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 الحؿد هلل رب الع لؿقـ, وأصؾل وأسؾؿ طؾك ك قّف إ قـ, وطؾك آلف وصح ف

 بنح  ٍن إلك ـقم الدــ.  وال  بعقـ, و ـ ت عفؿ

 :أ   بعُد 

ودرايَتفا, ومعرفَة ما فقفا مـ أحؽاٍم فؼفّقة, ومسائَؾ شرطّقة,   نّن  ؼَف ال ـة,

ـِ العؾقم وقعً  مستؿّرٌة  : إذ حاجُة الـاس إلك ذلؽا, وأطظِؿفا كػعً امـ أحس

كؾ وقٍت وحال, ففؿ محتاجقن إلقف يف طباداهتؿ, ويف معامالهتؿ, ويف  يف

 .أكؽحتفؿ, ويف أقضقتفؿ, ويف سائر شئقهنؿ وتصّرفاهتؿ

مِـ أهّؿ أكقاع العؾقم تحؼقُؼ معرفة إحاديث الـبقية, » :ّ  ينق ل الؽِ 

 طؾك 
ٌّ
أطـل: معرفة متقهنا وأساكقدها وما يتعؾؼ هبؿا, ودلقُؾ ذلؽ أّن شرَطـا مبـل

: ّٕن الؽتاب العزيز والســ الؿروّية, وطؾك الســ مداُر أكثر إحؽام الػؼفقة

 ٹ ٿ﴿مجؿؾٌة, وبقاُكفا يف الســ, قال اهلل تعالك:  أكثر أيات الُػروطقة

 .[44]الـحؾ: ﴾ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

أن  -مـ الؼاضل والؿػتل  -وقد اّتػؼ العؾؿاُء طؾك أن مـ شرط الؿجتفد 

بإحاديث الؿتعّؾؼة بإحؽام, فثبت أن آشتغاَل بالحديث  ايؽقن طالؿً 

الُؼربات, وقد قال سػقاُن الثقري:  متلّكٌد, وأكف مـ أفضؾ أكقاع الخقرات, وآكد
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, وكحُقه طـ ابـ «أ ضَؾ  ـ صؾب الحدـث لؿـ أراد بف اهللَ     أطؾؿ طؿًل »

«الؿبارك
(1)

. 

يف شرِح أحاديِث كتاٍب كػقٍس مـ كتب فؼد رأيُت تللقَػ هذا الؽتاِب  لذا:

ر يف الحدـث(أحاديث إحؽام, أٓ وهق كتاُب  لإلمام ابـ طبد  )الؿحر 

 .الفادي الؿؼدسل 

:   : ـف وذلؽ ٕس  ٍب طّدٍة,  وَوْضُع شرٍح لفذا الؽتاب أمٌر مفؿٌّ

ِشّدُة تحّري مملِّػف يف إيراد الؿتقن والروايات, ودّقُتف يف اكتؼاء إلػاظ  -أ

والعبارات, وإتؼاُكف الؽالَم طؾك تعؾقؾ إحاديث, وتـؼقد إساكقد والؿتقن
(2)

. 

ـّ وغقره -ب ػف وإمامُتف يف هذا الػ  .ُشفرُة مملِّ

ة إلك شرح أحاديث الؽتاب: كظرً  -ذج لؽثرة  احاجُة صالب العؾؿ الؿاسَّ

 إقبالفؿ طؾك َدْرِسف وحػظِف.

حتك أن -َحَسَب ِطؾؿل  -أن الؽتاَب لقس لف شرٌح واٍف مطبقٌع  -د
(3)

 ,

  -وهذا الشرُح ُيعدُّ 
ِ
 أوَل شرٍح لف. -بػضؾ اهلل

 .   ب الطف رة إوُل هق يف شرِح وهذا الؿجؾُد 

ـُقّ َر شرَح ب قل الؽ  ب يف الع جِؾ الؼرـب, إكف سؿقٌع  جقب.  واهللَ أسلُل أن 

                                     
 ( .919الرسالة الؿستطرفة )ص/ (1)

ـْ أراد معرفَة مـفج ابـ طبد الفادي يف كتابف هذا بالتػصيقؾ, فؾُقراجيْع كتيابل: تـ قف: (2)  َم

ـِ طبِد الفادي يف كتابف الؿحّرر يف الحديث»  «.مـفج اإلماِم اب

يف بعِض ُدروسف الصقتقّة: ٓ يقجد شرٌح مطبقٌع  ق ل الشقُخ العل  ُة ط ُد الؽرـؿ الُخضقر (3)

ر»طؾك   ٓبـ طبد الفادي, مع أكف أكػُس ما ُكتب يف أحاديث إحؽام. «الؿحرَّ
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  دواَم ال ق قؼ واإلط كة, وأن ـجعَؾ هذا الشرَح خ لًص    ؿ  أسللف

 لقجفف الؽرـؿ, وأن ــػَع بف   تَ ف وق رَئف وصّلَب العؾؿ أجؿعقـ.

 

 

 و  ب

 أحؿد بـ طؾل بـ أحؿد الَؼْرين

 الؿدــة الـ قـة

 هذ1438
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 ًٓ   :أو

 :قمُت بإعداد هذا الرشح َوفَق املنهج التايل

)الؿحّرر يف شرحُت يف هذا الؽتاب إحاديَث القاردَة يف كتاب  -1

ـ أحؿد بـ طبد الفادي الؿؼدسل لإلمام شؿس الديـ محؿد ب الحدـث(

 شرًحا متقّسًطا, بحقُث ُيحّؼُؼ الغرَض دون إخالٍل وٓ إمالٍل. (هي 744 )ت

رّكزُت يف الشرح طؾك فؼف الحديث وتقضقح معاين مػرداتف مـ حقث  -2

راية: ٕن هذا هق الفدف إهّؿ مـ تللقػ هذا الؽتاب, أما ما يتعّؾؼ  الدِّ

بجاكب الرواية مـ تخريج الحديث والؽالم طؾك سـده ومتـف, فؼد اقتصرُت 

ـُ طبد الفادي  المف طؾك طـد ك مـف طؾك التعؾقؼ طؾك ما يذكره اإلماُم اب

هذا الجاكب يف كتابف فحْسب: وذلؽ ٕن أحاديث )الؿحّرر يف الحديث( قد 

ػا  ُخدمت بشؽٍؾ جقٍد مـ حقُث التخريُج والتصحقُح والتضعقُػ يف كتابْقـ ُألِّ

لفذا الغرض
(1)

مـ تطقيؾ الؽتاب  اطـ التؽرار, وخقفً  ا, فاكتػقُت هبؿا: كْليً 

  ا.بؿا ٓ ُيضقػ جديدً 

                                     
 هؿا:  (1)

« التخيييريج الؿحبَّييير الحثقيييث ٕحادييييث كتييياب الؿحيييّرر يف الحيييديث»كتييياب  -

لؾشقخ/سؾقؿ بـ طقد الفاللل, وهق مطبقع يف ثالث مجؾيدات كبقيرة, وقيد تيدرت 

 هي.1495صبعُتف إولك طـ دار ابـ حزم يف بقروت, طام 

َرر يف تخريج الؿحّرر»وكتاب:  - لؾشيقخ/خالد بيـ ضيقػ اهلل الشياّلحل, وهيق « الدُّ

( تيػحة, وتيدرت صبعُتيف 1555مطبقع يف مجؾيد ضيخؿ بؾيغ مجؿيقُع تيػحاتف )

 هي. 1494إولك طـ دار الرسالة يف بقروت, طام 
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َث جؿؾًة جؿؾًة: لؿا يف ذلؽ مـ التقسقر طؾك الؿطالع شرحُت الحدي -3

طؾك َسـَـ العؾؿاء الؿتؼّدمقـ يف  ا, وجريً افشقئً  ابتدّرجف يف ففؿ الحديث شقئً 

 صريؼة شرحفؿ لألحاديث, كُشّراح الؽتب الستة وغقرهؿ.

وقد مقَّزُت كالَم الؿملِّػ طـ كالمل: بؽتابة كصِّ الحديث الذي ُيقِرُده 

( ***مع كالمِف طؾقف بالخطِّ الثؼقؾ, وبقضِع ثالِث كجؿاٍت قبَؾف )الؿملُِّػ 

 وبؽؾؿة )الشرح( بعده, فؿا بعَد كؾؿة )الشرح( ففق مـ كالمل.

 ا.إذا كان مقضقُطفا واحدً  ادمجُت الحديثقـ والثالثة وشرحُتفا معً  -4

ا فنين أذكر الؿصدَر الذي كؼؾُت مـف  -5 إذا كؼؾُت الؿعؾقمَة مـ الؿصدر كصًّ

يف الحاشقة, أما إذا لّخصُت الؽالَم مـ مصدر واحد أو مصادر طّدة,  اتحديدً 

: وذلؽ ٕن كظر(ا) وأ ُيـظر()فنين أذكرها كؾَّفا مجؿقطًة يف الحاشقة بعد كؾؿة 

قن إضافاُتفؿ طؾك مـ سبؼفؿ كثقًرا مـ الؿصـػقـ يـؼؾ بعُضفؿ طـ بعض, وتؽ

 .قؾقؾًة, فؾق أحؾُت لؽؾ مصدٍر طؾك ِحَدٍة لتضّخؿ حجُؿ الشرح دون فائدٍة ُتْؾػك

ّٓ إذا  -6 اكتػقُت بذكر اسؿ الؿصدر يف الحاشقة دون ذكر اسؿ الؿملػ, إ

 .ابـ رجب وابـ حجر :لؾحافظقْـ (فتح الباري)أّدى ذلؽ إلك آلتباس, كيي 

إذا كؼؾُت كالَم أحد العؾؿاء وكان قد ذكر خالَل كالمف بعَض الؿصادر  -7

إن أمؽـ  -فنكـل أشقر إلك الجزء والصػحة لؽؾ مصدٍر داخَؾ الـّص كػسف 

: حتك ٓ ُأثؼَؾ الحقاشل, أما إذا لؿ يؿؽـ فنكـل أذكره يف الحاشقة, -ذلؽ 

 .وربؿا تـعُت ذلؽ يف بعض ما ُأوِرد مـ كالمل

  .طزوُت أياِت إلك أماكـفا مـ الؿصحػ الشريػ -8
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تّدرُت البحَث برتجؿٍة مقجزٍة لإلمام ابـ طبد الفادي الؿؼدسل  -9

 ًطـ هذا اإلمام ا: لقعرَف الؼارُئ شقئ. 

اطتؿدُت الـسخَة التل تدرْت طـ دار أصؾس الخضراء بتحؼقؼ  -11

الؿتداولُة يف أيدي صاّلب طادل الفدبا, ومحؿد طّؾقش: ٕهنا /إستاذيـ

ّٓ فػقفا أخطاٌء كثقرٌة.  العؾؿ, وٕهنا أمثُؾ الؿقجقد, وإ
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  : ث كقً 

 :اسُمه ونسبُه

بيـ أحؿيد, بيـ طبيد الفيادي, بيـ  هق أبق طبد اهلل, شؿس اليديـ, محؿيد,

الحؿقد, بـ طبد الفادي, بـ يقسػ, بـ محؿد, بـ قدامة, بـ مؼدام, بـ  طبد

كصيير, بييـ حذيػيية, بييـ محؿييد, بييـ يعؼييقب, بييـ الؼاسييؿ, بييـ إبييراهقؿ, بييـ 

إسؿاطقؾ, بـ يحقك, بـ محؿد, بـ سالؿ, بـ طبد اهلل, بـ طؿر, بـ الخطاب, 

 
ُّ
, الحـبؾل

ُّ
 إتؾ, ثؿ الصالحل

ُّ
, الجّؿاطقؾل

ُّ
الؿؼدسل

(1)
 . 

 :تُهوالد

ـُ طبد الفادي يف تالحقة دمشؼ, يف جبؾ قاسققن, وذلؽ يف شفر  ُولد اب

رجب, سـة خؿٍس وسبعؿائة لؾفجرة, طؾك خالٍف يف سـة وٓدتف, وهذا هق 

أرجح إققال
(2)

. 

 :نشأتُه وطلبُه العلم

ـُ طبد الفادي صؾَبف العؾؿ يف فرتة مبؽرة  - وخاتًة طؾؿ الحديث - بدأ اب

 سؾقؿان بـ حؿزة ,مـ حقاتف
ّ
وكان طؿُره  ,حقث سؿع الحديَث مـ التؼل

 «تحقح مسؾؿ»وقرأ بـػسف  ا,وسؿع مـ غقره أيًض  ,آكذاك ٓ يتجاوز العاشرة

 .طؾك الؼاضل شرف الديـ الؿؼدسل سـة كقٍػ وطشريـ وسبعؿائة

                                     
(, مؼدمية تـؼيقح 67(, الـعيت إكؿيؾ )ص/9/436يـظر: ذيؾ صبؼيات الحـابؾية ) (1)

 (.1/93ؼقؼ )التح

(, مؼدمية صبؼيات 49(, ذيؾ تذكرة الحػاظ )ص/14/991يـظر: البداية والـفاية ) (2)

 (.1/99طؾؿاء الحديث )
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ي كحًقا مـ طشر سـقـ, وقرأ طؾقف كتاَب  وٓزم شقَخف أبا الحجاج اليِؿزِّ

 . «تحػة إشراف»وكتاَبف أخَر  ,وتؿّؾؽ هذا الؽتاب «الؽؿ لتفذـب »

شقُخ  :الذيـ حّصؾ طؾقفؿ العؾَؿ زيادًة طؾك مـ تؼدم وِمن أبرز شيىخه

 ,مـ العؾؿ اوقرأ طؾقف شقئً  ,فؼد ٓزمف مدةً  ,هي( 798اإلسالم ابـ تقؿقة )ت 

أفرده  اولػرط حبف لف وإطجابف بف ألَّػ كتابً  ,والتزم كثقًرا مـ آرائف واختقاراتف

ـّة يف  ـ قب شقخ اإلسلم ابـ تقؿّقة» :لرتجؿتف سؿاه ّر  .وهق مطبقع «الُعؼقد الدُّ

َحؾة  ,الؼاضل تؼل الديـ أبق الػضؾ الؿؼدسل و ـفؿ الؿسـد الؿعّؿر الرُّ

هي( الػؼقف  799هي(, ومجد الديـ إسؿاطقؾ بـ محؿد الحراين )ت  715)ت 

الحّجار الؿعروف بابـ الشحـة  بارع, وأبق العباس أحؿد بـ أبل صالبال

هي( مسـد الدكقا وُرَحَؾة أفاق. وغقُرهؿ 735 )ت
(1)

.  

 يـفؾ مـ العؾقم والؿعارف, حتك أقرَّ لف الؿقافؼ والؿخالػ. و   زال

«مييا التؼقييُت بييف إٓ واسييتػدُت مـييف» :قذذ ل طـذذف شذذقُخف الحذذ  ُظ الؿذذزيُّ 
(2)

 .

 .هبا شفادةً وحسبَؽ 

ـُ  ثقر ؾ مـ العؾقم ما ٓ يبؾغف الشيققخ الؽبيار :وق ل طـف الح  ُظ اب  ,حصَّ

وإتييؾقـ,  ,والتػسييقر ,والػؼييف ,والتصييريػ ,والـحييق ,وتػييـّـ يف الحييديث

وكيان حافًظيا جقيًدا  .ولف مجامقع وتعالقؼ مػقيدة كثقيرة ,والؼراءات ,والتاريخ

بصييقًرا بعؾييؾ  ,طارًفييا بييالجرح والتعييديؾ ,ٕسييؿاء الرجييال وصييرق الحييديث

                                     
(, ذييييؾ 999-14/991(, البدايييية والـفايييية )4/1558يـظييير: تيييذكرة الحػييياظ ) (1)

 (.36-1/31(, مؼدمة تـؼقح التحؼقؼ )437-9/436صبؼات الحـابؾة )

 (.3/339الدرر الؽامـة ) (2)
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رح ُُالش  ش   ُالمي  محر  

ل
ُا اب   ررُلكت 

ـَ الػفؿ لف مستؼقًؿا طؾك صريؼية  ,تحقَح الذهـ ,جقَد الذاكرة ,الحديث, حس

مثابًرا يف فعؾ الخقرات ,السؾػ واتباع الؽتاب والسـة
(1)

.  

واهلل ما اجتؿعُت بف قطُّ إٓ استػدُت مـف :وق ل الح  ُظ الذه لُّ ـقَم د ـف
(2)

. 

رأيُتف ُيقاقُػ شقَخـا  ,كان مـ أفراد الزمان :الصػدي وق ل صلُح الدــ

ويردُّ طؾقف أسؿاَء الرجال ,جؿاَل الديـ الؿزي
(3)

. 

 :مؤلفاتُه

ـُ ط د الف دي يف  - ُرغؿ ِتغر سـّف - بعَده مملػاٍت كثقرةً  ترك اإل  ُم اب

وقد  ,ومجؾداٍت كبقرةٍ  ,وهل ما بقـ أجزاٍء تغقرةٍ  ,كثقر مـ العؾقم والػـقن

ـْ لؿ يصْؾـا مـفا  ,وتػفا العؾؿاُء بلهنا بديعٌة حسـةٌ  إٓ  -مع إسػ  -لؽ

 :و ّؿ  ُص ع  ـ    فولؿ ُيطبْع مـفا إٓ الؼؾقُؾ.  ,الـْزُر القسقرُ 

وهق  :«إق  ة ال ره ن, طؾك طدم وجقب صقم الثلثقـ  ـ شع  ن» -1

 سامل بـ محؿد بـ جاد اهلل. :جزٌء تغقٌر, ُصبع بتحؼقؼ

ـْ لؿ ُيخدم الؽتاُب كؿا يـبغل: ُرغؿ ِتغر َحجؿف!   لؽ

 (1156)وهق كتاٌب كػقٌس, ترَجؿ فقف  :«ص ؼ ت طؾؿ ء الحدـث» -2

, وختؿفؿ بشقخ مـ حّػاظ الحديث, ابتدأهؿ بلبل بؽر الصديؼ  اَطَؾؿً 

 .اإلسالم ابـ تقؿقة 

                                     
 (.999-14/991البداية والـفاية ) (1)

 (, وقد تؼدم أن الؿزيَّ قالف أيضا.3/339الدرر الؽامـة ) (2)

 الؿصدر كػسف. (3)
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رح ُُالش  ش   ُالمي  محر  

ل
ُا اب   ررُلكت 

وإبييراهقؿ  ,أكييرم بؾقشييل :بتحؼقييؼ .والؽتيياُب مطبييقٌع يف أربعيية مجؾييدات

  .الزيبؼ

 :« ـف ج ال ـة الـ قـة»والؿقضقطة يف جزٌء يف إح دـث الضعقػة  -3

 .«رس لة لطقػة, يف أح دـث   ػّرقة ضعقػة» :وقد ُصبع هذا الجزء بعـقان

  .محؿد طقد طّباسل :بتحؼقؼ الشقخ

وهق مـ أجؾِّ كتبف, مات  :«الص رم الذُؿـؽل يف الرّد طؾك الُ  ؽل» -4

وأشفُر صبعاتف تؾؽ التل قام بؿراجعتفا والتعؾقؼ  ,ولؿ ُيتّؿف. وقد ُصبع مراًرا

 . إسؿاطقؾ بـ محؿد إكصاري :طؾقفا الشقُخ 

وما زال الؽتاُب يف حاجٍة إلك مزيد خدمٍة, خصقًتا فقؿا يتعؾؼ بتخريج 

  .إحاديث والحؽؿ طؾقفا

ـّذذة يف» -5  ّر صبييع الؽتيياب  :« ـ قذذب شذذقخ اإلسذذلم ابذذـ تقؿّقذذة العؼذذقد الدُّ

 .محؿد حامد الػؼل  :بؿصر بتحؼقؼ الشقخ

فا. :«تـؼقح ال حؼقؼ يف أح دـث ال عؾقؼ» -6  وهذا أطظُؿ كتبف وأهؿُّ

طامر بـ حسـ تربي صرًفا مـ هذا الؽتاب: /وقد حّؼؼ إستاُذ الدكتقرُ 

درجة الدكتقراه مـ جامعة مـ أولف إلك بداية كتاب الصقام, وحصؾ بف طؾك 

 أم الُؼرى. وُصبع طؿُؾف يف مجؾديـ.

كؿا حّؼؼُت أكا مـ أول كتاب الصقام إلك أوائؾ كتاب الحدود, لـقؾ 

 شفادة الدكتقراه مـ الجامعة اإلسالمقة بالؿديـة الؿـقرة.

 وبؼل مـف بؼّقٌة يسقرٌة, يّسر اهلل إتؿاَمفا.
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رح ُُالش  ش   ُالمي  محر  

ل
ُا اب   ررُلكت 

ؽتييب العؾؿقيية ببقييروت, طييام ثييؿ ُصبييع الؽتيياب كيياماًل, وتييدر طييـ دار ال

 أيؿـ تالح شعبان! :بتحؼقؼ ,هي 1419

ا ٓ ُيعتؿد طؾقفا البّتة!  وهذه الطبعٌة سؼقؿٌة جدًّ

 و ـف الخطُل يف تسؿقة الؽتاب!  : ـف ومساوُئ هذه الطبعة كثقرٌة جًدا, 

الؽتاب ما لقس متـ أهنؿ أدخؾقا يف  و ـف أهنا مؾّػؼٌة مـ أتقٍل غقِر معتؿدٍة! 

مـف!!
(1)

 ., إلك غقر ذلؽ مـ الؿساوئ

سامل بـ محؿد بـ جاد اهلل, وطبدالعزيز بـ  : ؿ  ُص ع الؽ  ب بعـ ـة

 .هي1498 وتدر طـ دار أضقاء السؾػ بالرياض, طام ,كاتر الخباين

وهل أفضُؾ مـ سابؼتفا, لؽـفا دوَن الؿلمقل: ذلؽ ٕهنا لؿ تخدم 

ُؾ  فقائَده, مـ حقُث تخريُج إحاديث, الؽتاب بؿا ُيحّؼُؼ مؼاتَده, وُيؽؿِّ

, إلك غقر ذلؽ مـ إمقر التل ... والحؽُؿ طؾقفا, وتقثقُؼ إققال والؿسائؾ

الَعزو إلك و بنخراِج الـصِّ  ُتساهؿ يف اإلفادة التاّمة مـ الؽتاب, وإكؿا اكتػْقا

مصادر الؿصـِّػ فحْسب! وهذا ٓ يصؾح يف تحؼقؼ هذا الؽتاب خاتًة: ٕن 

 تاٍب ذوُقف الخاّص يف تحؼقؼ الـّص وخدمتف.لؽّؾ ك

قد أجادوا يف الدراسة التل قامقا هبا طـ الؿملِّػ  - والحؼُّ يؼال -فؿ لؽـ

  والؽتاب.

 .وهق هذا الؽتاب الذي كشرحف :«الؿحّرر يف الحدـث» - 7

                                     
الؽتاب فصاًل صقياًل مـ تػسيقر ابيـ كثقير!! امتيدَّ  متـ مـ ذلؽ مثاًل, أهنؿ أقحؿقا يف (1)

 يف الجزء الثالث مـ صبعتفؿ! 469إلك ص  455مـ ص 
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رح ُُالش  ش   ُالمي  محر  

ل
ُا اب   ررُلكت 

ٓبـ  «اإللؿ م بلح دـث إحؽ م»هذا الؽتاب هق مختصٌر مـ كتاب و

ـّ الؿصـػ كّؼحف وهّذبف, فجّقده جًدا كؿا قال  ,هي( 759دققؼ العقد )ت  لؽ

ـُ حجر الحافُظ اب
(1)

. 

, اإلماُم الشقكاينُّ«اإللؿام»ومّؿـ كّص أيًضا طؾك أكف مختصٌر مـ كتاب 
(2)

. 

 وقد ُصبع الؽتاُب صبعاٍت طديدٍة.

فا ـْ أهؿَّ  .(3)وهذا الؽتاُب مـ أهؿِّ كتِب أحاديِث إحؽاِم إْن لؿ يؽ

 :وفاته

خقن طؾك أن وفاَة اإلمام ابـ طبد الفادي كاكت يف يقم إربعاء اتػؼ  الؿمرِّ

 .هي( ولؿيّا يبؾغ إربعقـ 744طاشر جؿادى إولك سـة )

                                     
 (.3/339الدرر الؽامـة ) (1)

 (.9/158البدر الطالع ) (2)

ر يف »طيـ يف بعيِض ُدروسيف الصيقتقّة ُسئَؾ الشقُخ العل  ذُة ط ذُد الؽذرـؿ الُخضذقر  (3) الؿحيرَّ

, وأيُّفؿا إفضُؾ مـ جفة الحػظ والػفؿ لؿـ يرييد آقتصياَر «بؾقغ الؿرام»و «الحديث

 طؾك أحدهؿا ؟

رُ »فؼال ما حاتُؾف :  ـُ مـ  «الؿحرَّ , «البؾقغ»أكػُس ما ُكتب يف أحاديث إحؽام, وهق أمت

وأحؽاُم ابـ طبد الفادي بالـسبة لتعؾقؾ إحاديث والتـبقف طؾك بعض إمقر ميـ حقيُث 

 . ـُ  الصـاطُة الحديثقُة أمت

ـْ يبؼيك أنَّ  ر»لؽ يحتياج إليك خدميٍة, فؼيد ُيشيؽِؾ طؾيك صاليب العؾيؿ شيلٌء ميـ  «الؿحيرَّ

ر» ٓ يجد مـ َيحؾُّف لف. فنذا اكتؿؾْت ُشروُحف, سقاٌء أكاكيت مؽتقبيًة أو مسيؿقطًة  «الؿحرَّ

ت العـايُة بف, فقـبغل أن يتّجف إلقف الطالُب, فنّن العـايَة بف أجدُر.  وتيؿَّ

ر»ولق اطتـك صالُب العؾؿ بيي  ر»وطؾَّؼفا طؾيك  «البؾقغ»وأخَذ الزوائَد مـ  «الؿحرَّ  «الؿحيرَّ

 .-إن شاء اهلُل  -قًرا اكتػع كث
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رح ُُالش  ش   ُالمي  محر  

ل
ُا اب   ررُلكت 

ًٓ  امبطقكً  وقد مات  فعؾك هذا كرجق لف الشفادَة إن شاء اهلل  ,مسؾق

تعالك
(1)

 . 

ـُ  ثقر ثؿ تػاقؿ  ,مـ ثالثة أشفر بُؼرحٍة وُحّؿك ُسؾ   امرض قريبً  :ق ل اب

 :و  ن آخَر  ل ف ,إلك أن تقيف يقمئٍذ قبؾ أذان العصر ,وأفرط بف إسفاٌل  ,أمُره

 ,الؾفؿ اجعؾـل مـ التّقابقـ ,رسقُل اهلل اوأشفد أن محؿدً  ,أشفُد أن ٓ إلف إٓ اهللُ 

واجعؾـل مـ الؿتطّفريـ
(2)

.  

 وحضر جـازَتف قضاُة البؾد ,فُصّؾل طؾقف يقم الخؿقس بالجامع الؿظّػري

وكاكت جـازُتف حافؾًة  ,وأطقاُن الـاس مـ العؾؿاء وإمراء والتّجار والعامة

مؾقحًة, طؾقفا ضقٌء وكقرٌ 
(3)

. 

 

 

  

                                     
الشذفداُء خؿ ذٌة: الؿطعذقن, والؿ طذقن, والَغذر , »وذلؽ لحديث أبل هريرة مرفقًطا:  (1)

 (9/314)أخرجييف البخيياري يف تييحقحف  «وصذذ حب الفذذدم, والشذذفقد يف سذذ قؾ اهلل

 (.1914) (3/1591)(, ومسؾؿ يف تحقحف 9899)

 (.14/991البداية والـفاية ) (2)

 الؿصدر كػسف. (3)
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رح ُُالش  ش   ُالمي  محر  

ل
ُا اب   ررُلكت 
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رح ُُالش  ش   ُالمي  محر  

ل
ُا اب   ررُلكت 

ُ ف  ُالمصن  ِ مة  د ِ  مق 

 
ق ل الشقُخ اإل  ُم, أبق ط د اهلل,  حؿد, بـ أحؿد, بـ ط د الف دي, بـ 

 :ط د الحؿقد, بـ ط د الف دي, بـ ـقسػ, بـ قدا ة, الؿؼدسل, 

الحؿذذُد هللِ ربِّ العذذ لؿقـ, والصذذلُة وال ذذلُم طؾذذك  حؿذذٍد خذذ تِؿ الـ قذذقـ, 

 .وطؾك آلِف وصح ِف أجؿعقـ

 :أ   بعُد 

 خ صذذرٌ  فذذذا 
(1)

ـشذذ ؿؾ طؾذذك جؿؾذذٍة  ذذـ إح دـذذث الـ قـذذة يف إحؽذذ م  

 «  ـد» فقرــ, والحّػ ظ الؿع َؿدــ:  ذذالشرطقة, اك خ  ُف  ـ   ب إئؿة الؿش

أبذذل داود, وابذذـ   جذذف,  «سذذــ»اإل ذذ م أحؿذذد, وصذذحقحْل ال خذذ ري و  ذذؾؿ, و

أبذذل بؽذذر بذذـ خزـؿذذة,  «صذذحقح»أبذذل طق ذذك ال ر ذذذي, و «جذذ  ع»والـ ذذ ئل, و

لؾحذ  ؿ  «الؿ  درك»ٕبل ح تؿ ابـ ح  ن, و   ب  «إكقاع وال ؼ سقؿ»و   ب 

 .لؾ قفؼل «ال ــ الؽ قر»أبل ط د اهلل الـق  بقري, و

وذ رُت بعَض  ـ صّحَح الحدـَث أو ضّعَػف, والؽلَم طؾك بعض رواتف  ـ 

جرٍح أو تعدـٍؾ, واج فدُت يف اخ ص ِره وتحرـرِ ألػ ضِف, ورت  ُف طؾك ترتقب 

بعِض  ؼف ِء ز  كـ : لقَ ُفَؾ الؽشُػ طـف, و     ن  قف )  ػٌؼ طؾقف(  فق    اج ؿع 

                                     
تؼييّدمت اإلشييارة إلييك أتييؾ هييذا الؽتيياب يف ترجؿيية الؿصييـػ, طـييد الؽييالم طييـ  (1)

 مملػاتف.
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رح ُُالش  ش   ُالمي  محر  

ل
ُا اب   ررُلكت 

 . ـ آث ر الصح بة    قف شقئً  ال خ ريُّ و  ؾٌؿ طؾك رواـ ف, وربؿ  أذ رُ 

ـْ قرأه, أو حػظف, أو كظر  قف, وأن ـجعَؾف  واهللُ الؿ ئقُل أن ــػعـ  بذلؽ, وَ 

لرضذ ه, إكذف طؾذك  ذؾِّ شذلٍء قذدـٌر, وح ذ ـ  اهللُ   لقجفف الؽذرـؿ, ُ قجً ذ  خ لًص 

 وكعَؿ الق قؾ.
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رح ُُالش  ش   ُالمي  محر  

ل
ُا اب   ررُلكت 

 

 

 

 

 

 

ةُ   ار  ه 
  

ُالط اب    كت 
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رح ُُالش  ش   ُالمي  محر  

ل
ُا اب   ررُلكت 

  ُ اب   ةُ كت  ار  ه 
  

 ُالط
 

ر يف الحديث(. هذا هق الؽ  ُب إوُل  ْػر العظقؿ )الؿحرَّ  مـ كتب هذا السِّ

الؽتاب: فنن مِـ الؿـاسب هـا وقبَؾ أْن َكدُلَػ إلك شرح أحاديث هذا 

م بؿؼّدمٍة وجقزٍة تبقِّـ معـك أنْ  الؽتاب, ومعـك الطفارة, وأهؿقتفا,  :كؼدِّ

 :وأقسامفا, وُحْؽؿفا. فـؼقل وباهلل تعالك التقفقؼ

وكتابيًة, وقيد اسيتعؿؾقه فقؿيا يجؿيع  امصدٌر, يؼيال: كتيب كتاًبي :الؽ  ب *

مـ إبقاب والػصقل. وهق يدل طؾك معـك الجؿع والضّؿ, ومـف الؽتقبة.  اشقئً 

ويطؾييؼ طؾييك مؽتييقب الؼؾييؿ حؼقؼييًة: ٓكضييؿام بعييض الحييروف والؽؾؿييات 

. وجؿُعييف كتييٌب بضييؿتقـ, وبضييؿ  االؿؽتقبيية إلييك بعييض, وطؾييك الؿعيياين مجييازً 

 .فسؽقن

كإكجاس  :الـظافة والـزاهة طـ إقذار, الحسقة :والطف رة يف الؾغة *

 كالشرك والعققب والؿعاتل. :مـ بقل وغقره, والؿعـقية

أو رفع  ,رفع ما يؿـع الصالة مـ حدٍث أو كجاسٍة بالؿاء :ويف الشرع

 .حؽؿف بالرتاب

 :فؿـ ذلؽ ,لؾطفارة أهؿقٌة بالغٌة يف الشرع :أهؿق ف  *

ـْ أحدَث ح ك » :ملسو هيلع هللا ىلصأهنا شرٌط لصحة الصالة, قال  -1 ٓ ُتؼَ ُؾ صلُة َ 

ل  .متػؼ طؾقف «ـَ قض 

 ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ﴿ :أن اهلل امتدح الؿتطفريـ فؼال سبحاكف -2
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ل
ُا اب   ررُلكت 

 .[999]البؼرة:  ﴾ۋ

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿ :طؾك أهؾ مسجد قباء بؼقلف وأثـك 

 .[158]التقبة:  ﴾ڌ ڌ ڍ

سبب مـ أسباب التعذيب يف  ,أن التؼصقر يف آسترباء مـ الـجاسة -3

ب ن» :طؾك قربيـ فؼال ملسو هيلع هللا ىلصمرَّ رسقل اهلل  :فعـ ابـ طباس قال ,الؼرب ـُعذ   ,إكفؿ  

ـَ  ـزُه  ـ َبْقلِف ب ن يف   قرٍ, أ   هذا  ؽ َن ٓ  ـُعذ  أخرجف أبق  .الحديث «...و   

 داود بسـد تحقح.

 :يؼسؿ العؾؿاء الطفارة الشرطقة قسؿقـ :أق  م الطف رة *

وتؽقن  ,الـََّجس :وهل الطفارة مـ الخبث أي :صف رة حؼقؼقّة )طقـقّة( -1

 يف البدن والثقب والؿؽان.

وهل الطفارة مـ الحدث, وهل تختص بالبدن, وهذا  صف رة حؽؿقة: -2

 الؼسؿ مـ الطفارة ثالثة أكقاع:

طـد  وبدٌل طـفؿ وهل القضقء.  وصغرى:وهل الُغسؾ.  صف رٌة   رى:

رهؿا: وهق التقّؿؿ  .تعذُّ

ر والُؼدرة,  أّ   الطف رة  ـ الـ َجس, :حؽؿ الطف رة * فنزالتُف واجبٌة مع التذكُّ

 ۇئ وئ وئ ەئ﴿ :وقال سبحاكف .[4]الؿدثر: ﴾ۇ ڭ﴿ :قال تعالك

 .[195]البؼرة: ﴾ۆئ ۆئ ۇئ

ٓ ُتؼ ٌؾ » :ملسو هيلع هللا ىلص , فتجب ٓستباحة الصالة, لؼقلفوأ   الطف رُة  ـ الحَدث 

 وٓ تسؼط بالـسقان أو الجفؾ. .أخرجف مسؾؿ «صلٌة بغقرِ ُصفقرٍ 
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ل
ُا اب   ررُلكت 

مػتاَح الصالة التل هل طؿاد الديـ. افتتح الؿملػقن  الطف رةُ ولّؿ    كت 

هبا مملػاهتؿ
(1)

 . 

 

 

  

                                     
(, والػؼيف طؾيك الؿيذاهب 1/97لّخصُت هذه الؿؼّدمة مـ: كقؾ إوصار لؾشقكاين ) (1)

(, وتيحقح 1/938) (, والػؼف اإلسالمل وأدلتيف لؾزحقؾيل1/5إربعة لؾجزيري )

 (.1/37(, ومقسقطة أحؽام الطفارة لدبّقان الدبّقان )1/75فؼف السـة لسقد سالؿ )
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 َباُب امِلَياِهُ-1
 

ًقا ُيدَخُؾ مـف إلك غقره,  ال  ب: جؿعف أبقاب, وهق حؼقؼٌة لؿا كان حسِّ

 ومجاٌز لعـقان جؿؾٍة مـ الؿسائؾ الؿتـاسبة.

جقهٌر لطقٌػ سّقاٌل,  :الؿ ؼدِّ قن بلكفوقد طّر ف الػؼف ء جؿع ماٍء,  :والؿق ه 

ٓ لقَن لف, يتؾّقن بؾقن إكائف
(1)

. 

َسائٌؾ شّػاٌف, ٓ لقَن لف وٓ رائحة وٓ صعؿ, َيغؾل  :وطّر ف الؿْحَدُثقن بلكف

ن مـ ,مْ 155طـد درجة  د طـد درجة الصػر الؿئقّي, ُجَزْيُئُف يتؽقَّ  :ويتجؿَّ

اتِّحاد ذّرتقـ مـ غاز الفقدروجقـ مع ذّرٍة واحدٍة مـ إكسجقـ
(2)

. 

 : لؾدٓلة طؾك اختالف أكقاع الؿقاه.امع كقكف جـًس  وَجَؿَعف هـا

 

 
 

  

                                     
 (.1/91(, حاشقتا قؾققبل وطؿقرة )1/35يـظر بؾغة السالؽ ٕقرب الؿسالؽ ) (1)

 (.9/899(, الؿعجؿ القسقط )3/9141يـظر معجؿ الؾغة العربقة الؿعاترة ) (2)
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رح ُُالش  ش   ُالمي  محر  

ل
ُا اب   ررُلكت 

ـَْرة -1 َطـ أبل ُهَر
(1)

   َؼ َل: إِك   كر ب  ملسو هيلع هللا ىلصَق َل: َسلََل رجٌؾ َرُسقَل اهلل َ

الْ َْحر وكحؿؾ َ عـ  اْلَؼؾِقؾ  ـ الَؿ ء َ نِن تقضلك  بِِف ططشـ , أ ـ قضل  ـ َ  ء 

َرَواُه َأْحؿد, َوَأبُق َداُود,  .«ُهَق الطُّفقر َ  ُؤُه الِْحؾُّ  ق َ ف»: ملسو هيلع هللا ىلصالْ َْحر؟ َ َؼ َل الـ  ِل 

 َوابْـ َ  َجف, َوالـ َ  ئِّل, َوال ِّْرِ ِذّي.

ـَْؿة, َواْبـ حَ  ن, َواْبـ ط د اْل ر  َوَصّححُف الُ َخ ِرّي, َوال ِّْرِ ِذّي َواْبـ ُخَز

ل, وتداولف ُهَق »َوَق َل اْلَح  ِؿ:  .َوَغقرهؿ أصٌؾ صّدر بِِف َ  لٌؽ    َب اْلُؿَقص 

 .« ـ طصره إَِلك وق ـ  َهَذا ُ َؼَف ء اإْلِْسَلم 

   

وقد وقع يف بعض الطرق أن اسؿف طبد اهلل,  ,هذا مبفؿٌ  َسلَل َرُجٌؾ(ققلف: )

                                     
قال الـقوي يف مقاضع مـ كتبف: اسؿ أبل هريرة طبيد اليرحؿـ بيـ  ق ل ابـ حجر:   ئدة: (1)

تخر طؾك إتّح مـ ثالثقـ ققٓ. وقال الؼطب الحؾبيل: اجتؿيع يف اسيؿف واسيؿ أبقيف 

 أربعة وأربعقن ققٓ مذكقرة يف الؽـك لؾحاكؿ ويف آستقعاب ويف تاريخ ابـ طساكر. 

وجف تؽّثره أكف يجتؿع يف اسؿف خاتة طشرة أققال مثاًل, ويف اسؿ أبقيف  ق ل ابـ حجر:

. فؿجؿيقع ميا ققيؾ يف اسيؿف  ًٓ كحقها ثؿ ترّكبت, ولؽيـ ٓ يقجيد جؿقيع ذليؽ مـؼيق

... وجؿقعفيا محتؿيٌؾ يف الجاهؾقية واإلسيالم, واليذي  ًٓ وحده كحيٌق ميـ طشيريـ قيق

... ففيذا معـيك قيقل ًٓ ميـ قيال: اختؾيػ يف اسيؿف  اجتؿع يف اسؿ أبقف خؿسة طشر قق

واسؿ أبقف طؾك أكثر مـ ثالثقـ قيقٓ, فلميا ميع الرتكقيب بطرييؼ التجيقيز فقزييد طؾيك 

ذلؽ كحيق ميائتقـ وسيبعة وأربعيقـ ميـ ضيرب تسيعة طشير يف ثالثية طشير, وأميا ميع 

التـصقص فال يزيد طؾك العشريـ: فنن آسؿ القاحد مـ أسؿائف يركيب ميع ثالثية أو 

ب إلك أن يل ي العّد طؾقفؿا... وطـد التلمؾ ٓ تبؾغ إققال طشيرًة أربعة مـ أسؿاء إ

خالصًة, ومرجعفا مـ جفة تحة الـؼؾ إلك ثالثة: طؿقر, وطبد اهلل, وطبيد اليرحؿـ, 

اإلتيابة . إوٓن محتؿالن يف الجاهؾقة واإلسالم وطبد الرحؿـ يف اإلسالم خاتية

 ( فؿا بعد.7/495)
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وكذا ساقف ابـ بشؽقال بنسـاده, وأورده الطرباين فقؿـ اسؿف طبد, وتبعف 

: طبٌد أبق زمعة فؼال «معرفة الصحابة»كتاب الحافظ أبق مقسك إتبفاين يف 

ـُ مـقع: بؾغـل أن اسؿف طبد,  ملسو هيلع هللا ىلص البؾقي الذي سلل الـبل طـ ماء البحر, قال اب

«إكساب»يف  وق ل ال ؿع ينوققؾ: اسؿف طبقد بالتصغقر, 
(1)

 .اسؿف العركل :

وغؾط يف ذلؽ, وإكؿا العركل وتٌػ لف وهق ماّلح السػقـة
(2)

. 

أي: كركب السػـ يف البحر, )وَحْذُف ما ُيعَؾُؿ  إك  كر ب ال حر(ققلف: )

جائٌز...( كؿا قال ابـ مالؽ
(3)

. 

ل بحرً  :وال حر لُعؿؼف واتساطف, والجؿع َأْبُحٌر  اخالف الربِّ, يؼال: سؿِّ

وبِحاٌر وُبحقٌر, وكؾُّ هنٍر طظقٍؿ َبْحٌر, َواْلعرب تسؿل الؿاء الِؿْؾح والعْذب 

 إِذا كثر. ابحرً 

ٕكف ُشّؼ يف إرض شّؼا, وُجعؾ ذلؽ الشّؼ  اسؿل البحر بحرً  :وققؾ

لؿائف قرارا, والبحر يف كالم العرب الشؼ
(4)

 . 

البحر, فػقف رد طؾك مـ يؼقل:  طؾك ركقب ملسو هيلع هللا ىلصوهذا إقراٌر مـ الـبل 

 .يجقز ركقب البحر إٓ لؾضرورة: ٕن ركقب البحر فقف كقع مخاصرة ٓ

ـْ ٓ يـبغل لإلكسان أن يركب البحر طـد الفقجان وشدة الؿّد والجزر:   لؽ

                                     
(1) (4/189.) 

 (.1/151( فؿا بعد, كقؾ إوصار )9/47يـظر البدر الؿـقر ) (2)

 (.18إلػقة )ص/ (3)

 (.1/973(, جؿفرة الؾغة )9/585(, الصحاح )5/95يـظر هتذيب الؾغة ) (4)
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ٕن هذا مـ إلؼاء الـػس إلك التفُؾؽة
(1)

أّما وهق هادٌئ فال بلس, لؽـ قد  ,

ففذا ٓ إثؿ فقف بؾ هق  :ُيػاجل أهُؾ السػقـة بلمقاٍج طاتقٍة لؿ تؽـ يف الُحسبان

 .بؼضاء اهلل وقدره

)الِؼربة  ـ ويف بعض الروايات:  ,قَؾ  ـ الؿ ء(وكحؿؾ  عـ  الؼؾققلف: )

فقف أن مـ كان معف ماء يف سػر أو يف فالة مـ إرض, والؿاء طؾك  ,الؿ ء(

 ملسو هيلع هللا ىلصقدر حاجتف لطعامف وشرابف, فال يتقضل بف, بؾ يتقؿؿ: ٕن الرسقل 

أرشدهؿ إلك ماء البحر مع وجقد الؿاء العذب: لحاجتفؿ إلقف يف الشرب, 

 وكذلؽ الؿسافر إذا احتاج إلك الؿاء يف الشرب ويف تـع الطعام.

وكذا لق كان معف دابة يركبفا أو يسققفا, وهل يف حاجة إلك  ق ل العؾؿ ء: 

ة كؿا يقفره هذا الؿاء لتشرب مـف: فال يجقز لف أن يتقضل, بؾ يقفر الؿاء لؾداب

 لـػسف, ويتقؿؿ: ٕن القضقء لف بديؾ, ولقس لؿاء الشرب بديؾ.

أو معف ما  ,أكف يجقز لؾؿسؾؿ إذا كان يف الربّ ولقس معف ماء :والخلصة

ؿ بالرتاب كان يف البحر فعؾقف أن  أما إذا ,يؽػقف لطعامف وشرابف فؼط أن يتقؿَّ

 .يتقضل مـ مائف, وٓ يجقز لف حقـئٍذ التقّؿؿ

                                     
معؾقٌم أن ما يسؿك شركات التلمقـ التجاري ٓ تسؿح لباخرة تحؿيؾ بضياطة تحيت  (1)

ن غرقت السػقـة ضيؿـتفا شيركة التيلمقـ, تلمقـفا أن تبحر وقت هقجان البحر: ٕهنا إ

إٓ إذا أخربهتييا هقئيية إرتيياد الجقييية أن البحيير هييادئ, ولفييذا دائًؿييا مييا يييذكرون يف 

الـشرات الجقية أحقال البحر فقؼقلقن مثاًل: الؿقج ما بقـ مرتيـ إلك مرتيـ وكصيػ 

سيالؿ إلك ثالثة أمتار, إليك غقير ذليؽ ميـ أحيقال البحير. أفياده الشيقخ محؿيد ططقية 

 .يف شرحف لبؾقغ الؿرام 
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وذلؽ ٕكف قؾقؾ, وٓ يؿؽـ أن كشرب مـ  ( نن تقضلك  بف ططشـ ) :ققلف

أفتاهؿ طؿا  يف غاية الحؽؿة والشػؼة, حقث ملسو هيلع هللا ىلصماء البحر, فؽان الجقاب مـف 

وهؿ لؿ يسللقا طـ مقتة  ,)هق الطفقُر   ُؤه, الحؾُّ  ق ُ ف(سللقا وزيادة, فؼال: 

 البحر.

فؽلكف ألغك تقرة  الطفقر   ؤه()هق بـعؿ أو ٓ, بؾ قال:  كؿا لؿ يجبفؿ

, أي: سقاء ركبتؿ ومعؽؿ الؼؾقؾ مـ الؿاء, السمال, وجعؾ الجقاب مستؼاًل 

أو الؽثقر مـ الؿاء, أو لؿ تحؿؾقا ماًء بالؽؾقة, وسقاء كـتؿ تحتاجقن إلك 

ركقب البحر أو ٓ تحتاجقن, فؿـ ركب البحر, واحتاج إلك القضقء: فؿاء 

أن يؽقن  ؾق قال: كعؿ: لؽان الجقاب محتؿاًل البحر صفقر ومقتتف حالل, ف

طؾك الذيـ يصطادون يف البحر, أو حقاهتؿ ترتبط بالبحر, وٓ يشؿؾ  امؼصقرً 

 مـ يـزلقن لؾـزهة, أو لؾسػر أو ّٕي أمٍر آخر.

فنن ققؾ: لَؿ لْؿ ُيجبفؿ بـعؿ حقـ قالقا: )أفـتقضُل  :ق ل ابـ دققؼ العقد

الضرورة ولقس كذلؽ. وأيضا فنكف يػفؿ مـ  قؾـا: ٕكف يصقر مؼقدا بحال ؟بف(

آقتصار طؾك الجقاب بـعؿ أكف إكؿا يتقضل بف فؼط, وٓ يتطفر بف لبؼقة 

إحداث وإكجاس
(1)

. 

 فنن ققؾ: كقػ شّؽقا يف جقاز القضقء بؿاء البحر؟  :ق ل

  ٓ تر ذذِب ال حذذَر إٓ ح ًجذذ»: ملسو هيلع هللا ىلصيحتؿييؾ أهنييؿ لؿييا سييؿعقا ققلييف  قؾـذذ :

ذذأو  ا ع ؿذذرً  أو ـً  «اوتحذذَت الـذذ ر بحذذرً  ايف سذذ قؾ اهلل:  ذذنن تحذذَت ال حذذرِ كذذ رً   غ ز

                                     
 (.1/159يـظر كقؾ إوصار ) (1)
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طيـ ابيـ طؿير مرفقطيا, ضـيقا أكيف  أخرجف أبق داود وسعقد بـ مـصقر يف سيــف

 يجزئ التطفر بف. ٓ

ـُجذزئ  ذـ وضذقٍء »وقد روي مقققفا طؾك ابـ طؿر بؾػظ:   ذ ُء ال حذر ٓ 

, ح ذك َطذد  سذ عَة أبحذرٍ وسذ َع اؿ كذ رً , ثؿ   ًء, ثاوٓ جـ بٍة: إن  تحَت ال حرِ ك رً 

 .«أكق رٍ 

 .بـ العاص أكف ٓ يجزئ التطفر بفوروي أيضا طـ ابـ طؿرو 

وٓ حجة يف أققال الصحابة إذا طارضيت الؿرفيقع واإلجؿياع. وحيديث 

ابـ طؿر الؿرفيقع قيال أبيق داود: رواتيف مجفقليقن. وقيال الخطيابل: ضيعػقا 

الحيديث بصيحقح. وليف صرييؼ أخيرى طـيد إسـاده. وقال البخاري: لقس هذا 

البزار, وفقفا لقث بـ أبل سؾقؿ وهق ضعقػ
(1)

. 

الطفقر بالضؿ لؾػعؾ الذي  ق ل جؿفقر أهؾ الؾغة: (ُهَق الط ُفقُر َ  ُؤهُ )ققلف: 

هق الؿصدر وبالػتح لؾؿاء الذي يتطفر بف, هؽذا كؼؾف ابـ إكباري وجؿاطات 

 مـ أهؾ الؾغة طـ الجؿفقر.

وذهب الخؾقؾ وإتؿعل وأبق حاتؿ السجستاين وإزهري وجؿاطٌة 

 إلك أكف بالػتح فقفؿا.

وُحؽل فقفؿا الضؿُّ  وق ل ص حُب الؿط لع:
(2)

. 

                                     
 الؿصدر كػسف. (1)

 (.1/143(, الؼامقس الؿحقط )4/55(, الؿخصص )19/75يـظر هتذيب الؾغة ) (2)

إليك قرييٍب ميـ  «الطفقر   ؤه, الحؾ  ق  فهق »: ملسو هيلع هللا ىلصأهنك بعُضفؿ إطراَب ققلف  فائدة:

, يف كثقيٍر مـفيا تؽؾيٌػ «شيرح اإللؿيام»طشريـ وجفا, كؿا قال الشيقخ تؼيل اليديـ يف 
= 
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ر, خالفً  والطفقر ٕتحاب أبل حـقػة حقث  اطـد الجؿفقر هق الؿطفِّ

 إن الطفقر هق الطاهر. :قالقا

بلن هذه الؾػظة جاءت يف لسان الشرع لؾؿطّفر. كؼقلف  واح ّج الجؿفقرُ  

طـ  ملسو هيلع هللا ىلصفنن السائؾ إكؿا سلل الـبل  اوأيًض  [48]الػرقان:  ﴾گ گ﴿ تعالك:

يف بئر  ملسو هيلع هللا ىلصالتطفر بؿاء البحر ٓ طـ صفارتف, ويدل طؾك ذلؽ أيضا ققلف 

ٕهنؿ إكؿا سللقه طـ القضقء بف :«إن  الؿ َء صفقرٌ »بضاطة: 
(1)

. 

الؿـقرق ل يف ال در 
(2)

وبف قال  .يف الحديث جقاز الطفارة بؿاء البحر :

جؿقع العؾؿاء إٓ ابـ طؿر وابـ طؿرو وسعقد بـ الؿسقب. وروي مثؾ ذلؽ 

ه, وكذا رواية طبداهلل بـ طؿر أيًض   . اطـ أبل هريرة وروايتف الحديث تردُّ

بالالم الجـسيقة الؿػقيدة لؾحصير ٓ يـػيل صفقرييَة غقيره  وتعرـػ الطفقر

ة ميياء البحيير مييـ الؿقيياه: لققييقع ذلييؽ جقابييا لسييمال مييـ شييّؽ يف صفقريييمييـ 

قصٍد لؾحصر, وطؾك تسؾقؿ أكف ٓ تخصقص بالسبب وٓ ُيؼصر الخطاب  غقر

                                     = 
 طؾك أربعة أوجف:وإضؿاٌر ٓ يظفر الدٓلة طؾقفا, قال: فرتكـا أكثرها, )واقتصركا( 

ا, وخربه: ماؤه, والجؿؾية ميـ هيذا ثاكقً  أً مبتد«: الطفقر», وأً مبتد«: هق»أن يؽقن  إول:

 الثاين وخربه خربُ الؿبتدأ إول. الؿبتدأ

 خربه, وماؤه مـ بدل آشتؿال.« الطفقر», وأً مبتد« هق»أن يؽقن  الث ين:

 وخربًا. أً مبتد«: الطفقر ماؤه»ضؿقَر الشلن, و« هق»أن يؽقن  الث لث:

فاطؾ: ٕكف قد اطتؿيد طامؾيف « ماؤه»خربه, و« الطفقر», ومبتدأً « هق»أن يؽقن  الرابع:

 (.9/43ًرا. اكظر البدر الؿـقر )يبؽقكف خب

 (.1/74(, شرح فتح الؼدير )1/13(, الؿغـل )1/199يـظر الؿجؿقع ) (1)

(2) (9/44.) 
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العييام طؾقييف, فؿػفييقم الحصيير الؿػقييد لـػييل الطفقرييية طييـ غقيير مائييف طؿييقم 

ص بالؿـطققات الصحقحة الصريحة الؼاضقة باتصاف غقره هبا مخصَّ
(1)

. 

 معـاه الحالل. :الِحّؾ  اْلِحؾُّ َ ْقَ ُ ُف(: )َقْقُلفُ 

ـُ الؿّقتةُ  :والؿق ة أما بالؽسر ففل هقئة الؿقت ,بػتح الؿقؿ العق
(2)

. 

حتك  ,طؾك ِحّؾ جؿقع حققاكات البحر مؿا ٓ يعقش إٓ فقف وهذا  قف دلقٌؾ  

وحتك لق كان مؿـ يػرتس بـابف  ,ولق كان طؾك تقرة كؾٍب أو خـزيٍر أو ثعبان

 .كسؿؽ الؼرش مثاًل 

َمقتة ما ٓ يعقش إٓ يف البحر, ولقس الؿراد ما مات يف  والؿراد ب لؿق ة هـ 

البحر. ولفذا لق سؼطت شاٌة يف البحر وماتت فنهنا مقتٌة حرامٌ 
(3)

. 

كؿا هق مذهب إحـاف: وذلؽ  السؿَؽ الطايف, واس ثـك بعُض العؾؿ ء

إذا مات, وُأخذ يف أول مقتف: لؿ يؽـ فقف مضّرة: ٕن جسؿف لؿ ٕن السؿؽ 

يتغقر ولؿ يتعّػـ, ولؽـ إذا صال الققت تعّػـ, ودخؾت فقف البؽتقريا, ودخؾف 

فقطػق طؾك وجف الؿاء, فنذا أكؾف اإلكسان كان  االفقاء, وتار جسُؿف خػقػً 

ايف طؾك وجف مظـة الؿضرة لؿؽثف مدة بعد مقتف, فؼالقا: يؽره أكؾ السؿؽ الط

                                     
 (.1/154كقؾ إوصار ) (1)

طقامُّ الرواِة ُيقلعقَن بؽسِر الؿقِؿ مـ الَؿْقَتِة. يؼقليقن: مِقَتُتيُف وإكَّؿيا هيل  ق ل الخط بل: (2)

, مػتقحة الؿيقؿ, يرييدون حقيقان البحير إذا مياَت فقيف. َسيِؿْعُت أبيا طؿيَر يؼيقل: َمْقَتُتفُ 

يؼيع يف اليرب والبحير,  سؿعُت الؿربََّد يؼقل يف هيذا: الِؿْقَتية: الؿيقت, وهيق أمير اهلل 

(, وغرييب الحيديث 95يؼال فقف حيالٌل وحيراٌم. إتيالح غؾيط الؿحيدثقـ )ص/ ٓ

(3/919.) 

 (.1/55فتح ذي الجالل واإلكرام ) (3)
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الؿاء, وخالػ الجؿفقُر إحـاَف يف استثـائفؿ السؿَؽ الطايف
(1)

. 

)وهق الذي يعقش يف الربِّ ويف الؿاِء( كالضػدع  أ   الحققان الَ ْر  ئل

, وققؾ: اوالتؿساح والسرصان والسؾحػاة, فػقف ثالثة أققال: ققؾ: يعترب بحريً 

وجدكاه يف البحر ففق مقتة بحر, وإن , وققؾ: العربة بؿؽان مقتف, فنن ايعترب بريً 

وجدكاه يف الربّ ففق مقتة برّ 
(2)

. 

أضاف ققلف: )الِحؾُّ مقتُتف( إلك طؾك أمتف أكف  ملسو هيلع هللا ىلص و ـ  ؿ ل شػؼة الـ ل

ققلف: )الطفقُر ماُؤه( مع أكف لؿ يسلل طـف: ٕن راكب البحر قد يحتاج إلك 

ذلؽ لقرفع الؾبس ؾك قف, فـبف طالسؿؽ الؿقت, فؼد يـػد صعامف ويحتاج إل

ركاب البحر, ويعؾؿفؿ بلن الؿقتة يف البحر حالل, وقد جاء طـ أبل بؽر  طـ

 )أي: ذبحف لؽؿ,  ,أكف قال: )ما مات يف البحر فؼد ذّكاه اهلُل لؽؿ

داطل إلك التحّرز طـف ففق حالل فال
(3)

. 

                                     
(, 5/35(, بييدائع الصييـائع )3/63(, تحػيية الػؼفيياء )11/947يـظيير الؿبسييقط ) (1)

(, شييرح الزركشييل 9/33(, الؿجؿييقع شييرح الؿفييذب )15/64الحيياوي الؽبقيير )

 (.15/384(, اإلكصاف )6/647طؾك مختصر الخرقل )

(, 9/553العـاية شيرح الفدايية )(, 5/996يـظر تبققـ الحؼائؼ شرح كـز الدقائؼ ) (2)

 (.9/39(, الؿجؿقع شرح الؿفذب )1/437الؽايف يف فؼف أهؾ الؿديـة )

الحؽؿة مـ التػريؼ بقـ مقتة البحر والرب هل ما قالف بعض العؾؿياء: إن جؿقيع    ئدة: (3)

الحققاكات تعقش طؾك إوكسيجقـ اليذي يف الفيقاء, وتخيرج ثياين أكسيقد الؽربيقن 

نذا ما خـؼت أو ماتت حتيػ أكػفيا واحتيبس اليدم فقفيا: فـصيػ اليدم طـد التـػس, ف

مسّؿٌؿ بثاين أكسقد الؽربقن, والتذكقة تخؾص الؾحؿ مـ هذا السؿ الذي يف الدم, أميا 

السؿؽ فقتـػس إكسجقـ مـ الؿاء, وليقس هـياك ثياين أكسيقد الؽربيقن, ولفيذا إذا 

, وإذا جيػ دم السيؿؽ ُأخذت السيؿؽة وهيل حقية وُقّطعيت فسيقـزل مـفيا دم أحؿير
= 
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ـَْؿة, ) :ققلف ـُ ُخَز , َواْب , َوال ِّْرِ ِذيُّ ـُ َوَصّححُف الُ َخ ِريُّ ـُ حَ  ن, َواْب َواْب

حؽك الرتمذي طـ البخاري تصحقَحف ط د اْل ّر, َوَغقُرهؿ(
(1)

ـُ  , وتعّؼبف اب

طـده ٕخرجف يف تحقحف اطبد الرب بلكف لق كان تحقحً 
(2)

وهذا الذي قالف  ,

فنن اإلمام البخاري لؿ يؾتزم آستقعاب :غقُر ٓزم
(3)

ـُ طبد الرب  , ثؿ حؽؿ اب

ل العؾؿاء لف بالؼبقل, فرّده مـ حقث اإلسـاد وقبؾف مـ  مع ذلؽ بصحتف: لتؾؼِّ

حقث الؿعـك
(4)

. 

ـُ مـده  ـُ الؿـذر, واب وتّححف أيضا اب
(5)

 , : هذا الحديث وق ل, والبغقيُّ

تحقٌح متػٌؼ طؾك تحتف
(6)

. 

ـُ إثقر يف شرح الؿ ـد أخرجف  : هذا حديٌث تحقٌح مشفقرٌ وق ل اب
                                     = 

تار أبقض, وأما دم الحققان الربي فنكف إذا جػ تيار أسيقد, فالسيقاد يف دم حقيقان 

الرب هق بسبب ما فقف مـ ثاين أكسيقد الؽربيقن, وهيق سيام, والبقياض الؿقجيقد يف دم 

السؿؽ لخؾقه مـ هذا, ولفذا لق مات السؿؽ وليؿ يخيرج دميف, فدميف ٓ مضيرة فقيف 

 .تعالك أطؾؿ. أفاده الشقخ محؿد ططقة سالؿ طؾك اإلكسان, واهلل 
 (.33العؾؾ الؽبقر رقؿ ) (1)

 (.16/918يـظر التؿفقد ) (2)

ليؿ يسيتقطبا الصيحقح يف تيحقحقفؿا, وٓ  ق ل ابـ الصلح طذـ ال خذ ري و  ذؾؿ: (3)

ميا أدخؾيت يف كتيابل )الجيامع( إٓ ميا »التزما ذلؽ. فؼد ُرّويـا طـ البخاري أكف قيال: 

(, 19معرفة أكقاع طؾيقم الحيديث )ص/«. تح, وتركت مـ الصحاح لحال الطقل

(, والشييذا الػقيياح مييـ طؾييقم ابييـ الصييالح 1/65واكظيير الؿؼـييع يف طؾييقم الحييديث )

(1/88.) 

 (.16/918يـظر التؿفقد ) (4)

 (.1/8التؾخقص الحبقر ) (5)

 (.9/56شرح السـة ) (6)
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إئؿة يف كتبفؿ واحتجقا بف ورجالف ثؼاٌت 
(1)

. 

ـُ الؿؾؼِّـ : هذا الحديث تحقٌح جؾقٌؾ مرويٌّ مـ صرٍق وق ل اب
(2)

. 

طـييد أحؿييد وابييـ ماجييف وابييـ حبييان والييدارقطـل  طذذـ جذذ برٍ  :ويف ال ذذ ب

والحيياكؿ بـحييق حييديث أبييل هريييرة, ولييف صريييٌؼ أخييرى طـييف طـييد الطييرباين يف 

 والحاكؿ. الؽبقر والدارقطـل

ّٓ ما ُيخشك مـ التدلقس اكتفك, ق ل الح  ظ ـٌ لقس فقف إ : وإسـاده حس

 .ا مدلسانوذلؽ ٕن يف إسـاده ابـ جريج وأبا الزبقر وهؿ

                                     
 (.1/145, كقؾ إوصار )(9/5)يـظر البدر الؿـقر  (1)

 .(9/9)البدر الؿـقر  (2)

ـُ دققؼ العقد  إض ءة: /ب( جؿقَع وجقه التعؾقؾ 8يف )اإلمام شرح اإللؿام( )قذكر اب

صف :التل ُيعؾَّؾ هبا الحديث,    و ؾخ 

الجفاليية يف سييعقد بييـ سييؾؿة والؿغقييرة بييـ أبييل بييردة الؿييذكقرْيـ يف  القجذذف إول:

إسـاده: ٕكف لؿ يرو طـ إول إٓ تػقان بـ سؾقؿ, ولؿ يرو طـ الثياين إٓ سيعقد بيـ 

بضؿ الجقؿ وتخػقػ الالم وآخيره  -: بلكف قد رواه طـ سعقد الُجاَلح وأج بسؾؿة. 

, رواه مـ صريؼف أحؿد والحاكؿ والبقفؼل. وأميا الؿغقيرة فؼيد وهق ابـ كثقر -مفؿؾة 

 روى طـف يحقك بـ سعقد ويزيد الؼرشل وحؿاد, كؿا ذكره الحاكؿ يف الؿستدرك. 

: برتجيقح روايية ماليؽ أكيف وأجذ بآختالف يف اسؿ سعقد بـ سيؾؿة.  القجف الث ين:

. سعقد بـ سؾؿة مـ بـل إزرق, ثؿ قال: فؼد زالت طـف الجفالة ًٓ  طقـًا وحا

: بلكيف أسيـده وأجذ بالتعؾقؾ باإلرسال: ٕن يحقك بيـ سيعقد أرسيؾف.  القجف الث لث:

سعقد بـ سؾؿة وهق وإن كان دون يحقيك بيـ سيعقد, فيالرفع زييادٌة مؼبقليٌة طـيد أهيؾ 

 إتقل وبعض أهؾ الحديث.

: برتجييقح رواييية مالييؽ كؿييا جييزم بييف وأجذذ بالتعؾقييؾ بآضييطراب.  القجذذف الرابذذع:

 (.1/145(, كقؾ إوصار )9/6لدارقطـل وغقره. اكظر البدر الؿـقر )ا
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ـُ ال ؽـ  : حديث جابر أتحُّ ما روي يف هذا الباب.ق ل اب

ق ل  ,«  ُء ال حرِ صفقرٌ »طـد الدارقطـل والحاكؿ بؾػظ:  وطـ ابـ ط  سٍ  

 وقَػف.يف ال ؾخقص: 
ُّ
 رواتف ثؼات, ولؽـ تحح الدارقطـل

, طؿرو بـ شعقب طـ أبقف طـ جده , وطـابـ الػراسل طـ اوجاء أيًض  

 ٍ أكس , وطـأبل بؽر الصدـؼ وطـ ابـ طؿر, , وطـطؾل بـ أبل ص لب وطـ

.إٓ أنَّ يف أساكقدها كالٌم , 

ل طؾقف مـ هذه الشقاهد هق حديُث جابر  وحديُث ابـ طباس فالؿعقَّ

فحْسب
(1)

. 

ر بِِف َ  لؽ) :ققلف وقال الؿاوردي يف  ..(.َوَق َل اْلَح  ِؿ: ُهَق أصٌؾ صد 

هذا الحديث كصػ طؾؿ الطفارة ق ل الش  عل:الحاوي: قال الحؿقدي: 
(2)

. 

إكف حديٌث طظقٌؿ, أتٌؾ مـ أتقل الطفارة, مشتؿٌؾ  وق ل ابـ الؿؾؼِّـ:

طؾك أحؽاٍم كثقرٍة وققاطد مفؿةٍ 
(3)

.  

*** 
ُل  ـ بِْئر  َوَطـ أبل سعقد اْلُخْدِرّي  -2 ـَ  َرُسقل اهلل, َأَكَ َقض  َق َل: ققؾ 

ـ  ْ  - ؟ُبَض َطة ـُؾؼك  ِقَف  اْلِحَقُض َوال الَؿ ء إِن »َق َل:  -ـُ َوُلُحقم اْلؽلب َوِهل بِْئر 

ـُـج ُف َشْلءٌ   َٓ ـف .«صُفقر    .َرَواُه َأْحؿد َوَأُبق َداُود َوالـ َ  ئِّل َوال ِّْرِ ِذّي َوح  

                                     
(, والتؾخقص الحبقر 38 - 9/95اكظر هذه الشقاهد والؽالم طؾقفا يف: البدر الؿـقر ) (1)

 (.151 - 1/149(, وكقؾ إوصار )19 - 1/15)

 (.1/84الؿجؿقع شرح الؿفذب ) (2)

 (.9/45البدر الؿـقر ) (3)
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اَرُقْطـِلّ  َْحَؿد َوأبل َداُود َوالد  ِٕ ـُْطَرح  ِقَف   ح ـُض الـَِّ  ء, » :َو ِل لػٍظ 

ـ  سَولحُؿ اْلؽلب, َوَطذِ  ـْ َصّححُف َو ِل إِْسـَ د َهَذا . «ُر ال
الَحِدـث اْخ َِلٌف, َلؽِ

 َأْحؿد.

ـَْرة, َوَسفؾ بـ سعد, َوَج بِر.  َوُرِوَي  ـ َحِدـث أبل ُهَر

 

 ملسو هيلع هللا ىلصبالـقن, وروي بتاءيـ مثـاتقـ مـ فقق, خطاٌب لؾـبل  أك قضل(ققلف: )

ـُ حجر كذا قال الحافُظ اب
(1)

. 

أهؾ الؾغة يضؿقن الباء ويؽسروهنا, والؿحػقظ يف  بئر ُبض طة(ققلف: )

 الحديث الضؿ. 

سؿعت قتقبة بـ سعقد, قال: سللت قّقؿ بئر بضاطة طـ  ق ل أبق داود:

قال: إلك العاكة, قؾت: فنذا كؼص,  ؟طؿؼفا, قؾُت: أكثر ما يؽقن فقفا الؿاء

ا ثؿ قّدرت بئر بضاطة بردائل فؿددتف طؾقف ق ل أبق داود:قال: دون العقرة. 

ذرطتف فنذا طرضفا ستة أذرع, وسللت الذي فتح لل باب البستان فلدخؾـل 

 .إلقف هؾ ُغّقر بـاؤها طؿا كان طؾقف؟ فؼال ٓ, ورأيت فقفا ماًء متغقر الؾقن

بؽسر الحاء جؿع ِحْقضة بؽسر الحاء أيضا مثؾ ِسَدر  الِحَقض(ققلف: )

ا, وققؾ: الحقضة: وسدرة, والؿراد هبا خرقة الحقض الذي تؿسحف الؿرأة هب

الخرقة التل تستثػر
(2)

 الؿرأة هبا. 

                                     
 (.1/14يف التؾخقص الحبقر ) (1)

ـَ ِرْجَؾْقِف إَِلك ُحْجَزتِِف. مختار الصحاح )ص/ (2)  (.49يؼال: اْسَتْثَػَر بَِثْقبِِف إَذا َردَّ َصَرَفُف َبْق
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بـقن مػتقحة وتاء مثـاة مـ فقق ساكـة ثؿ كقن. قال ابـ  الـ ْ ـ(ققلف: )

رسالن: ويـبغل أن يضبط بػتح الـقن وكسر التاء, وهق الشلء الذي لف رائحة 

ـُ بػتحفا ففق  ـَ الشلُء بؽسر التاء َيـَْت
.كريفة, مـ ققلفؿ: َكتِ ـٌ

 َكتِ

بػيتح العيقـ الؿفؿؾية وكسير اليذال الؿعجؿية جؿيع  َطذِذر الـذ س(ققلف: )

َطِذَرة, مثؾ كؾؿة وَكؾِؿ وهل الغائط, هذا هق الصحقح يف ضبطف, وُضبط أيًضا 

َؿِعييَدة ومَِعييد. وأمييا مييا يؼييع بؽسيير العييقـ وفييتح الييذال, وهييذا أيًضييا تييحقح كَ 

وأتيؾفا اسيؿ لِػـَياء  .ـابعض الـسخ مـ ضّؿ العقـ فتصحقػ ٓ معـك لف ه يف

الييدار ثييؿ ُسييّؿل هبييا الخييارج مييـ اإلكسييان مييـ بيياب تسييؿقة الؿظييروف باسييؿ 

الظرف
(1)

.  

يف اإلسالم والجاهؾقة تـزيف الؿقاه  اققؾ: طادة الـاس دائؿً  :ق ل ال ـدي

وهؿ أصفر الـاس وأكزهفؿ  -وتقهنا طـ الـجاسات, فال ُيتقّهؿ أن الصحابة 

مع ِطّزة الؿاء فقفؿ, وإكؿا كان ذلؽ مـ أجؾ أن  اكاكقا يػعؾقن ذلؽ طؿدً  -

هذه البئر كاكت يف إرض الؿـخػضة وكاكت السققل تحؿؾ إقذار مـ 

كاكت الريح تؾؼل ذلؽ, ويجقز أن يؽقن السقؾ  :وققؾ .الطرق وتؾؼقفا فقفا

يجقز أن الؿـافؼقـ كاكقا يػعؾقن ذلؽ :. وققؾاوالريح تؾؼقان جؿقعً 
(2)

.  

ـُـج ُف َشْلءٌ إِن ققلف: )  َٓ جاء يف بعض ألػاضف زيادُة استثـاٍء ( الَؿ ء صُفقر 

                                     
 (.994اإليجاز يف شرح ســ أبل داود لؾـقوي )ص/ (1)

(. واكظير اإليجياز يف شيرح سيــ أبيل 1/174حاشقة السـدي طؾيك سيــ الـسيائل ) (2)

 (.993داود لؾـقوي )ص/
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الؿ ء صفقر ٓ ــج ف شلء »أخرجفا الدارقطـل مـ حديث ثقبان, ولػظف: 

ويف إسـاده ِرْشديـ بـ سعد وهق مرتوك. « إٓ    غؾب طؾك رـحف أو صعؿف

 .وطـ أبل أمامة مثؾف طـد ابـ ماجف والطرباين وفقف أيضا ِرْشديـ

إن الؿ ء صفقر إٓ إن تغقر رـحف أو لقكف أو صعؿف »ورواه البقفؼل بؾػظ: 

مـ صريؼ ططقة بـ بؼقة طـ أبقف طـ ثقر طـ رشديـ بـ « بـج سة تحدث  قف

 سعد طـ أبل أمامة.

 عد مرسال.ورواه الطحاوي والدارقطـل مـ صريؼ رشديـ بـ س 

 وتحح أبق حاتؿ إرسالف.

 .الحديث مثَؾف ٓ ُيثبت أهُؾ  عل:وق ل الش  

 ثبت هذا الحديث.ٓ يَ  وق ل الدارقطـل:

 اتػؼ الؿحدثقن طؾك تضعقػف. وق ل الـقوي:

فتؾخص أن آستثـاء الؿذكقر ضعقػ فتعقـ  ق ل يف )ال در الؿـقر(:

آحتجاج باإلجؿاع كؿا قال الشافعل والبقفؼل وغقرهؿا, يعـل اإلجؿاع طؾك 

 صعؿا كجس. ـجاسة ريحا أو لقكا أوأن الؿتغقر بال

أجؿع العؾؿاء طؾك أن الؿاء الؼؾقؾ  و ذا كؼؾ اإلجؿ ع ابـ الؿـذر  ؼ ل:

 .والؽثقر إذا وقعت فقف كجاسة فغقرت لف صعؿا أو لقكا أو ريحا ففق كجس

اكتفك
(1)

. 

بقققع شلء فقف سقاء كان قؾقال يدّل طؾك أن الؿاء ٓ يـجس  الحدـث

                                     
 ( بتصرف.1/459البدر الؿـقر ) (1)
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كثقرا ولق تغقرت أوتافف أو بعضفا, لؽـ قام اإلجؿاع طؾك أن الؿاء إذا  أو

تغقر أحد أوتافف بالـجاسة خرج طـ الطفقرية, فؽان آحتجاج باإلجؿاع 

ٓ بتؾؽ الزيادة كؿا سؾػ, فال يـجس الؿاء بؿا ٓقاه, ولق كان قؾقال إٓ إذا 

ـُ طباس وأبق هريرة والحسـ ال بصري وابـ تغقر, وقد ذهب إلك ذلؽ اب

الؿسقب وطؽرمة وابـ أبل لقؾك والثقري وداود الظاهري والـخعل وجابر 

 .بـ زيد ومالؽ

وذهب ابـ طؿر ومجاهد والشافعقة والحـػقة وأحؿد بـ حـبؾ وإسحاق, 

إلك أكف يـجس الؼؾقؾ بؿا ٓقاه مـ الـجاسة وإن لؿ تتغقر أوتافف: إذ تستعؿؾ 

ولحديث  ,[5]الؿدثر: ﴾ۆ ۆ﴿الـجاسة باستعؿال الؿاء, وقد قال تعالك: 

, «الدائؿٓ ـ قلـ أحد ؿ يف الؿ ء »القلقغ, ولحديث:  آستقؼاظ, وحديث

اس ػت قؾ ؽ وإن أ   ك »وحديث الؼؾتقـ, ولرتجقح الحظر, ولحديث: 

 ,«دع    ـرـ ؽ إلك    ٓ ـرـ ؽ»مرفقطا. وحديث: طـد أحؿد وغقره  «الؿػ قن

الؿ ء »ل, قالقا: فحديث: أخرجف الـسائل وغقره مـ حديث الحسـ بـ طؾ

مخصص هبذه إدلة «صفقر ٓ ــج ف شلء
(1)

. 

واختؾػقا يف حّد الؼؾقؾ الذي يجب اجتـابف طـد وققع الـجاسة فقف,  

ـّ استعؿالفا باستعؿالف, وإلقف ذهب أبق حـقػة وققؾ: ما دون  .فؼقؾ: ما ُض

 .وإلقف ذهب الشافعل وأتحابف -طؾك اختالف يف قدرهؿا  -الؼؾتقـ 

 ,وأجذذ ب الؼذذ ئؾقن بذذلن الؼؾقذذؾ ٓ ـذذـجس ب لؿلقذذ ة لؾـج سذذة إٓ إن تغقذذر

                                     
 (.1/46يـظر كقؾ إوصار ) (1)
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الظييـ ٓ يـضييبط بييؾ يختؾييػ بيياختالف إشييخاص, وأيضييا َجْعييُؾ ضييـ  بييلن

آسييتعؿال طؾييًة يسييتؾزم اسييتقاء الؼؾقييؾ والؽثقيير. وطييـ حييديث الؼؾتييقـ بلكييف 

مضطرب اإلسـاد والؿتـ
(1)

.  

الؿ ء صفقر ٓ »أكف ٓ معارضة بقـ حديث الؼؾتقـ وحديث  :والح صؾ

فقؿا بؾغ مؼدار الؼؾتقـ فصاطدا فال يحؿؾ الخبث وٓ يـجس  «ــج ف شلء

بؿالقاة الـجاسة, إٓ أن يتغقر أحد أوتافف فـجس باإلجؿاع فُقخص بف 

 .«إن الؿ ء صفقر ٓ ــج ف شلء»حديث الؼؾتقـ, وحديث: 

وأما ما دون الؼؾتقـ فنن تغقر خرج طـ الطفارة باإلجؿاع وبؿػفقم 

وإن لؿ يتغقر  «ٓ ــج ف شلء»قم حديث حديث الؼؾتقـ فقخص بذلؽ طؿ

يدل بعؿقمف طؾك  «ٓ ــج ف شلء»بلن وقعت فقف كجاسة لؿ تغقره, فحديث 

طدم خروجف طـ الطفارة لؿجرد مالقاة الـجاسة, وحديث الؼؾتقـ يدل 

بؿالقاهتا, فؿـ أجاز التخصقص بؿثؾ  بؿػفقمف طؾك خروجف طـ الطفقرية

هذا الؿػفقم قال بف يف هذا الؿؼام, ومـ مـع مـف مـعف فقف
(2)

. 

وتححف َو ِل إِْسـَ د َهَذا الَحِدـث اْخ َِلٌف, َلؽِـ َصّححُف َأْحؿد( ) :ققلف

يف  وق ل ابـ  ـدهيحقك بـ معقـ وابـ حزم والحاكؿ, وجّقده أبق أسامة.  اأيًض 

 إسـاده مشفقر. هذا:حدـث أبل سعقد 

 إكف لقس بثابت. وكؼؾ ابـ الجقزي أن الدارقطـل ق ل: 

                                     
 الؿصدر كػسف. (1)

 الؿصدر كػسف. (2)
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 ر ذلؽ يف العؾؾ لف وٓ يف الســ.ولؿ ك :ق ل ابـ حجر

ختالف الرواة يف اسؿف بجفالة راويف طـ أبل سعقد, وا وأطّؾف ابـ الؼط ن

 واسؿ أبقف.

ولف صريؼ أحسـ مـ هذه ثؿ ساقفا طـ أبل سعقد ق ل ابـ الؼط ن:
(1)

.  

ـَْرة, َوَسفؾ بـ سعد, َوَج بِر( ) :ققلف حديث َوُرِوَي  ـ َحِدـث أبل ُهَر

. اطـد الدارقطـل أيًض  سفؾ بـ سعدطـد الدارقطـل. وحديث  هرـرة أبل

ويف إسـاده  «إن الؿ ء ٓ ــج ف شلء» :طـد ابـ ماجف بؾػظج بر وحديث 

 سػقان صريػ بـ شفاب وهق مجؿع طؾك ضعػف.  أبق

طـد أحؿد وابـ خزيؿة وابـ حبان بـحقه.  ابـ ط  سطـ  اوروي أيًض 

طـد الطرباين يف إوسط وأبل يعؾك والبزار وابـ السؽـ يف  ط ئشةوطـ 

 تحقحف.

*** 
َطـ الَؿ ء َوَ    ملسو هيلع هللا ىلصَق َل: ُسئَِؾ َرُسقل اهلل  َوَطـ ط د اهلل بـ طؿر  -3

َ  ع َواّب َوال ِّ َو ِل  .«الَؿ ء ُقّؾ قـ لؿ ـحؿؾ اْلخ ثإِذا َ  َن »َ َؼ َل:  ؟ــقبف  ـ الد 

ـُـّج ُف َشْلءٌ »لػٍظ   .َرَواُه َأْحؿد َوَأُبق َداُود َواْبـ َ  َجف َوالـ َ  ئِّل َوال ِّْرِ ِذيّ  .«لؿ 

ة. َئِؿ  ْٕ اَرُقْطـِّل َوغقُر َواِحد  ـ ا ـَْؿة َواْبـ حَ  ن َوالد   َوَصححُف اْبـ ُخَز

َقاب َوقػف.  ـُ ط د اْل ر َوَغقُره. َوققؾ: الص   َوتؽؾؿ  ِقِف اْب

ـِ  ؼد اح ّج  َجِؿقًع  بَِجِؿقِع َوَق َل اْلَح  ِؿ:   ْقَخْق ُهَق َصِحقح َطَؾك َشرط الش 

                                     
 (.1/44كقؾ إوصار ) (1)
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لؿ ـخّرج ه لخلٍف  ِقِف َطَؾك أبل  -َواهلل أطؾؿ  -ُرَواتف َولؿ ـخّرَج ُه, وأضـفؿ  

 .بـ  ثقرُأَس َ ة َطـ اْلَقلِقد 

 

ـَـُقُبُف(ققلف:   طؾقف كقبًة بعد أخرى.هق بالـقن أي َيِرد  )و   

قطـل أن ابـ الؿبارك تّحػف فؼال: يثقبف بالثاء الؿثؾثة وحؽك الدار
(1)

. 

مـ الؿاء. قال أتحاب الحديث:  االؼؾة إكاء يسع ِجرارً  :()ُقّؾ قـ :ققلف

 الؼؾتان خؿس قَِرب كبار. 

الؼقي يؼّؾفا أي: يحؿؾفا, وكؾ شلء حؿؾتف فؼد : ٕن الرجؾ سّؿقت قؾة

  .أقؾؾتف

والؼالل مختؾػة يف الؼرى العربقة, وقالل َهَجر
(2)

مـ أكربها وأشفرها.  

أما الؼؾة التل جاءت يف الحديث, فقؼقلقن: إن الؼؾة ما أقؾف  :ق ل ابـ   رس

, ولقس يف ذلؽ طـد أهؾ الؾغة حّد محدود اإلكسان مـ جرة أو ُحب 
(3)

. 

وبالؾرت  ,اكقؾق جرامً  159أي  159555 =ب لجرام القاحدة الؼؾة  ؼدارو

واهلل  ,357وبالؾرت  ,954وكصػ الؾرت, فؿجؿقع الؼؾتقـ بالؽقؾق  الرتً  153

أطؾؿ
(4)

. 

                                     
 (.5/193يـظر الـفاية ) (1)

 هجر: قرية قريبة مـ الؿديـة, ولقست هجر التل بإحساء. (2)

(, الصيحاح 5/3(, مؼيايقس الؾغية )45يـظر الزاهر يف غريب ألػاظ الشافعل )ص/ (3)

(5/1854.) 

اكظيير بحييث يف تحقيييؾ الؿييقازيـ والؿؽايقييؾ الشييرطقة إلييك الؿؼييادير الؿعاتيييرة  (4)
= 
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ـَحؿؾ الَخَ ث(ققلف: ) هق بػتحتقـ: الـجس, كؿا وقع تػسقر ذلؽ  لؿ 

الـجاسة بؾ يدفعفا طـ بالـجس يف الروايات الؿتؼدمة, والتؼدير لؿ يؼبؾ 

كػسف, ولق كان الؿعـك أكف يضعػ طـ حؿؾفا لؿ يؽـ لؾتؼققد بالؼؾتقـ معـك: 

فنن ما دوهنؿا أولك بذلؽ. وققؾ: معـاه ٓ يؼبؾ حؽؿ الـجاسة
(1)

. 

يدل طؾك أن قدر الؼؾتقـ ٓ يـجس بؿالقاة الـجاسة وكذا ما هق الحدـث 

إٓ    غقر رـحف »بحديث مؼقد  أكثر مـ ذلؽ بإولك, ولؽـف مخصص أو

وهق وإن كان ضعقػا فؼد وقع اإلجؿاع طؾك معـاه, وقد  «لقكف أو صعؿف أو

 تؼدم تحؼقؼ الؽالم والجؿع بقـ إحاديث.

اَرُقْطـِلّ  ـَْؿة َواْبـ حَ  ن َوالد  ة.  ققلف: )َوَصححُف اْبـ ُخَز َئِؿ  ْٕ َوغقُر َواِحد  ـ ا

ـُ ط د اْل ر َوَغقُره(  الحديث اخُتؾػ فقف, فؿـفؿ مـ تححف َوتؽؾؿ  ِقِف اْب

كالشافعل وأحؿد وإسحاق بـ راهقيف وأبق طبقد الؼاسؿ بـ ساّلم وابـ مـده 

وابـ حزم والـقوي وإلباين
(2)

. 

طـف طـ  :مداره طؾك القلقد بـ كثقر فؼقؾ ٕن :قالقاو ـفؿ  ـ ضعػف 

 :طـف طـ محؿد بـ طباد بـ جعػر, وققؾ :محؿد بـ جعػر بـ الزبقر, وققؾ

طـف طـ طبداهلل بـ طبداهلل بـ  :طـف طـ طبقد اهلل بـ طبد اهلل بـ طؿر, وققؾ

 طؿر. وهذا اضطراٌب يف اإلسـاد.
                                     = 

( 59لؾشيييقخ/طبد اهلل بيييـ مـقيييع مـشيييقر يف مجؾييية البحيييقث اإلسيييالمقة العيييدد )

 (. 189)ص/

 (1/197وصار )(, كقؾ ا9/4ٕيـظر الـفاية ) (1)

 (.35-34(, متـ الؿحرر )الحاشقة( )ص/1/65يـظر إرواء الغؾقؾ ) (2)
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كؿا يف  «إذا   ن الؿ ء قدر قؾ قـ أو ثلث لؿ ــجس» :وقد روي أيضا بؾػظ

 «إذا بؾغ الؿ ء قؾة  نكف ٓ ـحؿؾ الخ ث» :وبؾػظ ,والدارقطـلرواية ٕحؿد 

طـد  «أربعقـ قؾة» :كؿا يف رواية لؾدارقطـل وابـ طدي والعؼقؾل, وبؾػظ

وهذا اضطراٌب يف الؿتـ ,الدارقطـل
(1)

.  

إكؿا لؿ كؼؾ بف ٕن مؼدار الؼؾتقـ لؿ يثبت وق ل الطح وي:
(2)

. 

وأما ما ذهب إلقف الشافعل مـ حديث الؼؾتقـ فؿذهب  :وق ل ابـ ط د ال ر

ٕكف حديث قد تؽؾؿ فقف جؿاطة  :ضعقػ مـ جفة الـظر, غقر ثابت يف إثر

مـ أهؾ العؾؿ بالـؼؾ, وٕن الؼؾتقـ لؿ يققػ طؾك حؼقؼة مبؾغفؿا يف أثر ثابت 

ٓزما لقجب طؾك العؾؿاء البحث طـف لقؼػقا  اولق كان ذلؽ حدًّ  ,وٓ إجؿاع

وما أحؾف مـ الؿاء: ٕكف مـ أتؾ ديـفؿ  ملسو هيلع هللا ىلصؾك حّد ما حّرمف رسقل اهلل ط

ولق كان ذلؽ كذلؽ ما ضّقعقه فؾؼد بحثقا طؿا هق أدق مـ ذلؽ  ,وفرضفؿ

وألطػ
(3)

. 

هذا الؾػظ محتؿؾ لؾتلويؾ, ومثؾ هذا آضطراب يف اإلسـاد  ا:وقال أيًض 

 ,معروفتقـ يقجب التققػ طـ الؼقل هبذا الحديث إلك أن الؼؾتقـ غقر

ومحاٌل أن يتعبد اهلل طباده بؿا ٓ يعرفقكف
(4)

. 

                                     
 (195 -1/194كقؾ إوصار ) (1)

 (.1/16شرح معاين أثار ) (2)

 (.1/335التؿفقد ) (3)

 (.1/399الؿصدر كػسف ) (4)
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وق ل يف آس ذ  ر
(1)

تؽؾؿ إسؿاطقؾ :
(2)

يف هذا الحديث ورده بؽثقر مـ  

 الؼقل يف كتاب )أحؽام الؼرآن(.

بلكف طؾك تؼدير أن يؽقن  :وقد أجقب طـ دطقى آضطراب يف اإلسـ د

محػقضا مـ جؿقع تؾؽ الطرق ٓ يعّد اضطرابا: ٕكف اكتؼال مـ ثؼة إلك ثؼة, 

حقث تابعف محؿد بـ إسحاق طـ محؿد  ,ثؿ إن القلقد بـ كثقر قد تقبع طؾقف

.. أخرجف أحؿد .بـ جعػر بـ الزبقر طـ طبقد اهلل بـ طبد اهلل طـ ابـ طؿر

 اق بالسؿاع فاكتػت شبفة تدلقسف.وقد تّرح فقف ابـ إسح ,وغقره

وطـد التحؼقؼ فنكف طـ القلقد بـ كثقر طـ محؿد  :ق ل الح  ظ ابـ حجر

بـ طباد بـ جعػر طـ طبداهلل بـ طبد اهلل بـ طؿر الؿؽرب. وطـ محؿد بـ 

جعػر بـ الزبقر طـ طبقد اهلل بـ طبد اهلل بـ طؿر الؿصغر, ومـ رواه طؾك غقر 

 هذا القجف فؼد وهؿ. ولف صريؼ ثالثة طـد الحاكؿ جّقد إسـادها ابـ معقـ.

 ,بلن رواية )أو ثالث( شاذة :طـ دطقى آضطراب يف الؿ ـ وأجقب

                                     
(1) (1/161.) 

هق إسؿاطقؾ بـ إسحاق إزدي الؼاضيل. كيان طالؿيا متؼـيا فؼقفيا, شيرح الؿيذهب  (2)

واحييتج لييف, وتييـػ )الؿسييـد( وجؿييع حييديث أيييقب, وحييديث مالييؽ ولييف كتيياب 

)أحؽييام الؼييرآن(, وكتيياب )معيياين الؼييرآن(, وكتيياب يف الؼييراءات وغقرهييا. اسييتقصـ 

كشير ميذهب ماليؽ بغداد, ووليل قضياءها إليك أن تيقيف. وتؼيدم حتيك تيار طَؾًؿيا, و

 بالعراق.

 سؿعت الؿربد يؼقل: إسؿاطقؾ الؼاضل أطؾؿ مـل بالتصريػ!  ق ل ابـ  ج هد: 

وطـ إسؿاطقؾ الؼاضل, قال: أتقت يحقك بـ أكثؿ, وطـده ققم يتـاضرون, فؾؿا رآين,  

 (.13/345قال: قد جاءت الؿديـة! يـظر سقر أطالم الـبالء )
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)ال در وققؾ: إهنؿا مقضقطتان, ذكر معـاه يف  ,( مضطربةأربعقـ قؾةورواية )

بالؼاسؿ بـ طبد اهلل العؿري ل( ضعػفا الدارقطـأربعقـ. ورواية )الؿـقر(
(1)

. 

فؾؿ يثبت مرفقطا إٓ مـ رواية الؿغقرة بـ سؼالب  أ   ال ؼققد بؼلل َهَجر

. كؿا «شلءإذا بؾغ الؿ ء قؾ قـ  ـ قلل َهَجر لؿ ــج ف »بسـده طـ ابـ طؿر: 

طـد ابـ طدي يف الؽامؾ
(2)

لؿ يؽـ ممتؿـا  ق ل العؼقؾل:وهق مـؽر الحديث,  

طؾك الحديث
(3)

. 

ٓ يتابع طؾك طامة حديثف وق ل ابـ طدي:
(4)

لشافعل ولؽـ أتحاب ا 

كؿا قال  قّقوا كقن الؿراد قالل هجر بؽثرة استعؿال العرب لفا يف أشعارهؿ,

 أبق طبقد يف كتاب )الطفقر(. 

قالل هجر مشفقرة الصـعة معؾقمة الؿؼدار ق ل الخط بل: 
(5)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلصقالل هجر كاكت مشفقرة طـدهؿ ولفذا شبف رسقل اهلل  وق ل ال قفؼل:

ما رأى لقؾة الؿعراج مـ كبؼ سدرة الؿـتفك بؼالل هجر
(6)

. 

*** 
ـَْرة  -4 ـّ أحدُ ؿ  ِل الَؿ ء »َق َل:  ملسو هيلع هللا ىلصَطـ الـ  ِل  َوَطـ أبل ُهَر َٓ ـ قل

                                     
 (.18-1/17التؾخقص الحبقر ) (1)

(2) (6/9357.) 

 (.4/163مقزان آطتدال ) (3)

 (.6/9358الؽامؾ ) (4)

 (.45-1/44معالؿ الســ ) (5)

 (.1/65(, إرواء الغؾقؾ )1/196يـظر كقؾ إوصار ) (6)
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َٓ ـْجرِي ثؿ  ـْغَ  ؾ  ِقفِ  ائِؿ ال ِذي  ُ   ػؼ  «ثؿ  ـْغَ  ؾ ِ ـْفُ »َوَق َل ُ  ؾؿ: . «الد 

 َطَؾْقِف.

ـَْرة  -5 د بـ طجَلن َق َل: َسِؿعت أبل ـحدث َطـ أبل ُهَر َوَرَوى ُ َحؿ 

  ملسو هيلع هللا ىلصَق َل َرُسقل اهلل  :َق َل :« َٓ ائِؿ, َو ـّ أحدُ ؿ  ِل الَؿ ء الد  َٓ ـ قل

َرَواُه َأُبق َداُود َطـ ُ َ ّدد َطـ اْلؼط  ن َطـُف. َواْبـ طجَلن  «ـْغَ  ؾ  ِقِف  ـ اْلَجـَ َبة

 .َوَأبقُه َرَوى َلفؿ  ُ  ؾؿ

ََشج َأن َأَب  ال   ئِب  قَلك ِهَش م  -6 ْٕ َوَرَوى ُ  ؾؿ  ـ َحِدـث بؽقر بـ ا

ـَْرة   ؾ َٓ ـْغ َ »: ملسو هيلع هللا ىلصـَُؼقل: َق َل َرُسقل اهلل  بـ زهَرة َحدثُف َأكف سؿع َأَب  ُهَر

ائِؿ َوُهَق ُجـٌُب  ـَْرة؟ َق َل: «أحدُ ؿ  ِل الَؿ ء الد  ـَ  َأَب  ُهَر , َ َؼ َل: َ قَػ ـػعؾ 

 ًٓ َٓ ـعرف اْسؿف .ـَ ـَ َولُف تـ و  .َوَأُبق ال   ئِب 

 

ـ  »: ملسو هيلع هللا ىلصطـ طبد اهلل بـ مغػؾ قال: قال رسقل اهلل  :ويف ال  ب ُ قَل ـَ  َٓ

َة اْلَقْسَقاِس ِ ـْفُ  ِف: َ نِن  َط    أخرجف أحؿد وأبق داود « َأَحُدُ ْؿ  ِل ُ ْ َ َحؿِّ

فنن طامة » :تحقح دون ققلف :وق ل إل  ين ,والرتمذي والـسائل وابـ ماجف

«القسقاس مـف
(1)

. 

يؼال: دّوم  :(1/346) ق ل يف الػ حهق الساكـ,  : )الؿ ء الدائؿ(ققلف

 إذا تّػ جـاحقف يف الفقاء فؾؿ يحركفؿا.  االطائُر تدويؿً 

ققؾ: هق تػسقر لؾدائؿ وإيضاح لؿعـاه, وقد  : )الذي ٓ ـجري(ققلف

                                     
 (.1/18أبل داود ) ســ (, ضعقػ3ضعقػ ســ الرتمذي )ص/ (1)
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 احرتز بف طـ راكد يجري بعضف كالبَِرك. 

ـٌ مـ  وققؾ: احرتز بف طـ الؿاء الراكد ٕكف جاٍر مـ حقث الصقرة ساك

( الرا دالبخاري هذا الؼقد حقث جاء بؾػظ: )حقث الؿعـك, ولفذا لؿ يذكر 

الدائؿ مـ  وق ل ابـ إك  ري:بدل الدائؿ. وكذلؽ مسؾؿ يف حديث جابر, 

( ٓ ـجريهذا يؽقن ققلف: )حروف إضداد يؼال لؾساكـ والدائر. وطؾك 

 تػة مخصصة ٕحد معـقل الؿشرتك.

كبع والراكد  وققؾ: الدائؿ والراكد مؼابالن لؾجاري, لؽـ الدائؿ الذي لف

 الذي ٓ كبع لف.

ق ل يف ضبطف الـقوي يف شرح مسؾؿ بضؿ الالم,  : )ثؿ ـغ  ُؾ  قف(ققلف

 : وهق الؿشفقر.الػ ح

وذكر شقخـا أبق طبد اهلل بـ مالؽ أكف يجقز أيضا جزمف  ق ل الـقوي أـض :

ـّ   وإططاء ثّؿ حؽؿ واو الجؿع. ,وكصبف بنضؿار أنْ  .ططػا طؾك مقضع يبقل

ٕكف يؼتضل أن  :أما الجزم فظاهر, وأما الـصب فال يجقز :الـقويق ل 

الؿـفل طـف الجؿع بقـفؿا دون إفراد أحدهؿا, وهذا لؿ يؼؾف أحد, بؾ البقل 

فقف مـفل طـف سقاء أراد آغتسال فقف أو مـف أم ٓ, واهلل أطؾؿ
(1)

. 

طؾك الجؿع بقـفؿا فؿـعت مـ البقل يف  الرواـة إولك تدلأن  :والح صؾ

الؿـع مـ كؾ  والرواـة الث كقة تدل طؾكالؿاء الدائؿ ثؿ آغتسال فقف أو مـف. 

الؿـع  والرواـة الث لثة تدل طؾكواحٍد مـ البقل وآغتسال فقف طؾك اكػراده, 

                                     
 (.3/187شرح الـقوي طؾك مسؾؿ ) (1)
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مـ آغتسال يف الؿاء الدائؿ لؾجـابة وإن لؿ يبؾ فقف. كؿا ورد الـفل طـ 

كفك طـ ال قل  ملسو هيلع هللا ىلصأكف »البقل مـ دون ذكر لؾغسؾ كؿا يف تحقح مسؾؿ  مجرد

والـفل طـ كؾ واحد مـفؿا طؾك اكػراد يستؾزم الـفل طـ  ,«يف الؿ ء الرا د

 فعؾفؿا جؿقعا مـ باب أولك.

والتغّقط يف الؿاء كالبقل فقف وأقبح, وكذلؽ إذا بال يف إكاء  :ق ل العؾؿ ء

بؼرب الـفر بحقث يجري إلقف البقل, فؽؾف  ثؿ تبف يف الؿاء, وكذا إذا بال

مذمقم قبقح مـفل طـف طؾك التػصقؾ الؿذكقر, ولؿ يخالػ يف هذا أحد مـ 

العؾؿاء إٓ ما حؽل طـ داود بـ طؾل الظاهري أن الـفل مختص ببقل 

وكذا إذا بال يف إكاء ثؿ تبف يف  !اإلكسان بـػسف! وأن الغائط لقس كالبقل

وهذا الذي ذهب إلقف خالف إجؿاع العؾؿاء, وهق  !أو بال بؼرب الؿاء !الؿاء

أقبح ما كؼؾ طـف يف الجؿقد طؾك الظاهر واهلل أطؾؿ
(1)

. 

 الؿ ء الؿ  عؿؾاسُتدّل بالـفل طـ آغتسال يف الؿاء الدائؿ طؾك أن  وقد

يخرج طـ كقكف أهال لؾتطفقر, ٕن الـفل هفـا طـ مجرد الغسؾ: فدل طؾك 

ؿػسدة بؿجرده, وحؽؿ القضقء حؽؿ الغسؾ يف هذا الحؽؿ: ٕن وققع ال

الؿؼصقد التـّزه طـ التؼرب إلك اهلل تعالك بالؿستؼذرات, والقضقء يؼذر 

 الؿاء كؿا يؼّذره الغسؾ.

أن الؿاء الؿستعؿؾ غقر مطّفر أحؿد بـ حـبؾ والؾقث  وقد ذهب إلك

أبق حـقػة يف رواية وإوزاطل, والشافعل ومالؽ يف إحدى الروايتقـ طـفؿا و

 طـف.

                                     
 الؿصدر كػسف. (1)



50 

 

ُ
 
رح ُُالش  ش   ُالمي  محر  

ل
ُا اب   ررُلكت 

وبحديث الـفل طـ التقضم بػضؾ وضقء  ,هبذا الحديثواح جقا 

الؿرأة, وبؿا روي طـ السؾػ مـ تؽؿقؾ الطفارة بالتقؿؿ طـد قؾة الؿاء ٓ بؿا 

 تساقط مـف.

أبل هريرة بلن طؾة الـفل لقست كقكف  طـ آستدٓل بحديثوأجقب  

بتؽرر آستعؿال فقبطؾ كػعف, ويقضح  يصقر مستعؿال بؾ مصقره مستخبثا

وباضطراب متـف, وبلن الدلقؾ أخص  ,ذلؽ ققل أبل هريرة: )يتـاولف تـاوٓ(

َطك  مـ الدطقى: ٕن غاية ما فقف خروج الؿاء الؿستعؿؾ لؾجـابة, والؿدَّ

 خروج كؾ ماء مستعؿؾ طـ الطفقرية. 

قن طـ حديث الـفل طـ التقضم بػضؾ وضقء الؿرأة بؿـع ك وأجقب

طك خروج  الػضؾ مستعؿال, ولق سّؾؿ, فالدلقؾ أخص مـ الدطقى: ٕن الؿدَّ

وبالؿعارضة بؿا  ,كؾ مستعؿؾ طـ الطفقرية ٓ خصقص هذا الؿستعؿؾ

:   ن ـغ  ؾ ملسو هيلع هللا ىلصأن رسقل اهلل »أخرجف مسؾؿ وأحؿد مـ حديث ابـ طباس 

 .«بػضؾ  قؿقكة

تساقط بلكف  طـ آحتجاج بتؽؿقؾ السؾػ لؾطفارة بالتقؿؿ ٓ بؿا وأجقب

ٓ يؽقن حجة إٓ بعد تصحقح الـؼؾ طـ جؿقعفؿ, وٓ سبقؾ إلك ذلؽ: ٕن 

الؼائؾقـ بطفقرية الؿستعؿؾ مـفؿ, كالحسـ البصري والزهري والـخعل 

ومالؽ والشافعل وأبل حـقػة يف إحدى الروايات طـ الثالثة أِخريـ, وكسبف 

هؾ الظاهر, وبلن ابـ حزم إلك ططاء وسػقان الثقري وأبل ثقر وجؿقع أ

الؿتساقط قد فـل: ٕهنؿ لؿ يؽقكقا يتقضئقن إلك إكاء, والؿؾتصؼ بإطضاء 
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حؼقر ٓ يؽػل بعض طضق مـ أطضاء القضقء, وبلن سبب الرتك بعد تسؾقؿ 

 تحتف طـ السؾػ وإمؽان آكتػاع بالبؼقة هق آستؼذار.

 طؾيكؾ طيـ الطفقريية, وتحيتؿ البؼياء وهبذا يتضح طدم خروج الؿسيتعؿ 

الرباءة إتؾقة ٓ سقؿا بعد اطتضادها بؽؾقات وجزئقات مـ إدلة كحديث: 

« رأسذذف بػضذذؾ  ذذ ء  ذذ ن بقذذده ملسو هيلع هللا ىلص  ذذحف »وحييديث  «خؾذذؼ الؿذذ ء صفذذقرا»

وغقرهؿا
(1)

. 

*** 

َوَطـ َطْؿرو بـ ِدــَ ر َق َل: ِطْؾؿل َوال ِذي ـْخطر َطَؾك ب لل َأن َأَب   -7

َ  َن ـْغَ  ؾ  ملسو هيلع هللا ىلصَأن َرُسقل اهلل »أخ رُه:  الشْعَث ء َأْخ ركِل َأن اْبـ َط   س 

 َرَواُه ُ  ؾؿ. «بِػضؾ َ ْقُؿقَكة

َق َل:  َوُرِوَي َطـ سؿ ك بـ َحْرب َطـ ِطْؽرَِ ة َطـ اْبـ َط   س  -8

 -لق قضل ِ ـَْف   ملسو هيلع هللا ىلص ِل َجْػـَة,  َج ء الـ  ِل  ملسو هيلع هللا ىلصاْغ  ؾ بعُض َأزَواج الـ  ِل »

ـَ  َرُسقل اهلل إِكِّل  ـت جـ  , َ َؼ َل َرُسقل اهلل  -ـْغَ  ؾ  َأو إِن : ملسو هيلع هللا ىلصَ َؼ َلت َلُف: 

َٓ ـجـب َوالـ َ  ئِّل َواْبـ َرَواُه َأْحؿد َوَأُبق َداُود َوَهَذا َلػظف, َوال ِّْرِ ِذّي  «الَؿ ء 

ـَْؿة َواْبـ حَ  ن َواْلَح  ِؿ  .َ  َجف, َوَصححُف ال ِّْرِ ِذّي َواْبـ ُخَز

 .َوَق َل َأْحؿد: أّتؼقف لَح ل ِسؿ ك, َلْقَس أحٌد ـروـِف َغقره

 َوقد اْح ج ُ  ؾؿ ب ؿ ك, َواْلُ َخ ِرّي بِِعْؽرَِ َة, َواهلل أطؾؿ.

                                     
 (.171 - 1/169كقؾ إوصار ) (1)
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  .هق بؼقة الشلء :الػضؾ)بِػضؾ َ ْقُؿقَكة( ققلف: 

 .الجػـة هل إكاٌء كبقٌر يقضع فقف الطعام, جؿعف ِجػان) ِل َجْػـَة( ققلف: 

تضبط بػتح القاء التحتقة وبضؿفا, فإولك مـ جـب  ٓ ـجـب(ققلف: )

 بضؿ الـقن وفتحفا, والثاكقة مـ أجـب.

ق ل يف الؼ  قس
(1)

واستجـب وهق ُجـُب  وقد أجـب وَجـَب وَجـُب :

أي أتابتف جـابةٌ  ,يستقي لؾقاحد والجؿع
(2)

. 

قال  ,مع كقكف يف تحقح مسؾؿ إٓ أكف قد ُأطّؾ  حدـث طؿرو بـ دــ ر

أما حديث مقؿقكة فلخرجف مسؾؿ لؽـ أطؾف ققم لرتدٍد وقع يف رواية  :الحافظ

طؾؿل والذي ـخطر طؾك ب لل أن أب  الشعث ء » :طؿرو بـ ديـار حقث قال

وقد ورد مـ صريؼ أخرى بال تردد لؽـ راويفا  .فذكر الحديث «...أخ رين

 ملسو هيلع هللا ىلصأن الـ ل »غقر ضابط وقد خقلػ, والؿحػقظ ما أخرجف الشقخان بؾػظ 

«و قؿقكة   ك  ـغ  لن  ـ إك ء واحد
(3)

. 

قذذ ل َوَقذذ َل َأْحؿذذد: أّتؼقذذف لَحذذ ل ِسذذؿ ك, َلذذْقَس أحذذٌد ـروـذذِف َغقذذره( ) :ققلذذف

قد أطّؾف ققم بسؿاك بـ حرب راويف طيـ طؽرمية: ٕكيف كيان يؼبيؾ  :الدارقطـل

 يحؿؾ طـ مشايخف إٓ تحقح حديثفؿ.التؾؼقـ, لؽـ قد رواه شعبة وهق ٓ 

*** 

                                     
 (.89)ص/ (1)

 (.1/49يـظر كقؾ إوصار ) (2)

 (.1/355فتح الباري ) (3)
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 -َأربع ِسـِقـ  ملسو هيلع هللا ىلصصحب الـ  ِل  َوَطـ حؿقد اْلِحْؿَقرِي َق َل: لِؼقُت رجًل  -9

ـَْرة  َأن َتْغَ ِ ؾ اْلَؿْرَأة بِػضؾ  ملسو هيلع هللا ىلصكَفك َرُسقل اهلل »َق َل:  -َ َؿ  َصح ف َأُبق ُهَر

َرَواُه َأْحؿد, َوَأُبق َداُود  «الرجؾ َأو ـْغَ  ؾ الرجؾ بِػضؾ اْلَؿْرَأة, وْلقغ ر   َجِؿقًع 

 .ُرَواتف ثَِؼ ت :َلػظف, َوالـ َ  ئِّل, َوَصححُف اْلحؿقِدي, َوَق َل اْلَ ْقَفِؼلّ  َوَهَذا

ُهَق الحؽؿ بـ َطْؿرو, َوققؾ: ط د اهلل بـ َسْرِجس,  :َوالرجؾ اْلُؿْ فؿ: ققؾ

 .َوققؾ: اْبـ ُ غّػؾ

 

  :ويف ال  ب
ِ
َل  ملسو هيلع هللا ىلصطـ الحؽؿ بـ طؿرو اْلِغَػاِريِّ َأنَّ َرُسقَل اهلل َكَفك َأْن َيَتَقضَّ

ُجُؾ بَِػْضِؾ َصُفقِر اْلَؿْرَأةِ  :  .الرَّ َٓ  َقا
ُّ
ـَ َماَجْف َوالـََّسائِل َّٓ َأنَّ اْب َرَواُه اْلَخْؿَسُة إ

. :َوُضقُء اْلَؿْرَأِة. َوَقاَل التِّْرمِِذيُّ  ـٌ  َهَذا َحِديٌث َحَس

ق ل الح  ظ يف الػ ح
(1)

رجالف ثؼات ولؿ  :طـ حدـث حؿقد الحؿقري 

ؾ أقػ لؿـ أطؾف طؾك حجة ققية, ودطقى البقفؼل أكف يف معـك الؿرس

مردودة: ٕن إهبام الصحابل ٓ يضر, وقد ترح التابعل بلكف لؼقف. ودطقى 

هق ابـ  -ابـ حزم أن داود الذي رواه طـ حؿقد بـ طبد الرحؿـ الحؿقري 

مردودة, فنكف ابـ طبد اهلل إودي وهق ثؼة, وقد  -يزيد إودي وهق ضعقػ 

 .ترح باسؿ أبقف أبق داود وغقره

غ الؿراموترح الحافظ أيضا يف بؾق
(2)

 بلن إسـاده تحقح. 

                                     
(1) (1/355 .) 

 (.6الحديث رقؿ ) (2)
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 ابـ طباس ومقؿقكة معارض لحديث حؿقد الحؿقري  ض هر
ْ
حديثل

وحديث الحؽؿ بـ طؿرو, فقتعقـ الجؿع بقـفا
(1)

. 

بقـ إحاديث بحؿؾ أحاديث الـفل طؾك ما تساقط مـ  وقد ُجؿع

إطضاء لؽقكف قد تار مستعؿال, والجقاز طؾك ما بؼل مـ الؿاء, وبذلؽ 

 ابل. جؿع الخط

وأحسـ مـف ما جؿع بف الحافظ يف الػتح
(2)

مـ حؿؾ الـفل طؾك التـزيف  

بؼريـة أحاديث الجقاز السابؼة
(3)

. 

وروي طـ ابـ طؿر والشعبل وإوزاطل الؿـع, لؽـ مؼقدا بؿا إذا كاكت 

 الؿرأة حائضا.

طـ أحؿد أن إحاديث القاردة يف مـع التطفر بػضؾ  وكؼؾ الؿقؿقين

وضقء الؿرأة ويف جقازه مضطربة, لؽـ قال: تح طـ طدة مـ الصحابة 

  .الؿـع فقؿا إذا خؾت بف

وطقرض بلن الجقاز أيضا كؼؾ طـ طدة مـ الصحابة مـفؿ: ابـ طباس, 

 واستدلقا بؿا مضك مـ إدلة.

الؿرأة بػضؾ الرجؾ دون  وقد كؼؾ الـقوي آتػاق طؾك جقاز وضقء

العؽس, وتعؼبف الحافظ بلن الطحاوي قد أثبت فقف الخالف
(4)

. 

*** 
                                     

 (.1/43يـظر كقؾ إوصار ) (1)

 (.1/355فتح الباري ) (2)

 (.1/49كقؾ إوصار ) (3)

 (.1/355فتح الباري ) (4)
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ـَْرة  -11 د بـ ِسقرِــ َطـ أبل ُهَر  َوَطـ ِهَش م بـ ح  ن َطـ ُ َحؿ 

َصُفقر إَِك ء أحدُ ؿ إِذا ولَغ  ِقِف اْلَؽْؾب َأن ـغ ؾُف س ع »: ملسو هيلع هللا ىلصَق َل َرُسقل اهلل  :َق َل 

ات  ـ  بِ ل َُّراِب َ ر  ُه َٓ  َرَواُه ُ  ؾؿ.  «ُأو

ـَْرة, َوَلْقَس  ِقِف  ـ  »َوَرَواُه  ـ َحِدـث هّؿ م بـ ُ ـَّ ف َطـ أبل ُهَر ُه َٓ ُأو

 .«بِ ل َُّراِب 

ذذَرة  ـْ َ ؾذذؿ ـذذذ ُروا  َوذ ذذر َأُبذذق َداُود َأن جَؿ َطذذة َرَوْوُه َطذذـ أبذذل ُهَر

 .«ال َُّراب»

اتإِذا شرب »َو ِل لػظ:   ُ   ػؼ  «اْلَؽْؾب  ِل إَِك ء أحدُ ؿ  ؾقغ ؾف س ع َ ر 

 َطَؾْقِف.

ـَة َطّؾل بـ  ْ فر َطـ  -11 َوَرَوى ُ  ؾؿ َوالـ َ  ئِّل َوابْـ ح َ ن  ـ ِرَوا

ـَْرة  َْطَؿش َطـ أبل َرزــ َوأبل َص لح َطـ أبل ُهَر ْٕ َق َل َرُسقل اهلل  :َق َل  ا

ات» :ملسو هيلع هللا ىلص  .«إِذا ولَغ الَْؽْؾُب  ِل إَِك ء أحدُ ؿ  ؾقُرْقف, ثؿ  لقغ ؾف س ع َ ر 

َْطَؿش َوَق َل: َولؿ ـؼؾ  ْٕ ـ   َطـ ا ـَة إِْسَؿ ِطقؾ بـ َزَ رِ  :َوَرَواُه ُ  ؾؿ  ـ ِرَوا

 .« ؾُقرْقف»

 .« ؾُقرْقف» :ت بع طؾل  بـ   فر طؾك ققلف آ أطؾؿ أحًد  :وق ل الـ  ئل

اَرُقْطـِّل: إِْسـَ د ح ـ َوُرَواتف  ؾفؿ ثَِؼ تَوَق َل   .الد 

َوَرَوى ال ِّْرِ ِذّي َطـ سّقار بـ ط د اهلل اْلَعـَْ ري َطـ اْلُؿْعَ ِؿر بـ  -12

ـَْرة  د بـ ِسقرِــ َطـ أبل ُهَر ّـُقب ـحدث َطـ ُ َحؿ  ُسَؾْقَؿ ن َق َل: َسِؿعت َأ

  ات أخراهـ »َق َل:  ملسو هيلع هللا ىلصَطـ الـ  ِل َك ء إِذا ولَغ  ِقِف اْلَؽْؾب س ع َ ر  ـُغ ؾ اإْلِ
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ـ   - ُه َٓ ة غ ؾ  ّرة -َأو َق َل أو َوَق َل: َهَذا َحِدـث  «بِ ل َُّراِب, َوإِذا ولغت  ِقِف اْلِفر 

 .ح ـ َصِحقح

, َوُهذذَق  َ ْقُققً ذذ «إِذا ولذذَغ الفذذّر ُغ ذذؾ  ذذّرة» :َوَرَوى َأُبذذق َداُود َقْقلذذف -13

َقاب  .الص 

 

ٍؾ َقاَل:  :ويف ال  ب بَِؼْ ِؾ اْلؽَِلِب  ملسو هيلع هللا ىلصَأَ َر َرُسقُل اهللِ »طـ طبد اهلل بـ ُمَغػَّ

ْقِد َوَ ْؾِب اْلَغـَِؿ ؟ُثؿ  َق َل: َ   َب ُلُفْؿ َوَب ُل اْلؽَِلِب  َص  ِل َ ْؾِب الص  ! ُثؿ  َرخ 

َك ِء  ُروُه الث  ِ ـََة بِ ل َُّراِب َوَق َل: إَذا َوَلَغ اْلَؽْؾُب  ِل اإْلِ اٍت َوَطػِّ  .«َ  ْغِ ُؾقُه َسْ َع َ ر 

 َرَواُه مسؾؿ وأتحاب الســ إربعة.

ْرعِ » :َوفِل ِرَواَيٍة لُِؿْسؾِؿٍ  ْقِد َوالز  َص  ِل َ ْؾِب اْلَغـَِؿ َوالص   .«َوَرخ 

الؿشفقر طـ أبل هريرة مـ رواية جؿفقر  :ق ل ابـ حجر ققلف: )إذا ولغ(

بالػتح فقفؿا  -وَلغ يَؾغ  :وهق الؿعروف يف الؾغة يؼال «إذا ولغ»أتحابف طـف 

 إذا شرب بطرف لساكف أو أدخؾ لساكف فقف فحركف. -

 هق أن يدخؾ لساكف يف الؿاء وغقره مـ كؾ مائع فقحركف. :وق ل ثعؾب

 شرب أو لؿ يشرب. :زاد ابـ درس قـف

 فنن كان غقر مائع يؼال: لعؼف. : ؽلوق ل 

لحسف :فنن كان فارغا يؼال :وق ل الؿطرزي
(1)

. 

ضاهره العؿقم يف أكقة, وهق ُيخرج ما كان مـ  )يف إك ء أحد ؿ(ققلف: 

                                     
 (.1/974فتح الباري ) (1)
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ـجاسة فال فرق وققؾ: أتؾ الَغسؾ معؼقل الؿعـك وهق ال .الؿقاه يف غقر أكقة

 بقـ اإلكاء وغقره.

اإلكاء خرج مخرج إغؾب ٓ لؾتؼققد: ذكر وق ل العراقل
(1)

. 

 ,«أوٓهـ أو أخراهـ»لػظ الرتمذي والبزار  )أوٓهـ ب ل راب(ققلف: 

 .«ال  بعة ب ل راب»وٕبل داود 

 أوٓهـ أو إحداهـ» «الطفقر»ويف رواية ٕبل طبقد الؼاسؿ بـ سالم يف كتابف 

 .«ب ل راب

ضعقػ فقف الجارود بـ أيضا وإسـاده  «إحداهـ» :وطـد الدارقطـل بؾػظ

 .يزيد وهق مرتوك

وطػروه الث  ـة »ويف حديث طبد اهلل بـ مغػؾ الؿذكقر يف الشقاهد بؾػظ 

وهل تحقحة ,«ب ل راب
(2)

.  

أرجح مـ حقث إكثرية وإحػظقة, ومـ حقث  «أوٓهـ»ورواية 

الؿعـك أيضا: ٕن ترتيب إخقرة يؼتضل آحتقاج إلك غسؾة أخرى لتـظقػف, 

                                     
 (.1/51كقؾ إوصار ) (1)

ٓ أطؾؿ أحدا أفتيك بيلن غسيؾة اليرتاب غقير الغسيالت السيبع  وأ   ققل ابـ ط د ال ر: (2)

بالؿاء غقر الحسـ فال يؼدح ذلؽ يف تحة الحديث, وأيضا قد أفتك بذلؽ أحؿد بيـ 

حـبييؾ وغقييره, وروي طييـ مالييؽ أيضييا, ذكيير ذلييؽ الحييافظ ابييـ حجيير. فييتح البيياري 

(1/977.) 

بلن أبا هريرة أحػظ ميـ غقيره فروايتيف أرجيح وليقس فقفيا  :ال قفؼل طـ ذلؽوجقاب  

هذه الزيادة, مردود بلن يف حديث طبد اهلل بـ مغػؾ زيادة وهيق مجؿيع طؾيك تيحتف, 

 (.1/55وزيادة الثؼة يتعقـ الؿصقر إلقفا إذا لؿ تؼع مـافقة. واكظر كقؾ إوصار )
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كص الشافعل طؾك أن إولك أولك كذا يف الػتحوقد 
(1)

. 

حؿؾ الؿطؾؼ طؾك الؿؼقد مشروط بلن ٓ يؼقد بؼقديـ  :لؽـ ق ل ابـ الؼقؿ

وطؾؿ أن متـافققـ, فنن ققد بؼقديـ متـافققـ امتـع الحؿؾ وبؼل طؾك إصالقف, 

 .الؼقديـ تؿثقؾ ٓ تؼققد

 «إحداهـ ب ل راب ؾقغ ؾف س ع  رات » :يف ولقغ الؽؾب ملسو هيلع هللا ىلصققلف   ث لف:

وهذا  «أخراهـ»وهذا مؼقَّد بإولك, ويف لػظ:  «أوٓهـ» :مطؾؼ ويف لػظ

مؼقَّد بأِخرة, فال يحؿؾ طؾك أحدهؿا بؾ يبؼك طؾك إصالقف
(2)

. 

 بـ مسفر طؾك ققلف آ أطؾؿ أحدً  ق ل الـ  ئل: ققلف: ) ؾقرقف( 
َّ
 :تابع طؾل

 .« ؾُقرْقف»

تػرد بذكر اإلراقة فقف طؾل بـ مسفر وٓ يعرف طـ الـبل  وق ل ابـ  ـده:

 !بقجف مـ القجقه ملسو هيلع هللا ىلص

طـييد مسييؾؿ مييـ صريييؼ إطؿييش طييـ  ورد إميير باإلراقيية قذذ ل الحذذ  ظ:

تالح وأبل رزيـ طـ أبل هريرة, وقد حّسـ الدارقطـل حيديث اإلراقية,  أبل

وأخرجف ابـ حبان يف تحقحف
(3)

. 

ة غ ذذؾ  ذذّرة()َوإِذا ولغذذت  ِقذذِف  :ققلذذف  «العؾييؾ»يف  قذذ ل الذذدارقطـل اْلِفذذر 

( بعد أن ذكر آختالف يف الحديث: والصحقح قيقل ميـ وقػيف طؾيك 1443)

 أبل هريرة يف الفر خاتة. 

                                     
 (.1/55( واكظر كقؾ إوصار )1/976) (1)

 (.3/949بدائع الػقائد ) (2)

 (.1/977فتح الباري ) (3)
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ل
ُا اب   ررُلكت 

وأما حديث » :(9/75) «معرفة الســ وأثار»أيًضا يف  وق ل ال قفؼل

ـْ َأبِل هريرة:  , َط ـَ ـِ ِسقِري ِد ْب ةإذا ولغ الفر غ ؾ »ُمَحؿَّ فؼد أدرجف بعض  « ر 

يف ولقغ الؽؾب, ووهؿقا فقف. الصحقح أكف يف  ملسو هيلع هللا ىلصالرواة يف حديثف, طـ الـبل 

«...ولقغ الؽؾب مرفقع, ويف ولقغ الفر مقققف
(1)

. 

, وإلقف  ـ ولقغ الؽؾب إح دـث تدل طؾك وجقب الغ لت ال  ع

وطؿرو بـ  ذهب ابـ طباس وطروة بـ الزبقر ومحؿد بـ سقريـ وصاوس

ؿد بـ حـبؾ وإسحاق وأبق ثقر ديـار وإوزاطل ومالؽ والشافعل وأح

 .طبقد وداود وأبق

ت, طدم الػرق بقـ لعاب الؽؾب وغقره مـ الـجاسا وذه ت الحـػقة إلك

 .وحؿؾقا حديث السبع طؾك الـدب

أكف  :بؿا رواه الطحاوي والدارقطـل مقققفا طؾك أبل هريرة واح جقا

الث مرات, وهق الراوي لؾغسؾ سبعا, فثبت بذلؽ كسخ يغسؾ مـ ولقغف ث

السبع, وهق مـاسب ٕتؾ بعض الحـػقة مـ وجقب العؿؾ بتلويؾ الراوي 

وتخصقصف وكسخف, وغقر مـاسب ٕتقل الجؿفقر مـ طدم العؿؾ بف
(2)

. 

 ويحتؿؾ أن أبا هريرة أفتك بذلؽ ٓطتؼاده كدبقة السبع ٓ وجقهبا, أو أكف

 كسل ما رواه.

أكف أفتك بالغسؾ سبعا, ورواية مـ روى طـف مقافؼَة  قد ث ت طـف وأـض 

                                     
 (.1/958(, تحػة إحقذي )1/436واكظر طؾؾ الحديث ٓبـ أبل حاتؿ ) (1)

 (.1/59كقؾ إوصار ) (2)
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فتقاه لروايتف أرجُح مـ رواية مـ روى طـف مخالػتفا مـ حقث اإلسـاد ومـ 

 .حقث الـظر

فالؿقافؼة وردت مـ رواية حؿاد بـ زيد طـ أيقب  :أ    ـ حقث اإلسـ د

 الؿؾؽ رواية طبدطـ ابـ سقريـ طـف, وهذا مـ أتح إساكقد, والؿخالػة مـ 

بـ أبل سؾقؿان طـ ططاء طـف, وهق دون إول يف الؼقة بؽثقر, قالف الحافظ يف 

الػتح
(1)

.  

فظاهرٌ  :وأ    ـ حقث الـظر
(2)

. 

وأيضا قد روى التسبقَع غقُر أبل هريرة فؼد روي طـ طؾل, وابـ طؿر,  

وابـ طباس, مرفقطا يف إمر بغسؾف سبعا
(3)

فال يؽقن مخالػة فتقاه قادحة يف  

ملسو هيلع هللا ىلص جة يف ققل أحد مع ققل رسقل اهللمروي غقره, وطؾك كؾ حال فال ح
(4)

.  

فذهب  ,وقد اخ ؾػ أـض  يف وجقب ال  رـب لإلك ء الذي ولغ  قف الؽؾب

 الجؿفقر إلك وجقبف.

 ووا ؼفؿ هفـ  الؿ لؽقةكؿا خالػقا يف التسبقع,  افقف أيًض  وخ لػت الحـػقة

قالقا: ٕن الترتيب لؿ يؼع يف  -مع إيجاهبؿ التسبقع طؾك الؿشفقر طـدهؿ  -

: قد تحت فقف إحاديث فالعجب مـفؿ كقػ ق ل الؼرايف  ـفؿرواية مالؽ, 

 !؟لؿ يؼقلقا هبا

                                     
(1) (1/977.) 

 (.1/59كقؾ إوصار ) (2)

 (.9/65معرفة الســ وأثار ) (3)

 (.1/59كقؾ إوصار ) (4)
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وقد اطتذر الؼائؾقن بلن الترتيب غقر واجب بلن رواية الترتيب مضطربة: 

ويف رواية  «إحداهـ»وبؾػظ  «ـأخراه»وبؾػظ  «أوٓهـ»ٕهنا ذكرت بؾػظ 

 , وآضطراب يقجب آّصراح. «الث  ـة»ويف رواية  «ال  بعة»

بلن الؿؼصقد حصقل الترتيب يف مرة مـ الؿرات وبلن إحداهـ  :وأجقب

و ؼ ضك حؿؾ مبفؿة, وأوٓهـ معقـة, وكذلؽ أخراهـ, والسابعة والثامـة. 

بفؿة طؾك إحدى الؿرات أن تحؿؾ الؿ -إن تّح هـا  - الؿطؾؼ طؾك الؿؼقد

كذا يف الػتح الؿعقـة
(1)

. 

وهؾ يتعّقـ الرتاُب هـا, أم يصّح بلّي مطّفر كالصابقن والؽؾقر  -

 ؟وكحقها

تعّقـف, ويف مذهب الشافعل يؼتضل  )ب ل راب( :ققلف ق ل ابـ دققؼ العقد:

  ققل, أو وجف أن الصابقن وإشـان والغسؾة الثامـة يؼقم مؼام الرتاب

 يف ذلؽ.

ومثؾف طـ أحؿد بـ حـبؾ, فنكف يؼقل: يؼقم إُشـان -
(2)

والصابقن,  ,

                                     
 (.1/55(. واكظر كقؾ إوصار )1/976) (1)

إشـان فارسل معرب, قال أبق طبقيدة فقيف لغتيان:  ق ل أبق  ـصقر الؾغقي: إْشـ ن: (2)

ضؿ الفؿزة وكسرها, وهل أتؾقة, ويسؿك بالعربقة, الُحيُرُض, ووطياؤه, الؿْحُرَضيُة 

 كالؿؽحؾة. -بضؿ الؿقؿ والراء  -

ميث الؿعيروف,  وهق شجر مـ الػصقؾة الرمرامقة  يـبيت يف إرض الرمؾقية, يشيبف الرِّ

تمخييذ زهرتييف وتسييحؼ بعييد أن تقييبس, يسييتعؿؾ يف غسييؾ الثقيياب وإيييدي, ويطقييب 

(, الؿصيباح 59رائحة القيد إذا غسيؾت بيف. يـظير الؿطؾيع طؾيك ألػياظ الؿؼـيع )ص/

(, تؽؿؾييية 1/19(, الؿعجيييؿ القسيييقط )1/16الؿـقييير يف غرييييب الشيييرح الؽبقييير )
= 
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والـُّخالة, وكحقها مـ كؾ ما لف ققة يف اإلزالة مؼام الرتاب ولق مع وجقده, 

فـصف طؾك الرتاب تـبقف طؾقفا,  وطدم تضرر الؿحؾ بف: ٕهنا أبؾغ مـف يف اإلزالة,

 .-وٕكف جامد أمر بف يف إزالة الـجاسة فُللحؼ بف ما هق أققى مـف يف ذلؽ 

: وهذا طـدكا ضعقػ: ٕن الـص إذا ورد بشلء  ق ل ابـ دققؼ العقد

معقـ, واحتؿؾ معـًك يختص بذلؽ الشلء, لؿ يجز إلغاء الـص واصراح 

وإن كان محتؿال لؿا ذكروه, وهق زيادة  -خصقص الؿعقّـ فقف. وإمر بالرتاب 

فال ُيجزم بتعققـ ذلؽ الؿعـك, فنكف يزاحؿف معـًك آخر, وهق الجؿع  -التـظقػ 

بقـ مطّفريـ أطـل الؿاء والرتاب, وهذا الؿعـك مػؼقد يف الصابقن وإشـان. 

وأيضا فنن هذه الؿعاين الؿستـبطة إذا لؿ يؽـ فقفا سقى مجرد الؿـاسبة, فؾقست 

ؽ إمر الؼقي, فنذا وقعت فقفا آحتؿآت, فالصقاب اتباع الـص. وأيًضا بذل

فنن الؿعـك الؿستـبط إذا طاد طؾك الـص باإلبطال والتخصقص, فؿردود طـد 

إتقلققـ. اهي جؿقع
(1)

. 

قتؾ  أن يف الرتاب خاتّقة اوهذا هق الصقاب: ٓ سقؿا وقد ثبت الققم صبقً 

 الؽؾب.الؿقؽروبات التل يف لعاب 

ٕكف إذا كان لعابف  واس دل بفذه إح دـث أـض  طؾك كج سة بدن الؽؾب: 

كجسا فػؿف كجس, وذلؽ ٕن لعابف جزء مـ فؿف, وفؿف أشرف ما فقف فبؼقة 

                                     = 
 (.1/146ربقة )الؿعاجؿ الع

(, الؿـفيؾ 1/189(, كشاف الؼـاع طـ ميتـ اإلقـياع )1/39يـظر إحؽام إحؽام ) (1)

 (.9/151(, ذخقرة العؼبك يف شرح الؿجتبك )1/953العذب الؿقرود )
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 بدكف أولك, وقد ذهب إلك هذا الجؿفقر.

 : أكف صاهر.وق ل طؽر ة و  لؽ يف رواـة طـف

وٓ يخؾق  [4]الؿائدة: ﴾ھ ھ ہ ہ﴿ ودلقؾفؿ ققل اهلل تع لك:

 الصقد مـ التؾقث بريؼ الؽالب, ولؿ كممر بالغسؾ.

  كت »بؿا ثبت طـد أبل داود مـ حديث ابـ طؿر بؾػظ:  واس دلقا أـض 

يف الؿ جد  ؾؿ ـؽقكقا ـرشقن شقئ   ملسو هيلع هللا ىلصالؽلب تؼ ؾ وتدبر ز  ن رسقل اهلل 

 .«وت قل»وهق يف البخاري. وأخرجف الرتمذي بزيادة  « ـ ذلؽ

قاصـفا ثؿ تؼبؾ وتدبر إهنا كاكت تبقل خارج الؿسجد يف م الؿـذري:ق ل 

 يف الؿسجد.

وإقرب أن يؼال: إن ذلؽ كان يف ابتداء الحال طؾك أتؾ  ق ل الح  ظ:

 اإلباحة, ثؿ ورد إمر بتؽريؿ الؿساجد وتطفقرها وجعؾ إبقاب طؾقفا.

لصقد بؿا جاء مـ الرتخقص يف كؾب ا واس دلقا طؾك الطف رة أـض  

والؿاشقة والزرع
(1)

. 

 ولعدم الدلقؾ طؾك كجاسة بدكف. ,: لؿا ُذكر مـ إدلةوهذا هق الراجح

*** 
َأن » -َوَ  َكت َتحت اْبـ أبل َقَ  َدة  -َوَطـ َ ْ َشة بـت َ ْعب بـ َ  لؽ  -14

َق َلت: َ َج َءت هرٌة تشرب,  َأَب  َقَ  َدة دخؾ َطَؾْقَف , َق َلت: َ َ َؽ ُت َلُف َوُضقًءا

َك َء َح  ك شربت, َق َلت َ ْ َشة:  رآين أكظر إَِلْقِف, َ َؼ َل: ـَ   لصغك َلَف  اإْلِ َأَتْعَج ِق

                                     
 (.1/59كقؾ إوصار ) (1)
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َف  َلق ت بِـََجٍس, »َق َل:  ملسو هيلع هللا ىلصابـة أخل؟ َ ؼؾت: كعؿ, َق َل: إِن َرُسقل اهلل  ـَ  إِك 

َؿ  ِهَل  ـ الطّقا قـ َطَؾْقُؽؿ, َأو  ـَُؼقل: «الطّقا  تإِك  . لػظ ال ِّْرِ ِذّي, َوَغقره 

 َرَواُه اإِلَ  م َأْحؿد َوَأُبق َداُود َوال ِّْرِ ِذّي َوالـ َ  ئِّل َواْبـ َ  َجف.  .«والطقا  ت»

ـَْؿة, َواْبـ حَ  ن, َواْلَح  ِؿ, َوَغقرهؿ, َوَق َل  َوَصححُف ال ِّْرِ ِذّي, َواْبـ ُخَز

اَرُقْطـِّل:  الَحِدـث ِ ؿ   َصححُف . َوَق َل اْلَح  ِؿ: َوَهَذا ُرَواتف ثَِؼ ت  عرو قنالد 

ل(, َوَ َع َذلِؽ َ نِن َلُف َش هًد   .بِنِْسـَ د َصِحقح اَ  لٌؽ َواْح ج بِِف  ِل )اْلُؿَقص 

 

هق بالصاد الؿفؿؾة بعدها غقـ معجؿة ذكره  ) لصغك لف  اإلك ء(ققلف: 

الزمخشري
(1)

 اإلكاء لؾفرة: أمالف.وقال: أتغك  .

ويف الؼ  قس
(2)

 أتغك: استؿع, وإلقف مال بسؿعف, واإلكاء أمالف. :

تشبقف لؾفرة بخدم البقت الذيـ يطقفقن  إلخ( ..)إكف   ـ الطقا قـ.ققلف: 

 لؾخدمة.

يدل طؾك صفارة فؿ الفرة وصفارة سمرها فقجقز شربف والقضقء  الحدـث 

  .بف. وٓ يؽره. وهذا ققل أكثر أهؾ العؾؿ: مـ الصحابة, والتابعقـ, فؿـ بعدهؿ

ـ سعقد إكصاري, وقد روي طـ ابـ طؿر أكف كرهف, وكذلؽ يحقك ب

 وابـ أبل لقؾك.

 .ة أو مرتقـ. وبف قال ابـ الؿـذر, يغسؾ مروق ل أبق هرـرة

                                     
 (.9/17أساس البالغة ) (1)

 (.1685)ص/ (2)
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 : يغسؾ مرة.وق ل الح ـ, وابـ سقرــ

: يغسؾ سبعا, كالؽؾبوق ل ص وس
(1)

. 

 .بع, لؽـ ُخّػػ فقف فُؽره سمُرها: بؾ كجس كالسوق ل أبق حـقػة 

أخرجف أحؿد والدارقطـل  «الفرة س ع»مـ أن  ملسو هيلع هللا ىلصبؿا ورد طـف  واس دل

 .«ال ـقر س ع»والحاكؿ والبقفؼل مـ حديث أبل هريرة بؾػظ: 

طـد سمالف طـ الؿاء وما يـقبف مـ السباع والدواب  ملسو هيلع هللا ىلصوبؿا تؼدم مـ ققلف 

  .«إذا   ن الؿ ء قؾ قـ لؿ ــج ف شلء»فؼال: 

 .حديث ضعقػ «ال ـقر س ع»بلن حديث  وأجقب

ح بلهنا لقست بـجس فقُ  خّصص بف طؿقم هذا وبلن حديث كبشة مصرِّ

 الحديث لق تّح.

ٓ مالزمة بقـ وبلن مجرد الحؽؿ طؾقفا بالسبعقة ٓ يستؾزم أهنا كجسة, إذ 

وقد وردت يف ذلؽ طدة أحاديث تصرح بطفارة ما أفضؾت  الـجاسة والسبعقة.

السباع, لؽـفا ٓ تخؾق مـ مؼال
(2)

. 

ـَْؿة :ققلف البخاري  اوتححف أيًض ..( .)َوَصححُف ال ِّْرِ ِذّي, َواْبـ ُخَز

  .والعؼقؾل

وأطّؾف ابـ مـده بلن حؿقدة الراوية لف طـ كبشة مجفقلة وكذلؽ كبشة, 

                                     
(, 1/173(, الؿجؿيقع شيرح الؿفيذب )1/969يـظر فتح العزيز بشيرح اليقجقز ) (1)

 (.1/38الؿغـل ٓبـ قدامة )

 (.1/54(, وكقؾ إوصار )1/99اكظرها يف التؾخقص الحبقر ) (2)
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وتعّؼبف الحافظ بلن لحؿقدة حديثا  !قال: ولؿ يعرف لفؿا إٓ هذا الحديث

آخر يف تشؿقت العاصس, رواه أبق داود, ولفا ثالث رواه أبق كعقؿ يف )معرفة 

ابـ معقـ, الصحابة(, وقد روى طـفا مع إسحاق ابـُف يحقك وهق ثؼة طـد 

فؼآ: هل  ؟: سللت أبل, وأبا زرطة طـفاق ل ابـ أبل ح تؿفارتػعت جفالتفا. 

  .حؿقدة تؽـك أم يحقك

وأما كبشة فؼقؾ: إهنا تحابقة, فنن ثبت هذا فال يضر الجفؾ بحالفا طؾك 

ما هق الحؼ مـ قبقل مجاهقؾ الصحابة
(1)

. 

*** 
َأْطَرابِلٌّ َ َ  ل  ِل َص ئَِػة َج َء »َق َل:  َوَطـ أكس بـ َ  لؽ  -15

ـ  س,  ـف هؿ الـ  ِل ـ  ِل  ,ملسو هيلع هللا ىلص اْلَؿْ ِجد  زجره ال بَذُكقٍب  ملسو هيلع هللا ىلصَ َؾؿ   َقَضك َبْقلف َأ ر ال

 ُ   ػؼ َطَؾْقِف, َوالؾ ْػظ لْؾُ َخ ِرّي. « ـ َ  ٍء  ُلهرـؼ َطَؾْقفِ 

 

يف بقـؿ  كحـ »بؾػٍظ أتّؿ فعـ أكس بـ مالؽ قال:  ورد هذا الحدـث

أصح ب  إذ ج ء أطرابل  ؼ م ـ قل يف الؿ جد  ؼ ل ملسو هيلع هللا ىلص الؿ جد  ع رسقل اهلل

  ر قه ح ك  ٓ ُتزر قه دطقه, :ملسو هيلع هللا ىلص  ف  ف ق ل:  ؼ ل رسقل اهلل :ملسو هيلع هللا ىلص رسقل اهلل

تصؾح لشلء  ـ هذا  دط ه, ثؿ ق ل: إن هذه الؿ  جد ٓ ملسو هيلع هللا ىلص ب ل ثؿ إن رسقل اهلل

 ل ر »ق ل:  .«الؼرآن وقراءةوالصلة   ال قل وٓ الؼذر, إكؿ  هل لذ ر اهلل

متػؼ طؾقف, لؽـ لقس لؾبخاري  .«رجل  ـ الؼقم  ج ء بدلق  ـ   ء  شـف طؾقف

                                     
 (.1/41التؾخقص الحبقر ) (1)
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 إلك تؿام إمر بتـزيففا.  «إن هذه الؿ  جد»فقف 

الؾفؿ وزاد ابـ طققـة طـد الرتمذي وغقره يف أولف أكف تؾك ثؿ قال: 

رَت »: ملسو هيلع هللا ىلصفؼال لف الـبل  !ا!ا وٓ ترحؿ  عـ  أحًد ارحؿـل و حؿًد  لؼد تحج 

, فؾؿ يؾبث أن بال يف الؿسجد. وقد أخرج هذه الزيادة البخاري يف « واسعً 

 .إدب مـ تحقحف

) هؿ سؽان البادية سقاء كاكقا طربا أو طجؿا,  :إطراب ققلف: )َج َء َأْطَرابِلٌّ

واحده أطرابل
(1)

 . 

وققؾ: هق إقرع  .القؿاينوإطرابل الؿذكقر هـا ققؾ: هق ذو الخقيصرة 

بـ حابس التؿقؿل. وققؾ: هق طققـة بـ حصـ
(2)

. 

, ويف « ث ر إلقف الـ س»يف رواية طـد البخاري   زجره الـ س(ققلف: )

 ؼ ل الصح بة:  ف »ولف أيضا مـ حديث أكس  ,«  ـ ولف الـ س»أخرى لف أيضا 

 .« ص ح بف الـ س»ولؾـسائل والبقفؼل  ,« ف

 هل الدلق مألى. ق ل الخؾقؾ: )بَذُكقٍب(: ققلف

                                     
 (.1/33سبؾ السالم ) (1)

وقعت الـسيبة يف كؾؿية )أطرابيل( إليك الجؿيع دون القاحيد فؼقيؾ: ٕكيف جيرى    ئدة: 

لؼقيؾ: طربيل, « طيرب»مجرى الؼبقؾة, كلكؿار: أو ٕكيف ليق كسيب إليك القاحيد, وهيق 

, سيقاء كيان كيؾ ميـ هيق ميـ وليد إسيؿاطقؾ « العربيل»فقشتبف الؿعـك, فينن 

حؽييام شييرح طؿييدة سيياكـا بالبادييية أو بييالؼرى وهييذا غقيير الؿعـييك إول. إحؽييام إ

 (.1/191إحؽام )

 (.1/65كقؾ إوصار ) (2)
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 : الدلق العظقؿة.وق ل ابـ   رس

: فقفا ماء قريب مـ الؿؾء, وٓ يؼال لفا وهل فارغة: وق ل ابـ ال ؽقت

  .َذكقب

أبدلت الفؿزة  «أرـؼ طؾقف»أي ُتّب طؾقف. أتؾف (  ُلهرـؼ َطَؾْقفِ ) :ققلف

وهق مبـل  «ُأهرـؼ»ثؿ زيدت هؿزة أخرى, فصار  « ُفرـؼ»هاء, فصار 

لؾؿجفقل.
(1)

.  

 ادلقؾ طؾك أن الصّب مطفر لألرض وٓ يجب الحػر خالفً  يف الحدـث

لؾحـػقة, حؽك ذلؽ طـفؿ الـقوي
(2)

. 

 .مختص بإرض الصؾبة دون الرخقة أن ذلؽ والؿذ قر يف    فؿ

احػروا  ؽ كف ثؿ »بؿا أخرجف الدارقطـل مـ حديث أكس بؾػظ:  واس دلقا

بف دون أتحاب ابـ طققـة  وأطؾف بتػرد طبد الجبار بـ العالء« ص قا طؾقف

 الحػاظ.

وكذا رواه سعقد بـ مـصقر مـ حديث طبد اهلل بـ معؼؾ بـ مؼرن الؿزين 

خذوا    ب ل طؾقف  ـ ال راب  للؼقه وأهرـؼقا طؾك »وهق تابعل مرفقطا بؾػظ: 

وٓ يصح, وكذا  -يعـل مقتقٓ  -روي مرفقطا  ق ل أبق داود: « ؽ كف   ء

«واحػروا  ؽ كف»رواه الطحاوي مرسال وفقف 
(3)

. 

                                     
 (.57(, تقسقر العالم شرح طؿدة إحؽام )ص: 3/195طؿدة الؼاري ) (1)

 (.3/191شرح تحقح مسؾؿ ) (2)

( العؾييؾ الؿتـاهقيية يف إحاديييث القاهقيية 1/78يـظيير التحؼقييؼ يف مسييائؾ الخييالف ) (3)

(, 1/919(, كصيب الرايية )1/99لفيادي )(, تـؼقح التحؼقيؼ ٓبيـ طبيد ا1/334)
= 
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 بالحديث أيضا طؾك كجاسة بقل أدمل وهق مجؿٌع طؾقف.  واسُ دّل 

ؽقن بالؿاء ٓ بالجػاف بالريح أن تطفقر إرض الؿتـّجسة يوطؾك 

اء, وهق مذهب الشؿس: ٕكف لق كػك ذلؽ لؿا حصؾ التؽؾقػ بطؾب الؿ أو

 الشافعل ومالؽ وزفر.

 .ؿا مطفران: ٕهنؿا يحقالن الشلء: هوق ل أبق حـقػة وأبق ـقسػ

ـُ  ف » :واس دلقا بحدـث وقد  :وٓ أتؾ لف يف الؿرفقع .«ذ  ة إرض 

رواه ابـ أبل شقبة مـ ققل محؿد بـ طؾل الباقر, ورواه طبد الرزاق مـ ققل 

 .«صفقره جػ ف إرض »أبل قالبة بؾػظ: 

 الرفؼ بالجاهؾ يف التعؾقؿ. :دلقؾ أيًضا طؾك ويف الحدـث

 يف التقسقر والتـػقر طـ التعسقر.الرتغقب  وطؾك

حقث  ,وُبْعُد كظره ومعرفتف لطبائع الـاس ,ملسو هيلع هللا ىلصسؿاحة خؾؼ الـبل  وطؾك

 رتتب مـ إضرار بؼطع بقلف طؾقف.تركف يؽؿؾ بقلف, ٕجؾ ما ي

أكف طـد تزاحؿ الؿػاسد يرتؽب أخػفا, وطؾك أن البعد طـ الـاس  وطؾك

والؿدن يسبب الجػاء والجفؾ
(1)

. 

أقيّرهؿ طؾك  ملسو هيلع هللا ىلص ام الؿساجد وتـزيففا: ٕن الـبلطؾك احرت  ؿ  ـدّل 

فقجب تـزيف الؿساجد وتقاكتفا طـ إقذار  ,اإلكؽار وإكؿا أمرهؿ بالرفؼ

ورفع الصقت والخصقمات والبقع والشراء وسائر العؼقد وإكشاد الضالة, 

                                     = 
 (.1/69(, كقؾ إوصار )1/597البدر الؿـقر )

 (.58تقسقر العالم شرح طؿدة إحؽام )ص/ (1)
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والؽالم الذي لقس بذكر, وجؿقع إمقر التل ٓ صاطة فقفا, وأما التل فقفا 

صاطة كالجؾقس يف الؿسجد لالطتؽاف وقراءة العؾؿ وسؿاع الؿقطظة واكتظار 

كؿا  , ففذه إمقر كؾفا قد أجؿع الؿسؾؿقن طؾك استحباهباالصالة وكحق ذلؽ

حؽاه الـقوي
(1)

. 

 

 

  

                                     
 (.3/199شرح الـقوي طؾك مسؾؿ ) (1)
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 َباب اْلآِنية -2
 

أ رَك  بِ تِّ َ ع  :بِ  ٍع وكف ك  َطـ س عٍ  ملسو هيلع هللا ىلصَطـ ال َراء َق َل: أ رَك  َرُسقل اهلل  -16

اِطل, َوكصر الَْؿظُْؾقم, وإبرار الْؼ ؿ, ورد  الَْجـَ ئِز, وطق دة الَْؿرِـض, َوإَج بَة الد 

َلم, وتشؿقت الَْع صِس, وكف ك  َطـ َهب, َوالَْحرِـر,  :ال   آكِقة الْػضة, َوَخ تؿ الذ 

, واإلس  ر   لِّ ػؼ َطَؾقِْف, َوَهَذا لػظ ُ     .-َولؿ ـذ ر ال   بِع  -والدـ  ج, والَؼ ِّ

ةِ » :ال َُخ ِرّي. َو ِل لػظ ُ  ؾؿ  .«َوَطـ شرٍب بِ لِْػض 

 

ـْ يعرفف وقريبف  ب تِّ  ع الجـ ئز(ققلف: ) فقف أن اتباطفا مشروع, سقاء َم

وغقرهؿا
(1)

 .وهق سـة باإلجؿاع, واختؾػ يف وجقبف ,

ـْ   قف دٓلة طؾك وطق دة الؿرـض(ققلف: ) شرطقة طقادة الؿريض, سقاء َم

ـْ ٓ يعرفف والؼريب وإجـبل  .وهل  شروطة ب إلجؿ ع .يعرفف وَم

 (.ب ب وجقب طق دة الؿرـضوجزم البخاري بقجقهبا فؼال: )

بالـدب, وقد تصؾ إلك القجقب يف حؼ بعض دون  وق ل الجؿفقر

بعض, وكؼؾ الـقوي اإلجؿاع طؾك طدم القجقب
(2)

. 

يعـل طؾك إطقان وطامًة يف كؾ مرض: ق ل الح  ظ
(3)

. 

                                     
 (.14/31الؿصدر كػسف ) (1)

 الؿصدر كػسف. (2)

 (.4/99(. واكظر كقؾ إوصار )15/113فتح الباري ) (3)
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 طقادة الؿريض مسـقكة لؿعـققـ: :ق ل ابـ الجقزي

 تطققب قؾبف واستعراض حقائجف. أحدهؿ :

 آتعاظ بؿصرطف.  والث ين:

 أ   ات  ع الجـ زة  ؾثلثة  ع ن:و

ف ودفـيف, وذليؽ واجيب طؾيك قضاء حؼف مـ حؿؾف والصيالة طؾقي أحده :

 الؽػاية.

قضياء حيؼ أهؾيف ميـ مسياطدهتؿ طؾيك تشيققعف, وتطققيب قؾيقهبؿ  والثذ ين:

 وتعزيتفؿ.

آطتبار بتؾؽ الحال والث لث:
(1)

. 

 .الؿراد بف الداطل إلك ولقؿة وكحقها مـ الطعام وإج بة الداطل() :ققلف

هذا مـ فروض الؽػاية وهق مـ جؿؾة إمر  وكصر الؿظؾقم() :ققلف

وإكؿا يتقجف إمر بف طؾك مـ قدر طؾقف ولؿ  ,بالؿعروف والـفل طـ الؿـؽر

يخػ ضررا
(2)

. 

ا, وإكؿياأي بػعؾ ما أراد  وإبرار الؼ ؿ(ققلف: )  الحالػ لقصيقر بيذلؽ بيارًّ

فنن كيان شيلء  .يـدب إلقف إذا لؿ يؽـ فقف مػسدة أو خقف ضرر أو كحق ذلؽ

( أن أبييا بؽيير 9/44يف تييحقح البخيياري ) مييـ هييذا لييؿ يييرب قسييؿف, كؿييا ثبييت

  أصذذ ت بعضذذ  »: ملسو هيلع هللا ىلصقييال لييف الـبييل  ملسو هيلع هللا ىلصلؿييا طييرب الرؤيييا بحضييرة الـبييل

                                     
 (.9/936الؿشؽؾ مـ حديث الصحقحقـ )كشػ (1)

 (.14/39شرح الـقوي طؾك مسؾؿ ) (2)
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ٓ » ؼذذ ل:  !,  ؼذذ ل: أق ذذؿت طؾقذذؽ ـذذ  رسذذقل اهلل ل خ رّكذذل«وأخطذذلت بعضذذ 

  ., ولؿ ـخ ره«تؼ ؿ

 ملسو هيلع هللا ىلصٕن الػعؾ مـف  :ويؿؽـ أن يؼال بقجقبف يف حؼ إمة :ق ل الشق  ين

ٓ يعارض إمر الخاص بإمة كؿا تؼرر يف إتقل, وما كحـ فقف كذلؽ
(1)

. 

الرب  مشروطقة رد السالم, وكؼؾ ابـ طبد  قف دلقؾ طؾك ققلف: )ورّد ال لم(

اإلجؿاع طؾك أن ابتداء السالم سـة, وأن رده فرض. فنن كان السالم طؾك واحد 

                                     
 (.8/967كقؾ إوصار ) (1)

ق ل هذه الؼاطدة يحتج هبا الشقكاين كثقًرا يف )كقؾ إوصار(, وهل غقر مسّؾؿة.  تـ قف: 

يف )كقؾ إوصار(, وأكا  هذه الطريؼة يؾجل إلقفا الشقكاين العل ة ابـ طثقؿقـ: 

 ملسو هيلع هللا ىلصأتعجب مـ سؾقكف هذه الطريؼة: ٕكف مـ الؿعؾقم أكـا ٓ كحؿؾ فعؾ الرسقل 

طؾك الخصقتقة إٓ حقث تعذر الجؿع, أما إذا أمؽـ الجؿع فنكف ٓ يجقز حؿؾ 

 ۇئ ۇئ وئ﴿, قال اهلل تعالك: ملسو هيلع هللا ىلصالـص طؾك الخصقتقة: ٕن إتؾ التلسل بف 

, فنذا كان إتؾ التلسل بف فال وجف [91]إحزاب: ﴾ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ

 لحؿؾ الـص طؾك الخصقتقة مع إمؽان الجؿع إٓ بدلقؾ.

أو ققلف ٓ يحؿؾ طؾك الخصقتقة إٓ بدلقؾ ققل اهلل تعالك:  ملسو هيلع هللا ىلصويدل طؾك أن فعؾف  

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ﴿

أن اهلل تعالك بقـ أهنا خالصة  ووجف الدٓلة  ـ أـة:, [55]إحزاب: ﴾ې

 , ولقٓ ذلؽ لؽان مؼتضك الـص أكف يجقز لإلكسان التزوج بالفبة.ملسو هيلع هللا ىلصلؾـبل 

 ڈ ڎ ڎ ڌ﴿: أن اهلل تعالك قال يف قصة زيـب بـت جحش  ودلقؾ آخر: 

 ملسو هيلع هللا ىلص, وكاكت زيـب تحت زيد بـ حارثة, وكان الـبل [37]إحزاب: ﴾ژ ڈ

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ﴿قد تبـاه, فؾؿا أحؾ اهلل لف زيـب قال: 

. ففذا الحؽؿ خاص, وطؾتف طامة, وطؾك هذا [37]إحزاب: ﴾ڳ ڳ گ گ

 ک ڑ ڑ ژ﴿يثبت لألمة: وإٓ لؿ يؽـ لؼقلف:  ملسو هيلع هللا ىلصفالحؽؿ الذي يثبت لؾرسقل 

 (.1/375فائدة. الشرح الؿؿتع طؾك زاد الؿستؼـع ) ﴾گ گ ک ک ک
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ل
ُا اب   ررُلكت 

فرض كػاية يف حؼفؿ إذا رد كان الرد فرض طقـ طؾقف. وإن كان طؾك جؿاطة كان 

أحدهؿ سؼط الحرج طـ الباققـ
(1)

. 

التشؿقت بالسقـ والشقـ لغتان مشفقرتان  وتشؿقت الع صس(ققلف: )

, ومـف قال الؾقث: التشؿقت: ذكر اهلل تعالك طؾك كؾ شلء ق ل إزهري:

تشؿقت العاصس معـاه الدطاء  :وق ل ابـ ِسقده ققلؽ لؾعاصس: يرحؿؽ اهلل.

 لف بالفداية إلك السؿت الحسـ.

مشروطقة تشؿقت العاصس وهق أن يؼقل لف: يرحؿؽ اهلل.  و قف دلقؾ طؾك

إذا ططس أحد ؿ » ملسو هيلع هللا ىلصوأخرج البخاري طـ أبل هريرة قال: قال رسقل اهلل 

 ؾقؼؾ: الحؿد هلل, ولقؼؾ أخقه أو ص ح ف: ـرحؿؽ اهلل,  نذا ق ل: ـرحؿؽ اهلل 

 .«قؼؾ لف: ـفدـؽؿ اهلل وـصؾح ب لؽؿ ؾ

, فؾق قال بعض الحاضريـ أجزأ طـ وال شؿقت واجب طؾك الؽػ ـة

الباققـ, ولؽـ إفضؾ أن يؼقلف كؾ واحد لؿا يف البخاري طـ أبل هريرة أن 

إذا ططس أحد ؿ وحؿد اهلل   ن حؼ  طؾك  ؾ   ؾؿ سؿعف »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

  .«أن ـؼقل: ـرحؿؽ اهلل تع لك

إكف يؾزم كؾ واحد, وبف قال ابـ أبل مريؿ, واختاره ابـ  أهؾ الظ هر:وق ل 

العربل
(2)

. 

َوفِل لػظ  .أكقة جؿع إكاء وهق ما يقضع فقف الشلءآكِقة اْلػضة( ) :ققلف

ةِ » :ُمسؾؿ طؾك تحريؿ إكؾ  وقد أجؿع الؿ ؾؿقن .«َوَطـ ُشرٍب بِ ْلِػض 

                                     
 (.4/91(, كقؾ إوصار )14/39شرح الـقوي طؾك مسؾؿ ) (1)

 (.4/93كقؾ إوصار ) (2)
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ل
ُا اب   ررُلكت 

والشرب يف إكاء الذهب وإكاء الػضة, ولؿ يخالػ يف ذلؽ أحد مـ العؾؿاء إٓ 

 ما حؽل طـ بعضفؿ وسقل ي يف الحديث الذي بعده. 

ويستقي يف التحريؿ الرجؾ والؿرأة بال خالف, وإكؿا ُفّرق بقـ الرجؾ 

والؿرأة يف التحؾل لؿا يؼصد مـفا مـ التزّيـ لؾزوج والسقد
(1)

. 

هذا حرام طؾك الرجؾ باإلجؿاع. وكذا لق كان  الذهب(وخ تؿ ) :ققلف

 :بعضف ذهبا وبعضف فضة ففق حرام لعؿقم الحديث أخر يف الحرير والذهب

«إن هذــ حرام طؾك ذ قر أ  ل حؾ إلك ثف »
(2)

. 

ّل وآس  ر () :ققلف  هذه كؾفا مـ أكقاع  والحرـر والدـ  ج والَؼ ِّ

لّ  ,الحرير ففق بػتح الؼاف وكسر السقـ الؿفؿؾة الؿشددة وهق  :أ   الَؼ ِّ

أهؾ  :ق ل أبق ط قدالصحقح الؿشفقر. وبعض أهؾ الحديث يؽسر الؼاف. 

 .الحديث يؽسروهنا وأهؾ مصر يػتحقهنا

هل ثقاب مضؾَّعة بالحرير تعؿؾ بالَؼّس,  :ق ل أهؾ الؾغة وغرـب الحدـث

 ـقس.وهق مقضع مـ بالد مصر طؾك ساحؾ البحر قريبة مـ ت

فبػتح الدال وكسرها جؿعف  وأ   الدـ  ج .فغؾقظ الديباج وأ   اإلس  ر 

  .دبابقج, وهق طجؿل معرب الديبا

طؾك الرجال, سقاء لبسفا الرجؾ لؾخقالء أو غقرها, إٓ  وهل حرام كؾفا 

 أن يؾبسف لؾِحّؽة فقجقز.

                                     
 (.14/99شرح الـقوي طؾك مسؾؿ ) (1)

 (.14/34الؿصدر كػسف ) (2)
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ل
ُا اب   ررُلكت 

فقباح لفـ لبس الحرير بجؿقع أكقاطف وخقاتقؿ الذهب  وأ   الـ  ء 

وسائر الحؾل مـف ومـ الػضة سقاء الؿتزوجة والشابة والعجقز والغـقة 

  .والػؼقرة, هذا هق مذهب جؿاهقر العؾؿاء

 !!طـ ققم إباحتف لؾرجال والـساء وحؽك الؼ ضل طق ض

ف لؾـساء تحريؿف طؾقفؿا, ثؿ اكعؼد اإلجؿاع طؾك إباحت وطـ ابـ الزبقر

وتحريؿف طؾك الرجال
(1)

.  

جاء يف تحقح مسؾؿ التصريح بالسابع وهق  َولؿ ـذ ر ال   بِع() :ققلف

جؿع مئثرة بؽسر الؿقؿ, وهل ِوَصاء كاكت الـساء يضعـف ٕزواجفـ  (الؿَق ثِر)

طؾك السروج, وكان مـ مراكب العجؿ, ويؽقن مـ الحرير ويؽقن مـ 

  .هل سروج مـ الديباج :وققؾ .الصقف وغقره

كؿا هق الغالب فقؿا كان مـ  -الؿئثرة إن كاكت مـ الحرير  :ق ل العؾؿ ء

ففل حرام: ٕكف جؾقس طؾك الحرير واستعؿال لف وهق حرام طؾك  -طادهتؿ 

الرجال, سقاء كان طؾك رحؾ أو سرج أو غقرهؿا. وإن كاكت الؿئثرة مـ غقر 

بعض العؾؿاء كراهتفا لئال يظـفا الحرير فؾقست بحرام, وحؽك الؼاضل طـ 

االرائل مـ بعقد حريرً 
(2)

. 

*** 
َػذذة بذذـ اْلَقَؿذذ ن  -17 ـْ  َٓ تْشذذرُبقا  ِذذل»َقذذ َل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأن الـ  ِذذل  َوَطذذـ ُحَذ

َٓ َتذذْلُ ُؾقا  ِذذل صذذح  ف  آكِقذذة ذذة َو َهب َواْلِػض  ْكَق  َولؽذذؿ  :الذذذ  َفذذ  َلُفذذؿ  ِذذل الذذدُّ َ نِك 

                                     
 (.14/34الؿصدر كػسف ) (1)

 (.14/34الؿصدر كػسف ) (2)
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ُا اب   ررُلكت 

ِخَرة  ِل ْٔ  َطَؾْقِف.ُ   ػؼ  «ا

 

َٓ َتلُْ ُؾقا  ِل صح  ف (  :ققلف الصحاف جؿع تحػة وهل دون الؼصعة. )َو

: أطظؿ الؼصاع الجػـة, ثؿ تؾقفا الؼصعة تشبع ق ل الجقهري ق ل الؽ  ئل

العشرة, ثؿ الصحػة تشبع الخؿسة, ثؿ الِؿئَْؽؾة تشبع الرجؾقـ والثالثة
(1)

.  

ِخَرة( ) :ققلف ْٔ ْكَق  َولؽؿ  ِل ا َف  َلُفؿ  ِل الدُّ ( يعقد لفؿيف ققلف: )الضؿقر َ نِك 

( إخبار طؿا هؿ طؾقف يف الدكق ) :وققلف .معؾقمقنلؾؽػار, وإن لؿ يذكروا ففؿ 

ٓ إخبار بحّؾفا لفؿ
(2)

. 

                                     
 (.4/1384الصحاح ) (1)

 وقد كظؿ ف  بؼقلل: 

 إكذذذذذ ُء صعذذذذذ ٍم: َجػـذذذذذٌة, ثذذذذذؿ َقصذذذذذعٌة,
 

 ـؾقفذذذذ  ِصذذذذح ٌف, بعذذذذد ذلذذذذؽ ِ ْئؽؾذذذذةْ  
 

 

 (.1/39سبؾ السالم ) (2)

حرم طؾك طباده أشقاء مـ فضقل شفقات الدكقا  إن اهلل  ق ل ابـ رجب:   ئدة:  

وزيـتفا وهبجتفا, حقث لؿ يؽقكقا محتاجقـ إلقف, وادخره لفؿ طـده يف أخرة, وقد 

 ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ﴿: وقعت اإلشارة إلك هذا بؼقلف 

 پ﴿إلك ققلف:  [33]الزخرف:  ﴾يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی

 .[35]الزخرف:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

و ذـ », « ـ ل س الحرـر يف الدكق  لذؿ ـؾ  ذف يف أخذرة»أكف قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوتح طـ الـبل  

 ٓ تؾ  ذقا الحرـذر وٓ الذدـ  ج,». وقيال: «شرب الخؿر يف الدكق  لؿ ـشربف  يف أخرة

والػضذذة, وٓ تذذل ؾقا يف صذذح  فؿ ,  نكفذذ  لفذذؿ يف الذذدكق , وٓ تشذذربقا يف آكقذذة الذذذهب 

 .«ولؽؿ يف أخرة

: إين ٕذود أولقييائل طييـ كعييقؿ الييدكقا قييال لؿقسييك  إن اهلل  وقذذ ل وهذذب: 
= 
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يدل طؾك تحريؿ إكؾ والشرب يف آكقة الذهب والػضة. وهق الحدـث 

وكذا داود يف إكؾ  ,العؾؿاء إٓ ما كؼؾ طـ معاوية بـ قرةمتػؼ طؾقف بقـ 

خاتة, والحديث رد طؾقفؿ, ولعؾف لؿ يبؾغفؿ. وهق ققل قديؿ لؾشافعل أن 

ذلؽ مؽروه ولقس بحرام, وقد رجع طـف
(1)

. 

وسقاء كان اإلكاء خالصا أو مخؾقصا هبؿا إذ هق مؿا يشؿؾف أكف إكاء ذهب 

 وفضة. 

 لؿطؾّل بفؿ  هؾ ـؾحؼ بفؿ  يف ال حرـؿ أو ٓ؟ ؿ  اخ ؾػقا يف اإلك ء ا

إن كان يؿؽـ فصؾفؿا حرم إجؿاطا: ٕكف مستعِؿٌؾ لؾذهب   ؼقؾ:

 والػضة, وإن كان ٓ يؿؽـ فصؾفؿا ٓ يحرم. 

 ا. وأما اإلكاء الؿضّبب هبؿا فنكف يجقز إكؾ والشرب فقف إجؿاطً 

ٓت فػقف أما غقرهؿا مـ سائر آستعؿا ,هذا ما يتعؾؼ بإكؾ والشرب

 :خالف

                                     = 
ورخائفا كؿا يذود الراطل الشيػقؼ إبؾيف طيـ مبيارك العيرة, وميا ذليؽ لفيقاهنؿ طؾيل, 

 تْؽؾؿف الدكقا.ولؽـ لقستؽؿؾقا كصقبفؿ مـ كرامتل سالؿا مقفرا لؿ 

إن اهلل », قيال: ملسو هيلع هللا ىلصويشفد لفذا ما خرجف الرتمذي طيـ قتيادة بيـ الـعؿيان, طيـ الـبيل  

, وخرجيف «أحب ط دا حؿ ه طذـ الذدــ ,  ؿذ  ـظذؾ أحذد ؿ ـحؿذل سذؼقؿف الؿذ ء إذا

إن اهلل لقحؿل ط ده  ذـ الذدكق  وهذق ـح ذف,  ؿذ  تحؿذقن  رـضذؽؿ »الحاكؿ, ولػظف: 

 .«فالطع م والشراب, تخ  قن طؾق

الذذدكق  سذذجـ », قييال: ملسو هيلع هللا ىلصطييـ طبييد اهلل بييـ طؿييرو طييـ الـبييل « تييحقح مسييؾؿ»ويف  

 (.9/189. جامع العؾقم والحؽؿ )«الؿم ـ, وجـة الؽ  ر

 (.1/95(, كقؾ إوصار )1/356يـظر الؿجؿقع ) (1)
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ل
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 ٓ يحرم: ٕن الـص لؿ يرد إٓ يف إكؾ والشرب. : ؼقؾ

 ا.تحرم سائر آستعؿآت إجؿاطً  :وققؾ

الـص ورد يف إكؾ والشرب  وك زع يف إخقر بعض العؾؿ ء وق ل: 

الؼقاس. غقر, وإلحاق سائر آستعؿآت هبؿا ققاس ٓ تتؿ فقف شرائط  ٓ

وذلؽ ٕن طؾة الـفل طـ إكؾ والشرب هل التشبف بلهؾ الجـة حقث يطاف 

 طؾقفؿ بآكقة مـ فضة, وذلؽ مـاط معترب لؾشارع, كؿا ثبت طـف لؿا رأى رجاًل 

أخرجف  «   لل أرى طؾقؽ حؾقة أهؾ الجـة؟»بخاتؿ مـ ذهب فؼال:  امتختؿً 

الثالثة مـ حديث بريدة, وكذلؽ يف الحرير وغقره
(1)

. 

والحؼ ما ذهب إلقف الؼائؾ بعدم تحريؿ غقر إكؾ  :ق ل الصـع ين

والشرب فقفؿا, إذ هق الثابت بالـص, ودطقى اإلجؿاع غقر تحقحة, وهذا 

مـ شمم تبديؾ الؾػظ الـبقي بغقره فنكف ورد بتحريؿ إكؾ والشرب فؼط 

ػظ طام فعدلقا طـ طبارتف إلك آستعؿال, وهجروا العبارة الـبقية, وجاءوا بؾ

مـ تؾؼاء أكػسفؿ
(2)

. 

 .«ولؽـ طؾقؽؿ ب لػضة   لع قا بف  لع  »وقد أيد هذا إتَؾ حديُث 

أن أم سؾؿة ج ءت بُجؾجؾٍ »أخرجف أحؿد وأبق داود ويشفد لف حديث 
(3)

 ـ  

ـٌ أو شلٌء  ملسو هيلع هللا ىلص ضة  قف شعٌر  ـ شعر رسقل اهلل   ؽ ن إذا أص ب اإلك  ن طق

                                     
 (.1/95كقؾ إوصار ) (1)

 (.1/45سبؾ السالم ) (2)

أطـيياق الييدواب وغقرهييا. الـفاييية يف هييق الجييرس الصييغقر الييذي يعؾييؼ يف  الجؾجذذؾ: (3)

 (.1/984غريب الحديث وإثر )
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ل
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الحديث أخرجف البخاري «... ـفبعث إلقف  بنك ء  خضخضت لف  شرب 
(1)

. 

ـُؾحؼ ب لذهب والػضة كػ   ئُس إحج ر   لق ققت والجقاهر؟ثؿ هؾ 

فقف خالف, وإضفر طدم إلحاقفا هبؿا, بؾ تجقز طؾك أتؾ اإلباحة: 

لعدم الدلقؾ الـاقؾ طـفا
(2)

. 

 :واخ ؾػقا يف طؾة الـفل طـ ذلؽ

اتخذت أواين فاتت الحؽؿة إذا  طؾة التحريؿ تضققؼ الـؼقد, فنهنا  ؼقؾ:

 .التل وضعت ٕجؾفا مـ ققام مصالح بـل آدم

 العؾة الػخر والخقالء. :وققؾ

 العؾة كسر قؾقب الػؼراء والؿساكقـ إذا رأوها وطايـقها.  وققؾ:

وهذه العؾؾ فقفا ما فقفا, فنن التعؾقؾ بتضققؼ الـؼقد يؿـع  :ق ل ابـ الؼقؿ

مؿا لقس بآكقة وٓ كؼد, والػخر  مـ التحؾل هبا وجعؾفا سبائؽ وكحقها

والخقالء حرام بلي شلء كان, وكسر قؾقب الؿساكقـ ٓ ضابط لف, فنن قؾقهبؿ 

تـؽسر بالدور القاسعة, والحدائؼ الؿعجبِة, والؿراكب الػارهة, والؿالبس 

, وإصعؿة الؾذيذة, وغقر ذلؽ مـ الؿباحات, وكؾ هذه طؾؾ مـتؼضة, الػاخرة

 ويتخؾػ معؾقلفا., إذ تقجد العؾة

ما ُيؽسب استعؿاُلفا الؼؾَب مـ الفقئة  -واهلل أطؾؿ  -أن العؾة    لصقاب

                                     
 (.1/95كقؾ إوصار ) (1)

 (.1/45سبؾ السالم ) (2)
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بلهنا لؾؽػار يف  ملسو هيلع هللا ىلصوالحالة الؿـافقة لؾعبقدية مـافاة ضاهرة, ولفذا طؾؾ الـبل 

ـالقن هبا يف أخرة كعقؿفا, الدكقا, إذ لقس لفؿ كصقب مـ العبقدية التل ي

 يف الدكقا, وإكؿا يستعؿؾفا مـ خرج طـ يصؾح استعؿالفا لعبقد اهلل فال

طبقديتف, ورضل بالدكقا وطاِجؾِفا مـ أخرة
(1)

. 

*** 
 الِذي» :ملسو هيلع هللا ىلصَق َل َرُسقل اهلل  :َق َلت ملسو هيلع هللا ىلصَوَطـ أم َسؾَؿة زوج الـ  ِل  -18

ـَُجْرِجُر  ِل َبْطـف َك َر َجَفـ ؿ َؿ   ـًْض  «ـشرب  ِل إَِك ء اْلػضة إِك   . ُ   ػؼ َطَؾْقِف َأ

 

مـ صريؼ طثؿان بـ مرة, حدثـا ( 3/1635جاء يف تحقح مسؾؿ )

 ـ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل بـ طبد الرحؿـ, طـ خالتف أم سؾؿة, قالت: قال رسقل اهلل  طبد

فزاد إكاء  « ـ جفـؿ اشرب يف إك ء  ـ ذهٍب أو  ضٍة,  نكؿ  ـجرجر يف بطـف ك رً 

 .«إٓ أن ـ قب» :وزاد اأخرجف الطرباين أيًض و الذهب.

ـَُجْرِجذذذُر(ققلذذذف:  َؿذذذ   تيييب الؿييياء يف الحؾيييؼ كيييالتجرجر,  الجرجذذذرة: )إِك 

: وجرجرهجرجر الشراب: تّقت,  :: أن تجرطف َجْرطا متداركا. يؼالوال جرجرُ 

ق لف يف الؼ  قسسؼاه طؾك تؾؽ الصػة. 
(2)

.  

هق تقت يردده البعقر يف حـجرتف إذا هاج :وق ل ابـ حجر
(3)

. 

كثر الذي طؾقف شراح الحديث وإ ,بالرفعُيروى َك ر َجَفـ ؿ( ) ققلف:

                                     
 (.4/399زاد الؿعاد يف هدي خقر العباد ) (1)

 .464الؼامقس الؿحقط ص (2)

 (.15/97فتح الباري ) (3)
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الغريب والؾغة الـصُب. فػاطؾ الجرجرة هق الشارب, والـار مػعقلف,  وأهؾ

 ﴾ک ڑ ڑ ژ ژ﴿والؿعـك: كلكؿا يجرع كار جفـؿ مـ باب 

[15]الـساء:
(1)

.  

وجفـؿ طجؿقة ٓ تـصرف لؾتلكقث والعؾؿقة, إذ هل طَؾٌؿ لطبؼة مـ 

لغؾظ أمرها  :سؿقت بذلؽ لبعد قعرها, وققؾ -اهلل مـفا  أطاذكا -صبؼات الـار 

 .يف العؼاب

السابؼ, وهق تحريؿ  «حذيػة»ما دل طؾقف حديث  والحدـث ـدل طؾك 

 .الشرب يف آكقة الذهب والػضة

*** 
ّـَُؿ  إَه ٍب ُدبَغ  ؼد »َق َل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأن َرُسقل اهلل  َوَطـ اْبـ َط   س  -19 َأ

ٓ  الُ َخ ِرّي. َوَلػُظ ُ  ؾؿ: «َصُفر  .«إِذا ُدبَغ اإلَه ُب  ؼد َصُفر». َأْخرُجقُه إِ

اَرُقْطـِّل  ذذـ َحذذِدـث اْبذذـ طؿذذر,  ,َوقذذد تؽؾذذؿ  ِقذذِف اإِلَ ذذ م َأْحؿذذد َوَرَواُه الذذد 

 .َوحّ ـ إِْسـَ َده

 

, قال: ُتصّدق طؾك مقٓة لؿقؿقكة بشاة فؿاتت ابـ ط  سويف معـاه حديث 

 ؼ لقا: « هل أخذتؿ إه بف   دبغ ؿقه   ك ػع ؿ بف؟»فؼال:  ملسو هيلع هللا ىلصفؿر هبا رسقل اهلل 

 .( وغقره1/976أخرجف مسؾؿ ) «إكؿ  حرم أ ؾف »إكف   ق ة  ؼ ل: 

اك ػع ؿ  أٓ»: ملسو هيلع هللا ىلصويف لػظ ٕحؿد: إن داجـا لؿقؿقكة ماتت فؼال رسقل اهلل 

                                     
 (.1/99(, كقؾ إوصار )1/41يـظر سبؾ السالم ) (1)
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وهذا تـبقف طؾك أن الدباغ إكؿا يعؿؾ فقؿا  .« نكف ذ  تف ؟أٓ دبغ ؿقه ؟بنه بف 

 .تعؿؾ فقف الذكاة

رواه الدارقطـل  .«ـطفره  الؿ ء والَؼَرظ» :ويف رواية ٕحؿد والدارقطـل

مع غقره وقال: هذه أساكقد تحاح
(1)

.  

  تت »قالت:  سقدة( مـ حديث 8/139وروى البخاري يف تحقحف )

«    زلـ  كـ  ذ  قف ح ك ص ر َشـ   َ ْ َؽف  ثؿ لـ  ش ة  دبغـ 
(2)

. 

ّـَُؿ  إَه ٍب(  :ققلف الجؾد. أو ما لؿ يدبغ اإله ب بزكة    ب, هق:)َأ
(3)

.  

يسؿك إهابا ما لؿ يدبغ, فنذا دبغ ٓ  :ق ل الـضر بـ ُشؿقؾ» :ق ل أبق داود

«يؼال لف: إهاب, إكؿا يسؿك َشـ ا وقربةً 
(4)

. 

َدَبَغ الجؾد َدبغا وِدباغا وِدباغة إذا طالجف الدّباغ بؿادة  :يؼال)ُدبَغ(  :ققلف

  .لقؾقـ َوَيُزول َما بف مـ ُرُصقَبة وكتـ

يجقز الدباغ بؽؾ شلء يـّشػ فضالت الجؾد: ويطقبف  :ق ل الـقوي

الؼرظ وقشقر الرمان, وغقر ذلؽ ويؿـع مـ ورود الػساد طؾقف كالشّث و

وٓ بالرتاب:  - إٓ طـد الحـػقة -بالشؿس إدوية الطاهرة, وٓ يحصؾ  مـ

 والرماد, والؿؾح طؾك إتح.

ب غ أـًض  وهق شجر يـبت يف الرمؾ, زهره  :إْرصك  و ؿ  ـ  عؿؾ يف الدِّ

                                     
 (.55يـظر مـتؼك إخبار حديث رقؿ ) (1)

:(. 1/41سبؾ السالم ) (2) ـّ  (.9/556الؼربة الَخؾِؼة. يـظر الـفاية ) والش

 (.77(, الؼامقس الؿحقط )ص/1/83(, الـفاية )1/89يـظر الصحاح ) (3)

 (.4/67ســ أبل داود ) (4)
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ّباغ يف َدْبغ  صقِّب الّرائحة وثؿره كالعـّاب. وقد حؾَّت ألُة الققم محؾَّ الدَّ

الجؾقد
(1)

. 

 ؿ  يف الؼ  قسبػتح الفاء, وضؿفا ) ؼد َصُفر(  :ققلف
(2)

. 

دلقؾ طؾك أن الدباغ مطفر لجؾد مقتة كؾ حققان, كؿا يػقده  الحدـث

وأكف يطّفر باصـف وضاهره «أـؿ »طؿقم كؾؿة 
(3)

. 

ـّ العؾؿ ء اخ ؾػقا يف هذه الؿ للة طؾك أققاٍل, أشفره  ثلثة   :لؽ

روي هذا طـ طؿر بـ الخطاب  أن الدباغ ٓ يطفر شقئا, :الؼقل إول

 يتقـ طـ أحؿد وإحدى الروايتقـوهق أشفر الروا طبد اهلل وطائشة  وابـف

 .مالؽ طـ

بالحديث الذي أخرجف الشافعل وأحؿد وإربعة طـ طبد اهلل بـ  اس دّلقا

ق ؾ  قتف أٓ تـ ػعقا  ـ الؿق ة بنه ب  ملسو هيلع هللا ىلصأت ك     ب رسقل اهلل »ُطؽقؿ قال: 

 .«وٓ طصب

ق ل  .«ق ؾ  قتف بشفر أو شفرــ»ويف رواية الشافعل وأحؿد وأبل داود: 

 .حسـ, وكان أحؿد يذهب إلقف, ويؼقل: هذا آخر إمريـ ثؿ تركفال ر ذي: 

وهذا الحديث كاسخ لحديث ابـ طباس, لدٓلتف طؾك تحريؿ  :قالقا 

 آكتػاع مـ الؿقتة بنهاهبا وطصبفا.

                                     
(, الؿعجيؿ القسيقط 1/44(, سيبؾ السيالم )4/55يـظر شرح الـقوي طؾك مسؾؿ ) (1)

 (.1/85(, معجؿ الؾغة العربقة الؿعاترة )1/975)

 (.439الؼامقس الؿحقط )ص/ (2)

 (.1/41سبؾ السالم ) (3)
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 لؽـ أجقب طـف بلجقبة:

, فنكف روي طـ كتاب  ضطرب يف سـده ففق ,أكف حديٌث معؾٌّ  :)إول(

 .ملسو هيلع هللا ىلص, وتارة طـ مشايخ مـ جفقـة طؿـ قرأ كتاب الـبل ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

, فروي مـ غقر تؼققد, وروي بالتؼققد بشفر أو شفريـ و ضطرب يف   ـف 

 !أو أربعقـ يقما أو ثالثة أيام

 .ملسو هيلع هللا ىلصؿعف مـ الـبل لؿ يس «طبد اهلل بـ طؽقؿ», فنن ب ٓكؼط عأكف معؾٌّ  كؿا

, ولذلؽ ترك «ابـ طؽقؿ»مـ  «طبد الرحؿـ بـ أبل لقؾك»ولؿ يسؿعف 

 أحؿد بـ حـبؾ الؼقل بف آخرا, وكان يذهب إلقف أوٓ كؿا كؼؾ طـف الرتمذي.

أكف ٓ يؼقى طؾك الـسخ: ٕن حديث الدباغ أتح: وقد روي يف  :)الث ين(

 .معـاه طدة أحاديث طـ جؿاطة مـ الصحابة تؼدم بعضفا

وٕن الـاسخ ٓ بد مـ تحؼؼ تلخره وٓ دلقؾ طؾك تلخر حديث ابـ  

طؽقؿ, ورواية التاريخ فقف )بشفر أو شفريـ( معؾة, فال تؼقم هبا حجة طؾك 

رواية التاريخ تحقحة ما دلت طؾك أكف آخر  الـسخ, طؾك أهنا لق كاكت

 .اإمريـ جزمً 

 ,اسؿ لؿا لؿ يدبغ يف أحد الؼقلقـ -كؿا طرفَت  -أن اإلهاب  :)الث لث( 

فؾؿا احَتَؿَؾ إمريـ وتار الحديثان يف تقرة  ,وهق ققل الـضر بـ شؿقؾ

نذا الؿتعارضقـ, جؿعـا بقـفؿا بلكف هنل طـ آكتػاع باإلهاب ما لؿ يدبغ, ف

 دبغ لؿ يسؿ إهابا, فال يدخؾ تحت الـفل.

وهق مذهب إوزاطل  .يطفر جؾد مقتة الؿلكقل وٓ يطفر غقره :الؼقل الث ين
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وهق  ,وابـ الؿبارك وأبل ثقر وإسحاق بـ راهقيف ورواية طـ مالؽ وأحؿد

  .اختقار شقخ اإلسالم

 .«أـؿ  إه ب» :ملسو هيلع هللا ىلصققلف  لؽـ يرّده طؿقم

وهق  ,الجؿقَع حتك الؽؾَب والخـزيَر ضاهًرا وباصـًايطّفر  :الؼقل الث لث

وفقف  ,ورجحف الشقكاين ,مذهب داود وأهؾ الظاهر وحؽل طـ أبل يقسػ

قّقة
(1)

. 

*** 
إِك   بَِلْرِض  ,ـَ  َرُسقل اهلل :قؾت»َق َل:  َوَطـ أبل َثْعَؾَ ة اْلُخَشـِل  -21

َٓ َتجدوا َغقرَه  :َق َل  ؟أ ـل ؾ  ِل آكق فؿ :ققٍم أهِؾ    ٍب  ٓ  َأن   :َٓ َتْلُ ُؾقا  ِقَف  إِ

 ُ   ػؼ َطَؾْقِف. .«  غ ؾقه  ثؿ   ؾقا  ِقَف 

 

  أهؾ الؽتاب هؿ القفقد والـصارى. )ققٍم أهِؾ    ٍب( :ققلف

 .كجاسة آكقة أهؾ الؽتاب اسُ دّل بفذا الحدـث طؾك

  ؟أو ٕكؾفؿ الخـزير وشرهبؿ الخؿر ,وهؾ هق لـجاسة رصقبتفؿ

وهق مذهب مالؽ,  ,الؼائؾقن بـجاسة أجساد الؽػار ذهب إلك إول

وكسبف الؼرصبل يف )الؿػفؿ( إلك الشافعل
(2)

وقد أغرب :ق ل ابـ حجر ,
(3)

. 

                                     
 (, 1/43(, سبؾ السالم )4/54يـظر شرح الـقوي طؾك مسؾؿ ) (1)

 (.9/635الؿػفؿ ) (2)

 (.1/395فتح الباري ) (3)
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وكصره ابـ حزم
(1)

.  

 [98]التقبة:  ﴾ٿ ٿ ٿ﴿ :أيًضا بظاهر ققلف تعالك واس دلقا

 والؽتابل يسؿك مشركا, إذ قد قالقا: الؿسقح ابـ اهلل, وطزير ابـ اهلل.

صفارة رصقبتفؿ وأن حؽؿ  إلك وذهب الجؿ هقر  ـ ال ؾػ والخؾػ 

 ۋ﴿مستدلقـ بؼقلف تعالك:  :الؽافر يف الطفارة والـجاسة حؽؿ الؿسؾؿ

تقضل  ـ  ملسو هيلع هللا ىلصوٕكف ». [5]الؿائدة: ﴾ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

 ـ  كغزو »ولحديث جابر طـد أحؿد وأبل داود  ,وسقل ي « زادة ا رأة  شر ة

 ,« ـصقب  ـ آكقة الؿشر قـ وأسؼق فؿ وٓ ـعقب ذلؽ طؾقـ  ملسو هيلع هللا ىلص ع رسقل اهلل 

دط ه ـفقدي إلك خ ز شعقرٍ  ملسو هيلع هللا ىلصأكف »وبؿا أخرجف أحؿد مـ حديث أكس 

وإه لٍة َسـََخةٍ 
(2)

 .« ل ؾ  ـف  

 :ولق حرمت رصقبتفؿ ٓستػاض بقـ الصحابة كؼؾ تقّققفؿ لفا :قالقا

مع كثرة استعؿآهتؿ التل ٓ يخؾق مـفا مؾبقس  ,لؼؾة الؿسؾؿقـ حقـئذ

 ومطعقم. والعادة يف مثؾ ذلؽ تؼضل بآستػاضة.

إما محؿقل طؾك كراهة إكؾ يف آكقتفؿ  «أبل ثعؾبة»وحديث  :قالقا 

, ٓ لؽقهنا كجسة, إذ لق كاكت كجسة لؿ يجعؾف مشروصا بعدم لالستؼذار

وجدان غقرها, إذ اإلكاء الؿتـجس بعد إزالة كجاستف هق وما لؿ يتـجس طؾك 

                                     
 (.1/181الؿحؾك ) (1)

بػتح السيقـ والـيقن والخياء هيل الؿتغقيرة. سيبؾ السيالم  وال ـخة:الزيت,  اإله لة: (2)

(1/44.) 
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حد  سقاء, أو لسد ذريعة الؿحرم, أو ٕهنا كجسة لؿا يطبخ فقفا ٓ لرصقبتفؿ 

ـط خقن  إك  كج ور أهؾ الؽ  ب وهؿ»كؿا تػقد رواية أبل داود وأحؿد بؾػظ: 

: إن وجدتؿ ملسو هيلع هللا ىلصيف قدورهؿ الخـزـر وـشربقن يف آكق فؿ الخؿر؟  ؼ ل رسقل اهلل 

 الحديث. «...غقره 

وأما أية فالؿراد بالـجس كجاسة آطتؼاد وآستؼذار ولقس الؿراد أن 

أطضاءهؿ كجسة كـجاسة البقل والغائط وكحقهؿا. وققؾ معـاه: ذو كجس: 

ٓ يتجـبقن الـجاسات, ففل مالبسة لفؿ, ٕهنؿ ٓ يتطفرون وٓ يغتسؾقن و

وهبذا يتؿ الجؿع بقـ هذا وبقـ آية الؿائدة وإحاديث الؿقافؼة لحؽؿفا
(1)

. 

*** 
ئقا ملسو هيلع هللا ىلصَأن الـ  ِل  » َوَطـ طؿَران بـ ُحَصْقـ  -21  ـ  َوَأْصَح َبف تقض 

 َحِدـٍث َصِقـٍؾ.ُ   ػؼ َطَؾْقِف, َوُهَق ُ ْخَ صٌر  ـ  «َ َزادِة اْ َرَأٍة ُ شرَ ةٍ 

 

بعث طؾق  وآخر  عف يف  ملسو هيلع هللا ىلصأكف »أخرجف البخاري بللػاٍظ, مـفا:  الحدـث

, وقد  ؼدوا الؿ ء,  ؼ ل: اذه     ب غق  الؿ ء,   كطؾؼ ,   ؾؼق  ملسو هيلع هللا ىلصبعض أسػ ره 

ا رأة بقـ  زادتقـ, أو سطقح قـ  ـ   ء, طؾك بعقر لف ,  ؼ ٓ لف : أــ الؿ ء؟ 

.. ..ملسو هيلع هللا ىلصق لت: طفدي ب لؿ ء أ س هذه ال  طة, ق ٓ: اكطؾؼل إلك رسقل اهلل 

زادتقـ, أو ال طقح قـ, بنك ء  ػّرغ  قف  ـ أ قاه الؿ ملسو هيلع هللا ىلصأن ق ل: ودط  الـ ل  إلك

                                     
كقييؾ إوصييار  (,1/44(, سييبؾ السييالم )4/66يـظيير شييرح الـييقوي طؾييك مسييؾؿ ) (1)

(1/95.) 
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الحديث,  «وكقدي يف الـ س اسؼقا واس ؼقا,   ؼك  ـ سؼك, واس ؼك  ـ ش ء

وفقف زيادٌة ومعجزاٌت كبقيةٌ 
(1)

. 

وتسؿك أيضا السطقحة بػتح السقـ وكسر  - الؿزادةُ  :ققلف ) ـ َ َزادِة(

ٕكف يتزود فقفا  سؿقت  زادة ,إكاٌء ُيصـع مـ الجؾد أكرب مـ الؼربة :-الطاء 

ٕكف يزاد فقفا مـ جؾٍد آخر مـ غقرها لتتسع :وققؾ .الؿاء يف السػر وغقره
(2)

.  

تقضييل مييـ مييزادة الؿشييركة وهييق دلقييؾ طؾييك صفييارة آكقيية  ملسو هيلع هللا ىلصأكييف  والؿذذراد

الؿشييركقـ كؿييا هييق مييذهب الجؿيياهقر وقييد تؼييدم ذلييؽ يف شييرح الحييديث 

 السابؼ.

تطفقر جؾد الؿقتة بالدباغ: ٕن الؿزادتقـ مـ جؾقد  وـدل أـض  طؾك

 .ذبائح الؿشركقـ وذبائحفؿ مقتة

صفارة رصقبة الؿشرك, فنن الؿرأة الؿشركة قد باشرت الؿاء  وـدل طؾك

 وهق دون الؼؾتقـ, فنهنؿ ترحقا بلكف ٓ يحؿؾ الجؿؾ إٓ قدر الؼؾتقـ.

*** 
أوِك »َق َل:  ملسو هيلع هللا ىلص ِل َحِدـٍث َلُف َأن الـ  ِل  َوَطـ َج بر بـ ط د اهلل  -22

ِسَؼ َك, َواْذُ ْر اْسَؿ اهلل, وَخّؿْر إك َءَك, َواْذُ ْر اْسَؿ اهلل, َوَلق َأن َتعُرَض َطَؾْقِف 

 ُ   ػؼ َطَؾْقِف. «اُطقدً 

                                     
 (.1/46سبؾ السالم ) (1)

(, طؿدة الؼياري شيرح تيحقح 11/4( و)5/195يـظر شرح الـقوي طؾك مسؾؿ ) (2)

 (.365(, الؼامقس الؿحقط )ص/4/99البخاري )
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َؼ َء, »َق َل:  ملسو هيلع هللا ىلصَولُؿ ؾؿ: َأن َرُسقل اهلل  -23 َك َء, َوَأْوُ قا ال ِّ
َ نِن  َغطُّقا اإْلِ

ـَُؿرُّ بِنَِك ٍء َلْقَس َطَؾْقِف ِغَط ٌء, َأْو ِسَؼ ٍء َلْقَس َطَؾْقِف   َٓ ـَـِْزُل  ِقَف  َوَب ٌء,  ـَِة َلْقَؾًة   ِل ال  

ـْ َذلَِؽ اْلَقَب ءِ  ٓ  َكَزَل  ِقِف ِ   .«ِوَ  ٌء, إِ

 

َك َء, َوَأْوُ قا » :(3/1594ولؿسؾٍؿ يف لػٍظ آخر ) َؼ َء, َوَأْغِؾُؼقا َغطُّقا اإْلِ ال ِّ

ـَْؽِشُػ   َٓ ـَْػَ ُح َب ًب , َو  َٓ ـَُحؾُّ ِسَؼ ًء, َو  َٓ ْقَط َن  َراَج, َ نِن  الش  اْلَ  َب, َوَأْصِػُئقا ال ِّ

ـَْذُ َر اْسَؿ اهللِ,  ـَْعُرَض َطَؾك إَِك ئِِف ُطقًدا, َو ٓ  َأْن  ـَِجْد َأَحُدُ ْؿ إِ إَِك ًء, َ نِْن َلْؿ 

ـِْ َؼَة ُتْضرُِم َطَؾك َأْهِؾ اْلَ ْقِت َبْقَ ُفؿْ َ ْؾَقػْ   .«َعْؾ, َ نِن  اْلُػَق

رباط الؼربة, وقد وكلها وأوكلها: أي  :-كؽساء  - الق  ء( ققلف: )أوكِ 

 ربطفا.

وَطاٌء مـ جؾد يؽقن لْؾَؿاء َوالؾَّبـ وكؾ َما َيْجَعؾ  :ال ؼ ءُ ققلف: )ِسَؼ َك( 

أساٍق  فِقِف َما يسؼك )ج( أسؼقة و)جج(
(1)

. 

التغطقة. ومـف سؿل الخؿار الذي ُيؼـّع بف  ال خؿقر: ققلف: )وَخّؿْر إَِك َءك( 

لؿخامرهتا العؼؾ وسؿقت الخؿر ,الرأس
(2)

. 

الؿشفقر يف ضبطف َتعُرض  :ق ل الـقوي( اققلف: )َوَلق َأن َتعُرَض َطَؾْقِف ُطقدً 

بػتح التاء وضؿ الراء وهؽذا قالف إتؿعل والجؿفقر. ورواه أبق طبقد بؽسر 

تؿده طؾقف طرضا أي خالف الطقل, وهذا  :و عـ هالراء. والصحقح إول, 

                                     
 (.1/437الؿعجؿ القسقط ) (1)

 (.4/976معالؿ الســ ) (2)
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إن لؿ ـجد أحد ؿ إٓ أن طـد طدم ما يغطقف بف كؿا ذكره يف الرواية بعده )

ففذا ضاهر يف أكف إكؿا يؼتصر  اسؿ اهلل  ؾقػعؾ(ـعرض طؾك إك ئف طقدا أو ـذ ر 

طؾك العقد طـد طدم ما يغطقف بف
(1)

. 

ق لف يف الطاطقن, أو كؾ مرض طام.  :- محّركة - القب ء ققلف: )وب ء(

الؼ  قس
(2)

. 

وذكر العؾؿاء لألمر بالتغطقة فقائد مـفا الػائدتان الؾتان وردتا يف هذه  

  :إحاديث وهؿا

مـ الشقطان فنن الشقطان ٓ يؽشػ غطاء وٓ يحؾ تقاكتف  :إولك

إلك آخره أن يف التسؿقة حرزا  ) نن الشقط ن(ؼقلف: وقد أشعر التعؾقؾ ب .سؼاء

 طـ الشقطان وأهنا تحقل بقـف وبقـ مراده. 

ؼقلف: والتعؾقؾ ب .تقاكتف مـ القباء الذي يـزل يف لقؾٍة مـ السـة :الث كقة

اية مسؾؿ يشعر بلن شرطقة التخؿقر لؾققاية طـ كؿا يف رو ) نن يف ال ـة لقؾة(

 .القباء, وكذلؽ اإليؽاء

رات :والػ ئدة الث لثة   .تقاكتف مـ الـجاسة والؿؼذَّ

فربؿا وقع شلء مـفا فقف فشربف  :تقاكتف مـ الحشرات والفقامّ  :والرابعة

أو يف الؾقؾ فقتضرر بف ,وهق غافؾ
(3)

. 

                                     
 (.13/189شرح الـقوي طؾك مسؾؿ ) (1)

 (.69الؼامقس الؿحقط )ص/ (2)

 (. 1/95(, كقؾ إوصار )13/189شرح الـقوي طؾك مسؾؿ ) (3)
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مشروطقة التربك بذكر اسؿ اهلل طـد إيؽاء السؼاء  والحدـث ـدل طؾك

وتخؿقر اإلكاء, وكذلؽ طـد إغالق الباب وإصػاء الؿصباح, كؿا يف الروايات 

التل ُذكرت
(1)

. 

وقد تؽّؾػ بعضفؿ لتعققـ هذه الؾقؾة وٓ دلقؾ لف طؾك ذلؽ
(2)

.  

 

 

  

                                     
 (.1/95كقؾ إوصار ) (1)

 (.1/95كقؾ إوصار ) (2)
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(1)َباب السَِّىاكُ-3
  

َقاك  طفرٌة لؾػؿ, » :ملسو هيلع هللا ىلصَق َلت, َق َل َرُسقل اهلل  َطـ َط ئَِشة  -24 ال ِّ

 َرَواُه َأْحؿد, َواْلُ َخ ِرّي َتْعِؾقؼ  َ ْجُزوً   بف, َوالـ َ  ئِّل, َواْبـ حَ  ن. « رض ٌة لؾربِّ 

ـَْؿة بطرِـؼ ُأْخَرى  ِل َصِحقحف. ـُ ُخَز  َوأخرجف اْب

, َوَرَواُه اْبـ َوَرَواُه َأْحؿد  ـ َحِدـث أبل بؽر الّصدـؼ, َواْبـ طؿر 

ـَْرة.  حَ  ن  ـ َحِدـث أبل ُهَر

 

َقاك(  قاك  ق ل أهؾ الؾغة:ققلف: )ال ِّ  -بؽسر السقـ آسؿ والػعؾ  -السِّ

يطؾؼ طؾك الػعؾ, وطؾك العقد الذي ُيتسّقك بف. وهق مذكر. وذكر ابـ سقده أكف 

 -بضؿتقـ  -ُسُقك  وجؿع ال قاك:يمكث ويذكر. والسقاك فعؾؽ بالؿسقاك, 

ـْ جاءت اإلبُؾ تستاكوققؾكؽتاب وُكُتب. وهق ملخقذ مـ ساك إذا َدَلؽ. 
 : مِ

 ًٓ أي تتؿايؾ هزا
(2)

. 

استعؿال طقٍد أو كحقه يف دلؽ إسـان:  وهق يف اصطلح العؾؿ ء: 

لقذهب القسُخ والصػرُة طـفا. وهق ُيتخذ مـ أشجاٍر كثقرٍة تزيد طؾك الؿائة, 

                                     
أورد الؿصـػ يف هذا الباب ما يتعؾؼ بالسقاك وما يتعؾؼ بخصال الػطرة, فؾقتف أشار  (1)

 إلك هذا يف تبقيبف.

(, 1/377(, كشػ الؿشؽؾ مـ حديث الصحقحقـ )15/316يـظر هتذيب الؾغة ) (2)

(, لسان العرب 1919(, الؼامقس الؿحقط )ص/3/149شرح الـقوي طؾك مسؾؿ )

(6/438.) 
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أفضؾفا طؾك اإلصالق )إراك(
(1)

.  

                                     
تـؿق هذه الشجرة يف السعقدية واليقؿـ وسيقـاء والسيقدان ومقريتاكقيا وتشياد وكقـقيا  (1)

 ها, وُتجـك الؿساويؽ مـ طروقفا. والصقمال وإثققبقا وباكستان وإيران وغقر

أن السييقاك  وقذذد ذ ذذر إص ذذ ُء لُعذذقد إراك أ ثذذَر  ذذـ طشذذرــ   ئذذدة ص قذذة,  ـفذذ : - 

بإراك يساهؿ يف حؿاية إسـان مـ التسّقس والـخر, ففق الؿعجقن الطبقعل اليذي 

ُيطّفيير الػييؿ, لؽقكييف يحتييقي طؾييك مييقادَّ فعاليية تحؿييل إسييـان والؾثيية مييـ أضييرار 

 الؿقؽروبات لساطاٍت صقيؾة, وهق ما ٓ يتقافر يف معاجقـ إسـان العادية.

إن السييقاك بييإراك أفضييؾ طييالج وقييائل لتسييقس  وـؼذذقل أص ذذ ء الػذذؿ وإسذذـ ن: - 

إسـان طـد إصػيال والؽبيار مًعيا: ٓحتقائيف طؾيك ميادة ]الػؾقراييد[ كؿيا أكيف يزييؾ 

ؾقر[. كذلؽ يعؿيؾ طؾيك تبقيقض إسيـان الّصبغ والبؼع: ٕكف يحتقي طؾك مادة ]الؽ

لؿا بف مـ مادة ]السؾقؽاز[ التيل تحؿيل إسيـان ميـ البؽتقرييا ٓحتقائفيا طؾيك ميادة 

 ]الؽربيت[. 

التئام الجروح, وتشؼؼ الؾثة, ويساطد طؾك كؿقها كؿًقا سؾقًؿا: ٕكف  يف  ؿ  أكف ـػقد - 

 تؽّقن الرواسب الجقرية.يحتقي طؾك مادة ]تراي مثقؾ أمقـ[ وفقتامقـ ]ج[ ويؿـع 

العدييد ميـ الؿيقاد الػّعالية: وأهؿفيا طؾيك اإلصيالق ميادة  أـًضذ  طؾذك ـح ذقي  ؿ  - 

]إيزوثققسييقاكات[ وهييل مييادة كربيتقيية, وقييد ثبييت أن هييذه الؿييادة تؾتصييؼ بالغشيياء 

الؿخاصل بالػؿ والؾثة لعدة ساطاٍت, وهيل تعؿيؾ كؿضياد حقيقي صبقعيل يؿـيع كؿيق 

ػؿ وإسيـان, وهيذا هيق السير يف بؼياء واسيتؿرار فاطؾقية السيقاك البؽتقريا الضارة بال

 لؿدة صقيؾة بعد استعؿالف. 

زييقٍت صقيارة و]فالفقكقيدات وقؾقييدات[ وتسياطد   ؿ  ـح قي طذقد إراك طؾذك - 

هذه الؿقاد طؾك زيادة مـاطة الجسيؿ ضيد إميراض. وطؾيك ميادة ]حؿيض التـقيؽ[ 

 ولفذه الؿادة تلثقر مضاد لؾتعػـات. 

حقث يطفر الؾثة وإسـان ويشػل جروحفيا الصيغقرة, ويؿـيع   ؿ  أكف ـعد  طّفًرا, - 

كزف الدم مـفا. وبف مادة مـ مشتؼات الخردل تساطد طؾك قتؾ الجيراثقؿ. وفقيف ميادة 

تؿـع تسقس إسـان وهل تتؽقن كقؿقائقيا ميـ ألقياف ]السيقؾقؾقز[ وبعيض الزييقت 

اف إراك طؾيك ]بقؽربقكيات الصيقديقم[ الطقارة ومركبات أخرى. كؿيا تحتيقي ألقي
= 
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والؿطفرة يجقز  .«َمْطَقَبٌة لِْؾػؿ» ويف لػٍظ طـد أحؿدققلف: ) طفرٌة لؾػؿ( 

 .فقفا الػتح والؽسر

مطفرة بػتح الؿقؿ وكسرها لغتان ذكرهؿا ابـ السؽقت  :ق ل الـقوي

وآخرون, والؽسر أشفر
(1)

. 

إما مصدر مقؿل بؿعـك اسؿ الػاطؾ,  :مطفرة ومرضاة :وق ل الؽر  ين 

يجقز أن يؽقن الؿرضاة  :, وققؾ(أي أداٌة لتطفقره وتـظقػف)وإما بؿعـك ألة 

 لؾرب
ٌّ
بؿعـك الؿػعقل أي َمرِضل

(2)
. 

                                     = 
 وهل الؿادة الؿػضؾة يف تؽقيـ معجقن إسـان تـاطقا.

أن فاطؾقية السيقاك بيإراك تسيتؿر لؿيدٍة ميـ  وقد أوضحت ك  ئج ال حقث الط قذة - 

سييت إلييك ثؿييان سيياطاٍت مييـ اسييتعؿالف, طؽييس الؿعجييقن العييادي الييذي ٓ تسييتؿر 

 فاطؾقتف سقى ساطتقـ فؼط, ثؿ يبدأ ضفقر البؽتقريا مرة أخرى بالػؿ.

ـُـصح -  باستعؿال إراك بعيد إكيؾ, وبعيد آسيتقؼاظ ميـ الـيقم, وطـيد كيؾ  ولذا 

مدي إلك استؿرار بؼاء الػؿ خالًقا مـ الؿقؽروبات صقال الققم مؿا يتيقح تالٍة: ٕكف ي

بقئة تحقة لؾػؿ وإسـان باطتبار الػيؿ أحيد إبيقاب الرئقسية ليدخقل الؿقؽروبيات 

  إلك جسؿ اإلكسان. مستػاٌد بتصرف مـ:

http://www.ishraqa.com/newlook/art_det.asp?ArtID=936&C

at_ID=8.  

 وغقره.

 (. 1/968الؿجؿقع ) (1)

 (.1/15حاشقة السققصل طؾك ســ الـسائل ) (2)

كؼؾ ابـ الغرس طـ العؾؼؿل أن ابـ هشام سئؾ طـ هذا الحديث, كقػ أخبَر    ئدة: 

: أن التاء يف مطفرة لقست لؾتلكقث وإكؿا هل لؾؽثرة,  لج ببالؿمكث طـ الؿذكر؟ 

: استدل بف بعض  ؼقؾ لفأي محؾٌّ لؽثرة الجبـ والبخؾ.  «القلد  ج ـة   خؾة»كؼقلف: 

« مجبـة» : هذا غؾٌط, وإٓ يؾزم أن يستدل بي ؼ لأهؾ الؾغة طؾك أن السقاك يجقز تلكقثف. 
= 
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(  :ققلف  أي سبٌب لرضاه.) رض ٌة لؾربِّ

أكف يبقّض إسـان, ويطقّب الـؽفة, ويشّد الؾثة,   :و ـ  قائد ال قاك أـًض 

ويصّػل الحؾؼ, وُيْذكل الػطـة, ويؼطع الرصقبة, ويحدُّ البصر, ويضاطػ 

إجر, ويسّفؾ الـزع, ويذّكر الشفادة طـد الؿقت, إلك غقر ذلؽ مـ الػقائد
(1)

. 

مشروطقة السقاك ٕكف سبب لتطفقر الػؿ ومقجب  طؾكوالحدـث ـدل 

لرضا اهلل طؾك فاطؾف, وقد أصَؾَؼ فقف السقاك ولؿ يخصف بققت معقـ وٓ 

  .بحالة مخصقتة فلشعر بؿطؾؼ شرطقتف

وهق مـ الســ الؿمكدة ولقس بقاجٍب يف حاٍل مـ إحقال لؿا سقل ي يف 

وكحقه ..«.ب ل قاك لقٓ أن أشؼ طؾك أ  ل ٕ رتفؿ»حديث أبل هريرة: 
(2)

. 

 بنجؿاع مـ ُيعتّد بف يف اإلجؿاع. :ق ل الـقوي

أكف أوجبف  :وحؽك أبق ح  د اإلسػراــل والؿ وردي طـ داود الظ هري

                                     = 
 (.1/457طؾك أن القلد يجقز تلكقثف, وٓ قائَؾ بف. كشػ الخػاء )« مبخؾة»و

 (.9/155ير )(, فقض الؼد9/67يـظر صرح التثريب يف شرح التؼريب ) (1)

طؾقؽؿ بالسقاك: فنن يف السقاك أربعا وطشريـ خصؾة, أفضؾفا: أكف » وق ل الؼشقري: 

يرضل الرحؿـ, يطقب الـؽفة, ويشد الؾثة, ويسؽـ الصداع, ويذهب وجع الضرس, 

 «.وتصاحبف الؿالئؽة

 وق ل بعض الشعراء: 

 إن ال ذذذذذذذذذذقاك لُق ذذذذذذذذذذ حب ل ذذذذذذذذذذـةٍ 
 

ـَطقذذذذذذذُب بذذذذذذذف الػذذذذذذذؿُ    وٕكذذذذذذذف  ؿذذذذذذذ  
 

  ذذذذذـ حػذذذذذر إذا أد ـ ذذذذذفلذذذذذؿ تخذذذذذش 
 

ـُ ذذذذذذ ل  ذذذذذذـ الؾفذذذذذذ ة الذذذذذذ ؾغؿُ    وبذذذذذذف 
   

 (.1/134كقؾ إوصار ) (2)
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 صالة, لؽـ ٓ تبطؾ الصالة برتكف.يف ال

 كف واجب تبطؾ الصالة برتكف طؿدا.أ :وُحؽل طـ إسح   بـ راهقـف

وقد أكؽر أتحابـا الؿتلخرون طؾك الشقخ أبل حامد وغقره  ق ل الـقوي:

.. وأما إسحاق فؾؿ .كؼؾ القجقب طـ داود وقالقا: مذهبف أكف سـة كالجؿاطة

يصح هذا الؿحؽل طـف
(1)

. 

لؽـ يف خؿسة أوقات  ,السقاك مستحب يف جؿقع إوقات ق ل الـقوي:

 أشدُّ استحباًبا:

بؿاء أو برتاب أو غقر متطفر كؿـ  اطـد الصالة سقاء كان متطفرً  أحده :

 .الؿ يجد ماًء وٓ ترابً 

 طـد القضقء. الث ين:

 طـد قراءة الؼرآن. الث لث:

 طـد آستقؼاظ مـ الـقم. الرابع:

مـفا ترك إكؾ والشرب,  :وتغقره ـؽقن بلشق ء .طـد تغقر الػؿ الخ  س:

ومـفا أكؾ ما لف رائحة كريفة, ومـفا صقل السؽقت, ومـفا كثرة الؽالم
(2)

. 

وطـد الخروج  - كؿا سقل ي -طـد الدخقل إلك الؿـزل  :ويضاف إلقف :قؾُت 

وطـد آحتضار ,وبعد آكصراف مـ تالة الؾقؾ ,ويقم الجؿعة ,لؾؿسجد
(3)

. 

                                     
 (.3/149شرح الـقوي طؾك مسؾؿ ) (1)

 (.3/149الؿصدر كػسف ) (2)

(, صرح التثريب يف شرح التؼريب 1/363يـظر شرح تحقح البخاري ٓبـ بطال ) (3)

( شرح رياض الصالحقـ 1/395(, مرقاة الؿػاتقح شرح مشؽاة الؿصابقح )9/66)
= 
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مـفا يف ققلف اوقد جؿع السققصل سبعً 
(1)

: 

ّـُ اسذ ق ٌك  ذؾ  وقذٍت وقذد أتذْت   ـُ 

 

ذذذرُ     قاضذذذُع ب ل ل قذذذد َخذذذص  الؿ شِّ
 

 ُوضذذقٌء, صذذلٌة, والُؼذذَراُن, دخقُلذذف
 

 ل قذذذذذٍت, وكذذذذذقٌم, واك  ذذذذذ ٌه, تغّقذذذذذرُ  
 

 :وزدُت طؾقفا

 وطـذذد خذذروٍج لؾصذذلة, اح ضذذ ُره

 

 مجرُ ـذذويف جؿعذذٍة, بعذذد ال فّجذذد,  
 

أن يستاك بعقٍد مـ أراٍك, وبلي شلٍء استاك مؿا يزيؾ التغقر  وـ  حب 

 ؿـديؾ والػرشاة والؿعجقن وكحقها.حصؾ السقاك, كالخرقة الخشـة وال

كان سقاُك الؼقم )يعـل الصحابة( إراُك والبشاُم, وكؾُّ  :ق ل ابـ ط د ال ر

ما يجؾق إسـان وٓ يمذيفا ويطّقب كؽفة الػؿ فجائٌز آستـاُن بف
(2)

.  

يحصؾ الػضؾ بعقد إراك أو بغقره مـ كؾ طقٍد يشاهبف,  :وق ل ابـ طثقؿقـ

ـّ العقد أفضؾ اوالصحقح أكف يحصؾ أيًض  بالخرقة أو باإلتبع, لؽ
(3)

. 

*** 

ـْح, َطـ َأبِقف, َطـ َط ئَِشة  -25  ملسو هيلع هللا ىلصَأن الـ  ِل » :َوَطـ اْلِؿْؼَدام بـ ُشَر

َقاكِ َ  َن إِذا دخؾ َبقَ ف ـْ َدأ   َرَواُه ُ  ؾؿ. «بِ ل ِّ

                                     = 
 (.1/358(, ذخقرة العؼبك يف شرح الؿجتبك )5/997لؾعثقؿقـ )

 (.497إشباه والـظائر لؾسققصل )ص/ (1)

 (.1/365آستذكار ) (2)

 (.5/996شرح رياض الصالحقـ ) (3)
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َقاِك( أي يبدأ باستعؿالف أوَل دخقلف الؿـزل ققلف: )ـْ َدأ بِ ل ِّ
(1)

. 

يحتؿؾ أن يؽقن ذلؽ ٕكف كان  :أ   الحؽؿة  ـ ذلؽ  ؼد ق ل الؼرص ل

 يبدأ بصالة الـافؾة فؼّؾؿا كان يتـػؾ يف الؿسجد فقؽقن السقاك ٕجؾفا. 

الحؽؿة يف ذلؽ أكف ربؿا تغقرت رائحة الػؿ طـد محادثة  :وق ل غقره

الـاس فنذا دخؾ البقت كان مـ حسـ معاشرة إهؾ إزالة ذلؽ لقطّقب فؿف 

 لتؼبقؾ زوجتف.

فنن السالم اسؿ شريػ فاستعؿؾ السقاك  :ٕجؾ السالم طؾك أهؾف :وققؾ

  .لإلتقان بف

إذ الغالييب أكييف  الطِّق ذذل:قذذ ل إلزاليية التغقيير الحاتييؾ بالسييؽقت.  :وققذذؾ

 لطريؼ.ٓ يتؽؾؿ يف ا 

ٕن الطريؼ مـ الؿسجد إلك حجرتف قريب,  :وفقف كظر ق ل ابـ الؿَؾؽ:

يف  :فإولك حؿؾف طؾك الؿبالغة يف الـظافة أو غقرها مـ الػقائد, فنكف ققؾ

السقاك سبعقن فائدة أدكاها أكف يذّكر الشفادة طـد الؿقت
(2)

. 

لؽـ كازع  ,استحباب السقاك طـد دخقل الؿـزل طؾكويف الحدـث دٓلة 

 شل بلن السقاك لؾتغقر ٓ لؾدخقل.فقف الزرك

: لؾحديث الذي أخرجف أحؿد طـ الؿراد الدخقل لقاًل  :وق ل بعضفؿ

                                     
 (.1/158شرح ســ أبل داود لؾعقـل ) (1)

(, مرقياة الؿػياتقح شيرح مشيؽاة 1/13يـظر حاشقة السققصل طؾيك سيــ الـسيائل ) (2)

 (.9/948(, التقسقر بشرح الجامع الصغقر )1/395الؿصابقح )



100 

 

ُ
 
رح ُُالش  ش   ُالمي  محر  

ل
ُا اب   ررُلكت 

إذا  ملسو هيلع هللا ىلصالؿؼدام, طـ أبقف, قال: قؾت لعائشة: يا أّمْف بلي شلء كان يبدأ الـبل 

قالت: كان يبدأ بالسقاك, ويختؿ  ؟وبلي شلء كان يختؿ ؟دخؾ طؾقؽ بقتؽ

بركعتل الػجر
(1)

فالحديث إكؿا يدل طؾك كدبف لؾداخؾ لقال طؾك أهؾف.  :قالقا 

وكقزع قائؾ ذلؽ
(2)

. 

*** 
ْحَؿـ :«الؿ ـد»َوَق َل اإِلَ  م َأْحؿد  ِل  -26 َ  لٌؽ,  :َقَرأت َطَؾك ط د الر 

ـَْرة  ْحَؿـ بـ َطْقف, َطـ أبل ُهَر  ,َطـ اْبـ شَف ب, َطـ ُحؿقد بـ ط د الر 

َقاِك َ َع  ؾ » :َأكف َق َل  ملسو هيلع هللا ىلصَطـ َرُسقل اهلل  َٓ َأن أشؼ  َطَؾك أ  ِل ٕ رُتُفؿ بِ ل ِّ َلْق

ة أث  ت.  .«وضقء  ُرَواتف  ؾفؿ َأئِؿ 

ـًْض َوَرَواُه َأْحؿد َطـ َروٍح, َطـ َ  لٍؽ,  ـُ  .َ ْرُ قًط  َأ ـَة َروٍح َرَواُه اْب َو ـ ِرَوا

َؿَة  ِل َصِحقحف. ـْ  ُخَز

ـَْرة  -27 َٓ َأن أشؼ َطَؾك » :ملسو هيلع هللا ىلصَق َل َرُسقل اهلل  :َق َل  َوَطـ أبل ُهَر َلْق

َقاِك ِطـْد  ؾ َصَلة  ُ   ػٌؼ َطَؾْقِف. «أ  ِل ٕ رُتُفؿ بِ ل ِّ

 

( مـ حديث طائشة أن 1569طـد ابـ حبان يف تحقحف رقؿ ) ويف ال  ب

لقٓ أن أشؼ طؾك أ  ل ٕ رتفؿ ب ل قاك  ع القضقء طـد »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

 .« ؾ صلة

                                     
 ( وإسـاده تحقح. 95997( رقؿ )43/136مسـد أحؿد ) (1)

(, التقسيقر بشيرح الجيامع الصيغقر 1/13السققصل طؾك ســ الـسائل )يـظر حاشقة  (2)

 (.1/136(, كقؾ إوصار )9/948)
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أم حبقبييية, أهنيييا قاليييت: سيييؿعت  ( طيييـ96763ويف مسيييـد أحؿيييد رقيييؿ )

لقٓ أن أشؼ طؾك أ  ل ٕ رتفؿ ب ل قاك طـد  ؾ صذلة, »: يؼقل ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسقل

 .« ؿ  ـ قضمون

 ,تلكد استحباب السقاك مع كؾ وضقء وطـد كؾ تالة ـدل طؾك الحدـث

ٓمتـاع الثاين  )لقٓ(ٕن  ا:ولقس واجبً  .هق شطر القضقء ح ك ق ل إوزاطل:

)وهق ثبت امتـاع الثاين  )وهق الؿشؼة(لقجقد إول, فنذا ثبت وجقد إول 

وبؼل الـدبال قاك( 
(1)

. 

العؾؿاء كؾفؿ يـدبقن إلقف ويستحبقكف ويحثقن طؾقف  :ق ل ابـ ط د ال رّ 

لق كان واجبا ٕمرهؿ بف شؼَّ أو لؿ  :وق ل الش  عل .ولقس بقاجب طـدهؿ

يشّؼ 
(2)

.  

أكا ملمقرون يف كؾ حالة مـ أحقال التؼرب  ال رُّ  قف: :ق ل ابـ دققؼ العقد

لشرف العبادة, وقد ققؾ:  اأن كؽقن يف حالة كؿال وكظافة, إضفارً  إلك اهلل 

إن ذلؽ ٕمٍر يتعؾؼ بالؿَؾؽ, وهق أكف يضع فاه طؾك فؿ الؼارئ, ويتلذى 

بالرائحة الؽريفة فُسـ السقاُك ٕجؾ ذلؽ
(3)

. 

أن يحؽؿ بآجتفاد وٓ يتققػ حؽؿف طؾك  ملسو هيلع هللا ىلصأن لؾـبل  وـدل أـًض  طؾك

لجعؾف الؿشؼة سبًبا لعدم إمر مـف, ولق كان إمر مقققفا طؾك الـص  :الـص

                                     
 (.1/135(, كقؾ إوصار )3/185يـظر طؿدة الؼاري شرح تحقح البخاري ) (1)

 (.1/365آستذكار ) (2)

 (.1/157إحؽام إحؽام شرح طؿدة إحؽام ) (3)
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لؽان سبب طدم إمر مـف طدم الـص ٓ مجرد الؿشؼة, وفقف احتؿاٌل لؾبحث 

 والتلويؾ.

استحباب السقاك لؾصائؿ بعد الزوال: ٕن الصالتقـ   ؿ  ـدل بعؿق ف طؾك

دطقى الؽراهة إٓ بدلقؾ  القاقعتقـ بعده داخؾتان تحت طؿقم الصالة, فال تتؿ

 يخّصص هذا العؿقم, وسقل ي الؽالم طؾك ذلؽ.

كؿا أن فقف  !ٓ يستحّب السقاك لؾصالة ويف الحدـث ردٌّ طؾك  ـ ق ل: 

طؾك الظاهرية الؼائؾقـ بالقجقب إن تّح ذلؽ طـفؿ اردًّ 
(1)

. 

مـ الرفؼ بلمتف ملسو هيلع هللا ىلصما كان طؾقف الـبل  و قف بق ن
(2)

. 

*** 

ـَْػة بـ اْلَقَؿ ن َق َل:  -28 ْقؾ  ملسو هيلع هللا ىلصَ  َن َرُسقُل اهلل »َوَطـ ُحَذ إِذا َق َم  ـ الؾ 

َقاكِ  ـَغِ ُؾ,  :وـُشقُص بَِؿْعـك .ُ   ػؼ َطَؾْقفِ  .«ـَُشقُص َ  ُه بِ ل ِّ ـَدُلُؽ, َوققؾ: 

ـَّؼل. ـُ  َوققؾ: 

َػَة َق َل:  -29 ـْ َقاِك إِذا »ولؾـ  ئلِّ َطـ ُحَذ ْقؾُ ـ   كم ُر بِ ل ِّ  .«ُقؿـ   ـ الؾ 

 

  ن »متػٌؼ طؾقف مـ حديث حذيػة هبذا الؾػظ, ويف لػٍظ لؿسؾؿ:  الحدـث

واستغرب ابـ مـده هذه الزيادة« إذا ق م لق فجد ـشقص   ه ب ل قاك
(3)

. 

                                     
 (.1/135كقؾ إوصار ) (1)

 (.3/143شرح الـقوي طؾك مسؾؿ ) (2)

 (.1/63يـظر التؾخقص الحبقر ) (3)
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ورواه مسؾؿ وأبق داود وابـ ماجف والحاكؿ مـ حديث ابـ طباس يف 

 ـ  ف أتك صفقره  لخذ سقا ف  ؾؿ  اس قؼظ  ـ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصقصة كقمف طـد الـبل 

 .«  س  ك

 .ويف رواية أبل داود التصريح بتؽرار ذلؽ

«  ن ـ   ك  ـ الؾقؾ  رتقـ أو ثلث » :ويف رواية لؾطرباين
(1)

. 

ـَُشْقُص( هق دلؽ إسـان  -بضؿ الؿعجؿة وسؽقن القاو  - ققلف: )

 .قالف ابـ إطرابل وإبراهقؿ الحربل والخطابل وآخرون ,بالسقاك طرًضا

 .قالف الفروي وغقره ,هق الَغْسؾ :وققؾ

 .قالف أبق طبقد والداودي ,التـؼقة :وققؾ

 .قالف أبق طؿر ابـ طبد الرب ,هق الحؽ :وققؾ

ففذه أققال إئؿة فقف وأكثرها متؼاربة وأضفرها إول وما يف معـاه
(2)

.  

ٕكف مؼتٍض  :استحباب السقاك طـد الؼقام مـ الـقم والحدـث ـدل طؾك 

 لتغقر الػؿ لؿا يتصاطد إلقف مـ أبخرة الؿعدة, والسقاك يـظػف: ولفذا أرشد إلقف.

 ق ل ابـ دققؼ العقد: .العؿقم لجؿقع أوقات الؾقؾ ) ـ الؾقؾ( :ققلفوضاهر 

 .ن ُيخّص بؿا إذا قام إلك الصالةويحتؿؾ أ

, ولؿسؾؿ «إذا ق م لؾ فجد» :ويدل طؾقف رواية البخاري بؾػظ ق ل الح  ظ:

 .كحقه

                                     
 (.1/137يـظر كقؾ إوصار ) (1)

(, 1/39(, معيالؿ السيــ )1/993(, أطيالم الحيديث )3/1544يـظر الصيحاح ) (2)

 (.3/144شرح الـقوي طؾك مسؾؿ )
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فقحؿؾ الؿطؾؼ طؾك الؿؼقد, ولؽـف بعد معرفة أن العؾة  :الشق  ينقال 

التـظقػ ٓ يتؿ ذلؽ: ٕكف مـدوب إلقف يف جؿقع إحقال
(1)

.  

*** 

ّـُ ب قاٍك َ َقَجدُتف  ملسو هيلع هللا ىلصأتقُت الـ  ِل  »َق َل:  َوَطـ أبل ُ قَسك  - 31  َ ْ ـَ

ـَُؼقل: ُأعْ  ع ,ُأعْ  ,بَِقِدِه  ُف ـ فق   :لػُظ الُ َخ ِرّي, َوَلػُظ ُ  ؾؿٍ  .«وال قاُك  ِل  ِقِف َ َلك 

َقاك َطَؾك لَِ  كف ملسو هيلع هللا ىلص دخؾُت َطَؾك الـ  ِل»  َ حْ ب. «وَصَرُف ال ِّ

 

(  :ققلف ّـُ  َ ْ ـَ , وهق إمرارك الشلء  ,معـاه يستاك) ـّ وأتؾف ملخقذ مـ السَّ

ـّ وهق الحجر الذي ُيشحذ بف  ,الذي فقف خشقكة طؾك شلء آخر ومـف الؿس

 .أو ٕكف يسـفا أي يحددها ,ٕن السقاك يؿّر طؾك إسـان ,الحديد وكحقه

والؿراد أكف كان يدلؽ أسـاكف
(2)

. 

طـد وضع السقاك  هذا طبارة طـ حؽاية الصقت الخارجُأْع(  ,)ُأعْ  :ققلف

وهق مبـل طؾك السؽقن يف محؾ كصب طؾك مؼقل الؼقل ,يف أقصك الػؿ
(3)

.  

وأشار  ,وهق بضؿ الفؿزة وسؽقن العقـ كذا يف البخاري رواية أبل ذر

                                     
 (.1/137(, كقؾ إوصار )1/356(, فتح الباري )1/67يـظر إحؽام إحؽام ) (1)

(, مرقياة الؿػياتقح 1/356(, فيتح البياري ٓبيـ حجير )1/35يـظر معيالؿ السيــ ) (2)

(, مرطييياة الؿػييياتقح شيييرح مشيييؽاة الؿصيييابقح 1/451شيييرح مشيييؽاة الؿصيييابقح )

(9/86.) 

 (.3/185(, طؿدة الؼاري شرح تحقح البخاري )1/79يـظر هدي الساري ) (3)
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ورواه الـسائل وابـ خزيؿة والبقفؼل  .ابـ التقـ إلك أن غقره رواه بػتح الفؿزة

(. وٕبل داود هبؿزة مؽسقرة ثؿ )طل طل :بتؼديؿ العقـ طؾك الفؿزة أي يؼقل

  .بحاء مفؿؾة بدل الفاء :)إه إه(. ولؾجقزقل بخاء معجؿة, وققؾ :هاء يؼقل

 ,وإكؿا اختؾػ الرواة لتؼارب مخارج هذه إحرف ,والرواية إولك أشفر

وكؾفا ترجع إلك حؽاية تقتف: إذ جعؾ السقاك طؾك صرف لساكف كؿا طـد 

ّـُ إلك  ق » :كؿا طـد أحؿد ,مسؾؿ, والؿراد صرفف الداخؾ . ولفذا قال «ـ  

ء طؾك  ,التؼّقيم :وال فّقع ,« لكف ـ فّقع» :هـا
ّ
أي لف تقت كصقت الؿتؼل

سبقؾ الؿبالغة
(1)

. 

ع :ققلف أي: يتؼقل, وهق مـ باب التػّعؾ الذي لؾتؽّؾػ, يؼال: هاع ( )ـ فق 

هتّقع :يفقع إذا قاء مـ غقر تؽؾػ, فنذا تؽؾػ يؼال
(2)

.  

ًٓ  وـ  ػ د  ـ الحدـث أما إسـان  ,مشروطقة السقاك طؾك الؾسان صق

بف يف الضعػاء لؾعؼقؾل  ا. وقد جاء هذا مصرًح افإحب فقفا أن تؽقن طرًض 

ـ   ك  ملسو هيلع هللا ىلص  ن رسقل اهلل »( أخرجف مـ حديث ربقعة بـ أكثؿ قال: 3/999)

 ٓ يصح. :ق ل العؼقؾل. «وـؼقل: هق أهـل وأ رأ  , وـشرب  ص   طرًض 

وأكف مـ باب التـظقػ  ,تلكقد السقاك وأكف ٓ يختص بإسـان و قف 

لؿ يْختػ بف, وبّقبقا طؾقف  ملسو هيلع هللا ىلصلؽقكف  :والتطققب ٓ مـ باب إزالة الؼاذورات

                                     
 (.1/9ـدي طؾك ســ الـسائل )(, حاشقة الس1/356فتح الباري ٓبـ حجر ) (1)

 (.3/184طؿدة الؼاري شرح تحقح البخاري ) (2)
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(اس ق ك اإل  م بحضرة رطق ف :ب ب)
(1)

.  

*** 
ـَْرة  -31 الص  ئِِؿ أصقُب لَُخُؾْقُف َ ِؿ »: َق َل  ملسو هيلع هللا ىلصَطـ الـ  ِل  َوَطـ أبل ُهَر

ـْ رـِح الِْؿْ ِؽ   رواه   ؾؿ. «ِطـْد اهلل ـقَم الؼق  ِة ِ 

 

هق ما يعرتي الصائؿ يف آخر الـفار مـ تغّقر  :الُخُؾقُف  :)َلُخُؾْقُف( :ققلف

وأكثر ما يؽقن ذلؽ يف شدة الحر ,رائحة فؿف
(2)

. 

 ق ل الؼ ضل طق ض:وهق بضؿ الؿعجؿة والالم وسؽقن القاو بعدها فاء. 

 وأكثر الؿحدثقـ يػتحقن خاءه وهق خطل.  ,هذه الرواية الصحقحة

أتحاُب الحديِث يؼقلقن: َخُؾقف, بػتِح الخاِء. وإكَّؿا  :وق ل الخط بل 

ا  ا:هق ُخُؾقف, مضؿقمة الخاِء, مصدر َخَؾَػ َفُؿُف يخُؾُػ ُخُؾقفً  إذا َتَغّقَر. فَلمَّ

الَخُؾقُف ففق الذي َيِعُد ُثؿَّ ُيْخؾُِػ 
(3)

. 

كقع مـ الطقب  -بؽسر فسؽقن  -الؿسؽ  ) ـ رـِح اْلِؿْ ِؽ( :ققلف

وهق فارسل  ,يتخذ مـ دم كقع مـ الغزٓن, كاكت العرب تسؿقف الؿشؿقم

معرب
(4)

. 

                                     
 (.1/356فتح الباري ٓبـ حجر ) (1)

 ( بتصرف. 3/375آستذكار ) (2)

(, 1/975(, الؿجؿييقع شييرح الؿفييذب )44يـظيير إتييالح غؾييط الؿحييدثقـ )ص/ (3)

(, فيتح 4/95(, صرح التثريب يف شيرح التؼرييب )8/99شرح الـقوي طؾك مسؾؿ )

 (.4/947( و)1/145(, كقؾ إوصار )4/155الباري )

 (. 498(, معجؿ لغة الػؼفاء )ص/338الؼامقس الػؼفل )ص/ (4)
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و قف ق ل الؿ ـ ل
(1)

: 

  ذذذذنن َتُػذذذذِؼ إكذذذذ َم وأكذذذذت  ذذذذـفؿ

 

  ذذذنن  الؿ ذذذَؽ بعذذذُض دم الغذذذزاِل! 
 

أزكك طـد اهلل وأقرب إلقف مـ ريح الؿسؽ  ملسو هيلع هللا ىلصيريد  :ق ل ابـ ط د ال رّ 

وهذا يف فضؾ الصقام وثقاب الصائؿ ,طـدكؿ, يحّضفؿ طؾقف ويرغبفؿ فقف
(2)

. 

وقد استدل صائػٌة مـ العؾؿاء هبذا الحديث طؾك كراهة السقاك لؾصائؿ 

                                     
الـياس وأكيت ميـ جؿؾيتفؿ فؼيد يػضيؾ بعيُض الشيلء  أكيؽ إن فضيؾت  عـك ال قت: (1)

جؿؾَتف, كالؿسؽ وهق بعض دم الغزال وقد فضؾف فضاًل كثقًرا. شيرح دييقان الؿتـبيل 

 (.199لؾقاحدي )ص/

الؿعيروف بالشياطر الؿغربيل: كيان سيقػ ق ل أبذق الح ذـ  حؿذد بذـ أحؿذد  لطقػة: 

 الدولة ُيسّر بؿـ يحػظ شعر أبل الطقب فلكشدتف يقًما:

 َرأـُ ذذذذذذَؽ  ِذذذذذذل الذذذذذذذــ أرى  ُؾقً ذذذذذذ 
 

  َلكذذذذذذذذَؽ ُ  ذذذذذذذذ ؼقٌؿ  ِذذذذذذذذل ُ حذذذذذذذذ لِ  
 

  ذذذذذذنن َتُػذذذذذذِؼ إكذذذذذذ َم وأكذذذذذذَت  ذذذذذذـفؿ
 

  ذذذذذذنن  الؿ ذذذذذذَؽ بعذذذذذذُض دم الغذذذذذذزاِل! 
 

: هيذا البقيت واليذي يتؾيقه ليؿ ُيسيبؼ إلقيف, فؼيال -وكان أبق الطقب حاضيًرا  -فؼؾُت  

سقػ الدولة: كيذا حيدثـل الثؼية أن أبيا الػضيؾ محؿيد بيـ الحسيقـ قيال كؿيا قؾيت, 

فلطجب الؿتـبل واهتّز, فلردت أن أحّركف, فؼؾت: إٓ أن فقف طقًبا يف الصـعة, فالتػيت 

قؾت: ققلؽ: )مستؼقؿ يف محال( والؿحيال ليقس الؿتـبل التػات حـؼ وقال: ما هق؟ 

مـ ضد آستؼامة بؾ ضدها آطقجاج. فؼال إمقير: هيب الؼصيقدة جقؿّقية فؽقيػ 

تعؿؾ يف تغققر قافقة البقت الثياين؟ فؼؾيت طجيال كيرد الطيرف: فينن البيقض بعيض دم 

ـٌ ميع هيذه السيرطة, إٓ أكيف  الدجاج!! فضيحؽ ثيؿ ضيرب بقيده إرض وقيال: حسي

يباع يف سقق الطقر ٓ مؿا يؿدح بف أمثالـا يا أبا الحسـ! يـظير شيرح دييقان يصؾح أن 

(, 9/53(, معاهييد التـصييقص طؾييك شييقاهد التؾخييقص )3/95الؿتـبييل لؾعؽييربي )

 (.99أكقار الربقع يف أكقاع البديع )ص/

 (.3/375آستذكار ) (2)
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ٕكف يزيؾ الخؾقف الذي هق أصقب طـد اهلل  :قالقا ,أو آخر الـفار ,بعد الزوال

, وإن كان السقاك فقف فضؾ أيًضا لؽـ فضقؾة الخؾقف مـ ريح الؿسؽ

فؽؿا أن دم الشفداء مشفقد لف بالطقب وُيرتك لف غسؾ الشفقد  :قالقا !أطظؿ

فنذا ترك القاجب لؾؿحافظة طؾك بؼاء الدم  ,مع أن غسؾ الؿقت واجب

الؿشفقد لف بالطقب فرتك السقاك الذي لقس هق واجبا لؾؿحافظة طؾك بؼاء 

 !الخؾقف الؿشفقد لف بذلؽ أولك

وهذا آستدٓل ٓ يـفض لتخصقص إحاديث الؼاضقة باستحباب 

 السقاك طؾك العؿقم, وٓ طؾك معارضة إحاديث الؽثقرة القاردة يف فضؾ

السقاك
(1)

. 

*** 
قصُّ  :طشٌر  ـ الْػطَْرة» :ملسو هيلع هللا ىلصَق َل َرُسقل اهلل  :َق لَت َوَطـ َط ئَِشة  -32

َْضَػ ر, َوَغْ ُؾ  ْٕ الش  ِرب, وإطػ ُء الؾِّْحقَة, وال قاُك, واس ـش ُ  الَؿ ء, وَقصُّ ا

وك قُت  :َق َل ُ صعٌب  .«ال َراِجِؿ, وَك ُْػ اإْلِبِِط, َوَحْؾُؼ الَْع َكِة, واك َِؼ ُص الَؿ ءِ 

ٓ  َأن تؽقن  ـَْعـِل :َق َل َو ِقعٌ  .«الَْؿْضَؿَضةُ »الَْع ِشَرة إِ ْس ِـَْج ء :اك ؼ ُص الَؿ ِء 
ِ
 .آ

 َرَواُه ُ  ؾؿ.

اَرُقْطـِلُّ ِطّؾًة ُ مّثَرةً   َؿ  :َو ْصَعٌب  .َوذ ر َلُف الـ َ  ئِلُّ َوالد  ـُ شقَ َة ُتُؽؾِّ ُهَق اْب

 .)ُ ـؽر الَحِدـث( :ـ َ  ئِلُّ  ِقِف, َق َل ال

                                     
(, صييرح التثريييب يف 8/35(, شييرح الـييقوي طؾييك مسييؾؿ )19/57يـظيير التؿفقييد ) (1)

 (.1/145(, كقؾ إوصار )4/98شرح التؼريب )
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أي أن هذه إشقاء إذا ُفعؾْت اتصػ فاطؾفا )طشٌر  ـ اْلػْطَرة(  :ققلف

وحّثفؿ طؾقفا واستحّبفا لفؿ لقؽقكقا طؾك  .بالػطرة التل فطر اهلل العباد طؾقفا

 أكؿؾ الصػات وأشرففا تقرة. 

هل السـة الؼديؿة التل اختارها إكبقاء واتػؼت طؾقفا  :ق ل ال قض وي

 يـطقون طؾقفا.
ٌّ
 الشرائع فؽلهنا أمٌر جبّؾل

َغ آبتداَء بالـؽرة يف ققلف: )طشٌر( أكف تػة مقتقف محذوف   وَسقَّ

والتؼدير: خصاٌل طشٌر, ثؿ فسرها. أو طؾك اإلضافة: أي طشُر خصاٍل. ويجقز 

التؼدير: الذي ُشرع لؽؿ طشرٌ أن يؽقن خربَ مبتدأٍ محذوٍف و
(1)

. 

 هق سـٌّة بآتػاق. ققلف: )قصُّ الش  ِرب( 

لحصقل الؿؼصقد,  :والؼاصُّ مخقٌر بقـ أن يتقلك ذلؽ بـػسف أو ُيْقلِقْف غقَره

بخالف اإلبط والعاكة
(2)

. 

ـُؼص  ـ الش رب , فذهب بعُض العؾؿاء وقد اخ ؾػ الـ س يف حّد    

 ( وهق ققل الؽقفققـ.أكفؽقا)و (أحػقاققلف: )إلك استئصالف وحؾؼف لظاهر 

وذهب آخرون إلك مـع الحؾؼ وآستئصال, وإلقف ذهب مالؽ وكان 

ـُ الؼ سؿ أكف ق ليرى تلديب مـ حؾؼف.   .: إحػاء الشارب ُمْثؾةوروى طـف اب

حؾؼ الشارب بدطة ضفرت يف الـاس :وق ل أـًض 
(3)

. 

                                     
 (.1/148كقؾ إوصار ) (1)

 (.1/148الؿصدر كػسف ) (2)

 (.1/148(, كقؾ إوصار )19/157شرح السـة ) (3)
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َػة وٓ يحػقف مـ  ق ل الـقوي:  الؿختار أكف يؼّص حتك يبدو صرف الشَّ

( فؿعـاه أحػقا ما صال طـ الشػتقـ, أحػقا الشقاربأتؾف, قال: وأما رواية: )

يمخذ مـ الشارب حتك تبدو أصراف الشػة :وكذلؽ قال مالؽ يف الؿقصل
(1)

. 

ـيقوي ميـ أن معـياه اإلحػاء لقس كؿا ذكره ال :لؽـ تعّؼ ف الشق  ين بؼقلف

 «الصييحاح»أحػييقا مييا صييال طييـ الشييػتقـ, بييؾ اإلحػيياء: آستئصييال كؿييا يف 

ٕن  :وسيائر كتيب الؾغية. وروايية الؼيص ٓ تـافقيف «الؽشياف»و «الؼامقس»و

الؼييص قييد يؽييقن طؾييك جفيية اإلحػيياء وقييد ٓ يؽييقن, ورواييية اإلحػيياء معقـيية 

لؾؿراد
(2)

. 

إحػاء الشارب: أن يمخذ حتك َيحػك وَيرّق, وقد  :وـمـده    ق لف ال غقي

إذا  يؽقن أيضا بؿعـك آستؼصاء يف إخذ مـ ققلؽ: أحػقت يف الؿسللة:

وكان ابـ طؿر يحػل شاربف  ,«أكفؽقا الشقارب»استؼصقت فقفا, ويروى: 

حتك يـظر إلك بقاض الجؾد, ويلخذ هذيـ, يعـل بقـ الشارب والؾحقة
(3)

. 

ْحَقة(  :ققلف يف الؼ  قسإطػاء الؾحقة تقفقرها كؿا )وإطػ ُء الؾِّ
(4)

.  

إطػاء الؾحقة: تقفقرها, مـ ققلؽ: طػا الـبت: إذا صال, يعػق  :ق ل ال غقي

أي  ﴾حئ جئ﴿: طػقا, ويؼال: طػا الشلء, بؿعـك: كثر, قال اهلل 

                                     
 (.8/99شرح الـقوي طؾك مسؾؿ ) (1)

 (.1/148كقؾ إوصار ) (2)

 (.1/185(. واكظر زاد الؿعاد )19/157شرح السـة ) (3)

 (.1693الؼامقس الؿحقط )ص/ (4)
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إضدادكُثُروا, ويؼال يف غقر هذا: طػا الشلء: إذا درس واكؿحك, وهق مـ 
(1)

.  

( أو قا( و)أطػقا) :وقد حصؾ مـ مجؿقع إحاديث خؿس روايات

(, ومعـاها ترُكفا وطدُم حؾؼفا. وكان مـ طادة و روا( و)أرجقا( و)أرخقاو)

 الػرس قّص الؾحقة فـفك الشارع طـ ذلؽ وأمر بنطػائفا.

فا وحؾُؼفا وتحريُؼفا ق ل الؼ ضل طق ض: ُكِره َقصُّ
(2)

وقد جياء الحيديث  ,

هييا وتييقفقر الشييقارب,  بييذم فاطييؾ ذلييؽ, وُسييـَُّة بعييض إطيياجؿ حؾُؼفييا وجزُّ

                                     
 (.19/157شرح السـة ) (1)

ذكر العؾؿياء يف الؾحقية طشير خصيال مؽروهية بعضيفا أشيد ميـ  ق ل الـقوي:   ئدة: (2)

 بعض:

 الخضاب بالسقاد ٓ لغرض الجفاد. -1 

 ٓ ّٓتباع السـة.والخضاب بالصػرة تشبفا بالصالحقـ  -9 

وتبققضييفا بالؽربيييت أو غقييره اسييتعجآ لؾشييقخقخة ٕجييؾ الرياسيية والتعظييقؿ  -3 

 الؿشايخ.
ّ
 وإيفام لؼل

 وكتػفا أول صؾقطفا إيثارا لؾؿرودة وحسـ الصقرة. -4 

 وكتػ الشقب. -5 

 وتصػقػفا صاقة فقق صاقة تصـعا لتستحسـف الـساء وغقرهـ. -6 

ـؼص مـفا, بالزيادة يف شعر الِعذاريـ مـ الصدغقـ, أو أخذ والزيادة فقفا وال -8 -7 

 بعض الِعذار يف حؾؼ الرأس وكتػ جاكبل العـػؼة وغقر ذلؽ.

 وتسريحفا تصـعا ٕجؾ الـاس. -9 

 وتركفا شعثًة مـتػشًة إضفاًرا لؾزهادة وقؾة الؿبآة بـػسف. -15 

حؾؼفا. إٓ إذا كبت لؾؿرأة  والث كقة طشر:طؼدها وضػرها. والح دـة طشر: هذه طشٌر,  

(, كقيؾ إوصيار 3/151لحقة فقستحب لفا حؾؼفا. يـظر شرح الـقوي طؾيك مسيؾؿ )

 (.149و 1/143)
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وكاكت سقرَة الػرس, وأما إخُذ مـ صقلفا وطرضفا فحسـ, ويؽره الشيفرُة 

يفا وجّزهيا, وقيد اختؾيػ السيؾػ هيؾ  يف تعظقؿفا وتحؾقتفا كؿيا ُتؽيره يف قصِّ

َّٓ أ ؟لذلؽ َحدٌّ  د إِ كف ليؿ يرتكفيا لحيدِّ الشيفرة ويلخيذ مـفيا, فؿـفؿ مـ لؿ ُيحدِّ

د, فؿييا زاد طؾيك الؼبضييِة فُقييزال وكيره مالييؽ صقلفيا جييًدا, وميـفؿ مييـ حيدَّ
(1)

 ,

َّٓ يف حيج  أو ُطؿيرةٍ  فؼيد  لػعيؾ ابيـ طؿير  :ومـفؿ مـ كره إخذ مـفا إِ

( أكف كان إذا حيج أو اطتؿير قيبض طؾيك 5899جاء يف تحقح البخاري رقؿ )

هلحقتف فؿا فضؾ أخذ
(2)

. 

كيان يؼيبض طؾيك لحقتيف, ثيؿ يلخيذ  روي طـ ابـ طؿير أكيف :وق ل ال غقي

: كياكقا يلخيذون ميـ وقذ ل إبذراهقؿجاوز الؼبضية, ومثؾيف طيـ أبيل هرييرة.  ما

جقاكبفا
(3)

. 

«القققف والرتجؾ»وروى الخاّلل يف كتاب 
(4)

قال: أخربين حرب قال:  :

سئؾ أحؿد طـ إخذ مـ الؾحقة؟ قال: كان ابـ طؿر يلخذ مـفا ما زاد طـ 

. ملسو هيلع هللا ىلصقؾت لف: ما اإلطػاء؟ قال: يروى طـ الـبل  -الؼبضة. وكلكف ذهب إلقف 

 قال: كلن هذا طـده اإلطػاء.

وأخربين محؿد بـ أبل هارون أن إسحاق حدثفؿ قال: سللت أحؿد طـ 

ارضقف؟ قال: يلخذ مـ الؾحقة ما فضؾ طـ الؼبضة. قؾت: الرجؾ يلخذ مـ ط

                                     
 وطؾقف الؿذاهب إربعة. (1)

 ( بتصرف.9/64إكؿال الؿعؾؿ بػقائد مسؾؿ ) (2)

 (.19/158شرح السـة ) (3)

 (.199القققف والرتجؾ مـ مسائؾ اإلمام أحؿد )ص/ (4)
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قال: يلخذ مـ صقلفا  ؟)أحػقا الشقارب وأطػقا الؾحك(: ملسو هيلع هللا ىلصفحديث الـبل 

ومـ تحت حؾؼف. ورأيت أبا طبد اهلل يلخذ مـ صقلفا ومـ تحت حؾؼف
(1)

.  

                                     
بعد أن ذكر صائػًة مـ أثار طـ السيؾػ يف جيقاز إخيذ   ق ل العل ة إل  ين (1)

يف هذه أثار الصحقحة ما ييدل طؾيك أن قيص الؾحقية, أو إخيذ مـفيا, »مـ الؾحقة: 

كان أمًرا معروًفا طـد السيؾػ, خالًفيا لظيـ بعيض إخقاكـيا ميـ أهيؾ الحيديث اليذيـ 

, غقير مـتبفيقـ «وأطػقا الؾحذك»: ملسو هيلع هللا ىلصيتشددون يف إخذ مـفا, متؿسؽقـ بعؿقم ققلف 

لؿا ففؿقه مـ العؿقم أكف غقر مراد: لعدم جريان طؿؾ السؾػ طؾقف, وفقفؿ ميـ روى 

, وأبييق هريييرة, «الصييحقحقـ»العؿييقم الؿييذكقر, وهييؿ طبييد اهلل بييـ طؿيير, وحديثييف يف 

 (. 5/169« )مجؿع الزوائد»وحديثف طـ مسؾؿ, وابـ طباس, وحديثف يف 

لؿراد مـف ميـ اليذيـ ليؿ يسيؿعقه ميـ الـبيل أن راوي الحديث أطرف با و ؿ  ٓ شؽ 

, وأحرص طؾك اتباطيف ميـفؿ. وهيذا طؾيك فيرض أن الؿيراد بيي )اإلطػياء( التيقفقر ملسو هيلع هللا ىلص

( كؼياًل طيـ 7/966« )شيرح الؿقصيل»يف  قذ ل ال ذ جلوالتؽثقر كؿا هق مشفقر, لؽـ 

ويحتؿييؾ طـييدي أن يريييد أن تعػييك الؾحييك مييـ اإلحػيياء. ٕن »الؼاضييل أبييل القلقييد: 

أيضا لقس بؿلمقر برتكف, وقد روى ابـ الؼاسؿ طـ مالؽ: ٓ بلس أن يمخذ ما كثرهتا 

تطيياير مييـ الؾحقيية وشييّذ. ققييؾ لؿالييؽ: فيينذا صالييت جييًدا؟ قييال: أرى أن يمخييذ مـفييا 

 وتؼّص. 

وروي طـ طبد اهلل بـ طؿر وأبل هريرة أهنؿيا كاكيا يلخيذان ميـ الؾحقية ميا فضيؾ طيـ  

 «.الؼبضة

مصقرة( بنسـاديـ تحقحقـ,  - 11)ص « الرتّجؾ»أخرجف طـفؿا الخالل يف  قؾت: 

وروى طـ اإلمام أحؿد أكف سئؾ طـ إخيذ ميـ الؾحقية؟ قيال: كيان ابيـ طؿير يلخيذ 

مـفا ما زاد طؾك الؼبضة, وكلكف ذهب إلقيف. قيال حيرب: قؾيت ليف: ميا اإلطػياء؟ قيال: 

: وميـ الؿعؾيقم أن اليراوي , قال: كيلن هيذا طـيده اإلطػياء. قؾيُت ملسو هيلع هللا ىلصيروى طـ الـبل 

أدرى بؿرويف مـ غقره, وٓ سقؿا إذا كان حريصا طؾيك السيـة كيابـ طؿير, وهيق ييرى 

 .«لقاًل هناًرا, فتلمؾ -أمر باإلطػاء  - ملسو هيلع هللا ىلصكبقف 

قؾُت: لؼد تقسعُت قؾيقال بيذكر هيذه الـصيقص طيـ بعيض السيؾػ : »ثؿ قال  
= 
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( فال يصّح, قال 9769أما الحديث الذي أخرجف الرتمذي يف ســف برقؿ )

حدثـا هـاد, قال: حدثـا طؿر بـ هارون, طـ أسامة بـ زيد, طـ  :الرتمذي

كان يلخذ مـ لحقتف مـ  ملسو هيلع هللا ىلصطؿرو بـ شعقب, طـ أبقف, طـ جده, أن الـبل 

 طرضفا وصقلفا. 

وسؿعت محؿد بـ إسؿاطقؾ يؼقل:  ,هذا حديث غريب :ق ل ال ر ذي

طؿر بـ هارون مؼاَرب الحديث ٓ أطرف لف حديًثا لقس لف أتٌؾ, أو قال: 

يلخذ مـ لحقتف مـ طرضفا وصقلفا,  ملسو هيلع هللا ىلصكان الـبل  :يـػرد بف إٓ هذا الحديث

ٓ كعرفف إٓ مـ حديث طؿر بـ هارون, ورأيتف حسـ الرأي يف طؿر. 

ان تاحب حديث, وكان يؼقل: وسؿعت قتقبة, يؼقل: طؿر بـ هارون ك

 اإليؿان ققل وطؿؾ.

طؿر بـ هارون بـ يزيد الثؼػل مقٓهؿ البؾخل  :وق ل طـف ابـ حجر

مرتوك وكان حافًظا
(1)

. 

فالحديث طؾك هذا مـؽر, وقد حؽؿ طؾقف إلباين بالقضع
(2)

. 

                                     = 
, وليؿ «وأطػذقا الؾحذك»وإئؿة: لعزهتا, ولظـ الؽثقر مـ الـاس أهنا مخالػة لعؿيقم: 

يتـبفقا لؼاطدة أن الػرد مـ أفراد العؿقم إذا لؿ يجر العؿؾ بف, دلقؾ طؾك أكف غقر مراد 

شياصبل بيي )البيدع اإلضيافقة( إٓ ميـ هيذا مـف, وما أكثر البيدع التيل يسيؿقفا اإلميام ال

الؼبقؾ, ومع ذلؽ ففل طـد أهؾ العؾؿ مردودة, ٕهنا لؿ تؽـ مـ طؿؾ السؾػ, وهيؿ 

. سؾسييؾة «أتؼييك وأطؾييؿ مييـ الخؾييػ, فقرجييك آكتبيياه لفييذا فيينن إميير دققييؼ ومفييؿ

 ( فؿا بعد بتصرف.5/378إحاديث الضعقػة والؿقضقطة وأثرها السقئ يف إمة )

 (.417ؼريب التفذيب )ص/ت (1)

 (.1/457سؾسؾة إحاديث الضعقػة والؿقضقطة ) (2)
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 أي تـظقػ إسـان بعقٍد وكحقه, وقد تؼّدم.)وال قاُك(  :ققلف

هق إدخال الؿاء يف إكػ وجذبف بالـََػسالَؿ ء( )واس ـش ُ   :ققلف
(1)

. 

 (.37وسقل ي الؽالم طؾك حؽؿ آستـشاق يف شرح الحديث رقؿ )

َْضَػ ر( )وَقصُّ  :ققلف ْٕ ويستحب  ق ل الـقوي:وهق سـٌة بآتػاق أيًضا, ا

أن يبدأ بالقديـ قبؾ الرجؾقـ فقبدأ بؿسبحة يده القؿـك ثؿ القسطك ثؿ البـصر 

ثؿ الخـصر ثؿ اإلهبام ثؿ يعقد إلك القسرى فقبدأ بخـصرها ثؿ بـصرها إلك 

آخره, ثؿ يعقد إلك الرجؾ القؿـك فقبدأ بخـصرها ويختؿ بخـصر القسرى
(2)

. 

لؿ يصّح يف الرتتقب آستحباب حؽٌؿ شرطل يحتاج لدلقؾ, و :قؾُت 

 الؿذكقر دلقؾ يصؾح لالستـاد طؾقف.

َحِديُث َقصِّ إَْضَػاِر, لؿ يثبت يف كقػقتف, وٓ يف تعققـ  :ق ل ال خ وي

, ثؿ شلٌء, وما يعزى مـ الـظؿ يف ذلؽ لعؾل  ملسو هيلع هللا ىلصيقم لف طـ الـبل 

ـَ حجر(  فباصٌؾ طـفؿا, وقد أفردُت لذلؽ مع بقان  لشقخـا )يعـل اب

أثار القاردة فقف جزًءا
(3)

. 

هل بػتح الباء الؿقحدة وبالجقؿ جؿع ُبْرُجؿة  )َوَغْ ُؾ الَ راِجِؿ( :ققلف

وغسُؾفا سـٌة مستؼّؾٌة  ,وهل ُطَؼُد إتابع ومعاصُِػفا كؾُّفا ,بضؿ الباء والجقؿ

 لقست بقاجبة.

                                     
 (.353( الؼامقس الػؼفل )ص/65معجؿ لغة الػؼفاء )ص/ (1)

 (.3/149شرح الـقوي طؾك مسؾؿ ) (2)

 (.9/96(. واكظر كشػ الخػاء ومزيؾ اإللباس )489الؿؼاتد الحسـة )ص/ (3)
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وُيؾحؼ بالرباجؿ ما يجتؿع مـ القسخ يف معاصػ إذن  ق ل العؾؿ ء: 

ؿاخ فقزيؾف بالؿسح وكحقه وَقْعر الصِّ
(1)

. 

بِِط( :ققلف  .هق سـٌة بآتػاق )وَكْ ُػ اإْلِ

, ويحصؾ أيضا بالحؾؼ وإفضؾ فقف الـتػ إن ققي طؾقف ق ل الـقوي:

 والـُّقَرة.

دخؾت طؾك الشافعل وطـده  وُحؽل طـ ـقكس بـ ط د إطؾك ق ل:

طؾؿت أن السـة الـتػ ولؽـ ٓ أققى   ؼ ل الش  عل: !الؿزّيـ يحؾؼ إبطف

 طؾك القجع. 

  ن ـعج ف ال قؿـ »ويستحب أن يبدأ باإلبط إيؿـ لحديث التقؿـ وفقف: 

«يف تـعؾف وترجؾف وصفقره ويف شلكف  ؾف
(2)

. 

الشعُر الـابت فقق ذكر الرجؾ وحقالقف,  :الؿراد ب لع كة( )َوَحْؾُؼ الَْع َكةِ  :ققلف

وكذلؽ الشعر الذي حقل فرج الؿرأة. وكُؼؾ طـ أبل العباس بـ سريج أكف 

بُر  !الشعر الـابت حقل حؾؼة الدُّ

فقحصؾ مـ مجؿقع هذا استحباب حؾؼ جؿقع ما طؾك  ق ل الـقوي:

الؼبؾ والدبر وحقلفؿا
(3)

. 

ٓ تتّؿ دطقى ُسـّقة حؾؼ شعر الدبر أو استحبابف إٓ   :ق ل الشق  ين   عّؼ ً 

                                     
 (.1/144كقؾ إوصار ) (1)

 (.3/151شرح الـقوي طؾك مسؾؿ ) (2)

 (.3/148الؿصدر كػسف ) (3)
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وٓ مـ فعؾ أحٍد مـ  ملسو هيلع هللا ىلصبدلقؾ, ولؿ كؼػ طؾك حؾؼ شعر الدبر مـ فعؾف 

أتحابف
(1)

. 

لـتػ, بالؿقسك وحؾُؼ العاكة سـٌة بآتػاق, ويؽقن بالحؾؼ والؼّص وا

وإفضؾ الحؾؼ ق ل الـقوي:بغقرها.  أو
(2)

.  

هق بالؼاف والصاد الؿفؿؾة وقد ذكر الؿصـػ )واك َِؼ ُص الَؿ ِء(  :ققلف

 طـ وكقع تػسقره بآستـجاء. 

معـاه اكتؼاص البقل بسبب استعؿال الؿاء يف غسؾ  :وق ل أبق ط قد وغقره

 ذكره.

 وآك ض ح:هق آكتضاح وقد جاء يف رواية بدل آكتؼاص آكتضاح,  وققؾ:

كضح الػرج بؿاء قؾقؾ بعد القضقء لقـػل طـف القسقاس
(3)

.  

ٓ  َأن تؽقن اْلَؿْضَؿَضةُ  :)َق َل ُ صعٌب  :ققلف هذا شؽٌّ  (وك قُت اْلَع ِشَرة إِ

)خؿٌس  ـ ولعؾفا الختان الؿذكقر يف حديث  ق ل الؼ ضل طق ض:مـف, 

, ولؿ يذكر فقفا )إم(وهق أولك, وىف رواية طؿار بـ ياسر كحقها يف  الػطرة(

إطػاء الؾحك, وزاد آختتان, وذكر الؿضؿضة وآستـشاق, فقؽقن طؾك هذا 

إطػاء الؾحقة وقص الشارب كالسـّة القاحدة إذ هق كالعضق القاحد. وذكر 

آكتضاح مؽان اكتؼاص الؿاء وهق بؿعـك غْسؾف
(4)

. 

                                     
 (.1/149كقؾ إوصار ) (1)

 (.3/148شرح الـقوي طؾك مسؾؿ ) (2)

(, كقؾ 3/155(, شرح الـقوي طؾك مسؾؿ )5/97يـظر الـفاية يف غريب الحديث ) (3)

 (.1/143إوصار )

الـييقوي طؾييك مسييؾؿ ( بتصييرف. واكظيير شييرح 9/61إكؿييال الؿعؾييؿ بػقائييد مسييؾؿ ) (4)
= 
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اَرُقْطـِلُّ ِطّؾًة  :ققلف  ـُ شقَ َة  :َو ْصَعٌب  .ُ مّثَرةً )َوذ ر َلُف الـ َ  ئِلُّ َوالد  ُهَق اْب

َؿ  ِقِف, َق َل الـ َ  ئِلُّ   الروايَة  :ق ل ابـ حجرُ ـؽر الَحِدـث(  :ُتُؽؾِّ
ُّ
رّجح الـسائل

الؿؼطقطَة طؾك الؿقتقلة الؿرفقطة, والذي يظفر لل أهنا لقست بعؾِّة قادحة: 

فنن راوَيفا مصعَب بـ شقبة وّثؼف ابـ معقـ والعجؾل وغقرهؿا, ولّقـف أحؿد 

, ولف شقاهد مـ حديث أبل هريرة  ـٌ وأبق حاتؿ وغقرهؿا, فحديثف حس

قثقة سائغٌ وغقره, فالحؽؿ بصحتف مـ هذه الح
(1)

. 

*** 
َوَطـ َجْعَػر بـ ُسَؾْقَؿ ن, َطـ أبل طؿَران اْلَجْقكِل, َطـ أكس بـ َ  لؽ  -33

بِط, َوحؾؼ اْلَع َكة, »َق َل:  َْضَػ ر, وك ػ اإْلِ ْٕ ُوقِّت لـ   ِل قّص الش  ِرب, وتؼؾقؿ ا

ـَ َلْقَؾةً  َٓ َكْ ُرَك َأ ثَر  ـ َأْرَبِعق  .. َرَواُه ُ  ؾؿ«َأن 

ًة: ل قء  :َوَق َل اْبـ ط د اْل ر ٓ  َجْعَػر بـ ُسَؾْقَؿ ن, َوَلْقَس حج  لؿ ـروه إِ

ـُ  ِعقـ َوَغقُره اَوقد َوّثَؼ َجْعَػرً  .حػظف و ثرة غَؾطف  .اْب

ـُؼ ؾ َحِدـُثف :َوَق َل اْبـ طدي ـ ـجب َأن   .ُهَق طـدي ِ ؿ 

ـَة اْبـ ُ قَسك َوقد َرَوى َهَذا الَحِدـَث َأْحؿُد َوَأُبق َداوَد   وال ر ذيُّ  ـ ِرَوا

ققؼل  َت لـ  َرُسقُل اهلل »َطـ أبل طؿَران, َو ِقف:  - َو ِقف ضعٌػ  -الد   .«ملسو هيلع هللا ىلصَوق 

 

هؽذا بالبـاء لؾؿجفقل, وقد وقع خالٌف يف طؾؿ إتقل  ققلف: )ُوقِّت لـ (

                                     = 
 (.1/143(, كقؾ إوصار )3/155)

 (.15/337فتح الباري ) (1)
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 ملسو هيلع هللا ىلصوإكثر أهنا تقغة رفع إلك الـبل  ؟والؿصطؾح هؾ هل تقغُة رفٍع أو ٓ

 قالفا الصحابل مثؾ ققلف: ُأمركا بؽذا وُكفقـا طـ كذا. إذا

 
ُّ
فارتػع آحتؿال,  ملسو هيلع هللا ىلصوقد تّرح يف الرواية الثاكقة بلن الؿققَِّت هق الـبل

لؽـ يف إسـادها تدقُة بـ مقسك أبق الؿغقرة, ويؼال: أبق محؿد السؾؿل 

 لقس بشلء. ق ل ـحقك بـ  عقـ:البصري الدققؼل, 

 ضعقػ. وق ل َ رًة:

 ضعقػ. الـ  ئل: وق ل

 لقس بالحافظ. وق ل ال ر ذي:

لقـ الحديث, ُيؽتب حديثف وٓ ُيحتج بف لقس  وق ل أبق ح تؿ الرازي:

بالؼقي
(1)

. 

ـَ َلْقَؾًة(  َٓ َكْ ُرَك َأ ثَر  ـ َأْرَبِعق كتجاوز  اتركً  ق ل الـقوي:  عـ ه:ققلف: )َأن 

بف أربعقـ, ٓ أكف َوقََّت لفؿ الرتك أربعقـ, قال: والؿختار أكف يضبط بالحاجة 

والطقل فنذا صال َحَؾؼ
(2)

.  

 ملسو هيلع هللا ىلصبؾ الؿختار أكف ُيضبط بإربعقـ التل ضبط هبا رسقل اهلل  :ق ل الشق  ين

                                     
(, الؿغـييييل يف الضييييعػاء 13/149يـظيييير هتييييذيب الؽؿييييال يف أسييييؿاء الرجييييال ) (1)

(, كقيؾ إوصيار 4/418(, هتذيب التفيذيب )9/319(, مقزان آطتدال )1/358)

(1/149.) 

(, 1/166أبيل داود لؾعقـيل ) سيــ (. واكظير شيرح3/148شرح الـقوي طؾك مسؾؿ ) (2)

 (.7/9816( ومرقاة الؿػاتقح )9/37والديباج طؾك تحقح مسؾؿ بـ الحجاج )
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فال يجقز تجاوزها, وٓ يعّد مخالػا لؾسـة مـ ترك الؼّص وكحقه بعد الطقل إلك 

اكتفاء تؾؽ الغاية
(1)

. 

ٓ  َجْعَػر بـ ُسَؾْقَؿ ن :ققلف: )َوَق َل اْبـ ط د اْل ر ةً  :لؿ ـروه إِ  (...َوَلْقَس حج 

قد وّثؼ كثقٌر مـ إئؿة الؿتؼدمقـ جعػَر بـ سؾقؿان ويؽػل يف  :ق ل الـقويُّ 

تقثقؼف احتجاُج مسؾؿ بف, وقد تابعف غقُره
(2)

. 

*** 
ـَْرة  -34 ـَ إِْبَراِهقُؿ َخِؾقُؾ »َق َل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأن الـ  ِل  َوَطـ أبل ُهَر اْخَ َ 

ـَ ب لَؼُدوم ـِ َبْعَدَ   َأَتت َطَؾْقِف َثَؿ ُكقن سـة, واْخَ َ  ْحَؿ ُ   ػؼ َطَؾْقِف, َوَهَذا لػظ  «الر 

 الُ َخ ِرّي.

 

( :ققلف ـَ بؽسر الؿعجؿة وتخػقػ الؿثـاة مصدر ختـ أي  :الِخَ  نُ  )اْخَ َ 

ـُ بػ ح ثؿ سؽقنقطع,  َكر  :والَخْ  قطُع جؿقع الجؾدة التل تغطل حشػة الذَّ

 .حتك يـؽشػ جؿقع الحشػة

والؿستحب أن تستقطب مـ أتؾفا طـد أول الحشػة, وأقؾ ما يجزئ أن 

 ٓ يبؼك مـفا ما يتغشك بف.

قطُع أدكك جزٍء مـ الجؾدة التل يف أطؾك الػرج :الؿرأة ويف
(3)

. 

                                     
 (.1/149كقؾ إوصار ) (1)

 (.3/155شرح الـقوي طؾك مسؾؿ ) (2)

 (.144و 1/141كقؾ إوصار ) (3)
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 :وخ  ن الؿرأةبذال معجؿة,  اإطذارً  :يسؿك ختان الرجؾ :ق ل الـقوي

 خػًضا بخاء وضاد معجؿتقـ.

كالم أهؾ الؾغة يؼتضل تسؿقة الؽؾ إطذاًرا, والخػض  :وق ل أبق ش  ة

يختص بالـساء
(1)

. 

بػتح الؼاف وضؿ الدال وتخػقػفا: آلة الـِّجارة, وققؾ:  ققلف: )ب لَؼُدوم(

(2)اسؿ الؿقضع الذي اختتـ فقف إبراهقؿ 
. 

, وأكف لقس  الحدـث ـدل طؾك ـٍ أن مدة الختان ٓ تختص بققٍت معّق

 بقاجب يف حال الصغر, وهق مذهب الجؿفقر.

يستحب أن ُيختـ يف الققم السابع مـ وٓدتف, وهؾ  :وق ل الـقوي

فقف وجفان, أضفرهؿا أكف  ؟ُيحسب يقُم القٓدة مـ السبع أو يؽقن سبعٌة سقاه

ُيحسب
(3)

. 

 :وقد اخ ؾػ العؾؿ ء يف حؽؿ الخ  ن

 إكف واجب يف حؼ الرجال والـساء.  : ؼقؾ

 وهق ققل أكثر العؾؿاء.  ق ل الـقوي: .إكف سـٌة فقفؿا :وققؾ

 إكف واجب يف حّؼ الرجال مؽرمة يف حّؼ الـساء. :وققؾ

 , لؽـ لقس فقفا شلٌء يػصؾ يف الؿسللة.وقد اح ج أصح ب  ؾ ققٍل بلدلةٍ 

                                     
 (.9/15(, الـفاية )1/354(, الػائؼ )1/349يـظر الؿجؿقع ) (1)

 (.1481(, الؼامقس الؿحقط )ص/1/348يـظر الؿجؿقع ) (2)

 (.3/148شرح الـقوي طؾك مسؾؿ ) (3)



122 

 

ُ
 
رح ُُالش  ش   ُالمي  محر  

ل
ُا اب   ررُلكت 

والحؼ أكف لؿ يؼؿ دلقؾ تحقح يدل طؾك القجقب,  :ولذا ق ل الشق  ين 

ـّقة كؿا يف حديث:  ـ السُّ وكحقه, والقاجب  )خؿس  ـ الػطرة(والؿتقؼَّ

ـ إلك أن يؼقم ما يقجب آكتؼال طـف.القققف طؾك ا  لؿتقؼَّ

ـُ  دل طؾك القجقب بؿ  ق لف ال قفؼل: أحسـ الحجج أن  وـؿؽـ أن 

, وقد قال اهلل «أن إبراهقؿ اخ  ـ وهق ابـ ثؿ كقـ» :يحتج بحديث أبل هريرة

وتّح طـ  .[193]الـحؾ: ﴾ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ﴿تعالك: 

ابـ طباس أن الؽؾؿات التل ابُتؾل هبـ إبراهقؿ فلتؿفـ هـ خصال الػطرة 

 .ومـفـ الختان. وآبتالء غالبا إكؿا يؼع بؿا يؽقن واجبا

  .إن إبراهقؿ ٓ يػعؾ ذلؽ يف مثؾ سـّف إٓ طـ أمٍر مـ اهلل :وق ل الؿ وردي

طؾك سبقؾ القجقب, بلكف ٓ يؾزم ما ُذكر, إٓ إن كان إبراهقؿ فعؾف  وُتعّؼب

فنكف مـ الجائز أن يؽقن فعؾف طؾك سبقؾ الـدب, فقحصؾ امتثال إمر باتباطف 

فباقل  اطؾك وفؼ ما فعؾ, وقد تؼرر أن إفعال ٓ تدل طؾك القجقب. وأيًض 

...إلخ.الؽؾؿات العشر لقست واجبة كالسقاك وآستـجاء
(1)

. 

*** 
ـْ الَؼَزعِ  ملسو هيلع هللا ىلصَأن الـ  ِل  :َوَطـ اْبـ طؿر  -35  ُ   ػؼ َطَؾْقِف. .َكَفك َط

ا , َق َل:  :َوَق َل َأُبق َداُود: َحدثـَ  َأْحؿُد بـ َحـَْ ؾ, َق َل  -36 ز  َحدثـَ  ط د الر 

ّـُقب, َطـ َك  ِع, َطـ اْبـ طؿر َرَأى َص ق   قد ُحؾؼ  ملسو هيلع هللا ىلص َأّن الـ  ِل :َأك   عؿر, َطـ َأ

                                     
 (,15/156(, الؿبسقط )1/349(, الؿجؿقع )8/395يـظر الســ الؽربى لؾبقفؼل ) (1)

 (.1/147(, كقؾ إوصار )1/99كشاف الؼـاع )
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 .«َأو اترُ قُه ُ ؾ ف ,اْحِؾؼقُه ُ ؾ ف»بعُض رأِسف َوُترك بعُضف,  ـف هؿ َطـ َذلِؽ َوَق َل: 

ٌة ثَِؼ ٌت   َواهلل أطؾؿ. ,َوَهَذا إِْسـَ ٌد َصِحقٌح, َوُرَواتف  ؾفؿ َأئِؿ 

 

ذكر هذا اإلسـاد  اسبُب إيراد الؿصـػ لطريؼ أبل داود أن اإلماَم مسؾؿً 

 .كػسف, لؽـ دون أن يذكر متـف, لذا أورد الؿصـػ سـده ومتـف طـد أبل داود

أخرجف مسؾؿ باإلسـاد الذي أخرجف أبق داود ولؿ يذكر  ق ل الؿـذري:

لػظف, وذكر أبق مسعقد الدمشؼل يف تعؾقؼف أن مسؾًؿا أخرجف هبذا الؾػظ
(1)

. 

 وسقل ي. ,زعلؾؼ اكذلؽ فنن يف رواية أبل داود تػسقرً 

ق ل ط قد اهلل :(7/163جاء يف تحقح البخاري ) )الَؼَزِع( :ققلف
(2)

: 

قؾت: وما الؼزع؟ فلشار لـا طبقد اهلل قال: إذا ُحؾؼ الصبل, وُترك ها هـا شعرة 

وها هـا وها هـا, فلشار لـا طبقد اهلل إلك كاتقتف وجاكبل رأسف. ققؾ لعبقد اهلل: 

فالجارية والغالم؟ قال: ٓ أدري, هؽذا قال: الصبل. قال طبقد اهلل: وطاودتف, 

م فال بلس هبؿا, ولؽـ الؼزع أن ُيرتك بـاتقتف فؼال: أما الُؼّصة والؼػا لؾغال

 شعٌر, ولقس يف رأسف غقره, وكذلؽ ِشّؼ رأسف هذا وهذا.

قييال:  ؟ومييا الؼييزع :قييال: قؾييت لـييافع :(3/1675ويف تييحقح مسييؾؿ )

ـُ رك بعض»  .«ـُحؾؼ بعض رأس الص ل و

                                     
 (.6/155مختصر ســ أبل داود ) (1)

اهلل بيـ طؿير بيـ حػيص بيـ طاتيؿ بيـ طؿير بيـ الخطياب هيق طبقيد  ق ل ابـ حجر: (2)

 (.15/364العؿري. فتح الباري )
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وهذا الذي فسره بف كافع أو طبقد اهلل هق إتح, وهق أن  :ق ل الـقوي

ـ قال: هق حؾؼ مقاضع متػرقة الؼزع حؾؼ بعض الرأس مطؾؼا. ومـفؿ م

والصحقح إول: ٕكف تػسقر الراوي وهق غقر مخالػ لؾظاهر فقجب  مـف.

العؿؾ بف
(1)

. 

بحؾؼ رأس الصبل وترك مقاضع مـف  وقد ُ ّ ر الؼزُع يف )الؼ  قس(

تشبقًفا بؼزع السحاب, بعد أن ذكر أن الؼزع قَِطٌع مـ  ,متػرقة غقر محؾققة

السحاب
(2)

. 

أجؿع العؾؿاء طؾك  :ق ل الـقويالؿـع مـ الؼزع,  والحدـث ـدل طؾك

.. .إٓ أن يؽقن لؿداواة وكحقها ,كراهة الؼزع إذا كان يف مقاضع متػرقة

 .مطؾؼاجارية والغالم وكرهف مالؽ يف ال

ٓبلس بف يف الُؼّصة والؼػا لؾغالم, ومذهبـا كراهتف  :وق ل بعض أصح بف

مطؾؼا لؾرجؾ والؿرأة لعؿقم الحديث
(3)

. 

اإٓ أن تخصقصف بالصبل لقس ققدً  :ق ل الح  ظ
(4)

. 

 والحؽؿة يف كراهتف ما فقف مـ التشقيف وتؼبقح الصقرة. ق ل العؾؿ ء:

                                     
 (.14/151شرح الـقوي طؾك مسؾؿ ) (1)

(, شييرح تييحقح 4/911(. واكظيير معييالؿ السييــ )975الؼييامقس الؿحييقط )ص/ (2)

 (.4/153البخاري ٓبـ بطال )

(, 7/967) (. واكظير الؿـتؼيك شيرح الؿقصيل14/151شرح الـقوي طؾيك مسيؾؿ ) (3)

 (.11/165طقن الؿعبقد )

 (.15/365فتح الباري ) (4)
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 ٕكف زّي أهؾ الشّر والشطارة. وققؾ:

 ٕكف زي أهؾ الشرك. وققؾ:

 ,ٕكف زي القفقد. وقد جاء هذا مصرًحا بف يف رواية ٕبل داود وققؾ:

)دخؾـ  طؾك أكس بـ   لؽ,  حدث ـل أخ ل أن الحجاج بـ حسان قال:  :ولػظفا

الؿغقرة ق لت: وأكت ـق ئذ غلم ولؽ قرك ن أو ُقص  ن,  ؿ ح رأسؽ وبّرك 

ـّ إسـادها  احؾؼقا هذــ أو قصقهؿ   نن هذا زّي القفقد( :قؽ, وق لطؾ لؽ

ضعقٌػ 
(1)

. 

ٓ بلس بف لؿـ  ق ل الغزالل:جقاز حؾؼ الرأس جؿقعف.  و قف دلقؾ طؾك

 أراد التـظقػ.

أكف  ملسو هيلع هللا ىلصمـ كرهف: لؿا رواه الدارقطـل يف )إفراد( طـ الـبل  و قف ردٌّ طؾك

 .«طؿرة ٓ تقضع الـقاصل إٓ يف حج أو»قال: 

 قا لضربت الذي فقف طقـاك بالسقػ.لق وجدتؽ محؾق :ولؼقل طؿر لَص قغ

 أن سقؿاهؿ التحؾقؼ.  :ولحدـث الخقارج

إكؿا كرهقا الحؾؼ بالؿقسك, أما بالؿؼراض )الؿؼّص( فؾقس  ق ل أحؿد:

                                     
 (.1/165(, كقؾ إوصار )1/951(, فقض الؼدير )5/158الديباج ) (1)

: ما يػعؾف بعض الشباب الققم برؤوسفؿ بؼّص بعضف وترك  ق ل الشقخ ال ّ  م 

البعض أخير, تؾيؽ الؿثؾية التيل يسيؿقهنا ]التقالقيت[ ففيذه بدطيٌة مسيتؼبحٌة وُمثؾيٌة 

مستبشعٌة, وهق الؼزع الؿؽروه. ولؽـيف طؿيؾ الػيركج والؿتػركجية, وكػيك هبيؿ قيدوة 

راجعيقن. تقسيقر العيالم شيرح يف َخْؾِؼف وُخُؾِؼف, فنكا هلل وإكا إلقف  ملسو هيلع هللا ىلصطـدهؿ طـ الـبل 

 (.731طؿدة إحؽام )ص/
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بف بلس ٕن أدلة الؽراهة تختص بالحؾؼ
(1)

. 

ولق بدون سبب والصحقح أكف يجقز الحؾؼ والرتك
(2)

 :لحديث الباب :

                                     
 (.1/165كقؾ إوصار )(, 9/557يـظر كشػ الؿشؽؾ مـ حديث الصحقحقـ ) (1)

 حؾؼ الرأس ثلثة أكقاع: ق ل ابـ الؼقؿ: (2)

 كسؽ وقربة.أحده :  

 بدطة وشرك.والث ين:  

 حاجة ودواء.  والث لث: 

 أو العؿرة.الحؾؼ يف أحد الـسؽقـ: الحج   ٕول:  

حؾؼ الرأس لغقر اهلل سبحاكف, كؿا يحؾؼفا الؿريدون لشققخفؿ, فقؼقل والث ين:  

أحدهؿ: أكا حؾؼت رأسل لػالن وأكت حؾؼتف لػالن, وهذا بؿـزلة أن يؼقل: سجدت 

 .لػالن, فنن حؾؼ الرأس خضقع وطبقدية وذل

مـ تؿام الحج, حتك إكف طـد الشافعل ركـ مـ أركاكف ٓ يتؿ إٓ بف, فنكف  ولفذا   ن 

وضع الـقاتل بقـ يدي رهبا خضقطا لعظؿتف, وتذلال لعزتف, وهق مـ أبؾغ أكقاع 

 .العبقدية

إذا أرادت إذٓل إسقر مـفؿ وطتؼف حؾؼقا رأسف, وأصؾؼقه,  ولفذا   كت العرب 

قبقة الذيـ أساس مشقختفؿ طؾك الشرك فجاء شققخ الضالل, والؿزاحؿقن لؾرب

والبدطة, فلرادوا مـ مريديفؿ أن يتعبدوا لفؿ, فزيـقا لفؿ حؾؼ رءوسفؿ لفؿ, 

زيـقا لفؿ السجقد لفؿ, وسؿقه بغقر اسؿف, وقالقا: هق وضع الرأس بقـ يدي  كؿا

 .الشقخ

ذروا إن السجقد هلل هق وضع الرأس بقـ يديف سبحاكف, وزيـقا لفؿ أن يـ ولعؿر اهلل 

لفؿ, ويتقبقا لفؿ, ويحؾػقا بلسؿائفؿ, وهذا هق اتخاذهؿ أربابا وآلفة مـ دون اهلل, 

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿قال تعالك: 

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ

 ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ

 .[85, 79طؿران:  ]آل
= 
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ف ,اْحِؾؼقُه ُ ؾ ف»  .واهلل أطؾؿ ,ولغقره مـ إدلة «َأو اترُ قُه ُ ؾ 

 

 

  

                                     = 
كحؾؼ الرأس لعالج الؼؿؾ الذي يف الرأس وإزالتيف, فػيل الصيحقحقـ طيـ  والث لث: 

والؼؿيؾ  ملسو هيلع هللا ىلصكعب بـ طجرة, قال: كان بل أذى مـ رأسيل, فُحؿؾيت إليك رسيقل اهلل 

ويف رواييية:  « ذذ   ـذذت أرى الجفذذد قذذد بؾذذغ بذذؽ  ذذ  أرى»يتـيياثر طؾييك وجفييل, فؼييال: 

 . «ة, أو ـصقم ثلثة أـ م ل ره أن ـحؾؼ رأسف وأن ـطعؿ َ َرًق  بقـ س ة, أو ـفدي ش »

 ( بتصرف.4/146رءوس بـل جعػر. اكتفك مـ زاد الؿعاد ) ملسو هيلع هللا ىلصوكؿا حؾؼ الـبل  
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 َباُب صفِة اْلىُضىِء وفرائضِه وسههِهُ-4
أتؾ القضقء مـ الَقَضاءة, وهل الحسـ والـظافة, وسؿل وضقء الصالة 

 وضقًءا ٕكف يـّظػ الؿتقضئ ويحّسـف.

يؼال: الُقضقء بضؿ أولف إذا أريد بف الػعؾ الذي  ق ل جؿفقُر أهؾ الؾغة:

هق الؿصدر, ويؼال: الَقضقء: بػتح أولف إذا أريد بف الؿاء الذي ُيتقضل بف, كذا 

 .كؼؾف ابـ إكباري وجؿاطات مـ أهؾ الؾغة وغقرهؿ

وذهب الخؾقؾ وإتؿعل وأبق حاتؿ السجستاين وإزهري وجؿاطة 

إلك أكف بالػتح فقفؿا
(1)

. 

*** 

ْقثِّل أخ رُه َأن ُحْؿَران  -37 ـُقُكس َطـ اْبـ شَف ب َأن َطط ء بـ ـِزـد الؾ  َطـ 

َدَط  بَِقُضقٍء  أخ رُه: َأن ُطْثَؿ ن بـ َطػ  ن   قَلك ُطْثَؿ ن بـ َطػ  ن 

ات, ثؿ  تؿضؿض واس ـثر واس ـشؼ, ثؿ  غ ؾ  ل, َ غ ؾ  ػقف َثَلث َ ر  َ َ َقض 

ات, ثؿ  غ ؾ  ـَده اْلُقْؿـَك إَِلك اْلؿْر ؼ َثَلث َ ر  ات, ثؿ  غ ؾ  َوجفف َثَلث َ ر 

ـِ ـَده اْلُقْ َرى  ثؾ َذلِؽ, ثؿ    ح َرأسف, ثؿ  غ ؾ رجؾف اْلُقْؿـَك إَِلك الْ  َؽْعَ ْق

ـُْت َرُسقَل اهلل  ات, ثؿ  غ ؾ رجؾف اْلُقْ َرى  ثؾ َذلِؽ, ثؿ  َق َل: َرَأ  ملسو هيلع هللا ىلصَثَلث َ ر 

ل َكْحق ُوضقئل َهَذا, ثؿ  َق َل َرُسقل اهلل  ل َكْحق ُوضقئل َهَذا, » :ملسو هيلع هللا ىلصَتَقض   ـ َتَقض 

ث  قفَؿ  َكػ ف, ُغػر َلُف  ـُحدِّ  َٓ ـِ   .«َ   تؼّدم  ـ َذك فثؿ  َق َم َ َرَ َع َرْ َعَ ْق

                                     
(, مطيالع 9/989(, مشيارق إكيقار )19/99(, هتذيب الؾغة )7/76يـظر العقـ ) (1)

 (.1/97(, كقؾ إوصار )15/399(, لسان العرب )6/918إكقار )
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ـَُؼقُلقنَ   ـُ شَف ب: َوَ  َن ُطَؾَؿ ُؤَك   ل بِِف  :َق َل اْب ـََ َقض  َهَذا اْلُقُضقُء َأْس ُغ َ   

َلة ثؿ  تؿضؿض »ُ   ػٌؼ َطَؾْقِف, َوَهَذا لػظ ُ  ؾؿ, َوَق َل الُ َخ ِرّي:  .أحٌد لؾص 

 .«واس ـشؼ واس ـثر

 

ات( :ققلف أكف دط  بنك ٍء  ل رغ طؾك  ػقف » :ويف لػظٍ  )َ غ ؾ  ػقف َثَلَث َ ر 

ق ل . هذا دلقؾ طؾك أن غسؾفؿا يف أول القضقء سـة. «ثلث  رات  غ ؾفؿ 

وهق كذلؽ باتػاق العؾؿاء الـقوي:
(1)

. 

هل أن يجعؾ الؿاء يف فؿف, ثؿ يديره  الؿضؿضة:)ثؿ  تؿضؿض(  :ققلف

ف   .ثؿ يؿجُّ

كؿالفا أن يجعؾ الؿاء  : ؼ ل أصح بـ أما حؼقؼة الؿضؿضة  :الـقويق ل 

ف فلن يجعؾ الؿاء يف فقف وٓ يشرتط  وأ   أقؾف  .يف فؿف ثؿ يديره فقف ثؿ يؿجُّ

 .إدارتف طؾك الؿشفقر الذي قالف الجؿفقر

يشرتط :وق ل جؿ طٌة  ـ أصح بـ 
(2)

. 

مػفقم الؿضؿضة الؿعّقل طؾقف يف مثؾ هذا الرجقع إلك  :ق ل الشق  ين

 يف الؼ  قس وغقره أن الؿضؿضة: والذيلغًة, وطؾك ذلؽ تـبـل معرفة الحؼ, 

تحريؽ الؿاء يف الػؿ
(3)

. 

                                     
 (.14/151شرح الـقوي طؾك مسؾؿ ) (1)

 (.3/155الؿصدر كػسف ) (2)

 (.844(. واكظر الؼامقس الؿحقط )ص/1/178كقؾ إوصار ) (3)
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وهل  )واس ـشؼ واس ـثر(ويف رواية لؾبخاري  )واس ـثر واس ـشؼ( :ققلف

 .ٕن آستـشاق يؽقن قبؾ آستـثار :أقرب

استـشؼ الؿاء ثؿ استخرج ذلؽ بـََػس إكػ,  :اس ـثر :ق ل الػقروز آب دي

أدخؾف يف أكػف اس ـشؼ الؿ ء: وق ل يف آس ـش  :كاكتثر. 
(1)

.  

آستـثار هق  :ق ل جؿفقر أهؾ الؾغة والػؼف ء والؿحدثقن وق ل الـقوي:

 ج الؿاء مـ إكػ بعد آستـشاق.إخرا

 آستـثاُر آستـشاُق. :وق ل ابـ إطرابل وابـ ق ق ة

( فجؿع اس ـشؼ واس ـثر) وـدل طؾقف الرواـة إخرى:. إول :والصقاب

 بقـفؿا والعطػ يؼتضل التغاير.

هق ملخقذ مـ الـُّثرة وهل صرف إكػ :ق ل أهؾ الؾغة
(2)

. 

فذهبت  :وقد اخ ؾػ العؾؿ ء يف حؽؿ الؿضؿضة وآس ـش   وآس ـث ر

 .صائػٌة مـفؿ أحؿد وإسحاق إلك أهنا واجبٌة يف الُغسؾ والُقضقء

 (.49وسقل ي مزيُد بقان يف شرح الحديث رقؿ )

 :واس دلقا طؾك القجقب بلدلةٍ 

 .فقؿا ُكؼؾ طـف ملسو هيلع هللا ىلصأكف الؿّطرد مـ فعؾف  : ـف 

 .أكف مـ تؿام غسؾ القجف, فإمر بَغْسؾف أمٌر هبا و ـف :

أبل هريرة الؿتػؼ طؾقف بحدـث  ؿ  اس دلقا
(1)

إذا تقضل أحد ؿ » :

                                     
 (.616الؼامقس الؿحقط )ص/ (1)

 (.3/155شرح الـقوي طؾك مسؾؿ ) (2)
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 .« ؾقجعؾ يف أكػف   ًءا ثؿ لقـ ثر

( بؾػظ 1/67والـسائل ) (1/45سؾؿة بـ ققس طـد الرتمذي ) وبحدـث

 .«إذا تقضلت   ك ثر»

وب لغ يف آس ـش   إٓ »َلؼقط بـ َتبِرة يف حديث صقيؾ, وفقف:  وبحدـث

( وغقره. ويف روايٍة لفذا الحديث: 1/35أخرجف أبق داود ) «أن تؽقن ص ئؿ 

( ومـ صريؼف البقفؼل يف 1/36أخرجفا أبق داود ) «إذا تقضلت  ؿضؿض»

 .إسـادها تحقح ق ل الح  ظ:(. 1/86الســ الؽربى )

أ رك  رسقل اهلل » :( بؾػظ1/958أبل هريرة طـد الدارقطـل ) وبحدـث

  لؽـ يف سـده اختالٌف. «ب لؿضؿضة وآس ـش   ملسو هيلع هللا ىلص

إلك طدم  :وذهبت صائػٌة مـفؿ الزهري ومالؽ والشافعل وإوزاطل

 القجقب. 

إلك أهنا فرٌض يف الجـابة, وسـٌة يف  :وصائػٌة ثالثٌة مـفؿ الثقري وأبق حـقػة

 القضقء, فنن تركف يف غسؾف مـ الجـابة أطاد الصالة. 

 .ولفؿ طؾك ذلؽ أدلٌة لؽـفا غقُر كاهضة

واهلل أطؾؿ ,هق الؼقل إول :والراجح
(2)

.  

ات(  إٓ الرأس:  اجؿقع إطضاء يستحب أن تغسؾ ثالثً ققلف: )َثَلث َ ر 
                                     = 

 (.1/919( ومسؾؿ يف تحقحف )1/44أخرجف البخاري يف تحقحف ) (1)

(, 1/393(, الؿجؿقع )3/151(, شرح الـقوي طؾك مسؾؿ )4/34يـظر التؿفقد ) (2)

(, كقؾ إوصار 1/969(, فتح الباري )1/144(, الػروع )1/138حؾقة العؾؿاء )

(1/177.) 
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فنكف لؿ يذكر فقف العدد, لؽـ ثبت يف روايٍة أخرى لحديث طثؿان هذا أن الـبل 

 مسح رأسف ثالث مرات. ملسو هيلع هللا ىلص

ٓ كعؾؿ أحًدا مـ السؾػ استحب  :بالغ أبق طبقد فؼال» :ق ل ابـ حجر

فؼد كؼؾف ابـ أبل شقبة  ,وفقؿا قال كظر .تثؾقث مسح الرأس إٓ إبراهقؿ التقؿل

وابـ الؿـذر طـ أكس وططاء وغقرهؿا, وقد روى أبق داود مـ وجفقـ تّحح 

ـُ خزيؿة وغقُره يف حديث طثؿان تثؾقث مسح الرأس, والزيادة مـ  أحدهؿا اب

«الثؼة مؼبقلة
(1)

. 

مسح رأسف  ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل  قد تّح مـ حديث طثؿان » : ل إل  ينوق

( بسـديـ حسـقـ ولف إسـاد ثالث حسـ 1/96. أخرجف أبق داود )اثالثً 

كشػ » ( أن ابـ الجقزي مال يف1/146وذكر الحافظ يف التؾخقص ) .ا.أيًض 

 ( إلك تصحقح التؽرير. 1/165)« الؿشؽؾ

ٕن رواية الؿرة القاحدة وإن كثرت ٓ تعارض رواية  :وهق الحؼ قؾُت:

وهق  ,اوترتك أحقاكً  اإذ الؽالم يف أكف سـة, ومـ شلهنا أن تػعؾ أحقاكً  ,التثؾقث

«( فراجعف إن شئت1/61)« سبؾ السالم» اختقار الصـعاين يف
(2)

. 

وقد أجؿع العؾؿاء طؾك أن القاجب غسؾ إطضاء مرة واحدة, وأن الثالث 

طؾك مرة واحدة ومرتقـ, لؽـ ٓ يجقز تجاوز  ملسو هيلع هللا ىلصسـة لثبقت آقتصار مـ فعؾف 

 (.41طـ ذلؽ كؿا سقل ي يف الحديث رقؿ ) ملسو هيلع هللا ىلصالثالث لـفل الـبل 

                                     
 (.1/965فتح الباري ) (1)

 (.91تؿام الؿـة يف التعؾقؼ طؾك فؼف السـة )ص/ (2)
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 :الؿر ؼ  قف وجف ن ققلف: )إَِلك اْلؿْر ؼ(

 الػاء.فتح الؿقؿ وكسر  :أحدهؿ 

طؽسف, لغتان :والث ين
(1)

 . 

أما إدخال الؿرفؼقـ يف الغسؾ فعؾك ذلؽ أكثر » :ق ل ابـ ط د ال ر

العؾؿاء, وهق مذهب مالؽ والشافعل وأحؿد وأبل حـقػة وأتحابف, إٓ زفر 

فنكف اختؾػ طـف يف ذلؽ, فروي طـف أكف يجب غسؾ الؿرافؼ مع الذراطقـ, 

قال الطربي وبعض أتحاب مالؽ وروي طـف أكف ٓ يجب ذلؽ, وبف 

 الؿتلخريـ وبعض أتحاب داود.

طؾك  [6]الؿائدة: ﴾ڀ ڀ ڀ﴿ :فؿـ أوجب غسؾفا حؿؾ ققلف

 :فتؼدير ققلف ذلؽ طـدهؿ ,أن )إلك( ها هـا بؿعـك القاو أو بؿعـك مع

 وأيديؽؿ والؿرافؼ أو مع الؿرافؼ.

أي مع  [59]آل طؿران: ﴾ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ﴿ :واحتج بعضفؿ بؼقلف تعالك

 أي مع أمقالؽؿ. [9]الـساء: ﴾چ چ چ چ ڃ﴿ :وققلف .اهلل

 :وقال ,وأكؽر بعض أهؾ الؾغة أن تؽقن )إلك( بؿعـك القاو وبؿعـك مع

 .لق كان كذلؽ لقجب غسؾ القديـ مـ أصراف إتابع إلك أتؾ الؽتػ

 .ٓ يجقز أن تخرج )إلك( طـ معـاها وذلؽ أهنا بؿعـك الغاية أبدا :وقال

 :ئز أن تؽقن )إلك( ها هـا بؿعـك الغاية وتدخؾ الؿرافؼ يف الغسؾجا :وقال

                                     
(, هتيذيب الؾغية 9/784(, جؿفيرة الؾغية )9/354يـظر غريب الحديث لؾحربيل ) (1)

(9/159.) 
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ٕن الثاين إذا كان مـ إول كان ما بعد )إلك( داخال فقؿا قبؾف, فدخؾت 

 ڇ﴿ الؿرافؼ يف الغسؾ ٕهنا مـ القديـ, ولؿ يدخؾ الؾقؾ يف الصقام بؼقلف:

ما كان  :ٕن الؾقؾ لقس مـ الـفار, كلكف يؼقل [187]البؼرة: ﴾ڌ ڍ ڍ ڇ

مـ الجـس دخؾ الحد مـف يف الؿحدود, وما لؿ يؽـ مـ الجـس لؿ يدخؾ يف 

 الؿحدود مـف حده.

 ڍ ڍ ڇ ڇ﴿ :ومـ لؿ يقجب غسؾفا حؿؾ )إلك( طؾك الغاية كؼقلف

ولقس بشلٍء مؿا قدمـا مـ الحجة: لؼقل الجؿفقر الذيـ ٓ يجقز  ﴾ڌ

دخال الؿرفؼقـ يف طؾقفؿ جفؾ التلويؾ وٓ تحريػف, ٕن الؼائؾقـ بسؼقط إ

غسؾ الذراطقـ قؾقؾ, وققلفؿ يف ذلؽ كالشذوذ. ومـ غسؾ الؿرفؼقـ مع 

«الذراطقـ فؼد أدى فرضف بقؼقـ والقؼقـ يف أداء الػرائض واجب
(1)

.  

 :أدار الؿاء طؾك مرفؼقف ثؿ قال ملسو هيلع هللا ىلصأكف  واسُ دّل لَغ ؾفؿ  أـًض  بحدـث

( 1/83أخرجف الدار قطـل يف ســف ) «هذا ُوضقٌء ٓ ـؼ ؾ اهلل الصلة إٓ بف»

لؽـ فقف الؼاسؿ بـ  ,ا( مـ حديث جابر مرفقطً 1/56والبقفؼل يف الؽربى )

مـؽر,  وق ل أبق زرطة:محؿد بـ طبد اهلل بـ محؿد بـ طؼقؾ وهق مرتوك, 

ـُ  وضعػف أحؿد وابـ معقـ, وترح بضعػ هذا الحديث الؿـذريُّ واب

ـُ الصالح والـقويُّ وغقرهؿ الجقزّي واب
(2)

. 

                                     
 ( بتصرف.1/198آستذكار ) (1)

(, 7/151(, الؽامؾ يف ضعػاء الرجال )7/119يـظر الجرح والتعديؾ ٓبـ أبل حاتؿ ) (2)

(, مقزان 9/591(, الؿغـل يف الضعػاء )3/16الضعػاء والؿرتوكقن ٓبـ الجقزي )

 (.1/181(, كقؾ إوصار )1/419(, الؿجؿقع )3/379آطتدال )
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( مييـ 1/916ف مسييؾؿ يف تييحقحف )بؿييا أخرجيي  واسذذُ دّل لذذذلؽ أـًضذذ

تقضل ح ك أشرع يف العضذد ثذؿ قذ ل: هؽذذا رأـذت »أبل هريرة بؾػظ:  حديث

 .«ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

أكف فعؾ ٓ يـتفض بؿجرده طؾك القجقب و قف
(1)

. 

 ,الحديث يدل طؾك استقعاب الرأس كؾف بالؿسح( ققلف: )  ح َرأسف

 .وهق مذهب مالؽ وإحدى الروايتقـ طـ أحؿد بـ حـبؾ

 .ئ مسح بعض الرأس ولؿ يحّده بحدّ يجز وق ل الش  عل:

 .القاجب الربع وق ل أبق حـقػة:

يجيزئ مسيح بعيض اليرأس ويؿسييح  وقذ ل الثذقري وإوزاطذل والؾقذث:

م  .الؿؼدَّ

يؽػل  و ـفؿ  ـ ق ل:فؿـفؿ مـ أوجب آستقعاب,  واخ ؾػت الظ هرـة

البعض
(2)

. 

ق ل ابـ  .وهذا الحديث وغقره مـ إحاديث ,لمية :إول والراجح

لؿ يصح طـف يف حديث واحد أكف اقتصر طؾك مسح بعض رأسف البتة,  :الؼقؿ

ولؽـ كان إذا مسح بـاتقتف كّؿؾ طؾك العؿامة
(3)

. 

) ـِ هؿيا العظؿيان الـاتييئان بيقـ مػصيؾ السياق والؼيدم  ققلف: )إَِلك اْلَؽْعَ ذْق

 .باتػاق العؾؿاء

                                     
 (.1/189كقؾ إوصار ) (1)

 (,1/147(, الػروع )1/53(, روضة الطالبقـ )9/49الؿحؾك )(, 1/111يـظر إم ) (2)

 (.1/197كقؾ إوصار )

 (.1/186زاد الؿعاد ) (3)
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اتػؼ العؾؿاء طؾك أن الؿراد بالؽعبقـ العظؿان الـاتئان بقـ  :ق ل الـقوي

يف كؾ رجؾ  :وشّذت الرا ضُة  ؼ لتالساق والؼدم ويف كؾ رجؾ كعبان, 

ا طـ محؿد بـ الحسـ كعب وهق العظؿ الذي يف ضفر الؼدم, وحؽل هذ

 يصح طـف. وٓ

 .كؼؾ أهؾ الؾغة وآشتؼاق :وحجة العؾؿ ء يف ذلؽ

) غ ؾ رجؾف القؿـك  :ققلفح الذي كحـ فقف وهق وهذا الحديث الصحق

وإدلة يف  .فلثبت يف كؾ رجؾ كعبقـإلك الؽع قـ ورجؾف الق رى  ثؾ ذلؽ( 

الؿجؿقع يف شرح »الؿسللة كثقرة وقد أوضحتفا بشقاهدها وأتقلفا يف 

«الؿفذب
(1)

.  

وجقب َغْسؾ الرجؾقـ وإلك ذلؽ ذهب جؿاهقر  والحدـث ـدل طؾك

 العؾؿاء.

اختؾػ الـاس طؾك مذاهب فذهب جؿقع الػؼفاء مـ أهؾ  الـقوي:ق ل 

قاجب غسؾ الؼدمقـ مع الؽعبقـ الػتقى يف إطصار وإمصار إلك أن ال

يجزئ مسحفؿا وٓ يجب الؿسح مع الغسؾ, ولؿ يثبت خالف هذا طـ  وٓ

أحٍد يعتدُّ بف يف اإلجؿاع
(2)

. 

لؿ يثبت طـ أحٍد مـ الصحابة خالف ذلؽ إٓ  :وق ل الح  ظ ابـ حجر

                                     
(, شيرح الـيقوي طؾيك مسيؾؿ 1/459) (,1/499شيرح الؿفيذب ) يـظر الؿجؿقع (1)

 (.1/181(, كقؾ إوصار )3/157)

 (.3/199شرح تحقح مسؾؿ ) (2)
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 كس, وقد ثبت طـفؿ الرجقع طـ ذلؽ.طـ طؾل وابـ طباس وأ

طؾك َغسؾ  ملسو هيلع هللا ىلصأجؿع أتحاب رسقل اهلل  ق ل ط د الرحؿـ بـ أبل لقؾك:

 .الؼدمقـ رواه سعقد بـ مـصقر

أن الؿسح مـسقخ وادطك الطح وي وابـ حزم
(1)

.  

 !!القاجب مسحفؿا وق لت الشقعة اإل   قة:

إكف مخّقر بقـ  :وق ل  حؿد بـ جرـر الط ري والُجذّ  ئل والح ـ ال صري

 الغسؾ والؿسح.

يجب الجؿع بقـ الغسؾ والؿسح!! :وق ل بعض أهؾ الظ هر
(2)

. 

هق ما ذهب إلقف جؿاهقر إمة: لتقاتر العؿؾ بذلؽ, ومداومتف  والراجح

طؾك غسؾ الرجؾقـ, وطدم ثبقت الؿسح طـف مـ وجٍف تحقٍح, وتقّطده  ملسو هيلع هللا ىلص

«وـؾ لألطؼ ب  ـ الـ ر» :طؾك الؿسح بؼقلف
(3)

, وغقر ذلؽ مـ الـصقص
(4)

. 

ل َكْحق ُوضقئل َهَذا() :ققلف )كحق  :ملسو هيلع هللا ىلصإكؿا قال  :ق ل الـقوي  ـ َتَقض 

ٓ يؼدر طؾقفا غقره ملسو هيلع هللا ىلصولؿ يؼؾ: مثؾ, ٕن حؼقؼة مؿاثؾتف وضقئل( 
(5)

. 

                                     
 (. 9/57(, الؿحؾك )1/39(. واكظر شرح معاين أثار )1/966فتح الباري ) (1)

 (.1/919(, كقؾ إوصار )3/199يـظر شرح الـقوي طؾك مسؾؿ ) (2)

(, ومسيؾؿ يف تيحقحف 65الحديث متػؼ طؾقف أخرجف البخياري يف تيحقحف بيرقؿ ) (3)

 .( طـ طبد اهلل بـ طؿرو 97/941برقؿ )
 (.1/919(, كقؾ إوصار )354)ص/  يـظر اإلطالم بسـتف (4)

 (.3/158شرح الـقوي طؾك مسؾؿ ) (5)
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 َٓ ث  قفَؿ  َكػَ ف(ققلف: ) وقع يف رواية الحؽقؿ الرتمذي ـُحدِّ
(1)

لفذا  

الؿراد ٓ يحّدث  ق ل الـقوي:, )ٓ ـحدث كػ ف بشلء  ـ الدكق ( :الحديث

بشلٍء مـ أمقر الدكقا وما ٓ يتعؾؼ بالصالة, ولق طرض لف حديٌث فلطرض 

طـف بؿجرد طروضف طػل طـ ذلؽ وحصؾت لف هذه الػضقؾة إن شاء اهلل 

تعالك: ٕن هذا لقس مـ فعؾف وقد طػل لفذه إمة طـ الخقاصر التل تعرض 

وٓ تستؼرّ 
(2)

 . 

رتب هذه الؿثقبة طؾك مجؿقع القضقء ( َذك ف)ُغػر َلُف َ   تؼّدم  ـ  :ققلف

الؿقتقف بتؾؽ الصػة وتالة الركعتقـ الؿؼقدة بذلؽ الؼقد فال تحصؾ إٓ 

 بؿجؿقطفؿا.

وضاهره مغػرة جؿقع الذكقب, وقد ققؾ: إكف مخصقص بالصغائر لقرود 

الصؾقات الخؿس, والجؿعة إلك الجؿعة ور ض ن »مثؾ ذلؽ مؼقدا كحديث: 

«لؿ  بقـفؿ     اج ـ ت الؽ  ئر إلك ر ض ن  ػ رات
(3)

. 

فقف استحباب تالة ركعتقـ فلكثر طؼب كؾ وضقء وهق  :ق ل الـقوي

ويػعؾ هذه الصؾقات يف أوقات الـفل  :ق ل جؿ طة  ـ أصح بـ سـة ممكدة, 

 ٕن لفا سببا. :وغقرها

( 9/53الؿخرج يف تحقح البخاري ) بالل  واس دلقا بحدـث

                                     
 .الؿ أقػ طؾقف (1)

 (. 1/965(, فتح الباري )3/158يـظر شرح الـقوي طؾك مسؾؿ ) (2)

( طيـ أبيل 1/959(. والحديث أخرجف مسؾؿ يف الصيحقح )1/181كقؾ إوصار ) (3)

 .هريرة 
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 إكف أرجك طؿؾ لف. :وقالكان متك تقضل تؾك  أكف

ولق تؾك فريضة أو كافؾة مؼصقدة حصؾت لف هذه الػضقؾة كؿا تحصؾ 

تحقة الؿسجد بذلؽ واهلل أطؾؿ
(1)

. 

*** 
ْحَؿـ بـ أبل َلْقَؾك َق َل:  -38 ـُْت »َوَطـ  ِْطر, َطـ أبل َ ْرَوة, َطـ ط د الر  َرَأ

ل َ غ ؾ َوجفف َثَلًث , َوغ ؾ ِذَراَطْقِف َثَلًث , َو  ح بَِرْأِسِف َواِحَدًة, ثؿ    طؾق   َتَقض 

ّـُقب َطـ ط قد اهلل  .«ملسو هيلع هللا ىلصَق َل: َهَؽَذا تقّضل َرُسقُل اهلل  ـَ د بـ َأ َرَواُه َأُبق َداُود َطـ ِز

ِحقح»َوُرَواتف َص ِدُققَن  خّرج َلُفؿ  ِل  .بـ ُ قَسك َطـ  طر َوَأُبق َ ْرَوة:  ,«الص 

 .اْسؿف ُ  ؾؿ بـ َس لؿ اْلُجَفـِلّ 

 

أن السـة يف مسح الرأس أن يؽقن مّرة واحدة, وقد  الحدـث ـدل طؾك

اخُتؾػ يف ذلؽ: هؾ يستحب تثؾقث مسحف كسائر إطضاء, أم ُيؽتػك فقف 

 ؟بؿرٍة واحدةٍ 

 ( فؾُقراجع فقف.37وقد تؼدم الؽالم طؾك ذلؽ يف شرح الحديث )

وأغرب ما ُيذكر هـا: أن الشقخ أبا حامد اإلسػرايقـل حؽك  :ابـ حجرق ل 

!طـ ابـ أبل لقؾك «اإلباكة»طـ بعضفؿ: أكف أوجب الثالث, وحؽاه تاحب 
(2)

. 

*** 

                                     
 (.3/158شرح الـقوي طؾك مسؾؿ ) (1)

 (.1/147التؾخقص الحبقر ) (2)
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ـَْحَقك اْلَؿ ِزين, َطـ َأبِقف, َق َل: َشِفدُت َطْؿرو بـ أبل  -39 َوَطـ َطْؿرو بـ 

ل ملسو هيلع هللا ىلصح ـ َسَلَل ط َداهلل بـ زـد َطـ ُوضقء الـ  ِل  , َ َدَط  ب ذَْقٍر  ـ َ  ٍء َ َ َقض 

َك ء, َ َؿْضؿض  ـَده  ِل اإْلِ ـِْف  غ ؾفؿ  َثَلًث , ثؿ  َأدخؾ  َد ـَ َلُفؿ,  َؽَػَله َطَؾك 

َك ء َ غ ؾ  ـَده  ِل اإْلِ واس ـشؼ واس ـثر َثَلًث  بَِثَلث َغَرَ  ٍت  ـ َ  ٍء, ثؿ  َأدخؾ 

, ثؿ   وجفف ثلثً  ـِ َتْق ـِ  ر  َتْق ِف إَِلك اْلؿْر ؼقـ  ر  ـْ َد ـَ َك ء َ غ ؾ 
ـَده  ِل اإْلِ , ثؿ  َأدخؾ 

ِف َوأدب ـْ َك ء َ ؿ ح بَِرْأِسِف َ لق ؾ بقَد
ـَده  ِل اإْلِ ـَده  ِل َأدخؾ  ر بفؿ , ثؿ  َأدخؾ 

ـُْت َرُسقَل اهلل  , َ َؼ َل: َهَؽَذا َرَأ ـِ َك ء َ غ ؾ رجَؾْقِف إَِلك اْلَؽْعَ ْق
ل ملسو هيلع هللا ىلصاإْلِ  .ـَ َقض 

ـَةٍ  ات  ـ َغْرَ ة َواِحَدة :َو ِل ِرَوا  .َ َؿْضؿض واس ـثر َثَلث َ ر 

ـَةٍ  م َرأسف َح  ك ذهب بفؿ  إَِلك :َو ِل ِرَوا َقػ ُه, ثؿ  رد هؿ  إَِلك  َبَدَأ بِؿؼد 

 ُ   ػٌؼ َطَؾْقِف. .اْلَؿَؽ ن ال ِذي َبَدَأ ِ ـْفُ 

َوَطـ َح   ن بـ َواسع, َأن َأَب ُه َحدثُف, َأكف سؿع ط د اهلل بـ زـد بـ  -41

ل  ملسو هيلع هللا ىلصَأن َرُسقل اهلل  :َط ِصؿ ـذ ر َو ِقف: َو  ح َرأسف بَِؿ ٍء غقرِ  ضؾ  -َتَقض 

 َرَواُه ُ  ؾؿ. .- َح  ك أكؼ هؿ ـَده, َوغ ؾ رجَؾْقِف 

 

طبد اهلل  :هق كػسف الؿذكقر يف الحديث بعده)سلل ط َداهلل بـ زـد(  :ققلف

وهق غقر  ,بـ زيد بـ طاتؿ إكصاري الؿازين, الذي روى حديث الُقضقء

فؾُقتـّبف لذلؽ فنكف مؿا  ,طبد اهلل بـ زيد بـ طبد ربف الذي رأى إذان يف الؿـام

يؼع فقف آشتباه والغؾط
(1)

. 

                                     
 (.1/69(, سبؾ السالم )1/88إحؽام إحؽام شرح طؿدة إحؽام ) (1)
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اٌء تغقٌر مـ ُتْػٍر أو حجارة إك ,: بالتاء الؿثـاةال قر)َ َدَط  ب ذَْقٍر(  :ققلف

ر طـد يق ل الز خشرغقرها يشبف الطشت, وققؾ: هق الطشت.  أو : وهق مذكَّ

أهؾ الؾغة
(1)

. 

الذهب والػضة, لؾحديث والطفارة جائزة مـ إواين الطاهرة كؾفا, إٓ 

الصحقح القارد يف الـفل طـ إكؾ والشرب فقفؿا
(2)

. 

َكاَء َكْػًئا :يؼال .أي َقَؾَبف لقسؽب ما فقف) َؽَػَله(  :ققلف إذا َكبَّف  :َكَػَل اإْلِ

َواْلَؼْقم َطـ ِجَفة قصدهؿ: ترففؿ ,َوَقَؾَبف
(3)

. 

َك ء) ققلف: ـَده  ِل اإْلِ ( )أدخؾ 1/915مسؾؿ )وقع يف تحقح ( ثؿ  َأدخؾ 

(, ويف رواية لف 1/994يده( بؾػظ اإلفراد, وكذا يف أكثر روايات البخاري )

 غ ؾ  -أض  ف  إلك ـده إخرى  -ثؿ أخذ غر ة  عؾ بف  هؽذا ( )1/945)

 (.ـ قضل ملسو هيلع هللا ىلص هؽذا رأـت رسقل اهلل(, ثؿ قال: )بف  وجفف

يف  ( مـ رواية طؾل 1/47( والبقفؼل )1/99ويف ســ أبل داود )

ثؿ أدخؾ ـدـف يف اإلك ء جؿقع   لخذ بفؿ  حػـة » ملسو هيلع هللا ىلصتػة وضقء رسقل اهلل 

ففذه الروايات يف بعضفا يديف, ويف بعضفا . « ـ   ء  ضرب بف  طؾك وجفف

                                     
(, تػسقر 9/659(, الصحاح )3/993(, معجؿ ديقان إدب )8/134يـظر العقـ ) (1)

كقؾ  (,1/94(, فتح الباري )999غريب ما يف الصحقحقـ البخاري ومسؾؿ )ص/

 (.1/94إوصار )

 (.1/88إحؽام إحؽام شرح طؿدة إحؽام ) (2)

 (, إكؿال15/915(, هتذيب الؾغة )9/1589(, جؿفرة الؾغة )5/414يـظر العقـ ) (3)

 (.9/791(, الؿعجؿ القسقط )9/545اإلطالم بتثؾقث الؽالم )
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يده فؼط, ويف بعضفا يده وضؿ إخرى إلقفا, ففل دالة طؾك جقاز إمقر 

 .الثالثة وأهنا سـة

فعؾ ذلؽ يف مرات, وهل ثالثة أوجف  ملسو هيلع هللا ىلصبلن الـبل  وـجؿع بقـ ذلؽ

ٕتحاب الشافعل, ولؽـ الصحقح مـفا والؿشفقر الذي قطع بف الجؿفقر 

أن الؿستحب أخذ الؿاء لؾقجف بالقديـ جؿقعا: لؽقكف أسفؾ وأقرب إلك 

اإلسباغ
(1)

. 

فقف بقاٌن لؽقػقة الؿضؿضة وآستـشاق ( )بَِثَلث َغَرَ  ٍت  ـ َ  ءٍ  :ققلف

الػصؾ والجؿع, وطدد الغرفات. والػؼفاء اختؾػقا يف ذلؽ بالـسبة إلك 

 ومـفؿ مـ اختار الػصؾ. ,فؿـفؿ مـ اختار الجؿع

أكف تؿضؿض واستـشؼ مـ غرفة, ثؿ  طؾك -واهلل أطؾؿ  -والحدـث ـدل 

فعؾ كذلؽ مرة أخرى, ثؿ فعؾ كذلؽ مرة أخرى
(2)

. 

ػؿ وإكػ وطؾك أي تػٍة وتؾ الؿاُء إلك ال :قال أتحابـا :ق ل الـقوي

 .حصؾت الؿضؿضة وآستـشاق

ويستـشيؼ بيثالث غرفيات يتؿضيؿض  :إوُل  ويف إ ضؾ خؿ ُة أوجذف:

وهييق الصييحقح, وبييف جيياءت  .يتؿضييؿض مييـ كييؾ واحييدة ثييؿ يستـشييؼ مـفييا

إحاديييث الصييحقحة يف البخيياري ومسييؾؿ وغقرهؿييا, وأمييا حييديث الػصييؾ 

فضييعقػ فقتعييقـ الؿصييقر إلييك الجؿييع بييثالث غرفييات كؿييا ذكركييا: لحييديث 

                                     
 (.1/45(, كقؾ إوصار )3/199يـظر شرح الـقوي طؾك مسؾؿ ) (1)

 (.1/88حؽام )إحؽام إحؽام شرح طؿدة إ (2)
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اهلل بـ زيد. ثؿ ذكر بؼقة إوجف طبد
(1)

. 

(  :ققلف ـِ َتْق ِف إَِلك اْلؿْر ؼقـ  ر  ـْ َد ـَ جقاز التؽرار ثالثا   قف دلقؾ طؾك)َ غ ؾ 

القضقء مرة  ملسو هيلع هللا ىلصيف بعض إطضاء, واثـتقـ يف بعضفا, وقد ورد طـ الـبل 

مرة, ومرتقـ مرتقـ, وثالثا ثالثا, وبعضف ثالثا, وبعضف مرتقـ. وهق هذا 

الحديث
(2)

. 

هق الؿقافؼ لمية يف اإلتقان بالباء, وَمَسَح يتعدى )َ ؿ ح بَِرْأِسِف(  :ققلف

رصبل: إن الباء هفـا لؾتعدية يجقز حذففا وإثباهتاهبا وبـػسف, قال الؼ
(3)

. 

أي مع الؽعبقـ, والؽعب هق العظؿ الـاشز طـد  )إلك الؽع قـ( :ققلف

 متؾؼك الساق والؼدم, وقد تؼدم الؽالم طؾقف.

ِف َوأدبر بفؿ  :ققلف ـْ الحديث يػقد تػة الؿسح لؾرأس, وهق ( )َ لق ؾ بقَد

 ويدبر.أن يلخذ الؿاء لقديف فقؼبؾ هبؿا 

 ولؾعؾؿ ء يف  عـك هذه الع  رة ثلثة أققال:

أن يبدأ بؿؼدم رأسف الذي يؾل القجف: فقذهب إلك الؼػا: ثؿ يعقد  :إول

إلك الؿؽان الذي بدأ مـف: وهق مبتدأ الشعر مـ جفة القجف, وهذا هق الذي 

بدأ بؿؼدم رأسف حتك ذهب هبؿا إلك قػاه: ثؿ ردهؿا حتك »يػقده ضاهر ققلف: 

  .«إلك الؿؽان الذي بدأ مـف رجع

                                     
 ( بتصرف.3/155يـظر شرح الـقوي طؾك مسؾؿ ) (1)

 (.1/89إحؽام إحؽام شرح طؿدة إحؽام ) (2)

 (.9/93مرطاة الؿػاتقح شرح مشؽاة الؿصابقح ) (3)
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أكف أدبر هبؿا وأقبؾ: ٕن ذهابف إلك جفة  إٓ أكف اطُ رض طؾك هذه الصػة

 الؼػا إدبار: ورجقطف إلك جفة القجف إقبال.

 : أدبر وأقبؾ.  ل ؼدـر: بلن القاو ٓ تؼتضل الرتتقب, وأجقب

ؿمخر: أن يبدأ بؿمخر رأسف, ويؿر إلك جفة القجف: ثؿ يرجع إلك ال :الث ين

محافظة طؾك ضاهر لػظ: )أقبؾ وأدبر(, فاإلقبال إلك مؼدم القجف واإلدبار إلك 

بدأ بؿمخر »كاحقة الؿمخر, وقد وردت هذه الصػة يف الحديث الصحقح 

 ويحؿؾ آختالف يف لػظ إحاديث طؾك تعدد الحآت. ,«رأسف

أن يبدأ بالـاتقة: ويذهب إلك كاحقة القجف, ثؿ يذهب إلك جفة  :الث لث

ممخر الرأس ثؿ يعقد إلك ما بدأ مـف وهق الـاتقة, ولعؾ قائؾ هذا قصد 

«بدأ بؿؼدم رأسف»الؿحافظة طؾك ققلف: 
(1)

.  

ـَده( :ققلف يف بعض كسخ  :ق ل الـقوي )َو  ح َرأسف بَِؿ ٍء غقرِ  ضؾ 

تحقح مسؾؿ )يديف(, ومعـاه أكف مسح الرأس بؿاء جديد ٓ ببؼقة ماء يديف. 

وٓ يستدل هبذا طؾك أن الؿاء الؿستعؿؾ ٓ تصح الطفارة بف ٕن هذا إخبار 

طـ اإلتقان بؿاء جديد لؾرأس وٓ يؾزم مـ ذلؽ اشرتاصف
(2)

. 

*** 

                                     
(, سيبؾ 1/89إحؽام إحؽام شرح طؿيدة إحؽيام ) (,1/135يـظر آستذكار ) (1)

 (.1/69السالم )

(. واكظر كشػ الؿشؽؾ مـ حديث الصحقحقـ 3/195شرح الـقوي طؾك مسؾؿ ) (2)

 (.1/351(, شرح ســ أبل داود لؾعقـل )9/194)
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 ملسو هيلع هللا ىلصَأَتذك الـ  ِذل   َأن رجًل » :جّدهَوَطـ َطْؿرو بـ ُشَعْقب, َطـ َأبِقف, َطـ  -41

ـَ  َرُسقل اهلل, َ قَػ الطُُّفقرُ  َ َدَط  بَِؿ ٍء  ِذل إَِكذ ٍء َ غ ذؾ  ّػقذف َثَلًثذ , ثذؿ   ؟َ َؼ َل: 

غ ؾ َوجفف َثَلًث , ثؿ  غ ذؾ ِذَراَطْقذِف َثَلًثذ , ثذؿ    ذح بَِرْأِسذِف, َوأْدخذؾ أصذ عقف 

ـَ ُأُذَكْقذِف, ثذؿ  
ال    َح قـ  ِل ُأُذَكْقِف, َو  ح بنبف  قف َض هَر ُأُذَكْقِف, وب ل    َح قـ َب صِ

َهَؽَذا اْلُقُضذقُء, َ ؿذـ َزاَد َطَؾذك َهذَذا َأو كَؼذَص  :ِف َثَلًث  َثَلًث , ثؿ  َق َل غ ؾ رجَؾقْ 

َواْبذـ  -َوَهَذا َلػظف  -. َرَواُه َأْحؿد, َوَأُبق َداُود «َأَس َء وضؾَؿ, َأو ضؾَؿ وأس ءَ  ؼد 

 َ  َجف, َوالـ َ  ئِّل.

ـَْؿة, َوإِْسـَ ده َث بٌت إَِلك  ـُ ُخَز َطْؿرو, َ ؿـ اْح ّج بـ خ ف َطـ  َوَصّححُف اْب

 .َأبِقف َطـ جّده َ ُفَق ِطـْده َصِحقٌح 

ـَة َأْحؿد َوالـ َ  ئِلّ  َهَذا الُْقُضقُء, » :َ لَراُه الْقُضقَء َثَلًث  َثَلًث  ثؿ  َق َل  :َو ِل ِرَوا

ـَة أحٍد ِ ـُْفؿ:  .«َ ؿـ َزاد َطَؾك َهَذا  ؼد َأَس َء وتعّدى وضؾؿَ  َولَقَْس  ِل ِرَوا

 غقَر أبل َداُود. َوقد تؽّؾَؿ  ِقِف ُ  ؾٌؿ َوَغقُره, َواهلل أطؾؿ. «كؼص َأو»

 

 الُقُضقء. والؿراد بف هـ  ؟أي ما كقػقة التطّفر بالؿاء( )َ قَػ الطُُّفقرُ  :ققلف

سّباحة, بؿفؿؾة فؿقحدة فللػ بعدها مفؿؾة, تثـقة  )ال    َح قـ( :ققلف

 القد القؿـك والقسرى, وسؿقت سّباحة ٕكف يشار هبا طـد 
ْ
وأراد هبؿا سّبابتل

التسبقح, وسّؿقت القسرى سّباحة طؾك التغؾقب
(1)

. 

هذه الؾػظة شاذٌة أو مـؽرٌة, والقهؿ فقفا لقس مـ طؿرو بـ )َأو كَؼَص(  :ققلف

                                     
 (.1/157(, طقن الؿعبقد )1/63سبؾ السالم ) (1)
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 شعقب, فؼد رواه غقر أبل طقاكة وأبل أسامة طـف.

ا ق ل ابـ  مـ الراوي, ففق مـ إوهام  ا: إن لؿ يؽـ الؾػظ شؽً الؿق 

البقـة التل ٓ خػاء هبا: إذ القضقء مرة ومرتقـ ٓ خالف يف جقازه, وأثار 

 بذلؽ تحقحة.

الؿحؼؼقن طؾك أكف وهؿ: لجقاز القضقء مرة مرة, ومرتقـ  :وق ل ال ـدي

 مرتقـ.

العؿؾ طؾك هذا طـد طامة أهؾ العؾؿ, أن القضقء يجزئ  :وق ل ال ر ذي

مرة مرة, ومرتقـ أفضؾ, وأفضؾف ثالث, ولقس بعده شلء
(1)

.  

غقَر أبل َداُود.  «َأو كؼص»)َوَلقَْس فِل ِرَواَية أحٍد مِـُْفؿ:  :ولفذا ق ل الؿصـػ

 .َوقد تؽّؾَؿ فِقِف ُمسؾٌؿ َوَغقُره(

(  ؼد َأَس َء وتعّدى وضؾؿَ الرواية إخرى )ويف  () ؼد َأَس َء وضؾؿَ  :ققلف

بقضع  :وضؾؿبتجاوز حّد السـّة.  :وتعّدىأي أن فاطؾف قد أساء برتك إولك. 

 الشلء يف غقر مقضعف.

                                     
(, مسيـد أحؿيد 1/88(, حاشقة السـدي طؾك الـسائل )1/64يـظر ســ الرتمذي ) (1)

 (.11/978ط الرسالة )

يجقز أن يؽقن اإلسياءة والظؾيؿ وغقرهؿيا مؿيا ذكير, مجؿقًطيا  )تـ قف(:: ق ل الح  ظ

لؿـ كؼص ولؿـ زاد, ويجقز أن يؽقن طؾك التقزيع, فاإلساءة يف الـؼص, والظؾؿ يف 

الزيييادة, وهييذا أشييبف بالؼقاطييد, وإول أشييبف بظيياهر السييقاق, واهلل أطؾييؿ. التؾخييقص 

 (.1/149الحبقر )

ـّ الؾػظة شاذة أو مـؽ قؾُت: رة كؿا تؼّدم فال فائدة مـ تلويؾفيا, إٓ إن أراد اليـؼص لؽ

 طـ القاحدة فـعؿ.
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 د يف القضقء طؾك الثالث أن يلثؿ.ٓ آمـ إذا زا :ق ل ابـ الؿ  رك

ٓ يزيد طؾك الثالث إٓ رجٌؾ مبتؾك! وق ل أحؿد وإسح  :
(1)

. 

أن مجاوزَة الثالث غسالت مـ آطتداء يف الطفقر,  هذا دلقٌؾ طؾكويف 

( مـ حديث طبد اهلل بـ 9/1971( وابـ ماجف )1/73وقد أخرج أبق داود )

إكف سقؽقن يف هذه إ ة ققم »يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصمغػؾ أكف قال: سؿعت رسقل اهلل 

«ـع دون يف الطفقر والدط ء
(2)

. 

ـٌ يف  ٓ شؽ أن مـ  :ذلؽ حقث ق لولؾعز ابـ ط د ال لم تػصقٌؾ ح 

كؼص طـ الؿرة فؼد أساء ومـ زاد طؾك الثالث فنن كان قاتدا لؾؼربة بالزيادة 

إن قصد بف تربدا طؾك الثالث فؼد أساء لتؼّربف إلك الرب بؿا لقس بؼربة, و

تـظػا بالؿاء الحار أو تداويا, فنن لؿ يػرق بقـ أطضاء القضقء فال بلس  أو

د أساء بتػريؼ القضقء ٓ بؿجرد الزيادةبذلؽ وإن فرق بقـفا فؼ
(3)

. 

                                     
 (.1/64ســ الرتمذي ) (1)

 (.1/918كقؾ إوصار ) (2)

 (.9/957ققاطد إحؽام يف مصالح إكام ) (3)

مـ كقد الشقطان اليذي بؾيغ بيف ميـ الجفيال ميا بؾيغ: القسيقاس  ق ل ابـ الؼقؿ:   ئدة: 

الذي كادهؿ بف يف أمر الطفارة والصالة طـد الـقة, حتك ألؼاهؿ يف أتار وإغيالل, 

, وخّقؾ إلك أحدهؿ أن ما جاءت بيف السيـة ٓ ملسو هيلع هللا ىلصوأخرجفؿ طـ اتباع سـة رسقل اهلل 

الػاسيد, والتعيب الحاضير, يؽػل حتك يضؿ إلقيف غقيره, فجؿيع لفيؿ بيقـ هيذا الظيـ 

 وبطالن إجر أو تـؼقصف.

وٓ ريب أن الشقطان هق الداطل إلك القسيقاس: فلهؾيف قيد أصياطقا الشيقطان, ولبيقا  

وصريؼتيف, حتيك إن أحيدهؿ  ملسو هيلع هللا ىلصدطقتف, واتبعقا أمره ورغبقا طـ اتباع سـة رسقل اهلل 

ر وليؿ يرتػيع , أو اغتسؾ كاغتسيالف, ليؿ يطفيملسو هيلع هللا ىلصلقرى أكف إذا تقضل وضقء رسقل اهلل 
= 
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ـَْؿة :ققلف ـُ ُخَز هذا حديث تحقح  :وق ل الـقوي .. إلخ(.)َوَصّححُف اْب

( وغقره بلساكقدهؿ الصحقحة1/33أخرجف أبق داود )
(1)

. 

( 1/89( وابـ خزيؿة )1/88أخرجف أبق داود والـسائل ) :وق ل الح  ظ

( مـ صرٍق تحقحةٍ 1/146وابـ ماجف )
(2)

 . 

وتّححف إلباين
(3)

. 

يف  اكثقرً  ااختؾػ الـّؼاد اختالفً .. إلخ( .)َوإِْسـَ ده َث بٌت إَِلك َطْؿرو :ققلف

 .ُشَعْقب, َطـ َأبِقف, َطـ جّده رواية َطْؿرو بـ

أن إكثر طؾك تقثقؼف وطؾك آحتجاج بروايتف طـ أبقف  :وح صؾ الؽلم

 .طـ جده

رأيُت أحؿد بـ حـبؾ, وطؾل بـ الؿديـل, وإسحاق  :اإل  م ال خ ري َق ل

بـ راهقيف, وأبا ُطَبقد, وطامة أتحابـا يحتجقن بحديث َطْؿرو بـ شعقب, 

 جده, ما تركف أحٌد مـ الؿسؾؿقـ. طـ أبقف, طـ

                                     = 
يتقضل  ملسو هيلع هللا ىلصحدثف, ولقٓ العذر بالجفؾ لؽان هذا مشاقة لؾرسقل, فؼد كان رسقل اهلل 

بالؿد, وهق قريب مـ ثؾث رصؾ بالدمشؼل, ويغتسؾ بالصاع وهق كحق رصؾ وثؾث, 

أكف تقضيل  والؿقسقس يرى أن ذلؽ الؼدر ٓ يؽػقف لغسؾ يديف!! وتح طـف 

 «.زاد طؾقف   ؼد أس ء وتعدى وضؾؿ  ـ»أن: مرة مرة, ولؿ يزد طؾك ثالث, بؾ أخرب 

, فؽقيػ يتؼيرب إليك اهلل بؿيا هيق ملسو هيلع هللا ىلصفالؿقسقس مسلء متعد ضيالؿ بشيفادة رسيقل اهلل  

 (.1/197مسلء بف متعد فقف لحدوده؟! إغاثة الؾفػان مـ مصايد الشقطان )

 (.3/199شرح الـقوي طؾك مسؾؿ ) (1)

 (.1/149التؾخقص الحبقر ) (2)

 (.44تحقح ســ الرتمذي حديث رقؿ ) (3)



149 

 

149 ُ
 
رح ُُالش  ش   ُالمي  محر  

ل
ُا اب   ررُلكت 

ـْ الـاُس بعدهؿ ق ل ال خ ري: !؟َم
(1)

. 

*** 
ـَْرة  -42 ل أحُدُ ؿ إِذا »َق َل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأن َرُسقل اهلل , َوَطـ أبل ُهَر َتَقض 

 .« ؾقجعْؾ  ِل َأكػف َ  ًء ثؿ  لِقـْ ثِرْ 

 

لييؿ يييذكر الؿصييـُِّػ مييـ أخييرج هييذا الحييديث, وهييق حييديٌث متػييٌؼ طؾقييف 

 (.937( ومسؾؿ برقؿ )169أخرجف البخاري برقؿ )

ؽ بف مـ يرى وجقب آستـشاق, وقد تؼدم الؽالم  هذا الحدـث تؿسَّ

 (.37طؾك ذلؽ والخالف فقف يف شرح الحديث )

 .(ثؿ لقـُْثرْ ) :(1/34ويف ســ أبل داود ) )ثؿ  لِقـْ ثِْر( :ققلف

  .(ثؿ لق  ـثر) :(1/65ويف ســ الـسائل )

ُل بـََػِس أكػف, س :وآك ث ر قاء كان هق صرح الؿاء الذي يستـشؼف الؿتقضِّ

 بنطاكة يده أم ٓ. 

كراهة فعؾف بغقر يده: ٕكف يشبف فعؾ الدابة,  وُحؽل طـ مالؽ 

والؿشفقر طدم الؽراهة
(2)

. 

                                     
. واكظييير هتيييذيب الؽؿيييال يف أسيييؿاء الرجيييال 9578/الرتجؿييية 6التييياريخ الؽبقييير:  (1)

(, هتيذيب التفيذيب 59-1/58(, كصب الراية )3/963(, مقزان آطتدال )99/69)

 (.1/155(, طقن الؿعبقد )8/48-55)

 (.1/977فقض الؼدير ) (2)
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كثر واكتثر واستـثر إذا حّرك الـُّثرة يف الطفارة, وهل صرف إكػ :ـؼ ل
(1)

. 

 :اخُتؾػ يف حؼقؼة آكتثار :ق ل الح  ظ العراقل

هق إخراج الؿاء مـ إكػ بعد آستـشاق,  : ؼ ل جؿفقر أهؾ الؾغة

 .وأهؾ الحدـث وهق ققل الػؼف ء

 .إن آستـثار هق آستـشاق :وق ل ابـ إطرابل وابـ ق ق ة

ثؿ  »هق إول: ٕكف قد جؿع بقـفؿا يف حديث طثؿان الؿتؼدم  والصحقح:

والعطػ يؼتضل التغاير ,«تؿضؿض واس ـثر واس ـشؼ
(2)

. 

فؾقستـشؼ: ٕن  :( أكثر فائدة مـ ققلف ؾق  ـثر) :ققلف :ق ل ابـ حجر

آستـثار يؼع طؾك آستـشاق بغقر طؽس, فؼد يستـشؼ وٓ يستـثر. وآستـثار 

مـ تؿام فائدة آستـشاق
(3)

. 

*** 

إِذا اْسَ ْقَؼَظ أحُدُ ؿ  ـ َ ـَ  ف  ؾَقْ َ ـْثِْر » :َق َل  ملسو هيلع هللا ىلصَوَطـف َأن َرُسقل اهلل  -43

قط ن ـ قُت َثَلَث  اٍت: َ نِن الش  َ ر 
(4)

 ُ   ػؼ َطَؾْقِف. .«َطَؾك َخَق ِشقِؿفِ  

                                     
 (.9/395غريب الحديث ٓبـ الجقزي ) (1)

(, صرح التثريب يف شرح التؼريب 1/67يـظر إحؽام إحؽام شرح طؿدة إحؽام ) (2)

(, شرح 1/33(, تـقير الحقالؽ شرح مقصل مالؽ )3/17(, طؿدة الؼاري )9/59)

 (.1/161(, طقن الؿعبقد )1/193الزرقاين طؾك الؿقصل )

 (.6/343فتح الباري ) (3)

 (: َتبقُت, بالتاء وهق تصحقٌػ فؾُقصّحْح فقف.47يف متـ الؿحرر )ص/ (4)
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أدركف  :بات فالٌن بقًتا, وبقاًتا, ومبقًتا, ومباًتا, وَبْقُتقَتةً  :ـؼ ل)ـ قُت(  :ققلف

 الؾقؾ, كام أولؿ يـؿ.

ْقُؾ فؼد باَت وباَت َيػَعُؾ كذا, أي: َيْػَعُؾُف َلْقاًل  , ومـ أْدَرَكُف الؾَّ
(1)

. 

 الخقشقم أطؾك إكػ. :ق ل العؾؿ ء .جؿع خقشقم)َخَق ِشقِؿِف(  :ققلف

 هق إكػ كؾف. :وققؾ

 يف أقصك إكػ بقـف وبقـ الدماغ.هل ِطظاٌم ِرَقاٌق لّقـٌة  :وققؾ

, وهق اختالف متؼارب الؿعـكوققؾ غقر ذلؽ
(2)

. 

 سبب إمر, وهق تطفقر آثار الشقطان.  ملسو هيلع هللا ىلصوقد بّقـ الـبل 

 نن الشقط ن ـ قت طؾك ) :ملسو هيلع هللا ىلصيحتؿؾ أن يؽقن ققلف  :العؾؿ ءق ل 

( طؾك حؼقؼتف: فنن إكػ أحد مـافذ الجسؿ التل ُيتقّتؾ إلك الؼؾب خق شقؿف

سقؿا ولقس مـ مـافذ الجسؿ ما لقس طؾقف َغْؾٌؼ سقاه وسقى إذكقـ,  مـفا ٓ

(إن الشقط ن ٓ ـػ ح غؾؼ ويف الحديث )
(3)

وجاء يف التثاؤب إمر بؽظؿف مـ  ,

 أجؾ دخقل الشقطان حقـئذ يف الػؿ. 

ويحتؿؾ أن يؽقن طؾك آستعارة فنن ما يـعؼد مـ الغبار ورصقبة 

 .الخقاشقؿ قذارة تقافؼ الشقطان

                                     
(, الؿعجيييؿ 43(, الؼيييامقس الػؼفيييل )ص/148يـظييير الؼيييامقس الؿحيييقط )ص/ (1)

 (.1/78القسقط )

 (, 3/197شرح الـقوي طؾك مسؾؿ ) (2)

(, والرتميذي يف 93/344(, وأحؿد يف الؿسيـد )9/999أخرجف مالؽ يف الؿقصل ) (3)

 ( بنسـاد تحقح.4/963ســف )
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وهذا طؾك طادة العرب يف كسبتفؿ الؿستخبث, والؿستبشع  :ق ل الؼرص ل

 .[65]الصافات: ﴾ڻ ڻ ڻ ں﴿إلك الشقطان كؿا قال اهلل تعالك: 

 :ويحتؿؾ أن يؽقن ذلؽ طبارة طـ تؽسقؾف طـ الؼقام لؾصالة كؿا قال

الحديث «ـعؼد الشقط ُن طؾك ق  قة رأس أحد ؿ»
(1)

. 

هذا مخصقص  :ـؼ لوٓ ماكع مـ الحؼقؼة, وإذا حؿؾـاه طؾقفا فؼد  

( يف بدء الخؾؼ 4/196بالقضقء الذي يعؼب الـقم, وقد وقع يف البخاري )

إذا اس قؼظ أحد ؿ  ـ  ـ  ف   قضل  ؾق  ـثر ثلث   نن الشقط ن ـ قت » :بؾػظ

فُقحؿؾ الؿطؾؼ طؾك الؿؼقد ويؽقن إمر بآستـثار باطتبار  «طؾك خقشق ف

(, إذ البقتقتة فقف, ـ قتويؼقد الـقم بؿـام الؾقؾ كؿا يػقده لػظ ) .إرادة القضقء

 الؾقؾ وكقم الـفار.: إكف خرج طؾك الغالب, فال فرق بقـ كقم ـؼ لوقد 

كرى أن معظؿ ما جاء مـ الحث  :وذ ر لف الخط بل  عـك آخر  ؼ ل

والتحريض طؾك آستـشاق يف القضقء إكؿا جاء لؿا فقف مـ الؿعقكة طؾك 

الؼراءة وتـؼقة مجرى الـػس الذي يؽقن بف التالوة. وبنزالة ما فقف مـ الثََّػؾ 

 تصّح مخارج الحروف.

بؾ الؿراد أن الشقطان يرتتد لإلكسان يف القؼظة ويقسقس لف يف  :وققؾ

إحقال مع سؿع وبصر وكطؼ وغقرها فنذا كام اكسدت تؾؽ الؿـافذ إٓ مـػذ 

الـػس مـ الخقشقم وهق باب مػتقح إلك قبة الدماغ فقبقت دون ذلؽ الباب 

                                     
( كالهؿيا طيـ 1/538( ومسؾؿ يف تيحقحف )9/59أخرجف البخاري يف تحقحف ) (1)

 أبل هريرة.
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د ويـػث بـػخف وكػثف يف طالؿ الخقال لقريف مـ إضغاث ما يؽرهف فلرش

أمتف أن تؿحق باستعؿال الطفقر طؾك وجف التعبد آثاَر تؾؽ  ملسو هيلع هللا ىلصالؿصطػك 

الـػخات والـػثات طـ مجاري إكػاس
(1)

. 

مبقت الشقطان طؾك الخقشقم هؾ هق لعؿقم الـائؿقـ أو مخصقص  :مسألة

بؿـ لؿ يػعؾ ما يحرتس بف مـ الشقطان يف مـامف كؼراءة آية الؽرسل, فنكف ثبت يف 

( أن مـ قرأها طـد الـقم ٓ يؼربف شقطان, وأّي قرٍب 3/151)تحقح البخاري 

 ؟أقرب مـ مبقتف طؾك خقاشقؿف

( أي لؿ لؿ ـؼربفؼقلف: )يحتؿؾ كال مـ إمريـ, وإقرب أن الؿراد ب 

يؼرب إلك الؿؽان الذي يقسقس فقف, وهق الؼؾب, وإن بات طؾك الخقشقم 

ؾب واهلل أطؾؿفقؽقن محػقضا مـف مع الؼرب مـ البدن لف دون الؼ
(2)

. 

*** 
ـََده »َق َل:  ملسو هيلع هللا ىلصَوطـُف َأّن الـ  ِل  -44 إِذا اْسَ ْقَؼَظ أحُدُ ؿ  ـ َكقِ ف َ َل ـْغِؿْس 

ـَُدهُ  ـْـ ب تت  َٓ ـْدِري َأ ُف  َك ِء َح  ك ـغ َؾَف  َثَلًث , َ نِك 
 لػُظ ُ  ؾؿ. .« ِل اإْلِ

ـُدخَؾَف  » :َوطـد الُ َخ ِريّ   ـََده ق ؾ َأن  َوإِذا اْسَ ْقَؼَظ أحُدُ ؿ  ـ َكق ف  ْؾَقْغِ ْؾ 

ـَُدهُ  : ِل َوُضقِءهِ  ـْـ ب تْت  َٓ ـْدِري َأ  .«َ نِّن أحَدُ ؿ 

حفُ  ـُ َ  َجف َوال ِّْرِ ِذيُّ َوَصح  ْقؾ َ َل » :َوَرَوى اْب إِذا اْسَ ْقَؼَظ أحُدُ ؿ  ـ الؾ 

                                     
(, صيرح التثرييب 3/197(, شرح الـيقوي طؾيك مسيؾؿ )1/55يـظر معالؿ الســ ) (1)

(, 9/95(, اليديباج لؾسيققصل )6/343(, فيتح البياري )9/53يف شرح التؼرييب )

 (.1/176(, كقؾ إوصار )1/64السالم ) (, سبؾ1/979فقض الؼدير )

 ( بتصرف يسقر.9/53صرح التثريب يف شرح التؼريب ) (2)
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َك ءِ  ـََده  ِل اإْلِ ـِ َأو َثَلًث  ـُْدخْؾ  َتْق ـُْػرَِغ َطَؾْقف   ر   .«َح  ك 

 

 .ؾحديث صرٌق مـفا ما ذكره الؿصـػل

إهنا  وق ل:(  ؾُقرْقف( بزيادة: )6/374طـد ابـ طدي يف الؽامؾ ) و ـف 

 زيادة مـؽرة.

والبقفؼل  (3/347( وابـ حبان )1/59ما رواه ابـ خزيؿة ) و ـف 

هذه الزيادة رواهتا ثؼات  ق ل ابـ  ـده:( أــ ب تت ـده  ـف) :( بزيادة1/46)

 .وٓ أراها محػقضة

أحد ؿ ٓ ـدري أــ ب تت ـده,   نن) :(1/96ويف رواية أبل داود )

 .(؟أــ   كت تطقف ـده أو

 نكف ٓ ـدري أــ ب تت ـده, ) :( مـ حديث جابر1/139وٓبـ ماجف )

 .(وٓ طلم وضعف 

 نكف ٓ ـدري أــ ب تت ـده » :( مـ حديث ابـ طؿر1/74ولؾدارقطـل )

إسـاد حسـ :وق ل « ـف أو أــ ص  ت ـده
(1)

. 

ُّ والجؿفقُر فاستحبُّقه طؼب كؾ  ققلف: ) ـ كق ف(
أخذ بعؿقمف الشافعل

( أــ ب تت ـدهكقٍم, وخّصف أحؿُد وداوُد بـقم الؾقؾ: لؼقلف يف آخر الحديث: )

 بالؾقؾ. ٕن حؼقؼة الؿبقت تؽقن

                                     
(, صيييرح التثرييييب يف شيييرح التؼرييييب 3/185يـظيير شيييرح الـيييقوي طؾيييك مسييؾؿ ) (1)

 (.1/175(, كقؾ إوصار )9/49)
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( وابـ ماجف 1/36يف رواية الرتمذي )  ويميده ما ذكره الؿصـػ

وما جاء يف روايٍة ٕبل طقاكة يف  ,(إِذا اْسَ ْقَؼَظ أحُدُ ؿ  ـ الؾ ْقؾ) :(1/138)

  .(إذا ق م أحد ؿ إلك القضقء حقـ ـص ح) :(1/999مسـده )

إشارة إلك كقم الؾقؾ: ٕن  (إذا ق م أحد ؿ  ـ  ـ  ف) ققلف: :ق ل ابـ الؼقؿ

( والبقتقتة ٓ تؽقن إٓ ب تت ـده) :الؿـام الؿطؾؼ إشارة إلك الؾقؾ, وٕكف قال

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿بالؾقؾ, كؼقلف تعالك: 

فخّص  [98, 97:]إطراف ﴾ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

البقات بالؾقؾ ثؿ ذكر الـفار
(1)

. 

( يؼضل بنلحاق كقم أــ ب تت ـده نكف ٓ ـدري ؼقلف: )إن التعؾقؾ ب :وققؾ

 الـفار بـقم الؾقؾ, وإكؿا ُخصَّ كقُم الؾقؾ بالذكر لؾغؾبة.

وُحؽل طـ أحؿد يف روايٍة أكف إن قام مـ كقم الؾقؾ ُكره لف كراهة تحريؿ, 

  .وإن قام مـ كقم الـفار ُكره لف كراهة تـزيف

رب الشؽ إن هذا الحؽؿ لقس مخصقًتا بالؼقام مـ الـقم بؾ الؿعت :وققؾ

يف كجاسة القد, فؿتك شؽ يف كجاستفا ُكره لف غؿُسفا يف اإلكاء قبؾ غسؾفا 

يف كجاستفا مـ غقر كقمٍ  سقاء كان قام مـ كقم الؾقؾ أو الـفار أو شؽ
(2)

. 

 إلك إكاء القضقء طـد آستقؼاظ. الؿـع مـ إدخال القد والحدـث ـدل طؾك

الـفل طـ غؿس القد يف اإلكاء قبؾ غسؾفا مجؿٌع طؾقف, لؽـ  :ق ل الـقوي

                                     
 (.4/89بدائع الػقائد ) (1)

 ( .1/175) (, كقؾ إوصار3/179يـظر شرح الـقوي طؾك مسؾؿ ) (2)
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الجؿاهقر مـ العؾؿاء الؿتؼدمقـ والؿتلخريـ طؾك أكف هنل تـزيف ٓ تحريؿ, 

 فؾق خالػ وغؿس لؿ يػسد الؿاء ولؿ يلثؿ الغامس.

أكف يـجس إن كان قام مـ   وحؽك أصح بـ  طـ الح ـ ال صري

أيضا طـ إسحاق بـ راهقيف ومحؿد بـ جرير الطربي,  كقم الؾقؾ, وحؽقه

وهق ضعقػ جًدا: فنن إتؾ يف الؿاء والقد الطفارة فال يـجس بالشؽ, 

وققاطد الشرع متظاهرة طؾك هذا, وٓ يؿؽـ أن يؼال الظاهر يف القد الـجاسة 

وأما الحديث فؿحؿقل طؾك التـزيف
(1)

. 

ـُ  لكُس لفذا العؾؿاء أن سبب الحديث أن  بؿا ذكره الشافعل وغقره مـ و

أهؾ الحجاز كاكقا يستـجقن بإحجار وبالدهؿ حارة فنذا كام أحدهؿ َطِرق 

ـُ الـائُؿ أن تطقف يده طؾك ذلؽ الؿقضع الـجس أو طؾك قذٍر غقر  فال يلم

 وكان الحديث طؾك  ,ذلؽ
ُ
فؿـ كان هبذه الؿثابة أو ِشْبففا تلكد يف حّؼف الـفل

ضاهره
(2)

.  

لؿا  :خ اإلسالم ابـ تقؿقة طؾك محؿٍؾ آخَر لطقٍػ فؼاللؽـ حؿؾف شق

جاءت السـة بتجـب الخبائث الجسؿاكقة والتطفر مـفا, كذلؽ جاءت بتجـب 

إذا ق م أحد ؿ  ـ الؾقؾ »: ملسو هيلع هللا ىلصالخبائث الروحاكقة والتطفر مـفا, حتك قال 

 .« ؾق  ـشؼ بؿـخرـف  ـ الؿ ء  نن الشقط ن ـ قت طؾك خقشق ف

إذا ق م أحد ؿ  ـ كقم الؾقؾ  ل ـغؿس ـده يف اإلك ء ح ك ـغ ؾف  »: وقال

                                     
 (.3/185شرح الـقوي طؾك مسؾؿ ) (1)

 ( .1/175كقؾ إوصار ) (,3/179يـظر شرح الـقوي طؾك مسؾؿ ) (2)
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 .«ثلث ,  نن أحد ؿ ٓ ـدري أــ ب تت ـده

: فعؾؿ أن ذلؽ سبب  عّؾؾ إ ر ب لغ ؾ بؿ قت الشقط ن طؾك خقشق ف

لؾطفارة مـ غقر الـجاسة الظاهرة, فال ُيستبعد أن يؽقن هق السبب لغسؾ يد 

الؼائؿ مـ كقم الؾقؾ
(1)

. 

ُ تعبديًّ 
ولزم كؾَّ مـ قام مـ كقم الؾقؾ غسُؾ يده  افنذا كان كذلؽ كان الـفل

هذا يختص بـقم الؾقؾ  : ؼد ق ل  ,وهذا هق اختقار شقخ اإلسالم ,اثالثً 

دون كقم الـفار: ٕن الؿبقت إكؿا يؽقن بالؾقؾ, فعؾك هذا لق استقؼظ 

كام أكثر الؾقؾ لزمف الؿحبقس ولؿ يدر لقؾ هق أم هنار لؿ يؾزمف غسؾفؿا. ومـ 

 .ون مـ بات أقؾف كالؿبقت بؿزدلػةالغسؾ د

يؾزم كؾ مـ كام كقًما يـؼض وضقءه. فنن بات ويده يف  وق ل الؼ ضل:

جراب أو مؽتقًفا وجب غسؾفؿا يف أضفر القجفقـ, وتشرتط الـقة لذلؽ يف 

أشفر القجفقـ: ٕكف طبادة
(2)

. 

َك ِء(  :ققلف ـََده  ِل اإْلِ ( التل ساقفا 1/43ويف رواية البخاري ))َ َل ـْغِؿْس 

 .)قبؾ َأن ُيدخَؾَفا فِل َوُضقئِف( :الؿصـػ

 .(يف إك ئف أو يف وضقئف) :(1/59) ويف رواـٍة ٓبـ خزـؿة

اختصاص ذلؽ بنكاء القضقء, وقد ُيؾحؼ بف إكاء الُغسؾ بجامع  والظ هر

                                     
 (.99الؼقاطد الـقراكقة )ص/ (1)

(. واكظيير صييرح التثريييب يف شييرح 1/174شييرح طؿييدة الػؼييف )كتيياب الطفييارة( ) (2)

 (.9/45التؼريب )
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 أن كؾ واحد مـفؿا يراد التطفر بف. 

البَِرُك والحقاُض التل ٓ تػُسد بغؿس القد فقفا طؾك  وخرج بذ ر اإلك ء

تؼدير كجاستفا, فال يتـاولفا الـفل
(1)

. 

ـَُدهُ  :ققلف ـْـ ب تت  َٓ ـْدِري َأ ُف  فقف استحباب » :ق ل الح  ظ العراقل( )َ نِك 

اإلففام بالؽـاية, فنكف لؿ يؼؾ, فنكف ٓ يدري الؽـاية طؿا ُيستحقا مـف إذا حصؾ 

لعؾ يده تؿر طؾك فرجف أو دبره أو كحق ذلؽ, بؾ كـَّك طـ ذلؽ بؿا يحصؾ بف 

 اإلففام.

أن يتؾّؼاها بالؼبقل ودفع الخقاصر الراّدة  ملسو هيلع هللا ىلصكؿا يـبغل لؾسامع ٕققالف 

لفا, وأن ٓ يضرب لفا إمثال, فؼد بؾغـا أن شخًصا سؿع هذا الحديث 

! !! فاستقؼظ مـ الـقم ويده يف داخؾ دبره محشّقة؟وأيـ باتت يده مـف :الفؼ

فؾؿ تخرج حتك تاب طـ ذلؽ وأقؾع, وإدب مع أققالف بعده كإدب معف يف 

لق سؿعف يتؽؾؿ. فـسلل اهلل أن يحػظ قؾقبـا مـ الخقاصر الرديئة  ملسو هيلع هللا ىلصحقاتف 

«طؾؿويرزقـا إدب مع الشريعة الؿطفرة باصـا وضاهرا واهلل أ
(2)

. 

*** 
ـَ  َرُسقل اهلل َأْخ ركِل َطـ اْلُقُضقء -45  ؟َوَطـ َلِؼقِط بـ َص َِرة َق َل: قؾُت: 

ٓ  َأْن تؽقَن »َق َل:  ْس ِـَْش  , إِ
ِ
ََص بِِع, َوَب لِْغ  ِل آ ْٕ ـَ ا ْؾ َبق َأْس ْغ اْلُقُضقَء, وَخؾِّ

ـُ َ  َجف .«َص ئًِؿ  , َواْب , َوالـ َ  ئِلُّ َوَصّححُف  .َرَواُه َأْحؿد, َوَأُبق َداُود, َوال ِّْرِ ِذيُّ

                                     
 (.1/176كقؾ إوصار ) (1)

 (.9/51صرح التثريب يف شرح التؼريب ) (2)
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ـَْؿة, َواْلَح  ُِؿ, َوَغقُرهؿ ـُ ُخَز , َواْب  .ال ِّْرِ ِذيُّ

ـٍَة:  -46 لَت َ َؿْضؿْض »َوَزاد َأُبق َداُود  ِل ِرَوا  .«إِذا َتَقض 

وٓبل  ِقَؿ  جؿعف  ـ َحِدـث الث ْقرّي, َوَلػظف:  لَت  لبؾْغ »َوَرَواُه الدُّ إِذا َتَقض 

ْس ِـَْش ِ  َ   لؿ تؽـ َص ئًِؿ 
ِ
ـُ اْلؼط  ن .« ِل اْلَؿْضَؿَضِة َوآ  .َوَصّححُف اْب

 

: الؿيراد بيف اإلكؼياء واإلتؿيام واسيتؽؿال اإلسذ  غ)َأْس ْغ اْلُقُضذقَء(  :ققلف

إطضاء والحرص طؾك أن يتقضل وضقًءا يصح طـد الجؿقع
(1)

. 

أبؾغف مقاضَعف, ووّفك كؾَّ طضق  :أْسَ َغ القضقءَ  :ويف الؼ  قس الؿحقط

ف حؼَّ
(2)

. 

 :ـُراد بف أ رانإسباغ القضقء  :ق ل ابـ رجب

الثقب السييابغ الؿغّطييل إتؿامييف وإبالغييف مقاضييعف الشييرطقة, كيي :أحذذدهؿ 

 .لؾبدن كؾف

  ـ تقضل  لس غ القضذقء»: ا( طـ طثؿان مرفقطً 9/75ويف مسـد البّزار )

سييـاده ٓ بييلس بييف, وأخرجييف ابييـ , وإ«ُغػذذر لذذف  ذذ  تؼذذدم  ذذـ ذك ذذف و ذذ  تذذلخر

طاتؿ أبل
(3)

 .مـ وجٍف آخر طـ طثؿان 

( مييـ حييديث أبييل مالييؽ 1/159( وابييـ ماجييف )5/5وخييّرج الـسييائل )

 .«إس  غ القضقء شطر اإلـؿ ن»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصإشعري طـ الـبل 

                                     
 (.1/184(, كقؾ إوصار )1/66سبؾ السالم ) (1)

 (.783يـظر الؼامقس الؿحقط )ص/ (2)

 (.1/134يف أحاد والؿثاين ) (3)
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 .«الطفقر شطر اإلـؿ ن»ولػظف:  (1/953وخرجف مسؾؿ )

أن يؽقن طؾك حالٍة  والؿراد. أن يؽقن إسباغف طؾك الؽريفات وث كقفؿ :

تؽره الـػس فقفا القضقء, وقد ُفّسر بحال كزول الؿصائب, فنن الـػس حقـئذ 

تطؾب الجزع, فآشتغال طـف بالصرب والؿبادرة إلك القضقء والصالة مـ 

 ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ﴿ :طالمة اإليؿان, كؿا قال 

 .[45:]البؼرة ﴾﮸

 ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ﴿ :وقال تعالك

, والقضقء مػتاح الصالة, وقد ُيطػل بف حرارُة الؼؾب [153:]البؼرة ﴾ىئ

الـاشئة طـ ألؿ الؿصائب, كؿا يممر مـ غضب بنصػاء غضبف بالقضقء
(1)

. 

ََص بِِع(  :ققلف ْٕ ـَ ا ْؾ َبق هذا ضاهر يف إرادة أتابع القديـ والرجؾقـ, )وَخؾِّ

إذا تقضلت فخؾِّؾ أتابع يديؽ »وقد ترح هبؿا يف حديث ابـ طباس: 

 .( وغقره وإسـاده حسـ1/57أخرجف الرتمذي ) «ورجؾقؽ

ـَْؿة, َواْلَح  ُِؿ, َوَغقُرهؿ(  :ققلف ـُ ُخَز , َواْب  :وق ل الـقوي)َصّححُف ال ِّْرِ ِذيُّ

( والرتمذي 1/35وأما حديث لؼقط بـ تربة فصحقح, رواه أبق داود )

( وغقرهؿ بلساكقد تحقحة1/79( والـسائل )3/146)
(2)

.  

لؾحييديث شييقاهد مييـ حييديث طثؿييان, وابييـ طبيياس, وطائشيية, كؿييا أن 

والؿستقرد بـ شداد, وغقرهؿ
(3)

 . 

                                     
 ( بتصرف يسقر.55اختقار إولك يف شرح حديث اختصام الؿأل إطؾك )ص/ (1)

 (.1/359الؿجؿقع شرح الؿفذب ) (2)

 (.1/184يـظر كقؾ إوصار ) (3)
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لَت َ َؿْضؿْض(  :ققلف ـٍَة: إِذا َتَقض  طـ  ق ل ابـ حجر)َوَزاد َأُبق َداُود  ِل ِرَوا

إسـاد هذه الرواية تحقح :( هذه1/36رواية أبل داود )
(1)

.  

ـُ  دل بف  طؾك ة: ومـ قال ٓ تجب, وجقب الؿضؿض وهذه الرواـة 

يث رفاطة بـ رافع الذي أخرجف جعؾ إمر لؾـدب لؼريـة ما جاء يف حد

 بصػة القضقء  ملسو هيلع هللا ىلص( بنسـاد حسـ وأْمره 1/997داود يف ســف ) أبق
َّ
إطرابل

الذي ٓ تجزئ الصالة إٓ بف, ولؿ يذكر فقف الؿضؿضة وآستـشاق
(2)

. 

وجقب إسباغ القضقء, وهق إتؿامف, واستؽؿال  الحدـث دلقؾ طؾك

إطضاء, ولقس التثؾقث لألطضاء مـ مسؿك اإلسباغ, فؼد يسبغ الؿتقضئ ولق 

لؿ يثّؾث, فالتثؾقث مـدوب, وٓ يزيد طؾك الثالث, فنن شؽ هؾ غسؾ العضق 

مرتقـ أو ثالثا جعؾفا مرتقـ. وقال الجقيـل: يجعؾ ذلؽ ثالثا, وٓ يزيد طؾقفا 

 مـ ارتؽاب البدطة.مخافًة 

: أكف كان يغسؾ رجؾقف سبًعا ففذا فعؾ تحابل وأ      روي طـ ابـ طؿر

ٓ حجة فقف: لؿخالػتف الـص, أو أكف محؿقل طؾك أكف كان يغسؾ إربع 

 .الزائدة مـ كجاسة ٓ تزول إٓ بذلؽ

إيجاب تخؾقؾ إتابع: وقد ثبت مـ  طؾك  ؿ  أن يف الحدـث دلقًل 

 .أن يخؾؾ بخـصر يده القسرى :و قػق ف -كؿا سبؼ  -حديث ابـ طباس أيضا 

إكف  ق ل الغزالل:وأما كقن التخؾقؾ بالقد القسرى فؾقس يف الـص, وإكؿا 

 يؽقن هبا ققاسا طؾك آستـجاء.

                                     
 (.1/969فتح الباري ) (1)

 (.1/67سبؾ السالم ) (2)
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( مـ حديث الؿستقرد 1/57( والرتمذي )1/37وقد روى أبق داود )

إذا تقضل ـدلؽ بخـصره    بقـ أص بع  ملسو هيلع هللا ىلصرأـت رسقل اهلل » :قال شدادبـ 

 بدل يدلؽ. «خّؾؾ» :(1/159ويف لػظ ٓبـ ماجف ) «رجؾقف

وجقب آستـشاق, وإكؿا ُكره الؿبالغة لؾصائؿ: لئال يـزل   ؿ  ـدل طؾك

طـ أن الؿبالغة لقست بقاجبة, إذ لق كاكت  ودل ذلؽ .إلك حؾؼف ما يػطره

واجبة لقجب طؾقف التحري, ولؿ يجز لف تركفا
(1)

. 

أن ما وتؾ إلك الدماغ مـ َسعقط وكحقه  طؾك  ويف الحدـث دلقؾ أـًض 

لك معدتف إذا كان ذلؽ مـ فعؾف فنكف يػّطر الصائؿ كؿا يػّطره ما يصؾ إ

 .بنذكف أو

أكف إن بالغ يف آستـشاق ذاكًرا لصقمف فقتؾ الؿاء إلك  و قف دلقؾ طؾك

دماغف فؼد أفسد تقمف
(2)

. 

*** 
ل الـ  ِلُّ »َوَطـ اْبـ َط   س َق َل:  -47  .« ّرًة  ّرةً  ملسو هيلع هللا ىلصَتَقض 

ـِ  ملسو هيلع هللا ىلصَأن الـ  ِل »َوَطـ ط د اهلل بـ زـد:  -48 َتْق ـِ  ر  َتْق ل  ر  . َرَواُهَؿ  «َتَقض 

 الُ َخ ِرّي.

 

أن القاجب مـ القضقء مرة, ولفذا اقتصر  ابـ ط  س ـدل طؾكحدـث 

                                     
 (.1/184(, كقؾ إوصار )1/66يـظر سبؾ السالم ) (1)

 (.1/55معالؿ الســ ) (2)
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 ولق كان القاجب مرتقـ أو ثالثا لؿا اقتصر طؾك مرة. ملسو هيلع هللا ىلصطؾقف الـبل 

أجؿع الؿسؾؿقن طؾك أن القاجب يف غسؾ إطضاء مرة  ق ل الـقوي:

مرة وطؾك أن الثالث سـة, وقد جاءت إحاديث الصحقحة بالغسؾ مرة مرة 

 .ض إطضاء ثالثا وبعضفا مرتقـ وبعضفا مرةوثالثا ثالثا وبع

فاختالففا دلقؾ طؾك جقاز ذلؽ كؾف وأن الثالث هل  :ق ل العؾؿ ء

وطؾك هذا يحؿؾ اختالف إحاديث ,الؽؿال والقاحدة تجزئ
(1)

. 

 وهق ,جقاز آقتصار طؾك الؿّرتقـ أ   حدـث ط د اهلل بـ زـد  قدل طؾك

 أكؿؾ مـ الؿرة وأدكك مـ الثالث.

مرًة مرًة يف بعض إوقات بقاًكا لؾجقاز,  ملسو هيلع هللا ىلصتقضل الـبل  الـقوي: ق ل

ومعؾقم أن الثالث أفضؾ, وهق الذي واضب طؾقف وتظاهرت بف إحاديث
(2)

. 

لؿرة القضقء ثالثا هق إكؿؾ وآقتصار طؾك ا :ققؾ :وق ل ال ـدي

 والؿرتقـ كان لبقان الجقاز.

أو لؿراطاة الحال يف آستعجال, أو قؾة الؿاء, وبقان الجقاز يؽػل  قؾت:

فقف إصالق الؼرآن
(3)

. 

*** 

                                     
(, 9/938(, شرح الزرقاين طؾيك الؿقصيل )3/156يـظر شرح الـقوي طؾك مسؾؿ ) (1)

 (.1/917كقؾ إوصار )

 (.7/991ك مسؾؿ )شرح الـقوي طؾ (2)

 (.1/161حاشقة السـدي طؾك ســ ابـ ماجف ) (3)
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َوَطـ َط  ر بـ َشِؼقؼ بـ َجؿرة -49
(1)

 ,َطـ أبل َوائِؾ, َطـ ُطثَْؿ ن  ,

ـَُخؾُِّؾ لحق َف :ملسو هيلع هللا ىلصَطـ الـ  ِل   .َرَواُه ابْـ َ  َجف, َوال ِّْرِ ِذيّ  .َأكف َ  َن 

ـُ حَ  ن.  ـَْؿة, َواْب ـُ ُخَز  َوَصّححُف اْب

ـُ  ِعقـ. .ُهَق أصّح َشْلٍء  ِل َهَذا اْلَ  ب :َوَق َل الُ َخ ِريُّ   وط  ر ضّعػف اْب

 .َوَق َل الـ َ  ئِّل: َلْقَس بِِف َبْلس

َٓ ـث ت َطـ الـ  ِل   . ِل َتْخِؾقؾ الؾِّْحَقة َحِدـٌث  ملسو هيلع هللا ىلصَوَق َل َأُبق َح تِؿ: 

 

ُؾ لحَقَ ف(  :ققلف ـَُخؾِّ  التَّخؾقؾ لف تػتان: :ق ل ابـ طثقؿقـ)

ا مـ ماء, ويجعؾف تحت إولك:  فا وَيْعُرَكفا حتك تتخؾََّؾ بف.أن يلخَذ كػًّ

َؾفا بلتابعف كالؿشط الث كقة: ا مـ ماء ويخؾِّ أن يلخذ كػًّ
(2)

 . 

أن »( طييـ أكييس 1/36وقييد وردت تييػة التخؾقييؾ فقؿييا رواه أبييق داود )

  ن إذا تقضل أخذذ  ػذ   ذـ  ذ ء  لدخؾذف تحذت حـؽذف وقذ ل: هؽذذا  ملسو هيلع هللا ىلص الـ ل

 .« أ رين ربل

إذا تقضل طرك طارضقف بعض  ملسو هيلع هللا ىلصكان رسقل اهلل » :وطـ ابـ طؿر, ق ل

                                     
(: جؿيزة, 184يف بعض الـسخ: حؿزة, ويف خالتة تيذهقب هتيذيب الؽؿيال )ص/ (1)

(, والجيرح 9983/الرتجؿية )6والصقاب: جؿرة كؿيا يف التياريخ الؽبقير لؾبخياري 

ؿشيييتبف (, وال9/556(, واإلكؿييال ٓبييـ ميياكقٓ )1851/الرتجؿيية )6والتعييديؾ 

 ( وغقرها.14/41(, وهتذيب الؽؿال )947لؾذهبل )ص/

(. واكظر اإلكصاف يف معرفة الراجح مـ 1/173الشرح الؿؿتع طؾك زاد الؿستؼـع ) (2)

 (. 97(, والروض الؿربع شرح زاد الؿستؼـع )ص/1/134الخالف )
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لؽـ  .(1/149رواه ابـ ماجف ) «العرك, ثؿ شّبؽ لحقتف بلتابعف مـ تحتفا

يف أساكقدها كالمٌ 
(1)

. 

هذه الؿؼقلة ٓ تعـل  ُهَق أصّح َشْلٍء  ِل َهَذا الْ َ ب( :)َوَق َل ال َُخ ِريُّ  :ققلف

لذا فؼد جاء يف العؾؾ الؽبقر لؾرتمذي  ,تصحقحف لؾحديث كؿا هق معؾقمٌ 

قؾُت  ,أتحُّ شلٍء طـدي يف التخؾقؾ حديُث طثؿان :ق ل ال خ ري :(33/)ص

ـٌ  :)أي ال ر ذي(  .إهنؿ يتؽؾؿقن يف هذا الحديث فؼال: هق حس

َٓ ـث ت َطـ الـ  ِل  :ققلف هذا هق رأي أكثر ..إلخ( .ملسو هيلع هللا ىلص)َوَق َل َأُبق َح تِؿ: 

 :(47/فؼد كؼؾ الؿصـِّػ يف تعؾقؼف طؾك العؾؾ ٓبـ أبل حاتؿ )ص .إئؿة

طـ أبل داود أكف قال: قؾت ٕحؿد بـ حـبؾ:  «العؾؾ»ل روى يف أن الخالَّ 

قال: تخؾقؾ الؾحقة قد روي فقف أحاديث, لقس يثبت مـفا  ؟تخؾقؾ الؾحقة

حديث, وأحسـ شلء فقفا: حديث شؼقؼ, طـ طثؿان
(2)

.  

لقس يف تخؾقؾ الؾحقة شلء تحقح :ويف رواـة ط د اهلل ق ل
(3)

.  

يف تخؾقؾ الؾحقة أحاديث لّقـة إساكقد :وق ل العؼقؾل
(4)

. 

                                     
 (. 1/189اكظر كقؾ إوصار ) (1)

 .7اكظر مسائؾ اإلمام أحؿد )رواية أبل داود( ص (2)

( أيًضا: روي يف تخؾقؾ الؾحقة أحاديث كثقيرة... 44)ص/ وق ل الؿصـِّػ يف تعؾقؼ ف

, وهيق مخيرج يف بعيض الؿسياكقد وأشفر إحاديث يف ذلؽ حيديث طثؿيان 

 والســ, وقد تححف غقر واحد مـ إئؿة, وضعػف غقر واحد مـفؿ.

 (.1/87التؾخقص الحبقر ) (3)

 (.9/3الضعػاء لؾعؼقؾل ) (4)
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كؾُّ هذا ٓ يصح, ولق تحَّ لؼؾـا بف :وق ل ابـ حزم
(1)

. 

أكف خؾؾ لحقتف يف وضقئف مـ وجقه  ملسو هيلع هللا ىلصروي طـ الـبل  :وق ل ابـ ط د ال ر

كؾفا ضعقػة
(2)

. 

ملسو هيلع هللا ىلصٓ يصح يف هذا الباب شلٌء طـ الـبل  :وق ل الؿقصؾل الحـػل
(3)

. 

 :جؿاطٌة مـ الصحابة ملسو هيلع هللا ىلصروى تخؾقؾ الؾحقة طـ الـبل  :وق ل الزـؾعل

طثؿان بـ طػان. وأكس بـ مالؽ. وطؿار بـ ياسر. وابـ طباس. وطائشة. 

وأبق أيقب. وابـ طؿر. وأبق أمامة. وطبد اهلل بـ أبل أوىف. وأبق الدرداء. 

وكعب بـ طؿرو. وأبق بؽرة. وجابر بـ طبد اهلل. وأم سؾؿة, وكؾفا مدخقلة, 

وأمثُؾفا حديث طثؿان
(4)

. 

إمر بالتخؾقؾ, إٓ أهنا أحاديث ما إحاديث وردت ب :وق ل الصـع ين

سؾؿت طـ اإلطالل والتضعقػ, فؾؿ تـتفض طؾك اإليجاب
(5)

. 

 :أ   حؽؿ تخؾقؾ الؾحقة  ؼد اخُ ؾػ  قف

الؾحقة إن كاكت خػقػة تصػ البشرة وجب غسؾ باصـفا.  :ق ل ابـ قدا ة

 وإن كاكت كثقػة لؿ يجب غسؾ ما تحتفا, ويستحب تخؾقؾفا.

: ابـ طؿر, وابـ طباس, والحسـ,   ن ـخؾؾ لحق فو ؿـ روي طـف أكف 

                                     
 (.1/989الؿحؾك بأثار ) (1)

 (.95/195(, التؿفقد )1/196آستذكار ) (2)

 (.955الؿغـل طـ الحػظ والؽتاب )ص/ (3)

 (.1/93كصب الراية ) (4)

 (.1/67سبؾ السالم ) (5)
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 وأكس, وابـ أبل لقؾك وططاء بـ السائب.

 .إذا ترك تخؾقؾ لحقتف طامدا أطاد وق ل إسح  :

يجب غسؾ باصـ شعقر القجف وإن كان كثقػا كؿا  وق ل طط ء وأبق ثقر:

يجب يف الجـابة: وٕكف ملمقر بغسؾ القجف يف القضقء كؿا أمر بغسؾف يف 

 ـابة, فؿا وجب يف أحدهؿا وجب يف أخر مثؾف.الج

.. ٕن اهلل .أن ذلؽ ٓ يجب, وٓ يجب التخؾقؾ و ذهب أ ثر أهؾ العؾؿ 

 ملسو هيلع هللا ىلصتعالك أمر بالغسؾ, ولؿ يذكر التخؾقؾ, وأكثر مـ حؽك وضقء رسقل اهلل 

لؿ يحؽف. ولق كان واجبا لؿا أخّؾ بف يف وضقء, ولق فعؾف يف كؾ وضقء لـؼؾف 

قءه أو أكثرهؿ, وتركف لذلؽ يدل طؾك أن غسؾ ما تحت كؾ مـ حؽك وض

كان كثقػ الؾحقة فال يبؾغ الؿاء ما  ملسو هيلع هللا ىلصالشعر الؽثقػ لقس بقاجب: ٕن الـبل 

تحت شعرها بدون التخؾقؾ والؿبالغة, وفعؾف لؾتخؾقؾ يف بعض أحقاكف يدل 

طؾك استحباب ذلؽ, واهلل أطؾؿ
(1)

. 

*** 

                                     
(, 1/135(, مختصر اختالف العؾؿاء )1/381(. واكظر إوسط )1/79الؿغـل ) (1)

(, بدائع الصـائع يف ترتقب الشرائع 1/14(, تحػة الػؼفاء )1/85الؿبسقط )

(, البقان والتحصقؾ 1/195(, الؿدوكة )1/991(, البـاية شرح الفداية )1/93)

الجؾقؾ يف شرح مختصر  (, مقاهب1/18(, بداية الؿجتفد وهناية الؿؼتصد )1/93)

(, مغـل الؿحتاج إلك معرفة 1/374(, الؿجؿقع شرح الؿفذب )1/188خؾقؾ )

(, 1/174(, شرح الزركشل طؾك مختصر الخرقل )1/195معاين ألػاظ الؿـفاج )

 (.1/134اإلكصاف )
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َوَطـ ِسذـَ ن بذـ ربقَعذة, َطذـ َشذْفرِ بذـ َحْقَشذب, َطذـ أبذل ُأَ  َ ذة, َأن  -51

ْأس»َقذذ َل:  ملسو هيلع هللا ىلص َرُسذذقل اهلل َوَ ذذ َن ـؿ ذذح َرأسذذف  ذذّرًة, َوـْؿَ ذذح  «إذكذذ ن  ذذـ الذذر 

ـِ   َرَواُه اْبـ َ  َجف. .الؿْلَقْق

 .َ  ئِّل: لَقَْس بِ لَْؼِقيّ َوسـَ ن: َرَوى لَُف ال َُخ ِرّي َحِدـثً  َ ْؼُروًك  بَِغقْرِهِ, َوَق َل الـ  

ة,  َئِؿ  ْٕ ـُ  ِعقـ َوَغقرهَؿ , َوتؽؾؿ  ِقِف غقر َواِحد  ـ ا َوشفُر: وّثؼف َأْحؿد, َواْب

 َوَرَوى لف ُ  ؾؿ َ ْؼُروًك  بَِغقْرِهِ.

َقاب َأن َقْقلف:   ْأس»َوالص  , َ َذلِؽ َ ْقُققٌف َطَؾك أبل ُأَ  َ ة «إذك ن  ـ الر 

اَرُقْطـِّل, َواهلل أطؾؿ  .َرَواُه َأُبق َداُود, َوَق َلُف الد 

 

ْأس(  :ققلف  ملسو هيلع هللا ىلصأي يف الحؽؿ الشرطل: إذ لؿ يبعث الـبل )إذك ن  ـ الر 

كذلؽ فنكف  ,لبقان الِخْؾؼة. ففل تابعة لؾرأس يف الحؽؿ فُتؿسح كؿا ُيؿسح

يعـل فال حاجة ٕخذ ماء مـػرد لفؿا,  :قال الؽتاين .يمخذ لفؿا ماٌء جديدٌ  ٓ

أو فقؿسحان وٓ يغسالن
(1)

. 

العؿؾ طؾك هذا طـد أكثر  :وقد اخ ؾػ العؾؿ ء يف هذا,  ؼ ل ال ر ذي

, ومـ بعدهؿ, أن إذكقـ مـ الرأس, وبف ملسو هيلع هللا ىلصأهؾ العؾؿ مـ أتحاب الـبل 

 يؼقل سػقان الثقري, وابـ الؿبارك, والشافعل, وأحؿد, وإسحاق.

ما أقبؾ مـ إذكقـ فؿـ القجف, وما أدبر فؿـ  أهؾ العؾؿ:وق ل بعض 

 الرأس.

                                     
 (. 1/346(. واكظر مرقاة الؿػاتقح شرح مشؽاة الؿصابقح )56كظؿ الؿتـاثر )ص/ (1)
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وأختييار أن يؿسييح مؼييّدمفؿا مييع القجييف, وممّخرهؿييا مييع  قذذ ل إسذذح  :

رأسف
(1)

. 

ـ مجييرى الييدمع مـفييا أو مؼييّدمفا ُمييقُق العييق ققلذذف: )وـؿ ذذُح الؿذذْلَقْقـ(

أجؿع أهؾ الؾغة أن الؿيقق والؿياق ميمخر العيقـ  ق ل إزهري: .ممّخرها أو

الذي يؾل إكػ
(2)

.  

. فالؿاق و ق , و ل   فؿقز,     :فقف ثالث لغات :وق ل الخط بل

يجؿع طؾك أماق, ومقق يجؿع طؾك الؿآقل
(3)

. 

( وابـ 1/953وقد ورد يف حديٍث أخرجف ابـ حبان يف الؿجروحقـ )

إذا تقضلتؿ  لشربقا »( وغقرهؿا بؾػظ: 1/556أبل حاتؿ يف طؾؾ الحديث )

رتي بـ ُطبقد وقد ضعػقه كؾفؿ وهق مـ حديث الَبخْ  «أطقـؽؿ  ـ الؿ ء

يؼقم بف حجة فال
(4)

. 

قال سؾقؿان بـ حرب,  :ق ل الدارقطـل)َ ْقُققٌف َطَؾك أبل ُأَ  َ ة(  :ققلف

غقر  ( مـ ققل أبل أمامةإذك ن  ـ الرأس) :ققلفإن  :طـ حؿاد بـ زيد

مرفقع, وهق الصقاب
(5)

. 

                                     
(, التؿفقد 1/198(, آستذكار )1/59(. واكظر معالؿ الســ )1/53ســ الرتمذي ) (1)

 (.3/173(, فقض الؼدير )4/36)

 (.1191(, الؼامقس الؿحقط )9/365يـظر هتذيب الؾغة ) (2)

 (.1/59معالؿ الســ ) (3)

 (.1/191كقؾ إوصار ) (4)

 (.1/159التحؼقؼ يف مسائؾ الخالف ) (5)
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 ملسو هيلع هللا ىلصقال قتقبة طـ حؿاد: ٓ أدري أهق مـ ققل الـبل  :وق ل ابـ الؼط ن

وهق الذي رواه طـف مسدد, وسؾقؿان,  -ففذا حؿاد  ؟مـ ققل أبل أمامة أو

ـْ هق -وقتقبة  ـْ ققل َم
 فؼد تحؼؼ الشؽ يف رفعف. ؟ٓ يدري مِ

وقد ّبقـف الدارقطـل  .أمامةوقد جزم سؾقؿان بـ حرب بلكف مـ ققل أبل 

حدثـا طبد اهلل بـ جعػر بـ خشقش, حدثـا يقسػ الؼطان,  (  ؼ ل:1/183)

حدثـا سؾقؿان بـ حرب, حدثـا حؿاد بـ زيد, طـ سـان بـ ربقعة, طـ شفر 

  ن إذا »فؼال:  ملسو هيلع هللا ىلصبـ حقشب, طـ أبل أمامة أكف وتػ وضقء رسقل اهلل 

 .«إذكان مـ الرأس» :ق ل أبق أ   ة. «تقضل   ح  لققف ب لؿ ء

إكؿا هق مـ ققل أبل أمامة,  «إذكان مـ الرأس» ق ل سؾقؿ ن بـ حرب:

أي أخطل -أو كؾؿة قالفا سؾقؿان  -فؿـ قال غقر هذا فؼد بّدل 
(1)

. 

هذا  ق ل ال ر ذي:فؼد  ,ثؿ إن الحديث بعد هذا قد ضّعػف أكثُر العؾؿاء

حديث لقس إسـاده بذاك الؼائؿ
(2)

. 

«خالتة إحؽام»يف  الـقويوضعػف 
(3)

. 

إن ضعػفا كثقر ٓ يـجرب بؽثرة الطرق وق ل ابـ الصلح:
(4)

. 

إكف مدرج وق ل الح  ظ:
(5)

. 

                                     
 (.9/981بقان القهؿ واإليفام يف كتاب إحؽام ) (1)

 (.1/53ســ الرتمذي ) (2)

(3) (1/111.) 

 (.34طؾقم الحديث )ص/ (4)

 (.1/99التؾخقص الحبقر ) (5)
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«تـؼقح التحؼقؼ»وّتقب الؿصـػ وقػف هـا, ويف 
(1)

. 

مـفؿ الصـعاين حقث  ,تؼقية الحديث بشقاهده وذهب بعض العؾؿ ء إلك

وإن كان يف أساكقده مؼال إٓ أن كثرة صرقف  «إذك ن  ـ الرأس»حديث:  :قال

يشّد بعضفا بعضا
(2)

, وإلباين
(3)

 واهلل أطؾؿ. ,وغقرهؿا 

*** 
َوَطـ ُشْعَ ة, َطـ ح قب بـ زـد, َطـ ط   د بـ َتِؿقؿ, َطـ ط د اهلل بـ  -51

ل, َ جعؾ ـْدُلُؽ ِذَراَطْقفِ  ملسو هيلع هللا ىلص َأن الـ  ِل :زـد َرَواُه َأْحؿُد,  .ُأتَِل بُِثؾثْل ُ دٍّ َ َ َقض 

ـَْؿة  ِل )َصِحقحف(  َوَأُبق ـُ ُخَز ْػُظ َلُف  -ـْعؾك, َواْب ـُ حَ  ن -َوالؾ   .َواْب

َؼُف الـ َ  ئِّل َوَغقره, َوَق َل َأُبق َح تِؿ: ُهَق َص لح :وح ِقب  .َوث 

 

(  :ققلف والؿّد يف  .أمدادٌ  :بضؿ الؿقؿ وتشديد الدال الؿفؿؾة, جؿع)ُ دٍّ

إتؾ: ربُع الصاع, وهق رصؾ وثؾث بالعراقل طـد الشافعل وأهؾ الحجاز, 

 ورصالن طـد أبل حـقػة وأهؾ العراق.

ٌر بلن يؿّد الرجؾ الؿعتدل يديف فقؿأل كػقف وققؾ : إن أتؾ الؿّد مؼدَّ

ا  .صعاما. ومـف سؿل ُمدًّ

تبار أن , طؾك اطاجرامً  544=  وب لؿؼ ـقس العصرـة  نن الؿّد ـ  وي

                                     
 (.1/18(. واكظر كصب الراية )1/954) (1)

 (.1/119(. واكظر تحػة إحقذي )1/69سبؾ السالم ) (2)

 (.143ح ســ أبل داود )رقؿ (, وتحق1/195يف إرواء الغؾقؾ ) (3)
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ْصُؾ ـ  وي =  و ؼدار الؿّد ب لؾ ر .جرامات 458=  الؿّد ِرْصٌؾ وُثُؾٌث, والرِّ

مؾ, أي ثالثة أرباع الؾرت 755
(1)

. 

, وأما حديث: ملسو هيلع هللا ىلصثؾثا الؿّد هق أقؾ ما روي أكف تقضل بف » :ق ل الصـع ين

 فال أتؾ لف. «أكف تقضل بثؾث  د»

  ن ـغ  ؾ  ملسو هيلع هللا ىلص أكف» :وجابر وقد تحح أبق زرطة مـ حديث طائشة

 .«ب لص ع وـ قضل ب لؿد

 .( كحقه مـ حديث سػقـة1/958سؾؿ )وأخرج م

 .«تقضل  ـ إك ء ـ ع رصؾقـ»( مـ حديث أكس: 1/94وأبق داود )

 .«ـجزئ يف القضقء رصلن»( بؾػظ: 9/557والرتمذي )

طـ اإلسراف  ملسو هيلع هللا ىلصوهل كؾفا قاضقة بالتخػقػ يف ماء القضقء, وقد طؾؿ هنقف 

يف الؿاء وإخباره أكف سقل ي ققم يعتدون يف القضقء, فؿـ جاوز ما قال الشارع أكف 

تحديد. ما هق ببعقد,  إن هذا تؼريب ٓ :وققل  ـ ق ليجزئ فؼد أسرف فقحرم, 

ع محاكاة أخالقف  «وآقتداء بف يف كؿقة ذلؽ ملسو هيلع هللا ىلصلؽـ إحسـ بالؿتشرِّ
(2)

. 

ْلُؽ هق)ـْدُلُؽ(  :ققلف لقتلكد مـ وتقل الؿاء  ,إمرار القد طؾك الَبَشَرة :الد 

 أو غقره إلقفا. 

                                     
(, 318(, الؼامقس الؿحيقط )ص/4/358يـظر الـفاية يف غريب الحديث وإثر ) (1)

(, بحيث يف تحقييؾ الؿيقازيـ والؿؽايقيؾ الشيرطقة إليك 999مختار الصحاح )ص/

الؿؼييادير الؿعاتييرة لؾشييقخ/طبد اهلل بييـ مـقييع مـشييقر يف مجؾيية البحييقث اإلسييالمقة 

 (.179( )ص/59العدد )

 (.1/68سبؾ السالم ) (2)
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ْلؽ ٕطضاء القضقء  ويف هذا دلقؾ طؾك  , و قف خلفمشروطقة الدَّ

فالجؿفقر طؾك أكف يؽػل يف غسؾ إطضاء يف القضقء والغسؾ جريان الؿاء 

 طؾك إطضاء وٓ يشرتط الدلؽ بؾ هق سـة لق تركف تحت صفارتف يف القضقء

 .والغسؾ, واكػرد مالؽ والؿزين باشرتاصف

ٕن الؿلمقر بف يف  :ومـ قال: ٓ يجب, قال ,فؿـ قال بقجقبف استدل هبذا

أية الَغْسؾ, ولقس الدلؽ مـ مسؿاه
(1)

. 

ـ َ  ئِّل َوَغقره, َوَق َل َأُبق َح تِؿ: ُهَق َص لح(  :)وح ِقب :ققلف َؼُف ال الحديث َوث 

هذا حديث تحقح طؾك شرط الشقخقـ ولؿ  :الحاكؿإسـاده تحقح, قال فقف 

يخرجاه
(2)

. 

  .( هبذا اإلسـاد1/196البقفؼل يف الســ الؽربى ) اوأخرجف أيًض 

(, مـ 1/196( ومـ صريؼف البقفؼل )1/93وأخرج أبق داود يف الســ )

صريؼ غـدر محؿد بـ جعػر, طـ شعبة, طـ حبقب بـ زيد, طـ طباد بـ 

.. الحديث. وكؼؾ البقفؼل طـ .ملسو هيلع هللا ىلصتؿقؿ, طـ جدتف, وهل أم طؿارة أن الـبل 

أبل زرطة الرازي ققلف: الصحقح طـدي حديث غـدر
(3)

. 

*** 

                                     
(, فييتح البيياري ٓبييـ حجيير 3/999( و)3/157يـظيير شييرح الـييقوي طؾييك مسييؾؿ ) (1)

(, طيييقن الؿعبيييقد 1/68(, سيييبؾ السيييالم )3/199(, طؿيييدة الؼييياري )1/359)

(1/196.) 

 (.1/943الؿستدرك ) (2)

 (.1/68(, سبؾ السالم )3/364اكظر تحقح ابـ حبان الؿحؼؼ ) (3)
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ـَْرة »َوَطـ ُكَعقؿ الُؿْجِؿر َق َل:  -52 ـُْت َأَب  ُهَر ل, َ غ ؾ  َرَأ ـَ َقض 

ـََده اْلُقْؿـَك َح  ك أْشَرَع  ِل اْلَعُضد, ثؿ  غ ؾ  َوجفف,  لس غ اْلُقُضقء, ثؿ  غ ؾ 

ـََده اْلُقْ َرى َح  ك أْشَرَع  ِل اْلَعُضد, ثؿ    ح بَرأسف, ثؿ  غ ؾ رجَؾف اْلُقْؿـَك 

ْشَرَع  ِل ال    , ثؿ  َق َل: َح  ك أْشَرَع  ِل ال    , ثؿ  غ ؾ رجَؾف اْلُقْ َرى َح  ك أ

ـُْت َرُسقَل اهلل  ل ملسو هيلع هللا ىلصَهَؽَذا َرَأ َأْكُ ُؿ الُغرُّ »: ملسو هيلع هللا ىلص, َوَق َل: َق َل َرُسقُل اهلل «ـَ َقض 

َتُف  ـْ إس  غ اْلقُضقء, َ ؿـ اْسَ َط َع ِ ـُْؽؿ  ؾُقطِْؾ ُغر  ـَْقَم اْلِؼَق َ ة ِ  ؾقَن  الؿَحج 

 َرَواُه ُ  ؾؿ. «وَتْحجْقَؾفُ 

ـَْرة  -53 ـًْض   ـ َحِدـث ُكَعْقؿ, َأكف َرَأى َأَب  ُهَر ل,  َوَرَوى َأ ـَ َقض 

, ثؿ  غ ؾ رجَؾْقِف َح  ك رَ َع إَِلك  ـِ ـَ ؾُغ اْلَؿـْؽَِ ْق ـَدـِف َح  ك َ  َد  َ غ ؾ َوجَفف َو

ـَْقَم ا» :ـَُؼقل ملسو هيلع هللا ىلص َسِؿعُت َرُسقَل اهلل :ال   َقْقـ, ثؿ  َق َل   اْلِؼَق َ ة ُغر  إِن  أ  ِل ـْلتقَن 

تف َ ْؾقْػَعْؾ  ـُطِقَؾ ُغر  ـَ  ـ أَثر اْلقُضقء, َ ؿـ اْسَ َط َع ِ ـُْؽؿ َأن  ؾق  .«ُ َحج 

َٓ َأْدِري  :َوَق َل ُكعقؿ :َوَرَوى اإِلَ  ُم َأْحؿُد َحِدـَث ُكعقؿ َوَزاد  ِقفِ  -54

تف َ ْؾقْػَعؾ» َقْقلف: ـُطِقؾ ُغر  ـْ َققل َرُسقل اهلل  « ـ اْسَ َط َع ِ ـُْؽؿ َأن  , َأو  ـ ملسو هيلع هللا ىلصِ 

ـَْرة  !؟َققل أبل ُهَر

 

إسؽان الجقؿ هق بضؿ الؿقؿ إولك و :ق ل الـقوي)ُكَعقؿ الُؿْجِؿر(  :ققلف

 وكسر الؿقؿ الثاكقة.

ر بػتح الجقؿ وـؼ ل:  وتشديد الؿقؿ الثاكقة الؿؽسقرة. الؿَجؿِّ

ر مسجد رسقل اهلل  وققؾ لف الؿْجِؿر: ر  ملسو هيلع هللا ىلصٕكف كان ُيجؿِّ ره. والؿجؿِّ أي ُيبخِّ
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تػة لعبد اهلل, ويطؾؼ طؾك ابـف كعقؿ مجاًزا, واهلل أطؾؿ
(1)

. 

 .معـاه أدخؾ الَغْسؾ فقف( )َح  ك أْشَرَع  ِل اْلَعُضد :ققلف

ؾقَن(  :ققلف  بقاٌض يف جبفة الػرس.  :الُغّرة :ق ل أهؾ الؾغة)َأْك ُُؿ الُغرُّ الؿَحج 

 بقاٌض يف يديفا ورجؾقفا. :وال حجقؾ

ل الـقُر الذي يؽقن طؾك مقاضع القضقء يقم الؼقامة  :ق ل العؾؿ ء ُسؿِّ

غرًة وتحجقاًل تشبقًفا بغّرة الػرس
(2)

. 

ـْ إس  غ اْلقُضقء :ققلف مـ هـا سببقة أي بسبب إسباغ الُقضقء, فعؾؿ ( )ِ 

 .الُقضقءهبذا أن الرافضة غقر داخؾقـ يف هذا الحديث: ٕهنؿ ٓ يسبغقن 

وددت أين قد رأـت »أكف قال:  ملسو هيلع هللا ىلصيف الصحقح طـ الـبل » :ق ل شقخ اإلسلم 

إخقاين, ق لقا: أَول ـ  إخقاكؽ ـ  رسقل اهلل؟ ق ل: أك ؿ أصح بل, وإخقاكـ  الذــ 

لؿ ـلتقا بعد, ق لقا:  قػ تعرف  ـ لؿ ـلت بعد  ـ أ  ؽ ـ  رسقل اهلل ق ل: 

 ؟ حّجؾة بقـ ضفرْي خقؾ ُدْهٍؿ بُْفٍؿ أٓ ـعرف خقؾفأرأـ ؿ لق أن رجل لف خقؾ غرٌّ 

ا  حّجؾقـ   ـ القضقء, ق لقا: بؾك ـ  رسقل اهلل ق ل:  نكفؿ ـلتقن ـقم الؼق  ة غر 

الحديث «وأك   رصفؿ طؾك الحقض
(3)

. 

                                     
(, إحؽييام إحؽييام شييرح طؿييدة إحؽييام 3/134شييرح الـييقوي طؾييك مسييؾؿ ) (1)

(1/99.) 

(, الـفاييية يف غريييب الحييديث 9/131يـظيير مشييارق إكييقار طؾييك تييحاح أثييار ) (2)

( الؿصييييباح الؿـقيييير 3/134(, شييييرح الـييييقوي طؾييييك مسييييؾؿ )3/354وإثيييير )

(9/445.) 

 .( طـ أبل هريرة 1/918أخرجف مسؾؿ يف تحقحف ) (3)
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ففذا يبّقـ أن كؾ مـ تقضل وغسؾ وجفف ويديف ورجؾقف, فنكف مـ الغر 

بطقن أقدامفا, وٓ أطؼاهبا فال يؽقكقن مـ .. والرافضة ٓ تغسؾ .الؿحّجؾقـ

.. فنن الحجؾة ٓ تؽقن يف ضفر الؼدم, وإكؿا الحجؾة .الؿحّجؾقـ يف إرجؾ

وقد ثبت يف الصحقحقـ .يف الرجؾ كالحجؾة يف القد
(1)

أكف قال:  ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبل  

 .«وـؾ لألطؼ ب, وبطقن إقدام  ـ الـ ر»

لؿعة يف يده أو رجؾف لؿ يؽـ  ومعؾقم أن الَػَرَس لق لؿ يؽـ البقاض إٓ

محجال, وإكؿا الحجؾة بقاض القد أو الرجؾ, فؿـ لؿ يغسؾ الرجؾقـ إلك 

بريًئا مـف  ملسو هيلع هللا ىلصالؽعبقـ لؿ يؽـ مـ الؿحجؾقـ, فقؽقن قائُد الغّر الؿحجؾقـ 

«كائـا مـ كان
(2)

. 

تعؾقييُؼ إميير بنصاليية الغييرة والتحجقييؾ ..( .)َ ؿذذـ اْسذذَ َط َع ِ ذذـُْؽؿ :ققلذذف

بآستطاطة قريـة قاضقة بعدم القجقب, ولفذا لؿ يذهب إلك إيجابف أحٌد ميـ 

إئؿة
(3)

. 

حة باستحباب تطقيؾ الغرة والتحجقؾ.» :ق ل الـقوي  هذه إحاديث مصرِّ

هق غسؾ شلٍء مـ مؼدم الرأس وما  :أ   تطقـؾ الغرة  ؼ ل أصح بـ 

 كؿال القجف. طؾك الجزء الذي يجب غسؾف ٓستقؼان ايجاوز القجف زائدً 

ففق غسؾ ما فقق الؿرفؼقـ والؽعبقـ وهذا مستحب  وأ   تطقـؾ ال حجقؾ

                                     
( كالهؿيا ميـ 1/914( ومسيؾؿ يف تيحقحف )1/99أخرجف البخاري يف تحقحف ) (1)

 .حديث طبد اهلل بـ طؿرو 
 ( بتصرف يسقر.7/388مـفاج السـة الـبقية ) (2)

 (. 1/194كقؾ إوصار ) (3)



177 

 

177 ُ
 
رح ُُالش  ش   ُالمي  محر  

ل
ُا اب   ررُلكت 

 :واخ ؾػقا يف قدر الؿ  حب طؾك أوجفبال خالف بقـ أتحابـا, 

 الؿرفؼقـ والؽعبقـ مـ غقر تقققت.أكف يستحب الزيادة فقق  :أحده 

 لعضد والساق.يستحب إلك كصػ ا :والث ين

 الؿـؽبقـ والركبتقـ.يستحب إلك  والث لث:

وأما دطقى اإلمام أبل الحسـ ابـ بطال الؿالؽل والؼاضل طقاض اتػاق  

العؾؿاء طؾك أكف ٓ يستحب الزيادة فقق الؿرفؼ والؽعب فباصؾة, وكقػ 

! ؟وأبل هريرة  ملسو هيلع هللا ىلصتصح دطقاهؿا وقد ثبت فعؾ ذلؽ طـ رسقل اهلل 

ولق خالػ فقف مخالػ كان  ,وهق مذهبـا ٓ خالف فقف طـدكا كؿا ذكركاه

 محجقًجا هبذه الســ الصحقحة الصريحة

 « ـ زاد طؾك هذا أو كؼص  ؼد أس ء وضؾؿ» :ملسو هيلع هللا ىلصوأما احتجاجفؿا بؼقلف  

«فال يصح: ٕن الؿراد مـ زاد يف طدد الؿرات واهلل أطؾؿ
(1)

.  

ـُ تقؿقة قاطدًة مفؿًة يف  ,يف بعض ما قالف الـقويُّ كظرٌ  :قؾُت  فؼد ذكر اب

حاد الصحابة, يف جـس العبادات ما ُيـؼؾ طـ آ»:  حقث ق لهذا, 

اإلباحات أو اإليجابات أو التحريؿات, إذا لؿ يقافؼف غقره مـ الصحابة  أو

يخالػف ٓ يقافؼف, لؿ يؽـ فعؾف سـة يجب  ملسو هيلع هللا ىلصطؾقف, وكان ما ثبت طـ الـبل 

ومؿا طؾك الؿسؾؿقـ اتباطفا, بؾ غايتف أن يؽقن ذلؽ مؿا يسقغ فقف آجتفاد, 

 تـازطت فقف إمة, فقجب رده إلك اهلل والرسقل.

                                     
(, كقييؾ 1/155التؾخييقص الحبقيير ) (. واكظيير3/135شييرح الـييقوي طؾييك مسييؾؿ ) (1)

 (.1/193إوصار )
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مثؾ ما كان ابـ طؿر يدخؾ الؿاء يف طقـقف يف القضقء,  ولفذا كظ ئر  ثقرة:

 .اويلخذ ٕذكقف ماًء جديدً 

مـ استطاع »: و  ن أبق هرـرة ـغ ؾ ـدـف إلك العضد يف القضقء وـؼقل

 .«أن يطقؾ غرتف فؾقػعؾ

 .«هق مقضع الغّؾ »: وـؼقل وروي طـف أكف   ن ـؿ ح طـؼف

لفؿا, فؼد خالػفؿ يف ذلؽ  افنن هذا وإن استحبف صائػة مـ العؾؿاء اتباطً 

سائر الصحابة لؿ يؽقكقا يتقضمون هؽذا, والقضقء الثابت  وق لقا:آخرون 

الذي يف الصحقحقـ وغقرهؿا مـ غقر وجف لقس فقف أخذ ماء جديد  ملسو هيلع هللا ىلصطـف 

قـ والؽعبقـ, وٓ مسح العـؼ, وٓ قال لألذكقـ, وٓ غسؾ ما زاد طؾك الؿرفؼ

. بؾ هذا مـ كالم أبل هريرة, «مـ استطاع أن يطقؾ غرتف فؾقػعؾ»: ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

إكؽؿ تلتقن ـقم الؼق  ة »: ملسو هيلع هللا ىلصيف بعض إحاديث, وإكؿا قال الـبل  اجاء مدرًج 

« حجؾقـ  ـ آث ر القضقء اغرً 
(1)

 . 

مـ »: هرـرة  ؼ ل أبقيتقضل, حتك يشرع يف العضد والساق,  ملسو هيلع هللا ىلصوكان 

وضـ مـ ضـ أن غسؾ العضد مـ إصالة  .«استطاع أن يطقؾ غرتف فؾقػعؾ

الغرة, وهذا ٓ معـك لف: فنن الغرة يف القجف ٓ يف القد والرجؾ, وإكؿا يف القد 

والرجؾ الحجؾة. والغرة ٓ يؿؽـ إصالتفا, فنن القجف يغسؾ كؾف, ٓ يغسؾ 

«ب إصالتفا, وإصالتفا مثؾةالرأس, وٓ غرة يف الرأس, والحجؾة ٓ يستح
(2)

. 

                                     
 تؼدم تخريجف. (1)

 (.1/917قاطدة جؾقؾة يف التقسؾ والقسقؾة ) (2)
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ففق شلٌء تلّولف, وخالػف فقف  أما فعؾ أبك هريرة » :وق ل ابـ الؼقؿ

إصالة الغرة, وإن كاكت  :وهذه الؿ للة تؾّؼب بؿ للةغقره, يـؽروكف طؾقف, 

 الغرة يف القجف خاتة.

 :وقد اخ ؾػ الػؼف ء يف ذلؽ, و قف  رواـ  ن طـ اإل  م أحؿد

بق حـقػة والشافعل, واختارها إصالتفا, وهبا قال أيستحب  إحداهؿ :

 الربكات ابـ تقؿقة وغقره. أبق

 العباس. لٓ يستحب, وهل مذهب مالؽ, وهل اختقار شقخـا أب والث كقة:

قال: قال رسقل اهلل  فالؿستحبقن يحتجقن بحديث أبك هريرة 

ـقم الؼق  ة  ـ أثر القضقء,  ؿـ اس ط ع  ـؽؿ  أك ؿ الغّر الؿحجؾقن»: ملسو هيلع هللا ىلص

متػؼ طؾقف, وٕن الحؾقة تبؾغ مـ الؿممـ حقث يبؾغ  « ؾقطؾ غرتف وتحجقؾف

 القضقء.

إن اهلل حد حدودا  ل »: ملسو هيلع هللا ىلص: قال رسقل اهلل ق ل الـ  قن للس ح  ب

«تع دوه 
(1)

واهلل سبحاكف قد حّد الؿرفؼقـ والؽعبقـ, فال يـبغل تعديفؿا.  ,

وٕن ذلؽ  .لؿ يـؼؾ مـ كؼؾ طـف وضقءه أكف تعداهؿا ملسو هيلع هللا ىلصوٕن رسقل اهلل 

                                     
( والؽبقر 7/966( وإوسط )9/949أخرجف الطرباين يف الؿعجؿ الصغقر ) (1)

( 5/396يف الســ ) (, والدارقطـل169( وابـ الؿؼرئ يف الؿعجؿ )ص/99/999)

(, والبقفؼل يف 9/17(, وأبق كعقؿ يف حؾقة إولقاء )4/199والحاكؿ يف الؿستدرك )

( طـ أبل ثعؾبة الخشـل 9/965( وابـ طساكر يف الؿعجؿ )15/91الســ الؽربى )

/(, وتحؼقؼف 17, ويف سـده اكؼطاع, وقد ضعػف إلباين يف غاية الؿرام )ص

 غقرها مـ كتبف.( و1/69مشؽاة الؿصابقح )
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وٕن فاطؾف إكؿا يػعؾف قربة وطبادة, والعبادات مبـاها  .أتؾ القسقاس ومادتف

وهذا مؿا  ,وٕن ذلؽ ذريعة إلك الغسؾ إلك الػخذ وإلك الؽتػ .طؾك اإلتباع

مرة واحدة. وٕن هذا مـ الغؾق,  وأتحابف لؿ يػعؾقه وٓ ملسو هيلع هللا ىلصيعؾؿ أن الـبل 

«إـ  ؿ والغؾق يف الدــ»: ملسو هيلع هللا ىلصوقد قال 
(1)

وٕكف تعؿؼ, وهق مـفل طـف. وٕكف  .

 .طضق مـ أطضاء الطفارة, فؽره مجاوزتف كالقجف

وأما الحديث فراويف طـ أبل هريرة رضل اهلل تعالك طـف كعقُؿ الؿجؿر, 

ٓ أدرى ققلف: فؿـ استطاع مـؽؿ أن يطقؾ غرتف فؾقػعؾ, مـ ققل »وقد قال: 

, روى ذلؽ طـف اإلمام أحؿد «؟, أو مـ ققل أبل هريرة ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

«(14/137يف الؿسـد )
(2)

. 

بؾ هل مـ كالم  ملسو هيلع هللا ىلصهذه الجؿؾة لقست مـ كالم الـبل » :وق ل ابـ طثقؿقـ

, ولقست بصحقحة مـ جفة الحؽؿ الشرطل: ٕن ضاهرها أبل هريرة 

وهذا غقر مؿؽـ: فالقجف  !أن اإلكسان يؿؽـف أن يطقؾ غرتف يعـل يطقؾ وجفف

محدد مـ إذن إلك إذن, ومـ مـحـك الجبفة إلك أسػؾ الؾحقة, وهذا مؿا 

قالفا اجتفادا كؿا أشار  لجؿؾة مـ كالم أبل هريرة يدل طؾك أن هذه ا

إلك ذلؽ ابـ الؼقؿ يف الـقكقة
(3)

 :ق ل 

                                     
( وغقرهؿييا 3/355(, وأحؿييد يف الؿسييـد )9/1558أخرجييف ابييـ ماجييف يف سييــف ) (1)

 بنسـاد تحقح طؾك شرط مسؾؿ.

 (.1/181إغاثة الؾفػان مـ مصايد الشقطان ) (2)

 (.331الؽافقة الشافقة )ص/ (3)
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 وأبذذذق هرـذذذرة قذذذ ل ذا  ذذذـ  ق ذذذف
 

  غذذذذذدا ـؿّقذذذذذزه أولذذذذذق العر ذذذذذ ن 
 

ـٍ   وإص لذذذة الُغذذذّراِت لذذذقس بؿؿؽذذذ
 

 أـًضذذذذذ  وهذذذذذذا واضذذذذذح ال  قذذذذذ ن 
 

إلك لؽـ طؾك كؾ حال ما فرضف اهلل طؾقـا أن كغسؾ القجقه وإيدي 

الؿرافؼ وإرجؾ إلك الؽعبقـ هذا هق مـتفك القضقء, وكػك فخًرا أن يل ي 

«ا مـ أجسادهؿ مـ أثر القضقء كقرً الـاس يقم الؼقامة وهذه الؿقاضع تتألٕ
(1)

. 

*** 
َوَرَوى ُ  ذذؾٌؿ, َطذذـ ُقَ ْقَ ذذة, َطذذـ خؾذذػ بذذـ َخؾقَػذذة, َطذذـ أبذذل َ  لذذؽ  -55

َْشَجِعّل, َطـ أبل َحذ ِزم َقذ َل  ْٕ ذَرة  :ا ـْ ذُل   ـذُت َخْؾذَػ أبذل ُهَر َوُهذَق ـَ َقض 

ذذَده َح  ذذك ت ؾذذغ إبَطذذف, َ ؼؾذذت َلذذفُ  ـَ ذذَلة, َ َؽذذ َن ـؿذذدُّ  ذذَرة, َ ذذ  َهذذَذا  :لؾص  ـْ ذذ  َأَبذذ  ُهَر ـَ

وَخ َأْكُ ؿ َه ُهـَ ؟اْلقُضقءُ  ـَ  بـْل َ رُّ ذلُت !! َق َل:  ! َلق طؾؿذُت َأكُؽذْؿ َه ُهـَذ  َ ذ  َتَقض 

َت ؾذُغ اْلِحْؾقذُة  ذـ اْلُؿذم ـ » :ـَُؼذقل ملسو هيلع هللا ىلصِؿعُت خؾقؾل َرُسقَل اهلل َهَذا اْلقُضقَء, َس 

 .«َحْقُث ـ ُؾغ اْلقُضقءُ 

 

وَخ( :ققلف ـَ  بـْل َ رُّ وخ )  .اء وتشديد الراء وبالخاء الؿعجؿةفبػتح الػ َ رُّ

بعد إسحاق  بؾغـا أن فروخ كان مـ ولد إبراهقؿ  ق ل الؾقث:

البالد, هؽذا  وإسؿاطقؾ, فؽثر كسؾف وكؿا طدده فَقَلَد العجؿ الذيـ يف وسط

 حؽاه إزهري طـف.

                                     
(. واكظر سؾسيؾة إحادييث الضيعقػة والؿقضيقطة 5/15شرح رياض الصالحقـ ) (1)

(3/157.) 
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الؿقالل وكان خطابف ٕبل حازم وقد أراد أبق هرـرة هـ 
(1)

. 

ذذلُت َهذَذا اْلقُضذذقَء( :ققلذف قذذ ل الؼ ضذذل  )َلذذق طؾؿذذُت َأكُؽذْؿ َه ُهـَذذ  َ ذذ  َتَقض 

ققلف هذا ما قالف إٓ ٕكيف ٓ يـبغيل لؿيـ ُيؼتيدى بيف إذا تيرّخص يف أميٍر  :طق ض

لضرورٍة, أو تشّدد فقف لقسقسٍة, أو ٓطتؼاده يف ذلؽ مذهًبا شّذ بف طـ الـاس, 

يرتّخصييقا برخصييتف لغقيير ضييرورة,  أن يػعؾييف بحضييرة العاميية الجفؾيية: لييئال

ما تشّدد فقف هق الػرض الالزم يعتؼدوا أن أو
(2)

. 

فؼد  ,هق اجتفاٌد خاٌص بف كؿا تؼدم الذي فعؾف أبق هريرة  وهذا

جاء يف صريؼ أخرى طـ يحقك بـ أيقب البجؾل طـ أبل زرطة قال: دخؾت 

طؾك أبل هريرة فتقضل إلك مـؽبقف, وإلك ركبتف, فؼؾت لف: أٓ تؽتػل بؿا 

يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصفرض اهلل طؾقؽ مـ هذا؟ قال: بؾك, ولؽـل سؿعت رسقل اهلل 

«الحؾقة   ؾغ القضقء,  لح  ت أن ـزـدين يف حؾق ل  ؾغ »
(3)

. 

: فنن الحؾقة إكؿا تؽقن زيـة يف  ذلؽ  نن الحدـث ٓ ـدل طؾك اإلص لة

 .الساطد والؿعصؿ ٓ يف العضد والؽتػ

                                     
(, الـفاييية يف غريييب الحييديث 9/168يـظيير مشييارق إكييقار طؾييك تييحاح أثييار ) (1)

( تاج 3/44(, لسان العرب )3/145(, شرح الـقوي طؾك مسؾؿ )3/495وإثر )

 (.7/314العروس )

( بتصيرف. واكظير شيرح الـيقوي طؾيك 9/31سيؾؿ )إكؿال الؿعؾؿ شيرح تيحقح م (2)

 (.3/145مسؾؿ )

(: حيدثـا ابيـ الؿبيارك طيـ يحقيك بيف. 1/45« )الؿصيـػ»أخرجف ابـ أبيل شيقبة يف  (3)

( قيال إلبياين: وهيذا سيـد جقيد. اكظير 1/943« )تحقحف»وطؾؼف طـف أبق طقاكة يف 

حؿيد بيـ (, فتاوى ورسائؾ سيؿاحة الشيقخ م1/556سؾسؾة إحاديث الصحقحة )

 (.9/61إبراهقؿ آل الشقخ )
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وأما حديث الحؾقة, فالحؾقة الؿزيِّـة ما كان يف محّؾف, فنذا  :ق ل ابـ الؼقؿ

جاوز محّؾف لؿ تؽـ زيـة
(1)

. 

 .أي: البقاض)َت ؾُغ اْلِحْؾقُة  ـ اْلُؿم ـ(  :ققلف

 .الزيـة يف الجـة :وققؾ

 .الؿراد أن حؾل الؿممـ يف الجـة يصؾ ما يصؾف ماء الطفارة :وققؾ

الحؾقة هـا التحجقؾ: ٕكف العالمة الػارقة بقـ هذه إمة  وق ل أبق ط قد:

وجزم بف الزمخشري .وغقرها
(2)

. 

الحؾقة يقم الؼقامة يحّؾك هبا الرجال والـساء, يؾبس  :وق ل ابـ طثقؿقـ

 [91]اإلكسان: ﴾ېئ ۈئ ۈئ ۆئ﴿الرجال والـساء حؾقًة مـ ذهب وفضة ولملم 

ففؿ يحّؾقن هبذه  [93]الحج: ﴾ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ﴿

.. فققم الؼقامة تبؾغ الحؾقة مـ الؿممـ .ذهب وفضة ولملم :إكقاع الثالثة

حقث يبؾغ القضقء, إذن كؾ الذراع يؽقن مؿؾقًء حؾقًة مـ ذهب وفضة 

فضقؾة القضقء حقث تؽقن مقاضعف يقم الؼقامة يحّؾك  وهذا ـدل طؾكولملم, 

هبا اإلكسان يف الجـة
(3)

. 

                                     
(. واكظيير حييادي إرواح إلييك بييالد 1/181إغاثيية الؾفػييان مييـ مصييايد الشييقطان ) (1)

 (.951إفراح )ص/

(, مرقاة الؿػاتقح شيرح مشيؽاة 99/79يـظر طؿدة الؼاري شرح تحقح البخاري ) (2)

(, دلقييؾ الػييالحقـ لطييرق ريييياض 3/997(, فييقض الؼييدير )1/351الؿصييابقح )

 (.6/513لصالحقـ )ا

 ( بتصرف.5/15شرح رياض الصالحقـ ) (3)
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 .يعـل حقث يصؾ ماء القضقء)َحْقُث ـ ُؾغ اْلقُضقُء(  :ققلف

*** 
ؾف,  ملسو هيلع هللا ىلصَ  َن الـ  ِل  :َق َلت َوَطـ َط ئَِشة  -56 ـُ  ِل تـعُّ ـُعج ُف ال  َقؿُّ

ؾف, َوُصُفقره, َو ِل َشْلكف ُ ؾف  ُ   ػؼ َطَؾْقِف. .َوتَرجُّ

 

(  :ققلف ـُ ـُعج ُف ال  قَؿُّ يعـل يسره ويستحسـ البداءة بالقؿقـ يف كؾ شلء)
(1)

. 

ؾف :ققلف : البداءة و عـك ال قّؿـ يف ال ـعؾ لبس الـعؾ. :ال ـعؾ( ) ِل تـعُّ

 بالرجؾ القؿـك.

ؾف(  :ققلف  تسريح الشعر. :ال رجؾ)َوتَرجُّ

ح. ق ل الفروي: ؾ, أي مسرَّ  شعر مرجَّ

ؾف ص حُ ف: شعر َرِجٌؾ وَرْجٌؾ, وق ل ُ راع حف ودهـفوقد رج  : إذا سرَّ
(2)

. 

تسريحف : البداءة بالشؼ إيؿـ مـ الرأس يف و عـك ال قّؿـ يف ال رجؾ 

ودهـف
(3)

. 

: البداءة بالقد القؿـك و عـك ال قّؿـ يف الطفقر .أي تطّفره( )َوُصُفقره :ققلف

والرجؾ القؿـك يف القضقء. وبالشؼ إيؿـ يف الغسؾ
(4)

.  

                                     
 (.4/179الؿصدر كػسف ) (1)

(, تػسقر غرييب ميا يف الصيحقحقـ لؾحؿقيدي 5/359الؿحؽؿ والؿحقط إطظؿ ) (2)

 (.11/975(, لسان العرب )345)ص/

 (. 1/91إحؽام إحؽام شرح طؿدة إحؽام ) (3)

 (.1/91الؿصدر كػسف ) (4)
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ولق بدأ يف الطفارة بؿقاسره قبؾ مقامـف كان تاركا  :ق ل شقخ اإلسلم 

تحقحا مـ غقر كزاع أطؾؿف بقـ إئؿة لالختقار وكان وضقءه
(1)

. 

هذا تعؿقٌؿ بعد تخصقص: فنن دخقل الخالء ( )َو ِل َشْلكف ُ ؾف :ققلف

والخروج مـ الؿسجد, يبدأ فقفؿا بالقسار, وكذلؽ ما يشاهبفؿا
(2)

. 

يف  ولؾحديث صريؼ أخرى طـ طائشة, أخرجف أبق داود :ق ل إل  ين

( مـ صريؼ طبد القهاب بـ ططاء طـ 6/965( وأحؿد )1/8) «الطفارة»

  كت ـد »سعقد طـ أبل معشر طـ إبراهقؿ طـ أبل إسقد طـ طائشة بؾػظ: 

و  كت القؿـك لقضقئف  ,الق رى لخلئف و     ن  ـ أذى ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

وسـده تحقح كؿا قال الـقوي والعراقل .«ولؿطعؿف
(3)

.  

. لؽـفا شاذة«وسقا ف» :(4/75وزاد أبق داود )
(4)

. 

استحباب البداءة بشؼ الرأس إيؿـ يف الرتجؾ,  الحدـث دلقؾ طؾك

والغسؾ, والحؾؼ, وبالؿقامـ يف القضقء, والغسؾ, وإكؾ, والشرب, وغقر 

 ذلؽ.

( يدل طؾك استحباب ـعج فأن لػظ ) وهذه الدٓلة لؾحدـث   ـقة طؾك

 .وهق الصحقح ,ذلؽ شرًطا

كؾ فعؾ يحبف اهلل أو رسقلف, ففق يدل طؾك مشروطقتف  ق ل الصـع ين:

                                     
 (.39/959مجؿقع الػتاوى ) (1)

 (.1/75(, سبؾ السالم )1/99إحؽام إحؽام شرح طؿدة إحؽام ) (2)

 (.1/131إرواء الغؾقؾ ) (3)

 (.5845يـظر سؾسؾة إحاديث الضعقػة رقؿ ) (4)
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ْركة بقـ اإليجاب والـدب لؾشِّ
(1)

. 

هذه قاطدة مستؿرة يف الشرع وهل أن ما كان مـ باب  ق ل الـقوي:

التؽريؿ والتشريػ كؾبس الثقب والسراويؾ والخػ ودخقل الؿسجد 

وهق  -والسقاك وآكتحال وتؼؾقؿ إضػار وقص الشارب وترجقؾ الشعر 

وكتػ اإلبط وحؾؼ الرأس والسالم مـ الصالة وغسؾ أطضاء الطفارة  -مشطف 

 والخروج مـ الخالء وإكؾ والشرب والؿصافحة واستالم الحجر إسقد

 .وغقر ذلؽ مؿا هق يف معـاه يستحب التقامـ فقف

وأما ما كان بضده كدخقل الخالء والخروج مـ الؿسجد وآمتخاط 

ب والسراويؾ والخػ وما أشبف ذلؽ فقستحب التقاسر وآستـجاء وخؾع الثق

وذلؽ كؾف لؽرامة القؿقـ وشرففا واهلل أطؾؿ فقف
(2)

. 

*** 
َل َ ؿ َح  ملسو هيلع هللا ىلصَأن الـ  ِل  :َوَطـ اْبـ اْلُؿغقَرة بـ ُشْعَ ة, َطـ َأبِقف -57 َتَقض 

ـِ  ْق  َرَواُه ُ  ؾؿ. .بـ صق ف َوَطَؾك اْلِعَؿ َ ة, وطؾك اْلُخػ 

 

َعِر الذي يف مؼّدم الـ ِصَقُة والـ  ص ةُ  )َ ؿ َح بـ صق ف( :ققلف : ُقَصاُص الشَّ

الرأس
(3)

. 

                                     
 (.1/71سبؾ السالم ) (1)

(, 15/319(. واكظر فيتح البياري ٓبيـ حجير )3/165شرح الـقوي طؾك مسؾؿ ) (2)

 (.9/155(, مرطاة الؿػاتقح )1/71سبؾ السالم )

 (. 1339اكظر الؼامقس الؿحقط )ص/ (3)
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ما ُيدار وُيربط طؾك الرأس  :وهلطؿائؿ.  :جؿعف )َوَطَؾك اْلِعَؿ َ ة(  :ققلف

مـ قؿاٍش وكحقه, دون ما ُيقضع بدون إدارٍة وٓ ربٍط, كالغرتة والشؿاغ 

 والطربقش والَؼَؾـُْسقة وكحقها. 

أكييف مسييح طؾييك الـاتييقة وأكؿييؾ طؾييك العؿاميية, ومسييح طؾييك  والؿعـذذك

 ا.الخػقـ أيًض 

وذلؽ إذا  ,وقد جاء التخػقػ مـ الشارع يف الؿسح طؾقفا لؿشؼة كزطفا

كان قد اطتّؿ ِطّؿَة العرب فال يستطقع كزطفا يف كؾ وقٍت, فتصقر كالخػقـ, 

 ,طؾك العؿامةغقر أكف يحتاج إلك مسح الؼؾقؾ مـ الرأس, ثؿ يؽؿؾ الؿسح 

 طؾك العؿامة فؼط إذا كاكت تغطل الرأس كؾف. أو

إن ذلؽ يف العؿائؿ التل طؾك السـة,  ق ل ص ئػة  ـفؿ اإل  م أحؿد: :تنبيه

ويف ذات  .وهل العؿائؿ التل تدار تحت الذقـ: ٕهنا السـة: وٕكف يشؼ خؾعفا

 .الذؤابة بال تؾحيّل خالف

إن ذلؽ يف العؿائؿ مطؾًؼا :وق ل ص ئػة  ـفؿ إسح   بـ راهقـف
(1)

. 

(  :ققلف ـِ ْق واْلُخػ لؾبعقر كالحافر لْؾػرس, َوَما  ,تثـقة ُخػ  )وطؾك اْلُخػ 

جؾ مـ جؾٍد َرقِقٍؼ  ْكَسان, َوَما ُيؾَبس فِل الرِّ  .أَتاب إَْرض مـ َباصِـ قدم اإْلِ

ُجقع َرَجَع بخػل حـقـويف الؿثؾ ) ( يْضرب ِطـْد اْلَقْلس مـ اْلَحاجة َوالرُّ

                                     
(, وقاطدة تتضؿـ ذكير مالبيس الـبيل 9/78اكظر الـفاية يف غريب الحديث وإثر ) (1)

 (.55وسالحف ودوابف ٓبـ تقؿقة )ص/
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بالخقبة )ج( خػاف وأخػاف
(1)

. 

 .ار طؾك مسح الـاتقةطدم جقاز آقتص والحدـث دلقٌؾ طؾك

يجقز آقتصار طؾقفا وق ل أبق حـقػة:
(2)

. 

وأما حديث الؿغقرة بـ شعبة, فعـد أحؿد وغقره مـ فؼفاء  :ق ل ابـ تقؿقة

الحديث: يجقز الؿسح طؾك العؿامة, لألحاديث الصحقحة الثابتة يف ذلؽ. 

وإذا مسح طـده بـاتقتف وكؿؾ الباقل بعؿامتف أجزأه ذلؽ طـده بال ريب, وأما 

ف مالؽ: فال جقاب لف طـ الحديث إٓ أن يحؿؾف طؾك أكف كان معذورا ٓ يؿؽـ

كشػ الرأس, فتقؿؿ طؾك العؿامة لؾعذر, ومـ فعؾ ما جاءت بف السـة مـ 

الؿسح بـاتقتف وطؿامتف أجزأه مع العذر بال كزاع, وأجزأه بدون العذر طـد 

الثالثة
(3)

. 

يف حديٍث واحٍد أكف اقتصر طؾك مسح  ملسو هيلع هللا ىلصلؿ يصحَّ طـف  :وق ل ابـ الؼقؿ

ؾ طؾك العؿامة .. وكان .بعض رأسف البتة, ولؽـ كان إذا مسح بـاتقتف كؿَّ

 ,يؿسح طؾك رأسف تارة, وطؾك العؿامة تارة, وطؾك الـاتقة والعؿامة تارة

وأما اقتصاره طؾك الـاتقة مجردة فؾؿ يحػظ طـف
(4)

. 

                                     
(, الؿعجييؿ 1/156(, جؿفييرة الؾغيية )931(, الػييرق )ص/4/143يـظيير العييقـ ) (1)

 (.1/947القسقط )

(, الفداييية يف 1/4(, بييدائع الصييـائع يف ترتقييب الشييرائع )1/9يـظيير تحػيية الػؼفيياء ) (2)

 (.1/15شرح بداية الؿبتدي )

 (.1/978الػتاوى الؽربى ) (3)

 ( بتصرف.1/186زاد الؿعاد ) (4)
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طؾك العؿامة مؼتصًرا طؾقفا ومع الـاتقة, وثبت طـف  ملسو هيلع هللا ىلصومسح   :وق ل أـًض 

وأمًرا يف طدة أحاديث, لؽـ يف قضايا أطقان يحتؿؾ أن تؽقن خاتة  ذلؽ فعاًل 

واهلل أطؾؿ ,بحال الحاجة والضرورة, ويحتؿؾ العؿقم كالخػقـ وهق أضفر
(1)

.  

 .(71يف شرح الحديث رقؿ ) اوسقل ي الؽالم طؾك الؿسح طؾك العؿامة أيًض 

*** 
ـِ زـد -58 ُل, َ لخذ ُٕذكقف َ  ًء  :َوَطـ ط ِد اهللِ ب َأكف َرَأى َرُسقَل اهلل ـَ َقض 

ـَة اْلَفْقَثؿ بـ َخ ِرَجة, َطـ  .ِخلَف الَؿ ء ال ِذي َأخذ لرأسف َرَواُه اْلَ ْقَفِؼلُّ  ـ ِرَوا

ْكَص ِرّي, َطـ َأبِقف,  ْٕ اْبـ وهب, َطـ َطْؿرو بـ اْلَح ِرث, َطـ ح   ن بـ َواسع ا

 َهَذا إِْسـَ د َصِحقح. :َطـ ط د اهلل بـ زـد, وَق َل 

َأكذذف َرَأى » :َوَرَواُه ُ  ذذؾؿ َطذذـ غقذذر َواِحذذٍد, َطذذـ ابذذـ وهذذب, َوَلػُظذذف -59

ل َ ذ ر ُوُضقَءه, َق َل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َرُسقل ـَذده :َتَقض   .َو  َح بَِرْأِسذِف بَِؿذ ٍء غقذرِ  ضذِؾ 

ـِ  ُُذَكْق ْٕ  .أصحُّ  ـ ال ِذي ق َؾف َهَذا :, َق َل اْلَ ْقَفِؼلّ «َولؿ ـذ ر ا

 

 ؟اخ ؾػ العؾؿ ء هؾ ُتؿ ح إذك ن ب ؼقة   ء الرأس أو بؿ ٍء جدـدٍ 

 .أكف يمخذ لفؿا ماٌء جديدٌ   ذهب   لؽ والش  عل وأحؿد وأبق ثقر إلك 

أهنؿا يؿسحان مع الرأس بؿاٍء  وذهب الثقري وأبق حـقػة وغقرهؿ  إلك 

وروي هذا طـ جؿاطة مـ الصحابة والتابعقـ .واحدٍ 
(2)

. 

                                     
 (.1/199ف )الؿصدر كػس (1)

(, 1/47(, الؿحقط الربهاين يف الػؼف الـعؿاين )1/44يـظر اختالف إئؿة العؾؿاء ) (2)
= 



190 

 

ُ
 
رح ُُالش  ش   ُالمي  محر  

ل
ُا اب   ررُلكت 

 .َهَذا إِْسـَاٌد َتِحقٌح  :ق ل ال قفؼل .اح ّج إولقن بؿ  يف هذا الحدـث 

إسـاده ضاهره الصحة الح  ظ:وق ل 
(1)

.  

( بسـٍد تحقٍح طـ كافع طـ ابـ طؿر 1/34وبؿا روى مالؽ يف الؿقصل )

 .أكف كان إذا تقضل يلخذ الؿاء بلتبعقف ٕذكقف

أكف رأى يف رواية ابـ الؿؼربي طـ  «اإلمام»لؽـ ذكر ابـ دققؼ العقد يف  

رأسف بؿ ٍء غقر  ضؾ و  ح بابـ قتقبة طـ حرمؾة بنسـاد البقفؼل ما لػظف: )

 .( ولؿ يذكر إذكقــدـف

( طـ ابـ سؾؿ طـ 3/366كذا هق يف تحقح ابـ حبان ) ق ل الح  ظ:

( طـ طؾل بـ خشرم طـ ابـ وهب1/55حرمؾة, وكذا رواه الرتمذي )
(2)

.  

وترح الحافظ يف بؾقغ الؿرام
(3)

بعد أن ذكر حديث البقفؼل السابؼ أن  

و  ح برأسف بؿ ء غقر  ضؾ الؿحػقظ ما طـد مسؾؿ مـ هذا القجف بؾػظ: )

 .(ـدـف

قد ترح البقفؼل بلكف أتح كؿا سبؼ, ومعـك ذلؽ أن  :وق ل إل  ين

, «بؾقغ الؿرام»الؾػظ إول شاذ, وقد ترح بشذوذه الحافظ ابـ حجر يف 

                                     = 
(, 1/83(, هناية الؿطؾب يف دراية الؿذهب )1/98البحر الرائؼ شرح كـز الدقائؼ )

(, الؿحرر يف 1/79(, الؿغـل )1/71(, الؽايف )1/414الؿجؿقع شرح الؿفذب )

 (. 1/19الػؼف )

 (.1/89التؾخقص الحبقر ) (1)

 (.1/95الؿصدر كػسف ) (2)

 (.49حديث رقؿ ) (3)
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وٓ شؽ يف ذلؽ طـدي
(1)

. 

أج ب الؼ ئؾقن أكفؿ  ـؿ ح ن بؿ ء الرأس بؿ  سؾػ  ـ إطلل هذا و

فقققػ طؾك ما ثبت مـ مسحفؿا مع الرأس كؿا يف حديث  ق لقا: .الحدـث

 ابـ طباس والربّقع وغقرهؿا.

 نذا   ح برأسف خرجت الخط ـ   ـ رأسف » :(1/74) ويف ســ الـ  ئل

وٕن الذيـ  .مسؿك الرأسدخقلفؿا يف وهذا ـدل طؾك  «ح ك تخرج  ـ أذكقف

 ق ل ابـ ط  س: -ذكروا أكف مسح رأسف وأذكقف  ملسو هيلع هللا ىلصوتػقا وضقء رسقل اهلل 

: ق ل ابـ الؿـذرولؿ يذكروا أكف أخذ لفؿا ماء جديدا.  -بغرفة واحدة 

.«ملسو هيلع هللا ىلصمْسُحُفؿا بؿاٍء جديٍد غقُر مقجقٍد يف إخبار طـ الـبل »
(2)

. 

وكان يؿسح ضاهرهؿا  يؿسح أذكقف مع رأسف, ملسو هيلع هللا ىلصكان  :ق ل ابـ الؼقؿ

وباصـفؿا, ولؿ يثبت طـف أكف أخذ لفؿا ماًء جديًدا, وإكؿا تحَّ ذلؽ طـ ابـ 

طؿر
(3)

. 

: أكف ٓ يقجد يف السـة ما يقجب أخذ ماء خلصة الؼقل :وق ل إل  ين

جديد لألذكقـ فقؿسحفؿا بؿاء الرأس, كؿا يجقز أن يؿسح الرأس بؿاء يديف 

مسح  ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل »الباقل طؾقفؿا بعد غسؾفؿا, لحديث الربقع بـت معقذ: 

                                     
(. واكظيير تييحقح أبييل داود 9/494سؾسييؾة إحاديييث الضييعقػة والؿقضييقطة ) (1)

(1/956.) 

(, تحػيية 1/954(, كقييؾ إوصييار )1/195يـظيير شييرح طؿييدة الػؼييف ٓبييـ تقؿقيية ) (2)

 (.1/199إحقذي )

 (.1/187زاد الؿعاد ) (3)
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. أخرجف أبق داود وغقره بسـد حسـ كؿا بقـتف «برأسف مـ فضؾ ماء كان يف يده

«ودتحقح أبل دا»يف 
(1)

. 

*** 
 :َق َل  ؟ـَ  َك ِل  اهلل َحدثـِل َطـ اْلقُضقء :قؾت :َوَطـ َطْؿرو بـ َطَ َ َة َق َل  -61

ُب َوُضقَءه» ـَ   َ   ِ ـُْؽؿ رجٌؾ ـؼرِّ ْت َخَط  ٓ  َخر  ـَ  ـشُؼ  قـْ ثُر, إِ  ُقؿْضؿُض, و

ـَ  َوجِفف  ْت َخَط  ٓ  َخر  َوجفف َو ِقِف وخق ِشقِؿِف, ثؿ  إِذا غ ؾ َوجَفُف َ َؿ  أ ره اهلل إِ

ـِْف  ـََد ـَ   ْت َخَط  ٓ  َخر  ـِْف إَِلك اْلؿْر ؼقـ إِ َد ـَ  ـ َأْصَراف لحق ف َ َع الَؿ ء, ثؿ  ـغ ُؾ 

ـَ  َرأِسف  ـ َأْصَراف شعره َ َع  ـ  ْت َخَط  ٓ  َخر  أك  ؾف َ َع الَؿ ء, ثؿ  ـؿ ح َرأسف إِ

ـَ  رجَؾْقِف  ـ أك  ؾف َ َع الَؿ ء,  ْت َخَط  ٓ  َخر  ـِ إِ الَؿ ء, ثؿ  ـغ ؾ َقَدَ ْقِف إَِلك اْلَؽْعَ ْق

ده بِ ل ِذي ُهَق َلُف أهٌؾ, و ّرَغ قؾَ ف َ نِن ُهَق َق َم َ َصّؾك َ َحؿَد اهللَ َوَأْثـَك َطَؾْقِف و ج  

فُ  هلل  ـَْقَم َولدْتف أ ُّ ٓ  اْكَصرف  ـ خطقئ ف َ َفْقَئ ف   .َرَواُه ُ  ؾٌؿ َهَؽَذا .«إِ

ـَْؿة  ِل )َصِحقحف(, َو ِقف ـُ ُخَز َ َؿ  » :َوَرَواُه اإِلَ  ُم َأْحؿُد  ِل )ُ ْ ـده(, َواْب

 بعد غ ؾ الرجَؾْقـ. «أ ره اهلل َتَع َلك

 

 .اقتصر الؿصـػ مـف هـا طؾك مقضع الشاهد ,هذا جزٌء مـ حديٍث صقيؾٍ 

ًٓ 839وقد أخرجف مسؾؿ برقؿ )  وفقف قصٌة. ( وغقُره مطّق

قال » :-( 98/939كؿا طـد أحؿد يف الؿسـد ) -وقد جاء يف آخره 

, ملسو هيلع هللا ىلص: يا طؿرو بـ طبسة, اكظر ما تؼقل, أسؿعت هذا مـ رسقل اهلل أمامة أبق

طؿرو بـ طبسة: يا أبا أمامة, أُيعطك هذا الرجؾ كؾف يف مؼامف؟ قال: فؼال 

                                     
 (.9/494سؾسؾة إحاديث الضعقػة والؿقضقطة ) (1)
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كربت سـل, ورق طظؿل, واقرتب أجؾل, وما بل مـ حاجة أن أكذب  لؼد

إٓ مرة أو مرتقـ  ملسو هيلع هللا ىلصوطؾك رسقلف, لق لؿ أسؿعف مـ رسقل اهلل  طؾك اهلل 

 .«ثالثا, لؼد سؿعتف سبع مرات أو أكثر مـ ذلؽ وأ

 .والحدـث  ـ أح دـث  ض ئؾ القضقء الدالة طؾك طظؿ شلكف

إذا »( وغقره بؾػظ: 1/915ومثؾف حديث أبل هريرة مرفقطا طـد مسؾؿ )

 غ ؾ وجفف خرج  ـ وجفف  ؾ خطقئة  -أو الؿم ـ  -تقضل الع د الؿ ؾؿ 

,  نذا غ ؾ ـدـف خرج  ـ -آخر قطر الؿ ء أو  ع  -كظر إلقف  بعقـقف  ع الؿ ء 

,  نذا غ ؾ -ـدـف  ؾ خطقئة   ن بطش ف  ـداه  ع الؿ ء أو  ع آخر قطر الؿ ء 

 -أو  ع آخر قطر الؿ ء  -رجؾقف خرجت  ؾ خطقئة  ش ف  رجله  ع الؿ ء 

 .«ح ك ـخرج كؼق   ـ الذكقب

 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ( أن رسقل 1/74ومثؾف حديث طبد اهلل الصـابحل طـد الـسائل )

إذا تقضل الع د الؿم ـ   ؿضؿض خرجت الخط ـ   ـ  قف,  نذا اس ـثر »قال: 

خرجت الخط ـ   ـ أكػف,  نذا غ ؾ وجفف خرجت الخط ـ   ـ وجفف ح ك 

تخرج  ـ تحت أشػ ر طقـقف,  نذا غ ؾ ـدـف خرجت الخط ـ   ـ ـدـف ح ك 

أسف ح ك تخرج  ـ تحت أضػ ر ـدـف,  نذا   ح برأسف خرجت الخط ـ   ـ ر

تخرج  ـ أذكقف,  نذا غ ؾ رجؾقف خرجت الخط ـ   ـ رجؾقف ح ك تخرج  ـ 

, إلك غقر «تحت أضػ ر رجؾقف, ثؿ   ن  شقف إلك الؿ جد وصلتف ك  ؾة لف

ذلؽ مـ الـصقص
(1)

. 

                                     
(, كقييؾ 46واكظيير اختقييار إولييك يف شييرح حييديث اختصييام الؿييأل إطؾييك )ص/ (1)

 (.1/186إوصار )
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ـَ  ْت َخَط  ٓ  َخر  ( بالخاء, َخّرتهؽذا رواه أكثر الرواة )..( .ققلف: )إِ

بالجقؿ( َجَرت) :ورواه بعضفؿ فؼال
(1)

. 

: السييؼقط, أو مييـ طؾييق  إلييك والَخذذرُّ والُخذذرورُ سييؼطت,  و عـذذك خذذّرت

ُسْػؾٍ 
(2)

. 

الؿجاز طـ الغػران: ٕن ذلؽ  والؿراد ب لخرور والخروج  ع الؿ ء

مختص بإجسام, والخطايا لقست متجّسؿة
(3)

. 

 جؿع خقشقم, وهق أطؾك إكػ. :الخق شقؿ)وخق ِشقِؿِف(  :ققلف

 يف أتؾ إكػ بقـف وبقـ الدماغ. الخقاشقؿ ِطظاٌم ِرقاٌق  :وققؾ

وققؾ غقر ذلؽ
(4)

 .وقد تؼدم ,

أن غسؾف فرض   قف إش رة إلك( )ثؿ  إِذا غ ؾ َوجَفُف َ َؿ  أ ره اهلل :ققلف

أو بؿعـك  .[6]الؿائدة: ﴾پ پ پ پ ٻ ٻ﴿ :بلمره تعالك

ابدأوا بؿ  بدأ اهلل »طـد إرادة السعل  ملسو هيلع هللا ىلصكؿا أمره اهلل أن يبدأ بغسؾف كؿا قال 

«تع لك بف
(5)

. 

                                     
 (.6/117يـظر شرح الـقوي طؾك مسؾؿ ) (1)

( الؿحؽييؿ والؿحييقط إطظييؿ 9/643(, الصييحاح )6/999يـظيير هتييذيب الؾغيية ) (2)

(4/558.) 

 (.1/186كقؾ إوصار ) (3)

 (.6/117شرح الـقوي طؾك مسؾؿ ) (4)

والحيديث هبيذا الؾػيظ  ( بتصيرف.9/893مرقاة الؿػاتقح شرح مشؽاة الؿصيابقح ) (5)

 (.61( وسقل ي يف شرح الحديث رقؿ )5/936أخرجف الـسائل يف ســف )
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ده بِ ل ِذي ُهَق َلُف أهٌؾ( :ققلف أي: طّظؿف بالؼؾب والؾسان, مؿا يؾقؼ  )و ج 

بعظؿة جؿالف وجاللة جاللف وهباء كؿالف, ففق تعؿقؿ بعد تعؿقؿ, أو بعد 

تخصقص, وجعؾف ابـ حجر لؿزيد التلكقد واإلصـاب
(1)

.  

أي: جعؾف حاضًرا هلل وغائًبا طؿا سقاه يف تالتف ( )و ّرَغ قؾَ ف هلل  :ققلف

وحال مـاجاتف
(2)

. 

ُف( ـَْقَم َولدْتف أ ُّ ٓ  اْكَصرف  ـ خطقئ ف َ َفْقَئ ف  الؿراد  :ق ل الـقوي ققلف: )إِ

( أن 1/959بالخطايا الصغائر كؿا يف حديث أبل هريرة الذي أخرجف مسؾؿ )

الصؾقات الخؿس, والجؿعة إلك الجؿعة, ور ض ن »كان يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

«إلك ر ض ن,  ؽػرات    بقـفـ إذا اج ـب الؽ  ئر
(3)

. 

ضاهر إحاديث العؿقم, والتخصقص بؿا وقع  :وتعّؼ ف الشق  ين  ؼ ل

(    اج ـ ت الؽ  ئر( وبؾػظ: )   لؿ تغش الؽ  ئريف إحاديث إخر بؾػظ: )

مـ شّراح الحديث وغقرهؿقد ذهب إلقف جؿاطة 
(4)

. 

ضاهره غػران الؽبائر والصغائر إٓ أن الصغائر  :وق ل  ل طؾل ق ري

محؼؼة والؽبائر بالؿشقئة مؼقدة
(5)

. 

أن داخؾ الػؿ وإكػ لقس مـ القجف حقث بّقـ  ويف الحدـث دلقٌؾ طؾك

                                     
 الؿصدر كػسف بتصرف. (1)

 الؿصدر كػسف بتصرف. (2)

 ( بتصرف.6/117شرح الـقوي طؾك مسؾؿ ) (3)

 (.1/186كقؾ إوصار ) (4)

 (.9/893مرقاة الؿػاتقح شرح مشؽاة الؿصابقح ) (5)
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أن غسؾ القجف الؿلمقر بف غقُرهؿا
(1)

. 

ْت مـ الؾحقة لؼقلف فقف: )أوجب غسؾ الؿسرتسؾ  لؿـو قف دلقٌؾ  ٓ  َخر  إِ

ـَ  َوجِفف  ـ َأْصَراف لحق ف َ َع الَؿ ء ( وهق مذهب الشافعل يف إحدى َخَط 

الروايات طـف, وفقف خالف
(2)

. 

مسح الرأس كّؾف: حقث بّقـ أن الؿسح الؿلمقر بف يشتؿؾ  و قف دلقٌؾ طؾك

طؾك وتقل الؿاء إلك أصراف الشعر
(3)

. 

وجقب الرتتقب يف القضقء ٕكف وتػف مرتبا, وقال يف   ؿ  ـدل طؾك

«كؿا أمره اهلل »مقاضع مـف: 
(4)

. 

 .ؿاء كافة أن القاجب غسؾ الرجؾقـلؿذهب العؾ و قف دلقٌؾ 

 .القاجب مسحفؿا :وق ل الشقعة اإل   قة

 .هق مخقر وق ل ابـ جرـر:

يجب الغسؾ والؿسح وق ل بعض الظ هرـة:
(5)

  .وقد تؼدم الؽالم طؾقف ,

 *** 
د, َطـ َأبِقف, َطـ َج بر -61 َ ذ ر الَحِدـث  ِل  , َوَطـ َجْعَػر بـ ُ َحؿ 

ة الـ  ِل  َػ  َق َل:  ملسو هيلع هللا ىلصحج   ﴾ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ﴿»َو ِقف: َ َؾؿ   دك   ـ الص 

                                     
 (.1/196الؿـتؼك لؾؿجد ابـ تقؿقة ) (1)

 (.1/186كقؾ إوصار ) (2)

 (.1/196الؿـتؼك لؾؿجد ابـ تقؿقة ) (3)

 الؿصدر كػسف. (4)

 (.6/117شرح الـقوي طؾك مسؾؿ ) (5)
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َ ر. .«ابدُؤوا بَِؿ  بََدَأ اهللُ بِفِ  ْٕ  َهَؽَذا َرَواُه الـ َ  ئِّل بِنِْسـَ دٍ َصِحقٍح بِِصقَغة ا

ـْض   ـ غقر َوجٍف َطـ َجْعَػر, بِِصقَغة اْلَخَ ر   «َك دأُ »َوَرَواُه ُ  ؾؿ َوالـ َ  ئِّل َأ

 ., َوُهَق الَصِحقح«َأْبَدأُ »و

 

 ,مـ يرى وجقب الرتتقب يف َغسؾ أطضاء الُقضقءهذا الحدـث اس دّل بف 

 وهق مذهب الشافعل, وأحؿد, وإسحاق, وأبل ثقر وغقرهؿ.

 يف مقضعف. ٓ يجزئف القضقء غقر مرتب حتك يغسؾ كالًّ  :ق لقا

بدأ بالصػا ٕكف  ملسو هيلع هللا ىلصبلن القاو قد تؽقن لؾرتتقب بدلقؾ أن الـبل  واح جقا

 ًٓ آية القضقء, فنكف قد ذكرت فقف أطضاء  ايف أية, ومثؾفا أيًض  الؿذكقر أو

 .[77]الحج: ﴾ڳ ڳ﴿القضقء طؾك الرتتقب. وكؼقلف تعالك: 

طدم وجقب الرتتقب, مـفؿ ططاء, وسعقد بـ  أخرى إلكوذه ت ص ئػٌة 

الؿسقب, والـخعل, وإلقف ذهب مالؽ, والؾقث, والثقري, وسائر الؽقفققـ, 

 .طـ طؾل, وابـ مسعقد, وابـ طباس وإوزاطل, والؿزين ويروى

ٕن حؼقؼة القاو يف لسان العرب الجؿع وآشرتاك دون التعؼقب,  :ق لقا

 هق ققل سقبقيف.والتؼديؿ, والتلخقر, و

 ,[196]البؼرة: ﴾ڭ ڭ ڭ ۓ﴿ بؼقلف تعالك: واس دلقا طؾك ذلؽ

فبدأ بالحج قبؾ العؿرة, وجائز طـد الجؿقع أن يعتؿر الرجؾ قبؾ الحج, 

وجائز لؿـ وجب  [43]البؼرة: ﴾ں ڱ ڱ ڱ﴿وكذلؽ ققلف: 

طؾقف إخراج زكاة يف وقت تالٍة أن يبدأ بالزكاة, ثؿ يصؾل الصالة يف وقتفا 
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الجؿقع, ومثؾف كثقر يف الؼرآن وكالم العرب, فؾق قال: )أطط زيًدا وطؿًرا طـد 

ديـاًرا( لتبادر الػفؿ مـ ذلؽ الجؿع بقـفؿا يف العطاء, ولؿ يػفؿ مـف تؼديؿ 

أحدهؿا طؾك أخر يف العطاء
(1)

. 

, وهييق والذذذي ـظفذذر أن  ذذ  ذهذذب إلقذذف الؼذذ ئؾقن بقجذذقب ال رتقذذب أرجذذح

 .إحقط

وأما تؼديؿ غسؾ القجف ثؿ القد ثؿ مسح الرأس ثؿ  :ق ل ابـ الؼقؿ

وهق الشافعل  -الرجؾقـ يف القضقء فؿـ يؼقل إن هذا الرتتقب واجب 

فأية طـدهؿ اقتضت التؼديؿ  -ومـ وافؼفؿا  وأحؿد بـ حـبؾ 

 :ا لؼرائـ طديدةوجقبً 

أكف أدخؾ مؿسقحا بقـ مغسقلقـ وَقَطَع الـظقر طـ كظقره, ولق : أحده 

الجؿع الؿطؾؼ لؽان الؿـاسب أن يذكر الؿغسقٓت متسؼة يف الـظؿ أريد 

والؿؿسقح بعدها, فؾؿا طدل إلك ذلؽ دل طؾك وجقب ترتقبفا طؾك القجف 

 الذي ذكره اهلل.

أن هذه إفعال هل أجزاُء فعٍؾ واحٍد ملمقٍر بف وهق القضقء, : الث ين

حد يحصؾ مـ فدخؾت القاو طاصػة ٕجزائف بعضفا طؾك بعض, والػعؾ القا

ارتباط أجزائف بعضفا ببعض فدخؾت القاو بقـ إجزاء لؾربط فلفادت 

                                     
(, كشيييػ الؿشيييؽؾ ميييـ حيييديث 9/85(, التؿفقيييد )1/144يـظييير آسيييتذكار ) (1)

( مرقاة الؿػاتقح 1/916(, شرح تحقح البخاري ٓبـ بطال )3/64الصحقحقـ )

 (.9/475(, شرح الزرقاين طؾك الؿقصل )5/1767)
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الرتتقب, إذ هق الربط الؿذكقر يف أية. وٓ يؾزم مـ كقهنا ٓ تػقد الرتتقب 

 [43]البؼرة:  ﴾ں ڱ ڱ ڱ﴿بقـ أفعال ٓ ارتباط بقـفا كحق 

الؿقضع  ا ببعض, فتلمؾ هذآ تػقده بقـ أجزاِء فعٍؾ مرتبطٍة بعضف أن

قاو لؾرتتقب, وأكثر إتقلققـ وهذا أحد إققال الثالثة يف إفادة ال ولطػف,

يعرفقكف وٓ يحؽقكف, وهق ققل ابـ أبل مقسك مـ أتحاب أحؿد, ولعؾف  ٓ

 أرجح إققال.

أن لبداءة الرب تعالك بالقجف دون سائر إطضاء خاتقة فقجب  :الث لث

 اهلل تعالك ويمخر ما قدمف اهلل. ما اطتربه مراطاهتا وأن ٓ تؾغك وهتدر, فقفدر

إلك أن ما قدمف اهلل فنكف يـبغل تؼديؿف وٓ يمخر بؾ  ملسو هيلع هللا ىلصوقد أشار الـبل 

يؼدم ما قدمف اهلل ويمخر ما أخره اهلل تعالك فؾؿا صاف بقـ الصػا والؿروة بدأ 

( ومالؽ 3/957ه الرتمذي )روا «ك دأ بؿ  بدأ اهلل تع لك بف»بالصػا وقال: 

(1/379). 

 .( كحقه9/886وأخرج مسؾؿ )

 .طؾك إمر «ابدأوا بؿ  بدأ اهلل بف» :(5/936ويف رواية لؾـسائل )

فال يـبغل تلخقره  , ذلؽ بؽقن اهلل تعالك بدأ بففتلمؾ بداءتف بالصػا معؾاًل 

كحـ كبدأ بؿا بدأ اهلل بف, وٓ يجقز  :وهؽذا يؼقل الؿرتِّبقن لؾقضقء سقاء

 تلخقر ما قدمف اهلل تعالك, ويتعقـ البداءة بؿا بدأ اهلل تعالك بف.

طؾك القضقء  ملسو هيلع هللا ىلصلؿقاضبة الؿبقِّـ طـ اهلل تعالك مراَده  وهذا هق الصقاب

الؿرتب فاتػؼ جؿقع مـ كؼؾ طـف وضقَءه كؾفؿ طؾك إيؼاطف مرتبا, ولؿ يـؼؾ 
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رتتقب مرة واحدة, بؾ كان هذا وضقءه إلك أن فارق طـف أحد قط أكف أخؾ بال

الدكقا لؿ يؼدم مـف ممخرا ولؿ يمخر مـف مؼدما قط, وٓ يؼدر أحد أن يـؼؾ طـف 

  بنسـاد تحقح وٓ حسـ وٓ ضعقػ.خالف ذلؽ ٓ

فؾق كان القضقء الؿـؽقس مشروطا لػعؾف ولق يف طؿره مرة واحدة لقبقـ 

جقازه ٕمتف وهذا بحؿد اهلل أوضح
(1)

. 

أفاد هذا الحديث أن ما بدأ اهلل بف ذكرا كبتدئ بف فعال, فنن  :وق ل الصـع ين

كالمف كالم حؽقؿ ٓ يبدأ ذكرا إٓ بؿا يستحؼ البداءة بف فعال, فنكف مؼتضك 

 .البالغة

إهنؿ أي العرب يؼدمقن ما هؿ بشلكف أهؿ, وهؿ بف  ولذا ق ل سق قـف:

أطـك, فنن الؾػظ طام, والعام ٓ يؼتصر طؾك سببف, أطـل بؿا بدأ اهلل بف: ٕن 

مقتقلة, والؿقتقٓت مـ ألػاظ العؿقم, وآية القضقء وهل  «  »كؾؿة 

 ﴾ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ﴿ :ققلف تعالك

فقجب البداءة  «بؿ  بدأ اهلل بفابدأوا » :ملسو هيلع هللا ىلصداخؾة تحت إمر بؼقلف  [6]الؿائدة:

بغسؾ القجف, ثؿ ما بعده طؾك الرتتقب, وإن كاكت أية لؿ تػد تؼديؿ القؿـك 

طؾك القسرى مـ القديـ والرجؾقـ
(2)

. 

*** 

                                     
( ليف 191الصالة وأحؽام تاركفا )ص/ (. واكظر9/189( و)1/75بدائع الػقائد ) (1)

 أيًضا.

 (.1/73سبؾ السالم ) (2)
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َوَطـ َبِؼق ة, َطذـ َبحقذر بذـ سذعد, َطذـ َخ لِذد بذـ  عذدان, َطذـ بعذض  -62

ـَُصؾِّل َو ِذل َضفذر َقَدِ ذف ُلْؿَعذٌة َقذْدَر  َرَأى رجًل  ملسو هيلع هللا ىلص: َأن الـ  ِل ملسو هيلع هللا ىلصَأْصَح ب الـ  ِل 

ـُصذذْ َف  الَؿذذ ُء, َ ذذل ره الـ  ِذذلُّ  ْرَهؿ لذذؿ  ذذَلةَ  ملسو هيلع هللا ىلصالذذدِّ ِعقذذَد اْلقُضذذقَء َوالص  ـُ َرَواُه  .َأن 

َلة.َأْحؿد, َوَأُبق َداُود, َوَلقْ   َس ِطـْد َأْحؿد ذ ر الص 

َْحَؿد ِٕ َْثَرم: قؾت  ْٕ  كعؿ. :َق َل  ؟َهَذا إِْسـَ ٌد جقٌد  :َق َل ا

 

هل بضؿ الالم, ومـ فتحفا فؼد أخطل, وهل قطعة مـ  )ُلْؿَعٌة( :ققلف

البدن لؿ يصبفا الؿاء يف آغتسال أو القضقء, قال السـدي: أي بؼعة وزكا 

ومعـك. وأتؾف يف الؾغة قطعة مـ كبت أخذت يف الُقْبس
(1)

. 

َْحَؿد :ققلف ِٕ َْثَرم: قؾت  ْٕ الحديث كعؿ(  :َق َل  ؟َهَذا إِْسـَ ٌد جقٌد  :)َق َل ا

أطّؾف الؿـذري ببؼقة بـ القلقد ٕكف ضعقػ إذا طـعـ: لتدلقسف, لؽـ يف الؿسـد 

: هق مرسؾ. وق ل ابـ الؼط ن وال قفؼل( ترح بؼقُة بالتحديث, 94/951)

 .وضعػف ابـ حزم, والـقوي

وكلّن البحث يف ذلؽ مـ جفة أن  .فقف بحث :وق ل الح  ظ ابـ حجر

 ملسو هيلع هللا ىلصخالد بـ معدان لؿ يرسؾف بؾ قال طـ بعض أزواج أو أتحاب الـبل 

 .فقتؾف, وجفالة الصحابل غقر قادحة

وقد قّقاه  ,أكف حديث حسـ, ولف شقاهد والراجح طؾك أقؾ إحقال

                                     
(, الـفايية يف 3/1981(, الصيحاح )9/957(, هتذيب الؾغة )9/155يـظر العقـ ) (1)

 (.7صِؾبة الطؾبة )ص/ ,(4/979غريب الحديث وإثر )



202 

 

ُ
 
رح ُُالش  ش   ُالمي  محر  

ل
ُا اب   ررُلكت 

أحؿد وابـ رجب وابـ الؼقؿ وابـ كثقر وابـ الرتكؿاين وإلباين وغقرهؿ
(1)

.  

وجقب إطادة القضقء مـ أولف طؾك َمـ ترك مِـ َغسؾ  الحدـث ـدل طؾك

أطضائف مثؾ ذلؽ الؿؼدار. وهق مذهب إوزاطل ومالؽ وأحؿد بـ حـبؾ 

والشافعل يف ققٍل لف, وهؿ الؼائؾقن بقجقب الؿقآة يف القضقء
(2)

: ٕن 

إمر باإلطادة لؾقضقء كامال كان مـ أجؾ اإلخالل هبا برتك تؾؽ الؾؿعة, 

«وـؾ لألطؼ ب  ـ الـ ر»وقد ثبت يف حديث: 
(3)

قالف يف جؿاطة لؿ  ملسو هيلع هللا ىلصأكف  

  .يؿس أطؼاهبؿ الؿاء

: يعػك طـ كصػ العضق, أو ربعف, أو أقؾ وروي طـ أبل حـقػة أكف ق ل

مـ الدرهؿ, رواياٌت حؽقت طـف
(4)

 ق رأي مرجقح.وه .

طـد أكثر أهؾ العؾؿ سـة, حتك  -يعـل الرتتقب  -الؿقآة  :ق ل ال غقي

                                     
(, فيييتح 1/35(, كصيييب الرايييية )1/455(, الؿجؿيييقع )1/314يـظييير الؿحؾيييك ) (1)

لتؾخيييقص الحبقييير (, ا9/97(, تػسيييقر ابيييـ كثقييير )1/989البييياري ٓبيييـ رجيييب )

 (.1/196(, إرواء الغؾقؾ )1/995(, كقؾ إوصار )1/96)

ّٓ يمخر الؿتقضيُئ َغسيؾ طضيق حتيك يـشيػ اليذي قبؾيف.  الؿقآة يف القضقء هل: (2) أ

 (.389(, الؼامقس الػؼفل )ص/34يـظر العدة شرح العؿدة )ص/

 (.1تؼدم تخريجف يف شرح الحديث ) (3)

(, البقيان 1/191(, الؿحقط الربهاين يف الػؼيف الـعؿياين )1/79يـظر تحػة الػؼفاء ) (4)

(, الػقاكييف 1/947(, الييذخقرة )47(, جييامع إمفييات )ص/1/193والتحصييقؾ )

(, هنايييية الؿطؾيييب يف درايييية 1/99(, الشيييرح الؽبقييير لؾيييدردير )1/143اليييدواين )

(, العدة 1/159الؿغـل )(, 1/333(, فتح العزيز بشرح القجقز )1/73الؿذهب )

(, 1/78(, سبؾ السيالم )1/93(, الؿبدع يف شرح الؿؼـع )34شرح العؿدة )ص/

 (.1/995كقؾ إوصار )
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لق فرق غسؾ إطضاء يف القضقء, والغسؾ وتؾك, يصح, روي طـ طبد اهلل 

بـ طؿر, أكف بال بالسقق, ثؿ تقضل, فغسؾ وجفف ويديف, ثؿ مسح برأسف, ثؿ 

 وطـد   لؽطؾقفا. دطل لجـازة, فدخؾ الؿسجد فؿسح طؾك خػقف, ثؿ تؾك 

بغقر طذر ٓ تصح صفارتف اإذا فّرق متػاحًش 
(1)

. 

  قف  ثلثة أققال:الؿقآة يف القضقء » :ق ل شقخ اإلسلم ابـ تقؿقة

القجقب مطؾؼا كؿا يذكره أتحاب اإلمام أحؿد وهق ضاهر  أحده :

 وققل يف مذهب مالؽ. ,والؼقل الؼديؿ لؾشافعل ,مذهبف

مطؾؼا كؿا هق مذهب أبل حـقػة ورواية طـ أحؿد طدم القجقب  والث ين:

 والؼقل الجديد لؾشافعل.

القجقب, إٓ إذا تركفا لعذر مثؾ طدم تؿام الؿاء كؿا هق  والث لث:

 الؿشفقر يف مذهب مالؽ, وهق ققل يف مذهب أحؿد.

هذا الؼقل الثالث هق إضفر وإشبف بلتقل الشريعة وبلتقل  قؾُت:

أن أدلة القجقب ٓ تتـاول إٓ الؿػّرط, ٓ تتـاول مذهب أحؿد وغقره: وذلؽ 

«العاجز طـ الؿقآة
(2)

. 

أن الجاهؾ والـاسل حؽؿفؿا يف ترك الؿلمقر  ويف الحدـث دلقؾ طؾك

حؽؿ العامد
(3)

. 

                                     
 (.1/446شرح السـة ) (1)

 (.91/135مجؿقع الػتاوى ) (2)

 (.1/78سبؾ السالم ) (3)
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ـَ قدمف أثـاء الطفارة: ٕن قد يطل طؾك  :تنبيه يـبغل لؾؿتطّفر أن يتػّؼد باص

حديث طبد اهلل بـ  وقد جاء يفشلٍء ٓتٍؼ يؿـع وتقل الؿاء لؾبشرة, 

ـٌْؾ لأِْلَْطَؼ ِب, »يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصالحارث بـ َجْزء الزبقدي, قال: سؿعت رسقل اهلل  َو

ـَ الـ  رِ  َْقَداِم ِ  ْٕ أخرجف أحؿد «َوُبُطقِن ا
(1)

. 

*** 
ل بِ ْلؿدِّ وـغ  ؾ »َوَطـ أكس بـ َ  لؽ َق َل:  -63 َ  َن َرُسقل اهلل ـَ َقض 

 ُ   ػؼ َطَؾْقِف. «َخْؿَ ة َأْ َدادب لص ع إَِلك 

 

(  :ققلف ل بِ ْلؿدِّ  .(51) تؼّدم بقان معـك الؿّد تحت شرح الحديث)ـَ َقض 

 .الصاع أربعة أمداد بؿّد الرجؾ الؿعتدل الِخْؾَؼة)وـغ  ؾ ب لص ع(  :ققلف

اتؼريبً  ا( جرامً 9175= ) الص ع ـ  ويوبالؿؼايقس العصرية فنن 
(2)

. 

أكف لؿ يـؼص طـ أربعة  :وح صؾفبقاٌن لغايتف, )إَِلك َخْؿَ ة َأْ َداد(  :ققلف

أمداد ولؿ يزد طؾك خؿسة أمداد, يعـل أكف ربؿا اقتصر طؾك الصاع, وربؿا زاد 

طؾقف إلك خؿسة, فؽلن أكسا لؿ يطؾع طؾك أكف استعؿؾ يف الغسؾ أكثر مـ ذلؽ 

                                     
 (. 99/948مسـد أحؿد ط الرسالة ) (1)

قيد تقبيع, وبياقل  -كان سيقئ الحػيظ وإن -حديث تحقح, ابـ لفقعة ق ل  حؼؼقه:

 رجال اإلسـاد ثؼات.

(, بحييث يف تحقيييؾ الؿييقازيـ 4/358يـظيير الـفاييية يف غريييب الحييديث وإثيير ) (2)

والؿؽايقؾ الشرطقة إلك الؿؼادير الؿعاترة لؾشقخ/طبد اهلل بـ مـقع مـشقر يف مجؾية 

 (.178( )ص/59البحقث اإلسالمقة العدد )
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ٕكف جعؾفا الـفاية
(1)

 زاد طؾقف. ملسو هيلع هللا ىلصلؽـ سقل ي أكف  .

كان يغتسؾ بالصاع إلك َخؿسة  ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل  وقد ث ت يف هذا الحدـث

  ـ إك ء ملسو هيلع هللا ىلص  ـت أغ  ؾ أك  ورسقل اهلل» :أْمداد وجاء يف حديث طائشة قالت

متػؼ طؾقف «ـؼ ل لف: الَػَر 
(2)

. 

«ثلثة أ داد أو قرـب  ـ ذلؽ» :ووقع يف روايةٍ 
(3)

. 

«  غ  ؾت وبقــ  وبقـف  س ر دطت بنك ء قدر الص ع » :ويف أخرى
(4)

. 

قك» :ويف أخرى «  ن ـغ  ؾ بخؿس  ؽ  قؽ وـ قضل بَؿؽُّ
(5)

. 

«ـ قضل ب لؿد وـغ  ؾ ب لص ع» :ويف أخرى
(6)

. 

ثالثُة آتع كؿا قال ابـ طققـة والشافعل وغقرهؿا :والَػَرُ  
(7)

.  

قك ففق بػتح الؿقؿ وضؿ الؽاف إولك وتشديدها وجؿعف  وأ   الؿؽُّ

قك هـا: الؿدّ ق ل الـقويمؽاكقؽ ومؽاكل.  : ولعؾ الؿراد بالؿؽُّ
(8)

. 

                                     
 (.9/137الؿػاتقح شرح مشؽاة الؿصابقح ) مرطاة (1)

 (.319( ومسؾؿ يف تحقحف برقؿ )955أخرجف البخاري يف تحقحف برقؿ ) (2)

 (.391أخرجفا مسؾؿ يف تحقحف برقؿ ) (3)

 (.395أخرجفا مسؾؿ يف تحقحف برقؿ ) (4)

 (.394أخرجفا مسؾؿ يف تحقحف برقؿ ) (5)

 ح.( بسـد تحق1/84أخرجفا الرتمذي يف ســف ) (6)

(. اكظر بحث يف تحقيؾ الؿقازيـ 6595هذا هق الراجح. فقؽقن وزكف بالجرامات = ) (7)

والؿؽايقؾ الشرطقة إلك الؿؼادير الؿعاترة لؾشقخ/طبد اهلل بـ مـقع مـشقر يف مجؾة 

 (.185( )ص/59البحقث اإلسالمقة العدد )

 (.4/7شرح الـقوي طؾك مسؾؿ ) (8)
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ل
ُا اب   ررُلكت 

مؽقال ُيؽال بف أكرب مـ الؿد,  :والصحقح أن الؿّؽقككذا قال الـقوي, 

طؾك الؿختار اجرامً  4595وهق يساوي بالؿقزان العصري = 
(1)

. 

, فػل حديث طبد اهلل بـ زيد طـد القضقء أـض وقد اخ ؾػت الرواـ ت يف 

أن الـبل  :(1/943(, والحاكؿ )3/364وابـ حبان ) ,(1/69ابـ خزيؿة )

 مـ ماء, فتقضل فجعؾ يدلؽ ذراطقف.ُأ ي بثؾثل مد   ملسو هيلع هللا ىلص

كان الـبل  :(1/94وأبل داود ) ,(95/918ويف حديث أكس طـد أحؿد )

 يتقضل بنكاء يؽقن رصؾقـ. ملسو هيلع هللا ىلص

تقضل بنكاء فقف قدر  وجاء بسـد حسـ أكف  ق ل ابـ حجر:

ثؾثل مدّ 
(2)

. 

الجؿع بقـ هذه الروايات أهنا  :ق ل اإل  م الش  عل وغقره  ـ العؾؿ ء

كاكت اغتسآت يف أحقال مختؾػة ُوجد فقفا أكثر ما استعؿؾف وأقؾف, فدل 

طؾك أكف ٓ حدَّ يف قدر ماء الطفارة يجب استقػاؤه
(3)

. 

                                     
اكظيير بحييث يف تحقيييؾ الؿييقازيـ والؿؽايقييؾ الشييرطقة إلييك الؿؼييادير الؿعاتييرة  (1)

( 59لؾشيييقخ/طبد اهلل بيييـ مـقيييع مـشيييقر يف مجؾييية البحيييقث اإلسيييالمقة العيييدد )

 (.187)ص/

( وقييال الـييقوي يف 1/58( والـسييائل يف سييــف )1/93أخرجييف أبييق داود يف سييــف ) (2)

إلبياين: تيحقح. واكظير مرقياة (: إِسيـاده حسيـ. وقيال 1/118خالتة إحؽام )

 (.9/137(, مرطاة الؿػاتقح )9/497الؿػاتقح )

( طؿييدة الؼيياري شييرح تييحقح البخيياري 4/6يـظيير شييرح الـييقوي طؾييك مسييؾؿ ) (3)

(3/96.) 
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ل
ُا اب   ررُلكت 

لذا فؾقس الغسؾ بالصاع والقضقء بالؿد لؾتحديد والتؼدير بؾ كان 

ٓختالف الحال يف ذلؽ  ,ربؿا اقتصر طؾك الصاع وربؿا زاد ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

 بؼدر الحاجة.

مـ قّدر القضقء والغسؾ بؿا ذكر يف حديث الباب, وحؿؾف  و قف ردٌّ طؾك

مـ  ملسو هيلع هللا ىلصإكثرون طؾك آستحباب: ٕن أكثر مـ قدر وضقءه وغسؾف 

الصحابة قدرهؿا بذلؽ, هذا إذا لؿ تدع الحاجة إلك الزيادة, وهق أيضا يف 

 ًٓ حؼ مـ يؽقن َخْؾُؼف معتد
(1)

. 

كراهة اإلسراف يف الؿاء لؾقضقء والغسؾ, واستحباب  والحدـث ـدل طؾك

آقتصاد, وهق أمر مجؿع طؾقف
(2)

. 

                                     
 (.1/115(, طقن الؿعبقد )1/79يـظر سبؾ السالم ) (1)

لالقتصيياد أمثؾيية يف اسييتعؿال مقيياه الطفييارة: فييال قذذ ل العذذز ابذذـ ط ذذد ال ذذلم:  ق طذذدة:

يستعؿؾ مـ الؿاء إٓ قدر اإلسباغ, وٓ يـؼص مـ ذلؽ طـ الؿد يف القضقء والصاع 

, «  ن ـ قضل ب لؿد وـغ  ذؾ ب لصذ ع»: أكف ملسو هيلع هللا ىلصيف الغسؾ, ٕكف قد كؼؾ طـ رسقل اهلل 

  ولؾؿ قضئ والؿغ  ؾ يف ذلؽ ثلثة أحقال:

فقؼتييدي بييف يف اجتـيياب  ملسو هيلع هللا ىلصأن يؽييقن معتييدل الَخْؾييؼ كاطتييدال َخْؾييؼ الـبييل  إحذذداه :

 التـؼقص طـ الؿد والصاع.

أن يؽقن ضئقال لطقػ الَخْؾؼ بحقث يعادل جسده بعض جسد رسيقل اهلل  الح ل الث كقة:

فقستحب لف أن يستعؿؾ مـ الؿاء ما تؽقن كسبتف إلك جسده كـسبة الؿد والصاع إلك  ملسو هيلع هللا ىلص

 .ملسو هيلع هللا ىلصجسد رسقل اهلل 

أن يؽقن متػاحش الَخْؾيؼ يف الطيقل والعيرض وطظيؿ اليبطـ وفخامية  الح ل الث لثة:

إطضاء فقستحب أن ٓ يـؼص طـ مؼدار تؽقن كسبتف إلك بدكف كـسبة الؿيد والصياع 

 (.9/956. ققاطد إحؽام يف مصالح إكام )ملسو هيلع هللا ىلصإلك بدن رسقل اهلل 

 (.9/137مرطاة الؿػاتقح شرح مشؽاة الؿصابقح ) (2)
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وـغ  ؾ أكف   ن ـ قضل ب لؿد, » ملسو هيلع هللا ىلصثبت طـ الـبل  :ق ل شقخ اإلسلم

 .«ب لص ع

 .ال بالعراقل, كؿا قال أبق حـقػة: إكف ثؿاكقة أرصوالص ع أ ثر    ققؾ  قف

وأما أهؾ الحجاز وفؼفاء الحديث كؿالؽ, والشافعل, وأحؿد, وغقرهؿ 

 : أكف خؿسة أرصال وثؾث بالعراقل.فعـدهؿ

, لؿا سللف طـ مؼدار الصاع وحؽ ـة أبل ـقسػ  ع   لؽ يف ذلؽ  شفقرة

لمر أهؾ الؿديـة أن يلتقه بصقعاهنؿ حتك اجتؿع طـده مـفا شلء كثقر, والؿد, ف

قال:  ؟: مـ أيـ لؽ هذا الصاعق ل   لؽ لقاحٍد  ـفؿفؾؿا حضر أبق يقسػ 

وق ل  .ملسو هيلع هللا ىلصحدثـل أبل, طـ أبقف, أكف كان يمدي بف تدقة الػطر إلك رسقل اهلل 

إلك  -ديؼتفا يعـل تدقة ح -: حدثتـل أمل طـ أمفا أهنا كاكت تمدي بف أخر

 وقال أخر كحق ذلؽ, وقال أخر كحق ذلؽ. ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

: ٓ, واهلل ما يؽذب ق ل! ؟: أُترى همٓء يؽذبقن ؼ ل   لؽ ٕبل ـقسػ

: فلكا حّررت هذا برصؾؽؿ يا أهؾ العراق فقجدتف خؿسة ق ل   لؽهمٓء. 

اهلل,  : قد رجعت إلك ققلؽ يا أبا طبد ؼ ل أبق ـقسػ لؿ لؽأرصال وثؾثا. 

ولق رأى تاحبل ما رأيُت لرجع كؿا رجعت. ففذا الـؼؾ الؿتقاتر طـ أهؾ 

الؿديـة بؿؼدار الصاع والؿد
(1)

.  

*** 

                                     
(. واكظر إغاثة الؾفػان مـ 91/53(, ومجؿقع الػتاوى )1/999الػتاوى الؽربى ) (1)

 (.1/145مصايد الشقطان )
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ل
ُا اب   ررُلكت 

َ   ِ ـُْؽؿ  ـ أحٍد »َق َل:  ملسو هيلع هللا ىلص, َطـ الـ  ِل َوَطـ طؿر بـ اْلخط ب  -64

ـَُؼقُل  ل َ ُق ِؾُغ, َأو  ُقْ  ُِغ اْلُقُضقَء, ثؿ   َٓ  :ـَ َقض  ٓ  اهللُ َوحَدُه  َٓ إَِلَف إِ أشفُد َأن 

ـ ِة الث َؿ كِقُة,  ٓ  ُ  حْت َلُف َأْبَقاُب اْلج ًدا َط ُده َوَرُسقُلُف, إِ شرـَؽ َلُف, َوأْشفُد َأن  ُ َحؿ 

ّـَِف  َش ءَ   .َرَواُه ُ  ؾؿ .«ـْدخُؾ  ـ َأ

ُفؿ  اْجَعؾـِل  ـ ا»َوَزاد ال ِّْرِ ِذيُّ  ِقِف:  رــالؾ  ـَ واجعؾـل  ـ الؿ طفِّ ابق  .«ل ق 

َْحَؿد, َوأبل َداُود:  ِٕ ـٍَة  َؿ ءِ »َو ِل ِرَوا ـَ الْقُضقَء ثؿ  ر ع َرأَسف إِلَك ال    .«َ لْح 

 

 ﴾ڤ ڤ ڤ﴿هق مـ باب: ( )ُ  حْت َلُف َأْبَقاُب اْلجـ ِة الث َؿ كِقةُ  :ققلف

طّبر طـ أ ي بالؿاضل, لتحؼؼ وققطف, والؿراد تػتح لف يقم  [99]الؽفػ:

الؼقامة
(1)

. 

ّـَِف  َش َء(  :ققلف  جؿؾة مستلكػة لبقان حال الؿتطفر, أو حال )ـْدخُؾ  ـ َأ

مؼّدرة
(2)

. 

لؾجـة ثؿاكقة أبقاب, واستدلقا هبذا الحديث, وبحديث  ق ل أهؾ العؾؿ:

الجـة ثؿ كقة أبقاب, ب ب  ـف  ـ ؿك يف »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصسفؾ بـ سعد أن رسقل اهلل 

أخرجف الشقخان «الرـ ن ٓ ـدخؾف إٓ الص ئؿقن
(3)

  .وبغقرها مـ إحاديث ,

                                     
 (.1/85سبؾ السالم ) (1)

 (.6/519دلقؾ الػالحقـ لطرق رياض الصالحقـ ) (2)

 (.9/858(, ومسؾؿ )3/95يف تحقحقفؿا: البخاري ) (3)
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ل
ُا اب   ررُلكت 

أبل هريرة وقد جاء تعققـ هذه إبقاب لبعض إطؿال كؿا يف حديث 

 ( قال: قال رسقل اهلل 9/711( ومسؾؿ )3/95الذي أخرجف البخاري )

كقدي يف الجـة ـ  ط د اهلل هذا خقر,  ؿـ   ن   ـ أكػؼ يف س قؾ اهلل زوجقـ» :ملسو هيلع هللا ىلص

و ـ   ن  ـ أهؾ الجف د دطل  ـ ب ب  , ـ أهؾ الصلة دطل  ـ ب ب الصلة

و ـ   ن  ـ أهؾ  ,و ـ   ن  ـ أهؾ الصدقة دطل  ـ ب ب الصدقة ,الجف د

ـُدطك  ـ  .الصق م دطل  ـ ب ب الصق م  ؼ ل أبق بؽر ـ  رسقل اهلل    طؾك أحد 

ـُدطك أحد  ـ هذه إبقابهذه إبقا كعؿ, وأرجق  :ق ل ؟ب  ـ ضرورة, هؾ 

 . «أن تؽقن  ـفؿ

ُذكر يف هذا الحديث مـ أبقاب الجـة أربعٌة, وزاد  :ق ل الؼ ضل طق ض

 : َذ ر  ـف غقره بؼقة الثؿاكقة, 

وال  ب إـؿـ الذي , وب ب الراضقـ, وب ب الؽ ضؿقـ الغقظ, ب ب ال قبة

 .طؾقفح  ب ـدخؾ  ـف  ـ ٓ 

وذكر الحؽقؿ الرتمذي
(1)

أبقاب الجـة فعّد لؾجـة أحد طشر بابا, وزاد  

طؾقفا بعض العؾؿاء بابقـ آخريـ وردت يف بعض أثار, واهلل أطؾؿ
(2)

. 

فائدة تعّدد إبقاب وفتحفا والدطاء مـفا هق التشريػ  ق ل ابـ سقد الـ س:

يف الؿققػ واإلشارة بذكر مـ حصؾ لف ذلؽ طؾك رؤوس إشفاد, فؾقس مـ 

                                     
 (.3/944يف كقادر إتقل يف أحاديث الرسقل ) (1)

حيادي إرواح إليك بيالد  ,(954يـظر التذكرة بلحقال الؿقتك وأمقر أخرة )ص/ (2)

(, مرطييياة الؿػييياتقح شيييرح مشيييؽاة 1/199(, طيييقن الؿعبيييقد )56إفيييراح )ص/

 (.9/15الؿصابقح )
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ُيمذن لف يف الدخقل مـ باب ٓ يتعداه, كؿـ ُيتؾؼك مـ كؾ باب ويدخؾ مـ 

حقث شاء
(1)

. 

أن فنن قؾَت: إذا كاكت إبقاب بحسب إطؿال: لزم  :ق ل ابـ طثقؿقـ

 ؟ُيدطك كؾُّ أحٍد مـ كؾ تؾؽ إبقاب إذا طؿؾ بلطؿالفا: فؿا هق الجقاب

أن يؼال: يدطك مـ الباب الؿعقـ مـ كان يؽثر مـ العؿؾ    لجقاب:

الؿخصص لف: مثال: إذا كان هذا الرجؾ كثقر الصالة: فقدطك مـ باب 

الصالة, كثقر الصقام مـ باب الريان, ولقس كؾ إكسان تحصؾ لف الؽثرة يف 

كؾ طؿؾ تالح: ٕكؽ تجد يف كػسؽ بعض إطؿال أكثر وأكشط مـ بعض, 

ـّ اهلل  طؾك بعض الـاس, فقؽقن كشقطا ققيًّا يف جؿقع إطؿال: كؿا لؽـ قد يؿ

(2)يف قصة أبل بؽر 
. 

ـَ  :ققلذذف ابق ُفذذؿ  اْجَعؾـِذذل  ذذـ ال ذذق  واجعؾـذذل  ذذـ  ,)َوَزاد ال ِّْرِ ذذِذيُّ  ِقذذِف: الؾ 

رــ ( لؽـيف قيال بعيد 1/77هذه الزييادة أخرجفيا الرتميذي يف سيــف )( الؿ طفِّ

ويف إسـاده اضطراب وٓ يصح فقف كثقر شلء :ذلؽ
(3)

.  

                                     
 (.9/15مرطاة الؿػاتقح شرح مشؽاة الؿصابقح ) (1)

(. واكظير دلقيؾ الػيالحقـ لطيرق ريياض 8/593وى ورسائؾ العثقؿيقـ )مجؿقع فتا (2)

 (.6/519الصالحقـ )

أطؾيف الرتميذي بآضيطراب, وليقس بشيلء فنكيف اضيطراب  لؽـ تعّؼ ف إل  ين  ؼ ل: (3)

 (.169)رقؿ « تحقح ســ أبك داود»مرجقح كؿا بقـتف يف 

( 1/79/1)ج « الؽبقيير»ولفييذه الزيييادة شيياهد مييـ حييديث ثقبييان: رواه الطييرباين يف 

 ( وفقف أبق سعد البؼال إطقر وهق ضعقػ.35)رقؿ « الققم والؾقؾة»وابـ السـل يف 

( وأبيق داود 151ي  4/155وج  191أخرجفا أحؿد )رقيؿ  ولؾحدـث صرـؼ أخرى:
= 
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ق ل الح  ظ
(1)

لؽـ رواية مسؾؿ سالؿة طـ هذا آطرتاض, والزيادة  :

التل طـد الرتمذي رواها البزار
(2)

 ...(5/145والطرباين يف إوسط ) 

 :( ـ الؿ طفرــ( بعد ققلف: )1/173وزاد الـسائل يف طؿؾ الققم والؾقؾة )

 .«وبحؿدك أشفد أن ٓ إلف إٓ أكت أس غػرك وأتقب إلقؽس ح كؽ الؾفؿ »

   ت » :( مـ حديث أبل سعقد وزاد1/564)والحاكؿ يف الؿستدرك 

 .«يف ر  ثؿ ص ع بط بع  ؾؿ ـؽ ر إلك ـقم الؼق  ة

, وتحح الـسائل الؿقققف, وضّعػ الحازمل واخ ؾػ يف ر عف ووقػف

لؿ يرفعف طـ  :(9/193) الط راين ق ل يف إوسطالرواية الؿرفقطة: ٕن 

 كثقر. شعبة إٓ يحقك بـ

ق ل لؽـ  ,( الرواية الؿقققفة11/357) ورجح الدارقطـل يف العؾؾ

لف حؽؿ الؿرفقع :إل  ين
(3)

. 

 ٴۇ ۈ ۈ ۆ﴿ :وقد ُجؿع بقـفؿا يف الحديث ائتؿاًما بؼقلف تعالك

ولؿا كاكت التقبة صفارة الباصـ مـ أدران  ,[999]البؼرة: ﴾ۋ ۋ

الذكقب, والقضقء صفارة الظاهر طـ إحداث الؿاكعة طـ التؼرب إلقف 
                                     = 

( ميـ صرييؼ أبيل طؼقيؾ طيـ ابيـ 99( وابـ السـل )رقيؿ 1/1/189وكذا الدارمل )

ثذؿ ر ذع ».... بف ليؿ ييذكر يف إسيـاده طؿير. وزاد فقيف: طؿف طـ طؼبة بـ طامر مرفقطا 

( 1/135وابيـ طيؿ أبيل طؼقيؾ هيذا مجفيقل. إرواء الغؾقيؾ )...«, كظره إلذك ال ذؿ ء

 بتصرف.

 (.1/151يف التؾخقص الحبقر ) (1)

 لؿ أجده يف مسـده وٓ يف شلء مـ زوائد مسـده. (2)

 (.1/54(, تحقح الرتغقب والرتهقب )1/919يـظر كقؾ إوصار ) (3)
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ل
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تعالك, كاسب الجؿع بقـفؿا, أي صؾب ذلؽ مـ اهلل تعالك غايَة الؿـاسبة يف 

صؾب أن يؽقن السائؾ محبقًبا هلل ويف زمرة الؿحبقبقـ لف
(1)

. 

ـَ اْلقُضقَء ثؿ  ر ع َرأَسف إَِلك  :ققلف َْحَؿد, َوأبل َداُود: َ لْح 
ِٕ ٍة  ـَ )َو ِل ِرَوا

َؿ ِء(  رواية أحؿد وأبل داود يف إسـادها رجؾ مجفقل ق ل الشق  ين:ال  
(2)

. 

هذه الزيادة مـؽرة: ٕكف تػرد هبا ابـ طؿ أبل طؼقؾ وهق  :وق ل إل  ين

البزار يف حديث ثقبان كؿا ذكر الحافظ مجفقل. وقد وردت هذه الزيادة طـد 

( وسؽت طؾقف!37يف التؾخقص )ص/
(3)

. 

استحباب الدطاء الؿذكقر, ولؿ يصح  الحدـث ـدل طؾك :ق ل الشق  ين

مـ أحاديث الدطاء يف القضقء غقره
(4)

. 

باب ما يؼقل بعد فراغف مـ  ق ل الـ  ئل: :ق ل ابـ الؼقؿلؽـ  :قؾُت 

أتقت » :ثؿ ذكر بنسـاٍد تحقٍح مـ حديث أبل مقسك إشعري قال .وضقئف

 الؾفؿ اغػر لل ذك ل, :بقضقء   قضل,   ؿع ف ـؼقل وـدطق ملسو هيلع هللا ىلص رسقل اهلل

                                     
 (.1/85سبؾ السالم ) (1)

 (.1/919كقؾ إوصار ) (2)

 ( بتصرف يسقر.1/135إرواء الغؾقؾ ) (3)

 (.1/919كقؾ إوصار ) (4)

إذا  ذرغ أحذد ؿ  ذـ صفذقره  قشذفد أن ٓ إلذف إٓ اهلل ) حذدـُث:أـًضذ    ؿ  لؿ ـصذحو 

(. ورسقلف, ثؿ ـصؾل طؾل,  نذا ق ل ذلذؽ   حذت لذف أبذقاب الجـذة  حؿدا ط ده وأن

ا. ( بسـده طـ طبد اهلل بـ مسعقد مرفقًطي1/198« )أخبار أتبفان»أبق كعقؿ يف  رواه

 (6/149مقضيييقع. سؾسيييؾة إحادييييث الضيييعقػة والؿقضيييقطة ) إل ذذذ ين: قذذذ ل

 ( بتصرف.19/434و)
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ووسع لل يف داري, وب رك لل يف رزقل,  ؼؾت: ـ  ك ل اهلل سؿع ؽ تدطق بؽذا 

باب ما يؼقل بقـ  وق ل ابـ ال ـل:, «؟و ذا, ق ل: وهؾ تر ْت  ـ شلءٍ 

 ُوضقئف.
ْ
. فذكره.ضفراَكل

(1)
. 

وأما ما ذكره بعض العؾؿاء يف كتبفؿ مـ الدطاء طـد كؾ طضق كؼقلفؿ: 

 ,: الؾفؿ بّقض وجفل يقم تبقّض القجقه وتسقّد القجقهـؼ ل طـد غ ؾ القجف

ا الؾفؿ أططـل كتابل بقؿقـل وحاسبـل حسابً  :وطـد غ ؾ الذراع القؿـك

.. إلخ.ايسقرً 
(2)

هذا الدطاء ٓ أتؾ لف :ق ل الـقويفؼد ضّعػف الُحػاظ:  .
(1)

. 

                                     
 (. 9/354زاد الؿعاد ) (1)

 (: إسـاده تحقح.35)ص/ إذ  ر ق ل الـقوي يفوكذا  

وهق كؿيا قيال: فينن رجاليف رجيال الصيحقح خيال طبياد بيـ طبياد بيـ  ق ل ال قصقري:

طؾؼؿة, وهق ثؼة كؿا قالف أبيق داود ويحقيك بيـ معيقـ, وذكيره أبيق حياتؿ بيـ حبيان يف 

 (.9/979البدر الؿـقر )«. ثؼاتف»

ـّ اإلسـاد   : آكؼطياع, والققيػ, ليذا ـقطّؾ ذ قذف إٓ أن  - وإن كان رجاليف ثؼياٍت  -لؽ

ـُ حجر الـذقوي  يف ك ذ ئج إ ؽذ رفؼد  : أميا حؽيؿ بؼقلذف( 1/963) تعّؼب الح  ُظ اب

الشقخ طؾك اإلسـاد بالصحة فػقف كظر: ٕن أبيا مجؾيز ليؿ يؾيؼ سيؿرة بيـ جـيدب وٓ 

طؿران بيـ حصيقـ فقؿيا قاليف طؾيل بيـ الؿيديـل, وقيد تيلخرا بعيد أبيل مقسيك, فػيل 

سؿاطف مـ أبل مقسك كظر, وقد طفيد مـيف اإلرسيال مؿيـ ليؿ يؾؼيف, ورجيال اإلسيـاد 

 , وهق ثؼة. واهلل أطؾؿ. الؿذكقر رجال الصحقح إٓ طباد بـ طباد

(, إتحياف الخقيرة 9/33. اكظير الػتقحيات الرباكقية )و ذا أطّؾذف ال ذققصل وإل ذ ين 

(, تؿيام الؿـية يف التعؾقيؼ طؾيك فؼيف السيـة 1/341الؿفرة بزوائيد الؿسياكقد العشيرة )

 (.94)ص/

ـُ حجيير يف  (2) الغرائييب الؿؾتؼطيية مييـ مسييـد »وقييد ذكيير كييص الحييديث الحييافُظ ابيي

 (.954)مخطقط( )ق/« سالػردو
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وأما الدطاء طؾك أطضاء القضقء, فؾؿ يجئ فقف شلء طـ  : وق ل أـًض 

ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 
(2)

. 

ٓ يصح فقف حديث :وق ل ابـ الصلح
(3)

. 

روي مييـ صييرٍق ثييالٍث طييـ طؾييل ضييعقػة جييدا, أوردهييا  :وقذذ ل الحذذ  ظ

«أمالقف», وابـ طساكر يف «الدطقات»الؿستغػري يف 
(4)

. 

الحاتؾ أن صرقف كؾفا ٓ تخؾق مـ متفؿ بقضع الحديث : وق ل أـًض 
(5)

. 

ولؿ ُيحػظ طـف أكف كان يؼقل طؾك وضقئف شقًئا غقر  :ق ل ابـ الؼقؿ

التسؿقة, وكؾ حديث يف أذكار القضقء الذي يؼال طؾقف, فؽذب مختَؾؼ لؿ 

شقًئا مـف, وٓ طّؾؿف ٕمتف, وٓ ثبت طـف غقر التسؿقة يف  ملسو هيلع هللا ىلصيؼؾ رسقل اهلل 

أشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل وحده ٓ شرـؽ لف, وأشفد أن  حؿدا »أولف, وققلف: 

يف آخره.  «ط ده ورسقلف, الؾفؿ اجعؾـل  ـ ال قابقـ, واجعؾـل  ـ الؿ طفرــ

ح كؽ س »مؿا يؼال بعد القضقء أيًضا:  «ســ الـسائل»ويف حديث آخر يف 

«الؾفؿ وبحؿدك, أشفد أن ٓ إلف إٓ أكت, أس غػرك وأتقب إلقؽ
(6)

. 

*** 
                                     = 

 (. 1/69روضة الطالبقـ ) (1)

 (.99إذكار )ص/ (2)

 (.1/999شرح مشؽؾ القسقط ) (3)

 (.1/995(. واكظر كقؾ إوصار )1/155التؾخقص الحبقر ) (4)

 (.1/961كتائج إفؽار ) (5)

 (. 1/187زاد الؿعاد ) (6)

أمييا إذكييار التييل يؼقلفييا (: »145)ص/ وقذذ ل يف القابذذؾ الصذذقب  ذذـ الؽؾذذؿ الطقذذب

وٓ طـ أحد ميـ  ملسو هيلع هللا ىلصالعامة طؾك القضقء طـد كؾ وضقء فال أتؾ لفا طـ رسقل اهلل 

 «.ملسو هيلع هللا ىلصالصحابة والتابعقـ وٓ إئؿة إربعة, وفقفا حديث كذب طؾك رسقل اهلل 
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ارِ ّل, َطـ ق قَصة, َطـ ُسْػقَ ن, َطـ زـد بـ أسؾؿ,  -65 د الد  َوَرَوى َأبُق ُ َحؿ 

ل  ّرًة  ّرًة وَكَضَح  ملسو هيلع هللا ىلصَأن الـ  ِل  ,َطـ َطط ء بـ ـَ  ر, َطـ ابْـ َط   س   .َتَقض 

ِحقح. َوَرَواُه َطـ أبل َط ِصؿ, َطـ ُسْػقَ ن, َولؿ ـؼؾ:  ء رج ل الص  َٓ  .«وكضح»َوَهُم

 

وهق يف تحقح البخاري برقؿ  ,(47تؼدم شرح هذا الحديث تحت رقؿ )

 ( ولقس فقف ذكر الـضح.157)

كؿا ذكر  -( 1/554وهذه الزيادة )الـضح( أخرجفا الدارمل يف ســف )

والباغـدي يف إمالل  ,(1/955ســف الؽربى )والبقفؼل يف  -الؿملػ 

 .(43)ص/

وقد تـازع الـؼاد يف هذه الزيادة, فؿـفؿ مـ قبؾفا: ٕن قبقصة ثؼة والزيادة 

 مـ الثؼة مؼبقلة, كؿا أن لؾحديث شقاهد يتؼّقى هبا.

ومـفؿ مـ رّدها وحؽؿ طؾقفا بالشذوذ لتػرد قبقصة هبا دون بؼقة أتحاب 

 .سػقان

( تػرد بف قبقصة, طـ سػقان ورواه وكضح) :ققلف حؿد:ق ل اإل  م أ 

 .جؿاطة طـ سػقان دون هذه الزيادة

والشقخ إلباين ,الحافظ مغؾطاي :و ؿـ صححف 
(1)

. 

                                     
(, 1/955(, الســ الؽربى لؾبقفؼل )36/157) -صبعة الرسالة  -يـظر مسـد أحؿد  (1)

(, تعؾقؼة طؾك العؾؾ ٓبـ أبل حاتؿ 376ســ ابـ ماجف لؿغؾطاي )ص/شرح 

 (. 1/996(, تحقح أبل داود )إتؾ( )69)ص/
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الـضح  ـ »: الرش, ويف الحديث الصحقح: الـضح ققلف )وكضح(

 .يريُد مـ أتابف َكضٌح مـ البقل فعؾقف أن يـضحف بالؿاء «الـْضح

 .البقل بالـرت والتـحـح: استرباء وققؾ

 .: رش اإلزار الذي طؾك الػرج بالؿاء لقؽقن أذهب لؾقسقاسوققؾ

: معـاه آستـجاء بالؿاء إشارة إلك الجؿع بقـف وبقـ إحجاروققؾ
(1)

. 

*** 
َدَة بـ اْلُحصقب  -66 ـْ َ َدَط   ملسو هيلع هللا ىلصَق َل: أص ح َرُسقل اهلل  َوَطـ ُبَر

ًٓ َ َؼ َل  ٓ  َوسؿعُت  ؟س ْؼَ ـل إَِلك اْلجـ ة ـَ  بَِلل, بِؿَ » :بَِل َ َؿ  دخؾُت اْلجـ َة َقطُّ إِ

َخْشَخَشَ َؽ َأَ  ِ ل, دخؾُت ال  رحَة َ  ِؿعت َخْشَخَشَ َؽ َأَ  ِ ل, َ لتقُت َطَؾك 

,  :َق ُلقا ؟قْصرٍ ُ رب ٍع ُ شرٍِف  ـ ذهٍب َ ؼؾت: لؿـ َهَذا اْلؼصر لرجٍؾ َطَربِلٍّ

ـْش, َ ؼؾت: َأك  قرشلٌّ  ؟لؿـ َهَذا اْلؼصر َ ؼؾُت: َأك  َطَربِلٌّ  َق ُلقا: لرجٍؾ  ـ ُقَر

د لؿـ َهَذا  :َق ُلقا ؟لؿـ َهَذا اْلؼصر د, َ ؼؾت: َأك  ُ َحؿ  لرجٍؾ  ـ أ ة ُ َحؿ 

كُت  . لعؿر بـ اْلخط ب :َق ُلقا ؟اْلؼصر ـَ  َرُسقل اهلل َ   َأذ  َ َؼ َل بَِلٌل: 

ـِ  ٓ  صؾقُت َرْ َعَ ْق ـُْت َأن قّط إِ لُت ِطـْدَه , َوَرَأ ٓ  َتَقض  , َوَ   أص بـل حدٌث قطُّ إِ

, َ َؼ َل َرُسقل اهلل  ـِ َرَواُه َأْحؿد, َوال ِّْرِ ِذّي َوَهَذا  .«بفؿ  :ملسو هيلع هللا ىلصهلل َطّؾل َرْ َعَ ْق

 .َلػظف َوَق َل: َحِدـث ح ـ َصِحقح َغرِـب

 

حديث بريدة هذا, وإن كان مـ أفراد الرتمذي ففق يف الصحقحقـ مـ غقر 

                                     
 ( بتصرف.376شرح ســ ابـ ماجف لؿغؾطاي )ص/ (1)
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ق ل ل لل طـد  ملسو هيلع هللا ىلص أن الـ ل»حديثف, أخرجاه مـ رواية أبل زرطة طـ أبل هريرة 

ـ  بلل حدثـل بلرجك طؿؾ طؿؾ ف يف اإلسلم,  نين سؿعت َدف   :صلة الػجر

أين لؿ أتطفر  كعؾقؽ بقـ ـدي يف الجـة, ق ل:    طؿؾت طؿل أرجك طـدي

 .«صفقرا, يف س طة لقٍؾ أو كف ٍر, إٓ صؾقت بذلؽ الطفقر      ب لل أن أصؾل

 .(9/53هذا لػظ البخاري )

 « نين سؿعت الؾقؾة خشػ كعؾقؽ» :(4/1915ويف تحقح مسؾؿ )

 .الحديث « ـ أين ٓ أتطفر صفقرا ت   »الحديث, وقال: 

رأـ ـل دخؾت الجـة, » :ملسو هيلع هللا ىلصويف الصحقح أيضا مـ حديث جابر قال الـبل 

 نذا أك  ب لر قص ء, ا رأة أبل صؾحة, وسؿعت خشػة,  ؼؾت:  ـ هذا؟  ؼ ل: 

هذا بلل, ورأـت قصرا بػـ ئف ج رـة,  ؼؾت: لؿـ هذا؟  ؼ ل: لعؿر,  لردت 

 ؼ ل طؿر: بلبل وأ ل ـ  رسقل اهلل  ,,  ذ رت غقرتؽأن أدخؾف  لكظر إلقف

(5/15هذا لػظ البخاري ) «؟أطؾقؽ أغ ر
(1)

. 

ًٓ َ َؼ َل  ملسو هيلع هللا ىلص)أص ح َرُسقل اهلل  :ققلف فقف استحباب قّص  ..(.َ َدَط  بَِل

فؾقبشره بف,  اوأكف إذا رأى لصاحبف خقرً  .الؿسؾؿ الرؤيا الصالحة طؾك أتحابف

تحقح البخاري  فنن الرؤيا الصالحة مـ مبشرات الـبقة كؿا ثبت يف

وأكف يستحب قصفا بعد آكصراف مـ تالة الصبح, ولذلؽ  .(9/31)

 «... ـ رأى  ـؽؿ رؤـ  إذا صؾك الغداة ق ل ٕصح بف: ملسو هيلع هللا ىلص   ن الـ ل»

(4/1778الحديث, أخرجف مسؾؿ )
(2)

. 

                                     
 (.9/57واكظر صرح التثريب يف شرح التؼريب ) (1)

 الؿصدر كػسف. (2)
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ـَ  بَِلل, بَِؿ س ْؼَ ـل إَِلك اْلجـ ة :ققلف فقف أن مـ رأى لصاحبف شقئا يدل ( ؟)

طؾك أن سببف هق فعؾف لشلٍء مـ أبقاب الخقر أن يسللف طؿا استحؼ بف ذلؽ 

لقحّضف طؾقف ويرّغبف فقف لقدوم طؾقف
(1)

. 

هذا الحديث ٓ يدل طؾك أن أحدا يسبؼ رسقل اهلل  :ق ل ابـ الؼقؿ :تنبيه

يف الجـة فألن بالٓ كان  ملسو هيلع هللا ىلصإلك الجـة, وأما تؼدم بالل بقـ يدي رسقل اهلل 

 ًٓ خقُلف فتؼدم د ملسو هيلع هللا ىلصيف إذان فقتؼدم أذاكف بقـ يدي رسقل اهلل  يدطق إلك اهلل أو

ـُ عث ـقم  ملسو هيلع هللا ىلصأن الـ ل »وقد روي يف حديٍث  بقـ يديف كالحاجب والخادم.

«الؼق  ة وبلل بقـ ـدـف ــ دي ب ٕذان
(2)

مف بقـ يديف كرامة لرسقلف   فتؼدُّ

ا مـ بالل, بؾ هذا السبؼ مـ جـس سبؼف إلك وفضؾف, ٓ سبؼً ا لشرفف وإضفارً 

القضقء ودخقل الؿسجد وكحقه واهلل أطؾؿ
(3)

. 

                                     
 الؿصدر كػسف. (1)

 - 3/145« )التياريخ»حيديث مقضيقع, رواه الخطقيب يف  ق ل طـف الشقخ إل ذ ين: (2)

( طـ محؿد بـ طائذ: حدثـا طؾل بـ داود 9 - 3/931/1( وطـف ابـ طساكر )141

الؼـطري: حدثـا طبد اهلل بـ تالح: حدثـا يحقك بـ أيقب طـ ابـ جريج طـ محؿيد 

 بـ كعب الؼرضل طـ أبل هريرة مرفقطا.

 وهذا إسـاد ضعقػ ولف طؾؾ: قؾت:

 طـعـة ابـ جريج, فنكف مدلس. إولك:

 ضعػ طبد اهلل بـ تالح. الث كقة:

جفالة محؿد بـ طائذ وهق ابـ الحسقـ بـ مفدي الخيالل ويف ترجؿتيف سياق  الث لثة:

 لف الخطقب هذا الحديث ولؿ يذكر فقفا غقر ذلؽ!

 وقذذذ لميييـ صرييييؼ الخطقيييب « الؿقضيييقطات»والحيييديث أورده ابيييـ الجيييقزي يف 

 (.9/191ع. سؾسؾة إحاديث الضعقػة والؿقضقطة )(: مقضق3/946)

(, 4/368(. واكظير مرطياة الؿػياتقح )116حادي إرواح إلك بالد إفيراح )ص/ (3)
= 
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حركة  :بتؽرار الخاء, والشقـ الؿعجؿتقـ الخشخشة( )َخْشَخَشَ َؽ  :ققلف

لفا تقت كصقت السالح, وهل أيضا بؿعـك الرواية القاردة يف تحقح 

 الخشػ هق الحركة. :ققؾ(, َخْشَػ كعؾقؽ(: )4/1915مسؾؿ )

 : الصقت.وققؾ

(َدف  َكْعَؾْقَؽ ) :(9/53ويف تحقح البخاري )
(1)

. 

أي لف ُشْرفة, والشرفة مـ الؼصر )َ لتقُت َطَؾك قْصرٍ ُ رب ٍع ُ شرٍِف(  :ققلف

 ما أشرف مـ بـائف.

لعؿر بـ الخطاب رضل اهلل تعالك طـف وهذا  قف  ضقؾة ض هرة
(2)

. 

لُت ِطـْدَه  :ققلف ٓ  َتَقض  هذا هق الشاهد مـ ( )َوَ   أص بـل حدٌث قطُّ إِ

, وأكف يستحب القضقء طؼب وهذا  قف اس ح  ب دوام الطف رةالحديث, 

ٓ » :ملسو هيلع هللا ىلصالحدث وإن لؿ يؽـ وقت تالة ولؿ ُيرد الصالة, وهق الؿراد بؼقلف 

أن   لظ هر ( 1/151أخرجف ابـ ماجف ) «ـح  ظ طؾك القضقء إٓ  م ـ

 .دوام القضقء ٓ القضقء القاجب فؼط طـد الصالة الؿراد  ـف

( طـ ابـ 1/983وٓ يعارض ذلؽ الحديث الذي يف تحقح مسؾؿ )

 ,  ج ء  ـ الغ ئط  لتل بطع م,  ؼقؾ لف: أٓملسو هيلع هللا ىلص  ـ  طـد الـ ل»طباس قال: 

                                     = 
 (. 1/99وفتح العؾل الؿالؽ يف الػتقى طؾك مذهب اإلمام مالؽ )

(, الـفاييية يف غريييب الحييديث وإثيير 1/369يـظيير الػييائؼ يف غريييب الحييديث ) (1)

(, صرح التثرييب يف شيرح 7/956(, طؿدة الؼاري شرح تحقح البخاري )9/33)

 (.9/58التؼريب )

 ( بتصرف.15/195تحػة إحقذي ) (2)
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فنن هذا يـػل وجقب القضقء, ويـػل أن  «ق ل: لؿ أصّؾ,  لتقضل ؟ت قضل

بالقضقء ٕجؾ مجرد إكؾ, ولؿ كعؾؿ أحدا استحب القضقء  يؽقن ملمقرا

لألكؾ إٓ إذا كان جـبا
(1)

. 

(  :ققلف ـِ ـُْت َأّن هلل َطّؾل َرْ َعَ ْق  .(تقضلتططػ طؾك ))َوَرَأ

 : أي ضــت.ق ل ابـ الؿَؾؽ

 : أي اطتؼدت.وق ل ابـ حجر

 : إضفر أن يؽقن مـ الرأي أي اخرتت. وق ل الؼ ري

أي شؽرا هلل تعالك طؾك إزالة إذية وتقفقؼ  )أّن هلل طؾل ر ع قـ( :وققلف

: كـاية طـ مقاضبتف طؾقفؿاق ل الطق لالطفارة. 
(2)

. 

ق لف الطق لأي هبؿا كؾَت ما كؾَت, أو طؾقؽ هبؿا,  ()بفؿ  :ققلف
(3)

. 

 

 

  

                                     
(, 91/169( ومجؿقع الػتاوى كالهؿا ٓبـ تقؿقة )9/153يـظر الػتاوى الؽربى ) (1)

(, مرطاة الؿػاتقح شرح مشؽاة الؿصابقح 9/59صرح التثريب يف شرح التؼريب )

(4/368.) 

 (.4/368مرطاة الؿػاتقح شرح مشؽاة الؿصابقح ) (2)

 الؿصدر كػسف. (3)
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 َباب اْلمِسح َعَمى اْلُخفَِّيِو -5

ْلُ رَك  إِذا ُ ـ   َسْػًرا َأن  ملسو هيلع هللا ىلصَطـ َصْػَقان بـ َط   ل َق َل: َ  َن َرُسقُل اهلل  -67 ـَ

ـْ  ـ َغ ئٍِط َوَبْقٍل وكقم
ٓ   ـ َجـَ َبة, َوَلؽِ ـّ إِ ـ  ٍم ولَق لَقف  .َٓ كـزع خػ َ ـَ  َثَلَثة َأ

َرَواُه َأْحؿد َوالـ َ  ئِّل َواْبـ َ  َجف َوال ِّْرِ ِذّي َوَهَذا َلػظف, َوَق َل: َحِدـث ح ـ 

ـَْؿة, َواْبـ حَ  ن  ِل  .َصِحقح  .«َصِحقَحْقِفَؿ »َوَرَواُه اْبـ ُخَز

 

الحديث مداره طؾك طاتؿ بـ أبل الـَُّجقد وفقف كالمٌ 
(1)

لؽـ تابعف طؾقف  ,

 جؿاطة.

 .: إكف حديث حسـطـ ال خ ريق ل ال ر ذي 

سللت محؿًدا فؼؾت: أي الحديث طـدك أتح يف التقققت  : وق ل أـًض 

وتححف الرتمذي  .يف الؿسح طؾك الخػقـ؟ قال: حديث تػقان بـ طسال

والخطابل وحسـف إلباين
(2)

. 

ْلُ رَك (  ملسو هيلع هللا ىلص)َ  َن َرُسقُل اهلل  :ققلف لؾقجقب: ولؽـ  «ـل رك »ضاهر ققلف ـَ

اإلجؿاع ترفف طـ ضاهره فبؼل لإلباحة ولؾـدب
(3)

. 

بسؽقن الػاء مـقكا جؿع سافٍر كتْجر جؿع تاجٍر أي: )إِذا ُ ـ   َسْػًرا(  :ققلف

                                     
(, هتيذيب 9/357(, مقيزان آطتيدال )1/958يـظر التحؼقؼ يف مسيائؾ الخيالف ) (1)

 (.5/38التفذيب )

(, كقييؾ إوصييار 1/84(, سييبؾ السييالم )54يـظيير العؾييؾ الؽبقيير لؾرتمييذي )ص/ (2)

 (.1/145(, إرواء الغؾقؾ )1/945)

 (. 1/84سبؾ السالم ) (3)
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 .ٌؿ ٓ جؿَع لف: إذ لؿ يـطؼقا بف: إكف اسوققؾمسافريـ, 

ا, وهق شؽ مـ الراويويف رواية: إذا كاكقا مسافريـ أو سػرً 
(1)

.  

أي: يـفاكا طـ الـزع, والِخػاف بؽسر الخاء: )َأن ٓ كـزع خػ  ـ (  :ققلف

, وهق ما يؾبس طؾك الؼدم كالجقرب لؽـف مصـقٌع مـ الجؾد  .جؿع خػ 

ٓ   ـ َجـَ َبة(  :ققلف ـّ إِ ـ  ٍم ولَق لَقف تقققت إباحة  هذا دلقٌؾ طؾك)َثَلَثة َأ

 الؿسح طؾك الخػقـ لؾؿسافر ثالثة أيام ولقالقفـ, وفقف خالٌف سقل ي. 

اختصاتف بالقضقء دون الُغْسؾ, وهق مجؿٌع طؾقف طؾك  و قف دٓلة أـًض 
(2)

. 

ـْ  ـ َغ ئٍِط َوَبْقٍل وكقم(  :ققلف
ـْ ) ق ل ابـ العربل:)َوَلؽِ ( حرٌف مـ لؽ

بعد الـَّػل غالًبا, وربؿا ُيستدرك هبا حروف الـََّسؼ, وهل تختص بآستدراك 

بعد اإلثبات فتختص بالجؿؾة دون الؿػرد
(3)

. 

أن ٓ كـزع خػافـا مـ حدٍث مـ إحداث إٓ  غ تؼدـره:وهذا اس ثـ ء  ػر  

ـزع مـ جـابة, فنكف ٓ يجقز لؾؿغتسؾ أن يؿسح طؾك الخػ, بؾ يجب طؾقف ال

 .وغسؾ الرجؾقـ كسائر إطضاء

وٓ كخؾعفؿ   ـ غ ئط وٓ بقل وٓ كقم وٓ كخؾعفؿ  إٓ  ـ » :ويف روايةٍ 

فذَكَر إحداَث التل ُيـزع مـفا الخػ, وإحداث التل ٓ ُيـزع مـفا, « جـ بة

وطدَّ مـ جؿؾتفا الـقم, فلشعر ذلؽ بلكف مـ كقاقض القضقء ٓ سقؿا بعد 

                                     
 (.1/84سبؾ السالم ) ,(9/477مرقاة الؿػاتقح شرح مشؽاة الؿصابقح ) (1)

 (.1/84سبؾ السالم ) (2)

 (.1/81ققت الؿغتذي طؾك جامع الرتمذي ) (3)
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جعؾف مؼرتكا بالبقل والغائط الؾذيـ هؿا كاقضان باإلجؿاع
(1)

. 

: ٓقرتاكف بؿا هق وب لحدـث اس دل  ـ ق ل بلن الـقم ك قٌض لؾقضقء 

 ٻ﴿كاقٌض باإلجؿاع, حتك قال زيد بـ أسؾؿ, والسدي: يف ققلف تعالك 

أي مـ الـقم [6]الؿائدة: ﴾پ پ ٻ
(2)

.  

طؾك مذاهب سقل ي ذكرها بالتػصقؾ  وقد اخ ؾػ العؾؿ ء يف الـؼض ب لـقم

  .يف أول باب كقاقض القضقء إن شاء اهلل تعالك

*** 
 ِل سػرٍ,  ملسو هيلع هللا ىلصَق َل:  ـت َ َع الـ  ِل  َوَطـ اْلُؿغقَرة بـ ُشْعَ ة  -68

ـُْت ٕكزع ُخّػقف َ َؼ َل:   .َ ؿ َح َطَؾْقِفَؿ  «دطفؿ  َ نِكِّل أدخؾُ فؿ  ص هرتقـ»َ َلْهَق

 ُ   ػؼ َطَؾْقِف, َوالؾ ْػظ لْؾُ َخ ِرّي.

 

حديث الؿغقرة أتٌؾ يف هذا الباب, وقد ورد بللػاٍظ يف الصحقحقـ 

كؿا ترح بف البزار,  اوغقرهؿا هذا أحدها, وُروي طـف مـ كحق ستقـ صريؼً 

ذكر مـفا ابـ مـده خؿسة وأربعقـ صريًؼا
(3)

.  

مشروطقة الؿسح طؾك الخػقـ, وسقل ي الؽالم طؾك  والحدـث ـدل طؾك

 ذلؽ يف شرح الحديث التالل.

                                     
 (.1/949(, كقؾ إوصار )9/477يـظر مرقاة الؿػاتقح شرح مشؽاة الؿصابقح ) (1)

 (.9/49صرح التثريب يف شرح التؼريب ) (2)

 (.1/158التؾخقص الحبقر ) (3)
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ـُْت( : أهقيُت بالشلء: إذا ق ل إصؿعلأي مددُت يدي,  ققلف: ) لْهَق

 .أوملُت بف

 .: قصدت الُفقيَّ مـ الؼقام إلك الؼعقدأهقـُت : وق ل غقُره

: اإلمالةاإلهقاء: وققؾ
(1)

. 

 :حال مـ الؼدمقـ كؿا تبقـف رواية أبل داود)َ نِكِّل أدخؾ ُفؿ  ص هرتقـ(  ققلف:

« نين أدخؾت الؼد قـ الخػقـ وهؿ  ص هرت ن»
(2)

.  

اشرتاط الطفارة يف الؾبس: لتعؾقؾف طدم الـزع بندخالفؿا  وهذا ـدل طؾك

صاهرتقـ, وهق مؼتٍض أن إدخالفؿا غقر صاهرتقـ يؼتضل الـزع, وقد ذهب 

 إلك ذلؽ الشافعل ومالؽ وأحؿد وإسحاق.

: وق ل أبق حـقػة وسػق ن الثقري وـحقك بـ آدم والؿزين وأبق ثقر وداود

يجقز الؾبس طؾك حدث ثؿ يؽؿؾ صفارتف
(3)

. 

  :, وهـاك شروط أخرى هلوهذا هق أحد شروط جقاز الؿ ح طؾك الخػقـ

, فؾق كاكا مـ جؾد كجس فنكف قـصف رة الخػقـ أو الجقرب الشرط الث ين:

يصح الؿسح طؾقفؿا, ٕن الـجس خبقث ٓ يتطفر مفؿا مسحتف وغسؾتف.  ٓ

فال يؿسح أما إذا كاكتا متـجستقـ, فؿـ الؿعؾقم أن اإلكسان ٓ يصؾل فقفؿا, 

 طؾقفؿا.

                                     
 (.3/159(, طؿدة الؼاري شرح تحقح البخاري )15/166لسان العرب ) (1)

 (.1/81سبؾ السالم ) (2)

 (.1/999(, كقؾ إوصار )9/155(, الؿحؾك )1/361يـظر الؿغـل ) (3)
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: فنن لبسفؿا طؾك تقؿؿ فنكف ٓ أن ـؾ  فؿ  طؾك صف رة ب لؿ ء الث لث:

يؿسح طؾقفؿا, فؾق أن شخًصا مسافًرا لبس الجقارب طؾك صفارِة تقؿٍؿ ثؿ 

قدم البؾد فنكف ٓ يؿسح طؾقفؿا, ٕكف لبسفؿا طؾك صفارِة تقؿٍؿ, وصفارة التقؿؿ 

 قة لفا بالرجؾقـ. إكؿا تتعؾؼ بالقجف والؽػقـ, وٓ طال

: أي: يف القضقء, أما الُغسؾ فال أن ـؽقك  يف الحدث إصغر الرابع:

تؿسح فقف الخػان وٓ الجقارب, بؾ ٓبد مـ خؾعفؿا وغسؾ الرجؾقـ, فؾق 

 كان طؾك اإلكسان جـابة فنكف ٓ يؿسح طؾك خػقف.

: وهل يقم ولقؾة لؾؿؼقؿ, أن ـؽقن يف الؿدة الؿحددة شرط  الخ  س:

وثالثة أيام لؾؿسافر, تبتدئ مـ أول مسٍح بعد الحدث, أما ما قبؾ الؿسح 

إول فال يحسب مـ الؿدة
(1)

. 

 .أن ـ  ر  حؾ الػرض وهق الؼدم إلك     ق  الؽع قـ :ال  دس

 .أن ـث ت الخّػ يف الؼدم بـػ ف :ال  بع

أن ـؿؽـ    بعة الؿشل  قف :الث  ـ
(2)

.  

: وخ لػفؿ داود  ؼ لوقد حؿؾ الجؿفقر الطفارة طؾك الطفارة الشرطقة, 

!الؿراد إذا لؿ يؽـ طؾك رجؾقف كجاسة
(3)

.  

أن إكؿال الطفارة فقفؿا شرط فؾق غسؾ  وقد اسُ دّل بفذا الحدـث طؾك

                                     
 (.1/375شرح رياض الصالحقـ لؾعثقؿقـ ) (1)

(, الؿسح طؾك الجقربقـ والـعؾقـ لؾؼاسيؿل 1/955شرح طؿدة الػؼف ٓبـ تقؿقة ) (2)

 (.75)ص/

 (.1/999كقؾ إوصار ) (3)
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إحداهؿا وأدخؾفا الخػ ثؿ غسؾ إخرى وأدخؾفا الخػ لؿ يجز الؿسح 

ؽقفققن والؿزين ومطرف وابـ الؿـذر وغقرهؿ طـد إكثر, وأجاز الثقري وال

أكف يجزئ الؿسح إذا غسؾ إحداهؿا وأدخؾفا الخػ ثؿ إخرى لِصْدق أكف 

 أدخؾ كال مـ رجؾقف الخػ وهل صاهرة.

وُتعؼِّب بلن الحؽؿ الؿرتَّب طؾك التثـقة غقر الحؽؿ الؿرتَّب طؾك القحدة, 

واستضعػف ابـ دققؼ العقد: ٕن آحتؿال باٍق 
(1)

: لؽـ إن ُضّؿ إلقف دلقؾ ق ل .

يدل طؾك أن الطفارة ٓ تتبعض اتَّجف
(2)

. 

*** 
ـُْت َرُسقَل اهلل  -69 ل,  ملسو هيلع هللا ىلصَوَطـ جرـر بـ ط د اهلل َق َل: َرَأ َب ل ثؿ  َتَقض 

َن إِْسَلم جرـرٍ  .َو  ح َطَؾك ُخّػقف ِٕ َق َل إِْبَراِهقؿ: َ  َن ـعج فؿ َهَذا الَحِدـث: 

   ػؼ طؾقف, َوالؾ ْػظ لُؿ ؾؿ. .َ  َن بعد كُزول اْلَؿ ئَِدة

                                     
إين »يف تعؾقؾ مسيحف طؾيك الخػيقـ  ملسو هيلع هللا ىلصققلف  العؾة يف ذلؽ هق    ق لف الزر شل, ق ل: (1)

هؾ أكف أدخؾ كؾ واحدة ميـ قدمقيف الخيػ وكيؾ واحيدة مـفؿيا « أدخؾ فؿ  ص هرتقـ

صاهرة؟ أو الؿراد أكف أدخؾ كال الؼدمقـ الخػقـ وكيؾ قيدم يف حيال إدخالفيا الخيػ 

صيياهرة. وُبـييل طؾييك ذلييؽ مييا إذا غسييؾ ِرْجيياًل وأدخؾفييا الخييػ ثييؿ غسييؾ إخييرى 

ن جعؾـاه مـ تقزيع الػرد طؾك الجؿؾة امتـع الؿسح: ٕكف يف حال وأدخؾفا الخػ, فن

إدخييال الرجييؾ إولييك الخييػ لييؿ تؽييـ الييرجالن صيياهرتقـ وإن جعؾـيياه مييـ تقزيييع 

أحاد طؾك أحاد تح, وبالثاين قيال الؿيزين, وإول هيق الؿيذهب )يعـيل ميذهب 

 (.3/188الشافعقة(. الؿـثقر يف الؼقاطد الػؼفقة )

(, إحؽام إحؽيام 1/545(, الؿجؿقع )1/454يـظر مختصر خالفقات البقفؼل ) (2)

 (.1/999(, كقؾ إوصار )1/315(, فتح الباري )1/113شرح طؿدة إحؽام )
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 ؼ ل جرـر: لؿ  سئؾ هؾ ) :( وزاد1/157هذا الحديث رواه أبق داود )

 .(  ن ذلؽ ق ؾ الؿ ئدة أو بعده ؟    أسؾؿت إٓ بعد الؿ ئدة

 ؼؾت لف أق ؾ رواه الرتمذي مـ صريؼ شفر بـ حقشب قال: )وكذلؽ 

: هذا ق ل ال ر ذي .(الؿ ئدة أم بعده ؟  ؼ ل جرـر:    أسؾؿت إٓ بعد الؿ ئدة

ٌر: ٕن بعض مـ أكؽر الؿسح طؾك الخػقـ تلول مسح الـبل   ملسو هيلع هللا ىلصحديٌث مػسِّ

طؾك الخػقـ أكف كان قبؾ التل يف الؿائدة فقؽقن مـسقًخا
(1)

. 

ابـ يزيد  :إبراهقؿ هق..( .)َق َل إِْبَراِهقؿ: َ  َن ـعج فؿ َهَذا الَحِدـث :ققلف

بـ ققس الـخعل أبق طؿران الؽقيف الػؼقف الثؼة
(2)

. 

( يعقد إلك أتحاب طبد اهلل بـ مسعقد   ن ـعج فؿ) :ققلفوالضؿقر يف 

 كؿا جاء يف صريؼ طقسك بـ يقكس
(3)

. 

 پ پ﴿ :معـاه أن اهلل تعالك قال يف سقرة الؿائدة :ق ل الـقوي

فؾق كان إسالم جرير  ﴾ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

مـسقًخا بآية  متؼدما طؾك كزول الؿائدة ٓحتؿؾ كقن حديثف يف مسح الخػ

وكان إسالمف سـة طشر وققؾ أول سـة  -الؿائدة, فؾؿا كان إسالمف متلخًرا 

ـٌ أن الؿراد بآية الؿائدة غقر  -إحدى طشرة  طؾؿـا أن حديثف يعؿؾ بف, وهق مبقِّ

                                     
 (.94( رقؿ )1/156الســ ) (1)

 (.95تؼريب التفذيب )ص/ (2)

طؿيييدة الؼييياري شيييرح تيييحقح البخييياري  (,1/494فيييتح البييياري ٓبيييـ حجييير ) (3)

(4/195.) 
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 تاحب الخػ فتؽقن السـة مخصصة لمية.

ــ  يف ســ ال قفؼل طـ إبراهقؿ بـ أدهؿ ق ل ما سؿعت يف الؿسح  :وُروِّ

طؾك الخػقـ أحسـ مـ حديث جرير واهلل أطؾؿ
(1)

. 

 .مشروطقة الؿسح طؾك الخػقـ والحدـث ـدل طؾك

لقس يف الؿسح طؾك الخػقـ  وقد كؼؾ ابـ الؿـذر طـ ابـ الؿ  رك ق ل:

ـفؿ إكؽاره, فؼد روي طـف طـ الصحابة اختالف: ٕن كؾ مـ روي طـف م

 إثباتف.

ٓ أطؾؿ ُروي طـ أحد مـ فؼفاء السؾػ إكؽاره إٓ طـ  وق ل ابـ ط د ال ر:

 .مالؽ, مع أن الروايات الصحقحة مصرحة طـف بنثباتف

إلك إكؽار ذلؽ طؾك الؿالؽقة, والؿعروف وقد أش ر الش  عل يف )إم( 

 ,الؿستؼر طـدهؿ أن ققٓن: الجقاز مطؾؼا, وهق الصحقح وإلقف رجع مالؽ

 .: لؾؿسافر دون الؿؼقؿث كقفؿ 

أن مالؽا إكؿا كان يتققػ يف خاتة كػسف مع إفتائف  :وطـ ابـ ك  ع

 بالجقاز.

وقييد روى الؿسييَح طؾييك الخػييقـ خالئييُؼ ٓ ُيحصييقن مييـ  :قذذ ل الـذذقوي

أن » ملسو هيلع هللا ىلص: حييدثـل سييبعقن مييـ أتييحاب رسييقل اهلل قذذ ل الح ذذـالصييحابة, 

 أخرجف طـف ابـ أبل شقبة.«   ن ـؿ ح طؾك الخػقـ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسقل

                                     
(, كشػ 19/14(. واكظر الؿحؾك بأثار )3/164شرح الـقوي طؾك مسؾؿ ) (1)

 (.1/175(, شرح الزرقاين طؾك الؿقصل )1/431الؿشؽؾ مـ حديث الصحقحقـ )
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وقد ترح جؿع مـ الحػاظ بلن الؿسح طؾك الخػقـ  :ق ل الح  ظ

 فجاوزوا الثؿاكقـ, مـفؿ العشرة. متقاتر, وجؿع بعضفؿ رواتف

 .أربعقن حديثا طـ الصحابة مرفقطةفقف  وق ل اإل  م أحؿد:

فقف طـ أحد وأربعقـ وق ل ابـ أبل ح تؿ:
(1)

. 

غزوة تبقك وهل بعد سقرة الؿائدة بآتػاق,  وقد   ن هذا الحدـث يف

ريسقع سـة خؿٍس ٕن آية القضقء التل يف سقرة الؿائدة كزلت يف غزوة الؿ

! ؟فؽقػ َيـسُخ الؿتؼدُم الؿتلخرَ  ,كان يف غزوة تبقك ملسو هيلع هللا ىلص لؾفجرة, ومْسُحف

ُسؾِّؿ تلخر آية الؿائدة فال مـافاة بقـ الؿسح وأية: ٕن ققلف تعالك  ولق

مطؾؼ ققدتف أحاديث الؿسح طؾك الخػ, أو طام  [6]الؿائدة: ﴾ٺ﴿

خصصتف تؾؽ إحاديث
(2)

. 

الؿسح طؾك الخػقـ جائز يف القضقء لؾسـّة الؿستػقضة  :وق ل ابـ تقؿقة

الؿتؾؼاة بالؼبقل
(3)

. 

الؿسح طؾك الخػقـ أفضؾ مـ غسؾ  ق ل ابـ الؿـذر: وق لت ص ئػة:

, وقد صعـ فقفا ملسو هيلع هللا ىلصالرجؾقـ. وذلؽ أهنا مـ الســ الثابتة طـ رسقل اهلل 

                                     
( فؿا 1/445(, إوسط يف الســ واإلجؿاع وآختالف )959يـظر التؿققز )ص/ (1)

(, كشييػ الؿشييؽؾ مييـ حييديث 9/937(, آسييتذكار )11/141بعييد, التؿفقييد )

(, التؾخيقص 1/356(, فيتح البياري )1/555(, الؿجؿيقع )1/919الصحقحقـ )

 . (1/994(, كقؾ إوصار )1/77(, الؿـتؼك شرح الؿقصل )1/158الحبقر )

 (.1/999(, كقؾ إوصار )1/81سبؾ السالم ) (2)

 (.1/948شرح طؿدة الػؼف ) (3)
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صقائػ مـ أهؾ البدع, فؽان إحقاء ما صعـ فقف الؿخالػقن مـ الســ أفضؾ 

مـ إماتتف
(1)

. 

*** 
ـْح بـ َه كِئ َق َل: أتقُت َط ئَِشة أسللف  َطـ اْلؿْ ح َطَؾك  -71 َوَطـ ُشَر

ـَُ   ر َ َع َرُسقل اهلل  ُف َ  َن  , َ َؼ َلت: َطَؾْقؽ بِ ْبـ أبل َص لب   ْؾف, َ نِك  ـِ ْق , ملسو هيلع هللا ىلصاْلُخػ 

ـ  م ولق لَقفـ لْؾُؿَ   ِر, َوـَ  ملسو هيلع هللا ىلصَ َ َلْلـَ ُه َ َؼ َل: جعؾ َرُسقُل اهلل  ْقً   َوَلْقَؾًة َثَلَثة َأ

 .َرَواُه ُ  ؾؿ .لؾؿؼقؿ

َوَق َل َأُبق طؿر ابـ ط د اْل ر: َواْخ ؾػ الرَواة  ِل ر ع َهَذا الَحِدـث َوَوْقػف 

ـْ َر عف أحػظ وأض ط .َطَؾك َطّؾل   .َق َل: َوَ 

 

تقققت الؿسح بالثالثة إيام لؾؿسافر والققم والؾقؾة  الحدـث ـدل طؾك

 :الـ س يف ذلؽاخ ؾػ وقد لؾؿؼقؿ, 

ٓ وقت لؾؿسح طؾك الخػقـ, ومـ لبس   ؼ ل   لؽ والؾقث بـ سعد:

خػقف وهق صاهر مسح ما بدا لف, والؿسافر والؿؼقؿ يف ذلؽ سقاء, وروي مثؾ 

                                     
 (.1/445إوسط يف الســ واإلجؿاع وآختالف ) (1)

ـّ هيدي  قؾُت: أسلل اهلل أن يجزيفؿ خقًرا طؾك هذه الحؿّقة الصادقة لؾسـة الـبقية, لؽ

 .يف هذا أولك ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

  ق ل ابـ الؼقؿ:
َّ
( يتؽؾػ ضد حاليف التيل طؾقفيا قيدماه, بيؾ إن ملسو هيلع هللا ىلصلؿ يؽـ )يعـل الـبل

كاكتا يف الخػ مسح طؾقفؿا ولؿ يـزطفؿا, وإن كاكتا مؽشقفتقـ غسيؾ الؼيدمقـ وليؿ 

يؾييبس الخييػ لقؿسييح طؾقييف, وهييذا أطييدل إقييقال يف مسييللة إفضييؾ مييـ الؿسييح 

 (. 1/199والغسؾ, قالف شقخـا, واهلل أطؾؿ. زاد الؿعاد )
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 ذلؽ طـ طؼبة بـ طامر وطبد اهلل بـ طؿر والحسـ البصري.

وق ل أبق حـقػة وأصح بف والثقري وإوزاطل والش  عل وأحؿد بـ حـ ؾ 

بالتقققت  :وإسح   بـ راهقـف وداود الظ هري و حؿد بـ جرـر الط ري

 لؾؿؼقؿ يقما ولقؾة ولؾؿسافر ثالثة أيام ولقالقفـ.

طؿر بـ الخطاب وطؾل بـ  :وث ت ال قققت طـ ص ئػة  ـ الصح بة  ـفؿ

 .ابـ طباس وحذيػة والؿغقرة وأبق زيد إكصاريأبل صالب وابـ مسعقد و

شريح الؼاضل وططاء بـ أبل رباح والشعبل وطؿر بـ  :و ـ ال  بعقـ

 .العزيز طبد

أكثر التابعقـ والػؼفاء طؾك ذلؽ وهق إحقط طـدي:  ق ل ابـ ط د ال ر:

ٕن الؿسح ثبت بالتقاتر واتػؼ طؾقف أهؾ السـة والجؿاطة واصؿلكت الـػس إلك 

اقفؿ, فؾؿا قال أكثرهؿ: ٓ يجقز الؿسح لؾؿؼقؿ أكثر مـ خؿس تؾقات اتػ

ولقالقفا  ر مـ خؿس طشرة تالة ثالثُة أيامٍ يقٌم ولقؾٌة, وٓ يجقز لؾؿسافر أكث

فالقاجب طؾك العالؿ أن يمدي تالتف بقؼقـ, والقؼقـ الَغسؾ حتك يجؿعقا 

 .الققم لؾؿؼقؿطؾك الؿسح, ولؿ ُيجؿعقا فقق الثالث لؾؿسافر وٓ فقق 

ؽ أهؾ الؼقل إول ما أخرجف أبق داود مـ حديث أبل بـ  ولعؾ متؿسَّ

, ق ل:  ق ل: كعؿ, ق ل: ـق ً  ؟أ  ح طؾك الخػقـ ملسو هيلع هللا ىلص أكف ق ل لرسقل اهلل»طؿارة 

 .«ق ل: كعؿ, و   شئت ؟وـق قـ, ق ل: وثلثة أـ م

 .«كعؿ و   بدا لؽ ملسو هيلع هللا ىلص ح ك بؾغ س ع  ق ل رسقل اهلل»ويف رواية 

 وقد اختؾػ يف إسـاده ولقس بالؼقي. أبق داود:ق ل 



233 

 

233 ُ
 
رح ُُالش  ش   ُالمي  محر  

ل
ُا اب   ررُلكت 

 .ثبت ولقس لف إسـاد قائؿٓ ي وق ل ابـ ط د ال ر:

 .فذكره يف الؿقضقطات وب لغ الجقزج ين

وما كان هبذه الؿرتبة ٓ يصؾح لالحتجاج بف طؾك فرض طدم الؿعارض, 

فالحؼ تقققت الؿسح بالثالث لؾؿسافر, والققم والؾقؾة لؾؿؼقؿ
(1)

. 

وإكؿا زاد يف الؿدة لؾؿسافر: ٕكف أحؼ بالرخصة مـ  :ـع ينق ل الص

الؿؼقؿ: لؿشؼة السػر
(2)

.  

ٓ تتقّقت مدة الؿسح يف حؼ الؿسافر الذي يشؼ اشتغالف » :ق ل إل  ين

بالخؾع والؾبس كالربيد الؿجفز يف مصؾحة الؿسؾؿقـ وطؾقف يحؿؾ قصة 

طؼبة بـ طامر. كذا قالف شقخ اإلسالم يف )اختقاراتف( والؼصة الؿشار إلقفا هل 

خرجت »( مـ صريؼ طؾل بـ رباح طـ طؼبة قال: 79ما أخرجف الدارقطـل )

م إلك الؿدــة ـقم الجؿعة  دخؾت الؿدــة ـقم الجؿعة ودخؾت طؾك  ـ الش 

 -زاد يف رواـة: وطؾل خػ ن  ـ تؾؽ الخػ ف الغلظ  -طؿر بـ الخط ب 

 ؼ ل:   ك أولجت خػقؽ يف رجؾقؽ؟ قؾت: ـقم الجؿعة ق ل:  فؾ كزط فؿ ؟ 

 : وهق تحقح اإلسـاد.ق ل الدارقطـل .«قؾت: ٓ, ق ل: أص ت ال ـة

وهق حديث تحقح. وهق  :(1/959يف )الػتاوى( ) اإلسلم وق ل شقخ

                                     
(, شييرح معيياين أثييار 1/437(, إوسييط )1/184يـظيير مصييـػ ابييـ أبييل شييقبة ) (1)

(, 1/365(, الؿغـيييل )1/461(, شيييرح السيييـة )9/951(, آسيييتذكار )1/83)

(, كقيييؾ إوصيييار 3/176(, شيييرح الـيييقوي طؾيييك مسيييؾؿ )1/558الؿجؿيييقع )

(1/935.) 

 (.6/399(. واكظر جامع الؿسائؾ ٓبـ تقؿقة )1/85سبؾ السالم ) (2)



234 

 

ُ
 
رح ُُالش  ش   ُالمي  محر  

ل
ُا اب   ررُلكت 

 .(189 - 9/188كؿا قآ. واكظر التػصقؾ يف )الػتاوى( أيضا )

 ( هبذا الؾػظ.1/93والحديث أخرجف يف )الؿختارة( ) قؾت:

«: وهق الؿحػقظق ل( ال ـة( بدون )أص تويف رواية: )
(1)

. 

يستحب لؾؿحّدث  : إكفويف هذا الحدـث  ـ إدب    ق لف العؾؿ ء

ولؾؿعؾؿ والؿػتل إذا ُصؾب مـف ما يعؾؿف طـد أجّؾ مـف أن يرشد إلقف. وإن لؿ 

يعرفف قال: اسلل طـف فالًكا
(2)

. 

تبدأ مدة الؿسح مـ أول مسح بعد الحدث طؾك الؼقل الراجح,  :مسألة

وهق ققل أحؿد بـ حـبؾ وإوزاطل, واختاره الـقوي وابـ الؿـذر وابـ 

وٓ  «ـؿ ح الؿ   ر»: ملسو هيلع هللا ىلصطثقؿقـ, وهق أرجح إققال: لظاهر ققل الـبل 

يؿؽـ أن يصدق طؾقف أكف ماسح إٓ بػعؾ الؿسح, وٓ يجقز العدول طـ هذا 

 غقر برهان. الظاهر ب

تقضل طـد تالة الظفر, ولبس خػقف الساطة  , لق أن رجاًل وطؾك هذا

الثاكقة طشرة مثاًل وبؼل طؾك صفارة حتك الساطة الثالثة طصًرا, ثؿ أحدث ولؿ 

ومسح طؾك خػقف, فؾف أن يؿسح طؾقفؿا حتك  ايتقضل إٓ الساطة الرابعة طصرً 

ومـ الققم الرابع إذا  -ن مؼقًؿاإن كا-الساطة الرابعة طصًرا مـ الققم التالل 

كان مسافًرا
(3)

. 

*** 
                                     

 (.1/14الثؿر الؿستطاب ) (1)

 (.3/177شرح الـقوي طؾك مسؾؿ ) (2)

 (.1/159يـظر تحقح فؼف السـة ) (3)
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ـ ًة, َ َلَص َبُفْؿ اْل ْرُد,  ملسو هيلع هللا ىلصَق َل: بعث َرُسقُل اهلل  َوَطـ َثْقَب ن  -71 َسرِ

 .َأ رهؿ َأن ـؿ حقا َطَؾك الَعص ئب وال    خقـ ملسو هيلع هللا ىلص َ َؾؿ   قدُ قا َطَؾك َرُسقل اهلل

ـَ كِّل,  و َطَؾك َواْلَح  ِؿ َوَق َل: َرَواُه َأْحؿد, َوَأُبق َداُود, َوَأُبق ـْعؾك اْلؿقِصِؾل, َوالرُّ

ـَة َثْقر بـ ـِزـد, َطـ َراشد بـ سعد,  .َشرط ُ  ؾؿ ُف  ـ ِرَوا َو ِل َقْقلف كظٌر: َ نِك 

ّي, َوَراِشد بـ سعد لؿ )َثْقر( لؿ ـرو َلُف ُ  ؾؿ بؾ اْكَػرد بِِف الُ َخ رِ و َطـ َثْقَب ن,

ْقَخ نِ   .ـْحَ ج بِِف الش 

ُف َ  َت »َوَق َل اإِلَ  م َأْحؿد:  َك  ِٕ ـَـَْ ِغل َأن ـؽقن َراشد سؿع  ـ َثْقَب ن   َٓ

ُفؿ َق ُلقا: إِن راشًد «َقِدـًؿ  ـَة صّػقـ,  ا, َو ِل َهَذا الَؼْقل كظر: َ نِك  شفد َ َع ُ َع ِو

ـُ  ِعقـوثقب ن َ  َت سـة َأربع َوخ َؼُف اْب , ؿ قـ, َوَ  ت َراشد سـة َثَؿ ٍن َوِ  َئة, َوَوث 

ـُ حزم  ضّعػف ـَْعُؼقب بـ شق َة, َوالـ َ  ئِّل, َوَخ لػُفؿ اْب , َوَأبُق َح تِؿ, َوالْعجِؾل, َو

 َواْلحّؼ َ َعفؿ.

 وال   خقـ: الخػ ف. .والعص ئب: العؿ ئؿ 

 

بؿا يدل طؾك جقاز  لؿا فرغ الؿصـػ مـ الؿسح طؾك الخػقـ جاء

إسـاده  :ق ل إل  ينبحديث ثقبان هذا,  ا, محتجًّ االؿسح طؾك العؿامة أيًض 

, وتححف الحاكؿ والذهبل والزيؾعلو ذا ق ل الـقويتحقح, 
(1)

. 

 هل العؿائؿ كؿا قال الؿصـػ, وبذلؽ فسرها أبق طبقد, ققلف: )العص ئب(

ٕن الرأس ُيعصب هبا, فؽؾُّ ما طصبَت بف رأَسؽ مـ طؿامة  سؿقت بذلؽ

                                     
 (.1/955تحقح أبل داود )إتؾ( ) (1)
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وإن طصبت غقر الرأس قؾت: طصاب بغقر هاء ,مـديؾ ففق طصابة أو
(1)

.  

بػتح التاء الػقققة والسقـ الؿفؿؾة الؿخػػة وبالخاء  ققلف: )وال   خقـ(

 .الخػاف كؿا قال الؿصـػ الؿعجؿة هل:

يسّخـ بف الؼدم مـ خػ  : أتؾ ذلؽ كؾ ماوـؼ ل ق ل ابـ رسلن:

 .وكحقهؿا وٓ واحد لفا مـ لػظفا وجقرب

: واحدها تسخان وتسخـوققؾ
(2)

. 

, فذهب وقد اخ ؾػ العؾؿ ء يف الؿ ح طؾك العؿ  ة وحده  يف القضقء

إلك جقازه إوزاطل وأحؿد بـ حـبؾ وإسحاق وأبق ثقر وداود والطربي 

 ملسو هيلع هللا ىلص: إن تّح الخرب طـ رسقل اهلل وق ل الش  عل ,وابـ خزيؿة وابـ الؿـذر

 فبف أققل. 

 .مـ خؿسة أوجف ملسو هيلع هللا ىلصقد جاء ذلؽ طـ الـبل  :وق ل أحؿد

 ملسو هيلع هللا ىلص: وهق ققل غقر واحد مـ أهؾ العؾؿ مـ أتحاب الـبل ق ل ال ر ذي

 مـفؿ أبق بؽر وطؿر وأكس.

الؿسح طؾك العؿامة إجؿاع الصحابة, ذكره أبق إسحاق  :وق ل ابـ تقؿقة

 .وطؿروالرتمذي طـ أبل بؽر 

: روي الؿسح طؾك العؿامة طـ ثؿاكقة مـ وق ل أبق إسح   الش لـجل

                                     
(, 1/996(, غريب الحديث ٓبـ قتقبة )1/188يـظر غريب الحديث ٕبل طبقد ) (1)

 (.1/354غريب الحديث إلبراهقؿ الحربل )

(, الػيائؼ 1/187(, غريب الحديث لؾؼاسؿ بـ سالم )7/178غة )يـظر هتذيب الؾ (2)

 (.9/966يف غريب الحديث )
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أبق بؽر وطؿر وطؾل وسعد بـ أبل وقاص وأبق مقسك  :الصحابة, وهؿ

إشعري وأكس بـ مالؽ وطبد الرحؿـ بـ طقف وأبق الدرداء
(1)

. 

: مـ لؿ يطّفره الؿسح طؾك وروى الخّلل بنسـ ده طـ طؿر أكف ق ل

صفره اهللالعؿامة فال 
(2)

. 

ق ل طدم جقاز آقتصار طؾك مسح العؿامة وحدها,  وذهب آخرون إلك

: ٓ يؿسح طؾك العؿامة إٓ أن ملسو هيلع هللا ىلصقال غقر واحد مـ أتحاب الـبل  :ال ر ذي

يؿسح برأسف مع العؿامة وهق ققل سػقان الثقري ومالؽ بـ أكس وابـ 

 الؿبارك والشافعل, وإلقف ذهب أيضا أبق حـقػة.

والحديث يف العؿامة محتؿؾ  ,بلن اهلل فرض الؿسح طؾك الرأس واح جقا

التلويؾ فال يرتك الؿتقؼـ لؾؿحتؿؾ, والؿسح طؾك العؿامة لقس بؿسح طؾك 

 الرأس.

 الؿسح طؾك الشعر وٓ يسؿك رأًسا.بلكف أجزأ  وُردّ 

 .عالقة الؿجاورةمجاًزا ب ا: يسؿك رأًس  نن ققؾ

: قّبؾت رأَسف, والتؼبقؾ طؾك كف ـؼ ل ن. : والعؿامة كذلؽ بتؾؽ العالقةقؾق

 العؿامة.

أكف قد ثبت الؿسح طؾك الرأس فؼط, وطؾك العؿامة فؼط,  :والح صؾ

                                     
 (.1/963شرح طؿدة الػؼف ) (1)

(, وطييزاه إلقييف تيياحب كـييز العؿييال 95أخرجييف طبيياس الرتقػييل يف حديثييف رقييؿ ) (2)

إسـاده يف  وق ل:( 1/355(, وذكره ابـ حزم يف الؿحؾك )96999( رقؿ )9/475)

 غاية الصحة.
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وطؾك الرأس والعؿامة, والؽؾ تحقح ثابت
(1)

. 

 .(57وقد تؼّدم بعض الؽالم طؾك هذا يف شرح الحديث )

ـُ  ِعقـ :ققلف َؼُف اْب ثقبانوقد أثبت البخاري سؿاطف مـ ..( .)َوَوث 
(2)

. 

*** 
َوَطـ ُزـذَْقد -72

(3)
ْؾت َق َل: َسِؿعُت طؿر بـ اْلخط ب    بـ الص 

َٓ »ـَُؼقل:  ل أحُدُ ؿ َول س ُخّػقف,  ؾقؿ ْح َطَؾْقَف , َولقصؾِّ  قفَؿ , َو إِذا َتَقض 

ٓ   ـ َجـَ َبة اَرُقْطـِلّ «ـخؾْعفؿ  إِن َش َء إِ ـَة َأسد بـ ُ قَسك,  . َرَواُه الد   ـ ِرَوا

َو ِقف: َق َل َحؿ  د بـ َسؾَؿة: َطـ ط قد اهلل بـ أبل بؽر وث بت, َطـ أكس, َطـ 

 . ثؾف ملسو هيلع هللا ىلصالـ  ِل 

ـُ حزم  :و )َأسد بـ ُ قَسك( اُر, َوَخ لػُفؿ اْب , َواْلَ ز  , َوالـ َ  ئِلُّ َؼُف اْلعجِؾلُّ َوث 

َقاب َ َع اْلَجَؿ َطة. ,َ َؼ َل: ُهَق ُ ـؽر الَحِدـث  َوالص 

خرجُت »بعد ذ ر َحِدـث طؼَ ة بـ َط  ر  «اْلُؿْ َ ْدرك» ِل َوَق َل اْلَح  ِؿ  

: )َوقد ُرِوَي َطـ أكس َ ْرُ قط  بِنِْسـَ د َصِحقح ُرَواتف َطـ آِخرهؿ « ـ الش  م

                                     
(, معييالؿ السييــ 1/171(, سييــ الرتمييذي )1/113(, إم )1/35يـظير الؿقصييل ) (1)

(, كقيييؾ 1/359(, فيييتح البييياري )1/61(, الؿحؾيييك )1/379(, الؿغـيييل )1/56)

 (. 1/958إوصار )

 (.1/478إحؽام الؽربى ) (2)

( بالقاء تصغقر زيد, اكظير وردت يف الؿتـ )زبقد( بالباء, وهق تصحقػ, والصقاب )زيقد (3)

(, 3/699(, الجييرح والتعييديؾ ٓبييـ أبييل حيياتؿ )3/447التيياريخ الؽبقيير لؾبخيياري )

(, تيييالل تؾخييقص الؿتشييابف لؾخطقيييب 3/1145الؿمتؾييػ والؿختؾييػ لؾييدارقطـل )

 (.4/171(, اإلكؿال ٓبـ ماكقٓ )1/338)
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ة( ثؿ  أخرج َحِدـث أكس  ٓ  َأكف َش ذٌّ بِؿر  اْلُؿَ َؼّدم َوَق َل  ِقِف: )َطَؾك َشرط ثَِؼ ت, إِ

 ُ  ؾؿ(.

 

ما سبؼ أن ذكركاه تحت  ـدل طؾك  هذا إثر الؿروي طـ طؿر

( مـ أكف ٓ وقت لؾؿسح طؾك الخػقـ, وأن مـ لبس 75شرح الحديث )

خػقف وهق صاهر فنكف يؿسح طؾقفؿا ما بدا لف, والؿسافر والؿؼقؿ يف ذلؽ 

وروي  ,ق ما ذهب إلقف مالؽ والؾقث بـ سعدسقاء, وذكركا هـاك أن هذا ه

 طـ طؼبة بـ طامر وطبد اهلل بـ طؿر والحسـ البصري. 

  .: إن طؿر رجع طـ هذا الؼقل, وتار يؼقل بالتقققت كؿا تؼدملؽـ ـؼ ل

وٓ يصح بؾ هق شاذٌّ كؿا ذكر  ملسو هيلع هللا ىلصإلك الـبل  اوقد روي هذا إثر مرفقطً 

 الحاكؿ.

َؼُف اْلعجِؾلُّ  :ققلف إسـاد هذا  : وق ل الؿملػ أـًض ..( .)وَأسد بـ ُ قَسك َوث 

الحديث ققٌي. وأسٌد تدوٌق, وثؼف الـَسائل وغقره, وٓ التػات إلك كالم ابـ 

حزم فقف
(1)

. 

ة( :ققلف ٓ  َأكف َش ذٌّ بِؿر  أي أكف تحقح مـ  )ُرَواتف َطـ آِخرهؿ ثَِؼ ت, إِ

 الؿتـ, واهلل أطؾؿ.حقث اإلسـاد ضعقػ مـ حقث 

 

  

                                     
 (.1/334تـؼقح التحؼقؼ ) (1)
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 َباُب نىاقض اْلىُضىء َوَما اِخُتمف ِفيِه مو َذِلك -6

لل  :َق َل: ُأقِقَؿت َصَلُة اْلعَش ء َ َؼ َل رجٌؾ  َطـ أكس بـ َ  لؽ  -73

ْقا -َأو بعُض اْلَؼْقم  -ــ جقف َح  ك َك م اْلَؼْقُم  ملسو هيلع هللا ىلص َح َجٌة؟ َ َؼ َم الـ  ِل َرَواُه  .ثؿ  صؾ 

 ُ  ؾؿ. 

َٓ ـ قضمون ملسو هيلع هللا ىلصَ  َن َأْصَح ُب َرُسقل اهلل  :َو ِل لػٍظ لَفُ   .ــ  قن ثؿ  ـصؾقَن, َو

َطَؾك طفد  ملسو هيلع هللا ىلصَوَرَواُه َأُبق َداُود َوَلػظف: َ  َن َأْصَح ُب َرُسقل اهلل  -74

ِخَرَة َح  ك َتْخِػَؼ رؤوُسفؿ, ثؿ  ـصّؾقَن  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقل اهلل  ْٔ َٓ ــ ظرون اْلعَش َء ا َو

اَر ُقْطـِّل َوَصححفُ  .ـ قضمون  .َوَرَواُه الد 

ـُْت َأْصَح ب َرُسقل اهلل  -75 ـٍَة ِطـْد الْ َقَْفِؼّل: لؼد َرَأ ـُقَقظُقن  ملسو هيلع هللا ىلصَو ِل ِرَوا

َلة, َح  ك إِكِّل ْٕسؿع ََٕحدهؿ غطقطً  َٓ ـ قض لؾص    .نمو, ثؿ  ـؼقُ قَن  قصؾقن, َو

 َق َل اْبـ اْلُؿَ  رك: َهَذا طـدَك  وهؿ ُجُؾقٌس. 

ـُ اْلُؿَ  رك  ـَ َدٌة تؿـع َ   َق َلف اْب َرَواَه   -إِن ث َ ْت  -َوقد ُروي  ِل الَحِدـث ِز

َ  َن َأْصَح ُب َرُسقل اهلل ـَْحَقك اْلؼط  ن, َطـ ُشْعَ ة, َطـ َقَ  َدة, َطـ أكس َق َل: 

َلة,  قضعقن ملسو هيلع هللا ىلص َلة ــ ظرون الص   .جـُقبفؿ, َ ؿـفْؿ  ـ ــَ م ثؿ  ـؼقم إَِلك الص 

د  :َق َل َق سؿ بـ أص غ َلم اْلُخَشـِل, َحدثـَ  ُ َحؿ  د بـ ط د ال   َحدثـَ  ُ َحؿ 

ـَْحَقك بـ سعقد اْلؼط  ن, َحدثـَ  ُشْعَ ة َ ذ ره.  بـ بش ر, َحدثـَ  

ـَة إَِ  ٍم َطـ ُشْع َة   طؾؿفَوُهَق َ َؿ  تَرى َصِحقٌح  »َق َل ابْـ الْؼط  ن:   .«ـ ِرَوا

 ؟َطـ َحِدـث أكس َأكفؿ َ  ُكقا ـضطجعقن َوقد ُسئَِؾ َأْحؿُد بـ َحـْ َؾ  

 .«َ   َق َل َهَذا ُشْع َُة قطّ »َق َل: 
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 , َوَلْقَس  ِقِف: ـضطجعقن.«َ  ُكقا ــ  قن»َوَق َل: َحِدـُث ُشْعَ ة: 

  .«َ  ُكقا ــُعُ قن»َوَق َل ِهَش م: 

ـَة  َوقد اْخ ؾُػقا  ِل َحِدـث أكس, َوقد َرَواُه َأُبق ـْعؾك اْلؿقِصِؾل  ـ ِرَوا

ل َوِ ـُْفؿ »سعقد, َطـ َقَ  َدة, َوَلػظف:  ـضعقن جـُقبفؿ  قـ  قن, ِ ـُْفؿ  ـ ـَ َقض 

ل َٓ ـَ َقض   .« ـ 

 

: الؿحادثة والؿؽالؿةوالؿـ ج ةُ  أي يحّدثف ويؽّؾؿف.)ــ جقف(  :ققلف
(1)

. 

َخَػَؼ رأُس الـَّاِطس مـ الـقم: إذا  :ق ل ابـ إثقر )َتْخِػَؼ رؤوُسفؿ( :ققلف

مال طؾك تدره
(2)

. 

 ,تقت يخرجف الـائؿ مع َكَػسف يؼال: غّط الـائؿ :الغطقط(  )غطقطً  :ققلف

يغّط غطقطا
(3)

. 

هذا أول كقاقض القضقء وهق الـقم, وقد اختؾػت أثار القاردة يف  -

وتعارضت ضقاهرها, ففـاك أحاديث يدل ضاهرها طؾك أكف القضقء مـ الـقم 

, وأخرى يقجب ضاهرها أن الـقم حدٌث بـػسف, لقس يف الـقم وضقء أتاًل 

  .فذهب العؾؿاء فقفا مذهبقـ: مذهب الجؿع ومذهب الرتجقح

: وق لإما أسؼط القضقء مـ الـقم مطؾًؼا   ؿـ ذهب  ذهب ال رجقح

                                     
 (.5/948جامع إتقل ) (1)

 (.7/911صدر كػسف )الؿ (2)

(, 1/149(, جؿفييرة الؾغيية )9/639يـظيير غريييب الحييديث إلبييراهقؿ الحربييل ) (3)

 (.9/133مشارق إكقار طؾك تحاح أثار )
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 : الـقم حدث.لوق لقس بحدث, وإما أوجبف مطؾًؼا 

: الـقم لقس حدًثا وإكؿا هق مظـة لؾحدث, و ـ ذهب  ذهب الجؿع ق ل

, ففذه ثالثة مسالؽ وهمٓء اخ ؾػقا يف صػة الـقم الذي ـجب  ـف القضقء

لؾعؾؿاء, تػرع مـفا ثؿاكقة أققال
(1)

 هل:  

وهييق محؽييل طييـ جؿاطيية مييـ  الـذذقم ٓ ـذذـؼض القضذذقء  طؾًؼذذ :إول: 

الصحابة مـفؿ ابيـ طؿير وأبيق مقسيك إشيعري, وهيق قيقل سيعقد بيـ جبقير 

 .بقدة السؾؿاين وإوزاطل وغقرهؿومؽحقل وط

 وحج فؿ: 

ــ جل  ملسو هيلع هللا ىلص أققؿت الصلة, والـ ل»: ق ل  حدـث أكس بـ   لؽ -1

 أخرجف البخاري «,  ؾؿ ـزل ــ جقف ح ك ك م أصح بف, ثؿ ج ء  صؾك بفؿرجًل 

 ( والؾػظ لف. 1/984ومسؾؿ ) ,(8/65)

 ملسو هيلع هللا ىلص   ن أصح ب رسقل اهلل» سؿعت أكً   ـؼقل:: وطـ ق  دة ق ل -9

مون  .قال: قؾت: سؿعتف مـ إكس؟ قال: إي واهلل «ــ  قن, ثؿ ـصؾُّقن وٓ ـ قض 

  .(1/984أخرجف مسؾؿ )

ـؼق قن ــ ظرون الصلة  قـع قن ح ك تخػؼ رؤوسفؿ, ثؿ » :ويف لػظ

  .«إلك الصلة

                                     
(, 1/149(, إوسط )1/191(, آستذكار )931 -1/999اكظرها يف الؿحؾك ) (1)

(, فيتح البياري 9/375, شيرح مسيؾؿ لؾـيقوي )(9/14الؿجؿقع شرح الؿفيذب )

 (. 1/199(, تحقح فؼف السـة )1/941(, كقؾ إوصار )1/376)
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 ملسو هيلع هللا ىلص بتُّ طـذد خذ ل ل  قؿقكذة  ؼذ م رسذقل اهلل»: حدـث ابـ ط  س ق ل -3

 ؼؿت إلذك جـ ذف إـ ذر  لخذذ بقذدي  جعؾـذل  ذـ شذؼف إـؿذـ  جعؾذت إذا 

أخرجيف البخياري  «أغػقت ـلخذ بشحؿة أذين ق ل:  صؾك إحدى طشرة ر عذة

 ( والؾػظ لف. 1/598(, ومسؾؿ )1/171)

ح ك سؿعت غطقطف ثؿ  ملسو هيلع هللا ىلص ثؿ ك م... » :(1/34ري )ويف لػٍظ لؾبخا

 .«خرج إلك الصلة

 .« خرج  صؾك ولؿ ـ قضل» :(1/141) اويف لػظ لف أيًض 

ٓ فرق بقـ قؾقؾف وكثقره, وهق مذهب  الـقم ــؼض القضقء  طؾًؼ :الث ين: 

أبل هريرة وأبل رافع وطروة بـ الزبقر وططاء والحسـ البصري وابـ 

الؿسقب والزهري والؿزين وابـ الؿـذر وابـ حزم, وهق اختقار إلباين
(1)

. 

  :اس دلقا

ـل رك  إذا  ـ   ملسو هيلع هللا ىلص   ن رسقل اهلل» بحدـث صػقان بـ ط  ل ق ل: -1

خػ  ـ , وٓ كـزطف  ثلثة أـ م  ـ غ ئط وبقل وكقم إٓ     رــ أن كؿ ح طؾك 

وابـ ماجف  ,(1/159والرتمذي ) ,(1/83أخرجف الـسائل ) « ـ جـ بة

(1/161).  

ًٓ  ملسو هيلع هللا ىلص: فعؿَّ ق لقا مـ حال,  كؾَّ كقم ولؿ يخّص قؾقؾف مـ كثقره, وٓ حا

ى بقـف وبقـ الغائط والبقل.   وسقَّ

و ذذ ء » :ملسو هيلع هللا ىلصطذذـ الـ ذذل  ولؿذذ  ُروي طذذـ طؾذذل بذذـ أبذذل ص لذذب  -9

                                     
 (.1/91يف الثؿر الؿستطاب ) (1)
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ذذف ال  
(1)

( وابييـ ماجييف 1/59أخرجييف أبييق داود ) «العقـذذ ن,  ؿذذـ كذذ م  ؾق قضذذل 

( لؽـ يف إسـاده كالم1/161)
(2)

. 

إذا كعس أحد ؿ وهق ـصؾل » ق ل: ملسو هيلع هللا ىلصحدـث ط ئشة أن رسقل اهلل  -3

 ؾقرقد ح ك ـذهب طـف الـقم,  نن أحد ؿ إذا صؾك وهق ك طس ٓ ـدري لعؾف 

وقد  .(1/549ومسؾؿ ) ,(1/53أخرجف البخاري ) «كػ فـ  غػر  ق ب 

  .طؾك إيجاب القضقء مـ الـقم «تحقحف»استدل بف البخاري يف 

أن العؾة مـ آكصراف مـ الصالة هل خشقة أن يدطق  والذي ـظفر

الؿصؾل طؾك كػسف أو يتؽؾؿ بؿا ٓ يعؾؿ وأن ٓ ُيحضر قؾبف فقـتػل الخشقع, 

                                     
ف: (1) الخقط اليذي ييربط بيف فيؿ الؼربية, فجعيؾ القؼظية لؾعيقـ  والق  ء:حؾؼة الدبر,  ال  

 مثؾ القكاء لؾؼربة, فنذا كامت العقـ استطؾؼ ذلؽ القكاء وكان مـف الحدث. 

الحديث رواه أبق داود مـ صريؼ بؼقة بـ القلقد, طـ القضقـ بـ ططاء, طـ محػقظ  (2)

 , فذكره.بـ طؾؼؿة, طـ طبد الرحؿـ بـ طائذ, طـ طؾل بـ أبل صالب 

 وُأطّؾ بقجفقـ: 

أن بؼقة والقضقـ فقفؿا مؼال, قالف الؿـذري. وكازطف ابـ دققؼ العقيد فقفؿيا  أحدهؿ :

فؼال: بؼقة قد وثؼف بعضفؿ, وسلل أبق زرطة طبد الرحؿـ بـ إبراهقؿ طـ القضقـ بـ 

 ططاء, فؼال: ثؼة. وقال ابـ طدي: ما أرى بلحاديثف بلسا. 

ويف كتياب « العؾيؾ»حياتؿ طيـ أبيل زرطية يف كتياب آكؼطاع, فذكر ابيـ أبيل  والث ين:

أكيف سيلل أبياه وأبيا زرطية « العؾيؾ»أن ابـ طائذ طـ طؾل مرسيؾ. وزاد يف « الؿراسقؾ»

 طـ هذا الحديث, فؼآ: لقس بؼقي. 

وحسييـ إسييـاده الؿـيييذري والـييقوي وابيييـ الصييالح وإلبيياين. يـظييير كصييب الرايييية 

(, تؿيام 1/367أبل داود )إتؾ( ) ســ (, تحقح9/496(, البدر الؿـقر )1/45)

(, سؾسؾة إحاديث الضعقػة والؿقضيقطة 155الؿـة يف التعؾقؼ طؾك فؼف السـة )ص/

(19/115.) 
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مـ الـقم, بؾ ربؿا استدل بف الؼائؾقن بعدم الـؼض وهذا ٓ تعؾؼ لف بالقضقء 

بالـقم, فؾقـظر
(1)

.  

: أهؾ العؾؿ مجؿعقن طؾك إيجاب القضقء طؾك مـ زال طؼؾف ق لقا -4

 بجـقن أو أغؿل طؾقف طؾك أي حال كان ذلؽ مـف, فؽذلؽ الـائؿ. 

وهذا ققل مالؽ   ثقر الـقم ــؼض بؽؾ ح ل, وقؾقؾف ٓ ــؼض:الث لث: 

وقد حؿؾقا حديث  ,ورواية طـ أحؿد وبف قال الزهري وربقعة وإوزاطل

 .أكس يف كقم الصحابة طؾك الـقم الؼؾقؾ

 « ـ اس حؼ الـقم  ؼد وجب طؾقف القضذقء»بحديث أبل هرييرة:  واس دلقا

( وطبييد الييرزاق يف الؿصييـػ 1/194أخرجييف ابييـ أبييل شييقبة يف الؿصييـػ )

د مرفقًطيييا وٓ يصيييح كؿيييا قيييال وقيييد ور ,د تيييحقح( مقققًفيييا بسيييـ1/199)

(8/398قطـل يف العؾؾ ) الدار
(2)

. 

وجب الـقم طؾك  ؾ ك ئؿ إٓ  ـ خػؼ رأسف خػؼًة »وبحديث ابـ طباس: 

(, وطبد الرزاق يف 1/194أخرجف ابـ أبل شقبة يف الؿصـػ ) «أو خػؼ قـ

 .(, لؽـف ضعقػ مقققًفا ومرفقًطا1/199الؿصـػ )

: وأما مـ كام طؾك هقئة ــؼض الـقم إٓ إذا ك م  ضطجًع  أو   ؽًئ ٓ الرابع: 

مـ هقئات الصالة كالراكع والساجد والؼائؿ والؼاطد فال يـتؼض وضقؤه سقاء 

قػة وأتحابف كان يف الصالة أو لؿ يؽـ. وهق ققل حؿاد والثقري وأبل حـ

 .وداود وققل لؾشافعل

                                     
 (.1/135تحقح فؼف السـة ) (1)

 (.954واكظر السؾسؾة الضعقػة حديث رقؿ ) (2)



246 

 

ُ
 
رح ُُالش  ش   ُالمي  محر  

ل
ُا اب   ررُلكت 

 وحج فؿ: 

 ق ل: ملسو هيلع هللا ىلصأن رسقل اهلل ما ُروي طـ طؿرو بـ شعقب طـ أبقف طـ جده  -1

, أخرجف ابـ طدي يف «لقس طؾك  ـ ك م ج لً   وضقء ح ك ـضع جـ ف»

 لؽـف ضعقػ ٓ يصح.  ,(1/165والدارقطـل ) ,(6/9459الؽامؾ )

إذا ك م الع د يف سجقده ب هك اهلل تع لك »: ملسو هيلع هللا ىلصحديث أكس طـ الـبل  -9

أخرجف  «اكظروا إلك ط دي روحف طـدي وج ده يف ص ط ل بف الؿلئؽة ـؼقل:

, ا( مرفقطً 9/143( والبقفؼل يف الخالفقات )9/955تؿام يف فقائده )

طؾك الحسـ, وقاسقا  ا( مؼطقطً 7/939وأخرجف ابـ أبل شقبة يف الؿصـػ )

ـّ الحديث ضعقػ: ٕن فقف ثالث  .سائر هقئات الؿصؾل طؾك السجقد لؽ

طؾؾ
(1)

لقس هذا بالؼقي, ثؿ لقس فقف أكف ٓ يخرج بف  :فؼل طؼ فوقد ق ل ال ق ,

الثـاء طؾك العبد الؿقاضب طؾك الصالة  -إن تح  -مـ تالتف, والؼصد مـف 

 .حتك يغؾبف الـقم

وطزاه الـقوي إلك أحؿد,  ٓ ــؼض إٓ كقم الرا ع وال  جد:الخ  س: 

ولعؾ وجفف أن هقئة الركقع والسجقد مظـة لالكتؼاض
(2)

.  

 وهق مروي طـ أحؿد كذلؽ.  :ٓ ــؼض إٓ كقم ال  جدال  دس: 

وهق مروي طـ  ٓ ــؼض الـقم يف الصلة بح ٍل وــؼض خ رجف :ال  بع: 

 أبل حـقػة: لؾحديث الثاين الذي تؼدم يف الؼقل الرابع. 

                                     
 (.953اكظر تػصقؾ ذلؽ يف السؾسؾة الضعقػة حديث رقؿ ) (1)

 (.1/139السـة ) تحقح فؼفيـظر  (2)
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ـً   ؼعدتف  ـ إرض سقاء يف الصلة الث  ـ:  ٓ ــؼض إذا ك م ج لً    ؿؽِّ

وهق مذهب الشافعل, ٕن الـقم طـده لقس حدًثا يف ّؾ أو  ثر: أو خ رجف , ق

كػسف وإكؿا هق مظـة الحدث, قال الشافعل: ٕن الـائؿ جالًسا َيؽُِؾ لألرض 

 .وهق اختقار الشقكاين .فال يؽاد يخرج مـف شلء إٓ اكتبف لف

حؿؾقا حديث أكس يف كقم الصحابة طؾك أهنؿ كاكقا  والؼ ئؾقن بفذا الؼقل

ه الح  ظ يف جؾقًسا,  لؽـ يف مسـد البزار  :بؼقلف( 1/951) «الػ ح»وقد رد 

 قضعقن جـقبفؿ,  ؿـفؿ  ـ »( بنسـاد تحقح يف هذا الحديث: 13/389)

  .«ــ م, ثؿ ـؼق قن إلك الصلة

أن الـقم الؿستغرق الذي لقس معف إدراك, بحقث ٓ يشعر  والراجح:

تاحبف بإتقات, أو بسؼقط شلء مـ يديف, أو بسقالن ريؼف وكحق ذلؽ, فنكف 

قائًؿا أو قاطًدا أو مضطجًعا  كاقض لؾقضقء, ٕكف مظـة لؾحدث, سقاء كان

 راكًعا أو ساجًدا, ٓ فرق بقـ شلء مـ هذا, فنن كان أتحاب الؼقل الثاين أو

يعـقن بالـقم هذا الـقع ففذا تحقح, وإٓ فالـقم القسقر وهق الـعاس الذي 

يشعر اإلكسان بؿا تؼدم, ٓ يـؼض طؾك أي حال كان, لحديث كقم الصحابة 

, وهبذا تجتؿع ملسو هيلع هللا ىلصحتك تخػؼ رءوسفؿ وحديث ابـ طباس يف تالتف مع الـبل 

إدلة كؾفا القاردة يف الباب, وهلل الحؿد والؿـة
(1)

.  

ا كان الـقم مظـة الحدث الؿقجب لؾقضقء, ُوكَِؾ اكتؼاُضف إلك ولؿ

الؿتقضئ بحسب حالتف يف الـقم, وما يغؾب طؾك ضـِّف, فنذا َشّؽ هؾ كقمف مؿا 

                                     
 (.1/139تحقح فؼف السـة ) (1)
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فإضفر أن ٓ يحؽؿ بـؼض القضقء, ٕن الطفارة ثابتة  ؟يـؼض أو ٓ يـؼض

 «الػتاوىمجؿقع »بقؼقـ, فال تزول بالشؽ وهذا هق اختقار شقخ اإلسالم يف 

 .( واهلل أطؾؿ91/935)

*** 
ت: َج َءت َق لَ  َوَطـ ِهَش م بـ ُطْرَوة, َطـ َأبِقف, َطـ َط ئَِشة  -76

ـَ  َرُسقل اهلل إِكِّل اْ َرَأٌة ُأْسَ َح ُض  ملسو هيلع هللا ىلص َ  صَِؿُة بـُت أبل ُحَ ْقش إَِلك الـ  ِل َ َؼ َلت: 

َلةَ  , »َ َؼ َل:  ؟َ َل أصفر أ لدُع الص  َؿ  َذلِِؽ ِطْرٌ  َوَلْقَس بحقٍض, َ نِذا َأق ؾْت َٓ إِك 

م ثؿ  صؾل َلة, َوإِذا َأْدَبرْت   غ ؾل َطـْؽ الد   ُ   ػٌؼ َطَؾْقِف. «َحقضُ ؽ  دطل الص 

ثؿ  تقضئل لؽؾ َصَلٍة َح  ك » :-ـَْعـِل ُطْرَوة  -َوَق َل أبل  :َوَزاد الُ َخ ِريّ 

 .«ـَِجلء َذلِؽ اْلَقْقُت 

ـَة َحؿ  د بـ زـد, َطـ ِهَش م  َ َر بِ ْلقُضقِء َ ْرُ قًط   ـ ِرَوا ْٕ َوَرَوى الـ َ  ئِّل ا

َٓ أطؾؿ أحًد    .غقُر َحؿ  د بـ زـد ,«ثؿ  تقضئل»ذ ر  ِل َهَذا الَحِدـث:  اَوَق َل: 

ـَ َدُة حرٍف تر ـَ  ذ ره  َوقد َت بع .َوَق َل ُ  ؾؿ: و ِل َحِدـث َحؿ  د بـ زـد ِز

ـَة َوَغقُره. َوقد َرَوى َأُبق َداُود َوَغقُره ذ َر اْلقُضقء  ـ صرٍ   اَحؿ  دً  َأُبق ُ َع ِو

 .َضِعقَػةٍ 

ولؽـ دطل الصلة قدر إـ م ال ل » ا:( أيًض 1/111ويف رواية لؾبخاري )

 .« ـت تحقضقـ  قف , ثؿ اغ  ؾل وصؾل

 

مـ آستحاضة, وهل جريان الدم مـ فرج )إِكِّل اْ َرَأٌة ُأْسَ َح ُض(  :ققلف 
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الؿرأة يف غقر أواكف
(1)

. 

َؿ  َذلِِؽ ِطْرٌ (  :ققلف  بؽسر الؽاف خطاٌب لؾؿمكث, وهذا العرق )إِك 

ًٓ طـ الالموـؼ ليسؿك العاذل,  : العاذر بالراء بد
(2)

. 

أن الصالة ٓ يرتكفا مـ غؾبف الدم مـ جرٍح, أو اكبثاق   ػقف دلقؾ طؾك

احقث تؾك وجرحف يثعب دمً   فعؾ طؿر طرٍق, كؿا
(3)

. 

ض دم جبؾٍة وصبقعٍة, يرخقف وذلؽ ٕن الحق( )َوَلْقَس بحقضٍ  :ققلف

بعد البؾقغ يف أوقات معتادة, يخرج مـ قعر رحؿ الؿرأة, بخالف دم  الرحؿ

آستحاضة فنكف دٌم غقر صبقعل, بؾ طارٌض لؿرض, ففق إخبار باختالف 

ٕهنا اطتؼدت أن صفارة الحائض (:  ل أصفرلؼقلفا: )الؿخَرَجْقـ, وهق رد 

تعرف إٓ باكؼطاع الدم, فؽـّْت بعدم الطفر طـ اتصالف, وكاكت قد طؾؿت  ٓ

أن الحائض ٓ تصؾل, فظـت أن ذلؽ الحؽؿ مؼرتن بجريان الدم, فلبان لفا 

أكف لقس بحقض, وأهنا صاهرة يؾزمفا الصالة ملسو هيلع هللا ىلص
(4)

.  

 والؿراد ب إلق  لبػتح الحاء ويجقز كسرها, )َ نِذا َأق ؾْت َحقضُ ؽ(  :ققلف

ابتداء دم الحقض
(5)

 . 

                                     
 (.4/17شرح الـقوي طؾك مسؾؿ ) (1)

 الؿصدر كػسف. (2)

 (.1/156إحؽام إحؽام شرح طؿدة إحؽام ) (3)

(, سيبؾ 1/938(, شيرح الزرقياين طؾيك الؿقصيل )9/59فتح البياري ٓبيـ رجيب ) (4)

 (.1/91السالم )

 (.1/91سبؾ السالم ) (5)
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َلة :ققلف هذه العبارة تتضؿـ هنل الحائض طـ الصالة, ( ) دطل الص 

وتحريؿ ذلؽ طؾقفا, وفساد تالهتا, وهذا أمر مجؿٌع طؾقف
(1)

.  

 أي ابتدأ اكؼطاطفا.)َوإِذا َأْدَبرْت(  :ققلف

يخالػ حؽؿ  اوققع آستحاضة, وطؾك أن لفا حؽؿً  الحدـث دلقؾ طؾك

أكؿؾ بقان, فنكف أفتاها بلهنا ٓ تدع الصالة مع جريان  ملسو هيلع هللا ىلصالحقض, وقد بقـف 

الدم, وبلهنا تـتظر وقت إقبال حقضتفا فترتك الصالة فقفا, وإذا أدبرت غسؾت 

 الدم وتؾت. 

والحاتؾ  :ق ل الصـع ين(, ثؿ اغ  ؾلوقد ورد يف بعض صرق البخاري: )

أكف قد ُذكر إمران يف إحاديث الصحقحة: غسؾ الدم, وآغتسال, وإكؿا 

بعض الرواة اقتصر طؾك أحد إمريـ, وأخر طؾك أخر: ثؿ أمرها بالصالة 

بعد ذلؽ
(2)

. 

ـَ َدُة حرٍف تر ـَ  ذ ره( :ققلف  )َوَق َل ُ  ؾؿ: و ِل َحِدـث َحؿ  د بـ زـد ِز

ـَِجلء َذلِؽ اْلَقْقُت » :ققلفيعـل   .«ثؿ  تقضئل لؽؾ َصَلٍة َح  ك 

: هذه الزيادة غقر محػقضة, إكؿا الؿحػقظ ما رواه أبق معاوية, ق ل ال قفؼل

وغقره, طـ هشام بـ طروة هذا الحديث, ويف آخره قال: قال هشام: قال أبل: 

تالة حتك يجلء ذلؽ الققت لؽؾ تقضئلثؿ 
(3)

. 

                                     
 الؿصدر كػسف. (1)

 الؿصدر كػسف. (2)

 (.1/187الســ الؽربى ) (3)
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ابـ حجر وقد قّرر الحافظ
(1)

أهنا ثابتة مـ صرق يـتػل معفا ما قالف اإلمام  

 .مسؾؿ

إكف ٓ يؾزم الؿستحاضة أن تتقضل  :اخ ؾػ العؾؿ ء,  ؼ ل بعضفؿ ولذا

 لؽؾ تالة ما لؿ ُتحدث: ٕن الراجح ضعػ إخبار القاردة يف ذلؽ.

وأن إفضؾ أن تتقضل أو تغتسؾ لؽؾ تالة لحديث طائشة أن أم حبقبة 

طـ ذلؽ, فلمرها أن تغتسؾ  ملسو هيلع هللا ىلصاسُتحقضت سبع سـقـ, فسللت رسقَل اهلل 

( 1/73أخرجف البخاري ) .فؽاكت تغتسؾ لؽؾ تالة «هذا طر »وقال: 

(1/963ومسؾؿ )
(2)

. 

اطؾؿ أكف ٓ يجب طؾك الؿستحاضة الغسؾ  :وال حؼقؼ هق    ق لف الـقوي

لشلء مـ الصالة وٓ يف وقت مـ إوقات إٓ مرة واحدة يف وقت اكؼطاع 

مـ السؾػ والخؾػ وهق مروي طـ حقضفا, وهبذا قال جؿفقر العؾؿاء 

وهق ققل طروة بـ الزبقر  وابـ مسعقد وابـ طباس وطائشة  طؾل

 ػة وأحؿد.وأبل سؾؿة بـ طبد الرحؿـ ومالؽ وأبل حـق

يجب  :وروي طـ ابـ طؿر وابـ الزبقر وطط ء بـ أبل رب ح أكفؿ ق لقا

 طؾقفا أن تغتسؾ لؽؾ تالة, وروي هذا أيضا طـ طؾل وابـ طباس.

 تغتسؾ كؾ يقم غسال واحدا. :وروي طـ ط ئشة أكف  ق لت

                                     
 (.15/378( و)14/137(. واكظر طؾؾ الدارقطـل )1/459يف فتح الباري ) (1)

( وميا بعيدها, تيحقح فؼيف 1/935(, جامع أحؽام الـساء )1/939يـظر الؿحؾك ) (2)

 (. 1/917السـة )
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تغتسؾ مـ تالة الظفر إلك تالة  :وطـ سعقد بـ الؿ قب والح ـ ق ٓ

  أطؾؿ.الظفر دائؿا واهلل

أن إتؾ طدم القجقب فال يجب إٓ ما ورد الشرع  ودلقؾ الجؿفقر

أكف أمرها بالغسؾ إٓ مرة واحدة طـد اكؼطاع  ملسو هيلع هللا ىلصبنيجابف ولؿ يصح طـ الـبل 

.. ولقس يف هذا ما يؼتضل تؽرار الغسؾ وأما إحاديث القاردة يف .حقضفا

فؾقس فقفا شلء  أمرها بالغسؾ ملسو هيلع هللا ىلصســ أبل داود والبقفؼل وغقرهؿا أن الـبل 

ثابت وقد بقـ البقفؼل ومـ قبؾف ضعػفا
(1)

.  

أما بالـسبة لؾقضقء فنكؿا تتقضل لؽؾ تالة, وأما آغتسال فال يؾزم, 

 واهلل أطؾؿ.

رّجح ( )َوقد َرَوى َأُبق َداُود َوَغقُره ذ َر اْلقُضقء  ـ صرٍ  َضِعقَػةٍ  :ققلف

ورواه  :بعد رواـ ف الحدـث ؼ ل داود رواية الُغسؾ طؾك رواية القضقء  أبق

أبق القلقد الطقالسل ولؿ أسؿعف مـف, طـ سؾقؿان بـ كثقر, طـ الزهري, طـ 

: ملسو هيلع هللا ىلص ؼ ل لف  الـ ل طروة, طـ طائشة قالت: استحقضت زيـب بـت جحش, 

 وساق الحديث. ,«اغ  ؾل لؽؾ صلة»

, وهذا «تقضئل لؽؾ صلة»: ورواه ط د الصؿد, طـ سؾقؿ ن بـ  ثقر ق ل

طبد الصؿد, والؼقل فقف ققل أبل القلقدوهؿ مـ 
(2)

.  

                                     
(. واكظر فتاوى ورسائؾ الشقخ محؿد بـ إبيراهقؿ 4/19شرح الـقوي طؾك مسؾؿ ) (1)

(9/151.) 

 (.1/78الســ ) (2)
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حديث طدي بـ ثابت وإطؿش, طـ حبقب, وأيقب أبل  : وق ل أـًض 

 .العالء كؾفا ضعقػة ٓ تصح

أوقػف حػص  ودل طؾك ضعػ حدـث إطؿش طـ ح قب هذا الحدـث

بـ غقاث, طـ إطؿش, وأكؽر حػص بـ غقاث, أن يؽقن حديث حبقب 

 .أسباط, طـ إطؿش مقققف طـ طائشة اا, وأوقػف أيًض مرفقطً 

أن يؽقن فقف القضقء طـد ا أولف, وأكؽر ورواه داود, طـ إطؿش مرفقطً 

 .كؾ تالة

أن رواية الزهري, طـ طروة, طـ  ودل طؾك ضعػ حدـث ح قب هذا

 .يف حديث الؿستحاضة « ؽ كت تغ  ؾ لؽؾ صلة»طائشة قالت: 

, قف, طـ طؾل وروى أبق القؼظان, طـ طدي بـ ثابت, طـ أب

وطؿار مقلك بـل هاشؿ, طـ ابـ طباس وروى طبد الؿؾؽ بـ مقسرة, وبقان, 

والؿغقرة, وفراس, ومجالد, طـ الشعبل, طـ حديث قؿقر, طـ طائشة 

 .«تقضئل لؽؾ صلة»

تغ  ؾ  ؾ »ورواية داود, وطاتؿ, طـ الشعبل, طـ قؿقر, طـ طائشة 

 .«ـقم  رة

 .«الؿ  ح ضة ت قضل لؽؾ صلة»وروى هشام بـ طروة, طـ أبقف 

وهذه إحاديث كؾفا ضعقػة إٓ حديث قؿقر, وحديث طؿار مقلك بـل 

هاشؿ, وحديث هشام بـ طروة, طـ أبقف, والؿعروف طـ ابـ طباس الغسؾ
(1)

. 

                                     
 (.1/85الؿصدر كػسف ) (1)
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( مـ باب 133إلك هذا يف الحديث رقؿ ) اوقد أشار الؿصـػ أيًض 

 .الحقض

*** 
اًء َ ل رُت الِْؿْؼَداَد َأن ـْ لَل َرُسقَل اهلل  َوَطـ َطّؾل َق َل:  ـُت رجًل  -77 َ ذ 

 .َوالؾ ْػظ لْؾ َُخ ِريّ  ,ُ   ػؼ َطَؾقْفِ  « ِقِف الْقُضقء»َ َؼ َل:  ملسو هيلع هللا ىلص

لْ واكضْح  رَجؽ»َو ِل لػظ لُؿ ؾؿ:   .«َتَقض 

 

اًء(  ) ـُت رجًل  :ققلف تقغة مبالغة مـ الؿيَْذي يؼال: َمَذى يؿِذي َ ذ 

ي وـؼ ليؿضل ثالثًقا,  كؿضك ى ُيؿذِّ : أمذى ُيؿذي كلططك ُيعطل, وَمذَّ

كغّطك ُيغّطل
(1)

. 

ماٌء رققٌؼ أبقُض لزٌج, يخرج طـد الشفقة بال شفقة وٓ  :أ   الؿذَْذُي  فق

وهق كجس يجب تطفقر ما  ,َدْفٍؼ وٓ يعؼبف ُفتقٌر, وربؿا ٓ ُيَحّس بخروجف

أتاب البدن والثقب مـف
(2)

. 

( والبقفؼل يف معرفة 1/196ويف رواية لؾـسائل ))َ ل رُت اْلِؿْؼَداد(  :ققلف

 .أكف أ ر طؿ ر بـ ـ سر( 1/473الســ وأثار )

 . ل رت رجًل  :(1/69ويف رواية لؾبخاري )

                                     
(, كقييؾ 39/516(, تيياج العييروس )6/9495(, الصييحاح )8/954يـظيير العييقـ ) (1)

 (. 1/73إوصار )

 (.1/379(, فتح الباري )3/913يـظر شرح الـقوي طؾك مسؾؿ ) (2)
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 . سلل بـػ ف  أن طؾق   :( وغقره1/111وطـد الـسائل )

ـُ حبان بتعّدد إسئؾة لؽـ حؽؿ إلباين طؾك رواية طؿار  .وجؿع بقـفا اب

بالـؽارة
(1)

.  

( وابـ حبان 1/15( وابـ خزيؿة )1/53ووقع طـد أبل داود )

 ـت رجل  ذاء  جعؾت أغ  ؾ  ـف يف » :بؾػظ ( طـ طؾل 3/391)

 .«الش  ء ح ك تشؼؼ ضفري

 .«تقضل واغ ؾ ذ رك»( فؼال: 1/69وزاد يف لػظ لؾبخاري )

«ذ ره وـ قضلـغ ؾ » :(1/947ويف مسؾؿ )
(2)

. 

ّش  الـضُح )واكضْح  رَجؽ(  :ققلف ء بِاْلَؿاِء  :ـؼ ل .هق الرَّ
ْ
ل كضحت الشَّ

إِذا رششتف َطَؾْقفِ 
(3)

. 

, امعـاه اغسؾف: فنن الـضح يؽقن َغْسال ويؽقن رًش  :لؽـ ق ل الـقوي

فقتعقـ حؿؾ الـضح طؾقف «ـغ ؾ ذ ره» وقد جاء يف الرواية إخرى:
(4)

. 

أكف يؽػل فقف الرّش: وذلؽ ٕن الؿذي مؿا يؽثر حدوثف وتعؿ  والصحقح

بف البؾقى, فجاء التخػقػ يف تطفقره مـ الشارع, فقؽػل أن يرش الثقب 

أكف كان يؾؼك مـ الؿذي  :بالؿاء يف مؽان الؿذي, لحديث سفؾ بـ حـقػ

                                     
(, ضيعقػ سيــ الـسيائل 1/79(, كقيؾ إوصيار )3/389يـظر تحقح ابـ حبيان ) (1)

 (.155رقؿ )

 (.1/93واكظر سبؾ السالم ) (2)

 (. 3/135(, غريب الحديث لؾخطابل )1/548جؿفرة الؾغة ) (3)

 (.3/913شرح الـقوي طؾك مسؾؿ ) (4)
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ـؽػقؽ أن »قال:  ؟: كقػ بؿا يصقب ثقبل مـفملسو هيلع هللا ىلصشدة وطـاًء, فؼال لؾـبل 

أخرجف  .« ػ    ـ   ء   ـضح بف ثقبؽ حقث ترى أكف قد أص ب  ـفتلخذ 

( وهق حديث 1/169( وابـ ماجف )1/197( والرتمذي )1/54داود ) أبق

«  رّش طؾقف» :ثبت يف روايٍة لألثرم بؾػظحسـ. ولؿا 
(1)

. 

مـ اجتزأ  :أورد الخطقُب البغدادي هذا الحديث تحت باب :لطقػة

ابالسؿاع الـازل مع كقن الذي حّدث طـف مقجقدً 
(2)

. 

*** 
تصؾل اْلُؿْ َ َح َضُة »: ملسو هيلع هللا ىلصَق َل َرُسقل اهلل  :َق َلت َوَطـ َط ئَِشة  -78

ُم َطَؾك اْلَحِصقر َرَواُه اإِلَ  م َأْحؿد, واإلسؿ طقؾل, َوِرَج لف  .«َوإن َقَطَر الد 

ِحقح  .رج ل الص 

 

( الؿتؼدم, بؾ هق بعض رواياتف, 76بالحديث رقؿ )هذا الحديث يتعؾؼ 

 يف الؿذي
 
 !؟فال أدري لؿاذا فصؾ الؿصـػ بقـفؿا بحديث طؾل

(41/557أحؿد يف الؿسـد ) والحديث هبذا الؾػظ أخرجف
(3)

كؿا أشار  

 .إلقف الؿصـػ

*** 
                                     

(, 1/315(, تحػة إحيقذي )1/359(, طقن الؿعبقد )1/73يـظر كقؾ إوصار ) (1)

 (.1/84تحقح فؼف السـة )

 (.1/116الجامع ٕخالق الراوي وآداب السامع ) (2)

 واكظر بؼقة تخريجف فقف, صبعة دار الرسالة. (3)
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ق  ؾ  ملسو هيلع هللا ىلصَأن َرُسقل اهلل  :َوَطـ ُطْرَوة بـ الزبقر َطـ َط ئَِشة  -79

ل َلة, َولؿ ـَ َقض  َ َذا َرَواُه اإِلَ  م َأْحؿد,  .بعض كَِ  ئِِف, ثؿ  خرج إَِلك الص 

ِحقح, َوقد ضّعػف الُ َخ ِريُّ َوَغقره  .َوِرَج لف  خّرج َلُفؿ  ِل الص 

 

وإكؿا ترك أتحابـا  :ق ل ال ر ذي ,الحدـث ضّعػف ص ئػٌة  ـ العؾؿ ء

 :ق ليف هذا ٕكف ٓ يصح طـدهؿ لحال اإلسـاد.  ملسو هيلع هللا ىلصطائشة طـ الـبل  حديث

ضّعػ يحقك  :ق لوسؿعت أبا بؽر العطار البصري يذكر طـ طؾل بـ الؿديـل 

: وسؿعت ق لهق شبُف ٓ شلء.  :وق ل ابـ سعقد الؼطان هذا الحديث جدً 

: حبقب بـ أبل ثابت لؿ يسؿع وق لمحؿد بـ إسؿاطقؾ يضعػ هذا الحديث 

مـ طروة
(1)

. 

: لقس يف هذا الباب حديث أحسـ مـ هذا الحديث وإن الـ  ئلوق ل 

مرسال كان
(2)

وضعػف ابـ حزم يف الؿحؾك ,
(3)

. 

أوردها البقفؼل يف  ,روي مـ طشرة أوجف طـ طائشة :وق ل ابـ حجر

( وضعػفا9/166الخالفقات )
(4)

. 

وأبييل بؽيير  ,وأبييل داود ,وأحؿييد ,تضييعقػف طييـ الثييقري وكؼذذؾ الـذذقوي

الـقسابقري
(5)

. 

                                     
 (.1/133ســ الرتمذي ) (1)

 (.1/154ســ الـسائل ) (2)

(3) (1/998.) 

 (.1/913التؾخقص الحبقر ) (4)

 (.1/94(, سبؾ السالم )9/39(, الؿجؿقع )1/197يـظر الســ الؽربى ) (5)
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وطبييد الؼييادر  ,وإلبيياين ,أحؿييد شيياكر :وحّ ذذـف بعذذض الؿ ذذلخرــ  ذذـفؿ

إركاؤوط
(1)

. 

وقد أن لؿس الؿرأة وتؼبقؾفا ٓ يـؼض القضقء,  الحدـث دلقؾ طؾك

 :اخ ؾػ العؾؿ ء يف هذه الؿ للة طؾك ثلثة أققال

, وهق مذهب الشافعل أن لؿس الرجؾ الؿرأة ك قض لؾقضقء  طؾًؼ  إول:

ابـ حزم, وهق ققل ابـ مسعقد وابـ طؿر ووافؼف
(2)

 . 

, وهق مذهب أبل حـقػة ومحؿد بـ الحسـ أكف ٓ ــؼض  طؾًؼ  الث ين:

الشقباين, وهق ققل ابـ طباس وصاووس والحسـ وططاء, واختاره شقخ 

اإلسالم ابـ تقؿقة
(3)

 , وهق الراجح. 

يف , وهق مذهب مالؽ وأحؿد أن الؾؿس ــؼض إذا   ن بشفقة الث لث:

الؿشفقر طـف
(4)

 . 

, ققلف تعالك: طؿدة    اس دل بف الؼ ئؾقن بـؼض القضقء  ـ  س الؿرأة

وتّح طـ , [6]الؿائدة:﴾چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿

أن الؿس ما دون الجؿاع :ابـ مسعقد وابـ طؿر 
(5)

 . 

                                     
(, جامع إتقل 1/391أبل داود ) ســ (, تحقح1/133ســ الرتمذي )يـظر  (1)

(7/954.) 

 (. 1/944( وما بعدها, الؿحؾك )9/93(, الؿجؿقع )1/15يـظر إم ) (2)

(, مجؿيقع 1/196(, إوسيط )1/35(, بيدائع الصيـائع )1/68يـظر الؿبسيقط ) (3)

 (. 91/415الػتاوى )

(, كشياف 1/199(, الؿغـيل )1/119(, حاشقة الدسيققل )1/13الؿدوكة )يـظر  (4)

 (. 1/145الؼـاع )

 (. 1/559الطربي يف تػسقره )أخرجفا  (5)
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ـُ ط  س  ؼ ل: : الؿسُّ والؾؿس والؿ  شرة» لؽـ خ لػفؿ  ترجؿ ُن الؼرآن اب

«اهلل يؽـّل ما شاء بؿا شاءالجؿاع ولؽـ 
(1)

. 

 .وٓ شؽ أن تػسقره مؼدم طؾك غقره

 ٻ ٻ ٻ ٱ﴿طؾقف, فؼقلف تعالك:  ثؿ إن يف أية كػسفا دلقاًل 

هذه صفارة بالؿاء طـ الحدث إتغر, ثؿ قال:  ﴾پ پ پ ٻ

 قال: فارة بالؿاء طـ الحدث إكرب, ثؿوهذه ص ﴾ٹ ٿ ٿ ٿ﴿

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ﴿

هذا بدل طـ الطفارتقـ, فؽان ققلف  ﴾چ﴿. فؼقلف ﴾چ ڃ ڃ

 ﴾ڃ ڄ ڄ﴿بقان سبب الصغرى, وققلف  ﴾ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿

بقان سبب الؽربى
(2)

 . 

 و ؿ  ـمـد أن لؿس الؿرأة ٓ ــؼض القضقء    ـؾل: 

لقؾة مـ الػراش  ملسو هيلع هللا ىلصقالت: فؼدت رسقل اهلل  حديث طائشة  -1

فالتؿستف فققعت يدي طؾك بطـ قدمقف وهق يف الؿسجد وهؿا مـصقبتان وهق 

 .(1/359أخرجف مسؾؿ ) «....الؾفؿ إين أطقذ برض ك  ـ سخطؽ»يؼقل: 

ورجلي يف  ملسو هيلع هللا ىلص  ـت أك م بقـ ـدي رسقل اهلل»قالت:  وطـفا  -9

,  نذا ق م ب ط فؿ  وال ققت »ت: قال «ق ؾ ف,  نذا سجد غؿزين  ؼ ضت رجؾل 

( 1/367(, ومسؾؿ )1/86أخرجف البخاري ) «ـق ئذ لقس  قف   ص بقح

                                     
 (. وإسـاده تحقح.1/166(, وابـ أبل شقبة )9581أخرجف الطربي ) (1)

 (. 1/198(, وكحقه يف إوسط )1/939الشرح الؿؿتع ) (2)
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ـل برجؾف»ويف لػظ:  وغقرهؿا. أخرجف الـسائل  «ح ك إذا أراد أن ـقتر    

 ( وإسـاده تحقح.1/151)

مـ الؿعؾقم أن مّس الـاس كساءهؿ مؿا تعؿ بف البؾقى, وٓ يزال  -3

بّقـف  ملسو هيلع هللا ىلصالرجؾ يؿس امرأتف, فؾق كان هذا مؿا يـؼض القضقء لؽان الـبل 

ٕمتف, ولؽان مشفقرا بقـ الصحابة, ولؿ يـؼؾ أحد أن أحًدا مـ الصحابة كان 

يثا طـ يده ٓمرأتف أو غقرها, وٓ كؼؾ أحد يف ذلؽ حد يتقضل بؿجرد مالقاة

فعؾؿ أن ذلؽ ققل باصؾ ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 
(1)

. 

وأما الؼقل باكتؼاض القضقء بشفقة وطدم آكتؼاض بدوهنا فال برهان 

ففق حسـ  -دون الجؿاع  - : إن تقضل مـ مّس بشفقةلؽـ قد ـؼ لطؾقف, 

إلصػاء الشفقة كؿا يستحب القضقء مـ الغضب إلصػائف, وأما وجقبف فال, 

واهلل أطؾؿ
(2)

.  

*** 
ـَْرة  -81 إِذا وجد أحُدُ ؿ » :ملسو هيلع هللا ىلصَق َل, َق َل َرُسقل اهلل  َوَطـ أبل ُهَر

 َٓ ـّ  ـ اْلَؿْ ِجد  ؟ ِل َبْطـف َشْقًئ   لشؽؾ َطَؾْقِف أَخَرج ِ ـُْف َشْلٌء أم  َ َل ـْخرج

 َرَواُه ُ  ؾؿ. «َأو ـجد رـًح   َح  ك ـ ؿع َصقتً 

 

 مـ الريح التل تـؼض القضقء. اأي شقئً ) ِل َبْطـف َشْقًئ (  :ققلف

                                     
 (. 1/445(, والػتاوى الؽربى ٓبـ تقؿقة )95/999, 91/415مجؿقع الػتاوى ) (1)

 (.1/138يـظر تحقح فؼف السـة ) (2)
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 أي اشتبف أمره طؾقف.) لشؽؾ َطَؾْقِف(  :ققلف

معـاه حتك يتقؼـ الحدث, ولؿ َأو ـجد رـًح (   )َح  ك ـ ؿع َصقتً  :ققلف

ٓ يسؿع  ايرد بف الصقت كػسف وٓ الريح كػسفا فحسب, فؼد يؽقن أصرًش 

إذا اس فؾ » :يف الطػؾ ملسو هيلع هللا ىلصالصقت, أو أخشؿ ٓ يشّؿ الريح, وهذا كؼقلف 

ا( معـاه أن ُتعؾؿ حقاتف يؼقـً 9/94أخرجف البخاري ) «ص رخ  ُصّؾل طؾقف
(1)

. 

اّصراح الشؽقك العارضة لؿـ كان يف الصالة, وطدم  والحدـث ـدل طؾك

مـ تسقيؾ الشقطان, وطدم الخروج مـفا  ملسو هيلع هللا ىلصآلتػات لؾقسقسة التل جعؾفا 

ـٍ كسؿاع الصقت وشؿ الريح ومشاهدة الخارج إٓ لؼقام كاقٍض متقَّؼ
(2)

.  

هذا الحديث أتؾ مـ أتقل اإلسالم وقاطدة طظقؿة مـ  ق ل الـقوي:

ققاطد الػؼف وهل أن إشقاء يحؽؿ ببؼائفا طؾك أتقلفا حتك يتقؼـ خالف 

 .فاذلؽ, وٓ يضر الشؽ الطارئ طؾق

أن مـ تقؼـ الطفارة وشؽ يف الحدث حؽؿ ببؼائف طؾك  : ؿـ ذلؽ

الطفارة, وٓ فرق بقـ حصقل هذا الشؽ يف كػس الصالة وحصقلف خارج 

 .الصالة هذا مذهبـا ومذهب جؿاهقر العؾؿاء مـ السؾػ والخؾػ

 :رواـ  ن وحؽل طـ   لؽ 

يؾزمف إن كان الة وٓ أكف يؾزمف القضقء إن كان شؽف خارج الص :إحداهؿ 

 يف الصالة.

                                     
 (.1/956(, كقؾ إوصار )1/64يـظر معالؿ الســ ) (1)

 ( بتصرف.1/956كقؾ إوصار ) (2)
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 .يؾزمف بؽؾ حال :والث كقة

محؽل طـ وحؽقت الرواية إولك طـ الحسـ البصري وهق وجف شاذ 

 بعض أتحابـا, ولقس بشلء.

وأما إذا تقؼـ الحدث وشؽ يف الطفارة فنكف يؾزمف القضقء بنجؿاع 

الؿسؾؿقـ
(1)

. 

*** 
 ـ  ّس َذَ َرُه » :َق َل  ملسو هيلع هللا ىلص َوَطـ ُب رة بـت َصْػَقان َأن َرُسقل اهلل -81

لْ  وصححف  ,َرَواُه َأْحؿد, َوَأُبق َداُود, َواْبـ َ  َجف, َوالـ َ  ئِّل, َوال ِّْرِ ِذيّ  .«َ ْؾَقَ َقض 

 .َوَق َل الُ َخ ِرّي: أصّح َشْلٍء  ِل َهَذا اْلَ  ب َحِدـُث ب رة ,اْبـ حَ  ن  ِل َصِحقحف

ـَْرة  -82 إِذا َأْ َضك أحُدُ ؿ » :ملسو هيلع هللا ىلصَق َل, َق َل َرُسقل اهلل  َوَطـ أبل ُهَر

َرَواُه َأْحؿد,  .«بَِقِدِه إَِلك  رجف َلْقَس دوكَف  حج ٌب  ؼد َوجب َطَؾْقِف اْلقُضقء

اَرُقْطـِّل, َواْبـ حَ  ن, َواْلَح  ِؿ َوَصّححفُ   .َوالط َ َراكِّل َوَهَذا َلػظف, َوالد 

 ملسو هيلع هللا ىلص, َطـ َأبِقف َق َل:  ـُت َج لًِ   ِطـْد الـ  ِل َوَطـ ققس بـ صؾؼ اْلَحـَِػلّ  -83

َلة َطَؾقِْف وضقء :َ َؼ َل رجٌؾ   ؟َ َ ْ ت ذ ري, َأو َق َل: الرجُؾ ـؿّس ذ ره  ِل الص 

, إِك َؿ  ُهَق بَْضَعة ِ ـْؽ»َق َل:  َرَواُه َأْحؿد َوَهَذا لَػظف, َوَأبُق َداُود, َوابْـ َ  َجف,  .«َٓ

 ِل  َوابْـ ح َ ن, َوالـ َ  ئِّل, َوال ِّْرِ ِذّي َوَق َل: َهَذا الَحِدـث أح ـ َشْلء ُرِويَ 

 .اْلَ  ب َهَذا

                                     
( بتصيرف يسيقر. واكظير جيامع العؾيقم والحؽيؿ 4/49شرح الـيقوي طؾيك مسيؾؿ ) (1)

(1/198.) 
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ْسـَ د  .َوَق َل الط َح ِوّي: ُهَق ُ ْ َ ِؼقؿ اإْلِ

ـَ  ـ َحِدـث ب رة.  ـُ اْلَؿِدــِّل أح   َوجعؾف اْب

َوقد تؽؾؿ  ِقِف الش   ِِعل, َوَأبُق زْرَطة, َوَأبُق َح تِؿ, َوَغقرهؿ, َوَأْخطَل  ـ َحَؽك 

تَِّػ   َطَؾك ضعػف.
ِ
 آ

َوقد َرَوى الط َ َراكِّل بِنِْسـَ ِدِه َوَصّححُف َطـ ققس بـ صؾؼ, َطـ َأبِقف,  -84

ل»َق َل:  ملسو هيلع هللا ىلص لَطـ الـ  ِ  َٓ ـث ت « ـ  س   رَجف َ ؾَقَ َقض   .َوإِْسـَ ده 

 

َؿ  ُهَق َبْضَعة ِ ـْؽ(  :ققلف بػتح الؿقحدة وسؽقن الضاد الؿعجؿة أي: )إِك 

جؾ وكحقهؿا: وقد طؾؿ أكف ٓ وضقء مـ مس الَبْضعة  قطعة مـؽ كالقد والرِّ

مـف
(1)

. 

الذ ر هؾ ــؼض القضقء  ّس  :هذه إحاديث ساقفا الؿصـػ يف مسللة

 ؟أم ٓ

وٕهؾ العؾؿ يف القضقء  ـ  س الذ ر أربعة أققال, ققٓن ب ل رجقح 

 : وققٓن ب لجؿع

وهق مذهب أبل حـقػة وإحدى   س الذ ر ٓ ــؼض القضقء  طؾًؼ :إول: 

الروايات طـ مالؽ, وهق مروي طـ صائػة مـ الصحابة
(2)

. 

                                     
 (.1/96يـظر سبؾ السالم ) (1)

(, 1/37(, شييرح فييتح الؼييدير )1/35(, بييدائع الصييـائع )1/953يـظيير إوسييط ) (2)

 ( وما بعدها. 1/358(, آستذكار )9-1/8الؿدوكة )
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 واس دلقا بؿ  ـؾل: 

 )أ( حديث صؾؼ بـ 
 
  .طؾل

: ٓ خالف يف أن الذكر إذا مسَّ الػخذ ٓ يقجب وضقًء, وٓ ق لقا)ب( 

 .فرق بقـ القد والػخذ

 وضعػقا حديث بسرة الذي فقف إمر بالقضقء مـ مسِّ الذكر. 

يف الؿشفقر  - وهق مذهب مالؽ  س الذ ر ــؼض القضقء  طؾًؼ :الث ين: 

(1)والشافعل وأحؿد وابـ حزم وهق مروي طـ أكثر الصحابة  -طـف 
. 

 وحج فؿ:

  .)أ( حديث بسرة بـت تػقان

أخرجف  « ـ  س   رجف  ؾق قضل»قال:  ملسو هيلع هللا ىلص)ب( حديث أم حبقبة أن الـبل 

( 13/65(, وأبق يعؾك )1/155وابـ أبل شقبة ) (,1/169ابـ ماجف )

 .وغقرهؿ, وهق تحقح

وقد ورد كحقهؿا مـ حديث أبل هريرة, وأروى بـت أكقس, وطائشة, 

(2)وجابر, وزيد بـ خالد الجفـل, وطبداهلل بـ طؿرو 
.  

ح طؾك حديث صؾؼ, ق لقا  : وذلؽ ٕ قر  ـف : وحديث بسرة يرجَّ

أن حديث صؾؼ معّؾ فؼد أطؾَّف أبق زرطة وأبق حاتؿ, وبالغ الـقوي يف  -1

                                     
(, 1/935(, الؿحؾك )1/19(, إم )9-1/8(, الؿدوكة )1/358يـظر آستذكار ) (1)

 (. 1/959(, اإلكصاف )1/178(, الؿغـل )1/94الؿجؿقع )

 (.11/649يـظر حاشقة مسـد أحؿد صبعة دار الرسالة ) (2)
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 كؿ أشار إلقف الؿصـػ. !اتػاق الحػاظ طؾك ضعػف( فحؽك 9/49الؿجؿقع )

 -الذي يف معـك حديث بسرة  - أكف لق تح لؽان حديث أبل هريرة -2

مؼدًما طؾقف: ٕن صؾًؼا قدم الؿديـة وهؿ يبـقن الؿسجد, وأبق هريرة أسؾؿ طام 

كاسًخا لحديث صؾؼ, وكذلؽ بسرة:  فحديثُ  خقرب بعد ذلؽ بست سـقـ فقؽقن

فافؼد تلخر إسالم
(1)

. 

أن حديث صؾؼ ُمبٍؼ طؾك إتؾ, وحديث بسرة كاقؾ, والـاقؾ  -3

  .مؼدم: ٕن أحؽام الشارع كاقؾة طؿا كاكقا طؾقف

 أن رواة الـؼض بالؿس أكثر وأحاديثف أشفر.  -4

 أكف ققل أكثر الصحابة.  -5

أن حديث صؾؼ محؿقل طؾك أكف حؽَّ فخذه فلتاب ذكره مـ وراء  -6

  .رواية أكف كان يف الصالة التل أشار إلقفا الؿصـػ الثقب كؿا تدل طؾقف

وهق  ــؼض إذا   ن  س الذ ر بشفقة وٓ ــؼض إذا  س  بدوكف :الث لث: 

رواية طـ اإلمام مالؽ, واختاره العالمة إلباين
(2)

, والؼائؾقن هبذا حؿؾقا 

حديث بسرة طؾك ما إذا كان لشفقة وحديث صؾؼ طؾك ما إذا كان لغقر شفقة, 

فنذا مس ذكره بغقر شفقة تار  «إكؿ  هق بضعة  ـؽ» ق لقا: دل طؾقف ققلف:

 كلكؿا مس سائر أطضائف. 

                                     
إحسيان(,  -3/455(, وابـ حبان )8/459الطرباين يف الؽبقر ) و ؿـ ق ل ب لـ خ: (1)

(, وابييـ العربييل يف 77(, والحييازمل يف آطتبييار )1/939وابييـ حييزم يف الؿحؾييك )

 (.9/989(, والبقفؼل يف الخالفقات )1/117العارضة )

 (. 153تؿام الؿـة )ص/ (2)
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وهق مذهب  القضقء  ـ  سِّ الذ ر    حب  طؾًؼ  ولقس بقاجب:الرابع: 

أحؿد يف إحدى الروايتقـ وشقخ اإلسالم ابـ تقؿقة
(1)

, وكلكف الذي مال إلقف 

إٓ أكف استحبف إذا مس بغقر شفقة, وقّقى إيجابف إذا كان  ,العالمة ابـ طثقؿقـ

لشفقة احتقاًصا
(2)

, فحؿؾقا حديث بسرة طؾك آستحباب وحديث صؾؼ طؾك أن 

 السمال فقف كان طـ القجقب. 

ـُ  دل لؾؼقلقـ إخقرــ الؼ ئؿقـ طؾك   ؾؽ الجؿع بؿ  ـؾل:   و

بسرة وأبل هريرة أن دطقى الـسخ بتؼدم إسالم صؾؼ وتلخر إسالم  -1

طؾك الـسخ طـد الؿحؼؼقـ مـ أئؿة إتقل,  فقفا كظر, ٕن هذا لقس دلقاًل 

 ٕكف ربؿا يؽقن الؿتؼدم حدث بف طـ غقره. 

أن يف حديث صؾؼ طؾة ٓ يؿؽـ أن تزول وهل كقن الذكر بضعة مـف,  -2

 وإذا ربط الحؽؿ بعؾة ٓ يؿؽـ أن تزول فال يزول الحؽؿ, فال يؿؽـ الـسخ. 

ر الجؿع ٓسقؿا وأكف لؿ يصح  -3 ثؿ إكف ٓ يصار إلك الـسخ إٓ بعد تعذُّ

 الـسخ كؿا تؼدم. 

*** 
 ـ َأَص َبُف قلٌء َأو ُرَط ٌف »َق َل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأن َرُسقل اهلل  َوَطـ َط ئَِشة  -85

 َٓ ل, ثؿ  لقْ ـ َطَؾك صَلتف, َوُهَق  ِل َذلِؽ   َأو َقَؾٌس َأو َ ْذٌي  ؾقـصرْف َ ؾَقَ َقض 

اَرُقْطـِّل َوَغقرهؿ «ـَ َؽؾ ؿُ   .َرَواُه اْبـ َ  َجف, َوَضّعػف الش   ِِعل, َوأحؿد, َوالد 

                                     
 (.91/941مجؿقع الػتاوى )كؿا يف  (1)

 (. 1/933الشرح الؿؿتع ) (2)
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َما َقَذفْتف الؿعدةُ  :الؼلُء هق( )قلءٌ  :ققلف
(1)

. 

كػ :الرط ف هق( )ُرَط ٌف  :ققلف ْٕ هق الدم الِذي يخرج مـ ا
(2)

. 

َما خرج  :بػتح الؼاف والالم ويروى بسؽقهنا هق الَؼَؾس ()َقَؾٌس  :ققلف

ُء, 
ْ
ٍء, َفنِذا غؾَب َفُفَق الؼل

ْ
ـَ اْلحؾؼ مِؾَء اْلَػؿ َأو ُدوكف َوَلْقَس بؼل : َقَؾَس ـؼ ُل م

االّرجُؾ يؼؾُِس َقْؾًس 
(3)

.  

أن الؼلء والؼؾس والؿذي والرطاف مـ كقاقض  الحدـث اسُ دل بف طؾك

 القضقء.

فالصقاب أهنا ٓ تـؼض القضقء, لعدم تحة شلء  :أ   الؼلء والَؼَؾس

 مـ إدلة طؾك إيجاهبا, وٕن إتؾ الرباءة. 

 ل طر  ق ء, ملسو هيلع هللا ىلص أن الـ ل»وأما حديث معدان بـ أبل صؾحة طـ أبل الدرداء 

( بسـد تحقح9/983(, وأبق داود )1/149أخرجف الرتمذي ) «  قضل
(4)

 

فال ريب يف أكف ٓ يػقد وجقب القضقء مـ الؼلء ٕكف مجرد فعؾ, فغايتف أن 

 يدل طؾك آستحباب. واهلل أطؾؿ. 

 (.77فؼد تؼدم الؽالم طـف يف شرح الحديث رقؿ ) :وأ   الؿذي

فالخالف فقف هق الخالف يف الدم هؾ يـؼض القضقء إذا  :وأ   الرط ف

                                     
 (.9/769(, الؿعجؿ القسقط )1/945يـظر جؿفرة الؾغة ) (1)

 (.93/353(, تاج العروس )9/915هتذيب الؾغة ) (2)

 (.731(, الؼامقس الؿحقط )ص/4/155(, الـفاية )8/311هتذيب الؾغة ) (3)

 (. 111اكظر إرواء الغؾقؾ ) (4)
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 ؟خرج مـ غقر السبقؾقـ أم ٓ يـؼض

ذهب إلك أن الدم مـ كقاقض القضقء أبق حـقػة وأبق يقسيػ ومحؿيد وقد 

  .بـ الحسـ وأحؿد بـ حـبؾ وإسحاق وققدوه بالسقالن, وققده الحـابؾة بالؽثقر

وذهب ابـ طباس وابـ أبل أوىف وأبق هريرة وجابر بـ زيد وابـ الؿسقب 

أكف غقر كاقض ومؽحقل وربقعة ومالؽ والشافعل إلك
(1)

.  

 والث ين أرجح ٕ قر: 

 أن إحاديث التل تقجب القضقء مـف ٓ يصح مـفا شلء.  -1

أن إتؾ الرباءة, والؿتقضئ وضقًء تحقًحا ٓ يـتؼض وضقؤه إٓ  -2

 بـص أو إجؿاع. 

اضذطجع ... »حديث جابر بـ طبد اهلل يف قصة غزوة ذات الرقاع وفقف:  -3

ب ذذفؿ  قضذذعف  قذذف  ـزطذذف,  الؿفذذ جري, وقذذ م إكصذذ ري ـصذذؾل,  ر ذذ ه رجذذؾ

ر  ه بثلثة أسفؿ ثؿ ر ذع وسذجد ثذؿ اك  ذف صذ ح ف,  ؾؿذ  طذرف أكفذؿ قذد  ح ك

ي  ـ الد  ء قذ ل: سذ ح ن اهلل كذروا بف هرب,  ؾؿ  رأى الؿف جري    ب ٕكص ر

ل    ر ك أٓ  «!! ق ل:  ـت يف سقرة أقرأوهذ   ؾذؿ أحذب أن أقطعفذ ؟أك ف ـل أو 

وأحؿيييد  ,(1/77(, ووتيييؾف أبيييق داود )1/76)أخرجيييف البخييياري تعؾقًؼيييا 

(93/51)
(2)

 . 

                                     
(, 1/948(, الؿغـييل )1/177(, إوسييط )1/83(, إم )1/87يـظيير الؿدوكيية ) (1)

 (.1/939كقؾ إوصار )

 (. 193أبل داود رقؿ ) ســ تححف إلباين يف تحقح (2)
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قد اصؾع طؾك ذلؽ ولؿ يـؽر طؾقف آستؿرار يف  ملسو هيلع هللا ىلصومعؾقم أن الـبل »

الصالة بعد خروج الدم, ولق كان الدم كاقًضا لبقَّـ ذلؽ لف ولؿـ معف يف تؾؽ 

«الغزوة, وتلخقر البقان طـ وقت الحاجة ٓ يجقز
(1)

 . 

 .تؾك وجرحف يثعب دًما -لؿا صعـ  - الخطابثبت أن طؿر بـ  -4

( 11/95وابـ أبل شقبة يف الؿصـػ ) ,(1/81أخرجف مالؽ يف الؿقصل )

 .( وغقرهؿ1/994والدارقطـل يف الســ )

تقاترت إخبار أن الؿجاهديـ يف سبقؾ اهلل كاكقا يذوققن آٓم  -5

وتؾقيثفا الجراحات وٓ يستطقع أحد أن يـؽر سقالن الدماء مـ جراحاهتؿ 

أكف  ملسو هيلع هللا ىلصثقاهبؿ, ومع هذا فؼد كاكقا يصؾقن طؾك حالفؿ ولؿ يـؼؾ طـ رسقل اهلل 

ما » ولذا ق ل الح ـ ال صري:أمرهؿ بالخروج مـ الصالة أو مـعفؿ مـفا, 

«زال الؿسؾؿقن يصؾقن يف جراحاهتؿ
(2)

 . 

اَرُقْطـِّل َوَغقرهؿ( :ققلف أطّؾف الحديث  )َوَضّعػف الش   ِِعل, َوأحؿد, َوالد 

غقر واحد بلكف مـ رواية إسؿاطقؾ بـ طقاش طـ ابـ جريج وهق حجازي, 

ورواية إسؿاطقؾ طـ الحجازيقـ ضعقػة طـد الجؿفقر
(3)

. 

                                     
 (. 1/99السقؾ الجرار ) (1)

 تيحقح كؿيا يف فيتح(, ووتؾف ابـ أبل شقبة بسـد 1/985أخرجف البخاري تعؾقًؼا ) (2)

 (.1/981) الباري

( فيتح البياري ٓبيـ 9/49( تياريخ دمشيؼ )9/966يـظر السيــ الصيغقر لؾبقفؼيل ) (3)

( الؿغـيل يف الضيعػاء 3/174( هتذيب الؽؿال يف أسيؿاء الرجيال )1/359رجب )

( صييرح 115( مييـ تؽؾييؿ فقييف وهييق مقثييؼ )ص/1/186( تييذكرة الحػيياظ )1/85)
= 
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وتحح  ,كؿا أكف قد خالػف الحػاظ مـ أتحاب ابـ جريج فرووه مرساًل 

رواية إسؿاطقؾ  :هذه الطريؼ الؿرسؾة الذهؾل, والدارقطـل, وأبق حاتؿ وقال

خطل. وقال ابـ معقـ: حديث ضعقػ. وقال أحؿد: الصقاب طـ ابـ جريج 

ملسو هيلع هللا ىلصطـ أبقف طـ الـبل 
(1)

. 

*** 
أأتقضل  ـ  :ملسو هيلع هللا ىلصَسَلَل َرُسقل اهلل  َوَطـ َج بر بـ َسُؿَرة: َأن رجًل  -86

ل, َوإِن ِشْئَت َ َل ت قضلْ »َق َل:  ؟ُلُحقم اْلغـؿ َق َل: أتقضل  ـ  .«إِن ِشْئَت َ َ َقض 

بِؾ بِؾ»َق َل:  ؟ُلُحقم اإْلِ ل  ـ ُلُحقم اإْلِ َق َل: ُأَصؾِّل  ِل  رابض  .«كعؿ, َ َ َقض 

بِؾ«كعؿ»َق َل:  ؟اْلغـؿ  َرَواُه ُ  ؾؿ. «َٓ » َق َل: ؟, َق َل: ُأَصؾِّل  ِل َ   رك اإْلِ

 

بييؾ سييقاء أكاكييت كقئيية أو مطبقخيية أن أكييؾ لحييقم اإل الحذذدـث ـذذدل طؾذذك

 مشقية مـ كقاقض القضقء. أو

تقضذئقا  ذـ لحذقم »قيال:  ملسو هيلع هللا ىلصويشفد لف حديث الرباء بـ طازب أن الـبيل 

والرتميذي  ,(1/47أخرجيف أبيق داود ) «اإلبؾ, وٓ تقضذئقا  ذـ لحذقم الغذـؿ

 ( بسـد تحقح.1/166وابـ ماجف ) ,(1/199)

وهذا مذهب أحؿد وإسحاق وأبل خقثؿة وابـ الؿـذر وابـ حزم وهق أحد 

 الشافعل واختاره شقخ اإلسالم وهق مروي طـ ابـ طؿر وجابر بـ سؿرة.ققلل 
                                     = 
تغؾقييؼ  (13/374( فييتح البيياري ٓبييـ حجيير )9/194التثريييب يف شييرح التؼريييب )

 (.4/46( مصباح الزجاجة يف زوائد ابـ ماجف )9/385التعؾقؼ )

 (.1/938(, كقؾ إوصار )1/496يـظر التؾخقص الحبقر ) (1)
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إن اإلميام أحؿيد وغقيره ميـ طؾؿياء الحيديث زادوا يف  :ق ل شقخ اإلسلم

متابعة السـة طؾك غقرهؿ بيلن أميروا بؿيا أمير اهلل بيف ورسيقلف مؿيا يزييؾ ضيرر 

بعض الؿباحات, مثؾ: لحقم اإلبؾ فنهنا حيالل بالؽتياب والسيـة واإلجؿياع, 

إكفذ  جذـ خؾؼذت »بؼقلف:  ملسو هيلع هللا ىلصولؽـ فقفا مـ الؼقة الشقطاكقة ما أشار إلقف الـبل 

«جذذـ ذذـ 
(1)

الغضذذب  ذذـ » :(4/949) فقؿييا رواه أبييق داود ملسو هيلع هللا ىلصوقييد قييال  ,

الشقط ن, وإن الشقط ن  ـ الـ ر, وإكؿ  تطػل الـ ر ب لؿ ء,  ذنذا غضذب أحذد ؿ 

فلمر بالتقضم مـ إمر العارض مـ الشقطان, فلْكؾ لحؿفيا ييقرث  « ؾق قضل

مـ القضقء مـ لحؿفا, كؿا تح ذليؽ  ملسو هيلع هللا ىلصققة شقطاكقة تزول بؿا أمر بف الـبل 

طـف مـ غقر وجف مـ حديث جابر بيـ سيؿرة, واليرباء بيـ طيازب, وأسيقد بيـ 

تقضذذموا  ذذـ لحذذقم اإلبذذؾ وٓ » وغقييرهؿ, فؼييال مييرة:الحضييقر, وذي الغييرة 

تقضذذموا  ذذـ لحذذقم الغذذـؿ, وصذذؾقا يف  ذذرابض الغذذـؿ وٓ تصذذؾقا يف  عذذ صـ 

ما يصقب الؿدمـقـ ٕكؾفا ميـ غقير فؿـ تقضل مـ لحقمفا اكدفع طـف  ,«اإلبؾ

 ملسو هيلع هللا ىلصميـ الحؼييد وقسيقة الؼؾيب التييل أشيار إلقفيا الـبييل  -كيإطراب  -وضيقء 

إن الغؾظذة وق ذقة الؼؾذقب يف الػذّدادــ »بؼقلف الؿخيرج طـيف يف الصيحقحقـ: 

«أصح ب اإلبؾ, وإن ال ؽقـة يف أهؾ الغـؿ
(2)

. 

                                     
ضعقػ جًدا هبذا الؾػظ كؿا قال إلباين يف سؾسؾة إحاديث الضعقػة والؿقضيقطة  (1)

 (. 9915( رقؿ )5/937)

صؾقا يف أطط ن اإلبؾ:  نكف  خؾؼت  ذـ صؾقا يف  رابض الغـؿ, وٓ ت»لؽـ جاء بؾػظ 

هيق هبيذا  قذ ل إل ذ ين:(. 769(, وابـ ماجيف )1759أخرجف ابـ حبان )«. الشق صقـ

 الؾػظ تحقح.

 (95/599(. واكظر مجؿقع الػتاوى )97الؼقاطد الـقراكقة )ص/ (2)
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إليك أكيف  ال ذؾػوذهب أبق حـقػة و  لؽ والش  عل والثقري وص ئػة  ذـ 

يجب القضقء مـ أكؾ لحقم اإلبؾ وإكؿا يستحب ٓ
(1)

. 

  ن آخر إ رــ  ـ رسقل اهلل » واس دلقا بحدـث ج بر بـ ط د اهلل ق ل: 

(, والـسييائل 1/49أخرجييف أبييق داود ) «تذذرك القضذذقء  ؿذذ    ذذت الـذذ ر ملسو هيلع هللا ىلص

(1/158). 

تشيؿؾ لحيقم اإلبيؾ كيذلؽ, وقيد ثبيت  « ؿذ    ذت الـذ ر» ق لقا:  ؼقلذف:

 كسخف. 

, والؾحيؿ وبلن القضقء مـ لحقم اإلبؾ طؾك خالف الؼقياس: ٕهنيا لحيؿ

 يتقضل مـف. ٓ

 :وـج ب طـ إول بل رــ

أن حديث جابر بـ طبد اهلل طام, وما ورد يف كؼض القضيقء بؾحيؿ  إول:

اإلبؾ خاص, والعام ُيحؿيؾ طؾيك الخياص, فقخيرج مـيف ميا قيام اليدلقؾ طؾيك 

 تخصقصف, وٓ يؼال بالـسخ إلمؽان الجؿع. 

أن إمر القارد بالقضقء مـ لحقم اإلبؾ إكؿا هق حؽؿ فقفا خاتة  الث ين:

بؿقجيب  -إن صبخيت  - فؾقس مس الـار لفيا سقاء مستفا الـار أو لؿ تؿسفا,

لؾقضييقء, فحؽؿفييا خييارج طييـ إخبييار الييقاردة بالقضييقء مؿييا مسييت الـييار 

وبـسخ القضقء مـف
(2)

. 

                                     
(, مقاهيييب 1/85(, الؿبسيييقط )1/941(, الؿحؾيييك )1/138إوسيييط )يـظييير  (1)

 (.1/138(, الؿغـل )1/57(, الؿجؿقع )1/359)الجؾقؾ 

 (.1/949(, الشرح الؿؿتع )1/944الؿحؾك ) (2)



273 

 

273 ُ
 
رح ُُالش  ش   ُالمي  محر  

ل
ُا اب   ررُلكت 

 :وطـ الث ين

إن القضيقء ميـ لحيقم اإلبيؾ طؾيك خيالف »أما ققلفؿ  :بؿ  ق لف ابـ الؼقؿ

أن الشييارع فييرق بييقـ  : جقابذذف «الؼقيياس: ٕهنييا لحييؿ, والؾحييؿ ٓ يتقضييل مـييف

الؾحؿقـ, كؿا فرق بقـ الؿؽاكقـ, وكؿا فرق بقـ الراطققـ رطياة اإلبيؾ ورطياة 

الغـؿ, فلمر بالصالة يف مرابض الغيـؿ دون أططيان اإلبيؾ, وأمير بالتقضيم ميـ 

لحقم اإلبؾ دون الغـؿ, كؿا فرق بقـ الربا والبقع والؿذّكك والؿقتة, فالؼقياس 

.. كؿيا .فيرق اهلل بقـيف ميـ أبطيؾ الؼقياس وأفسيدهالذي يتضؿـ التسقية بقـ ما 

الػخر والخقالء يف الػيداديـ »فرق بقـ أتحاب اإلبؾ وأتحاب الغـؿ فؼال: 

. وقيد جياء أن طؾيك ذروة كيؾ «أتحاب اإلبيؾ, والسيؽقـة يف أتيحاب الغيـؿ

بعقر شقطان, وجاء أهنيا جيـ خؾؼيت ميـ جيـ, فػقفيا قيقة شيقطاكقة, والغياذي 

حرم كؾ ذي كاب مـ السباع ومخؾب مـ الطقر: ٕهنيا  شبقف بالؿغتذي, ولفذا

دواب طادية, فآغتذاء هبا يجعؾ يف صبقعة الؿغتذي مـ العدوان ميا يضيره يف 

ديـف, فنذا اغتذى مـ لحقم اإلبؾ وفقفا تؾؽ الؼقة الشيقطاكقة والشيقطان خؾيؼ 

إن »مـ كار والـار تطػل بالؿاء, هؽذا جياء الحيديث, وكظقيره الحيديث أخير 

فينذا تقضيل العبيد ميـ « لغضب  ذـ الشذقط ن,  ذنذا غضذب أحذد ؿ  ؾق قضذلا

لحييقم اإلبييؾ كييان يف وضييقئف مييا يطػييئ تؾييؽ الؼييقة الشييقطاكقة فتييزول تؾييؽ 

مـسييقخا, وإمييا  االؿػسيدة, ولفييذا أمركيا بالقضييقء مؿييا مسيت الـييار إمييا إيجاًبي

(1).. إلخ ما قّرر .غقر مـسقخ ااستحبابً 
. 

                                     
 (.1/998إطالم الؿققعقـ طـ رب العالؿقـ ) (1)
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 ولذذا قذ لأكف يجب القضقء مـ أكؾ لحؿ اإلبؾ طؾك كؾ حال,    لراجح:

وإن كان الجؿفقر طؾك خالفف وهذا الؿذهب أققى دلقاًل  :الـقوي
(1)

 . 

*** 
ـَْرة  -87 ؾ َ قًِّ    ؾقغ  ْؾ, »َق َل:  ملسو هيلع هللا ىلصَطـ الـ  ِل  َوَطـ أبل ُهَر  ـ غ  

لْ  َرَواُه َأْحؿد, َوَأُبق َداُود, َواْبـ َ  َجف, َوال ِّْرِ ِذّي َوحّ ـف,  .«َو ـ حؿؾف َ ؾَقَ َقض 

 َولؿ ـذ ر اْبـ َ  َجف اْلقُضقء. 

 .َوَق َل َأُبق َداُود: َهَذا َ ـُْ قخ

ـَْرة  .َوَق َل اإِلَ  م َأْحؿد: ُهَق َ ْقُققف َطَؾك أبل ُهَر

 َٓ ـَصح  ِل َهَذا اْلَ  ب َشْلءٌ َوَق َل الُ َخ ِرّي: َق َل اْبـ َحـَْ ؾ َوَطَؾّل:   . 

 

وجقب الُغسؾ مـ َغْسؾ الؿقت والقضقء مـ َحْؿؾف,  الحدـث ـدل طؾك

أما الُغسؾ مـ َغْسؾ الؿقت فسقل ي الؽالم طـف بالتػصقؾ يف شرح الحديث 

(117 .) 

( أي: لقؽـ طؾك  ؾق قضل) : ؼد ق ل  ل طؾل ق ري وأ   القضقء  ـ َحْؿؾف

لقتفقل لف الصالة طـد وضع الجـازة, ويجقز أن يؽقن  ;وضقء حال حؿؾف

ٕكف ربؿا خرج  ; ا: معـاه لقجّدد القضقء احتقاصً وققؾلؿجرد الحؿؾ فنكف قربة, 

يعؾؿ  ـ حؿؾ الجـازة وثؼؾ حؿؾفا وهق ٓمـف ريح لشدة دهشتف وخقفف م

ابذلؽ, وطؾك كؾ  فإمر هـا لؾـدب اتػاقً 
(2)

.  

                                     
 (.1/137(. واكظر تحقح فؼف السـة )1/398شرح تحقح مسؾؿ ) (1)

 (.9/489مرقاة الؿػاتقح شرح مشؽاة الؿصابقح ) (2)
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مـ الػؼفاء يقجب آغتسال مـ غسؾ الؿقت  آ أطؾؿ أحدً  :وق ل الخط بل

.. .وٓ القضقء مـ حؿؾف, ويشبف أن يؽقن إمر يف ذلؽ طؾك آستحباب

( أي لقؽـ طؾك وضقء لقتفقل لف الصالة طؾك  ؾق قضلققؾ: معـك ققلف: ) وقد

الؿقت واهلل أطؾؿ
(1)

. 

 .إِلَ  م َأْحؿد: ُهَق َ ْقُققف..َوَق َل ا .)َوَق َل َأُبق َداُود: َهَذا َ ـُْ قخ :ققلف

الحديث اخُتؾػ يف تصحقحف وتضعقػف وإكثر طؾك تضعقػف كؿا كؼؾ إلخ( 

  الؿصـػ.

 إشبف مقققف. : ؼد ق ل ال خ ري

 ٓ أطؾؿ فقف حديثا ثابتا ولق ثبت لؾزمـا استعؿالف. وق ل الذهؾل:

 لقس يف الباب حديث يثبت. :الؿـذر وق ل ابـ

 ٓ يرفعف الثؼات إكؿا هق مقققف. وكؼؾ ابـ أبل ح تؿ طـ أبقف:

 الصحقح أكف مقققف. وق ل ال قفؼل:

 ذا الباب شقئا مرفقطا.لؿ يصحح طؾؿاء الحديث يف ه وق ل الرا عل:

بياُب أْمير ميـ غّسيؾ مقًتيا بآغتسيال ليؿ يصيّح فقيف  :وق ل الػقذروز آبذ دي

حديث
(2)

. 

                                     
الؿـتؼييك شييرح الؿقصييل (, 1/174(. واكظيير آسييتذكار )1/357معييالؿ السييــ ) (1)

(1/65.) 

(, الســ الؽربى 1/351(, العؾؾ ٓبـ أبل حاتؿ )1/149يـظر العؾؾ لؾرتمذي ) (2)

(, 1/138(, التؾخقص الحبقر )3/197(, فتح الباري ٓبـ حجر )1/351لؾبقفؼل )

 (.1/997(, كقؾ إوصار )91رسالة يف بقان ما لؿ يثبت فقف حديث مـ إبقاب )ص/
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وهـاك مـ حّسـف أو تححف كالرتمذي وابـ حبان وابـ حزم والذهبل 

وابـ حجر وإلباين وغقرهؿ
(1)

. 

ح صؾ     :وق ل ابـ دققؼ العقد يف اإللؿ م .رواتف مقثؼقن» :ق ل ابـ حجر

 :ـع ّؾ بف وجف ن

مـ جفة الرجال, وٓ يخؾق إسـاد مـفا مـ متؽؾؿ فقف, ثؿ ذكر ما  أحدهؿ :

معـاه أن أحسـفا رواية سفقؾ, طـ أبقف, طـ أبل هريرة وهل معؾقلة, وإن 

تححفا ابـ حبان وابـ حزم, فؼد رواه سػقان, طـ سفقؾ, طـ أبقف, طـ 

 .إسحاق مقلك زائدة, طـ أبل هريرة

 .فقـبغل أن يصحح الحديثلف مسؾؿ, إسحاق مقلك زائدة أخرج  قؾت:

وأما رواية محؿد بـ طؿرو, طـ أبل سؾؿة, طـ أبل هريرة, فنسـاده  ق ل:

 ب محؿد بـ طؿرو رووه طـف مقققفا.حسـ, إٓ أن الحػاظ مـ أتحا

ا, فنكؽار الـقوي هق بؽثرة صرقف أسقأ أحقالف أن يؽقن حسـً  ويف الجؿؾة

 .طؾك الرتمذي تحسقـف معرتض

: صرق هذا الحديث أققى مـ طدة  خ صر ال قفؼلوقد ق ل الذه ل يف 

أحاديث احتج هبا الػؼفاء, ولؿ يعؾقها بالققػ, بؾ قدمقا رواية الرفع, واهلل 

«أطؾؿ
(2)

.  

                                     
(, 1/138(, التؾخقص الحبقر )1/955(, الؿحؾك )3/435يـظر تحقح ابـ حبان ) (1)

 (. 1/174إرواء الغؾقؾ )

 (.1/938التؾخقص الحبقر ) (2)
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هق حديث تحقح جاء مـ صرق بعضفا تحقح وبعضفا  :وق ل إل  ين

وقّقاه ابـ الؼقؿ وابـ الؼطان  ,144رقؿ  «إرواء الغؾقؾ»حسـ كؿا ذكرتف يف 

وابـ حزم والحافظ
(1)

. 

 

 

  

                                     
 (.1/173(. واكظر إرواء الغؾقؾ )119تؿام الؿـة )ص/ (1)
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 َباُب ُحكِم اْلَحَدث -7

 :َق َل  َطـ َطط ء بـ ال   ئِب, َطـ َص ووس, َطـ اْبـ َط   س  -88

ٓ  َأن اهلل َتَع َلك أحؾ   ِقِف الـُّْطَؼ » :ملسو هيلع هللا ىلصَق َل َرُسقل اهلل  إِن الّطقاف بِ ْلَ ْقِت َصَلٌة إِ

ٓ  بَِخقر ـْ كطَؼ َ َل ــْطْؼ إِ قـف  .«َ َؿ َواْبـ  -وهذا لػظف  -َرَواُه ال ِّْرِ ِذّي, وسؿ 

 .حَ  ن, َواْلَح  ِؿ

,  َ ْقُقق ً  َوَق َل ال ِّْرِ ِذّي: َوقد ُرِوَي َطـ َص ووس َطـ اْبـ َط   س 

َٓ كعر ف َ ْرُ قطً  ٓ   ـ َحِدـث َطط ء  َو  .إِ

 .َأْحؿد: َطط ء ثَِؼة رجؾ َص لحَوَق َل اإِلَ  م 

  .َوَق َل اْبـ  ِعقـ: اْخَ َؾط, َ ؿـ سؿع ِ ـُْف َقِدـؿ  َ ُفَق َصِحقح

ـًْض  , َوَرَواُه ط د اهلل بـ َص ووس  َوقد َرَواُه غقُر َطط ء َطـ َص ووس  ر عف َأ

َْثَ  ت َطـ َص ووس َطـ اْبـ َط   س  ْٕ  .َوُهَق أش ف  َ ْقُقق ً  َوَغقره  ـ ا

 

 )َوَق َل ال ِّْرِ ِذّي: َوقد ُرِوَي َطـ َص ووس َطـ اْبـ َط   س  :ققلف

الحديث تّححف ابـ السؽـ وابـ خزيؿة وابـ حبان, ومداره .. إلخ(  .َ ْقُقق ً 

طؾك ططاء بـ السائب طـ صاووس طـ ابـ طباس, واختؾػ طؾك ططاء يف 

رفعف ووقػف, ورّجح الؿقققَف الـسائل والبقفؼل وابـ الصالح والؿـذري وابـ 

 وغقرهؿ.  -وزاد أن رواية الرفع ضعقػة  -تقؿقة والؿصـِّػ والـقوي 

ويف إصالق ذلؽ كظر, فنن ططاء بـ السائب تدوق, وإذا  ق ل الح  ظ:

روي طـف الحديث مرفقطا تارة ومقققفا تارة, فالحؽؿ طـد همٓء الجؿاطة 
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ؾ الحديث لؾرفع, والـقوي مؿـ يعتؿد ذلؽ, ويؽثر مـف, وٓ يؾتػت إلك تعؾق

 بف إذا كان الرافع ثؼة.

وقد أخرج الحديث الحاكؿ مـ رواية سػقان طـ ططاء وهق مؿـ سؿع 

 بآتػاق, ولؽـف مقققف مـ صريؼف.مـف قبؾ آختالط 

إلباينُّ اومؿـ رّجح الرفَع أيًض 
(1)

. 

أكف يـبغل أن يؽقن الطقاف طؾك صفارة كطفارة  الحدـث ـدل طؾك

َل َشْلٍء َبَدَأ بِِف َأن  » أخربتـل طائشة  :ويشفد لف ققل طروة الصالة,  -َأو 

ـَ َقِدَم الـ  ِلُّ  َل, ُثؿ  َص َف  - ملسو هيلع هللا ىلص ِحق ُف َتَقض  أخرجف البخاري «َأك 
(2)

.  

أن حديث طائشة حؽاية فعٍؾ ٓ تدل طؾك القجقب, وحديُث  لؽـ الراجح

ابـ طباس الصحقُح أكف مقققف, ولقس لؿـ أوجب القضقء لؾطقاف إٓ هذا 

 ف.الحديث وقد طؾؿَت ما فق

, فال يؾزم مـف أن الطقاف يشبف الصالة يف كؾ  وطؾك  رض صح ف  ر قطً 

شلء حتك يشرتط لف ما يشرتط لؾصالة, فؼد ذكر العؾؿاء أكثر مـ طشرة 

  .فروٍق بقـ الصالة والطقاف

ثؿ إن الصالة الشرطقة التل ُيشرتط لفا الطفارة وكحقها هل ما كان  

تحريؿفا التؽبقر وتحؾقؾفا التسؾقؿ, كالصؾقات الؿؽتقبة والـقافؾ والؽسقف 

 .وآستسؼاء والجـازة

                                     
(, إرواء الغؾقييييؾ 1/961(, كقييييؾ إوصييييار )1/199يـظيييير التؾخييييقص الحبقيييير ) (1)

(1/154.) 

 (.1614( رقؿ )9/159) (2)
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يف اشرتاط الطفارة, فؽقػ كؾزم  اكذلؽ فنن الحديث لقس تريحً 

 يحصقفؿ إٓ اهلل  الطائػقـ بالقضقء, وقد كاكت أطداد مـ الؿسؾؿقـ ٓ

أمر أحًدا مـفؿ بالقضقء  ملسو هيلع هللا ىلصولؿ يرد لـا أكف  ملسو هيلع هللا ىلصيطقفقن طؾك طفد رسقل اهلل 

لطقافف مع احتؿال اكتؼاض وضقء كثقر مـفؿ أثـاء الطقاف, ودخقل كثقر 

مـفؿ الطقاف بال وضقء, وخاتة يف إيام التل يشتد فقفا الزحام كطقاف 

يدل طؾك إيجاب القضقء الؼدوم واإلفاضة, فؾؿا لؿ يرد دلقؾ تريح 

لؾطقاف, ولقس هـاك إجؿاع مـ أهؾ العؾؿ طؾك القجقب مع آحتقاج إلك 

ذلؽ, دلَّ طؾك طدم القجقب
(1)

. 

تبقـ لل أن صفارة الحدث ٓ تشرتط يف الطقاف » ولذا ق ل شقخ اإلسلم:

وٓ تجب فقف بال ريب, ولؽـ تستحب فقف الطفارة الصغرى: فنن إدلة 

تدل طؾك طدم وجقهبا فقف, ولقس يف الشريعة ما يدل طؾك الشرطقة إكؿا 

«وجقب الطفارة الصغرى فقف
(2)

. 

أبق محؿد ابـ حزم اوإلك هذا ذهب أيًض 
(3)

 . 

*** 
د بـ َطْؿرو بـ  -َوَرَوى َ  لؽ َطـ ط د اهلل بـ أبل بؽر  -89 َوُهَق اْبـ ُ َحؿ 

َٓ ـؿس  » :لَعْؿرو بـ حزم ملسو هيلع هللا ىلصَأن  ِل اْلؽ  ب ال ِذي    ف َرُسقُل اهلل  -حزم  َأن 

ٓ  َص ِهر  .َوَهَذا ُ ْرسٌؾ  ,«اْلُؼْرآَن إِ

                                     
 (.1/143(, تحقح فؼف السـة )9/599الـساء )جامع أحؽام يـظر  (1)

 (.96/998مجؿقع الػتاوى ) (2)

 (.7/179يف الؿحؾك ) (3)
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اَرُقْطـِّل, َواْبـ «اْلَؿَراِسقؾ»َوقد َرَواُه َأْحؿد, َوَأُبق َداُود  ِل  , َوالـ َ  ئِّل, َوالد 

د بـ َطْؿرو, َطـ َأبِقف, َطـ  ْهرِّي َطـ أبل بؽر بـ ُ َحؿ  ـَة الزُّ  .جّدهحَ  ن  ـ ِرَوا

ْهرِّي ُسَؾْقَؿ ُن بـ َداُود  كِلّ َوَراِوـف َطـ الزُّ َٓ  .اْلَخق

ِحقح َأكف ُسَؾْقَؿ ن بـ َأرقؿ َوُهَق َ ْ ُروك  .َوققؾ: الص 

 

 ملسو هيلع هللا ىلص يف    ب الـ ل» :ورواه  عؿر طـ ط د اهلل بـ أبل بؽر طـ أبقف ق ل

ـُؿّس الؼرآن إٓ طؾك ُصْفر :لعؿرو بـ حزم «أٓ 
(1)

. 

فؿـفؿ مـ ضّعػف كلبل داود,  العؾؿ ء يف صحة هذا الحدـثاخ ؾػ 

ٕكف مـ تحقػة  :ق لقا ,والـقوي, والؿصـػ, وابـ كثقر, والشقكاين, وغقرهؿ

غقر مسؿقطة, وفقف اضطراب, ويف رجال إسـاده خالف شديد
(2)

. 

كتاب طؿرو بـ حزم هذا قد تؾؼاه  :وق لومـفؿ مـ قّقاه كابـ طبد الرب 

 .العؾؿاء بالؼبقل والعؿؾ, وهق طـدهؿ أشفر وأضفر مـ اإلسـاد القاحد الؿتصؾ

ٓ أطؾؿ كتابا أتح مـ هذا الؽتاب, فنن وق ل ـعؼقب بـ سػق ن: 

 والتابعقـ يرجعقن إلقف وَيَدُطقن رأَيفؿ. ملسو هيلع هللا ىلصأتحاب رسقل اهلل 

                                     
 (.9/471آستذكار ) (1)

(, معرفة 1/461(, الســ الؽربى لؾبقفؼل )199يـظر الؿراسقؾ ٕبل داود )ص/ (2)

(, 1/87(, اإللؿام بلحاديث إحؽام )9/473( آستذكار )1/318الســ وأثار )

(, تـؼقح التحؼقؼ ٓبـ طبد الفادي 13/497تحػة إشراف بؿعرفة إصراف )

(, البدر الؿـقر 1/197(, كصب الراية )1/764) (, اإلطالم بسـتف 1/997)

 (.1/964(, طقن الؿعبقد )1/159(, تـقير الحقالؽ شرح مقصل مالؽ )9/499)
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 والزهري لفذا الؽتاب بالصحة.زيز قد شفد طؿر بـ طبد الع وق ل الح  ؿ:

ولؾحديث شقاهد كؾفا ضعقػة .وتححف إلباين
(1)

. 

ؼد اخ ؾػ العؾؿ ء يف  ّس الؿصحػ لؾؿحدثوبـ ء طؾقف  
(2)

فذهب  :

يجقز لؾُؿحِدث أن  جؿفقر العؾؿاء ومـفؿ مالؽ والشافعل وأحؿد إلك أكف ٓ

 .يؿسَّ الؿصحػ

 وغ ـة    اس دلقا بف أ ران: 

 .[79]سقرة القاقعة, أية:  ﴾ڀ ڀ ڀ پ﴿ققلف تعالك:  -1 

  .حديث الباب -2

ـُج ب طؿ  اس دلقا بف بؿ  ـؾل:   و

أما أية الؽريؿة فال يتؿ آستدٓل هبا إٓ بعد جعؾ الضؿقر يف )يؿسفُّ(  -1

ريـ أكف طائد طؾك الؽتاب  راجًعا إلك الؼرآن, والظاهر الذي طؾقف أكثر الؿػسِّ

يف السؿاء وهق الؾقح الؿحػقظ, والؿطفرون: هؿ الؿالئؽة,  الؿؽـقن الذي

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وُيشعر هبذا سقاق أيات الؽريؿة:

 ڌ ڍ﴿ :ويتليد هذا بؼقلف تعالك ,[79 -77]القاقعة: ﴾ڀ ڀ ڀ پ

  .[16 -13:طبس] ﴾ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

 .وأما الحديث فضعقػ طؾك الراجح فال يصؾح آحتجاج بف -2

                                     
 .(1/158إرواء الغؾقؾ )(, 1/959(, كقؾ إوصار )9/471يـظر آستذكار ) (1)

الؿحؾييك (, 17/397(, التؿفقييد )9/471آسييتذكار )(, 9/153إوسييط )يـظيير  (2)

(, حاشييقة ابييـ طابييديـ 1/33بييدائع الصييـائع )(, 9/48شييرح السييـة ), (1/81)

 .(1/959كقؾ إوصار )(, 1/173)
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( الط هرفرض تحتف, وأن الضؿقر يف أية طائد طؾك الؼرآن, فنن )وطؾك 

مـ الؿشرتكات الؾػظقة, فقطؾؼ طؾك الؿممـ, وطؾك الطاهر مـ الحدث 

إكرب, وطؾك الطاهر مـ الحدث إتغر, وطؾك مـ لقس طؾك بدكف كجاسة, 

 [98]التقبة: ﴾ٿ ٿ ٿ﴿ققل اهلل تعالك  وـدل إلصلقف طؾك إول

 ٿ ٿ ٿ﴿ وطؾك الث ين ,(الؿم ـ ٓ ــجسٕبل هريرة: ) ملسو هيلع هللا ىلصوققلف 

دطفؿ  يف الؿسح طؾك الخػقـ: ) ملسو هيلع هللا ىلصققلف  وطؾك الث لث ,[6]الؿائدة: ﴾ٹ

اإلجؿاع طؾك أن الشلء الذي لقس  وطؾك الرابع ,( نين أدخؾ فؿ  ص هرتقـ

فرجعت الؿسللة إلك الؿؼرر يف طؾقف كجاسة حسقة وٓ حؽؿقة يسؿك صاهرا, 

فؿـ أجاز حؿؾ الؿشرتك الؾػظل طؾك جؿقع  :الؿشرتك الؾػظلإتقل يف 

: الؿشرتك مجؿؾ فقفا فال يعؿؾ بف حتك و ـ ق لمعاكقف, حؿؾف طؾقفا هـا. 

: ٓ حجة يف أية أو الحديث حتك ولق تدق اسؿ الطاهر طؾك مـ ق لُيبقَّـ, 

  .لقس بؿحدث حدًثا أكرب أو أتغر

ممـ الؿحِدث أو الجـب طؾك الؿ لؽـ لؿا كان إصالق اسؿ الـجس

أخرجف « الؿم ـ ٓ ــجس: »ملسو هيلع هللا ىلصيصح ٓ حؼقؼة وٓ مجاًزا وٓ لغة لؼقلف  ٓ

الشقخان, وثبت أن الؿممـ صاهر دائًؿا, امتـع أن تتـاولف أية والحديث, 

 ٿ ٿ﴿فقتعقـ حؿؾ الؾػظ طؾك مـ لقس بؿممـ, كؿا قال تعالك: 

 ولحديث الـفل طـ السػر بالؼرآن إلك أرض العدو.  [98 :]التقبة ﴾ٿ

قضقء لؿسِّ الؿصحػ, وهق مذهب إيجاب ال  عؾؿ أكف ٓ دلقؾ طؾك

وجؿاطة والشعبل والضحاك حـقػة وداود وابـ حزم وبف قال ابـ طباس  أبل
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واهلل أطؾؿ ,مـ السؾػ واختاره ابـ الؿـذر
(1)

.  

*** 
ـِ »َو ِل  -91 ِحقَحْق بِ ؿ  :  ب إَِلْقفِ  ملسو هيلع هللا ىلصَأن الـ  ِل » ِل َحِدـث ِهرقؾ  «الص 

ٍد ط ِد اهللِ َوَرُسقلِف إَِلك ِهرقَؾ َطظِقِؿ الّروم, َو ِقف ِحقؿ,  ـ ُ َحؿ  ْحَؿـ الر   :اهلل الر 

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

 .«[64]آل طؿران: ﴾ڈ ڈ ڎ

 

ـْ حؿؾ الحديث السابؼ طؾك مـع مّس الؿصحػ طؾك الؽافر فؼط  َذَكَر َم

  :وأج بقا طـف  ؼ لقااإلشؽاَل الذي ُأورد طؾقفؿ يف هذا الحديث 

إذا تّؿ ما تريد مـ حؿؾ الطاهر طؾك مـ لقس بؿشرك فؿا   نن قؾَت:

كتب إلك  ملسو هيلع هللا ىلصأكف »جقابؽ فقؿا ثبت يف الؿتػؼ طؾقف مـ حديث ابـ طباس 

مع كقهنؿ جامعقـ بقـ كجاستل الشرك والجـابة,  «....هرقؾ طظقؿ الروم

 ؟ووققع الؾؿس مـفؿ لف معؾقم

بؿثؾ أية وأيتقـ فنكف يجقز تؿؽقـ الؿشرك مـ  اأجعؾف خاًت  قؾُت:

 دار لؿصؾحة, كدطائف إلك اإلسالم.مس ذلؽ الؿؼ

ٓ يحرم لؿسف , بلكف قد تار باختالصف بغقره وـؿؽـ أن ـج ب طـ ذلؽ

كؽتب التػسقر فال تخصص بف أية والحديث
(2)

.  

                                     
 (.1/144تحقح فؼف السـة )يـظر  (1)

 ( بتصرف.1/959كقؾ إوصار ) (2)
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َطْؿرو بـ حزم مع  ِذْكُر الؿصـِّػ هذا الحديث هـا طؼب حديث :تنبيه

, حتك اتضعقػف لف يدل طؾك أكف ٓ يرى اشرتاط الطفارة لؿّس الؿصحػ مطؾؼً 

هذا ما ضفر لل واهلل أطؾؿ ,اولق كان الؿاّس كافرً 
(1)

. 

*** 
ـذ ُر اهللَ َطَؾك  ّؾ  ملسو هيلع هللا ىلصَ  َن َرُسقل اهلل »َق َلت:  َوَطـ َط ئَِشة  -91

 َرَواُه ُ  ؾؿ. «أحق كف

 

جيقاز ذكير اهلل تعيالك بالتسيبقح والتفؾقيؾ والتؽبقير  هذا الحدـث أصٌؾ يف

حتييك لؾجـييب  طؾييك كييؾ حييال مييـ إحييقالوالتحؿقييد وشييبففا مييـ إذكييار 

يستحب القضقء لذلؽ: لحديث الؿفاجر بـ قـػذ: أكف سؾَّؿ والحائض, لؽـ 

إكيف ليؿ »وهق يتقضل فؾؿ يرد طؾقف حتك تقضل, فرد طؾقف, وقيال:  ملسو هيلع هللا ىلصطؾك الـبل 

أبيق  أخرجيف «يؿـعـل أن أرد طؾقؽ إٓ أين كرهت أن أذكير اهلل إٓ طؾيك صفيارة

 .( بسـد تحقح1/5داود )

ق ل  ,لة الجؿاع فقؽرهإٓ يف حالة الجؾقس طؾك البقل والغائط ويف حا

اطؾؿ أكف يؽره الذكر يف حالة الجؾقس طؾك البقل والغائط ويف حالة  :الـقوي

الجؿاع, فعؾك ققل الجؿفقر أكف مؽروه يؽقن الحديث )يعـل حديث الباب( 

كان يذكر  ملسو هيلع هللا ىلصمخصقتا بؿا سقى هذه إحقال, ويؽقن معظؿ الؿؼصقد أكف 

ا وقاطدا ومضطجعا وماشقااهلل تعالك متطفرا وُمْحدثا وجـبا وقائؿ
(2)

. 

                                     
 (.43( الؿسللة )1/996واكظر تـؼقح التحؼقؼ ٓبـ طبد الفادي ) (1)

 (.4/68شرح الـقوي طؾك مسؾؿ ) (2)
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, فيإكثر وإكؿ  اخ ؾػ العؾؿ ء يف جقاز قذراءة الؼذرآن لؾجـذب والحذ ئض

 :وإقرب أكف ج ئز لؿ  ـؾل ,اطؾك تحريؿ الؼراءة طؾقفؿا جؿقعً 

 .طؿقم حديث طائشة هذا -1

يف الؿـع ميـ الؼيراءة لؾحيائض  ملسو هيلع هللا ىلصأكف ٓ يصح شلٌء مرفقع طـ الـبل  -2

والجـب, وكؾُّ ما ورد فضعقػ ٓ تؼقم بف حجة, كحديث طبيد اهلل بيـ طؿيرو 

أخرجييف ابييـ ماجييف  «ٓ ـؼذذرأ الجـذذب وٓ الحذذ ئض شذذقًئ   ذـ الؼذذرآن»مرفقًطيا: 

 ( وغقره. 1/196)

أن ـؼذرأ أحذد  ـذ  الؼذرآن وهذق  ملسو هيلع هللا ىلص كفذك رسذقل اهلل»وحديث ابـ رواحية: 

 .(1/916ـل )أخرجف الدارقط «جـب

ـْ  ملسو هيلع هللا ىلصَ  َن َرُسقُل اهللِ » :ق ل  وحديث طؾل  ُؽذ ـَ ـُْؼرُِئـَ  اْلُؼذْرآَن َ ذ  َلذْؿ 

أخرجف أحؿد «ُجـًُ  
(1)

. 

يؼقل لعؿر بـ  ملسو هيلع هللا ىلصأكف سؿع رسقل اهلل  ,وحديث طبد اهلل بـ مالؽ الغافؼل

إذا تقضلُت وأك  جـٌب أ ؾذُت وشذربُت, وٓ أصذؾل وٓ أقذرأ ح ذك »الخطاب: 

 .( فؽؾفا ٓ تصح1/914أخرجف الدارقطـل ) «أغ  ؾ

َـّ خؾػ الـياس فقؽيربون  ملسو هيلع هللا ىلصأكف  -3  أمر الُحقَّض بالخروج يقم العقد فقُؽ

أخرجييف  .يرجييقن بركيية ذلييؽ القييقم وصفرتييف بتؽبقييرهؿ ويييدطقن بييدطائفؿ

 فػقف أن الحائض تؽرب وتذكر اهلل تعالك.  ,(9/95البخاري )

                                     
 (. 697( رقؿ )9/61حسـف محؼؼق مسـد أحؿد ط الرسالة ) (1)

( وضعقػ سيــ ابيـ ماجيف 111لؽـ ضعػف إلباين يف ضعقػ ســ الرتمذي برقؿ )

 (, وغقرها.485( و)193( واإلرواء برقؿ )199برقؿ )



287 

 

287 ُ
 
رح ُُالش  ش   ُالمي  محر  

ل
ُا اب   ررُلكت 

ـػعؾ الح ج غقر أن ٓ تطقيف  ا عؾل   »لعائشة وهل حائض:  ملسو هيلع هللا ىلصققلف  -4

(, ومعؾييقم أن الحيياج 9/873( ومسييؾؿ )1/67البخيياري ) أخرجييف «ب ل قذذت

 .يذكر اهلل ويؼرأ الؼرآن. فُعؾؿ أكف ٓ ُيؿـع الؿحدث مـ قراءة الؼرآن

وهييق مييذهب أبييل حـقػيية والؿشييفقر مييـ مييذهب  قذذ ل شذذقخ اإلسذذلم:

الشافعل وأحؿد
(1)

. 
  

                                     
شرح الـقوي طؾك (, 1/919(, مختصر خالفقات البقفؼل )9/97يـظر إوسط ) (1)

(, 91/459(, مجؿقع الػتاوى )9/155شرح الؿفذب ) الؿجؿقع(, 4/68مسؾؿ )

 (.1/159(, سبؾ السالم )1/958شرح الزركشل طؾك مختصر الخرقل )

, وهيق اليذي كذقع  طؾذؼ يف  ذؾ وقذت كقط ن:   ر اهللذِ  ق ل الشقخ العثقؿقـ: تـ قف:

رجال قال لف: إن شرائع اإلسالم كثرت طؾيل,  ملسو هيلع هللا ىلصيشرع لإلكسان دائؿا, أوتك الـبل 

 «.ٓ يزال لساكؽ رصبا مـ ذكر اهلل»  ؼ ل:وإين كبقر فلوتـل. 

ييذكر اهلل طؾيك كيؾ أحقاكيف, أي يف كيؾ حيقـ,  ملسو هيلع هللا ىلص: كان الـبيل وقالت طائشة 

 فذكر اهلل هـا مطؾؼ ٓ يتؼقد بعدد, بؾ هق إلك اإلكسان طؾك حسب كشاصف.

, وهييق كثقيير, مـفييا أذكييار بعذذدد, أو يف حذذ ل  ذذـ إحذذقالوالـذذقع الثذذ ين: ذ ذذر  ؼقذذد 

الصؾقات يف الركقع والسيجقد وبعيد السيالم, وأذكيار اليدخقل لؾؿـيزل, والخيروج 

, لعباده مـ أجؾ أن يؽقكقا دائؿا طؾيك ذكير اهلل  مـف... وأشقاء كثقرة شرطفا اهلل 

ؾقفيا ييذكرون اهلل, فالؿفؿ أن اهلل شيرع لعبياده ميـ إذكيار ميا يجعؾفيؿ إذا حيافظقا ط

 (.1/589ققاما وقعقدا وطؾك جـقهبؿ. شرح رياض الصالحقـ )

كان ٕبل هريرة خقط فقف ألػ طؼدة, فال يـيام حتيك يسيبح بيف.  ق ل ابـ رجب:   ئدة:

وكان خالد بـ معدان يسبح كؾ يقم أربعقـ ألػ تسبقحة سيقى ميا يؼيرأ ميـ الؼيرآن, 

ؾ, فجعؾ  يشيقر بلتيبعف يحركفيا بالتسيبقح! وققيؾ فؾؿا مات وضع طؾك سريره لُقغسَّ

لعؿقر بـ هاكئ: ما كرى لساكؽ يػرت, فؽؿ تسبح كؾ يقم؟ قال مائة ألػ تسيبقحة, إٓ 

 (.9/517أن تخطئ إتابع! يعـل أكف يعّد ذلؽ بلتابعف. جامع العؾقم والحؽؿ )
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(1)اْلَحاجةَباب آَداب َقَضاء  -8
  

إِذا دخؾ اْلَخَلء  ملسو هيلع هللا ىلصَق َل: َ  َن َرُسقل اهلل  َطـ أكس بـ َ  لؽ  -92

َرَواُه َأُبق َداُود, َواْبـ َ  َجف, َوال ِّْرِ ِذّي َوَصححُف, َوالـ َ  ئِّل َوَق َل:  .وضع َخ َتَؿف

 .«َطَؾك َشرصفَؿ » :َواْلَح  ِؿ وق ل, «َهَذا الَحِدـث غقر َ ْحُػقظ»

َوَهَذا الَحِدـث ُ ـؽر, َوالقهؿ  ِقِف  ـ هؿ م, َوقد ُرِوَي  ـ »َوَق َل َأُبق َداُود: 

 .«غقر َصرِـؼف

 

أي الؿؽان الخالل, كاكقا يؼصدوكف لؼضاء )إِذا دخؾ اْلَخَلء(  :ققلف

 .الحاجة

هق ما يقضع يف اإلتبع, ويجؿع طؾك  :الخ تؿ)وضع َخ َتَؿف(  :ققلف

 .خقاتقؿ بقاء بدل القاو, وطؾك خقاتؿ بال ياء أيضاخقاتؿ بال ياء, وطؾك 

 ,َخاتَِقام ,َخاَتام ,َخْتؿ ,َخْقتقم ,ِخَتام ,خاتِؿ ,خاَتؿ :ويف الخ تؿ ت ع لغ ت

وقد جؿعف  الح  ظ ابـ حجر يف ققلف .خْلَتام ,َخْقَتام
(2)

: 

 خذ كظَؿ طّد لغ ت الخ تؿ اك ظؿْت 
 

 ثؿ كًقذذذذ   ذذذذ  حقاهذذذذ  ق ذذذذُؾ كّظذذذذ مُ  
 

                                     
أحد ؿ إذا قعد : »ملسو هيلع هللا ىلصكـاية طـ خروج البقل والغائط: وهق ملخقذ مـ ققلف  الح جة: (1)

«. وٓ ـ  طقب بقؿقـف»ويعرب طـف الػؼفاء بباب: آستطابة لحديث «. لح ج ف

والتربز «. إذا دخؾ أحد ؿ الخلء: »ملسو هيلع هللا ىلصوالؿحدثقن بباب التخؾل, ملخقذ مـ ققلف 

فؽؾ هذه العبارات تحقحة. يـظر سبؾ السالم « وال راز يف الؿقارد: »ملسو هيلع هللا ىلصمـ ققلف 

(1/155.) 

 (.15/315فتح الباري ) (2)
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 خذذذ َتؿ خذذذ ؿ خذذذ تِؿ وخ ذذذ خ تذذذ ُم 
 

 ٌم خ تقذذذذذذذ م وخق ذذذذذذذقم وخق ذذذذذذذ مُ  
 

 وهؿذذذذز  ػ ذذذذقح تذذذذ ء ت سذذذذع وإذا
 

 سذذذ غ الؼقذذذ ُس أتذذذّؿ العشذذذَر خْلتذذذ م 
 

 ا فقف ذكر اهلل طـد قضاء الحاجة.الحديث دلقؾ طؾك تبعقد م :ق ل الصـع ين

 .خالء لغقر ضرورةيحرم إدخال الؿصحػ ال وق ل بعضفؿ:

: فؾق غػؾ طـ تـحقة ما فقف ذكر اهلل حتك اشتغؾ بؼضاء حاجتف غّقبف يف ققؾ

وقد طرف وجفف, وهق تقاكة  ملسو هيلع هللا ىلصفقف: أو يف طؿامتف, أو كحقه, وهذا فعٌؾ مـف 

طـ الؿحالت الؿستخبثة: فدل طؾك كدبف: ولقس خاتا  ما فقف ذكُر اهلل 

بالخاتؿ: بؾ يف كؾ مؾبقس فقف ذكر اهلل
(1)

. 

الحديث .... إلخ( «َهَذا الَحِدـث غقر َ ْحُػقظ»)َوالـ َ  ئِّل َوَق َل:  :ققلف

مختؾػ يف تصحقحف وتضعقػف: ذلؽ ٕكف مـ رواية هؿام طـ ابـ جريج طـ 

ـّ ابـ جريج لؿ يسؿعف مـ الزهري, بؾ  الزهري, طـ أكس: ورواتف ثؼات, لؽ

 اتخذ ملسو هيلع هللا ىلص أكف»سؿعف مـ زياد بـ سعد: طـ الزهري, ولؽـ بؾػظ آخر هق 

  .والقهؿ مـ هؿام كؿا قالف ابـ معقـ ,«   ـ ور  ثؿ ألؼ هخ تؿً 

قد خالػ جؿقَع الرواة طـ ابـ جريج فؼد روى طبُد اهلل بـ  اكؿا أن هؿامً 

الحارث الؿخزومل وأبق طاتؿ وهشاُم بـ سؾقؿان ومقسك بـ صارق كؾفؿ طـ 

 اخاتؿً  ملسو هيلع هللا ىلصابـ جريج طـ زياد بـ سعد طـ الزهري طـ أكس أكف رأى يف يد الـبل 

مـ ذهب, فاضطرب الـاُس الخقاتقؿَ 
(2)

 «أبدا أل  ف ٓ» :وقال ملسو هيلع هللا ىلصفرمك بف الـبل  

                                     
 (.1/156سبؾ السالم ) (1)

« افتعيؾ»أي: أمروا أن يضرب لفؿ ويصاغ, وهيق  «  ضطرب الـ س الخقاتقؿ»ققلف:  (2)

 (.3/169مـ الضرب والصقاغة, والطاء بدل مـ التاء. الـفاية يف غريب إثر )
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 .قطـل لصحقح طـ ابـ جريج كؿا قال الدارهذا هق الؿحػقظ وا

 .وضعػف إلباين .هق معؾقل :وق ل ابـ حجر

كقزع أبق داود يف حؽؿف طؾك هذا  : ؼ ل « رط ة الؿػ تقح»وخ لػ ص حب 

الحديث بالـؽارة مع أن رجالف رجال الصحقح, كازطف الؿـذري ومقسك بـ 

ٓ أدفع أن يؽقن حديثقـ, ومال أيضا  ه رون: ق ل  قسك بـهارون وغقرهؿا, 

ـُ الضريس البجؾل,  إلقف ابـ حبان فصحح الحديثقـ معا, وقد تابع هؿاما يحقك ب

(, وقد 1/998ويحقك بـ الؿتقكؾ البصري, أخرجفؿا الدارقطـل والحاكؿ )

رواه طؿرو بـ طاتؿ وهق مـ الثؼات طـ هؿام مقققفا طؾك أكس
(1)

.  

والصحقُح إوُل 
(2)

. 

*** 
                                     

(, 77(, بؾقغ الؿرام رقؿ )19/175يـظر العؾؾ القاردة يف إحاديث الـبقية ) (1)

(, مرطاة 1/156(, سبؾ السالم )1/93(, طقن الؿعبقد )1/118التؾخقص الحبقر )

(, التعؾقؼات 1/13أبل داود ) ســ (, ضعقػ9/55الؿػاتقح شرح مشؽاة الؿصابقح )

 (.3/86الحسان طؾك تحقح ابـ حبان )

هذه الروايات كؾفا تدل طؾك غؾط  ق ل: ابـ الؼقؿ الؽالم طؾك هذا الحديث ثؿأصال  (2)

هؿام: فنهنا مجؿعة طؾك أن الحديث إكؿا هق يف اتخاذ الخاتؿ ولبسف, ولقس يف 

مـفا كزطف إذا دخؾ الخالء. ففذا هق الذي حَؽؿ ٕجؾف همٓء الحػاظ بـؽارة  شلء

 الحديث وشذوذه.

ح لف لؿيّا لؿ  يؿؽـف دفع هذه العؾة حؽؿ بغرابتف ٕجؾفا, فؾق لؿ يؽـ مخالػا والؿصحِّ

لرواية مـ ذكر فؿا وجف غرابتف؟! ولعؾ الرتمذي مقافؼ لؾجؿاطة: فنكف تححف مـ 

جفة السـد لثؼة الرواة واستغربف لفذه العؾة, وهل التل مـعت أبا داود مـ تصحقح 

معؾقل, واهلل أطؾؿ. طقن متـف, فال يؽقن بقـفؿا اختالف بؾ هق تحقح السـد لؽـف 

 (.1/97الؿعبقد مع حاشقة ابـ الؼقؿ )
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 ِل سػرٍ َ َؼ َل:  ملسو هيلع هللا ىلصَق َل:  ـت َ َع الـ  ِل  َوَطـ اْلُؿغقَرة بـ ُشْعَ ة  -93

َداَوة» َح  ك َتَقارى طـل َ َؼَضك  ملسو هيلع هللا ىلص,  لخذتف , َ  ْكَطؾؼ َرُسقُل اهلل «ـَ  ُ غقَرة ُخذ اإْلِ

 .ُ   ػؼ َطَؾْقفِ  .َح ج ف

 
مـ الفجرة كان هذا السػر يف غزوة تبقك سـة تسع) ِل سػرٍ(  :ققلف

(1)
. 

َداَوة :ققلف اإلداوة بؽسر الفؿزة: وطاء تغقر يقضع فقف الؿاء ( )ُخذ اإْلِ

الِؿْطفرة :لؾقضقء ويؼال لف
(2)

.  

 أي: غاب وخػل. ققلف: )ح  ك َتقارى(

وآبتعاد  التسرت طـ أطقـ الـاس طـد قضاء الحاجة, يف الحدـث  شروطقة

  ن إذا ذهب  ملسو هيلع هللا ىلصأن الـ ل »: طـفؿ, وقد جاء طـ الؿغقرة بـ شعبة 

حديث  وق ل:( 1/31( والرتمذي )1/53أخرجف أبق داود ) «الؿذهب أبعد

 .حسـ تحقح

 ملسو هيلع هللا ىلص يف سػر, و  ن رسقل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص خرجـ   ع رسقل اهلل» وطـ ج بر, ق ل:

فقستحب  .(1/191أخرجف ابـ ماجف ) «ٓ ـلتل ال راز ح ك ـ غقب  ل ـرى

, وٓ اآبتعاد طـ الـاس طـد قضاء الحاجة: لئال يروه, وٓ يسؿعقا لف تقتً 

يجدوا مـف رائحة
(3)

. 

*** 

                                     
 (.9/95شرح تحقح البخاري ٓبـ بطال ) (1)

 (.1/385(, مـار الؼاري شرح مختصر تحقح البخاري )4/71طؿدة الؼاري ) (2)

 ( .1/8الثؿر الؿستطاب ) ,(1/381(, مـار الؼاري )4/71يـظر طؿدة الؼاري ) (3)
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ـ  ِل »َوَطـ ط د اهلل بـ َجْعَػر َق َل:  -94   َخؾَػف  لسر  إلّل َحِدـثً  ملسو هيلع هللا ىلصأرد ـل ال

َٓ أحّدث بِِف أحًدا  ـ الـ  س, َوَ  َن أحب  َ   اس  ر بِِف لَِح َج ِِف َهدٌف, َأو ح ئُش 

 َرَواُه ُ  ؾؿ. «كخؾٍ 

 

 أي لؾذهاب لؾخالء.)لَِح َج ِِف(  :ققلف

: هق كؾ ما ارتػع مـ إرض مـ بـاء أو كثقِب الفدف )هدٌف( :ققلف 

رمٍؾ أو جبٍؾ, ويسؿك ما رفع لؾـضال هدفا
(1)

.  

 ق ل أبق ط قد:: ما اجتؿع مـفا والتّػ. ح ئش الـخؾ( )ح ئُش كخؾٍ  :ققلف

وُفّسر بحائط الـخؾ وهق البستان. جؿاطة الـخؾالح ئش: 
(2)

. 

استحباب آستتار طـد قضاء  يف هذا الحدـث  ـ الػؼف :ق ل الـقوي

الحاجة بحائط أو هدف أو وهدة أو كحق ذلؽ, بحقث يغقب جؿقع شخص 

اإلكسان طـ أطقـ الـاضريـ, وهذه سـة متلكدة
(3)

. 

*** 
: إِذا دخؾ اْلَخَلَء َق َل  ملسو هيلع هللا ىلصَق َل: َ  َن َرُسقُل اهلل  َوَطـ أكس  -95

ُفؿ  إِكِّل أطقذ بؽ  ـ اْلُخ ث والَخ  ئث»  ُ   ػؼ َطَؾْقِف.  «الؾ 

                                     
(, شيرح الـيقوي طؾيك مسيؾؿ 4/11يـظر كشػ الؿشؽؾ مـ حيديث الصيحقحقـ ) (1)

 (.1/149(, حاشقة السـدي طؾك ســ ابـ ماجف )4/35)

(, شيرح 4/11( كشػ الؿشؽؾ ميـ حيديث الصيحقحقـ )1/399يـظر إوسط ) (2)

 (.4/35الـقوي طؾك مسؾؿ )

 (.4/35شرح الـقوي طؾك مسؾؿ ) (3)
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إِذا َأَراَد َأن ـْدخؾ »َوَق َل الُ َخ ِرّي: َوَق َل سعقد بـ زـد: َحدثـَ  ط د اْلَعِزـز 

 .«اْلَخَلء

ـَُؼقل:  «سـَـف»ول عقد بـ َ ـُْصقر  ِل   .«بِ ؿ اهلل»َ  َن 

 

ًح  )إِذا دخؾ( :ققلف بف يف الرواية التل  اأي إِذا َأَراَد َأن يْدخؾ كؿا جاء مصرَّ

أي إذا أردَت  [98]الـحؾ: ﴾ں ں ڱ﴿ :تؾقفا. وهذا كؿا يف ققلف سبحاكف

 الؼراءة, ويحتؿؾ أن يراد بف ابتداء الدخقل.

ذكر اهلل تعالك مستحب يف ابتداء قضاء الحاجة. فنن  :ق ل ابـ دققؼ العقد

جاز  -كالصحراء مثال  -كان الؿحؾ الذي تؼضك فقف الحاجة غقر معد  لذلؽ 

ا لذلؽ  فػل جقاز  -كالُؽـُػ  -ذكر اهلل تعالك يف ذلؽ الؿؽان. وإن كان معدًّ

ذا إ» :الذكر فقف خالف بقـ الػؼفاء, فؿـ كرهف ففق محتاج إلك أن يمول ققلف

أققى يف الدٓلة طؾك الؽـػ الؿبـقة  «دخؾ»: إذا أراد: ٕن لػظة بؿعـك «دخؾ

 :ملسو هيلع هللا ىلصمـفا طؾك الؿؽان الرباح: أو ٕكف قد تبقـ يف حديث آخر الؿراد, حقث قال 

 .الحديث «...إن هذه الحشقش  حَ َضَرة:  نذا دخؾ أحد ؿ الخلء  ؾقؼؾ»

يحتاج إلك هذا التلويؾ وأما مـ أجاز ذكر اهلل تعالك يف هذا الؿؽان فال
(1)

. 

غقر إماكـ الؿعدة طـد إرادة رفع ثقابف, ويف إماكـ  وـشرع الؼقل بفذا يف

هذا مذهب الجؿفقر ,الؿعدة قبؾ دخقلفا
(2)

. 

                                     
 (.1/94إحؽام )إحؽام إحؽام شرح طؿدة  (1)

(, البحييير الرائيييؼ 9/74(, الؿجؿيييقع شيييرح الؿفيييذب )1/959يـظييير اليييذخقرة ) (2)
= 
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وكؾفا أسؿاء لؿقضع قضاء  ,الَؽـِقػ والؿرحاض :هق)اْلَخَلَء(  :ققلف

الحاجة
(1)

. 

وهؿا وجفان  -الباء وإسؽاهنا بضؿ  -الخبث )الُخْ ذذُث والخ  ئث(  :ققلف

 .مشفقران يف رواية هذا الحديث

 أن أكثر روايات الشققخ اإلسؽان. وكؼؾ الؼاضل طقاض 

 وخالػ الخطابل فقّهؿ الؿحدثقـ يف اإلسؽان.

 .: الؽػروققؾهق الشر,  واخ ؾػقا يف  عـ ه  ؼقؾ:

 .الشقاصقـ والخبائث الؿعاتل: الخبث وققؾ

, الُخُ ُث : وققؾ ـِ : بضؿِّ الخاِء والباِء, جؿُع خبقٍث, وهْؿ ُذكراُن الشقاصق

.والخ  ئُث  ـِ َـّ إِكاُث الشقاصق  : جؿُع خبقثٍة, وه

الخبث يف كالم العرب الؿؽروه, فنن كان مـ الؽالم  :ق ل ابـ إطرابل

ففق الشتؿ, وإن كان مـ الِؿؾؾ ففق الؽػر, وإن كان مـ الطعام ففق الحرام, 

شراب ففق الضاروإن كان مـ ال
(2)

 . 

                                     = 
(, الغيرر البفقية يف شيرح 1/345(, الدر الؿختار مع حاشقة ابيـ طابيديـ )1/956)

(, 1/979(, مقاهييب الجؾقييؾ يف شييرح مختصيير خؾقييؾ )1/115البفجيية القردييية )

(, كقيؾ إوصيار 1/157بؾ السيالم )(, سي1/39دقائؼ أولل الـفك لشرح الؿـتفيك )

(1/97.) 

 (.4/71شرح الـقوي طؾك مسؾؿ ) (1)

(, 48(, إتالح غؾط الؿحدثقـ )ص/1/15(, معالؿ الســ )1/394يـظر إوسط ) (2)

(, حاشقة السققصل طؾك 37(, طؿدة إحؽام )ص/4/71شرح الـقوي طؾك مسؾؿ )

 (.1/39طؾك جامع الرتمذي ) ( ققت الؿغتذي1/91ســ الـسائل )
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ـَُؼقل:  :ققلف ل الح  ظ ابـ قا («بِ ؿ اهلل»)ول عقد بـ َ ـُْصقر  ِل سـَـف َ  َن 

يؼ طبد العزيز بـ الؿختار طـ روى العؿري هذا الحديث مـ صر :حجر

ب ؿ اهلل أطقذ  :إذا دخؾ ؿ الخلء  ؼقلقا» :ق لالعزيز بـ تفقب بؾػظ إمر  طبد

, وإسـاده طؾك شرط مسؾؿ, وفقف زيادة التسؿقة, ولؿ «ب هلل  ـ الخ ث والخ  ئث

أرها يف غقر هذه الرواية
(1)

.  

وهذه الرواية تشفد لؿا يف حديث الباب مـ رواية سعقد بـ مـصقر
(2)

كؿا  ,

ال: ق ل رسقل اهلل ق ( طـ طؾل 1/159يشفد لف ما أخرجف ابـ ماجف )

«أن ـؼقل: ب ؿ اهلل س ر    بقـ الجـ وطقرات بـل آدم إذا دخؾ الؽـقػ» :ملسو هيلع هللا ىلص
(3)

. 

*** 
ـَْرة  -96 ات ؼقا الؾع  كْقـ, َق ُلقا: »َق َل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأن َرُسقل اهلل  َوَطـ أبل ُهَر

ـَ  َرُسقَل اهلل؟ َق َل: ال ِذي ـ خؾ ك  ِل َصرِـؼ الـ  س َأو  ِل ضِّؾفؿ  «َوَ   الؾع  ك ِن 

 َرَواُه ُ  ؾؿ.

 

إمريـ الجالبْقـ لّؾعـ الحامؾْقـ الـاس طؾقف يريد  )ات ؼقا الؾع  كْقـ( :ققلف

لذلؽ  اوالداِطَقْقـ إلقف, وذلؽ أن مـ فعؾفؿا ُلعـ وُشتؿ, فؾؿا تارا سببً 

                                     
 (.1/369(. واكظر إحؽام الؽربى )1/944فتح الباري ) (1)

 لؿ أجدها يف جؿقع ما ُصبع مـ كتبف. (2)

أما روايية سيعقد بزييادة البسيؿؾة فؼيد أخرجفيا  وق ل إل  ين:(. 1/97كقؾ إوصار ) (3)

طبيد اهلل بيـ  مـ صريؼ أبيل معشير كجيقح طيـ 1/1« الؿصـػ»ابـ أبل شقبة أيضا يف 

 (.56أبل صؾحة طـ أكس كحقه. تؿام الؿـة )ص/

( ميـ صرييؼ 9/17وأخرجفا الخطقب أيًضا يف مقضح أوهام الجؿيع والتػرييؼ ) قؾُت:

 بف. الفقثؿ بـ جؿقؾ حدثـا أبق معشر طـ حػص بـ طؿر طـ أكس بـ مالؽ 
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أضقػ إلقفؿا الػعؾ, فؽان كلهنؿا الالطـان طؾك صريؼ الؿجاز العؼؾل, وقد 

ِسرٌّ كاتؿ  :بؿعـك الؿؾعقن فاطؾ بؿعـك مػعقل كؿا قالقا ايؽقن الالطـ أيًض 

مؽتقم, وطقشة راضقة أي مرضقة أي
(1)

. 

أي يتغّقط )ـ خؾ ك( :ققلف
(2)

. 

أي الؿسؾقك الذي يرتادوكف) ِل َصرِـؼ الـ  س(  :ققلف
(3)

. 

الذي يتخؾك يف صرق » :(4/969وطـد ابـ حبان ))أو يف ضِّؾفؿ(  :ققلف

 .«الـاس وأفـقتفؿ

مستظؾ الـاس الذي اتخذوه مؼقال ومـاخا يـزلقكف,  والظؾ هـ  ـراد بف

لحاجتف تحت  ملسو هيلع هللا ىلصولقس كؾ ضؾ يحرم الؼعقد لؾحاجة تحتف: فؼد قعد الـبل 

حائش مـ الـخؾ ولؾحائش ٓ محالة ضؾ, وإكؿا ورد الـفل طـ ذلؽ يف الظؾ 

ًٓ  االذي يؽقن مجؾًس  لفؿ لؾـاس أو مـز
(4)

. 

اس وضؾفؿ بؾ طّد بعُضفؿ تحريؿ التخؾل يف صرق الـ والحدـث ـدل طؾك

لؿييا فقييف مييـ أذييية الؿسييؾؿقـ بتـجييقس مييـ يؿيير بييف وكتـييف  :ذلييؽ مييـ الؽبييائر

واستؼذاره
(5)

. 

*** 
                                     

(, شيرح السيققصل 3/161(, شرح الـقوي طؾك مسؾؿ )1/99يـظر معالؿ الســ ) (1)

 (.1/119(, كقؾ إوصار )1/158(, سبؾ السالم )9/45طؾك مسؾؿ )

 (.1/35التقسقر بشرح الجامع الصغقر ) (2)

 الؿصدر كػسف بتصرف. (3)

 (.3/87(, التعؾقؼات الحسان طؾك تحقح ابـ حبان )1/99معالؿ الســ ) (4)

(, حاشقة الدسققل طؾيك الشيرح الؽبقير 1/35يـظر التقسقر بشرح الجامع الصغقر ) (5)

 (.1/119, كقؾ إوصار )1/41, مغـل الؿحتاج 1/157
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ْحَؿـ اْلِحْؿَقرِي َق َل: لِؼقُت رجًل  -97 صحب  َوَطـ ُحؿقد بـ ط د الر 

ـَْرة  ملسو هيلع هللا ىلصالـ  ِل  َأَحُدَك  كَفك َرُسقُل اهلل َأن ـؿ شط »َق َل:  َ َؿ  َصح ف َأُبق ُهَر

ـَُ قل  ِل  غ  ؾف ـَْقٍم, َأو  َرَواُه َأْحؿد َوَأُبق َداُود َوالـ َ  ئِّل َواْلَح  ِؿ, َوَهَذا  .« ؾ  

 الحؽؿ بـ َطْؿرو اْلِغَػ ِرّي, َق َلف اْبـ ال ؽـ. :الرجؾ اْلُؿْ فؿ ُهقَ 

 

( وغقره بسـد تحقح, وتححف 1/8أخرجف أبق داود ) :ق ل إل  ين

جؿع كالـقوي والعسؼالين والعراقل
(1)

.  

ـُ ال ؽـمبفؿ, لؽـ  ملسو هيلع هللا ىلصراويف طـ الـبل ( )لِؼقُت رجًل  :ققلف كؿا  - ق ل اْب

إكف الحؽؿ بـ َطْؿرو اْلِغَػاِرّي, ومع هذا فنن جفالة الصحابل  -ذكر الؿصـػ 

ٓ تضّر: ٕهنؿ طدوٌل كؾفؿ
(2)

. 

ـَْرة :ققلف سـة  أي أربع سـقات: ٕن أبا هريرة أسؾؿ( )َ َؿ  َصح ف َأُبق ُهَر

وقد تؼدم طـد الؿصـػ يف الحديث رقؿ  ,سبع مـ الفجرة, كؿا قال ابـ حجر

َأربع ِسـِقـ َكَؿا  ملسو هيلع هللا ىلصتحب الـَّبِل  لِؼقُت رجاًل  ققل حؿقد اْلِحْؿَقرِي:( 9)

 .َتحبف َأُبق ُهَرْيَرة

ـَْقمٍ )َأن ـؿ شط أَ  :ققلف أي: يسّرح شعر لحقتف ورأسف كؾ يقم: ( َحُدَك   ؾ  

ا, يػعؾف يقما ويرتكف يقمً  ;ا ٕكف شعار أهؾ الزيـة, وإكؿا السـة أن يجعؾف غبًّ 

: الققت, أي كؾ وقٍت الؿراد ب لققم هـ  أو
(3)

. 

                                     
 (.1/57أبل داود ) ســ (, تحقح63تؿام الؿـة )ص/ (1)

 (.1/114كقؾ إوصار ) (2)

 (. 9/445مرقاة الؿػاتقح شرح مشؽاة الؿصابقح ) (3)
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ـَُ قل يف  غ  ؾف :ققلف     صّفر اهلل رجًل »وجاء طـ طائشة أهنا قالت:  ()َأو 

  .(1/331أخرجف ابـ الؿـذر يف إوسط ) « غ  ؾف ـ قل يف

حؿؾ جؿاطة مـ العؾؿاء هذا الحديث  :ق ل الح  ظ ولل الدــ العراقل

طؾك ما إذا كان الؿغتَسؾ لّقـا ولقس فقف مـػذ بحقث إذا كزل فقف البقل شربتف 

قث يجري طؾقف البقل وٓ يستؼر إرض, فنن كان ُتؾبا ببالٍط وكحقه بح

يف  فؼد روى ابـ أبل شقبة ,مـػذ كالبالقطة وكحقها فال هنل كان فقف أو

 إذا كان يسقؾ فال بلس. :( طـ ططاء قال1/155الؿصـػ )

سؿعت طؾل بـ محؿد الطـافسل,  :(1/111) وق ل ابـ   جف يف ســف

يؼقل: إكؿا هذا يف الحػقرة, فلما الققم فال, فؿغتسالهتؿ الجص, والصاروج, 

 .طؾقف الؿاء, ٓ بلس بف والؼقر, فنذا بال فلرسؾ

ع يف البقل يف الؿغتسؾ إذا جرى فقف الؿاء :وق ل ابـ الؿ  رك  .قد ُوسِّ

إولك أن يحؿؾ الحديث طؾك إصالقف وٓ يؼقد  :لؽـ ق ل الؿ  ر ػقري

الؿستحؿ بشلء مـ الؼققد, فقحرتز طـ البقل يف الؿغتسؾ مطؾؼا سقاء كان لف 

أو لقـا: فنن القسقاس قد يحصؾ مـ  مسؾؽ أم ٓ, وسقاء كان الؿؽان تؾبا

البقل يف الؿغتسؾ الذي لف مسؾؽ أيضا, وكذلؽ قد يحصؾ القسقاس مـف يف 

الؿغتسؾ الؾّقـ والصؾب كؿا ٓ يخػك
(1)

.  

*** 

                                     
 (1/89(, تحػة إحقذي )1/331يـظر إوسط ) (1)
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ْحَؿـ, َطـ َج بر بـ  -98 د بـ ط د الر  ـَْحَقك بـ أبل  ثقر, َطـ ُ َحؿ  َوَطـ 

ط الّرجَلِن  ؾق قاَر  ؾُّ َواِحٍد » :ملسو هيلع هللا ىلصَق َل َرُسقُل اهلل  :َق َل   ط د اهلل إِذا تغق 

ث  َطَؾك َصْقَ ْقفؿ , َ نِن اهلل ـؿؼت َطَؾك َذلِؽ َٓ ـ حد   .«ِ ـُْفَؿ  َطـ َص ح ف, َو

 أخرجف اْبـ ال ؽـ.

ْحَؿـ ثَِؼة ,ُهَق َحِدـث َصِحقح»َوَق َل اْبـ اْلؼط  ن:   .«َوُ َحّؿد بـ ط د الر 

َق َلف اْلَجْقَهرِي ,)الطقف(: اْلَغ ئِطو
(1)

. 

 

أي يسترت, وهق مـ الؿفؿقز جزم بحذف الفؿزة الؿـؼؾبة ( ) ؾق قارَ  :ققلف

وإمر لإليجاب ,ألػا
(2)

. 

ث (  :ققلف َٓ ـ حد   أي حال تغقصفؿا.)َو

 .: أشد البغضالؿؼت)ـؿؼت َطَؾك َذلِؽ(  :ققلف

طـف وطـ  ابـ ال ؽـ وق ل)َوَق َل اْبـ اْلؼط  ن: ُهَق َحِدـث َصِحقح(  :ققلف

أرجق أن يؽقكا تحقحقـ :حديث أبل سعقد الخدري بؿعـاه
(3)

. 

ورجع إلباين إلك تصحقحف بعد أن ضّعػف يف بعض كتبف
(4)

. 

                                     
 (.4/1397الصحاح ) (1)

 (.1/111سبؾ السالم ) (2)

 (.147)ص/ اإلطالم بسـتف  (3)

طؾيك هيذا السيـد الجقيد  -جزاه اهلل خقًرا -وأن وقد أوقػـا ابـ الؼطان: قال  (4)

 , إلييك«ضييعقػ أبييل داود»مييـ غقيير صريييؼ طؽرميية بييـ طؿييار, فؼييد وجييب كؼؾييف مييـ 

ضييعقػ », و«تييحقح الجييامع»إلييك « ضييعقػ الجييامع»ومييـ «, تييحقح أبييل داود»
= 



300 

 

ُ
 
رح ُُالش  ش   ُالمي  محر  

ل
ُا اب   ررُلكت 

هق معؾقل :وخ لػ الح  ُظ ابـ حجر  ؼ ل
(1)

. 

وجقب سرت العقرة, والـفل طـ التحدث حال  والحدـث دلقؾ طؾك

قضاء الحاجة, وإتؾ يف الـفل التحريؿ, وتعؾقؾف بؿؼت اهلل طؾقف, أي شدة 

رد السالم الذي هق  ملسو هيلع هللا ىلصبغضف لػاطؾ ذلؽ زيادة يف بقان التحريؿ, وقد ترك 

مرَّ طؾك  أن رجاًل  :( طـ ابـ طؿر1/981واجب طـد ذلؽ: فلخرج مسؾؿ )

ؾؿ طؾقف فؾؿ يرد طؾقفوهق يبقل فس ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 
(2)

. 

*** 
ُ ـُْذ ُأكزل َطَؾْقِف  ملسو هيلع هللا ىلصَ   َب َل َرُسقُل اهلل »َق َلت:  َوَطـ َط ئَِشة  -99

ِحقح»َرَواُه َأْحؿد, َوَأُبق طَقاَكة  ِل  .«اْلُؼْرآُن َق ئًِؿ  بَِفَذا الؾ ْػظ. َوطـد  «ُ ْ ـده الص 

 :َوَق َل ال ِّْرِ ِذيّ  ال ِّْرِ ِذّي, َوالـ َ  ئِّل, َواْبـ َ  َجف, َواْبـ حَ  ن, َواْلَح  ِؿ َكحقه.

 .«ُهَق أح ـ َشْلء  ِل َهَذا اْلَ  ب َوَأَصّح »

 

َثُؽْؿ َأن  الـ  ِل  » :قالت ( طـفا 1/17ويف ســ الرتمذي ) ـْ َحد   ملسو هيلع هللا ىلصَ 

ٓ  َق ِطًداَ  َن  ـَُ قُل إِ ُققُه, َ   َ  َن   وهق تحقح. «ـَُ قُل َق ئًِؿ  َ َل ُتَصدِّ

هييذا الحييديث وإحاديييث الثالثيية بعييده جيياءت يف حؽييؿ بييقل اإلكسييان 

 ا.واقػً 
                                     = 

«. تيحقح ابيـ ماجيف»إليك « ضعقػ ابـ ماجيف», و«تحقح الرتغقب»إلك « الرتغقب

 (.7/393سؾسؾة إحاديث الصحقحة )

 (.85بؾقغ الؿرام حديث ) (1)

 (. 1/155(, كقؾ إوصار )1/111يـظر سبؾ السالم ) (2)
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معـاه اإلخبار طـ الحالة الؿستؿرة,  :ق ل طـف الزر شلأما هذا الحديث فؼد 

ولؿ تطؾع طؾك ما اصؾع طؾقف حذيػة, ولفذا طّؾؼْت مستـد إكؽارها برؤيتفا, حقث 

إكف مثبت فقؼّدم طؾك مـ روى الـػل
(1)

. 

ما كان يبقل حال  ملسو هيلع هللا ىلصالحديث يدل طؾك أن رسقل اهلل  :وق ل الشق  ين

, ولؽـ االؼقام بؾ كان هديف يف البقل الؼعقد فقؽقن البقل حال الؼقام مؽروهً 

ققل طائشة هذا ٓ يـػل إثبات مـ أثبت وققع البقل مـف حال الؼقام كؿا يف 

وٓ شؽ أن  ,«اك فك إلك س  صة ققم    ل ق ئؿ  ملسو هيلع هللا ىلصأن الـ ل » :حديث حذيػة

 الغالب مـ فعؾف هق الؼعقد.

( وابييـ شيياهقـ يف كاسييخ 1/169تييرح أبييق طقاكيية يف تييحقحف )وقييد 

َّٓ 79الحييديث ومـسييقخف )ص/  طؾقييف ( بييلن البييقل طييـ ققييام مـسييقخ واسييتد

 .بحديث طائشة هذا

 والصقاب أكف غقر مـسقخ. ق ل الح  ظ:

أكف مستـد إلك طؾؿفا فقحؿؾ طؾك ما وقع  :والجقاب طـ حدـث ط ئشة

فؾؿ تطؾع هل طؾقف. وقد حػظف حذيػة  مـف يف البققت, وأما يف غقر البققت

وهق مـ كبار الصحابة, وقد بقـا أن ذلؽ كان بالؿديـة فتضؿـ الرد طؾك ما 

كػتف مـ أن ذلؽ لؿ يؼع بعد كزول الؼرآن
(2)

. 

*** 

                                     
 (.167د ما استدركتف طائشة طؾك الصحابة )ص/اإلجابة إليرا (1)

 ( بتصرف.1/116كقؾ إوصار ) (2)
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َق َل َرُسقُل اهلل  :َق َل  َوَطـ ابْـ جرـج, َطـ َك  ِع, َطـ ابْـ طؿر  -111

َأَخ ف َأّن ابْـ جرـج لؿ ـ ؿع  ـ »َرَواُه ابْـ ح َ ن, َوَق َل:  .« َٓ َت ْؾ َق ئِؿً » :ملسو هيلع هللا ىلص

 َأكف بَ ل َق ئًِؿ . َوقد َث ت َطـ ابْـ طؿر  .«َك  ِع َهَذا الَْخ َر

 

َأَخ ف َأّن اْبـ جرـج لؿ ـ ؿع  ـ َك  ِع َهَذا »)َرَواُه اْبـ حَ  ن, َوَق َل:  :ققلف

خقفف قد وقع, فنن ابـ جريج لؿ يسؿع هذا الحديث مـ كافع  :قؾُت  («اْلَخَ ر

 .وإكؿا يرويف طـ طبد الؽريؿ بـ أبل الؿخارق طـ كافع طـ ابـ طؿر طـ طؿر

إكؿا رفع هذا الحديث طبد الؽريؿ بـ أبل الؿخارق, وهق  :ق ل ال ر ذي

 ضعػف أيقب السختقاين وتؽؾؿ فقف. ضعقػ طـد أهؾ الحديث:

ما بؾت قائؿا » :ق ل: ق ل طؿروروى طبقد اهلل, طـ كافع, طـ ابـ طؿر, 

, وهذا أتح مـ حديث طبد الؽريؿ«مـذ أسؾؿت
(1)

. 

هذا سـد ضاهره الصحة, فنن رجالف ثؼات, لؽـف معؾقل » :وق ل إل  ين

ثؿ  «بعـعـة ابـ جريج فنكف كان مدلسا, وقد تبقـ أكف تؾّؼاه طـ بعض الضعػاء

كؼؾ كالم الرتمذي السابؼ
(2)

. 

فؾؿ يصّح فقف حديث, مثؾ حديث  اأما الـفل طـ البقل قائؿً   :وق ل أـًض 

« ٓ ت ؾ ق ئؿً »
(3)

. 

*** 

                                     
 (.1/338(. واكظر إوسط )1/17ســ الرتمذي ) (1)

 (.9/337سؾسؾة إحاديث الضعقػة والؿقضقطة ) (2)

 (.1/393سؾسؾة إحاديث الصحقحة ) (3)
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ـَْػة بـ اْلَقَؿ ن َق َل  -111 ُس  صَة ققٍم َ َ  ل َق ئًِؿ ,  ملسو هيلع هللا ىلصَأَتك الـ  ِلُّ  :َوَطـ ُحَذ

لثؿ  َدَط  بَِؿ ٍء, َ ِجْئُ ف بَِؿ ٍء   .ُ   ػؼ َطَؾْقِف, َوَلػظف لْؾُ َخ ِريّ  .َ َ َقض 

 .«َ َدَط  بَِؿ ٍء َ ِجْئ ف بَِؿ ءٍ »َوَلْقَس  ِل ُ  ؾؿ: 

َوَطـ َط ِصؿ بـ َبْفَدَلة, َوَحؿ  د بـ أبل ُسَؾْقَؿ ن, َطـ أبل َوائِؾ, َطـ  -112

َق َل  .َ َ  ل َق ئًِؿ َأَتك َطَؾك ُس  صِة ققٍم  ملسو هيلع هللا ىلصَأن َرُسقل اهلل »اْلُؿغقَرة بـ ُشْعَ ة: 

َج رجَؾْقفِ  ـَْؿة  ِل «َحؿ  د:  ػح  , «َصِحقحف». َرَواُه َأْحؿد َوَهَذا َلػظف, َواْبـ ُخَز

ـَْػة َْطَؿش, َطـ أبل َوائِؾ, َطـ ُحَذ ْٕ ـَة َ ـُْصقر َوا  .َوأطّؾف َأْحؿد بِرَِوا

 

بلفـقيية هييل الؿزبؾيية والُؽـاسيية التييل تطييرح كييؾ يييقم )ُسذذ  صَة قذذقٍم(  :ققلذذف

البققت فتؽثر, مـ َسَبَط طؾقف العطاء إذا تابعف وأكثره مـ تسيؿقة الؿحيؾ باسيؿ 

ًٓ  الحال, ويؽقن ذلؽ يف إغؾيب سيفاًل  يخيّد فقيف البيقل فيال يرتيّد طؾيك  ُمـثيا

البائؾ
(1)

.  

َج رجَؾْقفِ  :ققلف : تباطد ما بقـ والػْحجأي فّرقفؿا وباطد ما بقـفؿا. ( ) ػح 

الػخذيـ
(2)

. 

  :واقػً  ملسو هيلع هللا ىلص اخ ؾػ العؾؿ ُء يف س ب بقل الـ لوقد 

 .كان لبقان الجقاز االظاهر أن بقلف قائؿً  : ؼ ل الشق  ين

                                     
(, مشيارق إكيقار 9/147(, الػائؼ يف غريب الحديث )1/95يـظر معالؿ الســ ) (1)

(, الؿغرب 1/457(, غريب الحديث ٓبـ الجقزي )9/954طؾك تحاح أثار )

 (.916يف ترتقب الؿعرب )ص/

 (.3/415الـفاية يف غريب الحديث وإثر ) (2)
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إكف احتاج إلك البقل ولؿ يجد مؽاًكا يصؾح لؾؼعقد: لؽقن الطرف  :وققؾ

 الذي يؾقف كان مرتػًعا, أو لـجاسة هـاك, أو غقر ذلؽ. 

: إكؿيا فعؾيف لقجيٍع كيان بؿلبضيفوققؾ
(1)

يف الؿسيتدرك  فؼيد روى الحياكؿ .

 بال قائؿا مـ جرح كان بؿلبضف.  ملسو هيلع هللا ىلص( مـ حديث أبل هريرة أن الـبل 1/995)

, لؽييـ ضييّعػف كولييق تييح هييذا الحييديث لؽييان فقييف غـًيي قذذ ل الحذذ  ظ:

 الدارقطـل والبقفؼل. 

 فعؾف استشػاًء كؿا جاء طـ الشافعل.  وققؾ:

ٕن العرب تعاَلج بالبقل : إكؿا بال قائًؿا لؿا بف مـ وجع البطـ, وققؾ

 قائًؿا لقجع البطـ.

لؽقهنا حالة ُيممـ معفا خروج الريح بصقت فػعؾ  ا: إكؿا بال قائؿً وققؾ

مـ البققت, ويميده ما رواه البقفؼل يف الســ الؽربى  اذاك لؽقكف قريبً 

برالبقل قائؿً » :قال  ( طـ طؿر1/165)  .«ا أحصـ لؾدُّ

فؼد حؽك ابـ ماجف يف ســف  .كان مـ شلن العرب البقل مـ ققام :وققؾ

كان مـ شلن العرب البقل مـ ققام,  أكف ق ل:( طـ بعض مشايخف 1/119)

( 1/6أبق داود ) ما يف حديث طبد الرحؿـ بـ حسـة الذي أخرجف وـدل طؾقف

 ملسو هيلع هللا ىلصب ل رسقل اهلل »( وغقرهؿ فنن فقف: 1/194( وابـ ماجف )1/96والـسائل )

 .«ل    ؼؾـ : اكظروا إلقف ـ قل  ؿ  ت قل الؿرأةج 

                                     
بالؿيد كؿسيجد ومسياجد. باصـ الركبة ميـ أدميل وغقيره, وجؿعيف ميآبض  الؿلبض: (1)

وأتؾف مـ اإلباض, وهق الحبؾ الذي يشد بف رسغ البعقر إليك طضيده. يـظير الـفايية يف 

 (.9/85(, الؿجؿقع شرح الؿفذب )4/988غريب الحديث وإثر )
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البقل قائؿا وقاطدا والؽؾُّ سـٌة, فؼد روي  ملسو هيلع هللا ىلصأكف قد ثبت طـف  والح صؾ

اطـ طبداهلل بـ طؿر أكف كان يل ي تؾؽ السباصة فقبقل قائؿً 
(1)

, هذا إذا لؿ يصح 

يف الباب إٓ مجرد إفعال, أما إذا تح الـفل طـ البقل حال الؼقام وجب 

ومع  -كؿا تؼدم  - الؿصقر إلقف والعؿؾ بؿقجبف, لؽـ لؿ يصح فقف حديٌث 

تالح لصرف الـفل طـ التحريؿ: لؽقكف وقع بؿحضٍر مـ  ملسو هيلع هللا ىلصهذا فنن فعؾف 

وقد ثبت طـ طؿر وطؾل وزيد بـ ثابت  .الـاس فالظاهر أكف أراد التشريع

مـ وغقرهؿ أهنؿ بالقا ققاما, وهق دال طؾك الجقاز مـ غقر كراهقة إذا أ

يف الـفل طـف شلءٌ  ملسو هيلع هللا ىلصالرشاش ولؿ يثبت طـ الـبل 
(2)

. 

, فروي طـ طؾل بـ أبك صالب, وزيد وقد اخ ؾػ العؾؿ ء يف ال قل ق ئؿ 

بـ ثابت, وابـ طؿر, وسفؾ بـ سعد, وأكس بـ مالؽ, وأبك هريرة, وسعد 

بـ طبادة: أهنؿ بالقا ققاما. وروى مثؾف طـ ابـ الؿسقب, وابـ سقريـ, وطروة 

 بـ الزبقر. 

 ملسو هيلع هللا ىلص, فؼد تؼدم إكؽار طائشة أن يؽقن رسقل اهلل اوكرهْت صائػٌة البقَل قائؿً 

 ا.بال قائؿ

                                     
: مبالغًة مـف يف اتباع السـة, لؽـ ليؿ يػعيؾ ذليؽ هذا اجتفاٌد خاٌص بابـ طؿر  (1)

 (.159ادث والبدع لؾطرصقشل )ص/غقُره مـ الصحابة. واكظر الحق

(: طادُة أهؾ 1/316« )التعؾقؼة»وأغرُب مـ فعؾ ابـ طؿر ما قالف الؼاضل حسقـ يف 

 هراة, أهنؿ يبقلقن ققاًما يف كؾ سـٍة مرًة: إحقاًء لتؾؽ الُسـّة!!

 ( بتصرف. 1/116كقؾ إوصار ) (2)

إخبار أهؾ (, 1/95(, معالؿ الســ )159واكظر تلويؾ مختؾػ الحديث )ص/

(, شرح الـقوي 97الرسقخ يف الػؼف والتحديث بؿؼدار الؿـسقخ مـ الحديث )ص/

 (.153(, اإليجاز يف شرح ســ أبل داود لؾـقوي )ص/3/165طؾك مسؾؿ )
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َٓ »وأكا أبقل قائؿا, فؼال:  ملسو هيلع هللا ىلصرآين رسقل اهلل  وطـ طؿر, ق ل: ـَ  ُطَؿُر, 

( لؽـ يف سـده أبا أمقة طبد الؽريؿ بـ 1/956أخرجف ابـ ماجف ) «َتُ ْؾ َق ئًِؿ 

 أبل الؿخارق وهق ضعقػ. 

أخرجف ابـ  ا.أن يبقل قائؿً  ملسو هيلع هللا ىلصهنك رسقل اهلل  وطـ ج بر بـ ط د اهلل, ق ل:

: يف سـده طدي بـ الػضؾ التقؿل البصري اوهق ضعقػ جدً ( 1/956ماجف )

 وهق مرتوك.

. «مـذ أسؾؿُت  اما بؾُت قائؿً »أكف ق ل:   وروي طـ طؿر بـ الخط ب أـًض 

 وهق تحقح. 

التشديد يف ذلؽ فؼد رأى رجال يبقل  وروي طـ أبل  قسك إشعري

كان إذا  ؟ ثؿ ذكر قصة بـل إسرائقؾ مـ أكفاويحؽ أفال قاطدً   ؼ ل:قائًؿا 

  .أتاب جسد أحدهؿ البقل قرضف

 مـ الجػاء أن تبقل وأكت قائؿ. وروي طـ ابـ   عقد أكف ق ل:

يف كثقب  قائؿا قط إٓ مرة ملسو هيلع هللا ىلصما بال رسقل اهلل  وطـ  ج هد أكف ق ل:

 أطجبف. وهق ققل الشعبل.

الحسـ, وكان سعد بـ إبراهقؿ ٓ يجقز شفادة مـ بال قائؿا و رهف
(1)

. 

جائٌز, وٓسقَّؿا إِذا كان  االبقل قائؿً  : طثقؿقـ ق ل الشقخ ابـ

 ولؽـ بشرصقـ:لحاجة, 

                                     
(, شيرح 85(, كاسخ الحديث ومـسقخف ٓبـ شاهقـ )ص/1/365يـظر آستذكار ) (1)

 (.3/165(, شرح الـقوي طؾك مسؾؿ )1/334تحقح البخاري ٓبـ بطال )
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ـَ التَّؾقيث. إول:  أن يلم

ـَ الـَّاضر والث ين: أن يلم
(1)

.  

 اجرح شاهدً  حؽك الربقع طـ الشافعل يف كتاب )إم( أن رجاًل  :لطقػة

ولَؿ يصقر  :ٕين رأيتف يبقل قائؿا, ققؾ :قال ؟فؼقؾ لف: لؿ جرحَتف ,طـد حاكؿٍ 

أفرأيتف يرّشش طؾك  :ققؾ ,ٕكف يرّشش طؾك ساققف :قال ا؟إذا بال قائؿً  افاسؼً 

!!ٓ :قال ؟ساققف حقـ بال
(2)

. 

*** 
ْكَص ِرّي  -113 ْٕ َٓ » :ملسو هيلع هللا ىلصَق َل َرُسقل اهلل  :َق َل  َوَطـ أبل َقَ  َدة ا

 َٓ ـَُ قل, َو ـ  أحُدُ ؿ َذَ َره بَِقِؿقـِِف َوُهَق  َٓ ـُؿ َؽ ْح  ـ اْلَخَلء بَِقِؿقـِِف, َو ـ ؿ  

َك ء ْس  ِل اإْلِ  ُ   ػؼ َطَؾْقِف, َوَهَذا لػظ ُ  ؾؿ. «ـ ـػ 

 

ـَُ قل :ققلف ـ  أحُدُ ؿ َذَ َره بَِقِؿقـِِف َوُهَق  ـُؿ َؽ  َٓ هذا والذي بعده مـ ( )

لؾقؿقـ لؿا  اأداب الشرطقة التل يـبغل مراطاهتا طـد قضاء الحاجة: تؽريؿً 

 سقل ي.

والـفل طـ مس الذكر بالقؿقـ يف هذا الحديث مؼقد بحالة البقل فقؽقن 

 ا.ما طداه مباًح 

ا مـ باب إولك: ٕكف هنك طـ ا أيًض يؽقن مؿـقطً  :وق ل بعض العؾؿ ء

                                     
 (.1/115الشرح الؿؿتع طؾك زاد الؿستؼـع ) (1)

 (.16/377الحاوي لؾؿاوردي ) (2)
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 ذلؽ مع مظـة الحاجة يف تؾؽ الحالة.

مظـة الحاجة ٓ تختص بحالة  وتعّؼ ف أبق  حؿد بـ أبل جؿرة بلن

آستـجاء, وإكؿا خّص الـفل بحالة البقل مـ جفة أن مجاور الشلء يعطك 

حؽؿف, فؾؿا مـع آستـجاء بالقؿقـ مـع مّس آلتف حسًؿا لؾؿادة, ثؿ استدل 

إكؿ  هق بضعة » :لطؾؼ بـ طؾل حقـ سللف طـ مس ذكره ملسو هيلع هللا ىلصطؾك اإلباحة بؼقلف 

يف كؾ حال, فخرجت حالة البقل هبذا الحديث  فدل طؾك الجقاز « ـؽ

وبؼل ما طداها طؾك اإلباحة الصحقح
(1)

. 

ْح  ـ اْلَخَلء بَِقِؿقـِفِ  :ققلف َٓ ـ ؿ   ولقس  ,الخالء كـاية طـ الغائط( )َو

التؼققد بالخالء لالحرتاز طـ البقل بؾ هؿا سقاء
(2)

. 

هذه قاطدة مستؿرة يف الشرع وهك أّن ما كان مـ باب التؽريؿ  :ق ل الـقوي

والتشريػ كؾبس الثقب والسراويؾ والخػ ودخقل الؿسجد والسقاك 

 -وهق مشطف  -وآكتحال وتؼؾقؿ إضػار وقص الشارب وترجقؾ الشعر 

وكتػ اإلبط وحؾؼ الرأس والسالم مـ الصالة وغسؾ أطضاء الطفارة 

كؾ والشرب والؿصافحة واستالم الحجر إسقد والخروج مـ الخالء وإ

 .وغقر ذلؽ مؿا هق يف معـاه يستحب التقامـ فقف

وأما ما كان بضده كدخقل الخالء والخروج مـ الؿسجد وآمتخاط 

                                     
(, تحػية إحيقذي 1/954(, فتح الباري ٓبـ حجير )5/98يـظر البحر الؿحقط ) (1)

(1/64.) 

 (.1/119(, سبؾ السالم )3/159شرح الـقوي طؾك مسؾؿ ) (2)
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وآستـجاء وخؾع الثقب والسراويؾ والخػ وما أشبف ذلؽ فقستحب التقاسر 

كؾف لؽرامة القؿقـ وشرففا فقف وذلؽ
(1)

. 

ما مسست ذكري بقؿقـل مـذ بايعت رسقل اهلل  طثؿ ن بـ طػ ن: ولذا ق ل

و ذا ق ل طؿران بـ حصقـ. ملسو هيلع هللا ىلص
(2)

.  

وطـ ط د اهلل بـ   ؾؿ بـ ـ  ر, أن أب ه,   ن ـؽره أن ـؿس ذ ره بقؿقـف 

إين ٕرجق أن آخذ كتابل بقؿقـل وـؼقل:
(3)

. 

َك ء(  :ققلف ْس  ِل اإْلِ َٓ ـ ـػ  معـاه ٓ يتـػس يف َكْػس اإلكاء, وأما التـػس )َو

 ثالًثا خارج اإلكاء فسـة معروفة. 

الـفل طـ التـػس يف اإلكاء هق مـ باب إدب مخافًة  :ق ل جؿ هقر العؾؿ ء

مـ تؼذيره وكتـف وسؼقط شلٍء مـ الػؿ وإكػ فقف وكحق ذلؽ
(4)

. 

البقل: ٕكف مس الذكر بالقؿقـ حال  هذا الحدـث  قف دلقؾ طؾك تحرـؿ

 .إتؾ يف الـفل

 .هبا مـ الغائط, وكذلؽ مـ البقل التؿّسح وتحرـؿ

 التـػس يف اإلكاء حال الشرب. رـؿوتح

)باب الـفل طـ آستـجاء بالقؿقـ(  وأجؿؾ ال خ ري يف ال رجؿة  ؼ ل:

                                     
 (.3/159شرح الـقوي طؾك مسؾؿ ) (1)

 (.1/338يـظر إوسط ) (2)

 (.951الزهد ٕحؿد بـ حـبؾ )ص/ (3)

(, خالتية الؽيالم شيرح طؿيدة إحؽيام 3/159يـظر شرح الـيقوي طؾيك مسيؾؿ ) (4)

 (. 1/119(, سبؾ السالم )99)ص/
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طّبر بالـفل إشارة إلك أكف لؿ يظفر لف هؾ  ق ل ابـ حجر:وذكر حديث الباب. 

أو أن الؼريـة الصارفة لؾـفل طـ التحريؿ لؿ تظفر لف,  ؟هق لؾتحريؿ أو لؾتـزيف

 وهل أن ذلؽ أدب مـ أداب.

 .وبؽقكف لؾتـزيف قال الجؿفقر

 .أكف لؾتحريؿ وذهب أهؾ الظ هر إلك

مراد مـ قال  :لؽـ ق ل الـقويويف كالم جؿاطة مـ الشافعقة ما يشعر بف, 

يجقز آستـجاء بالقؿقـ أي ٓ يؽقن مباحا يستقي صرفاه بؾ هق  مـفؿ ٓ

 .مؽروه راجح الرتك. ومع الؼقل بالتحريؿ فؿـ فعؾف أساء وأجزأه

ٓ يجزئ, ومحّؾ هذا آختالف حقث  :وق ل أهؾ الظ هر وبعض الحـ بؾة

آلة فحرام غقر مجزئ  أما بغقركاكت القد تباشر ذلؽ بآلٍة غقِرها كالؿاء وغقره, 

خالف بال
(1)

 .وسقل ي مزيد كالٍم طؾقف 

*** 

قد طؾ ؿُؽؿ َك ِّقُؽؿ  ؾ   :َق َل: ققؾ َلفُ  َوَطـ سؾَؿ ن اْلَػ ِرِسل  -114

َق َل: َ َؼ َل: أجؾ, لؼد َكَف َك  َأن ك  ؼ َؾ اْلؼْ َؾَة بغ ئٍط َأو َبْقٍل,  !َشْلٍء َح  ك الِخَراَءةَ 

, َأو َأن ك  ـجَل بَِلَقؾ   ـ َثَلَثة َأْحَج ٍر, َأو َأن ك  ـجَل  ـِ َأو َأن ك  ـجَل بِ ْلَقِؿق

 َرَواُه ُ  ؾؿ. .برجقٍع, َأو بِعظؿٍ 

                                     
(, طقن الؿعبقد 1/953(, فتح الباري )1/159يـظر شرح طؿدة الػؼف ٓبـ تقؿقة ) (1)

 (.1/119(, سبؾ السالم )1/34)
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أدُب التخّؾل والؼعقد  :مؽسقرة الخاء مؿدودة إلػ)الِخَراءة(  :ققلف

طـد قضاء الحاجة, وأكثر الرواة يػتحقن الخاء وٓ يؿدون إلػ فقػُحُش 

معـاه
(1)

. 

الؿراد أن كستؼبؾ الؼبؾة بػروجـا ( )َأن ك  ؼ َؾ اْلؼْ َؾَة بغ ئٍط َأو َبْقلٍ  :ققلف

طـد خروج الغائط أو البقل
(2)

  .وسقل ي الؽالم طؾك ذلؽ 

ـِ  :ققلف  .أي أن كجعؾ القَد القؿـك آلًة لالستـجاء( )أو َأن ك  ـجَل بِ ْلَقِؿق

إزالة الـَّْجق )الغائط( بالؿاء أو الحجارة. وهذا غقر الـفل طـ  :وآستـجاء هق

مّس الذكر بالقؿقـ طـد البقل الذي تؼدم
(3)

. 

 تلديب  :الخط بل ق ل
ُ
هنقف طـ آستـجاء بالقؿقـ يف ققل أكثر العؾؿاء هنل

وتـزيف: وذلؽ أن القؿقـ ُمْرتَدٌة يف أدب السـة لألكؾ والشرب وإخذ 

ْػؾ والؿغابـ وطـ مؿاّسة إطضاء التل هل  واإلططاء ومصقكة طـ مباشرة السِّ

إلماصة مجاري إثػال والـجاسات. وامُتفـت القسرى يف خدمة أسافؾ البدن 

 ما هـالؽ مـ الؼذارات وتـظقػ ما يحدث فقفا مـ الدكس والشعث.

إذا استـجك بقؿقـف لؿ يجزه كؿا ٓ يجزئف إذا  :وق ل بعض أهؾ الظ هر

واحتج بلن الـفل قد اشتؿؾ طؾك إمريـ معا يف  ,استـجك برجقع أو طظؿ

حديث واحد, فنذا كان أحد فصؾقف طؾك التحريؿ كان الػصؾ أخر كذلؽ
(4)

. 

                                     
 (.1/194(. واكظر كقؾ إوصار )1/11معالؿ الســ ) (1)

 (.1/113سبؾ السالم ) (2)

 ( بتصرف.1/113الؿصدر كػسف ) (3)

 (.1/11معالؿ الســ ) (4)
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أكف ٓ يجزئ أقؾ  ـدل طؾك)َأو َأن ك  ـجَل بَِلَقؾ   ـ َثَلَثة َأْحَج ٍر(  :ققلف

مـ ثالثة أحجار, وقد ورد كقػقة استعؿال الثالثة يف حديث سفؾ بـ سعد 

حجران لؾصػح قـ وحجر » :(6/191طـد الطرباين يف الؿعجؿ الؽبقر )

مجرى الحدث  :والؿسربة بسقـ مفؿؾة وراء مضؿقمة أو مػتقحة «لؾؿ َربة

 مـ الدبر. 

: فذهب بعض العؾؿاء إلك أكف ولؾعؾؿ ء خلف يف آس جؿ ر ب لحج رة

ٓ يجب آستـجاء إٓ طؾك مـ خشل تعدي الرصقبة ولؿ َتُزل الـجاسُة 

 .بالؿاء: ويف غقر هذه الحالة مـدوب ٓ واجب

أكف مخقر بقـ الؿاء والحجارة أيفؿا فعؾ أجزأه: وإذا  وذهب الش  عل إلك

 .اكتػك بالحجارة فال بد طـده مـ ثالث مسحات, ولق زالت العقـ بدوهنا

إذا حصؾ اإلكؼاء بدون الثالث أجزأ, وإذا لؿ يحصؾ بثالث فال بد مـ  :وققؾ

الزيادة, ويـدب اإليتار. ويستحب التثؾقث يف الؼبؾ والدبر: فتؽقن ستة 

ٓبـ  ملسو هيلع هللا ىلص, وورد ذلؽ يف حديث. إٓ أن إحاديث لؿ تلت يف صؾبف أحجار

مسعقد, وأبل هريرة, وغقرهؿا إٓ بثالثة أحجار, وجاء بقان كقػقة استعؿالفا 

طـد إرادتف  ملسو هيلع هللا ىلصيف الدبر, ولؿ يلت يف الؼبؾ, ولق كاكت الستُّ مرادًة لطؾبفا 

التربّز, ولق يف بعض الحآت
(1)

. 

                                     
(, شرح الـقوي طؾك مسيؾؿ 1/68(, الؿـتؼك شرح الؿقصل )1/113يـظر الؿغـل ) (1)

(, الشيرح الؽبقير طؾيك 9/351(, طؿدة الؼاري شيرح تيحقح البخياري )3/156)

 (.3/178(, فقض الؼدير )1/374(, مرقاة الؿػاتقح )1/97متـ الؿؼـع )
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جقب يـؼل مؼامفا, خالفا لؾظاهرية فؼالقا بقويؼقم غقر الحجارة مؿا 

 إحجار تؿسؽا بظاهر الحديث.

هنقف أن  وـدل طؾك ذلؽ: بلكف خرج طؾك الغالب: ٕكف الؿتقسر, وأجقب

يستـجك برجقع أو طظؿ, ولق تعقـت الحجارة لـفك طؿا سقاها
(1)

. 

وُث  :هق الرجقع)َأن ك  ـجَل برجقٍع, َأو بِعظٍؿ(  :ققلف   .الرَّ

( لؾعطػ ٓ لؾشؽ, ومعـاه معـك القاو أي هناكا طـ آستـجاء أو) ولػظة

 .هبؿا

والـفل طـ آستـجاء بالرجقع قد ثبت مـ صرق متعددة, وفقف تـبقف طؾك 

الـفل طـ جـس الـجس, فال يجزئ آستـجاء بـجس أو متـّجس. فعّؾُة الـفل 

 .طـف الـجاسُة, والـجاسُة ٓ ُتزال بؿثؾفا

بة لف التل ٓ يؽاد ٕجؾ الؾزوجة الؿصاح :طـ العظؿ ققؾ والعؾة يف الـفل

 يتؿاسؽ معفا.

 طدم خؾّقه يف الغالب طـ الدسقمة.: وققؾ

: لؽقكف صعام الجـ, وهذا هق الؿتعّقـ لقرود الـص بف فقؾحؼ بف وققؾ

أت ين »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصسائر الؿطعقمات. وذلؽ لؿا جاء طـ ابـ مسعقد أن الـبل 

قال: فاكطَؾَؼ بـا فلراكا آثارهؿ   ؼرأت طؾقفؿ الؼرآنداطل الجـ  ذه ت  عف 

لؽؿ  ؾ طظؿ ذ ر اسؿ اهلل طؾقف ـؼع يف وآثار كقراهنؿ, وسللقه الزاد, فؼال: 

 :ملسو هيلع هللا ىلص, فؼال رسقل اهلل , و ؾ بعرة طؾػ لدوابؽؿ أـدـؽؿ أو ر    ـؽقن لحؿً 

                                     
 ( بتصرف.1/113بؾ السالم )س (1)
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 .(1/339رواه مسؾؿ ) .« ل ت  ـجقا بفؿ   نكفؿ  صع م إخقاكؽؿ

مـع آستـجاء بجؿقع الؿطعقمات, وُيؾحؼ هبا الؿحرتمات  ف طؾكو قف تـ ق

 .كلجزاء الحققاكات وأوراق كتب العؾؿ وغقر ذلؽ

طـ آستـجاء بالُحَؿؿ وهق الػحؿ, فعـد أبل داود  ملسو هيلع هللا ىلصوكذلؽ هنك 

ُ ْر أ َ ؽ أن ٓ ـ  ـجقا بروثٍة أو ُحَؿؿٍة:  نن اهلل » :( بسـد تحقح1/36)

 طـ ذلؽ. ملسو هيلع هللا ىلص, فـفك «تع لك جعؾ لـ   قف  رزق 

 .ابف إلك طدم إجزاء العظؿ والروثوقد ذهب الشافعل وأتح

صد تخػقػ الـجاسة وهق يحصؾ : يؽره ويجزئ: إذ الؼوق ل أبق حـقػة

 هبؿا.

( وتححف مـ حديث 1/88ويدل لألول ما أخرجف الدارقطـل يف ســف )

أبل هريرة, وفقف أهنؿا ٓ يطفران
(1)

 وسقل ي.  

*** 
ارتؼقُت َ قَ  َبقت َحْػَصَة لَ عِض »َوَطـ ط د اهلل بـ طؿر َق َل:  -115

ـُْت َرُسقَل اهلل   «ـْؼِضل َح جَ ف    دبَر اْلؼْ َؾة ُ ْ َ ْؼ َؾ الش  م ملسو هيلع هللا ىلصَح َج ل, َ َرَأ

 ُ   ػؼ َطَؾْقِف, َوالؾ ْػظ لْؾُ َخ ِرّي.

َأن ك ذ ؼ ؾ اْلؼْ َؾذة  ملسو هيلع هللا ىلصكَفذك َك ِذلُّ اهلل »َوَطذـ َجذ بر بذـ ط ذد اهلل َقذ َل:  -116

                                     
(, فيقض الؼيدير 3/157(, شيرح الـيقوي طؾيك مسيؾؿ )1/11يـظر معيالؿ السيــ ) (1)

(, كقيييؾ إوصيييار 1/15(, طيييقن الؿعبيييقد )9/55(, مرطييياة الؿػييياتقح )3/178)

(1/194.) 
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ـُؼ ض بع ٍم ـ  ؼ ُؾف  َرَواُه َأْحؿد, َوَأُبق َداُود, َواْبـ َ  َجذف,  «ب قٍل,  رأـُ ف ق ؾ َأن 

َؿذذة, َواْبذذـ حَ ذذ ن, َواْلَحذذ  ِؿ,  ,«ح ذذـ َغرِـذذب»َوال ِّْرِ ذذِذّي, َوَقذذ َل:  ـْ َواْبذذـ ُخَز

َوَصّححُف الُ َخ ِريّ 
(1)

.   

ـُْحَ ّج بِِف ِطـْد أهؾ اْلعؾؿ »َوَق َل اْبـ ط د اْل ر:  َوَلْقَس َحِدـث َج بر ِ ؿ   

 .«بِ لـ ْؼؾِ 

 

حديث سؾؿان السابؼ وحديث ابـ طؿر وحديث جابر,  :هذه إح دـث

إَِذا »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوما جاء يف معـاها مثؾ حديث أبل أيقب إكصاري, أن الـبل 

ُبقا ُققا َأْو َغرِّ ـْ َشرِّ
ق ل  .«َأَتْقُ ُؿ الَغ ئَِط َ لَ َتْ َ ْؼ ُِؾقا الِؼْ َؾَة, َوَٓ َتْ َ ْدبُِروَه , َوَلؽِ

وكستغػر  : فؼدمـا الشلم فقجدكا مراحقض بـقت قَِبؾ الؼبؾة فــحرف,أبق أـقب

 اهلل تعالك. متػؼ طؾقف.

إَِذا َجَؾَس َأَحُدُ ْؿ » :ا( مرفقط1/994وحديث أبل هريرة طـد مسؾؿ )

ـَْ َ ْدبِْرَه   َٓ ْ َ ْؼ ِِؾ اْلِؼْ َؾَة, َو ـَ , وغقرها مـ إحاديث, تبدو «َطَؾك َح َج ِِف, َ َل 

ولذا متعارضة, فػقفا الـفل طـ استؼبال واستدبار الؼبؾة واإلذن يف ذلؽ, 

 اخ ؾػ العؾؿ ء يف  عـك هذه إح دـث طؾك أققاٍل: 

ٓ يجقز ذلؽ ٓ يف الصحارى وٓ يف البـقان, وهق ققل أبل أيقب  إول:

إكصاري ومجاهد وإبراهقؿ الـخعل والثقري وأبل ثقر وأحؿد يف رواية, 

حؽاه الـقوي, ورواه ابـ حزم طـ أبل هريرة وابـ مسعقد وسراقة بـ مالؽ 

                                     
 (.1/58ابـ ماجف )ســ وحسـف إلباين يف تحقح  (1)
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 .وططاء وإوزاطل وهق اختقار ابـ تقؿقة وابـ الؼقؿ

لييقاردة يف الـفييل مطؾؼييا كحييديث ديييث الصييحقحة ابإحا احذذ ج هذذمٓء

أيقب وحديث سؾؿان وغقرهيا, قيالقا: ٕن الؿـيع ليقس إٓ لحرمية الؼبؾية,  أبل

وهذا الؿعـك مقجقد يف الصحارى والبـقان, ولق كان مجرد الحائؾ كافقيا لجياز 

 يف الصحارى: لقجقد الحائؾ مـ جبؾ أو واد أو غقرهؿا مـ أكقاع الحقائؾ.

جقاز يف الصحارى والبـقان وهق مذهب طروة بـ الزبقر وربقعة الالث ين: 

 شقخ مالؽ وداود الظاهري.

: أحاديث الـفل مـسقخة بلحاديث اإلباحة,: ٕن فقفا التؼققد بؼبؾ ق لقا

 .بعام ملسو هيلع هللا ىلصوفاتف 

ٓ يف العؿران, وإلقف ذهب مالؽ والشافعل  يأكف يحرم يف الصحار الث لث:

وهق مروي طـ العباس بـ طبد الؿطؾب وطبد اهلل بـ طؿر والشعبل وإسحاق 

بـ راهقيف وأحؿد بـ حـبؾ يف إحدى الروايتقـ طـف. ترح بذلؽ الـقوي, 

 وكسبف ابـ حجر إلك الجؿفقر.

 وذلؽ ٕن أحاديث اإلباحة وردت يف العؿران, فحؿؾت طؾقف, وأحاديث

التل سؾػت بؼقت  ملسو هيلع هللا ىلصالـفل طامة, وبعد تخصقص العؿران بلحاديث فِعؾف 

 .التحريؿالصحارى طؾك 

( بسـد حسـ طـ مروان إتػر, 1/3ويميده ما أخرجف أبق داود يف ســف )

قال: رأيت ابـ طؿر أكاخ راحؾتف مستؼبؾ الؼبؾة, ثؿ جؾس يبقل إلقفا, فؼؾت: يا 

بؾك, إكؿا هنل طـ ذلؽ يف »قال:  ؟أبا طبد الرحؿـ, ألقس قد هنل طـ هذا
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  .«الػضاء, فنذا كان بقـؽ وبقـ الؼبؾة شلء يسرتك فال بلس

وقد سئؾ الشعبل طـ اختالف الحديثقـ, حديث ابـ طؿر أكف رآه يستدبر 

: تدقا جؿقعا, أما ققل  ؼ لالؼبؾة, وحديث أبل هريرة يف الـفل طـ ذلؽ, 

يصؾقن فال يستؼبؾفؿ  امالئؽًة وجـً  اأبل هريرة ففق يف الصحراء: إن هلل طبادً 

فؿ هذه فنكؿا هق بقت يبـك أحد ببقل وٓ غائط, وٓ يستدبرهؿ, وأما كـػ

 .(1/151قبؾة فقف. أخرجف البقفؼل يف الســ الؽربى ) ٓ

: وهبذا حصؾ الجؿع بقـ إحاديث, والجؿع بقـفا ما أمؽـ هق ق لقا

 .لف جؿقع إدلةوهق أطدل إققال: إلطؿا :القاجب. قال الحافظ

أكف ٓ يجقز آستؼبال ٓ يف الصحارى وٓ يف العؿران ويجقز  الرابع:

  آستدبار فقفؿا وهق أحد الروايتقـ طـ أبل حـقػة وأحؿد.

إكؿا الرخصة مـ الـبل »: قال آمام أحؿد بـ حـبؾ  :ق ل ال ر ذي

. كلكف لؿ ير «استدبار الؼبؾة بغائط أو بقل, وأما استؼبال الؼبؾة فال يستؼبؾفا ملسو هيلع هللا ىلص

يف الصحراء وٓ يف الؽـػ أن يستؼبؾ الؼبؾة
(1)

. 

روها, وهق إحدى الروايتقـ طـ أن الـفل لؾتـزيف فقؽقن مؽ الخ  س:

 .أيقب إكصاري وأبل حـقػة وأحؿد بـ حـبؾ وأبل ثقر أبل

 .آستدبار يف البـقان فؼط وهق ققل أبل يقسػجقاز  ال  دس:

 -وهل بقت الؿؼدس  -التحريؿ مطؾؼا حتك يف الؼبؾة الؿـسقخة  ال  بع:

 .وهق محؽل طـ إبراهقؿ الـخعل وابـ سقريـ

                                     
 (.1/14يـظر الســ ) (1)
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أن التحريؿ مختص بلهؾ الؿديـة ومـ كان طؾك َسْؿتفا, فلما مـ  الث  ـ:

آستؼبال وآستدبار كاكت قبؾتف يف جفة الؿشرق أو الؿغرب فقجقز لف 

مطؾؼا, قالف أبق طقاكة تاحب الؿزين
(1)

. 

 . فذه ثؿ كقة أققال, أققاه  الث لث والخ  س

وهذا الـفل خاص بالؽعبة, وقد ُألحؼ هبا بقُت الؿؼدس لحديث معؼؾ 

أن ك  ؼ ؾ الؼ ؾ قـ ب قل  ملسو هيلع هللا ىلصكفك رسقل اهلل »بـ أبل معؼؾ إسدي, قال: 

 ا(, لؽـف حديث ضعقػ جدً 1/95أخرجف أبق داود يف الســ ) «غ ئط أو

يؼقى طؾك رفع إتؾ, وأضعػ مـف الؼقل بؽراهة استؼبال الؼؿريـ ٓ
(2)

. 

*** 
ث ـِل َط ئَِشذة َأن الـ  ِذل  -117 َ ذ َن إِذا خذرج  ذـ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَطـ أبل ُبردة َقذ َل: َحذد 

َرَواُه َأْحؿذذد, َوَأُبذذق َداُود, َواْبذذـ َ  َجذذف, َواْبذذـ حَ ذذ ن,  «ُغْػراَكذذَؽ »اْلَغذذ ئِط َقذذ َل: 

إِذا خذذرج  ذذـ » :َوِطـْذذده .«َحذذِدـث ح ذذـ َغرِـذذب»َوالـ َ ذذ ئِّل, َوال ِّْرِ ذذِذّي َوَقذذ َل: 

 .«ُهَق أصح َحِدـث  ِل َهَذا الْ َ ب», َوالَْح  ِؿ َوَصححُف. َوَق َل َأبُق َح تِؿ: «الَْخَلء

 

ًح  )إِذا خرج  ـ اْلَغ ئِط( :ققلف بف يف  اأي خرج مـ الخالء كؿا جاء مصرَّ

 (.1/19رواية الرتمذي )

                                     
(, شيرح الـيقوي طؾيك تيحقح مسيؾؿ 1/956(, الؿغـيل )1/194يـظر الؿحؾيك ) (1)

(, 1/946(, فيتح البياري )9/355(, زاد الؿعاد )9/111(, الؿجؿقع )3/154)

 (.1/153(, كقؾ إوصار )1/113سبؾ السالم )

 (.1/114يـظر سبؾ السالم ) (2)
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ـّ الؿراد أطؿ مـف: فقشرع خرجولػظة ) ( تشعر بالخروج مـ الؿؽان, ولؽ

كر حتك ولق كان يف الصحراء هذا الذِّ
(1)

. 

إما مػعقل بف مـصقب بػعؾ مؼدر: أي أسللؽ غػراَكؽ  )ُغْػراَكَؽ( :ققلف

ومثؾف سبحاكؽ أو مػعقل مطؾؼ: أي اغػْر غػراَكؽ, .أو أصؾب غػراَكؽ
(2)

. 

: إكف استغػر لرتكف الذكر يف و ـ س ة آس غػ ر لؾخروج  ـ الخلء ققؾ 

تؾؽ الحالة: لؿا ثبت أكف كان يذكر اهلل طؾك كؾ أحقالف إٓ يف حال قضاء 

 يستغػر مـف.الحاجة, فجعؾ ترك الذكر يف هذه الحالة تؼصقرا وذكبا 

طؾك إخراج ذلؽ  : استغػر لتؼصقره يف شؽر كعؿة اهلل طؾقف بنقدارهوققؾ

الخارج, فنّن اكحباس ذلؽ الخارج مـ أسباب الفالك, فخروجف مـ الـعؿ 

التل ٓ تتؿ الصحة بدوهنا, وحؼٌّ طؾك مـ أكؾ ما يشتفقف مـ صقبات إصعؿة 

فسّد بف جقطتف وحػظ بف تّحتف وقّقتف, ثؿ لؿا قضك مـف وصره ولؿ يبؼ فقف 

ـة خرج بسفقلة مـ مخرٍج معد  كػع واستحال إلك تؾؽ الصػة الخبقثة الؿـت

, ولذا جاء يف حديث أكس لذلؽ, حؼٌّ طؾقف أن يستؽثر مـ محامد اهلل 

  :إذا خرج  ـ الخلء ق ل: الحؿد هلل الذي أذهب  ملسو هيلع هللا ىلص  ن الـ ل »قال

 .( لؽـف ضعقٌػ 1/115رواه ابـ ماجف يف ســف ) «طـل إذى وط   ين

أكييف كييان يؼييقل مييـ جؿؾيية شييؽره بعييد الغييائط:  وورد طييـ كييقح 

                                     
 (.1/116سبؾ السالم ) (1)

(, العيرف الشيذي شيرح سيــ 1/98(, كقيؾ إوصيار )1/33يـظر طيقن الؿعبيقد ) (2)

 (.1/55الرتمذي )
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. وقيد وتيػف اهلل بلكيف «الحؿد هلل الذي أذهب طـل إذى ولذق شذ ء ح  ذف يفّ»

اشؽقرً  اكان طبدً 
(1)

 . 

ٕن الغائط يثؼؾ البدن ويمذيف باحتباسف, والذكقب تثؼؾ الؼؾب  :وققؾ

اهلَل طـد وتمذيف باحتباسفا فقف, ففؿا ممذيان مضران بالبدن والؼؾب, فَحِؿد 

طؾك خالتف مـ هذا الؿمذي لبدكف, وخػة البدن وراحتف, وسلل أن  خروجف

 .يخؾصف مـ الؿمذي أخر ويريح قؾبف مـف ويخّػػف

 ملسو هيلع هللا ىلصإكف  :ويحتؿؾ أن استغػاره لفذا كؾف ولؿا ٓ كعؾؿف, طؾك أكف قد يؼال 

وإن ترك الذكر بؾساكف حال التربز فؾؿ يرتكف بؼؾبف
(2)

 . 

 قد وذلؽ ٕكف)َوَق َل َأُبق َح تِؿ: ُهَق أصح َحِدـث  ِل َهَذا اْلَ  ب(  :ققلف

وردت يف الباب أحاديث أخرى لؽـ ٓ يصح مـفا شلء
(3)

فؿـ ذلؽ  ,

الحؿد هلل الذي » إذا خرج مـ الغائط قال: ملسو هيلع هللا ىلصكان رسقل اهلل  :أكس قال حديث

 .(94والؾقؾة )ص/ـل يف طؿؾ الققم أخرجف ابـ الس «أح ـ إلل يف أولف وآخره

الحؿد هلل الذي أذاقـل » :يؼقل إذا خرج ملسو هيلع هللا ىلصوحديث ابـ طؿر أكف كان 

 .(95)ص/ اأخرجف ابـ السـل أيًض  «لذتف, وأبؼك يف ققتف, وأذهب طـل أذاه

  

                                     
 .(1/116سبؾ السالم ) اكظر  (1)

(, كقييؾ 1/116(, سييبؾ السييالم )1/58يـظيير إغاثيية الؾفػييان مييـ مصييايد الشييقطان ) (2)

 (.1/49(, تحػة إحقذي )1/98إوصار )

(, 9/959(, سؾسؾة إحاديث الضيعقػة والؿقضيقطة )9/395يـظر البدر الؿـقر ) (3)

 (.635ضعقػ الجامع الصغقر وزيادتف )ص/
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  َباب اِلاِسِتِحَمار واالستهحاء -9 
الَْغ ئَِط, َ ل ركِل َأن  ملسو هيلع هللا ىلصَأَتك الـ  ِلُّ »َق َل:  َطـ ط د اهلل بـ َ ْ ُعقد  -118

آتقَُف بِثََلَثة َأْحَج ٍر, َ قجدُت حجرــ وال ؿ ُت الث  لَِث َ ؾؿ َأِجْدُه, َ لخذت َرْوَثًة, 

. َرَواُه ال َُخ ِرّي, «َ لََتقْ ُف بَف , َ لخذ الحجرــ َوألَؼك الروثَة, َوَق َل: َهَذا ِرْ ٌس 

َوَرَواُه اإِلَ  م َأْحؿد  ,«َحِدـث  ِقِف اْضطَِرابَهَذا »َوال ِّْرِ ِذّي َوطؾؾف ثؿ  َق َل: 

اَرُقطْـِّل, َو ِل آِخره  .«اْئ ِـِل بَغقْرَه », َو ِل لػظ لؾدارقطـل: «اْئ ِـِل بِحجر» :َوالد 

 

ـّ مـ إرض.)اْلَغ ئَِط(  :ققلف  أتؾ الغائط الؿطؿئ

ٕن أحدهؿ كان إذا أراد قضاء  اإكؿا سؿل الغائط غائطً  :ق ل الؽ  ئل

ـّ  الحاجة قال: حتك آ ي الغائط فلقضل حاجتل, وإكؿا أتؾ الغائط الؿطؿئ

مـ إرض قال: فؽثر ذلؽ يف كالمفؿ حتك سّؿقا غائط اإلكسان بذلؽ
(1)

. 

أخذ هبذا الشافعل وأحؿد وأتحاب ( )َ ل ركِل َأن آتَقُف بَِثَلَثة َأْحَج رٍ  :ققلف

أن ٓ يـؼص طـ الثالث مع مراطاة اإلكؼاء, وإذا لؿ يحصؾ الحديث فاشرتصقا 

 .هبا فقزاد حتك يـؼل

لق كان الؼصد اإلكؼاء فؼط لخال اشرتاط العدد طـ الػائدة  :ق ل الخط بل

 .فؾؿا اشرتط العدد لػظا وطؾؿ اإلكؼاء فقف معـك دل طؾك إيجاب إمريـ

, ولقس بقاجب: «و ـ اس جؿر  ؾققتر» :وـ  حب حقـئذ اإلـ  ر لؼقلف

                                     
(, جؿفيرة الؾغية 1/156(, غريب الحديث لؾؼاسيؿ بيـ سيالم )9/96يـظر العقـ ) (1)

(9/919.) 
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 ـ اس جؿر  ؾققتر, و ـ  عؾ  ؼد » :( وغقره14/439مسـد أحؿد ) لزيادة يف

وهبذا يحصؾ الجؿع بقـ الروايات يف هذا الباب «أح ـ و ـ ٓ  ل حرج
(1)

. 

 ,واحدة الَرْوِث, وهل فضالت ذواِت الحافِر :الروثة )وألؼك الروثَة( :ققلف

وكؼؾ التقؿل أن الروث مختص بؿا يؽقن مـ الخقؾ والبغال والحؿقر
(2)

.  

زاد ابـ خزيؿة يف رواية لف يف هذا الحديث أهنا كاكت روثة حؿار
(3)

.  

هل لغة يف ِرْجس  :ققؾبؽسر الراء وإسؽان الؽاف, )َهَذا ِرْ ٌس(  :ققلف

( لفذا الحديث 1/114بالجقؿ, والرجس الـجس, ويدل طؾقف رواية ابـ ماجف )

  .فنهنا طـده بالجقؿ

الرجقع ُردَّ مـ حالة الطفارة إلك حالة الـجاسة, أو ارتؽس  :الر س :وققؾ

 طـ أن يؽقن صعاما إلك غقره.

 .الركس صعام الجـ :وق ل الـ  ئل طؼب رواـ ف لفذا الحدـث

لؿ أر هذا الحرف يف الؾغة يعـل الركس بالؽاف, وُتعّؼب  :وق ل ابـ بط ل

وا [91]الـساء: ﴾ۈئ ۆئ﴿ :بلن معـاه الرّد كؿا قال تعالك  :فؽلكف قال ,أي ُردُّ

هذا َردٌّ طؾقؽ
(4)

. 

 *** 

                                     
 (.1/957فتح الباري ٓبـ حجر ) (1)

 (.1/957(, فتح الباري ٓبـ حجر )1/984الصحاح ) (,8/934يـظر العقـ ) (2)

 (.1/45(, حاشقة السققصل طؾك ســ الـسائل )1/957فتح الباري ٓبـ حجر ) (3)

(, طؿيدة الؼياري 1/195(, فيتح البياري ٓبيـ حجير )9/434يـظر مؼايقس الؾغة ) (4)

 (.9/354شرح تحقح البخاري )
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ـَْعُؼقب بـ   سب, َطـ َسؾَؿة بـ َرَج ء, َطـ الْح ـ بـ  رات,  -119 َوَطـ 

ـَْرة:  ـُ  ـجك بِعظٍؿ  ملسو هيلع هللا ىلصَأن َرُسقل اهلل »َطـ َأبِقف, َطـ أبل َح ِزم, َطـ أبل ُهَر كَفك َأن 

ران ـُطفِّ  َٓ اَرُقطْـِّل, وق ل «َأو َرْوٍث, َوَق َل: إك ُفَؿ    :َرَواُه َأبُق َأْحؿد بـ طدي, َوالد 

 .«إِْسـَ ده َصِحقح»

َٓ أطؾؿ  ـ َرَواُه َطـ  رات اْلَؼزاز غقُر اْبـف اْلح ـ, َوَطـ »َوَق َل اْبـ طدي: 

ـُ   سب. َوَسَؾَؿة َأَح ِدـثف َأَح ِدـث  اْلح ـ َسؾَؿُة بـ َرَج ء, َوَطـ َسؾَؿة اب

َ  بع َطَؾْقَف  ـُ  َٓ  .«َأْ َراد وغرائب, َوـحدث َطـ ققم بَِلَح ِدـث 

 

ـُ  ـجك بِعظٍؿ َأو َرْوٍث(  :ققلف تؼدم الؽالم طـ حؽؿ آستـجاء )كَفك َأن 

 .(158)و (154بالعظؿ والروث وطؾة الؿـع يف شرح الحديث )

ران :ققلف ـُطفِّ  َٓ ُفَؿ   ران, وُطؾِّؾ بلهنؿا صعام ( )إك  ُطؾِّؾ هـا بلهنؿا ٓ يطفِّ

َما  :فؼال ملسو هيلع هللا ىلصلـبل ( أن أبا هريرة سلل ا5/47الجـ, فػل تحقح البخاري )

ْوَثةِ  , »َقاَل:  ؟َباُل الَعْظِؿ َوالرَّ ـَ ّـِ َكِصق ِق ُف َأَت كِل َوْ ُد ِج , َوإِك  ّـِ ـْ َصَع ِم الِج ُهَؿ  ِ 

  ٓ وا بَِعْظٍؿ, َوَٓ بَِرْوَثٍة إِ ـَُؿرُّ اَد, َ َدَطْقُت اهللَ َلُفْؿ َأْن َٓ  , َ َ َلُلقكِل الز  ّـُ َوكِْعَؿ الِج

 .«َطَؾْقَف  َصَع ً  َوَجُدوا 

وُطؾِّؾت الروثة بلهنا ركس
(1)

.  

وٓ تـايف بقـ هذه الروايات فؼد ُيعّؾؾ إمُر القاحُد بعؾٍؾ كثقرةٍ 
(2)

. 

                                     
 (.1/119يـظر سبؾ السالم ) (1)

 (.1/75تحػة إحقذي ) (2)
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طـف امـ زطؿ أن آستـجاء هبؿا يجزئ وإن كان مـفقًّ  ويف هذا ردٌّ طؾك
(1)

 

 .وقد تؼّدم

أن آستـجاء بإحجار صفارة ٓ يؾزم معفا الؿاء, وإن  و قف دلقؾ طؾك

استحب: ٕكف ُطؾِّؾ بلهنؿا ٓ يطّفران, فلفاد أن غقرهؿا يطّفر
(2)

.  

,  (...)َوَسَؾَؿة َأَح ِدـثف َأَح ِدـث َأْ َراد وغرائب :ققلف
ّ
سؾؿة ضّعػف الـَّسائل

اه غقره. وأما يعؼقب بـ كاسب  مـاكقر : ابـ كاسب ذو ؼ ل الذه لومشَّ
(3)

. 

*** 
َق َل:  -واْسؿف َطط ء بـ أبل َ ْقُؿقَكة  -َوَرَوى ُشْعَ ة, َطـ أبل  َع ذ  -111

ـَُؼقل:  ـْدخؾ اْلَخَلَء,  لحؿؾ َأك   ملسو هيلع هللا ىلصَ  َن َرُسقُل اهلل »َسِؿعت أكس بـ َ  لؽ 

 .ُ   ػؼ َطَؾْقفِ  «َوُغَلٌم كحقي, إداوًة  ـ َ  ٍء وَطـََزًة  ق  ـجل بِ ْلَؿ ءِ 

 

 .أي يف مثؾ سـّلققلف: )َوُغَلٌم كحقي( 

بالؽسر: الؿطفرة, وهل إكاء تغقر مـ جؾد يتخذ لؾؿاء ققلف: )إداوًة(
(4)

. 

بالتحريؽ طصا شبف العّؽازة, أقصر مـ الرمح, وفقف ُزجٌّ ( )َطـََزةً  ققلف:

: هل الحربة الؼصقرةوققؾكُزّج الرمح, 
(5)

 . 

                                     
 (.1/956فتح الباري ٓبـ حجر ) (1)

 (.1/119سبؾ السالم ) (2)

 (.1/165(, واكظر تـؼقح التحؼقؼ ٓبـ طبد الفادي )1/49تـؼقح التحؼقؼ لؾذهبل ) (3)

 (.37/51تاج العروس ) (4)

(, مشارق إكقار طؾك تيحاح 1/685(, أساس البالغة )3/887يـظر الصحاح ) (5)

 (.9/89أثار )
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ثبقت آستـجاء بالؿاء, وقد أكؽره بعض العؾؿاء,  الحدـث ـدل طؾك

 !استـجك بالؿاء ملسو هيلع هللا ىلصوأكؽر أن يؽقن الـبل 

( بلساكقد تحقحة طـ 1/154وقد روى ابـ أبل شقبة يف الؿصـػ )

ـٌ  احذيػة بـ القؿان أكف سئؾ طـ آستـجاء بالؿاء فؼال: إذً   .ٓ يزال يف يدي َكَت

 اء.كان ٓ يستـجل بالؿ ن ابـ طؿروطـ ك  ع أ

 .: ما كـا كػعؾفوطـ ابـ الزبقر ق ل

: إكؿيا ذليؽ وضيقء وسئؾ سعقد بـ الؿ قب طـ آسذ ـج ء ب لؿذ ء  ؼذ ل

 الـساء! وطـ غقره مـ السؾػ ما يشعر بذلؽ. 

والسـة دلت طؾك آستـجاء بالؿاء يف هذا الحديث  :ق ل ابـ دققؼ العقد

( والرتمذي 41/189يف الؿسـد ) وغقره, كحديث طائشة الذي أخرجف أحؿد

مرن أزواجؽـ أن »( أهنا قالت لؾـساء: 1/46( وتححف, والـسائل )1/35)

, ففل أولك بآتباع, «فعؾف ملسو هيلع هللا ىلصيستطقبقا بالؿاء فنين أستحققفؿ, وإن رسقل اهلل 

يف هذا الباب بحقث يؿـع  اففؿ مـ أحد ُغؾقًّ  ولعؾ سعقد بـ الؿسقب 

آستجؿار بإحجار, فؼصد يف مؼابؾتف أن يذكر هذا الؾػظ إلزالة ذلؽ 

الغؾق, وبالغ بنيراده إياه طؾك هذه الصقغة
(1)

. 

ـّ آستـجاء بالؿاء غقر متعّقـ, بؾ يجقز آستـجاء بؽّؾ صاهٍر مزيٍؾ  لؽ

 .عؾؿاءلؾعقـ وإثر سقاًء لؾصالة أو لغقرها, وهق مذهب أكثر ال

ذا ذهب أحد ؿ إلك الغ ئط  ؾق  طب بثلثة أحج ر إ» :واس دلقا بحدـث

                                     
 (.1/199(. واكظر كقؾ إوصار )1/59إحؽام إحؽام ) (1)
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( وغقره, وبـحقه مـ إحاديث 1/15أخرجف أبق داود ) « نكف  تجزئ طـف

القاردة يف آستطابة. إٓ أن إولقية لؾؿاء: ٕتالتف يف التطفقر وزيادة تلثقره 

يف إذهاب أثر الـجاسة
(1)

. 

الذي طؾقف الجؿاهقر مـ السؾػ والخؾػ وأجؿع طؾقف أهؾ  :ق ل الـقوي

الػتقى مـ أئؿة إمصار أن إفضؾ أن يجؿع بقـ الؿاء والحجر فقستعؿؾ 

 ًٓ  لتخػ الـجاسة وتؼؾ مباشرهتا بقده ثؿ يستعؿؾ الؿاء, فنن أراد الحجر أو

ؾك أيفؿا شاء, سقاء وجد أخر آقتصار طؾك أحدهؿا جاز آقتصار ط

لؿ يجده, فقجقز آقتصار طؾك الحجر مع وجقد الؿاء ويجقز طؽسف,  أو

فنن اقتصر طؾك أحدهؿا فالؿاء أفضؾ مـ الحجر: ٕن الؿاء يطفر الؿحؾ 

الصالة مع صفارة حؼقؼقة وأما الحجر فال يطفره وإكؿا يخػػ الـجاسة ويبقح 

 الـجاسة الؿعػّق طـفا.

ربؿا أوهؿ كالم وبعض السؾػ ذهبقا إلك أن إفضؾ هق الحجر و

 ئ.بعضفؿ أن الؿاء ٓ يجز

 !ٓ يجزئ الحجر إٓ لؿـ طدم الؿاء :وق ل ابـ ح قب الؿ لؽل

وهذا خالف ما طؾقف العؾؿاء مـ السؾػ والخؾػ وخالف ضقاهر الســ 

الؿتظاهرة
(2)

. 

  

                                     
 (.1/199يـظر كقؾ إوصار ) (1)

 (.3/163شرح الـقوي طؾك مسؾؿ ) (2)
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(1)َباب َأسَباب الُغِسن -10
  

خرجُت َ َع »َطـ أبل سعقد اْلُخْدِرّي َرِضل اهلل َتَع َلك َطـُف َق َل:  -111

ـِ إَِلك ُقَ  ء, َح  ك إِذا ُ ـ    ِل بـل َس لٍؿ, وقػ َرُسقُل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص َرُسقل اهلل ْثـَْق ْٓ ـَْقم ا

أْطَجْؾـَ   :ملسو هيلع هللا ىلصَطَؾك َب ب ِطْ َ  َن َ َصَرَخ بِِف, َ خرج ـجرُّ إَزاره, َ َؼ َل الـ  ِلُّ  ملسو هيلع هللا ىلص

ـِ  :الرجَؾ, َ َؼ َل طْ َ  ن ْؿ ـُ ـُْعَجُؾ َطـ اْ َرَأتف, َولؿ  ـَْت الرجَؾ  ـَ  َرُسقَل اهلل َأَرَأ

َؿ  الَؿ ء  ـ الَؿ ء :ملسو هيلع هللا ىلص َؼ َل َرُسقُل اهلل  ؟َ  َذا َطَؾْقفِ   . «إِك 

َْكَص ر, َ لْرسؾ إَِلقْ  ملسو هيلع هللا ىلصَأن َرُسقل اهلل »َو ِل لػٍظ آخر:  ْٕ ِف  ر  َطَؾك رجٍؾ  ـ ا

ـَ  أطجؾـ ك ـَْؼُطر, َ َؼ َل: َلَعؾ  ـَ  َرُسقَل اهلل, َق َل: إِذا  ؟َ خرج َوَرأُسف  َق َل: كعؿ, 

َلؽِـ لؿ  .. ُ   ػؼ َطَؾْقفِ «ُأطجْؾَت َأو ُأْقِحطَت َ َل ُغ َؾ َطَؾْقؽ, َوَطَؾْقؽ اْلقُضقءُ 

َؿ  الَؿ ء  ـ الَؿ ء»ـذ ر الُ َخ ِريُّ َقْقَلف:  َٓ قَ «إِك   .«َ َل ُغ َؾ َطَؾْقؽ» َل: , َو

 

هق بضؿ الؼاف مؿدوٌد مذّكٌر مصروٌف, هذا هق الصحقح )إَِلك ُقَ  ء(  :ققلف

الذي طؾقف الؿحؼؼقن وإكثرون, وفقف لغة أخرى أكف ممكث غقر مصروف 

                                     
الغسؾ إذا ُأريد بف الؿاء ففق مضؿقم الغقـ, وإذا أريد بف الؿصدر فقجقز  ق ل الـقوي: (1)

: إن كان مصدًرا لَغَسْؾت ففق وبعضفؿ ـؼقلبضؿ الغقـ وفتحفا لغتان مشفقرتان, 

بالػتح, كضربُت ضرًبا, وإن كان بؿعـك آغتسال ففق بالضؿ, كؼقلـا ُغْسؾ الجؿعة 

 مسـقٌن, وكذلؽ الُغسؾ مـ الجـابة واجٌب وما أشبفف.

: ُغسيؾ الجـابية وُغسيؾ وأ      ذ ره بعض  ـ صـّػ يف لحـ الػؼفذ ء  ذـ أن قذقلفؿ

, ففق ـٌ  خطٌل مـف, بؾ الذي قالقه تقاٌب كؿا ذكركاه. الجؿعة وشبففؿا بالضؿ لح

 وغقره, واهلل أطؾيؿ.  وأ   الِغْ ؾ بؽ ر الغقـ
 
ففق اسؿ لؿا ُيغسؾ بف الرأُس مـ خطؿل

 (.3/99شرح الـقوي طؾك مسؾؿ )
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كان مسؽـ بـل , وأخرى أكف مؼصقر, وهق مقضع معروف يف طقالل الؿديـة

طؿرو بـ طقف
(1)

. 

هق ِطْتبان بـ مالؽ بؽسر العقـ طؾك الؿشفقر, )َطَؾك َب ب ِطْ َ  َن(  :ققلف

بضؿفا :وققؾ
(2)

. 

 .أي استعجؾـاه قبؾ إكزال الؿـل وقضاء القصر( )أْطَجْؾـَ  الرجَؾ  :ققلف

والروايتان تحقحتان,  «إِذا ُأطجْؾَت َأو ُأْقِحطَت » :ويف الرواـة الث كقة

طدم إكزال الؿـل, وهق استعارة مـ قحقط الؿطر وهق  :و عـك اإلقح ط هـ 

: ابـ   رس: ـؼ ل ق لاكحباسف, وقحقط إرض وهق طدم إخراجفا الـبات. 

أقحط الرجؾ: إذا خالط أهؾف ولؿ يـزل
(3)

. 

َؿ  الَؿ ُء  ـ الَؿ ِء( :ققلف أي الؿاء وهق آغتسال يؽقن مـ الؿاء الذي  )إِك 

 .هق اإلكزال

أي يف آحتالم ٓ يف القؼظة: ٕكف ٓ يجب  :«الؿ ء  ـ الؿ ء»وققؾ  عـك 

 يف آحتالم إٓ مع إكزال الؿاء.الؿاء 

, وإكؿا وهذا  جؿع طؾقف  قؿـ رأى أكف ـج  ع وٓ ــزل أكف ٓ غ ؾ طؾقف

                                     
يف مبعيث  (, شيرح الحيديث الؿؼتػيك45يـظر مشؽالت مقصل مالؽ بـ أكس )ص/ (1)

(, فيتح البياري ٓبيـ 4/36(, شرح الـقوي طؾك مسيؾؿ )91الـبل الؿصطػك )ص/

 (.1/17(, الؿـتؼك شرح الؿقصل )3/955رجب )

 (.4/36شرح الـقوي طؾك مسؾؿ ) (2)

(, شرح الـقوي طؾيك مسيؾؿ 3/148يـظر كشػ الؿشؽؾ مـ حديث الصحقحقـ ) (3)

(4/36.) 
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الغسؾ يف آحتالم طؾك مـ أكزل الؿاء هذا ما لؿ يختؾػ فقف العؾؿاء
(1)

. 

إكؿ  الؿ ء  ـ » :ملسو هيلع هللا ىلص الؿ  ػ د  ـ ققلفبؿػفقم الحصر  الحدـث دالٌّ 

طؾك أكف ٓ غسؾ إٓ مـ اإلكزال, وٓ يجب الغسؾ مـ التؼاء الختاكقـ,  «الؿ ء

وإلقف ذهب إطؿش وداود, وروي طـ أبل سعقد الخدري وزيد بـ خالد 

وسعد ابـ أبل وقاص ومعاذ ورافع بـ خديج وطؿر بـ طبد العزيز والظاهرية 

  .الحديثوتؿسؽقا هبذا  ,وغقرهؿ

( طـ ططاء بـ يسار, أن زيد بـ خالد 1/46ويف تحقح البخاري )

قال  ؟, قؾت: أرأيت إذا جامع فؾؿ يؿـأخربه أكف سلل طثؿان بـ طػان 

قال طثؿان: سؿعتف مـ  .«يتقضل كؿا يتقضل لؾصالة ويغسؾ ذكره» :طثؿان

. فسللت طـ ذلؽ طؾقا, والزبقر, وصؾحة, وأبل بـ كعب ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

 فلمروه بذلؽ. ثؿ قال البخاري: الغسؾ أحقط.  

أ ي  : هذا الؿػفقم مـسقخ بحديث أبل هريرة وق ل الجؿفقر

 «إذا جؾس بقـ شع ف  إربع, ثؿ جفده ,  ؼد وجب الغ ؾ» :بعد حديٍث 

 .«وإن لؿ يـزل» :(1/971زاد مسؾؿ ) ,متػؼ طؾقف

الؿ ء  ـ »كسخ مػفقم حديث   فذا الحدـث اس دل بف الجؿفقر طؾك

( وغقره 1/55أبق داود ) , واستدلقا طؾك أن هذا آخر إمريـ بؿا رواه«الؿ ء

إن الػ ق  ال ل   كقا ـػ قن, أن الؿ ء  ـ الؿ ء, »طـ أبل بـ كعب أكف قال: 

 «  كت رخصة رخصف  رسقل اهلل يف بدء اإلسلم, ثؿ أ ر ب ٓغ   ل بعد

                                     
 ( بتصرف.1/979آستذكار ) (1)
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 :وق ل اإلسؿ طقؾل, (3/454(, وابـ حبان )1/119تححف ابـ خزيؿة )

 إكف تحقح طؾك شرط البخاري, وهق تريح يف الـسخ. 

طؾك أن حديث الُغسؾ وإن لؿ ُيـزل أرجح لق لؿ يثبت الـسخ: ٕكف 

مـطقق يف إيجاب الغسؾ, وذلؽ مػفقم, والؿـطقق مؼدم طؾك العؿؾ 

 لؾرباءة إتؾقة. ابالؿػفقم حتك ولق كان الؿػفقم مقافؼً 

 ٿ﴿, فنكف تعالك قال: ؿـطق  يف إـج ب الغ ؾأـة تعضد الثؿ إن 

 .[6]الؿائدة: ﴾ٹ ٿ ٿ

ك : إن كالم العرب يؼتضل أن الجـابة تطؾؼ بالحؼقؼة طؾق ل الش  عل

 .الجؿاع, وإن لؿ يؽـ فقف إكزال

كة طؼؾ أكف أتاهبا وإن ا أجـب طـ فال: فنّن كّؾ مـ خقصب بلن فالكً ق ل

 لؿ يـزل.

يجب بف الجؾد هق الجؿاع, ولق لؿ يؽـ  : ولؿ يختؾػ أن الزكا الذيق ل

 .مـف إكزال

فتعاضد الؽتاب والسـة طؾك إيجاب الغسؾ مـ اإليالج
(1)

. 

*** 

                                     
(, كصب 1/117(, آطتبار )93/157(, التؿفقد )1/53ظر شرح معاين أثار )يـ (1)

(, مرقياة 3/949(, طؿيدة الؼياري )1/13(, فتح الباري ٓبـ حجر )1/89الراية )

(, الثؿييير 1/194(, سيييبؾ السيييالم )9/499الؿػييياتقح شيييرح مشيييؽاة الؿصيييابقح )

 (.93الؿستطاب )ص/
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ثْت َأك َف   -112 َوَطـ أكس بـ َ  لؽ َرِضل اهلل َتَع لَك َطـُف َأن  أم  ُسؾقٍؿ حد 

: ملسو هيلع هللا ىلصَ َؼ َل الـ  ِلُّ  ؟َطـ الَْؿْرَأة تَرى  ِل  ـ  ف  َ   ـَرى الرجُؾ  ملسو هيلع هللا ىلصَسلَلْت َك ِل  اهلل 

َ َؼ لَت أمُّ سؾؿة ,َأْت ذلَؽ الَْؿْرَأُة  ؾ غ  ْؾ رَ  إِذا»
(1)

َق لَت:  ,َواْس َْحقَقُْت  ـ َذلِؽ :

ـْـ ـؽقن الّش َفملسو هيلع هللا ىلصَ َؼ َل َك ِلُّ اهلل  ؟َوهؾ ـؽقن َهَذا  ! إِن َ  َء الرجؾ؟: كعْؿ, َ ؿـ َأ

ّـِفَؿ  طل َأو س ؼ ـؽقن ِ ـُْف الّش َف  «غؾقٌظ َأبقُض, َوَ  ُء الَْؿْرَأة َرقِقٌؼ أصػُر, َ ؿـ َأ

 َرَواُه ُ  ؾؿ.

  

تعـل بذلؽ أهنا تحتؾؿ كؿا يحتؾؿ )تَرى  ِل  ـ  ف  َ   ـَرى الرجُؾ(  :ققلف 

 الرجؾ.

ـْـ ـؽقُن الّشَ ف :ققلف ـْ َأ مشفقرتان,  : ِشْبٌف وَشَبٌف لغتانـؼ ل !(؟)َ ؿ

 .إحداهؿا بؽسر الشقـ وإسؽان الباء, والثاكقة بػتحفؿا

أن القلد متقّلد مـ ماء الرجؾ وماء  وهذا اس ػف م إكؽ ر وتؼرـر, و عـ ه

                                     
هؽذا هق يف إتقل, وذكر  ق ل الـقوي:: )فؼالت: أم سؾقؿ(, يف صحقح   ؾؿ (1)

الحافظ أبق طؾل الغساين أكف هؽذا يف أكثر الـسخ, وأكف ُغّقر يف بعض الـسخ فُجعؾ 

 )فؼالت: أم سؾؿة( والؿحػقظ مـ صرق شتك )أم سؾؿة(.

وهذا هق الصقاب: ٕن السائؾة هل أم سؾقؿ والراّدة طؾقفا  ق ل الؼ ضل طق ض:

ائشة يف الحديث الؿتؼدم, ويحتؿؾ أن طائشة وأم سؾؿة سؾؿة يف هذا الحديث وط أم

 طائشة, جؿقعا أكؽرتا طؾقفا, وإن كان أهؾ الحديث يؼقلقن: الصحقح هـا أم سؾؿة ٓ

 واهلل أطؾؿ.

 (.9/149(. واكظر إكؿال الؿعؾؿ بػقائد مسؾؿ )3/999شرح الـقوي طؾك مسؾؿ )
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 فـزولف وخروجف مـفا 
ٌّ
الؿرأة فليفؿا غؾب كان الشبف لف, وإذا كان لؾؿرأة مـل

مؿؽـ
(1)

.  

هذه تػة )إِن َ  َء الرجؾ غؾقٌظ َأبقُض, َوَ  ُء اْلَؿْرَأة َرقِقٌؼ أصػُر(  :ققلف

مـل الرجؾ يف حال الصحة  :ق ل العؾؿ ءالؿـل يف حال السالمة ويف الغالب, 

 أبقض ثخقـ, يتدفؼ يف خروجف دفؼًة بعد دفؼة, ويخرج بشفقة ويتؾّذذ بخروجف,

ورائحة  -ة صؾع الـخؾ ورائحًة كرائح اوإذا خرج استعؼب خروُجف فتقرً 

 .ففذه تػاتف - الطؾع قريبة مـ رائحة العجقـ

: وذلؽ بلن يؿرض فقصقر اوقد يػارُقف بعُضفا مع بؼاء ما يستؼّؾ بؽقكف مـقً 

ل فقسقؾ مـ غقر التذاذ وشفقة, أتػر, أو يسرتخل وطاُء الؿـ امـّقف رققؼً 

, اطبقطً  ادمً يستؽثر مـ الجؿاع فقحؿّر ويصقر كؿاء الؾحؿ, وربؿا خرج  أو

 أحؿَر ففق صاهٌر مقجب لؾغسؾ كؿا لق كان أبقض.
ُ
 وإذا خرج الؿـل

 :ثلٌث   ثؿ إن خقاّص الؿـل ال ل طؾقف  آط ؿ د يف  قكف  ـقً 

 الخروج بشفقة مع الػتقر طؼبف. :أحده 

 لرائحة التل تشبف الطؾع كؿا سبؼ.ا والث كقة:

 الخروج بؾّذة ودفؼ ودفعات. ث لث:ال

وٓ ـشذذ رط    ذذـ هذذذه الذذثلث    قذذٌة يف إث ذذ ت  قكذذف  ـق ذذو ذذؾ واحذذدة 

وغؾب طؾك الظـ  ا, وإذا لؿ يقجد شلء مـفا لؿ يحؽؿ بؽقكف مـقًّ اج ؿ طف   قف

 .اكقكف لقس مـقًّ 

                                     
 (.1/196(, سبؾ السالم )3/999شرح الـقوي طؾك مسؾؿ ) (1)
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هذا يف مـل الرجؾ, وأما مـل الؿرأة ففق أتػر رققؼ وقد يبقّض لػضؾ 

 :ولف خ صق  ن ـعرف بقاحدة  ـفؿ , قّقهتا

 .رائحتف كرائحة مـل الرجؾأن  إحداهؿ :

 .التؾّذذ بخروجف وفتقر شفقهتا طؼب خروجف والث كقة:

واشرتط الحـػقة والؿالؽقة والحـابؾة إليجاب الغسؾ بخروج الؿـل كقكف 

طـ شفقة
(1)

. 

ّـِفَؿ  طل َأو س ؼ(  :ققلف ُجِؾ, َوإَِذا ويف روايٍة ))َ ؿـ َأ إَِذا َطَل َ  ُؤَه  َ  َء الر 

ُجِؾ َ  َءَه َطَل َ  ُء  : يجقز أن يؽقن الؿراد بالعؾق هـا السبؼ, ق ل العؾؿ ء( الر 

ويجقز أن يؽقن الؿراد الؽثرة والؼقة بحسب كثرة الشفقة
(2)

. 

                                     
(, مرطاة الؿػاتقح شيرح مشيؽاة الؿصيابقح 3/999يـظر شرح الـقوي طؾك مسؾؿ ) (1)

 (.31/196(, الؿقسقطة الػؼفقة الؽقيتقة )9/131)

 (.3/999شرح الـقوي طؾك مسؾؿ ) (2)

 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ق ئؿذ  طـذد رسذقل ـذت »: قذ لجياء يف حيديث ثقبيان,  ق ل ابـ الؼذقؿ:   ئدة: 

إلذك  -الحيديث بطقليف  -  ج ء ح ر  ـ أح  ر القفقد,  ؼ ل: ال لم طؾقؽ ـذ   حؿذد

 أن ق ل: جئت أسللؽ طـ القلد؟  ؼ ل:   ء الرجذؾ أبذقض, و ذ ء الؿذرأة أصذػر,  ذنذا

اج ؿع ,  عل  ـل الرجؾ  ـل الؿرأة أذ را بنذن اهلل, وإذا طل  ـل الؿرأة  ـذل الرجذؾ 

 : يف تحة هذا الؾػظ كظر.ـؼقل  سؿعت شقخـ أخرجف مسؾؿ. « ذن اهللآكث  بن

ٕن الؿعروف الؿحػقظ يف ذلؽ, إكؿا هق تلثقر سبؼ الؿاء يف الشبف وهق اليذي  قؾت:

الؿديـية,  ملسو هيلع هللا ىلصذكره البخاري مـ حديث أكس: أن طبد اهلل بيـ سيالم بؾغيف مؼيدم الـبيل 

د  ذنذا سذ ؼ  ذ ء الرجذؾ  ذ ء الؿذرأة وأ   القلذ»: ملسو هيلع هللا ىلص ق ل الـ لفلتاه, فسللف طـ أشقاء, 

 .«كزع القلد, وإذا س ؼ   ء الؿرأة   ء الرجؾ كزطت القلد

هيق  ملسو هيلع هللا ىلصففذا السمال الذي سلل طـف طبد اهلل بـ سالم, والجقاب الذي أجابف بف الـبل  

كظقير السيمال اليذي سيلل طـيف الحييرب, والجيقاب واحيد, وٓ سيقؿا إن كاكيت الؼصيية 
= 
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وجقب الغسؾ طؾك الؿرأة إذا أكزلت, وكذا الرجؾ  الحدـث دلقٌؾ طؾك

 ا.إذا أكزل, وحؽاه ابـ بطال وابـ الؿـذر والؿقفؼ وغقرهؿ إجؿاطً 

فال غسؾ طؾك واحد مـفؿا إجؿاًطا, ولق  يجد الرجؾ والؿرأة بؾاًل وإن لؿ 

 .وجد لذة اإلكزال

ولق كان سبؼ كقَمف اكتشار أو مالطبة أو كظر أو فؽر  -ا وإن لؿ يتحّؼؼف مـقًّ 

 .لؿ يجب الغسؾ اتػاًقا, ويطّفر ما أتاب مـ ثقبف أو بدكف -أو كحقه 

أن الؿرأة ترى ما يراه الرجؾ يف مـامف, كؿا يف تحقح   ؿ  ـدل طؾك

أي الؿـل بعد آستقؼاظ,  «ق ل: كعؿ إذا رأت الؿ ء» :(1/158البخاري )

ـّ شؼ ئؼ الرج ل»ويف رواية   .«ُه

 لؽ غالٌب مـ حال الـساء كالرجال.أن ذ و قف    ـدل طؾك

                                     = 
واحدة, والحرب هق طبد اهلل بـ سالم, فنكف سللف وهق طؾك ديـ القفقد, فلكسيل اسيؿف, 

وإن كاكتا قصتقـ والسمال واحد فيال بيد أن يؽيقن « جاء حرب مـ القفقد» وثقب ن ق ل:

 الجقاب كذلؽ.

ؿ إكؿا سللقا طـ الشبف, ولفذا وقع الجقاب بف وقاميت بيف الحجية, أهن وهذا ـدل طؾك 

 وزالت بف الشبفة.

: فؾقس بسبب صبقعل, وإكؿا سببف: الػاطؾ الؿختار اليذي ييلمر وأ   اإلذ  ر واإلــ ث

الؿؾؽ بف, مع تؼدير الشؼاوة والسيعادة, واليرزق, وإجيؾ, وليذلؽ جؿيع بيقـ هيذه 

ا رب, ذكر؟ يا رب, أكثك؟ فقؼضل ربؽ ما شاء, فقؼقل الؿؾؽ: ي»إربع يف الحديث 

 «.ويؽتب الؿؾؽ

 ې ې ۉ ۉ ۅ﴿وقد رد سبحاكف ذلؽ إلك محض مشقئتف يف ققلف تعالك:  

 ﴾ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ﴿ [49]الشقرى:  ﴾ى ې ې

 (.185... إلخ. الطرق الحؽؿقة )ص/[55]الشقرى: 
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 .مـ زطؿ أن مـل الؿرأة ٓ يربز وردٌّ طؾك

آستحقاِء لؿـ طرضت لف مسللةٌ ترَك   ؿ  أن  قف
(1)

. 

*** 
ـَْرة  -113 إِذا جؾس َبقـ » :ملسو هيلع هللا ىلصَق َل, َق َل َرُسقل اهلل  َوَطـ أبل ُهَر

َْرَبِع, ثؿ  َجَفَده   ؼد َوجب اْلُغْ ُؾ  ْٕ َوإِن لؿ » :ُ   ػؼ َطَؾْقِف. َزاد ُ  ؾؿٌ  «ُشَع ِف  ا

 .«ـُـِْزْل 

 

( يعقد لؾرجؾ, والضؿقر جؾس) :ققلفالضؿقر الؿسترت يف ققلف: )إِذا جؾس( 

 ( يعقد لؾؿرأة.َجَفَده )و (ُشَع ف البارز يف ققلف: )

َْرَبعِ  ْٕ َعب جؿع ُشعبة وهل الؼطعة مـ الشلء, ( ققلف: )ُشَع ِف  ا : ققؾالشُّ

 .الؿراد هـا يداها ورجالها

 : رجالها وفخذاها.وققؾ

وققؾ غقر ذلؽ .: ساقاها وفخذاهاوققؾ
(2)

. 

: َجَفد وأجفد أي بؾغ الؿشؼة, ـؼ لبػتح الجقؿ والفاء ققلف: )ثؿ  َجَفَده ( 

ها بحركتف, أو بؾغ جفده يف العؿؾ هبا ققؾ: معـاه كدَّ
(3)

. 

هَق طبارة َطـ آجتفاد يف إيالج الحشػة يف الػرج, َوهَق  :ق ل ابـ رجب

                                     
(, 1/195(, سيبؾ السيالم )1/999يـظر إرشاد الساري لشرح تحقح البخياري ) (1)

 ( بتصرف.1/83اإلحؽام شرح أتقل إحؽام ٓبـ قاسؿ )

 (.1/976كقؾ إوصار ) (2)

 (.1/976(, كقؾ إوصار )79معرفة طؾقم الحديث لؾحاكؿ )ص/ (3)
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 مِـ التؼاء الختاكقـ. - اأيًض  -الؿراد

: أن تغقب الحشػة يف الػرج فقصقر ال ؼ ء الخ  كقـق َل الَش  ِعل:  عـك 

الختان الِذي خؾػ الحشػة حذو ختان الؿرأة
(1)

.  

أن إيجاب الغسؾ ٓ يتققػ طؾك اإلكزال, بؾ يجب  الحدـث ـدل طؾك

بؿجرد مالقاة الختان الختان, وقد ذهب إلك ذلؽ جؿفقر الصحابة والتابعقـ 

خقيز مـداد أن إجؿاع الصحابة  ومـ بعدهؿ, بؾ حؽك ابـ طبد الرب طـ ابـ

ولقس ذلؽ طـدكا كذلؽ,  :ق لاكعؼد طؾك إيجاب الغسؾ مـ التؼاء الختاكقـ. 

إن آختالف يف هذا ضعقػ وأن الجؿفقر الذيـ هؿ الحجة  :ولؽـ  كؼقل

طؾك مـ خالػفؿ مـ السؾػ والخؾػ اكعؼد إجؿاطفؿ طؾك إيجاب الغسؾ 

ختان وهق الحؼ إن شاء اهللمـ التؼاء الختاكقـ ومجاوزة الختان ال
(2)

. 

: ُأجؿع طؾك وجقب الغسؾ متك غابت الحشػة يف الػرج, وق ل الـقوي

وإكؿا كان الخالف فقف لبعض الصحابة ومـ بعدهؿ, ثؿ اكعؼد اإلجؿاع طؾك 

ما ذكركا, وهؽذا قال ابـ العربل وترح أكف لؿ يخالػ يف ذلؽ إٓ داود
(3)

. 

أما التؼاء الختاكقـ فققجب الغسؾ, وهق كاإلجؿاع :وق ل ابـ تقؿقة
(4)

. 

وأترح الؿتؼدم,  «الؿ ء  ـ الؿ ء»لحديث  اوجعؾقا هذا الحديث كاسخً 

إذا جؾس بقـ شع ف  » :ملسو هيلع هللا ىلص قالت: قال رسقل اهلل  مـف حديث طائشة

                                     
 (.1/379فتح الباري ٓبـ رجب ) (1)

 (.93/113التؿفقد ) (2)

 (.4/45شرح الـقوي طؾك مسؾؿ ) (3)

 (.1/357شرح طؿدة الػؼف ) (4)
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(, 1/971رواه مسؾؿ ) «إربع, ثؿ  س  الخ  ُن الخ  َن  ؼد وجب الغ ؾ

إذا ج وز الخ  ن الخ  ن وجب » :( وتححف ولػظف طـده1/185والرتمذي )

. لتصريحف بلن مجرد مس الختان لؾختان مقجب لؾغسؾ, وقد ذكر «الغ ؾ

آثاًرا أخرى تدّل طؾك الـسخ «آطتبار»يف  االحازمل أيًض 
(1)

. 

*** 

الَؿْؼُ ذذري, َطذذـ  بذذـ أبذذل سذذعقدَوَطذذـ ط ذذد اهلل بذذـ طؿذذر, َطذذـ سذذعقد  -114

ـَْرة  أبل اْذَه ُقا بِِف إَِلذك َحذ ئِط » :ملسو هيلع هللا ىلصَأن ُثَؿ َ ة بـ ُأَث ٍل أسؾؿ, َ َؼ َل الـ  ِل  :ُهَر

 َرَواُه َأْحؿد. «بـل  َلٍن َ ُؿُروُه َأن ـْغَ  ؾ

 َوط د اهلل بـ طؿر اْلعؿرّي: ُتؽّؾؿ  ِقِف  ـ ق ؾ حػظف. 

ـَة ط د الراز , َطـ ط قد اهلل َوط د اهلل اْبـْل طؿر,  َوقد َرَواُه اْلَ ْقَفِؼّل  ـ ِرَوا

ـَْرة َو ِقف:  , َوَق َل «َوأ ره َأن ـْغَ  ؾ,   غ  ؾ»َطـ سعقد الَؿْؼُ ري, َطـ أبل ُهَر

 .«َهَذا الَحِدـث ِطـْد ُسْػَق ن, َطـ ط د اهلل َوط قد اهلل»الط َ َراكِّل: 

ـَْؿة  ِل َصِحقحف. اهُ َوَروَ   اْبـ ُخَز

: َأكف اْغ  ؾ, َوَلْقَس  ِقِف َأ ر الـ  ِل  ـِ ِحقَحْق  َلُف بذلؽ. ملسو هيلع هللا ىلصَو ِل الص 

                                     
(, كاسخ الحديث ومـسقخف ٓبـ 1/977(, آستذكار )9/79يـظر إوسط ) (1)

(, إطالم العالؿ 199 - 196(, آطتبار )ص/9/7(, الؿحؾك )47شاهقـ )ص/

(, 1/175(, طارضة إحقذي )134بعد رسقخف بـاسخ الحديث ومـسقخف )ص/

(, السقؾ الجرار 1/976(, كقؾ إوصار )45شرح ســ ابـ ماجف لؾسققصل )ص/

 (.1/67الؿتدفؼ طؾك حدائؼ إزهار )
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هق البستان, وجؿعف حقائط :الح ئط( )َح ئِط بـل  َلنٍ  :ققلف
(1)

. 

مشروطقة الغسؾ لؿـ أسؾؿ, وقد ذهب إلك القجقب  الحدـث ـدل طؾك

أحؿد بـ حـبؾ وأبق ثقر, وذهب الشافعل إلك أكف يستحب لف أن  امطؾؼً 

أجزأه القضقء, وأوجبف أبق حـقػة طؾك مـ أجـب  ايغتسؾ فنن لؿ يؽـ جـبً 

ولؿ يغتسؾ حال كػره, فنن اغتسؾ لؿ يجب
(2)

. 

بحديث الباب, وحديث ققس بـ طاتؿ   اح ج  ـ ق ل ب لقجقب  طؾؼً 

رواه الخؿسة إٓ ابـ ماجف,  .اء وسدرأن يغتسؾ بؿ ملسو هيلع هللا ىلصأكف أسؾؿ فلمره الـبل 

 .( وابـ السؽـ1/196( وابـ خزيؿة )4/45وتححف ابـ حبان )

(, 99/89لقاثؾة بآغتسال طـد الطرباين يف الؽبقر ) ملسو هيلع هللا ىلص وحديث أمره

(, ولعؼقؾ بـ أبل صالب 19/14) اولؼتادة الرهاوي طـد الطرباين يف الؽبقر أيًض 

 .ويف أساكقد الثالثة ضعٌػ  :الح  ظق ل طـد الحاكؿ يف تاريخ كقسابقر, 

وطييدم وجقبييف حتييك ولييق طؾييك مييـ   واحذذ ج الؼ ئذذؾ ب ٓسذذ ح  ب  طؾًؼذذ 

أ ذذ  طؾؿذذت أن اإلسذذلم » :(1/119أجـييب بالحييديث الييذي أخرجييف مسييؾؿ )

 .«ـفدم      ن ق ؾف

كؾ مـ  ملسو هيلع هللا ىلصبلكف لؿ يلمر الـبل واح ج الؼ ئؾقن ب ٓس ح  ب إٓ لؿـ أجـب 

دون بعض, فقؽقن  الؿا خّص بإمر بف بعًض  اأسؾؿ بالغسؾ, ولق كان واجبً 

ذلؽ قريـة تصرف إمر إلك الـدب, وأما وجقبف طؾك الؿجـب فؾألدلة 

                                     
 (.1/157(, الؿصباح الؿـقر يف غريب الشرح الؽبقر )5/195يـظر هتذيب الؾغة ) (1)

 (.1/975(, حاشقة ابـ طابديـ )1/974الؿغـل ) (,1/157يـظر إم ) (2)
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الؼاضقة بقجقبف: ٕهنا لؿ تػرق بقـ كافر ومسؾؿ
(1)

. 

والظاهر القجقب: ٕن أمر البعض قد وقع بف التبؾقغ,  :ق ل الشق  ين

: ٕكا كؼقل: قد كان هذا يف ام إمر لؿـ طداهؿ ٓ يصؾح متؿسؽً ودطقى طد

حؽؿ الؿعؾقم طـدهؿ, ولفذا فنن ثؿامة لؿا أراد اإلسالم ذهب فاغتسؾ, 

والحؽؿ يثبت طؾك الؽؾ بلمر البعض, وغاية ما فقف طدم العؾؿ بذلؽ وهق 

بالعدم القس طؾؿً 
(2)

. 

*** 
 ملسو هيلع هللا ىلصَوَطـ أبل سعقد اْلُخْدِرّي َرِضل اهلل َتَع َلك َطـُف َأن َرُسقل اهلل  -115

ـَْقِم اْلُجُؿَعة َواِجٌب َطَؾك  ؾِّ  ح ؾؿٍ »َق َل:   ُ   ػؼ َطَؾْقِف. «ُغْ ؾ 

 

 .القاجب هـا بؿعـك الػرض الالزم كؿا هق إتؾ :ققؾ)َواِجٌب(  :ققلف

  .الؿراد بف آستحباب :وققؾ

: فاحَتؿَؾ: واجٌب ٓ يجزئ غقره, وواجب يف إخالق, ق ل الش  عل 

وواجب يف آختقار ويف الـظافة وكػل تغقر الريح طـد اجتؿاع الـاس, كؿا 

يؼقل الرجؾ لؾرجؾ: وجب حؼؽ طؾل إذ رأيتـل مقضعا لحاجتؽ, وما أشبف 

                                     
(,, اليدراري الؿضيقة شيرح 9/68( التؾخقص الحبقير )1/111يـظر معالؿ الســ ) (1)

(, 3/183(, تحػييية إحيييقذي )1/981(, كقيييؾ إوصيييار )1/56اليييدرر البفقييية )

 (.31/955الؿقسقطة الػؼفقة الؽقيتقة )

( بتصيرف. واكظير مرطياة الؿػياتقح 1/989(, كقؾ إوصيار )1/77السقؾ الجرار ) (2)

 (.9/941شرح مشؽاة الؿصابقح )
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هذا, فؽان هذا أولك معـققف لؿقافؼة ضاهر الؼرآن يف طؿقم القضقء مـ 

يف  ملسو هيلع هللا ىلصصقص الغسؾ مـ الجـابة, والدٓلة طـ رسقل اهلل إحداث, وخ

اغسؾ يقم الجؿعة أيًض 
(1)

. 

وكذا قال الخطابل
(2)

 .وغقره, وسقل ي 

أي طؾك كؾ بالغ, ٕن آحتالم أحد صرق )َطَؾك  ؾِّ  ح ؾٍؿ(  :ققلف

معرفة البؾقغ, وخّصف بالذكر دون غقره لؽقكف الغالب
(3)

. 

هذا القجقب يختص بالبالغ وٓ يدخؾ فقف الصبل,  :ق ل ابـ رجب

مـ الصبقان, كؿا  االؾفؿ, إٓ طؾك رأي مـ أوجب الصالة طؾك مـ بؾغ طشرً 

هق ققل صائػٍة مـ أتحابـا, فنهنؿ اختؾػقا يف وجقب الجؿعة طؾقف, ولفؿ فقف 

: ٓ يجبأصحفؿ وجفان, 
(4)

. 

جقبف ثلثة ولؾعؾؿ ء يف ومشروطقة غسؾ الجؿعة,  الحدـث ـدل طؾك

: الـػل واإلثبات والتػصقؾ بقـ مـ بف رائحة يحتاج إلك إزالتفا فقجب أققال

طؾقف ومـ هق مستغـ طـف, فقستحب لف, هذا بعد أن حؽك الخطابل وغقره 

 يف تحة الصالة, وأهنا تصح بدوكف. ااإلجؿاع طؾك أن الغسؾ لقس شرصً 

                                     
(. واكظييير تلوييييؾ مختؾيييػ الحيييديث 8/696) -ميييع إم  -اخيييتالف الحيييديث  (1)

 (.988)ص/

 (.1/156معالؿ الســ ) (2)

 (.9/5(, طقن الؿعبقد )1/186اكظر الؿـتؼك شرح الؿقصل ) (3)

(, 9/478(. واكظيير شييرح تييحقح البخيياري ٓبييـ بطييال )8/97فييتح البيياري لييف ) (4)

 (.6/155طؿدة الؼاري )
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طـ بعض الصحابة, وحؽل  فروي وجقبف طـ صائػة مـ السؾػ, حؽقه

 وابـ خزيؿة, وبف قال أهؾ الظاهر.طـ الحسـ البصري ومالؽ 

 يضا طـ أبل هريرة وطؿار وغقرهؿا.وحؽاه ابـ الؿـذر أ

 وحؽاه ابـ حزم طـ طؿر وجؿع مـ الصحابة ومـ بعدهؿ. 

وذهب جؿفقر العؾؿاء إلك أكف مستحب
(1)

. 

بقاجب, وذكر  أكثر العؾؿاء طؾك أكف يستحب ولقس :ق ل ابـ رجب

أن العؿؾ طؾك ذلؽ طـد أهؾ العؾؿ مـ  (9/369) «كتابف»الرتمذي يف 

الصحابة ومـ بعدهؿ, وهذا الؽالم يؼتضل حؽاية اإلجؿاع طؾك ذلؽ
(2)

.  

بالحديث الذي أورده الؿصـػ يف هذا  اس دل إولقن طؾك وجقبف

الباب, وبلحاديث أخرى يف بعضفا إمر بف, ويف بعضفا أكف حؼ طؾك كؾ 

 مسؾؿ, والقجقب َيثبُت بلقّؾ مـ هذا. 

 ـ تقضل  لح ـ القضقء ثؿ »بحديث:  واح ج  ـ ق ل بعدم القجقب

ثة أتك الجؿعة   س ؿع وأكصت غػر لف    بقـ الجؿعة إلك الجؿعة وزـ دة ثل

 ( مـ حديث أبل هريرة.9/588أخرجف مسؾؿ يف تحقحف ) «أـ م

 :ق ل الؼرص ل يف تؼرـر آس دٓل بفذا الحدـث طؾك آس ح  ب    لػظف

                                     
(, إخبار 3/939(, إكؿال الؿعؾؿ )9/99(, الؿحؾك )1/943يـظر معالؿ الســ ) (1)

(, شيرح 37أهؾ الرسقخ يف الػؼف والتحديث بؿؼيدار الؿـسيقخ ميـ الحيديث )ص/

 (.1/995ٕوصار )(, كقؾ ا6/133تحقح مسؾؿ لؾـقوي )

 (.5/341فتح الباري ٓبـ رجب ) (2)
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طؾقف الثقاب الؿؼتضل لؾصحة, يدلُّ طؾك أن  اذكر القضقء وما معف مرتبً 

القضقَء كاٍف 
(1)

 . 

إكف مـ أققى ما اسُتدل بف طؾك طدم فرضقة الغسؾ يقم  :وق ل ابـ حجر

الجؿعة
(2)

.  

لؽـف ق ل يف   ح ال  ري
(3)

لقس فقف كػل الغسؾ, وقد ورد مـ وجف آخر  :

فقحتؿؾ أن يؽقن ذكر القضقء لؿـ تؼدم  « ـ اغ  ؾ»يف الصحقح بؾػظ: 

 غسؾف طؾك الذهاب فاحتاج إلك إطادة القضقء.

و ـ » بحديث سؿرة أ ي لؼقلف فقف: واح جقا أـض  لعدم القجقب

فدل طؾك اشرتاك الغسؾ والقضقء يف أتؾ الػضؾ  «اغ  ؾ   لغ ؾ أ ضؾ

 وطدم تحّتؿ الغسؾ.

أن طؿر بقـا هق قائؿ يف الخطبة يقم الجؿعة إذ دخؾ  وبؿ  ورد طـ ابـ طؿر

رجؾ مـ الؿفاجريـ إولقـ, فـاداه طؿر: أّيُة ساطٍة هذه؟ فؼال: إين ُشغؾت 

أكؼؾب إلك أهؾل حتك سؿعت التلذيـ فؾؿ أزد طؾك أن تقضلُت, قال: فؾؿ 

 .!. متػؼ طؾقف؟كان يلمر بالغسؾ ملسو هيلع هللا ىلصوقد طؾؿَت أن رسقل اهلل  اوالقضقَء أيًض 

فعؾف, وأقره  -وهق طثؿان بـ طػان  - : وجف الدٓلة أن الرجؾق ل الـقوي

ا لؿا طؿر, ومـ حضر ذلؽ الجؿع, وهؿ أهؾ الحّؾ والعؼد, ولق كان واجبً 

                                     
 (.9/479الؿػفؿ ) (1)

 (.9/67التؾخقص الحبقر ) (2)

(3) (9/369.) 
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تركف وٕلزمقه بف
(1)

 إلك غقر ذلؽ مـ إدلة. .

: بؾ هذه الؼصة دلقؾ طؾك القجقب: ٕن إكؽار طؿر لؽـ ق ل الؿقج قن

طؾك رأس الؿـرب يف ذلؽ الجؿع طؾك مثؾ ذلؽ الصحابل الجؾقؾ, وتؼرير 

جؿع الحاضريـ الذيـ هؿ جؿفقر الصحابة لؿا وقع مـ ذلؽ اإلكؽار, مـ 

ة بلن القجقب كان معؾقما طـد الصحابة, ولق كان إمر أطظؿ إدلة الؼاضق

طـدهؿ طؾك طدم القجقب لؿا طّقل ذلؽ الصحابل يف آطتذار طؾك غقره, 

 !؟فلي تؼرير مـ طؿر ومـ حضر بعد هذا

طؾك أكف يحتؿؾ أن يؽقن قد اغتسؾ يف أول الـفار, لؿا ثبت يف تحقح 

مقلك طثؿان أن طثؿان لؿ يؽـ يؿضل طؾقف يقم  ( طـ حؿران1/957مسؾؿ )

حتك يػقض طؾقف الؿاء, وإكؿا لؿ يعتذر لعؿر بذلؽ كؿا اطتذر طـ التلخر: 

 ٕكف لؿ يتصؾ غسؾف بذهابف إلك الجؿعة.

أهنا محؿقلة طؾك الـدب,  وأج بقا طـ إح دـث ال ل صرح  قف  ب ٕ ر

ة, والجؿع بقـ إدلة ما والؼريـة الصارفة طـ القجقب هذه إدلة الؿتعاضد

 أمؽـ هق القاجب, وقد أمؽـ هبذا. 

, فالؿراد أكف متلكد يف حؼف, كؿا يؼقل وأ   ققلف: واجب, وققلف: حؼ

الرجؾ لصاحبف: حؼؽ طؾل, ومقاتؾتؽ حؼ طؾل, ولقس الؿراد القجقب 

 .ن ذلؽ متلكد حؼقؼ بلن ٓ يخؾ بفالؿتحتؿ الؿستؾزم لؾعؼاب, بؾ الؿراد أ

 ا: إكؿا ُيصار إلقف إذا كان الؿعارض راجحً بـ دققؼ العقد وق لواس ضعػف ا

                                     
 (.6/133شرح تحقح مسؾؿ لؾـقوي ) (1)
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 ـ تقضل ـقم »يف الدٓلة طؾك هذا الظاهر, وأققى ما طارضقا بف حديث: 

وٓ يؼاوم سـده سـد هذه إحاديث -أ ي بعد هذا  - «الجؿعة
(1)

. 

وغقرهؿا مـ  «الصحقحقـ»إحاديث الصحقحة الثابتة يف  :لؽـ ق ل إل  ين

صريؼ جؿاطة مـ الصحابة قاضقة بقجقب الغسؾ لؾجؿعة, ولؽـف ورد ما يدل 

, فقجب ايؼقي بعضف بعًض  «الســ»طؾك طدم القجقب أيضا طـد أتحاب 

بقـ إحاديث, وإن  اتلويؾف طؾك أن الؿراد بالقجقب تلكقد الؿشروطقة: جؿعً 

ل طؾك ترفف كؿا كحـ ٓ يصرف طـ معـاه إٓ إذا ورد ما يد «واجب»كان لػظ 

بصدده, لؽـ الجؿع مؼدم طؾك الرتجقح ولق كان بقجف بعقد
(2)

. 

وهق  :هق آغتسال لفا: لؼقة أدلة مـ قال بذلؽ, قال ابـ الؼقؿ وإحقط

, ووجقبف أققى مـ وجقب القتر, وقراءة البسؿؾة يف الصالة, اأمر ممكد جدً 

ووجقب القضقء مـ مس الـساء, ووجقب القضقء مـ مس الذكر, ووجقب 

القضقء مـ الؼفؼفة يف الصالة, ووجقب القضقء مـ الرطاف, والحجامة 

يف التشفد إخقر, ووجقب الؼراءة  ملسو هيلع هللا ىلصوالؼلء, ووجقب الصالة طؾك الـبل 

طؾك الؿلمقم
(3)

. 

 :يف وقت آغ   ل طؾك ثلثة أققال   ؿ  اخ ؾػ العؾؿ ء أـًض 

اشرتاط آتصال بقـ الغسؾ والرواح إلك الجؿعة, وإلقف ذهب  :إول

 مالؽ. 

                                     
 (.1/159يـظر إحؽام إحؽام ) (1)

 (.89إجقبة الـافعة طـ أسئؾة لجـة مسجد الجامعة )ص/ (2)

 (.1/365زاد الؿعاد ) (3)
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طدم آشرتاط, لؽـ ٓ يجزئ فعؾف بعد تالة الجؿعة, ويستحب  الث ين:

 تلخقره إلك الذهاب, وإلقف ذهب الجؿفقر. 

الغسؾ طؾك تالة الجؿعة بؾ لق اغتسؾ قبؾ أكف ٓ يشرتط تؼديؿ  الث لث:

الغروب أجزأ طـف, وإلقف ذهب داود, وكصره ابـ حزم, واستبعده ابـ دققؼ 

العقد, وقال: يؽاد ُيجزم ببطالكف, وادطك ابـ طبد الرب اإلجؿاع طؾك أن مـ 

 .اغتسؾ بعد الصالة لؿ يغتسؾ لؾجؿعة

م الجؿعة, لؽـ بإحاديث التل أصؾؼ فقفا يق واس دل الجؿفقر وداود

استدل الجؿفقر طؾك طدم آجتزاء بف بعد الصالة بلن الغسؾ إلزالة الروائح 

الؽريفة, والؿؼصقد طدم تلذي الحاضريـ, وذلؽ ٓ يتلّتك بعد إقامة الجؿعة
(1)

. 

*** 
ذْقَم »: ملسو هيلع هللا ىلصَق َل َرُسقل اهلل  :َوَطـ اْلح ـ, َطـ َسُؿَرة َق َل  -116 ـَ ذل   ذـ َتَقض 

َرَواُه َأْحؿذد, َوَأُبذق َداُود,  «وكِْعَؿْت, َو ذـ اْغ  ذؾ   لغ ذُؾ أ ضذُؾ اْلُجُؿَعة   ف  

َحذِدـث ح ذـ, َوَرَواه َبعُضذفؿ: طذـ َقَ ذ َدة, َطذـ »َوالـ َ  ئِّل, َوال ِّْرِ ِذّي َوَقذ َل: 

 .«َهَذا الَحِدـث ُ ْرسًل  ملسو هيلع هللا ىلصاْلح ـ, َطـ الـ  ِل 

 

( وكعؿْت ) :ققلفأخذ, و ( أي فبالسـة  ف ققلف: ) ققلف: )  ف  وكِْعَؿْت(

                                     
(, الؿحؾييك 9/115(, اإلفصيياح )14/151(, التؿفقييد )5/36يـظيير آسييتذكار ) (1)

(, بؾغيية السييالؽ 1/995(, كقييؾ إوصييار )1/115(, إحؽييام إحؽييام )9/99)

(1/331.) 
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يريد بف: كعؿت الَخصؾة, وإكؿا ضفرت التاء التل هل طالمة التلكقث إلضؿار 

 .السـّة أو الخصؾة

َؿَؽ وق ل ابـ ق ق ة : هل بػتح الـقن والتاء وتسؽقـ الؿقؿ, طؾك معـك: وكَعَّ

 .اهلل, وإقرب إول

: فبفا والع  ة تؼقل: إن فعؾَت كذا فبفا وكعؿْت بالتاء, ق ل ثعؾب: ـؼ ل

وكعؿْف وتؼػ بالفاء
(1)

. 

أحُد أدّلة  اطدم وجقب الغسؾ, وهق كؿا طرفَت سابؼً  الحدـث دلقؾ طؾك

 !بؾ ذهب بعضفؿ إلك أكف كاسخ ٕحاديث القجقب الجؿفقر,

أحاديث القجقب أتح وأققى, والضعقػ ٓ  لؽـ ق ل ابـ الجقزي:

يـسخ الؼقي
(2)

.  

 ًٓ وهق أكف كقػ ُيػّضؾ الُغسؾ وهق سـة طؾك القضقء وهق  إٓ أن  قف سما

  ا؟فريضة, والػريضة أفضؾ إجؿاطً 

أكف لقس التػضقؾ طؾك القضقء كػسف, بؾ طؾك القضقء الذي  والجقاب:

ٓ غسؾ معف, كلكف قال: مـ تقضل واغتسؾ ففق أفضؾ مؿـ تقضل فؼط
(3)

. 

 :ق ل ابـ دققؼ العقد...( .)َحِدـث ح ـ, َوَرَواه َبعُضفؿ: طـ َقَ  َدة :ققلف

مـ يحؿؾ رواية الحسـ طـ سؿرة طؾك آتصال يصّحح هذا الحديث, وهق 

                                     
(, الؿـتؼييك شييرح الؿقصييل 3/199يـظيير كشييػ الؿشييؽؾ مييـ حييديث الصييحقحقـ ) (1)

 (.3/95(, شرح السققصل لســ الـسائل )1/186)

 (.6/153طؿدة الؼاري )يـظر  (2)

 (.1/196سبؾ السالم ) (3)
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 .مذهب طؾل بـ الؿديـل, كؿا كؼؾف طـف البخاري والرتمذي والحاكؿ وغقرهؿ

 .العؼقؼة, وهق ققل البزار وغقره : لؿ يسؿع مـف إٓ حديثوققؾ

, وإكؿا يحدث مـ كتابفا: لؿ يسؿع مـف شقئً وققؾ
(1)

. 

ُأطّؾ بؿا وقع مـ الخالف يف سؿاع الحسـ مـ سؿرة  :وق ل الشق  ين

 .ولؽـف قد حسـف الرتمذي

أكف قد روي مـ حديث أبل هريرة وأكس وأبل سعقد  وـؼّقي هذا الحدـث

 .وابـ طباس وجابر كؿا حؽك ذلؽ الدارقطـل

 .ويف الباب طـ أبل هريرة وطائشة وأكس :ق ل ال ر ذي

 حديث ابـ طباس وأكس وأبل سعقد وجابر. وأخرجف البقفؼل مـ

 ـ تقضل »ا: ما أخرجف مسؾؿ مـ حديث أبل هريرة مرفقطً   وـؼّقـف أـًض 

ـقم الجؿعة  لح ـ القضقء ثؿ أتك يف الجؿعة   س ؿع وأكصت غػر لف    بقـ 

طؾك القضقء يف هذا  ملسو هيلع هللا ىلص, فنن اقتصاره «الجؿعة إلك الجؿعة وزـ دة ثلثة أـ م

غ ؾ ـقم » :طدم وجقب الغسؾ فقجب تلويؾ حديث الحدـث ـدل طؾك

بحؿؾف طؾك أن الؿراد بالقجقب تلكقد  «الجؿعة واجب طؾك  ؾ  ح ؾؿ

ٓ يصرف طـ معـاه  «واجب»ا بقـ إحاديث وإن كان لػظ الؿشروطقة جؿعً 

إٓ إذا ورد ما يدل طؾك ترفف كؿا فقؿا كحـ بصدده, لؽـ الجؿع مؼدم طؾك 

عقدالرتجقح ولق كان بقجف ب
(2)

. 

                                     
 (.3/49اإلمام ) (1)

 (.74السقؾ الجرار الؿتدفؼ طؾك حدائؼ إزهار )ص/ (2)
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وحّسـف إلباين يف كثقٍر مـ كتبف
(1)

. 

*** 
َ  َن ـْغ َ ؾ  ـ َأربٍع:  ـ الَْجـَ بَة,  ملسو هيلع هللا ىلصَأن الـ  ِل » :َوَطـ َط ئَِشة  -117

ـَْقَم الُْجُؿَعة, َو ـ الْحج َ ة, َو ـ َغ ؾ الَْؿقِّت َرَواُه َأبُق َداُود َوَهَذا لَػظف,  «َو

اَرُقطْـِّل, َوابْـ  ـَْؿة, َوالَْح  ِؿَوالد  َوإِْسـَ ده َطَؾك َشرط ُ  ؾؿ, َوَرَواُه اإِلَ  م  ,ُخَز

 .«ـُْغ َ ؾ  ـ َأربع» :َأْحؿد َولَػظف َق َل 

ـُخّرجُف, » :َوَق َل ال قفؼل ُرَواة َهَذا الَحِدـث  ؾفؿ ثَِؼ ت, َوَتر ف ُ  ؾؿ َ ؾؿ 

ٓ  لطعـ بعض اْلحػ ظ  ِقفِ  َٓ ُأَراُه َتر ف إِ  .«َو

ـَة ُ صعب بـ شقَ ة:   .«َرَوى َأَح ِدـث َ ـَ  ِقر»َوَق َل اإِلَ  م َأْحؿد  ِل ِرَوا

 

ـَة ُ صعب بـ شقَ ة:  :ققلف َرَوى َأَح ِدـث »)َوَق َل اإِلَ  م َأْحؿد  ِل ِرَوا

 امصعب بـ شقبة الؿؽل الحجبل, وقد ضّعػف أيًض  :مصعب هذا هق («َ ـَ  ِقر

                                     
 (.1/168(, مشؽاة الؿصابقح )494رياض الصالحقـ )ص/تحؼقؼ مـفا  (1)

 ـ ج ء  ذـؽؿ الجؿعذة:  ؾقغ  ذؾ.  ؾؿذ   ذ ن الشذ  ء طـ حديث ) ق ل إل  ين:   ئدة

ـ  رسقل اهلل! أ رتـ  ب لغ ؾ لؾجؿعة, وقد ج ء الش  ء وكحـ كجد ال ذرد؟  ؼذ ل:  قؾـ :

(: مقضيقع هبيذا التؿيام, أخرجيف  ـ اغ  ؾ   ف  وكعؿت, و ـ لؿ ـغ  ؾ:  ل حذرج

( طـ الػضؾ بـ الؿختار طـ أبان طـ أكيس قيال: 394/1)ق « الؽامؾ»ابـ طدي يف 

طامية حديثيف مؿيا ٓ » وقذ ل:هيذا,  ... فذكره, يف ترجؿية الػضيؾ :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسقل اهلل 

 «.يتابع طؾقف: إما إسـاًدا وإما متـًا

سؾسيؾة إحادييث «. أحاديثيف مـؽيرة, يحيدث بإباصقيؾ» وق ل  قف أبق ح تؿ: قؾت:

 (.11/335الضعقػة والؿقضقطة )
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أبق زرطة وأبق حاتؿ والبخاري والـسائل والدارقطـل
(1)

.  

حديث مصعب ضعقػ, فقف ِخصاٌل, لقس العؿؾ طؾقف :وق ل أبق داود
(2)

.  

 .وطؾك هذا فالحديث ضعقٌػ 

أن الغسؾ مشروع لفذه إربع, أما الغسؾ مـ الجـابة  الحدـث ـدل طؾك

 .. وأما غسؾ الجؿعة فؼد تؼدمافؼد تؼدم وسقل ي أيًض 

: هق سـة, لؽـ لؿ يصح فقف شلء, وجاء يف وأ   الغ ؾ  ـ الحج  ة  ؼقؾ

 صؾك  ملسو هيلع هللا ىلص اح جؿ رسقل اهلل» :(1/986حديث أكس يف ســ الدارقطـل )

وسـده ضعقػ فقف تالح بـ مؼاتؾ  «ولؿ ـ قضل ولؿ ـزد طؾك غ ؾ  ح جؿف

ولقس بالؼقي
(3)

. 

والجؿع مؿؽـ بحؿؾ الغسؾ طؾك الـدب وٓ يـايف الـدَب  :ق ل الشق  ين

الرتُك يف بعض إحقال
(4)

. 

 ؼد اخ ؾػ الـ س يف ذلؽ طؾك أققال وأ   الُغ ؾ  ـ َغ ؾ الؿقت
(5)

:  

                                     
(, 4/195(, مقييزان آطتييدال )98/39يـظيير هتييذيب الؽؿييال يف أسييؿاء الرجييال ) (1)

 (.15/169هتذيب التفذيب )

أبيييل داود سيييــ (. وضيييعػف إلبييياين يف ضيييعقػ 3164( رقيييؿ )3/179السيييــ ) (2)

 ( وغقره.1/139)

 (.1/999(, كقؾ إوصار )1/196يـظر سبؾ السالم ) (3)

 (.1/77السقؾ الجرار الؿتدفؼ طؾك حدائؼ إزهار ) (4)

(, مختصيير اخييتالف 3/969(, مصييـػ ابييـ أبييل شييقبة )5/351يـظيير إوسييط ) (5)

(, 5/144(, الؿجؿييقع )5/31(, مختصيير إحؽييام لؾطقسييل )1/189العؾؿيياء )

 (.1/997كقؾ إوصار )
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روي طـ طؾل وأبل هريرة أن مـ غّسؾ الؿقَت وجب طؾقف الُغسؾ:  -1

 ـ » ا:( مرفقطً 87السابؼ برقؿ ) أبل هريرة  لفذا الحديث, ولحديث

لْ  ؾ َ قًِّ    ؾقغ  ْؾ, َو ـ حؿؾف َ ؾَقَ َقض  رواه َأحؿد, وأبق داود, وابـ  .«غ  

 ماجف, والتِّرمذي وحّسـف, وهق حديث مختؾػ فقف, وإكثر طؾك تضعقػف.

ذهب مالؽ وأتحاب الشافعل إلك أكف مستحب وحؿؾقا إمر طؾك  -9

ذا غّ ؾ ؿقه: إكف   ؾؿ لقس طؾقؽؿ يف َغ ؾ  ق ؽؿ ُغ ؾ إ»الـدب: لحديث: 

أخرجف  « م ـ ص هر, وإن الؿ ؾؿ لقس بـجس,  ح  ؽؿ أن تغ ؾقا أـدـؽؿ

هذا ضعقػ والحؿؾ فقف طؾك أبل شقبة كؿا أضـ, » :( وقال1/457البقفؼل )

ـُ طباس مرفقطا ـُ حجر .«وروى بعَضف مـ وجف آخر اب وحّسـ إسـاده اب
(1)

. 

مـ يغتسؾ ومـا مـ ٓ كـا كغسؾ الؿقت, فؿـا » ولؼقل ابـ طؿر 

والخطقب يف تاريخ بغداد  (191الدار قطـل يف الســ )أخرجف  «يغتسؾ

ـُ حجر إسـاَده5/494) ( مـ حديث طؿر, وتّحح اب
(2)

.  

ولخرب أسؿاء بـت طؿقس امرأة أبل بؽر الصديؼ أهنا غسؾت أبا بؽر حقـ 

إن هذا يقم »تقيف ثؿ خرجت فسللت مـ حضرها مـ الؿفاجريـ فؼالت: 

. رواه مالؽ يف الؿقصل «ديد الربد وأكا تائؿة ففؾ طؾل مـ غسؾ قالقا: ٓش

 ( وهق حسـ.1/993)

وهذا ٓ َيْؼُصر طـ ترف إمر طـ معـاه الحؼقؼل الذي  :ق ل الشق  ين

                                     
 (.1/939التؾخقص الحبقر ) (1)

 (.1/138الؿصدر كػسف ) (2)
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هق القجقب إلك معـاه الؿجازي أطـل آستحباب, فقؽقن الؼقل بذلؽ هق 

مستحسـالحؼ: لؿا فقف مـ الجؿع بقـ إدلة بقجف 
(1)

.  

 : وإكؿ  لؿ كؼؾ بف لحدـثقـضاهر إمر يػقد القجقب,  :وق ل إل  ين

لقس طؾقؽؿ يف غ ؾ  ق ؽؿ غ ؾ إذا »ققلف تؾك هلل طؾقف وسؾؿ:  إول:

. أخرجف «غ ؾ ؿقه,  نن  ق ؽؿ لقس بـجس,  ح  ؽؿ أن تغ ؾقا أـدـؽؿ

 الح  ؿ:وق ل ( مـ حديث ابـ طباس 3/398( والبقفؼل )1/386الحاكؿ )

 ووافؼف الذهبل! «تحقح طؾك شرط البخاري»

ٕن فقف طؿرو  :«التؾخقص»يف  ق ل الح  ظوإكؿا هق حسـ اإلسـاد كؿا 

بعد أن ساق أققال  «الؿقزان»كػسف يف  وقد ق ل الذه لبـ طؿرو, وفقف كالم, 

 .«حديثف تالح حسـ»إئؿة فقف: 

يغتسؾ ومـا مـ الؿقت, فؿـا مـ كـا كغسؾ » ققل ابـ طؿر  الث ين:

( بنسـاد 5/494( والخطقب يف تاريخف )191أخرجف الدار قطـل ) «يغتسؾ ٓ

تحقح كؿا قال الحافظ, وأشار إلك ذلؽ اإلمام أحؿد, فؼد روى الخطقب 

طـف أكف حض ابـف طبد اهلل طؾك كتابة هذا الحديث
(2)

. 

 :: ٓ يجب وٓ يستحب: لحديثق ل الؾقث وأبق حـقػة وأصح بف -3

طؾقؽؿ يف َغ ؾ  ق ؽؿ ُغ ؾ إذا غ ؾ ؿقه:  نن  ق ؽؿ لقس بـجس, لقس »

ا ( مرفقطً 1/543أخرجف الحاكؿ يف الؿستدرك ) « ح  ؽؿ أن تغ ؾقا أـدـؽؿ

                                     
 (.1/998ؾ إوصار )كق (1)

 (.71أحؽام الجـائز )ص/ (2)
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هذا حديث تحقح طؾك شرط البخاري, ولؿ  :مـ حديث ابـ طباس, وقال

 يخرجاه.

 ـ غّ ؾ »رفض لحديث مختؾػ فقف طؾك محؿد بـ طؿرو بلساكقد  و قف

: ٓ يصح رفعفوق ل وتّحح البقفؼل وقػف .« ؾقغ  ؾ   ق ً 
(1)

.  

ٓ تـجِّ قا  قت  ؿ:  نن » :ملسو هيلع هللا ىلص: قال رسقل اهلل ولحدـث ابـ ط  س ق ل

(, والحاكؿ 9/75أخرجف الدارقطـل ) « وٓ  ق ً   الؿ ؾؿ لقس بـجس حق  

 .تحقح طؾك شرط الشقخقـ, ولؿ يخرجاه :وق ل( 1/549)

 (.143ٓ تؼقلقا: هؿ كجس. وسقل ي شرحف برقؿ ) :و عـ ه

طـ طائشة قالت:  :(9/469ولؿا روى ابـ أبل شقبة يف الؿصـػ )

ُأوذن سعد بجـازة سعقد بـ زيد وهق بالبؼقع فجاءه فغسؾف وكػـف وحـطف, ثؿ »

أتك داره فصؾك طؾقف, ثؿ دطا بؿاء فاغتسؾ, ثؿ قال: لؿ أغتسؾ مـ غسؾف ولق 

«أو ما مسستف, ولؽـل أغتسؾ مـ الحرّ  كان كجسا ما غسؾتف
(2)

. 

 .هق الؼقل الثاين: لؼقة أدلتف وكثرهتا, واهلل أطؾؿ والراجح

 

  

                                     
 (.3/398الســ الؽربى ) (1)

أن العييالؿ إذا طؿييؾ طؿييال يخشييك أن  يف هذذذا إثذذر   ئذذدة ح ذذـة وهذذل: قذذ ل العقـذذل: (2)

يؾتبس طؾك مـ رآه يـبغل لف أن يعؾؿفؿ بحؼقؼة إمر لئال يحؿؾقه طؾك غقير محؿؾيف. 

 (.8/38طؿدة الؼاري )
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 َباب َأِحَكام اْلَحدث اْلَأْكَبرُ-11
َأن َرُسقل اهلل »: َطـ ط د اهلل بـ َسؾَؿة, َطـ َطؾل بـ أبل َص لب  -118

ـَْحُج ُُف َ  َن ـخرج  ـ الَْخَلء,  قؼرئـ   ملسو هيلع هللا ىلص ـَلُْ ؾ َ عـ  الؾ ْحَؿ, َولؿ ـؽـ   -اْلُؼْرآَن َو

َرَواُه َأْحؿد َوَأبُق َداُود َوَهَذا  .«َطـ الُْؼْرآن َشْلٌء, لَقَْس الَْجـَ بَةَ  -َأو َق َل: ـحُجُزُه 

الُْؼْرآَن ـُؼرئـ   ملسو هيلع هللا ىلصَ  َن َرُسقُل اهلل »لَػظف, َوابْـ َ  َجف َوالـ َ  ئِّل, َوال ِّْرِ ِذّي َولَػظف: 

َوَرَواُه ابْـ  ,«َحِدـث ح ـ َصِحقح»َوَق َل:  .« َطَؾك  ؾ َح ٍل َ   لؿ ـؽـ ُجـُ ً 

 ح َ ن, َوالَْح  ِؿ َوَصححُف.

ـ َحِدـث َطؾلٍّ َهَذا وـضّعػ َأ ر ط د اهلل  َوذ ر الْخط بِّل َأن َأْحؿد َ  َن ـقهِّ

 .بـ َسؾَؿة

ـَ ِ ـْفُ َ   أحّدث »َوَق َل ُشْع َُة بـ الْحج  ج:   .«بَِحِدـٍث أح 

 

: أتؾ اْلَجـَاَبة اْلبعد, َوَكَلكَُّف مـ َقْقلؽ: جاكبت ق ل َبعضفؿ )الجـ بة( :ققلف

: اْلَجـَاَبة. ولؾغربة: ُجـُب, َولَذلِؽ َق ُلقا لؾغرـبالرجؾ إذا َأكت قطعتف وباطدتف. 

 : كعؿ اْلَؼْقم هؿ لَِجار اْلَجـَاَبة َأي: لَِجار الغربة. ـؼ ل

لؿجاكبتف الـَّاس َوبعده مِـُْفؿ َومـ الطََّعام  اَفُسؿل الـاكح َما لؿ يْغَتسؾ جـبً 

 لبعده مـ طشقرتف ووصـف. اَحتَّك يْغَتسؾ. َكَؿا ُسّؿل اْلَغِريب جـبً 

اْلُؿذكر والؿمكث َواْلجؿع  ,رجؾ جـب َواْمَرَأة جـب وققم جـب :وـؼ ل

َواْلَقاحد فِقِف َسَقاء
(1)

. 

                                     
(, هتيذيب الؾغية 1/971(, جؿفرة الؾغة )9/369يـظر غريب الحديث ٓبـ قتقبة ) (1)

(11/81.) 
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أن الجـب ٓ يؼرأ الؼرآن, وقد ذهب إلك تحريؿ قراءة  طؾكالحدـث ـدل 

الؼرآن طؾك الجـب الحـػقة والشافعقة والحـابؾة وهق مذهب مالؽ, وأجازه 

ققم مـفؿ ابـ طباس والطربي وابـ الؿـذر وداود
(1)

.  

بحديث الباب, وحديث ابـ طؿر الذي سقل ي بعد  اح ج الؼ ئؾقن ب ل حرـؿ

  هذا الحديث,
ٌّ
.. .بقضقء فؿضؿض وحديث أبل الغريػ قال: ُأ ي طؾل

هذا » , ثؿ قرأ شقئا مـ الؼرآن, ثؿ قال:«تقضل ملسو هيلع هللا ىلصهؽذا رأيت رسقل اهلل »ثؿ قال: 

 (.9/995يف الؿسـد ) أخرجف أحؿد «لؿـ لقس بجـب  ل   الجـب  ل, وٓ آـة

حديث الباب ضعقٌػ, ثؿ إكف لقس فقف ما يدل طؾك التحريؿ:  وأجقب بلن

ؽً  ملسو هيلع هللا ىلصٕن غايتف أن الـبل   اترك الؼراءة حال الجـابة, ومثؾف ٓ يصؾح متؿسَّ

؟لؾؽراهة, فؽقػ ُيستدّل بف طؾك التحريؿ
(2)

.  

ٓ يصؾح  -كؿا سقل ي بعد هذا الحديث  - وأما حديث ابـ طؿر فػقف مؼاٌل 

 معف لالستدٓل. 

, وقد ضعػف اومرفقطً  احديث أبل الغريػ طـ طؾل فؼد روي مقققفً وأما 

 ( فؾقراجع. 9/943العالمة إلباين بؽالم متقـ يف إرواء الغؾقؾ )

( طـ ابـ طباس أكف لؿ ير يف 1/457وقد أخرج البخاري يف تحقحف )

 ملسو هيلع هللا ىلصأن رسقل اهلل »الؼراءة لؾجـب بلسا, ويميده التؿسؽ بعؿقم حديث طائشة 

وبالرباءة إتؾقة حتك يصّح ما يصؾح  ,«أحقاكف هلل طؾك كؾكان يذكر ا

                                     
(, فقض الؼدير 9/159(, الؿجؿقع )1/78(, الؿحؾك )1/37يـظر بدائع الصـائع ) (1)

 (.1/187(, الؿبدع )5/914)

 (.1/983(, كقؾ إوصار )1/459يـظر فتح الباري ) (2)
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لتخصقص هذا العؿقم, والـؼؾ طـ هذه الرباءة
(1)

. 

ـ َحِدـث َطؾلٍّ َهَذا :ققلف الحدـث ..( .)َوذ ر الْخط بِّل َأن َأْحؿد َ  َن ـقهِّ

فصّححف الرتمذي, وابـ السؽـ, وابـ خزيؿة, وابـ حبان,  :اخ ؾػ  قف الـؼ د

هذا ثؾث رأس مالل :وق ل شع ةوالحاكؿ, وطبد الحؼ اإلشبقؾل, والبغقي, 
(2)

 . 

: ق ل ال قفؼل : أهؾ الحديث ٓ يثبتقكف. ؼ ل الش  عل وضّعػف آخرون,

إكؿا قال ذلؽ: ٕن طبد اهلل بـ سؾؿة راويف كان قد تغقر, وإكؿا روى هذا 

لحديث بعدما كربا
(3)

.  

: كان وحؽك ال خ ري طـ طؿرو بـ  رة الراوي لفذا الحدـث طـف أكف ق ل

طبد اهلل بـ سؾؿة يحدثـا فـعرف وكـؽر
(4)

. 

رواه أتحاب الســ وتححف الرتمذي وابـ حبان وضعػ  :وق ل الح  ظ

بعضفؿ بعض رواتف والحؼ أكف مـ قبقؾ الحسـ يصؾح لؾحجة
(5)

. 

وٓ كقافؼيف  ,هذا رأي الحافظ يف الحديث» :إل  ين بؼقلفلؽـ تعّؼ ف الشقخ 

كػسيف يف  قذ ل الحذ  ظفنن الراوي الؿشار إلقف وهق طبيد اهلل بيـ سيؾؿة قيد  ,طؾقف

. وقييد سييبؼ أكييف حييدث هبييذا «تييدوق تغقيير حػظييف»: «التؼريييب»ترجؿتييف مييـ 

                                     
 (.1/984اكظر كقؾ إوصار ) (1)

(, التؾخييقص الحبقيير 9/49(, شييرح السييـة )1/154يـظيير تييحقح ابييـ خزيؿيية ) (2)

(1/139.) 

 (.1/393معرفة الســ وأثار ) (3)

 (.1/99التاريخ الؽبقر ) (4)

 (.1/458فتح الباري ) (5)
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الحديث يف حالية التغقير, فالظياهر أن الحيافظ ليؿ يستحضير ذليؽ حيقـ حؽيؿ 

 واهلل أطؾؿ. ,حديثبحسـ ال

( طييـ الرتمييذي 9/159) «الؿجؿييقع»ولييذلؽ لؿييا حؽييك الـييقوي يف 

وقييال غقييره مييـ الحػيياظ الؿحؼؼييقـ: هييق »: بؼقلذذفتصييحقحف لؾحييديث تعؼبييف 

, ثؿ كؼؾ طـ الشافعل والبقفؼل ما ذكره الؿـذري طـفؿا. وما «حديث ضعقػ

وروايتف إياه  بف قالف همٓء الؿحؼؼقن هق الراجح طـدكا لتػرد طبد اهلل بـ سؾؿة

«يف حالة تغّقره
(1)

. 

*** 
َٓ تْؼَرْأ الَح ئُِض »: ملسو هيلع هللا ىلصَق َل: َق َل َرُسقل اهلل  َوَطـ اْبـ طؿر  -119

َٓ اْلجـُب َشْقئً  ٓ   ـ »َرَواُه اْبـ   جف, َوال ِّْرِ ِذّي َوَق َل:  « ـ اْلُؼْرآن  َو َٓ كعر ف إِ

  .«َحِدـث إِْسَؿ ِطقؾ بـ َطق  ش

اَرُقْطـِّل  ـ غقر َصرِـؼف, َوَضّعػف اإِلَ  م َأْحؿد, َواْلُ َخ ِرّي,  َوقد َرَواُه الد 

َؿ  ُهَق َطـ اْبـ طؿر َقْقَلف»َوَغقرهَؿ , َوصّقب َأُبق َح تِؿ َوقػف, َوَق َل:   .«إِك 

 

 الحديث يف إسـاده..( .)َوَضّعػف اإِلَ  م َأْحؿد, َوالْ َُخ ِرّي, َوَغقرهَؿ  :ققلف

إسؿاطقؾ بـ طقاش وروايتف طـ الحجازيقـ ضعقػة, وهذا مـفا, وذكر البزار أكف 

 .تػرد بف طـ مقسك بـ طؼبة, وسبؼف إلك كحق ذلؽ البخاري, وتبعفؿا البقفؼل

  الجـب شقئً  ٓ تؼرأ الح ئض وٓ» :ا: أما حديث ابـ طؿر مرفقطً ق ل ابـ حجر

                                     
 (.9/943إرواء الغؾقؾ ) (1)
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فضعقػ مـ جؿقع صرقف. وضعػف إلباين « ـ الؼرآن
(1)

. 

تحريؿ الؼراءة طؾك الحائض والجـب, وقد تؼدم  الحدـث ـدل طؾك

  .الؽالم طؾك الجـب

أما الحائض فؼد ذهب إلك مـعفا مـ قراءة الؼرآن الحـػقة والشافعقة 

إلك  -وهق رواية طـ أحؿد اختارها شقخ اإلسالم  -والحـابؾة, وذهب مالؽ 

لفا أن تؼرأ الؼرآن, وإن خشقْت كسقاَكف وَجَب, وطـد الظاهرية يجقز أكف يجقز 

امطؾؼً 
(2)

.  

ـّ يحضـ طؾك طفد رسقل اهلل  :ق ل شقخ اإلسلم  ملسو هيلع هللا ىلصمعؾقم أن الـساء ك

ولؿ يؽـ يـفاهـ طـ قراءة الؼرآن. كؿا لؿ يؽـ يـفاهـ طـ الذكر والدطاء, بؾ 

أمر الحقض أن يخرجـ يقم العقد فقؽربن بتؽبقر الؿسؾؿقـ. وأمر الحائض أن 

تؼضل الؿـاسؽ كؾفا إٓ الطقاف بالبقت, تؾبل وهل حائض وكذلؽ بؿزدلػة 

شفد العقد وٓ يصؾل ومـك وغقر ذلؽ مـ الؿشاطر. وأما الجـب فؾؿ يلمره أن ي

وٓ أن يؼضل شقئا مـ الؿـاسؽ ٕن الجـب يؿؽـف أن يتطفر فال طذر لف يف ترك 

.. فعؾؿ .الطفارة بخالف الحائض: فنن حدثفا قائؿ ٓ يؿؽـفا مع ذلؽ التطفر

أن الحائض يرخص لفا فقؿا ٓ يرخص لؾجـب فقف: ٕجؾ العذر. وإن كاكت 

يـففا الشارع طـ ذلؽطدهتا أغؾظ فؽذلؽ قراءة الؼرآن لؿ 
(3)

. 

                                     
 (.1/956(, إرواء الغؾقؾ )1/984(, كقؾ إوصار )1/459يـظر فتح الباري ) (1)

(, الؽييايف يف فؼييف اإلمييام أحؿييد 1/78(, الؿحؾييك )1/347يـظيير معييالؿ السييــ ) (2)

(, تبققـ الحؼيائؼ شيرح كـيز 1/38(, بدائع الصـائع )1/156(, الؿغـل )1/135)

 (.1/57الدقائؼ )

 (.3/93(, واكظر إطالم الؿققعقـ )91/465مجؿقع الػتاوى ) (3)
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فال  -كؿا سقل ي  -وحديث ابـ طؿر هذا ٓ يصؾح لالحتجاج بف لضعػف 

 يصار إلك الؼقل بالتحريؿ إٓ بدلقؾ تحقح.

ويف هنل الحائض والجـب طـ الؼراءة أحاديث مرفقطة,  :ق ل ابـ رجب

يشقر  إٓ أن أساكقدها غقر ققية, كذا قاَل اإلمام أحؿد يف قراءة الحائض, وكلكف

إلك أن الرواية يف الُجـُب أققى, وهق كذلؽ
(1)

. 

*** 
إِذا َأَتك » :ملسو هيلع هللا ىلصَق َل, َق َل َرُسقل اهلل  َوَطـ أبل سعقد اْلُخْدِرّي  -121

ْل َبقـفَؿ  ُوُضقًءا ـُع ود َ ؾَقَ َقض  َرَواُه ُ  ؾؿ, َوقد ُأطّؾ,  «أحُدُ ؿ َأهَؾف ثؿ  َأَراَد َأن 

ُف أكشط لؾَعْقد»َوَزاد اْلَح  ُِؿ بِنِْسـَ د َصِحقح:   . «َ نِك 

ـَث ت  ثُؾف»َوَق َل الش   ِِعل:   َٓ َوَأَراَد  «قد ُرِوَي  ِقِف َحِدـٌث, َوإِن َ  َن ِ ؿ   

ف َأَراَد َحِدـث ا»َحِدـث أبل سعقد َهَذا. َوَق َل اْلَ ْقَفِؼّل:   .«ْبـ طؿر  ِل َذلِؽَلَعؾ 

 

 .أي: امرأتف أو جاريتف, يعـل: جامعفا)إِذا َأَتك أحُدُ ؿ َأهَؾف(  :ققلف

ـُع ود(  :ققلف  أي: إلك الجؿاع.)ثؿ  َأَراَد َأن 

ْل َبقـفَؿ  ُوُضقًءا(  :ققلف : ٕن ق ل ابـ الؿَؾؽأي: بقـ اإلتقاكقـ. )َ ؾَقَ َقض 

هذا أصقب, وأكثر لؾـشاط والتؾّذذ
(2)

إذا أراد أحد ؿ » :وطـد ابـ خزيؿة بؾػظ .

«لؾصلة أن ـعقد  ؾق قضل وضقءه
(3)

. 

                                     
 (.9/48ٓبـ رجب )فتح الباري  (1)

 (.9/435مرقاة الؿػاتقح شرح مشؽاة الؿصابقح ) (2)

 (.1/359(. واكظر فتح الباري ٓبـ رجب )1/159تحقح ابـ خزيؿة ) (3)
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 .طقة القضقء لؿـ أراد معاودة أهؾفشر الحدـث  قف دٓلة طؾك

 .ققٓن ؟وقد اختؾػ العؾؿاء يف إمر هؾ هق لإليجاب أو لؾـدب

 .العؾؿاء, وهق مروي طـ طؿر وغقره وقد استحبف أكثر

 يستحب.: ٓ وق ل أبق ـقسػ

بؾ كسبف ابـ حزم إلك طؿر بـ  .وأوجبف ابـ حبقب الؿالؽل وأهؾ الظاهر

وهق الؼقل الثاين  الخطاب وططاء وطؽرمة وإبراهقؿ والحسـ وابـ سقريـ.

 لؾؿالؽقة.

ومـ العؾؿاء مـ أكؽر القضقء, وحؿؾ القضقء يف هذا الحديث طؾك 

 التـظقػ وغسؾ الػرج.

لؽـ يرد هذا روايُة  ػرج ٓبد مـف.: غسؾ الوقد ق َل إسح   بـ راهقـف

 ابـ خزيؿة السابؼة.

أن الؿعاودة مـ غقر وضقء ٓ تؽره, وهق ققل الحسـ  وإ ثرون طؾك

جامع كساءه ولؿ يحدث وضقًء  ملسو هيلع هللا ىلصومالؽ وأحؿد وإسحاق: ٕكف قد ثبت أكف 

بقـ الػعؾقـ
(1)

. 

صاف  ملسو هيلع هللا ىلصوقد ُروي آغتسال لؾؿعاودة مـ حديث أبل رافع, أن الـبل 

فؼؾت:  ,يف يقم واحد, واغتسؾ طـَد كؾ واحدة مـفـ ُغساًل  اطؾك كسائف جؿقعً 

 «إن هذا أز ك وأصفر وأصقب»قاَل:  ا؟واحدً  يا رسقل اهلل أٓ تجعؾف غساًل 

                                     
(, 3/917, شرح الـيقوي طؾيك مسيؾؿ )1/999(, الؿغـل 1/159يـظر الؿحؾك ) (1)

(, فيتح البياري ٓبيـ حجير 1/359(, فتح الباري ٓبـ رجب )9/165الؿجؿقع )

 (.1/135(, سبؾ السالم )1/78(, مـح الجؾقؾ )1/376)
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ويف  :ق ل ابـ رجبأخرجف اإلمام أحؿد وأبق داود والـسائل وابـ ماجف. 

إسـاده بعض مـ ٓ يعرف حالف
(1)

.  

.. بسـد .«طشرة الـساء»رواه أبق داود والـسائل يف  :إل  ينلؽـ ق ل 

حسـ وقّقاه الحافظ
(2)

. 

*** 
َوَطـ ط د اهلل بـ طؿر, َأن طؿر بـ اْلخط ب َرِضل اهلل َتَع َلك َطـُف  -121

ل أحدُ ؿ  ؟أـرقد َأَحُدَك  َوُهَق جـٌب » :ملسو هيلع هللا ىلصَسَلَل َرُسقل اهلل  َق َل: كعؿ, إِذا َتَقض 

 ُ   ػؼ َطَؾْقِف.. « ؾقرقد

إِذا َأَراَد َأن ــَ م َوُهَق  ملسو هيلع هللا ىلصَ  َن الـ  ِل »َق َلت:  َوَطـ َط ئَِشة  -122

َلة ل ُوضقَءه لؾص   َرَواُه الُ َخ ِرّي.  .«ُجـٌب غ ؾ  رَجف َوَتَقض 

ل   إِذا َ  َن جـ ً  ملسو هيلع هللا ىلصَ  َن َرُسقُل اهلل »َولُؿ ؾٍؿ:  ـَْلُ ؾ َأو ــَ م َتَقض  َ َلَراَد َأن 

َلة  .«ُوضقَءه لؾص 

 

أكف يجقز لؾجـب أن يـام ويلكؾ قبؾ آغتسال  ح صؾ هذه إح دـث

ســ  يف حديث طؿار يف اوهذا مجؿٌع طؾقف, وقد ورد جقاز الشرب أيًض 

رخص لؾجـب إذا أراد أن يلكؾ, أو يشرب,  ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل  :(9/519الرتمذي )

«حسـ تحقحهذا حديث » :وق ل .أو يـام أن يتقضل وضقءه لؾصالة
(3)

. 

                                     
 (.1/359فتح الباري ٓبـ رجب ) (1)

 (. 158آداب الزفاف يف السـة الؿطفرة )ص/ (2)

 (.3/917يـظر شرح الـقوي طؾك مسؾؿ ) (3)
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وأما القضقء فؼد اختؾػقا فقف, فذهب أكثر العؾؿاء إلك هذه إحاديث, 

 : إن الجـب إذا أراد الـقم غسؾ ذكره وتقضل.وق لقا

طؿر, وطائشة, وشداد بـ أوس, : طؾل, وابـ و ؿـ ذهب إلك ذلؽ

سعقد الخدري, وابـ طباس, وهق ققل الحسـ, وططاء, وابـ الؿبارك,  وأبق

والشافعل, وأحؿد, وإسحاق وغقرهؿ مـ العؾؿاء, وكرهقا تركف مع ومالؽ, 

قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسقل اهلل  سقؿا وقد روى طؿار بـ ياسر  الؼدرة طؾقف, ٓ

ثلثة ٓ تؼربفؿ الؿلئؽة: جقػة الؽ  ر, والؿ ضّؿخ ب لَخُؾق »
(1)

والجـب إٓ أن  ,

 193 -9/199 «ســف»حديث حسـ أخرجف أبق داود يف  :ق ل إل  ين «ـ قضل

مـ صريؼقـ وأحؿد والطحاوي والبقفؼل مـ أحدهؿا
(2)

. 

: هق واجب ويلثؿ برتكف. وهق رواية طـ مالؽ, واختارها و ـفؿ  ـ ق ل

 .ابـ حبقب مـ أتحابف, وهق ققل صائػة مـ أهؾ الظاهر

لقس ذلؽ طؾك القجقب وإكؿا لالستحباب الؿمكد: » :ق ل إل  ين

كعؿ »: أيـام أحدكا وهق جـب؟ فؼال: ملسو هيلع هللا ىلصلحديث طؿر أكف سلل رسقل اهلل 

( طـ شقخف ابـ خزيؿة, 4/18رواه ابـ حبان يف تحقحف ) .«وـ قضل إن ش ء

: وأتؾف ق ل الح  ظ( ثؿ 1/946طزاه الحافظ يف التؾخقص ) «تحقحف»وإلك 

 .«إن ش ء»: يف الصحقحقـ دون ققلف

                                     
صقب معروف مركب مـ الزطػران وغقره مـ أكقاع الطقب, وإكؿا هنيل طـيف ٕكيف ميـ  (1)

 صقب الـساء.

 (.114آداب الزفاف يف السـة الؿطفرة )ص/ (2)
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وهل دلقؾ صرـح  ,أيضا هبذه الزيادة «تحقح مسؾؿ»بؾ هق يف  قؾُت:

«طدم وجقب القضقء قبؾ الـقم طؾك الجـب خالفا لؾظاهريةطؾك 
(1)

. 

وحؽك ابـ طبد الرب طـ صائػة مـ العؾؿاء, أهنؿ حؿؾقا القضقء طـد 

 الـقم لؾجـب طؾك غسؾ إذى والػرج وغسؾ القديـ.

 .«تقضل وضقءه لؾصلة»وهذا ترّده رواية: 

 ا: لؽـف ٓ يثبت.وروي مرفقطً  .وروي طـ طائشة: أكف يتقضل أو يتقؿؿ

وٓ فرق يف كقم الجـب بقـ كقم الؾقؾ والـفار, حؽاه إسحاق بـ راهقيف 

ف.  طـ بعض العؾؿاء, ولؿ ُيسؿِّ

 ؟واخ ؾػقا: هؾ الؿرأة يف ذلؽ   لرجؾ, أم ٓ

سقاء, وهق ققل الؾقث, وحؽل رواية طـ أحؿد, وقد هؿا   ؼ لت ص ئػة:

 كص طؾك التسقية بقـفؿا يف القضقء لألكؾ.

أن الؽراهة تختص بالرجؾ دون الؿرأة, وهق الؿـصقص طـ  والث ين:

 أحؿد.

كان يلمرها بالقضقء, وإكؿا  ملسو هيلع هللا ىلصولعؾف َيستدل بلن طائشة لؿ تذكر أن الـبل 

 أخربت طـ وضقئف لـػسف.

: طؾك أن وضقء الجـب دـث الؿذ قرة يف هذا ال  بوقد دلت هذه إح 

 يخػػ جـابتف.

                                     
الؿصييدر كػسييف. وكييذا قييال ابييـ طثقؿييقـ, اكظيير الشييرح الؿؿتييع طؾييك زاد الؿسييتؼـع  (1)

(1/371.) 
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ولق كقى بقضقئف رفع الحدثقـ ارتػع طـ أطضاء وضقئف حدثاه جؿقعا, 

 .بـاء طؾك أن الغسؾ ٓ يشرتط لف مقآة, وهق ققل الجؿفقر, خالفا لؿالؽ

وإن كقى بقضقئف رفع الحدث إتغر ارتػع وحده, ولؿ يرتػع معف 

ابةشلء مـ الجـ
(1)

.  

*** 
سقد, َطـ َط ئَِشة َرِضل اهلل َتَع َلك  -123 ْٕ َوَطـ أبل إِْسَح   ال  قِعل, َطـ ا

َرَواُه  .«ــَ م َوُهَق جـٌب  ـ غقر َأن ـؿس  َ  ءً  ملسو هيلع هللا ىلصَ  َن َرُسقل اهلل »َطـَْف  َق َلت: 

ـَرْوَن َأن َهَذا غؾٌط »َأْحؿد, َوَأُبق َداُود, َواْبـ َ  َجف, َوالـ َ  ئِّل, َوال ِّْرِ ِذّي, َوَق َل: 

  .« ـ أبل إِْسَح  

 .«َهَذا الَحِدـث وهؿٌ »َوَق َل ـِزـد بـ َه ُرون: 

 َوَصححُف اْلَ ْقَفِؼّل َوَغقره.  .« َلْقَس َصِحقًح »َوَق َل َأْحؿد: 

رــ أجؿع  ـ تؼدم  ـ اْلُؿحدثقـ َو ـ » :َوَق َل بعض الُحّذا   ـ اْلُؿَ َلخِّ

َتَلّخر ِ ـُْفؿ َأن َهَذا الَحِدـث غؾٌط ُ ـُْذ زَ  ن أبل إِْسَح   إَِلك اْلَقْقم, َوَطَؾك َذلِؽ 

 ب تؾّؼقُه ِ ـُْف َوَحَؿُؾقُه َطـُف, َوُهَق أول َحِدـث َأو َث ٍن ِ ؿ   ذ ره ُ  ؾؿ  ِل   

 .«ال  ْؿقِقز َلُف ِ ؿ   ُحؿؾ  ـ الَحِدـث َطَؾك اْلَخَطل

ْحَؿـ, َطـ  رـب,  د بـ ط د الر  َوَرَوى َأْحؿد  ـ َحِدـث شرـؽ, َطـ ُ َحؿ 

َٓ ـؿّس  ملسو هيلع هللا ىلصَ  َن الـ  ِل »: َطـ َط ئَِشة َق َلت ـجـُب, ثؿ  ــَ م, ثؿ  ــ  ف, ثؿ  ــَ م َو

 ه غقر ققي.. َوإِْسـَ د«َ  ءً 

                                     
 (.1/357(, فتح الباري ٓبـ رجب )3/917شرح الـقوي طؾك مسؾؿ ) يـظر (1)



364 

 

ُ
 
رح ُُالش  ش   ُالمي  محر  

ل
ُا اب   ررُلكت 

 

 أي مـ غقر أن يتقضل أو يغتسؾ.) ـ غقر َأن ـؿس  َ  ًء(  :ققلف

بؾ معـاه ٓ يؿس ماًء لالغتسال, بؾ يتقضل ويـام :وققؾ
(1)

. 

بلن هذا بعقد: ٕن )ماء( كؽرة يف سقاق الـػل فتعؿ أي ماء وُردّ 
(2)

. 

رــ :ققلف  :أراد الؿصـػ بؼقلف...( :.)َوَق َل بعض الُحّذا   ـ اْلُؿَ َلخِّ

ـَ الؼقؿ بعض الحّذا )  , وكالمف هذا مقجقٌد يف هتذيب الســ( اإلماَم اب

وذلؽ أن طبد الرحؿـ بـ  :وت ؿة  ل ف  قف ,(1/961) -مع طقن الؿعبقد  -

وأيـ يؼع أبق إسحاق مـ أحدهؿا فؽقػ باجتؿاطفؿا  -يزيد وإبراهقؿ الـخعل 

كان » :رويا الحديث بعقـف طـ إسقد بـ يزيد طـ طائشة - ؟طؾك مخالػتف

فحؽؿ إئؿة  «إذا كان جـبا فلراد أن يـام تقضل وضقءه لؾصالة ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

برواية هذيـ الػؼقفقـ الجؾقؾقـ طـ إسقد طؾك رواية أبل إسحاق طـ إسقد 

ثؿ طضدوا ذلؽ برواية طروة  «إكف كان يـام وٓ يؿس ماء» :طـ طائشة

سؾؿة بـ طبد الرحؿـ وطبد اهلل بـ أبل ققس طـ طائشة وبػتقى رسقل اهلل  وأبل

وبعض الؿتلخريـ مـ الػؼفاء الذيـ ٓ يعتربون  ,طؿر بذلؽ حقـ استػتاه ملسو هيلع هللا ىلص

ٓ يؿس ماء  :إساكقد وٓ يـظرون الطرق يجؿعقن بقـفؿا بالتلويؾ فقؼقلقن

 وٓ يصح هذا, وفؼفاء الؿحدثقـ وحػاضفؿ طؾك ما أطؾؿتؽ. .لؾغسؾ

ـَ حزم( إلك رواية زهقر طـ أبل إسحاق  وأما الحديث الذي كسبف )يعـل اب

وحؽك أن ققما ادطقا فقف الخطل وآختصار ثؿ  «  تقضلوإن ك م جـ ً » :فؼال فقف

                                     
 (.154يـظر إطالم العالؿ بعد رسقخف بـاسخ الحديث ومـسقخف )ص/ (1)

 (.1/371الشرح الؿؿتع طؾك زاد الؿستؼـع ) (2)
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تححف هق, فنكؿا طـك بذلؽ أحؿد بـ محؿد إزدي, ففق الذي رواه هبذا 

الؾػظ وهق الذي ادطك فقف آختصار, وروايتف خطل ودطقاه سفق وغػؾة, 

ورواية زهقر طـ أبل إسحاق كرواية الثقري وغقره طـ أبل إسحاق يف هذا 

 الؿعـك وحديث زهقر أتؿ سقاقة.

وإن لؿ ـؽـ » :كتاب الصالة وقال فقف وقد روى مسؾؿ الحديث بؽؿالف يف

ثذؿ ــذ م ق ذؾ » :وأسؼط مـف وهيؿ أبيل إسيحاق وهيق ققليف «  تقضل لؾصلةجـ ً 

 «  تقضذل لؾصذلةوإن كذ م جـً ذ» :فلخطيل فقيف بعيض الـؼؾية فؼيال «ـؿس   ء أن

فعؿد ابـ حزم إلك هذا الخطل الحادث طؾك زهقر فصححف, وقد كان تيحح 

خطييل أبييل إسييحاق الؼييديؿ فصييحح خطييليـ متضيياديـ وجؿييع بييقـ غؾطييقـ 

 .ي.ها .«متـافريـ

أجؿع الؿحدثقن طؾك أكف خطل  :وق ل الح  ظ أبق بؽر ابـ  ػقز الؿع  ري

مـ أبل إسحاق
(1)

. 

                                     
 (.1/945(, التؾخقص الحبقر )6/71يـظر فتح الباري ٓبـ رجب ) (1)

هذا الحديث مؿا اتػؼ أئؿة الحديث مـ السؾػ » وق ل الح  ظ ابـ رجب الحـ ؾل:

طؾك إكؽاره طؾك أبل إسحاق, مـفؿ: إسؿاطقؾ بـ أبل خالد, وشعبة, ويزيد بـ 

هارون, وأحؿد بـ حـبؾ, وأبق بؽر بـ أبل شقبة, ومسؾؿ بـ حجاج, وأبق بؽر إثرم, 

 والجقزجاين, والرتمذي, والدارقطـل.

هق خطيل. وطيزاه إليك كتياب أبيل داود,  أكف ق ل: وحؽك ابـ ط د ال ر طـ سػق ن الثقري,

 والؿقجقد يف كتابف هذا الؽالم طـ يزيد بـ هارون, ٓ طـ سػقان.

 ٓ يحؾ أن ُيروى هذا الحديث. وق ل أحؿد بـ ص لح الؿصري الح  ظ:

 أكف خطل مؼطقع بف, فال تحؾ روايتف مـ دون بقان طؾتف. ـعـل:

وأميا الػؼفياء الؿتيلخرون, فؽثقير ميـفؿ كظيير إليك ثؼية رجاليف, فظيـ تيحتف, وهييمٓء 
= 
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أن الحديث ضعقٌػ: لقهؿ راويف أبل إسحاق السبقعل يف  :والخلصة

( كؿا كّبف طؾك ذلؽ إئؿُة الـّؼادُ ٓ ـؿّس   ءً ققلف: )
(1)

. 

رواه إسييحاق هييق أن هييذا الحييديث تػسييقر غؾييط أبييل  :قذذ ل ابذذـ العربذذل

.. ثيؿ .إسحاق مختصرا واقتطعف مـ حديث صقيؾ فلخطل يف اختصاره إياه أبق

ذكر كص الحديث الطقيؾ
(2)

. 

فبان بؿا ذكركاه ضعػ الحديث, وإذا ثبت ضعػف لؿ يبؼ فقف ما  :ق ل الـقوي

  :جقاب نبؾ كان لف  ايعرتض بف طؾك ما قدمـاه, ولق تّح لؿ يؽـ أيضا مخالػً 

الجؾقؾقـ أبل العباس بـ سريج وأبل بؽر  جقاب اإلمامقـ :أحدهؿ 

 أن الؿراد ٓ يؿس ماًء لؾُغسؾ. :البقفؼل

أن الؿراد أكف كان يف بعض إوقات ٓ يؿس  :-وهق طـدي حسـ  - والث ين

: لبقان الجقاز, إذ لق واضب طؾقف لتقهؿ وجقبف, واهلل أطؾؿماء أتاًل 
(3)

. 

  

                                     = 
يظـقن أن كؾ حديث رواه ثؼة ففق تحقح, وٓ يتػطـقن لدقائؼ طؾؿ طؾؾ الحيديث. 

فييتح «. ووافؼفييؿ صائػيية مييـ الؿحييدثقـ الؿتييلخريـ كالطحيياوي والحيياكؿ والبقفؼييل

 (.1/369الباري )

(, شيرح الـيقوي طؾيك 1/369الباري ٓبـ رجيب )(, فتح 181يـظر التؿققز )ص/ (1)

 (.1/973(, كقؾ إوصار )3/39(, فتح الباري ٓبـ حجر )3/918مسؾؿ )

 (.1/181طارضة إحقذي ) (2)

(, 1/363(. واكظير فيتح البياري ٓبيـ رجيب )3/918شرح الـقوي طؾك مسيؾؿ ) (3)

 ( فؼد ذكرا جقاًبا ثالًثا.1/558شرح أبل داود لؾعقـل )
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 َباب صفِة اْلُغِسنُ-12
إِذا اْغ  ؾ  ـ الَْجـَ بَة  ملسو هيلع هللا ىلصَ  َن َرُسقُل اهلل »َق لَت:  َطـ َط ئَِشة  -124

ل ُوضقَءه ـُػرغ بِقَِؿقـِِف َطَؾك ِشَؿ لف َ قغ ؾ  رجُف, ثؿ  ـ ََقض  ـِْف, ثؿ   ـََد  ـ َْدأ َ قغ ؾ 

ـَلُْخذ الَؿ َء َ قُْدخؾ َأَص بَِعف  ِل أُصقل الّشْعر, َح  ك إِذا َرَأى َأن قد  َلة, ثؿ   لؾص 

ـَ َطَؾك َرأسف َثَلث َحػـ ٍت, ثؿ  َأَ  َض َطَؾك َس ئِر ج ده, ثؿ  غ ؾ  اْس َ َْرَأ َحَػ

 ُ   ػؼ َطَؾقِْف, َوَهَذا لػظ ُ  ؾؿ. «رجَؾقْفِ 

 . «اْغ  ؾ  ـ اْلَجـَ َبة َ َ َدَأ َ غ ؾ  ػقف َثَلًث  ملسو هيلع هللا ىلص ِل َأن الـ  »َو ِل لػٍظ لف: 

ـُخؾِّؾ بَِقِدِه شعَره»َو ِل لػٍظ َلفؿ :    .«ثؿ  

ـّ َأكف قد أروى َبشرَتف َأَ  َض َطَؾْقِف الَؿ ء » :َو ِل لػظ لْؾُ َخ ِريّ  َح  ك إِذا ض

اٍت   .«َثَلث َ ر 

ُغْ َؾف  ـ  ملسو هيلع هللا ىلصَأْدكقُت لَرُسقل اهلل »َق َلت:  ملسو هيلع هللا ىلصَوَطـ َ ْقُؿقَكة زوج الـ  ِل  -125

َك ء, ثؿ  أ رغ َطَؾك  رجف 
ـََده  ِل اإْلِ ـِ َأو َثَلًث , ثؿ  َأدخؾ  َتْق اْلَجـَ َبة َ غ ؾ  ّػقف  ر 

ل اَشِدـًد   وَغَ َؾف بِشَؿ لِِف, ثؿ  ضرب بِشَؿ لِِف إَْرَض  َدَلَؽَف  دْلؽً  , ثؿ  َتَقض 

َلة , ثؿ  أ رغ َطَؾك َرأسف َثَلَث َحَػـ ٍت ِ ْؾَء َ ّػف, ثؿ  غ ؾ َس ئَِر ُوُضقَءه لؾص 

ه. َو ِل  ك َطـ  َؼ ِ ف َذلِؽ َ غ ؾ رجَؾْقِف, ثؿ  َأَتْقُ ف ب لؿـدـؾ َ رد  ج ده, ثؿ  تـح 

ـَُؼقل بِ ْلَؿ ِء َهَؽَذا ــػضف ـَة: َوجعؾ   ُ   ػؼ َطَؾْقِف, َوَهَذا لػظ ُ  ؾؿ.  .«ِرَوا

ـَة لْؾُ َخ ِرّي:  َو ِل  .«َوجعؾ ــػض الَؿ َء بقده»ِرَوا

ـًْض  ـَة لْؾُ َخ ِرّي َأ ثؿ  غ ؾ  رجف, ثؿ  َق َل بَِقِدِه َطَؾك إَْرض »:  َو ِل ِرَوا

ـَدـف   ؿ حف  بِ ل َُّراِب, ثؿ  غ ؾَف , ثؿ  تؿضؿض واس ـشؼ, ثؿ  غ ؾ َوجفف َو

ك َ غ ؾ   .«َقَدَ ْقفِ وأ  ض َطَؾك َرأسف, ثؿ  تـح 
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ـَة َلُف:  ثؿ  َأَ  َض الَؿ ء َطَؾك ج ده, ثؿ  تحّقل  ـ َ َؽ َكُف َ غ ؾ »َو ِل ِرَوا

 .«َقَدَ ْقفِ 

 

مـ الجـابة,  ملسو هيلع هللا ىلص جؿع إحاديث يف تػة ُغسؾ الـبلهذان الحديثان هؿا أ

 ا.وهؿا متؼاربان يف السقاق فؾذا شرحـاهؿا سقيًّ 

يف  (ِ ـ)و .إذا شرع يف الػعؾ :وققؾأي إذا أراد ذلؽ.  )إِذا اْغ  ؾ( :ققلف 

( سببقةِ ـ الجـ بة) :ققلف
(1)

. 

ـْفِ  :ققلف  َد ـَ يحتؿؾ أن يؽقن غسؾفؿا لؾتـظقػ مؿا هبؿا ( )ـْ َدأ َ قغ ؾ 

مـ مستؼذر, ويحتؿؾ أن يؽقن هق الَغْسؾ الؿشروع طـد الؼقام مـ الـقم, 

ق ؾ أن ( بؾػظ )1/174ســف ) ويدل طؾقف الزيادة التل رواها الرتمذي يف

(ـدخؾفؿ  اإلك ء
(2)

. 

َلة( :ققلف  ل ُوضقَءه لؾص  فقف احرتاٌز طـ القضقء  :ق ل الح  ظ )ثؿ  ـَ َقض 

  .الؾغقي

يحتؿؾ أن يؽقن آبتداء بالقضقء قبؾ الغسؾ سـة مستؼؾة بحقث يجب 

غسؾ أطضاء القضقء مع بؼقة الجسد يف الغسؾ, ويحتؿؾ أن يؽتػك بغسؾفا 

 يف القضقء طـ إطادتف, وطؾك هذا فقحتاج إلك كقة غسؾ الجـابة يف أول طضق. 

تقـ ا لفا, ولتحصؾ لف تقرة الطفاروإكؿا قدم غسؾ أطضاء القضقء تشريػً 

                                     
 (.1/365يـظر فتح الباري ٓبـ حجر ) (1)

 (.1/357كقؾ إوصار ) (2)
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يؼدم غسؾ أطضاء وضقئف  :وإلك هذا جـح الداودي  ؼ لالصغرى والؽربى 

أن  وكؼؾ ابـ بط ل اإلجؿ ع طؾك .طؾك ترتقب القضقء لؽـ بـقة غسؾ الجـابة

القضقء ٓ يجب مع الغسؾ, وهق مردود فؼد ذهب جؿاطة مـفؿ أبق ثقر وداود 

وغقرهؿا إلك أن الغسؾ ٓ يـقب طـ القضقء لؾؿحدث
(1)

. 

أي شعر رأسف, يدل طؾقف رواية ( )َ ُقْدخؾ َأَص بَِعف  ِل أُصقل الّشْعر :ققلف 

يخؾؾ هبا شؼ رأسف إيؿـ فقتبع هبا أتقل الشعر, ثؿ يػعؾ بشؼ »البقفؼل 

«رأسف إيسر كذلؽ
(2)

. 

احتج بف بعضفؿ طؾك تخؾقؾ شعر الجسد يف  :وق ل الؼ ضل طق ض

وإما بالؼقاس طؾك شعر الرأس(, أصقل الشعر) :ققلفالغسؾ, إما لعؿقم 
(3)

. 

ومباشرة الشعر بالقد  ,إيصال الؿاء إلك الشعر والبشرة و  ئدة ال خؾقؾ

 .لقحصؾ تعؿقؿف بالؿاء

بشلٍء  ا, إٓ إن كان الشعر ُمؾّبدً اثؿ إن هذا التخؾقؾ غقر واجب اتػاقً 

يحقل بقـ الؿاء وبقـ القتقل إلك أتقلف
(4)

. 

معـك استربأ أي أوتؾ البؾؾ إلك جؿقعف( )َأن قد اْسَ ْ َرأَ  :ققلف 
(5)

. 

ـُ ( )َثَلث َحَػـ ٍت  :ققلف  َؽ, وإتابُع الَحْػ : أْخُذَك الشلَء براحة َكػِّ

                                     
 الؿصدر كػسف بتصرف. (1)

 (.1/175الســ الؽربى ) (2)

 (.9/156إكؿال الؿعؾؿ ) (3)

 (.1/355(, كقؾ إوصار )1/365يـظر فتح الباري ٓبـ حجر ) (4)

 (.3/931شرح الـقوي طؾك مسؾؿ ) (5)
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مؾء  :ويف الصح ح .مؾء الؽػ :-بؽسر الحاء وفتحفا  - والحػـة .َمضؿُقمةٌ 

الؽػقـ مـ صعام
(1)

. 

, افقف خالفً : ٓ كعؾؿ ق ل الـقويويف هذا استحباب التثؾقث يف الغسؾ. 

وشّذ الؿاوردي طـ إتحاب فؼال يف باب الؿقاه: ٓ يستحب تؽرار الغسؾ 

, وهذا الذي اكػرد بف ضعقػ مرتوكاثالثً 
(2)

. 

: وكذا قال الشقخ أبق طؾل السـجل, وكذا قال الؼرصبل, ق ل الح  ظ

وُحؿؾ التثؾقُث يف هذه الرواية طؾك أن كؾ غرفٍة يف جفٍة مـ جفات الرأس
(3)

. 

 : اإلسالة.اإل  ضة( ثؿ َأَ  َض َطَؾك َس ئِر ج ده) :ف ققل

ْلؽ وقد اسُ دل بذلؽ طؾك  .طدم وجقب الدَّ

( ٓ يدخؾ فقف الدلؽ: ٕن مقؿقكة طربت بالغسؾ َغَ َؾ مسؿك ) أنوطؾك 

دلؽ فقفا فؽذلؽ  واإلفاضة ٓ والؿعـك واحد.وطربت طائشة باإلفاضة 

الغسؾ
(4)

. 

أن القضقء إول وقع بدون غسؾ  ـدل طؾك )ثؿ  غ ؾ رجَؾْقِف( :ققلف 

الرجؾقـ. قال الحافظ: وهذه الزيادة تػرد هبا أبق معاوية دون أتحاب هشام. 

: غريبة تحقحة. لؽـ يف رواية أبل معاوية طـ هشام مؼال, كعؿ ق ل ال قفؼل

                                     
(, غريب الحديث إلبيراهقؿ 1/575(, غريب الحديث ٓبـ قتقبة )3/949العقـ ) (1)

 (.5/9159(, الصحاح )1/997الحربل )

 (.1/355( بتصرف. واكظر كقؾ إوصار )9/185الؿجؿقع شرح الؿفذب ) (2)

 (.1/576(. واكظر الؿػفؿ )1/361فتح الباري ) (3)

 (.1/356كقؾ إوصار ) (4)
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  نذالف شاهد مـ رواية أبل سؾؿة طـ طائشة طـد أبل داود الطقالسل وفقف: )

ثؿ غ ؾ ) :(, ويحتؿؾ أن يؽقن ققلف يف رواية أبل معاويةف رغ غ ؾ رجؾق

( أي أطاد غسؾفؿا ٓستقعاب الغسؾ بعد أن كان غسؾفؿا يف القضقء. رجؾقف

وضقءه ( بؾػظ: )1/59وقد وقع التصريح بتلخقر الرجؾقـ يف رواية لؾبخاري )

 ( وهق مخالػ لظاهر رواية طائشة.غقر رجؾقف لؾصلة

 :الح ل قـ اخ ؾػت أكظ ر العؾؿ ءـ وبح ب اخ لف ه تق

 .باب تلخقر غسؾ الرجؾقـ يف الغسؾاستح  ذهب الجؿفقر إلك

 .الؿستحب تلخقرهؿا وإٓ فالتؼديؿ: إن كان الؿؽان غقر كظقػ فوطـ   لؽ

: أتييحفؿا وأشييفرهؿا قذذ ل الـذذقوي. وطـذذد الشذذ  عقة يف إ ضذذؾ قذذقٓن

طييـ طائشيية ومقؿقكيية  : ٕن أكثيير الرواييياتقذذ لأن يؽؿييؾ وضييقءه.  ومختارهؿييا

كذلؽ
(1)

. 

ـّ َأكف قد أروى َبشرَتف(  :ققلف  كان  ملسو هيلع هللا ىلصهذا يدل طؾك أن الـبل )َح  ك إِذا ض

يخّؾؾ شعره بقده بالؿاء, حتك يظـ أكف قد  اقبؾ أن يػقض الؿاء طؾك رأسف ثالثً 

أروى بشرتف, وهذا مؿا ذكر يف حديث طائشة دون حديث مقؿقكة
(2)

.  

فقيف أكيف يسيتحب  (اَشذِدـًد   )ثؿ  ضرب بِشَؿ لِِف إَْرَض  دلؽف  دْلًؽذ :ققلف 

 أو تييابقنٍ  أن يغسييؾ يييده بييرتاٍب  لؾؿسييتـجل بالؿيياء إذا فييرغ مييـ آسييتـجاء

                                     
(, كقيؾ إوصيار 1/361(, فيتح البياري )3/918ي طؾيك مسيؾؿ )يـظر شرح الـيقو (1)

(1/357.) 

 (.1/359فتح الباري ٓبـ رجب ) (2)
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يدلؽفا بالرتاب أو بالحائط لقذهب آستؼذار مـفا أو
(1)

. 

ك َطـ  َؼ ِ ف َذلِؽ(  :ققلف   أي اكتؼؾ إلك كاحقة أخرى.)ثؿ  تـح 

ه :ققلف  أي فؾؿ يتـّشػ بف, ويف رواية طـد ( )ثؿ  َأَتْقُ ف ب لؿـدـؾ َ رد 

ـُرِْدَه » :(1/63البخاري ) ه لف  «َ َلَتْقُ ُف بِِخْرَقٍة َ َؾْؿ  مـ اإلرادة ٓ مـ الرّد, وردُّ

  .ٓ يعـل الؿـع مـف

 فقؿا أطؾؿ - ولقس هـاك حديٌث تحقٌح يف كراهة التـشقػ أو استحبابف

فذهب إلك طدم كراهة التـشقػ  :ثؿ اخ ؾػ العؾؿ ء يف حؽؿ ال ـشقػو ـ  -

ققس بـ  الحسـ بـ طؾل وأكس وطثؿان والثقري ومالؽ, وتؿّسؽقا بحديث

يف مـزلـا, فلمر لف سعد بُغسؾ فقضع لف  ملسو هيلع هللا ىلصزاركا رسقل اهلل »سعد قال: 

رواه  «فاغتسؾ, ثؿ كاولف مؾحػة مصبقغة بزطػران, أو ورس فاشتؿؾ هبا

 .( بسـٍد ضعقٍػ 4/347( وأبق داود )94/999) أحؿد

خرقة  ملسو هيلع هللا ىلصكان لؾـبل »( مـ حديث طائشة قالت: 1/74وبؿا رواه الرتمذي )

وق ل وهق ضعقٌػ.  -مختؾػ يف تعققـف  -وفقف أبق معاذ  «يـّشػ هبا بعد القضقء

لقس بالؼائؿ وٓ يصح فقف شلء ال ر ذي بعد أن روى الحدـث:
(2)

. 

رأيت رسقل اهلل »مـ حديث معاذ  ا( أيًض 1/75)وبؿا أخرج الرتمذي 

هذا حديث غريب  :ق ل ال ر ذي بعده .«إذا تقضل مسح وجفف بطرف ثقبف ملسو هيلع هللا ىلص

وإسـاده ضعقػ, ورشديـ بـ سعد, وطبد الرحؿـ بـ زياد بـ أكعؿ إفريؼل 

                                     
 (.1/357يـظر كقؾ إوصار ) (1)

 (.1/74الســ ) (2)
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َػان يف الحديث, وقد رخص ققم مـ أهؾ العؾؿ مـ أتحاب الـبل  , ملسو هيلع هللا ىلصيضعَّ

بعد القضقء, ومـ كرهف إكؿا كرهف مـ قَِبؾ أكف ققؾ:  ومـ بعدهؿ يف التؿـدل

إن القضقء يقزن, وروي ذلؽ طـ سعقد بـ الؿسقب, والزهري: حدثـا 

محؿد بـ حؿقد, قال: حدثـا جرير, قال: حدثـقف طؾل بـ مجاهد طـل, وهق 

طـدي ثؼة, طـ ثعؾبة, طـ الزهري, قال: إكؿا كره الؿـديؾ بعد القضقء ٕن 

  .القضقء يقزن

يؽره, واستدلقا بؿا رواه ابـ شاهقـ  :وق ل طؿر وابـ أبل لقؾك وغقرهؿ 

لؿ يؽـ يؿسح  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسقل اهلل »( طـ أكس 145يف الـاسخ والؿـسقخ )ص/

 ,«وجفف بالؿـديؾ بعد القضقء وٓ أبق بؽر وٓ طؿر وٓ طؾل وٓ ابـ مسعقد

: وإسـاده ضعقػق ل الح  ظ
(1)

.  

كػض القديـ مـ الؿاء, وكذا   قف جقاز( )َوجعؾ ــػض الَؿ َء بقده :ققلف 

ٓ تـػضقا أـدـؽؿ »القضقء, وفقف حديث ضعقػ أورده الرافعل وغقره ولػظف: 

: لؿ أجده, وتبعف الـقوي. ق ل ابـ الصلح «يف القضقء  نكف   راوح الشقط ن

العؾؾ  ( وابـ أبل حاتؿ يف1/953وقد أخرجف ابـ حبان يف الؿجروحقـ )

مـ حديث أبل هريرة (1/556)
(2)

. 

*** 

                                     
(, 1/486(, الؿجؿيقع )1/415(, إوسط )1/148يـظر مصـػ ابـ أبل شقبة ) (1)

 (.1/993ؾ إوصار )(, كق1/133(, سبؾ السالم )1/98التؾخقص الحبقر )

 (.1/357(, كقؾ إوصار )1/179(, التؾخقص الحبقر )9/969يـظر البدر الؿـقر ) (2)
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ـَ  َرُسقل اهلل إِكِّل اْ َرَأة َأشدُّ »َق َلت:  ملسو هيلع هللا ىلصَوَطـ أم َسؾَؿة زوج الـ  ِل  -126

ـَْؽِػقِؽ َأن َتْحثِل َطَؾك َرأِسِؽ  ؟َضْػَر َرْأِسل, أ لكؼضف لُغ ؾ الَْجـَ بَة , إِك َؿ   َٓ َق َل: 

ـَ َطَؾْقِؽ الَؿ َء   طُفرــ َثَلَث   .«َحَثَق ٍت, ثؿ  ُتػقضق

ـٍَة:  َٓ  ؟أ لكؼضف لؾحقضة والجـ بة»َو ِل ِرَوا  . َرَواُه ُ  ؾؿ.«َ َؼ َل: 

 

بػتح الضاد الؿعجؿة وإسؽان الػاء, هذا هق  )َضْػَر َرْأِسل( :ققلف 

الؿشفقر الؿعروف يف رواية الحديث والؿستػقض طـد الؿحدثقـ, ويجقز 

 ,وهق فتؾ الشعر وإدخال بعضف يف بعض .ضؿ الضاد والػاء جؿع ضػقرة

والعؼائص يؼال لفا: الضػائر
(1)

. 

ـَْؽِػقؽ َأن َتْحثِل(  :ققلف َؿ   حثقت وحثقت لغتان مشفقرتان,  :ـؼ ل)إِك 

: الحػـةوالحثقة
(2)

 . 

أكف ٓ يجب كؼض الشعر طؾك الؿرأة يف غسؾفا مـ  الحدـث دلقؾ طؾك

وقد ٓ يشرتط وتقل الؿاء إلك أتقلف وهل مبتّؾة,  جـابة أو حقض, وأكف

 :اخ ؾػ الـ س يف ذلؽ

أن ضػائر الؿغتسؾة إذا وتؾ الؿاء إلك جؿقع شعرها   ذهب الجؿفقر إلك

ب ضاهره وباصـف مـ غقر كؼض لؿ يجب كؼضفا, وإن لؿ يصؾ إٓ بـؼضفا وج

                                     
(, فيتح البياري ٓبيـ 4/11(, شرح الـقوي طؾك مسؾؿ )1/81يـظر معالؿ الســ ) (1)

 (.1/197(, حاشقة السققصل طؾك ســ الـسائل )1/148حجر )

 (.4/11شرح الـقوي طؾك مسؾؿ ) (2)
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كؼضفا, وهذا الحديث محؿقل طؾك أكف كان يصؾ الؿاء إلك جؿقع شعرها مـ 

 .غقر كؼٍض: ٕن إيصال الؿاء واجب

تـؼضف يف الجـابة والحقض. ووجف ما ذهب إلقف أن طؿقم  وق ل الـخعل:

الغسؾ يجب يف جؿقع إجزاء مـ شعر وبشر, وقد يؿـع ضػر الشعر مـ 

 .ذلؽ, ولعؾف لؿ تبؾغف الرخصة يف ذلؽ لؾـساء

طـ الحسـ  اتـؼضف يف الحقض دون الجـابة, وروي أيًض  وق ل أحؿد:

 .البصري وصاووس

بؾغ طائشة أن طبد اهلل بـ » :ق لقد بـ طؿقر ما روى طب ووجف    ذه قا إلقف

ا ٓبـ طؿرو يلمر الـساء إذا اغتسؾـ أن يـؼضـ رؤوسفـ, فؼالت: يا طجبً 

طؿرو وهق يلمر الـساء إذا اغتسؾـ بـؼض رؤوسفـ أو ما يلمرهـ أن يحؾؼـ 

مـ إكاء واحد, وما أزيد طؾك  ملسو هيلع هللا ىلص! لؼد كـت أغتسؾ أكا ورسقل اهلل ؟رؤوسفـ

 .(1/965رواه مسؾؿ ) «أن أفرغ طؾك رأسل ثالث إفراغات

اكؼضل ا: قال لفا وكاكت حائًض  ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل »وبؿا روى طروة طـ طائشة 

 .( بنسـاد تحقح1/915رواه ابـ ماجف ) «شعرك واغ  ؾل

( طـ أكس قال: قال 1/981وبؿا روى البقفؼل الســ الؽربى لؾبقفؼل )

ـْ َحْقِضَف  َكَؼَضْت َشْعَرَه , َوَغَ َؾْت »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسقل إَِذا اْغَ َ َؾِت اْلَؿْرَأُة ِ 

ـَ اْلَجـَ َبِة َلْؿ َتـُْؼْض َرْأَسَف , َوَلْؿ َتْغِ ْؾ  ُْشـَ ِن, َوإَِذا اْغَ َ َؾْت ِ  ْٕ بِ ْلِخْطِؿلِّ َوا

ُْشـَ نِ  ْٕ ـ تبقح بف, وهق يف طداد ضعقػ: لتػرد اب :ق ل إل  ين. «بِ ْلِخْطِؿلِّ َوا

الؿجفقلقـ, فنين لؿ أجد مـ ترجؿف
(1)

. 

                                     
 (.937( رقؿ )9/349سؾسؾة إحاديث الضعقػة والؿقضقطة ) (1)
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 ض ٓ طؾك الرجال وٓ طؾك الـساء.أكف ٓ يجب الـؼ وذهب   لؽ إلك

طـ كؼض الشعر ولؿ يخّص رجال مـ  ملسو هيلع هللا ىلصطؿقم هنقف  ووجف    ذهب إلقف

 اامرأة, وٓ يؾزم مـ كقن السائؾ طـ ذلؽ مـ الـساء أن يؽقن الحؽؿ مختصًّ 

بعؿقم الـفل اهبـ اطتبارً 
(1)

. 

وقد دل هذا الحديث طؾك تحة الغسؾ إذا طّؿ الؿاُء  :ق ل ابـ الجقزي

 رار القد طؾقف, وهق ققل الجؿفقر.البدَن مـ غقر إم

: ٓ يجزئ حتك يؿر الؿغتسؾ يده طؾك جسده, وكذلؽ يؼقل وق ل   لؽ

يف التقضم
(2)

. 

هذه الؾػظة تػرد  :رجب ق ل ابـ( ؟)أ لكؼضف لؾحقضة والجـ بة :ققلف 

طبد الرزاق, طـ الثقري, وكلهنا غقر محػقضة, فؼد رواه غقر واحد, طـ  هبا

 الثقري, فؾؿ يذكروها.

هذه الؾػظة مـ حديث سالؿ الخقاط, طـ الحسـ,  -أيضا  -وقد رويت 

 طـ أم سؾؿة. وسالؿ ضعقػ, والحسـ لؿ يسؿع مـ أم سؾؿة.

ا: مرفقطً  -أبل الزبقر, طـ جابر وروى أبق بؽر الحـػل, طـ سػقان, طـ 

 ٓ ـضر الؿرأة الح ئض والجـب أن ٓ تـؼض شعره  إذا أص ب الؿ ء شمون»

 تػرد بف: الحـػل, ورفعف مـؽر. .«رأسف 

                                     
(, شيرح 4/459(, كشػ الؿشؽؾ مـ حديث الصحقحقـ )1/998يـظر الؿغـل ) (1)

(, سييبؾ السييالم 9/111(, فييتح البيياري ٓبييـ رجييب )4/11الـييقوي طؾييك مسييؾؿ )

 (.9/349(, السؾسؾة الضعقػة )1/315(, كقؾ إوصار )1/133)

 (.1/993(. واكظر طقن الؿعبقد )4/496كشػ الؿشؽؾ مـ حديث الصحقحقـ ) (2)
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, وهق أتحاوقد روي طـ أبل الزبقر, طـ جابر مقققفً 
(1)

. 

*** 
 ملسو هيلع هللا ىلصَسلَلت الـ  ِل   -َوِهل بـُت َشَؽؾ  -َأن َأسَؿ ء  َوَطـ َط ئَِشة  -127

ـُ »َطـ غ ؾ الْؿحقض َ َؼ َل:  ُر,   ُحِ  ـّ   َءه  وِسدرَتف  َ  طف  َتلُْخذ إحداُ 

َح  ك ت ؾغ ُشمون َرأسَف , ثؿ   اَشِدـًد   الطُُّفقر, ثؿ  تصبُّ َطَؾك َرأسَف    دلُُؽف َدلْؽً 

ُر بَف , َ َؼ لَت َأسَؿ ء: َوَ قػ  ؽًة َ  طف  تصّب َطَؾقَْف  الَؿ ء, ثؿ  َتلُْخذ  ِْرَصًة  ؿ  

ُر بَف  رــ بَف !! َ َؼ لَت َط ئَِشُة  ؟تطف   :-َ لَك َف  تخػل َذلِؽ  -َ َؼ َل: ُس َْح َن اهلل تطف 

م.   ت   عقـ أثَر الد 

ـُ الطُُّفقر َوَسلَ  ُر  ُ حِ  َأو ُت ِؾُغ  -لُ ف َطـ ُغ ؾ اْلَجـَ َبة َ َؼ َل: َتْلُخُذ َ  ًء َ  طف 

 , ثؿ  ُتػقض ثؿ  تصبُّ َطَؾك َرأسَف ,   دُلُؽف َح  ك ت ؾغ ُشمون َرأسفَ  -الطُُّفقر 

 . َطَؾْقَف  الَؿ ء

َْكَص ر,  ْٕ ـ  اْلحَق ُء َأن َ َؼ َلت َط ئَِشُة: كِْعؿ الـَِّ  ُء كَ  ُء ا لؿ ـؽـ ـؿـُعُف

ــ  .«َرَواُه ُ  ؾؿ, َوذ ر الُ َخ ِريُّ ِ ـُْف ِذْ َر الِػْرصة وال طّفر بَف  .ـ ػؼفـ  ِل الد 

 

 كذا سّؿاها اإلماُم مسؾٌؿ يف تحقحف( -َوِهل بـُت َشَؽؾ  -)َأسَؿ ء  :ققلف

أسؿاء بـت  :والصقاب: إكف تصحقػ, وققؾ أسؿاء بـت َشَؽؾ. :(1/969)

 .(1/98يزيد بـ السؽـ, ذكره الخطقب يف إكباء الؿحؽؿة )

يحتؿؾ أن تؽقن الؼصة تعّددت وق ل الؿـذري:
(1)

. 

                                     
 (. 1/995(. وكذا قال ابـ الؼقؿ يف هتذيب الســ )9/115فتح الباري ٓبـ رجب ) (1)
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ذذْدر( )وِسذذدرَتف  :ققلذذف هييق شييجر الـبييؼ, يسييتخدم أوراُقييف لؾتـظقييػ  :ال ِّ

  كالصابقن.

وهؾ أوراق الـبؼ ُتغؾك يف الؿاء ويستعؿؾ الؿاء الؿغؾل  :ق ل العظقؿ آب دي

لؿ أر التصريح  ؟يف الغسؾ, أو هل تدق وتضّؿد وتدلؽ مع الؿاء طؾك الجسد

بذلؽ يف شلء مـ كتب إحاديث ولػظ الحديث يحتؿؾ الؿعـققـ
(2)

. 

ويف وجقب السدر ققٓن, هؿا وجفان ٕتحاب أحؿد :ق ل ابـ الؼقؿ
(3)

. 

أتقل شعرها,  :بضؿ الشقـ الؿعجؿة والفؿزة )ُشمون َرأسَف ( :ققلف
                                     = 

 (.1/319(, كقؾ إوصار )1/144يـظر التؾخقص الحبقر ) (1)

 ق ل الح  ظ العراقل يف إلػقة:   ئدة:

  أْسذذذذؿَ  لوْهذذذذ  ذذذذ  رأٍة يف الحذذذذقضِ 
 

ـُْ ذذذذذؿَ  الذذذذذرواةِ  وُ ذذذذذ فؿُ    ك ذذذذذ  لذذذذذؿ 
 

 :ولذا اخ ؾػ الحػ ظ يف تعققـف  ;)أسؿا( مفؿؾة مـ كسبة تتؿقز هبا ق ل ال خ وي:

 .هل ابـة يزيد بـ السؽـ إكصارية  ؼ ل الخطقب:

 هل ابـة شؽؾ. وق ل ابـ بشؽقال:

ق ل ا مـ حديث أبل إحقص طـ ابـ مفاجر, ولؽـ وُتّقب لثبقتف يف مسؾؿ أيًض 

يجقز أن تؽقن الؼصة وقعت لفؿا معا يف مجؾس أو مجؾسقـ, ومال إلقف  الـقوي:

شقخـا )يعـل ابـ حجر( فنكف بعد أن حؽك أن الدمقاصل يعـل يف حاشقة كسختف 

لصحقح مسؾؿ ادطك يف رواية مسؾؿ الؿعقِّـة التصحقػ, وأن الصقاب السؽـ 

كؿا جزم بف ابـ الجقزي يف تؾؼقحف تبعا لؾخطقب, وأهنا كسبت  ;ة وآخره كقنبالؿفؿؾ

: إكف ردٌّ لألخبار الصحقحة بؿجرد التقهؿ, وإٓ ق للجدها ففل ابـة يزيد بـ السؽـ, 

فؿا الؿاكع أن تؽقكا امرأتقـ, خصقتا وقد وقع يف مصـػ ابـ أبل شقبة كؿا يف 

صاهر وأبق مقسك الؿديـل وأبق طؾل  مسؾؿ, فاكتػك طـف القهؿ, وبذلؽ جزم ابـ

 (.4/355الجقاين. فتح الؿغقث بشرح ألػقة الحديث )

 (.1/348طقن الؿعبقد ) (2)

 (.1/993) -مع طقن الؿعبقد  - هتذيب الســ (3)
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 وأتؾ الشمون الخطقط التل يف طظؿ الجؿجؿة, وهل مجؿع ُشَعب طظامفا,

واحدها شلن
(1)

. 

ؽةً  :ققلف بؽسر الػاء وإسؽان الراء وبالصاد  - الِػرصة( ) ِْرَصًة  ؿ  

 الؼطعة مـ كؾ شلء. :-الؿفؿؾة 

: الػرتة الؼطعة مـ الصقف أو الؼطـ أو غقره وإكؿا ُأخذ وق ل إصؿعل

مِْػراص  وـؼ ل لؾحدـدة ال ل تؼطع بف  الػضة:مـ فرتُت الشلء أي قطعتف, 

ٕهنا تؼطع
(2)

.  

: هق الطقب الؿعروف, هذا هق الصحقح الذي طؾقف الجؿفقروالِؿْ ؽ
(3)

.  

 .أي مطؾّقة بالؿسؽ :و عـك  ؿّ ؽة

الؼطعة مـ الؼطـ أو الصقف ُتػرص أي تؼطع,  :الِػرصة :ق ل الخط بل

وقد ُصّقبت بالؿسؽ أو بغقره مـ الطقب فتتبع هبا الؿرأة أثر الدم لقؼطع طـفا 

رائحة إذى
(4)

. 

قػ ولقس يف الحديث ذكر كؼض الشعر, وغاية ما فقف الدٓلة طؾك التـظ

 والؿبالغة يف إذهاب أثر الدم.

وقد اختؾػ العؾؿاء يف الحؽؿة يف استعؿال الؿسؽ, والؿختار  ق ل الـقوي:

                                     
 (.9/86(, شرح السققصل طؾك مسؾؿ )1/136فتح الباري ٓبـ حجر ) (1)

(, الزاهيير يف غريييب ألػيياظ الشييافعل 1/69غريييب الحييديث لؾؼاسييؿ بييـ سييالم ) (2)

 (.857(, الؼامقس الؿحقط )ص/33)ص/

 (.9/96فتح الباري ٓبـ رجب ) (3)

 (.1/97معالؿ الســ ) (4)
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أتحابـا وغقرهؿ: أن الؿؼصقد مـ استعؿال الؿسؽ  مـ الذي قالف الجؿاهقر

تطققب الؿحؾ ودفع الرائحة الؽريفة, وأن ذلؽ مستحب لؽؾ مغتسؾة مـ 

الحقض أو الـػاس, سقاء ذات الزوج وغقرها, وتستعؿؾف بعد الغسؾ, فنن لؿ 

سؽا فتستعؿؾ أيَّ صقٍب وجدْت, فنن لؿ تجد صقبا استحب لفا استعؿال تجد م

صقـ أو كحقه مؿا يزيؾ الؽراهة كص طؾقف أتحابـا, فنن لؿ تجد شقئا مـ هذا 

ؽـ مـف كره لفا وإن لؿ تتؿؽـ فالؿاء كاٍف لفا لؽـ إن تركت التطقب مع التؿ

كراهة يف حؼفا واهلل أطؾؿ فال
(1)

. 

الصحقح الذي طؾقف جؿفقر إئؿة العؾؿاء بالحديث  :وق ل ابـ رجب

والػؼف: أن غسؾ الؿحقض يستحب فقف استعؿال الؿسؽ, بخالف غسؾ 

الجـابة, والـػاس كالحقض يف ذلؽ, وقد كص طؾك ذلؽ الشافعل وأحؿد
(2)

. 

 

 

  

                                     
 (.1/319(, كقؾ إوصار )4/13شرح الـقوي طؾك مسؾؿ ) (1)

 (.9/96فتح الباري ٓبـ رجب ) (2)
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 َباب التََّيمُّمُ-13
لؿ   ُأْططِْقُت خْؿً  »َق َل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأن الـ  ِل  َطـ َج بر بـ ط د اهلل  -128

ـ  أحٌد ق ؾل ْطِب   قَرَة شفرٍ, َوُجعؾْت لَل إَْرُض َ ْ ِجًد  :ـُْعطف  اُكصرُت بِ لرُّ

َلُة َ ؾُقصّؾ, َوُأحّؾْت لَل اْلَغـَ ئُِؿ َولؿ  ّـُؿ  رجٍؾ  ـ أ  ِل َأْدَر ْ ف الص  َوَصُفقًرا,  ل

َػ َطَة, َوَ  نَ  ة,  َتِحّؾ ٕحٍد ق ؾل, َوُأْططقُت الش  ـُْ َعث إَِلك قق ف َخ ص  الـ  ِلُّ 

ة  ُ   ػؼ َطَؾْقِف.  «َوُبعثُت إَِلك الـ  س َط   

 .«اَوُجعؾ ال َُّراُب لل َصُفقرً » :َوَرَوى اإِلَ  م َأْحؿد  ـ َحِدـث َطؾل

 

 .ُحذف الػاطُؾ لؾعؾؿ بف, وهق الباري )ُأْططِْقُت(  :ققلف

ـ  أحٌد ) :مـ الخصائص لؼقلف بعدها اأي خؿًس (  )خْؿً   :ققلف ـُْعطف لؿ 

ومعؾقم أكف ٓ ُيعطاهـ أحٌد بعده فتؽقن خصائص لف, إذ الخاتة ما  (ق ؾل

  .تقجد يف الشلء وٓ تقجد يف غقره

ومػفقم العدد هـا غقر مراد: ٕكف قد ثبت أكف ُأططل أكثر مـ الخؿس, 

فزادت طؾك الؿائتقـ «الخصائص الؽربى»وقد طّدها السققصل يف كتابف 
(1)

. 

ْطِب   قَرَة شفرٍ  :ققلف هق الخقف والػزع, وهق ما  :الرطب( )ُكصرُت بِ لرُّ

 ٹ ٹ﴿يؼذفف اهلل يف قؾقب أطدائف الؿشركقـ مـ الرطب, كؿا قال تعالك: 

وق ل يف  ,[151]آل طؿران: ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

 گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿ قصة ـقم بدر:

                                     
 (.1/137سبؾ السالم ) (1)
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 .[19]إكػال: ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ گ

أي بقـل وبقـ العدو مسافة شفر, وأخرج الطرباين  :(  قرة شفرومعـك )

ا وأخرج أيًض  «كصرت ب لرطب طؾك طدوي   قرة شفرــ»بسـد ضعقػ 

تػسقر ذلؽ طـ السائب بـ يزيد بلكف شفر خؾػل وشفر أمامل, وهق ضعقػ 

 .اأيًض 

وبقـ أحد مـ أطدائف  ملسو هيلع هللا ىلص: وإكؿا جعؾ مسافة شفر: ٕكف لؿ يؽـ بقـف ققؾ

وهل حاتؾة لف وإن كان وحده, ويف كقهنا حاتؾة  .أكثر مـ هذه الؿسافة

ٕمتف خالٌف 
(1)

.  

                                     
(, إحؽام 3/41(, كشػ الؿشؽؾ مـ حديث الصحقحقـ )6/465يـظر التؿفقد ) (1)

(, الجقاب الصحقح لؿـ بدل ديـ الؿسقح 1/155إحؽام شرح طؿدة إحؽام )

(, 9/956(, فتح الباري ٓبـ رجب )91/348(, مجؿقع الػتاوى )5/937)

(, 1/137(, سبؾ السالم )1/437(, فتح الباري ٓبـ حجر )165الػروسقة )ص/

 (.19/895سؾسؾة إحاديث الضعقػة والؿقضقطة )

هيق شيلٌء خّصيف اهلل وفّضيؾف بيف, ليؿ يمتِيف أحيًدا  ق لذف الؿفّؾذب:ومؿا يشفد لفذا ما  -

افتتحـيا )برشيؾقكة( ميع ابيـ  ق ل:غقَره, ورأيـا ذلؽ طقاًكا, أخربكا أبق محؿد إتقؾل 

قـقة أكيف لؿيا اتصيؾ بلهؾفيا أبل طامر, ثؿ تّح طـدكا بعد ذلؽ طّؿـ أتيك ميـ الؼسيطـط

افتتاحـا )برشؾقكة( بؾغ هبؿ الرطب إلك أن غّؾؼقا أبقاب الؼسيطـطقـقة سياطة بؾيقغفؿ 

الخرب هبا هناًرا وتياروا طؾيك سيقرها وهيل طؾيك أكثير ميـ شيفريـ!! شيرح تيحقح 

 (.5/149البخاري ٓبـ بطال )

أن أبييا سييػقان, أخييربه أن  ( طييـ ابييـ طبيياس 4/54ويف تييحقح البخيياري )

, فؾؿيا فيرغ ميـ قيراءة ملسو هيلع هللا ىلصهرقؾ أرسؾ إلقيف وهيؿ بنيؾقياء, ثيؿ دطيا بؽتياب رسيقل اهلل 

الؽتاب كثر طـده الصخب, فارتػعت إتيقات, وأخرجـيا فؼؾيت ٕتيحابل حيقـ 

 «.لؼد أمَِر أْمُر ابـ أبل كبشة إكف يخافف مؾؽ بـل إتػر»أخرجـا: 
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أي مقضع سجقٍد, وٓ يختص بف ( ا)َوُجعؾْت لَل إَْرُض َ ْ ِجًد  :ققلف

و  ن َ ـ », كؿا ُتّرح بف يف روايٍة ملسو هيلع هللا ىلصمقضٌع دون غقره, وهذه لؿ تؽـ لغقره 

ولؿ ـؽـ أحد  ـ إك ق ء », ويف أخرى «ـصؾقن يف  ـ ئ فؿق ؾل إكؿ    كقا 

وهق كص طؾك أهنا لؿ تؽـ هذه الخاتقة ٕحد مـ  «ـصؾل ح ك ـ ؾغ  حرابف

 .إكبقاء قبؾف

وهذا ٓ يـايف أن ُيـفك طـ الصالة يف مقاضع مخصقتة مـ إرض لؿعـك  

لحؿاميختص هبا, كؿا هنك طـ الصالة يف أططان اإلبؾ, ويف الؿؼربة وا
(1)

. 

 .بػتح الطاء: أي َمطفرٌة تستباح هبا الصالة)َوَصُفقًرا(  :ققلف 

أن الرتاب يرفع الحدث كالؿاء, ٓشرتاكفؿا يف الطفقرية,  و قف دلقؾ طؾك

 وُيػعؾ بف مـ الصالة وغقر ذلؽ ما يػعؾ بطفارة الؿاء.

 والش رع أك ب ال راب  ـ ب الؿ ء طـد تعذر اس عؿ لف,  قدل ذلؽ طؾك

ه لؿ يبطؾ تقؿؿف بخروج الققت إذا تطفر بالرتاب ولؿ يـتؼض وضقء أكف

بدخقلف, وأكف إذا كقى التقؿؿ لؾـػؾ استباح الػرض كطفارة الؿاء, وأن  وٓ

 حؽؿف حؽؿ الؿاء يف كؾ إحؽام يف حالة التعذر.

جقاز التقؿؿ بجؿقع أجزاء إرض: لؿا جاء يف حديث أبل   ؿ  ـدل طؾك

  .«اا وصفقرً  ؾُّف  وٕ  ل   جًد  وجعؾت لل إرض» :هأمامة طـد أحؿد وغقر

                                     
(, شرح طؿدة الػؼف ٓبـ تقؿقية 1/155يـظر إحؽام إحؽام شرح طؿدة إحؽام ) (1)

(, صيرح التثرييب يف شيرح التؼرييب 9/958(, فتح الباري ٓبـ رجب )495)ص/

 (.5/135(, تحػة إحقذي )1/137(, سبؾ السالم )9/155)
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 ًٓ  :بؼقلف يف بعض روايات الصحقح وأما ققل َمـ مـع مِـ ذلؽ مستد

أخرجف مسؾؿ, وبؿا روى اإِلمام أحؿد مـ َحِديث  «اوُجعؾْت تربُ ف  صفقرً »

فال دلقؾ فقف طؾك  -وقد ذكرها الؿصـػ  - «َوُجعؾ ال َُّراُب لل َصُفقرا» :َطؾل

ُيخّصص  قل مـ أن ذكر بعض أفراد العام ٓاشرتاط الرتاب, لؿا تؼّرر يف إت

 .بف, ثؿ هق مػفقم لؼب ٓ يعؿؾ بف طـد الؿحّؼؼقـ بؾ قالقا: لؿ يؼؾ بف إٓ الدّقاق

فؽؾُّ ما كان مـ جـس إرض ولؿ يتغقر طـ حؽؿ إتؾ فنكف يجقز 

 :والصعقد, ﴾ەئ ائ ائ﴿ :لفذا الحديث, ولؼقلف تعالك التقؿؿ بف:

 قالف ابـ إطرابل وابـ قتقبة والزجاج, اأو حجرً  كان أو رماًل  اوجف إرض ترابً 

لقس فقف خالٌف بقـ أهؾ الؾغة :وق ل
(1)

. 

ّـُؿ  رجٍؾ(  :ققلف هذا لؾعؿقم, وهق يف ققة: فؽؾُّ رجؾٍ ) ل
(2)

. 

 .اوالؿراد الغالب, فقشؿؾ الـساء أيًض 

َلُة َ ؾُقصّؾ(  :ققلف  اأي طؾك كّؾ حاٍل, فنن لؿ يجد مسجدً )َأْدَر ْ ف الص 

 لـؿ  رجؾ  ـ أ  ل »وٓ ماًء فؾقتقؿؿ ولقصّؾ, كؿا بقـتف رواية أبل أمامة 

 عـده »ويف لػظ  «اأدر  ف الصلة  ؾؿ ـجد   ًء وجد إرض صفقرا و  جًد 

أكف ٓ يجب طؾك فاقد الؿاء تطّؾبف و قف .«صفقره و  جده
(3)

.  

                                     
ؼيك شيرح (, الؿـت19/991(, التؿفقيد )9/56يـظر معاين الؼرآن وإطرابف لؾزجاج ) (1)

(, صرح التثريب 1/151(, إحؽام إحؽام شرح طؿدة إحؽام )1/116الؿقصل )

(, هبجيية قؾييقب إبييرار وقييرة 1/138(, سييبؾ السييالم )9/159يف شييرح التؼريييب )

 (.64طققن إخقار )ص/

 (.1/138سبؾ السالم ) (2)

 الؿصدر كػسف. (3)
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 .هل إمقال الؿلخقذة مـ الؽػار)َوُأحّؾْت لَل اْلَغـَ ئُِؿ(  :ققلف

مـفؿ مـ لؿ يمذن  ق ل الخط بل:   ن  ـ تؼدم  ـ إك ق ء طؾك ضربقـ:

ومـفؿ مـ ُأذن لفؿ فقف ولؽـ إذا غـؿقا شقئا  .لف يف الجفاد فؾؿ تؽـ لفؿ مغاكؿ

  .لؿ يحّؾ لفؿ أن يلكؾقه: وجاءت كار فلحرقتف

: أجقز لل التصرف فقفا بالتـػقؾ وآتطػاء والصرف يف الغاكؿقـ, وققؾ

[1]إكػال:  ﴾پ پ پ ٻ﴿ :كؿا قال اهلل تعالك
(1)

. 

َػ َطةَ  :ققلف الـاس مـ  أي الشػاطة العظؿك يف إراحة( )َوُأْططقُت الش 

الؿققػ: ٕهنا مختّصة بف, ولذلؽ ضفر شرففا لؽؾ مـ يف الؿققػ, وهل 

الؿعرب طـفا بالؿؼام الؿحؿقد الذي يغبطف طؾقف إولقن وأخرون
(2)

. 

ـُْ َعث إَِلك قق ف :ققلف طؿقم الرسالة  أن هذا ـدّل طؾك..( .)َوَ  َن الـ  ِلُّ 

 دون غقره مـ إكبقاء. ملسو هيلع هللا ىلص خاصٌّ بف

إلك أهؾ  افنكف وإن كان قد تار بعد إغراق مـ كّذب بف مبعقثً  ملسو هيلع هللا ىلص أما كقح

ـّ هذا العؿقم لؿ يؽـ  -إرض: ٕكف لؿ يبؼ بعد الغرق إٓ مـ كان مممـا بف  لؽ

يف أتؾ البعثة, وإكؿا وقع ٕجؾ الغرق, وهق اكحصار الـاس يف الؿقجقديـ: 

تففعؿقم رسالتف يف أتؾ بعث ملسو هيلع هللا ىلصلفالك سائر الـاس, وأما كبقـا 
(3)

.  

*** 
                                     

 .(1/138(, سبؾ السالم )9/3675يـظر مرقاة الؿػاتقح ) (1)

 (.1/139(, سبؾ السالم )9/3675يـظر مرقاة الؿػاتقح ) (2)

(, 9/934(, مجؿقع الػتاوى )1/149يـظر إحؽام إحؽام شرح طؿدة إحؽام ) (3)

 (.1/138(, سبؾ السالم )4/438فقض الؼدير )
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ـَ سر َق َل:  -129 ـ  ِل »َوَطـ طؿ ر بـ   ِل َح َجٍة  لجـ ُت, َ ؾؿ  ملسو هيلع هللا ىلصَبَعَثـِل ال

ـ  ِل   اب ُة, ثؿ  أتقُت ال ُغ الد  ِعقد َ َؿ  تؿر  َ ذ رت  ملسو هيلع هللا ىلصأجد الَؿ َء,   ؿّرغُت  ِل الص 

ـَْؽِػقَؽ َأن َتؼقل بقدـؽ َهَؽَذا, َؿ  َ  َن  ـِْف إَْرَض  َذلِؽ َلُف, َ َؼ َل: إِك  ثؿ  ضرب بقَد

قِف َوَوجَفف ـِ َوَض هَر  ػ  ُ   ػؼ َطَؾْقِف.  «َضْرَبًة َواِحَدًة, ثؿ    ح الشَؿ َل َطَؾك اْلَقؿق

 .َوالؾ ْػظ لُؿ ؾؿ

ٍة لْؾُ َخ ِرّي:  ـَ بؽّػقف إَْرَض َوكػخ  قفَؿ , ثؿ    ح  ملسو هيلع هللا ىلصَوضرب »َو ِل ِرَوا

قف  .«بفؿ  َوجفف و ػ 

 

 اتػؼ إئؿة طؾك تحة حديث طؿار, وتؾؼقف بالؼبقل. :رجبق ل ابـ 

: سئؾ أحؿد طـ التقؿؿ؟ قال: ضربة واحدة لؾقجف ق ل إسح   بـ ه كئ

والؽػقـ, ققؾ لف: لقس يف قؾبؽ شلء مـ حديث طؿار؟ قال: ٓ
(1)

. 

                                     
 (.9/991فتح الباري ٓبـ رجب ) (1)

ا ميع قال: كـت جالًس  (: طـ شؼقؼ,1/77ذكرُت هذا ٕكف قد جاء يف تحقح البخاري ) 

 أجـب فؾؿ طبد اهلل )ابـ مسعقد( وأبل مقسك إشعري, فؼال لف أبق مقسك: لق أن رجاًل 

ا, أما كان يتقؿؿ ويصؾل, فؽقيػ تصيـعقن هبيذه أيية يف سيقرة الؿائيدة: يجد الؿاء شفرً 

؟ فؼيال طبيد اهلل: ليق رخيص لفيؿ يف [43]الـساء: ﴾ەئ ائ ائ ى ى ې﴿

فؿ الؿاء أن يتقؿؿقا الصعقد. قؾت: وإكؿا كرهتؿ هذا لذا؟ قال: هذا ٕوشؽقا إذا برد طؾق

يف حاجيية,  ملسو هيلع هللا ىلصكعييؿ, فؼييال أبييق مقسييك: ألييؿ تسييؿع قييقل طؿييار لعؿيير: بعثـييل رسييقل اهلل 

, ملسو هيلع هللا ىلصفلجـبت فؾؿ أجد الؿاء, فتؿرغت يف الصعقد كؿا تؿرغ الدابة, فذكرت ذليؽ لؾـبيل 

طؾذك إرض, ثذؿ كػضذف , إكؿ    ن ـؽػقؽ أن تصـع هؽذا,  ضرب بؽػف ضذربة »فؼال: 

فؼال طبيد اهلل: « ثؿ   ح بفؿ  ضفر  ػف بشؿ لف أو ضفر شؿ لف بؽػف, ثؿ   ح بفؿ  وجفف

 أفؾؿ تر طؿر لؿ يؼـع بؼقل طؿار؟

ويف لػٍظ: فؼال أبق مقسك: فدطـا ميـ قيقل طؿيار كقيػ تصيـع هبيذه أيية؟ فؿيا درى  

ؽ إذا برد طؾيك أحيدهؿ الؿياء طبد اهلل ما يؼقل, فؼال: إكا لق رخصـا لفؿ يف هذا ٕوش

 «.كعؿ»أن يدطف ويتقؿؿ فؼؾت لشؼقؼ: فنكؿا كره طبد اهلل لفذا؟ قال: 
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: أجـب الرجؾ تار جـبا, وٓ يؼال: ـؼ لأي ترُت جـبا, ( ) لجـ ُت  :ققلف

لسان الػؼفاء اجتـب, وإن كثر يف
(1)

.  

بػتح الؿثـاة الػقققة والؿقؿ وتشديد الراء فغقـ معجؿة, )  ؿّرغُت(  :ققلف

 .( ومعـاه تؼّؾبُت   ؿّعْؽُت ) :(1/78ويف لػٍظ لؾبخاري )

طـ  االؼقاَس هـا, فرأى أكف لؿا كان الرتاب كائبً  وقد استعؿؾ طّؿاُر 

الؽقػقة التل تجزئف, وأراه الصػة  ملسو هيلع هللا ىلصالغسؾ فال بد مـ طؿقمف لؾبدن, فلبان لف 

الؿشروطة
(2)

.  

                                     
 (.1/145(, سبؾ السالم )1/147يـظر إحؽام إحؽام شرح طؿدة إحؽام ) (1)

(, إحؽام إحؽام شرح طؿدة 1/344يـظر كشػ الؿشؽؾ مـ حديث الصحقحقـ ) (2)

 (.1/145(, سبؾ السالم )1/147إحؽام )

يف هذا الحديث إبطيال الؼقياس: ٕن طؿيارا قيّدر  وق ل أبق  حؿد ابـ حزم الظ هري:

أن الؿسؽقت طـف مـ التقؿؿ لؾجـابة حؽؿف حؽؿ الغسيؾ لؾجـابية, إذ هيق بيدل مـيف, 

 ذلؽ, وأطؾؿف أن لؽؾ شلء حؽؿف الؿـصقص طؾقف فؼط.  ملسو هيلع هللا ىلصفلبطؾ رسقل اهلل 

والجيقاب طؿيا قيال: أن الحيديث دل طؾيك بطيالن هيذا الؼقياس  ق ل ابـ دققؼ العقد:

, وٓ يؾزم مـ بطالن الخياص بطيالن العيام. والؼائسيقن ٓ يعتؼيدون تيحة الخاص

قيد  -اليذي هيق القضيقء  -كؾ ققاس, ثؿ يف هذا الؼقاس شلء آخر, وهق أن إتيؾ 

ألغل فقف مساواة البدل لف. فنن التقؿؿ ٓ يعيؿ جؿقيع أطضياء القضيقء, فصيار مسياواة 

 ساواة يف الػرع. البدل لألتؾ مؾغك يف محؾ الـص, وذلؽ ٓ يؼتضل الؿ

 ملسو هيلع هللا ىلص طؾك تحة أتيؾ الؼقياس, فينن ققليف قد يؽقن الحديث دلقاًل  بؾ لؼ ئؾ أن ـؼقل:

يدل طؾك أكف لق كان فعؾف لؽػاه. وذلؽ دلقؾ طؾيك تيحة « إكؿ    ن ـؽػل  ذا و ذا»

ققلـا: لق كان فعؾف لؽان مصقبا, ولق كان فعؾف لؽان قائسا لؾتقؿؿ لؾجـابة طؾك التقؿؿ 

الؿذكقر يف أية لقس هق الجؿياع: ٕكيف ليق « الؾؿس»ؼدير أن يؽقن لؾقضقء, طؾك ت

ا يف أية. فؾؿ يؽيـ يحتياج إليك أن بقـً كان طـد طؿار هق الجؿاع: لؽان حؽؿ التقؿؿ مُ 
= 
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ذِعقد :ققلف هيق وجيف إرض ترابيا كيان  :الصذعقد طؾذك إصذّح ( ) ِل الص 

: ٓ أطؾؿ اختالفا بقـ أهؾ الؾغة يف ذلؽق ل الزج جغقره.  أو
(1)

.  

مذهب أكثر العؾؿاء أن الصعقد يف  :ق ل إزهريهق الرتاب فؼط,  :وققؾ

هق الرتاب [6]الؿائدة:  ﴾چ چ﴿ققلف تعالك: 
(2)

. 

وقد ذهب إلك تخصقص التقؿؿ بالرتاب الشافعل وأحؿد وداود: وذهب 

مالؽ وأبق حـقػة وططاء وإوزاطل والثقري إلك أكف يجزئ بإرض وما 

طؾك الحائط ملسو هيلع هللا ىلصطؾقفا, ويميد هذا العؿقم تقؿؿف 
(3)

. 

الػعؾ أي تػعؾ, والؼقل يطؾؼ طؾك  )َأن َتؼقل بقدـؽ َهَؽَذا( :ققلف

ؼقل وقد قالقا: إن العرب استعؿؾت ال .كؼقلفؿ: قال بقده هؽذا, أي أشار هبا

 
ُّ
ـِْف إَْرَض َضْرَبًة »ذلؽ بػعؾف حقُث  ملسو هيلع هللا ىلص يف كؾ فعؾ. وقد بقـ الـبل ضرب بقَد

قِف َوَوجَفف ـِ َوَض هَر  ػ  «َواِحَدًة, ثؿ    ح الشَؿ َل َطَؾك اْلَقؿق
(4)

. 

 .أن التقؿؿ فرُض مـ أجـب ولؿ يجد الؿاء الحدـث ـدل طؾك -

أكف يؽػل الؿتقؿَؿ ضربٌة واحدٌة, ويؽػل يف القديـ  طؾك   ؿ  ـدل أـًض 

                                     = 
يتؿرغ, فنذن فعؾف ذلؽ يتضؿـ اطتؼاد كقكيف ليقس طيامال بيالـص, بيؾ بالؼقياس. وحؽيؿ 

بلكف كان يؽػقف التقؿؿ طؾك الصقرة الؿذكقرة, مع ما بقـا مـ كقكف: لق فعؾ ذلؽ  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

 (.1/147لػعؾف بالؼقاس طـده, ٓ بالـص. إحؽام إحؽام شرح طؿدة إحؽام )

 (.9/56معاين الؼرآن وإطرابف ) (1)

(, 374(, الؼامقس الؿحقط )ص/987(, فؼف الؾغة )ص/9/7يـظر هتذيب الؾغة ) (2)

 (. 1/361(, طقن الؿعبقد )199الؿـقر )ص/ الؿصباح

 (.1/395(, كقؾ إوصار )9/946(, الؿجؿقع )1/394يـظر الؿغـل ) (3)

 (.1/145(, سبؾ السالم )1/147يـظر إحؽام إحؽام شرح طؿدة إحؽام ) (4)
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 چ چ ڃ ڃ ڃ﴿ :مسح الؽػقـ, وأما اإلجؿال يف ققلف تعالك

بآقتصار  ملسو هيلع هللا ىلصفؼد بّقـف  [6]الؿائدة: ﴾ڇ ڇ ڇ چ چ

الؽػقـ طؾك
(1)

. 

وأفاد أن الرتتقب بقـ القجف والؽػقـ غقر واجب, وإن كاكت القاو ٓ تػقد 

الرتتقب, إٓ أكف قد ورد العطػ يف رواية لؾبخاري لؾقجف طؾك الؽػقـ بثؿ, 

ثؿ ضرب بشؿ لف طؾك ـؿقـف وبقؿقـف طؾك شؿ لف طؾك »ويف لػظ ٕبل داود: 

 .«الؽػقـ ثؿ   ح وجفف

إكؿ  ـؽػقؽ أن تضرب بقدـؽ »ـ هذا ويف لػٍظ لإلسؿاطقؾل ما هق أوضح م

طؾك إرض ثؿ تـػضفؿ  ثؿ تؿ ح بقؿقـؽ طؾك شؿ لؽ وبشؿ لؽ طؾك ـؿقـؽ 

«ثؿ تؿ ح طؾك وجفؽ
(2)

.  

وقد اخُتؾػ يف كؿقة الضربات وقدر التقؿؿ يف القديـ, فذهب جؿاطٌة مـ 

  .السؾػ ومـ بعدهؿ إلك أهنا تؽػل الضربُة القاحدةُ 

الضربة القاحدة جؿاطٌة مـ الصحابة ومـ بعدهؿ, وذهب إلك أهنا ٓ تؽػل 

 :ملسو هيلع هللا ىلص قال: قال رسقل اهلل  ٓ بد مـ ضربتقـ: لحديث ابـ طؿر :وقالقا

رواه الدارقطـل,  .«ال قؿؿ ضرب  ن: ضربة لؾقجف, وضربة لؾقدــ إلك الؿر ؼقـ»

 .لؽـف حديٌث ضعقٌػ, وقد تّحح إئؿُة وقَػف

 العؾؿاء وأهؾ الحديث طؿاًل  والذاهبقن إلك كػاية الضربة هؿ جؿفقر

                                     
 (.1/141(, سبؾ السالم )1/148يـظر إحؽام إحؽام شرح طؿدة إحؽام ) (1)

 يـظر الؿصدريـ السابؼقـ. (2)
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: وكؾ ما طدا حديث طؿار ق لقا, فنكف أتح حديٍث يف الباب, «طؿار»بحديث 

ففق ضعقٌػ أو مقققٌف 
(1)

. 

: إكيف وأ   قدر ذلذؽ يف القذدــ  ؼذ ل جؿ طذة  ذـ العؾؿذ ء وأهذؾ الحذدـث

وقيد ُروييت  .هيذا «طؿيار»يؽػل يف القديـ الراحتان وضياهر الؽػيقـ لحيديث 

ـّ إتيح ميا يف الصيحقحقـ. وقيد كيان  «طؿار»طـ  رواياٌت بخالف هذا: لؽ

 .ملسو هيلع هللا ىلصيػتل بف بعد مقت الـبل 

: ٓ يجزئف إٓ أن يؿسح إلك الؿرفؼقـ, وق ل أبق حـقػة والش  عل يف الجدـد

ف أكف مقققف فال يؼاوم حديث لحديث ابـ طؿر السابؼ, وقد تؼدم أن إتح فق

 .الؿرفقع القارد لؾتعؾقؿ طؿار

وذهب ققم إلك أن التقؿؿ إلك الؿـاكب, واحتجقا بؿا روي طـ طؿار بـ 

 .«فؿسحـا بقجقهـا وأيديـا إلك الؿـاكب ملسو هيلع هللا ىلصتقؿؿـا مع رسقل اهلل »ياسر قال: 

هذا أثر تيحقح إٓ أكيف ليقس فقيف كيص ببقيان أن رسيقل اهلل  :ق ل ابـ حزم

  التيقؿؿ وفرضيف, وٓ كيص بقيان بلكيفأمر بذلؽ فقؽقن ذلؽ حؽيؿ  ملسو هيلع هللا ىلص

طؾييؿ بييذلؽ فييلقره, فقؽييقن ذلييؽ كييدبا مسييتحبا, وٓ حجيية يف فعييؾ أحييد دون 

ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 
(2)

. 

                                     
(, 1/141(, سبؾ السالم )9/993(, فتح الباري ٓبـ رجب )1/179يـظر الؿغـل ) (1)

 ( وقد أصال الؽالم يف ذلؽ.1/376تحػة إحقذي )

(, إحؽام 1/344(, كشػ الؿشؽؾ مـ حديث الصحقحقـ )1/373يـظر الؿحؾك ) (2)

 (.1/141(, سبؾ السالم )1/148إحؽام شرح طؿدة إحؽام )
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 «طؿار»ومـ ذلؽ اختالففؿ يف الرتتقب بقـ القجف والقديـ, وحديث 

قاٍض بلكف ٓ يجب, وإلقف ذهب مـ قال بالضربتقـ إٓ أكف قال: ٓ بد مـ الرتتقب 

القسرىبتؼديؿ القجف طؾك القديـ, والقؿـك طؾك 
(1)

 .وقد تؼدم ذلؽ ,

ـٍَة لْؾ َُخ ِرّي:  :ققلف أي ضاهرهؿا ..( .بؽّػقف إَْرَض  ملسو هيلع هللا ىلصَوضرب »)َو ِل ِرَوا

 .كؿا سؾػ, وهق كالؾػظ إول إٓ أكف خالػف بالرتتقب وزيادة الـػخ

وسؾػ الؽالم يف  .: ٓ يـدبوققؾفلما كػخ الرتاب ففق مـدوب إلقف, 

 .الرتتقب

ر لف, وهق مذهب جقاز الضرب طؾك حجٍر ٓ غباوهذا يحتج بف مـ يرى 

 أبل حـقػة ومالؽ.

 چ﴿: ٓ بد مـ غبار يعؾؼ بالقد, لؼقلف تعالك: وطـد أحؿد والش  عل

( لؾتبعقض. و ﴾ڇ ڇ ڇ ـْ
 )مِ

وأما كػض القد وكػخفا فالؿراد بف تخػقػ ما تعؾؼ بالقد. فنكف قد تعؾؼ هبا 

الؽػايةالؽثقر, والـػخ ٓ يدفع الخػقػ, وبف تؼع 
(2)

. 

وهذا التقؿؿ وارد يف كػاية الرتاب لؾجـب الػاقد لؾؿاء: وقد قاسقا طؾقف 

الحائض والـػساء, وخالػ فقف ابـ طؿر وابـ مسعقد
(3)

. 

*** 
                                     

 (.1/149(, سبؾ السالم )9/997يـظر فتح الباري ٓبـ رجب ) (1)

(, سيبؾ 1/345(, كشػ الؿشؽؾ مـ حديث الصيحقحقـ )1/189يـظر الؿغـل ) (2)

 (.1/143السالم )

 (.1/143سبؾ السالم ) (3)



392 

 

ُ
 
رح ُُالش  ش   ُالمي  محر  

ل
ُا اب   ررُلكت 

ـَْرة  -131 د بـ ِسقرِــ, َطـ أبل ُهَر َوَطـ ِهَش م بـ ح  ن, َطـ ُ َحؿ 

ِعقُد الّطّقُب َوُضقء اْلُؿ ؾؿ »: ملسو هيلع هللا ىلصَق َل َرُسقُل اهلل  :َرِضل اهلل َتَع َلك َطـُف َق َل  الص 

ف َبشرَتف: َ نِن  َوإِن لؿ ـجد الَؿ َء طشَر ِسـِقـ, َ نِذا وجد الَؿ َء  ْؾقّ ؼ اهللَ ولُقؿ  

ار, َوَق َل اْبـ اْلؼط  ن: إِْسـَ ده َصِحقح «َذلِؽ خقٌر َلفُ   .َرَواُه اْلَ ز 

َقاب َأكف اَرُقْطـِّل َق َل: الص   .ُ ْرسؾ َوأَرى الد 

ـُ اْلؼط  ن  ِذل َحذِدـث أبذل َذر: َضذِعقػ َوُهذَق َغرِـذٌب  ذـ َحذِدـث  .َوَق َل اْب

ذذَرة َولذذف ِطّؾذذة, َواْلَؿْشذذُفقر  ِذذل اْلَ ذذ ب َحذذِدـث أبذذل َذر ال ذذِذي َصذذححُف  أبذذل ـْ ُهَر

 .ال ِّْرِ ِذيُّ َوَغقُره

 

ِعقُد الّطّقُب(  :ققلف الطاهر : عـك الطّقب)الص 
(1)

.  

تسؿقة التقّؿؿ وضقًء: لؽقكف قام   قف دلقؾ طؾك )َوُضقء اْلُؿ ؾؿ( :ققلف

مؼامف
(2)

. 

أكف إن وجد الؿاء وجب إمساسف   قف دلقؾ طؾك)َ نِذا وجد الَؿ َء(  :ققلف

 .بشرتف

: إن الرتاب ٓ يرفع الحدث, وأن الؿراد أن يؿسف وتؿ ؽ بف  ـ ق ل

إكؿا أباح لف الرتاُب الصالَة بشرتف لؿا سؾػ مـ جـابٍة, فنهنا باققة طؾقف: و

 .غقر, وإذا فرغ مـفا طاد طؾقف حؽُؿ الجـابة ٓ

                                     
 (.9/998مرطاة الؿػاتقح شرح مشؽاة الؿصابقح ) (1)

 (.1/149(, سبؾ السالم )9/945طؿدة الؼاري ) (2)
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 : ٓ بد لؽؾ تالة مـ تقؿؿ.ولذا ق لقا

أصؾقَت بلصح بؽ »لف:  ملسو هيلع هللا ىلصبحديث طؿرو بـ العاص, وققلف  واس دلقا

 .«!؟وأكت جـب

تؾك هبؿ وهق جـب, فلقرهؿ طؾك  اإن َطْؿرً »: ملسو هيلع هللا ىلص وققل الصح بة لف

 .«اتسؿقتف جـبً 

إن الرتاب حؽؿف حؽؿ الؿاء يرفع الجـابة ويصؾل بف ما  و ـفؿ  ـ ق ل:

شاء, وإذا وجد الؿاء لؿ يجب طؾقف أن يؿسف إٓ لؾؿستؼَبؾ مـ الصالة, 

 ًٓ سؿاه  ملسو هيلع هللا ىلصفحؽؿف حؽؿف, وبلكف  طـ الؿاء واستدلقا بلكف تعالك جعؾف بد

 .صفقرا, وسؿاه وضقًء, كؿا سؾػ

إلك  اممقتً  ا, وأكف يرفع الجـابة رفعً أن التقؿؿ يؼقم مؼام الؿاء والصحقح

طـف طـد طدمف, وإتؾ أكف قائؿ  احال وجدان الؿاء, ٕكف تعالك جعؾف طقًض 

 .مؼامف يف جؿقع أحؽامف, فال ُيخرج طـ ذلؽ إٓ بدلقؾ

 نذا » :ملسو هيلع هللا ىلص, ولؼقلف اجـبً  اطْؿرً  ملسو هيلع هللا ىلصأما إذا وجد الؿاء فنكف يغتسؾ: لتسؿقتف 

ف «َبشرَتف وجد الؿ ء  ؾق ؼ اهلل ولُقؿ  
(1)

. 

ـُ اْلؼط  ن  ِل َحِدـث أبل َذر: َضِعقػ( :ققلف حديث أبل ذر هذا  )َوَق َل اْب

( وغقرهؿا, 1/95( وأبق داود يف الســ )5/146أخرجف أحؿد يف الؿسـد )

                                     
(, سيبؾ 1/446(, فتح الباري ٓبيـ حجير )9/961يـظر فتح الباري ٓبـ رجب ) (1)

(, مرطاة الؿػاتقح شرح مشؽاة الؿصابقح 1/86(, السقؾ الجرار )1/143السالم )

(9/998.) 
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بنبؾ فؽـت فقفا, فلتقت الـبل  ملسو هيلع هللا ىلصاْجَتقْيُت الؿديـة فلمر لل رسقل اهلل »قال: 

قال: كـت أتعرض لؾجـابة ولقس  ؟ح لؽ   فؼؾت: هؾؽ أبق ذر, قال:  ملسو هيلع هللا ىلص

 .«إن الصعقد صفقر لؿـ لؿ ـجد الؿ ء طشر سـقـقربل ماء, فؼال: 

وقد اختؾػ فقف طؾك أبل قالبة الذي رواه طـ طؿرو بـ بجدان طـ أبل ذر, 

  .وتححف الرتمذي وأبق حاتؿ وابـ حبان والدارقطـل والحاكؿ وإلباين

 الحذذ  ظ يف ال ؾخذذقص الح قذذرقذذ ل وطؿييرو بييـ بجييدان وثؼييف العجؾييل, 

 وغػؾ ابـ الؼطان فؼال: إكف مجفقل. :(1/971)

إسـاده ققّي  :(1/983) وق ل يف الػ ح
(1)

. 

ـَْرة َولف ِطّؾة :ققلف هذا كالم الحافظ ..( .)َوُهَق َغرِـٌب  ـ َحِدـث أبل ُهَر

 (.1/149الزيؾعل يف كصب الراية )

 :(8/93يف العؾؾ ) الدارقطـلق ل فؼد هل اإلرسال,  والعؾة الؿش ر إلقف 

يرويف هشيام بيـ حسيان, واختؾيػ طـيف: فيرواه الؼاسيؿ بيـ يحقيك بيـ ططياء »

الؿؼدمل, طـ هشام, طـ ابـ سقريـ, طـ أبل هريرة. وخالػيف ثابيت بيـ يزييد 

بييـ سييقريـ مرسييال. وكييذلؽ رواه أبييق زيييد, وزائييدة روييياه, طييـ هشييام, طييـ ا

سقار, طـ ابـ سقريـ مرسال, وهق السختقاين, وابـ طقن, وأشعث بـ  أيقب

«الصقاب
(2)

. 

                                     
(, كصب الرايية 9/961(, فتح الباري ٓبـ رجب )5/966يـظر بقان القهؿ واإليفام ) (1)

(, 9/153) -إتيؾ  - أبيل داود سيــ (, تحقح1/393(, كقؾ إوصار )1/148)

 (.1/349تحقح الجامع الصغقر وزيادتف )

 (.9/939واكظر الػصؾ لؾقتؾ الؿدرج يف الـؼؾ ) (2)
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أن آكتػاء بالتقؿؿ لقس بؿؼّدٍر بققٍت محدودٍ, بؾ يجقز  الحدـث ـدل طؾك

وإن تطاول العفُد بالؿاء, وذِْكر العشر سـقـ ٓ يدل طؾك طدم جقاز آكتػاء 

فؼدان بالؿاء بعدها: ٕن ذكرها لؿ ُيرْد بف التؼققَد بؾ الؿبالغة: ٕن الغالب طدم 

أو بعض  االؿاء وكثرة وجداكف: لشدة الحاجة إلقف, فعدم وجداكف إكؿا يؽقن يقمً 

وتخصقص العشرة ٕجؾ الؽثرة ٕهنا مـتفك طدد أحاد .يقم
(1)

. 

أن خروج الققت غقر كاقض لؾتقؿؿ, بؾ حؽؿف   ؿ  أن  قف دٓلة طؾك

لؽؾ تالة وإن لؿ يحدث,  حؽؿ القضقء, وما تح طـ ابـ طؿر أكف يتقؿؿ

محؿقل طؾك آستحباب
(2)

. 

أن الؿشروع هق ضرب الرتاب, فػل رواية لحديث  طؾك  دٓلة أـًض  و قف

 .«وضرب بؽػقف إرض»طؿار طـد البخاري: 

وقال الشافعل: يجزئ وضع يده يف الرتاب: ٕن يف إحدى روايتل تقؿؿف 

مـ الجدار, أكف وضع يده ملسو هيلع هللا ىلص
(3)

. 

*** 
خرج رجَلِن »َوَطـ َطط ء بـ ـَ  ر, َطـ أبل سعقد الُخْدِرّي َق َل:  -131

ؿ  َصِعقًد  َلُة َوَلْقَس َ َعُفَؿ  َ  ًء,   قؿ  َ َصّؾَق , ثؿ    صق ً  ا ِل سػرٍ َ َحَضرت الص 

                                     
(, 9/998(, مرطاة الؿػياتقح شيرح مشيؽاة الؿصيابقح )4/93يـظر طؿدة الؼاري ) (1)

 (.1/394كقؾ إوصار )

(, مرقاة الؿػاتقح شرح مشؽاة الؿصيابقح 1/198(, الؽايف )1/198يـظر الؿغـل ) (2)

 (.1/365( شرح رياض الصالحقـ لؾعثقؿقـ )9/483)

 (.1/141يـظر سبؾ السالم ) (3)
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ـُعد أَخُر, ثؿ   َلَة َواْلُقُضقَء, َولؿ   وجدا الَؿ َء  ِل اْلَقْقت, َ َلَط َد َأحُدهَؿ  الص 

ـُعد: أص َت الّ ـة وأجزأْتَؽ  ملسو هيلع هللا ىلصَأَتَق  َرُسقَل اهلل   ذ را َذلِؽ َلُف, َ َؼ َل لؾ ذي لؿ 

ـِ  َتْق جُر  ر  ْٕ ل َوأَط د: َلؽ ا . َرَواُه َأُبق َداُود, َوالـ َ  ئِّل, «َصَلُتؽ, َوَق َل لؾ ذي َتَقض 

اَرُقْطـِّل َوتؽّؾؿ َطَؾْقِف,  ولذلؽ ذ ره ابـ  -َطَؾك َشرصفَؿ  َواْلَح  ِؿ َوَق َل: َوالد 

 .َو ِل َقْقلف ت  هؾ -   صًل  «صح حف»يف  ال ؽـ

 .َوذِْ ُر أبل سعقد يف َهَذا الَحِدـث لَقَْس بَِؿْحُػقظ, وهق  رسٌؾ  :َوَق َل َأبُق َداُود

 

لؿ يذكر أحٌد اسؿفؿا( نِ )خرج رجَل  :ققلف
(1)

.  

َلُة(  :ققلف  أي: دخؾ وقتفا.)َ َحَضرت الص 

أي وقت الصالة التل تّؾقاها )ثؿ  وجدا الَؿ َء  ِل اْلَقْقت( :ققلف 
(2)

. 

أي تادفت الشريعة القاجبة الثابتة بالسـة)أص َت الّ ـة(  :ققلف
(3)

. 

( أي كػتؽ طـ الؼضاء, واإلجزاء طبارة طـ كقن )وأجزأتؽ َصَلُتؽ :ققلف

لإلطادة االػعؾ مسؼطً 
(4)

. 

(  :ققلف ـِ َتْق جُر  ر  ْٕ  مـفؿا فنن كالًّ  ;أي لؽ أجر الصالة مرتقـ)لَؽ ا

و قف إش رة تحقحة ترتتب طؾقفا مثقبة, وإن اهلل ٓ يضقع أجر مـ أحسـ طؿال, 

«دع    ـرـ ؽ إلك    ٓ ـرـ ؽ»: ملسو هيلع هللا ىلصأن العؿؾ بإحقط أفضؾ, كؿا قال  إلك
(5)

. 

                                     
 (.7/347التحبقر إليضاح معاين التقسقر ) (1)

 (.1/144الؿصدر كػسف ) (2)

 (.1/331(, كقؾ إوصار )9/485مرقاة الؿػاتقح ) (3)

 (.1/331كقؾ إوصار ) (4)

 (.9/485مرقاة الؿػاتقح ) (5)
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اَرُقْطـِّل َوتؽّؾؿ َطَؾْقِف(  :ققلف ًٓ )َوالد  ثؿ قال: تػرد  رواه الدارقطـل مقتق

 ًٓ , بف طبد اهلل بـ كافع طـ الؾقث طـ بؽر بـ سقادة طـ ططاء طـف مقتق

وخالػف ابـ الؿبارك فلرسؾف
(1)

. 

طـ الؾقث بـ سعد إٓ طبد اهلل  الؿ يرو هذا الحديث مجّقدً  :وق ل الط راين

بـ كافع
(2)

. 

فقؿا حؽاه محؿد بـ طبد الؿؾؽ بـ أيؿـ طـف:  وق ل  قسك بـ ه رون

رفعف وهٌؿ مـ ابـ كافع
(3)

. 

)َوَق َل َأبُق َداُود :ققلف 
(4)

َوذِْ ُر أبل سعقد يف َهَذا الَحِدـث لَقَْس بَِؿْحُػقظ,  :

ـُ حجر  وهق  رسٌؾ( هذه الرواية رواها ابـ السؽـ  لؽـ : ؼ لتعّؼبف الحافُظ اب

«تحقحف» يف
(5)

مـ صريؼ أبل القلقد الطقالسل, طـ الؾقث, طـ طؿرو بـ  

ًٓ  االحارث, وطؿقرة بـ أبل كاجقة جؿقعً   .طـ بؽر مقتق

زاد بقـ ططاء وأبل سعقد: أبا قال أبق داود: ورواه ابـ لفقعة, طـ بؽر, ف

 اهلل مقلك إسؿاطقؾ بـ طبقد اهلل, اكتفك. طبد

يعّؾ هبا رواية الثؼة طؿرو بـ وابـ لفقعة ضعقػ, فال يؾتػت لزيادتف, وٓ 

ؼف الـسائل, ويحقك بـ بؽقر, الحارث, ومعف طؿقرة بـ أبل كاجقة, وقد وث

                                     
 (.1/188الســ ) (1)

 (.8/48الؿعجؿ إوسط ) (2)

 (.9/661(, البدر الؿـقر )1/165(. واكظر كصب الراية )1/973التؾخقص الحبقر ) (3)

 (.1/93يف الســ ) (4)

(, وابيـ الؿؾؼيـ يف تحػية الؿحتياج 9/434ذكرها ابـ الؼطان يف بقان القهؿ واإليفيام ) (5)

 (.1/931إلك أدلة الؿـفاج )
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حبان, وأثـك طؾقف أحؿد بـ تالح, وابـ يقكس, وأحؿد, وابـ سعد, وابـ  وابـ

 .أبل مريؿ

 :«مسيـده»ولف شاهد مـ حديث ابـ طبياس, قيال إسيحاق بيـ راهقييف يف 

زيد بـ أبل الزرقياء, ثـيا ابيـ لفقعية, طيـ ابيـ هبقيرة, طيـ حيـش, طيـ ابيـ  أكا

بييال ثييؿ تييقؿؿ. فؼقييؾ لييف: إن الؿيياء قريييب مـييؽ, فؼييال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبييل »طبيياس: 

« ؾعؾل: ٓ أبؾغف
(1)

. 

وتححف إلباين
(2)

. 

, وأكف ٓ يجب الطؾب ملسو هيلع هللا ىلصجقاز آجتفاد يف طصره  الحدـث دلقؾ طؾك

وآكتظار
(3)

. 

أن مـ تؾك بالتقؿؿ ثؿ وجد الؿاء بعد الػراغ مـ الصالة   ؿ  ـدل طؾك 

فنكف ٓ يجب طؾقف اإلطادة هذا ققل جؿفقر العؾؿاء, مـفؿ أبق حـقػة والشافعل 

  .ومالؽ وأحؿد

وق ل ص ووس, وطط ء, والؼ سؿ بـ  حؿد بـ أبل بؽر و ؽحقل وابـ 

إهنا تجب اإلطادة مع بؼاء الققت: لتقجف الخطاب  :سقرــ, والزهري, وربقعة

 پ ٻ ٻ﴿مع ققلف:  [78]اإلسراء: ﴾ڦ ڤ﴿لؼقلف تعالك:  :مع بؼائف

 ., فشرط يف تحتفا القضقء وقد أمؽـ يف وقتفا[6]الؿائدة: ﴾پ

                                     
 (.1/331واكظر كقؾ إوصار ) (.1/973التؾخقص الحبقر ) (1)

 (.1/166يف مشؽاة الؿصابقح ) (2)

(, وحاشيقتف طؾيك سيــ 1/156(. واكظير إطيالم الؿيققعقـ )1/144سبؾ السالم ) (3)

 ( فػقفؿا بحٌث ماتٌع طـ آجتفاد.9/371أبل داود )
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 الحديث. «... نذا وجد الؿ ء  ؾق ؼ اهلل ولقؿ ف بشرتف» :ملسو هيلع هللا ىلص ولؼقلف

 « ـة وأجزأتؽ صلتؽأص َت ال» :ملسو هيلع هللا ىلص بلكف ٓ يتقّجف الطؾب بعد ققلف وُردّ 

  .مؼقد بحديث الباب « نذا وجد الؿ ء» :ملسو هيلع هللا ىلص وإصالق ققلف

 «ٓ تصؾقا صلًة يف ـقٍم  رتقـ»حديث  الؼقل بعدم وجقب اإلط دة وـمـد

  .طـد أحؿد وأبل داود والـسائل وابـ حبان, وتّححف ابـ السؽـ

بلهنؿا طـد الؼائؾ بقجقب اإلطادة تالة واحدة: ٕن إولك  وـج ب طـف

قد فسدت بقجقد الؿاء فال َيِرُد ذلؽ طؾقف
(1)

 .ولقس بشلء ,

وأما إذا وجد الؿاء بعد الدخقل يف الصالة وقبؾ الػراغ مـفا فنكف يجب طؾقف 

الخروج مـ الصالة وإطادهتا بالقضقء طـد أبل حـقػة وإوزاطل والثقري 

 وابـ شريح.والؿزين 

: ٓ يجب طؾقف الخروج بؾ يحرم, والصالة تحقحةوق ل   لؽ وداود
(2)

.  

الة, فالجؿاهقر طؾك بطالن وأما إذا تقؿؿ ثؿ وجد الؿاء قبؾ دخقل الص

 ڎ﴿: ٓ يجب لؼقلف تعالك: وق ل داود وأبق سؾؿة بـ ط د الرحؿـ تقؿؿف.

[33]محؿد:  ﴾ڈ ڈ
(3)

. 

*** 
                                     

(, شرح طؿدة الػؼف ٓبـ 9/356(, الؿجؿقع شرح الؿفذب )1/179يـظر الؿغـل ) (1)

(, كقؾ 1/144(, سبؾ السالم )9/931(, فتح الباري ٓبـ رجب )1/449تقؿقة )

(, الثؿر 81(, السقؾ الجرار الؿتدفؼ طؾك حدائؼ إزهار )ص/1/331إوصار )

 (.1/33الؿستطاب )

 (.1/331, كقؾ إوصار )(9/485يـظر مرقاة الؿػاتقح ) (2)

 (.1/339(, كقؾ إوصار )9/485يـظر مرقاة الؿػاتقح ) (3)
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ـَْرة  -132 إِذا َأ رتُؽؿ بَِلْ رٍ »َق َل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأن َرُسقل اهلل  َوَطـ أبل ُهَر

 ُ   ػؼ َطَؾْقِف. «َ ْلتقا ِ ـُْف َ   اْسَ َطْعُ ؿ

 

ـْ َ  َن » :هذا صرٌف مـ حديٍث وتؿاُمف َؿ  َهَؾَؽ َ  َدُطقكِل َ   َتَرْ ُ ُؽْؿ, إِك 

ـْ َشْلٍء َ  ْجَ ـُِ قُه, َوإَِذا  َقْ َؾُؽْؿ بُِ َمالِِفْؿ َواْخ ِلَ ِِفْؿ َطَؾك َأْك َِق ئِِفْؿ, َ نَِذا َكَفْقُ ُؽْؿ َط

(9/94أخرجف البخاري يف تحقحف ) «َأَ ْرُتُؽْؿ بَِلْ رٍ َ ْلُتقا ِ ـُْف َ   اْسَ َطْعُ ؿْ 
(1)

. 

أن مـ طجز   قف دلقؾ طؾك)إِذا َأ رتُؽؿ بَِلْ رٍ َ ْلتقا ِ ـُْف َ   اْسَ َطْعُ ؿ(  :ققلف

وهذا طـ فعؾ الؿلمقر بف كؾف, وقدر طؾك بعضف, فنكف يل ي بؿا أمؽـف مـف, 

  ّطرد يف    ئؾ:

لعدم الؿاء,  إما , فنذا قدر طؾك بعضفا, وطجز طـ الباقل: ـف  الطف رة

لؿرض يف بعض أطضائف دون بعض, فنكف يل ي مـ ذلؽ بؿا قدر طؾقف, إوَل  أو

 لؾباقل, وسقاء يف ذلؽ القضقء والغسؾ طؾك الؿشفقر. فإوَل ويتقّؿؿ

 : ٓ يؾزم استعؿالف يف الطفارتقـ.وق ل أبق حـقػة و  لؽ

, فؿـ طجز طـ فعؾ الػريضة قائؿا تؾك قاطيدا, فينن طجيز و ـف  الصلة

 ملسو هيلع هللا ىلصطـ طؿران بيـ حصيقـ أن الـبيل  «تحقح البخاري»تؾك مضطجعا, ويف 

« ا,  ذذنن لذذؿ ت ذذ طع  عؾذذك جـذذبطذذًد  ,  ذذنن لذذؿ ت ذذ طع  ؼ صذذؾ ق ئًؿذذ»قييال: 

                                     
قد َيؼع الؼؾيب يف الؿيتـ: ومّثيؾ ليف السيققصل بؿيا رواه الطيرباين  ق ل الؿـ وي:   ئدة: (1)

«. إذا أ رتؽؿ بل ر  لتقه, وإذا كفق ؽؿ طـ شلء   ج ـ قه    اس طع ؿ»طـ أبل هريرة: 

   كفق ؽؿ طـف   ج ـ قه و   أ رتؽؿ بف  ذ  عؾقا  ـذف »الصحقحقـ:  فنن الؿعروف ما يف

 (.9/87الققاققت والدرر شرح شرح كخبة الػؽر )«.    اس طع ؿ
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طجز طـ ذلؽ كؾف, أوميل بطرفيف, وتيؾك بـقتيف, وليؿ تسيؼط طـيف الصيالة  ولق

 طؾك الؿشفقر. 

, فنذا قدر طؾك إخراج بعض تاع, لزمف ذلؽ طؾك و ـف  ز  ة الػطر

الصحقح, فلما مـ قدر طؾك تقام بعض الـفار دون تؽؿؾتف, فال يؾزمف ذلؽ 

والؿ  ئؾ الؿ ـقة بغقر خالف, ٕن تقام بعض الققم لقس بؼربة يف كػسف. 

طؾك هذا إصؾ ٓ تـحصر
(1)

.  

ة مـ هذا الحديث أتؾ مـ إتقل العظقؿة وقاطد :وق ل الشق  ين

 ہ ہ ہ﴿ققاطد الديـ الـافعة, وقد شفد لف تريح الؼرآن, قال اهلل تعالك: 

فؾؽ آستدٓل بالحديث طؾك العػق طـ كؾ ما خرج  [16]التغابـ: ﴾ھ

طـ الطاقة, وطؾك وجقب اإلتقان بؿا دخؾ تحت آستطاطة مـ الؿلمقر بف, 

وأكف لقس مجرد خروج بعضف طـ آستطاطة مقجبا لؾعػق طـ جؿقعف
(2)

. 

مييـ أشييفر الؼقاطييد  (الؿق ذذقر ٓ ـ ذذؼط ب لؿع ذذقر)ولييذا كاكييت قاطييدة: 

                                     
(, جيامع العؾيقم والحؽيؿ 3/559يـظر كشيػ الؿشيؽؾ ميـ حيديث الصيحقحقـ ) (1)

الثؿير الؿسيتطاب  ,(79هبجة قؾقب إبرار وقيرة طقيقن إخقيار )ص/ ,(1/957)

(1/33.) 

إذا أ ذرتؽؿ : »ملسو هيلع هللا ىلصكؼؾ الؿقؿقين طـ اإلمام أحؿيد أكيف سيئؾ طيـ قيقل رسيقل اهلل    ئدة: 

فؼيال: إمير أسيفؾ ميـ الـفيل. ويف « بل ر  لتقا  ـف    اس طع ؿ, و   كفق ؽؿ طـف   ك فقا

ففق طـدي أسفؾ مؿا هنك طـف. ٕكف غّؾيظ يف الـفيل وسيّفؾ يف  ملسو هيلع هللا ىلصرواية: ما أمر بف الـبل 

(, 14(, الؿسيقدة يف أتيقل الػؼيف )ص/1/998إمر. يـظر العيدة يف أتيقل الػؼيف )

 (.3/397الؿـثقر يف الؼقاطد الػؼفقة )

 (.4/956(. واكظر الػتاوى الؽربى ٓبـ تقؿقة )1/396كقؾ إوصار ) (2)
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الحديثالؿستـبطة مـ هذا 
(1)

. 

 :ق ل ال ققصل (درء الؿػ سد  ؼدم طؾك جؾب الؿص لح)ومثؾفا قاطدة 

قدم دفع الؿػسدة غالبا, ٕن اطتـاء الشارع  ;إذا تعارض مػسدة ومصؾحة

إذا أ رتؽؿ بل ر » :ملسو هيلع هللا ىلصبالؿـفقات أشد مـ اطتـائف بالؿلمقرات, ولذلؽ قال 

« لتقا  ـف    اس طع ؿ, وإذا كفق ؽؿ طـ شلء   ج ـ قه
(2)

. 

 

 

  

                                     
 (.1/155) إشباه والـظائر لؾسبؽل (1)

 (.87إشباه والـظائر لؾسققصل )ص/ (2)
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(1)َباب احليض -14
  

د بـ َطْؿرو, َطـ اْبـ شَف ب, َطـ  -133 ـُ أبل طدي َطـ ُ َحؿ  َرَوى اْب

َأن َ  صَِؿَة بـَت أبل ُحَ ْقش َ  َكت ُت  ح ُض »: ُطْرَوة, َطـ َط ئَِشة 
(2)

, 

                                     
هق دم صبقعة وِجبِّؾة, يخيرج ميـ قعير اليرحؿ يف  :الحقض ق ل الشقخ ص لح الػقزان: (1)

أوقات معؾقمة, خؾؼف اهلل لحؽؿة غذاء القلد يف بطـ أمف: ٓفتؼاره إليك الغيذاء: إذ ليق 

شاركفا يف غذائفا: لضعػت ققاها, فجعؾ اهلل ليف هيذا الغيذاء: ليذلؽ قيؾَّ أن تحيقض 

بيف وليدها, وليذلؽ قيؾَّ أن الحامؾ, فنذا ولدت: قؾبف اهلل لبـا يدّر مـ ثيديقفا: لقتغيّذى 

تحقض الؿرضع, فنذا خؾت الؿرأة مـ حؿؾ ورضاع: بؼل ٓ مصرف ليف: لقسيتؼر يف 

مؽاٍن مـ رحؿفا, ثؿ يخرج يف الغالب يف كؾ شفر ستة أيام أو سيبعة أييام, وقيد يزييد 

طـ ذلؽ أو يؼّؾ, ويطقل شفر الؿرأة ويؼصر حسبؿا رّكبف اهلل مـ الطبياع. الؿؾخيص 

 .(1/85الػؼفل )

هييل سييقالن الييدم يف غقيير وقتييف طؾييك سييبقؾ الـزيييػ مييـ طييرق يسييؿك  وآس ح ضذذة: 

 (.1/84العاذل. الؿصدر كػسف )

: إحدى طشرة: سيقدة وققؾطشٌر,  ملسو هيلع هللا ىلصالؿستحاضات مـ الـساء يف زمـ الـبل    ئدة: (2)

بـت زمعة, وزيـب بـيت جحيش, وأختاهيا حؿـية وأم حبقبية بـتيا جحيش, وأم حبقبية 

بـت أبل سػقان, وأم سؾؿة, وأسؿاء بـت طؿقس, وأسؿاء بـيت مرثيد, وفاصؿية بـيت 

 ققس, وبادية بـت غقالن, وسفؾة بـت سفقؾ. 

 بؼقلف: وذكر السققصل مـفـ تسًعا وكظؿفـ 

 لؿصذذذذطػكقذذذذد اسُ حقضذذذذت يف ز ذذذذ ن ا
 

 ت ذذذذذذُع ك ذذذذذذ ء قذذذذذذد رواهذذذذذذ  الراوـذذذذذذةْ  
 

 بـذذذذذذ ُت جحذذذذذذش سذذذذذذقدة والػ صؿذذذذذذة
 

 زــذذذذذذذذُب أسذذذذذذذذؿ  سذذذذذذذذفؾٌة وب دـذذذذذذذذةْ  
 

َطّد بـت أبل سؾؿة وأسؼط أم سؾؿة وأسؿاء بـت طؿقس  بؼقلف: وقد تعّؼبف الزرقاين

 أو بـت مرثد ٕن الـظؿ فقف أسؿاء واحدة وهؿا اثـتان فؾق قال:

 قذذذذد اسُ حقضذذذذت يف ز ذذذذ ن الؿصذذذذطػك
 

 بـذذذذذذذ ُت جحذذذذذذذش سذذذذذذذفؾة وب دـذذذذذذذةْ  
 

= 
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ـُعرُف, َ نِذا َ  َن َذلِؽ  لْ ِ ؽل  :ملسو هيلع هللا ىلصَ َؼ َل َرُسقل اهلل  إِن دَم اْلحقض دٌم أسقُد 

ئِل َوصؾِّل َلة, َ نِذا َ  َن أَخُر   قض  َرَواُه َأُبق َداُود, َوالـ َ  ئِّل, َواْبـ  «َطـ الص 

اَرُقْطـِّل َوَق َل   .َطَؾك َشرط ُ  ؾؿ :َواْلَح  ُِؿ َوَق َل  .ُرَواتف  ؾفؿ ثَِؼ ت :حَ  ن, َوالد 

قد َرَوى َهَذا الَحِدـث غقُر َواِحٍد َ ؾؿ ـذ ر أحٌد ِ ـُْفؿ َ    :َوَق َل الـ َ  ئِلّ 

ـُ أبل طدي  .ذ ر اْب

ـَة, َوُهَق ُ ـؽرٌ  :َوَق َل َأُبق َح تِؿ َوا ـُ َطْؿرو َطَؾك َهِذه الرِّ ُد ب َ  َبع ُ َحؿ  ـُ  .لؿ 

 

كقاقض القضقء مـ كتابف هذا برقؿ  :أورد الؿصـِّػ هذا الحديث يف باب

( مـ أتّح صرقف وهل رواية الشقخقـ, أما هـا فؼد أورده مـ هذه الطريؼ 76)

 الؿعّؾة, وقد أشار هـاك إلك هذه الرواية.

 ( والحاكؿ1/395( والبقفؼل )1/956الدارقطـل ) اوالحديث أخرجف أيًض 

. «الشقط ن, أو ِطْرٌ  اكؼطع نكؿ  هق داٌء َطَرَض, أو ر ضٌة  ـ »( بزيادة 1/175)

وقد صعـ فقفا الحػاظ
(1)

. 

ـُعذرُف  :ققلف ( بضؿ القاء ـُعرُف ُضبطْت كؾؿُة )( )إِّن دَم اْلحقض دٌم أسقُد 

                                     = 
 وهـذذذذذذذد أسذذذذذذذؿ  سذذذذذذذقدة و  صؿذذذذذذذة

 

 وبـذذذذذذذذت  رثذذذذذذذذٍد رواهذذذذذذذذ  الراوـذذذذذذذذةْ  
 

 لقّفك بالعشرة وسؾؿ مـ طّد زيـب ابـة أم سؾؿة واسؿفا هـد واهلل أطؾؿ.

(, شيرح 1/116(, حاشقة السققصل طؾك ســ الـسائل )46/15يـظر فتح الباري ) 

(, الؿـتؼيك 1/95وبغقية إماثيؾ )(, هبجة الؿحافيؾ 1/947الزرقاين طؾك الؿقصل )

 (.196مـ فرائد الػقائد )ص/

 (.1/337يـظر كقؾ إوصار ) (1)
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وُضبطْت بضؿ القاء وفتح الراء  .أي لف َطْرٌف ورائحةٌ  :(ـُعرِفوكسر الراء )

أي تعرفف الـساء :(ـُعَرف)
(1)

. 

أي الييدم الييذي لييقس بتؾييؽ الصييػة, وهييق دم )َ ذذنِذا َ ذذ َن أَخذذُر(  :ققلذذف

 .آستحاضة

ردُّ الؿستحاضة إلك تػة الدم بلكف إذا كان بتؾؽ الصػة  هذا الحدـث  قف

ففق حقض, وإٓ ففق استحاضة, وقد قال بف الشافعل يف حؼ الؿبَتَدَأة, وقد 

َؿ  َذلِِؽ ِطْرٌ  َوَلْقَس »قال لفا:  ملسو هيلع هللا ىلصأكف  :تؼدم يف باب كقاقض القضقء بحقٍض,  إِك 

م ثؿ  صؾل َلة, َوإِذا َأْدَبرْت   غ ؾل َطـْؽ الد   «َ نِذا َأق ؾْت َحقضُ ؽ  دطل الص 

ا بقاكً  «إن دم الحقض دم أسقد ـعرف»وٓ يـافقف هذا الحديث, فنكف يؽقن ققلف: 

لققت إقبال الحقضة وإدبارها
(2)

.  

أكف و .طؾك وجقب القضقء طؾك الؿستحاضة لؽؾ تالة  و قف دٓلة أـًض 

لقس لفا القضقء قبؾ دخقل وقت الصالة طـد الجؿفقر: إذ صفارهتا ضرورية, 

فؾقس لفا تؼديؿفا قبؾ وقت الحاجة
(3)

. 

ـَة, َوُهَق  :)َوَق َل َأُبق َح تِؿ :ققلف َوا ـُ َطْؿرو َطَؾك َهِذه الرِّ ُد ب َ  َبع ُ َحؿ  ـُ لؿ 

لعبد اهلل بـ اإلمام أحؿد قال: سؿعت أبل يؼقل:  «الؿسائؾ»ويف كتاب ُ ـؽٌر( 

كان ابـ أبل طدي ثـا هبذا طـ طائشة ثؿ تركف بعدُ 
(4)

.  

                                     
 ( .1/337( بتصرف, كقؾ إوصار )1/148سبؾ السالم ) (1)

 ( .1/337(, كقؾ إوصار )1/148يـظر سبؾ السالم ) (2)

 (.1/337(, كقؾ إوصار )1/148يـظر سبؾ السالم ) (3)

 ( ولؿ أجده يف مسائؾ طبد اهلل.849)ص/  اإلطالم بسـتف (4)
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روى محؿد بـ طؿرو بـ طؾؼؿة, هذا الحديث طـ  :وق ل الدارقطـل

 طـ طروة, طـ فاصؿة بـت أبل حبقش.الزهري, 

: طـ الزهري, طـ طروة, طـ طائشة, أن فاصؿة بـت أبل حبقش وق ل  رةً 

«إن دم الحقض دم أسقد ـعرف»وأتك فقف بؾػظ أغرب بف, وهق ققلف: 
(1)

. 

: لؿ يروه إٓ ابـ طؿرو, وقد أكؽروه طؾقفوق ل الطح وي
(2)

. 

: الؿعروف الذي يف الصحقح إحالتفا طؾك إيام التل وق ل ابـ الؼقؿ

وأما إحالتفا  .يف الؼروء بعقـفا فلحدهؿا يصدق أخركاكت تحسبفا حقضفا و

طؾك الدم ففق الذي يـظر فقف ولؿ يروه أتحاب الصحقح وإكؿا رواه أبق داود 

 :وق ل( وسلل طـف ابـ أبل حاتؿ أباه فضعػف 1/193( والـسائل )1/75)

(1/981هذا مـؽر, وتححف الحاكؿ )
(3)

. 

:  ؼقؾ: فؼد اختؾػ طؾك ابـ أبل طدي يف إسـاده, اوأيًض  :وق ل ابـ رجب

: إن روايتف وققؾ: طـ طروة, طـ طائشة. وققؾ طـف يف إسـ دهطـف كؿا ذكركا. 

طـ طروة, طـ فاصؿة أتح: ٕهنا يف كتابف كذلؽ. وقد اختؾػ يف سؿاع طروة 

مـ فاصؿة
(4)

. 

ـ : ٕن رجالف رجال الشقخقـ, إٓ محؿد بو ـفؿ  ـ قّقى الحدـث: ق ل

طؿرو بـ طؾؼؿة بـ وقاص الؾقثل لؽـ روى لف البخاري مؼروكا, ومسؾؿ 

                                     
 ( مـف.14/137واكظر ) (.14/153العؾؾ القاردة يف إحاديث الـبقية ) (1)

 (.1/418البدر الؿـقر ) (2)

 (.1/394هتذيب الســ مع طقن الؿعبقد ) (3)

 (.9/57فتح الباري ٓبـ رجب ) (4)
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متابعة, وهق تدوق حسـ الحديث
(1)

. 

: ُتؽّؾؿ يف إسـاده بؿا ٓ يقجب سؼقصف طـ درجة وق ل الؿ  ر ػقري

آطتبار
(2)

. 

وتّححف ابـ حزم
(3)

وإلباين ,
(4)

. 

*** 
ـَ  َرُسقل اهلل إِن َ  صَِؿة  :قؾُت »َوَطـ َأسَؿ ء بـت ُطَؿْقس َق َلت:  -134

 :ملسو هيلع هللا ىلصَ َؼ َل َرُسقل اهلل  ؟بـت أبل ُحَ ْقش اسُ حقضت ُ ـُْذ َ َذا َوَ َذا َ ؾؿ ُتصّؾ 

, َ نِذا َرَأْت ُصػَرًة َ ق  الَؿ ء  !ُس َْح َن اهلل ـٍ قْطَ ن, ل جؾْس  ِل ِ ْرَ  َهَذا  ـ الش 

َواِحًدا,  لؾؿغرب َوالْعَش ء ُغ ًل َواِحًدا, وتغ  ْؾ   ؾ غ  ْؾ لِؾظْفرِ َوالْعصر ُغ ًل 

اَرُقطْـِّل,  .«, وت قضل  ِقَؿ  بَقـ َذلِؽوتغ  ْؾ لؾػجر ُغ ًل  َرَواُه َأبُق َداُود, َوالد 

 .َوقد أطّؾف َبعُضفؿ .َطَؾك َشرط ُ  ؾؿَوَق َل:  َوالَْح  ِؿ

 

مـ تركفا الصالة بؿجرد ضـفا الؿذكقر  اتعجبً  ملسو هيلع هللا ىلصقالف )ُسْ َح َن اهلل(  :ققلف

يف ذلؽ, أو أحًدا مـ الصحابة الؿعروفقـ  مـ غقر أن تراجعف 

باإلفتاء يف زمـف
(5)

. 

                                     
 (.4/185يـظر تحقح ابـ حبان ) (1)

 (.145(. واكظر الؿـتؼك مـ فرائد الػقائد لؾعثقؿقـ )ص/9/956الؿػاتقح ) مرطاة (2)

 (.9/116يف الؿحؾك ) (3)

 وقذ ل يف الثؿذر الؿ ذ ط ب(. 3/51يف التعؾقؼات الحسان طؾك تحقح ابيـ حبيان ) (4)

 (: هذا سـد حسـ وقد حسـف ابـ العربل يف )العارضة(.1/35)

 (.9/555مرقاة الؿػاتقح ) (5)
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ل
ُا اب   ررُلكت 

ويف هذا حجة ٓبـ الؼاسؿ يف إسؼاصف طـ الؿستحاضة قضاء  :ققؾ

لؿ يلمرها باإلطادة مع صقل  ملسو هيلع هللا ىلصالصالة إذا تركتفا ضاكًة أن ذلؽ حقض ٕكف 

الؿدة
(1)

. 

ْقَط ن :ققلف أي: ترك الصالة تؾؽ الؿدة, أو أن هذا الؾبس ( )َهَذا  ـ الش 

بسبب الشقطان حقث سّقل لفا أن آستحاضة كالحقض, أو أن آستحاضة 

َؿ  ِهَل ر ضة  ـ » :لحؿـة بـت جحش مـ الشقطان: لؼقلف  إِك 

ْقَط ن «الش 
(2)

. 

( :ققلف ـٍ بؽسر الؿقؿ وفتح الؽاف اإلكاء الؽبقر  :الِؿر ـ )ل جؾْس  ِل ِ ْرَ 

ـٌ فقف ماء :الذي ُتغسؾ فقف الثقاب. والؿراد مرك
(3)

. 

أي إذا رأت تػرة فقق الؿاء الذي ( )َ نِذا َرَأْت ُصػَرًة َ ق  الَؿ ء :ققلف

 تؼعد فقف فعـد ذلؽ تستطقع التؿققز.

أن يعؾق الدُم الؿاَء فقظفر بف تؿققز دم آستحاضة  و  ئدة الؼعقد يف الؿر ـ

مـ غقره, فنكف إذا طال الدم إتػر فقق الؿاء ففل مستحاضة, أو غقره ففق 

ؿركـ وأما الغسؾ فخارج الؿركـ حقض, ففذه هل العؾة يف الجؾقس يف ال

 .فقف ٕن الؿاء كجس ٓ

بؾ إذا زالت الشؿس وقربت مـ العصر, فنهنا حقـئذ ترى فقق  :وققؾ

ٕن شعاطفا يتغقر حقـئذ ويؼؾ, فقضرب  ;الؿاء شعاع الشؿس شبف ُتػارة 

                                     
 ( 1/497فتح الباري ٓبـ حجر ) (1)

 (.9/555مرقاة الؿػاتقح ) (2)

 (.1/353كقؾ إوصار ) ,(9/555يـظر مرقاة الؿػاتقح ) (3)
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ل
ُا اب   ررُلكت 

إلك الصػرة وٓ يصؾ إلك الصػرة الؽامؾة إٓ قبقؾ الغروب, وأما حديث 

كاماًل  اتامً  امقاققت الصالة وفقف العصر ما لؿ تصػر, فؿعـاه اتػرارً 
(1)

. 

أي إذا اغتسؾت لؾظفر والعصر تقضلت مع )وت قضل  ِقَؿ  َبقـ َذلِؽ(  :قلفق

ذلؽ لؾعصر, وإذا اغتسؾت لؾؿغرب والعشاء تقضلت مع ذلؽ لؾعشاء
(2)

. 

ٕن يف إسـاده سفقؾ بـ أبل تالح, ويف  وذلؽ)َوقد أطّؾف َبعُضفؿ(  :ققلف

آحتجاج بحديثف خالف
(3)

. 

وقد ققؾ: إن الصحقح فقف: طـ طروة,  ,يف إسـاده اختالف :وق ل ابـ رجب

 ل ره  أن تؼعد أـ  ف  ال ل   كت تؼعد, ثؿ »طـ فاصؿة. ويف بعض ألػاضف: 

 .«تغ  ؾ

إكؿا ردها إلك العادة ٓ إلك التؿققز:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن الـبل -واهلل اطؾؿ  - وإضفر

كذا يف رواية مالؽ, طـ هشام, وهل التل  ,« نذا ذهب طـؽ قدره »لؼقلف: 

(1/68خرجفا البخاري )
(4)

. 

وتححف إلباين
(5)

. 

                                     
(, 1/354(, كقيؾ إوصيار )1/335طيقن الؿعبيقد ) ,(9/555يـظر مرقاة الؿػياتقح ) (1)

 (.9/967مرطاة الؿػاتقح )

 (.1/335(, طقن الؿعبقد )9/555يـظر مرقاة الؿػاتقح ) (2)

 (.1/353كقؾ إوصار ) (3)

 (.9/57فتح الباري ٓبـ رجب ) (4)

(: إسييـاده تييحقح طؾييك شييرط 9/89) -إتييؾ  - أبييل داود سييــ قييال يف تييحقح (5)

 .مسؾؿ. وكذلؽ قال الحاكؿ, ووافؼف الذهبل

 «.إكف يف غاية الصحة» وق ل ابـ حزم:

 (.1/35واكظر الثؿر الؿستطاب )«. حديث حسـ» الؿـذري:وق ل 
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ل
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أكف يجقز الجؿع بقـ الصالتقـ لؾؿستحاضة, وآقتصار  الحدـث ـدل طؾك

طؾك غسؾ واحد لفؿا, وقد ُألحؼ بالؿستحاضة الؿريُض وسائُر الؿعذوريـ 

بجامع الؿشّؼة
(1)

. 

واطؾؿ أكف ٓ يجب طؾك  :ق لف الـقوي أ   آغ   ل   ل حؼقؼ هق   

الؿستحاضة الغسؾ لشلء مـ الصالة وٓ يف وقت مـ إوقات إٓ مرة واحدة 

وهق  يف وقت اكؼطاع حقضفا, وهبذا قال جؿفقر العؾؿاء مـ السؾػ والخؾػ.

وهق ققل طروة بـ  بـ طباس وطائشة ابـ مسعقد وامروي طـ طؾل و

الزبقر وأبل سؾؿة بـ طبد الرحؿـ ومالؽ وأبل حـقػة وأحؿد
(2)

. 

وذلؽ ٕن إتؾ طدم القجقب فال يجب إٓ ما ورد الشرع بنيجابف ولؿ 

.. .أكف أمرها بالغسيؾ إٓ ميرة واحيدة طـيد اكؼطياع حقضيفا ملسو هيلع هللا ىلصيصح طـ الـبل 

الييقاردة يف سييــ أمييا إحاديييث ولييقس يف هييذا مييا يؼتضييل تؽييرار الغسييؾ و

أمرها بالغسؾ فؾقس فقفا شلء ثابت  ملسو هيلع هللا ىلصداود والبقفؼل وغقرهؿا أن الـبل  أبل

وقد بقـ البقفؼل ومـ قبؾف ضعػفا
(3)

.  

أما بالـسبة لؾقضقء فنهنا تتقضل لؽؾ تالة, وأما آغتسال فال يؾزم, 

 واهلل أطؾؿ.

                                     
 (.1/353كقؾ إوصار ) (1)

(, مرطاة الؿػياتقح 1/359(. واكظر كقؾ إوصار )4/19شرح الـقوي طؾك مسؾؿ ) (2)

(9/967.) 

(. واكظر فتاوى ورسائؾ الشقخ محؿد بـ إبيراهقؿ 4/19شرح الـقوي طؾك مسؾؿ ) (3)

(9/151.) 
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ل
ُا اب   ررُلكت 

بقـ  الؽـ تحؿؾ أحاديث الغسؾ طـد كؾ تالة طؾك الـدب جؿعً 

الـصقص, وهق الذي اختاره أحؿد, وجـح إلقف الشافعل بؼريـة طدم أمر فاصؿة 

 بف, واقتصاره طؾك أمرها بالقضقء, فالقضقء هق القاجب.

الغسؾ لؽؾ تالة أفضؾ: لؿا فقف مـ الخروج مـ الخالف,  :ق ل ابـ قدا ة

الجؿع وإخذ بالثؼة وآحتقاط, وهق أشد ما ققؾ, ثؿ يؾقف يف الػضؾ والؿشؼة 

فقف:  ملسو هيلع هللا ىلصبقـ كؾ تالتقـ بغسؾ واحد, وآغتسال لؾصبح, ولذلؽ قال الـبل 

ثؿ يؾقف الغسؾ كؾ يقم مرة بعد الغسؾ طـد اكؼضاء  .«وهق أطجب إ رــ إلل»

الحقض, ثؿ القضقء لؽؾ تالة, وهق أقؾ إمقر ويجزئفا
(1)

. 

*** 
 ـذُت ُأْسذَ َح ُض ِحْقَضذًة َ ثِقذَرًة »َوَطـ حْؿـََة بـذت جحذش َق َلذت:  -135

ـَذَب بـذِت  ملسو هيلع هللا ىلصَشِدـَدًة, َ لتقُت الـ  ِل   ـْ أس ػ قف َوأْخ رُه, َ َقَجدُتف  ِذل َبقذت ُأْخ ِذل َز

ـَ  َرُسقل اهلل! إِكِّل ُأْسَ َح ُض ِحْقَضًة َ ثِقَرًة َشِدـَدًة َ َؿذ  َتذْلُ ركِل  جحش, َ ؼؾُت: 

م,  .َلةقد  ـع ـل الّصق م َوالص   ؟ ِقَف  ـُذذهب الذد  ذُف  َق َل: َأكَعُت َلذِؽ الُؽْرُسذَػ: َ نِك 

ؿل, َق َلت: ُهَق َأ ثر  ـ َذلِؽ, َق َل:   تخذي  َق َلْت: ُهَق َأ ثر  ـ َذلِؽ, َق َل:   ؾج 

سآ رك بل رــ َأـفَؿ   :ملسو هيلع هللا ىلص , َق َلت: ُهَق َأ ثر  ـ َذلِؽ إِك َؿ  أثجُّ َثج  . َ َؼ َل الـ  ِلُّ  ثقبً 

َؿ  ِهَل ر ضذٌة  ذـ صـ عِت َأْجَزَأ َطـِْؽ, َ نِن ققـِت َطَؾْقِفَؿ  َ َلكِت أطؾؿ, َ َؼ َل: إِك 

                                     
 (.9/967(, مرطاة الؿػاتقح )1/336(, طقن الؿعبقد )1/965يـظر الؿغـل ) (1)

(, فراجعيف هـياك غقير 76وقد تؼدم أيًضا شرح حديث فاصؿة بـت أبل حبقش بيرقؿ )

 ميلمقر.
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ذ ٍم  ِذل طؾذؿ اهلل, ثذؿ  اغْ  ـ  ـ  ٍم َأو َسْ َعَة َأ ْقطَ ن,   حق ضل ِس  َة َأ ـْذِت الش  َ ِ ذِؾل, َ ذنِذا َرَأ

َوطْشرــ لَقَْؾة َأو َثَلًث  َوطْشرــ لَقَْؾة وأـ َ ف ,   صفرِت واس ـَْؼلِت َ صّؾل َأْربعً  َأك ؽ

َ نِن َذلِؽ ـجزئؽ, َوَ َذلَِؽ    عؾل َ َؿ  تحذقض الـَِّ ذ ُء, و ؿذ   وصق ل َوصّؾل,

ري الّظْفذر وتعّجؾذل  ـّ وصفرّن, َ ذنِْن ققـذِت َطَؾذك َأن تذمخِّ ـطُفرن لؿقؼ ت حقضف

ـَ الظّ  ـَ وتصذؾق ْفذر َوالْعصذر َجِؿقًعذ , ثذؿ  تذمّخرــ اْلَعْصَر   غ  ذؾقـ ِحذقـ تطفذرـ

ـِ  ذذ  عؾل,  ذذَلَتْق اْلؿغذذرب وتعّجؾذذقـ اْلعَشذذ ء, ثذذؿ  تغ  ذذؾقـ وتجؿعذذقـ َبذذقـ الص 

وتغ  ؾقـ َ َع الصُّ ْح وتصّؾقـ, َوَ َذلَِؽ    عؾل وصذق ل إِن ققـذِت َطَؾذك َذلِذؽ, 

ـِ إَِلذلّ ملسو هيلع هللا ىلص َ َؼ َل َرُسقل اهلل ـْ َ ذر ْٕ ْحؿذد, َوَأُبذق َداُود, َواْبذـ َرَواُه أَ  «: َوُهَق أطجب ا

َ  َجف, َوال ِّْرِ ِذّي َوَهَذا َلػظف, َوَصذّححُف, َوَ ذَذلَِؽ َصذححُف َأْحؿذد بذـ َحـَْ ذؾ, 

اَرُقْطـِّل:  ـُ طؼقؾ َوَلذْقَس بَِؼذقي»َوحّ ـف الُ َخ ِرّي, َوَق َل الد  ووّهـذف  ,«تػّرد بِِف اْب

د بـ طؼقؾ, َوُهَق ُ ْخَ ؾػ  ِل  :َأُبق َح تِؿ. َوَق َل اْلَ ْقَفِؼلّ  تػّرد بِِف ط د اهلل بـ ُ َحؿ 

ْح َِج ج بف
ِ
 .آ

 

بؽسر الحاء اسؿ هقئة, ) ـُت ُأْسَ َح ُض ِحْقَضًة َ ثِقَرًة َشِدـَدًة(  :ققلف 

 .وهق الصقاب, وبالػتح اسؿ مرة

: لتتؿقز تؾؽ الحالة التل كاكت طؾقفا مـ سائر أحقال اولؿ تؼؾ: حقًض  

يف الؽؿقة,  :( أي ثقرةض يف الشدة والؽثرة وآستؿرار. ولذا قالت: )الؿحق

اإصالق الحقض طؾك دم آستحاضة تغؾقبً  و قفيف الؽقػقة,  :( أيشدـدة)
(1)

. 

                                     
 (.9/969(, مرطاة الؿػاتقح )9/551مرقاة الؿػاتقح ) (1)
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وكلكف كعتف لفا لتحتشل  :أي أتػ لؽ الؼطـ)َأكَعُت لَِؽ الُؽْرُسَػ(  :ققلف

بف فقؿـع كزول الدم ثؿ يؼطعف
(1)

.  

ؿل :ققلف  .الؾجام ما تشد بف الحائض فرجفا( )  ؾج 

يؿـع سقالن الدم واسرتسالف كؿا يؿـع  : معـاه افعؾل فعاًل ق ل الخؾقؾ

 .الؾجام اسرتسال الدابة

: تؾّجؿل, كؾؿة غريبة لؿ يؼع لل تػسقرها يف كتاب, وإكؿا ق ل ابـ العربل

أخذهتا استؼراء
(2)

.  

َؿ  أثجُّ َثج   :ققلف  وقيد اسيتعؿؾ يف  .الؿطر والدم: شدة اكصباب الثّج ( )إِك 

ييا, واسييتعؿؾ مجييازا يف الؽييالم, يؼييال ـؼذذ لالحؾييب يف اإلكيياء,  : حؾييب فقييف ثجَّ

لؾؿتؽؾؿ: مِْثجاٌج بؽسر الؿقؿ
(3)

. 

ذذْقطَ ن( :ققلذذف َؿذذ  ِهذذَل ر ضذذٌة  ذذـ الش  أتييؾ الييركض الضييرب بالرجييؾ  )إِك 

الشييقطان وجييد واإلتييابة هبييا, وكلكييف أراد اإلضييرار بييالؿرأة وإذى, بؿعـييك أن 

بذلؽ سبقال إلك التؾبقس طؾقفا يف أمر ديـفا وصفرها وتالهتا حتك أكساها بذلؽ 

طادهتا, فصار يف التؼدير كلكف َرَكَض بآلةٍ 
(4)

.  

                                     
الؿػييياتقح  (, مرطييياة1/339(, كقيييؾ إوصيييار )9/551مرقييياة الؿػييياتقح )يـظييير  (1)

(9/963.) 

(, مرطيياة الؿػيياتقح 1493(, الؼييامقس الؿحييقط )ص/5/9597يـظيير الصييحاح ) (2)

(9/963.) 

 (.155(, مجؿؾ الؾغة )ص/15/954(, هتذيب الؾغة )6/13يـظر العقـ ) (3)

 (.9/964(, مرطاة الؿػاتقح )1/339(, كقؾ إوصار )1/155يـظر سبؾ السالم ) (4)
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ولؽـف طر   ,إن هذه لق ت ب لحقضة»بف طـد الطحاوي  اوقد جاء مصرًح 

«  ؼف إبؾقس
(1)

. 

 . اأي اجعؾل كػسؽ حائًض ( ) َ َحق ضل :ققلف

فقؿا يستؼبؾ مـ الشفقر: ولػظ أبل داود  أي)َوَ َذلَِؽ    عؾل(  :ققلف

«فافعؾل كؾ شفر» :(1/959)
(2)

. 

ري الّظْفر وتعّجؾل اْلَعْصَر(  :ققلف يريد تمخري الظفر: فتل ي بف يف )تمخِّ

آخر وقتف, قبؾ خروجف, وتعجؾل العصر, فتل ي بف يف أول وقتف, فتؽقن قد 

اتقريًّ  ابقـفؿا جؿعً  أتت بؽؾ تالة يف وقتفا وجؿعت
(3)

. 

: إن الؿستحاضة ترجع إلك الغالب مـ طادة الحدـث اسَ دّل بف  ـ ق ل

  .الـساء

ويؿؽـ الجؿع بقـف وبقـ إحاديث الؼاضقة بالرجقع إلك طادة الـػس, 

والؼاضقة بالرجقع إلك التؿققز بصػات الدم, وذلؽ بلن ُيحؿؾ هذا الحديث 

إمؽان التؿققز بصػات الدم طؾك طدم معرفتفا لعادهتا وطدم
(4)

. 

: إهنا تجؿع بقـ الصالتقـ بغسؾ واحد, وإلقف  ـ ق ل  واسَ دل بف أـًض 

والحديث يف ذلؽ تحقح  :ابـ العربل ق لذهب ابـ طباس وططاء والـخعل, 

افقـبغل أن يؽقن مستحبً 
(5)

.  

                                     
 (.7/161شرح مشؽؾ أثار ) (1)

 (.1/151واكظر سبؾ السالم ) (2)

 الؿصدر كػسف. (3)

 (.1/345(, كقؾ إوصار )1/88يـظر معالؿ الســ ) (4)

 (.1/959طارضة إحقذي ) (5)
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ل
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طّؾؼ الغسؾ بؼّقهتا فقؽقن ذلؽ  ملسو هيلع هللا ىلصهذا جؿع حسـ: ٕكف  :ق ل الشق  ين

أـفؿ   عؾت أجزأ قريـة دالة طؾك طدم القجقب, وكذا ققلف يف الحديث: )

(طـؽ
(1)

. 

يجزئفا الغسؾ لؽؾ تالة ٓ يجب, بؾ  أن : وـمخذ  ـ الحدـث أـًض 

 الغسؾ لحقضفا الذي تجؾسف.

 .الجؿع لؾؿرض جائز وأن

 .جؿع الػريضتقـ لفا بطفارة واحدة جائز وأن

 :لفا ملسو هيلع هللا ىلصتعققـ العدد مـ الستة والسبعة باجتفادها ٓ بتشبقففا لؼقلف  وأن

ـِْت َأك ؽ صفرِت واس ـَْؼلِت ) (َ نِذا َرَأ
(2)

. 

د بـ طؼقؾ, َوُهَق ُ ْخَ ؾػ  ِل  :)َق َل اْلَ ْقَفِؼلّ  :ققلف تػّرد بِِف ط د اهلل بـ ُ َحؿ 

ْح َِج ج بف( 
ِ
وهل تػّرد طبد اهلل  :الحديث أطّؾ بعؾؾ, وهذه هل العؾة إولكآ

: ٓ يصح بقجف مـ القجقه: ٕهنؿ أجؿعقا ق ل ابـ  ـده .بـ محؿد بـ طؼقؾ

طؾك ترك حديث ابـ طؼقؾ
(3)

. 

لؽـ ُتعّؼب واستـؽر مـف هذا اإلصالق: ٕن ابـ طؼقؾ لؿ يؼع اإلجؿاع 

وقد ُحؿؾ  .طؾك ترك حديثف فؼد كان أحؿد وإسحاق والحؿقدي يحتجقن بف

اإلجؿاع إجؿاع مـ خّرج الصحقح, وهق كذلؽمراد ابـ مـده ب
(4)

.  

                                     
 (.1/345(, كقؾ إوصار )9/554يـظر مرقاة الؿػاتقح ) (1)

 (.1/918مـتؼك إخبار ) (2)

 (.1/338كقؾ إوصار ) (3)

 الؿصدر كػسف. (4)



416 

 

ُ
 
رح ُُالش  ش   ُالمي  محر  
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حديث حؿـة  :هل ما كؼؾف الرتمذي طـ اإلمام البخاري قال :والعؾة الث كقة

بـت جحش يف الؿستحاضة هق حديث حسـ, إٓ أن إبراهقؿ بـ محؿد بـ 

؟صؾحة هق قديؿ ٓ أدري سؿع مـف طبد اهلل بـ محؿد بـ طؼقؾ أم ٓ
(1)

. 

بلن إبراهقؿ بـ محؿد بـ صؾحة مات سـة طشر ومائة  وـج ب طؾك ال خ ري

وهق  -فقؿا قالف أبق طبقد الؼاسؿ بـ سالم وطؾل بـ الؿديـل وخؾقػة بـ خقاط  -

تابعل سؿع طبد اهلل بـ طؿرو بـ العاص وأبا هريرة وطائشة, وابـ طؼقؾ سؿع 

قػ طبد اهلل بـ طؿر وجابر بـ طبد اهلل وأكس بـ مالؽ والربقع بـت معقذ, فؽ

وأيـ ابـ صؾحة مـ همٓء  ؟يـؽر سؿاطف مـ إبراهقؿ بـ محؿد بـ صؾحة لؼدمف

!؟يف الؼدم وهؿ كظراء شققخف يف الصحبة وقريب مـفؿ يف الطبؼة
(2)

. 

وهـاك طؾؾ أخرى ُأطّؾ هبا الحديث
(3)

ـّ الصحقح أكف ثابت وٓ يـزل  , لؽ

طـ مرتبة الحسـ بحال, وقد تّححف أحؿد بـ حـبؾ والرتمذي وابـ العربل 

وأحؿد شاكر وحّسـف البخاري وإلباين, واهلل أطؾؿ
(4)

. 

*** 

                                     
 (.58العؾؾ الؽبقر )ص/ (1)

 (.1/996(, وتعؾقؼ أحؿد شاكر طؾك ســ الرتمذي )1/339يـظر كقؾ إوصار ) (2)

(, تحػيية الؿحتيياج إلييك أدليية 3/61(, البييدر الؿـقيير )9/194اكظرهييا يف الؿحؾييك ) (3)

 (.1/959(, إرواء الغؾقؾ )1/345(, كقؾ إوصار )1/938الؿـفاج )

(, 1/996(, تعؾقؼ أحؿيد شياكر طؾيك سيــ الرتميذي )1/151يـظر سبؾ السالم ) (4)

 (.1/176(, مشؽاة الؿصابقح )1/38(, الثؿر الؿستطاب )1/959إرواء الغؾقؾ )
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ال  ِذذل َ  َكذذت َتحذذت  -ت جحذذش َوَطذذـ َط ئَِشذذة: َأن أم َح ِقَ ذذة بـذذ -136

ْحَؿـ بـ َطْقف ط د م, َ َؼذ َل َلَفذ :  ملسو هيلع هللا ىلص: َشَؽت إَِلك َرُسقل اهلل - الر  ا ؽثذل »الذد 

 «قدَر َ   َ  َكت تح  ؽ حقضُ ؽ ثؿ  اْغَ ِ ِؾل, َ َؽ َكذت َتْغَ ِ ذؾ ِطـْذد  ذؾ َصذَلة

 َرَواُه ُ  ؾؿ.

 

 ؾ ـظر قدر »( ولػظفؿا قال: 1/183( والـسائل )6/198ورواه أحؿد )

ثؿ ل ـظر    بعد ذلؽ  ؾ غ  ؾ طـد قروئف  ال ل   كت تحقض  ؾ  رك الصلة, 

 .« ؾ صلة وتصؾل

( طـ ابـ أبل ذئب, طـ الزهري, وقال 3/154ورواه أبق داود الطقالسل )

( ذكر زــب. ووهؿ يف ققلف: )«إن زــب بـت جحش اس حقضت»يف حديثف: 

«طؾؾف»ذلؽ الدراقطـل يف 
(1)

. 

ْحَؿـ بـ َطْقف( :ققلف أهنا كاكت  طؾكهذا ـدل  )َ  َكت َتحت ط د الر 

متزوجة, وطؾقف فنكف يجقز وطء الؿستحاضة حتك يف حال جريان الدم طـد 

جؿاهقر العؾؿاء: ٕهنا كالطاهر يف الصالة والصقم وغقرهؿا, وكذا يف الجؿاع, 

ق ل وٕكف ٓ يحرم شلٌء إٓ طـ دلقؾ, ولؿ يلت دلقؾ بتحريؿ جؿاطفا 

, يريد أهنا «الصالة أطظؿ الؿستحاضة يلتقفا زوجفا إذا تّؾت:»: ط  س ابـ

جاز  -والطفارة أطظؿ ما ُيشرتط لؾصالة  - ودمفا جارٍ  جازت لفا الصالة إذا

جؿاطفا
(2)

. 

                                     
(. واكظيير العؾييؾ الييقاردة يف إحاديييث الـبقييية 9/165فييتح البيياري ٓبييـ رجييب ) (1)

 (.14/159لؾدارقطـل )

 (1/148سبؾ السالم ) (2)
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(, ولإلسؿاطقؾل وصؾل) :(1/963ويف لػظ لؿسؾؿ ) )ثؿ  اْغَ ِ ِؾل( :ققلف

وهذا إمر بآغتسال مطؾؼ فال يدل طؾك التؽرار, فؾعؾفا ففؿت  (,وتصؾل)

 ريـة فؾفذا كاكت تغتسؾ لؽؾ تالة.صؾب ذلؽ مـفا بؼ

أن تغتسؾ وتصؾل, وإكؿا كاكت تغتسؾ لؽؾ  ملسو هيلع هللا ىلصإكؿا أمرها  :ق ل الش  عل

ولقس يف  تالة تطقطا. وكذا قال سػقان بـ طققـة والؾقث بـ سعد وغقرهؿ.

أمرها أن تغتسؾ لؽؾ تالة ولؽـف شلء فعؾتف هل, وإلك  ملسو هيلع هللا ىلصرواية مسؾؿ أكف 

 -ٓ يجب طؾك الؿستحاضة الغسؾ لؽؾ تالة  :ق لقاهذا ذهب الجؿفقر, 

( 1/89لؽـ يجب طؾقفا القضقء, ويميده ما رواه أبق داود ) -إٓ الؿتحّقرة 

أن تـتظر أيام أقرائفا ثؿ  ملسو هيلع هللا ىلصأن أم حبقبة استحقضت فلمرها  :مـ صريؼ طؽرمة

 .تغتسؾ وتصؾل فنذا رأت شقئا مـ ذلؽ تقضلت وتؾت

طؾك أكف لؿ يقجب طؾقفا الغسؾ  ()هذا طر  :واس دل الؿفؾ ل بؼقلف لف 

لؽؾ تالة: ٕن دم العرق ٓ يقجب غساًل 
(1)

.  

( مـ رواية سؾقؿان بـ كثقر وابـ 1/78وأما ما وقع طـد أبل داود )

( فؼد صعـ  ل ره  ب لغ ؾ لؽؾ صلةإسحاق طـ الزهري يف هذا الحديث )

يذكروها, مـ أتحاب الزهري لؿ الحػاظ يف هذه الزيادة: ٕن إثبات 

بلن الزهري لؿ يذكرها, لؽـ روى  (1/963ترح الؾقث طـد مسؾؿ ) وقد

( مـ صريؼ يحقك بـ أبل كثقر طـ أبل سؾؿة طـ زيـب بـت 1/78أبق داود )

( فقحؿؾ إمر طؾك  ل ره  أن تغ  ؾ طـد  ؾ صلةأبل سؾؿة يف هذه الؼصة )

  .الـدب جؿعا بقـ الروايتقـ هذه ورواية طؽرمة

                                     
 ( بتصرف.1/497فتح الباري ٓبـ حجر ) (1)
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 ل ره  أن تغ  ؾ ) :ققلفمـ زطؿ أهنا كاكت غقر مؿقزة بلن  وأجاب بعض

( أي مـ الدم الذي أتاهبا: ٕكف مـ إزالة الـجاسة وهل شرط يف لؽؾ صلة

تحة الصالة
(1)

. 

حبقبيية مـسييقخ بحييديث فاصؿيية بـييت وادطييك الطحيياوي أن حييديث أم 

حبقش, أي ٕن فقف إمر بالقضقء لؽؾ تالة ٓ الغسؾ أبل
(2)

.  

والجؿع بقـ الحديثقـ بحؿؾ إمر يف حديث أم حبقبة طؾك  :الح  ظق ل 

الـدب أولك
(3)

. 

أن الؿستحاضة ترجع إلك طادهتا إذا كاكت لفا طادة  والحدـث ـدل طؾك

وتغتسؾ طـد مضّقفا ,معؾقمة
(4)

 . 

*** 
اْ َرَأٌة  ـ َأزَواجف  ملسو هيلع هللا ىلصاط ؽػْت َ َع َرُسقل اهلل »َوَطـ َط ئَِشة َق َلت:  -137

ػرَة والط  ُت تح َف  َوِهل تصّؾل َوِهل َم والصُّ  «ُ ْ َ َح َضٌة, َ َؽ َكت تَرى الد 

 َرَواُه الُ َخ ِرّي, َوَأُبق َداُود.

 

هؽذا طؾك اإلهبام, وقد تؼدم يف أول باب الحقض )اْ َرَأٌة  ـ َأزَواجف(  :ققلف 

ـّ ملسو هيلع هللا ىلصمـ أزواجف  ا, وذكركا مـفـ أربعً ملسو هيلع هللا ىلص ذكر الؿستحاضات يف زمـف  :, ه

                                     
 الؿصدر كػسف. (1)

 (.1/151شرح معاين أثار ) (2)

 (.1/345(, تحػة إحقذي )1/335الؿصدر كػسف. واكظر طقن الؿعبقد ) (3)

 (.1/335كقؾ إوصار ) (4)
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 .بـت زمعة, وزيـب بـت جحش, وأم حبقبة بـت أبل سػقان, وأم سؾؿة سقدة

الطَّْشت, يذكر  :, ويؼال لفالط ْ ت والطِّْ ت )والط  ُت تح ف ( :ققلف 

وهل  ؾؿة   رسقة إَِكاء َكبِقر مستدير مـ ُكَحاس َأو َكحقه يغسؾ فِقِف.  :ويمكث

تشت بالشقـ, وُيجؿع َطَؾك ُصُسقس :أصؾف 
(1)

.  

جقاز مؽث الؿستحاضة يف الؿسجد, وتحة اطتؽاففا  الحدـث ـدل طؾك

وتالهتا, وجقاز حدثفا يف الؿسجد طـد أمـ التؾقيث
(2)

.  

ٕن استحاضتفا غقر الحقض  الؿستحاضة حؽؿفا حؽؿ الطاهرة, و قف أن

, ولذلؽ اطتؽػت يف الؿسجد, ملسو هيلع هللا ىلصالؿرتوك لف الصالة, وهق ِطْرق كؿا قال 

الحائض ٓ يجقز لفا دخقل الؿسجد, وٓ آطتؽاف والعؾؿاء مجؿعقن أن 

فقف
(3)

.  

إباحة آطتؽاف لؿـ بف سؾس البقل, أو الؿذي, أو بف  و قف دلقؾ طؾك

طؾك الؿستحاضة اجرح يسقؾ: ققاًس 
(4)

. 

                                     
(, الػيائؼ 19/193(, هتيذيب الؾغية )1/397(, جؿفيرة الؾغية )7/189يـظر العقـ ) (1)

الؿعجيؿ  (,3/194(, الـفاية يف غريب الحديث وإثير )9/315يف غريب الحديث )

 (.9/557القسقط )

 (.4/319(, كقؾ إوصار )1/419فتح الباري ٓبـ حجر ) (2)

 (.1/995(, السقؾ الجرار )1/436يـظر شرح تحقح البخاري ٓبـ بطال ) (3)

 (.4/319(, كقؾ إوصار )1/436يـظر شرح تحقح البخاري ٓبـ بطال ) (4)

 *خلصة أحؽ م الؿ  ح ضة  *

ـُ خالتٍة لػؼف ما تؼدم مـ إحاديث يف شلن الؿستحاضة هق     ق لف الشقخ ص لح أحس

الؿستحاضة أمرها مشؽؾ: ٓشتباه دم الحقض بدم آستحاضة,  الػقزان حػظف اهلل:
= 
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                                     = 
كان الدم يـزل مـفا باستؿرار أو غالب الققت: فؿا الذي تعتربه مـف حقًضا وما الذي  فنذا

تعتربه استحاضًة ٓ ترتك مـ أجؾف الصقم والصالة؟ فنن الؿستحاضة يعترب لفا أحؽام 

 الطاهرات.

 ثلث ح ٓت: وبـ ء طؾك ذلؽ:  نن الؿ  ح ضة لف 

أن تؽقن لفا طادة معروفة لديفا قبؾ إتابتفا بآستحاضة: بلن كاكت  الح لة إولك:

قبييؾ آستحاضيية تحييقض خؿسيية أيييام أو ثؿاكقيية أيييام مييثاًل يف أول الشييفر أو وسييطف, 

فتعرف طددها ووقتفا: ففذه تجؾس قدر طادهتا, وتدع الصيالة والصيقام, وتعتيرب لفيا 

طتييربت الييدم البيياقل دم أحؽييام الحييقض, فيينذا اكتفييت طادهتييا: اغتسييؾت وتييؾت, وا

ا ؽثل قدر      كت تح  ؽ حقض ؽ, ثؿ اغ  ؾل »ٕم حبقبة:  ملسو هيلع هللا ىلصاستحاضة: لؼقلف 

إكؿذ  ذلذؽ طذر , ولذقس »لػاصؿة بـت أبل حبقش:  ملسو هيلع هللا ىلص, رواه مسؾؿ, ولؼقلف «وصؾل

 , متػؼ طؾقف.«بحقض,  نذا أق ؾت حقض ؽ:  دطل الصلة

دمفيا متؿقيز, بعضيف يحؿيؾ تيػة إذا لؿ يؽيـ لفيا طيادة معروفية, لؽيـ  الح لة الث كقة:

الحقض: بلن يؽقن أسقد أو ثخقـًا أو لف رائحة, وبؼقتف ٓ تحؿيؾ تيػة الحيقض: بيلن 

يؽقن أحؿر لقس لف رائحة وٓ ثخقـًا: فػل هذه الحالة تعترب اليدم اليذي يحؿيؾ تيػة 

الحقض حقضا, فتجؾس, وتدع الصالة والصقام, وتعترب ما طداه استحاضية, تغتسيؾ 

 ملسو هيلع هللا ىلصليذي يحؿيؾ تيػة الحيقض, وتصيؾل وتصيقم, وتعتيرب صياهًرا: لؼقليف طـد هنايية ا

ـُعذذرف:  ل  ذذؽل طذذـ »لػاصؿيية بـييت أبييل حبييقش:  إذا  ذذ ن دم الحذذقض:  نكذذف أسذذقد 

, رواه أبيق داود والـسيائل, وتيححف ابيـ «الصلة,  نذا   ن أخر:   قضئل وصذؾل

 الحقض وغقره. حبان والحاكؿ, فػقف أن الؿستحاضة تعترب تػة الدم, فتؿقز هبا بقـ

إذا لؿ يؽـ لفا طادة تعرففا وٓ تػة تؿقز هبا الحيقض ميـ غقيره: فنهنيا  الح لة الث لثة:

تجؾس غالب الحيقض سيتة أييام أو سيبعة أييام ميـ كيؾ شيفر, ٕن هيذه طيادة غاليب 

إكؿ  هل ر ضذة  ذـ الشذقط ن   حّقضذل سذ ة »لحؿـة بـت جحش:  ملسو هيلع هللا ىلصالـساء: لؼقلف 

ؾل,  ذذنذا اسذذ ـؼلت:  صذذؾل أربعذذة وطشذذرــ أو ثلثذذة أـذذ م أو سذذ عة أـذذ م, ثذذؿ اغ  ذذ

« وطشرــ, وصق ل وصؾل,  نن ذلؽ ـجزئؽ, و ذلؽ    عؾل  ؿذ  تحذقض الـ ذ ء

 رواه الخؿسة, وتححف الرتمذي.

أن الؿعتادة ترّد إلك طادهتا, والؿؿقزة تيرّد إليك العؿيؾ بيالتؿققز,  والح صؾ  ؿ  س ؼ:

ويف هييذا جؿييٌع بييقـ السييــ الييثالث الييقاردة والػاقييدة لفؿييا تحييقَّض سييًتا أو سييبًعا, 
= 
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ْػَرَة والُؽْدرَة بعد الطُّْفر َشقْئً »َوَطـ أم َططِق ة َق لَت:  -138 َٓ َكعدُّ الصُّ  .«ُ ـ   

ـَة ال َُخ ِرّي:  .َرَواُه ال َُخ ِرّي, َوَأبُق َداُود , َوَرَواُه الَْح  ِؿ «بعد الطُّْفر»َولَقَْس  ِل ِرَوا

ـَة أبل َداُود َوَق َل:   .«َطَؾك َشرصفَؿ » ثؾ ِرَوا

 

أي أن  ,هل الؾَّْقن يـحق َكْحق السَقاد والغربة :الُؽدرة( )الُؽْدرةَ  :ققلف 

الؾقن متقسط بقـ لقن البقاض والسقاد كالؿاء القسخ
(1)

. 

أن الصػرة والؽدرة بعد الطفر لقستا مـ الحقض, وأما  الحدـث ـدل طؾك

يف وقت الحقض ففؿا حقض, وإلقف ذهب جؿفقر العؾؿاء, روي طـ طؾل بيـ 

أبك صالب, وسعقد بـ الؿسقب, وططاء, والحسـ, وابـ سقريـ, وإلقف ذهيب 

ربقعيية, والثييقري, وإوزاطييل, والؾقييث, وأبييق حـقػيية, ومحؿييد بييـ الحسييـ, 

  .وإسحاق, والبخاريوالشافعل, وأحؿد, 

 «اكـا ٓ كعد الصػرة والؽدرة شقئً »: ٓ يجقز أن يؽقن ققل أم ططقة: ق لقا

ية »يف أيام الحقض وغقرها: لؿا قالتف طائشة:  اطامً  ـَ الَؼصَّ ـَ حتيك تيري ٓ تعْجؾي

«البقضاء
(2)

ـَ طـيد إدبيار الؿحيقض تيػرًة  , ـّ ييري ومعؾقم أن همٓء الـسياء كي
                                     = 

(. واكظير مجؿيقع الػتياوى 1/84يف الؿستحاضة. الؿؾخص الػؼفل ) ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  طـ

(, السيقؾ الجيرار 9/955(, مرطياة الؿػياتقح )1/153(, سبؾ السالم )91/635)

 (.1/345(, تحػة إحقذي )1/99)

(, الؿعجييؿ القسييقط 468(, الؼييامقس الؿحييقط )ص/1/954يـظيير الؿخصييص ) (1)

 (.1/83فؼف السـة ) ,(9/779)

ة ال قض ء: (2) بالػتح وُيؽَسُر, هيل شيلء كيالخقط إبيقض يخيرج طـيد اكؼطياع دم  الَؼص 

: معـيياه حتييك تخييرج الخرقيية كييالجصِّ إبييقض ٓ يخالطفييا تييػرة. وققذذؾالحييقض. 
= 
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مـ بؼايا الحقض, وأن حؽيؿ الصيػرة والؽيدرة حؽيؿ  وكدرًة, فلخربهتـ أهنؿا

الحييقض, قييالقا: فؾييؿ يبييؼ يف حييديث أم ططقيية معـييك إٓ أكييا ٓ كعييّد الصييػرة 

يف غقر أيام الحقض, وقد جياء هيذا الؿعـيك يف حيديث أم ططقية  اوالؽدرة شقئً 

 :ويف لػيظٍ  «اكـا ٓ كعّد الصػرة والؽدرة بعد الطفر شيقئً » :حقث قالت اواضحً 

 .«الغسؾ شقئً بعد ا»

: الؽدرة والصػرة حقض يف أيام الحقض وغقرها. وهذا خالف وق ل   لؽ

الحديث, ولعؾف لؿ يبؾغف حديث أم ططقة, واهلل أطؾؿ
(1)

.  

 لفؿ  ثلثة أحقال:الصػرة والؽدرة  :ق ل ابـ رجب

حاٌل تؽقن يف مدة طادة الؿعتادة, فتؽقن حقضا طـد جؿفقر العؾؿاء,  -1

 ٓ.سقاء سبؼفا دم أم 

وحاٌل تؽقن بعد اكؼضاء العادة, فنن اتصؾت بالعادة ولؿ يػصؾ بقـفؿيا  -9

أطـييل: إيييام التييل يحؽييؿ بلهنييا حييقض,  -صفيير, وكاكييت يف مييدة أيييام الحييقض 

, ففؾ تؽقن حقضيا -وهل: الخؿسة طشر, أو السبعة طشر, أو العشرة طـد ققم 

ا أو ميرتقـ, أم ٓ بؿجرد اتصيالفا بالعيادة, أم ٓ تؽيقن حقضيا حتيك تتؽيرر ثالثي

  قف ثلثة أققال لؾعؾؿ ء: ؟ا وإن تؽررتتؽقن حقًض 

 ضاهر مذهب مالؽ والشافعل. إول:
                                     = 

 (. 175(, التعريػات الػؼفقة )ص/4/983مجؿع بحار إكقار )

(, حاشقة السيـدي طؾيك سيــ ابيـ 1/456يـظر شرح تحقح البخاري ٓبـ بطال ) (1)

(, مـييار الؼيياري شييرح مختصيير تييحقح 1/345(, كقييؾ إوصييار )1/993ماجييف )

 (.1/345البخاري )
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 رواية طـ أحؿد. :والث ين

 ققل أبل حـقػة والثقري, وأحؿد يف رواية. والث لث:

وإن اكؼطع الدم طـد تؿام العادة, ثؿ رأت بعده تػرة أو كدرة يف مدة 

وقد ق ل أ ثر الحقض, فالصحقح طـد أتحابـا: أكف ٓ يؽقن حقضا, وإن تؽرر. 

و ؿـ : إهنا إذا رأت تػرة أو كدرة بعد الغسؾ أو بعد الطفر فنهنا تصؾل, ال ؾػ

, وإبراهقؿ : طائشة, وسعقد بـ الؿسقب, وططاء, والحسـروي ذلؽ طـف

 الـخعل, ومحؿد ابـ الحـػقة وغقرهؿ. وحديث أم ططقة يدل طؾك ذلؽ.

ففذا ٓ إشؽال يف أكف  ,وحاٌل ترى الصػرة والؽدرة بعد أكثر الحقض -3

لقس بحقض
(1)

. 

*** 
َأن اْلَقُفقد َ  ُكقا إِذا َح َضت اْلَؿْرَأُة  قفؿ لؿ »َوَطـ أكس بـ َ  لؽ:  -139

ـُج  عقه   ِل اْل ُققت, َ َ َلَل َأْصَح ُب الـ  ِل ـُما ؾقه  , َ لْكزل ملسو هيلع هللا ىلصالـ  ِل   ملسو هيلع هللا ىلص َولؿ 

 ﴾ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿اهلل َتَع َلك: 

ٓ  الـَِّؽ َح  :ملسو هيلع هللا ىلص. َ َؼ َل َرُسقل اهلل [999]البؼرة:  َرَواُه ُ  ؾؿ. «اصـعقا  ؾ  َشْلٍء إِ

 

ـُج  عقه   ِل اْل ُققت(  :ققلف  .يساكـقها فقفاأي لؿ )َولؿ 

أسقد بـ حضقر وطباد  :السائُؾ طـ ذلؽ( ملسو هيلع هللا ىلص)َ َ َلَل َأْصَح ُب الـ  ِل  :ققلف

  .(1/946بـ بشر, كؿا يف تحقح مسؾؿ )

                                     
 (.9/157فتح الباري ٓبـ رجب ) (1)
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 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿)َ لْكزل اهلل َتَع َلك:  :ققلف

 أي: يسللقكؽ طـ حؽؿف والؿباشرة فقف. (﴾ھ ہ ہ

هق اسؿ لؾحقض, : بؾ وققؾ: إكف مصدر كالحقض, ققؾ ,(الؿحقضو )

 فقؽقن اسؿ مصدر.

ُفّسر إذى بالدم الـجس وبؿا فقف مـ الؼذر  ﴾ہ ۀ ۀ﴿وققلف تعالك: 

 والـتـ وخروجف مـ مخرج البقل, وكؾ ذلؽ يمذي.

: أن ُيعتزل مـفا مقضع إذى ٓ غقره, وٓ يتعّدى ذلؽ إلك سائر والؿراد

بدهنا, فال ُيجتـبـ وٓ ُيخرجـ مـ البققت كػعؾ الؿجقس وبعض أهؾ الؽتاب, 

ـّ ٓ يبؾغ الحد الذي يجاوزوكف إلقف, وإكؿا ُيجتـب مـفـ   لؿراد : أن إذى هب

 .مقضع إذى, فنذا تطفرن حّؾ جؿاطفـ

يف هذا  ملسو هيلع هللا ىلصفّسره الـبل  ﴾ھ ہ ہ ہ﴿وققلف تعالك: 

 .الحديث باطتزال الـؽاح )الجؿاع(

: مؽان الحقض, وهق الػرج, حؽاه وقد ققؾ: بلن الؿراد ب لؿحقض ه هـ 

وجؿفقر الؿػسريـ, وحؽك اإلجؿاع طؾك أن  ملسو هيلع هللا ىلصالؿاوردي طـ أزواج الـبل 

الؿراد بالؿحقض الؿذكقر يف أول أية: الدم
(1)

. 

ّـَِؽ َح  :ققلف ٓ  ال والجؿاع طـد اإلصالق هق  .أي إٓ الجؿاع يف الػرج( )إِ

                                     
(, الـؽيت 9/95(, أحؽام الؼيرآن لؾجصياص )4/379يـظر جامع البقان لؾطربي ) (1)

(, زاد الؿسييقر يف طؾييؿ 1/957(, تػسييقر البغييقي )1/983ن لؾؿيياوردي )والعقييق

(, فييتح البيياري ٓبييـ 1/461(, شييرح طؿييدة الػؼييف ٓبييـ تقؿقيية )1/195التػسييقر )

 (.9/6رجب )
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اإليالج يف الػرج, فلما يف غقر الػرج فؾقس هق جؿاع وٓ كؽاح, وإكؿا يسؿك بف 

َكر يف الجؿؾة,  تقسعا طـد التؼققد فقؼال: الجؿاع فقؿا دون الػرج: لؽقكف بالذَّ

وكذلؽ جؿقع إحؽام الؿتعؾؼة بالجؿاع إكؿا تتعؾؼ باإليالج
(1)

. 

كؿا يدل طؾك جقاز ما  ,يف الؿحقض تحريؿ الجؿاع الحدـث ـدل طؾك -

 سقاه. 

فبنجؿيياع الؿسييؾؿقـ وبييـص الؼييرآن العزيييز والسييـة  :أ ذذ  تحذذرـؿ الجؿذذ ع

 لقجيقد ا أو جياهاًل الصريحة, ومستحّؾف كيافر, وغقير الؿسيتحّؾ إن كيان كاسيقً 

وإن وصئفييا  .ا فييال إثييؿ طؾقييف وٓ كػييارة لتحريؿييف أو مؽرًهييالحييقض أو جيياهاًل 

ا فؼد ارتؽب كبقيرة, ويعيّزره اإلميام إن ا بالحقض والتحريؿ مختارً ا طالؿً طامدً 

طؾؿ مـف ذلؽ, ويجب طؾقف التقبة, وسقل ي الخالف يف وجقب الؽػارة تحيت 

  .(141شرح الحديث رقؿ )

  فق ق ؿ ن:  :وأ   جقاز    سقاه

َكر أو الُؼبؾة  الؿباشرة فقؿا فقق السرة وتحت الؼ ؿ إول: الركبة بالذَّ

الؿعاكؼة أو غقر ذلؽ, وذلؽ حالٌل باتػاق العؾؿاء, وقد كؼؾ اإلجؿاع طؾك  أو

 الجقاز جؿاطٌة.

  :و قف ثلثة أققالفقؿا بقـ السرة والركبة يف غقر الؼبؾ,  الؼ ؿ الث ين:

التحريؿ, ذهب إلقف مالؽ وأبق حـقػة, وهق ققل سعقد بـ الؿسقب  :إول

وصاوس وططاء وسؾقؿان بـ يسار وقتادة. وذلؽ مـ باب سد الذريعة: وشريح 

ٕن الَحْقم حقل الحؿك مظـّة لؾقققع فقف, لؿا ثبت يف الصحقحقـ مـ حديث 

                                     
 (.1/461يـظر شرح طؿدة الػؼف ٓبـ تقؿقة ) (1)
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ولف  « ـ رتع حقل الحؿك ـقشؽ أن ـقاقعف»الـعؿان بـ بشقر مرفقطا بؾػظ: 

 .ألػاظ أخرى طـدهؿا وطـد غقرهؿا

طؽرمية, ومجاهيد, والشيعبل, والـخعيل,  :الجقاز, ومؿـ قال بف :والث ين

والثييقري, وإوزاطييل, وأحؿييد بييـ حـبييؾ, ومحؿييد بييـ الحسييـ,  ,والحيياكؿ

 وداود.  ,وابـ الؿـذر ,وأتبغ, وإسحاق بـ راهقيف, وأبق ثقر

 .حديث الباب لتصريحف بتحؾقؾ كؾ شلء ما طدا الـؽاح :ودلقؾفؿ

إن كان الؿباشر يضبط كػسف طـ الػرج إما لشدة ورٍع أو لضعػ  والث لث:

 شفقةٍ جاز وإٓ لؿ يجز: وهق وجٌف طـد الشافعقة. 

, ويف كالم طائشة  :ق ل ابـ رجب ـٌ ما يشفد لف: فنهنا  وهق حس

 ؟.«يؿؾؽ إربف ملسو هيلع هللا ىلصوأيؽؿ يؿؾؽ إربف كؿا كان رسقل اهلل »قالت: 

: فنكف ُيػّرق فقفا بقـ مـ يخاف : مباشرة الؿرأة يف حال الصقاموـشفد لفذا

يؼبؾ ويباشر  ملسو هيلع هللا ىلصكان الـبل »طؾك كػسف ومـ يلمـ, وقد قالت طائشة أيضا: 

 .«وهق تائؿ, وكان أمؾؽؽؿ إلربف

وقد ُرويت هذه الؾػظة بؽسر الفؿزة وسؽقن الراء, ورويت بػتح الفؿزة 

 - وإََرب: العضق, وهق كـاية هـا طـ الػرج, -بالسؽقن  - واإِلْربوالراء. 

: شفقة الـؽاحوالؿراد ب لح جةالحاجة,  -بالػتح 
(1)

. 

                                     
(, شييرح تييحقح 1/983(, الـؽييت والعقييقن لؾؿيياوردي )1/399يـظيير الؿحؾييك ) (1)

(, وشرح طؿدة الػؼيف ٓبيـ 1/119(, الػتاوى الؽربى )1/417البخاري ٓبـ بطال )

(, العيرف 3/966(, طؿدة الؼياري )9/33(, فتح الباري ٓبـ رجب )1/469تقؿقة )

(, 156ققصل )ص/(, إشييباه والـظييائر لؾسيي1/154الشييذي شييرح سييــ الرتمييذي )
= 
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هذا الحديث يدل طؾك كثرة ما شرطف اهلل لـبقف مـ  :ق ل ابـ تقؿقة -

مخالػة القفقد, بؾ طؾك أكف خالػفؿ يف طامة أمقرهؿ حتك قالقا: ما يريد أن 

 يدع مـ أمركا شقئا إٓ خالػـا فقف.

  .رة تؽقن يف أتؾ الحؽؿ, وتارة يف وتػفثؿ إن الؿخالػة كؿا سـبقـف تا

: لؿ ُيخاَلػقا يف أتؾف بؾ خقلػقا يف وتػف, حقث شرع و ج ك ة الح ئض

اهلل مؼاربة الحائض يف غقر محؾ إذى, فؾؿا أراد بعض الصحابة أن يعتدي 

ملسو هيلع هللا ىلصيف الؿخالػة إلك ترك ما شرطف اهلل, تغقر وجف رسقل اهلل 
(1)

. 

*** 
 ـ إَِك ٍء َواِحٍد  َِلَك   ملسو هيلع هللا ىلص ـت َأْغَ ِ ؾ َأك  َوالـ  ِّل »َوَطـ َط ئَِشة َق َلت:  -141

ـُخرج إلّل َرأسف َوُهَق  ـَْلُ ركِل  لّتزر,  ق  شرين َوَأك  َح ئِض, َوَ  َن  ُجـٌب, َوَ  َن 

 ُ   ػؼ َطَؾْقِف, َوالؾ ْػظ لْؾُ َخ ِرّي. « ع ؽػ  لغ ؾف َوَأك  َح ئِض

 

تقابف فلئتزر هبؿزتقـ يعـل: باطتبار إتؾ,  ق ل العؾؿ ء:( ) لّتزر :ققلف 

وإٓ فالؼاطدة الؿؼررة أن الفؿزة الثاكقة الساكـة طـد اجتؿاع الفؿزتقـ تؼؾب مـ 

: هق تحريػ وتصحقػ وق ل أبق  قسك الؿدــلجـس حركة ما قبؾفا كآدم. 

                                     = 
(, إشييباه والـظييائر ٓبييـ كجييقؿ 199القرقييات يف أتييقل الػؼييف لؾؿحؾييل )ص/ شييرح

(, سييبؾ السييالم 1/337(, غؿييز طقييقن البصييائر يف شييرح إشييباه والـظييائر )93)ص/

(, مرطيياة الؿػيياتقح 1/355(, تحػيية إحييقذي )1/343(, كقييؾ إوصييار )1/154)

(9/944.) 

 (.1/915اقتضاء الصراط الؿستؼقؿ ) (1)
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: فلطؼد اإلزار يف وسطلوالؿعـك .مـ بعض الرواة
(1)

. 

أي يؾصؼ بشرتف ببشر ي فقؿا دون اإلزار. ولقس  ) ق  شرين( :ققلف 

بصريح بلكف يستؿتع مـفا, إكؿا فقف إلصاق البشرة بالبشرة, وآستؿتاع فقؿا 

 :وحج ف الحدـث ال  بؼبقـ الركبة والسرة يف غقر الػرج أجازه البعض, 

, ومػفقم هذا الحديث«اصـعقا  ؾ شلء إٓ الـؽ ح»
(2)

وقد تؼدم بقان ذلؽ  ,

 (.139يف شرح الحديث السابؼ رقؿ )

ـُخرج إلّل َرأسف َوُهَق  ع ؽػ  لغ ؾف َوَأك  َح ئِض :ققلف  أي كان ( )وَ  َن 

رأسف مـف إلك الحجرة وهل فقفا  ملسو هيلع هللا ىلصباب الحجرة مػتقحا إلك الؿسجد, فقخرج 

فتغسؾف, وهذا يدل طؾك أن الؿعتؽػ إذا خرج بعض أطضائف مـ الؿسجد لؿ 

يبطؾ اطتؽافف
(3)

. 

جقاز اغتسال الرجؾ والؿرأة يف إكاء واحد :ويف الحدـث
(4)

. 

جقاز كقم الرجؾ مع الؿرأة يف حال حقضفا, وجقاز مباشرتف لفا,  و قف

 واستؿتاطف هبا مـ فقق اإلزار.

: هييق مييا بييقـ السييرة والركبيية, وقييد روي أن اإلزار كييان يبؾييغ إلييك واإلزار

, ملسو هيلع هللا ىلصأكصيياف الػخييذيـ, أخرجييف ابييـ ماجييف مييـ حييديث أم حبقبيية زوج الـبييل 

                                     
(, 9/945(, مرطاة الؿػاتقح )1/315(, طقن الؿعبقد )9/493يـظر مرقاة الؿػاتقح ) (1)

 (.9/7(, تحػة إحقذي )1/345كقؾ إوصار )

(, 1/154(, سيبؾ السيالم )1/159يـظر إحؽام إحؽيام شيرح طؿيدة إحؽيام ) (2)

 (.1/345كقؾ إوصار )

 (.9/945الؿػاتقح ) (, مرطاة9/494يـظر مرقاة الؿػاتقح ) (3)

 (.1/159إحؽام إحؽام شرح طؿدة إحؽام ) (4)



430 

 

ُ
 
رح ُُالش  ش   ُالمي  محر  

ل
ُا اب   ررُلكت 

الحيقض؟ قاليت: كاكيت  يف ملسو هيلع هللا ىلصسئؾت: كقػ كـت تصـعقـ مع رسقل اهلل  أهنا

إحداكا يف فقرها, أول ميا تحيقض تشيد طؾقفيا إزارا إليك أكصياف فخيذيفا, ثيؿ 

 ويف إسـاده محؿد بـ إسحاق. ملسو هيلع هللا ىلصتضطجع مع رسقل اهلل 

أن إمر بشد اإلزار لؿ يؽـ لتحريؿ آستؿتاع  وهذا  ؿ  ـ  دل بف طؾك

يف التحرز مـ بؿا تحت اإلزار, بؾ خشقة مـ إتابة الدم والتؾقث بف, ومبالغة 

 إتابتف.

: أن آستؿتاع ببدن الحائض كؾف جائز, ٓ مـع فقف سقى  ظفر بفذا

القطء يف الػرج, وأكف يستحب أن يؽقن ذلؽ مـ فقق اإلزار, خصقتا يف 

أول الحقض وفقرتف, وإن اكتػك بسرت الػرج وحده جاز, وإن استؿتع هبا بغقر 

اصـعقا  ؾ » :ملسو هيلع هللا ىلص, لؽـ بال إيالج: فؼد تؼدم ققل الـبل اسرت بالؽؾقة جاز أيًض 

«شلء غقر الـؽ ح
(1)

. 

*** 
ْلتِل اْ َرَأتذف َوِهذل َحذ ئِض  ملسو هيلع هللا ىلصَطـ الـ  ِل »َوَطـ اْبـ َط   س  -141 ـَ  ِل ال ِذي 

َرَواُه َأْحؿذذد, َوَأُبذذق َداُود, َواْبذذـ َ  َجذذف,  «َقذذ َل: ـَ َصذذد   بِذذِدــَ ٍر, َأو كصذذِػ ِدــَذذ رٍ 

 ْرِ ِذّي, َواْلَح  ِؿ َوَصححُف.َوالـ َ  ئِّل, َوال ِّ 

ذِحقَحة, َقذ َل: »َوَق َل َأُبق َداُود:  ـَة الص  َوا  ,«ِدــَذ ر َأو كصذػ ِدــَذ ر»َهَؽَذا الرِّ

 .«َوُربَؿ  لؿ ـر عُف ُشْعَ ة

                                     
(, فيتح البيياري ٓبيـ رجييب 1/159يـظير إحؽييام إحؽيام شييرح طؿيدة إحؽييام ) (1)

 (.1/311(, طقن الؿعبقد )3/966(, طؿدة الؼاري )9/35)
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ـَصذح َهذَذا َحذِدـث »َوَق َل اْبذـ ال ذؽـ:   َٓ ُ ْخَ ؾذػ  ِذل إِْسذـَ ده َوَلػظذف, َو

 .«َ ْرُ قط 

َػذ   َطَؾذك َوَخ لػُف اْبـ اْلؼط  ن َوصّحح الَحِدـث, َوقد وهؿ  ذ تِّ
ِ
ـ َحَؽذك آ

 ضعػف.

  َقذ َل: إِكِّذل  ـذُت َ ْجـُقًكذ ؟إِك ؽ  ـت تر عف :ققؾ لشع ة»َوَق َل اْبـ  ْفدي: 

 !« َصَحْحُت 

 

مـ الراوي, ولؽـ  اهذا لقس شؽً  )ـَ َصد   بِِدــَ ٍر َأو كصِػ ِدــَ ٍر( :ققلف

حقحة, قال: » ق ل أبق داود:هؽذا وردت الرواية, فؼد  واية الصَّ هؽذا الرِّ

«ِدــَ ر, َأو كصػ ِدــَ ر»
(1)

. 

يدلُّ طؾك تصحقحف  «هؽذا الرواية الصحقحة»ققل أبل داود:  ق ل ابـ الؼقؿ:

لؾحييديث, وقييد حؽييؿ أبييق طبييد اهلل الحيياكؿ بصييحتف, وأخرجييف يف مسييتدركف 

(, وتححف ابـ الؼطان أيًضا1/179)
(2)

.  

َػ   َطَؾك ضعػف :ققلف تِّ
ِ
لعؾف يريد بذلؽ الـقوي ( )َوقد وهؿ  ـ َحَؽك آ

اتػؼ الؿحدثقن طؾك ضعػ حديث ابـ طباس هذا واضطرابف, » :ق لفنكف 

«كثقرة ا, وألقاكً مقققفا, وروي مرساًل وروي 
(3)

. 

                                     
 (.1/945الســ ) (1)

 (.1/173هتذيب الســ ) (2)

(. وقييد ضييّعػف أيًضييا يف شييرحف طؾييك مسييؾؿ 9/365الؿجؿييقع شييرح الؿفييذب ) (3)

 (. 1/935( ويف خالتة إحؽام )3/955)
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َق َل: إِكِّل  ـُت  ؟إِك ؽ  ـت تر عف :ققؾ لشع ة»)َوَق َل اْبـ  ْفدي:  :ققلف

فؼد رجع شعبة طـ رفع الحديث, وجعؾف  ق ل ال قفؼل:( « َصَحْحُت   َ ْجـُقكً 

مـ ققل ابـ طباس
(1)

. 

كؾفؿ مخّرج لفؿ يف : فنن رواتف وإقرب أكف صحقٌح  الحدـث  خ ؾٌػ  قف

الراوي لف طـ ابـ طباس فاكػرد بف البخاري لؽـ ما  االصحقح إٓ مِؼسؿً 

اواحدً  اأخرج لف إٓ حديثً 
(2)

. 

سؿعت أحؿد سئؾ » :ق ل أبق داود وقد قّقاه اإل  م أحؿد وجعؾف  ـ  ذه ف,

طـ الرجؾ يل ي امرأتف, وهل حائض؟ قال: ما أحسـ حديث طبد الحؿقد فقف. 

فتذهب إلقف؟ قال: كعؿ, إكؿا هق كػارة, قؾت: فديـار أو كصػ ديـار؟ قال: قؾت: 

«كقػ شئَت 
(3)

. 

ـُ دققؼ العقد, والذهبل, وابـ الرتكؿاين,  : وقد صّحح الحدـَث أـًض  اب

والشقكاين, وإلباين, وغقرهؿ, إضافًة لؾحاكؿ وابـ  ,وابـ الؼقؿ, وابـ حجر

الؼطان كؿا تؼدم
(4)

. 

                                     
 (.1/315الســ الؽربى ) (1)

 (.1/346يـظر كقؾ إوصار ) (2)

 (.39مسائؾ اإلمام أحؿد رواية أبل داود السجستاين )ص/ (3)

(, ذخقييرة 1/171تدرك )(, الؿسيي1/585يـظيير طؾييؾ الحييديث ٓبييـ أبييل حيياتؿ ) (4)

(, تـؼييقح 3/958(, اإلمييام )5/971(, بقييان الييقهؿ واإليفييام )3/1646الحػيياظ )

( كالهؿييا ٓبييـ طبييد الفييادي, تـؼييقح 49(, وشييرح العؾييؾ )ص/1/394التحؼقييؼ )

(, 3/75(, البيييدر الؿـقييير )1/314(, الجيييقهر الـؼيييل )1/86التحؼقيييؼ لؾيييذهبل )

(, 1/358(, تحػة إحيقذي )1/346(, كقؾ إوصار )1/165التؾخقص الحبقر )
= 
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أمعـ ابـ الؼطان الؼقل يف تصحقح هذا الحديث, والجقاب  :ق ل ابـ حجر

طـ صرق الطعـ فقف بؿا ُيراجع مـف, وأقّر ابـ دققؼ العقد تصحقح ابـ الؼطان 

وقّقاه يف )اإللؿام( وهق الصقاب, فؽؿ مـ حديث قد احتجقا بف فقف مـ 

آختالف أكثر مؿا يف هذا كحديث بئر بضاطة, وحديث الؼؾتقـ, وكحقهؿا, 

ذلؽ ما يرّد طؾك الـقوي يف دطقاه يف )شرح الؿفذب(, و)التـؼقح(,  ويف

أن إئؿة كؾفؿ خالػقا الحاكؿ يف تصحقحف, وأن الحؼ أكف  :و)الخالتة(

ـُ الصالح, واهلل أطؾؿ ضعقػ باتػاقفؿ, وتبع الـقويَّ يف بعض ذلؽ اب
(1)

.  

وجقب الؽػارة طؾك مـ وصئ امرأتف وهل حائض, وإلك  الحدـث ـدل طؾك

ذلؽ ذهب ابـ طباس والحسـ البصري وسعقد بـ جبقر وقتادة وإوزاطل 

واح جقا  .وإسحاق وأحؿد يف الرواية الثاكقة طـف والشافعل يف ققلف الؼديؿ

 .بحدـث ال  ب

 .: طتؼ رقبةلؽـ اخ ؾػ همٓء يف الؽػ رة,  ؼ ل الح ـ وسعقد بـ ج قر

ديـار أو كصػ ديـار طؾك اختالٍف مـفؿ يف الحال الذي  وق ل ال  ققن:

 :يجب فقف الديـار أو كصػ الديـار بحسب اختالف الروايات

 .الديـار يف أول الدم وكصػف يف آخره : ؼقؾ

 .الديـار يف زمـ الدم وكصػف بعد اكؼطاطف :وققؾ
                                     = 

(, آداب الزفيييياف يف السييييـة 1/917(, إرواء الغؾقييييؾ )9/951مرطيييياة الؿػيييياتقح )

(, وقد تقسع الشقخ دبقان بـ محؿد اليدبقان يف كتياب الحيقض 199الؿطفرة )ص/

 ( يف تخريج صرقف, فاكظره إن شئت.958 - 9/877والـػاس )

 (.1/993التؾخقص الحبقر ) (1)
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 .إن كان دما أحؿر فديـار, وإن كان أتػر فـصػ ديـار وروي:

إن كان الدم طبقطا فؾقتصدق بديـار, وإن كان تػرة فـصػ  وروي:

 ديـار. 

ع ل والـخعذذل و ؽحذذقل والزهذذري وقذذ ل ططذذ ء وابذذـ أبذذل  ؾقؽذذة والشذذ

الزك د وربقعة وحؿ د بـ أبل سؾقؿ ن وأـقب ال ذخ ق ين وسذػق ن الثذقري  وأبق

والؾقث بـ سعد و  لذؽ وأبذق حـقػذة, وهذق إصذح طذـ الشذ  عل وأحؿذد يف 

أكييف ٓ كػييارة طؾقييف, بييؾ القاجييب  :حذذدى الذذرواـ قـ وجؿذذ هقر  ذذـ ال ذذؾػإ

 آستغػار والتقبة. 

  .بلكف ٓ يصّح  وأج بقا طـ الحدـث

لق كان هذا الحديث ثابتا ٕخذكا بف ق ل الش  عل:
(1)

.  

حجة مـ لؿ يقجب طؾقف كػارة إٓ آستغػار والتقبة  :وق ل ابـ ط د ال ر

اضطراب هذا الحديث طـ ابـ طباس وأن مثؾف ٓ تؼقم بف حجة, وأن الذمة 

طؾك الرباءة وٓ يجب أن يثبت فقفا شلء لؿسؽقـ وٓ غقره إٓ بدلقؾ ٓ مدفع 

فقف وٓ مطعـ طؾقف, وذلؽ معدوم يف هذه الؿسللة
(2)

. 

 وأطّؾف بلشق ء:( 1/469الحديث رواه البقفؼل ) :وق ل العقـل

: أن جؿاطة رووه طـ شعبة, مقققفا طؾك ابـ طباس, وأن شعبة رجع  ـف 

 .طـ رفعف

                                     
 (.1/155(, سبؾ السالم )1/993الحبقر ) التؾخقص (1)

 (.3/178التؿفقد ) (2)
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 .: أكف روي مرساًل و ـف 

, وهق رواية إوزاطل طـ يزيد بـ أبل مالؽ طـ : أكف روي معضاًل و ـف 

ـ صد  بخؿ ل أ رت أن قال: ) ملسو هيلع هللا ىلصطبد الحؿقد بـ طبد الرحؿـ طـ الـبل 

والؿعضؾ كقع خاص مـ الؿـؼطع, فؽؾ معضؾ مـؼطع, ولقس كؾ  ,(دــ ر

 .مـؼطع معضال, وققم يسؿقكف مرساًل 

: بديـار, أو كصػ ديـار طؾك الشؽ, ٕكف روياضطرابا,  : أن يف متـفو ـف 

: يتصدق بـصػ وروي: يتصدق بديـار فنن لؿ يجد فبـصػ ديـار, وروي

أحؿر فديـار, وإن كان أتػر فـصػ ديـار, وروي:  : إن كان دماورويديـار, 

إن كان الدم طبقطا فؾقتصدق بديـار, وإن كان تػرة فـصػ ديـار
(1)

. 

: لصيحة حيديث ابيـ طبياس اليقارد فقيف كؿيا والصقاب هذق الؼذقل إول

تؼدم
(2)

. 

ذهب يـ اليام مريج 4.95 :-الل يا الحييف وقتـ -ار يديـيزن اليي :تنبيه

 .(94 اري)طق

  

                                     
 (.3/966طؿدة الؼاري ) (1)

(, آستذكار 1/83(, معالؿ الســ )9/915اكظر مذاهب العؾؿاء يف: إوسط ) (2)

(, شرح طؿدة الػؼف ٓبـ 1/957) (, تػسقر البغقي3/175(, التؿفقد )1/399)

(, 1/47(, شرح ســ ابـ ماجف لؾسققصل )3/966(, طؿدة الؼاري )1/465تقؿقة )

 (.9/951(, مرطاة الؿػاتقح )1/347(, كقؾ إوصار )1/155سبؾ السالم )

 



436 

 

ُ
 
رح ُُالش  ش   ُالمي  محر  

ل
ُا اب   ررُلكت 

 ر بعض اْلَأِعَياى الهَِّحَسةْكَباب ِإَزاَلة الهََّحاَسة َوِذ -15

ـِ َ  لؽ  -142 َطـ اْلخؿرِ ُت  خذ  ملسو هيلع هللا ىلصُسئَِؾ الـ  ِلُّ »َق َل:  َطـ أكِس ب

َٓ  ؟َخل    .َرَواُه ُ  ؾؿ «َ َؼ َل: 

 

 َأن  َأَب  َصْؾَحَة, َسَلَل » :( طـ أكس بـ مالؽ3/396ويف ســ أبل داود )

َ  ٍم َوِرُثقا َخْؿًرا, َق َل: َأْهرِْقَف , َق َل: َأَ َل َأْجَعُؾَف  َخل   ملسو هيلع هللا ىلص الـ  ِل   ـْ ـْ َأ َٓ  ؟َط  .«َق َل: 

وذلؽ  .ُفّسر آتخاُذ بالؿعالجة لفا حتك تصقر خالًّ  (ُت  خذ َخل  ) :ققلف

 فقفا خبزً 
َ
فتبؼك  .أو خؿقرًة أو غقر ذلؽ مؿا ُيؾؼك فقفا أو بصاًل  اكلْن ُيؾؼل

ٓ بَغسٍؾ  اكجاستفا, ويـجس ما ألؼل فقفا, وٓ يطفر هذا الخّؾ بعده أبدً  طؾك

  .بغقره وٓ

وضاهره بلّي طالٍج كان, ولق بـؼؾفا مـ الظؾ إلك الشؿس أو طؽسف: 

  .: تطفر وتحّؾ وققؾ

وأما إذا تخّؾؾت بـػسفا مـ دون تدّخؾ ومعالجة فنهنا صاهرة حالل 

فنن تّح طـف ففق  !الؿالؽل أهنا ٓ تطفر باإلجؿاع, وحؽل طـ سحـقن

محجقٌج بنجؿاع مـ قبؾف
(1)

. 

غقُر  يف هذا بقان واضح أن معالجة الخؿر حتك تصقر خالًّ  :ق ل الخط بل

جائٍز, ولق كان إلك ذلؽ سبقٌؾ لؽان مال القتقؿ أولك إمقال بف: لؿا يجب مـ 

                                     
 (.1/47(, سبؾ السالم )13/159يـظر شرح الـقوي طؾك مسؾؿ ) (1)
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ضاطة الؿال. ويف طـ إ ملسو هيلع هللا ىلصحػظف وتثؿقره والحقطة طؾقف, وقد هنك رسقُل اهلل 

إراقتف إضاطتف, فعؾؿ بذلؽ أن معالجتف ٓ تطّفره وٓ ترّده إلك الؿالّقة بحاٍل, 

, وإلقف ذهب الشافعل وأحؿد بـ حـبؾ وهق ققل طؿر بـ الخطاب 

 ...وكره ذلؽ سػقان وابـ الؿبارك

ططاُء بـ أبل رباح وطؿُر بـ  ورّخص يف تخؾقؾ الخؿر ومعالجتفا

: وق ل ,ذهب أبق حـقػة, وشّبفف بعضفؿ بدباغ جؾد الؿقتةالعزيز, وإلقف  طبد

  !هق محرم ُيستباح بالعالج وُيستصؾح لف, فؽذلؽ الخؿر

وهذا غقر ُمشبٍف لذلؽ, وإكؿا يجقز الؼقاس مع طدم الـص, وهفـا كصٌّ 

مـ السـة وقد َمـََع مـف, ويف الدباغ كصُّ سـٍة رّخص فقف ودطا إلقف, فالقاجب 

 مـفؿا وترك ققاس أحدهؿا طؾك أخر. طؾقـا متابعة كؾ

ق العؾؿاء يف الُحؽؿ بقـ أشقاء تتغقر بذاهتا وبقـ ما يصقر مـفا إلك  وقد فرَّ

التغقر بػعؾ فاطؾ كالرجؾ يؿقت حتػ أكػف فقرثف ابـف ولق قتؾف آبـ لؿ يرثف. 

وقد حّرم اهلل تقد الحرم يف الحرم, فؾق خرج الصقد فُلخذ يف الِحّؾ جاز أكؾف, 

لق أخرجف ُمخرٌج فذبحف خارج الحرم لؿ يحّؾ و
(1)

. 

لعّؾ مـ شّبفف بدباغ جؾد الؿقتة قد استدل بحديث أّم سؾؿة يف قصة  :قؾُت 

ـُِحّؾ الخؾُّ  ـ الخؿر»: ملسو هيلع هللا ىلصالشاة التل ماتت, وققل الـبل  ـُِحّؾ  ؿ    .«دب غف  

لؽـف حديث ضعقػ: فنكف مؿا تػرد بف الػرج بـ فضالة, وكان طبد الرحؿـ بـ 

مفدي ٓ يحدث طـف, ويؼقل: حدث طـ يحقك بـ سعقد إكصاري أحاديث 

                                     
 (. 4/963معالؿ الســ ) (1)
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سائُر أهؾ العؾؿ بالحديث امـؽرة مؼؾقبة, وضّعػف أيًض 
(1)

. 

 ثلثُة أققال:أن لؾعؾؿاء يف َخّؾ الخؿر  :والخلصة

تخؾؾت الخؿر بغقر قصٍد َحّؾ خؾُّفا, وإذا ُخّؾؾت بالؼصد أهنا إذا  :)إول(

 حرم خؾُّفا.

 .ايحرم كؾ خؾ  تقّلد طـ خؿر مطؾؼً  :)الث ين(

أن الخؾ حالل مع تقلده مـ الخؿر سقاء قصد أم ٓ, إٓ أن  :)الث لث(

, طاٍص هلل, مجروح العدالة, لعدم افاطؾفا آثؿ إن تركفا بعد أن تارت خؿرً 

حال خؿرّيتفا, فنكف واجٌب كؿا دلَّ طؾقف سمال أبل صؾحةإراقتف لفا 
(2)

.  

*** 
ـِ َط   س  -143 َٓ ُتـجِّ قا » :ملسو هيلع هللا ىلصَق َل: َق َل َرُسقُل اهلل  َوَطـ اْب

َٓ َ قّ ً   َ ْقَت ُ ؿ, َ نِّن الُْؿ ؾَؿ لَقَْس بِـََجٍس َحق   اَر ُقطْـِّل,  « َو َوالَْح  ِؿ َوَق َل: َرَواُه الد 

ـُخّرَج هُ َصِحقح   .َطَؾك َشرصفَؿ  َولؿ 

ـَـُجُس َحق  » :َوَق َل الُ َخ ِريُّ   َٓ َٓ َ ّق ً   َوَق َل اْبـ َط   س: اْلُؿ ؾؿ   .« َو

 

َٓ ُتـجِّ قا َ ْقَت ُ ؿ :ققلف إهنؿ كَجٌس  :أي ٓ تؼقلقا( )
(3)

. 

                                     
 (.8/996يـظر معرفة الســ وأثار ) (1)

(, شيرح 4/155(, التؿفقيد )8/35(, آسيتذكار )8/391يـظر شرح مشؽؾ أثار ) (2)

(, مرقياة 1/48(, سيبؾ السيالم )13/159(, شرح الـقوي طؾك مسؾؿ )8/33السـة )

 (.4/435(, تحػة إحقذي )6/9388الؿػاتقح )

 (.3/197فتح الباري ٓبـ حجر ) (3)
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: فباإلجؿاع, أ   الحل ,اوٓ مقتً  اطدم كجاسة الؿسؾؿ حقً  الحدـث ـدل طؾك

: فػقف خالف لؾعؾؿاء, والصحقح أكف وأ   الؿقتحتك الجـقـ إذا ألؼتف أمف. 

لقس طؾقؽؿ يف غ ؾ  ق ؽؿ غ ؾ » :صاهر: لحديث ابـ طباس هذا, ولحديث

أخرجف  «غ ؾ ؿقه:  نن  قّ ؽؿ لقس بـجس,  ح  ؽؿ أن تغ ؾقا أـدـؽؿ إذا

هذا » :وق لطباس, مـ حديث ابـ  ا( مرفقطً 1/543الحاكؿ يف الؿستدرك )

, وتّحح البقفؼل وقػف «حديث تحقح طؾك شرط البخاري, ولؿ يخرجاه...

يصّح رفعف : ٓوق ل
(1)

. 

فال يـجس الؿممـ بالؿقت, بتشّرب الدم الؿسػقح يف أجزائف: كرامًة لف, 

إذ لق َكُجس لؿا صُفر بالغسؾ كسائر الحققاكات التل حؽؿ بـجاستفا بالؿقت. 

 وأما َغْسُؾف فتعّبد, أو لؾـظافة. 

وأما الؽافر الحل فحؽؿف يف الطفارة والـجاسة حؽؿ الؿسؾؿ طـد الجؿفقر 

 «ٓ ــجس»لؾؿممـ بؼقلف:  ملسو هيلع هللا ىلصروا يف تخصقص الـبل مـ السؾػ والخؾػ, وذك

 :  وجقهً مع أن الؽافر كذلؽ طـدهؿ 

 أن الؿؼام مؼام خطاب الؿسؾؿ.  :إول

أكف أراد بف التـػقر مـفؿ, واإلهاكة لفؿ, وأن الؽػار يجب أن ُيتجـَّبقا  :والث ين

 .كؿا ُتتجـَّب الـجاساُت الظاهرةُ 

ون, فال َيتَجـّبقن الـجاسات ٓ يتطّفرأن فقف إشارة إلك أهنؿ  :والث لث

سقن, بخالف الؿممـ  ايتحػّظقن طـفا, ففؿ مالبسقن لفا غالبً  وٓ لذا ففؿ متـجِّ

                                     
 (.3/398الســ الؽربى ) (1)
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 فنن شلكف التطفر يف شلكف كؾف, ففق صاهر إطضاء ٓطتقاده مجاكبة الـجاسة. 

, اوباصـً  اأن فقف إشارة إلك أن الؿممـ ٓ يـجس بالحدث ضاهرً  :والرابع

 لـجاسة اطتؼاده.  االؽافر فنكف كجس باصـً بخالف 

فالؿراد بف أهنؿ  [98]التقبة: ﴾ٿ ٿ ٿ﴿وأما ققلف تعالك: 

كجس يف الباصـ وآطتؼاد ٓ يف أتؾ الخؾؼة, أو أن ذلؽ تـػقر طـ الؽػار 

فؼريـتف ما ثبت يف الصحقحقـ مـ أكف  اوهذا وإن كان مجازً  .وذم وإهاكة لفؿ

تقضل مـ مزادة مشركة, وربط ثؿامة بـ أثال وهق مشرك بسارية مـ  ملسو هيلع هللا ىلص

سقاري الؿسجد, وأكؾ مـ صعام القفقد, فدل طؾك أن أدمل الحل لقس 

أو كػساء اأو حائًض  اأو جـبً  ابـجس العقـ سقاًء كان محدثً 
(1)

. 

*** 
أّوَل َ ـ  لّؿ  َحَؾَؼ َرأَسف َ  َن َأُبق َصْؾَحةَ  ملسو هيلع هللا ىلصَأن الـ  ِل »َوَطـ أكس  -144

ك وَل  ملسو هيلع هللا ىلصَأن الـ  ِل » :َهَؽَذا َرَواُه الُ َخ ِرّي, َوَرَواُه ُ  ؾؿ َوَلػظف .«َأخذ  ـ شعره

ـ  ُه, ثؿ  َك َوَلُف الِشّؼ  ـَ  حؾؼف, ثؿ  َدَط  َأَب  َصْؾَحَة َ لْطَط ُه إِ ـْؿ َ ْٕ ف ا الح لَؼ ِشؼ 

ـَْ َر َ َؼ َل: اْحُؾؼ  حَؾؼف, َ لْطَط ُه َأَب  َ ْٕ  .«َصْؾَحَة, َ َؼ َل: اْق ْؿُف َبقـ الـ  س ا

 

أي لؿا أمر الحاّلق فحؾؼف, فلضاف الػعؾ إلقف )لّؿ  حؾؼ َرأَسف(  :ققلف

وكان ذلؽ يف حجة القداع ا.مجازً 
(2)

. 

                                     
(, مرطياة الؿػياتقح 3/939(, طؿدة الؼاري )3/197فتح الباري ٓبـ حجر )يـظر  (1)

 (.1/35كقؾ إوصار ), (9/147)

 (.1/974يـظر فتح الباري ٓبـ حجر ) (2)
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هق معؿر بـ طبد اهلل العدوي,  :ق ل الطق لهق الؿزيِّـ, ( )ك ول الح لؼ :ققلف

الؽؾبل: اسؿف خراش بـ أمقة بـ ربقعة وققؾ
(1)

. 

ـ  ه :ققلف ضاهر هذه الرواية أكف كاول أبا ..( .)ثؿ  َدَط  َأَب  َصْؾَحة َ لْطَط ُه إِ

, ملسو هيلع هللا ىلصمـ الشّؼقـ, فلما إيسر فقّزطف أبق صؾحة طؾك الـاس بلمره  صؾحة كالًّ 

, زاد أحؿد يف رواية لف اوأما إيؿـ فلططاه ٕم سؾقؿ زوجتف بلمره أيًض 

ويف روايٍة العؽس ,«ل جعؾف يف صق ف »
(2)

. 

اسييتحباب البييداءة بالجاكييب إيؿييـ مييـ رأس  يف الحذذدـث دلقذذٌؾ طؾذذك

 الؿحؾقق, وهق مذهب الجؿفقر.

  .يبدأ بجاكبف إيسر :وق ل أبق حـقػة

 .صفارة شعر أدمل, وهق الصحقح وبف قال جؿاهقر العؾؿاء و قف دلقؾ طؾك

وذهب جؿاطة مـ الشافعقة العراقققـ إلك أن الشعر كجس! وأحاديث 

مؽّرٌم فال يؼاس طؾقف غقره,  ملسو هيلع هللا ىلصالباب ترد طؾقفؿ, واطتذارهؿ طـفا بلن الـبل 

 اطتذاٌر فاسٌد: ٕن الخصائص ٓ تثبت إٓ بدلقؾ.

فال يؾتػت إلك ما وقع يف كثقر مـ كتب الشافعقة  :ق ل الح  ظ ابـ حجر

بالطفارة, فؼد استؼر الؼقل مـ أئؿتفؿ طؾك الطفارة, هذا  مؿا يخالػ الؼقل

كؾف يف شعر أدمل, وأما شعر غقره مـ غقر الؿلكقل فػقف خالف مبـل طؾك 

  ؟أن الشعر هؾ َتُحؾُّف الحقاة فقـجس بالؿقت أو ٓ

                                     
 (.5/1835(, مرقاة الؿػاتقح )9/54يـظر شرح الـقوي طؾك مسؾؿ ) (1)

(, دلقيؾ الػيالحقـ 3/38(, طؿيدة الؼياري )1/974يـظر فتح البياري ٓبيـ حجير ) (2)

 (.9/969(, مرطاة الؿػاتقح )5/915)
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فذهب جؿفقر العؾؿاء إلك أكف ٓ يـجس بالؿقت. وذهبت الشافعقة إلك 

 أكف يـجس بالؿقت. 

بؿا ذكره ابـ الؿـذر مـ أهنؿ أجؿعقا طؾك صفارة ما ُيَجزُّ  ل لؾطف رةواسُ د

مـ الشاة وهل حقة, وطؾك كجاسة ما ُيؼطع مـ أطضائفا وهل حقة, فدّل ذلؽ 

طؾك التػرقة بقـ الشعر وغقره مـ أجزائفا, وطؾك التسقية بقـ حالتل الؿقت 

 .والحقاة

 ملسو هيلع هللا ىلصوهذا خاصٌّ بالـبل  ,ك, وجقاز اقتـائف لؾتربملسو هيلع هللا ىلصجقاز التربك بشعره  و قف

ٓ يشاركف فقف غقره
(1)

 . 

, ولؿ يبؼ مـفا شلٌء الققم يثبت بطريؼ ملسو هيلع هللا ىلصوقد اكدثرت جؿقُع آثاره 

د. واهلل أطؾؿ.  ممكَّ

***  
ذْقُم » :َوَطـ أكس بذـ َ  لذؽ َقذ َل  -145 ـَ َخْقَ ذَر جذ َء جذ ٍء َ َؼذ َل: لّؿذ  َ ذ َن 

ذ  َرُسذقل اهلل ُأْ ـقذْت اْلُحُؿذُر, َرُسقل اهلل ُأ ؾت اْلُحُؿُر, ثؿ  جذ َء  ـَ  ـَ جذ ٍء َ َؼذ َل: 

ـَْفَقذذ كُِؽؿ َطذذـ ُلُحذذقم  :َأَبذذ  َصْؾَحذذَة َ ـَذذ َدى ملسو هيلع هللا ىلصَ ذذل ر َرُسذذقُل اهلل  ـَ إِن اهلل َوَرُسذذقلف 

َف  ِرْجٌس  ُ   ػٌؼ َطَؾْقِف.  .« ُلْ ِػَئْت اْلُؼُدوُر بَِؿ   ِقَف  :َق َل  - َأو َكَجٌس  -اْلُحُؿرِ: َ نِك 

 لُؿ ؾؿ.  َوَلػظف

                                     
(, فييتح البيياري ٓبييـ حجيير 9/53يـظيير مييا تؼييدم يف شييرح الـييقوي طؾييك مسييؾؿ ) (1)

(, العيرف الشيذي شيرح 1/79(, كقيؾ إوصيار )3/38(, طؿدة الؼاري )1/974)

(, شييرح رييياض الصييالحقـ 3/563تحػيية إحييقذي )(, 9/971سييــ الرتمييذي )

 (.4/185لؾعثقؿقـ )
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ِحقح»َو ِل  ـُققِذدوَن َطَؾذك َلْحذؿ  : ِل َحِدـث َسؾَؿة «الص  َأكفؿ َأْخ ُروُه َأكفؿ 

ذذ   :أْهرـُؼقهذذ  وا ِ ذذروه , َ َؼذذ َل رجذذٌؾ » :ملسو هيلع هللا ىلص اْلُحُؿذذر اإلْك ذذّقة َ َؼذذ َل َرُسذذقل اهلل ـَ

 .«َأْو َذاكَ  :َق َل  ؟َرُسقل اهلل َأَوُكْفرـُؼف  وكغِ ُؾف 

 

أي: لؽثرة ما ُذبح مـفا لُقطبخ)ُأْ ـقْت اْلُحُؿُر(  :ققلف
(1)

.  

بتثـقة الضؿقر هلل تعالك ولرسقلف, وقد ( )إِن اهلل َوَرُسقلف ــفق كؽؿ :ققلف

 ـ ـطع اهلل ورسقلف  ؼد رشد »قال لؾخطقب الذي قال يف خطبتف:  ملسو هيلع هللا ىلصثبت أكف 

: لجؿعف بقـ ضؿقر «بئس خطقُب الؼقم أكت» :قال «و ـ ـعصفؿ   ؼد غقى

فالقاقع  «قؾ: و ـ ـعص اهلل ورسقلف»وقال:  .ملسو هيلع هللا ىلصاهلل تعالك وضؿقر رسقلف 

أن ـؽقن اهلل ورسقلف »التثـقة بؾػظ  ملسو هيلع هللا ىلصهـا يعارضف. وقد وقع أيضا يف كالمف 

 .«أحب إلقف  ؿ  سقاهؿ 

  :وأجقب بجقابقـ

هنك الخطقب: ٕن مؼام الخطابة يؼتضل البسط واإليضاح,  ملسو هيلع هللا ىلصأكف  :إول

فلرشده إلك أكف يل ي بآسؿ الظاهر ٓ بالضؿقر, وأكف لقس الَعَتب طؾقف مـ 

  .ملسو هيلع هللا ىلصحقث جؿعف بقـ ضؿقره تعالك وضؿقر رسقلف 

لف أن يجؿع بقـ الضؿقريـ: ولقس لغقره: لعؾؿف بجالل  ملسو هيلع هللا ىلصأكف  والث ين:

ربف وطظؿة اهلل
(2)

. 

                                     
 (.91/135طؿدة الؼاري ) (1)

 (.1/48سبؾ السالم ) (2)
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 .أي ُقؾِبْت بؿا فقفا( ) ُل ػئْت اْلُؼُدور :ققلف

 تقابف فُؽػئت. :ق ل ابـ ال قـ

أكػلُتف, ويحتؿؾ أن يؽقن  :كػلُت اإلكاء قؾبُتف, وٓ يؼال :ق ل إصؿعل

الؿراد ُأمقؾْت حتك أزيؾ ما فقفا
(1)

. 

تحريؿ لحقم الحؿر إهؾقة, والـفل طـفا ثابت يف  الحدـث ـدل طؾك

حديث طؾل, وابـ طؿر, وجابر بـ طبد اهلل, وابـ أبل أوىف, والرباء, وأبل ثعؾبة, 

وأبل هريرة, والعرباض بـ سارية, وخالد بـ القلقد, وطؿرو بـ شعقب طـ أبقف 

طـ جده, والؿؼدام بـ معد يؽرب, وابـ طباس, وكؾفا ثابتة يف دواويـ 

إلسالم, وهل دالة طؾك تحريؿ أكؾ لحقم الحؿر إهؾقة. وتحريؿفا هق ققل ا

 الجؿاهقر مـ الصحابة والتابعقـ ومـ بعدهؿ لفذه إدلة.

وذهب ابـ طباس إلك طدم تحريؿ الحؿر إهؾقة. ويف تحقح البخاري 

ـْ َأْجِؾ  ملسو هيلع هللا ىلص َٓ َأْدِري َأَكَفك َطـُْف َرُسقُل اهللِ »( أكف قال: 5/136) ُف َ  َن َحُؿقَلَة ِ  َأك 

ْقِم َخْقَ َر َلْحَؿ الُحُؿرِ إَْهِؾق ةِ  ـَ َ ُف  ِل    .«الـ  ِس َ َؽرَِه َأْن َتْذَهَب َحُؿقَلُ ُفْؿ, َأْو َحر 

 ڱ ڱ ڱ ڳ﴿وأبك ذلؽ البحر, وتال ققلف تعالك:  :ويف رواية ابـ جريج

 أية. [145]إكعام: ﴾ڻ ں ں ڱ

 رواياٌت أهنا مؽروهة أو حرام أو مباحة.وروي طـ طائشة وطـ مالؽ 

وٓ يخػك ُبعد هذا الؼقل: ٕن إتؾ يف الـفل التحريؿ, وإن جفؾـا 

 طؾتف.

                                     
 (.17/938( و)14/944(, طؿدة الؼاري )7/468يـظر فتح الباري ٓبـ حجر ) (1)
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ـِ َأْبَجيَر, 3/356بحديث أبل داود يف الســ ) واسُ دّل لفؿ ـْ َغالِِب ْبي ( َط

ٌء ُأْصِعيُؿ َأْهؾِيل 
ْ
ـْ فِيل َميالِل َشيل ـْ ُحُؿيٍر, إِ َقاَل: َأَتاَبْتـَا َسـٌَة َفَؾْؿ َيُؽي ٌء مِي ْ

َّٓ َشيل

  َوَقدْ 
ِ
  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسقُل اهلل

َّ
َْهؾِقَّيِة, َفَلَتْقيُت الـَّبِيل ْٕ َم ُلُحيقَم اْلُحُؿيِر ا َفُؼْؾيُت:  ملسو هيلع هللا ىلصَحيرَّ

َّٓ ِسييَؿاُن  َيييا ـْ فِييل َمييالِل َمييا ُأْصِعييُؿ َأْهؾِييل إِ ييـَُة َوَلييْؿ َيُؽيي , َأَتيياَبْتـَا السَّ
ِ
َرُسييقَل اهلل

َْهؾِقَِّة, َفَؼياَل اْلُحُؿِر, َوإِكَّ  ْٕ ْمَت ُلُحقَم اْلُحُؿِر ا ـِ » :َؽ َحرَّ ـْ َسذِؿق َأْصِعذْؿ َأْهَؾذَؽ ِ ذ

ـَةِ  ـْ َأْجِؾ َجَقالِّ اْلَؼْر ْ ُ َف  ِ  َؿ  َحر  َلية التيل تلكيؾ الِجّؾية  «ُحُؿرَِك, َ نِك  َيْعـِل الَجالَّ

 .وهل العذرة

الصحقحُة, وبلن حديث : بلن أية َخّصصْت طؿقَمفا إحاديُث وأجقب

, وإن تيّح ُحؿيؾ طؾيك اكثقيرً  اَغالِب بـ أْبَجير مضيطرب مختَؾيػ فقيف اختالًفي

أي شييدة  «أصذذ ب ـ  سذذـةٌ »إكييؾ مـفييا طـييد الضييرورة, كؿييا دل طؾقييف ققلييف: 

وحاجة
(1)

. 

يف باب  ِذْكُر الؿصـػ لفذا الحديث وحديث الخؿر ُتتَّخذ َخالًّ  :تنبيه

الـجاسات وتعدادها مبـل طؾك أن التحريؿ مـ ٓزمف التـجقس, وهق ققل 

إطقان الطفارة وأن التحريؿ  إكثر, وفقف خالف, والحؼ أن إتؾ يف

يالزم الـجاسة, فنن الحشقشة محرمة صاهرة, وكذا الؿخدرات والسؿقم  ٓ

لتحريؿ, فؽؾ كجس الؼاتؾة, وٓ دلقؾ طؾك كجاستفا: وأما الـجاسة فقالزمفا ا

محرم وٓ طؽس, وذلؽ ٕن الحؽؿ يف الـجاسة هق الؿـع طـ مالبستفا طؾك 

                                     
(, شييرح الـييقوي طؾييك مسييؾؿ 5/433يـظيير شييرح تييحقح البخيياري ٓبييـ بطييال ) (1)

 (.9/557)و (1/49(, سبؾ السالم )13/91)
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كؾ حال, فالحؽؿ بـجاسة العقـ حؽؿ بتحريؿفا بخالف الحؽؿ بالتحريؿ, 

, فنذا افنكف يحرم لبس الحرير والذهب وهؿا صاهران ضرورًة شرطقًة وإجؿاطً 

ف الـصقص ٓ يؾزم مـف طرفت هذا فتحريؿ الُحُؿر والخؿر الذي دلت طؾق

كجاستفؿا, بؾ ٓ بد مـ دلقؾ آخر طؾقف وإٓ بؼقتا طؾك إتؾ الؿتػؼ طؾقف مـ 

الطفارة, فؿـ ادطك خالفف فالدلقؾ طؾقف
(1)

.  

***  
َوُهَق َطَؾك  بؿـك ملسو هيلع هللا ىلصَخَطَ ـَ  َرُسقُل اهلل » :َوَطـ َطْؿرو بـ َخ ِرَجَة َق َل  -146

تِف , ولع ُبف  ـ قؾ َبقـ َ  ِػل   . َرَواُه الَحِدـُث  ..«. َراِحَؾ ف َوِهل َتْؼَصُع بِجر 

 .َأْحؿد, َواْبـ َ  َجف, َوالـ َ  ئِّل, َوال ِّْرِ ِذّي وصححف

 

تِف ( :ققلف ق ل يف الـف ـة )َوِهل َتْؼَصُع بِجر 
(2)

ة:» : َما ُيْخِرجف اْلَبِعقُر  الِجر 

ـْ بْطـِِف لَقؿُضَغف ُثؿَّ َيْبَؾعف. 
َؼ ُل مِ . ـُ ة الؿْضغ والَؼْصع:: اْجَترَّ اْلَبِعقُر َيْجَترُّ   .«شدَّ

إكؿييا تػعييؾ الـاقيية ذلييؽ إذا كاكييت مطؿئـيية, وإذا خافييت شييقئا لييؿ  ققذذؾ:

تخرجفا
(3)

. 

                                     
 (.1/55سبؾ السالم ) (1)

 (. 1/959الـفاية يف غريب الحديث وإثر ) (2)

(, الػييائؼ يف غريييب الحييديث 3/91واكظيير غريييب الحييديث لؾؼاسييؿ بييـ سييالم ) 

(, غرييب الحيديث ٓبيـ 1/144تيحاح أثيار ) (, مشارق إكقار طؾيك1/954)

 (.9/949الجقزي )

 (.9/159حاشقة السـدي طؾك ســ ابـ ماجف ) (3)
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(  :ققلف (, ولغام الدابة هق لغ  ف ) :ويف رواية)ولع ُبف  ـ قؾ َبقـ َ  ِػل 

هق الزبد وحده :وققؾلعاهبا وزبدها الذي يخرج مـ فقفا معف. 
(1)

, وذلؽ ٕكف 

 بخطامفا.  اكان مؿسؽً 

تقن البعقر طـ آضطراب حتك ٓ يشّقش طؾك  إ   ك الخط م و  ئدة

راكبف
(2)

. 

أن لعاب ما يمكؾ لحؿف صاهر, وققؾ: إكف إجؿاع,  الحدـث دلقٌؾ طؾك

طؾؿ  ملسو هيلع هللا ىلصوهق أيضا إتؾ, فِذْكر الحديث بقاٌن لألتؾ, ثؿ هذا مبـل طؾك أكف 

اسقالن الؾعاب طؾقف, لقؽقن تؼريرً 
(3)

. 

حف(  :ققلف سؿعت أحؿد بـ الحسـ  :ق ل ال ر ذي)َوال ِّْرِ ِذّي وصح 

يؼقل: قال أحؿد بـ حـبؾ: ٓ أبالل بحديث شفر بـ حقشب. وسللت 

محؿد بـ إسؿاطقؾ, طـ شفر بـ حقشب فقثؼف وقال: إكؿا يتؽؾؿ فقف ابـ 

طقن, ثؿ روى ابـ طقن, طـ هالل بـ أبل زيـب, طـ شفر بـ حقشب, هذا 

حديث حسـ تحقح
(4)

. 

ٓ يخؾق  :د أن ذ ر لف طّدة شقاهدوق ل بع  والحدـث حّ ـف الح  ُظ أـًض 

, بؾ جـح إسـاد كؾ مـفا مـ مؼال, لؽـ مجؿقطفا يؼتضل أن لؾحديث أتاًل 

                                     
(, الـفاييية يف غريييب الحييديث وإثيير 1/954يـظيير الػييائؼ يف غريييب الحييديث ) (1)

 (.9/159(, حاشقة السـدي طؾك ســ ابـ ماجف )4/957)

 (.1/158فتح الباري ٓبـ حجر ) (2)

 (.1/55يـظر سبؾ السالم ) (3)

 (.4/434ســ الرتمذي ) (4)
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الشافعل يف )إم( إلك أن هذا الؿتـ متقاتر فؼال: وجدكا أهؾ الػتقا ومـ 

حػظـا مـ أهؾ العؾؿ بالؿغازي مـ قريش وغقرهؿ ٓ يختؾػقن يف أن الـبل 

ويلثروكف طؿـ حػظقه فقف مؿـ لؼقه  «وصقة لقارثٓ » :قال طام الػتح ملسو هيلع هللا ىلص

مـ أهؾ العؾؿ, فؽان كؼَؾ كافٍة طـ كافٍة ففق أققى مـ كؼؾ واحد
(1)

. 

***  
إك ُفَؿ   :بَؼ رــ َ َؼ َل  ملسو هيلع هللا ىلصَ ر  الـ  ِلُّ » :َق َل  َوَطـ ابْـ َط   س  -147

ب ن  ِل َ  ِقرٍ  ـُعذ  ب ن َوَ    ـَْ  َ ُر  ـ الْ َْقل, َوأ   أَخُر  !لقُعذ   َٓ أ    َأحُدهَؿ  َ َؽ َن 

ـِ  َغَرَز  ِل  ؾِّ ق رٍ  َف  كِْصَػْق َ َؽ َن ـؿشل ب لـ ؿقؿة, ثؿ  َأخذ َجرِـَدًة َرْص ًَة َ َشؼ 

ـَُخّػُػ َطـُْفَؿ  َ   ل ؟ـَ  َرُسقل اهلل لؿ  عؾَت َهَذا :َق لُقا .َواِحَدةً  ـَقْ ََ  َق َل: لََعؾ ف   .«ؿ 

 .ُ   ػؼ َطَؾقِْف, َولَػظف لْؾ َُخ ِرّي, َوقد ُرِوَي بِثََلَثة َألَْػ ظ: ـْ  َ ر, وـ ـّزه, وـ   رئ

 .  ّٕوٓن: ُ   ػؼ َطَؾقِْفَؿ , وإخقر: اْكَػرد بِِف ال َُخ ِريّ 

 

ب ن يف َ  قرٍ( :ققلف  و   ـعذب ن يف   قر»جاء يف رواية البخاري  )َوَ   ـعذ 

فثبت  «و   ـعذب ن يف   قر بؾك إكف   قر» ا, ويف رواية لؾبخاري أيًض «وإكف لؽ قر

و   ـعذب ن يف » :ملسو هيلع هللا ىلصهباتقـ الزيادتقـ الصحقحتقـ أكف كبقر فقجب تلويؾ ققلف 

  .«  قر

 :وقد ذ ر العؾؿ ء  قف تلوـؾقـ

                                     
(, سيبؾ السيالم 4/199(, شرح الزرقاين طؾيك الؿقصيل )5/379يـظر فتح الباري ) (1)

 (.6/961(, تحػة إحقذي )6/55(, كقؾ إوصار )9/156)
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 أكف لقس بؽبقر يف زطؿفؿا.  :أحدهؿ 

ويؽرب طؾقفؿا آحرتاز طـف, وإٓ أهنؿا ٓ يعذبان يف أمر يشؼ  :والث ين

 .لؽاكا معذوريـ كسؾس البقل وآستحاضة

أي لقس بلكرب الؽبائر. فعؾك  : ث لثً  تلوياًل  وحؽك الؼاضل طقاض 

ٓ يتقّهؿ أحٌد أن  :هذا يؽقن الؿراد هبذا الزجر والتحذير لغقرهؿا, أي

التعذيب ٓ يؽقن إٓ يف أكرب الؽبائر الؿقبؼات: فنكف يؽقن يف غقرها واهلل 

أطؾؿ
(1)

.  

أن طدم التـّزه مـ البقل يؾزم مـف بطالن الصالة  وس ب  قكفؿ    قرــ

والؿشل بالـؿقؿة والسعل بالػساد مـ أقبح الؼبائح  .فرتكف كبقرة بال شؽ

ابؾػظ كان التل لؾحالة الؿستؿرة غالبً  «ـؿشل  ن » :ملسو هيلع هللا ىلصسقؿا مع ققلف  ٓ
(2)

. 

ٓ يجعؾ بقـف  :إول  ؿعـ ه أ   الؾػظ( )ـْ َ  ر, وـ ـزه, وـ   رئ :ققلف

  .: لئال يصقبفاوبقـ البقل ساترً 

ـْـ  .ٓ يجتـب وٓ يحرتز طـ وققطف طؾقف :و عـك أَخر

أكف كان ٓ يسرت جسده وٓ ثقابف مـ مؿاسة البقل, فعذب طؾك  والؿعـك

استخػافف بغسؾف والتحرز مـف
(3)

. 

                                     
(, إحؽيام إحؽيام شيرح طؿيدة إحؽيام 3/951يـظر شرح الـقوي طؾك مسيؾؿ ) (1)

(, حاشييقة السييـدي 1/131(, فييقض الؼييدير )3/118(, طؿييدة الؼيياري )1/155)

 (.1/375(, مرقاة الؿػاتقح )1/144طؾك ســ ابـ ماجف )

 (.3/951يـظر شرح الـقوي طؾك مسؾؿ ) (2)

(, إحؽيام إحؽيام شيرح طؿيدة 1/395يـظر شرح تحقح البخياري ٓبيـ بطيال ) (3)
= 
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ويف إضافة طذاب الؼرب إلك البقل خصقتقة تخصف دون سائر الؿعاتل 

تـزهقا  ـ » :مع أن العذاب يؽقن بسبب غقره أيضا, وطؾك هذا جاء الحديث

أن بعض مـ ُذكر طـف أكف  : أـًض و ذا ج ء , «ال قل  نن ط  ة طذاب الؼ ر  ـف

فذكروا أكف كان مـف تؼصقر يف الطفقر ؟ضّؿف الؼرب, أو ضغطف فسئؾ أهؾف
(1)

. 

هل كؼؾ كيالم الغقير طؾيك جفية اإلفسياد  :الـؿقؿة )ـؿشل ب لـؿقؿة( :ققلف

أكيف ُيْشيِفر الـؿقؿية وُيشيقعفا بيقـ  :واإلضرار, والباء لؾؿصاحبة أو التعديية أي

الـاس
(2)

. 

الِعثْؽال :الغصـ مـ الـخؾ ويؼال لف :هل الجرـدة( )َجرِـَدة رص َة :ققلف
(3)

. 

التـّزه طـف, وقيد أجؿيع الػؼفياء وجقب كجاسة البقل و الحدـث ـدل طؾك

طؾك ذلؽ
(4)

. 

 :زالة الـج سة  ـ إبدان والثق بلؽـ اخ ؾػقا يف إ

 : إزالتفا لقست بػرض. ؼ ل   لؽ

ققل أبل حـقػة والشافعل, إٓ  : إزالتفا فرض, وهقوق ل بعض أصح بف

  .أن أبا حـقػة يعترب يف الـجاسات ما زاد طؾك مؼدار الدرهؿ

                                     = 
 (.1/144(, حاشقة السـدي طؾك ســ ابـ ماجف )1/155إحؽام )

 (.1/155إحؽام إحؽام شرح طؿدة إحؽام ) (1)

(, حاشيقة السيـدي طؾيك سيــ ابيـ ماجيف 3/951يـظر شيرح الـيقوي طؾيك مسيؾؿ ) (2)

(1/144.) 

 (.3/951شرح الـقوي طؾك مسؾؿ ) (3)

 (.1/395البخاري ٓبـ بطال ) يـظر شرح تحقح (4)
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طـ تاحب الؼرب: أكف  ملسو هيلع هللا ىلص: أكف أخرب وحجة  ـ أوجب إزالة الـج سة

يعذب بسبب البقل, وذلؽ وطقد وتحذير, فثبت أن اإلزالة فرض, وهذا 

ضاهرٌ 
(1)

. 

ا سبب العذاب, وهق طظؿ أمر الـؿقؿة, وأهن ويف الحدـث دلقؾ طؾك

محؿقل طؾك الـؿقؿة الؿحرمة: فنن الـؿقؿة إذا اقتضك ترُكفا مػسدًة تتعؾؼ 

بالغقر, أو فعُؾفا مصؾحًة يتضّرر الغقُر برتكفا لؿ تؽـ مؿـقطة, كؿا كؼقل يف 

اصؾع  االغقبة: إذا كاكت لؾـصقحة, أو لدفع الؿػسدة لؿ تؿـع. ولق أن شخًص 

ضرر بنكسان, فنذا كؼؾ إلقف ذلؽ الؼقل احرتز مـ آخر طؾك ققل يؼتضل إيؼاع 

طـ ذلؽ الضرر لقجب ذكره لف
(2)

. 

لؾؿعتزلة  اإثبات طذاب الؼرب طؾك ما هق مذهب أهؾ السـة خالفً  و قف

الذيـ يـؽروكف
(3)

. 

***  
َ  َن ـغ ُؾ  ملسو هيلع هللا ىلصَأن َرُسقَل اهلل » :َوَطـ َط ئَِشة َرِضل اهلل َتَع َلك َطـَْف  -148

, ثؿ   َلة  ِل َذلِؽ الث ْقب, َوَأك  أكظُر إَِلك أَثر اْلَغْ ؾ  ِقفِ الؿـل   .«ـخرج إَِلك الص 

 .ُ   ػؼ َطَؾْقِف, َوالؾ ْػظ لُؿ ؾؿ

                                     
(, دلقيييؾ الػيييالحقـ لطيييرق ريييياض الصيييالحقـ 1/395يـظييير الؿصيييدر كػسيييف ) (1)

(8/366.) 

 (.1/156إحؽام إحؽام شرح طؿدة إحؽام ) (2)

(, إحؽيام إحؽيام شيرح طؿيدة إحؽيام 3/951يـظر شرح الـقوي طؾك مسيؾؿ ) (3)

 (.1/375(, مرقاة الؿػاتقح )3/117(, طؿدة الؼاري )1/156)
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ٍة َلُف َطـ َط ئَِشة -149 ـَ ُ ـِل أْ ُرُ ُف  ـ ثقب َرُسقل اهلل » :َو ِل ِرَوا ـْ لؼد َرَأ

 .«َ قَصّؾل  ِقفِ   َ ْر ً  ملسو هيلع هللا ىلص

ـًْض  -151 ف  ـ ثقب َرُسقل اهلل » :َطـَْف   َولف َأ ُ ـِل َوإِكِّل َٕحؽُّ ـْ  ملسو هيلع هللا ىلصلؼد َرَأ

 .«بُظُػري  ـَ بً  

 

ٌد وٓ يجقز فقف التخػقػ  - الؿـلُّ  )َ  َن ـغ ؾ الَؿـّل( :ققلف هق  :-مشدَّ

ٕكف   ُسّؿل  ـق   .الؿاء الدافؼ الغؾقظ الذي يؽقن مـف القلد, وُيقجب آغتساَل 

ُيؿـك أي: ُيراق وُيدفؼ, ومـ هـا ُسؿقت مِـَك: لؿا ُيؿـك هبا مـ دماء الـسؽ 

أي: يراق
(1)

. 

حـقػة  صفارة مـل أدمل فذهب مالؽ وأبقاختؾػ العؾؿاء يف  :ق ل الـقوي

ّٓ أن أبا حـقػة  , وهق ا: يؽػل يف تطفقره فرُكف إذا كان يابًس ق لإلك كجاستف, إ

 .رواية طـ أحؿد

 .اويابًس  ا: ٓ بد مـ غسؾف رصبً   لؽوق ل 

 .: غسؾ آحتالم مـ الثقب أمر واجب مجَتَؿٌع طؾقف طـدكا وق ل أـًض 

 : هق كجس وٓ تعاد الصالة مـف.قثوق ل الؾ

, ا: ٓ تعاد الصالة مـ الؿـل يف الثقب وإن كان كثقرً وق ل الح ـ بـ حلّ 

 .وتعاد مـف يف الجسد وإن قّؾ 

                                     
(, الزاهر يف غريب ألػياظ الشيافعل 3/355يـظر غريب الحديث لؾؼاسؿ بـ سالم ) (1)

ب (, غريي94(, إتالح غؾط الؿحيدثقـ )ص: 14/163(, هتذيب الؾغة )35)ص: 

 (.1/357الحديث لؾخطابل )
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وذهب كثقرون إلك أن الؿـل صياهر روي ذليؽ طيـ طؾيل بيـ أبيل صاليب 

وسعد بـ أبيل وقياص وابيـ طؿير وطائشية وداود وأحؿيد يف أتيح اليروايتقـ 

طـييف, وهييق مييذهب الشييافعل وأتييحاب الحييديث. وقييد غؾييط مييـ أوهييؿ أن 

 مـػرد بطفارتف.  الشافعل 

 لؼائؾقـ بالـجاسة روايُة الَغسؾ.ودلقؾ ا

لؿ يؽػ فركف: كالدم  ابالطفارة روايُة الَػرك فؾق كان كجًس ودلقؾ الؼائؾقـ 

: ورواييية الَغسييؾ محؿقليية طؾييك آسييتحباب والتـزيييف واختقييار قذذ لقاوغقييره. 

الـظافة
(1)

. 

***  
ْؿح َق َل  -151 ,  ملسو هيلع هللا ىلص ـُت أخُدُم الـ  ِل  » :َوَطـ أبل ال   ـٍ , َأو ُح ق ـٍ َ لُتل بحَ 

ـُرشُّ  ـ بَْقِل َ جئُْت  ملسو هيلع هللا ىلصَ  َ ل َطَؾك َصدره  ـَِة و ـُغ ؾ  ـ بَْقِل الَْج ِر أغ ؾف َ َؼ َل: 

اَر ُقطْـِّل, َوالَْح  ِؿ َوَصّححُف,  .«الُْغَلمِ  َرَواُه َأبُق َداُود, َوابْـ َ  َجف, َوالـ َ  ئِّل, َوالد 

اِزيّ  ْؿح َهَذا» :َوَق َل َأبُق ُزْرَطة الر   .«َٓ أطرف اْسؿ أبل ال  

 

ـَة( :ققلف َجقارٍ  :والجؿع .َفتِقَُّة الـِّساءِ  )اْلَج ِر
(2)

. 

                                     
 ( بتصرف.3/197شرح الـقوي طؾك مسؾؿ ) (1)

(, 1/349(, شرح تحقح البخاري ٓبـ بطال )1/66واكظر شرح مسـد أبل حـقػة )

(, فتح الباري 1/139( إحؽام إحؽام شرح طؿدة إحؽام )1/986آستذكار )

 (.1/51(, سبؾ السالم )3/144(, طؿدة الؼاري )1/333ٓبـ حجر )

 (.37/345(, تاج العروس )1975الؼامقس الؿحقط )ص/ (2)
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ـُرشُّ  :ققلف َكْضُح الؿاء طؾك الشلء :الرّش ( )و
(1)

. 

اِزيّ  :ققلف ذْؿح َهذَذا( :)َوَق َل َأُبق زْرَطذة الذر  جفالية  َٓ أطذرف اْسذؿ أبذل ال  

إيياٌد  :ومع هذا فؼيد ُطيرف اسيؿف, ففيق .الصحابل ٓ تضّر كؿا هق معؾقم اسؿ

 , لقس لف إٓ هذا الحديث.ملسو هيلع هللا ىلصالسؿح, مشفقر بؽـقتف, خادم الـبل  أبق

لؿ يرو طـف فقؿا طؾؿت إٓ محّؾ بـ خؾقػة :ق ل ابـ ط د ال ر
(2)

. 

الػرق بقـ بقل الغالم وبقل الجارية يف الحؽؿ,  الحدـث دلقٌؾ طؾك

قال: قال  مـ حديث طؾل  اوذلؽ قبؾ أن يلكال الطعام, كؿا جاء مؼقدً 

ق ل , «ــضح بقل الغلم وـغ ؾ بقل الج رـة»يف بقل الرضقع:  ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

أخرجف أحؿد وغقره. وقد  .: هذا ما لؿ يطعؿا فنذا َصِعؿا ُغسالق  دة راوـف

 أي بالتؼققد بالطعؿ لفؿا. اُروي مرفقطً 

مضت »ويف تحقح ابـ حبان والؿصـػ ٓبـ أبل شقبة طـ ابـ شفاب: 

ما لؿ يحصؾ  والؿراد «طعام مـ الصبقانالسـُة أن ُيرّش بقل مـ لؿ يلكؾ ال

لفؿ آغتذاء بغقر الؾبـ طؾك آستؼالل, وققؾ غقر ذلؽ
(3)

. 

                                     
 (.15/6637(, شؿس العؾقم )17/919تاج العروس ) (1)

(, آسييتقعاب يف معرفيية إتييحاب 897يـظيير معرفيية الصييحابة ٓبييـ مـييده )ص/ (2)

 (.1/59(, سبؾ السالم )7/161(, اإلتابة يف تؿققز الصحابة )1/147)

(, كقيؾ 9/466(,مرقياة الؿػياتقح )1/59(, سيبؾ السيالم )9/111يـظر التؿفقيد ) (3)

 (.1/66إوصار )

الؿراد بالطعام ما طدا الؾيبـ اليذي يرضيعف والتؿير اليذي ُيحـّيؽ بيف, » ق ل الشق  ين: 

 والعسؾ الذي يؾعؼف لؾؿداواة, وغقر ذلؽ.

 الؿراد بالطعام ما طدا الؾبـ فؼط. وققؾ:
= 
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 :ثلثة  ذاهبولؾعؾؿاء يف ذلؽ 

 افذهب الحـػقة والؿالؽقة إلك أكف يجب غسؾفؿا كسائر الـجاسات: ققاًس 

إحاديث, وهذا تؼديؿ لؾؼقاس طؾك  لبقلفؿا طؾك سائر الـجاسات, وتلّولقا

 الـص فال ُيؼبؾ. 

أكف يؽػل الـضح يف بقل الغالم أما الجارية فؽغقرها مـ الـجاسات,  :الث ين

بإحاديث القاردة بالتػرقة بقـفؿا, وهق ققل طؾل وططاء, والحسـ,  طؿاًل 

 .والشافعل, وأحؿد, وإسحاق, وجؿاطة مـ السؾػ, وأتحاب الحديث

يؽػل الـضح فقفؿا, وهق ققل إوزاطل :الث لث
(1)

.  

أن هذا الخالف إكؿا هق يف كقػقة تطفقر الشلء الذي بال طؾقف  واطؾؿ

 :وق ل أحؿد وداود الظ هريالصبل, وأما كجاستف فالجؿفقر طؾك أكف كجس, 

 صاهٌر. ابقل الصبل ما لؿ يلكؾ صعامً 

ولقس تجقيز مـ جّقز الـضح يف الصبل مـ أجؾ  :ق ل الخط بل وغقره 

                                     = 
تبًعييا  -يف شييرح مسييؾؿ وشييرح الؿفييذب, وأصؾييؼ يف الروضيية  ذكيير إول الـييقوي

 .الثاين -ٕتؾفا 

 .إن لؿ يلكؾ غقر الؾبـ وغقر ما يحـؽ بف وما أشبفف وق ل يف كؽت ال ـ قف:

لؿ يلكؾ: أي لؿ يستؼؾ بجعؾ الطعام يف فقف, ذكيره الؿقفيؼ الحؿيقي يف شيرح  وققؾ:

 التـبقف.

 .زم الؿقفؼ ابـ قدامة وغقرهوإول أضفر وبف ج ق ل الح  ظ ابـ حجر: 

يحتؿؾ أهنا أرادت أكف لؿ يتؼقت بالطعام ولؿ يستغـ بف طـ الرضياع,  وق ل ابـ ال قـ:

 «.فقحؿؾ الـػل طؾك طؿقمف ملسو هيلع هللا ىلصويحتؿؾ أهنا إكؿا جاءت بف طـد وٓدتف لقحـؽف 

(, كقييؾ إوصييار 1/53(, سييبؾ السييالم )3/195يـظير شييرح الـييقوي طؾييك مسييؾؿ ) (1)

 (.1/198(, تحػة إحقذي )1/67)
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أن بقلف لقس بـجس ولؽـف مـ أجؾ التخػقػ يف إزالتف
(1)

.  

إن معـاه أن الشلء الذي  : ؼقؾوأما حؼقؼة الـضح هـا فؼد اخُتؾػ فقفا, 

 :ق لقاأتابف البقل ُيغؿر بالؿاء كسائر الـجاسات بحقث لق ُطصر ٓ ُيعصر. 

ط طصره طؾك أحد القجفقـ وهذا أن غقره يشرتوإكؿا يخالػ هذا غقره يف 

 يشرتط بآتػاق.  ٓ

بؾ الـضُح أن ُيغؿر وُيؽاثر بالؿاء مؽاثرًة ٓ تبؾغ جريان الؿاء  :وققؾ

وترّدده وتؼاصره بخالف الؿؽاثرة يف غقره فنكف يشرتط فقفا أن يؽقن بحقث 

 :الـقويق ل  .يجري بعض الؿاء ويتؼاصر مـ الؿحؾ وإن لؿ يشرتط طصره

وهذا هق الصحقح الؿختار
(2)

.  

 : ـ ثلثة أوجفالػرق بقـ الصبل والصبقة  :ق ل ابـ الؼقؿ :  ئدة

كثرة حؿؾ الرجال والـساء لؾذكر, فتعؿ البؾقى ببقلف, فقشؼ  أحده :

 طؾقفؿ غسؾف.

هاهـا وهاهـا,  اأن بقلف ٓ يـزل يف مؽان واحد, بؾ يـزل متػرقً  الث ين:

 فقشؼ غسؾ ما أتابف كؾف, بخالف بقل إكثك.

أن بقل إكثك أخبث وأكتـ مـ بقل الذكر, وسببف حرارة الذكر  الث لث:

ورصقبة إكثك: فالحرارة تخػػ مـ كتـ البقل وتذيب مـفا ما ٓ يحصؾ مع 

الرصقبة, وهذه معان ممثرة يحسـ اطتبارها يف الػرق
(3)

.  

                                     
 (.9/467(, مرقاة الؿػاتقح )3/195يـظر شرح الـقوي طؾك مسؾؿ ) (1)

 (.9/955( مرطاة الؿػاتقح )3/196يـظر شرح الـقوي طؾك مسؾؿ ) (2)

 (.9/466ة الؿػاتقح )(. واكظر مرقا9/45إطالم الؿققعقـ ) (3)
= 
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وبفذا كؽقن قد اك فقـ   ـ شرح أح دـث    ب الطف رة  ـ هذا الؽ  ب 

ُ)الؿ  رك  ة  ُالحدي  ي 
محررُف 

ل
, والحؿد هلل الذي بـعؿ ف ٓبـ ط د الف دي ( ا

 .ت ؿ الص لح ت, وصؾك اهلل طؾك ك قـ   حؿد وطؾك آلف وصح ف وسؾؿ

 

 

 

 
 

  

                                     = 
ـُ 1/174يف سيــ ابيـ ماجيف ) تـ قف:  َثـَا َأْحَؿيُد ْبي ـُ َسيَؾَؿَة, َحيدَّ ـِ ْبي (: قيال َأُبيق اْلَحَسي

ـْ َحيِديِث  , َطي َّ
افِِعل , َقاَل: َسَلْلُت الشَّ َثـَا َأُبق اْلَقَؿاِن اْلِؿْصِريُّ ـِ َمْعِؼٍؾ َقاَل: َحدَّ ُمقَسك ْب

 
ِّ
ـْ » ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِل ـَةِ ـَُرشُّ ِ  ـْ َبْقِل اْلَج ِر ـُْغَ ُؾ ِ  َواْلَؿياَءاِن َجِؿقًعيا َواِحيٌد؟!  «َبْقِل اْلُغَلِم, َو

ِم, ُثيؿَّ َقياَل لِيل:  ـَ الؾَّْحِؿ َوالدَّ
, َوَبْقَل اْلَجاِرَيِة مِ ـِ ق ـَ اْلَؿاِء َوالطِّ

َنَّ َبْقَل اْلُغاَلِم مِ
ِ
َقاَل: ٕ

يا َخَؾيَؼ آَدَم, ُخؾَِؼيْت َفِفْؿَت؟ َأْو َقياَل: َلِؼـْيَت؟ َقياَل, ُقْؾي . َقياَل: إِنَّ اهلَل َتَعياَلك, َلؿَّ َٓ ُت: 

ـَ  , َوَتاَر َبْقُل اْلَجاِرَيِة مِي ـِ ق ـَ اْلَؿاِء َوالطِّ
ـْ ِضْؾِعِف اْلَؼِصقِر, َفَصاَر َبْقُل اْلُغاَلِم مِ

اُء مِ َحقَّ

ِم. َقاَل, َقاَل لِل: َفِفْؿَت؟ ُقْؾُت: َكَعْؿ. قَ   اَل لِل: َكَػَعَؽ اهلُل بِِف.الؾَّْحِؿ َوالدَّ
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k 
 

 الصفحة املوضوع

 4 الؿؼد ة

:  ـفجل يف إطداد  ًٓ  7 الشرحأو

 11 ث كًق : ترجؿٌة  قجزٌة لإل  م ابـ ط د الف دي

 11 اسُؿف وك ُ ف

 11 وٓدُتف

 11 كشلُتف وصؾُ ف العؾؿ

 11 شققخف

 12  ملػ ُتف

 15 و  تف

ر ر لِؽ  ِب الؿحر  ْرُح الؿَق    17 الش 

 18  ؼدِّ ة الؿصـِّػ

 21    ُب الط َف َرة

 24 الِؿَق هِ َب ُب  -1
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كِقة -2 ْٔ  71 َب ب ا

َقاك -3  93 َب ب ال ِّ

 128 َب ُب صػِة اْلقُضقِء و رائضِف وســفِ  -4

ـِ  -5 ْق  222 َب ب اْلؿْ ح َطَؾك اْلُخػ 

 241 َب ُب كقاقض اْلقُضقء َوَ   اْخُ ؾػ  ِقِف  ـ َذلِؽ -6

 278 َب ُب ُحؽِؿ اْلَحَدث -7

 288 اْلَح جةَب ب آَداب َقَض ء  -8

ْس ِْجَؿ ر وآس ـج ء -9
ِ
 321 َب ب آ

 327 َب ب َأسَ  ب الُغْ ؾ -11

َْ َ ر -11 ْٕ  353 َب ب َأْحَؽ م اْلَحدث ا

 367 َب ب صػِة اْلُغْ ؾ -12

ؿ -13  381 َب ب ال  َقؿُّ

 413 َب ب الحقض -14

َْطَق ن  -15 ْٕ  436 الـ ِجَ ةَب ب إَِزاَلة الـ َج َسة َوذ ر بعض ا

 458  ح قـ ت الؽ  ب
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