
 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
 
 

 

 تيسيـر العــــزيز
 رحـــشيف 

 اجلامـــع الصحيح 
 ىػ ( ِٔٓ) ت /  لإلماـ البخارم رحمو اهلل 

 ) شرح لصحيح البخارم ( .
 

 من بداية الكتاب إٔب هناية كتاب الطهارة
 كتاب الوضوء  –كتاب العلم   –كتاب اإلٯتاف   –كتاب بدء الوحي 

 كتاب التيمم   –كتاب اٟتيض   –كتاب الغسل 
 
 
 بقلم

 سليماف بن محمد اللهيميد
 رفحاء –السعودية 

 مجلة رياض المتقين –الموقع على النت 
www.almotaqeen.net 

 
 
 
 

http://www.almotaqeen.net/
http://www.almotaqeen.net/


 1 

 مقدمة
o  اسم الكتاب : اٞتامع ا١تسند الصحيح ا١تختصر من أمور رسوؿ اهلل . كسننو كأيامو 
o ، ى ( . ِٔٓكمات ) ى  ( ُْٗكلد عاـ )  اسم مؤلفو : ٤تمد بن إٝتاعيل بن إبراىيم بن ا١تغَتة 

o . لو تصانيف كثَتة غَت الصحيح منها : التاريخ الكبَت ، األدب ا١تفرد ، القراءة خلف اإلماـ 

o ى ( . َِّلصحيح منو ٨تو تسعُت ألفان من أشهرىم : أبو عبد اهلل ٤تمد بن يوسف الفرٍبرم ا١تتوَب عاـ ) ٝتع ا 

o  ( عامان ، كقد ابتدأه ُب ا١تسجد اٟتراـ ٍب انتقل إٔب البصرة ٍب إٔب ٓتارل ٍب أ٘تو ُب ا١تدينة  ُٔكانت مدة تأليف البخارم )
 النبوية .

o . ىو أصح كتاب بعد القرآف العزيز 

o  ( حديثان معلقان  . ُُّْعدد معلقات صحيح البخارم ) 

o  ( كتابان . ٕٗ( بابان ، كأما عدد كتبو فهي ) َّْٓعدد أبواب صحيح البخارم ) 

o . مرتب على حسب الكتب كاٞتوامع ، كاقتصر على األحاديث الصحيحة 

o . ) خلوه من ا١تقدمة كابتداءه ْتديث ) إ٪تا األعماؿ بالنيات 

o ديث كثَتان .أنو يكرر األحا 

o . أنو يقطع اٟتديث كيفرقو على األبواب ربطان منو للحديث ٔتوضعو 

o . يعٌت بإيراد االستنباطات ُب تراجم أبوابػو 

o . أنو يستهل كل كتاب غالبان بآية أك آيات قرآنية 

o . يشتمل كتابو على األحاديث ا١ترفوعة كاآلثار ا١توقوفة كا١تقطوعػة 

o مات الغريبة .يعٌت البخارم بتفسَت بعض الكل 

o  : كتاب   ََُّأىم شركحو : فتح البارم للحافظ ابن حجر كىذا أىم الشركح كأكسعها ، كيتميز بكثرة مصادره اليت بلغت
 مع مقدمتو اٟتافلة اليت ٝتاىا ىدم السارم ، كشرح عمدة القارم للعيٍت .

o ء بعده تلميذه أبو اٟتسُت مسلم بن ىو أكؿ من اعتٌت ّتمع الصحيح : فجمع صحيحو كانتقاه من مائة ألف ، ٍب جا
 اٟتجاج القشَتم .

، سبب تأليفو : فقد قاؿ البخارم : كنت عند إسحاؽ بن راىوية، فقاؿ بعض أصحابنا: لو ٚتعتم كتابان ٥تتصران لسنن النيب 
 [ . َُْ/  ُِفوقع ذلك ُب قليب فأخذت ُب ٚتع ىذا الكتاب ( السَت ] 

إف اإلماـ البخارم قد اطلع على ا١تصنفات ا١توجودة قبلو فوجدىا قد اختلطت األحاديث الصحيحة بالضعيفة ، فأراد أف  كقيل :
 ٬تمع األحاديث الصحيحة فقط ْتيث ال يشك فيها أحد .

قاؿ : أنت ، ككأنٍت كاقف بُت يديو ، كبيدم مركحة أذب عنو ، فسألت بعض ا١تعربين ، ف قاؿ : رأيت رسوؿ اهلل كقيل : 
 تذب عنو الكذب ، فهو الذم ٛتلٍت على إخراج اٞتامع الصحيح .

 أصح الكتب بعد القرآف العزيز : صحيحي البخارم كمسلم .
 اتفق العلماء على أف أصح الكتب بعد القرآف الكرٙب: الصحيحاف، البخارم، كمسلم، كتلقتهمػا األمة بالقبوؿ. قاؿ النوكم :

 اتفق عليو أىل العلم أنو ليس بعد القرآف كتاب أصح من كتاب البخارم كمسلم  إف الذمكقاؿ ابن تيمية : 
 



 2 

o : البخارم أصح من مسلم 
 البخارم أصح كأرجح  من مسلم كىذا مذىب أكثر العلماء .

ككتاب البخارم أصحهما ، كأكثر٫تا فوائد كمعارؼ ظاىرة كغامضة ، كقد صح أف مسلمان كاف ٦تن يستفيد من  قاؿ النوكم :
 البخارم ، كيعًتؼ بأنو ليس لو نظَت ُب علم اٟتديث .

o : أسباب ترجيح البخارم على صحيح مسلم 
و لقاء من ركل عنو _ كلو مرة _ كاكتفى أف شرط البخارم أضيق من شرط مسلم ، إذ يشًتط أف يكوف الراكم قد ثبت ل أكالن :

 مسلم ٔتطلق ا١تعاصرة مع احتماؿ اللقي .
 ألنو اشًتط ُب إخراجو اٟتديث أف يكوف الراكم قد عاصر شيخو كثبت عنده ٝتاعو منو . قاؿ ابن الصالح :

 ( رجبلن . َٖم ٨تو ) ( رجبلن ، كا١تتكلم فيو منه ّْٓ: أف الذين انفرد البخارم باإلخراج ٢تم دكف مسلم ) ثانيان 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 الوحيكتاب بدء   - ُ

ـي اٍلحىاًفظي أىبيو عىٍبًد اللًَّو ميحىمَّدي ٍبني ًإٍسمىاًعيلى ٍبًن ًإبٍػرىاًىيمى ٍبًن اٍلميًغيرىًة الٍ   :رىًحمىوي اللَّوي تػىعىالىى آًمينى  مي بيخىارً قىاؿى الشٍَّيخي اإًلمىا
نىا ًإلىى نيوحو كىالنًَّبيّْينى ًمٍن  ًإلىى رىسيوًؿ اللًَّو  يً باب كىٍيفى كىافى بىٍدءي اٍلوىحٍ   يػٍ نىا ًإلىٍيكى كىمىا أىٍكحى يػٍ . كىقػىٍوؿي اللًَّو جىلَّ ًذٍكريهي ) ًإنَّا أىٍكحى

 .بػىٍعًدًه ( 
ًإنَّمىا ًلكيلّْ اٍمًرئو مىا نػىوىل ، )ؿي يػىقيو  قىاؿى سىًمٍعتي رىسيوؿى اللًَّو  عيمىر ٍبنى اٍلخىطَّاًب  عن -ُ  ًإنَّمىا األىٍعمىاؿي بًالنػّْيَّاًت ، كى
 .( ٍجرىتيوي ًإلىى مىا ىىاجىرى ًإلىٍيًو ى رىتيوي ًإلىى دينٍػيىا ييًصيبػيهىا أىٍك ًإلىى اٍمرىأىةو يػىٍنًكحيهىا ؼى ػمىٍن كىانىٍت ًىجٍ ف

 .[  َُٕٗ] ـ :  
----------  

 ) الوحي لغة : اإلعبلـ ُب خفاء ، كشرعان : اإلعبلـ بالشرع . ] الفتح [  بدء الوحي (قوؿ البخارم ) باب 
 سواء كاف بواسطة أك بغَت كاسطة . فالوحي : ما أكحاه اهلل عز كجل إٔب نبيو 

نىا ًإلىى نيوحو كىالنًَّبيّْينى ًمٍن بػىٍعًدًه (  يػٍ نىا ًإلىٍيكى كىمىا أىٍكحى مناسبة اآلية للًتٚتة : كاضح من جهة أف كىقػىٍوؿي اللًَّو جىلَّ ًذٍكريهي ) ًإنَّا أىٍكحىيػٍ
 توافق صفة الوحي إٔب من تقدمو من النبيُت . صفة الوحي إٔب نبينا 

 و نوح عليو الصبلة كالسبلـ ، كيدؿ لذلك حديث الشفاعة الطويل كفيو ) ... فيأتوف كيستفاد من اآلية أف أكؿ رسوؿ ى
 الناس إٔب نوح فيقولوف : أنت أكؿ رسوؿ أرسلو اهلل إٔب األرض .. ( متفق عليو .

لفاء الراشدين ، ( ىو أبو حفص عمر بن ا٠تطاب بن نفٍيل القرشي العدكم ، أمَت ا١تؤمنُت ، كثا٘ب ا٠ت عيمىر ٍبنى اٍلخىطَّابً  ) عن
كدفن مع ى   ِّأسلم ُب السنة ا٠تامسة أك السادسة بعد البعثة ، فكاف ُب إسبلمو عز للمسلمُت ، قتلو أبو لؤلؤة آّوسي عاـ: 

 كأيب بكر، ككانت خبلفتو عشر سنُت كستة أشهر كأيامان . النيب 
ًإنَّمىا ًلكيلّْ اٍمرً  )   اختلف العلماء ُب معناىا ، ىل ٫تا ٚتلتاف ٔتعٌت كاحد أك ٥تتلفتاف ؟ (ئو مىا نػىوىل ًإنَّمىا األىٍعمىاؿي بًالنػّْيَّاًت ، كى

 كالراجػح أف األكٔب غَت الثانية : 
فيها أف كل عمل ال بد فيو من نية ، كل عمل يعملو اإلنساف كىو  : ) إ٪تا األعماؿ بالنيات ( سبب ، بٌُت النيب  األكلى

 عاقل ٥تتار ال بد فيو من نية ، كال ٯتكن ألم عاقل ٥تتار أف يعمل عمبلن بغَت نية .
: ) كإ٪تا لكل امرئ ما نول ( نتيجػة ىذا العمل : إذا نويت ىذا العمل هلل كالدار اآلخرة حصل لك ذلك ، كإذا نويت  الثانية

 دنيا فليس لك إال ما نويت .ال
 فجملة ) إ٪تا األعماؿ بالنيات ( جاءت متعلقة ْتكم الشريعة على العمل .

 كٚتلة ) كإ٪تا لكل امرئ ما نول ( جاءت متعلقة ْتكم الشريعة على العامل .
 أما العمل : ال شيء من العمل يقبل كيكوف مشركعان إال بنية .

و على قدر نيتو .فإذا صحت نيتو صح ثوابو كعملو كإذا فسدت نيتو ضاع ثوابو كفسد أما العامل : فإف حظ العامل من عمل
 عملو .

 كمن ىنا عظمت عناية السلف بالنية ، قاؿ ابن ا١تبارؾ ) كم من عمل صغَت كربتو النية ، ككم من عمل كبَت صغرتو النية ( .
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 لف كيدخل فيها األقواؿ .( كا١تراد ) باألعماؿ ( ما يصدر من ا١تكًإنَّمىا األىٍعمىاؿي ) 
 حقيقتها ما على األرض من ا٢تواء كاٞتو ٦تا قبل قياـ الساعة . (رىتيوي ًإلىى دينٍػيىا ييًصيبػيهىا ػفىمىٍن كىانىٍت ًىجٍ  )

 نص عليو لشدة االفتتاف ّٔا كإال فهي تدخل ضمن ) دنيا يصيبها ( .(  يػىٍنًكحيهىا أىٍك ًإلىى اٍمرىأىةو ) 
 . ال ثواب لو فيها كال أجر، كقد يكوف عليو فيها كزر: من حيث أنو أم ( ى مىا ىىاجىرى ًإلىٍيًو فىًهٍجرىتيوي ًإلى ) 

 . (فىمىٍن كىانىٍت ًىٍجرىتيوي ًإلىى اللًَّو كىرىسيوًلًو ، فىًهٍجرىتيوي ًإلىى اللًَّو كىرىسيوًلوً كجاء للمصنف رحمو اهلل في كتاب لعلم )
 من بلد الشرؾ إٔب بلد اإلسبلـ .) ىجرتو ( ا٢تجرة ىنا : االنتقاؿ 

 ( ثوابان كحكمان . فىًهٍجرىتيوي إٔبى اللًَّو كىرىسيولًوً )  نية كقصدان  ( فىمىٍن كىانىٍت ًىٍجرىتيوي إٔبى اللًَّو كىرىسيولًوً ) كا١تعٌت 
األعماؿ الصاٟتة اٟتديث دليل على كجوب اإلخبلص ، كأف اإلنساف ليس لو من عملو إال بقدر نيتو ، كأف األجور ُب  -ُ

 تعظم بعظيم ما ُب قلب العبد من سبلمة القصد كصحة النية .
 : تصفية العمل عن مبلحظة ا١تخلوقُت . كاإلخالص

 كاألدلة على كجوب اإلخبلص كثَتة :
أىكيٍم تػىعيوديكفى قيٍل أىمىرى رىيبّْ بًاٍلًقٍسًط كىأىًقيميوا كيجيوىىكيٍم ًعٍندى كيلّْ مىٍسًجدو كىاٍدعيوهي قاؿ تعأب )   ( . ٥تيًٍلًصُتى لىوي الدّْينى كىمىا بىدى
 ( . فىاٍدعيوا اللَّوى ٥تيًٍلًصُتى لىوي الدّْينى كىلىٍو كىرًهى اٍلكىاًفريكفى كقاؿ تعأب )

 ( . ًإنَّا أىنٍػزىٍلنىا ًإلىٍيكى اٍلًكتىابى بًاٟتٍىقّْ فىاٍعبيًد اللَّوى ٥تيًٍلصان لىوي الدّْينى كقاؿ تعأب ) 
 ( . قيًل اللَّوى أىٍعبيدي ٥تيًٍلصان لىوي ًديًٍت قاؿ تعأب ) ك 

 قيٍل إ٘ب أيًمٍرتي أىٍف أىٍعبيدى اهلل ٥تيًٍلصان لَّوي الدين ( .كقاؿ تعأب ) 
 ( . اٍلعىالىًمُتى ىيوى اٟتٍىيُّ ال ًإلىوى ًإالَّ ىيوى فىاٍدعيوهي ٥تيًٍلًصُتى لىوي الدّْينى اٟتٍىٍمدي لًلًَّو رىبّْ كقاؿ تعأب ) 

 ) إ٪تا األعماؿ بالنيات كإ٪تا لكل امرئ ما نول ( متفق عليو . كقاؿ 
 ) إف اهلل ال يقبل من العمل إال ما كاف خالصان كابتغي بو كجو اهلل ( ركاه النسائي . كقاؿ 
 . قاؿ تعأب ) من عًمل عمبلن أشرؾ فيو معي غَتم تركتو كشركىو ( ركاه مسلم . كقاؿ 
قاؿ ) إف أخوؼى ما أخاؼ عليكم الشرؾ األصغر ؟ قالوا : كما الشػرؾ األصػغر ؟ قػاؿ :  ٤تمود بن لبيد . أف رسوؿ اهلل كعن 

الرياء ، يقوؿ اهلل عز كجل إذا جزل النػاس بأعمػا٢تم : اذىبػوا إٔب الػذين كنػتم تػراؤكف ُب الػدنيا فػانظركا ىػل ٕتػدكف عنػدىم جػزاء ( 
 ركاه أٛتد .

 لى أف العمل ال يقبل إال إذا كاف خالصان هلل تعأب، كالعمل الصاّب ال يقبل إال بشرطُت:اٟتديث دليل ع -ِ
 : أف يكوف خالصان هلل . األكؿ

 ٟتديث الباب .
 . : أف يكوف موافقان لسنة النيب  الثاني
 ) من عًمل عمبلن ليس عليو أمرنا فهو رد ( ركاه مسلم . لقولو 

 األعماؿ بالنيات ........ ( ميزاف لؤلعماؿ الباطنة . قاؿ بعض العلماء : حديث ) إ٪تا
 كحديث ) من أحدث ُب أمرنا ....... ( ميزاف لؤلعماؿ الظاىرة .

 كاإلخبلص لو فضائل كثَتة : -ّ
 .أنو سبب ١تغفرة الذنوب : أكالن 
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كمسلم.كالقصة عند البخارم ، ة اليت سقت الكلب فغفر اهلل ٢تا قصة ا١ترأة الزاني:  كالدليل

أهنا ٓب تعملو ابتغاء  :  فمنها، ٯتاف كالعبودية ُب ىذه اللحظة فتأمل ما قاـ ُب قلبها من حقائق اإل :رٛتو اهلل  قاؿ ابن القيم
أهنا   - أنو ٓب يرىا أحد إال اهلل كىذا يدؿ عليو ظاىر اٟتديثك  - األجر من أحد ألهنا تعطي كلبان فبل تنتظر منو جزاء أك شيئان 

ت خفها با١تاء كٛتلتو بفيها ٍب سقت ىذا الكلب اٟتقَت سها ُب سقايتها ٢تذا الكلب فنزلت ُب البئر مع أهنا امرأة ٍب مؤلأتعبت نف
قاـ ُب قلبها من أسرار اإلخبلص فعندما ٘تت ىذه اٟتقائق ُب قلبها) أحرقت أنوار ىذا القدر من التوحيد ما تقدـ  فتأمل ما، 

( . ٢تامنها من البقاء كالزنا فغفر اهلل
. أنو يصرؼ الفتنو عن القلبثانيان : 

. فبل تزكؿ الفتػنة عن القلب إال إذا كاف دين العبد كٌلو هلل عز كجل:  (َٔ/ُ)ُب الفتاكل  قاؿ اإلماـ ابن تيميو
عبادنا كذلك لنصرؼ عنو السوء كالفحشاء اًنو من )  إال باإلخبلص هلل تعأب قاؿ تعأب ة٧تى من فتنة ا١ترأ ما يوسف ك 

 ( . ا١تخلصُت
كخشيتو من اهلل عز كجل كاف أقول من ٚتاؿ امرأة  فإف قوة إخبلص يوسف  : (ُِٔ/ َُ) ُب الفتاكل قاؿ ابن تيمية

. العزيز كحسنها كحبو ٢تا
 .أنو بو تكمل العبودية هلل تعأبثالثان : 

 . كملت عبوديتوككلما قوم إخبلص العبد  ( :  ُٖٗ/َُ)ُب الفتاكل  قاؿ اإلماـ ابن تيمية
، ك٢تذا كاف  ككلما قبل العمل ارتفعت ا١تنزلة كالدرجة عند اهلل تعأب لذلك العبد،  ألف باإلخبلص تقبل األعماؿ كترفع إٔب اهلل

 .الناس كأصبحوا ُب أعإب عليُت عوا عنػفباإلخبلص ارتف(  إخبلصهم هلل) كالسابقُت عند اهلل ىو من أبرز صفات ا١تقربُت 
. أنو سبب الستغناء القلب عن الناس رابعان :

كال ،  إياه إاليستغٍت القلب عن ٚتيع ا١تخلوقات إال بأف يكوف اهلل ىو مواله الذم ال يعبد ال  ُب الفتاكل : قاؿ اإلماـ ابن تيميو
. كال يبغض إال لو، كال ٭تب إال لو ،  يستعُت إال بو

 . أنو سبب ١تضاعفة اٟتسناتخامسان : 

ًبيًل اللًَّو كىمىثىًل حىبَّةو أىنٍػبىتىٍت سىٍبعى سىنىاًبلى ًُب كيلّْ سيٍنبػيلى قاؿ تعأب ) ةو ًمائىةي حىبَّةو كىاللَّوي ييضىاًعفي ًلمىٍن مىثىلي الًَّذينى يػيٍنًفقيوفى أىٍموىا٢تىيٍم ُب سى
 ( .يىشىاءي 

 ب إخبلصو ُب عملو .( أم : ْتسكىاللَّوي ييضىاًعفي ًلمىٍن يىشىاءي : كقولو ىهنا )قاؿ ابن كثير 
 ركاه البخارم . (....  بعشر أمثا٢تا إٔب سبعمائة ضعف ) كاٟتسنة كقاؿ 

. ، كبكماؿ كقوة اإلخبلص ُب ذلك العمل كمضاعفة األجر ْتسب كماؿ اإلسبلـ:  قاؿ ابن رجب
 ركاه ابن ماجة(  حيث ال يراه الناس تعدؿ صبلتو على أعُت الناس ٓتمس كعشرين درجو الرجل تطوعان صبلة  ) كقاؿ 

  .كصححو األلبا٘ب
 كتفريج الكرب . أنو سبب لقبوؿ الدعاءسادسان : 

٨تن فافرج عنا ما  اللهم إف كنا فعلنا ذلك ابتغاء كجهك، : كفيها أهنم قالوا قصة الثبلثة الذين دخلوا الغار : كالدليل على ذلك
 . كالقصة معركفو كىي عند البخارم كمسلم،  ففرج اهلل عنهم فيو

 . أنو سبب للنصر على األعداءسابعان : 
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 ( . إ٪تا ينصر اهلل ىذه األمة بضعيفها،بدعوهتم كصبلهتم كإخبلصهم)  قاؿ : قاؿ سعد  ٟتديث
. النار يـو القيامةمن أنو ينجي العبد  ثامنان :

ركاه البخارم .(  اهلل حـر على النار من قاؿ ال إلو إال اهلل يبتغي ّٔا كجو اهللفإف )  النيب  وقولل

 ، فإف اإلخبلص ينفي أسباب دخوؿ النار، فمن دخل النار من القائلُت ال إلو إال اهلل:  (ُِٔ/َُ)ُب الفتاكل  قاؿ ابن تيمية
 . فإف ذلك دليل على أنو ٓب ٭تقق إخبلصها احملـر لو على النار

  أقواؿ السلف ُب اإلخبلص ُب العلم :من 
   قاؿ الشافعي : كددت أف ا٠تلق تعلموا ىذا العلم _ يقصد علمو _ على أف ال ينسب إٌٕب حرؼ منو .

 ليس ٢تا فيو نصيب . قاؿ: اإلخبلص إذ : أم شيء أشد على النفس؟ -رٛتو اهلل  -قيل لسهل التسًتم 

كالكسل ، كزينت ٢تا الشهوات كلذلك قيل : ٗتليص النيات على  إٔب البطالة فالنفس ٖتب الظهور كا١تدح كالرياسة ، ك٘تيل
 . األعماؿ العماؿ أشد عليهم من ٚتيع

 كقاؿ بعضهم : إخبلص ساعة ٧تاة األبد ، كلكن اإلخبلص عزيز .

 . بعضهم لنفسو : أخلصي تتخلصي كقاؿ

 . اهلل كقاؿ : طوىب ١تن صحت لو خطوة ٓب يرد ّٔا إال كجو
 . و كباؿ عليك يـو القيامةػإذا نويت العمل بو ، كإال فه سفياف الثورم يقوؿ : قالت ٕب كالدٌب : يا بيٍت ال تتعلم العلم إالكاف 

 كقاؿ إبراىيم النخعي : من ابتغى شيئان من العلم يبتغي بو كجو اهلل آتاه اهلل منو ما يكفيو .
د بو إال ما عند اهلل لكنت أنا الذم آتيو ُب منزلو فأحدثو ٔتا عندم ٦تا أرجو كقاؿ الثورم : لو أعلم بالذم يطلب العلم هلل ال يري

 أف ينفعو اهلل بو .
ر كتابو أف يكوف قصده بذلك نصرة الدين ال مدحو بُت األقراف كقاؿ أبو داكد الطيالسي رٛتو اهلل : ينبغي للعآب إذا حرٌ 

 ٟتسن التأليف . 
اء يتواصوف بينهم بثبلث ككتب بذلك بعضهم إٔب بعض : من عمل آلخرتو كفاه اهلل اهلل قاؿ : كاف الفقه عن عوف بن عبدك 
 كمن أصلح سريرتو أصلح اهلل عبلنيتو كمن أصلح ما بينو كبُت اهلل أصلح اهلل ما بينو كبُت الناس . ، ياه ند

تواضع إال ٓب أقم حىت أعليوىم ، كٓب كقاؿ أبو يوسف : يا قـو ، أريدكا اهلل بعلمكم ، فإ٘ب ٓب أجلس ٣تلسان قط أنوم فيو أف أ
 أجلس ٣تلسان قط أنوم فيو أف أعلوىم إال ٓب أقم حىت أيفتضح .

 رأيت ٥تلصان ُب علمو إ٪تا صار العلم حرفة للمفاليس .  قاؿ األعمش : إف ٕب عشرين سنة ما
 فعلى قدر صدؽ اإلنساف كإخبلصو ٭تفظ : -ْ

 قاؿ ابن عباس : إ٪تا ٭تفظ الرجل على قدر نيتو 
 فعلى طالب العلم أف ٭تذر من الرياء كطلب الرياسة كا١تنزلة :

 قاؿ ٛتد بن سلمة : من طلب اٟتديث لغَت اهلل مكر بو .
 نيا كاآلخرة .كقاؿ إسرائيل بن يونس : من طلب ىذا العلم هلل شريؼ كسعيد ُب الدنيا كاآلخرة ، كمن ٓب يطلبو هلل خسر ُب الد

 عبلمة كوف العلم هلل :-ٓ
 ذلك ازداد بو فجورا أك فخران . قاؿ مالك بن دينار : إف العبد إذا طلب العلم للعمل كسره علميوي ، كإذا طلبو لغَت

 . هلل العلمي كخشع كىسىرىه قاؿ الذىيب : فىمىن طلبى العلمى لآلخرة
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 فليتهم علمو .من ازداد علما كٓب يزدد خشية  قاؿ بعض السلف :
 سيًئلى اٟتافظ عبد الغٍت ا١تقدسي :

 [ . ْْٗ/ُِالعجب       ] السَت  ًٓبى ال تقرأ من غَت كتاب ؟ قاؿ : أخاؼ
ُب الطاعة ، كأحب  فقاؿ: إذا بذؿ آّهود : مىت يعلم العبد أنو من ا١تخلصُت ؟ -رٛتو اهلل تعأب  - كقد قيل لذم النوف ا١تصرم

 . اسسقوط ا١تنزلة عند الن

من مدحو أك  فقاؿ: إذا صار خلقو كخلق الرضيع ، ال يبإب تعأب ػ : مىت يكوف العبد ٥تلصان ؟ كقيل ليحِت بن معاذ ػ رٛتو اهلل
 . ذمو

من عبلمة ا١تخلص أف يتكدر إذا اطلع الناس على ٤تاسن عملو كما يتكدر إذا اطلعوا على مساكيو فإف فرح  قاؿ النوكم :
 النفس بذلك معصية كرٔتا كاف الرياء أشد من كثَت من ا١تعاصي . 

كالقرب من  طنو،قاؿ ابن ٚتاعة : حسن النية ُب طلب العلم بأف يقصد بو كجو اهلل تعأب كالعمل بو ، كتنوير قلبو، كٖتلية با
 اهلل تعأب يـو القيامة ، كالتعرض ١تا أعد ألىلو من رضوانو ، كعظيم فضلو .

 . ال يكوف ا١تتعلم ناجيان إال ّٔذه األمور الثبلثة : ا١تخلص ُب تعلمو ، ا١تتعلم ما ينفعو ، العامل ٔتا عًلمىو كقاؿ ابن القيم :
 ( . اللًَّو كىرىسيولًًو فىًهٍجرىتيوي إٔبى اللًَّو كىرىسيولًوً فىمىٍن كىانىٍت ًىٍجرىتيوي إٔبى ) قولو  -ٔ

 ( ثوابان كحكمان . فىًهٍجرىتيوي إٔبى اللًَّو كىرىسيولًوً )  نية كقصدان  ( فىمىٍن كىانىٍت ًىٍجرىتيوي إٔبى اللًَّو كىرىسيولًوً ) معناىا  
 بو غَت اهلل ، كذلك با٢تجرة : للعمل الذم يراد بو كجو اهلل كالذم يراد  كىذا مثل ضربو الرسوؿ 

فبعض الناس يهاجر كيدع بلده هلل تعأب كابتغاء مرضاتو فهذا ىجرتو هلل كيؤجر عليها كامبلن . كيكوف أدرؾ ما نول ، كبعض 
 فهذا ػل ا١تاؿ ، أك من أجل امرأة يتزكجها ،الناس يهاجر ألغراض دنيوية  ، كمن ىاجر من بلد الكفر إٔب بلد اإلسبلـ من أج

 ىاجر لكنو ٓب يهاجر هلل ، ك٢تذا قاؿ الرسوؿ : فهجرتو إٔب ما ىاجر إليو .
  كقولو (  نٍػيىا ييًصيبػيهىا أىٍك اٍمرىأىةو يػىٍنًكحيهىا فىًهٍجرىتيوي إٔبى مىا ىىاجىرى كمن ( أم : ىو أظهر للناس أنو مهاجر هلل  كىانىٍت ًىٍجرىتيوي لًدي

 ا أك من أجل دنيا يصيبها .لكن ُب نيتو أنو ىاجر من أجل امرأة يتزكجه
 قاؿ ابن ا١تلقن : إف قلت ٓب ذـ على طلب الدنيا كىو أمر مباح ال ذـ فيو كال مدح ؟

 قلت : إ٪تا ذـ لكونو ٓب ٮترج ُب الظاىر لطلب الدنيا ، كإ٪تا خرج ُب صورة طالب فضيلة ا٢تجرة فأبطن خبلؼ ما أظهر .
 ّٔا مثبلن ُب ىذا األصل األصيل من قواعد الدين . النيب  اٟتديث دليل على فضل ا٢تجرة هلل ، حيث ضرب -ٕ
 كا٢تجرة لغة : الًتؾ كشرعان : ترؾ ما ال ٭تبو اهلل كيرضاه إٔب ما ٭تبو اهلل كيرضاه . 
 : كا٢تجرة فضلها عظيم 

ٍد ُب اأٍلىٍرًض ميرىاغىمان كىًثَتان  ًبيًل اللًَّو ٬تًى  كىسىعىةن ( .قاؿ تعأب )كىمىٍن يػيهىاًجٍر ُب سى

 ففي ىذه اآلية كعد اهلل تعأب أف من ىاجر ُب سبيلو سيجد أمرين :
 مراغمان كثَتان . أكلهما : 

 سعة . كثانيهما :
كا١تػػراد بػػاألمر األكؿ كمػػا يقػػػوؿ الػػرازم : ) مراغمػػان ( كمػػػن يهػػاجر ُب سػػبيل اهلل إٔب بلػػػد آخػػر ٬تػػد ُب أرض ذلػػػك البلػػد مػػن ا٠تػػػَت 

 لرغم أنف أعدائو الذين كانوا معو ُب بلدتو األصلية . كالنعمة ما يكوف سببان 
 كا١تراد باألمر الثا٘ب ) سعة ( السعة ُب الرزؽ .
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  أنواع : ّكىي 
 ) كا١تهاجر من ىجر ما هنى اهلل عنو ( ركاه البخارم . ىجرة ترؾ ا١تعاصي ، كما قاؿ  األكؿ :

 ا مفارقة بلد الشرؾ إٔب بلد اإلسبلـ .مفارقة الدار كالتحوؿ عنها ، كىذا لو صور أعظمه كالثاني :
 با١تتابعة . كىي أعظمها ؛ ىجرة القلوب : كىي ا٢تجرة العظيمة ، كىي إٔب اهلل باإلخبلص كإٔب رسولو  كالثالث :

 اٟتديث دليل على أف األعماؿ قد تتفق صورة كٗتتلف قصدان كثوابان كأجران . -ٖ
 تها .نالتحذير من الدنيا كفتاٟتديث دليل على  -ٗ

نٍػيىا كىال يػىغيرَّنَّكيٍم بًاللًَّو اٍلغى قاؿ تعأب )   ( . ريكري يىا أىيػُّهىا النَّاسي ًإفَّ كىٍعدى اللًَّو حىقّّ فىبل تػىغيرَّنَّكيمي اٟتٍىيىاةي الدُّ
 متفق عليو  : ) إف ٦تا أخاؼ عليكم من بعدم ما يفتح عليكم من زىرة الدنيا ( .  كقاؿ 

 من كرمت عليو نفسو ىانت عليو الدنيا . :  قاؿ ابن الحنفية
قيل لعلي : صف لنا الدنيا ؟ فقاؿ : ما أصف من دار ؟ أك٢تا عناء ، كآخرىا فناء ، حبل٢تا حساب ، كحرامها عقاب ، من 

 استغٌت فيها فنت ، كمن افتقر فيها حىزف .
 يسػتحسػنوا إليها ، فبل ترضى إال بالدياثة .: الدنيا كامرأة بغي ال تثبت مع زكج ، إ٪تا ٗتطب األزكاج ل قاؿ ابن القيم

 الدنيا ال تساكم نقل أقدامك إليها ، فكيف تعدك خلفها . : كقاؿ
 : على قدر رغبة العبد ُب الدنيا كرضاه ّٔا يكوف تثاقلو عن طاعة اهلل كطلب اآلخرة . كقاؿ

 : دع الدنيا ألىلها كما تركوا ىم اآلخرة ألىلها . كقاؿ بعض الزىاد
 .“ : من نافسك ُب دينك فنافسو ، كمن نافسك ُب دنياؾ فألقها ُب ٨تره  الحسن البصرم كقاؿ

 قاؿ الشاعر في كصف الدنيا :
 أحبلـي نوـو أك كظلو زائلو          إف اللبيبى ٔتثلها ال ٮتدع  

 كقاؿ آخر :
 الدنيا ساعػٍو                      فاجعلها طػاعػٍو  

 كالنفس طماعٍو                      عٌودىا القناعػػٍو  
 التحذير من فتنة النساء لقولو ) أك امرأة .. ( كخصها بالذكر لشدة االفتتاف ّٔا . -َُ

 ) ما تركت بعدم فتنة أضر على الرجاؿ من النساء ( متفق عليو . قاؿ 
 ركاه مسلم ) .. فاتقوا الدنيا كاتقوا النساء فإف أكؿ فتنة بٍت إسرائيل كانت ُب النساء ( .  كقاؿ 

زييّْنى لًلنَّاًس حيبُّ الشَّهىوىاًت ًمنى النّْسىاًء كىاٍلبىًنُتى كىاٍلقىنىاًطًَت اٍلميقىٍنطىرىًة ) ك٦تا يدؿ على خطورة ىذه الفتنة أف اهلل بدأ ّٔا ُب قولو تعأب 
نٍػيىاًمنى ال  .(  ذَّىىًب كىاٍلًفضًَّة كىا٠تٍىٍيًل اٍلميسىوَّمىًة كىاأٍلىنٍػعىاـً كىاٟتٍىٍرًث ذىًلكى مىتىاعي اٟتٍىيىاًة الدُّ

 قاؿ ابن كثَت : فبدأ بالنساء ألف الفتنة ّٔن أشد .
 قاؿ سعيد بن ا١تسيب : ما يئس الشيطاف من شيء إال أتاه من ًقبىل النساء .

 : بلغٍت أف أكثر ذنوب أىل النار ُب النساء .كقاؿ أبو صاّب السماف 
 استشكل كضع حديث ) إ٪تا األعماؿ بالنيات ( ُب بداية كتاب بدء الوحي مع أنو ال عبلقة لو ؟ -ُُ

ساد الرأم عند أغلب العلماء أف اإلماـ البخارم أقاـ حديث " إ٪تا األعماؿ بالنيات" ُب بداية الصحيح مقاـ خطبة الكتاب. 
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 ذه اٟتقيقة كانت معركفة عند شيوخ البخارم، أك على عهد شيوخو على أقل تقدير.كيبدك أف ى
ٝتعت ٤تمد بن  قاؿ :٤تمد بن سليماف بن فارس  بسنده عنكرد ُب اٞتامع ألخبلؽ الراكم كآداب السامع للخطيب البغدادم 

 ت ( .األعماؿ بالنياإ٪تا )  فليبدأ ْتديث مىن أراد أف يؤلف كتابان  –يعٍت: البخارم  –إٝتاعيل يقوؿ 
ف استفتاح أف السلف كمن تبعهم من ا٠تلف رٛتهم اهلل تعأب، يستحبو النوكم : جاء ُب كتاب األذكار من كبلـ سيد األبرار ك 

كركينا عن : يقوؿ،  و بذلك كاالعتناء بوػىتمامللميطالع على حسن النية كا تنبيهان (  إ٪تا األعماؿ بالنيات) ا١تصنفات ّٔذا اٟتديث 
 . مىن أراد أف ييصنف كتابان فليبدأ ّٔذا اٟتديث : رٛتو اهلل تعأبإلماـ أيب سعيد عبد الرٛتن بن مىهدم ا

كييبتدأ  أي كاف ا١تتقدموف من شيوخنا يستحبوف تقدٙب حديث األعماؿ بالنية  أماـ كل شيء يينش  :كقاؿ اإلماـ أبو سليماف ا٠تطايب 
 .اعها من أمور الدين لعمـو اٟتاجة إليو ُب أنو 

كإ٪تا قدَّـ البخارم رٛتو اهلل حديث األعماؿ بالنيات ُب أكؿ كتابو؛ لييعلم أنو قصد م :ُب شرحو لصحيح البخار  :كقاؿ ابن بطاؿ 
ُب تأليفو كجوى اهلل عز كجل، ففائدة ىذه ا١تعٌت، أف يكوف تنبيهان لكل مىن قرأ كتابىو، أف يػىٍقصد كجو اهلل تعأب، كما قصده 

 أليفو.البخارم ُب ت
 يي فػىقىاؿى يىا رىسيوؿى اللًَّو كىٍيفى يىٍأتًيكى اٍلوىحٍ  سىأىؿى رىسيوؿى اللًَّو  أىفَّ اٍلحىاًرثى ٍبنى ًىشىاـو . ) عىٍن عىاًئشىةى أيْـّ اٍلميٍؤًمًنينى  -ِ

فػىيػيٍفصىمي عىنّْى كىقىٍد كىعىٍيتي عىٍنوي مىا قىاؿى ،  -كىىيوى أىشىدُّهي عىلىىَّ  -ًمٍثلى صىٍلصىلىًة اٍلجىرىًس  يأىٍحيىانان يىٍأتًينً  ) فػىقىاؿى رىسيوؿي اللًَّو 
ٍوـً الشًَّديًد  يفً  يي اٍلوىحٍ كىلىقىٍد رىأىيٍػتيوي يػىٍنًزؿي عىلىٍيًو  :قىالىٍت عىاًئشىةي « . مىا يػىقيوؿي  يفىأىعً  ياٍلمىلىكي رىجيالن فػىييكىلّْمينً  يى كىأىٍحيىانان يػىتىمىثَّلي لً  اٍليػى

ًبينىوي لىيىتػىفىصَّدي عىرىقان   (.اٍلبػىٍرًد ، فػىيػىٍفًصمي عىٍنوي كىًإفَّ جى
 [ . ِّّّ] ـ : 

------------- 
، كانت على جانب كبَت من  أـ ا١تؤمنُت عائشة بنت أيب بكر الصديق ، كانت أحب النساء إٔب النيب ) عن عائشة ( 

 ى  ٖٓالفضل كالعلم مات سنة : 
ابن ا١تغَتة ا١تخزكمي شقيق أيب جهل ، أسلم عاـ الفتح ، خٌلف اثنُت كثبلثُت كلدان منهم عبد الرٛتن  ) أف الحارث بن ىشاـ (

 بن اٟتارث أحد الفقهاء السبعة .    
 أم كيفية نزكلو . ) كيف يأتيك الوحي (

 أم : يأتيٍت ُب مثل صلصلة اٞترس . (ًمٍثلى صىٍلصىلىًة اٍلجىرىسً  يٍأتًينً أىٍحيىانان يى )
قاؿ العيٍت : كالصلصلة الصوت الذم ال يفهم معناه أكؿ كٍىلة ، كقاؿ اٟتافظ : الصلصلة ُب األصل : صوت كقوع اٟتديد بعضو 

 على بعض ، ٍب أطلق على كل صوت لو طنُت .
 ُب رؤكس الدكاب .ىو اٞتلجل الذم يعلق  (اٍلجىرىسً ) 
 أم : ييقلع كيتجلى ما يغشا٘ب ، كأصل الفصم القطع ] قالو ُب الفتح [ .( فػىيػيٍفصىمي عىنّْى )
 أم : ىذا النوع من الوحي ، أشد أنواع الوحي علي .( كىىيوى أىشىدُّهي عىلىىَّ )
 أم : حفظت كفهمت .( كىقىٍد كىعىٍيتي عىٍنوي مىا قىاؿى )
( أم : كُب بعض األكقات يصل إٌٕب الوحي عن طريق االلتقاء الشخصي با١تلك الذم ٭تملو ،  اٍلمىلىكي رىجيالن  يى لي لً كىأىٍحيىانان يػىتىمىثَّ )

ُب صورة إنساف من البشر ، كا١تلك للعهد ، كا١تعهود ىو جربيل ، كقد كقع التصريح بو ُب ركاية ابن  فيأٌب ا١تلك إٔب النيب 
 سعد .
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  اد أبو عوانة : ) كىو أىونو علٌي (ز   (مىا يػىقيوؿي  يفىأىعً )
ًبينىوي لىيىتػىفىصَّدي عىرىقان )  أم : يسيل .  (كىًإفَّ جى

 اٟتديث دليل على أف الوحي لو مراتب : -ُ
 الرؤيا الصادقة ، فكاف ال يرل رؤيا إال جاءت مثل فلق الصبح . منها :

 كما ُب حديث عائشة اآلٌب إف شاء اهلل .
 ما كاف يلقيو ا١تلىك ُب ركعو من غَت أف يراه . كمنها :

 ) إف ركح القدس نفث ُب ركعي أنو لن ٘توت نفس حىت تستكمل رزقها .. ( ركاه ابن ماجو . كما قاؿ النيب 
 .كمنها : أنو كاف يتمثل لو ا١تلك رجبلن ، فيخاطبو حىت يعي عنو ما يقوؿ لو ، كُب ىذه ا١ترتبة كاف يراه الصحابة أحيانان 

 أنو كاف يأتيو ُب مثل صلصلة اٞترس . كمنها :
 كما ُب حديث الباب .

 : أنو يرل ا١تلك ُب صورتو اليت خلق عليها ، فيوحي إليو ما شاء اهلل أف يوحيو ، كىذا كقع لو مرتُت .كمنها 
 ما أكحاه اهلل كىو فوؽ السماكات ليلة ا١تعراج من فرض الصبلة كغَتىا . كمنها :
 هلل لو منو إليو ببل كاسطة ملك ، كما ثبت ذلك ُب حديث اإلسراء .كبلـ ا  كمنها :

 أشدىا . –مثل صلصلة اٞترس  –اٟتديث دليل على أف الوحي كلو شديد كىذه الصفة  -ِ
 كمن األدلة على شدتو :

 أف تتحرؾ ( . كاف إذا أكحي إليو كىو على ناقتو كضعت جراهنا ، فلم تستطع  ما ركاه أٛتد ُب مسنده عن عائشة ) أف النيب 
أملى عليو : ال يستوم القاعدكف من ا١تؤمنُت كآّاىدكف ُب سبيل اهلل ، فجاء ابن أـ مكتـو  كعن زيد بن ثابت ) أف النيب 

كفخذه على  كىو ٯتلها علٌي ، قاؿ يا رسوؿ اهلل : لو أستطيع اٞتهاد معك ٞتاىدت ، ككاف أعمى ، فأنزؿ اهلل على رسولو 
 حىت خفت أف ترض فخذم ، ٍب سرم عنو ، فأنزؿ اهلل : غَت أكٕب الضرر ( ركاه البخارم . فخذم ، فثقلت عليٌ 

قيل سبب شدتو : أف الكبلـ العظيم لو مقدمات تؤذف بتعظيمو لبلىتماـ بو كما سيأٌب ُب حديث ابن عباس ) ككاف يعاِب من  -ّ
 التنزيل شدة ( .

 فيكوف أكعى ١تا ٝتع .كقاؿ بعضهم : كإ٪تا كاف شديدان عليو ليستجمع قلبو 
 كقيل : إنو إ٪تا كاف ينزؿ ىكذا إذا نزلت آية كعيد أك هتديد كفيو نظر .

كالظاىر أنو ال ٮتتص بالقرآف ، كما سيأٌب بيانو ُب حديث يعلى بن أمية ُب قصة البس اٞتبة ا١تتضمخ بالطيب ُب اٟتج ، فإنو 
 فيو أنو رآه حاؿ نزكؿ الوحي عليو ، كإنو ليغط .

 ) الفتح ( .كفائدة ىذه الشدة ما يًتتب على ا١تشقة من زيادة الزلفى كالدرجات . 
 اٟتديث دليل على إثبات كجود ا١تبلئكة كقدرهتم على التشكل بأشكاؿ ٥تتلفة . -ْ
 اٟتديث فيو دليل على تنوع طرؽ العلم . -ٓ
 . حرص الصحابة على معرفة أحواؿ النيب  -ٔ
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النػٍَّوـً ، فىكىافى الى  يالرٍُّؤيىا الصَّاًلحىةي فً  يً ًمنى اٍلوىحٍ  أىكَّؿي مىا بيًدئى بًًو رىسيوؿي اللًَّو ) ًمًنينى أىنػَّهىا قىالىٍت عىٍن عىاًئشىةى أيْـّ اٍلميؤٍ  -ّ
 -كىىيوى التػَّعىبُّدي  -يىتىحىنَّثي ًفيًو يػىرىل ريٍؤيىا ًإالَّ جىاءىٍت ًمٍثلى فػىلىًق الصٍُّبًح ، ثيمَّ حيبّْبى ًإلىٍيًو اٍلخىالىءي ، كىكىافى يىٍخليو ًبغىاًر ًحرىاءو فػى 

ًد قػىٍبلى أىٍف يػىٍنزًعى ًإلىى أىٍىلً  يى اللَّيىالً  ًو ، كىيػىتػىزىكَّدي ًلذىًلكى ، ثيمَّ يػىٍرًجعي ًإلىى خىًديجىةى ، فػىيىتػىزىكَّدي ًلًمٍثًلهىا ، حىتَّى جىاءىهي اٍلحىقُّ ذىكىاًت اٍلعىدى
نً » قىاؿى « . مىا أىنىا ًبقىاًرئو » غىاًر ًحرىاءو ، فىجىاءىهي اٍلمىلىكي فػىقىاؿى اقٍػرىٍأ . قىاؿى  يكىىيوى فً  ًمنّْى اٍلجىٍهدى ، ثيمَّ  حىتَّى بػىلىغى  يفػىغىطَّنً  يفىأىخىذى

نً  فػىقىاؿى اقٍػرىٍأ . فػىقيٍلتي مىا  يالثَّانًيىةى حىتَّى بػىلىغى ًمنّْى اٍلجىٍهدى ، ثيمَّ أىٍرسىلىنً  يفػىغىطَّنً  يأىٍرسىلىًنى فػىقىاؿى اقٍػرىٍأ . قػيٍلتي مىا أىنىا ًبقىاًرئو . فىأىخىذى
نً  خىلىقى * خىلىقى اإًلٍنسىافى ًمٍن عىلىقو * اقٍػرىٍأ كىرىبُّكى  مفػىقىاؿى ) اقٍػرىٍأ بًاٍسًم رىبّْكى الَّذً  ي، ثيمَّ أىٍرسىلىنً  الثَّالًثىةى  يفػىغىطَّنً  يأىنىا ًبقىاًرئو . فىأىخىذى

ـي (   يزىمّْليونً » ؿى يػىٍرجيفي فػيؤىاديهي ، فىدىخىلى عىلىى خىًديجىةى بًٍنًت خيوىٍيًلدو رضى اهلل عنها فػىقىا فػىرىجىعى ًبهىا رىسيوؿي اللًَّو « . األىٍكرى
فػىقىالىٍت خىًديجىةي  « .  يلىقىٍد خىًشيتي عىلىى نػىٍفسً » فػىزىمَّليوهي حىتَّى ذىىىبى عىٍنوي الرٍَّكعي ، فػىقىاؿى ًلخىًديجىةى كىأىٍخبػىرىىىا اٍلخىبػىرى « .  يزىمّْليونً 
كىتىٍحًملي اٍلكىلَّ ، كىتىٍكًسبي اٍلمىٍعديكـى ] كتىصديؽي الحديث [ الرًَّحمى ،  دان ، ًإنَّكى لىتىًصلي ػكىاللًَّو مىا ييٍخزًيكى اللَّوي أىبى ] أبشر فػ [ كىالَّ 

ٍوفىًل ٍبًن أىسىًد ٍبًن عىٍبًد اٍلعيزَّل اٍبنى ، كىتػىٍقًرل الضٍَّيفى ، كىتيًعيني عىلىى نػىوىاًئًب اٍلحىقّْ . فىاٍنطىلىقىٍت بًًو خىًديجىةي حىتَّى أىتىٍت ًبًو كىرىقىةى ٍبنى نػى 
رىانً  يكىكىافى اٍمرىأن تػىنىصَّرى فً  -خىًديجىةى  عىمّْ  رىانًيًَّة مىا شىاءى اللَّوي  يَّ اٍلجىاًىًليًَّة ، كىكىافى يىٍكتيبي اٍلًكتىابى اٍلًعبػٍ ، فػىيىٍكتيبي ًمنى اإًلٍنًجيًل بًاٍلًعبػٍ

ًبيران قىٍد عىًمىى  اٍبنى عىمّْ اٍسمىٍع ًمنى اٍبًن أىًخيكى . فػىقىاؿى لىوي كىرىقىةي يىا اٍبنى أىًخى  فػىقىالىٍت لىوي خىًديجىةي يىا -أىٍف يىٍكتيبى ، كىكىافى شىٍيخان كى
ا النَّاميوسي الَّذً  مىاذىا تػىرىل فىأىٍخبػىرىهي رىسيوؿي اللًَّو  بػىرى مىا رىأىل . فػىقىاؿى لىوي كىرىقىةي ىىذى يىا لىٍيتىًنى ًفيهىا  نػىزَّؿى اللَّوي عىلىى ميوسىى  مخى

قىاؿى نػىعىٍم ، لىٍم يىٍأًت رىجيله قىطُّ ًبًمٍثًل « . ىيٍم  يَّ أىكىميٍخرًجً  » أىكيوفي حىيِّا ًإٍذ ييٍخرًجيكى قػىٍوميكى . فػىقىاؿى رىسيوؿي اللًَّو  يتىنً جىذىعان ، لىيٍ 
ًإٍف ييٍدرًٍكنً  مى مىا ًجٍئتى ًبًو ًإالَّ عيودً   ( . يي ٍنشىٍب كىرىقىةي أىٍف تػيويفّْىى كىفػىتػىرى اٍلوىحٍ يػىٍوميكى أىٍنصيٍرؾى نىٍصران ميؤىزَّران . ثيمَّ لىٍم يػى  ي، كى

 [ . َُٔ] ـ :  
رىًة اٍلوىحٍ  -قىاؿى  مى أىفَّ جىاًبرى ٍبنى عىٍبًد اللًَّو األىٍنصىارً ) سىلىمىةى ٍبن عىٍبًد الرٍَّحمىًن  يأىبعن  -ْ  يفً  -فػىقىاؿى  يكىىيوى ييحىدّْثي عىٍن فػىتػٍ

نىا أىنىا : حىًديًثًو   ي  ًبًحرىاءو جىاًلسه عىلىى كيٍرسً  يجىاءىنً  مفىًإذىا اٍلمىلىكي الَّذً  مأىٍمًشى ًإٍذ سىًمٍعتي صىٍوتان ًمنى السَّمىاًء ، فػىرىفػىٍعتي بىصىرً بػىيػٍ
ٍوًلًو ) ػقيٍم فىأىٍنًذٍر ( ًإلىى قى . دَّثػّْري ػػأىيػُّهىا اٍلمي . فىأىنٍػزىؿى اللَّوي تػىعىالىى ) يىا  يتي فػىقيٍلتي زىمّْليونً ػبػىٍينى السَّمىاًء كىاألىٍرًض ، فػىريًعٍبتي ًمٍنوي ، فػىرىجىعٍ 

 ( . عى ػػكىتػىتىابى  ػػيي ٍر ( فىحىًمىى اٍلوىحٍ ػكىالرٍُّجزى فىاٍىجي 
 [ . ُُٔ] ـ :  

------------- 
ػاـ الوحي ، ك٭تتمل أف تكوف ٭تتمل أف تكوف ) من ( تبعيضية ، أم : من أقسي( ًمنى اٍلوىحٍ  أىكَّؿي مىا بيًدئى ًبًو رىسيوؿي اللًَّو )

 بيانية .
 (  كُب ركاية ) الصادقة ( كىي اليت ليس فيها ضغث ، كبدئ بذلك ليكوف ٘تهيدان كتوطئة لليقظة .النػٍَّوـً  يالرٍُّؤيىا الصَّاًلحىةي فً )
 لزيادة اإليضاح .  (النػٍَّوـً  يفً )
، كا١تراد بفلق الصبح ضياؤه ، كخص بالتشبيو لظهوره الواضح الذم ال ( : أم : جاءت ٣تيئان مثل فلق الصبح ًمٍثلى فػىلىًق الصٍُّبحً )

 شك فيو .
 ا٠تبلء ا٠تلوة ، كالسر فيو أف ا٠تلوة فراغ القلب ١تا يتوجو إليو .  (ثيمَّ حيبّْبى ًإلىٍيًو اٍلخىالىءي )
 ًحراء جبل معركؼ ٔتكة ، كالغار نقب ُب اٞتبل كٚتعو غَتاف .  (ًبغىاًر ًحرىاءو )
 . أم : ٔتعٌت ينحنف ، أم : يتبع اٟتنيفية كىي دين إبراىيم  (حىنَّثي ًفيوً فػىيىتى )
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 ىذا مدرج ُب ا٠ترب ، كىو من تفسَت الزىرم كما جـز بو الطييب .:  (كىىيوى التػَّعىبُّدي )
 ي حقان ألنو كحي من اهلل .(  أم : األمر اٟتق كُب ركاية ُب التفسَت ) حىت فىًجئو اٟتق ( بكسر اٞتيم ، كٝتحىتَّى جىاءىهي اٍلحىقُّ )
 أم : ما أحسن القراءة .  (قىاؿى  مىا أىنىا ًبقىاًرئو )
نً )   الغط حبس النفس ، كمنو غطو ُب ا١تاء ، كأليب داكد الطيالسي ُب مسنده بسند حسن   ي(فػىغىطَّنً  يفىأىخىذى

 ) فأخذ ْتلقي ( .
 مبلغو .أم : بلغ مٍت اٞتهد   (حىتَّى بػىلىغى ًمنّْى اٍلجىٍهدى )
( : أم : اقرأ باسم ربك الذم خلق ، أم : ال تقرؤه بقوتك كال ٔتعرفتك ،  خىلىقى  ماقٍػرىٍأ بًاٍسًم رىبّْكى الَّذً : فػىقىاؿى  يثيمَّ أىٍرسىلىنً )

 لكن ْتوؿ ربك كإعانتو ، فهو يعلمك كما خلقك .
 أم : باآليات أك بالقصة .(   فػىرىجىعى ًبهىا رىسيوؿي اللًَّو )
 أم : لفوه ، كالرىكع بالفتح الفزع .(  فػىزىمَّليوهي )
اختلف العلماء ُب ا٠تشية ا١تذكورة ، فقيل : اٞتنوف كأف يكوف ما رآه من حنس الكهانة ، كقيل : ي (  لىقىٍد خىًشيتي عىلىى نػىٍفسً ) 

ز عن ٛتل أعباء النبوة ، كأكٔب ا٢تاجس ، كقيل : ا١توت من شدة الرعب ، كقيل : ا١ترض ، كقيل : دكاـ ا١ترض ، كقيل : العج
 ىذه األقواؿ بالصواب كأسلمها من االرتياب الثالث كاللذاف بعده .

 . بنت خويلد (فػىقىالىٍت خىًديجىةي )
 . معناه النفي كاإلبعاد  (كىالَّ )
لى ذلك بأمر استقرائي كىو أنو أم : أقسم باهلل أنو لن يصيبك ىواف أك مكركه ، كاستدلت ع  (كىاللًَّو مىا ييٍخزًيكى اللَّوي أىبىدان )

 يصنع ا١تعركؼ لكل أحد كيساعدىم .
 بفتح الكاؼ كتشديد البلـ ، كىو من ال يستقل بأمره .( كىتىٍحًملي اٍلكىلَّ ) 
: قاؿ القاضي عياض : ركيناه عن األكثر بفتح التاء ، كمعناه : كصفتو ْتسن اٟتظ ُب التجارة ، فهي تقوؿ  (كىتىٍكًسبي اٍلمىٍعديكـى )

إنك تكسب من ا١تاؿ ما ال يكسبو غَتؾ ، كتربح ُب ٕتارتك ما ال يرْتو سواؾ ، كقد كانت العرب ال سيما قريش يتمدحوف 
 بكسب ا١تاؿ .
كىذا القوؿ حكاه القاضي عن ثابت صاحب الدالئل كىو ضعيف أك غلط ، كأم معٌت ٢تذا القوؿ ُب ىذا ا١توطن  قاؿ النوكم :

ف ييضم إليو زيادة ، فيكوف معناه : تىكسب ا١تاؿ العظيم الذم يىعجز عنو غَتؾ ، ٍب ٕتود بو ُب كجوه ، إال أنو ٯتكن تصحيحو بأ
 ا٠تَت كأبواب ا١تكاـر .

 كأما بضم التاء : فمعناه أنو كرٙب جواد يعطي الناس ما ال يعطيهم غَته . 
 أم : كتقـو بضيافة الضيف .  ( الضٍَّيفى  مكىتػىٍقرً ) 
 ىي كلمة جامعة ألفراد ما تقدـ ك١تا ٓب يتقدـ .  ( نػىوىاًئًب اٍلحىقّْ  كىتيًعيني عىلىى)  

 كىي من أشرؼ ا٠تصاؿ .) كتصدؽ الحديث (  
، ككاف قد أم : صار نصرانيان   (اٍلجىاًىًليَّةً  يكىكىافى اٍمرىأن تػىنىصَّرى فً  -كىرىقىةى ٍبنى نػىٍوفىًل ٍبًن أىسىًد ٍبًن عىٍبًد اٍلعيزَّل اٍبنى عىمّْ خىًديجىةى ) 

خرج ىو كزيد بن عمرك بن نفيل ١تا كرىا عبادة األكثاف إٔب الشاـ كغَتىا يسألوف عن الدين ، فأما كرقة فأعجبو دين النصرانية 
كالبشارة بو ، كأما زيد بن عمرك  فتنصر ، ككاف لقي من بقي من الرىباف على دين عيسى كٓب يبدؿ، ك٢تذا أخرب بشأف النيب 

 اء اهلل .فسيأٌب خربه إف ش
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رىانً ) رىانًيَّةً  يَّ كىكىافى يىٍكتيبي اٍلًكتىابى اٍلًعبػٍ كإ٪تا كصفتو بكتابة اإل٧تيل دكف حفظو ألف حفظ التوراة   (، فػىيىٍكتيبي ًمنى اإًلٍنًجيًل بًاٍلًعبػٍ
 كاإل٧تيل ٓب يكن متيسران كتيسر حفظ القرآف الذم خصت بو األمة .

ُب خربه ،  أشار بقولو ) ىذا ( إٔب ا١تلك الذم ذكره النيب  ( نػىزَّؿى اللَّوي عىلىى ميوسىى  موسي الَّذً فػىقىاؿى لىوي كىرىقىةي ىىذىا النَّامي )
 كنزلو منزلة القريب لقرب ذكره ، كالناموس صاحب السر ، كا١تراد بو ىنا جربيل عليو السبلـ .

موسى مشتمل على أكثر األحكاـ ٓتبلؼ عيسى ، أك كٓب يقل على عيسى مع كونو نصرانيان ، ألف كتاب (  عىلىى ميوسىى )
ألف موسى بعث بالنقمة على فرعوف كمن معو ٓتبلؼ عيسى ، أك قالو ٖتقيقان للرسالة ، ألف نزكؿ جربيل على موسى متفق عليو 

 بُت أىل الكتاب ٓتبلؼ عيسى ، فإف كثَتان من اليهود ينكركف نبوتو .
: أياـ الدعوة ، كاٞتىذع : ىو الصغَت من البهائم ، كأنو ٘تٌت أف يكوف عند ظهور الدعاء إٔب  أم  ( ًفيهىا جىذىعان  ييىا لىٍيتىنً ) 

 اإلسبلـ شابان ليكوف أمكن لنصره ، كّٔذا يتبُت سر كصفو بكونو كاف كبَتان أعمى .
 أخربه بو . أراد ّٔذا التمٍت التنبيو على صحة ما  ( أىكيوفي حىيِّا ًإٍذ ييٍخرًجيكى قػىٍوميكى  يلىٍيتىنً )  
 أف ٮترجوه ، ألنو ٓب يكن فيو سبب يقتضي اإلخراج . استبعد النيب   ( ىيمٍ  يَّ أىكىميٍخرًجً  : فػىقىاؿى رىسيوؿي اللًَّو ) 

كُب التفسَت ) إال أكذم ( ، ذكر كرقة أف العلة ُب ذلك ٣تيئو ٢تم باالنتقاؿ عن مألوفهم ، كألنو علم من الكتب  ( مى ًإالَّ عيودً ) 
 ال ٬تيبونو إٔب ذلك ، كأنو يلزمو لذلك منابذهتم كمعاندهتم فتنشأ العداكة من ٍب . أهنم

ًإٍف ييٍدرًٍكنً )   كُب التفسَت للمصنف ) حيان ( .  ( يػىٍوميكى  يكى
 أم : قويان .  (أىٍنصيٍرؾى نىٍصران ميؤىزَّران )
 أم : ٓب يلبث .  (ثيمَّ لىٍم يػىٍنشىبٍ ) 
 أم : انقطع . ( يي كىفػىتػىرى اٍلوىحٍ )

 ىػ . ْٗبن عوؼ الزىرم ا١تد٘ب ، ثقة مكثر فقيو مات سنة : ( سىلىمىةى ٍبن عىٍبًد الرٍَّحمىًن  يأىب) عن 
 بن عمرك بن حراـ الصحايب ابن الصحايب ، توُب بعد السبعُت .(  مَّ أىفَّ جىاًبرى ٍبنى عىٍبًد اللًَّو األىٍنصىارً ) 
رىًة اٍلوىحٍ )   أم : عن احتباسو كعدـ تتابعو .(  يييحىدّْثي عىٍن فػىتػٍ
 . كىو جربيل عليو السبلـ  ( ًبًحرىاءو  يجىاءىنً  مفىًإذىا اٍلمىلىكي الَّذً ) 
 أم : فزعت منو .  ( فػىريًعٍبتي ًمٍنوي ) 
 ١تدثر كا١تزمل ٔتعٌت كاحد ، أم : ا١تدثر بثيابو .ا (يىا أىيػُّهىا اٍلميدَّثػّْري  :فىأىنٍػزىؿى اللَّوي تػىعىالىى )

 أم : خٌوؼ أىل مكة كحذرىم العذاب إف ٓب يسلموا .  ( قيٍم فىأىٍنًذرٍ ) 
 األصناـ .  ( كىالرٍُّجزى ) 
 أم : اترؾ . (رٍ ػفىاٍىجي ) 
 أم : استمر نزكلو .(   كىتػىتىابىعى  يي فىحىًمىى اٍلوىحٍ ) 

 نو .اٟتديث دليل على أف رؤيا األنبياء ٚتيعان كحي إ٢تي ، ك٢تذا أقدـ إبراىيم على ذبح اب -ُ
 اٟتديث دليل على أف الرؤيا الصادقة جزء من النبوة . -ِ
 اٟتديث دليل على فضل ا٠تلوة كالعزلة أحيانان ليتفرغ للعبادة كالطاعة . -ّ
ٍنسىافى ًمٍن عىلىقو .  اقٍػرىٍأ بًاٍسًم رىبّْكى الًَّذم خىلىقى اٟتديث دليل على أف أكؿ ما أنزؿ من القرآف ىذه اآليات )  -ْ ٍأ كىرىبُّكى اقٍػرى .  خىلىقى اإٍلً
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ـي   ( . الًَّذم عىلَّمى بًاٍلقىلىمً .  اأٍلىٍكرى
 كىذا قوؿ عائشة كاٞتمهور . قاؿ ابن القيم :
 الصواب أف أكؿ ما أنزؿ على اإلطبلؽ اقرأ باسم ربك . كقاؿ النوكم :

 ما اٞتواب عن حديث جابر )  أكؿ ما أنزؿ يا أيها ا١تدثر ( فاٞتواب عليو من كجوه ؟ فإف قيل :
 قاؿ النوكم : كأما ) يا أيها ا١تدثر ( فكاف نزك٢تا بعد فًتة الوحي كما يدؿ عليو حديث جابر ، كالداللة صر٭تة فيو ُب مواضع :

 قولو ) كىو ٭تدث عن فًتة الوحي ، إٔب أف قاؿ فأنزؿ اهلل يا أيها ا١تدثر ( . منها :
 زؿ اهلل تعأب ) يا أيها ا١تدثر  ( .) فإذا ا١تلك الذم جاء٘ب ْتراء ٍب قاؿ : فأن قولو  كمنها :

 فالصواب أف أكؿ ما أنزؿ : اقرأ باسم ربك الذم خلق ، كأكؿ ما نزؿ بعد فًتة الوحي يا أيها ا١تدثر .
 : كقاؿ ابن القيم مرجحان ىذا القوؿ : كقوؿ عائشة أصح لوجوه 

 ) ما أنا بقارئ ( صريح ُب أنو ٓب يقرأ قبل ذلك شيئان . قولو  أحدىا :
 األمر بالقراءة ُب الًتتيب قبل األمر باإلنذار . لثاني :ا

عن نفسو  أف حديث جابر كقولو ) أكؿ ما أنزؿ من القرآف ) يا أيها ا١تدثر ( قوؿ جابر ، كعائشة أخربت عن خربه  الثالث :
 بذلك .

 . اٟتديث دليل ذكاء خد٬تة كفطنتها كرجحاف عقلها ، كىذا مستنبط من تصرفها إزاء ما كقع للنيب  -ٓ
 كمن فضائلها :

o . تزكجها قبل النبوة ك٢تا أربعوف سنة ، كٓب يتزكج عليها حىت ماتت ، كأكالده كلهم منها إال إبراىيم 
o كىي اليت آزرتو على النبوة كجاىدت معو ككاستو بنفسها كما٢تا . 
o . كأرسل اهلل إليها السبلـ مع جربيل ، كىذه خاصية ال تيعرؼ المرأة سواىا 
o . ماتت قبل ا٢تجرة بثبلث سنُت 

 من األخبلؽ الكرٯتة قبل كبعد النبوة . اٟتديث دليل على ما كاف عليو النيب  -ٔ
ا١تكاره ، فمن كثر خَته ، اٟتديث دليل على أف مكاـر األخبلؽ كخصاؿ ا٠تَت سبب للسبلمة من مصارع السوء ، كأنواع  -ٕ

 حسنت عاقبتو ، كرجي لو سبلمة الدين كالدنيا .

 . قاؿ عمرك بن العاص : ُب كل شيء سىرىؼه إال ُب ابتناء ا١تكاـر أك اصطناع ا١تعركؼ ، أك إظهار مركءة
 قاؿ الشاعر : 

 ل .فحلوي كأما كجهو فجمي ---كٓب أر كا١تعركؼ أما مذاقو 
بن آدـ أنفق ينفق عليك ( كقد ا اٟتوائج : حفظ اهلل لعبده ُب الدنيا كما ُب اٟتديث القدسي ) يافوائد قضاء أعظم كمن 

 قيل ) صنائع ا١تعركؼ تقي مصارع السوء ( .
 قاؿ ابن عباس : صاحب ا١تعركؼ ال يقع فإف كقع كجد متكئان .

١تعركؼ ال يعدـ جوازيو كما ضعف عن أدائو :  أيها الناس عليكم با١تعركؼ فإف فاعل ا كاف خاؿ القسرم يقوؿ على ا١تنرب
 الناس قوم اهلل على جوازيو .

 ال يذىب العرؼ بُت اهلل كالناس ---من يفعل ا٠تَت ال يعدـ جوازه  : ةقاؿ اٟتطيئ
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 .اإلخبلص ُب األعماؿ كعدـ ا١تن ّٔا كمن أىم آداب فعل ا١تعركؼ : 
العمػل إال بػثبلث تعجيلػو كتصػغَته كسػًته فإنػو إذا عجلػو ىنَّػأه كإذا صػغَّره ال يػتم مػا : رضػي اهلل عنه -قاؿ عبد اهلل بػن عبػاس 
 عظمو كإذا سًته ٘تمو .

 ا١تنة هتدـ الصنيعة . : كقالوا 
 ليس الكرٙب إذا أسدل ٔتناف ---أفسدت با١تنّْ ما أسديت من عمل 

 .ا١تعػػػػػػػركؼ إذا أحصػػػػػػػي: فعلػػػػػػػت بفػػػػػػػبلف كػػػػػػػذا ككػػػػػػػذا ، كفعلػػػػػػػت بػػػػػػػو كػػػػػػػذا فقػػػػػػػاؿ : ال خػػػػػػػَت ُب  ةقػػػػػػػاؿ رجػػػػػػػل ألبػػػػػػػن شػػػػػػػربم
كعلػػػم أف مػػػن عبلمػػػات اإلخػػػبلص : اسػػػتواء ا١تػػػدح كالػػػذـ مػػػن العامػػػة ، كنسػػػياف رؤيػػػة األعمػػػاؿ ُب األعمػػػاؿ ، كاقتضػػػاء ثػػػواب 

 األعماؿ ُب اآلخرة .
) اٟتديث دليل على فضل األعماؿ اليت فيها النفع ا١تتعدم ، كصلة األرحاـ ، كمساعدة الضعفاء كاحملتاجُت كقد جاء ُب ركاية  -ٖ

 كتصدؽ اٟتديث ( كىي من أشرؼ ا٠تصاؿ ، كُب ركاية ) كتؤدم األمانة ( .
 اٟتديث دليل على جواز مدح اإلنساف بوجهو ، كسيأٌب أف ا١تدح ُب الوجو جائز بشرطُت : أف يأمن الفتنة، كللمصلحة . -ٗ
 اٟتديث دليل على استحباب تأنيس من نزؿ بو أمر بذكر تيسَته عليو كهتوينو لديو . -َُ
 اٟتديث دليل على أف من نزؿ بو أمر استحب لو أف يطلع عليو من يثق بنصيحتو كصحة رأيو . -ُُ
ُب اٟتديث  إرشاد إٔب أف صاحب اٟتاجة يقدـ بُت يديو من يعٌرؼ بقػدره ٦تن يكوف أقرب منو إٔب ا١تسئوؿ ، كذلك مستفاد من  -ُِ

 ، كذلك أبلغ ُب التعليم . النيب  قوؿ خد٬تة ) اٝتع من ابن أخيك ( أرادت بذلك أف يتأىب لسماع كبلـ
: أكؿ سورة أنز٢تا اهلل ُب كتابو سورة القلم ، فذكر فيها ما مٌن بو على اإلنساف  قاؿ ابن القيماٟتديث دليل على فضل العلم .  -ُّ

 كالعلم  .من تعليمو ما ٓب يعلم ، فذكر فيها فضلو بتعليمو كتفضيلو اإلنساف ٔتا علمو إياه ، كذلك يدؿ على شرؼ التعليم 

 اٟتث على العلم كالقراءة كأف ذلك قبل القوؿ كالعلم . -ُْ
 أف ا١ترأة العاقلة الصاٟتة سكن لزكجها . -ُٓ
 جواز أف يتحدث الرجل إٔب زكجتو بعض ٥تاكفو كشؤكنو ا٠تاصة إذا علم رجحاف عقلها . -ُٔ

 أف صاحب الواقعة أكٔب بذكرىا من غَته ، ألف خد٬تة رضي اهلل عنها أحالت عليو . -ُٕ

ة ١تا أف علم برسالتو علم ػػػػلعآًب بالشيء يعرؼ مآلو على جرم العادة ، لو أف ٭تكم با١تآؿ إذا رأل ا١تبادئ ، ألف كرقأف ا -ُٖ
 بإخراجو .

طرد اٟتيكم كقاس عليو ، ككرقة أخرب ٔتا جرت بو العادة كأفادتو التجربة ، ك٢تذا قاؿ  أف التجربة ٖتدث علمان زائدان ، فإنو  -ُٗ
 ا بٍت عليك بذكم التجارب .لقماف لولده : ي

 أف من نفع الناس با١تاؿ أك األخبلؽ فإنو يينصر كال ٮتذؿ . -َِ
 فضل كرقة بن نوفل . -ُِ
 أ٫تية سؤاؿ أىل العلم كالذكر كاالختصاص . -ِِ
 جواز ٘تٍت ا١تستحيل إذا كاف ُب فعل ا٠تَت ، ألف كرقة ٘تٌت أف يعود شابان ، كىو مستحيل عادة ، قاؿ ابن حجر : كيظهر ٕب أف -ِّ

 التمٍت ليس مقصودان على بابو ، بل ا١تراد من ىذا التنبيو على صحة ما أخربه بو ، كالتنويو بقوة تصديقو فيما ٬تيء بو .
 سنة االبتبلء لؤلنبياء كاإلخراج من أكطاهنم . -ِْ
 أف سنة اهلل كاحدة ُب عداء أىل الباطل ألىل اٟتق . -ِٓ
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 فيو توقَت الكبَت . -ِٔ
 ( قولو تعأب ) يا أيها ا١تدثر ... ( .بياف أف أكؿ ما نزؿ بعد ) اقرأ  -ِٕ
 بعد نزكؿ ) اقرأ .. ( . بياف انقطاع الوحي عن رسوؿ اهلل  -ِٖ

 فوائد :
 انقطع الوحي مدة ، كاختلف ُب مدهتا :بعد نزكؿ الوحي على النيب 

 قاؿ القرطيب : كالراجح ما ركاه البيهقي من أهنا كانت ستة أشهر .
 .كقيل : أهنا كانت أربعُت يومان 

 كقيل : كانت أيامان .
 فائدة :

بينما كاف  ألكؿ مرة ُب يـو االثنُت ، اٟتادم كالعشرين من شهر رمضاف من العاـ األربعُت ١تيبلده  جاء الوحي للرسوؿ 
 يتحنث بغار حراء .

 
يػيعىاًلجي  قػىٍولًًو تػىعىالىى ) الى تيحىرٍّْؾ ًبًو ًلسىانىكى لًتػىٍعجىلى بًًو ( قىاؿى كىافى رىسيوؿي اللًَّو  يسىًعيدي ٍبني جيبػىٍيرو عىًن اٍبًن عىبَّاسو فً عن  -ٓ

ٍيًو  ييحىرّْكيهيمىا . كىقىاؿى  فػىقىاؿى اٍبني عىبَّاسو فىأىنىا أيحىرّْكيهيمىا لىكيٍم كىمىا كىافى رىسيوؿي اللًَّو  -ًمنى التػٍَّنزًيًل ًشدَّةن ، كىكىافى ًممَّا ييحىرّْؾي شىفىتػى
ٍيًو ػسىًعيده أىنىا أيحىرّْكيهيمىا كىمىا رىأىٍيتي اٍبنى عىبَّاسو ييحىرّْكيهي  انىكى لًتػىٍعجىلى ًبًو ًإفَّ ػفىأىنٍػزىؿى اللَّوي تػىعىالىى ) الى تيحىرٍّْؾ ًبًو ًلسى  -مىا . فىحىرَّؾى شىفىتػى

نىا جىٍمعىوي كىقػيٍرآنىوي ( قىاؿى جىٍمعيوي  نى  يلىوي فً عىلىيػٍ ا صىٍدًرؾى ، كىتػىٍقرىأىهي ) فىًإذىا قػىرىٍأنىاهي فىاتًَّبٍع قػيٍرآنىوي ( قىاؿى فىاٍستىًمٍع لىوي كىأىٍنًصٍت ) ثيمَّ ًإفَّ عىلىيػٍ
نىا أىٍف تػىٍقرىأىهي . فىكىافى رىسيوؿي اللًَّو     يُّ رىأىهي النَّبً ػمىعى ، فىًإذىا اٍنطىلىقى ًجٍبرًيلي قى بػىٍعدى ذىًلكى ًإذىا أىتىاهي ًجٍبرًيلي اٍستى  بػىيىانىوي ( ثيمَّ ًإفَّ عىلىيػٍ

 ( . كىمىا قػىرىأىهي 
 [ . ْْٖ ] ـ :

---------- 
 . ٓٗاألسدم الكوُب ثقة ثبت فقيو قتل سنة : ( سىًعيدي ٍبني جيبػىٍيرو ) عن 

ىو عبد اهلل بن عباس بن عبد ا١تطلب ا٢تامشي القرشي ، حرب األمة كفقيهها ، كترٚتاف القرآف ، كلد قبل ( عىًن اٍبًن عىبَّاسو ) 
 بقولو ) اللهم فقهو ُب الدين كعلمو التأكيل ( ، فأدرؾ علمان كثَتان ، توُب رسوؿ اهلل  ا٢تجرة بثبلث سنُت ، دعا لو الرسوؿ 

 ( ىػ كصلى عليو ٤تمد بن اٟتنفية كقاؿ : مات اليـو ربا٘ب ىذه األمة . ٖٔكقد ناىز االحتبلـ ، مات بالطائف سنة ) 
 أم : ُب توضيح معانيو ، كبياف سبب نزكلو .( قػىٍوًلًو تػىعىالىى  يفً ) 
ك ، فإنو  ُب كيفية تلقيو الوحي من ا١تل لرسولو  قاؿ ابن كثَت : ىذا تعليم من النيب ( الى تيحىرٍّْؾ ًبًو ًلسىانىكى لًتػىٍعجىلى ًبًو  )

كاف يبادر إٔب أخذه ، كيسابق ا١تلك ُب قراءتو ، فأمره اهلل إذا جاءه ا١تلك بالوحي أف يستمع لو ، كتكفل اهلل لو أف ٬تمعو ُب 
 صدره ، كأف ييسر ألدائو على الوجو الذم ألقاه إليو 

 : مسابقة الشيء ٔتشقة . ا١تعاٞتة( يػيعىاًلجي ًمنى التػٍَّنزًيًل ًشدَّةن  قىاؿى كىافى رىسيوؿي اللًَّو ) 
ٍيوً )   قيل : كثَتان ما كاف يفعل ذلك ، كقيل : ىذا من شأنو كدأبو .(  كىكىافى ًممَّا ييحىرّْؾي شىفىتػى
 على القوؿ .فائدة ىذا زيادة البياف ُب الوصف ( ييحىرّْكيهيمىا  فػىقىاؿى اٍبني عىبَّاسو فىأىنىا أيحىرّْكيهيمىا لىكيٍم كىمىا كىافى رىسيوؿي اللًَّو  )

ُب تلك اٟتالة ، ألف سورة القيامة ) مكية ( باتفاؽ ، بل الظاىر أف نزكؿ ىذه  : ابن عباس ٓب ير النيب قاؿ ابن حجر 
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 اآليات كاف ُب أكؿ األمر كٓب يكن ابن عباس إذ ذاؾ كلد ، ألنو كلد قبل ا٢تجرة بثبلث سنُت، لكن ٬توز أف يكوف النيب 
، كاألكؿ ىو الصواب ، فقد ثبت صر٭تان عند أيب داكد الطيالسي  عض الصحابة أخربه أنو شاىد النيب أخربه بذلك بٍعدي ، أك ب

 . ُب مسنده عن أيب عوانة بسنده بلفظ : قاؿ ابن عباس : فأنا أحرؾ لك شفيت كما رأيت رسوؿ اهلل 
 كأما سعيد بن جبَت فرأل ذلك من ابن عباس ببل نزاع .

 أم : ال تعجل بقراءة القرآف ما داـ جربيل يقرؤه .،  الضمَت يعود على القرآف( انىكى ػعىالىى ) الى تيحىرٍّْؾ ًبًو ًلسى فىأىنٍػزىؿى اللَّوي تػى ) 
 أم : لتأخذه على عجلة .( لًتػىٍعجىلى ًبًو ) 
نىا جىٍمعىوي )   أم : ُب صدرؾ .(  ًإفَّ عىلىيػٍ

 يلقاه من معاٞتة الشدة عند نزكؿ الوحي عليو ، كذلك لثقل الوحي . اٟتديث دليل على بياف ما كاف النيب  -ُ
أف ال ينسى القرآف ، كأنو بعد نزكؿ ىذه اآلية يستمع ، كينصت ٞتربيل ، فإذا  اٟتديث دليل على أف اهلل تكفل لرسولو  -ِ

 على أصحابو كما أقرأه من غَت زيادة كال نقص . انتهى جربيل من قراءتو كذىب من عنده ، قرأه النيب 
 ُب اٟتديث  اإلشارة إٔب أف أحدان ال ٭تفظ القرآف إال بعوف اهلل تعأب . -ّ
 من التقصَت ُب الببلغ . كفيو خوفو  -ْ
 كفيو أف حسن االستماع من أسباب حصوؿ العلم . -ٓ

رىمىضىافى ًحينى يػىٍلقىاهي ًجٍبرًيلي ، كىكىافى  يلنَّاًس ، كىكىافى أىٍجوىدي مىا يىكيوفي فً أىٍجوىدى ا كىافى رىسيوؿي اللًَّو ) عىًن اٍبًن عىبَّاسو قىاؿى -ٔ
لىةو ًمٍن رىمىضىافى فػىييدىاًرسيوي اٍلقيٍرآفى ، فػىلىرىسيوؿي اللًَّو   ييػىٍلقىاهي فً  ٍيًر ًمنى الرّْيًح اٍلميٍرسىلىةً  كيلّْ لىيػٍ  ( . أىٍجوىدي بًاٍلخى

 [ . َِّٖ] ـ :  
---------- 

 ( أم : أكثر الناس جودان ، كاٞتود الكـر ، كىو من الصفات احملمودة . أىٍجوىدى النَّاسً ) 
 . أم : يلقى رسوؿ اهلل في كل ليلة ( كىكىافى يػىٍلقىاهي  )

يقىارأة كا١تذاكرة ، أم : يقارئو كيذاكػره ، تذكَتان لو فػىييدىاًرسيوي اٍلقيٍرآفى ) 
 كتثبيتان ٟتفظو .( من ا١تدارسة ، كىي ا١ت

ٍيًر ًمنى الرّْيًح اٍلميٍرسىلىةً  فػىلىرىسيوؿي اللًَّو )  د أسرع من الريح ، كعرب أم : ا١تطلقة ، يعٍت أنو ُب اإلسراع باٞتو (  أىٍجوىدي بًاٍلخى
 يو .: إشارة إٔب دكاـ ىبؤّا بالرٛتة ، كإٔب عمـو النفع ّتوده كما تعم الريح ا١ترسلة ٚتيع ما هتيب علبا١ترسلة

 ككرمو كخاصة ُب رمضاف . اٟتديث دليل على جود النيب  -ُ
 من أجود الناس : كقد كاف النيب 

 أشجع الناس ، كأجود الناس .. ( ركاه البخارم . فقد جاء عن أنس قاؿ ) كاف النيب 
 شيئان فقاؿ : ال ( ركاه البخارم . كعن جابر قاؿ ) ما سئل رسوؿ اهلل 

ف عند مدارسة القرآف ، قاؿ اٟتافظ : أف مدارسة القرآف ٕتدد لو العهد ٔتزيد غٌت النفس ، كالغٌت اٟتكمة ُب أف جوده يتضاع -ِ
يؤثر متابعة سنة اهلل  سبب اٞتود ، كأيضان رمضاف موسم ا٠تَتات ، ألف نعم اهلل على عباده فيو زائدة على غَته ، فكاف النيب 

 ُب عباده ، فبمجموع ما ذكر من الوقت كا١تنزكؿ بو كالنازؿ كا١تذاكرة حصل ا١تزيد ُب اٞتود .
 الزيادة من ا٠تَت عند االجتماع بأىل الصبلح . -ّ

 اٟتث على اٞتود ُب كل كقت . -ْ
 زيارة الصلحاء كأىل ا٠تَت ، كتكرار ذلك إذا كاف ا١تزكر ال يكره ذلك . -ٓ
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 ن قراءة القرآف ُب رمضاف .اإلكثار م -ٔ
 جواز أف يقاؿ : رمضاف ، كأنو ال يكره قولو رمضاف من غَت إضافة شهر ، ك٦تا يدؿ على جواز ذلك : -ٕ

 ) ال تقدموا رمضاف .... ( . قولو 
 ) إذا جاء رمضاف .. ( . كقولو 
 ) شهرا عيد ال ينقصاف : رمضاف كذك اٟتجة .. ( . كقولو 

كىكىانيوا تيجَّاران بًالشَّأٍـً  -رىٍكبو ًمٍن قػيرىٍيشو  يأىفَّ أىبىا سيٍفيىافى ٍبنى حىٍربو أىٍخبػىرىهي أىفَّ ًىرىٍقلى أىٍرسىلى ًإلىٍيًو فً  )عىٍبدى اللًَّو ٍبن عىبَّاسو  عن-ٕ
ًة الَّتً  يفً  - مىٍجًلًسًو ، كىحىٍولىوي  يقػيرىٍيشو ، فىأىتػىٍوهي كىىيٍم بًًإيًليىاءى فىدىعىاىيٍم فً  مىادَّ ًفيهىا أىبىا سيٍفيىافى كىكيفَّارى  كىافى رىسيوؿي اللًَّو   ياٍلميدَّ

فػىقيٍلتي أىنىا فػىقىاؿى أىبيو سيٍفيىافى  يّّ يػىٍزعيمي أىنَّوي نىبً  معيظىمىاءي الرُّكـً ثيمَّ دىعىاىيٍم كىدىعىا بًتػىٍرجيمىانًًو فػىقىاؿى أىيُّكيٍم أىقٍػرىبي نىسىبان ًبهىذىا الرَّجيًل الَّذً 
سىاًئله ىىذىا عىٍن  يٍرجيمىانًًو قيٍل لىهيٍم ًإنّْ أىقٍػرىبػيهيٍم نىسىبان . فػىقىاؿى أىٍدنيوهي ًمنّْى ، كىقػىرّْبيوا أىٍصحىابىوي ، فىاٍجعىليوىيٍم ًعٍندى ظىٍهرًًه . ثيمَّ قىاؿى لًتػى 

بىنً  ا الرَّجيًل ، فىًإٍف كىذى عىٍنوي أىٍف  يالى اٍلحىيىاءي ًمٍن أىٍف يىٍأثًريكا عىلىىَّ كىًذبان لىكىذىٍبتي عىٍنوي ، ثيمَّ كىافى أىكَّؿى مىا سىأىلىنً فىكىذّْبيوهي . فػىوىاللًَّو لىوٍ  يىىذى
لى  ا اٍلقىٍوؿى ًمٍنكيٍم أىحىده قىطُّ قػىبػٍ . قىاؿى فػىهىٍل كىافى  وي قػيٍلتي الى قىاؿى كىٍيفى نىسىبيوي ًفيكيٍم قػيٍلتي ىيوى ًفينىا ذيك نىسىبو . قىاؿى فػىهىٍل قىاؿى ىىذى

ـٍ ضيعىفىاؤيىيٍم فػىقيٍلتي بىٍل ضيعىفىاؤيىي  قيصيوفى ًمٍن آبىائًًو ًمٍن مىًلكو قػيٍلتي الى . قىاؿى فىأىٍشرىاؼي النَّاًس يػىتًَّبعيونىوي أى ـٍ يػىنػٍ ٍم . قىاؿى أىيىزًيديكفى أى
هيٍم سىخٍ  طىةن ًلًديًنًو بػىٍعدى أىٍف يىٍدخيلى ًفيًو قػيٍلتي الى . قىاؿى فػىهىٍل كيٍنتيٍم تػىتًَّهميونىوي بًاٍلكىًذًب قػيٍلتي بىٍل يىزًيديكفى . قىاؿى فػىهىٍل يػىٍرتىدُّ أىحىده ًمنػٍ

  يلىٍم تيٍمًكنّْ  فىاًعله ًفيهىا . قىاؿى كى قػىٍبلى أىٍف يػىقيوؿى مىا قىاؿى قػيٍلتي الى . قىاؿى فػىهىٍل يػىٍغًدري قػيٍلتي الى ، كىنىٍحني ًمٍنوي ًفى ميدَّةو الى نىٍدًرل مىا ىيوى 
ري ىىًذًه اٍلكىًلمىًة . قىاؿى فػىهىٍل قىاتػىٍلتيميوهي قػيٍلتي نػىعىٍم . قىاؿى فىكىٍيفى كىافى  ٍيئان غىيػٍ نػىنىا  كىًلمىةه أيٍدًخلي ًفيهىا شى ًقتىاليكيٍم ًإيَّاهي قػيٍلتي اٍلحىٍربي بػىيػٍ

نىوي ًسجىاؿه ، يػىنىاؿي ًمنَّا كىنػىنىاؿي ًمٍنوي . قىاؿى مىاذى  ٍيئان ، كىاتٍػريكيوا مىا كىبػىيػٍ ا يىٍأميريكيٍم قػيٍلتي يػىقيوؿي اٍعبيديكا اللَّوى كىٍحدىهي ، كىالى تيٍشرًكيوا ًبًو شى
ًبًو ، فى يػىقيوؿي آبىاؤيكيٍم ، كىيىٍأميرينىا بًالصَّالىًة كىالصٍّْدًؽ كىاٍلعىفىاًؼ كىالصّْلىًة . فػىقىاؿى ًللتػٍَّرجيمىاًف قيٍل لىوي سىأى  ذىكىٍرتى أىنَّوي ًفيكيٍم ٍلتيكى عىٍن نىسى

عىثي فً  ا اٍلقىٍوؿى فىذىكىٍرتى أىٍف الى، فػىقيٍلتي لىٍو   يذيك نىسىبو ، فىكىذىًلكى الرُّسيلي تػيبػٍ نىسىًب قػىٍوًمهىا ، كىسىأىٍلتيكى ىىٍل قىاؿى أىحىده ًمٍنكيٍم ىىذى
لىوي لىقيٍلتي رىجيله يىٍأتىسً  ا اٍلقىٍوؿى قػىبػٍ لىوي ، كىسىأىٍلتيكى ىىٍل كىافى ًمٍن آبىائًًو ًمٍن مىًلكو فىذىكىٍرتى أىٍف الى ، ًبقى  يكىافى أىحىده قىاؿى ىىذى ٍوؿو ًقيلى قػىبػٍ

ا قىاؿى وي بًاٍلكىًذًب قػىٍبلى أىٍف يػىقيوؿى مى قػيٍلتي فػىلىٍو كىافى ًمٍن آبىائًًو ًمٍن مىًلكو قػيٍلتي رىجيله يىٍطليبي ميٍلكى أىبًيًو ، كىسىأىٍلتيكى ىىٍل كيٍنتيٍم تػىتًَّهميونى 
ـٍ فىذىكىٍرتى أىٍف الى ، فػىقىٍد أىٍعًرؼي أىنَّوي لىٍم يىكيٍن لًيىذىرى اٍلكىًذبى عىلىى النَّاًس كىيىٍكًذبى عىلىى اللًَّو ، كىسىأى  ٍلتيكى أىٍشرىاؼي النَّاًس اتػَّبػىعيوهي أى

قيصيوفى فىذىكىٍرتى أىنػَّهيٍم يىزًيديكفى ، كىكىذىًلكى ضيعىفىاؤيىيٍم فىذىكىٍرتى أىفَّ ضيعىفىاءىىيمي اتػَّبػىعيوهي ، كىىيٍم أىتٍػبىاعي الرُّ  ـٍ يػىنػٍ سيًل ، كىسىأىٍلتيكى أىيىزًيديكفى أى
نى تيخىاًلطي ٍف الى ، كىكىذىًلكى اإًليمىافي ًحيأىٍمري اإًليمىاًف حىتَّى يىًتمَّ، كىسىأىٍلتيكى أىيػىٍرتىدُّ أىحىده سىٍخطىةن ًلًديًنًو بػىٍعدى أىٍف يىٍدخيلى ًفيًو فىذىكىٍرتى أى 

ا يىٍأميريكيٍم ، فىذىكىٍرتى أىنَّوي يىٍأميريكيٍم بىشىاشىتيوي اٍلقيليوبى ، كىسىأىٍلتيكى ىىٍل يػىٍغًدري فىذىكىٍرتى أىٍف الى ، كىكىذىًلكى الرُّسيلي الى تػىٍغًدري ، كىسىأىٍلتيكى بً  مى
هىا  ٍيئان ، كىيػىنػٍ كيٍم عىٍن ًعبىادىًة األىٍكثىاًف ، كىيىٍأميريكيٍم بًالصَّالىًة كىالصٍّْدًؽ كىاٍلعىفىاًؼ . فىًإٍف كىافى مىا أىٍف تػىٍعبيديكا اللَّوى ، كىالى تيٍشرًكيوا ًبًو شى

ى أىٍعلىمي أىنّْى أىٍخليصي ىىاتػىٍيًن ، كىقىٍد كيٍنتي أىٍعلىمي أىنَّوي خىارًجه ، لىٍم أىكيٍن أىظينُّ أىنَّوي ًمٍنكيٍم ، فػىلىٍو أىنّْ  يَّ تػىقيوؿي حىقِّا فىسىيىٍمًلكي مىٍوًضعى قىدىمى 
ًمًو . ثيمَّ دىعىا ًبًكتىاًب رىسيوًؿ اللًَّو  بػىعىثى ًبًو ًدٍحيىةي ًإلىى عىًظيًم  مالَّذً  ًإلىٍيًو لىتىجىشٍَّمتي ًلقىاءىهي ، كىلىٍو كيٍنتي ًعٍندىهي لىغىسىٍلتي عىٍن قىدى

فػىعىوي ًإلىى ًىرىٍقلى فػىقىرىأىهي فىًإذىا ًفيوً  ًبٍسًم اللًَّو الرٍَّحمىًن الرًَّحيًم . ًمٍن ميحىمَّدو عىٍبًد اللًَّو كىرىسيوًلًو ًإلىى ًىرىٍقلى عىًظيًم الرُّكـً .  بيٍصرىل ، فىدى
رىؾى مىرَّتػىٍيًن ، فىًإٍف تػىوىلٍَّيتى  اللَّوي أىجٍ سىالىـه عىلىى مىًن اتػَّبىعى اٍلهيدىل ، أىمَّا بػىٍعدي فىًإنّْى أىٍدعيوؾى ًبًدعىايىًة اإًلٍسالىـً ، أىٍسًلٍم تىٍسلىٍم ، يػيٍؤًتكى 

نىكيٍم أى  نػىنىا كىبػىيػٍ ٍف الى نػىٍعبيدى ًإالَّ اللَّوى كىالى نيٍشًرؾى ًبًو شىٍيئان كىالى فىًإفَّ عىلىٍيكى ًإٍثمى األىرًيًسيّْينى كى ) يىا أىٍىلى اٍلًكتىاًب تػىعىالىٍوا ًإلىى كىًلمىةو سىوىاءو بػىيػٍ
ؿى مىا قىاؿى ، كىفػىرىغى أىٍربىابان ًمٍن ديكًف اللًَّو فىًإٍف تػىوىلٍَّوا فػىقيوليوا اٍشهىديكا بًأىنَّا ميٍسًلميوفى ( قىاؿى أىبيو سيٍفيىافى فػىلىمَّا قىا يػىتًَّخذى بػىٍعضينىا بػىٍعضان 
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ثػيرى ًعٍندىهي الصَّخىبي ، كىاٍرتػىفىعىًت األىٍصوىاتي كىأيٍخرًٍجنىا ، فػىقيٍلتي ألى  ًحينى أيٍخرًٍجنىا لىقىٍد أىًمرى أىٍمري اٍبًن أىًبى   يٍصحىابً ًمٍن ًقرىاءىًة اٍلًكتىاًب كى
ـى . كىكىافى اٍبني النَّاظيورً  يكىٍبشىةى ، ًإنَّوي يىخىافيوي مىًلكي بىنً   األىٍصفىًر . فىمىا زًٍلتي ميوًقنان أىنَّوي سىيىٍظهىري حىتَّى أىٍدخىلى اللَّوي عىلىىَّ اإًلٍسالى

ـى ًإيًليىاءى أىٍصبىحى يػىٍومان خىًبيثى النػٍَّفًس ، صىاًحبي ًإيًليىاءى كىًىرىقٍ  فػىقىاؿى لى سيقيفِّا عىلىى نىصىارىل الشٍَّأـً ، ييحىدّْثي أىفَّ ًىرىٍقلى ًحينى قىًد
رىأىٍيتي  يجيوـً ، فػىقىاؿى لىهيٍم ًحينى سىأىليوهي ًإنّْ النُّ  يبػىٍعضي بىطىارًقىًتًو قىًد اٍستػىٍنكىٍرنىا ىىٍيئىتىكى . قىاؿى اٍبني النَّاظيوًر كىكىافى ًىرىٍقلي حىزَّاءن يػىٍنظيري فً 

لىةى ًحينى نىظىٍرتي فً   فىالى ييًهمَّنَّكى النُّجيوـً مىًلكى اٍلًختىاًف قىٍد ظىهىرى ، فىمىٍن يىٍختىًتني ًمٍن ىىًذًه األيمًَّة قىاليوا لىٍيسى يىٍختىًتني ًإالَّ اٍليػىهيودي  ياللَّيػٍ
ٍأنػيهيٍم كىاٍكتيٍب ًإلى  نىمىا ىيٍم عىلىى أىٍمرًًىٍم أيًتىى ًىرىٍقلي ًبرىجيلو شى اًيًن ميٍلًككى ، فػىيػىٍقتػيليوا مىٍن ًفيًهٍم ًمنى اٍليػىهيوًد . فػىبػىيػٍ أىٍرسىلى ًبًو مىًلكي  ى مىدى

ـٍ الى . فػىنىظىريكا ًإلىٍيًو ، فىحىدَّثيوهي فػىلىمَّا اٍستىٍخبػىرىهي ًىرىٍقلي قىاؿى اٍذىىبيوا فىاٍنظيريك  غىسَّافى ، ييٍخًبري عىٍن خىبىًر رىسيوًؿ اللًَّو  ا أىميٍختىًتنه ىيوى أى
ٍد ظىهىرى . ثيمَّ كىتىبى ًىرىٍقلي ًإلىى صىاًحبو أىنَّوي ميٍختىًتنه ، كىسىأىلىوي عىًن اٍلعىرىًب فػىقىاؿى ىيٍم يىٍختىًتنيوفى . فػىقىاؿى ًىرىٍقلي ىىذىا مىًلكي ىىًذًه األيمًَّة قى 

لى اٍلًعٍلًم ، كىسىارى ًىرىٍقلي ًإلىى ًحٍمصى ، فػىلىٍم يىًرـٍ ًحٍمصى حىتَّى أىتىاهي ًكتىابه ًمٍن صىاًحًبًو يػيوىاًفقي رىٍألى ًىرىقٍ  ي، كىكىافى نىًظيرىهي فً لىوي ًبريكًميىةى 
ًبًحٍمصى ثيمَّ أىمىرى بًأىبٍػوىاًبهىا فػىغيلّْقىٍت، ثيمَّ اطَّلىعى فػىقىاؿى يىا  دىٍسكىرىةو لىوي  ي، فىأىًذفى ًىرىٍقلي ًلعيظىمىاًء الرُّكـً فً يّّ كىأىنَّوي نىبً   يّْ عىلىى خيريكًج النَّبً 

اٍلفىالىًح كىالرٍُّشًد كىأىٍف يػىٍثبيتى ميٍلكيكيٍم فػىتيبىاًيعيوا ىىذىا النًَّبىَّ ، فىحىاصيوا حىٍيصىةى حيميًر اٍلوىٍحًش ًإلىى  يمىٍعشىرى الرُّكـً ، ىىٍل لىكيٍم فً 
 يقػيٍلتي مىقىالىتً  ي ًإنّْ وىجىديكىىا قىٍد غيلّْقىٍت ، فػىلىمَّا رىأىل ًىرىٍقلي نػىٍفرىتػىهيٍم ، كىأىًيسى ًمنى اإًليمىاًف قىاؿى ريدُّكىيٍم عىلىىَّ . كىقىاؿى األىبٍػوىاًب ، فػى 

ٍأًف ًىرىٍقلى آنًفان أىٍختىًبري ًبهىا ًشدَّتىكيٍم عىلىى ًديًنكيٍم ، فػىقىٍد رىأىٍيتي . فىسىجىديكا لىوي كىرىضيوا عىٍنوي   (  ، فىكىافى ذىًلكى آًخرى شى
 [ . ُّٕٕ ] ـ :

---------- 
 ( ىو صخر بن حرب بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناؼ . أىفَّ أىبىا سيٍفيىافى ٍبنى حىٍربو ) 
 ىو ملك الرـك ، كىرقل : اٝتو ، كلقبو قصَت ، كما يلقب ملك الفرس : كسرل .( أىفَّ ًىرىٍقلى )  
أم : أرسل إٔب أيب سفياف ُب حاؿ كونو ُب ٚتلة الركب ، كذاؾ ألنو كاف كبَتىم فلهذا خصو ، ككاف  ( رىٍكبو ًمٍن قػيرىٍيشو  يفً )  

 عدد الركب ثبلثُت رجبلن ، ركاه اٟتاكم ُب اإلكليل .
ًة الَّتً  يفً )  يعٍت مدة صلح اٟتديبية ، ككانت ُب سنة ست ، ( رىٍيشو مىادَّ ًفيهىا أىبىا سيٍفيىافى كىكيفَّارى قػي  كىافى رىسيوؿي اللًَّو   ياٍلميدَّ

 ككاف مدهتا عشر سنُت ، لكنهم نقضوا ، فغزاىم سنة ٙتاف كفتح مكة .
 الًتٚتاف : ا١تعرب عن لغة بلغة .(  ثيمَّ قىاؿى لًتػىٍرجيمىانًوً ) 
سفياف أقرب ألنو من بٍت عبد مناؼ ، كقد أكضح ذلك ا١تصنف ُب كإ٪تا كاف أبو ( فػىقىاؿى أىبيو سيٍفيىافى فػىقيٍلتي أىنىا أىقٍػرىبػيهيٍم نىسىبان ) 

اٞتهاد بقولو : قاؿ : ما قرابتك منو ؟ قلت : ىو ابن عمي ، قاؿ أبو سفياف : كٓب يكن ُب الركب من بٍت عبد مناؼ غَتم ، 
 ككذا أليب سفياف . كعبد مناؼ األب الرابع للنيب 

على أموره ظاىران كباطنان أكثر من غَته ، كألف األبعد ال يؤمن أف يقدح ُب نسبو  كإ٪تا خص ىرقل األقرب ألنو أحرل باالطبلع
 ٓتبلؼ األقرب .

 أم : لئبل يستحيوا أف يواجهوه بالتكذيب إف كذب . ( فػىقىاؿى أىٍدنيوهي ًمنّْى ، كىقػىرّْبيوا أىٍصحىابىوي ، فىاٍجعىليوىيٍم ًعٍندى ظىٍهرًهً ) 
 أم : ينقلوا علي الكذب لكذبت عليو . ( اءي ًمٍن أىٍف يىٍأثًريكا عىلىىَّ كىًذبان لىكىذىٍبتي عىٍنوي فػىوىاللًَّو لىٍوالى اٍلحىيى ) 
 بضم البلـ ، أم : أصل .(  فػىلىٍو أىنّْى أىٍعلىمي أىنّْى أىٍخليصي ًإلىٍيوً ) 
 أم : تكلفت الوصوؿ إليو . (لىتىجىشٍَّمتي ًلقىاءىهي  )
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ُب آخر  بكسر الداؿ ، ابن خليفة الكليب ، صحايب جليل ، كاف أحسن الناس كجهان ، كأسلم قدٯتان ، كبعثو النيب  (ًدٍحيىةي ) 
 سنة ست بعد أف رجع من اٟتديبية بكتابو إٔب ىرقل ، كمات ُب خبلفة معاكية .

 بضم الباء مدينة بُت دمشق كا١تدينة .( بيٍصرىل ) 
ك١تسلم ) بداعية اإلسبلـ ( أم : بالكلمة الداعية إٔب اإلسبلـ ، كىي شهادة أف ال إلو إال اهلل  (اإًلٍسالىـً  أىٍدعيوؾى ًبًدعىايىةً  يفىًإنّْ ) 

 كأف ٤تمدان رسوؿ اهلل .
 غاية ُب الببلغ ، تسلم ُب الدنيا بالنجاة من اٟترب كاٞتزية ، كُب اآلخرة بالنجاة من النار . (أىٍسًلٍم تىٍسلىٍم  )
 ، فإف الكتايب إذا آمن بنبيو ٍب آمن ٔتحمد فإنو األجر مرتُت . لكوف مؤمن بنبيو ، كإلٯتانو بالنيب  (أىٍجرىؾى مىرَّتػىٍيًن  يػيٍؤًتكى اللَّوي  )
كا١تعٌت : أم : عليك إٍب أتباعك من الضعفاء كاألتباع ، ألهنم ٓب يسلموا تقليدان لو ،  (فىًإٍف تػىوىلٍَّيتى فىًإفَّ عىلىٍيكى ًإٍثمى األىرًيًسيّْينى  )

 فإف عليك مع إٙتك إٍب األريسيُت .
ثػيرى ًعٍندىهي الصَّخىبي )   ( الصخب اللغط كا٠تصاـ . قىاؿى أىبيو سيٍفيىافى فػىلىمَّا قىاؿى مىا قىاؿى ، كىفػىرىغى ًمٍن ًقرىاءىًة اٍلًكتىاًب كى
 كُب اٞتهاد ) حُت خلوت ّٔم ( . ( يفػىقيٍلتي ألىٍصحىابً ) 
، كأبو كبشة أبوه من الرضاعة ، كعادة العرب إذا انتقصت اٍبًن أىىًب كىٍبشىةى  أىٍمري ] عىظيمى [ لىقىٍد أىًمرى  (اٍبًن أىًبى كىٍبشىةى  لىقىٍد أىًمرى أىٍمري ) 

 نىسبت إٔب جد غامض .
 أم : كصل أمره كارتفع حىت إنو ٮتافو ملك الرـك .( األىٍصفىًر  يًإنَّوي يىخىافيوي مىًلكي بىنً  )

 ابن الناطور ىو أمَت بيت ا١تقدس كصديق ىرقل . (كىكىافى اٍبني النَّاظيوًر صىاًحبي ًإيًليىاءى ) 
ـى ًإيًليىاءى أىٍصبىحى يػىٍومان خىًبيثى النػٍَّفسً )   ( أم : ردمء النفس غَت طيبها ، أم : مهمومان . ييحىدّْثي أىفَّ ًىرىٍقلى ًحينى قىًد
 حزاء أم :كاىنان . (النُّجيوـً  يًىرىٍقلي حىزَّاءن يػىٍنظيري فً قىاؿى اٍبني النَّاظيوًر كىكىافى ) 
لىةى ًحينى نىظىٍرتي فً  يًإنّْ )  ( أم : عرفت من النجـو أف مًلك األٌمة اليت ٗتتنت قد ظهر  النُّجيوـً مىًلكى اٍلًختىاًف قىٍد ظىهىرى  يرىأىٍيتي اللَّيػٍ
. 

أم : فأعلن ىرقل لعظماء دكلتو عن عقد اجتماع ُب قصر عظيم ْتمص (  ٍسكىرىةو لىوي ًبًحٍمصى دى  يفىأىًذفى ًىرىٍقلي ًلعيظىمىاًء الرُّكـً فً ) 
 ، لكي يلقي فيهم خطابان ىامان ، ك ) الدسكرة ( القصر الذم حولو بيوت .

 بار السابقة .ألهنم إف ٘تادكا على الكفر كاف سببان لذىاب ملكهم ، كما ىو عرؼ ذلك من األخ (كىأىٍف يػىٍثبيتى ميٍلكيكيٍم ) 
حاصوا : أم نفركا ، كشبههم بالوحوش ألف نفرهتا أشد من نفرة البهائم اإلنسية  (فىحىاصيوا حىٍيصىةى حيميًر اٍلوىٍحًش ًإلىى األىبٍػوىاًب ) 

 ، كشبههم باٟتمر دكف غَتىا من الوحوش ١تناسبة اٞتهل كعدـ الفطنة بل ىم أضل 
 ط .أم : قنً  (كىأىًيسى ًمنى اإًليمىاًف )  

 ( قريبان .آنًفان  يقػيٍلتي مىقىالىتً  يقىاؿى ريدُّكىيٍم عىلىىَّ . كىقىاؿى ًإنّْ ) 
 أم : ألخترب صبلبتكم ُب دينكم ، كشدة ٘تسككم بو . (أىٍختىًبري ًبهىا ًشدَّتىكيٍم عىلىى ًديًنكيٍم ) 
 كُب التفسَت ) فقد رأيت منكم الذم أحببت ( .تي ( فػىقىٍد رىأىيٍ ) 
 . أم : هناية قصتو ، كموقفو من كتاب رسوؿ اهلل  شأف ىرقل ( ذىًلكى آًخرى فىكىافى ) 

 اٟتديث دليل على أنو ٬تب دعوة ٚتيع العآب إٔب اإلسبلـ . -ُ
اٟتديث دليل على أف الكذب كاف عيبان كبَتان ُب اٞتاىلية ، قاؿ النوكم : كُب ىذا بياف أف الكذب قبيح ُب اٞتاىلية كما ىو  -ِ
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 . قبيح ُب اإلسبلـ
 أف ا١تؤمن ال يرتد عن دينو سخطة منو ،  لكن رٔتا ألسباب أخرل .اٟتديث دليل على  -ّ
لذلك قاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم  )ما ذئباف جائعاف ، كاٟتديث دليل على أف الغٌت كاٞتهل سبباف ُب الصد عن سبيل اهلل  -ْ

يعٍت: ا١تاؿ كاٞتاه يفسداف دين اإلنساف أكثر من إفساد أرسبل ُب غنم بأفسد ٢تا من حرص ا١ترء على ا١تاؿ كالشرؼ لدينو( 
 الذئب اٞتائع للغنم؛ كىذه مسألة مهمة .

 ( . أىٍف رىآهي اٍستػىٍغٌتى كقد قاؿ تعأب )
ي الًَّذينى كىفىريكا ًمٍن قػىٍومً أف أغلب أتباع األنبياء ىم الفقراء ، كما قاؿ تعأب عن قـو نوح )اٟتديث دليل على  -ٓ ًو مىا نػىرىاؾى فػىقىاؿى اٍلمىؤلى

 ( . ًإالَّ بىشىران ًمثٍػلىنىا كىمىا نػىرىاؾى اتػَّبػىعىكى ًإالَّ الًَّذينى ىيٍم أىرىاًذلينىا بىاًدمى الرٍَّأمً 
كالشرؼ كاٞتاه يقولوف : لو كاف ُب ىذا الدين  إٔب أف من حكمة ذلك فتنة بعض الناس ببعض فإف أىل ا١تكانةتعأب أشار  كقد

ا كىكىذىًلكى فػىتػىنَّا بػىٍعضىهيٍم بًبػىٍعضو لًيػىقيوليوا أىىىؤيالًء مىنَّ اللَّوي عىلىٍيًهٍم ًمٍن بػىٍيًننى ) منهم بكل خَت كما قاؿ  ؤالء ألنا أحقخَت ١تا سبقنا إليو ى
أىلىٍيسى اللَّوي ولو ) كقد رد اهلل قو٢تم ىنا بق، زعما منهم أهنم أحق با٠تَت منهم  إنكار منهم أف ٯتن اهلل على ىؤالء الضعفاء دكهنم( 

 كىقىاؿى الًَّذينى كىفىريكا لًلًَّذينى آمىنيوا لىٍو كىافى خىٍَتان مىا سىبػىقيونىا ًإلىٍيوً  ) أكضح ىذا ا١تعٌت ُب آيات أخر كقولو تعأب ين ( كقدبًأىٍعلىمى بًالشَّاًكرً 
. ) 

لىى عىلىٍيًهٍم آيىاتػينىا بػىيػّْنىاتو قىاؿى الًَّذينى  لو )كقو   يػٍره مىقىامان كىأىٍحسىني نىًديٌان   كىًإذىا تػيتػٍ  ( . كىفىريكا لًلًَّذينى آمىنيوا أىمُّ اٍلفىرًيقىٍُتً خى
 ضعفاء ا١تسلمُت اعتقدكا أهنم أكٔب منهم بكل خَت كأف أتباع الرسوؿ  كا١تعٌت : أهنم ١تا رأكا أنفسهم أحسن منازؿ كمتاعا من

لىهيٍم ًمٍن قػىٍرفو ىيٍم أىٍحسىني أىثىاثان كىرًٍئيان و ) ا بقولكرد اهلل افًتاءىم ىذ، لو كاف خَتا ما سبقوىم إليو   ( .كىكىٍم أىٍىلىٍكنىا قػىبػٍ
 قاؿ النوكم : كألف األشراؼ يأنفوف من تقدـ مثلهم عليهم ، كالضعفاء ال يأنفوف فيسرعوف إٔب االنقياد كاتباع اٟتق .

 تد .أف اإلٯتاف إذا كقر ُب القلب فإف صاحبو ال ير اٟتديث دليل على  -ٔ
 اٟتديث دليل على أف ا٠توؼ على النفس ٯتنع من اتباع اٟتق . -ٕ
اٟتديث دليل أف الرسل تبعث ُب أفضل أنساب قومها ، قاؿ النوكم : قيل اٟتكمة ُب ذلك أنو أبعد من انتحالو الباطل كأقرب  -ٖ

 إٔب انقياد الناس لو .
 اٟتديث دليل على أف سنة اهلل ُب أنبيائو كأتباعو ىي االبتبلء . -ٗ
 أف اهلل ميز األنبياء باألخبلؽ كالصدؽ كالعفاؼ كالوفاء كالصبلة كأداء األمانة .اٟتديث دليل على  -َُ

خلقهم فقد  ١تا علم من علمو األزٕب ْتسن إالاختارىم ا١تؤب جل ُب عبله ٟتمل رسالتو ،  بل ما فهم من أجود الناس خلقان ،
 فاصطفاهقلب ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم خَت قلوب العباد  العباد . فوجدقلوب  ُبإف اهلل نظر نو : قاؿ ابن مسعود رضي اهلل ع

قوؿ :   ٕتد أفضل من بل الصديقة عائشة بنت الصديق عندما أرادت أف تصف خلق القرآف ْتثت فلم ،و بتعثو برسالتالنفسو ف
 ف .خلقو القرآ كاف

عليو ) جلى كتتضح ُب قوؿ النيب صلوات ريب كسبلمو كتتاٟتديث دليل على أف دعوة الرسل ىي الدعوة إٔب مكاـر األخبلؽ ،  -ُُ
 ؽ ( ركاه أٛتد .أل٘تم مكاـر األخبل بعثت إ٪تا

 اٟتديث دليل على فضل الصدؽ . -ُِ
كا كىلىقىٍد بػىعىثٍػنىا ًُب كيلّْ أيمَّةو رىسيوالن أىًف اٍعبيدي اٟتديث دليل على أف دعوة الرسل ٚتيعا ىي عبادة اهلل كترؾ ما سواه ، كما قاؿ تعأب ) -ُّ

 ( . اللَّوى كىاٍجتىًنبيوا الطَّاغيوتى 
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ٍلنىا ًمٍن قػىٍبًلكى ًمٍن رىسيوؿو ًإالَّ نيوًحي ًإلىٍيًو أىنَّوي ال ًإلىوى ًإالَّ أىنىا فىاٍعبيديكفً كقاؿ تعأب )  ( . كىمىا أىٍرسى
يػىٍهًدينً .  تػىٍعبيديكفى كىًإٍذ قىاؿى ًإبٍػرىاًىيمي أًلىبًيًو كىقػىٍوًمًو ًإنًٍَّت بػىرىاءه ٦تَّا كقاؿ تعأب )  ( . ًإالَّ الًَّذم فىطىرى٘ب فىًإنَّوي سى

 ( . اٍعبيديكا اللَّوى مىا لىكيٍم ًمٍن ًإلىوو غىيػٍريهي أىفىبل تػىتػَّقيوفى ككاف كل نيب يقوؿ لقومو )
 وؿ اٞتمهور .اٟتديث دليل على عظم منزلة كمكانة الصبلة ، حيث فرضت ٔتكة قبل ا٢تجرة ، قيل قبلها بثبلث سنُت كىو ق -ُْ
اٟتديث دليل على مشركعية قوؿ : أما بعد ، ُب ا٠تطب كالكتب ، كيؤتى ّٔا عند الدخوؿ ُب ا١توضوع ، كأما قوؿ من قاؿ :  -ُٓ

 يؤتى ّٔا لبلنتقاؿ من موضوع إٔب موضوع آخر فقوؿ ضعيف .
: أسلم تسلم، ُب هناية االختصار  ولو اٟتديث دليل على استحباب الببلغة كاإل٬تاز كٖترم األلفاظ اٞتزلة ُب ا١تكاتبة، فإف ق -ُٔ

 كغاية من اإل٬تاز كالببلغة كٚتع ا١تعا٘ب .
 قاؿ النوكم : قاؿ العلماء : ىذا الذم قالو ىرقل أخذه من الكتب القدٯتة ففي التوراة ىذا أك ٨توه من عبلمات رسوؿ اهلل  -ُٕ

 فعرفو بالعبلمات . ىكذا قاؿ ا١تازرم .
راد ىذا ا٠ترب ا١تشعر بتقوية خرب ا١تنجم ، كاالعتماد على ما يدؿ عليو أحكامهم ؟ كأجيب : إف قيل : كيف سوغ البخارم إي -ُٖ

جاءت من كل طريق، كعلى لساف كل فريق من كاىن أك منجم  بأنو ٓب يقصد ذلك ، بل قصد أف يبُت أف البشارات بالنيب 
 ٤تق أك مبطل ، إنسي أك جٍت . ] العيٍت [ .

كعبلماتو كاف معلومان ألىل الكتاب علمان قطعيان ، كإ٪تا ترؾ اإلٯتاف من تركو منهم  لرسوؿ اٟتديث دليل على أف صدؽ ا -ُٗ
 عنادان كحسدان أك خوفان على فوات مناصبهم ُب الدنيا .

ُب سؤاؿ ىرقل عن الغدر ، ألف من طلب الرئاسة كالدنيا خاصة ٓب يسأؿ عن أم طريق كصل إليها ، كمن طلب شرؼ اآلخرة  -َِ
 يدخل فيما يعاب عليو كال فيما يأٍب فيو .كالدنيا ٓب 

 أف الرسل تبتلى ليعظم ٢تا األجر ك١تن اتبعها . -ُِ

فيو أف أتباع الرسل ىم  (الرُّسيًل كىسىأىٍلتيكى أىٍشرىاؼي النَّاًس اتػَّبػىعيوهي أىـٍ ضيعىفىاؤيىيٍم فىذىكىٍرتى أىفَّ ضيعىفىاءىىيمي اتػَّبػىعيوهي ، كىىيٍم أىتٍػبىاعي  قولو ) -ِِ
 اء كما تقدـ .الضعف

أكجو االتفاؽ بُت رسل اهلل عليهم الصبلة كالسبلـ ُب القرآف الكرٙب ، كسوؼ أذكر بعض ىذه كقد ٚتع بعض طبلب العلم 
 األكجو :

 الدعوة إلى توحيد اهلل كإخالص العبادة لو . 
 ( . كىاٍجتىًنبيوٍا الطَّاغيوتى كىلىقىٍد بػىعىثٍػنىا ُب كيلّْ أيمَّةو رَّسيوالن أىًف اٍعبيديكٍا الٌلوى قاؿ تعأب )

 اتفقوا على بقية أركاف اإلسالـ . 
ًة كىًإيتىاء الزَّكىاًة كىكىانيوا لىنىا عىاًبًدينى قاؿ تعأب )   ـى الصَّبلى نىا ًإلىٍيًهٍم ًفٍعلى ا٠تٍىيػٍرىاًت كىًإقىا يػٍ  ( .كىأىٍكحى

ًة كقاؿ تعأب عن إٝتاعيل )  ( .كىالزَّكىاًة كىكىافى ًعندى رىبًّْو مىٍرًضٌيان كىكىافى يىٍأميري أىٍىلىوي بًالصَّبلى
 ( .رىبّْ اٍجعىٍلًٍت ميًقيمى الصَّبلىًة كقاؿ تعأب عن إبراىيم )

لىةن كقاؿ تعأب عن موسى كىاركف ) نىا ًإٔبى ميوسىى كىأىًخيًو أىف تػىبػىوَّءىا لًقىٍوًمكيمىا ٔتًٍصرى بػيييوتان كىاٍجعىليوٍا بػيييوتىكيٍم ًقبػٍ يػٍ  ( .كىأىًقيميوٍا الصَّبلىةى  كىأىٍكحى
ـي كىمىا كيًتبى عىلىى الًَّذينى ًمن قػىٍبًلكيٍم لىعىلَّكيٍم تػىتػَّقيو كقاؿ تعأب )    ( . فيىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوٍا كيًتبى عىلىٍيكيمي الصّْيىا

 ( .ى كيلّْ ضىاًمرو يىٍأًتُتى ًمن كيلّْ فىجٍّ عىًميقو كىأىذّْف ُب النَّاًس بًاٟتٍىجّْ يىٍأتيوؾى رًجىاالن كىعىلى كقاؿ تعأب عن إبراىيم )
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 خوفهم من الذنوب كشدة تعظيمهم ألمير ربهم : 
 ( .قىاالى رىبػَّنىا ظىلىٍمنىا أىنفيسىنىا كىًإف ٓبٍَّ تػىٍغًفٍر لىنىا كىتػىٍرٛتىٍنىا لىنىكيونىنَّ ًمنى ا٠تٍىاًسرًينى قاؿ تعأب عن أبينا آدـ كزكجو )

 ( . قىاؿى رىبّْ ًإ٘بّْ ظىلىٍمتي نػىٍفًسي فىاٍغًفٍر ٕب فػىغىفىرى لىوي ًإنَّوي ىيوى اٍلغىفيوري الرًَّحيمكقاؿ تعأب عن موسى ) 
ػاًت أىف الَّ ًإلىػكقاؿ تعأب عن يػونس ) وى ًإالَّ أىنػتى سيػٍبحىانىكى ًإ٘بّْ  كىذىا النُّػوًف ًإذ ذَّىىػبى ميغىاًضػبان فىظىػنَّ أىف لَّػن نػٍَّقػًدرى عىلىٍيػًو فػىنىػادىل ُب الظُّليمى

 ( .كينتي ًمنى الظَّاًلًمُتى 
 مع عظيم ثقتهم باهلل بوعد اهلل كنصره إال أنهم بشر من البشر تمر عليهم حاالت قد يستبطئوف النصر . 

 ( .ا فػىنيجّْيى مىن نَّشىاء كىالى يػيرىدُّ بىٍأسينىا عىًن اٍلقىٍوـً اٍلميٍجرًًمُتى حىىتَّ ًإذىا اٍستػىٍيأىسى الرُّسيلي كىظىنُّوٍا أىنػَّهيٍم قىٍد كيًذبيوٍا جىاءىيٍم نىٍصرينى قاؿ تعأب )
يػىقيػوؿى الرَّسيػوؿي  اء كىالضَّرَّاء كىزيٍلزًليوٍا حىىتَّ أىـٍ حىًسٍبتيٍم أىف تىٍدخيليوٍا اٞتٍىنَّةى كىلىمَّا يىٍأًتكيم مَّثىلي الًَّذينى خىلىٍوٍا ًمن قػىٍبًلكيم مَّسَّتػٍهيمي اٍلبىٍأسى كقاؿ تعأب )

 ( .كىالًَّذينى آمىنيوٍا مىعىوي مىىتى نىٍصري الٌلًو أىال ًإفَّ نىٍصرى الٌلًو قىرًيبه 
 اتفاقهم على سنة الزكاج كطلب الذرية . 

ٍلنىا ريسيبلن مّْن قػىٍبًلكى كىجىعىٍلنىا ٢تىيٍم أىٍزكىاجان كىذيرّْيَّةن قاؿ تعأب )  ( .كىلىقىٍد أىٍرسى
 الذم ال علم لهم بو .عدـ الخوض في  

 ( .يػىٍوـى ٬تىٍمىعي الٌلوي الرُّسيلى فػىيػىقيوؿي مىاذىا أيًجٍبتيٍم قىاليوٍا الى ًعٍلمى لىنىا ًإنَّكى أىنتى عىبلَّـي اٍلغيييوًب قاؿ تعأب ) 
 ( .الَّ تػىٍغًفٍر ٕب كىتػىٍرٛتىًٍٍت أىكين مّْنى ا٠تٍىاًسرًينى قىاؿى رىبّْ ًإ٘بّْ أىعيوذي ًبكى أىٍف أىٍسأىلىكى مىا لىٍيسى ٕب ًبًو ًعٍلمه كىإً كقاؿ تعأب عن نوح ) 

 ( .قىاؿى سيٍبحىانىكى مىا يىكيوفي ٕب أىٍف أىقيوؿى مىا لىٍيسى ٕب ًْتىقٍّ كقاؿ تعأب عن عيسى ) 
 إنهم ال يأخذكف أجرا على تبليغ الرسالة . 

 ( .ٍم عىلىٍيًو مىاالن ًإٍف أىٍجرًمى ًإالَّ عىلىى الٌلًو كىيىا قػىٍوـً ال أىٍسأىليكي قاؿ تعأب عن نوح أنو قاؿ لقومو )
 ( .قيٍل مىا أىٍسأىليكيٍم عىلىٍيًو ًمٍن أىٍجرو ًإالَّ مىن شىاء أىف يػىتًَّخذى ًإٔبى رىبًّْو سىًبيبلن كقاؿ تعأب عن نبينا )

 ( .كىمىا أىٍسأىليكيٍم عىلىٍيًو ًمٍن أىٍجرو ًإٍف أىٍجرًمى ًإالَّ عىلىى رىبّْ اٍلعىالىًمُتى كُب سورة الشعراء كل نيب يقوؿ لقومو )
 حزنهم ككماؿ شفقتهم على أممهم كحزنهم بسبب تكذيبهم لهم . 

 ( .كىلىمَّا رىجىعى ميوسىى ًإٔبى قػىٍوًمًو غىٍضبىافى أىًسفان قاؿ تعأب عن موسى )
ا اٟتٍىًديًث أىسىفان ) كقاؿ تعأب لنبيو ٤تمد   ( .فػىلىعىلَّكى بىاًخعه نػٍَّفسىكى عىلىى آثىارًًىٍم ًإف ٓبٍَّ يػيٍؤًمنيوا ًّٔىذى

 ( .٬تىٍحىديكفى قىٍد نػىٍعلىمي ًإنَّوي لىيىٍحزينيكى الًَّذم يػىقيوليوفى فىًإنػَّهيٍم الى ييكىذّْبيونىكى كىلىًكنَّ الظَّاًلًمُتى ًبآيىاًت الٌلًو كقاؿ تعأب )
 اكهم في حصوؿ األذل من أقوامهم .اشتر  

بيوٍا كىأيكذيكٍا حىىتَّ أىتىاىيٍم نىٍصرينىا قاؿ تعأب )  ( .كىلىقىٍد كيذّْبىٍت ريسيله مّْن قػىٍبًلكى فىصىبػىريكٍا عىلىى مىا كيذّْ
 ( .كىانيوٍا ًبًو يىٍستػىٍهزًئيوفى   كىلىقىًد اٍستػيٍهزًئى ًبريسيلو مّْن قػىٍبًلكى فىحىاؽى بًالًَّذينى سىًخريكٍا ًمنػٍهيم مَّاكقاؿ تعأب )

 ال يبعث نبي إال كمعو آية تدؿ على صدقو . 
ػافى ا مىا ًمنى األىنًٍبيىاًء ًمٍن نىػيبٍّ ) قىاؿى  عىٍن أىىًب ىيرىيٍػرىةى أىفَّ رىسيوؿى اللًَّو  ػري كىًإ٪تَّىػا كى  ملَّػذً ًإالَّ قىػٍد أيٍعًطػىى ًمػنى اآليىػاًت مىػا ًمثٍػليػوي آمىػنى عىلىٍيػًو اٍلبىشى

 ( متفق علو .أيكتًيتي كىٍحيان أىٍكحىى اللَّوي ًإٔبىَّ فىأىٍرجيو أىٍف أىكيوفى أىٍكثػىرىىيٍم تىاًبعان يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة 
 كجود أعداء لدعوتهم . 

 ( .غيريكران  كىكىذىًلكى جىعىٍلنىا ًلكيلّْ ًنيبٍّ عىديٌكان شىيىاًطُتى اإًلنًس كىاٞتًٍنّْ ييوًحي بػىٍعضيهيٍم ًإٔبى بػىٍعضو زيٍخريؼى اٍلقىٍوؿً قاؿ تعأب )
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 تأييد اهلل لهم . 
ٍلنىا ُب قػىٍريىةو مّْن نَّيبٍّ ًإالَّ أىخىٍذنىا أىٍىلىهىا بًاٍلبىٍأسىاء كى قاؿ تعأب )  ( .الضَّرَّاء لىعىلَّهيٍم يىضَّرَّعيوفى كىمىا أىٍرسى

نىا نينًج اٍلميٍؤًمًنُتى كقاؿ تعأب )  ( .ٍبيَّ نػينىجّْي ريسيلىنىا كىالًَّذينى آمىنيوٍا كىذىًلكى حىٌقان عىلىيػٍ
نٍػيىا كىيػىٍوـى يػىقيوـي اأٍلى كقاؿ تعأب )  ( .ٍشهىادي ًإنَّا لىنىنصيري ريسيلىنىا كىالًَّذينى آمىنيوا ُب اٟتٍىيىاًة الدُّ

 أشرؼ ما يوصف بو أنبياء اهلل ىو كونهم عبيد هلل . 
 ( .ذيرّْيَّةى مىٍن ٛتىىٍلنىا مىعى نيوحو ًإنَّوي كىافى عىٍبدان شىكيوران قاؿ تعأب عن نوح )

 .( كىاذٍكيٍر ًعبىادىنىا إبٍػرىاًىيمى كىًإٍسحىاؽى كىيػىٍعقيوبى أيٍكٕب اأٍلىٍيًدم كىاأٍلىٍبصىاًر كقاؿ تعأب )
 ( .ًإٍف ىيوى ًإالَّ عىٍبده أىنٍػعىٍمنىا عىلىٍيًو كىجىعىٍلنىاهي مىثىبلن لّْبىًٍت ًإٍسرىائًيلى كقاؿ تعأب عن عيسى )

 ككصف اهلل نبينا ٤تمد بالعبودية ُب مواضع :
 ( . اٟتٍىرىاـً ًإٔبى اٍلمىٍسًجًد األىٍقصىى الًَّذم بىارىٍكنىا حىٍولىوي سيٍبحىافى الًَّذم أىٍسرىل ًبعىٍبًدًه لىٍيبلن مّْنى اٍلمىٍسًجًد قاؿ تعأب ) في مقاـ اإلسراء

 ( . كىًإف كينتيٍم ُب رىٍيبو ٦تَّّْا نػىزٍَّلنىا عىلىى عىٍبًدنىا فىٍأتيواٍ ًبسيورىةو مّْن مٍّْثًلوً ) كفي مقاـ التحدم
ـى عىٍبدي اللًَّو يىٍدعيوهي كىاديكا يىكيونيوفى عىلىٍيًو لًبىدان ) كفي مقاـ الدعوة  ( .كىأىنَّوي لىمَّا قىا

 أف اهلل كصفهم بعبادة الشكر . 
 ( .ذيرّْيَّةى مىٍن ٛتىىٍلنىا مىعى نيوحو ًإنَّوي كىافى عىٍبدان شىكيوران قاؿ تعأب عن نوح )

ىنٍػعيًمًو كقاؿ تعأب عن إبراىيم )  ( .شىاًكران ألّْ
 ( .االىٌب كىًبكىبلىًمي فىخيٍذ مىا آتػىٍيتيكى كىكين مّْنى الشَّاًكرًينى ػقىاؿى يىا ميوسىى ًإ٘بّْ اٍصطىفىٍيتيكى عىلىى النَّاًس ًبرًسى كقاؿ تعأب )

 ( .بىًل اللَّوى فىاٍعبيٍد كىكين مٍّْن الشَّاًكرًينى ) كقاؿ تعأب لنبيو 
 عامة أتباعهم من الضعفاء . 

ابن عباس ) أف ىرقل سأؿ أبػو سػفياف : فأشػراؼ النػاس يتبعونػو أـ ضػعفاؤىم ؟ فقلػت : بػل ضػعفاؤىم ، قػاؿ : كما ُب حديث 
 ىم أتباع الرسل ( .

 ( .كىمىا نػىرىاؾى اتػَّبػىعىكى ًإالَّ الًَّذينى ىيٍم أىرىاًذلينىا بىاًدمى الرٍَّأًم كقاؿ تعأب عن قـو نوح أهنم قالوا لو )
 ( . ا اٍلقىٍوـى الًَّذينى كىانيوٍا ييٍستىٍضعىفيوفى مىشىارًؽى األىٍرًض كىمىغىارًبػىهىا الَّيًت بىارىٍكنىا ًفيهىاكىأىٍكرىثٍػنى كقاؿ تعأب )

ػٍن آمىػنى ًمػنػٍهيٍم أىتػىعٍ كقاؿ تعأب عن قـو صاّب أهنم قالوا لو ) لىميػوفى أىفَّ صىػاًٟتان قىاؿى اٍلمىؤلي الًَّذينى اٍستىٍكبػىريكٍا ًمن قػىٍوًمػًو لًلَّػًذينى اٍستيٍضػًعفيوٍا ًلمى
 ف ( .مٍُّرسىله مّْن رَّبًّْو قىاليوٍا ًإنَّا ٔتىا أيٍرًسلى ًبًو ميٍؤًمنيو 

 اتفاقهم على الوصية على اإلسالـ حياة كمماتا كالدعاء بو . 
 ( .ٍسًلمىةن لَّكى رىبػَّنىا كىاٍجعىٍلنىا ميٍسًلمىٍُتً لىكى كىًمن ذيرّْيًَّتنىا أيمَّةن مُّ قاؿ تعأب عن إبراىيم كإٝتاعيل )

 ( .وتينَّ إىالَّ كىأىنتيم مٍُّسًلميوفى ػكىكىصَّى ًّٔىا ًإبٍػرىاًىيمي بىًنيًو كىيػىٍعقيوبي يىا بىًٍتَّ ًإفَّ الٌلوى اٍصطىفىى لىكيمي الدّْينى فىبلى ٘تىي كقاؿ تعأب )
 ( .تػىوىفًٍَّت ميٍسًلمان كىأىٍٟتًٍقًٍت بًالصَّاًٟتًُتى كقاؿ تعأب عن يوسف )

 ) ىذه الفائدة ًب نقلها من ملتقى أىل التفسَت ( كفقهم اهلل تعأب لكل خَت . 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 كتاب اإًليماف

. قىاؿى اللَّوي تػىعىالىى )لًيػىٍزدىاديكا ًإيمىانان مىعى ًإيمىانًًهٍم(. قيصي ٍكا )كىزًٍدنىاىيٍم ىيدنل(  كىىيوى قػىٍوؿه كىًفٍعله ، كىيىزًيدي كىيػىنػٍ )كىيىزًيدي اللَّوي الًَّذينى اٍىتىدى
ٍكا زىادىىيٍم ىيدنل كىآتىاىيٍم تػىٍقوىاىيٍم( )كىيػىٍزدىادى الًَّذينى آمىنيوا ًإيمىانان( كىقػىٍوليوي ) أىيُّكيٍم زىادىٍتوي ىىًذًه ًإيمىانان فىأىمَّا الًَّذينى ىيدنل( )كىالًَّذينى اٍىتىدى

كىقػىٍوليوي تػىعىالىى )كىمىا زىادىىيٍم ًإالَّ ًإيمىانان كىتىٍسًليمان( . كىاٍلحيبُّ  قػىٍوليوي جىلَّ ًذٍكريهي )فىاٍخشىٍوىيٍم فػىزىادىىيٍم ًإيمىانان(.آمىنيوا فػىزىادىتٍػهيٍم ًإيمىانان(. كى 
عىًدل  ًإفَّ ًلإًليمىاًف فػىرىاًئضى كىشىرىاًئعى كىحيديكدان  اللًَّو ًمنى اإًليمىاًف . كىكىتىبى عيمىري ٍبني عىٍبًد اٍلعىزًيًز ًإلىى عىًدلّْ ٍبنً  ياللًَّو كىاٍلبػيٍغضي فً  يفً 

ٍش فىسىأيبػىيػّْنػيهىا لىكيٍم حىتَّى تػىٍعمىليوا كىسينىنان، فىمىًن اٍستىٍكمىلىهىا اٍستىٍكمىلى اإًليمىافى، كىمىٍن لىٍم يىٍستىٍكًمٍلهىا لىٍم يىٍستىٍكًمًل اإًليمىافى، فىًإٍف أىعً 
ًإٍف أىميٍت فىمى  . كىقىاؿى ًإبٍػرىاًىيمي )كىلىًكٍن لًيىٍطمىًئنَّ قػىٍلبً ًبهىا، كى ( . كىقىاؿى ميعىاذه اٍجًلٍس بًنىا نػيٍؤًمٍن سىاعىةن. يا أىنىا عىلىى صيٍحبىًتكيٍم ًبحىرًيصو

ليغي اٍلعىٍبدي حىًقيقىةى التػَّ  الصٍَّدًر . كىقىاؿى  يٍقوىل حىتَّى يىدىعى مىا حىاؾى فً كىقىاؿى اٍبني مىٍسعيودو اٍليىًقيني اإًليمىافي كيلُّوي . كىقىاؿى اٍبني عيمىرى الى يػىبػٍ
هىا ًإيَّاهي ًدينان كىاًحدان . كىقىاؿى اٍبني عىبَّاسو )ًشٍرعىةن كىًمنػٍ نىاؾى يىا ميحىمَّدي كى  جان( سىًبيالن كىسينَّةن .ميجىاًىده )شىرىعى لىكيٍم( أىٍكصىيػٍ

--------- 
 وؿ باللساف ، كعمل باألركاف ، كعقد باٞتناف يزيد بالطاعة كينقص با١تعصية .من عقيدة أىل السنة كاٞتماعة أف اإلٯتاف ق

كقد حكى اتفاؽ السلف على أف اإلٯتاف اعتقاد كقوؿ كعمل ، غَت كاحد من أىل العلم ، كالشافعي كأٛتد كالبخارم كابن عبد 
 الرب كالبغوم .
 ال إلو إال اهلل ، كالذكر ، كقراءة القرآف . مثاؿ القوؿ :

 : الركوع . مثاؿ العمل
 اإلٯتاف باهلل كمبلئكتو ككتبو كغَت ذلك ٦تا ٬تب اعتقاده . مثاؿ العقد :

 الدليل على أف اإلٯتاف قوؿ كعمل كاعتقاد .
 قوؿ باللساف : األدلة :

نىا قولو تعأب )  ... ( .قيوليوا آمىنَّا بًاللًَّو كىمىا أيٍنزًؿى ًإلىيػٍ
 متفق عليو  ىت يقولوا : ال إلو إال اهلل ، فإذا قالوىا عصموا مٍت دماءىم كأموا٢تم إال ْتقها ( ) أمرت أف أقاتل الناس ح كقاؿ 

 عمل الجوارح : األدلة :
 ... ( .كىمىا كىافى اللَّوي لًييًضيعى ًإٯتىانىكيٍم قاؿ تعأب ) 

اؿ على القبلة قبل أف ٖتوؿ كقتلوا ، ثبت ُب سبب نزكؿ ىذه اآلية كما جاء ُب حديث الرباء الطويل كُب آخره ) أنو مات رج 
 فلم ندًر ما نقوؿ فيهم ، فأنزؿ اهلل : كما كاف اهلل ليضيع إٯتانكم ( يعٍت صبلتكم .

 فثبت أف الصبلة إٯتاف ، كقد بوب البخارم باب ) الصبلة من اإلٯتاف ( .
و إال اهلل ، كأدناىا إماطة األذل عن الطريق كاٟتديث الذم سيذكره ا١تصنف ) اإلٯتاف بضع كسبعوف شعبة أعبلىا شهادة أف ال إل

 ،كاٟتياء شعبة من اإلٯتاف ( متفق عليو .
 قاؿ ابن مندىه ) فجعل اإلٯتاف شعبان بعضها باللساف كالشفتُت ، كبعضها بالقلب ، كبعضها بسائر اٞتوارح ( .

 ( . الدّْينى حينػىفىاءى كىييًقيميوا الصَّبلةى كىيػيٍؤتيوا الزَّكىاةى كىذىًلكى ًديني اٍلقىيّْمىةً كىمىا أيًمريكا ًإالَّ لًيػىٍعبيديكا اللَّوى ٥تيًٍلًصُتى لىوي كقاؿ تعأب ) 
 فجعل اإلخبلص كالصبلة كالزكاة من الدين .
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كخالف أىل السنة أىل اإلرجاء فقالوا  : اإلٯتاف ٣ترد ا١تعرفة ُب القلب كىذا قوؿ اٞتهمية ] كىذا من أخبث األقواؿ [ كعلى ىذا 
 قوؿ يكوف إبليس مؤمنان ألنو عرؼ ربو ] قاؿ رب ٔتا أغويتٍت [ .ال

كقاؿ بعضهم : إف اإلٯتاف ىو تصديق بالقلب كنطق باللساف ، كىؤالء ىم مرجئة الفقهاء  كمنهم اٟتنفية ، كىؤالء ال ٬تعلوف 
 األعماؿ من اإلٯتاف .

كيرد على طائفتُت ك٫تا : ا٠توارج الذين يقولوف بكفر فاعل كالبخارم ُب كتاب اإلٯتاف ىذا سيبُت مذىب أىل السنة كاٞتماعة ، 
 الكبَتة ، كا١ترجئة الذين يقولوف اإلٯتاف نطق باللساف كتصديق بالقلب .

ـي عىلىى خىٍمسو شىهىادىًة أىٍف الى ًإلىوى ًإالَّ اللَّوي كى  يى بينً  ) قىاؿى رىسيوؿي اللًَّو  : قىاؿى    عىًن اٍبًن عيمىرى  - ٖ أىفَّ ميحىمَّدان رىسيوؿي اإًلٍسالى
ًإيتىاًء الزَّكىاًة ، كىاٍلحىجّْ ، كىصىٍوـً رىمىضىافى  ًإقىاـً الصَّالىًة ، كى  ( .اللًَّو ، كى

 [ .ُُْ] ـ : 
---------- 

( ىو عبد اهلل بن عمر بن ا٠تطاب العدكم ، أبو عبد الرٛتن ، الفقيو ، أحد األعبلـ ُب العلم كالعمل ، أسلم عىًن اٍبًن عيمىرى )
 ( ىػ  ّٕ، مات ُب مكة سنة )  صغَتان مع أبيو عمر 

 ( أم : أقيم . بني)  
 : ا١تراد ىنا الدين .          اإلسبلـ( أم دعائم  ) خمس

 ( اإلتياف ّٔا كا١تداكمة عليها .            إقامة الصالة) 
قيل :  ٝتي شهر رمضاف بذلك : ( الصـو اإلمساؾ عن ا١تفطرات من طلوع الفجر إٔب غركب الشمس بنية . صـو رمضاف) 

 :  ألف فرضو كاف ُب يـو حار . كقيلألف الذنوب ترمض فيو ، أم ٖتًتؽ ، 
 أنكر كاحدان منها فليس ٔتسلم . أف اإلسبلـ بٍت على ىذه األركاف ا٠تمس ، فمن -ُ

: أف اإلسبلـ بٍت على ىذه ا٠تمس ، ٜتس كاألركاف كالدعائم لبنيانو ، كا١تقصود ٘تثيل اإلسبلـ ببنيانو ،  كمعنى الحديث
 كدعائمو ىذه ا٠تمس ، فبل يثبت البنياف بدكهنا .

 . ا١تقصود باإلسبلـ ىنا اإلسبلـ ا٠تاص الذم بعث بو ٤تمد  -ِ
 ُب الكتاب كالسنة لو إطبلقاف :ألف اإلسبلـ 

 : اإلسبلـ العاـ . اإلطالؽ األكؿ
 ( . كىلىوي أىٍسلىمى مىٍن ُب السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض طىٍوعان كىكىٍرىان كىًإلىٍيًو يػيٍرجىعيوفى كما قاؿ تعأب ) 

ًنيفان ميٍسًلممىا كىافى ًإبٍػرىاًىيمي يػىهيوًديٌان كىال نىٍصرىانًٌيان كىلىًكٍن كىافى كقاؿ تعأب )   ان ( .حى
 .. ( .ىيوى ٝتىَّاكيمي اٍلميٍسًلًمُتى ًمٍن قػىٍبلي كقاؿ سبحانو ) 

 فا١تقصود باإلسبلـ ىنا اإلسبلـ العاـ الذم يفسر بأنو: االستسبلـ  هلل بالتوحيد كاالنقياد لو بالطاعة كالرباءة من الشرؾ كأىلو.
 : اإلسبلـ ا٠تاص . اإلطالؽ الثاني

 ، كىو الذم إذا أطلق ٓب يقصد إال ىو على كجو ا٠تصوص . و ٤تمد كىو الذم بعث ب
 . فا١تقصود بقولو ) بٍت اإلسبلـ .. ( يعٍت اإلسبلـ ا٠تاص الذم جاء بو نبينا ٤تمد 

 ٢تا ُب ىذا اٟتديث . أف أركاف اإلسبلـ ترتيبها باأل٫تية على حسب ترتيب النيب  -ّ

 أف الشهادتُت أىم أركاف اإلسبلـ . -ْ
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 هادة أف ال إلو إال اهلل : أم ال معبود ْتق إال اهلل .معٌت ش -ٓ

كمعٌت شهادة أف ٤تمدان رسوؿ اهلل : طاعتو فيما أمر ، كتصديقو فيما أخرب ، كاجتناب ما هنى عنو كزجر ، كأال يعبد اهلل إال ٔتا 
 شرع .

 أف اإلنساف ال يدخل باإلسبلـ إال بالشهادتُت . -ٔ

ليمن ) ... فليكن أكؿ ما تدعوىم إليو شهادة أف ال إلو إال اهلل كأف ٤تمدان رسوؿ اهلل فإف ىم ١تعاذ ١تا بعثو إٔب ا كلذلك قاؿ 
 أطاعوؾ فأعلمهم أف اهلل افًتض عليهم ٜتس صلوات ُب اليـو كالليلة .. ( .

 أف الصبلة أعظم أركاف اإلسبلـ بعد الشهادتُت . -ٕ

١تعاذ كما ُب اٟتديث السابق ) .. فإف ىم أطاعوؾ لذلك فأعلمهم أف اهلل افًتض عليهم ٜتس صلوات ُب اليـو  كلذلك قاؿ 
 كالليلة ( .

 كجوب إيتاء الزكاة ١تستحقها ، كأف ذلك من أركاف اإلسبلـ . كالزكاة قرينة الصبلة ُب كثَت من ا١تواضع : -ٖ
 قاؿ تعأب ) كأقيموا الصبلة كآتوا الزكاة ( .

 ( .كىمىا أيًمريكا ًإالَّ لًيػىٍعبيديكا اللَّوى ٥تيًٍلًصُتى لىوي الدّْينى حينػىفىاءى كىييًقيميوا الصَّبلةى كىيػيٍؤتيوا الزَّكىاةى ؿ تعأب ) كقا
١تعاذ ) ... فإف ىم أطاعوؾ لذلك فأعلمهم أف اهلل افًتض عليهم ٜتس صلوات ... فإف ىم أطاعوؾ لذلك  كقاؿ النيب 

  افًتض عليهم صدقة تؤخذ ... ( . فأعلمهم أف اهلل
 كجوب صـو رمضاف . -ٗ
 كجوب اٟتج على ا١تستطيع . -َُ

 من أركاف اإلسبلـ ىل يكفر ؟  إذا ترؾ اإلنساف كاحدان  -ُُ

 نقوؿ : تارؾ أحد األركاف ال ٮتلو من حاالت :
 إال ّٔا . ألنو ال يصَت مسلمان ، أف يًتؾ الشهادتُت فبل ينطقها فهذا كافر كال خبلؼ ُب ىذا  األكلى :
 أف يًتؾ الصبلة فهذا فيو خبلؼ على قولُت ُب كفره :  الثانية :

 :: أنو يكفر كما ىو مذىب اإلماـ أٛتد ك غَته لؤلدلة الكثَتة  الراجحك 
 .) العهد الذم بيننا ك بينهم الصبلة فمن تركها فقد كفر (  الًتمذمكما عند   منها قوؿ الرسوؿ 

 ركاه مسلم .بُت الرجل ك الشرؾ ك الكفر ترؾ الصبلة ( )  كقولو 
 من األعماؿ تركو كفر غَت الصبلة( .  قاؿ: )ما كاف أصحاب ٤تمد يركف شيئان  ك عن عبد اهلل بن شقيق 

 : ككسبلن  أف يًتؾ الزكاة أك الصياـ أك اٟتج هتاكنان  الثالثة :
 : - ٫تا ركايتاف عن اإلماـ أٛتد -فهذا اختلف العلماء ُب كفره على قولُت  

 ك أقرّٔما أنو ال يكفر كلكنو مرتكب كبَتة من الذنوب يستحق عليها العقوبة الدنيوية ك األخركية .
 .صبلة( ) ما كاف أصحاب ٤تمد يركف شيئان من األعماؿ تركو كفر غَت ال السابق قاؿ ألثر عبد اهلل بن شقيق  

كاختار ، لقطع لو بالنار ان فلو كاف كافر  ( ُب تارؾ الزكاة كفيو ) حىت يرل سبيلو إما إٔب اٞتنة ك إما إٔب النار كٟتديث أيب ىريرة 
 .الشيخ ابن عثيمُت ىذا 

 فضل اإلحساف إٔب ا٠تلق . -ُِ
 فضل ا١تاؿ للرجل الصاّب حيث يعطي حقو كيصرؼ منو ُب كجوه ا٠تَت . -ُّ

(
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الشريعة اإلسبلمية بالفقراء كا١تساكُت ، حيث أمرت األغنياء بدفع جزء قليل من ما٢تم للفقراء ، كرتبت األجر الكبَت اىتماـ  -ُْ
 على من ساعد الفقراء كا١تساكُت .

 اٟترص على تزكية النفس ، ألف الزكاة تزكية للنفس كا١تاؿ . -ُٓ

 ٚتاىَت العلماء .جواز إطبلؽ ) رمضاف ( دكف إضافة لفظة ) شهر ( إليو كىذا مذىب  -ُٔ
 ك٦تا يدؿ على اٞتواز :

 ) إذا جاء رمضاف فتحت .. ( . قولو 
 ) ال تقدموا رمضاف بصـو يـو ... ( . كقولو 
 ) من صاـ رمضاف إٯتانان كاحتسابان ... ( . كقولو 

ىو كاجب ُب العمر مرة حكمة الشرع العظيمة ، ُب أف ىذه العبادات منها ما ىو كاجب يومي ، كمنها ما ىو سنوم كمنها ما  -ُٕ
 كاحدة .

 فائدة :
 سؤاؿ : لماذا لم يذكر الجهاد مع أف الجهاد من أفضل األعماؿ ؟

 :ألنو فرض كفاية كال يتعُت إال ُب بعض األحواؿ . الجواب
 سؤاؿ : ما كجو الحصر في ىذه الخمسة ؟

، أك فعلي كىو إما بد٘ب كىو الصبلة، أك  : بأف العبادة إما قولية كىي الشهادة، أك غَت قولية، فهي إما ترٍكيٌ  أجيب كىو الصـو
 مإب كىو الزكاة ، أك مركب منهما كىو اٟتج .

 سؤاؿ : لم يذكر اإليماف باألنبياء كالمالئكة عليهم السالـ كغير ذلك مما تضمنو سؤاؿ جبريل ؟
 فيما جاء بو ، فيستلـز ٚتيع ما ذيكر من ا١تعتقدات . : بأف ا١تراد بالشهادة تصديق الرسوؿ  أجيب

 باب أيميوًر اإًليمىاًف 
 ( .  اإًليمىافي ًبٍضعه كىًستُّوفى شيٍعبىةن ، كىاٍلحىيىاءي شيٍعبىةه ًمنى اإًليمىافً  )قىاؿى  عىًن النًَّبىّْ  عىٍن أىًبى ىيرىيٍػرىةى  -ٗ 

بػٍعيوفى أىٍك ًبٍضعه كىًستُّوفى شيٍعبىةن فىأىٍفضىليهىا قػىٍوؿي الى إًلىوى ًإالَّ اللَّوي كىأىٍدنىاىىا ًإمىاطىةي األىذىل عىنً اإًلٯتىافي ًبٍضعه  لفظ :، ب ّٓ] ـ :   الطَّرًيًق كىسى
 اف [ .كىاٟتٍىيىاءي شيٍعبىةه ًمنى اإًلٯتى 

---------- 
 ( لغة التصديق كشرعان : قوؿ باللساف كعمل باٞتوارح كاعتقاد باألركاف . ) اإليماف
 البضع : كىو من الثبلثة إٔب العشرة .) بضع ( 

 بالضم أم قطعة .  ) شعبة ( 
 خلق يبعث على فعل اٞتميل كترؾ القبيح . ) الحياء (

 ف . فجعل القوؿ كالعمل من اإلٯتاف .اٟتديث دليل على أف اإلٯتاف قوؿ باللساف كعمل باألركاف كاعتقاد باٞتنا -ُ
بػٍعيوفى أىٍك ًبٍضعه كىًستُّوفى شيٍعبىةن فىأىٍفضىليهىا قػىوٍ  فالقوؿ : ؿي الى ًإلىوى ًإالَّ اللَّوي ال إلو إال اهلل كما ُب ىذا اٟتديث عند مسلم )اإٍلًٯتىافي ًبٍضعه كىسى

ٯتىاًف (كىأىٍدنىاىىا ًإمىاطىةي اأٍلىذىل عىٍن الطَّرًيًق كىاٟتٍىيىا  .  ءي  شيٍعبىةه ًمٍن اإٍلً
 إماطة األذل عن الطريق ، كما ُب ركاية مسلم ) كأدناىا إماطة األذل عن الطريق ( . كالعمل :

 اٟتياء ، لقولو ) كاٟتياء شعبة من اإلٯتاف ( . كاالعتقاد :
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 الرد على ا١ترجئة ] القائلُت أف اإلٯتاف اعتقاد بالقلب [ . -ِ
 األعماؿ الصاٟتة .ينبغي معرفة مراتب  -ّ
 أف اإلٯتاف يتجزأ . -ْ
 أف اإلٯتاف يزيد كينقص . -ٓ
 كالحياء لو فضائل :فضل اٟتياء كأنو من اإلٯتاف . -ٔ

 : أنو من عبلمات اإلٯتاف . أكالن 
 ٟتديث الباب كٟتديث ابن عمر ) دعو فإف اٟتياء من اإلٯتاف ( . 

 : اٟتياء أّٔى زينة . ثانيان 
: ) ما كاف الفحش ُب شيء قط إال شانو ، كال كاف اٟتياء ُب شيء قط إال زانو ( ركاه  قاؿ : قاؿ رسوؿ اهلل  عن أنس 
 الًتمذم .

 : اٟتياء من صفات الرب . ثالثان 
 : ) إف اهلل تعأب حيي ستَت ٭تب اٟتياء كالسًت ( . ركاه أبو داكد  عن يعلى بن أمية قاؿ : قاؿ رسوؿ اهلل 

 ياء خلق ٭تبو اهلل .: اٟت رابعان 
 للحديث السابق .

 : اٟتياء خلق اإلسبلـ . خامسان 
 : ) إف لكل دين خلقان ، كخلق اإلسبلـ اٟتياء ( . ركاه مالك  عن زيد بن طلحة قاؿ : قاؿ رسوؿ اهلل 

 : اٟتياء خَت كلو . سادسان 
 ٟتديث عمراف ) اٟتياء خَت كلو ( ركاه مسلم .

 : اٟتياء مانع من فعل القبيح . سابعان 
 ) إذا ٓب تستح فاصنع ما شئت ( ركاه البخارم . لقولو 
  ، كىيىناؾ بعض األمور يكوف اٟتياء فيها مذمومان : 

 : اٟتياء ُب طلب العلم . أكالن 
 قالت عائشة : ) نعم النساء نساء األنصار ، ٓب ٯتنعهن اٟتياء أف يتفقهن ُب الدين ( . ركاه مسلم 

 .ال يناؿ العلم مستحي كال مستكرب :  اؿ مجاىدكق
 : عدـ قوؿ اٟتق كاٞتهر بو . ثانيان 

 ( . ًإفَّ اللَّوى ال يىٍستىٍحًيي أىٍف يىٍضًربى مىثىبلن مىا بػىعيوضىةن فىمىا فػىٍوقػىهىاقاؿ تعأب ) 
 . كال يقاؿ رب حياء ٯتنع من اٟتق ، أك فعل اٟتق ، ألف ذلك ليس شرعيان :  قاؿ ابن حجر

إ٪تا يريد بو ا٠تلق الذم ٭تث على فعل اٞتميل كترؾ القبيح ،  :  إف اٟتياء ا١تمدكح ُب كبلـ النيب  قاؿ ابن رجب رحمو اهلل
فأما الضعف كالعجز الذم يوجب التقصَت ُب شيء من حقوؽ اهلل أك حقوؽ عباده فليس ىو من اٟتياء فإ٪تا ىو ضعف كخور 

 كعجز كمهانة  .
 : كالحياء نوعاف

 : ما كاف خلقان كجبلة غَت مكتسب ، فهذا من أجل األخبلؽ اليت ٯتنحها اهلل العبد ك٬تبلو عليها . دىماأح
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: ) اٟتياء ال يأٌب إال ٓتَت ( فإنو يكف عن ارتكاب القبائح كدناءة األخبلؽ ك٭تث على استعماؿ مكاـر  ك٢تذا قاؿ النيب 
 األخبلؽ كمعاليها .

: ما كاف مكتسبان من معرفة اهلل كمعرفة عظمتو كقربو من عباده كاطبلعو عليهم ، فهذا من أعلى خصاؿ اإلٯتاف ، بل ىو  الثاني
 من أعلى درجات اإلحساف .

 من أقواؿ السلف في الحياء : 
 ، كطوؿ األمل .: ٜتس من عبلمات الشقوة: القسوة ُب القلب، كٚتود العُت، كقلة اٟتياء، كالرغبة ُب الدنيا قاؿ الفضيل
 :  إذا أراد اهلل بعبد ىبلكان نزع منو اٟتياء ، فإذا نزع منو اٟتياء ٓب تلقو إال مقيتان ٦تقتان  . قاؿ سليماف

 : إ٘ب ألغتسل ُب البيت ا١تظلم فما أقيم صليب حىت آخذ ثويب حياء من ريب . كقاؿ أبو موسى
 . أف من نزع منو اٟتياء فعل ما يشاء 

 قاؿ الشاعر :
 قٌل ماء الوجو قل حياؤه                       فبل خَت ُب كجو إذا قل ماؤه إذا

 حياءؾ فاحفظو عليك فإ٪تا                       يدؿ على كجو الكرٙب حياؤه
 باب المسلم من سلم المسلموف من لسانو كيده-ْ

وفى ًمٍن ًلسىانًًو كىيىًدًه ، كىاٍلميهىاًجري مىٍن ىىجىرى مىا ػًلمي مىٍن سىًلمى اٍلميٍسًلمي اٍلميسٍ ) قىاؿى   يّْ ٍن عىٍبًد اللًَّو ٍبًن عىٍمروك عىًن النَّبً ع -َُ
 . (نػىهىى اللَّوي عىٍنوي 

 دكف قولو : كا١تهاجر من ىجر ما هنى عنو [ . ُُٔ] مسلم : 
 باب : أم اإلسالـ أفضل-ٓ

 (مىٍن سىًلمى اٍلميٍسًلميوفى ًمٍن ًلسىانًًو كىيىًدًه  )اإًلٍسالىـً أىٍفضىلي قىاؿى  مُّ أى قىاليوا يىا رىسيوؿى اللًَّو ) قىاؿى  عىٍن أىًبى ميوسىى ك  -ُُ 
 [ . ِْ :] ـ   

---------- 
 ا١تراد بو ىنا ا١تسلم الكامل كليس ا١تراد نفي أصل اإلسبلـ . ) المسلم (
 ( من سب كشتم كلعن . ) من لسانو

 أم ضرب كبطش . ) كيد (
 من ٓب يؤذ مسلمان بقوؿ كال فعل ، كخىٌص اليد بالذكر ألف معظم األفعاؿ ّٔا . : معناه : قاؿ النوكم

 أم : ذكم اإلسبلـ أفضل ، كيؤيده ركاية مسلم ) أم ا١تسلمُت أفضل ( . ) أم اإلسالـ أفضل ( 
 ٖترٙب إيذاء ا١تسلمُت بأم نوع من أنواع األذل . -ُ

 ّٔما .كخص اٟتديث اللساف كاليد بالذكر ألف أكثر األفعاؿ 
 ك٦تا يدؿ على ٖترٙب إيذاء ا١تسلمُت :

 ( .نان كىالًَّذينى يػيٍؤذيكفى اٍلميٍؤًمًنُتى كىاٍلميٍؤًمنىاًت ًبغىٍَتً مىا اٍكتىسىبيوا فػىقىًد اٍحتىمىليوا بػيٍهتىانان كىًإٍٙتان مًُّبيقولو تعأب )
 .أف من عبلمات ا١تسلم الكامل أف يسلم الناس من إيذائو بأم نوع من األذل  -ِ
 أف إيذاء ا١تسلمُت من عبلمات نقص اإلٯتاف . -ّ

قولو ) سلم ا١تسلموف ( ذًٍكر ا١تسلمُت ىنا خرج ٥ترج الغالب ، ألف ٤تافظة ا١تسلم على كف األذل عن أخيو ا١تسلم أشد  -ْ
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 تأكيدان ، كإال فإف الكافر ا١تستأمن كا١تعاىد ُب بلدنا ٬تب كف األذل عنو .

 ظلمهم بشيء .كجوب العناية ْتقوؽ العباد كعدـ  -ٓ

 أف اإلٯتاف يزيد كينقص . -ٔ
 أف خصاؿ اإلسبلـ متفاكتة . -ٕ
 حرص الشريعة على ٛتاية حقوؽ الناس . -ٖ
 أف ا١تفيت ينظر ْتاؿ السائل ك٬تيبو ٔتا ينفعو . -ٗ

 فضل ىجر ما هنى اهلل عنو ، بل ىي من أفضل الطاعات . -َُ

 أف من ىجر ما هنى اهلل عنو عوضو اهلل كرزقو . -ُُ

ٍد ُب اأٍلىٍرًض ميرىاغىمان كىًثَتان كىسىعىةن كىمىٍن قاؿ تعأب ) ًبيًل اللًَّو ٬تًى ( كمن ذلك ا٢تجرة من بلد ال يستطيع أف يقيم فيها دينو، يػيهىاًجٍر ُب سى
 فإف ىذا من ىجرة ما هنى اهلل عنو .

ًقٌيان  كىأىٍعتىزًليكيٍم كىمىا تىٍدعيوفى ًمٍن ديكًف اللَّوً كإبراىيم ١تا ىاجر كترؾ قومو عوضو اهلل )  فػىلىمَّا .  كىأىٍدعيو رىيبّْ عىسىى أىالَّ أىكيوفى ًبديعىاًء رىيبّْ شى
نىا لىوي ًإٍسحىاؽى كىيػىٍعقيوبى كىكيبٌلن جىعىٍلنىا نىًبٌيان  بػٍ  ( . اٍعتػىزى٢تىيٍم كىمىا يػىٍعبيديكفى ًمٍن ديكًف اللًَّو كىىى

 : كا٢تجرة فضلها عظيم 
ٍد ُب اأٍلىٍرًض ميرىاغىمان كىًثَتان كىسىعىةن( . قاؿ تعأب )كىمىٍن يػيهىاًجٍر ُب سىًبيلً   اللًَّو ٬تًى

 ففي ىذه اآلية كعد اهلل تعأب أف من ىاجر ُب سبيلو سيجد أمرين :
 مراغمان كثَتان . أكلهما : 
 سعة . كثانيهما : 

٬تػػد ُب أرض ذلػػػك البلػػد مػػن ا٠تػػػَت كا١تػػراد بػػاألمر األكؿ كمػػا يقػػػوؿ الػػرازم : ) مراغمػػان ( كمػػػن يهػػاجر ُب سػػبيل اهلل إٔب بلػػػد آخػػر 
 كالنعمة ما يكوف سببان لرغم أنف أعدائو الذين كانوا معو ُب بلدتو األصلية .

 كا١تراد باألمر الثا٘ب ) سعة ( السعة ُب الرزؽ .
  أنواع : ّكىي 

 ) كا١تهاجر من ىجر ما هنى اهلل عنو ( . ىجرة ترؾ ا١تعاصي ، كما قاؿ  األكؿ :
 مفارقة الدار كالتحوؿ عنها ، كىذا لو صور أعظمها مفارقة بلد الشرؾ إٔب بلد اإلسبلـ . كالثاني :

 با١تتابعة .  كمن أعظم ا٢تجرة ىجرة القلوب: كىي ا٢تجرة العظيمة، كىي إٔب اهلل باإلخبلص كإٔب رسولو 
 و .أصل ا٢تجرة : ىجراف الشر كمباعدتو لطلب ا٠تَت ك٤تبتو كالرغبة  فيقاؿ ابن رجب : 

كا٢تجرة عند اإلطبلؽ ُب كتاب السنة إ٪تا تنصرؼ إٔب ىجراف بلد الشرؾ إٔب دار اإلسبلـ رغبة ُب تعلم اإلسبلـ كالعمل بو ، كإذا  
كاف كذلك فأصل ا٢تجرة : أف يهجر ما هناه اهلل عنو من ا١تعاصي ، فيدخل ُب ذلك ىجراف بلد الشرؾ رغبة ُب دار اإلسبلـ ، 

لشرؾ مع اإلصرار على ا١تعاصي ليس ّٔجرة تامة كاملة ، بل ا٢تجرة التامة الكاملة : ىجراف ما هنى اهلل كإال فمجرد ىجرة بلد ا
 عنو ، كمن ٚتلة ذلك : ىجراف بلد الشرؾ مع القدرة عليو .
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 باب إطعاـ الطعاـ من اإلسالـ-ٔ
ره قىاؿى  مُّ أى   يَّ أىفَّ رىجيالن سىأىؿى النَّبً ـ عىٍن عىٍبًد اللًَّو ٍبًن عىٍمروك  -ُِ يػٍ ـى ، كىتػىٍقرىأي السَّالىـى عىلىى مىٍن  : )اإًلٍسالىـً خى تيٍطًعمي الطَّعىا

 ( عىرىٍفتى كىمىٍن لىٍم تػىٍعًرٍؼ 
 [ . ّٗ :] ـ 

---------- 
ره  مُّ أى )   ( أم : خصاؿ اإلسبلـ خَت . اإًلٍسالىـً خىيػٍ
ـى )   ( تنفق الطعاـ على احملتاجُت . تيٍطًعمي الطَّعىا
 ( أم تنشره كتقولو .تػىٍقرىأي السَّالىـى كى ) 

 حرص الصحابة على السؤاؿ عما ينفعهم . -ُ
 كقد جاء الحث على علو الهمة:علو ٫تة الصحابة، حيث ىذا الصحايب سأؿ على أفضل خصاؿ اإلسبلـ.  -ِ

 ) إف اهلل ٭تب معإب األمور كيكره سفسافها ( ركاه الطربا٘ب . قاؿ 
 ) لو يعلم الناس ما ُب النداء كالصف األكؿ ٍب ٓب ٬تدكا إال أف يستهموا عليو الستهموا ( متفق عليو  كقاؿ 
 ) إذا سأؿ أحدكم فليكثر ، فإ٪تا يسأؿ ربو ( ركاه ابن حباف . كقاؿ 
 ) إذا سألتم اهلل فاسألوه الفردكس األعلى ( ركاه البخارم . كقاؿ 
 ٭تب اهلل كرسولو ك٭تبو اهلل كرسولو ، يفتح اهلل على يديو ، قاؿ عمر : ما أحببت اإلمارة إال ) ألعطُت الراية غدان رجبلن  كقاؿ 

 يومئذ ( ركاه البخارم .
فأتيتو بوضوئو كحاجتو، فقاؿ ٕب: سلٍت، فقلت: أسألك مرافقتك ُب  كعن ربيعة بن كعب قاؿ )كنت أبيت مع رسوؿ اهلل 

 لسجود( . ركاه مسلم  اٞتنة ، قاؿ : فأعٍت على نفسك بكثرة ا
 أف خصاؿ اإلسبلـ متفاكتة فليست على مرتبة كاحدة . -ّ

 فقد قاؿ ابن مسعود : أم األعماؿ أحب إٔب اهلل ؟
 أم األعماؿ أفضل ؟ كسئل النيب 

 فضل إطعاـ الطعاـ : -ْ
 كقد مدح اهلل المطعمين للطعاـ :

ـى عىلىى حيبًّْو ًمٍسًكينان فقاؿ تعأب )  ( .كىيىًتيمان كىأىًسَتان  كىييٍطًعميوفى الطَّعىا
 ثم ذكر تعالى جزيل ما أثابهم عليو :

 ( .فػىوىقىاىيمي اللَّوي شىرَّ ذىًلكى اٍليػىٍوـً كىلىقَّاىيٍم نىٍضرىةن كىسيريكران فقاؿ تعأب )
 كىو من أسباب النجاة من كرب يـو القيامة :

ـى عىلىى حيبًّْو ًمٍسًكينان كىيىًتيمان كىأىًسَتان  . رُّهي ميٍستىًطَتان ييوفيوفى بًالنٍَّذًر كىٮتىىافيوفى يػىٍومان كىافى شى قاؿ تعأب ) ًإ٪تَّىا نيٍطًعميكيٍم لًوىٍجًو  .كىييٍطًعميوفى الطَّعىا
 ( . شىرَّ ذىًلكى اٍليػىٍوـً كىلىقَّاىيٍم نىٍضرىةن كىسيريكران  فػىوىقىاىيمي اللَّوي . ًإنَّا ٩تىىاؼي ًمٍن رىبػّْنىا يػىٍومان عىبيوسان قىٍمطىرًيران . اللًَّو ال نيرًيدي ًمٍنكيٍم جىزىاءن كىال شيكيوران 

 من أسباب دخوؿ الجنة .
 ) يا أيها الناس : أفشوا السبلـ ، كأطعموا الطعاـ ، ... تدخلوا اٞتنة بسبلـ ( . ركاه الًتمذم قاؿ 

 كالسالـ لو فضائل :فضل نشر كإشاعة السبلـ .  -ٓ
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 أنو سبب للمحبة .أكالن : 
)ال تدخلوا اٞتنة حىت تؤمنوا، كال تؤمنوا حىت ٖتابوا، أكال أدلكم على شيء إذا فعلتموه ٖتاببتم: أفشوا السبلـ بينكم(. : قاؿ 

 ركاه مسلم
 أنو من خَت خصاؿ اإلسبلـ .ثانيان : 

 ٟتديث الباب .
 من أسباب دخوؿ اٞتنة .ثالثان : 

 اـ ، ... تدخلوا اٞتنة بسبلـ ( . ركاه الًتمذم : ) يا أيها الناس : أفشوا السبلـ ، كأطعموا الطع قاؿ 
قاؿ بعض العلماء : كجو ٗتصيص ىاتُت ا٠تصلتُت ىو مساس اٟتاجة إليهما ُب ذلك الوقت ، ١تا كانوا فيو من اٞتهد ،  -ٔ

 حث عليهما أكؿ ما دخل ا١تدينة كما ركاه الًتمذم مصححان من حديث عبد اهلل ك١تصلحة التأليف ، كيدؿ على ذلك أنو 
ا١تدينة، ا٧تفل الناس إليو، فكنت ٦تن جاءه ، فلما تأملت كجهو كاستثبتو عرفت أف  بن سىبلـ قاؿ : أكؿ ما قدـ رسوؿ اهلل 

كجهو ليس بوجو كذاب ، قاؿ : ككاف أكؿ ما ٝتعت من كبلمو أف قاؿ : أيها الناس ، أفشوا السبلـ ، كأطعموا الطعاـ ، كصلوا 
 اٞتنة بسبلـ . بالليل كالناس نياـ ، تدخلوا

 أف السنة إشاعة السبلـ على ٚتيع الناس من تعرؼ كمن ال تعرؼ . -ٕ
 : أم تسلم على كل مىن لقيتو عرفتو أـ ٓب تعرفو ، كال ٗتيص بو من تعرفو كما يفعلو كثَت من الناس . قاؿ النوكم

 ـ .قولو ) كتقرأ السبلـ ... ( ىذا عاـ ٥تصوص بالكفار فبل ٬توز ابتداء الكافر بالسبل -ٖ
 ) ال تبدأكا اليهود كالنصارل بالسبلـ ( متفق عليو . لقولو 

جعل السبلـ على اٞتميع ١تن يعرؼ كمن ال يعرؼ حىت يكوف خالصان هلل تعأب ، بريئان من حظ النفس ، كالتصنع ، ألنو شعار  -ٗ
 اإلسبلـ ، فحق كل مسلم فيو شائع .

 ن بذ٢تما أحبو اهلل كأحبو الناس .ُب إطعاـ الطعاـ كإفشاء السبلـ احملبة الدينية ، ١ت -َُ
 كلذلك ُب اٟتديث ) أال أدلكم على شيء إذا فعلتموه ٖتاببتم أفشوا السبلـ بينكم ( .

 اٟتث على الكـر كاٞتود كمكاـر األخبلؽ . -ُُ

 تفاكت مراتب اإلسبلـ . -ُِ
 االعتناء ٔتا ينفع ا١تسلمُت . -ُّ
 اٟتث على تألف قلوب ا١تسلمُت . -ُْ
 بو ٤تبة ا١تسلمُت .استحباب استجبلب ما ٭تصل  -ُٓ
 أف ا١تسلم ينبغي أف ٭ترص على نفع ٚتيع ا١تسلمُت كال ٮتص بعضهم ١تعرفة . -ُٔ
 : إشكاؿ -ُٕ

 ١تا سئل قاؿ : تطعم الطعاـ كتقرأ .... جاء ُب ىذا اٟتديث أف النيب 
 كجاء حديث آخر فيو جواب ثا٘ب : من سلم ا١تسلموف من لسانو ...

 الصبلة على كقتها ؟كجاء جواب ثالث : أف أفضل األعماؿ 
 فما الجمع بينهما ؟

 أف اٞتواب يرجع ٟتاؿ السائل .
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 أك ٔتا يناسب اٟتاؿ .
 فتارة يقوؿ الصبلة ُب أكؿ كقتها ، كتارة اٞتهاد ُب سبيل اهلل ، كتارة الصدقة .

 كال شك أف ىذه أجوبة اٟتكمة كالسداد ، كفتاكل من يريد العمل كالصاّب العاـ .
 يصلح لو كال ينجح إال بو ، فينبغي توجيهو إليو . فإف لكل إنساف عمبلن 

 ككذلك الوقت :
 فحينان تكوف الصدقة أفضل من غَتىا كوقت آّاعات كاٟتاجة .

 كتارة يكوف طلب العلم الشرعي ، أنفع للحاجة إليو .
 كىكذا .

 باب : من اإليماف أف يحب ألخيو ما يحب لنفسو-ٕ
 ( .ال يػيٍؤًمني أىحىديكيٍم حىتَّى ييًحبَّ ألىًخيًو مىا ييًحبُّ لًنػىٍفًسًو  ) قىاؿى   يّْ عىٍن أىنىسو عىًن النَّبً  -ُِ

 [ . َُٕ] مسلم : 
---------- 
 ( أم اإلٯتاف الكامل . ) ال يؤمن أحدكم
 ( من ا٠تَت، كما ثبت ُب ركاية النسائي، كا٠تَت : كلمة جامعة تعم الطاعات، كا١تباحات الدنيوية كاألخركية. ) ما يحب لنفسو

 اٟتديث دليل على أف من عبلمات اإلٯتاف الكامل أف ٭تب اإلنساف ألخيو ا١تسلم ما ٭تب لنفسو من ا٠تَت . -ُ

: ) أٖتب اٞتنة ؟ قلت: نعم ، قاؿ: فأحب ألخيك ما ٖتب  كقد جاء ُب اٟتديث عن يزيد بن أسد: قاؿ: قاؿ ٕب رسوؿ اهلل 
 لنفسك ( ركاه أٛتد .

 أمثلة :
o  عن أيب ذر . قاؿ: قاؿ ٕب رسوؿ اهلل  يا أبا ذر إ٘ب أراؾ ضعيفان كإ٘ب أحب لك ما أحب لنفسي، ال تأمرف على( :

 اثنُت، كال تولُت على اثنُت( ركاه مسلم .
o كإ٪تا هناه عن ذلك ١تا رأل من ضعفو كىو  قاؿ ابن رجب :  ٭تب ىذا لكل ضعيف. 
o كددت أف الناس تعلموا ىذا العلم كٓب ينسب إٌٕب منو شيء . قاؿ الشافعي : 

 فقولو ] كددت [ دليل على ٤تبتو ا٠تَت للناس .
o أعلم .: إ٘ب ألمر على اآلية من كتاب اهلل فأكد أف الناس كلهم يعلموف منها ما  قاؿ ابن عباس 
o  كحكي أف بعضهم شكا كثرة الفأر ُب بيتو ، فقيل لو : اقتٍت ىرة ، فقاؿ : أخشى أف يسمع الفأر صوت ا٢ترة فيهرب إٔب

 دكر اٞتَتاف فأكوف قد أحببتي ٢تم ما ال أحبو لنفسي .

o . كُب كبلـ بعضهم : ارضى للناس ما لنفسك ترضى 

o  قاؿ : من نفسي ، قيل لو : ككيف ذلك ؟ قاؿ : كنت إذا كرىت قيل لؤلحنف ككاف أحلم الناس ، ٦تن تعلمت اٟتلم ؟
 شيئان من غَتم ٓب أفعل بأحد مثلو .

 أف من كره ألخيو ا٠تَت فليس ٔتؤمن اإلٯتاف الكامل . -ِ

: ) ا١تسلموف كاٞتسد  ا١تؤمن مع ا١تؤمن كالنفس الواحدة ، فيحب ٢تا ما ٭تب لنفسو من حيث أهنا نفس كاحدة ، كقولو  -ّ
 .الواحد ( 
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اٟتث على التواضع ك٤تاسن األخبلؽ ، حيث ْتبو ألخيو ا٠تَت كما ٭تب لنفسو دليل على تواضعو ، كأنو ال ٭تب أف يكوف  -ْ
 أفضل من غَته.

 اٟتث على ترؾ البغضاء كالغل . -ٓ

 الًتغيب ُب ٤تبة ا١تسلمُت بعضهم بعضان كائتبلفهم ، ألف ذلك يؤدم إٔب التعاضد كالتناصر . -ٔ

 ليت تؤدم إٔب زيادة اإلٯتاف كحب ا٠تَت للمسلمُت .اٟترص على األعماؿ ا -ٕ

 التحذير من األعماؿ اليت تؤدم إٔب نقصاف اإلٯتاف كعدـ ٤تبة ا٠تَت للمسلمُت . -ٖ

 ذـ األنانية كاٟتسد كالكراىية . -ٗ

 العمل ٔتضموف اٟتديث يؤدم إٔب نشر احملبة بُت أفراد آّتمع اإلسبلمي ، كيؤدم أيضان إٔب ٘تاسكو . -َُ

 من اإليماف باب : حب الرسوؿ  -ٖ
بًيىًدًه الى يػيٍؤًمني أىحىديكيٍم حىتَّى أىكيوفى أىحىبَّ ًإلىٍيًو ًمٍن كىاًلًدًه  ينػىٍفسً  مفػىوىالَّذً ) قىاؿى  أىفَّ رىسيوؿى اللًَّو  عىٍن أىًبى ىيرىيٍػرىةى  -ُْ

 ( .كىكىلىًدًه 
 ( . ًدًه كىالنَّاًس أىٍجمىًعينى ػوفى أىحىبَّ ًإلىٍيًو ًمٍن كىاًلًدًه كىكىلى ػالى يػيٍؤًمني أىحىديكيٍم حىتَّى أىكي  )  يُّ قىاؿى النَّبً  : عىٍن أىنىسو قىاؿى ك -ُٓ

 [ . ُٗٔ] مسلم : 
---------- 

 ( أم اإلٯتاف الكامل . ) ال يؤمن
 ( من باب عطف العاـ على ا٠تاص . ) من أىلو كمالو كالناس أجمعين

 أكثر من كل الناس حىت من النفس . اٟتديث دليل على أف من عبلمات اإلٯتاف الكامل ٤تبة النيب  -ُ
: أنت أحٌب إٌٕب من كل شيء إال من نفسي، فقاؿ: ال يا عمر حىت أكػوف أحب إليك من نفسك،  كلذا ١تا قاؿ عمر للنيب 

 .فقاؿ عمر : كاهلل ألنت أحب إٌٕب من نفسي ، قاؿ : اآلف يا عمر 
 ) اآلف يا عمر ( قاؿ العيٍت : يعٍت كمل إٯتانك .

على النفوس ، كاألكالد ، كاألقارب ، كاألىلُت ، كاألمواؿ ، كا١تساكن ، كغَت ذلك ٦تا ٭تبو  فيجب تقدٙب ٤تبة الرسوؿ 
 اإلنساف غاية احملبة .

قيٍل ًإف كىافى بة اهلل كرسولو فقاؿ سبحانو )كقد توعد اهلل عز كجل من قدـ شيئان من الدنيا ] من أىل أك كلد أك ماؿ [ على ٤ت
فى كىسىادىىىا كىمىسىاًكني تػىٍرضىٍونػىهىا أىحىبَّ ًإلىٍيكيم مّْنى آبىاؤيكيٍم كىأىبٍػنىآؤيكيٍم كىًإٍخوىانيكيٍم كىأىٍزكىاجيكيٍم كىعىًشَتىتيكيٍم كىأىٍموىاؿه اقٍػتػىرىفٍػتيميوىىا كىًٕتىارىةه ٗتىٍشىوٍ 

ًبيًلًو فػىتػىرىبَّصيوٍا حىىتَّ يىٍأٌبى الٌلوي بًأىٍمرًًه كىالٌلوي الى يػىٍهًدم اٍلقىٍوـى اٍلفىاًسًقُتى الٌلًو كىرىسيولًًو كىجً   ( .هىادو ُب سى
كال خبلؼ ُب ذلك ، كأف ذلك مقدـ على كل  قاؿ القرطيب ُب تفسَته : كُب اآلية دليل على كجوب حب اهلل تعأب كرسولو 

 ٤تبوب .
 : ثمرات محبة النبي  -ِ

 : من أسباب حبلكة اإلٯتاف . أكالن 
 .. ( .ديث السابق ) ثبلث من كن فيو .كما ُب اٟت

 : ٭تشر معو . ثانيان 
 ) ا١ترء مع من أحب ( متفق عليو . فقد قاؿ 
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 : من أسباب ٤تبة اهلل . ثالثان 
 قاؿ تعأب ) قل إف كنتم ٖتبوف اهلل فاتبعو٘ب ٭تببكم اهلل ( .

 : مع النبيُت كالصديقُت كالشهداء كالصاٟتُت . رابعان 
كىالشُّهىدىاء كىالصَّاًٟتًُتى كىحىسينى كىمىن ييًطًع الٌلوى كىالرَّسيوؿى فىأيٍكلىػًئكى مىعى الًَّذينى أىنٍػعىمى الٌلوي عىلىٍيًهم مّْنى النًَّبيُّْتى كىالصّْدّْيًقُتى كما قاؿ تعأب )

 ( .أيكلىػًئكى رىًفيقان 
 : سبب حملبة اهلل . خامسان 

بُّوفى الٌلوى فىاتًَّبعيو٘ب ٭تيًٍبٍبكيمي الٌلوي كىيػىٍغًفٍر لىكيٍم ذينيوبىكيٍم قاؿ تعأب )  ( .قيٍل ًإف كينتيٍم ٖتًي
 : ُب طاعتو ا٢تداية . سادسان 

 ( . كىًإف تيًطيعيوهي تػىٍهتىديكاكما قاؿ تعأب )
  بواعث محبة النبي . 

 أمور عدة منها:  يدعو ا١تسلم إٔب ٤تبة النيب
 أكالن : موافقة مراد اهلل عز ك جل في محبتو لنبيو كتعظيمو لو .

( كما أثٌت عليو فقاؿ :)كإنك لعلى خلق عظيم( كقاؿ:  لىعىٍمريؾى ًإنػَّهيٍم لىًفي سىٍكرىهًتًٍم يػىٍعمىهيوفى فقد أقسم ْتياتو تعظيمان لو ُب قولو ) 
كتعظيمو  ٤تبة كتعظيم للبشر فإ٪تا ٕتوز تبعان حملبة اهلل كتعظيمو كمحبة رسوؿ اهلل ككل  قاؿ ابن القيم: َ)كرفعنا لك ذكرؾ( 

 فإهنا من ٘تاـ ٤تبة مرسلو كتعظيمو .
 من شرط إٯتاف العبد . : أف ٤تبتو كتعظيمو ثانيان 

 ط الدين كلو .قاؿ ابن تيمية : إف قياـ ا١تدحة كالثناء عليو كالتعظيم كالتوقَت لو قياـ الدين كلو كسقوط ذلك سقو 
 ما ميزه اهلل تعأب بو من شرؼ النسب ككـر اٟتسب كصفاء النشأة ككماؿ الصفات كاألخبلؽ كاألفعاؿ . ثالثان :
 ألمتو كشفقتو عليها كرٛتتو ّٔا . شدة ٤تبتو رابعان :

 ( حىرًيصه عىلىٍيكيم بًاٍلميٍؤًمًنُتى رىؤيكؼه رًَّحيمه  لىقىٍد جىاءكيٍم رىسيوؿه مٍّْن أىنفيًسكيٍم عىزًيزه عىلىٍيًو مىا عىًنتُّمٍ قاؿ اهلل تعأب: )
ككم كاف يسأؿ اهلل تعأب ا٠تَت ألمتو كيفرح بفضل اهلل عليها ، ككم ٖتمل من مشاؽ نشر الدعوة كأذل ا١تشركُت بالقوؿ كالفعل 

 حىت أًب اهلل بو الدين كأكمل بو النعمة .
  عالمات محبة النبي . 

 عبلمات كمن ٓب ٭تققها فهو غَت صادؽ ُب ٤تبتو : حملبة النيب 

 طاعتو ُب ما أمر كاالنتهاء عما هنى عنو كالسَت كراءه ُب كل شيء .أكالن : 
بُّوفى اللَّوى فىاتًَّبعيو٘ب ٭تيًٍبٍبكيمي اللَّوي فبل تتم احملبة إال بالطاعة )  ( . قيٍل ًإٍف كيٍنتيٍم ٖتًي

 . اهلل حىت ال ٬تد ُب نفسو حرجان ٦تا قضىأف يرضى مدعيها ٔتا شرعو ثانيان : 
ديكٍا ًُب أىنفيًسًهٍم حىرىجان ٦تَّّْ قاؿ تعأب )  نػىهيٍم ٍبيَّ الى ٬تًى ( ، ا قىضىٍيتى كىييسىلّْميوٍا تىٍسًليمان فىبلى كىرىبّْكى الى يػيٍؤًمنيوفى حىىتَّى ٭تيىكّْميوؾى ًفيمىا شىجىرى بػىيػٍ

 من قضائو كٓب يسلم لو .فسلب اإلٯتاف عمن كجد ُب صدره حرجان 
 كثرة ذكره .ثالثان : 

 . فمن أحب شيئان أكثر ذكره 
 . ك لبعضهم : احملبة دكاـ ذكر احملبوب
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كزيادهتا ك تضاعفها ، ك ذلك عقد من عقود اإلٯتاف  : إهنا سبب لدكاـ ٤تبتو للرسوؿ  قاؿ ابن القيم ُب الصبلة على النيب 
الذم ال يتم إال بو ، ألف العبد كلما أكثر من ذكر احملبوب كاستحضار ٤تاسنو ك معانيو اٞتالبة ٟتبو تضاعف حبو لو ك تزايد 

 ) البخيل من ذكرت عنده ... ( . كقد قاؿ . شوقو إليو ك استؤب على ٚتيع قلبو
 . إٔب لقائو فكل حبيب ٭تب لقاء حبيبو:كثرة الشوؽ  رابعان 

 فمعركؼ كأما بعد موتو فبأف يشتاؽ إٔب لقائو ُب اآلخرة ك يشاىد ذاتو الكرٯتة . أما ُب حياتو 
 على ىذه العبلمة فقاؿ ) من أشد أميت ٕب حبان ناس يكونوف بعدم يود أحدىم لو رآ٘ب بأىلو كمالو ( . ك قد نص النيب 

 مد بيده ليأٌب على أحدكم يـو ألف يرا٘ب ٍب ألف يرا٘ب معهم أحب إليو من أىلو ك مالو ( .) كالذم نفس ٤ت كقاؿ 
 عند قدكمهم ا١تدينة كانوا يرٕتزكف :  غدان نلقى األحبة ... ٤تمدان ك حزبو . كمن األمثلة التطبيقية ٢تذه العبلمة أف األشعريُت

  أمثلة تطبيقية لحب الصحابة للنبي . 
o قاؿ لزيد : أنشدؾ باهلل  –كىو يومئذ مشرؾ  –وف ) زيد بن الدثنة ( من اٟتـر ليقتلوه ..... قاؿ أبو سفياف ١تا أخرج ا١تشرك

يا زيد : أٖتب أف ٤تمدان اآلف عندنا مكانك نضرب عنقو كأنك ُب أىلك ؟ فقاؿ زيد : كاهلل ما أحب أف ٤تمدان اآلف ُب 
فقاؿ أبو سفياف : ما رأيت أحدان من الناس ٭تب أحدان كحب  مكانو الذم ىو فيو تصيبو شوكة كأنا جالس ُب أىلي ؟

 أصحاب ٤تمد ٤تمدان .
o  كركم أف نسٍيبة بنت كعب األنصارية قتل أبوىا كأخوىا كزكجها ُب غزكة أحد،فقالت ١تا أخربت بذلك :ما فعل رسوؿ اهلل

  تسأؿ عن سبلمتو [ قالوا : خَتان ىو ْتمد اهلل كما ٖتبُت ! فقالت : أركنيو حىت أنظر إليو ، فلما رأتو قالت : كل [
 مصيبة بعدؾ جلل ، أم كل مصيبة بعد سبلمتك ىينة .

o  بن مسعود ١تا جاء يصاّب النيب عيٍركىةى أف ..... (ِتّْ جىعىلى يػىٍرميقي أىٍصحىابى النَّب   ٍنػىي ًو . قىاؿى فػىوىاللًَّو مىا تػىنىخَّمى رىسيوؿي اللًَّو ًبعىيػٍ
  ا يػىٍقتىًتليوفى عىلىى كىفّْ رىجيلو ًمنػٍهيٍم فىدىلىكى ًّٔىا كىٍجهىوي كىًجٍلدىهي ، كىًإذىا أىمىرىىيمي ابٍػتىدىريكا أىٍمرىهي ، كىًإذىا تػىوىضَّأى كىاديك   ٩تيىامىةن ًإالَّ كىقػىعىٍت ًُب

دُّكفى ًإلىٍيًو النَّظىرى تػىٍعًظيمان لىوي ، فػىرىجىعى عيٍركىةي ًإٔبى أىٍصحىاكىضيوئًًو ، كىًإذىا تىكى  ًبًو ، فػىقىاؿى أىٍل قػىٍوـً ، لَّمى خىفىضيوا أىٍصوىاتػىهيٍم ًعٍندىهي ، كىمىا ٭تًي
ًو ًإٍف رىأىٍيتي مىًلكان قىطُّ ، يػيعىظّْميوي أىٍصحىابيوي مىا يػيعىظّْمي كىاللَّ  يّْ كىاللًَّو لىقىٍد كىفىٍدتي عىلىى اٍلميليوًؾ ، كىكىفىٍدتي عىلىى قػىٍيصىرى كىًكٍسرىل كىالنَّجىاشً 

كىفّْ رىجيلو ًمنػٍهيٍم ، فىدىلىكى ًّٔىا كىٍجهىوي كىًجٍلدىهي ، كىًإذىا أىمىرىىيمي   ٤تيىمَّدان ، كىاللًَّو ًإٍف تػىنىخَّمى ٩تيىامىةن ًإالَّ كىقػىعىٍت ُب  أىٍصحىابي ٤تيىمَّدو 
 ( . متفق عليو ٍمرىهي كىًإذىا تػىوىضَّأى كىاديكا يػىٍقتىًتليوفى عىلىى كىضيوئًًو ، كىًإذىا تىكىلَّمى خىفىضيوا أىٍصوىاتػىهيٍم ًعٍندىهي ابٍػتىدىريكا أى 

 كطاعتو : أمثلة تطبيقية لمتابعة النبي 
o  عن ابن عمر . أف رسوؿ اهلل  )قاؿ )ما حق امرئ مسلم لو شيء يوصي فيو يبيت ليلتُت إال ككصيتو مكتوبة عند رأسو

 قاؿ ذلك إال ككصييت عند رأسي ( متفق عليو . قاؿ ابن عمر : ما مٌرت علي ليلة منذ ٝتعت رسوؿ اهلل 
o  كال تضر كلوال أ٘ب رأيت كعن عامر بن ربيعة . قاؿ ) رأيت عمر  يقٌبل اٟتجر األسود كيقوؿ : أعلم أنك حجر ما تنفع

 يقبلك ما قبلتك ( متفق عليو . رسوؿ اهلل 
 من فوائد اٟتديث أف اإلٯتاف يزيد كينقص . -ّ
 كفيو كجوب معرفة اإلٯتاف كمكمبلتو . -ْ

 جواز القسم من غَت استحبلؼ . -ٓ

 كفيو جواز القسم لؤلمر ا١تهم . -ٔ

 ٘تثيل كال تشبيو .كفيو إثبات اليد هلل تعأب من غَت ٖتريف كال تعطيل ، كمن غَت  -ٕ
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 . باب حالكة اإليماف-ٗ
ثىالىثه مىٍن كينَّ ًفيًو كىجىدى حىالىكىةى اإًليمىاًف أىٍف يىكيوفى اللَّوي كىرىسيوليوي أىحىبَّ ًإلىٍيًو ًممَّا ًسوىاىيمىا ، ) قىاؿى   يّْ عىٍن أىنىسو عىًن النَّبً -ُٔ

 ( . النَّارً  ياٍلكيٍفًر كىمىا يىٍكرىهي أىٍف يػيٍقذىؼى فً  يودى فً ػ، كىأىٍف يىٍكرىهى أىٍف يػىعي  كىأىٍف ييًحبَّ اٍلمىٍرءى الى ييًحبُّوي ًإالَّ لًلَّوً 
 [ . ُٓٔ] مسلم : 

---------- 
 ( أم ثبلث خصاؿ . ثالث) 
 أم كيجدت فيو .) من كنَّ فيو (  
بو من لذة القلب كنعيمو كسركره كغذائو ، اٟتبلكة ىنا : ىي اليت يعرب عنها بالذكؽ ، ١تا ٭تصل ) كجد بهٌن حالكة اإليماف (  

 كىو شيء ٤تسوس ٬تده أىل اإلٯتاف ُب قلؤّم .
:  معٌت حبلكة اإلٯتاف : استلذاذ الطاعات ، كٖتمل ا١تشاؽ ، كإيثار ذلك على أعراض الدنيا ، ك٤تبة العبد هلل بفعل  قاؿ النوكم

 . طاعتو كترؾ ٥تالفتو ، ككذلك الرسوؿ 
 ، يستلذ الطاعة كيتحمل ا١تشاؽ كينشرح صدره لكل قضاء من اهلل .أف لئلٯتاف حبلكة  -ُ

 قاؿ ابن تيمية : إف ُب الدنيا جنة من ٓب يدخلها ال يدخل جنة اآلخرة .
 كقاؿ بعض العارفُت : لو علم ا١تلوؾ كأبناء ا١تلوؾ ما ٨تن فيو ٞتالدكنا عليو بالسيوؼ .

 بان .كقاؿ آخر : إنو لتمر بالقلب أكقاته يرقص فيها طر 
 كقاؿ آخر : إنو لتمر يب أكقات أقوؿ : إف كاف أىل اٞتنة ُب مثل ىذا إهنم لفي عيش طيب .

 ككاف ببلؿ يصنع بو الكفار أف يضعوه بالرمضاء تعذيبان لو كمع ذلك يقوؿ : أحد أحد .
 ككذلك أيضان عند موتو : أىلو يقولوف : كاكرباه ، كىو يقوؿ :   
 ٤تمدان كصٍحبىوٍ            غدان ألقى األًحبٍَّو       

كذلك الصحايب الذم سرؽ فرسو بليل كىو ُب الصبلة، فرأل السارؽ حُت أخذه، فلم يقػطع لذلك صبلتو، فقيل لو ُب ذلك؟ 
 فقاؿ : ما كنت فيو أكرب من ذلك . 

  كمن ذلك حديث الصحابيُت اللذين جعلهما النيب ـ أحد٫تا كقاـ ُب بعض مغازيو ليلة ٭ترساف جيش ا١تسلمُت ، فنا
اآلخر يصلي ، فإذا اٞتاسوس من قبل العدك ، كقد أقبل ، فرآ٫تا ، فكبد اٞتاسوس القوس ، كرمى الصحايب فأصابو فبقي 
على صبلتو كٓب يقطعها ، ٍب رماه ثانية فأصابو فلم يقطع لذلك صبلتو ، ٍب رماه ثالثة فأصابو ، فعند ذلك أيقظ صاحبو ، 

كىذا بسبب ما كجد فيها من الحالكة ، حتى أذىبت عنو ما ا١تسلمُت ما قطعت صبلٌب ]  كقاؿ : لوال أ٘ب خفتي على
 [ . يجده من ألم السهاـ

 ُب ىذا اٟتديث كيفية ٖتقيق حبلكة اإلٯتاف : ذكر الرسوؿ  -ِ
 : الخصلة األكلى

 ) أف يكوف اهلل كرسولو أحب إليو ٦تا سوا٫تا ( . 
 آخر : ) أحبوا اهلل بكل قلوبكم ( . ٤تبة قلبية ، كما ُب حديث : المحبة ىنا

: أنو ٯتيل بكليتو على اهلل كحده ، فيكوف ٤تبوبو كمعبوده دكف من سواه ، كإ٪تا ٭تب من سواه تبعان حملبتو ، كما ٭تب  كالمعنى
 األنبياء كا١ترسلُت كا١تبلئكة كالصاٟتُت ، ١تا كاف ٭تبهم ربو سبحانو كتعأب .
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 :كمن عالمات محبة اهلل كرسولو 
أف ٭تب ما ٭تب اهلل ، كيكره ما يكره اهلل ، كيؤثر مرضاتو على ما سواه ، كيسعى فيما يرضيو ما استطاع ، كيبعد عما حرمو 

 .)مىٍن ييًطًع الرَّسيوؿى فػىقىٍد أىطىاعى اللَّوى ( ، كيتمثل أمره كهنيو ، كما قاؿ :  كيكرىو أشد الكراىة ، كيتابع رسولو 
 ٤تبة أىل طاعتو ، كمحبة أنبيائو كرسلو كالصاٟتُت من عباده .ضان : كمن لواـز محبة اهلل أي

 :  الخصلة الثانية
 .) أف ٭تب ا١ترء ال ٭تبو إال هلل ( 

 ثمرات كفضائل المحبة هلل :
 : أف احملبة هلل سبب حملبة اهلل للعبد . أكالن 

 : ) قاؿ اهلل تعأب : كجبت ٤تبيت للمتحابُت ُبَّ كا١تتجالسُت ُبَّ (. ركاه مالك  قاؿ  

 : أف اهلل سبحانو كتعأب يظل ا١تتحابُت ُب ظلو يـو ال ظل إال ظلو . ثانيان 

با ُب اهلل قاؿ : ) سبعة يظلهم اهلل بظلو يـو ال ظل إال ظلو : ... فذكر منهم : كرجبلف ٖتا أف رسوؿ اهلل  عن أيب ىريرة 
 اجتمعا عليو كتفرقا عليو ( . متفق عليو 

 : أف اٟتب ُب اهلل كالبغض ُب اهلل دليل على كماؿ إٯتاف العبد . ثالثان 

 : ) من أحب ُب اهلل كأبغض ُب اهلل كأعطى هلل كمنع هلل ، فقد استكمل اإلٯتاف (. قاؿ : قاؿ رسوؿ اهلل  عن أيب أمامة 
 سبب ٟتبلكة اإلٯتاف كطعمو .: أف اٟتب ُب اهلل  رابعان 

 : ) من أحب أف ٬تد حبلكة اإلٯتاف فليحب ا١ترء ال ٭تبو إال هلل ( . ركاه أٛتد  كما ُب حديث الباب ، كقاؿ أيضان 
 : أف ا١ترء ٔتحبتو ألىل ا٠تَت لصبلحهم يلتحق ّٔم كيصل إٔب مراتبهم كإف ٓب يكن عملو بالغان مبلغهم . خامسان 

فقاؿ : يا رسوؿ اهلل ، كيف تقػوؿ ُب رجل أحب قومان كٓب  ن مسعود قاؿ : ) جاء رجل إٔب رسوؿ اهلل ففي الصحيحُت عن اب
 يلحق ّٔم ؟ قاؿ : ا١ترء مع من أحب ( . متفق عليو 

 : أف اهلل يكـر من أحب عبدان ُب اهلل . سادسان 

 و اهلل ( . ركاه ابن أيب الدنيا : ) ما أحب عبده عبدان هلل إال أكرم فعن أيب أمامة قاؿ : قاؿ رسوؿ اهلل 
 : أف ا١تتحابُت ُب اهلل ٢تم منابر من نور يغبطهم النبيوف كالشهداء . سابعان 

: ) قاؿ اهلل تعأب: ا١تتحابوف ُب جبلٕب ٢تم منابر من نور يغبطهم النبيوف كالشهداء (.  قاؿ : قاؿ رسوؿ اهلل  عن معاذ 
 ركاه الًتمذم كصححو 

 : الخصلة الثالثة
 ) أف يكره أف يعود ُب الكفر بعد أف أنقذه اهلل منو كما يكره أف يقذؼ ُب النار ( .  

أم يستوم عنده األمراف : اإللقاء ُب النار ، كالعودة ُب الكفر ، فمن كره أف يعود ُب الكفر بعد إذ أنقذه اهلل فإف ىذا من 
 أسباب حبلكة اإلٯتاف .

 ف كأهنا ال تتحق لكل مؤمن .من فوائد اٟتديث : إثبات حبلكة اإلٯتا -ّ
 أف من اتصف ّٔذه الصفات أفضل ٦تن ٓب يتصف ّٔا . -ْ
 أف اإلٯتاف يزيد كينقص . -ٓ
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 الرد على ما يظنو بعض الناس من أنو من كيًلدى على اإلسبلـ أفضل ٦تن كاف كافران فأسلم . -ٔ

فلم يكفر قط ، أفضل ٦تن كاف كافران  على اإلسبلـ دى لً كما يظنو بعض الناس من أنو من كي قاؿ شيخ اإلسالـ في الفتاكل : 
 .فأسلم ليس بصواب ، بل االعتبار بالعاقبة كأيهما كاف أتقى لو ُب عاقبتو كاف أفضل 

 كجوب كراىية الكفر كأىلو . -ٕ
 أ٫تية أعماؿ القلوب كأهنا ٦تا ينبغي االىتماـ ّٔا . -ٖ
 من لواـز ىذه احملبة نصرة الدين كحفظ الشرع كحفظ السنة . -ٗ
 اٟتذر عن ا١تعوقات عن ما يشغل عن اهلل كرسولو . -َُ
 أ٫تية عقيدة الوالء كالرباء . -ُُ
 اٟتذر كا٠توؼ من الشرؾ . -ُِ
 فضل احملبة ُب اهلل ، كأف تكوف خالصة لوجو تعأب . -ُّ
 أف فقد الكثَت من الناس ٟتبلكة اإلٯتاف ألنو أصبح حبهم من أجل األغراض الدنيوية . -ُْ

 يوية انقطعت ٤تبتو إف حصل لو ذلك الغرض ، أك يئس من حصولو .فإف من أحب غَته لؤلغراض الدن
كعن ابن عباس قاؿ ) من أحب ُب اهلل ، كأبغض ُب اهلل ، ككأب ُب اهلل ، كعادل ُب اهلل ، فإ٪تا تناؿ كالية اهلل بذلك ، كلن ٬تد 

الناس على أمر الدنيا ، كذلك ال عبده طعم اإلٯتاف كإف كثرت صبلتو كصومو ، حىت يكوف كذلك ، كقد صارت عامة مؤاخاة 
 ( . ٬ّّٓتدم على أىلو شيئان (. ركاه ابن جرير كابن ا١تبارؾ ) 

ىذا الكبلـ قالو ابن عباس ُب أىل زمانو، فكيف لو رأل الناس فيما ىم فيو من ا١تؤاخاة على الكفر كالبدع كالفسوؽ كالعصياف، 
 عود غريبان فطوىب للغرباء ( . ركاه مسلم : ) بدأ اإلسبلـ غريبان كسي كلكن ىذا مصداؽ لقولو 

  كفيو اإلشارة إٔب أف األمر قد تغَت ُب زمن ابن عباس ْتيث صار األمر إٔب ىذا بالنسبة إٔب ما كاف ُب زمن ا٠تلفاء الراشدين
 . فضبلن عن زمن الرسوؿ 

كعهد أيب بكر كعمر يؤثر بعضهم على نفسو ٤تبةن ُب اهلل كتقربان إليو ، كما قاؿ تعأب  ُب عهد نبيهم  كقد كاف الصحابة 
 ة ( .كيؤثركف على أنفسهم كلو كاف ّٔم خصاص )

 باب : عالمة اإليماف حب األنصار -َُ
 ( . آيىةي اإًليمىاًف حيبُّ األىٍنصىاًر ، كىآيىةي النػّْفىاًؽ بػيٍغضي األىٍنصىاًر  )قىاؿى   يّْ عىًن النَّبً  عن أنس .-ُٕ

  [ . ْٕ] ـ / 
---------- 

 ( عبلمة . آية )
 ( كراىية . ) بغض

 . ، كا١تراد األكس كا٠تزرج ، كىو اسم إسبلمي ٝتاىم بو رسوؿ اهلل  ( ا١تراد ّٔم أنصار رسوؿ اهلل األنصار ) 
 على أف حب األنصار من عبلمات اإلٯتاف .اٟتديث دليل  -ُ

كمن معو ، كالقياـ  قاؿ اٟتافظ ابن حجر : كخصوا ّٔذه ا١تنقبة العظمى ١تا فازكا بو دكف غَتىم من القبائل من إيواء النيب 
ان ١تعاداهتم بأمرىم كمواساهتم بأنفسهم كأموا٢تم كإيثارىم إياىم ُب كثَت من األمور على أنفسهم ، فكاف صنيعهم  لذلك موجب
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ٚتيع الفرؽ ا١توجودين من عرب كعجم ، كالعداكة ٕتر البغض ، ٍب كاف ما اختصوا بو ٦تا ذكر موجبان للحسد ، كاٟتسد ٬تر 
 البغض ، فلهذا جاء التحذير من بغضهم كالًتغيب ُب حبهم حىت جعل ذلك آية اإلٯتاف كالنفاؽ .

 فضيلة ظاىرة لؤلنصار ، ك٢تم فضائل كثَتة : -ِ
 : حبهم إٯتاف كبغضهم نفاؽ . أكالن 

 ٟتديث الباب .
 من أسباب ٤تبة اهلل . ثانيان :

بػَّهيٍم أىحىبَّوي اللَّوي كىمىٍن أىبٍػغىضىهي ) األىٍنصىاًر  ُبأىنَّوي قىاؿى   اٍلبػىرىاءى عىًن النَّيبّْ ٟتديث  بػُّهيٍم ًإالَّ ميٍؤًمنه كىالى يػيٍبًغضيهيٍم ًإالَّ مينىاًفقه مىٍن أىحى ٍم الى ٭تًي
 ( متفق عليو . أىبٍػغىضىوي اللَّوي 

 أف اهلل أثٌت عليهم ُب القرآف . ثالثان : 
تو ٍم كىرىضيوا عىٍنوي كىأىعىدَّ ٢تىيٍم جىنَّا)كىالسَّاًبقيوفى اأٍلىكَّليوفى ًمنى اٍلميهىاًجرًينى كىاأٍلىٍنصىاًر كىالًَّذينى اتػَّبػىعيوىيٍم بًًإٍحسىافو رىًضيى اللَّوي عىنػٍهي قاؿ تعأب 

 .ٕتىٍرًم ٖتىٍتػىهىا اأٍلىنٍػهىاري خىاًلًدينى ًفيهىا أىبىدان ذىًلكى اٍلفىٍوزي اٍلعىًظيمي( 
يقو مّْنػٍهيٍم ٍبيَّ ا كىادى يىزًيغي قػيليوبي فىرً لىقىد تَّابى اهلل عىلىى النَّيبّْ كىاٍلميهىاًجرًينى كىاألىنصىاًر الًَّذينى اتػَّبػىعيوهي ُب سىاعىًة اٍلعيٍسرىًة ًمن بػىٍعًد مى كقاؿ تعأب )

 ( .تىابى عىلىٍيًهٍم ًإنَّوي ًًٍّٔم رىؤيكؼه رًَّحيمه 
ديكفى ُب صيديكرًىً كقاؿ تعأب ) بُّوفى مىٍن ىىاجىرى ًإلىٍيًهٍم كىالى ٬تًى ٍم حىاجىةن ٦تَّّْا أيكتيوا كىيػيٍؤثًريكفى عىلىى كىالًَّذينى تػىبػىوَّؤيكا الدَّارى كىاإٍلًٯتىافى ًمن قػىٍبًلًهٍم ٭تًي

 ( .مي اٍلميٍفًلحيوفى أىنفيًسًهٍم كىلىٍو كىافى ًًٍّٔم خىصىاصىةه كىمىن ييوؽى شيحَّ نػىٍفًسًو فىأيٍكلىًئكى ىي 
 ٘تٌت أف يكوف منهم . رابعان :

 ) لوال ا٢تجرة لكنت امرءان من األنصار ( متفق عليو . قاؿ 
 ٢تم . دعاء الرسوؿ  خامسان :

 ) اللهم اغفر لؤلنصار .... ( متفق عليو . قاؿ 
 . ىم من أحب الناس لرسوؿ سادسان : 

فقاؿ : كالذم نفسي بيده ،  كمعها صيب ٢تا فكلمها رسوؿ اهلل   رسوؿ اهلل عن أنس قاؿ ) جاءت امرأة من األنصار إٔب
 إنكم أحب الناس إٌٕب ( ركاه البخارم .

 ّٔم . أكصى الرسوؿ  سابعان :
) أكصيكم باألنصار فإهنم كرشي كعييب كقد قضوا ما عليهم كبقي الذم ٢تم فاقبلوا من ٤تسنهم كٕتاكزكا عن مسيئهم (  قاؿ 
 لبخارم .ركاه ا

كلذلك جاء عند أيب نعيم ُب ا١تستخرج من حديث الرباء بن عازب ) من  ينبغي حب األنصار من أجل نصرهتم للرسوؿ  -ّ
 أحب األنصار فبحيب أحبهم ، كمن أبغض األنصار فببغضي أبغضهم ( .

 . ُب تكفَتىم كلعنهم للصحابة فهم منافقوف قبحهم اهلل –لعنهم اهلل  –الرد على الرافضة  -ٓ
 قاؿ العلماء : سب الصحابة أك تكفيرىم يستلـز أموران خطيرة :

 : الطعن ُب الصحابة ، كىذا كاضح . أكالن 
أك العبث ُب ىذه النصوص اليت أثٍت ّٔا  –تعأب عما يصفوف  –: يلـز من ىذا أمر من أمرين ، إما نسبة اٞتهل إٔب اهلل  ثانيان 

 على الصحابة .
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غَت عآب بأهنم سيكفركف كمع ذلك أثٌت عليهم ككعدىم باٟتسٌت فهو جهل ، كاٞتهل عليو  –تعأب عن قو٢تم  –فإف كاف اهلل 
 تعأب ٤تاؿ ، كإف كاف اهلل عا١تان بأهنم سيكفركف فيكوف كعده ٢تم باٟتسٌت كرضاه عنهم عبث ، كالعبث ُب حقو ٤تاؿ .

فجاىدكا معو كآزركه كنصركىم كاٗتذىم  ىم كاصطفاىم لصحبة نبيو : الطعن ُب حكمة اهلل سبحانو كتعأب حيث اختار  ثالثان 
أصهاران ، حيث زكج ابنتيو ذا النورين ) عثماف ( ، كتزكج ابنيت أيب بكر كعمر ، فكيف ٮتتار لنبيو أنصاران كأصهاران مع علمو بأهنم 

 سيكفركف ؟؟
عن ُب النقلة طعن ُب ا١تنقوؿ ، إذ كيف نثق بكتاب نقلو إلينا : يستلـز ذلك الطعن ُب القرآف كُب الشريعة ، كذلك ألف الط رابعان 

 الفسقة كا١ترتدكف كالعياذ باهلل .
 كجوب حب الصحابة . -ْ

 نفاؽ كدليل على خبث القلب . –بعد ما عرفت نصرهتم للرسوؿ  –أف بغض األنصار  -ٓ

 أ٫تية عمل القلب من حب كبغض . -ٔ

 كينصره . كجوب حب الرسوؿ كحب من ٭تب الرسوؿ  -ٕ

 أك نصره . وب بغض كل من أبغض الرسوؿ كج -ٖ

 لؤلنصار ألمرين : مدح النيب  -ٗ
 : ١تعرفة فضلهم . األمر األكؿ

 . االقتداء ّٔم ُب نصرة الرسوؿ  الثاني :
 إثبات الوالء كالرباء . -َُ
 إثبات صفة احملبة هلل تعأب كأف اهلل تعأب ٭تب ك٭تب . -ُُ
 غَت ٖتريف كال تعطيل كال ٘تثيل كال تشبيو . إثبات البغض هلل تعأب إثباتان يليق ّتبللو من -ُِ
 حب األنصار من أسباب ٤تبة اهلل . -ُّ

 الرد على الركافض كخبث مذىبهم ُب بغض الصحابة . -ُْ
 الرد على ا٠توارج .  -ُٓ

 

 باب   -ُُ

لىةى اٍلعىقىبىًة  عيبىادىةى ٍبنى الصَّاًمًت عن -ُٖ قىاؿى كىحىٍولىوي ًعصىابىةه  أىفَّ رىسيوؿى اللًَّو )  –كىكىافى شىًهدى بىٍدران ، كىىيوى أىحىدي النػُّقىبىاًء لىيػٍ
ا أىٍكالىدىكيٍم ، كىالى تىٍأتيوا بًبػيٍهتىافو عىلىى أىٍف الى تيٍشرًكيوا بًاللًَّو شىٍيئان ، كىالى تىٍسرًقيوا ، كىالى تػىٍزنيوا ، كىالى تػىٍقتػيليو  يبىاًيعيونً  : ًمٍن أىٍصحىاًبوً 

مىٍعريكؼو ، فىمىٍن كىفىى ًمٍنكيٍم فىأىٍجريهي عىلىى اللًَّو ، كىمىٍن أىصىابى ًمٍن ذىًلكى شىٍيئان  يتػىٍفتػىريكنىوي بػىٍينى أىٍيًديكيٍم كىأىٍرجيًلكيٍم ، كىالى تػىٍعصيوا فً 
نٍػيىا فػىهيوى كىفَّارىةه لىوي  يفػىعيوًقبى فً  تػىرىهي اللَّوي ، فػىهيوى ًإلىى اللًَّو ًإٍف شى  الدُّ اءى عىفىا عىٍنوي ، كىًإٍف شىاءى ػ، كىمىٍن أىصىابى ًمٍن ذىًلكى شىٍيئان ثيمَّ سى

 ( . فػىبىايػىٍعنىاهي عىلىى ذىًلكى  (عىاقػىبىوي 
 [ . َُٕٗ] ـ : 

---------- 
 العشرة إٔب األربعُت .الًعصابة بكسر العُت اٞتماعة من ( كىحىٍولىوي ًعصىابىةه ) 
 ا١تبايعة ا١تعاىدة ، ٝتيت بذلك تشبيهان ٢تا با١تعاكضة ا١تالية .( بىاًيعيوًنى ) 
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قاؿ ٤تمد بن إٝتاعيل التيمي كغَته : خص القتل باألكالد ألنو قتل، كقطيعة رحم، فالعناية بو آكد ، ( كىالى تػىٍقتػيليوا أىٍكالىدىكيٍم ) 
 . كأد البنات ، كقتل البنُت خشية اإلمبلؽكألنو كاف شائعان فيهم ، كىو 

 بكذب على أحد ، فالبهتاف ىو الكذب الذم يبهت سامعو .( كىالى تىٍأتيوا بًبػيٍهتىافو  )
 ٗتتلقونو . ( تػىٍفتػىريكنىوي ) 
 خص األيدم كاألرجل باالفًتاء ، ألف معظم األفعاؿ تقع ّٔما .( بػىٍينى أىٍيًديكيٍم كىأىٍرجيًلكيٍم  )
كلو معركؼ ، كال ييتصور منو خبلؼ ذلك ؟ قيل : ا١تراد منو التنبيو على علة   فإف قيل : إف أمره ( مىٍعريكؼو  فيٍعصيوا كىالى تػى  )

كجوب الطاعة ، كعلى أنو ال طاعة ١تخلوؽ ُب غَت ا١تعركؼ ، كقاؿ النوكم : ك٭تتمل أف يكوف ا١تعٌت : كال تعصو٘ب كال أحد أكٕب 
 فيكوف التقييد با١تعركؼ متعلقان بشيء بعده .األمر عليكم ُب ا١تعركؼ ، 

 . أم : من ثبت على العهد( فىمىٍن كىفىى ًمٍنكيٍم ) 
 أطلق ىذا على سبيل التفخيم .( فىأىٍجريهي عىلىى اللًَّو ) 
 ٥تصوص .أم : ٦تا سول الشرؾ ، إذ ال كفارة للشرؾ سول التوبة عنو ، فهو عاـ ( كىمىٍن أىصىابى ًمٍن ذىًلكى شىٍيئان ) 
نٍػيىا  يفػىعيوًقبى فً )   أم : بسبب ما أصابو من ا١تخالفة .( الدُّ
 أم : العقاب .(  فػىهيوى ) 
 عن ذنبو .( كىفَّارىةه لىوي   )

تػىرىهي اللَّوي )   كٓب يظهره .( كىمىٍن أىصىابى ًمٍن ذىًلكى شىٍيئان ثيمَّ سى
ًإٍف ػفػىهيوى ًإلىى اللًَّو ًإٍف شى  ) ( يشمل من تاب من ذلك ، كمن ٓب يتب ، كبو قاؿ طائفة ، كذىب  شىاءى عىاقػىبىوي اءى عىفىا عىٍنوي  كى

 . اٞتمهور إٔب أف من تاب ال يبقى عليو مؤاخذة
عليو أـ اختلف العلماء ُب اٟتدكد: ىل ىي جوابر ككفارات ١تن أقيمت ، ك اٟتديث دليل على أف اٟتدكد كفارات -ُ

 رات؟ىي ٣ترد زكاجر عن ارتكاب اٟتدكد كليست كفا

 أف اٟتدكد جوابر ككفارات، كىذا قوؿ أكثر أىل العلم ، كلو ٓب يتب احملدكد . القوؿ األكؿ :
 قاؿ القاضي عياض : أكثر العلماء ذىبوا إٔب أف اٟتدكد كفارة .
 كبذلك ترجم البخارم ُب الصحيح فقاؿ : باب اٟتدكد كفارة .

 دليل ىذا القوؿ : حديث الباب .
 كىذا صريح ُب أف إقامة اٟتدكد كفارات ألىلها . قاؿ ابن رجب اٟتنبلي :

 : كذىب بعض العلماء إٔب أف اٟتدكد ليست جوابر ككفارات بل ىي للزجر عن الوقوع فيما أكجب اٟتد .القوؿ الثاني
 . كىو قوؿ بعض التابعُت كرجحو ابن حـز كطائفة من متأخرم ا١تفسرين كالبغوم

نٍػيىا كى٢تىيٍم ُب ٱآلًخرىًة عىذىابه عىًظيمه ( فأخرب سبحانو كدليل ىذا القوؿ : قولو تعأب ُب آخر  آية اٟترابة ) ٰذًلكى ٢تىيٍم ًخٍزمه ُب ٱلدُّ
 . أف جزاءى فعلهم عقوبةه دنيوية كعقوبة أخركية إال من تاب فإهنا تسقط عنو العقوبة األخركية

 . فارات، كال يقاؿ: إهنا غَت كفاراتكتوقَّف بعض العلماء ُب ا١تسألة فقالوا: ال يقاؿ ُب اٟتدكد: إهنا ك
 قاؿ ) ال أدرم اٟتدكد كفارة ألىلها أـ ال ( . أف النيب  كاستدلوا: ْتديث أيب ىريرة 

 ُب ا١تسألة ىو القوؿ األكؿ الذم قاؿ بو اٞتمهور، كذلك ١تا يلي: كالراجح
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 . : أف حديث عبادة أصحُّ إسنادان بل ىو متفق عليو أكالن 
 . التصريح ُب ا١تسألة كقد ترجم عليو البخارم بذلك : أف فيو ثانيان 
 : أف اآلية اليت احتجَّ ّٔا أىل القوؿ الثا٘ب ٥تتلف ُب ا١تراد منها: ىل ىي ُب الكفار أك ُب ٤تاريب اإلسبلـ؟ ثالثان 
الدليل على أف عقوبة أنو على فرض التعارض فيجاب بأف ذكر عقوبة الدنيا كاآلخرة ال يلـز اجتماعهما، فقد دؿَّ :  رابعان 

 . الدنيا تيسقط عقوبة اآلخرة
قاؿ ذلك قبل أف يعلمو ٍب علمو فأخرب  : أف حديث أيب ىريرة ال يعارض حديث عبادة الحتماؿ أف يكوف النيب  خامسان 

 .بو جزمان، كّٔذا ٚتع القاضي عياض كتبعو ابن رجب اٟتنبلي كابن حجر العسقبل٘ب 
 ا١تذكورة ُب اٟتديث . مشركعية ا١تبايعة على األمور -ِ
 ٖترٙب الشرؾ كعظم أمره . -ّ
 أف أكؿ الواجبات التوحيد كٖترٙب الشرؾ . -ْ
 ٖترٙب السرقة كالزنا .  -ٓ
 كجوب الوفاء بالعهد . -ٔ
 على أمتو . شفقتو  -ٕ

 أف فاعل الكبَتة ال يكفر ، ففيو الرد على ا٠توارج . -ٖ
 أف اٟتدكد كفارات ألىلها كما تقدـ . -ٗ
 . أف ا١تصائب مكفرة للذنوب -َُ

 باب من الدين الفرار من الفتن-ُِ
رى مىاًؿ اٍلميٍسًلًم غىنىمه يػىٍتبىعي ًبهىا شىعىفى اٍلًجبىاًؿ  ) قىاؿى رىسيوؿي اللًَّو  :قىاؿى  مّْ عىٍن أىًبى سىًعيدو اٍلخيٍدرً -ُٗ ييوًشكي أىٍف يىكيوفى خىيػٍ

 ( . كىمىوىاًقعى اٍلقىٍطًر ، يىًفرُّ ًبًديًنًو ًمنى اٍلًفتىنً 
---------- 

اثنيت  ىو أبو سعيد ، سعد بن مالك بن سناف ا٠تدرم األنصارم ا٠تزرجي ، غزا مع رسوؿ اهلل (  مّْ عىٍن أىًبى سىًعيدو اٍلخيٍدرً ) 
علمان كثَتان ، فكاف من علماء األنصار كفضبلئهم ،  عشرة غزكة ، أك٢تا غزكة ا٠تندؽ ، ككاف قبلها صغَتان ، حفظ عن النيب 

 ( . ِٔحديثان ، لو ُب البخارم )  َُُٕ( ىػ كدفن بالبقيع ، كاف من ا١تكثرين ركل :  ْٕ) توُب سنة 
 أم يقرب . ) يوشك ( 

إف قيل : ١تاذا قيد ا١تاؿ بالغنم ؟ اٞتواب : بأف ىذا النوع من ا١تاؿ ، ٪توه كزيادتو أبعد من الشوائب احملرمة كالربا  ) غنم (
كالشبهات ا١تكركىة ، كخصت الغنم بذلك ١تا فيها من السكينة كالربكة ، كقد رعاىا األنبياء عليهم الصبلة كالسبلـ ، مع أهنا 

 ة ، كثَتة النفع .سهلة االنقياد ، خفيفة ا١تؤن
 أم : رؤكس اٞتباؿ ، كشىعىفة كل شيء أعبله .) شعف الجباؿ ( 

 أم : موضع نزكؿ ا١تطر ، كبطوف األكدية ، كخصها بالذكر ألهنا مكاف الرعي .  ) مواقع القطر (
 ات ا١تؤدية إٔب الكدكرات .فإف قيل : ١تاذا قيد االتباع بشعف اٞتباؿ ، كمواقع القطر ؟ اٞتواب : بأهنا أسلم غالبان من ا١تعاد

أم بسبب دينو خوفان على دينو كطلبان لسبلمة رأس مالو ) ألف الدين ىو رأس ا١تاؿ ( ، كقيل : للمصاحبة كما ُب  ) يفر بدينو (
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 قولو تعأب ) اىبط بسبلـ منا ( أم يفر مصحبان دينو .
 فنت ٚتع فتنة كاألصل فيها االختبار كاالبتبلء .أم الفرار سببو كمنشأه الفنت . ال لغرض دنيوم ، كال) من الفتن ( 

 أف فرار اإلنساف بدينو من الفنت من اإلٯتاف . -ُ
 كقد مدح اهلل من فر بدينو :

 ( .كىًإًذ اٍعتػىزىٍلتيميوىيٍم كىمىا يػىٍعبيديكفى ًإالَّ اللَّوى فىٍأكيكا ًإٔبى اٍلكىٍهًف قاؿ تعأب )
ًفٌيان  كقاؿ تعأب ) ـه عىلىٍيكى سىأىٍستػىٍغًفري لىكى رىيبّْ ًإنَّوي كىافى يب حى كىأىٍعتىزًليكيٍم كىمىا تىٍدعيوفى ًمن ديكًف اللًَّو كىأىٍدعيو رىيبّْ عىسىى أىالَّ  .قىاؿى سىبلى

ًقٌيان   ( . أىكيوفى ًبديعىاء رىيبّْ شى
 ) من ٝتع بالدجاؿ فلينأ عنو ( ركاه أبو داكد . كقاؿ 

افظ عليو ىو الدين .أف أعظ -ِ  م ما ٭تي
 بذلك : إثبات الفنت ككثرهتا كقدكمها ، كقد أخرب النيب  -ّ

) بادركا باألعماؿ الصاٟتة فتنان كقطع الليل ا١تظلم ، يصبح الرجل مؤمنان ، كٯتسي كافران ، كٯتسي مؤمنان كيصبح كافران  فقاؿ 
 يبيع دينو بعرض من الدنيا ( ركاه مسلم .

على أطم من آطاـ ا١تدينة ، فقاؿ : ىل تركف ما أرل ؟ إ٘ب ألرل مواقع الفنت خبلؿ  د قاؿ ) أشرؼ النيب كعن أسامة بن زي
 بيوتكم كمواقع القطر ( ركاه البخارم .                  

 أشرؼ : نظر كطلع .       األيطم : حصن مبٍت باٟتجارة .
لقائم فيها خَت من ا١تاشي ، كا١تاشي فيها خَت من الساعي ، من ) ستكوف فنت ، القاعد فيها خَت من القائم ، كا كقاؿ 

 تشٌرؼ ٢تا تستٍشرفوي ، كمن كجد فيها ملجأن فليػىعيٍد بو ( ركاه مسلم .
 ) إهنا ستكوف فنت ( ركاه مسلم . كقاؿ 
 ) ال تقـو الساعة حىت يقبض كتظهر الفنت ( ركاه البخارم .  كقاؿ 

 كاف فيها مشقة .  أ٫تية ا٢تجرة ُب سبيل اهلل كلو -ْ
 فضل العزلة إذا خاؼ اإلنساف على دينو . -ٓ

، قاؿ ابن رجب : فإف من خالط الفنت كأىل القتاؿ على ا١تلك، ٓب يسلم دينو من اإلٍب، إما بقتل معصـو ، أك أخذ ماؿ معصـو
 حسينى الفرار منو .أك ا١تساعدة على ذلك ، ك٨توه، ككذلك لو غلب على الناس من يدعوىم إٔب الدخوؿ ُب كفر أك معصية 

 كقاؿ ا٠تطايب : لو ٓب يكن ُب العزلة إال السبلمة من الغيبة كمن رؤية ا١تنكر الذم ال يقدر على إزالتو لكاف ذلك خَتان كثَتان .
، كىذا من ٚتلة أعبلـ  ) يوشك .. ( تقريب للفتنة، قاؿ ابن رجب: كقد كقع ذلك ُب زمن عثماف، كما أخرب بو  قولو  -ٔ

 كقد اعتزؿ ٚتاعة من الصحابة كسعد بن أيب كقاص كسعيد بن زيد، فإهنما لزما منز٢تما بالعقيق حىت ٟتقا باهلل.، نبوتو 
 أخرب بذلك كال بد من كقوعو . كجوب االستعداد للفنت ٔتا يعصم منها ، فإف النيب  -ٕ
 ُب ىذه ا١تسألة :استدؿ ْتديث الباب من قاؿ بفضل العزلة على االختبلط بالناس ، كقد اختلف العلماء  -ٖ

 : العزلة أفضل كاستدلوا : القوؿ األكؿ
 ْتديث الباب .

كْتديث أيب سعيد قاؿ )قيل : يا رسوؿ اهلل! أم الناس أفضل؟ فقاؿ : مؤمن ٬تاىد ُب سبيل اهلل بنفسو كمالو ، قالوا : ٍب من؟ 
 قاؿ : مؤمن ُب شعبو من الشعاب يتقي اهلل كيدعي الناس من شره ( متفق عليو .
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 : ا٠تلطة أفضل إذا أمن على دينو . القوؿ الثاني
 كنسبو اٟتافظ ابن حجر للجمهور .

) ا١تؤمن الذم ٮتالط الناس كيصرب على أذاىم خَت من ا١تسلم الذم ال ٮتالط الناس كال يصرب  ٟتديث ابن عمر . قاؿ : قاؿ 
 على أذاىم ( ركاه ابن ماجو .

كألف ذلك ىو فعل األنبياء ػ صلوات اهلل كسبلمو عليهم ػ كمن بعدىم من الصحابة كالتابعُت ، كمن بعدىم من علماء ا١تسلمُت  
 كأخيارىم .

قاؿ اٟتافظ ابن حجر : قاؿ اٞتمهور االختبلط أكٔب ١تا فيو من اكتساب الفوائد الدينية للقياـ بشعائر اإلسبلـ كتكثَت سواد 
 أنواع ا٠تَت إليهم من إعانة كإغاثة كعيادة كغَت ذلك . ا١تسلمُت كإيصاؿ

: مذىب الشافعي كأكثر العلماء أف االختبلط أفضل بشرط رجاء السبلمة من الفنت، كأجابوا عن ىذا اٟتديث كقاؿ النوكم
كب ، أك ىو فيمن ال ]مؤمن ُب شعبو من الشعاب يتقي اهلل كيدعي الناس من شره[ بأنو ٤تموؿ على االعتزاؿ ُب زمن الفنت كاٟتر 

 ، كىذا ىو الراجح .يسلم الناس منو 
  ، كُب ىذا الزمن كثرت الفنت كتنوعت كقل اٟتياء ككثرت آّالس اليت ٬تتمع فيها الناس على ا١تبلىي كاألغا٘ب كآّوف كغَتىا

نميمة كغَتىا من الكبلـ الذم ال فائدة فاألكٔب للمسلم أف يعتز٢تا حىت ال يفنت ّٔا ، كما فنت الكثَت ، كأيضان يسلم من الغيبة كال
 منو . كاهلل ا١تستعاف .

 كاف داكد الطائي من كبار أئمة الفقو كالرأم ، برع ُب العلم ٍب أقبل على شأنو كلـز الصمت كآثر ا٠تموؿ كفر بدينو .
 كاف الثورم يعظمو كيقوؿ : أبصر داكد أمره .

 يريدكف أضركا بدينو كدنياه . قاؿ عبد اهلل بن داكد : من أمكن الناس من كل ما
 كقاؿ أٛتد بن حنبل : أشتهي ما ال يكوف ، أشتهي مكانان ال يكوف فيو أحد من الناس .

 كقاؿ سعيد بن اٟتداد : ال تعدلن بالوحدة شيئان ، فقد صار الناس ذئابان .
 ة ، كفساد الناس .كقاؿ سفياف الثورم : كاف طاككس ٬تلس ُب بيتو ، فقيل لو ُب ذلك ، فقاؿ : حيف األئم

قاؿ: كاف أيب أصرب الناس على الوحدة ، ٓب يره أحد إال ُب مسجد أك حضور جنازة، أك  -بن أٛتد بن حنبل  -كعن عبد اهلل 
 عيادة مريض ، ككاف يكره ا١تشي ُب األسواؽ .

ل حديث حذيفة ُب الفنت ) قاؿ قولو ) غنم يتبع ّٔا .. ( ىذا بناء على األغلب ، كإال لو جلس ُب بيتو لكاف مصيبان ، بدلي -ٗ
  تلـز ٚتاعة ا١تسلمُت كإمامىهم ، قلت : إف ٓب يكن ٢تم إماـ كال ٚتاعة ؟ قاؿ : ٕتلس ُب بيتك كلو أف تعض على أصل :

 شجرة حىت يدركك ا١توت كأنت على ذلك ( .
 –كألهنا أىدأ من غَتىا فبل تتعب  –كة ك١تا فيها من الرب  –قولو ) غنم ... ( خص بالذكر ألمور : ألهنا أقل تكلفةن من غَتىا  -َُ

 كلتيسر اٟتصوؿ عليها .
 كاختبار للبصَتة ، كاختبار للتقول ، كاختبار للعلم . –اٟتكمة من الفنت : فهي اختبار لئلٯتاف  -ُُ
 مشركعية فعل األسباب . -ُِ
 ) نًعم ا١تاؿ الصاّب للرجل الصاّب ( ركاه أٛتد . جواز ادخار ا١تاؿ كقد قاؿ  -ُّ
 كخاصة الغنم لربكتها كما ُب اٟتديث . اٗتاذ ا١تاؿ -ُْ

 اإلشارة إٔب الفنت ُب آخر الزماف . -ُٓ
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 ) أنا أعلمكم باهلل ( باب قوؿ النبي -ُّ
ًإذىا أىمىرىىيٍم أىمىرىىيٍم ًمنى األىٍعمىاًؿ ًبمىا ييًطيقيوفى قىاليوا ًإنَّا لىٍسنىا كىهىٍيئىًتكى يىا رىسيوؿى اللًَّو،  كىافى رىسيوؿي اللًَّو )عىٍن عىاًئشىةى قىالىٍت -َِ

ـى ًمٍن ذىنًٍبكى كىمىا تىأىخَّرى . فػىيػىٍغضىبي حىتَّى يػيٍعرىؼى اٍلغىضىبي فً  ًإفَّ أىتٍػقىاكيٍم  )وؿي كىٍجًهًو ثيمَّ يػىقي  يًإفَّ اللَّوى قىٍد غىفىرى لىكى مىا تػىقىدَّ
 ( .كىأىٍعلىمىكيٍم بًاللًَّو أىنىا 
---------- 

( أم : كاف إذا أمرىم أمرىم ٔتا يسهل عليهم دكف ما يشق خشية أف يعجزكا عن  ًمنى األىٍعمىاًؿ ًبمىا ييًطيقيوفى  ًإذىا أىمىرىىيٍم أىمىرىىيمٍ ) 
 الدكاـ عليو .

ٍيئىًتكى )   أم : ليس حالنا كحالك .(  قىاليوا ًإنَّا لىٍسنىا كىهى
 أم : يظهر .( فػىيػىٍغضىبي حىتَّى يػيٍعرىؼى ) 
 . أم : أثره ُب كجهو ( كىٍجًهًو  ياٍلغىضىبي فً ) 

قد بلغ من الكماؿ الذركة ُب ٚتيع الصفات العلمية كالعملية ، كقد أشار إٔب األكؿ بقولو ) أعلمكم (  اإلشارة إٔب أف النيب  -ُ
 أتقاكم ( .كإٔب الثا٘ب بقولو ) 

ٓب ينكر عليهم استدال٢تم كال  أف األعماؿ الصاٟتة ترقي صاحبها إٔب ا١تراتب السنية من رفع الدرجات ك٤تو ا٠تطيئات ، ألنو  -ِ
 تعليلهم من ىذه اٞتهة ، بل من اٞتهة األخرل .

 للنعمة ، كاستزادة ٢تا بالشكر عليها . أف العبد إذا بلغ الغاية ُب العبادة كٙتراهتا كاف ذلك أدعى إٔب ا١تواظبة عليها ، استبقاء -ّ
 الوقوؼ عند ما حد الشارع من عزٯتة كرخصة ، كاعتقاد أف األخذ باألرفق ا١توافق للشرع أكٔب من األشق ا١تخالف لو . -ْ
ال  –السَت  أم آّد ُب –أف األكٔب ُب العبادة القصد كا١تبلزمة ، ال ا١تبالغة ا١تفضية إٔب الًتؾ ، كما جاء ُب اٟتديث ) ا١تنبت  -ٓ

 أرضان قطع كال ظهران أبقى ( .
 . ، كإ٪تا يدرؾ العلم حديثان كحديثُت من طلب العلم ٚتلة فاتو ٚتلةقاؿ الزىرم : 

 . رفيقان تظفر بوان إف ىذا العلم إف أخذتو با١تكابرة لو غلبك، كلكن خذه مع األياـ كالليإب أخذكقاؿ : 
 مشركعية الغضب عند ٥تالفة األمر الشرعي . -ٔ
 جواز ٖتدث ا١ترء ٔتا فيو فضل ْتسب اٟتاجة لذلك عند األمن من ا١تباىاة كالتعاظم . -ٕ
 أف اإلسبلـ دين يسر كسهولة ) كسيأٌب مزيد عند حديث : إف الدين يسر إف شاء اهلل ( . -ٖ

 لربو . عبودية النيب  -ٗ

 كفيو النهي عن الغلو كاالبتداع فيو . -َُ

 تفاكت الناس ُب األعماؿ كالعلم باهلل . -ُُ

 أف العمل البد لو من شرط ا١تتابعة مع اإلخبلص . -ُِ
 باب تفاضل أىل اإليماف في األعماؿ -ُٓ

يىٍدخيلي أىٍىلي اٍلجىنًَّة اٍلجىنَّةى، كىأىٍىلي النَّاًر النَّارى، ثيمَّ يػىقيوؿي اللَّوي تػىعىالىى  )قىاؿى   يّْ عىًن النَّبً   مّْ عىٍن أىًبى سىًعيدو اٍلخيٍدرً -ِِ
هىا قىًد اٍسوىدُّكا فػىيػيٍلقىٍوفى فً  يأىٍخرًجيوا مىٍن كىافى فً  ًك أى  -نػىهىًر اٍلحىيىا  يقػىٍلًبًو ًمثٍػقىاؿي حىبَّةو ًمٍن خىٍردىؿو ًمٍن ًإيمىافو . فػىييٍخرىجيوفى ًمنػٍ

 . (جىاًنًب السٍَّيًل ، أىلىٍم تػىرى أىنػَّهىا تىٍخريجي صىٍفرىاءى ميٍلتىوًيىةن  يفػىيػىٍنبيتيوفى كىمىا تػىٍنبيتي اٍلًحبَّةي فً  -اٍلحىيىاًة، شىكَّ مىاًلكه 
 مطوالن [ . ُّٖ] ـ : 
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---------- 
 أم : من النار .( أىٍخرًجيوا ) 
أم : أخرجوا من النار كل من عمل مقدار حبة خردؿ من أعماؿ ( قػىٍلًبًو ًمثٍػقىاؿي حىبَّةو ًمٍن خىٍردىؿو ًمٍن ًإيمىافو  يمىٍن كىافى فً ) 

 . اإلٯتاف بعد التوحيد كالتصديق ٔتا جاء بو نبينا 
 ( أم : احًتقوا . ) كقد امتحشوا

 ان .( أم : ا١تاء الذم من يشربو أك يتطهر بو ٓب ٯتت أبد ) ماء الحياة
 ( بكسر اٟتاء بذكر البقوؿ كالعشب . ) كما تنبت الًحبة

أم: أال ترل كيف ٗترج من األرض عند بدايتها صفراء اللوف ٚتيلة ا١تنظر منعطفة األكراؽ، ( أىلىٍم تػىرى أىنػَّهىا تىٍخريجي صىٍفرىاءى ميٍلتىوًيىةن )
 . ٍب تتمدد كتنفتح أكراقها بعد ذلك ، كىذا ٦تا يزيد الرياحُت حسنان 

 اٟتديث دليل على أف ا١توحدين ال ٮتلدكف ُب النار . -ُ
) ٮترج من النار من قاؿ : ال إلو إال اهلل ، كُب قلبو كزف شعَتة من خَت، كٮترج من النار من  عن أنس قاؿ : قاؿ رسوؿ اهلل 

  كُب قلبو كزف ذرة من إٯتاف ( متفق عليو .قاؿ : ال إلو إال اهلل كُب قلبو كزف برة من خَت ، كٮترج من النار من قاؿ : ال إلو إال اهلل
) يدخل أىل اٞتنة اٞتنة ، كأىل النار النار ، ٍب يقوؿ اهلل تعأب : أخرجوا من كاف ُب  كعن أيب سعيد . قاؿ : قاؿ رسوؿ اهلل 

 قلبو مثقاؿ حبة من خردؿ من إٯتاف ، فييخرجوف.. حديث الباب ( .
 يقولوف أف فاعل الكبَتة ٥تلد ُب النار .الرد على ا٠توارج كا١تعتزلة ، الذين  -ِ

اٟتديث رد على ا١ترجئة الذين يقولوف أف ا١تعاصي ال تؤثر كأنو ال يضر مع اإلٯتاف ذنب ، حيث صرح ُب اٟتديث أف العصاة 
 يدخلوف النار حىت تسود كجوىهم .

 م .اٟتديث دليل على تفاضل أىل اإلٯتاف ُب درجات إٯتاهنم ، كذلك بسبب تفاضل أعما٢ت -ّ
 اٟتديث دليل ١تذىب أىل السنة كاٞتماعة أف اإلٯتاف يزيد كينقص . -ْ
 اٟتديث دليل على فضل التوحيد ، كأف ا١توحد ال ٮتلد ُب النار . -ٓ
 إثبات الشفاعة ُب أىل الكبائر ، ألهنم ٮترجوف ُب الشفاعة . -ٔ
 خطر الشرؾ ، كأف من مات مشركان فإنو ال ٮترج من اٞتنة . -ٕ

هىا مىا )  قىاؿى رىسيوؿي اللًَّو  قاؿ : ماٍلخيٍدرً سىًعيدو عن أبي -ِّ نىا أىنىا نىاًئمه رىأىٍيتي النَّاسى يػيٍعرىضيوفى عىلىىَّ ، كىعىلىٍيًهٍم قيميصه ًمنػٍ بػىيػٍ
ليغي الثُّدً  هىا مىا  مَّ يػىبػٍ قىاليوا فىمىا أىكٍَّلتى ذىًلكى يىا  ،صه يىجيرُّهي ػًرضى عىلىىَّ عيمىري ٍبني اٍلخىطَّاًب كىعىلىٍيًو قىًميػديكفى ذىًلكى ، كىعي ] يبلغ [ ، كىًمنػٍ

 ( .الدّْينى  :رىسيوؿى اللًَّو قىاؿى 
 [ . َِّٗ :] ـ 

----------- 
نىا أىنىا نىائًمه رىأىٍيتي )   ( ىو من الرؤية البصرية ، ك٬توز أف يكوف من الرؤية العلمية . بػىيػٍ
أيب ٚترة : ا١تراد بالناس ُب ىذا اٟتديث ا١تؤمنوف ، لتأكيلو القميص بالدين ، قاؿ: أم : ييظهركف ٕب ، قاؿ ابن ( يػيٍعرىضيوفى عىلىىَّ  )

كالذم يظهر أف ا١تراد خصوص ىذه األمة احملمدية ، بل بعضها ، كا١تراد بالدين العمل ٔتقتضاه ، كاٟترص على امتثاؿ األمر ، 
 كاجتناب النهي ، ككاف لعمر ُب ذلك ا١تقاـ العإب . ] الفتح [ 

 . القميص الثياب اليت تلبس على البدف( كىعىلىٍيًهٍم قيميصه ) 
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ليغي الثُّدً )  هىا مىا يػىبػٍ بضم الثاء ككسر الداؿ كتشديد الياء ، كا١تعٌت : أف القميص قصَت جدان ، ْتيث ال يصل إٔب اٟتلق إٔب (  مَّ ًمنػٍ
 ٨تو السرة بل فوقها .

هىا  )  أم : كمن القمص .( كىًمنػٍ
٭تتمل : أف يريد دكنو من جهة السفل ، كىو الظاىر ، فيكوف أطوؿ ، ك٭تتمل أف يريد دكنو من ( ديكفى ذىًلكى ] يبلغ [ مىا ) 

جهة العلو ، فيكوف أقصر ، كيؤيد األكؿ ما ُب ركاية الًتمذم اٟتكيم من طريق أخرل عن ابن ا١تبارؾ عن يونس عن الزىرم ُب 
كمنهم من كاف قميصو إٔب ركبتو ، كمنهم من كاف قميصو إٔب أنصاؼ ساقيو ( ىذا اٟتديث ) فمنهم من كاف قميصو إٔب سرتو ، 

 ] الفتح [ .
 . أم : الصحابة اٟتاضركف عنده (  قىاليوا ،صه يىجيرُّهي ػًرضى عىلىىَّ عيمىري ٍبني اٍلخىطَّاًب كىعىلىٍيًو قىًميػكىعي ) 
 ذلك كفسرتو يا رسوؿ اهلل . أم : ما عربت(  فىمىا أىكٍَّلتى ذىًلكى يىا رىسيوؿى اللَّوً  )

 أم : أكلتو الدين ، يعٍت اإلٯتاف .( الدّْينى  :قىاؿى ) 
أرم الناس كعليهم قمص  اٟتديث دليل على تفاضل أىل اإلٯتاف فيو ، بالقوة كالكثرة كالضعف ، ككجو االستدالؿ : أنو  -ُ

) ىذا جربيل  لدين كاإلٯتاف كاإلسبلـ ٔتعٌت ، كما قاؿ ٥تتلفة ا١تقدار بالطوؿ كالقصر ، كأٌكؿ ذلك على تفاكهتم ُب الدين ، كا
 جاءكم يعلمكم دينكم ( .

 قاؿ ابن رجب : ىذا اٟتديث نص على أف الدين يتفاضل .
 اٟتديث دليل على فضيلة عمر كقوة إٯتانو . -ِ
ك٭تجبها عن كل مكركه ، فيو كجو تعبَت القميص بالدين ، أف القميص يسًت العورة ُب الدنيا ، كالدين يسًتىا ُب اآلخرة ،  -ّ

لعثماف ) إف  كاألصل فيو قولو تعأب ) كلباس التقول ذلك خَت ( ، كالعرب تكٍت عن الفضل كالعفاؼ بالقميص ، كمنو قولو 
اهلل سييلبسك قميصان ، فإف أرادكا أف ٗتلعو فبل ٗتلعو ( أخرجو أٛتد كالًتمذم ، فعرب عن ا٠تبلفة بالقميص ، كىي استعارة حسنة 

 كفة ، كاتفق أىل التعبَت على أف القميص ييعرٌب بالدين ، كأف طولو يدؿ على بقاء آثار صاحبو من بعده .معر 
كقاؿ ابن رجب: كإ٪تا فٌسر القمص ُب ا١تناـ بالدين، ألف الدين كاإلسبلـ كالتقول كٌل ىذه توصف بأهنا لباس، قاؿ تعأب )كلباس 

 ف كالقميص يلبسو اإلنساف تارة ، كينزعو أخرل .التقول ذلك خَت( كقاؿ أبو الدرداء : اإلٯتا
مد ُب ا١تناـ، كييذـ ُب اليقظة شرعان، أعٍت جر القميص ، ١تا ثبت من الوعيد ُب تطويلو . -ْ  قاؿ ُب الفتح: أف ىذا من أمثلة ما ٭تي
 مشركعية تعبَت الرؤيا ، كسؤاؿ العآب ّٔا عن تعبَتىا كلو كاف ىو الرائي . -ٓ
الثناء على الفاضل ٔتا فيو ، إلظهار منزلتو عند السامعُت ، كال ٮتفى أف ٤تل ذلك إذا أمنى عليو من الفتنة اٟتديث دليل على  -ٔ

 با١تدح كاإلعجاب .
 إشكاؿ : ىل ىذا اٟتديث يستلـز بأف يكوف عمر أفضل من أيب بكر ؟ -ٕ

ف يناؿ الفضل ا١تطلق، فإنو ال شك أف قاؿ الشيخ ابن عثيمُت : أف من أكـر ٓتصيصة أك ناؿ فضبلن ٓتصيصة ال يلـز من ذلك أ
 أبا بكر أكَب دينان من عمر بن ا٠تطاب كأفضل .كقيل : ٭تتمل أف أبا بكر ٓب يعرض ُب أكلئك الناس .

 ك٭تتمل أف يكوف سر السكوت عن ذكره االكتفاء ٔتا عيلم من أفضليتو .
عدـ ٚتيع ىذه االحتماالت ، فهو ميعارض  ك٭تتمل أف يكوف كقع ذكره ، فذىل عنو الراكم ، كعلى التنزؿ بأف األصل

باألحاديث الدالة على أفضلية الصديق ، فقد تواترت تواتران معنويان فهي ا١تعتمدة ، كأقول ىذه االحتماالت أف ال يكوف أبو بكر 
 عرض مع ا١تذكورين . ] الفتح [ .
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 باب الحياء من اإليماف-ُٔ
] اٍلحىيىاًء  يأىخىاهي فً  ] كفي ركاية يعاتب [ مىرَّ عىلىى رىجيلو ًمنى األىٍنصىاًر كىىيوى يىًعظي  أىفَّ رىسيوؿى اللًَّو  ابن عمر .عىٍن  -ِْ

 ( .دىٍعوي فىًإفَّ اٍلحىيىاءى ًمنى اإًليمىاًف )  ، فػىقىاؿى رىسيوؿي اللًَّو يقوؿ : إنك لتستحي حتى كأنو يقوؿ قد أضر بك [ 
 [ . ّٔ :] ـ 

----------- 
 أم : اجتاز ، قاؿ اٟتافظ : كٓب أعرؼ اسم ىذين الرجلُت : الواعظ كأخيو .(  مىرَّ عىلىى رىجيلو  اللًَّو أىفَّ رىسيوؿى ) 
( أم بسبب اٟتياء ] ُب سببية [ فكأف الرجل كاف كثَت اٟتياء ، فكاف ذلك ٯتنعو من استيفاء  أخاه في الحياء  كىىيوى يىًعظي ) 

عن ذلك . كقد جػاء ُب ركاية للبخارم : ]  لو فعلو كيزجره عن كثرتو فنهػاه النيب  حقوقو ، قاؿ النوكم : أم ينهاه عنو كيقبح
 يقوؿ لو : إنك لتستحي حىت كأنو يقوؿ قد أضر بك [ .

 ( أم : اتركو على ىذا ا٠تلق الٌسٍت ، ٍب علل أمره بالًتؾ بقولو : دىٍعوي ) 
 ألنو ٯتنع من فعل القبيح كما ال يليق . (فىًإفَّ اٍلحىيىاءى ًمنى اإًليمىاًف ) 

 اٟتديث دليل على أف اٟتياء من اإلٯتاف ، كاٟتياء من أعماؿ القلب ، ففيو أف أعماؿ القلب داخلة ُب مسمى اإلٯتاف . -ُ
 كا١تراد باٟتياء ىنا : اٟتياء احملمود الذم ٯتنع من فعل القبيح ك٭تث على فعل اٞتميل .

 ن يقولوف : إف اإلٯتاف ٣ترد التصديق كإف أعماؿ القلوب كأعماؿ اٞتوارح ال تدخل ُب اإلٯتاف .اٟتديث رد على ا١ترجئة الذي -ِ
 اٟتديث دليل على فضل اٟتياء ] كقد سبقت مباحثو [ . -ّ

 قاؿ ابن رجب : كاٟتياء نوعاف : 
الرذائل، ك٭تثو على فعل اٞتميل، : غريزم، كىو خلقه ٯتنحو اهلل تعأب العبد ، ك٬تبلو عليو، فيكفو عن ارتكاب القبائح ك  أحدىما

كىو من أعلى مواىب اهلل تعأب للعبد ، فهذا من اإلٯتاف باعتبار أنو يؤثر ما يؤثره اإلٯتاف من فعل اٞتميل ، كالكف عن القبيح ، 
ى ، كمن كرٔتا ارتقى صاحبو بعده إٔب درجة اإلٯتاف ، فهو كسيلة إليو ، كما قاؿ عمر : من استحِت اختفى ، كمن اختفى اتق

اتقى كقيى ، كقاؿ بعض التابعُت : تركت الذنوب حياء أربعُت سنة ، ٍب أدركٍت الورع ، كقاؿ ابن ٝتعوف : رأيت ا١تعاصي نذالة ، 
 فًتكتها مركءة فاستحالت ديانة .

العبد من اهلل أف  : أف يكوف مكتسبان ... إٔب أف قاؿ : كقد يتولد اٟتياء من اهلل من مطالعة النعم ، فيستحييكالنوع الثاني 
 يستعُت بنعمتو على معاصيو ، فهذا كلو من أعلى خصاؿ اإلٯتاف .

قاؿ ٢تذا الرجل الذم  اٟتديث دليل على أف العآب ينبغي لو أف يوجو من يراه ينصح أك يفيت خطأ أك جهبلن  ، فإف النيب  -ْ
 رجل ال يعرؼ أف اٟتياء من اإلٯتاف .ينصح أخاه : قاؿ لو دعو فإف اٟتياء من اإلٯتاف ، فإف الظاىر أف ىذا ال

 اٟتديث دليل على مراقبة العآب لطبلبو . -ٓ
 اٟتديث دليل على إرشاد العآب ألتباعو فيما ينفعهم . -ٔ
 ُب اٟتديث أف اإلنساف قبل أف ينصح ينبغي أف يعرؼ ىذا الشيء حىت ال ٮتطئ . -ٕ

 أف من رأل غَته على خلق حسن ينبغي أف يثبتو . -ٖ

 ( . تىابيوا كىأىقىاميوا الصَّالةى كىآتػىويا الزَّكىاةى فىخىلُّوا سىًبيلىهيمٍ  ًإفٍ باب : ) ف-ُٕ
أيًمٍرتي أىٍف أيقىاًتلى النَّاسى حىتَّى يىٍشهىديكا أىٍف الى ًإلىوى ًإالَّ اللَّوي كىأىفَّ ميحىمَّدان رىسيوؿي اللًَّو، )قىاؿى  عىًن اٍبًن عيمىرى أىفَّ رىسيوؿى اللًَّو -ِٓ

، كىًحسىابػيهيٍم عىلىى اللَّوً كىييًقيميوا الصَّالىةى، كىيػيٍؤتيوا الزَّكىاةى، فىًإذىا فػىعىليوا ذىًلكى عىصىميوا ًمنّْى ًدمىاءىىيٍم كىأىٍموىالىهيٍم ًإالَّ ًبحى   (.قّْ اإًلٍسالىـً
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 [ . ِِ  :] مسلم 
---------- 

 ( أمر٘ب اهلل . ) أمرت 
 ( عبدة األكثاف كا١تشركُت . ) الناس

جيعلت غاية ا١تقاتلة كجود ما ذكر ، فمقتضاه أف من شهد كأقاـ ( حىتَّى يىٍشهىديكا أىٍف الى ًإلىوى ًإالَّ اللَّوي كىأىفَّ ميحىمَّدان رىسيوؿي اللًَّو ) 
 ا جاء بو ، مع أف نص اٟتديث كآتى عصم دمو كلو جحد باقي األحكاـ ؟ كاٞتواب : أف الشهادة بالرسالة تتضمن التصديق ٔت

 ) إال ْتق اإلسبلـ ( يدخل فيو ٚتيع ذلك .
 أم : يؤدكىا ٓتشوعها كأركاهنا كسننها .( كىييًقيميوا الصَّالىةى ) 

 ( يدفعوىا إٔب مستحقيها .      ) كيؤتوا الزكاة
 ة .أم : ما ذًكر من الشهادة كإقاـ الصبلة كإيتاء الزكا(  فىًإذىا فػىعىليوا ذىًلكى ) 

 ( حفظوا كمنعوا .  ) عصموا
كُب ركاية ) إال ْتقها ( أم : ْتق الدماء كاألمواؿ ، كأراد ْتق الدماء ما جاء ُب حديث ابن مسعود قاؿ : ( ًإالَّ ًبحىقّْ اإًلٍسالىـً ) 

وؽ ا١تتعلقة ػػػػػػػمن اٟتقوىا ػػػ) ال ٭تل دـ امرئ مسلم إال بإحدل ثبلث : النفس بالنفس ... ( ، كْتق األمواؿ الزكاة ك٨ت قاؿ 
 ّٔا .

أم : يعاملوف بالظاىر كأما الباطن فإٔب اهلل ، قاؿ ابن رجب : يعٍت أف الشهادتُت مع إقامة الصبلة ( كىًحسىابػيهيٍم عىلىى اللًَّو ) 
اهلل ، فإف كاف صادقان كإيتاء الزكاة تعصم دـ صاحبها كمالو ُب الدنيا ، إال أف يأٌب ما يبيح دمو ، كأما ُب اآلخرة فحسابو على 

 أدخلو اهلل اٞتنة ، كإف كاف كاذبان فإنو من ٚتلة ا١تنافقُت .
 أمراف : ُب ىذا اٟتديث ذكر النيب  -ُ

 ما يثبت بو اإلسبلـ ، كىو الشهادتاف ، فمن جاء ّٔما ثبت لو عقد اإلسبلـ كصار مسلمان معصـو الدـ كا١تاؿ . األكؿ :
 كأعظمو إقامة الصبلة كإيتاء الزكاة .: ما يبقى بو اإلسبلـ كالثاني 

بعد اجتماعها ،  فليس معٌت اٟتديث أف العبد ييقاتىل حىت يأٌب بالشهادتُت كيقيم الصبلة كيؤٌب الزكاة ، كأنو ال يكف عنو إال
ٍب لزمو ما بقي كذلك ألف دالئل الوحيُت ظاىرة ُب االكتفاء بالشهادتُت لعصمة الدـ كا١تاؿ ، كلكنو إذا جاء ّٔما عصمتو حاالن 

 كراء الشهادتُت من أحكاـ الدين ا١تعظمة .
 فاالقتصار على النطق بالشهادتُت كاؼو لعصمة النفس كا١تاؿ ..

كاف يقبل من كل من جاءه يريد اإلسبلـ الشهادتُت فقط ، كيعصم دمو بذلك ك٬تعلو مسلمان ، كيؤيد ىذا أحاديث   كالنيب 
 بلة كإيتاء الزكاة :قولية صحيحة ٓب يذكر فيها إقامة الص

قاؿ ) أمرتي أف أقاتل الناس حىت يقولوا : ال إلو إال اهلل ، فمن قاؿ : ال إلو إال اهلل  ففي الصحيحُت عن أيب ىريرة . أف النيب 
 عصم مٍت مالو كنفسو إال ْتقها كحسابو على اهلل ( .

 جئت بو ( .كُب ركاية ١تسلم ) حىت يشهدكا أف ال إلو إال اهلل كيؤمنوا يب كٔتا 
يقوؿ ) من قاؿ : ال إلو إال اهلل ، ككفر ٔتا ييعبدي من  كركل مسلم عن أيب مالك األشجعي عن أبيو قاؿ : ٝتعت رسوؿ اهلل 

 دكف اهلل ، حـر اهلل دمو كمالو كحسابو على اهلل ( .
 .على أسامة بن زيد قتلو ١تن قاؿ : ال إلو إال اهلل ، كاشتد نكَته عليو  كأنكر النيب 
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ا عًلم من فىًإذىا فػىعىليوا ذىًلكى عىصىميوا ًمٍتّْ ًدمىاءىىيٍم كىأىٍموىا٢تىيٍم ) قولو -ِ
ى
... ( أم : صارت دماؤىم كأموا٢تم حرامان غَت حبلؿ ١ت

 ظاىرًىم دكف اعتداد بباطنهم .
 كىذه العصمة نوعاف :

 .أحدىما : عصمة الحاؿ 
 بالشهادتُت عيًصم دمو كمالو حاالن .كييكتفىى فيها بالشهادتُت ، فمن أقر 

 عصمة المآؿ .: كالثاني 
كم ببقاء  كال يكتفىى فيها بالشهادتُت ، بل البد من اإلتياف ْتقوقًهما من أركاف اإلسبلـ كغَت ذلك من الشرائع ، كعندئذ ٭تي

 إسبلمو كامتداد ما ثبت لو من العصمة ابتداءن . 
 ر ) مع القدرة ( حىت يسلموا كينطقوا بالشهادتُت ، كحىت ال يبقى شرؾ .اٟتديث دليل على كجوب مقاتلة الكفا -ّ

نىةه كىيىكيوفى الدّْيني كيلُّوي لًلَّوً قاؿ تعأب )  ( ) ال تكوف فتنة ( أم ال يبقى شرؾ ، ألف الدين ال يكوف كلو  كىقىاتًليوىيٍم حىىتَّ ال تىكيوفى ًفتػٍ
 هلل ما داـ ُب األرض مشرؾ .

 أف أقاتل الناس حىت يشهدكا ... ( . ) أمرت كلقولو 
ا١تراد بقولو ) أمرت أف أقاتل الناس ( ما عدا أىل الكتاب ، ألف ىؤالء تؤخذ منهم اٞتزية ، كأما غَتىم فيقاتلوف إذا ٓب  -ْ

 يسلموا ) كىذا مذىب كثَت من العلماء ( .
 النظر كاالستدالؿ .اٟتديث دليل على أف أكؿ كاجب على ا١تكلف ىو النطق بالشهادتُت ال -ٓ

 ١تعاذ ١تا بعثو إٔب اليمن  ) فليكن أكؿ ما تدعوىم إليو شهادة أف ال إلو إال اهلل كأف ٤تمدان رسوؿ اهلل ( . كقد قاؿ 
 عظم التوحيد كأنو سبب ٟتقن الدـ . -ٔ

 فضل اٞتهاد ُب سبيل اهلل كقتاؿ الكفار ، كأنو ينقسم إٔب قسمُت : -ٕ
 قسم طلب ، كقسم دفاع .

) كحسأّم على اهلل ( فمن أظهر لنا اإلسبلـ كقاـ ٔتا ٬تب   أف األحكاـ ٕترم على الظاىر كاهلل يتؤب السرائر لقولو  -ٖ
 عليو عصم دمو كمالو كعومل معاملة ا١تسلمُت .

 أك الردة . –أك الزنا للمحصن  –قولو ) إال ْتقها ( كأف يرتكب ما يبيح دـ ا١تسلم : كالقتل  -ٗ
ال ٭تل دـ امرلء مسلم إال بإحدل ثبلث : النفس بالنفس ، كالثيب الزا٘ب ، كالتارؾ لدينو ا١تفارؽ للجماعة ( متفق )  لقولو 
 عليو .

 أ٫تية الصبلة كأهنا تأٌب با١ترتبة الثانية بعد الشهادتُت . -َُ
 أ٫تية الزكاة ، كأهنا تأٌب با١ترتبة الثالثة بعد الصبلة . -ُُ
 اء يـو القيامة .إثبات اٟتساب كاٞتز  -ُِ

 فائدة : كثَتان ما يقرف اهلل تبارؾ كتعأب بُت الصبلة كالزكاة :
إف الصبلة حق اهلل كعبادتػو كىػي مشػتملة علػى توحيػده كالثنػاء عليػو ك٘تجيػده ، كاإلنفػاؽ ىػو مػن اإلحسػاف إٔب ا١تخلػوقُت  فقيل :

 لمعبوده ، كسعيو في نفع الخلق . كسعادة العبد دائرة بين األمرين : إخالصوبالنفع ا١تتعدم إليهم ، 
 الصبلة رأس العبادات البدنية ، كالزكاة رأس العبادات ا١تالية . كقيل :
 الصبلة طهارة للنفس كالبدف ، كالزكاة طهػارة للماؿ . كقيل :



 53 

 باب من قاؿ إف اإليماف ىو العمل -ُٖ
 ( مىا كيٍنتيٍم تػىٍعمىليوفى كىتًٍلكى اٍلجىنَّةي الًَّتي أيكرًثٍػتيميوىىا بً لقوؿ اهلل تعالى ) 

اٍلًجهىادي » ًقيلى ثيمَّ مىاذىا قىاؿى « . ًإيمىافه بًاللًَّو كىرىسيوًلًو » اٍلعىمىًل أىٍفضىلي فػىقىاؿى  مُّ سيًئلى أى  عىٍن أىًبى ىيرىيٍػرىةى أىفَّ رىسيوؿى اللًَّو  -ِٔ
ًبيًل اللًَّو  يفً  ري » ًقيلى ثيمَّ مىاذىا قىاؿى « . سى  ( .كره حىجّّ مىبػٍ

 [ . ّٖ ] ـ :
---------- 

كىذا الباب أيضا معقود لبياف أف اإلٯتاف ىو العمل ردا عليهم كقاؿ الشيخ قاؿ العيٍت : ) باب من قاؿ إف اإليماف ىو العمل ( 
قطب الدين ُب شرحو ُب ىذا الباب إ٪تا أراد البخارم الرد على ا١ترجئة ُب قو٢تم إف اإلٯتاف قوؿ ببل عمل كقاؿ القاضي عياض 

لثالث كجو مطابقة اآلية للًتٚتة ىو أف اإلٯتاف ١تا  عن غبلهتم إهنم يقولوف إف مظهر الشهادتُت يدخل اٞتنة كإف ٓب يعتقده بقلبو ا
دؿ  (ٔتا كنتم تعملوف ) كاف ىو السبب لدخوؿ العبد اٞتنة كاهلل عز كجل أخرب بأف اٞتنة ىي اليت أكرثوىا بأعما٢تم حيث قاؿ 

 . إلٯتاف ىو العملذلك على أف اإلٯتاف ىو العمل كُب اآلية األخرل أطلق على قوؿ ال إلو إال اهلل العمل فدؿ على أف ا
 ( أّٔم السائل . ) سئل رسوؿ اهلل 

 ( ىو قتاؿ الكفار إلعبلء كلمة اهلل . ) الجهاد في سبيل اهلل
 ( اٟتج ا١تربكر ما كاف خالصان هلل كٓب ٮتالطو إٍب كال رياء . ) حج مبركر

 كاالعتقاد باٞتناف ( .أف اإلٯتاف باهلل أفضل األعماؿ . ) كىو يتضمن : النطق باللساف كالعمل باٞتوارح  -ُ
 ( . آًمنيوٍا بًالٌلًو كىريسيًلوً ك٢تذا أمر اهلل بو فقاؿ تعأب ) 

 ... ( .يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوٍا آًمنيوٍا بًالٌلًو كىرىسيولًًو كقاؿ تعأب )
يعان الًَّذمكقاؿ تعأب ) ًيتي فىآًمنيوٍا بًالٌلًو  قيٍل يىا أىيػُّهىا النَّاسي ًإ٘بّْ رىسيوؿي الٌلًو ًإلىٍيكيٍم ٚتًى لىوي ميٍلكي السَّمىاكىاًت كىاألىٍرًض ال إًلىػوى ًإالَّ ىيوى ٭تيٍيًػي كىٯتي
 ... ( . كىرىسيولًًو النَّيبّْ 

 أف اإلٯتاف قوؿ كعمل . -ِ
 كمن فضائلو :فضل اٞتهاد ُب سبيل اهلل ، كأنو أفضل األعماؿ بعد اإلٯتاف باهلل .  -ّ

 اهلل خَت من الدنيا ٔتا فيها .: أف الركحة ُب سبيل  أكالن 
 ٟتديث ) لغدكة ُب سبيل اهلل أك ركحة ُب سبيل اهلل خَت من الدنيا كما فيها ( متفق عليو .

 : أنو من أفضل األعماؿ . ثانيان 
 عن أيب ذر قاؿ : ) قلت يا رسوؿ اهلل ، أم العمل أفضل؟ قاؿ: اإلٯتاف باهلل ، كاٞتهاد ُب سبيل اهلل ( . متفق عليو 

 : أف آّاىد أفضل الناس . ثالثان 
فقاؿ: أم الناس أفضل؟ قاؿ: مؤمن ٬تاىد بنفسو كمالو ُب سبيل اهلل(.  عن أيب سعيد ا٠تدرم قاؿ: )أتى رجل رسوؿ اهلل 

 متفق عليو 
 : اٞتهاد ال يعدلو شيء . رابعان 

؟ قاؿ : ال تستطيعونو ، فأعادكا عليو مرتُت أك قاؿ : ) قيل : يا رسوؿ اهلل ، ما يعدؿ اٞتهاد ُب سبيل اهلل  عن أيب ىريرة 
ثبلثان كل ذلك يقوؿ : ال تستطيعونو ، ٍب قاؿ : مثل آّاىد ُب سبيل اهلل كمثل الصائم القائم ، القانت بآيات اهلل ، ال يفًت من 

 متفق عليو صياـ كال صبلة حىت يرجع آّاىد ُب سبيل اهلل ( . 
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  اٞتنة .: للمجاىدين مائة درجة ُب خامسان 
 ركاه البخارم: )إف ُب اٞتنة مائة درجة أعدىا اهلل للمجاىدين ُب سبيل اهلل، ما بُت الدرجتُت كما بُت السماء كاألرض(  قاؿ 

 : اٞتهاد سبب للنجاة من النار . سادسان 
 : ) ما اغربت قدما عبد ُب سبيل اهلل فتمسو النار ( . ركاه البخارم  قاؿ 

للقدـ ٭تـر عليها النار ، ذا كاف ٣ترد مٌس الغبار إكُب ذلك إشارة إٔب عظم قدر التصرؼ ُب سبيل اهلل ، ف: قاؿ اٟتافظ ابن حجر 
 . فكيف ٔتن سعى كبذؿ جهده كاستنفذ كسعو ؟

 : من أسباب دخوؿ اٞتنة . سابعان 
ًبيًل اللًَّو ( )ًإفَّ اللَّوى اٍشتػىرىل ًمنى اٍلميٍؤًمًنُتى أىنٍػفيسىهيٍم كىأىٍموىا٢تىيٍم قاؿ تعأب :   .بًأىفَّ ٢تىيمي اٞتٍىنَّةى يػيقىاتًليوفى ُب سى

 : آّاىد يكوف اهلل ُب عونو . ثامنان 
 ركاه أٛتد :)ثبلثة حق على اهلل عوهنم: آّاىد ُب سبيل اهلل، كا١تكاتب الذم يريد األداء، كالناكح الذم يريد العفاؼ(.  قاؿ 

 : اٞتهاد ذركة سناـ اإلسبلـ . تاسعان 
 : ) كذركة سناـ اإلسبلـ اٞتهاد ُب سبيل اهلل ( . ركاه الًتمذم  قاؿ 

 ذركة الشيء : أعبله .
 : نفى سبحانو التسوية بُت ا١تؤمنُت آّاىدين كغَت آّاىدين . عاشران 

ًبيًل اللًَّو بًأىٍموىا٢تًًٍم كىأىنٍػفيًسًهٍم فىضَّلى اللَّوي  )ال يىٍستىًوم اٍلقىاًعديكفى ًمنى اٍلميٍؤًمًنُتى غىيػٍري أيكٕب الضَّرىًر كىاٍلميجىاًىديكفى قاؿ تعأب :  ُب سى
 .وي اٍلميجىاًىًدينى عىلىى اٍلقىاًعًدينى أىٍجران عىًظيمان( اٍلميجىاًىًدينى بًأىٍموىا٢تًًٍم كىأىنٍػفيًسًهٍم عىلىى اٍلقىاًعًدينى دىرىجىةن كىكيبٌلن كىعىدى اللَّوي اٟتٍيٍسٌتى كىفىضَّلى اللَّ 

 : أف اٞتهاد سبب ١تغفرة الذنوب . حادم عشرال
ًبيًل َُيىا أىيػُّهىا الًَّذينى آىمىنيوا ىىٍل أىديلُّكيٍم عىلىى ًٕتىارىةو تينًجيكيم مٍّْن عىذىابو أىلًيمو )قاؿ تعأب : )  ( تػيٍؤًمنيوفى بًاللًَّو كىرىسيولًًو كىٕتيىاًىديكفى ُب سى

يػٍره لَّكيٍم ًإف كينتيٍم تػىٍعلىميوفى )اللًَّو بًأىٍموىاًلكيٍم كىأىنفيًسكيٍم  ( يػىٍغًفٍر لىكيٍم ذينيوبىكيٍم كىييٍدًخٍلكيٍم جىنَّاتو ٕتىٍرًم ًمن ٖتىًٍتهىا اأٍلىنٍػهىاري ُُذىًلكيٍم خى
  ( .كىمىسىاًكنى طىيّْبىةن ُب جىنَّاًت عىٍدفو ذىًلكى اٍلفىٍوزي اٍلعىًظيمي 

 ٟتج ا١تربكر ليس لو جزاء إال اٞتنة ( متفق عليو .فضل اٟتج ا١تربكر . كقد جاء ُب اٟتديث ) كا -ْ
 أف األعماؿ الصاٟتة بعضها أفضل من بعض . -ٓ

 : من ذلكعن أفضل األعماؿ ، فأجاب بإجابات متعددة ٥تتلفة ،  سئل النيب  -ٔ
 سئل : أم اإلسبلـ خَت : قاؿ : تطعم الطعاـ ....

 ] كما ُب حديث الباب [ . كسئل : أم العمل أفضل : فقاؿ : إٯتاف باهلل كرسولو ... .
 كسئل : أم األعماؿ أحب إٔب اهلل :  فقاؿ : الصبلة على كقتها ؟

 كأجاب العلماء عن اختالؼ األجوبة مع اتحاد السؤاؿ أف ذلك يرجع إلى أمرين :
 : أف اٞتواب ٮتتلف باختبلؼ أحواؿ السائلُت، بأف أعلم كل قـو ٔتا ٭تتاجوف إليو أك ٔتا ٢تم فيو رغبة أك ٔتا ىو الئق ّٔم. أكالن 
 : أك كاف االختبلؼ باختبلؼ األكقات بأف يكوف العمل ُب ذلك الوقت أفضل من غَته . ثانيان 
 : أف ا١تراد ) من أفضل ( .] كىذا ضعيف [ . ثالثان 

 ١تاذا قدـ اٞتهاد كليس بركن على اٟتج كىو ركن ؟ إف قيل : -ٕ
 فاٞتواب : إف نفع اٟتج قاصر غالبان ، كنفع اٞتهاد متعد غالبان ، أك كاف اٞتهاد فرض عُت .
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 حرص الصحابة على السؤاؿ كالعلم . -ٖ
 علو ا٢تمة ، حيث سأؿ عن أفضل كأحب األعماؿ عند اهلل ، فأين ٫تم الناس ُب ىذا الزماف ؟؟  -ٗ
 ف اإلنساف ٫تو أف يسأؿ عن األعماؿ اليت ٭تبها اهلل ، ال ما ٭تبها الناس .أف يكو  -َُ

 كاحملاضرات التهر٬تية من أجل رغبة الناس ( . –) لؤلسف نرل إقباؿ من ا١تستقيمُت على األناشيد 
 فضل اإلخبلص ُب سبيل اهلل . -ُُ
 على تعليم أمتو ما يقرّٔم إٔب اهلل . حرص النيب  -ُِ

 ماؿ :ْتث : فقو مراتب األع
ا١تقصود بفقو مراتب األعماؿ : ىو من أنواع الفقو اليت ٬تب أف يتعلمها ا١تسلم كيهتم ّٔا ، كىو يعٍت : العلم بفاضل األعماؿ 
كمفضو٢تا ، كأرجحها كمرجوحها ، فإف كانت األعماؿ طاعة علم أيٌها أحب إٔب اهلل كأكثرىا أجران كثوابان ، كإف كانت معصية 

اهلل كأكثرىا كزران كعقوبة ، كإف كانت األعماؿ كسيلة إٔب أىداؼ معينة )ا١تقاصد الشرعية مثبلن( علم أيٌها علم أيٌها أبغض إٔب 
أقدر على ٖتقيق ىذه األىداؼ ، كأيٌها أكٔب بذلك ، كإف كاف اإلنساف أماـ بدائل متعددة من خَت أك شر ، علم خَت ا٠تَتين 

ىو أجل  ينفق كقتو كجهده كمالو ُب أجر أقل كيفوت ما وضل كأكٔب الشك أنكشر الشرين ، كإذا جهل ا١تسلم أم األعماؿ أف
اختلطت لديو مراتب األعماؿ كاختل لديو توازهنا قد يصل إٔب عكس مقصود الشرع ؛ فيأٍب من حيث يريد أف إذا كأعظم ، كأنو 

 يغنم ، أك إٔب عكس مقصوده ُب الواقع ؛ فيفسد من حيث يريد أف يصلح .
 ٙب كمراتب األعماؿ : كقد كردت آيات عديدة ُب كتاب اهلل )عز كجل( تبُت أف األعماؿ ليست كلها ُب درجةالقرآف الكر  

 كاحدة ، بل ٗتتلف درجاهتا ُب ا٠تَت ، كما ٗتتلف دركاهتا ُب الشر .
قىاًت فىًنًعمَّا ًىيى كىإف ٗتيٍفيوىىا كىتػيٍؤتيوىىا   يػٍره لَّكيٍم كىييكىفّْري عىنكيم مّْن   كمن ذلك قولو )تعأب( : ] إف تػيٍبديكا الصَّدى الفيقىرىاءى فػىهيوى خى

 .سىيّْئىاًتكيٍم كىاللَّوي ٔتىا تػىٍعمىليوفى خىًبَته [ 
 : )فيو داللة على أف إسرار الصدقة أفضل من إظهارىا( . قاؿ ابن كثير 

ٍسًجًد اٟتىرىاـً كىمىٍن آمىنى بًاللًَّو كىاٍليػىٍوـً اآلًخًر كىجىاىىدى ُب سىبً  )كمن ذلك أيضا قولو تعأب :   
ى
يًل اللًَّو ال أىجىعىٍلتيٍم ًسقىايىةى اٟتىاجّْ كىًعمىارىةى ا١ت

يستوياف عند اهلل  كبينت أهنما ال ففاضلت اآلية بُت أمرين كبل٫تا طاعة كقربة ، (يىٍستػىويكفى ًعندى اللًَّو كىاللَّوي ال يػىٍهًدم القىٍوـى الظَّاًلًمُتى 
 تعأب .

يػٍره مٍّْن أىٍلًف شىٍهرو  )كُب قولو تعأب :    لىةي القىٍدًر خى  دليل على أف عبادة كقياـ ليلة القدر خَت من عبادة ألف شهر . (لىيػٍ
إف ٕتىٍتىًنبيوا كىبىائًرى مىا تػينػٍهىٍوفى عىٍنوي  )كما بُت القرآف الكرٙب ُب آيات أخرل : أف احملرمات منها الكبائر كالصغائر ، فقاؿ تعأب :    

الًَّذينى ٬تىٍتىًنبيوفى كىبىائًرى اإلٍبًٍ كىاٍلفىوىاًحشى  )، كقاؿ سبحانو مادحان عباده احملسنُت :  (نيكىفٍّْر عىنكيٍم سىيّْئىاًتكيٍم كىنيٍدًخٍلكيم  مٍُّدخىبلن كىرٯتان 
 . (إالَّ اللَّمىمى 

 ا١تنهيات قسماف : كبائر ، كأخرل دكهنا ٝتيت ُب اآلية األكٔب سيئات ، كُب الثانية ١تمان . فدلت اآليتاف على أف 
 قاؿ ابن كثَت )ألف اللمىمى من صغائر الذنوب ك٤تقرات األعماؿ( . 
 ٬تب على السنة النبوية كمراتب األعماؿ : كالسنة النبوية زاخرة بالنماذج كاألمثلة لتفاضل األعماؿ كالتكاليف الشرعية اليت 

قاؿ : )اإلٯتاف  ا١تسلم مراعاهتا ُب عبادتو كحركتو ُب اٟتياة ، كرٔتا يكوف أٚتع حديث ُب ذلك حديث أيب ىريرة أف رسوؿ اهلل 
 بضع كستوف شعبة، فأفضلها قوؿ ال إلو إال اهلل ، كأدناىا إماطة األذل عن الطريق ، كاٟتياء شعبة من اإلٯتاف( . بضع كسبعوف أك

مراران عن: أم اإلسبلـ أفضل، أك أيو خَت فأجاب ، كإ٪تا ا١تقصود أم أعماؿ ا١تسلم أفضل أك أخَت؛  الرسوؿ  كقد سئل  
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كلذلك بوب اإلماـ النوكم ألحاديث ركاىا مسلم ُب صحيحو من ذلك النوع ، فقاؿ : )باب بياف تفاضل اإلسبلـ ، أك أم 
 أموره أفضل( .

الذنوب أنواعان كمراتب ، فعن أيب بكرة عن أبيو قاؿ : قاؿ رسوؿ اهلل : )أال أنبئكم بأكرب كُب ا١تقابل بينت أحاديث عديدة كوف  
قاؿ ثبلثان : )اإلشراؾ باهلل ، كعقوؽ الوالدين( ككاف متكئان فجلس فقاؿ : )أال كقوؿ الزكر ، رسوؿ اهلل  الكبائر ؟ قلنا : بلى يا

 كشهادة الزكر ، أال كقوؿ الزكر كشهادة الزكر( .
رسوؿ اهلل : أم الذنوب أعظم ؟ قاؿ : )أف ٕتعل هلل ندان كىو خلقك( ، قلت : ٍب أم؟  ن عبد اهلل بن مسعود قاؿ : قلت ياكع 

 قاؿ : )أف تقتل كلدؾ خشية أف يأكل معك( . 
  اف كاحد،  كانطبلقان ٦تا مر، فقد اتفقت األمة على أف األحكاـ الشرعية اليت كلف ّٔا ا١تسلم أنواع كمراتب، كليست على ميز

 كما اتفق ٚتهور العلماء على انقساـ مأمورات الشرع إٔب كاجبات كمستحبات ، كانقساـ منهياتو إٔب مكركىات ك٤ترمات .
يقوؿ ٣تد الدين ابن تيمية ُب ا١تسودة: )اتفق الفقهاء كا١تتكلموف على أف أحكاـ الشرع تنقسم إٔب: كاجب ، كمندكب،  

 ك٤تـر كمكركه كمباح( .

ٮتلط بُت أنواع األحكاـ أك يتعامل معها كيفما اتفق، فقد بُت  جب على ا١تسلم أف يضع كل أمر شرعي موضعو، كالكألف الوا
لكيفية استنباطها  العلماء كاألصوليوف منهم با٠تصوص تعريف كل نوع من األحكاـ الشرعية التكليفية ا٠تمسة، ككضعوا قواعد

ُب االعتقاد(  ُب القوؿ كال ُب الفعل كال ٬توز أف ييسٌول بُت الواجب كا١تندكب )ال ال كأساليب التفريق بينها ، كما قرركا أنو لذلك
 .يسول بُت اٟتراـ كا١تكركه ، كال بُت ا١تباح كبُت ا١تندكب كا١تكركه  ، كال

سامح ُب تركها البتة،  يي  تستقر كاجبات إال إذا ٓب ييسٌو بينها كبُت غَتىا من األحكاـ، فبل تيًتؾ كال يقوؿ الشاطيب: الواجبات ال 
 يسامح ُب فعلها . تفعل ، كال تستقر كذلك إال إذا ٓب يسٌو بينها كبُت غَتىا من األحكاـ فبل كما أف احملرمات ال

كا١تصاّب الشرعية مقسمة إٔب : ضركريات ، كحاجيات ، كٖتسينيات ، كىي مرتبة ىذا الًتتيب ، فإف األكامر ا١تتعلقة باألمور   
يقوؿ الشاطيب : )ليست كاألكامر الشرعية ا١تتعلقة باألمور اٟتاجية كال التحسينية ، كال األمور ا١تكملة للضركريات  ية كما ر الضرك 

كالضركريات أنفسها ، بل بينهما تفاكت معلـو ، بل الضركريات ليست ُب الطلب على كزف كاحد ، كالطلب ا١تتعلق بأصل 
 لعقل إٔب سائر أصناؼ الضركريات ، كاٟتاجيات كذلك .. ( .الدين ليس ُب التأكيد كالنفس ، كال النفس كا

درجة األمر أك النهي، كأف ينزؿ كل ذلك  هنى عنو، بل عليو أف يعلم أيضان  يكفي ا١تسلم أف يعلم ما أىمىر بو الشرع أك ما إذان ال  
 تفريط . مرتبتو دكف إفراط كال

  حقيقة الدين ، كحقيقة العمل ٔتا جاءت بو الرسل ، كبأنو خاصة كقد كصف اإلماـ ابن تيمية فقو مراتب األعماؿ بأنو
 العلماء ّٔذا الدين .

يقوؿ : )فتفطن ٟتقيقة الدين ، كانظر ما اشتملت عليو األفعاؿ من ا١تصاّب الشرعية كا١تفاسد ، ْتيث تعرؼ ما ينبغي من مراتب 
حقيقة العمل ٔتا جاءت بو الرسل ، فإف التمييز بُت جنس  ا١تعركؼ كمراتب ا١تنكر ، حىت تقدـ أ٫تها عند ا١تزاٛتة ، فإف ىذا
فأما مراتب ا١تنكر كمراتب الدليل ، ْتيث تقدـ عند التزاحم ، ا١تعركؼ كجنس ا١تنكر ، كجنس الدليل كغَت الدليل يتيسر كثَتان 

 لعلماء ّٔذا الدين( .  أعرؼ ا١تعركفُت فتدعو إليو ، كتنكر أنكر ا١تنكرين : كترجح أقول الدليلُت ، فإنو ىو خاصة ا
  يتجاكزىا  أما تلميذه ابن القيم فقد اعترب انشغاؿ اإلنساف باألعماؿ ا١تفضولة عن الفاضلة من عقبات الشيطاف اليت الك

ا١تسلم إال بفقو ُب األعماؿ كمراتبها ، إف الشيطاف ُب ىذه العقبة يأمر اإلنساف ك٭تيىٌسن لو األعماؿ ا١ترجوحة ا١تفضولة من 
كرْتان ، )ألنو ١تا عجز عن ٗتسَته أصل  فيها من الفضل كالربح ؛ ليشغلو ّٔا عما ىو أفضل كأعظم كسبان  الطاعات ، كيريو ما
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الثواب ، طمع ُب ٗتسَته كمالو كفضلو، كدرجاتو العالية ، فشغلو با١تفضوؿ عن الفاضل ، كبا١ترجوح عن الراجح، كباحملبوب 
ن األرضى لو( ، ٍب قاؿ ابن القيم : )فإف ٧تا منها بفقو ُب األعماؿ كمراتبها عند اهلل ، هلل عن األحب إليو ، كبا١ترضي ع

، كمفضو٢تا كفاضلها ، كرئيسها كمرؤكسها ، كسيدىا  كمناز٢تا ُب الفضل ، كمعرفة مقاديرىا ، كالتمييز بُت عاليها ، كسافلها
يقطع ىذه العقبة إال أىل  كال، ، كذركة كما دكهنا  كمرؤكسان  ، كرئيسان  كمسودان  كمسودىا ؛ فإف ُب األعماؿ كاألقواؿ سيدان 

 ادة التوفيق ، قد أنزلوا األعماؿ مناز٢تا ، كأعطوا كل ذم حق حقو .ػالبصائر كالصدؽ من أكٕب العلم ، السائرين على ج

 رر دنيا، كأخرل .لقد كاف لعدـ االىتماـ بتعليم ا١تسلم ىذا الفقو اٞتليل آثار قد تكوف بعيدة ا١تدل كشديدة الض 
 كمن تلك النتائج : 

ضياع األجر: فاٞتاىل ٔتراتب األعماؿ يهتم بالعمل قليل األجر على حساب كثَت األجر، كيضيع اٞتهد الكبَت للحصوؿ أكالن : 
ا١تفطر ،  ُب السفر ، فمنا الصائم كمنا على حسنات قليلة كتركم لنا السنة من ذلك أمثلة كثَتة فعن أنس قاؿ : كنا مع النيب 

قاؿ : فنزلنا منزالن ُب يـو حار أكثرنا ظبلن صاحب الكساء كمنا من يتقي الشمس بيده ، قاؿ : فسقط الصـو كقاـ ا١تفطركف ، 
 فضربوا األبنية كسقوا الرٌكىاب ، فقاؿ رسوؿ اهلل )ذىب ا١تفطركف اليـو باألجر( .

 .كقد يصل األمر إٔب حد تضييع أصل األجر نفسو 
رسوؿ اهلل ، إف فبلنة يذكر من كثرة صبلهتا كصيامها غَت أهنا تؤذم جَتاهنا بلساهنا قاؿ: )ىي  رة قاؿ : قاؿ رجل: يافعن أيب ىري

رسوؿ اهلل فإف فبلنة يذكر من قلة صيامها ، كصدقتها كصبلهتا ، كأهنا تصدؽ باألثوار من األقط )أم بالقطع  ُب النار( قاؿ : يا
 اهنا ، قاؿ : )ىي ُب اٞتنة( .تؤذم جَت  من اللنب آّفف( كال

كما أف ابن اٞتوزم قد ذكر أمثلة متعددة لدل العٌباد با٠تصوص ، كلها ناتج عن قلة الفقو ٔتراتب األعماؿ ، قاؿ مثبل : )كقد    
ثر ٦تا لٌبس إبليس على ٚتاعة من ا١تتعبدين ، فأكثركا من صبلة الليل كفيهم من يسهره كلو كيفرح بقياـ الليل كصبلة الضحى أك

يفرح بأداء الفرائض ، ٍب يقع قبيل الفجر فتفوتو الفريضة ، أك يقـو فيتهيأ ٢تا فتفوتو اٞتماعة أك يصبح كسبلنان فبل يقدر على 
 الكسب لعائلتو( . 

ٗتل سوء فهم الشريعة : إف اٞتهل ٔتراتب األعماؿ عندما يكوف عامان ، يؤدم إٔب فوضى فكرية عارمة ، تشوه الشريعة ك  ثانيان :
كىًنسىب الدكاء الواحد ، قد يؤدم تغيَتىا إٔب   ان ٬توز اإلخبلؿ بو ٘تام ال ان بتوازهنا ، لقد أرسى الشرع بُت ا١تأمورات كا١تنهيات توازن

قد أضحى عنده ترتيب جديد ألكامر  إفساده كإلغاء خصائصو ، إف ٓب ينقلب إٔب سم قاتل ، كمن ذلك أف ا١تسلم اليـو مثبلن 
لشعائر التعبدية )فرائض كمستحبات( أعلى مرتبة من سائر الواجبات كالفرائض األخرل ، كأككد من ترؾ منهيات الشرع ، ٬تعل ا

 الشرع )٤ترمات كمكركىات( .
غياب حس األكلويات ُب الدعوة : فسوء فهم الشريعة كاختبلط مراتب أحكامها يؤدم إٔب عجز الدعاة عن البدء ٔتا :  ثالثان 

 ٬تب البدء بو .
كاف ُب أحكاـ الدين كاجب كمستحب ، كفاضل كمفضوؿ ، فإف الدعوة إٔب الواجب كالفاضل مقدـ على الدعوة إٔب   فإذا 

مادكهنا ، لكننا نرل من بُت شباب الصحوة اإلسبلمية كدعاهتا من ينشغل با١تسائل ا١ترجوحة كاألحكاـ ا٠تبلفية ، كتيبدد اٞتهود 
 ٔب أصوؿ العقيدة كالشريعة ، كبذؿ اٞتهد ُب معاٞتة القضايا ا١تصَتية الكربل لؤلمة .كالطاقات فيها ، كاألكٔب البدء بالدعوة إ

ييفسد اإلنساف بدؿ أف يصلح ،  كُب األمر با١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر البد من اعتبار درجة ا١تعركؼ كدرجة ا١تنكر ، حىت ال 
أنو : )إذا كاف الشخص أك الطائفة جامعُت بُت معركؼ  ينٌفر بدؿ أف يبشر ، كلذلك اعترب شيخ اإلسبلـ ابن تيمية كحىت ال

يفرقوف بينهما ، بل إما أف يفعلو٫تا ٚتيعان أك يًتكو٫تا ٚتيعان ٓب ٬تز أف يؤمركا ٔتعركؼ كال أف ينهوا عن منكر بل  كمنكر ، ْتيث ال
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ن منكر يستلـز تفويت معركؼ أعظم منو ، ىو دكنو من ا١تنكر كٓب ينو ع ينظر ، فإف كاف ا١تعركؼ أكثر ، أيمر بو ، كإف استلـز ما
بل يكوف النهي حينئذ من باب الصد عن سبيل اهلل ، كالسعي ُب زكاؿ طاعتو كطاعة رسولو كزكاؿ فعل اٟتسنات ، كإف كاف 

ي عنو ، كإف استلـز ما ، أمران  ىو دكنو من ا١تعركؼ ، كيكوف األمر بذلك ا١تعركؼ ا١تستلزًـ للمنكر الزائد عليو ا١تنكر أغلب هني
ٔتنكر كسعيان ُب معصية اهلل كرسولو( إف ىذا النص تطبيق رائع لفقو مراتب األعماؿ كتقدٙب الراجح منها ، كقد صاغ األصوليوف 

 ذلك ُب قواعد تشريعية ىادية مثل : دفع أشد ا١تفسدتُت بأخفهما .
ا١تفسدة ا٠تفيفة ، كعدـ ترؾ ا١تصلحة الغالبة خشية كاإلتياف بأعظم ا١تصلحتُت كتفويت أدنا٫تا ، كتقدٙب ا١تصلحة الراجحة على  

يستقيم عمل دعوم إال بفقو ىذه األصوؿ كالقواعد كااللتزاـ ّٔا ، فعسى أف يوفق أبناء الصحوة  ا١تفسدة النادرة ..  كال
 اإلسبلمية كشبأّا إٔب ذلك ، كاٟتمد هلل رب العا١تُت .

ـي عىلىى ا-ُٗ ٍلحىًقيقىًة كىكىافى عىلىى ااًلٍسًتٍسالىـً أىًك اٍلخىٍوًؼ ًمنى اٍلقىٍتًل ًلقىٍوًلًو تػىعىالىى ) قىالىًت األىٍعرىابي آمىنَّا باب ًإذىا لىٍم يىكيًن اإًلٍسالى
 ( .قيٍل لىٍم تػيٍؤًمنيوا كىلىًكٍن قيوليوا أىٍسلىٍمنىا 

بػيهيٍم ًإلىىَّ فػىقيٍلتي يىا  أىٍعطىى رىٍىطان كىسىٍعده جىاًلسه ، فػىتػىرىؾى رىسيوؿي اللًَّو  أىفَّ رىسيوؿى اللًَّو )  عىن سىٍعدو  -ِٕ رىجيالن ىيوى أىٍعجى
أىٍعلىمي ًمٍنوي فػىعيٍدتي  مىا يثيمَّ غىلىبىنً  .فىسىكىتُّ قىًليالن ،« أىٍك ميٍسًلمان » ألىرىاهي ميٍؤًمنان . فػىقىاؿى  يرىسيوؿى اللًَّو مىا لىكى عىٍن فيالىفو فػىوىاللًَّو ًإنّْ 

كىعىادى  يمىا أىٍعلىمي ًمٍنوي فػىعيٍدتي ًلمىقىالىتً  يثيمَّ غىلىبىنً « . أىٍك ميٍسًلمان »  ألىرىاهي ميٍؤًمنان فػىقىاؿى  يفػىقيٍلتي مىا لىكى عىٍن فيالىفو فػىوىاللًَّو ًإنّْ  يًلمىقىالىتً 
ريهي أىحىبُّ ًإلىىَّ ًمٍنوي ، خىٍشيىةى أىٍف يىكيبَّوي اللَّوي فً ألي  ييىا سىٍعدي ، ًإنّْ » ثيمَّ قىاؿى  رىسيوؿي اللًَّو   ( .النَّاًر  يٍعًطى الرَّجيلى كىغىيػٍ
 [ . َُٓ] مسلم : 

----------- 
ـي عىلىى اٍلحىًقيقىًة كىكىافى عىلىى ااًلٍسًتٍسالىـً أىًك اٍلخىٍوًؼ ًمنى اٍلقى قوؿ البخارم ) )  ٍتًل . ًلقىٍولًًو تػىعىالىى ) قىالىًت باب ًإذىا لىٍم يىكيًن اإًلٍسالى

منكران على األعراب الذين أكؿ ما دخلوا ُب اإلسبلـ كادعوا ألنفسهم مقاـ اإلٯتاف، يقوؿ تعأب  قاؿ ابن كثَت:.( : األعراب ..
سبلـ كاقتصركا على كٓب يتمكن اإلٯتاف ُب قلؤّم بعد : ) قالت األعراب آمنا قل ٓب تؤمنوا كلكن قولوا أسلمنا ( أم دخلنا ُب اإل

 ذلك .
 ىذه اآلية نزلت ُب أعراب من بٍت أسد ادعوا ألنفسهم اإلٯتاف الكامل .) قالت األعراب ( 

 أم كٓب يدخل اإلٯتاف اٟتقيقي ُب قلوبكم .) كلما يدخل اإليماف في قلوبكم ( 
 فأيدّْبيوا كأيعًلميوا أف ذلك ٓب يصلوا إليو بعد .فهذه اآلية نزلت ُب أعراب ادعوا ألنفسهم مقاـ اإلٯتاف كٓب ٭تصل ٢تم بعد ، 

 كٓب يكونوا منافقُت ، كلو كانوا منافقُت لعنفوا كفضحوا ، كىذا اختيار ابن جرير كابن كثَت .
إف ىؤالء األعراب كانوا منافقُت كٓب يكونوا مؤمنُت ، كمعٌت : ) كلكن قولوا أسلمنا ( على ىذا القوؿ : أم استسلمنا كقيل : 

 القتل كالسيب كرجحو البخارم كما ىنا كالصحيح األكؿ . خوؼ
 فمعٌت : ) قل ٓب تؤمنوا كلكن قولوا أسلمنا ك١تا يدخل اإلٯتاف ُب قلوبكم ( أم ٓب تصلوا إٔب حقيقة اإلٯتاف بعد :

 ألنو قاؿ ) قالت األعراب ( كٓب يقل : قاؿ ا١تنافقوف .
ينًف دخوؿ اإلسبلـ ُب قلؤّم ، كلو كانوا منافقُت لنفى عنهم اإلسبلـ كما نفى  كألنو قاؿ ) ك١تا يدخل اإلٯتاف ُب قلوبكم ( كٓب

 عنهم اإلٯتاف .
كألنو قاؿ ) ٯتنوف عليك إسبلمهم ... ( فأثبت ٢تم إسبلمهم ، كهناىم أف ٯتنوا على رسوؿ اهلل ، كلو ٓب يكن إسبلمان صحيحان 

 لقاؿ : ٓب تسلموا بل أنتم كاذبوف .
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  ٯتٌن عليكم ( كلو كانوا منافقُت ١تا مٌن عليهم .كألنو قاؿ ) بل اهلل
 أم : ٚتاعة كأصلو اٞتماعة دكف العشرة .) أعطى رىطان ( 

 أم : أفضلهم كأصلحهم ُب اعتقادم .) كىو أعجبهم إلٌي ( 
 قاؿ النوكم : ىو بفتح ا٢تمزة أم أعلمو .  أما بالضم : أم أظنو . كرجحها القرطيب . ) ألراه (

 ىو بإسكاف الواك ُب ركاية : )ال تقل مؤمنان بل مسلم ( .) أٍك مسلمان ( 
قاؿ النوكم ُب معٌت ىذه :فليس فيو إنكار كونو مؤمنان ، بل معناه النهي عن القطع باإلٯتاف ، كأف لفظة اإلسبلـ أكٔب بو ، فإف 

قد زعم بعضهم أف الرجل ٓب يكن مؤمنان ، كليس كما زعم، اإلسبلـ معلـو ْتكم الظاىر ، كأما اإلٯتاف فباطن ال يعلمو إال اهلل ، ك 
قاؿ ُب جواب سعد : إ٘ب ألعطي الرجل كغَته أحب إٌٕب منو ( معناه أعطى من أخاؼ  بل فيو إشارة إٔب إٯتانو ، فإف النيب 

 نو .عليو لضعف إٯتانو أف يكفر كأدع غَته ٦تن ىو أحب إٌٕب منو ١تا أعلمو من طمأنينة قلبو كصبلبة إٯتا
 أف اإلسبلـ غَت اإلٯتاف ) كىذا إذا اجتمعا ( فاإلسبلـ األعماؿ الظاىرة كاإلٯتاف األعماؿ الباطنة . -ُ

 كقد اختلف العلماء ُب ىذه ا١تسألة على قولُت :
 أف مسما٫تا ٮتتلف حسب اإلفراد كاالقًتاف . القوؿ األكؿ :

 كىذا قوؿ ٚتاىَت أىل السنة .
 كمن أبرز أدلتهم :

 ) قالت األعراب آمنا قل ٓب تؤمنوا كلكن قولوا أسلمنا ( أم دخلنا ُب اإلسبلـ ) ك١تا يدخل اإلٯتاف ُب قلوبكم ( . قولو تعأب
 كقد سبق أف الراجح ُب قولو ) أسلمنا ( أم : دخلنا ُب اإلسبلـ ، كترجيح ذلك .

 لسنة كاٞتماعة .قاؿ ابن كثَت : استفيد من اآلية أف اإلٯتاف أخص من اإلسبلـ كما ىو مذىب أىل ا
بأركاف اإلسبلـ ، ٍب سألو عن اإلٯتاف كعرفو بأنو أف تؤمن باهلل  عن اإلسبلـ كعرفو النيب  كٟتديث جربيل فإنو سأؿ النيب 

 كمبلئكتو ككتبو ... ، كىذا يدؿ على الفرؽ بينهما .
 كمن أدلتهم حديث الباب .

إلسبلـ ، كتوقف ُب اسم اإلٯتاف ، فمن قاؿ : ٫تا سواء، كاف ٥تالفان ( قاؿ ابن أيب العز معلقان على ىذا اٟتديث ) فأثبت لو ا
 كىذا مذىب ٚتاىَت العلماء .

إذا قرف اإلسبلـ باإلٯتاف فإف اإلسبلـ يكوف األعماؿ الظاىرة من نطق اللساف كعمل قاؿ الشيخ ابن عثيمين رحمو اهلل: 
القلوب ، كيدؿ ٢تذا التفريق قولو تعأب ) قالت األعراب آمنا قل ٓب تؤمنوا اٞتوارح، كاإلٯتاف األعماؿ الباطنة من العقيدة كأعماؿ 

 كلكن قولوا أسلمنا ك١تا يدخل اإلٯتاف ُب قلوبكم ( ، كيدؿ لذلك أيضان حديث عمر بن ا٠تطاب .... .

 أف مسما٫تا كاحد . القوؿ الثاني :
 كىذا اختيار البخارم .
 كالراجح قوؿ اٞتمهور .

 األمور فيما ليس ْتراـ ) ابن ا١تلقن ( . الشفاعة إٔب كالة -ِ
 فيو مراجعة ا١تشفوع إليو ُب األمر الواحد مراران إذا ٓب يؤد إٔب مفسدة . -ّ

 كفيو تنبيو ا١تفضوؿ الفاضل على ما يراه مصلحة لينظر فيو الفاضل . -ْ

 أف اإلماـ يصرؼ األمواؿ ُب ا١تصاّب األىم فاألىم . -ٓ
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 و بو مطلقان بل يتأملو ، فإف ٓب تظهر مصلحتو ٓب يعمل بو .كفيو أف الفاضل ال يقبل ما يشار علي -ٔ

 كفيو األمر بالتثبت كترؾ القطع ٔتا ال يعلم القطع فيو . -ٕ

 كفيو أنو ال يقطع ألحد باٞتنة على التعيُت إال من ثبت فيو نص كالعشرة كأشباىهم كىذا ٣تمع عليو عند أىل السنة . -ٖ

 .] الفوائد ا١تاضية من شرح ابن ا١تلقن [  

 القسم ُب األخبار على سبيل التأكيد . -ٗ
 مواضع: ّكينبغي على اإلنساف أف ال يكثر اٟتلف إال باألمر ا٢تاـ، كما أمر اهلل نبيو أف يقسم على البعث ُب 

 ( .كىيىٍستىنًبئيونىكى أىحىقّّ ىيوى قيٍل ًإم كىرىيبّْ إًنَّوي ٟتىىقّّ كىمىا أىنتيٍم ٔتيٍعًجزًينى قاؿ تعأب )
 ( . كىقىاؿى الًَّذينى كىفىريكا الى تىٍأتًينىا السَّاعىةي قيٍل بػىلىى كىرىيبّْ لىتىٍأتًيػىنَّكيٍم عىآبًً اٍلغىٍيبً أب )كقاؿ تع

عىثينَّ ٍبيَّ لىتػينىبػَّؤيفَّ ٔتىا عىًمٍلتيٍم كىذىًلكى كقاؿ تعأب ) عىثيوا قيٍل بػىلىى كىرىيبّْ لىتيبػٍ  ( عىلىى اللًَّو يىًسَته زىعىمى الًَّذينى كىفىريكا أىف لَّن يػيبػٍ
 من أساليب الدعوة تأليف القلوب با١تاؿ كاٞتاه . -َُ
 الشديد على ىداية ا٠تلق . حرص النيب  -ُُ

 تكوف سران كما ُب الركاية األخرل .أف النصيحة لوٕب األمر  -ُِ

 أف اإلٯتاف يزيد كينقص . -ُّ
 باب ًإٍفشىاءي السَّالىـً ًمنى اإًلٍسالىـً .-َِ

 اإًلقٍػتىاًر .  نى الىثه مىٍن جىمىعىهينَّ فػىقىٍد جىمىعى اإًليمىافى اإًلٍنصىاؼي ًمٍن نػىٍفًسكى ، كىبىٍذؿي السَّالىـً لًٍلعىالىًم ، كىاإًلنٍػفىاؽي مً ثى : ى كىقىاؿى عىمَّاره  
ره قىاؿى  مُّ أى  عىٍن عىٍبًد اللًَّو ٍبًن عىٍمروك أىفَّ رىجيالن سىأىؿى رىسيوؿى اللًَّو  -ِٖ يػٍ ـى ، كىتػىٍقرىأي السَّالىـى عىلىى مىٍن ) اإًلٍسالىـً خى تيٍطًعمي الطَّعىا

 ( .عىرىٍفتى كىمىٍن لىٍم تػىٍعًرٍؼ 
 [ . ّٗ] مسلم :

---------- 
 ، كىاإًلنٍػفىاؽي كىقىاؿى عىمَّاره ثىالىثه مىٍن جىمىعىهينَّ فػىقىٍد جىمىعى اإًليمىافى اإًلٍنصىاؼي ًمٍن نػىٍفًسكى ، كىبىٍذؿي السَّالىـً لًٍلعىالىمً قوؿ البخارم ) 

 قاؿ العبلمة ابن القيم ُب شرح ىذه الكلمات :ر ( ًمنى اإًلقٍػتىا
 :كقد تضمنت ىذه الكلمات أصوؿ ا٠تَت كفركعو  
يوجب عليو أداء حقوؽ اهلل كاملة موفٌرة ، كأداء حقوؽ الناس كذلك ، كأال يطالبهم ٔتا ليس لو ، كيعاملهم ٔتا  صاؼفإف اإلن 

٭تب أف يعاملوا بو ، ك٭تكم ٢تم كعليهم ٔتا ٭تكم بو لنفسو كعليها ، كيدخل ُب ىذا : إنصافو نفسو من نفسو ، فبل يدعي ٢تا ما 
 اهلل )تعأب( كتوحيده ، كحٌبو كخوفو . ليس ٢تا ، كيينميها كيرفعها بطاعة

: يتضمن تواضعو كأنو ال يتكرب على أحد ، بل يبذؿ السبلـ للصغَت كالكبَت ، كالشريف كالوضيع ، كمن  كبذؿ السالـ للعالم  
 يعرفو كمن ال يعرفو ...

لفو ما أنفقو كأما اإلنفاؽ مع اإلقتار   ، كعن قوة يقُت، كتوكل، كرٛتة ، كزىد ُب فبل يصدر إال عن قوة ثقة باهلل، كأف اهلل ٮتي
 .الدنيا ، ككثوؽ بوعد مىٍن كعده مغفرة منو كفضبلن ، كتكذيبان بوعد من يعده الفقر كيأمره بالفحشاء 

قاؿ أبو الزناد بن سراج كغَته : إ٪تا كاف من ٚتع الثبلث مستكمبلن لئلٯتاف ؛ ألف مداره عليها ، ألف  كقاؿ اٟتافظ ُب الفتح :
د إذا اتصف باإلنصاؼ ٓب يًتؾ ١تواله حٌقان كاجبان عليو إال أداه ، كٓب يًتؾ شيئان ٦تا هناه عنو إال اجتنبو ، كىذا ٬تمع أركاف العب

 اإلٯتاف .
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 كبذؿ السبلـ يتضمن مكاـر األخبلؽ كالتواضع كعدـ االحتقار ،  ك٭تصل بو التآلف كالتحابب . 
نو إذا  أنفق مع اإلقتار كاف مع التوسع أكثر إنفاقان ، ككونو مع اإلقتار يستلـز الوثوؽ كاإلنفاؽ من اإلقتار يتضمن غاية الكـر أل 

 . باهلل كالزىد ُب الدنيا كقصر األمل كغَت ذلك من مهمات اآلخرة
  حديث ) تطعم الطعاـ .... ( كقد سبق شرحو كمناسبتو . –رٛتو اهلل  –ٍب ذكر ا١تصنف 

 

 كىكيٍفرو ديكفى كيٍفرو باب كيٍفرىاًف اٍلعىًشيًر  -ُِ
يىٍكفيٍرفى » ًقيلى أىيىٍكفيٍرفى بًاللًَّو قىاؿى « . أيرًيتي النَّارى فىًإذىا أىٍكثػىري أىٍىًلهىا النّْسىاءي يىٍكفيٍرفى )   يُّ قىاؿى النَّبً  :عىًن اٍبًن عىبَّاسو قىاؿى  -ِٗ

ٍيئان قىالىٍت مىا   ( .كى خىٍيران قىطُّ رىأىٍيتي ًمنٍ اٍلعىًشيرى ، كىيىٍكفيٍرفى اإًلٍحسىافى ، لىٍو أىٍحسىٍنتى ًإلىى ًإٍحدىاىينَّ الدٍَّىرى ثيمَّ رىأىٍت ًمٍنكى شى
 مطوالن [ . َٕٗ ] ـ :

---------- 
كعند مسلم ) رأيتكن ( قاؿ القرطيب : اطلع على نساء آدميات من نوع ا١تخاطبات ال  ( أيرًيتي النَّارى فىًإذىا أىٍكثػىري أىٍىًلهىا النّْسىاءي ) 

 نفس ا١تخاطبات .
٢تن ُب النار ليلة اإلسراء ، ك٭تتمل أف يكوف رآىن ُب صبلة الكسوؼ كما ُب حديث الكسوؼ  ٭تتمل أف تكوف رؤيتو 

 )كرأيت النار كرأيت أكثر أىلها النساء( .
 عن السبب قاؿ : يكفرف ، كٓب يبُت يكفرف ٔتاذا ؟ فقالت إحداىن : أيكفرف باهلل ؟ ( أم : ١تا سئل النيب يىٍكفيٍرفى ) 
بقولو ) لو أحسنت إٔب إحداىن الدىر ٍب رأت منك شيئان  ا١تراد بالعشَت ىنا الزكج . كقد فسره النيب  ( رى يىٍكفيٍرفى اٍلعىًشي )

 قالت : ما رأيت منك خَتان قط ( .
كأنو بياف لقولو : يكفرف العشَت ، ألف ا١تقصػود كفر إحساف العشَت ، ال كفراف ذاتو ، كا١تراد بكفر ( كىيىٍكفيٍرفى اإًلٍحسىافى  )
 إلحساف تغطيتو أك جحده كيدؿ عليو ما بعده ) لو أحسنت .. ( .ا
 ا١تراد : عمر الرجل ، أك الزماف كلو ، مبالغة ُب كفراهنن .(  لىٍو أىٍحسىٍنتى ًإلىى ًإٍحدىاىينَّ الدٍَّىرى  )
 أم نوع كاف . التنوين فيو للتقليل ، أم : شيئان قليبلن ال يوافق غرضها ، من(  ثيمَّ رىأىٍت ًمٍنكى شىٍيئان  )

ٍيران قىطُّ )   أم : ٓب أر منك قليبلن من ا٠تَت .( قىالىٍت مىا رىأىٍيتي ًمٍنكى خى
يىا مىٍعشىرى النّْسىاًء »)أىنَّوي قىاؿى  عىٍبًد اللًَّو ٍبًن عيمىرى عىٍن رىسيوًؿ اللًَّو كقد أخرجو البخارم عن أيب سعيد ، كمسلم عن ابن عمر عن 

فػىقىالىًت اٍمرىأىةه ًمنػٍهينَّ جىٍزلىةه كىمىا لىنىا يىا رىسيوؿى اللًَّو أىٍكثػىرى أىٍىًل النَّاًر . قىاؿى « رىأىيٍػتيكينَّ أىٍكثػىرى أىٍىًل النَّارً  فى ااًلٍسًتٍغفىارى فىًإ٘بّْ تىصىدٍَّقنى كىأىٍكًثرٍ 
قىالىٍت يىا رىسيوؿى اللًَّو كىمىا نػيٍقصىافي « . ليبٍّ ًمٍنكينَّ  مًلذً  أذىبكىًدينو  تيٍكًثٍرفى اللٍَّعنى كىتىٍكفيٍرفى اٍلعىًشَتى كىمىا رىأىٍيتي ًمٍن نىاًقصىاًت عىٍقلو »

يًن قىاؿى  ٍكيثي اللَّيى » اٍلعىٍقًل كىالدّْ  كىتػيٍفًطري ُب أًبى مىا تيصىلّْى أىمَّا نػيٍقصىافي اٍلعىٍقًل فىشىهىادىةي اٍمرىأىتػىٍُتً تػىٍعًدؿي شىهىادىةى رىجيلو فػىهىذىا نػيٍقصىافي اٍلعىٍقًل كى٘تى
ا نػيٍقصىافي الدّْينً   ( .« رىمىضىافى فػىهىذى

( قاؿ القرطيب : العقل الذم نقصو النساء ىو التثبت ُب األمور ، كالتحقيق فيها ، كالبلوغ فيها إٔب غاية  ) ناقصات عقل
 الكماؿ .

 بقولو ) ٘تكث الليإب ما تصلي .... ( . ( فسره النيب  ) كدين
( أم صاحب عقل. كعند البخارم )ما رأيت من ناقصات عقل كدين أذىب لليب الرجل اٟتاـز من  ) أغلب لذم لب

إحداكن( قاؿ اٟتافظ : أذىب : أم أشد إذىابان ، كاللب أخص من العقل ، كىو ا٠تالص منو ، كاٟتاـز : الضابط ألمره . كىذه 
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 مبالغة ُب كصفهن بذلك ، فغَت الضابط أكٔب .
 ( بسبب اٟتيض . تصلي ) كتمكث الليالي ما
 ( أم : أيامان بسبب اٟتيض . ) كتفطر في رمضاف

 فضل الصدقة كأهنا من أعظم أسباب النجاة من النار ، ك٦تا يدؿ على ذلك أيضان : -ُ
 ) اتقوا النار كلو بشق ٘ترة ( . قولو 
 ) ليتق أحدكم كجهو النار كلو بشق ٘ترة ( ركاه أٛتد . كقاؿ 

 ركاه أٛتد  )يا عائشة! استًتم من النار كلو بشق ٘ترة، فإهنا تسد من اٞتائع مسدىا من الشبعاف(  كعن عائشة . قالت : قاؿ 

 كللصدقة فضائل كثيرة :
 : أهنا برىاف على صحة اإلٯتاف . أكالن 

 ) كالصدقة برىاف ( . أم برىاف كدليل على صحة إٯتاف صاحبها . كما قاؿ 
 تطهَت للنفس . : أهنا ثانيان 

 قاؿ تعأب ) خذ من أموا٢تم صدقة تطهرىم كتزكيهم ّٔا كصل عليهم إف صبلتك سكن ٢تم (  .
 : أهنا مضاعفة للحسنات . ثالثان 

 قاؿ تعأب )مثل الذين ينفقوف أموا٢تم ُب سبيل اهلل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل ُب كل سنبلة مائة حبة كاهلل يضاعف ١تن يشاء(.
 هنا تغفر الذنوب .: أ رابعان 
 ) كالصدقة تطفئ ا٠تطيئة كما يطفئ ا١تاء النار ( ركاه الًتمذم . قاؿ 

 : درجة اٞتنة ال تناؿ إال باإلنفاؽ . خامسان 
 قاؿ تعأب ) لن تنالوا الرب حىت تنفقوا ٦تا ٖتبوف ( .

 : أهنا أماف من ا٠توؼ يـو الفزع األكرب . سادسان 
 ٢تم بالليل كالنهار سران كعبلنية فلهم أجرىم عند رّٔم كال خوؼ عليهم كال ىم ٭تزنوف ( .قاؿ تعأب ) الذين ينفقوف أموا

 : صاحب الصدقة موعود باألجر الكبَت . سابعان 
 قاؿ تعأب ) فالذين آمنوا كأنفقوا ٢تم أجر كبَت ( .

 : أف اهلل ٮتلف الصدقة . ثامنان 
 قاؿ تعأب ) كما أنفقتم من شيء فهو ٮتلفو ( .

 : أف الصدقة تزيد ا١تاؿ . تاسعان 
 ) ما نقصت صدقة من ماؿ ( ركاه مسلم . قاؿ 

 : أهنا تظلل صاحبها يـو القيامة . عاشران 
 ) العبد ُب ظل صدقتو يـو القيامة ( ركاه أٛتد . قاؿ 

 كجوب االستغفار من الذنوب كلها . -ِ
 قاؿ تعأب ُب اٟتديث القدسي : ) فاستغفرك٘ب أغفر لكم ( .

 كقاؿ تعأب ) كاستغفر لذنبك ( .
 كقاؿ تعأب ) كاستغفر اهلل إف اهلل كاف غفوران رحيمان ( .

 كقاؿ سبحانو ) فسبح ْتمد ربك كاستغفره إنو كاف توابان ( .
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 ) إ٘ب ألستغفر اهلل ُب اليـو مائة مرة ( ركاه مسلم . كقاؿ 
 ر من سبعُت مرة ( ركاه البخارم .) كاهلل إ٘ب ألستغفر اهلل كأتوب إليو ُب اليـو أكث كقاؿ 

 كاالستغفار يكوف على كجهين :
 : طلب ا١تغفرة بلفظ : اللهم اغفر ٕب ، أك أستغفر اهلل . الوجو األكؿ
 : طلب ا١تغفرة باألعماؿ الصاٟتة اليت تكوف سببان لذلك . الوجو الثاني

 كلالستغفار فضائل :
 : تكفَت السيئات كرفع الدرجات . أكالن 
 تعأب ) كمن يعمل سوءان أك يظلم نفسو ٍب يستغفر اهلل ٬تد اهلل غفوران رحيمان ( .قاؿ 

 كُب اٟتديث القدسي ) قاؿ اهلل : من يستغفر٘ب فأغفر لو .. ( متفق عليو .
 كتقدـ قولو تعأب ُب اٟتديث القدسي ) فاستغفرك٘ب أغفر لكم ( ركاه مسلم .

 ؿ كالبنُت .: سبب لسعػة الرزؽ كاإلمداد با١تا ثانيان 
ًٍددٍكيٍم بًأىٍموىاؿو كىبىًنُتى  .يػيٍرًسًل السَّمىاء عىلىٍيكيم مٍّْدرىاران  .قيٍلتي اٍستػىٍغًفريكا رىبَّكيٍم ًإنَّوي كىافى غىفَّاران قاؿ تعأب عن نوح أنو قاؿ لقومو )فػى  كىٯتي
 ( .كى٬تىٍعىل لَّكيٍم جىنَّاتو كى٬تىٍعىل لَّكيٍم أىنٍػهىاران 

 ٟتصوؿ القوة ُب البدف .: سبب  ثالثان 
 .٣تيٍرًًمُتى( ٔبى قػيوًَّتكيٍم كىال تػىتػىوىلٍَّواكىيىا قػىٍوـً اٍستػىٍغًفريكا رىبَّكيٍم ٍبيَّ تيوبيوا ًإلىٍيًو يػيٍرًسًل السَّمىاءى عىلىٍيكيٍم ًمٍدرىاران كىيىزًدٍكيٍم قػيوَّةن إً قاؿ ىود لقومو )

 : سبب لدفع ا١تصائب كرفع الببليا . رابعان 
 تعأب ) كما كاف اهلل معذّٔم كىم يستغفركف (.قاؿ 

 : سبب لبياض القلب . خامسان 
 ) إف ا١تؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء ُب قلبو ، فإف تاب كنزع كاستغفر صقل قلبو ( . ركاه أٛتد  قاؿ 

 : طوىب ١تن كجد ُب صحيفتو استغفاران كثَتان . قاؿ بعض العلماء
 : يطلب من الصبياف االستغفار كيقوؿ : إنكم ٓب تذنبوا . ككاف ابن عمر

 . : إف ىذا القرآف يدلكم على دائكم كدكائكم ، فأما داؤكم فالذنوب ، كأما دكاؤكم فاالستغفار كقاؿ قتادة
 كجوب اتقاء النار بكل كسيلة . -ّ

 ( .اتػَّقيوٍا النَّارى الَّيًت كىقيوديىىا النَّاسي كىاٟتًٍجىارىةي أيًعدٍَّت لًٍلكىاًفرًينى كلذلك قاؿ تعأب ) 
ًئكىةه كقاؿ تعأب )  ظه ًشدىاده الى يػىٍعصي  يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا قيوا أىنفيسىكيٍم كىأىٍىًليكيٍم نىاران كىقيوديىىا النَّاسي كىاٟتًٍجىارىةي عىلىيػٍهىا مىبلى وفى اللَّوى مىا ًغبلى

 ( .أىمىرىىيٍم كىيػىٍفعىليوفى مىا يػيٍؤمىريكفى 
 ) اتقوا النار كلو بشق ٘ترة ( متفق عليو . كقاؿ 

 إثبات النار كأىلها . -ْ
 السبب كىو : أف النساء أكثر أىل النار ، كقد بُت النيب  -ٓ

 ككفراف حق الزكج . –اإلكثار من اللعن 
ألهنا سبب ُب دخو٢تا النار )كىذا اٟتكم حىت للرجاؿ لكن خصت النساء ألنو ُب على ا١ترأة أف ٖتذر من ىذه ا١تعاصي  -ٔ

 النساء أكثر(.
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 ٖترٙب اللعن كأهنا من أسباب دخوؿ النار ) كستأٌب مباحثو إف شاء اهلل ( . -ٕ

 أف الببلء منشأه ُب كثَت من األحياف اللساف . -ٖ

 ُب اٟتديث أف الكفر كفراف . -ٗ

 يدؿ على ذلك : عظم حق الزكج على زكجتو . ك٦تا -َُ
 ) لو كنت آمران أحدان أف يسجد ألحد ألمرت الزكجة أف تسجد لزكجها ( ركاه الًتمذم . قولو 
 ) أٯتا امرأة دعاىا زكجها للفراش فأبت لعنتها ا١تبلئكة حىت تصبح ( متفق عليو . كقاؿ 

 ٬تب على ا١ترأة أف تعرؼ حقوؽ زكجها حىت ال تقع ُب كفراف العشرة . -ُُ
 كسيأٌب أدلتو إف شاء اهلل .ؿ على أف اإلٯتاف يزيد كينقص ) كىذا مذىب أىل السنة كاٞتماعة ( اٟتديث يد

 إثبات نقصاف عقل ا١ترأة كدينها عن الرجل .-ُِ
 إثبات قوامة الرجل على ا١ترأة ألنو أكمل عقبلن منها .-ُّ
 أف شهادة امرأتُت تعدؿ شهادة رجل كاحد .-ُْ

 أمور ٜتسة :كتكوف األنثى على النصف من الذكر ُب 
 العقيقة ، اإلرث ، الدية ، الشهادة ، العتق . 

 ٖترٙب الصبلة على اٟتائض ككذلك الصـو .-ُٓ
 . : أٚتع ا١تسلموف على أف اٟتائض كالنفساء ال ٕتب عليهما الصبلة كال الصـو ُب اٟتاؿ قاؿ النوكم

 ٟتديث الباب .
 الصبلة ( متفق عليو .لفاطمة بنت أيب حبيش ) إذا أقبلت اٟتيضة فاتركي  كلقولو 

 كأف اٟتائض تقضي الصـو كال تقضي الصبلة .
 . : كأٚتعوا على أنو ال ٬تب عليهما قضاء الصبلة ، كأٚتعوا على أنو ٬تب عليهما قضاء الصـو قاؿ النوكم

ؤمر بقضاء عن معاذة . قالت : ) سألت عائشة ، فقلت : ما باؿ اٟتائض تقضي الصـو كال تقضي الصبلة ؟ ) فقالت : كنا ن
 الصـو كال نؤمر بقضاء الصبلة ( متفق عليو .

 ؟ اختلف العلماء في الحكمة في أنها تقضي الصـو دكف الصالة 
 : أف الصبلة كثَتة متكررة فيشق قضاؤىا ٓتبلؼ الصـو . قيل

الصـو كال نؤمر كال يعلم ما اٟتكمة كلذلك قالت عائشة : كنا نؤمر بقضاء  : اٟتكمة تعبدية ، كىي أمر الرسوؿ  كقيل
 بقضاء الصبلة .

  اختلف العلماء ىل تثاب الحائض على تركها الصالة أثناء الحيض ، كما يثاب المريض على ترؾ النوافل التي كاف
 ؟يعملها في صحتو كشغل بالمرض عنها 

 : ال تثاب على الًتؾ . قيل
 بنقصاف الدين بًتؾ الصبلة زمن اٟتيض يقتضي ذلك . ألف كصفو ٢تا 

 كىذا القوؿ أقرب .: تثاب ، إذا قصدت امتثاؿ قوؿ الشارع ُب تركو ،  كقيل
 مشركعية عظة النساء .-ُٔ
 الرد على من أراد أف يضع ا١ترأة كالرجل ُب كل شيء ) فإف ذلك مضادة لدين اهلل ( .-ُٕ
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 اٟتذر من فتنة النساء .-ُٖ
 ) ما تركت بعدم فتنة أضر على الرجاؿ من النساء ( متفق عليو . كقد قاؿ 

 ) اتقوا الدنيا كاتقوا النساء فإف أكؿ فتنة بٍت إسرائيل كانت ُب النساء ( ركاه مسلم . كقاؿ 
 فيو بياف خطر اللساف .-ُٗ
 ينبغي شكر من أسدل إليك معركفان .-َِ
 اٟتسنات يذىنب السيئات .-ُِ
 أف النار موجودة .-ِِ
 على أمتو .  شفقة النيب-ِّ
 السؤاؿ عما أشكل .-ِْ
 صوت ا١ترأة ليس بعورة .-ِٓ
 تذكَت الناس باحملرمات اليت انتشرت بينهم .-ِٔ

 (ًإنَّكى اٍمريؤه ًفيكى جىاًىًليَّةه  )  باب اٍلمىعىاًصى ًمٍن أىٍمًر اٍلجىاًىًليًَّة كىالى ييكىفَّري صىاًحبػيهىا بًارًٍتكىاًبهىا ًإالَّ بًالشٍّْرًؾ ًلقىٍوًؿ النًَّبىّْ -ِِ
 .كىقػىٍوًؿ اللًَّو تػىعىالىى ) ًإفَّ اللَّوى الى يػىٍغًفري أىٍف ييٍشرىؾى ًبًو كىيػىٍغًفري مىا ديكفى ذىًلكى ًلمىٍن يىشىاءي ( 

، فػىقىاؿى ًإنّْ عىًن اٍلمىٍعريكًر قىاؿى لىًقيتي أىبىا ذىر  بًالرَّبىذىًة ، كىعىلىٍيًو حيلَّةه، كىعىلىى غيالى  -َّ سىابػىٍبتي رىجيالن،  يًمًو حيلَّةه، فىسىأىٍلتيوي عىٍن ذىًلكى
 ٍحتى يىا أىبىا ذىر  أىعىيػٍَّرتىوي بًأيمًّْو ًإنَّكى اٍمريؤه ًفيكى جىاًىًليَّةه ، ًإٍخوىانيكيٍم خىوىليكيٍم ، جىعىلىهيمي اللَّوي تى )   يُّ النَّبً  يى فػىعىيػٍَّرتيوي بًأيمًّْو ، فػىقىاؿى لً 

ٍموي ًممَّا يىٍأكيلي ، كىٍليػيٍلًبٍسوي ًممَّا يػىٍلبىسي ، كىالى تيكىلّْفيوىيٍم مىا يػىٍغًلبػيهيٍم ، فىًإٍف كىلٍَّفتيميوىيٍم ػأىٍيًديكيٍم ، فىمىٍن كىافى أىخيوهي تىٍحتى يىًدًه فػىٍلييٍطعً 
 ( .فىأىًعينيوىيٍم 

 [ . ُُٔٔ ] ـ :
---------- 

 د .بن سويٍ ( عىًن اٍلمىٍعريكًر ) 
 ىػ ( . ِّجندب بن جنادة بن قيس الصحايب ، مات )  الصحايب اٞتليل( قىاؿى لىًقيتي أىبىا ذىر  ) 
ةً )   كىو موضع بالبادية بينو كبُت ا١تدينة ثبلث مراحل، كىو ُب مشاؿ ا١تدينة سكنو أبو ذر كبو كانت كفاتو فديفن فيو.(  بًالرَّبىذى
 . كعليو برد ( كساء من صوؼ ٥تطط من لباس األعرابكعند مسلم ) ( كىعىلىٍيًو حيلَّةه ) 
 أم : عن السبب ُب إلباسو غبلمو نظَت لبسو ، ألنو خبلؼ ا١تألوؼ .( فىسىأىٍلتيوي عىٍن ذىًلكى ) 
ببلؿ  كُب األدب ) كاف بيٍت كبُت رجل كبلـ ( كزاد مسلم ) من إخوا٘ب ( قيل الرجل ا١تذكور ىو( سىابػىٍبتي رىجيالن  يفػىقىاؿى ًإنّْ  )

 ا١تؤذف مؤب أيب بكر .
أم : نسبتو إٔب العار ، كُب األدب ) ككانت أمو أعجمية فنلت منها ( كُب ركاية قلت لو ) يا ابن السوداء ( ( فػىعىيػٍَّرتيوي بًأيمًّْو )  

كرب السن ؟ كاألعجمي : من ال يفصح باللساف العريب سواء كاف عربيان أك أعجميان ، كُب األدب ) قلت على ساعيت ىذه من  
قاؿ : نعم ( كأنو تعجب من خفاء ذلك عليو مع كرب سنو، فكاف بعد ذلك يساكم غبلمو ُب ا١تلبوس كغَته أخذان باألحوط. 
قاؿ ُب الفتح : كقد جاء ُب سبب إلباس أيب ذر غبلمو مثل لبسو أثر مرفوع أصرح من ىذا كأخص ، أخرجو الطربا٘ب من طريق 

أعطى أبا ذر عبدان فقاؿ : أطعمو ٦تا تأكل ، كألبسو ٦تا تلبس ، ككاف أليب ذر ثوب فشقو  النيب أيب غالب عن أيب أمامة ) أف 
فسألو فقاؿ : قلت يا رسوؿ اهلل أطعموىم ٦تا تأكلوف ، كألبسوىم ٦تا تلبسوف ؟  نصفُت ، فأعطى الغبلـ نصفو ، فرآه النيب 
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 قاؿ : نعم ( .
 أم : خصلة من خصاؿ اٞتاىلية . (ًإنَّكى اٍمريؤه ًفيكى جىاًىًليَّةه ) 
 أم : ا٠تدـ أك العبيد .( ًإٍخوىانيكيٍم  )

 ا٠توؿ ٔتعٌت ا٠تدـ .( خىوىليكيٍم ) 
 أم : ٖتت أمبلككم كرعايتكم .( جىعىلىهيمي اللَّوي تىٍحتى أىٍيًديكيٍم ) 
 من العمل .( كىالى تيكىلّْفيوىيٍم )  

 ما يعجزىم . أم :( ىيٍم و مىا يػىٍغًلبي ) 
 فإنو ال ٮترج عن اإلٯتاف . –سول الشرؾ  –اٟتديث دليل على أف من فيو خصلة من خصاؿ اٞتاىلية  -ُ
 ُب اٟتديث رد على ا٠توارج ، حيث أف أبا ذر ٓب يكفر بذلك . -ِ

 ُب اٟتديث رد على ا١ترجئة ، حيث قاؿ النيب أليب ذر ) إنك امرؤ فيك جاىلية ( حيث أثرت على إٯتانو . -ّ

) أربع ُب أميت من أعماؿ اٞتاىلية : الطعن ُب  ف الطعن ُب األنساب من أعماؿ اٞتاىلية ، كما قاؿ اٟتديث دليل على أ -ْ
 األنساب ، كالفخر ُب األحساب ... ( ركاه مسلم .

كفخرىا باآلباء ، الناس كلهم بنو آدـ ، كآدـ خلق من تراب (  –أم كربىا  –) إف اهلل أذىب عنكم عبية اٞتاىلية  كقاؿ 
 بو داكد .ركاه أ

 اٟتديث دليل على ٖترٙب التعيَت كتنقيص اآلباء كاألمهات كأنو من أخبلؽ اٞتاىلية ، قاؿ تعأب ) ال يسخر قـو من قـو ...( . -ٓ
 اٟتديث فيو فضل الصحابة حيث يعملوف ٔتا يعلموف . -ٔ

 فضيلة أيب ذر حيث عمل ٔتا ٝتع . -ٕ

 ٖترٙب تعيَت الرجل بأمو . -ٖ

 كتوجيهو . مواجهة ا١تخطئ ٓتطئو كتعليمو -ٗ

 أف ا١تعاصي من أمر اٞتاىلية . -َُ

 كجوب اإلحساف إٔب العبيد كا١تملوكُت . -ُُ

 اٟتديث دليل على أف اإلٯتاف يزيد كينقص . -ُِ

 اٟتديث دليل على ذـ اٞتاىلية ، كما قاؿ تعأب ) كقرف ُب بيوتكن .. ( . -ُّ

األمر ٤تموؿ على االستحباب ال على اإل٬تاب ، كىذا األمر بإطعاـ العبيد ٦تا يطعم كإلباسهم ٦تا يلبس ، قاؿ النوكم : كىذا  -ُْ
بإٚتاع ا١تسلمُت ، كأما فعل أيب ذر ُب كسوة غبلمو كسوتو فعمل با١تستحب ، كإ٪تا ٬تب على السيد نفقة ا١تملوؾ ككسوتو 

 با١تعركؼ .

 باب : كإف طائفتاف من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ، فسماىم المؤمنين 
أىبيو بىٍكرىةى فػىقىاؿى أىٍينى تيرًيدي قػيٍلتي أىٍنصيري ىىذىا الرَّجيلى .  يعىًن األىٍحنىًف ٍبًن قػىٍيسو قىاؿى ذىىىٍبتي ألىٍنصيرى ىىذىا الرَّجيلى ، فػىلىًقيىنً  -ُّ

فىيٍ  ) يػىقيوؿي  سىًمٍعتي رىسيوؿى اللًَّو  يقىاؿى اٍرًجٍع فىًإنّْ  يػٍ فػىقيٍلتي يىا « . النَّاًر  يًهمىا فىاٍلقىاًتلي كىاٍلمىٍقتيوؿي فً ًإذىا اٍلتػىقىى اٍلميٍسًلمىاًف ًبسى
ا اٍلقىاًتلي فىمىا بىاؿي اٍلمىٍقتيوًؿ قىاؿى   ( .ان عىلىى قػىٍتًل صىاًحًبًو ػًإنَّوي كىافى حىرًيص» رىسيوؿى اللًَّو ىىذى

 [ . ِٖٖٖ] ـ : 
---------- 
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قبل إسبلمو، ككاف رئيس بٍت ٘تيم ُب اإلسبلـ، كبو يضرب ا١تثل ُب اٟتلم،  يب ٥تضـر كقد رأل الن( عىًن األىٍحنىًف ٍبًن قػىٍيسو ) 
 ىػ . ٕٔمات بالكوفة 

ا الرَّجيلى )  ا١تراد ّٔذا الرجل ، علي بن أيب طالب ففي ركاية ١تسلم ) ذىبت ألنصر ابن عم رسوؿ اهلل ( قىاؿى ذىىىٍبتي ألىٍنصيرى ىىذى
 ( .  ّٔاألحنف أراد أف ٮترج بقومو إٔب علي ليقاتل معو يـو اٞتمل ، ككانت سنة )  يعٍت عليان ( ، قاؿ ُب الفتح : ككاف 

 الصحايب ا١تشهور ، اٝتو نفٍيع بن اٟتارث .( أىبيو بىٍكرىةى  يفػىلىًقيىنً  )
 زاد مسلم ُب ركايتو ) يا أحنف ( .(  فػىقىاؿى أىٍينى تيرًيدي ) 
ارجع (  ، كٛتل أبو بكرة اٟتديث على عمومو ُب كل مسلمُت التقيا بسيفيهما كُب ركاية مسلم ) يا أحنف ( قىاؿى اٍرًجٍع ) 

حسمان للمادة ، كقد أخرج الرباز ُب حديث ) القاتل كا١تقتوؿ ُب النار ( زيادة تبُت ا١تراد كىي ) إذا اقتتلتم على الدنيا فالقاتل 
حىت يأٌب على الناس زماف ال يدرم القاتل فيم قتل كال كا١تقتوؿ ُب النار ( كيؤيده ما أخرجو مسلم بلفظ ) ال تذىب الدنيا 

 ا١تقتوؿ فيم قتل ، فقيل : كيف يكوف ذلك ؟ قاؿ : ا٢ترج ، القاتل كا١تقتوؿ ُب النار ( .
فىٍيًهمىا فىاٍلقىاًتلي كىاٍلمىٍقتيوؿي ًفى النَّارً )  يػٍ  اهلل تعأب إف شاء ( أم : يستحقاف ذلك كلكن أمر٫تا إٔب ًإذىا اٍلتػىقىى اٍلميٍسًلمىاًف ًبسى

عاقبهما ٍب أخرجهما من النار كسائر ا١توحدين كإف شاء عفا عنهما فلم يعاقبهما أصبلن ، كقيل : ىو ٤تموؿ على من استحل 
 ذلك .

 اٟتديث دليل على ٖترٙب االقتتاؿ بُت ا١تسلمُت كأنو من كبائر الذنوب . -ُ
 ة ، كيدؿ لذلك :اٟتديث رد على ا٠توارج الذين يقولوف بكفر مرتكب الكبَت  -ِ

 قولو تعأب ) كإف طائفتاف من ا١تؤمنُت اقتتلوا ... ( فسماىم مؤمنُت .
فىٍيًهمىا فىاٍلقىاًتلي كىاٍلمىٍقتيوؿي ُب كٟتديث الباب )  يػٍ  ... ( فسماىم مسلمُت مع التوعد بالنار . النَّارً  ًإذىا اٍلتػىقىى اٍلميٍسًلمىاًف ًبسى

غَت تأكيل سائغ كما تقدـ )  )إذا اقتتلتم على الدنيا فالقاتل كا١تقتوؿ ُب النار  ( ك٢تذا قاؿ أف حديث الباب ٤تموؿ على القتاؿ ب -ّ
القرطيب : فبُت ىذا اٟتديث ) أف القتاؿ إذا كاف على جهل من طلب الدنيا أك اتباع ىول فهو الذم أريد بقولو : القاتل كا١تقتوؿ 

 كاف الذين توقفوا عن القتاؿ ُب اٞتمل كصفُت أقل عددان من الذين قاتلوا ، ُب النار (  ، ك٢تذا قاؿ اٟتافظ ابن حجر : كمن ٍبى 
 ككلهم متأكؿ مأجور إف شاء اهلل .

احتج باٟتديث من ٓب ير القتاؿ ُب الفتنة كىم كل من ترؾ القتاؿ مع علي ُب حركبو كسعد بن أيب كقاص كعبد اهلل بن عمر  -ْ
ب الكف حىت لو أراد أحد قتلو ٓب يدفعو عن نفسو ، كمنهم من قاؿ ال يدخل ُب ك٤تمد بن مسلمة كأيب بكرة كغَتىم قالوا : ٬ت

الفتنة ، فإف أراد أحد قتلو دفع عن نفسو ، كذىب ٚتهور الصحابة كالتابعُت إٔب نصر اٟتق كقتاؿ الباغُت ، كٛتل ىؤالء 
، كٛتل ىؤالء الوعيد ا١تذكور ُب  األحاديث الواردة ُب ذلك على من ضعف عن القتاؿ أك قصر نظره عن معرفة صاحب اٟتق

اٟتديث على من قاتل بغَت تأكيل سائغ بل ٔتجرد طلب ا١تلك ، كال يرد على ذلك منع أيب بكرة األحنف من القتاؿ مع علي ، 
ُب  ألف ذلك كقع عن اجتهاد من أيب بكرة أداه إٔب االمتناع كا١تنع احتياطان لنفسو ك١تن نصحو ، قاؿ الطربم : لو كاف الواجب 

كل اختبلؼ يقع بُت ا١تسلمُت ا٢ترب منو بلزـك ا١تنازؿ ككسر السيوؼ ١تا أقيم حد كال أبطل باطل ، كلوجد أىل الفسق سبيبلن 
إٔب ارتكاب احملرمات من أخذ األمواؿ كسفك الدماء كسيب اٟترٙب بأف ٭تاربوىم كيكف ا١تسلموف أيديهم عنهم بأف يقولوا ىذه 

 يها كىذا ٥تالف لؤلمر باألخذ على أيدم السفهاء .فتنة كقد هنينا عن القتاؿ ف

 فضيلة األحنف بن قيس حيث امتثل ٟتديث ) انصر أخاؾ ظا١تان ... ( . -ٓ

 فضيلة أمَت ا١تؤمنُت علي بن أيب طالب . -ٔ
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ث أف الصحايب قد يتأكؿ اٟتديث على غَت كجهو ، حيث نٌزؿ أبو بكرة اٟتديث على القتاؿ بُت الصحابة ، كالصحيح أف اٟتدي -ٕ
 ٤تموؿ على القتاؿ من أجل الدنيا كا١تلك كغَتىا من أمور الدنيا .

 ُب اٟتديث العذر للمتأكؿ . -ٖ

 كفيو كجوب نصرة ا١تؤمن . -ٗ

 كفيو مراجعة الطالب للعآب فيما يشكل عليو . -َُ

 :اٟتديث دليل على أف األعماؿ بالنيات ، فإف ىذا ١تا نول قتل صاحبو صار كأنو فاعلو ذلك  -ُُ
 عثيمين : فيمن ىٌم بمعصية :قاؿ الشيخ ابن 

 : أف يعمل السيئة ، فهذا تكتب عليو سيئة كاحدة من غَت مضاعفة . النوع األكؿ
 كما ُب اٟتديث ) كإف ىم بسيئة فعملها كتبها اهلل سيئة كاحدة ( .

 ( . كىمىٍن جىاءى بًالسَّيّْئىًة فىبل ٬تيٍزىل ًإالَّ ًمثٍػلىهىا كىىيٍم ال ييٍظلىميوفى كقاؿ تعأب ) 
 ا٢تم بالسيئة ٍب يًتكها خوفان من اهلل ، فهذا تكتب لو حسنة . النوع الثاني :

 كما ُب حديث الباب ) كإف ىم بسيئة فلم يعملها كتبها اهلل عنده حسنة كاملة ( .
 كقد جاء ُب ركاية ) إ٪تا تركها من أجلي أك من جرائي ( .

 اب اهلل دعاءه كفرج ٫تو فانفرجت الصخرة .مثل قصة الذم ىٌم بابنة عمو بسوء فًتكها هلل ، فأج
من ىٌم بالسيئة كسعى ُب ٖتصيلها لكن عجز عنها ، فهذا يكتب عليو كزر السيئة كامبلن ، دليل ذلك ، قوؿ النوع الثالث : 

باؿ ا١تقتوؿ ؟ قاؿ: : إذا التقى ا١تسلماف بسيفيهما فالقاتل كا١تقتوؿ ُب النار ، قالوا: يا رسوؿ اهلل ! ىذا القاتل ، فما  النيب 
 . ألنو كاف حريصان على قتل صاحبو

 باب ظلم دكف ظلم -ِّ
شق ذلك ( أكلئك لهم األمن كىم مهتدكف عىٍن عىٍبًد اللًَّو قىاؿى لىمَّا نػىزىلىًت ) الًَّذينى آمىنيوا كىلىٍم يػىٍلًبسيوا ًإيمىانػىهيٍم ًبظيٍلمو  -ِّ

، قاؿ : أىيػُّنىا لىٍم يىٍظًلٍم فىأىنٍػزىؿى اللَّوي ) ًإفَّ الشٍّْرؾى لىظيٍلمه عىًظيمه  قىاؿى أىٍصحىابي رىسيوًؿ اللًَّو ، ف على أصحاب رسوًؿ اهلل 
 .( ليس كما تقولوف ، أكىلم تسمعػوا إلى قوؿ لقماف البنو : يا بني ال تشرؾ اهلل 

 [ . ُِْ ] ـ :
------------ 

 : بعضها أخف من بعض . أمقوؿ البخارم )باب ظلم دكف ظلم ( 
 بن مسعود .( عىٍن عىٍبًد اللًَّو ) 
 أم ٓب ٮتلطوا ، كلًبس الشيء بالشيء : تغطيتو بو ، كإحاطتو بو من ٚتيع جهاتو .( كىلىٍم يػىٍلًبسيوا ) 
 توحيدىم .( ًإيمىانػىهيٍم ) 

 بذلك . أصل الظلم كضع الشيء ُب غَت موضعو ، كا١تراد بو ُب اآلية الشرؾ كما فسره النيب  ) بظلم (
قاؿ ا٠تطايب: إ٪تا شق عليهم ، ألف ظاىر الظلم االفتيات  ( كىقىاليوا أىيػُّنىا الى يىٍظًلمي نػىٍفسىوي ) شق ذلك على أصحاب رسوؿ اهلل 

عاصي ، فظنوا أف ا١تراد ىنا معناه الظاىر ، فأنزؿ اهلل تعأب اآلية ، كمن جعل ْتقوؽ الناس، كما ظلموا بو أنفسهم من ارتكاب ا١ت
 العبادة  كأثبت الربوبية لغَت اهلل ظآب، بل ىو أظلم الظا١تُت .

الذم شق عليهم ظنوا أف الظلم ا١تشركط ىو ظلم العبد لنفسو، كأنو ال أمن كال اىتداء إال ١تن ٓب  كقد قاؿ شيخ اإلسالـ : 
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ما د٢تم على أف الشرؾ ظلمه ُب كتاب اهلل ، كحينئذو فبل ٭تصل األمن كاالىتداء إال ١تن ٓب يلبسوا  نفسو ، فبُت ٢تم النيب يظلم 
 :  أم ُب الدنيا .مهتدكف  : أم ُب اآلخرة ،  كىم٢تم األمن  :  قيل (أيٍكلىػًئكى لىهيمي األىٍمني كىىيم مٍُّهتىديكفى ) إٯتاهنم بظلم .

أم ُب الدنيا إٔب شرع اهلل بالعلم كالعمل كُب اآلخرة  مهتدكف :  كىم : أم األمن الكامل إذا ٓب يأتوا بكبَتة ، ٢تم األمن  : كقيل
 ( ىل أمن كامل أـ ال ؟ ٢تم األمن  ، )إٔب اٞتنة 

رب كٓب يسلم من الشرؾ األصغر نقوؿ : إف كاف إٯتانو كامبلن كسليمان من ا١تعاصي فلو األمن الكامل ، كأما إذا سلم من الشرؾ األك
كبعض الذنوب ، فهدايتو كأمنو ليس كامبلن .مثاؿ ذلك : مرتكب الكبَتة آمن من ا٠تلود ُب النار ، كغَت آمن من العذاب ، بل 

 اب .ىو ٖتت ا١تشيئة .  كأما من كاَب اهلل ٤تققان للتوحيد ، فإنو آمن أمنان مطلقان ، آمن من ا٠تلود ُب النار ، كآمن من العذ

 رجل صاّب أعطي اٟتكمة كأثٌت اهلل عليو ُب القرآف . ) لقماف (
 اٟتديث دليل على أف الظلم درجات ، كأنو يتفاكت ، كأف منو ما يناُب أصل اإلٯتاف كمنو ما يناُب كمالو . -ُ
 . (يػىٍلًبسيواٍ ًإٯتىانػىهيم ًبظيٍلمو الًَّذينى آمىنيواٍ كىٓبٍى فضل التوحيد ، كأف من أتى بو فلو األمن التاـ كما قاؿ تعأب ) -ِ
 أنو كلما انتفى الظلم كيجد األمن كاالىتداء ، ككلما كمل التوحيد ، كانتفت ا١تعصية ، عظم األمن كاالىتداء . -ّ
 أف الشرؾ أعظم الظلم . -ْ

 األخذ بالعمـو حىت يثبت ما ٮتصصو . -ٓ

 الرد على ا٠توارج . -ٔ

 الرد على ا١ترجئة . -ٕ

 حابة .اٟتديث دليل على فضل الص -ٖ

 أف ا١تعاصي كتبت على ابن ادـ . -ٗ

 عدـ عصمة أحد من الصحابة . -َُ

 فضل الصحابة كخوفهم . -ُُ

 تفسَت القرآف بالقرآف . -ُِ

 نصيحة األب البنو ككصيتو لو بالتوحيد . -ُّ

 الرجوع إٔب أىل العلم عند االشتباه . -ُْ

 فضل لقماف كالثناء عليو . -ُٓ

 البداءة بالدعوة بالتوحيد كالتحذير من الشرؾ . -ُٔ

 الرجوع للعلماء ُب فهم النصوص . -ُٕ

 ال بد من ٚتع النصوص ُب ا١تسالة لفهمها فهمان صحيحان . -ُٖ

 الظلم أنػواع :    -ُٗ
 ( . ) إف الشرؾ لظلم عظيم / الشرؾ باهلل ، كىو أعظم الظلم كما قاؿ تعأب :  أكالن  

 (.اصطفينا من عبادنا فمنهم ظآب لنفسو كمنهم مقتصد)ٍب أكرثنا الكتاب الذين / ظلم العبد نفسو با١تعاصي، قاؿ تعأب :  ثانيان 
) إ٪تا السبيل على الذين يظلموف الناس كيبغوف ُب األرض / ظلم العبد لغَته ، كىو ظلم العباد بعضهم لبعض . قاؿ تعأب :  ثالثان 

 ( .بغَت اٟتق أكلئك ٢تم عذاب عظيم 
 أف الشرؾ سبب للخوؼ كالقلق . -ُٓ
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 باب عالمات المنافق -ِْ
 ( .دى أىٍخلىفى ، كىًإذىا اٍؤتيًمنى خىافى ػآيىةي اٍلمينىاًفًق ثىالىثه ًإذىا حىدَّثى كىذىبى ، كىًإذىا كىعى ) قىاؿى   يّْ عىٍن أىًبى ىيرىيٍػرىةى عىًن النَّبً  -ّّ

 [ . ٗٓ ] ـ :
هينَّ كىانىٍت  )قىاؿى   يَّ عىٍن عىٍبًد اللًَّو ٍبًن عىٍمروك أىفَّ النَّبً  -ّْ أىٍربىعه مىٍن كينَّ ًفيًو كىافى مينىاًفقان خىاًلصان ، كىمىٍن كىانىٍت ًفيًو خىٍصلىةه ًمنػٍ

 ( .ًإذىا اٍؤتيًمنى خىافى كىًإذىا حىدَّثى كىذىبى كىًإذىا عىاىىدى غىدىرى ، كىًإذىا خىاصىمى فىجىرى : ًفيًو خىٍصلىةه ًمنى النػّْفىاًؽ حىتَّى يىدىعىهىا 
 [ . ٖٓ] ـ : 

---------- 
 قاؿ اٟتافظ : قدـ أف مراتب الكفر متفاكتة ككذلك الظلم ، أتبعو بأف النفاؽ كذلك .قوؿ البخارم ) باب عالمة المنافق ( 

 (: عبلمة . ) آية
اٟتديث ، ألف ىذه  النفاؽ إظهار اإلسبلـ كإخفاء الكفر ، كقد اختلف العلماء ما ا١تراد بالنفاؽ ُب ىذا( آيىةي اٍلمينىاًفًق ثىالىثه ) 

: ا١تراد بالنفاؽ ىنا  كقيل: معناه أف صاحب ىذه ا٠تصاؿ شبيو با١تنافقُت ،  فقيل الصفات موجودة ُب كثَت من ا١تسلمُت :
 النفاؽ العملي كرجحو القرطيب كاستدؿ لو بقوؿ عمر ٟتذيفة: ىل تعلم ٌُب شيئان من النفاؽ؟ فإنو ٓب يرد بذلك نفاؽ الكفر . ك

: ا١تراد التحذير عن ارتكاب ىذه ا٠تصاؿ كإف الظاىر غَت مراد ، كالراجح أف ا١تراد ّٔذا النفاؽ ُب  كقيلإ٪تا أراد نفاؽ العمل ، 
 . ىذا اٟتديث النفاؽ العملي

 ( أم أربع خصاؿ . ) أربع 
 ( أم : شديد الشبو با١تنافقُت ّٔذه ا٠تصاؿ . ) منافقان خالصان 

 تح ا٠تاء : ىي ا٠تصلة .( بف ) من كانت فيو خىلة
 ( الكذب اإلخبار ٓتبلؼ الواقع . ) كذب
 ( الغدر ترؾ الوفاء بو . ) غدر

 ( أم ٓب يفعل ما كعد بو . ) أخلف
 ( أم : جادؿ . ) خاصم

 ( أم : ماؿ عن اٟتق ، كا١تراد ىنا الشتم كالرمي باألشياء القبيحة كالبهتاف . ) فجر
  .التحذير من االتصاؼ بصفات ا١تنافقُت -ُ
 أف من النفاؽ ما ٮترج من ا١تلة كمنو ما ال ٮترج من ا١تلة . -ِ

 الرد على ا٠توارج . -ّ

 الرد على ا١ترجئة . -ْ

 النفاؽ شعب كما أف اإلٯتاف شعب . -ٓ

 أف اإلٯتاف يزيد كينقص . -ٔ

 ينبغي للمسلم أف يعرؼ صفات ا١تنافقُت لكي يتجنبها . -ٕ
 قاؿ الشاعر :

 عرفت الشر ال للشر    كلكن لتوقيو
  يعرؼ الشر    من ا٠تَت يقع فيو كمن ال
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 : كىيمن صفات ا١تنافقُت ما كرد ُب ىذا اٟتديث ،  -ٕ
 أكالن : الكذب في الحديث .

 كالكذب : اإلخبار ٓتبلؼ الواقع ، كىو ٤تـر .
قد تظاىرت نصوص الكتاب كالسنة على ٖترٙب الكذب ، كىو من قبائح الذنوب كفواحش العيوب ، كإٚتاع األمة قاؿ النوكم : 

 .      ] كتأٌب مباحثو إف شاء اهلل [ . متفقة على ٖترٯتو 
 ( .) كال تقف ما ليس لك بو علم إف السمع كالبصر كالفؤاد كل أكلئك كاف عنو مسؤكالن قاؿ تعأب : 
 ؼ الوعد .ثانيان : إخال

 كىذا يدؿ على أف إخبلؼ الوعد ٤تـر ، ألنو من صفات ا١تنافقُت .
ليوٍا بًًو كىتػىوىلَّوٍا كَّىي  .كىًمنػٍهيم مٍَّن عىاىىدى الٌلوى لىًئٍن آتىانىا ًمن فىٍضًلًو لىنىصَّدَّقىنَّ كىلىنىكيونىنَّ ًمنى الصَّاًٟتًُتى كقد تعأب ) م فػىلىمَّا آتىاىيم مّْن فىٍضًلًو ٓتًى

 ( .مٍُّعرًضيوفى 
 ثالثان : الخيانة في األمانة .

مثاؿ : إذا أكدعو إنسانان شيئان ، كطلب منو أف ٭تفظها ، فيأٌب ىذا ا١تودع عنده كيستعمل ىذا الشيء أك يهملها فبل ٭تفظها ، أك 
 بأخذ مالو .

 لو ، كرٔتا يأخذه لنفسو .مثاؿ آخر : يكوف اإلنساف كليان على ماؿ يتيم ، فبل يقـو بالواجب ، بل يهمل ما
 : إذا عاىد غدر . رابعان 

 أم حالف كعاىد على أمر غدر بو ، كىي قريبة من معٌت ) كإذا كعد أخلف ( .
 : إذا خاصم فجر ، أم إذا ٗتاصم مع شخص عند القاضي أك غَته . خامسان 

 كالفجور في الخصومة على نوعين :
 : أف يدعي ما ليس لو . أكالن 

 نكر ما ٬تب عليو .: أف ي كالثاني
كحلف على ىذه الدعول ،  -كىو كاذب  –مثاؿ : ادعى شخص على آخر عند القاضي : أنا أطلب ىذا الرجل ألف لاير 

 كأتى بشاىد زكر ، فحكم لو القاضي ، فهذا خاصم ففجر ، ألنو ادعى ما ليس لو ، كحلف عليو .
 على التورية كالسًت ، يسًت ا٠تبيث كيظهر الطيب . إ٪تا كانت ىذه من عبلمات ا١تنافق ، ألف أصل النفاؽ مبٍت -ٖ
 ىناؾ صفات أخرل للمنافق غَت ىذه الصفات ذكرت ُب مواضع أخرل : -ٗ

 : الكسل عن الصبلة . أكالن 
 ( .) كإذا قاموا إٔب الصبلة قاموا كسأب قاؿ تعأب : 

 : التخلف عن صبلٌب الفجر كالعشاء . ثانيان 
 : ) أثقل الصبلة على ا١تنافقُت صبلة العشاء كالفجر ( . متفق عليو  قاؿ رسوؿ اهلل 

 : قلة ذكر اهلل . ثالثان 
 ( .) كال يذكركف اهلل إال قليبلن قاؿ تعأب : 

 : عدـ الفقو ُب الدين . رابعان 
 ( .كلكن ا١تنافقُت ال يفقهوف ) قاؿ تعأب : 
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 : االىتماـ بالظاىر كإ٫تاؿ الباطن . خامسان 
 ( .) كإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم كإف يقولوا تسمع لقو٢تم قاؿ تعأب : 

 : األمر با١تنكر كالنهي عن ا١تعركؼ . سادسان 
 ( .ا١تنافقوف كا١تنافقات بعضهم من بعض يأمركف با١تنكر كينهوف عن ا١تعركؼ ) قاؿ تعأب : 

 فضيلة الصدؽ ُب اٟتديث . -َُ
 ل الصدؽ حىت يكتب عند اهلل صديقا ( .كُب اٟتديث ) ال يزاؿ الرجل يصدؽ كيتحر 

 فضيلة الوفاء بالوعد ككجوبو . -ُُ
 ان ( .كىاذٍكيٍر ُب اٍلًكتىاًب ًإٍٝتىاًعيلى ًإنَّوي كىافى صىاًدؽى اٍلوىٍعًد كىكىافى رىسيوالن نًَّبيٌ كقد أثٌت اهلل على إٝتاعيل بذلك فقاؿ تعأب ) 

 بصفات ا١تنافقُت ألمرين : أخربنا النيب  -ُِ
 : أف ٨تذر من ىذه الصفات الذميمة . األكؿ
 : لنحذر من يتصف ّٔذه الصفات . الثاني

الرد على من يقوؿ إذا أراد أف يعد أحدان ) يقوؿ : أعدؾ كعدان غربيان ( أم أعدؾ كال أخلفك ، كىذا كبلـ خطَت ، ألف  -ُّ
 اإليفاء بالوعد من أخبلؽ اإلسبلـ كليس من أخبلؽ الغربيُت .

 ذه ا٠تصاؿ األربع .التحذير الشديد من ى -ُْ
 أف اإلنساف قد ٬تتمع فيو إٯتاف كنفاؽ . -ُٓ

 أف اإلٯتاف يزيد كينقص . -ُٔ

 أف النفاؽ شعب كما أف اإلٯتاف شعب . -ُٕ

 أف عمل الباطن لو عبلمات ُب الظاىر . -ُٖ

 كجوب الصدؽ ُب اٟتديث كٖترٙب الكذب . -ُٗ

 ٖترٙب ا٠تيانة كالغش ككجوب النصح كتأدية األمانة . -َِ
 قسمُت : أف النفاؽ ينقسم إٔب -ُِ

 : كىو ا١توجود ّٔذا اٟتديث ، كىو ذنب عظيم . نفاؽ عملي
بغض بعض ما جاء بو  –بغض الرسوؿ  – تكذيب بعض ما جاء بو الرسوؿ  – : كىو تكذيب الرسوؿ  نفاؽ اعتقادم

 األسفل من النار . كصاحبو ُب النار ٥تلد ُب الدرؾ –الكراىية النتصار دين الرسوؿ  –ا١تسرة ال٩تفاض دين الرسوؿ  –الرسوؿ 
 باب قياـ ليلة القدر من اإليماف -ِٓ

ـى ًمٍن ] كفي ركاية قاـ [ مىٍن يػىقيٍم )  قىاؿى رىسيوؿي اللًَّو  :عىٍن أىًبى ىيرىيٍػرىةى قىاؿى  -ّٓ لىةى اٍلقىٍدًر ًإيمىانان كىاٍحًتسىابان غيًفرى لىوي مىا تػىقىدَّ لىيػٍ
 ( .ذىٍنًبًو 
 [ . ٕٗٓ ] ـ :

---------- 
 ( ١تا بٌُت عبلمات النفاؽ كقبحها رجع إٔب ذكر عبلمات اإلٯتاف كحسنها . قوؿ البخارم ) باب قياـ ليلة القدر من اإليماف 

 ) الفتح ( .
لىةى اٍلقىٍدًر ] قاـ [ مىٍن يػىقيٍم )   ألف اهلل يقدر فيها األرزاؽ كاآلجاؿ كحوادث العاـ ،كما : قيل  ( سميت ليلة القدر بذلك ،لىيػٍ
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قاؿ العلماء : ٝتيت ليلة القدر ١تا : يم ( ، كعزاه النوكم للعلماء حيث صدر كبلمو فقاؿ فيها يفرؽ كل أمر حك تعأب )قاؿ 
 تكتب فيها ا١تبلئكة من األقدار .

 ٝتيت بذلك ألهنا ليلة عظيمة كذات شرؼ ، من قو٢تم لفبلف قدر عند فبلف ، أم : منزلة كشرؼ .كقيل : 
 ر ( .ليلة القدر خَت من ألف شه )كيدؿ لذلك قولو تعأب 

: ) من قاـ ليلة القدر إٯتانان كاحتسابان غفر لو  ٝتيت بذلك ألهنا تكسب من أحياىا قدران عظيمان ، كيدؿ لذلك قولو كقيل :  
 . ما تقدـ من ذنبو ( 

انان )   أم : تصديقان بوعد اهلل بالثواب عليو . (ًإيمى
 لؤلجر ال لقصد آخر من رياء أك ٨توه  .أم : طلبان ( كىاٍحًتسىابان ) 
ـى ًمٍن ذىنٍبً )   ا١تراد الصغائر عند أكثر العلماء .و ( غيًفرى لىوي مىا تػىقىدَّ
 اٟتديث دليل على أف األعماؿ من مسمى اإلٯتاف . -ُ
القدر فضائل ، كقد كرد لليلة كمن اإلٯتاف  فضيلة قياـ ليلة القدر ، كأف قيامها سبب ١تغفرة الذنوباٟتديث دليل على  -ِ

 عديدة :
 : قيامها سبب ١تغفرة الذنوب . أكالن 

 كما ُب حديث الباب .
 : أنزؿ فيها القرآف . ثانيان 

 ر ( .إنا أنزلناه ُب ليلة القد قاؿ تعأب )
 : أهنا مباركة . ثالثان 

 ة ( .إنا أنزلناه ُب ليلة مبارك قاؿ تعأب ) 
 : أهنا سبلـ . رابعان 

 ر ( .سبلـ ىي حىت مطلع الفج قاؿ تعأب )
 أف اإلخبلص شرط لقبوؿ العمل . -ّ
 سعة فضل اهلل تعأب . -ْ
 اٟتديث دليل على أف من قاـ ليلة القدر غفر لو ما تقدـ من ذنبو ، يتناكؿ الصغائر كالكبائر كإٔب ذلك جنح ابن ا١تنذر . -ٓ

 ا١تعركؼ عند الفقهاء أف ىذا ٥تتص بغفراف الصغائر دكف الكبائر . قاؿ النوكم :
 ركاه مسلم )الصلوات ا٠تمس،كاٞتمعة إٔب اٞتمعة،كرمضاف إٔب رمضاف،مكفرات ١تا بينها إذا اجتنبت الكبائر(.  كالدليل قولو 

خشوعها كركوعها إال كانت لو  ) ما من امرئ مسلم ٖتضره صبلة مكتوبة ، فيحسن كضوءىا ك  كٟتديث عثماف . قاؿ : قاؿ 
 كفارة ١تا قبلها ، ما ٓب يؤت كبَتة ، كذلك الدىر كلو ( ركاه مسلم .

قاؿ القاضي عياض : ىذا ا١تذكور ُب األحاديث من غفراف الصغائر دكف الكبائر ىو مذىب أىل السنة ، كأف الكبائر إ٪تا تكفرىا 
 التوبة أك رٛتة اهلل تعأب .

 ألعماؿ الصاٟتة .مشركعية االجتهاد ُب ا -ٔ
 ) من صاـ رمضاف .. ( قد يقاؿ : إف أحد٫تا يغٍت عن اآلخر ؟ ) من قاـ ليلة القدر ... ( مع قولو  قولو  -ٕ

فاٞتواب : أف يقاؿ : قياـ رمضاف من غَت موافقة ليلة القدر ، كمعرفتها سبب لغفراف الذنوب ، كقياـ ليلة القدر ١تن كافقها 
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 ٓب يقم غَتىا . قالو النوكم .كعرفها سبب للغفراف ، كإف 
 باب الجهاد من اإليماف -ِٔ

ًبيًلًو الى ييٍخرًجيوي ًإالَّ ًإيمىافه بً  يانٍػتىدىبى اللَّوي ًلمىٍن خىرىجى فً  ) قىاؿى   يّْ ىيرىيٍػرىةى عىًن النَّبً  يبى عن أ -ّٔ أىٍف  يكىتىٍصًديقه ًبريسيلً  يسى
مىا قػىعىٍدتي خىٍلفى سىرًيَّةو ، كىلىوىًدٍدتي أىنّْى أيقٍػتىلي  يأيٍرًجعىوي ًبمىا نىاؿى ًمٍن أىٍجرو أىٍك غىًنيمىةو ، أىٍك أيٍدًخلىوي اٍلجىنَّةى ، كىلىٍوالى أىٍف أىشيقَّ عىلىى أيمَّتً 

ًبيًل اللًَّو ثيمَّ أيٍحيىا ، ثيمَّ أيقٍػتىلي ثيمَّ أيٍحيىا ، ثيمَّ  يفً   ( .أيقٍػتىلي  سى
 [ . ُٕٖٔ :] ـ 

---------- 
كُب الركاية األخرل )تكفل اهلل( كُب ركاية )كتوكل على اهلل(، كقولو )انتدب اهلل، كتكفل اهلل، كتضمن اهلل( ٔتعٌت ( انٍػتىدىبى اللَّوي ) 

 ... ( .كاحد ، ك٤تٌصلو ٖتقيق الوعد ا١تذكور ُب قولو تعأب ) إف اهلل اشًتل من ا١تؤمنُت أنفسهم 
ًبيًلًو  يًلمىٍن خىرىجى فً )   أم : ألجل إعبلء كلمتو .( سى
 ( كُب ركاية ) ال ٮترجو إال اٞتهاد ُب سبيلو ( كىو نص صريح على اشًتاط خلوص النية هلل تعأب . يالى ييٍخرًجيوي ًإالَّ ًإيمىافه بً ) 
 . أم : أرٌده(  أىٍف أيٍرًجعىوي ) 
أم : مع أجر خالص إف ٓب يغنم ، أك مع غنيمة خالصة معها أجر ، ككأنو سكت عن األجر ( غىًنيمىةو ًبمىا نىاؿى ًمٍن أىٍجرو أىٍك  )

الثا٘ب مع الغنيمة لنقصو بالنسبة إٔب األجر الذم ببل غنيمة ، كاٟتامل على ىذا التأكيل أف ظاىر اٟتديث أنو إذا غنم ال ٭تصل لو 
معها أجر أنقص من أجر من ٓب يغنم ، كقيل إف ) أك ( ٔتعٌت ) الواك ( كبو جـز أجر ، كليس ذلك مرادان ، بل ا١تراد : أك غنيمة 
 ابن عبد الرب كالقرطيب كالتقدير : بأجر كغنيمة .

 إف مات .( أىٍك أيٍدًخلىوي اٍلجىنَّةى  )
يش من ٜتسة إٔب ثبلٙتائة ، كقيل: إٔب أربعمائة، ( السرية: ىي القطعة من اٞتمىا قػىعىٍدتي خىٍلفى سىرًيَّةو  يكىلىٍوالى أىٍف أىشيقَّ عىلىى أيمَّتً ) 

 ٝتيت بذلك : ألف الغالب عليها أف تسَت بالليل كٗتتفي بالنهار ، كقيل : ألهنا تكوف من خبلصة اٞتيش كخيارىم .
 و .أراد ا١تبالغة ُب بياف فضل اٞتهاد ، كٖتريض ا١تسلمُت علي أم : ألحببت ، قاؿ اٟتافظ : ككأنو ( كىلىوىًدٍدتي ) 
ًبيًل اللًَّو ثيمَّ أيٍحيىا ، ثيمَّ أيقٍػتىلي ثيمَّ أيٍحيىا ، ثيمَّ أيقٍػتىلي  ينّْى أيقٍػتىلي فً ) أى  مع  استشكل بعض الشراح صدكر ىذا التمٍت من النيب ( سى

علمو بأنو ال يقتل ، كأجاب ابن التُت بأف ذلك لعلو كاف قبل نزكؿ قولو تعأب ) كاهلل يعصمك من الناس ( ، كىو متعقب ، فإف 
، كإ٪تا قدـ أبو ىريرة ُب أكائل سنة سبع  نزك٢تا كاف ُب أكائل ما قدـ ا١تدينة ، كىذا اٟتديث صرح أبو ىريرة بأنو ٝتعو من النيب 

) كددت أف موسى صرب ... (  الذم يظهر ُب اٞتواب أف ٘تٍت الفضل كا٠تَت ال يستلـز الوقوع ، فقد قاؿ من ا٢تجرة ، ك 
 أراد ا١تبالغة ُب بياف فضل اٞتهاد ، كٖتريض ا١تسلمُت عليو . كنظائر ذلك كثَتة ، ككأنو 

 اٟتديث دليل على أف األعماؿ من مسمى اإلٯتاف . -ُ
 من أسباب دخوؿ اٞتنة . اٟتديث دليل على فضل اٞتهاد كأنو -ِ
 فضيلة االخبلص كأنو شرط لصحة العمل . -ّ
 اٟتث على حسن النية . -ْ
 الوعيد ١تن قاتل رياء كٝتعة أك ْتثان عن ا١تنصب . -ٓ
اٟتديث دليل على عظم ثواب من ٓب يغنم ُب جهاده ، حيث إنو ٭تصل األجر كامبلن ، ٓتبلؼ من غنم ، فإنو ينقص من  -ٔ

 . أجره ما حصل لو من الغنيمة
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ًبيًل اللًَّو فػىييًصيبيوفى اٍلغىًنيمىةى ًإالَّ  مىا ًمٍن غىازًيىةو تػىٍغزيك ًُب  )قىاؿى  عىٍبًد اللًَّو ٍبًن عىٍمروك أىفَّ رىسيوؿى اللًَّو  كقد جاء ُب صحيح مسلم عن سى
 ( . وا غىًنيمىةن ًبىَّ ٢تىيٍم أىٍجريىيمٍ ػيبي أىٍجرًًىٍم ًمنى اآلًخرىًة كىيػىبػٍقىى ٢تىيمي الثػُّليثي كىًإٍف ٓبٍى ييصً  يٍ ثػيليثى  تػىعىجَّليوا

 قيل : إف ىذا اٟتديث ٤تموؿ على من خرج بنية اٞتهاد كا١تغنم .
 كمنهم : من ٛتل نقص األجر على غنيمة أخًذت على غَت كجهها ، كىذا ضعيف .

على ما فاتو من الغنيمة ، كما يؤجر من كاختار ابن عبد الرب أف ا١تراد بنقص أجر من غنم : أف الذم ال يغنم يزداد أجره ٟتزنو 
 أصيب ٔتالو ، فكاف األجر ١تا نقص عن ا١تضاعفة بسبب الغنيمة عند ذلك كالنقص من أصل األجر .

 ترؾ بعض ا١تصاّب ١تصلحة راجحة . -ِِ
حريص على أمتو ، كشدة رأفتو ّٔم ، كما كصفو اهلل بذلك ُب قولو تعأب ) لقد جاءكم رسوؿ من أنفسكم  شفقة النيب  -ِّ

 عليكم ... ( .

 ) من سأؿ الشهادة بصدؽ بلغو اهلل منازؿ الشهداء كإف مات على فراشو ( . استحباب ٘تٍت الشهادة ، كقد قاؿ  -ِْ

 السعي ُب إزالة ا١تكركه عن ا١تسلمُت . -ِٓ

 اٟتديث دليل على أف األصل ُب اٞتهاد أنو فرض كفاية ، إذ لو كاف على األعياف ما ٗتلف أحد . -ِٔ
 

 ع قياـ رمضاف من اإليمافباب تطو  -ِٕ
ـى رىمىضىافى ًإيمىانان كىاٍحًتسىابان ػى مىٍن ق) قىاؿى  عىٍن أىًبى ىيرىيٍػرىةى أىفَّ رىسيوؿى اللًَّو  -ّٕ ـى ًمٍن ذىٍنًبوً ػغي  ا  ( . ًفرى لىوي مىا تػىقىدَّ

 [ . ٕٗٓ] ـ /  
----------- 

ـى رىمىضىافى )   ا١تراد بقياـ رمضاف صبلة الًتاكيح . ] قالو النوكم [ . (مىٍن قىا
ُب ا١تسجد ُب شهر رمضاف كمعو ناس، ٍب صلى الثانية  كيدؿ لذلك ما جاء ُب الصحيحُت عن عائشة قالت: )صلى النيب 

،  هم رسوؿ اهلل فاجتمع الناس أكثر من األكٔب، فلما كانت الثالثة أك الرابعة امتؤل ا١تسجد حىت غض بأىلو، فلم ٮترج إلي
 فجعل الناس ينادكنو فقاؿ : أما إنو ٓب ٮتفى علي أمركم، كلكن خشيت أف تكتب عليكم ( زاد البخارم ) فتوُب رسوؿ اهلل 

 كاألمر على ذلك ( .
: كافق ابتداء الصـو منو زمنان  كقيل: ألنو ترمض فيو الذنوب أم ٖترؽ ألف الرمضاء شدة اٟتر . قيل: سمي بذلك  :رىمىضىافى 
 حاران .

 أم تصديقان بوعد اهلل بالثواب عليو . (ًإيمىانان ) 
 أم طلبان لؤلجر ال لقصد آخر من رياء أك ٨توه  . ( كىاٍحًتسىابان ) 
ـى ًمٍن ذىنًٍبوً )   تقدـ أف ا١تراد بذلك الصغائر عند ٚتهور العلماء .(  غيًفرى لىوي مىا تػىقىدَّ
 على أف األعماؿ من مسمى اإلٯتاف . اٟتديث دليل -ُ
 اٟتديث دليل على فضل قياـ الليل ُب رمضاف ، كىي صبلة الًتاكيح . -ِ

 قاؿ النوكم : ىي سنة باالتفاؽ .
 كُب اٟتديث : ) من قاـ مع اإلماـ حىت ينصرؼ كتبت لو قياـ ليلة ( . 

يح ، ألهنم أكؿ ما اجتمعوا عليها كانوا يسًت٭توف بُت  ٝتيت الصبلة ُب ٚتاعة ُب ليإب رمضاف الًتاك  :  قاؿ الحافظ ابن حجر
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 .  كل تسليمتُت
 كأكؿ من ٚتع الناس عليها عمر .

) خرجت مع عمر بن ا٠تطاب ليلة ُب رمضاف إٔب ا١تسجد فإذا فقد ركل البخارم عن عبد الرٛتن بن عبد القارم أنو قاؿ : 
يصلي بصبلتو الرىط ، فقاؿ عمر : إ٘ب أرل لو ٚتعت ىؤالء على الناس أكزاع متفرقوف يصلي الرجل لنفسو ، كيصلي الرجل ك 

، قاؿ عمر :  قارئ كاحد لكاف أمثل ، ٍب عـز فجمعهم على أيب بن كعب ، ٍب خرجت معو ليلة أخرل يصلوف بصبلة قارئهم
 نعم البدعة ىذه ( .

 بسكوف الواك ، أم : ٚتاعة متفرقوف .) أكزاع ( 
: ) يـؤ القػـو أقرؤىم لكتاب اهلل ( كقاؿ  جعلو ٢تم إمامان ، ككأنو اختػاره عمبلن بقولو أم ) فجمعهم على أبي بن كعب ( 

 عمر : ) أقرؤنا أيب ( .
 صالتها جماعة أفضل :

  إلقامة النيب . ٢تا كما سبق 

 . ) كٟتديث أيب ذر السابق : ) من قاـ مع اإلماـ حىت ينصرؼ كتب لو قياـ ليلة 

 عليها : السبب في عدـ استمرار النبي 
 خشية أف تفرض عليهم صبلة الليل ُب رمضاف فيعجزكف، كما سبق ُب حديث عائشة .

 كيشرع للنساء حضورىا .
كقد ركل سعيد بن منصور من طريق عركة : ) أف عمر ٚتع الناس على أيب بن كعب فكاف يصلي بالرجاؿ ، ككاف ٘تيم الدارم 

 يصلي بالنساء ( .
 [ ركعة . ُُعدد ركعاتها ] 

 ركاه مسلم يزيد ُب رمضاف كال ُب غَته على إحدل عشرة ركعة ( .  عن عائشة قالت : ) ما كاف رسوؿ اهلل 
كجاء عند مالك ُب ا١توطأ عن ٤تمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنو قاؿ : ) أمر عمر بن ا٠تطاب أيب بن كعب ك٘تيمان 

 ل عشرة ركعة ( .الدارم أف يقوما للناس بإحد
 كأف يكوف ٤تتسبان . –ُب اٟتديث أف مغفرة الذنوب مشركط بشرطُت : أف يكوف إٯتانان  -ّ
 كفيو فضل اإلخبلص هلل . -ْ
 كفيو دليل على جواز قوؿ رمضاف من غَت إضافة كلمة شهر ،كمن األدلة على ىذا اٞتواز : -ٓ

 حديث الباب ) من قاـ رمضاف ... ( .
 ) من صاـ رمضاف ... ( . كقولو 

 ) إذا جاء رمضاف فتحت أبواب اٞتنة . . . ( .  قولو  
 ) ال تقدموا رمضاف بصـو يـو أك يومُت ... ( . كقولو 
 ) شهرا عيد ال ينقصاف : رمضاف ... ( متفق عليو . كقولو 

 رمضاف .كذىب بعض العلماء إٔب أنو ال يقاؿ رمضاف على انفراده ْتاؿ ، كإ٪تا يقاؿ شهر 
 كىذا قوؿ أصحاب مالك .

 كاستدلوا ْتديث  ) ال تقولوا رمضاف ، فإف رمضاف اسم من أٝتاء اهلل ، كلكن قولوا شهر رمضاف ( .
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 كإف كاف قد جاء بو أثر ضعيف .قو٢تم أنو اسم من أٝتاء اهلل ليس بصحيح ، كٓب يصح فيو شيء ، :  قاؿ النوكم
 .امل كضعفو بأيب معشر أخرجو ابن عدم ُب الك : كقاؿ ابن حجر

 سعة رٛتة اهلل . -ٔ
 فضل شهر رمضاف . -ٕ

 باب صـو رمضاف احتسابان من اإليماف-ِٖ
ـى رىمىضىافى ًإيمىانان كىاٍحًتسىابان غي )  قىاؿى رىسيوؿي اللًَّو  :عىٍن أىًبى ىيرىيٍػرىةى قىاؿى -ّٖ ـى ًمٍن ذىٍنًبًو ػمىٍن صىا  ( .ًفرى لىوي مىا تػىقىدَّ
 [ . ٕٗٓ :] ـ 

----------- 
ـى رىمىضىافى )  ( الصـو شرعان : إمساؾ بنية عن ٚتيع ا١تفطرات كاألكل كالشرب كاٞتماع من طلوع الفجر إٔب غركب  مىٍن صىا

 الشمس .
ـى ًمٍن ذىٍنًبوً )    ( تقدـ شرحها . ًإيمىانان كىاٍحًتسىابان غيًفرى لىوي مىا تػىقىدَّ
 اإلٯتاف .اٟتديث دليل على أف األعماؿ من مسمى   -ُ
 اٟتديث دليل على فضل صياـ رمضاف ، كمن فضائلو : -ّ

 : تفتح فيو أبواب اٞتنة كتغلق أبواب النار . أكالن 
 متفق عليو)إذا جاء رمضاف فتحت أبواب اٞتنة كغلقت أبواب النار كصفدت الشياطُت(.  عن أيب ىريرة قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 

 ا١تبارؾ .كىذا يتم ُب أكؿ ليلة من ىذا الشهر 
)إذا كاف أكؿ ليلة من شهر رمضاف صفدت الشياطُت كمردة اٞتن ... كقيل: يا با غي أقبل كيا باغي الشر أقصر( ركاه  لقولو 

: ا١تردة منهم ، فقد جاء عند النسائي ) كتغل فيو مردة  المراد بالشياطين ( أم شدت باألصفاد  ، صفدتالًتمذم .) 
 الشياطُت ( .

 يلة القدر . اليت ىي خَت من ألف شهر .: فيو ل ثانيان 
 قاؿ تعأب ) ليلة القدر خَت من ألف شهر ( .

 ( سنػػة . ّٖكقد حسب بعض العلماء ألف شهر فوجدكىا تزيد على ) 
 : شهر القرآف . ثالثان 

 قاؿ تعأب ) شهر رمضاف الذم أنزؿ فيو القرآف ( .
 ا كما جاء ذلك عن ابن عباس .كا١تراد إنزالو من اللوح احملفوظ إٔب السماء الدني

 : صـو رمضاف سبب ١تغفرة الذنوب . رابعان 
 ) من صاـ رمضاف إٯتانان كاحتسابان غفر لو ما تقدـ من ذنبو ( متفق عليو . قاؿ 

 اٟتديث دليل على جواز قوؿ رمضاف من غَت إضافة كلمة ) شهر ( كما سبق . -ْ
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 باب الدين يسر-ِٗ
 ) أحب الدين إلى اهلل الحنيفية السمحة (  كقوؿ النبي 

ًإفَّ الدّْينى ييٍسره ، كىلىٍن ييشىادَّ الدّْينى أىحىده ًإالَّ غىلىبىوي ، فىسىدّْديكا كىقىارًبيوا كىأىٍبًشريكا ، )  قىاؿى   يّْ عىٍن أىًبى ىيرىيٍػرىةى عىًن النَّبً -ّٗ
 ] كالقصدى القصدى تبلغوا [ ( . ًمنى الدٍُّلجىةً  ءو يٍ كىاٍستىًعينيوا بًاٍلغىٍدكىًة كىالرٍَّكحىًة كىشى 

---------- 
 كصلو ا١تصنف ُب األدب ا١تفرد كأٛتد ُب مسنده كإسناده حسن .) أحب الدين إلى اهلل الحنيفية السمحة (  كقوؿ النبي )

ٔب األدياف قبلو ، ألف اهلل رفع عن ىذه أم : دين اإلسبلـ ذك يسر ، أك ٝتي الدين يسران مبالغة بالنسبة إ (ًإفَّ الدّْينى ييٍسره ) 
األمة اإلصر الذم كاف على من قبلهم ، كمن أكضح األمثلة أف توبتهم كانت بقتل أنفسهم ، كتوبة ىذه األمة باإلقبلع كالعـز 

 كالتوبة .
األعماؿ الدينية ، كيًتؾ الرفق إال عجز كانقطع  ( ا١تشادة الغلبة ، كا١تعٌت : ال يتعمق أحد ُبكىلىٍن ييشىادَّ الدّْينى أىحىده ًإالَّ غىلىبىوي ) 

 فييغلب .
 أم : الزموا السداد كىو الصواب من غَت إفراط كال تفريط .( فىسىدّْديكا  )

 أم : إف ٓب تستطيعوا األخذ باألكمل فاعملوا ٔتا يقريب منو .( كىقىارًبيوا ) 
بة الغرض ا١تقصود، كا١تقاربة: أف يقارب الغرض كإف ٓب ييصبو، لكن يكوف (: التسديد: ىو إصافىسىدّْديكا كىقىارًبيواقاؿ ابن رجب: ) 

٣تتهدان على اإلصابة ، فيصيب تارة كيقارب أخرل ، أك تكوف ا١تقاربة ١تن عجز عن اإلصابة كما قاؿ تعأب ) فاتقوا اهلل ما 
 ) إذا أمرتكم بأمر فأتوا منو ما استطعتم ( . استطعتم ( كقاؿ 

أم : استبشركا بالثواب على العمل الدائم كإف قل ، كا١تراد تبشَت من عجز عن العمل باألكمل ، بأف العجز إذ ٓب ( كىأىٍبًشريكا ) 
 يكن من صنيعو ال يستلـز نقص أجره .

كىشىٍىءو ة : السَت بعد الزكاؿ ، )( الغدكة : سَت أكؿ النهار إٔب الزكاؿ ، كالركح كىاٍستىًعينيوا بًاٍلغىٍدكىًة كىالرٍَّكحىًة كىشىٍىءو ًمنى الدٍُّلجىةً  )
( سَت آخر الليل ، قاؿ اٟتافظ : كا١تعٌت : استعينوا على مداكمة العبادة ، بإيقاعها ُب األكقات ا١تنشطة ، فإف ىذه  ًمنى الدُّٞتٍىةً 

إذا سافر الليل خاطب مسافران إٔب مقصد ، فنبهو على أكقات نشاطو ، ألف ا١تسافر  األكقات أطيب أكقات ا١تسافر ، ككأنو 
كالنهار ٚتيعان عجز كانقطع ، كإذا ٖترل السَت ُب ىذه األكقات ا١تنشطة ، أمكنتو ا١تداكمة من غَت مشقة ، كحٌسن ىذه االستعارة 

 أف يكوف ُب الدنيا ُب اٟتقيقة ، دار نقلة إٔب اآلخرة ، كأف ىذه األكقات ٓتصوصها أركح ما يكوف فيها البدف للعبادة .
 ( أم : األخذ باألمر الوسط . لقصدى تبلغوا) كالقصدى ا

 اٟتديث دليل على يسر الشريعة اإلسبلمية كٝتاحتها . -ُ
) عليكم ىديان قاصدان ، فإنو من ييشاد ىذا الدين يغلبو ( ركا٫تا أٛتد ،  كقد جاء ُب اٟتديث ) إف دين اهلل يسر ( كقاؿ 

 كإسناد كل منهما حسن . قالو ُب الفتح .
ى أف أحب األعماؿ إٔب اهلل ما كاف على كجو السداد كاالقتصاد كالتيسَت دكف ما كاف على كجو التكلف اٟتديث دليل عل -ِ

 كالتعسَت .
يًن ًمٍن حىرىجو ( . كقاؿ تعأب ) رًيدي الٌلوي ًبكيمي اٍلييٍسرى كىالى ييرًيدي ًبكيمي اٍلعيٍسرى كما قاؿ تعأب ) ي  ( . كىمىا جىعىلى عىلىٍيكيٍم ُب الدّْ

 يقوؿ ) يسركا كال تعسركا ( متفق عليو . النيب ككاف 
 ) إ٪تا بعثتم ميسرين كٓب تبعثوا معسرين ( ركاه البخارم . كقاؿ 
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 ) أحب األدياف إٔب اهلل اٟتنيفية ( . كُب ا١تسند عن ابن عباس قاؿ : قاؿ 
 اءة القرآف كل ليلة .على من عـز على التبتل كاالختصاء كقياـ الليل كصياـ النهار كقر  كقد أنكر النيب 

اٟتديث دليل على أنو ال ينبغي لئلنساف أف يتعمق باألعماؿ الدنيا ألف ذلك يؤدم إٔب االنقطاع ، كأنو ينبغي لو أف ٮتتار  -ّ
 األكقات ا١تناسبة اليت يكوف فيها نشيطان .

يعٍت أف ىذه األكقات الثبلثة أكقات العمل كالسَت إٔب اهلل ، كىي أكؿ النهار كآخره ، فالغيدكة أكؿ النهار ،  قاؿ ابن رجب :
قاؿ ) إذا سافرًب فعليكم بالدٞتة ، فإف األرض تطول  كالركحة آخره ، كالدٞتة سَت آخر الليل ، كُب سنن أيب داكد عن النيب 

الدنيا باألبداف ، كُب سَت القلوب إٔب اهلل باألعماؿ ) كالقصد القصد تبلغوا ( يعٍت من  بالليل ( فسَت آخر الليل ٤تمود ُب سَت
داـك على سَته إٔب اهلل ُب ىذه األكقات الثبلثة مع االقتصاد بلغ، كمن ٓب يقتصد بل بالغ كاجتهد فرٔتا انقطع ُب الطريق كٓب يبلغ، 

) إف ىذا الدين متُت، فأكًغل فيو برفق، كال تيبٌغض إٔب نفسك عبادة اهلل،  كقد جاء من ركاية عبد اهلل بن عمرك بن العاص مرفوعان 
فإف ا١تنبت ال سفران قطع ، كال ظهران أبقى ( كا١تنبت ىو ا١تنقطع ُب سفره قبل كصولو، فبل سفره قطع ، كال ظهره الذم يسَت عليو 

، فهو إٔب ا٢تبلؾ أقرب ، كلو أنو رفق براحلتو كاقتصد ُب أبقى ، حىت ٯتكنو السَت عليو بعد ذلك ، بل ىو كا١تنقطع ُب ا١تفاكز 
 سَته عليها لقطعت بو سفره ، كبلغ إٔب ا١تنزؿ .

اٟتديث تبشَت ١تن سلك القصد ُب طاعة اهلل ، فإنو يصل كيسبق الدائب آّتهد ُب األعماؿ ، فإف طريق االقتصاد كا١تقاربة  -ْ
إف االقتصاد ُب السنة خَت من االجتهاد ُب غَتىا ) كخَت ا٢تدم ىدم أفضل من غَتىا ، فمن سلكها فليبشر بالوصوؿ ، ف

( فمن سلك طريقو كاف أقرب إٔب اهلل من غَته ، كليست الفضائل بكثرة األعماؿ البدنية ، لكن بكوهنا خالصة  ٤تمد 
 هلل عز كجل صوابان على متابعة السنة كبكثرة معارؼ القلوب كأعما٢تا .

كخواص أصحابو ُب االقتصاد ُب العبادة البدنية كاالجتهاد ُب األحواؿ  لناس من سلك طريق النيب : فأفضل ا قاؿ ابن رجب
 القلبية ، فإف سفر اآلخرة يقطع بسَت القلوب ال بسَت األبداف .

عاقبة  األمر بالقصد ُب العمل ألف ذلك أقرب إٔب الدكاـ ، فإف شدة السَت كاالجتهاد مظنػة السآمة كاالنقطاع ، ك٢تذا جعل -ٓ
 القصد البلوغ .

 اٟتث على الرفق بالعمل كاالقتصاد فيو ، كترؾ ٛتل النفس على ا١تشقة . -ٔ
 التنبيو على أكقات النشاط . -ٕ
قاؿ ابن ا١تنَت : ُب ىذا اٟتديث عىلىم من أعبلـ النبوة ، فقد رأينا كرأل الناس قبلنا أف كل متنطع ُب الدين ينقطع ، كليس  -ٖ

العبادة ، فإنو من األمور احملمودة ، بل منع اإلفراط ا١تؤدم إٔب ا١تبلؿ أك ا١تبالغة ُب التطوع ا١تراد منع طلب األكمل ُب 
 ا١تفضي إٔب ترؾ األفضل أك إخراج الفرض عن كقتو . ] قالو ُب الفتح [ .

 باب الصالة من اإليماف-َّ
 كقوؿ اهلل تعالى ) كما كاف اهلل ليضيع إيمانكم ( يعني صالتكم عند البيت 

اًدًه   يَّ أىفَّ النَّبً )عىًن اٍلبػىرىاًء  -َْ ـى اٍلمىًدينىةى نػىزىؿى عىلىى أىٍجدى ًمنى األىٍنصىاًر ، كىأىنَّوي صىلَّى  -أىٍك قىاؿى أىٍخوىاًلًو  -كىافى أىكَّؿى مىا قىًد
عىةى عىشىرى شىٍهران ، كىكىافى يػيعٍ  لىتيوي ًقبىلى اٍلبػىٍيًت ، ًقبىلى بػىٍيًت اٍلمىٍقًدًس ًستَّةى عىشىرى شىٍهران ، أىٍك سىبػٍ ] كفي ركاية : كاف ًجبيوي أىٍف تىكيوفى ًقبػٍ

،  كىأىنَّوي صىلَّى أىكَّؿى صىالىةو صىالَّىىا صىالىةى اٍلعىٍصًر ، كىصىلَّى مىعىوي قػىٍوـه ، فىخىرىجى رىجيله ًممٍَّن صىلَّى مىعىوي يحب أف يػيوىجَّوى إلى الكعبة [ 
، كا كىمىا ىيٍم ًقبىلى اٍلبػىٍيتً ، فىدىاري ًقبىلى مىكَّةى  ، كىىيٍم رىاًكعيوفى فػىقىاؿى أىٍشهىدي بًاللًَّو لىقىٍد صىلٍَّيتي مىعى رىسيوًؿ اللًَّو فىمىرَّ عىلىى أىٍىًل مىٍسًجدو 

بػىهيٍم ًإٍذ كىافى ييصى   . (، كىأىٍىلي اٍلًكتىاًب ، فػىلىمَّا كىلَّى كىٍجهىوي ًقبىلى اٍلبػىٍيًت أىٍنكىريكا ذىًلكى لّْى ًقبىلى بػىٍيًت اٍلمىٍقًدسً كىكىانىًت اٍليػىهيودي قىٍد أىٍعجى
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ره حىدَّثػىنىا أىبيو ًإٍسحىاؽى عىًن اٍلبػىرىاًء فً  لىًة قػىٍبلى أىٍف تيحىوَّؿى رًجىاؿه كىقيًتليوا ، فػىلىٍم نىٍدًر مى  يقىاؿى زيىىيػٍ ا حىًديًثًو ىىذىا أىنَّوي مىاتى عىلىى اٍلًقبػٍ
 نػىقيوؿي ًفيًهٍم ، فىأىنٍػزىؿى اللَّوي تػىعىالىى ) كىمىا كىافى اللَّوي لًييًضيعى ًإيمىانىكيٍم ( .

 [ . ِٓٓ] ـ : 
---------- 

 . ىو الرباء بن عازب( عىًن اٍلبػىرىاًء ) 
ـى اٍلمىًدينىةى   يَّ أىفَّ النَّبً )  عشرة ليلة خلت من ربيع األكؿ حُت اشتداد ( ككاف قدكمو يـو االثنُت ، الثنيت  كىافى أىكَّؿى مىا قىًد

 الضحى ، ككادت الشمس تعتدؿ ، قاؿ اٟتافظ : أف القدـك كاف ُب شهر ربيع األكؿ ببل خبلؼ .
 أم : جهتو .( كىأىنَّوي صىلَّى ًقبىلى بػىٍيًت اٍلمىٍقًدًس ) 
عىةى عىشىرى شىٍهران )  بػٍ ركاية للمصنف بدكف شك ) ستة عشر ( ككذا ١تسلم من ركاية ىذا بالشك ، كُب ( ًستَّةى عىشىرى شىٍهران ، أىٍك سى

أيب األحوص ، كُب ركاية للبزار كالطربا٘ب من حديث عمرك بن عوؼ ) سبعة عشر ( قاؿ اٟتافظ : كاٞتمع بُت الركايتُت بأف 
عد٫َّتا معان ، كمن يكوف من جـز بستة عشر لٌفق من شهر القدـك كشهر التحويل شهران كألغى الزائد ، كمن جـز بسبعة عشر 

 شك تردد ُب ذلك .
لىتيوي ًقبىلى اٍلبػىٍيًت )    كُب ركاية )كاف ٭تب أف يػيوىجَّوى إٔب الكعبة ( .( كىكىافى يػيٍعًجبيوي أىٍف تىكيوفى ًقبػٍ
. كُب ركاية ) كصيًرؼ إٔب القبلة (  كُب ركاية ١تسلم ) ٍب إنو كٌجو إٔب الكعبة (( كىأىنَّوي صىلَّى أىكَّؿى صىالىةو صىالَّىىا صىالىةى اٍلعىٍصًر )  

كا١تراد القبلة ا١تعهودة كىي الكعبة ا١تشرفة ، قاؿ اٟتافظ : كالتحويل كاف ُب نصف شهر رجب من السنة الثانية على الصحيح كبو 
 جـز اٞتمهور ، كركاه اٟتاكم بسند صحيح عن ابن عباس .

 تحويل ، كا١تسجد الذم آتاىم فيو ، فوقع ُب ركاية الرباء أهنا العصر  كقع اختلفت الركايات ُب تعيُت الصبلة اليت كقع فيها ال
عن بيت ا١تقدس كىو يصلي الظهر  كما ىي ىنا عند البخارم ، كأخرج البزار من حديث أنس ) انصرؼ رسوؿ اهلل 

 بوجهو إٔب الكعبة ( كللطربا٘ب ٨توه من كجو آخر عن أنس ، كُب كل منهما ضعف ] قالو ُب الفتح [ .
 أم : أحلف باهلل .(  فػىقىاؿى أىٍشهىدي بًاللًَّو  )

كجوى إٔب الكعبة ( ك١تسلم ) فػىوىلٍَّوا كجوىىهم  كُب ركاية للنسائي ) أف رسوؿ اهلل ( ًقبىلى مىكَّةى  لىقىٍد صىلٍَّيتي مىعى رىسيوًؿ اللًَّو ) 
 ًقبىل البيت ( .

بياف كيفية التحويل ُب حديث تػيوىيٍلة بنت أسلم عند ابن أيب حاًب، كفيو قالت: )فتحوؿ كقد كقع ( فىدىاريكا كىمىا ىيٍم ًقبىلى اٍلبػىٍيًت  )
 النساء مكاف الرجاؿ ، كالرجاؿ مكاف النساء ، فصلينا السجدتُت الباقيتُت إٔب البيت اٟتراـ ( .

من استقبل الكعبة استدبر بيت قاؿ اٟتافظ : كتصويره أف اإلماـ ٖتوؿ من مكانو ُب مقىدَّـ ا١تسجد إٔب مؤخر ا١تسجد ، ألف 
ا١تقدس، كىو لو دار كما ىو ُب مكانو ٓب يكن خلفو مكاف يسع الصفوؼ، ك١تا ٖتوؿ اإلماـ ٖتولت الرجاؿ حىت صاركا خلفو، 
كٖتولت النساء حىت ًصرفى خلف الرجاؿ ، كىذا يستدعي عمبلن كثَتان ُب الصبلة ، فيحتمل أف يكوف ذلك كقع قبل ٖترٙب العمل 

 ، كما كاف قبل ٖترٙب الكبلـ ، ك٭تتمل أف يكوف اغتفر العمل ا١تذكور من أجل ا١تصلحة ا١تذكورة ، أك ٓب تتوأب ا٠تطا عند الكثَت
 التحويل ، بل كقعت مفرقة .

 اٟتديث دليل على أف األعماؿ من مسمى اإلٯتاف ، حيث ٝتى الصبلة إٯتانان . -ُ
 ة كا١تراد استقباؿ الكعبة .اٟتديث دليل على فرضية استقباؿ القبلة ُب الصبل -ِ
 اٟتديث دليل على جواز نسخ األحكاـ ككقوعو . -ّ
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 قاؿ ابن عبد الرب : أٚتع العلماء على أف شأف القبلة أكؿ ما نسخ من القرآف ، كأٚتعوا أف ذلك كاف با١تدينة .
 بيت ا١تقدس على ثبلثة أقواؿ : اختلف العلماء ُب كيفية استقبالو  -ْ

 اد منو ، كبو قاؿ اٟتسن كعكرمة .أنو كاف باجته األكؿ :
 أنو كاف ٥تَتان بينو كبُت الكعبة ، فاختار القدس طمعان ُب إٯتاف اليهود ، قالو الطربم . الثاني :

ما عليو اٞتمهور ، ابن عباس كغَته ، أنو كجب عليو استقبالو بأمر اهلل تعأب ككحيو ال ٤تالة ، ٍب نسخ اهلل ذلك ، كأمره  الثالث :
لىةى الَّيًت كينتى عىلىيػٍهىا ًإالَّ لًنػىٍعلىمى مىن يػىتًَّبعي الرَّسيوؿى ٦تَّن يىنقىًلبي عىلىى عىًقبػىيٍ  بل الكعبة ، كاستدلوا بقولو تعأب )أف يستق  وً كىمىا جىعىٍلنىا اٍلًقبػٍ

 ... ( كىذا القوؿ ىو الصحيح .
 قبوؿ خرب الواحد . -ٓ
 ُب اٟتديث مشركعية ٥تالفة اليهود . -ٔ
 القرآف منزؿ .كفيو أف  -ٕ
 كفيو بياف شرؼ ا١تصطفى ككرامتو على ربو إلعطائو لو ما أحب من غَت تصريح بالسؤاؿ . -ٖ
 كفيو استحباب إكراـ القادـ أقاربو بالنزكؿ عليهم دكف غَتىم . -ٗ
 أف ٤تبة اإلنساف االنتقاؿ من طاعة إٔب أكمل منها ليس قادحان ُب الرضا بل ىو ٤تبوب . -َُ
ا١تكلف حىت يبلغو ، ألف أىل ا١تسجد كأىل قباء صلوا إٔب بيت ا١تقدس بعض صبلهتم بعد أف النسخ ال يثبت ُب حق  -ُُ

 النسخ لكن قبل بلوغو إليهم . ] قالو ابن ا١تلقن [ .
 

 باب حسن إسالـ المرء -ُّ
حىسينى ًإٍسالىميوي ييكىفّْري اللَّوي عىٍنوي كيلَّ سىيّْئىةو كىافى ًإذىا أىٍسلىمى اٍلعىٍبدي فى ) يػىقيوؿي  أىنَّوي سىًمعى رىسيوؿى اللًَّو م سىًعيدو اٍلخيٍدرً ي أىبى  عن -ُْ

ٍبًعًمائىًة ًضٍعفو ، كىالسَّيّْئىةي  هىا زىلىفىهىا ، كىكىافى بػىٍعدى ذىًلكى اٍلًقصىاصي ، اٍلحىسىنىةي بًعىٍشًر أىٍمثىاًلهىا ًإلىى سى  ( .ًبًمٍثًلهىا ًإالَّ أىٍف يػىتىجىاكىزى اللَّوي عىنػٍ
ًإذىا أىٍحسىنى أىحىديكيٍم ًإٍسالىمىوي ، فىكيلُّ حىسىنىةو يػىٍعمىليهىا تيٍكتىبي لىوي ًبعىٍشًر أىٍمثىاًلهىا  ) قىاؿى رىسيوؿي اللًَّو  :أىًبى ىيرىيٍػرىةى قىاؿى عىٍن  -ِْ

ٍبًعًمائىًة ًضٍعفو ، كىكيلُّ سىيّْئىةو يػىٍعمىليهىا تيٍكتىبي لىوي ًبًمٍثًلهىا  ( . ًإلىى سى
 [ . ُِٗ :] ـ 

---------- 
 ىذا اٟتكم يشًتؾ فيو الرجاؿ كالنساء ، كذكره بلفظ ا١تذكر تغليبان . (ًإذىا أىٍسلىمى اٍلعىٍبدي ) 
 أم : صار إسبلمو حسنان ، باعتقاده كإخبلصو كدخولو فيو بالباطن كالظاىر .( فىحىسينى ًإٍسالىميوي ) 
 أم : ٯتحو اهلل عنو كل سيئة كمعصية . (ييكىفّْري اللَّوي عىٍنوي كيلَّ سىيّْئىةو ) 
أم : قدمها كاكتسبها، كجاء عند النسائي بلفظ ) ... فحسن إسبلمو، كتب اهلل لو كل حسنة كاف أزلفها،  (كىافى زىلىفىهىا ) 

 ك٤تيت عنو كل سيئة كاف أزلفها ( كىذه ٓب يذكرىا البخارم .
 ّٓازاة ، كا١تماثلة الشرعية .أم : كتابة ا (كىكىافى بػىٍعدى ذىًلكى اٍلًقصىاصي  )
 اٞتملة مستأنفة استئنافان بيانيان ، كىو ما كقع جوابان لسؤاؿ مقدر تقديره ىنا : كيف القصاص ؟  ( اٍلحىسىنىةي ًبعىٍشًر أىٍمثىاًلهىا )
ٍبًعًمائىًة ًضٍعفو  )  متعلق ٔتقدر : أم منتهية إٔب سبعمائة ضعف . (ًإلىى سى

 أم : تكتب ٔتثلها . (هىا كىالسَّيّْئىةي ًبًمٍثلً ) 
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 اٟتديث دليل على فضل إحساف اإلسبلـ ، كأف اإلنساف ينبغي لو إحساف عبادتو كإسبلمو . -ُ
 كاإلحساف ىو الغاية اليت من أجلها خلق ا٠تلق ، كأنو سبحانو ٮتترب عباده ُب إحساهنم للعمل .  

( ٍب بٌُت اٟتكمة فقاؿ  ًة أىيَّاـو كىكىافى عىٍرشيوي عىلىى اٍلمىاءً ػاكىاًت كىاأٍلىٍرضى ًُب ًستَّ كىىيوى الًَّذم خىلىقى السَّمى كما قاؿ تعأب ُب أكؿ سورة ىود )
ليوىكيٍم أىيُّكيٍم أىٍحسىني عىمىبلن  )   ( . كٓب يقل أيكم أكثر عمبلن . لًيىبػٍ

ليوىىيٍم أىيػُّهيٍم أىٍحسىني عىمىبلن ( ٍب بٌُت اٟتكمة بقولو ) ًإنَّا جىعىٍلنىا مىا عىلىى اأٍلىٍرًض زًينىةن ٢تىىا كقاؿ تعأب ُب أكؿ سورة الكهف )  ( . لًنىبػٍ
ليوىكيٍم أىيُّكيٍم أىٍحسىني عىمىبلن  ( ٍب بٌُت اٟتكمة فقاؿ ) الًَّذم خىلىقى اٍلمىٍوتى كىاٟتٍىيىاةى كقاؿ تعأب ُب أكؿ سورة ا١تلك )  ( .لًيىبػٍ

 يو كال كصم ، كإحساف العمل ال ٯتكن إال ٔتراقبة خالق ىذا الكوف .فاإلحساف : أف يأٌب بالعمل حسنان متقنان ال نقص ف
 اإلحساف ُب الشرع لو معنياف على حسب تصريفو اللغوم :ك 

 إيصاؿ النفع ، ك٤تلو ا١تخلوؽ ال ا٠تالق . كيشمل ٚتيع أنواع الرب كالعطف . أحدىما :
 ، فهو نوعاف :إتقاف العمل كإ٬تادة الشيء ، ك٤تلو ا٠تالق كا١تخلوؽ  كالثاني :

ُب ىذا اٟتديث ، كحقيقتو كما سبق : اتقاف الظاىر كالباطن على  أحد٫تا : اإلحساف مع ا٠تالق : كحٌده ما ذكره النيب
 مشاىدة ا١تشاىدة كا١تراقبة .

ار قربو، ُب تفسَت اإلحساف )أف تعبد كأنك تراه( يشَت إٔب أف العبد يعبد اهلل على ىذه الصفة، كىو استحض كقد قاؿ النيب 
 كأنو بُت يديو كأنو يراه .

ٍب قاؿ : كذلك يوجب ا٠تشية كا٠توؼ كا٢تيبة كالتعظيم ، كيوجب أيضان النصح ُب العبادة ، كبذؿ اٞتهد ُب ٖتسينها كإ٘تامها 
 كإكما٢تا .

 كاآلخر : اإلحساف إٔب ا١تخلوؽ بأداء حقوقو إليو .
 إلكثار منو ، فإف العمل القليل مع التحسُت كاإلتقاف أفضل من الكثَت ككاف السلف يوصوف بإتقاف العمل كٖتسينو دكف ٣ترد ا

 مع عدـ اإلتقاف .

 قاؿ بعض السلف : إف الرجلُت ليقوماف ُب الصف كبُت صبلتيهما كما بُت السماء كاألرض .
 : فضائل اإلحساف 

 : أف من أحسن إٔب الناس أحسن اهلل إليو . أكالن 
 اإلحساف ( . قاؿ تعأب ) ىل جزاء اإلحساف إال

 : ٢تم ُب الدنيا حسنة . ثانيان 
 قاؿ تعأب ) للذين أحسنوا ُب ىذه الدنيا حسنة ( .

 : رٛتة اهلل قريبة من احملسنُت . ثالثان 
 قاؿ تعأب ) إف رٛتت اهلل قريب من احملسنُت ( .

 : ٢تم اٞتنة كنعيمها . رابعان 
 قاؿ تعأب ) للذين أحسنوا اٟتسٌت كزيادة ( .

 تبشَت احملسنُت . : خامسان 
 قاؿ تعأب ) كبشر احملسنُت ( .

 : أف اهلل معهم . سادسان 
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 قاؿ تعأب ) كإف اهلل ١تع احملسنُت ( .
 : إف اهلل ٭تب احملسنُت . سابعان 

 قاؿ تعأب : ) كأحسنوا إف اهلل ٭تب احملسنُت ( .
 : إف اهلل ال يضيع أجر احملسنُت . ثامنان 

 أجر احملسنُت ( . قاؿ تعأب ) إف اهلل ال يضيع
 : اإلحساف سبب ُب دخوؿ اٞتنة . تاسعان 

 .)آًخًذينى مىا آتىاىيٍم رىبػُّهيٍم ًإنػَّهيٍم كىانيوا قػىٍبلى ذىًلكى ٤تيًٍسًنُتى( قاؿ تعأب : 
 : الكافر إذا رأل العذاب ٘تنَّ أف لو أحسن ُب الدنيا . عاشران 

 أكػػوف من احملسنُت ( .قاؿ تعأب ) أك تقوؿ حُت ترل العذاب لو أف ٕب كرة ف
 ( كقد ثبت تفسَت الزيادة بالنظر إٔب كجو اهلل عز كجل ُب اٞتنة ،  لًلًَّذينى أىٍحسىنيوا اٟتٍيٍسٌتى كىزًيىادىةه قاؿ ابن رجب ُب قولو تعأب )

كا١تراقبة ، ككأنو كىذا مناسب ٞتعلو جزاءن ألىل اإلحساف ، ألف اإلحساف ىو أف يعبدى ا١تؤمني ربو ُب الدنيا على كجو اٟتضور 
 يراه بقلبو كينظر إليو ُب حاؿ عبادتو ، فكاف جزاء ذلك النظر إٔب اهلل عيانان ُب اآلخرة .

 ُب اٟتديث أف اإلٯتاف متفاكت من حسن كأحسن . -ِ
 كفيو أف اإلٯتاف اٟتقيقي ٬تب ما قبلو . -ّ
 كفيو أف الكفر ٯتنع من كصوؿ أجر األعماؿ إٔب أصحأّا . -ْ
 أمثا٢تا إٔب أضعاؼ كثَتة .أف اٟتسنة بعشر  -ٓ
ٍبًعًمائىًة ًضٍعفو )أخذ بعض العلماء من قولو  -ٔ أف التضعيف ال يتجاكز سبعمائة، كريد عليو بقولو تعأب )كاهلل يضاعف  (ًإلىى سى

و ١تن يشاء( كاآلية ٤تتملة لؤلمرين، كا١تصرح بالرد عليو حديث ابن عباس ا١تخرج عند البخارم ُب الرقاؽ كلفظو )كتب اهلل ل
 عشر حسنات إٔب سبعمائة ضعف إٔب أضعاؼ كثَتة ( فقولو ) إٔب أضعاؼ كثَتة ( داؿ على الزيادة على سبعمائة .

 أف من عمل سيئة فإهنا تكتب عليو سيئة كاحدة ال تضاعف . -ٕ
 كفيو سعة رٛتة اهلل بعباده ، فإف اٟتسنات تضاعف كالسيئات ال تضاعف . -ٖ
 أعماؿ الكافر الحسنة : -ٗ

 فره ال تقبل كمردكدة .: حاؿ ك أكالن 
( ، فإذا كانت الصدقة كىي نفع متعدم ال تقبل منو كىمىا مىنػىعىهيٍم أىف تػيٍقبىلى ًمنػٍهيٍم نػىفىقىاتػيهيٍم ًإالَّ أىنػَّهيٍم كىفىريكٍا بًالٌلًو كىًبرىسيولًًو قاؿ تعأب )

 فغَتىا من النفع ا٠تاص من باب أكٔب .
 ىو ٥تلد ُب النار .: إذا مات على الكفر فبل تقبل ك  ثانيان 

ٍيئان كى قاؿ تعأب ) ٍدهي شى كىجىدى اللَّوى ًعندىهي فػىوىفَّاهي ًحسىابىوي كىالًَّذينى كىفىريكا أىٍعمىا٢تييٍم كىسىرىابو ًبًقيعىةو ٭تىٍسىبيوي الظٍَّمآفي مىاء حىىتَّ ًإذىا جىاءهي ٓبٍى ٬تًى
 ( .كىاللَّوي سىرًيعي اٟتًٍسىاًب 

نٍػيىا كىاآلًخرىًة كىأيٍكلىػًئكى كىمىن يػىٍرتى كقاؿ تعأب )  أىٍصحىابي النَّاًر ىيٍم ًدٍد ًمنكيٍم عىن ًديًنًو فػىيىميٍت كىىيوى كىاًفره فىأيٍكلىػًئكى حىًبطىٍت أىٍعمىا٢تييٍم ًُب الدُّ
 ( . فعلق حبوط العمل ٔتوتو على الكفر . ًفيهىا خىاًلديكفى 
 ( .ًذينى ًمٍن قػىٍبًلكى لىًئٍن أىٍشرىٍكتى لىيىٍحبىطىنَّ عىمىليكى كىلىتىكيونىنَّ ًمنى ا٠تٍىاًسرًينى كىلىقىٍد أيكًحيى إًلىٍيكى كىًإٔبى الَّ كقاؿ تعأب )

 : أف يسلم ك٭تسن إسبلمو ، فهنا يكتب لو ما كاف يعملو فضبلن من اهلل . ثالثان 
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سلم الكافر ، كمات على اإلسبلـ يثاب قاؿ النوكم : كذىب ابن بطاؿ كغَته من احملققُت إٔب أف اٟتديث على ظاىره ، كأنو إذا أ
: إذا أسلم الكافر ، فحسن إسبلمو ،  على ما فعلو من ا٠تَت ُب حاؿ كفره ، كاستدلوا ْتديث أيب سعيد ا٠تدرم قاؿ : قاؿ 

ة ضعف، كتب اهلل تعأب لو كل حسنة زىلىفها، ك٤تا عنو كل سيئة زلفها، ككاف عملو بعد ذلك ، اٟتسنة بعشر أمثا٢تا إٔب سبعمائ
 كالسيئة ٔتثلها إال أف يتجاكز اهلل عنها .

 كٟتديث الباب .
   ( كىمىن يػىٍرتىًدٍد ًمنكيٍم فالكافر عملو الصاّب معلق بإسبلمو ، موقوفة على إسبلمو ، إف أسلم تقبل ، كإال ترد ، كما قاؿ تعأب

 كفر .... ( فعلق حبوط عملو با١توت على ال عىن ًديًنًو فػىيىميٍت كىىيوى كىاًفره 
لعائشة ١تا سألتو عن ابن جدعاف ما كاف يصنعو من ا٠تَت ، ىل ينفعو ؟ فقاؿ : إنو ٓب يقل يومان رب اغفر ٕب  كقد قاؿ 

 خطيئيت يـو الدين ، فدؿ على أنو لو قا٢تا بعد أف أسلم نفعو ما عملو ُب الكفر .
 ٍب عاد إٔب اإلسبلـ  فالراجح من أقواؿ أىل العلم  كيًتتب على ىذا مسألة خبلفية فقهية ، كىي أف ا١تسلم إذا حج ٍب ارتد ،

 أنو ٓب ٭تبط حجو ، كال ٬تب عليو إعادتو ، كىذا مذىب اإلماـ الشافعي كأحد قوٕب الليث بن سعد ، كاختاره ابن حـز .
 

 باب أحب الدين إلى اهلل أدكمو -ِّ
هىا كىًعٍندىىىا اٍمرىأىةه قىاؿى   يَّ أىفَّ النَّبً ) عىٍن عىاًئشىةى  -ّْ . تىٍذكيري ًمٍن ] ال تناـ الليل [ قىالىٍت فيالىنىةي « . مىٍن ىىًذًه » دىخىلى عىلىيػٍ

يًن ًإلىٍيًو مىا  كىكىافى أىحىبَّ « . ، فػىوىاللًَّو الى يىمىلُّ اللَّوي حىتَّى تىمىلُّوا ] من األعماؿ [ مىٍو ، عىلىٍيكيٍم ًبمىا تيًطيقيوفى » صىالىتًهىا . قىاؿى  الدّْ
ـى عىلىٍيًو صىاًحبيوي   ( . دىا

 [ . ٖٕٓ :] ـ 
---------- 

قاؿ ُب الفتح : مراد ا١تصنف ّٔذا االستدالؿ على أف اإلٯتاف يطلق على   قوؿ البخارم ) باب أحب الدين إلى اهلل أدكمو (
األعماؿ ، ألف ا١تراد بالدين ىنا العمل ، كقاؿ : كمعٌت ) أحب الدين ( أم : خصاؿ الدين ، ألف خصاؿ الدين كلها ٤تبوبة ، 

أٛتد بسند صحيح من حديث أعرايب ٓب  لكن ما كاف منها ٝتحان ، أم : سهبلن ، فهو أحب إٔب اهلل ، كيدؿ عليو ما أخرجو
 يقوؿ ) خَت دينكم أيسره ( . يسمو ، أنو ٝتع رسوؿ اهلل 

هىا كىًعٍندىىىا اٍمرىأىةه  فَّ النًَّبىَّ ) أ  جاء عند مسلم أهنا اٟتوالء بنت تػيوىيت .(  دىخىلى عىلىيػٍ
 أم : كلو ، كعند أٛتد ) ال تناـ تصلي ( . كما ُب الركاية الثانية )ال تناـ الليل (( تىٍذكيري ًمٍن صىالىتًهىا ) 
ىذه كلمة زجر ، ٭تتمل أف يكوف زجران لعائشة عن مدح ا١ترأة ٔتا ذكرت ، ك٭تتمل أف يكوف للمرأة زجران عن فعلها ( قىاؿى  مىٍو  )

 ىذا .
ا ال تناـ الليل ، كأمره ٢تا ) مو ( زجر لعائشة عن قو٢تا عن ىذه ا١ترأة ُب كثرة صبلهتا ، كأهن كقاؿ ابن رجب : كقوؿ النيب 

 –كىو األظهر  –بالكف عما قالتو ُب حقها ، فيحتمل أف ذلك كراىية للمدح ُب كجهها ، حيث كانت ا١ترأة حاضرة ، ك٭تتمل 
 كعليو يدؿ سياؽ اٟتديث : أف النهي إ٪تا ىو ١تدحها بعمل ليس ٔتمدكح ُب الشرع .

 . اشتغلوا من األعماؿ ٔتا تستطيعوف ا١تداكمة عليوأم : ( عىلىٍيكيٍم ًبمىا تيًطيقيوفى ) 
ـى عىلىٍيًو صىاًحبيوي )  يًن ًإلىٍيًو مىا دىا  ْتيث ال ينقطع ، كسيأٌب بالفوائد سبب ٤تبة اهلل لذلك .(  كىكىافى أىحىبَّ الدّْ

 قاؿ ابن ا١تلقن : كالدين ىنا الطاعة .
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قل ، فاٟتديث فيو حث على االقتصاد ُب العمل ، كاألخذ منو ٔتا اٟتديث دليل على أف أحب األعماؿ إٔب اهلل أدكمها كإف  -ُ
 يتمكن صاحبو من ا١تداكمة عليو .

قاؿ النوكم : فيو اٟتث على ا١تداكمة على العمل ، كأف قليلو الدائم خَت من كثَتو ينقطع ، كإ٪تا كاف القليل الدائم خَتان من الكثَت 
لذكر كا١تراقبة كالنية كاإلخبلص ، كيثمر القليل الدائم ْتيث يزيد على الكثَت ا١تنقطع ا١تنقطع ، ألف بدكاـ القليل تدـك الطاعة كا

 أضعافان كثَتة .
 كقاؿ ابن اٞتوزم : إ٪تا أحب العمل الدائم ١تعنيُت :

عرض بعد الوصوؿ ، فهو متعرض ٢تذا . أحدىما :
ي
 أف التارؾ للعمل بعد الدخوؿ فيو كا١ت

 ـز للخدمة ، كليس من الـز الباب ُب كل يـو كقتان ما كمن الـز يومان كامبلن ٍب انقطع .أف مداكمة ا٠تَت مبلكالثاني : 
كعمل آلو كأزكاجو من بعده ، ككاف ينهى عن قطع العمل ، كقاؿ لعبد اهلل بن  كقاؿ ابن رجب : كىكذا كاف عمل النيب 

) يستجاب ألحدكم ما ٓب يػىٍعجل فيقوؿ : قد  قاؿ عمرك بن العاص ) ال تكن مثل فبلف كاف يقـو الليل فًتؾ قياـ الليل ( ك 
دعوتي فلم يستجب ٕب فيستحسر عند ذلك كيدع الدعاء ( كقاؿ اٟتسن : إذا نظر إليك الشيطاف فرآؾ مداكمان على طاعة اهلل 

 فبغاؾ كبغاؾ ، فإف رآؾ مداكمان مٌلكى كرفضك ، كإذا رآؾ مرة ىكذا كمرة ىكذا طمع فيك .
 اـك عليو لو فضائل :كالعمل الصاّب ا١تد 

 . العمل ا١تداـك عليو ٤تبوب هلل أف أكالن :
 ( . كإف قل أحب األعماؿ إٔب اهلل أدكمها كما ُب حديث الباب )

 ، أم العمل أحب إٔب اهلل ؟ قاؿ ) أدكمو كإف قل ( متفق عليو . كسئل 
 .  أف ا١تداكمة على العمل من ىدم النيب ثانيان :

 ( ركاه مسلم . أثبتو عمبلن  كاف رسوؿ اهلل إذا عمل  )عن عائشة قالت 
 إذا عملوا عمبلن أثبتوه ( متفق عليو ، أم : الزموه كداكموا عليو . كعنها قالت ) ككاف آؿ ٤تمد 

 دٯتة ( ركاه مسلم ، ) ًدٯتة ( بكسر الداؿ أم : دائمان . - يعٍت النيب  –كعنها قالت ) كاف عملو 
 ) ال تكن مثل فبلف كاف يقـو الليل فًتؾ قياـ الليل ( ركاه مسلم . كقاؿ لعبد اهلل بن عمرك

 . أف ا١تداكمة على العمل سبب حملبة اهلل: ثالثان 

  ركاه البخارم.. ( .  حىت أحبو بالنوافل  إٕبٌ  كال يزاؿ عبدم يتقرب القدسي )كما ُب اٟتديث 

 . أف ا١تداكمة سبب إلظبلؿ العبد ُب ظل اهللرابعان : 

 ْب إ ...،  ظلو : كذكر منها : كشاب نشأ ُب عبادة اهلل ال ظلو إال سبعة يظلهم اهلل ُب ظلو يـو) ُب اٟتديث 

 . على األجر ذلك ليحصل ستمرار علىكمن ا١تعلـو أنو البد من اال 

 . أف ا١تداكمة سبب لطهارة القلب من النفاؽخامسان : 

  كسأب ( .قاموا   يستمر ّٔا . ) كإذا قاموا إٔب الصبلة ستطيع أفكال ي ألف ا١تنافق تثقل عليو العبادة كالطاعة

 . الشدائد أف ا١تداكمة على العمل سبب للنجاة منسادسان : 

 ( ركاه الًتمذم . يعرفك ُب الشدة تعرؼ إٔب اهلل ُب الرخاء ) قاؿ ُب اٟتديث 
 . باهلل فيو دكاـ اتصاؿ القلب  أف ا١تداكمة على العملسابعان : 

 . كتعلقان باهلل كتوكبلن  كنشاطان  يزيد القلب قوة كثباتان  كىذا
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 . الطاعة أف ا١تداكمة على العمل تركيض للنفس علىثامنان : 

 . با١تعصية شغلتك ك٢تذا قيل : نفسك إف ٓب تشغلها بالطاعة

 اٟتث على االقتصاد ُب العبادة كعدـ التعمق . -ِ
 إنكار ا١تنكر كتوجيو ا١تخطئُت للصواب . -ّ
 بة هلل تعأب .إثبات احمل -ْ
 جواز اٟتلف من غَت استحبلؼ . -ٓ
 أف اإلٯتاف يتفاضل . -ٔ
 كرأفتو بأمتو ، ألنو أرشدىم إٔب ما يصلحهم ، كىو ما ٯتكنهم الدكاـ عليو ببل مشقة . بياف شفقتو  -ٕ

 
 باب زيادة اإليماف كنقصانو -ّّ
الًَّذينى آمىنيوا ًإيمىانان ( كىقىاؿى ) اٍليػىٍوـى أىٍكمىٍلتي لىكيٍم ًدينىكيٍم ( فىًإذىا تػىرىؾى شىٍيئان ًمنى كىقػىٍوًؿ اللًَّو تػىعىالىى ) كىزًٍدنىاىيٍم ىيدنل ( ) كىيػىٍزدىادى 

 اٍلكىمىاًؿ فػىهيوى نىاًقصه .
ٍزفي شىًعيرىةو ًمٍن خىٍيرو ، كىيىٍخريجي ًمنى يىٍخريجي ًمنى النَّاًر مىٍن قىاؿى الى ًإلىوى ًإالَّ اللَّوي ، كىًفى قػىٍلًبًو كى  )قىاؿى   يّْ عىٍن أىنىسو عىًن النَّبً  -ْْ

ؿى الى ًإلىوى ًإالَّ اللَّوي ، كىًفى قػىٍلًبًو كىٍزفي ذىرَّةو النَّاًر مىٍن قىاؿى الى ًإلىوى ًإالَّ اللَّوي ، كىًفى قػىٍلًبًو كىٍزفي بػيرَّةو ًمٍن خىٍيرو ، كىيىٍخريجي ًمنى النَّاًر مىٍن قىا
 ( .ًمٍن خىٍيرو 

 [ . ُّٗ :] ـ 
---------- 

( نطقان كإقراران ، فإف قيل ٓب يذكر الرسالة ؟ فاٞتواب : أف ا١تراد ىو آّموع ، أم : ال إلو إال اهلل ٤تمد مىٍن قىاؿى الى ًإلىوى ًإالَّ اللَّوي ) 
 رسوؿ اهلل .

 أم : عدؿ .(  كىٍزفي ) 
 بفتح أكلو ككسر ثانيو .(  شىًعيرىةو ) 
 ا٠تَت على اإلٯتاف ، كا٠تَت ُب األصل : ما يتقرب بو العبد إٔب اهلل تعأب ، كأعلى ذلك اإلٯتاف . ( فيو إطبلؽًمٍن خىٍيرو ) 

 الرب بضم ا١توحدة كتشديد الراء ا١تفتوحة كىي القىمحىة .( بػيرَّةو ًمٍن خىٍيرو ) كزف 
 عليها أىل السنة كاٞتماعة .اٟتديث دليل على خركج ا١توحدين من النار كأف ا١توحد ال ٮتلد ُب النار ، كقد اتفق  -ُ

: ) لكل نيب دعوة مستجابة ، فتعجل كل نيب دعوتو ، كإ٘ب اختبأت دعوٌب  قاؿ : قاؿ رسوؿ اهلل  عن أيب سعيد ا٠تدرم 
 شفاعة ألميت يـو القيامة ، فهي نائلة إف شاء اهلل من مات من أميت ال يشرؾ باهلل شيئان ( . ركاه مسلم

  أىل البدع طائفتاف : ا١تعتزلة كا٠توارج ، ألف ا١تعتزلة كا٠توارج مذىبهما ُب فاعل الكبَتة أنو ٥تلد ُب كىذه الشفاعة ينكرىا من
 النار ، فَتكف من زٗب كمن أشرؾ باهلل ، ال تنفعو الشفاعة كلن يأذف اهلل ألحدو بالشفاعة لو .

 كقو٢تم مردكد ٔتا تواترت بو األحاديث ُب ذلك كما سبق .
 وارج الذين يقولوف أف فاعل الكبَت ٥تلد ُب النار .اٟتديث رد على ا٠ت -ِ
 اٟتديث رد على ا١ترجئة الذين يقولوف : إف الذنوب ال تؤثر . -ّ
 فضل التوحيد كأف من مات على التوحيد ال ٮتلد ُب النار . -ْ
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 ماعة :اٟتديث دليل على أف اإلٯتاف يزيد كينقص ، يزيد بالطاعة كينقص با١تعصية ، كىذا معتقد أىل السنة كاٞت -ٓ

 ( . ذىا تيًليىٍت عىلىٍيًهٍم آيىاتيوي زىادىتٍػهيٍم ًإٯتىانان قاؿ تعأب ) كإ
 ( . كىيػىٍزدىادى الًَّذينى آمىنيوا ًإٯتىانان كقاؿ تعأب ) 
 ( . زىادىىيٍم ًإٯتىانان كىقىاليوا حىٍسبػينىا اللَّوي كىنًٍعمى اٍلوىًكيلي كقاؿ تعأب ) ف
 ( . السًَّكينىةى ُب قػيليوًب اٍلميٍؤًمًنُتى لًيػىٍزدىاديكا ًإٯتىانان مىعى ًإٯتىاهًنًمٍ  ىيوى الًَّذم أىنٍػزىؿى كقاؿ تعأب ) 

 ) ما رأيت من ناقصات عقل كدين أذىب للب الرجل اٟتاـز من إحداكن .... ( متفق عليو . كقاؿ 
 ) أكمل ا١تؤمنُت إٯتانان أحسنهم خلقان ( ركاه أبو داكد . كقاؿ 

 قاؿ ) اللهم زدنا إٯتانان كيقينان كفقهان ( .ركاه ابن بطة بإسناد صحيح .كعن ابن مسعود أنو 
 كعن أيب الدرداء أنو كاف يقوؿ ) اإلٯتاف يزداد كينقص ( ركاه ابن ماجو .

 ككاف عمر يقوؿ ألصحابو : ىلموا نزدد إٯتانان ، فيذكركف اهلل .
 ككاف معاذ بن جبل يقوؿ لرجل : اجلس بنا نؤمن ساعة .

 الشرؾ كأنو سبب للخلود ُب جهنم .خطر  -ٔ
 أف اٞتنة ال يدخلها كافر . -ٕ

 بياف دخوؿ بعض العصاة من ا١توحدين النار . -ٖ
 سعة رٛتة اهلل . -ٗ

نىا مىٍعشىرى   يأىفَّ رىجيالن ًمنى اٍليػىهيوًد قىاؿى لىوي يىا أىًميرى اٍلميٍؤًمًنينى ، آيىةه فً ) عىٍن عيمىرى ٍبًن اٍلخىطَّاًب  -ْٓ ًكتىاًبكيٍم تػىٍقرىءيكنػىهىا لىٍو عىلىيػٍ
ٍوـى ًعيدان . قىاؿى أى  ٍوـى أىٍكمىٍلتي لىكيٍم ًدينىكيٍم كىأىٍتمىٍمتي عىلىٍيكيٍم نًٍعمىتً  مُّ اٍليػىهيوًد نػىزىلىٍت الىتَّخىٍذنىا ذىًلكى اٍليػى كىرىًضيتي  يآيىةو قىاؿى ) اٍليػى

ـى ًدينان (. قىاؿى عي  ٍوـى كىاٍلمىكىافى الَّذً لىكيمي اإًلٍسالى  (.كىىيوى قىاًئمه ًبعىرىفىةى يػىٍوـى جيميعىةو   يّْ نػىزىلىٍت ًفيًو عىلىى النَّبً  ممىري قىٍد عىرىفٍػنىا ذىًلكى اٍليػى
 [ . َُّٕ] ـ / 

---------- 
 َته .اسم ىذا الرجل ىو كعب األحبار ، بٌُت ذلك مسدد ُب مسنده كالطربم ُب تفسأف رجالن من اليهود ( ) ً 
ٍوـى ًعيدان )  نىا مىٍعشىرى اٍليػىهيوًد نػىزىلىٍت الىتَّخىٍذنىا ذىًلكى اٍليػى الضمَت ليـو النزكؿ، أم : لعظمناه ، كجعلناه عيدان لنا ُب كل سنة، ( لىٍو عىلىيػٍ

 لعظم ما حصل فيو من إكماؿ النزكؿ ، كالعيد ًفعله من العود ، كإ٪تا ٝتي بو ألنو يعود ُب كل عاـ .
 دليل على أف اإلٯتاف يزيد كينقص اٟتديث  -ُ

 اٟتديث دليل على فضل يـو اٞتمعة . -ِ
 اٟتديث دليل على أف األعياد ال تكوف بالرأم كاالخًتاع كما يفعلو أىل الكتابُت قبلنا ، كإ٪تا تكوف بالشرع كاالتباع . -ّ

 باب الزكاة من اإلسالـ -ّْ
ٍيًد اللًَّو  عن -ْٔ ًمٍن أىٍىًل نىٍجدو ، ثىائًري الرٍَّأًس ، ييٍسمىعي دىًكلُّ صىٍوتًًو ، كىالى  جىاءى رىجيله ًإلىى رىسيوًؿ اللًَّو  قاؿ )طىٍلحىة ٍبنى عيبػى

ٍوـً كىاللَّ  يخىٍمسي صىلىوىاتو فً »   -يػيٍفقىوي مىا يػىقيوؿي حىتَّى دىنىا ، فىًإذىا ىيوى يىٍسأىؿي عىًن اإًلٍسالىـً فػىقىاؿى رىسيوؿي اللًَّو  لىًة اٍليػى فػىقىاؿى « . يػٍ
ريىىا قىاؿى  ـي رىمىضىافى »  قىاؿى رىسيوؿي اللًَّو « . الى ، ًإالَّ أىٍف تىطىوَّعى » ىىٍل عىلىىَّ غىيػٍ ريهي قىاؿى « . كىًصيىا الى ، ًإالَّ » قىاؿى ىىٍل عىلىىَّ غىيػٍ

ريىىا قىاؿى  الزَّكىاةى . قىاؿى  قىاؿى كىذىكىرى لىوي رىسيوؿي اللًَّو « . أىٍف تىطىوَّعى  قىاؿى فىأىٍدبػىرى الرَّجيلي كىىيوى « . الى ، ًإالَّ أىٍف تىطىوَّعى » ىىٍل عىلىىَّ غىيػٍ
 .( أىفٍػلىحى ًإٍف صىدىؽى  : يػىقيوؿي كىاللًَّو الى أىزًيدي عىلىى ىىذىا كىالى أىنٍػقيصي . قىاؿى رىسيوؿي اللًَّو 
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 أس ) يعٍت أف شعره متفرؽ من ترؾ الرفاىية ( .قاؿ القرطيب : منتفش الر  ) ثائر الرأس (
 : ىو صوت مرتفع متكرر كال ييفهم . كقاؿ الخطابي( بعده ُب ا٢تواء كمعناه شدة صوت ال يفهم ،  ) دكم صوتو

 ( قرب . ) حتى دنا
 ( االستثناء منقطع كمعناه : لكن يستحب لك أف تطوع . ) إال أف تطوع

 و شيئان غَته .( الذم علمتني ) ال أزيد على ىذا
( أم فاز كظفر ببيغيتو ، قالوا : كال كلمة ُب اللغة أٚتع للخَتات منو ، جاء ُب ركاية البخارم ُب كتاب الصياـ  أفلح إف صدؽ) 

 بشرائع اإلسبلـ ( فتضمنت ىذه الركاية أف ُب القصة أشياء أٚتلت . ) فأخربه رسوؿ اهلل 
أزيد على ىذا ( كليس فيو ٚتيع الواجبات كال ا١تنهيات كال السنن ، كأقره الشارع  قاؿ ابن ا١تلقن : فإف قلت : كيف قاؿ ) ال

 كزاد بقولو ) أفلح إف صدؽ ( ؟
فاٞتواب : أنو جاء ُب ركاية البخارم ُب أكؿ كتاب الصياـ زيادة توضح ذلك ) قاؿ : فأخربه بشرائع اإلسبلـ ، فقاؿ : كالذم 

فرض اهلل علٌي ( فعلى عمـو قولو ) بشرائع اإلسبلـ ( كقولو ) ٦تا فرض علي ( يزكؿ أكرمك ال أتطوع شيئان ، كال أنقص ٦تا 
اإلشكاؿ ُب الفرائض ، كأما النوافل فيحتمل أف ىذا كاف قبل شرعها ، ك٭تتمل أف ا١تراد أنو ال يزيد ُب الفرض لتغيَت صفتو كأنو 

ال أتطوع ، كاٞتواب الصحيح أنو على ظاىره ،  –أسلفناه  فيما –قاؿ : ال أصلي الظهر ٜتسان ، كىذا ضعيف جدان ، ألنو قاؿ 
كأنو أراد أنو ال ييصلي النوافل بل ٭تافظ على كل الفرائض ، كىذا مفلح ببل شك ، كإف كانت مواظبتو على ترؾ النوافل مذمومة 

 . كترد ّٔا الشهادة إال أنو غَت آٍب بل ىو مفلح ناجو ، كإف كاف فاعل النوافل أكمل فبلحان منو
 حرص الصحابة على تعلم ا٠تَت . -ُ

 أف تعلم الصحابة كسؤا٢تم من أجل العمل . -ِ

 استحباب السفر كاالرٖتاؿ من بلد إٔب بلد ألجل تعلم الدين كسؤاؿ أىل العلم . -ّ

 ٬تب االىتماـ بالفرائض قبل النوافل . -ْ

 كجوب تعلم الفرائض كجوبان عينيان . -ٓ

 أف الطالب يسأؿ العآب عما أشكل عليو . -ٔ

 ألعماؿ تنقسم إٔب فرائض كنوافل .أف ا -ٕ

 أف الفرائض أىم كأكجب من النوافل . -ٖ

 أنو ال ضَت ١تن ٓب يأًت بالنوافل إذا جاء بالفرائض . -ٗ

 أف االقتصار على الفرائض سبب لدخوؿ اٞتنة كينجي من النار . -َُ
 أف ال ٬تب من الصلوات إال الفرائض ا٠تمس . -ُُ
 العلماء .أف الوتر غَت كاجب كىذا مذىب ٚتاىَت  -ُِ
 أف عدد الصلوات ا١تفركضة ٜتس . -ُّ

 كما ُب حديث ) الصلوات ا٠تمس كاٞتمعة إٔب اٞتمعة ... اْب ( ركاه مسلم .
 أف كجوب صبلة الليل منسوخ ُب حق األمة . -ُْ
 أف األعماؿ من اإلٯتاف فبل يكفي النطق دكف العمل . -ُٓ
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 يسر كسهولة ىذه الشريعة . -ُٔ
 حسن السؤاؿ . -ُٕ
 انتها ُب اإلسبلـ .حيث فرضت يوميان ٜتس مرات .أ٫تية الصبلة كعظيم مك -ُٖ
 فضل الصدؽ لقولو ) أفلح إف صدؽ ( . -ُٗ
 فضائل الصدؽ :فضل الصدؽ كأنو سبب للطمأنينة .  -َِ

 : أنو سبب للطمأنينة . أكالن 
 كما ُب حديث الباب : ) فإف الصدؽ طمأنينة ( .

 : ىو ا١تميز بُت ا١تؤمن كا١تنافق . ثانيان 
 : ) آية ا١تنافق ثبلث : ... كإذا حدث كذب ... ( . قاؿ 
 : ال ينفع يـو القيامة إال الصدؽ . ثالثان 

 قاؿ تعأب : ) ىذا يـو ينفع الصادقُت صدقهم ( .
 : الصدؽ أصل كل بر . رابعان 
 : ) إف الصدؽ يهدم إٔب الرب ( متفق عليو . قاؿ 

 إٔب مرتبة الصديقية . : أف ٣تاىدة النفس على ٖترم الصدؽ توصلها خامسان 
 : ) ... كال يزاؿ الرجل يصدؽ كيتحرل الصدؽ حىت يكتب عند اهلل صديقان ( . قاؿ 

 كالصدؽ يشمل :فائدة : 
 كالصدؽ ُب النية ] أف تكوف خالصة هلل [ . –كالصدؽ ُب األعماؿ  –الصدؽ ُب األقواؿ 

 .كالكذب أساس السيئات كنظامها  قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية : كالصدؽ أساس اٟتسنات كٚتاعها ،
 : عالمات الصدؽ 

 : أنو يورث السكينة كالطمأنينػػة . أكالن 
 : الزىد ُب الدنيا كالتأىب للقاء اهلل . ثانيان 
 : سبلمة القلب ، فاف ا١تؤمن الصادؽ ال ٭تمل ُب قلبو غشان للمسلمُت كال شران . ثالثان 
 : الزىد ُب ثناء الناس كمدحهم بل ككراىة ذلك . رابعان 

 قاؿ ابن القيم : ال ٬تتمع اإلخبلص ُب القلب ك٤تبة ا١تدح كالثناء إال كما ٬تتمع ا١تاء كالنار .
 : الشعور بالتقصَت كاالنشغاؿ بإصبلح النفس عن غَتىا . خامسان 

 ع أف اٟتلف بغَت اهلل شرؾ ؟ اٞتواب من أكجو :جاء عند مسلم ) أفلح كأبيو إف صدؽ ( فإف قيل : كيف حلف بأبيو م -ُِ
 ىي كلمة جرت عادة العرب أف تيدخلها ُب كبلمها غَت قاصدة ّٔا حقيقة اٟتلف . األكؿ :

 أف ىذا قبل النهي عن اٟتلف بغَت اهلل . كالثاني :
 أف فيو اضمار اسم الرب كأنو قاؿ : كرب أبيو . كالثالث :
 . ىو خاص ، ك٭تتاج دليل كالرابع :

 ىو تصحيف ، كإ٪تا كاف كاهلل ، فقصرت البلماف . كالخامس :
 اختلف العلماء ىل ٬تب ١تن بدأ بنافلة أك تطوع أف يتمها ك٭تـر قطعها ؟ -ِِ
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 : ٬تب أف يتمها . القوؿ األكؿ
 كىذا مذىب أيب حنيفة كمالك . لقولو تعأب ) كال تبطلوا أعمالكم ( .

ستثناء متصل كا١تعٌت : ال ٬تب عليك شيء غَت الصبلة إال أف تطوع ، فإف تطوعت كٟتديث الباب ) إال أف تطوع ( قالوا اال
 كجبت عليك .
 ال ٬تب إ٘تامها . القوؿ الثاني :

 كىذا مذىب الشافعية كاٟتنابلة .
 كاه مسلم ر فقلنا يا رسوؿ اهلل! أىدم لنا حٍيس، فقاؿ أرنيًو فلقد أصبحت صائمانفأكل(  ٟتديث عائشة قالت )أتانا رسوؿ اهلل 

 ركاه اٟتاكم كٟتديث ) الصائم ا١تتطوع أمَت نفسو إف شاء صاـ كإف شاء أفطر ( .
 

 باب اتباع الجنائز من اإليماف -ّٓ
هىا ، كىيػىٍفريغى  )قىاؿى  عىٍن أىًبى ىيرىيٍػرىةى أىفَّ رىسيوؿى اللًَّو -ْٕ مىًن اتػَّبىعى جىنىازىةى ميٍسًلمو ًإيمىانان كىاٍحًتسىابان ، كىكىافى مىعىوي حىتَّى ييصىلَّى عىلىيػٍ

هىا ثيمَّ رىجىعى قػىٍبلى ػَّ ًمٍن دىٍفًنهىا ، فىًإنَّوي يػىٍرًجعي ًمنى األىٍجًر ًبًقيرىاطىٍيًن ، كيلُّ ًقيرىاطو ًمٍثلي أيحيدو ، كىمىٍن صىل عي ػأىٍف تيٍدفىنى فىًإنَّوي يػىٍرجً  ى عىلىيػٍ
 ( . ًبًقيرىاطو 

 [ . ْٓٗ :] ـ 
---------- 

 كُب الركاية األخرل ) من شهد اٞتنازة ( أم : حضرىا .( مىًن اتػَّبىعى جىنىازىةى ميٍسًلمو ) 
 بوعد اهلل .( ًإيمىانان ) 
 لؤلجر .( كىاٍحًتسىابان ) 
هىا  )  . أم : إٔب أف ييفرغ من الصبلة عليها( كىكىافى مىعىوي حىتَّى ييصىلَّى عىلىيػٍ
 . كُب الركاية األخرل عند مسلم ) كمن شهدىا حىت تدفن (( كىيػىٍفريغى ًمٍن دىٍفًنهىا  )
قَتاطُت إ٪تا ٭تصبلف ٔتجموع الصبلة كالدفن ، ( قاؿ اٟتافظ : كقد أثبتت ىذه الركاية أف الفىًإنَّوي يػىٍرًجعي ًمنى األىٍجًر ًبًقيرىاطىٍيًن )  

كأف الصبلة دكف الدفن ٭تصل ّٔا قَتاط كاحد ، كىذا ىو ا١تعتمد ، خبلفان ١تن ٘تسك بظاىر بعض الركايات ، فزعم أنو ٭تصل 
 بآّموع ثبلثة قراريط .

( ك١تسلم )أصغر٫تا ًمٍثلي اٞتٍىبػىلىٍُتً اٍلعىًظيمىٍُتً : ا اٍلًقَتىاطىاًف قىاؿى ًقيلى كىمى كُب ركاية للمصنف كعند مسلم أيضان )( كيلُّ ًقيرىاطو ًمٍثلي أيحيدو   ) 
 للفهم بتمثيلو القَتاط بأحد . مثل أحد( ، كالقَتاط ُب حديث الباب جزء من أجزاء معلومة عند اهلل ، كقد قٌرّٔا النيب 

اٞتنازة حىت يصلى عليها كحىت يفرغ منها فإنو  الفضل العظيم ١تن شهد كاتبع اٞتنازة ، كأف من شهداٟتديث دليل على -ُ
 يرجع بقَتاطُت .

 ( .ًمٍثلي اٞتٍىبػىلىٍُتً اٍلعىًظيمىٍُتً : ًقيلى كىمىا اٍلًقَتىاطىاًف قىاؿى كُب ركاية ) 
 كُب ركاية ) أصغر٫تا مثل أحد ( .

 كللنسائي ) فلو قَتاطاف من األجر ، كل كاحد منهما أعظم من أحد ( .
 حديث أيٌب بن كعب ) القَتاط أعظم من أيحد ىذا ( . كالبن ماجو من

كالبن عدم من حديث كاثلة ) كيتب لو قَتاطاف من أجر ، أخفهما ُب ميزانو يـو القيامة أثقل من جبل أحد ( ، فأفادت ىذه 
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 فظ رٛتو اهلل .الركايات بياف كجو التمثيل ّتبل أحد ، كأف ا١تراد بو زنة الثواب ا١ترٌتب على ذلك العمل ، أفاده اٟتا
 تباع اٞتنائز على مرتبتُت :أف ا-ِ

 : اتباعها من عند أىلها حىت الصبلة عليها . األكلى
 : إتباعها من عند أىلها حىت يفرغ من دفنها . الثانية

 كىذه ا١ترتبة الثانية أفضل ٟتديث الباب حيث ٭تصل على قَتاطُت .
قاؿ اٟتافظ : كقد أثبتت ىذه الركاية أف القَتاطُت إ٪تا (  ًر ًبًقَتىاطىٍُتً ، كيلُّ ًقَتىاطو ًمٍثلي أيحيدو فىًإنَّوي يػىٍرًجعي ًمنى األىجٍ قاؿ الحافظ قولو ) 

٭تصبلف ٔتجموع الصبلة كالدفن ، كأف الصبلة دكف الدفن ٭تصل ّٔا قَتاط كاحد ، كىذا ىو ا١تعتمد ، خبلفان ١تن ٘تسك بظاىر 
 ثبلثة قراريط .بعض الركايات ، فزعم أنو ٭تصل بآّموع 

كقاؿ النوكم : فيحصل بالصبلة قَتاط ، كباالتباع مع حضور الدفن قَتاط آخر ، فيكوف اٞتميع قَتاطُت ، تبٌينو ركاية البخارم ُب 
 أكؿ صحيحو ُب ) كتاب اإلٯتاف ( .. ٍب ذكر حديث الباب .

 حث الشارع اٟتكيم على شهود اٞتنازة .-ّ

رؼ ، فلما بلغو حديث أبو ىريرة قاؿ : أكثر علينا أبو ىريرة ، فأرسل خبابان إٔب عائشة ) كاف ابن عمر يصلي عليها ٍب ينص
يسأ٢تا عن قوؿ أبو ىريرة ٍب يرجع إليو فيخربه ما قالت ، كأخذ ابن عمر قبضة من حصى ا١تسجد يقلبها ُب يده حىت رجع إليو 

صى الذم كاف ُب يده األرض ٍب قاؿ فرطنا ُب قراريط  الرسوؿ ، كقاؿ : قالت عائشة : صدؽ أبو ىريرة ، فضرب ابن عمر باٟت
 كثَتة ( .

 أف ىذا الفضل ُب اتباع اٞتنائز إ٪تا ىو للرجاؿ دكف النساء .-ْ

 لقوؿ أـ عطية ) هنينا عن اتباع اٞتنائز ( .

دليل على أف القَتاط الثا٘ب ( كُب ركاية مسلم ) كمن شهدىا حىت تدفن ( قاؿ النوكم : ُب ىذا  كىيػىٍفريغى ًمٍن دىٍفًنهىا قولو )-ٓ
ال ٭تصل إال ١تن داـ معها من حُت صيليى إٔب فراغ دفنها ، كىذا ىو الصحيح عند أصحابنا ، كقاؿ بعض أصحابنا : ٭تصل 

 القَتاط الثا٘ب إذا سيًت ا١تيت ُب القرب باللنبَّ ، كإف ٓب يلقى عليو الًتاب ، كالصواب األكؿ .

 على فراغ الدفن .ظاىره أف حصوؿ القَتاط متوقف 

 : ٭تصل ٔتجرد الوضع ُب اللحد ، لركاية عند مسلم ) حىت توضع ُب اللحد ( . كقيل
 : عند انتهاء الدفن قبل إىالة الًتاب لركاية ) حىت توضع ُب القرب ( كاهلل أعلم . كقيل

 أنو ٭تصل للمصلي كا١تشيع حىت تدفن ثواب ال يعلم قدره إال اهلل .-ٔ

 .ى ا١تيت كتشييع جنازتو إحساف إٔب ا١تيت كإٔب ا١تصلي كا١تشيع أف ُب الصبلة عل-ٕ
... ( استدؿ بو من قاؿ إف ا١تشي خلف اٞتنازة أفضل من ا١تشي أمامها ، ألف ذلك  مىًن اتػَّبىعى جىنىازىةى ميٍسًلمو ًإٯتىانان قولو )  -ٖ

 ىو حقيقة االتباع حسان .
 كقاؿ بعض العلماء : إف ا١تشي أمامها أفضل .

ابن دقيق العيد : الذين رجحوا ا١تشي أمامها ٛتلوا االتٌباع ىنا على االتباع ا١تعنوم ، أم : ا١تصاحبة ، كىو أعم من أف  قاؿ
 كوف أمامها أك خلفها أك غَت ذلك ي
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 باب خوؼ المؤمن من أف يحبط عملو-ّٔ
  خىًشيتي أىف أىكيوفى ميكىذَّبان .ًإالَّ  يعىلىى عىمىلً  يمىا عىرىٍضتي قػىٍولً :  يُّ كىقىاؿى ًإبٍػرىاًىيمي التػٍَّيمً 

هيٍم أىحىده يػىقيوؿي ًإنَّوي    يّْ أىٍدرىٍكتي ثىالىثًينى ًمٍن أىٍصحىاًب النَّبً : كىقىاؿى اٍبني أىًبى ميلىٍيكىةى   كيلُّهيٍم يىخىاؼي النػّْفىاؽى عىلىى نػىٍفًسًو ، مىا ًمنػٍ
 عىلىى ًإيمىاًف ًجٍبرًيلى كىًميكىائًيلى . 

 عىًن اٍلحىسىًن مىا خىافىوي ًإالَّ ميٍؤًمنه ، كىالى أىًمنىوي ًإالَّ مينىاًفقه . كىييٍذكىري  
 كا عىلىى مىا فػىعىليوا كىىيٍم يػىٍعلىميوفى ( . كىمىا ييٍحذىري ًمنى اإًلٍصرىاًر عىلىى النػّْفىاًؽ كىاٍلًعٍصيىاًف ًمٍن غىٍيًر تػىٍوبىةو لًقىٍوًؿ اللًَّو تػىعىالىى ) كىلىٍم ييًصرُّ  

ًسبىابي اٍلميٍسًلًم فيسيوؽه ،  )قىاؿى   يَّ عىٍبدي اللًَّو أىفَّ النَّبً عن زيبٍيدو قاؿ : سألت أبا كائل عن المرجئة فقاؿ : حدثني  -ْٖ
 ( . كىًقتىاليوي كيٍفره 

 [ . ُِِ :] ـ 
---------- 

ىذا الباب معقود للرد على ا١ترجئة خاصة كإف كاف أكثر ما مضى من األبواب قد  ) باب خوؼ المؤمن من أف يحبط عملو (
رجئة بضم ا١تيم نسبوا إٔب اإلرجاء كىو التأخَت ، ألهنم أخركا األعماؿ عن اإلٯتاف فقالوا : اإلٯتاف ىو 

ي
تضمن الرد عليهم ، كا١ت

 اإلٯتاف الكامل كقالوا : ال يضر مع اإلٯتاف ذنب أصبلن . التصديق بالقلب فقط كٓب يشًتط ٚتهورىم النطق ، كجعلوا للعصاة اسم
( قولو ) مكذَّبان ( يركل بفتح الذاؿ يعٍت ًإالَّ خىًشيتي أىف أىكيوفى ميكىذَّبان  يعىلىى عىمىلً  يمىا عىرىٍضتي قػىٍولً :  يُّ كىقىاؿى ًإبٍػرىاًىيمي التػٍَّيمً ) 

لو كنت صادقان ما فعلت خبلؼ ما تقوؿ ، كإ٪تا قاؿ ذلك ألنو كاف خشيت أف يكذبٍت من رأل عملي ٥تالفان لقوٕب فيقوؿ : 
يعظ الناس ، كيركل بكسر الذاؿ كىي ركاية األكثر كمعناه : أنو مع كعظو الناس ٓب يبلغ غاية العمل ، كقد ذـ اهلل من أمر 

 با١تعركؼ كهنى عن ا١تنكر كقصر ُب العمل .
هيٍم أىحىده يػىقيوؿي ًإنَّوي    يَّ تي ثىالىثًينى ًمٍن أىٍصحىاًب النَّبً أىٍدرىكٍ : كىقىاؿى اٍبني أىًبى ميلىٍيكىةى )   كيلُّهيٍم يىخىاؼي النػّْفىاؽى عىلىى نػىٍفًسًو ، مىا ًمنػٍ

 الصحابة الذين أدركهم ابن أيب مليكة من أجٌلهم عائشة كأختها أٝتاء كأـ سلمة كالعبادلة األربعة( عىلىى ًإيمىاًف ًجٍبرًيلى كىًميكىائًيلى 
كأبو ىريرة ، كقد جـز بأهنم كانوا ٮتافوف النفاؽ ُب األعماؿ ، كٓب ينقل عن غَتىم خبلؼ ذلك فكأنو إٚتاع ، كذلك ألف ا١تؤمن 
قد يعرض عليو ُب عملو ما يشوبو ٦تا ٮتالف اإلخبلص ، كال يلـز من خوفهم من ذلك كقوعو منهم ، بل ذلك على سبيل ا١تبالغة 

 منهم ُب الورع كالتقول .
قيل: يعٍت اهلل تعأب ككذا شرحو ابن التُت كٚتاعة من ا١تتأخرين، ( كىييٍذكىري عىًن اٍلحىسىًن مىا خىافىوي ًإالَّ ميٍؤًمنه، كىالى أىًمنىوي ًإالَّ مينىاًفقه )  

ذا ىو كقرره الكرما٘ب ، قلت : كىذا الكبلـ كإف كاف صحيحان لكنو خبلؼ مراد ا١تصنف كمن نقل عنو ، كالذم أكقعهم ُب ى
االختصار ، كإال فسياؽ كبلـ اٟتسن البصرم يبُت أنو إ٪تا أراد النفاؽ ... عن ا١تعلى بن زياد قاؿ ٝتعت اٟتسن البصرم ٭تلف 
ُب ىذا ا١تسجد باهلل الذم ال إلو إال ىو ما مضى مؤمن قط كال بقي إال كىو من النفاؽ مشفق ، كال مضى منافق قط كال بقي 

 ككاف يقوؿ : من ٓب ٮتف النفاؽ فهو منافق . إال كىو من النفاؽ آمن ،
كا عىلىى مىا فػىعىليوا كىىيٍم يػىٍعلىميوفى ( كىمىا ييٍحذىري ًمنى اإًلٍصرىاًر عىلىى النػّْفىاًؽ كىاٍلًعٍصيىاًف ًمٍن غىٍيًر تػىٍوبىةو ًلقىٍوًؿ اللًَّو تػىعىالىى ) كىلىٍم ييًصرُّ )  

 استغفر لذنبو كٓب يصر عليو ، فمفهومو ذـ من ٓب يفعل ذلك . ُب اآلية رد على ا١ترجئة ، ألف اهلل مدح من
 . الكرٙب اليامي ، ثقة ثبت عابد بن اٟتارث بن عبد) عن زيبٍيدو ( 

 شقيق بن سلمة .) سألت أبا كائل ( 
 ( السباب ٔتعٌت السب كىو الشتم كالتكلم ُب عرض اإلنساف ٔتا يعيبو . ) سباب 
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كىكىرَّهى ًإلىٍيكيمي اٍلكيٍفرى ( الفسق ُب اللغة ا٠تركج ، كُب الشرع : ا٠تركج عن طاعة اهلل ، كىو أشد من العصياف ، قاؿ تعأب ) ) فسوؽ
 ( .كىاٍلفيسيوؽى كىاٍلًعٍصيىافى 

زجر السامع عن ( أم :من أعماؿ أىل الكفر ، قاؿ بعض العلماء : أطلق عليو لفظ الكفر مبالغة ُب التحذير لين  ) كقتالو كفر
 اإلقداـ عليو .

 ُب اٟتديث رد على ا١ترجئة . -ُ
 اٟتديث دليل على أف بدعة اإلرجاء قدٯتة . -ِ
 عظم حرمة ا١تسلم  . -ّ
 ٖترٙب لعن ا١تسلمُت كشتمهم .  -ْ

 : ) سباب ا١تسلم فسوؽ كقتالو كفر ( . متفق عليو عن ابن مسعود  قاؿ رسوؿ اهلل 
 : ) لعن ا١تسلم كقتلو ( . متفق عليو من حديث ثابت بن الضحاؾ  كقاؿ 
 : ) ال يكوف اللعانوف شفعاء كال شهداء يـو القيامة ( . ركاه مسلم عن أيب الدرداء . كقاؿ 

 . : ) ليس ا١تسلم بالطعاف كال باللعاف كال الفاحش كال البذمء ( كعن أيب مسعود  قاؿ : قاؿ رسوؿ اهلل 
 إلى أقساـ : اللعن ينقسم

 لعن المسلم الصالح : ىذا حراـ كمن الكبائر : -أ 
 لؤلحاديث السابقة .

 اللعن باألكصاؼ العامة : مثل لعنة اهلل على الظالمين ، لعنة اهلل على الفاسقين . -ب 
 ىذا جائز ال خبلؼ فيو .

 قاؿ تعأب ) لعنة اهلل على الظا١تُت ( .
 كقاؿ تعأب ) لعنة اهلل على الكاذبُت ( .

 الخاصة : مثل : لعن اهلل آكل الربا ، لعن اهلل السارؽ . ؼاللعن باألكصا -ج 
 ىذا جائز باإلٚتاع .

 لعن الكافر المعين الذم مات على الكفر ، مثل فرعوف ، كأبي جهل كغيرىم . -د 
 ىذا جائز لعنو ببل خبلؼ .

 لعن الكافر المعين الحي : فهذا مما كقع فيو خالؼ بين العلماء : -ق 
 يلعن .فقيل : ال 

 قالوا : رٔتا يسلم .
 ك٦تن ذىب إٔب ىذا الغزإب ، كذكره اإلماـ النوكم .

 كقيل : جواز لعنو .
، كاف اٝتو عبد اهلل ، ككاف يلقب ٛتاران ، ككاف ييضحك رسوؿ اهلل  ٟتديث عمر بن ا٠تطاب ) أف رجبلن كاف على عهد النيب 

 ككاف النيب ،  اللهم العنو ، ما أكثر ما يؤتى بو،  قد جلده ُب الشراب ، فأٌب بو يومان : فأمر بو فجلد ، فقاؿ رجل من القـو
 : ال تلعنوه ، فواهلل ما علمت إنو ٭تب اهلل كرسولو ( ركاه البخارم . فقاؿ النيب 

 قالوا : فدؿ على أف من ال ٭تب اهلل كرسولو يلعن .
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 كالذم يظهر اٞتواز خاصة إذا كاف ٦تن يؤذم ا١تسلمُت .
 لم الفاسق .لعن المس -ك 

 ال ٬توز لعنو .
 عن لعن عبد اهلل الذم كاف يشرب ا٠تمر . للحديث السابق ، حيث هنى النيب 

 أف حرمة الكافر ليست كحرمة ا١تسلم . -ٓ

 الرد على ا١ترجئة . -ٔ

 أف سب ا١تسلم من الكبائر . -ٕ

 أف ا١تعاصي تقدح ُب اإلٯتاف . -ٖ

 أنو ٬تتمع ُب ا١تسلم خصاؿ خَت كخصاؿ شر . -ٗ

 مقاتلة ا١تسلم بغَت حق .ٖترٙب  -َُ

 أف مقاتلة ا١تسلم بغَت حق من الكبائر . -ُُ

لىًة اٍلقىٍدًر ، فػىتىالىحىى رىجيالىًف ًمنى اٍلميٍسًلًمينى فػىقىاؿى  أىفَّ رىسيوؿى اللًَّو  ) عيبىادىةي ٍبني الصَّاًمتً عن  -ْٗ  يًإنّْ » خىرىجى ييٍخًبري ًبلىيػٍ
رنا لى  يػٍ ًإنَّوي تىالىحىى فيالىفه كىفيالىفه فػىريًفعىٍت كىعىسىى أىٍف يىكيوفى خى لىًة اٍلقىٍدًر ، كى السٍَّبًع كىالتٍّْسًع  يكيمي اٍلتىًمسيوىىا فً خىرىٍجتي أليٍخًبرىكيٍم ًبلىيػٍ

 س ( .كىاٍلخىمٍ 
---------- 

الصامت بن قيس  بن أصـر األنصارم ، شهد بدران كما بعدىا  ىو عبادة بن عبادة بن الصامت :(  عيبىادىةي ٍبني الصَّاًمتً ) 
 ( ىػ . ّْ، مات بالرملة سنة ) 

 ( أم بتعيُت ليلة القدر . ) خرج يخبر بليلة القدر
القدر ١تا يكتب فيها من األقدار كاألرزاؽ كاآلجاؿ اليت تكوف ُب تلك  قاؿ العلماء: كٝتيت ليلة: قاؿ النوكم (  ) ليلة القدر

ا يػيٍفرىؽي كيلُّ أىٍمرو حىًكيمو ( السنة  .كقيل: ٝتيت ليلة القدر لعظم قدرىا كشرفها  ، كقولو تعأب: ) ًفيهى
( أم كقعت بينهما مبلحاة ، كىي ا١تخاصمة كا١تنازعة كا١تشا٘تة كرفع األصوات ، كقد جاء عند مسلم  ) فتالحى فالف كفالف

اف ( بتشديد القاؼ أم : يدعي كل منهما أنو احملق ) معهما الشيطاف من حديث أيب سعيد ُب ىذه القصة ) فجاء رجبلف ٭تتق
فنسيتها ( ، فإف قيل : كيف تكوف ا١تخاصمة ُب طلب اٟتق مذمومة ؟ قلت : إ٪تا كانت كذلك لوقوعها ُب ا١تسجد كىو ٤تل 

 الذكر ال اللغو .
ية من الوجود ، ألنو قاؿ بعد ىذا : فالتمسوىا ُب ( قاؿ ابن كثَت : أم رفع علم تعيينها لكم ، ال أهنا رفعت بالكل ) فرفعت

 التاسعة كالسابعة كا٠تامسة .
( أم كإف كاف عدـ الرفع أزيد خَتان كأكٔب منو ، ألنو متحقق فيو ، لكن ُب الرفع خَت مرجو الستلزامو  ) كعسى أف يكوف خيران 

 مزيد الثواب ، لكونو سببان لزيادة االجتهاد ُب التماسها .
٤تاؿّْ  يعٍت عدـ تعيينها لكم، فإهنا إذا كانت مبهمة اجتهد طبلّٔا ُب ابتغائها ُب ٚتيع:  كعسى أف يكوف خَتان  كثير :كقاؿ ابن  

تتقاصر على قيامها فقط. كإ٪تا اقتضت اٟتكمة  علموا عينها فإهنا كانت ا٢تمم رجائها فكاف أكثر للعبادة، ٓتبلؼ ما إذا
يعتكف  ابتغائها، كيكوف االجتهاد ُب العشر األخَت أكثر ك٢تذا كاف رسوؿ اهلل   إّٔامها لتعم العبادة ٚتيع الشهر ُب
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 ّْٓ/ْ. تفسَت ابن كثَته . من بعد العشر األكاخر من رمضاف حىت توفاه اهلل عز كجل ٍب اعتكف أزكاجو

 أم اطلبوىا .(  فالتمسوىا )

ألف رفع ليلة القدر كاف بسبب تبلحيهما كرفعهما الصوت  –كاهلل أعلم  –أدخل البخارم ىذا اٟتديث ُب ىذا الباب  -ُ
 ْتضرة الشارع ، ففيو ذـ ا١تبلحاة كنقص صاحبها .

 أف ليلة القدر موجودة كٓب ترفع ، ففيو الرد على من قاؿ إهنا رفعت . -ِ
من ىؤالء الشاذين، : حُت تبلحا الرجبلف فرفعت ، كىذا غلط  : قاؿ القاضي: كشذ قـو فقالوا: رفعت ، لقولو  قاؿ النوكم

قاؿ : فرفعت كعسى أف يكوف خَتان لكم فالتمسوىا ُب السبع كالتسع كىكذا ىو ُب أكؿ  ألف آخر اٟتديث يرد عليهم فإنو 
 صحيح البخارم ، كفيو التصريح بأف ا١تراد برفعها رفع بياف علمها ، كلو كاف ا١تراد رفع كجودىا ٓب يأمر بالتماسها .

 ؼ بعيينها ، لكن العلماء اختلفوا ُب ٖتديدىا :أف ليلة القدر ال تعر  -ّ
 فقيل : إهنا رفعت أصبلن ، كىذا باطل كما سبق .

 كقيل : إهنا ٦تكنة ُب كل السنة ، كىذا قوؿ ابن مسعود ، كلعل مأخذه أراد أف ال يتكل الناس .
سعود يقوؿ : من يقم اٟتوؿ ركل مسلم ُب صحيحو عن زر بن حبٍيش قاؿ : سألت أيب بن كعبو ، فقلت : إف أخاؾ ابن م

يصٍب ليلة القدر ، فقاؿ : رٛتو اهلل ، أراد أف ال يتكل الناس ، أما إنو قد علم أهنا ُب رمضاف كأهنا ُب العشر األكاخر كأهنا ليلة 
 سبع كعشرين .

 كقيل : إهنا أكؿ ليلة من العشر ، كإليو ماؿ الشافعي ، كجـز بو ٚتاعة من الشافعية .
كقيل : إهنا ليلة سبع كعشرين ، كىذا عليو ٚتع من الصحابة ، ككاف أييب بن كعب ٭تلف ال يستثٍت أهنا ليلة سبع كعشرين لقولو 

 . من كاف منكم متحريها فليتحرىا ليلة سبع كعشرين : 
 ر من العشر األكاخر .كقيل : إهنا ُب أكتار العشر األكاخر ، كبوب عليو البخارم فقاؿ : باب ٖترم ليلة القدر ُب الوت

 ك٦تا يدؿ على ىذا :
 ) ٖتركا ليلة القدر ُب الوتر من العشر األكاخر من رمضاف ( ركاه البخارم . قولو 

 ) ابتغوىا ُب العشر األكاخر كابتغوىا ُب كل كتر ( .  كقولو 
 لوتر منها ( ركاه مسلم .) أرل رؤياكم ُب العشر األكاخر فاطلبوىا ُب ا كعن ابن عمر . قاؿ : قاؿ رسوؿ اهلل 

 أهنا ُب العشر األكاخر ، كآكد العشر أكتارىا ، كأرجح األكتار ليلة سبع كعشرين .كىذا الراجح : 
 قاؿ بن قدامة : يستحب طلبها ُب ٚتيع ليإب رمضاف كُب العشر األكاخر آكد ، كُب ليإب الوتر منو آكد .

 أهنا سبب ُب العقوبة ا١تعنوية أم اٟترماف .قاؿ القاضي عياض : فيو أف ا١تخاصمة مذمومة ، ك  -ْ
 كفيو أف ا١تكاف الذم ٭تضره الشيطاف ترفع منو الربكة كا٠تَت . -ٓ
 اإلٯتاف بالنبوة . -ٔ
 كىنا ليلة القدر رفعت بسبب ا١تخاصمة . –رد على ا١ترجئة : أف ا١تعاصي ال تضر  -ٕ
 على نفع أمتو . حرصو  -ٖ
 بالليل .أف ليلة القدر ال تكوف بالنهار ، كإ٪تا  -ٗ
 اإلٯتاف يزيد كينقص . -َُ
 . ليلة القدر كانت معلومة من قبل للنيب  -ُُ
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 أف رفع ليلة القدر كاف خَتان . -ُِ
 كل ببلء فسببو ا١تعاصي . -ُّ

 سبب الرفع :فائدة : 
 .ُب حديث الباب أف سبب الرفع التبلحي كا١تخاصمة 

لىةى اٍلقىٍدًر ٍبيَّ أىيٍػقىظىًٍت  ؿ )قىا أىفَّ رىسيوؿى اللًَّو  عىٍن أىىًب ىيرىيٍػرىةى كجاء ُب صحيح مسلم   فػىنيسّْيتػيهىا فىاٍلتىًمسيوىىا ًُب  يبػىٍعضي أىٍىلً  أيرًيتي لىيػٍ
 ( .اٍلعىٍشًر اٍلغىوىاًبًر 

كاٞتمع : إما أنو ٭تمل على التعدد ، أك يكوف ا١تعٌت : أيقظٍت بعض أىلي فسمعت تبلحي الرجلُت فقمت ألحجز بينهما 
 .فنسيتها لبلشتغاؿ ّٔما 

 عن اإليماف كاإلسالـ كاإلحساف  باب سؤاؿ جبريل النبي  -ّٕ
اإًليمىافي أىٍف تػيٍؤًمنى بًاللًَّو » ًجٍبرًيلي فػىقىاؿى مىا اإًليمىافي قىاؿى  بىاًرزنا يػىٍومان لًلنَّاًس ، فىأىتىاهي   يُّ عىٍن أىًبى ىيرىيٍػرىةى قىاؿى كىافى النَّبً -َٓ

ًتًو كىًبًلقىائًًو كىريسيًلًو ، كىتػيٍؤًمنى بًاٍلبػىٍعًث  ـي قىاؿى « . كىمىالىًئكى ـي أىٍف تػىٍعبيدى اللَّوى كىالى » قىاؿى مىا اإًلٍسالى تيٍشًرؾى ًبًو ، كىتيًقيمى الصَّالىةى ، اإًلٍسالى
أىٍف تػىٍعبيدى اللَّوى كىأىنَّكى تػىرىاهي ، فىًإٍف لىٍم تىكيٍن تػىرىاهي فىًإنَّوي » قىاؿى مىا اإًلٍحسىافي قىاؿى « . كىتػيؤىدّْلى الزَّكىاةى اٍلمىٍفريكضىةى ، كىتىصيوـى رىمىضىافى 

هىا بًأىٍعلىمى ًمنى السَّاًئًل ، كىسىأيٍخًبريؾى عىٍن أىٍشرىاًطهىا ًإذىا كىلىدىًت األىمىةي رىبػَّهىا ، مى » قىاؿى مىتىى السَّاعىةي قىاؿى « . يػىرىاؾى  ا اٍلمىٍسئيوؿي عىنػٍ
يىاًف ، ًفى خىٍمسو الى يػىٍعلىميهينَّ ًإالَّ اللَّوي  )ًإفَّ اللَّوى ًعٍندىهي ًعٍلمي السَّاعىًة(   يُّ ثيمَّ تىالى النَّبً « . كىًإذىا تىطىاكىؿى ريعىاةي اإًلًبًل اٍلبػيٍهمي ًفى اٍلبػينػٍ

ٍيئان . فػىقىاؿى « . ريدُّكهي » اآليىةى . ثيمَّ أىٍدبػىرى فػىقىاؿى  ا ًجٍبرًيلي جىاءى يػيعىلّْمي النَّاسى ًدينػىهيٍم »  فػىلىٍم يػىرىٍكا شى قىاؿى أىبيو عىٍبًد اللًَّو جىعىلى « . ىىذى
 ( .ذىًلكى كيلَّوي ًمنى اإًليمىاًف 

 [ . ٕٗ :] ـ 
---------- 

 أم : ظاىران ٢تم غَت ٤تجب عنهم كال ملتبس بغَته .(  بىاًرزنا يػىٍومان لًلنَّاسً   يُّ كىافى النَّبً ) 
كُب ركاية )فأتاه رجل( كُب التفسَت للمصنف )إذ أتاه رجل ٯتشي( ك١تسلم من حديث عمر ) بينما ٨تن ذات ( ًجٍبرًيلي  فىأىتىاهي  )

 .إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر( كُب ركاية ابن حباف )سواد اللحية( يـو عند رسوؿ اهلل 
فإف قيل ؟ كيف بدأ بالسؤاؿ قبل السبلـ ؟ أجيب بأنو ٭تتمل أف يكوف ذلك مبالغة ُب التعمية ألمره ، أك (  فػىقىاؿى مىا اإًليمىافي ) 

الراكم .قلت : كىذا الثالث ىو ا١تعتمد ، فقد ثبت ُب ركاية أيب فركة ) فقاؿ ليبُت أف ذلك غَت كاجب ، أك سٌلم فلم ينقلو 
 السبلـ عليك يا ٤تمد ( .

 دؿ اٞتواب أنو علم أنو سألو عن متعلقاتو ال عن معٌت لفظو .الخ ( اإًليمىافي أىٍف تػيٍؤًمنى بًاللًَّو ) 
ًتًو )   ( . بىٍل ًعبىاده ميٍكرىميوفى م كما كصفهم اهلل تعأب )اإلٯتاف با١تبلئكة ىو التصديق بوجودىم كأهن (كىمىالىًئكى

 ( كاإلٯتاف بالكتب التصديق بأهنا كبلـ اهلل كأف ما تضمنتو حق . ككتبوكعند ا١تصنف ُب التفسَت ) 
لقياـ من القبور ، كا١تراد قيل : إهنا مكررة ألهنا داخلة ُب اإلٯتاف بالبعث ، كاٟتق أهنا غَت مكررة ، فقيل ا١تراد بالبعث ا( كىًبًلقىائًًو ) 

 باللقاء ما بعد ذلك ، كقيل : اللقاء ٭تصل باالنتقاؿ من دار الدنيا كالبعث بعد ذلك .
 . اإلٯتاف بالرسل التصديق بأهنم صادقوف فيما أخربكا بو عن اهلل( كىريسيًلًو ) 
م من حديث عمر ) كاليـو اآلخر ( كا١تراد بو التصديق ٔتا كىو القياـ من القبور للحساب كاٞتزاء ، كعند مسل( كىتػيٍؤًمنى بًاٍلبػىٍعًث  )
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 يقع فيو من اٟتساب كا١تيزاف كاٞتنة كالنار .
 ( أم : مىت تقـو الساعة . مىتىى السَّاعىةي ) 
 ( أم : عن عبلماهتا . كىسىأيٍخًبريؾى عىٍن أىٍشرىاًطهىا) 
: جاء ُب ركاية : رّٔا ، كُب أخرل : بعلها ، قاؿ األكثركف من العلماء : ىو إخبار عن   قاؿ النوكم (ًإذىا كىلىدىًت األىمىةي رىبػَّهىا ) 

 . كثرة السرارم كأكالدىن ، فإف كلدىا من سيدىا ٔتنزلة سيدىا
 أم : تفاخركا ُب تطويل البنياف كتكاثركا بو .( كىًإذىا تىطىاكىؿى ) 
 م : علم الساعة داخل ُب ٚتلة ٜتس .أ( خىٍمسو الى يػىٍعلىميهينَّ ًإالَّ اللَّوي  يفً )  

ا ًجٍبرًيلي جىاءى يػيعىلّْمي النَّاسى ًدينػىهيٍم )  ( كعند النسائي ) ليعلمكم أمر دينكم ( أم كقواعد دينكم ، كإسناد التعليم ٞتربيل ىىذى
 ٣تازم، ألنو كاف السبب ُب اٞتواب .

 اٟتديث دليل على استحباب السؤاؿ ُب العلم . -ُ
 فاسألوا أىل الذكر إف كنتم ال تعلموف ( .كقد قاؿ تعأب ) 

 كقد قيل : السؤاؿ نصف العلم .
 . استحباب جلوس العآب ٔتكاف ٮتتص بو كيكوف مرتفعان إذا احتاج لذلك لضركرة تعليم ك٨توه -ِ

٬تلس بُت أصحابو فيجيء الغريب فبل يدرم أيهم ىو ،  كقد جاء ُب بعض ركايات ىذا اٟتديث ُب أكلو ) كاف رسوؿ اهلل 
 فطلبنا إليو أف ٧تعل لو ٣تلسان يعرفو الغريب إذا أتاه ، قاؿ : فبنينا لو دكانان من طُت كاف ٬تلس عليو ( .

أف  ينبغي ١تن حضر ٣تلس علم، كرأل أف اٟتاضرين ْتاجة إٔب معرفة مسألة ما كٓب يسأؿ عنها أحد ، اٟتديث دليل على أنو -ّ
من أسئلتو ىػذه أف  لينتفع أىل آّلس باٞتواب ، فقد كاف غرض جربيلى  -كإف كاف ىو يعلمها  -يسأؿ ىو عنها 

بقولو : فىًإنَّوي ًجرٍبًيلي أتاكم يػيعىلّْميكيٍم ًدينىكيم ، كُب ركاية أيب ىريرة عند البخارم  يتعلم ا١تسلموف ، كىذا ما بينو النيبُّ 
ا ًجربًٍ   يلي أىرىادى أىٍف تػىعىلَّميوا ًإٍذ ٓبٍى تىٍسأىليوا( .كمسلم : )ىىذى

 . قالو النوكم اٟتديث دليل على أنو ينبغي للسائل حسن األدب بُت يدم معلمو ، كأف يرفق ُب سؤالو  -ْ
ك يشهد ٢تذا ما ُب ركاية عطاء بن السائب عن ٭تِت بن يعمر ) فقاؿ أدنو يا رسوؿ اهلل ؟ قاؿ نعم ، فدنا ، ٍب قاـ فتعجبنا 

 . لتوقَته رسوؿ اهلل ٍب قاؿ أدنو يا رسوؿ اهلل ؟ قاؿ نعم ، فدنا حىت كضع فخذه على فخذ رسوؿ اهلل 
 من ىذا . بن عمر عند أٛتد : ما رأينا رجبلن أشد توقَتان لرسوؿ اهلل كُب ركاية علقمة بن مرثد عن سليماف بن بريدة عن ا

قاؿ الشافعي : ال يطلب ىذا العلم أحد با١تلك كعزة النفس فيفلح لكن من طلبو بذؿ النفس ك ضيق العيش كخدمة العلم 
 كتواضع النفس أفلح .

 كما أف ا١تكاف ا١تنخفض أكثر البقاع ماء . ك قاؿ عبد اهلل بن ا١تعتز : ا١تتواضع ُب طلب العلم أكثرىم علما ن 
يٍ جاء ُب حديث عمر عند مسلم )  -ٓ  و ( .فىأىٍسنىدى ريٍكبىتػىٍيًو إٔبى ريٍكبىتػىٍيًو، كىكىضىعى كىفٍَّيًو عىلىى فىٍخذى

 معناه أف الرجل الداخل كضع كفيو على فخذم نفسو كجلس على ىيئة ا١تتعلم .  قيل :
 . النيب  معناه كضع كفيو على فخذم كقيل :

كىذا الصحيح ٟتديث أيب ىريرة كأيب ذر عند النسائي ) ... إذ أقبل رجل أحسن الناس كجهان ، كأطيب الناس ر٭تان، كأف ثيابو ٓب 
ٯتٌسها دىنىس، حىت سلم ُب طرؼ البساط ، فقاؿ : السبلـ عليك يا ٤تمد، فرد عليو السبلـ، قاؿ: أٍدنو يا ٤تمد ؟ قاؿ: اٍدنيٍو ؟ 

 (  . قوؿ : ادنو ، مراران كيقوؿ لو : ادف ، حىت كضع يده على ركبيت رسوؿ اهلل فما زاؿ ي



 98 

  كاختلف العلماء ُب اٟتامل لو على ذلك : كالصحيح أف اٟتامل لو على ذلك : اإليغاؿ ُب التعمية لئبل يعرؼ ، فإف ىذا
 ليس حاؿ ا١تؤدب .فعل جفاة األعراب ، كأما قوؿ من قاؿ : إنو فعل ذلك كحاؿ ا١تؤدب ، فإف ذلك 

فَتاه ، كيتكلم ْتضرتو كىو يسمع ، كقد ثبت عن عمراف بن  على أف ا١تلىك ٬توز أف يتمثل لغَت النيب  اٟتديث دليل -ٔ
 حصُت أنو كاف يسمع كبلـ ا١تبلئكة .

 ) كىذا عند االجتماع ( . أف اإلسبلـ غَت اإلٯتاف ، اٟتديث دليل ٞتمهور أىل السنة على -ٕ
 األعماؿ الظاىرة ، كاإلٯتاف ىو األعماؿ الباطنة .فاإلسبلـ ىو 
 ( . قىالىًت اأٍلىٍعرىابي آمىنَّا قيٍل ٓبٍى تػيٍؤًمنيوا كىلىًكٍن قيوليوا أىٍسلىٍمنىا كىلىمَّا يىٍدخيًل اإٍلًٯتىافي ُب قػيليوًبكيمٍ لقولو تعأب )

 اإلٯتاف أعلى . فهذه اآلية أثبت ٢تم اإلسبلـ كنفت عنهم اإلٯتاف ٦تا يدؿ على أف مرتبة
فا١تراد بقولو ) أسلمنا ( أم : دخلنا ُب اإلسبلـ على القوؿ الصحيح ُب معٌت اآلية ، كالدليل على أف ا١تراد بو اإلسبلـ كليس 

ٍيئان االستسبلـ قولو ) ك   كرسولو مع ىذا اإلسبلـ ، ( فدؿ على أهنم إذا أطاعوا اهللًإٍف تيًطيعيوا اللَّوى كىرىسيولىوي ال يىًلٍتكيٍم ًمٍن أىٍعمىاًلكيٍم شى
 آجرىم اهلل على الطاعة .

 قاؿ ابن كثَت : استفيد من ىذه اآلية أف اإلٯتاف أخص من اإلسبلـ كما ىو مذىب أىل السنة كاٞتماعة .

 كٟتديث الباب ، كىو من أىم األدلة على ذلك .
 (  اللَّوى كىأىنَّكى تػىرىاهي ، فىًإٍف ٓبٍى تىكيٍن تػىرىاهي فىًإنَّوي يػىرىاؾى أىٍف تػىٍعبيدى  ) فضل اإلحساف كعلو منزلتو ، كىو على مرتبتُت كما قاؿ  -ٖ

 قاؿ ابن رجب : فأشار إٔب مقامُت :
أف يعبد العبد ربو مستحضران لرؤية اهلل إياه كيستحضر قرب اهلل منو كاطبلعو عليو ، فيخلص لو العمل ، ك٬تتهد ُب  أحدىما :

 إتقانو كٖتسينو .
رجبلن ) أف يصلي صبلة  بده على مشاىدتو إياه ، فيعاملو معاملة حاضر ال معاملة غائب ، كقد كصى النيب أف يع كالثاني :

 مودع ( يعٍت أف يستشعر أف يصلي صبلة ال يصلي بعدىا صبلة أخرل ، فيحملو ذلك على إتقاهنا كتكميلها .
 أك ا١تراقبة . إتقاف الباطن كالظاىر بعبادة اهلل على كجو ا١تشاىدة فاإلحساف : ىو 
 . فاإلحساف : أف يأٌب بالعمل حسنان متقنان ال نقص فيو كال كصم ، كإحساف العمل ال ٯتكن إال ٔتراقبة خالق ىذا الكوف 
 اإلحساف ُب الشرع لو معنياف على حسب تصريفو اللغوم :ك 

 إيصاؿ النفع ، ك٤تلو ا١تخلوؽ ال ا٠تالق . كيشمل ٚتيع أنواع الرب كالعطف .  أحدىما :
 إتقاف العمل كإ٬تادة الشيء ، ك٤تلو ا٠تالق كا١تخلوؽ ، فهو نوعاف : كالثاني :

ُب ىذا اٟتديث ، كحقيقتو كما سبق : إتقاف الظاىر كالباطن على  أحد٫تا : اإلحساف مع ا٠تالق : كحٌده ما ذكره النيب
 مشاىدة ا١تشاىدة كا١تراقبة .

 كاآلخر : اإلحساف إٔب ا١تخلوؽ بأداء حقوقو إليو .
  قاؿ الشنقيطي : فسر النيب  اإلحساف بقولو ١تا سألو جربيل ما اإلحساف ؟ ) أف تعبد اهلل كأنك تراه ، فإف ٓب تكن تراه

 فإنو يراؾ ( ركاه مسلم .
حساف ، كأف إحساف العمل إ٪تا يكوف ١تن راقب اهلل كعلم يقينيان أف اهلل معٌت اإل كسؤاؿ جربيل ىذا ليعلم أصحاب النيب 

 مطلع عليو .
 ألف اإلحساف ىو الغاية اليت من أجلها خلق ا٠تلق ، كأنو سبحانو ٮتترب عباده ُب إحساهنم للعمل . 
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( ٍب بٌُت اٟتكمة فقاؿ  ًة أىيَّاـو كىكىافى عىٍرشيوي عىلىى اٍلمىاءً ػتَّ كىىيوى الًَّذم خىلىقى السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى ًُب سً كما قاؿ تعأب ُب أكؿ سورة ىود )
ليوىكيٍم أىيُّكيٍم أىٍحسىني عىمىبلن  )   ( . كٓب يقل أيكم أكثر عمبلن . لًيىبػٍ

ليوىىيٍم أىيػُّهيٍم أىٍحسىني عىمىبلن لًنى ( ٍب بٌُت اٟتكمة بقولو ) ًإنَّا جىعىٍلنىا مىا عىلىى اأٍلىٍرًض زًينىةن ٢تىىا كقاؿ تعأب ُب أكؿ سورة الكهف )  ( . بػٍ
ليوىكيٍم أىيُّكيٍم أىٍحسىني عىمىبلن  ( ٍب بٌُت اٟتكمة فقاؿ ) الًَّذم خىلىقى اٍلمىٍوتى كىاٟتٍىيىاةى كقاؿ تعأب ُب أكؿ سورة ا١تلك )  ( .لًيىبػٍ

على ذكرؾ كشكرؾ كحسن عبادتك ( ركاه ١تعاذ ) إ٘ب أحبك ُب اهلل ، فبل تدعن دبر كل صبلة أف تقوؿ : اللهم أعٍت  كقاؿ 
 أبو داكد .

يقوؿ ) إذا كنز الناس الذىب كالفضة فاكنزكا أنتم ىؤالء الكلمات : ....  كُب حديث شداد بن أكس قاؿ : ٝتعت النيب 
 كأسألك شكر نعمتك ، كحسن عبادتك .. ( ركاه أٛتد .

  منو ، فإف العمل القليل مع التحسُت كاإلتقاف أفضل من الكثَت ككاف السلف يوصوف بإتقاف العمل كٖتسينو دكف ٣ترد اإلكثار
 مع عدـ اإلتقاف .

 قاؿ بعض السلف : إف الرجلُت ليقوماف ُب الصف كبُت صبلتيهما كما بُت السماء كاألرض .
 قولو ) كأف تؤمن بالقدر خَتًه كشره ( فهل ُب القدر شر ؟جاء ُب حديث عمر عند مسلم  -ٗ

عثيمُت رٛتو اهلل : ليس ُب القدر شر ، كإ٪تا الشر ُب ا١تقدكر ، يعٍت ليس فعل اهلل كتقديره شران ، الشر ُب قاؿ الشيخ ٤تمد بن 
 مفعوالت اهلل ال ُب فعلو ، كاهلل ٓب يقدر ىذا الشر إال ٠تَت .

 كما قاؿ تعأب ) ظهر الفساد ُب الرب كالبحر ٔتا كسبت أيدم الناس ( ىذا بياف سبب الفساد .
 كمة فقاؿ ) ليذيقهم بعض الذم عملوا لعلهم يرجعوف ( ، إذان ىذه مصائب مآ٢تا ا٠تَت .كأما اٟت

 أف حسن السؤاؿ من أسباب ٖتصيل العلم . اٟتديث دليل على -َُ

 ٔتا بلغت العلم ؟ قاؿ : بلساف سؤكؿ ، كقلب عقوؿ . :  قيل البن عباس
 .العلم خزانة مفتاحها ا١تسألة  :  كقاؿ الزىرم

 .ٔتا نلت ما نلت ؟ قاؿ : بكثرة سؤإب ، كتلقفي اٟتكمة الشركد :  كسئل األصمعي
 اٟتديث دليل على مشركعية الرحلة ُب طلب اٟتديث . -ُُ

 كرحل جابر بن عبد اهلل شهران كامبلن ُب مسألة .
 : إف كنت ألسهر الليإب كاألياـ ُب طلب اٟتديث الواحد . يقوؿككاف سعيد بن ا١تسيب 

 ال يعلم الغيب . أف النيب   اٟتديث دليل على -ُِ
 اٟتديث دليل على أنو ينبغي ١تن سئل عما ال يعلم أف يقوؿ : ال أعلم . -ُّ

 عن أحب البقاع إٔب اهلل ؟ فقاؿ : )ال أدرم( . كقد سئل 
 كقد قالت ا١تبلئكة ) سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا ( .

 السائل( .كما ُب حديث جربيل : )ما ا١تسؤكؿ عنها بأعلم من   كقاؿ 
كقاؿ ابن مسعود : من كاف عنده علم فليقل ، كمن ٓب يكن عنده علم فليقل : اهلل أعلم . كسئل الشعيب عن شيء فقاؿ : ال 

 أدرم ، فقيل لو : أال تستحيي من قولك ال أدرم كأنت فقيو العراقُت ؟
 فقاؿ : لكن ا١تبلئكة ٓب تستح حُت قالت سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا .

 كقاؿ الرباء : لقد رأيتي ثبلٙتائة من أىل بدر ما منهم أحد إال كىو ٭تبُّ أف يكفيىو صاحبيو الفتول .
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كقاؿ عبد الرٛتن بن أيب ليلى : أدركتي عشرين كمائة من األنصار من أصحاب رسوؿ اهلل يسأؿ أحدىم عن ا١تسألة فَتدىا إٔب 
 ىذا، كىذا إٔب ىذا حىت ترجع إٔب األكؿ .

 كثَتان ما يقوؿ : ال أدرم ، كلو كتبنا عن مالك ال أدرم ١تؤلنا األلواح .  –أم مالكان  –كىب : ككنت أٝتعو كقاؿ ابن 
 كقاؿ ابن عباس : إذا ترؾ العآب ال أدرم أصيبت مقاتلو .

 كقاؿ الشعيب : ال أدرم نصف العلم .
ما ييسأؿ فيقوؿ : ال أدرم ، ٍب يلتفت فيقوؿ :  كعن عقبة بن مسلم قاؿ : صحبت ابن عمر أربعةن كثبلثُت شهران فكاف كثَتان 

 أتدرم ما يريدكف ىؤالء ؟ يريدكف أف ٬تعلوا ظهورنا جسران إٔب جهنم .
 قاؿ ابن عيينة : أجسر الناس على الفتيا أقلهم علمان .

 كقاؿ مالك : ما أفتيت حىت شهد ٕب سبعوف من أىل ا١تدينة .
و بغَت علم ُب الفتيا كالقضاء كجعلو من أعظم احملرمات بل جعلو ُب ا١ترتبة العليا قاؿ اهلل قاؿ ابن القيم : كقد حـر اهلل القوؿ علي

ًبًو سيٍلطىانان كىأىف تػىقيوليوٍا رًكيوٍا بًالٌلًو مىا ٓبٍى يػينػىزٍّْؿ قيٍل ًإ٪تَّىا حىرَّـى رىيبّْى اٍلفىوىاًحشى مىا ظىهىرى ًمنػٍهىا كىمىا بىطىنى كىاإًلٍٍبى كىاٍلبػىٍغيى ًبغىٍَتً اٟتٍىقّْ كىأىف تيشٍ تعأب )
 ( . عىلىى الٌلًو مىا الى تػىٍعلىميوفى 

 كقيل : ينبغي للعآب أف يورث أصحابو ال أدرم لكثرة ما يقو٢تا .
قاؿ ابن ٚتاعة : كاعلم أف قوؿ ) ال أدرم ( ال يضع من قدر العآب كما يظنو بعض اٞتهلة ، بل ىي رفعة لو ، ألنو دليل على 

 لى كرعو كعلى تقواه كعلى طهارة قلبو ، إ٪تا يأنف من قوؿ ) ال أدرم ( من ضعفت ديانتو كقلت معرفتو .عظم ٤تلو كع
 كقد أدب اهلل العلماء بقصة موسى مع ا٠تضر حيث ٓب يرد موسى العلم إٔب اهلل تعأب ١تا سئل: ىل أحد ُب األرض أعلم منك؟

 إجابة السائل بأكثر ٦تا سأؿ .  اٟتديث دليل على -ُْ
١تا أجاب السائل عن الساعة ؟ ّتواب جامع  ما ا١تسؤكؿ عنها بأعلم من السائل ، ٓب يكتف بذلك كإ٪تا زاده أف  فإف النيب 

يىاًف ، ًُب ٜتىٍسو إًلًبًل اٍلبػيٍهمي بُت لو بعض أماراهتا ، فقاؿ : كىسىأيٍخربيؾى عىٍن أىٍشرىاًطهىا ًإذىا كىلىدىٍت األىمىةي رىبَّتهىا ، كىًإذىا تىطىاكىؿى ريعىاةي ا ُب اٍلبػينػٍ
 ) ًإفَّ اللَّوى ًعٍندىهي ًعٍلمي السَّاعىة ( . ال يػىٍعلىميهينَّ ًإالَّ اللَّوي "، ٍبيَّ تىبل النَّيبُّ 

 اٟتديث دليل على أنو ال يدرم أحد مىت الساعة ، كقد استأثر اهلل بعلمها ، فلم يطلع على ذلك ملكان مقربان كال نبيان مرسبلن. -ُٓ

تعأب ) يسألونك عن الساعة قل إ٪تا علمها عند ريب ال ٬تليها لوقتها إال ىو ثقلت ُب السموات كاألرض ال تأتيكم إال بغتة  قاؿ
 يسألونك كأنك حفي عنها قل إ٪تا علمها عند اهلل ( .

 كقاؿ تعأب ) يسألونك عن الساعة أياف مرساىا . فيم أنت من ذكراىا . إٔب ربك منتهاىا ( .
 : أم ليس علمها إليك، كال إٔب أحد من ا٠تلق، بل مردىا كمرجعها إٔب اهلل، فهو الذم يعلم كقتها على التعيُت(.كثير  قاؿ ابن

ابػيهيٍم كىىيٍم ُب غىٍفلىةو ميٍعرًضيوفى قاؿ تعأب ) لكن ىي قريبة :   ( . اقٍػتػىرىبى لًلنَّاًس ًحسى
 كقاؿ تعأب )  اقًتبت الساعة كانشق القمر ( .
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 للساعة عبلمات تدؿ على قرّٔا .أف  -ُٔ
 كعبلمات الساعة تنقسم إٔب قسمُت :

 أشراط صغرل .
كىي اليت تتقدـ الساعة بأزماف متطاكلة ، كتكوف من نوع ا١تعتاد ، كقبض العلم ، كظهور اٞتهل ، كشرب ا٠تمر ، كالتطاكؿ ُب 

 البنياف .
 أشراط كبرل .

، كتكوف غَت معتادة الوقوع ، كظهور الدجاؿ ، كنزكؿ عيسى ، كخركج يأجوج  كىي األمور العظاـ اليت تظهر قرب قياـ الساعة
 كمأجوج ، كطلوع الشمس من مغرّٔا .

 ( اختلف ُب معناىا ؟ أىٍف تىًلدى اأٍلىمىةي رىبػَّتػىهىاقولو ) -ُٕ
: جاء ُب ركاية : رّٔا ، كُب أخرل : بعلها ، قاؿ األكثركف من العلماء : ىو إخبار عن كثرة السرارم كأكالدىن ،  قاؿ النوكم

 فإف كلدىا من سيدىا ٔتنزلة سيدىا .
، كقيل : أف كىذا أقول األقواؿ : أف يكثر التسرم ) اٗتاذ اإلماء ( فيكوف كلد األمىة من سيدىا ٔتنزلة سيدىا لشرفو بأبيو 

 تستخدـ األـ كاألمىة كرجحو اٟتافظ ابن حجر .
 ىاتين العالمتين فقط ؟ فائدة : اختلف لما خص النبي 

 قيل : ألهنما من أكؿ ما يظهر ُب الناس .
 كقيل : ٖتذيران للحاضرين .

 كقيل : ألف البلية تقع ّٔما فيتسع ىذا األمر ُب ا٠تلق .
يىاًف  اٍلبػيٍهمي ًُب كىًإذىا تىطىاكىؿى ريعىاةي اإًلًبًل قولو )  -ُٖ كىأىٍف تػىرىل اٟتٍيفىاةى اٍلعيرىاةى اٍلعىالىةى رًعىاءى الشَّاًء جاء عند مسلم من حديث عمر )  (اٍلبػينػٍ

يىافً   ( .يػىتىطىاكىليوفى ُب اٍلبػينػٍ
( ٚتع عائل ، كىو  ) العالة( ٚتع عار ، كىو من ال ثياب على جسده . العراة( ٚتع حاؼ ، كىو من ال نعل لو ُب رجليو )  ) الحفاة
( ٚتع راع ، كىو اٟتافظ ، كالشاء : ٚتع شاة ، كىي كاحدة الضأف ، كإ٪تا خص رعاء الشاء بالذكر ألهنم أضعف رعاء الشاء الفقَت ) 

 أىل البادية كقد جاء ُب حديث أيب ىريرة ) إذا رأيت الرعاء البهم ( كعند البخارم ) كإذا تطاكؿ اإلبل البهم ( .
:  ا١تقصود اإلخبار عن تبدؿ اٟتاؿ ، فاستؤب أىل البادية على األمر ، ك٘تلكوا الببلد بالقهر ، فتكثر أموا٢تم  قاؿ القرطبي

كتنصرؼ ٫تومهم إٔب تشييد البنياف كالتفاخر بو ، كقد شاىدنا ذلك ُب ىذه األزماف .فمن عبلمات الساعة : أم يتفاخركف ُب 
قيامة أف ترل أىل البادية ٦تن ليس ٢تم لباس كال نعل بل كانوا رعاء اإلبل كالشاء طوؿ بيوهتم كرفعتها ، يعٍت من عبلمات ال

 يتوطٌنوف الببلد ، كيتخذكف العقار ، كيبنوف الدكر كالقصور ا١ترتفعة .
 . كاإلحساف تسمى كلها دينان   ) أتاكم يعلمكم دينكم ( فيو أف اإلٯتاف كاإلسبلـ قولو  -ُٗ

 يث يصلح أف يقاؿ لو أـ السنة ، ١تا تضمنو من ٚتل علم السنة .: ىذا اٟتد فائدة : قاؿ القرطبي
 أف العآب قد ينتقل با١تسؤكؿ إٔب ما ينفعو ، ألنو سألو عن الساعة ، فأخربه بأشراطها . -َِ

 إثبات لقاء ا١تؤمنُت لرّٔم يـو القيامة . -ُِ
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 باب  -ّٖ
قيصيوفى ، فػىزىعىٍمتى أىنػَّهيٍم  يأىٍخبػىرىنً ) عىٍبدى اللًَّو ٍبنى عىبَّاسو قىاؿى عن  -ُٓ ـٍ يػىنػٍ أىبيو سيٍفيىافى أىفَّ ًىرىٍقلى قىاؿى لىوي سىأىٍلتيكى ىىٍل يىزًيديكفى أى

أىٍف الى ، كىكىذىًلكى  ًفيًو ، فػىزىعىٍمتى يىزًيديكفى ، كىكىذىًلكى اإًليمىافي حىتَّى يىًتمَّ . كىسىأىٍلتيكى ىىٍل يػىٍرتىدُّ أىحىده سىٍخطىةن ًلًديًنًو بػىٍعدى أىٍف يىٍدخيلى 
 ( .اإًليمىافي ًحينى تيخىاًلطي بىشىاشىتيوي اٍلقيليوبى ، الى يىٍسخىطيوي أىحىده 

---------- 
 كىسىأىٍلتيكى ىىٍل يػىٍرتىدُّ أىحىده سىٍخطىةن ًلًديًنًو بػىٍعدى أىٍف يىٍدخيلى ًفيوً اٟتديث تقدـ شرحو : كىو دليل على أف اإلٯتاف يسمى دينان لقولو ) -ُ

 ( . كىكىذىًلكى اإًلٯتىافي ... 
فإف قيل : ال حجة فيو ، ألنو منقوؿ عن ىرقل ؟ فاٞتواب : أنو ما قالو من ًقبل اجتهاده ، كإ٪تا أخرب بو عن استقرائو من كتب 

 األنبياء .
 أف اإلٯتاف إذا خالط القلب كذاؽ طعمو فإنو ال يرتد صاحبو غالبان .-ِ
 حديث ) ثبلث من كن فيو كجد ّٔن حبلكة اإلٯتاف .. ( .أف لئلٯتاف حبلكة ، ككما تقدـ  -ّ
 اٟترص على معرفة األسباب اليت ٕتلب حبلكة اإلٯتاف كتزيده .-ْ

 . باب فضل من استبرأ لدينو -ّٗ
نػىهيمىا ميشىبػَّهىاته الى  )يػىقيوؿي  سىًمٍعتي رىسيوؿى اللًَّو قاؿ : النػٍُّعمىاف ٍبنى بىًشيرو عن  - ِٓ ـي بػىيّْنه ، كىبػىيػٍ اٍلحىالىؿي بػىيّْنه كىاٍلحىرىا

رىأى ًلًديًًنًو كىًعٍرًضًو ، كىمىٍن كىقىعى ًفى الشُّ  بػَّهىاًت اٍستىبػٍ ًثيره ًمنى النَّاًس ، فىمىًن اتػَّقىى اٍلميشى بػيهىاًت كىرىاعو يػىٍرعىى حىٍوؿى اٍلًحمىى ، يػىٍعلىميهىا كى
سىًد ميٍضغىةن ًإذىا صىلىحىٍت وىاًقعىوي . أىالى كىًإفَّ ًلكيلّْ مىًلكو ًحمنى ، أىالى ًإفَّ ًحمىى اللًَّو ًفى أىٍرًضًو مىحىارًميوي ، أىالى كىًإفَّ ًفى اٍلجى ييوًشكي أىٍف يػي 

 ب ( .صىلىحى اٍلجىسىدي كيلُّوي ، كىًإذىا فىسىدىٍت فىسىدى اٍلجىسىدي كيلُّوي . أىالى كىًىىى اٍلقىلٍ 
 [ . ُٗٗٓلم : ] مس

---------- 
 ( ظاىر . بٌين) 
 ( ٚتع مشتبو ، كىي ا١تشكل ١تا فيو من عدـ الوضوح ُب اٟتل أك اٟترمة .مشتبهات  ) 
 ( ال يعلم حكمها . ال يعلمهن)  
 ( ابتعد عنها . اتقى الشبهات)  
 ( أم عن النقص .لدينو )  
 ) اٟتمىى (  احملمي . 
 . ( أم تأكل ماشيتو منو يرتع)  
 ( ا١تعاصي . محارمو)
 قسم النيب عليو الصبلة كالسبلـ األمور إٔب ثبلثة أقساـ : -ُ

 : حبلؿ كاضح ال ٮتفى حلو ، كأكل ا٠تبز ، كا١تشي . القسم األكؿ
 : حراـ كاضح ،كا٠تمر كالزنا كالغيبة . القسم الثاني

 : مشتبو : يعٍت ليست بواضحة اٟتل أك اٟترمة . القسم الثالث
 يعرفها كثَت من الناس ، أما العلماء فيعرفوف حكمها بنص أك قياس .فهذه ال 
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قاؿ ابن رجب : معٌت اٟتديث : أف اٟتبلؿ احملض بٌُت ال اشتباه فيو ، ككذلك اٟتراـ احملض ، كلكن بُت األمرين أمور تشتبو على  
تبو عليهم ذلك ، كيعلموف من أٌم القسمُت كثَت من الناس ، ىل ىي من اٟتبلؿ أـ من اٟتراـ ؟ أما الراسخوف ُب العلم فبل تش

 ىي .
ُب ا١تشتبهات )ال يعلمهن كثَت من الناس( دليل على أف من الناس من يعلمها ، كإ٪تا ىي مشتبهة على من ٓب يعرفها،  فقولو 

 كليست مشتبهة ُب نفس األمر .
 ىذا األمر ا١تشتبو فيو . اٟتديث دليل على أف من اشتبو عليو أمر من األمور فاألفضل كاألكمل أف يتقي -ِ

 ألف ذلك أسلم لدينو كعرضو .
 كمعٌت ) استربأ ( أم : طلب الرباءة لدينو من النقص ، كلعرضو من الشٍُت .

 اٟتديث قٌسم الناس ُب األمور ا١تشتبهة إٔب قسمُت : -ّ
 : من يتقي ىذه الشبهات ، الشتباىها عليو ، فهذا قد استربأ لدينو كعرضو . األكؿ

 أنو قد كقع ُب اٟتراـ . من يقع ُب الشبهات مع كوهنا مشتبهة عنده ، فهذا قد أخرب النيب  : كالثاني
 اٟتديث دليل على أف من ارتكب الشبهات ، فقد عرضو نفسو للقدح فيو كالطعن . -ْ

 كما قاؿ بعض السلف : من عٌرض نفسو للتهم ، فبل يلومن من أساء الظن بو .
كىو براءة دينو كعرضو من  –رباءن لدينو كعرضو ، فقد سًلم ( كا١تعٌت : أنو يًتكها ّٔذا القصد كعند الًتمذم ) فمن تركها ، است

 ال لغرض آخر فاسد من رياء ك٨توه . –النقص 
 اٟتديث دليل على أف طلب الرباءة للعرض ٦تدكح كطلب الرباءة للدين . -ٓ

 عليو من اإلٍب ، كاف ١تا استباف أترؾ ( . كقد جاء ُب ركاية ُب الصحيحُت ُب ىذا اٟتديث ) فمن ترؾ ما يشػتبو
 يعٍت : أف من ترؾ اإلٍب مع اشتباىو عليو ، كعدـ ٖتققو ، فهو أكٔب بًتكو إذا استباف لو أنو إٍب .

) كمن كقع ُب الشبهات ( جاء ُب مسلم ) كمن كقع ُب الشبهات كقع ُب اٟتراـ ( كقد اختلف العلماء ُب معٌت  قولو  -ٔ
 الشبهات كقع ُب اٟتراـ ( على قولُت : )من كقع ُب قولو 

 ح .ارتكابو اٟتراـ الذم يعتقد أنو حراـ بالتدرج كالتسام يكوف ارتكابو للشبهة مع اعتقاده أهنا شبهة ذريعة إٔب أف ؿ :األك 
 ف( .يواقع ما استبا من اجًتأ على ما يشك فيو من اإلٍب أك شك أف) ك الصحيحُت  كيعضد ىذا ا١تعٌت ما ركم ُب 

يدرم أىو حبلؿ أك حراـ، فإنو ال يأمن أف يكوف حرامان ُب نفس  أف من أقدـ على ما ىو مشتبو عنده ال ي :كالمعنى الثان
 ـ .كىو ال يدرم أنو حرا األمر، فيصادؼ اٟتراـ

ع ُب كاف أنزه لدينو كعرضو، كمن كق  –أم ا١تشتبهات  – كيعضد ىذا ما ُب ركاية ابن عمر للحديث، كفيو: )فمن اتقاىا 
 اـ( .اٟتر  الشبهات أكشك أف يقع ُب

الذم يقع ُب الشبهات بالراعي يرعى بغنمو كإبلو حوؿ اٟتمى ، أم حوؿ ا١تكاف احملمي ، يوشك كيقرب أف  شبو النيب  -ٕ
يقع فيو ، ألف البهائم إذا رأت األرض احملمية ٥تضرة ٦تلوءة من العشب فسوؼ تدخل ىذه القطعة احملمية ، كذلك 

 نها .ا١تشتبهات إذا حاـ حو٢تا العبد فإنو يصعب عليو أف ٯتنع نفسو ع

 اٟتديث دليل على أف من أسباب النجاة من الوقوع ُب اٟتراـ الورع كاالبتعػاد عن الشبهات . -ٖ

 قاؿ أبو الدرداء :  ٘تاـ التقول أف يتقي العبد ربػػو ، حىت يتقيو من مثقاؿ ذرة .
 باٟتراـ .كقاؿ اٟتسن البصرم : ما زالت التقول با١تتقُت حىت تركوا كثَتان من اٟتبلؿ ٥تافة الوقوع 
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 كقاؿ الثورم : إ٪تا ٝتوا متقُت ، ألهنم اتقػػوا ما ال يتقى .

 حكمة اهلل ُب ذكر ا١تشتبهات حىت يتبُت من كاف حريصان على طلب العلم كمن ليس ْتريص . -ٗ
 أنو ال ٯتكن أف يكوف ُب الشريعة ما ال يعلمػػو الناس كلهم . -َُ

 ا ا١تعا٘ب ا١تعقولة .بضرب األمثاؿ احملسوسة ليتبُت ّٔ حسن تعليم النيب  -ُُ

اٟتديث دليل على أنو ٬تب على اإلنساف أف يهتم بقلبػػو ، ألف مدار الصبلح كالفساد عليو ، فإذا صلح صلح سائر اٞتسد  -ُِ
 كإذا فسد فسد سائر اٞتسد .

 يو .قاؿ ابن حجر : كفيو تنبيو على تعظيم قدر القلب ، كاٟتث على صبلحو ، كاإلشارة إٔب أف لطيب الكسب أثران ف
 . كصبلح القلب يكوف باستقامة على طاعة اهلل 
 : قاؿ ابن القيم : استقامة القلب بشيئُت 

: أف تكوف ٤تبة اهلل تعأب تتقدـ عنده على ٚتيع احملاب ، فإذا تعارض حب اهلل كحب غَته ، سبق حب اهلل حب ما  أحدىما
           سواه ، كما أسهل ىذا بالدعول ، كما أصعبو بالفعل .            

 تعظيم األمر كالنهي ، كىو ناشئ عن تعظيم اآلمر كالناىي .                              الثانية : 
: رعاية أكقاهتا كحدكدىا ، كالتفتيش على أركاهنا ككاجباهتا ككما٢تا ، كاٟترص على ٖتسينها كفعلها ُب  فعالمة تعظيم األكامر

 ا ، كاٟتزف كالكآبػة كاألسف عند فوت حق من حقوقها .أكقاهتا كا١تسارعة إليها عند كجؤّ
 اٟترص على التباعد من مظاهنا كأسبأّا كما يدعو إليها ، ك٣تانبة كل كسيلة تقرب منها .كعالمات تعظيم المناىي  : 

 كأف يغضب هلل عز كجل إذا انتهكت ٤تارمو ، كأف ٬تد ُب قلبو حزنان ككسرة إذا عصى اهلل ُب أرضو .
 ] الوابل الصيب [ .يسًتسل مع الرخصة إٔب حد يكوف صاحبو جافيان غَت مستقيم على ا١تنهج الوسط . كأف ال 

 . ك٬تب دعاء اهلل بإصبلحو كتثبيتو 
 يدعو : يا مقلب القلوب ثبت قليب على طاعتك . فقد كاف 

 : ال ، كمقلب القلوب . ككاف قسم النيب 
                              . كتتفاضل األعماؿ عند اهلل بتفاضل ما ُب القلوب من اإلٯتاف كاإلخبلص كاحملبة كتوابعها 
 . كينبغي التحذير من التساىل ُب أمر القلب 

 : ) إف القلوب بُت إصبعُت من أصابع الرٛتن يقلبها كيف يشاء ( ركاه مسلم . قاؿ 
  القلب السليم .كال ينفع يـو القيامة إال 

 قاؿ تعأب ) يـو ال ينفع ماؿ كال بنوف إال من أتى اهلل بقلب سليم ( .
 القلب السليم : ىو السآب من الشرؾ كالبدعة كاآلفات كا١تكركىات ، كليس فيو إال ٤تبة اهلل كخشيتو .

 . كينبغي الدعاء بسبلمة القلب 
 ركاه أٛتد . يقوؿ ) اللهم إ٘ب أسألك قلبان سليمان .. ( فقد كاف 

 . كأىم سبب ٟتياة القلب االستجابة هلل كلرسولو 
 قاؿ تعأب ) يا أيها الذين آمنوا استجيبوا هلل كللرسوؿ إذا دعاكم ١تا ٭تييكم كاعلموا أف اهلل ٭توؿ بُت ا١ترء كقلبو ( .

 من أسباب لُت القلب ذكر اهلل . -ُّ

 قاؿ تعأب ) أال بذكر اهلل تطمئن القلوب ( .
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 لُت القلب العطف على ا١تسكُت .كمن أسباب  -ُْ
: )إذا أحببت أف يلُت قلبك فامسح راس اليتيم كأطعم  يشكو قسوة قلبو ؟ فقاؿ لو الرسوؿ  فقد جاء رجل إٔب النيب 

 ا١تسكُت( ركاه أٛتد .
 كمن أسباب رقة القلب زيارة ا١تقابر . -ُٓ

 ، كترؽ القلب ( ركاه أٛتد . : ) كنت هنيتكم عن زيارة القبور فزكركىا فإهنا تذكر اآلخرة قاؿ 
 التحذير من قسوة القلب . -ُٔ

 قاؿ تعأب : ) فويل للقاسيػػة قلؤّم من ذكر اهلل ( .
 قاؿ بعض السلف : خصلتنا تقسياف القلب : كثرة الكبلـ ، ككثرة األكل .

 كقاؿ بعضهم : البدف إذا عرم رؽ ، ككذلك القلب إذا قلت خطاياه أسرعت دمعتو .
 : مفسدات القلب : كثرة النـو ، كالتمٍت ، كالتعلق بغَت اهلل ، كالشبػػع ، كا١تناـ . قاؿ ابن القيم

كقاؿ بعض العلماء : صبلح القلب ٓتمسة أشياء : قراءة القرآف بتدبر ، كخبلء البطن ، كقياـ الليل ، كالتضرع بالسحر ، 
 ك٣تالسة الصاٟتُت ، كأكل اٟتبلؿ .

 فضل العلم كالرسوخ فيو . -ُٕ
 احملاـر ىي ٛتى اهلل ُب األرض .أف  -ُٖ
 كفيو اإلشارة إٔب احملافظة على أمور الدين كمراعاة ا١تركءة . -ُٗ
 أف ا١تشبهات كالدخوؿ فيها يكوف ٢تا تأثَتان على القلوب . -َِ
 كفيو دليل لقاعدة سد الذرائع . -ُِ

 باب أداء الخمس من اإليماف -َْ
حىتَّى أىٍجعىلى لىكى سىٍهمان ًمٍن  معىلىى سىرًيرًًه فػىقىاؿى أىًقٍم ًعٍندً  يعى اٍبًن عىبَّاسو ، ييٍجًلسينً كيٍنتي أىقٍػعيدي مى ) عىٍن أىًبى جىٍمرىةى قىاؿى  - ّٓ
قىاليوا رىبًيعىةي . « .  مىًن اٍلقىٍوـي أىٍك مىًن اٍلوىٍفدي » قىاؿى  ، فىأىقىٍمتي مىعىوي شىٍهرىٍيًن ، ثيمَّ قىاؿى ًإفَّ كىٍفدى عىٍبًد اٍلقىٍيًس لىمَّا أىتػىويا النًَّبىَّ  يمىالً 

رى خىزىايىا كىالى نىدىامىى  -أىٍك بًاٍلوىٍفًد  -مىٍرحىبان بًاٍلقىٍوـً » قىاؿى  فػىقىاليوا يىا رىسيوؿى اللًَّو ، ًإنَّا الى نىٍستىًطيعي أىٍف نىٍأتًيىكى ًإالَّ ًفى شىٍهًر « . غىيػٍ
ا اٍلحىىُّ ًمنٍ  نىكى ىىذى نػىنىا كىبػىيػٍ كيفَّاًر ميضىرى ، فىميٍرنىا بًأىٍمرو فىٍصلو ، نيٍخًبٍر ًبًو مىٍن كىرىاءىنىا ، كىنىٍدخيٍل ًبًو اٍلجىنَّةى . كىسىأىليوهي عىًن   اٍلحىرىاـً ، كىبػىيػٍ

قىاليوا « . فى مىا اإًليمىافي بًاللًَّو كىٍحدىهي أىتىٍدريك » األىٍشرًبىًة . فىأىمىرىىيٍم بًأىٍربىعو ، كىنػىهىاىيٍم عىٍن أىٍربىعو ، أىمىرىىيٍم بًاإًليمىاًف بًاللًَّو كىٍحدىهي . قىاؿى 
ًإيتىاءي الزَّكىاًة ،  :اللَّوي كىرىسيوليوي أىٍعلىمي . قىاؿى  ـي الصَّالىًة ، كى ًإقىا ـي رىمىضىافى ، شىهىادىةي أىٍف الى ًإلىوى ًإالَّ اللَّوي كىأىفَّ ميحىمَّدان رىسيوؿي اللًَّو ، كى كىًصيىا

ٍنتىًم كىالدُّبَّاًء كىالنًَّقيًر كىاٍلميزىفًَّت . كىريبَّمىا قىاؿى اٍلميقىيًَّر . كىقىاؿى « . ٍلمىٍغنىًم اٍلخيميسى كىأىٍف تػيٍعطيوا ًمنى ا  :كىنػىهىاىيٍم عىٍن أىٍربىعو عىًن اٍلحى
 ( .اٍحفىظيوىينَّ كىأىٍخًبريكا ًبًهنَّ مىٍن كىرىاءىكيٍم 

 [ . ُٕ :] ـ 
--------- 
 ( ىو نصر بن عمراف بن عصاـ ، مشهور بكنيتو ، ثقة ثبت . ) عن أبي جمرة

قاؿ النوكم : الًتٚتة التعبَت عن لغة بلغة ، ٍب قيل : إنو كاف (  كنت أترجم)  كُب الركاية األخرل( كيٍنتي أىقٍػعيدي مىعى اٍبًن عىبَّاسو ) 
عمرك ابن الصبلح : كعندم أنو كاف يبلغ كبلـ ابن يتكلم بالفارسية ، فكاف يًتجم البن عباس عمن يتكلم ّٔا ، قاؿ الشيخ أبو 

 عباس إٔب من خفي عليو من الناس ، إما لزحاـ منع من ٝتاعو فأٝتعهم كإما الختصار منع من فهمو فأفهمهم أك ٨تو ذلك .



 116 

عىٍن أىىًب ٚتىٍرىةى قىاؿى  مسلم ) فقد جاء عند (سبب قوؿ ابن عباس ىذا )أف امرأة جاءتو تسألو عن اٞتر( قىاؿى ًإفَّ كىٍفدى عىٍبًد اٍلقىٍيسً )
 ...(. أىتػىٍوا رىسيوؿى اللًَّو اٍبًن عىبَّاسو كىبػىٍُتى النَّاًس فىأىتػىٍتوي اٍمرىأىةه تىٍسأىليوي عىٍن نىًبيًذ اٞتٍىرّْ فػىقىاؿى ًإفَّ كىٍفدى عىٍبًد اٍلقىٍيًس  مكيٍنتي أيتػىٍرًجمي بػىٍُتى يىدى 

 ، كفيو التعبَت عن البعض بالكل ، ألهنم بعض ربيعة .أم ٨تن ربيعة  (قىاليوا رىبًيعىةي ) 
 معناه صادفتى رحبان كسعة .(  مىٍرحىبان ) 
 ( الوفد اٞتماعة ا١تختارة من القـو ، ليتقدموىم إٔب ليقي العظماء . بًاٍلوىٍفدً ) 
رى خىزىايىا )    قاؿ ُب الفتح : ا٠تزياف الذم أصابو خزم .( غىيػٍ

ـً ًإالَّ ًفى شىٍهًر )  ( ا١تراد بو جنس األشهر اٟتيرـي ، كىي أربعة أشهر ، كما نص عليو القرآف العزيز ، كيؤيده ركاية ) إال ُب  اٍلحىرىا
 أشهر اٟتـر ( كركاية ) إال ُب كل شهر حراـ ( ، كاألشهر اٟتـر ىي : ذك القعدة ، كذك اٟتجة ، ك٤تـر ، كرجب .

ا اٍلحىىُّ مً )  نىكى ىىذى نػىنىا كىبػىيػٍ كُب الركاية األخرل ) كقد حالٍت بيننا كبينك كفار مضر ، فبل ٩تليص إليك إال ُب ( ٍن كيفَّاًر ميضىرى كىبػىيػٍ
شهر اٟتراـ ( أم : ال نقدر على الوصوؿ إليك خوفان من أعدائنا الكفار ، إال ُب الشهر اٟتراـ ، فإهنم ال يتعرضوف لنا ، كما  

كامتناعهم من القتاؿ فيو ، كفيو دليل على تقدـ إسبلـ عبد القيس على قبائل كانت عادة العرب ، من تعظيم األشهر اٟتـر ، 
 مضر الذين كانوا بينهم كبُت ا١تدينة ، ككانت مساكن عبد القيس بالبحرين كما كاالىا .

 أم : بٌُت كاضح الذم ينفصل بو ا١تراد كال يشكل .( فىميٍرنىا بًأىٍمرو فىٍصلو )  
 : أم تعطوا . كأف تؤدكا

 أم : من الغنيمة .( أىٍف تػيٍعطيوا ًمنى اٍلمىٍغنىًم اٍلخيميسى كى ) 
 ًجرار خضر . كىي ( كىنػىهىاىيٍم عىٍن أىٍربىعو عىًن اٍلحىٍنتىمً )  

 ( بضم الداؿ قاؿ النوكم : ىو القرع اليابس ، أم الوعاء منو . كىالدُّبَّاءً ) 
 اٞتذع ينقر كسطو . كىو( كىالنًَّقيًر ) 
ىو ا١تزٌفت ، كىو ا١تطلي بالقار ، قاؿ النوكم : كأما معٌت النهي عن ىذه األربع فهو أنو هني ( ككىاٍلميزىفًَّت كىريبَّمىا قىاؿى اٍلميقىيًَّر ) 

عن االنتباذ فيها ، كىو أف ٬تعل ُب ا١تاء حبات من ٘تر أك زبيب أك ٨تو٫تا ليحلو كيشرب ، كإ٪تا خصت ىذه بالنهي ألنو يسرع 
اإلسكار فيها ، فيصَت حرامان ٧تسان ، كتبطل ماليتو ، فنهي عنو ١تا فيو من إتبلؼ ا١تاؿ ، كألنو رٔتا شربو بعد إسكاره من ٓب إليو 

قاؿ : كنت هنيتكم عن االنتباذ إال ُب  يطلع عليو ، ٍب إف ىذا النهي كاف ُب أكؿ األمر ٍب نسخ ْتديث بريدة أف النيب 
اء كال تشربوا مسكران ركاه مسلم ، ىذا الذم ذكرناه من كونو منسوخان ىو مذىبنا كمذىب ٚتاىَت األسقية ، فانتبذكا ُب كل كع

 العلماء ، قاؿ ا٠تطايب : القوؿ بالنسخ ىو أصح األقاكيل . 
 اٟتديث دليل على جواز اٗتاذ ا١تًتجم ، كاستعانة العآب ببعض طبلبو لتبليغ العلم .-ُ
 مرحبان ، كقد حدث ىذا من النيب عدة مرات : مشركعية الًتحيب بالقادـ بقولو-ِ

 فقاؿ لفاطمة : مرحبا بابنيت ، كقاؿ ألـ ىانئ : مرحبان بأـ ىانئ ، كقاؿ لعكرمة : مرحبان بالراكب ا١تهاجر .
 اٟتديث دليل على مشركعية سؤاؿ اإلنساف عن القادـ حىت ينزلو منزلتو . -ّ
 ا١تسألة .اٟتديث دليل على تقدٙب االعتذار بُت يدم  -ْ

 اٟتديث دليل على فضل التوحيد كأنو أكؿ الواجبات كأ٫تها . -ٓ

 اٟتديث دليل على كجوب تبليغ العلم . -ٔ

 اٟتديث دليل على أف اإلٯتاف إذا أفرد مًشل اإلسبلـ . -ٕ
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 : عن اإلٯتاف كاإلسبلـ كالتفريق بينهما فقاؿ رٛتو اهلل قاؿ ابن رجب رٛتو اهلل ُب شرح حديث جربيل كسؤالو للنيب 
عىًن  كبُتى حديًث سيؤاؿ جربيلى ] كحديث الباب حيث فسر اإلٯتاف باألعماؿ [ كأما كجوي اٞتمًع بُتى ىذه النُّصوص 

،  اإلسبلـً كاإلٯتاًف، كتفريق النَّيبّْ  بينهما، كإدخالو األعماؿى ُب ميسمَّى اإلسبلـً دكفى ميسمَّى اإلٯتاًف، فإنَّو يتضح بتقريًر أصلو
 :كىو 
نى األٝتاًء ما يكوفي شامبلن ١تسٌمياتو ميتعدّْدةو عندى إفراًده كإطبلقو ، فإذا قرف ذلك االسم بغَته صار داالِّ على بعًض تلك أٌف مً 

جه، فإذا ا١تسمَّياًت، كاالسمي ا١تقركفي بو داؿّّ على باقيها، كىذا كاسم الفقًَت كا١تسكًُت، فإذا أيفردى أحدي٫تا دخل فيو كلُّ مىٍن ىو ٤تتا 
 رف أحدي٫تا باآلخر دؿَّ أحدي االٝتُت على بعًض أنواًع ذكم اٟتاجاًت، كاآلخر على باقيها، فهكذا اسمي اإلسبلـً كاإلٯتاًف: إذا أيفردقي 

يو  علأحدي٫تا ، دخل فيو اآلخر ، كدٌؿ بانفراًده على ما يدؿُّ عليو اآلخري بانفراده ، فإذا قيرًفى بينػىهيما دٌؿ أحدي٫تا على بعض ما يدؿُّ 
 . بانفرادًه ، كدؿَّ اآلخر على الباقي

فىسَّرى اإلٯتافى عند ذكرًه مفردان ُب حديث كفد عبًد القيًس ٔتا فٌسر بو  كيدؿُّ على صحًَّة ذلك أفَّ النَّيبَّ ثم قاؿ رحمو اهلل : 
 اإلٯتافى ، كما ُب " مسند اإلماـ أٛتد ، كفسَّر ُب حديثو آخرى اإلسبلـى ٔتا فٌسر بو  اإلسبلـى ا١تقركفى باإلٯتاًف ُب حديًث جربيلى 

فقاؿ : يا رسوؿ اهلل ، ما اإلسبلـي ؟ قاؿ : )أٍف تيٍسًلمى قلبىكى هلًل ، كأٍف يسلمى  عن عمرك بن عىبسة ، قاؿ : جاءى رجله إٔب النَّيبّْ 
( ، قاؿ: فأم اإلسبلـ أفضلي؟ قاؿ: ) اإلٯتاف ( . قاؿ: كما اإلٯتاف؟ قاؿ: ) أٍف تػيٍؤًمنى باهلًل، كمبلئكتو  ا١تسلموفى ًمٍن ًلسىاًنكى كيىدؾى

جير  ، ككيتبًو ، كريسًلو ، كالبعًث بعدى ا١توًت ( . قاؿ : فأمُّ اإلٯتاًف أفضلي ؟ قاؿ : ) ا٢ًتٍجرىةي ( . قاؿ : فما ا٢تجرةي ؟ قاؿ : ) أف هتى
 اإلٯتافى أفضلى اإلسبلـً ، كأدخلى فيو األعماؿى .  السُّوءى ( ، قاؿ : فأمُّ ا٢ًتٍجرًة أفضلي ؟ قاؿ : ) اٞتهاد ( . فجعل النَّيبُّ 

 كّٔذا التَّفصيل يظهري ٖتقيقي القوًؿ ُب مسألًة اإلسبلـً كاإلٯتاًف : ىل ٫تا كاحده ، أك ٫تا ٥تتلفاف ؟
 جواز قوؿ رمضاف من غَت إضافة كلمة شهر . -ٖ
 مشركعية السؤاؿ عن األسباب اليت تدخل اٞتنة . -ٗ

 ن .اٟترص على نفع اآلخري -َُ

 فضل ابن عباس كمكانتو من العلم . -ُُ

 مشركعية الرحلة ُب طلب العلم . -ُِ

بػُّهيمىا اللَّوي اٍٟتًٍلمي كىاألىنىاةي  :ًلؤلىشىجّْ أىشىجّْ عىٍبًد اٍلقىٍيًس  كىقىاؿى رىسيوؿي اللًَّو ) جاء ُب ركاية مسلم  -ُّ  ( . ًإفَّ ًفيكى خىٍصلىتػىٍُتً ٭تًي
 كُب ىذه القطعة من الفوئد :

 األشج أشج عبد القيس  ، كفضل اٟتلم كىو ضبط النفس كالطبع عن ىيجاف الغضب .فضل 
لؤلشج ٟتكمتو ، كفضل التأ٘ب كعدـ العجلة . كقد ذكر العلماء أف  كفضل اٟتكمة ُب األمور ، كما سبق ُب سبب مدح النيب

 العجلة مذمومة إال ُب ٜتسة أشياء :
 ، كالصبلة إذا حضرت ، كاٞتنازة إذا حضرت .تعجيل التوبة ، تزكيج البكر ، سداد الدين 

 كّٔذا يعلم أف العجلة مذمومة إال ما كاف من أمر اآلخرة .
 كما قاؿ تعأب ) إهنم كانوا يسارعوف ُب ا٠تَتات ( .

 ) التؤدة ُب كل شيء إال ُب عمل اآلخرة ( ركاه أبو داكد . كقاؿ 
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 ًة كىاٍلًحٍسبىًة كىًلكيلّْ اٍمًرئو مىا نػىوىل باب مىا جىاءى أىفَّ األىٍعمىاؿى بًالنػّْيَّ  -ُْ
 فىدىخىلى ًفيًو اإًليمىافي كىاٍلويضيوءي كىالصَّالىةي 

األىٍعمىاؿي بًالنػّْيًَّة ، كىًلكيلّْ اٍمًرئو مىا نػىوىل ، فىمىٍن كىانىٍت ًىٍجرىتيوي ًإلىى اللًَّو كىرىسيولًًو ، ) قىاؿى  عىٍن عيمىرى أىفَّ رىسيوؿى اللًَّو - ْٓ
نٍػيىا ييًصيبػيهىا ، أىًك اٍمرىأىةو يػىتػىزىكَّجيهىا ، فىهً   ( .ىىاجىرى ًإلىٍيًو ٍجرىتيوي ًإلىى مىا فىًهٍجرىتيوي ًإلىى اللًَّو كىرىسيوًلًو ، كىمىٍن كىانىٍت ًىٍجرىتيوي ًلدي

 [ . َُٕٗ :] ـ 
 ( . ًإذىا أىنٍػفىقى الرَّجيلي عىلىى أىٍىًلًو يىٍحتىًسبػيهىا فػىهيوى لىوي صىدىقىةه  )قىاؿى   يّْ عىٍن أىًبى مىٍسعيودو عىًن النَّبً -ٓٓ
 بلفظ ) إف ا١تسلم ( [ . ََُِ :] ـ 
هىا،  )قىاؿى  فَّ رىسيوؿى اللًَّو عىٍن سىٍعًد ٍبًن أىًبى كىقَّاصو أىنَّوي أىٍخبػىرىهي أى  -ٔٓ ًإنَّكى لىٍن تػيٍنًفقى نػىفىقىةن تػىٍبتىًغى ًبهىا كىٍجوى اللًَّو ًإالَّ أيًجٍرتى عىلىيػٍ

 ( .اٍمرىأىًتكى  يفً  يحىتَّى مىا تىٍجعىلي فً 
 [ . ُِٖٔ :] ـ 

---------- 
يشمل الزكجة كاألقارب ، ك٭تتمل أف ٮتص الزكجة ، أىل الرجل امرأتو ، قاؿ ُب الفتح : ) األىل ( ٭تتمل أف ) على أىلو ( 

 كييلحق ّٔا من عداىا بطريق األكٔب ، ألف الثواب إذا ثبت فيما ىو كاجب ، فثبوتو فيما ليس بواجب أكٔب .
 .أم كاٟتاؿ أنو يقصد ّٔا االحتساب كىو طلب الثواب )كىو يحتسبها ( 

 ة .قأم يثاب عليها كما يثاب على الصد) كانت لو صدقة ( 
 . أم : تطلب ّٔا( نػىفىقىةن تػىٍبتىًغى ًبهىا ) 
 اٟتديث دليل على أ٫تية النية ُب العمل ، كأهنا سبب ُب مضاعفة اٟتسنات . -ُ
 اٟتديث دليل على أنو ينبغي لئلنساف أف ٭تتسب ُب كل عمل عملو النية الصاٟتة ، فإف ا١تباحات تنقلب بالنيات طاعات  -ِ

كىًفيًو: أىفَّ اٍلميبىاح ًإذىا قىصىدى ًبًو كىٍجو اللَّو تػىعىأبى صىارى طىاعىة، شرح حديث ) أيأٌب أحدنا شهوتو ...... (   ُبقاؿ النوكم رٛتو اهلل
ا ًبقىٍولو  كىيػيثىاب عىلىٍيًو، كىقىٍد نػىبَّوى  ٍنسىاف ًىيى ًمٍن أىخىٌص حيظيوظو  عىلىى ىىذى : حىىتَّ اللٍُّقمىة ٕتىٍعىلهىا ُب ًُب ًاٍمرىأىتك. أًلىفَّ زىٍكجىة اإٍلً

ذه اٍلميبىاحىة، كىًإذىا كىضىعى اللٍُّقمىة ُب ًفيهىا فىًإ٪تَّىا يىكيوف ذىًلكى ُب اٍلعىادى  نٍػيىوًيَّة كىشىهىوىاتو كىمىبلى عىبىة كىالٍ الدُّ طىفىة كىالتػَّلىذُّذ بًاٍلميبىاًح، ة ًعٍند اٍلميبلى ميبلى
ا فىأىٍخبػىرى  ، حىصىلى لىوي  فػىهىًذًه اٟتٍىالىة أىبٍػعىد اأٍلىٍشيىاء عىٍن الطَّاعىة كىأيميور اآٍلًخرىة، كىمىعى ىىذى أىنَّوي ًإذىا قىصىدى ًّٔىًذًه اللٍُّقمىة كىٍجو اللَّو تػىعىأبى

، فػىغىٍَت ىىًذًه اٟتٍىالى  ... اأٍلىٍجر ًبذىًلكى  ة أىٍكٔبى ًْتيصيوًؿ اأٍلىٍجر ًإذىا أىرىادى كىٍجو اللَّو تػىعىأبى

مثل: أف يطعم اإلنساف  متعدو، إال إذا كاف فيو نفع أنو عبادة فليس فيو أجر، إذا فعل ا١تباح كٓب ينوً كقاؿ الشيخ ابن عثيمُت : 
٩تبلن فأصاب  ككذلك من زرع حبان أك غرس لو األجر،قد ال يستحضر النية كيكوف  أىلو الذين ٕتب عليو نفقتهم فيطعمهم، فهنا

 .األجر منو طَت أك دابة أك إنساف فإنو يكتب لو

 .قوميت يقوؿ : أحتسب على اهلل نوميت، كما أحتسب على اهلل -رضي اهلل عنهما-كلذلك ابن عباس 
 ت .ك٢تذا قاؿ بعض أىل العلم: عبادات أىل الغفلة عادات، كعادات أىل اليقظة عبادا

 بيٍت انو ا٠تىَت فًإنك ال تزاؿي ٓتَت ما نػىوىٍيتى ا٠تىَت . يىا : قىاؿ عىبدي اللَّو بني اإلمىاـ أٛتد أًلبيو يومنا : أكصٍت يا أبًت فقاؿ
عن أيب مسعود األنصارم ، عن : كقد صحَّ اٟتديث بأفَّ نفقة الرجل على أىلو صدقة ، ففي الصحيحُت قاؿ ابن رجب : 

 نفقةي الرجل على أىلو صدقةه ( . ، قاؿ ) النَّيبّْ 
كُب ركايةو ١تسلم : ) كىو ٭تتسبها ( ، كُب لفظو للبخارم ) إذا أنفقى الرجلي على أىلو كىو ٭تتسبها ، فهو لو صدقة ( ، فدؿ  
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ا يؤجري فيها إذا احتسبها عند اهلل كما ُب حديث سعد بن أيب كقاص ، عن النَّيبّْ  نفقةن  تينًفق قاؿ ) إنَّك لن على أنٌو إ٪تَّ
 . تبتغي ّٔا كجوى اهلل إالَّ أيًجٍرتى عليها ، حىتَّ اللُّقمة ترفعيها إٔب ُب امرأتك (

، قاؿ ) أفضلي الدنانَت ديناره ينفقيو الرَّجيل على عيالًو ، كديناره ينفقو على فرسو  كُب صحيح مسلم عن ثوباف ، عن النَّيبّْ 
لى أصحابو ُب سبيل اهلل ( قاؿ أبو ًقبلبة عند ركاية ىذا اٟتديث : بدأ بالعياؿ ، كأمُّ ُب سبيل اهلل ، كديناره ينفقو الرجل ع

 رجلو أعظمي أجران من رجلو ينفقي على عياؿو لو صغار ييًعفُّهم اهلل بو ، كييغنيهم اهلل بو .
امرأتيك من مالك صدقة ( . كىذا  صدقة ، كإفَّ ما تأكلي  قاؿ ) إفَّ نفقتك على عياًلكى  كفيو أيضان عن سعد ، عن النَّيبّْ 

 قد كرد مقيدان ُب الركاية األخرل بابتغاء كجو اهلل .
قاؿ ) دينار أنفقتىو ُب سبيل اهلل ، كدينار أنفقتو ُب رقبة ، كدينار تصدَّقت  كُب صحيح مسلم  عن أيب ىريرة ، عن النَّيبّْ  
 . أىلك ( يناري الذم أنفقتو علىعلى مسكُتو ، كديناره أنفقتو على أىلك ، أفضليها الدّْ  بو

قاؿ ) ما أىٍطعىٍمتى نفسىك ، فهو لك صدقة ، كما  يكرب ، عن النَّيبّْ  كخرَّج اإلماـ أٛتد من حديث ا١تقداـ بن معد
 ( .أطعمت كلدؾى ، فهو لك صدقة ، كما أطعمت زكجتك ، فهو لك صدقة ، كما أطعمت خادمىك ، فهو لك صدقة 

 يثي كثَتة يطوؿ ذكرىا .كُب ىذا ا١تعٌت أحاد
قاؿ ) ما ًمٍن مسلمو يىغرسي غىٍرسان، أك يزرعي زرعان ، فيأكلي منو إنسافه ، أك طَته ، أك  كُب الصحيحُت  عن أنس ، عن النَّيبّْ 

 . دابَّةه، إال كاف لو صدقةه (
ما أكلى منو لو صدقة ، كما سيًرؽى منو قاؿ ) ما من مسلمو يغرسي غىٍرسان إال كاف  كُب صحيح مسلم عن جابر ، عن النَّيبّْ 

كُب ، ده إال كاف لو صدقة ( ػو لو صدقة ، كما أكلًت الطََّت فهو لو صدقةه ، كال يرزؤيه أحػلو صدقة ، كما أىكىلى السَّبعي منو فه
 ركايةو لو أيضان ) فيأكل منو إنسافه ، كال دابةه ، كال طائره إالَّ كاف لو صدقة إٔب يـو القيامة ( .

كظاىر ىذه األحاديث كٌلها يدؿُّ على أفَّ ىذه األشياء تكوفي صدقة ييثاب عليها الزارعي كالغارسي ك٨تو٫تا من غَت قصدو كال 
) أرأيت لو كضعها ُب اٟتراـ ، أكاف عليو ًكٍزره ؟ فكذلك إذا كضعها ُب اٟتبلؿ كاف لو أجره (  نيةو، ككذلك قوؿي النَّيبّْ 

 .ألىلو كالزَّارع ُب األرض الذم ٭ترث األرض كيبذر فيها اًضعبيػيٍؤجىري ُب إتياف أىلو من غَت نيَّةو ، فإفَّ ا١ت يدؿُّ بظاىره على أنَّو
 .كقد ذىب إٔب ىذا طائفةه من العلماء ، كماؿ إليو أبو ٤تمد بن قتيبة ُب األكل كالشُّرب كاٞتماع 

 . يءو حىتَّ ُب اللُّقمة يرفعها إٔب فيو (إفَّ ا١تؤمنى ليؤجىري ُب كلّْ ش)  كاستدؿ بقوؿ النَّيبّْ 
ا ا١تعركؼ قوؿي النَّيبّْ فظ الذم استدؿَّ بو غَتي معركؼكىذا اللَّ  ا كجوى اهلًل إال أيًجرتى إنَّكى لن تينًفقى نفقةن تبتغي ّٔ) لسعد ، إ٪تَّ

 ، كاهلل أعلم .فتحمل األحاديثي ا١تطلقة عليو، ، كىو مقيَّده بإخبلص النية هلل اللُّقمة ترفعها إٔب ُب امرأتك(، حىتَّ عليها
 كجوب نفقة الرجل على زكجتو . -ّ
 فإهنا تسمى صدقة . –مع كجوبو  –أف ما ينفقو الرجل على زكجتو  -ْ
أف ثواب الصدقة ٭تصل بالنفقة الواجبة ، فمن أنفق على أىلو من غَت احتساب ٓب ٭تصل لو ثواب الصدقة ، كإف سقط عنو  -ٓ

 الوجوب .
 أف اإلنساف ال يستحقر من األعماؿ شيئان . -ٓ
 أنو رب عمل صغَت تكربه النية ، كرب عمل كبَت تصغره النية . -ٔ
 إثبات الوجو هلل إثباتان يليق ّتبللو من غَت ٖتريف كال تعطيل ، كمن غَت ٘تثيل كال تشبيو .-ٕ
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 ( الدّْيني النًَّصيحىةي ًللًَّو كىًلرىسيوًلًو كىألىئًمًَّة اٍلميٍسًلًمينى كىعىامًَّتًهٍم  )  يّْ باب قػىٍوًؿ النَّبً -ِْ
ًإيتىاًء الزَّكىاًة ، كىالنُّصٍ ػعىلىى ًإقى  بىايػىٍعتي رىسيوؿى اللًَّو ) عىٍن جىرًيًر ٍبًن عىٍبًد اللًَّو قىاؿى  -ٕٓ  ( ًح ًلكيلّْ ميٍسًلمو ػاـً الصَّالىًة ، كى

 [ . ٔٓ] ـ / 
---------- 

 ( البجلي ، صحايب جليل . عىٍن جىرًيًر ٍبًن عىٍبًد اللَّوً ) 
 أم : عاىدت كعاقدت .(  بىايػىٍعتي رىسيوؿى اللًَّو ) 
 أم : اإلتياف ّٔا على كجهها ا١تطلوب .( اـً الصَّالىًة ػعىلىى ًإقى ) 
ًإيتىاًء الزَّكىاًة  )  أم : إعطاؤىا ١تستحقيها .( كى

 ىذا حديث أخرجو مسلم ُب صحيحو :الدين النصيحة (  ) باب قوؿ النبي قوؿ البخارم 
ًيًم ٍبًن أىٍكسو الدَّارًمّْ   الدّْيني النًَّصيحىةي. قػيٍلنىا: ًلمىٍن؟ قىاؿى لًلًَّو، كىًلًكتىاًبًو، كىلًرىسيولًًو، كىأًلىئًمَّةً )  قىاؿ أىفَّ النَّيبَّ  عىٍن أىيب ريقػىيَّةى ٘تى

 م .رىكىاهي ميٍسلً م ( اٍلميٍسًلًمُتى كىعىامًَّتهً 
 للنصيحة شرعان :التعريف 

 : ىي كلمة يعرب ّٔا عن إرادة ا٠تَت للمنصوح لو . قيل
 : قياـ العبد ٔتا لغَته من اٟتقوؽ ، كىذا أصوب . كقيل

 ىي : القياـ ْتقوقهم .م كىعىامًَّتهً لًلًَّو، كىًلًكتىاًبًو، كىلًرىسيولًًو، كىأًلىئًمًَّة اٍلميٍسًلًمُتى فالنصيحة 
 كىي باعتبار منفعتها نوعاف :

 كلكتاب اهلل عز كجل . ما منفعتها مقصودة ُب األصل للناصح ، كىي النصيحة هلل كلرسولو  أحدىما :
 ما منفعتها مقصودة ُب األصل للناصح كا١تنصوح معان ، كىي النصيحة ألئمة ا١تسلمُت كعامتهم .  كاآلخر :

 ية النصيحة هلل كلكتابو كلرسولو كألئمة ا١تسلمُت كعامتهم .كيف 
تكوف باإلٯتاف بو ، كنفي الشريك عنو ، كترؾ اإلٟتاد ُب صفاتو ، ككصفو بصفات الكماؿ كاٞتبلؿ كلها ،  فالنصيحة هلل :

 كتنزيهو سبحانو كتعأب عن ٚتيع النقائص ، كالقياـ بطاعتو ، كاجتناب معاصيو .
 بقراءتو كتدبره كحفظو كالعمل بو .:  كالنصيحة لكتابو

تكوف بتصديق رسالتو ، كاإلٯتاف ّتميع ما جاء بو ، كطاعتو ُب أمره كهنيو ، كنصرتو حيان كميتان ، كمعاداة من  كالنصيحة لرسولو :
 عاداه ، كمواالة من كااله ، كإعظاـ حقو كتوقَته ، كإحياء طريقتو كسنتو ، كبث دعوتو كنشر شريعتو .

: تكوف ٔتعاكنتهم على اٟتق كطاعتهم فيو ، كأمرىم بو كتذكَتىم برفق كلطف ، كإعبلمهم ٔتا غفلوا  يحة ألئمة المسلمينكالنص
 عنو ، كترؾ ا٠تركج عليهم ، كتألف قلوب الناس لطاعتهم ، كأف يدعى ٢تم بالصبلح .

ف األذل عنهم ، كتعليم ما ٬تهلونو من دينهم تكوف بإرشادىم ١تصاٟتهم ُب آخرهتم كدنياىم ، كك كالنصيحة لعامة المسلمين :
، كيعينهم عليو بالقوؿ كالفعل ، كسًت عوراهتم ، كسد خبلهتم ، كدفع ا١تضار عنهم ، كجلب ا١تنافع ٢تم ، كأمرىم با١تعركؼ 

ه لنفسو من كهنيهم عن ا١تنكػػر برفق كإخبلص ، كالشفقة عليهم ، كأف ٭تب ٢تم ما ٭تب لنفسو من ا٠تَت ، كيكره ٢تم ما يكر 
 ا١تكركه .

 : اٟتديث دليل على فضل النصيحة كعظم منزلتها ، كللنصيحة فضائل 
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 أهنا مهمة الرسل . أكالن :
 ( . أيبػىلّْغيكيٍم رًسىاالًت رىيبّْ كىأىٍنصىحي لىكيمٍ قاؿ تعأب إخباران عن نوح ) 

 أف منزلتها عظيمة . ثانيان :
 كما ُب حديث الباب .

 ات كماؿ اإلٯتاف .: أهنا من عبلمثالثان 
 ) ال يؤمن أحدكم حىت ٭تب ألخيو ما ٭تب لنفسو ( . كما قاؿ 

 أهنا من حقوؽ ا١تسلم على أخيو ا١تسلم . رابعان :
 ) للمؤمن على ا١تؤمن ست خصاؿ : ... كينصح لو إذا غاب أك شهد ( .  قاؿ 
  . ينبغي أف تسود النصيحة بُت ا١تسلمُت ، فإهنا من أعظم مكمبلت اإلٯتاف 

 سئل ابن ا١تبارؾ : أم األعماؿ أفضل ؟ قاؿ : النصح هلل .

 كقاؿ الفضيل : ا١تؤمن يسًت كينصح كالفاجر يهتك كيعَت .
األنفس ، كسبلمة الصدكر ، كالنصح  كقاؿ أيضان : ما أدرؾ عندنا من أدرؾ بكثرة الصبلة كالصياـ ، كإ٪تا أدرؾ عندنا بسخاء

 لؤلمة .
 قاؿ أبو بكر ا١تز٘ب : ما فاؽ أبو بكر أصحاب رسوؿ اهلل بصـو كال بصبلة ، كلكن بشيء كاف ُب قلبو .

 قاؿ ابن علية : الذم كاف ُب قلبو اٟتب هلل عز كجل كالنصيحة ُب خلقو .
 إٔب اهلل ، الذين ٭تٌببوف اهلل تعأب إٔب عباده كيعملوف ُب األرض كقاؿ أبو الدرداء : إف شئتم ألنصحن لكم : إف أحب عباد اهلل

 نصحان .
 كقاؿ حكيم : كٌدؾ من نصحك .

 .و كمن كعظو على رؤكس الناس فإ٪تا كٓتَّى ، من كعظ أخاه فيما بينو كبينو فهي نصيحة  السلف : قاؿ بعض
كإف  ، يأمره ُب رفق فيؤجر ُب أمره كهنيو رأل الرجل من أخيو شيئان  كاف من كاف قبلكم إذارٛتو اهلل :  قاؿ عبد العزيز بن أيب ركاد  

 (ُٗ)ص :  أحد ىؤالء ٮترؽ بصاحبو فيستغضب أخاه كيهتك سًته
  كىذا اٟتديث يفيد بعمومو كركاياتو أنو ٬تب أف ينصح ا١تسلم ألخيو ا١تسلم ُب ٚتيع جوانب اٟتياة كليس ُب جانب كاحد بل

 دنيا كأخرل .

 على النصح لكل مسلم ، قد طبق ذلك : اهلل قد بايع الرسوؿ كجرير بن عبد 
ًتم لو فرسان ، فاشًتل لو فرسان بثبلٙتائة درىم كجاء بو كبصاحبو ػأف جريران أمر مواله أف يشفقد ذكر النوكم ُب شرح مسلم : 

فقاؿ جرير لصاحب الفرس : فرسك خَت من ثبلٙتائة درىم ، أتبيعو بأربعمائة درىم ؟ قاؿ : ذلك إليك يا أبا  لينقده الثمن ،
عبد اهلل . فقاؿ : فرسك خَت من ذلك أتبيعو ٓتمسمائة درىم ؟ ٍب ٓب يزؿ يزيد مائة فمائة كصاحبو يرضى كجرير يقوؿ فرسك 

 على النصح لكل مسلم . ل لو بذلك فقاؿ : إ٘ب بايعت رسوؿ اهلل خَت إٔب أف بلغ ٙتا٪تائة درىم فاشًتاه ّٔا . فقي
حىسىنىةه لىقىٍد كىافى لىكيٍم ًفيًهٍم أيٍسوىةه  )ُب النصح للمسلمُت ُب أمور دينهم كدنياىم كلنا فيهم أسوة  ىكذا يفعل صحابة الرسوؿ 

 ًإفَّ اللَّوى ىيوى اٍلغىًٍتُّ اٟتٍىًميد ( .ًلمىٍن كىافى يػىٍرجيو اللَّوى كىاٍليػىٍوـى اآٍلًخرى كىمىٍن يػىتػىوىؿَّ فى 
 كقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية : فإف ا١تؤمن للمؤمن كاليدين تغسػػل إحدا٫تا األخرل .

 . كمن أعظم النصح أف ينصح ١تن استشاره ُب أمره 
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 : ) إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحو ( . كما قاؿ 
 ككذلك النصح ُب الدين .

قالت لو فاطمة بنت قيس : قد خطبٍت أبو جهم كمعاكية ، فقاؿ  ابن تيمية : ثبت ُب الصحيح أف النيب قاؿ شيخ اإلسبلـ 
حاؿ ا٠تاطبُت للمرأة ، فإف النصػػح ُب  ٢تا : أما أبو جهم فرجل ضراب للنساء ، كأما معاكية فصعلوؾ ال ماؿ لو ، فبُت النيب 

 نصح ا١ترأة ُب دنياىا فالنصيحة ُب الدين أعظم .  الدين أعظم من النصح ُب الدنيا ، فإذا كاف النيب
 للنصيحة آدابان :

 .هلل عز كجل  اإلخبلص : أكالن 
 ول ( .ما ن امرئلكل  كإ٪تا بالنيات األعماؿ مر ) إ٪تاحديث ع ُبكما  كتعأب يقصد بنصحو كجو اهلل تبارؾ أففبلبد 

 .يقصد التشهَت  أال : ثانيان 
 . يكوف النصح سران  : أف ثالثان 

 و .الشافعي : من كعظ أخاه سران فقد نصحو كزانو ، كمن كعظو عبلنية فقد فضحو كشان قاؿ 

 ران .س حد كعظوهأ نصيحة أرادكا إذاككاف السلف  : يقوؿ اٟتافظ ابن رجب رٛتو اهلل
 و .كٓت فإ٪تا رؤكس الناس ىكمن كعظو عل نصيحة فهيفيما بينو كبينو  أخاهمن كعظ  م : قاؿ بعضه

 قاؿ الشاعر :
 تغمد٘ب بنصحك ُب انفرادم                كجٌنيب النصيحة ى ُب اٞتماعة
 فإف النصحى بُت الناًس نوعه                 من التوبيًخ ال أرضى استماعو 

 . يثقل على الناصح كال يكثر عليو كالكرفق  كأدبالنصح بلطف  يكوف أف : رابعان 
 ( .شانو   إف الرفق ال يكوف ُب شيء إال زانو كال ينزع من شيء إال   ) قاؿ     أف النيب عائشة   عن  اٟتديث  ُبكما جاء 

 اختيار الوقت ا١تناسب للنصيحة . : خامسان 
 ٖترٙب الغش كا٠تديعة . -ُ
 بياف مكانة النصح ُب اإلسبلـ ، حيث اعتٌت بو الشارع فكاف يبايع عليو . -ِ

 ُب اإلسبلـ . أ٫تية الصبلة كمكانتها -ّ

 أ٫تية الزكاة كأهنا تأٌب بعد الصبلة ُب األ٫تية . -ْ
ـى فىحىًمدى اللَّوى كىأىثٍػنىى عىلىٍيًو  )  جىرًيرى ٍبنى عىٍبًد اللًَّو يػىقيوؿي يػىٍوـى مىاتى اٍلميًغيرىةي ٍبني شيٍعبىةى عن زياد بن ًعالقىة قاؿ : سمعتي   -ٖٓ قىا

اؿى اٍستػىٍعفيوا كىٍحدىهي الى شىرًيكى لىوي ، كىاٍلوىقىاًر كىالسًَّكينىًة حىتَّى يىٍأتًيىكيٍم أىًميره ، فىًإنَّمىا يىٍأتًيكيمي اآلفى ، ثيمَّ قى  كىقىاؿى عىلىٍيكيٍم بًاتػّْقىاًء اللَّوً 
تي أيبىاًيعيكى عىلىى اإًلٍسالىـً . فىشىرىطى عىلىىَّ كىالنٍُّصًح قػيلٍ  أىتػىٍيتي النًَّبىَّ  يألىًميرًكيٍم ، فىًإنَّوي كىافى ييًحبُّ اٍلعىٍفوى . ثيمَّ قىاؿى أىمَّا بػىٍعدي ، فىًإنّْ 
 ( .لىنىاًصحه لىكيٍم . ثيمَّ اٍستػىٍغفىرى كىنػىزىؿى  يًلكيلّْ ميٍسًلمو . فػىبىايػىٍعتيوي عىلىى ىىذىا ، كىرىبّْ ىىذىا اٍلمىٍسًجًد ًإنّْ 

---------- 
 . بكسر العُت أبو مالك الكوُب) عن زياد بن ًعالقىة ( 

 . ىػ َٓكاف ا١تغَتة كاليان على الكوفة ُب خبلفة معاكية ، ككانت كفاتو سنة (  يػىٍوـى مىاتى اٍلميًغيرىةي ٍبني شيٍعبىةى ) 
 الرزانة .( كىاٍلوىقىاًر ) 
كالفتنة ، كال السكوف ، كإ٪تا أمرىم بذلك مقدمان لتقول اهلل ، ألف الغالب أف كفاة األمراء تؤدم إٔب االضطراب ( كىالسًَّكينىًة ) 
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 سيما ما كاف عليو أىل الكوفة إذ ذاؾ من ٥تالفة كالة األمور . ) الفتح ( .
 . أم : بدؿ األمَت الذم مات( حىتَّى يىٍأتًيىكيٍم أىًميره ) 
 أم : اطلبوا لو العفو من اهلل .( اٍستػىٍعفيوا ألىًميرًكيٍم )  

 أف اٞتزاء يقع من جنس العمل . فيو إشارة إٔب( فىًإنَّوي كىافى ييًحبُّ اٍلعىٍفوى ) 
ا اٍلمىٍسًجدً )   مشعر بأف خطبتو كانت ُب ا١تسجد .(  كىرىبّْ ىىذى
 إشارة إٔب أنو كَب ٔتا بايع عليو الرسوؿ ، كأف كبلمو خالص عن الغرض .( لىنىاًصحه لىكيٍم  يًإنّْ )  
 أ٫تية النصيحة ُب اإلسبلـ . -ُ
 من النصح . قياـ جرير ٔتا عاىد عليو النيب  -ِ
 فضل جرير . -ّ
 على أمتو لقولو ٞترير ) كالنصح لكل مسلم ( . شفقة النيب  -ْ
 مشركعية ا٠تطبة على منرب . -ٓ
 مشركعية ا٠تطبة لعارض يعرض . -ٔ
 مشركعية اٟتلف لتصديق ا٠ترب . -ٕ
قاؿ تعأب : قسمت الصبلة بيٍت كبُت  ) أف اٟتمد غَت الثناء لقولو ) فحمد اهلل كأثٌت عليو ( ك٦تا يدؿ على ذلك قولو  -ٖ

 عبدم ، فإذا قاؿ: اٟتمد هلل رب العا١تُت قاؿ: ٛتد٘ب عبدم ، كإذا قاؿ: الرٛتن الرحيم، قاؿ: أثٌت علي عبدم ( ركاه مسلم .
 

 اهلل الرحمن الرحيمبسم 
 كتاب العلم-ّ

 باب فىٍضًل اٍلًعٍلمً  -ُ
ًبيره ( .  كىقػىٍوًؿ اللًَّو تػىعىالىى ) يػىٍرفىًع اللَّوي    الًَّذينى آمىنيوا ًمٍنكيٍم كىالًَّذينى أيكتيوا اٍلًعٍلمى دىرىجىاتو كىاللَّوي ًبمىا تػىٍعمىليوفى خى

كرفعة الدرجات تدؿ على الفضل إذ ا١تراد بو كثرة ، قيل ُب تفسَتىا يرفع اهلل ا١تؤمن العآب على ا١تؤمن غَت العآب  قاؿ ابن حجر :
 ،كاٟتسية ُب اآلخرة بعلو ا١تنزلة ُب اٞتنة ،الدرجات كرفعتها تشمل ا١تعنوية ُب الدنيا بعلو ا١تنزلة كحسن الصيتالثواب كّٔا ترتفع 

 ؟من استخلفت :أنو لقيو بعسفاف فقاؿ لو ؛كُب صحيح مسلم عن نافع بن عبد اٟتارث ا٠تزاعي ككاف عامل عمر على مكة
أما إف  :فقاؿ عمر ،قاؿ إنو قارئ لكتاب اهلل عآب بالفرائض !لفت مؤباستخ :فقاؿ عمر ،استخلفت بن أبزل مؤب لنا :فقاؿ

( نرفع درجات من نشاء ) كعن زيد بن أسلم ُب قولو تعأب ( كيضع بو آخرين  ان إف اهلل يرفع ّٔذا الكتاب أقوام) نبيكم قد قاؿ 
 ) الفتح ( .   . بالعلم: قاؿ 

 .ًعٍلمان (  يرىبّْ زًٍدنً كقل كىقػىٍوًلًو عىزَّ كىجىلَّ ) 
 . ف يسألو ا١تزيد منوأمر نبيو أف أللعلم  ان ككفى ّٔذا شرفقاؿ ابن القيم : 
ىمىرى اللَّوي تػىعىأبى نىًبيَّوي  ءفلو كاف شيكقاؿ القرطيب :   أىٍف يىٍسأىلىوي اٍلمىزًيدى ًمٍنوي كىمىا أىمىرى أىٍف يىٍستىزًيدىهي ًمنى اٍلًعٍلًم. أىٍشرىؼى ًمنى اٍلًعٍلًم ألى

 م .من العل إالبطلب االزدياد من شيء  ٔب ٓب يأمر نبيو كاضح الداللة ُب فضل العلم ألف اهلل تعاقاؿ ابن حجر : ك
 باب من سئل علمان كىو مشتغل في حديثو فأتم الحديث ثم أجاب -ِ

نىمىا النَّبً ) عىٍن أىًبى ىيرىيٍػرىةى قىاؿى  - ٗٓ فػىقىاؿى مىتىى السَّاعىةي فىمىضىى رىسيوؿي اللًَّو  يّّ مىٍجًلسو ييحىدّْثي اٍلقىٍوـى جىاءىهي أىٍعرىابً  يفً   يُّ بػىيػٍ
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  َّى ًإذىا قىضىى حىًديثىوي قىاؿى ييحىدّْثي ، فػىقىاؿى بػىٍعضي اٍلقىٍوـً سىًمعى مىا قىاؿى ، فىكىرًهى مىا قىاؿى ، كىقىاؿى بػىٍعضيهيٍم بىٍل لىٍم يىٍسمىٍع ، حىت
قىاؿى كىٍيفى « . فىًإذىا ضييػّْعىًت األىمىانىةي فىانٍػتىًظًر السَّاعىةى » قىاؿى ىىا أىنىا يىا رىسيوؿى اللًَّو . قىاؿى « . السَّاًئلي عىًن السَّاعىةً  -هي أيرىا -ٍينى أى »

 (دى األىٍمري ًإلىى غىٍيًر أىٍىًلًو فىانٍػتىًظًر السَّاعىةى ػػًإذىا كيسّْ » ًإضىاعىتػيهىا قىاؿى 
--------- 

 قاؿ اٟتافظ : ٓب أقف على تسميتو .(  يّّ جىاءىهي أىٍعرىابً ) 
 .أم : استمر ْتديثو (  فىمىضىى) 
 إٔب سؤالو كإصغائو . إ٪تا حصل ٢تم الًتدد ُب ذلك ١تا ظهر من عدـ التفات النيب ؿ ( فػىقىاؿى بػىٍعضي اٍلقىٍوـً سىًمعى مىا قىا) 

 أم : أسند .) إذا كسد ( 
 لتنبيو على أدب العآب كا١تتعلم :ا ُب اٟتديث  -ُ
فأما العآب فلما تضمنو ترؾ زجر السائل ، بل أدبو باإلعراض عنو أكالن حىت استوَب ما كاف فيو ، ٍب رجع إٔب جوابو فرفق بو ألنو  

 من األعراب كىم جفاة .
 عو عنهم حىت ـو الذين بدأ ْتديثهم أف ال يقطػحق الق ، ألف منداـ مشتغبلن ْتديث أك غَته : أال يسأؿ العآب ما كأما ا١تتعلم

 .يتمو 
 كفيو العناية ّتواب سؤاؿ السائل كلو ٓب يكن السؤاؿ متعينان كال اٞتواب . -ِ
 ٓب يوٓتو على سؤالو قبل إكماؿ حديثو . كفيو الرفق با١تتعلم كإف جفا ُب سؤالو أك جهل ، ألنو  -ّ
 . ( م ما ٬تيب بو حىت يتضح لقولو ) كيف إضاعتهاكفيو مراجعة العآب إذا ٓب يفه -ّ
 ة ىذا ا١تنت لكتاب العلم بمناس: 

إف إسناد األمر إٔب غَت أىلو إ٪تا يكوف عند غلبة اٞتهل كرفع العلم ، كذلك من ٚتلة األشراط ، كمقتضاه أف العلم ما داـ قائمان 
 ] فتح [ .ففي األمر فسحة . 

 ) إسناد األمور إٔب غَت أىلها ( . من عبلمات الساعة ضياع األمانة -ْ
: إف ُب بٍت فبلف فيصبح الناس يتبايعوف، ال يكاد أحد يؤدم األمانة، حىت يقاؿ بضياع األمانة بقولو ) ... كقد أخرب النيب 

 رجبلن أمينان ... ( متفق عليو .
حديث و ( .إٯتاف ١تن ال أمانة لو ، كال دين ١تن ال عهد ل ) ال قاؿ كضياع األمانة دليل على ضياع اإلٯتاف كنقص الدين ، 

 ي .كإسناده جيد ركاه اإلماـ أٛتد كالبيهق صحيح ،
  كإسناد األمر إٔب غَت أىلو دليل كاضح على عدـ اكًتاث الناس بدينهم ، حىت إهنم ليولوف أمرىم من ال يهتم بدينو ، كىذا

 وف عند غلبة اٞتهل ، كرفع العلم .إ٪تا يك
يصدؽ فيها الكاذب كيكذب فيها الصادؽ كيؤ٘تن فيها ا٠تائن  سيأٌب على الناس سنوات خداعاتبقولو ) كقد أخرب النيب 

 ( ركاه ابن ماجو .ةالرجل التافو ُب أمر العام) :قاؿ ؟كما الركيبضة :قيل (فيها الركيبضة كٮتوف فيها األمُت كينطق
، و اٞتدير بو، كاألحق بو من غَتهإال لصاحب يسند العمل كال ا١تنصب ، فبلبد كأف يوضع ُب مكانو ا١تناسب ال كل شيءأف   -ٓ

)من كٕب من أمر ا١تسلمُت  عمر بن ا٠تطاب  ا١تؤمنُت أمَت ، قاؿةالساع ٤تاباة ألحد كإال فقد ضاعت األمانة كاقًتبت دكف
  .(كا١تسلمُت اهلل كرسولو فؤب رجبلن ١تودة أك قرابة بينهما فقد خاف شيئان 
  من مظاىر ضياع األمانة ، إسناد أمور الناس من إمارة كخبلفة كقضاء ككظائف على اختبلفها إٔب غَت أىلها القادرين على
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 تسيَتىا كاحملافظة عليها ، ألف ُب ذلك تضييعان ٟتقوؽ الناس ، كاستخفافان ٔتصاٟتهم ، كإيغاران لصدكرىم ، كإثارة للفنت بينهم .
، كصار رؤكس اب كغَته قد شاع بُت الناس معظمو، ككسد األمر إٔب غَت أىلوُب ىذا الب : ما أخرب بو النيب قاؿ القرطبي

 الناس أسافلهم ، كفشت ُب الناس ا٠تيانة كسوء األخبلؽ .
 فكيف لو رأل القرطيب زماننا ىذا ؟؟

 السعي إٔب العلم كطلبو . -ٔ

 باإلعراض عنو أحيانان .أف للعآب أف يؤدب ا١تتعلم  -ٕ
 ينبغي االستعداد للساعة . -ٖ
 أف الساعة عند اإلطبلؽ يراد ّٔا يـو القيامة ، ألف الساعة تطلق على عدة إطبلقات : -ٗ

 القيامة . اإلطالؽ األكؿ :
 ( .يىٍسأىليكى النَّاسي عىًن السَّاعىًة  كقولو تعأب ) كقولو تعأب ) اقًتبت الساعة ( .

 : موت اإلنساف . الثانياإلطالؽ 
 فمن مات فقد قامت قيامتو ، لدخولو عآب الربزخ الذم ىو أكؿ عوآب اآلخرة .

 : تطلق أحيانان كيراد ّٔا موت أىل القرف . اإلطالؽ الثالث
سىأىليوهي عىًن السَّاعىًة مىىتى السَّاعىةي فػىنىظىرى ًإٔبى أىٍحدىًث ًإٍنسىافو ًمنػٍهيٍم  كىافى األىٍعرىابي ًإذىا قىًدميوا عىلىى رىسيوًؿ اللًَّو ) عىٍن عىاًئشىةى قىالىٍت 

ـي قىامىٍت عىلىٍيكيٍم سىاعىتيكيٍم : فػىقىاؿى   ( .ًإٍف يىًعٍش ىىذىا ٓبٍى ييٍدرًٍكوي ا٢ٍتىرى
 بابي من رفعى صوتىو بالعلم -ّ

نىا الصَّالىةي كىنىٍحني نػىتػىوىضَّأي ،  يفً   يُّ فى عىنَّا النَّبً تىخىلَّ )عىٍن عىٍبًد اللًَّو ٍبًن عىٍمروك قىاؿى  - َٔ سىٍفرىةو سىافػىٍرنىاىىا ، فىأىٍدرىكىنىا كىقىٍد أىٍرىىقىتػٍ
 . مىرَّتػىٍيًن أىٍك ثىالىثان . ( له ًلألىٍعقىاًب ًمنى النَّاًر كىيٍ » فىجىعىٍلنىا نىٍمسىحي عىلىى أىٍرجيًلنىا ، فػىنىادىل بًأىٍعلىى صىٍوتًًو 

 [ . ُِْ] مسلم : 
--------- 

( ُب جهنم ، كقد جاء ُب ذلك حديث )كيل كاد ُب جهنمكاد  كقيل :، كلمة هتديد ككعيد   فقيل :، ( اختلف ُب معناىا كىٍيله  )
 ركاه ابن حباف لكنو ضعيف .

 .( ٚتع عًقب ، كىو مؤخر القدـ  ًلألىٍعقىابً ) 
ليستدؿ بو على رفع الصوت بالعلم لقولو ) فنادل بأعلى صوتو ( كإ٪تا يتم االستدالؿ  –رٛتو اهلل  –اٟتديث ذكره ا١تصنف -ُ

بذلك حيث تدعو اٟتاجة إليو لبعد أك كثرة ٚتع أك غَت ذلك ، كيلحق بذلك ما إذا كاف ُب موعظة كما ثبت ذلك ُب حديث 
كألٛتد من حديث النعماف ُب معناه كزاد ) حىت  ،بو كعبل صوتو ( أخرجو مسلمتد غضجابر ) كاف إذا خطب كذكر الساعة اش

 لو أف رجبلن بالسوؽ لسمعو ( .
 .كجوب غسل الرجلُت إذا ٓب يكن عليها خف  -ِ

 ركاه سعيد بن منصور على غسل القدمُت ( .  ) أٚتع أصحاب رسوؿ اهلل ليلى قاؿ عبد الرٛتن بن أيب
 غسل بعض أعضائو .الوعيد ٦تن يتساىل ُب  -ّ

 .ب ٗتتص بالعذاب إذا قصر ُب غسلهااألعقا أف: أراد ألعقاب ا١تقصرين ُب غسلها، كقيل: كيل ألصحاب ا قاؿ البغوم معناه
ُب معناىا من ٚتيع األعضاء اليت قد ٭تصل التساىل ُب  : كإ٪تا خصت بالذكر لصورة السبب ، فيلتحق ّٔا ما قاؿ الحافظ
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 إسباغها .
 جزءان يسَتان ٦تا ٬تب تطهَته ال تصح طهارتو . أف من ترؾ-ْ

 .كىذا متفق عليو  قاؿ النوكم :
 ركاه مسلم . )ارجع فأحسن كضوءؾ فرجع ٍب صلى(فقاؿ  ع ظفر على قدمو فأبصره النيب أف رجبلن توضأ فًتؾ موض عن عمر 

 عليو . أف الكثَت من الناس يتساىلوف ُب غسل مؤخرة األعضاء كىذا خطأ ٬تب التنبيو -ٓ
 إنكار ا١تنكر كعدـ السكوت عليو . -ٓ
 مشركعية تعليم اٞتاىل . -ٔ
 أف العآب ينكر ما يرل من التضييع للفرائض كالسنن كييغٌلظ القوؿ ُب ذلك كيرفع صوتو لئلنكار ) ابن ا١تلقن ( . -ٕ
 ليس كل مريد ا٠تَت يدركو كيصيبو . -ٖ
 ف خالصان صوابان .أف صحة القصد ال تكفي لقبوؿ العمل حىت يكو  -ٗ

 الرد على الركافض الذين يقولوف با١تسح على القدمُت . -َُ
 استحباب تكرار العلم ليحفظ كيفهم . -ُُ
 .: ) ما أسفل من الكعبُت من اإلزار ففي النار (  ُب اٟتديث أف اهلل قد يعذب بعض أجزاء اإلنساف كقولو  -ُِ
 : كمنهالقد جاء التهديد بالويل على بعض األعماؿ ،  -ُِ

 المكذبين بالبعث . -أ 
 قاؿ تعأب ) كيل للمكذبُت ( .

 لكافرين .ا -ب 
 كفركا من مشهد يـو عظيم ( .  فويل للذينقاؿ تعأب ) 

 القاسية قلوبهم . -ج 
 . (فويل للقاسية قلؤّم من ذكر اهلل  )قاؿ تعأب : 

 المغتاب كالنماـ . -د 
 . (كيل لكل ٫تزةو ١تزة  )قاؿ تعأب : 

 المصلوف الذين يؤخركف الصالة عن كقتها . -ق 
 . (فويل للمصلُت الذين ىم عن صبلهتم ساىوف  )قاؿ تعأب : 

 الذم يكذب ليضحك الناس . -ك 
 ركاه أبو داكديكذب ليضحك القـو كيل لو كيل لو ( . : ) كيل للذم ٭تدث ف قاؿ رسوؿ اهلل 

 المكثر من الماؿ غير المنفق . -ز 
 ركاه ابن ماجو . : ) كيل للمكثرين ، إال من قاؿ با١تاؿ ىكذا كىكذا ( قاؿ رسوؿ اهلل 

 باب قػىٍوًؿ اٍلميحىدًّْث حىدَّثػىنىا أىٍك أىٍخبػىرىنىا كىأىنٍػبىأىنىا -ْ
ًإنػَّهىا مىثىلي اٍلميٍسًلمً شىجىرىةن الى يىٍسقيطي كىرىقػيهىاًإفَّ ًمنى الشَّجىًر ) عىًن اٍبًن عيمىرى قىاؿى قىاؿى رىسيوؿي اللًَّو  -ُٔ  (يى مىا ىً  ي، فىحىدّْثيونً ، كى

ثٍػنىا مىا ىً  ينػىٍفسً  ي. قىاؿى عىٍبدي اللًَّو كىكىقىعى فً  مشىجىًر اٍلبػىوىادً  يفػىوىقىعى النَّاسي فً   يىا رىسيوؿى  يى أىنػَّهىا النٍَّخلىةي ، فىاٍستىٍحيػىٍيتي ثيمَّ قىاليوا حىدّْ
 ة ( .النٍَّخلى  يى ىً  )اللًَّو قىاؿى 
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 [ . َٖٕٗ: ] ـ 
اًبًو لًيىٍختىًبرى مىا ًعٍندىىيٍم ًمنى اٍلًعٍلمً  -ٓ  باب طىٍرًح اإًلمىاـً اٍلمىٍسأىلىةى عىلىى أىٍصحى

ًإنػَّهىا مىثىلي اٍلميٍسًلًم ، حىدّْثيونً ًإفَّ ًمنى الشَّجىًر شىجىرىةن الى يىٍسقيطي كىرىقػيهىا ، ) قىاؿى   يّْ عىًن اٍبًن عيمىرى عىًن النَّبً  -ِٔ .  ( يى مىا ىً  يكى
ثٍػنىا مىا ىً  ينػىٍفسً  ي. قىاؿى عىٍبدي اللًَّو فػىوىقىعى فً  مشىجىًر اٍلبػىوىادً  يقىاؿى فػىوىقىعى النَّاسي فً  يىا رىسيوؿى اللًَّو قىاؿى  يى أىنػَّهىا النٍَّخلىةي ، ثيمَّ قىاليوا حىدّْ

 ة ( .النٍَّخلى  يى ىً  )
 [ . َٖٕٗ :] مسلم 

--------- 

( كُب كتاب األطعمة )فأردت أف أقوؿ ىي النخلة فإذا أنا ُب الركاية األخرل عند البخارم )( جاء  فىاٍستىٍحيػىٍيتي )  إذا فأصغر القـو
 ( .أنا عاشر عشرة أنا أحدثهم

( من أف يكوف ٕب كذا ككذا : ألف تكوف قلتها أحب إٕبٌ  : فحدثت أيب ٔتا كقع ُب نفسي فقاؿكُب ركاية للمصنف )قاؿ عبد اهلل
 زاد ابن حباف ) أحسبو قاؿ : ٛتر النعم ( .

 امتحاف العآب أذىاف الطلبة ٔتا ٮتفى مع بيانو ٢تم إف ٓب يفهموه . اٟتديث دليل على -ُ
 ابنو ٓب يسكت .ٓب يؤد إٔب تفويت مصلحة ، ك٢تذا ٘تٌت عمر أف  استحباب اٟتياء ما اٟتديث دليل على  -ِ
ؿ كجو التشبيو بُت النخلة كا١تؤمن ، جاء عند البزار عن ٣تاىد عن ابن عمر . قاؿ : قاؿ رسو قولو ) ... كإهنا مثل ا١تسلم (  -ّ
 ) مثل ا١تؤمن مثل النخلة ، ما أتاؾ منها نفعك ( كإسناد صحيح ، كقد أفصح با١تقصود بأكجز عبارة . هلل ا

قاؿ العلماء كشبو النخلة با١تسلم ُب كثرة خَتىا كدكاـ ظلها كطيب ٙترىا ككجوده على الدكاـ ، فإنو من حُت أف  قاؿ النوكم :
فيستعمل جذكعان يطلع ٙترىا ال يزاؿ يؤكل منو حىت ييبس كبعد أف ييبس يتخذ منو منافع كثَتة ، كمن خشبها ككرقها كأغصاهنا 

ىيئة ٙترىا ، فهي منافع كلها كخَت كٚتاؿ كما أف ا١تؤمن خَت كلو من كثرة طاعاتو . ٍب ٚتاؿ نباهتا كحسن كحطبان كعصيان ..
 كمكاـر أخبلقو .

 ألهنا ال ٖتمل حىت تلقح، ، أك ها ماتتػأما من زعم أف موقع التشبيو بُت ا١تسلم كالنخلة من جهة كوف النخلة إذا قطع رأس
 فكلها أكجو ضعيفة .، دمي، أك ألهنا تعشق، أك ألهنا تشرب من أعبلىاأك ألف لطلعها رائحة مٌٍت اآل، أك ألهنا ٘توت إذا غرقت

 :كجو ٘تٍت عمر أف يكوف ابنو قد قاؿ اٞتواب  -ْ
 ما طبع عليو اإلنساف من ٤تبة ا٠تَت لنفسو كلولده . -أ
 كلتظهر فضيلة الولد ُب الفهم من صغره . -ب 

 حظوة ، كلعلو كاف يرجو أف يدعو لو إذ ذاؾ بالزيادة ُب الفهم . كليزداد من النيب   -ج
 أف العآب الكبَت قد ٮتفى عليو بعض ما يدركو من ىو دكنو ، ألف العلم مواىب ، كاهلل يؤٌب فضلو من يشاء . ُب اٟتديث-ٓ
 .] نوكم [ . لذم يعرفػها أف يقو٢تاي للصغَت اكفيو توقَت الكبار كما فعل ابن عمر لكن إذا ٓب يعرؼ الكبار ا١تسألة فينبغ -ٔ
 ] نوكم [ .كفيو سركر اإلنساف بنجابة كلده كحسن فهمو .  -ٕ
 كفيو التحريض على الفهم كالفقو ُب العلم . -ٖ
 ضرب األمثاؿ كاألشباه لزيادة اإلفهاـ كتصوير ا١تعا٘ب ُب األذىاف .كفيو  -ٗ

 كفيو توقَت الكبَت . -َُ
 كاٞتواب ُب العلم كالتعليم .كفيو مشركعية السؤاؿ  -ُُ
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 كفيو التنويع ُب أسلوب التعليم . -ُِ
 

 اٍلًعٍلمً  يباب مىا جىاءى فً  -ٔ
 ًعٍلمان ( يٍل رىبّْ زًٍدنً كىقػىٍوًلًو تػىعىالىى ) كىقي 

 اٍلًقرىاءىةي كىاٍلعىٍرضي عىلىى اٍلميحىدّْثً 
 : نعم .: آهلل أمرؾ أف تصلي الصلوات؟ قاؿ كاحتج بعضهم في القراءة على العاًلم بحديث ضماـ بن ثعلبة قاؿ للنبي 

نىمىا نىٍحني جيليوسه مىعى النَّبً قاؿ )أىنىسى ٍبنى مىاًلكو عن  -ّٔ ، اٍلمىٍسًجدً  ي، دىخىلى رىجيله عىلىى جىمىلو فىأىنىاخىوي فً اٍلمىٍسًجدً  يفً   يّْ بػىيػٍ
ا الرَّجيلي األىبٍػيىضي اٍلميتًَّكئي . فػىقىاؿى لىوي الرَّجيلي   يُّ ثيمَّ عىقىلىوي ، ثيمَّ قىاؿى لىهيٍم أىيُّكيٍم ميحىمَّده كىالنَّبً  ميتًَّكئه بػىٍينى ظىٍهرىانػىٍيًهٍم . فػىقيٍلنىا ىىذى

اٍلمىٍسأىلىًة فىالى  يسىائًليكى فىميشىدّْده عىلىٍيكى فً  يًإنّْ   يّْ قىاؿى الرَّجيلي ًللنَّبً فػى « . قىٍد أىجىٍبتيكى »   يُّ اٍبنى عىٍبًد اٍلميطًَّلًب فػىقىاؿى لىوي النَّبً 
ا لىكى » نػىٍفًسكى . فػىقىاؿى  يتىًجٍد عىلىىَّ فً  لىكى ،« . سىٍل عىمَّا بىدى  آللَّوي أىٍرسىلىكى ًإلىى النَّاًس كيلًّْهمٍ  فػىقىاؿى أىٍسأىليكى ًبرىبّْكى كىرىبّْ مىٍن قػىبػٍ

لىًة قىاؿى  يقىاؿى أىٍنشيديؾى بًاللًَّو ، آللَّوي أىمىرىؾى أىٍف نيصىلّْىى الصَّلىوىاًت اٍلخىٍمسى فً « . اللَّهيمَّ نػىعىٍم » فػىقىاؿى  ٍوـً كىاللَّيػٍ « . اللَّهيمَّ نػىعىٍم » اٍليػى
قىاؿى أىٍنشيديؾى بًاللًَّو ، آللَّوي أىمىرىؾى أىٍف « . اللَّهيمَّ نػىعىٍم » لسَّنىًة قىاؿى قىاؿى أىٍنشيديؾى بًاللًَّو ، آللَّوي أىمىرىؾى أىٍف نىصيوـى ىىذىا الشٍَّهرى ًمنى ا

، وً جيلي آمىٍنتي ًبمىا ًجٍئتى بً فػىقىاؿى الرَّ « . اللَّهيمَّ نػىعىٍم »   يُّ تىٍأخيذى ىىًذًه الصَّدىقىةى ًمٍن أىٍغًنيىائًنىا فػىتػىٍقًسمىهىا عىلىى فػيقىرىائًنىا فػىقىاؿى النَّبً 
ـي ٍبني ثػىٍعلىبىةى أىخيو بىنً  ، كىأىنىايًمٍن قػىٍومً  يكىأىنىا رىسيوؿي مىٍن كىرىائً   ( .سىٍعًد ٍبًن بىٍكرو  يًضمىا

 [ . ُُ] مسلم ٨توه : 
--------- 

 . ( أم : مسجد رسوؿ اهلل  اٍلمىٍسًجدً  يفً ) 
 حببلن . –بعد أف ثٌت ركبتو  –أم : شد على ساؽ اٞتمل ( بتخفيف القاؼ ،  ثيمَّ عىقىلىوي  )

 ( أم : ال تغضب . فىالى تىًجٍد عىلىىَّ ) 
 جواز إتكاء اإلماـ بُت أتباعو . اٟتديث دليل على  -ُ
 عليو من ترؾ التكرب لقولو ) بُت ظهرانيهم ( . ما كاف رسوؿ اهلل  اٟتديث دليل على -ِ
ا١تسألة ُب الطهارة إف  كستأٌب. )ذلك منو مدة كونو ُب ا١تسجد يؤمن، إذ ال طهارة أبواؿ اإلبل كأركاثها اٟتديث دليل على  -ّ

قلو ٍب دخل( . ػد فعػَته على باب ا١تسجفأناخ بع يل ألنو جاء ُب ركاية عند أٛتد )لكن حديث الباب ليس فيو دلشاء اهلل( 
 .[ ]الفتح

أف يكوف إخباران كىو اختيار البخارم ، كرجحو القاضي عياض ، كأنو :  يحتمل( فػىقىاؿى الرَّجيلي آمىٍنتي ٔتىا ًجٍئتى ًبًو قولو ) -ْ
 ما أخربه بو رسولو إليهم . حضر بعد إسبلمو مستثبتان من الرسوؿ 

. ( كقاؿ ُب ركاية كريب عن ابن عباس عند الطربا٘ب ) أتتنا كتبك .ألنو قاؿ ُب حديث أنس عند مسلم ) فإف رسولك زعم .
 كأتتنا رسلك ( .

 أف يكوف قولو ) آمنت ( إنشاء ، كرجحو القرطيب لقولو ) زعم ( كقاؿ : كالزعم القوؿ الذم ال يوثق بو . :كيحتمل 
، عمـو الرسالة كعن شرائع اإلسبلـ : ك٦تا يؤيد أف قولو ) آمنت ( إخبار أنو ٓب يسأؿ عن دليل التوحيد ، بل عم  قاؿ ابن حجر

 يق .كلو كاف إنشاء لكاف طلب معجزة توجب لو التصد
إ٪تا ٓب يذكره ألنو ٓب يكن  فقاؿ : ابن التُت ، لكن جاء ُب صحيح مسلم عن أنس ، كأغرب يذكر اٟتج ُب ىذه الركاية ٓب -ٓ
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فرض ، ككأف اٟتامل لو على ذلك ما جـز بو الواقدم ك٤تمد بن حبيب أف قدـك ضماـ كاف سنة ٜتس فيكوف قبل فرض اٟتج ، 
 لكنو غلط من أكجو :

  .، كآية النهي ُب ا١تائدة كنزك٢تا متأخر جدان النهي ُب القرآف عن سؤاؿ الرسوؿ ركاية مسلم أف قدكمو كاف بعد نزكؿأف ُب  :أحدىا
 أف إرساؿ الرسل إٔب الدعاء إٔب اإلسبلـ إ٪تا كاف ابتداؤه بعد اٟتديبية ، كمعظمو بعد فتح مكة . ثانيها :
 أف ُب القصة أف قومو أكفدكه ، كإ٪تا كاف معظم الوفود بعد فتح مكة . ثالثها :

 فالصواب أف قدـك ًضماـ كاف ُب سنة تسع ، كبو جـز ابن إسحاؽ كأبو عبيدة كغَت٫تا .
 كفيو طلب اإلسناد العإب . -ٔ

ثقة ، إذ البدكم ٓب يقنعو خرب الرسوؿ  اهلل طلب اإلسناد العإب ، كلو كاف الراكم : استنبط منو اٟتاكم أبو عبد قاؿ ابن الملقن
 حىت رحل بنفسو ، كٝتع ما بلغو الرسوؿ عنو . عن النيب 

 كىو الذم قٌل عدد رجالو بالنسبة إٔب سند آخر يىرد بو ذلك اٟتديث بعدد أكثر .
 .كاإلسناد النازؿ : ىو الذم كثر عدد رجالو بالنسبة إٔب سند آخر يرد ذلك اٟتديث بعدد أقل 

 أفضل : ألنو ييبًعد كثرة احتماؿ ا٠تلل عن اٟتديث . كالعلو
 أ٘تٌت إسناد عاؿ كبيت خاؿ .:  قاؿ ابن المديني

 القراءة على العآًب . ُب اٟتديث -ٔ
 كفيو جواز العٍرض على الشيخ كىي طريقة من طرؽ ٖتمل العلم . -ٕ

 كىو يسمع . كصورهتا : أف يقرأ الطالب كالشيخ يسمع ، سواء قرأ الطالب أك قرأ غَته
 كحكم الركاية ّٔا صحيحة ببل خبلؼ ُب ٚتيع الصور ، كاختلف ُب رتبتها .

 .قاؿ ابن الصبلح : كمستند العلماء حديث ضماـ بن ثعلبة 
 على ذلك . دعوتو ، فأقره الرسوؿ  ككجو ذلك : أف ىذا األعرايب عرض على رسوؿ اهلل 

 مساكية للسماع . فقيل :
 ارم كمعظم علماء اٟتجاز كالكوفة .ركم ذلك عن مالك كالبخ

 أدٗب من السماع . كقيل :
 ركم ذلك عن ٚتهور أىل ا١تشرؽ .

 أعلى من السماع .كقيل : 
 قبوؿ خرب الواحد .كفيو  -ٖ
 يـو حنُت ) أنا ابن عبد ا١تطلب ( . كفيو نسبة الشخص إٔب جده إذا كاف أشهر من أبيو ، كمنو قولو  -ٗ

: ما رأيت أحدان تو ك٢تذا جاء ُب ركاية ) قاؿ عمر، حيث قدـ االعتذار بُت يدم مسألوثعلبة كعقلكفيو فضل ضماـ بن  -َُ
 أحسن مسألة كال أكجز من ضماـ ( .

 ) كسيأٌب باب خاص ّٔا إف شاء اهلل ( . كفيو الرحلة ُب طلب العلم . -ُُ
 حرص السلف على تدكين العلم كنشره .) أنا رسوؿ من كرائي ( .-ُُ
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 اٍلمينىاكىلىًة كىًكتىاًب أىٍىًل اٍلًعٍلًم بًاٍلًعٍلًم ًإلىى اٍلبػيٍلدىافً  يباب مىا ييٍذكىري فً  -ٕ
 كىقىاؿى أىنىسه نىسىخى عيٍثمىافي اٍلمىصىاًحفى ، فػىبػىعىثى ًبهىا ًإلىى اآلفىاؽً 
 كىرىأىل عىٍبدي اللًَّو ٍبني عيمىرى كىيىٍحيىى ٍبني سىًعيدو كىمىاًلكه ذىًلكى جىائًزنا

فػىعىوي عىظً  أىفَّ رىسيوؿى اللًَّو ) للًَّو ٍبنى عىبَّاسو عىٍبدى اعن  -ْٔ يمي بػىعىثى ًبًكتىاًبًو رىجيالن ، كىأىمىرىهي أىٍف يىٍدفػىعىوي ًإلىى عىًظيًم اٍلبىٍحرىٍيًن ، فىدى
 .( قيوا كيلَّ ميمىزَّؽو أىٍف ييمىزَّ  ا عىلىٍيًهٍم رىسيوؿي اللًَّو ػػًب قىاؿى فىدىعى ، فػىلىمَّا قػىرىأىهي مىزَّقىوي . فىحىًسٍبتي أىفَّ اٍبنى اٍلميسىيَّ اٍلبىٍحرىٍيًن ًإلىى ًكٍسرىل
---------- 

 .ُب كتاب ا١تغازم ) بعث بكتابو إٔب كسرل مع عبد اهلل بن حػذافة الٌسٍهمي ( للمصنف ركاية  جاء ُب (بػىعىثى ًبًكتىاًبًو رىجيالن ) 
 .( ىو ا١تنذر بن ساكل العبدم  عىًظيًم اٍلبىٍحرىٍينً )

 .أم : قطعو ( مىزَّقىوي ) 
 أم : على كسرل كجنوده .(  فىدىعىا عىلىٍيًهٍم رىسيوؿي اللًَّو ) 
 ىي طريقة من طرؽ ٖتمل اٟتديث .جواز ا١تناكلة ك  -ُ

 يبقيو . كتعريفها : أف يدفع الشيخ إٔب الطالب كتابو ، كيقوؿ لو : ىذا ركاييت عن فبلف فاركًه عٍت ، ٍب
 كاٞتمهور على جواز العمل ّٔا .

 ناكلو الكتاب لرسولو . على جوازىا ْتديث الباب ، حيث أف النيب  –رٛتو اهلل  –كاستدؿ ا١تصنف 
ككذلك فعل عثماف ، كداللتو على تسويغ الركاية با١تكاتبة كاضح ، فإف عثماف أمرىم باالعتماد على ما ُب تلك ا١تصاحف 

 ك٥تالفة ما عداىا .
 فيو الدعاء إٔب اإلسبلـ بالكبلـ كالكتابة . -ِ
 فضل عبد اهلل بن حذافة السهمي . -ّ
 عامة ٞتميع الناس كليست خاصة بقومو . أف دعوة النيب  -ْ
 ( . ٌتى أىٍف رىآهي اٍستػىغٍ  . كىبلَّ ًإفَّ اإٍلًٍنسىافى لىيىٍطغىىكما قاؿ تعأب )اؿ كاٞتاه سبب ُب رد اٟتق كرفضو  ُب اٟتديث أف ا١ت -ٓ
 كفيو تشاكر أىل الكفر بعضهم مع بعض . -ٔ
 كفيو أف العادة جرت بُت ا١تلوؾ أف الرسل ال تقتل ، ك٢تذا مزؽ كسرل الكتاب كٓب يتعرض للرسوؿ . -ّ

فىًقيلى لىوي ًإنػَّهيٍم الى يػىٍقرىءيكفى ًكتىابان ًإالَّ مىٍختيومان .  -أىٍك أىرىادى أىٍف يىٍكتيبى  -ًكتىابان    يُّ كىتىبى النَّبً ) عىٍن أىنىًس ٍبًن مىاًلكو قىاؿى  -ٓٔ
 نػىٍقشيوي ميحىمَّده  يىًدًه . فػىقيٍلتي ًلقىتىادىةى مىٍن قىاؿى  يأىٍنظيري ًإلىى بػىيىاًضًو فً  يفىاتَّخىذى خىاتىمان ًمٍن ًفضَّةو نػىٍقشيوي ميحىمَّده رىسيوؿي اللًَّو . كىأىنّْ 

 و ( رىسيوؿي اللَّ 
 [ . َِِٗ ] مسلم :

---------- 
 ( نسبة الكتابة إليو ٣تازية ، أم : أراد أف يأمر الكاتب ليكتب لو . أىٍك أىرىادى أىٍف يىٍكتيبى ) 
 ( أم : الرـك .ًإنػَّهيٍم ) 
ما اٗتذ خا٘تان إال عند اٟتاجة ، قاؿ ا٠تطايب : كذلك ألف ا٠تاًب ما كاف من عادة العرب  دليل على أف النيب  اٟتديث -ُ

 لبسو .
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 واز لبس خاًب الفضة .اٟتديث دليل على ج -ِ
 لبسو على أقواؿ : كقد كقع خبلؼ ُب حكم

 : أنو مباح من غَت كراىة . القوؿ األكؿ
 كىذا قوؿ كثَت من العلماء .

بكر ، ٍب كاف بعدي ُب خا٘تان من كرؽ ، ككاف ُب يده ، ٍب كاف بعدي ُب يد أيب  كاستدلوا ْتديث ابن عمر قاؿ ) اٗتذ رسوؿ اهلل 
 ( متفق عليو . يد عمر ...

 لبس خاًب فضةو ُب ٯتينو ( متفق عليو . كٟتديث أنس . ) أف رسوؿ اهلل 
 كقد ثبت لبسو عن ٚتاعة من الصحابة .

 لعلماء اإلٚتاع على ذلك .كحكى بعض ا
 أنو مستحب . القوؿ الثاني :

 كىذا قوؿ مالك .
ك ًحلية أىل النار ؟ كعليو خاًب من حديد ، فقاؿ : مإب أرل علي ٟتديث بريدة بن اٟتيصىيب ) أف رجبلن جاء إٔب النيب 

 داكد .يء أٗتذه ؟ قاؿ : من كرًؽ ( ركاه أبو شقاؿ : يا رسوؿ اهلل ! من أم  فطرحو ، ...
 قاؿ ) أمرتي بالنعلُت كا٠تاًب ( ركاه الطربا٘ب كىو ضعيف . كٟتديث أنس . أف النيب 
 كاٞتواب عن ىذه األدلة :

١تا  يس ْتجة على استحباب لبس ا٠تاًب ، فإف النيب ل، ف رض صحتوفضعفو ٚتع من أىل العلم ، كعلى فأما اٟتديث األكؿ 
 مم يتخذ ا٠تاًب ؟ فأرشده إٔب اٗتاذه ا٠تاًب .هناه عن لبس خاًب الذىب كاٟتديد سألو 

 كأما حديث األمر بالنعلُت كا٠تاًب فبل يثبت .
 ف لبس ا٠تاًب مكركه إال لذم سلطاف كالقاضي كاألمَت ك٨توىم .أ:  القوؿ الثالث

 كإليو ذىب بعض اٟتنفية كبعض الشافعية .
اًب لباس ٕتمل كتزين بو كالعمامة ، كإ٪تا اٗتذه للحاجة ، ليختم بو ٓب يكن يلبس ا٠ت : إف النيب  كاستدلوا ْتديث الباب ، قالوا

 وؾ .لاليت كاف يرسلها إٔب ا١تالكتب 
 األكؿ أنو مباح . كالراجح

 ى جواز التختم ُب اليمُت كاليسار لوركد األحاديث بالتختم فيهما ، لكن اختلفوا ُب األفضل :لماء علاتفق الع 
 لبسو باليمُت أفضل . فقيل :

 خاًب من فضو ُب ٯتينو ( متفق عليو . ٟتديث أنس قاؿ ) لبس رسوؿ اهلل 
 يتختم ُب ٯتينو ( ركاه النسائي . كعن عبد اهلل بن جعفر قاؿ ) كاف النيب 

 لبسو باليسار أفضل . كقيل :
 ُب ىذه ، كأشار إٔب ا٠تنصر من يده اليسرل ( ركاه مسلم . ٟتديث أنس قاؿ ) كاف خاًب النيب 

 كاف يتختم ُب يساره ( ركاه أبو داكد .  ابن عمر ) أف النيب كعن 
 أف التختم باليمُت أفضل ألمور : كالراجح

 أف أحاديث التختم ُب اليمُت أكثر كأصح ، كقد كردت عن ٚتع من الصحابة . أكالن :
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 ٭تب التيامن ُب شأنو كلو . أف ا٠تاًب زينة ، كاليمُت أكٔب بالزينة كاإلكراـ ، كقد كاف النيب  ثانيان :
أف ا٠تاًب قد يينقش فيو الذكر ، كلفظ اٞتبللة ك٨تو ىذا ، فإذا لبس ُب اليمُت ، كاف ذلك صونان لو من امتهاف ما كتب  ثالثان :

 . االستنجاءعليو عند 
 . اتفق أىل العلم على أف السنة ُب حق الرجل جٍعل خا٘تًو ُب خنصر يده دكف سائر أصابعو 

، قاؿ : فإ٘ب ألرل ٗتذنا خا٘تان ، كنقشنا فيو نقشان، فبل يىنقشنَّ عليو أحد: إنا اخا٘تان ، ٍب قاؿ نس قاؿ ) صنع النيب ٟتديث أ
 بريقىو ُب خنصره ( ركاه البخارم .

 ُب ىذه ، كأشار إٔب ا٠تنصر من يده اليسرل ( ركاه مسلم . كٟتديث أنس أيضان قاؿ ) كاف خاًب النيب 
 ركاه مسلم  .(أف أٗتتم ُب إصبعي ىذه أك ىذه، كأكمأ إٔب الوسطى كاليت تليها ا٘ب رسوؿ اهلل هنكعن علي قاؿ )

 باب من قعد حيث ينتهي بو المجلس -ٖ
 كمن رأل فرجة في الحٍلقىة فجلس فيها

نىمىا ىيوى جىاًلسه فً  أىفَّ رىسيوؿى اللًَّو )  يّْ عىٍن أىًبى كىاًقدو اللٍَّيثً  -ٔٔ اٍلمىٍسًجًد كىالنَّاسي مىعىوي ، ًإٍذ أىقٍػبىلى ثىالىثىةي نػىفىرو ، فىأىقٍػبىلى  يبػىيػٍ
 يعليو كسلم فىأىمَّا أىحىديىيمىا فػىرىأىل فػيٍرجىةن فً  كىذىىىبى كىاًحده ، قىاؿى فػىوىقػىفىا عىلىى رىسيوًؿ اللًَّو صلى اهلل اثٍػنىاًف ًإلىى رىسيوًؿ اللًَّو 
ٍلقىًة فىجىلىسى ًفيهىا  ٍلفىهيٍم ، كىأىمَّا الثَّاًلثي فىأىٍدبػىرى ذىاًىبان ، فػىلىمَّا فػىرىغى رىسيوؿي اللًَّو اٍلحى أىالى أيٍخًبريكيٍم » قىاؿى  ، كىأىمَّا اآلخىري فىجىلىسى خى

ٍحيىا ، فىاٍستىٍحيىا اللَّوي ًمٍنوي ، كىأىمَّا اآلخىري فىأىٍعرىضى ، عىًن النػَّفىًر الثَّالىثىًة أىمَّا أىحىديىيٍم فىأىكىل ًإلىى اللًَّو ، فىآكىاهي اللَّوي ، كىأىمَّا اآلخىري فىاٍستى 
 ( .فىأىٍعرىضى اللَّوي عىٍنوي 

  . [ ُِٕٔ] مسلم : 
--------- 

 أك ) على ( ٔتعٌت عند . ( أم : على ٣تلس رسوؿ اهلل  فػىوىقػىفىا عىلىى رىسيوًؿ اللًَّو ) 
 ( بالضم كالفتح معان ىي ا٠تلل بُت الشيئُت . فػيٍرجىةن ) 
  كرىم العلم رز ظاىر للناس كا١تسجد أفضل فيذا موضع با استحباب جلوس العآب ألصحابو كغَتىم ُب اٟتديث دليل على

 .كا٠تَت 

االنصراؼ عنها من غَت  باب دخو٢تا ك٣تالسة أىلها ككراىةا١تسجد كاستح جواز حلق العلم كالذكر ُب اٟتديث دليل على -ُ
 .عذر 

ا١تسجد كىم حلق فقاؿ : مإب أراكم  ما اٞتواب عن ما ركاه مسلم عن جابر بن ٝترة قاؿ ) دخل رسوؿ اهلل  :فإف قاؿ قائل
 عزين ( ؟

ال معارضة بينو كبُت ىذا ، ألنو إ٪تا كره ٖتلقهم على ما ال فائدة فيو كال منفعة ٓتبلؼ ٖتلقهم حولو فإنو كاف  فالجواب :
 م منو .اع العلم كالتعللسم

 .كيتأدب بأدبو  ان بين ان من كبَت اٟتلقة ليسمع كبلمو ٝتاعاستحباب القرب  ُب اٟتديث -ِ
 . جلس كراءىمإال ا ك رأل فرجة دخل فيهإف كأف قاصد اٟتلقة كفيو  -ّ
 كفيو أف من حسن األدب أف ٬تلس ا١ترء حيث انتهى بو ٣تلسو . -ْ
 كفيو ابتداء العآب جلساءه بالعلم قبل أف يسأؿ عنو . -ٓ
 كفيو أف من سبق إٔب موضع كاف أحق بو . -ٔ



 123 

 .ىذا اٟتديث  أثٌت على االثنُت ُب فانو  ، كفيو الثناء على من فعل ٚتيبلن  -ٕ
: يا بٍت ! جالس العلماء كزاٛتهم بركبتيك ، ترل قوؿ لقماف البنو، أال  يدم العآب أفضل من أعماؿ الربأف التزاحم بُتكفيو  -ٖ

 فإف اهلل ٭تيي القلوب بنور اٟتكمة كما ٭تيي األرض بوابل السماء .
  .فلما سلما كقفا (الًتمذم ) كفيو مشركعية السبلـ للداخل كلو إٔب حلقة علم ، ألنو جاء ُب ركاية عند  -ٗ

 كفيو أف القائم يسلم على القاعد . -َُ
 استدؿ باٟتديث ٚتاىَت العلماء على أف ٖتية ا١تسجد غَت كاجبة ) كستأٌب ا١تسألة إف شاء اهلل ( . -ُُ
 ب معرضان ال لعذر .موؿ على من ذى( كىو ٤تكىأىمَّا اآلخىري فىأىٍعرىضى ، فىأىٍعرىضى اللَّوي عىٍنوي ذـ اإلعراض لقولو ) كفيو  -ُِ
 اٟتياء كالسًت ( ركاه أبو داكد  ) إف اهلل حيي ستَت ٭تب اٟتياء هلل تعأب ، كيدؿ عليو قولو  كفيو إثبات-ُّ
 كفيو مدح اٟتياء كالثناء على صاحبو . -ُْ
 كفيو ذـ من زىد ُب العلم . -ُٓ

 «سىاًمعو أىٍكعىى ًمٍن  ريبَّ ميبػىلَّغو »   يّْ باب قػىٍوًؿ النَّبً -ٗ
« . يػىٍوـو ىىذىا مُّ أى »قىاؿى  -أىٍك ًبزًمىاًمًو  -ًو قػىعىدى عىلىى بىًعيرًًه ، كىأىٍمسىكى ًإٍنسىافه ًبًخطىامً   يَّ ذىكىرى النَّبً  أنو )أىًبى بىٍكرىةى عن  -ٕٔ

نىا حىتَّى ظىنػىنَّا أىنَّوي سىييسىمّْيًو ًسوىل اٍسًمًو . قىاؿى  تػٍ نىا « . شىٍهرو ىىذىا  مُّ فىأى » قػيٍلنىا بػىلىى . قىاؿى « . النٍَّحًر أىلىٍيسى يػىٍوـى » فىسىكى تػٍ فىسىكى
ًدمىاءىكيٍم كىأىٍموىالىكيٍم كىأىٍعرىاضىكيٍم  فىًإفَّ » قػيٍلنىا بػىلىى . قىاؿى « . اٍلًحجًَّة  مأىلىٍيسى ًبذً » ظىنػىنَّا أىنَّوي سىييسىمّْيًو ًبغىٍيًر اٍسًمًو . فػىقىاؿى  حىتَّى

نىكيمٍ  ا ، فً  بػىيػٍ ـه كىحيٍرمىًة يػىٍوًمكيٍم ىىذى ا ، فً  يحىرىا ا . لًييبػىلًّْغ الشَّاًىدي اٍلغىاًئبى ، فىًإفَّ الشَّاًىدى عىسىى أىٍف يػيبػىلّْغى  يشىٍهرًكيٍم ىىذى بػىلىدًكيٍم ىىذى
 ( .ًمٍنوي  مىٍن ىيوى أىٍكعىى لىوي 

 [ . ُٕٗٔ] مسلم :  
---------- 

 شك من الراكم ، كا٠تطاـ كالزماـ ٔتعٌت ، كىو ا٠تيط الذم تشد فيو اٟتلقة . ( ًبزًمىاًموً أىٍك  -ًبًخطىاًمًو  )
 أم : سفك دمائكم . (ًدمىاءىكيٍم  فىًإفَّ ) 
 موضع ا١تدح كالذـ من اإلنساف ، سواء كاف ُب نفسو أك سلفو . –بكسر العُت  –الًعرض  ( كىأىٍعرىاضىكيمٍ ) 
ُب ىذا اٟتديث ُب ركاية عند ا١تصنف ُب كتاب  من السامع ، كما قاؿ  ىرٔتا يكوف أكعأف ا١تبٌلغ اٟتديث دليل على  -ُ

كيفَّاران يىٍضًربي اللَّهيمَّ اٍشهىٍد ، فػىٍلييبػىلًّْغ الشَّاًىدي اٍلغىاًئبى ، فػىريبَّ ميبػىلَّغو أىٍكعىى ًمٍن سىاًمعو ، فىبلى تػىٍرًجعيوا بػىٍعًدل   :قىاؿى  )ظ فاٟتج بل
 ( .قىابى بػىٍعضو بػىٍعضيكيٍم رً 

 اٟتث على تبليغ العلم . اٟتديث دليل على -ِ
 ) بلغوا عٍت كلو آية ( . قاؿ 

 ٝتع مٍت شيئان فحفظو فبلغو ( ركاه الًتمذم . ) نضر اهلل امرأن  كقاؿ 
 ر .فيو كجوب تبليغ العلم كىو فرض كفاية فيجب تبليغو ْتيث ينتش : قاؿ النوكم

 ُب األداء .كفيو أف الفهم ليس شرطان  -ّ
حجة على جواز أخذ العلم كاٟتديث عمَّن ال يفقو ما ينقل ؛ ( فلعل بعض من يبلغو يكوف أكعى لو ٦تن ٝتعو )  قاؿ القرطبي :
 نضَّر اهلل امرأن ٝتع منَّا حديثنا فبلَّغو غَته كما ٝتعو ، فربَّ حامل فقوو م ) فيما خرَّجو الًتمذ كىذا كما قاؿ و ، إذا أدَّاه كما ٝتع

 . إٔب من ىو أفقو منو ، كربَّ حامل فقو ليس بفقيو (
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 كفيو حرمة مكة كشهر اهلل اٟتراـ . -ْ
نىا حىىتَّ  ؟يػىٍوـو ىىذىا  مُّ أى  قولو ) -ٓ ىذا السؤاؿ كالسكوت كالتفسَت أراد بو التفخيم كالتقرير كالتنبيو على عظم . اْب ( .. فىسىكىتػٍ

 ـ .مرتبة ىذا الشهر كالبلد كاليو 
كفيو دليل على استحباب ا٠تطبة على موضع عاؿ من منرب كغَته سواء خطبة اٞتمعة كالعيد كغَت٫تا كحكمتو أنو كلما ارتفع   -ٔ

 م .كاف أبلغ ُب إٝتاعو الناس كرؤيتهم إياه ككقوع كبلمو ُب نفوسه
 ان .اؽ النظَت بالنظَت قياسمثاؿ كإٟتمعناه متأكدة التحرٙب شديدتو كُب ىذا دليل لضرب األ(  قولو ) فإف دماءكم ... -ٕ
 كفيو ٖترٙب قتل النفس بغَت حق . -ٖ

اًلدان ًفيهىا كىغىًضبى اللَّوي عىلىٍيًو كىلىعىنىوي كىأىعىدَّ لى كما قاؿ تعأب )  ابان عىًظيمان كىمىٍن يػىٍقتيٍل ميٍؤًمنان ميتػىعىمّْدان فىجىزىاؤيهي جىهىنَّمي خى  ( . وي عىذى
يعان كىمىٍن أىٍحيىاىىا فىكىأى٪تَّىا نَّوي مىٍن قػى أى كقاؿ تعأب )  يعان تىلى نػىٍفسان بًغىٍَتً نػىٍفسو أىٍك فىسىادو ًُب اأٍلىٍرًض فىكىأى٪تَّىا قػىتىلى النَّاسى ٚتًى  ( . أىٍحيىا النَّاسى ٚتًى

 ) اجتنبوا السبع ا١توبقات : ... كذكر منها : كقتل النفس بغَت حق ( متفق عليو . كقاؿ 
 يبة .كفيو ٖترٙب الغ -ٗ

مى أىًخيًو مىٍيتان فىكىرًٍىتيميوهي كقد قاؿ تعأب )  بُّ أىحىديكيٍم أىٍف يىٍأكيلى ٟتٍى  ( . ال يػىٍغتىٍب بػىٍعضيكيٍم بػىٍعضان أى٭تًي
 كفيو ٖترٙب أخذ ماؿ بغَت اٟتق . -َُ 

 د .عليو بأبلغ ما ٬ت حذيرالت غلظ ُبكفيو أف ما كاف حرامنا ، فيجب على العآب أف يؤكد حرمتو ، كي-ُُ
 كاقفة إذا كانت تطيق . كفيو جواز القعود على الدكاب كىي -ُِ
 . كفيو خدمة الصحابة للنيب  -ُّ
 كفيو تفاكت الناس ُب الفهم كالفقو . -ُْ

 اٍلقىٍوًؿ كىاٍلعىمىلً  باب اٍلًعٍلمي قػىٍبلى  -َُ
أى بًاٍلًعٍلًم ًلقىٍوًؿ اللًَّو تػىعىالىى ) فىاٍعلىٍم أىنَّوي الى ًإلىوى ًإالَّ    .اللَّوي ( فػىبىدى
 .مىٍن أىخىذىهي أىخىذى ًبحىظ  كىاًفرو  -كىرَّثيوا اٍلًعٍلمى  -كىأىفَّ اٍلعيلىمىاءى ىيٍم كىرىثىةي األىنًٍبيىاًء  
 سىهَّلى اللَّوي لىوي طىرًيقان ًإلىى اٍلجىنًَّة .  كىمىٍن سىلىكى طىرًيقان يىٍطليبي بًًو ًعٍلمان  

 .كىقىاؿى جىلَّ ًذٍكريهي ) ًإنَّمىا يىٍخشىى اللَّوى ًمٍن ًعبىاًدًه اٍلعيلىمىاءي ( 
الًَّذينى  مىىٍل يىٍستىوً السًَّعيًر ( . كىقىاؿى )حىاًب أىصٍ  يكىقىاؿى ) كىمىا يػىٍعًقليهىا ًإالَّ اٍلعىاًلميوفى ( ) كىقىاليوا لىٍو كينَّا نىٍسمىعي أىٍك نػىٍعًقلي مىا كينَّا فً 

 ( .وفى كىالًَّذينى الى يػىٍعلىميوفى يػىٍعلىمي 
ٍيران يػيفىقٍّْهوي فً )   يُّ كىقىاؿى النَّبً   ًإنَّمىا اٍلًعٍلمي بًالتػَّعىلًُّم  يمىٍن ييرًًد اللَّوي ًبًو خى  . (الدّْيًن ، كى

 يػيرىبّْى النَّاسى ًبًصغىاًر اٍلًعٍلًم قػىٍبلى ًكبىارًًه . مالَّذً  يُّ رىبَّانًيّْينى ( حيكىمىاءى فػيقىهىاءى . كىيػيقىاؿي الرَّبَّانً كىقىاؿى اٍبني عىبَّاسو ) كيونيوا 
--------- 

قاؿ ابن ا١تنَت : أراد بو أف العلم شرط ُب صحة القوؿ كالعمل ، فبل يعترباف إال بو ، فهو  (باب اٍلًعٍلمي قػىٍبلى اٍلقىٍوًؿ كىاٍلعىمىًل  )
 متقدـ عليهما ، ألنو مصحح للنية ا١تصححة للعمل .

أى بًاٍلًعلٍ  ) اآلية على فضل العلم كما أخرجو  استدؿ سفياف بن عيينة ّٔذه م (ًلقىٍوًؿ اللًَّو تػىعىالىى ) فىاٍعلىٍم أىنَّوي الى ًإلىوى ًإالَّ اللَّوي ( فػىبىدى
 أبو نعيم ُب اٟتلية ُب ترٚتتو .

ىذا طرؼ من حديث أخرجو أبو داكد كالًتمذم  (مىٍن أىخىذىهي أىخىذى ًبحىظ  كىاًفرو  -كىرَّثيوا اٍلًعٍلمى  -كىأىفَّ اٍلعيلىمىاءى ىيٍم كىرىثىةي األىٍنًبيىاًء ) 



 125 

 من حديث أيب الدرداء ، كلفظو :
، يقوؿي ) مٍن سلك طىريقان يػىٍبتىًغي ًفيًو عٍلمان سهَّل اللَّو لىو طىريقان إٔب اٞتنًة ، كىإفَّ  قىاؿ : ًٝتٍعتي رىسيوؿ اللًَّو  لدٍَّرداًء عىٍن أيب ا

تػىهىا ًلطالب اٍلًعٍلًم رًضان ٔتا يىٍصنىعي ، كىإفَّ اٍلعآًب لىيىٍستػىٍغًفري لىوي مٍن ُب ا لسَّمىواًت كمٍن ُب األٍرًض حىتَّ اٟتًيتافي ُب ا١تبلًئكىةى لىتىضىعي أٍجًنحى
ان ا١تاًء ، كفىٍضلي اٍلعىآًب على اٍلعاًبًد كىفىٍضًل اٍلقىمر عىلى سائر اٍلكىوىاًكًب، كإفَّ اٍلعيلىماءى كىرىثىةي األنًٍبياًء كإفَّ   األنًٍبياءى ٓبٍى ييورّْثيوا ًدينىاران كىال ًدٍر٫تى

ا كرَّثيوا اٍلًعٍلمى ، فى   مٍن أىخىذىهي أىخىذى ًْتظٍّ كىاًفرو ( . ركاهي أبو داكد كالًتمذمُّ .كإ٪تَّ
 شرح ىذا اٟتديث :

 . ٔب ٣تالس العلم: أف يراد بو السلوؾ اٟتقيقي كىو ا١تشي باألقداـ إ يحتمل( ) مٍن سلك طىريقان يػىٍبتىًغي ًفيًو عٍلمان قولو 
: أف يشمل ما ىو أىم من ذلك من سلوؾ الطريق ا١تعنوية ا١تؤدية إٔب حصوؿ العلم ، مثل حفظو كدراستو ، كمطالعتو  كيحتمل 

 كمذاكرتو ، كالتفهم لو كالتفكر فيو .
 ٭تتمل أموران : سهَّل اللَّو لىو طىريقان إٔب اٞتنًة () قولو 

إذا قصد بتعلمو كجو اهلل ، فيجعلو سببان ٢تدايتو كاالنتفاع بو كالعمل أف ييسر اهلل لطالب العلم العمل ٔتقتضى ذلك العلم  منها :
 بو ، كذلك من طرؽ اٞتنة ا١توصلة إليها .

أف اهلل تعأب ييسر لطالب العلم الذم يطلبو للعمل بو علومان أخر ينتفع ّٔا ، فيكوف طريقان موصبلن إٔب اٞتنة ، كىكذا   كمنها :
 ٓب يعلم . و اهلل علم ماكما قيل : من عًمل ٔتا علم أكرث

 كالسبب ُب تيسَت طريق اٞتنة لطالب العلم ، أف العلم يدؿ على اهلل من أقرب الطرؽ كأسهلها . 
تػىهىا ًلطالب اٍلًعٍلًم رًضان ٔتا يىٍصنىعي (قولو   ع ا١تبلئكة أجنحتها :ػاختلف الناس ُب تأكيل كض ) كىإفَّ ا١تبلًئكىةى لىتىضىعي أٍجًنحى

على ظاىره ، كأف ا١تراد فرش األجنحة كبسطها لطبلب العلم لتحملهم عليها إٔب مقاصدىم من األرض اليت  فمنهم من ٛتلو
 يطلبوف فيها العلم ، كإعانة ٢تم على الطلب .

 كمنهم من فسر كضع ا١تبلئكة أجنحتها بالتواضع ٢تم ، كا٠تضوع لطبلب العلم .
، كلعل ىذا القوؿ اء كما جاء ذلك صر٭تان ُب اٟتديثس الذكر إٔب السمكمنهم من فسر ذلك بأف ا١تبلئكة ٖتف بأجنحتها ٣تال

 ) ابن رجب ( .  أشبو .
فمن ٤تبة ا١تبلئكة لو كتعظيمو تضع أجنحتها لو ، ألنو طالبه ١تا بو حياة العآبى ك٧تاتو ، ففيو شبو من ا١تبلئكة ،  قاؿ ابن القيم :

فإذا طلب العبد العلم فقد سعى ُب أعظم ما ينصح بو   كأنفعهم لبٍت آدـ ...كبينو كبينهم تناسب ، فإف ا١تبلئكة أنصح خلق اهلل
 عباد اهلل ، فلذلك ٖتبو ا١تبلئكة كتعظمو .

، ر ُب استغفار دكاب األرض للعلماءالس ( ٍرًض حىتَّ اٟتًيتافي ُب ا١تاءً كىإفَّ اٍلعآًب لىيىٍستػىٍغًفري لىوي مٍن ُب السَّمىواًت كمٍن ُب األ )قولو 
ىو أف العلماء يأمركف الناس باإلحساف إٔب ا١تخلوقات كلها ، كبإحساف قتل ما ٬توز قتلو أك ذْتو من اٟتيوانات ، فيتعدل نفعهم 

 إٔب اٟتيوانات كلها ، فلذلك يستغفركف ٢تم .
، فكل ا٠تلق سن: اٞتن كاإلتة لو مسبحة لو غَت عصاة الثقلُت، قانكىو أف سائر ا١تخلوقات مطيعة هللكيظهر فيو معٌت آخر 

ا١تطيعُت هلل ٭تيوف أىل طاعتو ، فكيف بو كىو يعرؼ اهلل كيعرؼ حقوقو كطاعتو ؟ فمن كانت ىذه صفتو ، فإف اهلل ٭تبو كيزكيو 
 كيثٍت عليو ، كيأمر عباده من أىل السماء كاألرض كسائر خلقو ٔتحبتو كالدعاء لو .

، كىو هناية  تشبيو للعآب بالقمر ليلة البدر ُب ىذا ا١تثل ( ٍلقىمر عىلى سائر اٍلكىوىاًكبً كفىٍضلي اٍلعىآًب على اٍلعاًبًد كىفىٍضًل ا )قولو 
أف الكوكب ضوءه ال يعدك نفسو ، كأما القمر ليلة  –كاهلل أعلم  –كمالو ك٘تاـ نوره ، كتشبيو للعابد بالكواكب ، كالسر ُب ذلك 
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 وره فيستضيئوف بنوره ، كيهتدكف ُب مسَتىم .البدر فإف نوره يشرؽ على أىل األرض ٚتيعان ، فيعمهم ن
 : فإف قيل : كيف كقع تشبيو العآًب بالقمر دكف الشمس ، كىي أعظم نوران ؟ قيل : فيو فائدتاف 

الذم نوره مستفاد من مشس الرسالة بالقمر أكٔب من تشبيهو  : أف نورى القمر ١تا كاف مستفادان من غَته كاف تشبيو العآب إحداىما
 . بالشمس

٤تاؽ كال تفاكت ُب اإلضاءة ، كأما القمر فإنو يقٌل نوره كيكثر ، كال يلحقها ُب نورىا ، : أف الشمس ال ٮتتلف حا٢تيا  الثانية
لة ثانية كثالثة ، ، كآخر دكنىو بلي تو ... فعآب كالبدر ليلة ٘تاموكينقص ، كما أف العلماء ُب العلم على مراتبهم من كثرتو كقل كٯتتلئ
 دىا إٔب آخر مراتبو ، كىم درجات عند اهلل .كما بع
ا كرَّثيوا اٍلًعٍلمى ) قولو  ان كإ٪تَّ  ( فيو إشارة إٔب أمرين :كإفَّ اٍلعيلىماءى كىرىثىةي األنًٍبياًء كإفَّ األنًٍبياءى ٓبٍى ييورّْثيوا ًدينىاران كىال ًدٍر٫تى

: أف العآًب الذم ىو كارث للرسوؿ حقيقة ، كما أنو كرث علمو فينبغي أف يورثو كما كرث الرسوؿ العلم ، كتوريث  أحدىما
 ٦تا ينتفع بو بعده . ٮتلفو بعده بتعليم أك تصنيف ك٨تو ذلك فالعآب العلم ىو أ

لرسوؿ ، كىذا من ٚتلة االقتداء بالرسوؿ كبسنتو : أف من كماؿ مَتاث العآب للرسوؿ ، أف ال ٮتلف الدنيا كما ٓب ٮتلفها ا كالثاني
 ُب زىده ُب الدنيا ، كتقللو منها ، كاجتزائو منها باليسَت .

فورثتهم خَت ا٠تلق ، فإف األنبياء خَت خلق اهلل ،  كإفَّ اٍلعيلىماءى كىرىثىةي األنًٍبياًء ( ىذا من أعظم ا١تناقب ألىل العلم قاؿ ابن القيم )
 بعدىم .

نبيو على أهنم أقرب الناس إليو ، فإف ا١تَتاث إ٪تا يكوف ألقرب الناس إٔب ا١توركث ، كىذا كما أنو ثابت ُب مَتاث كُب ىذا ت
 الدينار كالدرىم ، فكذلك ىو ُب مَتاث النبوة .

 كتوقَتىم كإجبل٢تم . كتعزيزىمكفيو إرشاد كأمره لؤلمة بطاعتهم كاحًتامهم 
 ناؼ للدين .كفيو أف ٤تبتهم من الدين ، كبغضهم م

 ، كالرفق ّٔم .اس إليهمالناءة ػ، من الصرب كاالحتماؿ كمقابلة إسدم األنبياء كطريقتهم ُب التبليغكفيو تنبيو للعلماء على سلوؾ ى
كىم العلماء باهلل كبدينو ىذه اآلية عظيمة ، تدؿ على : أف العلماء ، كىقىاؿى جىلَّ ًذٍكريهي ) ًإنَّمىا يىٍخشىى اللَّوى ًمٍن ًعبىاًدًه اٍلعيلىمىاءي ( 

كبكتابو العظيم كسنة رسولو الكرٙب ، ىؤالء ىم أكمل الناس خشية هلل ، كأكملهم تقول هلل كطاعة لو سبحانو ، كعلى رأسهم : 
 ـ .الرسل كاألنبياء عليهم الصبلة كالسبل

ا يىديؿُّ عىلىى أىفَّ كيلَّ مىٍن خىًشيى اللَّ  .      ىيوى حىقّّ ، كىال يىديؿُّ عىلىى أىفَّ كيلَّ عىآبًو ٮتىٍشىاهي ، وى عىآًبه ػوى فػىهي قاؿ شيخ اإلسبلـ عن اآلية : كىىىذى
 ) ٣تموع الفتاكل ( .

 كأفادت اآلية الكرٯتة أف العلماء ىم أىل ا٠تشية ، كأف من ٓب ٮتف من ربو فليس بعآب . 
بو ، ألنو كلما كانت ا١تعرفة للعظيم القدير أًب كالعلم بو أكمل ،  قاؿ ابن كثَت رٛتو اهلل :  إ٪تا ٮتشاه حق خشيتو العلماء العارفوف 

 ر .كانت ا٠تشية لو أعظم كأكث
كقاؿ السعدم رٛتو اهلل : فكل مىٍن كاف باهلل أعلم ، كاف أكثر لو خشية ، كأكجبت لو خشية اهلل االنكفاؼ عن ا١تعاصي ، 

، فإنو داعو إٔب خشية اهلل ، كأىل خشيتو ىم أىل كرامتو ، كما قاؿ كاالستعداد للقاء مىٍن ٮتشاه ، كىذا دليل على فضل العلم 
 .تعأب : ) رىًضيى اللَّوي عىنػٍهيٍم كىرىضيوا عىٍنوي ذىًلكى ًلمىٍن خىًشيى رىبَّوي ( 

ًإنَّمىا اٍلًعٍلمي بًالتػَّعىلُّمً )   يُّ كىقىاؿى النَّبً  حديث معاكية بلفظ ) يا أيها كىو حديث مرفوع ، أكرده ابن أيب عاصم كالطربا٘ب من  ( كى
مبهمان اعتضد  الناس تعلموا ، إ٪تا العلم بالتعلم ، كالفقو بالتفقو ، كمن يرد اهلل بو خَتان يفقهو ُب الدين ( إسناده حسن إال أف فيو
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 ٔتجيئو من كجو آخر .
  ذه النسبة ىل ىي نسبة إٔب الرب أك إٔب الًتبية ، كالًتبية ، اختلف ُب ى كىقىاؿى اٍبني عىبَّاسو ) كيونيوا رىبَّانًيّْينى ( حيكىمىاءى فػيقىهىاءى

 .على ىذا للعلم 
كبكباره ما دؽ منها ،  ،( ا١تراد بصغار العلم ما كضح من مسائلو النَّاسى ًبًصغىاًر اٍلًعٍلًم قػىٍبلى ًكبىارًهً  ييػيرىبّْ  مالَّذً  يُّ كىيػيقىاؿي الرَّبَّانً )  

 كقيل : يعلمهم جزئياتو قبل كلياتو أك فركعو قبل أصولو ، أك مقدماتو قبل مقاصده .
 : ال يقاؿ للعآب ربا٘ب حىت يكوف عا١تان معلمان عامبلن . قاؿ ابن األعرابي

 يػىٍنًفريكاالى  يٍ ًم كى يػىتىخىوَّليهيٍم بًاٍلمىٍوًعظىًة كىاٍلًعلٍ   يُّ باب مىا كىافى النَّبً  -ُُ
نى  ييػىتىخىوَّلينىا بًاٍلمىٍوًعظىًة فً   يُّ كىافى النَّبً ) عىًن اٍبًن مىٍسعيودو قىاؿى  -ٖٔ   ( .ا األىيَّاـً ، كىرىاىىةى السَّآمىًة عىلىيػٍ

 [ .ُِِٖ] مسلم : 
 ( .يىسّْريكا كىالى تػيعىسّْريكا ، كىبىشّْريكا كىالى تػينػىفّْريكا  )قىاؿى   يّْ عىٍن أىنىسو عىًن النَّبً  -ٗٔ

 [ . ُّْٕ] مسلم : 
 باب من جعل ألىل العلم أيامان معلومة -ُِ

كيلّْ خىًميسو ، فػىقىاؿى لىوي رىجيله يىا أىبىا عىٍبًد الرٍَّحمىًن لىوىًدٍدتي أىنَّكى ذىكٍَّرتػىنىا    يكىافى عىٍبدي اللًَّو ييذىكّْري النَّاسى فً ) عىٍن أىًبى كىاًئلو قىاؿى -َٕ
ًإنّْ  يكيلَّ يػىٍوـو . قىاؿى أىمىا ًإنَّوي يىٍمنػىعينً  يػىتىخىوَّلينىا ًبهىا ،   يُّ أىتىخىوَّليكيٍم بًاٍلمىٍوًعظىًة كىمىا كىافى النَّبً  يًمٍن ذىًلكى أىنّْى أىٍكرىهي أىٍف أيًملَّكيٍم ، كى

نى   ا ( .مىخىافىةى السَّآمىًة عىلىيػٍ
 [ .ُِِٖ] مسلم : 

---------- 
 . سلمة ( شقيق بن  عىٍن أىًبى كىاًئلو ) 
 ( يعٍت ابن مسعود . عىٍبدي اللَّوً  كاف) 
 أم : يتعهدنا ، كا١توعظة : النصح كالتذكَت . ( يػىتىخىوَّلينىا بًاٍلمىٍوًعظىةً ) 
 كاف يراعي األكقات ُب تذكَتنا ، كال يفعل ذلك كل يـو لئبل ٪تل .  أف النيب  دليل علىاٟتديث  -ُ
 : قسمُت، كإف كانت ا١تواظبة مطلوبة لكنها على خشية ا١تبلؿ د ُب العمل الصاّبكُب اٟتديث استحباب ترؾ ا١تداكمة ُب اٞت -ِ

، كٮتتلف باختبلؼ جل الراحة ليقبل على الثا٘ب بنشاط إما كل يـو مع عدـ التكلف ، كإما يومان بعد يـو فيكوف الًتؾ أل
 األحواؿ كاألشخاص ، كالضابط : اٟتاجة مع مراعاة كجود النشاط .

  واظبة عليها ُب كقت معُت دائمان .١تبالركاتب باأخذ بعض العلماء من حديث الباب كراىة تشبيو غَت الركاتب  -ّ
 كفيو حرص السلف على العلم كا٠تَت . -ْ
 كفيو الشفقة على الناس من السآمة من ا٠تَت . -ٓ
 كفيو أف النفس تسأـ ك٘تل فينبغي مراعاهتا . -ٔ
 ع .كفيو أف ٗتصيص يـو بشيء من العلم أك التذكَت ليس من البدع بشيء ، بل ىو مشرك -ٕ
 حديث أنس  دليل على التيسَت كذـ التعسَت .-ٖ
 كا ( .كال تعسر  بشركا كال تنفركا كيسركا)  قولو قاؿ النوكم :  
 .يسرا كال تعسرا ، كبشرا كال تنفرا كتطاكعا كال ٗتتلفا ( ) قاؿ ١تعاذ كأيب موسى األشعرم  كُب اٟتديث اآلخر أنو  
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، كقتُت؛ ألنو قد يفعلهما ُب ىذه األلفاظ بُت الشيء كضده أنس ) يسركا كال تعسركا كسكنوا كال تنفركا ( إ٪تا ٚتع ُب كُب حديث
انتفى  كا (، فإذا قاؿ ) كال تعسر ذلك على من يسر مرة أك مرات، كعسر ُب معظم اٟتاالتؽ على يسركا لصدفلو اقتصر 

، ألهنما (، ) كتطاكعا كال ٗتتلفا ( يسرا كال تنفرا ُب )التعسَت ُب ٚتيع األحواؿ من ٚتيع كجوىو ، كىذا ىو ا١تطلوب ، ككذا يقاؿ 
  يتطاكعاف ُب شيء كٮتتلفاف ُب شيء .  ، كقدكقت ُب كقت كٮتتلفاف ُب فقد يتطاكعا

النهي عن التنفَت بذكر التخويف كأنواع ك  األمر بالتبشَت بفضل اهلل كعظيم ثوابو كجزيل عطائو كسعة رٛتتو حديث أنس : كُب-ٗ 
  .الوعيد ، ٤تضة من غَت ضمها إٔب التبشَت

قارب البلوغ من الصبياف ، كمن بلغ كمن تاب من كذلك من هم ، ك تأليف من قرب إسبلمو كترؾ التشديد علي كفيو -َُ 
التدريج فمىت يسر  ، كقد كانت أمور اإلسبلـ ُب التكليف على قليبلن  يدرجوف ُب أنواع الطاعة قليبلن م ك ا١تعاصي كلهم يتلطف ّٔ

عسرت عليو أك شك أف ال التزايد منها ، كمىت  عاقبتو غالبان  على الداخل ُب الطاعة أك ا١تريد للدخوؿ فيها سهلت عليو ، ككانت
  أف ال يدـك أك ال يستحيلها .  يدخل فيها ، كإف دخل أك شك

يتم إال باالتفاؽ ، كمىت  بالرفق كاتفاؽ ا١تتشاركُت ُب كالية ك٨توىا ، كىذا من ا١تهمات فإف غالب ا١تصاّب ال كفيو  أمر الوالة-ُُ 
 حصل االختبلؼ فات .

 ا١تؤمنُت .  كانوا أىل فضل كصبلح كمعاذ كأيب موسى ، فإف الذكرل تنفعصية اإلماـ الوالة كإف  فيو : ك ك  -ُِ 
رنا يػي  -ُّ يػٍ  الدّْينً  يفىقٍّْهوي فً باب مىٍن ييرًًد اللَّوي بًًو خى

رنا يػيفىقٍّْهوي فً )  يػىقيوؿي   يَّ سىًمٍعتي النَّبً  عن معاكية قاؿ : -ُٕ ًإنَّمىا أىنىا قىاًسمه كىاللَّوي يػيٍعًطى ،  يمىٍن ييرًًد اللَّوي ًبًو خىيػٍ الدّْيًن ، كى
 ( .للًَّو أىٍمري ا يى كىلىٍن تػىزىاؿى ىىًذًه األيمَّةي قىائًمىةن عىلىى أىٍمًر اللًَّو الى يىضيرُّىيٍم مىٍن خىالىفىهيٍم حىتَّى يىٍأتً 

 [ . َُّٕ ] مسلم :
---------- 

 ُب الدين . ( أم : يفهموالدّْيًن  ييػيفىقٍّْهوي فً ) 
 الفقو ُب الدين .فضل اٟتديث دليل على  -ُ

 :  يفقهو : أم يفهمو . ظ ابن حجرقاؿ الحاف
  .: فيو فضيلة العلم كالتفقو ُب الدين كاٟتث عليو ، كسببو أنو قائد إٔب تقول اهلل قاؿ النوكم

 .: من أراد اهلل بو خَتان فقهو ُب الدين  كقاؿ ابن القيم
 أف من ٓب يرد اهلل بو خَتان ٓب يفقهو ُب الدين .اٟتديث دليل على  -ِ

فقد  –أم تعلم قواعد اإلسبلـ كما يتصل بو من الفركع  –: كمفهـو اٟتديث أف من ٓب يتفقو ُب الدين  قاؿ الحافظ ابن حجر
و ُب الدين ٓب يباؿ اهلل بو ، كا١تعٌت حـر ا٠تَت ، كقد أخرج أبو يعلى حديث معاكية من كجو آخر كزاد ُب آخره : كمن ٓب يتفق

 .صحيح ، ألف من ٓب يعرؼ أمور دينو ال يكوف فقيهان كال طالب فقو ، فيصح أف يوصف بأنو ما أريد بو ا٠تَت 
 ليشمل القليل كالكثَت ، كالتنكَت للتعظيم ألف ا١تقاـ يقتضيو .) خَتان ( :  قاؿ الحافظ

 سائر الناس .اٟتديث دليل ظاىر لفضل العلماء على  -ّ
 اٟتث على طلب العلم ككوف اإلنساف فقيهان ، ألف ذلك من عبلمة ا٠تَت .كفيو  -ْ
ينبغي على اإلنساف أف ٭ترص غاية اٟترص على الفقو ُب الدين ، ألف اهلل تعأب إذا أراد شيئان ىيأ أسبابو ، كمن أسباب كفيو  -ٓ

 يمة .الفقو : أف تتعلم ، كأف ٖترص لتناؿ ىذه ا١ترتبة العظ
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 ، فمن تعلم دين كٓب يعمل بو فليس بفقيو . للعملا١تراد بالفقو العلم ا١تقتضي كفيو أف  -ٓ
 على ا١تسلم أف يعرؼ عبلمات ا٠تَت حىت ٭ترص عليها .كفيو  -ٔ
  .فضل العلم الشرعي كفيو  -ٔ
 أف العلم النافع عبلمة على سعادة العبد ، كأف اهلل أراد بو خَتان . -ٕ
  اٟتديث دليل على أف ا١تعطي ىو اهلل . -ٖ
 مصرحان بو ُب ركاية . ٬تيء.. ( يعٍت بعض األمة كما  كىلىٍن تػىزىاؿى ىىًذًه األيمَّةي قىائًمىةن عىلىى أىٍمًر اللَّوً قولو ) -ٗ

 ) ال تزاؿ طائفة من أميت ظاىرين حىت يأتيهم أمر اهلل كىم ظاىركف ( كركاه مسلم أيضان . البخارم بلفظ ُب ركاية جاء فقد
 كىذا اٟتديث متواتر :

) ال تزاؿ طائفة من أميت ظاىرين على اٟتق ال يضرىم من خذ٢تم حىت يأٌب أمر اهلل كىم  جاء من حديث ثوباف قاؿ : قاؿ ك 
 كذلك ( ركاه مسلم .

 ) ال تزاؿ طائفة من أميت يقاتلوف على اٟتق ظاىرين إٔب يـو القيامة ( ركاه مسلم . قاؿ  كمن حديث جابر . قاؿ :
بة من ا١تسلمُت حىت تقـو الساعة ( ركاه ىذا الدين قائمان يقاتل عليو عص ) لن يربح ر بن ٝترة . قاؿ : قاؿ بكمن حديث جا

 مسلم .
 ىل الغرب على اٟتق حىت تقـو الساعة ( ركاه مسلم .) ال يزاؿ أ كمن حديث سعد بن أيب كقاص . قاؿ : قاؿ 

 كمن حديث معاكية كما ُب حديث الباب .
) ال تزاؿ طائفة من أميت يقاتلوف على اٟتق ظاىرين على من نأكاىم حىت يقاتل  حصُت . قاؿ : قاؿ بن كمن حديث عمراف 

 داكد . آخرىم ا١تسيح الدجاؿ ( ركاه أبو
 : كيف اٞتمع بُت ىذا اٟتديث كحديث ابن مسعود أف الرسوؿ   فإف قيل اعة إال على شرار ا٠تلق ( ػقاؿ ) ال تقـو الس

 ركاه مسلم .
 ) ال تقـو الساعة حىت ال يقاؿ ُب األرض : اهلل ، اهلل ( ركاه مسلم . كعن أنس . قاؿ : قاؿ 

 فاٞتواب من كجهُت :
 ، أم : إٔب قرب قياـ الساعة .: أف ا١تراد إٔب قياـ الساعة  الوجو األكؿ
قبض ركح كل مؤمن ، كىذا الصحيح .ففي حديث أيب ىريرة الريح اليت ت ٔتجيء: أف ا١تراد ساعة موهتم ، كذلك  الوجو الثاني

حديث رفعو ) إف اهلل يبعث ر٭تان من اليمن ألُت من اٟترير ، فبل تدع أحدان ُب قلبو ذرة من إٯتاف إال قبضتو ( ركاه مسلم ، كُب 
النواس بن ٝتعاف الطويل ُب قصة الدجاؿ كعيسى كيأجوج كمأجوج ) إذ بعث اهلل ر٭تان طيبة فتقبض ركح كل مؤمن كمسلم ، 

 كيبقى شرار الناس يتهارجوف هتارج اٟتمر فعليهم تقـو الساعة ( .
 قيامة كعند تظاىر أشراطها .: معٌت ىذا : أهنم ال يزالوف على اٟتق حىت تقبضهم ىذه الريح اللينة قرب ال قاؿ النوكم

 : كيؤخذ من ىذه األحاديث عدة أمور 
 ) ال تزاؿ طائفة من أميت ( ففيو دليل على أهنا فئة من األمة كليست كل األمة . قولو  األكؿ :

 . كفيو إٯتاءة إٔب أف ىناؾ فئات أخرل ، كطوائف أخرل 
ورة فيما ىم عليو من أمر الدين ، ػفرقان أخرل ٗتالف الطائفة ا١تنص( يدؿ على أف ىناؾ )ال يضرىم من خالفهم قولو  الثاني :

 كىذا كذلك يوافق مدلوؿ حديث االفًتاؽ .
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 الظفر كالنصر كالظهور ُب الدنيا .أف ىذا اٟتديث ) ال تزاؿ ... ( ٭تمل البشرل ب الثالث :
لساعة ( الريح اليت تقبض ركح كل مؤمن كما سبق قبل ) حىت يأٌب أمر اهلل ، كُب ركاية : حىت تقـو ا ا١تراد من قولو  الرابع :
 قليل .

 أف األمة ال ٕتتمع على ضبللة . -َُ
 كجود اٟتق كالباطل ُب ىذه اٟتياة . -ُُ
 .ءت نصوص كثَتة أخرل تدؿ على ذلك قد يستدؿ باٟتديث أف أىل الباطل أكثر من أىل اٟتق ، كقد جا -ُِ

 ( . النَّاًس كىلىٍو حىرىٍصتى ٔتيٍؤًمًنُتى كىمىا أىٍكثػىري كما قاؿ تعأب )
ًبيًل اللَّوً  كقاؿ تعأب )   ( . كىًإٍف تيًطٍع أىٍكثػىرى مىٍن ُب اأٍلىٍرًض ييًضلُّوؾى عىٍن سى
 ( . كىقىًليله ًمٍن ًعبىاًدمى الشَّكيوري كقاؿ تعأب )

 ( . نػٍهيمي اٍلميٍؤًمنيوفى كىأىٍكثػىريىيمي اٍلفىاًسقيوفى كىلىٍو آمىنى أىٍىلي اٍلًكتىاًب لىكىافى خىٍَتان ٢تىيٍم مً كقاؿ تعأب )  
 ( . كىمىا آمىنى مىعىوي ًإالَّ قىًليله كقاؿ تعأب ُب شأف نوح )

 ) إ٪تا أنتم ُب األمم كالشعرة السوداء ُب جلد الثور األبيض ( متفق عليو . كقاؿ 
 متفق عليو .(  كىلىٍيسى مىعىهيٍم أىحىده كىالنًَّبيُّْتى  كىالنَّيبّْ  عرضت علي األمم ...)  كقاؿ 

 باب الفهم في العلم -ُْ
ا عىٍن ميجىاًىدو قىاؿى صىًحٍبتي اٍبنى عيمىرى ًإلىى اٍلمىًدينىًة فػىلىٍم أىٍسمىٍعوي ييحىدّْثي عىٍن رىسيوًؿ اللًَّو  - ِٕ كينَّا )، قىاؿى ًإالَّ حىًديثان كىاًحدن

النٍَّخلىةي ، فىًإذىا أىنىا  يى فىأىرىٍدتي أىٍف أىقيوؿى ىً « . ًإفَّ ًمنى الشَّجىًر شىجىرىةن مىثػىليهىا كىمىثىًل اٍلميٍسًلًم » فىأيًتىى ًبجيمَّارو فػىقىاؿى   يّْ ًعٍندى النَّبً 
 ( .النٍَّخلىةي  يى ىً  :  يُّ أىٍصغىري اٍلقىٍوـً فىسىكىتُّ ، قىاؿى النَّبً 

 [ . َٖٕٗ :] ـ 
---------- 

 ابن جرب تابعي جليل .(  عىٍن ميجىاًىدو ) 
 ، كفيو فضل الفهم ُب العلم .(  ُٔ) اٟتديث تقدـ شرحو  -ُ

، ؤكؿ عنو النخلة ػفهم أف ا١تس، ا١تسألة عند إحضار اٞتمار إليو  أف بن عمر ١تا ذكر النيب : كمناسبتو للًتٚتة قاؿ ابن حجر : 
 .فالفهم فطنة يفهم ّٔا صاحبها من الكبلـ ما يقًتف بو من قوؿ أك فعل 

فديناؾ  :فبكى أبو بكر كقاؿ ،خَته اهلل إف عبدان ) كقد أخرج أٛتد ُب حديث أيب سعيد اآلٌب ُب الوفاة النبوية حيث قاؿ النيب 
 و .د فكاف أبو بكر أعلمنا بػٍب قاؿ أبو سعي ،ىو ا١تخَت  ككاف أبو بكر فهم من ا١تقاـ أف النيب  (فتعجب الناس ،بآبائنا

ٯتىاًف  -مىا أيكٌبى أىحىده قاؿ ابن القيم :   . . كىذىًلكى فىٍضلي اللًَّو يػيٍؤتًيًو مىٍن يىشىاءي  أىٍفضىلى ًمنى اٍلفىٍهًم عىًن اللًَّو كىرىسيولًًو  -بػىٍعدى اإٍلً
كىذه كانت ، عند اٟتاجة خشية الزيادة كالنقصاف  إال  فيو ما كاف بعض الصحابة عليو من توقى اٟتديث عن النيب -ِ

 و .ذلك لكثرة من كاف يسألو كيستفتي كإ٪تا كثرت أحاديث بن عمر مع، بن عمر ككالده عمر كٚتاعة اطريقة 
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 اٍلًعٍلًم كىاٍلًحٍكمىًة . يباب ااًلٍغًتبىاًط فً  - -ُٓ
 تيسىوَّديكا .كىقىاؿى عيمىري تػىفىقَّهيوا قػىٍبلى أىٍف 

ًتًو فً  يالى حىسىدى ًإالَّ فً  )  يُّ عىٍبدى اللًَّو ٍبنى مىٍسعيودو قىاؿى قىاؿى النَّبً عن  -ّٕ  ياثٍػنىتػىٍيًن رىجيله آتىاهي اللَّوي مىاالن فىسيلّْطى عىلىى ىىلىكى
 ( . ميهىااٍلحىقّْ ، كىرىجيله آتىاهي اللَّوي اٍلًحٍكمىةى ، فػىٍهوى يػىٍقًضى ًبهىا كىيػيعىلّْ 

 [ .ُٖٔ] مسلم : 
---------- 

بن أيب شيبة كغَته كإسناده كأثر عمر أخرجو ا:  ظ ابن حجرقاؿ الحاف( عيمىري تػىفىقَّهيوا قػىٍبلى أىٍف تيسىوَّديكا  قوؿ البخارم ) كقاؿ
 صحيح .

 ة من التفقو .ػف السيادة مانعذلك أ ليبُت أف ال مفهـو لو خشية أف يفهم أحد من كإ٪تا عقبو البخارم بقولو ) كبعد أف تسودكا (
كإ٪تا أراد عمر أهنا قد تكوف سببا للمنع، ألف الرئيس قد ٯتنعو الكرب كاالحتشاـ ٬تلس ٣تلس ا١تتعلمُت، ك٢تذا قاؿ مالك عن  

 جع إٔب ٣تلسو الذم كاف يتعلم فيو .عيب القضاء: إف القاضي إذا عزؿ ال ير 
 : إذا تصدر اٟتدث فاتو علم كثَت. كقاؿ الشافعي

كقد فسره أبو عبيد ُب كتابو ) غريب اٟتديث ( فقاؿ: معناه تفقهوا كأنتم صغار، قبل أف تصَتكا سادة فتمنعكم األنفة عن األخذ 
 عمن ىو دكنكم فتبقوا جهاالن .

 .دجتنبها كىو ٛتل بعيالف الذم يتفقو يعرؼ ما فيها من الغوائل في أراد عمر الكف عن طلب الرياسة:  كقيل

  . حسد ٤تمود ُب شيء إال ُب خصلتُتال: ( أم  إال في اثنتين) 
 نكرة ليشمل القليل كالكثَت . ) ماالن (

 ح .على قهر النفس آّبولة على الش ( عرب بالتسليط لداللتو فسلط )
 ان .على أنو ال يبقي منو شيئ ( أم إىبلكو ، كعرب بذلك ليدؿ ىلكتو) 
 . اإلسراؼ ا١تذمـو ُب الطاعات ليزيل عنو إيهاـ: ( أم  في الحق) 

كل ما منع من اٞتهل كزجر عن ا١تراد باٟتكمة   كقيل:، أشرنا إليو قبل  ا( البلـ للعهد ألف ا١تراد ّٔا القرآف على م كمةالح )
 . القبيح

( خشية أف يفهم أحد من ذلك أف  كبعد أف تسودكا ) وبخارم رٛتو اهلل بقولال  ) كبعد أف تسودكا ( عٌقب قاؿ البخارم
الحتشاـ أف ٬تلس ٣تلس الكرب كا للمنع ألف الرئيس قد ٯتنعو مانعة من التفقو، كإ٪تا أراد عمر أهنا قد تكوف سببان  السيادة

 .ا١تتعلمُت 
كأطلق اٟتسد  ،الغبطة ( اٟتسد ٘تٍت زكاؿ النعمة عن ا١تنعم عليو أما اٟتسد ا١تذكور ُب اٟتديث فهو... ال حسدمعٌت اٟتديث )  -ُ

فإف كاف ُب ة ، يسمى منافس يزكؿ عنو ، كاٟترص على ىذا كىي أف يتمٌت أف يكوف لو مثل ما لغَته من غَت أفزان عليها ٣تا
 فتح ( ح . ) الا كإف كاف ُب اٞتائزات فهو مب فهو مذمـو فػىٍليىتػىنىافىًس اٍلميتػىنىاًفسيوفى( ، فإف كاف ُب ا١تعصية نو )كم الطاعة فهو ٤تمود

ك٣تازم، فاٟتقيقي : ٘تٌت  حقيقي قاؿ العلماء : اٟتسد قسماف( ال حسد إال ُب اثنتُت) على مسلم : قولو  النوكمقاؿ 
كىو أف يتمٌت مثل  كأما آّازم فهو الغبطة،، مع النصوص الصحيحة بإٚتاع األمة، كىذا حراـ زكاؿ النعمة عن صاحبها،

 كاف كانت طاعة فهي مستحبة، فإف كانت من أمور الدنيا كانت مباحة، النعمة اليت على غَته من غَت زكا٢تا عن صاحبها،
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 ا .كا١تراد باٟتديث: ال غبطة ٤تبوبة إال ُب ىاتُت ا٠تصلتُت كما ُب معنا٫ت
 اٟتسد ثبلث مراتب : كقاؿ ابن القيم : 

 أف ٭تسد كيقـو ٔتقتضاه من األذل بالقلب كاللساف كاٞتوارح ، فهذا اٟتسد ا١تذمـو  . أحدىا :
: ٘تٍت استصحاب عدـ النعمة ، فهو يكره أف ٭تدث اهلل لعبده نعمة ، بل ٭تب أف يبقى على حالو من جهلو أك فقره أك كالثاني 

يو من نقص كعيب ، فهذا حسد على شيء مقدر ، كاألكؿ ضعفو أك شتات قلبو عن اهلل أك قلة دينو ، فهو يتمٌت دكاـ ما ىو ف
حسد على شيء ٤تقق ، ككبل٫تا حاسد عدك نعمة اهلل ، كعدك عباده ، ك٦تقوت عند اهلل كعند الناس ، كال يسود أبدان ، فإف 

 أبدان إال قهران .يهم ، فأما عدك نعمة اهلل عليهم فبل يسودكنو باختيارىم كف عليهم إال من يريد اإلحساف إلالناس ال يسود
حسد الغبطة ، كىو ٘تٍت أف يكوف لو مثل حاؿ احملسود من غَت أف تزكؿ النعمة عنو ، فهذا ال بأس بو كال يعاب  كالثالث :

 صاحبو ، بل ىذا قريب من ا١تنافسة ) كُب ذلك فليتنافس ا١تتنافسوف ( .
كسلطو على ىلكتو ُب اٟتق ، كرجل آتاه اهلل اٟتكمة ، فهو  اه اهلل ماالن ال حسد إال ُب اثنتُت : رجل آت)  كُب الصحيح قاؿ 

يقضي ّٔا ، كيعلمها الناس ( فهذا حسد غبطة ، اٟتامل لصاحبو عليو كرب نفسو ، كحب خصاؿ ا٠تَت ، كالتشبو بأىلها ، 
 كالدخوؿ ُب ٚتلتهم ، فهذا ال يدخل ُب اآلية بوجو ما .

 إال ُب اثنتُت فقط :أك غَته  ى ما أتاه اهلل من ماؿأنو ال أحد يغبط عل -ِ

 : رجل أعطاه اهلل القرآف فهو يقـو بو آناء الليل كالنهار . األكلى
 : رجل أعطاه اهلل ماالن ، فهو ينفقو ُب كجوه ا٠تَت . الثانية

زكاؿ  يعٍت: حسد غبطة، كيتمٌت مثل حالو من غَت أف يتمٌت، أنو ال ينبغي ألحد أف ٭تسد أحدان  فأخرب :  قاؿ ابن القيم
نعمة اهلل عنو إال ُب كاحدة من ىاتُت ا٠تصلتُت، كىي اإلحساف إٔب الناس بعلمو أك مالو، كما عدا ىذين فبل ينبغي غبطتو كال 

 و .٘تٍت مثل حالو لقلة منفعة الناس ب
 فضل من أعطي القرآف كعلمو كنشره كقاـ بو . -ّ

 التحذير ٦تن أعطي القرآف كٓب يقم ْتقو . -ْ
 أف ا١تقصود من العلم ىو العمل . ُب اٟتديث -ٓ

 فضل الغٍت الذم أعطي ماالن ، فهو ينفق منو ُب كجوه ا٠تَت . -ٓ

 ذـ من أعطي ماالن كٓب ينفق منو ُب كجوه ا٠تَت . -ٔ

 اٟتث على كسب ا١تاؿ إلنفاقو ُب كجوه ا٠تَت . -ٕ

 استدؿ باٟتديث من قاؿ : إف الغٍت الشاكر أفضل من الفقَت الصابر . -ٖ

 ألف النيب كاألعماؿ الصاٟتات اٟترص على التنافس ُب ا٠تَتات ، اؿ: )ال حسد ...( أم ال غبطة.ق 

 يتنافس ا١تتنافسوف ( .كُب ذلك فلكقد قاؿ تعأب ) 
 كقاؿ تعأب ) ١تثل ىذا فليعمل العاملوف ( .
 ككاف الصحابة يتنافسوف ُب أعماؿ ا٠تَت .
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 اٍلبىٍحًر ًإلىى اٍلخىًضرً  يفً  ذىىىاًب ميوسىى  يباب مىا ذيًكرى فً -ُٔ
نً   ًممَّا عيلٍّْمتى ريٍشدنا ( يكىقػىٍوًلًو تػىعىالىى ) ىىٍل أىتًَّبعيكى عىلىى أىٍف تػيعىلّْمى

صىاًحًب ميوسىى قىاؿى اٍبني عىبَّاسو ىيوى خىًضره .  يفً  مُّ أىنَّوي تىمىارىل ىيوى كىاٍلحيرُّ ٍبني قػىٍيًس ٍبًن ًحٍصنو اٍلفىزىارً ) عىًن اٍبًن عىبَّاسو -ْٕ
ا فً  يتىمىارىٍيتي أىنىا كىصىاًحبً  يفىمىرَّ ًبًهمىا أيبىىُّ ٍبني كىٍعبو ، فىدىعىاهي اٍبني عىبَّاسو فػىقىاؿى ًإنّْ  سىأىؿى ميوسىى  مصىاًحًب ميوسىى الَّذً  يىىذى

ٍأنىوي قىاؿى نػىعىٍم سىًمٍعتي رىسيوؿى اللًَّو   يَّ السًَّبيلى ًإلىى ليًقيًّْو ، ىىٍل سىًمٍعتى النَّبً  نىمىا ميوسىى فً » يػىقيوؿي  يىٍذكيري شى  يمىإلو ًمٍن بىنً  يبػىيػٍ
ًضره ، فىسىأىؿى بػىلىى ، عىٍبدينىا خى  ًإٍسرىائًيلى ، جىاءىهي رىجيله فػىقىاؿى ىىٍل تػىٍعلىمي أىحىدان أىٍعلىمى ًمٍنكى قىاؿى ميوسىى الى . فىأىٍكحىى اللَّوي ًإلىى ميوسىى

تػىٍلقىاهي ، كىكىافى يػىتًَّبعي أىثػىرى  ميوسىى السًَّبيلى ًإلىٍيًو ، فىجىعىلى اللَّوي لىوي اٍلحيوتى  آيىةن ، كىًقيلى لىوي ًإذىا فػىقىٍدتى اٍلحيوتى فىاٍرًجٍع ، فىًإنَّكى سى
نىًسيتي اٍلحيوتى ، كىمىا أىٍنسىانًيًو ًإالَّ الشٍَّيطىافي أىٍف  يا ًإلىى الصٍَّخرىًة فىًإنّْ اٍلبىٍحًر ، فػىقىاؿى ًلميوسىى فػىتىاهي أىرىأىٍيتى ًإٍذ أىكىيٍػنى  ياٍلحيوًت فً 

ٍأنًًهمىا الَّذً  يأىذٍكيرىهي . قىاؿى ذىًلكى مىا كينَّا نػىٍبغً  عىزَّ  -قىصَّ اللَّوي  م، فىاٍرتىدَّا عىلىى آثىارًًىمىا قىصىصان ، فػىوىجىدىا خىًضران . فىكىافى ًمٍن شى
 ( .ًكتىاًبًو   يفً  -جىلَّ كى 

 [ . َِّٖ] مسلم : 
---------- 

 أم : ٕتادؿ .( أىنَّوي تىمىارىل ) 
 ( بضم اٟتاء ، كىو صحايب مشهور . مُّ كىاٍلحيرُّ ٍبني قػىٍيًس ٍبًن ًحٍصنو اٍلفىزىارً ) 
 ( أم : ىو أعلم . بػىلىى ، عىٍبدينىا خىًضره ) 
 أىم األمور، كما فعل موسى .اٟتديث دليل على فضيلة العلم كالرحلة ُب طلبو كأنو  -ُ
اٟتديث دليل على استحباب اٟترص على االزدياد من العلم كالرحلة فيو، كلقاء ا١تشايخ كٕتشم ا١تشاؽ ُب ذلك، كاالستعانة  -ِ

 ) الفتح ( .ُب ذلك باالتباع . 
، كألف موسى ف ما يغتبط بو ٖتتمل ا١تشقة فيو، ألب ُب احتماؿ ا١تشقة ُب طلب العلمللًتغيقاؿ اٟتافظ : ىذا الباب معقود 

 . ٓب ٯتنعو بلوغو من السيادة احملل األعلى من طلب العلم كركوب الرب كالبحر ألجلو 
اٟتديث دليل على البداءة باألىم فاألىم، فإف زيادة العلم كعلم اإلنساف أىم من ترؾ ذلك كاالشتغاؿ بالتعليم من دكف  -ّ

 ( . السعدم) تزكد من العلم، كاٞتمع بُت األمرين أكمل . 
نبغي للفقيو احملدث اٟتديث دليل على تواضع الفاضل للتعلم ٦تن دكنو، فموسى ببل شك أفضل من ا٠تضر، فعلى ىذا ال ي -ْ

 . ( السعدم) كال فقيهان .  ُب أحد العلـو أف ال يتعلمو ٦تن مهر فيو كإف ٓب يكن ٤تدثان  إذا كاف قاصران 
نىاهي رىٍٛتىةن ًمٍن ًعٍنًدنىاا١تراد بالعبد ُب قولو تعأب ) أف -ٓ ا عىٍبدان ًمٍن ًعبىاًدنىا آتػىيػٍ   .كما فسر ذلك ىذا اٟتديث  ا٠تضر (فػىوىجىدى

 مباحث تتعلق بالخضر :
 : كسبب تسميتو بذلك :  أكالن 

) إ٪تا ٝتي ا٠تىًضر ألنو جلس على فركة بيضاء فإذا ىي هتتز من خلفو  ما ركاه البخارم عن أيب ىريرة . قاؿ : قاؿ رسوؿ اهلل 
 خضراء ( .

 كا١تراد بالفركة البيضاء اٟتشيش األبيض  .
 : أكثر العلماء على نبوة ا٠تضر كأنو نيب ، كقد دؿ على نبوتو أدلة : ثانيان 



 134 

نىاهي رىٍٛتىةن ًمٍن ًعٍنًدنىاقولو تعأب )-أ  ( قاؿ أكثر ا١تفسرين الرٛتة ىنا النبوة ، كما ُب تفسَت القرطيب . آتػىيػٍ
 هلل لو كحيان أكحاه إليو ، فهو بالوحي نيب .ا من( دليل كاضح بأف ذلك بأمر كىمىا فػىعىٍلتيوي عىٍن أىٍمرًم كقولو تعأب عنو )-ب
 .(  ى أف تعلمٍت ٦تا علمت رشدان ...قولو تعأب حكاية عن موسى ) ىل أتبعك عل-ج

 : فلو كاف كليان كليس بنيب ٓب ٮتاطبو موسى ّٔذه ا١تخاطبة ، كٓب يرد على موسى ىذا الرد . قاؿ ابن كثير
ال ٯتكن أف تصدر عن اإلحساس كما يقع ُب النفس من اإل٢تاـ كقتل النفس  فعل أموران  أف ا٠تضر ُب رحلتو مع موسى -د

 كخرؽ السفينة كفيو تعريض األنفس للغرؽ .
: ال ٬توز لو اإلقداـ على قتل النفوس ٔتجرد ما يلقى ُب خلده ، ألف خاطره ليس بواجب العصمة بل ٬توز عليو  قاؿ ابن كثير

 ا٠تطأ باالتفاؽ .
 أنو كٕب كليس بنيب . عتقده الصوفية ُب ا٠تضر كّٔذا يعلم فساد ما ي

 : ا٠تضر ميت كليس ْتي خبلفان لبعض العلماء الذين قالوا إنو حي اآلف . ثالثان 
 كاألدلة على موتو :

 اء ألم بشر .ػة ُب نفي ا٠تلد كالبق( فهذه اآلية صر٭تكىمىا جىعىٍلنىا لًبىشىرو مّْن قػىٍبًلكى ا٠ٍتيٍلدى أىفىًإف مّْتَّ فػىهيمي ا٠تٍىاًلديكفى قولو تعأب )   -أ
 ) أرأيتكم ليلتكم ىذه ، فإف على رأس مائة سنة منها ال يبقى ٦تن ىػو على ظػهر األرض أحد ... ( . قولو -ب

 سيموت كلن يبقى منهم أحد بعد ا١تائة السنة ، كا٠تضر داخل ُب ىذا. فهذا اٟتديث يدؿ على أف كل حي ُب زماف النيب 
ا مىعىكيٍم لىتػيٍؤًمنينَّ بًًو كىلىتىنصيرينَّوي كىًإٍذ أىخىذى الٌلوي ًميثىاؽى النًَّبيػٍُّْتى لىمىا آتػىٍيتيكيم مّْن ًكتىابو كىًحٍكمىةو ٍبيَّ جىاءكيٍم رىسيوؿه مُّصىدّْؽه لّْمى ) قولو تعأب-ج

 ( .فىاٍشهىديكٍا كىأىنىٍا مىعىكيم مّْنى الشَّاًىًدينى  قىاؿى أىأىقٍػرىٍرًبيٍ كىأىخىٍذًبيٍ عىلىى ذىًلكيٍم ًإٍصرًم قىاليوٍا أىقٍػرىٍرنىا قىاؿى 
فيؤمن بو كيشهد برسالتو كيبايعو كينصره  أف ٭تضر إٔب الرسوؿ  –لو كاف حيان  – فمبقتضى ىذه اآلية كاف يلـز ا٠تضر 

 ُب دعوتو كجهاده ، فلما ٓب ٭تصل من ذلك شيء كاف دليبلن على موتو كعدـ بقاءه .
 على جواز ركوب البحر .اٟتديث دليل  -ٔ

ٍب استيقظ كىو  . فناـ رسوؿ اهلل ، ..أـ حراـ بنت ملحاف فتطعمو  كاف يدخل على  أف رسوؿ اهلل أنس : )  حديث كُب
. قاؿ : ناس من أميت عرضوا علٌي غزاة ُب سبيل اهلل يركبوف ثبج ىذا البحر ملوكان على األسرة أك مثل ا١تلوؾ على يضحك ..
 متفق عليواألسرة ( . 

 الثبج ىو ظهره ككسطو ، كُب الركاية األخرل : يركبوف ظهر البحر . ] قالو النوكم [  ( ثبج) 
ككذا قاؿ اٞتمهور ، ككره مالك ركوبو للنساء ألنو ال ٯتكنهن غالبان التسًت فيو كال غض البصر عن ا١تتصرفُت فيو  قاؿ النوكم : 

 . .كال يؤمن انكشاؼ عوراهتن ..
 كاف من غَت تعنت . ) الفتح ( .  دليل على جواز التجادؿ ُب العلم إذااٟتديث  -ٕ
 ) الفتح ( . ُب اٟتديث الرجوع على أىل العلم عند التنازع . -ٖ
كفيو لزـك التواضع ُب كل حاؿ ، ك٢تذا حرص موسى على االلتقاء با٠تضر عليهما السبلـ كطلب التعلم منو ، تعليمان لقومو  -ٗ

 ، كتنبيهان ١تن زكى نفسو أف يسلك مسلك التواضع .أف يتأدبوا بأدبو 
 كفيو فضل أيٌب بن كعب . -َُ
 كفيو أف العلم بالتعلم .-ُُ
 ينبغي أف يرد العلم إٔب اهلل عندما ٬تهلو العبد . وأن -ُِ
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 كفيو اٟتث على قوؿ العآب ال أدرم . -ُّ
 اٞتوع .على البشر من النسياف ك  يطرأأف األنبياء بشر يطرأ عليو ما  -ُْ
 اٟترص على لقاء العلماء كٕتشم ا١تصاعب ُب ذلك . -ُٓ
 كفيو أخذ العلم عن أىلو . -ُٔ
 بطلب العلم باألصحاب . االستعانةكفيو  -ُٕ
 كفيو استخداـ اٟتر . -ُٖ
  .طواعية ا٠تادـ ١تخدكمو، كجواز اإلخبار بالتعب كيلحق بو األٓب من مرض ك٨توه، إذا كاف على غَت سخطكفيو  -ُٗ
 كفيو جواز طلب القوت كالضيافة . ) الفتح ( . -َِ
 كفيو أنو ال ينبغي أف يعجب ا١ترء بعلمو . -ُِ
 كفيو أنو ال ينبغي ألحد أف يًتؾ طلب العلم كإف كاف قد بلغ هنايتو . -ِِ
 .كفيو أف الناسي غَت مؤاخذ بنسيانو، ال ُب حق اهلل كال ُب حق العباد . ) السعدم (  -ِّ

       «اللَّهيمَّ عىلٍّْموي اٍلًكتىابى »   يّْ قػىٍوًؿ النَّبً باب -ُٕ
 ( .اللَّهيمَّ عىلٍّْموي اٍلًكتىابى  )كىقىاؿى  رىسيوؿي اللًَّو  يعىًن اٍبًن عىبَّاسو قىاؿى ضىمَّنً -ٕٓ

---------- 
 ( زاد ا١تصنف ُب باب فضل ابن عباس )إٔب صدره ( . رىسيوؿي اللًَّو  يضىمَّنً ) 
 اٟتديث دليل على فضل ابن عباس . -ُ
  عىًن اٍبًن عىبَّاسو أىفَّ النَّيبَّ فلو ذلك :  جاء ُب الركاية األخرل اليت أخرجها ا١تصنف ُب كتاب الوضوء سبب قوؿ النيب  -ِ

 ( . الدّْينً  اللَّهيمَّ فػىقٍّْهوي ًُب  )فىأيٍخربى فػىقىاؿى « . مىٍن كىضىعى ىىذىا » دىخىلى ا٠تٍىبلىءى ، فػىوىضىٍعتي لىوي كىضيوءنا قىاؿى 
 اللهم فقهو ُب الدين كعلمو التأكيل ( . كجاء عند أٛتد ُب مسنده )

، كلعل ذلك كاف لك، كأف ذلك كاف ُب بيتها ليبلن كألٛتد كابن حباف من طريق سعيد بن جبَت عنو أف ميمونة ىي اليت أخربتو بذ
 . َتل صبلة النيب ُب الليلة اليت بات ابن عباس فيها عندىا ل

 و أعم من حفظو كالتفهم فيو .ػ، كا١تراد بالتعليم ما ىالقرآف، ألف العرؼ الشرعي عليو قولو ) علمو الكتاب ( ا١تراد بالكتاب -ّ
 جواز احتضاف الصيب القريب على سبيل الشفقة . -ْ
 ُب اٟتديث فضل التفقو كالفهم ُب الكتاب كالسنة . -ٓ
 الدعاء لؤلكالد ال سيما إذا ظهرت منو ٧تابة .كفيو مشركعية  -ٔ
 كفيو مكافأة ا١تعركؼ بالدعاء . -ٕ
 كفيو خدمة أىل العلم . -ٖ
 خَت كبركة للعبد ، قد يناؿ من العآب دعوة تنفعو بالدنيا كاآلخرة .كفيو أف مبلزمة أىل العلم  -ٗ
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 بابه : متى يصح سماع الصغير ؟-ُٖ
ـى ، كىرىسيوؿي اللًَّو ) ًن عىبَّاسو قىاؿى عىٍن عىٍبًد اللًَّو بٍ  -ٕٔ  أىقٍػبػىٍلتي رىاًكبان عىلىى ًحمىارو أىتىافو ، كىأىنىا يػىٍومىًئذو قىٍد نىاىىٍزتي ااًلٍحًتالى

فػىلىٍم يػيٍنكىٍر ذىًلكى الصَّفّْ ،  يفىدىخىٍلتي فً بػىٍعًض الصَّفّْ كىأىٍرسىٍلتي األىتىافى تػىٍرتىعي ،  مٍ ييصىلّْى ًبًمننى ًإلىى غىٍيًر ًجدىارو ، فىمىرىٍرتي بػىٍينى يىدى 
 ي ( .عىلى 

 [ . َْٓ] مسلم : 
---------- 

 ( كىي األنثى من اٟتمَت . ًحمىارو أىتىافو ) 
 ( أم : قاربت البلوغ الشرعي . كىأىنىا يػىٍومىًئذو قىٍد نىاىىٍزتي ااًلٍحًتالىـى ) 
لو الشافعي ، كسياؽ الكبلـ يدؿ على ذلك ، ألف ابن عباس أكرده ُب معرض قا ،( أم : إٔب غَت سًتة ًإلىى غىٍيًر ًجدىارو )  

يصلي ا١تكتوبة ليس لشيء  االستدالؿ على أف ا١تركر بُت يدم ا١تصلي ال يقطع صبلتو ، كيؤيده ركاية البزار بلفظ ) كالنيب 
 يسًته ( .

 شرطان ُب التحمل .البخارم رٛتو اهلل ذكر ىذا اٟتديث ليستدؿ بو على أف البلوغ ليس  -ُ
 اٟتديث دليل على أف سًتة اإلماـ سًتة ١تن خلفو . -ِ

كقاؿ : إنو ٮتص حديث أيب  -ٍب استدؿ على ذلك ْتديث ابن عباس ىذا  -:  سًتة اإلماـ سًتة ١تن خلفو  قاؿ ابن عبد الرب
األحدية فيو خاصة باإلماـ ا١تنفرد ، أما ا١تأمـو فليس عليو أف  ) إذا كاف أحدكم يصلي فبل يدع أحد ٯتر بُت يديو ( أم أفسعيد 

 .يدفع ا١تار بُت يديو ، ٍب قاؿ : إنو ال يعلم ُب ىذه اٞتملة بُت أىل العلم اختبلفان 
( من حديث أيب سعيد ا٠تدرم  َٓٓ( كمسلم )  ُْٕٖب البخارم )  أم : قولو  -قاؿ ابن عبد الرب : ُب ىذا اٟتديث 

كراىية ا١تركر بُت يدم ( و فإ٪تا ىو شيطافٯتر بُت يديو كليدرأه ما استطاع فإف أىب فليقاتل حدكم يصلي فبل يدع أحدان إذا كاف أ)
ا١تصلي إذا كاف كحده كصلى إٔب غَت سًتة . ككذلك حكم اإلماـ إذا صلى إٔب غَت سًتة ، كأما ا١تأمـو : فبل يضره مىن مر بُت 

 يديو كما أف اإلماـ كا١تنفرد ال يضر أحدان منهما ما مرَّ من كراء سًتة اإلماـ ، كسًتة اإلماـ سًتة ١تن خلفو . 
كمعناه عند أىل العلم : يصلي كحده ، بدليل حديث  (إذا كاف أحدكم يصلي  ) ف ىذا ُب اإلماـ كُب ا١تنفرد لقولو كإ٪تا قلنا إ
على أتاف كأنا يومئذ قد  أقبلت راكبان  :كبذلك قلنا إف ا١تأمـو ليس عليو أف يدفع من ٯتر بُت يديو ألف ابن عباس قاؿ ، ابن عباس 

لي بالناس ٔتٌت فمررت بُت يدم بعض الصف فنزلت كأرسلت األتاف ترتع كدخلت ُب يص ناىزت االحتبلـ كرسوؿ اهلل 
 ( .التمهيد . ) الصف فلم ينكر ذلك عليَّ أحده 

 .ذ أحد منهم سًتةػكٓب يتخ كانوا يصلوف مع النيب   ، ألف الصحابة نو ال يسن للمأمـو أف يتخذ سػًتةأ -ُِ

 للشيء دليل على جوازه . أف إقرار النيب  -ِِ

 جواز ا١تركر بُت صفوؼ ا١تصلُت ، ألف سًتة إمامهم سًتة ٢تم . -ِّ
 ( .كىأىنىا اٍبني خىٍمًس ًسًنينى ًمٍن دىٍلوو  يكىٍجهً  يمىجَّةن مىجَّهىا فً   يّْ عىقىٍلتي ًمنى النَّبً ) عىٍن مىٍحميوًد ٍبًن الرَّبًيًع قىاؿى -ٕٕ

--------- 
 بفتح القاؼ أم : حفظت . (عىقىٍلتي ) 
ما مداعبة معو ، أك مع ٤تمود إ بفتح ا١تيم كتشديد اٞتيم ، كا١تج : ىو إرساؿ ا١تاء من الفم ، كفعلو ( مىجَّةن   يّْ النَّبً ًمنى ) 

 ليبارؾ عليو ّٔا كما كاف ذلك من شأنو مع أكالد الصحابة .
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من بئر ( بدؿ ) دلو ( كاٞتمع بينهما بأف  زاد النسائي ) معلق ( كالبن حباف ) معلقة ( . كجاء ُب ركاية للمصنف )( ًمٍن دىٍلوو ) 
 من الدلو . ا١تاء أخذ بالدلو من البئر كتناكلو النيب 

 اٟتديث دليل على فضل ٤تمود بن الربيع . -ُ
 كاف من الصحابة .  كفيو أف الصيب إذا عقل كرأل النيب  -ِ
 كفيو جواز ٖتمل الصيب ا١تميز كصحة ٝتاعو . -ّ
 صحابو ُب دكرىم كمداعبتهم ألكالدىم .كفيو زيارة اإلماـ أل -ْ

 طىلىًب اٍلًعٍلمً  يباب اٍلخيريكًج فً  -ُٗ
 حىًديثو كىاًحدو . يكىرىحىلى جىاًبري ٍبني عىٍبًد اللًَّو مىًسيرىةى شىٍهرو ًإلىى عىٍبًد اللًَّو ٍبًن أينػىٍيسو فً 

صىاًحًب ميوسىى ، فىمىرَّ ًبًهمىا أيبىىُّ ٍبني كىٍعبو ،  يفً  مُّ قػىٍيًس ٍبًن ًحٍصنو اٍلفىزىارً أىنَّوي تىمىارىل ىيوى كىاٍلحيرُّ ٍبني ) عىًن اٍبًن عىبَّاسو  -ٖٕ 
ا فً  يتىمىارىٍيتي أىنىا كىصىاًحبً  يفىدىعىاهي اٍبني عىبَّاسو فػىقىاؿى ًإنّْ  ، ىىٍل سىًمٍعتى رىسيوؿى أىؿى السًَّبيلى ًإلىى ليًقيّْوً سى  مصىاًحًب ميوسىى الَّذً  يىىذى

ٍأنىوي فػىقىاؿى أيبىىّّ نػىعىمٍ يىٍذكيري  ًو اللَّ  ٍأنىوي يػىقيوؿي   يَّ ، سىًمٍعتي النَّبً شى نىمىا ميوسىى فً » يىٍذكيري شى ، ًإٍذ جىاءىهي ًإٍسرىائًيلى  يمىإلو ًمٍن بىنً  يبػىيػٍ
أىؿى السًَّبيلى ًإلىى ، فىسى جىلَّ ًإلىى ميوسىى بػىلىى، عىٍبدينىا خىًضره زَّ كى رىجيله فػىقىاؿى أىتػىٍعلىمي أىحىدان أىٍعلىمى ًمٍنكى قىاؿى ميوسىى الى . فىأىٍكحىى اللَّوي عى 

تػىٍلقىاهي ، فىكىافى ميوسىى ذىا فػىقىٍدتى اٍلحيوتى فىاٍرًجعٍ ، كىًقيلى لىوي إً لى اللَّوي لىوي اٍلحيوتى آيىةن ، فىجىعى ليًقيّْوً  يػىتًَّبعي أىثػىرى اٍلحيوًت  ، فىًإنَّكى سى
، كىمىا أىٍنسىانًيًو ًإالَّ الشٍَّيطىافي أىٍف أىذٍكيرىهي نىًسيتي اٍلحيوتى  ياٍلبىٍحًر . فػىقىاؿى فػىتىى ميوسىى ًلميوسىى أىرىأىٍيتى ًإٍذ أىكىيٍػنىا ًإلىى الصٍَّخرىًة فىًإنّْ  يفً 

 ( .ًكتىابًًو   يجىدىا خىًضرنا ، فىكىافى ًمٍن شىٍأنًًهمىا مىا قىصَّ اللَّوي فً . فىاٍرتىدَّا عىلىى آثىارًًىمىا قىصىصان ، فػىوى  ي. قىاؿى ميوسىى ذىًلكى مىا كينَّا نػىٍبغً 
 [ .َِّٖ] مسلم : 

---------- 
ديث ركاه اإلماـ ىذا اٟتد ( حىًديثو كىاحً  يكىرىحىلى جىاًبري ٍبني عىٍبًد اللًَّو مىًسيرىةى شىٍهرو ًإلىى عىٍبًد اللًَّو ٍبًن أينػىٍيسو فً قوؿ البخارم ) 

 ُب مسنده كالبخارم ُب األدب ا١تفرد . أٛتد
عىوي ًمٍن رىسيوًؿ اللًَّو قاؿ ) عن جىاًبر ٍبن عىٍبًد اللًَّو  فىاٍشتػىرىٍيتي بىًعَتنا ٍبيَّ شىدىٍدتي عىلىٍيًو رىٍحًلي فىًسٍرتي ًإلىٍيًو  بػىلىغىًٍت حىًديثه عىٍن رىجيلو ٝتًى
ـى شىٍهرنا حىىتَّ قىًدٍمتي عىلىٍيًو  ، اٍبني عىٍبًد اللًَّو فػىقىاؿى ، عىلىى اٍلبىاًب جىاًبره فػىقيٍلتي لًٍلبػىوَّاًب قيٍل لىوي ، عىٍبدي اللًَّو ٍبني أينػىٍيسو فىًإذىا ، الشَّا

ٍعتىوي مً ، فىخىرىجى يىطىأي ثػىٍوبىوي فىاٍعتػىنػىقىًٍت كىاٍعتػىنػىٍقتيوي ، قػيٍلتي نػىعىٍم  فىخىًشيتي ، ُب اٍلًقصىاًص  ٍن رىسيوًؿ اللًَّو فػىقيٍلتي حىًديثنا بػىلىغىًٍت عىٍنكى أىنَّكى ٝتًى
ٍعتي رىسيوؿى اللًَّو ، أىٍف ٘تىيوتى أىٍك أىميوتى قػىٍبلى أىٍف أىٍٝتىعىوي  ، ٭تيٍشىري النَّاسي يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة أىٍك قىاؿى اٍلًعبىادي عيرىاةن غيٍرالن بػيٍهمنا : يػىقيوؿي  قىاؿى ٝتًى

كىالى يػىٍنبىًغي أًلىحىدو ًمٍن ، أىنىا اٍلمىًلكي أىنىا الدَّيَّافي ، ٍبيَّ يػينىاًديًهٍم ًبصىٍوتو يىٍسمىعيوي ًمٍن قػيٍربو ، قىاؿى لىٍيسى مىعىهيٍم شىٍيءه ؟  قىاؿى قػيٍلنىا كىمىا بػيٍهمنا
كىالى يػىٍنبىًغي أًلىحىدو ًمٍن أىٍىًل اٞتٍىنًَّة أىٍف يىٍدخيلى اٞتٍىنَّةى كىأًلىحىدو ، وي ًمٍنوي أىٍىًل النَّاًر أىٍف يىٍدخيلى النَّارى كىلىوي ًعٍندى أىحىدو ًمٍن أىٍىًل اٞتٍىنًَّة حىقّّ حىىتَّ أىقيصَّ 

قىاؿى بًاٟتٍىسىنىاًت ، قىاؿى قػيٍلنىا كىٍيفى كىًإنَّا ًإ٪تَّىا نىٍأٌب اللَّوى عىزَّ كىجىلَّ عيرىاةن غيٍرالن بػيٍهمنا ، حىىتَّ اللٍَّطمىةي ، حىقّّ حىىتَّ أىقيصَّوي ًمٍنوي  ًمٍن أىٍىًل النَّاًر ًعٍندىهي 
 ت ( .كىالسَّيّْئىا

ُب السفر كالرحلة ُب طلب العلم ، كالرحلة ُب طلب اٟتديث سنة ثابتة عن أىل  –رٛتو اهلل  –اٟتديث ذكره ا١تصنف  -ُ
 اٟتديث .

 ة ( ركاه مسلم .يلتمس فيو علمنا سهَّل اهلل لو طريقنا إٔب اٞتنَّ  يقان من سلك طر )  قاؿ 
: تأملت عجبان ، كىو أف كل شيء نفيس خطَت يطوؿ طريقو ، كيكثر التعب ُب ٖتصيلو، فإفَّ العلم ١تا   قاؿ ابن الجوزم
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 .كاف أشرؼ األشياء ٓب ٭تصل إال بالتعب كالسهر كالتكرار ، كىجر اللذات كالراحة 
 ة .كأما سعادة العلم فبل يورثك إياىا إال بذؿ الوسع ، كصدؽ الطلب ، كصحة الني:  كقاؿ ابن القيم

 م .: ال يناؿ العلم براحة اٞتس قاؿ يحيى بن كثيرك 
 : من طلب الراحة ترؾ الراحة .  كقد قيل

حق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدىم ُب االستكثار منو ، كالصرب على كل عارض دكف طلبو ، كإخبلص  : اؿ الشافعيكق
 و .النية هلل تعأب ُب إدراكو نصان كاستنباطان ، كالرغبة إٔب اهلل تعأب ُب العوف علي

، كاحتقر نفسو طلب العلم ىانت عليو كل شدةم ُب ، كنظر ُب معاناهتمن ٘تثل سَت سلفنا الصاّب - هللأخي ُب ا -كلذلك 
أمامهم ، فقد كابدكا من الصعاب ما يفوؽ التخيل ، كتركوا الببلد كاألكالد كىجركا اللذات كالشهوات ، كجابوا مشارؽ 

ساؾ األرض كمغارّٔا سعينا كراء حديث كاحد ، أك لقاء شيخ أك معرفة مسألة ، فانظر إٔب ىؤالء األفذاذ كيف طلبوا العلم ع
 تنتفع بذلك . 

ُـّ  قيل لئلماـ أٛتد : رجله يطلب العلم يلـز رجبلن عنده علم كثَت أك يرحل ؟ قاؿ : يرحلي ، يكتب عن علماء األمصار ، فيشا
 النَّاس ، كيتعلم منهم . 

 - يزيد النخعي، كاألسود بن لنخعي: بلى كاهلل، لقد كاف علقمة بن قيس اكقيل لو مرةن: أيرحلي الرجل ُب طلب العلم؟ فقاؿ
 و .يبلغهما اٟتديث عن عمر فبل يقنعهما حىت ٮترجا إليو ػ إٔب ا١تدينة ا١تنورة ػ فيسمعانو من -ك٫تا من أىل الكوفة بالعراؽ 

 قد تقدـ اٟتديث .ك رحل مسَتة شهر إٔب عبد اهلل بن أنيس ُب حديث كاحد ،  كىذا جابر بن عبد اهلل 
كسيأٌب اٟتديث يسألو عن مسألة رضاع كقعت لو ،  ٔب ا١تدينة ليلقى رسوؿ اهلل ىذا عقبة بن اٟتارث سافر من مكة إك 

 قريبان إف شاء اهلل .
ٓب ك  ،ادة على ألف فرسخ ػدميَّ زيػىػ( يقوؿ : أحصيت ما مشيت على ق ِٕٕ)ت  حاتم محمد بن إدريس الرازم وأبقاؿ 

 .أزؿ أحصي حىت ١تا زاد على ألف فرسخ تركتو 
 ىذه األمة برحلة أصحاب اٟتديث . : إٌف اهلل تعأب يرفع الببلء عنأدىمكقاؿ إبراىيم بن 

 فقلت : ما فعل اهلل بك ؟ قاؿ : غفر ٕب برحليت ُب اٟتديث . : رأيت ابن ا١تبارؾ ُب النـو عن زكريا بن عدم قاؿ كعن

 صبلتو ، فإف أجده ييقيمها أقمتإٔب الرجل مسَتة أياـ ألٝتع منو فأٌكؿ ما أفتقد منو  : كنت أرحل كعن أبي العالية قاؿ

 ىو لغَت الصبلة أضيع . : ك قلت ، كإف كجدتو ييضيّْعها رجعت كٓب أٝتع منو ، كٝتعت منو
 ، كبكور كبكور الغراب .اٞتماد كصرب كصرب : من أين لك ىذا العلم كلو؟ قاؿ: بنفي االعتماد،كالٌسَت ُب الببلد، كقيل للشعبي

سفره ال  من أقصى الشاـ إٔب أقصى اليمن فحفظ كلمة تنفعو فيما يستقبلو من عمره رأيت أفٌ  سافر : لو أف رجبلن  كعنو قاؿ
  يضيع .

السفر كصرب عليو من التواضع كا٠تضوع للخضر،بعد معاناة قصده،مع ك  كقاؿ بعض أىل العلم :إٌف فيما عاناه موسى من الٌدأب
تواضعو ١تن يلتمس منو  لى ارتفاع قدر العلم كعلو منزلة أىلو كحسن٤تٌل موسى من اهلل كموضعو من كرامتو كشرؼ نبوتو داللة ع

منزلة لسبق إٔب ذلك موسى ، فلما أظهر اٞتٌد كاالجتهاد  كيؤخذ عنو ، كلو ارتفع عن التواضع ١تخلوؽ أحد بارتفاع درجة ٝتو
 دٌؿ على أنو، ٔب ما ىو غائب عنو االستفادة مع االعًتاؼ باٟتاجة إٔب أف يصل من العلم إ كاالنزعاج عن الوطن كاٟترص على

 ليس ُب ا٠تلق من يعلو على ىذه اٟتاؿ كال يكرب عنها .
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كتستقل  : قاؿ ؟حديثان  أنا ألزمك منذ أربعة أياـ كٓب أٝتع منك إال ثبلثُتقلت لؤلكزاعي :  :قاؿ  كعن عمرك بن أيب سلمة
كاشًتل راحلة كركبها حىت سأؿ عقبة بن عامر عن حديث  مصرلقد سار جابر بن عبد اهلل إٔب  ؟ ُب أربعة أياـ ثبلثُت حديثان 

 حديثان ُب أربعة أياـ ؟ كاحد كانصرؼ كأنت تستقل ثبلثُت

 كالليإب ُب طلب اٟتديث الواحد . كقاؿ سعيد بن ا١تسٌيب : إف كنت ألسَت األياـ
 بلغٍت عنو حديثان فبلغٍت أنو يقدـ فأقمت حىت قدـٕب ّٔن من حاجة إال قدـك رجل ما كعن أيب قبلبة قاؿ : أقمت ُب ا١تدينة ثبلثان 

 فحدثٍت بو .
ىػ ( بدأ الرحلة ُب طلب العلم كىو ابن عشرين سنة ، كرجع كىو ابن ٜتس كستُت ّٓٗىذا اٟتافظ اٞتواؿ ابن منده )ت ك  

 سنة !! ػ ، كرزؽ األكالد ، كحدَّث بالكثَت .  ٓٔسنة ، ك١تا عاد إٔب كطنو تزكج ػ كىو ابن 
 ( [ .َُِّ/ّطفت الشرؽ كالغرب مرتُت .] مقدمة اٞترح كالتعديل ) -رٛتو اهلل  -كقد قاؿ 

كالثقة ، فبلغنا أف عدة شيوخو ألف   أعلم أحدان كاف أكسع رحلةن منو، كال أكثر حديثان منو، مع اٟتفظٓبك  : قاؿ الذىيب
 ( . َّ /ُٕ: سَت أعبلـ النببلء )                           خ .كسبعمائة شي

 من فوائد حديث جابر : طلب اإلسناد العإب . -ِ
 كفيو حرص السلف على العلم كٖتصيلو كٖتمل ا١تشاؽ فيو . -ّ
 كفيو عدـ استصغار شيء من العلم . -ْ

 باب فضل من عًلم كعٌلم-َِ
اللَّوي ًبًو ًمنى اٍلهيدىل كىاٍلًعٍلًم كىمىثىًل اٍلغىٍيًث اٍلكىًثيًر أىصىابى أىٍرضان ،  يمىثىلي مىا بػىعىثىنً  )قىاؿى   يّْ عىٍن أىًبى ميوسىى عىًن النَّبً  -ٕٗ

ًثيرى ، فىأىنٍػبىتىًت هىا نىًقيَّةه قىًبلىًت اٍلمىاءى فىكىافى ًمنػٍ  هىا أىجىاًدبي أىٍمسىكىًت اٍلمىاءى ، فػىنػىفىعى اللَّوي ًبهىا النَّ اٍلكىألى كىاٍلعيٍشبى اٍلكى اسى ، ، كىكىانىٍت ًمنػٍ
هىا طىائًفىةن أيٍخرىل ، ًإنَّمىا ىً  ًقيعىافه الى تيٍمًسكي مىاءن ، كىالى تػيٍنًبتي كىألن ، فىذىًلكى مىثىلي مىٍن فىًقوى  يى فىشىرًبيوا كىسىقىٍوا كىزىرىعيوا ، كىأىصىابىٍت ًمنػٍ

 ( .أيٍرًسٍلتي بًًو  م، كىلىٍم يػىٍقبىٍل ىيدىل اللًَّو الَّذً ان ػلىٍم يػىٍرفىٍع ًبذىًلكى رىٍأس كىمىثىلي مىنٍ ، اللَّوي ًبًو، فػىعىًلمى كىعىلَّمى  يًديًن اللًَّو كىنػىفىعىوي مىا بػىعىثىنً  يفً 
 [ . ِِِٖ] مسلم : 

---------- 
 ا١تثل ىنا ا١تراد بو الصفة .( اللَّوي بًًو  يمىثىلي مىا بػىعىثىنً ) 
 ا١تقصود كىو اٞتنة .ا٢تدل ىنا : ىو الطريق الذم يدؿ على ( ًمنى اٍلهيدىل ) 
 علم الوحيُت .(  اٍلًعٍلمً ) 
 أم : كمثل ا١تطر الكثَت أصاب أرضان .( ًث اٍلكىًثيًر أىصىابى أىٍرضان كىمىثىًل اٍلغىيٍ   )

هىا أىجىاًدبي )   ٚتع جدباء ، كىي األرض الصلبة اليت ٘تسك ا١تاء فبل تشربو سريعان .(  كىكىانىٍت ًمنػٍ
 . ٚتع قاع كىي األرض ا١تستوية ا١تلساء اليت ال تنبت( ًقيعىافه الى تيٍمًسكي مىاءن  يى ًإنَّمىا ىً  )
 شرح ابن القيم ىذا اٟتديث فقاؿ رٛتو اهلل : -ُ

ثى طىبػىقىاتو  الناسى بًالنسبةً  النيبُّ  فجعل   :إٔب ا٢تيدلى كىاٍلًعٍلًم ثىبلى
يًن ًعلمنا كعىمبلن كدعوةن إٔب اهلًل عزَّ كجلَّ  الصبلةي  كرثةي الرسًل كخلفاءي األنبياًء عليهم : الطبقةي األكلى  كالسبلـي، كىمي الذينى قاموا بالدّْ

زىكىٍت، فقىًبلىًت ا١تاءى،  عليو كسبلميوي ػ حقِّا، كىيٍم ٔتىنزلًة الطائفًة الطَّيّْبىًة منى األرًض الَّيًت  فهؤالًء أتباعي الرىسيوًؿ ػ صىلىواتي اهللً  كرسولًًو 
ى كالعيٍشبى الكثَتى، فزىكىٍت ُب فأنبتىتً    .نفًسها، كزكا الناسي ّٔا الكىؤلى
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كىاذٍكيٍر م ) الذينى قاؿى تعأب فيه  كالقوًَّة على الدعوًة، كلذلكى كانوا كرثةى األنبياًء  كىؤالًء ىمي الذينى ٚتىعيوا بُتى البصَتًة ُب الدّْينً 
كاألبصار: البصائًر ُب ديًن اهلًل عزَّ كجلَّ؛  فاأليدم: القوة ُب أمر اهلل،(  كىيػىٍعقيوبى أيكٕب اأٍلىٍيًدم كىاأٍلىٍبصىارً  ًعبىادىنىا ًإبٍػرىاًىيمى كىًإٍسحىاؽى 

، كىبًالقيوة يػيتىمىكَّني مٍن تبًليًغًو كتنفيًذه كالدعوًة إليو، فهذه فىًبالبصائًر ييٍدرىؾي اٟتقُّ  لفهًم كالفقو ُب الطبقةي كافى ٢تا قوةي اٟتفًظ كا كييعرىؼي
يًن، كىالبىصىًر بالتأكيًل، ، كاستػىٍنبىطىٍت منها كينوزىىا، كريزًقىتٍ  الدّْ فيها فهمنا خاٌصان، كما قاؿ أمَتي  ففىجَّرىٍت منى النصوًص أهنارى العلوـً

ال كالًَّذم فػىلىقى اٟتٍىبَّةى كىبػىرىأى النَّسىمىةى  : ؿفقا بشيءو دكفى الناًس؟ ىٍل خصَّكيٍم رسوؿي اهلًل   :ا١تؤمًنُتى عًليُّ بني أىيب طالبو كقٍد سيًئلى 
  .اهللي عبدان ُب كتابًوً  ًإالَّ فػىٍهمان يػيٍؤتًيوً 

، كىو الذم ٘تيػَّزىٍت بو ىذه الطبقةي عنً  فهذا الفىهمي ىو ٔتنزلًة الكىؤًل كالعيٍشًب الكثًَت الذم   :أنبتىٍتوي األرضي
، ككاف ٫تىُّها حفظىهافإهنا حفظىًت   :الطبقًة الثانيةً   كضبطىها، فوىرىدىىا الناسي كتلقٍَّوىىا منهم، فاستػىٍنبىطوا منها، كاستخرجوا النُّصوصى

ريكا فيها، كبذىريكىا ُب أرضو قابلةو للزرًع كالنباًت، ككرىدىىىا ًبوً  كنوزىىا، كإتَّ ينى كىؤالًء ىمي الذ م (قىٍد عىًلمى كيلُّ أينىاسو مىٍشرىبػىهي )  كيلّّ ْتىىسى
عى مىقىالىيًت فػىوىعىاىىا، فأىدَّاىىا)  قاؿ فيهم النيبُّ  اًمًل ًفٍقوو  نىضَّرى اللَّوي اٍمرىءنا ٝتًى اًمًل ًفٍقوو غىٍَتً فىًقيوو، كىريبَّ حى عىهىا، فػىريبَّ حى ًإٔبى مىٍن  كىمىا ٝتًى

 و ( .ىيوى أىفٍػقىوي ًمنٍ 
بػٍري  ٓب يبلٍغ ٨توى الًعشرينى حديثنا الذم يقوؿي فيو:  األيمًَّة كتػىٍرٚتيىافي القرآًف؛ مقداري ما ًٝتعى منى النيبّْ  كىذا عبدي اهلًل بني عىبَّاسو حى

  .كفقهان  باًط منو حىت مؤلى الدنيا ًعلمان نالكثَتي من الصحابًة، كبيورؾى ُب فهًمًو كاالست ، كٝتعى «رأيتي »ك« ٝتعتي »
عىٍت فػى  كىًفٍقهيوي  أسفارو ًكبارو. كىي ْتىسىًب ما بلغى جاًمعىها، كإال فًعٍلمي ابًن عباسو كالبٍحًر، تىاًكيًو ُب سبعةً قاؿ أبو ٤تمًد بًن حزـو : كٚتًي

، كقدٍ  عيوا، كحفظى كما حًفظيوا، كلكنَّ أرضىو كانت من أٍطيىًب  كاستنباطيو كفىهميو ُب القرآًف با١توضًع الذم فاؽى بو الناسى عى كما ٝتًى ٝتًى
: كأقبلً  األراضي ، فأنبتىٍت من كيلّْ زكجو كرٙبو   .(فىٍضلي اللًَّو يػيٍؤتًيًو مىٍن يىشىاءي كىاللَّوي ذيك اٍلفىٍضًل اٍلعىًظيمً  ذىًلكى )ها للزىرًٍع، فبذىرى فيها النُّصوصى

، كتفسَتيهي، كاستنباطيوي، من فتاكل أيب ىيرىيٍػرىةى  كأينى  أحفظي منوي، بٍل ىوى حافظي األمًة على كتفسَتيهي؟! كأبو ىيرىيٍػرىةى  تقعي فتاكل ابًن عباسو
كتبليغ ما حىًفظىوي كما ٝتعىو، ك٫ًتَّةي ابًن  اٟتديثى كما ًٝتعىو، كيدريسيو باللَّيًل درسنا، فكانت ٫ًتَّتيو مصركفةن إٔب اٟتفًظ، اإلطبلًؽ، يؤدم

  .ا، كاستخراًج كينيوزًىاكاالستنباًط، كتفجًَت النصوًص، كشقّْ األهناًر منه عباسو مصركفةه إٔب التػَّفىقُّوً 
  :الناسي بعدىه قسمافً  كىكذا

  .حًفظيوهي  بًالضٍَّبًط، كاٟتفًظ، كاألداًء، كما ٝتعوا، كال يستنبطوفى كال يىستخرجوفى كنوزى ما ميٍعتػىنيوفى  ًقسمه حيفَّاظه 
  .كاستخراًج األحكاـً منى النصوًص، كالتػَّفىقًُّو فيها كًقسمه ميٍعتػىنيوفى باالستنباطً 

  .حاًبو كابًن كارىةى  كأيب زيرعىةى كأيب :فاألكؿي 
  .كعبًد الرزَّاؽً  كقبلىهم: كبػيٍندىارو ٤تمًد بًن بشارو، كعمروك الناقًد،
ًعيًد ٍبنً  رو، كسى عيوهي من كقبلىهم: كمحمًَّد بًن جعفرو غيٍندى ستنباطو غًَت ا أيب عىريكبىةى، كغىٍَتًًىٍم من أىًل اٟتفًظ كاالتقاًف كالضبًط ًلمىا ٝتًى

 .النصوصً  كتىصىرُّؼو كاستخراًج األحكاـً من ألفاظً 
، :كىالًقسمي الثا٘ب ، كأٛتدى  كمالكو ، كىًإٍسحىاؽى ، كاألىٍكزىاًعيّْ ، كالبخارمّْ، كأيب داكدى،  كالليث، كسفياف، كابن ا١تبارؾ، كالشافعيّْ بًن حنبلو

 .باطى كالفقوى إٔب الركايةً ٦تَّن ٚتعى االستن ك٤تمًد بًن نصرو اٍلمىٍركىزًمّْ، كأمثا٢ًتم
  .قىًبليوهي كرىفػىعيوا بو رأسنا ، كىيمي الذينى ٔتا بعثى اهلًل تعأب ًبًو رسولىو  فهاتاف الطائفتىاًف ٫تىا أسعدي ا٠تلقً 

، : كأمَّا الطائفةي الثالثةي  فهمى، كال ركايةى، كال درايةى، كال  كىيٍم أشقىى ا٠تلًق، الذين ٓب يقبلوا ىيدلى اهللى كٓب يرفعيوا بو رأسان، فبل حفظى
 .كال رعايةى 
  .أىلي ركايةو كداريةو  :األكٔب فالطبقةي 
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  .الركايًة أكفري  أىلي ركايةو كرعايةو، ك٢تم نصيبه من الدرايًة، بل حظُّهم من :الثانيةي  كالطبقةي 
ًبي ٍف ىيٍم ًإالَّ ة ) إً ال ركايةى، كال ًدرايةى، كال رًعاي األشقياءي، :كالطبقةي الثالثةي  ،  فهيمي الذين ييضىيّْقوفى  بلن (كىاأٍلىنٍػعىاـً بىٍل ىيٍم أىضىلُّ سى الديارى

، إٍف ىىمُّ أحًدىم إال بٍطنيو كفرجيو، فًإٍف ترىقَّتٍ   ٫تَّتيو فوؽ ذلك كاف ٫تُّو ػ معى ذًلكى ػ لباسىوي كزينىتىوي، فإفى ترىقٍَّت ٫تَّتيو كيػيٍغليوفى األسعارى

ٍلبيَّة، فىإًف ارتفعىتٍ فوؽى ذلكى كاف ٫تىُّوي ُب ٫ًتَّتيوي عن نيصرىًة النفًس الكلبيَّة، كاف ٫تُّوي ُب نصرًة النفًس   الرياسًة كاالنتصاًر للنفًس الكى
ىلىًكٌية، فلم يػيٍعطىها أحده من ىؤالء؛ كأما السَّبيعيَّة،

 :ثبلثة: كلبٌيةه كسبعٌيةه كمىلىًكيَّةه  فإف النفوسى  النفًس ا١ت
ٍلبيةي   .كالعىًذرةً  نىعي بالعىٍظًم، كالًكسرًة، كاٞتًيفًة،تق :فىالكى
  .بل بقهًر النفوًس، كاالستعبلءى عليها باٟتقّْ كالباطلً  ال تقنعي بذلك، :كالسَّبيعيةي 

ىلىًكيَّةي 
كالطمػأنينة  كاإلنابةي إليو،الرفيًق األعلى، فًهمَّتيها العلمي كاإلٯتافي، ك٤تبةي اهلًل تعأب،  فقًد ارتفعىٍت عن ذلك، كمشَّرٍت إٔب :كأمَّا ا١ت

ا ككىلًيّْها، ال بو، كالسكوف إليو، كإيثاري ٤تبًتًو كمرضاتًًو، كإ٪تا تأخذي منى الدنيا  ما تأخذيه لتستعُتى بو على الويصوًؿ إٔب فىاًطرًىىا كرّّْٔ

قىًطعى ًبًو عىنٍ   و .لًتػىنػٍ

 كقاؿ القرطيب ُب شرح ىذا اٟتديث : 
  : وؿ جعل الرسكقاؿ بعض العلماء  :الناس ُب تقبلهم للعمل ثبلث درجات 
كعلمو كعمل ٔتا فيو ، كعلم الناس ، فهؤالء ىم أفضل الناس ألهنم انتفعوا  من تقبل ما جاء بو الرسوؿ  الدرجة األكلى : 

 ُب أنفسهم كنفعوا غَتىم. 
 كٛتلو إٔب الناس فانتفعوا بو ، لكنو ٓب يتفقو فيو ، كقل اجتهاده ُب العمل بو. من تقبل ما جاء بو الرسوؿ  الدرجة الثانية:
، كىؤالء مذموموف على لساف الرسوؿ كٓب يعمل بو أك ينقلو إٔب الناس من ٓب يستفد ٦تا جاء بو الرسوؿ  الدرجة الثالثة:

 . 
ما يعلم فإنو خَت األقساـ ، ألنو علم كفقو  ؿ اهللكعلم من سنة رسو  ن اهلل ،دليل على أف من فقو ُب دي ٟتديثُب ىذا ا -ِ

كىذا كٛتلو لكن ٓب يفقو منو شيئان ، كإ٪تا ىو ركاية فقط ،  ٟتديثٓب يفقو ، يعٍت ركل ا لينتفع كينفع الناس ، كيليو من علم كلكن
 .ل اإلٯتاف ألىالفضل بالنسبة  يأٌب ُب ا١ترتبة الثانية ُب

كٓب  ، كلكنو ٓب يرفع بو رأسان كٓب ينتفع بو ،جاء بو النيب  الذم كا٢تدل العلم أصابو من كالقسم الثالث : ال خَت لو ، رجل
 ، كٓب يبق ا١تاء على سطحها األرض السبخة اليت ابتلعت ا١تاء كٓب تنبت شيئان للناس كمثل ػ يعلمو الناس ، فكاف ػ كالعياذ باهلل

  . حىت ينتفع الناس بو
اٟتسية يقرب ا١تعا٘ب  ، ذلك بضرب األمثاؿ ألف ضرب األمثاؿ دليل على حسن تعليم الرسوؿ ٟتديث كُب ىذا ا -ّ

٤تسوسان  مثبلن  ؛ فإف كثَتان من الناس ال يفهم ، فإذا ضربت لو رؾ باٟتس ، كىذا مشاىددالعقلية أم : ما يدرؾ بالعقل يقربو ما ي
 كقاؿ تعأب ) كىلىقىٍد ضىرىبٍػنىا لًلنَّاًس ُب ( اٍلعىاًلميوفى  اؿي نىٍضرًبػيهىا لًلنَّاًس كىمىا يػىٍعًقليهىا ًإالَّ ) كىتًٍلكى اأٍلىٍمثى تعأب  ؿ اهللفهم كانتفع ، ك٢تذا قا

ا اٍلقيٍرآًف ًمٍن كيلّْ مىثىلو   ل العلم .التعليم ككسائ فضرب األمثاؿ من أحسن طرؽ (ىىذى

، فحاجة الناس للعلم عبادة ربو، ككيف تقـو عبلقتو مع الناسال غٌت ألم مسلم عن العلم، إذ بو يعرؼ دينو، ككيف يؤدم  -ْ
 م .أشد من حاجتهم إٔب ا١تطر ، كما ارتفع فرد أك أفراد إال بالعل

قدرات الناس ٥تتلفة ، كتقبلهم متفاكت ، كلذلك كانوا أقسامان ُب تقبلهم للعلم ، كعلى ا١تسلم أف ٭ترص أف يكوف من  -ٓ
 س .لم كيعمل بو كينشره بُت الناالقسم األعلى الذم يستقبل الع

 كفيو فضل حفظ العلم كتبليغو . -ٔ
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 باب رفع العلم كظهور الجهل -ُِ
 ءه ًمنى اٍلًعٍلًم أىٍف ييضىيّْعى نػىٍفسىوي يٍ ألىحىدو ًعٍندىهي شى  يكىقىاؿى رىبًيعىةي الى يػىٍنبىغً 

ًإفَّ ًمٍن أىٍشرىاًط السَّاعىًة أىٍف يػيٍرفىعى اٍلًعٍلمي ، كىيػىٍثبيتى اٍلجىٍهلي ، كىييٍشرىبى اٍلخىٍمري ، كىيىٍظهىرى )  عىٍن أىنىسو قىاؿى قىاؿى رىسيوؿي اللًَّو -َٖ
 . (الزّْنىا 

 [ . ُِٕٔ] مسلم : 
ثػىنَّكيٍم حىًديثان الى ييحىدّْثيكيٍم أىحىده بػىٍعًدل سىًمٍعتي رىسيوؿى اللًَّو -ُٖ ًمٍن أىٍشرىاًط السَّاعىًة أىٍف يىًقلَّ » يػىقيوؿي  عىٍن أىنىسو قىاؿى أليحىدّْ

 ( .ينى اٍمرىأىةن اٍلقىيّْمي اٍلوىاًحدي اٍلًعٍلمي ، كىيىٍظهىرى اٍلجىٍهلي ، كىيىٍظهىرى الزّْنىا ، كىتىٍكثػيرى النّْسىاءي كىيىًقلَّ الرّْجىاؿي ، حىتَّى يىكيوفى ًلخىٍمسً 
 [ . ُِٕٔ] مسلم : 

---------- 
ربيعة الرأم ، قيل لو ذلك لكثرة  ا١تراد :( ًعٍلًم أىٍف ييضىيّْعى نػىٍفسىوي ءه ًمنى الٍ يٍ ألىحىدو ًعٍندىهي شى  يالى يػىٍنبىغً : كىقىاؿى رىبًيعىةي ) قوؿ البخارم 

  اشتغالو باالجتهاد .
 يؤدم ذلك إٔب رفع العلم .كمراد ربيعة أف من كاف فيو فهم كقابلية للعلم ال ينبغي لو أف يهمل نفسو فيًتؾ االشتغاؿ ، لئبل 

 أك مراده اٟتث على نشر العلم ُب أىلو لئبل ٯتوت العآب قبل ذلك فيؤدم إٔب رفع العلم .
 ) الفتح ( .  . أك مراده أف يشهر العآب نفسو كيتصدل

 ؟ إف قلت: ما كجو مطابقة قوؿ ربيعة لرفع العلمكقاؿ ابن ا١تنٌَت : 
فلو ،  نفسو فلم يتعلم، أفضى إٔب رفع العلم، ألف البليد ال يقبل العلم، فهو عنو مرتفعقلت: كجهها أف صاحب الفهم إذا ضيع 

فعلى الناس ،  م الرتفع العلم عنو أيضان، فَتتفع عمومان، كذلك من األشراط اليت ال تقارف ُب الوجود إال شرار ا٠تلقهً ٓب يتعلم الف
 ن .أف يتوقوىا ما أمك

 : مقصود الباب اٟتث على تعلم العلم ، فإنو ال يرفع إال بقبض العلماء . قاؿ الحافظ -ُ
 (  أم : من عبلماهتا .ًإفَّ ًمٍن أىٍشرىاًط السَّاعىًة قولو )  -ِ

 كأشراط الساعة تنقسم إلى قسمين :
، اٞتهل، كشرب ا٠تمرف من نوع ا١تعتاد، كقبض العلم، كظهور ، كتكو ليت تتقدـ الساعة بأزماف متطاكلةكىي ا: أشراط صغرل 

 .كالتطاكؿ ُب البنياف
لعظاـ اليت تظهر قرب قياـ الساعة، كتكوف غَت معتادة الوقوع، كظهور الدجاؿ، كنزكؿ عيسى، كىي األمور ا:  أشراط كبرل 

 ، كطلوع الشمس من مغرّٔا .كخركج يأجوج كمأجوج
يقبض العلم انتزاعان  ال إف اهلل كما ُب حديث عبد اهلل بن عمرك )  ، ٛتلتوا١تراد برفع العلم موت (  أىٍف يػيٍرفىعى اٍلًعٍلمي  قولو ) -ّ

 ( . ينتزعػو ...
كُب الركاية الثانية ) أف يقل العلم ( فيحتمل أف يكوف ا١تراد بقلتو أكؿ العبلمة كبرفعو آخرىا ، أك أطلقت القلة كأريد ّٔا العدـ ،  

 ا١تخرج . كما يطلق العدـ كيراد القلة ، كىذا أليق الٖتاد
 ( بفتح أكلو ، كُب ركاية مسلم ) كييبث ( بضم أكلو ، أم : تنتشر . كىيػىٍثبيتى اٞتٍىٍهلي  قولو ) -ْ
 بضم أكلو ، كا١تراد كثرة ذلك كاشتهاره ، كعند ا١تصنف ُب النكاح ) كيكثر شرب ا٠تمر ( . (كىييٍشرىبى ا٠تٍىٍمري  )قولو  -ٓ
 يفشو كما ُب ركاية مسلم .( أم : كىيىٍظهىرى الزّْنىا  قولو )-ٔ
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 كقد ظهرت أسباب الزنا من انتشار ا١تغريات عرب القنوات كآّبلت كغَتىا ، كىذا من أعظم أسباب انتشار الزنا كظهوره .
 ( .كىتىٍكثػيرى النّْسىاءي كىيىًقلَّ الرّْجىاؿي ، حىىتَّ يىكيوفى ٠ًتىٍمًسُتى اٍمرىأىةن اٍلقىيّْمي اٍلوىاًحدي  قولو )-ٕ

 سبب ذلك أف الفنت تكثر فيكثر القتل ُب الرجاؿ ، ألهنم أىل اٟترب دكف النساء . : قيل
: كالظاىر أهنا عبلمة ٤تضة ال لسبب آخر ، بل يقدر اهلل ُب آخر الزماف أف يقل من يولد من الذكور  كقاؿ الحافظ ابن حجر

 كيكثر من يولد من اإلناث .
 هور اٞتهل كرفع العلم .كوف كثرة النساء من العبلمات مناسبة لظ  -ٖ
يكوف ٣تازان عن الكثرة ، كيؤيده أف بو حقيقة ىذا العدد ، أك  ( ٭تتمل أف يرادحىىتَّ يىكيوفى ٠ًتىٍمًسُتى اٍمرىأىةن اٍلقىيّْمي اٍلوىاًحدي قولو ) -ٗ

 ُب حديث أيب موسى ) كترل الرجل الواحد يتبعو أربعوف امرأة ( .
 .كالقيم : من يقـو بأمرىن 

 ككأف ىذه ا٠تمسة خصت بالذكر لكوهنا مشعرة باختبلؿ األمور اليت ٭تصل ْتفظها صبلح ا١تعاش كا١تعاد  لحافظقاؿ ا :
 كىي :
: ألف رفع العلم ٮتل بو ، كالعقل : ألف شرب ا٠تمر ٮتل بو ، كالنسب ، ألف الزنا ٮتل بو ، كالنفس كا١تاؿ : ألف كثرة الدين 

 الفنت ٗتل ّٔما .
ىذا اٟتديث علم من أعبلـ النبوة ، إذ أخرب عن أمور ستقع فوقعت ، خصوصان ُب ىذا  : ُب في المفهمقاؿ القرطبي  -َُ

 .الزماف
 ُب اٟتديث فضل العلم . -ُُ
 كفيو ذـ اٞتهل . -ُِ
 كفيو اٟتث على ٖتصيل العلم قبل أف يقبض أىلو . -ُّ
 ، حيث كقع ما أخرب بو . كفيو علم من أعبلـ نبوتو  -ُْ
 أنو كلما تأخر الزماف قل ا٠تَت ككثر الشر .كفيو  -ُٓ

 باب فضل العلم -ِِ
نىا أىنىا نىاًئمه أيتًيتي بًقىدىًح لىبىنو ، فىشىرًٍبتي حىتَّى ًإنّْ  )قىاؿى  عيمىرى قىاؿى سىًمٍعتي رىسيوؿى اللًَّو  اٍبنعن -ِٖ يىٍخريجي  مَّ ألىرىل الرّْ  يبػىيػٍ

 ( .اٍلًعٍلمى  :وؿى اللًَّو قىاؿى ، ثيمَّ أىٍعطىٍيتي فىٍضًلى عيمىرى ٍبنى اٍلخىطَّاًب . قىاليوا فىمىا أىكٍَّلتىوي يىا رىسي  مأىٍظفىارً  يفً 
 [ .ُِّٗ] ركاه مسلم :  

---------- 
العلم ٔتعٌت  الفضل ىنا ٔتعٌت الزيادة ، أم ما فضل عنو ، كالفضل الذم تقدـ ُب أكؿ كتاب قوؿ البخارم ) باب فضل العلم (

 الفضيلة ، فبل يظن أنو كرره .
 كُب ركاية ابن عساكر ) من أظفارم ( كىو أبلغ ، كُب التعبَت ) من أطراُب ( كىو ٔتعناه . ) في أظفارم ( 
 اٟتديث دليل على فضل عمر كأنو أعطي علمان غزيران . -ُ

 .كنصيب ٦تا آتاه  كقاؿ ابن ا١تنَت : كجو فضيلة العلم ُب اٟتديث من جهة أنو عرب عن العلم بأنو فضلة النيب 
 تفسَت اللنب بالعلم الشًتاكهما ُب كثرة النفع ّٔما . -ِ
 ُب الرؤيا تأكيلو العلم . أف اللنب -ّ
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 فضيلة العلم . -ْ
 ٭تبو . جواز قص الرجل على غَته ال سيما إذا كاف ٦تا -ٓ
 كأنو أعلم الناس . كفيو فضل نبينا  -ٔ
 . كفيو أف العلم ىو ما كاف موركثان عن النيب  -ٕ

 باب الفيتيا كىو كاقف على الدابة كغيرىا -ِّ
حىجًَّة اٍلوىدىاًع ًبًمننى ًللنَّاًس يىٍسأىليونىوي ، فىجىاءىهي رىجيله  يكىقىفى فً  أىفَّ رىسيوؿى اللًَّو ) عىٍن عىٍبًد اللًَّو ٍبًن عىٍمًرك ٍبًن اٍلعىاًص -ّٖ

فىجىاءى آخىري فػىقىاؿى لىٍم أىٍشعيٍر ، فػىنىحىٍرتي قػىٍبلى أىٍف أىٍرًمىى . « . اٍذبىٍح كىالى حىرىجى  » : فػىقىاؿى لىٍم أىٍشعيٍر فىحىلىٍقتي قػىٍبلى أىٍف أىٍذبىحى . فػىقىاؿى 
ـى كىالى أيخّْرى ًإالَّ يٍ عىٍن شى   يُّ فىمىا سيًئلى النَّبً « . حىرىجى اٍرـً كىالى » قىاؿى   . (قىاؿى افٍػعىٍل كىالى حىرىجى  ءو قيدّْ

 [ . َُّٔ] مسلم : 
 باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد كالرأس -ِْ

حىجًَّتًو فػىقىاؿى ذىبىٍحتي قػىٍبلى أىٍف أىٍرًمىى ، فىأىٍكمىأى بًيىًدًه قىاؿى كىالى حىرىجى . قىاؿى حىلىٍقتي  يسيًئلى فً   يَّ أىفَّ النَّبً ) عىًن اٍبًن عىبَّاسو ك -ْٖ
 ( .قػىٍبلى أىٍف أىٍذبىحى . فىأىٍكمىأى بًيىًدًه كىالى حىرىجى 

 [ . َُّٕ] مسلم : 
---------- 

الذم بعده ُب قولو ) فجاء آخر ( كالظاىر أف الصحايب ٓب يسم  ( قاؿ اٟتافظ : ٓب أعرؼ اسم ىذا السائل كال فىجىاءىهي رىجيله  )
 أحدان لكثرة من سأؿ إذ ذاؾ .

جاء ُب ركاية )ٔتٌت( كُب ركية )عند اٞتمرة( كُب ركاية  ، لكنٓب يعُت ا١تكاف كال اليـو: قاؿ الحافظ ( كقف في حجة الوداع) 
 ( .)ٮتطب يـو النحر

 بعد ىجرتو ككانت العاـ العاشر من ا٢تجرة . ىي اٟتجة اليت حجها رسوؿ اهلل  ( حجة الوداع) 
 أفطن . كقد جاء عند مسلم ) ٓب أشعر أف الرمي قبل النحر فنحرت قبل أف أرمي ( . ٓب ( لم أشعر) 
 ال ضيق عليك ُب ذلك .: أم  (  اذبح كال حرج) 

 للمفيت أف يفيت كلو كاف راكبان إذا كانت تطيق . اٟتديث دليل على أنو ٬توز -ُ
 . : رمي ٚترة العقبة ، ٍب ٨تر ا٢تدم ، ٍب اٟتلق أك التقصَت ، ٍب طواؼ اإلفاضة كالسعي للمتمتع ىيأف كظائف يـو النحر  -ِ

أتى مٌت فأتى اٞتمرة فرماىا ، ٍب أتى منزلو ٔتٌت فنحر ، كقاؿ للحالق : خذ (  ففي حديث أنس ُب الصحيحُت ) أف النيب 
 كأليب داكد ) رمى ٍب ٨تر ٍب حلق ( .

 : فإف أخل بترتيبها فال يخلو من حالينكقد أٚتع العلماء على مشركعية ىذا الًتتيب ، 
 : أف يكوف ذلك نسيانان أك جهبلن ، فإنو ال شيء عليو . الحالة األكلى

 : كىذا قوؿ أكثر أىل العلم . اؿ في المغنيق
 : أف ٮتل بًتتيبها عامدان . الحالة الثانية

 فهنا اختلف العلماء ماذا يجب عليو : 
 : عليو دـ . فقيل

 شعر ( فهذا يدؿ على أف رفع اٟترج ىو ُب حق الناسي كاٞتاىل دكف العامد .ألقولو السائل ) ٓب 
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 : ّتواز ذلك كليس عليو شيء . كقيل
 ألنو جاء ُب ركاية ) يا رسوؿ اهلل ! حلقت قبل أف اذبح ، قاؿ : اذبح كال حرج ( .

 كىذا القوؿ ىو الصحيح .
 جواز القعود على الراحلة للحاجة . -ّ
 ينبغي ألىل العلم كطبلبو اٞتلوس إلفتاء الناس ُب اٟتج . -ْ
 اٟترص على سؤاؿ أىل العلم . -ٓ
 هتا فبل ضيق كال عنت .ٝتاحة الشريعة اإلسبلمية ُب أحكامها كعبادا -ٔ
أف اٞتاىل كالناسي غَت مؤاخذين . كما قاؿ تعأب ) ربنا ال تؤاخذنا إف نسينا أك أخطأنا ( . -ٕ

حرص الصحابة على السؤاؿ من أجل تصحيح عباداهتم . -ٖ

أف األصل ُب العبادات التوقيف . -ٗ

جواز الفتيا باإلشارة باليد لقولو ) فأكمأ بيده ال حرج ( . -َُ

ًقيلى يىا رىسيوؿى اللًَّو كىمىا « . يػيٍقبىضي اٍلًعٍلمي ، كىيىٍظهىري اٍلجىٍهلي كىاٍلًفتىني ، كىيىٍكثػيري اٍلهىٍرجي  )قىاؿى   يّْ ىيرىيٍػرىةى عىًن النَّبً عن أبي  -ٖٓ
ا بًيىًدًه ، فىحىرَّفػىهىا ،  ( .كىأىنَّوي ييرًيدي اٍلقىٍتلى   اٍلهىٍرجي فػىقىاؿى ىىكىذى

 [ . ِٕٗٔ] ركاه مسلم : 
---------- 

 عمرك اآلٌب كأنو ٔتوت العلماء .القبض يفسره حديث عبد اهلل بن ( يػيٍقبىضي اٍلًعٍلمي  ) 
 ( كىو من الـز ذلك . كىيىٍظهىري اٍلجىٍهلي ) 
ي ) قولو  -ُ  ( كُب ركاية للمصنف ) كتظهر الفنت ( .كىاٍلًفنتى

 كظهور الفنت ككثرهتا من عبلمات الساعة :
 ) ستكوف فنت ( . قاؿ 

 ) إ٘ب ألرل الفنت كمواقع القطر من بيوتكم ( ركاه البخارم . كقاؿ 
ان كيصبح كافران ، يبيع دينو ) بادركا باألعماؿ فتنان كقطع الليل ا١تظلم ، يصبح الرجل مؤمنان كٯتسي كافران ، كٯتسي مؤمن كقاؿ 
 من الدنيا ( ركاه مسلم . بعرض

( كىو القتل ، كقد جاء للمصنف ُب كتاب الفنت ) يتقارب الزماف ، كينقص العمل ، كيلقى الشح ، رٍجي كىيىٍكثػيري ا٢ٍتى قولو )  -ِ
 .أٯتا ىو ؟ قاؿ : القتل القتل (  كتظهر الفنت ، كيكثر ا٢ترج ، قالوا : يا رسوؿ اهلل  !

 ان .فه الركاية موقو ىذا صريح ُب أف تفسَت ا٢ترج مرفوع ، كال يعارض ذلك ٣تيئو ُب غَت ىذ قاؿ الحافظ :
كقد جاء ُب تفسَت أياـ ا٢ترج فيما أخرجو أٛتد كالطربا٘ب بسند حسن من حديث خالد بن الوليد ) أف رجبلن قاؿ لو : يا أبا 
سليماف اتق اهلل ، فإف الفنت ظهرت ، فقاؿ : أما كابن ا٠تطاب حي فبل ، إ٪تا تكوف بعده ، فينظر الرجل فيفكر ىل ٬تد مكانان 

بُت يدم الساعة أياـ  و الذم ىو بو من الفتنة كالشر فبل ٬تد ، فتلك األياـ اليت ذكر رسوؿ اهلل ٓب ينزؿ بو مثل ما نزؿ ٔتكان
 ا٢ترج ( .

 اختلف ُب معٌت ) يتقارب الزماف ( :) كيتقارب الزماف (  قولو -ّ
 : نزع الربكة من األكقات . فقيل
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 : تقارب أحواؿ أىلو ُب قلة الدين . كقيل
 : بسبب توفر االتصاالت . كقيل
 ر أعماران من الطبقة اليت قبلها .ػ: قصر الزماف كسرعتو ، كقيل : قصر األعمار بالنسبة إٔب كل طبقة ، فالطبقة األخَتة أقص كقيل
 : تقارب أحوا٢تم ُب الشر كالفساد كاٞتهل كىذا اختيار الطحاكم . كقيل

السنة  تكوف لزماف قصره على ما كقع ُب حديث )ال تقـو الساعة حىت ارب ا: ٭تتمل أف يكوف ا١تراد بتقكقاؿ ابن أبي جمرة 
 ( كعلى ىذا فالقصر ٭تتمل أف يكوف حسيان ك٭تتمل أف يكوف معنويان .كالشهر

: ىو شدة اٟترص على الشيء كاإلحفاء ُب طلبو كاالستقصاء ُب ٖتصيلو ، كجشع النفس  الشحكيلقى الشح (  قولو ) -ْ
 عليو .

 : منع إنفاقو بعد حصولو كحبو كإمساكو . كالبخل
: ا١تراد إلقاؤه ُب قلوب الناس على اختبلؼ أحوا٢تم ، حىت يبخل العآب بعلمو فيًتؾ التعليم كالفتول ، كيبخل  قاؿ الحافظ

نو ٓب يزؿ بصناعتو حىت يًتؾ تعليم غَته ، كيبخل الغٍت ٔتالو حىت يهلك الفقَت ، كليس ا١تراد كجود أصل الشح ، أل عالصان
 موجودان .

أم كمن ييوؽى بتوفيًق اهلل تعأب شيحَّها حىت ٮتالفىهىا فيما يغلبي عليها من  ( فأكلئك ا١تفلحوف كىمىٍن ييوؽى شيحَّ نػىٍفًسوً قاؿ تعأب )
 حيبّْ ا١تاًؿ كبغًض اإلنفاًؽ .

 تعلق ٔتنع اٟتق الواجب من ا١تاؿ ، كبغَت شد من البخل ، فالبخل غالبان يطلق على منع ا١تاؿ ، كأما الشح فهو يالشح : ىو أ
) اتقوا الشح فإ٪تا  ذلك من أكجو ا٠تَت كاإلحساف كا١تعركؼ ، بل ك٭تمل على االعتداء على حقوؽ الناس كأموا٢تم كما قاؿ 

رىم ) إياكم كالشح ، فإنو أىلك من كاف قبلكم ، أمرىم بالظلم فظلموا ، كأم أىلك من كاف قبلكم الشح ... ( . كقاؿ 
 بالفجور ففجركا ، كأمرىم بالقطيعة فقطعوا ( ركاه أبو داكد .

 .فهو ميناؼو لئلٯتاف 
ا ، كال ٬تتمع ال ٬تتمع غبار: ) لنيب ك٢تذا قاؿ ا  قلب عبد  كاإلٯتاف ُب الشح ُب سبيل اهلل كدخاف جهنم ُب جوؼ عبد أبدن

 .ركاه النسائي  أبدنا(
 .كالشُّح ييهلك صاحبو ، كإذا شاع ُب آّتمعات مزقها كأىلكها 

 ركاه أٛتد  . كإعجاب ا١ترء بنفسو ( اع ، كىولن متبع ،ػكأما ا١تهكات : فشحه مط ) ... قاؿ 
األمواؿ ، فعن إٔب شيوع الظلم ، كقطيعة الرحم ، كسفك الدماء ، كأكل  من ىذا ا٠تيلق الذميم ؛ ألنو يؤدم ك٢تذا حذر النيب 

قبلكم ، أمرىم  أىلك من كاف الشح فإف الشحإياكم ك )  قاؿ : قاؿ رسوؿ اهلل  -رضي اهلل عنهما  -  بن عمركعبد اهلل
 داكد . .. ( ركاه أبو ا ، كأمرىم بالفجور ففجركا .بالقطيعة فقطعو 

 ) شر ما ُب الرجل شح ىالع كجنب خالع ( ركاه أبو داكد . كقاؿ 
 ) يتقارب الزماف ، كينقص العمل ، كيلقى الشح ، كيكثر ا٢ترج ( . كقاؿ 
 . فالشح يؤدم إٔب قطيعة الرحم ، كالظلم كالبغي ، كالعدكاف على الناس كغَت ذلك 
 (، ك٢تذا قاؿ تعأب )كأحضرت األنفس الشحلحرًص على ا١تنًع الذم ىو البخلي فتيوي إٔب النفًس ألنَّو غريزةه فيها مقتضيةه لكإضا. 

 : كأضيف ُب ىذه اآلية إٔب النفس لذلك فهو غريزة ال تسلم منها نفس. قاؿ ابن عاشور
 أمتو من الفنت . ٖتذير النيبُب اٟتديث  -ٓ

http://quran.maktoob.com/vb/search.php?do=process&query=الشح&mfs_type=forum&utm_source=related-search-quran&utm_medium=related-search-links&utm_campaign=quran-related-search&highlight=
http://quran.maktoob.com/vb/search.php?do=process&query=الشح&mfs_type=forum&utm_source=related-search-quran&utm_medium=related-search-links&utm_campaign=quran-related-search&highlight=
http://quran.maktoob.com/vb/search.php?do=process&query=الشح&mfs_type=forum&utm_source=related-search-quran&utm_medium=related-search-links&utm_campaign=quran-related-search&highlight=
http://quran.maktoob.com/vb/search.php?do=process&query=الشح&mfs_type=forum&utm_source=related-search-quran&utm_medium=related-search-links&utm_campaign=quran-related-search&highlight=
http://quran.maktoob.com/vb/search.php?do=process&query=الشح&mfs_type=forum&utm_source=related-search-quran&utm_medium=related-search-links&utm_campaign=quran-related-search&highlight=
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 على أمتو كرأفتو ّٔم . شفقتو كفيو  -ٔ
 قل العلم كثرت الفنت . إذاأنو كفيو  -ٕ
 أف العلم النافع ٛتاية من الفنت .كفيو  -ٖ
 الفتيا باإلشارة .كفيو جواز  -ٗ

 أف العصمة من الفنت بالعلم النافع كالعمل الصاّب . -َُ
ـه ، فػىقىالىٍت  يأىتػىٍيتي عىاًئشىةى كىًىىى تيصىلّْ ) عىٍن أىٍسمىاءى قىالىٍت -ٖٔ فػىقيٍلتي مىا شىٍأفي النَّاًس فىأىشىارىٍت ًإلىى السَّمىاًء ، فىًإذىا النَّاسي ًقيىا

اٍلمىاءى ،  ي، فىجىعىٍلتي أىصيبُّ عىلىى رىٍأسً  يي اٍلغىشٍ  ينػىعىٍم ، فػىقيٍمتي حىتَّى تىجىالَّنً  مٍ سيٍبحىافى اللًَّو . قػيٍلتي آيىةه فىأىشىارىٍت ًبرىٍأًسهىا ، أى 
حىتَّى اٍلجىنَّةى كىالنَّارى ،  يمىقىامً  يءو لىٍم أىكيٍن أيرًيتيوي ًإالَّ رىأىيٍػتيوي فً يٍ مىا ًمٍن شى » كىأىثٍػنىى عىلىٍيًو ، ثيمَّ قىاؿى   يُّ حىًمدى اللَّوى عىزَّ كىجىلَّ النَّبً فى 

نىًة اٍلمىًسيًح الدَّجَّاًؿ ، يػيقىاؿي  -ذىًلكى قىالىٍت أىٍسمىاءي  مَّ ان الى أىٍدًرل أى أىٍك قىرًيب -قػيبيورًكيٍم ، ًمٍثلى  يفىأيكًحىى ًإلىىَّ أىنَّكيٍم تػيٍفتػىنيوفى فً  ًمٍن ًفتػٍ
ا الرَّجيًل فىأىمَّا اٍلميٍؤًمني  يػّْنىاًت أىًك اٍلميوًقني الى أىٍدًرل بًأىيًّْهمىا قىالىٍت أىٍسمىاءي فػىيػىقيوؿي ىيوى ميحىمَّده رىسيوؿي اللًَّو جىاءىنى  -مىا ًعٍلميكى ًبهىذى ا بًاٍلبػى

نىا كىاتػَّبػىٍعنىا ، ىيوى ميحىمَّده . ثىالىثان ، فػىيػيقىاؿي نىٍم صىاًلحان ، قىٍد عىًلٍمنىا ًإٍف كيٍنتى لىمي  بػٍ أىًك  -وًقنان ًبًو ، كىأىمَّا اٍلمينىاًفقي كىاٍلهيدىل ، فىأىجى
ٍيئان فػىقيٍلتيوي فػىيػىقيوؿي الى  -ذىًلكى قىالىٍت أىٍسمىاءي  مَّ اٍلميٍرتىابي الى أىٍدًرل أى   ( . أىٍدًرل ، سىًمٍعتي النَّاسى يػىقيوليوفى شى

 [ . َٓٗ] ركاه مسلم : 
---------- 

 بنت أيب بكر .(  عىٍن أىٍسمىاءى ) 
 ( .مىا شىٍأفي النَّاًس أم : ١تٌا رأت من اضطرأّم ) ( فػىقيٍلتي ) ( فػىقيٍلتي مىا شىٍأفي النَّاًس ) 
 أم : عائشة .(  فىأىشىارىتٍ ) 
 كُب ركاية ) برأسها إٔب السماء ( تعٍت بذلك إٔب أف الشمس خسفت .( ًإلىى السَّمىاًء  )

 .أم : أىذه آية ( قػيٍلتي آيىةه ) 
ُب ركاية مسلم ) قالت : نعم ( لكن ىذه الركاية ُب البخارم تدؿ على أهنا ما تكلمت بلساهنا ، (  نػىعىمٍ  مٍ فىأىشىارىٍت ًبرىٍأًسهىا ، أى ) 

  . أشارت برأسهاكإ٪تا 
( بفتح الغُت كإسكاف الشُت ، كىو ٔتعٌت الغشاكة ، كىو مرض ٭تصل بطوؿ القياـ ُب اٟتر ،  يي اٍلغىشٍ  يفػىقيٍمتي حىتَّى تىجىالَّنً ) 

 كُب غَت ذلك من األحواؿ ، ك٢تذا جعلت تصب عليها ا١تاء . قالو النوكم .
 كالوقوؼ .قاؿ ابن بطاؿ : الغشي مرض يعرض من طوؿ التعب 

: أراد بالنـو العود ١تا كاف عليو من ا١توت ، ٝتاه نومان ١تا ان بأعمالك كأحوالك ، قاؿ الباجي: منتفعأم( فػىيػيقىاؿي نىٍم صىاًلحان ) 
 . صحبو من الراحة

 كامها ُب بأّا إف شاء اهلل ( .مشركعية صبلة الكسوؼ ) كسيأٌب أحاٟتديث دليل على  -ُ

 إٔب أهنا فرض كفاية .لكن ذىب بعض العلماء 
 وا ... ( .ّٔا بقولو ) فصل ألمر النيب 

 الراجػح .كىذا القوؿ ىو 
 . ) سبحاف اهلل إف ا١تسلم ال ينجس (  مشركعية قوؿ : سبحاف اهلل ، عند التعجب ، كما قاؿ دليل اٟتديث  -ِ
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 مشركعية ا٠تطبة بعد صبلة الكسوؼ . اٟتديث دليل  -ّ
 كىذا مذىب الشافعي . 

 ١تا انتهى من صبلة الكسوؼ قاـ فحمد اهلل . ٟتديث الباب ، حيث أف النيب 
 كذىب بعض العلماء إٔب أنو ال خطبة للكسوؼ ، لكنو قوؿ مرجوح .

اٟتديث دليل على أف كقت صبلة الكسوؼ من حدكثو إٔب أف ينجلي  ، فإف ا٧تلى أثناء الصبلة أ٘تها خفيفة ، ألف  -ْ
 اؿ .السبب الذم شرعت لو قد ز 

 قاؿ : صلوا حىت ينكشف ما بكم . كألف النيب 
 اٟتديث دليل على أف ا١تصلي إذا كيلّْم أشار كسبح كٓب يتكلم ، ألف الكبلـ ٦تنوع ُب الصبلة . -ٓ
 كُب اٟتديث أف إشارة ا١تصلي برأسو كبيده ال بأس ّٔا . -ٔ
 شي ( .مشركعية التطويل ُب صبلة الكسوؼ لقو٢تا ) فقمت حىت ٕتبل٘ب الغ -ٕ
أف الغشي ا٠تفيف ال ينقض الوضوء ، كقد ترجم اإلماـ البخارم على ىذا ُب باب خاص : باب من ٓب يتوضأ إال من  -ٖ

 الغشي ا١تثقل ، ٍب أكرد حديث أٝتاء ىذا .
 جواز سؤاؿ ا١تصلي عن أمر ىاـ . -ٓ
 تفهم عنو . إشارة٬توز للمصلي أف يشَت  -ٔ
 آيات اهلل .ُب اٟتديث أف الكسوؼ آية من  -ٔ
 مشركعية ٛتد اهلل كالثناء عليو قبل ا٠تطبة . -ٕ
 كعارضة . –قسمُت : راتبة  إٔبتنقسم  أف خطب النيب  -ٖ
 الدائم . مشركعية قوؿ ) أما بعد ( ُب ا٠تطبة ، كىذا ىدم النيب -ٗ
اتػىبيو٘ب   يًإفَّ أىٍىلً  :دىخىلىٍت عىلىىَّ بىرًيرىةي فػىقىالىتٍ ) عىٍن عىاًئشىةى قىالىٍت -أ .  كيلّْ سىنىةو أيكًقيَّةه . فىأىًعيًنيًٍت   ًتٍسًع ًسًنُتى ُب  عىلىى ًتٍسًع أىكىاؽو ًُب  كى

أىبػىٍوا ًإالَّ أىٍف يىكيوفى فػىعىٍلتي . فىذىكىرىٍت ذىًلكى ألىٍىًلهىا فى  ًإٍف شىاءى أىٍىليًك أىٍف أىعيدَّىىا ٢تىيٍم عىدَّةن كىاًحدىةن كىأيٍعًتقىًك كىيىكيوفى اٍلوىالىءي ٕب  :فػىقيٍلتي ٢تىىا
فىأىٍخبػىٍرتيوي فػىقىاؿى  فىسىأىلىًٍت  ىىا اللًَّو ًإذىا قىالىٍت . فىسىًمعى رىسيوؿي اللًَّو  فػىقىالىٍت ال ،فىانٍػتػىهىٍرتػيهىا :قىالىتٍ  ،فىذىكىرىٍت ذىًلكى  فىأىتػىٍتًٍت  ،اٍلوىالىءي ٢تىيمٍ 

ًيهىا كىأىٍعًتًقيهىا كىاٍشًتىًطً » عىًشيَّةن فىحىًمدى اللَّوى  ٍبيَّ خىطىبى رىسيوؿي اللًَّو  -قىالىٍت  -فػىفىعىٍلتي « . فَّ اٍلوىالىءى ًلمىٍن أىٍعتىقى اٍلوىالىءى فىإً ٢تىيمي  ياٍشًتى
 ( متفق عليو . تاب اهلل ... كأىمَّا بػىٍعدي فىمىا بىاؿي أىقٍػوىاـو يىٍشًتىًطيوفى شيريكطان لىٍيسىٍت ًُب » كىأىثٍػٌتى عىلىٍيًو ٔتىا ىيوى أىٍىليوي ٍبيَّ قىاؿى 

فػىقىاليوا  غىٍزكىًة اٍلفىٍتًح فػىقىاليوا مىٍن ييكىلّْمي ًفيهىا رىسيوؿى اللًَّو  ُب   عىٍهًد النَّيبّْ  سىرىقىٍت ًُب  أىفَّ قػيرىٍيشان أى٫تىَّهيٍم شىٍأفي اٍلمىٍرأىًة الَّيًت ها ) عىنٍ ك -ب
فىكىلَّمىوي ًفيهىا أيسىامىةي ٍبني زىٍيدو فػىتػىلىوَّفى كىٍجوي رىسيوًؿ  ًّٔىا رىسيوؿي اللًَّو  . فىأيٌبى  كىمىٍن ٬تىًٍتىًئي عىلىٍيًو ًإالَّ أيسىامىةي ٍبني زىٍيدو ًحبُّ رىسيوًؿ اللًَّو 

ـى رىسيوؿي اللًَّو  يُّ يىا رىسيوؿى اللًَّو . فػىلىمَّا كىافى اٍلعىشً  فػىقىاؿى لىوي أيسىامىةي اٍستػىٍغًفٍر ٕب « . حىدٍّ ًمٍن حيديكًد اللًَّو  أىتىٍشفىعي ًُب » فػىقىاؿى  اللًَّو  قىا
  نيوا ًإذىا سىرىؽى ًفيًهمي الشَّرًيفي تػىرىكيوهي أىمَّا بػىٍعدي فىًإ٪تَّىا أىٍىلىكى الًَّذينى ًمٍن قػىٍبًلكيٍم أىنػَّهيٍم كىا» ٌتى عىلىى اللًَّو ٔتا ىيوى أىٍىليوي ٍبيَّ قىاؿى ثفىاٍختىطىبى فىأى

 ... ( . اٟتدكىًإذىا سىرىؽى ًفيًهمي الضًَّعيفي أىقىاميوا عىلىٍيًو 
 مع حبو كتعظيمو .اٟتديث دليل على أف اٟتمد غَت الثناء ، فاٟتمد : ىو اإلخبار عن ٤تاسن احملمود -َُ

 كالثناء : ىو تكرار تلك احملاسن .
مىا  مًنٍصفىٍُتً كىلًعىٍبدً  مكىبػىٍُتى عىٍبدً  قىاؿى اللَّوي تػىعىأبى قىسىٍمتي الصَّبلىةى بػىٍيًٍت  ) كيدؿ لذلك حديث أيب ىريرة ُب صحيح مسلم . قاؿ 
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دى٘ب  ًإذىا قىاؿى الرٍَّٛتىًن الرًَّحيًم . قىاؿى اللَّوي تػىعىأبى أىثٍػٌتى عىلىىَّ كى  معىٍبدً  سىأىؿى فىًإذىا قىاؿى اٍلعىٍبدي اٟتٍىٍمدي لًلًَّو رىبّْ اٍلعىالىًمُتى . قىاؿى اللَّوي تػىعىأبى ٛتًى
 ( . ... معىٍبدً 
 اٟتديث دليل على أف اٞتنة كالنار موجودتاف اآلف . -ُُ

 اتفق أىل السنة كاٞتماعة على أف اٞتنة كالنار ٥تلوقتاف موجودتاف اآلف ، كاألدلة على ذلك كثَتة جدان .
 اٞتنة ) أيًعدٍَّت لًٍلميتًَّقُتى( .قاؿ تعأب ُب 

 كقاؿ تعأب ُب النار ) أيًعدٍَّت لًٍلكىاًفرًينى( كمعٌت أعدت : ىيئت .
) كأٙب الذم نفسي بيده ، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليبلن كلبكيتم كثَتان ؟ قالوا : كما  كعن أنس . قاؿ : قاؿ رسوؿ اهلل 

 كالنار ( متفق عليو . رأيت يا رسوؿ اهلل ؟ قاؿ : رأيت اٞتنة
كمنها حديث الكسوؼ كفيو ) ... إ٘ب رأيت اٞتنة فتناكلت عنقودان لو أصبتو ألكلتم منو ما بقيت الدنيا ، كرأيت النار ، فلم أر 

 منظران كاليـو قط أفظع ... ( متفق عليو .
الغداة كالعشي ، إف كاف من أىل اٞتنة قاؿ ) إف أحدكم إذا مات عرض عليو مقعده ب كعن عبد اهلل بن عمر . أف رسوؿ اهلل 

 فمن أىل اٞتنة ، كإف كاف من أىل النار فمن أىل النار ، يقاؿ : ىذا مقعدؾ حىت يبعثك اهلل يـو القيامة ( متفق عليو .
فلما خلق  ظر إليها فذىب فنظر إليها، ...: اذىب فان) ١تا خلق اهلل اٞتنة قاؿ ٞتربيل كعن أيب ىريرة . قاؿ : قاؿ رسوؿ اهلل 

 ركاه أبو داكد  .(فانظر إليها، فذىب فنظر إليها ... اٟتديث: يا جربيل اذىب ار قاؿاهلل الن
. أف صدؽ عبدم فأفرشوه من اٞتنة ، كألبسوه من اٞتنة ، كافتحوا لو بابان إٔب الطويل ُب عذاب القرب كفيو ) .. كُب حديث الرباء

  قربه مد بصره ( ركاه أبو داكد .اٞتنة ، قاؿ : فيأتيو من طيبها كيفسح لو ُب
اطلعت ُب اٞتنة فرأيت أكثر أىلها الفقراء ، كاطلعت ُب النار فرأيت أكثر أىلها النساء( ) : قاؿ رسوؿ اهلل كعن أسامة . قاؿ

 متفق عليو .
 كاألدلة كثَتة أكتفي بذكر ما مضى .

 اٟتديث دليل على إثبات فتنة القرب . -ُِ
  معنى فتنة القبر: 

 سؤاؿ ا١تلكُت ا١تيت عن ربو كدينو كنبيو .ىي 
 :  فتنة القبر ثابتة بالكتاب كالسنة 

نٍػيىا كىُب اآٍلًخرىًة ( قاؿ تعأب :   .)يػيثىبّْتي اللَّوي الًَّذينى آمىنيوا بًاٍلقىٍوًؿ الثَّاًبًت ًُب اٟتٍىيىاًة الدُّ
 أف ال إلو إال اهلل كأف ٤تمدان رسوؿ اهلل ، فذلك قولو :  قاؿ : ) ا١تسلم إذا سئل ُب القرب يشهد كعن الرباء أف رسوؿ اهلل 

 ( .ت ُب اٟتياة الدنيا كُب اآلخرة ) يثبت اهلل الذين آمنوا بالقوؿ الثاب
كأنو قد أكحي إٕب أنكم تفتنوف : ) ُب حديث صبلة الكسوؼ ، كفيو : قاؿ  –رضي اهلل عنهما  –كعن أٝتاء بنت أيب بكر 

 متفق عليو( . ل فتنة ا١تسيح الدجاؿ ...أك مث ُب القبور قريبان 
 ( القرب ...اللهم إ٘ب أعوذ بك من الكسل كا٢تـر ، كا١تأٍب كا١تغـر ، كمن فتنة القرب كعذاب كاف يقوؿ : )  كعن عائشة أف النيب 

 متفق عليو
  ركاه أٛتدقاؿ : ) فيب تفتنوف كعٍت تسألوف ( .  أف رسوؿ اهلل  –رضي اهلل عنهما  –كعن عائشة 

  ركاه أبو داكدقاؿ : ) استغفركا ألخيكم كاسألوا لو التثبيت ، فإنو اآلف يسأؿ ( .  كعن عثماف بن عفاف 
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 من يقـو بالفتنة ؟ 
 الذم يقـو بالفتنة ُب القرب ، ٫تا : منكر كنكَت .

: ) إذا قرب ا١تيت ، أك قاؿ : أحدكم ، أتاه ملكاف أسوداف أزرقاف يقاؿ ألحد٫تا  قاؿ : قاؿ رسوؿ اهلل  عن أيب ىريرة 
ا١تنكر كاآلخر النكَت ، فيقوالف : ما كنت تقوؿ ُب ىذا الرجل ؟ فيقوؿ : ما كاف يقوؿ : ىو عبد اهلل كرسولو ، أشهد أف ال إلو 

ر لو ، ٍب ينو و ُب قربه سبعوف ذراعان ُب سبعُتوؿ ىذا ، ٍب يفسح لإال اهلل كأف ٤تمدان عبده كرسولو ، فيقوالف : قد كنا نعلم أنك تق
: أرجع إٔب أىلي فأخربىم ، فيقوالف : ٖب نومة العركس الذم ال يوقظو إال أحب أىلو إليو ، حىت فيو، ٍب يقاؿ لو: ٖب ، فيقوؿ

، ال أدرم ، فيقوالف : قد كنا نعلم أنك يبعثو اهلل من مضجعو ذلك ، كإف كاف منافقان قاؿ : ٝتعت الناس يقولوف ، فقلت مثلو 
. حىت يبعثو اهلل من مضجعو ذلك( ، فبل يزاؿ فيها معذبان لؤلرض التئمي عليو، فتلتئم عليو، فتختلف أضبلعو تقوؿ ذلك ، فيقاؿ

 ركاه الًتمذم
 . ) يقاؿ للموقن المؤمن  ) نم صالحان 

 حىت يبعث ( . دػة نامها أحػ، فيكوف ُب أحلى نوم ٖبى نومة عركس: يد عند سعيد بن منصور ) فيقاؿ لوكجاء ُب حديث أيب سع
كللًتمذم من حديث أيب ىريرة ) يقاؿ لو : ٖب ، فيناـ نومة العركس الذم ال يوقظو إال أحب أىلو إليو ، حىت يبعثو اهلل من 

 مضجعو ذلك ( .
 هلل بو مقعدان من اٞتنة ، فَتا٫تا ٚتيعان ( .كُب حديث أنس ُب الصحيحُت ) فيقاؿ : انظر إٔب مقعدؾ من النار ، أبدلك ا

كأٛتد من حديث عائشة ) كيقاؿ لو : على اليقُت كنت ، كعليو مت ، كعليو  ةكالبن حباف كابن ماجو من حديث أيب ىرير 
 تبعث إف شاء اهلل ( .

 عان ، كيػينػىٌوري لو كالقمر ليلة البدر ( .كُب الًتمذم كابن حباف من حديث أيب ىريرة ) فييفسح لو ُب قربه سبعوف ذراعان ُب سبعُت ذرا
كُب حديث الرباء ) فينادم منادو من السماء : أف صدؽ عبدم ، أفرشوه من اٞتنة ، كافتحوا لو بابان ُب اٞتنة ، كألبسوه من اٞتنة ، 

 قاؿ : فيأتيو من رٍكحها كطيبها ، كييفسح لو مٌد بصره ( .
  الرجل فإنو يقوؿ : ال أدرم .كا١تنافق إذا قيل لو : ما علمك ّٔذا 

 كجاء من حديث أنس ُب الصحيحُت ) فيقوالف : ال دريت كال تليت ( .
 الرزاؽ ) ال دريت ، كال أفلحت ، كيضربانو ٔتطرقة من حديد ضربة ( . كلعبد

 كُب حديث الرباء ) لو ضيرب ّٔا جبل لصار ترابان ( .
 عها سوط ... ( .كُب حديث أٝتاء ) كييسٌلط عليو دابة ُب قربه ، م

كُب حديث أيب ىريرة كعائشة كأيب سعيد ) ٍب ييفتح لو باب إٔب اٞتنة ، فيقاؿ لو : ىذا منزلك لو آمنت بربك ، كأما إذ كفرت ، 
 فإف اهلل أبدلك ىذا ، كييفتح لو باب إٔب النار ( .

 ضبلعو ( .زاد ُب حديث أيب ىريرة ) فيزداد حسرة كثبوران ، كيضٌيق عليو قربه حىت ٗتتلف أ
 كُب حديث الرباء ) فينادم منادو من السماء : أفرشوه من النار ، كألبسوه من النار ، كافتحوا لو بابان إٔب النار ، فيأتيو من حرّْىا

ومها ( .   كٝتى
 ىل السؤاؿ خاص بهذه األمة أـ ىو عاـ ؟ 

 أدلتهم :أف السؤاؿ خاص ّٔذه األمة . القوؿ األكؿ : 
 ركاه مسلم مة تبتلى ُب قبورىا ( . ) إف ىذه األ قولو ل -أ 
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 متفق عليو) كلقد أكحي إٕب أنكم تفتنوف ُب قبوركم ... ( .  قولو كل -ب 

 ركاه أٛتد ) فيب تفتنوف كعٍت تسألوف ( .   قولو كل -ج 

 مثل :أف السؤاؿ ٞتميع األمم ، كاحتجوا بألفاظ العمـو ، القوؿ الثاني : 
 ... ( .) يثبت اهلل الذين آمنوا قولو تعأب  -أ 

) إف العبد ا١تؤمن ... كإف العبد الكافر ... ( فكلمة العبد تصدؽ على ٚتيع العباد ا١تؤمنُت كالكفار  حديث الرباء الطويل ك  -ب 
 من ىذه األمة كغَتىا .

 كتوقف ُب ذلك ابن عبد الرب .شبيلي كالقرطيب كابن القيم ، كرجح ىذا القوؿ عبد اٟتق اإل
 األمم . كالظاىر أف السؤاؿ عاـ ٞتميع

 : الذين ال يفتنوف 

 األنبياء . -أ 

 ألف األنبياء ييسأؿ عنهم ، فيقاؿ للميت : من نبيك ؟ .
 الشهداء . -ب 

كفى ببارقة السيوؼ وف ُب قبورىم إال الشهيد ؟ قاؿ:  يا رسوؿ اهلل، ما باؿ ا١تؤمنُت يفتنقاؿ )  عن رجل من أصحاب النيب  
 . ركاه النسائي سو فتنة ( على رأ

 الصديق . -ج 

 : ال يسأؿ . قيل

  .إذا كاف الشهيد ال يفنت ، فالصديق أجل خطران كأعظم أجران أف ال يفنت 
  .دـ ذكره ُب التنزيل على الشهداء قألنو م

 . كقد صح ُب ا١ترابط الذم ىو دكف الشهيد أنو ال يفنت ، فكيف ٔتن ىو أعلى رتبة منو كمن الشهيد 
 : يسأؿ . كقيل

 كاهلل أعلم . .األحاديث الصحيحة ترد ىذا القوؿ كتبُت أف الصديق يسأؿ ُب قربه كما يسأؿ غَته  قاؿ ابن القيم :
 . الراجحكىذا القوؿ ىو 

 المرابط . -د 

: ) رباط يـو كليلة خَت من صياـ شهر كقيامو ، كإف مات جرل عليو عملو الذم كاف يعملو ، كأجرم عليو رزقو ، كأمن  قاؿ 
 عن سلمافركاه مسلم الفتاف ( . 

 األطفاؿ كالمجانين . -ق 

 :اختلف ىل يفتنوف 
 إهنم ال يفتنوف لدخو٢تم ُب العمـو .فقاؿ بعضهم : 
 إف آّانُت كالصغار ال يسألوف ، ألهنم غَت مكلفُت .كقاؿ بعضهم : 

 اٟتديث دليل على إثبات فتنة ا١تسيح الدجاؿ كعظم فتنتو .-ُّ
 الدنيا . ُب اٟتديث اٟترص على الثبات كاليقُت ُب-ُْ
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 كىٍفدى عىٍبًد اٍلقىٍيًس عىلىى أىٍف يىٍحفىظيوا اإًليمىافى كىاٍلًعٍلمى كىييٍخًبريكا مىٍن كىرىاءىىيمٍ   يّْ باب تىٍحرًيًض النَّبً  -ِٓ
 ٍىًليكيٍم ، فػىعىلّْميوىيمٍ اٍرًجعيوا ًإلىى أى :   يُّ كىقىاؿى مىاًلكي ٍبني اٍلحيوىٍيًرًث قىاؿى لىنىا النَّبً 

مىًن » فػىقىاؿى   يَّ كيٍنتي أيتػىٍرًجمي بػىٍينى اٍبًن عىبَّاسو كىبػىٍينى النَّاًس فػىقىاؿى ًإفَّ كىٍفدى عىٍبًد اٍلقىٍيًس أىتػىويا النَّبً ) أىًبى جىٍمرىةى قىاؿى عىٍن  -ٕٖ
رى خىزىايىا كىالى نىدىامىى  -أىٍك بًاٍلوىٍفًد  -مىٍرحىبان بًاٍلقىٍوـً » قىاليوا رىبًيعىةي . فػىقىاؿى « . أىٍك مىًن اٍلقىٍوـي  -اٍلوىٍفدي  قىاليوا ًإنَّا نىٍأتًيكى ًمٍن « . غىيػٍ

ا اٍلحى  نىكى ىىذى نػىنىا كىبػىيػٍ شىٍهرو حىرىاـو فىميٍرنىا بًأىٍمرو نيٍخًبٍر ًبًو مىٍن  ياًر ميضىرى ، كىالى نىٍستىًطيعي أىٍف نىٍأتًيىكى ًإالَّ فً ًمٍن كيفَّ  يُّ شيقَّةو بىًعيدىةو ، كىبػىيػٍ
ىىٍل تىٍدريكفى مىا » دىهي . قىاؿى عىزَّ كىجىلَّ كىحٍ  كىرىاءىنىا ، نىٍدخيلي ًبًو اٍلجىنَّةى . فىأىمىرىىيٍم بًأىٍربىعو ، كىنػىهىاىيٍم عىٍن أىٍربىعو أىمىرىىيٍم بًاإًليمىاًف بًاللَّوً 

ـي الصَّالىًة ، » قىاليوا اللَّوي كىرىسيوليوي أىٍعلىمي . قىاؿى « . اإًليمىافي بًاللًَّو كىٍحدىهي  ًإقىا شىهىادىةي أىٍف الى ًإلىوى ًإالَّ اللَّوي كىأىفَّ ميحىمَّدان رىسيوؿي اللًَّو ، كى
ًإيتىاءي الزَّكىاًة ، كىصىٍوـي رىمىضى  ٍنتىًم كىاٍلميزىفًَّت . قىاؿى شيٍعبىةي ريبَّمىا قىاؿى « . افى ، كىتػيٍعطيوا اٍلخيميسى ًمنى اٍلمىٍغنىًم كى كىنػىهىاىيٍم عىًن الدُّبَّاًء كىاٍلحى

 ( .كىأىٍخًبريكهي مىٍن كىرىاءىكيٍم اٍحفىظيوهي » النًَّقيًر ، كىريبَّمىا قىاؿى اٍلميقىيًَّر . قىاؿى 
 [ .ُٕ] ركاه مسلم : 

---------- 
 ىو نصر بن عمراف بن عصاـ ، مشهور بكنيتو ، ثقة ثبت .(  عىٍن أىًبى جىٍمرىةى  )

قاؿ النوكم : الًتٚتة التعبَت عن لغة بلغة ، ٍب قيل : إنو كاف يتكلم بالفارسية ، فكاف يًتجم البن عباس عمن  ( كيٍنتي أيتػىٍرًجمي  )
كعندم أنو كاف يبلغ كبلـ ابن عباس إٔب من خفي عليو من الناس ، إما لزحاـ يتكلم ّٔا ، قاؿ الشيخ أبو عمرك ابن الصبلح : 

 منع من ٝتاعو فأٝتعهم كإما الختصار منع من فهمو فأفهمهم أك ٨تو ذلك .
كنت ا جاء ُب مسلم عن أيب ٚترة قاؿ )  سبب ٖتديث ابن عباس بذلك ، م (  يَّ فػىقىاؿى ًإفَّ كىٍفدى عىٍبًد اٍلقىٍيًس أىتػىويا النَّبً ) 

بفتح اٞتيم كىو  : اٞتىٌر :ؿ النوكم قاأترجم بُت يدم ابن عباس كبُت الناس ، فأتتو امرأة تسألو عن نبيذ اٞتر ، فقاؿ ... ( ، 
 .اسم ٚتع الواحدة جرة ك٬تمع أيضان على جرار ، كىو ىذا الفخار ا١تعركؼ 

 الوفد اٞتماعة ا١تختارة من القـو ، ليتقدموىم إٔب ليقي العظماء . ( ًإفَّ كىٍفدى  )
 أم ٨تن ربيعة ، كفيو التعبَت عن البعض بالكل ، ألهنم بعض ربيعة . ( قىاليوا رىبًيعىةي  )
 معناه صادفتى رحبان كسعة . ( مىٍرحىبان بًاٍلقىٍوـً  )
رى خىزىايىا )  زم .صابو خقاؿ ُب الفتح : ا٠تزياف الذم أ ( غىيػٍ
 قاؿ النوكم : الشقة بضم الشُت السفر البعيد .( ًمٍن شيقَّةو بىًعيدىةو  )
ا اٍلحى  ) نىكى ىىذى نػىنىا كىبػىيػٍ  أم القبيلة ، ٝتوا بذلك ، ألف بعضهم ٭تيا ببعض . ( يُّ كىبػىيػٍ
كبُت ا١تدينة ، ككانت مساكن عبد فيو دليل على تقدـ إسبلـ عبد القيس على قبائل مضر الذين كانوا بينهم (  ًمٍن كيفَّاًر ميضىرى  )

 القيس بالبحرين كما كاالىا .
 ذك القعدة كذك اٟتجة كاحملـر كرجب . ألشهر اٟتـر كىي أربعة :ا١تراد جنس ا(  شىٍهرو حىرىاـو  يكىالى نىٍستىًطيعي أىٍف نىٍأتًيىكى ًإالَّ فً  )
 بٌُت كاضح الذم ينفصل بو ا١تراد كال يشكل .: أم ) بأمرو فٍصل ( كُب ركاية  ( فىميٍرنىا بًأىٍمرو نيٍخًبٍر بًًو مىٍن كىرىاءىنىا)
 أم : تؤدكا كما ُب ركاية أخرل .( كىتػيٍعطيوا اٍلخيميسى )
 أم من الغنيمة . ( اٍلمىٍغنىمً  من)
 بضم الداؿ قاؿ النوكم : ىو القرع اليابس ، أم الوعاء منو .( كىنػىهىاىيٍم عىًن الدُّبَّاًء )
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ٍنتىًم )  ًجرار خضر .بفتح اٟتاء كسكوف النوف ( كىاٍلحى
 اٞتذع ينقر كسطو . ( كالنقير) 
 ىو ا١تزٌفت ، كىو ا١تطلي بالقار . ( كالميقىٌير) 

كأما معٌت النهي عن ىذه األربع فهو أنو هني عن االنتباذ فيها ، كىو أف ٬تعل ُب ا١تاء حبات من ٘تر أك زبيب أك  قاؿ النوكم :
٪تا خصت ىذه بالنهي ألنو يسرع إليو اإلسكار فيها ، فيصَت حرامان ٧تسان ، كتبطل ماليتو ، فنهي عنو ٨تو٫تا ليحلو كيشرب ، كإ

١تا فيو من إتبلؼ ا١تاؿ ، كألنو رٔتا شربو بعد إسكاره من ٓب يطلع عليو ، ٍب إف ىذا النهي كاف ُب أكؿ األمر ٍب نسخ ْتديث 
ركاه مسلم ، ىذا ( إال ُب األسقية ، فانتبذكا ُب كل كعاء كال تشربوا مسكران كنت هنيتكم عن االنتباذ   قاؿ ) بريدة أف النيب 

 الذم ذكرناه من كونو منسوخان ىو مذىبنا كمذىب ٚتاىَت العلماء ، قاؿ ا٠تطايب : القوؿ بالنسخ ىو أصح األقاكيل . 
 غ العلم .يببعض طبلبو لتبلجواز اٗتاذ ا١تًتجم ، كاستعانة العآب دليل   ( كفيو ّٓاٟتديث تقدـ شرحو )  -ُ
 عدة مرات : مشركعية الًتحيب بالقادـ بقولو مرحبان ، كقد حدث ىذا من النيب كفيو -ِ

 .، كقاؿ لعكرمة : مرحبان بالراكب ا١تهاجر  ىانئ: مرحبان بأـ  ىانئفقاؿ لفاطمة : مرحبا بابنيت ، كقاؿ ألـ 
 منزلتو .مشركعية سؤاؿ اإلنساف عن القادـ حىت ينزلو كفيو -ّ
 تقدٙب االعتذار بُت يدم ا١تسألة .كفيو -ْ
 فضل التوحيد كأنو أكؿ الواجبات كأ٫تها .كفيو -ٓ

 أف اإلٯتاف ُب الشرع لو معنياف :كفيو -ٔ

مد ، كحقيقتو التصديق اٞتاـز باطنان كظاىران باهلل تعبدان لو بالشرع ا١تنزَّؿ على ٤ت كىو الدين الذم بيعث بو النيب  أحدىما عاـ :
 ك ا١تراقبة .على مقاـ ا١تشاىدة أ

 ود إذا قيرفى اإلٯتاف باإلسبلـ كاإلحساف كما ُب حديث جربيل .ػكىو االعتقادات الباطنة ، كىذا ا١تعٌت ىو ا١تقص كاآلخر خاص :
 كجوب تبليغ العلم .-ٕ
 ء ا١ترأة الرجاؿ األجانب للحاجة كما ُب ركاية مسلم .جواز استفتا-ٖ
 ى السؤاؿ .استحباب اٟترص عل-ٗ

 جواز قوؿ رمضاف من غَت إضافة كلمة شهر .-َُ
 مشركعية السؤاؿ عن األسباب اليت تدخل اٞتنة .-ُُ
 اٟترص على نفع اآلخرين .-ُِ
 قوؿ اإلنساف : اهلل أعلم ، إذا ٓب يعلم .-ُّ
 فضل ابن عباس كمكانتو من العلم .-ُْ
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        باب الرحلة في المسألة النازلة كتعليم أىلو -ِٔ
تػىزىكَّجى  يقىٍد أىٍرضىٍعتي عيٍقبىةى كىالَّتً  يأىنَّوي تػىزىكَّجى ابٍػنىةن ألىًبى ًإىىاًب ٍبًن عىزًيزو ، فىأىتػىٍتوي اٍمرىأىةه فػىقىالىٍت ًإنّْ ) عىٍن عيٍقبىةى ٍبًن اٍلحىاًرًث  -ٖٖ

 ، فػىقىاؿى رىسيوؿي اللًَّو بًاٍلمىًدينىًة فىسىأىلىوي  . فػىرىًكبى ًإلىى رىسيوًؿ اللًَّو  يكىالى أىٍخبػىٍرتًنً  يًبهىا . فػىقىاؿى لىهىا عيٍقبىةي مىا أىٍعلىمي أىنًَّك أىٍرضىٍعًتنً 
رى « . كىٍيفى كىقىٍد ًقيلى »  ه ( .فػىفىارىقػىهىا عيٍقبىةي ، كىنىكىحىٍت زىٍكجان غىيػٍ

-------- 
( أف ىذا أخص الًتٚتة كترٚتة )باب ا٠تركج ُب طلب العلم الفرؽ بُت ىذه) قوؿ البخارم باب الرحلة في المسألة النازلة ( 

 كذاؾ أعم .
 سوداء ( قاؿ اٟتافظ : ٓب أقف على اٝتها .ُب ركاية ) ك( ) فأتتو امرأة  

 .كُب ركاية )فقلت إهنا كاذبة( أم ُب دعواىا( ُب ركاية للبخارم )ما علمت بذلك، ك لتزكجبذلك قبل ا: أم  ( كال أخبرتني) 
 كُب ركاية ) ّٔا ( كا١تعٌت : كيف ييظن ّٔا الكذب أك ٬تـز بو .( كيف ) 
 أك كىو أمر ٦تكن ، كال ييعلم ذلك عادة إال من ًقبىلها ، فكيف تكذب فيو ؟ (كقد قيل ) 
 : دعها ( . كُب ركاية ) قاؿ  (ففارقها عقبة ) 

 يل استحباب الرحلة ُب طلب العلم كلو ُب مسألة كاحدة .اٟتديث دل -ُ

 ، كىذا ثابت بالكتاب كالسنة كاإلٚتاع .اٟتديث دليل أف الرضاع ٭تـر كما ٭تـر النسب  -ِ

ٌب أىٍرضىٍعنىكيٍم كىأىخىوىاتيكيٍم ًمنى الرَّضىاعىًة( . ذكر٫تا ُب ٚتلة احملرمات .  قاؿ تعأب : )كىأيمَّهىاتيكيمي البلَّ
ـي ًمٍن النَّسىًب ،  ُب بًٍنًت ٛتىٍزىةى : ال اللًَّو  عىٍن اٍبًن عىبَّاسو رضي اهلل عنهما قىاؿى : ) قىاؿى رىسيوؿي  ـي ًمٍن الرَّضىاًع مىا ٭تىٍري لُّ ٕب ، ٭تىٍري ٖتًى

 ( .بٍػنىةي أىًخي ًمٍن الرَّضىاعىًة كىًىيى ا
ـي مىا ٭تىٍريـي  : ) عىٍن عىاًئشىةى رضي اهلل عنها قىالىٍت : قىاؿى رىسيوؿي اللًَّو    ( .اٍلوالدىًة  ًمنى  إفَّ الرَّضىاعىةى ٖتيىرّْ

 . كأٚتع علماء األمة على التحرٙب بالرضاع
 من قاؿ : إف قليل الرضاع ككثَته ٤ترّْـ . استدؿ ْتديث الباب -ّ

 كقد اختلف العلماء ُب ىذه ا١تسألة على ثبلثة أقواؿ :
 أف قليل الرضاع ككثَته ٤ترّْـ .القوؿ األكؿ : 

 كىذا مذىب ٚتهور العلماء .
 بالعمومات .كاستدلوا 

ٌب أىٍرضىٍعنىكيٍم ...( ففي ىذه اآلية علقت التحرٙب على مطلق اإلرضاع ، فحيث كجد كجد -أ كقولو تعأب : )كىأيمَّهىاتيكيمي البلَّ
 حكمو .

 ) ٭تـر من الرضاع ما ٭تـر من النسب ( .  كعمـو قولو -ب
 كٟتديث الباب .-ج

زكجتو ّٓرد علمو بأهنما رضعا من ثدم كاحد دكف أف يسأؿ عن عدد الرضعات ، أمر الزكج أف يًتؾ  أف النيب كجو الداللة : 
 فدؿ ذلك على أف مطلق اإلرضاع يثبت بو التحرٙب .

 أف احملـر ثبلث رضعات .القوؿ الثاني : 
 كىو قوؿ داكد ، كأيب ثور ، كابن ا١تنذر .
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 مسلم ) ال ٖتـر ا١تصة كا١تصتاف ( . ركاه  قاؿ  ٟتديث عائشة أف النيب 
رّْـ ، كىو الثبلث ، ألف ذلك لو ٓب  أف النيب كجو الداللة :  صرح فيها أف ا١تصة كا١تصتاف ال ٖترماف ، فيكوف ما فوقهما ٤تي

 . يكن ٤ترمان لبينو النيب 
 أف احملـر ٜتس رضعات .القوؿ الثالث : 

 َت كابن مسعود كعطاء كطاككس  .ىذا ىو الصحيح ُب ا١تذىب ، كركم ىذا عن عائشة كابن الزبقاؿ ابن قدامة : 
) كاف فيما أنزؿ من القرآف عشر رضعات معلومات ٭ترمن ، ٍب نسخت ٓتمس معلومات ، فتوُب رسوؿ اهلل  ٟتديث عائشة قالت

  كىٌن ٦تا يقرأ من القرآف ( . ركاه مسلم 
 كىذا القوؿ ىو الصحيح .

 .الرضاعة ، كما ُب حديث عائشة  بعدد معُت منفهي عمومات ، كقد قيدت بالسنة أما أدلة القوؿ األكؿ : 
ىذا االستدالؿ با١تفهـو ، كىو ال يعمل بو إال عند القائلُت بو ، إال إذا كأما أدلة القوؿ الثاني ) ال تحـر المصة كالمصتاف ( : 

 ٓب يكن ىناؾ منطوؽ يعارضو ، كقد جاء ما يعارضو مثل حديث عائشة ا١تثبت للتحرٙب ٓتمس رضعات .
 ؿ شهادة ا١ترأة ُب الرضاع . قبو  -ْ

 كىذا مذىب أٛتد .
 ألف الرضاع ال يطلع عليو غالبان إال النساء .

 الرحلة ُب طلب اٟتديث . -ٓ
 الرحلة لسؤاؿ العلماء ُب ا١تسألة النازلة . -ٔ
 ا١تثبت مقدـ على الناُب . -ٕ
 أف عدـ العلم بالشيء ال يستلـز العلم بعدمو . -ٖ
 اٟتديث ) من اتقى الشبهات فقد استربأ لدينو كعرضو ( .مشركعية االسترباء من الشبهات كُب  -ٗ
 االحتياط لدينو . -َُ
 اليقُت أهنا شهدت بالرضاع فبل يزكؿ ىذا بالشك ( . اليقُت ال يزكؿ بالشك ) -ُُ
 جواز إعراض ا١تفيت لينٌبو ا١تستفيت على أف اٟتكم فيما سألو الكف عنو . -ُِ
 . شدة امتثاؿ الصحابة ألمر الرسوؿ  -ُّ
 ة العآب ُب ا١تسألة .ال بأس ٔتراجع -ُْ
 أف اإلنساف إذا تزكج ٤ترمان لو من الرضاع أك ٤ترمان لو من النسب ، ٍب تبُت بعد ذلك كجب الفراؽ . -ُٓ
 .ال يشًتط السؤاؿ عمن عرفت حالو بعدالة أك فسق  -ُٔ
 الرجوع إٔب أىل العلم . -ُٕ
 تعظيم حدكد اهلل . -ُٖ
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 باب التناكب في العلم-ِٕ
 يأيمىيَّةى ٍبًن زىٍيدو ، كىٍىىى ًمٍن عىوىالً  يبىنً  يًمنى األىٍنصىاًر فً  يكيٍنتي أىنىا كىجىاره لً ) عىٍن عىٍبًد اللًَّو ٍبًن عىبَّاسو عىٍن عيمىرى قىاؿى  -ٖٗ

ٍوـً ًمنى اٍلوىحٍ  يػىٍنًزؿي يػىٍومان كىأىٍنًزؿي يػىٍومان  اٍلمىًدينىًة ، كىكينَّا نػىتػىنىاكىبي النػُّزيكؿى عىلىى رىسيوًؿ اللًَّو   ي، فىًإذىا نػىزىٍلتي ًجٍئتيوي ًبخىبىًر ذىًلكى اٍليػى
ا . فػىقىاؿى  ييػىٍوـى نػىٍوبىًتًو ، فىضىرىبى بىابً  مُّ األىٍنصىارً  يكىغىٍيرًًه ، كىًإذىا نػىزىؿى فػىعىلى ًمٍثلى ذىًلكى ، فػىنػىزىؿى صىاًحبً  ؟ أىثىمَّ ىيوى  :ضىٍربان شىًديدن

طىلَّقىكينَّ رىسيوؿي  :فػىقيٍلتي  ؛تػىٍبًكى يى فىدىخىٍلتي عىلىى حىٍفصىةى فىًإذىا ىً  :قىٍد حىدىثى أىٍمره عىًظيمه . قىاؿى  :فػىقىاؿى  ؛ًإلىٍيوً فػىفىزًٍعتي فىخىرىٍجتي 
 ( .اللَّوي أىٍكبػىري . فػىقيٍلتي «الى » قىاؿى  ؟أىطىلٍَّقتى ًنسىاءىؾى  :فػىقيٍلتي كىأىنىا قىاًئمه   يّْ . ثيمَّ دىخىٍلتي عىلىى النَّبً الى أىٍدًرل :قىالىتٍ  ؟اللًَّو 

 مطوالن [ . ُْٕٗ] مسلم : 
---------- 

 أم : ناحية بٍت أمية ، ٝتيت البقعة باسم من نز٢تا .( أيمىيَّةى  يبىنً  يفً 
 مشركعية التعاكف على الرب كالتقول .على دليل فيو  اٟتديث -ُ
 حرص السلف على تعلم العلم . -ِ
 ال يناُب التوكل . كأنو األسباباٗتاذ  مشركعية -ّ
 ُب العلم . داالزديااٟترص على  -ْ
 اختيار اٞتار الصاّب الذم يعُت على ا٠تَت . -ٓ
 العمل ٓترب الواحد . -ٔ
 ينبغي لو أف يغفل عن طلب معاشو ليستعُت على طلب العلم كغَته . أف طالب العلم ال -ٕ
 يدعو للتعجب .مشركعية التكبَت عند األمر الكبَت الذم  -ٖ

 اٍلمىٍوًعظىًة كىالتػٍَّعًليًم ًإذىا رىأىل مىا يىٍكرىهي  يباب اٍلغىضىًب فً  -ِٖ
، الى أىكىادي أيٍدًرؾي الصَّالىةى ًممَّا ييطىوّْؿي بًنىا فيالىفه ، فىمىا رىأىٍيتي  اؿى رىجيله يىا رىسيوؿى اللَّوً قى )  :قىاؿى  مّْ عىٍن أىًبى مىٍسعيودو األىٍنصىارً  -َٗ
أىيػُّهىا النَّاسي ، ًإنَّكيٍم مينػىفّْريكفى ، فىمىٍن صىلَّى بًالنَّاًس فػىٍلييخىفٍّْف ، فىًإفَّ ًفيًهمي  ) مىٍوًعظىةو أىشىدَّ غىضىبان ًمٍن يػىٍوًمًئذو فػىقىاؿى  يفً   يَّ النَّبً 

ًة   ( .اٍلمىرًيضى كىالضًَّعيفى كىذىا اٍلحىاجى
 [ . ْٔٔ ] ركاه مسلم :

---------- 
 قاؿ اٟتافظ : ٓب أقف على اٝتو .( قىاؿى رىجيله يىا رىسيوؿى اللًَّو  )
ر عن صبلة الغداة ( ػكُب ركاية ١تسلم ) إ٘ب ألتأخر عن صبلة الصبح ( كُب لفظ للبخارم ) إ٘ب ألتأخ( الى أىكىادي أيٍدًرؾي الصَّالىةى  )

 أم : فبل أحضرىا مع اٞتماعة ، ألجل التطويل .
، انان من أجل التطويل، بل أتأخر عنها أحيم ال أقيرب من الصبلة ُب اٞتماعة: أ ( قيل الى أىكىادي أيٍدرًؾي الصَّبلىةى كاختلف ُب معٌت ) 

ُب أكؿ الوقت كثوقان بتطويلو ، ٓتبلؼ ما إذا ٓب  آّيءك٭تتمل أف يكوف ا١تراد أف الذم ألفىو من تطويلو اقتضى لو أف يتشاغل عن 
 يكن يطوؿ ، فإنو كاف ٭تتاج إٔب ا١تبادرة إليو أكؿ الوقت .

قاؿ اٟتافظ : ا١تراد بفبلف ىنا ىو : أيٌب بن كعب ، ككًىمى من فسر اإلماـ ا١تبهم ىنا ٔتعاذ ، بل ا١تراد بو  (مَّا ييطىوّْؿي بًنىا فيالىفه مً )  
 .أخرجو أبو يعلى بإسناد حسن  أيٌب بن كعب كما

( كُب ركاية ) إف منكم منفرين ( قاؿ اٟتافظ : قولو ) إف منكم منفرين ( فيو تفسَت للمراد بالفتنة ُب قولو ُب ًإنَّكيٍم مينػىفّْريكفى ) 
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 حديث معاذ ) أفتاف أنت ( .
 اإل٬تاز كىو االختصار .وجز ( من ( كُب ركاية ) فليلَّى بًالنَّاًس فػىٍلييخىفٍّْف فىمىٍن صى ) 
 احتيج لذلك . إذااٟتديث دليل على الغضب ُب العلم  -ُ

 كجوب ٗتفيف اإلماـ إذا صلى بالناس ، كالتطويل حراـ .اٟتديث دليل على -ِ

 لقولو ) فليخفف ( كىذا أمر كاألمر يقتضي الوجوب .
كقاؿ : أتريد أف تكوف فتانان يا معاذ . أم منفر عن الدين  ،غضب غضبان شديدان ١تا أطاؿ معاذ بأصحابو بالصبلة كألف النيب 

 كصاد عنو . 
 . ) قوؿ بعض العلماء التخفيف سنة قوؿ ضعيف ( 

 التخفيف ىو ما كافق السنة كليس ما كافق أذكاؽ الناس .قولو ) فليخفف ( ا١تراد ب-ّ
 مطوالن ، ألنو موافق السنة .إذا قرأ اإلماـ ُب صبلة اٞتمعة بسورة اٞتمعة كا١تنافقُت فليس أمثلة : 

 ككذلك إذا قرأ ُب صبلة الصبح من يـو اٞتمعة ) السجدة ( ك ) اإلنساف ( فإنو ال يعترب مطوالن ، ألنو موافق للسنة .
 : كأكٔب ما أيًخذ حد التخفيف من اٟتديث الذم أخرجو أبو داكد كالنسائي عن عثماف بن أيب العاص أف النيب  قاؿ الحافظ

 أنت إماـ قومك ، كاقدر القـو بأضعفهم ( كإسناده حسن ، كأصلو ُب مسلم . قاؿ لو )
 التخفيف ينقسم إٔب قسمُت :-ْ

 : ٗتفيف الـز ) كاجب ( . القسم األكؿ
 كىو أف ال يتجاكز اإلنساف ما جاءت بو السنة .

 . ) كدليلو حديث الباب )إذا صلى أحدكم للناس فليخفف 
 : ٗتفيف عارض . القسم الثاني

 ىو أف يكوف ىناؾ سبب يقتضي اإل٬تاز عما جاءت بو السنة ، أم أنو ٮتفف أكثر ٦تا جاءت بو السنة .ك 
) إ٘ب ألدخل ُب الصبلة كأنا أريد أف أطيل فأٝتع بكاء الصيب فإٔتوز ُب صبلٌب ٥تافة  قاؿ : قاؿ رسوؿ اهلل  عن أيب قتادة 

 . متفق عليوأف أشق على أمو ( 

 لوحده فإنو ال بأس أف يطوؿ ما شاء لكن بشرط عدـ خركج كقت الصبلة . أف اإلنساف إذا صلى-ٓ

 أنو ال بأس بتطويل الصبلة إذا كاف العدد قليل ، كآثركا التطويل ألف اٟتق ٢تم .-ٔ

 أف اٟتكم يدكر مع علتو كجودان كعدمان .-ٕ

 اٟتث على الرفق بالناس .-ٖ

 التخفيف أف ال ٮتل بشيء من أركاف الصبلة .-ٗ

 واز التأخر عن صبلة اٞتماعة إذا علم من عادة اإلماـ التطويل الكثَت .ج-َُ

 الغضب ١تا ينكر من أمور الدين .-ُُ

 اإلنكار على من ارتكب ما ينهى عنو .-ُِ

 أف ا١تأمـو إذا اشتكى إمامو ال يعترب غيبة لو فهي مستثناة .-ُّ

اعلم أف الغيبة كإف كانت ٤ترمة فإهنا تباح ُب أحواؿ للمصلحة كآّوز ٢تذا غرض صحيح  :قاؿ اإلماـ النوكم في األذكار 
 كىو أحد ستة أسباب :شرعي ال ٯتكن الوصوؿ إليو إال ّٔا ، 
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فيذكر أف  ،: فيجوز للمظلـو أف يتظلم إٔب السلطاف كالقاضي كغَت٫تا ٦تن لو كالية أك لو قدرة على إنصافو من ظا١تو التظلم -أ 
 ظلمٍت كفعل يب كذا كأخذ ٕب كذا ك٨تو ذلك . فبلنان 

: فيقوؿ ١تن يرجوا قدرتو على إزالة ا١تنكر : فبلف يعمل كذا فازجره  االستعانة على تغيير المنكر كرد العاصي إلى صوابو -ب 
 .عنو ك٨تو ذلك ، كيكوف مقصوده التوصل إٔب إزالة ا١تنكر فإف ٓب يقصد ذلك كاف حرامان 

: بأف يقوؿ للمفيت : ظلمٍت أيب أك أخي أك فبلف بكذا فهل لو ذلك أـ ال ؟ كما طريقيت ُب ا٠تبلص منو كٖتصيل  االستفتاء -ج 
 حقي كدفع الظلم عٍت ، ك٨تو ذلك .

 : كذلك من كجوه منها : تحذير المسلمين من الشر كنصيحتهم -د 

 كاجب للحاجة .جرح آّركحُت من الركاة للحديث كالشهود كذلك جائز بإٚتاع ا١تسلمُت بل 
كمنها إذا استشارؾ إنساف ُب مصاىرتو أك مشاركتو أك إيداعو ما تعلمو منو على جهة النصيحة فإف حصل الغرض ٔتجرد قولك ال 
تصلح لك معاملتو أك مصاىرتو أك ال تفعل ىذا أك ٨تو ذلك ٓب ٕتزئو الزيادة بذكر ا١تساكئ كإف ٓب ٭تصل الغرض إال بالتصريح 

 ر٭تو .بعينو فاذكره بص

: كآّاىر بشرب ا٠تمر أك مصادرة الناس كأخذ ا١تكس كجباية األمواؿ ظلمان كتوٕب  دعتوأف يكوف مجاىران بفسقو أك ب -ق 
 األمور الباطلة فيجوز ذكره ٔتا ٬تاىر بو ك٭تـر ذكره بغَته من العيوب إال أف يكوف ٞتوازه سبب آخر ٦تا ذكرناه .

لقب كاألعمش كاألعرج كاألصم كاألعمى كاألحوؿ كاألفطس كغَتىم جاز تعريفو : فإذا كاف اإلنساف معركفان ب التعريف -ك 
 بذلك بنية التعريف ك٭تـر إطبلقو على جهة النقص ، كلو أمكن التعريف بغَته كاف أكٔب .

 ه .فهذه ستة أسباب ذكرىا العلماء ٦تا تباح ّٔا الغيبة على ما ذكرنا

كىًعفىاصىهىا  -أىٍك قىاؿى ًكعىاءىىىا  -اٍعًرٍؼ كًكىاءىىىا  )سىأىلىوي رىجيله عىًن اللُّقىطىًة فػىقىاؿى   يَّ أىفَّ النَّبً  يّْ عىٍن زىٍيًد ٍبًن خىاًلدو اٍلجيهىنً  -ُٗ
أىٍك قىاؿى  -حىتَّى اٍحمىرٍَّت كىٍجنىتىاهي قىاؿى فىضىالَّةي اإًلًبًل فػىغىًضبى « . ، ثيمَّ عىرّْفٍػهىا سىنىةن ، ثيمَّ اٍستىٍمًتٍع ًبهىا ، فىًإٍف جىاءى رىبػُّهىا فىأىدّْىىا ًإلىٍيًو 

ٍرىىا حىتَّى يػىٍلقىاىىا رىبػُّ » فػىقىاؿى  -اٍحمىرَّ كىٍجهيوي  « . هىا كىمىا لىكى كىلىهىا مىعىهىا ًسقىاؤيىىا كىًحذىاؤيىىا ، تىرًدي اٍلمىاءى ، كىتػىٍرعىى الشَّجىرى ، فىذى
ئٍ لىكى أىٍك ألىخً » قىاؿى فىضىالَّةي اٍلغىنىًم قىاؿى   ب ( .يكى أىٍك لًلذّْ

 [ .ُِِٕ] مسلم : 
----------- 
 اللقطة لغة : ىي الشيء ا١تلقوط . كاصطبلحان : ماؿ ضل عن ربو .) عن اللقطة ( 

 . بكسر الواك ما يربط بو (اٍعًرٍؼ كًكىاءىىىا )  
 الًعفاص بكسر العُت ىو الوعاء . ( كىًعفىاصىهىا) 
 بكسر أكلو كا١تراد بذلك أجوافها ألهنا تشرب فتكتفي بو أيامان . (ًسقىاؤيىىا ) 
 ا١تراد خفها . ( كىًحذىاؤيىىا) 

 اٟتديث دليل على الغضب ُب العلم إذا احتيج لذلك . -ُ

 : الماؿ الضائع على ثالثة أقساـاٟتديث دليل على أف اللقطة ثبلثة أقساـ ، أم :  -ِ

 : ما ال يتبعو ٫تة أكساط الناس . أكالن 
 العصا ، كاٟتبل ، كالرغيف ، كالتمرة ، فهذا ٬توز أخذه كال ٬تب تعريفو .ك

 ألف ىذا الشيء زىيد ، لكن يشًتط ُب ىذا القسم أف ال يكوف عا١تان بصاحبو .
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 متفق عليو بتمرة ُب الطريق ، فقاؿ : لوال أ٘ب أخػاؼ أف تكوف من الصػدقة ألكلتها ( .  ) مٌر النيب قاؿ  عن أنس 
ذكر أنو ٓب  :  قولو ) ألكلتها ( ظاىر ُب جواز أكل ما يوجد من احملقرات ملقى ُب الطرقات ، ألنو  الحافظ ابن حجرقاؿ 

ٯتتنع من أكلها إال تورعان ٠تشية أف تكوف من الصدقة اليت حرمت عليو ، ال لكوهنا مرمية ُب الطريق فقط ، فلو ٓب ٮتش ذلك 
 .ى أف مثل ذلك ٯتلك باألخذ كال ٭تتاج إٔب تعريف ألكلها ، كٓب يذكر تعريفان ، فدؿ عل

 : ال نعلم خبلفان بُت أىل العلم ُب إباحة اليسَت كاالنتفاع بو  . قاؿ في الشرح
 : اٟتيواف الذم ٯتتنع بنفسو من صغار السباع كالذئب كالفهد ، فهذا ٭تـر أخذه . ثانيان 
 س .: اإلبل ، فبل ٬توز أخذىا ، كمثل : الثور كاٞتامو  مثل

 فقاؿ : ) مالك ك٢تا ... ( . ١تا سئل عن ضالة اإلبل ، ٘تعر كجهو  ٟتديث الباب ، فإف النيب 
 ( أم تغَت . تمعر) 

 كىذا مذىب ٚتهور العلماء ، أف ضالة اإلبل ال تلتقط .
 كذىب اٟتنفية إٔب أف األكٔب أف تلتقط .

 كالصحيح مذىب الجمهور .
 : ما تكثر قيمتو من األٙتاف كا١تتاع كاٟتيواف الذم ال ٯتتنع من صغار السباع . ثالثان 

 فهذه ٬توز التقاطها .
 لكن اختلف العلماء : ىل األفضل أخذىا أـ ال ؟ 

 : األفضل ترؾ االلتقاط . قيل
 كىذا مذىب اٟتنابلة ، كركم عن ابن عباس ، كابن عمر ، كجابر .

 لنفسو ألكل اٟتراـ . ألف تركها أسلم ، كألنو تعريض
 : األكٔب أخذىا . كقيل

 : ك٦تن رأل أخذىا سعيد بن ا١تسيب ، كاٟتسن بن صاّب ، كأبو حنيفة .  قاؿ في المغني
 : ألف فيها حفظ ماؿ ا١تسلم . قالوا
 : التفصيل . كقيل
o . أف ٮتشى الواجد نفسو بأف ٯتلكو كال ينشده ، فهنا ٭تـر 
o  ٮتاؼ عليها ] أم اللقطة [ ، فهنا السبلمة أكٔب فيًتكها .أف يأمن نفسو على ذلك ، كال 

 الصحيح . كىذا القوؿ ىو
: حكمة النهي عن التقاط اإلبل أف بقاءىا حيث ضلت أقرب إٔب كجداف مالكها ٢تا من تطٌلبو ٢تا ُب رحاؿ  قاؿ العلماء -ّ

 .متنع بقوتو عن صغار السباع االناس ، قالوا ُب معٌت اإلبل : كل ما 

 طة كأخذىا ، فإنو ٬تب أف يعرفها .كجد لقمن  -ّ

 ) عرفها ( . لقولو  -أ

 كألف إمساكها من غَت تعريف تضييع ٢تا عن صاحبها ، فلم ٬تز ، كردىا إٔب موضعها أك إلقائها ُب غَته . -ب
 بها .كألنو لو ٓب ٬تب التعريف ١تا جاز االلتقاط ، ألف بقاءىا ُب مكاهنا إذان أقرب إٔب كصو٢تا إٔب صاح -ج

 أف التعريف مدتو سنة كاملة . -ْ
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 كىذا مذىب ٚتاىَت العلماء .
 ) كعرفها سنة ( . ُب اٟتديث  لقولو 

أمر  : إذا ثبت ىذا ، فإنو ٬تب أف تكوف ىذه السنة تلي االلتقاط ، كتكوف متوالية ُب نفسها ، ألف النيب  قاؿ ابن قدامة
، كذلك ٭تصل بالتعريف عقيب بالتعريف كصوؿ ا٠ترب إٔب صاحبها كألف القصد،  ، كاألمر يقتضي الفور  سئل عنهابتعريفها حُت

 .ضياعها متواليان ، ألف صاحبها ُب الغالب إ٪تا يتوقعها كيطلبها عقب ضياعها ، فيجب ٗتصيص التعريف بو 
 مكاف التعريف : 

، ككذلك ٣تامع ار الصلوات ُب ا١تساجدف فيو كأدب، كأبواب ا١تساجد كاٞتوامع ُب الوقت الذم ٬تتمعو : األسواؽ قاؿ العلماء
 الناس .

 كيفية التعريف : 
 ، فيقوؿ : من ضاع منو ذىب ، أك فضة ، أك ثياب ، أك ٨تو ذلك . أف يذكر جنسها ال غير

، كألنو ال يأمن أف يدعيها بعض من ٝتع ليبلن على ملكها، ألنو لو كصفها لعلم صفتها من يسمعها فبل تبقى صفتها دكال يصفها
 .دفعها ّٔا فيأخذىا كىو ال ٯتلكها، فتضيع على مالكهاها كيذكر صفتها اليت ٬تب صفت

: كىو النهار دكف الليل ، ألف النهار ٣تمع الناس كملتقاىم دكف الليل ، كيكوف ذلك ُب اليـو الذم كجدىا كاألسبوع  في زمانو
 أكثر ، ألف الطلب فيو أكثر .

 كيلو .ال يشًتط أف يعرفها بنفسو ، بل ٬توز بو 
 . أجرة التعريف على رٌب اللقطة 

 ، ألف التعريف من مصلحتو . ىذا القوؿ ىو الصحيح
 إذا عرفها البلقط حوالن ، فلم يعرؼ مالكها صارت من ماؿ ا١تلتقط حكمان ] أم قهران [ سواء كاف غنيان أك فقَتان . -ٓ

 ) فإف ٓب تعرؼ فاٍستٍنفقها ( . لقولو 
 أم إف جاء صاحبها فأدىا إليو ، كإف ٓب ٬تيء فشأنك ّٔا. إذا جاء صاحبها كإال شأنك ّٔا ( ) ٍب عرفها سنة ، فكُب ركاية 
 ) فإف جاء صاحبها كإال استمتع ّٔا ( .كُب ركاية 

 ) كقاؿ بعض العلماء : يتصدؽ ّٔا ، فإذا جاء صاحبها خَته بُت األجر كالغـر ( .
 ا سنة ، ثم جاء صاحبها ، ىل يضمنها لو أـ ال ؟كاختلف العلماء فيما إذا تصرؼ في اللقطة بعد تعريفه 

 اٞتمهور على كجوب الرد إف كانت العُت موجودة ، أك البدؿ إف كانت استهلكت .
 ) كلتكن كديعة عندؾ ( .ُب ركاية  لقولو 

 ) فاعرؼ عفاصها كككاءىا ٍب كلها ، فإف جاء صاحبها فأدىا إليو ( .كجاء عند مسلم 
ر قولو : ) فإف جاء صاحبها ... ( بعد قولو : ) كلها ( يقتضي كجوب ردىا بعد أكلها ، فيحمل :  فإف ظاىقاؿ ابن حجر 
 .على رد البدؿ 
) فإذا جاء باغيها فأدىا إليو ، كإال فاعرؼ عفاصها كككاءىا ٍب كلها فإف جاء : كأصرح من ذلك ركاية أيب داكد  قاؿ ابن حجر

 ل اإلذف ُب أكلها كبعده ، كىي أقول حجة للجمهور  .باغيها فأدىا إليو ( فأمر بأدائها إليو قب
 ُب اٟتديث سؤاؿ أىل العلم عما ٬تهلو اإلنساف . -ٔ
 كفيو أف اللقطة ال ٖتل إال بعد تعريفها . -ٕ
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 كفيو أف األصل ُب ماؿ ا١تسلم اٟتيرمة . -ٖ

 كفيو مبلحظة الفركؽ ُب القياس كالعلة فيو . -ٗ

 : حكم لقطة الحـر ، اختلف العلماء : فائدة
 : ال ٬توز التقاطها إال ١تن أراد ينشدىا كيعرفها دائمان كأبدان . لقوؿ األكؿا

 : ىذا ىو الصحيح . كقاؿكىذا مذىب الشافعي ، كاختاره ابن القيم 
 أم ا١تعٌرؼ على الدكاـ . متفق عليو ) كال ٖتل ساقطتها إال ١تنشد ( .  لقولو -أ

 : كا١تعٌت : ال ٖتل لقطتها إال ١تن يريد أف يعرفها فقط ، فأما من أراد أف يعرفها ٍب يتملكها فبل . قاؿ الحافظ ابن حجر
 هنى عن لقطة اٟتاج ( ركاه مسلم . يعٍت عن التقاطها للتملك . كعن عبد الرٛتن بن عثماف التيمي ) أف رسوؿ اهلل -ب

 كىذا مذىب ا١تالكية .
 ٟتل سواء .: أف لقطة اٟتـر كاالقوؿ الثاني 

 ٟتديث الباب .
 بُت لقطة اٟتـر كغَتىا . فلم يفرؽ رسوؿ اهلل 

 كالجواب عن ىذا الحديث :
 ) ال ٖتل ساقطتها إال ١تنشد ( .، ٥تصوص بلقطة مكة ٟتديث الباب أنو عاـ 

عىمَّا  يسىليونً »ًضبى ، ثيمَّ قىاؿى ًللنَّاًس عىٍن أىٍشيىاءى كىرًىىهىا ، فػىلىمَّا أيٍكًثرى عىلىٍيًو غى   يُّ سيًئلى النَّبً ) عىٍن أىًبى ميوسىى قىاؿى  -ِٗ
افىةي ػأىبيوؾى حي »قىاؿى رىجيله مىٍن أىًبى قىاؿى « . ًشٍئتيمٍ  ـى « . ذى « . ٍيبىةى مه مىٍولىى شى ػأىبيوؾى سىالً »ى يىا رىسيوؿى اللًَّو فػىقىاؿى آخىري فػىقىاؿى مىٍن أىبً  فػىقىا

 ( . كىٍجًهًو قىاؿى يىا رىسيوؿى اللًَّو ، ًإنَّا نػىتيوبي ًإلىى اللًَّو عىزَّ كىجىل يفػىلىمَّا رىأىل عيمىري مىا فً 
 [ . َِّٔ] مسلم : 

 باب من برؾ على ركبتيو عند اإلماـ أك المحدث -ِٗ
افى  أىفَّ رىسيوؿى اللًَّو ) أىنىسي ٍبني مىاًلكو كعن  -ّٗ ـى عىٍبدي اللًَّو ٍبني حيذى افىةي »ةى فػىقىاؿى مىٍن أىًبى فػىقىاؿى خىرىجى ، فػىقىا ثيمَّ « . أىبيوؾى حيذى

ٍيًو فػى « يسىليونً » أىٍكثػىرى أىٍف يػىقيوؿى   ( .، فىسىكىتى انىًبيِّ  دو ػ، كىًبميحىمَّ الىـً ًدينان ػقىاؿى رىًضينىا بًاللًَّو رىبِّا، كىبًاإًلسٍ . فػىبػىرىؾى عيمىري عىلىى ريٍكبىتػى
 [ . ِّٗٓ] مسلم : 

---------- 
 كاف منها السؤاؿ عن الساعة كما أشبو ذلك من ا١تسائل .( عىٍن أىٍشيىاءى كىرًىىهىا   يُّ سيًئلى النَّبً ) 
 ىو عبد اهلل بن حذافة كما ُب الركاية اليت تليها .(  قىاؿى رىجيله مىٍن أىًبى )

ـى )   سآب مؤب شيبة بن ربيعة .ىو سعد بن ( آخىري  فػىقىا
 اٟتديث دليل على الغضب ُب التعليم إذا احتيج لذلك . -ُ
 النهي عن كثرة السؤاؿ كمنها كثرة ا١تسائل االفًتاضية . كفيو -ِ
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 باب مىٍن أىعىادى اٍلحىًديثى ثىالىثان لًيػيٍفهىمى عىٍنوي . -َّ
 ( .أىنَّوي كىافى ًإذىا سىلَّمى سىلَّمى ثىالىثان ، كىًإذىا تىكىلَّمى ًبكىًلمىةو أىعىادىىىا ثىالىثان   يّْ عىٍن أىنىسو عىًن النَّبً  -ْٗ 

فىسىلَّمى عىلىٍيًهٍم أىنَّوي كىافى ًإذىا تىكىلَّمى ًبكىًلمىةو أىعىادىىىا ثىالىثان حىتَّى تػيٍفهىمى عىٍنوي ، كىًإذىا أىتىى عىلىى قػىٍوـو )   يّْ عىٍن أىنىسو عىًن النَّبً  -ٓٗ
 ان ( .سىلَّمى عىلىٍيًهٍم ثىالىث

------------ 
أخربه  ، ال أف النيب كشاىده  عما عرفو من شأف النيب  ، كا١تراد أف أنسان أخرب ( أم من عادة النيب   كاف النبي )

  . بذلك
 ( ّتملة مفيدة .) بكلمة 

 ( ىذه العلة ، كعند الًتمذم ) حىت تعقل عنو ( . ) حتى تفهم عنو
 ىذا ٤تموؿ على ما إذا كاف اٞتمع كثَتان . قاؿ النوكم في رياض الصالحين :معٌت اٟتديث :  -ُ

أف يسلم ثبلثان ، كلعل ىذا كاف ىديو ُب السبلـ على اٞتمع الكثَت الذين ال يبلغهم سبلـ  كاف من ىديو   اؿ ابن القيم :ق
يو ُب إٝتاع السبلـ الثا٘ب كالثالث ، إف ظن أف األكؿ ٓب ٭تصل بو اإلٝتاع ، كإال فلو كاف ىديو الدائم التسليم كاحد ، أك ىد

ثبلثان لكاف أصحابو يسلموف عليو كذلك ، ككاف يسلم على كل من لقيو ثبلثان ، كإذا دخل بيتو ثبلثان ، كمن تأمل ىديو ، علم 
 كاف منو أمران عارضان ُب بعض األحياف .  أف األمر ليس كذلك ، كأف تكرار السبلـ

يتكلم ثبلثان إذا ٓب تفهم عنو ، كأما إذا فهمت عنو فبل يكرر ، لو ٓب تفهم لكػوف ا١تخاطب ثقيل  كقاؿ الشيخ ابن عثيمين :
 ة ثانية كثالثة .، أًعد مر مت كٓب يسمع ا١تسلَّم عليو، ككذلك إذا سلٌ ذلك فليعد مرتُت السمع ، أك لكثرة الضجة حولو أك ما أشبو

 كشفقتو على أمتو . حسن خلقو  -ِ
 أف مراتب الفهم ليست كاحدة . -ّ
 مشركعية السبلـ . -ْ
 ينبغي أف يقطع العذر على الناس ُب اإلٝتاع كالتفهيم . -ٓ
 أف الثبلثة ىي الغاية ُب البياف . -ٔ
 التأ٘ب ُب التعليم . -ٕ

 باب تعليم الرجل أمىتىو كأىلو -ُّ
ثىالىثىةه لىهيٍم أىٍجرىاًف رىجيله ًمٍن أىٍىًل اٍلًكتىاًب آمىنى بًنىًبيًّْو ، كىآمىنى ًبميحىمَّدو  ) قىاؿى رىسيوؿي اللًَّو  :قىاؿى  عن أبي بيردةن عن أبيو -ٕٗ
  دَّبػىهىا ، فىأىٍحسىنى تىٍأًديبػىهىا ، كىعىلَّمىهىا فىأى  (يىطىؤيىىا  )كىاٍلعىٍبدي اٍلمىٍمليوؾي ًإذىا أىدَّل حىقَّ اللًَّو كىحىقَّ مىوىالًيًو ، كىرىجيله كىانىٍت ًعٍندىهي أىمىةه

 ( .جىهىا ، فػىلىوي أىٍجرىاًف فىأىٍحسىنى تػىٍعًليمىهىا ، ثيمَّ أىٍعتػىقىهىا فػىتػىزىكَّ 
نىاكىهىا ًبغىٍيًر شى    ( .ءو ، قىٍد كىافى يػيرٍكىبي ًفيمىا ديكنػىهىا ًإلىى اٍلمىًدينىًة يٍ ثيمَّ قىاؿى عىاًمره أىٍعطىيػٍ

 [ . ُْٓ ] ـ :
---------- 

 .لنص كُب األىل بالقياس مطابقة اٟتديث للًتٚتة ُب األمىة با) باب تعليم الرجل أمىتىو كأىلو (  قوؿ البخارم
 بن أيب موسى ، قيل : اٝتو عامر ، كقيل : اٟتارث .) عن أبي بيردةن ( 

 ىػ .َٓا١تشهور ، مات سنة أبوه ىو عبد اهلل بن قيس ، أبو موسى األشعرم ، الصحايب ) عن أبيو ( 
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 أم ثبلثة أصناؼ ، كٓب يرد ّٔذا اٟتصر ، لوركد نصوص أخرل فيها نفس ىذا األجر ، كما سيأٌب إف شاء اهلل .) ثالثة ( 
 أم اليهود كالنصارل ، ٝتوا بذلك ألهنم أىل كتاب . ) أىل الكتاب (

 ( كمثلو األمىة . ) كعبد مملوؾ
 لصياـ .( مثل الصبلة كا ) أدل حق اهلل
 أم : مثل خدمتو . ) كحق سيده (

 أم أطعمها . ) فغذاىا (
بأف يطعمها قبل أف ٕتوع ، قاؿ النوكم : قولو ) فغىذىاىىا فأحسن غذاءىا ( أما األكؿ فبتخفيف الذاؿ ،  ( ) فأحسن غذاءىا
 كأما الثا٘ب فبا١تد .

 . من التأديب ، كىو التخلق باألخبلؽ اٟتميدة( فىأىدَّبػىهىا ) 
 .( أم : عٌلمها من أحكاـ الشريعة ما ٬تب عليها  كىعىلَّمىهىا فىأىٍحسىنى تػىٍعًليمىهىا) 
 .كىو الشعيب للسائل ،  كالشعيب ، كىو عامر بن شراحيل ا٢تٍمدا٘ب ، ثقة فقيو فاضل مشهور ( ثيمَّ قىاؿى عىاًمره ) 
نىاكىهىا ًبغىٍيًر شى )   . ديث بغَت شيء ( أم : عوض من األمور الدنيويةكُب ركاية مسلم ) خذ ىذا اٟت( ءو يٍ أىٍعطىيػٍ
 كُب ركاية ) يرحل ( .(  قىٍد كىافى يػيرٍكىبي  )
 ( يعود إٔب ا١تسألة . ًفيمىا ديكنػىهىاأم : ُب أقل ٦تا سألت إٔب ا١تدينة النبوية ، كالضمَت ُب قولو )( ًفيمىا ديكنػىهىا ًإلىى اٍلمىًدينىًة  )
 : إلٯتانو كالثا٘ب  ،إلٯتانو بنبيو قبل النسخ، ، كأف لو أجرين  فضل من آمن من أىل الكتاب بنبينا اٟتديث دليل على  -ُ

 . بنبينا 
نىاىيمي اٍلًكتىابى ًمٍن قػىٍبًلًو ىيٍم ًبًو يػيٍؤًمنيوفى كما قاؿ تعأب  لىى عىلىٍيًهٍم قىاليوا آمىنَّا ًبًو ًإنَّوي اٟتٍىقُّ ًمٍن رىبػّْنىا ًإنَّا كينَّا ًمٍن قػىٍبًلًو . )الًَّذينى آتػىيػٍ كىًإذىا يػيتػٍ

 .ميٍسًلًمُتى( 
 فضيلة العبد ا١تملوؾ القائم ْتق اهلل تعأب كحقوؽ سيده .اٟتديث دليل على  -ِ

 ، كأحسن عبادة اهلل ، فلو أجره مرتُت ( متفق عليو .) إف العبد إذا نصح لسيده  عن ابن عمر . قاؿ : قاؿ رسوؿ اهلل 
 ) للعبد ا١تملوؾ ا١تصلح أجراف ( متفق عليو . كعن أيب ىريرة . قاؿ : قاؿ رسوؿ اهلل 

) ا١تملوؾ الذم ٭تسن عبادة ربو ، كيؤدم إٔب سيده الذم عليو من اٟتق كالنصيحة  كعن أيب موسى . قاؿ : قاؿ رسوؿ اهلل 
 اف ( ركاه البخارم .كالطاعة لو أجر 

: كمعٌت اٟتديث عندم: أف العبد ١تا اجتمع عليو أمراف كاجباف: طاعة ربو ُب العبادات، كطاعة سيده ُب قاؿ ابن عبد البر
ا١تعركؼ، فقاـ ّٔما ٚتيعان كاف لو ضعف أجر اٟتر ا١تطيع لربو مثل طاعتو، ألنو قد ساكاه ُب طاعة اهلل، كفضىلى عليو بطاعة من 

  بطاعتو .أمره اهلل
ا يدخل عليو من مشقة الرؽ ، كإال فلو كاف التضعيف  كقاؿ الحافظ

ى
: كالذم يظهر أف مزيد الفضل للعبد ا١توصوؼ بالصفة ١ت

 بسبب اختبلؼ جهة العمل ٓب ٮتتص العبد بذلك .
 كلو األجر ا١تضاعف : لعتقو ، كإلعفافها .فضيلة من أعتق ٦تلوكتو كتزكجها ،  -ّ

 كاعلم أف الرجل مع أمتو لو أحواؿ : ثيمين رحمو اهلل :قاؿ الشيخ ابن ع
فالنكاح باطل ، ألنو ال يرد األضعف على األقول ، كملكها باليمُت أقول من  –كىي ُب ملكو  –: أف يتزكجها  الحالة األكلى

 ملكها بالنكاح .
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 مع صفية بنت حيي . : أف يعتقها ك٬تعل عتقها صداقها ، فهذا جائز ، كما فعل النيب  الحالة الثانية
 –أك ابنها  –إف كاف موجودان  –: أف يعتقها على أهنا ٖتررت هنائيان ، ٍب بعد ذلك يتزكجها ، كيكوف كليها أباىا  الحالة الثالثة

 إف كاف ٢تا ابن ، كىذا ىو موضوع حديثنا اآلف .
 على كل أحد ٝتع بو . كجوب اإلٯتاف بالرسوؿ  -ْ
 . عمـو رسالة نبينا  - ٓ

 . إثبات الرسل قبل نبينا  - ٔ

 كقد جاء التحذير أيضان من التفريط ُب حق السيد .العبد ُب طاعة اهلل كطاعة سيده ،  ترغيب - ٕ
 ( كسبقت ىذه األحاديث .عبد أبق من سيده ٓب تقبل لو صبلة( كُب ركاية )برئت منو الذمةأٯتا ) كما قاؿ 

 حث الشريعة على العتق كتشوفها لو . -ٖ
 اٟتث على اإلحساف على ا١تملوؾ . - ٗ

 :فائدة : بعض النصوص اليت فيها من ٭تصل ٢تم نفس األجر 
 قاؿ تعأب ) كمن يقنت منكم هلل كرسولو كتعمل صاٟتان نؤهتا أجرىا مرتُت ( .

 .) ا١تاىر بالقرآف مع السفرة الكراـ الربرة ، كالذم يقرؤه كىو عليو شاؽ لو أجراف ( متفق عليو  كقاؿ 
 ) إذا اجتهد اٟتاكم فأصاب لو أجراف ( متفق عليو . كقاؿ 

 لزينب ١تا سألتو عن الصدقة على الزكج ) ٢تا أجراف : أجر القرابة ، كأجر الصدقة ( متفق عليو . كقاؿ النيب 
 ركاه مسلم  .(عده من غَت أف ينقص من أجرىم شيءمن سن ُب اإلسبلـ سنة حسنة فلو أجرىا كأجر من عمل ّٔا من ب) كقاؿ 

 باب عظة النساء كتعليمهن -ِّ
خىرىجى كىمىعىوي ًبالىؿه ، فىظىنَّ أىنَّوي لىٍم ييٍسًمًع النّْسىاءى فػىوىعىظىهينَّ ، كىأىمىرىىينَّ  أىفَّ رىسيوؿى اللًَّو أشهد قاؿ ) اٍبًن عىبَّاسو عن  -ٖٗ

 ( .طىرىًؼ ثػىٍوبً  يبًالصَّدىقىًة ، فىجىعىلىًت اٍلمىٍرأىةي تػيٍلًقى اٍلقيٍرطى كىاٍلخىاتىمى ، كىًبالىؿه يىٍأخيذي فً 

 [ . َِْٓ :] ـ 
---------- 
 عظة النساء ككعظهن كتذكَتىن .اٟتديث دليل على  -ُ
، اٟتديث دليل على أنو ٬توز للزكجة أف تتصدؽ كتتربع من ما٢تا ما شاءت بغَت إذف زكجها ، كىذا قوؿ ٚتاىَت العلماء -ِ

 كاستدلوا بأدلة :
ن ، كٓب يسأؿ عن إذف أزكاجهن ٢تن ُب صدقته .. ( كقًبل النيب . قيٍرطى كىا٠تٍىاًبىى ،فىجىعىلىًت اٍلمىٍرأىةي تػيٍلًقى الٍ ..  ْتديث الباب )-أ

 الصدقة ، فدؿ على أنو ال يشًتط .
يىديكري  م، فػىلىمَّا كىافى يػىٍوميهىا الَّذً   أىنػَّهىا أىٍعتػىقىٍت كىلًيدىةن كىٓبٍى تىٍستىٍأًذًف النَّيبَّ  ) –رضى اهلل عنها  -مىٍيميونىةى بًٍنتى اٟتٍىاًرًث كعن -ب

أىمىا ًإنًَّك لىٍو أىٍعطىٍيًتيهىا أىٍخوىالىًك  » قىالىٍت نػىعىٍم . قىاؿى « . أىكىفػىعىٍلًت » قىاؿى  أىٍعتػىٍقتي كىلًيدىٌب  عىلىيػٍهىا ًفيًو قىالىٍت أىشىعىٍرتى يىا رىسيوؿى اللًَّو أى٘بّْ 
 ؾ ( ركاه البخارم كمسلم .كىافى أىٍعظىمى ألىٍجرً 

 ٢تا .ٔب ، بل أرشدىا إٔب ما ىو أك ، كٓب يستدرؾ ذلك عليهانة أعتقت كٓب تستأذف النيب : أف ميمو كجو الداللة
 كذىب بعض العلماء إٔب أف ا١ترأة ال ٭تق ٢تا التصرؼ ُب ما٢تا إال بإذف زكجها ، كىو قوؿ طاكس .

 األكؿ . كالصحيح
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 باب الحرص على الحديث -ّّ
لىقىٍد ظىنػىٍنتي )  ًقيلى يىا رىسيوؿى اللًَّو ، مىٍن أىٍسعىدي النَّاًس ًبشىفىاعىًتكى يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة قىاؿى رىسيوؿي اللًَّو  :عىٍن أىًبى ىيرىيٍػرىةى أىنَّوي قىاؿى  -ٗٗ

ا اٍلحىًديًث أىحىده أىكَّؿي ًمٍنكى ، ًلمىا رىأىٍيتي ًمٍن ًحٍرًصكى عىلىى اٍلحى  ييىا أىبىا ىيرىيٍػرىةى أىٍف الى يىٍسأىلىنً   يًديًث ، أىٍسعىدي النَّاًس ًبشىفىاعىتً عىٍن ىىذى
 و ( .يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة مىٍن قىاؿى الى ًإلىوى ًإالَّ اللَّوي ، خىاًلصان ًمٍن قػىٍلًبًو أىٍك نػىٍفسً 

---------- 
 الشفاعة : التوسط للغَت ّتلب منفعة أك دفع مضرة .(  بشفاعتك) 

 اٟترص على ٖتصيل العلم .اٟتديث دليل على فضل  -ُ

 اٟتديث دليل على فضل أيب ىريرة .-ِ

 اٟترص على سؤاؿ أىل العلم كالعلماء .-ّ

 من النار . ع الذم يقربو إٔب اٞتنة كيباعدهعلى اإلنساف أف يسأؿ السؤاؿ ا١تفيد الناف-ْ

 الثناء على أيب ىريرة ْترصو على اٟتديث .-ٓ
 إذا أمن الفتنة كاإلعجاب ككاف ١تصلحة .جواز ا١تدح ُب الوجو -ٔ
 ا٠توارج ُب رد الشفاعة .الرد على -ٕ
 ط النطق بالشهادتُت إذا كاف قادران .اشًتا-ٖ
 من شركط كلمة التوحيد اإلخبلص .-ٗ

قاؿ الشيخ عبد الرٛتن بن حسن : ال بد ُب شػهادة أف ال إلو إال اهلل من سػبعة شػركط ، ال تنفع قائلها شركط ىذه الشهادة : 
 كىي : ، إال باجتماعها 

 للجهل . أكالن : العلم المنافي
 ف ( أم : بػ ال إلو إال اهلل ػ كىم يعلموف  بقلؤّم .إال من شهد باٟتق كىم يعلمو كالدليل قولو تعأب )  

 ركاه مسلم عن عثماف ) من مات كىو يعلم أف ال إلو إال اهلل دخل اٞتنة ( .   كقاؿ النيب   
 ثانيان : اليقين المنافي للشػك .

 ا ( .ولو ٍب ٓب يرتابو ػوا باهلل كرسػالذين آمنوف ػإ٪تا ا١تؤمنقاؿ تعأب )  
 ركاه مسلم : ) أشهد أف ال إلو إال اهلل ، كأ٘ب رسػػػػوؿ اهلل ، ال يلقى اهلل ّٔما عبد غَت شاؾ فيهما إال دخل  اٞتنة ( .  كقاؿ 
 ركاه مسلم . قلبو بشػره باٞتنة(مسػتيقنان ّٔا من لقيت كراء ىذا اٟتػائط يشػهد أف ال إلو إال اهلل ) أليب ىريػرة  كقاؿ 

 ثالثان : االنقياد لها المنافي للترؾ .
 قاؿ تعأب ) كمن يسػلم كجهو إٔب اهلل كىو ٤تسػن فقد استمسك بالعركة الوثقى ( . 

 رابعان : القبوؿ المنافي للرد . 
 ( .فكانوا إذا قيل ٢تم ال إلو إال اهلل يستكربك إهنم  )...إٔب قولو ( ركا كأزكاجهم كما كانوا يعبدكفاحشركا الذين كفقاؿ تعأب ) 

 خامسان : اإلخالص المنافي للشرؾ .
 ص ( .ال لو الدين ا٠تالأ قاؿ تعأب ) 

 ركاه البخارم كمسلم : ) إف اهلل حـر على النار من قاؿ ال إلو إال اهلل يبتغي بذلك كجو اهلل ( .  كقاؿ النيب    

 ركاه البخارم  : ) أسعد الناس بشفاعيت من قاؿ ال إلو إال اهلل خالصان من قلبو ( .  كقاؿ    
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 سادسان : الصدؽ المنافي للكذب .   
أٓب ، أحسب الناس أف يًتكوا أف يقولوا آمنا كىم ال يفتنوف ، كلقد فتٌنا الذين من قبلهم فليعلمٌن اهلل الذين صدقوا قاؿ تعأب )  

 .  (كليعلمن الكاذبُت
 ركاه البخارم ( . قلبػو إال حػرمو اهلل على النار ما من أحػد يشػهد أف ال إلو إال اهلل كأف ٤تمػدان رسػوؿ اهلل من)  كقاؿ النيب 

 سابعان : المحبة لها كألىلها ، كالمعاداة ألجلها .
 اء ( .  يا أيها الذين آمنوا ال تتخذكا اليهود كالنصارل أكلي قاؿ تعأب ) 

 و ( .يوادكف من حاد اهلل كرسول كاليـو اآلخرال ٕتد قومان يؤمنوف باهلل كقاؿ تعأب )   
 أف القوؿ آّرد عن اإلخبلص ال قيمة لو ُب اآلخرة .-َُ
 للعآب أف يتفرس ُب طبلبو ليزيدىم ُب االجتهاد .-ُُ
 الشفاعة ألىل اإلخبلص خاصة .-ُِ
 ا٠تطاب بالكنية .-ُّ
  شركط : ّكالشفاعة يـو القيامة لها إثبات الشفاعة يـو القيامة ، -ُْ

 إذف اهلل للشافع أف يشفع . –رضا اهلل عن ا١تشفوع  –رضا اهلل عن الشافع 
قاؿ تعأب ) من ذا الذم يشفع عنده إال بإذنو ( كقاؿ تعأب ) ككم من ملك ُب السموات ال تغٍت شفاعتهم شيئان إال من بعد أف 

 يأذف اهلل ١تن يشاء كيرضى ( .
 كأسباب الشفاعة منها :يث سبب من أسباب الشفاعة كىو اإلخبلص هلل تبارؾ كتعأب ، ُب اٟتد-ُٓ

 : اإلخبلص . أكالن 
 كما ُب حديث الباب .

 : قراءة القرآف . ثانيان 
 ) اقرؤا القرآف فإنو يأٌب شفيعان ألصحابو يـو القيامة ( ركاه مسلم . كما قاؿ 

 : سكٌت ا١تدينة كا١توت ّٔا . ثالثان 
 ) من استطاع أف ٯتوت با١تدينة فليمت ّٔا فإ٘ب أشفع ١تن ٯتوت ّٔا ( ركاه الًتمذم . قاؿ 
 . : الصبلة على النيب  رابعان 

 . ) من قاؿ حُت يسمع النداء : اللهم رب ىذه الدعوة التامة ... حلت لو شفاعيت يـو القيامة ( كما قاؿ 
 فضل اٟترص على العلم كاٟتديث .-ُٔ
 . إثبات يـو القيامػة-ُٕ
 فضل اإلخبلص .-ُٖ
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 كىٍيفى يػيٍقبىضي اٍلًعٍلمي باب   -ّْ
ٍزـو اٍنظيٍر مىا كىافى ًمٍن حىًديًث رىسيوًؿ اللًَّو   ًخٍفتي ديريكسى اٍلًعٍلًم  يفىاٍكتيٍبوي ، فىًإنّْ  كىكىتىبى عيمىري ٍبني عىٍبًد اٍلعىزًيًز ًإلىى أىًبى بىٍكًر ٍبًن حى

، كىٍلتػيٍفشيوا اٍلًعٍلمى ، كىٍلتىٍجًلسيوا حىتَّى يػيعىلَّمى مىٍن الى يػىٍعلىمي ، فىًإفَّ اٍلًعٍلمى الى يػىٍهًلكي   يّْ كىذىىىابى اٍلعيلىمىاًء ، كىالى تػىٍقبىٍل ًإالَّ حىًديثى النَّبً 
 حىتَّى يىكيوفى ًسرِّا . 

ًإفَّ اللَّوى الى يػىٍقًبضي اٍلًعٍلمى اٍنًتزىاعان ، يػىٍنتىزًعيوي ًمنى ) يػىقيوؿي  ًن عىٍمًرك ٍبًن اٍلعىاًص قىاؿى سىًمٍعتي رىسيوؿى اللًَّو عىٍن عىٍبًد اللًَّو بٍ  -ََُ
ٍوا ًبغىٍيًر ًعٍلمو ريءيكسان جيهَّاالن فىسيًئليو ، اتَّخىذى النَّاسي تَّى ًإذىا لىٍم يػيٍبًق عىاًلمان ، حى اٍلًعٍلمى ًبقىٍبًض اٍلعيلىمىاءً اٍلًعبىاًد ، كىلىًكٍن يػىٍقًبضي  ، ا، فىأىفٍػتػى

 ( . وا كىأىضىلُّوافىضىلُّ 
 [ . ِّٕٔ] مسلم : 

---------- 
 ا١تراد بالعلم ىنا العلم الشرعي الذم ىو علم الكتاب كالسنة ، ألنو ا١تراد عند اإلطبلؽ .( ًإفَّ اللَّوى الى يػىٍقًبضي اٍلًعٍلمى ) 
بذلك ُب حجة الوداع ، كما ركاه أٛتد كالطربا٘ب  ( أم : ٤توان من الصدكر ، ككاف ٖتديث النيب ، يػىٍنتىزًعيوي ًمنى اٍلًعبىاًد اٍنًتزىاعان ) 

: خيذكا العلم قبل ف يقبض أك يرفع ، فقاؿ أعرايب : كيف  ١تا كاف ُب حجة الوداع قاؿ النيب )من حديث أيب أمامة قاؿ : 
 . (العلم ذىاب ٛتلتو ، ثبلث مرات ييرفع فقاؿ : أال إف ذىاب

 أم : بسبب توفيهم .( ٍلمى ًبقىٍبًض اٍلعيلىمىاًء كىلىًكٍن يػىٍقًبضي اٍلعً  )
بضم أكلًو ككسر القاؼ من اإلبقاء ، كالفاعل ضمَت ) اهلل ( تعأب ، كُب لفظ آخر ) حىت إذا ٓب يىبقى ( ى ًإذىا لىٍم يػيٍبًق عىاًلمان حىتَّ ) 

 . كإسكاف ثانيو من البقاءعآب ( بفتح أكلو 
 أم : سأ٢تم السائلوف .( جيهَّاالن فىسيًئليوا اتَّخىذى النَّاسي ريءيكسان  )
 أم : بٌينوا اٟتكم للسائلُت .( فىأىفٍػتػىٍوا  )

 كللمصنف ُب االعتصاـ ) فييفتوف برأيهم ( .( ًبغىٍيًر ًعٍلمو ) 
 أم : ُب أنفسهم .(  فىضىلُّوا )

 غَتىم ٦تن يقلدىم رأيهم الفاسد . أم :(  كىأىضىلُّوا) 
 ٛتلتو . دليل على أف قبض العلم يكوف بقبض اٟتديث-ُ

 ًمٍن أىٍطرىاًفهىا(  قاؿ اهلل تعأب )أىكىٓبٍى يػىرىٍكٍا أىنَّا نىٍأٌب األىٍرضى نىنقيصيهىا
 ع .ككذا ركم عن ككي ا ، أىله ذىاب فقهائها كخيارح : قاؿ عطاء بن أيب ربا 

 م ( .جامع بياف العل)  ؿ .لقاه أىل العلم بالقبو تسن جدِّا ُب تأكيل اآلية ح كقوؿ عطاءر : الرب معلّْقان على ىذا األثقاؿ ابن عبد 

، بينما ٨تن جلوس عند رسوؿ اهلل ) ؿ : كعن عوؼ بن مالك قا فنظر ُب السماء ٍب قاؿ: ىذا أكاف العلم أف ييرفع ،  ذات يـو
؟! فقاؿ  كنساءنا زياد بن لبيد: أييرفع العلم يا رسوؿ اهلل كفينا كتاب اهلل، كقد علَّمناه أبناءنا لوفقاؿ لو رجل من األنصار ييقاؿ 

ا١تدينة، ٍب ذكر ضبللة أىل الكتابُت كعند٫تا ما عند٫تا من كتاب اهلل عز كجل،  : إف كنتي ألظنُّك من أفقو أىل رسوؿ اهلل 
صدؽ عوؼ، ٍب قاؿ: كىل تدرم ؿ : بن مالك، فقا دَّثو ّٔذا اٟتديث عن عوؼجيبَت بني نفَت شداد بنى أكس با١تصلى فح فلقي

: قلت: ال أدرم، قاؿ:  ؟ قاؿ يرفع أفقاؿ: كىل تدرم أم العلم أكؿ  ما رفع العلم؟ قاؿ: قلت: ال أدرم، قاؿ: ذىاب أكعيتو،
 د .ركاه أٛتان ( حىت ال تكاد ترل خاشع ا٠تشوع ُب الصبلة،

   .الناس رؤكسان جهَّاالن  قراؤكم علماؤكم يذىبوف، كيٌتخذ:  كقاؿ ابن مسعود 
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 ي .الدارم ركاهء . أف ييرفع، كرفعيوي ىبلؾ العلماعليكم بالعلم قبل  ان :كقاؿ أيض
 .الفقيو كا١تتفقو  ركاه ا٠تطيب ُب.  ٯتوت العلم ٔتوت ٛتلتو:  كقاؿ علي 

رفعى العلم ذىاب  لىكم ال يتعلَّموف، تعلَّموا قبل أف ييرفع العلم، فإفَّ اعلماءىكم يذىبوف، كجيه ما ٕب أرل:  كقاؿ أبو الدرداء 
 .ع اٞتام ركاه ابن عبد الرب ُب ء .العلما

 ي ركاه الدارم . العلماء ىل تدركف ما ذىابي العلم؟ قلنا: ال، قاؿ: ذىاب: ؿكعن ابن عباس رضي اهلل عنهما قا

باٟتٌق ييدرس، حىت يكثر أىل اٞتهل كقد ذىب أىل العلم فيعملوف باٞتهل،  كأثره ال يزاؿ عآب ٯتوت، ؿ : كعنو أنَّو كاف يقو 
، كيضلُّوف عن سواء السبي كيدينوف بغَت  «اٞتامع»ذكره ابن عبد الرب ُب  ل . اٟتقّْ

أخرجو ا٠تطيب  ة .مة ال يسدىا شيء إٔب يـو القيامثل إذا مات العآب انثلمت ُب اإلسبلـ ؿ : يركل عن علي بن أيب طالب قا
 ُب اٞتامع ألخبلؽ الراكم.

كتب العلم موجودة جودة ك فإف قيل: ما مناسبة قبض العلم ٔتوت العلماء حقيقة أك حكمان، كالقرآف العظيم موجود كالسنة مو  -ِ
 مدكنة؟

 ة : اسبة ذلك تظهر ُب األمور التالي، كلعل من فاٞتواب: يقبض العلم ٔتوت العلماء، كما قاؿ الرسوؿ 
، فيحث الناس كيدعوىم إٔب تطبيقو سننان ككاجبات، فكم من سنة مدكنة  : أف العآب يعظم أمر الدين كالشرع ألمر األكؿا

 الناس إليها كعلمهم إياىا كحثهم على إحيائها. دعاكمكتوبة أظهرىا اهلل على يد عآب 
لتعليم، كالقدكة من أعظم طرؽ الًتبية كا،  الناس فيو الدين مطبقان ظاىران  : أف العآب بُت الناس قدكة صاٟتة ، يرل األمر الثاني

 فإذا مات العآب اختفت صورة الدين اليت كانت عليو بُت الناس. ، فالسنة شعار العآب
استنباط  : أف العآب لديو ملكة علمية فقهية تساعده على االستنباط، فإذا ما نزلت النازلة أمكنو بأسرع كقت األمر الثالث

اٟتكم كتعليمو كنشره بُت الناس، كبياف حكم الشرع ُب ىذه النازلة، كىذه ا١تلكة ال تأٌب ٔتجرد قراءة للكتب عند نزكؿ النازلة 
 بدكف طوؿ ٦تارسة كمشافهة للعلماء.

أحواؿ الناس كشؤكهنم : أف العآب ٬تتمع لديو من الفقو بالكتاب كالسنة كالعلـو كا١تعارؼ كالتجارب كالدراية باألمر الرابع 
، كإذا أراد أحد أف يتتبع كل ذلك احتاج إٔب زماف طويل، إذ العآب طول ذلك ُب سنوات عمره  كأمورىم ما ال يوجد ُب كتاب

 منذ تلقيو للطلب، فكيف يأٌب ىذا عن ٣ترد كتاب؟!
 كىي التالية:  : أف للعلماء ثبلثة أٝتاء، األمر الخامس

 الذم يقرر أحكاـ الشرع على ما ىي عليو.: العآب، كىو االسم األكؿ
 : ا١تفيت، كىو من ينزؿ حكم الشرع على كاقع ا١تستفيت.االسم الثاني

 : اٟتاكم الشرعي كىو القاضي، كىو الذم ينفذ اٟتكم كيطبقو، كاجتهاده يرفع ا٠تبلؼ ُب ا١تسألة االجتهادية.االسم الثالث
 ال عكس.ككل حاكم مفيت ككل مفيت عآب ك 

يستطيع الكتاب أف ٬تمع ما ٭تتاجو تقرير اٟتكم   ال حاكمان شرعيان على الوصف السابق؛ فبلال مفتيان ك ال تعطي عا١تان ك  تبكالك
الشرعي ُب القضية ا١تعينة فتحتاج أف تطالع فيها أكثر من كتاب، كٖتتاج الًتجيح عند االختبلؼ كتطبيق قواعد أىل العلم، كىذا 

الكتاب أف ينزؿ حكم الشرع على كاقع ا١تستفيت، كال يستطيع الكتاب أف ينفذ اٟتكم كيطبقو ُب ال يعطيكو كتاب، كال يستطيع 
 . اٟتكومة؛ فقبض العلم ٔتوت العلماء، كما قاؿ الرسوؿ 

 أ٫تية العآًب ُب حياة األمة ، كأنو سبب لبقاء الدين . -ّ
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، كاف صبلح العآب بصبلح ىاتُت ان ألمراء، ككاف الناس كلهم ٢تم تبع١تا كاف قياـ اإلسبلـ بطائفيت العلماء كا:  مقاؿ ابن القي
صنفاف من الناس إذا صلحا صلح الناس كإذا فسدا ف : اهلل بن ا١تبارؾ كغَته من السلالطائفتُت كفساده بفساد٫تا، كما قاؿ عبد 

كطاعة األمراء ،  تبع لطاعة اهلل كرسولو فسد الناس. قيل: من ىم؟ قاؿ: ا١تلوؾ كالعلماء. كما قاؿ كإذا كانت طاعة العلماء 
 تبع لطاعة العلماء؛ فإف معصية العلماء ك٥تالفتهم كضياع حقوقهم ضياع ٟتقوؽ األمراء كفتح لباب معصيتهم كا٠تركج عليهم.

 منها ما ىو ظاىر كمنها ما ىو خفي، فإف ضياع حق العلماء فساد ُب األرض، كاهلل يقوؿ ؛كأضرار ضياع حق العلماء كثَتة
 ف( .يػىٍرًجعيو ظىهىرى اٍلفىسىادي ًُب اٍلبػىرّْ كىاٍلبىٍحًر ٔتىا كىسىبىٍت أىٍيًدم النَّاًس لًييًذيقىهيٍم بػىٍعضى الًَّذم عىًمليوا لىعىلَّهيٍم )

 فمن أضرار ضياع حق العلماء:
 فع العلم . ر  أكالن :

العآب كموتو يقبض  كإذا كاف ضياع حق العآب يسبب اٟترماف من علمو. فإف ضياع حق،  ذا كاف العلم يقبض ٔتوت العلماءفإ
 م .لماء ىو موت حكمي للعلفضياع حق الع،  بسببو العلم

أم خفية، أراد بو كتماف العلم، كىذا من لواـز ضياع  ، يػىٍهًلكي حىىتَّ يىكيوفى ًسرِّا فىًإفَّ اٍلًعٍلمى الى  : ؿ عمر بن عبد العزيز رٛتو اهللكقو 
حق العلماء، فإذا ما ضيٌيع حق العآب ييزىد ُب علمو، كيكتم فبل يعود يعرؼ إال سران، بسبب غلبة اٞتهل على الناس؛ فبل بد أف 

كىٍلتػيٍفشيوا اٍلًعٍلمى كىٍلتىٍجًلسيوا حىىتَّ يػيعىلَّمى مىٍن الى يػىٍعلىمي :  لينتفعوا بعلمو يعرؼ الناس العآب، ك٬تلس للناس يعلمهم، ك٬تلس الناس إليو
 ان .فىًإفَّ اٍلًعٍلمى الى يػىٍهًلكي حىىتَّ يىكيوفى ًسرِّ 

  .غياب ا١ترجعية : ثانيان 
ب مشس ا١ترجعية عن حياهتم، ال ٭تفظوف مكانتهم، فتغيلعواـ ال يعرفوف قدر أىل العلم ك كذلك أف ضياع حق العلماء ٬تعل ا

فيتخبطوف ُب ظبلـ اٞتهل، كٮتتل نظاـ اٟتياة، فإف العلماء ىم الذين يسوسوف العباد كالببلد كا١تمالك فموهتم حقيقة أك حكمان 
ء ُب ىرج كمرج، إال أف يشا فساد لنظاـ العآب، فما يعود للناس مرجع يرجعوف إليو عند نزكؿ النوازؿ كحدكث اٟتوادث، فيقعوف

: قىاؿى النَّيًبُّ ،  اهلل زًؿي كىيػىتػىقىارىبى )  كىذا ما جاء ُب اٟتديث عىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى قىاؿى الى تػىقيوـي السَّاعىةي حىىتَّ يػيٍقبىضى اٍلًعٍلمي كىتىٍكثػيرى الزَّالى
ي كىيىٍكثػيرى ا٢ٍتىٍرجي كىىيوى اٍلقىٍتلي اٍلقىٍتلي حىىتَّ يى  فانظر كيف جاءت ىذه   متفق عليو. ( ثػيرى ًفيكيٍم اٍلمىاؿي فػىيىًفيضى كٍ الزَّمىافي كىتىٍظهىرى اٍلًفنتى

 األشراط متتابعة!
  .اختبلؿ األماف النفسي ثالثان :

ُب النفس البشرية، ال يسده إال أف ٕتد من يغذم حاجتها، فيتخذ الناس رؤكسان  ياب ا١ترجعية العلمية يًتؾ فراغان كذلك ألف غ
 .جهاالن 
  .كمن أضرار ضياع حق العلماء : موافقة أىل البدع كاألىواء كمشأّتهم :رابعان 

ك١تا   كذلك أف من سنن أىل البدع كاألىواء انتقاص العلماء، كانظر ما شئت من الفرؽ كاٞتماعات ا١تخالفة ٢تدم الرسوؿ 
ا٢تم ُب ذلك مذكور، كا١تعتزلة شأهنم كاف عليو الصحابة رضواف اهلل عليهم ٕتد ىذا فيهم، فالشيعة أمرىم مشهور، كا٠توارج ح

ال طائفة ٗتالف الصراط ا١تستقيم، كٗترج أمره ملحوظ، كىكذا ال ٕتد فرقة كال ٚتاعة ك معركؼ، كالصوفية كنبزىم علماء الشرع 
 عن سبيل ا١تؤمنُت، إال كىي تتكلم ُب العلماء كتطعن فيهم كتضع من شأهنم، كتضيع حقهم، كتتخذ رؤكسان جهاالن!

ركم أف زعيمان من زعماء أىل البدعة كاف يريد تفضيل الكبلـ )يعٍت: ما (  ِّٗ/ُِب االعتصاـ اهلل ) رٛتو الشاطبيقاؿ 
: أحكاـ اٟتيض يسمى بعلم الكبلـ( على الفقو، فكاف يقوؿ: إف علم الشافعي كأيب حنيفة ٚتلتو ال ٮترج عن سراكيل امرأة )يعٍت

  .تلهم اهللـ ىؤالء الزائغُت، قاىذا كبل كالنفاس(
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 كقوع الناس ُب الضبلؿ كا٠تركج عن صراط ا٢تداية، كسبيل كالرشاد. :  كمن أضرار ضياع حق العلماءخامسان : 
ن األضرار كقوع الناس كذلك أف الناس سيتخذكف رؤكسان جهاالن بدالن من العلماء فيسألوهنم فيفتوهنم بغَت علم فيضلوا، فيكوف م

 ا ( .ًعٍلمو فىضىلُّوا كىأىضىلُّو  فىسيًئليوا فىأىفٍػتػىٍوا ًبغىٍَتً )  ك٤تل الشاىد فيو ىنا قولوالباب ، ُب اٟتديث كقد جاء ذكر ذلك ،  ُب الضبلؿ
  .كمن إضرار ضياع حقوؽ العلماء : حلوؿ الذؿ كا٢تواف على األمة دسان :سا

ٍعتي رىسيوؿى اللًَّو  : ٝتًى ًإذىا تػىبىايػىٍعتيٍم بًاٍلًعينىًة كىأىخىٍذًبيٍ أىٍذنىابى اٍلبػىقىًر كىرىًضيتيٍم )  يػىقيوؿي  يوضح ذلك اٟتديث الذم جاء عىٍن اٍبًن عيمىرى قىاؿى
 كد .دا أخرجو أٛتد كأبو م (ىتَّ تػىٍرًجعيوا ًإٔبى ًديًنكي بًالزَّرًٍع كىتػىرىٍكتيٍم اٞتًٍهىادى سىلَّطى اللَّوي عىلىٍيكيٍم ذيالِّ الى يػىٍنزًعيوي حى 

فإذا أضاعوا حق العلماء كما عادكا يعرفوهنم كزىدكا فيهم كاٗتذكا رؤكسان ،  وع إٔب الدين إال بالعلماءالرج ك ال طريق للناس إٔب
 جهاالن كيف يرجعوف إٔب الدين؟

: ٍب اٍنطىلىقى )يعٍت)  اؿ ُب آخرهأشراط الساعة، ٍب قذكر اإلسبلـ كاإلٯتاف كاإلحساف ك كالدين ىو ما جاء ُب حديث جربيل ١تا 
: اللَّوي كى السائل الذم  رىسيوليوي أىٍعلىمي. جاء يسأؿ على تلك ا٢تيئة العجيبة( فػىلىًبٍثتي مىًليِّا ٍبيَّ قىاؿى ٕب: يىا عيمىري أىتىٍدرًم مىٍن السَّاًئلي؟ قػيٍلتي

: فىًإنَّوي ًجرٍبًيلي أىتى   أخرجو مسلم.(  اكيٍم يػيعىلّْميكيٍم ًدينىكيمقىاؿى
 جهاالن من يعود بالناس إٔب دينهم؟! كيف ٮترجوف من حاؿ الذؿ كا٢تواف بدكف العلماء؟! فإذا أسقط العلماء كاٗتذ الناس رؤكسان 

 . كمن أضرار ضياع حقوؽ العلماء: ا٠تركج عن سبيل ا١تؤمنُت سابعان :
ى لىوي ا٢ٍتيدىل كىيػىتًَّبٍع )  كىذا منحى توعد أصحابو بالنار ًبيًل اٍلميٍؤًمًنُتى نػيوىلًّْو مىا تػىوىٔبَّ كىنيٍصًلًو كىمىٍن ييشىاًقًق الرَّسيوؿى ًمٍن بػىٍعًد مىا تػىبػىُتَّ غىيػٍرى سى

 ان ( .سىاءىٍت مىًصَت جىهىنَّمى كى 
 .من إكراـ العلماء كحفظ حقوقهم كعدـ إيذائهم كمن أضرار ضياع حقوؽ العلماء : الوقوع ُب خبلؼ ما أمر بو  ثامنان :
ًر الًَّذينى ٮتيىالً )كجل يقوؿ:  كاهلل عز نىةه أىٍك ييًصيبػىهيٍم عىذىابه أىلًيمه فػىٍليىٍحذى  . (فيوفى عىٍن أىٍمرًًه أىٍف تيًصيبػىهيٍم ًفتػٍ

 اٟتث على حفظ السنة بالسطور كالصدكر . -ّ
 أف أىل العلم على اٟتقيقة ىم األعلم بالكتاب كالسنة .-ْ
 كفيو ابتداء تدكين السنة تدكينان عامان كذلك ُب زماف عمر بن عبد العزيز .-ٓ
 من ترئيس اٞتهلة . اٟتذر-ٔ
 كُب اٟتديث أف الفتول ىي الرياسة اٟتقيقية .-ٕ
 كفيو ذـ من ييقًدـ عليها بغَت علم .-ٖ
 أنو ال يتصدل لئلفتاء إال من كاف عا١تان بالكتاب كالسنة .-ٗ

 علم من أعبلـ نبوتو .-َُ
 ٖترٙب الفتيا بغَت علم .-ُُ
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 العلم ؟ باب ىل ييجعل للنساء يـو على ًحدىة في -ّٓ
غىلىبػىنىا عىلىٍيكى الرّْجىاؿي ، فىاٍجعىٍل لىنىا يػىٍومان ًمٍن نػىٍفًسكى . فػىوىعىدىىينَّ   يّْ قىالىًت النّْسىاءي ًللنَّبً )  مّْ عىٍن أىًبى سىًعيدو اٍلخيٍدرً  -َُُ

ـي ثىالىثىةن ًمٍن كىلىًدىىا ًإالَّ كىافى لىهىا حً » يػىٍومان لىًقيػىهينَّ ًفيًو ، فػىوىعىظىهينَّ كىأىمىرىىينَّ ، فىكىافى ًفيمىا قىاؿى لىهينَّ  جىابان ًمنى مىا ًمٍنكينَّ اٍمرىأىةه تػيقىدّْ
ٍيًن فػىقىاؿى « . النَّاًر  ٍيًن » فػىقىالىًت اٍمرىأىةه كىاثٍػنػى  ( .كىاثٍػنػى
 [ . ِّّٔ :] ـ 

---------- 
 أم : شغلك عنا الرجاؿ الوقت كلو ، ١تبلزمتهم لك سائر اليـو .( غىلىبػىنىا عىلىٍيكى الرّْجىاؿي ) 
 أم : عُت لنا .( فىاٍجعىٍل لىنىا يػىٍومان ) 
التقدير فوَب بوعده فلقيهن فوعظهن ، ككقع ُب ركاية سهل بن أيب صاّب عن أبيو عن أيب ىريرة بنحو ىذه القصة ( فػىوىعىظىهينَّ ) 

 فقاؿ : موعدكن بيت فبلنة ، فأتاىن فحدثهن .
 فكاف ٦تا قاؿ ٢تن ) تصدقن فإ٘ب رأيتكن أكثر أىل النار ( .( كىأىمىرىىينَّ ) 
ـي مىا ًمٍنكينَّ اٍمرىأى )   أم : ٯتوت ٢تا ثبلثة من أكالدىا ذكوران أك إناثان فتقدمهم للدار اآلخرة قبلها . ( ثىالىثىةن ًمٍن كىلىًدىىاةه تػيقىدّْ
 أم : إال كاف مصأّا فيهم كقاية ٢تا من النار .( لىهىا ًحجىابان ًمنى النَّاًر ًإالَّ كىافى ) 
 على حدة ُب العلم .ٗتصيص النساء بيـو اٟتديث دليل على مشركعية  -ُ

للفقو كالتذكَت ك٨تو ذلك ، ٓب يكن النساء ٭تضرهنا مع  ُب شرح اٟتديث : ىذا يدؿ على أف ٣تالس النيب  قاؿ ابن رجب
الرجاؿ ، كإ٪تا كن يشهدف الصلوات ُب مؤخر ا١تساجد ليبلن ٍب ينصرفن عاجبلن ، ككن يشهدف العيد مع ا١تسلمُت منفردات عن 

يـو العيد رأل أنو ٓب ييسمع النساء ، فلما فرغ جاء كمعو ببلؿ إٔب النساء ،  ، ك٢تذا ١تا خطب النيب الرجاؿ من كرائهم 
 فوعظهن كذٌكرىن كأمرىن بالصدقة ، كأجلس الرجاؿ حىت يفرغ من موعظة النساء .

 مأمور أف يبلغ ما أنزؿ إليو للرجاؿ كالنساء ، كأف يعٌلم اٞتميع . أف النيب  -ِ
اًء اٍلميٍؤًمًنُتى ييٍدًنُتى عىلىٍيًهنَّ ًمٍن جىبلبًيًبًهنَّ ٔب )كما قاؿ تعا  ( . يىا أىيػُّهىا النَّيبُّ قيٍل أًلىٍزكىاًجكى كىبػىنىاًتكى كىًنسى

ظىهىرى ًمنػٍهىا كىٍليىٍضرًٍبنى ًٓتيميرًًىنَّ عىلىى كىقيٍل لًٍلميٍؤًمنىاًت يػىٍغضيٍضنى ًمٍن أىٍبصىارًًىنَّ كى٭تىٍفىٍظنى فػيريكجىهينَّ كىال يػيٍبًدينى زًينىتػىهينَّ ًإالَّ مىا كقاؿ ) 
 ( . جيييؤًًّنَّ 
ـ موعدىن، فوعظهن ، ككعدىن ٣تلسان خاصان ٢تن ُب بيت امرأة، ٍب كٌَب ٔتوعده ٢تن فأتاىن ُب يو ما أمره اهلل تعأب فامتثل 

، عدكن بيت فبلنة، فأتاىن فحدثهنمو : أيب ىريرة بنحو ىذه القصة فقاؿ حديث ، كما ُبكأمرىن كهناىن، كرٌغبهن كرىبهن
لة ما بشرىن بو أف قاؿ ٢تن ) ككاف من  ( .امرأة تقٌدـ ثبلثة من كلدىا ...ما منكن ٚتي

 . رغبة الصحابيات بالعلم كسعيهن إٔب معرفة أمور دينهن-ّ
 تنهى عن ا١تنكر كٖتسن القياـ، تأمر با١تعركؼ ك ُب آّتمع اإلسبلميسبلـ بتعليم ا١ترأة حىت تكوف عضوان صاٟتان اىتماـ اإل-ْ

 . تربية فاضلة ١تن تشرؼ على تربيتهمٔتسؤكلياهتا ُب اٟتياة من عمل كخلق ك 
 . بعيدة عن أسباب الفتنةاحملرمة ك  موعظتهن تكوف بعيدة عن ا٠تلوة ا١توثوؽ ٣تالس لتعليم النساء ك مشركعية ٗتصيص العآب-ٓ
 .٢تا من النار حد أف يكوف ذلك مكفران ٢تا ٚتيع سيئاهتا حىت يكوف حجابان  إٔب عظم أجر اليت تصاب ٔتوت كلدين ٢تا فأكثر-ٔ
 . آّالس اليت عقدىا ٢تن ُب اختيار ا١توضوعات اليت تناسب النساء ُب حكمة الرسوؿ -ٕ
 ز .اإل٬تا إ٬تازه ُب ا١تقاـ الذم يناسبوببلغة الرسوؿ ك  -ٖ
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 . رأة لطلب العلم إذا أمنت الفتنةمشركعية خركج ا١ت-ٗ
 حرص نساء الصحابة على التعلم .-َُ
 أف العآب ٮتتار ٢تن ما يناسبهن ُب األحكاـ .-ُُ
 أطفاؿ ا١تسلمُت ُب اٞتنة . أف-ُِ
 أف من مات لو كلداه حجباه من النار .-ُّ
 طمع ا١تسلم ُب الفضل كا٠تَت .-ُْ
 أف ا١تصائب تكفر ا٠تطايا .-ُٓ
 أف صوت ا١ترأة ليس بعورة كلكنو فتنة .-ُٔ

 باب من سمع شيئان فراجع حتى يعرفو -ّٔ
ٍيئان الى تػىٍعرًفيوي ًإالَّ رىاجىعىٍت ًفيًو حىتَّى تػىٍعرًفىوي ، كىأىفَّ    يّْ أىفَّ عىاًئشىةى زىٍكجى النَّبً ) ميلىٍيكىةى  يأىبً  اٍبن عن-َُّ كىانىٍت الى تىٍسمىعي شى

( بان يىًسيرنافىسىٍوؼى ييحىاسىبي ًحسىاٍيسى يػىقيوؿي اللَّوي تػىعىالىى )قىالىٍت عىاًئشىةي فػىقيٍلتي أىكى لى « . مىٍن حيوًسبى عيذّْبى » قىاؿى   يَّ النَّبً 
 ( .ٍن نيوًقشى اٍلًحسىابى يػىٍهًلٍك ًإنَّمىا ذىًلكى اٍلعىٍرضي ، كىلىًكٍن مى :  قىالىٍت فػىقىاؿى 

 [ . ِٕٖٔ :] ـ 
---------- 

 زىَت بن عبد اهلل ابن جدعاف ، ثقة تابعي فقيو . –بالتصغَت  –عبد اهلل بن عبيد اهلل بن أيب مليكة  (أىًبى ميلىٍيكىةى  اٍبن عن) 
 . أتى با١تضارع استحضاران للصورة ا١تاضية لقوة ٖتققها(  كىانىٍت الى تىٍسمىعي ) 
 ( عرض الناس على ا١تيزاف . بكسر الكاؼ ) العرض( ًإنَّمىا ذىًلكى اٍلعىٍرضي ) 
 . من ا١تناقشة كا١تراد ا١تبالغة ُب االستيفاء( كىلىًكٍن مىٍن نيوًقشى اٍلًحسىابى  )
أف ينالو  : أف كل من حاسبو اهلل يـو القيامة فبلبديقوؿ )من حوسب عذب( أم : أف عائشة ٝتعت النيب معٌت اٟتديث -ُ

: إ٪تا ذلًك من حوسب عذب، فقاؿ٭تاسب حسابان يسَتان( فكيف تقوؿ : شيء من العذاب، فقالت: أكليس اهلل يقوؿ )فسوؼ 
 ائو مع تطمينو كالعفو عنو .ػ ا١تؤمن على انفراد بأخطَت، كمعناه تذكاٟتساب اليسَت شيء آخر كىو العرضأف  : العٍرض، أم

 .أم : سهبلن ببل تعسَت ، أم ال ٭تقق عليو ٚتيع أعمالو ، فإف من حوسب كذلك ىلك  ( يىًسيران  فىسىٍوؼى ييحىاسىبي ًحسىابان ) 
: كاٟتساب اليسَت ىو أف تعرض عليو أعمالو ، كيعرؼ أف الطاعة منها ىذه ، كا١تعصية ىذه ، ٍب يثاب على الطاعة  قاؿ الرازم

كيتجاكز عن ا١تعصية فهذا ىو اٟتساب اليسَت ألنو ال شدة على صاحبو كال مناقشة ، كال يقاؿ لو : ٓب فعلت ىذا كال يطالب 
 بالعذر فيو كال باٟتجة عليو.

كىو العرض اليسَت على اهلل فيقرره اهلل بذنوبو ، حىت إذا ظن العبد أنو قد ىلك ، قاؿ اهلل تعأب : إ٘ب قد سًتهتا   قاؿ السعدم :
 عليك ُب الدنيا كأنا أسًتىا لك اليـو .
وؿ يقوؿ ُب بعض صبلتو ) اللهم حاسبٍت حسػابان يسَتان ، فلما انصرؼ قلت : يا رسػ  عن عائشة . قالت : ٝتعت رسوؿ اهلل

 ما اٟتسػاب اليسػَت ؟ قاؿ : أف ينظر ُب كتابو فيتجاكز لو عنو ، إنو من نوقش اٟتسػاب يا عائشة يومئذ ىلك ( ركاه أٛتد . ؛اهلل
 فالحساب نوعاف :

 حساب مناقشة : كىو عسَت كشديد .
 كحساب عٍرض ، كىو حساب يسَت ال عذاب فيو .
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فيما أشكل عليو ، كأف يراجع كما فعلت عائشة ، كعلى العآب أف  اٟتديث دليل على أف من حق طالب العلم أف يسأؿ-ِ
 يقابل مراجعتو برحابة صدر .

 .ٓب يكن يتضجر من ا١تراجعة ُب العلم  فضل عائشة ُب حرصها على تفهم معا٘ب اٟتديث ، كأف النيب  -ّ
 . ( ...هىا الًَّذينى آمىنيوا ال تىٍسأىلوا عىٍن أىٍشيىاءى يىا أىيػُّ أف السؤاؿ عن مثل ىذا ٓب يدخل فيما هني الصحابة عنو ُب قولو تعأب ) -ْ

كقد كقع ٨تو ذلك لغَت عائشة ، ففي حديث حفصة أهنا ١تا ٝتعت ) ال يدخل النار أحد ٦تن شهد بدران كاٟتديبية ( قالت : 
 ا ( .( فأجيبت بقولو ) ٍب ننجي الذين آمنو كىًإٍف ًمٍنكيٍم ًإالَّ كىارًديىىا أليس اهلل يقوؿ ) 

 ( أينا ٓب يظلم نفسو ؟فأجيبوا بأف ا١تراد بالظلم الشرؾ . الًَّذينى آمىنيوا كىٓبٍى يػىٍلًبسيوا ًإٯتىانػىهيٍم ًبظيٍلمو كسأؿ الصحابة ١تا نزلت )
 ُب اٟتديث إثبات اٟتساب . -ٓ
 جواز ا١تناظرة ُب العلم من أجل الوصوؿ للحق . -ٔ
 امة .أف الناس متفاكتوف ُب اٟتساب يـو القي -ٕ
 أف الفهم كالفقو يستفاد من الدُّربة كا١تناقشة . -ٖ

   يّْ قىالىوي اٍبني عىبَّاسو عىًن النَّبً الشَّاًىدي اٍلغىاًئبى . باب لًييبػىلًّْغ اٍلًعٍلمى  -ّٕ
عىثي اٍلبػيعيوثى ًإلىى مىكَّةى  -َُْ ـى ًبًو  ياٍئذىٍف لً عىٍن أىًبى شيرىٍيحو أىنَّوي قىاؿى ًلعىٍمًرك ٍبًن سىًعيدو كىٍىوى يػىبػٍ أىيػُّهىا األىًميري أيحىدٍّْثكى قػىٍوالن قىا

نىا يكىكىعىاهي قػىٍلبً  مى اٍلغىدى ًمٍن يػىٍوـً اٍلفىٍتًح ، سىًمعىٍتوي أيذينىا  يُّ النَّبً  قىاؿى  ، ًحينى تىكىلَّمى ًبًو ، حىًمدى اللَّوى كىأىثٍػنىى عىلىٍيًو ثيمَّ  مى ، كىأىٍبصىرىٍتوي عىيػٍ
ٍوـً اآلًخًر أىٍف يى ًإفَّ مىكَّ )  ٍسًفكى ًبهىا دىمان ، كىالى يػىٍعًضدى ًبهىا ةى حىرَّمىهىا اللَّوي ، كىلىٍم ييحىرٍّْمهىا النَّاسي ، فىالى يىًحلُّ اًلٍمًرئو يػيٍؤًمني بًاللًَّو كىاٍليػى

ًإنَّمىا أىًذفى لً  شىجىرىةن ، فىًإٍف أىحىده تػىرىخَّصى ًلًقتىاًؿ رىسيوًؿ اللًَّو  ًفيهىا  يًفيهىا فػىقيوليوا ًإفَّ اللَّوى قىٍد أىًذفى ًلرىسيوًلًو ، كىلىٍم يىٍأذىٍف لىكيٍم . كى
ٍيحو مىا قىاؿى عىٍمرهك شيرى  يفىًقيلى ألىبً « . سىاعىةن ًمٍن نػىهىارو ، ثيمَّ عىادىٍت حيٍرمىتػيهىا اٍليػىٍوـى كىحيٍرمىًتهىا بًاألىٍمًس ، كىٍلييبػىلًّْغ الشَّاًىدي اٍلغىاًئبى 

 ة ( .قىاؿى أىنىا أىٍعلىمي ًمٍنكى يىا أىبىا شيرىٍيحو ، الى ييًعيذي عىاًصيان ، كىالى فىارِّا ًبدىـو ، كىالى فىارِّا ًبخىٍربى 
 [ . ُّْٓ] مسلم : 

---------- 
 اٟتاضر ، أم : ليبلغ من حضر من غاب .ا١تراد بالشاىد ىنا الغائب (  باب لًييبػىلًّْغ اٍلًعٍلمى الشَّاًىدقوؿ البخارم ) 

 ىو ا٠تزاعي الصحايب ا١تشهور .(  عىٍن أىًبى شيرىٍيحو ) 
 أم : ابن أيب العاص بن سعيد بن العاص بن أمية ا١تعركؼ باألشدؽ . (أىنَّوي قىاؿى ًلعىٍمًرك ٍبًن سىًعيدو  )

عىثي اٍلبػيعيوثى ًإلىى مىكَّةى )  إٔب مكة لقتاؿ عبد اهلل بن الزبَت لكونو امتنع من مبايعة يزيد بن معاكية أم : يرسل اٞتيوش (  كىٍىوى يػىبػٍ
جاء عند أٛتد ) ١تا بعث عمرك بن سعيد إٔب مكة بعثو لغزك ابن الزبَت أتاه أبو شريح فكلمو كأخربه ٔتا ٝتع من ،  كاعتصم باٟتـر

 .(  رسوؿ اهلل 
: كذكرنا أف عمرك بن سعيد كاف أمَتان على ا١تدينة من قبل يزيد بن معاكية كأنو جهز إٔب مكة جيشان لغزك  قاؿ الحافظ ابن حجر
 .عبد اهلل بن الزبَت ٔتكة 

ـى ًبًو النَّبً )   أم : أنو خطب ُب اليـو الثا٘ب من فتح مكة .( اٍلغىدى ًمٍن يػىٍوـً اٍلفىٍتًح   يُّ قىا
 أراد أنو بالغ ُب حفظو كالتثبت فيو ، كأنو ٓب يأخذه بواسطة .( . الخ .. مى سىًمعىٍتوي أيذينىا )
 السفك صب الدـ ، كا١تراد القتل .( أىٍف يىٍسًفكى ًبهىا دىمان  )



 174 

 أم : ال يقطع ّٔا شجرة .( كىالى يػىٍعًضدى ًبهىا شىجىرىةن  )
ًإنَّمىا أىًذفى لً )  الزماف ، كا١تراد بو يـو الفتح ، كُب مسند أٛتد من طريق عمرك بن أم : مقداران من ( ًفيهىا سىاعىةن ًمٍن نػىهىارو  يكى

 شعيب عن أبيو عن جده أف ذلك كاف من طلوع الشمس إٔب العصر ، كا١تأذكف لو فيو القتاؿ ال قطع الشجر .
 أم : ليبلغ الشخص اٟتاضر ىذه ا٠تطبة إٔب من غاب عنها .( لًّْغ الشَّاًىدي اٍلغىاًئبى كىٍلييبػى ) 
 أم : ال ٬تَت كال يعصم .( الى ييًعيذي عىاًصيان ) 
ـو  )  أم : ىاربان ، كا١تراد من كجب عليو القتل ، فهرب إٔب مكة مستجَتان باٟتـر .( كىالى فىارِّا ًبدى
 .كقيل: التهمة  ،كقيل: البلية ،ا٠تربة: با٠تاء ا١تعجمة كالراء ا١تهملة: ىي ا٠تيانةة ( كىالى فىارِّا ًبخىٍربى  )
 . غ العلم كالدعوة كحديث رسوؿ اهلل ياٟتديث دليل على كجوب تبل-ُ

 ) بلغوا عٍت كلو آية ( . كقد قاؿ 
 ٝتع مقاليت فوعاىا فرب مبلغ أكعى من سامع ( . ءان ) نضر اهلل امر  كقاؿ 

 بقولو ) ليبلغ الشاىد الغائب ( . فضل أيب شرٍيح التباعو أمر النيب  -ُ
 على ا١تخالف أف يكوف بالدليل الشرعي . لئلنكارو ينبغي أن-ِ
 أف الصحابة كانوا يعملوف بالعلم .-ّ
حسن التلطف ُب ٥تاطبػة السلطاف ليكوف أدعى لقبو٢تم النصيحة ، كأف السلطاف ال ٮتاطب  ( فيو قولو ) ائذف ٕب أيها األمَت-ْ

 إال بعد استئذانو كال سيما إذا كاف ُب أمر يعًتض بو عليو .
عتو أذنام ( فيو إشارة إٔب بياف حفظو لو من ٚتيع الوجوه ، فقولو ) ٝتعتو ( أم ٛتلتو عنو بغَت كاسطػة ، كذكر قولو ) ٝت-ٓ

األذنُت للتأكيػد ، كقولو ) ككعاه قليب ( ٖتقيق لفهمو كتثبتػو ، كقولو ) كأبصرتو عينام ( زيادة ُب ٖتقيق ذلك كأف ٝتاعو منو ليس 
 ا١تشاىدة .اعتمادان على الصوت فقط بل مع 

قولو ) إنو ٛتد اهلل كأثٌت عليو ( دليل على أنو يستحب للخطيب أف يبدأ ٚتيع خطبو ْتمد اهلل ، سواء كانت خطبة استسقاء -ٔ
 أك عيد أك غَت٫تا .

 ُت األحكػاـ .ياستحباب الثناء على اهلل بُت يدم تعليم العلم كتب-ٕ
. كقولو ) مكة ( ا١تراد ّٔا ا١تسجد اٟتراـ كما جاكره من البيوت إٔب  قولو ) إف اهلل حـر مكة ( أم حكم بتحرٯتها كقضاه-ٖ

 .، فما قصدىا جبار إال قصمو اهلل حدكد اٟتـر ، كيقاؿ ٢تا ) بكة ( ألهنا تبك رقاب اٞتبابرة 
قولو ) كٓب ٭ترمها الناس ( قيل : ا١تراد أف ٖترٯتها ثابت بالشرع ال مدخل للعقل فيو ، أك أف ا١تراد إهنا من ٤ترمات اهلل  -ِْ

، فيجب امتثاؿ ذلك ، كليس من ٤ترمات الناس يعٍت ُب اٞتاىلية كما حرموا أشياء من عند أنفسهم فبل يسوغ االجتهاد ُب تركو 
 . رة من أكؿ ا٠تلق كليس ٦تا اختصت بو شريعة النيب كقيل : معناه أف حرمتها مستم

، ٨تو قولو تعأب الذم أراه أنو من خطاب التهييج( قاؿ ابن دقيق العيد: يؤمن باهلل كاليـو اآلخر المرئفبل ٭تل )قولو  -ِٓ
يـو اآلخػر بل ينافيو ، فهذا ىو فا١تعٌت أف استحبلؿ ىذا ا١تنهي عنو ال يليق ٔتن يؤمن باهلل كال (على اهلل فتوكلوا إف كنتم مؤمنُتك )

 ا١تقتضي لذكر ىذا الوصف .
 . أف يسفك ّٔا دمان ( فيو دليل على ٖترٙب سفك الدماء ٔتكة ..قولو ) ال ٭تل . -ِٔ

عريب كلفظو : كقد ذىب ٚتهور العلماء إٔب أف من أصاب حدان داخل اٟتـر أقيم اٟتد عليو ، نقل ذلك القرطيب عن ابن ال
 بقتل ابن خطل كىو متعلق بأستار الكعبة . ء على أف اٟتدكد تقاـ ُب اٟتـر ، كقد أمر النيب كاٞتمهور من العلما
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 كاختلف العلماء فيمن قتل رجالن ثم فر ىاربان إلى الحـر على قولين :
 : ال يقتل باٟتـر حىت ٮترج من اٟتل باختياره ، لكن ال ٬تالس كال يكلم ، كيوعظ كيذكر حىت ٮترج . القوؿ األكؿ

 كىذا مذىب أيب حنيفة .
 : أنو يقاـ ّٔا اٟتد مطلقان . القوؿ الثاني

 . : كىذا مذىب مالك كالشافعي قاؿ ابن حجر
 . )ككتبنا عليهم فيها أف النفس بالنفس  )لعمـو النصوص اليت تدؿ على أف القاتل بغَت حق يقتل . قاؿ تعأب 

 . ( فأخرب أف النفس تقتل بالنفس دكف تفصيل ..نفس بالنفس .مسلم إال بإحدل ثبلث : ال امرئ: ) ال ٭تل دـ  كقولو 
 كألف العاصي ىتك حرمة نفسو فأبطل ما جعل اهلل لو من األمن .

 الصحيح . كىذا القوؿ ىو
 كالشجر لو حالتاف :قولو ) كال يعضد ّٔا شجرة ( دليل على ٖترٙب قطع شجر مكة ،  -ِٕ

 : أف يكوف نابتان ُب اٟتـر من أصلو . الحالة األكلى
 كىو اإلذخر كما سيأٌب . فهذا ال ٬توز قطعو كال قلعو إال ما استثناه النيب 

 : أف يكوف الشجر قد أنبتو اآلدمي بفعلو . الحالة الثانية
 فهذا ٬توز قطعو كىو مذىب ٚتهور العلماء .

 كاختلف ىل في قطع شجر مكة جزاء أـ ال على قولين :
 : فيو اٞتزاء . وؿ األكؿالق

 لوركده عن بعض السلف .
 : ال جزاء فيو . القوؿ الثاني

 كىذا مذىب مالك كابن ا١تنذر .
 ، لكنو آٍب ببل شك . الصحيحكىذا ىو 

( كىذه الساعة ما بُت طلوع الشمس  فإف ترخص أحد بقتاؿ رسوؿ اهلل ... كإنما أذف لرسولو ساعة من نهارقولو )  -ِٖ
 ما جاء ُب مسند اإلماـ أٛتد .كصبلة العصر ، ك

 ( الشاىد اٟتاضر ، أم ليبلغ من حضر كٝتع من ٓب ٭تضر . ليبلغ الشاىد الغائبقولو )  -ِٗ
:  ال كرامة للطيم الشيطاف  قاؿ ابن حـز(  أنا أعلم بذلك منك يا شريح ، إف الحـر ال يعيذ عاصيان عمرك )  قوؿ -َّ

 . يكوف أعلم من صاحب رسوؿ اهلل 
: كقد أغرب ابن بطاؿ فزعم أف سكوت أيب شرٍيح عن جواب عمرك بن سعيد داؿ على أنو رجع إليو ُب التفصيل  قاؿ ابن حجر

ا١تذكور ، كيعكر عليو ما كقع ُب ركاية أٛتد أنو قاؿ ُب آخره ) قاؿ أبو شريح : فقلت لعمرك : قد كنتي شاىدان ككنتى غائبان ، 
تك ( فهذا يشعر بأنو ٓب يوافقو ، كإ٪تا ترؾ مشاققتو لعجزه عنو ١تا كاف فيو من قوة كقد أمرنا أف يبلغ شاىدنا غائبنا ، كقد بلغ

 .الشوكة 
 بياف شرؼ مكة حرسها اهلل . -ُّ

 جواز إخبار اإلنساف عن نفسو ٔتا يقتضي ثقتو كضبطو ١تا ٝتعو ك٨تو ذلك . -ِّ
 إنكار العآب على اٟتاكم ما يغَته من أمر الدين كا١توعظة بلطف كتدرج . -ّّ



 176 

 ار باإلنكار على اللساف إذا ٓب يستطع باليد .االقتص -ّْ

 قوؿ اٟتق عند األمراء كغَتىم . -ّٓ
 جواز آّادلة ُب األمور الدينية . -ّٔ

ـه   -ٍحًسبيوي قىاؿى كىأىٍعرىاضىكيمٍ قىاؿى ميحىمَّده كىأى -ًدمىاءىكيٍم كىأىٍموىالىكيٍم  فىًإفَّ )قىاؿى   يُّ عىٍن أىًبى بىٍكرىةى ذيًكرى النَّبً  -َُٓ عىلىٍيكيٍم حىرىا
ا فً  ا ، أىالى لًييبػىلًّْغ الشَّاًىدي ًمٍنكيمي اٍلغىاًئبى  يكىحيٍرمىًة يػىٍوًمكيٍم ىىذى كىافى   كىكىافى ميحىمَّده يػىقيوؿي صىدىؽى رىسيوؿي اللًَّو « . شىٍهرًكيٍم ىىذى

 مىرَّتػىٍيًن .( أىالى ىىٍل بػىلٍَّغتي » ذىًلكى 
 [ . ُٕٗٔ :] ـ 

---------- 
 ديث دليل على تبليغ العلم ١تن ٓب ٭تضر .اٟت -ُ

 ( . ٕٔكقد تقدمت فوائد اٟتديث عند حديث ) 
  يّْ باب ًإٍثًم مىٍن كىذىبى عىلىى النَّبً  -ّٖ

 ( .الى تىٍكًذبيوا عىلىىَّ ، فىًإنَّوي مىٍن كىذىبى عىلىىَّ فػىٍليىًلًج النَّارى )   يُّ قىاؿى النَّبً  قاؿ .عىًلي  عن  -َُٔ
كىمىا ييحىدّْثي فيالىفه كىفيالىفه .   الى أىٍسمىعيكى تيحىدّْثي عىٍن رىسيوًؿ اللًَّو  يًإنّْ  :قػيٍلتي ًللزُّبػىٍيرً  :عىٍن  عىٍبًد اللًَّو ٍبًن الزُّبػىٍيًر قىاؿى  -َُٕ

 ( .ٍأ مىٍقعىدىهي ًمنى النَّاًر مىٍن كىذىبى عىلىىَّ فػىٍليىتىبػىوَّ ) لىٍم أيفىارًٍقوي كىلىًكٍن سىًمٍعتيوي يػىقيوؿي  يقىاؿى أىمىا ًإنّْ 
ًثيران أىفَّ النَّبً  يًإنَّوي لىيىٍمنػىعينً قاؿ ) أىنىس  عن -َُٖ مىٍن تػىعىمَّدى عىلىىَّ كىًذبان فػىٍليىتىبػىوٍَّأ مىٍقعىدىهي ًمنى  :قىاؿ   يَّ أىٍف أيحىدّْثىكيٍم حىًديثان كى
 ( .النَّاًر 
 ( .مىٍن يػىقيٍل عىلىىَّ مىا لىٍم أىقيٍل فػىٍليىتىبػىوٍَّأ مىٍقعىدىهي ًمنى النَّاًر ) يػىقيوؿي   يَّ عىٍن سىلىمىةى قىاؿى سىًمٍعتي النَّبً  -َُٗ
يىتً  يتىسىمٍَّوا بًاٍسمً ) قىاؿى   يّْ عىٍن أىًبى ىيرىيٍػرىةى عىًن النَّبً  -َُُ ، فىًإفَّ  ياٍلمىنىاـً فػىقىٍد رىآنً  يفً  ي، كىمىٍن رىآنً  يكىالى تىٍكتػىنيوا ًبكينػٍ

 ( .، كىمىٍن كىذىبى عىلىىَّ ميتػىعىمّْدان فػىٍليىتىبػىوٍَّأ مىٍقعىدىهي ًمنى النَّاًر  يصيورىتً  يٍيطىافى الى يػىتىمىثَّلي فً الشَّ 
 [ . ُِّْ :] ـ 

--------- 
 ( أم : فليتخذ لنفسو منزالن ، يقاؿ تبوأ الرجل ا١تكاف إذا اٗتذه سكنان . فػىٍليىتىبػىوٍَّأ مىٍقعىدىهي ) 

 .ابن العواـ ، صحايب جليل ، أحد العشرة ا١تبشرين باٞتنة (   : ) الزبير

ان عداءن يسبق ا٠تيل ، مات ستة بفتح السُت كالبلـ ، ابن األكوع األسلمي ، شهد بيعة الرضواف ، ككاف شجاعان رامي(  سلمة) 
 ( ىػ .ْٕ)
 ، كأف ذلك من الكبائر . ىذه األحاديث فيها ٖترٙب الكذب على النيب  -ُ
 دخوؿ النار . أسبابمن  ألنونو من الكبائر أ

 كالكذب على غَته من كجهُت : كالفرؽ بُت الكذب على الرسوؿ 
 .] كاٞتمهور على أنو ال يكفر [ أف الكذب عليو يكفر متعمده عند بعض أىل العلم ، كىو الشيخ أبو ٤تمد اٞتويٍت  أحدىما :

بُت الكذب عليو كبُت الكذب على غَته ُب  أف الكذب عليو كبَتة كالكذب على غَته صغَتة فافًتقا ، كقد فرؽ النيب  ثانيان :
 حديث ا١تغَتة حيث يقوؿ ) إف كذبان علٌي ليس ككذب على أحد ( .

، أك دعا على فاعل ذلك أم :  ىو أمر ٔتعٌت ا٠ترب أك ٔتعٌت التهديد ، أك ٔتعٌت التهكمفليتبوأ مقعده من النار (  ) قولو  -ِ
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: ٭تتمل أف يكوف األمر على حقيقتو ، كا١تعٌت من كذب فليأمر نفسو بالتبوء كيلـز عليو كذا ، كقاؿ الكرماني بوأه اهلل ذلك ، 
 ( .د بإسناد صحيح عن ابن عمر بلفظ )بٍت لو بيت ُب النارقاؿ : كأك٢تا أكالىا ، فقد ركاه أٛت

 : كتعمد الكذب لو أسباب:  قاؿ ابن تيمية -ّ
   ( . رًهى اٍلكىاًفريكفى ػأىف ييًتمَّ نيورىهي كىلىٍو كى  الٌلوي ًإالَّ  كيأىب )   ة كاإلٟتاد ُب دين اهللػالزندق :  دىاػأح  

 .  طػكالوسائ وؿ كالفركعػنصرة ا١تذاىب كاألىواء، كىو كثَت ُب األص  : كثانيها 
 .  واز ذلكػالًتغيب كالًتىيب ١تن يظن ج  : هاػكثالث 
 .  وية ٞتمع اٟتطاـػراض الدنيػاألغ  :  هاػكرابع 
 .                        ة باٟتديث الغريبػحب الرياس  :  كخامسها 
 الرد على الكرامية . -ْ
 الرد على ا١ترجئة . -ٓ
 ْتديث قبل التأكد من صحتو .  ٖتدث عن النيب  أال األصل أف -ٔ
 اٟتذر من القوؿ على اهلل بغَت علم ، كمن أعظم الكذب الكذب على اهلل . -ٕ

قاؿ تعأب ) كال تقولوا ١تا تصف ألسنتكم الكذب ىذا حبلؿ كىذا حراـ لتفًتكا على اهلل الكذب إف الذين يفًتكف على اهلل 
 الكذب ال يفلحوف ( .

 . ٍب الكذب على الرسوؿ 
 ) من كذب علي متعمدان فليتبوأ مقعده من النار ( متفق عليو . اؿ ق

 كمن أعظم الكذب : الكذب ليضحك الناس .
 ) كيل للذم ٭تدث فيكذب ليضحك الناس كيل لو كيل لو ( . قاؿ 

  ٤تمد . جواز التسمي باسم النيب  -ٖ
يىيًت  يتىسىمٍَّوا بًاٝتًٍ )  قولو  -ٗ أنو هنى عن كينية إال الكنية بأيب القاسم  : كٓب يثبت عنو  قاؿ ابن القيم(  كىالى تىٍكتػىنيوا ًبكينػٍ

 أنو قاؿ ) تسموا باٝتي كال تكنٌػٍوا بكينييت ( فاختلف الناس ُب ذلك على أربعة أقواؿ : فصح عنو 

 . كبعد ٦تاتوهنا بو ، كسواء ٤تياه أنو ال ٬توز التكٍت بكنيتو مطلقان ، سواء أفردىا عن اٝتو أك قر أحدىا : 
 كعمدهتم ىذا اٟتديث الصحيح كإطبلقو .

 ذا أفرد أحد٫تا عن اآلخر فبل بأس .ا ىو عن اٞتمع بُت اٝتو ككنيتو ، فإأف النهي إ٪ت القوؿ الثاني :
 ركاه أبو داكد ( باٝتي بكنييت فبل يتسمَّ  نَّ بكنييت، كمن تكنَّ من تسمى باٝتي فبل يتك) : قاؿ بر قاؿٟتديث جا

 : فهذا مقيّْد مفسر ١تا ُب الصحيحُت من هنيو عن التكٍت بكنيتو .قالوا 
 قالوا : كألف ُب اٞتمع بينهما مشاركة ُب االختصاص باالسم كالكنية ، فإذا أفرد أحد٫تا عن اآلخر زاؿ االختصاص .

 : جواز اٞتمع بينهما . القوؿ الثالث
 كىو ا١تنقوؿ عن مالك .

أبو داكد كالًتمذم من حديث ٤تمد بن اٟتنفية عن علي قاؿ ) قلت يا رسوؿ اهلل ! إٍف كلد كاحتج أصحاب ىذا القوؿ ٔتا ركاه 
 ٕب كلده من بعًدؾ أيٝتّْيو باٝتك كأكنيو بكنيًتك ؟ قاؿ : نعم ( .

 قالوا : كأحاديث ا١تنع منسوخة ّٔذا اٟتديث .
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 كىو جائز بعد كفاتو . إف التكٍت بأيب القاسم كاف ٦تنوعان منو ُب حياة النيب  القوؿ الرابع :
، ادل رجل بالبقيع : يا أبا القاسم، فإنو قد ثبت ُب الصحيح من حديث أنس قاؿ : نبب النهي إ٪تا كاف ٥تتصان ْتياتوقالوا : كس

تكٌنوا : تسمٍوا باٝتي كال  فقاؿ : يا رسوؿ اهلل ! إ٘ب ٓب أٍعًنك ، إ٪تا دعوت فبلنان ، فقاؿ رسوؿ اهلل  فالتفت إليو رسوؿ اهلل 
 بكنييت ( .

  .لو ُب حياتو  من بعدؾ كلد ، كٓب يسألو عمن يولدقالوا : كحديث علي فيو إشارة إٔب ذلك بقولو : إف كلدى ٕب 
 قاؿ النوكم اختلف ُب التكٍت بأيب القاسم على ثبلثة مذاىب : كقاؿ الحافظ في الفتح : 
 ذلك عن الشافعي .٤تمدان أـ ال، ثبت  ا١تنع مطلقان سواء كاف اٝتو األكؿ : 
 ، ٍب ذكر الثالث . اٞتواز مطلقان، كٮتتص النهي ْتياتو  كالثاني : 

(، كىذا عند  تسموا باٝتي كال تكتنوا بكنييت أنو قاؿ: ) الصواب ُب ىذا كالثابت عن النيب  قاؿ الشيخ ابن باز رحمو اهلل :
ا١تدعو  يظن أنو ىو يسمع  الناس أك قد رٔتا التفت إذا كاف نودم أبا القاسم قد يشتبو على ، ألنو إذا العلماء ُب حياتو 

ابنو ٤تمدان ُب  ُب حياة النيب  الصديق  ، كقد ٝتىكا١تدعو غَته ، أما التسمي باٝتو فبل حرج فيو ُب حياتو كبعد كفاتو 
حرج فيو، كإ٪تا هنى عن   باٝتو ال، فالتسمي بن مسلمة كٓب يغَته النيب  ٝتاه ٤تمدان، ككاف ُب الصحابة ٤تمد حجة الوداع

 . إذف للناس ألف احملذكر زاؿ ١تا توُب  لعلي، كاإلذف لعلي القاسم، ٍب أذف فيها بعد كفاتو  كنيتو أيب
، قاؿ النوكم فيو النيب  رأل( فيو فضل من صيورىٌب  ، فىًإفَّ الشٍَّيطىافى الى يػىتىمىثَّلي ُب اٍلمىنىاـً فػىقىٍد رىآ٘ب  ًُب  كىمىٍن رىآ٘ب ) قولو   -َُ

 أقواؿ :
 .ا١تراد ّٔا أىل عصره ، كمعناه من رآه ُب النـو كٓب يكن ىاجر يوفقو اهلل تعأب للهجرة كركيتو عيانان  أحدىا :
 معناه أنو يرل تصديق تلك الرؤيا ُب اليقظة ُب الدار اآلخرة . كالثاني :

 . يراه ُب اآلخرة رؤية خاصتو ُب القرب منو كحصوؿ شفاعتو ك٨تو ذلك كالثالث :
  خص بعض العلماء قولو  من رآ٘ب ُب ا١تناـ ( بأنو يراه على صفتو اليت خلقو اهلل عز كجل عليها ، كقد علق البخارم (

 نسبة ذلك إٔب ابن سَتين تعليقان ٣تزكمان بو فقاؿ : قاؿ ابن سَتين إذا رآه ُب صورتو .
قاؿ : صف ٕب الذم رأيتو ، فإف كصف لو صفة ال  : كاف ٤تمد بن سَتين إذا قص عليو رجل أنو رأل النيب  قاؿ الحافظ

يعرفها قاؿ : ٓب تره ، ككجدت لو ما يؤيده ، فأخرج اٟتاكم من طريق عاصم بن كليب ، حدثٍت أيب قاؿ : قلت البن عباس : 
 قاؿ : ذكرت اٟتسن بن علي فشبهتو بو ، قاؿ : قد رأيتو ، كسنده حسن .ُب ا١تناـ ، قاؿ : صفو ٕب ،  رأيت النيب 

 باب كتابة العلم -ّٗ
فىةى قىاؿى -ُُُ يػٍ ا قػيٍلتي ًلعىًلى  ىىٍل ًعٍندىكيٍم ًكتىابه قىاؿى الى ، ًإالَّ ًكتىابي اللًَّو ، أىٍك فػىٍهمه أيٍعًطيىوي رىجيله ميٍسًلمه ، أىٍك مى ) عىٍن أىًبى جيحى

 ( .ىىًذًه الصًَّحيفىًة قىاؿى اٍلعىٍقلي ، كىفىكىاؾي األىًسيًر ، كىالى يػيٍقتىلي ميٍسًلمه ًبكىاًفرو  يالصًَّحيفىًة . قىاؿى قػيٍلتي فىمىا فً  ىىًذهً  يفً 
---------- 

 ( . ْٕ، كصحب عليان ، مات سنة ) ئي ، الصحايب ا١تشهور ، كيقاؿ لو: كىب ا٠تَتكىب بن عبد اهلل السُّوا(  أبو جحيفة) 
حيفة : كإ٪تا سألو أبو جرادتو مع بقية أىل البيت، أك للتعظيم، قاؿ العلماء: إما إلا٠تطاب لعلي، كساقو باٞتمع ( ىل عندكم) 

، ٓب ّٔا ، خصهم النيب ة كانوا يزعموف أف عند أىل البيت، ال سيما عليان أشياء من الوحي، ألف ٚتاعة من الشيععن ذلك
 ، كاألشًت النخعي ، كحديثهما ُب سنن النسائي .ىذه ا١تسألة أيضان قيس بن عيبىادأؿ عليان عن ييطلع غَتىم عليها . كقد س

 .أم شيء مكتوب ، كإال فبل شك أنو كاف عنده أكثر ٦تا ذيكر (  شيء من الوحي  غير القرآف) 
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 ال شيء عندنا .: أم  (ال ) 
 شقها كأخرج منها النبات .: أم  (فلق الحبة ) 
 بفتح الباء كالراء خلق . النىسىمىة : ىي النفس . كل دابة فيها ركح فهي نسمة . (كبرأ ) 
ليس عندنا شيء إال فهم ، كالفهم : ىو جودة الذىن كاستعداده لبلستنباط . كجاء ُب ركاية ) ما عندنا إال ما ُب  ( إال فهم) 

هلل رجبلن فهمان ُب كتابو ، فهو يقدر على االستنباط ، كقد القرآف ، إال فهمان ييعطىى رجله ُب كتاب ( كا١تعٌت : لكن إف أعطى ا
ركل أٛتد بإسناد حسن من طريق طارؽ بن شهاب . قاؿ ) شهدت عليان على ا١تنرب كىو يقوؿ : كاهلل ما عندنا كتاب نقرأه 

 عليكم ، إال كتاب اهلل ، كىذه الصحيفة ( .
ىذه ( كانت ُب قراب سيفو : القراب : بكسر القاء ىو كعاء يوضع بو كما ُب ىذه الورقة . ) ك : أم  ( كما في ىذه الصحيفة) 

 السيف كٜتائلو ، فقد جاء عند النسائي ) فأخرج كتابان من قراب سيفو ( .
 ىي الدية ، كا١تراد أحكامها كمقاديرىا كأصنافها .(  العقل) 

 كيربطوهنا بالعقاؿ ُب فناء أكلياء ا١تقتوؿ . اإلبلكىي  ؛ٝتيت عقبلن : ألف أكلياء القاتل كانوا يأتوف بالدية
 فيها مل يتعلق بإطبلقو كٗتليصو من األسر كاٟتث على ىذا .( أم : ك  فكاؾ األسير) 

، من طريق يزيد التميمي عن علي قاؿ: ما عندنا شيء نقرأه إال كتاب اهلل ، كىذه قاؿ ُب الفتح: ككقع للبخارم كمسلم فائدة:
، ٓب يعم بو بشيء اٟتديث ، ك١تسلم عن أيب الطفيل عن علي : ما خصنا رسوؿ اهلل  ا١تدينة حـر ...، فإذا فيها : الصحيفة

. اٟتديث ، كللنسائي من هلل ..: لعن اهلل من ذبح لغَت اي ىذا، كأخرج صحيفة مكتوبة فيها، إال ما ُب قراب سيفلناس كافةا
. ،اٟتديث ، كألٛتد من طريق طارؽ دماؤىم ، يسعى بذمتهم أدناىم .. يق األشًت كغَته عن علي : فإذا فيها ا١تؤمنوف تكافأطر 

بن شهاب : فيها فرائض الصدقة ، كاٞتمع بُت ىذه األحاديث ، أف الصحيفة كانت كاحدة ، ككاف ٚتيع ذلك مكتوبان فيها ، 
 فنقل كل كاحد من الركاة عنو ما حفظو .

 خص عليان بعلم أشياء ال يعلمها غَته من الصحابة . إبطاؿ ما تزعمو الشيعة من أف النيب اٟتديث دليل على  -ُ
 [ باٟتديث الذم بعده إف شاء اهللكسيأٌب ]بل على جوازه كاستحبابو. جواز كتابة العلم ، اٟتديث دليل على  -ِ

 أف ا١تسلم إذا قتل كافران فإنو ال يقتل كىذا اٟتق .اٟتديث دليل على  -ّ
 خبلؼ ُب ىذه ا١تسألة : كقد كقع

 : ال ٬تب القصاص على مسلم بقتل كافر ] أم كافر كاف [ . القوؿ األكؿ
 كىذا مذىب أكثر العلماء .

 ٟتديث الباب .
 ديث ) ال يقتل مسلم بكافر ( ركاه أبو داكد .كٟت

 : يقتل ا١تسلم بالذمي خاصة . القوؿ الثاني
 كىذا مذىب أيب حنيفة .

 ( . أىفَّ النػٍَّفسى بًالنػٍَّفسً كاستدلوا بالعمومات )
 أقاد مسلمان بذمي ، كقاؿ ) أنا أحق من كَب بذمتو ( كىو حديث ضعيف ال يصح . كْتديث ) أف النيب 

 عهده . ال ٬توز قتل ا١تعاىد ُب مدة  -ْ
 كجوب العمل على فكاؾ األسَت ا١تسلم . -ٓ
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 ٟتديث الباب .
 ركاه البخارم  . (ا٘ب، كأطعموا اٞتائع، كعودكا ا١تريض) فكوا الع : قاؿ رسوؿ اهلل كٟتديث أيب موسى قاؿ

 العا٘ب : األسَت .
 كجوب الدية . -ٔ
 جواز اٟتلف من غَت استحبلؼ . -ٕ
 اٟتلف ُب األمور الكبَتة لتأكيدىا . -ٖ
 فضل علي بن أيب طالب . -ٗ
 . فضل الفهم لكتاب اهلل كسنة رسولو  -َُ

كاٟتبلكة كا٢تدل،  فيو من الفهم ، بعقلو ، كتدبره بقلبو ، كجد كمن أصغى إٔب كبلـ اهلل ككبلـ رسولو :  قاؿ ابن تيمية
                                                 كال نثران . ،نظمان  ، الما ال ٬تده ُب شيء من الكبلـ ، كا١تنفعةكالربكة ،كشفاء القلوب

 عظم حرمة ا١تسلم . -ُُ
 سؤاؿ عما استشكل للتأكد . -ُِ
 ٓب يوص . أف النيب  -ُّ

هيٍم قػىتػىليوهي ، فىأيٍخًبرى ًبذىًلكى النَّبً  يأىفَّ خيزىاعىةى قػىتػىليوا رىجيالن ًمٍن بىنً ) عىٍن أىًبى ىيرىيٍػرىةى -ُُِ ـى فػىٍتًح مىكَّةى ًبقىًتيلو ًمنػٍ   يُّ لىٍيثو عىا
كىسىلَّطى عىلىٍيًهٍم رىسيوؿى اللًَّو  -اٍلًفيلى شىكَّ أىبيو عىٍبًد اللًَّو أىًك  -ًإفَّ اللَّوى حىبىسى عىٍن مىكَّةى اٍلقىٍتلى »اًحلىتىوي ، فىخىطىبى فػىقىاؿى فػىرىًكبى رى 
  ًًإنػَّهىا لىٍم تىًحلَّ ألىحىدو قػىٍبل ًإنػَّهىا حىلٍَّت لً  يكىاٍلميٍؤًمًنينى ، أىالى كى ًإنػَّهىا سىاعىةن ًمٍن نػىهىارو  ي، كىالى تىًحلُّ ألىحىدو بػىٍعًدل أىالى كى ، أىالى كى

ـه  ىىًذهً  يسىاعىتً  ٍيًر النَّظىرىٍيًن هىا ، كىالى يػيٍعضىدي شىجىريىىا، الى ييٍختػىلىى شىوٍكي حىرىا ، كىالى تػيٍلتػىقىطي سىاًقطىتػيهىا ًإالَّ ًلميٍنًشدو ، فىمىٍن قيًتلى فػىهيوى ًبخى
اٍكتيبيوا ألىًبى » ًن فػىقىاؿى اٍكتيٍب ًلى يىا رىسيوؿى اللًَّو . فػىقىاؿى فىجىاءى رىجيله ًمٍن أىٍىًل اٍليىمى « . أىٍف يػيقىادى أىٍىلي اٍلقىًتيلً  ًإمَّا أىٍف يػيٍعقىلى ، كىًإمَّا

ًإالَّ اإًلٍذًخرى ، »   يُّ بػيييوتًنىا كىقػيبيورًنىا . فػىقىاؿى النَّبً  يفػىقىاؿى رىجيله ًمٍن قػيرىٍيشو ًإالَّ اإًلٍذًخرى يىا رىسيوؿى اللًَّو ، فىًإنَّا نىٍجعىليوي فً « . فيالىفو 
 « .ٍذًخرى ًإالَّ اإلً 

 [ . ُّٓٓ :] ـ 
----------- 

 . ه ٖأم عاـ ) فتح مكة ( 
 . االنبعاثأم منعو من ) حبس الفيل ( 

 أم ما أحل اهلل ألحد من األنبياء كأ٦تهم أف يدخل مكة بقتاؿ أبدان ألف مكة معظمة .) كإنها لم تحل ألحد قبلي ( 
 اللحظة من الزمن ، كا١تراد فتح مكة .ا١تراد بالساعة ) كإنما أحلت لي ساعة من نهار ( 

 . عن موضعو فإف نفره عصى تلف أكالن : ٭تـر التنفَت كىو اإلزعاج  ) فال ينفر صيدىا ( قاؿ النوكم
 . باألكٔبيستفاد من النهي عن التنفَت ٖترٙب اإلتبلؼ قاؿ العلماء :     

 القطع . االختبلءبكُب ركاية : ) كال ٮتتلى خبلىا ( ا١تراد ) كال يختلى شوكها ( 
 . حنبت معركؼ عند أىل مكة ، طيب الري:  ) اإلذخر ( قاؿ في الفتح

لونو بدالن ، كيستعمبو ا٠تلل بُت اللبنات ُب القبور ، كيسدكفمكة يسقفوف بو البيوت بُت ا٠تشب : كأىلقاؿ الحافظ ابن حجر
 .( كىو بفتح القاؼ أم اٟتداد من اٟتلفاء ُب الوقود، ك٢تذا قاؿ العباس )فإنو لقٍينهم
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 اٟتديث دليل على مشركعية كتابة العلم لقولو ) اكتبوا أليب شاه ( . -ُ
 ) كلن ٖتل ألحد بعدم ( . ٖترٙب القتاؿ ُب مكة لقولو اٟتديث دليل على  -ِ

 م ( .تلوىػفاق مم فيو فإف قاتلوكوككال تقاتلوىم عند ا١تسجد اٟتراـ حىت يقاتللكن إذا قوتل اإلنساف فلو أف يقاتل ، لقولو تعأب ) 
 اٟتديث دليل على ٖترٙب قطع شجر مكة .-ّ

 ع .أٚتع أىل العلم على ٖترٙب قطع شجر اٟتـر ، كإباحة أخذ األذخر كما أنبتو اآلدمي من البقوؿ كالزرك قاؿ في المغني : 
 كاختلفوا في الشجر الذم أنبتو اآلدمي :

 كاألكؿ أصح .الشافعية إٔب ا١تنع ، كرجحو ابن قدامة ،فاٞتمهور على اٞتواز ، كذىب 
 اٟتديث دليل على ٖترٙب تنفَت الصيد ُب مكة كقتلو من باب أكٔب .-ْ

 اٟتديث دليل على ٖترٙب سفك الدماء ُب مكة ، كاختلفوا ُب إقامة اٟتدكد ُب مكة :-ٓ
 ٭تـر كيضيق عليو حىت ٮترج .فقيل : 

 ان ( .كمن دخلو كاف آمنلقولو تعأب ) 
 ٬توز .كقيل : 

 كىذا مذىب مالك كالشافعي .
 لعمـو النصوص الدالة على استيفاء اٟتدكد بالقصاص ُب كل زماف كمكاف .

 الصحيح . أمر بقتل ابن خطل كىو متعلق بأستار الكعبة ، كىذا القوؿ ىو كالنيب 
 اٟتديث دليل على أف لقطة اٟتـر ال ٘تلك بالتعريف .-ٔ
  .ا للتملك بعد اإلنشاد فهذا حراـ، فمن أخذى ١تن يريد أف ينشدىا على الدكاـأف لقطة اٟتـر ال ٖتل إال اٟتديث دليل على-ٕ

 فلقطة الحـر لها ثالث أحواؿ :
 أف يأخذىا للتملك من اآلف ، فهذا حراـ . -أ 

 أف يأخذىا للتملك بعد اإلنشاد ، فهذا حراـ . -ب 

 أف يأخذىا لئلنشاد ، فهذا حبلؿ . -ج 

 ـر فيجوز أف يتملكها بعد اإلنشاد الشرعي .أما لقطة غَت اٟت

 أف من قتل لو قتيل عمدان فهو ٥تَت بُت القصاص أك أخذ الدية . -ٖ

 يستثٌت من شجر اٟتـر كنباتو اإلذخر ، ٟتاجة اٟتـر إليو . -ٗ

 فائدة : لو دخل إنساف بصيد من خارج اٟتـر فهل ٭تـر أـ ال ؟
 قات كىو ٓب ٭تـر ، ٍب دخل بو إٔب مكة .يعٍت لو أف إنسانان صاد غزاالن من ا١تي

 ا١تذىب يرل أنو ٬تب أف يطلقو ، كلكن الصحيح أنو ال ٬تب أف يطلقو كيكوف ملكان لو ، ألنو ليس من صيد اٟتـر .
 جواز مراجعة العآب ُب ا١تصاّب الشرعية . -َُ
 . عظيم منزلة العباس عند النيب  -ُُ

 ـ .ا٢تا األمرا٠تطبة ُب  -ُِ

 التحليل كالتحرٙب إٔب اهلل . أف -ُّ

 ة .جواز النسخ ُب الشريع -ُْ
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 ه .حرص الصحابة على العلم كتقييد -ُٓ

 د .العم بياف حكم قتل -ُٔ

 رفع اٟترج . من أصوؿ الشريعة -ُٕ

 : لبلستثناءُب الكبلـ ، لكن البد من شركط  االستثناء( فيو دليل على جواز  قولو ) إال اإلذخر

 : التلفظ . األكؿ
عن ابن ا١تنذر على أف شرط اٟتكم باالستثناء أف يتلفظ ا١تستثٌت  –كما حكاه ابن حجر ُب الفتح   –فقد اتفق العلماء 

 بو كأنو ال يكفي القصد إليو بغَت لفظ .
 : أف يتصل بيمينو حقيقة أك حكمان . الثاني

 . فيقوؿ مثبلن : كاهلل ال أكلم فبلنان اليـو إف شاء اهلل ، ىذا اتصاؿ حقيقي
ساعة كىو يعاطس ، فلما ىدأ قاؿ : إف شاء اهلل ،  ىذا الثوب ، فأخذه عطاس كجلس ربع فإف قاؿ : كاهلل ال ألبس

 . فهذا متصل حكمان ، ألنو منعو مانع من اتصاؿ الكبلـ
اؿ خطب كذكر حرمة مكة .. ٍب ق كأيضان ال يشًتط االتصاؿ إذا كاف الكبلـ كاحدان ٟتديث الباب ، حيث أف النيب 

 العباس بعد ذلك : إال اإلذخر يا رسوؿ اهلل ، فقاؿ : إال اإلذخر ، كىذا بعد كبلـ منفصل عن األكؿ .
أىحىده أىٍكثػىرى حىًديثان عىٍنوي ًمنّْى ، ًإالَّ مىا كىافى ًمٍن عىٍبًد اللًَّو ٍبًن عىٍمروك فىًإنَّوي    يّْ مىا ًمٍن أىٍصحىاًب النَّبً  قاؿ )ىيرىيٍػرىةى عن أبي -ُُّ

 ب ( .كىافى يىٍكتيبي كىالى أىٍكتي 
---------- 

 ( حديثان . ّْٕٓ)  فقد ركل ) أكثر حديثان مني ( 
 اٟتديث دليل على  كتابة اٟتديث كتقييده . -ُ

 كتابة اٟتديث :  كقد جاءت نصوص كثَتة ُب
 ) اكتبوا أليب شاه ( يعٍت ا٠تطبة كما سبق ُب اٟتديث السابق . قاؿ -أ

 كحديث الباب .-ب
ا كالغضب، قاؿ : ػكعن عبد اهلل بن عمرك قاؿ ) قلت يا رسوؿ اهلل ! أكتب كل ما اٝتع منك ؟ قاؿ : نعم، قلت : ُب الرض-ج

 داكد .نعم ، فإ٘ب ال أقوؿ ُب ذلك إال حقان ( ركاه أبو 
 كُب حديث آخر قاؿ لو ) اكتب ، فوالذم نفسي بيده ما ٮترج منو إال حق ( .

 . ( .ث علي  السابق ) ىل عندكم شيء ..كٟتدي-د
 كتاب الصدقات كالديات كالفرائض كالسنن .  ككتب رسوؿ اهلل -ىػ
 دب ا١تفرد .) قيدكا العلم بالكتابة ( ركاه البخارم ُب األ كعن أنس . قاؿ : قاؿ رسوؿ اهلل -ك

 : إذا ٝتعت شيئان فاكتبو كلو ُب حائط . قاؿ الضحاؾ
 نو كاف يكوف مع ابن عباس ، فيسمع منو اٟتديث فيكتبو ُب كاسطة الرحل ، فإذا نزؿ نسخو .إ:  كعن سعيد بن جبير قاؿ

 : يا بٍت ! قيدكا العلم بالكتابة . ككاف أنس يقوؿ لبنيو
 : من ٓب يكتب  العلم فبل تعدكه عا١تان . كقاؿ معاكية بن قرة
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 ، كإنك ٖتتاج إليو يومان ما .كضعو ُب الصحيفة ، فهو خَت لك من لعلم إال كتبتو : ال تدعن شيئان من ا كقاؿ الشعبي
 أيب سعيد ُب قولو حديث ما اٞتواب عن  : فإف قيل كتب عٍت شيئان سول القرآف ، فمن  )ال تكتبوا عٍت سول القرآف

 ( ركاه مسلم . فليمحو

 الجواب :
 إف النهي خاص بوقت نزكؿ القرآف خشية التباسو بغَته ، كاإلذف ُب غَت ذلك . قيل :
 : أف النهي خاص بكتابة غَت القرآف مع القرآف ُب شيء كاحد كاإلذف ُب تفريقهما .كقيل 

 أك أف النهي متقدـ كاإلذف ناسخ لو عند األمن من االلتباس .
 ي خاص ٔتن خشي منو االتكاؿ على الكتابة دكف اٟتفظ ، كاإلذف ١تن أمن منو ذلك .: النه كقيل

 كقد نقل النوكم عن القاضي عياض أنو قاؿ :
، ٍب أٚتع ا١تسلموف بعُت اختبلؼ كثَت ُب كتابة العلم، فكرىها كثَتكف منهم، كأجازىا أكثرىمكاف بُت السلف من الصحابة كالتا

 ا٠تبلؼ .على جوازىا كزاؿ ذلك 
 .أىًذفى ُب ًكتىابىة اٟتٍىًديث عىٍنوي  قاؿ ابن حجر : كىييٍستػىفىاد ..ى ًمٍن ًقصَّة أىيب شىاه ) أكتبوا أليب شاه ( أىفَّ النَّيبٌ 

ٍيئنا غىٍَت الٍ ) قىاؿى  كىىيوى يػيعىاًرض حىًديث أىيب سىًعيد ا٠ٍتيٍدرًمّْ أىفَّ رىسيوؿ اللَّو   رىكىاهي ميٍسًلم . (قيٍرآف ال تىٍكتيبيوا عىٍتّْ شى
 كى .كىاٞتٍىٍمع بػىٍينهمىا أىفَّ النػٍَّهي خىاٌص ًبوىٍقًت نػيزيكؿ اٍلقيٍرآف خىٍشيىة اًٍلًتبىاسو ًبغىٍَتًًه ، كىاإًلٍذف ُب غىٍَت ذىلً 

 . تػىٍفرًيقهمىا أىٍك أىفَّ النػٍَّهي خىاٌص ًبًكتىابىًة غىٍَت اٍلقيٍرآف مىعى اٍلقيٍرآف ُب شىٍيء كىاًحد كىاإًلٍذف ُب 
 .أىٍك النػٍَّهي ميتػىقىدّْـ كىاإًلٍذف نىاًسخ لىوي ًعٍند األىٍمن ًمٍن ااًلٍلًتبىاس كىىيوى أىقٍػرىّٔىا مىعى أىنَّوي ال يػينىاًفيهىا 
 ًمٍنوي ذىًلكى .. كىًقيلى النػٍَّهي خىاٌص ٔتىٍن خيًشيى ًمٍنوي االتّْكىاؿ عىلىى اٍلًكتىابىة ديكف اٍٟتًٍفظ ، كىاإًلٍذف ًلمىٍن أيًمنى 

كا ًحٍفظنا ، لىًكٍن لىمَّا كىرًهى ٚتىىاعىة ًمٍن الصَّحىابىة كىالتَّاًبًعُتى ًكتىابىة اٟتٍىًديث كىاٍستىحىبُّوا أىٍف يػيٍؤخىذ عىنػٍهيٍم ًحٍفظنا كىمىا أىخىذي :قىاؿى اٍلعيلىمىاء 
 (.َِٖ/ُ) ( فتح البارم)            قىصيرىٍت ا٢تًٍمىم كىخىًشيى األىئًمَّة ضىيىاع اٍلًعٍلم دىكَّنيوهي .

 ( . ّْٕٓإثبات أف أبا ىريرة أكثر الصحابة حديثان كقد ركل )  -ِ
 كسبب إكثار أبي ىريرة :

  لتفرغو كجلوسو مع النيب . 
. كىتػىقيوليوفى مىا بىاؿي  قىاؿى ًإنَّكيٍم تػىقيوليوفى ًإفَّ أىبىا ىيرىيٍػرىةى ييٍكًثري اٟتٍىًديثى عىٍن رىسيوًؿ اللًَّو  ىيرىيٍػرىةى  أىيب فقد جاء ُب الصحيحُت عن

 صىٍفقي الرًينى كىافى يىٍشغىليهيٍم ًمنى اٍلميهىاجً  ٔتًٍثًل حىًديًث أىىًب ىيرىيٍػرىةى كىًإفَّ ًإٍخوىٌب  اٍلميهىاًجرًينى كىاألىٍنصىاًر الى ٭تيىدّْثيوفى عىٍن رىسيوًؿ اللًَّو 
ـي رىسيوؿى اللًَّو  ًمنى األىٍنصىاًر  ، فىأىٍشهىدي ًإذىا غىابيوا كىأىٍحفىظي ًإذىا نىسيوا ، كىكىافى يىٍشغىلي ًإٍخوىٌب  عىلىى ًمٍلًء بىٍطًٍت  بًاألىٍسوىاًؽ ، كىكيٍنتي أىٍلزى
 .ًمٍن مىسىاًكًُت الصُّفًَّة أىًعى ًحُتى يػىٍنسىٍوفى عىمىلي أىٍموىا٢تًًٍم ، كىكيٍنتي اٍمرىءان ًمٍسًكينان 

ثيوي  ُب  كىقىٍد قىاؿى رىسيوؿي اللًَّو   ىىًذًه ، ٍبيَّ ٬تىٍمىعى ًإلىٍيًو ثػىٍوبىوي ًإالَّ كىعىى مىا  مىقىالىيًت  يى ًإنَّوي لىٍن يػىٍبسيطى أىحىده ثػىٍوبىوي حىىتَّ أىٍقضً » حىًديثو ٭تيىدّْ
رىةن عىلى  فػىبىسىٍطتي « .  أىقيوؿي   ، فىمىا نىًسيتي ًمٍن مىقىالىًة رىسيوًؿ اللًَّو  ممىقىالىتىوي ٚتىىٍعتػيهىا ًإٔبى صىٍدرً  ، حىىتَّ ًإذىا قىضىى رىسيوؿي اللًَّو  يَّ ٪تًى

 .ءو يٍ تًٍلكى ًمٍن شى 
  كبركة دعاء النيب . 

 تكسب علمان ُب الزمن القصَت . أف مبلزمة العآب كثَتان  -ّ
 فخران كرياء .ذلك اهلل بشرط عدـ العجب كأالٌ يكوف  جواز التحدث بنعمة -ْ
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 االعًتاؼ ألىل الفضل بالفضل . -ٓ
 اٟترص على حفظ السنة . -ٔ
 فضل عبد اهلل بن عمرك . -ٕ

قىاؿى عيمىري « . ًبًكتىابو أىٍكتيبي لىكيٍم ًكتىابان الى تىًضلُّوا بػىٍعدىهي  يائٍػتيونً  )كىجىعيوي قىاؿى   يّْ لىمَّا اٍشتىدَّ بًالنَّبً  :عىًن اٍبًن عىبَّاسو قىاؿى -ُُْ
نىا ًكتىابي اللًَّو حىٍسبػينىا فىاٍختػىلىفي   يَّ ًإفَّ النَّبً  ثػيرى اللَّغىطي . قىاؿى غىلىبىوي اٍلوىجىعي كىًعٍندى « . التػَّنىازيعي  مًعٍندً  يوا عىنّْى ، كىالى يػىٍنبىغً ػقيومي »وا كىكى

 ( . كىبػىٍينى ًكتىاًبوً  رىجى اٍبني عىبَّاسو يػىقيوؿي ًإفَّ الرَّزًيَّةى كيلَّ الرَّزًيًَّة مىا حىاؿى بػىٍينى رىسيوًؿ اللًَّو فىخى 
 [ . ِّْْ :] ـ 

------------ 
 أم : قوم . (  يّْ لىمَّا اٍشتىدَّ بًالنَّبً ) 
الوفاة ( كللمصنف من حديث سعيد  أم : ُب مرض موتو ، كللمصنف ُب ا١تغازم كلئلٝتاعيلي ) ١تا حضرت النيب  (كىجىعيوي ) 

 بأربعة أياـ . بن جبَت ، أف ذلك كاف يـو ا٠تميس كىو قبل موتو 
 -بًاٍلكىًتًف كىالدَّكىاًة  ائٍػتيو٘ب  )أم : بأدكات الكتاب ، ففيو ٣تاز اٟتذؼ ، كقد صرح بذلك ُب ركاية ١تسلم قاؿ  (ًبًكتىابو  يائٍػتيونً )  

 ( كا١تراد بالكتف عظم الكتف ألهنم كانوا يكتبوف فيها .ان أىٍكتيٍب لىكيٍم ًكتىابان لىٍن تىًضلُّوا بػىٍعدىهي أىبىد -أىًك اللٍَّوًح كىالدَّكىاًة 
أف آتيو  ( أم : آمر بالكتابة ، كُب مسند أٛتد من حديث علي أنو ىو ا١تأمور بذلك كلفظو ) أمر٘ب النيب  أىٍكتيبي لىكيمٍ ) 

 يكتب ما ال تضل أمتو من بعده ( . –أم كتف  –بطبق 
إذ ٓب يتدارؾ  ان اختاره عمر صوابف كاف ما إك ، األكٔب كاف ا١تبادرة إٔب امتثاؿ األمر  أفشعار بإفيو (  التػَّنىازيع مًعٍندً  يكىالى يػىٍنبىغً ) 

ال ُب بٍت إال يصلُت أحد العصر : قاؿ القرطيب كاختبلفهم ُب ذلك كاختبلفهم ُب قولو ٢تم ، بعد كما قدمناه  ذلك النيب 
منهم من أجل االجتهاد ا١تسوغ  قريظة فتخوؼ ناس فوت الوقت فصلوا ك٘تسك آخركف بظاىر األمر فلم يصلوا فما عنف أحدان 

 . ) الفتح ( .صد الصاّب كا١تق
كليس األمر ُب الواقع ، ىذه ا١تقالة  خرج قائبلن  ةظاىره أف بن عباس كاف معهم كأنو ُب تلك اٟتال(  فىخىرىجى اٍبني عىبَّاسو يػىقيوؿي ) 

عند  ففي ركاية معمر، بل قوؿ بن عباس ا١تذكور إ٪تا كاف يقولو عند ما ٭تدث ّٔذا اٟتديث ، على ما يقتضيو ىذا الظاىر 
ككذا ألٛتد من طريق جرير بن حاـز عن يونس بن يزيد ( بن عباس يقوؿ افكاف ) ا١تصنف ُب االعتصاـ كغَته قاؿ عبيد اهلل 

 و .بن تيميو ُب الرد على الرافضي ٔتا قلتاكجـز 
 ( أم : ا١تصيبة . ًإفَّ الرَّزًيَّةى ) 
 :اختلف ُب ا١تراد بالكتاب (  ًبًكتىابو  ائٍػتيو٘ب قولو ) -ُ

 .ينص فيو على األحكاـ لَتتفع االختبلؼ ان كاف أراد أف يكتب كتاب :فقيل 
قاؿ ُب  كيؤيده أنو ، بل أراد أف ينص على أسامي ا٠تلفاء بعده حىت ال يقع بينهم االختبلؼ قالو سفياف بن عيينة  :كقيل 

وؿ قائل كيأىب اهلل كا١تؤمنوف فإ٘ب أخاؼ أف يتمٌت متمن كيق ان ادعى ٕب أباؾ كأخاؾ حىت اكتب كتاب) أكائل مرضو كىو عند عائشة 
 .كمع ذلك فلم يكتب ، أخرجو مسلم كللمصنف معناه ( أبا بكر  إال

 ) فتح البارم ( ..  أفرادهمع أنو يشمل الوجو الثا٘ب ألنو بعض ، كافينا : أم ( كتاب اهلل حسبنا ) كاألكؿ أظهر لقوؿ عمر 
 :ًبًو  فًاٍختػىلىفى اٍلعيلىمىاء ُب اٍلًكتىاب الًَّذم ىىمَّ النَّيبٌ كقاؿ النوكم : 

فىة ُب إًٍنسىاف ميعىُتَّ    .لًئىبلَّ يػىقىع نًزىاع كىًفنتى  فىًقيلى : أىرىادى أىٍف يػىنيٌص عىلىى ا٠تًٍبلى
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 .ٍرتىًفع النػّْزىاع ًفيهىا ، كى٭تىٍصيل ااًلتػّْفىاؽ عىلىى اٍلمىٍنصيوص عىلىٍيًو كىًقيلى : أىرىادى ًكتىابنا يػيبػىُتّْ ًفيًو ميًهمَّات اأٍلىٍحكىاـ ميلىخَّصىة ؛ لًيػى  
 و ، كيدؿ لذلك :٦تا ٬تب بيانليس فيو شيء  أف ىذا الكتاب الذم ىٌم بو النيب  -ِ
، أم : بعده بأربعة أياـ ، ككاف بإمكانو الطلب من آخرين   االثنُتيـو  أف ىذه اٟتادثة كانت يـو ا٠تميس ، كقد توُب النيب -أ

 : علمنا أنو ٓب يكن كحيان فيكتمو . كتابة ذلك الكتاب ، فلما ٓب يفعل 
بأنو قد بلَّغ ما أكحي إليو ، كقد امنتَّ اهلل تعأب على ىذه األمة بإكماؿ الدين ، كإ٘تاـ  ب. أف اهلل تعأب قد أثٌت على نبيو 

بعدـ تبليغ الرسالة ، كفيو  ىو من الدّْين الذم ٖتتاجو األمة عامة ، فيو اهتاـ للنيب  القوؿ بأف ما ٓب يكتبو النيب النعمة ، ك 
 تكذيب للرب تعأب ُب خربه بإكماؿ الدين كإ٘تاـ النعمة على العباد .

؛ إذ لو كاف كذلك : أك يبلغو ُب ذلك الوقت اب ٦تا أكجبو اهلل عليو أف يكتبو،كٓب تكن كتابة الكت: قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 
ا ترؾ 

ى
 ) منهاج السنة ( .  ما أمره اهلل بو . ١ت

كال ٬توز لو ترؾ الكتاب لشك مىن شك ، فلو كاف ما يكتبو ُب الكتاب ٦تا ٬تب بيانو ككتابتو : لكاف النيب  -رٛتو اهلل  –كقاؿ 
 أطوع ا٠تلق لو ، فعيلم أنو ١تا ترؾ الكتاب : ٓب يكن الكتاب كاجبان ، كال كاف  يبيّْنو ، كيكتبو ، كال يلتفت إٔب قوؿ أحدو ؛ فإنو

 فيو من الدّْين ما ٕتب كتابتو حينئذ ، إذ لو كجب : لفعلو .
، ييبينيو كيكتبو، كال يلتفت إٔب قوؿ أحد لكاف النيب ، ُب الكتاب ٦تا ٬تب بيانو ككتابتولو كاف ما يكتبو  رٛتو اهلل أيضان :قاؿ ك 

 ) منهاج السنة ( .و .، إذ لو كجب لفعلئذ، كال كاف فيو من الدين ما ٕتب كتابتو حينان فعلم أنو ١تا ترؾ الكتاب ٓب يكن الكتاب كاجب
  إ٪تا جاز للصحابة االختبلؼ ُب ىذا الكتاب ، مع صريح أمره ٢تم بذلك ؛ ألف األكامر قد يقارهنا   :ا١تازرم رٛتو اهلل قاؿك

، فكأنو ظهرت منو قرينة ، دلت على أف األمر ليس على التحتم ، بل على االختيار ، فاختلف  ما ينقلها من الوجوب
كاف  قاؿ ذلك عن غَت قصد جاـز ، كعزمو  اجتهادىم ، كصمم عمر على االمتناع ، ١تا قاـ عنده من القرائن بأنو 

فباالجتهاد ، كفيو حجة ١تن قاؿ باالجتهاد ُب  إما بالوحي كإما باالجتهاد ، ككذلك تركو إف كاف بالوحي فبالوحي ، كإال
 ( . ُّْ/ٖ)الفتح : ابن حجر ُب  ) نقلو عنوت .    الشرعيا

  : فما ىذا الكتاب الذم كاف الرسوؿ قاؿ بعض العلماء يريد أف يكتبو ؟ 
من بعده . قاؿ :  فأمر٘ب أف آتيو بطبق يكتب فيو ما ال تضل أمتو قاؿ ) كنا عند رسوؿ اهلل  عن علي بن أيب طالب 

أكصيكم بالصبلة كالزكاة كما :  فخشيت أف ٯتوت قبل أف يأتيو الكتاب ، فقلت : يا رسوؿ اهلل إ٘ب أحفظ كأعي . فقاؿ النيب 
 ركاه أٛتد  . ملكت أٯتانكم (

 ؟فلم يأتوه بالكتاب  فإذا قالوا : الصحابة عصوا أمر النيب 
 أف يأتيو بالكتاب . فلماذا ٓب يأتو بو ؟  فنقوؿ : علي أكؿ من عصى ، فإنو ىو ا١تأمور مباشرة من النيب 

 على ىذا األمر فعلي ييبلـ !! فإذا ليمنا أصحاب النيب 
 كاٟتق أنو ال لىـو على اٞتميع ، ألمور :

قلت : يا رسوؿ اهلل إ٘ب أحفظ كأعي ، فقاؿ النيب ُب ىذا اٟتديث نفسو قاؿ : فخشيت أف تذىب نفسو ، ف  ان ف عليأ أكال :
  : أكصيكم بالصبلة كالزكاة كما ملكت أٯتانكم . فالنيب . إذنا تلفظ ٔتا أراد أف يكتب 

، فإف قالوا : إنو أمر كاجب كىو من أمور الشريعة  ان إما أف يكوف كاجبا عليو أك مستحب الذم أراد أف يكتبو النيب  ثانيا :
) اليـو عن ُب اهلل الذم قاؿ كط  ٓب يبلغ ٚتيع الشرع ، كىذا طعن ُب النيب الواجب تبليغها ، فقو٢تم ىذا فيو أف النيب 

 . أكملت لكم دينكم (
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 ان .!! فنقوؿ : ىذا ىو قولنا ٚتيع كإف قالوا : إنو مستحب
 ة .ال من باب ا١تعصي امتنعوا شفقة على النيب على النيب ف الصحابة أ ثالثا :
  : كىكىافى النَّيبٌ قاؿ النوكم أىٍك  ىىمَّ بًاٍلًكتىاًب ًحُت ظىهىرى لىوي أىنَّوي مىٍصلىحىة أىٍك أيكًحيى إًلىٍيًو ًبذىًلكى ، ٍبيَّ ظىهىرى أىفَّ اٍلمىٍصلىحىة تػىرٍكو ،

ـ عيمىر  فػىقىٍد اًتػَّفىقى اٍلعيلىمىاء اٍلميتىكىلّْميوفى ُب شىرٍح اٟتٍىًديث عىلىى أىنَّوي  أيكًحيى ًإلىٍيًو ًبذىًلكى ، كىنيًسخى ذىًلكى اأٍلىٍمر اأٍلىكَّؿ ، كىأىمَّا كىبلى
ًئل ًفٍقو عيمىر كىفىضىائًلو ، كىدىًقيق نىظىره ؛ أًلىنَّوي خىًشيى أىٍف يىٍكتيب  أيميورنا رئتَّىا عىجىزيكا عىنػٍهىا ؛ كىاٍستىحىقُّوا اٍلعيقيوبىة عىلىيػٍهىا  ًمٍن دىالى

 ( اٍلًكتىاب ًمٍن شىٍيء مىٍنصيوصىة الى ٣تىىاؿ ًلبًلٍجًتهىاًد ًفيهىا ، فػىقىاؿى عيمىر : حىٍسبنىا ًكتىاب اللَّو ؛ لًقىٍولًًو تػىعىأبى ) مىا فػىرٍَّطنىا ًُب  أًلىنػَّهىا
ؿ عىلىى اأٍليمَّة ، كىأىرىادى التػٍَّرًفيو عىلىى رىسيوؿ اللَّو فػىعيًلمى أىفَّ اللَّو تػىعىأبى أىٍكمىلى ًدينو فىأىًمنى ا (اٍليػىٍوـ أىٍكمىٍلت لىكيٍم ًدينكيٍم ) كىقػىٍولو  لضَّبلى
 . فىكىافى عيمىر أىفٍػقىو ًمٍن اًٍبن عىبَّاس كىميوىاًفًقيًو ، 

مىاـ اٟتٍىاًفظ أىبيو بىٍكر اٍلبػىيػٍهىًقيُّ ُب أىكىاخً   ًئل النُّبػيوَّةقىاؿى اإٍلً ، ًحُت غىلىبىوي اٍلوىجىع ًفيف عىلىى رىسيوؿ اللَّو : ًإ٪تَّىا قىصىدى عيمىر التَّخٍ ر ًكتىابو دىالى
ًفًهٍم كىالى لًغىٍَتًًه ؛ لًقىٍولًًو تػىعىأبى  كىلىٍو كىافى ميرىاده  كىمىا ٓبٍى يػىتػٍريؾ ( بػىلٍّْغ مىا أيٍنزًؿى ًإلىٍيك  )أىٍف يىٍكتيب مىا الى يىٍستػىٍغنيوفى عىٍنوي ٓبٍى يػىتػٍريكوي اًلٍخًتبلى

جىزًيرىة اٍلعىرىب كىغىٍَت ذىًلكى ٦تَّا ًلكى ًلميخىالىفىًة مىٍن خىالىفىوي ، كىميعىادىاة مىٍن عىادىاهي ، كىكىمىا أىمىرى ُب ذىًلكى اٟتٍىاؿ بًًإٍخرىاًج اٍليػىهيود ًمٍن تػىٍبًليغ غىٍَت ذى 
نىةى عىٍن  ؼ أىيب بىٍكر  أىٍىل اٍلًعٍلم قػىٍبلو أىنَّوي ذىكىرىهي ًُب اٟتٍىًديث . قىاؿى اٍلبػىيػٍهىًقيُّ : كىقىٍد حىكىى سيٍفيىاف ٍبن عييػىيػٍ أىرىادى أىٍف يىٍكتيب ًاٍسًتٍخبلى

  ٍَّبيَّ ( كىارىٍأسىاه ) ؿ مىرىضو ًحُت قىاؿى ، ٍبيَّ تػىرىؾى ذىًلكى ًاٍعًتمىادنا عىلىى مىا عىًلمىوي ًمٍن تػىٍقًدير اللَّو تػىعىأبى ذىًلكى ، كىمىا ىىمَّ بًاٍلًكتىاًب ُب أىك
ؼ أىيب بىٍكر بًتػىقٍ ٍكر: يىٍأىبى اللَّو كىاٍلميٍؤًمنيوفى ًإالَّ أىبىا بى اٍلًكتىاب كىقىاؿى تػىرىؾى  ة، ٍبيَّ نػىبَّوى أيمَّتو عىلىى ًاٍسًتٍخبلى ، قىاؿى اٍلبػىيػٍهىًقيُّ : ًدٯًتًو ًإيَّاهي ًُب الصَّبلى

ؼ ًفيهىا  (اٍليػىٍوـ أىٍكمىٍلت لىكيٍم ًدينكيٍم ) . فػىقىٍد عىًلمى عيمىر حيصيوؿ ذىًلكى ؛ لًقىٍولًًو تػىعىأبى  كىًإٍف كىافى اٍلميرىاد بػىيىاف أىٍحكىاـ الدّْين كىرىٍفع ا٠تًٍبلى
ُب مىرىضو مىعى ًشدَّة  لىة ، كىًُب تىكىلُّف النَّيبٌ كىعىًلمى أىنَّوي الى تػىقىع كىاًقعىة ًإٔبى يػىٍوـ اٍلًقيىامىة ًإالَّ كىًُب اٍلًكتىاب أىٍك السُّنَّة بػىيىاهنىا نىصِّا أىٍك دىالى 

لىة ٗتىًٍفيفنا عىلىٍيًو ؛ كىلًئىبلَّ يػىٍنسىٌد بىاب ااًلٍجًتهىاد  كىجىعو ًكتىابو ذىًلكى مىشىقَّة ، كىرىأىل عيمىر ااًلٍقًتصىار عىلىى مىا سىبىقى بػىيىانو ًإيَّاهي نىصِّا أىٍك دىالى
 .   ) شرح مسلم ( .بًاأٍليصيوًؿ  كىااًلٍسًتٍنبىاط كىًإٟتٍىاؽ اٍلفيريكعم عىلىى أىٍىل اٍلًعلٍ 

  كمىن توىم أف ىذا الكتاب كاف ٓتبلفة علي : فهو ضاؿ ، باتفاؽ عامة الناس ،  -رٛتو اهلل  –قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية
علٌيان كاف من علماء السنَّة ، كالشيعة ، أما أىل السنَّة : فمتفقوف على تفضيل أيب بكر كتقدٯتو ، كأما الشيعة القائلوف بأف 

ركفان ، كحينئذ فلم يكن ٭تتاج إٔب  ػان جلٌيان ظاىران معػىو ا١تستحق لئلمامة : فيقولوف : إنو قد نيصَّ على إمامتو قبل ذلك نصٌ 
 ( . منهاج السنَّة النبوية)       كتاب .

ٍب ترؾ األمر ، كقاؿ بأف ا١تؤمنُت لن أراد أف يوصي أليب بكر الصدّْيق با٠تبلفة بعده ،  قد ثبت بأصح إسناد أف النيب  رابعان :
أىٍف أيٍرًسلى  -أىٍك أىرىٍدتي  -ُب مىرىًضًو ) لىقىٍد ٫تىىٍمتي  يرضوا بغَته خليفة ، فعىٍن عىاًئشىةى رضي اهلل عنها قىالىٍت : قىاؿى ٕب رىسيوؿي اللًَّو 

أىٍك : يىٍدفىعي اللَّوي كىيىٍأىبى  -، أىٍك يػىتىمىٌتَّ اٍلميتىمىنُّوفى ، ٍبيَّ قػيٍلتي : يىٍأىبى اللَّوي كىيىٍدفىعي اٍلميٍؤًمنيوفى ًإٔبى أىيب بىٍكرو كىابًٍنًو كىأىٍعهىدى ؛ أىٍف يػىقيوؿى اٍلقىائًليوفى 
 بىٍكرو ( .) كىيىٍأىبى اللَّوي كىاٍلميٍؤًمنيوفى ًإالَّ أىبىا  ( بلفظ : ِّٕٖكمسلم )  -كاللفظ لو  –(  ِّْٓ( ركاه البخارم )  -اٍلميٍؤًمنيوفى 

 إال أبا بكر . كلسنا بالذم يهتم ٢تذا ، ألنو قد أىب اهلل كا١تؤمنوف أف يكوف خليفة رسوؿ اهلل 
  كقوؿ عمر  :قاؿ النوكم  ( حسبنا كتاب اهلل ) ردّّ على من نازعو ، ال على أمر النيب . 
  كقد كجَّو العلماء رٛتهم اهلل امتناع عمر  عن إحضار كتاب ليكتبو النيب  ، منها :بتوجيهات عديدة 

 إف النيب ) من تكليفو ُب تلك اٟتاؿ إمبلء الكتاب ، كأف تدخل عليو مشقة من ذلك كما قاؿ  إشفاقو على النيب  أكالن :
 ع ( .اشتد بو الوج

 ُب عدالتهم .خشيتو من طعن ا١تنافقُت كمن ُب قلبو مرض ، ُب ذلك الكتاب ، كالتشكيك بناقليو ، كالطعن فيهم ، ك  ثانيان :
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قعوا ُب اٟترج با١تخالفة ، كرأل أف األرفق باألمة ُب تلك األمور سعة االجتهاد ، أف يكتب أموران يعجزكف عنها ، فيخشيتو  ثالثان :
 . كحكم النظر ، كطلب الصواب ، فيكوف ا١تصيب كا١تخطئ مأجوران 

 كحرصو على أمتو . شفقة النيب  -ّ
 . مشركعية كتابة العلم -ْ
 على اجتهاده . فضيلة ظاىرة لعمر حيث كافقو النيب  -ٓ
ة التوفيق ، كما ُب ىذا اٟتديث ، ككما كقع ُب قصة الرجلُت اللذين ٗتاصما فرفع لأف االختبلؼ ٯتنع ا٠تَت كيؤدم إٔب ق -ٔ

 تعيُت ليلة القدر بسبب ذلك .
 باب العلم كالعظة بالليل-َْ

قىظى النَّبً ) عىٍن أيْـّ سىلىمىةى قىالىًت -ُُٓ يػٍ لىةو فػىقىاؿى   يُّ اٍستػى لىةى ًمنى اٍلًفتىًن كىمىاذىا فيًتحى ًمنى » ذىاتى لىيػٍ سيٍبحىافى اللًَّو مىاذىا أيٍنًزؿى اللَّيػٍ
نٍػيىا عىارًيىةو فً  ياٍلخىزىاًئًن أىٍيًقظيوا صىوىاًحبىاًت اٍلحيجىًر ، فػىريبَّ كىاًسيىةو فً   ( .اآلًخرىًة  يالدُّ

----------- 
ىػ ، كىي آخر  ْبعد كفاتو ُب شواؿ سنة  ىند بنت أيب أمية ا١تخزكمي ، كانت ٖتت أيب سلمة ، كتزكجها النيب  ( أـ سلمة) 

 ( . ٗٓأمهات ا١تؤمنُت كفاة ، توفيت سنة ) 
 ما استفهامية متضمنة التعجب كالتعظيم . ( سبحاف اهلل ماذا) 
 ا١تراد باإلنزاؿ إعبلـ ا١تبلئكة باألمر ا١تقدكر ، أك أف النيب ك، عرب عن العذاب بالفنت ألهنا أسبابو (  أنزؿ من الفتن ذاما) 

 أكحى إليو ُب نومو ذاؾ ٔتا سيقع بعده من الفنت فعرب عنو باإلنزاؿ .
بنفسك ٍب ٔتن  ، كخصن باإليقاظ ألهنن اٟتاضرات حينئذ، أك من باب )ابدأاٟتجر ىي منازؿ أزكاجو (  صواحب الحجر) 

 تعوؿ(.
 : كاسية ُب الدنيا بالثياب لوجود الغٌت قيلاختلف ُب ا١تراد بقولو ) كاسية عارية (  ( رب كاسية في الدنيا عارية في اآلخرة) 

: كاسية بالثياب لكنها شفافة ال تسًت عورهتا فتعاقب ُب اآلخرة بالعرل  كقيلعارية ُب اآلخرة من الثواب لعدـ العمل ُب الدنيا ، 
: كاسية جسدىا  كقيل: كاسية من نعم اهلل عارية من الشكر الذم تظهر ٙترتو ُب اآلخرة بالثواب ،  كقيلجزاء على ذلك . 

ية من خلعة التزكج بالرجل الصاّب عارية كاس: لكقي، ىا فتصَت عارية فتعاقب ُب اآلخرةلكنها تشد ٜتارىا من كرائها فيبدك صدر 
 ُب اآلخرة من العمل فبل ينفعها صبلح زكجها .

 قدـك الفنت ككثرهتا ] كقد سبق ذلك [ . -ُ
 من الفنت . شدة خوؼ النيب  -ِ
 كجوب اٟتذر من الفنت . -ّ
 قوؿ سبحاف اهلل عند التعجب . -ْ

 ) سبحاف اهلل ! إف ا١تؤمن ال ينجس ( . كما قاؿ 
 اهلل ! إهنا السنن قلتم كما قالت بنو إسرائيل ١توسى ( . ) سبحاف كقاؿ 

 أف الصبلة كخاصة صبلة الليل سبب للنجاة من الفنت . -ٓ
 ( .يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوٍا اٍستىًعينيوٍا بًالصَّرٍبً كىالصَّبلىًة ًإفَّ الٌلوى مىعى الصَّاًبرًينى كما قاؿ تعأب )

 ( . فىسىبٍّْح ًْتىٍمًد رىبّْكى كىكين مّْنى السَّاًجًدينى . أىنَّكى يىًضيقي صىٍدريؾى ٔتىا يػىقيوليوفى كىلىقىٍد نػىٍعلىمي كقاؿ تعأب )
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 إذا حزبو أمر صلى ( ركاه أبو داكد . كقالت عائشة ) كاف رسوؿ اهلل 
 مشركعية العظة كالعلم بالليل . -ٔ
 ٯتانو كصبلحو ال قرابتو .ال ينبغي االعتماد على القريب الصاّب ، فبل ينفع اإلنساف إال إ -ٕ
 مشركعية إيقاظ الرجل أىلو للصبلة كالعبادة . -ٖ

ًة كىاٍصطىربٍ عىلىيػٍهىا الى نىٍسأىليكى رًٍزقان ٨تٍَّني نػىٍرزيقيكى كىاٍلعىاًقبىةي لًلتػٍَّقوىل كما قاؿ تعأب )  ( .كىٍأميٍر أىٍىلىكى بًالصَّبلى
ـى ًمنى اللٍَّيًل فىصىلَّى ، كىأىيٍػقىظى اٍمرىأىتىوي فىصىلٍَّت ، فىًإٍف أىبىٍت نىضىحى ُب )  عىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى ، قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي اهلًل  ك رىًحمى اللَّوي رىجيبلن قىا

 ( ركاه أبو داكد . يٍػقىظىٍت زىٍكجىهىا ، فىًإٍف أىىبى نىضىحىٍت ًُب كىٍجًهًو اٍلمىاءى كىٍجًههىا اٍلمىاءى ، رىًحمى اللَّوي اٍمرىأىةن قىامىٍت ًمنى اللٍَّيًل فىصىلٍَّت ، كىأى 
 استحباب اإلسراع إٔب الصبلة عند خشية الشر . -ٗ
 مشركعية الصبلة ١تن رأل ُب منامو ما يكره . -َُ
 ن يأخذ عنو من كل شيء يتوقع حصولو .ٖتذير العآب مى  -ُُ
 اإلرشاد إٔب ما يدفع ذلك احملذكر . -ُِ
 حباب ذكر اهلل عند االستيقاظ .است -ُّ
 أف ا٠تَت كالشر من اهلل . -ُْ
 . علم من أعبلـ نبوتو  -ُٓ
 إثبات علو اهلل . -ُٔ
 أف العبادة كالطاعة كاألعماؿ الصاٟتة سبب للنجاة من الفنت . -ُٕ
 على أمتو . شفقة النيب  -ُٖ

 باب السمر في العلم -ُْ
ـى فػىقىاؿى  ياٍلًعشىاءى فً   يُّ النَّبً صىلَّى بًنىا ) عىٍبدى اللًَّو ٍبنى عيمىرى قىاؿى عن  -ُُٔ لىتىكيٍم » آًخًر حىيىاتًًو ، فػىلىمَّا سىلَّمى قىا أىرىأىيٍػتىكيٍم لىيػٍ

قىى ًممٍَّن ىيوى عىلىى ظىٍهًر األىٍرًض أىحىده  هىا الى يػىبػٍ  ( .ىىًذًه ، فىًإفَّ رىٍأسى ًمائىًة سىنىةو ًمنػٍ
------------- 

اًبر ًعٍند ميٍسًلم  قػىٍبل مىٍوتو ًبشىٍهرو كىمىا ًُب   (  ) ًفي آًخر حىيىاتو   . حىًديث جى

ؽ السَّبىب عىلىى ،أىٍم أىٍخربيك٘ب  ؛أىرىأىيٍػتىكيمٍ  :النُّسىخ ( كىُب بػىٍعض أىرىأىيٍػتيمٍ  )  اٍلميسىبَّب أًلىفَّ ميشىاىىدىة ىىًذًه اأٍلىٍشيىاء طىرًيق ًإٔبى  كىىيوى ًمٍن ًإٍطبلى
ٍخبىار  . فىأىٍخربيك٘ب  نػٍهىا ، كىا٢ٍتىٍمزىة ًفيًو ميقىرّْرىة أىٍم قىٍد رىأىيٍػتيٍم ذىًلكى عى  اإٍلً

لىتكيٍم (   لىتكيٍم أىكٍ : أىٍم  ) لىيػٍ لىتكي  شىٍأف لىيػٍ  م .خىربى لىيػٍ

 .بػىٍعدىىا ًمٍن اأٍليميور اٍلعىًجيبىة  ىىٍل تىٍدريكفى مىا ٭تىٍديث أم :  ) ىىًذًه ( 

 . ًعٍند اًنًٍتهىاء ًمائىة سىنىة كىذىا ُب اٍلفىٍتح: أىٍم   سىنىة (  ًمائىة ) فىًإفَّ عىلىى رىٍأس 
هىا (   لى  : أىمٍ   ) ًمنػٍ  ة .تًٍلكى اللَّيػٍ

  اٟتديث دليل على جواز السمر بالعلم بعد العشاء ، كأنو ٥تصوص من النهي . -ُ

لىة عىلىى  مىٍن كىافى تًٍلكى  قىاؿى النػَّوىًكٌم ُب شىرٍح ميٍسًلم : اٍلميرىاد أىفَّ كيلٌ  ( ) الى يػىبػٍقىى ٦تٍَّن ىيوى عىلىى ظىٍهر اأٍلىٍرض أىحىد  قولو  -ِ  اللَّيػٍ
ثػيرى ، كىلىٍيسى ًفيًو نػىٍفي عىٍيش أىحىد ييوجىد اأٍلىٍرض الى يىًعيش بػىٍعدىىا أىٍكثىر ًمٍن ًمائىة سىنىة سىوىاء لىة بػىٍعد تًٍلكى اللَّ  قىلَّ عيٍمره قػىٍبل ذىًلكى أىٍك كى يػٍ

 فػىٍوؽ ًمائىة سىنىة .
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أىٍخرىجى ميٍسًلم ًمٍن حىًديث -ّ ٍعت النَّيبٌ  قولو ) ُب آخر حياتو ( أم : قبل موتو بشهر ، فقد ى أىٍف  يػىقيوؿ قػىٍبل جىاًبر قىاؿى : ٝتًى
 (ة سىنىةعىلىيػٍهىا ًمائى  ًو مىا عىلىى اأٍلىٍرض ًمٍن نػىٍفس مىنػٍفيوسىة تىٍأٌب اللَّو كىأيٍقًسم بًاىللَّ  تىٍسأىليوفى عىٍن السَّاعىة ، كىًإ٪تَّىا ًعٍلمهىا ًعٍندٯتىيوت ًبشىٍهرو )

ذىًلكى ) مىا ًمٍن نػىٍفس ( كىزىادى ًُب آًخره ) كىًىيى  رًكىايىة أىيب نىٍضرىة عىٍنوي قىاؿى ذىًلكى قػىٍبل مىٍوتو ًبشىٍهرو أىٍك ٨تىٍو ىىًذًه رًكىايىة أىيب الزُّبػىٍَت عىٍنوي ، كىًُب 
   ض نػىٍفس مىنػٍفيوسىة اٍليػىٍوـ ( .اأٍلىرٍ  الى تىٍأٌب ًمائىة سىنىة كىعىلىىقىاؿى )   كىأىٍخرىجى ميٍسًلم ًمٍن أىيب سىًعيد عىٍن النَّيبٌ ( ،  يَّة يػىٍومًئذو حى 

أىٍصغىرىٍم فػىيػىقيوؿ  فػىيىٍسأىليونىوي عىٍن السَّاعىة فىكىافى يػىٍنظير ًإٔبى  عىاًئشىة قىالىٍت : كىافى رًجىاؿ ًمٍن اأٍلىٍعرىاب يىٍأتيوفى النَّيبٌ  كىأىٍخرىجى الشٍَّيخىاًف عىنٍ  
يعهٍم .  عىلىٍيكيٍم سىاعىتكيٍم أىٍم ًقيىامىتكيٍم كىًىيى السَّاعىة الصٍُّغرىل كىاٍلميرىاد ًإٍف يىًعٍش ىىذىا الى ييٍدرًكوي ا٢ٍتىرىـ حىىتَّ تػىقيـو  مىٍوت ٚتًى

  ًإلىٍيًهٍم .  اًٍنًقرىاض اٍلقىٍرف الًَّذينى ىيٍم ًمٍن ًعدىادىٍم ؛ كىًلذىًلكى أىضىاؼى  رىادى بًالسَّاعىةً : أى  قىاؿى اٍلقىاًضي ًعيىاض 

  كىاىللَّو أىٍعلىم .  ،كىقىاؿى بػىٍعضهٍم أىرىادى مىٍوت كيٌل كىاًحد ًمنػٍهيمٍ  
 الراجح فيها أنو قد مات .استدؿ باٟتديث من قاؿ من العلماء إف ا٠تضر قد مات ، كقد سبقت ا١تسألة كأف  -ْ
، كآخر الصحابة موتان أبو  ، حيث ٓب يبق أحد من الصحابة بعد مائة سنة من موت النيب  علم من أعبلـ نبوتو  -ٓ

 عامر بن كاثلة . الطفٍيل
 م إٔب قصر األمل .هينبغي للعآب أف يتعاىد قومو كأف ينبه -ٔ

لىًتهىا ،  يًعٍندىىىا فً   يُّ كىكىافى النَّبً   يّْ مىٍيميونىةى بًٍنًت اٍلحىاًرًث زىٍكًج النَّبً  يٍيًت خىالىتً بػى  يًبتُّ فً ) عىًن اٍبًن عىبَّاسو قىاؿى  -ُُٕ لىيػٍ
ـى ، ثيمَّ قىاؿى   يُّ فىصىلَّى النَّبً  ـى ، ثيمَّ قىا ـى اٍلغيلىيّْمي » اٍلًعشىاءى ، ثيمَّ جىاءى ًإلىى مىٍنزًًلًو ، فىصىلَّى أىٍربىعى رىكىعىاتو ، ثيمَّ نىا أىٍك كىًلمىةن « . نىا

ـى فػىقيٍمتي عىٍن يىسىارًًه ، فىجىعىلىنً  ـى حىتَّى سىًمٍعتي عىٍن يىًميًنًو ، فىصىلَّى خىٍمسى رىكىعى  يتيٍشًبهيهىا ، ثيمَّ قىا ٍيًن ، ثيمَّ نىا اتو ثيمَّ صىلَّى رىٍكعىتػى
 ة ( .ثيمَّ خىرىجى ًإلىى الصَّالى  -أىٍك خىًطيطىوي  -غىًطيطىوي 

 [ . ّٕٔ :] ـ 
----------- 

 أم : من ا١تسجد .و ( ثيمَّ جىاءى ًإلىى مىٍنزًلً  )
ـى اٍلغيلىيّْ )   ا١تراد بو ابن عباس .م ( نىا
 بفتح الغُت ا١تعجمة ، كىو صوت نفس النائم ، كالنخَت أقول منو .وي ( غىًطيطى ) 
 ل على جواز نـو  الصيب عند ٤تارمو مثل خالتو كعمتو .اٟتديث دلي -ُ
 . اٟتديث دليل على استحباب قياـ الليل لفعل النيب  -ِ
حىت انتصف الليل أك قبلو أك بعده   اٟتديث دليل على استحباب النـو بعد العشاء ، كقد جاء ُب ركاية ) فناـ رسوؿ اهلل -ّ

 ( . بقليل ، ٍب استيقظ رسوؿ اهلل 
 اٟتديث دليل على مراقبة من ييقتدل ّٔم ُب أفعا٢تم لتعلم أفعا٢تم اٟتسنة . -ْ
 اٟتديث دليل على أف موقف ا١تأمـو الواحد عن ٯتُت اإلماـ . -ٓ

 .:  كإذا كاف ا١تأمـو كاحدان ذكران فالسنة أف يقف عن ٯتُت اإلماـ رجبلن كاف أك غبلمان  قاؿ ابن قدامة
 ك٦تا يدؿ على ذلك أيضان :

 ليصلي فجئت فقمت عن يساره فأخذ بيدم فأدار٘ب حىت أقامٍت عن ٯتينو ( . حديث جابر قاؿ ) قاـ رسوؿ اهلل 

 ماـ  على قولُت :اختلف العلماء لو كقف ا١تأمـو الواحد عن يسار اإل 

 : ال تصح صبلتو . القوؿ األكؿ
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 كىذا ا١تذىب .

 أدار ابن عباس من يساره إٔب ٯتينو ( ، فدؿ على أف اليسار غَت موقف للمأمـو الواحد . ) إف النيب ٟتديث الباب قالوا 
 : صبلتو صحيحة مع الكراىة . القوؿ الثاني

 ىذا القوؿ الشيخ السعدم . كىذا مذىب اٟتنفية كا١تالكية كالشافعية كاختار
 ٟتديثي ابن عباس كحديث جابر .

باستئناؼ الصبلة ، كىذا  ٓب يأمر٫تا باستئناؼ الصبلة ، كلو ٓب يكن موقفان ألمر٫تا الرسوؿ  أف الرسوؿ كجو الداللة : 
 الراجح .القوؿ ىو 

لقولو كما جاء ُب ركاية ) ٍب ذىبت اٟتديث دليل على أف ا١تنفرد إذا صلى مع إمامو ، فإنو ال يشرع لئلماـ أف يتقدـ قليبلن ،  -ٔ
 فقوؿ بعض العلماء إنو يسن لئلماـ أف يتقدـ قليبلن ليس بصحيح .فقمت إٔب جنبو ( 

 يشرع أف ٬تعلو عن ٯتينو . أنو لو كقف ا١تأمـو الواحد عن يسار اإلماـ فإنواٟتديث دليل على -ٕ

 السنة إذا أراد اإلماـ أف ٭ترؾ من كقف عن يساره أف ٭تركو من كراءه كليس من األماـ .-ٖ
 جواز اٟتركة ُب الصبلة ١تصلحتها .-ٗ

 اٟتديث دليل على أنو ال يشًتط لصحة اإلمامة أف ينوم اإلمامة قبل الدخوؿ ُب الصبلة .-َُ

 .كىذا مذىب الشافعية 
 الباب .ٟتديث 

صلى ُب ا١تسجد فصلى بصبلتو ناس ٍب صلى من القابلة فكثر الناس ٍب اجتمعوا من الليلة الثالثة  كٟتديث عائشة ) أف النيب 
فلما أصبح قاؿ : قد رأيت الذم صنعتم فلم ٯتنعٍت من ا٠تركج إليكم إال إ٘ب خشيت أف تفرض عليكم   فلم ٮترج إليهم النيب 
 . أبو داكدركاه كذلك ُب رمضاف ( 

 اٟتديث دليل على جواز صبلة النافلة ٚتاعة لكن بشرط أال تتخذ ذلك عادة مستمرة بل أحيانان ، كيدؿ لذلك : -َُ
 صبلة الليل كما ُب حديث الباب ( .  ) أف ابن عباس صلى مع النيب 

 متفق عليو ( . ) كصلى حذيفة مع النيب 
 و متفق علي( . ) كصلى ابن مسعود أيضان مع النيب 

 ؼ ( متفق عليو صىفىٍفتي أىنىا كىاٍليىًتيمي كىرىاءىهي ، كىاٍلعىجيوزي ًمٍن كىرىائًنىا . فىصىلَّى لىنىا رىٍكعىتػىٍُتً ، ٍبيَّ اٍنصىرى ) )كقوؿ أنس : 
 باب حفظ العلم -ِْ

ليو ) ًكتىابً   يكىلىٍوالى آيػىتىاًف فً ، وفى أىٍكثػىرى أىبيو ىيرىيٍػرىةى ًإفَّ النَّاسى يػىقيولي ) عىٍن أىًبى ىيرىيٍػرىةى قىاؿى  -ُُٖ ًإفَّ اللًَّو مىا حىدٍَّثتي حىًديثان، ثيمَّ يػىتػٍ
ًإفَّ ( ًإفَّ ًإٍخوىانػىنىا ًمنى اٍلميهىاًجرًينى كىافى يىٍشغىليهيمي الصٍَّفقي بًاألىٍسوىاًؽ ، كً أىنٍػزىٍلنىا ًمنى اٍلبػىيػّْنىاًت( ًإلىى قػىٍوًلًو )الرًَّحيمي  الًَّذينى يىٍكتيميوفى مىا

ـي رىسيوؿى اللًَّو  يًإٍخوىانػىنىا ًمنى األىٍنصىاًر كىافى يىٍشغىليهيمي اٍلعىمىلي فً  ًبًشبىًع بىٍطًنًو كىيىٍحضيري مىا الى  أىٍموىاًلًهٍم ، كىًإفَّ أىبىا ىيرىيٍػرىةى كىافى يػىٍلزى
 ف ( .يىٍحضيريكفى ، كىيىٍحفىظي مىا الى يىٍحفىظيو 

 [ . ِِْٗ :ـ ] 
---------- 

كما صرح بو ا١تصنف ُب البيوع ) كيقولوف : ما للمهاجرين كاألنصار  أم : من اٟتديث عن رسوؿ اهلل (  أىٍكثػىرى أىبيو ىيرىيٍػرىةى ) 
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 ال ٭تدثوف مثل أحاديثو ( كّٔا تبُت اٟتكمة ُب ذكره ا١تهاجرين كاألنصار .
كاف الكتماف حرامان كجب   ، لكن ١تاحدث أصبلن ( أم : لوال أف اهلل ذـ الكا٘تُت للعلم ما  ًكتىاًب اللَّوً   يكىلىٍوالى آيػىتىاًف فً ) 

 .اإلظهار
 ( ىذا سبب الكثرة من اٟتديث . ًإفَّ ًإٍخوىانػىنىا ًمنى اٍلميهىاًجرًينى كىافى يىٍشغىليهيم) 
 عند عقد البيع .فق : ىو ضرب اليد على اليد ، كجرت بو عادهتم ص( ال الصٍَّفقي بًاألىٍسوىاؽً ) 
( كالبن سعد ) كاف قياـ على مصاّب زرعهم ، ك١تسلم )كاف يشغلهم على أرضيهم( أم : ال أىٍموىاًلًهمٍ  يكىافى يىٍشغىليهيمي اٍلعىمىلي فً ) 

 يشغلهم القياـ على أرضيهم ( .
ـي رىسيوؿى اللًَّو )   ءان مسكينان من مساكُت الصفة ( .زاد ا١تصنف ُب البيوع ) ككنت امر ( ك  ًبًشبىًع بىٍطًنوً  يػىٍلزى
 ، حيث كاف أحفظ الصحابة للحديث . اٟتديث دليل على فضيلة ظاىرة أليب ىريرة  -ُ

 : أبو ىريرة أحفظ من ركل اٟتديث ُب عصره . قاؿ الشافعي
 ركاه ابن سعد  . ككاف ابن عمر يًتحم عليو ُب جنازتو كيقوؿ : كاف ٭تفظ على ا١تسلمُت حديث النيب 

 اٟتديث دليل على فضل حفظ العلم . -ِ
 فبل تػىعيدَّه . : كل علم ال يدخل مع صاحبو اٟتماـ قاؿ عبد الرزاؽ بن ىماـ

 ك يذاكر بسبعُت ألف حديث .: كاف ٭تفظ أربعُت ألف حديث ،  يوسف إسماعيل بن
 غَت مطالعة كتاب .ن أم موضع شاء من إذا طلب ا١تتفقو منو الدرس ألقى عليو م كاف : بكر بن محمد الحنفي

 أربعُت ألف حديث ك ليس معو كتاب . -الطيالسي  -أيب داكد  : كتبوا عن قاؿ عمر بن شيبة
 أحفظ من سفياف . : ٓب أر أحد قاؿ يحيى بن سعيد القطاف

 .قط إال حفظتو  يئان : ما استودعت أذ٘ب ش الثورم قاؿ سفياف
 . -م ابن مهدم أ -باٟتديث من عبد الرٛتن  ، ٟتلفت أ٘ب ٓب أجد أعلم لو أ٘ب حلفت بُت الركن ك ا١تقاـ : قاؿ ابن المديني

 علي . أحببت أف يعيدهحفظهما ، ك ال حدثٍت رجل ْتديث ك أنا أء ُب بيضاء إال ك كتبت سودا ما : قاؿ الشعبي

 .فوائد ذلك منٔتا ُب  -رٛتهم اهلل تعأب–لعلمهم  ٭تضوف على اٟتفظ كالتفهم ١تا ٭تفظ ، األعبلـ كٓب يزؿ العلماء
 و :سيبوي كىو ا٠تليل بن أٛتد شيخ-حىت قاؿ بعضهم

 ر .حواه الصد ما العلم إال ما -   حول القمطر ليس العلم ما
 : من أسباب الحفظ 

 .اهلل ،كحسن النية ، كالًتفع عن ٣تالسة السفهاء ،كالبطالُت قولأعظم األسباب : ت
 ي إٔب ترؾ ا١تعاص د٘بػػػػػػػفأرش—شكوت إٔب ككيع سوء حفظي كيرحم القائل :
 ػيدل لعاصيه كنور اهلل ال --ورػػػػػػػػػػػػن مػػػػػػم بأف العلػػػػػػػػػكقاؿ اعل                

 .هنمة الرجل ، كمداكمة النظر أنفع للحفظ من شيئان أعلم  ال :ؿاعيل البخارم عن دكاء اٟتفظ ،فقاإٝت كسئل اإلماـ ٤تمد بن
ًإفَّ الًَّذينى يىٍكتيميوفى مىا أىنٍػزىٍلنىا ًمنى اٍلبػىيػّْنىاًت كىا٢ٍتيدىل ًمٍن بػىٍعًد مىا بػىيػَّنَّاهي لًلنَّاًس ًُب اٟتديث دليل على ٖترٙب كتم العلم ، قاؿ تعأب )  -ّ

ًعنيوفى   ( . ابيوا كىأىٍصلىحيوا كىبػىيػَّنيوا فىأيكلىًئكى أىتيوبي عىلىٍيًهٍم كىأىنىا التػَّوَّابي الرًَّحيمي ًإالَّ الًَّذينى تى .  اٍلًكتىاًب أيكلىًئكى يػىٍلعىنػيهيمي اللَّوي كىيػىٍلعىنػيهيمي البلَّ
 ) من كتم علمان أٞتم بلجاـ من نار ( ركاه أبو داكد . كقاؿ 

 [ ُْٕ/  ِاآلداب الشرعية  ] قاؿ عبد اهلل بن ا١تبارؾ : إذا كتم العآب علمو ، ابتلي إما ٔتوت القلب ، أك ينسى ، أك يتبع السلطاف .
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هلل : كعكس ىذا أف من كتم العلم الذم أمر اهلل بإظهاره لعنو اأف العآب يستغفر لو كل شيء قاؿ  بعد أف ذكر قاؿ ابن رجب
، الذم بسبب إخفائو تظهر ا١تعاصي كالظلم كالعداكة سعى ُب إطفاء نور اهلل ُب األرض  ، حيثكمبلئكتو كأىل السماء كاألرض 

 غي .كالب
ًعنيوفى قاؿ تعأب )  ( قاؿ بعض السلف : تلعنهم دكاب األرض . يػىٍلعىنػيهيمي اللَّوي كىيػىٍلعىنػيهيمي البلَّ

فإف كتماف العلم النافع سبب لظهور اٞتهل كا١تعاصي ، كذلك يوجب ٤تو ا١تطر كنزكؿ الببلء ، فيعم دكاب األرض ، فتهلك 
 لذلك .، فتلعن الدكاب من كاف سببان ٓتطايا بٍت آدـ 

 خشية الصحابة هلل تعأب . -ْ
 .العلمٖتصيل ، كأف ذلك من أعظم أسباب ور ٣تالس العلماء كمبلـز العلماء اٟتديث دليل على فضل حض -ٓ

 نعيم آّمر جالس أبا ىريرة عشرين سنة .
 كعبد اهلل بن نافع جالس اإلماـ مالكان ٜتسان كثبلثُت سنة .

 سنُت ٓب أخـر منها يومان كاحدان .كقاؿ جرير : جلست إٔب اٟتسن سبع 
 جواز التحدث بنعم اهلل ، كذب ا١تسلم عن نفسو . -ٔ
 علم بالتعلم .أف ال -ٕ
 أف التقلل من الدنيا أمكن ٟتفظ العلم . -ٖ
 اٟتث على مبلزمة أىل اٟتديث . -ٗ

ًثيرنا أىٍنسىاهي . قىاؿى أىٍسمىعي  يقػيٍلتي يىا رىسيوؿى اللًَّو ، ًإنّْ ) عىٍن أىًبى ىيرىيٍػرىةى قىاؿى  -ُُٗ فػىبىسىٍطتيوي . « اٍبسيٍط رًدىاءىؾى » ًمٍنكى حىًديثان كى
ٍيًو ثيمَّ قىاؿى   ( . فىضىمىٍمتيوي فىمىا نىًسيتي شىٍيئان بػىٍعدىهي  ،ضيمُّوي  : قىاؿى فػىغىرىؼى بًيىدى

 [ . ِِْٗ :] ـ 
---------- 

( كتنكَت شيئان بعد النفي ظاىر العمـو ُب عدـ النسياف منو لكل شيء من اٟتديث كغَته ،  هي فىضىمىٍمتيوي فىمىا نىًسيتي شىٍيئان بػىٍعدى  ) 
ككقع ُب ركاية ُب اٟتديث ا١تاضي ) فوالذم بعثو باٟتق ما نسيت شيئان ٝتعتو منو ( كُب ركاية يونس عند مسلم ) فما نسيت بعد 

 ذلك اليـو شيئان من شيء ( .
 ىريرة .اٟتديث فيو فضيلة ظاىرة أليب -ُ
 . كفيو علم من أعبلـ نبوتو -ِ
 كفيو اٟتث على حفظ العلم .-ّ

ا  حىًفٍظتي ًمٍن رىسيوًؿ اللًَّو ) عىٍن أىًبى ىيرىيٍػرىةى قىاؿى  -َُِ ًكعىاءىٍيًن ، فىأىمَّا أىحىديىيمىا فػىبىثىٍثتيوي ، كىأىمَّا اآلخىري فػىلىٍو بػىثىٍثتيوي قيًطعى ىىذى
 ( .اٍلبػيٍلعيوـي 

---------- 
 أم ظرفُت ، أم نوعُت من العلم .) كعاءين ( 

 . أم نشرتو كأذعتو) بثثتو ( 
 البلعـو ٣ترل الطعاـ ، ككٌت بذلك عن القتل .) قطع ىذا البلعـو ( 

صنفُت من العلـو ، أما أحد٫تا كىو علم الشريعة ا١تتعلق بالعقائد  حفظ من رسوؿ اهلل  ومعٌت اٟتديث : ٮترب أبو ىريرة أن -ُ
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كاألحكاـ فبثثتو كنشرتو كبلغتو ، كأما اآلخر كىو ما يتعلق بأخبار كالة السوء كأحوا٢تم ، فلو بلغتو كنشرتو كٖتدثت بو إٔب الناس 
 لذْتت ذبح الشاة .

، أمراء السوء كأحوا٢تم كزمنهم  يٛتل العلماء الوعاء الذم ٓب يبثو على األحاديث اليت فيها تبيُت أسامقاؿ الحافظ ابن حجر : 
كقد كاف أبو ىريرة يكٍت عن بعضو كال يصرح بو خوفان على نفسو منهم ، كقولو : أعوذ باهلل من رأس الستُت كإمارة الصبياف ، 

) فتح    اب اهلل دعاء أيب ىريرة فمات قبلها بسنة .ػيشَت إٔب خبلفة يزيد بن معاكية ألهنا كانت سنة ستُت من ا٢تجرة ، كاستج
 البارم ( .

اٞتراب اآلخر ٓب يكن فيو شيء من علم الدين ، كمعرفة اهلل كتوحيده ، الذم ٮتتص بو أكلياؤه ، بل كاف ُب كقاؿ ابن تيمية : 
أخربىم ٔتا سيكوف من الفنت اليت تكوف بُت ا١تسلمُت كمن  ذلك اٞتراب أحاديث الفنت اليت تكوف بُت ا١تسلمُت ، فإف النيب 

  الكفار .ا١تبلحم اليت تكوف بينهم كبُت
ك٢تذا ١تا كاف مقتل عثماف كفتنة ابن الزبَت ك٨تو ذلك : قاؿ ابن عمر : لو أخربكم أبو ىريرة أنكم تقتلوف خليفتكم ، كهتدموف 
البيت كغَت ذلك ، لقلتم كذب أبو ىريرة ، فكاف أبو ىريرة ٯتتنع من التحديث بأحاديث الفنت قبل كقوعها ، ألف ذلك ما ال 

  ُِٖ/  ٣ِتموع الفتاكل :س كعوامهم .   ٭تتملو رؤكس النا
 استحباب كتم بعض العلم ١تصلحة شرعية . -ِ

 فكتم العلم ينقسم إلى قسمين :
 كتم عاـ : كىذا حراـ .  أكالن /
 ) من كتم علمان أٞتم بلجاـ من نار ( ركاه أبو داكد . لقولو 
 كتم ١تصلحة ، فهذا جائز .  ثانيان /

 ٟتديث الباب .
 لة ... قاؿ : أفبل أبشر الناس ، قاؿ : ال تبشرىم فيتكلوا .با١تسأ ا أخربه النيب كٟتديث معاذ ، ١ت

 ف للشريعة باطنان كظاىران استدالالن ّٔذا اٟتديث .الرد على من قاؿ إ -ّ

 فضيلة حفظ العلم كاٟتديث خاصة . -ْ
 على العآب أف يعلم الناس ما فيو مصلحتهم . -ٓ
 .ليس كل ما يعلم يقاؿ  -ٔ
 ىػ  [ .ُِْٖ/  َُ/  ُٗتاريخ الدرس ]   . فضيلة أليب ىريرة  -ٕ

 باب اإلنصات للعلماء -ّْ
الى تػىٍرًجعيوا بػىٍعًدل كيفَّارنا يىٍضًربي )  فػىقىاؿى « اٍستػىٍنًصًت النَّاسى » حىجًَّة اٍلوىدىاًع  يقىاؿى لىوي فً   يَّ عىٍن جىرًيرو أىفَّ النَّبً  -ُُِ

 .ض ( بػىٍعضيكيٍم رًقىابى بػىعٍ 
 [ . ٓٔ :] ـ 

----------- 
 كدع فيها الناس . ( كانت ُب سنة عشر من ا٢تجرة كٝتيت بذلك ألف النيب  ) في حجة الوداع
 مرىم باإلنصات إٌٕب كاالستماع إٔب ىذا التحذير ا٠تطَت الذم أكجهو إليهم بقلب حاضر .: ( أم  ) استنصت الناس

 . حسن اإلنصاتاٟتديث دليل على أف من أسباب ٖتصيل العلم  -ُ
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 األلباب : كحرماف العلم يكوف بستة أكجو : غذاء ُب قاؿ السفاريني
 ترؾ السؤاؿ . أحدىا :

 السمع . سوء اإلنصات كعدـ إلقاء الثا٘ب:
 سوء الفهم . الثالث:
 عدـ اٟتفظ . الرابع:

 كفاقان .ابتبله اهلل بنسيانو جزاء  عدـ نشره كتعليمو ، فمن خزف علمو كٓب ينشره ، ا٠تامس:
 كتدبره ، كمراعاتو ، كالنظر فيو ، فإذا أ٫تل العمل بو نسيو . عدـ العمل بو ، فإف العمل بو ، يوجب تذكره ، السادس:

الستماع كما تتعلم حسن تعلم حسن ا أف تسمع أحرص منك على أف تقوؿ ، قاؿ اٟتسن البصرم : إذا جالست فكن على 
 ال تقطع على أحد حديثو .القوؿ ، ك 

 كللعلم ست مراتب .قاؿ ابن القيم : 
 . أك٢تا: حسن السؤاؿ

 . كاالستماع الثانية: حسن اإلنصات
 . الثالثة: حسن الفهم

 . الرابعة: اٟتفظ
 . التعليم  :ا٠تامسة

 .السادسة: كىي ٙترتو كىي العمل بو كمراعاة حدكده
كلو كاف حسن  كثَتان   من اإلنصات ... كىي آفة ٘تنع علمان فهناؾ من ٭تـر العلم لسوء إنصاتو فيكوف الكبلـ آثر عنده كأحب إليو 

 الفهم .
 .خَته بشره  كذكر ابن عبد الرب عن بعض السلف أنو قاؿ : من كاف حسن الفهم ردمء االستماع ٓب يقم

 غران .اهلل بن عتبة يبلطفو فيغره  كقاؿ الزىرم: كاف أبو سلمة يسأؿ ابن عباس فكاف يعرض عنو ككاف عبيد اهلل بن عبد
 علمان كثَتان . : لو رفقت بابن عباس الستخرجت منوكقاؿ أبو سلمة
 بو . : ٓب أستخرج العلم الذم استخرجت من عطاء إال برفقي كقاؿ ابن جريج

 : إذا جالست العآب فكن على أف تسمع أحرص منك على أف تقوؿ . كقاؿ بعض السلف
 على تبليغ الناس الرسالة . حرص النيب  -ِ
 لعلماء كخاصة إذا كاف اٟتديث ٦تا ٘تس اٟتاجة إليو دينيان أك دنيويان أك اجتماعيان أك يتعلق ٔتصاّب ا١تسلمُت .اإلنصات ل -ّ
 ٖترٙب االقتتاؿ بُت ا١تسلمُت كأنو كبَتة من الكبائر . -ْ
 التعاكف على الرب كالتقول . -ٓ
 األمر با١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر . -ٔ
 شرعي .جواز طلب ا١تساعدة من الغَت على مطلب  -ٕ
 حرمة ا١تسلم . -ٖ
 جواز التذكَت بالشيء قبل كقوعو . -ٗ
 حرص الداعية على دعوتو كلو بعد موتو . -َُ
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 على أمتو . شفقة النيب  -ُُ
 حرص العآب على الدعوة إٔب ا٠تَت كالنهي عن اٟتراـ ُب حياتو كبعد موتو . -ُِ
 استغبلؿ العآب ا١تناسبات العامة للتذكَت كالتوجيو . -ُّ
 ًتؾ ا١تعاصي كالتحذير منها بعد فراقو كموتو .كصية القائد ألتباعو ب -ُْ

 النَّاًس أىٍعلىمي فػىيىًكلي اٍلًعٍلمى ًإلىى اللَّوً  مُّ باب مىا ييٍستىحىبُّ ًلٍلعىاًلًم ًإذىا سيًئلى أى  -ْْ
ًإٍسرىائًيلى ، ًإنَّمىا ىيوى  يى لىٍيسى ًبميوسىى بىنً يػىٍزعيمي أىفَّ ميوسى  يَّ قىاؿى قػيٍلتي اًلٍبًن عىبَّاسو ًإفَّ نػىٍوفان اٍلًبكىالً  سىًعيد ٍبن جيبػىٍيرعن   - ُِِ

ـى ميوسىى النَّبً  )قىاؿى   يّْ ميوسىى آخىري . فػىقىاؿى كىذىبى عىديكُّ اللًَّو ، حىدَّثػىنىا أيبىىُّ ٍبني كىٍعبو عىًن النَّبً  ًإٍسرىائًيلى ،  يبىنً  يخىًطيبان فً  يُّ قىا
 معىٍبدان ًمٍن ًعبىادً فػىقىاؿى أىنىا أىٍعلىمي . فػىعىتىبى اللَّوي عىلىٍيًو ، ًإٍذ لىٍم يػىريدَّ اٍلًعٍلمى ًإلىٍيًو ، فىأىٍكحىى اللَّوي ًإلىٍيًو أىفَّ النَّاًس أىٍعلىمي  مُّ فىسيًئلى أى 

ًمٍكتىلو فىًإذىا فػىقىٍدتىوي فػىٍهوى ثىمَّ ، فىاٍنطىلىقى كىاٍنطىلىقى  يًبمىٍجمىًع اٍلبىٍحرىٍيًن ىيوى أىٍعلىمي ًمٍنكى . قىاؿى يىا رىبّْ كىكىٍيفى ًبًو فىًقيلى لىوي اٍحًمٍل حيوتان فً 
فىاٍنسىلَّ اٍلحيوتي ًمنى اٍلًمٍكتىًل  ًبفىتىاهي ييوشىعى ٍبًن نيوفو ، كىحىمىالى حيوتان ًفى ًمٍكتىلو ، حىتَّى كىانىا ًعٍندى الصٍَّخرىًة كىضىعىا ريءيكسىهيمىا كىنىامىا

لىًتًهمىا كىيػىٍوًمًهمىا فػىلىمَّا أىٍصبىحى  يفىاتَّخىذى سىًبيلىوي فً  قىاؿى ميوسىى ًلفىتىاهي آتًنىا  اٍلبىٍحًر سىرىبان ، كىكىافى ًلميوسىى كىفػىتىاهي عىجىبان ، فىاٍنطىلىقىا بىًقيَّةى لىيػٍ
ا نىصىبان ، كىلىٍم يىًجٍد ميوسىى مىسِّا ًمنى النَّصى  أيًمرى ًبًو . فػىقىاؿ لىوي فػىتىاهي  مًب حىتَّى جىاكىزى اٍلمىكىافى الَّذً غىدىاءىنىا ، لىقىٍد لىًقينىا ًمٍن سىفىرًنىا ىىذى

، فىاٍرتىدَّا عىلىى آثىارًًىمىا قىصىصان ، فػىلىمَّا  ينىًسيتي اٍلحيوتى ، قىاؿى ميوسىى ذىًلكى مىا كينَّا نػىٍبغً  يأىرىأىٍيتى ًإٍذ أىكىيٍػنىا ًإلىى الصٍَّخرىًة فىًإنّْ 
فىسىلَّمى ميوسىى . فػىقىاؿى اٍلخىًضري كىأىنَّى بًأىٍرًضكى السَّالىـي  -أىٍك قىاؿى تىسىجَّى بًثػىٍوًبًو  -رىًة ًإذىا رىجيله ميسىجِّى بًثػىٍوبو انٍػتػىهىيىا ًإلىى الصَّخٍ 

ا قىاؿى ًإنَّكى لىٍن  يًإٍسرىائًيلى قىاؿى نػىعىٍم . قىاؿى ىىٍل أىتًَّبعيكى عىلىى أىٍف تػيعىلّْمىنً  يفػىقىاؿى أىنىا ميوسىى . فػىقىاؿى ميوسىى بىنً  ًممَّا عيلٍّْمتى رىشىدن
ًنيًو الى تػىٍعلىميوي أىٍنتى ، كىأىٍنتى عىلىى ًعٍلمو عىلَّمىكىوي الى أىٍعلىميوي . قىاؿى  يصىٍبران ، يىا ميوسىى ًإنّْ  يى تىٍستىًطيعى مىعً   عىلىى ًعٍلمو ًمٍن ًعٍلًم اللًَّو عىلَّمى

مىا رنا ، كىالى أىٍعًصى لىكى أىٍمرنا ، فىاٍنطىلىقىا يىٍمًشيىاًف عىلىى سىاًحًل اٍلبىٍحًر لىٍيسى لىهيمىا سىًفينىةه ، فىمىرٍَّت ًبهً ًإٍف شىاءى اللَّوي صىابً  يسىتىًجدينً 
عى عىلىى حىٍرًؼ السًَّفينىًة ، قى سىًفينىةه ، فىكىلَّميوىيٍم أىٍف يىٍحًمليوىيمىا ، فػىعيًرؼى اٍلخىًضري ، فىحىمىليوىيمىا ًبغىٍيًر نػىٍوؿو ، فىجىاءى عيٍصفيوره فػىوى 

ا اٍلعيٍصفيوًر  ياٍلبىٍحًر . فػىقىاؿى اٍلخىًضري يىا ميوسىى ، مىا نػىقىصى ًعٍلمً  يفػىنػىقىرى نػىٍقرىةن أىٍك نػىٍقرىتػىٍيًن فً  نػىٍقرىًة ىىذى كىًعٍلميكى ًمٍن ًعٍلًم اللًَّو ًإالَّ كى
ًفينىًتًهٍم اٍلبىٍحًر . فػىعىمىدى اٍلخىًضري ًإلىى لىٍوحو ًمٍن أى  يفً  ٍلوىاًح السًَّفينىًة فػىنػىزىعىوي . فػىقىاؿى ميوسىى قػىٍوـه حىمىليونىا ًبغىٍيًر نػىٍوؿو ، عىمىٍدتى ًإلىى سى

رنا قىاؿى الى تػيؤىاًخٍذنً  يى فىخىرىقٍػتػىهىا لًتػيٍغًرؽى أىٍىلىهىا قىاؿى أىلىٍم أىقيٍل ًإنَّكى لىٍن تىٍستىًطيعى مىعً  ًت األيكلىى ًمٍن ميوسىى ًبمىا نىًسيتي . فىكىانى  يصىبػٍ
سىى أىقػىتػىٍلتى غيالىـه يػىٍلعىبي مىعى اٍلًغٍلمىاًف ، فىأىخىذى اٍلخىًضري ًبرىٍأًسًو ًمٍن أىٍعالىهي فىاقٍػتػىلىعى رىٍأسىوي بًيىًدًه . فػىقىاؿى ميو  ًنٍسيىانان . فىاٍنطىلىقىا فىًإذىا

رنا  يى ًإنَّكى لىٍن تىٍستىًطيعى مىعً  نػىٍفسان زىًكيَّةن ًبغىٍيًر نػىٍفسو قىاؿى أىلىٍم أىقيٍل لىكى  نىةى كىىىذىا أىكٍكىدي  -صىبػٍ يػٍ فىاٍنطىلىقىا حىتَّى ًإذىا أىتػىيىا  -قىاؿى اٍبني عييػى
قىضَّ فى  ا ًفيهىا ًجدىاران ييرًيدي أىٍف يػىنػٍ قىاؿى اٍلخىًضري بًيىًدًه فىأىقىامىوي . أىقىامىوي . أىٍىلى قػىٍريىةو اٍستىٍطعىمىا أىٍىلىهىا ، فىأىبػىٍوا أىٍف ييضىيػّْفيوىيمىا ، فػىوىجىدى

يػىٍرحىمي اللَّوي ميوسىى ، لىوىًدٍدنىا »   يُّ قىاؿى النَّبً « . كىبػىٍيًنكى  يفػىقىاؿى لىوي ميوسىى لىٍو ًشٍئتى الىتَّخىٍذتى عىلىٍيًو أىٍجرنا . قىاؿى ىىذىا ًفرىاؽي بػىٍينً 
نىا ًمٍن أىٍمرًًىمى   ( .ا لىٍو صىبػىرى حىتَّى يػيقىصَّ عىلىيػٍ

 [ . َِّٖ :] ـ 
----------- 

 ىػ . ْٗاإلماـ اٟتافظ ا١تقرلء ا١تفسر أحد األعبلـ ، كاف يقاؿ لو : جهبذ العلماء ، قتلو اٟتجاج سنة  ( سىًعيد ٍبن جيبػىٍير) عن 
كىىيوى مىٍنسيوب ًإٔبى بىًٍت ًبكىاؿو بىٍطن ًمٍن ًٛتٍَتى ، كىًقيلى : ًمٍن ٫تىٍدىافى . كىنػىٍوؼ ىىذىا ىيوى اًٍبن فىضىالىة ،  قاؿ النوكم :  ( يَّ ًإفَّ نػىٍوفان اٍلًبكىالً  )

ا قىالىوي اًٍبن ديرىٍيد كىغىٍَته ، كىىيوى اًٍبن ًاٍمرىأىة كىٍعب اأٍلىٍحبىار ، كىًقيلى : اًٍبن أىًخيًو ، كىاٍلمىٍشهيور اأٍلى  الىوي اًٍبن أىيب حىاًًب كىغىٍَته . قىاليوا : كَّؿ ، قى كىذى
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يىتو أىبيو يىزًيد ، كىًقيلى : أىٍك ريٍشد ، كىكىافى عىاًلمنا حىًكيمنا قىاًضينا كىًإمىامنا أًلىٍىًل ًدمىٍشق .  كىكينػٍ
ظقاؿ النوكم : ( فػىقىاؿى كىذىبى عىديكُّ اللًَّو )  كىالزٍَّجر عىٍن ًمٍثل قػىٍولو ، الى أىنَّوي يػىٍعتىًقدي أىنَّوي عىديٌك اللَّو  قىاؿى اٍلعيلىمىاء : ىيوى عىلىى كىٍجو اإٍلًٍغبلى

، كىكىافى ذىًلكى ُب حىاؿ غىضىب اًٍبن عىبَّاس ًلًشدًَّة ًإٍنكىاره ،  حىًقيقىة ، ًإ٪تَّىا قىالىوي ميبىالىغىة ًُب ًإٍنكىار قػىٍولو ًلميخىالىفىًتًو قػىٍوؿ رىسيوؿ اللَّو 
 كىحىاؿ اٍلغىضىب تيٍطلىق اأٍلىٍلفىاظ كىالى تػيرىادي ًّٔىا حىقىائًقهىا . كىاللَّوي أىٍعلىمي .

ليوقىاًت اللَّو تػىعىأبى الى يػىٍعلىميهىا ًإالَّ ىيوى . ػقيوؿى : اللَّو أىٍعلىم ، فىًإفَّ ٥تىٍ كىافى حىقُّوي أىٍف يػى : أىٍم (  فػىعىتىبى اللَّوي عىلىٍيًو ، ًإٍذ لىٍم يػىريدَّ اٍلًعٍلمى ًإلىٍيوً ) 
 ( .كىمىا يػىٍعلىمي جينيودى رىبّْك ًإالَّ ىيوى ) قىاؿى اللَّو تػىعىأبى 

 أعلم . دليل على أنو ينبغي ١تن سئل عن مسألة ال يعرفها أف يقوؿ : اهلل( كفيو  ْٕتقدـ شرحو ) اٟتديث  -ُ
 عن أحب البقاع إٔب اهلل ؟ فقاؿ : ال أدرم .كقد قالت ا١تبلئكة ) سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا ( . كقد سئل 

 كما ُب حديث جربيل : ما ا١تسؤكؿ عنها بأعلم من السائل .  كقاؿ 
كسئل الشعيب عن شيء فقاؿ : ال  كقاؿ ابن مسعود : من كاف عنده علم فليقل ، كمن ٓب يكن عنده علم فليقل : اهلل أعلم .

 أدرم ، فقيل لو : أال تستحيي من قولك ال أدرم كأنت فقيو العراقُت ؟
 فقاؿ : لكن ا١تبلئكة ٓب تستح حُت قالت سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا .

 الفتول .كقاؿ الرباء : لقد رأيتي ثبلٙتائة من أىل بدر ما منهم أحد إال كىو ٭تبُّ أف يكفيىو صاحبيو 
كقاؿ عبد الرٛتن بن أيب ليلى : أدركتي عشرين كمائة من األنصار من أصحاب رسوؿ اهلل يسأؿ أحدىم عن ا١تسألة فَتدىا إٔب 

 ىذا، كىذا إٔب ىذا حىت ترجع إٔب األكؿ .
 نا األلواح .كثَتان ما يقوؿ : ال أدرم ، كلو كتبنا عن مالك ال أدرم ١تؤل  –أم مالكان  –كقاؿ ابن كىب : ككنت أٝتعو 

 كقاؿ ابن عباس : إذا ترؾ العآب ال أدرم أصيبت مقاتلو .
 كقاؿ الشعيب : ال أدرم نصف العلم .

كعن عقبة بن مسلم قاؿ : صحبت ابن عمر أربعةن كثبلثُت شهران فكاف كثَتان ما ييسأؿ فيقوؿ : ال أدرم ، ٍب يلتفت فيقوؿ : 
 ظهورنا جسران إٔب جهنم .أتدرم ما يريدكف ىؤالء ؟ يريدكف أف ٬تعلوا 

 قاؿ ابن عيينة : أجسر الناس على الفتيا أقلهم علمان .
 : ما أفتيت حىت شهد ٕب سبعوف من أىل ا١تدينة . كقاؿ مالك

قاؿ  ،بل جعلو ُب ا١ترتبة العليا ،كجعلو من أعظم احملرمات ،قاؿ ابن القيم : كقد حـر اهلل القوؿ عليو بغَت علم ُب الفتيا كالقضاء
رًكيوٍا بًالٌلًو مىا ٓبٍى يػينػىزٍّْؿ بًًو سيٍلطىانان كىأىف قيٍل ًإ٪تَّىا حىرَّـى رىيبّْى اٍلفىوىاًحشى مىا ظىهىرى ًمنػٍهىا كىمىا بىطىنى كىاإًلٍٍبى كىاٍلبػىٍغيى ًبغىٍَتً اٟتٍىقّْ كىأىف تيشٍ  تعأب )اهلل

 ( . تػىقيوليوٍا عىلىى الٌلًو مىا الى تػىٍعلىميوفى 
 لعآب أف يورث أصحابو ال أدرم لكثرة ما يقو٢تا .كقيل : ينبغي ل

قاؿ ابن ٚتاعة : كاعلم أف قوؿ ) ال أدرم ( ال يضع من قدر العآب كما يظنو بعض اٞتهلة ، بل ىي رفعة لو ، ألنو دليل على 
 ت معرفتو .عظم ٤تلو كعلى كرعو كعلى تقواه كعلى طهارة قلبو ، إ٪تا يأنف من قوؿ ) ال أدرم ( من ضعفت ديانتو كقل

  .كقد أدب اهلل العلماء بقصة موسى مع ا٠تضر حيث ٓب يرد موسى العلم إٔب اهلل تعأب ١تا سئل : ىل أحػد ُب األرض أعلم منك
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 باب مىٍن سىأىؿى كىٍىوى قىائًمه عىاًلمان جىاًلسان  -ْٓ
نىا يػيقىاًتلي  يفػىقىاؿى يىا رىسيوؿى اللًَّو ، مىا اٍلًقتىاؿي فً   يّْ جىاءى رىجيله ًإلىى النَّبً ) عىٍن أىًبى ميوسىى قىاؿى  - ُِّ سىًبيًل اللًَّو فىًإفَّ أىحىدى

 يى كىًلمىةي اللًَّو ىً   مىٍن قىاتىلى لًتىكيوفى )فػىقىاؿى  -قىاؿى كىمىا رىفىعى ًإلىٍيًو رىٍأسىوي ًإالَّ أىنَّوي كىافى قىائًمان  -غىضىبان ، كىيػيقىاًتلي حىًميَّةن . فػىرىفىعى ًإلىٍيًو رىٍأسىوي 
ًبيًل اللًَّو عىزَّ كىجىلَّ  ياٍلعيٍليىا فػىهيوى فً   ( .سى

 [ . َُْٗ :] ـ 
----------- 

نىا يػيقىاًتلي غىضىبان  )   أم : ألجل حظ نفسو ، ك٭تتمل أف يفٌسر القتاؿ للحمٌية بدفع ا١تضرة ، كالقتاؿ غضبان ّتلب ا١تنفعة .(  أىحىدى
الرجل يقاتًل كُب ركاية للمصنف ُب اٞتهاد )أم : ١تن ييقاًتل ألجلو من أىل ، أك عشَتة ، أك صاحب ، ةن ( كىيػيقىاًتلي حىًميَّ ) 

 .( ٍكر ، كالرجل يقاتل ليػيرىل مكانوللمغنم ، كالرجل يقاتل للذّْ 
 الرجل يقاًتل للمغنم( أم : ليصيب غنيمة .)قولو 

 ( .بالشجاعة، كللمصنف ُب التوحيد )كيقاتل شجاعة فيما بينهم ليذكره الناس:  ( أم ) كالرجل يقاتل للذٍّْكركقولو 
 ) كالرجل يقاتل ليػيرىل مكانو ( كلذلك جاء عند ا١تصنف ُب التوحيد ) كيقاتل رياء ( .كقولو 

 مذمـو .: فمرجع قولو ) يقاتل لييذكر ( إٔب السمعة ، كمرجع قولو ) كيقاتل ليػيرىل مكانو ( إٔب الرياء ، ككبل٫تا قاؿ الحافظ 
 قاؿ ُب الفتح : ا١تراد بػ) بكلمة اهلل ( دعوة اهلل إٔب اإلسبلـ .(  اٍلعيٍليىا يى مىٍن قىاتىلى لًتىكيوفى كىًلمىةي اللًَّو ىً ) 
اٟتديث دليل على جواز أف يسأؿ اإلنساف كىو قائم ، إذا سأؿ عا١تان كىو جالس ، كأف ذلك ال يعد من باب من أحب أف  -ُ

 قيامان ، بل ىذا جائز ، بشرط األمن من اإلعجاب .يتمثل لو الرجاؿ 
 اإلخبلص ُب العبادة كمن ذلك اٞتهاد .اٟتديث دليل شرط  -ِ
 القتاؿ ال يكوف ُب سبيل اهلل إال إذا قاتل إلعبلء كلمة اهلل تعأب . أف اٟتديث دليل على -ّ

الباعث ىو األكؿ  أصلك صرح الطربم فقاؿ : إذا كاف كىل يدخل ُب سبيل اهلل إذا قصد ا١تغنم ضمنان ال أصبلن مقصودان ، كبذل
 ال يضره ما عرض لو بعد ذلك ، كبذلك قاؿ اٞتمهور .

أمامة بإسناد جيد ، قاؿ : جاء رجل فقاؿ يا رسوؿ اهلل ! أرأيت رجبلن غزا يلتمس أيب لكن ركل أبو داكد كالنسائي من حديث 
إف اهلل ال يقبل من  ) ثان كل ذلك يقوؿ : ال شيء لو ، ٍب قاؿ رسوؿ اهلل األجر كالذكر مالو ؟ قاؿ : ال شيء لو ، فأعاده ثبل

 ما كاف خالصان ، كابتغي بو كجهو ( .العمل إال 
 كاحد ، فبل ٮتالف ا١ترٌجح أكالن .كٯتكن أف ٭تمل ىذا على من قصد األمرين معان على حد 

 األكؿ قصد إعبلء كلمة اهلل ٓب يضره ما انضاؼ إليو .: ذىب احملققوف إٔب أنو إذا كاف الباعث  قاؿ ابن أبي جمرة
، ما ركاه أبو داكد بإسناد ذا كاف اإلعبلء ىو الباعث األصليكيدؿ على أف دخوؿ غَت اإلعبلء ضمنان ال يقدح ُب اإلعبلء إ

 .: اللهم ال تكلهم إٌٕب...(اؿفق ،عنا، كٓب نغنم شيئان ػم فرجػعلى أقدامنا لنغن بعثنا رسوؿ اهلل ) عبد اهلل بن حوالة قاؿحسن عن 
، ألنو لو أجابو بأف ٚتيع ما ذكره ليس ُب سبيل ، كىو من جوامع كلمو ٔتا ذكر غاية الببلغة كاإل٬تاز ُب إجابة النيب  -ْ

 .كليس كذلك ، فعدؿ إٔب لفظ جامعوف ما عدا ذلك كلو ُب سبيل اهلل ، كاهلل احتمل أف ي
 ٮتتص ٔتن قاتل إلعبلء كلمة اهلل .أف الفضل الوارد للمجاىدين  -ٓ
 أف العلم يتقدـ العمل . -ٔ
 ذـ اٟترص على الدنيا . -ٕ
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 حرص الصحابة على العلم . -ٖ
 ذـ اٟتمية اٞتاىلية .-ٗ

 قباؿ ا١تسؤكؿ على السائل كىذا من تواضع العآب .استحباب إ -َُ
 باب السؤاؿ كالفتيا عند رمي الجمار -ْٔ

ًعٍندى اٍلجىٍمرىًة كىىيوى ييٍسأىؿي ، فػىقىاؿى رىجيله يىا رىسيوؿى اللًَّو نىحىٍرتي قػىٍبلى أىٍف   يَّ رىأىٍيتي النَّبً ) ٍبًن عىٍمروك قىاؿى  عىٍن عىٍبًد اللَّوً  -ُِْ
فىمىا سيًئلى عىٍن « . اٍنحىٍر كىالى حىرىجى »قػىٍبلى أىٍف أىٍنحىرى . قىاؿى  آخىري يىا رىسيوؿى اللًَّو حىلىٍقتي  قىاؿى « . اٍرـً كىالى حىرىجى » أىٍرًمىى . قىاؿى 

ـى كىالى أيخّْرى ًإالَّ قىاؿى افٍػعىٍل كىالى حىرىجى يٍ شى   ( . ءو قيدّْ
 [ . َُّٔ ] ـ /

------------ 
 ٓب يكن مستغرقان فيها . اشتغاؿ العآب بالطاعة ال ٯتنع من سؤالو عن العلم ما أف دليل على( كىو ّٖتقدـ شرحو )اٟتديث  -ُ
 اٟتديث دليل على أف الكبلـ ُب الرمي كغَته من ا١تناسك جائز . -ِ

 ( كىمىا أيكتًيتيٍم ًمنى اٍلًعٍلًم ًإالَّ قىًليالن باب قوؿ اهلل تعالى ) -ْٕ
نىا أىنى ) عىٍن عىٍبًد اللًَّو قىاؿى ك  -ُِٓ خىًرًب اٍلمىًدينىًة ، كىىيوى يػىتػىوىكَّأي عىلىى عىًسيبو مىعىوي ، فىمىرَّ بًنػىفىرو ًمنى  يفً   يّْ ا أىٍمًشى مىعى النَّبً بػىيػٍ

تىٍكرىىيونىوي . فػىقىاؿى بػىٍعضيهيٍم ءو يٍ ءي ًفيًو ًبشى ياٍليػىهيوًد ، فػىقىاؿى بػىٍعضيهيٍم لًبػىٍعضو سىليوهي عىًن الرُّكًح . كىقىاؿى بػىٍعضيهيٍم الى تىٍسأىليوهي الى يىجً 
هيٍم فػىقىاؿى يىا أىبىا اٍلقىاًسًم ، مىا الرُّكحي فىسىكىتى . فػىقيٍلتي ًإنَّوي ييوحىى ًإلى  ـى رىجيله ًمنػٍ ٍيًو . فػىقيٍمتي ، فػىلىمَّا اٍنجىلىى عىٍنوي ، لىنىٍسأىلىنَّوي . فػىقىا

ا فً  قىاؿى ) كىيىٍسأىليونىكى عىًن الرُّكًح قيًل الرُّكحي   ا ( .ًقرىاءىتًنى  يًمٍن أىٍمًر رىبّْى كىمىا أيكتيوا ًمنى اٍلًعٍلًم ًإالَّ قىًليالن ( . قىاؿى األىٍعمىشي ىىكىذى
 [ . ِْٕٗ :ـ ] 

------------ 
 بكسر ا٠تاء كفتح الراء ، كا٠ترب ضد العامر .(  خىًرًب اٍلمىًدينىةً  يفً ) 
 أم : عصا من جريد النخل .(  كىىيوى يػىتػىوىكَّأي عىلىى عىًسيبو مىعىوي ) 
 أم : حىت ال أكوف مشوشان عليو ، أك فقمت قائمان حائبلن بينو كبينهم .(  فػىقيٍلتي ًإنَّوي ييوحىى ًإلىٍيًو . فػىقيٍمتي ) 
 أم : الكرب الذم كاف يغشاه حاؿ الوحي .(  فػىلىمَّا اٍنجىلىى عىٍنوي ) 
 ( . كىيىٍسأىلونىكى عىًن الرُّكًح قيًل الرُّكحي ًمٍن أىٍمًر رىيبّْ كىمىا أيكتًيتيٍم ًمنى اٍلًعٍلًم ًإالَّ قىًليبلن اختلف العلماء ُب نزكؿ قولو تعأب )  -ُ

 كىو ُب ا١تدينة . ما جاء ُب سؤاؿ اليهود للنيب  القوؿ األكؿ :
 كما ُب حديث الباب .

 يئان يسألوف عنو النيب .: أهنا نزلت ُب مكة ، حينما طلبت قريش من اليهود ش القوؿ الثاني
، فنزلت أؿ عنو ىذا الرجل ، فقالوا : سلوه عن الركح ، فسألوه ، أعطونا شيئان نسقالت قريش لليهود  فعن ابن عباس . قاؿ )

 لًتمذم كأٛتد .( ركاه اكىيىٍسأىلونىكى عىًن الرُّكًح قيًل الرُّكحي ًمٍن أىٍمًر رىيبّْ كىمىا أيكتًيتيٍم ًمنى اٍلًعٍلًم ًإالَّ قىًليبلن )
 كالقرطيب .، كابن عطية ، كابن العريب ، كالبغوم ، كالطربم : كقد أكرد أكثر ا١تفسرين حديث ابن مسعود كجعلوه سبب نزك٢تا 

 كذىب بعض العلماء إٔب أف اآلية مكية .
١تا ساؽ حديث ابن مسعود ) كىذا السياؽ يقتضي فيما يظهر بادم الرأم أف ىذه اآلية مدنية ، كأهنا نزلت حُت  قاؿ ابن كثير

سألو اليهود عن ذلك با١تدينة مع أف السورة كلها مكية ، كقد ٬تاب عن ىذا بأنو قد تكوف نزلت عليو با١تدينة مرة ثانية كما 
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كىيىٍسأىلونىكى )الوحي بأنو ٬تيبهم عما سألوه باآلية ا١تتقدـ إنزا٢تا عليو كىي ىذه اآلية :  نزلت عليو ٔتكة قبل ذلك ، أك أنو نزؿ عليو
قالت قريش ليهود: أعطونا شيئنا نسأؿ عنو  ) عن ابن عباس قاؿاآلية مكة : ٦تا يدؿ على نزكؿ ىذه ، ٍب قاؿ : ك ( ...عىًن الرُّكًح 

( كىيىٍسأىليونىكى عىًن الرُّكًح قيًل الرُّكحي ًمٍن أىٍمًر رىيبّْ كىمىا أيكتًيتيٍم ًمنى اٍلًعٍلًم ًإال قىًليبل )  تىذا الرجل. فقالوا: سلوه عن الركح. فسألوه، فنزل
   .   ) تفسَت ابن كثَت ( .

ُب حديث الباب : كىذا يدؿ على أف نزكؿ اآلية كقع با١تدينة لكن ركل الًتمذم .. ٍب ساؽ حديث  كقاؿ الحافظ ابن حجر
، كٯتكن اٞتمع بأف يتعدد النزكؿ ْتمل سكوتو ُب ا١ترة الثانية على توقع مزيد بياف ُب ذلك ، كإف ساغ ىذا كإال فما ُب  ابن عباس

 الصحيح أصح .
 كذىب بعض العلماء إٔب تعدد النزكؿ .

 :اكلذلك أمثلة، منه…ان بو عند حدكث سببو خوؼ نسيانوتعظيمان لشأنو، كتذكَت  : كقد ينزؿ الشيء مرتُتقاؿ اإلماـ الزركشي
نزلت ١تا سألو اليهود عن الركح كىو  أهنا ( كيسألونك عن الركح)  عن عبد اهلل بن مسعود ُب قولو تعأب ثبت ُب الصحيحُت ما

 أم اإلسراء كىي مكية باالتفاؽ ، فإف ا١تشركُت ١تا سألوه عن ذم القرنُت (سبحاف ة ) ، كمعلـو أف ىذه اآلية ُب سور ُب ا١تدينة

 و .اٞتواب، كما سبق بيان أىل الكهف قبل ذلك ٔتكة، كأف اليهود أمركىم أف يسألوه عن ذلك، فأنزؿ اهللكعن 
 حاصل؟ كال يقاؿ: كيف يتعدد النزكؿ باآلية الواحدة، كىو ٖتصيل

تضي من سؤاؿ أك حادثة تققد ٭تدث سبب  أنو -كما قاؿ الزركشي   -أف لذلك فائدة جليلة ، كاٟتكمة من ىذا :  فاٞتواب
 . تذكَتان ٢تم ّٔا ، كبأهنا تتضمن ىذه تلك اآلية بعينها إٔب النيب  ، كقد نزؿ قبل ذلك ما يتضمنها، فتؤدمنزكؿ آية

  :على عدة معا٘ب الركح ُب القرافكقد جاءت  -ِ

  ( .رىيٌب يىٍسأىليونىكى عىًن الرُّكًح قيًل الرُّكحي ًمٍن أىٍمًر ) كى  اآليةالركح اليت كردت ُب ىذه  : األكلى
 . ستأٌب كمعانيها

  ( .كما قاؿ تعأب )نزؿ بو الركح األمُت  أتت ٔتعٌت جربيل : ةالثاني
 ه ( .مره على من يشاء من عبادأالركح من  يلقي كما ُب قولو تعأب )ي ،  أتت ٔتعٌت الوح ة :الثالث

 ( .وف كأيدىم بركح منااإلٯت مػُب قلؤّكما ُب قولو تعأب )أكلئك كتب ( تأييد للمؤمنُتال أتت ٔتعٌت ) : الرابعة

ألقاىا إٔب مرٙب  كما ُب قولو تعأب )إ٪تا ا١تسيح عيسى ابن مرٙب رسوؿ اهلل ككلمتو ،  عيسى بن مرٙب أتت ٔتعٌت : الخامسة
 ( .وكركح من

 . حرص الصحابة على مبلزمة النيب  -ّ
 . تواضعو  -ْ
 . معرفة اليهود كأىل الكتاب بالنيب  -ٓ
 أف العآب مهما أكٌب من علم فإنو قليل جدان ُب علم اهلل تعأب . -ٔ
 ال يعلم الغيب إال ما أطلعو اهلل عليو . أف النيب  -ٕ
 عدـ ا٠توض فيما ال علم لئلنساف بو . -ٖ
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 باب من ترؾ بعض االختيار مخافة أف يقصير فٍهمي الناس عنو فيقعوا في أشد منو -ْٖ
ًثيران فىمىا حىدَّثػىٍتكى فً ) اٍبن الزُّبػىٍيًر  قاؿ ليعن األسود قاؿ :   - ُِٔ ٍعبىًة قػيٍلتي قىالىٍت لً  يكىانىٍت عىاًئشىةي تيًسرُّ ًإلىٍيكى كى  ياٍلكى

فىجىعىٍلتي لىهىا بىابػىٍيًن بىابه لىنػىقىٍضتي اٍلكىٍعبىةى  -قىاؿى اٍبني الزُّبػىٍيًر ًبكيٍفرو  -يىا عىاًئشىةي ، لىٍوالى قػىٍوميًك حىًديثه عىٍهديىيٍم  :  يُّ قىاؿى النَّبً 
 .فػىفىعىلىوي اٍبني الزُّبػىٍيًر  ( نَّاسي ، كىبىابه يىٍخريجيوفى يىٍدخيلي ال

 [ . ُّّّ :] ـ 
---------------- 

 كىو ابن يزيد النخعي .) عن األسود ( 
 يعٍت عبد اهلل الصحايب ا١تشهور .( اٍبن الزُّبػىٍيًر ) قاؿ : قاؿ لي 

ًثيران كىانىٍت )   ( يعٍت ُب شأف الكعبة . عىاًئشىةي تيًسرُّ ًإلىٍيكى كى
 . قرب عهدىم بالكفر: أم  (قىاؿى اٍبني الزُّبػىٍيًر ًبكيٍفرو  -لىٍوالى قػىٍوميًك حىًديثه عىٍهديىيٍم ) 
 -أف يظنوا  فخشي ، كانت تعظم أمر الكعبة جدان ، ألف قريشان  كُب اٟتديث معٌت ما ترجم لو : قاؿ الحافظ ابن حجر -ُ

 رد بالفخر عليهم ُب ذلك .أنو غيػَّرى بناءىا لينف -باإلسبلـ ألجل قرب عهدىم 
 ألمن الوقوع ُب ا١تفسدة . : ترؾ ا١تصلحة كيستفاد منو -ِ

تعارضت ا١تصاّب أك تعارضت مصلحة كمفسدة كتعذر  إذا: كُب ىذا اٟتديث دليل لقواعد من األحكاـ منها :  قاؿ النوكم
أخرب أف نقض الكعبة كردىا إٔب ما كانت عليو من قواعد  ف النيب أل، اٞتمع بُت فعل ا١تصلحة كترؾ ا١تفسدة بدئ باألىم 

نو من كذلك ١تا كانوا يعتقدك ،  كىي خوؼ فتنة بعض من أسلم قريبان ، مصلحة كلكن تعارضو مفسده أعظم منو   إبراىيم
 . فًتكها  فضل الكعبة فَتكف تغيَتىا عظيمان 

 ا١تنكر خشية الوقوع ُب أنكر منو . ترؾ إنكار -ّ
 ) الفتح ( . اإلماـ يسوس رعيتو ٔتا فيو إصبلحهم كلو كاف مفضوالن ما ٓب يكن ٤ترمان . أف -ْ
 . يكن فيو ترؾ أمر شرعي كما سبقكال يتعرض ١تا ٮتاؼ تنفَتىم بسببو ما ٓب ، رعية كحسن حياطتهم تألف قلوب ال -ٓ
 ٔتا يناسب إدراكهم .  ناسللعآب ٥تاطبة ال -ٔ
 ُب التعامل بُت الناس .عاة الفركؽ الفردية مرا-ٕ
 عناية ا١تعلم بالطبلب كحرصو عليهم . --ٖ

 ةى أىٍف الى يػىٍفهىميواباب مىٍن خىصَّ بًاٍلًعٍلًم قػىٍومان ديكفى قػىٍوـو كىرىاًىيى  -ْٗ
 .حىدّْثيوا النَّاسى ًبمىا يػىٍعرًفيوفى ، أىتيًحبُّوفى أىٍف ييكىذَّبى اللَّوي كىرىسيوليوي : كىقىاؿى عىًلىّّ  - ُِٕ

----------- 
 الناس ٔتا يعرفونو كيفهمونو .ٖتديث ىذا األثر دليل على أنو ينبغي  -ُ

) ٔتا يعرفوف ( أم : يفهموف ، كزاد آدـ بن أيب إياس ُب كتاب العلم لو عند عبد اهلل بن داكد عن معركؼ ُب آخره  قاؿ الحافظ
 ) كدعوا ما ينكركف ( أم : يشتبو عليهم فهمو .

ثان قومان حديثان ال تبلغو عقو٢تم إال كاف لبعضهم فتنة ( ر  ثم قاؿ الحافظ  كاه مسلم .: كمثلو قوؿ ابن مسعود ) ما أنت ٤تدّْ
ك٦تن كره التحديث ببعض دكف بعض أٛتد ُب األحاديث اليت ظاىرىا ا٠تركج على السلطاف ، كأبو يوسف ُب الغريب ، كمن 
قبلهم أبو ىريرة كما تقدـ عنو ُب اٞترابُت كأف ا١تراد ما يقع من الفنت ، ك٨توه عن حذيفة عن اٟتسن أنو أنكر ٖتديث أنس 



 211 

: أف ىي، كضابط ذلكاٗتذىا كسيلة إٔب ما كاف يعتمده من ا١تبالغة ُب سفك الدماء بتأكيلو الواللحجاج بقصة العرنيُت ألنو 
 ، فاإلمساؾ عنو عند من ٮتشى عليو األخذ بظاىره مطلوب .البدعة كظاىره ُب األصل غَت مراديكوف ظاىر اٟتديث يقوم 

 ال ٯتكنهم إدراكو، بل تدعوىم ركيدان  : ك٢تذا كاف من اٟتكمة ُب الدعوة أال تباغت الناس ٔتا كقاؿ الشيخ ابن عثيمين ،
من قبل يكوف  كليس معٌت ) ٔتا يعرفوف ( ، أم : ٔتا يعرفوف من قبل ؛ ألف الذم يعرفونو ركيدان ، حىت تستقر عقو٢تم ،

 التحديث بو من ٖتصيل اٟتاصل .

أ٫تية اٟتكمة ُب الدعوة إٔب اهلل عز كجل ، كأنو ٬تب على الداعية أف ينظر ُب  ىذا األثر :، من فوائد  كقاؿ رحمو اهلل -ِ
 ا١تدعوين ، كينزّْؿ كلَّ إنسافو منزلتو . عقوؿ
لىبػٍَّيكى يىا رىسيوؿى اللًَّو قىاؿى « . يىا ميعىاذي ٍبنى جىبىلو »  كىميعىاذه رىًديفيوي عىلىى الرٍَّحًل قىاؿى   يَّ أىفَّ النَّبً ) مىاًلكو  أىنىس ٍبن عن - ُِٖ

مىا ًمٍن أىحىدو يىٍشهىدي أىٍف الى ًإلىوى ًإالَّ اللَّوي كىأىفَّ  )سىٍعدىٍيكى . ثىالىثان . قىاؿى قىاؿى لىبػٍَّيكى يىا رىسيوؿى اللًَّو كى « . يىا ميعىاذي » كىسىٍعدىٍيكى . قىاؿى 
» . قىاؿى يىا رىسيوؿى اللًَّو ، أىفىالى أيٍخًبري ًبًو النَّاسى فػىيىٍستىٍبًشريكا قىاؿى  (رَّمىوي اللَّوي عىلىى النَّاًر حى  ميحىمَّدنا رىسيوؿي اللًَّو ًصٍدقان ًمٍن قػىٍلًبًو ًإالَّ 

 ( .أىثُّمان كىأىٍخبػىرى ًبهىا ميعىاذه ًعٍندى مىٍوتًًو تى « . ًإذان يػىتًَّكليوا 
 [ . ِّ :] ـ 

قىاؿى أىالى أيبىشّْري « . ًبًو شىٍيئان دىخىلى اٍلجىنَّةى  ًرؾي ػاللَّوى الى ييشٍ  يى مىٍن لىقً »قىاؿى ًلميعىاذو   يَّ أىفَّ النَّبً  يذيًكرى لً ) قىاؿى كعن أنس  – ُِٗ
 ا ( .أىخىاؼي أىٍف يػىتًَّكليو  يالى ، ًإنّْ » النَّاسى قىاؿى 

 [ . ِّ :] ـ 
----------- 

 . أم : راكب خلف رسوؿ اهلل (  كىميعىاذه رىًديفيوي عىلىى الرٍَّحلً ) 
 أم إجابة لك بعد إجابة . ) لبيك (

 : أم ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة . قاؿ النوكم( ) كسعديك 
. ٍبيَّ سىارى قػيٍلتي لىبػٍَّيكى رىسيوؿى اللًَّو كىسىٍعدىٍيكى « . ميعىاذى ٍبنى جىبىلو أم : النداء كاإلجابة ، كما قي ركاية مسلم ) فقاؿ : يا ( ثىالىثان ) 

قػيٍلتي « . يىا ميعىاذى ٍبنى جىبىلو » قػيٍلتي لىبػٍَّيكى رىسيوؿى اللًَّو كىسىٍعدىٍيكى . ٍبيَّ سىارى سىاعىةى ٍبيَّ قىاؿى « . يىا ميعىاذى ٍبنى جىبىلو » سىاعىةن ٍبيَّ قىاؿى 
يٍ   ك ( .لىبػٍَّيكى رىسيوؿى اللًَّو كىسىٍعدى

، من قلبو ( ٯتكن أف يتعلق بصدقان، أم: يشهد بلفظو كيصدؽ بقلبو ، كقولو )احًتاز من شهادة ا١تنافقفيو و ( ًصٍدقان ًمٍن قػىٍلبً ) 
 كٯتكن أف يتعلق بيشهد ، أم : يشهد بقلبو ، كاألكؿ أكٔب .

ة ) أف النيب أم : إف أخربهتم يتكلوا ، كقد ركل البزار بإسناد حسن من حديث أيب سعيد ا٠تدرم ُب ىذه القص( ًإذان يػىتًَّكليوا ) 
  أًذف ١تعاذ ُب التبشَت ، فلقيو عمر فقاؿ : ال تعجل ، ٍب دخل فقاؿ : يا نيب اهلل ! أنت أفضل رأيان ، إف الناس إذا ٝتعوا ذلك

 اتكلوا عليها ، قاؿ : فرده ( كىذا معدكد من موافقات عمر .
، قلت :  الكرما٘ب فقاؿ : ٭تتمل أف يرجع الضمَت إٔب رسوؿ اهلل  ( أم : موت معاذ ، كأغرب كىأىٍخبػىرى ًبهىا ميعىاذه ًعٍندى مىٍوتًوً ) 

كيرده ما ركاه أٛتد بسند صحيح عن جابر بن عبد اهلل قاؿ : أخرب٘ب من شهد معاذان حُت حضرتو الوفػاة يقوؿ : ٝتعت من 
 حديثان ٓب ٯتنعٍت أف أحدثكموه إال ٥تافة أف تتكلوا .. فذكره . رسوؿ اهلل 

 اإلٍب ا١تًتتب على كتماف العلم . أم : خشية الوقوع ُب اإلٍب ، كإ٪تا خشي معاذ من( ان تىأىثُّم) 
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 لو ؟ ١تاذا أخرب ّٔا معاذ مع هني النيب  :فإف قيل 
 .ٓب ينهو عن اإلخبار ّٔا هني ٖترٙب  : أنو علم أف النيب  قيل

: منعو من التبشَت و عمرك بن الصبلح رٛتو اهلل فقاؿأب، كقد اختاره الشيخ ، كىذا الوجو ظاىر: ٭تمل النهي على إذاعتو  كقيل
 العاـ خوفان من أف يسمع ذلك من ال خربة لو كال علم فيغًت كيتكل .

اٟتديث دليل على جواز ٗتصيص قـو بالعلم إذا أًمن منهم االتكاؿ كالًتخص دكف من ٓب يأمن منهم ، كىذا معٌت قوؿ  -ُ
 : فيعملوا باإلطبلؽ كيًتكوا التقييد .البخارم : كراىية أف ال يفهموا ، أم 

 كللتوحيد فضائل :اٟتديث دليل على فضل التوحيد كأنو من أسباب النجاة .  -ِ
 :  أنو أكرب دعامة للرغبة ُب الطاعة . أكالن 

ألف ا١توىحّْد يعمل هلل سبحانو كتعأب ، كعليو فهو يعمل سران كعبلنية ، أما غَت ا١توحد كا١ترائي مثػبلن ، فإنو يتصدؽ كيصلي كيذكر  
 اهلل إذا كاف عنده من يراه فقط ، ك٢تػذا قاؿ بعض السػلف : ) إ٘ب ألكد أف أتقرب إٔب اهلل بطاعة ال يعلمها إال ىػو ( .

 حدين ٢تم األمن كىم مهتدكف .:  أف ا١تو  ثانيان 
 ف ( .الذين آمنوا كٓب يلبسوا إٯتاهنم بظلم أكلئك ٢تم األمن كىم مهتدك كما قاؿ تعأب )   

 م ( الظلم ىنا مقابل اإلٯتاف كىو الشرؾ .بظل ا ( أم ٓب ٮتلطوا ، قولو تعأب )ٓب يلبسو  قولو تعأب )
 :  أف التوحيد يكفر الذنوب . ثالثان 

قاؿ اهلل تعأب : يا ابن آدـ لو أتيتٍت بقراب األرض خطايا ، ٍب لقيتٍت ال يقوؿ : ) : ٝتعت رسػوؿ اهلل قاؿ  عن أنس 
 ( . ركاه الًتمذم ؾ يب شيئان ألتيتك بقرأّا مغفرةتشر 

 ألف حسنة التوحيد عظيمة تكفر ا٠تطايا الكبَتة إذا لقي اهلل كىو ال يشرؾ بو شيئان . 
 لدخوؿ اٞتنة .أف التوحيد سبب  رابعان :

 ) من مات كىو يعلم أف ال إلو إال اهلل دخل اٞتنة ( . كما قاؿ 
   .(مستيقنان ّٔا قلبو فبشره باٞتنة من لقيت كراء ىذا اٟتائط يشهد أف ال إلو إال اهللأليب ىريرة: ) كقاؿ 

 :  أف من فضل التوحيد أنو سبب لدخوؿ اٞتنة بغَت حساب . خامسان 
أنو قاؿ : ) عرضت علي األمم فرأيت النيب ... فنظرت فإذا سواد عظيم ، فقيل ٕب ىذه  عن النيب  ٟتديث ابن عباس 

أمتك ، كمعهم سبعوف ألفان يدخلوف اٞتنة بغَت حساب كال عذاب ... ٍب قاؿ : ىم الذين ال يسًتقوف كال يكتوكف كال يتطَتكف 
 كعلى رّٔم يتوكلوف ( . متفق عليو .

 ) من شهد أف ال إلو إال اهلل كأف ٤تمد رسوؿ اهلل كأف عيسى عبد اهلل كرسولو .. ( . كٟتديث عبادة السابق
 : أف التوحيد سبب للنجاة من عذاب اهلل . سادسان 

بػىهيم ( .أىعٍ  ٟتديث الباب ُب ركاية ) ىىٍل تىٍدرًم مىا حىقُّ اٍلًعبىاًد عىلىى اللًَّو ًإذىا فػىعىليوا ذىًلكى قىاؿى قػيٍلتي اللَّوي كىرىسيوليوي   لىمي قىاؿى أىٍف الى يػيعىذّْ
 : أف اهلل أثٌت على األنبياء بتوحيدىم كسبلمتهم من الشرؾ . سابعان 

ًنيفان كىٓبٍى يىكي ًمنى اٍلميٍشرًًكُتى( قاؿ تعأب :   .)ًإفَّ ًإبٍػرىاًىيمى كىافى أيمَّةن قىانًتان لًلًَّو حى
 كقاؿ تعأب ) كالذين ىم برّٔم ال يشركوف ( .
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 أف من شركط ال إلو إال اهلل الصدؽ ، كال إلو إال اهلل ٢تا شركط : -ِ
 اإلخبلص : األكؿ :

 ( . أىالى لًلًَّو الدّْيني ا٠تٍىاًلصي قاؿ تعأب ) 
 ( .فىاٍعبيًد اللَّوى ٥تيًٍلصان لَّوي الدّْينى كقاؿ تعأب )

 و ( ركاه البخارم .) أسعد الناس بشفاعيت من قاؿ : ال إلو إال اهلل خالصان من قلب كقاؿ 
 ) إف اهلل تعأب حـر على النار من قاؿ : ال إلو إال اهلل يبتغي بذلك كجو اهلل ( ركاه البخارم .  كقاؿ 

 العلم . الثاني :
 أم : بػ ال إلو إال اهلل ػ كىم يعلموف  بقلؤّم . (إال من شهد باٟتق كىم يعلموف  قاؿ تعأب )

 ) من مات كىو يعلم أف ال إلو إال اهلل دخل اٞتنة ( .  كقاؿ 
 اليقُت . الثالث :

 ( . ًإ٪تَّىا اٍلميٍؤًمنيوفى الًَّذينى آمىنيوا بًاللًَّو كىرىسيولًًو ٍبيَّ ٓبٍى يػىٍرتىابيواقاؿ تعأب )
 .ها إال دخل اٞتنة ( ) أشهد أف ال إلو إال اهلل كأ٘ب رسوؿ اهلل ، ال يلقى اهلل ّٔما عبد غَت شاؾو في كقاؿ 
أليب ىريرة ) اذىب بنعلي ىاتُت ، فمن لقيتى من كراء ىذا اٟتائط يشهد أف ال إلو إال اهلل ، مستيقنان ّٔا قلبو ، فبشره  كقاؿ 

 باٞتنة ( ركاه مسلم .
 ٢تا ا١تناُب للًتؾ . االنقياد:  رابعان 

 ( . ٤تيًٍسنه فػىقىًد اٍستىٍمسىكى بًاٍلعيٍركىًة اٍلويثٍػقىى كىًإٔبى اللًَّو عىاًقبىةي اأٍليميورً  كىمىٍن ييٍسًلٍم كىٍجهىوي ًإٔبى اللًَّو كىىيوى )قاؿ تعأب 
 : القبوؿ ا١تناُب للرد . خامسان 

 ( . ًإنػَّهيٍم كىانيوا ًإذىا ًقيلى ٢تىيٍم ال ًإلىوى ًإالَّ اللَّوي يىٍستىٍكربيكفى قاؿ تعأب )
 الصدؽ . سادسان :

 ( .مىوي اللَّوي عىلىى النَّاًر مىا ًمٍن أىحىدو يىٍشهىدي أىٍف الى إًلىوى ًإالَّ اللَّوي كىأىفَّ ٤تيىمَّدنا رىسيوؿي اللًَّو ًصٍدقان ًمٍن قػىٍلًبًو ًإالَّ حىرَّ ٟتديث الباب ) 
 احملبة ٢تا . سابعان :

 ( . ارىل أىٍكلًيىاءى يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ال تػىتًَّخذيكا اٍليػىهيودى كىالنَّصى قاؿ تعأب ) 
دي قػىٍومان يػيٍؤًمنيوفى بًاللًَّو كىاٍليػىٍوـً اآٍلًخًر يػيوىادُّكفى مىٍن حىادَّ اللَّوى كىرىسيولىوي كىلىٍو كىانيوا آبىاءى كقاؿ تعأب ) ىيٍم أىٍك أىبٍػنىاءىىيٍم أىٍك ًإٍخوىانػىهيٍم أىٍك ال ٕتًى

 ( . عىًشَتىتػىهيمٍ 
 فيو أف ا١توٌحد ال يدخل النار ، كٖترٙب النار على ا١توحد ينقسم إٔب قسمُت :  (اللَّوي عىلىى النَّاًر  ًإالَّ حىرَّمىوي . ).. قولو  -ّ

 ٖترٙب دخوؿ ، كىذا حظ من كميل توحيده . أحدىما :
رج منها كييدخل اٞتنة فبل ٮتلد ُب  كاآلخر : ٖترٙب خلود ، كىذا حظ من استحق التطهَت بالنار من أىل التوحيد ، فيدخلها ٍب ٮتي

 النار أبدان .
 اٟترص على ٖتقيق التوحيد ، كٖتقيق التوحيد ينقسم إٔب قسمُت باعتبار اٟتكم :  -ْ

كالدليل على ىذا  .ي، كىذا ٬تب على ا١تكلف أف يسعى فيوٖتقيق كاجب : كىو ٗتليصو من الشرؾ كالبدع كا١تعاص األكؿ :
 التحقيق ىو اآلية األكٔب، كاآلية الثانية ُب الباب .

 ٖتقيق مستحب : كىو ٗتليص القلب من التعلق با١تخلوقُت كسؤاؿ ما فيو مذلة أك منة . كالثاني :
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 .، كحكم ىذا التحقيق مستحب(ف كعلى رّٔم يتوكلوفال يسًتقوف كال يكتوكف كال يتطَتك )كىذا دليلو اٟتديث حديث ابن عباس 
 : أف يًتؾ استعطاؼ الناس كسؤا٢تم األمور ا١تباحة. فتًتؾ اٟتاجة إٔب ا١تخلوقُت . كضابطو

 أ٫تية التوحيد كأنو ٬تب العناية بو . -ُ
 لقولو ) على ٛتار ( ، كأيضان كاف يردؼ أصحابو . تواضع النيب  -ِ
 ال يؤذيها ذلك .جواز اإلرداؼ على الدابة بشرط أ -ّ
 .لغ ُب فهم ا١تتعلم، كأبو االستفسار ليكوف أكقع ُب النفسيستحب للعآب أف يطرح بعض ا١تعلومات على كج -ْ

 كاألمثلة على ذلك كثَتة :
 ١تعاذ ! أال أدلك على باب من أبواب اٞتنة ؟ قلت : بلى قاؿ : ال حوؿ كال قوة إال باهلل . قاؿ 

 أتدركف ما الغيبة ؟ قالوا اهلل كرسولو أعلم ؟ قوؿ النيب 
 أليب الدرداء : أال أخربؾ بأحب الكبلـ إٔب اهلل ؟ قوؿ النيب 
 ١تعاذ : أال أدلك على أبواب ا٠تَت ؟ قوؿ النيب 
 للصحابة : إف من الشجر شجرة ال يسقط كرقها كإهنا مثل ا١تؤمن فحدثو٘ب ما ىي ؟ قوؿ النيب 

 أتدركف من ا١تفلس ؟ قولو 
  . فضل معاذ بن جبل كمنزلتو بالعلم ، لكونو خص ٔتا ذكر -ٓ

 كمن فضائلو :
 إٔب اليمن معلمان كداعيان . بعثو الرسوؿ  أكالن :
 ) إ٘ب أحبك ُب اهلل ( فبل تدعن دبر كل صبلة أف تقوؿ : اللهم أعٍت . قاؿ لو  ثانيان :
 ّٔذه ا١تسألة ، ٦تا يدؿ على رسوخو ُب العلم . حديث الباب ، حيث خصو  ثالثان :
 أنو قاؿ ) أعلم أميت باٟتبلؿ كاٟتراـ معاذ ( . ركم عنو  رابعان :

 استحباب تكرار الكبلـ لتأكيده كتفهيمو . -ٔ
 و داكد ركاه أب( ن علم فكتمو أٞتم بلجاـ من النارمن سئل ع) ، أما كتمو مطلقان فبل ٬توز لقولو جواز كتماف العلم للمصلحة -ٕ

١تعاذ: ال تبشرىم  كأما كتمو أحيانان أك عن بعض األشخاص فجائز إذا ترتب على إظهاره مفسدة متحققة ، كلذلك قاؿ 
 فيتكلوا.

 .عظيمة كىي : األمن من مكر اهلل  دةػا٠توؼ من االتكاؿ على سعة رٛتة اهلل ، ألف االتكاؿ على سعة رٛتة اهلل يسبب مفس -ٖ
خص ىذا العلم ٔتعاذ دكف غَته ، حيث أف بعض الناس  جواز ٗتصيص بعض الناس بالعلم دكف بعض ، كذلك أف النيب  -ٗ

 إذا أخربتو ببعض العلم افتنت .
 كما قاؿ ابن مسعود ) إنك لن ٖتدث قومان ْتديث ال تبلغو عقو٢تم إال كاف لبعضهم فتنة ( ركاه مسلم ُب مقدمة صحيحو .

 الناس ٔتا يعرفوف ، أتريدكف أف يكذب اهلل كرسولو ( ركاه البخارم . كقاؿ علي ) حدثوا
 استئذاف ا١تتعلم ُب إشاعة ما خص بو من العلم . -َُ
أف ىذه ا١تسألة ال يعرفها كثَت من الصحابة ، كذلك أف معاذان أخرب ّٔا عند موتو خركجان من إٍب الكتماف بعد أف مات كثَت  -ُُ

 من الصحابة .
 . سعة رٛتة اهلل كفضلو -ُِ
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 مشركعية إجابة الداعي بػ] لبيك ، كسعديك [ . -ُّ
 مشركعية تبشَت ا١تسلم . -ُْ

ـو عىًليمو قاؿ تعأب )    ( .كىبىشَّريكهي ًبغيبلى
 ( . كىبىشٍَّرنىاهي بًًإٍسحىاؽى نىًبٌيان مّْنى الصَّاًٟتًُتى كقاؿ تعأب )
 ( . قيوبى فػىبىشٍَّرنىاىىا بًًإٍسحىاؽى كىًمن كىرىاء ًإٍسحىاؽى يػىعٍ كقاؿ تعأب )
ـو حىًليمو كقاؿ تعأب )  ( .فػىبىشٍَّرنىاهي ًبغيبلى
ٌيان كقاؿ تعأب ) ـو اٍٝتيوي ٭تىٍِتى ٓبٍى ٧تىٍعىل لَّوي ًمن قػىٍبلي ٝتًى  ( .يىا زىكىرًيَّا إًنَّا نػيبىشّْريؾى بًغيبلى

 يفرحو .كألف البشارة تسر العبد كتفرحو ، فاستيحب للمسلم أف يبادر إٔب مسرة أخيو كإعبلمو ٔتا 
 فأعتقها أبو ٢تب سركران بو . –ككاف موالىا  –بشرت بو ثػيوىيٍبة عمو أبا ٢تب  ك١تا كلد النيب 

 .ك١تا نزلت توبة كعب بن مالك كصاحبيو ، ذىب إليو البشَت فبشره ، فلما دخل ا١تسجد جاء الناس فهنؤكه 
 لقوؿ معاذ ] أفبل أبشر الناس [ . ؛حب ا١تسلم إلخوانو ا١تسلمُت ا٠تَت -ُٓ
 ُب العلم كالدعوة . حكمة النيب  -ُٔ

 اٍلًعٍلمً  يحىيىاًء فً باب الٍ  -َٓ
 كىقىاؿى ميجىاًىده الى يػىتػىعىلَّمي اٍلًعٍلمى ميٍستىٍحىو كىالى ميٍستىٍكًبره 

 الدّْينً  ينى فً اٍلحىيىاءي أىٍف يػىتػىفىقَّهٍ كىقىالىٍت عىاًئشىةي نًٍعمى النّْسىاءي ًنسىاءي األىٍنصىاًر لىٍم يىٍمنػىٍعهينَّ 
فػىقىالىٍت يىا رىسيوؿى اللًَّو ًإفَّ اللَّوى الى يىٍستىٍحًيى ًمنى اٍلحىقّْ ،  جىاءىٍت أيُـّ سيلىٍيمو ًإلىى رىسيوًؿ اللًَّو ) قىالىٍت  ةعىٍن أيْـّ سىلىمى  - َُّ

كىقىالىٍت يىا  -تػىٍعًنى كىٍجهىهىا  -فػىغىطٍَّت أيُـّ سىلىمىةى « . ًإذىا رىأىًت اٍلمىاءى »   يُّ فػىهىٍل عىلىى اٍلمىٍرأىًة ًمٍن غيٍسلو ًإذىا اٍحتػىلىمىٍت قىاؿى النَّبً 
 ( .فىًبمى ييٍشًبهيهىا كىلىديىىا نػىعىٍم تىرًبىٍت يىًمينيًك » كىتىٍحتىًلمي اٍلمىٍرأىةي قىاؿى رىسيوؿى اللًَّو 

 [ . ُّّ :] ـ 
------------ 

( ا١تراد ّٔذا اٟتياء ا١تذمـو ، كىو ما يقع لًتؾ أمر شرعي ، كليس ىو ْتياء شرعي ،  كىقىاؿى ميجىاًىده الى يػىتػىعىلَّمي اٍلًعٍلمى ميٍستىٍحىو ) 
 كإ٪تا ىو ضعف كمهانة .

 ( ىي بنت ملحاف كالدة أنس بن مالك . جىاءىٍت أيُـّ سيلىٍيمو ) 
 يستحيي منو .( كإ٪تا قدمت ىذا القوؿ ٘تهيدان بعذرىا ُب ذكر ما  ًإفَّ اللَّوى الى يىٍستىٍحًيى ًمنى اٍلحىقّْ  )

امع(  فػىهىٍل عىلىى اٍلمىٍرأىًة ًمٍن غيٍسلو ًإذىا اٍحتػىلىمىتٍ )  : كُب ركاية أٛتد من حديث أـ سليم، أهنا قالت،  أم: رأت ُب منامها أهنا ٕتي
 يا رسوؿ اهلل ! إذا رأت ا١ترأة أف زكجها ٬تامعها ُب ا١تناـ أتغتسل ؟ 

 ٣تيبان ٢تا .(   يُّ قىاؿى النَّبً ) 
 أم : ا١تٍت بعد االستيقاظ . (ًإذىا رىأىًت اٍلمىاءى  ) 
( كُب مسلم من حديث أنس أف ذلك كقع لعائشة أيضان ، كٯتكن اٞتمع بأهنما كانتا تػىٍعًنى كىٍجهىهىا  -فػىغىطٍَّت أيُـّ سىلىمىةى ) 

 حاضرتُت .
 فاظ اليت تطلق عند الزجر كال يراد ّٔا ظاىرىا .أم : افتقرت كصارت على الًتاب ، كىي من األل( نػىعىٍم تىرًبىٍت يىًمينيًك )  

 كُب ركاية ) فمن أين يكوف الشبو ؟ ( أم : إذا ٓب يكن ٢تا مٌٍت ، فمن أين يشبهها كلدىا .( فىًبمى ييٍشًبهيهىا كىلىديىىا ) 
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 اٟتديث دليل على أف ال ينبغي أف يكوف اٟتياء مانعان من تعلم العلم . -ُ
 اٟتياء فيها مذمومان ، كىي :فهناؾ بعض األمور يكوف 

 اٟتياء ُب طلب العلم . أكالن :
 .. ( .. ًإفَّ اللَّوى الى يىٍستىٍحِت ًمنى اٟتٍىقّْ ، فػىهىٍل عىلىى اٍلمىٍرأىًة ًمٍن غيٍسلو  . .. حديث الباب )كما ُب 

: كإ٪تا قالت ىذا اعتذاران بُت يدم سؤا٢تا عما دعت اٟتاجة إليو ، ٦تا تستحي النساء ُب العادة من السؤاؿ عنو ،  قاؿ النوكم
ذكرىا ، فإف ذلك كذكرًه ْتضرة الرجاؿ ، ففيو أنو ينبغي ١تن عرضت لو مسألة أف يسأؿ عنها ، كال ٯتتنع من السؤاؿ حياء من 

، عن السؤاؿ ُب ىذه اٟتاؿ ليس ٓتَت، بل ىو شر، كاإلمساؾ ، كاٟتياء ال يأٌب إال ٓتَت كلو  ، ألف اٟتياء خَتليس ْتياء حقيقي
 فكيف يكوف حياء ؟ 

 .ركاه مسلم قالت عائشة ) نعم النساء نساء األنصار ، ٓب ٯتنعهن اٟتياء أف يتفقهن ُب الدين ( 
 .ال يناؿ العلم مستحي كال مستكرب :  كقاؿ مجاىد

 عدـ قوؿ اٟتق كاٞتهر بو . ثانيان :
 من اٟتق ( . إف اهلل ال يستحيقاؿ تعأب ) 

 .كال يقاؿ رب حياء ٯتنع من اٟتق ، أك فعل اٟتق ، ألف ذلك ليس شرعيان :  قاؿ ابن حجر
قبيح ، إ٪تا يريد بو ا٠تلق الذم ٭تث على فعل اٞتميل كترؾ ال : إف اٟتياء ا١تمدكح ُب كبلـ النيب  قاؿ ابن رجب رحمو اهلل

فإ٪تا ىو ضعف كخور ، فأما الضعف كالعجز الذم يوجب التقصَت ُب شيء من حقوؽ اهلل أك حقوؽ عباده فليس ىو من اٟتياء 
 .كعجز كمهانة 

 : ما شيء إال كقد علمت منو ، إال أشياء كنت أستحي أف أسأؿ عنها ، فكربتي كٌُب جهالتها . قاؿ عمر بن عبد العزيز
 : قرنت ا٢تيبة با٠تيبة ، كاٟتياء باٟترماف . كقاؿ علي

 و .كعمن ىو مثلو كعمن ىو دكن ن ىو فوقوػينبل الرجل من أصحاب اٟتديث حىت يكتب عم: ال  كيعك  كقاؿ

 : اٞتهل منزلة بُت اٟتياء كاألنفة . كقاؿ الخليل بن أحمد
 : من رؽ كجهو عند السؤاؿ ، رؽ علمو عند اجتماع الرجاؿ . ككاف يقاؿ

 .منو يقدـ بُت سؤالو ٘تهيدان لسؤالو كما فعلت أـ سليم  أف اإلنساف إذا أراد سؤاالن يستحِتى فيو دليل على  -ِ

 إثبات صفة اٟتياء هلل عز كجل إثباتان يليق ّتبللو . -ّ

 أف ا١ترأة ٖتتلم كما ٭تتلم الرجل .-ْ

 كجوب الغسل ٓتركج ا١تٍت إذا كاف بشهوة .-ٓ

رأة إذا خرج منها ا١تٍت كجب عليها الغسل ، كما ٬تب على الرجل ٓتركجو ، كقد أٚتع ا١تسلموف على : اعلم أف ا١تقاؿ النوكم 
 . كجوب الغسل على الرجل كا١ترأة ٓتركج ا١تٍت

 متفق عليو : ) إ٪تا ا١تاء من ا١تاء ( .  : حديث أيب سعيد قاؿ : قاؿ رسوؿ اهلل  كمن األدلة
 ( من ماء ا١تٍت . ) إ٪تا ( أم ماء الغسل . ) من ا١تاء

 كىذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين :إذا ٖترؾ ا١تٍت كٓب ٮترج فإنو ال ٬تب الغسل ، -ٔ
 : ٬تب الغسل إذا انتقل ا١تٍت كٓب ٮترج . القوؿ األكؿ

 كىذا ا١تذىب .
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 : ال ٬تب الغسل . القوؿ الثاني
 كىذا مذىب اٞتمهور .

 غتساؿ على الرؤية فبل يثبت اٟتكم بدكنو .) إذا رأت ا١تاء ( فعلق اال لقولو 
 أف من ذكر احتبلمان لكنو ٓب ٬تد ا١تاء ، فإنو ال غسل عليو .-ٕ

 فال يخلو من ثالث حاالت :فإذا استيقظ ككجد بلبلن ، 
 : أف يتيقن أنو موجب للغسل ، يعٍت : أنو مٍت ، كُب ىذه اٟتالة ٬تب عليو أف يغتسل سواء ذكر احتبلمان أـ ٓب يذكر . األكلى
 : أف يتيقن أنو ليس ٔتٍت ، كُب ىذه اٟتالة ال ٬تب الغسل ، لكن عليو أف يغسل ما أصابو ، ألف حكمو حكم البوؿ . الثانية
: أف ٬تهل ، ىل ىو مٍت أـ ال ؟ فإف كجد ما ٭تاؿ عليو اٟتكم بكونو منيان ، أك مذيان ، أحيل اٟتكم عليو ، كإف ٓب يوجد  الثالثة

 فاألصل الطهارة ، كعدـ كجوب الغسل . 
مها ما يرل ١تا سئل عن ا١ترأة ترل ُب منا ككيفية إحالة اٟتكم أف يقاؿ : إف ذكر أنو احتلم فإننا ٧تعلو منيان ، ألف الرسوؿ 

١تاء( كإف ٓب يرل شيئان ُب منامو، كقد سبق نومو تفكَت ُب اٞتماع، نعم إذا ىي رأت اغسل ؟ قاؿ :) الرجل ُب منامو ، ىل عليها
 ، ألنو ٮترج بعد التفكَت ُب اٞتماع دكف إحساس .جعلناه مذيان 

 : موجبات الغسل-ٖ

 خركج ا١تٍت بشهوة كما سبق .  -أ 
 يبلج ( .اٞتماع كلو ٓب ينزؿ ) اإل  -ب 

 متفق عليو : ) إذا جلس بُت شعبها األربع ٍب جهدىا فقد كجب الغسل ( .  ٟتديث أيب ىريرة قاؿ : قاؿ رسوؿ اهلل 
 ٓب ينزؿ ( . ك١تسلم : ) كإف

 انقطاع اٟتيض .  -ج 

 نَّ حىىتَّ يىٍطهيٍرف ( .كىال تػىٍقرىبيوىي قاؿ تعأب ) 
 .متفق عليو  الصبلة كإذا أدبرت فاغتسلي كصلي( حيضتك فدعي... فإذا أقبلت ) لفاطمة بنت أيب حيبٍيش  كقاؿ 

 مشركعية سؤاؿ اإلنساف ما ٭تتاج إليو ُب أمور الدين .-ٗ

: إ٬تاب الشارع ُب الغسل من ا١تٍت دكف البوؿ فهذا من أعظم ٤تاسن الشريعة ، كما اشتملت عليو من  قاؿ ابن القيم-َُ
ألنو يسيل من ٚتيع البدف ،  ٢تذا أٝتاه اهلل سبحانو كتعأب )سيبللة(من ٚتيع البدف ،  الرٛتة كاٟتكمة كا١تصلحة ، فإف ا١تٍت ٮترج

 .م من تأثره ٓتركج البوؿ ػكأما البوؿ فإ٪تا ىو فضلة الطعاـ كالشراب ا١تستحيلة ُب ا١تعدة كا١تثانة ، فتأثر البدف ٓتركج ا١تٍت أعظ
ًإفَّ ًمنى الشَّجىًر شىجىرىةن الى يىٍسقيطي كىرىقػيهىا ، كىًىىى مىثىلي اٍلميٍسًلًم ،  )قىاؿى  عىٍن عىٍبًد اللًَّو ٍبًن عيمىرى أىفَّ رىسيوؿى اللًَّو  - ُُّ
ٍخلىةي . قىاؿى عىٍبدي اللًَّو فىاٍستىٍحيػىٍيتي . فػىقىاليوا يىا أىنػَّهىا النَّ  ينػىٍفسً  يشىجىًر اٍلبىاًديىًة ، كىكىقىعى فً  يفػىوىقىعى النَّاسي فً « .  يى مىا ىً  يحىدّْثيونً 

فػىقىاؿى ألىٍف  ينػىٍفسً  يقىاؿى عىٍبدي اللًَّو فىحىدٍَّثتي أىًبى ًبمىا كىقىعى فً « . النٍَّخلىةي  يى ىً »  رىسيوؿى اللًَّو ، أىٍخًبٍرنىا ًبهىا . فػىقىاؿى رىسيوؿي اللًَّو 
 ( .ا كىكىذىا كىذى   يلىىَّ ًمٍن أىٍف يىكيوفى لً تىكيوفى قػيٍلتػىهىا أىحىبُّ إً 

 [ . َٖٕٗ :] ـ 
---------- 

دليل على أنو ال ينبغي أف يكوف اٟتياء مانعان من العلم ، فإف ابن عمر قاؿ ىنا ( كفيو  ُٔتقدـ شرحو ) اٟتديث -ُ
 ( كتأسف عمر على كونو ٓب يقل ذلك لتظهر فضيلتو ، فاستلـز حياء ابن عمر تفويت ذلك . فىاٍستىٍحيػىٍيتي )
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، فجمع بُت  ذكر ذلك لغَته سران ليخرب بو عنوأف ي، : ككاف ٯتكنو إذا استحِت إجبلالن ١تن ىو أكرب منو  قاؿ ابن حجر
 ، ك٢تذا عقب ا١تصنف بباب من استحِت فأمر غَته بالسؤاؿ . ا١تصلحتُت

ألىٍف تىكيوفى قػيٍلتػىهىا أىحىبُّ ًإٔبىَّ ًمٍن كفيو حرص الرجل على ظهور ابنو ُب العلم على من ىو أكرب سنان منو ، فإف ُب آخره قاؿ ) -ِ
ا   أىٍف يىكيوفى ٕب   قالو ابن ا١تلقن .( كىذىا كىكىذى

ا قػيٍلتػىهىا أىحىبُّ ًإٔبىَّ ًمنٍ ألىٍف تىكيوفى كفيو أف االبن العآب ا١توفق أفضل مكاسب الدنيا لقولو ) -ّ  قالو ابن ا١تلقن  .(أىٍف يىكيوفى ًٔب كىذىا كىكىذى

 باب من استحيا فأمر غيره بالسؤاؿ -ُٓ
 .( اٍلويضيوءي ًفيًو )وي فػىقىاؿى فىسىأىلى   يَّ دىادى أىٍف يىٍسأىؿى النَّبً ػػكيٍنتي رىجيالن مىذَّاءن فىأىمىٍرتي اٍلًمقٍ ) قىاؿى  ي  عىٍن عىلً   - ُِّ
 [ . َّّ :] ـ 

----------- 
كُب ركاية أليب داكد كالنسائي بإسناد صحيح بعد ) مذاء ( : فجعلت أغتسل ُب الشتاء ،  أم : كثَت ا١تذم(  كيٍنتي رىجيالن مىذَّاءن ) 

ذكرؾ كتوضأ  ، إذا رأيت ا١تذم ، فاغسلفعلفقاؿ : ال ت –أك ذيكر لو  - حىت تشقق ظهرم ، فذكرت ذلك لرسوؿ اهلل 
 .(  كضوءؾ للصبلة

 : ماء رقيق أبيض لزج ٮترج عند الشهوة كببل دفق كال يعقبو فتور ، كرٔتا ال ٭تس ٓتركجو . المذمك

 ىػ . ّّ: قداد ىو ابن األسود صحايب مشهور، من السابقُت إٔب اإلسبلـ، مات سنة( كا١تدىادى ػػفىأىمىٍرتي اٍلًمقٍ ) 
( كُب ركاية أٛتد و ا١تقداد ، كُب ركاية للبخارم )فأمرت رجبلن السائل ، ففي ىذه الركاية أنكقد اختلفت الركايات ُب 

كالجمع بين ىذه كالنسائي ) فأمرت عمار بن ياسر ( كُب صحيح ابن خزٯتة ركاية ) أف عليان سأؿ ( من غَت شك ، 
 الركايات :

 بذلك ، ٍب سأؿ بنفسو . ٚتع ابن حباف بأف عليان أمر عماران أف يسأؿ ، ٍب أمر ا١تقداد
 كٚتع اٟتافظ ابن حجر أنو أمر ا١تقداد أف يسأؿ ، ككذلك أمر عماران أف يسأؿ ، كأما علي فأسند السؤاؿ إٔب نفسو ألنو ىو

 كىذا اٞتمع رجحو أيضان النوكم .صاحبو فهو الذم أمرىم بالسؤاؿ ، 
١تكاف ابنتو ، فأمرت ا١تقداد  جاء ُب مسلم سبب ذلك ) قاؿ علي : ككنت أستحيي أف أسأؿ النيب  (  يَّ أىٍف يىٍسأىؿى النَّبً )  

 ٖتيت ، فاستحييت أف أسألو ( . كُب ركاية ) من أجل فاطمة ( كُب ركاية النسائي ) ككانت فاطمة ابنة النيب 
من السؤاؿ ، فعليو أف ينيب من يسأؿ عنو حىت ال تفوت ا١تصلحة ، ففيو اٞتمع بُت  اٟتديث دليل على أف من استحِت -ُ

 ا١تصلحتُت : استعماؿ اٟتياء ، كعدـ التفريط ُب معرفة اٟتكم .

 على أف ا١تذم ٧تس كىذا باتفاؽ العلماء . اٟتديث دليل -ِ

 على أنو ٬تب الوضوء من خركج ا١تذم . اٟتديث دليل -ّ

 .أف ا١تذم ال يوجب الغسل  -ْ

 ، قوالف للعلماء : األنثيُتكاختلف العلماء ىل ٬تب غسل الذكر كلو مع  -ٓ
 : ال ٬تب . القوؿ األكؿ

 كىذا مذىب اٞتمهور .

 : أنو ٬تب . القوؿ الثاني
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 كىذا مذىب اٟتنابلة .
 .) يغسل ذكره كأنثييو ( ية أيب عوانو ) يغسل ذكره كيتوضأ ( . كُب ركا لقولو 

 الصحيح .كىذا القوؿ ىو 

 ؟ تلف العلماء ُب كيفية تطهَت الثوب الذم أصابو ا١تذماخ -ٔ

 : يغسل . فقيل
 ٟتديث الباب .

 : يكفي فيو النضح . كقيل
 كىذا ىو الصحيح .

. فقلت يا رسوؿ اهلل كيف ٔتا يصيب ثويب منو ، قاؿ : يكفيك ) كنت ألقى من ا١تذم شدة ..قاؿ  ٟتديث سهل بن حنيف 
 . ركاه أبو داكد وبك حيث ترل أنو قد أصاب منو ( ػػثأف تأخذ كفان من ماء فتنضح بو 

: ا١تذم يكفي فيو النضح كىو أف يعم احملل الذم أصابو ا١تاء بدكف عصر كبدكف فرؾ ككذلك  رحمو اهلل قاؿ الشيخ بن عثيمين
 ا .٬تب فيو غسل الذكر كلو كاألنثيُت كإف ٓب يصبهم

 التيسَت ( .ىذا اٟتديث من أدلة القاعدة ) ا١تشقة ٕتلب  -ٕ

 جواز االستبانة ُب الفتول . -ٖ

 استحباب حسن العشرة مع األصهار . -ٗ

 استعماؿ األدب ُب ترؾ ا١تواجهة ٔتا ييستحيا منو عرفان . -َُ

 كتوقَته . بياف ما كاف عليو الصحابة من شدة احًتامهم للنيب  -ُُ

 باب ذكر العلم كالفتيا في المسجد -ِٓ
ـى فً ) .  عىٍن عىٍبًد اللًَّو ٍبًن عيمىرى  - ُّّ اٍلمىٍسًجًد فػىقىاؿى يىا رىسيوؿى اللًَّو ، ًمٍن أىٍينى تىٍأميرينىا أىٍف نيًهلَّ فػىقىاؿى رىسيوؿي اللًَّو  يأىفَّ رىجيالن قىا
  « ًفىًة ، كىييًهلُّ أىٍىلي الشٍَّأـً ًمنى اٍلجيٍحفىًة ، كىيي  مييًهلُّ أىٍىلي اٍلمىًدينىًة ًمٍن ذ كىقىاؿى اٍبني عيمىرى « . نىٍجدو ًمٍن قػىٍرفو ًهلُّ أىٍىلي اٍلحيلىيػٍ

 .  كىكىافى اٍبني عيمىرى يػىقيوؿي لىٍم أىفٍػقىٍو ىىًذًه ًمٍن رىسيوًؿ اللًَّو « . ٍىلي اٍليىمىًن ًمٍن يػىلىٍملىمى كىييًهلُّ أى »قىاؿى  كىيػىٍزعيميوفى أىفَّ رىسيوؿى اللًَّو 
 [ . ُُِٖ :] ـ 

---------- 
قاؿ اٟتافظ : أم إلقاء العلم كالفتيا ُب ا١تسجد ، كأشار ّٔذه الًتٚتة إٔب الرد على من باب ذكر العلم كالفتيا في المسجد ( ) 

 توقف فيو ١تا يقع ُب ا١تباحثة من رفع األصوات فنبو على اٞتواز .
 اإلىبلؿ رفع الصوت باللتبية .( ييًهلُّ ) 
فىًة اٍلحي  مأىٍىلي اٍلمىًدينىًة ًمٍن ذً )  كىي أبعد ا١تواقيت من  قاؿ النوكم :  مكاف معركؼ بينو كبُت مكة مائتا ميل غَت ميلُت ، (لىيػٍ

 .مكة ، بينهما ٨تو عشر مراحل ، كىي قريبة من ا١تدينة 
  .ىي قرية خربة بينها كبُت مكة ٜتس مراحل أك ستةقاؿ الحافظ: : اٞتحفة (لي الشٍَّأـً ًمنى اٍلجيٍحفىةً كىييًهلُّ أىىٍ ) 

 ٝتيت بذلك ألف السيل اجتحفها . قاؿ النوكم :
 على ٨تو مرحلتُت من مكة ، كىو أقرب ا١تواقيت إٔب مكة . (كىييًهلُّ أىٍىلي نىٍجدو ًمٍن قػىٍرفو ) 
 ىو جبل من جباؿ هتامة على مرحلتُت من مكة .(  كىييًهلُّ أىٍىلي اٍليىمىًن ًمٍن يػىلىٍملىمى ) 
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 كالسؤاؿ ُب ا١تسجد .جواز العلم اٟتديث دليل على  -ُ
 ) كيهل ( . العمرة من ىذه ا١تواقيت ، لقولو كجوب اإلحراـ ١تريد اٟتج أك  -ِ

ىذه ا١تواقيت ألىلها ك١تن مٌر عليها من غَت أىلها ٦تن أراد اٟتج أك العمرة كما ُب الركاية األخرل ) ىن ٢تن ك١تن أتى عليهن  -ّ
كال قات أىل الشاـ ، فإنو ٭تـر منو يقاتو ، فإذا مٌر أحد من أىل ٧تد ميفهو م من سلك طريقان فيها ميقاتمن غَت أىلهن ( ، ف

 يكلف أف يذىب إٔب ميقات أىل ٧تد .
 من أراد اإلحراـ فجاكز ا١تيقات غَت ٤تـر ، فإنو يلزمو أف يرجع ك٭تـر من ا١تيقات . -ْ

 يوزعها على فقراء مكة .فإف رجع فبل شيء عليو ، كإف ٓب يستطع الرجوع ٭تـر من مكانو كيذبح فدية ُب مكة 
 . أف اإلحراـ قبل ا١تيقات ٥تالف ٢تدم النيب  -ٓ

 .كمن كاف دكف ذلك فمن حيث أنشأ()  ، لقولو يقاتو من مكانو الذم ىو ساكن فيو، فممن كاف منزلو دكف ا١تيقات -ٔ
 باب من أجاب السائل بأكثر مما سألو -ّٓ

الى يػىٍلبىًس اٍلقىًميصى كىالى اٍلًعمىامىةى كىالى السَّرىاًكيلى )ا يػىٍلبىسي اٍلميٍحًرـي فػىقىاؿى جيالن سىأىلىوي مى أىفَّ رى   يّْ عىًن اٍبًن عيمىرى عىًن النَّبً  - ُّْ
ى يىكيونىا تىٍحتى كىٍليػىٍقطىٍعهيمىا حىتَّ ، فىًإٍف لىٍم يىًجًد النػٍَّعلىٍيًن فػىٍليػىٍلبىًس اٍلخيفٍَّيًن  اٍلوىٍرسي أىًك الزٍَّعفىرىافي  كىالى اٍلبػيٍرنيسى كىالى ثػىٍوبان مىسَّوي 

ٍعبػىٍينً   .(اٍلكى
 [ . ُُٕٕ :] ـ 

----------- 
 .ىذا من بديع الكبلـ كجزلو ، ألف ما ال يلبس منحصر ، كأما ا١تلبوس اٞتائز فغَت منحصر ) ال يلبس ( قاؿ النوكم : 

 ىو ما يفصل كيلبس على ىيئة البدف .) القميص ( 
 ما يلبس على أسفل البدف بأكماـ .كىي ) السراكيالت ( 

 كىي اليت تلف كتكور على الرأس .) العمائم ( 
 ىو ثوب رأسو منو ملصق بو .البرانس ( ) 
 نبات يصبغ بو الثياب . (الزعفراف ) 

 .، يصبغ بو الثياب ، لو رائحة طيبة نبت أصفر  ) الوىرىس (
 قوؿ البخارم : باب من أجاب السائل بأكثر ٦تا سألو . -ُ
جاز  كاٞتواب عامان  موقع ىذه الًتٚتة التنبيو على أف مطابقة اٞتواب للسؤاؿ غَت الـز بل إذا كاف السبب خاصان : اؿ بن ا١تنَت ق

، األصوليُتكأما ما كقع ُب كبلـ كثَت من  ة، ...كٛتل اٟتكم على عمـو اللفظ ال على خصوص السبب ألنو جواب كزيادة فائد
للحكم ا١تسئوؿ ان بل ا١تراد أف اٞتواب يكوف مفيد، فليس ا١تراد با١تطابقو عدـ الزيادة ، للسؤاؿ  ان مطابقأف اٞتواب ٬تب أف يكوف 

 و .عن
 منحصر . ىذا من بديع الكبلـ كجزلو ، ألف ما ال يلبس منحصر ، كأما ا١تلبوس اٞتائز فغَت:  كقاؿ النوكم

، ور ػكما يلبس غَت ٤تص، ألف ما ال يلبس ٤تصور ، أنو كقع السؤاؿ عما يلبس احملـر فأجيب ٔتا ال يلبس  كقاؿ ابن دقيق العيد : 
كفيو دليل على أف ا١تعترب ُب اٞتواب ما ، كفيو تنبيو على أنو كاف ينبغي كضع السؤاؿ عما ال يلبس ، إذ اإلباحة ىي األصل 

 كال تشًتط ا١تطابقة.٭تصل منو ا١تقصود كيف كاف كلو بتغيَت أك زيادة 
ألف السائل سئل عما يلبس ، ٬تاز لئل ان ينحصر إٔب ما ينحصر طلب العدكؿ عما ال كُب اٟتديث أيضان : كقاؿ الحافظ ابن حجر 



 211 

بل كاف ال يؤمن أف يتمسك بعض السامعُت ٔتفهومو ، إذ األصل اإلباحة كلو عدد لو ما يلبس لطاؿ بو ، فأجيب ٔتا ال يلبس 
ألنو ال ٬تب لو لباس ٥تصوص بل عليو أف ٬تتنب ، فا١تقصود ما ٭تـر لبسو ال ما ٭تل لو لبسو  ان كأيض، فيظن اختصاصو باحملـر 

 ان .شيئا ٥تصوص
 دليل على أف احملرًـ ٦تنوع من لبس ىذه األشياء . اٟتديث-ِ

 .العلم على أف احملـر ٦تنوع من لبس القميص كالعمائم كالسراكيبلت كا٠تفاؼ كالربانس أٚتع أىل قاؿ ابن المنذر :
 .لرجاؿ احملرمُت خاصة دكف النساء : كاتفقوا على أف التحرٙب ىنا على اقاؿ المجد ابن تيمية 

 كىي :احملظورات ُب اٟتديث ٜتسة ىي اليت ال تلبس ، كما عداىا يلبس ،  -ُ

o  : ٔتعناه كالفنيلة كالكوت .كيشمل ما كاف القميص 
o  : كتشمل كل ما غطى الرأس ٔتبلصق ، كالغًتة كالطاقية .العمائم 

o : يشمل كل ما سًت القدـ . الخف 

o : يشمل كل ما سًت بعض البدف ، مثل السراكيل القصَتة . السراكيالت 

o  : يشمل كل أنواع الطيب ، كىذا عاـ ُب حق الرجاؿ كالنساء .الورس كالزعفراف 

 الساعة ، كالنظارة ، كا٠تاًب ، كالعبلقية . ىذا فهو حالؿ : ما عدا
، كليس مراد احملـر ال يلبس شيئان فيو خياطة فظن بعض العامة أف ،ال يلبس ا١تخيط: عرب بعض العلماء عن حديث الباب فقاؿ -ِ

الذم خيط على البدف ، كالقميص  أىل العلم النهي عن كل شيء فيو خياطة ، ال ، بل مرادىم أنو ٯتنع احملـر من اللباس ا١تعتاد
 كالسراكيل كالفنيلة كالكوت .

أف يبعد عن الًتفو ، كيتصف بصفة ا٠تاشع الذليل ، كليتذكر أنو ٤تـر ُب كل كقت ، فيكوف ُب ذلك قاؿ العلماء : اٟتكمة  -ّ
، ليتذكر بو ا١توت، كلباس األكفاف، ك كثرة أذكاره، كأبلغ ُب مراقبتو، كصيانتو لعبادتو، كامتناعو من ارتكاب احملظورات  أقرب إٔب

 كليتذكر البعث يـو القيامة ، حفاة عراة .
 ألجل أف يتساكل احملرموف ُب ىذا اللباس فبل يبقى بينهم مكاف للتباىي كالتفاخر .ك 

 كألجل أف يتذكر احملـر كلما الح لو إزاره كرداؤه أنو ُب نسك كعبادة ، فيبتعد عن ا١تعاصي .
 اللباس أيضان يـو القيامة . كألجل أف يتذكر ّٔذا

 اٟتديث دليل على ٖترٙب تغطية الرجل احملرًـ رأسو . -ْ
 ( . كىالى ثػىٍوبان مىسَّوي اٍلوىٍرسي أىًك الزٍَّعفىرىافي اٟتديث دليل على ٖترٙب الطيب بكل أنواعو على احملـر لقولو )  -ٓ
 لبس السراكيل .اٟتديث دليل على أف احملرًـ الذم ال ٬تد إزاران ٬توز لو  -ٔ

 ال نعلم خبلفان بُت أىل العلم ُب أف للمحـر أف يلبس السراكيل إذا ٓب ٬تد اإلزار ، كا٠تفُت إذا ٓب ٬تد نعلُت . قاؿ ابن قدامة :
ٓب ٬تد إزاران فليلبس  ) من ٓب ٬تد نعلُت فليلبس خفُت كمن يقوؿ ٮتطب بعرفات ٟتديث ابن عباس قاؿ : ٝتعت رسوؿ اهلل 

 .متفق عليو  سراكيل (

 لكن ىل يجب على المحـر الذم ال يجد نعلين كلبس خفين ىل يجب عليو قطعهما أـ ال ؟
 اختلف العلماء ُب ىذه ا١تسألة على قولُت :

 أنو ٬تب عليو قطعهما من أسفل من الكعبُت .القوؿ األكؿ : 
 كىو قوؿ عركة كمالك كالثورم كالشافعي كإسحاؽ كابن ا١تنذر .
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ٍعبػىٍُت ٟتديث الباب )  ًد النػٍَّعلىٍُتً فػىٍليػىٍلبىًس ا٠ٍتيفٍَُّتً كىٍليػىٍقطىٍعهيمىا حىىتَّ يىكيونىا أىٍسفىلى ًمنى اٍلكى   ( .فىمىٍن ٓبٍى ٬تًى
 قالوا : ٭تمل ا١تطلق على ا١تقيد ، فحديث ابن عباس مطلق ليس فيو قطع ، فيحمل على حديث ابن عمر ا١تقيد بالقطع .

 قطعهما .أنو ال ٬تب القوؿ الثاني : 
 كىذا ىو ا١تشهور من مذىب اٟتنابلة .

ٍعتي رىسيوؿى اللًَّو : عىبَّاسو رضي اهلل عنهما قىاؿى  ٟتديث  ٍد  )ٮتىٍطيبي ًبعىرىفىاتو  ٝتًى ٍد نػىٍعلىٍُتً فػىٍليػىٍلبىًس خيفٍَُّتً ، كىمىٍن ٓبٍى ٬تًى مىٍن ٓبٍى ٬تًى
 متفق عليو . إزىاران فػىٍليػىٍلبىٍس سَّرىاًكيلى (

ا : فهو يعترب ناسخان ٟتديث ابن عمر ، ألف حديث ابن عباس كاف ُب عرفات ، كألف ا١تقاـ مقاـ تعليم ، كالناس متوافركف ، قالو 
 تقييد ىذا ا٠ترب ْتديث ابن عمر لبينو ككضحو . كلو قصد النيب 

 كألف ُب القطع إضاعة للماؿ .
 كىو قوؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية .الراجح ،  كىذا القوؿ ىو

 حرص الصحابة على السؤاؿ كالعلم للتطبيق كالعمل . -ٕ
 على اإلنساف إذا أراد اٟتج أف يتعلم أحكاـ اٟتج . -ٖ
 كحسن جوابو . ببلغة النيب  -ٗ

 .باٟتج ُب كتاب اٟتج إف شاء اهلل( كستأٌب إف شاء اهلل بقية مباحث اٟتديث ا١تتعلقة)يسر الشريعة اإلسبلمية .  -َُ
 

 

 الرحيم بسم هللا الرحمن

 كتاب الوضوء  - ْ
 باب مىا جىاءى ًفي اٍلويضيوًء . - ُ

ًإلىى  كيمٍ ًإذىا قيٍمتيٍم ًإلىى الصَّالىًة فىاٍغًسليوا كيجيوىىكيٍم كىأىٍيًديىكيٍم ًإلىى اٍلمىرىاًفًق كىاٍمسىحيوا ًبريءيكًسكيٍم كىأىٍرجيلى كىقػىٍوًؿ اللًَّو تػىعىالىى ) 
ٍيًن( ٍعبػى  .اٍلكى

 أم : أردًب القياـ ، كما قاؿ تعأب )فىًإذىا قػىرىٍأتى اٍلقيٍرآفى فىاٍستىًعٍذ بًاللًَّو ًمنى الشٍَّيطىاًف الرًَّجيًم ( .) ًإذىا قيٍمتيٍم ( 
 يشمل الفرض كالنفل كصبلة اٞتنازة .) ًإلىى الصَّالىًة ( 

 ى العضو .الغىسل : إمرار ا١تاء على العضو أك جرياف ا١تاء عل) فىاٍغًسليوا ( 
ٚتع كٍجو ، مأخوذ من ا١تواجهة كىي ا١تقابلة ، كحده طوالن من مبتدأ سطح اٞتبهة إٔب منتهى اللحيُت ، كعرضان من ) كيجيوىىكيٍم ( 

 األذف إٔب األذف .
 . ا١ترافق ٚتع مرفق) كىأىٍيًديىكيٍم ًإلىى اٍلمىرىاًفًق ( 
 .أم : كامسحوا رؤكسكم ) كىاٍمسىحيوا ًبريءيكًسكيٍم ( 

ٍيًن (  ٍعبػى  بالنص عطفا على الوجوه .) كىأىٍرجيلىكيٍم ًإلىى اٍلكى
 لبياف شرطية الوضوء للصبلة كما سيأٌب . –رٛتو اهلل  –ىذه اآلية ذكرىا ا١تصنف 

 كيستفاد منها : اشًتاط النية للوضوء لقولو ) إذا قمتم .. ( .
  بدخوؿ الوقت .كيستفاد منها : أف الطهارة إ٪تا ٕتب عند إرادة فعل الصبلة ال

كيستفاد منها : استحباب ٕتديد الوضوء لقولو ) إذا قمتم ... ( كىذا للوجوب للمحدث كلبلستحباب لغَت احملدث ، لكن 
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 اشًتط الفقهاء لذلك أف يفعل بالوضوء األكؿ صبلة .
ى النَّيبُّ  ةن ، كىتػىوىضَّأى أىٍيضان مىرَّتػىٍُتً كىثىبلىثان ، كىٓبٍى يىزًٍد عىلىى ثىبلىثو ، كىكىرًهى أىٍىلي اٍلًعٍلًم أىفَّ فػىٍرضى اٍلويضيوًء مىرَّةن مىرَّ  قىاؿى أىبيو عىٍبًد اللًَّو كىبػىُتَّ

 .  اإًلٍسرىاؼى ًفيًو كىأىٍف ٬تيىاًكزيكا ًفٍعلى النَّيبّْ 
 باب الى تػيٍقبىلي صىالىةه ًبغىٍيًر طيهيورو . - ِ

قىاؿى رىجيله ًمٍن حىٍضرىمىٍوتى « . ) الى تػيٍقبىلي صىالىةي مىٍن أىٍحدىثى حىتَّى يػىتػىوىضَّأى  اللًَّو  عن أىبي ىيرىيٍػرىة قاؿ : قىاؿى رىسيوؿي  – ُّٓ
 مىا اٍلحىدىثي يىا أىبىا ىيرىيٍػرىةى قىاؿى فيسىاءه أىٍك ضيرىاطه ( .

 [ . ِِٓ] ـ / 
------------- 

 ا١تراد ينفي القبوؿ نفي الصحة . (الى تػيٍقبىلي ) 
 كنفي القبوؿ على قسمُت : 

 يراد بو نفي الصحة .  األكؿ :
 كذلك إذا كاف النفي لفقد شرط أك كجود مانع .

 كحديث الباب ، ككحديث ) ال يقبل اهلل صبلة حائض إال ٓتمار ( .
 يراد بو نفي الثواب . كالثاني :

 كحديث ) من أتى عرافان ٓب تقبل لو صبلة أربعُت يومان ( .
 شرب ا٠تمر ٓب تقبل لو صبلة أربعُت يومان ( .ككحديث ) من 

 نكرة ُب سياؽ النفي فيعم كل صبلة : صبلة اٟتضر كالسفر ، كصبلة اٞتنازة . ( صىالىةي  )
 إذا خرج منو ما ينقض الوضوء ، كالبوؿ كالغائط كالريح .  ( مىٍن أىٍحدىثى ) 

 ( غاية لنفي القبوؿ ، كا١تعٌت : حىت يتوضأ با١تاء ، أك ما يقـو مقامو . ) حىتَّى يػىتػىوىضَّأى 
كإ٪تا فسره أبو ىريرة بأخص ٦تا ذيكر، تنبيهان باألخف على األغلظ، كألهنما قد يقعاف ُب أثناء الصبلة أكثر ( فيسىاءه أىٍك ضيرىاطه ) 

) قالو ُب  لعلمو أف السائل كاف يعلم ما عدا ذلك ، كفيو بيعده .من غَت٫تا ، كقيل : إف أبا ىريرة اقتصر ُب اٞتواب على ما ذيكر 
 الفتح ( .

 اٟتديث دليل على أف الوضوء شرط لصحة الصبلة .-ُ
 كمن األدلة على ذلك :

 ) ال تيقبلي صبلةه بغَت طههور ، كال صدقة من غلوؿ ( ركاه مسلم . حديث ابن عمر . قاؿ : قاؿ 
 ) مفتاح الصبلة الطهور ( ركاه أبو داكد . كعلي . قاؿ : قاؿ 

 ىذا اٟتديث نص ُب كجوب الطهارة للصبلة ، كقد أٚتعت األمة على أف الطهارة شرط ُب صحة الصبلة . قاؿ النوكم :
 أٚتعت األمة على ٖترٙب الصبلة بغَت طهارة من ماء أك تراب كال فرؽ بُت الصبلة ا١تفركضة كالنافلة . كقاؿ رحمو اهلل :

كذلك ٕتب الطهارة لصبلة اٞتنازة ، قاؿ النوكم : إال ما حكي عن الشعيب ك٤تمد بن جرير الطربم من قو٢تما ٕتوز صبلة ك 
 اٞتنازة بغَت طهارة ، كىذا مذىب باطل كأٚتع العلماء على خبلفو .

 اٟتديث دليل على بطبلف الصبلة باٟتدث سواء كاف خركجو اختياريان أـ اضطراريان . -ُ
 ٤تدث متعمدان ببل عذر فهو آٍب ، كلكن ىل يكفر ؟ من صلى كىو -ِ
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 : ال يكفر كنسبو النوكم للجمهور . قيل
 : يكفر كنسبو النوكم أليب حنيفة ، لتبلعبو . كقيل

 من انتقض كضوءه أثناء الصبلة فإنو ال ٬توز لو أف يكمل صبلتو ، بل ٬تب أف يقطعها ، كإف  أكملها فهو آٍب . -ّ
ماـ فإنو ٬تب أف ٮترج من صبلتو ، كال ٬توز أف يكمل صبلتو ، كيقدـ أحد ا١تأمومُت ليكمل أف من انتقض كضوءه كىو إ -ْ

 با١تصلُت .
 اختلف العلماء ُب سجود الشكر كالتبلكة ىل ال بد من كضوء أـ ال ؟ -ٓ

 : ال بد من كضوء . قيل
 كىذا ا١تذىب ، ألهنا صبلة .

 : ال يشًتط ٢تما طهارة . كقيل
 اإلسبلـ ابن تيميو كابن القيم كالشوكا٘ب .كىذا اختيار شيخ 
 أنو تطهر لسجود التبلكة ، كٓب ينقل أنو أمر بذلك . ٓب ينقل عن النيب 
 سجد بالنجم كسجد معو ا١تسلموف كا١تشركوف كٓب ينقل أنو أمر أحدان من ا١تسلمُت الذين كانوا معو بالوضوء. كأيضان فإف النيب 

 الصحيح .  أنو كاف يسجد على غَت طهارة ، كىذا ىو القوؿ ركم عن ابن عمر 
 كأما قوؿ أصحاب القوؿ األكؿ أف سجود الشكر كالتبلكة صبلة ، فهذا غَت مسلَّم فيو .

: ) مفتاح الصبلة الطهور ، كٖترٯتها التكبَت ، كٖتليلها التسليم ( فهذا اٟتديث يبُت  ألف ا١ترجع ُب مسمى الصبلة قوؿ النيب 
 لصبلة اليت مفتاحها الطهور كٖترٯتها التكبَت كٖتليلها التسليم أف ا

 كىذه األمور منتفية ُب سجود التبلكة كالشكر .
 اختلف العلماء إذا ٓب ٬تد اإلنساف ماءن كال ترابان كيف يصلي ؟ -ٔ

 ٬تب أف يصلي على حالو ك٬تب أف يعيد . القوؿ األكؿ :
 قضاء .:  ٭تـر عليو أف يصلي ك٬تب ال القوؿ الثاني

 يصلي على حسب حالو .  القوؿ الثالث :
 لقولو تعأب ) فاتقوا اهلل ما استطعتم ( .-أ

 متفق عليو ) إذا أمرتكم بأمر فأتوا منو ما استطعتم ( .   كلقوؿ الرسوؿ -ب
 كاختار ىذا القوؿ النوكم كقاؿ : ىو أقول األقواؿ دليبلن . 

 ا١تسألة إف شاء اهلل (كاختاره شيخ اإلسبلـ ابن تيميو . ) كستأٌب 
 من صلى ٍب تذكر بعد فًتة أف صبلتو ىذه على غَت طهارة فإنو ٬تب أف يعيدىا .  -ٕ
 ُب اٟتديث الرد على من قاؿ : إذا سبقو اٟتدث ُب الصبلة يتوضأ كيبٍت على صبلتو . -ٖ

 باب فىٍضًل اٍلويضيوًء ، كىاٍلغيرُّ اٍلميحىجَّليوفى ًمٍن آثىاًر اٍلويضيوًء . - ّ
يػىقيوؿي ) ًإفَّ  النًَّبيَّ عىٍن نػيعىٍيمو اٍلميٍجًمًر قىاؿى رىًقيتي مىعى أىًبى ىيرىيٍػرىةى عىلىى ظىٍهًر اٍلمىٍسًجًد ، فػىتػىوىضَّأى فػىقىاؿى ًإنّْي سىًمٍعتي  – ُّٔ

 طىاعى ًمٍنكيٍم أىٍف ييًطيلى غيرَّتىوي فػىٍليػىٍفعىٍل ( .أيمًَّتي ييٍدعىٍوفى يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة غيرِّا ميحىجًَّلينى ًمٍن آثىاًر اٍلويضيوًء ، فىمىًن اٍستى 
 [ . ِْٔ] ـ : 

----------- 
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بضم ا١تيم كإسكاف اٞتيم كىو ابن عبد اهلل ا١تد٘ب ، كصف ىو كأبوه بذلك لكوهنما كانا يبخراف مسجد ) عىٍن نػيعىٍيمو اٍلميٍجًمًر ( 
، كزعم بعض العلماء أف كصف عبد اهلل بذلك حقيقة ككصف ابنو نعيم بذلك ٣تاز ، كفيو نظر ، فقد جـز إبراىيم  النيب 

 اٟتريب بأف نعيمان كاف يباشر ذلك .
 أمة اإلجابة ، كىم ا١تسلموف ، كقد تطلق أمة كيراد ّٔا أمة الدعوة ، كليست مرادة ىنا . ( ًإفَّ أيمًَّتي) 
ٚتع أغر ، أم ذك غرة، كأصل الغرة ١تعة بيضاء تكوف ُب جبهة الفرس، ٍب استعملت ُب اٞتماؿ كالشهرة كطيب الذكر،  (غيرِّا  )

، أم أهنم إذا دعوا على رؤكس األشهاد نودكا ّٔذا الوصف ، ككانوا على ىذه  النور الكائن ُب كجوه أمة ٤تمد كالمراد ىنا : 
 الصفة .

 النور .كالمراد ىنا : ، كىو بياض يكوف ُب ثبلث قوائم من قوائم الفرس ، من التحجيل  (ميحىجًَّلينى  )
 ) من ( للتعليل ، كأثر الشيء : ما يعقبو ناشئان عنو .(  ) ًمٍن أىثىًر اىٍلويضيوءً 

يدعوف يـو القيامة من بُت  : أهنمًإفَّ أيمَّيًت يىٍأتيوفى يػىٍوـى اىٍلًقيىامىًة غيرِّا ٤تيىجًَّلُت ( أم لقولو ) اٟتديث دليل على فضل الوضوء ،  -ُ
 األمم ، ككجوىهم كأيديهم تتؤلأل نوران كبياضان من آثار الوضوء ، كمن األدلة على ذلك :

 ) الطهور شطر اإلٯتاف ( ركاه مسلم . قولو  -ب
لىهىا ًمنى مىا ًمًن اٍمرًئو ميٍسًلمو ٖتىٍضيريهي صىبلىةه مىٍكتيوبىةه فػىييٍحًسني كيضيوءىىىا كىخيشي )  كقولو -ج وعىهىا كىريكيوعىهىا ًإالَّ كىانىٍت كىفَّارىةن ًلمىا قػىبػٍ

 ( ركاه مسلم . الذُّنيوًب مىا ٓبٍى يػيٍؤًت كىًبَتىةن كىذىًلكى الدٍَّىرى كيلَّوي 
اًء فػىغىسىلى كىٍجهىوي خىرىجى ًمٍن كىٍجًهًو   -أىًك اٍلميٍؤًمني  -) ًإذىا تػىوىضَّأى اٍلعىٍبدي اٍلميٍسًلمي  كقولو -د نػىٍيًو مىعى اٍلمى أىٍك  -كيلُّ خىًطيئىةو نىظىرى ًإلىيػٍهىا ًبعىيػٍ

اًء  اهي مىعى اٍلمىاًء  -مىعى آًخًر قىٍطًر اٍلمى ٍيًو كيلُّ خىًطيئىةو كىافى بىطىشىتػٍهىا يىدى ٍيًو خىرىجى ًمٍن يىدى فىًإذىا  -أىٍك مىعى آًخًر قىٍطًر اٍلمىاًء  -فىًإذىا غىسىلى يىدى
تػٍهىا رًٍجبلىهي مىعى اٍلمىاًء غىسىلى رًٍجلىيٍ   ( ركاه مسلم . حىىتَّ ٮتىٍريجى نىًقيِّا ًمنى الذُّنيوبً  -أىٍك مىعى آًخًر قىٍطًر اٍلمىاًء  -ًو خىرىجىٍت كيلُّ خىًطيئىةو مىشى

 على قولُت :  استدؿ باٟتديث من قاؿ : إف الوضوء من خصائص ىذه األمة ؟ كقد اختلف العلماء ُب ىذه ا١تسألة -ِ
 : أف الوضوء من خصائص ىذه األمة . وؿ األكؿالق

 ٟتديث الباب .
 خص الغرة كالتحجيل ّٔذه األمة ، كلو كاف الوضوء لغَتىم لثبت ٢تم ما ثبت ٢تذه األمة . كجو االستدالؿ : أف النيب 

 كأيضان جاء ُب ركاية ) ... سيما ليست ألحدكم ... ( ركاه مسلم .
 أف الوضوء ليس من خصائص ىذه األمة ، كإ٪تا ا١تخصوص ّٔا الغرة كالتحجيل . القوؿ الثاني :

 . كرجح ىذا القوؿ اٟتافظ ابن حجر
) ىاجر إبراىيم بسارة، كدخل ّٔا قرية، فيها ملك من ا١تلوؾ أك جبار من  ٟتديث أيب ىريرة . قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  -أ

 ركاه البخارم .(  فقامت تتوضأ كتصلي ...ّٔا، فقاـ إليها،  اٞتبابرة، فأرسل إليو أف أرسل إٌٕب ّٔا، فأرسل
) كاف رجل ُب بٍت إسرائيل يقاؿ لو جيرىٍيج يصلي ، فجاءتو أمو فدعتو فأىب  كٟتديث أيب ىريرة . قاؿ : قاؿ رسوؿ اهلل  -ب

 عي ( ركاه البخارم .أف ٬تيبها ... اٟتديث كفيو : فتوضػأ كصلى ، ٍب أتى الغبلـ ، فقاؿ : من أبوؾ ؟ قاؿ : الرا
 ) ىذا كضوئي ككضوء األنبياء قبلي ( ركاه ابن ماجو كىو ضعيف . ج كلقولو 

 .الراجح كىذا القوؿ ىو 

ُب الوضوء ؟ كقد اختلف العلماء ُب ىذه ] ٣تاكزة احملل ا١تفركض [ استدؿ باٟتديث من قاؿ باستحباب إطالة الغرة كالتحجيل  -ّ
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 ا١تسألة على قولُت :
 أف ذلك مستحب .القوؿ األكؿ : 

 كىذا مذىب الشافعي كاٟتنفية كالركاية ا١تشهورة عن أٛتد .
يعٍت  –قاؿ النوكم : اعلم أف ىذه األحاديث مصٌرحة باستحباب تطويل الغرة كالتحجيل ، أما تطويل الغرة فقاؿ أصحابنا 

على اٞتزء الذم ٬تب غسلو ، الستيقاف كماؿ الوجو ، كأما ىو غىسل شيء من مقٌدـ الرأس ، كما ٬تاكز الوجو زائدان  –الشافعية 
 تطويل التحجيل ، فهو غسل ما فوؽ ا١ترفقُت كالكعبُت ، كىذا مستحب ببل خبلؼ بُت أصحابنا 

 فىمىٍن ًاٍستىطىاعى ًمٍنكيٍم أىٍف ييًطيلى غيرَّتىوي فػىٍليػىٍفعىل ( .ٟتديث الباب )  -أ
 .كلفعل أيب ىريرة كما ثبت عنو ذلك  -ب
 حجر ركاه أبو عبيد بإسناد صحيح كما قاؿ اٟتافظ ابن كلفعل ابن عمر فقد كاف يغسل العضدين كالساقُت .  –ج 

 : أف ذلك ال يشرع .القوؿ الثاني 
 كىذا مذىب مالك كأٛتد ُب ركاية اختاره شيخ اإلسبلـ ابن تيمية كابن القيم كالسعدم .

ل ٖتتاج إٔب دليل ،كحديث الباب ال يدؿ عليها ، كإ٪تا يدؿ على نور أعضاء أف ٣تاكزة ٤تل الفرض بدعول أهنا عبادة دعو -أ
 الوضوء يـو القيامة .

ٓب يذكركا إال أنو يغسل الوجو كاليدين إٔب ا١ترفقُت كالرجلُت إٔب الكعبُت ، كما كاف ليًتؾ  أف كل الواصفُت لوضوء النيب -ب
 الفاضل ُب كل مرٌة من كضوئو .

: الصحيح أنو ال يستحب ٣تاكزة ٤تل الفرض ُب طهارة ا١تاء ، ألف اهلل تعأب ذكر حٌد الوضوء  رحمو اهللقاؿ الشيخ السعدم 
 ٓب يذكر أحد منهم أنو فعل ذلك كال رغب فيو . إٔب ا١ترفقُت كالكعبُت ، ككل الواصفُت لوضوء النيب 

 ليس من أعضاء الوضوء .أف الزيادة تؤدم إٔب كوف غَت ا١تأمور بو مأموران بو ، كالعضد فإنو -ج
 أف الغرة ال ٯتكن إطالتها ، فإهنا ٥تتصة بالوجو ، فإذا دخلت ُب الرأس ال تسمى غرة . -د

 الراجح .كىذا القوؿ ىو 
 ما الجواب عن أدلة القوؿ األكؿ ) مشركعية الغرة كالتحجيل ( ؟ 

 كما رجح ذلك ابن حجر كابن القيم .  النيب أما قولو ) فمن استطاع ... ( فهي مدرجػة من كبلـ أيب ىريرة ال من كبلـ  -أ 
أنو ٕتاكز ا١ترفقُت كالكعبُت ، كلكن أبا ىريرة كاف يفعل ذلك  كأما فعل أيب ىريرة ، فقد قاؿ ابن القيم : ٓب يثبت عن النيب  -ب 

 كيتأكؿ حديث إطالة الغرة . 
أنو غسل يديو حىت أشرع ُب العضدين ، كرجليو حىت أشرع ُب الساقُت ،  كأما حديث أيب ىريرة ُب صفة كضوء النيب -ج

 فهو إ٪تا يدؿ على إدخاؿ ا١ترفقُت كالكعبُت ُب الوضوء ، كال يدؿ على مسألة اإلطالة .
 إثبات يـو القيامة ، كٝتي يـو القيامة بذلك ؟ -ْ
 ألف الناس يقوموف من قبورىم .-أ

 لًرىبّْ اٍلعىالىًمُتى ( .قاؿ تعأب )يػىٍوـى يػىقيوـي النَّاسي 
 لقياـ األشهاد .-ب

 قاؿ تعأب ) كىيػىٍوـى يػىقيوـي اأٍلىٍشهىادي ( .
 لقياـ ا١تبلئكة .-ج
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 قاؿ تعأب ) يػىٍوـى يػىقيوـي الرُّكحي كىاٍلمىبلًئكىةي صىٌفان ... ( .
 فيو . جواز الوضوء على ظهر ا١تسجد ، كىذا مشركط ٔتا إذا ٓب ٭تصل منو أذل للمسجد أك ١تن -ٓ

 أطلقت األمة ُب القرآف على عدة معاف اذكرىا ؟فائدة : 
 ٔتعٌت الطائفة .-أ

 كما قاؿ تعأب ) كىلىقىٍد بػىعىثٍػنىا ًُب كيلّْ أيمَّةو رىسيوالن ... ( .
 ككما ُب ىذا اٟتديث . 

 ٔتعٌت اإلماـ .-ب
ًنيفان ( .كما قاؿ تعأب ) ًإفَّ ًإبٍػرىاًىيمى كىافى أيمَّةن قىانًتان لًلًَّو   حى

 ٔتعٌت ا١تلة .-ج
 كقولو تعأب عن ا١تشركُت ) ًإنَّا كىجىٍدنىا آبىاءىنىا عىلىى أيمَّةو ... ( .

 ٔتعٌت الزمن .-د
 كما قاؿ تعأب )كىادَّكىرى بػىٍعدى أيمَّةو ... ( .

 
 

 باب الى يػىتػىوىضَّأي ًمنى الشَّكّْ حىتَّى يىٍستػىٍيًقنى        - ْ
الرَّجيلي الًَّذم ييخىيَّلي ًإلىٍيًو أىنَّوي يىًجدي الشٍَّيءى ًفي الصَّالىًة .  عن عىبَّاًد ٍبًن تىًميمو عىٍن عىمًّْو ) أىنَّوي شىكىا ًإلىى رىسيوًؿ اللًَّو  – ُّٕ

فىًتٍل   . حىتَّى يىٍسمىعى صىٍوتان أىٍك يىًجدى رًيحان ( -أىٍك الى يػىٍنصىًرٍؼ  -فػىقىاؿى ) الى يػىنػٍ
 [ . ُّٔ] ـ : 

----------- 
 بن غزيٌة األنصارم ا١تاز٘ب ا١تد٘ب .) عن عىبَّاًد ٍبًن تىًميمو ( 

( أم : عم عباد ، كىو عبد اهلل بن زيد بن عاصم األنصارم ا١تاز٘ب ، الصحايب ا١تشهور ، صاحب صفة الوضوء ، ) عىٍن عىمًّْو 
 ىػ .ّٔمات : 

 ظاىر ىذه الركاية أف الراكم ىػو الشاكي ، كجاء ُب مسلم ) شيكيى ( بالضم الرَّجيلي (  ) أىنَّوي شىكىا ًإلىى رىسيوًؿ اللًَّو 
 أم : يظن .) الًَّذم ييخىيَّلي ًإلىٍيًو ( 

يل إليو ُب صبلتو أنو ٮترج منو شيء(.أم: اٟتدىث خارجان منو، كصرح بو اإلٝتاعيلي كلفظو ) أىنَّوي يىًجدي الشٍَّيءى ًفي الصَّالىًة (    )ٮتي
فىًتٍل  ىو شك من الراكم ، ككأنو من علي ابن ا١تديٍت شيخ البخارم ، ألف الركاة غَته رككه أىٍك الى يػىٍنصىًرٍؼ (  -) فػىقىاؿى ) الى يػىنػٍ

 عن سفياف بلفظ ) ال ينصرؼ ( من غَت شك .
 أم : من الدبر .) حىتَّى يىٍسمىعى صىٍوتان ( 

 ) أك ( للتنويع ، كعرب بالوجداف دكف الشم ليشمل ما لو ١تس احملل ٍب شم يده .ٍك يىًجدى رًيحان ( ) أى 
 اٟتديث دليل على صحة الصبلة ما ٓب يتيقن اٟتدث . -ُ

إذا كجد أحدكم ُب بطنو شيئان ، فأشكل عليو  ) كقد جاء ُب صحيح مسلم من حديث أيب ىريرة . قاؿ : قاؿ رسوؿ اهلل 
 ( . نو شيء أـ ال ؟ فبل ٮترجن من ا١تسجد حىت يسمع صوتان أك ٬تد ر٭تان أخرج م
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قاؿ البغوم : معٌت ) حىت يسمع صوتان .. ( حىت يتيقن اٟتدث ، ال أف ٝتاع الصوت أك كجود الريح شرط ، فإنو قد يكوف أصم 
 ال يسمع الصوت ، كقد يكوف أخشم ال ٬تد الريح ، كينتقض طهره إذا تيقن اٟتدث .

اٟتديث دليل على أف ا١تتطهر إذا شك ُب اٟتدث ٓب يلزمو الوضوء ، بل يصلي بطهارتو تلك حىت يتيقن أنو أحدث ، إما -ِ
 بسماع صوت أك شم ريح .

: ىذا اٟتديث أصل من أصوؿ اإلسبلـ ، كقاعدة عظيمة من قواعد الفقو ، كىي أف األشياء ٭تكم ببقائها على  قاؿ النوكم
 بلؼ ذلك ، كال يضر الشك الطارئ عليها .أصو٢تا حىت يتعُت خ

 فهذا اٟتديث يقرر قاعدة يذكرىا أىل األصوؿ كىي ) اليقُت ال يزكؿ بالشك ( .
 من أمثلة ذلك مسألة الباب اليت كرد فيها اٟتديث ، كىي أف من يتيقن الطهارة كشك ُب اٟتدث حكم ببقائو على الطهارة .

 كمن ذلك :كال فرؽ بُت حصوؿ ىذا الشك ُب نفس الصبلة كحصولو خارج الصبلة ، 
o  قالو النوكم [ . ] لو أف إنسانان تيقن اٟتدث كشك ُب الطهارة فاألصل اٟتدث ، فيلزمو الوضوء بإٚتاع ا١تسلمُت 

o . ككذلك الثياب لو كاف عنده ثوب طاىر كشك ىل تنجس أـ ال ، فاألصل الطهارة 
 اٟتكم فيو سد لباب الوسوسة اليت تأٌب كثَتان من الناس .أف ىذا  -ّ
 اٟتديث دليل على أف خركج الريح من نواقض الوضوء . -ْ

 لقولو : ) ال ٮترج حىت يسمع صوتان أك ٬تد ر٭تان ( .
 ركاه الًتمذم : ) ال كضوء إال من صوت أك ريح ( .  قاؿ : قاؿ رسوؿ اهلل  كٟتديث أيب ىريرة 

  توجب استنجاءن .أف الريح ال-ٓ
 ليس السمع أك كجداف الريح شرطان ُب ذلك ، بل ا١تراد حصوؿ اليقُت .-ٔ
 اٟتديث دليل على كجوب االنصراؼ من الصبلة إذا تيقن اٟتدث ُب الصبلة ، كينصرؼ من غَت سبلـ . -ٕ
 ُب اٟتديث سؤاؿ العلماء عما ٭تدث من الوقائع .-ٖ
 ترؾ االستحياء ُب العلم . -ٗ

 ديث عاـ ١تن كاف ُب الصبلة أك خارجها ، كىو قوؿ اٞتماىَت .اٟت-َُ
 كللمالكية تفاصيل كفركؽ بُت من كاف داخل الصبلة أك خارجها ال ينتهض عليها دليل .

 ( :  اليقين ال يزكؿ بالشكىذه القاعدة : ) -ُُ
 :  كىيأحد القواعد الكلية ا٠تمس ، 

o . العادة ٤تكمة 
o . ا١تشقة ٕتلب التيسَت 
o . األمور ٔتقاصدىا 
o . ال ضرر كال ضرار 
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 باب التٍَّخًفيًف ًفي اٍلويضيوًء . - ٓ
ـى حىتَّى نػىفىخى ثيمَّ صىلَّى  عىًن اٍبًن عىبَّاسو ) أىفَّ النًَّبيَّ  - ُّٖ ـى فىصىلَّى . ثيمَّ  -كىريبَّمىا قىاؿى اٍضطىجىعى حىتَّى نػىفىخى  -نىا ثيمَّ قىا

لىةن ، فػى حىدَّثػىنىا بًًو سيٍفيىافي مىرَّةن بػىٍعدى مىرَّةو عىٍن عىٍمروك عىٍن كيرىٍيبو عىًن اٍبًن عىبَّاسو قىاؿى ًبتُّ ًعٍندى خىالىًتي مى  ـى النًَّبيُّ ٍيميونىةى لىيػٍ ًمنى  قىا
ـى النًَّبيُّ  ـى ييصىلّْى  -ييخىفّْفيوي عىٍمرهك كىيػيقىلّْليوي  -فػىتػىوىضَّأى ًمٍن شىن  ميعىلَّقو كيضيوءنا خىًفيفان  اللٍَّيًل ، فػىلىمَّا كىافى ًفي بػىٍعًض اللٍَّيًل قىا كىقىا

فىحىوَّلىًني فىجىعىلىًني عىٍن يىًميًنًو ، ثيمَّ  -كىريبَّمىا قىاؿى سيٍفيىافي عىٍن ًشمىاًلًو  -ٍمتي عىٍن يىسىارًًه فػىتػىوىضٍَّأتي نىٍحونا ًممَّا تػىوىضَّأى ، ثيمَّ ًجٍئتي فػىقي 
ـى حىتَّى نػىفىخى ، ثيمَّ أىتىاهي اٍلمينىاًدل فىآذىنىوي بًالصَّالىًة ، فػىقىا لصَّالىًة ، فىصىلَّى كىلىٍم ـى مىعىوي ًإلىى اصىلَّى مىا شىاءى اللَّوي ، ثيمَّ اٍضطىجىعى ، فػىنىا

ٍيرو يػىقيوؿي  يػىتػىوىضٍَّأ . قػيٍلنىا ًلعىٍمروك ًإفَّ نىاسان يػىقيوليوفى ًإفَّ رىسيوؿى اللًَّو  ـي قػىٍلبيوي . قىاؿى عىٍمرهك سىًمٍعتي عيبػىٍيدى ٍبنى عيمى نيوي كىالى يػىنىا ـي عىيػٍ تػىنىا
 ريٍؤيىا األىٍنًبيىاًء كىٍحىه ، ثيمَّ قػىرىأى ) ًإنّْي أىرىل ًفي اٍلمىنىاـً أىنّْى أىٍذبىحيكى ( . 

 [ . ّٕٔ :] ـ 
----------- 

لىةن ( ) ًبتُّ ًعٍندى خىالىًتي مىٍيميونىةى   . بنت اٟتارث أـ ا١تؤمنُتلىيػٍ
 بفتح ا١تعجمة كتشديد النوف أم : القربة العتيقة .) فػىتػىوىضَّأى ًمٍن شىن  ( 

 ( ذٌكر على إرادة اٞتلد أك الوعاء ، كقد أخرجو بعد أبواب بلفظ معلقة . ) ميعىلَّقو 
ال يقدر عليها غَته ، قاؿ اٟتافظ : كقد  مثبلن ، ألف حقيقة ٦تاثلتو قاؿ الكرما٘ب : ٓب يقل ) فػىتػىوىضٍَّأتي نىٍحونا ًممَّا تػىوىضَّأى ( 

 ثبت ُب ىذا اٟتديث كما سيأٌب بعد أبواب ) فقمت فصنعت مثل ما صنع ( كال يلـز من إطػبلؽ ا١تثلية ا١تساكاة من كل جهة .
 ( با١تد : أم أعلمو . ) ثيمَّ أىتىاهي اٍلمينىاًدل فىآذىنىوي بًالصَّالىةً 

 ( أم : لعدـ علمو بالسنة ُب موقف ا١تأمـو الواحد . ًجٍئتي فػىقيٍمتي عىٍن يىسىارًهً  ) ثيمَّ 
 اٟتديث دليل على جواز أف يكوف الوضوء خفيفان . -ُ

 كا١تعٌت : أتى ٔتندكبات الوضوء مع التخفيف ُب استعماؿ ا١تاء .
 غ ( .فقد جاء ُب ركاية ) ٍب توضأ كضوءان بُت الوضوءين كٓب ييكثر ، كقد أبل

فقولو )ٍب توضأ كضوءان بُت الوضوءين ( أم : بُت اإلفراط باإلسراؼ كالتفريط بالتقتَت كما فسره بقولو ) كٓب ييكثر  ( أم : من 
 صب ا١تاء ، كىو إٯتاء إٔب عدـ اإلفراط . ) كقد أبلغ ( أم : أكصل ا١تاء إٔب ما ٬تب إيصالو إليو ، كىو إٯتاء إٔب عدـ التفريط .

 ُب أفعالو ، ليقتدم بو مع صغر سنة . عباس حيث بات يراقب النيب  فضل ابن -ِ
 ٓب يتكلم . أف النافلة كالفريضة ُب ٖترٙب الكبلـ ، ألنو  -ّ
 فيو طلب العلو ُب السند . -ْ
 . حيث صنع مثل ما صنع رسوؿ اهلل  كتوخيو فعل النيب  فيو قوة حفظ ابن عباس لوضوء النيب  -ٓ
 ُب الصبلة إذا كاف من أمرىا .كفيو التعليم  -ٔ
 كفيو تعليم اإلماـ ا١تأمـو . -ٕ
 أف اٞتمع بُت نوافل كفرض بوضوء كاحد جائز .-ٖ
 ا١تبيت عند العآب لَتاقب أفعالو فيقتدم بو كينقلها . -ٗ

 أف من خصائص األنبياء أنو تناـ أعينهم كال تناـ قلؤّم -َُ
ا ًمٍن خىصىاًئصو  قاؿ النوكم : قػىٍولو : ) ٍبيَّ ًاٍضطىجىعى  ـى فىصىلَّى كىٓبٍى يػىتػىوىضَّأ ( ىىذى ـى حىىتَّ نػىفىخى فػىقىا أىفَّ نػىٍومو ميٍضطىًجعنا ال يػىنػٍقيض  فػىنىا
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نػىٍيًو تػىنىامىاًف كىال يػىنىاـ قػىٍلبو ، فػىلىٍو خىرىجى حىدىث ألىحىسَّ ًبًو ، ًٓتًبلًؼ غىٍَته ًمٍن النَّا  س .اٍلويضيوء ؛ ألىفَّ عىيػٍ
تػىنىاـ عىٍينو كىال يػىنىاـ قػىٍلبو فػىلىٍو أىٍحدىثى لىعىًلمى ًبذىًلكى ، كى٢ًتىذىا كىافى رئتَّىا تػىوىضَّأى ًإذىا  افظ :  قػىٍولو : ) فىصىلَّى كىٓبٍى يػىتػىوىضَّأ ( كىافى كقاؿ اٟت

ـى ًمٍن النػٍَّوـ كىرئتَّىا ٓبٍى يػىتػىوىضَّأ ، قىاؿى ا٠تٍىطَّايبُّ : كىًإ٪تَّىا ميًنعى قػى   ٍلبو النػٍَّوـ لًيىًعيى اٍلوىٍحي الًَّذم يىٍأتًيو ُب مىنىامو .قىا
ـي قػىٍليب(. كركاه أٛتد  عن أيب ىريرة  كركل البخارم عن عىاًئشىةى رىًضيى اللَّوي عىنػٍهىا أف رسوؿ اهلل  ـي عىٍيًٍت، كىال يػىنىا  .  قاؿ: )تػىنىا

ـي حىىتَّ يػىنػٍفيخى ، ٍبيَّ يػىقيوـي فػىييصىلّْي كىال يػىتػىوىضَّأي ( صححو  ) كىافى رىسيوؿي اللًَّو كركل ابن ماجو  عىٍن عىاًئشىةى رضي اهلل عنها قىالىٍت  يػىنىا
 األلبا٘ب ُب صحيح ابن ماجو . 

 قاؿ السندم ُب ) حاشية ابن ماجو ( قػىٍولو ) حىىتَّ يػىنػٍفيخ ( ىو الصوت الذم ييٍسمىع ًمٍن النَّائًم . 
النػٍَّوـ ًإ٪تَّىا تػىوىضَّأ ( ألىنَّوي تػىنىاـ عىٍينو كىال يػىنىاـ قػىٍلبو ، كىمىا جىاءى ميصىرَّحنا ًُب الصّْحىاح ، فػىنػىٍومو غىٍَت نىاًقض ، ألىفَّ قػىٍولو ) فػىييصىلّْي كىال يػى 

ًفيمىٍن ال يػىنىاـ قػىٍلبو ، ٍب قاؿ : فبل  يػىنػٍقىًض اٍلويضيوء لىمَّا ًخيفى عىلىى صىاًحبو ًمٍن خيريكج شىٍيء ًمٍنوي كىىيوى ال يػىٍعًقل ، كىال يػىتىحىقَّق ذىًلكى 
ا اٟتٍيٍكم ،  يػىٍنبىًغي ذًٍكر أىحىاًديث نػىٍومو  ا اٍلبىاب أىٍصبل ) يعٍت باب نقض الوضوء بالنـو ( ًإال مىعى بػىيىاف أىنَّوي كىافى ٥تىٍصيوصنا ًّٔىذى ُب ىىذى

 فػىٍلييتىأىمٍَّل .
 كمن خصائص األنبياء أيضان :

 يدفنوف حيث ٯتوتوف . ثانيان :
 .ركاه أٛتد ) ٓب يدفن نيب إال حيث قبض (   قاؿ 

 ٮتَتكف عند موهتم . ثالثان :
 متفق عليو ) ما من نيب ٯترض إال خَت بُت الدنيا كاآلخرة ( .   قاؿ 

 أحياء ُب قبورىم . رابعان :
 قاؿ  ) رأيت موسى يصلي ُب قربه ( . كقد جاء ُب صحيح مسلم أف النيب 

 ال تأكل األرض أجسادىم . امسان :خ
 . ركاه أبو داكد) إف اهلل حـر على األرض أف تأكل أجساد األنبياء (   قاؿ 

 الوحي . سادسان :
 قاؿ تعأب ) قيٍل ًإ٪تَّىا أىنىا بىشىره ًمثٍػليكيٍم ييوحىى ًإٕبىٌ ( .

 باب ًإٍسبىاًغ اٍلويضيوًء . - ٔ
 اٍلويضيوًء اإًلنٍػقىاءي .كىقىاؿى اٍبني عيمىرى ًإٍسبىاغي 

ًمٍن عىرىفىةى حىتَّى ًإذىا كىافى بًالشٍّْعًب نػىزىؿى فػىبىاؿى ، ثيمَّ تػىوىضَّأى كىلىٍم ييٍسًبًغ  عىٍن أيسىامىةى ٍبًن زىٍيدو قاؿ ) دىفىعى رىسيوؿي اللًَّو  - ُّٗ
فػىرىًكبى ، فػىلىمَّا جىاءى اٍلميٍزدىًلفىةى نػىزىؿى فػىتػىوىضَّأى ، فىأىٍسبىغى « . ةي أىمىامىكى الصَّالى » اٍلويضيوءى . فػىقيٍلتي الصَّالىةى يىا رىسيوؿى اللًَّو . فػىقىاؿى 

صىلّْ أيًقيمىًت اٍلًعشىاءي فىصىلَّى كىلىٍم يي  اٍلويضيوءى ، ثيمَّ أيًقيمىًت الصَّالىةي فىصىلَّى اٍلمىٍغًربى ، ثيمَّ أىنىاخى كيلُّ ًإٍنسىافو بىًعيرىهي ًفي مىٍنزًلًًو ، ثيمَّ 
نػىهيمىا ( .  بػىيػٍ

 [ . َُِٖ] ـ / 
------------ 

 أم : أفاض .ًمٍن عىرىفىةى (  ) دىفىعى رىسيوؿي اللًَّو 
 ىو الطريق ُب اٞتبل .) حىتَّى ًإذىا كىافى بًالشٍّْعًب ( 
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 أم : ٓب يتمو با١تستحبات .) كىلىٍم ييٍسًبًغ اٍلويضيوءى ( 
( أم: أتريد الصبلة ؟ كيؤيده قولو ُب ركاية )فقلت أتصلي يا رسوؿ اهلل( ك٬توز الرفع كالتقدير :  وً ) فػىقيٍلتي الصَّالىةى يىا رىسيوؿى اللَّ 

 حانت الصبلة .
 اٟتديث دليل على جواز ٗتفيف الوضػوء ) أف يقتصر على الواجبػات فقط ( لقولو ) كٓب يسبغ الوضوء ( .-ُ
 اٟتديث دليل على مشركعية إسباغ الوضوء . -ِ

 وضوء ىو : إكمالو كإعطاء كل عضو حقو ، كمنو قو٢تم : درع سابغة ، إذا كانت طويلة تغطي البدف .كإسباغ ال
 كإسباغ الوضوء على نوعُت :

 إسباغ كاجب . األكؿ :
 كىو ما ال يتم الوضوء إال بو ، كيراد بو غسل احملل كاستيعابو .

 إسباغ مستحب . الثاني :
 ما زاد على الواجب من الغسلة الثانية كالثالثة .كىو ما يتم الوضوء بدكنو ، كيراد بو 

 كإسباغ الوضوء فضلو عظيم :
) أال أدلكم على ما ٯتحو اهلل بو ا٠تطايا كيرفع بو الدرجات ؟ قالوا : بلى ؟ قاؿ : إسباغ الوضوء على ا١تكاره ، ككثرة  قاؿ 

 الرباط ( ركاه مسلم . ا٠تطا إٔب ا١تساجد ، كانتظار الصػبلة بعد الصبلة فذلكم الرباط فذلكم
كجاء ُب حديث اختصاـ ا١تؤل األعلى كفيو )... الدرجات كالكفارات ، كالكفارات : نقل األقداـ إٔب اٞتمعات، كاٞتلوس ُب 

 ا١تساجد بعد الصلوات ، كإسباغ الوضوء على الكريهات ( ركاه أٛتد .
 قولو ] إسباغ الوضوء على الكريهات [ :

أف يكوف على حالة تكره النفس فيو الوضوء كحاؿ نزكؿ ا١تصائب ، فإف النفس حينئذ تطلب اٞتزع، فاالشتغاؿ عنها  قيل :
 بالصرب كا١تبادرة إٔب الوضوء كالصبلة من عبلمات اإلٯتاف .

 : ا١تراد بالكريهات الربد الشديد .كقيل 
ات [ ة شدة الربد ، كال ريب أف إسباغ الوضوء ُب الربد يشق على  كيشػهد لو أف بعض الركايات ] إسباغ الوضوء على السَّػربي كالسربي

 ) شرح حديث اختصاـ ا١تؤل األعلى البن رجب ( .النفس كتتألػم بو . 
  الصحيح .كىذا القوؿ ىو 

 ... ( كستأٌب ىذه الركاية . ... فصببتي عليو فتوضأ كضوءه للصبلةاٟتديث دليل على جواز معاكنة ا١تتوضئ لركاية )-ِ
أيًقيمىًت اٍلًعشىاءي فىصىلَّى كىٓبٍى ييصىلّْ ظاىر قولو ) ٍبيَّ أيًقيمىًت الصَّبلىةي فىصىلَّى اٍلمىٍغًربى ، ٍبيَّ أىنىاخى كيلُّ ًإٍنسىافو بىًعَتىهي ًُب مىٍنزًلًًو ، ٍبيَّ  -ّ

نػىهيمىا ( أنو ال أذاف ، ألنو ٓب يذكره أسامة ، لكن ج الطويل كفيو ) ... حىت أتى  –الذم ركاه مسلم  –اء ُب حديث جابر بػىيػٍ
 ا١تزدلفة فصلى ّٔا ا١تغرب كالعشاء ، بأذاف كاحد كإقامتُت كٓب يسبح بينهما شيئان ( .

 فا١تشركع ُب الصبلة آّموعة مع األخرل : أف تصلي بأذاف كاحد كإقامتُت .
 ٟتديث جابر السابق .

، كىٓبىٍ ُب عرفة ،  كلفعل النيب  ـى فىصىلَّى اىٍلعىٍصرى ، ٍبيَّ أىقىا ـى فىصىلَّى اىلظٍُّهرى ؿه ، ٍبيَّ أىقىا  ييصىلّْ ففي حديث جابر السابق ) ... ٍبيَّ أىذَّفى ًببلى
ٍيئيان ( . نػىهيمىا شى  بػىيػٍ

لًًو ، ٍبيَّ أيًقيمىًت اٍلًعشىاءي ( دليل على جواز الفصل بُت ُب قولو )الصَّبلىةي فىصىلَّى اٍلمىٍغًربى ، ٍبيَّ أىنىاخى كيلُّ ًإٍنسىافو بىًعَتىهي ُب مىٍنزً  -ْ
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آّموعتُت ُب ٚتع التأخَت ، كىذا اختيار ابن تيمية ، فيجوز مثبلن أف يصلي الظهر ، ٍب يتوضأ كيسًتيح ، ٍب يصلي العصر ، ألف 
 ار الوقتاف كقتان كاحدان .اٞتمع ىو من باب ضم الصبلة إٔب األخرل ُب الوقت ال ُب الفعل ، فإذا جاز اٞتمع ص

 بأف ال يفرؽ بُت الصبلة تفريقان كثَتان .،  كذىب كثَت من العلماء إٔب اشًتاط ا١تواالة
 قاؿ الشيخ ابن باز ُب حديث الباب : فيو الفصل اليسَت بُت الصبلتُت عند اٞتمع .

 باؿ كتوضأ كضوءان خفيفان . ُب حديث الباب ثبت أف النيب  -ٓ
 إف كاف سار معو كيبوؿ كيتوضأ كضوءان خفيفان ؟  فهل يسن لئلنساف أف ينزؿ ُب أثناء الطريق كُب ا١تكاف الذم نزؿ فيو الرسوؿ 

 اٞتواب : ال يسن ىذا ، ألف ىذا كقع اتفاقان ، ٔتقتضى الطبيعة حيث احتاج أف يبوؿ فنزؿ فباؿ .
 قاؿ ألسامة بن زيد ) الصبلة أمامك ( . و ألف النيب ذىب ابن حػـز إٔب أنو لو صػلى ُب الطريق ٓب ٬تزئ -ٓ

 ) جعلت ٕب األرض مسجدان كطهوران ( . كالصحيح أنو ٬تزئو ، لقولو 
ألسامة ) الصبلة أمامك ( ألنو لو كقف ليصلي كقف الناس ، كلو أكقفهم ُب ىذا ا١تكاف لكاف ُب ذلك مشقة  كقوؿ النيب 

 عليهم .
  ، كذلك إذا خشي خركج كقت العشاء ٔتنتصف الليل .ك٬تب أف يصلي ُب الطريق 
 اٟتديث دليل على أف ا١تشركع للحاج ليلة مزدلفة أف يصلي ا١تغرب كالعشاء ُب مزدلفة . -ٔ
 اٟتديث دليل على أف الصبلة ليلة مزدلفة أف تكوف ٣تموعة . -ٕ
 كالوتر كراتبة الفجر كغَتىا فإنو يفعلها .السنة للمسافر أف ال يصلي راتبة الظهر كا١تغرب كالعشاء ، أما بقية التطوعات   -ٖ
 

 باب غسل الوجو باليدين من غىرفة كاحدة -ٕ
ثيمَّ أىخىذى غىٍرفىةن ًمٍن مىاءو، عىًن اٍبًن عىبَّاسو ) أىنَّوي تػىوىضَّأى فػىغىسىلى كىٍجهىوي، ثيمَّ أىخىذى غىٍرفىةن ًمٍن مىاءو، فىمىٍضمىضى ًبهىا كىاٍستػىٍنشىقى،  -َُْ

ا ، أىضىافػىهىا ًإلىى يىًدًه األيٍخرىل ، فػىغىسىلى ًبًهمىا كىٍجهىوي ، ثيمَّ  أىخىذى غىٍرفىةن ًمٍن مىاءو ، فػىغىسىلى ًبهىا يىدىهي اٍلييٍمنىى ، ثيمَّ  فىجىعىلى ًبهىا ىىكىذى
شَّ عىلىى رًٍجًلًو اٍلييٍمنىى حىتَّى غىسىلىهىا، أىخىذى غىٍرفىةن ًمٍن مىاءو ، فػىغىسىلى ًبهىا يىدىهي اٍلييٍسرىل، ثيمَّ مىسىحى ًبرىٍأًسًو، ثيمَّ أىخىذى غىٍرفىةن ًمٍن مىاءو فػىرى 

ا رىأىٍيتي رىسيوؿى اللًَّو  -يػىٍعًنى اٍلييٍسرىل  -ذى غىٍرفىةن أيٍخرىل ، فػىغىسىلى ًبهىا رًٍجلىوي ثيمَّ أىخى   يػىتػىوىضَّأي ( . ثيمَّ قىاؿى ىىكىذى
---------- 

 .يتوضأ ؟ فدعػاء بإناء فيو ماء (  زاد أبو داكد ُب أكلو ) أٖتبوف أف أريكم كيف كاف رسوؿ اهلل ) أىنَّوي تػىوىضَّأى (  
الوجو مأخوذ من ا١تواجهة، ٝتي بذلك ألنو يواجو بو، كحده من منابت الشعر ا١تعتاد إٔب ما نزؿ من اللحية،  ) فػىغىسىلى كىٍجهىوي (

 كمن األذف إٔب األيذف عرضان .
 ىو بياف الغسل .) ثيمَّ أىخىذى غىٍرفىةن ًمٍن مىاءو ( 

 أم : أدار ا١تاء ُب فمو . ) فىمىٍضمىضى ًبهىا (
 االستنشاؽ : جذب ا١تاء بالنفس إٔب باطن األنف . ٍستػىٍنشىقى () كىا

 أم : سكب ا١تاء قليبلن إٔب أف صدؽ عليو مسمى الغسل .) ثيمَّ أىخىذى غىٍرفىةن ًمٍن مىاءو فػىرىشَّ ( 
 ىذا صريح ُب أنو ٓب يكتف بالرش. ) عىلىى رًٍجًلًو اٍلييٍمنىى حىتَّى غىسىلىهىا (

غسل الوجو باليدين من غرفة كاحدة ، قاؿ اٟتافظ : كفيو اإلشارة إٔب تضعيف اٟتديث الذم فيو  اٟتديث دليل على جواز -ُ
 كاف يغسل كجهو بيمينو .  أنو 
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 رتب أعضاء الوضوء كٓب يًتؾ ذلك أبدان . اٟتديث دليل على كجوب الًتتيب ، حيث إف النيب -ِ
 ، ٍب غسل اليدين ، ٍب مسح الرأس ، ٍب غسل الرجلُت ( . كالًتتيب : ىو أف يأٌب بفركض الوضوء مرتبة ) يبدأ بالوجو

 كقد اختلف العلماء ُب حكم الًتتيب على قولُت :
 أنو كاجب . القوؿ األكؿ :

 كىذا قوؿ الشافعي كأٛتد .
كىأىٍيًديىكيٍم ًإٔبى اٍلمىرىاًفًق كىاٍمسىحيوا ًبريؤيكًسكيٍم كىأىٍرجيلىكيٍم ًإٔبى لقولو تعأب )يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ًإذىا قيٍمتيٍم ًإٔبى الصَّبلًة فىاٍغًسليوا كيجيوىىكيٍم  -أ 

ٍعبػىٍُتً ( كجو الداللة منها :  اٍلكى
 أف اهلل رتبها ، فيجب أف ترتب كما ُب اآلية . أكالن :
العرب ال تقطع النظَت من نظَته إال ُب اآلية قرينة تدؿ على أنو أريد ّٔا الًتتيب ، فإنو أدخل ٦تسوحان بُت مغسولُت ، ك  ثانيان :

 ] قالو ابن قدامة [ . لفائدة ، كالفائدة ىا ىنا الًتتيب .
: اآلية ما سيقت إال لبياف الواجب ، ك٢تذا ٓب يذكر فيها شيء من السنن ، كألنو مىت  قلنا : فائدتو استحباب الًتتيب ، فإف قيل

حكاه مرتبان ، كىو  اقتضى اللفظ الًتتيب كاف مأموران بو ، كاألمر يقتضي الوجوب ، كألف كل من حكى كضوء رسوؿ اهلل 
 مفسر ١تا ُب كتاب اهلل .

ء ، كٓب ينقل عنو نقبلن صحيحان ُب صفة كضوئو أنو توضأ غَت مرتب مع  ، حيث كاف يواظب على الًتتيب ُب الوضو  فعلو  -ب 
 كثرة من رككا صفة كضوئو .

بدأ ُب كضوئو ٔتا بدأ اهلل بو ، فغسل كجهو ٍب يديو ٍب مسح رأسو ٍب غسل رجليو ، فكاف ىذا بيانان للوضوء  أف الرسوؿ  -ج 
  بو ( .ا١تأمور بو ُب القرآف ، كما قاؿ ُب حجتو ) نبدأ ٔتا بدأ اهلل

 كعلى ىذا القوؿ : فلو قدـ عضوان على آخر ٓب يصح كضوءه .
 أف الًتتيب غَت كاجب . القوؿ الثاني :

 كىذا مذىب مالك كأصحاب الرأم .
قالوا : ألف اهلل تعأب أمر بغسل األعضاء ، كعطف بعضها على بعض بواك اٞتمع ، كىي ال تقتضي الًتتيب، فكيف ما غسل  -أ

 كاف ٦تتثبلن .
 يأتينا ، فحدثتنا أنو قاؿ : اسكيب ٕب كضوءان ، فذكر كضوء النيب  كٟتديث الرُّبػىيّْع بنت ميعوذ قالت ) كاف رسوؿ اهلل -ب

 قاؿ فيو : فغسل كفيو ثبلثان ، ككضأ كجهو ثبلثان ، كمضمض كاستنشق مرة ، ككضأ يديو ثبلثان ثبلثان، كمسح برأسو ... ( .
 األكؿ . كالصحيح

  عن أدلة القوؿ الثاني ) الترتيب غير كاجب ( .ما الجواب 
بفعلو أف الواك ُب اآلية  قو٢تم : إف اهلل أمر بغسل األعضاء كعطف بعضها على بعض بالواك فهذا صحيح ، لكن بٌُت النيب -أ

 للًتتيب ، ال ١تطلق اٞتمع .
نشاؽ تقدٙب مسنوف على كاجب ، كأما حديث الربيع ، فحديث معلوؿ ، كعلى فرض صحتو فتقدٙب ا١تضمضة كاالست -ب

 كاٞتمهور على جوازه .
 ٓب يفصل بُت أعضاء الوضوء . اٟتديث دليل على كجوب ا١تواالة حيث إف النيب  -ّ

 ا١تواالة ىي : متابعة غسل األعضاء بعضها إثر بعض ْتيث ييغسل العضو قبل أف ٬تف الذم قبلو ُب زمن معتدؿ .
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ا١تواالة الواجبة : أف ال يًتؾ غسل عضو حىت ٯتضي زمن ٬تف فيو العضو الذم قبلو ُب الزماف قاؿ ُب ابن قدامة ُب ) ا١تغٍت ( ك 
 ا١تعتدؿ ؛ ألنو قد يسرع جفاؼ العضو ُب بعض الزماف دكف بعض .

كقاؿ ُب ) كشاؼ القناع ( كا١تواالة : ا١تتابعة ، كا١تراد ىنا : أف ال يؤخر غسل عضو حىت ينشف العضو الذم قبلو ُب زمن 
عتدؿ اٟترارة كالربكدة . بأف ال يؤخر غسل اليدين حىت ٬تف الوجو ، كال مسح الرأس حىت ٕتف اليداف كال غسل الرجلُت حىت م

 ٕتف الرأس لو كانت مغسولة ، كعلم منو أنو لو أخر مسح الرأس حىت جف الوجو دكف اليدين ٓب يؤثر .
 : كقد اختلف العلماء ُب حكم ا١تواالة ُب الوضوء على أقواؿ

 تحرير محل النزاع :
 : ال خبلؼ بُت الفقهاء أف التأخَت اليسَت ال يؤثر ُب صحة الوضوء مطلقان . أكالن 

أنو توضأ كعليو جبة  كما لو غسل إحدل رجليو ُب مكاف كانتقل إٔب مكاف قريب فغسل األخرل ، ألنو قد ثبت عن النيب 
 شامية ضيقة الكيم ، فًتؾ كضوءه كأخرج يديو من كميو من ٖتت ذيلها كغسل يديو .

 كألنو يشق االحًتاز منو .
 أف اإلتياف بالوضوء على ا١تواالة مشركع كسنة يستحب فعلها . –أيضان  –: ال خبلؼ بينهم  ثانيان 
 على أقواؿ :: اختلف العلماء ىل ا١تواالة كاجبة أـ ال  ثالثان 

 أهنا كاجبة ، فمن تركها لزمو إعادة كضوئو . القوؿ األكؿ :
 كىذا مذىب اٟتنابلة .

( أىٍخرىجىوي أىبيو دى  ٟتديث أىنىس قاؿ )رىأىل اىلنَّيبُّ -أ : ًاٍرًجٍع فىأىٍحًسٍن كيضيوءىؾى ًمًو ًمٍثلي اىلظٍُّفًر ٓبٍى ييًصٍبوي اىٍلمىاءي. فػىقىاؿى ، كىُب قىدى دى، اكي رىجيبلن
اًئٌي ي   .كىالنَّسى

: ارجع  أبصر رجبلن توضأ كعلى ظهر قدمػو مثل الظفر ٓب يصبها ا١تاء ، فقاؿ لو النيب  كٟتديث عمر ) أف النيب -ب
 ركاه مسلم فأحسن كضوءؾ ، فرجع فتوضأ ٍب صلى ( . 

] أحسن كضوءؾ [ كٓب يقل : اغسل  ُب ىذا اٟتديث دليل على كجوب ا١تواالة ُب الوضوء لقولو   قاؿ القاضي عياض :
 ذلك ا١توضع الذم تركتو .

رأل رجبلن يصلي ، كُب ظهر قدمو ١تعة قدر الدرىم  ) أف رسوؿ اهلل  كعن خالد بن معداف ، عن بعض أصحاب النيب -ج
 كىو حديث مختلف في صحتو أف يعيد الوضوء ( ركاه أبو داكد  ٓب يصبها ا١تاء ، فأمره رسوؿ اهلل 

 الداللة ظاىر ، إذ لو ٓب تكن ا١تواالة كاجبة ألمره بغسل اللمعة فقط دكف إعادة الوضوء .كجو 
 ٓب يتوضأ إال مرتبان متواليان . ، فإنو  فعلو  -د
 كألف الوضوء عبادة كاحدة ، فبل ييبٌت بعضها على بعض مع تفرؽ أجزائها ، بل ٬تب أف يكوف بعضها متصبلن ببعض . -ى

 هنا سنة غَت كاجبة .أ القوؿ الثاني :
 كىذا مذىب اٟتنفية كالشافعية .

ه األعضاء من غَت اشًتاط لقولو تعأب )يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ًإذىا قيٍمتيٍم ًإٔبى الصَّبلًة فىاٍغًسليوا كيجيوىىكيٍم  ... ( فاهلل أمر بتطهَت ىذ
 ا١تواالة ُب الغىٍسل بينها ، فكيفما حصل الغسل أجزأ .

 أنو كاجبو كتسقط مع العذر . الثالث : القوؿ
 كىذا مذىب ا١تالكية ، كاختاره ابن تيمية .
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 ( : ُّٓ/ُُِب ٣تموع الفتاكل )  قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية 
ىذا القوؿ الثالث ىو األظهر كاألشبو بأصوؿ الشريعة ، كذلك أف أدلة الوجوب ال تتناكؿ إال ا١تفرط ، ال تتناكؿ العاجز  : قلت 

ا١تواالة ، كاٟتديث الذم ىو عمدة ا١تسألة الذم ركاه أبو داكد كغَته ا١تأمور باإلعادة مفرط ، ألنو كاف قادران على غسل تلك عن 
 اللمعة ، كما ىو قادر على غسل غَتىا .

 الصحيح .كىذا القوؿ الثالث ىو القوؿ 
ا يىدىهي اٍلييٍمٌتى ، ٍبيَّ أىخىذى غىٍرفىةن ًمٍن مىاءو ، فػىغىسىلى ًّٔىا يىدىهي اٟتديث دليل على استحباب التيامن ُب الوضوء لقولو ) فػىغىسىلى ًّٔى  -ْ

 اٍلييٍسرىل ( كىذا خاص باألعضاء اليدين كالرجلُت فقط .
 اٟتديث دليل على أف ا١تشركع ُب الرأس ا١تسح ، فبل يشرع غسلو .-ٓ
 .اٟتديث دليل على جواز االقتصار على غىسل أعضاء الوضوء مرة مرة كال يزيد  -ٔ
 [ .ىػ ُِّْ/ رمضاف  ُ] 
 

ليغي ًبًو النًَّبيَّ  - ُُْ نىا الشٍَّيطىافى  عىًن اٍبًن عىبَّاسو يػىبػٍ كىجىنًّْب  قىاؿى ) لىٍو أىفَّ أىحىدىكيٍم ًإذىا أىتىى أىٍىلىوي قىاؿى ًبٍسًم اللًَّو اللَّهيمَّ جىنّْبػٍ
نػىهيمىا كىلىده ، لىٍم يىضيرَّهي ( .  الشٍَّيطىافى مىا رىزىقٍػتػىنىا . فػىقيًضىى بػىيػٍ

 [ . ُّْْ :] ـ 
---------- 

 أم : جامع زكجتو .) لىٍو أىفَّ أىحىدىكيٍم ًإذىا أىتىى أىٍىلىوي ( 
الوضوء ، ألنو إذا استيحبت التسمية عند  ّٔذا اٟتديث ليستدؿ بو على استحباب التسمية عند –رٛتو اهلل  –أتى ا١تصنف  -ُ

 اٞتماع ، فعند الوضوء من باب أكٔب ، لكن ىذا فيو نظر :
ألنو ال يستدؿ باألخص على العاـ . ) يعٍت ال يأٌب دليل خاص فيستدؿ بو على العمـو كإ٪تا العكس ( ألف العاـ يشمل ٚتيع 

 أفراده .
 على أقواؿ : كقد اختلف العلماء ُب حكم التسمية على الوضوء

 أهنا كاجبة .القوؿ األكؿ : 
 كىذا قوؿ الظاىرية كركاية عن أٛتد اختارىا بعض أصحابو ، كرجح ىذا القوؿ األلبا٘ب .

)الى كيضيوءى ًلمىٍن ٓبٍى يىٍذكيًر ًاٍسمى اىللًَّو عىلىٍيًو ( قالوا : كا١تراد بالنفي نفي الصحة ، أم : ال كضوء  ٟتديث أيب  ىريرة . قاؿ : قاؿ 
 صحيح ١تن ٓب يذكر اسم اهلل عليو .

 . أهنا سنة غَت كاجبة القوؿ الثاني :
 ، كاختاره ابن حـز ، كالشيخ ابن باز .كىذا قوؿ ٚتاىَت العلماء ، كرجحو ابن قدامة ، كابن ا١تنذر ، كابن حـز كابن كثَت 

 لقولو تعأب )يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ًإذىا قيٍمتيٍم ًإٔبى الصَّبلًة فىاٍغًسليوا ... ( حيث أف اهلل ٓب يأمر بالتسمية . -أ 
كفيو ثبلثان ، ٍب غسل فقاؿ يا رسوؿ اهلل ، كيف الطهور ؟ فدعا ٔتاء فغسل   كٟتديث عبد اهلل بن عمرك ) أف رجبلن أتى النيب  -ب 

 ركاه أبو داكد الوضوء كٓب يذكر التسمية .  ركاه أبو داكد ، فذكر لو النيب كجهو ثبلثان ... ( 
لؤلعرايب ) ... توضأ كما أمرؾ اهلل ... ( اٟتديث ، كليس فيو التسمية ، فدؿ على عدـ كجؤّا ، كلو كانت كاجبة  قولو  -ج 

 لعلمها ىذا األعرايب إٍذ ىو جاىل .
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كصفان كامبلن ، ٓب يذكر أحد منهم أنو ٝتى ُب أكؿ كضوئو، كلو كانت التسمية كاجبة  أف الصحابة الذين كصفوا كضوء النيب  -د 
 . ٓب يًتكها 

 قالوا كيكوف حديث ) ال كضوء ١تن ٓب يذكر اسم اهلل ( أم : ال كضوء كامل ١تن ٓب يذكر اسم اهلل عليو .
 أهنا غَت مشركعة .:  القوؿ الثالث

 كرجحو الشيخ دبياف الدبياف ] أحكاـ الطهارة [ .
 ألف األصل ُب العبادات ا١تنع حىت يقـو دليل صحيح على ا١تشركعية ، كٓب يثبت ُب الباب حديث صحيح .

 . كٓب يرد ذكر التسمية ُب األحاديث الصحيحة اليت سيقت ُب صفة كضوء النيب 
 اهلل بن عمرك ، كغَتىم . كحديث عثماف ، كعبد اهلل بن زيد ، كعلي ، كعبد

 كاهلل أعلم .
 استحباب قوؿ الرجل ىذا الدعاء قبل أف ٬تامع أىلو .اٟتديث دليل  -ِ
 أف ىذا الذكر يقاؿ قبل الشركع ُب اٞتماع ، لركاية ) لو أف أحدكم إذا أراد أف يأٌب أىلو ( كىي عند أيب داكد .-ّ
 يضره ... ( ؟اختلف العلماء  ُب الضرر ا١تنفي ُب قولو ) ٓب -ْ

 : ٓب يطعن ُب بطنو ، كىذا ضعيف . فقيل
 .متفق عليو ) إف كل بٍت آدـ يطعن الشيطاف ُب بطنو حُت يولد إال عيسى بن مرٙب (   لقولو 
 : ٓب يصرعو ، كىذا ضعيف . كقيل
 : ٓب يفتنو عن دينو إٔب الكفر ، كليس ا١تراد عصمتو منو عن ا١تعصية . كقيل
 ركة أبيو ُب ٚتاع أمو .: ٓب يضره ٔتشا كقيل

 كقد جاء عن ٣تاىد : ) أف الذم ٬تامع كال يسمي يلتف الشيطاف على إحليلو فيجامع معو ( .
 كرجح ىذا القوؿ اٟتافظ ابن حجر .

 كأقرّٔا األخَت كالذم قبلو ، كاهلل أعلم بالصواب .
 أف ىذا الدعاء يقولو الرجل دكف ا١ترأة .-ٓ
 رأة قبل اٞتماع .ليس ىناؾ دعاء خاص تقولو ا١ت-ٔ
 بركة اسم اهلل .-ٕ
 أف ذكر اهلل يطرد الشيطاف .-ٖ

) إذا دخل الرجل بيتو ، فقاؿ بسم اهلل ، كإذا أكل فقاؿ بسم اهلل ، قاؿ الشيطاف : ال مبيت لكم كال طعاـ ( ركاه  كما قاؿ 
 مسلم .

) إذا خرج الرجل من بيتو فقاؿ : بسم اهلل توكلت على اهلل ال حوؿ كال قوة إال باهلل ، يقاؿ لو : كفيت كىديت ككقيت  كقاؿ 
 .ركاه أبو داكد ، كيتنحى عنو الشيطاف ( 

، كانت لو ) من قاؿ ُب يـو مائة مرة : ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لو ، لو ا١تلك كلو اٟتمد كىو على كل شيء قدير  كقاؿ 
 .متفق عليو حرزان من الشيطاف ( 

) كآمركم أف تذكركا اهلل ، فإف مثل ذلك كمثل رجل خرج العدك ُب أثره سراعان ، حىت إذا أتى إٔب حصن حصُت ،  كقاؿ 
 . ركاه الًتمذمفأحرز نفسو منهم ، كذلك العبد ال ٭ترز نفسو من الشيطاف إال بذكر اهلل ( . 
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 ٓب يكن ُب الذكر إال ىذه ا٠تصلة الواحدة لكاف حقيقان بالعبد أف ال يفًت لسانو من ذكر اهلل .:  فلو  قاؿ ابن القيم
 عداكة الشيطاف لئلنساف .-ٗ

: إف ىذا الدعاء من حق األبناء  قاؿ بعض العلماءينبغي على اآلباء أف ٭ترصوا على فعل األسباب اليت تصلح أبناءىم ، -َُ
 على آبائهم .

 ، حيث عرب باإلتياف عن التعبَت باٞتماع . أدب النيب -ُُ
 ينبغي للمسلم أف يستعُت باهلل ُب ٚتيع أموره .-ُِ
 ىػ [ .ُِّْرمضاف  ِ] أف الشيطاف مبلـز البن آدـ ال ينطرد عنو إال بذكر اهلل تعأب .  -ُّ
 

 باب مىا يػىقيوؿي ًعٍندى اٍلخىالىًء . - ٗ
 ًإذىا دىخىلى اٍلخىالىءى قىاؿى : اللَّهيمَّ ًإنّْي أىعيوذي ًبكى ًمنى اٍلخيبيًث كىاٍلخىبىاًئًث ( . عن  أىنىس قاؿ ) كىافى النًَّبيُّ  – ُِْ

ٍبني زىٍيدو  دو ًإذىا دىخىلى . كىقىاؿى سىًعيدي تىابػىعىوي اٍبني عىٍرعىرىةى عىٍن شيٍعبىةى . كىقىاؿى غيٍندىره عىٍن شيٍعبىةى ًإذىا أىتىى اٍلخىالىءى . كىقىاؿى ميوسىى عىٍن حىمَّا
 حىدَّثػىنىا عىٍبدي اٍلعىزًيًز ًإذىا أىرىادى أىٍف يىٍدخيلى . 

 [ . ّٕٓ :] ـ 
----------- 

ءى  ) كىافى رىسيوؿي اىللًَّو  أم عند إرادة الدخوؿ ال بعده ، كقد صرح ّٔذا البخارم ُب األدب ا١تفرد عن أنس ( ًإذىا دىخىلى اىٍلخىالى
 إذا أراد أف يدخل ... ( . قاؿ  ) كاف النيب 

 ( ا١تكاف ا١تعد لقضاء اٟتاجة ، كٝتي خبلءن ألنو يتخلى بو . الخالء) 
( ا٠تبيث  بضم الباء ٚتع خبيث ، كىم ذكراف الشياطُت ، كا٠تبائث ٚتع خبيثة ، كىن إناث الشياطُت ، فكأنو استعاذ  الخٍبث) 

 من ذكراف الشياطُت كإناثهم .
 الباء ، الشر ، كا٠تبائث : الذكات الشريرة ، فكأنو استعاذ من الشر كأىلو .كقيل ا٠تٍبث : بإسكاف 

 قاؿ ا٠تطايب : ا٠تبيث بضم الباء ، كعامة احملدثُت يقولوف : ا٠تٍبث بإسكاف الباء ، كىو غلط كالصواب الضم 
ىنا ساكنة ، منهم أبو عبٍيد إماـ  قاؿ النوكم : كىذا الذم غٌلطهم فيو ليس بغلط ، كقد صرح ٚتاعة من أىل ا١تعرفة بأف الباء

 ىذا الفن ، كالعمدة فيو .
 اٟتديث دليل على استحباب قوؿ ىذا الدعاء عند دخوؿ ا٠تبلء . -ُ

 : كىذا األدب متفق على استحبابو ، كيستوم فيو الصحراء كالبنياف . قاؿ النوكم
 حراء ؟كمىت يقاؿ إذا كاف ُب غَت األماكن ا١تعدة لذلك كالص فإف قاؿ قائل :

 يقولو ُب أكؿ الشركع عند تشمَت الثياب ، كىذا مذىب اٞتمهور . ) قالو ُب الفتح ( . 
لقولو ) كاف إذا دخل ا٠تبلء ... ( كا٠تبلء ىو ا١توضع الذم ٮتلو اإلنساف بنفسو لقضاء اٟتاجة ، كال يشًتط أف يكوف معدان 

 لقضاء اٟتاجة .
 وؿ ا٠تبلء ، ألف ىذه األماكن ٖتضرىا الشياطُت .اٟتكمة من االستعاذة من الشياطُت قبل دخ-ِ

) إف ىذه اٟتشػوش ٤تتضىرة ، فإذا أتى أحدكم ا٠تبلء فليقل : أعوذ باهلل من ا٠تبث  كما ُب حديث زيد بن أرقم . قاؿ : قاؿ 
 كا٠تبائث ( ركاه أبو داكد .
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  : ٖتضرىا الشياطُت . محتضرة: أماكن قضاء اٟتاجة .        الحشوش
 اختلف العلماء ُب اٟتكم إذا نسي أف يقوؿ ىذا الذكر ؟ -ّ

 : يرجع كيقولو . قيل
 : إنو سنة فات ٤تلها ، كىذا أرجح . كقيل

 اٟتديث دليل على أنو البد من ىذا الذكر النطق باللساف فبل يكفي إمراره بنفسو لقولو ) قاؿ : اللهم إ٘ب أعوذ ... ( . -ْ
 ا٠تبلء لكن ال يصح منها شيء . كردت أدعية أخرل تقاؿ قبل دخوؿ -ٓ
كردت التسمية ) بسم اهلل اللهم إ٘ب أعوذ بك من ا٠تبث ... ( كىي شاذة ال تصح ، فقد ركل اٟتديث ٚتاعة عن عبد العزيز -أ

بن صهيب دكف ذكر التسمية ، منهم شعبة ، كٛتاد بن زيد ، كىشٍيم بن بىشَت ، كإٝتاعيل بن عيبٌية ، كٛتاد بن سلمة ، كعبد 
 الوارث ، كٛتاد بن كاقد .

) سًت ما بُت اٞتن كعورات بٍت آدـ إذا دخل أحدىم ا٠تبلء أف يقوؿ : بسم  ككردت ُب حديث علي . قاؿ : قاؿ النيب -ب
 اهلل ( ركاه الًتمذم ، كىو ضعيف .

٘ب أعوذ بك من الرجس قاؿ : ) ال يعجز أحكم إذا دخل مرفقىو أف يقوؿ : اللهم إ ما جاء عن أيب أمامة أف رسوؿ اهلل -ج
 لكنو حديث ضعيف النجس ا٠تبيث ا١تخبث الشيطاف الرجيم ( . 

 كيستحب أيضان عند خوؿ ا٠تبلء أف يقدـ رجلو اليسرل دخوالن كاليمٌت خركجان .-ٔ
 ألف القاعدة : أف اليمُت تقدـ ُب كل ما ىو من باب التكرٙب ، كاليسار ضد ذلك .

 كيدؿ ٢تذه القاعدة :
 يعجبو التيمن ُب تنعلو كترجلو كطهوره كُب شأنو كلو ( . متفق عليو حديث عائشة قالت ) كاف النيب 

 ) إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمُت كإذا خلع فليبدأ بالشماؿ ( متفق عليو . كحديث أيب ىريرة . قاؿ : قاؿ رسوؿ اهلل 
 كإذا لبستم فابدؤا ٔتيامنكم ( ركاه أبو داكد . ) إذا توضأًب كحديث أيب ىريرة . قاؿ : قاؿ رسوؿ اهلل 

يستحب تقدٙب اليمُت ُب كل ما ىو من باب التكرٙب ؛ كالوضوء كالغسل كا٠تركج من ا٠تبلء ، كيستحب تقدٙب  قاؿ النوكم :
 اليسار ضد ذلك ؛ كاالستنجاء كدخوؿ ا٠تبلء .

 فعند ا٠تركج يقدـ اليمٍت ، ألف ا٠تركج أكمل كأفضل .
 يستعيذ إظهاران للعبودية ، ك٬تهر ّٔا للتعليم . كاف  -ٕ
:  يقوؿ إذا دخل ا٠تبلء: أعوذ باهلل من ا٠تبث كا٠تبائث، كما دخلت قط ا١تتوضأ كٓب أقلها إال أصابٍت ما أكره .  قاؿ أحمد-ٖ

 (  ِِٖ/ُا١تغٍت ) 
 أف أماكن قضاء اٟتاجة ىي أماكن الشياطُت . -ٗ

  تنجي من الشيطاف .أف الذكر من أعظم األسباب اليت-َُ
 ىػ [ .ُِّْ/ رمضاف  ّ] إثبات كجود اٞتن .                            -ُُ
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 باب كضًع الماء عند الخالء
اللَّهيمَّ فػىقٍّْهوي ًفي » فىأيٍخًبرى فػىقىاؿى « . مىٍن كىضىعى ىىذىا » دىخىلى اٍلخىالىءى ، فػىوىضىٍعتي لىوي كىضيوءنا قىاؿى  عىًن اٍبًن عىبَّاسو ) أىفَّ النًَّبيَّ 

 الدّْيًن ( .
 [ . ِْٕٕ :] ـ 

---------- 
 أم : ماء ليتوضأ منو .) فػىوىضىٍعتي لىوي كىضيوءنا ( 

 سعيد بن جبَت عنو أف ميمػونة ىي اليت أخربتو بذلك ، كأف ذلك كاف ُب بيتها ليبلن .كعند أٛتد كابن حباف من طريق ) فىأيٍخًبرى ( 
كعند ا١تصنف ُب كتاب العلم ) كعلمو الكتاب ( كجاء عند أٛتد ُب مسنده )اللهم فقهو ُب ) فػىقىاؿى : اللَّهيمَّ فػىقٍّْهوي ًفي الدّْيًن ( 

 ألف العرؼ الشرعي عليو ، كا١تراد بالتعليم ما ىو أعم من حفظو كالتفهم فيو . الدين كعلمو التأكيل ( ، كا١تراد بالكتاب القرآف ،
 اٟتديث دليل على فضل ابن عباس . -ُ
 اٟتديث دليل على فضل التفقو كالفهم ُب الكتاب كالسنة .  -ِ
أمور ، إما أف يدخل إليو قاؿ اٟتافظ : مناسبة الدعاء البن عباس بالتفقو على كضعو ا١تاء ، من جهة أنو تردد بُت ثبلثة  -ّ

با١تاء إٔب ا٠تبلء ، أك يضعو على الباب ليتناكلو من قرب ، أك ال يفعل شيئان ، فرأل الثا٘ب أكفق ، ألف ُب األكؿ تعرضان لبلطبلع ، 
ليحصل  كالثالث يستدعي مشقة ُب طلب ا١تاء ، كالثا٘ب أسهلها ، فًفعلو يدؿ على ذكائو ، فناسب أف يدعى لو بالتفقو ُب الدين

 بو النفع ككذا كاف .
 كفيو مشركعية الدعاء لؤلكالد ال سيما إذا ظهرت منو ٧تابة .-ْ
 كفيو مكافأة ا١تعركؼ بالدعاء . -ٓ

) من استعاذ باهلل فأعيذكه، كمن سأؿ باهلل فأعطوه، كمن دعاكم فأجيبوه، كمن صىنىعى إليكم معركفان فكافئوه، فإف ٓب  كقد قاؿ 
 فادعوا لو حىت تركف أنكم قد كافأ٘توه( ركاه أبو داكد كالنسائي بسند صحيح .ٕتدكا ما تكافئونو 

 كاٟتكمة من مكافأة من صنع معركفان :
 كمن صىنىعى إليكم معركفان فكافئوه ( .) االستجابة ألمر الرسوؿ  أكالن :
 تشجيع ذكم ا١تعركؼ على فعل ا١تعركؼ . ثانيان :
 أف يكسر ّٔا الذؿ الذم حصل لو بصنع ا١تعركؼ إليو . ثالثان :

 كُب اٟتديث جوزا معاكنة ا١تتوضئ .  -ٔ
 كاالستعانة بالغَت ُب الطهارة على أقساـ :

 استعانة ُب إحضار ا١تاء أك ما يتطهر بو . األكؿ :
 فهذا جائز . 

 كسبقت أدلتو كستأٌب أيضان إف شاء اهلل .
 صب ماء الوضوء . االستعانة بالغَت ُب الثاني :

 فهذا أيضان جائز .
 ٟتديث أسامة السابق كسيأٌب منو كجو الشاىد إف شاء اهلل .

 استعانة بالغَت ُب أفعاؿ الوضوء ، بأف يأمر غَته أف يوضئو . الثالث :
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 فهذا إف دعت إليو اٟتاجة فبل بأس كأف يكوف مريضان ، كأما مع عدـ اٟتاجة فهو مكركه .
 ألف الوضوء عبادة ، كاألصل ُب العبادة أف يباشرىا اإلنساف بنفسو . أكالن :
 كألنو قد ٭تصل فيها شيء من ا١تٌنة . ثانيان :

 ىػ [ .ُِّْرمضاف  ّ( كتاب العلم . ]  ٕٓكتقدـ اٟتديث كفوائده عند حديث رقم ) 
 

لىةي ًبغىاًئطو أىٍك بػىٍوؿو ًإالَّ ًعنٍ  - ُُ  دى اٍلًبنىاًء ًجدىارو أىٍك نىٍحًوًه .باب الى تيٍستػىٍقبىلي اٍلًقبػٍ
: قىاؿى رىسيوؿي اللًَّو  - ُْْ لىةى كىالى يػيوىلّْهىا ظىٍهرىهي ،  عىٍن أىًبى أىيُّوبى األىٍنصىاًرمّْ قىاؿى ٍقًبًل اٍلًقبػٍ ) ًإذىا أىتىى أىحىديكيمي اٍلغىاًئطى فىالى يىٍستػى

 شىرّْقيوا أىٍك غىرّْبيوا ( .
 [ . ِْٔ  :] ـ 

لىةى كىالى بػىٍيتى ٍن عىٍبًد اللًَّو ٍبًن عيمىرى أىنَّوي كىافى يػىقيوؿي ) ًإفَّ نىاسان يػىقيوليوفى ًإذىا قػىعىٍدتى عىلىى حىاجىًتكى ، فىالى تىٍستػىقٍ عى  - ُْٓ ًبًل اٍلًقبػٍ
عىلىى لىًبنىتػىٍيًن ميٍستػىٍقًبالن بػىٍيتى  ا ، فػىرىأىٍيتي رىسيوؿى اللًَّو اٍلمىٍقًدًس . فػىقىاؿى عىٍبدي اللًَّو ٍبني عيمىرى لىقىًد اٍرتػىقىٍيتي يػىٍومان عىلىى ظىٍهًر بػىٍيتو لىنى 

ًتًو ( .  اٍلمىٍقًدًس ًلحىاجى
 ٥تتصران [ . ِٔٔ: ] ـ 

---------- 
كراىة ( الغائط : ا١توضع ا١تطمئن من األرض ، كانوا ينتابونو للحاجة ، فىكىنىوا بو عن نفس اٟتدث   ) ًإذىا أىتىى أىحىديكيمي اٍلغىاًئطى 

لذكره ٓتاص اٝتو ، قاؿ ابن دقيق العيد : الغائط ُب األصل : ا١تطمئن من األرض ، كانوا يقصدكنو لقضاء اٟتاجة ، ٍب استيعمل 
 ُب ا٠تارج ، كغلىب على اٟتقيقة الوضعٌية ، فصار حقيقة عرفٌية .

ٍقًبًل ( )   أم : فبل يواجو بفرجو .فىالى يىٍستػى
لىةى(   ، ألهنا ا١ترادة عند اإلطبلؽ .أم : الكعبة ) اٍلًقبػٍ

 أم : ال ٬تعلها خلفو .) كىالى يػيوىلّْهىا ظىٍهرىهي ( 
قاؿ العلماء : ىذا خطاب ألىل ا١تدينة كمن ُب معناىم ، ْتيث إذا شرؽ أك غرب ال يستقبل  قاؿ النوكم :(  شىرّْقيوا أىٍك غىرّْبيوا) 

 .الكعبة كال يستدبرىا 
ا١تدينة، ك١تن كانت قبلتو على ذلك السمت، فأما من كانت قبلتو إٔب جهة ا١تشرؽ أك ا١تغرب، كقاؿ البغوم : ىذا خطاب ألىل 

 فإنو ينحرؼ إٔب اٞتنوب أك الشماؿ .
ـى فػىوىجىٍدنىا مىرىاًحيضى (  بفتح ا١تيم ، ٚتع مرحاض بكسر ا١تيم كسكوف الراء ، كىو البيت ا١تتخذ  ) قىاؿى أىبيو أىيُّوبى فػىقىًدٍمنىا الشٍَّأ
 قضاء حاجة اإلنساف ، أم : للتغوط ، قاؿ ابن األثَت : أراد ا١تواضع اليت بينيٍت للغائط كاحدىا ًمرحاض .ل

لىًة (  أم : جهة القبلة . ) بيًنيىٍت ًقبىلى اٍلًقبػٍ
 أم : عنها كما ُب ركاية أخرل ، كا١تعٌت : ٨ترص على اجتنأّا با١تيل عنها ْتسب قدرتنا . ) فػىنػىٍنحىًرؼي (

قاؿ ابن دقيق العيد : قيل : يراد بو ، كنستغفر اهلل لبا٘ب الكنف على ىذه الصورة ا١تمنوعة عنده ، كإ٪تا  ٍستػىٍغًفري اللَّوى تػىعىالىى () كىنى 
ٛتلهم على ىذا التأكيل أنو إذا ا٨ترؼ عنها ٓب يفعل ٦تنوعان ، فبل ٭تتاج إٔب االستغفار ، كاألقرب أنو استغفار لنفسو ، كلعٌل ذلك 

 استقبلى كاستدبر بسبب موافقتو ١تقتضى النهي غلطان أك سهوان ، فيتذكر فينحرؼ كيستغفر اهلل . ألنو
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 فإف قلت : فالغالط كالساىي ٓب يفعبل ذنبان ، فبل حاجة إٔب االستغفار ؟
ُب عدـ التحفظ قلت : أىل الورع كا١تناصب العلٌية ُب التقول قد يفعلوف مثل ىذا ، بناءن على نسبتهم التقصَت إٔب أنفسهم 

 ابتداءن . ا.ىػ كبلـ ابن دقيق العيد .
كقيل : استغفار أيب أيوب ، ألف مذىبو ٖترٙب االستقباؿ ُب البنياف ، كال يتأتى لو اال٨تراؼ الكامل ُب قعوده إال ْتسب إمكانو 

 فاستغفر احتياطان .
 ك٭تتمل : أف استغفاره ١تن بناىا من ا١تسلمُت جاىبلن على اعتقاده .

 ذكر القعود لكونو الغالب ، كإال فحاؿ القياـ كذلك .) يػىقيوليوفى ًإذىا قػىعىٍدتى ( 
 أم : لقضاء اٟتاجة من البوؿ كالغائط .) عىلىى حىاجىًتكى ( 

لىةى (  ٍقًبًل اٍلًقبػٍ  أم : الكعبة .) فىالى تىٍستػى
 كُب ركاية ) بيت أخيت حفصة ( كسيأٌب اٞتمع إف شاء اهلل .ظىٍهًر بػىٍيتو لىنىا ( ) فػىقىاؿى عىٍبدي اللًَّو ٍبني عيمىرى لىقىًد اٍرتػىقىٍيتي يػىٍومان عىلىى 

 قاؿ اٟتافظ : تثنية لبنة كىي ما يصنع من الطُت أك غَته للبناء قبل أف ٭ترؽ . عىلىى لىًبنىتػىٍيًن ( ) فػىرىأىٍيتي رىسيوؿى اللًَّو 
ىا حاؿ قضاء اٟتاجة ، كىذه ا١تسألة اختلف العلماء فيها على حديث أيب أيوب يدؿ على ٖترٙب استقباؿ القبلة كاستدبار -ُ

 أقواؿ :
 ٭تـر ُب الصحراء كُب البنياف االستقباؿ كاالستدبار . القوؿ األكؿ :

 كىذا قوؿ أيب أيوب األنصارم ك٣تاىد كالنخعي كالثورم كابن حـز كرجحو ابن تيمية كابن القيم كالشوكا٘ب .
ال ٬توز ذلك ال ُب البنياف كال ُب الصحراء كىو قوؿ أيب أيوب األنصارم ك٣تاىد كإبراىيم كالنخعي  قاؿ النوكم :

 كسفياف الثورم كأيب ثور كأٛتد ُب ركاية .
لىةى كىالى يػيوى٢تّْىا ظىٍهرىهي ... ( . ٟتديث الباب )-أ  ًإذىا أىتىى أىحىديكيمي اٍلغىاًئطى فىبلى يىٍستػىٍقًبًل اٍلًقبػٍ

لىةى ًبغىاًئطو أىٍك بػىٍوؿو ( ركاه مسلم . لىقىٍد نػىهىانىا رىسيوؿي اىللًَّو  سلماف قاؿ ) كٟتديث -ب  أىٍف نىٍستػىٍقًبلى اىٍلًقبػٍ
) إ٪تا أنا لكم ٔتنزلة الوالد أعلمكم ، فإذا أتى أحدكم الغائط فبل يستقبل  كٟتديث أيب ىريرة . قاؿ : قاؿ رسوؿ اهلل  -ج

 أبو داكد . القبلة كال يستدبرىا ( ركاه
 فهذه األحاديث صر٭تة ُب النهي عن استقباؿ القبلة كاستدبارىا ، كاألصل ُب النهي التحرٙب ، كىو عاـ ُب الفضاء كالبنياف .

 : جواز االستقباؿ كاالستدبار مطلقان ُب البنياف دكف الفضاء  القوؿ الثاني
 :  ىو مذىب مالك كالشافعي كإسحاؽ  كقاؿكىذا مذىب اٞتمهور ، كما نسب ذلك ابن حجر إليهم ، 

 كرجحو النوكم .
كبالتفريق بُت البنياف كالصحراء مطلقان قاؿ اٞتمهور ، كىو مذىب مالك كالشافعي كإسحاؽ ، كىو أعدؿ قاؿ ابن حجر : 

 األقواؿ إلعمالو ٚتيع األدلة .
 عيب كإسحػػاؽ .كىو مركم عن العباس بن عبد ا١تطلب كعن عبد اهلل بن عمر كالش قاؿ النوكم :

 كاحتج من حـر االستدبار كاالستقباؿ ُب الصحراء كأباحهما ُب البنياف ْتديث ابن عمر ، كحديث جابر . كقاؿ النوكم :
 ميٍستػىٍقًببلن عىلىى لىًبنىتػىٍُتً  لىقىًد اٍرتػىقىٍيتي يػىٍومان عىلىى ظىٍهًر بػىٍيتو لىنىا ، فػىرىأىٍيتي رىسيوؿى اللًَّو  )  -حديث ابن عمر  –ٟتديث الباب -أ

ًتًو ( .  بػىٍيتى اٍلمىٍقًدًس ٟتًىاجى
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 أف نستقبل القبلة ببػوؿ ، فرأيتػو قبل أف يقبض بعاـ يستقبلها ( ركاه الًتمذم . كٟتديث جابر قاؿ ) هنى رسوؿ اهلل -ب
: يا أبا عبد الرٛتن، أليس ما ركاه مركاف األصفر قاؿ )رأيت ابن عمر أناخ راحلتو مستقبل القبلة، ٍب جلس يبوؿ إليها، فقلت-ج

 قد هني عن ىذا؟ قاؿ: بلى، إ٪تا هني عن ىذا ُب الفضاء، فإذا كاف بينك كبُت القبلة شيء يسًتؾ فبل بأس(. ركاه أبو داكد  
 العاـ ، كفيو ٚتع بُت األحاديث فيتعُت ا١تصَت إليو . كجو الداللة : أنو تفسَت من الصحايب ) ابن عمر ( لنهي رسوؿ اهلل 

 : اٞتواز . القوؿ الثالث
 : كىذا مذىب عركة بن الزبَت ، كربيعة شيخ مالك ، كداكد الظاىرم . قاؿ النوكم

 كاستدؿ بنفس أدلة القوؿ الثا٘ب :
 يقضي حاجتو مستقبل الشاـ مستدبر الكعبة ( . حديث ابن عمر السابق قاؿ ) ارتقيت على بيت حفصة فرأيت النيب 

 أف نستقبل القبلة ببوؿ ، فرأيتو قبل أف يقبض بعاـ يستقبلها (  ركاه الًتمذم  حديث جابر السابق قاؿ ) هنى رسوؿ اهلل 
 كجو الداللة من اٟتديثُت : أهنما ناسخاف ألحاديث النهي عن استقباؿ القبلة كاستدبارىا عند قضاء اٟتاجة .

 القوؿ األكؿ ، كىو التحرٙب مطلقان .كالراجح 
ال يستقبل القبلة كال يستدبرىا ببوؿ كال بغائط ، فإنو هنى عن ذلك ُب حديث أيب أيوب كسلماف  : ككاف قاؿ ابن القيم 

 كأيب ىريرة ، كعامة ىذه األحاديث صحيحة كسائرىا حسن ، كا١تعارض ٢تا إما معلوؿ السند ، كإما ضعيف الداللة .
 يػىٍومان عىلىى ظىٍهًر بػىٍيتو لىنىا .... ( . لىقىًد اٍرتػىقىٍيتي  كاٞتواب عن حديث ابن عمر )

 قوؿ ، كالقوؿ أقول من الفعل . أنو فعل ، كحديث النيب -أ
 أف الفعل ٭تتمل ا٠تصوصية أك غَتىا .-ب
 أف ىذا الفعل لو كاف شرعان ١تا تسًت بو .-ج

 قاؿ ابن حجر : ىناؾ مذاىب أخرل :فائدة : 
 جواز االستدبار ُب البنياف فقط ٘تسكان بظاىر حديث ابن عمر كىو قوؿ أيب يوسف . منها :
 كرجح ىذا القوؿ الشيخ ٤تمد بن عثيمُت كما ُب ا١تمتػع .] سليماف [ قلت 

 التحرٙب مطلقان حىت ُب القبلة ا١تنسوخة كىي بيت ا١تقدس . كمنها :
أف نستقبل القبلتُت ببوؿ أك بغائط ( ركاه  األسدم ) هنى رسوؿ اهلل كىو ٤تكي عن إبراىيم كابن سَتين عمبلن ْتديث معقل  

 أبو داكد كىو حديث ضعيف .
 كىو ُب تلك اٟتالة ، كال ٬توز لو ذلك ؟ فإف قيل : كيف نظر ابن عمر إٔب النيب  -ِ

لو كما ُب الركاية اآلتية  ُب تلك اٟتالة، كإ٪تا صعد السطح لضركرة ٓب يقصد ابن عمر اإلشراؼ على النيب  قاؿ ابن حجر :
)فحانت منو التفاتة( كما ُب ركاية للبيهقي من طريق نافع عن ابن عمر ، نعم ١تا اتفقت لو رؤيتو ُب تلك اٟتالة عن غَت قصػد 
أحب أف ال ٮتلي ذلك من فائدة ، فحفظ ىذا اٟتكم الشرعي ، كقد دؿ ذلك على شدة حرص الصحايٌب على تتبع أحواؿ النيب 

 ها ، ككذلك كاف رضي اهلل عنو .ليتبع 
 كقاؿ ُب العمدة : كقعت منو تلك الرؤية اتفاقان من غَت قصد لذلك ، فنقىلى ما رآه .

كقاؿ الكرما٘ب : ٭تتمل أف يكوف ابن عمر قىصدى ذلك ، كرأل رأسو دكف ما عداه من بدنو ، ٍب تأمل قعػوده ، فعرؼ كيف ىو 
 جالس ليستفيد فعلو ، فنقل ما شاىد .

 كىي خطأ تعد من قسم ا١تقلوب . قاؿ الحافظ ابن حجر :_ جاء ُب ركاية البن حباف ) مستقبل القبلة مستدبر الشاـ ( ، ْ
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 اختلف العلماء ُب استقباؿ النَتين ) الشمس كالقمر ( حاؿ قضاء اٟتاجة على قولُت : -ٓ
 : أف يكره . القوؿ األكؿ

 كىذا مذىب اٟتنابلة .
 : قولو ) كال يستقبل الشمس كال القمر ( الصحيح من ا١تذىب : كراىة ذلك . قاؿ ا١ترداكم رٛتو اهلل

 ١تا فيها من نور اهلل .-أ
 هنى أف يبوؿ الرجل كفرجو بادو إٔب الشمس أك القمر ( . كٟتديث كرد ) أف رسوؿ اهلل -ب

( ببل حائل ؛ ١تا فيهما من نور اهلل  قاؿ الشيخ منصور البهوٌب رٛتو اهلل : )ك( يكره حاؿ قضاء اٟتاجة ) استقباؿ مشس كقمر
 تعأب ، كقد ركم أف معهما مبلئكة ، كأف أٝتاء اهلل تعأب مكتوبة عليها .

 أنو ال يكره .كالصحيح 
 التعليل الذم ذكركه منقوض بسائر الكواكب .-أ

 : ىذا حديث باطل . كقاؿ النوكم: ىذا حديث باطل ال أصل لو ،  قاؿ ابن حجركأما اٟتديث فباطل ، -ب
قاؿ النوكم رٛتو اهلل : " قاؿ ا١تصنف ُب التنبيو : ككثَتكف من أصحابنا يستحب أف ال يستقبل الشمس كال القمر ، كاستأنسوا 
فيو ْتديث ضعيف ، كىو ٥تالف الستقباؿ القبلة ُب أربعة أشياء . أحدىا : أف دليل القبلة صحيح مشهور ، كدليل ىذا ضعيف 

٢تذا ٓب يذكره ا١تصنف ، كال كثَتكف كال الشافعي ، كىذا ىو ا١تختار ؛ ألف اٟتكم باالستحباب ٭تتاج إٔب دليل ، كال بل باطل ، ك 
 دليل ُب ا١تسألة ... . ) آّموع ( .

احتج هنى عند قضاء اٟتاجة عن استقباؿ الشمس كالقمر كاستدبار٫تا ، ك  كقاؿ ابن القيم رٛتو اهلل : كأما استداللو بأف النيب 
ٓب ينقل عنو ذلك ُب كلمة كاحدة ، ال بإسناد صحيح كال ضعيف كال مرسل  باٟتديث ، فهذا من أبطل الباطل ، فإف النيب 

كال متصل ، كليس ٢تذه ا١تسألة أصل ُب الشرع . كالذين ذكركىا من الفقهاء: منهم من قاؿ: العلة أف اسم اهلل مكتوب عليهما، 
ن نور اهلل، كمنهم من قاؿ : إف التنكب عن استقبا٢تما كاستدبار٫تا أبلغ ُب التسًت كعدـ ظهور كمنهم من قاؿ : ألف نور٫تا م

 الفرجُت .
كالصحيح أنو ال يكره استقباؿ النَتين كقت قضاء اٟتاجة ، كالتعليل الذم ذكركه ، كىو ١تا فيهما من نور اهلل  كقاؿ السعدم :

 ربة .تعأب ، منقوض بسائر الكواكب ، كعلة غَت معت
ة ، كقاؿ الشيخ ٤تمد بن عثيمُت رٛتو اهلل : قولو : ) كاستقباؿ النػَّيػّْرىين ( ، يعٍت ييٍكرىهي استقباؿي الشَّمس كالقمر حاؿ قضاء اٟتاج

 كليس ىناؾ دليل صحيح ، بل تعليل ، كىو : ١تا فيهما من نور اهلل .
 نوره ٥تلوؽ . كىذا النُّور الذم فيهما ليس نورى اهلل الذم ىو صفتو ، بل ىو

ٍب ًإف كُب ىذا نىظر ؛ ألف مقتضاه كراىة استقباؿ النُّجـو مثبلن ، فًإذا قلنا ّٔذا قلنا : كلُّ شيء فيو نوره كإضاءةه ييكرهي استقبالوي ! 
 رّْقوا ، أك غرّْبيوا ( .ىذا التَّعليلى منقوضه بقولو صٌلى اهلل عليو كسٌلم : ) ال تستقبلوا الًقبلةى كال تستدبركىا ببوؿ كال غائط ، كلكن ش

كمعلـو أف من شرَّؽ أك غرَّب ، كالشَّمس طالعة فإنو يستقبلها ، ككذا لو غرَّب كالشمسي عند الغركب ، كالرسوؿ صٌلى اهلل عليو 
 كسٌلم ٓب يقل : إال أف تكوف الشمس أك القمر بُت أيديكم ، فبل تفعلوا .

ـي الكراىة ؛ لعدـ الدَّليل الصَّ  حيح ، بل كلثبوت الدَّليل الدَّاؿّْ على اٞتواز " انتهى من "الشرح ا١تمتع البن فالصحيح : عد
 ( .ُِّ/ ُعثيمُت" )

 بياف تعظيم جهة القبلة كتكرٯتها .-ٔ
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 أنو ينبغي للعآب التنبيو على الوقائع ا١تخالفة للشرع كالرجوع عنها . -ٕ
 استحباب الكناية عن ا١تستقذرات . -ٖ
 . ما كاف عليو ابن عمر من شدة اٟترص على تتبع آثار النيب  -ٗ

 ىػ [ .ُِّْرمضاف  ْ] ا٠تميس كلها للتشريع إال ما خيص بو .         بياف أف أفعاؿ النيب  -َُ
 

 باب خركج النساء إلى البىراز         -ُّ
فىكىافى عيمىري  -كىىيوى صىًعيده أىفٍػيىحي  -كينَّ يىٍخريٍجنى بًاللٍَّيًل ًإذىا تػىبػىرٍَّزفى ًإلىى اٍلمىنىاًصًع   عىٍن عىاًئشىةى ) أىفَّ أىٍزكىاجى النًَّبيّْ  - ُْٔ

لى  يػىٍفعىلي ، فىخىرىجىٍت سىٍودىةي بًٍنتي زىٍمعىةى زىٍكجي النًَّبيّْ  اٍحجيٍب ًنسىاءىؾى . فػىلىٍم يىكيٍن رىسيوؿي اللًَّو  يػىقيوؿي لًلنًَّبيّْ  ةن ًمنى لىيػٍ
أىٍف يػىٍنًزؿى اٍلًحجىابي ، فىأىنٍػزىؿى اللَّوي اللَّيىاًلى ًعشىاءن ، كىكىانىًت اٍمرىأىةن طىوًيلىةن ، فػىنىادىاىىا عيمىري أىالى قىٍد عىرىفٍػنىاًؾ يىا سىٍودىةي . ًحٍرصان عىلىى 

 آيىةى اٍلًحجىاب ( .
 [ . َُِٕ :] ـ 

---------- 
 أردف ا٠تركج لقضاء اٟتاجة .أم : ) ًإذىا تػىبػىرٍَّزفى ( 

بالنوف ككسر الصاد ا١تهملة بعدىا بعدىا عُت مهملة ٚتع منصع بوزف مقعد ، كىي أماكن معركفة من ناحية ) ًإلىى اٍلمىنىاًصًع ( 
 البقيع ، قاؿ الداكدم : ٝتيت بذلك ألف اإلنساف ينصع فيو أم : ٮتلص ، كىو صعيد أفيح : أم أرض متسعة .

أم : امنعهن من ا٠تركج من بيوهتن بدليل أف عمر بعد نزكؿ آية اٟتجاب قاؿ لسودة ما قاؿ كما سيأٌب اءىؾى ( ) اٍحجيٍب ًنسى 
قريبان ، ك٭تتمل أف يكوف أراد أكالن األمر بسًت كجوىهن ، فلما كقع األمر بوفق ما أراد أحب أيضان أف ٭تجب أشخاصهن ، مبالغة 

هر االحتمالُت كقد كاف عمر يعد نزكؿ آية اٟتجاب من موافقاتو كما سيأٌب ُب تفسَت ُب التسًت فلم ٬تب ألجل الضركرة كىذا أظ
 سورة األحزاب . ) الفتح ( .

 شدة حياء نساء السلف لقولو ) بالليل ... ( . -ُ
 أف نساء أىل العلم ينبغي أف يكن قدكة لغَتىن من النساء .-ِ
 أف خركج النساء من بيوهتن يكوف ٟتاجة ملحة .-ّ
 اجعة األدٗب لؤلعلى ليتبُت لو فيو الصواب .مر -ْ
 فضيلة ظاىرة لعمر .-ٓ
 الغَتة على النساء عمومان كعلى نساء الصاٟتُت خصوصان .-ٔ
 ًفيًو تػىٍنًبيو أىٍىل اٍلفىٍضل كىاٍلًكبىار عىلىى مىصىاًٟتهٍم ، كىنىًصيحىتهٍم ، كىتىٍكرىار ذىًلكى عىلىٍيًهٍم . ) نوكم ( . -ٕ
ٍنسىاف ًإٔبى اٍلمىٍوًضع اٍلميٍعتىاد ًلذىًلكى بًغىٍَتً ًاٍسًتٍئذىاف كفيو جىوىاز خي -ٖ الزٍَّكج ، أًلىنَّوي ٦تَّا أىًذفى ريكج اٍلمىٍرأىة ًمٍن بػىٍيت زىٍكجهىا لًقىضىاًء حىاجىة اإٍلً

 ىػ [ .ُِّْرمضاف  ٓ] اٞتمعة ًفيًو الشَّرٍع .           
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 باب التبرز في البيوت -ُْ
يػىٍقًضى  ًو عىٍن عىٍبًد اللًَّو ٍبًن عيمىرى قىاؿى ) اٍرتػىقىٍيتي فػىٍوؽى ظىٍهًر بػىٍيًت حىٍفصىةى لًبػىٍعًض حىاجىًتي ، فػىرىأىٍيتي رىسيوؿى اللَّ   - ُْٖ

لىًة ميٍستػىٍقًبلى الشٍَّأـً ( .  حىاجىتىوي ميٍستىٍدًبرى اٍلًقبػٍ
 [ . ِٔٔ :] ـ 

ٍيًن  ر قاؿ ) لىقىٍد ظىهىٍرتي ذىاتى يػىٍوـو عىلىى ظىٍهًر بػىٍيًتنىا ، فػىرىأىٍيتي رىسيوؿى اللًَّو عن  عىٍبدى اللًَّو ٍبنى عيمى  – ُْٗ قىاًعدنا عىلىى لىًبنىتػى
 ميٍستػىٍقًبلى بػىٍيًت اٍلمىٍقًدًس ( .

 [ . ِٔٔ: ] ـ 
---------- 

يستمر ، بل اٗتذت بعد ذلك األخلية ُب البيوت  رٛتو اهلل ّٔذه الًتٚتة اإلشارة إٔب أف خركج النساء للرباز ٓب –أراد ا١تصنف  -ُ
 فاستغنُت عن ا٠تركج إال للضركرة ، كلذلك جاء ُب حديث قصة اإلفك ) كذلك قبل أف تتخذ الكنف ( .

كجاء (  لىى ظىٍهًر بػىٍيًتنىاجاء ُب الركاية ) اٍرتػىقىٍيتي فػىٍوؽى ظىٍهًر بػىٍيًت حىٍفصىةى ( كجاء ُب الركاية الثانية ) لىقىٍد ظىهىٍرتي ذىاتى يػىٍوـو عى   -ِ
 عند ابن خزٯتة ) دخلت على حفصة بنت عمر فصًعدتي على ظهر البيت ( ؟

كطريق اٞتمع أف يقاؿ : إضافتو البيت إليو على سبيل آّاز لكوهنا أختو فلو منو سبب ،  كطريق الجمع : قاؿ ابن حجر :
فيو ، كاستمر ُب يدىا إٔب أف ماتت فورثو عنها ، كحيث  كحيث أضافو إٔب حفصة كاف باعتبار أنو البيت الذم أسكنهػا النيب 

ة دكف إخوتو ، لكوهنا كانت شقيقتو ، كٓب تًتؾ من ٭تجبو عن أضافو إٔب نفسو كاف باعتبار ما آؿ إليو اٟتاؿ ، ألنو كًرث حفص
 االستيعاب .

 باب االستنجاء بالماء -ُٓ
ًتًو أىًجيءي أىنىا كىغيالىـه مىعىنىا ًإدىاكىةه ًمٍن مىاءو . يػىٍعًنى يىٍستػىٍنًجي  عن أىنىس ٍبن مىاًلكو قاؿ ) كىافى النًَّبيُّ  – َُٓ  ًإذىا خىرىجى ًلحىاجى
 ًبًو( .
 [ . َِٕ :] ـ 

 باب مىٍن حيًملى مىعىوي اٍلمىاءي ًلطيهيورًًه  - ُٔ
تًػًو تىًبٍعتيوي أىنىا كىغيػالىـه ًمنَّا مىعػىنىا ًإدىاكىةه ًمٍن مىاءو ( . عن أىنىس قاؿ ) كىافى رىسيوؿي اللًَّو  – ُُٓ  ًإذىا خىرىجى ًلحىاجى
 [ . َِٕ :] ـ 

 ستنجاءباب حٍمًل العنػىزىة مع الماء في اال -ُٕ
يىٍدخيلي اٍلخىالىءى ، فىأىٍحًملي أىنىا كىغيالىـه ًإدىاكىةن ًمٍن مىاءو ، كىعىنػىزىةن ،  عن أىنىس ٍبن مىالك قاؿ ) كىافى رىسيوؿي اللًَّو  – ُِٓ

 يىٍستػىٍنًجى بًاٍلمىاًء ( .
 [ . َِٕ:] ـ 

---------- 
 ىنا الفضاء ، كيدؿ لذلك : (  ا١تراد بو يىٍدخيلي اٍلخىالىءى  ) كىافى رىسيوؿي اللًَّو 

 قولو ُب الركاية األخرل  ) كاف إذا خرج ٟتاجتو ( .-أ
 كلقرينة ٛتل العنزة مع ا١تاء .-ب
 . كأيضان ُب األخلية ُب البيوت كاف خدمتو فيها متعلقة بأىلو-ج
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ـه (    األنصار ( .مقارب ٕب ُب السن ، كُب ركاية لئلٝتاعيلي ) من  أم : عند مسلم ) ٨توم () كىغيالى
 كاختلف ما ا١تراد بالغبلـ :

: ابن مسعود ، كرجحو البخارم حيث ذكر عند ىذا اٟتديث قوؿ أيب الدرداء  ) أليس فيكم صاحب النعلُت كالطهور  فقيل
 . كالوساد ( ، كا١تراد بصاحب النعلُت : ابن مسعود ، ألنو كاف يتؤب خدمة النيب 

 ( ، كقوؿ ابن مسعود ) مٌنا ( .كيشكل على ىذا ركاية ) من األنصار 
 : أبو ىريرة . كقيل

 إذا أتى ا٠تػبلء أتيتو ٔتاء ُب ركػوة فاستنجى ( . فقد ركل أبو داكد من حديث أيب ىريرة قاؿ ) كاف النيب 
 اإلداكة لوضوئو كحاجتو ( . كأيضان جاء ُب قصة ذكر اٞتن من حديث أيب ىريرة ) أنو كاف ٭تمل مع النيب 

 بر .: جا كقيل
 انطلق ٟتاجتو فأتبعو جابر بإداكة ( . ألنو جاء عند مسلم ُب حديث جابر الطويل الذم ُب آخر الكتاب ) أف النيب 

 إناء صغَت من جلد .) ًإدىاكىةن ًمٍن مىاءو (   
 عصا أقصر من الرمح ، كقيل : اٟتربة الصغَتة .(  كىعىنػىزىةن ) 

 ( أم : يتطهر با١تاء ما أصاب السبيلُت من أثر البوؿ أك الغائط . ) فػىيىٍستػىٍنًجي بًاٍلمىاءً 
 كقد كاف ىناؾ خبلؼ لبعض السلف بكراىتو .، اٟتديث دليل على جواز االستنجاء با١تاء  -ُ

 ك٦تا يدؿ على جواز االستنجاء با١تاء :
 حديث الباب .-أ

ركاه أبو كاف يفعل ذلك(.  ء فإ٘ب أستحييهم فإف النيب حديث عائشة أهنا قالت لنسوة )مرف أزكاجكٌن أف يستنجوا با١تا-ب
 داكد 

 قاضي اٟتاجة لو ثبلث حاالت من حيث استعماؿ ا١تاء كاٟتجارة ؟ -ِ
 أف يقتصر على ا١تاء : األكلى :

 كىذا جائز كسبقت أدلتهم .
 : أف يقتصر على اٟتجارة فقط :الثانية 

 كىذا جائز كستأٌب أدلتهم، كمنها :
 أف نستنجي بأقل من ثبلثة أحجار ( ركاه مسلم . حديث سلماف ) هنانا رسوؿ اهلل -أ

اٍلغىاًئطى ، فىأىمىرى٘ب أىٍف آتًيىوي بًثىبلىثىًة أىٍحجىارو ، فػىوىجىٍدتي حىجىرىٍيًن ، كىاٍلتىمىٍستي الثَّاًلثى فػىلىٍم  قاؿ ) أىتىى النَّيبُّ  كحديث ابن مسعود-ب
 تي رىٍكثىةن ، فىأىتػىٍيتيػوي ًّٔىا ، فىأىخىذى اٟتٍىجىرىٍيًن كىأىٍلقىى الرٍَّكثىةى كىقىاؿى :  ىىذىا رًٍكسه ( ركاه البخارم .أىًجٍدهي ، فىأىخىذٍ 

 ركاه أٛتد ) إ٪تا أنا لكم مثل الوالد أعلمكم ، ... ككاف يأمر بثبلثة أحجار (  كحديث أيب ىريرة . قاؿ : قاؿ رسوؿ اهلل  -ج
و اهلل ُب ) ا١تغٍت ( : كإف أراد االقتصار على أحد٫تا فا١تاء أفضل ؛ ١تا ركينا من اٟتديث ؛ كألنو يطهر احملل ، قاؿ ابن قدامة رٛت

كيزيل العُت كاألثر ، كىو أبلغ ُب التنظيف ، كإف اقتصر على اٟتجر أجزأه ، بغَت خبلؼ بُت أىل العلم ؛ ١تا ذكرنا من األخبار ؛ 
 . كإلٚتاع الصحابة 

 أف ٬تمع بُت اٟتجارة كا١تاء . :الثالثة 
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 كىذا أفضل عند أكثر العلماء .
: فالذم عليو اٞتماىَت من السلف كا٠تلف كأٚتع عليو أىل الفتول كأئمة األمصار ، أف األفضل أف ٬تمع بُت ا١تاء  قاؿ النوكم

 كاٟتجر ، فيستعمل اٟتجر أكالن لتخف النجاسة كتقل مباشرهتا بيده ، ٍب يستعمل ا١تاء .
: مذىب ٚتهور السلف كا٠تلف الذم أٚتع عليو أىل الفتول من أىل األمصار ، أف األفضل أف ٬تمع بُت ا١تاء  كقاؿ العيني

 كاٟتجر .
 اختلف العلماء ُب اٟتكمة من ٛتل العنزة معو ؟ ( كىعىنػىزىةن قولو )  -ّ

 : ليستًت ّٔا عند اٟتاجة . فقيل
 ـ ا١تركر بقربو .: يركزىا لتكوف إشارة إٔب منع من يرك  كقيل
 : كاف ٭تملها ألنو كاف إذا استنجى توضأ ، كإذا توضأ صلى . كقيل

  . كرجحو النوكم .  كىذا ىو الصحيح
 جواز االستعانة ُب أسباب الوضوء  ، كاالستعانة بالغَت بالوضوء ٢تا ثبلث حاالت : -ْ

 : استعانة ُب إحضار ا١تاء ، كىذا جائز ما ٓب يكن ىناؾ مٌنة . الحالة األكلى
 : استعانة ُب صب ا١تاء ، كىذا جائز كما تقدـ ُب حديث ) فأىويت ألنزع خفيو ( . الحالة الثانية
 ض .: استعانة ُب الوضوء ُب فعلو ، كأف يوضئو ، فيقوؿ اغسل رجلي ، فهذا مكركه إال ٟتاجة ، كرجل مري الحالة الثالثة

 جواز استخداـ الرجل الفاضل بعض أصحابو ُب حاجتو .-ٓ
ُب اٟتديث أف خدمة العآب شرفان للمتعلم ، كقد مدح أبو الدرداء ابن مسعود فقاؿ : ) أليس فيكم صاحب النعلُت كالطهور -ٔ

 .ىػ [ ُِّْرمضاف  ٔ] . كالوساد ( .ألف ابن مسعود كاف يتؤب خدمة النيب 
 االستنجاء باليمينباب النهي عن  -ُٖ

نػىفٍَّس ًفي اإًلنىاًء ، كىًإذىا أىتىى  عىٍن عىٍبًد اللًَّو ٍبًن أىًبى قػىتىادىةى عىٍن أىبًيًو قىاؿى قىاؿى رىسيوؿي اللًَّو  - ُّٓ ) ًإذىا شىًربى أىحىديكيٍم فىالى يػىتػى
 ًو ( .اٍلخىالىءى فىالى يىمىسَّ ذىكىرىهي بًيىًميًنًو ، كىالى يػىتىمىسٍَّح بًيىًمينً 

 [ . ِٕٔ :] ـ 
 باب الى ييٍمًسكي ذىكىرىهي بًيىًميًنًو ًإذىا بىاؿى  - ُٗ

قىاؿى ) ًإذىا بىاؿى أىحىديكيٍم فىالى يىٍأخيذىفَّ ذىكىرىهي بًيىًميًنًو ، كىالى يىٍستػىٍنًجى  عىٍن عىٍبًد اللًَّو ٍبًن أىًبى قػىتىادىةى عىٍن أىبًيًو عىًن النًَّبيّْ  - ُْٓ
 ، كىالى يػىتػىنػىفٍَّس ًفي اإًلنىاًء ( . بًيىًميًنوً 
 [ . ِٕٔ :] ـ 

---------- 
 األنصارم السُّلىمي .) عىٍن عىٍبًد اللًَّو ٍبًن أىًبى قػىتىادىةى ( 

 ىػ .ْٓاٝتو اٟتارث بن رًبعي صحايب جليل مات سنة ) عىٍن أىبًيًو ( 
نػىفٍَّس ًفي اإًلنىاًء (   جوفو ُب الوعاء الذم يشرب فيو .ال ٮترج النفس من  أم :) فىالى يػىتػى

هنى أف يتنفس ُب اإلناء ، ....  أم : ال يستنًج ْتجر كال ماء بيده اليمٌت ، كعند مسلم ) أف النيب  (كىالى يػىتىمىسٍَّح بيمينو  ) 
ه ، أك مأخوذ من كأف يستطيبى بيمينو ( أم : أف يستنجي ، قاؿ ابن ا١تلقن : االستطابة : إزالة األذل عن ا١تخرجُت ْتجر ك٨تو 
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 الطيب ، ألف إزالة الفضلة تيطيّْب احملل ، كتيذىب عنو القذر .
 اٟتديث دليل على أنو يكره للبائل أف ٯتسك ذكره بيمينو حاؿ البوؿ . -ُ

 كالقوؿ بالكراىة ىو قوؿ ٚتهور العلماء .
 قالوا : ألنو من باب اآلداب كالتوجيو كاإلرشاد .

 كذلك ال يصل النهي فيو إٔب التحرٙب . كألنو من باب تنزيو اليمُت ،
ٌ ضركرة جاز من غَت كراىة .  فائدة : ك٤تل النهي إذا ٓب تكن ضركرة ، فإف كاف ٍبى

٬تعل ٯتناه  قاؿ ا٠تطايب : إ٪تا كره مس الذكر باليمُت تنزيها ٢تا عن مباشرة العضو الذم يكوف منو األذل كاٟتدث ، ككاف 
 لطعامو كشرابو كلباسو كيسراه ١تا عداىا من مهنة البدف .

كقاؿ الشيخ ابن عثيمُت رٛتو اهلل : ألف اإلنساف ُب حاؿ البوؿ قد ٭تصل منو رشاش ، فإذا كاف الرشاش فإنو ينبغي أف يكوف 
ٔب ىذا فبل بأس مثل أف تكوف األرض على اليد اليسرل دكف اليمٌت ، كلكن أحيانان قد يضطر اإلنساف إٔب ذلك فإذا اضطر إ

 صلبة كيده اليسرل ال يستطيع أف ٭تركها فحينئذ يكوف ٤تتاجا إٔب مسك ذكره بيمينو فبل باس بو، أما بدكف حاجة فاف النيب 
 هنى عن ذلك قاؿ  ) ال ٯتسن أحدكم ذكره بيمينو كىو يبوؿ ( .

 حاؿ البوؿ فقط على قولُت :اختلف العلماء ىل يكره مس الذكر باليمُت مطلقان أـ  -ِ
 : يكره حاؿ البوؿ فقط . القوؿ األكؿ

 (  فبل يتعدل النهي إٔب غَتىا . ًإذىا بىاؿى أىحىديكيٍم فىبلى يىٍأخيذىفَّ ذىكىرىهي بًيىًميًنوً ٟتديث الباب ) 
 بضعة منك ( .كألنو رٔتا تتلوث يده اليمٌت إذا مس ذكرىا ّٔا ، فإف كاف ال يبوؿ جاز ٟتديث ) ىل ىو إال 

 كبوب البخارم رٛتو اهلل ُب صحيحو كما ىنا : باب ال ٯتسك ذكره بيمينو إذا باؿ .
قاؿ اٟتافظ ابن حجر : أشار ّٔذه الًتٚتة إٔب أف النهي ا١تطلق عن مس الذكر باليمُت كما ُب الباب قبلو ٤تموؿ على ا١تقيد ْتالة 

 البوؿ، فيكوف ما عداه مباحان . ) الفتح ( .
 أبو داكد رٛتو اهلل ُب سننو باب : كراىية مس الذكر باليمُت ُب االسترباء .كبوب 

 : يكره مطلقان حاؿ البوؿ كغَته . القوؿ الثاني
 قالوا : إذا هني عن مس الذكر حاؿ البوؿ مع مظنة اٟتاجة ُب تلك اٟتالة ، فيكوف النهي ُب غَتىا مع اٟتاجة من باب أكٔب .

 لنهي حاؿ البوؿ فقط .القوؿ األكؿ كأف ا كالراجح
 كىذا قوؿ ٚتاىَت العلماء .اٟتديث دليل على كراىة االستنجاء باليمُت ،  -ّ
ًء بًيىًميًنًو ( . ٟتديث الباب )-أ  كىالى يػىتىمىسٍَّح ًمٍن اى٠تٍىبلى

 .ركاه مسلم كحديث سلماف قاؿ ) هنانا النيب أف نستنجي باليمُت ( -ب
 )إ٪تا أنا لكم مثل الوالد أعلمكم ، ... كال يستنجي بيمينو ( ركاه أبو داكد . كٟتديث أيب ىريرة . قاؿ : قاؿ رسوؿ اهلل  -ج

 : كقد أٚتع العلماء على أنو منهي عن االستنجاء باليمُت . قاؿ النوكم
 : اٞتماىَت على أنو هني تنزيو كأدب ال هني ٖترٙب . كقاؿ

ٔب أنو هني ٖترٙب، كماؿ إليو الشوكا٘ب حيث قاؿ: كىو اٟتق، ألف النهي يقتضي التحرٙب، كال صارؼ لو، كذىب بعض العلماء إ
 فبل كجو للحكم بالكراىة فقط .

 ٟتديث الباب ، كٟتديث سلماف ، كالنهي يقتضي التحرٙب .
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 اٟتديث دليل على كراىة أف يتنفس الشراب .-ْ
ىو من طريق األدب ٥تافة من تقذيره كنتنو كسقوط شيء من الفم كاألنف فيو ك٨تو : النهي عن التنفس ُب اإلناء قاؿ النوكم 

 ذلك .
: كىذا النهي للتأدب إلرادة ا١تبالغة ُب النظافة ، إذ قد ٮترج مع النفس بصاؽ ، أك ٥تاط ، أك ٓتار  قاؿ الحافظ ابن حجر

 ردمء ، فيكسبو رائحة كريهة فيتقذر ّٔا ىو أك غَته عن شربو .
 : كالنهي عن التنفس ُب اإلناء لئبل يقذره على غَته أك يسقط من فمو أك أنفو ما يفسده على الغَت . لصنعانيكقاؿ ا

 إذان : ٤تاذير التنفس ُب اإلناء ؟ 
 أنو يقذر الشراب على من بعده . -أ

 أف النفس رٔتا ٛتل أمراضان يتلوث ّٔا اإلناء . -ب
 أنو ٮتشى عليو من الٌشرىؽ .-ج
 لئلنساف أال يشرب ُب نػىفىس كاحد ، بل يشرب ُب نفىسُت أك ثبلثة مع فصل القدح عن فيو .السنة  -ٓ

 ىػ [ .ُِّْرمضاف  ٕيتنفس ُب الشراب ثبلثان ( ركاه مسلم .]  عن أنس قاؿ ) كاف رسوؿ اهلل 
 باب االستنجاء بالحجارة -َِ

نػىٍوتي ًمٍنوي فػىقىاؿى كى  عىٍن أىًبى ىيرىيٍػرىةى قىاؿى ) اتػَّبػىٍعتي النًَّبيَّ  - ُٓٓ ًتًو ، فىكىافى الى يػىٍلتىًفتي فىدى اٍبًغًني أىٍحجىاران » خىرىجى ًلحىاجى
ٍنًفٍض ًبهىا  هي  -أىٍستػى ٍنًبًو كىأىٍعرىٍضتي « . كىالى تىٍأتًًني ًبعىٍظمو كىالى رىٍكثو  -أىٍك نىٍحوى عىٍنوي ،  فىأىتػىٍيتيوي بًأىٍحجىارو ًبطىرىًؼ ثًيىاًبي فػىوىضىٍعتػيهىا ًإلىى جى

 فػىلىمَّا قىضىى أىتٍػبػىعىوي ًبًهنَّ ( .
 باب الى ييٍستػىٍنجىى ًبرىٍكثو  - ُِ

اٍلغىاًئطى ، فىأىمىرىًني أىٍف آتًيىوي بًثىالىثىًة أىٍحجىارو ، فػىوىجىٍدتي حىجىرىٍيًن ، كىاٍلتىمىٍستي الثَّاًلثى فػىلىٍم  عىٍبدى اللًَّو قاؿ ) أىتىى النًَّبيُّ   - ُٔٓ
 ىىذىا رًٍكسه ( .» ، فىأىخىٍذتي رىٍكثىةن ، فىأىتػىٍيتيوي ًبهىا ، فىأىخىذى اٍلحىجىرىٍيًن كىأىٍلقىى الرٍَّكثىةى كىقىاؿى  أىًجٍدهي 

---------- 
 أم : سرت كراءه .(  ) اتػَّبػىٍعتي النًَّبيَّ  

نػىٍوتي ًمٍنوي (   و ىريرة ( .زاد اإلٝتاعيلي ) أستأنس كأتنحنح ، فقاؿ : من ىذا ؟ فقلت : أب) فىدى
 أم : اطلب ٕب .) فػىقىاؿى : اٍبًغًني أىٍحجىاران ( 

ٍنًفٍض ًبهىا   كُب ركاية اإلٝتاعيلي ) استنجي ( بدؿ أستنفض .(  -أىٍك نىٍحوىهي  -) أىٍستػى
ٍلتي مىا بىاؿي اٍلعىٍظًم كىالرٍَّكثىًة قىاؿى : كللمصنف ُب كتاب مناقب األنصار ) حىىتَّ ًإذىا فػىرىغى مىشىٍيتي ، فػىقي ) كىالى تىٍأتًًني ًبعىٍظمو كىالى رىٍكثو ( 

رُّكا ًبعىٍظمو كىالى ًبرىٍكثىةو ًإالَّ ، كىًإنَّوي أىتىا٘ب كىٍفدي ًجنّْ نىًصيًبُتى كىنًٍعمى اٞتًٍنُّ ، فىسىأىليو٘ب الزَّادى ، فىدىعىٍوتي اللَّوى ٢تىيٍم أىٍف الى ٯتىي  ىيمىا ًمٍن طىعىاـً اٍلًجنّْ 
 هىا طىعىامان ( .كىجىديكا عىلىيػٍ 

خشي أف يفهم أبو ىريرة من قولو ) استنجي ( أف كل ما يزيل األثر كينقي كاؼ كال اختصاص لذلك باألحجار ،  كأنو 
 فنبهو باقتصاره ُب النهي على العظم كالركث على ما سوا٫تا ٬تزئ .

 أم : األرض ا١تطمئنة لقضاء اٟتاجة .اٍلغىاًئطى (  )  أىتىى النًَّبيُّ 
 أم : أصبت .) فػىوىجىٍدتي حىجىرىٍيًن ( 
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 زاد ابن خزٯتة ُب ركاية ىذا اٟتديث ) إهنا كانت ركثة ٛتار ( .) فىأىخىٍذتي رىٍكثىةن ( 
 أم : بالثبلثة من اٟتجرين كالركثة .) فىأىتػىٍيتيوي ًبهىا ( 

 أم : رماىا .) فىأىخىذى اٍلحىجىرىٍيًن كىأىٍلقىى الرٍَّكثىةى ( 
 مبينان سبب اإللقاء .) كىقىاؿى ( 

 قيل : يعٍت ٧تس ، كقيل : قذر .) ىىذىا رًٍكسه ( 
 ُب حكم االستجمار بأقل من ثبلثة أحجار على قولُت :اختلف العلماء  -ُ

 : يشًتط ثبلثة أحجار ، فبل ٬تزئ أقل من ذلك . القوؿ األكؿ
 فلو مسح مرة أك مرتُت فزالت عُت النجاسة ، كجب مسحو ثالثة .

 ب الشافعي كأٛتد كإسحاؽ كأبو ثور .كىذا مذى
، أىٍك أىٍف نىٍستػىٍنًجيى بًاٍليىًمًُت، أىٍك أىٍف نىٍستػىٍنًجيى  لىقىٍد نػىهىانىا رىسيوؿي اىللًَّو ) ٟتديث سلماف قاؿ -أ لىةى ًبغىاًئطو أىٍك بػىٍوؿو أىٍف نىٍستػىٍقًبلى اىٍلًقبػٍ

ثىًة أىٍحجىارو ( ركاه مسلم .  بًأىقىلَّ ًمٍن ثىبلى
 الداللة : قولو ) هنانا أف نستنجي بأقل من ثبلثة أحجار ( كاألصل ُب النهي التحرٙب كال صارؼ لو .كجو 

) إ٪تا أنا لكم مثل الوالد أعلمكم ، فإذا أتى أحدكم ا٠تبلء فبل تستقبلوىا  كٟتديث أيب ىريرة . قاؿ : قاؿ رسوؿ اهلل  -ب
 بلثة أحجار ( ركاه أبو داكد .كال تستدبركىا ، كال يستنجي بيمينو ، ككاف يأمر بث

 كجو الداللة : ) ككاف يأمر بثبلثة أحجار ( كاألصل ُب األمر الوجوب ، كال صارؼ لو عنو .
ًلثى فػىلىٍم أىًجٍدهي ، اٍلغىاًئطى ، فىأىمىرى٘ب أىٍف آتًيىوي بًثىبلىثىًة أىٍحجىارو ، فػىوىجىٍدتي حىجىرىٍيًن ، كىاٍلتىمىٍستي الثَّا كٟتديث الباب  ) أىتىى النَّيًبُّ -ب

 فىأىخىٍذتي رىٍكثىةن ... ( .
 : الواجب اإلنقاء ، فإف أنقى ْتجر أجزأ . القوؿ الثاني 

 كىذا مذىب اٟتنفية كا١تالكية .
 كاستدلوا ْتديث الباب كفيو ) فوجدت حجرين كٓب أجد ثالثان فأتيتو بركثة ، فأخذ٫تا كألقى الركثة ... ( . 

: ىو دليل على أف عدد األحجار ليس شرط ، لقولو ) ناكلٍت ( فلما ألقى الركثة دٌؿ على أف االستنجاء  قاؿ الطحاكم
 باٟتجرين ٬تزئ ، إذ لو ٓب يكن ذلك لقاؿ : أبغي ثالثان .

 القوؿ األكؿ ، كأنو ال بد من ثبلثة أحجار . كالراجح
 كأما الرد على دليل القوؿ الثا٘ب : 

 إلماـ أٛتد  ) ائتٍت بغَتىا ( .أنو جاء ُب ركاية عند ا
 ىل ٬تزئ حجر كاحد لو ثبلث شعب أـ ال ، اختلف العلماء ُب ىذه ا١تسألة على قولُت : -ِ

 : أنو ال ٬تزئ ، كأنو ال بد من ثبلثة أحجار . القوؿ األكؿ
 لظاىر النص .

 : أنو ٬تزئ حجر لو شعب ثبلث . القوؿ الثاني
 ا ٭تصل باألحجار الثبلثة من كل كجو فبل فرؽ .: ألنو ٭تصل بالشعب الثبلث م قالوا

: كىذا ىو الراجح ُب ذلك ، ألف العلة معلومة ، فإذا كاف اٟتجر ذا شعب ،  كقاؿكرجحو الشيخ ابن عثيمُت رٛتو اهلل ، 
 كاستجمر بكل جهة منو صح .
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 مىت ٬توز أف يقتصر على أقل من ثبلثة أحجار ؟ -ّ
 على أقل من ثبلثة أحجار إذا أراد أف يتبعو با١تاء .قاؿ بعض العلماء : ٬توز أف يقتصر 

 قالوا : ألف ا١تاء كحده كاؼو كما سبق ُب حديث أنس .
 لكن الصحيح أنو ال ٬توز، كاألخذ بظاىر اٟتديث أقول؛ كىو أنو ال ينقص عن ثبلثة أحجار حىت لو أراد أف يتبع ذلك با١تاء .

 كا١تناديل كا٠ترؽ ؟ىل يقـو غَت اٟتجر مقامو كا٠تشب  -ْ
 اختلف العلماء ُب ىذه ا١تسألة على قولُت :

 : يقـو غَت اٟتجر مقامو .  القوؿ األكؿ
 ٟتديث سلماف : ) كأف ال نستنجي بعظم أك ركث ( .-أ

 ٗتصيص ىذين النوعُت بالنهي يدؿ على أنو أراد اٟتجارة كما قاـ مقامها .كجو الداللة : 
 عن العظم كالبعر كالرجيع ، كلو كاف متعينان لنهى عما سواه مطلقان . يُت اٟتجر : هنيو : كيدؿ على عدـ تع قاؿ النوكم

كألنو مىت كرد النص بشيء ١تعٌت معقوؿ كجب تعديتو إٔب ما كجد فيو ا١تعٌت ، كا١تعٌت ىاىنا إزالة عُت النجاسة ، كىذا ٭تصل -ب
 بغَت األحجار كحصولو ّٔا .

 حجار .: ال ٬تزئ إال األ القوؿ الثاني
 كنسبو النوكم لبعض الظاىرية .

 عليها ، فبل ٬تزئ غَتىا . : أف اٟتجر متعُت لنصو  قالوا
 الصحيح .كفوؿ اٞتمهور ىو 

 األشياء اليت ال ٬توز االستجمار ّٔا ؟ -ٓ
 العظم ، كالركث .

 أف نستنجي برجيع أك عظم ( . ركاه مسلم ) هنانا رسوؿ اهلل ٟتديث سلماف -أ
 أف ييتمسح بعظم أك بعر ( . ركاه مسلم كعن جابر قاؿ : ) هنى رسوؿ اهلل -ب
 ) كال تأتٍت بعظم كال ركث ( . ركاه البخارم  –حديث أيب ىريرة  –حديث الباب -ج
: ) يا ركيفع لعل اٟتياة ستطوؿ بك بعدم ، ... فأخرب الناس أف من  كعن ركيفع بن ثابت قاؿ : ) قاؿ ٕب رسوؿ اهلل -د
 ستنجى برجيع دابة أك عظم ؛ فإف ٤تمدان منو برمء ( . ركاه أبو داكدا

 اٟتكمة من النهي عنها ؟ -ٔ
 أما العظم فإنو طعاـ اٞتن .

 ) فإهنا طعاـ إخوانكم من اٞتن ( . لقولو 
 كأما الركث :

 فإف كانت ركث غَت مأكوؿ اللحم فلنجاستو .
 . كإف كانت ركث مأكوؿ اللحم فؤلنو طعاـ دكاب اٞتن

ففي صحيح مسلم ١تا ذكر ٣تيء اٞتن لو ، كأهنم سألوه الزاد ، فقاؿ ٢تم : ) كل عظم ذكر اسم اهلل عليو يقع ُب أيديكم أكفر ما 
 يكوف ٟتمان ، ككل بعرة علف لدكابكم ( .  
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 باب اٍلويضيوًء مىرَّةن مىرَّةن  - ِِ
 رَّةن مىرَّةن ( .مى  عىًن اٍبًن عىبَّاسو قىاؿى ) تػىوىضَّأى النًَّبيُّ  - ُٕٓ

 باب اٍلويضيوًء مىرَّتػىٍيًن مىرَّتػىٍيًن  - ِّ
 تػىوىضَّأى مىرَّتػىٍيًن مىرَّتػىٍيًن ( . عىٍن عىٍبًد اللًَّو ٍبًن زىٍيدو ) أىفَّ النًَّبيَّ   - ُٖٓ

 باب اٍلويضيوًء ثىالىثان ثىالىثان  - ِْ
مىافى ٍبنى عىفَّافى دىعىا بًًإنىاءو ، فىأىفٍػرىغى عىلىى كىفٍَّيًو ثىالىثى ًمرىارو فػىغىسىلىهيمىا ، ثيمَّ أىٍدخىلى عن حيٍمرىافى مىٍولىى عيٍثمىافى ) أىنَّوي رىأىل عيثٍ  – ُٗٓ

ٍيًو ًإلىى اٍلًمٍرفػىقىٍيًن ثىالىثى  مىسىحى ًبرىٍأًسًو ، ثيمَّ  ًمرىارو ، ثيمَّ يىًمينىوي ًفي اإًلنىاًء فىمىٍضمىضى ، كىاٍستػىٍنشىقى ، ثيمَّ غىسىلى كىٍجهىوي ثىالىثان ، كىيىدى
ٍيًن ، ثيمَّ قىاؿى قىاؿى رىسيوؿي اللًَّو  ٍعبػى ا ، ثيمَّ صىلَّى رىٍكعىتػىٍيًن ، الى  غىسىلى رًٍجلىٍيًو ثىالىثى ًمرىارو ًإلىى اٍلكى :  مىٍن تػىوىضَّأى نىٍحوى كيضيوًئي ىىذى

ـى ًمٍن ذىنٍ   بو ( .ييحىدّْثي ًفيًهمىا نػىٍفسىوي ، غيًفرى لىوي مىا تػىقىدَّ
 [ . ِِٔ] ـ / 

 باب اٍلمىٍضمىضىًة ًفي اٍلويضيوًء  - ِٖ
ٍيًو ًمٍن ًإنى  - ُْٔ ائًًو فػىغىسىلىهيمىا ثىالىثى عىٍن حيٍمرىافى مىٍولىى عيٍثمىافى ٍبًن عىفَّافى ) أىنَّوي رىأىل عيٍثمىافى دىعىا ًبوىضيوءو ، فىأىفٍػرىغى عىلىى يىدى

ٍيًو ًإلىى اٍلًمٍرفػىقىٍيًن ثىالىثان مىرَّاتو ، ثيمَّ أىٍدخىلى يىًمينىوي ًفي اٍلوىضيوًء ، ثيمَّ تىمىٍضمىضى ، كىاٍستػىٍنشىقى ، كىاٍستػىنٍ  ثػىرى ، ثيمَّ غىسىلى كىٍجهىوي ثىالىثان كىيىدى
يػىتػىوىضَّأي نىٍحوى كيضيوًئي ىىذىا كىقىاؿى : مىٍن تػىوىضَّأى نىٍحوى  ، ثيمَّ مىسىحى ًبرىٍأًسًو ، ثيمَّ غىسىلى كيلَّ رًٍجلو ثىالىثان ، ثيمَّ قىاؿى رىأىٍيتي النًَّبيَّ 

ـى ًمٍن ذىٍنًبًو ( .كيضيوًئي ىى  ا ثيمَّ صىلَّى رىٍكعىتػىٍيًن ، الى ييحىدّْثي ًفيًهمىا نػىٍفسىوي ، غىفىرى اللَّوي لىوي مىا تػىقىدَّ  ذى
 [ . ِِٔ] ـ / 

---------- 
 ىو ابن أبىاف بن خالد ، ثقة من التابعُت .) عىٍن حيٍمرىافى (  

 ضأ بو ، أم : طلب ماء يتوضأ بو .بفتح الواك ، كىو ا١تاء الذم يتو ) دىعىا ًبوىضيوءو ( 
ثى مىرَّاتو (   كفيو : مثٌت كف ، كىي الراحة مع األصابع ، ٝتيت بذلك ألهنا تكف األذل عن البدف .) فػىغىسىلى كىفٍَّيًو ثىالى

 أم : أدار ا١تاء ُب فمو .) ثيمَّ مىٍضمىضى ( 
 .االستنشاؽ : جذب ا١تاء بالنفس إٔب باطن األنف ) كىاٍستػىٍنشىقى ( 
ٍنثػىرى (   االستنثار : ىو إخراج ا١تاء من األنف .) كىاٍستػى

الوجو مأخوذ من ا١تواجهة ، ٝتي بذلك ألنو يواجو بو ، كحده من منابت الشعر ا١تعتاد إٔب ما نزؿ من ) ثيمَّ غىسىلى كىٍجهىوي ( 
 اللحية ، كمن األذف إٔب األيذف عرضان .

كفتح الفاء، كىو مفصل العضد من الذراع، ٝتي بذلك ألنو ييرتفق بو ُب االتكاء ك٨توه، أم: ا١ترفق بكسر ا١تيم ) ًإلىى اىٍلًمٍرفىًق ( 
 يستعاف بو .

 أم : أمرَّ يده عليو مبلولة با١تاء ، كالباء لئللصاؽ ، ألف ا١تاسح يلصق يده با١تمسوح .) ثيمَّ مىسىحى ًبرىٍأًسًو ( 
ٍيًن (  ٍعبػى  ظماف ناتئاف ُب أسفل الساؽ .مثٌت كعب ، كالكعباف : ع) ًإلىى اىٍلكى

ا (  أم : شبو كضوئي ، كىو بضم الواك ، ألف ا١تراد بو فعل الوضوء ، كقد كرد عند أيب داكد ) توضأ ) تػىوىضَّأى نىٍحوى كيضيوًئي ىىذى
 مثل كضوئي ىذا ( .
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 اٟتديث دليل على استحباب غسل الكفُت ُب بداية الوضوء .-ُ
 علماء .ال: كىو كذلك باتفاؽ  قاؿ النوكم

 : ألهنا آلة ا١تاء . قاؿ الشيخ ابن عثيمين
 فإف قاؿ قائل : لماذا ال يقاؿ بوجوب ذلك ؟

 كبدأ بغسل الوجو ، كٓب يذكر غسل الكفُت . –كما ُب آية ا١تائدة   –ألف اهلل ذكر الوضوء ُب القرآف 
 نعلمو .قاؿ ابن قامة : كليس غسلهما بواجب عند غَت القياـ من النـو ، بغَت خبلؼ 

(  اٟتديث دليل على أف األفضل تقدٙب ا١تضمضة على االستنشاؽ-ِ ، كىاٍستػىٍنشىقى  كىذا مذىب ٚتهور العلماء، فلو خالف فبل بأس .لقولو )ٍبيَّ مىٍضمىضى
 اٟتديث دليل على فركض الوضوء كىي :-ّ
 غسل الوجو . .أ 
 غسل اليدين إٔب ا١ترفق . .ب 
 مسح الرأس . .ج 
 غسل الرجلُت . .د 

 تدؿ عليها اآلية ، قاؿ تعأب ) فاغسلوا كجوىكم كأيديكم إٔب ا١ترافق كامسحوا برؤكسكم كأرجلكم إٔب الكعبُت ( . كىذه األربعة
 كا٠تامس : الًتتيب . ) كسبق دليل كجوبو ( ، كالسادس : ا١تواالة . ) كسبق دليل كجوبو ( .

 اختلف العلماء ُب حكمهما على أقواؿ : اٟتديث دليل على مشركعية ا١تضمضة كاالستنشاؽ ُب الوضوء ، كقد  -ْ
 ا١تضمضة كاالستنشاؽ فرضاف ُب الوضوء . القوؿ األكؿ :

 كىذا مذىب اٟتنابلة ، قاؿ النوكم : كىو مذىب ابن أيب ليلى كٛتاد كإسحاؽ .
 ، كىذا أمر با١تضمضة فدؿ على كجؤّا .ركاه أبو داكد ٟتديث  لقيط بن صربة ) كإذا توضأت فمضمض (  -أ

 كٟتديث الباب ) إذا توضأ أحدكم فليجعل ُب أنفو ماءن ٍب لينتثر ( متفق عليو ، كىذا أمر ، كاألمر للوجوب .-ب
 ذكر أنو فعلهما كٓب يًتكهما . عليهما ، فكل من كصف كضوء النيب  مداكمة النيب  -ج

 ة كاحدة .قاؿ ابن القيم : كٓب يتوضأ إال ٘تضمض كاستنشق ، كٓب ٭تفظ عنو أنو أخل ّٔا مر 
 أف الفم كاألنف من الوجو ، بدليل دخو٢تما ُب حده . -د

 ا١تضمضة كاالستنشاؽ سنتاف من سنن الوضوء . القوؿ الثاني :
 كىذا مذىب اٟتنفية كا١تالكية كالشافعية ، كاختار ىذا القوؿ ابن ا١تنذر .

 كر٫تا .لقولو تعأب )فىاٍغًسليوا كيجيوىىكيٍم ( ، كجو الداللة : أف اهلل ٓب يذ  -أ 
 أف اهلل أمر بغسل الوجو ُب الوضوء ، كىو ما ٖتصل بو ا١تواجهة دكف باطن الفم كاألنف ، فبل ٖتصل ّٔما ا١تواجهة . -ب 
) عشػر من الفطرة: ... كذكر منها ا١تضمضة كاالستنشاؽ ( ركاه مسلم، قالوا :  كٟتديث عائشة قالت . قاؿ رسوؿ اهلل  -ج 

 كالفطرة ىي السنة ، كيؤيد ذلك أنو جاء ُب ركاية ) عشر من السنة ( .
 ) ا١تضمضة كاالستنشاؽ سنة ( ركاه الدارقطٍت كىو ضعيف .  ما كرد عن ابن عباس . قاؿ : قاؿ  -د 

 ده ُب الوضوء دكف ا١تضمضة .٬تب االستنشاؽ كح القوؿ الثالث :
 كىذا قوؿ ٚتاعة من أىل الظاىر ، منهم ابن حـز ، كىو قوؿ أيب ثور .

 كفعلو . كاستدلوا : أف االستنشاؽ نيًقل من قولو 
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 توضأ أحدكم فليجعل ُب أنفو ماءن ٍب لينتثر ( كىذا أمر ، كاألمر للوجوب .) إذا  كما قاؿ 
 . ة اليت نقلت صفة كضوء النيب كمن فعلو كما ُب األحاديث الكثَت 

 ] لعلهم يضعفوف ركاية : كإذا توضأت فمضمض [ .كأما ا١تضمضة فقد نقلٍت من فعلو فقط ، كٓب تنقل من أمره 

 ىو القوؿ األكؿ كىو كجوب ا١تضمضة كاالستنشاؽ . كالراجح
 اٟتديث دليل على أف الواجب ُب عدد غسل أعضاء الوضوء مرة كاحدة . -ْ

 : كقد أٚتع ا١تسلموف على أف الواجب ُب غسل األعضاء مرة مرة ، كعلى أف الثبلث سنة . النوكمقاؿ 
 توضأ مرة مرة (  . ) أف النيب   -ابن عباس  –ٟتديث الباب 

 توضأ مرتُت مرتُت ( . ) أف النيب   -عبد اهلل بن زيد  –كٟتديث الباب 
ٍبيَّ غىسىلى   ) -حديث عثماف  –مرات ما عدا الرأس ٟتديث الباب أف السنة ُب غسل أعضاء الوضوء أف يكوف ثبلث  -ٓ

ٍيًو ًإٔبى اٍلًمٍرفػىقىٍُتً ثىبلىثى ًمرىارو  ... ( .  كىٍجهىوي ثىبلىثان ، كىيىدى
اٟتديث دليل على أف الرأس ٯتسح مرة كاحدة ، حيث ٓب يذكر العدد ُب مسح الرأس ، كقد اختلف العلماء ُب ذلك على  -ٔ

  ا١تسألة إف شاء اهلل ُب باب مستقل .قولُت ، كستأٌب
 اٟتديث دليل على النهي عن الزيادة ُب الوضوء على ثبلث مرات ؟ -ٕ

 كلو ٓب يزد على ثبلث .  ألف فعل النيب 
فقاؿ يا رسوؿ اهلل كيف الطهور ؟ فدعاء ٔتاء ُب إناء  كٟتديث عمرك بن شعيب عن أبيو عن جده ) أف رجبلن أتى النيب 

ان ، ٍب غسل كجهو ثبلثان ، ٍب غسل ذراعيو ثبلثان ، ٍب مسح برأسو ... ٍب غسل رجليو ثبلثان ثبلثان ٍب قاؿ : ىكذا فغسل كفيو ثبلث
 الوضوء فمن زاد على ىذا فقد أساء كظلم ( ركاه أبو داكد .
 قاؿ أٛتد كإسحاؽ : ال يزيد على الثبلث إال رجل مبتلى .

 وء على الثبلث أف يأٍب .كقاؿ ابن ا١تبارؾ : ال آمن إذا زاد ُب الوض
 . كىذا مذىب األئمة األربعة اٟتديث دليل على أنو ٬تب غسل ا١ترفق مع اليد ، -ٖ

 لقولو تعأب  ) كىأىٍيًديىكيٍم ًإٔبى اٍلمىرىاًفًق ( أم مع ا١ترافق .-أ
ٍيًو ًإٔبى اٍلًمٍرفػىقىٍُتً ( أم : مع ا١ترفقُت . كٟتديث الباب )-ب  كىيىدى
كعن نػيعىٍيم آّمر قاؿ ) رأيت أبا ىريرة يتوضأ فغسل كجهو فأسبغ الوضوء ، ٍب غسل يده اليمٌت حىت أشرع ُب العضد ، ٍب -ج

 يتوضأ ( ركاه مسلم . يده اليسرل حىت أشرع ُب العضد ، ٍب مسح رأسو ، ....ٍب قاؿ : ىكذا رأيت رسوؿ اهلل 
 اليد كإف كاف ُب إسنادىا ضعف . كجاءت عدة أحاديث تدؿ على دخوؿ ا١ترفق مع -د

 جاء عند الدار قطٍت بإسناد حسن من حديث عثماف ُب صفة الوضوء ) فغسل كفيو إٔب ا١ترفقُت حىت مس أطراؼ العضدين ( .
 إذا توضأ أدار ا١تاء على مرفقو ( لكن ُب إسناد ضعف . ككما ُب حديث جابر  ) كاف رسوؿ اهلل 

 حديث كائل بن حجر ُب صفة الوضوء ) كغسل ذراعيو حىت جاكز ا١ترفق ( .كجاء عند البزار كالطربا٘ب من 
 كجاء عند الطحاكم كالطربا٘ب من حديث ثعلبة بن عباد عن أبيو مرفوعان ) ٍب غسل يديو حىت يسيل ا١تاء على مرفقيو ( .

 فهذه األحاديث يقوم بعضها بعضان ] قالو اٟتافظ [ .
 أنو أخل بو كلو مرة كاحدة فًتؾ غسل ا١ترفقُت . نقل عنو ك٦تا يدؿ على دخو٢تما أنو ٓب ي -ىػ

:  مىٍن تػىوىضَّأى ٨تىٍوى  ٍبي قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي اللًَّو اٟتديث دليل على استحباب صبلة ركعتُت بعد الوضوء ، لقولو ) ...  -ٗ
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ا ، ٍبيَّ صىلَّى رىٍكعىتػىٍُتً ، الى ٭تيىدّْثي ًفيًهمىا نػىٍفسىوي ،  ـى ًمٍن ذىنٍبو (كيضيوًئي ىىذى  غيًفرى لىوي مىا تػىقىدَّ
 كىذا الثواب ا١توعود بو مرتب على األمرين :

 كضوؤه على الكيفية ا١تذكورة . األكؿ :
صبلة ركعتُت عقب الوضوء بالوصف ا١تذكور ) ال ٭تدث فيهما نفسو ( أم : ال يسًتسل مع النفس مع إمكاف دفعو  الثاني :

 كقطعو ، أما ما يهجم على النفس كيتعذر دفعو فهو معفو عنو .
 حديث النفس ينقسم إلى قسمين :فائدة : 

 حديث نفس يهم على اإلنساف فيدفعو فهذا ال يضره . -أ 
             ر كيسًتسل معو فهذا ٭ترمو من فضل الوضوء كفضل ىاتُت الركعتُت بعده كما يًتتب على ذلك من ا١تغفرة حديث نفس يستم -ب 

 ىػ [ .ُِّْرمضاف  ٗ] .
يػىقيوؿي : الى  تي النًَّبيَّ عىٍن حيٍمرىافى ، فػىلىمَّا تػىوىضَّأى عيٍثمىافي قىاؿى ) أىالى أيحىدّْثيكيٍم حىًديثان لىٍوالى آيىةه مىا حىدَّثٍػتيكيميوهي ، سىًمعٍ  - َُٔ

نىوي  قىاؿى عيٍركىةي اآليىةي ) ًإفَّ « . كىبػىٍينى الصَّالىًة حىتَّى ييصىلّْيػىهىا  يػىتػىوىضَّأي رىجيله فػىييٍحًسني كيضيوءىهي ، كىييصىلّْى الصَّالىةى ًإالَّ غيًفرى لىوي مىا بػىيػٍ
 الًَّذينى يىٍكتيميوفى مىا أىنٍػزىٍلنىا ًمنى اٍلبػىيػّْنىاًت ( 

 [ . ْٔٓ :] ـ 
--------- 

كعند مسلم ) قاؿ ٝتعت عثماف بن عفاف ، كىو بفناء ا١تسجد فدعاء بوىضوء فتوضأ ٍب ) عىٍن حيٍمرىافى ، فػىلىمَّا تػىوىضَّأى عيٍثمىافي ( 
 قاؿ : كاهلل أليحٌدثٌنكم ... ( كفناء ا١تسجد ا١تراد بو ا١تسجد النبوم 

 عند مسلم ) ُب كتاب اهلل ( .) قىاؿى أىالى أيحىدّْثيكيٍم حىًديثان لىٍوالى آيىةه ( 
نوكم : معناه لوال أف اهلل تعأب أكجب على مىن علم علمان إببلغو ١تا كنت حريصان على ٖتديثكم ، قاؿ ال) مىا حىدَّثٍػتيكيميوهي ( 

ًثان بتحديثكم .  كلستي ميكًتى
بالضم ، أم : يأٌب بو تامان بكماؿ صفاتو كآدابو ، قاؿ العيٍت : معٌت إحساف الوضوء : اإلتياف بو تامان ) فػىييٍحًسني كيضيوءىهي ( 

 تكميل سننو .بصفتو كآدابو ك 
 ( ا١تراد ا١تكتوبة ، فقد جاء حديث عثماف اآلخر ) ما من امرئ مسلم ، ٖتضره صبلة مكتوبة ( .) كىييصىلّْى الصَّالىةى 

نىوي كىبػىٍينى الصَّالىًة حىتَّى ييصىلّْيػىهىا (  عدىا ، كمعٌت كعند مسلم ) ما بينو كبُت الصبلة اليت تليها ( أم : اليت ب) ًإالَّ غيًفرى لىوي مىا بػىيػٍ
 )حىت يصليها( أم : يشرع ُب الصبلة الثانية ، قالو ُب الفتح ، كقاؿ ُب العمدة : حىت يفرغ منها ، كىو أظهر .

 اٟتديث دليل على فضل إحساف الضوء . -ُ
 كإحساف العمل : اتقاف العمل إخبلصان كمتابعة .

 .قاؿ ابن رجب : كاٟتامل على ذلك أف يعبد العبد ربو كأنو يراه 
 معاذان أف يقوؿ ) اللهم أعٍت على ذكرؾ كشكرؾ كحسن عبادتك ( . كعلم 

رجبلن أف يصلي صبلة مودع ، يعٍت يستشعر أنو يصلي صبلة ال يصلي بعدىا صبلة أخرل ، فيحملو على ذلك  كقد كصى 
 إتقاهنا كتكميلها كإحساهنا .

 كقد كردت أحاديث ُب فضائل األعماؿ مقيدة بإحساف العمل .
عى رىسيوؿى اللًَّو أىيبى ُب حديث  كما يػىقيوؿي ) ًإذىا أىٍسلىمى اٍلعىٍبدي فىحىسينى ًإٍسبلىميوي ييكىفّْري اللَّوي عىٍنوي كيلَّ سىيّْئىةو كىافى  سىًعيدو ا٠ٍتيٍدرًم أىنَّوي ٝتًى
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 سىٍبًعًمائىًة ًضٍعفو ، كىالسَّيّْئىةي ٔتًٍثًلهىا ًإالَّ أىٍف يػىتىجىػاكىزى اللَّوي عىنػٍهىا ( . زىلىفىهىا ، كىكىافى بػىٍعدى ذىًلكى اٍلًقصىاصي ، اٟتٍىسىنىةي ًبعىٍشًر أىٍمثىا٢ًتىا ًإٔبى 
ٍبًعًمائىًة ) ًإذىا أىٍحسىنى أىحىػديكيٍم ًإٍسبلىمىوي ، فىكيلُّ حىسىنىةو يػىٍعمىليهىا تيٍكتىبي لىوي ًبعىٍشًر أىٍمثىا٢ًتىا  كعٍن أىىًب ىيرىيٍػرىةى قىاؿى قىاؿى رىسيوؿي اللًَّو  ًإٔبى سى

 ًضٍعفو ، كىكيلُّ سىيّْئىةو يػىٍعمىليهىا تيٍكتىبي لىوي ٔتًٍثًلهىا ( متفق عليو .
 ) من توضأ فأحسن الوضوء ، خرجت خطاياه من جسده .. ( ركاه مسلم . كعن عثماف . قاؿ : قاؿ 

 ه الًتمذم .) خَت الناس من طاؿ عمره كحسن عملو ( ركا كعن عبد اهلل بن بسر قاؿ . قاؿ 
ككاف السلف يوصوف بإتقاف العمل كٖتسينو دكف ٣ترد اإلكثار منو ، فإف العمل القليل مع التحسُت كاإلتقاف أفضل من الكثَت مع 

 عدـ اإلتقاف .
 اٟتديث دليل على فضل الصبلة عقب الوضوء . -ِ
 اٟتديث دليل على جواز اٟتلف من غَت استحبلؼ . -ّ
 االعتناء بتعلم آداب الوضوء كشركطو كالعمل بذلك .اٟتث دليل على  -ْ
 التعليم بالفعل ، لكونو أبلغ ، كأضبط ُب إيصاؿ العلم للمتعلم . -ٓ
 اٟتديث دليل على ٖترٙب كتماف العلم .  -ٔ

 باب االٍسًتٍنثىاًر ًفي اٍلويضيوًء  - ِٓ
ٍنًثٍر ، كىمىًن اٍستىٍجمىرى فػىٍلييوتًٍر ( . أىنَّوي قىاؿى ) مىنٍ  عن أىبىي ىيرىيٍػرىةى عىًن النًَّبيّْ  – ُُٔ  تػىوىضَّأى فػىٍليىٍستػى
 [ . ِّٕ :] ـ 

ٍنثػيٍر ، كىمىًن اٍستىٍجمىرى فػىٍلييوتًٍر ، » قىاؿى  عىٍن أىًبى ىيرىيٍػرىةى أىفَّ رىسيوؿى اللًَّو  - ُِٔ ًإذىا تػىوىضَّأى أىحىديكيٍم فػىٍليىٍجعىٍل ًفي أىٍنًفًو ثيمَّ لًيػى
قىظى أىحىديكيٍم ًمٍن نػىٍوًمًو فػىٍليػىٍغًسٍل يىدىهي قػىٍبلى أىٍف ييٍدًخلىهىا ًفي كىضيوئًًو ، فىًإفَّ أىحىدىكيٍم الى  يػٍ  بىاتىٍت يىديهي ( .  يىٍدًرل أىٍينى كىًإذىا اٍستػى

 [ . ِّٕ :] ـ 
---------- 

 أم: شرع ُب الوضوء .) مىٍن تػىوىضَّأى ( 
ٍنًثٍر (   االستنثار : إخراج ا١تاء من األنف .) فػىٍليىٍستػى

 أم: استعمل اٞتمار ، كىي اٟتجارة الصغَتة ُب االستنجاء .) كىمىًن اٍستىٍجمىرى ( 
 اليت يستنجي ّٔا كتران ثبلثان ال أقل ، ١تا كرد من النهي عن االستنجاء بأقل من ثبلث كما تقدـ.أم: فليجعل اٟتجارة ) فػىٍلييوتًٍر ( 

قىظى أىحىديكيٍم (   . أم: انتبو) كىًإذىا اٍستػىيػٍ
 عند مسلم ) حىت يغسلها ثبلثان ( .) ًمٍن نػىٍوًمًو فػىٍليػىٍغًسٍل يىدىهي ( 

الواك ، أم : اإلناء الذم أيعٌد للوضوء ، كُب ركاية ١تسلم ) فبل يغمس يده ُب اإلناء ( كُب بفتح ) قػىٍبلى أىٍف ييٍدًخلىهىا ًفي كىضيوئًًو ( 
 ركاية ) ُب إنائو ( .

 اٟتديث دليل على مشركعية االستنثار ُب الوضوء ، كقد اختلف العلماء ُب حكمو على قولُت : -ُ
 : أنو كاجب . القوؿ األكؿ

 كىذا اختيار ابن حـز .
 ( كىذا أمر ، كاألمر للوجوب . ٍن تػىوىضَّأى فػىٍليىٍستػىٍنًثرٍ مى ٟتديث الباب )-أ

 ًإذىا تػىوىضَّأى أىحىديكيٍم فػىٍليىٍجعىٍل ُب أىٍنًفًو ٍبيَّ لًيػىٍنثػيٍر ( .كٟتديث الباب ) -ب
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 : أنو سنة . القوؿ الثاني
 كىذا قوؿ اٞتمهور .

لؤلعرايب ) توضأ كما  قاؿ اٟتافظ : كاستدؿ اٞتمهور على أف األمر فيو للندب ٔتا حسنو الًتمذم كصححو اٟتاكم من قولو 
 أمرؾ اهلل ( فأحالو على اآلية كليس فيها ذكر االستنشاؽ 

 اٟتديث دليل على كجوب االستنشاؽ ، كقد تقدمت أدلة كجوبو كمنها : -ِ
 ( كىذا أمر كاألمر يقتضي الوجوب . أىحىديكيٍم فػىٍليىٍجعىٍل ًُب أىٍنًفًو ٍبيَّ لًيػىٍنثػيرٍ ًإذىا تػىوىضَّأى حديث الباب ) 

 ) كقد تقدـ ا٠تبلؼ ُب حكم ا١تضمضة كاالستنشاؽ ( .. عليو  كمواظبة النيب 
ٚتعان بُت كىذا فيما فوؽ الثبلث ، كأما دكف الثبلث فيجب اإليتار . اٟتديث دليل على استحباب الوتر ُب االستجمار  -ّ

 األدلة .
 فقد جاءت أحاديث تدؿ على كجوب الثبلث 

 ركاه مسلم أف نستجمر بأقل من ثبلثة أحجار (  قاؿ  ) هنانا رسوؿ اهلل   كحديث سلماف  -أ
الغائط فأمر٘ب أف آتيو بثبلثة أحجار فوجدت حجرين كٓب أجد ثالثان ، فأتيتو  قاؿ ) أتى النيب  كٟتديث ابن مسعود  -ب

 ، زاد أٛتد ) ائتٍت بغَتىا ( ركاه البخارم بركثة ، فأخذ٫تا كألقى الركثة كقاؿ ىذا ركس  ( 
 فهذه األحاديث تدؿ على أنو يشًتط أف يكوف االستجمار بثبلثة أحجار .

 و على كتر .كما زاد على الثبلث فيستحب أف تقطع
 : أنقى بأربع يستحب أف يزيد خامسة . مثاؿ

 أنقى بست يستحب أف يزيد سابعة .        
 أنقى بثماف يستحب أف يزيد تاسعة .        

كىًإذىا اٍستػىيػٍقىظى اٟتديث دليل على أف ا١تشركع للمستيقظ من النـو أف يغسل يديو ثبلثان قبل أف يدخلها ُب اإلناء ، لقولو ) -ْ
( لكن اختلف العلماء ىل ىذا األمر للوجوب أـ لبلستحباب أىحىديكيٍم ًمٍن نػىٍوًمًو فػىٍليػىٍغًسٍل يىدىهي قػىٍبلى أىٍف ييٍدًخلىهىا ُب كىضيوئًًو 

 على قولُت :
 أف ذلك كاجب .  : القوؿ األكؿ

 كىذا مذىب أٛتد كداكد .
 وجوب .ألف اٟتديث فيو أمر ، كاألمر يقتضي ال

 األمر لبلستحباب .  : القوؿ الثاني
 .                    ] الفتح [ .كىذا مذىب اٞتمهور 

كاستدلوا بعدـ الوجوب ، بالتعليل ا١تذكور باٟتديث  ) فإف أحدكم ال يدرم ... ( ألف التعليل بأمر يقتضي الشك ، فهذه -أ
 قرينة صارفة عن الوجوب إٔب الندب .

فليغسلها ثبلثان ... ( قالوا النجاسة ا١تقيد إزالتها ال ٬تب العد ُب غسلها ، فذكر العدد ُب اٟتديث يدؿ على أف )  كبقولو-ب
 األمر لبلستحباب .

، كٓب يرك أنو غسل يده ُب حديث ابن عباس .  كٟتديث أنو -ج  ]نيل األكطار[ .توضأ من الشن ا١تعلق بعد قيامو من النـو

 األمر .لظاىر ،  األكؿكالراجح 
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 ( اختلف العلماء ُب ا١تراد بالنـو ىنا على قولُت : ًإذىا ًاٍستػىيػٍقىظى أىحىديكيٍم ًمٍن نػىٍوًموً قولو ) -ٓ
 ا١تراد كل نـو ، فبل فرؽ بُت نـو الليل كنـو النهار ، كرجحو الشيخ ابن باز .القوؿ األكؿ : 

 لقولو : ) من نومو ( . -أ
 كاٞتمهور فاستحبوه عقب كل نـو .قاؿ ابن حجر : أخذ بعمومو الشافعي 

كللتعليل )فإف أحدكم ال يدرم أين باتت يده( فإف ذلك يقتضي بإٟتاؽ نـو النهار بنـو الليل، كإ٪تا خص نـو الليل بالذكر  -ب
 للغلبة .

 ا١تراد نـو الليل خاصة .القوؿ الثاني : 
 كىذا مذىب أٛتد كداكد . 
 يقظ أحدكم من نـو الليل ... ( .١تا جاء قي ركاية أيب داكد ) إذا است -أ

 كلقولو  ) أين باتت يده ... ( كالبيتوتة ال تكوف إال بالليل . -ب
 الراجح . كىذا القوؿ ىو

 اختلف العلماء ُب اٟتكمة من غسل اليدين ثبلثان بعد االستيقاظ من النـو قبل إدخا٢تا ُب اإلناء ؟ -ٓ
 : أف اٟتكمة معقولة كمدركة كليست معنوية .قيل 

 ي جوالف اليد ُب بدف النائم بدكف إحساس ، فقد تبلمس أمكنة من بدنو ٓب يتم تطهَتىا با١تاء ، فتعلق ّٔا النجاسة .كى
 : إف اٟتكمة تعبدية ال ييعقل معناىا . كقيل 

مشكوؾ فيها ، كاستدلوا على ذلك بأف األحكاـ ال تبٌت على الشك ، كذلك أف اليقُت ُب اليد أهنا طاىرة ، ك٧تاستها أثناء النـو 
 .] فالشارع ال يأمر بالتطهر من تنجس مشكوؾ [ .فبل يؤمر بغسلها لنجاستها ، ألف اليقُت ال ييزاؿ بالشك ، فيكوف األمر ُب ذلك تعبديان 

من تعليل االستنثار بأف الشيطاف يبيت على  –ما تقدـ  –أف ما كرد ُب ىذا اٟتديث يشبو  –كىو اختيار ابن تيمية  - كقيل :
ـو اإلنساف ، فيمكن أف ا١تراد ّٔذا اٟتديث ما خشي من عبث الشيطاف بيد اإلنساف كمبلمستها ، ٦تا قد يؤثر على خيش

 اإلنساف ، كقد تكوف ىذه العلة من العلل ا١تؤثرة اليت شهد ٢تا النص باالعتبار .
ثىةي أى  قٍػوىاؿو : أىحىديىىا أىنَّوي خىٍوؼى ٧تىىاسىةو تىكيوفي عىلىى اٍليىًد ؛ ًمٍثلى ميريكًر يىًدًه مىٍوًضعى قاؿ ابن تيمية : كىأىمَّا اٟتًٍٍكمىةي ًُب غىٍسًل اٍليىًد فىًفيهىا ثىبلى

 ااًلٍسًتٍجمىاًر مىعى اٍلعىرىًؽ ؛ أىٍك عىلىى زىبٍػلىةو كى٨تىًٍو ذىًلكى .
 كىالثَّا٘ب : أىنَّوي تػىعىبُّده كىالى يػيٍعقىلي مىٍعنىاهي . 
ًمسىةن لًلشٍَّيطىاًف كىمىا ًُب الصًَّحيحىٍُتً عىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى ؛ عىٍن ال  أىنَّوي قىاؿى : ) إذىا اٍستػىيػٍقىظى  نَّيًبّْ كىالثَّاًلثي : أىنَّوي ًمٍن مىًبيًت يىًدًه ميبلى

شٍَّيطىافى يىًبيتي عىلىى خىٍيشيوًمًو ( فىأىمىرى بًاٍلغىٍسًل ميعىلّْبلن ٔتىًبيًت الشٍَّيطىاًف عىلىى أىحىديكيٍم ًمٍن مىنىاًمًو فػىٍليىٍستػىٍنًشٍق ٔتىٍنًخرىٍيًو ًمٍن اٍلمىاًء ؛ فىًإفَّ ال
يىديهي ؟ ( ٯتيًٍكني ٍم الى يىٍدرًم أىٍينى بىاتىٍت خىٍيشيوًمًو ؛ فػىعيًلمى أىفَّ ذىًلكى سىبىبه لًٍلغىٍسًل عىٍن النَّجىاسىًة كىاٟتٍىًديثي مىٍعريكؼه . كىقػىٍوليوي ) فىًإفَّ أىحىدىكي 

 بىاًر . كىاىللَّوي أىٍعلىمي .أىٍف يػيرىادى ًبًو ذىًلكى ؛ فػىتىكيوفي ىىًذًه اٍلًعلَّةي ًمٍن اٍلًعلىًل اٍلميؤىثػّْرىًة الَّيًت شىًهدى ٢تىىا النَّصُّ بًااًلٍعتً 
 قوؿ ٚتهور العلماء . حكم ا١تاء إذا غمس يده ُب اإلناء قبل غسلها ال ينجس ، كىو باؽ على طهوريتو ، كىذا -ٕ

 هنى عن غمس اليد ، كٓب يتعرض للماء . ألف النيب 
 كحكي عن اٟتسن البصرم أنو ينجس إف قاـ من نـو الليل ، كحكي أيضان عن إسحاؽ بن راىوية ك٤تمد بن جرير الطربم . 

 ػواعد الشريعة متظافرة على ذلك .: كىو ضعيف جدان ، فإف األصل ُب اليد كا١تاء الطهارة ، فبل ينجس بالشك كق قاؿ النوكم
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 باب غىسل الرجلين كال يىمسح على القدمين -ِٕ
عىنَّا ًفي سىٍفرىةو سىافػىٍرنىاىىا ، فىأىٍدرىكىنىا كىقىٍد أىٍرىىٍقنىا اٍلعىٍصرى ، فىجىعىٍلنىا  عىٍن عىٍبًد اللًَّو ٍبًن عىٍمروك قىاؿى ) تىخىلَّفى النًَّبيُّ  -ُّٔ

  ثىالىثان .نػىتػىوىضَّأي كىنىٍمسىحي عىلىى أىٍرجيًلنىا ، فػىنىادىل بًأىٍعلىى صىٍوتًًو : كىٍيله ًلألىٍعقىاًب ًمنى النَّاًر ( . مىرَّتػىٍين أىكٍ 
 [ . ُِْ :] ـ 

--------- 
رأل رجبلن ٓب يغسل عقبو ( كيكوف معٌت ) ك٪تسح على  جاء ُب ركاية عند مسلم ) أف النيب (  كىنىٍمسىحي عىلىى أىٍرجيًلنىا قولو )

 أرجلنا ( أم : نغسل .
 ، كىو يدؿ على كجوب غسل الرجلُت، كأف فرض الرجػل ىو الغسل كال ٬توز ا١تسح إال ١تن لبس ا٠تفُت . الحديث تقدـ شرحو

 كلو يدؿ على أف الواجب ُب الرًجل الغسل ال ا١تسح .  ُب ىذا اٟتديث ) كيل لؤلعقاب ... ( كفعلو   فقولو
ُب صفة كضوئو أنو غسل رجليو كىو ا١تبُت ألمر اهلل ، كقد قاؿ ُب  : كقد تواترت األخبار عن النيب  قاؿ الحافظ ابن حجر

 ُب فضل الوضوء ) ٍب يغسل قدميو كما أمره اهلل ( .حديث عمرك بن عبسو الذم ركاه بن خزٯتة كغَته مطوالن 
 كٓب يثبت عن أحد من الصحابة خبلؼ ذلك إال عن علي كابن عباس كأنس كقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك .

 على غسل القدمُت ركاه سعيد بن منصور . قاؿ عبد الرٛتن بن أيب ليلى : أٚتع أصحاب رسوؿ اهلل 
 اسح مؤديان للفرض ١تا تيوعد بالنار كقاؿ ابن خزٯتة : كلو كاف ا١ت

كقاؿ ابن عبد الرب : كلو ٓب يكن الغسل كاجبان ما خوؼ من ٓب يغسل عقبيو كعرقوبيو بالنار ، ألف ا١تسح ليس من شأنو 
 االستيعاب كال يبلغ بو العراقيب كال األعقاب .

ركافض ُب أف كاجب الرجلُت :  ا١تسح ، كقد تبُت : قولو ) ٍب غسل كلتا رجليو ( صريح ُب الرد على ال كقاؿ ابن دقيق العيد
بفتح العُت  -، كمن أحسن ما جاء ُب: حديث عمرك بن عىبىسة  ىذا من حديث عثماف كٚتاعة كصفوا كضوء رسوؿ اهلل 

فمن  قاؿ ) ما منكم من أحد يقرب كضوءه ( إٔب أف قاؿ ) ٍب يغسل رجليو كما أمره اهلل عز كجل (  أف رسوؿ اهلل  -كالباء 
 ىذا اٟتديث : انضم القوؿ إٔب الفعل كتبُت أف ا١تأمور بو : الغسل ُب الرجلُت .

منعهم عن ذلك كأمرىم  كقد ادعى الطحاكم النسخ ، فقاؿ : إهنم كانوا ٯتسحوف عليها مثل مسح الرأس ، ٍب إف رسوؿ اهلل 
 بالغسل ، فهذا يدؿ على انتساخ ما كانوا يفعلونو من ا١تسح .

كفيو نظر ألف قولو ) ٪تسح على أرجلنا ( ٭تتمل أف يكوف معناه نغسل غسبلن خفيفان مبقعان حىت يرل كأنو مسح  العيني :قاؿ 
كالدليل عليو ما ُب الركاية األخرل ) رأل قػومان توضػؤا ككأهنم تركوا من أرجلهػم شيئان ( فهذا يدؿ على أهنم كانوا يغسلوف كلكن 

لذلك قاؿ ٢تم أسبغوا الوضوء ، كأيضان إ٪تا يكوف الوعيد على ترؾ الفرض ، كلو ٓب يكن الغسل ُب األكؿ غسبلن قريبان من ا١تسح ، ف
فرضان عندىم ١تا توجو الوعيد ، ألف ا١تسح لو كاف ىو ا١تشموؿ فيما بينهم كاف يأمرىم بًتكو كانتقا٢تم إٔب الغسل بدكف الوعيد ، 

ا ذكرناه آنفان ، كالصواب أف يقاؿ إف أمر رسوؿ اهلل بإسباغ الوضوء ككعيده كألجل ذلك قاؿ القاضي عياض معناه : نغسل كم
 كإنكاره عليهم ُب ذلك الغسل يدؿ على أف كظيفة الرجلُت ىو الغسل الواُب ال الغسل ا١تشابو با١تسح كغسل ىؤالء .

 كجوه ثبلثة : : كالرَّافضة ٮتالفوف اٟتقَّ فيما يتعلَّق بطهارة الرّْجل من كقاؿ الشيخ ابن عثيمين
 أهنم ال يغسلوف الرّْجل، بل ٯتسحوهنا مسحان.األكؿ: 
 أهنم ينتهوف بالتطهَت عند العظم الناتئ ُب ظهر القدـ فقط. الثاني:

، مع العلم أفَّ ٦تن ركل ا١تسحى على ا٠تيفُت عليَّ بن أيب طالب  الثالث: كىو  أهنم ال ٯتسحوف على ا٠تيفُت، كيركف أنو ٤ترَـّ
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 ـ األئمة .عندىم إما
 باب اٍلمىٍضمىضىًة ًفي اٍلويضيوءً 

ٍيًو ًمٍن ًإنىائً   - ُْٔ ًو ، فػىغىسىلىهيمىا ثىالىثى عىٍن حيٍمرىاف مىٍولىى عيٍثمىاف ٍبن عىفَّافى ) أىنَّوي رىأىل عيٍثمىافى دىعىا ًبوىضيوءو ، فىأىفٍػرىغى عىلىى يىدى
نٍ  ٍيًو ًإلىى اٍلًمٍرفػىقىٍيًن ثىالىثان، مىرَّاتو ، ثيمَّ أىٍدخىلى يىًمينىوي ًفي اٍلوىضيوًء ، ثيمَّ تىمىٍضمىضى ، كىاٍستػىٍنشىقى ، كىاٍستػى ، ثيمَّ غىسىلى كىٍجهىوي ثىالىثان كىيىدى ثػىرى

يػىتػىوىضَّأي نىٍحوى كيضيوًئي ىىذىا كىقىاؿى : مىٍن تػىوىضَّأى نىٍحوى  ثيمَّ مىسىحى ًبرىٍأًسًو ، ثيمَّ غىسىلى كيلَّ رًٍجلو ثىالىثان ، ثيمَّ قىاؿى رىأىٍيتي النًَّبيَّ 
ـى ًمٍن ذىٍنًبًو ( .كيضيوًئي ىىذى   ا ثيمَّ صىلَّى رىٍكعىتػىٍيًن ، الى ييحىدّْثي ًفيًهمىا نػىٍفسىوي ، غىفىرى اللَّوي لىوي مىا تػىقىدَّ

 [ . ِِٔ] ـ / 
----------- 

 فتح الواك ، كىو ا١تاء الذم يتوضأ بو ، أم : طلب ماء يتوضأ بو . ) دىعىا ًبوىضيوءو (
ضوئي ، كىو بضم الواك ، ألف ا١تراد بو فعل الوضوء ، كقد كرد عند أيب داكد ) توضأ مثل كضوئي أم : شبو ك (  نىٍحوى كيضيوًئي ) 

 ىذا ( .
، كاٟتديث دليل على مشركعية ا١تضمضمة كاالستنشاؽ ُب الوضوء ، كقد اختلف العلماء ُب حكمهما  الحديث تقدـ شرحو

 على أقواؿ :
 ا١تضمضة كاالستنشاؽ فرضاف ُب الوضوء . القوؿ األكؿ :

 : كىو مذىب ابن أيب ليلى كٛتاد كإسحاؽ . قاؿ النوكمكىذا مذىب اٟتنابلة ، 
 ، كىذا أمر با١تضمضة فدؿ على كجؤّا .ركاه أبو داكد ٟتديث  لقيط بن صربة ) كإذا توضأت فمضمض (  -أ

 ُب أنفو ماءن ٍب لينتثر ( متفق عليو ، كىذا أمر ، كاألمر للوجوب . كٟتديث أيب ىريرة كقد تقدـ ) إذا توضأ أحػدكم فليجعل-ب
 ذكر أنو فعلهما كٓب يًتكهما . عليهما ، فكل من كصف كضوء النيب  مداكمة النيب  -ج

 قاؿ ابن القيم : كٓب يتوضأ إال ٘تضمض كاستنشق ، كٓب ٭تفظ عنو أنو أخل بو مرة كاحدة .
 بدليل دخو٢تما ُب حده .أف الفم كاألنف من الوجو ،  -د

 ا١تضمضة كاالستنشاؽ سنتاف من سنن الوضوء . القوؿ الثاني :
 كىذا مذىب اٟتنفية كا١تالكية كالشافعية ، كاختار ىذا القوؿ ابن ا١تنذر .

 لقولو تعأب ) فىاٍغًسليوا كيجيوىىكيٍم ( .-أ
 كجو الداللة : أف اهلل ٓب يذكر٫تا .

 الوضوء ، كىو ما ٖتصل بو ا١تواجهة دكف باطن الفم كاألنف ، فبل ٖتصل ّٔما ا١تواجهة .أف اهلل أمر بغسل الوجو ُب -ب
) عشػر من الفطرة : ... كذكر منها ا١تضمضة كاالستنشاؽ ( ركاه مسلم ، قالوا :  كٟتديث عائشة قالت . قاؿ رسوؿ اهلل -ج

 .كالفطرة ىي السنة ، كيؤيد ذلك أنو جاء ُب ركاية ) عشر من السنة ( 
 ) ا١تضمضة كاالستنشاؽ سنة ( ركاه الدارقطٍت كىو ضعيف .  ما كرد عن ابن عباس . قاؿ : قاؿ -د

 ٬تب االستنشاؽ كحده ُب الوضوء دكف ا١تضمضة . القوؿ الثالث :
 كىذا قوؿ ٚتاعة من أىل الظاىر ، منهم ابن حـز ، كىو قوؿ أيب ثور .

 كفعلو . كاستدلوا : أف االستنشاؽ نيًقل من قولو 
 توضأ أحدكم فليجعل ُب أنفو ماءن ٍب لينتثر ( كىذا أمر ، كاألمر للوجوب .) إذا  كما قاؿ 
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 . كمن فعلو كما ُب األحاديث الكثَتة اليت نقلت صفة كضوء النيب 
 ] لعلهم يضعفوف ركاية : كإذا توضأت فمضمض [ .كأما ا١تضمضة فقد نقلٍت من فعلو فقط ، كٓب تنقل من أمره 

 ىو القوؿ األكؿ كىو كجوب ا١تضمضة كاالستنشاؽ . الراجحك 
 باب غىٍسًل األىٍعقىاًب  - ِٗ

 كىكىافى اٍبني ًسيرًينى يػىٍغًسلي مىٍوًضعى اٍلخىاتىًم ًإذىا تػىوىضَّأى 
قىاؿى ) أىٍسًبغيوا  -كىكىافى يىميرُّ بًنىا كىالنَّاسي يػىتػىوىضَّئيوفى ًمنى اٍلًمٍطهىرىًة  -عن محمد بن زياد قاؿ : سمعت أبا ىيرىيٍػرىةى  – ُٓٔ

 قىاؿى : كىٍيله ًلألىٍعقىاًب ًمنى النَّاًر ( . اٍلويضيوءى فىًإفَّ أىبىا اٍلقىاًسًم 
 [ . ِِْ] ـ / 

---------- 
ٚتع عقب بفتح العُت ككسر القاؼ أم كما يلحق ّٔا ٦تا َب معناىا من ٚتيع األعضاء اليت قد ٭تصل ٍسًل األىٍعقىاًب ( ) باب غى  

 التساىل ُب إسباغها، كمن ٍب ذكر موضع ا٠تاًب ألنو قد ال يصل إليو ا١تاء إذا كاف ضيقان . ) القسطبل٘ب ( .
 ، كىذا األثر كصلو ابن أيب شيبة ُب مصنفو بسند صحيح .( ٤تمد التابعي اٞتليل  ) كىكىافى اٍبني ًسيرًينى 
 بكسر ا١تيم كىي اإلناء ا١تعد للتطهر منو .) ًمنى اٍلًمٍطهىرىًة ( 

 أم : بالغوا ُب إ٘تامو ، كأعطوا كل عضو حقو .) أىٍسًبغيوا اٍلويضيوءى (  
 لود لو ، كلد قبل البعثة كمات صغَتان .، كٍت بابنو القاسم أكؿ مو  كنية النيب (  ) فىًإفَّ أىبىا اٍلقىاًسًم 

 اٟتديث تقدـ شرحو ) كفيو دليل على كجوب غسل الرجلُت ( .-ُ
 كُب اٟتديث أف العآب يستدؿ على ما يفيت بو ليكوف أكقع ُب نفس سامعو .-ِ
 تساىل ُب إسباغها .كخصت األعقاب بالذكر لصورة السبب ، فيلتحق ّٔا ما ُب معناىا من ٚتيػع األعضاء اليت قد ٭تصل ال-ّ
 كقولو ) ككاف ابن سَتين يغسل ... ( .-ْ

ف ذىب ٚتهوري أىًل العلًم من األحناًؼ كالشافعيًة كاٟتنابلًة إٔب كجوًب ٖتريًك ا٠تاًًب أثناء غسل اليًد ُب الوضوًء أك الغسًل إذا كا
 ضيقان ْتيثي يشكي كصوؿي ا١تاًء إٔب ما ٖتتوي أك يغلبي على الظًن .

 كىافى ضىيػّْقنا الى يىٍدخيلي اٍلمىاءي ٖتىٍتىوي، قاؿ السرخسي : كىاٟتٍىاًصلي أىنَّوي إٍف كىافى كىاًسعنا يىٍدخيليوي اٍلمىاءي، فىبلى حىاجىةى إٔبى النػَّزًٍع كىالتٍَّحرًيًك، كىًإفٍ 
 فىبلى بيدَّ ًمٍن ٖتىٍرًيًكًو . 

اإلماـ أٛتد :  ًقيلى لىوي : مىٍن تػىوىضَّأى ٭تيىرّْؾي خىا٘تىىوي ؟ قىاؿى : إٍف كىافى ضىيػّْقنا الى بيدَّ  ُب ا١تغٍت ، أنو سئل -رٛتو اهلل  -كذكر ابني قدامةى 
 أىٍف ٭تيىرّْكىوي ، كىًإٍف كىافى كىاًسعنا يىٍدخيلي ًفيًو اٍلمىاءي أىٍجزىأىهي  . 

ابػينىا : إذىا كىافى ُب أيٍصبيًعًو خىاًبىه فػىلىمٍ  يىًصٍل اٍلمىاءي إٔبى مىا ٖتىٍتىوي كىجىبى إيصىاؿي اٍلمىاًء إٔبى مىا ٖتىٍتىوي بًتىٍحرًيًكًو أىٍك  قاؿ النوكم : قىاؿى أىٍصحى
ٍلًعًو  .   خى

 كخالف ا١تالكيةي ُب ذلك كقالوا:  ال ٬تبي ٖتريكوي كلو كاف ضيقان . 
 إٔب البشرة . كالصوابي : ىو ما ذىب إليو اٞتمهوري ، ألنوي ٬تبي إزالةي ٚتيًع ما ٯتنعي كصوؿ ا١تاء 

ـي قاؿ ابن قدامة ُب ا١تغٍت : كىًإذىا شىكَّ ُب كيصيوًؿ اٍلمىاًء إٔبى مىا ٖتىٍتىوي كىجىبى ٖتىٍرًيكيوي ؛ لًيىتػىيػىقَّنى كيصيوؿى الٍ  اًء إلىٍيًو ؛ أًلىفَّ اأٍلىٍصلى عىدى مى
 كيصيولًو .

، فذىب ٚتهوري الفقهاًء من اٟتنفيًة كالشافعيًة كاٟتنابلًة إٔب  كأما إذا كاف ا٠تاًبي كاسعان ْتيثي يبلي ا١تاءي ما ٖتتو بدكف ٖتريكو 
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 استحبابوي .
 كسئل الشيخ ابن عثيمُت : ىل ٬تب ٖتريك ا٠تاًب كالساعة أثناء الوضوء؟

 فقاؿ :  الفقهاء قالوا : يسن ٖتريكو.
كاهلل عز كجل يقوؿ )  فىاٍغًسليوا كيجيوىىكيٍم كلكن إذا كاف ضيقان فبلبد من ٖتريكو، ألنو إذا ٓب ٭تركو ٓب يصل ا١تاء إٔب ما ٖتتو، 

 كىأىٍيًديىكيٍم ( فبلبد من غسل اليد كلها من أطراؼ األصابع إٔب ا١ترفق . 
 باب غىسل الرجلين في النعلين ، كال يىمسح على النعلين -َّ

ٍيًد ٍبًن جيرىٍيجو أىنَّوي قىاؿى ًلعىٍبًد اللًَّو ٍبًن عيمىرى يىا أىبىا عىٍبًد الرٍَّحمىًن ، رىأىيٍػتيكى تىٍصنىعي أىرٍ  - ُٔٔ ا ًمٍن أىٍصحىاًبكى عىٍن عيبػى بىعان لىٍم أىرى أىحىدن
: رىأىيٍػتيكى الى تىمىسُّ مً  ؟ قىاؿى : كىمىا ًىيى يىا اٍبنى جيرىٍيجو ٍبًتيَّةى ، يىٍصنػىعيهىا . قىاؿى ٍيًن ، كىرىأىيٍػتيكى تػىٍلبىسي النػّْعىاؿى السّْ نى األىرٍكىاًف ًإالَّ اٍليىمىانًيػى

ًكيىًة . قىاؿى عىٍبدي ًهلَّ أىٍنتى حىتَّى كىافى يػىٍوـي التػَّرٍ كىرىأىيٍػتيكى تىٍصبيغي بًالصٍُّفرىًة ، كىرىأىيٍػتيكى ًإذىا كيٍنتى ًبمىكَّةى أىىىلَّ النَّاسي ًإذىا رىأىكيا اٍلًهالىؿى كىلىٍم تي 
ٍبًتيَّةي فىًإنّْي رىأىٍيتي رىسيوؿى اللًَّو  اللًَّو أىمَّا األىرٍكىافي فىًإنّْي لىٍم أىرى رىسيوؿى اللًَّو  يػىٍلبىسي النػٍَّعلى  يىمىسُّ ًإالَّ اٍليىمىانًيػىٍيًن ، كىأىمَّا النػّْعىاؿي السّْ

يىٍصبيغي ًبهىا ، فىأىنىا أيًحبُّ  يهىا ، فىأىنىا أيًحبُّ أىٍف أىٍلبىسىهىا ، كىأىمَّا الصٍُّفرىةي فىًإنّْي رىأىٍيتي رىسيوؿى اللًَّو الًَّتي لىٍيسى ًفيهىا شىعىره كىيػىتػىوىضَّأي فً 
 . ييًهلُّ حىتَّى تػىٍنبىًعثى ًبًو رىاًحلىتيوي ( أىٍف أىٍصبيغى ًبهىا ، كىأىمَّا اإًلٍىالىؿي فىًإنّْي لىٍم أىرى رىسيوؿى اللًَّو 

 [ . ُُٕٖ] ـ / 
-------------- 
ٍيًد ٍبًن جيرىٍيجو  (   التيمي ا١تد٘ب ثقة .) عىٍن عيبػى

 الصحايب اٞتليل .) أىنَّوي قىاؿى لًعىٍبًد اللًَّو ٍبًن عيمىرى ( 
 كىذه كنية ابن عمر .) يىا أىبىا عىٍبًد الرٍَّحمىًن ( 
 أم : أربع خصاؿ .) رىأىيٍػتيكى تىٍصنىعي أىٍربىعان ( 

 أم : أركاف الكعبة .) قىاؿى رىأىيٍػتيكى الى تىمىسُّ ًمنى األىرٍكىاًف ( 
اليمانيُت: نسبة إٔب اليمن تغليبان، كالقمرين للشمس كالقمر ، كالعمرين أليب بكر كعمر، كاألبوين لؤلب كاألـ ، ) ًإالَّ اٍليىمىانًيػىٍيًن ( 

 ٟتجر األسود.كا١تراد ّٔما : الركن اليما٘ب كالركن الشرقي الذم فيو ا
قاؿ اٟتافظ : كظاىره أف غَت ابن عمر من الصحابة الذين رآىم عبيد كانوا يستلموف األركاف كلها ، كقد صح ذلك عن معاكية 

 كابن الزبَت .
ٍبًتيَّةى (   كىي اليت ال شعر فيها .) كىرىأىيٍػتيكى تػىٍلبىسي النػّْعىاؿى السّْ

 يل : ا١تراد صبغ الشعر ، كقيل : ا١تراد صبغ الثياب ، كخضاب اللحية .ق) كىرىأىيٍػتيكى تىٍصبيغي بًالصٍُّفرىًة (  
 أم : رفعوا أصواهتم بالتلبية من أكؿ ذم اٟتجة .) كىرىأىيٍػتيكى ًإذىا كيٍنتى ًبمىكَّةى أىىىلَّ النَّاسي ًإذىا رىأىكيا اٍلًهالىؿى (  

 م : الثامن من ذم اٟتجة ، كمراده فتهل أنت حينئذ .أ) كىلىٍم تيًهلَّ أىٍنتى حىتَّى كىافى يػىٍوـي التػٍَّرًكيىًة ( 
أم : ُب النعاؿ ، أم : يغسل رجليو فيها ، إذا يػىٍلبىسي النػٍَّعلى الًَّتي لىٍيسى ًفيهىا شىعىره كىيػىتػىوىضَّأي ًفيهىا (  ) فىًإنّْي رىأىٍيتي رىسيوؿى اللًَّو 

 ظرفية ، كلو أراد ا١تسح لقاؿ : عليها . ا١تراد بالوضوء الغسل بدليل قولو ) فيها ( ألف ) ُب ( لل
سح على النعلُت ( قاؿ اٟتافظ : أم ال يكتفي با١تسح عليهما كما ُب ا٠تفُت ،  -ُ قولو ) باب غىسل الرجلُت ُب النعلُت ، كال ٯتى

حديث مرفوع  كأشار بذلك إٔب ما ركل عن علي كغَته من الصحابة بأهنم مسحوا على نعا٢تم ُب الوضوء ٍب صلوا كركل ُب ذلك
 أخرجو أبو داكد كغَته من حديث ا١تغَتة بن شعبة لكن ضعفو عبد الرٛتن بن مهدم كغَته من األئمة .
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 اٟتديث دليل على جواز لبس النعاؿ السبتية . -ِ
 اٟتديث دليل على أف اٟتجة عند االختبلؼ السنة . -ّ
 أنو ال يشرع استبلـ إال الركنيُت اليمانيُت . -ْ

 يىمًُّن ًفي اٍلويضيوًء كىاٍلغيٍسلً باب التػَّ  - ُّ
هىا ( عىٍن أيْـّ عىًطيَّةى قىالىٍت قىاؿى النًَّبيُّ  - ُٕٔ ٍأفى ًبمىيىاًمًنهىا كىمىوىاًضًع اٍلويضيوًء ًمنػٍ  لىهينَّ ًفي غيٍسًل ابٍػنىًتًو ) اٍبدى
 [ . ّٗٗ] ـ / 

 يػيٍعًجبيوي التػَّيىمُّني ًفي تػىنػىعًُّلًو كىتػىرىجًُّلًو كىطيهيورًًه كىًفى شىٍأنًًو كيلًّْو ( . عىٍن عىاًئشىةى قىالىٍت ) كىافى النًَّبيُّ  - ُٖٔ
 [ . ِٖٔ] ـ / 

---------- 
 غاسلة للميتات ككانت من فاضبلت الصحابيات كأٝتها نسيبة بضم النوف  كانت) عىٍن أيْـّ عىًطيَّةى ( 

 ركاية ١تسلم .زينب كما جاء ُب ) ًفي غيٍسًل ابٍػنىًتًو ( 
 بإخباره ٢تا ، أك بالقرائن . أم : يسره كيرضيو ، كعلمت عائشة يػيٍعًجبيوي ( ) كىافى النًَّبيُّ  
 .أم : االبتداء باليمُت قبل الشماؿ  ) التػَّيىمُّني ( 

 . أم : ُب لبس نعلو ) ًفي تػىنػىعًُّلًو (
 أم : تسريح شعره كدىنو كٕتميلو . () كىتػىرىجًُّلًو 

 كالغسل .بضم الطاء ، أم : فعل الطهارة ُب الوضوء  كىطيهيورًًه () 
ٍأنًًو كيلًّْو (   .ىذا تعميم بعد ٗتصيص، لكن ىذا العمـو ٥تصوص ٔتثل دخوؿ ا٠تبلء كاالستنجاء كغَت ذلك ٦تا يستقبح) كىًفى شى

 اٟتديث دليل على استحباب أف يبدأ ا١تتوضئ بيمينو قبل مشالو . -ُ
 ٚتع العلماء على أف تقدٙب اليمُت ُب الوضوء سنة، من خالفها فإنو فاتو الفضل كًب كضوؤه .قاؿ النوكم : أ

كقاؿ ُب ا١تغٍت : ال خبلؼ بُت أىل العلم فيما علمناه ُب استحباب البداءة باليمُت كأٚتعوا على أنو ال إعادة على من بدأ 
 بيساره قبل ٯتينو .

 ٟتديث الباب .-أ
: قىاؿى رىسيوؿي اىللًَّو  كٟتديث أيب ىريرة -ب  ) ًإذىا تػىوىضٍَّأًبيٍ فابدأكا ٔتىيىاًمًنكيٍم ( أىٍخرىجىوي اىأٍلىٍربػىعىةي . قىاؿى
 التيامن بالوضوء خاص باألعضاء األربعة فقط ، ك٫تا : اليداف كالرجبلف .أف  -ِ

الكفاف كا٠تداف كاألذناف فالسنة تطهَت٫تا معان ، : إ٪تا يستحب تقدٙب اليمُت ُب الوضوء ُب اليدين كالرجلُت ، كأما  قاؿ النوكم
 فاف كاف أقطع قدـ اليمٌت .

كاحدة ، ألهنما عضواف مرة قاؿ الشيخ ٤تمد رٛتو اهلل : أما الوجو فالنصوص تدؿ على أنو ال تيامن فيو ... كاألذناف ٯتسحاف 
 من عضو كاحد .

 كاف يبدأ باليمُت ُب كل شيء ، فهل ىذا الظاىر مراد ؟  ظاىر اٟتديث أف النيب  -ّ
ال ، كإ٪تا ا١تراد البداءة باليمُت فيما كاف من باب التكرٙب ، كاألخذ كاإلعطاء ، كلبس الثوب ، كدخوؿ ا١تسجد ، كلبس النعاؿ 

 نجاء ، كخلع الثوب ك٨توىا .ك٨توىا ، كما كاف ٓتبلؼ ذلك فإنو يبدأ باليسار كدخوؿ ا٠تبلء ، كا٠تركج من ا١تسجد ، كاالست
 كالقاعدة في ذلك :
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قاؿ النوكم : ىذه قاعدة مستمرة ُب الشرع ، كىي أف ما كاف من باب التكرٙب كالتشريف ، كلبس الثوب كتقليم األظافر كقص 
كا٠تركج من الشارب كترجيل الشعر ... كغَت ذلك ٦تا ىو ُب فعلو يستحب التيامن فيو ، كأما ما كاف بضده ، كدخوؿ ا٠تبلء 

 ا١تسجد كاالمتخاط كاالستنجاء كخلع الثوب ... فيستحب التياسر فيو.
 اٟتديث دليل على أنو يستحب أف يبدأ باليمُت ُب الًتجل كالتنعل . -ْ

ُب  قاؿ ابن دقيق العيد : معٌت التيمن ُب التنعل : البداءة بالرجل اليمٌت ، كمعناه ُب الًتجل : البداءة بالشق األٯتن من الرأس
 تسر٭تو كدىنو ، كُب الطهور : البداءة باليد اليمٌت ، كالرجل اليمٌت ُب الوضوء .

 بعض األحاديث اليت كردت ُب البداءة باليمُت ؟-ٓ
ٍأ بًالشّْمىاًؿ لًتىكيًن اٍلييٍمٌتى أىكَّ  ) قاؿ -أ ٍأ بًاٍليىًمًُت ، كىًإذىا نػىزىعى فػىٍليىٍبدى  ٢تىيػمىا تػينػٍعىلي كىآًخرى٫تيىا تػينػٍزىعي ( متفق عليو .ًإذىا انٍػتػىعىلى أىحىديكيٍم فػىٍليىٍبدى

 كما ُب حديث الذم سبق ) إذا توضأًب كإذا لبستم فابدؤكا باليمُت ( ركاه الًتمذم .  كقاؿ -ب
الًو ( ) ًإذىا أىكىلى أىحىديكيٍم فػىٍليىٍأكيٍل بًيىًميًنًو كىًإذىا شىًربى فػىٍليىٍشرىٍب بًيىًميًنًو فىًإفَّ الشٍَّيطىافى يىٍأكيلي ًبشً  كقاؿ  -ج الًًو كىيىٍشرىبي ًبًشمى ركاه مى

 مسلم .
ـي جىاًلسه كىقىاؿى بًيىًدًه عىٍن رىٍأًسًو  ) رىمىى ٚتىٍرىةى اٍلعىقىبىًة ٍبيَّ  كعىٍن أىنىًس ٍبًن مىاًلكو أىفَّ رىسيوؿى اللًَّو  -د اٍنصىرىؼى ًإٔبى اٍلبيٍدًف فػىنىحىرىىىا كىاٟتٍىجَّا

 فىحىلىقى ًشقَّوي األىٯٍتىنى فػىقىسىمىوي ًفيمىٍن يىًليًو ( ركاه مسلم .
ٍنصىارًمَّ فىأىٍعطىػاهي إًيَّاهي ٍبيَّ نىاكىلىوي الشّْػقَّ األىٍيسىرى فػىقىاؿى : اٍحًلٍق ، كُب ركاية ) ...نىاكىؿى اٟتٍىاًلقى ًشقَّوي األىٯٍتىنى فىحىلىقىوي ٍبيَّ دىعىا أىبىا طىٍلحىةى األى 

 فىحىلىقىوي فىأىٍعطىاهي أىبىا طىٍلحىةى فػىقىاؿى : اٍقًسٍموي بػىٍُتى النَّاًس ( .
 احملافظة على ذلك ما ٓب ٯتنع مانع .جاء ُب ركاية قوؿ عائشة )  ... ما استطاع ( فيو -ٔ
 اء ُب اٟتديث زيادة ) ... كسواكو ( لكنها ضعيفة . ج -ٕ
أنو ال يغسل ا١ترأة ا١تيتة إال النساء ، فبل ٬توز للرجل أف يغسل ا١ترأة كلو كانت من ٤تارمو ، ككذلك ال يغسل الرجل  -ٖ

 ا١تيت إال الرجاؿ .
 ىػ [ .ُِّْ/  ُُ/  ِٗ]       أنو ال يغسل ا١تيت إال من كاف عا١تان بذلك . -ٗ
 

 باب اٍلًتمىاًس اٍلوىضيوًء ًإذىا حىانىًت الصَّالىةي  -ِّ
كىحىانىٍت صىالىةي اٍلعىٍصًر ، فىاٍلتىمىسى النَّاسي اٍلوىضيوءى فػىلىٍم يىًجديكهي ،  عىٍن أىنىًس ٍبًن مىاًلكو أىنَّوي قىاؿى ) رىأىٍيتي رىسيوؿى اللًَّو  - ُٗٔ

ًفي ذىًلكى اإًلنىاًء يىدىهي ، كىأىمىرى النَّاسى أىٍف يػىتػىوىضَّئيوا ًمٍنوي . قىاؿى فػىرىأىٍيتي اٍلمىاءى  رىسيوؿي اللًَّو  ًبوىضيوءو ، فػىوىضىعى  فىأيًتىى رىسيوؿي اللًَّو 
 يػىٍنبيعي ًمٍن تىٍحًت أىصىاًبًعًو حىتَّى تػىوىضَّئيوا ًمٍن ًعٍنًد آًخرًًىٍم ( .

 [ . ِِٕٗ :] ـ 
------------- 

 أم : كقربت .كىحىانىٍت (  ) رىأىٍيتي رىسيوؿى اللًَّو 
 أم : كقتها .) صىالىةي اٍلعىٍصًر ( 

 أم : طلبوا .) فىاٍلتىمىسى النَّاسي ( 
 بفتح الواك الذم يتوضأ بو .) اٍلوىضيوءى ( 

 أم : الوضوء .) فػىلىٍم يىًجديكهي ( 
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 رىٍحرىاح ( أم : كاسع .بالفتح ، كُب بعض الركايات ) فأٌب بقدح ًبوىضيوءو (  ) فىأيًتىى رىسيوؿي اللًَّو 
 ككانوا ٜتس عشرة كمائة ًفي ذىًلكى اإًلنىاًء يىدىهي ، كىأىمىرى النَّاسى أىٍف يػىتػىوىضَّئيوا ًمٍنوي (  ) فػىوىضىعى رىسيوؿي اللًَّو 

 أم : ٮترج مثل ما ٮترج من العُت .) قىاؿى فػىرىأىٍيتي اٍلمىاءى يػىٍنبيعي ًمٍن تىٍحًت أىصىاًبًعًو ( 
 قاؿ السندم : أم : حىت توضئوا كلهم حىت كصلت النوبة إٔب اآلخر .تػىوىضَّئيوا ًمٍن ًعٍنًد آًخرًًىٍم ( ) حىتَّى 

 ، حيث نبع ا١تاء من بُت أصابعو . اٟتديث دليل على آية من آيات النيب  -ُ
حُت  أعظم ٦تا أكتيو موسى  كىذه ا١تعجزة أعظم من تفجر اٟتجر با١تاء، كقاؿ ا١تز٘ب : نبع ا١تاء بُت أصابعو قاؿ العيني :

 ضرب بعصاه اٟتجر ُب األرض، ألف ا١تاء معهود أف يتفجر من اٟتجارة كليس ٔتعهود أف يتفجر من بُت األصابع.
كقاؿ القاضي عياض : كىذه القضية ركاىا الثقات من العدد الكثَت عن اٞتم الغفَت عن الكافة متصبلن عمن حدث ّٔا من ٚتلة  

أف ذلك كاف ُب مواطن اجتماع الكثَت منهم من ٤تافل ا١تسلمُت ك٣تمع العساكر ، كٓب يرك كاحد من الصحابة الصحابة كأخبارىم 
٥تالفة للراكم فيما ركاه ، كال إنكار عما ذكر عنهم أهنم رأكه كما رآه ، فسكوت الساكت منهم كنطق الناطق منهم ، إذ ىم 

كليس ىناؾ رغبة كال رىبة ٘تنعهم ، فهذا النوع كلو ملحق بالقطعي من ا١تنزىوف عن السكوت على الباطل كا١تداىنة ُب كذب 
 . معجزاتو 

مرَّات عديدة ُب مشػاىد عظيمة ،  كقاؿ القرطيب : كقولو ) فرأيت ا١تاء ينبع من بُت أصابعو ( ىذه ا١تعجزة تكررت من النيب 
كٚتوع كثَتة ، بلغتنا بطرؽ صحيحة من ركاية أنس ، كعبد اهلل بن مسعود ، كجابر ، كعمراف بن حصُت ، كغَتىم ٦تن ٭تصل 
ٔتجموع أخبارىم العلم القطعي ا١تستفاد من التواتر ا١تعنوم ، كّٔذا الطريق حصل لنا العلم بأكثر معجزاتو الدالة على صدؽ 

ُب نبع ا١تاء من اٟتجر عند  ساالتو ، كما قد ذكرنا ٚتلة ذلك ُب كتاب ) اإلعبلـ ( كىذه ا١تعجزة أبلغ من معجزة موسى ر 
ضربو بالعصا ؛ إذ من ا١تألوؼ نبع ا١تاء من بعض اٟتجارة ، فأما نبعو من بُت عظم كٟتم كعصب كدـ فشيء ٓب ييسمع ٔتثلو ، 

 كال ييتحدَّث بو عن غَته .
كينبع من ذاهتا ، قالوا كىو أعظم ُب ا١تعجزة من  نوكم : كأكثر العلماء أف معناه أف ا١تاء كاف ٮترج من نفس أصابعو كقاؿ ال

نبعو من حجر ، كيؤيد ىذا أنو جاء ُب ركاية ) فرأيت ا١تاء ينبع من أصابعو ( كالثا٘ب ٭تتمل أف اهلل كثر ا١تاء ُب ذاتو فصار يفور 
 ا ككبل٫تا معجزة ظاىرة كآية باىرة .من بُت أصابعو ال من نفسه

 اٟتديث دليل على كجوب طلب ا١تاء ١تن ٓب ٬تده ، ُب رحلو كبقربو كبداللة .-ِ
ديكا مىاءن فػىتػىيىمَّميواكالدليل على ذلك قولو تعأب )   ( كال يقاؿ : ٓب ٬تد ا١تاء إال بعد الطلب . فػىلىٍم ٕتًى

 الوقت . أف التماس ا١تاء للوضوء ال يلـز قبل دخوؿ -ّ
 مشركعية ا١تواساة عند الضركرة ١تن كاف ُب مائو فضل . -ْ
 اٟتديث دليل على جواز الوضوء من اإلناء ، كلذلك بوب النسائي على ىذا اٟتديث : الوضوء من اإلناء . -ٓ
 اٟتديث دليل على جواز استعماؿ ا١تاء ا١تستعمل كأنو ال يضر التطهر بو . -ٔ
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 الًَّذم يػيٍغسىلي ًبًو شىعىري اإًلٍنسىافً باب اٍلمىاًء  -ّّ

نىا ًمٍن شىعىًر النًَّبيّْ  - َُٕ ، أىٍك ًمٍن ًقبىًل أىٍىًل أىنىسو فػىقىاؿى )ألىٍف  عىًن اٍبًن ًسيرًينى قىاؿى قػيٍلتي ًلعىًبيدىةى ًعٍندى نىاهي ًمٍن ًقبىًل أىنىسو أىصىبػٍ
نٍػيىا كىمىا ًفيهىا( .  تىكيوفى ًعٍنًدم شىعىرىةه ًمٍنوي أىحىبُّ ًإلىىَّ ًمنى الدُّ

 ٍن أىخىذى ًمٍن شىعىرًًه ( .لىمَّا حىلىقى رىٍأسىوي كىافى أىبيو طىٍلحىةى أىكَّؿى مى  عىٍن أىنىسو ) أىفَّ رىسيوؿى اللًَّو  - ُُٕ
 [ .ُِّٓ :] ـ 

--------- 
 يعٍت ٤تمد التابعي .) عىًن اٍبًن ًسيرًينى ( 

بفتح العُت ككسر ا١توحدة آخرىا ىاء ابن عمرك أك ابن قيس بن عمرك السلما٘ب بفتح السُت كسكوف البلـ ) قىاؿى قػيٍلتي ًلعىًبيدىةى ( 
 .) القسطبل٘ب ( كٓب يره .  سلم قبل كفاتو الكوُب أحد كبار التابعُت ا١تخضرمُت أ

نىاهي ًمٍن ًقبىًل أىنىسو (   أم : حصل لنا من جهة أنس .) أىصىبػٍ
( أم : أمر اٟتبلؽ ْتلقو ، ككاف ذلك ُب حجة الوداع ، ففي صحيح مسلم عىٍن أىنىًس ٍبًن  لىمَّا حىلىقى رىٍأسىوي  ) أىفَّ رىسيوؿى اللًَّو  

انًًبًو األىٯٍتىًن « . خيٍذ » أىتىى ًمٌتن فىأىتىى اٞتٍىٍمرىةى فػىرىمىاىىا ٍبيَّ أىتىى مىٍنزًلىوي ٔتًٌتن كى٨تىىرى ٍبيَّ قىاؿى لًٍلحىبلًَّؽ  وؿى اللًَّو مىاًلكو ) أىفَّ رىسي  كىأىشىارى ًإٔبى جى
اٞتٍىٍمرىةى كى٨تىىرى نيسيكىوي كىحىلىقى نىاكىؿى اٟتٍىاًلقى ًشقَّوي  رىمىى رىسيوؿي اللًَّو ٍبيَّ األىٍيسىًر ٍبيَّ جىعىلى يػيٍعًطيًو النَّاسى ( كقي ركاية ) ... قىاؿى أنس : لىمَّا 

أىبىا طىٍلحىةى فػىقىاؿى : فىحىلىقىوي فىأىٍعطىاهي « . اٍحًلٍق » اؿى األىٯٍتىنى فىحىلىقىوي ٍبيَّ دىعىا أىبىا طىٍلحىةى األىٍنصىارًمَّ فىأىٍعطىاهي ًإيَّاهي ٍبيَّ نىاكىلىوي الشّْقَّ األىٍيسىرى فػىقى 
 اٍقًسٍموي بػىٍُتى النَّاس ( .

 اٟتديث دليل على طهارة شعر اآلدمي ، قاؿ النوكم كبو قاؿ اٞتمهور . -ُ
 ككجو الداللة على طهارتو من حديث الباب : أف الشعر طاىر، كإال ١تا حفظوه كال ٘تٌت عبيدة أف يكوف عنده شعرة كاحدة منو .

اٟتديث دليل على أف ا١تاء الذم يغسل بو شعر اإلنساف طاىر ، ألف ا١تغتسل قد يقع ُب ماء غسلو من شعره ، فلو كاف  -ِ
 ٕتنب ذلك ُب اغتسالو ، بل كاف ٮتلل أصوؿ شعره . ) قالو اٟتافظ ( . ٧تسان لتنجس ا١تاء ٔتبلقاتو ، كٓب ينقل أف النيب 

 لداللة من اٟتديث على الًتٚتة ؟: فإف قلت : ما كجو ا قاؿ القسطالني
ك٘تٌت عبيدة أف يكوف عنده شعرة كاحدة منو لطهارتو كشرفو، فدٌؿ ذلك على  أجيب : بأف ذلك من حفظ أنس لشعر النيب  

مكـر ال يقاس عليو غَته ، كأجيب:  أف مطلق الشعر طاىر، كإذا كاف طاىرنا فا١تاء الذم يغسل بو طاىر، كتعقب بأف شعره 
 صوصية ال تثبت إال بدليل ، كاألصل عدمها كعورض ٔتا يطوؿ .بأف ا٠ت

 كغَته من آثاره اٟتسية . اٟتديث دليل على جواز التربؾ بشعر النيب  -ّ
، كىذا ٦تا أكـر اهلل تعأب بو أنبياءه كرسلو ٚتيعان  مبارؾ ُب ذاتو كآثاره كما كاف مباركان ُب أفعالو  فمما ال شك فيو أف نبينا  

 عليهم الصبلة كالسبلـ .
ُب حياتو، كأقرىم على ذلك كٓب ينكر  كبآثاره اٟتسٌية ا١تنفصلة منو  تربكوا بذاتو  ك ك٢تذا فإف صحابة الرسوؿ 

، ٦تا يدؿ على مشركعية ىذا بعد كفاتو تربكوا كمن بعدىم من سلف ىذه األمة الصاّب بآثار الرسوؿ  ، ٍب إهنم عليهم
 التربؾ .

  نماذج من تبرؾ الصحابة بالرسوؿ  : في حياتو 
إذا صلى الغداة جاءه خدـ ا١تدينة بآنيتهم فيها ا١تاء ، فما يؤتى بإناء إال  أنو قاؿ  ) كاف رسوؿ اهلل  عن أنس بن مالك 



 257 

 ركاه مسلم .غمس يده فيها ، فرٔتا جاءكه بالغداة الباردة فيغمس يده فيها ( 
با٢تاجرة إٔب البطحاء ، فتوضأ ٍب صلى الظهر ركعتُت ... كفيو ... كقاـ الناس فجعل  كعن أيب جحيفة قاؿ ) خرج رسوؿ اهلل 

يأخذكف يديو فيمسحوف ّٔا كجوىهم ، قاؿ : فأخذت بيده فوضعتها على كجهي فإذا ىي أبرد من الثلج كأطيب رائحة من 
 ركاه البخارم .ا١تسك ( 

كاٟتبلؽ ٭تلقو ، كأطاؼ بو أصحابو ، فما يريدكف أف تقع شعرة إال ُب  قاؿ  ) لقد رأيت رسوؿ اهلل   كعن أنس بن مالك
 ركاه مسلم .يد رجل ( 

) فواهلل ما تنخم رسوؿ   قاؿ عن أصحاب النيب  كجاء ُب صحيح البخارم ُب حديث صلح اٟتديبية أف عركة بن مسعود 
 .م ، فىدىلىكى ّٔا كجهػو كجلده ( ٩تامة إال كقعت ُب كف رجل منه اهلل 
  كىل يقاس غير النبي  بالنبي  ؟ 

 ُب جواز التربؾ بذكاهتم كآثارىم . ذىب بعض العلماء إٔب قياس الصاٟتُت على الرسوؿ 
 كلو كاف خَتان لسبقونا إليو . ،أنو ال ٬توز، ألف الصحابة رضي اهلل عنهم ٓب يفعلوا ذلك مع غَت النيب كالصحيح 

قاؿ اإلماـ ابن رجب ُب معرض سياقو للنهي عن ا١تبالغة ُب تعظيم األكلياء كالصاٟتُت ) ككذلك التربؾ باآلثار فإ٪تا كاف يفعلو 
، كٓب يكونوا يفعلونو مع بعضهم ... كال يفعلو التابعوف مع الصحابة ، مع علٌو قدرىم ، فدؿ على أف ىذا  الصحابة مع النيب 

 .(  ال يفعل إال مع النيب 
قاؿ الشيخ محمد بن إبراىيم آؿ الشيخ تعليقان على قوؿ بعض شٌراح الحديث ) ال بأس بالتبرؾ بآثار الصالحين ( إذا 

كىذا غلط ظاىر ال يوافقهم عليو أىل العلم كاٟتق ، كذلك أنو ما كرد إال كنحوه ، قاؿ رحمو اهلل  )  مٌركا بذكر شعر النبي 
، فأبو بكر كعمر كذك النورين عثماف كعلي ، كبقية العشرة ا١تبشرين باٞتنة ، كبقية البدريُت ، كأىل بيعة الرضواف ،  ْتق النيب 

 ( . يدؿ على أنو من خصائص النيب  ما فعل السلف ىذا مع كاحد منهم ... فاقتصارىم على النيب 
 وجهُت :التربؾ بالصاٟتُت ال ٬توز ل  :كقاؿ الشيخ ابن باز رٛتو اهلل

 ، كلو كاف خَتان لسبقونا إليو . أف الصحابة ٓب يفعلوا ذلك مع غَت النيب الوجو األكؿ : 
، ألف جواز التربؾ بآثار الصػاٟتُت يفضي إٔب الغلو فيهم كعبادهتم من دكف اهلل ، فوجب ا١تنع سد ذريعة الشرؾالوجو الثاني : 

 من ذلك .
 اٟتديث دليل على استحباب البداءة بالشق األٯتن من رأس احمللوؽ ، كىو قوؿ اٞتمهور خبلفان أليب حنيفة . ) نوكم (  -ْ
 ىػ [ .ُِّْ/  ُِ/  ُ] اٞتمعة اٟتديث دليل على ا١تواساة بُت األصحاب ُب العطية كا٢تدية . ) نوكم ( .   -ٓ

 قىاؿى ) ًإذىا شىًربى اٍلكىٍلبي ًفي ًإنىاًء أىحىػدًكيٍم فػىٍليػىٍغًسٍلوي سىٍبعان ( . كعىٍن أىًبى ىيرىيٍػرىةى قىاؿى ًإفَّ رىسيوؿى اللًَّو  - ُِٕ
 [ . ِٕٗ :] ـ 

--------- 
 أم : ٚتيع الكبلب ، سواء كبلب صيد أك ماشية أك حرث أك ليس كلبان معلمان .( ) اىٍلكىٍلبي   

ٍبعان (   أم : سبع مرار .) سى
 اٟتديث دليل على كجوب غسل اإلناء الذم كلغ فيو الكلب سبع مرات ، كيؤخذ من كجهُت : -ُ

( التػُّرىابً طيهيوري ًإنىاًء أىحىدًكيٍم ًإذىا كىلىغى ًفيًو اٍلكىٍلبي أىٍف يػىٍغًسلىوي سىٍبعى مىرَّاتو أيكالىىينَّ بً قولو ) فليغسلو ( كقد جاء ُب ركاية )  األكؿ :
 كلفظ الطهور ال يكوف إال من حدث أك ٧تاسة .
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ًٍقوي ... ( . بإراقتو كما ُب ركاية عند مسلم ) ألنو أمر  الثاني :  ًإذىا كىلىغى اٍلكىٍلبي ُب ًإنىاًء أىحىدًكيٍم فػىٍلَتي
ىينَّ بًالتػُّرىابً  ك٬تب  استعماؿ الًتاب ُب تطهَت ٧تاسة الكلب لركاية مسلم ) -ِ  ( . أيكالى
 : جاء عدة ركايات ُب موضع الغسلة بالًتاب 

ىينَّ بًالتػُّرىابً جاء ُب مسلم )  ىينَّ بًالتػُّرىاًب(( كعند الًتمذم )أيكالى  كعند الدارقطٍت )إحداىن(. أيٍخرىاىينَّ، أىٍك أيكالى
 ألمور :كأرجح ىذه الركايات ركاية ) أكالىن ( ، 

 أهنا أصح إسنادان كأكثر ركاة . أكالن :
 أف الغسل بالًتاب لو كانت ىي األخَتة لكاف ينبغي أف تتبعو غسلة بعدىا إلزالة الًتاب . يان :ثان

 ٗتريج أحد الشيخُت ٢تا ، ك٫تا من كجوه الًتجيح عند التعارض . ثالثان :
 األكٔب .األفضل أف يكوف الًتاب ُب غَت الغسلة األخَتة ليأٌب عليو ما ينظفو ، كاألفضل أف يكوف ُب  قاؿ النوكم :

 كقد نص الشافعي على أف األكٔب أٍكٔب . كقاؿ الشوكا٘ب :
 ألف األكٔب إذا كانت بالًتاب صارت الغسبلت الثانية كاليت بعدىا تزيده طهرة كنظافة .:  كقاؿ الشيخ ٤تمد رٛتو اهلل

 الًتجيح عن التعارض .ركاية أكالىن أرجح لكثرة ركاهتا بإخراج الشيخُت ٢تا ، كذلك من كجوه :  كقاؿ الصنعا٘ب
قاؿ النوكم ُب ) آّموع ( : فاٟتاصل أنو يستحب جعل الًتاب ُب األكٔب ، فإف ٓب يفعل ففي غَت السابعة أكٔب ، فإف جعلو ُب 
السابعة جاز ، كقد جاء ُب ركايات ُب الصحيح )سبع مرات( ، كُب ركاية : )سبع مرات أكالىن بالًتاب( ، كُب ركاية : )أخراىن 

أكالىن( ، كُب ركاية : )سبع مرات السابعة بًتاب( ، كُب ركاية : )سبع مرات كعفركه الثامنة ُب الًتاب( كقد ركل البيهقي بدؿ 
 كغَته ىذه الركايات كلها ، كفيو دليل على أف التقييد باألكٔب كغَتىا ليس لبلشًتاط ، بل ا١تراد إحداىن .

 َته مقامو ؟اختلف العلماء ىل يشًتط الًتاب ، أك يقـو غ-ّ
 ألف النص كرد ُب الًتاب ، كألنو أحد الطهورين .، ًتط الًتاب كال يقـو غَته مقامو قيل : يش

 ] شرح مسلم [ .. كال يقـو الصابوف كاالشناف كما أشبههما مقاـ الًتاب على األصح  قاؿ النوكم :
 كاختاره بعض العلماء .، : يقـو غَته مقامو  كقيل

 الًتاب لتوفره كسهولة اٟتصوؿ عليو ، كالراجح األكؿ . كإ٪تا نص علىقالوا : 
 كقاؿ الشيخ ابن عثيمُت ُب ) الشرح ا١تمتع ( عن القوؿ بأنو ٬تزئ عن الًتاب غَته ، قاؿ : كىذا فيو نظر ١تا يلي : 

 أف الشارع نص على الًتاب ، فالواجب اتباع النص .  أكالن :
 ، كٓب يشر إليهما .   عهد النيب أف السدر كاالشناف كانت موجودة ُب ثانيان :
 لعل ُب الًتاب مادة تقتل اٞتراثيم اليت ٗترج من لعاب الكلب .  ثالثان :
 )كجعلت ٕب األرض مسجدان كطهوران(.  أف الًتاب أحد الطهورين، ألنو يقـو مقاـ ا١تاء ُب باب التيمم إذا عدـ. كقاؿ  رابعان :

أنو ال ٬تزئ عن استعماؿ الًتاب ، لكن لو فرض عدـ كجود الًتاب كىذا احتماؿ بعيد ، فإف استعماؿ االشناف ، أك  فالصحيح
 الصابوف خَت من عدمو .

 اختلف العلماء : ىل يقاس ا٠تنزير على الكلب ، فتغسل ٧تاستة سبعان أـ ال على قولُت : -ْ
 أنو يقاس ، فتغسل ٧تاستو سبعان .القوؿ األكؿ : 

، ألف اهلل تعأب نص على ٖترٯتو كأٚتع ا١تسلموف على ذلك كحـر اقتناؤه . ُب الكلب كا٠تنزير شر منو كأغلظ ألف النص كقع 
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 ]ا١تغٍت[ .
 ال تقاس ، بل ىي كبقية النجاسات .القوؿ الثاني : 

 ألمور : الصحيح كىذا
 ألف النص كرد ُب الكلب . أكالن :
 كٓب يرد إٟتاقو . كألف ا٠تنزير مذكور ُب القرآف ، كموجود ُب زمن النيب  ثانيان :

: كاعلم أف الراجح من حيث الدليل أنو يكفي غسلة كاحدة ببل تراب كبو قاؿ أكثر العلماء الذين قالوا بنجاسة  قاؿ النوكم
 ] آّموع [ .ذه ا١تسألة ا١تبنية على التعبد . ا٠تنزير ، كىذا ىو ا١تختار ألف األصل عدـ الوجوب حىت يرد الشرع ال سيما ُب ى

 ] شرح مسلم [ .كذىب أكثر العلماء إٔب أف ا٠تنزير ال يفتقر إٔب غسلو سبعان كىو قوؿ الشافعي .  كقاؿ رحمو اهلل :

 أـ يشمل حىت بولو كرجيعو ؟ ،اختلف العلماء ىل الغسل سبعان خاصان بولوغ الكلب -ٔ
 كرجيعو ٬تب غسلو سبعان كولوغو .أكثر العلماء على أف بولو 

 على الولوغ ألنو ىو الغالب ، كما خرج ٥ترج الغالب فبل مفهـو لو . قالوا : كإ٪تا نص النيب 
 كعلى ىذا القوؿ : لو باؿ كلب ُب إناء فإنو يغسل سبع مرات إحداىا بالًتاب .

 أك ركثو أك دمو فكسائر النجاسات .كذىب بعض العلماء إٔب أف الغسل سبعان خاص بنجاسة الولوغ ، أما بولو 
 كىذا قوؿ الظاىرية .

 لقولو ) إذا كلغ ... ( .-أ
 على ذلك . الكبلب كانت تبوؿ ُب أمكنة الناس ك٣تالسهم كٓب ينٌبو الرسوؿ  -ب

واكلة كىذا الوجو متجو كقوم من حيث الدليل ، ألف األمر بالغسل سبعان من الولوغ إ٪تا كاف لينفرىم عن م:  قاؿ النوكم
 ] آّموع [ .الكلب كىذا مفقود ُب غَت الولوغ . 

: كىذا حكم ٥تتص بولوغو فقط ، كليس فيو ما يدؿ على ٧تاسة ذاتو كلها ٟتمان كعظمان كدمان كشعران كعرقان ،  قاؿ الشوكاني
 ] السيل اٞترار [ .كإٟتاؽ ىذه بالقياس على الولوغ بعيد جدان . 

 ُب اإلناء فإنو ال يسبع ، كإ٪تا يغسل كسائر النجاسات .لو أدخل الكلب يده أك رجلو  -ٖ
 .ألف النص جاء ُب الولوغ كىذا ال يسمى كلوغان 

أف الشارع إ٪تا أمر بالغسل للنجاسة كما جاء عن ابن عباس ، لكن ىذه النجاسة ٧تاسة خاصة ال تتعدل فم الكلب ، ألنو 
بُت أف ُب لعاب الكلب من األذل ما ال يوجد ُب يده كرجلو ٦تا ينتقل مع ا١تنصوص عليو كيؤيد ىذا : االكتشافات اٟتديثة اليت ت

 ما اٟتكم لو كلغ الكلب ُب غَت اإلناء كالثوب فهل ٬تب غسلو سبعان أـ ال ؟فائدة : السوائل .
 إف كلوغ الكلب ُب غَت اإلناء ال يضر ، ألنو خص الولوغ ُب اإلناء .  قيل :

 كقيل : ٬تب التسبيع فيو .
إف ذًكر اإلناء خرج ٥ترج الغالب ؛ ألف الكلب غالبان ما يلغ ُب اإلناء ، كإذا كاف خرج ٥ترج الغالب فبل مفهـو لو كال قالوا : 

 ٮتصص اٟتكم .
 بناءن عليو إذا أصاب لعاب الكلب الثوب أك اليد أك األرض كجب فيو التسبيع بناءن على ىذا القوؿ الثا٘ب ، كىذا القوؿ ىو

 .  الراجح
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ٍلبان يىٍأكيلي الثػَّرىل ًمنى اٍلعىطىًش ، فىأىخىذى الرَّجيلي خيفَّوي فىجىعىلى يػىٍغًرؼي لىوي  كعىٍن أىًبى ىيرىيٍػرىةى عىًن النًَّبيّْ   - ُّٕ ) أىفَّ رىجيالن رىأىل كى
 ًبًو حىتَّى أىٍركىاهي ، فىشىكىرى اللَّوي لىوي فىأىٍدخىلىوي اٍلجىنَّةى ( .

 [ . ٖٗٓٓ :] ـ 
--------- 

 ٓب يسم ىذا الرجل كىو من بٍت إسرائيل .) أىفَّ رىجيالن ( 
 أم : يلعق الًتاب الندم .) يىٍأكيلي الثػَّرىل ( 
 أم : بسبب العطش .) ًمنى اٍلعىطىًش ( 

اليسَت مع ّٔذا اٞتزاء اٟتسن على ىذا الفعل  أفضل القيرىًب ا٠تَتي ا١تتعدم ، فإف ىذا الرجل إذا جوزم اٟتديث دليل على أف -ُ
 فكيف بو مع من ىو صاّب ؟ ىذا اٟتيواف ا١تندكب إٔب قتلو بشرطو

قاؿ : قاؿ رسوؿ   كاإلحساف إٔب الناس كما ُب حديث أىب ىريرة  كقد كرد النصوص من السنة ا١تطهرة ٖتض على فعل ا٠تَت 
ًسٍلعىةو لىقىٍد أىٍعطىى ًّٔىا أىٍكثػىرى ٦تَّا أىٍعطىى كىىيوى كىاًذبه ،  ًإلىٍيًهٍم رىجيله حىلىفى عىلىىاللَّوي يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة كىالى يػىٍنظيري  ) ثبلثةه الى ييكىلّْميهيمٍ  اهلل 

اًذبىةو بػىٍعدى اٍلعىٍصًر لًيػىٍقتىًطعى ًّٔىا مىاؿى رىجيلو  كىرىجيله  ُتو كى فىٍضًلي كىمىا  ـى أىٍمنػىعيكى ميٍسًلمو ، كىرىجيله مىنىعى فىٍضلى مىاءو فػىيػىقيوؿي اللَّوي اٍليػىوٍ  حىلىفى عىلىى ٯتًى
 مىنػىٍعتى فىٍضلى مىا ٓبٍى تػىٍعمىٍل يىدىاؾ ( ركاه البخارم .

 الرٌب كإف قل ، إذ ال يدرم فيم تكوف السعادة . اٟتديث  دليل على التحضيض على فعل -ِ
 ٖتض على فعل ا٠تَت ك إف كاف ىذا ا٠تَت قليبلن . كقد كرددت النصوص من القرآف ك السنة

رنا يػىرىهي . كىمىن يػىٍعمىلٍ كما قاؿ  يػٍ  ًمثٍػقىاؿى ذىرَّةو شىرِّا يػىرىهي ( . تعأب )  فىمىن يػىٍعمىٍل ًمثٍػقىاؿى ذىرَّةو خى
 كلو حقَتان . قاؿ السعدل رٛتو اهلل : كىذه  اآلية فيها غاية الًتغيب ُب فعل ا٠تَت كلو قليبلن ، كالًتىيب من فعل الشر

ٍيئنا كىلىٍو أىٍف تػىٍلقىى أىخىاؾى ًبوىٍجوو طىٍلق ( ركاه مسلم . ) ال ٖتىًٍقرىفَّ ًمنٍ   رسوؿ اهلل قاؿ : قىاؿى  عن أىب ذر   اٍلمىٍعريكًؼ شى
قىة اٍلوىٍجو ًعٍند اللّْقىاء . قاؿ النوكل رٛتو اهلل : فيًو اٟتٍىٌث عىلىى فىٍضل اٍلمىٍعريكؼ ، كىمىا تػىيىسَّرى ًمٍنوي كىًإفٍ   قىلَّ ، حىىتَّ طىبلى

الربية كٓب يره أحد حاؿ  دليل على أف اإلخبلص ىو ا١توجب لكثرة األجر، إذ حاؿ الرجل كاف كذلك إذ ىو ُباٟتديث  -ّ
 ذلك العمل . سقيو ٢تذا الكلب ، ٦تا يدؿ على أف ىذا الرجل كاف ٥تلصان ُب

من العطش فنزعت لو موقها  قاؿ ابن تيمية : كُب الصحيحُت ) أف امرأة بغيان رأت كلبان ُب يـو حار يطيف ببئر قد أدلع لسانو
 فسقتو بو فغفر ٢تا ( كُب لفظ ُب الصحيحُت ) أهنا كانت بغيان من بغايا بٍت إسرائيل ( .

قاؿ : )بينما رجل ٯتشي ُب طريق كجد غصن شوؾ على الطريق فأخره فشكر   كُب الصحيحُت عن أيب ىريرة أف رسوؿ اهلل 
 اهلل لو فغفر لو ( .

 خالص كاف ُب قلبها فغفر ٢تا ، كإال فليس كل بغي سقت كلبان يغفر ٢تا .فهذه سقت الكلب بإٯتاف 
فإف ، ككذلك ىذا الذم ٨تَّى غصن الشوؾ عن الطريق ، فعلو إذ ذاؾ بإٯتاف خالص كإخبلص قائم بقلبو ، فغفر لو بذلك 

ُب الصف كاحدان كبُت صبلتيهما  األعماؿ تتفاضل بتفاضل ما ُب القلوب من اإلٯتاف كاإلخبلص ، كإف الرجلُت ليكوف مقامهما 
 كما بُت السماء كاألرض ، كليس كل من ٨تَّى غصن شوؾ عن الطريق يغفر لو .              

كا١تقصود أف فضل األعماؿ كثوأّا ليس ّٓرد صورىا الظاىرة ، بل ٟتقائقها اليت ُب القلوب ، كالناس يتفاضلوف ُب ذلك تفاضبلن 
 عظيمان .      

ُب ركاية ) فسقى الكلب حىت  ليل على أف إكماؿ األجر يكوف بإكماؿ العمل ، يؤخذ ذلك من قوؿ النيب اٟتديث د -ْ
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 عليو . أركاه ( فبإكماؿ ريو للكلب أكمل اهلل نعمتو
)إف   رٛتتو ، فهو يعطى العطاء اٞتزيل على العمل القليل ، كما قىاؿى رىسيوؿي اللًَّو  اٟتديث دليل على عظيم فضل اهلل كسعة -ٓ

 فػىيىٍحمىدىهي عىلىيػٍهىا( ركاه مسلم . يىٍأكيلى اأٍلىٍكلىةى فػىيىٍحمػىدىهي عىلىيػٍهىا أىٍك يىٍشرىبى الشٍَّربىةى  اللَّوى لىيػىٍرضىى عىٍن اٍلعىٍبًد أىفٍ 
 الطَّرًيًق كىانىٍت تػيٍؤًذم النَّاس ( ركاه مسلم . ُب شىجىرىةو قىطىعىهىا ًمٍن ظىٍهرً  ) لىقىٍد رىأىٍيتي رىجيبلن يػىتػىقىلَّبي ُب اٞتٍىنَّةً  كقاؿ رسوؿ اهلل 

الرفق  باٟتيواف ، كقد كرددت كثَت من النصوص من السنة النبوية ا١تطهرة ٖتض ا١تسلمُت على اٟتديث دليل على الرفق -ٔ
 باٟتيواف ، كرٛتتو كاإلحساف إليو :

ا النَّاًس ، كىكىافى أىحىبُّ  هلًل عىٍن عىٍبًد اهلًل ٍبًن جىٍعفىرو ، قىاؿى ) أىٍردىفىًٍت رىسيوؿي ا خىٍلفىوي ذىاتى يػىٍوـو ، فىأىسىرَّ ًإٕبىَّ حىًديثنا الى أيحىدّْثي ًبًو أىحىدن
فنا ، أىٍك حىاًئشى ٩تىٍلو ، قىاؿى : فىدىخىلى حىاًئطنا لًرىجيلو األىٍنصىاًر فىًإذىا ٚتىىله ، فػى  مىا اٍستىتػىرى ًبًو رىسيوؿي اهلًل  ًتًو ىىدى  لىمَّا رىأىل النَّيبَّ ٟتًىاجى

نىاهي ، فىأىتىاهي النَّيًبُّ  ا اٞتٍىمىلي ؟ فىجىاءى فػىىتن ًمنى  حىنَّ كىذىرىفىٍت عىيػٍ ا اٞتٍىمىًل ، ًلمىٍن ىىذى فىمىسىحى ًذفٍػرىاهي فىسىكىتى ، فػىقىاؿى : مىٍن رىبُّ ىىذى
: أىفىبلى تػى  : ٕب يىا رىسيوؿى اهلًل . فػىقىاؿى يعيوي كىتيٍدئً األىٍنصىاًر فػىقىاؿى ًة الَّيًت مىلَّكىكى اللَّوي ًإيَّاىىا؟ فىًإنَّوي شىكىا ًإٕبىَّ أىنَّكى ٕتًي بيوي ( تًَّقي اللَّوى ُب ىىًذًه اٍلبىًهيمى

 ركاه أبو داكد .
كالشاة إف  ) فقاؿ النيب  الشاة فأرٛتها : يا رسوؿ اهلل إ٘ب ألذبح قػيرَّةى عن أبيو قاؿ : ) قاؿ رجل للنيب  كعن معاكية بن

 رٛتتها رٛتك اهلل ( ركاه البخارم ُب األدب ا١تفرد .
دُّ  على رجل كاضع رجلو عباس رضي اهلل عنهما قاؿ )مر رسوؿ اهلل  كعن ابن شفرتو كىي تلحظ  على صىٍفحىًة شاةو، كىو ٭تًي

 قبل ىذا ! أتريد أف ٘تيتها موتتُت ؟( ركاه الطربا٘ب . إليو ببصرىا ، فقاؿ : أفبل
تعأب ، كذلك لشدة حاجة الناس إٔب ا١تاء، كعدـ استغنائهم عنو، فاإلحساف ُب  سقي ا١تاء من أعظم القربات عند اهللأف -ٔ

شأف إنفاؽ ا١تاء ١تن  ١تن ٭تتاج إٔب شربو، ك٘تكينو منو فعل عظيم، كلو ثواب جزيل، كىذا اٟتديث يدؿ على عظم بذؿ ا١تاء
فهو مادة اٟتياة، كبو حياة ا١تخلوقات، ك٦تا يدؿ على ذلك قولو  ناس حىت يستفيدكا منو،٭تتاجو، كبذلو ُب سبيل اهلل، كتسبيلو لل

 اهلل قالوا إف اهلل حرَّمهما على الكافرين(. تعأب )كنادل أصحابي النار أصحاب اٞتنة أف أفيضوا علينا من ا١تاء أك ٦تا رزقكم
بأىل اٞتنة: أف أفيضوا  ا١تاء ، أٓب تركا إٔب أىل النار حُت استغاثوااهلل عنهما كقد سئل أم الصدقة أفضل ؟  قاؿ ابن عباس رضي

 علينا من ا١تاء أك ٦تا رزقكم اهلل ؟ .
قىًة أىٍعجىبي ًإلىٍيكى ؟ ) فقىاؿى اٍلمىاء ( ركاه أبو داكد . قاؿ : قػيٍلتي يا رىسيوؿى اهللً أىمُّ  عن سعد بن عبادة   الصَّدى

ٍعًد ٍبًن عيبىادىةى  ٍعػدو مىاتىٍت فىأىمُّ قى  كعىٍن سى قىًة أىٍفضىلي ؟ قىاؿى : اٍلمىاء ، فىحىفىرى بًئػٍرنا كىقىاؿى ىىًذًه أًليْـّ  اؿ : يىا رىسيوؿى اللًَّو ًإفَّ أيَّ سى  الصَّدى
 سىٍعد (. ركاه أبو داكد 

 ُب اٟتديث معٌت قولو تعأب ) ًإفَّ اٟتٍىسىنىاًت ييٍذًىنٍبى السَّيّْئىاًت ( . -ٔ
 اليأس من رٛتة اهلل كمغفرتو . كُب اٟتديث عدـ -ٕ
 ) إ٪تا يرحم اهلل من عباده الرٛتاء ( متفق عليو . كفيو أف اهلل يرحم من عباده الرٛتاء ، كما قاؿ  -ٖ

فػىلىٍم يىكيونيوا  كعن ابن عمر . قاؿ ) كىانىًت اٍلًكالىبي تػىبيوؿي كىتػيٍقًبلي كىتيٍدًبري ًفي اٍلمىٍسًجًد ًفي زىمىاًف رىسيوًؿ اللًَّو  – ُْٕ
ٍيئان ًمٍن ذىًلكى ( .  يػىريشُّوفى شى

---------- 
 جاء عند الًتمذم ) كتبوؿ ( .) كىتػيٍقًبلي كىتيٍدًبري ( 

 أشكل ىذا اٟتديث على العلماء رٛتهم اهلل كاختلفوا ُب ٗتر٬تو :  :معٌت حديث الباب، قاؿ الشيخ ابن عثيمُت رٛتو اهلل -ُ
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اٟتديث كإٔب ىذا ذىب شيخ اإلسبلـ فإنَّو ذكر أفَّ األرض تطهر  إذا يىًبست طىهيرت كاستدؿ ّٔذافقاؿ أبو داكد : إف األرض 
 .ّٔذا اٟتديث بالشمس كالريح، كاستدؿ

كأفَّ الذم ُب ا١تسجد إ٪تا ىو اإلقباؿ كاإلدبار ، لكنَّ ىذا  كذىب بعض العلماء إٔب أفَّ قولو ) كىتػىبيوؿي ( يعٍت: ُب غَت ا١تسجد
، ألهناالتخريجى  ٍيئان ًمٍن ذلك ( . لو كانت ال تبوؿ ُب ا١تسجد ٓب يكن فائدة ُب قولو ) كىٓبٍى يىكيونيوا يػىريشُّوفى  ضعيفه  شى

أكؿ األمر قبل أٍف يؤمر بتكرٙب ا١تساجد كتطهَتىا كجعل األبواب  كقاؿ ابن حجر ُب فتح البارم: كاألقرب أٍف يقاؿ أفَّ ذلك ُب
 عليها.

زاؿ أثرىا فإهنا تطهر ألفَّ  كبلـ شيخ اإلسبلـ ىو الصحيح كأفَّ األرض إذا أصابٍتها النجاسة فيبست حىت  ٕب : أفَّ  كالذم يظهر 
  ) فتاكل ابن عثيمُت (معػدكمة فتطهر األرض بذلك .    اٟتكم يدكر مع علتو، فإذا ٓب يبق للنجاسة أثره صارت

 استدؿ باٟتديث من قاؿ بطهارة سؤر الكلب ، كىو مذىب مالك .-ِ
 كاستدلوا بأدلة :

 سىٍكنى عىلىٍيكيٍم ( .قولو تعأب )كىمىا عىلٍَّمتيٍم ًمنى اٞتٍىوىارًًح ميكىلًّْبُتى تػيعىلّْميونػىهينَّ ٦تَّا عىلَّمىكيمي اللَّوي فىكيليوا ٦تَّا أىمٍ  -أ
 كجو الداللة : أنو ٓب يأمر بغسل ٤تل فم الكلب فدؿ على طهارتو .

 تػىبيوؿي كىتػيٍقًبلي كىتيٍدًبري ُب ... ( كىذا دليل على طهارهتا . حديث الباب ) اٍلًكبلىبي  -ب
 كاٞتواب عن ىذه األدلة :

قاؿ الشوكا٘ب : كأجيب عن ذلك بأف إباحة األكل ٦تا أمسكن ال تناُب كجوب تطهَت ما تنجس من الصيد كعدـ األمر ، 
 لًتخيص أك ُب الصيد ٓتصوصو .لبلكتفػاء ٔتا ُب أدلة تطهَت النجس من العمـو ، كلو سلم فػغايتو ا

 كأما حديث الباب :
 : إف ىذا كاف ُب بداية اإلسبلـ كقبل األمر بالغسل من كلوغ الكلب . ) الفتح ( . فقيل

 كأيضا ٭تتمل أف يكوف ترؾ الغسل لعدـ تعيُت موضع النجاسة أك لطهارة األرض باٞتفاؼ ) الشوكا٘ب ( .كقيل : 
 سجد ُب مواطنها ٍب تقبل كتدبر ُب ا١تسجد . ) قالو ا١تنذرم ( .إهنا كانت تبوؿ خارج ا١ت كقيل :

ـٌ ألنو نكرة ُب سياؽ النفي ، كىذا كلو للمبالغة ُب طهارة سؤره ، إذ ُب مثل ىذه الصورة  قاؿ القسطبل٘ب : كلفظ )شيئنا( أيضنا عا
كما ذكره مشكوؾ فيو ، كاليقُت ال يرتفع الغالب أف لعابو يصل إٔب بعض أجزاء ا١تسجد ، كأجيب: بأف طهارة ا١تسجد متيقنة 

 بالشك ، ٍب إف داللتو ال تعارض داللة منطوؽ اٟتديث الوارد بالغسل من كلوغو .
 استدؿ باٟتديث من قاؿ : إف النجاسة تزكؿ بغَت ا١تاء ؟ كقد اختلف العلماء ُب ذلك على قولُت :-ّ

 أنو البد من ا١تاء .القوؿ األكؿ : 
 افعي كاٟتنابلة كاختاره ابن ا١تنذر .كىذا مذىب مالك كالش

 كٓب يأمر با١تاء.  ٟتديث األعرايب الذم باؿ ُب ا١تسجد كفيو )فأمر بذنوب من ماء(، كلو كاف اٞتفاؼ مطهران الكتفى بو النيب 
 : أنو ال يشًتط ا١تاء . القوؿ الثاني

 كىذا قوؿ اٟتنفية ، كاختاره ابن تيمية .
... فإف العلماء اختلفوا ُب النجاسة إذا أصابت األرض كذىبت بالشمس أك الريح أك االستحالة ، ىل قاؿ ابن تيمية رٛتو اهلل : 

 تطهر األرض على قولُت : أحد٫تا : تطهر ، كىو مذىب أيب حنيفة .. كىو الصحيح ُب الدليل .
وف شيئان من ذلك ( ركاه ٓب يكونوا يرش ٟتديث الباب ) أف الكبلب كانت تقبل كتدبر كتبوؿ ُب مسجد رسوؿ اهلل -أ
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 البخارم دكف ذكر ) البوؿ ( .
 كقالوا : إف النجاسة عُت خبيثة ، فإذا زالت زاؿ حكمها .-ب

 ىو الراجح .كىذا القوؿ 
 ًبذىنيوبو ًمٍن مىاء .. ( ؟ كاٞتواب عن حديث الباب )أىمىرى اىلنَّيبُّ 

و حىت تطهره الشمس لتأخر تطهَته ، فليس ُب اٟتديث حصر اٞتواب : أف ا١تقصود بذلك تعجيل تطهَت ا١تسجد ، إذ لو ترك
 ] ابن تيمية [ .التطهَت با١تاء . 

كأما ذكر ا١تاء ُب التطهَت ُب األدلة السابقة فبل يدؿ تعيينو على تعيينو ، ألف تعيينو لكونو أسرع ُب :  كقاؿ الشيخ ابن عثيمُت
 اإلزالة كأيسر على ا١تكلف .

فػىقىاؿى ) ًإذىا أىٍرسىٍلتى كىٍلبىكى اٍلميعىلَّمى فػىقىتىلى فىكيٍل ، كىًإذىا أىكىلى فىالى تىٍأكيٍل ،  كعىٍن عىًدلّْ ٍبًن حىاًتمو قىاؿى سىأىٍلتي النًَّبيَّ  - ُٕٓ
فىالى تىٍأكيٍل ، فىًإنَّمىا سىمٍَّيتى عىلىى كىٍلًبكى ، كىلىٍم تيسىمّْ » اؿى قػيٍلتي أيٍرًسلي كىٍلًبي فىأىًجدي مىعىوي كىٍلبان آخىرى قى « . فىًإنَّمىا أىٍمسىكىوي عىلىى نػىٍفًسًو 

 عىلىى كىٍلبو آخىرى ( .
 [ . ُِٗٗ :] ـ 

---------- 
 ( أم : عن حكم صيد الكبلب كما ُب الركاية األخرل . ) سىأىٍلتي النًَّبيَّ 

و ُب طهارة سؤر الكلب ، ككجو الداللة من اٟتديث أف النيب ىذا اٟتديث ىنا ليستدؿ بو ١تذىب –رٛتو اهلل  –ساؽ ا١تصنف -ُ
 . ) أذف لو ُب أكل ما صاده الكلب كٓب يقيد ذلك بغسل موضع فمو ) الفتح 

قاؿ القسطبل٘ب : كمطابقة ىذا اٟتديث للًتٚتة من قولو فيها كسؤر الكبلب ، ألف ُب اٟتديث أنو عليو الصبلة كالسبلـ أذف ُب 
الكبلب كٓب يقيد ذلك بغسل موضع فمو، كلذا قاؿ مالكك : كيف يؤكل صيده كيكوف لعابو ٧تسنا؟ كأجيب بأف أكل ما صاده 

 الشارع ككلو إٔب ما تقرر عنده من غسل ما ٯتاسو فمو. ) كقد تقدمت ا١تسألة ( .
 اٟتديث دليل على جواز الصيد . -ِ

 و .ىو اقتناص حيواف حبلؿ متوحش طبعان غَت مقدكر عليكالصيد : 
 كالصيد لو ثالث حاالت :

 يباح إذا قصد منو دفع اٟتاجة كاالنتفاع بلحمو .األكلى : 
 يكره إذا كاف القصد منو التلهي بو كاللعب كا١تفاخرة .الثانية : 

 ألنو يشغل عما ىو أنفع منو من األعماؿ الدينية كالدنيوية .
 عهم كبساتينهم كأموا٢تم .٭تـر إذا ترتب عليو ظلم للناس بالعدكاف على زرك الثالثة : 

 ؟ ركاه الترمذمفإف قيل : ما الجواب عن حديث : ) من اتبع الصيد غفل ( . 
 ا١تراد اإلكثار منو حىت يشغلو .فالجواب : 

 قولو ) إذا أرسلت ( فيو أنو يشًتط أف يكوف الصائد لو عقل ٯتيز .-ِ
 فمن شركط الصيد : أف يكوف الصائد من أىل الذكاة ، كذلك بأف يتوفر فيو الشرطاف : ) العقل كالدين ( 

 فالعقل يعٍت بو أف يكوف ٥تَتان غَت سكراف كال ٣تنوف ، ألنو ال قصد ٢تما ) ككذلك إذا كاف طفل دكف التمييز ( .
 لوثٍت كآّوسي كا١ترتد .كالدين يعٍت بو أف يكوف مسلمان أك كتابيان ، فبل ٭تل صيد ا
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 قولو ) كلبك ( فيو نوع من أنواع آلة الصيد ، كآلة الصيد نوعاف :-ّ
 ما يرمى بو الصيد من كل ٤تدد .أكالن : 

 كالرماح كالسيوؼ كالسهاـ كما جرل ٣تراىا ٦تا ٬ترح ْتده كرصاص البنادؽ اليـو .
 كالطَت .اٞتوارح ، كىي الكواسر من السباع ، كالكبلب ثانيان : 

  تػيعىلّْميونػىهينَّ ٦تَّا عىلَّمىكيمي اللَّوي ( .لقولو : )يىٍسأىلونىكى مىاذىا أيًحلَّ ٢تىيٍم قيٍل أيًحلَّ لىكيمي الطَّيّْبىاتي كىمىا عىلٍَّمتيٍم ًمنى اٞتٍىوىارًًح ميكىلًّْبُتى 
 البازم ( .) كىو نوعاف : ما يصيد بنابو : كالكلب كالفهد ، كما يصيد ٔتخلبو : الصقر ك 

 قولو ) كلبك ا١تعلم ( فيو دليل أنو يشًتط ُب إباحة صيد الكلب أف يكوف معلمان ، كىذا الشرط ال خبلؼ فيو .-ْ
 ككيفية التعليم :

 فيتبُت تعلمو بأمور : بالنسبة ما يصيد بنابو كالكبلب ،
 أف يسًتسل إذا أرسلو صاحبو ُب طلب الصيد .أكالن : 
الزجر إلغراء اٞتارح بزيادة  كيكوفبطلب كقوفو ككفو عن العدك ،  يكوفجره ] كىذا يكوف ألحد غرضُت : أف ينزجر إذا ز ثانيان : 

 العدك ُب طلب الصيد [ .
 كىذاف الشرطاف اتفقت ا١تذاىب األربعة على اعتبار٫تا .

 أف ال يأكل من الصيد إذا أمسكو ، فإف أكل ٓب يبح .ثالثان : 
 ى قولُت :كقد اختلفوا ُب ىذه ا١تسألة عل

 يشًتط أف ال يأكل من الصيد ، فإف أكل ٓب يبح .القوؿ األكؿ : 
 كىذا مذىب أيب حنيفة كالشافعي كأٛتد .

 كبو قاؿ أكثر العلماء . قاؿ النوكم : 
 ٟتديث الباب كىو نص ، كفيو  ) أال يأكل الكلب ، فإف أكل فبل تأكل ، فإ٘ب أخاؼ أف يكوف إ٪تا أمسك على نفسو ( .-أ

 قولو تعأب  ) فىكيليوا ٦تَّا أىٍمسىٍكنى عىلىٍيكيٍم كىاذٍكيريكا ( كىذا ٦تا ٓب ٯتسك علينا بل على نفسو .كل -ب
 أنو ٭تل .القوؿ الثاني : 

 كىو قوؿ مالك .
كاستدلوا ْتديث أيب ثعلبة قاؿ ) يا رسوؿ اهلل ، إف ٕب كبلبان مكلبة ، فأفتٍت ُب صيدىا ؟ قاؿ : كل ٦تا أمسكن عليك ، قاؿ : 

 “ .ال بأس بسنده ” كقاؿ الحافظ : ركاه أبو داكد ، كإف أكل منو ؟ قاؿ : كإف أكل منو ( . 
 القوؿ األكؿ .كالراجح 

 كأما اٞتواب عن حديث أيب ثعلبة :
 أف حديث عدم مقدـ عليو ، ألنو أصح . -
 كمنهم من ٛتل حديث أيب ثعلبة على ما إذا أكل منو بعد أف قتلو كخبله كفارقو ٍب عاد فأكل منو ، فهذا ال يضر . -
كأيضان ركاية عدم صر٭تة مقركنة بالتعليل ا١تناسب للتحرٙب ، كىو خوؼ اإلمساؾ على نفسو متأيٌدة بأف األصل ُب ا١تيتة  -

 . التحرٙب
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 : كأما تعليم الطير فإنو يتبين بأمور 
 أف يسًتسل إذا أرسل .أكالن : 
 أف ينزجر إذا زجر .ثانيان : 
 كاختلفوا ىل يشًتط أف ال يأكل أـ ال ؟ثالثان : 
 يشًتط ، كىذا مذىب الشافعي قياسان على جارحة الكلب .قيل : 

 أعلم .كاهلل ال يشًتط ، كىذا قوؿ اٟتنفية كاٟتنابلة .  كقيل : 
 قولو ) إذا أرسلت كلبك ا١تعلم ( ُب إطبلقو دليل إلباحة الصيد ّتميع أنواع الكبلب ا١تعلمة من األسود كغَتىا .-ٓ

 كقد اختلف العلماء ُب ىذه ا١تسألة على قولُت :
 ٬توز االصطياد ّتميع الكبلب ا١تعلمة من األسود كغَتىا .القوؿ األكؿ : 

 شافعي كأبو حنيفة كٚتاىَت العلماء .كبو قاؿ مالك كال قاؿ النوكم :
 لعمـو النص ) إذا أرسلت كلبك ا١تعلم ( .

 ٭تـر الصيد بالكلب األسود البهيم .القوؿ الثاني : 
 : كبو قاؿ اٟتسن البصرم كالنخعي كقتادة كأٛتد كإسحاؽ  .قاؿ النوكم 

 أرجح . ألنو شيطاف ، كاألكؿ
 يشًتط ٟتل الصيد أف يرسل اآللة قاصدان للصيد . فيو دليل على أنو قولو ) إذا أرسلت ... (-ٔ

 ألف الكلب أك البازم آلة ، كالذبح ال ٭تصل ٔتجرد اآللة بل ال بد من االستعماؿ ، كذلك فيهما : باإلرساؿ مع القصد .
  التذكية .إذا اسًتسل الكلب بنفسو فقتل صيدان ، ٓب ٭تل لفقداف الشرط ، كىو اإلرساؿ ، ألف اإلرساؿ يقـو مقاـ 
 إذا اسًتسل الكلب بنفسو على صيد فزجره صاحبو كٝتى فزاد ُب عدكه كقتل ، فهل ٭تل ؟ 

 ٭تل .قيل : 
 كىو مذىب اٟتنفية كاٟتنابلة .

 ألف زجره أثٌر ُب عدكه فصار كما لو أرسلو .قالوا : 
 ال ٭تل .كقيل : 

 كىو مذىب الشافعي .
 فتغلب جانب ا١تنع . الجتماع االسًتساؿ ا١تانع كاإلغراء ا١تبيح ،

 األكؿ . كالراجح
 ٖترٙب صيد الكلب غَت ا١تعلم .-ٕ
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ٍيًن ، ًمنى اٍلقيبيًل كىالدُّبيًر   باب مىٍن لىٍم يػىرى اٍلويضيوءى ًإالَّ ًمنى اٍلمىٍخرىجى
 كىقػىٍوًؿ اللًَّو تػىعىالىى ) أىٍك جىاءى أىحىده ًمٍنكيٍم ًمنى اٍلغىاًئًط ( 

 كىقىاؿى عىطىاءه ًفيمىٍن يىٍخريجي ًمٍن ديبيرًًه الدُّكدي أىٍك ًمٍن ذىكىرًًه نىٍحوي اٍلقىٍملىًة ييًعيدي اٍلويضيوءى 
 كىقىاؿى جىاًبري ٍبني عىٍبًد اللًَّو ًإذىا ضىًحكى ًفى الصَّالىًة أىعىادى الصَّالىةى ، كىلىٍم ييًعًد اٍلويضيوءى 

 ٍن شىعىرًًه كىأىٍظفىارًًه أىٍك خىلىعى خيفٍَّيًو فىالى كيضيوءى عىلىٍيًو كىقىاؿى اٍلحىسىني ًإٍف أىخىذى مً 
 كىقىاؿى أىبيو ىيرىيٍػرىةى الى كيضيوءى ًإالَّ ًمٍن حىدىثو 

ـي فػى   كىييٍذكىري عىٍن جىاًبرو أىفَّ النًَّبيَّ   رىكىعى كىسىجىدى، كىمىضىى ًفي صىالىتًًو كىافى ًفي غىٍزكىًة ذىاًت الرّْقىاًع فػىريًمىى رىجيله ًبسىٍهمو ، فػىنػىزىفىوي الدَّ
 كىقىاؿى اٍلحىسىني مىا زىاؿى اٍلميٍسًلميوفى ييصىلُّوفى ًفي ًجرىاحىاتًًهٍم 

 كىقىاؿى طىاكيسه كىميحىمَّدي ٍبني عىًلى  كىعىطىاءه كىأىٍىلي اٍلًحجىاًز لىٍيسى ًفي الدَّـً كيضيوءه 
ـي ، كىلىٍم يػىتػىوىضٍَّأ  هىا الدَّ  كىعىصىرى اٍبني عيمىرى بػىثٍػرىةن فىخىرىجى ًمنػٍ

 كىبػىزىؽى اٍبني أىًبى أىٍكفىى دىمان فىمىضىى ًفي صىالىتًًو 
 كىقىاؿى اٍبني عيمىرى كىاٍلحىسىني ًفيمىٍن يىٍحتىًجمي لىٍيسى عىلىٍيًو ًإالَّ غىٍسلي مىحىاًجًمًو 

: قىاؿى النًَّبيُّ عىٍن أىًبى ىيرىيٍػرى  - ُٕٔ )الى يػىزىاؿي اٍلعىٍبدي ًفي صىالىةو مىا كىافى ًفي اٍلمىٍسًجًد يػىٍنتىًظري الصَّالىةى ، مىا لىٍم ييٍحًدٍث(  ةى قىاؿى
 فػىقىاؿى رىجيله أىٍعجىًميّّ مىا اٍلحىدىثي يىا أىبىا ىيرىيٍػرىةى قىاؿى الصٍَّوتي . يػىٍعًنى الضٍَّرطىةى ( .

 [ . ِّٔ :] ـ 
--------- 

كجاء عند أيب داكد قاؿ ) ال كضوء إال من صوت أك ريح ( ، فكأنو قاؿ : ال كضوء إال من  ) قىاؿى الصٍَّوتي . يػىٍعًنى الضٍَّرطىةى (
ضراط أك فساء ، كإ٪تا خصهما بالذكر دكف ما ىو أشد منهما لكوهنما ال ٮترج من ا١ترء غالبان ُب ا١تسجد غَت٫تا ، فالظاىر أف 

 ن اٟتدث ا٠تاص كىو ا١تعهود كقوعو غالبان ُب الصبلة .السؤاؿ كقع ع
 ( كىو دليل على أف خركج الريح ناقض من نواقض الوضوء ، كقد تقدمت األدلة . ُّٓاٟتديث تقدـ شرحو )  -ُ
 اٟتديث دليل على فضل اٞتلوس ُب ا١تسجد كانتظار الصبلة ، كسيأٌب مزيد بياف ٢تا إف شاء اهلل . -ِ
 التبكَت إٔب ا١تسجد . اٟتديث حث على -ّ

 « .الى يػىٍنصىًرٍؼ حىتَّى يىٍسمىعى صىٍوتان أىٍك يىًجدى رًيحان » قىاؿى  عىٍن عىبَّاًد ٍبًن تىًميمو عىٍن عىمًّْو عىًن النًَّبيّْ  - ُٕٕ
 [ .  ُّٔ] ـ / 

--------- 
 ناقض من نواقض الوضوء . –بصوت أك بغَت صوت  –( كىو دليل على أف خركج الريح  ُّٕ)  الحديث تقدـ شرحو -ُ

فىأىمىٍرتي اٍلًمٍقدىادى ٍبنى األىٍسوىًد فىسىأىلىوي فػىقىاؿى  عن عىًلى . قاؿ ) كيٍنتي رىجيالن مىذَّاءن ، فىاٍستىٍحيػىٍيتي أىٍف أىٍسأىؿى رىسيوؿى اللًَّو  – ُٖٕ
 ًفيًو اٍلويضيوءي ( .» 

 [ . ُّٔ] ـ : 
---------- 

 كفيو دليل على ا١تذم ناقض من نواقض الوضوء ، كىذا باالتفاؽ . (  ُِّاٟتديث تقدـ شرحو )  -ُ
قاؿ النوكم : ... أما ا١تذم : فهو ماء أبيض لزج ٮترج عند التفكَت ُب اٞتماع أك إرادتو كال ٬تد ٠تركجو منو شهوة كال دفعان كال 



 267 

 يعقبو فتور ، يكوف ذلك للرجل كا١ترأة كىو ُب النساء أكثر من الرجاؿ .
قدامة : قاؿ ابن ا١تنذر: أٚتع أىل العلم على أف خركج الغائط من الدبر كخركج البوؿ من ذكر الرجل كقيبل ا١ترأة  كقاؿ ابن

 كخركج ا١تذم كخركج الريح من الدبر أحداث ينقض كل كاحد منها الطهارة كيوجب الوضوء .
 كتقدـ أف ا١تذم إذا أصاب الثوب فإنو يكفي فيو النضح .

ٍذًم ًشدَّةن ، كىكيٍنتي أيٍكًثري ًمنى ااًلٍغتً كدليل ذلك ما ركاه 
ى
سىاًؿ ، أبو داكد ُب سننو : عىٍن سىٍهًل ٍبًن حينػىٍيفو ، قىاؿى ) كيٍنتي أىٍلقىى ًمنى ا١ت

 ًمٍنوي ؟ عىٍن ذىًلكى ، فػىقىاؿى : ًإ٪تَّىا ٬تيٍزًيكى ًمٍن ذىًلكى اٍلويضيوءي ، قػيٍلتي : يىا رىسيوؿى اهلًل ، فىكىٍيفى ٔتىا ييًصيبي ثػىٍويب  فىسىأىٍلتي رىسيوؿى اهلًل 
 ( ركاه الًتمذم كأبو داكد .قىاؿى : يىٍكًفيكى بًأىٍف تىٍأخيذى كىفِّا ًمٍن مىاءو ، فػىتػىٍنضىحى ًّٔىا ًمٍن ثػىٍوًبكى ، حىٍيثي تػىرىل أىنَّوي أىصىابىوي 

 قاؿ صاحب ٖتفة األحوذم : كاستدؿ بو على أف ا١تذم إذا أصاب الثوب يكفي نضحو كرٌش ا١تاء عليو كال ٬تب غسلو .
 كفيو أف ا١تذم يوجب الوضوء كال ٬تب الغسل . -ِ
 جواز االستبانة ُب الفتول .-ّ
 استحباب حسن العشرة مع األصهار .-ْ

قػيٍلتي أىرىأىٍيتى ًإذىا جىامىعى فػىلىٍم ييٍمًن قىاؿى عيٍثمىافي يػىتػىوىضَّأي كىمىا يػىتػىوىضَّأي  عن زىٍيدى ٍبنى خىاًلدو ) أىنَّوي سىأىؿى عيٍثمىافى ٍبنى عىفَّافى  -ُٕٗ
رى ، كىطىٍلحىةى ، كىأيبىىَّ ٍبنى  . فىسىأى  ًللصَّالىًة ، كىيػىٍغًسلي ذىكىرىهي . قىاؿى عيٍثمىافي سىًمٍعتيوي ًمٍن رىسيوًؿ اللًَّو  ٍلتي عىٍن ذىًلكى عىًليِّا ، كىالزُّبػىيػٍ

 فىأىمىريكهي ًبذىًلكى ( . كىٍعبو 
 [ .ّْٕ :] ـ 

، فػىقىاؿى النًَّبيُّ  عىٍن أىًبي سىًعيدو اٍلخيٍدًرمّْ أىفَّ رىسيوؿى اللًَّو  - َُٖ لىعىلَّنىا » أىٍرسىلى ًإلىى رىجيلو ًمنى األىٍنصىاًر فىجىاءى كىرىٍأسيوي يػىٍقطيري
ٍلنىاؾى   ًإذىا أيٍعًجٍلتى أىٍك قيًحٍطتى ، فػىعىلىٍيكى اٍلويضيوءي ( .»  فػىقىاؿى نػىعىٍم . فػىقىاؿى رىسيوؿي اللًَّو « . أىٍعجى

 [ . ّْٓ :] ـ 
---------- 

 اٞتهٍت .دى ٍبنى خىاًلدو  ( عن زىيٍ )
 ىػ .ّٓا٠تليفة الراشد ، استشهد عاـ ) أىنَّوي سىأىؿى عيٍثمىافى ٍبنى عىفَّافى ( 

 ( أم : ٓب ٮترج منٌيو .) ًإذىا جىامىعى فػىلىٍم ييٍمًن 
 خرب ٔتعٌت األمر ، أم : فليتوضأ .) قىاؿى عيٍثمىافي يػىتػىوىضَّأي ( 
 أم : كضوء شرعيان ال كضوءان لغويان .( ) كىمىا يػىتػىوىضَّأي ًللصَّالىًة 

 كُب ركاية ) مر على رجل من األنصار ( .أىٍرسىلى ًإلىى رىجيلو ًمنى األىٍنصىاًر (  ) أىفَّ رىسيوؿى اللًَّو 
 أم : ينزؿ منو ا١تاء قطرة قطرة من أثر الغسل .) فىجىاءى كىرىٍأسيوي يػىٍقطيري ( 

لعل ( ىنا إلفادة التحقيق ، بدليل الركاية األخرل ) أعجلنا الرجل ( كا١تعٌت : قد أعجلناؾ عن فراغ كلمة ) ) لىعىلَّنىا أىٍعجىٍلنىاؾى ( 
 حاجتك من اٞتماع .

معٌت اإلقحاط ىنا عدـ إنزاؿ ا١تٍت ، كىو استعارة من قحػوط ا١تطر كىو ا٨تباسو ، كقحوط األرض ) ًإذىا أيٍعًجٍلتى أىٍك قيًحٍطتى ( 
 ت .كىو عدـ إخراجها النبا

 أم : إ٪تا الواجب عليك الوضوء فقط كليس عليك غسل .) فػىعىلىٍيكى اٍلويضيوءي ( 
 ىذه األحاديث فيها أف من جامع كٓب ينزؿ فإف عليو الوضوء فقط ، كىذا اٟتكم منسوخ ُب قوؿ ٚتهور العلماء . -ُ
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 كاحتج من قاؿ بعدـ كجوب الغسل :
 ) إ٪تا ا١تاء من ا١تاء ( متفق عليو . ْتديث أيب سعيد . قاؿ : قاؿ -أ

 كبأحاديث الباب .-ب
عن الرجل يصيب من ا١ترأة ٍب ييكسل ؟ فقاؿ : يغسل ما  كْتديث أيب أيوب عن أيٌب بن كعب قاؿ ) سألت رسوؿ اهلل -ج

 أصابو من ا١ترأة ٍب يتوضأ كيصلي ( ركاه مسلم .
 جامع فقد كجب عليو الغسل كإف ٓب ينزؿ . كذىب ٚتاىَت العلماء إٔب أف ىذا اٟتكم منسوخ كأف من

 ) إذا جلس بُت شعػبها األربع فقد كجب الغسل كإف ٓب ينزؿ ( متفق عليو كىذا لفظ مسلم . ٟتديث أيب ىريرة . قاؿ : قاؿ 
الرجل  قاؿ النوكم : معٌت اٟتديث أف إ٬تاب الغسل ال يتوقف على نزكؿ ا١تٍت بل مىت غابت اٟتشفة ُب الفرج كجب الغسل على

 كا١ترأة ، كىذا ال خبلؼ فيو اليـو ، كقد كاف فيو خبلؼ لبعض الصحابة كمن بعدىم ٍب انعقػد اإلٚتاع على ما ذكرناه .
كقاؿ القسطبل٘ب : كقد أٚتعت األمة اآلف على كجوب الغسل باٞتماع كإف ٓب يكن معو إنزاؿ كىو مركم عن عائشة أـ ا١تؤمنُت، 

طاب، كابن عمر، كعلي بن أيب طالب، كابن مسعود، كابن عباس كا١تهاجرين، كبو قاؿ الشافعي كأيب بكر الصديق، كعمر بن ا٠ت
 كمالك كأبو حنيفة كأٛتد كأصحأّم كبعض أصحاب الظاىر كالنخعي كالثورم .

 كأما اٞتواب عن حديث ) إ٪تا ا١تاء من ا١تاء ( .
 إما  أف يكوف  منسوخ . -أ

 ناسخو اٟتديث السابق  ) إذا جلس بُت شعبها األربع ... ( .كىذا ا١تشهور عند أكثر العلماء ، ك 
 كإما أف ٭تمل على حالة االحتبلـ .-ب

 كىو قوؿ ابن عباس .
 ىػ [ .ُِّْ/  ُِ/  ٕ] ا٠تميس كقد بٌوب على ذلك النسائي ، كماؿ إليو اٟتافظ ابن حجر ، كرجحو الشيخ ابن باز رٛتو اهلل .

 باب الرجل يوضئ صاحبو
لىمَّا أىفىاضى ًمٍن عىرىفىةى عىدىؿى ًإلىى الشٍّْعًب ، فػىقىضىى حىاجىتىوي . قىاؿى أيسىامىةي ٍبني  أيسىامىةى ٍبًن زىٍيدو ) أىفَّ رىسيوؿى اللًَّو عىٍن  – ُُٖ

 اٍلميصىلَّى أىمىامىكى ( .» زىٍيدو فىجىعىٍلتي أىصيبُّ عىلىٍيًو كىيػىتػىوىضَّأي فػىقيٍلتي يىا رىسيوؿى اللًَّو أىتيصىلّْى فػىقىاؿى 
 [ . ِٕٕ ـ :]

---------- 
 كفيو دليل على جواز معاكنة ا١تتوضئ . ( ُّٗشرحو )  اٟتديث تقدـ

ُب سفر فقاؿ : يا مغَتة خذ اإلدىاكة  الذم بعد ىذا اٟتديث )  كنتي مع النيب  –كيدؿ لذلك أيضان : حديث ا١تغَتة بن شعبة 
... (  لىٍيًو ، كىىيوى يػىتػىوىضَّأي ، فػىغىسىلى كىٍجهىوي ، ... كىأىفَّ ميًغَتىةى جىعىلى يىصيبُّ اٍلمىاءى عى فأخذهتا ، فانطلق حىت توارل عٍت فقضى حاجتو 

 متفق عليو .
ذا اٟتديث دليل على جواز االستعانة ُب الوضوء ، كقد ثبت أيضان ُب حديث أسامة بن ىقاؿ النوكم عن حديث ا١تغَتة : كُب 

 ُب كضوئو حُت انصرؼ من عرفة ( . زيد  ) أنو صب على رسوؿ اهلل 
بوضوء فقاؿ :  ركل اٟتاكم ُب ا١تستدرؾ من حديث الربٌيع بنت ميعٌوذ أهنا قالت ) أتيت النيب قاؿ الحافظ في الفتح : 
 اسكيب ، فسكبت عليو ( .

 قاؿ اٟتافظ : كىذا أصرح ُب عدـ الكراىة من اٟتديثُت ا١تذكورين لكونو ُب اٟتضر ، كلكونو بصيغة الطلب 
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 اىة االستعانة بأحد لكنو قوؿ ضعيف .كقد ذىب بعض العلماء إٔب كر 
 . ) كقد جاء أحاديث ليست بثابتة النهي عن االستعانة . ) قاؿ النوكم 

 من ىذه األحاديث :
ال يكل طهوره إٔب أحد ، كال صدقتو اليت تصدؽ ّٔا ، يكوف ىو الذم يتوالىا  عن ابن عباس . قاؿ ) كاف رسوؿ اهلل -أ

 بنفسو ( ركاه ابن ماجو . ) حديث ضعيف ( .
يستقي ماء لوضوئو ، فبادرتو استقي لو فقاؿ : مو يا عمر ، فإ٘ب أكره أف يشركٍت ُب  كعن عمر . قاؿ ) رأيت رسوؿ اهلل -ب

 يث ضعيف ( .طهورم أحد ( ركاه أبو يعلى . ) حد
يكلهما إٔب أحد من أىلو ، كاف يناكؿ ا١تسكُت  كعن العباس بن عبد الرٛتن ا١تد٘ب . قاؿ ) خصلتاف ٓب يكن رسوؿ اهلل  -ج

 بيده ، كيضع الطهور من الليل كٮتمره ( ركاه ابن أيب شيبة . ) حديث ضعيف ( .
  : اكف على الرب كالتقول ؟١تاذا ال يكوف ىذا مشركعان ، ألنو من باب التعفإف قاؿ قائل 

] أنو كلما أراد أف يتوضأ طلب من ييعينو . اٞتواب : ألف ىذه عبادة ينبغي لئلنساف أف يباشرىا بنفسو ، كٓب يرٍد عن النيب 
 الشرح ا١تمتع [ . 

 . إذا ٓب ٯتكنو التطهر إال باالستعانة فهنا ٕتب االستعانة 
 ٖتصيل من يوضئو إما متربعان كإما بأجرة ا١تثل إذا كجدىا ، كىذا ال خبلؼ فيو .قاؿ النوكم : إذا ٓب يقدر على الوضوء لزمو 

ًفي سىفىرو ، كىأىنَّوي ذىىىبى ًلحىاجىةو لىوي ، كىأىفَّ ميًغيرىةى جىعىلى يىصيبُّ  عىًن اٍلميًغيرىًة ٍبًن شيٍعبىةى ) أىنَّوي كىافى مىعى رىسيوًؿ اللًَّو   - ُِٖ
ٍيًو كىمىسىحى ًبرىٍأًسًو كىمىسىحى عىلىى اٍلخيفٍَّيًن ( .اٍلمىاءى عىلىٍيًو ، كىىي   وى يػىتػىوىضَّأي ، فػىغىسىلى كىٍجهىوي كىيىدى

 [ . ِْٕ :] ـ 
-------- 

 ىػ .ٗا١تراد بالسفر ىنا : سفر غزكة تبوؾ ُب رجب عاـ  ًفي سىفىرو ( ) أىنَّوي كىافى مىعى رىسيوًؿ اللًَّو 
 ا١تتوضئ .اٟتديث دليل على جواز معاكنة  -ُ
 اٟتديث دليل على جواز ا١تسح على ا٠تفُت ، كستأٌب أدلة جوازه ُب مواضعها إف شاء اهلل . -ِ
 اٟتديث دليل على جواز ا١تسح على ا٠تفُت ُب السفر . -ّ

 كأما ا١تسح ُب حاؿ اٟتضر فجائز كىذا مذىب ٚتاىَت العلماء .
 فانتهى إٔب سباطة قـو فباؿ قائمان ، فتوضأ فمسح على خفيو (  ك٦تا يدؿ على جوازه حديث حذيفة قاؿ ) كنت مع النيب 

 جعل مسح ا٠تفُت ثبلثة أياـ كلياليهن للمسافر ، كيومان كليلة للمقيم ( ركاه مسلم . كٟتديث علي . ) أف النيب 
فؤلف كثر أحاديث ا١تسح إ٪تا ىي ُب السفر، كالصحيح  - كىي أيضنا ركاية عن مالك -قاؿ القرطيب: فأما من أنكر ا١تسح ُب اٟتضر 

من قولو كفعلو، كحديث السُّباطة ٦تا يدؿ عليو؛ حيث كانت السُّباطة خلف اٟتائط،  جواز ا١تسح فيو، إذ ىو ثابت عن النيب 
 ىػ[ .ُِّْ/ُِ/ٖ]اٞتمعة با١تدينة ... كذكر اٟتديث. بل قد ركم ُب ذلك اٟتديث عن حذيفة، قاؿ: كنت مع النيب 
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 باب ًقرىاءىًة اٍلقيٍرآًف بػىٍعدى اٍلحىدىًث كىغىٍيرًهً  - ّٔ
 كىقىاؿى مىٍنصيوره عىٍن ًإبٍػرىاًىيمى الى بىٍأسى بًاٍلًقرىاءىًة ًفي اٍلحىمَّاـً ، كىًبكىٍتًب الرّْسىالىًة عىلىى غىٍيًر كيضيوءو 

 ًإزىاره فىسىلٍّْم ، كىًإالَّ فىالى تيسىلٍّْم كىقىاؿى حىمَّاده عىٍن ًإبٍػرىاًىيمى ًإٍف كىافى عىلىٍيًهٍم 
لىةن ًعٍندى مىٍيميونىةى زىٍكًج النًَّبيّْ  – ُّٖ كىًىىى خىالىتيوي فىاٍضطىجىٍعتي ًفي عىٍرًض اٍلًوسىادىًة ،  عن عىٍبدى اللًَّو ٍبنى عىبَّاسو ) أىنَّوي بىاتى لىيػٍ

ـى رىسيوؿي اللًَّو كىأىٍىليوي ًفي طيوًلهى  كىاٍضطىجىعى رىسيوؿي اللًَّو  لىوي ًبقىًليلو أىٍك بػىٍعدىهي ًبقىًليلو ،  ا ، فػىنىا حىتَّى ًإذىا انٍػتىصىفى اللٍَّيلي ، أىٍك قػىبػٍ
قىظى رىسيوؿي اللًَّو  يػٍ ـى  فىجىلىسى يىٍمسىحي النػٍَّوـى عىٍن كىٍجًهًو بًيىًدًه ، ثيمَّ قػىرىأى اٍلعىٍشرى اآليىاًت اٍلخىوىاًتمى ًمٍن سيورىةً  اٍستػى آًؿ ًعٍمرىافى ، ثيمَّ قىا

ـى ييصىلّْى . قىاؿى اٍبني عىبَّاسو فػىقيٍمتي فىصى  هىا فىأىٍحسىنى كيضيوءىهي ، ثيمَّ قىا نػىٍعتي ًمٍثلى مىا صىنىعى ، ثيمَّ ذىىىٍبتي ًإلىى شىن  ميعىلَّقىةو ، فػىتػىوىضَّأى ًمنػٍ
هي اٍلييٍمنىى عىلى  ٍنًبًو ، فػىوىضىعى يىدى ٍيًن ، ثيمَّ رىٍكعىتػىٍيًن ، ثيمَّ ، فػىقيٍمتي ًإلىى جى ى رىٍأًسي ، كىأىخىذى بًأيذيًني اٍلييٍمنىى ، يػىٍفًتليهىا ، فىصىلَّى رىٍكعىتػى

ٍيًن ، ثيمَّ رىٍكعىتػىٍيًن ، ثيمَّ أىٍكتػىرى ، ثيمَّ اٍضطىجىعى ، حىتَّى أىتىا ٍيًن ، ثيمَّ رىٍكعىتػى ٍيًن ، ثيمَّ رىٍكعىتػى ٍيًن هي اٍلميؤىذّْفي ، فػىقى رىٍكعىتػى ـى ، فىصىلَّى رىٍكعىتػى ا
ٍيًن ، ثيمَّ خىرىجى فىصىلَّى الصٍُّبحى ( .  خىًفيفىتػى

 [ . ّٕٔ] ـ : 
---------- 
 خالة ابن عباس .) عٍندى مىٍيميونىةى ( 

كالوسادة : كىكذا نقلو عياض عن ركاية األكثرين ،  –بفتح العُت  –قاؿ النوكم : ىكذا ضبطناه عىرض ) ًفي عىٍرًض اٍلًوسىادىًة ( 
 . الوسادة ا١تعركفة اليت تكوف ٖتت الرؤكس

 قاؿ النوكم : فيو جواز القراءة للمحدث كىو إٚتاع ا١تسلمُت .) ثيمَّ قػىرىأى اٍلعىٍشرى اآليىاًت اٍلخىوىاًتمى ًمٍن سيورىًة آًؿ ًعٍمرىافى ( 
ٍيًن ، ثيمَّ رىٍكعىتػىٍيًن ، ثيمَّ رىٍكعىتػىٍيًن ، ثيمَّ  ٍيًن ... (  ) فىصىلَّى رىٍكعىتػى فصل بُت كل ركعتُت ، ككقع  قاؿ الفتح : ظاىره أنو رىٍكعىتػى

 التصريح بذلك عند ابن خزٯتة ) يسلم من كل ركعتُت ( .
أم : األصغر ، إذ لو كاف األكرب ١تا اقتصػر على الوضوء ٍب صلى بل كاف يغتسل . ) باب ًقرىاءىًة اٍلقيٍرآًف بػىٍعدى اٍلحىدىًث كىغىٍيرًًه ( 

 لفتح( .)ا
 (  كاٟتديث دليل على جواز قراءة القرآف ) غيبان ( للمحدث حدثان أصغر . ُُٕاٟتديث تقدـ شرحو ) -ُ

 قاؿ النوكم : أٚتع ا١تسلموف على جواز قراءة القرآف للمحدث اٟتدث األصغر ، كاألفضل أف يتوضأ ٢تا .
 كجهو بيديو ، ٍب قرأ العشر آيات ا٠تواًب من سورة فجعل ٯتسح النـو عن  ٟتديث الباب ) ... ٍب استيقظ رسوؿ اهلل -أ

 آؿ عمراف ... ( .
 قاؿ ابن عبد الرب : كفيو قراءة القرآف على غَت كضوء ، ألنو يناـ النـو الكثَت الذم ال ٮتتلف ُب مثلو .

 كقد بٌوب اإلماـ البخارم على اٟتديث : باب : قراءة القرآف بعد اٟتدث كغَته .
 ألصغر .قاؿ ابن حجر : أم ا

 كقاؿ النوكم : كفيو جواز القراءة للمحدث ، كىذا إٚتاع ا١تسلمُت ، كإ٪تا ٖتـر القراءة على اٞتنب كاٟتائض .
 ( ركاه مسلم . ييٍذكيري اىللَّوى عىلىى كيلّْ أىٍحيىانًوً  رىسيوؿي اىللًَّو  كىافكٟتديث عائشة ) -ب

ذكر اهلل تعأب بالتسبيح كالتهليل كالتكبَت كالتحميد كشبهها من األذكار، قاؿ النوكم ُب شرح مسلم: ىذا اٟتديث أصل ُب جواز 
 كىذا جائز بإٚتاع ا١تسلمُت ، كإ٪تا اختلف العلماء ُب جواز قراءة القرآف للجنب كاٟتائض .

دخل تبلكة كقاؿ الصنعا٘ب : كاٟتديث مقرر لؤلصل ، كىو ذكر اهلل على كل حاؿ من األحواؿ ، كىو ظاىر ُب عمـو الذكر ، فت
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يقرئنا القرآف ما ٓب يكن جنبان ( كأحاديث أيخر  إال قد خصصو أنو حديث علي ) كاف رسوؿ اهلل  –كلو كاف جنبان  –القرآف 
 ُب معناه ، ككذلك ىو ٥تصص ْتالة الغائط كالبوؿ كاٞتماع

 ا١تهجورة .اٟتديث دليل على استحباب قراءة ىذه اآليات عند القياـ من النـو ، كىذه من السنن  -ِ
اٟتديث دليل على جواز قوؿ ) سورة آؿ عمراف ( ، ) كسورة البقرة ( ك٨توىا ، ككرىو بعض ا١تتقدمُت ، كقاؿ : إ٪تا يقاؿ :  -ّ

السورة اليت يذكر فيها آؿ عمراف ، كاليت يذكر فيها البقرة ، كالصواب األكؿ ، كبو قاؿ عامة العلماء من السلف كا٠تلف ، 
 األحاديث الصحيحة كال لبس ُب ذلك . ) نوكم ( .كتظاىرت عليو 

 باب مىٍن لىٍم يػىتػىوىضٍَّأ ًإالَّ ًمنى اٍلغىٍشًي اٍلميٍثًقلً  - ّٕ
ـه  عن أىٍسمىاء بًٍنت أىًبى بىٍكرو أىنػَّهىا قىالىٍت ) أىتػىٍيتي عىاًئشىةى زىٍكجى النًَّبيّْ  – ُْٖ  ًحينى خىسىفىًت الشٍَّمسي ، فىًإذىا النَّاسي ًقيىا

فى اللًَّو . فػىقيٍلتي آيىةه فىأىشىارىٍت أىٍم ييصىلُّوفى ، كىًإذىا ًىيى قىائًمىةه تيصىلّْى فػىقيٍلتي مىا ًللنَّاًس فىأىشىارىٍت بًيىًدىىا نىٍحوى السَّمىاًء كىقىالىٍت سيٍبحىا
حىًمدى اللَّوى كىأىثٍػنىى عىلىٍيًو ،  اءن ، فػىلىمَّا اٍنصىرىؼى رىسيوؿي اللًَّو نػىعىٍم . فػىقيٍمتي حىتَّى تىجىالًَّني اٍلغىٍشيي ، كىجىعىٍلتي أىصيبُّ فػىٍوؽى رىٍأًسي مى 

بيوًر ًإلىىَّ أىنَّكيٍم تػيٍفتػىنيوفى ًفي اٍلقي مىا ًمٍن شىٍيءو كيٍنتي لىٍم أىرىهي ًإالَّ قىٍد رىأىيٍػتيوي ًفي مىقىاًمي ىىذىا حىتَّى اٍلجىنًَّة كىالنَّاًر ، كىلىقىٍد أيكًحىى » ثيمَّ قىاؿى 
نىًة الدَّجَّاًؿ  ا الرَّجيًل فىأىمَّا اٍلميٍؤًمني  -الى أىٍدًرم أىمَّ ذىًلكى قىالىٍت أىٍسمىاءي  -ًمٍثلى أىٍك قىرًيبان ًمٍن ًفتػٍ يػيٍؤتىى أىحىديكيٍم فػىيػيقىاؿي مىا ًعٍلميكى ًبهىذى

نىا كىآمىنَّا فػىيػىقيوؿي ىي  -أىًك اٍلميوًقني الى أىٍدًرم أىمَّ ذىًلكى قىالىٍت أىٍسمىاءي  - بػٍ يػّْنىاًت كىاٍلهيدىل ، فىأىجى وى ميحىمَّده رىسيوؿي اللًَّو ، جىاءىنىا بًاٍلبػى
 -مىاءي أىًك اٍلميٍرتىابي الى أىٍدًرم أىمَّ ذىًلكى قىالىٍت أىسٍ  -كىاتػَّبػىٍعنىا ، فػىيػيقىاؿي نىٍم صىاًلحان ، فػىقىٍد عىًلٍمنىا ًإٍف كيٍنتى لىميٍؤًمنان ، كىأىمَّا اٍلمينىاًفقي 

ٍيئان فػىقيٍلتيوي ( .  فػىيػىقيوؿي الى أىٍدًرل ، سىًمٍعتي النَّاسى يػىقيوليوفى شى
 [ . َٓٗ :] ـ 

----------- 
( كىو دليل على أف الغشي ا٠تفيف ال ينقض الوضوء ، فأٝتاء كانت تتؤب صب ا١تاء عليها ، ٖٔاٟتديث تقدـ شرحو )-ُ

 ال ينقض الوضوء .كىذا يدؿ على أف حواسها كانت مدركة ، كذلك 
 كأما اإلغماء الكامل فهو ناقض للوضوء باإلٚتاع :

قاؿ ابن قدامة : فأما غَت النـو ، كىو اٞتنوف كاإلغماء كالسكر كما أشبهو من األدكية ا١تزيلة للعقل ، فينقض الوضوء يسَته ككثَته 
 إٚتاعان .

 ء .كقاؿ النوكم : أٚتعت األمة على انتقاض الوضوء باٞتنوف كاإلغما
 كسيئل الشيخ ابن عثيمُت : ىل ينتقض الوضوء باإلغماء ؟

فأجاب : نعم ، ينتقض الوضوء باإلغماء ، ألف اإلغماء أشدُّ من النـو ، كالنـو يىنقض الوضوء إذا كاف مستغرقان ، ْتيث ال يدرم 
ىذا النـو ال ينقض الوضوء ، سواء من النائم لو خرج منو شيء ، أٌما النـو اليسَت الذم لو أحدث النائم ألحسُّ بنفسو ، فإف 

ميضطجع أك قاعد متكئ أك قاعد غَت متكئ ، أك أم حاؿ من األحواؿ ، ما داـ لو أحدث أحسَّ بنفسو ، فإنو نومو ال ينقض 
 الوضوء ، فاإلغماء أشد من النـو فإذا أيغمي على اإلنساف ، فإنو ٬تب عليو الوضوء .
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 وً باب مىٍسًح الرٍَّأًس كيلّْ  - ّٖ
 ًلقىٍوًؿ اللًَّو تػىعىالىى ) كىاٍمسىحيوا ًبريءيكًسكيٍم (

ٍنزًلىًة الرَّجيًل تىٍمسىحي عىلىى رىٍأًسهىا . كىسيًئلى مىاًلكه أىييٍجًزئي أىٍف يىمٍ  سىحى بػىٍعضى الرٍَّأًس فىاٍحتىجَّ ًبحىًديًث كىقىاؿى اٍبني اٍلميسىيًَّب اٍلمىٍرأىةي ًبمى
 عىٍبًد اللًَّو ٍبًن زىٍيدو 

أىتىٍستىًطيعي  -كىىيوى جىدُّ عىٍمًرك ٍبًن يىٍحيىى  -) أىفَّ رىجيالن قىاؿى ًلعىٍبًد اللًَّو ٍبًن زىٍيدو  عىٍن عىٍمًرك ٍبًن يىٍحيىى اٍلمىازًًنيّْ عىٍن أىبًيوً   - ُٖٓ
ٍيًو فػىغىسى  أىٍف تيرًيىًني كىٍيفى كىافى رىسيوؿي اللًَّو  لى يىدىهي مىرَّتػىٍيًن ، يػىتػىوىضَّأي فػىقىاؿى عىٍبدي اللًَّو ٍبني زىٍيدو نػىعىٍم . فىدىعىا ًبمىاءو ، فىأىفٍػرىغى عىلىى يىدى

ٍيًو مىرَّتػىٍيًن مىرَّتػىٍيًن ًإلىى  ٍنثػىرى ثىالىثان ، ثيمَّ غىسىلى كىٍجهىوي ثىالىثان ، ثيمَّ غىسىلى يىدى ٍيًو ، ثيمَّ مىٍضمىضى كىاٍستػى اٍلًمٍرفػىقىٍيًن ، ثيمَّ مىسىحى رىٍأسىوى بًيىدى
أى ًبميقىدَّـً رىأٍ  ، بىدى أى ًمٍنوي، ثيمَّ غىسىلى رًٍجلىٍيًو (فىأىقٍػبىلى ًبًهمىا كىأىٍدبػىرى  .ًسًو، حىتَّى ذىىىبى ًبًهمىا ًإلىى قػىفىاهي، ثيمَّ رىدَّىيمىا ًإلىى اٍلمىكىاًف الًَّذم بىدى

 [ . ِّٓ :] ـ 
---------- 

 . ىو عمرك بن أيب حسن كما ٝتاه ا١تصنف ُب اٟتديث الذم بعد ىذا) أىفَّ رىجيالن (  
 ( األنصارم ، صحايب جليل . ٍبًن زىٍيدو ) قىاؿى ًلعىٍبًد اللًَّو 
 كُب الركاية األخرل ) فدعاء بتور من ماء ( كالتور قاؿ الداكدم : قدح .) فىدىعىا ًبمىاءو ( 

 اٟتديث دليل على كجوب مسح الرأس ُب الوضوء ، كىذا إٚتاع ، كاختلف العلماء ُب القدر آّزئ من ذلك : -ُ
 الرأس .٬تزئ مسح بعض القوؿ األكؿ : 

 كىذا مذىب الشافعي ، كأصحاب الرأم .
 الباء للتبعيض .قالوا : لقولو تعأب ) كامسحوا برؤكسكم (   -أ

 ركاه مسلم مسح بناصيتو كعلى العمامة ( .  كٟتديث ا١تغَتة بن شعبة : ) أف النيب -ب
يم الرأس ، إذ لو كجب مسح ٚتيع الرأس ١تا مسح على ناصيتو ، ىذا دليل على أنو ال ٬تب تعم كجو الداللة : فكوف النيب 

 اكتفى بالعمامة عن الباقي .
يتوضأ كعليو عمامة قطرية ، فأدخل يده من ٖتت العمامة فمسح مقدـ رأسو كٓب  كٟتديث أنس قاؿ ) رأيت رسوؿ اهلل  -ج

 ينقض العمامة ( ركاه أبو داكد .
 ٦تا يدؿ على جواز االقتصار على بعض الرأس ُب ا١تسح .كجو الداللة : أنو نص صريح ُب اقتصاره على مقدـ رأسو 

 ٬تب استيعاب ٚتيع الرأس .القوؿ الثاني : 
 كىذا مذىب مالك أٛتد .

أى ًمٍنو(... ٟتديث الباب ) -أ أى ٔتيقىدَّـً رىٍأًسًو، حىىتَّ ذىىىبى ًًّٔمىا ًإٔبى قػىفىاهي، ٍبيَّ رىد٫َّتيىا ًإٔبى اىٍلمىكىاًف اىلًَّذم بىدى  . بىدى
ُب صفة كضوئو فيو بياف ١تا أنزؿ إلينا ُب كتاب ربنا من قولو تعأب )كامسحوا برؤكسكم( فهو دليل  كجو الداللة: أف فعل النيب 

 على كجوب مسح ٚتيع الرأس .
 ، كٓب ينقل عنو أنو اقتصر على بعض الرأس . أف ىذا ىو الذم ثبت عن النيب  -ب

 اقتصر على مسح بعض الرأس .  قاؿ ابن تيمية : ٓب ينقل عن أحد أنو
 قاؿ ابن القيم : ٓب يصح عنو حديث كاحد أنو اقتصر على مسح بعض الرأس البتة .

 كألف اهلل سبحانو كتعأب ذكر مسػح الرأس ، كمسمى الرأس حقيقة ىو ٚتيع الرأس ، فيقتضي كجوب مسح ٚتيع الرأس . -ج
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 الصحيح . كىذا القوؿ ىو
  اٞتواب عن أدلة القوؿ الثا٘ب ) يكفي مسح بعضو ( ؟ 

 فليست الباء للتبعيض كإ٪تا ىي لئللصاؽ . : أما اآلية
: فنقوؿ أنو كرد مع العمامة ، فبل يتم االستدالؿ بو ، ألف ا١تسح على بعض الرأس مع العمامة أك على العمامة  كأما الحديث

 ىو مذىب أىل اٟتديث .
 ز أف يغسل بعض األعضاء مرة كبعضها مرتُت كبعضها ثبلثان .على جوااٟتديث دليل -ِ

ٍيًو فػىغىسىلى يىدىهي مىرَّتػىٍُتً ، ٍبيَّ مىٍضمىضى كىاٍستػىٍنثػىرى ثىبلىثان ، ٍبيَّ غىسىلى كىٍجهىوي ثىبلىثان ففي الباب ) ...  ٍيًو مىرَّتػىٍُتً فىأىفٍػرىغى عىلىى يىدى  ، ٍبيَّ غىسىلى يىدى
 ... ( ركاه البخارم . ٍرفػىقىٍُتً مىرَّتػىٍُتً ًإٔبى اٍلمً 

 قاؿ النوكم : فيو داللة على جواز ٥تالفة األعضاء ، كغسل بعضها ثبلثان كبعضها مرتُت كبعضها مرة .
كقد كرًه بعض العلماء أف ٮتالف بُت األعضاء ُب العدد ، فإذا غسلت الوجو مرة، فبل تغسل اليدين  قاؿ الشيخ ابن عثيمين :

خالف فغسل الوجو ثبلثان ، كاليدين مرتُت ، كاألفضل أف يأٌب  صواب أنو ال يكره ، فإنو ثبت أف الرسوؿ مرتُت كىكذا ، كال
 ّٔذا مرة ، كّٔذا مرة . 

اٟتديث دليل على أف ا١تشركع ُب مسح الرأس : أف يبدأ ٔتقدـ رأسو ، فيذىب بيديو إٔب قفاه ٍب يرد٫تا إٔب ا١تكاف الذم بدأ  -ّ
 منو .

أى ًمٍنوي ٟتديث الباب  أى ٔتيقىدَّـً رىٍأًسًو ، حىىتَّ ذىىىبى ًًّٔمىا ًإٔبى قػىفىاهي ، ٍبيَّ رىد٫َّتيىا ًإٔبى اٍلمىكىاًف الًَّذم بىدى  ( . ) بىدى
 ما اٞتواب عن ركاية )فىأىقٍػبىلى ًًّٔمىا كىأىٍدبػىرى ( فإف ظاىر ىذه الركاية أنو بدأ ٔتؤخر رأسو ؟فإف قيل : 

 من كجوه :الجواب عن ىذه الركاية 
 أف ) الواك ( ال تقتضي الًتتيب ، كيكوف التقدير ) أدبر كأقبل ( . أكالن :

 كيؤيد ذلك ما كرد عند البخارم من طريق سليماف بن ببلؿ بلفظ ) فمسح رأسو ، فأدبر بو كأقبل ( .
              وف من تسميتو الفعل بابتدائو .٭تمل قولو ) أقبل ( على البداءة بالفعل ، كقولو  ) أدبر ( البداءة بالدبر ، فيكثانيان : 

 .] نيل األكطار [ 
 : أك ٭تمل على بياف اٞتواز . ثالثان 
 استيعاب جهيت الرأس با١تسح .:  كاٟتكمة من مسح الرأس على ىذه اٞتهة 

حق النساء ككذا ألف األصل ُب األحكاـ الشرعية : أف ما ثبت ُب حق الرجاؿ ثبت ُب ؟  كا١ترأة كالرجل ُب صفة مسح الرأس
 العكس إال بدليل ٮتصص .

 ، كقد تقدمت ا١تسألة . اٟتديث دليل على غسل ا١ترفق مع اليد لقولو ) إٔب ا١ترفقُت ( ، كىذا مذىب األئمة األربعة -ْ
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 باب غسل الرجلين إلى الكعبين -ّٗ
فىدىعىا بًتػىٍورو ًمٍن مىاءو ،  عىٍن عىٍمروك عىٍن أىبًيًو ) شىًهٍدتي عىٍمرىك ٍبنى أىًبى حىسىنو سىأىؿى عىٍبدى اللًَّو ٍبنى زىٍيدو عىٍن كيضيوًء النًَّبيّْ  - ُٖٔ

ٍيوً  فػىتػىوىضَّأى لىهيٍم كيضيوءى النًَّبيّْ  ثىالىثان ، ثيمَّ أىٍدخىلى يىدىهي ًفي التػٍَّوًر ، فىمىٍضمىضى كىاٍستػىٍنشىقى  فىأىٍكفىأى عىلىى يىًدًه ًمنى التػٍَّوًر ، فػىغىسىلى يىدى
ٍيًو  ٍنثػىرى ثىالىثى غىرىفىاتو ، ثيمَّ أىٍدخىلى يىدىهي فػىغىسىلى كىٍجهىوي ثىالىثان ، ثيمَّ أىٍدخىلى يىدىهي فػىغىسىلى يىدى مىرَّتػىٍيًن ًإلىى اٍلًمٍرفػىقىٍيًن مىرَّتػىٍيًن ، ثيمَّ كىاٍستػى

ٍعبػىيٍ أى   ًن ( .ٍدخىلى يىدىهي فىمىسىحى رىٍأسىوي ، فىأىقٍػبىلى ًبًهمىا كىأىٍدبػىرى مىرَّةن كىاًحدىةن ، ثيمَّ غىسىلى رًٍجلىٍيًو ًإلىى اٍلكى
 [ . ِّٓ  :] ـ 

---------- 
و الطست ، كقيل : يشبو التور قاؿ الداكدم : قدح ، كقاؿ اٞتوىرم : إناء يشرب منو ، كقيل : ى) فىدىعىا بًتػىٍورو ًمٍن مىاءو ( 

 الطست .
 . أم : ألجلهم) فػىتػىوىضَّأى لىهيٍم ( 

 ( كىو دليل على أنو ٬تب غسل الرجلُت إٔب الكعبُت . ُٖٓاٟتديث تقدـ شرحو ) -ُ
 اٟتديث دليل على جواز اٗتاذ ٚتيع األكا٘ب كاستعما٢تا .-ِ

، يباح اٗتاذىا كاستعما٢تا ، كيستثٌت من ذلك آنية فجميع األكا٘ب من خشب ، أك جلود ، أك صيفر ، أك حديد ، أك خزؼ 
 الذىب كالفضة لوركد النص ُب ذلك ، كستأٌب ا١تسألة إف شاء اهلل .

 باب اٍسًتٍعمىاًؿ فىٍضًل كىضيوًء النَّاسً  -َْ
 كىأىمىرى جىرًيري ٍبني عىٍبًد اللًَّو أىٍىلىوي أىٍف يػىتػىوىضَّئيوا ًبفىٍضًل ًسوىاًكوً 

نىا رىسيوؿي اللًَّو  – ُٕٖ فىة قاؿ ) خىرىجى عىلىيػٍ يػٍ بًاٍلهىاًجرىًة ، فىأيًتىى ًبوىضيوءو فػىتػىوىضَّأى ، فىجىعىلى النَّاسي يىٍأخيذيكفى ًمٍن  عن  أىبىي جيحى
ٍيًن كىاٍلعىٍصرى رىٍكعى  فىٍضًل كىضيوئًًو فػىيىتىمىسَّحيوفى ًبًو ، فىصىلَّى النًَّبيُّ  ٍيًو عىنػىزىةه ( .الظٍُّهرى رىٍكعىتػى ٍيًن ، كىبػىٍينى يىدى  تػى

 [ . َّٓ] ـ / 
--------- 

( ىذا ركاه الدارقطٍت ، كُب بعض طرقو ) كاف جرير يستاؾ كيغمس ) كىأىمىرى جىرًيري ٍبني عىٍبًد اللًَّو أىٍىلىوي أىٍف يػىتػىوىضَّئيوا ًبفىٍضًل ًسوىاًكًو 
 ال يرل بو بأسان ( . رأس سواكو ُب ا١تاء ٍب يقوؿ ألىلو : توضؤكا بفضلو

نىا رىسيوؿي اللًَّو   كُب ركاية أف خركجو كاف من قبة ٛتراء من أدـ باألبطح ٔتكة .(  ) خىرىجى عىلىيػٍ
 .أم : ُب كسط النهار عند شدة اٟتر ُب سفر  ) بًاٍلهىاًجرىًة (

 بفتح الواك أم ٔتاء يتوضأ بو . ) فىأيًتىى ًبوىضيوءو (
 تربكنا بو لكونو مٌس جسده الشريف . ) فػىيىتىمىسَّحيوفى ًبًو (

ٍيًو عىنػىزىةه (    عصا أقصر من الرمح ، كقيل : اٟتربة الصغَتة . العىنػىزىة :) كىبػىٍينى يىدى
 اٟتديث دليل على طهارة ا١تاء ا١تستعمل . -ُ
 للعنزىة ؟ اختلف العلماء ُب اٟتكمة من استصحاب النيب  --ِ

 : ليستًت ّٔا عند اٟتاجة . فقيل
 : يركزىا لتكوف إشارة إٔب منع من يرـك ا١تركر بقربو . كقيل
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 : كاف ٭تملها ألنو كاف إذا استنجى توضأ ، كإذا توضأ صلى . كقيل
  . كرجحو النوكم .  الصحيح كىذا ىو

 ، كتقدمت مباحثو . جواز التربؾ بآثار النيب  -ّ
 مشركعية قصر الصبلة ُب السفر . -ْ

ٍيًو كىكىٍجهىوي ًفيًو ، كىمىجَّ ًفيًو ثيمَّ قىاؿى لىهيمىا اٍشرىبىا ًمٍنوي ،  ى ) دىعىا النًَّبيُّ كىقىاؿى أىبيو ميوسى  - ُٖٖ ًبقىدىحو ًفيًو مىاءه ، فػىغىسىلى يىدى
 كىأىٍفرًغىا عىلىى كيجيوًىكيمىا كىنيحيورًكيمىا ( .

 مطوالن [ . ٕٗ ِْ] ـ / 
-------------------- 

 ىو األشعرم .) كىقىاؿى أىبيو ميوسىى  ( 
ُب ا١تغازم مطوالن بلفظ  -رٛتو اهلل  -ىذا اٟتديث أخرجو ا١تؤلف ) قىاؿى لىهيمىا اٍشرىبىا ًمٍنوي ، كىأىٍفرًغىا عىلىى كيجيوًىكيمىا كىنيحيورًكيمىا ( 

ةى كىاٍلمىًدينىًة كىمىعىوي ًببلىؿه ، اٟتديث ... ٍبيَّ دىعىا ًبقىدىحو ًفيًو كىٍىوى نىازًؿه بًاٍٞتًٍعرىانىًة بػىٍُتى مىكَّ  ) قىاؿى كيٍنتي ًعٍندى النَّيبّْ  : عىٍن أىىًب ميوسىى 
ٍيًو كىكىٍجهىوي ًفيًو ، كىمىجَّ ًفيًو ، ٍبيَّ قىاؿى  اٍشرىبىا ًمٍنوي ، كىأىٍفرًغىا عىلىى كيجيوًىكيمىا كى٨تييورًكيمىا ، كىأىٍبًشرىا ( فعرؼ منو تفسَت » مىاءه فػىغىسىلى يىدى

 قولو ) اشربا ( ك٫تا أبو موسى كببلؿ .ا١تبهمُت ُب 
 . اٟتديث دليل على جواز التربؾ بآثار النيب  -ُ
 كقد تقدمت ا١تسألة . أنو ال ٬توز التربؾ بالصاٟتُت ، ألف الصحابة ٓب يفعلوا ذلك مع غَت النيب  -ِ

 ًفي كىٍجًهًو كىٍىوى غيالىـه ًمٍن بًٍئرًًىٍم .  م مىجَّ رىسيوؿي اللًَّو كعىًن اٍبًن ًشهىابو قىاؿى مىٍحميودي ٍبني الرَّبًيًع قىاؿى كىىيوى الَّذً  - ُٖٗ
هيمىا صىاًحبىوي ) كىًإذىا تػىوىضَّأى النًَّبيُّ   كىاديكا يػىٍقتىًتليوفى عىلىى كىضيوئًًو ( .   كىقىاؿى عيٍركىةي عىًن اٍلًمٍسوىًر كىغىٍيرًًه ييصىدّْؽي كيلُّ كىاًحدو ًمنػٍ

فػىقىالىٍت يىا رىسيوؿى اللًَّو ، ًإفَّ اٍبنى أيٍخًتي كىًجعه . فىمىسىحى  ٍبنى يىزًيدى قاؿ ) ذىىىبىٍت ًبي خىالىًتي ًإلىى النًَّبيّْ  عن السَّاًئبى  - َُٗ
ًتفىٍيًو ًمٍثًل زًرّْ رىٍأًسي كىدىعىا ًلي بًاٍلبػىرىكىًة ، ثيمَّ تػىوىضَّأى فىشىرًٍبتي ًمٍن كىضيوئًًو ، ثيمَّ قيٍمتي خىٍلفى ظىٍهرًًه ، فػىنىظىٍرتي إً  ًة بػىٍينى كى لىى خىاتىًم النُّبػيوَّ

 اٍلحىجىلىًة ( .
 [ . َٕٖٔ :] ـ 

---------- 
 ىو ابن الزبَت .) كىقىاؿى عيٍركىةي ( 

 ىو ابن ٥ترمة .) عىًن اٍلًمٍسوىًر ( 
حكي ذلك عنهم عركة بن مسعود الثقفي ١تا رجع إٔب قريش ليعلمهم كىاديكا يػىٍقتىًتليوفى عىلىى كىضيوئًًو (   ) كىًإذىا تػىوىضَّأى النًَّبيُّ 

 . ، كٯتكن أطلق القتاؿ مبالغة شدة تعظيم الصحابة للنيب 
قاؿ النوكم : قاؿ بعضهم ا١تراد باٟتجلة كاحدة اٟتجاؿ كىي بيت كالقبة ٢تا أزرار كبار كعرل ىذا ىو  ) ًمٍثًل زًرّْ اٍلحىجىلىًة ( 

قالو اٞتمهور ، كقاؿ بعضهم ا١تراد باٟتجلة الطائر ا١تعركؼ كزرىا بيضتها كأشار إليو الًتمذم كأنكره عليو  الصواب ا١تشهور الذم
 العلماء .

 ىذه األحاديث دليل على طهارة ا١تاء ا١تستعمل . -ُ
 الرد على من قاؿ بنجاسة ا١تاء ا١تستعمل . -ِ
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 باب من مضمض كاستنشق من غىرفة كاحدة -ُْ
ٍيًو فػىغىسىلىهيمىا ، ثيمَّ غىسىلى أىٍك مىٍضمىضى ، كىاٍستػىنٍ عىٍن عىبٍ  - ُُٗ شىقى ًمٍن كىفَّةو ًد اللًَّو ٍبًن زىٍيدو ) أىنَّوي أىفٍػرىغى ًمنى اإًلنىاًء عىلىى يىدى

ٍيًو ًإلىى اٍلًمٍرفػىقىٍيًن مىرَّتػىٍيًن مىرَّتػىٍيًن ، كىمىسى  حى ًبرىٍأًسًو مىا أىقٍػبىلى كىمىا أىٍدبػىرى ، كىغىسىلى رًٍجلىٍيًو ًإلىى كىاًحدىةو ، فػىفىعىلى ذىًلكى ثىالىثان ، فػىغىسىلى يىدى
ٍيًن ، ثيمَّ قىاؿى ىىكىذىا كيضيوءي رىسيوًؿ اللًَّو  ٍعبػى  ( .  اٍلكى

 [ . ِّٓ] ـ / 
------------ 

 ( كىو دليل على استحباب اٞتمػع بُت ا١تضمضمة كاالستنشاؽ ُب الوضوء . ُٖٓاٟتديث تقدـ شرحو )  -ُ
قاؿ النوكم : ُب اٟتديث داللة كاضحة على ا١تذىب الصحيح ا١تختار : أف السنة ُب ا١تضمضة كاالستنشاؽ أف يكوف بثبلث 

 غرفات يتمضمض كيستنشق من كل كاحدة منها .
 : استدؿ بو على استحباب اٞتمع بُت ا١تضمضة كاالستنشاؽ من كل غرفة . كقاؿ الحافظ ابن حجر

 ء الفصل بُت ا١تضمضة كاالستنشاؽ ُب حديث صحيح البتة .: كٓب ٬تي قاؿ ابن القيم
 كما اختاره النوكم : أف يأخذ غرفة كيتمضمض منها ٍب يستنشق ، ٍب يأخذ غرفة ثانية يفعل ّٔا كذلك ، ٍب   كصفة الجمع

 ثالثة كذلك .
ل بُت ا١تضمضة كاالستنشاؽ يتمضمض كيستنشق تارة بغرفة كتارة بغرفتُت كتارة بثبلث ، ككاف يص قاؿ ابن القيم : ككاف 

 فيأخذ نصف الغرفة لفمو كنصفها ألنفو .
 الفصل ، كىذا مذىب اٟتنفية .كذىب بعض العلماء إلى السنة 

ًه قىاؿى ) رىأىٍيتي رىسيوؿى اىللًَّو كاستدلوا ْتديث  ، عىٍن أىبًيًو، عىٍن جىدّْ ٍسًتٍنشىاًؽ ( أىٍخرىجىوي يػىٍفًصلي بػىٍُتى اىٍلمىٍضمىضىًة كىااًل  طىٍلحىةى ٍبًن ميصىرّْؼو
  أىبيو دىاكيدى بًًإٍسنىاًد ضىًعيف

فهو يدؿ على استحباب الفصل بُت ا١تضمضة كاالستنشاؽ ، كذلك بأف يأخذ لكل كاحد ماءن جديدان ، ليكوف أبلغ ُب اإلسباغ 
 كاإلنقاء .

 لكن حديث طلحة بن ميصىرّْؼ حديث ضعيف كفيو عدة علل .
 منها : أف ُب إسناده ليث بن أيب سليم ، قاؿ اٟتافظ : ضعيف . 

 كفيو مصرؼ كالد طلحة ٣تهوؿ .
 باب مسح الرأس مرة -ِْ

) فىدىعىا  النًَّبيّْ عن عىٍمريك ٍبني يىٍحيىى عىٍن أىبًيًو قىاؿى شىًهٍدتي عىٍمرىك ٍبنى أىًبى حىسىنو سىأىؿى عىٍبدى اللًَّو ٍبنى زىٍيدو عىٍن كيضيوًء  – ُِٗ
ٍيًو فػىغىسىلىهيمىا ثىالىثان ، ثيمَّ أىٍدخىلى يىدىهي ًفي اإًلنىا ٍنثػىرى بًتػىٍورو ًمٍن مىاءو ، فػىتػىوىضَّأى لىهيٍم ، فىكىفىأى عىلىى يىدى ًء ، فىمىٍضمىضى كىاٍستػىٍنشىقى ، كىاٍستػى

ٍيًو ًإلىى ثىالىثان بًثىالىًث غىرىفىاتو ًمٍن مىاءو ، ثيمَّ أىٍدخىلى يىدىهي ًفي اإًلنى  اًء ، فػىغىسىلى كىٍجهىوي ثىالىثان ، ثيمَّ أىٍدخىلى يىدىهي ًفى اإًلنىاًء ، فػىغىسىلى يىدى
ٍيًو كىأى  دىهي ًفي اإًلنىاًء فػىغىسىلى ٍدبػىرى ًبًهمىا ، ثيمَّ أىٍدخىلى يى اٍلًمٍرفػىقىٍيًن مىرَّتػىٍيًن مىرَّتػىٍيًن ، ثيمَّ أىٍدخىلى يىدىهي ًفي اإًلنىاًء ، فىمىسىحى ًبرىٍأًسًو فىأىقٍػبىلى بًيىدى

 رًٍجلىٍيًو . كىحىدَّثػىنىا ميوسىى قىاؿى حىدَّثػىنىا كيىىٍيبه قىاؿى مىسىحى رىٍأسىوي مىرَّةن ( .
 [ . ِّٓ :] ـ 

---------- 
 اٟتديث دليل على أف السنة ُب مسح الرأس أف يكوف مرة كاحدة . -ُ
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 كقد اختلف العلماء ُب ذلك على قولُت :
 يستحب التثليث . : القوؿ األكؿ

 كىذا مذىب الشافعي . 
 ركاه مسلم توضأ ثبلثان ثبلثان ( .  ٟتديث عثماف : ) أف النيب -أ

 مسح برأسو ثبلثان ( .  كٟتديث عثماف عند أيب داكد  ) أف النيب  -ب
 ال يستحب التثليث . : القوؿ الثاني

 كىذا مذىب اٞتمهور . 
 ) كمسح برأسو كاحدة ( ركاه أبو داكد . - ُب صفة كضوء النيب  –ٟتديث علي -أ

 ) ٍب أدخل يده فمسح رأسو فأقبل ّٔما كأدبر مرة كاحدة (  –ُب الركاية السابقة  –كٟتديث الباب -ب
ككذلك حديث عثماف السابق كغَته من األحاديث الصحيحة ، فإنو ٓب ييذكر ّٔا التثليث ُب مسح الرأس كما ذكر ُب غَته -ج

 من األعضاء .
فغسل كجهو ثبلثان ، كغسل يديو  عن الوضوء ، فتوضأ النيب  كٟتديث عبد اهلل بن عمرك : ) أف أعرابيان سأؿ النيب  -د

كقد جاء عند ،  ركاه أبو داكدثبلثان ، كمسح برأسو ، كغسل رجليو ثبلثان ، ٍب قاؿ : ىذا الوضوء فمن زاد فقد تعدل كظلم ( . 
 ريح بأنو مسح رأسو مرة كاحدة .سعيد بن منصور ُب ىذا اٟتديث التص

 فالرسوؿ توضأ أماـ األعرايب ّٔذه الكيفية ، فدؿ أف الرأس خارج عن بقية األعضاء بالعدد .
 ك_ كألف الرأس مبٍت على التخفيف ، فبل يقاس على الغسل ا١تراد منو ا١تبالغة ُب اإلسباغ .

االعتبار حىت يلـز التمسك ّٔا ، ١تا فيها من الزيادة ، فالوقوؼ  قاؿ الشوكا٘ب : اإلنصاؼ أف أحاديث الثبلث ٓب تبلغ إٔب درجة
على ما صح من األحاديث الثابتة ُب الصحيحُت كغَت٫تا من حديث عثماف كعبد اهلل بن زيد ، كغَت٫تا ىو ا١تتعُت ال سيما بعد 

 تقييده ُب تلك الركايات السابقة با١ترة الواحدة .
رد من األحاديث ُب تثليث ا١تسح إف صحت على إرادة االستيعاب با١تسح ، ال إهنا كقاؿ اٟتافظ ابن حجر : ك٭تمل ما ك 

 مسحات مستقلة ٞتميع الرأس ، ٚتعان بُت األدلة .
 الصحيح .كىذا القوؿ ىو 

 . ) كأما الجواب عن أدلة القوؿ األكؿ ) يمسح ثالثان 
 يتكرر فيحمل على الغالب ، أك أف التثليث ٮتتص با١تغسوؿ .أما ركاية مسلم فهي ٣تملة ، كالركايات األخرل بينت أف ا١تسح ٓب 

 مسح برأسو ثبلثان ( فهو ضعيف . كأما حديث أيب داكد  عن عثماف ) أف النيب 
 قاؿ أبو داكد :  كأحاديث عثماف الصحاح كلها تدؿ على أنو مسح الرأس مرة .  

 كرر غسل األعضاء أفرد مسح الرأس، كٓب يصح عنو خبلفو البتة.قاؿ ابن القيم :  الصحيح أنو ٓب يكرر مسح رأسو، بل كاف إذا  
 اٟتكمة ُب أف الرأس ٯتسح كال يغسل :-ِ

إ٪تا أكجب اهلل ُب الرأس ا١تسح دكف الغسل ، ألف الغسل يشق على اإلنساف ، كال سيما إذا كثر قاؿ الشيخ ابن عثيمين : ك
 الشعر ككاف ُب أياـ الشتاء .
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 امرأتًو ، كفضل كضوء المرأة باب كضوء الرجل مع -ّْ
 جىًميعان ( . عىٍن عىٍبًد اللًَّو ٍبًن عيمىرى قىاؿى ) كىافى الرّْجىاؿي كىالنّْسىاءي يػىتػىوىضَّئيوفى ًفي زىمىاًف رىسيوًؿ اللًَّو  - ُّٗ

---------- 
 ( جاء عند ابن ماجو ) من إناء كاحػد ( كعند أيب داكد ) نيدٕب فيو أيدينا ( . جىًميعان  ًفي زىمىاًف رىسيػوًؿ اللًَّو )
يعان ( ؟ اختلف العلماء ُب معٌت قولو )... يػىتػىوىضَّئيوفى ُب زىمىاًف رىسيوًؿ اللًَّو  -ُ  ٚتًى

 ؤالء على حدة .أف معناه أف الرجاؿ كالنساء كانوا يتوضؤكف ٚتيعان ُب موضع كاحد ، ىؤالء على حدة ، كى فقيل :
 قاؿ اٟتافظ : كالزيادة ا١تتقدمة ُب قولو ) من إناء كاحد ( ترد عليو .

 أف معناه كاف الرجاؿ يتوضؤكف كيذىبوف ٍب تأٌب النسائي فيتوضأف . كقيل :
 قاؿ اٟتافظ : كىو خبلؼ الظاىر من قولو ) ٚتيعان ( .

 الصحيح .: ا١تراد مع الزكجات كاحملاـر ، كىذا  كقيل
 ديث دليل على جواز اغتساؿ الزكجُت ٚتيعان .اٟت -ِ

 فأما غسل الرجل كا١ترأة ككضوء٫تا ٚتيعان فبل اختبلؼ فيو . . . . كقد دؿ عليو أحاديث  قاؿ الشوكاني : 
 متفق عليو .من إناء كاحد من اٞتنابة (  عن أـ سلمة قالت ) كنت أغتسل أنا كرسوؿ اهلل 

 متفق عليو  من إناء كاحد ٗتتلف أيدينا فيو من اٞتنابة(.  كعن عائشة . قالت )كنت أغتسل أنا كرسوؿ اهلل 

 كُب لفظ للبخارم  ) من إناء كاحد نغًتؼ منو ٚتيعان ( .
 ك١تسلم ) من إناء بيٍت كبينو كاحد فيبادر٘ب حىت أقوؿ : دع ٕب دع ٕب ( . 

 كٟتديث الباب .
الطحاكم ، ٍب القرطيب ، كالنوكم االتفاؽ على جػواز اغتساؿ الرجل كا١ترأة من اإلناء الواحد ، كفيو نظر ، ١تا قاؿ اٟتافظ : كنقل 

 حكاه ابن ا١تنذر عن أيب ىريرة أنو كاف ينهى عنو ، ككذا حكاه ابن عبد الرب عن قـو ، كىذا اٟتديث حجة عليهم .
، كقد نقل النوكم االتفاؽ على جواز ذلك ، قاؿ اٟتافظ : كفيو نظر  اٟتديث دليل على جواز اغتساؿ ا١ترأة بفضل الرجل -ّ

 أيضان فقد أثبت ا٠تبلؼ فيو الطحاكم ، كثبت عن ابن عمر كالشعيب كاألكزاعي ا١تنع لكن مقيدان ٔتا إذا كانت حائضان .
 قولُت :اٟتديث دليل على جواز اغتساؿ الرجل بفضل ا١ترأة ، كقد اختلف العلماء ُب ىذه ا١تسألة  -ْ

 ال ٬توز . القوؿ األكؿ :
 كىذا مذىب اٟتنابلة .

 ] قالو ُب الفتح [ .كصح عن عبد اهلل بن سرجس الصحايب كسعيد بن ا١تسيب كاٟتسن البصػرم أهنم منعوا التطهر بفضل ا١ترأة 
ركاه ٍضًل اىلرَّجيًل، أىٍك اىلرَّجيلي ًبفىٍضًل اىٍلمىٍرأىًة (. أىٍف تػىٍغتىًسلى اىٍلمىٍرأىةي ًبفى  قاؿ ) نػىهىى رىسيوؿي اىللًَّو  ٟتديث عن رجل صحب النيب -أ

 أبو داكد 
 ركاه أبو داكدهنى أف يتوضأ الرجل بفضل طهور ا١ترأة(  اٟتكم عن عمرك الغفارم )أف رسوؿ اهلل  كٟتديث-ب

 ٬توز ذلك . القوؿ الثاني :
 كىذا مذىب ٚتهور العلماء من اٟتنفية كا١تالكي كالشافعية .

 ركاه مسلم .(  كىافى يػىٍغتىًسلي ًبفىٍضًل مىٍيميونىةى   أىفَّ اىلنَّيبَّ  )ٟتديث ابن عباس  -أ
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ًُب جىٍفنىةو، فىجىاءى لًيػىٍغتىًسلى ًمنػٍهىا، فػىقىالىٍت لىوي: ًإ٘بّْ كيٍنتي جينيبنا، فػىقىاؿ :  ًاٍغتىسىلى بػىٍعضي أىٍزكىاًج اىلنَّيًبّْ  كْتديثو الثا٘ب أنو قاؿ ) -ب
 ًإفَّ اىٍلمىاءى الى ٬تيًٍنب ( ركاه أبو داكد .

 الراجح .كىذا القوؿ ىو 
 كجهُت :كأما اٞتواب عن أحاديث النهي ، فمن 

 األدلة ، كرجحو اٟتافظ ابن حجر كالشوكا٘ب . أف أحاديث النهي ٤تمولة على الكراىة ٚتعان بُت األكؿ :
ٖتمل أحاديث النهي على ما تساقط من األعضاء لكونو قد صار مستعمبلن ، كاٞتواز على ما بقي من ا١تاء ، كبذلك  :الثاني 

 ٚتع ا٠تطايب .
بأف ٖتمل أحاديث النهي على ما تساقط من األعضاء كاٞتواز على ما بقي من ] اٞتمع بُت األحاديث [ كىو ٦تكن  قاؿ الحافظ :

 .ا١تاء كبذلك ٚتع ا٠تطايب ، أك ٭تمل النهي على التنزيو ٚتعان بُت األدلة 
 قط ( . اٟتديث دليل على ضعف حديث عائشة قالت ) ما رأيت عورة رسوؿ اهلل  -ٓ
 يكوف حكمو حكم الرفع .  أف الصحايب إذا أضاؼ الفعل إٔب زمن رسوؿ اهلل -ٔ

فهو موقوؼ ، كإف أضافو فالصحيح أنو  قاؿ النوكم : قوؿ الصحايب : كنا نقوؿ ، أك نفعل كذا ، إف ٓب يضفو إٔب زمن النيب 
 مرفوع .

كحكي عن قـو خبلفو ، الحتماؿ أنو ٓب يطلع عليهم ، كىو ضعيف لتوفر دكاعي  –بعد أف ذكر القوؿ الصحيح  –قاؿ اٟتافظ 
الصحابة على سؤا٢تم إياه عن األمور اليت تقع ٢تم كمنهم ، كلو ٓب يسألوه ٓب يقركا على فعل غَت اٞتائز ُب زمن التشريع ، فقد 

 استدؿ أبو سعيد كجابر على إباحة العزؿ بكوهنم كانوا يفعلونو كالقرآف ينزؿ ، كلو كاف منهيان لنهى عنو القرآف .
 كىضيوءىهي عىلىى اٍلميٍغمىى عىلىٍيوً  باب صىبّْ النًَّبيّْ  - ْْ

يػىعيوديًني ، كىأىنىا مىرًيضه الى أىٍعًقلي ، فػىتػىوىضَّأى كىصىبَّ عىلىىَّ ًمٍن كىضيوئًًو ، فػىعىقىٍلتي  عن جىاًبر قاؿ ) جىاءى رىسيوؿي اللًَّو  - ُْٗ
 ةه . فػىنػىزىلىٍت آيىةي اٍلفىرىاًئض ( .فػىقيٍلتي يىا رىسيوؿى اللًَّو ًلمىًن اٍلًميرىاثي ًإنَّمىا يىرًثيًني كىالىلى 

 [ . ُْْٖ :] ـ 
-------------- 

 بفتح الواك ، ألف ا١تراد بو ا١تاء الذم توضأ بو .كىضيوءىهي (  ) باب صىبّْ النًَّبيّْ 
 زاد ا١تصنف ُب الطب ) ما شيان ( .) يػىعيوديًني ( 

 كللمصنف ُب الطب ) فوجد٘ب قد أغمي علي ( .أم : ال أفهم ، ) كىأىنىا مىرًيضه الى أىٍعًقلي ( 
( أم : صب علي بعض ا١تاء الذم توضأ بو ، فقد جاء عند ا١تصنف ُب االعتصاـ ) ٍب صب  ) فػىتػىوىضَّأى كىصىبَّ عىلىىَّ ًمٍن كىضيوئًوً 

 كضوءه علي ( كأليب داكد ) فتوضأ كصبو علي ( .
  ـ ) كيف أصنع ُب مإب (جاء عند ا١تصنف ُب االعتصا) ًلمىًن اٍلًميرىاثي ( 

 الكبللة : من ال كالد لو كال كلد .) ًإنَّمىا يىرًثيًني كىالىلىةه ( 
 يستفتونك ... ( . كىي قولو تعأب )) فػىنػىزىلىٍت آيىةي اٍلفىرىاًئض ( 

 فضيلة عيادة ا١تريض كاستحباب ا١تشي فيها . -ُ
 كقد جاءت أحاديث ُب فضل زيارة ا١تريض :

بًعيىادىًة اٍلمىريًض ، كىاتػّْبىاًع اٞتىنىازىًة ، كىتىٍشًميًت العىاًطًس ، كىإبٍػرىاًر  ن عاًزبو رضي اهلل عنهما ، قىاؿى : أمىرىنىا رسوؿي اهلل عن البػىرىاًء ب-أ
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ىٍظليوـً ، كىإجىابىًة الدَّاًعي ، كىإٍفشىاًء السَّبلىـً . متفقه عىلىٍيًو .
 اٍلميٍقًسًم ، كىنىٍصًر ا١ت

رًيًض ، كىاتػّْبىاعي اٞتىنىائًًز  ))قىاؿى :  : أفَّ رسوؿ اهلل  عن أىيب ىريرة -ب
ى
ٍسًلًم ٜتىٍسه : رىدُّ السَّبلىـً ، كىًعيىادىةي ا١ت

ي
ٍسًلًم عىلىى ا١ت

ي
حىقُّ ا١ت

 متفقه عىلىٍيًو . ((، كىإجىابىةي الدٍَّعوىًة ، كىتىٍشًميتي العىاًطًس 
ـى ، مىرًٍضتي فػىلىٍم تػىعيد٘ب ! قىاؿى : يىا رىبّْ ، كىٍيفى  إفَّ اهللى  )):  اهلل كعنو ، قىاؿى : قىاؿى رسوؿي -ج يػىقيوؿي يىوـى الًقيىامىًة : يىا اٍبنى آدى

ٍو عيٍدتىوي لىوىجىٍدتىٍت ًعٍندىهي ! يىا كى لى أعيوديؾى كىأٍنتى رىبُّ العىالىًمُتى ؟! قىاؿى : أمىا عىًلٍمتى أفَّ عىٍبًدم فيبلىنان مىًرضى فػىلىٍم تػىعيٍدهي ! أمىا عىًلٍمتى أنَّ 
ـى ، اٍستىٍطعىٍمتيكى فػىلىٍم تيٍطًعمًٍت ! قىاؿى : يىا رىبّْ ، كىٍيفى أٍطًعميكى كىأٍنتى رىبُّ العىالىًمُتى ؟! قىاؿى :  أمىا عىًلٍمتى أنَّوي اٍستىٍطعىمىكى اٍبنى آدى

،  عىٍبًدم فيبلفه فػىلىٍم تيٍطًعٍموي! أمىا عىًلٍمتى أنَّكى لى  : يىا رىبّْ ـى، اٍستىٍسقىٍيتيكى فػىلىٍم تىٍسًقًٍت! قىاؿى ٍو أٍطعىٍمتىوي لىوىجىٍدتى ذىًلكى ًعٍنًدم! يىا اٍبنى آدى
: اٍستىٍسقىاؾى عىٍبًدم فيبلىفه فػىلىٍم تىٍسًقًو! أمىا عىًلٍمتى أنَّكى لىٍو سى   ((ذىًلكى ًعٍنًدم! قىٍيتىوي لىوىجىٍدتى كىٍيفى أٍسًقيكى كىأٍنتى رىبُّ العىالىمُتى؟! قىاؿى

 ركاه مسلم .
ريضى ، كىأٍطًعميوا اٞتىائًعى ، كىفيكُّوا العىا٘ب ( ركاه البخارم . قىاؿى : قىاؿى رسوؿي اهلل  كعن أىيب موسى  -د

ى
 ) عيوديكا ا١ت

ٍسًلمى، ٓبٍى يػىزىٍؿ ُب خي   عن النيب  كعن ثوباف -ىػ
ي
ٍسًلمى ًإذىا عىادى أخىاهي ا١ت

ي
ًقيلى : يىا رىسوؿى اهلل،  ((ٍرفىًة اٞتٍىنًَّة حىىتَّ يػىٍرًجعى قىاؿ ) إفَّ ا١ت

 جىنىاىىا ( ركاه مسلم . ))كىمىا خيٍرفىةي اٞتىنًَّة ؟ قىاؿى : 
ٍعتي رسوؿى اهلل  كعن علٌي  -ف بػٍعيوفى أٍلفى مىلىكو حىىتَّ  قىاؿى : ٝتًى يػىقيوؿي ) مىا ًمٍن ميٍسًلم يػىعيودي ميٍسًلمان غيٍدكة ًإالَّ صىلَّى عىلىٍيًو سى

بػٍعيوفى أٍلفى مىلىكو حىىتَّ ييٍصبحى، كىكىافى لىوي خىرًيفه ُب اٞتٍى   )): نَّة( ركاه الًتمذم، كقاؿ ٯتيًٍسي ، كىإٍف عىادىهي عىًشيَّةن ًإالَّ صىلَّى عىلىٍيًو سى
 . ((حديث حسن 

 ُب آخر حياتو . مشركعية صب ا١تاء على ا١تغمى عليو ، كقد فعل ذلك بالنيب  -ِ
 . تواضع النيب  -ّ
 طهارة ا١تاء ا١تستعمل . -ْ
 . التربؾ بالنيب  -ٓ
 مشركعية سؤاؿ أىل العلم عما أشكل . -ٔ
 أف القرآف منزؿ غَت ٥تلوؽ . -ٕ
 إثبات علو اهلل تعأب . -ٖ

 الغسل كالوضوء في المخضب كالقدح كالخشب كالحجارةباب 
ـى مىٍن كىافى قىرًيبى الدَّاًر ًإلىى أىٍىًلًو ، كىبىًقىى قػىٍوـه ، فىأيًتىى رىسي  - ُٓٗ  وؿي اللًَّو عىٍن أىنىسو قىاؿى ) حىضىرىًت الصَّالىةي ، فػىقىا

قػيٍلنىا كىٍم كيٍنتيٍم قىاؿى ثىمىانًينى ًبًمٍخضىبو ًمٍن ًحجىارىةو ًفيًو مىاءه ، فىصىغيرى اٍلًمٍخضىبي أىٍف يػىٍبسيطى ًفيًو كىفَّوي ، فػىتػىوىضَّأى اٍلقىٍوـي كيلُّهيٍم . 
 كىزًيىادىةن ( .

ٍيًو كىكىٍجهىوي ًفيًو كىمىجَّ ًفيًو ( . عىٍن أىًبى ميوسىى ) أىفَّ النًَّبيَّ  - ُٔٗ  دىعىا ًبقىدىحو ًفيًو مىاءه ، فػىغىسىلى يىدى
 [ . َْٓٔ :] ـ 

 فىأىٍخرىٍجنىا لىوي مىاءن ًفي تػىٍورو ًمٍن صيٍفرو فػىتػىوىضَّأى ، فػىغىسىلى كىٍجهىوي ثىالىثان  عىٍن عىٍبًد اللًَّو ٍبًن زىٍيدو قىاؿى ) أىتىى رىسيوؿي اللًَّو  - ُٕٗ
ٍيًو مىرَّتػىٍيًن مىرَّتػىٍيًن ، كىمىسىحى ًبرىٍأًسًو فىأىقٍػبىلى بًًو كىأىٍدبػىرى ، كىغىسىلى رًٍجلىٍيًو ( .  كىيىدى

 [ . ِّٓ :] ـ 
------------ 
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 ىي العصر .) حىضىرىًت الصَّالىةي ( 
ـى مىٍن كىافى قىرًيبى الدَّاًر ًإلىى أىٍىًلًو (   أم : إلرادة الوضوء .) فػىقىا

 . أم : عند رسوؿ اهلل ىى قػىٍوـه ( ) كىبىقً 
تػىٍُتً كىىيوى إًنىاء ٨تىٍو اٍلًمرٍكىن الًَّذم يػيٍغسىل ًفيوً ) ًبًمٍخضىبو ًمٍن ًحجىارىةو (   قاؿ النوكم : ىيوى ًبكىٍسًر اٍلًميم كىًٓتىاءو كىضىاد ميٍعجىمى

 اٟتديث دليل على جواز الوضوء كالغسل بالقدح كا١تخضب . -ُ
 ٚتيع األكا٘ب اٟتل ، من خشب ، أك جلود ، أك صيفر ، أك حديد ، أك خزؼ ، يباح اٗتاذىا كاستعما٢تا .أف األصل ُب  -ِ
  : أف يقتنيو فقط ، إما للزينة أك الستعمالو ُب حالة الضركرة ، أك للبيع فيو كالشراء .االتخاذ 
 : فهو التلبس باالنتفاع فيو، فيستعملو فيما يناسبو . االستعماؿ 

 على أف ٚتيع األكا٘ب مباحة دليل عاـ كدليل خاص .كالدليل 
 أما الدليل العاـ :

يعان ( .  قاؿ تعأب ) ىيوى الًَّذم خىلىقى لىكيٍم مىا ًُب اأٍلىٍرًض ٚتًى
 كأما الدليل ا٠تاص :

 كالقصعة .كالجفنة : اغتسل من جفنة ( .  فقد ثبت عن النيب ) أنو 
 إناء يشرب فيو .التٍور : صفر ( كما ُب حديث الباب ،  ك ) أنو توضأ من تٍور من كثبت عن النيب 

 ) كتوضأ من قربة ( . ركاه البخارم كمسلم 
 إناء صغَت من جلد يتخذ للماء .كاإلداكة : ) كتوضأ من إداكة ( . متفق عليو 

 ًإالَّ آنًيىةى اىلذَّىىًب كىاٍلًفضًَّة فبل ٬توز األكل كالشرب منهما ، بل ىو من كبائر الذنوب . 
نٍػيىا، كىلى  لًقىٍولًًو     كيٍم ُب اىآٍلًخرىًة ( . ميتػَّفىقه عىلىٍيوً ) الى تىٍشرىبيوا ُب آنًيىًة اىلذَّىىًب كىاٍلًفضًَّة، كىالى تىٍأكيليوا ُب ًصحىاًفهىا فىًإنػَّهىا ٢تىيٍم ُب اىلدُّ

 رجر ُب بطنو نار جهنم ( . ركاه مسلمقاؿ ) الذم يشرب ُب آنية الذىب كالفضة إ٪تا ٬ت كٟتديث أـ سلمة أف النيب 
 ٚتع صحيفة ، كىي إناء من آنية الطعاـ ، يقوؿ أىل اللغة : إهنا تشبع ا٠تمسة من الرجاؿ .صحافهما : 

نار جهنم اٞترجرة ىي صوت كقوع ا١تاء كا٨تداره ُب اٞتوؼ ؛ كا١تعٌت : أف من شرب بآنية الفضة فكأ٪تا يتجرع ُب بطنو يجرجر في بطنو نار جهنم : 
. 
  كال فرؽ بُت أف يكوف اإلناء ٙتينان ، أم غإب الثمن كاٞتواىر كالياقوت ، كىذا مذىب أكثر العلماء ، كأنو ٬توز اٗتاذىا

 كاستعما٢تا كأهنا ال تلحق بالذىب كالفضة .
 األظهر عدـ إٟتاقو كجوازه على أصل اإلباحة لعدـ الناقل عنهما . قاؿ الصنعاني : 
 ألشياء اإلباحة . ألف األصل ُب ا

 الذىب كالفضة با١تنع يقتضي إباحة ما عدا٫تا . كٗتصيص النيب -أ
 كألف العلة ُب الذىب كالفضة ىي ا٠تيبلء كىي غَت موجودة ىنا ، إذ اٞتوىر ك٨توه ال يعرفو إال خواص الناس .-ب
 كىل غَت األكل كالشرب ) كاالٗتاذ كاالستعماؿ ( كاألكل كالشرب أـ ال ؟ 

) كأف ٬تعل عنده آنية لعلماء أف االٗتاذ كاالستعماؿ كاألكل كالشرب ؛ فبل ٬توز اٗتاذ أك استعماؿ أكا٘ب الذىب كالفضة ٚتهور ا
 ذىب أك فضة للزينة ؛ مثل اإلبريق أك غَت ذلك ( .

 صيصو بو.ذكر األكل كالشرب ألنو أغلب أنواع االستعماؿ، كما غلب بو اٟتكم لكونو أغلب؛ ال يقتضي ٗت ألف الرسوؿ -أ
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 كألف العلة اليت من أجلها حرـٌ األكل كالشرب ُب آنية الذىب كالفضة موجودة ُب االٗتاذ كاالستعماؿ .-ب
إف التحرٙب خاص باألكل كالشرب ، كأف استعماؿ األكا٘ب ُب غَت األكل كالشرب كالتطيب كالتكحل كالوضوء كالغسل كقيل : 

 ك٨توىا ؛ فهو جائز .
 الشوكا٘ب كالصنعا٘ب .كاختار ىذا القوؿ 

هنى عن شيء ٥تصص كىو األكل كالشرب فيهما ، فدؿ على أف ما عدا٫تا  كىؤالء أخذكا بظاىر اٟتديث ، قالوا : ألف النيب 
 جائز .

 : اختلف في العلة في النهي عن األكل كالشرب في آنية الذىب كالفضة 
: ) فإهنا ٢تم ُب الدنيا كلكم ُب  التشبو با١تشركُت ، لقولو كقيل : للخيبلء كاإلسراؼ . كقيل : كسر قلوب الفقراء . فقيل : 

 اآلخرة ( .
بأهنا للكافر ُب الدنيا ، إذ ليس ٢تم نصيب من العبودية اليت ينالوف ّٔا ُب  إف ىذا يناُب العبودية ، ك٢تذا علل النيب كقيل : 

 اآلخرة نعيمها ، فبل يصلح استعما٢تا لعبيد اهلل ُب الدنيا .
كىاٍشتىدَّ ًبًو كىجىعيوي ، اٍستىٍأذىفى أىٍزكىاجىوي ًفي أىٍف ييمىرَّضى ًفي بػىٍيًتي ، فىأىًذفَّ لىوي ،  عن عىاًئشىةى قىالىٍت ) لىمَّا ) ثػىقيلى النًَّبيُّ  – ُٖٗ

خىرى . قىاؿى عيبػىٍيدي اللًَّو فىأىٍخبػىٍرتي عىٍبدى اللًَّو ٍبنى عىبَّاسو بػىٍينى رىجيلىٍيًن تىخيطُّ رًٍجالىهي ًفي األىٍرًض بػىٍينى عىبَّاسو كىرىجيلو آ فىخىرىجى النًَّبيُّ 
قىاؿى بػىٍعدى  تيحىدّْثي أىفَّ النًَّبيَّ  -رضي اهلل عنها  -فػىقىاؿى أىتىٍدًرل مىًن الرَّجيلي اآلخىري قػيٍلتي الى . قىاؿى ىيوى عىًلىّّ . كىكىانىٍت عىاًئشىةي 

ٍبًع ًقرىبو ، لىٍم تيٍحلىٍل أىكًٍكيىتػيهينَّ ، لىعىلّْى أىٍعهىدي ًإلىى النَّاًس  مىا دىخىلى بػىٍيتىوي كىاٍشتىدَّ  كىأيٍجًلسى ًفى « . كىجىعيوي ىىرًيقيوا عىلىىَّ ًمٍن سى
نىا أىٍف قىٍد فػىعىٍلتينَّ ، ثيمَّ خىرىجى ًإلىى الناس (  ًمٍخضىبو ًلحىٍفصىةى زىٍكًج النًَّبيّْ   .، ثيمَّ طىًفٍقنىا نىصيبُّ عىلىٍيًو تًٍلكى حىتَّى طىًفقى ييًشيري ًإلىيػٍ

 [ . ُْٖ :] ـ 
------------ 

 أم : ُب ا١ترض .(  ) لىمَّا ) ثػىقيلى النًَّبيُّ 
عد بإسناد صحيح عن الزىرم أف فاطمة ىي اليت خاطبت أمهات ا١تؤمنُت قاؿ ابن حجر : كذكر ابن س) اٍستىٍأذىفى أىٍزكىاجىوي ( 

 . بذلك ، فقالت ٢تن : إنو يشق عليو االختبلؼ
 أم : ٮتدـ ُب مرضو .) أىٍف ييمىرَّضى ًفي بػىٍيًتي ( 

 بكسر ا١تعجمة كتشديد النوف ا١تفتوحة أم : األزكاج .) فىأىًذفَّ لىوي ( 
 الراكم عن عائشة .ىو ) قىاؿى عيبػىٍيدي اللًَّو ( 

 أم : صبوا .) ىىرًيقيوا ( 
ٚتع ككاء ، كىو ما يشد بو رأسو القربة ، قاؿ العيٍت : كإ٪تا اشًتط ىذا ألف األيدم ٓب ٗتالطو ، كأكؿ ا١تاء ) لىٍم تيٍحلىٍل أىكًٍكيىتػيهينَّ ( 

 أطهره كاصفاه .
 أم : القرب السبع .) نىصيبُّ عىلىٍيًو تًٍلكى ( 

 زاد ا١تصنف من طريق عقيل عن الزىرم ) فصلى ّٔم كخطبهم ٍب خرج ( . ًإلىى الناس ( ) ثيمَّ خىرىجى 
 كأف األنبياء يشدد عليهم عند ا١توت . اٟتديث دليل على شدة مرض النيب  -ُ

 عند عودتو من البقيع . ككانت بداية مرض النيب 
ذات يـو من جنازة من البقيع فوجد٘ب كأنا أجد صواعان كأنا أقوؿ : كارأساه ، قاؿ : بل أنا  فعن عائشة قالت ) رجع إٌٕب النيب 
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 يا عائشة كارأساه ... ٍب بدأ كجعو الذم مات فيو ( .
 كاف بعودتو من البقيع ، فاشتكى من صداع الرأس ُب بيت عائشة .  ففي ىذا اٟتديث أف ابتداء مرضو 
مرضو كاف صداع الرأس ، كالظاىر أنو كاف مع ٛتى ، فإف اٟتمى اشتدت بو ُب مرضو فكاف  قاؿ ابن رجب : فقد تبُت أف أكؿ

 ٬تلس ُب ٥تضب كيصب عليو .
 كاشتد مرضو ُب بيت ميمونة .

 ُب بيت ميمونة فاستأذف أزكاجو أف ٯتٌرض ُب بيتها فأذٌف لو ( ركاه مسلم . فعن عائشة قالت ) أكؿ ما اشتكى رسوؿ اهلل 
دليل على فضل كمكانة عائشة ، كقد جاء ُب ركاية أنو كاف يقوؿ : أين أنا غدان ؟ أين أنا غدان ؟ قاؿ الكرما٘ب : اٟتديث  -ِ

 استبطاء ليـو عائشة ، يستطيل اليـو اشتياقان إليها كإٔب نوبتها .
 شة .مع أزكاجو ، كقد ٘تثل ذلك ُب استئذانو أزكاجو أف ٯترض ُب بيت عائ اٟتديث دليل على عدلو  -ّ

 قاؿ ابن حجر : كاستدؿ بو على أف القسم كاف كاجبان عليو ، ك٭تتمل أف يكوف فعل ذلك تطييبان ٢تن .
 على قولُت : كقد اختلف ُب حكم القسم ُب حقو 

 : ليس بواجب . كقيل: كاف كاجبان عليو ،  قيل
أف يصبوا عليو من سبع قرب ٓب  ًتط اٟتديث دليل على أف استعذاب ا١تاء كالتحرم ُب ذلك ال يناُب التوكل ، فقد اش -ْ

 ٖتلل أككيتهن .
 كىي سبع : اختلف العلماء ُب اٟتكمة من عدد القرب اليت حددىا النيب  -ٓ

قاؿ : ىذا أكاف انقطاع أّٔرم  فقيل : اٟتكمة ُب ىذا العدد أف لو خاصية ُب دفع ضرر السم كالسحر ، ألنو ثبت أف النيب 
 من ذلك السم .
 ف ٗتصيص ىذا العدد ىو من باب االستشفاء بو .كيرل ابن كثَت أ

 قاؿ ا٠تطايب : يشبو أف يكوف خص السبع تربكان ّٔذا العدد ، ألف لو دخوالن ُب كثَت من أمور الشريعة كأصل ا٠تلقة .
 ا١تذكورة ُب اٟتديث كانت ُب يػـو ا٠تميس . قولو ) كخطبهم ( يرل اٟتافظ ابن كثَت أف خطبة النيب  -ٔ
 ء األنبياء ٍب األمثل فاألمثل .شدة ببل-ٕ
 . مشركعية العدؿ بُت الزكجات ُب حقو  -ٖ
 جواز استئذاف أصحاب اٟتقوؽ ُب اإلقالة من حقوقهم-ٗ

 خدمة ا١ترأة لزكجها .-َُ
 على أمتو .  شفقة النيب  -ُُ

 باب الوضوء من التٍور -ْٔ
ًني كىٍيفى رىأىٍيتى النًَّبيَّ عن عىٍمريك ٍبني يىٍحيىى عىٍن أىبًيًو قىاؿى كىافى عىمّْى ييٍكًثري ًمنى اٍلويضيوًء ، قىاؿى ًلعىٍبًد اللًَّو ٍبًن زىٍيدو أىٍخًبرٍ  - ُٗٗ
  ًٍيًو فػىغىسىلىهيمىا ثىالىثى م ٍنثػىرى يػىتػىوىضَّأي  فىدىعىا بًتػىٍورو ًمٍن مىاءو ، فىكىفىأى عىلىى يىدى رىارو ، ثيمَّ أىٍدخىلى يىدىهي ًفي التػٍَّوًر ، فىمىٍضمىضى كىاٍستػى

ٍيًو ًإلىى اٍلًمٍرفػىقىٍيًن مىرَّتػىٍيًن  ثىالىثى مىرَّاتو ًمٍن غىٍرفىةو كىاًحدىةو ، ثيمَّ أىٍدخىلى يىدىهي فىاٍغتػىرىؼى ًبهىا فػىغىسىلى كىٍجهىوي ثىالىثى مىرَّاتو ، ثيمَّ  غىسىلى يىدى
ٍيًو كىأىقٍػبىلى ثيمَّ غىسىلى رًٍجلىٍيًو ، فػىقىاؿى ىىكى مىرَّتػىيٍ   يػىتػىوىضَّأي ( . ذىا رىأىٍيتي النًَّبيَّ ًن ، ثيمَّ أىخىذى بًيىًدًه مىاءن ، فىمىسىحى رىٍأسىوي ، فىأىٍدبػىرى بًيىدى
 [ . ِّٓ :] ـ 

------------- 
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 التٍور شبو الطست كقيل ىو الطست .) فىدىعىا بًتػىٍورو ( 
 فيو حذؼ تقديره ٍب أخرجها فمضمض كقد صرح بو مسلم .أىٍدخىلى يىدىهي ًفى التػٍَّوًر ، فىمىٍضمىضى (  ) ثيمَّ 

ٍنثػىرى ثىالىثى مىرَّاتو ًمٍن غىٍرفىةو كىاًحدىةو )   ( ا١تعٌت أنو ٚتع بينهما ثبلث مرات كل مرة من غرفة . فىمىٍضمىضى كىاٍستػى
 جواز الوضوء بالتور ، كبكل إناء طاىر .( كىو يدؿ على  ُٖٓاٟتديث تقدـ شرحو )  -ُ

دىعىا بًًإنىاءو ًمٍن مىاءو ، فىأيًتىى ًبقىدىحو رىٍحرىاحو ًفيًو شىٍيءه ًمٍن مىاءو ، فػىوىضىعى أىصىاًبعىوي ًفيًو . قىاؿى أىنىسه  عىٍن أىنىسو ) أىفَّ النًَّبيَّ  – ََِ
 أىصىاًبًعًو ، قىاؿى أىنىسه فىحىزىٍرتي مىٍن تػىوىضَّأى مىا بػىٍينى السٍَّبًعينى ًإلىى الثَّمىانًينى ( . فىجىعىٍلتي أىٍنظيري ًإلىى اٍلمىاًء يػىٍنبيعي ًمٍن بػىٍينً 

-------------- 
قاؿ ا٠تطايب : الرٍحراح اإلناء الواسع الصحن القريب القعر كمثلو ال يسع ا١تاء الكثَت فهو أدؿ على عظم  ) فىأيًتىى ًبقىدىحو رىٍحرىاحو (

 ا١تعجزة .
 اٟتديث دليل على جواز الوضوء من القدح لقولو ) فىأيًتىى ًبقىدىحو رىٍحرىاحو ( . -ُ
 . اٟتديث دليل على معجزة من معجزات النيب  -ِ
 ماء الوضوء غَت مقدر بقدر معُت ، ففيو الرد على من قاؿ : إف الوضػوء مقدر بقدر من ا١تاء معُت .اٟتديث دليل على أف  -ّ

 باب اٍلويضيوًء بًاٍلميدّْ  - ْٕ
 دّْ ( .بًالصَّاًع ًإلىى خىٍمسىًة أىٍمدىادو ، كىيػىتػىوىضَّأي بًاٍلمي  -أىٍك كىافى يػىٍغتىًسلي  -يػىٍغًسلي  عن أنسو قاؿ ) كىافى النًَّبيُّ  – َُِ
 [ . ِّٓ :] ـ 

------------ 
 أم : جسده .) يػىٍغًسلي ( 

 أم : كاف رٔتا اقتصر على الصاع كىو أربعة أمداد ، كرٔتا زاد عليها إٔب ٜتسة .) بًالصَّاًع ًإلىى خىٍمسىًة أىٍمدىادو ( 
 قدر بقدر معُت .اٟتديث دليل على استحباب التخفيف ُب ماء الوضوء كالغسل كعدـ اإلسراؼ ، كأنو غَت م -ُ

 ؟ كمقدار ما كاف يتوضأ بو النيب 
 :توضأ بمٌد  كرد أنو 

  كما ُب حديث الباب .  

 :ككرد ثلثي مد 
 أىتىى بًثػيليثىٍي ميدٍّ، فىجىعىلى يىٍدليكي ًذرىاعىٍيًو ( أىٍخرىجىوي أىٍٛتىدي، كىصىحَّحىوي اًٍبني خيزىٯٍتىة . ) أىفَّ اىلنَّيبَّ  ُب حديث عىٍبًد اىللًَّو ٍبًن زىٍيدو كما   

 كىذا أقل ما كرد أنو توضأ بو .
 .  : فثلثا ا١تد ىو أقل ما كرد أنو توضأ بو  قاؿ الصنعاني

 ككرد أنو توضأ بثلث مد .
 : كأما حديث : أنو توضأ بثلث ا١تد فبل أصػػل لو . قاؿ الصنعاني 

 . ككرد في نصف مد
: أما حديث أنو توضأ بنصف مد فأخرجو الطربا٘ب كالبيهقي من حديث أيب أمامة ،  قاؿ الشوكانيلكنو حديث ال يصح .  

 كُب إسناده الصلت بن دينار ، كىو مًتكؾ .
 أنو ليس ىناؾ شيء ٤تدد ، لكن ا١تهم ىو عدـ اإلسراؼ .كىذه الركايات تدؿ على أف ا١تسألة تقريبية ، ك 
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: كأٚتعوا على أف ا١تاء الذم ٬تزئ ُب الوضوء كالغسل غَت مقدر ، بل يكفي فيو القليل كالكثَت إذا كجد شرط  قاؿ النوكم
 الغسل كىو جرياف ا١تاء على األعضاء .

 : من قلة فقو الرجل لعبو با١تاء . قاؿ اإلماـ أحمد
ػ :  كنت أتوضأ ٔتاء كثَت ، فقاؿ ٕب أٛتد: يا أبا اٟتسن ، أترضى أف تكوف كذا ؛ فًتكتو يعٍت  الميموني ػ تلميذ أحمدكقاؿ 

 موسوسان .
 : مقدار ما اغتسل بو  -ِ

 كرد صاع .
 كما ُب حديث الباب .  

 ( . من إناء ىو الفىرىؽ ككرد عن عائشة كما ُب صحيح مسلم  ) أهنا كانت تغتسل ىي كالنيب 
 أصواع ( . ّ) كالفرؽ : 

 أقل ما كرد ُب الغسل ثبلثة أمداد .فعلى حسب الركايات : 
 كأكثر ما اغتسل بو صاع إٔب صاع كمد .

 قاؿ العيٍت : ٍب اعلم أف الركايات ٥تتلفة ُب ىذا الباب :
كاف يغتسل بالصػاع كيتوضأ با١تد ( كمن حديث جابر    ففي ركاية أيب داكد من حديث عائشة رضي اهلل تعأب عنها ) أف النيب 

 كذلك .
 توضأ فأتى بإناء فيو ماء قدر ثلثي ا١تد ( . كمن حديث أـ عمارة ) أف النيب 
 يتوضأ بإناء يسع رطلُت كيغتسل الصاع ( . كُب ركايتو عن أنس ) كاف النيب 

) مستدركو ( من حديث عبد اهلل بن زيد رضي اهلل تعأب عنو )  كُب ركاية ابن خزٯتة كابن حباف ُب ) صحيحيهما ( كاٟتاكم ُب 
أٌب بثلثي مد من ماء فتوضأ فجعل يدلك ذراعيو ( كقاؿ اٟتاكم ىذا حديث حسن صحيح على شرط الشيخُت كٓب  أف النيب 
 ٮترجاه .

ُب إناء كاحد يسع ثبلثة أمداد( كُب ركاية )من  كُب ركاية مسلم من حديث عائشة رضي اهلل عنها )كانت تغتسل ىي كالنيب  
إناء كاحد ٗتتلف أيدينا فيو( كُب ركاية )فدعت بإناء قدر الصاع فاغتسلت فيو كُب آخره كانت تغتسل ٓتمسة مكاكيك كتتوضأ 

 ركاية البخارم ٔتكوؾ ( كُب أخرل )تغسلو بالصاع كتوضئو با١تد( كُب أخرل )يتوضأ با١تد كيغتسل بالصاع إٔب ٜتسة أمداد( كُب
بنحو من صاع كُب لفظ )من قدح يقاؿ لو الفرؽ( كعند النسائي ُب كتاب )التمييز( ٨تو ٙتانية أرطاؿ كُب )مسند( أٛتد بن منيع 
حزرتو ٙتانية أك تسعة أك عشرة أرطاؿ ، كعند ابن ماجو بسند ضعيف عن عبد اهلل بن ٤تمد بن عقيل عن أبيو عن جده قاؿ 

من الوضوء مد كمن الغسل صاع( ككذا ركاه الطربا٘ب ُب )األكسط( من حديث ابن عباس كعند أيب نعيم  )٬تزئ رسوؿ اهلل 
 ُب )معرفة الصحابة( من حديث أـ سعد بنت زيد بن ثابت ترفعو الوضوء مد كالغسل صاع .

ما يكفي كقاؿ النوكم : قاؿ  كقاؿ الشافعي كأٛتد ليس معٌت اٟتديث على التوقيت أنو ال ٬توز أكثر من كال أقل ، بل ىو قدر
الشافعي كغَته من العلماء اٞتمع بُت ىذه الركايات أهنا كانت اغتساالت ُب أحواؿ كجد فيها أكثر ما استعملو كأقلو ، فدؿ على 

 أنو ال حد ُب قدر ماء الطهارة ٬تب استيفاؤه . 
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 باب المسح على الخفين -ْٖ

) أىنَّوي مىسىحى عىلىى اٍلخيفٍَّيًن ( كىأىفَّ عىٍبدى اللًَّو ٍبنى عيمىرى  عىٍن عىٍبًد اللًَّو ٍبًن عيمىرى عىٍن سىٍعًد ٍبًن أىًبى كىقَّاصو عىًن النًَّبيّْ  - َِِ
ٍيئان سىٍعده عىًن النًَّبيّْ  رىهي . فىالى  سىأىؿى عيمىرى عىٍن ذىًلكى فػىقىاؿى نػىعىٍم ًإذىا حىدَّثىكى شى  تىٍسأىٍؿ عىٍنوي غىيػٍ

ًتًو فىاتػَّبػىعىوي اٍلميًغيرىةي بًًإدىاكىةو ًفيهىا مىاءه ، فىصىبَّ عىلىٍيًو ًحينى  عن اٍلميًغيرىة ٍبًن شيٍعبىة عىٍن رىسيوًؿ اللًَّو  – َِّ ) أىنَّوي خىرىجى ًلحىاجى
 فػىرىغى ًمٍن حىاجىًتًو ، فػىتػىوىضَّأى كىمىسىحى عىلىى اٍلخيفٍَّين ( .

 [ . ِْٕ :] ـ 
 يىٍمسىحي عىلىى اٍلخيفٍَّيًن ( . كعىٍمًرك ٍبًن أيمىيَّةى الضٍَّمًرمّْ ) أىنَّوي رىأىل النًَّبيَّ  - َِْ

---------- 
 ىذه األحاديث دالة على مشركعية ا١تسح على ا٠تفُت . -ُ

 قاؿ ابن قدامة : ا١تسح على ا٠تفُت جائز عند عامة أىل العلم .
 : ليس ُب ا١تسح على ا٠تفُت عن الصحابة اختبلؼ . قاؿكنقل ابن ا١تنذر عن ابن ا١تبارؾ ، 

كقاؿ ابن عبد الرب :  ال أعلم من ركل عن أحد من فقهاء السلف إنكاره ، إال عن مالك مع أف الركايات الصحيحة مصرحة 
 عنو بإثباتو .

 و مسح على خفيو .أن كقاؿ اٟتسن البصرم : حدثٍت سبعوف من أصحاب النيب 
كقاؿ النوكم : مذىبنا كمذىب العلماء كافة جواز ا١تسح على ا٠تفُت ُب اٟتضر كالسفر ... كقد نقل ابن ا١تنذر ُب كتاب 

ُب  اإلٚتاع، إٚتاع العلماء على جواز ا١تسح على ا٠تف كيدؿ عليو األحاديث الصحيحة ا١تستفيضة ُب حديث مسح النيب 
كترخيصو فيو كاتفاؽ الصحابة فمن بعدىم عليو ، قاؿ اٟتافظ أبو بكر البيهقي ركينا جواز ا١تسح على  اٟتضر كالسفر كأمره بذلك

ا٠تفُت عن عمر كعلى كسعد بن أيب كقاص كعبد اهلل بن مسعود كعبد اهلل بن عباس كحذيفة ابن اليماف كأيب أيوب األنصارم 
س بن مالك كسهل بن سعد كأيب مسعود األنصارم كا١تغَتة بن شعبة كأيب موسى االشعرم كعمار بن ياسر كجابر بن عبد اهلل كأن

،  كالرباء بن عازب كأيب سعيد ا٠تدرم كجابر بن ٝترة كأيب أمامة الباىلي كعبد اهلل بن اٟتارث بن جزء كأيب زيد االنصارم 
 ) آّموع للنوكم ( السنن كغَتىا .  )قلت( كركاه خبلئق من الصحابة غَت ىؤالء الذين ذكرىم البيهقي كأحاديثهم معركفة ُب كتب

 كقاؿ اٟتافظ ُب الفتح : كقد صرح ٚتاعة من اٟتفاظ بأف ا١تسح على ا٠تفُت متواتر .
 ا١تسح على ا٠تفُت ٨تو أربعُت من الصحابة . كقاؿ ابن عبد الرب : رىكىل عن النيب 

 قاؿ النَّاظم : 
 ٍن بػىٌتى هلل بيتان كاحتسب٦تَّا تواتر حديثي مىٍن كىذىب                  كمى 

 كرؤيةه شفاعةه كاٟتوض                       كمسحي خيفَُّت كىذم بعض .
 ألحاديث الباب .

 . مىسىحى عىلىى ا٠ٍتيفٍَُّتً ( أىنَّوي حديث سعد )  -أ
تػىوىضَّأى كىمىسىحى عىلىى ا٠ٍتيفٍَُّت ( كحديث اٍلميًغَتىة ٍبًن شيٍعبىة ) عىٍن رىسيوًؿ اللَّو  -ب  . أنو ى
 ٯتىٍسىحي عىلىى ا٠ٍتيفٍَُّتً ( . كحديث كعىٍمرًك ٍبًن أيمىيَّةى الضٍَّمرًمّْ ) أىنَّوي رىأىل النَّيبَّ -ج
 : اختلف العلماء أيهما أفضل ا١تسح أك الغىسل على أقواؿ 
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 . أف الغىسل أفضل :القوؿ األكؿ 
] ذكر ذلك كذىب إليو ٚتاعة من الصحابة منهم عمر بن ا٠تطاب كابنو عبد اهلل كأبو أيوب األنصارم . كىذا مذىب الشافعي ،

 النوكم [ .
 ألنو ا١تفركض ُب كتاب اهلل .-أ
 ] ذكر ذلك ابن قدامة [ ..                         كألنو الغالب من فعل رسوؿ اهلل -ب 

 كما يكره أف تؤتى معاصيو ( ركاه أٛتد .  ) إف اهلل ٭تب أف تؤتى رخصو ، كلقولو -ج
 أف ا١تسح أفضل .القوؿ الثاني : 

 كىذا مذىب أٛتد . 
 كذىب إليو اٟتكم كٛتاد  قاؿ النوكم :

: كالذم أختاره أف ا١تسح أفضل ، ألجل من طعن فيو من أىل البدع من ا٠توارج كالركافض ، قاؿ :  كقاؿكاختاره ابن ا١تنذر ، 
 ١تخالفوف من السنن أفضل من تركو .كإحياء ما طعن بو ا

: كٓب يكن يتكلف ضٌد حالو اليت عليها قدماه، كقاؿأف اإلنسػاف على حسب حالو ، كاختاره ابن القيم ُب زاد ا١تعاد ، كالراجح 
 بل إف كانت ُب ا٠تف مسح عليهما كٓب ينزعهما ، كإف كانت مكشوفتُت غسل القدمُت ، كٓب يلبس ا٠تف ليمسح عليو ، كىذا

 أعدؿ األقواؿ ُب مسألة األفضل من ا١تسح كالغسل .
 ىذه األحاديث تدؿ على أف السنة ىو ا١تسح على ظاىر ا٠تفُت . -ّ
 كىمىسىحى عىلىى ا٠ٍتيفٍَُّت ( .لقولو ) -أ

هي، كىقىٍد رىأىٍيتي رىسيوؿى اىللًَّو ) لىٍو كىافى اىلدّْيني بًالرٍَّأًم لىكىافى أىٍسفىلي اى٠ٍتيفّْ أىٍكٔبى بًاٍلمىٍسًح ًمٍن أى  كىلقوؿ عىًليٍّ -ب ٯتىٍسىحي عىلىى  ٍعبلى
 ظىاًىًر خيفٍَّيو ( أىٍخرىجىوي أىبيو دىاكيدى بًًإٍسنىادو حىسىن .  

 . (  لكنو ضعيفمىسىحى أىٍعلىى اى٠ٍتيفّْ كىأىٍسفىلىو  أىفَّ اىلنَّيبَّ ) كقد جاء حديث ُب مسح أسفل ا٠تف 
فقد ركاه أبو داكد من الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب ا١تغَتة عن ا١تغَتة ... فذكر اٟتديث ، كىذا  

السند أعل بعدة علل ، منها االنقطاع ، فإف ُب سنده ثٍور بن يزيد ، ركاه عن رجاء بن حىٍيوة ، كىو ٓب يسمع منو ، كأعل 
 كٓب يدركو ، كىذا ما رجحو البخارم كأبو زرعة كأبو حاًب . غَتة يركيو عن النيب باإلرساؿ ، يعٍت أف كاتب ا١ت

 كلذلك ضعف ىذا اٟتديث جهابذة اٟتديث كنقاده : مثل البخارم كأبو حاًب كأٛتػد كأبو زرعة كأبو داكد كالًتمذم كغَتىم .
 ع ، كاألحاديث الصحيحة على خبلفو .: ٓب يصح عنو أنو مسح أسفلهما ، كإ٪تا جاء ُب حديث منقط قاؿ ابن القيم

ٓب يرد حديث تقـو بو اٟتجة ُب كيفية ا١تسح على ا٠تف ، فلذلك يكفي ا١تسلم كا١تسلمة إمرار اليد على القدـ اليمٌت  -ْ
 كاليسرل ْتيث يصدؽ عليو أنو مسح ، كما ىو قوؿ الشافعي كأيب ثور كغَت٫تا .

ية حديث ييعتمد عليو إال حديث علي ُب بياف ا١تسح ، كالظاىر أنو إذا فعل ا١تكلف قاؿ الصنعا٘ب : ٓب يرد ُب الكيفية كال الكم
 ما يسمى مسحان على ا٠تف لغة أجزأه .

ٌر اليد اليمٌت مبلولة با١تاء مفرجة األصابع على الرًجل اليمٌت، كاليسرل كذلك، كيكوف ا١تسح مرة كاحدة،  كصفة المسح  : أف ٯتًي
 كال يشرع تكراره .

 : منهاكجاءت بعض األحاديث ُب بياف آّزئ من ا١تسح ، كلكن ال يصح منها شيء ، 
 ٯتسح على ظهر ا٠تف خطوطان باألصابع ( . حديث علي : ) أنو رأل النيب -أ
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برجل يتوضأ ، فغسل خفيو ، فنخسو برجلو كقاؿ : ليس ىكذا السنة أمرنا با١تسح  كحديث جابر قاؿ : ) مرَّ رسوؿ اهلل -ب
 ىكذا ، كأمرَّ بيديو على خفيو ( .

 ؟ لكن اختلف العلماء في مسح الخفين ىل يمسحاف كاألذنين جميعان ، أـ تقدـ اليمين 
 تقدـ اليمُت . : فقيل

ا أنو يشرع تقدٙب غسل اليمٌت ُب الرجلُت كاليدين ، فكذلك يشرع ألف ا١تسح بدؿ من الغسل ، كالبدؿ لو حكػم ا١تبدؿ ، فكم
 تقدٙب مسح اليمٌت على اليسرل .

 ٯتسحاف ٚتيعان .كقيل : 
 اليد اليمٌت ٘تسح الرجل اليمٌت ، كاليد اليسرل ٘تسح الرجل اليسرل ُب نفس اللحظة .

كلو كاف مشركعان لنقلت ىذه الصفة كحفظت ، ألنو من ألف ُب أحاديث الباب ) كمسح على ا٠تفُت ( كٓب يقل : بدأ باليمُت ، 
 شرع اهلل سبحانو كتعأب .

القياس على األذنُت، فطهارة ا١تسح ال تيمن فيها، فكما أف األذنُت عضواف مستقبلف، كمع ذلك ٓب يشرع التيمن فيهما ،  -ب
 كاهلل أعلم . كىذا أرجحفكذلك الرجبلف ُب حالة ا١تسح . 

ابن عثيمُت : ككثَت من الناس ٯتسح بكبل يديو على اليمُت ، ككبل يديػو على اليسرل ، كىذا ال أصل لو فيما قاؿ الشيخ فائدة : 
 ىػ [ .ُِّْ/  ُِ/  ُِ] الخميس .  أعلم 
 يىٍمسىحي عىلىى ًعمىامىًتًو كىخيفٍَّيًو ( .    عن عىٍمًرك ٍبًن أيمىيَّةى الضٍَّمًرمّْ قىاؿى ) رىأىٍيتي النًَّبيَّ  – َِٓ

---------- 
 اٟتديث دليل على جواز ا١تسح على العمامة ، كقد اختلف العلماء ُب ىذه ا١تسالة على أقواؿ : -ُ

 : ٬توز ا١تسح عليها . القوؿ األكؿ
 كىذا مذىب اٟتنابلة .

 أبو بكر ، كعمر ، كأنس . منهم : :  كىو قوؿ غَت كاحد من أصحاب النيب  قاؿ الترمذم
 ٟتديث الباب .-أ

 تػىوىٌضػىأى، فىمىسىحى بًنىاًصيىًتًو، كىعىلىى اىٍلًعمىامىًة كىا٠ٍتيفٍَُّتً ( أىٍخرىجىوي ميٍسًلم . ) أىفَّ اىلنَّيبَّ  كٟتديث اىٍلميًغَتىًة ٍبًن شيٍعبىةو -ب
 ركاه مسلم على ا٠تفُت كالعمامة ( .  قاؿ ) مسح رسوؿ اهلل  كٟتديث  ببلؿ -ج
أمرىم أف ٯتسحوا على  سرية ، فأصأّم الربد ، فلما قدموا على رسوؿ اهلل  كٟتديث ثوباف قاؿ ) بعث رسوؿ اهلل -د

 ) العصائب : العمائم ، كالتساخُت : ا٠تفاؼ ( .العصائب كالتساخُت ( ركاه أبو داكد . 
 : ال ٬توز االقتصار على مسح العمامة . القوؿ الثاني

 كىذا مذىب اٞتمهور ، فهو قوؿ اٟتنفية كا١تالكية كالشافعية .
 قاؿ اٟتافظ ابن حجر : كإٔب عدـ االقتصار على ا١تسح عليها ذىب اٞتمهور .

 العمامة ليس ٔتسح على الرأس . لقولو تعأب )كىاٍمسىحيوا ًبريؤيكًسكيٍم ( قالوا : إف اهلل فرض ا١تسح على الرأس ، كا١تسح على-أ
يتوضأ كعليو ًعمامةه ًقٍطرًية ، فأدخل يده من ٖتت العمامة ، فمسح مقدـ رأسو ،  كٟتديث أنس قاؿ ) رأيت رسوؿ اهلل -ب

 كٓب ينقض العمامة ( ركاه أبو داكد .
 القوؿ األكؿ .كالراجح 
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بعض رأسو البتة ، كلكن كاف إذا مسح بناصيتو كٌمل على  قاؿ ابن القيم : كٓب يصح عنو ُب حديث كاحد أنو اقتصر على مسح
 العمامة ... كأما اقتصاره على الناصية ٣تردة فلم ٭تفظ عنو .

 كقاؿ رٛتو اهلل :  كاف ٯتسح على رأسو تارة ، كعلى العمامة تارة ، كعلى الناصية كالعمامة تارة .
: اٟتاصل أنو قد ثبت ا١تسح على الرأس فقط ، كعلى العمامة فقط ، كعلى الرأس كالعمامة ، كالكل صحيح ،  كقاؿ الشوكاني

 فقصر األجزاء على بعض ما كرد لغَت موجب ليس من دأب ا١تنصفُت .
 كأما اٞتواب عن أدلة القوؿ الثا٘ب ) ال ٬توز ا١تسح على العمامة ( ؟

 على الرأس ، كىذا ال يناُب إثبات ا١تسح على العمامة بدليل آخر .؛ فإف النص كرد ُب ا١تسح  أما اآلية
 يتوضأ كعليو ًعمامةه ًقٍطرًية ( : أنس )رأيت رسوؿ اهلل  كأما حديث

 اٟتديث ضعيف . أكالن :
  ٓب ينقض عمامتو حىت يستوعب مسح الشعر كعلى فرض صحتو ، فقد قاؿ ابن القيم : كمقصود أنس بو : أف النيب  ثانيان :

 كلو ، كٓب ينًف التكميل على العمامة ، كقد أثبتو ا١تغَتة بن شعبة كغَته ، فسكوت أنس عنو ال يدؿ على نفيو .
 اختلف العلماء ىل يشًتط لبس على العمامة أف يكوف على طهارة على قولُت :-ِ

 يشًتط أف يلبسها على طهارة .فقاؿ بعضهم : 
 كىذا مذىب اٟتنابلة .

 ُب ا٠تفُت ) دعهما فإ٘ب أدخلتهما طاىرتُت ( . ا٠تف ، كقد قاؿ قالوا : قياسان على 
 ال يشًتط لبسها على طهارة . كقاؿ بعضهم :

 كىذا مذىب الشافعي كاختاره ابن تيمية .
كال عن أصحابو ُب ا١تسح على العمامة شيء من ذلك ، كىو موضع حاجة ، كتأخَت البياف عن كقت  ألنو ٓب ينقل عن النيب 

 اٟتاجة ال ٬توز .
 اختلف العلماء ىل يشًتط للعمامة توقيت كا٠تف على قولُت : -ّ

 إنو يشًتط ٢تا ذلك . فقيل :
 قياسان على ا٠تف .

 ال يشًتط ذلك . كقاؿ بعضهم :
 شوكا٘ب كرجحو الشيخ ابن عثيمُت .كىذا قوؿ ابن حـز كرجحو ال

 : ىل يجب مسح مقدـ الرأس إذا كاف البسان للعمامة ؟ ُفائدة 
 أنو ال ٬تب مسح مقدـ الرأس كجوانبو ، كىو اختيار ابن تيمية رٛتو اهلل . الصحيح

 : مقدار ما يمسح من العمامة ؟ ِفائدة 
 إذا كانت الناصية بادية أف ٯتسحها مع العمامة . ٯتسح أكثر العمامة ، فلو مسح جزءان منها ٓب يصح ، كيستحب
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 باب ًإذىا أىٍدخىلى رًٍجلىٍيًو كىىيمىا طىاًىرىتىافً  -ْٗ
ٍلتػيهيمىا » ًفي سىفىرو ، فىأىٍىوىٍيتي ألىٍنزًعى خيفٍَّيًو فػىقىاؿى  عن اٍلميًغيرىًة بن شيٍعبىة قىاؿى ) كيٍنتي مىعى النًَّبيّْ  - َِٔ دىٍعهيمىا ، فىًإنّْي أىٍدخى

 فىمىسىحى عىلىٍيًهمىا ( .« . طىاًىرىتػىٍيًن 
 [ . ِْٕ :] ـ 

---------- 
ىػ ٗىنا : سفر غزكة تبوؾ ُب رجب عاـ  أم : أخذ ُب الوضوء ، ال أنو استكملو ، كا١تراد بالسفرفػىتػىوىضَّأى (  ) كيٍنتي مىعى اىلنًَّبيّْ 

. 
 ( أم : ا٨تنيت مادان يدم . فىأىٍىوىٍيتي ) 
 ( أم : ألخلع . أًلىٍنزًعى ) 

 أم : اتركهما ، كالضمَت يعود على ا٠تفُت .) دىٍعهيمىا ( 
 طاىرتاف ( .( أم : القدمُت ، بدليل ركاية أيب داكد ) دع ا٠تفُت ، فإ٘ب أدخلت القدمُت ا٠تفُت ك٫تا ) أدخلتهما 

 اٟتديث يدؿ على أف من شركط ا١تسح على ا٠تفُت :  أف يلبسهما على طهارة . -ُ
 كىذا شرط متفق عليو . 
 قاؿ ُب ا١تغٍت : ال نعلم ُب اشًتاط تقدـ الطهارة ٞتواز ا١تسح على ا٠تفُت . 

 كقاؿ الشنقيطي : أٚتع العلماء على اشًتاط الطهارة ا١تائية للمسح على ا٠تف .
 شًتط كماؿ الطهارة ، كمن غسل رجلو اليمٌت فأدخلها ُب ا٠تف قبل أف يغسل رجلو اليسرل ، ٍب غسل رجلو اليسرل ىل ي

 فأدخلها أيضان ُب ا٠تف ؟
 اختلف العلماء ُب ىذه ا١تسألة على قولُت : 

 بل ال بد من لبس ا٠تفُت على كماؿ الطهارة . ال ٬تزئ ،القوؿ األكؿ : 
 ] كما ذكر ذلك النوكم كابن قدامة [ .كىذا مذىب مالك ، كالشافعي ، كأٛتد ُب ركاية .                      

 األدلة :كرجحو النوكم كابن حجر كالشيخ ابن باز .  
 طاىرتاف ( .ٟتديث ا١تغَتة ) أدخلتهما طاىرتُت (  كُب ركاية أيب داكد ) دع ا٠تفُت فإ٘ب أدخلت القدمُت ا٠تفُت ك٫تا -أ

 قاؿ ابن قدامة : فجعل العلة كجود الطهارة فيهما ٚتيعان كقت إدخا٢تما .
كٟتديث أنس عند الدار قطٍت : ) إذا توضأ أحدكم كلبس خفيو فليمسح عليهما كليصٌل فيهما إف شاء كال ٮتلعهما إال من -ب

 .       جنابة ( 

 فقولو ) إذا توضأ أحدكم ( يشعر بشرطية الوضوء .
مهور ٛتلوا الطهارة ُب قولو )أدخلتهما طاىرتُت( على كما٢تا ، ألنو إذا غسل رجلو اليمٌت ٍب ألبسها ا٠تف ، فقد لبس ا٠تف فاٞت

 كىو ٤تدث .
 ال يشًتط كماؿ الطهارة .القوؿ الثاني : 

 .] ذكر ذلك النوكم [ كىذا مذىب أيب حنيفة كا١تز٘ب كسفياف الثورم كابن ا١تنذر .                 

 قالوا : ألف الطهارة كملت بعد لبس ا٠تف .
 كأحوط . أصح كالقوؿ األكؿ
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 إذا تيمم لفقد ا١تاء ، ٍب لبس ا٠تف ، فهل إذا كجد ا١تاء ٯتسح على ا٠تف ؟ الصحيح أنو ال ٯتسح عليو إذا كجد ا١تاء .  -ِ
 كىذا مذىب اٟتنفية كا١تالكية كالشافعية كاٟتنابلة .

ُب حديث أيب ذر ) إف الصعيد الطيب كضوء ا١تسلم كإف ٓب ٬تد ا١تاء عشر سنُت ، فإذا كجد ا١تاء فليمسو بشرتو ،  لقولو -أ
 فإف ذلك خَت ( ركاه عبد الرزاؽ .

فقولو )فليمسو بشرتو ( فأمر بوجوب مس ا١تاء للبشرة، ككلمة )بشرتو( مفرد مضاؼ يعم ٚتيع البشرة إف كاف غسبلن عن جنابة ، 
 يع األعضاء األربعة إف كانت الطهارة طهارة صغرل .كيعم ٚت

كأيضان بوجود ا١تاء رجع ا١تتيمم حدثو السابق ، ٔتا ذلك القدماف ، كتكوف تلك الطهارة بطلت من أصلها ، فكأنو لبس -ب
 ) أحكاـ ا١تسح على اٟتائل للدبياف ( .ا٠تفُت على غَت طهارة . 

 .ألف األحاديث قيدت ذلك بطهارة ا١تاء  -ج
) أدخلتهما طاىرتُت ( ا١تراد خصوص طهارة ا١تاء كال يدخل ُب ذلك طهارة التيمم ، فبل ٬توز أف ٯتسح على اٞتوربُت  فقولو 

 إذا لبسهما على طهارة تيمم .
 –طبعا البد أف يستعمل ا١تاء  -مثاؿ : إنساف ُب الرب كٓب يكن عنده ماء كتيمم ، كلبس ا٠تف ، ٍب كجد ا١تاء بعد ذلك ،  

 فالراجح أنو ال ٬توز أف ٯتسح على ا٠تف إذا لبسو على طهارة تيمم .
 ظاىر اٟتديث أف اإلنساف ٯتسح على ا٠تف كلو كاف ٥ترقان اختلف العلماء في حكم المسح على الخف المخرؽ ؟ ك

 ماداـ يطلق عليو اسم ا٠تف كٯتكن ا١تشي ، كقد اختلف العلماء ُب ىذه ا١تسػألة على أقواؿ :
 ال ٬توز ا١تسح على ا٠تف إذا كاف فيو خرؽ كلو يسَتان . ؿ :القوؿ األك 

 كىذا مذىب اٟتنابلة .
 قالوا : ألنو غَت ساتر للقدـ .-أ

 كقالوا : إف ا١تنكشف من الرًجل حكمو الغىسل ، كا١تستور حكمو ا١تسح ، كاٞتمع بُت ا١تسح كالغٍسل ال ٬توز .-ب
 إف كاف ا٠ترؽ قدر ثبلث أصابع ٓب ٬تز كإف كاف أقل ٬توز . القوؿ الثاني :

 كىذا مذىب أيب حنيفة .
 ٬توز ا١تسح على ٚتيع ا٠تفاؼ كإف ٗترقت ماداـ ٯتكن متابعة ا١تشي فيها . القوؿ الثالث :

 نقلو ابن ا١تنذر : عن سفياف الثورم كإسحاؽ كأيب ثور .
رجلك ، كىل كانت خفاؼ ا١تهاجرين كاألنصار إال ٥ترقة مشققة مرقعة ( ركاه قاؿ سفياف الثورم  ) امسح عليهما ما تعلقت بو 

 عبد الرزاؽ ، كاستدلوا :
 أف نصوص ا١تسح على ا٠تفُت مطلقة غَت مقيدة ٔتثل ىذه القيود ، كما أطلقو اهلل كرسولو فليس ألحد تقييده .أكالن : 
رفع اٟترج ، كذكر مثل ىذه الشركط قد يضيق عليهم ، كال سيما أف اٟتكمة من مشركعية ا١تسح التيسَت على الناس ك ثانيان : 

 ا١تسافر إذا ا٩ترؽ خفو ، كال ٯتكنو إصبلحو ُب السفر ، فلو ٓب ٬تز ا١تسح عليو ٓب ٭تصل مقصود الرخصة .
كاف ىذا غالبان ُب   أف أكثر الصحابة فقراء ، كغالب الفقراء ال ٗتلوا خفافهم من شق كفتق ، كال سيما ُب األسفار ، فإذاثالثان : 

 ٢تم دؿ على أنو ليس بشرط . الصحابة كٓب يبُت الرسوؿ 
امسح عليهما ما تعلقت بو رجلك ، كىل كانت خفاؼ ا١تهاجرين كاألنصار إال ٥ترقة مشققة مرقعة . ركاه قاؿ سفياف الثورم: 

 .عبد الرزاؽ 
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 الصحيح .كىذا القوؿ اختيار ابن تيمية .كىذا القوؿ ىو 
تيمية عن قوؿ من قاؿ : إنو ال ٬تتمع مسح كغسل ُب عضو كاحد ، قاؿ : ىذا منتقض باٞتبَتة إذا كانت ُب نصف كقاؿ ابن 

 الذراع ، فإنك تغسل الذراع ، ك٘تسح ا١توضع الذم فيو اٞتبَتة ، فاجتمع مسح كغسل ُب عضو كاحد .
 باب مىٍن لىٍم يػىتػىوىضٍَّأ ًمٍن لىٍحًم الشَّاًة كىالسَّوًيقً  - َٓ

 لىٍحمان فػىلىٍم يػىتػىوىضَّئيوا -رضي اهلل عنهم  -أىكىلى أىبيو بىٍكرو كىعيمىري كىعيٍثمىافي كى 
 أىكىلى كىًتفى شىاةو ، ثيمَّ صىلَّى كىلىٍم يػىتػىوىضٍَّأ ( . عىٍن عىٍبًد اللًَّو ٍبًن عىبَّاسو . ) أىفَّ رىسيوؿى اللًَّو  - َِٕ
 [ . ّْٓ :] ـ 

يىٍحتػىزُّ ًمٍن كىًتًف شىاةو ، فىديًعيى ًإلىى الصَّالىًة فىأىٍلقىى السّْكّْينى فىصىلَّى كىلىٍم  ةى ) أىنَّوي رىأىل رىسيوؿى اللًَّو كعن عىٍمًرك ٍبًن أيمىيَّ  - َِٖ
 يػىتػىوىضٍَّأ ( .

 [ . ّٓٓ:] ـ 
ـى خىٍيبػىرى ، حىتَّى ًإذىا كىانيوا بًالصٍَّهبىاًء عن سيوىٍيد ٍبنى النػٍُّعمىاًف ) أىنَّوي خىرىجى مىعى رىسيوًؿ اللًَّو صلى اهلل عليو كسلم  – َِٗ  -عىا

ٍيبػىرى   اللًَّو صلى اهلل فىصىلَّى اٍلعىٍصرى ، ثيٍم دىعىا بًاألىٍزكىاًد ، فػىلىٍم يػيٍؤتى ًإالَّ بًالسَّوًيًق ، فىأىمىرى ًبًو فػىثػيرّْلى ، فىأىكىلى رىسيوؿي  -كىًىىى أىٍدنىى خى
ٍلنىا ، ثيمَّ قى  ـى ًإلىى اٍلمىٍغًرًب ، فىمىٍضمىضى كىمىٍضمىٍضنىا ، ثيمَّ صىلَّى كىلىٍم يػىتػىوىضٍَّأ ( .عليو كسلم كىأىكى  ا

ًتفان ، ثيمَّ صىلَّى كىلىٍم يػىتػىوىضٍَّأ ( . كعىٍن مىٍيميونىةى ) أىفَّ النًَّبيَّ  - َُِ  أىكىلى ًعٍندىىىا كى
 [ . ّٔٓ :] ـ 

-------------- 
أم : ٟتمو ، كُب الركاية األخرل ) أكل عٍرقان ( كللبخارم ُب كتاب األطعمة ) تعٌرؽ (  أىكىلى كىًتفى شىاةو (  ) أىفَّ رىسيوؿى اللًَّو 

 أم : أكل ما على العىٍرؽ ، كىو العظم .
 ألنو ليس ٦تا ينقض الوضوء .) ثيمَّ صىلَّى كىلىٍم يػىتػىوىضٍَّأ ( 

 يقطع . أم :يىٍحتػىزُّ (  ) أىنَّوي رىأىل رىسيوؿى اللًَّو 
 ( قاؿ الداكدم : ىو دقيق الشعَت أك السلت ا١تقلي . ) فػىلىٍم يػيٍؤتى ًإالَّ بًالسَّوًيقً 

 ىذه األحاديث دليل على أف أكل ما مستو النار ال ينقض الوضوء ، كىذا مذىب ٚتاىَت العلماء . -ُ
لثورم فيمن كافقو من أىل العراؽ ، كبو قاؿ قاؿ ابن ا١تنذر : كىذا قوؿ مالك بن أنس فيمن تبعو من أىل ا١تدينة ، كسفياف ا

األكزاعي كأصحابو ، ككذلك قاؿ الشافعي ، كأٛتد كإسحاؽ كأبو ثور كأصحاب الرأم ، كال أعلم اليـو بُت أىل العلم اختبلفان ُب 
 ترؾ الوضوء ٦تا مست النار إال الوضوء من ٟتـو اإلبل .

ء ٦تا مست النار ، ٍب قاؿ : كقاؿ بعضهم : كالدليل على أف الرخصة ىي ٍب ذكر األدلة اليت ذكرىا البخارم على عدـ الوضو 
الناسخة اتفاؽ ا٠تلفاء الراشدين ا١تهديُت : أيب بكر الصديق ، كعمر بن ا٠تطاب ، كعثماف بن عفاف ، كعلي بن أيب طالب ُب 

قاؿ : عليكم بسنيت كسنة ا٠تلفاء الراشدين ا١تهديُت من بعدم ، كال ٬توز أف يسقط عنهم  ترؾ الضوء ، كقد ثبت أف النيب 
 ٚتيعان علم ما ٭تتاجوف إليو ُب الليل كالنهار .

ذكر مسلم رٛتو اهلل تعأب ُب ىذا الباب األحاديث الواردة بالوضوء ٦تا مست النار ٍب عقبها باألحاديث الواردة  كقاؿ النوكم :
ء ٦تا مست النار ، فكأنو يشَت إٔب أف الوضوء منسوخ كىذه عادة مسلم كغَته من أئمة اٟتديث ، يذكركف األحاديث بًتؾ الوضو 

 اليت يركهنا منسوخة ٍب يعقبوهنا بالناسخ .
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 ) توضؤكا ٦تا مست النار ( . كقد اختلف العلماء ُب قولو 
 وء بأكل ما مستو النار .فذىب ٚتاىَت العلماء من السلف كا٠تلف إٔب أنو ال ينتقض الوض

كعمر بن ا٠تطاب كعثماف بن عفاف كعلي بن أيب طالب كعبد اهلل بن مسعود كأبو الدرداء  ك٦تن ذىب إليو أبو بكر الصديق 
كبن عباس كعبد اهلل بن عمر كأنس بن مالك كجابر بن ٝترة كزيد بن ثابت كأبو موسى كأبو ىريرة كأيٌب بن كعب كأبو طلحة 

عة كأبو أمامة كعائشة رضي اهلل عنهم أٚتعُت كىؤالء كلهم صحابة كذىب إليو ٚتاىَت التابعُت كىو مذىب مالك كعامر بن ربي
 كأيب حنيفة كالشافعي كأٛتد كإسحاؽ بن راىويو ك٭تِت بن ٭تِت كأيب ثور كأيب خيثمة رٛتهم اهلل .

 كذىب طائفة إٔب كجوب الوضوء الشرعي كضوء الصبلة بأكل ما مستو النار .
 كىو مركم عن عمر بن عبد العزيز كاٟتسن البصرم كالزىرم كأيب قبلبة كأيب ٣تلز .

 كاحتج ىؤالء ْتديث ) توضؤكا ٦تا مستو النار ( .
كاحتج اٞتمهور باألحاديث الواردة بًتؾ الوضوء ٦تا مستو النار كقد ذكر مسلم ىنا منها ٚتلة كباقيها ُب كتب أئمة اٟتديث 

 ديث الوضوء ٦تا مست النار ّتوابُت :ا١تشهورة كأجابوا عن ح
ترؾ الوضوء ٦تا مست النار ( كىو حديث  قاؿ ) كاف آخر األمرين من رسوؿ اهلل  أنو منسوخ ْتديث جابر  أحدىما :

 صحيح ركاه أبو داكد كالنسائي كغَت٫تا من أىل السنن بأسانيدىػم الصحيحة .
لكفُت ٍب أف ىذا ا٠تبلؼ الذم حكيناه كاف ُب الصدر األكؿ ، ٍب أٚتع : أف ا١تراد بالوضوء غسل الفم كا كالجواب الثاني

 العلماء بعد ذلك على أنو ال ٬تب الوضوء بأكل ما مستو . ) شرح مسلم ( .
كقد ذىب بعضهم إٔب اٞتمع بُت األحاديث بأف أحاديث األمر بالوضػوء ٤تمولة على االستحباب ، كىذا ما جنح إليو ا٠تطايب ، 

 تيمية .كآّد ابن 
 اٟتديث دليل على جواز قطع اللحم بالسكُت  -ِ
 . تواضع النيب  -ّ
 جواز أكل ا١تشوم ، كال يكوف من الًتفو كالتكرب . -ْ

 باب ىىٍل ييمىٍضًمضي ًمنى اللَّبىنً  - ِٓ
 شىًربى لىبىنان ، فىمىٍضمىضى كىقىاؿى : ًإفَّ لىوي دىسىمان ( . كعىًن اٍبًن عىبَّاسو ) أىفَّ رىسيوؿى اللًَّو  - ُُِ
 [ . ّٖٓ :] ـ 

---------- 
 زاد مسلم ) ٍب دعاء ٔتاء ( .) شىًربى لىبىنان ( 

 اٟتديث دليل على استحباب ا١تضمضة من شرب اللنب . -ُ
الدسم ، كيلحق بو كل طعاـ  لينظف فمو منقاؿ الشيخ ابن عثيمُت : فيو دليل على أنو ينبغي ١تن شرب اللنب أف يتمضمض ، 

ما ُب فمو من ىذا الدسم ، ألف بقاء الدسم ُب الفم رٔتا ينتج  أك شراب فيو دسم ، فإنو ينبغي لئلنساف أف يتمضمض حىت يزكؿ
 أمراض على اللثة أك اللساف ، فكاف من اٟتكمة أف يتمضمض اإلنساف من أجل ىذا الدسم . عنو ركائح كريهة ، أك

 قولو ) إف لو دٝتان ( فيو بياف العلة للمضمضة من اللنب ، فيدؿ على استحبأّا من كل شيء دسم . -ِ
أنو شرب لبنا  -راكم اٟتديث-قاؿ اٟتافظ : كالدليل على أف األمر فيو لبلستحباب ما ركاه الشافعي عن ابن عباس -ّ

 شىًربى لىبػىننا فػىلىٍم يػىتىمىٍضمىض النَّيبٌ  ًإٍسنىادو حىسىن عىٍن أىنىس ) أىفَّ فمضمض ٍب قاؿ: لو ٓب أ٘تضمض ما باليت ، كىرىكىل أىبيو دىاكيدى بً 
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 ( . كىٓبٍى يػىتػىوىضَّأ
 أنو ينبغي لئلنساف أف يهتم بنظافة فمو . -ْ
 أف شرب اللنب ال ينقض الوضوء . -ٓ
 ، كفائدة ذلك :ُب اٟتديث قرف اٟتكم بعلتو  -ٔ

 بياف أف الشريعة سامية عالية ، فما ٖتكم بشيء إال كلو حكمو . أكالن :
اقتناع النفوس باٟتكم ، ألف النفس إذا علمت علة اٟتكم اطمأنت ، كإف كاف ا١تؤمن سيطمئن على كل حاؿ لكن ىذه  ثانيان :

 زيادة طمأنينة .
 ] قالو الشيخ ابن عثيمُت [ .بت لو ىذا اٟتكم ا١تعلل . مشوؿ اٟتكم بشموؿ ىذه العلة ، ٔتعٌت أف ما ثبت فيو ىذه العلة ث ثالثان :

تػىٍيًن أىًك اٍلخىٍفقىًة كيضيوءان  - ّٓ  باب اٍلويضيوًء ًمنى النػٍَّوـً كىمىٍن لىٍم يػىرى ًمنى النػٍَّعسىًة كىالنػٍَّعسى
ي فػىٍليػىٍرقيٍد حىتَّى يىٍذىىبى عىٍنوي النػٍَّوـي ، فىًإفَّ أىحىدىكيٍم قىاؿى ) ًإذىا نػىعىسى أىحىديكيٍم كىىيوى ييصىلّْ  عىٍن عىاًئشىةى أىفَّ رىسيوؿى اللًَّو  - ُِِ

 ًإذىا صىلَّى كىىيوى نىاًعسه الى يىٍدًرل لىعىلَّوي يىٍستػىٍغًفري فػىيىسيبَّ نػىٍفسىوي ( .
 [ . ٖٕٔ :] ـ 

 قىاؿى ) ًإذىا نػىعىسى أىحىديكيٍم ًفي الصَّالىًة فػىٍليػىنىٍم حىتَّى يػىٍعلىمى مىا يػىٍقرىأي ( . عىٍن أىنىسو عىًن النًَّبيّْ  - ُِّ
-------- 

 كُب ركاية النسائي ) إذا نعس الرجل ( كىو بفتح النوف كالعُت ، كىو أكؿ النـو .) ًإذىا نػىعىسى أىحىديكيٍم ( 
 ) فلينصرؼ ( كا١تراد بو التسليم من الصبلة .كُب ركاية النسائي ) كىىيوى ييصىلّْي فػىٍليػىٍرقيٍد ( 

كُب ركاية ) لعلو يذىب يستغفر ( أم : يقصد يدعو ، كما ُب ركاية ابن حباف ) بلفظ ) ...... لعلو ) الى يىٍدًرم لىعىلَّوي يىٍستػىٍغًفري ( 
 يكوف يدعو ُب صبلتو ، فيدعو على نفسو كىو ال يدرم ( .

 شوع كحضور القلب ُب العبادة ، كذلك ألف الناعس ال ٭تضر قلبو .اٟتديث دليل على اٟتث على ا٠ت -ُ
 كفيو اٟتث على اإلقباؿ على الصبلة ٓتشوع كفراغ قلب كنشاط-ِ
قاؿ النوكم : كفيو أمر الناعس بالنـو أك ٨توه ٦تا يذىب عنو النعاس كىذا عاـ ُب صبلة الفرض كالنفل ُب الليل كالنهار ،  -ّ

ور ، لكن ال ٮترج فريضة عن كقتها قاؿ القاضي كٛتلو مالك كٚتاعة على نفل الليل ألنو ٤تل النـو كىذا مذىبنا كمذىب اٞتمه
 غالبان .

 أف النـو ا٠تفيف ال ينقض الوضوء ، كقد اختلف العلماء ىل النـو ناقض للوضوء أـ ال على أقواؿ : -ْ
 : أنو ال ينقض الوضوء بأم حاؿ .  القوؿ األكؿ

 موسى األشعرم ، كسعيد بن ا١تسيب ، كشعبة .كنسبو النوكم أليب 
كلفظ أيب داكد ) كىافى يناموف ٍب يصلوف كال يتوضئوف (  قاؿ  ) كاف أصحػاب رسوؿ اهلل  -عند مسلم  –ٟتديث عن أنس -أ

  ييصىلُّوفى كىالى يػىتػىوىضَّئيوفى ( أىٍخرىجىوي أىبيو دىاكيدى  يػىٍنتىًظريكفى اىٍلًعشىاءى حىىتَّ ٗتىًٍفقى ريؤيكسيهيٍم، ٍبيَّ  -عىلىى عىٍهًدهً  أىٍصحىابي رىسيوًؿ اىللًَّو 
يناجي رجبلن ُب جانب ا١تسجد ، فما قاـ إٔب الصبلة حىت ناـ القـو ( ركاه  كعن أنس . قاؿ ) أقيمت الصبلة كالنيب -ب

 البخارم كمسلم .
زيز ُب ىذا اٟتديث ) حىت نعس بعض القـو ( قاؿ اٟتافظ : كقع عند إسحاؽ بن راىوية ُب مسنده ، عن ابن علية عن عبد الع

 ككذا ىو عند ابن حباف من كجو آخر عن أنس ، كىو يدؿ على أف النـو ٓب يكن مستغرقان .
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بالعشاء حىت ناداه عمر : الصبلة ، ناـ النساء كالصبياف ، فخرج فقاؿ : ما ينتظرىا  عن عائشة قالت ) أعتم رسوؿ اهلل -ج
 ... ( متفق عليو .أحد من أىل األرض غَتكم 

 : أنو ناقض مطلقان . القوؿ الثاني
 كنسبو النوكم للحسن البصرم ، كا١تز٘ب ، كأيب عبيد كالقاسم بن سبلـ ، كإسحاؽ بن راىوية .

 : كبو أقوؿ . قاؿ ابن المنذر
يأمرنا إذا كنا سفران أف ال ننزع خفافنا ... كلكن من بوؿ كغائط كريح (  ٟتديث صفواف بن عساؿ قاؿ : ) كاف رسوؿ اهلل 

 ركاه الًتمذم .
 كجو الداللة : قرف النـو بالبوؿ كالغائط ُب إ٬تاب الوضوء منو .

 : أنو إذا ناـ ٦تكنان مقعدتو على األرض ٓب ينقض ، سواءن قل أك كثر . القوؿ الثالث
 قاؿ النوكم : كىذا مذىب الشافعي .

 قاؿ الشوكا٘ب : كىذا أقرب ا١تذاىب عندم ، كبو ٬تمع بُت األدلة .
 : أف كثَت النـو ينقض الوضوء ، كقليلو ال ينقض ْتاؿ . القوؿ الرابع

 كنسبو النوكم للزىرم كربيعة كاألكزاعي كمالك كأٛتد ُب إحدل الركايتُت عنو .
 ٚتعان بُت األدلة . الراجح كىذا القوؿ ىو

 على أف النـو ناقض مطلقان . فحديث صفواف يدؿ
 كحديث أنس  ٭تمل على أف النـو اليسَت ال ينقض الوضوء .

، أف النـو ليس حدثان ُب نفسو كإ٪تا ىو دليل على خركج الريح ، كلذلك إذا ناـ طويل رٔتا ٮترج منو ريح كيؤيد ىذا الجمع : 
  ركاه أٛتد، فإذا نامت العيناف استطلق الوكاء (  ) العُت ككاء السو قاؿ : قاؿ رسوؿ اهلل  كيؤيد ىذا حديث علي 

: اليقظة ككاء الدبر ، أم حافظة ما فيو من ا٠تركج ، ألنو ما داـ  كالمعنىالوكاء ا٠تيط الذم يربط بو ، ككاء :   .  اسم ٟتلقة الدبرالسو : 
 مستيقظان أحس ٔتا ٮترج منو .

 باب اٍلويضيوًء ًمٍن غىٍيًر حىدىثو  - ْٓ
نىا اٍلويضيوءي مىا لىٍم  عىٍن أىنىسو قىاؿى ) كىافى النًَّبيُّ  - ُِْ يػىتػىوىضَّأي ًعٍندى كيلّْ صىالىةو . قػيٍلتي كىٍيفى كيٍنتيٍم تىٍصنػىعيوفى قىاؿى ييٍجًزئي أىحىدى

 ييٍحًدٍث ( .
ـى  كعن سيوىٍيدي ٍبني النػٍُّعمىاًف ) قىاؿى خىرىٍجنىا مىعى رىسيوًؿ اللًَّو  - ُِٓ ٍيبػىرى ، حىتَّى ًإذىا كينَّا بًالصٍَّهبىاًء ، صىلَّى لىنىا رىسيوؿي اللًَّو  عىا خى
  ـى ٍلنىا كىشىرًبٍػنىا ، ثيمَّ قىا ًإلىى اٍلمىٍغًرًب فىمىٍضمىضى  النًَّبيُّ اٍلعىٍصرى ، فػىلىمَّا صىلَّى دىعىا بًاألىٍطًعمىًة ، فػىلىٍم يػيٍؤتى ًإالَّ بًالسَّوًيًق ، فىأىكى

 لَّى لىنىا اٍلمىٍغًربى كىلىٍم يػىتػىوىضٍَّأ ( .، ثيمَّ صى 
--------- 

 يػىتػىوىضَّأي ًعٍندى كيلّْ صىبلىةو ( أم : مفركضة ، زاد الًتمذم ) طاىران أك غَت طاىر ( . ) كىافى النَّيبُّ  -ُ
يدؿ على أف ا١تراد (  َِٗكظاىره أف تلك كانت عادتو ، لكن حديث سويد ا١تذكور ُب الباب ) تقدـ برقم قاؿ الحافظ : 

 الغالب .
 قاؿ الطحاكم : ٭تتمل أف يكوف ذلك كاجبان عليو خاصة ٍب نسخ يـو الفتح ٟتديث بريدة يعٍت الذم أخرجو مسلم ) أنو 

صلى الصلوات يـو الفتح بوضوء كاحد ، كأف عمر سألو فقاؿ : عمدان فعلتو ( كقاؿ : ٭تتمل أنو كاف يفعلو استحبابان ٍب خشي 
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 وبو فًتكو لبياف اٞتواز ، قلت : كىذا أقرب .أف يظن كج
 .اٟتديث دليل على استحباب ٕتديد الوضوء ، كىذا قوؿ ٚتاىَت العلماء  -ِ

 يػىتػىوىضَّأي ًعٍندى كيلّْ صىبلىةو .. ( . ٟتديث الباب ) كىافى النَّيبُّ -أ
ٍتًح ًبويضيوءو كىاًحدو كىمىسىحى عىلىى خيفٍَّيًو فػىقىاؿى لىوي عيمىري لىقىٍد صىنػىٍعتى اٍليػىٍوـى صىلَّى الصَّلىوىاًت يػىٍوـى اٍلفى  كٟتديث  بػيرىٍيدىة ) أىفَّ النَّيبَّ -ب

ٍيئان ٓبٍى تىكيٍن تىٍصنػىعيوي . قىاؿى : عىٍمدان صىنػىٍعتيوي يىا عيمىري ( ركاه مسلم .  شى
 .كجاء ُب حديث ضعيف ) من توضأ على طهر كتب اهلل لو عشر حسنات ( ركاه أبو داكد -ج

 لكن ما معنى تجديد الوضوء : 
ٍب دخل كقت الصبلة األخرل فإنو يسن أف  قاؿ الشيخ ابن عثيمُت رٛتو اهلل : ٕتديد الوضوء سنة فلو صلى إنساف بوضوئو األكؿ

 ٬تدد الوضوء كإف كاف على طهارة
صلى بالوضوء الذم قبلو فإنو يستحب  فإذاأيضان رٛتو اهلل :  كٕتديد الوضوء يكوف مسنونان إذا صلى بالوضوء الذم قبلو ،  كقاؿ

 أف يتوضأ للصبلة اٞتديدة .
للوضوء ، ألنو  الظهر كصلى الظهر ٍب حضر كقت العصر كىو على طهارتو فحينئذ يسن لو أف يتوضأ ٕتديدان  مثالو : توضأ لصبلة

لعصر قبل دخوؿ كقتها كٓب يصل ّٔذا توضأ ل صلى بالوضوء السابق ، فكاف ٕتديد الوضوء للعصر مشركعان ، فإف ٓب يصل بو بأف
 فهذا ليس ٔتشركع ألنو ٓب يصل بالوضوء األكؿ . الوضوء ٍب ١تا أذف العصر جدد ىذا الوضوء

 اٟتديث دليل على جواز الصلوات ا١تفركضات كالنوافل بوضوء كاحد ما ٓب ٭تدث . -ّ
 قاؿ النوكم : كىذا جائز بإٚتاع من يعتد بو .

كأبو اٟتسن بن بطاؿ ُب شرح صحيح البخارم عن طائفة من العلماء أهنم قالوا ٬تب الوضوء لكل كحكى أبو جعفر الطحاكم 
 صبلة كاف كاف متطهران .

 كاحتجوا بقوؿ اهلل تعأب ) إذا قمتم إٔب الصبلة فاغسلوا كجوىكم  ... ( .
 كما أظن ىذا ا١تذىب يصح عن أحد كلعلهم أرادكا استحباب ٕتديد الوضوء عند كل صبلة .

 كدليل اٞتمهور األحاديث الصحيحة منها :
 صىلَّى الصَّلىوىاًت يػىٍوـى اٍلفىٍتًح ًبويضيوءو كىاًحدو ... ( . حديث عمر ) أىفَّ النَّيبَّ -أ

نىا اٍلويضيػوءي مىا ٓبٍى ٭تيًٍدٍث ( .  -حديث الباب  –كحديث أنس ُب صحيح البخارم -ب  ) ... قىاؿى ٬تيٍزًئي أىحىدى
ٍيبػىرى ، حىىتَّ ًإذىا كىانيوا بًالصٍَّهبىاًء  كحديث سويد بن النعماف ) أىنَّوي خىرىجى مىعى رىسيوًؿ اللًَّو -ج ـى خى ٍيبػىرى  -عىا فىصىلَّى  -كىًىىى أىٍدٗبى خى

ـى ًإٔبى اٍلمىٍغًرًب ... ( . أىكىلى رىسيوؿي اللًَّو اٍلعىٍصرى ، ٍبيٍ دىعىا بًاألىٍزكىاًد ، فػىلىٍم يػيٍؤتى ًإالَّ بًالسَّوًيًق ، فىأىمىرى بًًو فػىثػيرّْلى ، فى  ٍلنىا ، ٍبيَّ قىا  كىأىكى
كُب معناه أحاديث كثَتة : كحديث اٞتمع بُت الصبلتُت بعرفة كا١تزدلفة كسائر األسفار ، كاٞتمع بُت الصلوات الفائتات يـو -د

 ا٠تندؽ كغَت ذلك .
 كىذا القوؿ ضعيف .  ) شرح مسلم ( . ا قمتم ٤تدثُت كقيل إهنا منسوخػة بفعل النيب كأما اآلية الكرٯتة فا١تراد ّٔا كاهلل أعلم إذ

كٯتكن ٬تاب عن اآلية أيضان على ظاىرىا من غَت نسخ ، كيكوف األمر ُب حق احملدثُت على الوجوب ، كُب حق غَتىم على 
 الندب .
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 باب ًمنى اٍلكىبىائًًر أىٍف الى يىٍستىًترى ًمٍن بػىٍولًوً  - ٓٓ
ًبحىاًئطو ًمٍن ًحيطىاًف اٍلمىًدينىًة أىٍك مىكَّةى ، فىسىًمعى صىٍوتى ًإٍنسىانػىٍيًن يػيعىذَّبىاًف ًفي  عىًن اٍبًن عىبَّاسو قىاؿى ) مىرَّ النًَّبيُّ  - ُِٔ

بػىلىى ، كىافى أىحىديىيمىا الى يىٍستىًتري ًمٍن بػىٍولًًو ، كىكىافى » ، ثيمَّ قىاؿى « يػيعىذَّبىاًف ، كىمىا يػيعىذَّبىاًف ًفي كىًبيرو »  قػيبيورًًىمىا ، فػىقىاؿى النًَّبيُّ 
هيمىا  « . اآلخىري يىٍمًشى بًالنًَّميمىًة  ًكٍسرىةن . فىًقيلى لىوي يىا رىسيوؿى اللًَّو ًلمى ثيمَّ دىعىا ًبجىرًيدىةو فىكىسىرىىىا ًكٍسرىتػىٍيًن ، فػىوىضىعى عىلىى كيلّْ قػىٍبرو ًمنػٍ

ا قىاؿى  هيمىا مىا لىٍم تػىٍيبىسىا أىٍك ًإلىى أىٍف يػىٍيبىسىا ( .» فػىعىٍلتى ىىذى  لىعىلَّوي أىٍف ييخىفَّفى عىنػٍ
 [ . ِِٗ :] ـ 

---------- 
من بعض حيطاف  أم : بستاف كللمصنف ُب كتاب األدب ) مر النيب ( ًبحىاًئطو ًمٍن ًحيطىاًف اٍلمىًدينىًة أىٍك مىكَّةى  ) مىرَّ النًَّبيُّ 

 ا١تدينة ( كُب الركاية األخرل ) مر بقربين ( عند ابن ماجة  ) جديدين ( .
 أم : ١تا ٝتع صوتان من داخلهما .(  ) فػىقىاؿى النًَّبيُّ 

 كُب الركاية اآلتية ) إهنما ليعذباف ( أم : يعاقباف .) يػيعىذَّبىاًف ( 
ًبيرو  ، ثيمَّ قىاؿى : بػىلىى (  كللمصنف ُب كتاب األدب ) كإنو لكبَت ( فقد ثبت أف فعل ىذين ا١تقبورين من ) كىمىا يػيعىذَّبىاًف ًفي كى

 الكبائر ، كأما قولو ) كما يعذباف ُب كبَت ( فتأك٢تا العلماء على أقواؿ ستأٌب إف شاء اهلل 
كجاء ُب ركاية عند مسلم ) ال يستنزه ( ، قاؿ النوكم : ركل ثبلث ركايات ، يستًت بتائُت بػىٍوًلًو ( ) كىافى أىحىديىيمىا الى يىٍستىًتري ًمٍن 

مثناتُت ، كيستنزه بالزام كا٢تاء ، كيستربئ بالباء ا١توحدة كا٢تمزة ، كىذه الثالثة ُب البخارم كغَته ككلها صحيحة كمعناىا ال 
 يتجنبو كيتحرز منو .

 ند أيب نعيم ُب ) ا١تستخرج ( من طريق ككيع عن األعمش ) كاف ال يتوقى ( كىي مفسرة للمراد .قاؿ اٟتافظ : كقد كقع ع
، بأف ينقل لكل كاحد منهم ما يقولو اآلخر من الشتم كاألذل.) كىكىافى اآلخىري يىٍمًشى بًالنًَّميمىًة (   أم: يسعى باإلفساد بُت القـو

 خرل ) فدعا بعًسيب رطب ( قاؿ النوكم : العسيب اٞتريد كالغصن من النخل .كُب الركاية األ) ثيمَّ دىعىا ًبجىرًيدىةو ( 
هيمىا مىا لىٍم تػىٍيبىسىا أىٍك ًإلىى أىٍف يػىٍيبىسىا (   أم : مدة عدـ يبس الشقُت .) لىعىلَّوي أىٍف ييخىفَّفى عىنػٍ

 لكبلـ عليو إف شاء اهلل .اٟتديث يدؿ على ٧تاسة البوؿ من اإلنساف كىو إٚتاع ، كسيأٌب حديث األعرايب كا -ُ
 اٟتديث دليل كجوب التنزه من البوؿ .-ِ
 اٟتديث دليل على أف عدـ التنزه من البوؿ من أسباب عذاب القرب .-ّ

 كلذلك استحب الفقهاء ١تن أراد أف يبوؿ أف يطلب مكانان رخوان ألنو أسلم من الرشاش .   
 يرتاد لبولو ا١توضع الدمث ، كىو اللُت الرخو من األرض  . :  ككاف  قاؿ ابن القيم

 قولو ) كما يعذباف ُب كبَت بلى إنو كبَت (  اختلف العلماء ُب ا١تراد بقولو ) كما يعذباف ُب كبَت ( :-ْ
 : ليس بكبَت ُب زعمهما . فقيل
 ذلك . : ليس بكبَت ُب مشقة االحًتاز منو ، أم كاف ال يشق عليهما االحًتاز من كقيل

 الراجح . كرجحو البغوم كابن دقيق العيد كٚتاعة ، كىذا ىو
: ليس بكبَت ٔتجرده ، كإ٪تا صار كبَتان با١تواظبة عليو ، كيرشد إٔب ذلك السياؽ ، فإنو كصف كبلن منهما ٔتا يدؿ على ٕتدد كقيل 

 ذلك منو كاستمراره عليو .
من البوؿ ، يلـز منو بطبلف الصبلة ، فًتكو كبَتة ببل شك ، كا١تشي قاؿ النوكم : سبب كوهنما كبَتين ، أف عدـ التنزه -ٓ
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 بالنميمة كالسعي بالفساد من أقبح القبائح .
 ٓب يعرؼ اسم ا١تقبورين كال أحد٫تا ، كالظاىر أف ذلك كاف على عمد من الركاة لقصد السًت عليهما . -ٔ

قاؿ اٟتافظ : كما حكاه القرطيب ُب التذكرة كضعفو عن بعضهم أف أحد٫تا سعد بن معاذ فهو قوؿ باطل ال ينبغي ذكره إال 
حضر دفن سعد بن معاذ ، كما ثبت ُب اٟتديث الصحيح ،  مقركنان ببيانو ، ك٦تا يدؿ على بطبلف اٟتكاية ا١تذكورة ، أف النيب 

 ] قالو اٟتافظ[قاؿ ٢تم: من دفنتم اليـو ىهنا؟ فدؿ على أنو ٓب ٭تضر٫تا.  أمامة عند أٛتد أنو كأما قصة ا١تقبورين ففي حديث أيب 
 اختلف ُب ا١تقبورين : -ٕ

 : كانا كافرين . فقيل
 : كانا مسلمُت  كىذا ىو الصحيح  ، كيدؿ لذلك : كقيل

مر بالبقيع فقاؿ : من دفنتم ىنا ؟ ( فهذا يدؿ على أهنما كانا مسلمُت ألف البقيع مقربة  أنو جاء عند أٛتد ) أف الرسوؿ 
 ا١تسلمُت .

 عظم أمر النميمة كأهنا من كبائر الذنوب . -ٖ
 ) ال يدخل اٞتنة ٪تاـ ( متفق عليو . كقد قاؿ 

 أف النميمة كىي  نقل الكبلـ بُت الناس على كجو اإلفساد من أسباب عذاب القرب . -ٗ
 ختلف العلماء يسن كضع جريدة رطبة على القرب ؟ا -َُ

 . ذىب بعض العلماء إٔب أنو يسن ذلك كقد أكصى بذلك بريدة بن اٟتصيب 
 أنو ال ٬توز ذلك .كالصحيح 

 : ألنو عػلل غرز٫تػا على القرب بأمر مغيب كىو قولو  ) ليعذباف ( .كقاؿ كرجح ذلك ا٠تطايب كالقاضي عياض 
 ٬توز ذلك أمور :ك٦تا يدؿ على أنو ال  
حديث جابر الطويل ُب صحيح مسلم كفيو ) إ٘ب مررت بقربين يعذباف فأحببت بشفاعيت أف يربد عليهما ماداـ الغصناف -أ

 رطبُت ( .
 . أنو ٓب يكشف لنا أف ىذا الرجل يعذب ٓتبلؼ النيب -ب
 أننا إذا فعلنا ذلك فقد أسأنا الظن با١تيت ، ألننا ظننا بو ظن سوء أنو يعذب كما يدرينا فلعلو ينعم -ج
 أف ىذا ٓب يفعلو السلف الصاّب .-د

 إثبات عذاب القرب . -ُُ
 كىو ثابت بالكتاب كالسنة كاتفاؽ أىل السنة .  

 أدخلوا آؿ فرعوف أشد العذاب ( .قاؿ تعأب ) النار يعرضوف عليها غدكان كعشيان كيـو تقـو الساعة 
 كمن السنة أدلة كثَتة كمتواترة :

 ب .حديث البا-أ
) إذا تشهد أحدكم التشهد اآلخر فليتعوذ باهلل من أربع . . . كذكر منها  قاؿ رسوؿ اهلل  -قاؿ  كحديث أيب ىريرة -ب

 م .ركاه مسلعذاب القرب ( 
) إف العبد إذا كضع ُب قربه كتؤب عنو أصحابو حىت إنو ليسمع قرع نعا٢تم   قاؿ رسوؿ اهلل  –قاؿ  كحديث  أنس -ج

أتاه ملكاف فيقوالف لو . . . كأما الكافر أك ا١تنافق فيقوؿ : ال أدرم ، فيقاؿ : ال دريت كال تليت ، ٍب يضرب ٔتطرقة من حديد 
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 متفق عليوضربة بُت أذنيو فيصيح صيحة يسمعها من يليو إال الثقلُت ( 
 ركاه مسلم ) لوال أف تدافنوا لدعوت اهلل أف يسمعكم من عذاب القرب الذم أٝتع (  ىػ كعنو قاؿ : قاؿ رسوؿ اهلل 

كاف يعلمهم ىذا الدعاء كما يعلم السورة من القرآف قولوا : اللهم إنا نعوذ بك من   ) أف رسوؿ اهلل  ك_ كعن ابن عباس 
 . متفق عليو(  عذاب جهنم ، كنعوذ بك من عذاب القرب ...

 متفق عليويقوؿ: اللهم إ٘ب أعػوذ بك من عذاب القرب، كمن عذاب النار ...(.  قاؿ )كاف رسػوؿ اهلل  كعن أيب ىريرة  -ز
 بعض أسباب عذاب القرب : -ُِ

 النميمة كعدـ التنزه من البوؿ .أكالن : 
 ] حديث الباب [ ٟتديث ابن عباس 

 و .ركاه ابن ماج: ) أكثر عذاب القرب من البوؿ ( .  كقاؿ رسوؿ اهلل 
 الغيبة.ثانيان : 

 فقد جاء ُب ركاية عند ابن ماجو ) كأما اآلخر فيعذب بالغيبة ( .
 الغلوؿ من الغنيمة .ثالثان : 

إٔب خيرب ، فلم نغنم ذىبان كال كرقان ، غنمنا ا١تتاع كالطعاـ كالشراب ، ٍب انطلقنا  قاؿ ) خرجنا مع رسوؿ اهلل  عن أيب ىريرة 
٭تل رحلو ، فريمي بسهم فكاف فيو حتفو فقلنا : ىنيئان  عبد لو ... فلما نزلنا قاـ عبدي رسوؿ اهلل  إٔب الوادم كمع رسوؿ اهلل 

يده إف الشملة لتلتهب عليو ناران ، أخذىا من الغنائم يـو خيرب ٓب لو الشهادة يا رسوؿ اهلل ! فقاؿ: كبل ، كالذم نفس ٤تمد ب
 .متفق عليو تصبها ا١تقاسم ، ففزع الناس ... ( 

 استحب بعض العلماء قراءة القرآف عند القرب ٢تذا اٟتديث ، لكن ىذا قوؿ ضعيف كأف قراءة القرآف عند القرب بدعة . -ُّ
 حيث أطلعو على تعذيب ا١تقبورين مع أف الذين كانوا معو ٓب يسمعوا . إثبات ا١تعجزة  -ُْ

 باب مىا جىاءى ًفي غىٍسًل اٍلبػىٍوؿً  - ٔٓ
 كىلىٍم يىٍذكيٍر ًسوىل بػىٍوًؿ النَّاسً « . كىافى الى يىٍستىًتري ًمٍن بػىٍوًلًو » ًلصىاًحًب اٍلقىٍبًر  كىقىاؿى النًَّبيُّ 

ًتًو أىتػىٍيتيوي ًبمىاءو فػىيػىٍغًسلي ًبًو ( . قىاؿى ) كىافى النًَّبيُّ  ح عىٍن أىنىًس ٍبًن مىاًلكو  - ُِٕ  ًإذىا تػىبػىرَّزى ًلحىاجى
 [ .  َِٕ :] ـ 

رىٍيًن فػىقىاؿى  عىًن اٍبًن عىبَّاسو قىاؿى ) مىرَّ النًَّبيُّ  - ُِٖ ًإنػَّهيمىا لىيػيعىذَّبىاًف ، كىمىا يػيعىذَّبىاًف ًفي كىًبيرو أىمَّا أىحىديىيمىا فىكىافى الى » ًبقىبػٍ
ًة  رىزى ًفي كيلّْ قػىٍبرو كىاًحدىةن ثيمَّ أىخىذى جىرًيدىةن رىٍطبىةن ، فىشىقَّهىا ًنٍصفىٍيًن ، فػىغى « . يىٍستىًتري ًمنى اٍلبػىٍوًؿ ، كىأىمَّا اآلخىري فىكىافى يىٍمًشى بًالنًَّميمى

ا قىاؿى  هيمىا مىا لىٍم يػىٍيبىسىا ( .» . قىاليوا يىا رىسيوؿى اللًَّو ، ًلمى فػىعىٍلتى ىىذى  لىعىلَّوي ييخىفَّفي عىنػٍ
 [ . ِِٗ :] ـ 

---------- 
 . ٚتهور العلماء ( كىو دليل على كجوب التنزه من البوؿ ، كىذا مذىب ُِٔ)  اٟتديث تقدـ شرحو-ُ

ٍكثػىري عىذىاًب اىٍلقىرٍبً ًمٍن اىٍلبػىٍوًؿ ( ًاٍستػىٍنزًىيوا ًمٍن اىٍلبػىٍوًؿ، فىًإفَّ عىامَّةى عىذىاًب اىٍلقىرٍبً ًمٍنوي ( رىكىاهي اىلدَّارىقيٍطًٍتٌ ي ، كىلًٍلحىاًكًم ) أى  ) كقد قاؿ 
ٍسنىادً  .  كىىيوى صىًحيحي اىإٍلً

 االستنجاء إذا كانت النجاسة قدر الدرىم فأقل ، كاستدلوا :كذىب أبو حنيفة كا١تز٘ب إٔب أنو ال ٬تب 
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 ركاه الدار قطٍت كالبيهقي . ) تعاد الصبلة من قدر الدرىم من الدـ ( .   ْتديث أيب ىريرة قاؿ : قاؿ رسوؿ اهلل 
 اٟتديث دليل على ٧تاسة البوؿ ، كاألبواؿ تنقسم إٔب أقساـ : -ِ

 بوؿ الكبَت . أكالن :
 كما قاؿ النوكم .  ٧تس إٚتاعان  

 بوؿ الصغَت . ثانيان :
 .٧تس لكنو خفف ُب طهارتو ، كذىب داكد الظاىرم إٔب أنو طاىر لكنو قوؿه ضعيف 

 بوؿ ما ال يؤكل ٟتمو . ثالثان :
 ٧تس .
 بوؿ ما يؤكل ٟتمو ، فهذا اختلف فيو العلماء :رابعان : 

 : أنو ٧تس .القوؿ األكؿ 
 .كىذا مذىب أيب حنيفة كالشافعي 

 لعمـو األدلة اليت فيها أف البوؿ ٧تس .-أ
 كلقولو تعأب ) ك٭تـر عليهم ا٠تبائث ( .-ب
 مٌر بقربين فقاؿ : إهنما ليعذباف ... أما أحد٫تا فكاف ال يستنزه من بولو ( . كٟتديث الباب ) أف النيب -ج

 قولو ) بولو ( ىذا عاـ ، فيدخل فيو كل األبواؿ . كجو الداللة :
 يب ىريرة السابق ) استنزىوا من البوؿ ... ( .كٟتديث أ-د

 كجو الداللة : أنو عاـ ، فيدخل فيو كل بوؿ .
 كٟتديث األعرايب كفيو ) أنو باؿ ُب طائفة ا١تسجد فدعا بذنوب من ماء ( . -ىػ

ستخباث كاالستقذار ُب  إال أنو يقاس عليو سائر األبواؿ ّتامع اال –كإف كاف خاصان ببوؿ اإلنساف  –كجو الداللة : ىذا اٟتديث 
 كل .

 : أف بوؿ ما يؤكل ٟتمو طاىر . القوؿ الثاني
 كىذا مذىب اٟتنابلة ، كاختاره شيخ اإلسبلـ ابن تيمية .

بلقاح كأمرىم أف يشربوا من أبوا٢تا  ٟتديث أنس  ) أف أناسان من عكل كعرينة قدموا ا١تدينة فاجتوكىا ، فأمر ٢تم النيب -أ
 ... ( متفق عليو . كألباهنا ، فلما صحوا قتلوا راعي رسوؿ اهلل 

أمر العرنيُت بشرب أبواؿ اإلبل ، كٓب يأمرىم بغسل أفواىهم منها ، كىم حديثوا عهدو باإلسبلـ ،  أف النيب  كجو الداللة :
 ال ٬توز .كْتاجة البياف ، كتأخَت البياف عن كقت اٟتاجة 

سئل عن الصبلة ُب مرابض الغنم فقاؿ : صلوا فيها فإهنا بركة ، كسئل عن الصبلة  كٟتديث جابر بن ٝترة  ) أف النيب -ب
 ُب مبارؾ اإلبل ، فقاؿ : ال تصلوا فيها ، فإهنا خلقت من الشياطُت ( ركاه أبو داكد .

لصبلة فيها إما ٤ترمة كاٟتشوش كالكنف ، كإما مكركىة كراىة أهنا لو كانت ٧تسة كأركاث اآلدميُت لكانت ا كجو الداللة :
شديدة ، ألهنا مظنة األخباث كاأل٧تاس ، فأما أف يستحب الصبلة فيها كيسميها بركة ، كيكوف شأهنا شأف اٟتشوش أك قريبان من 

 من ذلك . ذلك فهو ٚتع بُت ا١تتناقضُت ا١تتضادين ، كحاشا الرسوؿ 
 راحلتو ُب ا١تسجد اٟتراـ كبركها حىت طاؼ أسبوعان . طاؼ على ما ثبت أنو -ج
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 ككذلك أذنو ألـ سلمة أف تطوؼ راكبة .-د
كأذف ُب  معلـو أف الدابة ال تعقل ْتيث ٘تتنع عن البوؿ ُب ا١تسجد اٟتراـ ، فلو كاف بو٢تا ٧تسان ١تا أدخلها  كجو الداللة :

 إدخا٢تا ا١تسجد اٟتراـ ، إذ ُب ذلك تلويث لو كتنجيس .
 الراجح . كىذا القوؿ ىو

 كأما أدلة القوؿ األكؿ فهي عامة ، كأدلة بوؿ ما يؤكل ٟتمو خاصة كا٠تاص يقضي على العاـ .
 كأما حديث ابن عباس ) كاف ال يستنزه من البوؿ ( فاٞتواب عنو :

 تفيد ما كاف معركفان عند ا١تخاطبُت .أف البلـ ُب البوؿ للتعريف ف
 كأيضان قد جاء ُب ركاية فكاف ) ال يستًت من بولو ( كىذا يفسر تلك الركاية .

 كىالنَّاًس األىٍعرىاًبيَّ حىتَّى فػىرىغى ًمٍن بػىٍولًًو ًفي اٍلمىٍسًجًد . باب تػىٍرًؾ النًَّبيّْ  - ٕٓ
حىتَّى ًإذىا فػىرىغى دىعىا ًبمىاءو « . دىعيوهي » رىأىل أىٍعرىابًيِّا يػىبيوؿي ًفي اٍلمىٍسًجًد فػىقىاؿى  عىٍن أىنىًس ٍبًن مىاًلكو ) أىفَّ النًَّبيَّ  - ُِٗ

 فىصىبَّوي عىلىٍيًو ( .
 [ . ِْٖ :] ـ 

ـى أىٍعرىاًبيّّ فػىبىاؿى ًفي اٍلمىٍسجً  – َِِ دىعيوهي كىىىرًيقيوا عىلىى »  ًد فػىتػىنىاكىلىوي النَّاسي ، فػىقىاؿى لىهيمي النًَّبيُّ كعن أبي ىريرة . قاؿ ) قىا
عىثيوا ميعىسّْرًين (   بػىٍوًلًو سىٍجالن ًمٍن مىاءو ، أىٍك ذىنيوبان ًمٍن مىاءو ، فىًإنَّمىا بيًعٍثتيٍم مييىسّْرًينى ، كىلىٍم تػيبػٍ

 .  يّْ كعن  أىنىسى ٍبنى مىاًلكو عىًن النَّبً  – ُِِ 
، فػىلىمَّا قىضىى بػىٍولىوي أىمىرى  كعنو . قىاؿى ) جىاءى أىٍعرىاًبيّّ فػىبىاؿى ًفي طىائًفىًة اٍلمىٍسًجًد ، فػىزىجىرىهي النَّاسي ، فػىنػىهىاىيمي النًَّبيُّ  –ـ  ُِِ 

 ًبذىنيوبو ًمٍن مىاءو ، فىأيٍىرًيقى عىلىٍيًو ( . النًَّبيُّ 
 [ . ِْٖ :] ـ 

---------- 
كاألعرايب ا١تذكور قيل: ىو ذك ا٠تيوىٍيًصرة اليما٘ب ، ذكره أبو موسى ا١تديٍت ، : ىو الذم يسكن البادية ، قاؿ ُب الفتح ( أعرابي) 

كقيل : ىو األقرع بن حابس التميمي ، حكاه التارٮتي عن عبد اهلل بن نافع ا١تد٘ب ، كقيل : ىو عيينة بن حصن ، قالو أبو 
 اٟتسُت بن فارس .

 أم : اتركوه ، ك١تسلم ) كال تػيٍزرًموه ( أم : ال تقطعوا عليو بولو .اؿى : دىعيوهي ( ) فػىقى 
كُب ركاية  ) فقاـ إليو الناس ليقعوا بو (  ، كُب أخرل : ) فثار إليو الناس (  (كُب الركاية الثانية ) فػىزىجىرىهي النَّاسي ) فػىتػىنىاكىلىوي النَّاسي ( 

 كللبيهقي ) فصاح بو الناس ( .
دىعيوهي كىىىرًيقيوا عىلىى )بسكب ذلك ا١تاء كما ُب حػديث أيب ىريرة الذم يليو  أم : أمػر النيب  ) دىعىا ًبمىاءو فىصىبَّوي عىلىٍيًو (

 ( . بػىٍولًًو سىٍجبلن ًمٍن مىاءو 
 كال يقاؿ ٢تا ذلك كىي فارغة .بفتح ا١تهملة كسكوف اٞتيم ، قاؿ أبو حاًب السجسػتا٘ب : ىو الدلو مآلل ، ) سىٍجالن ًمٍن مىاء ( 

 .الذنوب : بفتح الذاؿ كضم النوف ، ىي الدلو ا١تملوءة با١تاء ] قالو النوكم [  (أىٍك ذىنيوبان ًمٍن مىاءو )
اٟتديث دليل على أف النجاسة إذا كانت على األرض فتطهر بصب ا١تاء على ا١تكاف النجس بدكف تكرار ، سواء كانت  -ُ

 األرض صلبة أـ رخوة .
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 كىذا مذىب ٚتاىَت العلماء كما حكاه النوكم عنهم  . 
 ... فىأيٍىرًيقى عىلىٍيو ... ( كٓب ٭تفر ا١تكاف أك ينقل ترابو بل اكتفى بصب ا١تاء .ٟتديث الباب كفيو )

 فإف كاف للنجاسة جـر كعذرة أك دـ جٌف ، فبل بد من إزالة ذلك قبل تطهَتىا با١تاء .
 الصلبة ٖتفر .ذىب اٟتنفية إٔب أف األرض ك
 كاستدلوا بركايات جاءت ُب ىذا اٟتديث لكنها ضعيفة ال تصح . 

 فقد جاء عند الدار قطٍت من حديث أنس بلفظ  ) احفركا مكانو ٍب صبوا عليو ( .
 كعند سعيد بن منصور ) خذكا ما باؿ عليو من الًتاب فألقوه ، كأىريقوا على مكانو ماءن ( .

 نة ا١تساجد عن األقذار .اٟتديث دليل على كجوب صيا-ِ
 قررىم على اإلنكار ، كإ٪تا أمرىم بالرفق . ألف النيب 

دعاه ٍب قاؿ : إف ىذه  ك١تا جاء عند مسلم ُب ىذا اٟتديث : ) ... ال تيزرموه ، دعوه ، فًتكوه حىت باؿ ، ٍب إف رسوؿ اهلل 
    ا١تساجد ال تصلح لشيء من ىذا البوؿ كال القذر ، إ٪تا ىي لذكر اهلل عز كجل كالصبلة كقراءة القرآف ( . 

 اٟتديث دليل على ٧تاسة البوؿ ، قاؿ النوكم : كىو ٣تمع عليو بإٚتاع من يعتد بو .-ّ
 اٟتديث دليل على كجوب غسل البوؿ .-ْ
 ) دعوه ( . و دفع أعظم الضررين باحتماؿ أخفهما لقولو قاؿ النوكم : كفي-ٓ

 الصحابة أف يًتكوه مع أهنا مفسدة ، ُب مقابل مفاسد أعظم . أمر النيب 
 من ا١تفاسد اليت ٯتكن أف تقع لو قاموا على األعرايب كزجركه كمنعوه : 

 تو أكٔب من إيقاع الضرر بو .أنو لو قطع عليو بولو تضرر ، كأصل التنجيس قد حصل ، فكاف احتماؿ زياد-أ
 أف التنجيس قد حصل ُب جزء يسَت من ا١تسجد، فلو أقاموه ُب أثناء بولو لتنجست ثيابو كبدنو كمواضع كثَتة من ا١تسجد .-ب
 تنفَت األعرايب عن الدين ، حىت أنو جاء ُب بعض الركايات  ) اللهم ارٛتٍت ك٤تمدان كال ترحم معنا أحدان أبدان ( .-ج
 اختلف العلماء ىل تزكؿ النجاسة بغَت ا١تاء أـ ال على قولُت :-ٔ

 أنو البد من ا١تاء .القوؿ األكؿ : 
 كىذا مذىب مالك كالشافعي كاٟتنابلة كاختاره ابن ا١تنذر .

 كٓب يأمر با١تاء .  ٟتديث الباب ) فأمر بذنوب من ماء ( ، كلو كاف اٞتفاؼ مطهران الكتفى بو النيب 
 : أنو ال يشًتط ا١تاء . يالقوؿ الثان

 كىذا قوؿ اٟتنفية ، كاختاره ابن تيمية .
قاؿ ابن تيمية رٛتو اهلل : ... فإف العلماء اختلفوا ُب النجاسة إذا أصابت األرض كذىبت بالشمس أك الريح أك االستحالة ، ىل 

 الدليل .تطهر األرض على قولُت : أحد٫تا : تطهر ، كىو مذىب أيب حنيفة .. كىو الصحيح ُب 
ٓب يكونوا يرشوف شيئان من ذلك( ركاه البخارم  ٟتديث ابن عمر )أف الكبلب كانت تقبل كتدبر كتبوؿ ُب مسجد رسوؿ اهلل 

 دكف ذكر ) البوؿ ( .
 كقالوا : إف النجاسة عُت خبيثة ، فإذا زالت زاؿ حكمها .

 ىو الراجح .كىذا القوؿ 
 ًبذىنيوبو ًمٍن مىاء .. ( ؟ كأما الجواب عن حديث الباب )أىمىرى اىلنًَّبيُّ 
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اٞتواب : أف ا١تقصود بذلك تعجيل تطهَت ا١تسجد ، إذ لو تركو حىت تطهره الشمس لتأخر تطهَته ، فليس ُب اٟتديث حصر 
 ] ابن تيمية [ .التطهَت با١تاء . 

التطهَت ُب األدلة السابقة فبل يدؿ تعيينو على تعيينو ، ألف تعيينو لكونو أسرع ُب  كأما ذكر ا١تاء ُبكقاؿ الشيخ ابن عثيمين : 
 اإلزالة كأيسر على ا١تكلف .

 اٟتديث دليل على أف من شركط الصبلة إزالة النجاسة من البقعة كالثوب كالبدف .-ٕ
 ٟتديث الباب . : في البقعة 

 فىطىهٍّْر ( على أحد التفاسَت .لقولو تعأب ) كىثًيىابىكى  : كفي الثوب
ا فكاف ال يتنزه من ) مر النيب بقربين فقاؿ : إهنما يعذباف كما يعذباف ُب كبَت ... أما أحد٫تٟتديث ابن عباس  : كفي البدف
 .متفق عليو  بولو ... (

 اٟتديث دليل على ا١تبادرة إٔب إزالة ا١تفاسد عند زكاؿ ا١تانع .-ٖ
 قد اختلف العلماء ُب حكمو ، كالصحيح أنو فرض كفاية ، كىذا مذىب ٚتاىَت العلماء .كجوب إنكار ا١تنكر ، ك -ٗ

  ( .لقولو تعأب ) كىٍلتىكيٍن ًمٍنكيٍم أيمَّةه يىٍدعيوفى ًإٔبى ا٠تٍىٍَتً كىيىٍأميريكفى بًاٍلمىٍعريكًؼ كىيػىنػٍهىٍوفى عىًن اٍلميٍنكىرً 
لكفاية ال فرض عُت ، ألنو قاؿ ) كلتكن منكم ( كٓب يقل كونوا آمرين ُب ىذه اآلية بياف أنو فرض على ا قاؿ ابن قدامة :

 با١تعركؼ .
كجوب ا١تبادرة بتطهَت ا١تساجد من النجاسة لقولو ) فلما قضى بولو ... ( ، كألف النجاسة قد ٮتفى مكاهنا ، كقد يصلىى -َُ

 عليها .
إذا ٓب يأت با١تخالفة استخفافان أك عنادان ، كلذلك قاؿ ُب الركاية  فيو الرفق باٞتاىل كتعليمو ما يلزمو من غَت تعنيف كال إيذاء-ُُ

 األخرل ) فإ٪تا بعثتم ميسرين كٓب تبعثوا معسرين ( .
 من الرأفة كحسن ا٠تلق  بياف ما كاف عليو النيب  -ُِ

 باب بوؿ الصبياف     -ٗٓ
 ًبصىًبي  ، فػىبىاؿى عىلىى ثػىٍوبًًو ، فىدىعىا ًبمىاءو فىأىتٍػبػىعىوي ًإيَّاهي ( . عىٍن عىاًئشىةى أيْـّ اٍلميٍؤًمًنينى أىنػَّهىا قىالىٍت ) أيًتيى رىسيوؿي اللًَّو  - ِِِ
 [ . ِٖٔ :] ـ 

ـى ًإلىى رىسيوًؿ اللًَّو عىٍن أيْـّ قػىٍيسو بًٍنًت ًمٍحصىنو أىنػَّهىا ) أىتىٍت بًاٍبنو لىهىا صىًغي - ِِّ ، فىأىٍجلىسىوي رىسيوؿي اللًَّو  رو ، لىٍم يىٍأكيًل الطَّعىا
 . ) ًفي ًحٍجرًًه ، فػىبىاؿى عىلىى ثػىٍوبًًو ، فىدىعىا ًبمىاءو فػىنىضىحىوي كىلىٍم يػىٍغًسٍلوي 

 [ . ِٖٕ :] ـ 
---------- 

ىو أف يغمر كيكاثر با١تاء مكاثرة ال يبلغ جرياف ا١تاء كتردده كتقاطره ، : النضح ،  الفرؽ بُت النضح كالغسل) فػىنىضىحىوي كىلىٍم يػىٍغًسٍلوي ( 
 كرجحو النوكم .

ىذه األحاديث فيها أف تطهَت بوؿ الغبلـ يكفي فيو النضح كأما اٞتارية فيغسل ، كقد اختلف العلماء ُب ىذه ا١تسألة على  -ُ
 أقواؿ :

 النضح ، كبوؿ اٞتارية يغسل .أف بوؿ الغبلـ يكفي فيو القوؿ األكؿ : 

 كىذا مذىب الشافعي كأٛتد .
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قاؿ النوكم : ك٦تن قاؿ بالفرؽ : علي بن أىب طالب كعطاء بن أىب رباح كاٟتسن البصرم كأٛتد بن حنبل كإسحاؽ بن راىوية 
 كٚتاعة من السلف كأصحاب اٟتديث كبن كىب من أصحاب مالك .

 ألحاديث الباب .-أ
 ) يغسل من بوؿ اٞتارية كيرش من بوؿ الغبلـ ( ركاه أبو داكد . قاؿ : قاؿ  كٟتديث أيب السمح .-ب

 فهذه األحاديث فيها التفريق بُت بوؿ الغبلـ كبوؿ اٞتارية .
 ٫تا سواء ُب كجوب الغسل .القوؿ الثاني : 

 كىذا مذىب اٟتنفية كا١تالكية . 
 بالعمومات اليت جاءت ُب غسل البوؿ . استدلوا

 مٌر بقربين فقاؿ: إهنما ليعذباف كما يعذباف ُب كبَت، أما أحد٫تا فكاف ال يستنزه من بولو ...(. كحديث ابن عباس )أف النيب 
 كحديث األعرايب الذم باؿ ُب ا١تسجد كقد سبق .

 القوؿ األكؿ كىو التفريق لصحة األحاديث بذلك . كالراجح
 كأما اٞتواب عن أدلة القوؿ الثا٘ب ؟

 إف ىذه األدلة عامة ، كأحاديث الباب خاصة ، كا٠تاص يقضي على العاـ .: فيقاؿ 
كأما اٟتنفية كا١تالكية فاستدلوا ١تا ذىبوا إليو بالقياس ، فقالوا ا١تراد بقولو : ) كٓب يغسلو ( أم غسبلن مبالغان فيو ،   قاؿ الشوكاني :

 ة .ُت بوؿ الغبلـ كاٞتاريكىو خبلؼ الظاىر ، كيبعده ما كرد من األحاديث ُب التفرقة ب
 اختلف العلماء ُب ا١تراد بالغبلـ الذم ٓب يأكل الطعاـ ؟-ِ

 ما عدا اللنب فقط . :فقيل
 ٓب يأكل شيئان . :كقيل
 ا١تراد بالطعاـ ما عدا اللنب الذم يرضعو، كالتمر الذم ٭تنك بو، كالعسل الذم يلعقو للمداكاة، كرجحو اٟتافظ ابن حجر. :كقيل

 العلماء ُب اٟتكمة من التفريق بُت بوؿ الغبلـ كبوؿ اٞتارية ؟ كقد اختلف-ّ
 أف بوؿ األنثى أننت كأثقل من بوؿ الغبلـ . : قيل

 : أف بوؿ الغبلـ ٬تتمع فيكتفى برشو ، كأما بوؿ اٞتارية فينتشر فبل بد من غسلو . كقيل
 .يو غسلوكثرة ٛتل الرجاؿ كالنساء للذكور ، فتعم البلول ببولو ، فيشق علكقيل : 

كأقول ما قيل ُب ذلك : أف النفوس أعلق بالذكور منها باإلناث ، يعٍت فحصلت الرخصة ُب  كرجحو اٟتافظ ابن حجر كقاؿ : 
 الذكور لكثرة ا١تشقة .

 اٟتديث دليل على سهولة الشرع كٝتاحتو . -ْ
 الندب إٔب حسن ا١تعاشرة كاللُت كالتواضع كالرفق بالصغار . -ٓ
 من كماؿ الشفقة كالرأفة . بياف ما كاف عليو النيب  -ٔ
ٍب اعلم أف النضح إ٪تا ٬تزل ما داـ الصيب يقتصر بو على الرضاع أما إذا أكل الطعاـ على جهة التغذية فانو ٬تب الغسل  -ٕ

 ببل خبلؼ ] قالو النوكم [ .
 البوؿ ٧تس ، ال فرؽ بُت بوؿ الكبَت كالصغَت .فائدة : 

م أف ىذا ا٠تبلؼ ُب كيفية الشيء الذم باؿ عليو الصيب ، كال خبلؼ ُب ٧تاستو ، كقد نقل بعض أصحابنا : كاعل قاؿ النوكم
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إٚتاع العلماء على ٧تاسة بوؿ الصيب ، كأنو ٓب ٮتالف فيو إال داكد الظاىرم ، قاؿ ا٠تطايب كغَته : كليس ٕتويز من جوز النضح 
 جل التخفيف ُب إزالتو فهذا ىو الصواب .ُب الصيب من أجل أف بولو ليس بنجس ، كلكنو من أ
 باب البوؿ قائمان كقاعدان  -َٔ

يٍػفىةى قىاؿى ) أىتىى النًَّبيُّ  - ِِْ  سيبىاطىةى قػىٍوـو فػىبىاؿى قىائًمان ، ثيمَّ دىعىا ًبمىاءو ، فىًجٍئتيوي ًبمىاءو فػىتػىوىضَّأى ( . عىٍن حيذى
 [ . ِّٕ :] ـ 

 بالحائطباب البوؿ عند صاحبو كالتستر  -ُٔ
يٍػفىةى قىاؿى ) رىأىيٍػتيًني أىنىا كىالنًَّبيُّ  - ِِٓ ـى كىمىا يػىقيوـي أىحىديكيٍم فػىبىاؿى ،  عىٍن حيذى نػىتىمىاشىى ، فىأىتىى سيبىاطىةى قػىٍوـو خىٍلفى حىاًئطو ، فػىقىا

 رىغى ( . فىانٍػتىبىٍذتي ًمٍنوي ، فىأىشىارى ًإلىىَّ فىًجٍئتيوي ، فػىقيٍمتي ًعٍندى عىًقًبًو حىتَّى فػى 
 [ . ِّٕ] ـ : 

----------- 
 ىي ملقى القمامة كالًتاب ك٨تو٫تا تكوف بفناء الدكر مرفقان ألىلها . قاؿ النوكم :) سيبىاطىةى قػىٍوـ ( 

 اٟتديث دليل على جواز البوؿ قائمان كيدؿ عليو :-ُ
 قائمان . حديث الباب ، حيث باؿ 

 .ثبت عن كثَت من الصحابة أهنم بالوا قيامان 
قاؿ ابن حجر : كقد ثبت عن عمر كعلي كزيد بن ثابت كغَتىم أهنم بالوا قيامان ، كىو داؿ على اٞتواز من غَت كراىة إذا أمن 

 ُب النهي عنو شيء ) الفتح ( . الرشاش ، كٓب يثبت عن النيب 
 قاؿ النوكم : كقد ركل ُب النهى عن البوؿ قائما أحاديث ال تثبت . 

 بشرطُت : لكن ىذا اٞتواز مقيد
 األكؿ : أف يأمن الرشاش ] ألف التنزه من البوؿ كاجب [ .

 الثا٘ب : أف يأمن الناظر .
كاف يبوؿ قائمان فبل تصدقوه ، ما كاف يبوؿ إال قاعدان (   كأما حديث عائشة رضي اهلل عنها قالت ) من حدثكم أف رسوؿ اهلل 

 ركاه الًتمذم كىو حديث صحيح .
 فاٞتواب عنو :

 . أف ىذا مسػتند إٔب علمها فيحمل على ما كقع منو ُب البيػوت، كأما ُب غَت البيوت فلم تطلع ىي عليو ، كقد حفظو حذيفة 
كاف يبوؿ قائمان   أف األكثر كاألغلب من فعل الرسوؿ ىو البوؿ قاعدان ٟتديث عائشة السابق )من حدثكم أف رسوؿ اهلل  -ِ

 عدان( .فبل تصدقوه ، ما كاف يبوؿ إال قا
 قاؿ ابن ا١تنذر : ككرىو بن مسعود كالشعيب كإبراىيم بن سعد ككاف إبراىيم بن سعد ال ٬تيز شهادة من باؿ قائما .

 كفيو قوؿ ثالث أنو إف كاف ُب مكاف يتطاير إليو من البوؿ شيء فهو مكركه ، فإف كاف ال يتطاير فبل بأس بو كىذا قػوؿ مالك .
 . ا أحب إٔب كقائمان مباح ككل ذلك ثابت عن رسوؿ اهلل قاؿ ابن ا١تنذر : البوؿ جالس

 قائمان :  اختلف ُب سبب بوؿ النيب -ّ
 : ألنو ٓب ٬تد مكانان للقعود . قيل

ىأبىض ىو باطن الركبة  –ما ركم ُب ركاية ضعيفة أنو باؿ قائمان لعٌلة ٔتأبضو  كقيل :
 . -كا١ت
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 : ألف العرب كانت تستشفي لوجع الصلب بذلك . كقيل
 ألهنا حالة يؤمن فيها خركج اٟتدث من السبيل اآلخر ُب الغالب ٓتبلؼ حالة القعود . كقيل :

: فعل ذلك لبياف اٞتواز، كىذا القوؿ ىو الصحيح، ككانت عادتو ا١تستمرة البوؿ قاعدان، ٟتديث عائشة السابق )من  كقيل
 ) شرح نوكم ( .ف يبوؿ قائمان ... (  كا  حدثكم أف النيب 

 ُب ىذه السباطة القريبة من الدكر مع أف ا١تعركؼ من عادتو التباعد عند قضاء اٟتاجة ؟ إف قيل كيف باؿ الرسوؿ -ْ
 الجواب :

فلعلو طاؿ كاف من الشغل ُب أمور ا١تسلمُت ، كالنظر ُب مصاٟتهم باحملل ا١تعركؼ ،  قاؿ القاضي عياض :  أف سببو أنو 
كٍنو التباعد ، كلو أبعد لتضرر  .  عليو آّلس حىت حفزه البوؿ فلم ٯتي

 قاؿ النوكم : كىذا الذم قالو القاضي حسن ظاىر .
 ُب سباطة قـو من غَت إذهنم ؟ إف قيل : كيف باؿ النيب  -ٓ

 ُب سباطة قـو فيحتمل أكجها : قاؿ النوكم : كأما بولو 
ذلك كال يكرىونو بل يفرحوف بو ، كمن كاف ىذا حالو جاز البوؿ َب أرضو كاألكل من طعامو كنظائر  أهنم كانوا يؤثركف أظهرىا

 ىذا ُب السنة أكثر من أف ٖتصى .
 أهنا ٓب تكن ٥تتصة ّٔم بل كانت بفناء دكرىم للناس كلهم فأضيفت إليهم لقرّٔا منهم . كالوجو الثاني :

 اٟتاجة إما بصريح اإلذف كإما ٔتا ُب معناه . أف يكونوا أذنوا ١تن أراد قضاء كالثالث :
 مشركعية طلب البائل من صاحبو الذم ييدٕب عليو القرب منو ليسًته .-ٔ
 استحباب خدمة ا١تفضوؿ للفاضل .-ٕ
 استحباب التسًت عند البوؿ .-ٖ
 جواز ا١تسح على ا٠تفُت .-ٗ

 ُب ا١تدينة كما عند الطربا٘ب . جواز ا١تسح على ا٠تفُت ُب اٟتضر ، ألف ذلك كاف منو  -َُ
 باب البوؿ عند سباطة قـو - ِٔ

ًإذىا أىصىابى ثػىٍوبى عىٍن أىًبى كىاًئلو قىاؿى ) كىافى أىبيو ميوسىى األىٍشعىًرمُّ ييشىدّْدي ًفي اٍلبػىٍوًؿ كىيػىقيوؿي ًإفَّ بىًني ًإٍسرىائًيلى كىافى  - ِِٔ
يٍػفىةي لىٍيتىوي أىٍمسىكى ، أىتىى رىسيوؿي اللًَّو   بىاؿى قىائًمان ( .سيبىاطىةى قػىٍوـو فػى  أىحىًدًىٍم قػىرىضىوي . فػىقىاؿى حيذى

 [ . ِّٕ :] ـ 
----------- 

 شقيق بن سلمة .) عىٍن أىًبى كىاًئلو ( 
 عبد اهلل بن قيس الصحايب اٞتليل .) قاؿى : كىافى أىبيو ميوسىى األىٍشعىًرلُّ ( 

جو ىذا التشديد ، فأخرج من أم : ُب التحفظ من البوؿ كاالحًتاز من رشاشاتو ، كقد بٌُت ابن ا١تنذر ك ) ييشىدّْدي ًفي اٍلبػىٍوًؿ ( 
 طريق عبد الرٛتن بن األسود عن أبيو أنو ٝتع أبا موسى ، كرأل رجبلن يبوؿ قائمان ، فقاؿ : ك٭تك ، أفبل قاعدان .

 أم : أبو موسى األشعرم .) كىيػىقيوؿي ( 
 . ىم أكالد يعقوب ، كإسرائيل لقبو) ًإفَّ بىًني ًإٍسرىائًيلى ( 
جاء عند مسلم ) أصاب جلد أحدىم ( فحملو بعضهم على ظاىره كزعم أنو من ٍوبى أىحىًدًىٍم قػىرىضىوي ( ) كىافى ًإذىا أىصىابى ثػى 
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 اإلصر الذم ٛتّْلوه كيؤيده ركاية أيب داكد ففيها ) كاف إذا أصاب جسد أحدىم ( .
 قاؿ القرطيب قولو ) جلد أحدىم ( مراده باٞتلد كاحد اٞتلود اليت يلبسوهنا .

 كن ركاية البخارم )ثػىٍوبى أىحىًدًىٍم قػىرىضىوي ( صر٭تة ُب الثياب ، فلعل بعضهم ركاه با١تعٌت .كقاؿ اٟتافظ : ل
 أم : قطعو .) قػىرىضىوي ( 

يٍػفىةي لىٍيتىوي أىٍمسىكى أىتىى رىسيوؿي اللًَّو  قىاؿى حيذى ذا كعند مسلم ) لوددتي أف صاحبىكم ال ييشٌدد ىسيبىاطىةى قػىٍوـو فػىبىاؿى قىائًمان (   ) ى
 . التشديد (

ؼ السُّنَّة ؛ فىًإفَّ النَّيبٌ  قاؿ النوكم : ا التٍَّشًديد ًخبلى يٍػفىة أىفَّ ىىذى بىاؿى قىائًمنا ، كىالى شىٌك ُب كىٍوف اٍلقىائًم ميعىرَّضنا  مىٍقصيود حيذى
ا ااًلٍحًتمىاؿ ، كىٓبٍى يػىتىكىلَّف اٍلبػىٍوؿ ُب قىاريكرىة كىمىا فػىعىلى أىبيو ميوسىى رىًضيى اللَّو عىٍنوي .  لًلرًَّشيًش ، كىٓبٍى يػىٍلتىًفت النَّيبٌ   ًإٔبى ىىذى

 اٟتديث دليل على جواز البوؿ قائمان . -ُ
 أنو ال ينبغي التشدد ُب أمور الطهارة .-ِ
 ( لبياف اٞتواز ، ككاف أكثر أحوالو البوؿ عن قعود .قاؿ اٟتافظ ابن حجر : كاألظهر أنو فعل ذلك ) بولو قائمان  -ّ

 باب غسل الدـ -ّٔ
انىا تىًحيضي ًفي الثػٍَّوًب كىٍيفى تىٍصنىعي قىاؿى  تىحيتُّوي ، ثيمَّ  عىٍن أىٍسمىاءى قىالىٍت ) جىاءىًت اٍمرىأىةه النًَّبيَّ  - ِِٕ فػىقىالىٍت أىرىأىٍيتى ًإٍحدى

 حيوي كىتيصىلّْى ًفيًو ( . تػىٍقريصيوي بًاٍلمىاًء ، كىتػىٍنضى 
 [ . ُِٗ :] ـ 

---------- 
 أم ٖتكو كتٍقشيريه ، كقد أخرجو ابن خزٯتة بلفظ ) فحكيو ( كا١تراد بذلك إزالة عينو ليهوف غسلو با١تاء . (تىحيتُّوي ) 
 ( أم تدلك موضع الدـ بأطراؼ أصابعها ليتحلل بذلك كٮترج ما يشربو الثوب منو . ثيمَّ تػىٍقريصيوي ) 
: ا١تراد الغسل ، كرجحو ا٠تطايب كابن حجر ، ألنو جاء ُب ركايات  كقيل: ا١تراد بو الرش ، كرجحو القرطيب .  قيل ثيمَّ تػىٍنضىحيوي ( )

 أخرل أنو قاؿ : ) تغسلو ( .
 ٟتيض ، كىو إٚتاع ، قالو النوكم .اٟتديث دليل على ٧تاسة دـ ا-ُ
 دؿ اٟتديث على أف ا١ترأة إذا رأت دـ اٟتيض فعليها :-ِ

 أف ٖتتو ، أم : ٖتكو ، كا١تراد بذلك إزالة عينو . أكالن :
 بعد اٟتت عليها أف تقرصو با١تاء بأطراؼ أصابعها ، ليتحلل بذلك كٮترج ما يشربو الثوب منو . ثانيان :
 رص تنضحو ، أم : تغسلو .ٍب بعد الق ثالثان :

استدؿ بعضهم ْتديث الباب باشًتاط ا١تاء إلزالة النجاسة ، كالصحيح أنو ال يشًتط كأف النجاسة عُت خبيثة مىت زالت زاؿ -ّ
 حكمها ، كقد سبقت ا١تسألة .

 اٟتديث دليل على أف إزالة النجاسة ال يشًتط ٢تا العدد بل يكفي فيها اإلنقاء .-ْ
الراجح ، كىو اختيار ابن تيمية رٛتو اهلل : أنو ال ٬تب العدد ُب غسل ٧تاسة غَت الكلب ، بل يكفي غسلة كىذا القوؿ ىو 

 كاحدة تذىب بعُت النجاسة كأثرىا، فإف ٓب تذىب زاد حىت يذىب أثرىا كلو جاكز السبع سواء ُب األرض أك الثوب أك األكا٘ب.
 ٍب لتصلي فيو ( كٓب يأمر فيو بعدد ، كلو أراد لبٌينو كما ُب حديث الولوغ .ٟتديث الباب ) ... فلتقرصو ٍب لتنضحو ٔتاءو ، -أ

 أف يصب على بوؿ األعرايب سىٍجل من ماء ( كٓب يأمر بالعدد . كٟتديث األعرايب الذم باؿ ُب ا١تسجد ) كأمر النيب -ب
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 كألف ا١تقصود إزالة النجاسة ، فمىت زالت زاؿ حكمها .-ج
الصحيح ُب غسل النجاسات كلّْها غَت الكلب : أنو يكفي فيها غسلة كاحدة تذىب بعُت :  القوؿقاؿ السعدم مرجحان ىذا 

النجاسة كأثرىا ، فإف ٓب تذىب زاد حىت يذىب أثرىا ، كلو جاكز السبع ، كسواء كانت على األرض أك الثياب أك البدف أك 
غسل النجاسات مطلقة ال قيد فيها كال عدد، كذلك يدؿ  ألف ٚتيع النصوص الواردة ُبإلى أف قاؿ: األكا٘ب أك غَت ذلك ... 

 على أف ا١تقصود إزالتها فقط ، كأف العدد فيها غَت مقصود .
 كألف غسل النجاسة ال ٭تتاج إٔب نية ، فبل ٭تتاج إٔب عدد .-د
فيما جعلو الشارع  كألنو لو ٓب تزؿ بسبع غسبلت كجب الزيادة على ذلك باالتفاؽ ، فدؿ على عدـ اعتبار السبع ، إال -ىػ

 شرطان فيو كنجاسة الكلب .
 كذىب بعض العلماء إٔب أف النجاسة تغسل سبعان .

 كىذا ا١تشهور من ا١تذىب .
 ١تا ركل ابن عمر قاؿ  )أمرنا بغسل األ٧تاس سبعان( كىذا األثر ال يصح كال ٭تتج بو، كقد ذكره ابن قدامة ُب ا١تغٍت بدكف إسناد .

 ا٠تارج من غَت السبيلُت كدـ الرعاؼ كالسن كاٞتركح ك٨توىا على قولُت :الدـ  اختلف العلماء ُب حكم-ٓ
 أنو ٧تس .القوؿ األكؿ : 

 كىذا قوؿ ٚتاىَت العلماء .
 أنو طاىر عدا دـ اٟتيض .القوؿ الثاني : 

 قالوا : كىذا قوؿ الشوكا٘ب كاأللبا٘ب كالشيخ ابن عثيمُت . 
 يقـو دليل على النجاسة .أف األصل ُب األشياء الطهارة حىت  -أ

كلقصة الصحايب الذم رماه ا١تشرؾ بثبلثة أسهم كىو قائم يصلي ُب الليل ، فمضى ُب صبلتو كالدماء تسيل منو ، كذلك  -ب
 ُب غزكة الرقاع .

 ) ما زاؿ ا١تسلموف يصلوف ُب جراحاهتم ( ، ) كصلى عمر كجرحو يثعب دمان ( . كقاؿ اٟتسن -ج
 كاهلل أعلم .

 أحكاـ الدـ :فائدة : 
 كدـ اٟتيض ، فبل خبلؼ ُب ٧تاستو .  –القبل كالدبر  –الدـ ا٠تارج من اإلنساف ؛ إف كاف من السبيلُت أكالن : 
 ألٝتاء ُب دـ اٟتيض يصيب الثوب  ) ٖتتو ٍب تقرصو با١تاء ، ٍب تنضحو ، ٍب تصلي فيو ( . لقولو 

 السن كاٞتركح كغَتىا ؛ ففيو قوالف كما سبق .أما ا٠تارج من غَت السبيلُت ؛ كدـ الرعاؼ ك ثانيان : 
 الدـ ا٠تارج من حيواف ٧تس ، كدـ الكلب كا٠تنزير  ؛ فهذا ٧تس قليلو ككثَته لنجاسة عينو .ثالثان : 
 كىو الذم يسيل -الدـ ا٠تارج من حيواف طاىر ُب اٟتياة بعد ا١توت ، كاإلبل ، كالبقر ، كالغنم ، فهذا إف كاف مسفوحان رابعان : 

فهو ٧تس ، كإف كاف ٦تا يبقى ُب ا١تذبح أك يكوف على اللحم ؛ فهو طاىر ، ألف اهلل إ٪تا حـر ا١تسفوح ، فما ليس ٔتسفوح  -
 فهو حبلؿ .
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فػىقىالىٍت يىا رىسيوؿى اللًَّو ًإنّْي اٍمرىأىةه أيٍستىحىاضي فىالى  عىٍن عىاًئشىةى قىالىٍت ) جىاءىٍت فىاًطمىةي ابٍػنىةي أىًبى حيبػىٍيشو ًإلىى النًَّبيّْ  - ِِٖ
الى ، ًإنَّمىا ذىًلًك ًعٍرؽه ، كىلىٍيسى ًبحىٍيضو ، فىًإذىا أىقٍػبػىلىٍت حىٍيضىتيًك فىدىًعي الصَّالىةى ،   أىٍطهيري ، أىفىأىدىعي الصَّالىةى فػىقىاؿى رىسيوؿي اللًَّو 

ـى ثيمَّ صىلّْى كىًإذىا أىٍدبػىرىٍت فىاٍغًسلً   ثيمَّ تػىوىضًَّئي ًلكيلّْ صىالىةو ، حىتَّى يىًجيءى ذىًلكى اٍلوىٍقتي ( .» قىاؿى كىقىاؿى أىًبى « . ي عىٍنًك الدَّ
 [ .ّّّ :] ـ 

---------- 
 ىي سيبلف الدـ ُب غَت أكقاتو ا١تعتادة . االستحاضة :) ًإنّْي اٍمرىأىةه أيٍستىحىاضي ( 

 فبل أنظف . : أم) فىالى أىٍطهيري ( 
: الى (   ال تدعي الصبلة . أم :) قىاؿى

 بكسر الكاؼ خطاب للمرأة السائلة .) ًإنَّمىا ذىًلكى ًعٍرؽه ( 
 أم : جاء كقت عادتك فدعي الصبلة .) فىًإذىا أىقٍػبػىلىٍت حىٍيضىتيًك ( 

كقد قاؿ مسلم ١تا ركل ىذا  كاية حكم بعض العلماء بشذكذىا ،ىذه الر ) ثيمَّ تػىوىضًَّئي ًلكيلّْ صىالىةو ، حىتَّى يىًجيءى ذىًلكى اٍلوىٍقتي ( 
اٟتديث من طريق ٛتاد بن زيد عن ىشاـ ... قاؿ ) ُب حديث ٛتاد حرؼ تركنا ذكره ( ، ألف مسلمان يرل أف ٛتاد بن زيد 

 انفرد ّٔذه الزيادة عن بقية الركاة عن ىشاـ .
 ( ما ركاه أحد عن ىشاـ إال ٛتاد بن زيد . كقد قاؿ النسائي ُب سننو : لفظ ) ٍب توضئي لكل صبلة

 كقد حكم بشذكذىا : مسلم كالنسائي كالبيهقي كابن رجب .
 كصححها بعض العلماء .

 اٟتديث دليل على أف ا١تستحاضة حكمها حكم الطاىرات ال تًتؾ الصبلة . -ُ
 اختلف العلماء ىل االستحاضة توجب الوضوء أـ ال على قولُت :-ِ

 : ٬تب أف تتوضأ لكل صبلة . القوؿ األكؿ
 كىذا قوؿ ٚتهور العلماء .

قاؿ ابن رجب : كقد ركل األمر للمستحاضة بالوضوء لكل صبلة عن ٚتاعة من الصحابة ، منهم علي ، كمعاذ ، كابن عباس ، 
 كعائشة .

ة ( .لقولو ُب ىذا اٟتديث )   ٍبيَّ تػىوىضًَّئي ًلكيلّْ صىبلى
 ال ٬تب عليها أف تتوضأ لكل صبلة . القوؿ الثاني :

 كىذا قوؿ ا١تالكية كاختاره ابن تيمية كالشيخ ابن عثيمُت أخَتان .
قاؿ ابن عبد الرب : إف صاحب اٟتدث الدائم كاالستحاضة كسلس البوؿ ال يرتفع حدثو بالوضوء ، فيكوف ُب حقو مستحبان ال 

 كاجبان .
ة (ضوء لكل صبلة ، ما ٓب تنتقض كضوءىا ، كأما حديث )كأفىت الشيخ ابن عثيمُت أنو ال يلزمها الو  فهي  ٍبيَّ تػىوىضًَّئي ًلكيلّْ صىبلى

 غَت ٤تفوظة كمثلها من عنده استطبلؽ ريح كقاؿ : ليس عليو دليل كال يفيد٫تا شيئان .
 قولو ) ٍبيَّ تػىوىضًَّئي ًلكيلّْ صىبلىةو ( معناه ، أم : لوقت كل صبلة .-ّ

ُب حديث جابر ) فأينما رجل من أميت أدركتو الصبلة فليصل ( أم :  ة على الوقت ، كما ُب قولو ألنو جاء إطبلؽ الصبل
 أدركو كقت الصبلة .
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 فإف كانت الصبلة مؤقتة ] كالصلوات ا٠تمس [ فإهنا ال تتوضأ إال إذا دخل كقت الصبلة ٍب تصلي .
 توضأ عند إرادة فعلها .أما إذا كانت الصبلة غَت مؤقتة ] كصبلة الضحى مثبلن [ فإهنا ت

 اٟتديث دليل على أنو ٬تب على ا١تستحاضة أف تتحفظ من الدـ .-ْ
كيف تعرؼ حيضها اليت تًتؾ منو الصبلة ، فردىا إٔب عادهتا ، فبل تصلي أياـ عادهتا ] كسيأٌب ْتث ىذه   بُت ٢تا النيب -ٓ

 ا١تسألة ُب ْتث اٟتيض إف شاء اهلل [ .
 ) فاغسلي عنك الدـ ( .  يلُت ناقض للوضوء ، لقولو أف الدـ ا٠تارج من السب-ٔ
 أف اٟتائض ٭تـر عليها الصبلة .-ٕ
 كجوب الغسل على ا١ترأة إذا طهرت من اٟتيض .-ٖ

 باب غىٍسًل اٍلمىًنىّْ كىفػىرًٍكًو كىغىٍسًل مىا ييًصيبي ًمنى اٍلمىٍرأىةً  - ْٔ
 ، فػىيىٍخريجي ًإلىى الصَّالىًة ، كىًإفَّ بػيقىعى اٍلمىاًء ًفى ثػىٍوًبًو ( . عىٍن عىاًئشىةى قىالىٍت ) كيٍنتي أىٍغًسلي اٍلجىنىابىةى ًمٍن ثػىٍوًب النًَّبيّْ  - ِِٗ
 [ . ِٖٗ :] ـ 

 الثػٍَّوبى فػىقىالىٍت ) كيٍنتي أىٍغًسليوي ًمٍن ثػىٍوًب رىسيوًؿ اللًَّو  عىٍن سيلىٍيمىافى ٍبًن يىسىارو قىاؿى سىأىٍلتي عىاًئشىةى عىًن اٍلمىًنىّْ ييًصيبي  - َِّ
 ، فػىيىٍخريجي ًإلىى الصَّالىًة كىأىثػىري اٍلغىٍسًل ًفي ثػىٍوبًًو بػيقىعي اٍلمىاًء ( .

 [ . ِٖٗ :] ـ 
رىىىا فػىلىٍم يىٍذىىٍب أىثػىريهي  - ٓٔ  باب ًإذىا غىسىلى اٍلجىنىابىةى أىٍك غىيػٍ

ةي ) كيٍنتي أىٍغًسليوي ًمٍن عن عىٍمريك ٍبني مىٍيميوفو قىاؿى سىأىٍلتي سيلىٍيمىافى ٍبنى يىسىارو ًفي الثػٍَّوًب تيًصيبيوي اٍلجىنىابىػةي قىاؿى قىالىٍت عىاًئشى  - ُِّ
 ًء ( .، ثيمَّ يىٍخريجي ًإلىى الصَّالىًة كىأىثػىري اٍلغىٍسًل ًفيًو بػيقىعي اٍلمىا ثػىٍوًب رىسيوًؿ اللًَّو 

 [ . ِٖٗ :] ـ 
 ، ثيمَّ أىرىاهي ًفيًو بػيٍقعىةن أىٍك بػيقىعان ( . عىٍن عىاًئشىةى أىنػَّهىا ) كىانىٍت تػىٍغًسلي اٍلمىًنيَّ ًمٍن ثػىٍوًب النًَّبيّْ  - ِِّ
 [ . ِٖٗ:] ـ 

----------- 
فركان فيصلي فيو ( كاإلماـ  أم : أثر اٞتنابة ، كجاء عند مسلم ) لقد كنت أفركو من ثوب رسوؿ اهلل ) كيٍنتي أىٍغًسلي اٍلجىنىابىةى ( 

 البخارم ٓب ٮترج ركاية الفرؾ .
 ا٢تبلٕب ا١تد٘ب ، ثقة فاضل ، فقيو .) عىٍن سيلىٍيمىافى ٍبًن يىسىارو ( 

 ق الذم ٮترج من اإلنساف بشهوة كيعقبو فتور كارٗتاء .ا١تٍت : ىو ا١تاء الداف، ك أم : عن حكم ا١تٍت( ) عىًن اٍلمىًنيّْ 
 : كىي ثالثخواصو اليت عليها االعتماد ُب معرفتو ، قاؿ النوكم : ... 

 ا٠تركج بشهوة مع الفتور عقيبو . : إحداىا
 الرائحة اليت تشبو الطلع أك العجُت . : كالثانية
 ا٠تركج بتزريق كدفع ُب دفعات . : كالثالثة

 ] آّموع [ من ىذه الثػبلثػة كافية ُب كونو منيان، كال يشًتط اجتماعها، فإف ٓب يوجد منها شيء، ٓب ٭تكم بكوهنا منيان .فكل كاحدة 
 اٟتديث دليل على ١تن قاؿ بنجاسة ا١تٍت ، كقد اختلف العلماء ُب ذلك على قولُت :-ُ

 أنو طاىر . القوؿ األكؿ :
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 .كىو مذىب الشافعي كأٛتد كداكد الظاىرم  
كنسبو النوكم إٔب الكثَتين كأىل اٟتديث ، قاؿ : كركم ذلك عن علي بن أيب طالب ، كسعد بن أيب كقاص ، كابن عمر ،  

 كعائشػة ، قاؿ : كغلط من أكىم أف الشافعي منفرد بطهارتو .
 ما اكتفت بفركو .( فلو كاف ٧تسان فركان فيصلي فيو  ) لقد كنت أفركو من ثوب رسوؿ اهلل بركاية مسلم كاستدلوا -أ

عن ا١تٍت يصيب الثوب، فقاؿ: إ٪تا ىو ٔتنزلة ا١تخاط كالبصاؽ، كإ٪تا يكفيك أف  كٟتديث ابن عباس قاؿ  ) سئل النيب  -ب
 ركاه الدار قطٍت كالبيهقي .٘تسحو ٓترقة أك بأذخرة ( 

 قاؿ ابن القيم : إسناده صحيح . كقاؿ البيهقي : الصحيح ا١توقوؼ  .
 قرنو با١تخاط كالبصاؽ ، كىذه األشياء طاىرة باإلٚتاع . : أف الرسوؿ  كجو الداللة

 كألف األصل الطهارة ، فبل ننتقل عنها إال بدليل .-ج
 : أنو ٧تس .القوؿ الثاني

 كىذا مذىب اٟتنفية كا١تالكية .
 :  كركينا غسلو عن عمر بن ا٠تطاب ، كأيب ىريرة ، كأنس ، كسعيد بن ا١تسيب . قاؿ ابن حـز

 ٟتديث الباب ، ُب قوؿ عائشة )كنت أغسلو من ثوب رسوؿ اهلل ٍب ٮترج إٔب الصبلة( كالغسل ال يكػوف إال للشيء النجس .-أ
أخرجو البزار كأبو يعلى كابن عدم ُب كٟتديث عمار مرفوعان  ) إ٪تا يغسل الثوب من الغائط كالبوؿ كا١تذم كا١تٍت كالػدـ كالقيء ( -ب

 ، كىو حديث ال يصح ، قاؿ البيهقي :  ىذا حديث باطل .بيهقي الكامل كالدار قطٍت كال
 كركد ٣تموعة من اآلثار عن بعض الصحابة أهنم كانوا يغسلوف ا١تٍت .-ج

  األكؿ كأنو طاىر ، كعليو فلو صلى الشخص كعلى ثوبو مٍت فصبلتو صحيحة . كالصحيح
 يػىٍغًسلي اىٍلمىًٍتَّ ... ( ؟ كأما اٞتواب عن حديث الباب )كىافى رىسيوؿي اىللًَّو 

ال معارضة بُت حديث الغسل كالفرؾ ، ألف اٞتمع بينهما كاضح على القوؿ بطهارة ا١تٍت ، بأف ٭تمل الغسل على االستحباب 
 ] الفتح [ ..  للتنظف ال على الوجوب ، كىذه طريقة الشافعي كأٛتد كأصحاب اٟتديث

ٍت طاىر ، كما ىو مذىب الشافعي ، كأٛتد ُب ا١تشهور عنو ، كأما كوف عائشة قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية : الصحيح أف ا١ت
 كتفركو تارة ، فهذا ال يقتضي تنجسيو ، فإف الثوب ييغسػل من ا١تخاط كالبصاؽ كالوسخ . تغسلو تارة من ثوب رسوؿ اهلل 

 ىناؾ أربعة أشياء ٗترج من قػيبيل اإلنساف .-ِ
ج عند الشهوة كاالنتشار كما ٭تصل عند ا١تبلعبة كتذكر اٞتماع، كىو ٧تس إٚتاعان .) كسبقت ا١تذم : كىو ماء رقيق لزج ٮتر  -أ

 مباحثو ( .
 البوؿ : كىو ٧تس إٚتاعان . -ب
 الودم : كىو ماء أبيض كًدر ثخُت ، ٮترج عقب البوؿ ، كىو ٧تس إٚتاعان . -ج
 ا١تٍت ، كسبق تعريفو ، كىو طاىر على القوؿ الراجح . -د

 ن اإلنساف ثالثة أشياء :الخارج م -ج 
 كىو الدمع كالريق كا١تخاط كالبصاؽ كالعرؽ . ، طاىر ببل نزاع -أ 
 كىو البوؿ كالغائط كا١تذم كالودم . ، ٧تس ببل نزاع -ب 
 ٥تتلف فيو . -ج 
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 باب أىبٍػوىاًؿ اإًلًبًل كىالدَّكىابّْ كىاٍلغىنىًم كىمىرىاًبًضهىا - ٔٔ
ٍنًبًو فػىقىاؿى ىىا ىينىا كىثىمَّ سىوىاءه كىصىلَّى أىبيو ميوسىى ًفي دىاًر اٍلبىرًيًد   كىالسٍّْرًقيًن كىاٍلبػىرّْيَّةي ًإلىى جى

ـى أينىاسه ًمٍن عيٍكلو أىٍك عيرىيٍػنىةى ، فىاٍجتػىوىكيا اٍلمىًدينىةى ، فىأىمىرىىيٍم النًَّبيُّ  - ِّّ ًبًلقىاحو ، كىأىٍف يىٍشرىبيوا ًمٍن  عىٍن أىنىسو قىاؿى ) قىًد
بػىري ًفي أىكًَّؿ النػَّهىاًر ، فػىبػىعىثى ًفي  ٍلبىانًهىا ، فىاٍنطىلىقيوا ، فػىلىمَّا صىحُّوا قػىتػىليوا رىاًعىى النًَّبيّْ أىبٍػوىاًلهىا كىأى  كىاٍستىاقيوا النػَّعىمى ، فىجىاءى اٍلخى

هيٍم ، كىسيًمرىٍت أىٍعيػينػيهيٍم ، كىأيٍلقيوا ًفي اٍلحىرًَّة يىٍستىٍسقيوفى فىالى آثىارًًىٍم ، فػىلىمَّا اٍرتػىفىعى النػَّهىاري ًجيءى ًبًهٍم ، فىأىمىرى فػىقىطىعى أىٍيًديػىهيٍم كىأىٍرجيلى 
 ولىوي ( .ييٍسقىٍوفى . قىاؿى أىبيو ًقالىبىةى فػىهىؤيالىًء سىرىقيوا كىقػىتػىليوا كىكىفىريكا بػىٍعدى ًإيمىاًنًهٍم ، كىحىارىبيوا اللَّوى كىرىسي 

 [ . ُُٕٔ :] ـ 
نىى اٍلمىٍسًجدي ًفي مىرىاًبًض اٍلغىنىًم ( . عىٍن أىنىسو قىاؿى ) كىافى النًَّبيُّ  - ِّْ  ييصىلّْى قػىٍبلى أىٍف يػيبػٍ
 [ . ِْٓ :] ـ 

---------- 
ـى أينىاسه (    كما جاء ُب ركاية أخرل .  أم : على رسوؿ اهلل ) قىًد

 بضم العُت كفتح الراء : قبيلة قحطانية .عرينػة : ف الكاؼ : قبيلة عدنانية ، ك: بضم العُت كسكو  ) ًمٍن عيٍكلو أىٍك عيرىيٍػنىةى(  عكل
 جاء ُب ركاية ) فأسلموا ( كُب ركاية : ) فبايعوه على اإلسبلـ ( .) فىاٍجتػىوىكيا اٍلمىًدينىةى ( 

اٞتواء داء كقيل : تضرر باإلقامة ،  اجتويت البلد إذا كرىت ا١تقاـ فيو كإف كنت ُب نعمة ، كقػيده ا٠تطايب ٔتا إذا:  قاؿ ابن فارس
 يصيب اٞتوؼ .

النوؽ ذكات األلباف ، كاحدىا لقحة بكسر البلـ كإسكاف كاللقاح : ( جاء ُب ركاية  ) فأمرىم أف يلحقوا براعيو ( . ) ًبًلقىاحو 
 القاؼ .

 جاء ُب ركاية ) فرخػص ٢تم أف يأتوا الصدقة فيشربوا ( .(  وا( كُب ركاية ) كأمرىم أف يشرب ) كىأىٍف يىٍشرىبيوا ًمٍن أىبٍػوىاًلهىا كىأىٍلبىانًهىا
 كُب ركاية أخرل للمصنف ) كٝتنيوا ( كُب ركاية ) كرجعت إليهم أبداهنم ( .) فػىلىمَّا صىحُّوا ( 

بفتح النوف كالعُت ، كاحد النعم ( من السوؽ ، كىو السَت العنيف ، ) كىاٍستىاقيوا النػَّعىمى ( كاستاقوا :  ) قػىتػىليوا رىاًعىى النًَّبيّْ 
 األنعاـ ، كىي اإلبل .

بػىري ًفي أىكًَّؿ النػَّهىاًر (  جاء ُب ركاية ) الصريخ ( أم صرخ باإلعبلـ ٔتا كقع منهم ، كىذا الصارخ أحد الراعيُت ، فقد ) فىجىاءى اٍلخى
ا١تقتوؿ :  حيب كذىبوا باإلبل ( كاسم راعي النيب جاء ُب مسلم ) فقتلوا أحد الراعيُت كجاء اآلخر قد جزع فقاؿ : قد قتلوا صا

 يسار .
 أسارل . أم : إٔب النيب ) فػىلىمَّا اٍرتػىفىعى النػَّهىاري ًجيءى ًبًهٍم ( 
 تقطع اليد اليمٌت كالرجل اليسرل . جاء ُب ركية ) من خبلؼ () فىأىمىرى فػىقىطىعى أىٍيًديػىهيٍم كىأىٍرجيلىهيٍم ( 

 بتشديد ا١تيم ، كقد جاء ُب ركاية ما يوضح ىذا ) ٍب أمر ٔتسامَت فأٛتيت فكحػلهم ّٔا ( ٍم ( ) كىسيًمرىٍت أىٍعيػينػيهي 
 ىي أرض ذات حجارة سود معركفة با١تدينة ، كإ٪تا ألقػوا فيها ألهنا قرب ا١تكاف الذم فعلوا فيو ما فعلوا .) كىأيٍلقيوا ًفي اٍلحىرًَّة ( 

 جاء ُب ركاية ) حىت ماتوا ( .( ) يىٍستىٍسقيوفى فىالى ييٍسقىٍوفى 
 اٟتديث دليل على طهارة بوؿ ما يؤكل ٟتمو من اٟتيوانات ، كقد اختلف العلماء ُب ىذه ا١تسألة على قولُت : -ُ

 : أنو ٧تس .القوؿ األكؿ 
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 كىذا مذىب أيب حنيفة كالشافعي .
 لعمـو األدلة اليت فيها أف البوؿ ٧تس .-أ

 ا٠تبائث ( .كلقولو تعأب )  ك٭تـر عليهم -ب
 مٌر بقربين فقاؿ : إهنما ليعذباف ... أما أحػد٫تا فكاف ال يستنزه من بولو ( . كٟتديث ابن عباس : ) أف النيب -ج

 قولو ) بولو ( ىذا عاـ ، فيدخل فيو كل األبواؿ .كجو الداللة : 
 كٟتديث الباب  ) استنزىوا من البوؿ ... ( .-د

 أنو عاـ ، فيدخل فيو كل بوؿ . كجو الداللة :
 كٟتديث األعرايب : ) أنو باؿ ُب طائفة ا١تسجد فدعا بذنوب من ماء ( .-ىػ

 كأجابوا عن حديث العرنيُت ) حديث الباب ( .
 أمرىم بشرب ألباف اإلبل ، كٓب يذكر األبواؿ . إف الرسوؿ  قاؿ بعضهم :

 كىذا ضعيف ، ألف ركاية شرب األبواؿ ثابتة .
 إف اٟتديث ٤تموؿ على التداكم . بعضهم :كقاؿ 

عرؼ أهنم سَتتدكف عن اإلسبلـ، فأمرىم بشرب أبواؿ اإلبل، كٓب يبعد أف يكوف شفاء الكافر بالنجس،  إنو كقاؿ بعضهم : 
 كىذا االعًتاض ضعيف ألنو قائم على االحتماؿ العقلي .

 : أف بوؿ ما يؤكل ٟتمو طاىر . القوؿ الثاني
 بلة ، كاختاره شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ، كىذا مذىب اٟتنا
كىذا قوؿ مالك كأٛتد كطائفة من السلف ، ككافقهم من الشافعية ابن خزٯتة كابن حباف كابن ا١تنذر كابن حباف قاؿ ابن حجر : 

 االصطخرم كالركيا٘ب .
 ٟتديث الباب ) ... كأف يشربوا من أبوا٢تا ... ( . -أ

عرنيُت بشرب أبواؿ اإلبل ، كٓب يأمرىم بغسل أفواىهم منها ، كىم حديثوا عهدو باإلسبلـ ، أمر ال أف النيب  كجو الداللة :
 كْتاجة البياف ، كتأخَت البياف عن كقت اٟتاجة ال ٬توز .

سئل عن الصبلة ُب مرابض الغنم فقاؿ : صلوا فيها فإهنا بركة ، كسئل عن الصبلة  كٟتديث جابر بن ٝترة  ) أف النيب -ب
 اإلبل فقاؿ : ال تصلوا فيها فإهنا خلقت من الشياطُت ( . ركاه أبو داكد  ُب مبارؾ

أهنا لو كانت ٧تسة كأركاث اآلدميُت لكانت الصبلة فيها إما ٤ترمة كاٟتشوش كالكنف ، كإما مكركىة كراىة  كجو الداللة :
، كيكوف شأهنا شأف اٟتشوش أك قريبان من شديدة ألهنا مظنة األخباث كاأل٧تاس ، فأما أف يستحب الصبلة فيها كيسميها بركة 

 من ذلك . ذلك فهو ٚتع بُت ا١تتناقضُت ا١تتضادين ، كحاشا الرسوؿ 
 طاؼ على راحلتو ُب ا١تسجد اٟتراـ كبركها حىت طاؼ أسبوعان . كثبت أنو -ج
 ككذلك أذنو ألـ سلمة أف تطوؼ راكبة .-د

كأذف ُب  معلـو أف الدابة ال تعقل ْتيث ٘تتنع عن البوؿ ُب ا١تسجد اٟتراـ ، فلو كاف بو٢تا ٧تسان ١تا أدخلها  كجو الداللة :
 إدخا٢تا ا١تسجد اٟتراـ ، إذ ُب ذلك تلويث لو كتنجيس .

 الراجح . كىذا القوؿ ىو
 العاـ . كأما أدلة القوؿ األكؿ فهي عامة ، كأدلة بوؿ ما يؤكل ٟتمو خاصة كا٠تاص يقضي على
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كىيىٍسعىٍوفى ُب اأٍلىٍرًض ىذا اٟتديث أصل ُب عقوبة احملاربُت ، كىو موافق لقوؿ اهلل تعأب : )ًإ٪تَّىا جىزىاءي الًَّذينى ٭تيىارًبيوفى اللَّوى كىرىسيولىوي -ِ
 ًخبلؼو أىٍك يػينػٍفىٍوا ًمنى اأٍلىٍرًض ( .فىسىادان أىٍف يػيقىتػَّليوا أىٍك ييصىلَّبيوا أىٍك تػيقىطَّعى أىٍيًديًهٍم كىأىٍرجيليهيٍم ًمٍن 

 مٌثل ّٔم مع أنو منهي عن التمثيل ، على قولُت : كقد اختلف العلماء ُب حديث العرنيُت ) حديث الباب ( حيث أف النيب 
 أنو منسوخ ، ككاف ىذا قبل نزكؿ آية احملاربة كالنهي عن ا١تثلة .القوؿ األكؿ : 

اه البخارم من حديث أيب ىريرة ُب النهي ُب التعذيب بالنار بعد اإلذف فيو ، كقصة العرنيُت قبل كيدؿ على النسخ ما رك قالوا : 
 إسبلـ أيب ىريرة ، كقد حضر اإلذف ٍب النهي .

 أنو ليس ٔتنسوخ ، كإ٪تا كقع ذلك على سبيل القصاص .القوؿ الثاني : 
 كرجحو ابن اٞتوزم ، كالنوكم .

 أعينهم ألهنم ٝتلوا أعُت الرعاة ( . أنس  ) إ٪تا ٝتل النيب ألنو جاء ُب صحيح مسلم من حديث 
 كقد نقل بعض أىل ا١تغازم أهنم مثلوا بالراعي .

 أف ىذا من باب التعزير كالتأديب .القوؿ الثالث : 
 كىذا مرجعو إٔب رأم اإلماـ كنظره ، فقد يكوف خفيفان كقد يكوف شديدان .

 كىذا ىو الراجح .
 اف حكم قطاع الطريق .ىذا اٟتديث أصل بي-ّ

سىادان أىٍف يػيقىتػَّليوا أىٍك ييصىلَّبيوا أىٍك كقد بُت اهلل حكمهم ُب قولو تعأب  ) ًإ٪تَّىا جىزىاءي الًَّذينى ٭تيىارًبيوفى اللَّوى كىرىسيولىوي كىيىٍسعىٍوفى ُب اأٍلىٍرًض فى 
فىٍوا   ًمنى اأٍلىٍرًض ( .تػيقىطَّعى أىٍيًديًهٍم كىأىٍرجيليهيٍم ًمٍن ًخبلؼو أىٍك يػينػٍ

الصلب أف يربط على خشبة ك٨توىا ُب مكاف عاؿ لَتاه الناس كيشٌهر أمره بعد أف يقتل أك قبل أف يقتل كيًتؾ حىت ) يصلبوا ( 
 يبعدكا .) ينفوا ( ٯتوت. 

 كىذه اآلية ُب قوؿ ابن عباس ككثَت من العلماء نزلت ُب قطاع الطريق من ا١تسلمُت .
 حكم قطاع الطريق كما ُب اآلية ، ىل ىو للتخيَت ، أـ ينزؿ على حسب فعلهم ؟ على قولُت : كقد اختلف العلماء ُب

 أف اإلماـ ٥تَت فيهم بُت القتل كالصلب كالقطع كالنفي .القوؿ األكؿ : 
 كىذا مذىب مالك ، كىو قوؿ سعيد بن ا١تسيب ، كعطاء  ، ك٣تاىد .

 ) أك ( تقتضي التخيَت .قالوا : 
 أف حكمهم على حسب فعلهم . القوؿ الثاني :

 فإذا قتلوا كأخذكا ا١تاؿ ، فإهنم يقتلوف كيصلبوف . -
 كإف قتلوا كٓب يأخذكا ا١تاؿ ، فإهنم يقتلوف كال يصلبوف . -
 كإف ٓب يقتلوا كٓب يأخذكا ماالن نفيوا . -

 كىو الراجح .فهذا الًتتيب ُب حكمهم ىو مذىب اٞتمهور ، 
 . من ألباف إبل الصدقة كمن إبلو ٢تم أف يشربوا  أمر النيب -ْ

 فبإذنو ا١تذكور . : أما شرّٔم ألباف الصدقة فؤلهنم من أبناء السبيل ، كأما شػرّٔم لنب لقاح النيب  قاؿ الحافظ
 استشكل عدـ سقيهم ا١تاء مع طلبهم لو ، مع أف اإلٚتاع قائم على أف من كجب عليو القتل فاستسقى ال ٯتنع ؟-ٓ

 ، كال كقع منو هني عن سقيهم . : أف ذلك ٓب يقع عن أمر النيب  عضهمالجواب : أجاب ب
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 اطلع على ذلك ، كسكوتو كاؼ ُب ثبوت اٟتكم . كىذا ضعيف جدان ، ألف النيب 
 بأف احملارب ا١ترتد ال حرمة لو ُب سقي ا١تاء كغَته .كأجاب النوكم : 

 بو .اٟتديث دليل على أف القاتل يفعل بو كما فعل بآٍّت  -ٔ
 أنواع من القتل ليس فيو عفو : ّاٟتديث دليل على أف حد قطاع الطريق ال عفو فيو ، كأف مرجعو لئلماـ ، كىناؾ  -ٕ

 األكؿ : قتل الغيلة ، الثا٘ب : قتل األئمة ، الثالث : حد اٟترابة .
 ذـ كفر النعمة .-ٖ
ثلة ا١تنهي عنها .-ٗ

ي
 أف ا١تماثلة ُب القصاص ليس من ا١ت

 كأما القرل فاختلف العلماء :ثبوت حكم احملاربة ُب الصحراء ، -َُ
 ال تثبت .قيل : 

 كىذا قوؿ أيب حنيفة .
 تثبت .كقيل : 

 كىو الصحيح .كىذا قوؿ مالك كالشافعي ، 
 قدـك الوفود على اإلماـ كنظره ُب مصاٟتهم .-ٗ

 كما جاء بطب القلوب جاء أيضان بطب األجساد .   أف النيب -َُ
 باب مىا يػىقىعي ًمنى النَّجىاسىاًت ًفي السٍَّمًن كىاٍلمىاًء . - ٕٔ

سيًئلى عىٍن فىٍأرىةو سىقىطىٍت ًفي سىٍمنو فػىقىاؿى : أىٍلقيوىىا كىمىا حىٍولىهىا فىاٍطرىحيوهي ، كىكيليوا  عىٍن مىٍيميونىةى ) أىفَّ رىسيوؿى اللًَّو  - ِّٓ
 سىٍمنىكيٍم ( .

 سيًئلى عىٍن فىٍأرىةو سىقىطىٍت ًفي سىٍمنو فػىقىاؿى : خيذيكىىا كىمىا حىػٍولىهىا فىاٍطرىحيوهي ( . عىٍن مىٍيميونىةى ) أىفَّ النًَّبيَّ  - ِّٔ
----------- 

ما  اٟتديث دليل على أف الفأرة إذا كقعت ُب السمن كماتت فيو ٧ٌتست ما حو٢تا ٦تا كقعت فيو ، فيجب إلقاؤىا كإلقاء -ُ
حو٢تا ، ك٭تكم على البقية بأنو طاىر ، ال تسرم النجاسة إٔب كل أجزائو ، فيجوز أكلو ، كال فرؽ ُب ذلك بُت كثَت السمن 

 كقليلو .
أجاب من سألو جوابان عامان مطلقان بأف يلقوىا كما حو٢تا ، كأف  ظاىر اٟتديث أنو ال فرؽ بُت اٞتامد كا١تائع ، فإف النيب -ِ

 ، كٓب يستفصلهم ىل كاف ٝتنهم مائعان أك جامدان مع أف الغالب على ٝتن اٟتجاز أنو مائع .يأكلوا ٝتنهم 
كذىب بعض العلماء إٔب التفريق بُت اٞتامد كا١تائع ، كأف اٞتامد ٭تكم فيو بنجاسة ما جاكر النجاسة كبطهارة الباقي ، كأما ا١تائع 

 يتغَت .فكلو ينجس ٔتبلقاة النجاسة قٌل أـ كثر ، تغَت أـ ٓب 
 كىذا مذىب اٞتمهور .

) إذا كقعت الفأرة ُب السمن ، فإف كاف جامدان فألقوىا كما حو٢تا ، كإف   كاستدلوا ْتديث أيب ىريرة . قاؿ : قاؿ رسوؿ اهلل 
 كاف مايعان فبل تقربوه ( ركاه أبو داكد .
 كالقوؿ األكؿ أصح كىو عدـ التفريق .

كم عليو البخارم كأبو حاًب كالًتمذم كالدارقطٍت كغَتىم بالوىم ، كأف مٍعمران بن كأما حديث أيب ىريرة فهو ضعيف ، كقد ح
 راشد قد أخطأ ُب إسناده .
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يلحق بالسمن غَته من ا١تائعات كالزيت كالعسل كاللنب ك٨توىا ، كذكر السمن إ٪تا ىو كاقعة عُت ١تيمونة كإٟتاؽ ما ذكر من  -ّ
 القياس الواضح .

 على أف الفأرة لو كقعت ُب السمن ٍب خرجت كىي حية أف السمن ال ينجس .دؿ اٟتديث ٔتفهومو  -ْ
ٍيئىًتهىا ًإٍذ طيًعنىٍت ،  عىٍن أىًبى ىيرىيٍػرىةى عىًن النًَّبيّْ  - ِّٕ قىاؿى ) كيلُّ كىٍلمو ييٍكلىميوي اٍلميٍسًلمي ًفي سىًبيًل اللًَّو يىكيوفي يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة كىهى

 ٍوفي لىٍوفي الدَّـً ، كىاٍلعىٍرؼي عىٍرؼي اٍلًمٍسًك ( .تػىفىجَّري دىمان ، اللَّ 
 [ . ُٕٖٔ:] ـ 

--------- 
 بفتح الكاؼ كإسكاف البلـ )ييٍكلىميوي ( بضم أكلو كإسكاف الكاؼ كفتح البلـ ، أم : كل جرح ٬ترحو .) كيلُّ كىٍلمو ييٍكلىميوي ( 
ُب ركاية ) كاهلل أعلم ٔتن ييكلم ُب سبيلو ( ىذه ٚتلة معًتضة ، قصد ّٔا أم : إلعبلء كلمة اهلل تعأب ، ك ) ًفي سىًبيًل اللًَّو ( 

 التنبيو على شرطية اإلخبلص ُب نيل ىذا الثواب .
 كُب الركاية الثانية ) إال جاء يـو القيامة ( ) يىكيوفي يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة ( 

 كفتح العُت ، أم : ٬ترم متفجران .كُب الركاية الثانية ) يثعب دمان ( بفتح أكلو ) تػىفىجَّري دىمان ( 
 بفتح العُت كسكوف الراء كىو الرائحة .) كىاٍلعىٍرؼي عىٍرؼي اٍلًمٍسًك ( 

 اٟتديث دليل على فضل من ٬ترح ُب سبيل اهلل تعأب . -ُ
 قاؿ العلماء : اٟتكمة ُب بعثو كذلك أف يكوف معو شاىد بفضيلتو ببذلو نفسو ُب طاعة اهلل تعأب .

 هاد ُب سبيل اهلل ، كقد سبقت فضائلو .فضل اٞت -ِ
 التنبيو على اإلخبلص ُب سبيل اهلل .-ّ
 علم اهلل ٔتن نيتو خالصة هلل كمن نيتو الدنيا . -ْ

 باب البوؿ في الماء الدائػم -ٖٔ
 ( .يػىقيوؿي ) نىٍحني اآلًخريكفى السَّاًبقيوفى  عن أىبىي ىيرىيٍػرىةى . أىنَّوي سىًمعى رىسيوؿى اللًَّو - ِّٖ
 [ . ٖٓٓ :] ـ 

 كىبًًإٍسنىاًدًه قىاؿى ) الى يػىبيولىنَّ أىحىديكيٍم ًفي اٍلمىاًء الدَّاًئًم الًَّذم الى يىٍجًرل ، ثيمَّ يػىٍغتىًسلي ًفيًو ( . - ِّٗ
 [ . ِِٖ :] ـ 

----------- 
 أم : اآلخركف بعثان السابقوف فضبلن .) نىٍحني اآلًخريكفى السَّاًبقيوفى ( 

 ليل على ٖترٙب البوؿ ُب ا١تاء الراكد ؟ لظاىر اٟتديث ) ال يبولن أحدكم ... ( .اٟتديث د -ُ
 أف يباؿ ُب ا١تاء الراكد ( ركاه مسلم . كٟتديث جابر ) هنى رسوؿ اهلل 

 اٟتكمة من ٖترٙب البوؿ فيو ، ألف ذلك يقتضي تلوثو بالنجاسة كاألمراض اليت قد ٭تملها البوؿ .-ِ
اًء اىلدَّاًئمً مفهـو اٟتديث ) الى -ّ يدؿ على جواز البوؿ ُب ا١تاء اٞتارم ، ألف البوؿ ٬ترم مع ا١تاء كال ...(  يػىبيولىنَّ أىحىديكيٍم ُب اىٍلمى

 يستقر .
 ظاىر اٟتديث أنو ال فرؽ بُت أف يكوف ا١تاء الدائم قليبلن أك كثَتان ألمرين :-ْ
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 ألف ىذا ىو ظاىر اٟتديث ، فاٟتديث يقتضي التحرٙب كلو كاف ا١تاء كثَتان . أكالن :
 سدان للذريعة ، حىت ال يتساىل الناس ّٔذا األمر .ثانيان : 

: لكن العلماء استثنوا ا١تاء ا١تستبحر )ماء البحر( كنقل ابن دقيق العيد االتفاؽ على أف ماء البحر ال يدخل ُب  فائدة -ٓ
 النهي.

 بالبوؿ ما ُب معناه كالتغوط .يلحق -ٔ
: كالتغوط ُب ا١تاء كالبوؿ فيو كأقبح ، ككذلك إذا باؿ ُب إناء ٍب صبو ُب ا١تاء ، ككذا إذا باؿ بقرب النهر ْتيث ٬ترم  قاؿ النوكم

 إليو البوؿ ، فكلو مذمـو قبيح منهي عنو .
ره أىٍك  - ٗٔ  ًجيفىةه لىٍم تػىٍفسيٍد عىلىٍيًو صىالىتيوي باب ًإذىا أيٍلًقىى عىلىى ظىٍهًر اٍلميصىلّْى قىذى

 كىكىافى اٍبني عيمىرى ًإذىا رىأىل ًفي ثػىٍوبًًو دىمان كىىيوى ييصىلّْى كىضىعىوي كىمىضىى ًفي صىالىتًوً 
لىًة  ـه أىٍك جىنىابىةه أىٍك ًلغىٍيًر اٍلًقبػٍ أىٍك تػىيىمَّمى، فىصىلَّى ثيمَّ أىٍدرىؾى اٍلمىاءى ًفي كىٍقًتًو، الى كىقىاؿى اٍبني اٍلميسىيًَّب كىالشٍَّعًبيُّ ًإذىا صىلَّى كىًفى ثػىٍوبًًو دى

 ييًعيدي 
كىافى ييصىلّْى ًعٍندى اٍلبػىٍيًت ، كىأىبيو جىٍهلو كىأىٍصحىابه لىوي جيليوسه ، ًإٍذ قىاؿى   عن عىٍبدى اللًَّو ٍبنى مىٍسعيودو ) أىفَّ النًَّبيَّ  - َِْ

 يءي ًبسىلىى جىزيكًر بىًني فيالىفو فػىيىضىعيوي عىلىى ظىٍهًر ميحىمَّدو ًإذىا سىجىدى فىانٍػبػىعىثى أىٍشقىى اٍلقىٍوـً فىجىاءى ًبًو ،بػىٍعضيهيٍم لًبػىٍعضو أىيُّكيٍم يىجً 
ًتفىٍيًو كىأىنىا أىٍنظيري ، الى أيغىيػّْري شىٍيئان ، لىوٍ  فػىنىظىرى حىتَّى ًإذىا سىجىدى النًَّبيُّ  عىةه . قىاؿى فىجىعىليوا   كىضىعىوي عىلىى ظىٍهرًًه بػىٍينى كى كىافى ًلي مىنػٍ

سىاًجده الى يػىٍرفىعي رىٍأسىوي ، حىتَّى جىاءىٍتوي فىاًطمىةي ، فىطىرىحىٍت عىٍن ظىٍهرًًه ،  يىٍضحىكيوفى كىييًحيلي بػىٍعضيهيٍم عىلىى بػىٍعضو ، كىرىسيوؿي اللًَّو 
ةى ًفي  -ثىالىثى مىرَّاتو ، فىشىقَّ عىلىٍيًهٍم ًإٍذ دىعىا عىلىٍيًهٍم « . شو اللَّهيمَّ عىلىٍيكى ًبقيرىيٍ » فػىرىفىعى رىٍأسىوي ثيمَّ قىاؿى  قىاؿى كىكىانيوا يػيرىٍكفى أىفَّ الدٍَّعوى

رىبًيعىةى ، كىاٍلوىلًيًد ٍبًن عيٍتبىةى ، ثيمَّ سىمَّى ) اللَّهيمَّ عىلىٍيكى بًأىًبي جىٍهلو ، كىعىلىٍيكى ًبعيٍتبىةى ٍبًن رىبًيعىةى ، كىشىٍيبىةى ٍبًن  -ذىًلكى اٍلبػىلىًد ميٍستىجىابىةه 
كىعىدَّ السَّاًبعى فػىلىٍم يىٍحفىٍظوي قىاؿى فػىوىالًَّذم نػىٍفًسي بًيىًدًه ، لىقىٍد رىأىٍيتي الًَّذينى عىدَّ رىسيوؿي « . كىأيمىيَّةى ٍبًن خىلىفو ، كىعيٍقبىةى ٍبًن أىًبى ميعىٍيطو 

 بىٍدرو ( . صىٍرعىى ًفي اٍلقىًليًب قىًليبً  اللًَّو 
 [ . ُْٕٗ:] ـ 

---------- 
 أم : اٟتراـ ، ألنو ا١تراد عند اإلطبلؽ .كىافى ييصىلّْى ًعٍندى اٍلبػىٍيًت (   ) أىفَّ النًَّبيَّ 

  كُب ركاية ) كمؤل من قريش جلوس () كىأىبيو جىٍهلو كىأىٍصحىابه لىوي جيليوسه ( 
السلى ىي اٞتلدة اليت يكوف فيها الولد من البهائم ، كا١تشيمة يءي ًبسىلىى جىزيكًر بىًني فيالىفو ( ) ًإٍذ قىاؿى بػىٍعضيهيٍم لًبػىٍعضو أىيُّكيٍم يىجً 

 لآلدميات .
 أم : قاـ مسرعان .) فىانٍػبػىعىثى ( 

) فجاء  أم : أشد قريش شقاكة ، كا١تراد بو عقبة بن أيب ميعٍيط ، فقد بينو أبو داكد الطيالسي ُب مسنده كقاؿ) أىٍشقىى اٍلقىٍوـً ( 
 عقبة بن أيب معيط فقذفو على ظهره ( .

 أم : ال أغٌَت شيئان من فعلهم . ) كىأىنىا أىٍنظيري ، الى أيغىيػّْري شىٍيئان (
عىةه (   أم : قوة .) لىٍو كىافى ًلي مىنػٍ

ٔب بعض باإلشارة هتكمان ، ك٭تتمل ا١تراد أف بعضهم ينسب فعل ذلك إ) قىاؿى فىجىعىليوا يىٍضحىكيوفى كىييًحيلي بػىٍعضيهيٍم عىلىى بػىٍعضو ( 
 أف يكوف من حاؿ ٭تيل بالفتح إذا كثب على ظهر دابتو ، أم : يثب بعضهم على بعض من ا١ترح كالبطر ، ك١تسلم ) ٯتيل ( .
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 ربت فاطمة كىي جارية( .، كُب ركاية )فأخ( بنت رسوؿ اهلل سىاًجده الى يػىٍرفىعي رىٍأسىوي ، حىتَّى جىاءىٍتوي فىاًطمىةي  ) كىرىسيوؿي اللًَّو 
 كُب ركاية ) كأقبلت عليهم تشتمهم ( كللبزار ) فلم يردكا عليها شيئان ( .) فىطىرىحىٍت عىٍن ظىٍهرًًه ( 
 جاء عند النسائي ) فلما فرغ من صبلتو ( .) فػىرىفىعى رىٍأسىوي ثيمَّ قىاؿى ( 

 لكفار منهم ، أك من ٝتى منهم ، فهػو عاـ أريد بو ا٠تاص .أم : بإىبلكهم ، كا١تراد ا) اللَّهيمَّ عىلىٍيكى ًبقيرىٍيشو ( 
 زاد مسلم ُب ركايتو ) ككاف إذا دعا دعا ثبلثان ، كإذا سأؿ سأؿ ثبلثان ( .) ثىالىثى مىرَّاتو ( 

 ك١تسلم ) فلما ٝتعوا صوتو ذىب عنهم الضحك كخافوا دعوتو ( .) فىشىقَّ عىلىٍيًهٍم ًإٍذ دىعىا عىلىٍيًهٍم ( 
ةى ًفي ذىًلكى اٍلبػىلىًد ميٍستىجىابىةه (   أم : ُب مكة .) قىاؿى كىكىانيوا يػيرىٍكفى أىفَّ الدٍَّعوى

 عمرك بن ىشاـ بن ا١تغَتة .)  ثيمَّ سىمَّى : اللَّهيمَّ عىلىٍيكى بًأىًبي جىٍهلو ( 
 بن عبد مشس .) كىعىلىٍيكى بًعيٍتبىةى ٍبًن رىبًيعىةى ( 

 كىو كلد ا١تذكور بعد أيب جهل .ةى ( ) كىاٍلوىلًيًد ٍبًن عيٍتبى 
كبلـ ابن مسعود ىذا صىٍرعىى ًفي اٍلقىًليًب قىًليًب بىٍدرو (  ) قىاؿى فػىوىالًَّذم نػىٍفًسي بًيىًدًه ، لىقىٍد رىأىٍيتي الًَّذينى عىدَّ رىسيوؿي اللًَّو 

٪تا قتل صربان بعد أف رحلوا عن بدر مرحلة ، كأمية ٤تموؿ على األكثر ، كيدؿ عليو أف عقبة بن أيب معيط ٓب ييطرح ُب القليب ، كإ
 بن خلف ٓب يطرح ُب القليب كما ىو ، بل مقطعان . ) الفتح ( .

 اٟتديث دليل على طهارة سلى اٞتزكر .-ُ
 اٟتديث دليل على طهارة بوؿ ما يؤكل ٟتمو . -ِ
 ٠توفهم من دعائو ، كلكن ٛتلهم اٟتسد على ترؾ االنقياد لو . اٟتديث دليل على معرفة الكفار بصدقو  -ّ
 عمن آذاه . اٟتديث دليل على حلمو  -ْ
 استحباب الدعاء ثبلثان . -ٓ
 جواز الدعاء على الظآب .-ٔ
 قوة نفس فاطمة مع صغرىا لكوهنا صرخت بشتمهم كىم رؤكس قريش .-ٕ
 الصرب على أذل الظا١تُت . -ٖ
 اهلل . تسلية للدعاء إٔب -ٗ

 أف األنبياء أشد الناس ببلء . -َُ
 لقي من كفار قريش أنواعان من األذل القوٕب كالفعلي . أف النيب  -ُُ

 باب اٍلبػيزىاًؽ كىاٍلميخىاًط كىنىٍحًوًه ًفي الثػٍَّوبً  - َٕ
يًٍبيىةى فىذىكىرى  قىاؿى عيٍركىةي عىًن اٍلًمٍسوىًر كىمىٍركىافى خىرىجى النًَّبيُّ  نيخىامىةن ًإالَّ كىقػىعىٍت ًفي كىفّْ  اٍلحىًديثى ) كىمىا تػىنىخَّمى النًَّبيُّ  زىمىنى حيدى

هيٍم فىدىلىكى ًبهىا كىٍجهىوي كىًجٍلدىهي   رىجيلو ًمنػٍ
 ًفي ثػىٍوًبًو ( . عىٍن أىنىسو قىاؿى ) بػىزىؽى النًَّبيُّ  - ُِْ
 [ . ّْٗ :] ـ 

---------- 
 . البزاؽ الريق) بػىزىؽى ( 

 اٟتديث دليل على طهارة البصاؽ كا١تخاط ، كىذا مذىب ٚتاىَت العلماء  -ُ
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 اٟتديث دليل على أف البلغم كالنخامة طاىر . --ٕ
لىًة اٍلمىٍسًجًد فىأىقٍػبىلى عىلىى النَّاًس فػىقىاؿى : )مىا بىاؿي أىحىدًكيٍم يػىقيوـي ميٍستػىٍقًبلى  كقد جاء ُب اٟتديث  )  أىفَّ رىسيوؿى اللًَّو  رىأىل ٩تيىامىةن ُب ًقبػٍ

بُّ أىحىديكيٍم أىٍف ييٍستػىٍقبىلى فػىييتػىنىخَّعى ُب كىٍجًهًو ؟ فىًإذىا تػىنىخَّعى أىحىدي  ًمًو ، فىًإٍف ٓبٍى كيٍم فػىلٍ رىبًّْو فػىيىتػىنىخَّعي أىمىامىوي ؟ أى٭تًي يىتػىنىخٍَّع عىٍن يىسىارًًه ٖتىٍتى قىدى
ٍد فػىٍليػىقيٍل ىىكىذىا( كىكىصىفى اٍلقىاًسمي   فػىتػىفىلى ُب ثػىٍوًبًو ٍبيَّ مىسىحى بػىٍعضىوي عىلىى بػىٍعضو . -أحد ركاة اٟتديث  –٬تًى

بلة كال ٖتت قدمو . كال فرؽ بُت ما ٮترج من قاؿ ابن قدامة رٛتو اهلل : كلو كانت ٧تسة ١تا أمر ٔتسحها ُب ثوبو كىو ُب الص
 الرأس كالبلغم ا٠تارج من الصدر .

لي  سنا ٧تىيسى بًًو اٍلفىمي ... كىٓبٍى يػىبػٍ ، كلىٍو كىافى ٧تًى مىعى عيميوـً  - ٍغنىا عىٍن الصَّحىابىًة كقاؿ أيضان : البلغم أحىدي نػىٍوعىٍي النُّخىامىًة، أىٍشبىوى اآٍلخىرى
 شىٍيءه ًمٍن ذىًلك . -اٍلبػىٍلوىل ًبًو 

 . تواضع النيب  -ِ
 ، كقد تقدمت ا١تسألة . كأف خاص بالنيب  جوزا التربؾ بآثار النيب  -ّ

 باب الى يىجيوزي اٍلويضيوءي بًالنًَّبيًذ كىالى اٍلميٍسًكرً  - ُٕ
 ىَّ ًمنى اٍلويضيوًء بًالنًَّبيًذ كىاللَّبىنً كىكىرًىىوي اٍلحىسىني كىأىبيو اٍلعىالًيىًة . كىقىاؿى عىطىاءه التػَّيىمُّمي أىحىبُّ ًإلى 

ـه ( . عىٍن عىاًئشىةى عىًن النًَّبيّْ  - ِِْ  قىاؿى ) كيلُّ شىرىابو أىٍسكىرى فػىهيوى حىرىا
---------- 

 ( أم : كاف من شأنو اإلسكار سواء حصل بشربو السكر أـ ال . ) كيلُّ شىرىابو أىٍسكىرى 
 فالعلة اإلسكار .  فهو حراـ () 
 باب ال ٬توز الوضوء بالنبيذ ، ىذا قوؿ ٚتاىَت العلماء ، أنو ال ٬توز الوضوء بالنبيذ . –رٛتو اهلل  –قولو ا١تصنف  -ُ

ٍرىةه طىيّْبىةه  ) مىا ًُب ًإدىاكىًتكى ( فػىقيٍلتي نىًبيذه. فػىقىاؿى  كذىب بعض العلماء إٔب جواز ذلك ٟتديث ابن مسعود . قىاؿى سىأىلىًٍت النَّيبُّ  ) ٘تى
 كىمىاءه طىهيوره ( قىاؿى فػىتػىوىضَّأى ًمٍنوي .

ا اٟتٍىًديثي عىٍن أىىًب زىٍيدو عىٍن عىٍبًد اللًَّو عىًن النَّيبّْ   . قىاؿى أىبيو ًعيسىى كىًإ٪تَّىا ريًكلى ىىذى
ا اٟتٍىًديًث.كىأىبيو زىٍيدو رىجيله ٣تىٍهيوؿه ًعٍندى أىٍىًل اٟتٍىًديًث الى يػيٍعرىؼي لىوي رًكى   ايىةه غىيػٍري ىىذى

 كىقىٍد رىأىل بػىٍعضي أىٍىًل اٍلًعٍلًم اٍلويضيوءى بًالنًَّبيًذ ًمنػٍهيٍم سيٍفيىافي الثػٍَّورًمُّ كىغىيػٍريهي.  
 .  كىقىاؿى بػىٍعضي أىٍىًل اٍلًعٍلًم الى يػيتػىوىضَّأي بًالنًَّبيًذ كىىيوى قػىٍوؿي الشَّاًفًعيّْ كىأىٍٛتىدى كىًإٍسحىاؽى

ديكا مىاءن فػىتػىيىمَّميوا صىًعيدنا ؿى أىبيو ًعيسىى كىقػىٍوؿي مىٍن يػىقيوؿي الى يػيتػىوىضَّأي بًالنًَّبيًذ أىقٍػرىبي ًإٔبى اٍلًكتىاًب كىأىٍشبىوي ألىفَّ اللَّوى تػىعىأبى قىا  قىاؿى ) فػىلىٍم ٕتًى
 طىيّْبنا (.

 كالصحيح مذىب اٞتمهور ، كحديث ابن مسعود ال يصح أبدان .
 جر : كىذا اٟتديث أطبق علماء السلف على تضعيفو .قاؿ ابن ح

كقاؿ رٛتو اهلل : ككجو احتجاج البخارم بو ُب ىذا الباب أف ا١تسكر ال ٭تل شربو ، كما ال ٭تل شربو ال ٬توز الوضوء بو اتفاقان . 
 ) الفتح ( .

 ٖترٙب ا٠تمر ككل شراب مسكر . -ِ
 أف العلة اإلسكار ، فكل ما أسكر فهو حراـ . -ّ
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ـى عىٍن كىٍجًهوً  - ِٕ  باب غىٍسًل اٍلمىٍرأىًة أىبىاىىا الدَّ
 كىقىاؿى أىبيو اٍلعىالًيىًة اٍمسىحيوا عىلىى رًٍجًلي فىًإنػَّهىا مىرًيضىةه 

نىوي أىحىده بًأىمّْ شىيٍ  - ِّْ  ءو ديكًكمى جيٍرحي النًَّبيّْ عىٍن أىًبى حىازًـو سىًمعى سىٍهلى ٍبنى سىٍعدو السَّاًعًدمَّ ، كىسىأىلىوي النَّاسي كىمىا بػىٍيًني كىبػىيػٍ
ـى ، فىأيًخذى حىًصيره فىأيٍحًرؽى  فػىقىاؿى ) مىا بىًقىى أىحىده أىٍعلىمي بًًو ًمنّْي ، كىافى عىًلىّّ يىًجيءي بًتػيٍرًسًو ًفيًو مىاءه  ، كىفىاًطمىةي تػىٍغًسلي عىٍن كىٍجًهًو الدَّ

 فىحيًشيى ًبًو جيٍرحيوي ( .
 [ . َُٕٗ :] ـ 

----------- 
 .ٚتلة حالية ، كأراد بقولو ) كما بيٍت كبينو أحد ( أم : عند السؤاؿ ، ليكوف أدؿ على صحة ٝتاعو لقربو منو ) كىسىأىلىوي النَّاسي (  

بضم ا٢تمزة ، كللمصنف ُب الطب ) فلما رأت فاطمة الدـ يزيد على ا١تاء كثرة عمدة إٔب حصَت فأحرقتها ) فىأيًخذى حىًصيره ( 
 كألصقتها على اٞترح فرقأ الدـ ( .

 اٟتديث دليل على جواز االستعانة بالغَت ُب إزالة النجاسة . -ُ
 ب ، كأف ذلك ال يقدح ُب التوكل .اٟتديث دليل على مشركعية اٗتاذ الًتس ُب اٟتر  -ِ

قاؿ ابن القيم : كقد ظاىر بُت درعُت يـو أحد كٓب ٭تضر الصف قط عريانان كما يفعلو من ال علم عنده كال معرفة ، كاستأجر 
 دليبلن مشركان على دين قومو ، يدلو على طريق ا٢تجرة ، كقد ىدل اهلل بو العا١تُت كعصمو من الناس أٚتعُت .

 ألىلو قوت سنة ، كىو سيد ا١تتوكلُت ، ككاف إذا سافر ُب جهاد أك حج أك عمرة ٛتل الزاد كا١تزاد كٚتيع أصحابو .ككاف يدخر 
 مباشرة ا١ترأة ألبيها . -ّ
 مشركعية التداكم .-ْ
 أف األنبياء بشر يصيبهم ما يصيب غَتىم من البشر من األمراض كاألكجاع .-ٓ
 لذلك . جواز مدح اإلنساف لنفسو إذا احتاج -ٔ
 مداكاة ا١ترأة حملارمها .-ٕ
 التعاكف على الرب كالتقول . -ٖ

 باب السّْوىاؾً  - ّٕ
 فىاٍستىنَّ  كىقىاؿى اٍبني عىبَّاسو ًبتُّ ًعٍندى النًَّبيّْ 

، كىالسّْوىاؾي ًفي ًفيًو ، كىأىنَّوي « أيٍع أيٍع » فػىوىجىٍدتيوي يىٍستىنُّ ًبًسوىاؾو بًيىًدًه يػىقيوؿي  عن أبي موسى . قىاؿى ) أىتػىٍيتي النًَّبيَّ  – ِْْ
 يػىتػىهىوَّعي ( .

 [ . ِْٓ :] ـ 
-------------- 

 . كطرؼ السواؾ على لسانو ( ( ُب ركاية ١تسلم ) دخلت على النيب فػىوىجىٍدتيوي يىٍستىنُّ ًبًسوىاؾو  ) أىتػىٍيتي النًَّبيَّ  
كجاء ] أىه أىه [ عند أيب داكد ، ككلها عبارة ، كجاء ُب ركاية ] عأ عأ [ عند النسائي ،  بضم ا٢تمزة كسكوف العُت) أٍع أيٍع ( 

 عن إببلغ السواؾ إٔب أقاصي اٟتلق .
 . ( أم يتقيأ ، أم لو صوت كصوت التهوع ) كأنو يتهوع
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 . لسواؾ على اللسافدليل على مشركعية ا اٟتديث -ُ
 . تأكيد السواؾ اٟتديث دليل على -ِ
كمعي رجبلف من  قاؿ ) أقبلت إٔب النيب  جواز استياؾ اإلماـ ْتضرة رعيتو حيث جاء ُب اٟتديث أف أبا موسى  -ّ

 . األشعريُت ... ككأ٘ب أنظر إٔب سواكو ٖتت شفتو ... (
 . ُب ىذا الرد على من كره السواؾ أماـ الناس

 حديث ُب كيفية السواؾ ىل يستاؾ عرضا أـ طوالن .ال يصح  -ْ
 مشركعية التسوؾ بالعود الرطب . -ٓ

يٍػفىةى قىاؿى ) كىافى النًَّبيُّ  - ِْٓ ـى ًمنى اللٍَّيًل يىشيوصي فىاهي بًالسّْوىاؾ ( . حيذى  ًإذىا قىا
 [ . ِٓٓ :] ـ 

---------- 
 ( أم : يدلك كرجحو النوكم . ) يىشيوصي 

 على مشركعية السواؾ عند القياـ من الليل .اٟتديث دليل  -ُ
 قاؿ ابن دقيق العيد : كعلتو ، أف النـو مقتض لتغَت الفم ، كالسواؾ ىو آلة التنظيف للفم ، فيسن عند مقتضي التغَت .

 ظاىر قولو ) من الليل ( عاـ ُب كل حالو ، ك٭تتمل أف ٮتص ٔتا إذا قاـ إٔب الصبلة . -ِ
 ُب الصبلة بلفظ ) إذا قاـ للتهجد ( ك١تسلم ٨توه . –رٛتو اهلل  –كيدؿ عليو ركاية ا١تصنف 

 كحديث ابن عباس يشهد لو .
 السواؾ سنة ُب كل كقت ، كيتأكد ُب مواضع : -ّ

 أكالن : عند الصالة .
 .متفق عليو ( لوال أف أشق على أميت ألمرهتم بالسواؾ عند كل صبلة )  ٟتديث أيب ىريرة . قاؿ : قاؿ  

 عند الصبلة : أم قرّٔا .كا١تراد 
 كىذا يشمل أم صبلة لقولو ) عند كل صبلة ( سواء فرض أك نفل .

 ثانيان : عند الوضوء .
 ركاه أٛتد ) لوال أف أشق على أميت ألمرهتم بالسواؾ عند كل كضػوء ( .   قاؿ . قاؿ رسوؿ اهلل  ٟتديث أيب ىريرة 

 : أم قبل ا١تضمضة .عند كل كضوء  
 تغير رائحة الفم . ثالثان : عند

 ركاه أٛتد .) السواؾ مطهرة للفم مرضاة للرب (    ٟتديث عائشة . قاؿ : قاؿ 

 كتغَته يكوف بأشياء منها ترؾ األكل كالشرب، كمنها أكل ما لو رائحة كريهة كمنها طوؿ السكوت كمنها الكبلـ . قاؿ النوكم :
 رابعان : عند االستيقاظ لقياـ الليل .

 ) كاف إذا قاـ من الليل يشوص ... ( .ٟتديث الباب 
 خامسان : عند قراءة القرآف .

حىت يضع فاه على  -أك كلمة ٨توىا  –) إف العبد إذا تسوؾ ٍب قاـ يصلي قاـ ا١تلك خلفو ، فتسٌمع لقراءتو فيدنو منو  لقولة 
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  ركاه البزار كصححو األلبا٘ب راءة (فيو ، فما ٮترج من فيو شيء من القرآف إال صار ُب جوؼ ا١تلك فطهركا أفواىػكم للق
 سادسان : بعد الوتر من الليل .

 كاف يستاؾ بُت كل ركعتُت من صبلة الليل ، كذكر أهنا ركاية ١تسلم  كقد أشار اٟتافظ بن حجر إٔب أنو 
 باب دفع الصالة إلى األكبر-ْٕ

قىاؿى ) أىرىاًني أىتىسىوَّؾي ًبًسوىاؾو ، فىجىاءىًني رىجيالىًف أىحىديىيمىا أىٍكبػىري ًمنى اآلخىًر ، فػىنىاكىٍلتي  عىًن اٍبًن عيمىرى أىفَّ النًَّبيَّ  - ِْٔ
هيمىا ( . فػىٍعتيوي ًإلىى األىٍكبىًر ًمنػٍ بػٍّْر . فىدى هيمىا ، فىًقيلى ًلي كى  السّْوىاؾى األىٍصغىرى ًمنػٍ

 [ . ُِِٕ :] ـ 
---------- 

بفتح ا٢تمزة من الرؤية ، ك١تسلم ) أرا٘ب ُب ا١تناـ ( كلئلٝتاعيلي ) رأيت ُب ا١تناـ ( ، كجاء ُب ركاية عند أٛتد  ؾي ( ) أىرىاًني أىتىسىوَّ 
يسنت ، فأعطاه أكرب القـو .. ( كىذا يقتضي أف تكوف القضية كقعت ُب اليقظة ، ك٬تمع : أف  بلفظ ) رأيت رسوؿ اهلل 

رآه ُب النـو تنبيهان على أف أمره بذلك بوحي متقدـ ، فحفظ بعض الركاة ما ٓب ٭تفظ  ٔتا ذلك ١تا كقع ُب اليقظة أخربىم 
يسنت كعنده رجبلف ، فأكحي إليو أف أعط  بعض ، كقد جاء عند أيب داكد بسند حسن عن عائشة قالت ) كاف رسوؿ اهلل 

 السواؾ األكرب ( .
 اٟتديث دليل على مشركعية السواؾ . -ُ
 تقدٙب ذم السن ُب السواؾ . اٟتديث دليل على -ِ

 فإف قيل : ما اٞتمع بُت ىذا اٟتديث كحديث ) األٯتن فاألٯتن ( .
 قاؿ ا١تهلب : ىذا ما ٓب يًتتب القـو ُب اٞتلوس ، فإذا ترتبوا فالسنة حينئذ تقدٙب األٯتن ، قاؿ اٟتافظ : كىو صحيح .

 ىػ [ .ُّّْ/  ُ/  ُٗاإلربعاء / ] اٟتديث دليل على أف استعماؿ سواؾ الغَت ليس ٔتكركه .   -ّ
 باب فىٍضًل مىٍن بىاتى عىلىى اٍلويضيوءً  - ٕٓ

: قىاؿى النًَّبيُّ  - ِْٕ ) ًإذىا أىتػىٍيتى مىٍضجىعىكى فػىتػىوىضٍَّأ كيضيوءىؾى لًلصَّالىًة ، ثيمَّ اٍضطىًجٍع عىلىى ًشقّْكى  عىًن اٍلبػىرىاًء ٍبًن عىاًزبو قىاؿى
ٍيكى ، الى مىٍلجىأى لَّهيمَّ أىٍسلىٍمتي كىٍجًهي ًإلىٍيكى ، كىفػىوٍَّضتي أىٍمًرم ًإلىٍيكى ، كىأىٍلجىٍأتي ظىٍهًرم ًإلىٍيكى ، رىٍغبىةن كىرىٍىبىةن ًإلى األىٍيمىًن ، ثيمَّ قيًل ال

لىًتكى فىأىٍنتى عىلىى كىالى مىٍنجىا ًمٍنكى ًإالَّ ًإلىٍيكى ، اللَّهيمَّ آمىٍنتي ًبًكتىاًبكى الًَّذم أىنٍػزىٍلتى ، كىبًنىًبيّْكى الَّذً  م أىٍرسىٍلتى . فىًإٍف ميتَّ ًمٍن لىيػٍ
« اللَّهيػػمَّ آمىٍنتي ًبًكتىاًبكى الًَّذم أىنٍػزىٍلتى » فػىلىمَّا بػىلىٍغتي  قىاؿى فػىرىدٍَّدتػيهىا عىلىى النًَّبيّْ « . اٍلًفٍطرىًة ، كىاٍجعىٍلهينَّ آًخرى مىا تػىتىكىلَّمي ًبًو 

 « . الى ، كىنىًبيّْكى الًَّذم أىٍرسىٍلتى » قىاؿى  . قػيٍلتي كىرىسيوًلكى .
 [ .َُِٕ :] ـ 

---------- 
ًينىكى .. ( . ) ًإذىا أىتػىٍيتى مىٍضجىعىكى (  أم : إذا أردت أف تضطجع ، كعند أيب داكد ) ًإذىا أىكىٍيتى ًإٔبى ًفرىاًشػكى كىأىٍنتى طىاًىره فػىتػىوىسٍَّد ٯتى

 ( أشار إٔب أف ا١تراد بو الوضوء الشرعي ال اللغوم .) فػىتػىوىضٍَّأ كيضيوءىؾى ًللصَّالىًة 
 أم : اٞتانب األٯتن .) ثيمَّ اٍضطىًجٍع عىلىى ًشقّْكى األىٍيمىًن ( 

 أم : توكلت عليك ُب أمرم كلو .) كىفػىوٍَّضتي أىٍمًرم ًإلىٍيكى ( 
أم : اعتمدت ُب أمورم عليك لتعينٍت على ما ينفعٍت ، كخصو بالظهر ألف العادة جرت أف اإلنساف  كىأىٍلجىٍأتي ظىٍهًرم ًإلىٍيكى () 

 يعتمد بظهره إٔب ما يستند إليو .
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 أم : رغبة ُب رفدؾ كثوابك ، كرىبة : أم خوفان من غضبك كمن عقابك . ) رىٍغبىةن كىرىٍىبىةن ًإلىٍيكى (
 أىنٍػزىٍلتى ( ٭تتمل أنو يريد بو القرآف ، ك٭تتمل أف يريد اسم اٞتنس فيشمل كل كتاب أنزؿ . اللَّهيمَّ آمىٍنتي ًبًكتىاًبكى الًَّذم

لىًتكى فىأىٍنتى عىلىى اٍلًفٍطرىًة ()   أم : على الدين القوٙب ملة إبراىيم  فىًإٍف ميتَّ ًمٍن لىيػٍ
: اللَّهيػػمَّ  ) قىاؿى فػىرىدٍَّدتػيهىا عىلىى النًَّبيّْ  : الى، كىنىًبيّْكى الًَّذم فػىلىمَّا بػىلىٍغتي ، قػيٍلتي كىرىسيوًلكى . قىاؿى آمىٍنتي ًبًكتىاًبكى الًَّذم أىنٍػزىٍلتى

برده على الرباء ٖترل قولو فقط ، كإ٪تا أراد بذلك ما ُب قولو  قاؿ ابن بطاؿ : كقاؿ بعض العلماء : ٓب يرد النيب أىٍرسىٍلتى ( 
قولو : ) كرسولك الذم أرسلت ( كذلك أنو إذا قاؿ : كرسولك الذم أرسلت ، )كنبيك الذم أرسلت ( من ا١تعٌت الذم ليس ُب 

 يدخل فيو جربيل كغَته من ا١تبلئكة الذين ىم رسل اهلل إٔب أنبيائو كليسوا بأنبياء، كما قاؿ تعأب ُب كتابو ) اللَّوي يىٍصطىًفي ًمنى 
 تلخيص الكبلـ من اللبس . -الذم أرسلت اٍلمىبلىًئكىًة ريسيبلن كىًمنى النَّاًس ( فأراد بقولو ) كنبيك 

كقاؿ الشيخ ابن عثيمُت : قاؿ أىل العلم : كذلك ألف الرسوؿ يكوف من البشر كيكوف من ا١تبلئكة ، كما قاؿ اهلل عن جربيل 
سلت( )إنو لقوؿ رسوؿ كرٙب ذم قوة عند ذم العرش مكُت( أما النيب فبل يكػوف إال من البشر ، فإذا قاؿ : )كرسولك الذم أر 

ىذا من كجو كمن كجو  فإف اللفظ صػاّب ألف يكوف ا١تراد بو جربيل ، لكن إذا قاؿ ) كنبيك الذم أرسلت ( اختص ٔتحمد 
آخر : أنو إذا قاؿ ) كرسولك الذم أرسلت ( فإف داللة ىذا اللفظ على النبوة من باب داللة اللزـك كأما إذا قاؿ : كنبيك ، فإنو 

 ) شرح رياض الصاٟتُت ( .بقة ، كمعلـو أف داللة ا١تطابقة أقول من داللة اللزـك . يدؿ على النبوة داللة مطا
 اٟتديث دليل على استحباب الوضوء ١تن أراد النـو . -ُ

 كقد جاء ُب ذلك أحاديث :
إال أعطاه إياه( منها حديث معاذ رفعو )ما من مسلم يبيت على ذكر كطهارة فيتعار من الليل فيسأؿ اهلل خَتان من الدنيا كاآلخرة 

 أخرجو أبو داكد كالنسائي .
كأخرج ابن حباف ُب صحيحو عن ابن عمر رفعو ) من بات طاىران بات ُب شعاره ملك ، فبل يستيقظ إال قاؿ ا١تلك : اللهم 

 اغفر لعبدؾ فبلف ( كأخرجو الطربا٘ب ُب األكسط من حديث ابن عباس ٨توه بسند جيد .
 قاؿ ابن حجر : كلو فوائد :

 أف يبيت على طهارة لئبل يبغتو ا١توت فيكوف على ىيئة كاملة . ا :منه
 أف يكوف أصدؽ لرؤياه كأبعد من تلعب الشيطاف بو . كمنها :

 اٟتديث دليل على استحباب النـو على الشق األٯتن . -ِ
 قاؿ ابن حجر : كخص األٯتن لفوائد :

 منها : أنو أسرع إٔب االنتباه .
 إٔب جهة اليمُت فبل يثقل النـو .كمنها : أف القلب متعلق 

 كمنها : ما قاؿ ابن اٞتوزم : ىذه ا٢تيئة نص األطباء على أهنا أصلح للبدف .
قاؿ القسطبل٘ب قولو  )ٍب اضطجع على شقك األٯتن( ألنو ٯتنع االستغراؽ ُب النـو لقلق القلب فيسرع اإلفاقة ليتهجد أك ليذكر 

 األيسر .اهلل تعأب ٓتبلؼ االضطجاع على الشق 
 اٟتديث دليل على استحباب قوؿ ىذا الدعاء كجعلو آخر األذكار . -ّ

قاؿ النوكم : ُب اٟتديث ثبلث سنن إحداىا : الوضوء عند النـو ، كإف كاف متوضئان كفاه ، ألف ا١تقصود النـو على طهارة ، 
 ثانيها : النـو على اليمُت ، ثالثها : ا٠تتم بذكر اهلل .



 324 

 ٫تيتو .عظمة التوحيد كأ-ْ
 أف ىناؾ أذكاران تقاؿ قبل النـو . -ٓ

 منها : آية الكرسي .
 . ّْ، كاهلل أكرب  ّّ، كاٟتمد هلل  ّّكمنها : سبحاف اهلل 

 أف األذكار توقيفية .-ٔ
 ألصحابو القرآف كالسنة . تعليم النيب -ٕ
 ينبغي للعآب أف يتعاىد أصحابو كطبلبو بالتعليم كالتحضيض .-ٖ
 التوكل على اهلل .أ٫تية  -ٗ

 ىػ عشاء .ُّّْ/  ُ/ َِا٠تميس / فضل اليمُت                                          -َُ
 

 كتاب الغسل
اٍلغىاًئًط أىٍك الىمىٍستيمي النّْسىاءى ًمٍنكيٍم ًمنى  كىقػىٍوًؿ اللًَّو تػىعىالىى ) كىًإٍف كيٍنتيٍم جينيبان فىاطَّهَّريكا كىًإٍف كيٍنتيٍم مىٍرضىى أىٍك عىلىى سىفىرو أىٍك جىاءى أىحىده 

ٍجعىلى عىلىٍيكيٍم ًمٍن حىرىجو كىلىًكٍن ييرًيدي فػىلىٍم تىًجديكا مىاءن فػىتػىيىمَّميوا صىًعيدان طىيّْبان فىاٍمسىحيوا ًبويجيوًىكيٍم كىأىٍيًديكيٍم ًمٍنوي مىا ييرًيدي اللَّوي لًيى 
 كيٍم لىعىلَّكيٍم تىٍشكيريكفى ( .لًييطىهّْرىكيٍم كىلًييًتمَّ نًٍعمىتىوي عىلىيٍ 

---------- 
 أم : كإف كنتم جنبان فاطهركا باالغتساؿ .) كىًإف كينتيٍم جينيبان فىاطَّهَّريكٍا ( 

 كاٞتنب : ىو الذم حصلت منو اٞتنابة ، كذلك بإنزاؿ ا١تٍت بشهوة  أم : فاطهركا باالغتساؿ .
  ، ألف ا١تاء جانب مكانو كانتقل عن ٤تلو . كقيل ألنو ٬تتنب العبادات ، قيل :ٝتي جنبان : 
  أف يعمم بدنو با١تاء مع ا١تضمضة كاالستنشاؽ .:  صفة الغسل آّزئُب اآلية 

كالدليل على أف ىذا ٣تزئ ىذه اآلية ) كإف كنتم جنبان فاطهركا ( كٓب يذكر شيئان سول ذلك ، كمن عمم بدنو بالغسل مرة كاحدة 
 النية .صدؽ عليو أنو تطهر ، مع 

مرضان يشق معو استعماؿ ا١تاؿ أك يتضرر باستعمالو ، فبل يشًتط ا٢تبلؾ ، بل من كاف الوضوء يزيد مرضو )كىًإف كينتيم مٍَّرضىى (  
 أك يؤخػر برأه يتيػم ، ككذا من يتضرر با١تاء البارد .

 أم : كإف كنتم ُب سػفر كٓب ٕتدكا ماء فتيمموا . )  أىٍك عىلىى سىفىرو (
ىنا ٔتعٌت الواك ، كالتقدير : كإف كنتم مرضى أك على سفر كجاء أحد منكم من جىاء أىحىده مَّنكيم مّْنى اٍلغىاًئًط ( ) أك (  أىكٍ ) 

 الغائط ... ، ألف ا١تريض كا١تسافر ال يلزمهما التيمم إال إذا كانا ٤تدثُت .
 ، ألهنم كانوا يقصدكف ىذا ا١تكاف لقضاء اٟتاجة من  قولو تعأب ) من الغائط ( الغائط ُب األصل ا١تكاف ا١تنخفض ا١تطمئن

 بوؿ كعذرة ليستًتكا بو عن أعُت الناس .
 ( فسرىا ابن عباس باٞتماع ، كا١تعٌت : أك جامعتم النساء . أىٍك الىمىٍستيمي النّْسىاء)

( أم : كْتثتم عن ا١تاء عند قيامكم إٔب الصبلة فلم ٕتدكا ماء تتطهركف بو ، معطوفة على قولو ) كإف كنتم  فػىلىٍم تىًجديكٍا مىاء) 
مرضى أك على سفر ( لكنها تتعلق بقولو ) على سفر ( ال بقولو ) مرضى ( ألف ا١تريض يتيم كإف كجد ا١تاء ، كا١تسافر إ٪تا يتيم 

 إذا ٓب ٬تد ا١تاء .
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أم : فاقصدكا ما تصاعد على كجو األرض من الًتاب أك الرماؿ ًعيدان طىيّْبان فىاٍمسىحيوٍا ًبويجيوًىكيٍم كىأىٍيًديكيم مٍّْنوي ( ) فػىتػىيىمَّميوٍا صى  
 أك غَتىا من الطاىر فاضربوه بأيديكم ، كامسحوا بذلك كجوىكم بإمرار اليد عليها .

 د الطهارة .التيمم لغة : القصد كشرعان : مسح الوجو كاليدين بالًتاب بقص 
 . صعيدان : كل ما تصاعد على كجو األرض من الًتاب أك الرمل أك السبخة ، كٝتي صعيدان لصعوده فوؽ األرض 
 . ُب اآلية دليل على مشركعية التيمم عند فقد ا١تاء ، كىو ثابت بالكتاب كالسنة كاإلٚتاع 

ديكا مىاءن فػىتػىيىمَّميوا صىًعيدان طىيّْب  ان ( .قاؿ تعأب ) فػىلىٍم ٕتًى
 كالسنة أحاديث كثَتة : 

ُب سفر فصلى بالناس ، فإذا ىو برجل معتزؿ فقاؿ : ما منعك أف  منها حديث عمراف بن حصُت قاؿ : ) كنا مع النيب 
 تصلي ؟ قاؿ : أصابتٍت جنابة كال ماء ، قاؿ : عليك بالصعيد فإنو يكفيك ( . متفق عليو .

ف الصعيد طهور ا١تسلم كإف ٓب ٬تد ا١تاء عشر سنُت ، فإذا كجد ا١تاء فليمسو بشرتو : ) إ كعن أيب ذر قاؿ : قاؿ رسوؿ اهلل 
 فإف ذلك خَت ( . ركاه أٛتد

 . قولو ) فلم ٕتدكا ماء ( ىذا شرط للتيمم باإلٚتاع 
 فإذا كاف غَت كاجد للماء ال ُب بيتو ، كال ُب رحلو إف كاف مسافران ، كال ما قرب منو ؛ فإنو يشرع لو التيمم .

ديكا مىاءن فػىتػىيىمَّميوا ( .  لقولو تعأب  ) فػىلىٍم ٕتًى
 ُب اٟتديث ) الصعيد طهور ا١تسلم كإف ٓب ٬تد ا١تاء عشر سنُت ( . كلقولو 

 . قولو تعأب )فلم ٕتدكا ماء ( دليل على كجوب طلب ا١تاء ، كال يقاؿ : ٓب ٬تد ا١تاء إال بعد الطلب 
أم : فلهذا سهل عليكم كيسَّر كٓب يعسّْر ، بل أباح التيمم عند ا١ترض ، كعند فقد  عىلىٍيكيم مٍّْن حىرىجو (مىا ييرًيدي الٌلوي لًيىٍجعىلى ) 

 ا١تاء ، توسعة عليكم كرٛتة بكم ، كجعلو ُب حق من شرع لو يقـو مقاـ ا١تاء إال من بعض الوجوه . ] قالو ابن كثَت [ .
  عليكم من حرج ( تعليل لرخصة التيٌمم .قاؿ ابن عاشور : كٚتلة ) مىا يريد اهلل ليجعل 
  قولو تعأب ) من حرج ( كاٟتىرج ا١تنفي ىنا ىو اٟترج اًٟتٌسي لو كٌلفوا بطىهارة ا١تاء مع ا١ترض أك السفر ، كاٟترجي النفسي لو

بلة ك٭تٌبوهنا . ] قالو ميًنعوا من أداء الصبلة ُب حاؿ العجز عن استعماؿ ا١تاء لضٌر أك سفرو أك فقد ماء فإهٌنم يرتاحوف إٔب الصٌ 
 ابن عاشور [ .

أم : كلكن ٭تب ٔتا شرعو لكم من ىذه األحكاـ أف يطهركم طهارة حسية من اٟتدثُت ، كطهارة كىلىػًكن ييرًيدي لًييطىهَّرىكيٍم ( ) 
 ذنوب كما قاؿ معنوية من الذنوب ، ففي الوضوء كالغسل طهارة حسية كنظافة للبدف ، كفيهما طهارة معنوية ْتط ا٠تطايا كال

أك مع آخر قطر  -فغسل كجهو ، خرج من كجهو كل خطيئة نظر إليها بعينيو مع ا١تاء  -أك ا١تؤمن  -) إذا توىٌضأ العبد ا١تسلم 
فإذا غسل رجليو خرجت كل  -أك مع آخر قٍطر ا١تاء  -فإذا غسل يديو خرج من يديو كل خطيئة بطشتها يداه مع ا١تاء  -ا١تاء 

 ( ركاه مسلم . حىت ٮترج نقيا من الذنوب -أك مع آخر قٍطر ا١تاء  -بله مع ا١تاء خطيئة مشتها رج
أم : كيريد ليتم نعمتو عليكم ٔتا شرعو لكم من الشرع ا١تيسر الذم ال ضيق فيو كال حرج ، كالذم فيو كىلًييًتمَّ نًٍعمىتىوي عىلىٍيكيٍم ( ) 

 الذنوب كاآلثاـ .تطهَتكم حسيان من األحداث كالنجاسات ، كمعنويان من 
  : فاإل٘تاـ إٌما بزيادة أنواع من الٌنعم ٓب تكن ، كإٌما بتكثَت فركع الٌنوع من الٌنعم.قاؿ ابن عاشور 

 ) لعل ( ىنا للتعليل ، أم : ألجل أف تشكركا اهلل على نعمو عليكم .) لىعىلَّكيٍم تىٍشكيريكفى ( 
 أم  لعلكم تشكركف نعمىو عليكم فيما شرعو لكم من التوسعة كالرأفة كالرٛتة كالتسهيل كالسماحة . قاؿ ابن كثير : 
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 . كفيو كجوب شكر اهلل على نعمو 
وفى كىالى جينيبان ًإالَّ عىاًبًرم سىًبيلو ا تػىقيولي كىقػىٍوًلًو جىلَّ ًذٍكريهي ) يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا الى تػىٍقرىبيوا الصَّالىةى كىأىنٍػتيٍم سيكىارىل حىتَّى تػىٍعلىميوا مى 

سىاءى فػىلىٍم تىًجديكا مىاءن فػىتػىيىمَّميوا حىتَّى تػىٍغتىًسليوا كىًإٍف كيٍنتيٍم مىٍرضىى أىٍك عىلىى سىفىرو أىٍك جىاءى أىحىده ًمٍنكيٍم ًمنى اٍلغىاًئًط أىٍك الىمىٍستيمي النّْ 
 كىأىٍيًديكيٍم ًإفَّ اللَّوى كىافى عىفيوِّا غىفيوران ( .صىًعيدان طىيّْبان فىاٍمسىحيوا ًبويجيوًىكيٍم 

---------        
ًبيلو حىتَّى تػى  يػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا) يىا أى  ا١تراد ٍغتىًسليوا ( الى تػىٍقرىبيوا الصَّالىةى كىأىنٍػتيٍم سيكىارىل حىتَّى تػىٍعلىميوا مىا تػىقيوليوفى كىالى جينيبان ًإالَّ عىاًبًرم سى
يصىٌلى للصبلة كأنتم سكارل... كال تقربوه جنبان حىت تغتسلوا إال عابرم  بلة: أماكنهابالص

، كىي ا١تساجد، كا١تعٌت: ال تقربوا ا١ت
سبيل، أم: ٣تتازين للخركج منو، فكأنو تعأب هنى عن تعاطي الصبلة على ىيئة ناقصة تناقض مقصودىا، كعن الدخوؿ إٔب 

بة ا١تباعدة للصبلة كحمللها، كقد ركم ذلك عن ابن مسعود كابن عباس رضي اهلل عنهما بأسانيد ٤تلها على ىيئة ناقصة، كىي اٞتنا
فيها مقاؿ، كثبت ىذا التفسَت عن ٚتاعة من التابعُت، كسعيد بن ا١تسيب، كاٟتسن البصرم، كإبراىيم النخعي، كذىب إٔب ىذا 

 التفسَت الشافعي .
 ظاىر من اآلية ، كماؿ إليو القرطيب .كرجحو ابن جرير، كابن كثَت ؛ كقاؿ : ىو ال

ديكا مىاءن فػىتػىيىمَّميوا صىًعيدان طىيّْبان ) كىًإٍف كيٍنتيٍم مىٍرضىى أىٍك عىلىى سىفىرو أىٍك جىاءى أىحىده ًمٍنكيٍم ًمنى اٍلغىاًئًط أىٍك الىمىٍستيمي النّْسىاءى فػىلىٍم تىجً 
 تقدـ شرحها .وى كىافى عىفيوِّا غىفيوران (  فىاٍمسىحيوا ًبويجيوًىكيٍم كىأىٍيًديكيٍم ًإفَّ اللَّ 

 باب اٍلويضيوًء قػىٍبلى اٍلغيٍسًل . - ُ
ٍيًو ، ثيمَّ يػىتػىوىضَّأي كىمىا يػىتػىوىضَّأي   ) أىفَّ النًَّبيَّ  عىٍن عىاًئشىةى زىٍكًج النًَّبيّْ  - ِْٖ أى فػىغىسىلى يىدى كىافى ًإذىا اٍغتىسىلى ًمنى اٍلجىنىابىًة بىدى

ٍيًو ، ثيمَّ ًللصَّالىًة ، ثيمَّ ييٍدًخلي أىصىاًبعىوي ًفي اٍلمىاًء ، فػىييخىلّْلي ًبهىا أيصيوؿى شىعىرًًه ثيمَّ يىصيبُّ عىلىى رىٍأًسًو ثىالى  ييًفيضي اٍلمىاءى  ثى غيرىؼو بًيىدى
 عىلىى ًجٍلًدًه كيلًّْو ( .

 [ . ُٖٕ :] ـ 
رى رًٍجلىٍيًو ، كىغىسىلى فػىٍرجىوي ، كىمىا أىصىابىوي  قىالىٍت ) تػىوىضَّأى رىسيوؿي اللًَّو  عىٍن مىٍيميونىةى زىٍكًج النًَّبيّْ  - ِْٗ كيضيوءىهي ًللصَّالىًة غىيػٍ

ػػًذًه غيٍسليوي ًمنى اٍلجىنىابىًة ( .ًمنى األىذىل، ثيمَّ أىفىاضى عىلىٍيًو   اٍلمىاءى، ثيمَّ نىحَّى رًٍجلىٍيًو فػىغىسىلىهيمىا، ىى
 مطوالن [ . ُّٕ :] ـ 

---------- 
 أم : شرع ُب االغتساؿ .(  كىافى ًإذىا اٍغتىسىلى   أىفَّ النًَّبيّْ  )

 . كاٞتنابة : إنزاؿ ا١تٍتمن : للسببية ، أم : بسبب حدكث اٞتنابة لو ، ) ًمٍن اىٍلجىنىابىًة ( 
ٍيًو (  أم : كفيو ، كا١تراد قبل إدخا٢تم ُب اإلناء . ) فػىيػىٍغًسلي يىدى

كقبل ذلك جاء ُب ركاية ) ٍب ييفرغ بيمينو على مشالو فيغسل فرجو ( ،  لفظ مسلم ) ٍب يتوضأ كضوءه للصبلة () ثيمَّ يػىتػىوىضَّأي (  
 أم : يصب بيده اليمٌت على يده اليسرل .

أم : يدخل أصابعو مفرقة ُب أصوؿ شعره ، كىي أسافلو ٦تا يلي (  ثيمَّ ييٍدًخلي أىصىاًبعىوي ًفي اٍلمىاًء ، فػىييخىلّْلي ًبهىا أيصيوؿى شىعىرًهً ) 
 بشرة الرأس ، كإ٪تا فعل ذلك لييلٌُت الشعر كيرطبو ، فيسهل مركر ا١تاء عليو كُب ركاية للًتمذم ) ٍب ييشرّْب شعره ا١تاء ( .

أم : ( ثبلث حىفىنات  ٍبيَّ حىفىنى عىلىى رىٍأًسوً )  أم : على بقية جسده ، كُب الركاية األخرل( ثيمَّ ييًفيضي اٍلمىاءى عىلىى ًجٍلًدًه كيلًّْو ) 
 أخذ ا١تاء بيديو ٚتيعان ، كاٟتٌٍفنة : ملء الكفُت .
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حديث عائشة أنو غسلهما ُب بداية الغسل كسيأٌب اٞتمع إف شاء ىكذا ُب حديث ميمونة ، كُب (  ) ثيمَّ نىحَّى رًٍجلىٍيًو فػىغىسىلىهيمىا
 اهلل .

 ىذه األحاديث فيها صفة الغسل من اٞتنابة . -ُ
 الغسل من اٞتنابة ينقسم إٔب قسمُت :

 الغسل الكامل ا١تسنوف ، كالغسل آّزئ .
 : غسل اٞتنابة على حديث عائشة . قاؿ أحمد

 يركل ُب الباب .: ىو أحسن حديث كقاؿ ابن عبد البر 
 أف ينوم ، ٍب يعمم بدنو با١تاء مع ا١تضمضة كاالستنشاؽ .صفة الغسل المجزئ : ك

 كالدليل على أف ىذا ٣تزئ :
 كاحدة صدؽ عليو أنو تطهر .قولو تعأب ) كإف كنتم جنبان فاطهركا ( كٓب يذكر شيئان سول ذلك ، كمن عمم بدنو بالغسل مرة 

 لصحة الطهارة النية ، فبل تصح الطهارة بدكهنا .  اٟتديث دليل على أنو يشًتط-ِ
 كىذا قوؿ ٚتاىَت العلماء .

 رىاًفًق كىاٍمسىحيوا ًبريؤيكًسكيٍم كىأىٍرجيلىكيٍم ًإٔبى لقولو تعأب ) يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ًإذىا قيٍمتيٍم ًإٔبى الصَّبلًة فىاٍغًسليوا كيجيوىىكيٍم كىأىٍيًديىكيٍم ًإٔبى اٍلمى  -أ
ٍعبػىٍُتً ( .  اٍلكى

ففي ىذه اآلية معٌت النية ، لقولو ) إذا قمتم ( أم : أردًب القياـ للصبلة ، ففيو استحضار ١تعٌت القياـ ألجل الصبلة ، كىذا ىو 
 معٌت النية .

وف شرعيان ) إ٪تا األعماؿ بالنيات ( فهذا اٟتديث نص ُب كجوب النية ُب العبادات ، فقد أثبت أف العمل ال يك كلقولو -ب
 يتعلق بو ثواب أك عقاب إال بالنية .

ط فيها من التحديد ُب الغسبلت كا١تغسوالت كا١تاء ما -ج أف الطهارة با١تاء عن اٟتدث عبادة من العبادات الفعلية ، فقد اشًتي
 يثبت كوهنا عبادة .

 كالنية ٤تلها القلب كالتلفظ ّٔا بدعة .
 يو ُب ابتداء الغسل .اٟتديث دليل على أنو يستحب أف يغسل كف-ّ

ٍيًو ( . كىافى رىسيوؿي اىللًَّو ٟتديث عائشة )   أي فػىيػىٍغًسلي يىدى  ًإذىا ًاٍغتىسىلى ًمٍن اىٞتٍىنىابىًة يػىٍبدى
 كىو يغتسل من اٞتنابة فغسل يديو ( ركاه البخارم . كعن ميمونة . قالت ) سًتت النيب 

 طهارهتما .كيبدأ بالكفُت ألهنما أداة غرؼ ا١تاء ، فينبغي 
 السنة أف يبدأ بغسل فرجو بعد غسل اليدين . -ْ
ٍيًو  قىالىٍت عائشة ) كىافى رىسيوؿي اللًَّو ٟتديث الباب ، حيث جاء ُب ركاية أخرل ،  -أ أي فػىيػىٍغًسلي يىدى ) ثيمَّ ًإذىا اٍغتىسىلى ًمنى اٞتٍىنىابىًة يػىٍبدى

اًلًو فػىيػىٍغًسلي فػى   ٍبيَّ يػىتػىوىضَّأي كيضيوءىهي لًلصَّبلىًة ... ( كىذا لفظ مسلم . ٍرجىوي يػيٍفرًغي بًيىًميًنًو عىلىى ًشمى
 كىغىسىلى فػىٍرجىوي ، كىمىا أىصىابىوي ًمنى األىذىل ( .... قالت ) -حديث ميمونة  –كٟتديث الباب -ب

تػىٍرتيوي ، فىصىبَّ عىلىى يىًدًه ، فػىغىسىلىهىا مىرَّةن أىٍك مىرَّتػىٍُتً  ،  مىٍيميونىةى ) كىضىٍعتي لًرىسيوًؿ اللًَّو كُب ركاية ستأٌب إف شاء اهلل ، قالت  غيٍسبلن كىسى
 ... ( . ٍبيَّ أىفٍػرىغى بًيىًميًنًو عىلىى مًشىالًًو ، فػىغىسىلى فػىٍرجىوي ، ٍبيَّ دىلىكى يىدىهي بًاألىٍرضً 

 لغسل .ألف بتقدٙب غسلو ٭تصل األمن من مس فرجو ُب أثناء ا:  كاٟتكمة من ذلك
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 كىل غسل الفرج مستحب مطلقان أـ إذا كاف فيو أذل ؟ 
 إف ٓب يكن ىناؾ أذل فبل حاجة إٔب غسل فرجو . قيل :

 كىذا مذىب الشافعية .
 ٟتديث ميمونة ) ... ، ٍب صب بيمينو على مشالو ، فغسل فرجو كما أصابو من أذل ( .

 مستحب مطلقان . كقيل :
 كىذا مذىب اٟتنفية .

 دليل على أنو يستحب  غسل اليد ٔتنظف عقب االستنجاء ّٔا ، كأف يدلكها باألرض ، أك الًتاب ، أك الصابوف .اٟتديث  -ٓ
مىرَّتػىٍُتً أىٍك ثىبلىثان ، ٍبيَّ  -أىًك اٟتٍىاًئًط  -ٍبيَّ غىسىلى فػىٍرجىوي ، ٍبيَّ ضىرىبى يىدىهي بًاألىٍرًض ) ...   -كما ُب ركاية أخرل   –ٟتديث ميمونة 

 ضى كىاٍستػىٍنشىقى ... ( .مىٍضمى 
 اٟتديث دليل على أنو يستحب الوضوء قبل الغسل .-ٔ

 ففي حديث عائشة قالت ) ... ٍب يتوضأ كضوءه للصبلة ( .
 إ٪تا قدـ غسل أعضاء الوضوء تشريفان ٢تا ، كلتحصل لو صورة الطهارتُت الصغرل كالكربل .:  قاؿ بعض العلماء

 ، ىل يشرع أف يكوف كضوءان كامبلن مع غسل القدمُت ، أـ يتوضأ كال يغسل قدميو بل  كُب ىذا الوضوء الذم قبل الغسل
 يؤخر٫تا إٔب األخَت ؟

 اختلف العلماء ُب ىذه ا١تسألة على قولُت :
 : يتوضأ كضوءه كامبلن مع رجليو . القوؿ األكؿ

 كىذا ا١تذىب .
 ألف ىذا ىو ا١تتبادر عند إطبلؽ لفظ الوضوء .

 : أنو يستحب تأخَت غسل الرجلُت ُب الغسل . القوؿ الثاني
 كىذا مذىب اٞتمهور .

 ٟتديث ميمونة  ) ... ٍب أفاض على رأسو ، ٍب غسل سائر جسده ، ٍب تنحى فغسل رجليو ... ( .
 أنو يتوضأ كضوءان كامبلن مع الرجلُت . كالصحيح

 ابة على سبيل الدكاـ .للجن ، ألف عائشة ذكرت غسل النيب  ألف ىذا الغالب من فعل الرسوؿ 
كأما حديث ميمونة فيحمل أف ذلك كاف ٟتاجة ، كما لو كانت األرض رطبة ، ألنو لو غسلهما لتلوثت رجبله بالطُت ، كىذا 

 مذىب مالك .
 اٟتديث دليل على أنو يستحب أف ٮتلل شعر رأسو بعد الوضوء . -ٕ

 ... ( . ُب اٍلمىاًء ، فػىييخىلّْلي ًّٔىا أيصيوؿى شىعىرًهً ٍبيَّ ييٍدًخلي أىصىاًبعىوي )...  -عائشة  -ٟتديث الباب 
 . كصفة التخليل : أف يدخل األصابع فيما بُت أجزاء الشعر 

 : كفائدة التخليل
 قاؿ ابن ا١تلقن : للتخليل ثبلث فوائد :

 تسهيل إيصاؿ ا١تاء إٔب الشعر كالبشرة . األكلى :
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 مباشرة الشعر باليد ليحصل تعميمو . ثانيان :
 تأنيس البشرة ، خشية أف ييصيب بصبو دفعة آفة ُب رأسو . ثالثها :

 اٟتديث دليل على أنو بعد التخليل ٭تثي على رأسو ثبلث حثيات . -ٖ
ٍيوً   ... ( . ٟتديث عائشة ) ... ٍب يىصيبُّ عىلىى رىٍأًسًو ثىبلىثى غيرىؼو بًيىدى

 رأسو ثبلث حىفىنات ٍب أفاض ( .كُب ركاية ) .. حىت إذا رأل أف قد استربأ حىفىنى على 
 : كاختلف العلماء ىل يستحب التثليث ُب بقية البدف كالرأس على قولُت 

 : أنو يستحب غسل البدف ثبلثان . القوؿ األكؿ
 كبو قاؿ أبو حنيفة كالشافعي كأٛتد .

 قياسان على الوضوء ، فإذا استحب التكرار ُب الوضوء فالغسل أكٔب .
 الرأس ، فكما ثبت تثليث غسل الرأس ُب الغسل فكذلك البدف كال فرؽ .كقياسان على غسل 

 : ال يستحب ذلك ، بل االقتصار على مرة كاحدة . القوؿ الثاني
 كبو قاؿ مالك ، كاختاره ابن تيمية .

 ( . ... ٍبيَّ أىفىاضى عىلىى سىائًًر جىسىًدهً لقولو عائشة كفيو )
سده كلو كٓب يكرره عليو ، فدؿ على أف التكرار ُب غسل البدف غَت مشركع ، كىذا ىو أفاض ا١تاء على ج كجو الداللة : أنو 

 الصحيح .
 اٟتديث دليل على أنو يستحب بعد ذلك  أف يبدأ بشقو األٯتن . -ٗ

ٍب  إذا اغتسل من اٞتنابة دعا بشيء من اٟتبلب ، فأخذ بكفيو ٍب بدأ بشق رأسو األٯتن فقد جاء ُب ركاية ) كاف رسوؿ اهلل 
 اٟتبلب : إناء يسع قدر حلب ناقة .األيسر ( . متفق عليو   

 . اٟتديث دليل على أنو بعد ذلك : يعمم جسده با١تاء -َُ
 ... ٍبيَّ ييًفيضي اٍلمىاءى عىلىى ًجٍلًدًه كيلًّْو ... ( .ٟتديث عائشة : )

 كُب ركاية : ) ٍب أفاض على سائر جسده ( .
 ىذه صفة الغسل الكامل ا١تسنوف .

 ، كاألدلة على عدـ كجوبو :اٟتديث دليل على عدـ كجوب الدلك  -ُُ
 ٍب أفاض على سائر جسده ( . حديث الباب ) ٍبيَّ ييًفيضي اٍلمىاءى عىلىى ًجٍلًدًه كيلًّْو ( كُب ركاية )-أ

،  كحديث عمراف بن حصُت كفيو ) .... صلى النيب  -ب بالناس فلما انفتل من صبلتو إذا ىو برجلو معتزؿ ٓب يصل مع القـو
قاؿ: ما منعك يا فبلف أف تصلي مع القـو ؟ قاؿ : أصابتٍت جنابة كال ماء ، قاؿ: عليك بالصعيد فإنو يكفيك، ٍب قاؿ لو بعد 

 أف حضر ا١تاء: اذىب فأفرٍغو عليك ... ( ركاه البخارم .
 . إفراغ ا١تاء على جسده ، كلو كاف الدلك الزمان ألخربه النيب  ٓب يطلب منو إال فالرسوؿ 

كحديث أـ سلمة ) قالت : قلت يا رسوؿ اهلل ! إ٘ب امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضو لغسل اٞتنابة ؟ قاؿ: إ٪تا يكفيًك أف  -ج
 ٖتثي على رأسك ثبلث حثيات ، ٍب تفيضُت عليك ا١تاء فتطهرين ( ركاه مسلم .

 أف الدلك ليس بواجب ، كإال ١تا طهرت ٔتجرد إفاضة ا١تاء . فهذا دليل على
كألف اهلل أمر بغسل أعضاء الوضوء ، كٓب يتعرض للدؾ ، ككذا األحاديث اليت بينت فركض الوضوء ، ٓب تتعرض للدؾ ، فدؿ  -د
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 على عدـ اشًتاطو كصحة الوضوء بدكنو .
 كالغىسل اسم إلمرار ا١تاء على ا١توضع من غَت دلك .أف اهلل أمر بتطهَت ىذه األعضاء بالغىٍسل ، -ىػ 
 . لكن ىو مستحب عند ٚتاىَت العلماء 
 . أىتىى بًثػيليثىٍي ميدٍّ، فىجىعىلى يىٍدليكي ًذرىاعىٍيًو ( أىٍخرىجىوي أىٍٛتىدي، كىصىحَّحىوي اًٍبني خيزىٯٍتىة ى  ) أىفَّ اىلنَّيبَّ  ٟتديث عىٍبًد اىللًَّو ٍبًن زىٍيدو  -أ

 ىػ [ .ُّّْ/  ِ/  ّ] اإلربعاء / كألف ذلك من اإلسباغ ا١تستحب .               -ب
 

 باب غسل الرجل مع امرأتو -ِ
 ًمٍن ًإنىاءو كىاًحدو ًمٍن قىدىحو يػيقىاؿي لىوي اٍلفىرىؽي ( .   عىٍن عىاًئشىةى قىالىٍت ) كيٍنتي أىٍغتىًسلي أىنىا كىالنًَّبيُّ  - َِٓ
 [ . ُّٗ :] ـ 

---------- 
 ( كعند مسلم ) من اٞتنابة ( كالفىرىؽ ثبلثة آصع . يػيقىاؿي لىوي اٍلفىرىؽي ) 
 اٟتديث دليل على جواز اغتساؿ الزكج مع زكجتو ٚتيعان ، كقد تقدمت ا١تسألة . -ُ
 اٟتديث فيو مقدار ما يكفي للغسل ، كقد تقدمت ا١تسألة ُب باب الوضوء .-ِ

زئ ُب الوضوء كالغسل غَت مقٌدر ، بل يكفي فيو القليل كالكثَت ، إذا كًجدى : أٚتع ا١تسلموف ع قاؿ النوكم لى أف ا١تاء الذم ٬تي
 شرط الغسل ، كىو جرياف ا١تاء على األعضاء .

 اٟتديث دليل على جواز نظر الرجل إٔب عورة امرأتو كعكسو . -ّ
سئل عن الرجل ينظر إٔب فرج امرأتػو ؟ فقاؿ : سألت  : كيؤيده ما ركاه ابن حباف من طريق سليماف بن موسى ، أنو قاؿ الحافظ

 عطػاء ، فقاؿ : سألت عائشة فذكػر ىذا اٟتديث ٔتعناه ، كىو نػص ُب ا١تسألة . ) الفتح ( .
؟ قىاؿى  ) اٍحفىٍظ عىٍورىتىكى ، ًإالَّ ًمٍن  اللًَّو عىٍورىاتػينىا مىا نىٍأٌب ًمنػٍهىا كىمىا نىذىر كُب سنن الًتمذم عن ميعىاًكيىة ٍبن حىٍيدىةى قىاؿى : قػيٍلتي يىا رىسيوؿى 

ًينيك ( . زىٍكجىًتكى ، أىٍك مىا مىلىكىتٍ   ٯتى
٬تىيوزي لىوي النَّظىر.    ، كىًقيىاسو أىنَّوي ا النَّظىري ًإٔبى ذىًلكى ًمٍنوي عىلىى أىنَّوي ٬تىيوزي ٢تىى  ( يىديؿُّ اٟتافظ ابن حجر: كىمىٍفهيوـي قػىٍولًًو )ًإالَّ ًمٍن زىٍكجىتك قاؿ

 ( )الفتح
 كىذا القوؿ ىو مذىب ٚتهور الفقهاء . ) ا١توسوعة الفقهية ( .
يًع بىدىًف صىاًحًبًو ، كىلىٍمسيوي ، حىىتَّ اٍلفىرًٍج ... ؛ كىأًلىفَّ  قاؿ ابن قدامة ا١تقدسي :  كىيػيبىاحي ًلكيلّْ كىاًحدو ًمٍن الزٍَّكجىٍُتً النَّظىري  جى اٍلفىرٍ  إٔبى ٚتًى

لُّ لىوي ااًلٍسًتٍمتىاعي بًًو ، فىجىازى النَّظىري إلىٍيوً   كىلىٍمسيوي ، كىبىًقيًَّة اٍلبىدىف . ) ا١تغٍت ( . ٭تًى
لُّ لىوي كىٍطؤيىىا ، كىكى  كقاؿ ابن حـز الظاىرم : كحىبلؿه لًلرَّجيًل أىٍف يػىٍنظيرى إٔبى فػىرٍجً  ًتًو كىأىمىًتًو الَّيًت ٭تًى ٢تىيمىا أىٍف يػىٍنظيرىا إٔبى  ذىًلكى اٍمرىأىتًًو : زىٍكجى

 . فػىٍرًجًو ، ال كىرىاًىيىةى ُب ذىًلكى أىٍصبل
ٍغتىًسٍلنى أىنػَّهينَّ كينَّ يػى  سىلىمىةى ، كىمىٍيميونىةى : أيمَّهىاًت اٍلميٍؤًمًنُتى رىًضيى اللَّوي عىنػٍهينَّ  بػيٍرىىافي ذىًلكى : األىٍخبىاري اٍلمىٍشهيورىةي ًمٍن طىرًيًق عىاًئشىةى ، كىأيْـّ 

 . اٞتٍىنىابىًة ًمٍن إنىاءو كىاًحدو  ًمنٍ  مىعى رىسيوًؿ اللًَّو 
ا قػىٍوؿي  كىًمٍن اٍلعىجىًب أىٍف ييًبيحى بػىٍعضي اٍلميتىكىلًّْفُتى ًمٍن أىٍىًل اٞتٍىٍهلً  ٍنىعى ًمٍن النَّظىًر إلىٍيًو ، كىيىٍكًفي ًمٍن ىىذى  اللًَّو عىزَّ كىجىلَّ : كىٍطءى اٍلفىرًٍج كىٯتى

ى أىٍزكىاًجًهٍم أىٍك مىا مىلىكىٍت أىٯٍتىانػيهيٍم فىًإنػَّهيٍم غىيػٍري مىليوًمُت ( فأمىرى عىزَّ كىجىلَّ ًْتًٍفًظ اٍلفىرًٍج إال عىلى  )كىاىلًَّذينى ىيٍم لًفيريكًجًهٍم حىاًفظيوفى إالَّ عىلىى
 . كىلىٍمًسًو ، كى٥تيىالىطىًتوً  وـه ُب ريٍؤيىًتًو ،اٍليىًمًُت ، فىبل مىبلمىةى ُب ذىًلكى ، كىىىذىا عيمي  الزٍَّكجىًة كىًمٍلكً 
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 قىط .   ) احمللى ( . ٣تىٍهيولىةو عىٍن أيْـّ اٍلميٍؤًمًنُتى : مىا رىأىٍيتي فػىرٍجى رىسيوًؿ اللًَّو  كىمىا نػىٍعلىمي لًٍلميخىاًلًف تػىعىلُّقنا إال بًأىثىرو سىًخيفو عىٍن اٍمرىأىةو 
 ، كمن ذلك ما يركل عن إٔب فرج زكجتو ، فبل يصح عن النيب  من كراىية أف ينظر الرجل  كأما ما ينسبو البعض إٔب النيب

فبل ينظر إٔب الفرج فإنو يورث العمى ، كال يكثر الكبلـ فإنو  قاؿ ) إذا جامع أحدكم ابن عباس كأيب ىريرة أف رسوؿ اهلل 
 يورث ا٠ترس ( قاؿ ابن اٞتوزم : موضوع .

 .قىط  فػىرٍجى رىسيوًؿ اللًَّو  قىالىٍت : مىا نىظىٍرتي أىٍك مىا رىأىٍيتي كأما حديث عىاًئشىةى 
 كىذا اٟتديث ضعيف ال تقـو بو حجة ؛ ألف الراكم لو عن عائشة ٣تهوؿ .

 قاؿ اٟتافظ ابن رجب : ُب إسناده من ال ييعرؼ .
 كقاؿ البوصَتم : ىذا إسناد ضعيف ٞتهالة تابعيو .

فبل ينظر إٔب فرجها فإف ذلك يورث  إذا جامع أحدكم زكجتو أك جاريتوعلى اٟتديث ا١تكذكب )ا٘ب معلقان كقاؿ الشيخ األلب
 العمى ( .

من باب ٖترٙب الوسائل ، فإذا أباح اهلل  قاؿ : كالنظر الصحيح يدؿ على بطبلف ىذا اٟتديث ، فإف ٖترٙب النظر بالنسبة للجماع
 ٯتنعػو من النظر إٔب فرجها ؟ ! اللهم ال ... كإذا تبُت ىذا ، فبل فرؽ حينئذ بُت تعأب للزكج أف ٬تامػع زكجتو ، فهل يعقل أف

 النظر عند االغتساؿ أك اٞتماع ، فثبت بطبلف اٟتديث .
 اٟتديث دليل على النهي عن اإلسراؼ ُب الوضوء كالغسل ، كقد تقدمت ا١تسألة . -ْ

 باب الغسل بالصاع كنحوهً  -ّ
فىدىعىٍت بًًإنىاءو نىٍحوان  ؿ ) دىخىٍلتي أىنىا كىأىخيو عىاًئشىةى عىلىى عىاًئشىةى فىسىأىلىهىا أىخيوىىا عىٍن غيٍسًل النًَّبيّْ عن أىبىي سىلىمىةى قا – ُِٓ

نػىهىا ًحجىابه ( . نػىنىا كىبػىيػٍ  ًمٍن صىاعو ، فىاٍغتىسىلىٍت كىأىفىاضىٍت عىلىى رىٍأًسهىا ، كىبػىيػٍ
 [ . َِّ :] ـ 

---------- 
 ىػ ( . ْٗبن عوؼ الزىرم ا١تد٘ب ، ثقة ثبت فقيو مات ) لىمىةى (  ) عن أىبىي سى 

 عند مسلم ) أنا كأخوىا من الرضاعة ( .) قاؿ دىخىٍلتي أىنىا كىأىخيو عىاًئشىةى ( 
 ، كعن قدر ا١تاء الذم يغتسل منو . أم : عن كيفية اغتسالو (  ) فىسىأىلىهىا أىخيوىىا عىٍن غيٍسًل النًَّبيّْ 
 كعند مسلم ) قدر الصاع ( .) فىدىعىٍت بًًإنىاءو نىٍحوان ًمٍن صىاعو ( 

 كُب ركاية ) فأفرغت ( ، أم : صبت ا١تاء .) فىاٍغتىسىلىٍت كىأىفىاضىٍت عىلىى رىٍأًسهىا ( 
نػىهىا ًحجىابه (  نػىنىا كىبػىيػٍ  كُب ركاية مسلم ) كبيننا كبينها سًت ( أم : ساتران .) كىبػىيػٍ

 على استحباب االغتساؿ بالصاع ك٨توه .اٟتديث دليل  -ُ
قاؿ القاضي عياض : ظاىر اٟتديث أهنما رأيا عملها ُب رأسها كأعإب جسدىا ٦تا ٭تل لذم احملـر النظر إليو من ذات احملـر ، -ِ

تو أـ كلثـو ككاف أحد٫تا أخاىا من الرضاعة كما ذكر ، قيل اٝتو عبد اهلل بن يزيد ككاف أبو سلمة بن أختها من الرضاعة أرضع
بنت أيب بكر ، قاؿ القاضي كلوال أهنما شاىدا ذلك كرأياه ٓب يكن الستدعائها ا١تاء كطهارهتا ْتضرهتما معٌت ، إذ لو فعلت ذلك  

 كلو ُب سًت عنهما لكاف عبثان كرجع اٟتاؿ إٔب كصفها لو ، كإ٪تا فعلت السًت ليستًت أسافل البدف كما ال ٭تل للمحـر نظره .
 ليل على التعليم بالفعل .اٟتديث د -ّ
قاؿ النوكم : كُب ىذا الذم فعلتو عائشة رضي اهلل عنها داللة على استحباب التعليم بالوصف بالفعل ، فإنو أكقع ُب النفس  
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 من القوؿ كيثبت ُب اٟتفظ ما ال يثبت بالقوؿ .
األمرين معان ، أما الكيفية فباالقتصار على إفاضة  قاؿ اٟتافظ : ك١تا كاف السؤاؿ ٤تتمبلن للكيفية كالكمية ، فأتت ٔتا يدؿ على-ْ

 ا١تاء ، كأما الكمية فباالكتفاء بالصاع .
 استحباب سؤاؿ أىل العلم .-ٓ
 ُب كل شيء . حرص السلف على معرفة ىدم النيب  -ٔ
 أهنا عامة لؤلمة ، كأهنا تشريع ، حىت يرد دليل على ا٠تصوصية . أف األصل ُب أفعاؿ النيب  -ٕ
 ضل عائشة كنشرىا للعلم .ف -ٖ

ٍسًل . فػىقىاؿى يىٍكًفيكى صىاعه عن أىبيي جىٍعفىرو ) أىنَّوي كىافى ًعٍندى جىاًبًر ٍبًن عىٍبًد اللًَّو ىيوى كىأىبيوهي ، كىًعٍندىهي قػىٍوـه فىسىأىليوهي عىًن اٍلغي  - ِِٓ
ره ًمٍنكى ، ثيمَّ أىمَّنىا ًفي ثػىٍوبو ( .. فػىقىاؿى رىجيله مىا يىٍكًفيًني . فػىقىاؿى جىاًبره كىافى يىٍكًفى مىٍن   ىيوى أىٍكفىى ًمٍنكى شىعىران ، كىخىيػٍ

 [ . ِّٗ :] ـ 
---------- 
 ٤تمد بن علي بن اٟتسن بن علي بن أيب طالب ، تابعي يعرؼ بالباقر ، ألنو بقر العلم ، أم شقو . ىو( ) عن أىبيي جىٍعفىرو 

 ، قيل لو ذلك لكثرة عبادتو ، كىو تابعي جليل .ىو علي زين العابدين ) ىيوى كىأىبيوهي ( 
( ىذا ىو اٟتسن بن ٤تمد بن علي كما عند مسلم ُب صحيحو كلفظو ) فقاؿ اٟتسن بن ٤تمد : ) فػىقىاؿى رىجيله مىا يىٍكًفيًني 

 إف شعرم كثَت ( .
 وؿ كأكثر .٭تتمل الصفة كا١تقدار ، أم : أط( كىافى يىٍكًفى مىٍن ىيوى أىٍكفىى ًمٍنكى شىعىران ) 
 كىو صاع ، كقد تقدـ ذلك . اٟتديث دليل على مقدار غسل النيب -ُ

 كاف يغتسل بالصاع كيتوضأ با١تد ( .  : ) أف رسوؿ اهلل  كقد جاء ُب الصحيحُت عن أنس 
 فضيلة االقتصاد ُب ماء الغسل .-ِ
 . اإلنكار على من ٮتالف سنة النيب -ّ
 إف كاف السائل أشرؼ نسبان .ا١تباحثة ُب العلم كالسؤاؿ عنو ك -ْ
 ) قالو ُب الفتح ( ق، كٖتذير السامعُت من مثل ذلك .فيو جواز الرد بعنف على من ٯتارم بغَت علم إذا قصد الراد إيضاح اٟت-ٓ

ٍنػىعيهىا . قىاؿى : فػىقىاؿى  عىٍن عىٍبًد اللًَّو ٍبًن عيمىرى رضي اهلل عنهما عىًن النَّيبّْ  قىاؿى ) إذىا اٍستىٍأذىنىٍت أىحىدىكيٍم اٍمرىأىتيوي إٔبى اٍلمىٍسًجًد فىبل ٯتى
ٌبان سىيّْ  ٍعتيوي سىبَّوي ًببلؿي ٍبني عىٍبًد اللًَّو : كىاىللَّوي لىنىٍمنػىعىهينَّ . قىاؿى : فىأىقٍػبىلى عىلىٍيًو عىٍبدي اللًَّو ، فىسىبَّوي سى ًمثٍػلىوي قىطُّ ، كىقىاؿى : أيٍخربيؾى عىٍن  ئان ، مىا ٝتًى

 كىتػىقيوؿي : كىاىللَّوي لىنىٍمنػىعىهينَّ؟ ( . رىسيوًؿ اللًَّو 
إنَّوي الى يػىٍقتيلي الصٍَّيدى ، كىالى يػىٍنكىأي العىديكَّ ،  )، كقاؿى :  عىًن ا٠تىٍذؼً  ، قىاؿى : نػىهىى رىسيوؿ اهلل  كعن أىيب سعيد عبد اهلل بن ميغىفَّلو 

 ميتػَّفىقه عىلىيًو . ((كإنَّوي يػىٍفقىأي العىٍُتى ، كىيىٍكًسري السّْنَّ 
ٍبيَّ  ((هىا الى تىًصيدي صىيدان إنػَّ  ))نػىهىى عىن ا٠تىٍذًؼ ، كىقىاؿى :  كُب ركاية : أفَّ قىريبان الٍبًن ميغىفَّل خىذىؼى فػىنػىهىاهي ، كىقاؿى : إفَّ رىسيوؿ اهلل 

ذؼي !؟ عادى ، فػىقىاؿى : أيحىدّْثيكى أفَّ رسوؿى اهلل   ىػ [ .ُّّْ/  ِ/  ْ] ا٠تميس / ال أيكىلّْميكى أىبىدان ( .  نػىهىى عىٍنوي ، ٍبيَّ عيٍدتى ٗتى
 كىمىٍيميونىةى كىانىا يػىٍغتىًسالىًف ًمٍن ًإنىاءو كىاًحدو ( . عىًن اٍبًن عىبَّاسو ) أىفَّ النًَّبيَّ  - ِّٓ
 [ . ِِّ :] ـ 
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--------- 
 ( بنت اٟتارث .مىٍيميونىةى ) 
 اٟتديث تقدمت فوائده ، كمن فوائده جواز اغتساؿ الزكجُت ٚتيعان . -ُ
 ألزكاجو . حسن معاشرة النيب -ِ
 لزكجة كالعكس .بطبلف قوؿ من قاؿ : ال ٬توز النظر إٔب عورة ا -ّ
 

 باب من أفاضى على رأسو ثالثان  -ْ
ري ٍبني ميٍطًعمو قىاؿى قىاؿى رىسيوؿي اللًَّو  يػٍ ٍيًو ًكٍلتػىٍيًهمىا ( . عن جيبػى  ) أىمَّػا أىنىا فىأيًفيػضي عىلىى رىٍأًسي ثىالىثان ( . كىأىشىارى بًيىدى

 [ . ِّٕ :] ـ 
 يػيٍفرًغي عىلىى رىٍأًسًو ثىالىثان ( . كعىٍن جىاًبًر ٍبًن عىٍبًد اللًَّو قىاؿى ) كىافى النًَّبيُّ  - ِٓٓ

 [ . ِّٗ ـ :] 
---------- 

، فقاؿ  ( أم : فأصب ، ، كقد جاء ُب صحيح مسلم عن جبَت بن مطعم قاؿ ) ٘تارىكا ُب الغيسل عند رسوؿ اهلل فىأيًفيضي ) 
 : أما أنا ، فإ٘ب أيفيض على رأسي ثبلث أكفٍّ ( . أنا ، فإ٘ب أغسل رأسي كذا ككذا ، فقاؿ رسوؿ اهلل  بعض القـو : أما

 بضم أكلو .) يػيٍفرًغي ( 
 أم : غرفات .) عىلىى رىٍأًسًو ثىالىثان ( 

نتو ركاية أٛتد ُب معٌت اٟتديث : أم : فإ٘ب أفيض على رأسي ثبلث حفنات ، كل حفنة منهن ٔتلء الكفُت ٚتيعان ، كما بي -ُ
: أما أنا ، فآخذ ملء كفي ثبلثان ،  ، فقاؿ رسوؿ اهلل  مسنده عن جبَت بن مطعم قاؿ ) تذاكرنا غسل اٞتنابة عند النيب 
 بيديو على كفيو أخذه ا١تاء . فأصب على رأسي ثبلثان ، كأشار بيديو كلتيهما ( أم : أشار النيب 

 سو أكثر من ثبلث .ال ييفيض على رأ ُب اٟتديث أنو  -ِ
كفيو أنو يستحب التثليث ُب غسل الرأس ُب الغسل ، كاختلف ُب سائر اٞتسد ىل يستحب التثليث أـ ال ، كقد تقدمت  -ّ

 ا١تسألة :
 فجمهور العلماء يستحب التثليث ُب غسل سائر البدف .

 قالوا : قياسان على الوضوء ، فإذا استحب التكرار ُب الوضوء فالغسل أكٔب .
 كقياسان على غسل الرأس ، فكما ثبت تثليث غسل الرأس ُب الغسل فكذلك البدف كال فرؽ .

 كذىب بعض العلماء إٔب أنو ال يستحب ذلك ، بل االقتصار على مرة كاحدة .
 كبو قاؿ مالك كاختاره ابن تيمية .

 الصحيح . كىذا القوؿ ىو
 كلًو ( .  كفيو ) ... ٍب يفيض على جلده –كقد تقدـ  –ٟتديث عائشة 

 كفيو ) ... ٍب أفاض عليو ا١تاء ( . –كقد تقدـ  –كُب حديث ميمونة 
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: أىتىاًني اٍبني عىمّْكى يػيعىرّْضي بًاٍلحىسىًن ٍبًن ميحىمَّدو اٍبًن اٍلحىنىًفيًَّة، – ِٔٓ قىاؿى كىٍيفى اٍلغيٍسلي  عن أىبي جىٍعفىرو قىاؿى ) قىاؿى ًلي جىاًبره
يىٍأخيذي ثىالىثىةى أىكيف  كىييًفيضيهىا عىلىى رىٍأًسًو ، ثيمَّ ييًفيضي عىلىى سىائًًر جىسىًدًه . فػىقىاؿى ًلي  : كىافى النًَّبيُّ ًمنى اٍلجىنىابىًة؟ فػىقيٍلتي 

: كىافى النًَّبيُّ   أىٍكثػىرى ًمٍنكى شىعىران ( . اٍلحىسىني: ًإنّْي رىجيله كىًثيري الشَّعىًر . فػىقيٍلتي
 [ . ِّٗ ـ :] 

---------- 
 أم : ككاف يكفيو ثبلث حفنات .أىٍكثػىرى ًمٍنكى شىعىران (  ) كىافى النًَّبيُّ 

 اٟتديث تقدـ شرحو : كفيو استحباب غسل الرأس ثبلثان . -ُ
 كفيو أف غسل سائر اٞتسد يكوف مرة كاحدة . -ِ
 . كفيو االستدالؿ بفعل النيب  -ّ
 االقتداء . أف األصل ُب فعل النيب  -ْ
 من التنطع . دة على ما اكتفى بو النيب أف الزيا -ٓ
 . أف خَت ا٢تدم ىدم ٤تمد  -ٔ

 باب الغسل مرة كاحدة -ٓ
ٍيًو مىرَّتػىٍيًن أىٍك ثىالىثان ، ثيمَّ أىفٍػرىغى عىلىى  عىًن اٍبًن عىبَّاسو قىاؿى ) قىالىٍت مىٍيميونىةي كىضىٍعتي ًللنًَّبيّْ  - ِٕٓ مىاءن ًلٍلغيٍسًل ، فػىغىسىلى يىدى

ٍيًو ، شً  اًكيرىهي ، ثيمَّ مىسىحى يىدىهي بًاألىٍرًض ، ثيمَّ مىٍضمىضى كىاٍستػىٍنشىقى كىغىسىلى كىٍجهىوي كىيىدى ثيمَّ أىفىاضى عىلىى جىسىًدًه ، ثيمَّ مىاًلًو فػىغىسىلى مىذى
 تىحىوَّؿى ًمٍن مىكىانًًو فػىغىسىلى قىدىمىٍيًو ( .

 [ . ُّٕ ـ :] 
---------- 

اًكيرى   ( أم : ذكر اإلنساف ، قيل : إ٪تا ٚتعو مع أنو ليس ُب اٞتسد إال كاحد بالنظر إٔب ما يتصل بو . هي ) فػىغىسىلى مىذى
ثمَّ مىسىحى يىدىهي بًاألىٍرضً  لىكها دلكان شديدان ( . ) ي  ( كُب ركاية ) ٍب ضرب بشمالو األرض فدى

 كال يستحب التثليث كما تقدـ .اٟتديث تقدـ شرحو ، كفيو أف غسل سائر اٞتسد ُب الغسل يكفي مرة كاحدة  -ُ
 أف ما كرد ُب ىذا اٟتديث ىو صفة الغسل ا١تستحبة . -ِ
كفيو استحباب صب ا١تاء باليمُت ، كغسل الفرج بالشماؿ ، كقد جاء ُب ركاية ) ٍب أدخل يده اليمٌت ُب اإلناء ، ٍب أفرغ ّٔا  -ّ

 على فرجو ، كغىسىلىو بشمالو ( .
البداءة بغسل الفرج ، إلزالة ما علق بو من أذل ، كينبغي أف يغسل ُب االبتداء عن اٞتنابة ، لئبل  قاؿ ابن دقيق العيد : فيو -ْ

 ٭تتاج إٔب غسلو مرة أخرل .
 باب من بدأ بالًحالب أك الطيب عند الغيسل       -ٔ

ا ًبشىٍيءو نىٍحوى اٍلًحالىًب ، فىأىخىذى ًبكىفًّْو ، فػىبىدىأى ًبًشقّْ ًإذىا اٍغتىسىلى ًمنى اٍلجىنىابىًة دىعى  عىٍن عىاًئشىةى قىالىٍت ) كىافى النًَّبيُّ  - ِٖٓ
 رىٍأًسًو األىٍيمىًن ثيمَّ األىٍيسىًر ، فػىقىاؿى ًبًهمىا عىلىى رىٍأًسًو ( .

 [ . ُّٖ ـ :] 
---------- 

 أم : إذا أراد أف يغتسل .) ًإذىا اٍغتىسىلى ( 
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 أم : طلب .) دىعىا ( 
لب فيو ، قاؿ ا٠تطايب : ىو إناء يسع قدر حىٍلبة ناقة .الىًب ( ) ًبشىٍيءو نىٍحوى اٍلحً   اًٟتبلب بكسر اٟتاء كٗتفيف البلـ إناء ٭تي

أى ًبًشقّْ (   أم : ّتانب .) فىأىخىذى ًبكىفًّْو ، فػىبىدى
 سر، ٍب أخذ بكفيو، فقاؿ ّٔما على رأسو( .جاء عند مسلم )... ٍب األي) رىٍأًسًو األىٍيمىًن ثيمَّ األىٍيسىًر ، فػىقىاؿى ًبًهمىا عىلىى رىٍأًسًو ( 

 اٟتديث دليل على استحباب البدء بشق رأسو األٯتن ، ٍب بالشق األيسر ُب الغيسل ، ٍب الصب على كسط رأسو . -ُ
قاؿ الشيخ ابن عثيمُت رٛتو اهلل : ىذا اٟتديث فيو أف ُب الغيسل يقٌدـ اٞتانب األٯتن من الرأس على اٞتانب األيسر ٓتبلؼ 
الوضوء ، كالفرؽ بينهما : أنو ُب الغسل من اٞتنابة ٬تب غسل الشعر ، كُب الوضوء يكوف مسحان ، فإذا كاف ٬تب غسلو ، 

 فالغسل يستوجب أف يكوف ىناؾ ماء ، فعندىا يبدأ باألٯتن ٍب باأليسر .
 يستحب للمغتسل أف ٬تهز اإلناء الذم فيو ا١تاء ليغتسل منو . -ِ
 كتبليغها للناس . لسنة النيب  فضل عائشة ُب حفظها -ّ

 باب المضمضة كاالستنشاؽ في الجنابة  -ٕ
غيٍسالن ، فىأىفٍػرىغى بًيىًميًنًو عىلىى يىسىارًًه فػىغىسىلىهيمىا ، ثيمَّ غىسىلى فػىٍرجىوي ، ثيمَّ قىاؿى بًيىًدًه  عن مىٍيميونىة قىالىٍت ) صىبىٍبتي لًلنًَّبيّْ  - ِٗٓ

نىحَّى فػىغىسىلى ى رىٍأًسًو ، ثيمَّ تػى األىٍرضى فىمىسىحىهىا بًالتػُّرىاًب ، ثيمَّ غىسىلىهىا ، ثيمَّ تىمىٍضمىضى كىاٍستػىٍنشىقى ، ثيمَّ غىسىلى كىٍجهىوي ، كىأىفىاضى عىلى 
فيٍض ًبهىا ( .  قىدىمىٍيًو ، ثيمَّ أيًتىى ًبًمٍنًديلو ، فػىلىٍم يػىنػٍ

 [ . ُّٕ ـ :] 
---------- 

فيٍض ًبهىا (  كُب ركاية للمصنف ) فناكلتو ًخرقة فقاؿ بيده ىكذا كٓب ييرًٍدىا ( كعند أيب داكد ) فلم ) ثيمَّ أيًتىى ًبًمٍنًديلو ، فػىلىٍم يػىنػٍ
 مسلم ) ٍب أتيتو با١تنديل فرده ( . يأخذه ( كعند

 اٟتديث تقدـ شرحو : كفيو مشركعية ا١تضمضة كاالستنشاؽ ، كقد تقدـ حكمهما ُب الوضوء كالغسل . -ُ
 : ا١تضمضة كاالستنشاؽ سنة ُب الوضوء كالغسل . القوؿ األكؿ

 كىذا مذىب ا١تالكية كالشافعية .
 كاجباف ُب الوضوء كالغسل . القوؿ الثاني :

 ذا ا١تشهور من مذىب اٟتنابلة .كى
 ا١تضمضة كاالستنشاؽ سنة ُب الوضوء كاجباف ُب الغسل . القوؿ الثالث :

 كىذا مذىب اٟتنفية .
 كتقدـ أف القوؿ الراجح القوؿ الثا٘ب كاهلل أعلم .

 ؟ قولو ) ٍبيَّ أيًتىى ٔتًٍنًديلو ، فػىلىٍم يػىنػٍفيٍض ًّٔىا ( اختلف ُب حكم تنشيف أعضاء الوضوء -ِ
 مكركه . قيل :

 كىجىعىلى يػىنػٍفيضي اٍلمىاءى بًيىًدًه ( . -فػىرىدَّهي، كىًفيًو:  -) .. ٍبيَّ أىتػىٍيتيوي بًاٍلًمٍنًديًل  –ميمونة  -ٟتديث الباب  
 كُب ركاية ) ... قالت : فأتيتيوي ًٓتٍرقىةو فلم ييرًٍدىا ، فجعل ينقض ا١تاء بيده ( ركاه البخارم .

 مستحب . كقيل :
 خرقة ينشف ّٔا بعد الوضوء ( ركاه الًتمذم كىو ضعيف . ٟتديث عائشة قالت ) كاف لرسوؿ -أ
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توضأ فقلب جبة صوؼ كانت عليو ، فمسح ّٔا كجهو ( ركاه ابن ماجو ، كىو  كٟتديث سلماف ) أف رسوؿ اهلل  -ب
 ضعيف .

 وضوء ( ركاه البيهقي .كانت لو خرقة ينشف ّٔا بعد ال  كٟتديث أيب بكر الصديق ) أف النيب  -ج
 ُب ىذا الباب شيء . ككل ىذه األحاديث ال يثبت منها شيء ، كقد قاؿ الًتمذم : ال يصح عن النيب 

 أنو جائز ) يعٍت مباح ( . كالراجح
 ركاه ابن ا١تنذر .كقد صح عن أنس  ) أنو كاف ٯتسح كجهو با١تنديل بعد الوضوء ( 

 من ماء الغسل .نفض اليدين اٟتديث دليل على جواز  -ّ
 كأما حديث  ) ال تنفضوا أيديكم ُب الوضوء فإهنا مراكح الشيطاف ( فضعيف .

 كقد حكم بنكارة ىذا اٟتديث ٚتع من أىل العلم : منهم أبو حاًب الرازم ، كابن عدم ، كالذىيب .
 قاؿ اٟتافظ : كلو ٓب يعارضو ىذا اٟتديث الصحيح ٓب يكن صاٟتان أف ٭تتج بو .

 اليد بالتراب لتكوف أنقى باب مسح -ٖ
اٍغتىسىلى ًمنى اٍلجىنىابىًة ، فػىغىسىلى فػىٍرجىوي بًيىًدًه ، ثيمَّ دىلىكى ًبهىا اٍلحىاًئطى ثيمَّ  عىًن اٍبًن عىبَّاسو عىٍن مىٍيميونىةى ) أىفَّ النًَّبيَّ  - َِٔ

 غيٍسًلًو غىسىلى رًٍجلىٍيًو ( . غىسىلىهىا ، ثيمَّ تػىوىضَّأى كيضيوءىهي ًللصَّالىًة ، فػىلىمَّا فػىرىغى ًمنٍ 
 [ . ِْٗ: ] ـ 

---------- 
 كفيو مسح اليد بالًتاب لتصَت أنقى منها قبل ا١تسح .[  ِْٗ] اٟتديث تقدـ شرحو  -ُ

كانت   لكن ُب عهده  –كاٟتمد هلل  –قاؿ الشيخ ابن عثيمُت : كىذا ُب كقتنا اٟتاضر ال ٨تتاج إليو ، ألف ا١تياه عندنا كثَتة 
 ا١تياه قليلة .

ري اٍلجىنى  - ٗ  ابىًة  باب ىىٍل ييٍدًخلي اٍلجينيبي يىدىهي ًفي اإًلنىاًء قػىٍبلى أىٍف يػىٍغًسلىهىا ًإذىا لىٍم يىكيٍن عىلىى يىًدًه قىذىره غىيػٍ
 تػىوىضَّأى   كىأىٍدخىلى اٍبني عيمىرى كىاٍلبػىرىاءي ٍبني عىاًزبو يىدىهي ًفي الطَّهيوًر ، كىلىٍم يػىٍغًسٍلهىا ثيمَّ 

 كىلىٍم يػىرى اٍبني عيمىرى كىاٍبني عىبَّاسو بىٍأسان ًبمىا يػىٍنتىًضحي ًمٍن غيٍسًل اٍلجىنىابىًة 
 ًمٍن ًإنىاءو كىاًحدو تىٍختىًلفي أىٍيًدينىا ًفيًو ( . عىٍن عىاًئشىةى قىالىٍت ) كيٍنتي أىٍغتىًسلي أىنىا كىالنًَّبيُّ  - ُِٔ
 ًإذىا اٍغتىسىلى ًمنى اٍلجىنىابىًة غىسىلى يىدىهي ( . عىٍن عىاًئشىةى قىالىٍت  ) كىافى رىسيوؿي اللًَّو  - ِِٔ
 ًمٍن ًإنىاءو كىاًحدو ًمٍن جىنىابىةو ( . عىٍن عىاًئشىةى قىالىٍت ) كيٍنتي أىٍغتىًسلي أىنىا كىالنًَّبيُّ  - ِّٔ
 كىاٍلمىٍرأىةي ًمٍن ًنسىائًًو يػىٍغتىًسالىًف ًمٍن ًإنىاءو كىاًحدو ( . النًَّبيُّ عن أىنىس ٍبن مىاًلك قاؿ ) كىافى  - ِْٔ

--------- 
 ( ُب الركاية األخرل ) من اٞتنابة ( . ًمٍن ًإنىاءو كىاًحدو ) 
الذم اٟتديث تقدـ شرحو : كىو يدؿ على أف اٞتنب لو أدخل يده ُب اإلناء فإنو طهور ال يضره ، خبلفان لبعض العلماء  -ُ

 يقوؿ : إف اٞتنب ال يدخل يده ُب اإلناء حىت يغسلها .
 فحديث الباب يدؿ على جواز اغًتاؼ اٞتنب من ا١تاء القليل ، كأف ذلك ال ٯتنع من التطهر بذلك ا١تاء كال ٔتاء يفضل منو .

 اٟتديث دليل على أف ا١تاء ا١تستعمل ُب طهارة يكوف طهوران . -ِ
 كىاٍلويضيوًء   باب تػىٍفرًيًق اٍلغيٍسلً  - َُ
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 كىييٍذكىري عىًن اٍبًن عيمىرى أىنَّوي غىسىلى قىدىمىٍيًو بػىٍعدى مىا جىفَّ كىضيوءيهي  
ٍيًو ، فػىغىسىلىهيمىا مىرَّ  عىًن اٍبًن عىبَّاسو قىاؿى قىالىٍت مىٍيميونىةي ) كىضىٍعتي ًلرىسيوًؿ اللًَّو   - ِٓٔ تػىٍيًن مىاءن يػىٍغتىًسلي ًبًو ، فىأىفٍػرىغى عىلىى يىدى

اًكيرىهي ، ثيمَّ دىلىكى يىدىهي بًاألىرٍ  ًض ، ثيمَّ مىٍضمىضى كىاٍستػىٍنشىقى ، ثيمَّ غىسىلى مىرَّتػىٍيًن أىٍك ثىالىثان ، ثيمَّ أىفٍػرىغى بًيىًميًنًو عىلىى ًشمىاًلًو ، فػىغىسىلى مىذى
ٍيًو ثيمَّ غىسىلى رىٍأسىوي ثىالىثان ، ثيمَّ أىفٍػرىغى عىلىى جى   سىًدًه ، ثيمَّ تػىنىحَّى ًمٍن مىقىاًمًو فػىغىسىلى قىدىمىٍيًو ( .كىٍجهىوي كىيىدى

 [ . ِْٗ: ] ـ 
---------- 

 على جواز تفريق الغسل كالوضوء . –رٛتو اهلل  –اٟتديث استدؿ بو ا١تصنف  -ُ
 كقد اختلف العلماء ُب ىذه ا١تسألة ، كىي حكم ا١تواالة ُب الوضوء كالغسل :

 أما ُب الوضوء :
 : ال خبلؼ بُت الفقهاء أف التأخَت اليسَت ال يؤثر ُب صحة الوضوء مطلقان . أكالن 

أنو توضأ كعليو جبة  كما لو غسل إحدل رجليو ُب مكاف كانتقل إٔب مكاف قريب فغسل األخرل ، ألنو قد ثبت عن النيب 
 شامية ضيقة الكيم ، فًتؾ كضوءه كأخرج يديو من كميو من ٖتت ذيلها كغسل يديو .

 كألنو يشق االحًتاز منو .
 أف اإلتياف بالوضوء على ا١توالة مشركع كسنة يستحب فعلها . –أيضان  –: ال خبلؼ بينهم  ثانيان 
 : اختلف العلماء ىل ا١تواالة كاجبة أـ ال ؟ ثالثان 

 اختلف العلماء في ىذه المسألة على أقواؿ :
 و .أهنا كاجبة ، فمن تركها لزمو إعادة كضوئ القوؿ األكؿ :

 كىذا مذىب اٟتنابلة .
 ) ًاٍرًجٍع فىأىٍحًسٍن كيضيوءىؾى ( . ٟتديث الباب ، ُب قولو -أ

: ارجع  أبصر رجبلن توضأ كعلى ظهر قدمػو مثل الظفر ٓب يصبها ا١تاء ، فقاؿ لو النيب  كٟتديث عمر ) أف النيب -ب
 ركاه مسلم فأحسن كضوءؾ ، فرجع فتوضأ ٍب صلى ( . 

] أحسن كضوءؾ [ كٓب يقل : اغسل ذلك  قاؿ القاضي عياض :  ُب ىذا اٟتديث دليل على كجوب ا١تواالة ُب الوضوء لقولو 
 ا١توضع الذم تركتو .

رأل رجبلن يصلي ، كُب ظهر قدمو ١تعة قدر الدرىم  ) أف رسوؿ اهلل  كعن خالد بن معداف ، عن بعض أصحاب النيب -ج
 و .مختلف في صحتكىو حديث أف يعيد الوضوء ( ركاه أبو داكد  رسوؿ اهلل  ٓب يصبها ا١تاء ، فأمره

 كجو الداللة ظاىر ، إذ لو ٓب تكن ا١تواالة كاجبة ألمره بغسل اللمعة فقط دكف إعادة الوضوء .
 ٓب يتوضأ إال مرتبان متواليان . ، فإنو  فعلو  -د
 بعض مع تفرؽ أجزائها ، بل ٬تب أف يكوف بعضها متصبلن ببعض .كألف الوضوء عبادة كاحدة ، فبل ييبٌت بعضها على  -ى

 أهنا سنة غَت كاجبة . القوؿ الثاني :
 كىذا مذىب اٟتنفية كالشافعية .

ء من غَت اشًتاط ه األعضالقولو تعأب )يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ًإذىا قيٍمتيٍم ًإٔبى الصَّبلًة فىاٍغًسليوا كيجيوىىكيٍم  ... ( فاهلل أمر بتطهَت ىذ
 ا١تواالة ُب الغىٍسل بينها ، فكيفما حصل الغسل أجزأ .
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 أنو كاجبو كتسقط مع العذر . القوؿ الثالث :
 كىذا مذىب ا١تالكية ، كاختاره ابن تيمية .

 ( : ُّٓ/ُُِب ٣تموع الفتاكل )  قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية 
الشريعة ، كذلك أف أدلة الوجوب ال تتناكؿ إال ا١تفرط ، ال تتناكؿ العاجز ىذا القوؿ الثالث ىو األظهر كاألشبو بأصوؿ  : قلت 

عن ا١تواالة ، كاٟتديث الذم ىو عمدة ا١تسألة الذم ركاه أبو داكد كغَته ا١تأمور باإلعادة مفرط ، ألنو كاف قادران على غسل تلك 
 اللمعة ، كما ىو قادر على غسل غَتىا .

 صحيح .الكىذا القوؿ الثالث ىو القوؿ 
 . تعريف ا١تواالة : متابعة غسل األعضاء بعضها إثر بعض ْتيث ييغسل العضو قبل أف ٬تف الذم قبلو ُب زمن معتدؿ 

 كأما حكمها ُب الغسل فاختلف فيها على أقواؿ :
 أهنا غَت كاجبة . القوؿ األكؿ :

 كىذا مذىب اٟتنابلة ، كىو قوؿ اٞتمهور .
 : ٕتب . القوؿ الثاني

 ا١تالكية .كىذا مذىب 
 كاف متواليان .  قالوا : إف الغسل ا١تنقوؿ عن النيب  -أ

 القياس على الوضوء .-ب
 كاستدؿ اٟتنابلة لتفريقهم بُت الطهارة الصغرل كالكربل ُب ذلك بأمور:

 أكالن : أحاديث ال ٗتلو من ضعف .

ذلك فائدة، فصح تبعيضها، كما صح تبعيضو صح أحاديث كضوء اٞتنيب، كلوال أف اٞتنابة تنقض بالوضوء ١تا كاف ُب :ثانيان 
 تفريقو، كالوضوء ليس كذلك.

 ثالثان : أف ا١تواالة تابعة للًتتيب، كالًتتيب يكوف بُت عضوين، بينما أعضاء اٞتنيب ك٨توه كالعضو الواحد .
 رابعان : داعي اٟتاجة إٔب تفريق الغسل كثَتان.

 األدلة على عدـ كجوب ا١تواالة :
 الدليل على كجوب ا١توالة ُب الغسل ٓتبلؼ الوضوء فقد كجد كما بينو الشيخ أبو بكر سآب حفظو اهلل . : عدـ أكالن 
 : أف اهلل أكجب علينا التطهر فقط فمن فرؽ غسل أعضاءه يصدؽ عليو ذلك .  ثانيان 
 ة كالسبلـ ٍب غسل رجليو . : ك استدلوا ْتديث ميمونة حيث جعل بُت غسل أعضاءه كرجليو مهلو فقد تنحى عليو الصبل ثالثان 

 قد يكوف االستدالؿ بو فيو نظر .
ـى فػىٍليىتػىوىضَّأٍ  رابعان   فىًإنَّوي ًنٍصفي اٞتٍىنىابىًة " ركاه ابن أيب : قوؿ شىدَّاًد ٍبًن أىٍكسو موقوفان قىاؿى : ًإذىا أىٍجنىبى أىحىديكيٍم ًمنى اللٍَّيًل ٍبيَّ أىرىادى أىٍف يػىنىا

 أ لتخفيف أثر اٞتنابة .شيبة ك قاؿ ابن حجر رجالو ثقات. ا.ىػ ، كلذا أمر الشارع من أراد النـو كىو جنب أف يتوض
 : الخالصة 

 ال ٕتب فيهما.الجمهور ) الحنفية، كالشافعية، كالظاىرية( : 
 ٕتب فيهما، كتسقط لعذر.المالكية: 
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 ٕتب ُب الوضوء دكف الغسل.الحنابلة: 
ا١تناكَت " ، فهل يلزمها سئل الشيخ ابن عثيمُت رٛتو اهلل :إذا كجدت ا١ترأة بعد الغسل من اٞتنابة أك اٟتيض الطبلء ُب أظافرىا " 

 إعادة الغسل ؟
فأجاب : " على ا١تذىب ال يلزمها ؛ ألف ا١تواالة ليست شرطان ُب الغسل عندىم . كالذم نرل أهنا شرط . فكيف نعدىا شرطان 

 (.ُُِب الوضوء ، كال نعدىا ُب الغسل ؟! فتجب إعادة الغسل " انتهى .   "ٙترات التدكين" )ص 
 

 مينو على شمالو في الغيسل  باب من أفرغ بي -ُُ
تػىٍرتيوي ، فىصىبَّ عىلىى يىًدًه ،  عىًن اٍبًن عىبَّاسو عىٍن مىٍيميونىةى بًٍنًت اٍلحىاًرًث قىالىٍت ) كىضىٍعتي ًلرىسيوًؿ اللًَّو  - ِٔٔ غيٍسالن كىسى

ـٍ الى  -فػىغىسىلىهىا مىرَّةن أىٍك مىرَّتػىٍيًن  ثيمَّ أىفٍػرىغى بًيىًميًنًو عىلىى ًشمىاًلًو ، فػىغىسىلى فػىٍرجىوي ، ثيمَّ دىلىكى  -قىاؿى سيلىٍيمىافي الى أىٍدًرل أىذىكىرى الثَّالًثىةى أى
ٍيًو ، كىغىسىلى رىٍأسىوي ، ثيمَّ صىبَّ عىلىى جىسىًدًه ، ثيمَّ يىدىهي بًاألىٍرًض أىٍك بًاٍلحى   تػىنىحَّى اًئًط ، ثيمَّ تىمىٍضمىضى كىاٍستػىٍنشىقى ، كىغىسىلى كىٍجهىوي كىيىدى

 فػىغىسىلى قىدىمىٍيًو ، فػىنىاكىٍلتيوي ًخٍرقىةن ، فػىقىاؿى بًيىًدًه ىىكىذىا ، كىلىٍم ييرًٍدىىا ( .
 [ . ُّٕ :] ـ 

---------- 
 اٟتديث دليل على خدمة الزكجة لزكجها . -ُ

 كقد اختلف العلماء ُب ىذه ا١تسألة ، ىل يلـز الزكجة خدمة زكجها على أقواؿ :
 أنو ال يلزمها . القوؿ األكؿ :

 كإليو ذىب ٚتهور الفقهاء من الشافعية ، كاٟتنابلة ، كالظاىرية . 
 : أنو يلزمها ذلك . القوؿ الثاني

 ، كأبو بكر بن أيب شيبة . كإليو ذىب أبو ثور
 ١تثلو كىو مذىب ا١تالكية ، كاختيار ابن تيمية . : أنو ال يلزمها إال إذا كانت ا٠تدمة من ا١تعركؼ من مثلها القوؿ الثالث
 : أف ا٠تدمة تلـز ا١ترأة ديانة ال قضاء كىو مذىب اٟتنفية .القوؿ الرابع

 ل .اٟتديث دليل على جواز معاكنة ا١تتوضئ كا١تغتس -ِ
 أف غسل الفرج يكوف بالشماؿ . -ّ
 اٟتديث دليل على استتار ا١تغتسل حاؿ اغتسالو . -ْ

 باب ًإذىا جىامىعى ثيمَّ عىادى ، كىمىٍن دىارى عىلىى ًنسىائًًو ًفي غيٍسلو كىاًحدو   - ُِ
ًلعىاًئشىةى فػىقىالىٍت يػىٍرحىمي اللَّوي أىبىا عىٍبًد الرٍَّحمىًن ) كيٍنتي أيطىيّْبي  عىٍن ًإبٍػرىاًىيمى ٍبًن ميحىمًَّد ٍبًن اٍلميٍنتىًشًر عىٍن أىبًيًو قىاؿى ذىكىٍرتيوي  - ِٕٔ

 ، فػىيىطيوؼي عىلىى ًنسىائًًو ، ثيمَّ ييٍصًبحي ميٍحرًمان يػىٍنضىخي ًطيبان ( . رىسيوؿى اللًَّو 
 [ . ُُِٗ :] ـ 

يىديكري عىلىى ًنسىائًًو ًفي السَّاعىًة اٍلوىاًحدىًة ًمنى اللٍَّيًل كىالنػَّهىاًر ، كىىينَّ ًإٍحدىل  عن أىنىس ٍبني مىاًلكو قىاؿى ) كىافى النًَّبيُّ  - ِٖٔ
ان حىدَّثػىهيٍم ًعيده عىٍن قػىتىادىةى ًإفَّ أىنىسعىٍشرىةى . قىاؿى قػيٍلتي ألىنىسو أىكىكىافى ييًطيقيوي قىاؿى كينَّا نػىتىحىدَّثي أىنَّوي أيٍعًطىى قػيوَّةى ثىالىثًينى . كىقىاؿى سى 

 ًتٍسعي ًنٍسوىة ( .
---------- 
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أم : قوؿ ابن عمر ا١تذكور ُب الركاية األخرل ) ما أحب ) عىٍن ًإبٍػرىاًىيمى ٍبًن ميحىمًَّد ٍبًن اٍلميٍنتىًشًر عىٍن أىبًيًو قىاؿى ذىكىٍرتيوي ًلعىاًئشىةى ( 
 أف أصبح ٤ترمان أنضح طيبان ( .

كىي كنية ابن عمر ، كإ٪تا اسًتٛتت لو إشعاران بأنو قد سها فيما قالو ، إذ لو استحضر بىا عىٍبًد الرٍَّحمىًن ( ) فػىقىالىٍت يػىٍرحىمي اللَّوي أى 
 . ٓب يقل ذلك فعل النيب 

لىى . ) فػىيىطيوؼي عى  جاء ُب الركاية ) عند إحرامو ( أم : عند إرادتو اإلحراـ ال بعد تلبسو بو(  ) كيٍنتي أيطىيّْبي رىسيوؿى اللًَّو 
كىو كناية عن اٞتماع ، ك٭تتمل : أف يراد بو ٕتديد العهد ٌّٔن ، قاؿ اٟتافظ : كاالحتماؿ األكؿ يرجحو حديث أنس ، ًنسىائًًو ( 

 ٍب ذكر حديث أنس الثا٘ب .
ف يطوؼ على نسائو بغسل كا  ركاه مسلم بلفظ ) أف النيب يىديكري عىلىى ًنسىائًًو .. (  عن أىنىس ٍبني مىاًلكو قىاؿى ) كىافى النًَّبيُّ 

 كاحد ( .
 كمات عن تسع باالتفاؽ .) كىىينَّ ًإٍحدىل عىٍشرىةى ( 

 اٟتديث دليل على عدـ كجوب االغتساؿ بُت اٞتماعُت ، سواء كاف اٞتماع الثا٘ب لؤلكٔب أك لغَتىا . -ُ
 لكن لو اغتسل أفضل :

د ىذه كعند ىذه ، قاؿ : فقلت : يا رسوؿ اهلل ؟ أال طاؼ ذات ليلة على نسائو يغتسل عن ٟتديث أيب رافع ) أف النيب 
 ٕتعلو كاحدان ؟ قاؿ : ىذا أزكى كأطيب كأطهر ( ركاه أبو داكد .

كاف يطوؼ على نسائو بغسل   لكن ىذا اٟتديث أعلو بعضهم سندان كمتنان ، ك١تخالفتو حديث أنس الذم سبق )أف النيب 
 كاحد ( .

 أيب رافع : حديث أنس أصح من ىذا . ك٢تذا قاؿ أبو داكد عقب إخراج حديث
 ُب ذلك الوضوء ١تن أراد ا١تعاكدة : كإ٪تا ىدم النيب 

نػىهيمىا كيضيوءنا( .  ٟتديث أىيب سىًعيدو اى٠ٍتيٍدرًمّْ قاؿ: قىاؿى رىسيوؿي اىللًَّو   رىكىاهي ميٍسًلم ه )ًإذىا أىتىى أىحىديكيٍم أىٍىلىوي، ٍبيَّ أىرىادى أىٍف يػىعيودى فػىٍليىتػىوىضٍَّأ بػىيػٍ
كالصارؼ عن الوجوب  قولو ُب ركاية اٟتاكم ) فإنو أنشط للعٍود ( فهذا التعليل مشعر بأف القضية تتعلق بأمر ٮتص نشاط الرجل 

 ُب اٞتماع ، كليس معلق بأمر شرعي .
 أف االغتساؿ من اٞتنابة ليس على الفور . -ِ
؟ كجوابو من  يف طاؼ على اٞتميع ُب ليلة كاحدةالقسم ليلة لكل امرأة، فك: أقل : قد يقاؿ، قد قاؿ الفقهاء قاؿ النوكم -ّ

 كجهُت :
 أحد٫تا : أف ىذا كاف برضاىن ، كال خبلؼ ُب جوازه برضاىن كيف كاف .

ىل كاف كاجبان ُب الدكاـ ؟ فيو خبلؼ ألصحابنا ، قاؿ أبو سعيد االصطخرم : ٓب يكن  كالثا٘ب : أف القٍسم ُب حق النيب 
 كاجبان ، كإ٪تا كاف يقسم بالسوية كييقرع بينهن تكٌرمان كتربعان ، كقاؿ األكثركف : كاف كاجبان .

 عدـ كراىة كثرة اٞتماع عند الطاقة .-ْ
 ك .استحباب التزكج بأكثر من كاحدة عند القدرة على ذل-ٓ

 ىذه األمة كقد أخرج البخارم عن سعيد بن جبَت : قاؿ : قاؿ ابن عباس : ىل تزكجت ؟ قلت : ال ، قاؿ ) تزٌكج ، فإف خَت
 كُب ركاية الطربا٘ب ) تزكجوا ، فإف خَتنا كاف أكثرنا نساء ( . أكثرىا نساء ( .

، ككأنو  الذم يظهر أف مراد ابن عباس با٠تَت النيب قاؿ ابن حجر : قيل ا١تعٌت خَت أمة ٤تمد من كاف أكثر نساء من غَته ، ك 
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 غَته . أشار إٔب أف ترؾ التزكيج مرجوح ، إذ لو كاف راجحان ما آثر النيب 
 خدمة الزكجة لزكجها . -ٔ
 من القوة على اٞتماع . بياف ما أعطي النيب  -ٕ
 رد الصحابة بعضهم على بعض إذا خالف االجتهاد النص .-ٕ
 ىػ [ .ُّّْ/  ّ/  ُٕ] ا٠تميس : طيب للمحـر عند إرادة اإلحراـ .                 استحباب ال -ٖ

 باب غسل المذم كالوضوء منو -ُّ
تػىوىضٍَّأ كىاٍغًسٍل » ًلمىكىاًف ابٍػنىًتًو فىسىأىؿى فػىقىاؿى  عىٍن عىًلى  قىاؿى ) كيٍنتي رىجيالن مىذَّاءن فىأىمىٍرتي رىجيالن أىٍف يىٍسأىؿى النًَّبيَّ   - ِٗٔ

 ذىكىرىؾى ( .
 [ . َّّ :] ـ 

--------- 
أم : كثَت ا١تذم ، كىو ماء أبيض رقيق لزج ٮترج عند ا١تبلعبة أك تذكر اٞتماع أك إرادتو ، كقد ال ٭تس ) كيٍنتي رىجيالن مىذَّاءن (  

 . ٓتركجو
 الركاية األخرل ) فأمرت ا١تقداد ( . ُب) فىأىمىٍرتي رىجيالن ( 
 كُب مسلم ) من أجل فاطمة ( .) ًلمىكىاًف ابٍػنىًتًو ( 

 اٟتديث تقدـ شرحو ، كىو يدؿ على كجوب الوضوء من ا١تذم ، كىو إٚتاع . -ُ
 كاٟتديث دليل على ٧تاسة ا١تذم . -ِ
 اختلف العلماء ُب كيفية تطهَت ا١تذم إذا أصاب الثوب على قولُت : -ّ

 أنو ال ٬تزئ نضحو بل البد ُب تطهَته من غسلو با١تاء . القوؿ األكؿ :
 كىذا مذىب اٞتمهور .

 ٟتديث الباب ُب قولو ) ... كاغسل ذكرؾ ( كاألصل ُب األمر الوجوب ، فيجب غسل ا١تذم .
 : أنو يطهر بالنضح كال ٬تب غسلو . القوؿ الثاني

 كىذا مذىب الظاىرية كاختاره ابن تيمية .
ٍذًم ًشدَّةن ، كىكيٍنتي أيٍكًثري ًمنى ااًلٍغًتسىاًؿ ، فىسىأىٍلتي -أ

ى
عىٍن ذىًلكى ،  رىسيوؿى اهلًل  ٟتديث سىٍهًل ٍبًن حينػىٍيفو ، قىاؿى ) كيٍنتي أىٍلقىى ًمنى ا١ت

: يىا رىسيوؿى اهلًل، فىكىٍيفى ٔتىا يي  : يىٍكًفيكى بًأىٍف تىٍأخيػذى كىفِّا ًمٍن مىاءو، فػىقىاؿى : ًإ٪تَّىا ٬تيٍزًيكى ًمٍن ذىًلكى اٍلويضيوءي ، قػيٍلتي ًصيبي ثػىٍويب ًمٍنوي ؟ قىاؿى
 فػىتػىٍنضىحى ًّٔىا ًمٍن ثػىٍوًبكى ، حىٍيثي تػىرىل أىنَّوي أىصىابىوي ( ركاه أبو داكد .

 كألف ىذه ٧تاسة يشق االحًتاز منها لكثرة ما يصيب ثياب الشاب العزب .-ب
 الصحيح .كىذا القوؿ ىو 

 االستنابة بالفتول .جواز -ْ
 استعماؿ األدب ُب ترؾ ا١تواجهة ٔتا يستحِت منو عرفان .-ٓ

 باب من تطيب ثم اغتسل ، كبقي أثر الطيب -ُْ
أيًحبُّ أىٍف أيٍصًبحى رى مىا عىٍن ًإبٍػرىاًىيمى ٍبًن ميحىمًَّد ٍبًن اٍلميٍنتىًشًر عىٍن أىبًيًو قىاؿى ) سىأىٍلتي عىاًئشىةى فىذىكىٍرتي لىهىا قػىٍوؿى اٍبًن عيمى  - َِٕ

 . ثيمَّ طىاؼى ًفي ًنسىائًًو ثيمَّ أىٍصبىحى ميٍحرًمان ( ميٍحرًمان أىٍنضىخي ًطيبان . فػىقىالىٍت عىاًئشىةي أىنىا طىيٍَّبتي رىسيوؿى اللًَّو 
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 [ . ُُِٗ :] ـ 
 كىٍىوى ميٍحًرـه ( . ًؽ النًَّبيّْ عىٍن عىاًئشىةى قىالىٍت ) كىأىنّْي أىٍنظيري ًإلىى كىبًيًص الطّْيًب ًفي مىٍفرً  - ُِٕ
 [ . َُُٗ :] ـ 

---------- 
 أرادت بذلك قوة ٖتققها لذلك ، ْتيث إهنا لشدة استحضارىا لو كأهنا ناظرة إليو . قالو ُب الفتح .) كىأىنّْي أىٍنظيري ( 

 ( بفتح الواك ىو الربيق . ) ًإلىى كىبًيًص الطّْيبً 
 ( بفتح ا١تيم ككسر الراء كسط الرأس . ) مىٍفًرؽً 

اٟتديث دليل على استحباب الطيب عند اإلحراـ حىت بعد االغتساؿ ، كأنو ال بأس باستدامتو بعد اإلحراـ ، كإ٪تا ٭تـر  -ُ
 ابتداؤه ُب اإلحراـ .

 أف الطيب ال ٯتنع كصوؿ ا١تاء .-ِ
 بياف مشركعية خدمة ا١ترأة لزكجها . -ّ
كنت أطيب .... ( على أف ) كاف ( ال تقتضي التكرار ، ألهنا ٓب يقع منها ذلك إال مرة كاحدة ، كقد استيدؿ بقو٢تا )  -ْ

 صرحت ُب ركاية عركة عنها بأف ذلك كاف ُب حجة الوداع .
 باب تىٍخًليًل الشَّعىًر حىتَّى ًإذىا ظىنَّ أىنَّوي قىٍد أىٍركىل بىشىرىتىوي أىفىاضى عىلىٍيًو    - ُٓ

ٍيًو ، كىتػىوىضَّأى كيضيوءىهي ًللصَّالىًة ثيمَّ اٍغتىسىلى ، ثيمَّ  اًئشىةى قىالىٍت كىافى رىسيوؿي اللًَّو عىٍن عى  - ِِٕ ًإذىا اٍغتىسىلى ًمنى اٍلجىنىابىًة غىسىلى يىدى
 ثىالىثى مىرَّاتو ، ثيمَّ غىسىلى سىائًرى جىسىًدًه ( . ييخىلّْلي بًيىًدًه شىعىرىهي ، حىتَّى ًإذىا ظىنَّ أىٍف قىٍد أىٍركىل بىشىرىتىوي ، أىفىاضى عىلىٍيًو اٍلمىاءى 

 ] ـ /
 ًمٍن ًإنىاءو كىاًحدو نػىٍغًرؼي ًمٍنوي جىًميعان ( . كىقىالىٍت ) كيٍنتي أىٍغتىًسلي أىنىا كىرىسيوؿي اللًَّو  - ِّٕ
 [ . ُِِٕٗٗ :] ـ 

----------- 
 ( أم : أراد أف يغتسل . ) ًإذىا اٍغتىسىلى 

( ٭تتمل أف يكوف على بابو كيكتفي فيو بالغلبة ، ك٭تتمل أف يكوف ٔتعٌت علم ، كا١تراد  ظىنَّ أىٍف قىٍد أىٍركىل بىشىرىتىوي  ) حىتَّى ًإذىا
 بالبشرة ىنا ما ٖتت الشعر .

 ( أم : على شعره . ) أىفىاضى عىلىٍيوً 
 أم : بقية جسده .) ثيمَّ غىسىلى سىائًرى جىسىًدًه ( 

 ( ، كىو يدؿ على استحباب ٗتليل الشعر ُب غسل اٞتنابة . ِْٖاٟتديث تقدـ شرحو )  -ُ
 أف يدخل األصابع فيما بُت أجزاء الشعر . كصفة التخليل :
 : قاؿ ابن ا١تلقن : للتخليل ثبلث فوائد : كفائدة التخليل

 تسهيل إيصاؿ ا١تاء إٔب الشعر كالبشرة . األكلى :
 مباشرة الشعر باليد ليحصل تعميمو . ثانيان :

 تأنيس البشرة ، خشية أف ييصيب بصبو دفعة آفة ُب رأسو . ثالثها :
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 ل  باب مىٍن تػىوىضَّأى ًفي اٍلجىنىابىًة ثيمَّ غىسىلى سىائًرى جىسىًدًه ، كىلىٍم ييًعٍد ، غىٍسلى مىوىاًضًع اٍلويضيوًء مىرَّةن أيٍخرى  - ُٔ
كىضيوءان ًلجىنىابىةو فىأىٍكفىأى بًيىًميًنًو عىلىى ًشمىاًلًو مىرَّتػىٍيًن، أىٍك ثىالىثان،  رىسيوؿي اللًَّو  عىًن اٍبًن عىبَّاسو عىٍن مىٍيميونىةى قىالىٍت ) كىضىعى  - ِْٕ

كىًذرىاعىٍيًو، ثيمَّ  مىرَّتػىٍيًن أىٍك ثىالىثان، ثيمَّ مىٍضمىضى كىاٍستػىٍنشىقى، كىغىسىلى كىٍجهىوي  -أىًك اٍلحىاًئًط  -ثيمَّ غىسىلى فػىٍرجىوي، ثيمَّ ضىرىبى يىدىهي بًاألىٍرًض 
فيضي بًيىًدًه (.أىفىاضى عىلىى رىٍأًسًو اٍلمىاءى، ثيمَّ غىسىلى جىسىدىهي ،ثيمَّ تػىنىحَّى فػىغىسىلى رًٍجلىٍيًو. قىالىٍت فىأىتػىٍيتيوي ًبًخٍرقىةو،   فػىلىٍم ييرًٍدىىا، فىجىعىلى يػىنػٍ

 [ . ُّٕ :] ـ 
--------- 

 بعد ما تقدـ ذكره كما جاء ُب ركاية أخرل ) ٍب غسل سائر جسده ( . ( أم : ما بقي) ثيمَّ غىسىلى جىسىدىهي 
 ( ، كىو دليل على استحباب الوضػوء قبل الغسل ، كقد تقدمت مباحثو . ِْٗاٟتديث تقدـ شرحو )  --ُ

 قاؿ بعض العلماء : كإ٪تا قدـ غسل أعضاء الوضوء تشريفان ٢تا ، كلتحصل لو صورة الطهارتُت الصغرل كالكربل .
 كجوب االغتساؿ من اٞتنابة .-ِ
 ىذه الصفة الواردة ُب اٟتديث ىي صفة الغسل ا١تسنوف . -ّ
 خدمة الزكجة لزكجها . -ْ
 جواز نفض ا١تاء باليد ، كاٟتديث الوارد ُب النهي ال يصح كقد تقدـ . -ٓ

 يىمَّمي  باب ًإذىا ذىكىرى ًفي اٍلمىٍسًجًد أىنَّوي جينيبه يىٍخريجي كىمىا ىيوى كىالى يػىتػى  - ُٕ
نىا رىسيوؿي اللًَّو  - ِٕٓ ـى ًفي ميصىالَّهي  عىٍن أىًبى ىيرىيٍػرىةى قىاؿى ) أيًقيمىًت الصَّالىةي ، كىعيدّْلىًت الصُّفيوؼي ًقيىامان ، فىخىرىجى ًإلىيػٍ فػىلىمَّا قىا

نىا مىعىوي ( .ثيمَّ رىجىعى فىاٍغتىسىلى ، ثي « . مىكىانىكيٍم » ذىكىرى أىنَّوي جينيبه فػىقىاؿى لىنىا :  بػَّرى فىصىلَّيػٍ نىا كىرىٍأسيوي يػىٍقطيري ، فىكى  مَّ خىرىجى ًإلىيػٍ
 [ . َٓٔ :] ـ 

--------- 
 ( ا١تراد من اإلقامة ذكر األلفاظ ا١تخصوصة ا١تشهورة ا١تشعرة بالشركع ُب الصبلة . أيًقيمىًت الصَّالىةي ) 

 ( أم : سيٌويت . ) كىعيدّْلىًت الصُّفيوؼي ًقيىامان 
ـى ًفي ميصىالَّهي )   ( أم : موضع صبلتو ، كُب ركاية أخرل ) كانتظرنا تكبَته ( كُب ركاية ١تسلم ) قبل أف يكرب ( . فلما قىا

 ( أم : تذكر ، ال أنو قاؿ ذلك لفظان ، كعلم الراكم بذلك من قرائن اٟتاؿ أك بإعبلمو لو بعد ذلك . ) ذىكىرى أىنَّوي جينيبه 
 ( أم : الزموا مكانكم ، كُب الركاية األخرل ) فانصرؼ كقاؿ لنا مكانكم ، فلم نزؿ قيامان ننتظره ( . مىكىانىكيمٍ فػىقىاؿى لىنىا :  ) 
 اٟتديث دليل على أف الرجل إذا تذكر بعد القياـ للصبلة أنو على غَت طهارة فإنو يينتظر حىت يتطهر كيرجع . -ُ
ة ، كىىىذىا ٤تىٍميوؿ عىلىى قػيٍرب الزَّمىاف ، فىًإٍف قاؿ النوكم : كىظىاًىر ىىًذًه اأٍلىحىاًديث أى -ِ نَّوي لىمَّا ًاٍغتىسىلى كىخىرىجى ٓبٍى ٬تيىدّْديكا ًإقىامىة الصَّبلى

ا اٟتٍىًديث قػىٍولو :  ػذى قىامىػة ، كىيىديٌؿ عىلىى قػيٍرب الزَّمىاف ُب ىى نىا كىرىٍأسو ) مىكىانكيم ( ، كىقػىٍولو :   طىاؿى فىبلى بيٌد ًمٍن ًإعىادىة اإٍلً ) خىرىجى ًإلىيػٍ
 يػىٍنًطف ( .

ة ، كىًمٍثلو : قػىٍولو-ّ بػَّرى كىدىخىلى ُب الصَّبلى ُب رًكىايىة اٍلبيخىارًٌم : ) كىانٍػتىظىٍرنىا  قاؿ النوكم : قػىٍولو ) قػىٍبل أىٍف ييكىربّْ ( صىرًيح ُب أىنَّوي ٓبٍى يىكيٍن كى
ًذًه الرّْكىايىة عىلىى أىفَّ اٍلميرىاد ًبقىٍولًًو : ) دىخىلى ُب الصَّبلى تىٍكًبَته ( ، كىُب رًكىايىة أىيب دىاكيدى  ة ( فػىتيٍحمىل ىى ة ( أىنَّوي : ) أىنَّوي كىافى دىخىلى ُب الصَّبلى

ًة ، كىتػىهىيَّأى ًلئٍلًٍحرىاـً ًّٔىا ، كى٭تىٍتىًمل أىنػَّهيمىا قىًضيَّتىاًف ، كىىيوى اأٍلىظٍ  ـى ًُب مىقىامو لًلصَّبلى  هىرقىا
مو عىلىٍيًهٍم أىٍٚتىًعُت .-ْ  كىًفيًو جىوىاز النٍّْسيىاف ُب اٍلًعبىادىات عىلىى اأٍلىنًٍبيىاء صىلىوىات اللَّو كىسىبلى
 جواز الفصل بُت اإلقامة كالصبلة .-ٓ
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 بياف أنو ال ٬تب على من احتلم ُب ا١تسجد فأراد ا٠تركج منو أف يتيم ، خبلفان ١تن قاؿ ذلك .-ٔ
 اٞتنب الغسل عن كقت اٟتدث . جواز تأخَت-ٕ
 جواز الكبلـ بُت اإلقامة كالصبلة . -ٖ
 حيث انتظركه قيامان . عناية الصحابة بامتثاؿ أمره -ٗ

 باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة   -ُٖ
تػىٍرتي  عىًن اٍبًن عىبَّاسو قىاؿى قىالىٍت مىٍيميونىةي ) كىضىٍعتي ًللنًَّبيّْ   - ِٕٔ ٍيًو فػىغىسىلىهيمىا ، ثيمَّ غيٍسالن ، فىسى وي بًثػىٍوبو ، كىصىبَّ عىلىى يىدى

كىاٍستػىٍنشىقى ، كىغىسىلى  صىبَّ بًيىًميًنًو عىلىى ًشمىاًلًو ، فػىغىسىلى فػىٍرجىوي ، فىضىرىبى بًيىًدًه األىٍرضى فىمىسىحىهىا ، ثيمَّ غىسىلىهىا فىمىٍضمىضى ،
ًسًو ، كىأىفىاضى عىلىى جىسىًدًه ، ثيمَّ تػىنىحَّى فػىغىسىلى قىدىمىٍيًو ، فػىنىاكىٍلتيوي ثػىٍوبان فػىلىٍم يىٍأخيٍذهي ، فىاٍنطىلىقى كىٍجهىوي كىًذرىاعىٍيًو ، ثيمَّ صىبَّ عىلىى رىأٍ 

ٍيًو ( . فيضي يىدى  كىٍىوى يػىنػٍ
 [ . ِْٗ : ] ـ 

---------- 
 ( ، كفيو دليل على جواز نفض اليدين . ِْٖاٟتديث تقدـ شرحو )  -ُ

 ال تنفضوا أيديكم ُب الوضوء فإهنا مراكح الشيطاف ( فهو ضعيف ، كقد تقدمت ا١تسألة .كأما حديث  ) 
 قاؿ ابن دقيق العيد : كىذا اٟتديث دليل على جواز نفض ا١تاء عن األعضاء ُب الغسل ، كالوضوء مثلو .

ا يػىٍعًٍت يػىنػٍفيضوي( ًفيًو دى  الى بىٍأس ًبًو،  -بػىٍعد اٍلويضيوء كىاٍلغيٍسل  -لًيل عىلىى أىفَّ نػىٍفضى اٍليىد كقاؿ النوكم : قو٢تا )كىجىعىلى يػىقيوؿ بًاٍلمىاًء ىىكىذى
نَّوي ه . كىالثَّا٘ب : أىنَّوي مىٍكريكه . كىالثَّاًلث : أى كىقىٍد ًاٍختػىلىفى أىٍصحىابنىا ًفيًو عىلىى أىٍكجيوو أىٍشهىرىىا : أىفَّ اٍلميٍستىحىٌب تػىرٍكيوي ، كىالى يػيقىاؿ : أىنَّوي مىٍكريك 

بى  ا اٟتٍىًديث الصًَّحيح ُب اإٍلً احىة ، كىٓبٍى يػىٍثبيت ُب النػٍَّهي شىٍيء ميبىاح ، يىٍستىًوم ًفٍعلو كىتػىرٍكو ، كىىىذىا ىيوى اأٍلىٍظهىر اٍلميٍختىار ، فػىقىٍد جىاءى ىىذى
 أىٍصبلن .

 باب من بدأ بشق رأسو األيمن في الغيسل -ُٗ
يٍػهىا ثىالىثان فػىٍوؽى رىٍأًسهىا ، ثيمَّ تىٍأخيذي بًيىًدىىا عىلىى شً عىٍن عىاًئشىةى قىالىٍت ) كي  - ِٕٕ انىا جىنىابىةه ، أىخىذىٍت بًيىدى قّْهىا نَّا ًإذىا أىصىابىٍت ًإٍحدى

 األىٍيمىًن ، كىبًيىًدىىا األيٍخرىل عىلىى ًشقّْهىا األىٍيسىًر ( .
---------- 

  ُّاٟتديث تقدـ شرحو ُب مثل حديث ) كىافى النَّيب  ًإذىا اٍغتىسىلى ًمنى اٞتٍىنىابىًة دىعىا ًبشىٍيءو ٨تىٍوى اٟتًٍبلىًب ، فىأىخىذى ًبكىفًّْو ، فػىبىدىأى
 ًبًشقّْ رىٍأًسًو األىٯٍتىًن ٍبيَّ األىٍيسىًر ، فػىقىاؿى ًًّٔمىا عىلىى رىٍأًسًو ( .

 اليمُت ُب غسل الرأس .اٟتديث دليل على فضل  -ِ
 ىػ [ .ُّّْ/  ّ/  ُٖ] اٞتمعة : فضل عائشة ُب نشرىا العلم .                      -ّ
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تػُّري أىٍفضىلي  - َِ تػَّرى فىالتَّسى ًة ، كىمىٍن تىسى  باب مىًن اٍغتىسىلى عيٍريىانان كىٍحدىهي ًفي اٍلخىٍلوى
ًه عىنً   )  اللَّوي أىحىقُّ أىٍف ييٍستىٍحيىا ًمٍنوي ًمنى النَّاًس ( النًَّبي  كىقىاؿى بػىٍهزه عىٍن أىبًيًو عىٍن جىدّْ

قىاؿى ) كىانىٍت بػىنيو ًإٍسرىائًيلى يػىٍغتىًسليوفى عيرىاةن ، يػىٍنظيري بػىٍعضيهيٍم ًإلىى بػىٍعضو ، كىكىافى ميوسىى  عىٍن أىًبى ىيرىيٍػرىةى عىًن النًَّبيّْ  - ِٖٕ
وي عىلىى حىجىرو ، وا كىاللًَّو مىا يىٍمنىعي ميوسىى أىٍف يػىٍغتىًسلى مىعىنىا ًإالَّ أىنَّوي آدىري ، فىذىىىبى مىرَّةن يػىٍغتىًسلي ، فػىوىضىعى ثػىٍوبى يػىٍغتىًسلي كىٍحدىهي ، فػىقىالي 

ٍسرىائًيلى ًإلىى ميوسىى ، فػىقىاليوا كىاللًَّو مىا فػىفىرَّ اٍلحىجىري بًثػىٍوًبًو ، فىخىرىجى ميوسىى ًفي ًإٍثرًًه يػىقيوؿي ثػىٍوًبي يىا حىجىري . حىتَّى نىظىرىٍت بػىنيو إً 
عىةه ضىٍربان « . ًبميوسىى ًمٍن بىٍأسو . كىأىخىذى ثػىٍوبىوي ، فىطىًفقى بًاٍلحىجىًر ضىٍربان  بػٍ فػىقىاؿى أىبيو ىيرىيٍػرىةى كىاللًَّو ًإنَّوي لىنىدىبه بًاٍلحىجىًر ًستَّةه أىٍك سى

 بًاٍلحىجىًر ( . 
 [ . ّّٗ :] ـ 

---------- 
ىذا حديث ركاه أبو داكد ُب سننو عىٍن : اللَّوي أىحىقُّ أىٍف ييٍستىٍحيىا ًمٍنوي ًمنى النَّاًس (  ) كىقىاؿى بػىٍهزه عىٍن أىبًيًو عىٍن جىدًّْه عىًن النًَّبي  

ًه ، قىاؿى : قػيٍلتي يىا رىسيوؿى اهلًل : عىٍورىاتػي  نىا مىا نىٍأٌب ًمنػٍهىا كىمىا نىذىري ؟ قىاؿى ) اٍحفىٍظ عىٍورىتىكى ًإالَّ ًمٍن بػىٍهًز ٍبًن حىًكيمو ، عىٍن أىبًيًو ، عىٍن جىدّْ
ًينيكى قىاؿى : قػيٍلتي : يىا رىسيوؿى اهلًل ، ًإذىا كىافى اٍلقىٍوـي بػىٍعضيهيٍم ُب بػىٍعضو ؟ قىا ؿى : ًإًف اٍستىطىٍعتى أىٍف الى يػىرىيػىنػَّهىا زىٍكجىًتكى أىٍك مىا مىلىكىٍت ٯتى

 ًمٍنوي ًمنى النَّاس ( . بلى يػىرىيػىنػَّهىا قىاؿى : قػيٍلتي : يىا رىسيوؿى اهلًل ًإذىا كىافى أىحىدينىا خىالًينا ؟ قىاؿى : اللَّوي أىحىقُّ أىٍف ييٍستىٍحيىاأىحىده فى 
ل كحده أخذان ظاىر ىذا أف ذلك كاف جائزان ُب شرعهم ، كإال ١تا أقرىم موسى على ذلك ، ككاف ىو يغتس) يػىٍغتىًسليوفى عيرىاةن ( 

 باألفضل .
كُب ركاية ) ينظر بعضهم إٔب سوأة بعض ( : السٍوءة ىي العورة ، ٝتيت سوءىةن ، ألف انكشافها ) يػىٍنظيري بػىٍعضيهيٍم ًإلىى بػىٍعضو ( 

 للناس يسوء صاحبها .
ًييِّا ًستَّْتان ، الى يػيرىل  أم : منفردان ، كُب ركاية للمصنف ُب كتاب األنبياء )) كىكىافى ميوسىى يػىٍغتىًسلي كىٍحدىهي (  ًإفَّ ميوسىى كىافى رىجيبلن حى

ا ال تػُّرى ًإالَّ ًمٍن عىٍيبو ًّتًٍلًدًه ، ًإمَّا بػىرىصه ًمٍن ًجٍلًدًه شىٍيءه ، اٍسًتٍحيىاءن ًمٍنوي ، فىآذىاهي مىٍن آذىاهي ًمٍن بىًٍت ًإٍسرىائًيلى ، فػىقىاليوا مىا يىٍستىًتي ىىذى تَّسى
 ... ( . ةه كىًإمَّا آفىةه كىًإمَّا أيٍدرى 

 أم : كبَت ا٠تصيتُت .) آدىري (   
فػىوىضىعى  كُب ركاية للمصنف ُب كتاب األنبياء ) كىًإفَّ اللَّوى أىرىادى أىٍف يػيبػىرّْئىوي ٦تَّا قىاليوا لًميوسىى فىخىبلى يػىٍومان كىٍحدىهي ) فػىفىرَّ اٍلحىجىري بًثػىٍوبًًو ( 

ا بًثىػٍوًبًو ( . ثًيىابىوي عىلىى اٟتٍىجىًر ٍبيَّ   اٍغتىسىلى ، فػىلىمَّا فػىرىغى أىقٍػبىلى ًإٔبى ثًيىابًًو لًيىٍأخيػذىىىا ، كىًإفَّ اٟتٍىجىرى عىدى
 أم : بعدىه .) فىخىرىجى ميوسىى ًفي ًإٍثرًًه ( 

رىل من يعقل ، لكونو فٌر بثوبو ، ( أم : أعطٍت ، أك ريٌد ثويب ، كإ٪تا خاطب موسى اٟتجىرى ، ألنو أجراه ٣تي ) يػىقيوؿي ثػىٍوًبي يىا حىجىري 
 . فانتقل عنده من حكم اٞتماد إٔب حكم اٟتيواف

 قاؿ ُب الفتح : ىذا من ٘تاـ مقوؿ ٫تٌاـ بن منٌبو كليس ٔتعٌلق .) فػىقىاؿى أىبيو ىيرىيٍػرىةى ( 
 أم : أثر .) كىاللًَّو ًإنَّوي لىنىدىبه بًاٍلحىجىًر ( 

 أم : ستة آثار .) ًستَّةه ( 
 اٟتديث دليل على جواز التعرم ُب ا٠تلوة للغسل .-ُ

قص القصتُت كٓب يتعقب شيئان منهما ، فدؿ على موافقتهما لشرعنا ، كإال فلو كاف فيهما  كجو الداللة من اٟتديث : أف النيب 
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 شيء غَت موافق لبينو .
الًينا ؟ قىاؿى : اللَّوي كعلى ىذا : فحديث الباب يدؿ على اٞتواز ، كحديث ّٔز بن حكيم  ) قػيٍلتي :  يىا رىسيوؿى اهلًل ًإذىا كىافى أىحىدينىا خى

 أىحىقُّ أىٍف ييٍستىٍحيىا ًمٍنوي ًمنى النَّاس ( يدؿ على األفضل .
 قاؿ النوكم : فيو التكشف ُب ا٠تلوة ، كأما ْتضرة الناس فيحـر كشف العورة .

 أفضل من التكشف .كقاؿ : كالتسًت ٔتئزر ك٨توه ُب حاؿ االغتساؿ ُب ا٠تلوة 
 كقد رجح اٞتمع البخارم حيث قاؿ ُب ىذا الباب : باب من اغتسل عريانان كحده ُب ا٠تلوة ، كمن تسًت فالتسًت أفضل .

 كأما كشف العورة ُب ا٠تلوة من غَت حاجة ، فقد اختلف العلماء ُب ىذه ا١تسألة على أقواؿ :
 : التحرٙب . القوؿ األكؿ

 سًتىا ُب ا٠تلوة من ٘تاـ اٟتياء من اهلل تعأب . ٟتديث ّٔز بن حكيم ، ألف
 : أنو سًت العورة ُب ا٠تلوة عند عدـ اٟتاجة مستحب . القوؿ الثاني

 ٟتديث ّٔز بن حكيم ، حيث ٛتلوه على الندب كاالستحباب للتسًت ُب ا٠تلوة ، حياء من اهلل .
 ٟتاجة أك لغَت حاجة . : أف سًت العورة ُب ا٠تلوة لغَت حاجة ٬توز مطلقان  القوؿ الثالث

 قالوا : إف ا١تنع من كشف العورة إ٪تا ىو من أجل النظر ، كليس ُب ا٠تلوة من ينظر ، فلم ٬تب السًت .
 اٟتديث دليل على ما ابتلي بو األنبياء كالصاٟتوف من أذل السفهاء كاٞتهاؿ كصربىم عليهم . -ِ
 باٟتجر كتأثَت ضربو فيو . إٔب مؤل من بٍت إسرائيل، كنداؤه  أف فيو داللة على معجزة موسى، كىي مشي اٟتجر بثوبو -ّ
 أف فيو داللة على أف اهلل كٌمل أنبياءه خىٍلقان كخليقان ، كنٌزىهم عن ا١تعايب كالنقائص . -ْ

اهلل تعأب  قاؿ النوكم : كال التفات إٔب ما قالو من ال ٖتقيق لو من أىل التاريخ ُب إضافة بعض العاىات إٔب بعضهم ، بل نٌزىهم
 من كل عيب ، كمن كل شيء يبغض العيوف ، أك ينفر القلوب .

 أف إيذاء موسى ُب اآلية كاف ٔتا جرل ُب ىذه القصة . -ٓ
كقد ركل أٛتد بن منيع ُب مسنده كابن أيب حاًب بسند قوم كما قاؿ اٟتافظ ُب الفتح ، عن ابن عباس عن علي قاؿ : صعد 

ف ، فقاؿ بنو إسرائيل ١توسى : أنت قتلتو ، كاف ألُت لنا منك ، كأشد حبان ، فآذكه بذلك ، موسى كىاركف اٞتبل ، فمات ىارك 
 فأمر اهلل ا١تبلئكة فحملتو ، فمرت بو على ٣تالس بٍت إسرائيل فعلموا ٔتوتو .

ف يؤذل بو ، فربأه اهلل قاؿ الطربم : كأكٔب األقواؿ ُب ذلك بالصواب أف يقاؿ: إف بٍت إسرائيل آذكا نيب اهلل ببعض ما كاف يكره أ
٦تا آذكه بو ، كجائز أف يكوف ذلك كاف قيلهم : إنو أبرص ، كجائز أف يكوف كاف ادعاءىم عليو قتل أخيو ىاركف ، كجائز أف 
يكوف كل ذلك ، ألنو قد ذكر كل ذلك أهنم قد آذكه بو ، كال قوؿ ُب ذلك أكٔب باٟتق ٦تا قاؿ اهلل إهنم آذكا موسى، فربأه اهلل ٦تا 

 قالوا .
لكن ال مانع أف يكوف  –أم ا١تركم عن علي  –كعلق اٟتافظ ابن حجر ُب الفتح ) قلت : كما ُب الصحيح أصح من ىذا 

 للشيء سبباف فأكثر ، كما تقدـ تقريره غَت مرة ( .
 أف شرع من قبلنا شرع لنا ما ٓب يرد شرعنا ٓتبلفو . -ٔ

نىا أىيُّوبي يػىٍغتىًسلي عيٍريىانان فىخىرَّ عىلىٍيًو جىرىاده ًمٍن ذىىىبو ، فىجىعىلى أىيُّوبي يىٍحتىًثي   كىعىٍن أىًبى ىيرىيٍػرىةى عىًن النًَّبيّْ  - ِٕٗ قىاؿى ) بػىيػٍ
 بػىرىكىًتكى ( .  ًغنىى ًبي عىنٍ  ًفي ثػىٍوًبًو ، فػىنىادىاهي رىبُّوي يىا أىيُّوبي ، أىلىٍم أىكيٍن أىٍغنػىٍيتيكى عىمَّا تػىرىل قىاؿى بػىلىى كىًعزًَّتكى كىلىًكٍن الى 

--------- 
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نىا أىيُّوبي (   النيب عليو الصبلة كالسبلـ .) بػىيػٍ
 ( أم : سقط عليو ، كعند أٛتد ) ١تا عاَب اهلل أيوب أمطر عليو جرادان من ذىب ( .) فىخىرَّ عىلىٍيًو 

 كالكثرة، كليس ا١تراد جراد حقيقة .أم على شكل جراد ، أم قطعة ذىب تشبو اٞتراد من حيث الشكل ) جىرىاده ًمٍن ذىىىبو ( 
 ( أم : شرع أيوب . ) فىجىعىلى أىيُّوبي 

 أم : يأخذ بيده .) يىٍحتىًثي ًفي ثػىٍوبًًو ( 
 أم : ببل كاسطة ، ك٭تتمل أف يكوف بواسطة لكن األكؿ ىو األليق بظاىر اللفظ .) فػىنىادىاهي رىبُّوي ( 

 أم : عن ىذا الذم تراه من اٞتراد .) أىلىٍم أىكيٍن أىٍغنػىٍيتيكى عىمَّا تػىرىل ( 
 أيوب .) قىاؿى ( 

 أم : بلى أغنيتٍت .) بػىلىى كىًعزًَّتكى ( 
 يعٍت أف ىذا من ٚتلة بركاتك ، كال أستغٍت عن بركاتك ، كالربكة كثرة ا٠تَت .) كىلىًكٍن الى ًغنىى ًبي عىٍن بػىرىكىًتكى ( 

 ا١تغتسل لوحده . اٟتديث دليل على جواز االغتساؿ عريانان إذا كاف -ُ
 كجو الداللة : أف اهلل عاتب أيوب على ٚتع اٞتراد ، كٓب يعاتبو على االغتساؿ عريانان فدؿ على جوازه ، قالو ُب الفتح .

 جواز اٟترص على االستكثار من اٟتبلؿ ُب حق من كثق من نفسو أف يشكر عليو .-ِ
 تسمية ا١تاؿ الذم يكوف من ىذه اٞتهة بركة .-ّ
 لى التماس ما يزداد اإلنساف بو بركة كفضبلن .اٟتث ع -ْ
 إثبات صفة الكبلـ هلل تعأب .-ٓ
 سعة رٛتة اهلل تبارؾ كتعأب .-ٔ

 فضل الغٍت الشاكر . -ٔ
 

 باب التَّسىتًُّر ًفي اٍلغيٍسًل ًعٍندى النَّاسً  - ُِ
ـى اٍلفىٍتًح ، فػىوىجىٍدتيوي يػىٍغتىًسلي كىفىاًطمىةي تىٍستػيريهي فػىقىاؿى   عن أيـٌ ىىاًنئو بًٍنت أىًبى طىاًلبو قالت ) ذىىىٍبتي ًإلىى رىسيوًؿ اللَّوً  - َِٖ عىا

 فػىقيٍلتي أىنىا أيُـّ ىىاًنئ ( .« . مىٍن ىىًذًه » 
 [ . ّّٔ:] ـ 

--------- 
 . ا٢تامشية ، اٝتها فاختة ، كقيل : ىند) عن أيـٌ ىىاًنئو بًٍنت أىًبى طىاًلبو ( 

ـى اٍلفىٍتًح (  ) قالت ذىىىٍبتي ًإلىى رىسيوًؿ اللًَّو  ا١تراد فتػح مكة ، ككاف ُب رمضاف من السنة الثامنة للهجرة ، كسبب ذىأّا إليو عىا
  لىهيمىا ، فى  ما ذكرتو ىي ، قالت : أىتىا٘ب يػىٍوـى اٍلفىٍتًح ٛتىٍوىاًف ٕب ، فىأىجىٍرتػيهيمىا ، فىجىاءى كىىيوى ًُب قػيبًَّتًو  أىتػىٍيتي رىسيوؿى اللًَّو عىًليّّ ييرًيدي قػىتػٍ

 فػىقىٍد أىجىٍرنىا مىٍن أىجىٍرًت ، كىأىمَّنَّا مىٍن أىمٍَّنًت ( . مىكَّةى ... اٟتديث كفيو : فػىقىاؿى رىسيوؿي اللًَّو  بًاألىٍبطىًح بًأىٍعلىى
 ابنتو .) كىفىاًطمىةي ( 
 أم : عن أعُت الناس .) تىٍستػيريهي ( 

 دليل على استحباب التسًت عند االغتساؿ ، كىو ينقسم إٔب قسمُت : اٟتديث -ُ
 التسًت الذم ٭تصل بو سًت العورة ، فهذا كاجب . األكؿ :
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 التسًت بكامل بدنو ، فهذا أفضل ، كليس بواجب . الثاني :
 جواز اغتساؿ الرجاؿ ْتضرة امرأة من ٤تارمو .-ِ
 سلمت عليو .جواز السبلـ على من يغتسل ، ألف أـ ىانئ -ّ
 جواز كبلـ ا١تغتًسل .-ْ
أف من سئل عن اٝتو ٬تيب بصريح اٝتو كما فعلت أـ ىانئ ، كال يقوؿ : أنا ، فقد كرد اإلنكار على من قاؿ ذلك ، فقد  -ٓ

: من ىذا ؟ قلت : أنا ، قاؿ : فخرج كىو  فدعوت ، فقاؿ النيب  أخرج الشيخاف عن جابر بن عبد اهلل قاؿ ) أتيت النيب 
 يقوؿ : أنا أنا ( متفق عليو .

تػىٍرتي النًَّبيَّ  - ُِٖ ٍيًو ثيمَّ صىبَّ بًيىًميًنًو عىلىى ًشمىاًلًو ، فػىغىسىلى  عىٍن مىٍيميونىةى قىالىٍت ) سى كىىيوى يػىٍغتىًسلي ًمنى اٍلجىنىابىًة ، فػىغىسىلى يىدى
رى رًٍجلىٍيًو ، ثيمَّ أىفىاضى عىلىى فػىٍرجىوي ، كىمىا أىصىابىوي ، ثيمَّ مىسىحى بًيىًدًه عىلىى اٍلحىائً  ًط أىًك األىٍرًض ، ثيمَّ تػىوىضَّأى كيضيوءىهي ًللصَّالىًة ، غىيػٍ

 جىسىًدًه اٍلمىاءى ، ثيمَّ تػىنىحَّى فػىغىسىلى قىدىمىٍيًو ( .
 [ . ّّٕ :] ـ 

---------- 
كىىيوى يػىٍغتىًسلي ًمنى  و٢تا )سىتػىٍرتي النَّيبَّ ( ، كىو يدؿ على استحباب االستتار عند االغتساؿ لقِْٗاٟتديث تقدـ شرحو )  -ُ

 اٞتٍىنىابىًة ( .
 خدمة الزكجة لزكجها .-ِ
 كجوب االغتساؿ من اٞتنابة .-ّ
 . فضل ميمونة ُب نقلها صفة غسل النيب -ْ

 باب ًإذىا اٍحتػىلىمىًت اٍلمىٍرأىةي  - ِِ
فػىقىالىٍت يىا رىسيوؿى اللًَّو ، ًإفَّ  جىاءىٍت أيُـّ سيلىٍيمو اٍمرىأىةي أىًبى طىٍلحىةى ًإلىى رىسيوًؿ اللًَّو  عىٍن أيْـّ سىلىمىةى أيْـّ اٍلميٍؤًمًنينى قىالىٍت ) - ِِٖ

 اٍلمىاءى ( . نػىعىٍم ًإذىا رىأىتً »  اللَّوى الى يىٍستىٍحًيى ًمنى اٍلحىقّْ ، ىىٍل عىلىى اٍلمىٍرأىًة ًمٍن غيٍسلو ًإذىا ًىيى اٍحتػىلىمىٍت فػىقىاؿى رىسيوؿي اللًَّو 
 [ . ُّّ :] ـ 

--------- 
 ( ىي بنت ًملحاف كالدة أنس بن مالك . أىفَّ أيَـّ سيلىٍيمو جىاءىٍت )

 ( كإ٪تا قدمت ىذا القوؿ ٘تهيدان بعذرىا ُب ذكر ما يستحِت منو . ) ًإفَّ اللَّوى الى يىٍستىٍحًيى ًمنى اٍلحىقّْ 
امع . اٍحتػىلىمىتٍ فػىهىٍل عىلىى اٍلمىٍرأىًة ًمٍن غيٍسلو ًإذىا )   ( أم : رأت ُب منامها أهنا ٕتي
االحتبلـ اسم ١تا يراه النائم من اٞتماع ، فيحدث معو إنزاؿ ا١تٍت غالبان ، كُب ركاية أٛتد من حديث أـ سليم ، أهنا قالت : يا ك 

 رسوؿ اهلل ! إذا رأت ا١ترأة أف زكجها ٬تامعها ُب ا١تناـ أتغتسل ؟ 
 ٣تيبان ٢تا .(  ) قىاؿى النًَّبيُّ 

 أم : نعم عليها الغسل إذا أبصرت ا١تاء كىو ا١تٍت ، كا١تراد من ذلك ٖتقق كقوعو . ) نعم ًإذىا رىأىًت اٍلمىاءى (
 اٟتديث دليل على أنو ٬تب على ا١ترأة الغسل إذا ىي احتلمت كرأت ا١تاء ككذا الرجل ؟ -ُ

عليها الغسل ، كما ٬تب على الرجل ٓتركجو ، كقد أٚتع ا١تسلموف على قاؿ النوكم : اعلم أف ا١ترأة إذا خرج منها ا١تٍت كجب 
 كجوب الغسل على الرجل كا١ترأة ٓتركج ا١تٍت .
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 لقولو تعأب ) كىًإٍف كيٍنتيٍم جينيبان فىاطَّهَّريكا ( .-أ
 ) ا١تاء من ا١تاء ( متفق عليو . كلقولو -ب
 .كٟتديث الباب ) ... قاؿ : نعم ، إذا رأت ا١تاء (  -ج
 اختلف العلماء ُب ىذه ا١تسألة على قولُت : كقد،  إذا ٖترؾ ا١تٍت كٓب ٮترج ال ٬تب الغسلقولو ) نعم إذا رأت ا١تاء ( ظاىره  -ِ

 : ٬تب الغسل بانتقالو كلو ٓب ٮترج . القوؿ األكؿ
 كىذا ا١تذىب .

 ألف اٞتنابة تيباًعد ا١تاء عن ٤تلو ، كقد كًجد .-أ
 الشهوة ، كقد حصلت بانتقالو ، فأشبو ما لو ظهر . ) ا١تغٍت ( .كألف الغسل تراعى فيو  -ب

 : أنو ال غسل عليو . القوؿ الثاني
 كىو قوؿ أكثر الفقهاء كاختاره ابن قدامة ، كابن تيمية .

 علق االغتساؿ على الرؤية بقولو  ) إذا رأت ا١تاء ( فبل يثبت اٟتكم بدكنو . ألف النيب -أ
 لدعاء اٟتاجة إٔب بيانو . كلو كجب الغسل باالنتقاؿ لبينو النيب  -ب

 الصحيح .كىذا القوؿ ىو 
 اٟتديث دليل على أف من احتلم كٓب ٬تد ماء ال غسل عليو لقولو ) إذا رأت ا١تاء ( . -ّ
 حاالت احملتلم بعد استيقاظو ؟ -ْ

 لو ثبلث حاالت :
 أف يذكر االحتبلـ كيرل ا١تٍت . األكلى :

 فهذا ٬تب عليو الغسل ، كما يدؿ عليو حديث الباب .
 كحىت لو ٓب يذكر احتبلمان ، فإنو ٬تب الغسل إذا رأل ا١تاء .

 أف يرل الفعل كٓب ير ا١تاء ) يعٍت أنو ٬تامع كال يرل ا١تاء ( .الثانية : 
 فهذا ال غسل عليو ١تفهـو قولو ) نعم إذا رأت ا١تاء ( .

 هل ىل ىو مٍت أـ ال ؟أف يرل ا١تاء ك٬ت الثالثة :
 فهذا إف سبق نومو تفكَت ُب اٞتماع جعلو منيان .

 كإف ٓب يسبق نومو تفكَت :
 فقيل : يغتسل احتياطان .
 كقيل : ال غسل عليو .

الشك ،  كىذا اختيار ابن تيمية لقولو ) إذا رأت ا١تاء ( يعٍت بذلك ا١تٍت ، كىنا ٓب يتيقن ا١تنتبو أف البلل مٌٍت ، فبل ٬تب الغسل مع
 ألف األصل براءة الذمة .

 اٟتديث دليل على أف اٟتياء ال ينبغي أف يكوف مانعان من العلم . -ٓ
 . ًإفَّ اللَّوى الى يىٍستىٍحِت ًمنى اٟتٍىقّْ ، فػىهىٍل عىلىى اٍلمىٍرأىًة ًمٍن غيٍسلو ... ( ... لقو٢تا ) 

دعت اٟتاجة إليو ، ٦تا تستحي النساء ُب العادة من السؤاؿ عنو ،  قاؿ النوكم : كإ٪تا قالت ىذا اعتذاران بُت يدم سؤا٢تا عما
كذكرًه ْتضرة الرجاؿ ، ففيو أنو ينبغي ١تن عرضت لو مسألة أف يسأؿ عنها ، كال ٯتتنع من السؤاؿ حياء من ذكرىا ، فإف ذلك 
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اؿ ُب ىذه اٟتاؿ ليس ٓتَت، بل ىو شر، ليس ْتياء حقيقي ، ألف اٟتياء خَت كلو، كاٟتياء ال يأٌب إال ٓتَت، كاإلمساؾ عن السؤ 
 فكيف يكوف حياء ؟ 

 قالت عائشة ) نعم النساء نساء األنصار ، ٓب ٯتنعهن اٟتياء أف يتفقهن ُب الدين ( ركاه مسلم . 
 كقاؿ ٣تاىد : ال يناؿ العلم مستحي كال مستكرب .

 أستحي أف أسأؿ عنها ، فكربتي كٌُب جهالتها .قاؿ عمر بن عبد العزيز : ما شيء إال كقد علمت منو ، إال أشياء كنت 
 كقاؿ علي : قرنت ا٢تيبة با٠تيبة ، كاٟتياء باٟترماف .

 كعمن ىو مثلو كعمن ىو دكنو . ككيع : ال ينبل الرجل من أصحاب اٟتديث حىت يكتب عمػن ىو فوقو كقاؿ
 كقاؿ ا٠تليل بن أٛتد : اٞتهل منزلة بُت اٟتياء كاألنفة .

 رؽ كجهو عند السؤاؿ ، رؽ علمو عند اجتماع الرجاؿ . ككاف يقاؿ : من
 .دليل على أف اإلنساف إذا أراد سؤاالن يستحي منو يقدـ بُت سؤالو ٘تهيدان لسؤالو كما فعلت أـ سليم  اٟتديث -ٔ
 إثبات صفة اٟتياء هلل عز كجل إثباتان يليق ّتبللو .-ٕ

 يػىٍنجيسي  باب عىرىًؽ اٍلجينيًب كىأىفَّ اٍلميٍسًلمى الى  - ِّ
لىًقيىوي ًفي بػىٍعًض طىرًيًق اٍلمىًدينىًة كىٍىوى جينيبه ، فىاٍنخىنىٍستي ًمٍنوي ، فىذىىىبى فىاٍغتىسىلى ، ثيمَّ  عىٍن أىًبى ىيرىيٍػرىةى ) أىفَّ النًَّبيَّ  - ِّٖ

: سيٍبحىافى اللًَّو،  قىاؿى كيٍنتي جينيبان ، فىكىرًٍىتي أىٍف أيجىاًلسىكى كىأىنىا عىلىى غىٍيًر طىهىارىةو . فػىقىاؿى « . أىٍينى كيٍنتى يىا أىبىا ىيرىيٍػرىةى » جىاءى فػىقىاؿى 
 ًإفَّ اٍلميٍؤًمنى الى يػىٍنجيسي ( .

 [ . ُّٕ :] ـ 
---------- 

 يعٍت نفسو ، كُب ركاية أيب داكد ) كأنا جنب ( .) كىٍىوى جينيبه ( 
 ( أم : مضيت عنو مستخفيان ، كلذلك كصف الشيطاف با٠تناس .) فىاٍنخىنىٍستي ًمٍنوي 
 ( . نسائي ) ففقده النيب ( كعند ال ) فىذىىىبى فىاٍغتىسىلى 

اٞتنب ىو من عليو حدث أكرب إما بإنزاؿ أك ٚتاع ، كٝتي اٞتنب جنبان ، ألنو ٬تتنب العبادات ، مثل : ) قىاؿى كيٍنتي جينيبان ( 
 الصبلة كغَتىا .

كاف إذا لقي أحدان من   تلك اٟتالة ، ألنو كإ٪تا كره أبو ىريرة ٣تالستو على ) فىكىرًٍىتي أىٍف أيجىاًلسىكى كىأىنىا عىلىى غىٍيًر طىهىارىةو ( 
إذا لقي الرجل من أصحابو ماسحو كدعا لو،  أصحابو ماسحو كدعا لو، فقد أخرج النسائي عن حذيفة قاؿ: كاف رسوؿ اهلل 

 فظن أنو سيفعل بو ذلك ، كىو على غَت طهارة ُب ظنو .
 بسبب ىذا اٟتدث الذم حٌل ُب بدنو . أم : ال تصَت ذاتو ٧تسة) ًإفَّ اٍلميٍؤًمنى الى يػىٍنجيسي ( 

 اٟتديث دليل على طهارة ا١تسلم ، كإذا كاف ال ينجس فعرقو ال ينجس .-ُ
: ىذا اٟتديث أصل عظيم ُب طهارة ا١تسلم حٌيان كميتان ، فأما اٟتي فطاىر بإٚتاع ا١تسلمُت ، كأما ا١تيت فطاىر على  قاؿ النوكم

 الراجح  .
 ٦تاسة اٞتنب ك٣تالستو .اٟتديث دليل على جواز  -ِ
استدؿ ٔتفهـو قولو )إف ا١تؤمن ال ينجس( أىل الظاىر على ٧تاسة الكافر ٧تاسة حسية، كنقل ىذا عن اٟتسن البصرم أنو -ِ

 قاؿ : من صافح كافران فليتوضأ  .
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 كاستدلوا أيضان بقولو تعأب ) ًإ٪تَّىا اٍلميٍشرًكيوفى ٧تىىس ( .
 ا١تشرؾ ليس ٧تس ٧تاسة عُت ، كإ٪تا ٧تاستو ٧تاسة معنوية ، كاستدلوا :كذىب أكثر العلماء إٔب أف 

 متفق عليو أكل من الشاة ا١تسمومة اليت كضعتها لو اليهودية يـو خيرب ( .  ) أف النيب  -أ
 ركاه مسلم أمر بربط ٙتامة بن أثاؿ ُب ا١تسجد ( .  ) أف النيب -ب
 اب اليت نسجها ا١تشركوف ( .كالصحابة كانوا يلبسوف الثي ) أف النيب -ج
 كأصحابو كانوا يعيشوف إٔب جوار اليهود ُب ا١تدينة ، كٓب ينقل أهنم كانوا يتوقوف شػيئان من اللمس أك غَته ( . ) أف النيب -د

 .  الراجح كىذا القوؿ ىو
 كأما اٞتواب عن اآلية ، فا١تراد : أف ا١تراد بالنجاسة ٧تاسة االعتقاد .

 سبحاف اهلل ( تعجب من اعتقاد أيب ىريرة التنجس باٞتنابة ، أم كيف ٮتفى عليو ىذا الظاىر ؟)  قوؿ النيب -ّ
 جواز خركج اٞتنب إٔب الشارع قبل االغتساؿ بشرط عدـ فوات كقت الصبلة .-ْ
 : قوؿ ] سبحاف اهلل [ عند التعجب ، كقد تكرر ذلك من النيب -ٓ

 : ) سبحاف اهلل ، ما ذا أنزؿ اهلل الليلة من الفنت ( . فقاؿ 
 : ) سبحاف اهلل ، إهنا الفنت ، قلتم كما قالت بنو إسرائيل ١توسى اجعل لنا آ٢تة ... ( . كقاؿ 

 استحباب احًتاـ أىل الفضل كأف يوقرىم جليسهم كمصاحبيو ، فيكوف على أكمل ا٢تيئات كأحسن الصفات .-ٕ
 أل من تابعو أمر ٮتاؼ عليو فيو خػبلؼ الصواب سألو عنو كقاؿ صػوابو كبُت لو حكمو .أف العآب إذا ر -ٖ
 ىػ [ .ُّّْ/  ّ/  ِٓ] اٞتمعة :     .جواز ٣تالسة اٞتنب كمصافحتو كمبلمستو ، ألنو طاىر -ٗ

 باب اٍلجينيبي يىٍخريجي كىيىٍمًشى ًفي السُّوًؽ كىغىٍيرًًه   - ِْ
ًإٍف لىٍم يػىتػىوىضٍَّأ  كىقىاؿى عىطىاءه يىٍحتىًجمي   اٍلجينيبي كىيػيقىلّْمي أىٍظفىارىهي ، كىيىٍحًلقي رىٍأسىوي ، كى

ةو ( .  عن أىنىس ٍبن مىاًلكو ) أىفَّ نىًبيَّ اللًَّو  - ِْٖ لىًة اٍلوىاًحدىًة ، كىلىوي يػىٍومىًئذو ًتٍسعي ًنٍسوى  كىافى يىطيوؼي عىلىى ًنسىائًًو ًفي اللَّيػٍ
 [ . َّٗ :] ـ 

---------- 
 ( ، كىو دليل على أنو ٬توز للجنب أف ٮترج كأف ٯتشي ُب السوؽ كلو ٓب يغتسل . ِٖٔاٟتديث تقدـ شرحو )  -ُ
 اٟتديث دليل على أف غسل اٞتنابة ليس على الفور ، كقد تقدـ . -ِ
 اٟتديث دليل على استحباب اإلكثار من النساء . -ّ

كىأىنىا جينيبه ، فىأىخىذى بًيىًدم ، فىمىشىٍيتي مىعىوي حىتَّى قػىعىدى فىاٍنسىلىٍلتي ، فىأىتػىٍيتي  ًقيىًني رىسيوؿي اللًَّو عىٍن أىًبى ىيرىيٍػرىةى قىاؿى ) لى  - ِٖٓ
ًو يىا أىبىا ًىر  ًإفَّ اٍلميٍؤًمنى سيٍبحىافى اللَّ » فػىقيٍلتي لىوي . فػىقىاؿى « أىٍينى كيٍنتى يىا أىبىا ًىر  » الرٍَّحلى ، فىاٍغتىسىٍلتي ثيمَّ ًجٍئتي كىٍىوى قىاًعده فػىقىاؿى 

 الى يػىٍنجيسي ( .
 [ . ُّٕ :] ـ 

---------- 
 على أنو ٬توز للجنب أف ٮترج للسوؽ كيتمشى كيفعل كل شيء . -كما تقدـ   -(، كىو دليل ِّٖاٟتديث تقدـ شرحو ) -ُ
 . كفيو تعظيم الصحابة للنيب -ِ
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نيونىًة اٍلجينيًب ًفي  - ِٓ يػٍ  اٍلبػىٍيًت ًإذىا تػىوىضَّأى قػىٍبلى أىٍف يػىٍغتىًسلى باب كى
؟ قىالىٍت نػىعىٍم كىيػىتػىوىضَّأي ( . عىٍن أىًبى سىلىمىةى قىاؿى ) سىأىٍلتي عىاًئشىةى أىكىافى النًَّبيُّ  - ِٖٔ  يػىٍرقيدي كىٍىوى جينيبه
 [ . َّٓ :] ـ 

---------- 
 الفور ما ٓب ٭تضر كقت الصبلة .اٟتديث دليل على أف االغتساؿ من اٞتنابة ليس على  -ُ
اٟتديث دليل على ضعف اٟتديث الوارد ُب سنن أيب داكد عن علي مرفوعان ) إف ا١تبلئكة ال تدخل بيتان فيو كلب كال صورة  -ِ

 ( . كال جنب
 قاؿ ا٠تطايب : ٭تتمل أف ا١تراد باٞتنب من يتهاكف باالغتساؿ كيتخذ تركو عادة ال من يؤخره ليفعلو .

 يقويو أف ا١تراد بالكلب غَت ما أذف ُب اٗتاذه ، كبالصورة ما فيو ركح كما ال ٯتتهن .قاؿ : ك 
 باب نـو الجنب -ِٔ

 نػىعىٍم ًإذىا تػىوىضَّأى أىحىديكيمٍ » أىيػىٍرقيدي أىحىدينىا كىٍىوى جينيبه قىاؿى  عىًن اٍبًن عيمىرى ) أىفَّ عيمىرى ٍبنى اٍلخىطَّاًب سىأىؿى رىسيوؿى اللًَّو  - ِٕٖ
 فػىٍليػىٍرقيٍد كىىيوى جينيبه ( .

 [ . َّٔ :] ـ 
---------- 

 أيناـ .) أىيػىٍرقيدي أىحىدينىا ( أم : 
 أم : ذك جنابة .( ) كىٍىوى جينيبه 

 اٟتديث دليل على جواز مكث اٞتنب ُب بيتو كلو ٓب يغتسل . -ُ
 اٟتديث دليل على استحباب الوضوء للجنب إذا أراد أف يناـ .-ِ

 أكثر العلماء .كىذا مذىب 
 ٟتديث الباب : ) إذا توضأ فلَتقد ( .

 كالصارؼ عن الوجوب : 
 أنو جاء ُب ركاية عند ابن حباف  ) يتوضأ إف شاء ( .

ركاه أبو داكد ]كلكن ٥تتلف ُب صحتو ، كاألقرب يناـ كىو جنب من غَت أف ٯتس ماء( .  كحديث عائشة )كاف رسوؿ اهلل 
 أنو ضعيف[ 

قاؿ ُب الفتح : كنقل الطحاكم عن أيب يوسف أنو ذىب إٔب عدـ االستحباب ، ك٘تسك ٔتا ركاه أبو إسحاؽ عن األسود عن 
نب ، ٍب يناـ كال ٯتس ماء ( ركاه أبو داكد .  عائشة ) أنو   كاف ٬تي

 ء لبياف اٞتواز ، لئبل يعتقد كجوبو .كتػيعيٌقب بأف اٟتفاظ قالوا : بأف أبا إسحاؽ غلط فيو ، كبأنو لو صح ًٛتل على أنو ترؾ الوضو 
 أك أف معٌت قولو ) ال ٯتس ماء ( أم : للغسل .

 اٟتكمة من الوضوء : -ِ
 : أنو ٮتفف اٟتدث . قيل

 : أنو إحدل الطهارتُت . كقيل
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 : أنو ينشط إٔب العىٍود أك إٔب الغسل . كقيل
 كيستحب للجنب إذا أراد أف يعود إٔب اٞتماع أف يتوضأ .-ّ

 ركاه مسلم .) إذا أتى أحدكم أىلو ٍب أراد أف يعود فليتوضأ بينهما كضوءان (   سعيد ا٠تدرم قاؿ : قاؿ رسوؿ اهللٟتديث أيب 
 : كالصارؼ عن الوجوبكىذا أمر لكنو ليس للوجوب ، 

 أنو جاء ُب ركاية اٟتاكم : ) فإنو أنشط للعىٍود ( كقد تقدمت ا١تسألة .
 ناـباب الجنب يتوضأ ثم ي -ِٕ

ـى كىٍىوى جينيبه ، غىسىلى فػىٍرجىوي ، كىتػىوىضَّأى ًللصَّالىًة ( . عىٍن عىاًئشىةى قىالىٍت ) كىافى النًَّبيُّ  - ِٖٖ  ًإذىا أىرىادى أىٍف يػىنىا
 [ . َّٓ :] ـ 

ـي أىحىدينىا كىٍىوى جينيبه قىاؿى  عىٍن عىٍبًد اللًَّو قىاؿى ) اٍستػىٍفتىى عيمىري النًَّبيَّ  - ِٖٗ  نػىعىٍم ، ًإذىا تػىوىضَّأى ( .» أىيػىنىا
 [ . َّٔ :] ـ 

أىنَّوي تيًصيبيوي اٍلجىنىابىةي ًمنى اللٍَّيًل ، فػىقىاؿى لىوي  عىٍن عىٍبًد اللًَّو ٍبًن عيمىرى أىنَّوي قىاؿى ) ذىكىرى عيمىري ٍبني اٍلخىطَّاًب ًلرىسيوًؿ اللًَّو  - َِٗ
 تػىوىضٍَّأ كىاٍغًسٍل ذىكىرىؾى ثيمَّ نىم ( .»  وؿي اللًَّو رىسي 

 [ . َّٔ :] ـ 
--------- 

 أم : توضأ كضوءان كما للصبلة . ) كىتػىوىضَّأى ًللصَّالىًة (
 اٟتديث دليل على استحباب الوضوء للجنب إذا أراد أف يناـ . -ُ

 و الوضوء اللغوم .فقو٢تا ) توضأ للصبلة ( ىذا يدؿ على بطبلف قوؿ من قاؿ : إن
 أف غسل اٞتنابة ليس على الفور .-ِ
 الرجوع إٔب أىل العلم ُب االستفتاء . -ّ

 باب ًإذىا اٍلتػىقىى اٍلًختىانىافً  - ِٖ
 قىاؿى ) ًإذىا جىلىسى بػىٍينى شيعىًبهىا األىٍربىًع ثيمَّ جىهىػدىىىا ، فػىقىٍد كىجىبى اٍلغىٍسلي ( . عىٍن أىًبى ىيرىيٍػرىةى عىًن النًَّبيّْ  - ُِٗ
 [ . ّْٖ :] ـ 

----------- 
 ( أم الرجل . ) إذا جلس

( الشعب ٚتع شعبة ، كىي القطعة من الشيء ، قيل : ا١تراد ىنا يداىا كرجبلىا . كقيل : رجبلىا كفخذاىا .  ) شعبها األربع
كقيل : ساقاىا كفخذاىا ، قاؿ ابن دقيق : األقرب عندم أف يكوف ا١تراد بالشعب األربع : اليدين ، كالرجلُت ، أك الرجلُت 

 كالفخذين ، فيكوف اٞتماع مكنيان عنو بذلك .
 ( كناية عن اٞتماع .جهدىا ) 
 اٟتديث دليل على إ٬تاب الغسل باإليبلج كلو ٓب يكن ىناؾ إنزاؿ . -ُ

مىت غابت اٟتشفة ُب الفرج ، كجب الغسل على الرجل كا١ترأة ، كىذا ال خبلؼ فيو اليـو ، كقد كاف فيو خبلؼ  قاؿ النوكم :
 ه  .لبعض الصحابة كمن بعدىم ، ٍب انعقد اإلٚتاع على ما ذكرنا
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 : فالجواب عنو من كجهينأما حديث : ) إ٪تا ا١تاء من ا١تاء ( ، 
 : أنو منسوخ ْتديث الباب . األكؿ

عن الرجل ٬تامع أىلو ٍب يكسل ، كعائشة جالسة ، فقاؿ  ك٦تا يدؿ على النسخ حديث عائشة : ) أف رجبلن سأؿ رسوؿ اهلل 
 ( ضعف عن اإلنزاؿ . يكسل)     ركاه مسلم : إ٘ب ألفعل ذلك أنا كىذه ٍب نغتسل ( .  رسوؿ اهلل 

 : أنو ٭تمل على االحتبلـ . الثاني
 أف اإليبلج من موجبات الغسل .-ِ

 باب غىٍسًل مىا ييًصيبي ًمٍن فػىٍرًج اٍلمىٍرأىةً  - ِٗ
وي فػىلىٍم ييٍمًن . قىاؿى عيٍثمىافي عن زىٍيد ٍبن خىاًلد اٍلجيهىًنيَّ ) أىنَّوي سىأىؿى عيٍثمىافى ٍبنى عىفَّافى فػىقىاؿى أىرىأىٍيتى ًإذىا جىامىعى الرَّجيلي اٍمرىأىتى  - ِِٗ

. فىسىأىٍلتي عىٍن ذىًلكى عىًلىَّ ٍبنى أىًبى طىاًلبو  وي ًمٍن رىسيوًؿ اللًَّو يػىتػىوىضَّأي كىمىا يػىتػىوىضَّأي لًلصَّالىًة ، كىيػىٍغًسلي ذىكىرىهي . قىاؿى عيٍثمىافي سىًمٍعتي 
ٍيًد اللًَّو كىأيبىىَّ ٍبنى كىٍعبو  رى ٍبنى اٍلعىوَّاـً كىطىٍلحىةى ٍبنى عيبػى بػىٍيًر فىأىمىريكهي ًبذىًلكى . قىاؿى يىٍحيىى كىأىٍخبػىرىًني أىبيو سىلىمىةى أىفَّ عيٍركىةى ٍبنى الزُّ  كىالزُّبػىيػٍ

 ( .  أىٍخبػىرىهي أىفَّ أىبىا أىيُّوبى أىٍخبػىرىهي أىنَّوي سىًمعى ذىًلكى ًمٍن رىسيوًؿ اللًَّو 
 [ . ّْٕ :] ـ 

--------- 
 أم : ٓب ٮترج منٌيو .) أىرىأىٍيتى ًإذىا جىامىعى الرَّجيلي اٍمرىأىتىوي فػىلىٍم ييٍمًن ( 

 خرب ٔتعٌت األمر .أم : ليتوضأ ، فهو ) عيٍثمىافي يػىتػىوىضَّأي ( 
 أم : كضوءان شرعيان .) كىمىا يػىتػىوىضَّأي ًللصَّالىًة ( 

اٟتديث دليل على أنو إذا جامع الرجل زكجتو كٓب ٯتن أنو يكتفي بالوضوء ، لكن ىذا اٟتكم منسوخ عند ٚتاىَت العلماء ،  -ُ
 كقد تقدمت ا١تسألة ُب باب الوضوء .

يػىٍغًسلي مىا مىسَّ اٍلمىٍرأىةى ًمٍنوي ، ثيمَّ » قىاؿى يىا رىسيوؿى اللًَّو ًإذىا جىامىعى الرَّجيلي اٍلمىٍرأىةى فػىلىٍم يػيٍنًزٍؿ قىاؿى عن أيبىى ٍبن كىٍعبو ) أىنَّوي  - ِّٗ
ًإنَّمىا بػىيػَّنَّا اًلٍخًتالى « . يػىتػىوىضَّأي كىييصىلّْى   ًفًهٍم ( .قىاؿى أىبيو عىٍبًد اللًَّو اٍلغىٍسلي أىٍحوىطي ، كىذىاؾى اآلًخري ، كى

 [ . ِْٔ :] ـ 
--------- 

، ) يػىٍغًسلي مىا مىسَّ اٍلمىٍرأىةى ًمٍنوي (  أم : يغسل الرجل العضو الذم مس فرج ا١ترأة من أعضائو، كىو من إطبلؽ ا١تلزـك كإرادة البلـز
 ألف ا١تراد رطوبة فرجها . قالو ُب الفتح .

 ة على ترؾ الغسل من اٟتديث الذم قبلو .ىو أصرح ُب الدالل) ثيمَّ يػىتػىوىضَّأي كىييصىلّْى ( 
أم: على تقدير أف ال يثبت الناسخ كال يظهر الًتجيح، فاالحتياط للدين االغتساؿ. ) قىاؿى أىبيو عىٍبًد اللًَّو اٍلغىٍسلي أىٍحوىطي ( 

 )الفتح( 
 اٟتديث منسوخ عند ٚتاىَت العلماء ، كأف من جامع كلو ٓب ينزؿ ٬تب عليو االغتساؿ . -ُ

كقد ذكر اإلماـ النوكم رٛتو اهلل أف األمة ٣تمعة اآلف على كجوب الغسل باٞتماع كإف ٓب يكن معو إنزاؿ ، كقد كاف ٚتاعة من 
 الصحابة على أنو ال ٬تب إال باإلنزاؿ ٍب رجع بعضهم ، كانعقد اإلٚتاع بعد اآلخرين .

لغسل كإف ٓب ينزؿ ، كّٔذا قاؿ ٚتهور العلماء من الصحابة مذىبنا أف اإليبلج ُب فرج ا١ترأة يوجب اقاؿ النوكم في المجموع :
 كالتابعُت كمن بعدىم .
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كقاؿ داكد : ال ٬تب ما ٓب ينزؿ ، كبو قاؿ عثماف بن عفاف، كعلي ، كأيب بن كعب ، كزيد بن ثابت ، كمعاذ بن جبل ، كأبو 
 . سعيد ا٠تدرم 

 يرجع .ٍب منهم من رجع عنو إٔب موافقة اٞتمهور ، كمنهم من ٓب  
 كاحتج ١تن ٓب يوجب مطلقان : 

ًٍن . ٔتا ركل البخارم ُب صحيحو عن زىٍيد ٍبن خىاًلد اٞتٍيهىًٍتَّ ) أىنَّوي سىأىؿى عيٍثمىافى ٍبنى عىفَّافى فػىقىاؿى أىرىأىٍيتى ًإذىا جى  امىعى الرَّجيلي اٍمرىأىتىوي فػىلىٍم ٯتي
ٍعتيوي ًمٍن رىسيوًؿ اللًَّو قىاؿى عيٍثمىافي يػىتػىوىضَّأي كىمىا يػىتػىوىضَّأي لًلصَّ  . فىسىأىٍلتي عىٍن ذىًلكى عىًلىَّ ٍبنى أىىًب  بلىًة ، كىيػىٍغًسلي ذىكىرىهي . قىاؿى عيٍثمىافي ٝتًى

فىأىمىريكهي ًبذىًلكى . قىاؿى ٭تىٍِتى كىأىٍخبػىرى٘ب أىبيو سىلىمىةى أىفَّ عيٍركىةى ٍبنى الزُّبػىٍَتً  طىاًلبو كىالزُّبػىيػٍرى ٍبنى اٍلعىوَّاـً كىطىٍلحىةى ٍبنى عيبػىٍيًد اللًَّو كىأيىبىَّ ٍبنى كىٍعبو 
عى ذىًلكى ًمٍن رىسيوًؿ اللًَّو   ) حديث الباب ( .( .     أىٍخبػىرىهي أىفَّ أىبىا أىيُّوبى أىٍخبػىرىهي أىنَّوي ٝتًى

« يػىٍغًسلي مىا مىسَّ اٍلمىٍرأىةى ًمٍنوي ، ٍبيَّ يػىتػىوىضَّأي كىييصىلّْى » ؿى اللًَّو ًإذىا جىامىعى الرَّجيلي اٍلمىٍرأىةى فػىلىٍم يػيٍنزًٍؿ قىاؿى عن أيىبى ٍبن كىٍعبو ) أىنَّوي قىاؿى يىا رىسيو 
،  الغسل آخر األمرين من رسوؿ اهلل  . قىاؿى أىبيو عىٍبًد اللًَّو اٍلغىٍسلي أىٍحوىطي ، كىذىاؾى اآلًخري ، كىًإ٪تَّىا بػىيػَّنَّا اًلٍخًتبلىًفًهم ( يعٌت أف

 كقصدنا بياف اختبلؼ الصحابة مع أف آخر األمرين الغسل ىذا كلو ُب صحيح البخارم كبعضو ُب مسلم .
« لىعىلَّنىا أىٍعجىٍلنىاؾى » سيوي يػىٍقطيري فػىقىاؿى مىرَّ عىلىى رىجيلو ًمنى األىٍنصىاًر فىأىٍرسىلى ًإلىٍيًو فىخىرىجى كىرىأٍ  كعىٍن أىىًب سىًعيدو ا٠ٍتيٍدرًمّْ ) أىفَّ رىسيوؿى اللًَّو 

 ًإذىا أيٍعًجٍلتى أىٍك أىٍقحىٍطتى فىبلى غيٍسلى عىلىٍيكى كىعىلىٍيكى اٍلويضيوءي ( .» . قىاؿى نػىعىٍم يىا رىسيوؿى اللًَّو . قىاؿى 
 ا .كمعٌت ) أعجلت أك أقحطت ( أم : جامعت كٓب تنزؿ ،كركل ) أقحطت ( بضم ا٢تمزة كبفتحه

)إ٪تا ا١تاء من ا١تاء( ركاه مسلم ، كمعناه ال ٬تب الغسل با١تاء إال من إنزاؿ ا١تاء  كعن أيب سعيد أيضان قاؿ . قاؿ رسوؿ اهلل 
 الدافق كىو ا١تٍت . 

 ٍب قاؿ النوكم رٛتو اهلل : كاحتج أصحابنا كاٞتمهور :
 س ا٠تتاف ا٠تتاف كجب الغسل( ركاه مسلم .قاؿ ) إذا جلس بُت شعبها األربع كم ْتديث عائشة أف رسوؿ اهلل 

 كَب الركاية األخرل ) إذا التقى ا٠تتاناف كجب الغسل ( كىو صحيح كما سبق .
قاؿ ) إذا قعد بُت شعبها األربع كألزؽ ا٠تتاف با٠تتاف فقد كجب الغسل ( ركاه البخارم كمسلم كَب  كعن أيب ىريرة أف النيب 

 ركاية ١تسلم ) كاف ٓب ينزؿ( .
) إ٘ب ألفعل ذلك أنا  الرجل ٬تامع أىلو ٍب يكسل ىل عليهما الغسل ؟ فقاؿ النيب  عن عائشة ) أف رجبل سأؿ النيب ك 

 كىذه ٍب نغتسل ( ركاه مسلم ُب صحيحو كَب الباب أحاديث كثَتة صحيحة .

 كاٞتواب عن األحاديث اليت احتجوا ّٔا : أهنا منسوخة ، ىكذا قالو اٞتمهور .
 جواب آخر، كىو أف معٌت )ا١تاء من ا١تاء( أم: ال ٬تب الغسل بالرؤية ُب النـو إال أف ينزؿ . ن عباس كثبت عن اب 

 فقالوىا قبل أف يبلغهم النسخ . كأما اآلثار اليت عن الصحابة 
 شعبها األربع قاؿ ) إذا جلس بُت كدليل النسخ أهنم اختلفوا ُب ذلك فأرسلوا إٔب عائشة رضى اهلل عنها فأخربهتم أف النيب 

 كجهدىا كجب الغسل( فرجع إٔب قو٢تا من خالف .
كعن سهل بن سعد الساعدم قاؿ حدثٍت أيب بن كعب ) أف الفتيا اليت كانوا يفتوف إ٪تا ا١تاء من ا١تاء كانت رخصة رخصها رسوؿ 

مذم كابن ماجو كالبيهقي كغَتىم ُب بدء اإلسبلـ ٍب أمر باالغتساؿ بعد ( حديث صحيح ، ركاه الدارمي كأبو داكد كالًت  اهلل 
 بأسانيد صحيحة ، قاؿ الًتمذم ىو حديث حسن صحيح .

كعن ٤تمود بن لبيد قاؿ ) سألت زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أىلو ٍب يكسل كال ينزؿ ؟ قاؿ : يغتسل ،  فقلت : إف أبيان  
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 كاف ال يرل الغسل ، فقاؿ زيد : إف أبيان نزع عن ذلك قبل أف ٯتوت ( ىذا صحيح ركاه مالك ُب ا١توطأ بإسناده الصحيح .          
ٍب قاؿ النوكم : كمقصودم بذكر ىذه األدلة ، بياف أحاديث ا١تسألة كاٞتمع بينها ، كإال فا١تسألة اليـو ٣تمع عليها ، ك٥تالفة 

 ) آّموع للنوكم (             ٚتاع عند اٞتمهور كاهلل أعلم .داكد ال تقدح ُب اإل
 كتاب الحيض  - ٔ

 اٍلميتىطىهّْرًينى ( .  كىقػىٍوًؿ اللًَّو تػىعىالىى ) كىيىٍسأىليونىكى عىًن اٍلمىًحيًض قيٍل ىيوى أىذنل ( ًإلىى قػىٍوًلًو ) كىييًحبُّ 
 : السيالف ، يقاؿ : حاض الوادم إذا ساؿ . اٟتيض لغة

 : سيالف دـ طبيعي يأتي المرأة في أكقات معلومة عند بلوغها . كشرعان 
 ) ىذا شيء كتبو اهلل على بنات آدـ ( . كىو شيء كتبو اهلل على بنات آدـ ، كما قاؿ 

 خلقو اهلل ٟتكمة غذاء الولد كتربيتو . 
 باب كىٍيفى كىافى بىٍدءي اٍلحىٍيًض  - ُ

ـى ( . كىقػىٍوًؿ النًَّبيّْ    ) ىىذىا شىٍيءه كىتىبىوي اللَّوي عىلىى بػىنىاًت آدى
 أىٍكثػىري .  كىقىاؿى بػىٍعضيهيٍم كىافى أىكَّؿي مىا أيٍرًسلى اٍلحىٍيضي عىلىى بىًني ًإٍسرىائًيلى ، كىحىًديثي النًَّبيّْ  

--------- 
ـى ( ) ىىذىا شىٍيءه كىتىبىوي اللَّوي عىلىى بػىنىاًت  ) كىقػىٍوًؿ النًَّبيّْ   ىذا حديث سيأٌب إف شاء اهلل .آدى

أم : على نسػاء بػٍت إسػرائيل ، ككأنػو يشػَت إٔب مػا أخرجػو عبػد ) كىقىاؿى بػىٍعضيهيٍم كىافى أىكَّؿي مىا أيٍرًسلى اٍلحىٍيضي عىلىى بىًني ًإٍسرىائًيلى ( 
ٚتيعػان ، فكانػت ا١تػرأة تتشػرؼ للرجػل ، الرزاؽ عن ابن مسعود بإسناد صحيح قػاؿ ) كػاف الرجػاؿ كالنسػاء ُب بػٍت إسػرائيل يصػلوف 

 فألقى اهلل عليهن اٟتيض كمنعهن ا١تساجد ( .
ػػًديثي النَّبًػػيّْ  قيػػل : معنػػاه أمشػػل ألنػػو عػػاـ ُب ٚتيػػع بنػػات آدـ، فيتنػػاكؿ اإلسػػرائيليات كمػػن قػػبلهن، أك ا١تػػراد أكثػػر أىٍكثػىػػري (  ) كىحى

ة ، فإف نساء بٍت إسرائيل من بنات آدـ ، فعلى ىذا فقولو بنات آدـ عاـ شواىد أك أكثر قوة ، كقاؿ الداكدم : ليس بينهما ٥تالف
أريد بو ا٠تصوص ، قلت : كٯتكن أف ٬تمع بينهمػا مػع القػوؿ بػالتعميم بػأف الػذم أرسػل علػى بػٍت إسػرائيل طػوؿ مكثػو ّٔػن عقوبػة 

 ( . الفتح.  )  ٢تن ال ابتداء كجوده
 نى باب األىٍمًر بًالنػُّفىسىاًء ًإذىا نيًفسٍ  -ـ 

كىأىنىػا أىٍبًكػى  عن عىاًئشىةى قالػت ) خىرىٍجنىػا الى نػىػرىل ًإالَّ اٍلحىػجَّ ، فػىلىمَّػا كينَّػا ًبسىػًرؼى ًحٍضػتي ، فىػدىخىلى عىلىػىَّ رىسيػوؿي اللَّػًو – ِْٗ
ا أىٍمره كىتىبىوي اللَّوي عىلىػى بػىنىػا» قػيٍلتي نػىعىٍم . قىاؿى « . مىا لىًك أىنيًفٍسًت » قىاؿى  ػرى أىٍف ًإفَّ ىىذى ـى ، فىاٍقًضػي مىػا يػىٍقًضػى اٍلحىػاجُّ ، غىيػٍ ًت آدى

 عىٍن ًنسىائًًو بًاٍلبػىقىًر (  قىالىٍت كىضىحَّى رىسيوؿي اللًَّو « . الى تىطيوًفي بًاٍلبػىٍيًت 
 [ . ُُُِ:] ـ 

---------- 
 خركجهم ٠تمس بقُت من ذم القعدة .أم : من ا١تدينة عاـ حجة الوداع ، ككاف ) خىرىٍجنىا الى نػىرىل ًإالَّ اٍلحىجَّ ( 

 بفتح السُت ككسر الراء ، موضع قريب من مكة .) فػىلىمَّا كينَّا ًبسىًرؼى ( 
 أم : جاء٘ب اٟتيض .) ًحٍضتي ( 

 أم : أحضًت ، كا٢تمزة لبلستفهاـ .كىأىنىا أىٍبًكى قىاؿى : مىا لىًك أىنيًفٍسًت (  ) فىدىخىلى عىلىىَّ رىسيوؿي اللًَّو 
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ـى (  ) ًإفَّ  ا أىٍمره كىتىبىوي اللَّوي عىلىى بػىنىاًت آدى  بذلك تسلية عائشة حيث إهنا بكت . أم : اٟتيض ، أراد ىىذى
 أم : افعلي ما يفعل من أحـر باٟتج .) فىاٍقًضي مىا يػىٍقًضى اٍلحىاجُّ  ( 
رى أىٍف الى تىطيوًفي بًاٍلبػىٍيًت (   أم : ال تطوُب ما دميت حائضان .) غىيػٍ

 ( أم : ذبح أضحية .عىٍن ًنسىائًًو بًاٍلبػىقىًر  ) قىالىٍت كىضىحَّى رىسيوؿي اللًَّو 
 اٟتديث دليل على أف اٟتيض يسمى نفاسان . -ُ
 اٟتديث دليل على ٖترٙب الطواؼ على اٟتائض .-ِ

فىأىفىٍضنىا يػىٍوـى النٍَّحًر . فىحىاضىٍت صىًفيَّةي . فىأىرىادى النَّيبُّ  كيدؿ لذلك أيضان حديث عىاًئشىةى رضي اهلل عنها قىالىٍت ) حىجىٍجنىا مىعى النَّيبّْ 
  تػينىا ًىيى ؟ قىاليوا : يىا رىسيوؿى اللًَّو ، إنػَّهىا قىٍد ًمنػٍهىا مىا ييرًيدي الرَّجيلي ًمٍن أىٍىًلًو . فػىقيٍلتي : يىا رىسيوؿى اللًَّو ، إنػَّهىا حىاًئضه . قىاؿى : أىحىاًبسى

 ٍت يػىٍوـى النٍَّحًر قىاؿى : ايٍخريجيوا (أىفىاضى 
قصد بذلك ، أف صفية إذا كانت حائض كٓب تطف يـو النحر طواؼ اإلفاضة فإنو يلزمها  ) أحابستنا ؟ ( فإف النيب  فقولو 

أة حبس أصحابو معو ، ففي ىذا دليل على أف ا١تر  ، ٍب إذا حبس النيب  البقاء حىت تطوؼ بعد الطهر ، فتحبس النيب 
 اٟتائض ال ٬توز ٢تا أف تطوؼ .

 أف اٟتائض يسقط عنها طواؼ الوداع كسيأٌب إف شاء اهلل . -ّ
 أف اٟتائض يصح منها ٚتيع أعماؿ اٟتج كالسعي كالوقوؼ بعرفة كغَتىا ما عدا الطواؼ .-ْ
 اختلف ُب العلة من منع اٟتائض من الطواؼ :-ٓ

 : ألف من شركط الطواؼ الطهارة . فقيل
 : لكوهنا ٦تنوعة من دخوؿ ا١تسجد . كقيل

 لعائشة  ) ... حىت تطهرم ( دليل لقوؿ من قاؿ أف اٟتيض ال حٌد ١تقداره . ُب قوؿ النيب -ٔ
 كىذه مسألة خبلفية بُت العلماء :

 [ يومان ، كأقلو يـو كليلة . ُٓ: أكثره ] فقاؿ بعض العلماء 
 [ أياـ . َُ: أكثره ]  كقيليـو ، [  ُّ[ يـو ، كقيل : أكثره ]  ُٕ: أكثره ]  كقيل

 أنو ليس ألقل اٟتيض كال ألكثره حٌد باألياـ . كالراجح
 كىذا اختيار شيخ اإلسبلـ ابن تيمية . 

: كمن ذلك اسم اٟتيض عٌلق اهلل بو أحكامان متعددة ُب الكتاب كالسنة كٓب يقدر ال أقلو كال أكثره ، كال الطهر  قاؿ رحمو اهلل
عمـو بلول األمة بذلك كاحتياجهم إليو كاللغة ال تفرؽ بُت قدر كقدر ، فمن قٌدر ُب ذلك حدان ، فقد بُت اٟتيضتُت مع 

 خالف الكتاب كالسنة .
 كيدؿ لهذا القوؿ :

 قولو تعأب ) كيسألونك عن احمليض قل ىو أذلن فاعتزلوا النساء ُب احمليض كال تقربوىن حىت يطهرف ( .
، كٓب ٬تعل الغاية مضي يـو كليلة كال ثبلثة أياـ كال ٜتسة عشر يومان ، فدٌؿ ىذا على أف علة  فجعل اهلل غاية ا١تنع ىي الطهر

 اٟتكم ىي اٟتيض كجودان كعدمان ، فمىت كجد اٟتيض ثبت اٟتكم ، كمىت طهرت منو زالت أحكامو .
 ىػ [ .ُّّْ/  ْ/  ِ] اٞتمعة : حديث الباب  ) ... حىت تطهرم ( .                              
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 باب غسل الحائض رأس زكجها كترجيلو  -ِ
 كىأىنىا حىاًئضه ( . عىٍن عىاًئشىةى قىالىٍت ) كيٍنتي أيرىجّْلي رىٍأسى رىسيوًؿ اللًَّو  - ِٓٗ
 [ . ِٕٗ :] ـ 

ةي كيلُّ ذىًلكى عىلىىَّ ىىيّْنه عن ًىشىاـ عىٍن عيٍركىة ) أىنَّوي سيًئلى أىتىٍخديميًني اٍلحىاًئضي أىٍك تىٍدنيو ًمنّْى اٍلمىٍرأىةي كىٍىىى جينيبه فػىقىاؿى عيٍركى  - ِٔٗ
 رىٍأسى رىسيوًؿ اللًَّو  -تػىٍعًنى  -ةي أىنػَّهىا كىانىٍت تػيرىجّْلي ، كىكيلُّ ذىًلكى تىٍخديميًني ، كىلىٍيسى عىلىى أىحىدو ًفي ذىًلكى بىٍأسه ، أىٍخبػىرىٍتًني عىاًئشى 

 ًحينىًئذو ميجىاًكره ًفي اٍلمىٍسًجًد ، ييٍدًنى لىهىا رىٍأسىوي كىٍىىى ًفي حيٍجرىتًهىا ، فػىتػيرىجّْليوي كىٍىىى حىاًئضه ( . كىًىىى حىاًئضه ، كىرىسيوؿي اللًَّو 
 [ . ِٕٗ :] ـ 

----------- 
كأنا حائض ( كىذا ال يناُب قو٢تا  الًتجيل تسريح شعر الرأس ، كعند مسلم ) كنت أغسل رأس رسوؿ اهلل تي أيرىجّْلي ( ) كينٍ 

)كيٍنتي أيرىجّْلي ( إلمكاف اٞتمع بينهما بأهنا ٚتعت بينهما ُب كقت كاحد ، بأف غسلت رأسو كرٌجلتو ، أك بكوهنا فعلت ىذا ُب 
 كقت ، كىذا ُب كقت .

أم : معتكف ، كُب ركاية أٛتد كالنسائي ) كاف يأتيٍت ، كىو معتكف ُب ا١تسجد ، فيتكىء ًحينىًئذو ميجىاًكره (  وؿي اللًَّو ) كىرىسي 
 على باب حيجرٌب ، فأغسل رأسو ، كسائريه ُب ا١تسجد ( .

 اٟتديث دليل على جواز ترجيل اٟتائض رأس زكجها ، ككذلك غسلو .-ُ
 دف اٟتائض كعرىقها .اٟتديث دليل على طهارة ب -ِ
 اٟتديث دليل على أف ا١تباشرة ا١تمنوعة للمعتكف ىي اٞتماع كمقدماتو . -ّ
 اٟتديث دليل على أف اٟتائض ال تدخل ا١تسجد ، كىذا قوؿ ٚتاىَت العلماء . -ْ
 اٟتديث دليل على أف خركج بعض جسد ا١تعتكف ال يبطل االعتكاؼ .-ٓ
 عتكف ، كمثلو التنظف كالتطيب كالغسل .اٟتديث دليل على جواز الًتجل للم -ٔ
 اٟتديث دليل على خدمة الزكجة لزكجها .-ٕ

 باب ًقرىاءىًة الرَّجيًل ًفي حىٍجًر اٍمرىأىتًًو كىٍىىى حىاًئضه   - ّ
 كيوي ًبًعالىقىًتوً كىكىافى أىبيو كىاًئلو يػيٍرًسلي خىاًدمىوي كىٍىىى حىاًئضه ًإلىى أىًبى رىزًينو ، فػىتىٍأتًيًو بًاٍلميٍصحىًف فػىتيٍمسً 

 كىافى يػىتًَّكئي ًفي حىٍجًرم كىأىنىا حىاًئضه ، ثيمَّ يػىٍقرىأي اٍلقيٍرآفى ( .  عىن عىاًئشىةى ) أىفَّ النًَّبيَّ  - ِٕٗ
 [ . َُّ :] ـ 

---------- 
 . أم : يعتمد ، كُب ركاية للمصنف ) كاف يقرأ القرآف كرأسو ُب حجرم ، كأنا حائض () كىافى يػىتًَّكئي ( 

 اٟتديث دليل على جواز مبلمسة اٟتائض . -ُ
 جواز القراءة مضطجعان ، كمتكئان على اٟتائض ، كبقرب ٤تل النجاسة ، قالو النوكم . -ِ
تنب منها إال موضع األذل فحسب . -ّ  أف اٟتائض ال ينجيس منها شيء ، كال ٬تي
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 باب من سمى النفاس حيضان  -ْ
نىا أىنىا مىعى النًَّبيّْ  – ِٖٗ ميٍضطىًجعىةن ًفي خىًميصىةو ًإٍذ ًحٍضتي ، فىاٍنسىلىٍلتي فىأىخىٍذتي ثًيىابى ًحيضىًتي  عىن أـي سىلىمىةى . قىالىٍت ) بػىيػٍ

 قىاؿى : أىنيًفٍسًت ،  قػيٍلتي نػىعىٍم . فىدىعىاًني فىاٍضطىجىٍعتي مىعىوي ًفي اٍلخىًميلىة ( .
 [ . ِٔٗ :] ـ 
---------- 

 أم : أصابٍت اٟتيض .) ًإٍذ ًحٍضتي ( 
، أك ألهنػا تقػٌذرت نفسػها ،  أم : ذىبت ُب خفية ، كإ٪تا فعلت ذلػك ، الحتمػاؿ كصػوؿ شػيء مػن الػدـ إليػو ) فىاٍنسىلىٍلتي ( 

، فانسػػلت لػػئبل تىشػغىلو حركتهػػا عمػػا ىػو فيػػو مػػن الػػوحي أك  ، أك خافػػت أف ينػزؿ الػػوحي علػػى النػيب  كٓب ترتضػها ١تضػػاجعتو 
 االستمتاع كىي على ىذه اٟتالة اليت ال ٯتكن فيها االستمتاع . غَته ، أك خافت أف يطلب منها النيب 

عٌدة لزمن اٟتيض ، ىذا ) فىأىخىٍذتي ثًيىابى ًحيضىًتي ( 
ي
ىو الصحيح ىي بكسر اٟتاء ، كىي حالة اٟتيض ، أم : أخذت الثياب ا١ت

 ا١تشهور ُب ضبط ) ًحيضيت ( ُب ىذا ا١توضع .
 كجـز ا٠تطايب بركاية الكسر .

 أم : حضًت .) قىاؿى : أىنيًفٍسًت ( 
 اٟتديث دليل على جواز مضاجعة اٟتائض . -ُ
 اٟتديث دليل على استحباب اٗتاذ ا١ترأة ثيابان للحيض غَت ثيأّا ا١تعتادة . -ِ
 اٟتائض طاىر .اٟتديث دليل على أف عرؽ  -ّ
 لزكجاتو كتواضعو . حسن معاشرة النيب  -ْ

 أف اٟتيض يسمى نفاسان . -ْ
 

 باب مباشرة الحائض . -ٓ
 ًمٍن ًإنىاءو كىاًحدو ، ًكالىنىا جينيبه ( . عىٍن عىاًئشىةى قىالىٍت ) كيٍنتي أىٍغتىًسلي أىنىا كىالنًَّبيُّ  - ِٗٗ
 [ . ِٕٔ] ـ : 
 فىأىتًَّزري ، فػىييبىاًشريًني كىأىنىا حىاًئضه ( .) كىكىافى يىٍأميريًني  – ََّ
 [ . ٕٗٔ] ـ : 
 ) كىكىافى ييٍخًرجي رىٍأسىوي ًإلىىَّ كىىيوى ميٍعتىًكفه ، فىأىٍغًسليوي كىأىنىا حىاًئضه ( . – َُّ
 [ . ٕٔٔ] ـ : 
انىا ًإذىا كىانىٍت حىاًئضان ، فىأىرىادى   - َِّ أىٍف يػيبىاًشرىىىا ، أىمىرىىىا أىٍف تػىتَّزًرى ًفي فػىٍوًر  رىسيوؿي اللًَّو  عىٍن عىاًئشىةى قىالىٍت ) كىانىٍت ًإٍحدى

 يىٍمًلكي ًإٍربىوي ( . حىٍيضىًتهىا ثيمَّ يػيبىاًشريىىا . قىالىٍت كىأىيُّكيٍم يىٍمًلكي ًإٍربىوي كىمىا كىافى النًَّبيُّ 
 [ . ِّٗ] ـ : 
 ًإذىا أىرىادى أىٍف يػيبىاًشرى اٍمرىأىةن ًمٍن ًنسىائًًو أىمىرىىىا فىاتػَّزىرىٍت كىٍىىى حىاًئضه ( . ًو عن مىٍيميونىة . قالت ) كىافى رىسيوؿي اللَّ  – َّّ
 [ . ِْٗ] ـ : 

---------- 
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 قاؿ القرطيب : االئتزار : شد اإلزار على الوسط إٔب الركبة . ) كىكىافى يىٍأميريًني فىأىتًَّزري (
١تراد با١تباشرة ىنا أف ٯتس اٞتلد اٞتلد ، أم : ٯتس بشرتو بشرهتا ، كليس ا١تراد بو اٞتماع ، ألف ٚتاع ا ) فػىييبىاًشريًني كىأىنىا حىاًئضه (

 اٟتائض حراـ ، قاؿ القرطيب : يعٍت بذلك االستمتاع ٔتا فوؽ اإلزار كا١تضاجعة .
 ( أم : معظمها ككقت كثرهتا . ) ًفي فػىٍوًر حىٍيضىًتهىا
( قاؿ النوكم : أكثر الركايات بكسر ا٢تمزة مع إسكاف الراء ، كمعناه : عيضوه الذم يستمتع بو ، أم :  ) كىأىيُّكيٍم يىٍمًلكي ًإٍربىوي 

الفرج ، كركاه ٚتاعة بفتح ا٢تمزة كالراء ، كمعناه : حاجتو ، كىي شهوة اٞتماع ، كا١تقصود : أملككم لنفسو ، فيأمن مع ىذه 
 اٟتائض .ا١تباشرة الوقوع ُب احملرـٌ ، كىو مباشرة فرج 

 اٟتديث دليل على جواز مباشرة اٟتائض فوؽ اإلزار . -ُ
  أقساـ : ّكاعلم أف مباشرة اٟتائض ٢تا 

 : أف يباشرىا باٞتماع ُب الفرج . القسم األكؿ
 فهذا حراـ بإٚتاع ا١تسلمُت بنص القرآف العزيز كالسنة الصحيحة .

  مالك كأيب حنيفة كأٛتد ُب إحدل الػركايتُت كٚتػاىَت السػلف كُب كجوب الكفارة قوالف للشافعي أصحهما كىو اٞتديد كقوؿ
أنو ال كفارة عليو ك٦تن ذىػب إليػو مػن السػلف عطػاء كابػن أيب مليكػة كالشػعيب كالنخعػي كمكحػوؿ كالزىػرم كأبػو الزنػاد كربيعػة 

 كٛتاد بن أيب سليماف كأيوب السختيا٘ب كسفياف الثورم كالليث بن سعد رٛتهم اهلل تعأب أٚتعُت .
القوؿ الثا٘ب كىو القدٙب الضعيف : أنو ٬تب عليو الكفارة كىو مركل عن ابن عباس كاٟتسن البصرم كسعيد بن جبَت كقتادة ك 

 كاألكزاعي كإسحاؽ كأٛتد ُب الركاية الثانية عنو .
لك كىو حبلؿ باتفاؽ ا١تباشرة فيما فوؽ السرة كٖتت الركبة بالذكر أك بالقبلة أك ا١تعانقة أك اللمس أك غَت ذ القسم الثاني :

 العلماء .
 ا١تباشرة فيما بُت السرة كالركبة ُب غَت القبل كالدبر . القسم الثالث :

 كفيها ثبلثة أكجو ألصحابنا أصحها عند ٚتاىَتىم كأشهرىا ُب ا١تذىب أهنا حراـ .
 ا١تختار . كالثا٘ب أهنا ليست ْتراـ كلكنها مكركىة كراىة تنزيو كىذا الوجو أقول من حيث الدليل كىو

كالوجو الثالث : إف كاف ا١تباشر يضبط نفسو عن الفرج كيثق من نفسو باجتنابو ، إما لضعف شهوتو ، كإما لشدة كرعو جاز كإال 
 فبل ، كىذا الوجو حسن قالو أبو العباس البصرم من أصحابنا .  ) النوكم ( .

حنيفة ، كىو قوؿ أكثر العلماء منهم سعيد بن ا١تسيب كشريح ك٦تن ذىب إٔب الوجو األكؿ كىو التحرٙب مطلقان مالك ، كأبو 
 كطاكس كعطاء كسليماف بن يسار كقتادة .

ك٦تن ذىب إٔب اٞتواز : عكرمة ، ك٣تاىد ، كالشعيب ، كالنخعي ، كاٟتكم ، كالثورم ، كاألكزاعي ، كأٛتد بن حنبل ، ك٤تمد بن 
، كداكد كقد قدمنا أف ىذا ا١تذىب أقول دليبلن كاحتجوا ْتديث أنس  اٟتسن ، كإسحاؽ بن راىويو ، كأبو ثور ، كابن ا١تنذر

 )النوكم( ُب مباشرتو على ما فوؽ اإلزار فمحموؿ على االستحباب . )اصنعوا كل شيء إال النكاح( قالوا: كأما اقتصار النيب 
 أمر الرجل زكجتو اٟتائض أف تتزر كىذا أفضل .-ِ
 ، كاالضطجاع معها .جواز النـو مع اٟتائض ُب ثيأّا -ّ
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 باب ترؾ الحائض الصـو   -ٔ
ػًعيدو اٍلخيػٍدًرمّْ قىػاؿى ) خىػرىجى رىسيػوؿي اللَّػًو  - َّْ ػػاًء  -أىٍك ًفطٍػرو  -ًفػي أىٍضػحنى  عىػٍن أىبًػى سى ًإلىػى اٍلميصىػلَّى ، فىمىػرَّ عىلىػى النّْسى
تيٍكًثٍرفى اللٍَّعنى ، كىتىٍكفيٍرفى » فػىقيٍلنى كىًبمى يىا رىسيوؿى اللًَّو قىاؿى « . نَّ أىٍكثػىرى أىٍىًل النَّاًر يىا مىٍعشىرى النّْسىاًء تىصىدٍَّقنى ، فىًإنّْي أيرًيتيكي » فػىقىاؿى 

ػازًـً ًمػٍن ًإٍحػدىاكينَّ  يًننىػا كىعىٍقًلنىػا يىػا قػيٍلػنى كىمىػا نػيٍقصىػافي دً « . اٍلعىًشيرى ، مىا رىأىٍيتي ًمػٍن نىاًقصىػاًت عىٍقػلو كىًديػنو أىٍذىىػبى ًلليػبّْ الرَّجيػًل اٍلحى
ػهىادىًة الرَّجيػًل » رىسيوؿى اللًَّو قىاؿى  ػا ، أىلىػٍيسى » قػيٍلػنى بػىلىػى . قىػاؿى « . أىلىٍيسى شىهىادىةي اٍلمىٍرأىًة ًمٍثلى ًنٍصًف شى فىػذىًلكى ًمػٍن نػيٍقصىػاًف عىٍقًلهى

 ًلكى ًمٍن نػيٍقصىاًف ًديًنهىا ( .فىذى » قػيٍلنى بػىلىى . قىاؿى « . ًإذىا حىاضىٍت لىٍم تيصىلّْ كىلىٍم تىصيٍم 
 [ . َٖ] ـ : 

---------- 
 شك من الراكم .( -أىٍك ًفٍطرو  -ًفي أىٍضحنى  ) خىرىجى رىسيوؿي اللًَّو 

 اختصره ا١تؤلف ىنا ، كقد ساقو ُب كتاب الزكاة تامان كلفظو ) إٔب ا١تصلى فوعظ الناس) ًإلىى اٍلميصىلَّى ، فىمىرَّ عىلىى النّْسىاًء ( 
 كأمرىم بالصدقة فقاؿ : أيها الناس تصدقوا ، فمر على النساء ( .

 الصدقة ما يعطى للفقراء ابتغاء األجر من اهلل كُب حديث ابن عمر  ) كىأىٍكًثٍرفى ااًلٍسًتٍغفىارى ( .) تىصىدٍَّقنى ( 
لراء على البناء للمفعوؿ ، كا١تراد أف اهلل تعأب أراىن لو ليلة اإلسراء أيرًيتيكينَّ بضم ا٢تمزة ككسر ا) فىًإنّْي أيرًيتيكينَّ أىٍكثػىرى أىٍىًل النَّاًر ( 

 ، قاؿ القرطيب : اطلع على نساء آدميات من نوع ا١تخاطبات ال نفس ا١تخاطبات .
٢تن ُب النار ليلة اإلسراء ، ك٭تتمل أف يكوف رآىن ُب صبلة الكسوؼ كما ُب حديث الكسوؼ  ٭تتمل أف تكوف رؤيتو 

 نار كرأيت أكثر أىلها النساء( .)كرأيت ال
بقولو ) لو أحسنت إٔب إحداىن الدىر ٍب رأت  كقد فسره النيب  أم : ٕتحدف حق ا٠تليط كىو الزكج ،) كىتىٍكفيٍرفى اٍلعىًشيرى (  

 منك شيئان قالت : ما رأيت منك خَتان قط ( .
لذم نقصو النساء ىو التثبت ُب األمور ، كالتحقيق فيها ، كالبلوغ فيها : قاؿ القرطيب : العقل ا ) مىا رىأىٍيتي ًمٍن نىاًقصىاًت عىٍقلو (

 إٔب غاية الكماؿ .
 بقولو ) ٘تكث الليإب ما تصلي ... ( . فسره النيب  ) كىًدينو (

العقل ، كىو ا٠تالص  قاؿ اٟتافظ : أذىب : أم أشد إذىابان ، كاللب أخص من ) أىٍذىىبى ًلليبّْ الرَّجيًل اٍلحىازًـً ًمٍن ًإٍحدىاكينَّ (
 منو ، كاٟتاـز : الضابط ألمره ، كىذه مبالغة ُب كصفهن بذلك ، فغَت الضابط أكٔب .

 اٟتديث دليل ٖترٙب الصبلة على اٟتائض ككذلك الصـو . -ُ
 :  أٚتع ا١تسلموف على أف اٟتائض كالنفساء ال ٕتب عليهما الصبلة كال الصـو ُب اٟتاؿ  . قاؿ النوكم

 . ٟتديث الباب
 لفاطمة بنت أيب حبيش ) إذا أقبلت اٟتيضة فاتركي الصبلة ( متفق عليو . كلقولو 

 . كأف اٟتائض تقضي الصـو كال تقضي الصبلة 
 .: كأٚتعوا على أنو ال ٬تب عليهما قضاء الصبلة ، كأٚتعوا على أنو ٬تب عليهما قضاء الصـو  قاؿ النوكم

ما باؿ اٟتائض تقضي الصـو كال تقضي الصبلة ؟ ) فقالت : كنا نؤمر بقضاء عن معاذة . قالت : ) سألت عائشة ، فقلت : 
 الصـو كال نؤمر بقضاء الصبلة ( متفق عليو .

 كاختلف العلماء ُب اٟتكمة ُب أهنا تقضي الصـو دكف الصبلة ؟ 
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 : أف الصبلة كثَتة متكررة فيشق قضاؤىا ٓتبلؼ الصـو . قيل
كال يعلم ما اٟتكمة كلذلك قالت عائشة : كنا نؤمر بقضاء الصـو كال نؤمر  سوؿ : اٟتكمة تعبدية ، كىي أمر الر  كقيل

 بقضاء الصبلة .
  كاختلف العلماء ىل تثاب اٟتائض على تركها الصبلة أثناء اٟتيض ، كما يثاب ا١تريض على ترؾ النوافل اليت كاف يعملها ُب

 صحتو كشغل با١ترض عنها ؟
 : ال تثاب على الًتؾ . قيل

 بنقصاف الدين بًتؾ الصبلة زمن اٟتيض يقتضي ذلك . ألف كصفو ٢تا 
 أقرب . كىذا القوؿإذا قصدت امتثاؿ قوؿ الشارع ُب تركو ، تثاب ، :  كقيل

 اٟتديث دليل على فضل الصدقة كأهنا من أعظم أسباب النجاة من النار ، ك٦تا يدؿ على ذلك أيضان : -ِ
 ة ( .) اتقوا النار كلو بشق ٘تر  قولو 
 ) ليتق أحدكم كجهو النار كلو بشق ٘ترة ( ركاه أٛتد . كقاؿ 

   ركاه أٛتدمسدىا من الشبعاف(.  ، فإهنا تسد من اٞتائع)يا عائشة! استًتم من النار كلو بشق ٘ترة : قاؿ كعن عائشة. قالت
 ) كالصدقة برىاف ( . أم برىاف كدليل على صحة إٯتاف صاحبها . قاؿ 

 ) ما نقصت صدقة من ماؿ ( ركاه مسلم . قاؿ ك 
 ) العبد ُب ظل صدقتو يـو القيامة ( ركاه أٛتد . قاؿ ك

) سبعة يظلهم اهلل ُب ظلو يـو ال ظل إال ظلو ... كذكر منهم : كرجل تصدؽ بصدقة فأخفاىا حىت ال تعلم مشالو ما  كقاؿ 
 تنفق ٯتينو ( متفق عليو .

ن كسب طيب ، كال يقبل اهلل إال الطيب ، فإف اهلل يقبلها بيمينو ، ٍب ييربّْيها لصاحبها كما ) من تصدؽ بعىدؿ ٘ترةو م كقاؿ 
 يريب أحدكم فػىليٌوه حىت تكوف مثلى اٞتبل ( متفق عليو .

ها ( : ما بقي منها ؟ قالت : ما بقي منها إال كًتفيها ، قاؿ : بقي كلها غَتي كًتف كعن عائشة ) أهنم ذْتوا شاة ، فقاؿ النيب 
 ركاه الًتمذم .

 ) اتقوا النار كلو بشق ٘ترة ( متفق عليو . كقاؿ 
 كجوب االستغفار من الذنوب كلها .اٟتديث دليل على  -ّ

 ) فاستغفرك٘ب أغفر لكم ( . : ُب اٟتديث القدسي قاؿ تعأبكقد 
 كقاؿ تعأب ) كاستغفر لذنبك ( .

 رحيمان ( . إف اهلل كاف غفوران كاستغفر اهللكقاؿ تعأب ) 
 ٘ب ألستغفر اهلل ُب اليـو مائة مرة ( ركاه مسلم .) إ كقاؿ 
 ) كاهلل إ٘ب ألستغفر اهلل كأتوب إليو ُب اليـو أكثر من سبعُت مرة ( ركاه البخارم . كقاؿ 

 كاالستغفار يكوف على كجهين :
 : طلب ا١تغفرة بلفظ : اللهم اغفر ٕب ، أك أستغفر اهلل . الوجو األكؿ

 : طلب ا١تغفرة باألعماؿ الصاٟتة اليت تكوف سببان لذلك . الثانيالوجو 
 كجوب اتقاء النار بكل كسيلة .اٟتديث دليل على  -ْ
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 ( .اتػَّقيوٍا النَّارى الَّيًت كىقيوديىىا النَّاسي كىاٟتًٍجىارىةي أيًعدٍَّت لًٍلكىاًفرًينى  كلذلك قاؿ تعأب )
ًئكىةه كقاؿ تعأب )  ظه ًشدىاده الى يػىٍعصيوفى اللَّوى مىا  يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا قيوا أىنفيسىكيٍم كىأىٍىًليكيٍم نىاران كىقيوديىىا النَّاسي كىاٟتًٍجىارىةي عىلىيػٍهىا مىبلى ًغبلى

 ( .أىمىرىىيٍم كىيػىٍفعىليوفى مىا يػيٍؤمىريكفى 
 يو .) اتقوا النار كلو بشق ٘ترة ( متفق عل كقاؿ 

 إثبات النار كأىلها .اٟتديث دليل على  -ٓ
 السبب كىو : أف النساء أكثر أىل النار ، كقد بُت النيب اٟتديث دليل على  -ٔ

 ككفراف حق الزكج . –اإلكثار من اللعن 
ء ألنو ُب خصت النسا كىذا اٟتكم حىت للرجاؿ لكناصي ألهنا سبب ُب دخو٢تا النار ) ا١ترأة أف ٖتذر من ىذه ا١تععلى  -ٕ

 .النساء أكثر ( 
 ٖترٙب اللعن كأهنا من أسباب دخوؿ النار ) كستأٌب مباحثو إف شاء اهلل ( . -ٖ
 عظم حق الزكج على زكجتو . ك٦تا يدؿ على ذلك : -ٗ

 ) لو كنت آمران أحدان أف يسجد ألحد ألمرت الزكجة أف تسجد لزكجها ( ركاه الًتمذم . قولو 
 ) أٯتا امرأة دعاىا زكجها للفراش فأبت لعنتها ا١تبلئكة حىت تصبح ( متفق عليو . كقاؿ 
 ٬تب على ا١ترأة أف تعرؼ حقوؽ زكجها حىت ال تقع ُب كفراف العشرة . -َُ
 كقد سبقت ا١تسألة ُب كتاب اإلٯتاف .اإلٯتاف يزيد كينقص ) كىذا مذىب أىل السنة كاٞتماعة (  أف اٟتديث يدؿ على -ُُ
 إثبات نقصاف عقل ا١ترأة كدينها عن الرجل . -ُِ
 إثبات قوامة الرجل على ا١ترأة ألنو أكمل عقبلن منها . -ُّ
 .أف شهادة امرأتُت تعدؿ شهادة رجل كاحد  -ُْ

  العتق . العقيقة ، اإلرث ، الدية ، الشهادة ، كتكوف األنثى على النصف من الذكر ُب أمور ٜتسة :
 .مشركعية عظة النساء  -ُٓ
 الرد على من أراد أف يضع ا١ترأة كالرجل ُب كل شيء ) فإف ذلك مضادة لدين اهلل ( . -ُٔ
 اٟتذر من فتنة النساء . -ُٕ

 ... ( . زييّْنى لًلنَّاًس حيبُّ الشَّهىوىاًت ًمنى النّْسىاًء كىاٍلبىًنُتى كىاٍلقىنىاًطَتً كقد قاؿ تعأب )
 رجاؿ من النساء ( متفق عليو .) ما تركت بعدم فتنة أضر على ال كقد قاؿ 

 ) اتقوا الدنيا كاتقوا النساء فإف أكؿ فتنة بٍت إسرائيل كانت ُب النساء ( ركاه مسلم . كقاؿ 
 بياف خطر اللساف . -ُٖ
 ينبغي شكر من أسدل إليك معركفان . -ُٗ
 أف النار موجودة . -َِ
 على أمتو . شفقة النيب  -ُِ
 السؤاؿ عما أشكل . -ِِ
 كَت الناس باحملرمات اليت انتشرت بينهم .تذ  -ِّ
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 باب تػىٍقًضى اٍلحىاًئضي اٍلمىنىاًسكى كيلَّهىا ًإالَّ الطَّوىاؼى بًاٍلبػىٍيًت  - ٕ
 كىقىاؿى ًإبٍػرىاًىيمي الى بىٍأسى أىٍف تػىٍقرىأى اآليىةى .

 كىلىٍم يػىرى اٍبني عىبَّاسو بًاٍلًقرىاءىًة لًٍلجينيًب بىٍأسان .
 يىٍذكيري اللَّوى عىلىى كيلّْ أىٍحيىانًًو . كىكىافى النَّبيُّ 

بػٍّْرفى بًتىٍكًبيرًًىٍم كىيىٍدعيوفى .  كىقىالىٍت أيُـّ عىًطيَّةى كينَّا نػيٍؤمىري أىٍف يىٍخريجى اٍلحييَّضي ، فػىييكى
ًبٍسًم اللًَّو الرٍَّحمىًن الرًَّحيًم كى ) يىا أىٍىلى » فػىقىرىأى فىًإذىا ًفيًو  النًَّبيّْ  كىقىاؿى اٍبني عىبَّاسو أىٍخبػىرىًني أىبيو سيٍفيىافى أىفَّ ًىرىٍقلى دىعىا ًبًكتىابً 

 اآليىةى .« . اٍلًكتىاًب تػىعىالىٍوا ًإلىى كىًلمىةو ( 
رى الطَّوىاًؼ بًاٍلبػىٍيًت ، كىالى   تيصىلّْى .كىقىاؿى عىطىاءه عىٍن جىاًبرو حىاضىٍت عىاًئشىةي فػىنىسىكىًت اٍلمىنىاًسكى غىيػٍ

 ٍيًو ( .كىقىاؿى اٍلحىكىمي ًإنّْي ألىٍذبىحي كىأىنىا جينيبه . كىقىاؿى اللَّوي ) كىالى تىٍأكيليوا ًممَّا لىٍم ييٍذكىًر اٍسمي اللًَّو عىلى 
نىا سىًرؼى  عىٍن عىاًئشىةى قىالىٍت خىرىٍجنىا مىعى النًَّبيّْ  - َّٓ كىأىنىا  طىًمٍثتي ، فىدىخىلى عىلىىَّ النًَّبيُّ  الى نىٍذكيري ًإالَّ اٍلحىجَّ ، فػىلىمَّا ًجئػٍ

ـى . قىاؿى « . مىا يػيٍبًكيًك » أىٍبًكى فػىقىاؿى  فىًإفَّ » قػيٍلتي نػىعىٍم . قىاؿى « . لىعىلًَّك نيًفٍسًت » قػيٍلتي لىوىًدٍدتي كىاللًَّو أىنّْى لىٍم أىحيجَّ اٍلعىا
رى أىٍف الى تىطيوًفي بًاٍلبػىٍيًت حىتَّى تىٍطهيًرم ( .ذىًلكى شىٍيءه كىتىبىوي اللَّوي عىلىى بػىنىاًت آدى   ـى ، فىافٍػعىًلي مىا يػىٍفعىلي اٍلحىاجُّ ، غىيػٍ

 [ . ُُُِ] ـ :
---------- 

تقضي ىنا ٔتعٌت تفعل ، كُب اٟتديث داللة كاضحة على أف القضاء ُب اللغة العربية ) باب تػىٍقًضى اٍلحىاًئضي اٍلمىنىاًسكى كيلَّهىا ( 
 ن القضاء ُب االصطبلح ، ألف القضاء ُب االصطبلح : تدارؾ ما فات .أكسع م

: قيػػل مقصػػود البخػػارم ٔتػػا ذكػػر ُب ىػػذا البػػاب مػػن األحاديػػث كاآلثػػار ، أف اٟتػػيض كمػػا ُب معنػػاه مػػن قػػاؿ الحػػافظ ابػػن حجػػر 
مػػن ٚتلػػة مػػا ال ينافيهػػا إال  اٞتنابػػة ال ينػػاُب ٚتيػػع العبػػادات ، بػػل صػػحت معػػو عبػػادات بدنيػػو مػػن أذكػػار كغَتىػػا ، فمناسػػك اٟتػػج

 الطواؼ فقط ، كُب كوف ىذا مراده نظر ألف كوف مناسك اٟتج كذلك حاصل بالنص فبل ٭تتاج إٔب االستدالؿ عليو .
كاألحسن ما قالو بن رشػيد تبعػان البػن بطػاؿ كغػَته : أف مػراده االسػتدالؿ علػى جػواز قػراءة اٟتػائض كاٞتنػب ْتػديث عائشػة رضػي 

ٓب يستثن من ٚتيع مناسك اٟتػج إال الطػواؼ ، كإ٪تػا اسػتثناه لكونػو صػبلة ٥تصوصػة ، كأعمػاؿ اٟتػج مشػتملة   اهلل عنها ، ألنو
على ذكر كتلبية كدعػاء ، كٓب ٘تنػع اٟتائض من شيء مػن ذلػك ،  فكػذلك اٞتنػب ، ألف حػدثها أغلػظ مػن حدثػو كمنػع القػراءة إف  

كػػػاف تعبػػدان فيحتػػاج إٔب دليػػل خػػاص ، كٓب يصػػػح عنػػد ا١تصػػنف شػػيء مػػػن   كػػاف لكونػػو ذكػػران هلل فػػبل فػػػرؽ بينػػو كبػػُت مػػا ذكػػر كإف
 األحاديث الواردة ُب ذلك كإف كاف ٣تموع ما كرد ُب ذلك تقـو بو اٟتجة عند غَته .

 : كقد اختلف العلماء ُب حكم قراءة القرآف للجنب على قولُت 
 : اٞتواز . القوؿ األكؿ

منهم : ابن عباس ، فقد ذكره عنو البخارم ُب صحيحو تعليقان ٣تزكمان بصحتو  كقد ذىب إٔب ىذا القوؿ ٚتاعة من أىل العلم
 فقاؿ :  كٓب يرى ابن عباس بالقراءة للجنب بأسان .

 كركل ابن ا١تنذر ُب األكسط عن عكرمة عن ابن عباس  ) أنو كاف يقرأ كرده كىو جنب ( .
بن ا١تسيب ، فقد ركل عبد الرزاؽ بسند صحيح عن ٤تمد بن كجاء ىذا القوؿ أيضان عن ٚتاعة من التابعُت ، منهم : سعيد ا

 طارؽ قاؿ : ) سألت ابن ا١تسيب : أيقرأ اٞتنب شيئان من القرآف ؟ فقاؿ : نعم ( .
 كرجح ىذا القوؿ ٚتاعة من احملققُت ، منهم : داكد الطربم ، كابن حـز ، كابن ا١تنذر .   
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 اهلل على كل أحيانو ( ركاه مسلم كعلقو البخارم .يذكر  ٟتديث عائشة قالت : ) كاف رسوؿ اهلل -أ
 كىذا الذكر عاـ يشمل قراءة القرآف كالتسبيح كاالستعاذة كغَت ذلك .

 الرباءة األصلية .-ب
 ٓب يثبت حديث صحيح تقـو بو اٟتجة ُب منع اٞتنب .-ج

 : ا١تنع . القوؿ الثاني
 كّٔذا قاؿ أكثر العلماء ] كما قاؿ ا٠تطايب كالنوكم [ .   

 ( ركاه أبو داكد . يػيٍقرًئػينىا اىٍلقيٍرآفى مىا ٓبٍى يىكيٍن جينيبنا كىافى رىسيوؿي اىللًَّو ٟتديث علي قاؿ )  -أ
الًتمذم ، كىذا  : ) ال تقرأ اٟتائض كال اٞتنب شيئان من القرآف ( . ركاه حديث ابن عمر قاؿ : قاؿ رسوؿ اهلل َ-ب

 اٟتديث ضعيف ال يصح باالتفاؽ .
 ألنو من ركاية إٝتاعيل بن عياش عن موسى بن عطية ، كإٝتاعيل بن عياش ُب ركايتو عن غَت أىل بلده ضعيفة ىذا منها .

ان ، ٍب عن أيب العريف قاؿ ) أٌب علي بوضوء ، فمضمض كاستنشق ثبلثان ، كغسل كجهو ثبلثان ، كغسل يديو كذراعيو ثبلث-ج
يتوضأ ، ٍب قرأ شيئان من القرآف ، ٍب قاؿ : ىذا ١تن ليس  مسح برأسو ، ٍب غسل رجليو ، ٍب قاؿ : ىكذا رأيت رسوؿ اهلل 

 ّتنب ، فأما اٞتنب فبل كال آية ( . ركاه أٛتد 
موقوفان الدار قطٍت فهذا اٟتديث صريح ُب منع اٞتنب من قراءة القرآف ، لكن اٟتديث معلوؿ ، كالراجح كقفو ، كقد صححو 

 فقاؿ :  ىو صحيح عن علي .
 كأجاب أصحاب القوؿ األكؿ القائلُت باٞتواز على أدلة أصحاب القوؿ الثا٘ب القائلُت با١تنع :

 أما حديث علي فاٞتواب عنو من كجهُت :
 أنو ضعيف .                                                   -أ

 علي ال يثبت إسناده .قاؿ ابن ا١تنذر : كحديث 
 ال يلـز . على تقدير ثبوتو فإنو ال حجة فيو ، ألنو ليس فيو هني للجنب عن قراءة القرآف ، كإ٪تا ىو فعل منو  -ب

 قاؿ ابن ا١تنذر :  لو ثبت خرب علي ٓب ٬تب االمتناع من القراءة من أجلو ألنو ٓب ينهو عن القراءة فيكوف اٞتنب ٦تنوعان منو .
 ابن عمر ) ال تقرأ اٟتائض كال اٞتنب شيئان من القرآف ( فضعيف ال يصح .كأما حديث 

 قاؿ ابن تيمية : ىو حديث ضعيف باتفاؽ أىل ا١تعرفة باٟتديث .
 كقاؿ ابن حجر : ضعيف من ٚتيع طرقو .

 : كأجاب أصحاب القوؿ الثا٘ب القائلُت با١تنع على أدلة أصحاب القوؿ األكؿ القائلُت باٞتواز ، قالوا 
 يذكر اهلل على كل أحيانو ( فاٞتواب من كجهُت : أما حديث عائشة ) كاف رسوؿ اهلل 

 : أف ا١تراد بالذكر ُب اٟتديث غَت القرآف ، ألنو ا١تفهـو عند اإلطبلؽ . األكؿ
 عند اإلطبلؽ.قاؿ النوكم : كأجاب أصحابنا عن حديث عائشة )كاف يذكر اهلل ...( بأف ا١تراد بالذكر غَت القرآف فإنو ا١تفهـو 

 كقاؿ ابن رجب : ليس فيو دليل على جواز قراءة القرآف للجنب ، ألف ذكر اهلل إذا أطلق ال يراد بو القرآف .
أنو عاـ كقد خصصتو األحاديث السابقة الدالة على ٖترٙب قراءة القرآف حاؿ اٞتنابة ، كمنها ما ركاه علي قاؿ : كاف كالثاني : 
 ) ذكر ذلك الصنعا٘ب ُب سبل السبلـ ( .على كل حاؿ ما ٓب يكن جنبان . يقرئنا القرآف  رسوؿ اهلل 
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 األحوط مذىب اٞتمهور .كالراجح : 
 المسألة الثانية : قراءة القرآف للحائض .
 اختلف العلماء ُب ىذه ا١تسألة على قولُت :

 ال ٬توز ٢تا ذلك .القوؿ األكؿ : 
 كّٔذا قاؿ أبو حنيفة كالشافعي كأٛتد .

 ) ال تقرأ اٟتائض كال اٞتنب شيئان من القرآف ( ركاه الًتمذم ) كسبق أنو ضعيف ( . ٟتديث ابن عمر . قاؿ : قاؿ -أ
 قياس اٟتائض على اٞتنب ، فإذا منع اٞتنب من قراءة القرآف فاٟتائض أكٔب .-ب

 ٬توز ٢تا ذلك .القوؿ الثاني : 
 كالشيخ ابن باز .كىذا مذىب مالك ، كاختاره ابن تيمية كابن القيم 

 قاؿ ابن تيمية : كليس ُب منعها من القرآف سنة أصبلن .
 لعدـ الدليل الذم ٯتنع من ذلك . -أ

 أف اٟتيض قد ٯتتد كيطوؿ فيخاؼ نسياهنا . -ب
 لعائشة ١تا حاضت كىي ٤ترمة ) افعلي ما يفعل اٟتاج غَت أف ال تطوُب بالبيت ( متفق عليو . قولو  -ج

منو ، كىذا اٟتديث استدؿ بو البخارم على أف اٟتائض ال ٘تنع من قراءة القرآف ،  يقرأ القرآف كٓب ٯتنعها النيب  كمعلـو أف احملـر
 أباح ٢تا كل شيء مشركع غَت الطواؼ . ألنو 

 الصحيح .كىذا القوؿ ىو 
أس كال حرج أف تقرأ ا١ترأة كىي قاؿ الشيخ ابن باز رٛتو اهلل : فقد سبق أف تكلمت ُب ىذا ا١توضوع غَت مرة كبينت أنو ال ب

حائض أك نفساء ما تيسر من القرآف عن ظهر قلب ؛ ألف األدلة الشرعية دلت على ذلك كقد اختلف العلماء رٛتة اهلل عليهم 
 ُب ىذا :

عن  فمن أىل العلم من قاؿ : إهنا ال تقرأ كاٞتنب كاحتجوا ْتديث ضعيف ركاه أبو داكد عن ابن عمر رضي اهلل تعأب عنهما
أنو قاؿ ) ال تقرأ اٟتائض كال اٞتنب شيئان من القرآف ( كىذا اٟتديث ضعيف عند أىل العلم ، ألنو من ركاية إٝتاعيل بن  النيب 

 عياش عن اٟتجازيُت ، كركايتو عنهم ضعيفة .
يوجب الغسل ، فهي مثل كبعض أىل العلم قاسها على اٞتنب قاؿ : كما أف اٞتنب ال يقرأ فهي كذلك ، ألف عليها حدثان أكرب 

 اٞتنب .
كاٞتواب عن ىذا أف ىذا قياس غَت صحيح ، ألف حالة اٟتائض كالنفساء غَت حالة اٞتنب ، اٟتائض كالنفساء مدهتما تطوؿ 
كرٔتا شق عليهما ذلك كرٔتا نسيتا الكثَت من حفظهما للقرآف الكرٙب ، أما اٞتنب فمدتو يسَتة مىت فرغ من حاجتو اغتسل كقرأ ، 

 ٬توز قياس اٟتائض كالنفساء عليو ، كالصواب من قوٕب العلماء أنو ال حرج على اٟتائض كالنفساء أف تقرأ ما ٖتفظاف من فبل
القرآف ، كال حرج أف تقرأ اٟتائض كالنفساء آية الكرسي عند النـو ، كال حرج أف تقرأ ما تيسر من القرآف ُب ٚتيع األكقات عن 

عائشة ١تا حاضت ُب حجة الوداع قاؿ ٢تا ) افعلي ما  ذا ىو األصل ، ك٢تذا أمر النيب ظهر قلب ، ىذا ىو الصواب ، كى
 يفعل اٟتاج غَت أال تطوُب بالبيت حىت تطهرم ( كٓب ينهها عن قراءة القرآف .

ألف الطواؼ  إ٪تا منعها من الطواؼ ؛  كمعلـو أف احملـر يقػرأ القرآف ، فيدؿ ذلك على أنو ال حرج عليها ُب قراءتو ؛ ألنو 
كالصبلة كىي ال تصلي كسكت عن القراءة ، فدؿ ذلك على أهنا غَت ٦تنوعة من القراءة ، كلو كانت القراءة ٦تنوعة لبينها لعائشة 
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 كلغَتىا من النساء ُب حجة الوداع كُب غَت حجة الوداع .
للناس بيانان عامان كاضحان حىت ال  قرآف لبينو كمعلـو أف كل بيت ُب الغالب ال ٮتلو من اٟتائض كالنفساء ، فلو كانت ال تقرأ ال

 ٮتفى على أحد ، أما اٞتنب فإنو ال يقرأ القرآف بالنص كمدتو يسَتة مىت فرغ تطهر كقرأ .
  باب االستحاضة          -ٖ

 االستحاصة : ىي سيبلف الدـ من فرج ا١ترأة ُب غَت أكقاتو ا١تعتادة .
يىا رىسيوؿى اللًَّو ًإنّْى الى أىٍطهيػري ، أىفىػأىدىعي الصَّػالىةى  عىٍن عىاًئشىةى أىنػَّهىا قىالىٍت ) قىالىٍت فىاًطمىةي بًٍنتي أىًبى حيبػىٍيشو ًلرىسيوًؿ اللًَّو  - َّٔ

ًت اٍلحىٍيضىةي فىاتٍػريًكي الصَّالىةى ، فىًإذىا ذىىىبى قىٍدريىىا فىاٍغًسػًلي ًإنَّمىا ذىًلًك ًعٍرؽه كىلىٍيسى بًاٍلحىٍيضىًة ، فىًإذىا أىقٍػبػىلى »  فػىقىاؿى رىسيوؿي اللًَّو 
ـى كىصىلّْي ( .  عىٍنًك الدَّ

 [ . ّّّ] ـ : 
---------- 

 أم : ال أنظف .ًإ٘بّْ ًاٍمرىأىةه أيٍستىحىاضي فىبلى أىٍطهيري ( كُب الركاية األخرل )) قىالىٍت فىاًطمىةي بًٍنتي أىًبى حيبػىٍيشو ًإنّْي الى أىٍطهيري ( 
 بسببو .) أىفىأىدىعي الصَّالىةى ( 

: الى كُب الركاية األخرل ) (  ) فػىقىاؿى رىسيوؿي اللًَّو  نع منها . قىاؿى  ( أم : ال تدعي الصبلة ، ألف االستحاضة ال ٘تي
 لمرأة السائلة .بكسر الكاؼ خطاب ل ) ًإنَّمىا ذىًلًك ًعٍرؽه (

 أم : جاء كقت عادتك فدعي الصبلة . ) فىًإذىا أىقٍػبػىلىًت اٍلحىٍيضىةي ( 
يػًضُتى ًفيهىا كُب الركاية األخرل اآلتية )) فىاتٍػريًكي الصَّالىةى (   ( . كىلىًكٍن دىًعي الصَّػبلةى قىػٍدرى األىيَّاـً الَّيًت كيٍنًت ٖتًى

ـى كىصىلّْ  يفىاٍغًسلً )  ةو  كعند ا١تصنف كما سيأٌب )ي ( عىٍنًك الدَّ  كقد اختلف ُب ىذه اللفظة .( ٍبيَّ تػىوىضًَّئي ًلكيلّْ صىبلى
)ُب قاؿ يق ٛتاد بن زيد عن ىشاـ ... ُب صحيحو ، كقد قاؿ مسلم ١تا ركل ىذا اٟتديث من طر مسلم ٓب يركىا كىذه اللفظة 

 مان يرل أف ٛتاد بن زيد انفرد ّٔذه الزيادة عن بقية الركاة عن ىشاـ .، ألف مسلحديث ٛتاد حرؼ تركنا ذكره( 
 كقد قاؿ النسائي ُب سننو : لفظ ] ٍب توضئي لكل صبلة [ ما ركاه أحد عن ىشاـ إال ٛتاد بن زيد .

 كقد حكم بشذكذىا : مسلم ، كالنسائي ، كالبيهقي ، كابن رجب .
هم رككا و مسلم ليس ّتيد ، فإف ٛتاد ٓب يتفرد ّٔا ، بل تابعو أربعة من الركاة كلٛتد شاكر قاال ما فعللكن اٟتافظ ابن حجر كأ

منهم : أبو معاكية ، ٛتاد بن سلىمة ركاه عن ىشاـ عند الدارمي ، كمنهم اٟتديث عن ىشاـ كقالوا ) كتوضئي لكل صبلة ( 
٤تمد بن مٍيموف ركاه عن ىشاـ كما عند ابن حباف أبو عىوىانة ركاه عن ىشاـ ّٔذا اللفظ عند ابن حباف ، كمنهم أبو ٛتزة كىو 

 أيضان .
 اٟتديث دليل على أف ا١تستحاضة ال تًتؾ الصبلة .     -ُ
 اٟتديث دليل على أف ا١تستحاصة حكمها حكم الطاىرات . -ِ
ةو قولو )-ّ  على قولُت :ىل االستحاضة توجب الوضوء لكل صبلة أـ ال ( اختلف العلماء ٍبيَّ تػىوىضًَّئي ًلكيلّْ صىبلى

 : ٬تب أف تتوضأ لكل صبلة . القوؿ األكؿ
 كىذا قوؿ ٚتهور العلماء .

قاؿ ابن رجب : كقد ركم األمر للمستحاضة بالوضوء لكل صبلة عن ٚتاعة من الصحابة، منهم علي، كمعاذ، كابن عباس، 
 كعائشة .
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 ة ( .ٍبيَّ تػىوىضًَّئي ًلكيلّْ صىبلى  لقولو ُب ىذا اٟتديث )
 ال ٬تب عليها أف تتوضأ لكل صبلة . الثاني :القوؿ 

 كىذا قوؿ ا١تالكية كاختاره ابن تيمية كالشيخ ابن عثيمُت أخَتان .
قاؿ ابن عبد الرب : إف صاحب اٟتدث الدائم كاالستحاضة كسلس البوؿ ال يرتفع حدثو بالوضوء ، فيكوف ُب حقو مستحبان ال 

 كاجبان .
 ة (ٍبيَّ تػىوىضًَّئي ًلكيلّْ صىبلى يلزمها الوضوء لكل صبلة ، ما ٓب تنتقض كضوءىا ، كأما حديث )كأفىت الشيخ ابن عثيمُت أنو ال 

 فهي غَت ٤تفوظة كمثلها من عنده استطبلؽ ريح، كقاؿ : ليس عليو دليل كال يفيد٫تا شيئان .
ةو قولو )-ْ صبلة ( أم : لوقت كل  ل صبلة معٌت ) لكل( على قوؿ من قاؿ : ٬تب عليها أف تتوضأ لكٍبيَّ تػىوىضًَّئي ًلكيلّْ صىبلى

 صبلة .
ُب حديث جابر ) فأينما رجل من أميت أدركتو الصبلة فليصل ( أم :  ألنو جاء إطبلؽ الصبلة على الوقت ، كما ُب قولو 

 أدركو كقت الصبلة .
 صلي .فإف كانت الصبلة مؤقتة ] كالصلوات ا٠تمس [ فإهنا ال تتوضأ إال إذا دخل كقت الصبلة ٍب ت

 أما إذا كانت الصبلة غَت مؤقتة ] كصبلة الضحى مثبلن [ فإهنا تتوضأ عند إرادة فعلها .
يًضُتى ًفيهى ػكىلىًكٍن دىًعي الصَّ )  قولو  -ٓ كيف تعرؼ حيضها اليت تًتؾ منو   بُت ٢تا النيب ا ( بلةى قىٍدرى األىيَّاـً الَّيًت كيٍنًت ٖتًى

 لي أياـ عادهتا .الصبلة ، فردىا إٔب عادهتا ، فبل تص
 : حاالت المستحاضة

 : أف ترد إٔب أياـ عادهتا إف كاف ٢تا عادة معلومة .أكالن 
 رٌد فاطمة بنت أيب حبيش إٔب عادهتا ، فقاؿ : ) دعي الصبلة قدر األياـ اليت كنت ٖتيضُت ( . ألف النيب 

 ركاه مسلم ألـ حبيبة : ) امكثي قدر ما كانت ٖتبسك حيضتك ٍب اغتسلي كصلي ( .  اؿ كق
[ أياـ من أكؿ كل شهر ، ٍب طرأت عليها االستحاضة فصار الدـ يأتيها باستمرار فيكوف  ٔمثاؿ : امرأة كانت يأتيها اٟتيض ] 

 [ أياـ من أكؿ كل شهر ، كما عداىا استحاضة . ٔحيضها ] 
 أف ال يكوف ٢تا حيض معلـو قبل االستحاضة ، فهذه تعمل بالتمييز . ثانيان :

: إف دـ اٟتيض دـ أسود يعرؼ ، فإذا  ٟتديث عائشة : ) أف فاطمة بنت أيب حبيش كانت تستحاض ، فقاؿ ٢تا رسوؿ اهلل 
 ركاه أبو داكد كاف ذلك فأمسًك عن الصبلة ، فإذا كاف اآلخر فتوضئي كصلي ( . 

  يكوف ٢تا حيض معلـو ، كال ٘تييز ، بأف تكوف االستحاضة مستمرة معها من أكؿ ما رأت الدـ .: أف الثالثان 
 فهذه تعمل بعادة غالب النساء ، فيكوف حيضها ستة أياـ أك سبعة .

: إ٪تا ىذه  ٟتديث ٛتنة بنت جحش قالت : ) يا رسوؿ اهلل ، إ٘ب أستحاض حيضة كبَتة شديدة ، فما ترل فيها ، فقاؿ 
 ركاه أبو داكدضة من ركضات الشيطاف ، فتحيضي ستة أياـ أك سبعة ُب علم اهلل تعأب ، ٍب اغتسلي ( . رك

 مسألة :
 لو فرض أنو كجد عند ا١ترأة صفتاف ] عادة ك٘تييز [ .

 فإف كانت العادة موافقة للتمييز ، فهذا ال إشكاؿ .            -أ 
 .  أف يكوف عندىا ٘تييز ، لكنو ٥تتلف عن عادهتا -ب 
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 . ٔ/  ٖمن كل شهر ، ك٘تييزىا  ٔ/  ُ: عادهتا من تاريخ  مثاؿ
 فهنا بماذا تعمل ؟

 اختلف العلماء :
 أهنا تعمل بالعادة .الراجح 

 لفاطمة : ) دعي الصبلة قدر األياـ اليت كنًت ٖتيضُت فيها ( . ٟتديث الباب حيث قاؿ النيب 
 . للعادة ، كاحتماؿ كجود التمييز معها ٦تكن ، كمع ذلك ٓب يستفصل النيب  فردىا النيب 

 أنو ٬تب على ا١تستحاضة أف تتحفظ من الدـ . -ٔ
 أف اٟتائض ٭تـر عليها الصبلة .-ٕ
 كجوب الغسل على ا١ترأة إذا طهرت من اٟتيض .-ٖ

 باب غىسل دـ الحيض -ٗ
ػأىلىًت اٍمػرىأىةه رىسيػوؿى اللَّػًو عىٍن أىٍسمىاءى بًٍنػًت أىبًػى بىٍكػر قىالىػ - َّٕ انىا ًإذىا أىصىػابى  ٍت ) سى فػىقىالىػٍت يىػا رىسيػوؿى اللَّػًو ، أىرىأىيٍػتى ًإٍحػدى

ٍيػفى تىٍصػنىعي فػىقىػاؿى رىسيػوؿي اللَّػًو  ـي ًمنى اٍلحىٍيضىًة ، كى ـي ًمػنى اٍلحىٍيضىػًة ، فػىلٍ »  ثػىٍوبػىهىا الدَّ تػىٍقريٍصػوي ثيػمَّ ًإذىا أىصىػابى ثػىػٍوبى ًإٍحػدىاكينَّ الػدَّ
 لًتػىٍنضىٍحوي ًبمىاءو ، ثيمَّ لًتيصىلّْى ًفيًو ( .

 [ . ُِٗ] ـ : 
ـى ًمٍن ثػىٍوًبهىا ًعٍندى طيٍهرًىىا فػىتػىٍغًسليوي ، - َّٖ انىا تىًحيضي ، ثيمَّ تػىٍقتىًرصي الدَّ ػائًرًًه ،  عىٍن عىاًئشىةى قىالىٍت ) كىانىٍت ًإٍحدى كىتػىٍنضىحي عىلىى سى

 تيصىلّْى ًفيًو ( .ثيمَّ 
---------- 

: ا١تراد الغسل ، كرجحو ا٠تطايب كابن حجر ، ألنو جاء ُب  كقيل: ا١تراد بو الرش ، كرجحو القرطيب .  قيل(  ثيمَّ لًتػىٍنضىٍحوي ًبمىاءو ) 
 ركايات أخرل أنو قاؿ : ) تغسلو ( .

ـى )   ( بالقاؼ كالصاد أم تغسلو بأطراؼ أصابعها . ثيمَّ تػىٍقتىًرصي الدَّ
 [ كىو يدؿ على ٧تاسة دـ اٟتيض كأنو ٬تب غسلو . ِِٕاٟتديث تقدـ شرحو ]  -ُ
استدؿ بعضهم ْتديث الباب باشًتاط ا١تاء إلزالة النجاسة ، كالصحيح أنو ال يشًتط كأف النجاسة عُت خبيثة مىت زالت زاؿ -ِ

 حكمها ، كقد سبقت ا١تسألة .
كىذا القوؿ ىو الراجح ، كىو اختيار ابن اٟتديث دليل على أف إزالة النجاسة ال يشًتط ٢تا العػدد بل يكفي فيها اإلنقاء ، -ّ

 تيمية رٛتو اهلل .
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 باب االعتكاؼ للمستحاضة -َُ
ػا  عىٍن عىاًئشىةى ) أىفَّ النًَّبيَّ  - َّٗ ػا كىضىػعىًت الطٍَّسػتى تىٍحتػىهى ـى ، فػىريبَّمى ػائًًو كىٍىػىى ميٍستىحىاضىػةه تػىػرىل الػدَّ اٍعتىكىفى مىعىوي بػىٍعضي ًنسى

 ( .ًمنى الدَّـً . كىزىعىػمى أىفَّ عىاًئشىةى رىأىٍت مىاءى اٍلعيصػٍفيًر فػىقىالىٍت كىأىفَّ ىىذىا شىٍيءه كىانىٍت فيالىنىةي تىًجديهي 
ـى كىالصٍُّفرىةى ، كىالطٍَّستي تىٍحتػىهىا  شىةى قىالىًت ) اٍعتىكىفىٍت مىعى رىسيوًؿ اللًَّو عىٍن عىائً  - َُّ اٍمرىأىةه ًمٍن أىٍزكىاًجًو ، فىكىانىٍت تػىرىل الدَّ

 كىٍىىى تيصىلّْى ( .
 ( . عىٍن عىاًئشىةى ) أىفَّ بػىٍعضى أيمَّهىاًت اٍلميٍؤًمًنينى اٍعتىكىفىٍت كىٍىىى ميٍستىحىاضىةه  - ُُّ

---------- 
ـً   ( أم : ألجل الدـ . ) ًمنى الدَّ

 اٟتديث دليل على جواز اعتكاؼ ا١تستحاضة . -ُ
 اٟتديث دليل على جواز مكث ا١تستحاضة ُب ا١تسجد . -ِ
 اٟتديث دليل على صحة صبلة ا١تستحاضة ، ألف حكمها حكم الطاىرات . -ّ
 اٟتديث دليل على مشركعية االعتكاؼ . -ْ

 وًد ( .أب )كىعىًهٍدنىا ًإٔبى ًإبٍػرىاًىيمى كىًإٍٝتىاًعيلى أىٍف طىهّْرىا بػىٍييًتى لًلطَّائًًفُتى كىاٍلعىاًكًفُتى كىالرُّكًَّع السُّجي كقد قاؿ تع
 كقاؿ تعأب )كىال تػيبىاًشريكىينَّ كىأىنٍػتيٍم عىاًكفيوفى ُب اٍلمىسىاًجًد ( .

ًكفي اٍلعىٍشرى األىكىاًخرى ًمٍن رىمىضىافى حىىتَّ تػىوىفَّاهي اللَّوي عىزَّ كىجىلَّ ٍبيَّ اٍعتىكىفى أىٍزكىاجيوي ًمٍن بػىٍعًده ( كىافى يػىٍعتى   كعن عائشة قالت ) أىفَّ النَّيبَّ 
 متفق عليو .

 باب ىل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيو ؟ -ُُ
انىا ًإالَّ ثػىٍوبه كىاًحده تىًحيضي  – ُِّ ًفيًو ، فىًإذىا أىصىابىوي شىٍيءه ًمٍن دىـو ، قىالىٍت ًبرًيًقهىا فػىقىصىعىٍتوي  عن عىاًئشىةي قالت ) مىا كىافى إًلٍحدى

 ًبظيٍفرًىىا ( .
---------- 

 أم : حكتو كفركتو بظفرىا .) فػىقىصىعىٍتوي ًبظيٍفرًىىا ( 
 اٟتديث دليل على جواز الصبلة بالثوب اليت ٖتيض فيو ا١ترأة بعد تطهَته . -ُ
 شركط صحة الصبلة إزالة النجاسة من الثوب . اٟتديث دليل على أف من -ِ
يضي ًفيًو ( قاؿ اٟتػافظ : كُب اٞتمػع بينػو كبػُت حػديث أـ سػلمة ا١تاضػي الػدا -ّ انىا ًإالَّ ثػىٍوبه كىاًحده ٖتًى ؿ علػى قو٢تا ) مىا كىافى إًلٍحدى

 أنو كاف ٢تا ثوب ٥تتص باٟتيض :
 ث أـ سلمة ٤تمػػػػػػػػػوؿ على ما كاف بعد اتساع اٟتاؿ .أف حديث عائشة ٤تموؿ على ما كاف ُب أكؿ األمر ، كحدي

ك٭تتمل أف يكوف مراد عائشة بقو٢تا ثوب كاحد ٥تتص باٟتيض كليس ُب سياقها ما ينفي أف يكوف ٢تا غػَته ُب زمػن الطهػر فيوافػق 
 ا١تاء كإ٪تػا أزالػت الػدـ بريقهػا حديث أـ سلمة ، كليس فيو أيضان أهنا صلت فيو ، فبل يكوف فيو حجة ١تن أجاز إزالة النجاسة بغَت

ليذىب أثره كٓب تقصػد تطهػَته ، كقػد مضػى قبػل بػاب عنهػا ذكػر الغسػل بعػد القػرص قالػت ) ٍب تصػلي فيػو ( فػدؿ علػى أهنػا عنػد 
 إرادة الصبلة فيو كانت تغسلو .

 اٟتديث دليل على ما كاف عليو الصحابة من التقلل من الدنيا كالزىد فيها . -ْ
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 ب للمرأة عند غيسلها من المحيض .باب الطي -ُِ
ػػى أىٍف نيًحػػدَّ عىلىػػى مىيّْػػتو فػىػػٍوؽى ثىػػالىثو ، ًإالَّ عىلىػػى زىٍكجو أىٍربػىعىػػةى أىٍشػػهيرو كىعىٍشػػران ، كىالى  -عىػػٍن أيْـّ عىًطيَّػػةى  - ُّّ هى  قىالىػػٍت ) كينَّػػا نػينػٍ

انىا ًمػٍن مىًحيًضػهىا  نىٍكتىًحلى كىالى نػىتىطىيَّبى كىالى نػىٍلبىسى ثػىٍوبان مىٍصبيوغان ًإالَّ  ثػىٍوبى عىٍصبو ، كىقىٍد ريخّْصى لىنىا ًعٍندى الطٍُّهًر ًإذىا اٍغتىسىلىٍت ًإٍحػدى
هىى عىًن اتػّْبىاًع اٍلجىنىائًًز ( .  ًفي نػيٍبذىةو ًمٍن كيٍسًت أىٍظفىارو ، كىكينَّا نػينػٍ

 [ . ّٖٗ] ـ : 
---------- 

هىى (   . النهي النيب بضم النوف األكٔب ، كفاعل ) كينَّا نػينػٍ
 . بضم النوف ككسر ا١تهملة من اإلحداد كىو االمتناع من الزينة) أىٍف نيًحدَّ ( 

 كاألصفر ، كاألٛتر ، ك٨توىا من األلواف الزاىية . ) كىالى نػىٍلبىسى ثػىٍوبان مىٍصبيوغان (

 بفتح العُت ، ثياب من اليمن فيها بياض كسواد . ) ًإالَّ ثػىٍوبى عىٍصبو (

 نوع من البخور . نػيٍبذىةو ًمٍن كيٍسًت أىٍظفىارو () ًفي 

اٟتػديث دليػل علػى تأكػد تطيػػب ا١تػرأة عنػد اغتسػا٢تا مػن اٟتػػيض ، ككجػو مػن حػديث البػاب : أنػػو رخػص للمحػادة الػيت حػػـر  -ُ
 عليها استعماؿ الطيب ُب شيء منو ٥تصوص .

 اٟتيض . فا١ترأة إف كانت ٤تادة : فإهنا تستعمل طيب ٥تصوص عند اغتسا٢تا من
 كأما إف كانت عَت ٤تادة فلها أف تتطيب ٔتا شاءت .

ػػلىٍت ًمػػٍن قػػاؿ اٟتػػافظ ُب الفػػتح : قىػػاؿى النػَّػػوىًكٌم : لىػػٍيسى اٍلًقٍسػػط كىالظٍُّفػػر ًمػػٍن مىٍقصيػػود التَّطىيُّػػب ، كىًإ٪تَّىػػا رىخَّػػصى ًفيػػًو لًلٍ  ػػادًَّة ًإذىا ًاٍغتىسى حى
زىالىًة الرَّاًئحىة اٍلكىرً  ة اٟتٍىٍيض إًلً ٍفًع رىاًئحىة الدَّـ عىنػٍهىا ًلمىا تىٍستػىٍقًبلوي ًمٍن الصَّبلى  .يهىة ، قىاؿى اٍلميهىلَّب : رىخَّصى ٢تىىا ُب التَّبىخُّر ًلدى

 اٟتديث دليل على كجوب اإلحداد  على ا١ترأة ا١تتوَب عنها زكجها ، سواء كانت مدخوالن ّٔا أـ ال . -ِ
 يػيتػىوىفػٍَّوفى ًمٍنكيٍم كىيىذىريكفى أىٍزكىاجان يػىتػىرىبٍَّصنى بًأىنٍػفيًسًهنَّ أىٍربػىعىةى أىٍشهيرو كىعىٍشران ( .لقولو تعأب ) كىالًَّذينى 

 : ىذا أمر من اهلل للنساء اللواٌب يتوَب عنهن أزكاجهن أف يعتدف أربعة أشهر كعشران . قاؿ ابن كثير
ٍعػتي رىسيػوؿى اللَّػًو  ػلىمىةى قىالىػٍت : ٝتًى ػدَّ عىلىػى مىيّْػتو فػىػٍوؽى  عىٍن زىيٍػنىبى بًٍنػًت أيْـّ سى ػلُّ الٍمػرىأىةو تػيػٍؤًمني بًاىللَّػًو كىاٍليػىػٍوـً اآلًخػًر أىٍف ٖتًي يػىقيػوؿي : ال ٭تًى

 ثىبلثو ، إالَّ عىلىى زىٍكجو : أىٍربػىعىةى أىٍشهيرو كىعىٍشران ( متفق عليو .
ػػوؿى اللَّػػًو كعىػػ ػػدُّ اٍمػػرىأىةه عىلىػػى اٍلمىيّْػػًت فػىػػٍوؽى ثىػػبلثو ، إال عىلىػػى زىٍكجو : أىٍربػىعىػػةى أىٍشػػهيرو  ٍن أيْـّ عىًطيَّػػةى رضػػي اهلل عنهػػا : أىفَّ رىسي قىػػاؿى ) ال ٖتًي

 ًطيبان ، إالَّ إذىا طىهيرىٍت : نػيٍبذىةن ًمٍن قيٍسطو أىٍك أىٍظفىارو ( .  كىعىٍشران ، كىال تػىٍلبىسي ثػىٍوبان مىٍصبيوغان إالَّ ثػىٍوبى عىٍصبو . كىال تىٍكتىًحلي . كىال ٘تىىسُّ 
 : ) فإهنا ٖتد ( خرب ٔتعٌت األمر . كيدؿ لذلك ركاية مسلم : ) ... إال على زكجها فإهنا ٖتد عليو أربعة أشهر كعشران ( فقولو 

 ثبلثة أياـ فأقل ، لكنو غَت كاجب . -أك أم قريب  أك األب ، أك أـ ، -جواز إحداد ا١ترأة على غَت زكجها ، كاألخ  -ّ
 فحديث الباب يدؿ على اٞتواز كاإلباحة .

 : كليس ذلك كاجبان التفاقهم على أف الزكج لو طالبها باٞتماع ٓب ٭تل ٢تا منعو ُب تلك اٟتاؿ . قاؿ الحافظ ابن حجر
 ُب اٟتديث ما ٭تـر على احملادة فعلو : -ْ

 الطيب  أكالن :
 قدامة : كال خبلؼ ُب ٖترٯتو عند من أكجب اإلحداد . قاؿ ابن

 ٟتديث الباب ) .. كال تطيب ( .
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 قاؿ ابن قدامة : كألف الطيب ٭ترؾ الشهوة ، كيدعو إٔب ا١تباشرة  .
 . األدىاف غَت ا١تطيبة ال بأس أف تستعملها احملادة ألهنا ليست طيبان ، فبل يشملها النص 
  استثٌت النيب ند الطهر للحاجة ، لقولو ) .. إالَّ إذىا طىهيرىٍت : نػيٍبذىةن ًمٍن قيٍسطو أىٍك أىٍظفىارو ( .الشيء اليسَت ع 

 الكحل . ثانيان :
 لقولو ) ... كىالى نىٍكتىًحلى ( .

فقالت : يا رسوؿ اهلل ، إف ابنيت توُب عنها زكجها ، كقد اشتكت  كحديث أـ سلمة قالت : ) جاءت امرأة إٔب رسوؿ اهلل 
 مع حاجتها إليو . : ال ( . متفق عليو ، فلم يرخص ٢تا النيب  ، أفنكحلها ؟ فقاؿ رسوؿ اهلل  عينها

 . اٟتلي ثالثان :
 قاؿ ابن ا١تنذر :  أٚتعوا على منع ا١ترأة احملادة من لبس اٟتلي .
 ٟتديث أـ سلمة عند أيب داكد : ) ... كال تلبس اٟتلي ... ( .

  اٟتلي كما استًت ٖتت الثياب .كىذا ا١تنع شامل ١تا ظهر من 
 . اٟتلي يشمل كل ما تتجمل بو ا١ترأة كتتحلى بو من قرط أك سوار أك خاًب ، سواء ذلك من فضة أك غَتىا 
  ما كاف ٔتعٌت الذىب كالفضة فلو حكم اٟتلي ، ألف قولو  كال اٟتلي ( كاٟتلي اسم يصدؽ على الذىب كالفضة ( :

 . كغَته كاللؤلؤ كالزمرد كاأل١تاس
 . إذا كانت احملادة متلبسة بشيء من اٟتلي قبل كفاة زكجها ، فإف الواجب عليها إزالة ما ٯتكن إزالتو منها 

 ترؾ لبس ما فيو زينة . رابعان :
 ٟتديث الباب ) ... كال تلبس ثوبان مصبوغان إال ثوب عٍصب ( . متفق عليو 

 ر من الثياب ، كال ا١تمشَّقة ... ( .كُب حديث أـ سلمة عند أيب داكد : ) ... كال تلبس ا١تعصف
 ) ا١تمشقة : ا١تصبوغة با١تشق ، بكسر ا١تيم ، كىو الطيب األٛتر ( .

  ، ذىب بعض العلماء إٔب أف احملادة ال تلبس النقاب ، ألف ا١تعتدة من كفاة زكجها مشبهة باحمٍلرًمىة ، كاحملرمة ٘تنع من ذلك
 لكن ىذا القوؿ فيو بعد .

 . اٟتناء خامسان :
 ففي حديث أـ سلمة : ) كال ٗتتضب ... ( . ركاه أبو داكد

نص على ا٠تضاب منبهان على ىذه األنواع اليت ىي أكثر  قاؿ ابن القيم :  فيحـر عليها ا٠تضاب كالنقش كاٟتمرة ، فإف النيب 
 زينة منو كأعظم فتنة ، كأشد مضادة ١تقصود اٟتداد .

 زكجها كىي فيو ، فبل ٗترج منو إال ٟتاجتها هناران .أف تلـز بيتها الذم مات سادسان : 
 كىذا مذىب أكثر العلماء .

تسألو أف ترجع إٔب أىلها ُب بٍت خيدرة ، فإف زكجها خرج ُب  كاستدلوا ْتديث الفريعة بنت مالك : ) جاءت إٔب رسوؿ اهلل 
أف أرجع إٔب أىلي ...  ه ، فسألت رسوؿ اهلل طلب أعبد لو أبقوا ] أم ىربوا [ حىت إذا كانوا بطرؼ القدـك ٟتقهم فقتلو 

 اٟتديث كفيو : قاؿ ٢تا : امكثي ُب بيتك حىت يبلغ الكتاب أجلو ، قالت : فاعتدت فيو أربعة أشهر كعشران ( . ركاه أبو داكد
 : إٔب أنو ال يلزمها لزـك بيت زكجها ، بل تعتد حيث شاءت . كذىب بعض العلماء

 كجابر ، كىو قوؿ ابن حـز .كىذا قوؿ علي كابن عباس 
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 : خركج احملادة من منز٢تا لو أحواؿ 
 : أف يكوف لضركرة ، فيجوز ليبلن أك هناران . أكالن 
: إذا خيف ىدـ ، أك عدك ، أك حريق ، أك كانت الدار غَت حصينة ٮتشى فيها من اقتحاـ اللصوص ، أك كانت بُت فسقة  مثل

 ٗتاؼ على نفسها ، فإف ٢تا االنتقاؿ .
 : ا٠تركج ا١تؤقت ، فهذا جائز إذا كاف ٟتاجة هناران . نيان ثا

 كىذا مذىب ٚتاىَت العلماء .
ٓب ينكر عليها خركجها من منز٢تا ١تا جاءتو سائلة عن جواز  كاستدلوا ْتديث الفريعة السابق ، ككجو الداللة فيو : أف النيب 

 انتقا٢تا .
 وز .: إذا كاف لغَت حاجة كال ضركرة ، فبل ٬ت ثالثان 

 ) المرأة ... ( ٘تسك ٔتفهومو اٟتنفية ، فقالوا : ال ٬تب اإلحداد على الصغَتة . قولو  -ٓ
: أف التقييد با١ترأة خرج ٥ترج الغالب ، كاستدلوا أيضان ْتديث أـ سلمة  قالواكذىب ٚتهور العلماء على كجوب اإلحداد عليها ، 
فقالت : يا رسوؿ ، إف ابنيت توُب عنها زكجها ، كقد اشتكت عينها  اهلل  ا١تذكور ُب الباب ، كفيو : ) جاءت امرأة إٔب رسوؿ

 أفنكحلها ؟ قاؿ : ال ( .
 :  كٓب يسأؿ عن سنها حىت يبُت اٟتكم ، كتأخَت البياف ُب مثل ىذا ال ٬توز .كجو الداللة : قاؿ القرطبي 

  إحػداد على الذمية ، للتقيد باإلٯتاف .) تؤمن باهلل كاليـو اآلخر ... ( استػدؿ بو اٟتنفية بأف ال قولو  -ٔ
 كذىب ٚتهور العلماء إٔب كجوب اإلحداد على الكتابية .

 الصحيح .لعمـو األدلة ا١توجبة لئلحداد ، فإف األدلة ٓب تفرؽ بُت مسلمة ككتابية ، كىذا القوؿ ىو 
 : ) تؤمن باهلل كاليـو اآلخر ... ( اإلغراء ، أم إغراء ا١ترأة على الفعل . كأما ا١تراد بقولو 

 ٬تب اإلحداد على آّنونة ، كىذا مذىب ٚتاىَت العلماء . -ٕ
 لعمـو األدلة الدالة على كجوب اإلحداد .

 ٬توز لزكجها كطؤىا عند أكثر أىل العلم كىو اختيار ابن حـز كما ُب احمللى . ا١تستحاضة -ٖ
 ، النساء فيما سواه كاالستحاضة غَت اٟتيض ؿ تعأب ) فاعتزلوا النساء ُب احمليض ( فاآلية دليل على أنو ال ٬تب اعتزاؿقا

 .ا١تستحاضات أف يعتز٢تن أزكاجهن ٓب يأمر كألف النيب 
 ؿ : الطهر ( عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قا ا١تستحاضة كركل البخارم معلقان ٣تزكمان بو ) باب إذا رأت

 .صلت ، الصبلة أعظم تغتسل كتصلى لو ساعة ، كيأتيها زكجها إذا
 كُب سنن أيب داكد  عن عكرمة عن ٛتنة بنت جحش رضي اهلل عنها ) أف زكجها كاف ٬تامعػػػها كىي مستحاضػػػػػػػة ( .

 .كىو حديث صحيح إف كاف عكرمة ٝتع منها قاؿ اٟتافظ ابن حجر ُب الفتح :
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 تىتًَّبعي ًبهىا أىثػىرى الدَّـً باب دىٍلًك اٍلمىٍرأىًة نػىٍفسىهىا ًإذىا تىطىهَّرىٍت ًمنى اٍلمىًحيًض ، كىكىٍيفى تػىٍغتىًسلي ، كىتىٍأخيذي ًفٍرصىةن ميمىسَّكىةن فػى  - ُّ
خيًذم ًفٍرصىةن ًمٍن » فىأىمىرىىىا كىٍيفى تػىٍغتىًسلي قىاؿى عىٍن غيٍسًلهىا ًمنى اٍلمىًحيًض ،  عىٍن عىاًئشىةى ) أىفَّ اٍمرىأىةن سىأىلىًت النًَّبيَّ  - ُّْ

فىاٍجتىبىٍذتػيهىا « . سيٍبحىافى اللًَّو تىطىهًَّرم » قىالىٍت كىٍيفى قىاؿى « . تىطىهًَّرم ًبهىا » قىالىٍت كىٍيفى أىتىطىهَّري قىاؿى « . ًمٍسكو فػىتىطىهًَّرم ًبهىا 
 الدَّـً ( . ًإلىيَّ فػىقيٍلتي تػىتىبًَّعي ًبهىا أىثػىرى 

 [ . ِّّ] ـ : 
ػػةى ) أىفَّ اٍمػػرىأىةن ًمػػنى األىٍنصىػػاًر قىالىػػٍت ًللنَّبًػػيّْ  - ُّٓ ٍيػػفى أىٍغتىًسػػلي ًمػػنى اٍلمىًحػػيًض قىػػاؿى   عىػػٍن عىاًئشى خيػػًذم ًفٍرصىػػةن ميمىسَّػػكىةن ، » كى

ػا » ًهػًو أىٍك قىػاؿى اٍستىٍحيىا فىأىٍعرىضى ًبوىجٍ  ثيمَّ ًإفَّ النًَّبيَّ « . فػىتػىوىضًَّئي ثىالىثان  ػا ييرًيػدي « تػىوىضَّػًئي ًبهى ػا ًبمى ٍرتػيهى بٍػتػيهىا فىأىٍخبػى ػذى ػٍذتػيهىا فىجى فىأىخى
 ( . النًَّبيُّ 
 [ . ِّّ] ـ : 

---------- 
ػػهىا ًإذىا تىطىهَّػرىٍت ... الػخ (  ػٍرأىًة نػىٍفسى ة الغسػػل كال قيػل : لػػيس ُب اٟتػديث مػا يطػابق الًتٚتػة ، ألنػػو لػيس فيػو كيفيػ) بػاب دىلٍػًك اٍلمى

 الدلك ... جرل على عادتو ُب الًتٚتة ٔتا تضمنو بعض طرؽ اٟتديث الذم يورده ، كإف ٓب يكن ا١تقصود منصوصان فيما ساقو .
كبياف ذلك أف مسلمان أخرج ىذا اٟتديث من طريق بن عيينة عن منصور الػيت أخرجػو منهػا ا١تصػنف فػذكر بعػد قولػو كيػف تغتسػل 

على تراخي تعليم األخذ عن تعليم االغتساؿ ، ٍب ركاه من طريق أخرل عن صفية عػن عائشػة كفيهػا شػرح   )ٍب تأخذ( زاد ٍب الدالة
لطُّهيػورى ٍبيَّ تىصيػبُّ كيفية االغتساؿ ا١تسكوت عنها ُب ركاية منصور كلفظو فقاؿ ) تىٍأخيذي ًإٍحدىاكينَّ مىاءىىىا كىًسٍدرىتػىهىا فػىتىطىهَّػري فػىتيٍحًسػني ا

ػاءى . ٍبيَّ تىٍأخيػذي ًفٍرصىػةن ٦تيى عىلىى رىٍأًسهىا  ػا اٍلمى هى ليػغى شيػئيوفى رىٍأًسػهىا ٍبيَّ تىصيػبُّ عىلىيػٍ ػًديدان حىػىتَّ تػىبػٍ سَّػكىةن فػىتىطىهَّػري ًّٔىػا ( فهػذا مػراد فػىتىٍدليكيوي دىٍلكػان شى
ية إبراىيم بن مهاجر عن صفية الًتٚتة الشتما٢تا على كيفية الغسل كالدلك ، كإ٪تا ٓب ٮترج ا١تصنف من ىذه الطريق لكوهنا من ركا

 كليس ىو على شرطو . ) الفتح ( .
 جاء ُب ركاية أخرل عند ا١تصنف ) من األنصار ( كعند مسلم تسميتها ) أٝتاء بنت شىكىل ( .) أىفَّ اٍمرىأىةن (  

 أم : على أٌم صفة ، كأٌم حالة تغتسل .) عىٍن غيٍسًلهىا ًمنى اٍلمىًحيًض ( 
اكينَّ مىاءىىىا كىًسٍدرىتػىهىا تػىٍغتىًسلي (  ) فىأىمىرىىىا كىٍيفى  كجاء عند مسلم ُب ركاية إبراىيم بن ا١تهاجر عن صفية حيث قاؿ ) تىٍأخيذي ًإٍحدى

ليغى شيئيوفى رىٍأًسهى  بُّ عىلىيػٍهىا اٍلمىاءى . ٍبيَّ تىٍأخيذي ًفٍرصىةن ا ٍبيَّ تىصي فػىتىطىهَّري فػىتيٍحًسني الطُّهيورى ٍبيَّ تىصيبُّ عىلىى رىٍأًسهىا فػىتىٍدليكيوي دىٍلكان شىًديدان حىىتَّ تػىبػٍ
 ٦تيىسَّكىةن فػىتىطىهَّري ًّٔىا ( .

 ٔتعٌت القطعة ، قاؿ ُب الفتح : قطعة من صوؼ ، أك قطن . –الفاء كإسكاف الراء  –بكسر ) قىاؿى : خيًذم ًفٍرصىةن ( 
 . مطٌيبة من مسكبكسر ا١تيم ، كىو الطيب ا١تعركؼ ، كا١تعٌت : فرصة ) ًمٍن ًمٍسكو ( 

أم : تنظفي بتلك الًفرصة ا١تطيبة با١تسك ، كللنسائي ) فتوضئي ّٔا ( كا١تعٌت كاحد ، كا١تراد تنظيف احملل من ) فػىتىطىهًَّرم ًبهىا ( 
 . أثر الرائحة الكريهة ، فتمسح ٤تل الدـ ّٔا

 أم : على أٌم حالة أتطهر بتلك الًفرصة .) قىالىٍت كىٍيفى أىتىطىهَّري ( 
كإ٪تا سٌبح تعجبان من عدـ فهمها معٌت كبلمو ، كمعٌت التعجب ىنا : كيف ٮتفى مثل ىذا قىاؿى : سيٍبحىافى اللًَّو تىطىهًَّرم (  )

 الظاىر الذم ال ٭تتاج اإلنساف ُب فهمو إٔب فكر ؟
سبح كأعرض عنها ، ففىًطنٍت عائشة ١تا   ( أم : مددهتا إٌٕب ، كُب ركاية للنسائي ) قالت : ٍب إف رسوؿ اهلل) فىاٍجتىبىٍذتػيهىا ًإلىيَّ 

( كعند اإلٝتاعيلي ) فلما رأيتو يستحيي  ، قالت : فأخذهتا ، كجذبتها إٌٕب ، فأخربهتا ٔتا يريد رسوؿ اهلل  يريد رسوؿ اهلل 
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 علمتها ( كزاد الدارمي ) كىو يسمع ، كال يينكر ( .
 العلماء : : ا١تراد بو عند العلماء الفرج . قاؿ) فػىقيٍلتي تػىتىبًَّعي ًبهىا أىثػىرى الدَّـً ( 

 اٟتديث دليل على استحباب استعماؿ ا١تغتسلة من اٟتيض ًفرصة من مسك ، تطييبان للمحل ، كدفعان للرائحة الكريهة . -ُ
 مشركعية التسبيح عند التعجب ، كمعناه ىنا : كيف ٮتفى ىذا الظاىر الذم ال ٭تتاج ُب فهمو فكر ؟ -ِ
 ليل على استحباب استعماؿ الكنايات فيما يتعلق بالعورات .اٟتديث د -ّ
تشم منها ، ك٢تذا كانت عائشة تقوؿ ) نعم النساء نساء األنصار ، ٓب ٯتنعهن  -ْ مشركعية سؤاؿ ا١ترأة العآًب عن أحوا٢تا اليت ٭تي

 اٟتياء أف يتفقهن ُب الدين ( ركاه مسلم .
 مشركعية تكرير اٞتواب إلفهاـ السائل . -ٓ
 الرفق با١تتعلم . -ٔ
 كعظيم حلمو كحيائو . حسن خلقو  -ٕ
 أف اإلنساف قد ٮتفى عليو أمر ظاىر . -ٖ
 األخذ عن ا١تفضوؿ مع كجود الفاضل للحاجة .-ٗ

 مشركعية اٟتياء كأنو من الدين . -َُ
 ُب اٟتديث دليل على حجية اإلقرار .-ُُ

 باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض -ُٓ
ًفي حىجًَّة اٍلوىدىاًع ، فىكيٍنتي ًممٍَّن تىمىتَّعى ، كىلىٍم يىسيًق اٍلهىٍدلى ، فػىزىعىمىػٍت  ٍن عىاًئشىةى قىالىٍت ) أىٍىلىٍلتي مىعى رىسيوًؿ اللًَّو عى  - ُّٔ

لىةي عىرىفىةى فػىقىالىٍت يىا رىسيوؿى اللًَّو ، ىىًذهً  تػٍَّعتي ًبعيٍمرىةو . فػىقىاؿى  أىنػَّهىا حىاضىٍت ، كىلىٍم تىٍطهيٍر حىتَّى دىخىلىٍت لىيػٍ ًإنَّمىا كيٍنتي تىمى لىةي عىرىفىةى ، كى لىيػٍ
ػػا رىسيػػوؿي اللَّػػًو  ػػًك ، كىاٍمتىًشػػًطي ، كىأىٍمًسػػًكي عىػػٍن عيٍمرىتًػػًك »  لىهى ػػجَّ أىمىػػرى عىٍبػػدى « . انٍػقيًضػػى رىٍأسى ػػا قىضىػػٍيتي اٍلحى فػىفىعىٍلػػتي ، فػىلىمَّ

لىةى اٍلحىٍصبىًة فىأى   ٍعمىرىًني ًمنى التػٍَّنًعيًم مىكىافى عيٍمرىًتي الًَّتي نىسىٍكتي ( .الرٍَّحمىًن لىيػٍ
 [ . ُُُِ] ـ : 

 باب نقض المرأة شعرىا عند غسل المحيض . -ُٔ
مىٍن أىحىبَّ أىٍف ييًهلَّ ًبعيٍمرىةو فػىٍليػيٍهًلٍل ، »  عىٍن عىاًئشىةى قىالىٍت ) خىرىٍجنىا ميوىاًفينى ًلًهالىًؿ ًذم اٍلًحجًَّة ، فػىقىاؿى رىسيوؿي اللًَّو  - ُّٕ

فىأىىىػلَّ بػىٍعضيهيٍم ًبعيٍمرىةو ، كىأىىىلَّ بػىٍعضيهيٍم ًبحىج  ، كىكيٍنتي أىنىا ًممٍَّن أىىىلَّ ًبعيٍمرىةو ، فىأىٍدرىكىًني « . فىًإنّْي لىٍوالى أىنّْى أىٍىدىٍيتي ألىٍىلىٍلتي ًبعيٍمرىةو 
ػػكىٍوتي ًإلىػػى النَّبًػػيّْ  يػىػػٍوـي عىرىفىػػةى  ػػاًئضه ، فىشى ػػج  » فػىقىػػاؿى  كىأىنىػػا حى ػػًك كىاٍمتىًشػػًطي ، كىأىًىلّْػػي ًبحى « . دىًعػػي عيٍمرىتىػػًك ، كىانٍػقيًضػػى رىٍأسى

ػػلى مىًعػػي أىًخػػي عىٍبػػدى الػػرٍَّحمىًن بٍػػنى أىبًػػى بىٍكػػرو ، فىخىرىٍجػػتي  لىػػةي اٍلحىٍصػػبىًة أىٍرسى ػػافى لىيػٍ تَّػػى ًإذىا كى ٍنًعػػيًم ، فىأىٍىلىٍلػػتي ًبعيٍمػػرىةو  فػىفىعىٍلػػتي حى ًإلىػػى التػَّ
ـه كىلىٍم يىكيٍن ًفي شىٍيءو ًمٍن ذىًلكى ىىٍدله كىالى صىٍوـه كىالى صىدىقىةه ( .  مىكىافى عيٍمرىًتي . قىاؿى ًىشىا

 [ . ُُُِ] ـ :
---------- 

 الوداع ، كىو العاـ العاشر من ا٢تجرة .أم : عاـ حجة ًفي حىجًَّة اٍلوىدىاًع (  ) أىٍىلىٍلتي مىعى رىسيوًؿ اللًَّو 
 ١تا خطب الناس كدعهم كقاؿ : لعلي ال أحج بعد عامي ىذا . قاؿ القرطيب : ٝتيت بذلك ، ألنو 

 تقدـ أهنا حاضت بسرؼ ك٘تادل ّٔا اٟتيض إٔب يـو النحر .) فػىزىعىمىٍت أىنػَّهىا حىاضىٍت ( 
تػٍَّعتي ًبعيٍمرىةو (  ًإنَّمىا كيٍنتي تىمى  ُب الركاية األخرل ) فأىللنا بعمرة ( أم : أحـر بعضنا بعمرة ، كمنهم عائشة .ك ) كى



 376 

 بضم القاؼ : أم حلي شعرًؾ .انٍػقيًضي رىٍأسىًك ( ) فػىقىاؿى لىهىا رىسيوؿي اللًَّو 
 أم : سرحي شعرؾ با١تشط .) كىاٍمتىًشًطي ( 

العمرة ( كُب ركاية ) كأىلي باٟتج ( أم : مدخلة لو على العمرة ، كحينئذ كُب الركاية األخرل ) كدعي ) كىأىٍمًسًكي عىٍن عيٍمرىًتًك ( 
فتصَت قارنة بعد أف كانت متمتعة ، كىو جائز إذا كاف قبػل الطػواؼ ، كإ٪تػا فعلػت ذلػك ، ألنػو تعػذر عليهػا إ٘تػاـ العمػرة كالتحلػل 

 منها للحيض الطارئ ا١تانع ٢تا من الطواؼ .
 من ترؾ أفعاؿ العمرة ، كاالمتشاط ، كاإلىبلؿ باٟتج . أم : ما أمرىا النيب ) فػىفىعىٍلتي ( 

لىػةى اٍلحىٍصػبىًة (  ليلػة اٟتصػبة بفػتح اٟتػاء كسػكوف الصػاد ىػي الليلػة الػيت نزلػوا فيهػا ُب احملصػب ، كىػو ا١تكػاف ) أىمىرى عىٍبػدى الػرٍَّحمىًن لىيػٍ
 الذم نزلوه بعد النفر من مٌت خارج مكة .

ٍنًعػػيًم ( ) فىػػأىٍعمى  موضػػع علػػى ثبلثػػة أميػػاؿ أك أربعػػة مػػن مكػػة ، أقػػرب أطػػراؼ اٟتػػل إٔب البيػػت ، كقػػد جػػاء ُب ركايػػة تبػػُت رىًني ًمػػنى التػَّ
 ) يرجع الناس ْتج كعمرة ، كأرجع ْتج ( . سبب اعتمار عائشة من التنعيم ، كىو أهنا قالت للنيب 

 افت فوت اٟتج فإهنا تدخل اٟتج على عمرهتا ، فتصَت قارنة .اٟتديث دليل على أف ا١ترأة ا١تعتمرة إذا حاضت كخ -ُ
 مشركعية حج الرجل مع زكجتو .-ِ
 أف اٟتائض تنقض ضفر رأسها ، ك٘تتشط كتغتسل لئلىبلؿ باٟتج . -ّ
 اٟتديث دليل على أف من كاف ٔتكة أك ىو من أىل مكة كأراد العمرة فإنو ٭تـر من اٟتل . -ْ
 ؿ من العلماء باستحباب تكرار العمرة ، ألف عائشة اعتمرت بسفر كاحد عمرتُت .  استدؿ ْتديث عائشة من قا -ٓ
 اٟتديث دليل على أف ا١تتمتع البد لو من طوافُت كسعيُت . -ٔ
 اٟتديث دليل على أف القارف يطوؼ طوافان كاحدان كسعيان كاحدان . -ٕ

 باب قوؿ اهلل تعالى ) مخلقة كغير مخلقة ( . -ُٕ
كىكَّلى بًالرًَّحًم مىلىكان يػىقيوؿي يىا رىبّْ نيٍطفىةه ، يىا رىبّْ عىلىقىةه  -عىزَّ كىجىلَّ  -قىاؿى ) ًإفَّ اللَّوى  ًس ٍبًن مىاًلكو عىًن النًَّبيّْ عىٍن أىنى  - ُّٖ

ـٍ سى  ـٍ أينٍػثىى ، شىًقيّّ أى ٍلقوي قىاؿى أىذىكىره أى  ًعيده فىمىا الرٍّْزؽي كىاألىجىلي فػىييٍكتىبي ًفي بىٍطًن أيمًّْو ( .، يىا رىبّْ ميٍضغىةه . فىًإذىا أىرىادى أىٍف يػىٍقًضيى خى
 [ . ِْٔٔ] ـ : 

---------- 
قاؿ الطربم : الصواب قوؿ من قاؿ ا١تخلقة ا١تصورة خلقان تامان ، كغَت ا١تخلقة ) باب قوؿ اهلل تعالى ) مخلقة كغير مخلقة ( 

 َت٫تا .السقط قبل ٘تاـ خلقو ، كىو قوؿ ٣تاىد كالشعيب كغ
 . أصل النطفة ا١تاء الصاُب ، كا١تراد ىنا : منيان  ) يىا رىبّْ نيٍطفىةه (
 . كالعلقة ىي الدـ اٞتامد الغليظ ) يىا رىبّْ عىلىقىةه (

ىذا الطور الثالث الذم ٯتر بو اٞتنُت ، كا١تضغة ىي مضغة من ٟتم ، كٝتيت بذلك ألهنا قدر ما ٯتضغ ا١تاضغ  ) يىا رىبّْ ميٍضغىةه (
) إفَّ أىحىدىكيٍم ٬تيٍمىعي خىٍلقيوي ُب بىٍطًن أيمًّْو أىٍربىًعُتى يػىٍومنا نيٍطفىةن، ٍبيَّ يىكيوفي عىلىقىةن ًمٍثلى ، كقد جاء تفصيل ذلك ُب حديث ابن مسعود 

، ٍبيَّ يػيٍرسىلي إلىٍيًو اٍلمىلىكي فػىيػىنػٍفيخي ًفيو ( .ذىلً  ، ٍبيَّ يىكيوفي ميٍضغىةن ًمٍثلى ذىًلكى  كى
أطوار اٞتنُت ُب بطن أمو ، كأنو يتقلب ُب بطن أمو مائة كعشركف يومان ُب ثبلثة أطوار ،  ىذا اٟتديث ذكر النيب  ُب -ُ

لثانية علقة ، ٍب ُب األربعُت الثالثة مضغة كما جاء تفصيلو ُب حديث ابن فيكوف ُب األربعُت األكٔب نطفة ، ٍب ُب األربعُت ا
 مسعود السابق .
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 غىةو ( .ٍن نيٍطفىةو ٍبيَّ ًمٍن عىلىقىةو ٍبيَّ ًمٍن ميضٍ قاؿ تعأب ُب كتابو )يىا أىيػُّهىا النَّاسي ًإٍف كيٍنتيٍم ُب رىٍيبو ًمنى اٍلبػىٍعًث فىًإنَّا خىلىٍقنىاكيٍم ًمٍن تػيرىابو ٍبيَّ مً 
قاؿ : حدثنا  كما جاء أيضان ُب حديث ابن مسعود   اٟتديث دليل على أف كتابة ا١تقادير تكوف بعد األربعُت الثالثة ،-ِ

) إف أحدكم ٬تمع خلقو ُب بطن أمو أربعُت يومان نطفة ، ٍب يكوف علقة مثل ذلك  –كىو الصادؽ ا١تصدكؽ  - رسوؿ اهلل 
، ٍب يكوف مضغة مثل ذلك ، ٍب يرسل إليو ا١تلك ، فينفخ فيو الركح ، كيؤمر بأربع كلمات : بكتب رزقو ، كأجلو ، كعملو ، 

 كشقي أـ سعيد .. ( متفق عليو .
ذىا مىرَّ ) ً  ذيفة بن أىًسيػد عند مسلم ، أف الكتابة بعد األربعُت األكٔب ، ُب بداية األربعُت الثانية ، قاؿ لكن جاء ُب حديث ح

لىةن بػىعىثى اللَّوي ًإلىيػٍهىا مىلىكان فىصىوَّرىىىا كىخىلىقى ٝتىٍعىهىا كىبىصىرىىىا كى  مىهىا كى بًالنٍُّطفىًة ثًٍنتىاًف كىأىٍربػىعيوفى لىيػٍ ًعظىامىهىا ٍبيَّ . قىاؿى يىا رىبّْ أىذىكىره أىـٍ ًجٍلدىىىا كىٟتٍى
 أينٍػثىى فػىيػىٍقًضى رىبُّكى مىا شىاءى كىيىٍكتيبي اٍلمىلىكي ٍبيَّ يػىقيوؿي يىا رىبّْ أىجىليو .. ( .

 كقد اختلف العلماء ُب اٞتمع بُت ذلك على أقواؿ :  
 .ٔب فذىب طائفة إٔب أف الكتابة تكوف ُب األربعُت األك :  القوؿ األكؿ

 كأبو ذر ، أهنا بعد األربعُت . ، اهلل بن عمرك  كقالوا يشهد ٢تذا ما ركم عن عدد من الصحابة منهم عبد 
إ٪تا تأخر ذكرىا ُب حديث ابن مسعود إٔب ما بعد ذكر ا١تضغة لئبل ينقطع ذكر األطوار الثبلثة اليت يتقلب فيها اٞتنُت : كقالوا 

 أحسن .فإف ذكرىا على نسق كاحد ، أعجب ك 
 ختبلؼ األجنة فبعضهم على ما ُب حديث ابن مسعود ك بعضهم على ما ُب حديث حذيفة .با ٮتتلف إف ذلك القوؿ الثاني :

 قد دلت على أف كتابة ا١تقادير ُب الرحم مرتُت اثنتُت : أف األحاديث ا١تركية عن النيب  –كاهلل أعلم  –كالصواب 
 داية األربعُت الثانية ، كما ُب حديث حذيفة عند مسلم .بعد األربعُت األكٔب ، ُب ب أكالىما :
 بعد األربعُت الثالثة كما جاء ُب حديث ابن مسعود ىذا . كثانيهما :

 كىذا القوؿ ىو الذم ٕتتمع بو األحاديث  ا١تتعارضة ، كاختار ىذا القوؿ ابن القيم كنصره .
 األجنة ، كا١تبلئكة كثَتكف ، ككل لو عمل خاص بو : اٟتديث دليل على أف من ا١تبلئكة من ىو موكل بالنفخ ُب -ّ

جربيل : موكل بالوحي ، كإسرافيل : موكل بالنفخ ، كميكائيل : موكل با١تطر ، كىناؾ مبلئكة سياحة ّٓالس الذكر ، كمبلئكة 
 لسؤاؿ ا١تيت ُب قربه .

 اٟتديث دليل على أف ا١تبلئكة عبيد يؤمركف كينهوف . -ْ
 دة اهلل كطاعتو :كا١تبلئكة عملهم عبا

 قاؿ تعأب ) ييسىبّْحيوفى اللٍَّيلى كىالنػَّهىارى ال يػىٍفتػيريكفى ( .
 كقاؿ تعأب ) كىمىٍن ًعٍندىهي ال يىٍستىٍكربيكفى عىٍن ًعبىادىتًًو كىال يىٍستىٍحًسريكفى ( .

 كقاؿ تعأب )ال يػىٍعصيوفى اللَّوى مىا أىمىرىىيٍم كىيػىٍفعىليوفى مىا يػيٍؤمىريكفى ( .
ىذه الكتابة اليت تيكتب للجنُت ُب بطن أمو غَت كتابة ا١تقادير السابقة ٠تلق ا٠تلق ا١تذكورة ُب قولو تعأب )مىا أىصىابى ًمٍن  -ٓ

 ميًصيبػىةو ًُب اأٍلىٍرًض كىال ًُب أىنٍػفيًسكيٍم ًإالَّ ًُب ًكتىابو ًمٍن قػىٍبػًل أىٍف نػىبػٍرىأىىىا ( .
                     كأقساـ التقدير أربع : 

 األكؿ : التقدير العاـ لجميع األشياء في اللوح المحفوظ .
 ( .قاؿ تعأب  )مىا أىصىابى ًمٍن ميًصيبػىةو ُب اأٍلىٍرًض كىال ُب أىنٍػفيًسكيٍم ًإالَّ ُب ًكتىابو ًمٍن قػىٍبػًل أىٍف نػىبػٍرىأىىىا 
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 السَّمىاًء كىاأٍلىٍرًض ًإفَّ ذىًلكى ُب ًكتىابو ًإفَّ ذىًلكى عىلىى اللًَّو يىًسَته ( .أىٓبٍى تػىٍعلىٍم أىفَّ اللَّوى يػىٍعلىمي مىا ُب )  قاؿ تعأب
قاؿ ) إف اهلل كتب مقادير السموات كاألرض قبل أف ٮتلق السماكات كاألرض ٓتمسُت  كعن عبد اهلل بن عمرك . عن النيب 

 ألف سنة ( ركاه مسلم .
قاؿ ) أكؿ ما خلق اهلل القلم قاؿ لو : اكتب ، فجرل ٔتا ىو كائن إٔب يـو القيامة ( ركاه  كعن عبادة بن الصامت . عن النيب 

 أبو داكد .
 كقد تكاثرت النصوص بذكر الكتاب السابق بالسعادة كالشقاكة .

لم يعمل فعن عمراف بن حصُت . قاؿ : قاؿ رجل : يا رسوؿ اهلل ! أييعرؼ أىلي اٞتنة من أىل النار ؟ قاؿ : نعم ، قاؿ : ف
 العاملوف ؟ قاؿ : كل يعملي ١تا خيلقى لو ، أك ١تا يييسر لو ( متفق عليو .

 الثاني : التقدير العمرم .
 كما ُب حديث الباب .

) كىذا التقدير ٮتتلف عن التقدير الذم ُب اللوح احملفوظ بأف التقدير العمرم يقبل التغيَت كاحملو ، كأما الذم ُب اللوح احملفػوظ 
 يقبل التغيَت ، ٔتعٌت أف ما كتبو اهلل ُب اللوح احملفوظ ال يقبل احملو كال التغيَت ( .فإنو ال 

 قاؿ تعأب ) ٯتىٍحيوا اللَّوي مىا يىشىاءي كىيػيٍثًبتي كىًعٍندىهي أيُـّ اٍلًكتىاًب ( .
، كىذا احملو كالتغيَت ُب غَت ما  قاؿ السعدم : ) ٯتحو اهلل ما يشاء كيثبت ( ٯتحو اهلل ما يشاء من األقدار كيثبت ما يشاء منها

سبق بو علمو ، ككتبو قلمو ، فإف ىذا ال يقع فيو تبديل كال تغيَت ، ألف ذلك ٤تاؿ على اهلل أف يقع ُب علمو نقص أك خلل ، 
ع كشعب ، فالتغيَت ك٢تذا قاؿ ) كىًعٍندىهي أيُـّ اٍلًكتىاب ( أم : اللوح احملفوظ الذم ترجع إليو سائر األشياء ، فهو أصلها ، كىي فرك 

 كالتبديل يقع ُب الفركع كالشعب .
 ك٢تذا كاف عمر يقوؿ : اللهم إف كنت كتبتٍت شقيان فا٤تٍت كاكتبٍت سعيدان .

 كىذا يعٍت بو الكتابة ُب صحف ا١تبلئكة ال الذم ُب اللوح احملفوظ .
 الثالث : التقدير السنوم كذلك يكوف في ليلة القدر .

 اب ما يكوف ُب السنة من موت كحياة كرزؽ كمطر .ففيها يكتب من أـ الكت
 قاؿ تعأب ) إنا أنزلناه ُب ليلة مباركة إنا كنا منذرين . فيها يفرؽ كل أمػػػػػػػػر حكيم . أمران من عندنا إنا كنا مرسلُت ( .

 الرابع : التقدير اليومي .
 كيدؿ عليو قولو تعأب ) كيلَّ يػىٍوـو ىيوى ُب شىٍأفو ( .

 التوكل على اهلل ، كعدـ ا٠توؼ من الفقر ، ألف الرزؽ مكتوب .ث دليل على اٟتدي-ٔ
 كقاؿ بعض اٟتكماء : كجدت أطوؿ الناس غمان اٟتسود ، كأىنأىم عيشان القنوع .  

 كسئل أبو حاـز فقيل لو : ما مالك ؟ قاؿ : ٕب ماالف ال أخشى معهما الفقر : الثقة باهلل ، كاليأس ٦تا ُب أيدم .
غَتم فاطمأف قليب ، كعلمت أف  اٟتسن البصرم عن سر زىده ُب الدنيا؟ فقاؿ: أربعة أشياء: علمت أف رزقي ال يأخذهكسئل 

مطلع علي فاستحييت أف يرا٘ب عاصيان ، كعلمت أف ا١توت  عملي ال يقـو بو غَتم فاشتغلت بو كحدم ، كعلمت أف اهلل
 ينتظر٘ب فأعددت الزاد للقاء ريب .

إذا اجتمع إبليس كجنوده ٓب يفرحوا بشيء كفرحهم بثبلثة أشياء : مؤمن قتل مؤمنان ، كرجل ٯتوت على  قاؿ بعض السلف :
 الكفر ، كقلب فيو خوؼ الفقر .   
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اٟتديث دليل على كجوب اإلٯتاف بالقضاء كالقدر ، لقولو تعأب :  كيؤمر بكتب أربع كلمات : بكتب رزقو كأجلو ... ، -ٕ
 ىػ [ .ُّّْ/  ْ/  ِٗمنو .   ] ا٠تميس / فكل شيء مكتوب كمفركغ 

 باب كيف تيًهل الحائض بالحج كالعمرة -ُٖ
ًفػي حىجَّػًة الٍػوىدىاًع ، فىًمنَّػا مىػٍن أىىىػلَّ ًبعيٍمػرىةو ، كىًمنَّػا مىػٍن أىىىػلَّ ًبحىػج  ، فػىقىػًدٍمنىا  عىٍن عىاًئشىةى قىالىٍت ) خىرىٍجنىا مىػعى النَّبًػيّْ  - ُّٗ

ـى ًبعيٍمرىةو كىأىٍىدىل فىالى يىًحلُّ حىتَّى يىًحلَّ بًنىحٍ »  رىسيوؿي اللًَّو  مىكَّةى فػىقىاؿى  ـى ًبعيٍمرىةو كىلىٍم يػيٍهًد فػىٍلييٍحًلٍل ، كىمىٍن أىٍحرى ٍديًػًو ، مىٍن أىٍحرى ًر ىى
كىافى يػىٍوـي عىرىفىةى ، كىلىٍم أيٍىًلٍل ًإالَّ ًبعيٍمرىةو ، فىأىمىرىًني النًَّبيُّ   قىالىٍت فىًحٍضتي ، فػىلىٍم أىزىٍؿ حىاًئضان حىتَّى« . كىمىٍن أىىىلَّ ًبحىج  فػىٍلييًتمَّ حىجَّوي 

  ، فػىبػىعىػثى مىًعػي عىٍبػدى الػرٍَّحمىًن أىٍف أىنٍػقيضى رىٍأًسي كىأىٍمتىًشطى ، كىأيًىلَّ ًبحىج  ، كىأىتٍػريؾى اٍلعيٍمرىةى ، فػىفىعىٍلتي ذىًلكى حىتَّى قىضىٍيتي حىجّْػي
 ٍبنى أىًبى بىٍكرو ، كىأىمىرىًني أىٍف أىٍعتىًمرى مىكىافى عيٍمرىًتي ًمنى التػٍَّنًعيم ( .

 [ . ُُُِ] ـ : 
---------- 

 أم : من ا١تدينة .ًفي حىجًَّة اٍلوىدىاًع (  ) خىرىٍجنىا مىعى النًَّبيّْ 
ىؤالء ىم ا١تتمتعوف ، فا١تتمتع يهل من ا١تيقات بالعمرة ، فإذا فرغ منها حػل كجوبان ، ٍب أىل باٟتج يـو  ) فىًمنَّا مىٍن أىىىلَّ ًبعيٍمرىةو (

 الًتكية .
  كىؤالء ا١تفردكف .لَّ ًبحىج  ( ) كىًمنَّا مىٍن أىىى 

 أم : حج مع عمرة ، كىؤالء القارنوف .كفي ركاية ) كمنا مىٍن أىىىلَّ ًبحىج  كىعيٍمرىةو ( 
ٍدًيًو (    ألنو ٦تنوع من التحلل حىت يبلغ ا٢تدم ٤تلو .) فىالى يىًحلُّ حىتَّى يىًحلَّ بًنىٍحًر ىى
 ىبلؿ اٟتائض .اٟتديث تقدـ شرحو ، كفيو دليل على صحة إ -ُ
 اٟتديث دليل على جواز األنساؾ الثبلثة ُب اٟتج كىي : التمتع ، كالقراف ، كاإلفراد .-ِ

 كقد ذكر غَت كاحد من أىل العلم اإلٚتاع على أنو ٬توز اٟتج بكل نسك من األنساؾ الثبلثة لكل مكلف على اإلطبلؽ .
من أنساؾ ثبلثة: التمتع ، كاإلفراد ، كالقراف ، لكل مكلف على فقد قاؿ ابن ىبَتة : كأٚتعوا على أنو يصح اٟتج بكل نسك 

 اإلطبلؽ .
 كقاؿ النوكم : مذىبنا جواز الثبلثة كبو قاؿ العلماء ككافة الصحابة كالتابعُت كمن بعدىم .

القراف جائز  كقاؿ ابن عبد الرب : كُب حديث ابن شهاب عن عركة عن عائشة من الفقو : أف التمتع جائز كأف اإلفراد جائز كأف
 كىذا ال خبلؼ فيو بُت أىل العلم .

 كقاؿ ابن قدامة : كأٚتع أىل العلم على جواز اإلحراـ بأم األنساؾ الثبلثة شاء ، كاختلفوا ُب األفضل .
 كقاؿ ا١تاكردم :  ال اختبلؼ بُت الفقهاء ُب جواز اإلفراد ، كالتمتع ، كالقراف ، كإ٪تا اختلفوا ُب األفضل .

 لى ذلك :ك٦تا يدؿ ع
فقاؿ : من أراد منكم أف يهل ْتج كعمرة فليفعل ، كمن أراد  حديث عائشة رضي اهلل عنها ، قالت ) خرجنا مع رسوؿ اهلل 

 أف يهل ْتج فليهل ، كمن أراد أف يهل بعمرة فليهل ( 
ى ذلك ، كإ٪تا اختلفوا ُب األفضل  فيو دليل ٞتواز األنواع الثبلثة ، كقد أٚتع ا١تسلموف عل -بعدما أكرد اٟتديثُت -قاؿ النوكم 

 كما سيأٌب إف شاء اهلل .
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 باب ًإقٍػبىاًؿ اٍلمىًحيًض كىًإٍدبىارًًه  - ُٗ
عىٍثنى ًإلىى عىاًئشىةى بًالدٍُّرجىًة ًفيهىا اٍلكيٍرسيفي ًفيًو الصٍُّفرىةي فػىتػىقيوؿي الى تػىٍعجىٍلنى حىتَّى اٍلبػىٍيضىاءى . تيرًيدي ًبذىًلكى تػىرىٍينى اٍلقىصَّةى  كىكينَّ ًنسىاءه يػىبػٍ

 الطٍُّهرى ًمنى اٍلحىٍيضىًة .
فػىقىالىٍت مىا كىافى النّْسىاءي يىٍصنػىٍعنى ىىذىا .  كىبػىلىغى ابٍػنىةى زىٍيًد ٍبًن ثىاًبتو أىفَّ ًنسىاءن يىٍدعيوفى بًاٍلمىصىابًيًح ًمٍن جىٍوًؼ اللٍَّيًل يػىٍنظيٍرفى ًإلىى الطٍُّهرً 

 . كىعىابىٍت عىلىٍيًهنَّ 
ذىًلًك ًعٍرؽه ، كىلىٍيسىٍت » فػىقىاؿى  عىٍن عىاًئشىةى ) أىفَّ فىاًطمىةى بًٍنتى أىًبى حيبػىٍيشو كىانىٍت تيٍستىحىاضي فىسىأىلىًت النًَّبيَّ  - َِّ

 ( .بًاٍلحىٍيضىًة ، فىًإذىا أىقٍػبػىلىًت اٍلحىٍيضىةي فىدىًعي الصَّالىةى ، كىًإذىا أىٍدبػىرىٍت فىاٍغتىًسًلي كىصىلّْى 
 [ . ّّّ] ـ : 

---------- 
اٟتديث تقدـ شرحو ، كقد اتفق العلماء على أف إقباؿ احمليض يعرؼ بالدفعة من الدـ ُب كقت إمكاف اٟتيض لقولو ) فإذا -ُ

 أقبلت اٟتيضة ( .
 كأما كيفية معرفة انقطاع اٟتيض : تعرؼ ا١ترأة الٌطهر بأحد أمرين : 

 ئل أبيض ٮترج من الٌرحم عبلمة على الٌطهر نزكؿ القٌصة البيضاء كىو سا األكؿ :
اٞتفاؼ التاـ إذا ٓب يكن للمرأة ىذه القٌصة البيضاء فعند ذلك تعرؼ أهنا قد طىهيرت إذا أدخلت ُب مكاف خركج الدـ الثاني : 

 قطنة بيضاء مثبل فخرجت نظيفة فتكوف قد طهرت فتغتسل ، ٍب تصلي . 
 ة : فبل تصلي . كإف خرجت القطنة ٛتراء أك صفراء أك بني

كقد كانت النساء يبعثن إٔب عائشة بالٌدرجة فيها الكرسف فيو الصفرة فتقوؿ : ال تعجلن حىت ترين القصة البيضاء . ركاه 
 البخارم معلقان كما ىنا .

 كالدّْرىجىة : ا١تراد بو ما ٖتتشي بو ا١ترأة من قطنة كغَتىا لتعرؼ ىل بقي من أثر اٟتيض شيء أـ ال . 
 : القطن .  كالكرسف

 كالقىصَّة : ماء أبيض ٮترج عند انتهاء اٟتيض ، قاؿ ُب الفتح : أم حىت ٗترج القطنة بيضاء نقية ال ٮتالطها صفرة .
 كمعٌت الصفرة : أم ماء أصفر . 

 باب الى تػىٍقًضي اٍلحىاًئضي الصَّالىةى  - َِ
 تىدىعي الصَّالىةى .  كىقىاؿى جىاًبره كىأىبيو سىًعيدو عىًن النًَّبيّْ 

انىا صىالىتػىهىا ًإذىا طىهيرىٍت فػىقىالىٍت أىحىريكرًيَّةه أىنٍ  – ُِّ ًت كينَّا نىًحيضي مىعى النًَّبيّْ عن ميعىاذىة ) أىفَّ اٍمرىأىةن قىالىٍت ًلعىاًئشىةى أىتىٍجًزل ًإٍحدى
 . ) فىالى يىٍأميرينىا ًبًو . أىٍك قىالىٍت فىالى نػىٍفعىليوي 

 [ . ّّٓ] ـ : 
---------- 

 بنت عبد اهلل العدكية ، معدكدة ُب فقهاء التابعُت .) عن ميعىاذىة ( 
السائلة ا١تبهمة ىي معاذة نفسها ، كما بٌينتو ركاية يزيد قاؿ ) ٝتعت معاذة أهنا سألت عائشة ( ) أىفَّ اٍمرىأىةن قىالىٍت ًلعىاًئشىةى ( 

 كركاية عاصم عن معاذة قالت ) سألت عائشة ( .
انىا صىالىتػىهىا ًإذىا طىهيرىٍت (   بفتح التاء أم : أتقضي ، كركاية مسلم ) أتقضي إحدانا الصبلة أياـ ٤تيضها ؟ ( .) أىتىٍجًزل ًإٍحدى
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 عائشة ٢تا منكرة لسؤا٢تا ، لوضوح حكمو لدل النساء .) فػىقىالىٍت ( 
كىضىٌم الرَّاء اأٍليكٔبى كىًىيى ًنٍسبىة ًإٔبى حىريكرىاء ، كىًىيى قػىٍريىة ًبقيػٍرًب اٍلكيوفىػة قىػاؿى السَّػٍمعىا٘بٌ : ىيػوى ىيوى ًبفىٍتًح اٟتٍىاء اٍلميٍهمىلىة ) أىحىريكرًيَّةه أىٍنًت ( 

ػػذً  ػػاع ا٠تٍىػػوىارًج بًػػًو . قىػػاؿى ا٢ٍتىػػرىًكمُّ : تػىعىاقىػػديكا ُب ىى ػػافى أىكَّؿ ًاٍجًتمى ٍعػػٌتى قػىػػٍوؿ ًه اٍلقىٍريىػػمىٍوًضػػع عىلىػػى ًميلىػػٍُتً ًمػػٍن اٍلكيوفىػػة ، كى ػػا . فىمى هى ػػبيوا ًإلىيػٍ ة فػىنىسى
ة اٍلفىائًتىػػة ُب زى  ػػا ًإفَّ طىائًفىػػة ًمػػٍن ا٠تٍىػػوىارًج ييوًجبيػػوفى عىلىػػى اٟتٍىػػاًئض قىضىػػاء الصَّػػبلى هى ػػة رىًضػػيى اللَّػػو عىنػٍ ؼ ًإٍٚتىػػاع عىاًئشى ػػوى ًخػػبلى مىػػن اٟتٍىػػٍيض ، كىىي

ا ااًلٍسًتٍفهىاـ الًَّذم ًاسٍ   تػىٍفهىمىٍتوي عىاًئشىة ىيوى ًاٍسًتٍفهىاـ ًإٍنكىار أىٍم ىىًذًه طىرًيقىة اٟتٍىريكرًيَّة ، كىبًٍئسى الطَّرًيقىة . ) نوكم ( .اٍلميٍسًلًمُتى ، كىىىذى
أىٍلتي عىاًئشىةى فػىقيٍلتي مىا كُب ركاية مسلم عىٍن ميعىاذىةى قىالىٍت ) سى فىالى يىٍأميرينىا ًبًو . أىٍك قىالىٍت فىالى نػىٍفعىليوي (  ) كينَّا نىًحيضي مىعى النًَّبيّْ 

ًكٌتّْ أىٍسأىؿي . قىالىٍت كىافى ييًصيبػينىا ذىًلكى بىاؿي اٟتٍىاًئًض تػىٍقًضى الصٍَّوـى كىالى تػىٍقًضى الصَّبلىةى فػىقىالىٍت أىحىريكرًيَّةه أىٍنًت قػيٍلتي لىٍستي ًْتىريكرًيَّةو كىلى 
 اًء الصَّبلىًة ( .فػينػيٍؤمىري ًبقىضىاًء الصٍَّوـً كىالى نػيٍؤمىري بًقىضى 

 اٟتديث دليل على  ٖترٙب الصبلة كالصـو على حائض ، كأف اٟتائض تقضي الصـو دكف الصبلة . -ُ
ب عىلىٍيًهمى  ا اٟتٍيٍكم ميتػَّفىق عىلىٍيًو أىٍٚتىع اٍلميٍسًلميوفى عىلىى أىفَّ اٟتٍىاًئض كىالنػُّفىسىاء الى ٕتًى ة كىالى الصَّوٍ قاؿ النوكم : ىىذى ـ ُب اٟتٍىاؿ ، ا الصَّبلى

ب عىلىٍيًهمىا قىضى  ة ، كىأىٍٚتىعيػػػػػػػػػوا عىلىى أىنَّوي ٬تًى ب عىلىٍيًهمىا قىضىاء الصَّبلى  اء الصٍَّوـ .كىأىٍٚتىعيوا عىلىى أىنَّوي الى ٬تًى
 األدلة على ذلك :

 ُب حديث أيب سعيد ) أليس إذا حاضت ٓب تصل كٓب تصم ( متفق عليو . قولو -أ
 فاطمة بنت أيب حبيش ) ... فإذا أقبلت اٟتيضة فدعي الصبلة ( متفق عليو .ل كقولو  -ب
 كٟتديث الباب )قىالىٍت كىافى ييًصيبػينىا ذىًلكى فػينػيٍؤمىري ًبقىضىاًء الصٍَّوـً كىالى نػيٍؤمىري ًبقىضىاًء الصَّبلىًة ( .-ج

 حاؿ حيضها .قاؿ ابن رجب : كقد أٚتع العلماء على أف اٟتائض ال ٬توز ٢تا الصبلة ُب 
 اٟتكمة من قضاء الصـو دكف الصبلة . -ِ

ة كىًثَتىة ميتىكىرّْرىة فػىيىشيقٌ  :قيل ًؼ الصٍَّوـ قىاؿى اٍلعيلىمىاء كىاٍلفىٍرؽ بػىٍينهمىا أىفَّ الصَّبلى ب ُب السَّنىة مىرَّةقىضىاؤيىىا ًٓتًبلى  ( )قالو النوكمكىاًحدىة. ، فىًإنَّوي ٬تًى

: كنا نؤمر بقضاء الصـو كال نؤمر بقضاء يعلم ما اٟتكمة كلذلك قالت عائشة كال  أمر الرسوؿ  ، كىي: اٟتكمة تعبدية كقيل
 الصبلة .

اختلف العلماء ىل تثاب اٟتائض على تركها الصبلة أثناء اٟتيض ، كما يثاب ا١تريض على ترؾ النوافل اليت كاف يعملها ُب -ّ
 صحتو كشغل با١ترض عنها ؟

 : ال تثاب على الًتؾ . قيل
 بنقصاف الدين بًتؾ الصبلة زمن اٟتيض يقتضي ذلك . ألف كصفو ٢تا 

 كىذا القوؿ أقرب .إذا قصدت امتثاؿ قوؿ الشارع ُب تركو ، تثاب ، :  كقيل
كلذلك ، صبلة بدالن عنها، لكن ىذا قوؿ ضعيفذىب بعض الفقهاء إٔب أنو ٬تب على اٟتائض كضوء كتسبيح ُب أكقات ال -ّ

 ، كال التسبيح كالتهليل كالذكر ُب أكقات الصلوات بدالن عن الصبلة .ٔب أنو ال ٬تب على اٟتائض الوضوءذىب ٚتهور العلماء إ
قاؿ النوكم : مذىبنا كمذىب ٚتهور العلماء من السلف كا٠تلف أنو ليس علي اٟتائض كضوء كال تسبيح كال ذكر ُب أكقات 

 ؿ ّٔذا االكزاعي كمالك كالثورم كأبو حنيفة .الصلوات كال ُب غَتىا ك٦تن قا
 مشركعية سؤاؿ أىل العلم . -ْ
 أف أمر الشارع كهنيو حجة ٔتجرده ، كال يفتقر إٔب معرفة سره كحكمتو أك علتو .-ٓ
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 باب النـو مع الحائض كىي في ثيابها  -ُِ
ػا ، فىأىخىػٍذتي ثًيىػابى ًحيضىػًتي  عن أـي سىلىمىة قىالىٍت ) ًحٍضتي كىأىنىا مىعى النَّبًػيّْ  -ِِّ هى ػلىٍلتي فىخىرىٍجػتي ًمنػٍ فػي اٍلخىًميلىػًة ، فىاٍنسى

ثػىٍتًني أىفَّ « . أىنيًفٍسػًت »  فػىلىًبٍستػيهىا ، فػىقىاؿى لًػي رىسيػوؿي اللَّػًو  قػيٍلػتي نػىعىػٍم ، فىػدىعىاًني فىػأىٍدخىلىًني مىعىػوي ًفػي اٍلخىًميلىػًة . قىالىػٍت كىحىػدَّ
 ًمٍن ًإنىاءو كىاًحدو ًمنى اٍلجىنىابىًة ( . افى يػيقىبػّْليهىا كىىيوى صىاًئمه ، كىكيٍنتي أىٍغتىًسلي أىنىا كىالنًَّبيُّ كى   النًَّبيَّ 
 [ . ِّْ] ـ : 

---------- 
 اٟتديث تقدـ شرحو ، كىو يدؿ على جواز النـو مع اٟتائض كىي ُب ثيأّا . -ُ
 .اٟتديث دليل على طهارة اٟتائض كمضاجعتها  -ِ
 اٟتديث دليل على جواز التقبيل للصائم . -ّ

 : القبلة ال ٗتلو من أمور:  قاؿ ابن قدامة في المغني
 أف ال ينزؿ فبل يفسد صومو بذلك ال نعلم فيو خبلفان . أحدىا :

 كاف يقبل كىو صائم ككاف أملككم ألربو ( ركاه البخارم ك مسلم .  ١تا ركت عائشة ) أف النيب 
 . ؼفيفطر بغَت خبلأف ٯتٍت الثاني :

 . ) ٍب ذكر ا٠تبلؼ فيو ( . أف ٯتذم الثالث :
 جواز اغتساؿ الزكجُت ٚتيعان ، كقد تقدـ ذلك . -ْ
 ألزكاجو . حسن عشرة النيب  -ٓ

 باب من اتخذ ثياب الحيض سول ثياب الطهر . -ِِ
نىا أىنىا مىعى النًَّبيّْ  - ِّّ ميٍضطىًجعىةن ًفي خىًميلىةو ًحٍضتي ، فىاٍنسىلىٍلتي فىأىخىٍذتي ثًيىابى ًحيضىًتي فػىقىػاؿى  عىٍن أيْـّ سىلىمىةى ) قىالىٍت بػىيػٍ

 فىاٍضطىجىٍعتي مىعىوي ًفي اٍلخىًميلىًة ( .فػىقيٍلتي نػىعىٍم . فىدىعىاًني « . أىنيًفٍسًت » 
 [ . ِٔٗ] ـ : 

---------- 
 خاصة للحيض .اٟتديث تقدـ شرحو ، كىو يدؿ على استحباب اٗتاذ ثياب  -ُ
 جواز النـو مع اٟتائض . -ِ
 طهارة عرؽ اٟتائض كبقية بدهنا . -ّ
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 باب شهود الحائض العيدين كدعوة المسلمين كيعتزلن المصلى -ِّ
ٍيًن ، فػىقىًدمىًت اٍمرىأىةه فػىنػىزىلىػٍت قىٍصػرى  - ِّْ  بىنًػي خىلىػفو ، فىحىػدَّثىٍت عىٍن حىٍفصىةى قىالىٍت ) كينَّا نىٍمنىعي عىوىاتًقىنىا أىٍف يىٍخريٍجنى ًفي اٍلًعيدى

أيٍخًتي مىعىوي ًفي ًست  . قىالىٍت كينَّا نيدىاًكل اٍلكىٍلمىى ، كىنػىقيوـي ثًٍنتىٍي عىشىرىةى ، كىكىانىٍت  عىٍن أيٍخًتهىا ، كىكىافى زىٍكجي أيٍخًتهىا غىزىا مىعى النًَّبيّْ 
انىا بىٍأسه ًإذىا لىٍم يىكيٍن لىهىا ًجٍلبىابه أىٍف الى تىٍخريجى قىاؿى  عىلىى اٍلمىٍرضىى ، فىسىأىلىٍت أيٍخًتي النًَّبيَّ  لًتػيٍلًبٍسهىا صىاًحبىتػيهىا ًمٍن »أىعىلىى ًإٍحدى

ةى اٍلميٍسًلًمينى ًجٍلبىاًبهىا،  رى كىدىٍعوى يػٍ كىكىانىػٍت الى  -قىالىٍت بًأىًبي نػىعىػٍم  فػىلىمَّا قىًدمىٍت أيُـّ عىًطيَّةى سىأىٍلتػيهىا أىسىًمٍعًت النًَّبيَّ « . كىٍلتىٍشهىًد اٍلخى
ػًمٍعتيوي يػىقيػوؿي  -تىٍذكيريهي ًإالَّ قىالىٍت بًأىًبى  كًر ، أىًك اٍلعىوىاتًػقي ذىكىاتي اٍلخيػديكًر كىاٍلحيػيَّضي ، كىٍليىٍشػهىٍدفى يىٍخػريجي اٍلعىوىاتًػقي كىذىكىاتي اٍلخيػدي » سى

ةى اٍلميػٍؤًمًنينى ، كىيػىٍعتىػػًزؿي اٍلحيػػيَّضي اٍلميصىػلَّى  ػرى كىدىٍعػػوى يػٍ ا ػػػػػػػةي فػىقيٍلػػتي اٍلحيػػيَّضي فػىقىالىػٍت أىلىػػٍيسى تىٍشهى ػػػػػػػى قىالىػػٍت حىٍفص« . اٍلخى ػػذى دي عىرىفىػػةى كىكى
 ككذا ( .

 [ . َٖٗـ :  ]
---------- 

 ( ٚتع عاتق ، كىي اٞتارية البالغة . ) عىوىاتًقىنىا
( أم : النساء صواحبات ا٠تػدكر ، ك ) ا٠تػدكر ( ٚتػع ًخػدر ، كىػو سػًت ييتخػذ ُب البيػت تقعػد األبكػار كراءه ) كىذىكىاتي اٍلخيديكًر 

 صيانة ٢تن .
 ٚتع حائض ، كا١تراد اليت أصأّا اٟتيض . ) كىاٍلحييَّضى (

 ( كُب ركاية ) كأمىر اٟتيٌيض أف يعتزلن مصلى ا١تسلمُت ( . ) كىيػىٍعتىًزؿي اىٍلحييَّضي اىٍلميصىلَّى
 اٟتديث دليل على مشركعية حضور النساء لصبلة العيد حىت اٟتيض . -ُ

 كقد اختلف العلماء ُب ذلك على أقواؿ :
 ٢تن شهود العيد .: يستحب  القوؿ األكؿ

 ٟتديث الباب .
 قاؿ ابن حجر : فيو استحباب خركج النساء إٔب شهود العيدين سواء كن شواب أـ ال كذكات ىيئات أـ ال .

 يستحب ُب غَت ذكم ا٢تيئات كا١تستحسنات .القوؿ الثاني :  
 ألف ُب خركجهن سبب للفتنة ، كالفتنة حراـ ، كما أدل إٔب اٟتراـ فهو حراـ .

 يكره خركج النساء ، ككرىو النخعي ك٭تي األنصارم ، ككرىو سفياف كابن ا١تبارؾ .القوؿ الثالث : 
 يكره للشابة دكف غَتىا .كقيل : 

 االستحباب للجميع، لظاىر اٟتديث دكف الوجوب بشرط أمن الفتنة منهن كعليهن بدكف تفريق بُت شابة أك عجوز. كالصحيح
 ساء غَت متطيبات كال البسات ثياب زينة أك شهرة كيشًتط ٠تركجهن : أف تكوف الن

 أم غَت متطيبات ( .) ركاه أبو داكد ،  ) كليخرجن تفبلت ( .   لقولو 
 للنساء با٠تركج لصبلة العيد ال يدؿ على الوجوب ألمور : أمر النيب  -ِ

 أف من ٚتلة من أمر بذلك من ليس ٔتكلف ، كىن اٟتيض . أكالن :
 أف صبلة العيد ال ٕتب على الرجاؿ على الراجح ، فبل ٕتب على النساء من باب أكٔب . ثانيان :

 للنساء ْتضور صبلة العيد ، مع أف صبلة ا١ترأة ُب بيتها أفضل ؟ فإف قيل : ما اٟتكمة من أمر النيب  -ّ
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اًء إقاؿ ابن تيمية :  ٍنػىعيوا إمىاءى اللًَّو مىسىاًجدى اللًَّو  الَّ أىقػىلُّهينَّ ؛ أًلىفَّ  النَّيبَّ مىا كىافى يىٍشهىدي اٞتٍيميعىةى كىاٞتٍىمىاعىةى ًمٍن النّْسى قىاؿى ) الى ٘تى
يػٍره ٢تىينَّ ( ميتػَّفىقه عىلىٍيًو .  كىبػيييوتػيهينَّ خى

تػيهىا ًُب حيٍجرىهًتىا أىٍفضىلي   هًتىا ًُب حيٍجرىهًتىا كىًصبلى ةي إٍحدىاكينَّ ُب ٥تىٍدىًعهىا أىٍفضىلي ًمٍن صىبلى تػيهىا ُب كىقىاؿى ) صىبلى هًتىا ًُب دىارًىىا كىًصبلى ًمٍن صىبلى
تػيهىا ُب مىٍسًجًد قػى  هًتىا ُب مىٍسًجًد قػىٍوًمهىا كىًصبلى هًتىا مىًعي دىارًىىا أىٍفضىلي ًمٍن صىبلى خىٍلًفي ( رىكىاهي أىبيو دىاكيد  -أىٍك قىاؿى  -ٍوًمهىا أىٍفضىلي ًمٍن صىبلى

تػىهينَّ ُب اٍلبػيييوًت أىٍفضىلي ٢تىينَّ ًمٍن شيهيوًد اٞتٍيميعىًة كىاٞتٍىمىاعىةً  ٠ٍتيريكًج ًفيًو إالَّ ) اٍلًعيدي ( فىًإنَّوي أىمىرىىينَّ بًا . فػىقىٍد أىٍخبػىرى اٍلميٍؤًمنىاًت : أىفَّ صىبلى
 أًلىٍسبىاًب : -كىاىللَّوي أىٍعلىمي  -كىلىعىلَّوي 

ًؼ اٞتٍيٍمعىًة كىاٞتٍىمىاعىًة . أىحىديىىا :  أىنَّوي ُب السَّنىًة مىرَّتػىٍُتً فػىقيًبلى ًٓتًبلى
تػىهىا ُب  الثَّاًني : ؼى اٞتٍيميعىًة كىاٞتٍىمىاعىًة فىًإفَّ صىبلى  بػىٍيًتهىا الظٍُّهري ىيوى ٚتيٍعىتػيهىا . أىنَّوي لىٍيسى لىوي بىدىؿه ًخبلى

ػافى اٍلًعيػدي  الثَّاًلثي : ػًبيوه بًػاٟتٍىجّْ ًمػٍن بػىٍعػًض اٍلويجيػوًه ؛ كى٢ًتىػذىا كى  اأٍلىٍكبػىػري ُب مىٍوًسػًم اٟتٍىػجّْ موقفػة أىنَّػوي خيػريكجه إٔبى الصَّػٍحرىاًء لًػذًٍكًر اللَّػًو فػىهيػوى شى
تػىهينَّ ُب بػيييوهًتًنَّ أىٍفضىلي ٓبٍى يػىتًَّفٍق أىٍكثػىريىينَّ عىلىى تػىػٍرًؾ اأٍلىٍفضىػًل ؛ لًٍلحىًجيًج كىمىٍعليوـه أىفَّ الصَّحى  ـي أىٍف ابًيَّاًت إذىا عىًلٍمنى أىفَّ صىبلى فىػًإفَّ ذىلًػكى يػىٍلػزى

 يىكيوفى أىٍفضىلي اٍلقيريكًف عىلىى اٍلمىٍفضيوًؿ ًمٍن اأٍلىٍعمىاؿ .
 يد على الرجاؿ ، كقد اختلف ُب حكمها على ثبلثة أقواؿ :اٟتديث دليل على مشركعية صبلة الع -ْ

 أهنا فرض عُت .القوؿ األكؿ : 
 كىذا مذىب أيب حنيفة كرجحو ابن تيمية ، كابن القيم ، كالشوكا٘ب .

دكر ، أمر النساء ْتضور صبلة العيد كإخراج العواتق كذكات ا٠ت ٟتديث الباب ) كنا نؤمر با٠تركج ُب العيدين ... ( فالنيب  -أ
 بل أمر من ٢تا جلباب أف تيلبس من ال جلباب ٢تا ، كإذا ثبت ىذا ُب حق النساء فالرجاؿ من باب أكٔب .

 عليها . مواظبة النيب -ب
لصبلة العيد على جهة االستمرار كعدـ إخبللو ّٔا ، كاألمر با٠تركج إليها ، بل  ألنو قد انضم إٔب مبلزمتو  قاؿ الشوكاني : 

ا٠تركج للعواتق كاٟتيض كذكات ا٠تدكر ، كبالغ ُب ذلك حىت أمر من ٢تا جلباب أف تلبس من ال جلباب ٢تا ... ب ثبت أمره 
 كمن مقويات القوؿ بأهنا فرض إسقاطها لصبلة اٞتمعة ، كالنوافل ال تسقط الفرائض ُب الغالب .

 أهنا فرض كفاية .القوؿ الثاني : 
 كىذا مذىب اٟتنابلة .

 دلة القوؿ األكؿ ، كمنها حديث الباب فإنو يدؿ على الوجوب .كاستدلوا بنفس أ-أ
عن اإلسبلـ ، فأخربه أف عليو ٜتس صلوات ُب اليـو  لكنهم قالوا بالوجوب الكفائي ٟتديث طلحة ) أف أعرابيان سأؿ النيب 

 كالليلة ( .
 كألف صبلة العيد من أعبلـ الدين الظاىرة ، فكانت فرض كفاية كاٞتهاد .-ب

 أهنا سنة مؤكدة .القوؿ الثالث : 
 كبو قاؿ مالك كأكثر أصحاب الشافعي كداكد كٚتاىَت العلماء .

عن اإلسبلـ ، فأخربه أف عليو ٜتس صلوات ُب اليـو كالليلة إال أف  ٟتديث طلحة بن عبيد اهلل  ) أف أعرابيان سأؿ النيب  -أ
 تطوع ( متفق عليو .

 هلل على العبد ُب اليـو كالليلة ... ( .: ) ٜتس صلوات كتبهن ا كلقولو -ب
قاؿ لو ) ... فأخربىم أف اهلل افًتض عليهم ٜتس صلوات ُب اليـو كالليلة ( كٓب يذكر  كٟتديث بعث معاذ ، فإف النيب -ج
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 ، فلو كانت كاجبة لذكرىا ١تعاذ . صبلة العيد ، كمن ا١تعلـو أف بعث معاذ كاف ُب آخر حياة النيب 
 الثا٘ب . القوؿ كالراجح

أمر  استدؿ ْتديث الباب من قاؿ من العلماء : إف مصلى العيد مسجد ، كاختاره الشيخ ابن عثيمُت ، ْتجة أف النيب  -ْ
 اٟتيض أف يعتزلن ا١تصلى ، فدؿ على أنو مسجد .

يصلي ٖتية  كذىب بعض العلماء إٔب أف مصلى العيد ليس ٔتسجد ، فبل يأخذ حكم ا١تسجد ، كعليو إذا دخل ا١تصلى فبل
 ا١تسجد ، كاختاره الشيخ ابن باز رٛتو اهلل .

حرج ُب البيع كالشراء فيو؛ ألنو موضع للصبلة عند  قاؿ رٛتو اهلل : ليس للمصلى حكم ا١تساجد فبل تشرع الركعتاف لدخولو، كال
ٚتاعة  ما ا١تصلى ا١تؤقت تصلي فيوما يعد للصبلة كقفان، تؤدل فيو الصبلة كسائر ا١تساجد، أ اٟتاجة كليس مسجدان، كإ٪تا ا١تسجد

أف يباع فيو كيشًتل كليس لو ٖتية ا١تسجد، كإ٪تا  الدائرة، أك ٚتاعة نزلوا لوقت معُت ٍب يرٖتلوف ىذا ال يسمى مسجدان، فبل حرج
 إلقامة الصبلة فيو . ) ٣تموع الفتاكل ( . -عز كجل  - التحية ١تا أعد مسجدان كقفان هلل

اعتزاؿ ا١تصلى كما قاؿ ابن رجب  يعتزلن ا١تصلى ( كُب ركاية ١تسلم ) كليعتزلن الصبلة ( ا١تراد بركايةكأما حديث أـ عطية ) كل
على ا١تصليات ، كبعد الصبلة ٮتتلطن مع ا١تصليات ُب ا١تكاف الستماع  كغَته يعتزلن ا١تصلى كقت الصبلة ليئبل يضيقن ا١تكاف

 ا٠تطبة .

اٟتائض باعتزاؿ ا١تصلى ، فىقد قيل : بأف مصلى العيدين مسجد ، فبل ٬توز للحائض  قاؿ ابن رجب ُب فتح البارم :  كأما أمر
أحد الوجهُت  -أيضان  -ا١تكث فيًو ، كىىوى ظاىر كبلـ بعض أصحابنا ، ًمنهيم : ابن أيب موسى ُب ) شرح ا٠ترقي  ( ، كىىوى 

 ث فيًو .للشافعية ، كالصحيح عندىم : أنَّوي ليسى ٔتسجد ، فللجنب كاٟتائض ا١تك
 كأجابوا عىن حديث األمر باعتزاؿ اٟتيض للمصلى : بأف ا١تراد أف يتسع على غَتىن ، كيتميزف .

كُب ىىذا نظر ؛ فإف ٘تيز اٟتائض عىن غَتىا ًمن النساء ُب ٣تلس كغَته ليسى ٔتشركع ، كإ٪تا ا١تشركع ٘تيز النساء عىن الرجاؿ ٚتلة ؛ 
 ا١تفاسد .فإف اختبلطهن بالرجاؿ ٮتشى منوي كقوع 

 كقد قيل : إف ا١تصلى يكوف لىوي حكم ا١تساجد ُب يـو العيدين خاصةن ، ُب حاؿ اجتماع الناس فيًو دكفى غَته ًمن األكقات .
 نظر ، كاهلل أعلم . -أيضان  -كُب ذىًلكى 

كاألظهر : أف أمر اٟتيض باعتزاؿ ا١تصلى إ٪تا ىوى حاؿ الصبلة ؛ ليتسع على النساء الطاىرات مكاف صبلهتن ، ٍبيَّ ٮتتلطن ّٔن ُب 
 ٝتاع ا٠تطبة . 

كقد صرح أصحابنا : بأف مصلى العيد ليسى حكمو حكم ا١تسجد ، كال ُب يـو العيد ، حىت قالوا : لو كصل إٔب ا١تصلى يـو 
 ـ ٮتطب فيًو بعد الصبلة ؛ فإنو ٬تلس ًمن غَت صبلة ؛ ألنو ال ٖتية لىوي .العيد كاإلما

، كسببو الصيانة كاالحًتاز من مقارنة النساء  كقاؿ النوكم : كاختلف أصحابنا ُب ىذا ا١تنع فقاؿ اٞتمهور : ىو منع تنزيو ال ٖترٙب
 للرجاؿ من غَت حاجة كال صبلة .

 فيمتنع اًٟتيضي من دخولو . األمر ا١تذكور على الندب ، ألف ا١تصلى ليس ٔتسجداٟتافظ ابن حجر : كٛتل اٞتمهور  قاؿ
أف ُب كقوفهن كىن ال يصلُت مع ا١تصليات ، إظهار استهانة باٟتاؿ فاستحب ٢تن اجتناب  كقاؿ بن ا١تنَت : اٟتكمة ُب اعتزا٢تن

 ذلك .
و إذا ٓب يكن مسجدان ، بل إما مبالغة ُب التنزيو حملل كقاؿ ابن دقيق العيد : اعتزاؿ اٟتيض للمصلي ليس لتحرٙب حضورىن في

من ال يصلي مع ا١تصلُت ُب ٤تل كاحد ُب حاؿ إقامة الصػبلة كىمىا  العبادة ُب كقتها على سبيل االستحساف ، أك لكراىة جلوس
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 مىنػىعىػكى أىٍف تيصىلّْيى مىعى النَّاًس أىلىٍست ًبرىجيلو ميٍسًلمو ؟ ( . جىاءى ) مىا
ليس للتحرٙب، بل إما مبالغة ُب التنزيو حملل  ن ا١تلقن ُب شرحو لعمدة األحكاـ : أيمر اٟتٌيض باعتزاؿ مصلى ا١تسلمُتكقاؿ اب

 ا١تصلُت ُب ٤تل كاحد ُب حاؿ إقامة الصبلة، أك ىو لبلحًتاز كصيانتهن من مقاربة العبادة، أك لكراىة جلوس من ال يصلي مع
 الرجاؿ من غَت حاجة كال صبلة .

 ًض  باب ًإذىا حىاضىٍت ًفي شىٍهرو ثىالىثى ًحيىضو كىمىا ييصىدَّؽي النّْسىاءي ًفى اٍلحىٍيًض كىاٍلحىٍمًل ًفيمىا ييٍمًكني ًمنى اٍلحىيٍ  - ِْ
 ًلقىٍوًؿ اللًَّو تػىعىالىى ) كىالى يىًحلُّ لىهينَّ أىٍف يىٍكتيٍمنى مىا خىلىقى اللَّوي ًفي أىٍرحىاًمًهنَّ ( .  

ػا حىاضىػٍت ثىالى  كىييٍذكىري عىنٍ  يػّْنىةو ًمٍن ًبطىانىًة أىٍىًلهىا ًممٍَّن يػيٍرضىى ًدينيوي ، أىنػَّهى ػٍهرو . صيػدّْقىٍت . عىًلى  كىشيرىٍيحو ًإًف اٍمرىأىةه جىاءىٍت بًبػى ثػان ًفػي شى
ػأىٍلتي كىقىاؿى عىطىاءه أىقٍػرىاؤيىىا مىا كىانىٍت ، كىًبًو قىاؿى ًإبٍػرىاًىيمي . كىقىاؿى عىطىاءه اٍلحىٍيضي يػى  ٍوـه ًإلىى خىٍمسى عىٍشرىةى . كىقىاؿى ميٍعتىًمره عىػٍن أىبًيػًو سى

ـى بػىٍعدى قػىٍرئًهىا ًبخىٍمسىًة أىيَّاـو قىاؿى النّْسىاءي أىٍعلىمي ًبذىًلكى .   اٍبنى ًسيرًينى عىًن اٍلمىٍرأىًة تػىرىل الدَّ
قىالىٍت ًإنّْي أيٍسػتىحىاضي فىػالى أىٍطهيػري ، أىفىػأىدىعي الصَّػالىةى فػىقىػاؿى  عىٍن عىاًئشىةى . ) أىفَّ فىاًطمىةى بًٍنتى أىًبى حيبػىٍيشو سىأىلىًت النًَّبيَّ  - ِّٓ

 نى ًفيهىا ، ثيمَّ اٍغتىًسًلي كىصىلّْي ( .الى ، ًإفَّ ذىًلًك ًعٍرؽه ، كىلىًكٍن دىًعي الصَّالىةى قىٍدرى األىيَّاـً الًَّتي كيٍنًت تىًحيًضي» 
 [ .ّّّ] ـ : 

---------- 
ػا ييٍمًكػني  ػٍيًض ( قوؿ البخارم ) باب ًإذىا حىاضىٍت ًفي شىٍهرو ثىالىثى ًحيىضو كىمىا ييصىدَّؽي النّْسىاءي ًفي اٍلحىٍيًض كىاٍلحىٍمػًل ًفيمى  ًمػنى اٍلحى

 ًلقىٍوًؿ اللًَّو تػىعىالىى ) كىالى يىًحلُّ لىهينَّ أىٍف يىٍكتيٍمنى مىا خىلىقى اللَّوي ًفي أىٍرحىاًمًهنَّ ( . 
 ( أم : حبىل أك حيض . ي أىٍرحىاًمًهنَّ ) فً 

ركل الطربم عن ابن عمر بإسناد حسن قاؿ ) ال ٭تل ٢تا إف كانت حائضان أف تكتم حيضها ، كال إف كانت حامبلن أف تكتم 
 ٛتلها ( .

ضاء عدهتا بالقركء أقل : ... كذلك ألف ا١ترأة ٢تا أغراض كثَتة ُب كتماهنما ، أما كتماف اٟتبل فإف غرضها فيو أف انق قاؿ الرازم
زمانان من انقضاء عدهتا بوضع اٟتمل ، فإذا كتمت اٟتبل قصرت مدة عدهتا فتزكج بسرعة ، كرٔتا كرىت مراجعة الزكج األكؿ ، 

 كرٔتا أحبت التزكج بزكج آخر.
أف ا١ترأة إذا طلقها الزكج  أك أحبت أف يلتحق كلدىا بالزكج الثا٘ب ، فلهذه األغراض تكتم اٟتبل ، كأما كتماف اٟتيض فغرضها فيو

كىي من ذكات األقراء فقد ٖتب تطويل عدهتا لكي يراجعها الزكج األكؿ ، كقد ٖتب تقصَت عدهتا لتبطيل رجعتو كال يتم ٢تا ذلك 
 إال بكتماف بعض اٟتيض ُب بعض األكقات .

نقطاع حق الزكج عنها كإباحتها لغَته كأما كتماف اٟتيض ، فإف استعجلت فأخربت بو كىي كاذبة ، ففيو من ا كقاؿ السعدم :
، كما يتفرع عن ذلك من الشر ، كإف كذبت كأخربت بعدـ كجود اٟتيض لتطوؿ العدة ، فتأخذ منو نفقة غَت كاجبة عليو ، بل 

 ىي سحت عليها ٤ترمة من كجهُت :
نقضاء العدة ، فيكوف ذلك سفاحان من كوهنا ال تستحقو ، كمن كوهنا نسبتو إٔب حكم الشرع كىي كاذبة ، كرٔتا راجعها بعد ا

 لكوهنا أجنبية عنو .
يػّْنىةو ًمٍن ًبطىانىًة أىٍىًلهىا ًممٍَّن يػيٍرضىى ًدينيوي ، أىنػَّ  ػٍهرو . صيػدّْقىٍت . كىييٍذكىري عىٍن عىًلى  كىشيرىٍيحو ًإًف اٍمرىأىةه جىاءىٍت بًبػى ػا حىاضىػٍت ثىالىثػان ًفػى شى هى

 كىانىٍت ، كىًبًو قىاؿى ًإبٍػرىاًىيمي .كىقىاؿى عىطىاءه أىقٍػرىاؤيىىا مىا  
ىػػذا األثػػر ركاه الػػدارمي : ....عػػن عػػامر قػػاؿ ) جػػاءت امػػرأة إٔب علػػي ٗتاصػػم زكجهػػا طلقهػػا فقالػػت قػػد حضػػت ُب شػػهر ثػػبلث 
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ىنػا حيض ، فقاؿ علي لشريح : اقض بينهما ، قاؿ يا أمَت ا١تؤمنُت كأنت ىا ىنا قاؿ اقض بينهما قاؿ يا أمػَت ا١تػؤمنُت كأنػت ىػا 
قاؿ اقض بينهما فقاؿ : إف جاءت من بطانة أىلهػا ٦تػن يرضػى دينػو كأمانتػو تػزعم أهنػا حاضػت ثػبلث حػيض تطهػر عنػد كػل قػرء 

 كتصلي جاز ٢تا كإال فبل فقاؿ علي قالوف كقالوف بلساف الرـك أحسنت ( .
 حديث فاطمة دليل على أف ا١تستحاضة حكمها حكم الطاىرات . -ُ
 ٟتائض ال تصلي .كفيو دليل على أف ا -ِ
 كفيو دليل على أف اٟتائض ٬تب عليها الغسل عند انقطاع دـ حيضها . -ّ
ػا ( -ْ يًضػُتى ًفيهى فوكػل ذلػك إٔب  قاؿ اٟتافظ : مناسبة اٟتديث للًتٚتة : من قولو ) كىلىًكػٍن دىًعػي الصَّػبلىةى قىػٍدرى األىيَّػاـً الَّػيًت كيٍنػًت ٖتًى

 أمانتها كرده إٔب عادهتا .
 الصفرة كالكدرة في غير أياـ الحيض باب -ِٓ

 عىٍن أيْـّ عىًطيَّةى قىالىٍت ) كينَّا الى نػىعيدُّ اٍلكيٍدرىةى كىالصٍُّفرىةى شىٍيئان ( . - ِّٔ
---------- 

 مع علمو ، كّٔذا يعطى اٟتديث حكم الرفع . أم : ُب زمن النيب ) كينَّا الى نػىعيدُّ ( 
داؿ ، ىي اللوف األٛتر الذم يضرب إٔب السواد ، كا١تراد أف الدـ يكوف متكدران بُت الصفرة بضم الكاؼ كسكوف ال) اٍلكيٍدرىةى ( 

 . كالسواد
 . بضم الصاد كسكوف الفاء ، ىي اللوف األٛتر الذم ٯتيل إٔب البياض ، كا١تراد : أف ترل الدـ أصفر كماء اٞتركح) كىالصٍُّفرىةى ( 

ٍيئان (   داكد ) كنا ال نعد ... بعد الطهر شيئان ( أم : بعد انقطاع الدـ كرؤية الطهر . أم : من اٟتيض ، جاء عند أيب) شى
اٟتديث دليل على أف الصفرة كالكدرة بعد الطهر من اٟتيض ليست ْتيض فبل يلتفت إليها ، كأما إذا كاف ذلك ُب أثناء  -ُ

 اٟتيض أك متصبلن بو قبل الطهر فهو حيض ، تثبت لو أحكاـ اٟتيض .
 ) بعد الطهر ( يدؿ على أف ما قبل الطهر حيض . ألف قو٢تا

قاؿ اٟتافظ ابن حجر ُب قوؿ البخارم )باب الصفرة كالكدرة ُب غَت أياـ اٟتيض ( يشَت بذلك إٔب اٞتمع بُت عائشة ا١تتقدـ ُب 
ا رأت الصفرة أك قولو ) حىت ترين القصة البيضاء ( كبُت حديث أـ عطية ا١تذكور ُب ىذا الباب ، بأف ذلك ٤تموؿ على ما إذ

 الكدرة ُب أياـ اٟتيض ، كأما ُب غَتىا فعلى ما قالتو أـ عطية .
كحديث عائشة الذم أشار إليو ، تقدـ ُب باب ) إقباؿ اٟتيض كإدباره ( ركاه مالك عن علقمة بن أيب علقمة ، عن أمو موالة 

 بالدّْرىجىة فيها الكرسف ، فيو الصفرة من دـ اٟتيضة ، عائشة أـ ا١تؤمنُت أهنا قالت ) كاف النساء يبعثن إٔب عائشة أـ ا١تؤمنُت
 فتقوؿ ٢تن : ال تعجٍلنى حىت ترٍين القصة البيضاء ( .

 كجو الداللة : أف عائشة اعتربت الصفرة ُب زمن العادة حيضان كقالت )ال تعجلن حىت ترين القصة البيضاء( أم: عبلمة الطهر.
 يم : ما ٖتتشي بو ا١ترأة من قيٍطنة كغَتىا لتعرؼ ىل بقي من أثر اٟتيض شيء أـ ال .كالدّْرىجة : بكسر أكلو كفتح الراء كاٞت

 كالقصة البيضاء : بفتح القاؼ كتشديد الصاد ، ماء أبيض يدفعو الرحم عند انقطاع اٟتيض .
 كالكيرسف : القطن .

 كىذا القوؿ : ىو مذىب ٚتهور العلماء .
رأتو بعد أياـ حيضها ٓب تعتد بو، نص عليو  ، كإفعادهتا صفرة أك كدرة، فهو حيضلدـ ُب أياـ : من رأت اقاؿ في المغني

 .أٛتد
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 كىو مذىب الثورم كمالك كالشافعي .
 ٟتديث الباب .

 : ال تعد دمان كال حيضان .القوؿ الثاني 
 األكؿ .كالصحيح كىو اختيار ابن حـز ، 

 باب ًعرؽ االستحاضة      -ِٔ
عىٍن ذىًلكى ، فىأىمىرىىىا أىٍف  ) أىفَّ أيَـّ حىًبيبىةى اٍستيًحيضىٍت سىٍبعى ًسًنينى ، فىسىأىلىٍت رىسيوؿى اللًَّو  ًج النًَّبيّْ عىٍن عىاًئشىةى زىكٍ  - ِّٕ

 تػىٍغتىًسلى فػىقىاؿى : ىىذىا ًعٍرؽه ، فىكىانىٍت تػىٍغتىًسلي ًلكيلّْ صىالىة ( .
 [ . ّّْ] ـ : 

---------- 
ًبيبىةى ا  أم : استمر معها الدـ ُب غَت أياـ اٟتيض .ٍستيًحيضىٍت سىٍبعى ًسًنينى ( ) أىفَّ أيَـّ حى

 عند انقطاع حيضها .عىٍن ذىًلكى ، فىأىمىرىىىا أىٍف تػىٍغتىًسلى (  )  فىسىأىلىٍت رىسيوؿى اللًَّو 
ا ًعٍرؽه (   أم : دـ ًعرؽ انفجر .) فػىقىاؿى : ىىذى

  دـ حيض .اٟتديث دليل على أف دـ االستحاضة دـ عرؽ ال -ُ
 اٟتيض دليل على كجػػػػػػػػوب الصبلة على ا١تستحاضة ، كىذا إٚتاع ، لقولو ) إ٪تا ذلك عرؽ فاغتسلي كصلي ( . -ِ
 قولو ) فىكىانىٍت تػىٍغتىًسلي ًلكيلّْ صىبلىة ( اختلف العلماء ُب غسل ا١تستحاضة لكل صػػػػػػػػػبلة ما حكمو على أقواؿ : -ّ

 تغتسل غسبلن كاحدان عند انقضاء كقت حيضها .أهنا القوؿ األكؿ : 
 ك ىو مذىب ٚتهور أىل العلم : مالك ك أيب حنيفة ك الشافعي ك أٛتد .

 ك ضعفوا األحاديث اليت ُب السنن ، كقالوا : إهنا خبلؼ اٟتديث الذم ُب الصحيحُت حديث فاطمة بنت أيب حبيش .
ػب عىلىػػى ا ة كىالى ُب كىقٍػػت ًمػٍن اأٍلىٍكقىػات ًإالَّ مىػػرَّة كىاًحػدىة ُب كىقٍػػت قػاؿ النػوكم : كىاٍعلىػػٍم أىنَّػوي الى ٬تًى ػػٍيءو ًمػٍن الصَّػبلى ٍلميٍستىحىاضىػة اٍلغيٍسػل ًلشى

 اًٍنًقطىاع حىٍيضهىا .
ا قىاؿى ٚتيٍهيور اٍلعيلىمىاء ًمٍن السَّلىف كىا٠تٍىلىف ، كىىيوى مىٍرًكٌم عىٍن عىًلٌي كىاٍبن مىٍسعيود ، كىاٍبن عىبَّ   اس ، كىعىاًئشىة رىًضيى اللَّو عىنػٍهيٍم .كىًّٔىذى

ًنيفىة ، كىأىٍٛتىد ، كىريًكمى   عىٍن اًٍبن عيمىر ، كىاٍبن الزُّبػىٍَت ، كىعىطىاء كىىيوى قػىٍوؿ عيٍركىة ٍبن الزُّبػىٍَت ، كىأىيب سىلىمىة ٍبن عىٍبد الرٍَّٛتىن ، كىمىالك ، كىأىيب حى
 ٍبن أىيب رىبىاح أىنػَّهيٍم .

ا أىٍيضنا عىٍن عىًلٌي ، كىاٍبن عىبَّاس ، كىريًكمى عىٍن عىاًئشىة  قىاليوا : ة ، كىريًكمى ىىذى ب عىلىيػٍهىا أىٍف تػىٍغتىًسل ًلكيلّْ صىبلى أىنػَّهىا قىالىػٍت : تػىٍغتىًسػل كيػٌل ٬تًى
ة الظٍُّهر إً  ا ، كىعىٍن اٍلميسىيّْب كىاٟتٍىسىن قىاالى : تػىٍغتىًسل ًمٍن صىبلى ة الظٍُّهر دىائًمنا . كىاىللَّو أىٍعلىم .يػىٍوـ غيٍسبلن كىاًحدن  ٔبى صىبلى

ب ًإالَّ مىا كىرىدى الشَّرٍع بًًإ٬تىاًبًو ، كىٓبٍى يىًصٌح عىٍن النَّيبٌ  كىدىلًيل اٍلجيٍمهيور ػا بًاٍلغيٍسػًل ًإالَّ مىػرَّة  : أىفَّ اأٍلىٍصل عىدىـ اٍلويجيوب فىبلى ٬تًى أىنَّوي أىمىرىىى
ا مىا يػىٍقتىًضي  طىاع حىٍيضهىا كىىيوى قػىٍولو كىاًحدىة ًعٍند اًٍنقً  ة ، كىًإذىا أىٍدبػىرىٍت فىاٍغتىًسًلي ( .كىلىٍيسى ُب ىىذى ) ًإذىا أىقٍػبػىلىٍت اٟتٍىٍيضىة فىدىًعي الصَّبلى

 تىٍكرىار اٍلغيٍسل . 
ى اٍلبػىيػٍهىًقيُّ  فَّ النَّيبٌ كىأىمَّا اأٍلىحىاًديث اٍلوىارًدىة ُب سينىن أىيب دىاكيدى كىاٍلبػىيػٍهىًقٌي كىغىٍَت٫تىا أى  أىمىرىىىا بًاٍلغيٍسًل ، فػىلىٍيسى ًفيهىا شىٍيء ثىاًبت ، كىقىٍد بػىُتَّ

 كىمىٍن قػىٍبلو ضىٍعفهىا .
ًبيبىػػة بًٍنػػت جىٍحػػش رىًضػػيى اللَّػػو   ػػارًٌم كىميٍسػػًلم ُب صىػػًحيحهمىا ) أىفَّ أيـٌ حى ا مىػػا رىكىاهي اٍلبيخى ػػذى ػػا ايٍستيًحيضىػػٍت فػىقىػػاؿى ٢تىىػػا عىنػٍ كىًإ٪تَّىػػا صىػػحَّ ُب ىى هى

ة . رىسيوؿ اللَّو   :  ًإ٪تَّىا ذىًلكى ًعٍرؽ فىاٍغتىًسًلي ٍبيَّ صىلّْي ( فىكىانىٍت تػىٍغتىًسل ًعٍند كيٌل صىبلى
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ة قىػاؿى : كىالى أىٍف تػىٍغتىًسل كىتيصىلّْي كىلىيٍ  قىاؿى الشَّاًفًعٌي رىًٛتىوي اللَّو تػىعىأبى : ًإ٪تَّىا أىمىرىىىا رىسيوؿ اللَّو   ػا أىٍف تػىٍغتىًسػل ًلكيػلّْ صىػبلى سى ًفيًو أىنَّوي أىمىرىىى
ػٍيخو شىٌك ًإٍف شىاءى اللَّو تػىعىأبى أىفَّ غيٍسلهىا كىافى تىطىوُّعنا غىٍَت مىا أيًمرىٍت ًبًو ، كىذىًلكى كىاًسع ٢تىىا . ىىذىا كىبلى  ا قىػاؿى شى ػذى ػاًفًعٌي بًلىٍفًظػًو ، كىكى ـ الشَّ

نىةى ، كىاللٍَّيث ٍبن سىٍعد ، كىغىٍَت٫تىا ، كىًعبىارىاهتٍم ميتػىقىارًبىة كىاىللَّو أىٍعلىم .   ) شرح مسلم ( .سيٍفيىاف بٍ   ن عييػىيػٍ
 : أف الغسل كاجب عليها لكل صبلة .القوؿ الثاني 

 ركم ىذا عن علي ، كابن الزبَت  ، كابن عباس  ، كسعيد بن جبَت .
 أف تغتسل لكل صبلة ( . ك استدلوا ْتديث أـ حبيبة عند أيب داكد ك النسائي ) أهنا استحيضت فأمرىا رسوؿ اهلل 

 ك قالوا : ألنو ال يأٌب عليها كقت صبلة إال كىي شاكة ىل ىي حائض أك طاىر مستحاضة .
 غَت حائض ُب غَتىا. ك ىذا غَت مسٌلم إذا كانت قد عرفت أياـ عادهتا ، فإهنا بنص حديث رسوؿ اهلل 

 : أف األحاديث اليت فيها األكامر بالغسل لكل صبلة منسوخ ْتديث فاطمة بنت أيب حبيش .القوؿ الثالث 
 كىذا ما نزع إليو العبلمة الطحاكم ُب )شرح معا٘ب اآلثار(. 

يث فاطمة بنت أيب حبيش، قاؿ السفاريٍت ُب )كشف اللثاـ شرح عمدة األحكاـ( كقاؿ الطحاكم: حديث أـ حبيبة منسوخ ْتد
 ألف فيو األمر بالوضوء لكل صبلة دكف الغسل.

 ك اهلل أعلم . ك اٞتمع بُت اٟتديثُت ْتمل األمر بالغسل على الندب أكٔب ، ك ٢تذا استحبو سيدنا اإلماـ أٛتد 
، كإٔب تعػػػذر اٞتمػػػع بػػػُت ك ال ٮتفػػػى أف القػػػوؿ ّٔػػػذا فيػػػو ضػػػعف ، ذلػػػك أف القػػػوؿ بالنسػػػخ ٭تتػػػاج إٔب معرفػػػة البلحػػػق مػػػن السػػػابق 

 النصوص ، ك اٞتمع ىنا ٦تكن فهو أكٔب من القوؿ بالنسخ.
 . -كما سبق  –أف الغسل لكل صبلة مستحب كليس بواجب ، ك ّٔذا ٬تمع بُت األدلة القوؿ الرابع : 

 )تدع الصبلة أياـ أقرائها ٍب تغتسل كتصلي( : قاؿ ا١توفق ابن قدامة : ُب قولو 
ا يىديؿُّ عىلىى أىفَّ اٍلغيٍسلى اٍلمىٍأميورى بًًو ُب سىائًًر اأٍلىحىاًديًث ميٍستىحىبُّ غىيػٍري كىاًجبو ، كىاٍلغيٍسلي لً  ةو أىٍفضىلي ؛ ًلمىا ًفيًو ًمٍن ا٠ٍتيريكًج كىىىذى كيلّْ صىبلى

ًؼ ، كىاأٍلىٍخًذ بًالثػّْقىًة كىااًلٍحًتيىاًط ، كىىيوى أىشىدُّ مىا تػىٍُتً ًبغيٍسلو كىاًحدو ،  ًمٍن ا٠تًٍبلى ًقيلى ، ٍبيَّ يىًليًو ُب اٍلفىٍضًل كىاٍلمىشىقًَّة اٞتٍىٍمعي بػىٍُتى كيلّْ صىبلى
بػىٍعدى اٍلغيٍسلي ًعٍندى اٍنًقضىاًء  ًفيًو :  كىىيوى أىٍعجىبي اأٍلىٍمرىٍيًن إٕبىَّ ( ٍبيَّ يىًليًو اٍلغيٍسلي كيلَّ يػىٍوـو مىرَّةن  كىااًلٍغًتسىاؿي لًلصٍُّبًح ، كىًلذىًلكى قىاؿى النَّيبُّ 

ةو ، كىىيوى أىقىلُّ اأٍليميوًر كى٬تيٍزًئػيهىا ، كىاىللَّوي أىٍعلىمي "  اٟتٍىٍيًض ، ٍبيَّ تػىتػىوىضَّأي ًلكيلّْ صىبلى
 ك قاؿ السٌفاريٍت ُب )كشف اللثاـ( ك قاؿ اإلماـ أٛتد : إف اغتسلت لكل صبلة فهو أحوط ، ك كذا قاؿ إسحاؽ .

ك  –رضي اهلل عنو  –: ك اٞتمع بُت اٟتديثُت ْتمل األمر بالغسل على الندب أكٔب ، ك ٢تذا استحبو سيدنا اإلماـ أٛتد ك قاؿ 
 ) ْتث ُب ملتقى األلوكة ( .                    اهلل أعلم .

 باب المرأة تحيض بعد اإلفاضة -ِٕ
ػةى زىٍكًج النَّبًػيّْ  - ِّٖ ػا قىالىػٍت ًلرىسيػوًؿ اللَّػًو  عىٍن عىاًئشى يىػا رىسيػوؿى اللَّػًو ، ًإفَّ صىػًفيَّةى بًٍنػتى حييىػى  قىػٍد حىاضىػٍت . قىػاؿى  ) أىنػَّهى

 فىقػىاليوا بػىلىى . قىاؿى :  فىاٍخريًجي ( .« . لىعىلَّهىا تىٍحًبسينىا ، أىلىٍم تىكيٍن طىػػػػػػػػػافىٍت مىعىكينَّ »  رىسيوؿي اللًَّو 
 [ . ُُُِ] ـ : 
 عىًن اٍبًن عىبَّاسو قىاؿى ) ريخّْصى ًلٍلحىاًئًض أىٍف تػىٍنًفرى ًإذىا حىاضىٍت ( . - ِّٗ

---------- 
عػاـ  ( ) صفية بنت حييي ( بضم اٟتاء ، أـ ا١تؤمنُت ، من أكالد ىاركف بن عمػراف ، سػباىا رسػوؿ اهلل  ) ًإفَّ صىًفيَّةى بًٍنتى حييىى  
 زكجها .خيرب ، ٍب أعتقها ، ٍب ت
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 ( أم : بعدما أفاضت . ، كىو الذم يسمى طواؼ الزيارة ، كىو طواؼ الركن .) قىٍد حىاضىٍت 
ػا تىٍحًبسيػنىا  قىػاؿى رىسيػوؿي اللَّػًو )   ( كُب الركايػة األخػرل ) أحابسػتنا ىػي ؟ ( أم : ىػل ىػي مانعتنػا مػن ا٠تػركج إٔب ا١تدينػػة : لىعىلَّهى

 أهنا ٓب تطف طواؼ اإلفاضة . أف تطوؼ بعد فراغها من اٟتيض ؟ ظن بلزـك اإلقامة ُب مكة ألجلها إٔب 
 أم : طافت طواؼ اإلفاضة .) فىقػىاليوا بػىلىى ( 

 ( كُب الركاية األخرل ) فلتنفر معكم ( كُب ركاية ) فاخريٍجنى ( كُب ركاية ) فلتنفر ( . ) قىاؿى : فىاٍخريًجي
علػػى اٟتػػائض ، كأف ا١تػػرأة إذا جاءىػػا اٟتػػيض كقػػد طافػػت لئلفاضػػة ، فػػإف اٟتػػديث دليػػل علػػى أف طػػواؼ الػػوداع غػػَت كاجػػب  -ُ

 طواؼ الوداع يسقط عنها .
 كقد جاء ُب حديث ابن عباس قاؿ ) أمرى الناس أف يكوف آخر عهدىم بالبيت إال أنو خفف عن اٟتائض ( متفق عليو .

 نا ( كىو كذلك باإلٚتاع .) أحابست اٟتديث دليل على أف طواؼ اإلفاضة ركن البد منو ، لقولو  -ِ
) أحابسػػتنا ( مقتضػػى ذلػػك أهنػػا لػػو ٓب تكػػن طافػػت لئلفاضػػة ٓب يرحػػل حػػىت تطهػػر مػػن اٟتػػيض كتغتسػػل كتطػػوؼ ،  قولػػو  -ّ

 ك٭تتمل أنو غَت الـز ، كإ٪تا كاف يفعلو لكوهنا زكجتو ، كاهلل أعلم .
 باب ًإذىا رىأىًت اٍلميٍستىحىاضىةي الطٍُّهرى . - ِٖ

 عىبَّاسو تػىٍغتىًسلي كىتيصىلّْى كىلىٍو سىاعىةن ، كىيىٍأتًيهىا زىٍكجيهىا ًإذىا صىلٍَّت ، الصَّالىةي أىٍعظىمي . قىاؿى اٍبني 
ػػةى قىالىػػٍت قىػػاؿى النَّبًػػيُّ  - ُّّ ـى ػػػػػػػػػً دىًعي الصَّػػالىةى ، كىًإذىا أىٍدبػىػػرىٍت فىاٍغسػػػػػػػػػ) ًإذىا أىقٍػبػىلىػػًت اٍلحىٍيضىػػةي فى  عىػػٍن عىاًئشى  ًلي عىٍنػػًك الػػدَّ

 كىصىلّْى ( .
 [ . ّّّ] ـ : 

---------- 
أم : ٘تيز ٢تا دـ العرؽ من دـ اٟتيض ، فسمي زمن االستحاضة طهران ، ألنو كذلك ) باب ًإذىا رىأىًت اٍلميٍستىحىاضىةي الطٍُّهرى ( 

 بالنسبة إٔب زمن اٟتيض .
 ازت الصبلة فجواز الوطء أكٔب ، ألف أمر الصبلة أعظم من أمر اٞتماع .أم : إذا ج) كىيىٍأتًيهىا زىٍكجيهىا ًإذىا صىلٍَّت ( 

 اٟتديث تقدـ شرحو ، كسبق أف حكم ا١تستحاضة حكم الطاىرات ، لكن اختلف العلماء ُب حكم كطئها على أقواؿ : -ُ
 : يكره كطؤىا إال أف ٮتاؼ العنت .القوؿ األكؿ 

 كىذا مذىب اٟتنابلة .
 ا١تستحاضة ال يغشاىا زكجها ( .لقوؿ عائشة  )  -أ

 كألف ّٔا أذل فيحـر كطؤىا كاٟتائض . -ب
 : ٬توز كطؤىا مطلقان . القوؿ الثاني

 كىذا قوؿ أكثر الفقهاء .
قاؿ النوكم : فيجوز لزكجها كطؤىا ُب حاؿ جرياف الدـ عندنا كعند ٚتهور العلماء ، حكاه بن ا١تنذر  عن ابن عباس ، كابن 

لبصرم ، كعطػاء ، كسعػيد بن جبَت ، كقتادة ، كٛتاد بن أيب سليماف ، كبكر بن عبد اهلل ا١تز٘ب ، كاألكزاعي ، ا١تسيب ، كاٟتسن ا
 كالثورم ، كمالك ، كإسحاؽ ، كأيب ثور .

 قاؿ بن ا١تنذر : كبو أقوؿ .
 ُب الفرؽ بينهما .فٌرؽ بُت دـ اٟتيض كدـ االستحاضػة بقولو ) إهنا ليست باٟتيضة ( فهذا صػػػػريح ألف النيب -أ
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١تا ركل أبو داكد عن عكرمة عن ٛتنة بنت جحش  ) أهنا كانت مستحاضة ، ككاف زكجػها ٬تامعها ( قاؿ النوكم : ك  -ب
 إسناده صاّب .

 كقاؿ عكرمة :  كانت أـ حبيبة تستحاض ككاف زكجها يغشاىا  .-ج
من ًٚتاًعهٌن ، بػل  ك ٓب ٯتنع اهلل عز كجل كال رسولو  كألف نساء كثَتات يبلغن العشر أك أكثر استحضن ُب عهد النيب  -د

 ُب قولو تعأب ) فاعتزلوا النساء ُب احمليض ( دليل على أنو ال ٬تب اعتزا٢تػن فيما سواه .
 ) نوكم ( .   كألف الصبلة ٕتوز منها بل ٕتب عليها ، فاٞتماع أىوف . -ىػ

ٓب ٯتنػع عبػد الػرٛتن بػن عػوؼ كغػَته مػن  قاؿ السعدم : كالصحيح أنو ٬توز كطء ا١تستحاضة كلو ٓب ٮتف العنػت ، ألف النػيب 
كطء زكجاهتم ا١تستحاضات ، كألف االستحاضة دـ عرؽ فبل ٯتنػع الػوطء ، كألف حكمهػا حكػم الطػاىرات ُب كػل شػيء فكػذلك 

لصػػبلة كالصػػـو كغَت٫تػػا فكػػذا ُب اٞتمػػاع كألف التحػػرٙب إ٪تػػا يثبػػت بالشػػرع كٓب يػػرد ُب حػػل الػػوطء ، كألف ا١تستحاضػػة كالطػػاىرة ُب ا
 الشرع بتحرٯتو . 

 باب الصالة على النفساء كسنتها . -ِٗ
هىا النًَّبيُّ  - ِّّ ـى كىسىطىهىا ( . عىٍن سىميرىةى ٍبًن جيٍنديبو ) أىفَّ اٍمرىأىةن مىاتىٍت ًفي بىٍطنو ، فىصىلَّى عىلىيػٍ  فػىقىا

 [ . ْٔٗـ : ] 
---------- 

 النفاس : دـ ٮترج من ا١ترأة بعد الوالدة أك قبلها بيـو أك يومُت .) باب الصالة على النفساء ( 
 ، كصلى على أـي كٍعبو ( . جاء ُب ركاية مسلم ) صليت خلف النيب ( أف اٍمرىأىة) 
 أم بسبب النفاس .(  اٞتنائز ) مىاتىٍت ًُب نًفىاًسهىاأم : بسبب بطن يعٍت اٟتمل ، كعند ا١تصنف ُب (  مىاتىٍت ًفي بىٍطنو ) 

 أم : قاـ ٤تاذيان لوسطها .) كىٍسطىهىا ( 
 اٟتديث دليل على أف السنة إذا كاف ا١تيت امرأة أف يقف اإلماـ كسطها . -ُ

 ٟتديث الباب فهو نص .
 كأما الرجل فإنو يقف اإلماـ عند رأسو .

فقاـ عند رأسو ، فلما رفعت أٌب ّتنازة امرأة فصلى عليها فقاـ كسطها . . . فسئل ٟتديث أنس ) أنو صلى على جنازة رجل 
 عن ذلك فقاؿ : إف رسوؿ اهلل كاف يفعل ذلك  ( ركاه أبو داكد .

 كىناؾ أقواؿ أخرل لكنها ضعيفة .
 : يقف على كسط ا١ترأة ككسط الرجل . فقيل

 كيقاس عليها الرجل .استدلوا ْتديث ٝترة ىذا ، كقالوا أنو نص ُب ا١ترأة ، 
قاؿ الشوكا٘ب : كٓب يصب من استدؿ ْتديث ٝترة على أنو يقاـ حذاء كسط الرجل كا١ترأة كقاؿ إنو نص ُب ا١ترأة كيقاس عليها 

 الرجل ، ألف ىذا قياس مصادـ للنص كىو فاسد االعتبار .
 : حذاء الرأس منهما ، ىذا قوؿ ا١تالكية . كقيل: يقف حذاء صدر٫تا .  كقيل

 كأف اٟتق ما سبق : أف يقـو عند كسط ا١ترأة كعلى رأس الرجل .، كل ىذه األقواؿ ضعيفة ال دليل عليها ك 
اٟتديث دليل على أف النفساء كإف حازت الشهادة كوهنا ماتت ُب نفاسها فيصلى عليها فبل تأخذ حكم شهيد ا١تعركة ،  -ِ
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 كالنفسػػػػػػػاء كغَتىم فيغسلوف إٚتاعان كيصلى عليهم .فسائر من يطلق عليهم اسم الشهيد كا١تبطوف 
 ألف الشهداء أقساـ ، قاؿ النوكم :  اعلم أف الشهيد ثبلثة أقساـ : 

 ا١تقتوؿ ُب حرب الكفار بسبب من أسباب القتاؿ . أحدىا :
 فهذا لو حكم الشهداء ُب ثواب اآلخرة كَب أحكاـ الدنيا ، كىو أنو ال يغسل كال يصلى عليو .

 شهيد ُب الثواب دكف أحكاـ الدنيا . كالثاني :
كىو ا١تبطوف ، كا١تطعوف ، كصاحب ا٢تدـ ، كمن قتل دكف مالو ، كغَتىم ٦تن جاءت األحاديث الصحيحة بتسميتو شهيدان ، 

 فهذا يغسل كيصلى عليو كلو ُب اآلخرة ثواب الشهداء ، كال يلـز أف يكوف مثل ثواب األكؿ .
 لغنيمة كشبهو ٦تن كردت اآلثار بنفي تسميتو شهيدا إذا قتل ُب حرب الكفار .: من غل ُب اكالثالث 

 فهذا لو حكم الشهداء ُب الدنيا ، فبل يغسل كال يصلى عليو كليس لو ثوأّم الكامل ُب اآلخرة .
تفقوا على أهنم شهداء غسلوا كصلي عليهم باالتفاؽ كا كقاؿ النوكم ُب آّموع : كالدليل للقسم الثا٘ب أف عمر كعثماف كعليا 

  كاهلل أعلم .
 اٟتديث دليل على مشركعية الصبلة على ا١تيت . -ّ
 علل بعض العلماء حكمة كقوؼ اإلماـ كسط ا١ترأة بأنو أسًت ٢تا من الناس  ] كفيو نظر [ .-ْ
 إذا اجتمعت جنائز عديدة من الرجاؿ كالنساء . -ٓ

 أفضلهم .إف كانوا نوعان ] كلهم رجاؿ [ قدـ إٔب اإلماـ 
 كإف كانوا رجاالن كنساء قدـ الرجاؿ على النساء .

 كىذا قوؿ أكثر العلماء ، فيجعل الرجاؿ ٦تا يلي اإلماـ كلو كانوا صغاران .
 ) ك٬توز أف يصلي على كل كاحدة من اٞتنائز صبلة ألنو األصل ( .

  ْتذاء كسط ا١ترأة .كيف يوضعوف للصبلة عليهم إذا كانوا رجاالن كنساءن ؟ يضعوف رأس الرجل 
 باب – َّ

ػا كىانىػٍت تىكيػوفي حىاًئضػان الى تيصىػلّْى ، كىٍىػىى  زىٍكجى النَّبًػيّْ  -عىٍن عىٍبًد اللًَّو ٍبًن شىدَّادو قىاؿى ) سىًمٍعتي خىالىًتي مىٍيميونىػةى  - ّّّ أىنػَّهى
اًء مىٍسًجًد رىسيوًؿ اللًَّو   كىٍىوى ييصىلّْى عىلىى خيٍمرىتًًو ، ًإذىا سىجىدى أىصىابىًني بػىٍعضي ثػىٍوًبًو ( . ميٍفتىًرشىةه ًبًحذى

 [ . ُّٓ] ـ : 
---------- 
 بنت اٟتارث ا٢تبللية .) خىالىًتي مىٍيميونىةى ( 

اًء مىٍسًجًد رىسيوًؿ اللًَّو   أم : موازية لو .(  ) ًبًحذى
 ىي السجادة يىسجد عليها ا١تصلي ، كٝتيت ٜترة ألهنا ٗتمر الوجو أم تغطيو . ا٠تيمرة بضم ا٠تاء قاؿ ا٠تطايب :) خيٍمرىتًًو ( 

 اٟتديث دليل على أف كقوؼ ا١ترأة ّتانب ا١تصلي ال يبطل صبلتو . -ُ
 يصلي من الليل كأنا إٔب جنبو كأنا حائض كعلى مرط كعليو بعضو إٔب جنبو ( . قاؿ النوكم عند حديث عائشة ) كاف النيب 

 . ليل على أف كقوؼ ا١ترأة ّتنب ا١تصلي ال يبطل صبلتو كىو مذىبنا كمذىب اٞتمهور كأبطلها أبو حنيفة كُب ىذا د 
 اٟتديث دليل على أف ثياب اٟتائض طاىرة إال موضعا ترل عليو دمان أك ٧تاسة أخرل . -ِ
 اٟتديث دليل على جواز الصبلة ْتضرة اٟتائض .-ّ
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 )ذكر ىذا الفوائد النوكم رٛتو اهلل(  ب بعضو على ا١تصلى كبعضو على حائض أك غَتىا . اٟتديث دليل على جواز الصبلة ُب ثو -ْ
 اٟتديث دليل على طهارة اٟتائض . -ٓ

 بسم هللا الرحمن الرحيم  

 كتاب  التيمم -7
 التيمم لغة : القصد ، يقاؿ تيمم الشيء كتيممو : أم قصده .

 بدالن عن طهارة ا١تاء عند تعذر استعمالو . مسح الوجو كاليدين من الصعيد الطيب ،كشرعان : 
 كىو من خصائص ىذه األمة .

: ) أعطيت ٜتسان ٓب يعطهن أحد من قبلي ... كجعلت ٕب األرض مسجدان كطهوران ، فأٯتا رجل من أميت أدركتو  لقولو 
 الصبلة فليصل ( متفق عليو ، كسيأٌب اٟتديث .

 كىو ثابت بالكتاب كالسنة كاإلٚتاع .
ديكا مىاءن فػىتػىيىمَّميوا صىًعيدان طىيّْبان ( .قاؿ   تعأب : ) فػىلىٍم ٕتًى

 كالسنة أحاديث كثَتة كما سيذكرىا ا١تصنف رٛتو اهلل .
  ( .قػىٍوؿي اللًَّو تػىعىالىى ) فػىلىٍم تىًجديكا مىاءن فػىتػىيىمَّميوا صىًعيدان طىيّْبان فىاٍمسىحيوا ًبويجيوًىكيٍم كىأىٍيًديكيٍم ًمٍنوي 

 اآلية فوائد : ُب ىذه
 اشًتاط عدـ ا١تاء ٞتواز التيمم ، فبل ٬توز التيمم ١تن كاف كاجدان ا١تاء . أكالن :
 : كجود ا١تاء مبطل للتيمم كلو كاف ُب أثناء الصبلة .ثانيان 

 كقد اختلف العلماء إذا كجد ا١تاء أثناء الصبلة ىل يبطل تيممو كيقطع الصبلة أـ ال على قولُت :
 يبطل تيممو كيقطع الصبلة كيتوضأ كيعيد الصبلة . القوؿ األكؿ :

 كىذا مذىب اٟتنفية كرجحو ابن حـز .
ديكا مىاءن فػىتػىيىمَّميوا ( كىذا كاجد للماء فيبطل حكم التيمم .-أ  لقولو تعأب : ) فػىلىٍم ٕتًى

 جد للماء .: ) ... فإذا كجد ا١تاء فليتق اهلل كليمسو بشرتو ( . ركاه أبو داكد ، كىذا كا كلقولو -ب
 أف الصبلة بالتيمم إ٪تا جازت للعذر كىو عدـ ا١تاء ، فإذا قدر على ا١تاء زاؿ العذر فلـز الرجوع إٔب األصل .-ج

 : أنو يكمل الصبلة كال يقطعها . القوؿ الثاني
 كىذا مذىب ا١تالكية .

 لقولو تعأب ) كال تبطلوا أعمالكم ( . -أ
فلم يلزمو ا٠تركج قياسان على ا١تكٌفر إذا كٌفر  –كىو الصبلة  –عد التلبس ٔتقصود البدؿ ب –كىو ا١تاء  –أنو كجىد ا١تبدىؿ  -ب

 بالصـو ٍب كجد الرقبة فبل يلزمو التكفَت باإلعتاؽ .
 الصحيح .كالقوؿ األكؿ ىو 

 كجوب طلب ا١تاء عند فقده قبل أف يتيمم ، ألنو ال يقاؿ : غَت كاجد  ١تن ٓب يطلب . ثالثان :
 من كجد ماء يكفي بعض طهره ، فإنو يستعملو ٍب يتيمم . أف رابعان :

 اشًتاط نية التيمم ، لقولو ) فتيمموا ( . خامسان :
 أف التيمم يكوف بكل ما تصاعد على كجو األرض .سادسان : 
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 أف التيمم ال يصح بالًتاب النجس . سابعان :
 أف التيمم يكوف ُب عضوين : الوجو كاليدين . ثامنان :

 أف مسح اليدين يكوف إٔب الكوعُت ، ألف اليد عند اإلطبلؽ يراد ّٔا الكف . تاسعان :
 : اشًتاط الًتتيب .عاشران 

 باب : -ُ
اًء  قىالىٍت ) خىرىٍجنىا مىعى رىسيوًؿ اللًَّو  عىٍن عىاًئشىةى زىٍكًج النًَّبيّْ  - ّّْ ٍيػدى أىٍك بًػذىاًت  -ًفي بػىٍعًض أىٍسفىارًًه ، حىتَّى ًإذىا كينَّا بًاٍلبػى

ـى رىسيوؿي اللًَّو  -اٍلجىٍيًش  ـى النَّاسي مىعىوي ، كىلىٍيسيوا عىلىى مىاءو ، فىأىتىى النَّاسي ًإلىػى أىبًػى  انٍػقىطىعى ًعٍقده ًلي ، فىأىقىا عىلىى اٍلًتمىاًسًو ، كىأىقىا
كىالنَّاًس ، كىلىٍيسيوا عىلىى مىاءو ، كىلىٍيسى مىعىهيٍم مىاءه . فىجىاءى  يًق فػىقىاليوا أىالى تػىرىل مىا صىنػىعىٍت عىاًئشىةي أىقىامىٍت ًبرىسيوًؿ اللًَّو بىٍكرو الصّْدّْ 

ـى فػىقىاؿى حىبىٍسًت رىسيػوؿى اللَّػ أىبيو بىٍكرو كىرىسيوؿي اللًَّو  كىالنَّػاسى ، كىلىٍيسيػوا عىلىػى مىػاءو ، كىلىػٍيسى  ًو كىاًضعه رىٍأسىوي عىلىى فىًخًذم قىٍد نىا
ي بًيىًدًه ًفي خىاًصػرىًتي ، فىػالى يىٍمنػىعينًػي مىعىهيٍم مىاءه . فػىقىالىٍت عىاًئشىةي فػىعىاتػىبىًني أىبيو بىٍكرو ، كىقىاؿى مىا شىاءى اللَّوي أىٍف يػىقيوؿى ، كىجىعىلى يىٍطعينينً 

ـى رىسيوؿي اللًَّو  رىسيوًؿ اللًَّو  ًمنى التَّحىرًُّؾ ًإالَّ مىكىافي  ًحينى أىٍصبىحى عىلىى غىٍيًر مىػاءو ، فىػأىنٍػزىؿى اللَّػوي آيىػةى التػَّػيىمًُّم  عىلىى فىًخًذم ، فػىقىا
نىا فػىتػىيىمَّميوا . فػىقىاؿى أيسىٍيدي ٍبني اٍلحيضىٍيًر مىا ًىػيى بًػأىكًَّؿ بػىػرىكىًتكيٍم يىػا آؿى أىبًػى بىٍكػرو . قىالىػٍت فػىبػىعىثػٍ  نىػا اٍلبىًعيػرى الَّػًذم كيٍنػتي عىلىٍيػًو ، فىأىصىػبػٍ

 اٍلًعٍقدى تىٍحتىوي ( .
 [ . ّٕٔ] ـ : 

---------- 
صػػطًلق ، كجػػـز بػػذلك ُب ًفػػي بػىٍعػػًض أىٍسػػفىارًًه (  )  خىرىٍجنىػػا مىػػعى رىسيػػوًؿ اللَّػػًو 

ي
قػػاؿ ابػػن عبػػد الػػرب : يقػػاؿ إنػػو كػػاف ُب غػػزاة بػػٍت ا١ت

ابن سعد كابن حباف ، كغىزاة بٍت ا١تصػطلق ىػي غػزكة ا١تريسػيع ، كفيهػا كقعػت قصػة اإلفػك لعائشػة ،  االستذكار ، كسبقو إٔب ذلك
ككػػاف ابتػػداء ذلػػك بسػػبب كقػػوع عقػػدىا أيضػػان ، فػػإف كػػاف مػػا جزمػػوا بػػو ثابتػػان ًٛتػػل علػػى أنػػو سػػقط منهػػا ُب تلػػك السػػفرة مػػرتُت ، 

 الختبلؼ القصتُت ، كما ىو مبٌُت ُب سياقهما .
اًء ( ) حىتَّى ًإذى   ىي الشرؼ الذم قيٌداـ ذم اٟتليفة ُب طريق مكة .ا كينَّا بًاٍلبػىٍيدى

) أك ( للشك ، قاؿ العيٍت : ىو من عائشة ، كقاؿ اٟتافظ : الشك من بعض الركاة عن عائشة أك منها ، ) أىٍك ًبذىاًت اٍلجىٍيًش ( 
 كذات اٞتيش : ىي من ا١تدينة على بريد .

كنزؿ ( كىػذا مشػعر  كُب ركاية للمصنف ) سقطت قبلدة ٕب بالبيداء ، ك٨تن داخلوف ا١تدينة ، فأناخ النيب ) انٍػقىطىعى ًعٍقده ًلي ( 
 بأف ذلك كاف عند قرّٔم من ا١تدينة ، قالو ُب الفتح .

ـى رىسيوؿي اللًَّو   أم : ألجل طلب ذلك العقد الضائع .عىلىى اٍلًتمىاًسًو (  ) فىأىقىا
 أم : ليسوا نازلُت على ٤تل يوجد فيو ماء .(  ) كىلىٍيسيوا عىلىى مىاءو 

 أم : كليسوا أيضان حاملُت معهم ماء من ٤تل آخر .) كىلىٍيسى مىعىهيٍم مىاءه ( 
 أم : المٍت على اٟتبس ا١تذكور .) فػىعىاتػىبىًني أىبيو بىٍكرو ( 

الػراجح ، فقػد جػػاء ُب ركايػة للحػديث عنػد ا١تصػنف )فنزلػت : يػا أيهػا كىي آيػة ا١تائػدة علػى ) فىأىنٍػزىؿى اللَّوي آيىةى التػَّيىمًُّم فػىتػىيىمَّميوا ( 
 الذين آمنوا إذا قمتم إٔب الصبلة ... إٔب قولو : تشكركف( كىي صر٭تة ُب أف اآلية نزلت كاملة ُب قوت كاحد ُب تلك السفرة .

 . الصحايب اٞتليل) فػىقىاؿى أيسىٍيدي ٍبني اٍلحيضىٍيًر ( 
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 . أم : أثىرنا من مىبػٍرىكوٍلبىًعيرى ( ) قىالىٍت فػىبػىعىثٍػنىا ا
نىا اٍلًعٍقػػدى تىٍحتىػوي (  رجػػبلن  أم : كجػػدنا العقػد ٖتتػػو ، قػاؿ النػػوكم : كػذا كقػػع ىنػا كُب ركايػػة البخػارم ) فبعػػث رسػوؿ اهلل ) فىأىصىػبػٍ

بن حضَت كأتباع لو ، فػذىبوا  فوجدىا ( كُب ركاية ) رجلُت ( كُب ركاية ) ناسان ( كىي قضية كاحده قاؿ العلماء ا١تبعوث ىو أسيد
 فلم ٬تدكا شيئان ٍب كجدىا أسيد بعد رجوعو ٖتت البعَت كاهلل أعلم .

 ُب اٟتديث بياف بدء التيمم ، كأنو شرع بسبب قصة ضياع عقد عائشة . -ُ
 اٟتديث دليل على كجوب طلب ا١تاء . -ِ
 من عليهن .اٟتديث دليل على جواز السفر بالنساء ُب الغزكات كغَتىا عند األ -ِ
 اٟتديث دليل على إباحة اٗتاذ النساء اٟتلي ٕتمبلن ألزكاجهن .-ّ
 اٟتديث دليل على جواز السفر بالعارية ، فقد جاء ُب ركاية ) أهنا استعارت من أٝتاء قبلدة ، فهلكت ( .  -ْ
 اٟتديث دليل على اعتناء اإلماـ ْتفظ حقوؽ ا١تسلمُت كإف قلت . -ٓ
 شكول ا١ترأة إٔب أبيها ، كإف كاف ٢تا زكج .اٟتديث دليل على  -ٔ
 اٟتديث دليل على تأديب الرجل ابنتو ، كلو كانت ميزٌكجة كبَتة خارجة عن بيتو . -ٕ
 اٟتديث دليل على أف طلب ا١تاء ال ٬تب إال بعد دخوؿ الوقت لركاية ) كحضرت الصبح ، فالتمس ا١تاء فلم يوجد ( . -ٖ
 م ُب السفر ، كىذا إٚتاع .اٟتديث دليل على جواز التيم -ٗ

 اٟتديث دليل على فضل عائشة كأبيها ، كتكرار الربكة منهما . -َُ
 اٟتديث دليل على أف اهلل إذا أراد أمران ىيان لو سببان . -ُُ
 اٟتديث دليل على أف القرآف منزؿ غَت ٥تلوؽ . -ُِ
 يكوف من علو .اٟتديث دليل على علو اهلل تعأب لقولو ) فأنزؿ ... ( كالنزكؿ  -ُّ
 اٟتديث دليل على أف اإلنساف قد يكره الشيء ُب أكؿ األمر ٍب يكوف خَتان . -ُْ

ػٍهرو ،  عن جىاًبر ٍبن عىٍبػًد اللَّػًو أىفَّ النَّبًػيَّ  – ّّٓ قىػاؿى ) أيٍعًطيػتي خىٍمسػان لىػٍم يػيٍعطىهيػنَّ أىحىػده قػىٍبًلػي نيًصػٍرتي بًالرٍُّعػًب مىًسػيرىةى شى
ٍتػوي الصَّػالىةي فػىٍلييصىػلّْ ، كىأيًحلَّػٍت لًػيى اٍلمىغىػكىجيًعلىٍت ًليى  ػا رىجيػلو ًمػٍن أيمَّتًػي أىٍدرىكى اًنمي كىلىػٍم تىًحػلَّ ألىحىػدو األىٍرضي مىٍسػًجدان كىطىهيػوران ، فىأىيُّمى

عىثي ًإلىى قػىٍوًمًو خىاصَّةن ، كىبيًعٍثتي   ًإلىى النَّاًس عىامَّةن ( . قػىٍبًلي ، كىأيٍعًطيتي الشَّفىاعىةى ، كىكىافى النًَّبيُّ يػيبػٍ
 [ . ُِٓ] ـ : 

---------- 
 كُب ركاية ُب كتاب الصبلة ) من األنبياء ( كُب حديث ابن عباس ) كال أقو٢تن فخران ( .) أيٍعًطيتي خىٍمسنا (  قولو  -ُ
  ، ألنو مفهـو العدد غَت مقيد ، كأف العدد كقولو ) ٜتسان ( أم : أعطا٘ب اهلل ٜتس خصاؿ ، كىذا ليس على سبيل اٟتصر

 أكثر من ذلك .  ال مفهـو لو ، فما أعطيو النيب 
 غَت موجودة ُب ىذا اٟتديث : كقد ذكر اٟتافظ ابن حجر بعض ا٠تصائص للنيب 

) فضلت على األنبياء بست : فذكر ا٠تمس ا١توجودة ُب حديث جابر إال الشفاعة كزاد  ففي حديث أيب ىريرة عند مسلم 
 خصلتُت ٫تا : كأعطيت جوامع الكلم ، كختم يب النبيوف ( فتحصل منو كمن حديث جابر سبع خصاؿ .

خصلة األرض   ) فضلنا على الناس بثبلث خصاؿ : جعلت صفوفنا كصفوؼ ا١تبلئكة ، كذكر ك١تسلم أيضان من حديث حذيفة 
كما تقدـ ، قاؿ : كذكر خصلة أخرل ( كىذه ا٠تصػلة ا١تبهمة بينها ابن خزٯتة كالنسػائي كىي ) كأعطيت ىذه اآليات من آخر 
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 سورة البقرة من كنز ٖتت العرش ( فصارت ا٠تصاؿ تسعان .
رض ، كٝتيت أٛتد ، كجعلت أميت ) أعطيت أربعان ٓب يعطهن أحد من أنبياء اهلل : أعطيت مفاتيح األكألٛتد من حديث علي 

 خَت األمم ( كذكر خصلة الًتاب فصػارت ا٠تصػاؿ اثنيت عشػرة خصلة .  
) فضلت على األنبياء بست : غفر ٕب ما تقدـ من ذنيب كما تأخر ، كجعلت أميت  ر من كجو آخر عن أيب ىريرة رفعو كعند البزا

 اٟتمد يـو القيامة ٖتتو آدـ فمن دكنو ( كذكر اثنتُت ٦تا تقدـ . خَت األمم ، كأعطيت الكوثر ، كإف صاحبكم لصاحب لواء
) فضلت على األنبياء ٓتصلتُت : كاف شيطا٘ب كافران فأعانٍت اهلل عليو فأسلم ، قاؿ: كنسيت  كلو من حديث ابن عباس رفعو

 اآلخرة ( .
       التتبع .قلت : فتنتظم ّٔذا سبع عشرة خصلة ، كٯتكن أف يوجد أكثر من ذلك ١تن أمعن 

( الرعب : ا٠توؼ كالذعر ، كا١تراد ىنا : حصوؿ ا٠توؼ كالوجل ُب قلوب األعداء  بًالرٍُّعًب مىًسيرىةى شىٍهرو  نيًصٍرتي )  قولو  -ِ
 مىًسَتىةى شىٍهرو ( أم : مسافة شهر ، كا١تعٌت : أف عدكه مرعوب منو كلو كاف بينو كبينو مسافة شهر .) 
  قولو نصرت بالرعب مسَتة شهر ( ١تاذا جعل غاية الرعب شهران ؟ ( 

 إ٪تا جعل الغاية شهر ألنو ٓب يكن بُت بلده كبُت أحد من أعدائو أكثر منو .
 كىذه ا٠تاصية حاصلة لو على اإلطبلؽ حىت لو كاف كحده بغَت عسكر .

  ىل ىذا الرعب خاص بالنيب  أـ ألمتو ؟ الذم يظهر أنو عاـ للنيب تو . كألم 
 معظمها عاـ ، كإحبلؿ الغنائم . ألف معظم ا٠تصائص اليت ذكرىا النيب  -أ 

 أف ىذا أليىق برٛتة اهلل تعأب ّٔذه األمة . -ب 
 : ليس عاـ لؤلمة . كقيل

  فلها ذلك . : إذا كانت األمة تسَت على منهج النيب  كقيل 
ٍتوي الصَّالىةي فػىٍلييصىلّْ ( قولو  -ّ أم : صٌَت اهلل ٕب ٚتيع  ) كىجيًعلىٍت ًليى األىٍرضي مىٍسًجدان كىطىهيوران ، فىأىيُّمىا رىجيلو ًمٍن أيمًَّتي أىٍدرىكى

 األرض مكانان للسجود ، أم : للصبلة ، ٓتبلؼ األمم السابقة فإهنم ال يصلوف إال ُب أماكن معينة كالكنائس .
: أف من قبلو إ٪تا أبيحت ٢تم الصلوات ُب أماكن ٥تصوصة كالبيع كالصوامع ، كيؤيده ركاية عمرك بن شعيب بلفظ   قاؿ ا٠تطايب

 ) ككاف من قبلي إ٪تا كانوا يصلوف ُب كنائسهم ( .
 كىذا نص ُب موضع النزاع فثبتت ا٠تصوصية .

  يكن أحد من األنبياء يصلي حىت يبلغ ٤ترابو ( .كيؤيده ما أخرجو البزار من حديث ابن عباس ٨تو حديث الباب ، كفيو ) كٓب
 قولو ) مسجدان ( أم موضع سجود ، كال ٮتتص السجود فيها ٔتوضع دكف غَته .

 . ُب ىذا أف التيمم من خصائص ىذه األمة شرفها اهلل 
 ىل التيمم مبيح أك رافع ؟ 

 اختلف العلماء : ىل التيمم مبيح أك رافع ؟ على قولُت :
 : أنو مبيح ال رافع . القوؿ األكؿ

 كبو قاؿ مالك كالشافعي كأٛتد ، كنسبو النوكم للجمهور .
) الصعيد طهور ا١تسلم كإف ٓب ٬تد ا١تاء عشر سنُت ، فإذا كجده فليمسو بشرتو (  قاؿ : قاؿ رسوؿ اهلل  ٟتديث أيب ذر 
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 .ركاه الًتمذم 
إذا كجد ا١تاء أف ٯتسو بشرتو ، كىذا يدؿ على أف التيمم ٓب يرفع  كجو الداللة : ُب قولو ) فإذا كجده فليمسو بشرتو ( فأمره 

 حدثو ، كإ٪تا أباح لو فعل ما شيرعٍت الطهارة لو ، كلو رفع اٟتدث ٓب ٭تتج إٔب ا١تاء إذا كجده .
 أنو رافع كيقـو مقاـ ا١تاء . القوؿ الثاني :

 كىذا مذىب أيب حنيفة كاختاره شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 
ديكا مىاءن فػىتػىيىمَّميوا صىًعيدان طىيّْبان فىاٍمسىحيوا ًبويجيوًىكيٍم كىأىٍيًديكيٍم ًمٍنوي مىا ييرًيدي اللَّ لقولو  -أ كىلىًكٍن وي لًيىٍجعىلى عىلىٍيكيٍم ًمٍن حىرىجو تعأب ) فػىلىٍم ٕتًى

 .كىلًييًتمَّ نًٍعمىتىوي عىلىٍيكيٍم لىعىلَّكيٍم تىٍشكيريكفى (  ييرًيدي لًييطىهّْرىكيمٍ 
 كجو الداللة : أف اهلل سبحانو أخرب أنو يريد أف يطهرنا بالًتاب كما يطهرنا با١تاء .

 كٟتديث الباب ) كجعلت ٕب األرض مسجدان كطهوران ( .-ب
 كجو الداللة من كجهُت :

 األكؿ : أف اهلل جعل األرض طهوران كما جعل ا١تاء طهوران .
 فتح : ما ييتطهر بو .الثا٘ب : قولو ) .. كطىهوران ( كالطَّهور بال

 ) إف الصعيد الطيب كضوء ا١تسلم كإف ٓب ٬تد ا١تاء عشر سنُت ( . كلقولو -ج
 ٝتاه كضوءان ، فدؿ على أنو إذا عدـ ا١تاء طهور ٔتنزلة ا١تاء . كجو الداللة : أف النيب 

 كألنو بدؿ عن طهارة ا١تاء ، كالقاعدة الشرعية  ) أف البدؿ لو حكم ا١تبدؿ ( .-د
 الصحيح .كىذا القوؿ ىو 

 فائدة ا٠تبلؼ : إذا قلنا أنو مبيح ) القوؿ ا١ترجوح ( :
 . فإنو إذا تيمم لنافلة ٓب يصٌل بو فريضة ، ألف الفريضة أعلى 
 . إذا تيمم ١تس ا١تصحف ٓب يصٌل بو نافلة ، ألف الوضوء للنافلة أعلى 
  الضركرة .كإذا خرج الوقت بطل التيمم ، ألف ا١تبيح يقتصر على قدر 
 كىو الصحيح ( : كأما على القوؿ أنو رافع ) 
  فإنو من تيمم لنافلة فإنو يصلي بو فريضة كغَتىا من الصلوات ، كال يبطل ٓتركج الوقت ، ألنو يقـو مقاـ ا١تاء ، ) كسبق أف

 ىذا ىو الصحيح ( .
 يستثنى من ذلك ماكن، لكنقولو ) كجعلت ٕب األرض مسجدان ( يدؿ على أف األصل جواز الصبلة ُب ٚتيع األ 

 مواضع، كىي :
 ا١تقربة .أكالن : 
 ركاه الًتمذم .) األرض كلها مسجد إال ا١تقربة كاٟتماـ (   لقولو 

 اٟتماـ ) مكاف ا١تغتسل ( .ثانيان : 
 للحديث السابق .

 كألف اٟتماـ مكاف يكشف فيو العورات .
 اٟتش ) مكاف قضاء اٟتاجة ( .ثالثان : 

 اٟتماـ .ألنو أكٔب من 
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 كألنو ٧تس خبيث كمأكل للشياطُت .
 أعطاف اإلبل ) ا١تكاف الذم تبيت فيو كتأكم إليو ( .رابعان : 

 ركاه أٛتد  .(ال تصلوا فيها فإهنا من الشياطُت: عن الصبلة ُب مبارؾ اإلبل فقاؿ سئل رسوؿ اهلل ٟتديث الرباء بن عازب قاؿ: )

 ا١تكاف آّس .خامسان : 
 . كىعىًهٍدنىا ًإٔبى ًإبٍػرىاًىيمى كىًإٍٝتىاًعيلى أىٍف طىهّْرىا بػىٍييًتى لًلطَّائًًفُتى كىاٍلعىاًكًفُتى كىالرُّكًَّع السُّجيوًد ( لقولو تعأب )

 : أريقوا على بولو سجبلن من ماء . كٟتديث األعرايب حُت باؿ ُب ا١تسجد ، قاؿ 
  يٍػفىةى قىاؿى قىاؿى رىسيوؿي ) فيضٍّْلنىا عىلىى النَّاًس بًثىبلىثو جيًعلىٍت صيفيوفػينىا كىصيفيوًؼ اٍلمىبلىًئكىًة  اللًَّو جاء عند مسلم من حديث حيذى

ًد اٍلمىاءى ( . كىجيًعلىٍت تػيٍربػىتػيهىاكىجيًعلىٍت لىنىا األىٍرضي كيلُّهىا مىٍسًجدان   لىنىا طىهيوران ًإذىا ٓبٍى ٧تًى
أعطيت ما ٓب يعط أحد من األنبياء فقلنا يا رسوؿ اهلل ما ىو قاؿ )  كعند أٛتد من حديث  علي . قاؿ : قاؿ رسوؿ اهلل 
 كجعلت أميت خَت األمم ( . كجعل التراب لي طهورنصرت بالرعب كأعطيت مفاتيح األرض كٝتيت أٛتد 

اء ُب استدؿ بعض العلماء ّٔذه األحاديث ) تربتها ( بعض العلماء على أنو يشًتط للتيمم أف يكوف بًتاب ، كقد اختلف العلم
 اختلف العلماء : ىل ال بد من الًتاب للتيمم أـ ٬توز بغَته ؟ على قولُت :ىذه ا١تسألة على قولُت : 

 : أنو ال بد من الًتاب .  القوؿ األكؿ
 كىذا مذىب أٛتد كالشافعي كداكد كأكثر الفقهاء . ] قالو النوكم [ 

 ( .كىجيًعلى اىلتػُّرىابي ٕب طىهيورنا ) كعند أٛتد ( ، كىجيًعلىٍت تػيٍربػىتػيهىا لىنىا طىهيورنا  )ٟتديث الباب ، فقد جاء ُب ركاية مسلم  -أ
 فخص ترأّا ْتكم الطهارة، كذلك يقتضي نفي اٟتكم عما عداه، كلو كاف غَت الًتاب طهوران لذكره فيما مٌن اهلل تعأب بو عليو .

ديكا مىاءن فػىتػىيى  -ب  مَّميوا صىًعيدان طىيّْبان فىاٍمسىحيوا ًبويجيوًىكيٍم كىأىٍيًديكيٍم ًمٍنوي ( .كلقولو تعأب ) فػىلىٍم ٕتًى
كما فسره ابن عباس ، كقاؿ تعأب ) منو ( أم : ببعضو ،   –كىو الًتاب  –كجو الداللة : أف اهلل سبحانو أمر بالتيمم بالصعيد 

 كال ٭تصل ا١تسح بشيء منو إال أف يكوف ذا غبار يعلق باليد كالوجو .
 : ٬توز بكل ما تصاعد على األرض من ترأّا كرملها كحجرىا كمدرىا . القوؿ الثاني

 كىذا مذىب أيب حنيفة كمالك ، كاختاره ابن تيمية كابن القيم .
ديكا مىاءن فػىتػىيىمَّميوا صىًعيدان طىيّْبان فىاٍمسىحيوا ًبويجيوًىكيٍم كىأىٍيًديكيٍم ًمٍنوي ( .-أ  لقولو تعأب ) فػىلىٍم ٕتًى

 كجو الداللة من كجهُت :
 أحد٫تا : أف الصعيد ىو الصاعد على كجو األرض ، كىذا يعم كل صاعد ، فيتناكؿ اٟتجر كا١تدر كسائر أجزاء األرض .

الثا٘ب : أف معٌت ) منو ( ُب اآلية ا١تذكورة البتداء الغاية ، فيكوف ابتداء الفعل باألرض ، كانتهاء ا١تسح بالوجو ، فيمسح من 
 رب ال قبلو .كقت الض

 ) جعلت ٕب األرض مسجدان كطهوران ( فدؿ على أف التيمم جائز ّتميع أجزاء األرض  . قولو كل -ب
حىت أقبل على  من ٨تو بئر ٚتل ، فلقيو رجل فسلم عليو ، فلم يرد عليو النيب  كٟتديث أيب جهم قاؿ : ) أقبل النيب -ج

 ( .اٞتدار فمسح بوجهو كيديو ٍب رٌد عليو السبلـ 
١تا سافر ىو كأصحابو ُب غزكة تبوؾ كقطعوا تلك الرماؿ ُب طريقهم ، ٓب يرد أهنم ٛتلوا الًتاب معهم كال  كألف الرسوؿ  -د

 أمرىم بو ، بل كانوا يتيمموف ٔتا تيسر ٢تم من األرض .
 الصحيح .كىذا القوؿ ىو 
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 من تراب لو غبار أك رمل أك حجر أك غَت ذلك .كالصحيح أنو يصح التيمم بكل ما تصاعد على كجو األرض  قاؿ السعدم :
ك١تا سافر ىو كأصحابو ُب غزكة تبوؾ قطعوا تلك الرماؿ ُب طريقهم كماؤىم ُب غاية القلة ، كٓب يرد أنو ٛتل  كقاؿ ابن القيم :

 معو الًتاب كال أمر بو ، كال فعلو أحد من أصحابو مع القطع بأف ُب ا١تفاكز الرماؿ أكثر من الًتاب .
كقاؿ الشيخ ٤تمد بن عثيمُت رٛتو اهلل : القوؿ الراجح أنو ال يشًتط للتيمم أف يكوف تراب لو غبار ، بل إذا تيمم على األرض 

 أجزأه سواء كاف فيها غبار أـ ال .
 الراجح .كىذا القوؿ ىو 

كذكر بعض أفراد العاـ ٔتا يوافق العاـ كأما دليلهم : ) كجعلت تربتها ... ( فهذا من ذكر بعض أفراد العاـ ما يوافق حكم العاـ ، 
 ال يفيد التخصيص  .

أم : جعلها اهلل ٕب حبلالن ، كا١تراد ّٔا : ما يؤخذ من أمواؿ الكفار ُب اٞتهاد ، ككانت ُب (  كىأيًحلٍَّت ًليى اٍلمىغىاًنمي )   قولو -ْ
 .األمم السابقة ٕتمع ُب مكاف ، ٍب تنزؿ عليهم نار من السماء فتحرقها 

 قاؿ ا٠تطايب :  كاف من تقدـ على ضربُت :
 منهم من ٓب يؤذف لو ُب اٞتهاد فلم تكن ٢تم غنائم .

 “ .كمنهم من أذف لو فيو ، لكن كانوا إذا غنموا شيئان ٓب ٭تل ٢تم أف يأكلوه كجاءت نار فأحرقتو 
 إٔب اهلل تعأب ُب أىل ا١توقف أف ييقضىى بينهم   ا١تراد ّٔا : الشفاعة العظمى ، كىي شفاعتو قولو ) كىأيٍعًطيتي الشَّفىاعىةى ( -ٓ
عىثي ًإلىى قػىٍوًمًو خىاصَّةن ، كىبيًعٍثتي ًإلىى النَّاًس عىامَّةن ( . -ٔ  قولو ) كىكىافى النًَّبيُّ يػيبػٍ

: كال يعًتض بأف نوحا عليو السبلـ كاف مبعوثان إٔب أىػل األرض بعػد الطوفػاف ، ألنػو ٓب يبػق إال مػن كػاف مؤمنػان معػو قاؿ الحافظ 
كقد كاف مرسبلن إليهم ، ألف ىذا العمـو ٓب يكن ُب أصل بعثتو ، كإ٪تا اتفق باٟتادث الػذم كقػع كىػو ا٨تصػار ا٠تلػق ُب ا١توجػودين 

فعمػـو رسػالتو مػن أصػل البعثػة فثبػت اختصاصػو بػذلك ، كأمػا قػوؿ أىػل ا١توقػف لنػوح كمػا  ا بعد ىبلؾ سائر الناس ، كأما نبينػ
صػح ُب حػػديث الشػػفاعة أنػػت أكؿ رسػػوؿ إٔب أىػػل األرض فلػػيس ا١تػػراد بػػو عمػػـو بعثتػػو بػػل إثبػػات أكليػػة إرسػػالو ، كعلػػى تقػػدير أف 

 اؿ نوح كاف إٔب قومو كٓب يذكر أنو أرسل لغَتىم .يكوف مرادان فهو ٥تصوص بتنصيصو سبحانو كتعأب ُب عدة آيات على أف إرس
  بعض األدلة على أف دعوة كرسالة النيب عامة ٞتميع الناس ؟ 

 قاؿ تعأب )كىمىا أىٍرسىٍلنىاؾى ًإالَّ كىافَّةن لًلنَّاًس ( .
يعان ( .  كقاؿ تعأب )قيٍل يىا أىيػُّهىا النَّاسي ًإ٘بّْ رىسيوؿي اللًَّو ًإلىٍيكيٍم ٚتًى

ا اٍلقيٍرآفي أًليٍنًذرىكيٍم بًًو كىمىٍن بػىلىغى ( أىٍم: كىأيٍنًذرى مىٍن بػىلىغىوي.كقاؿ   تعأب )كىأيكًحيى ًإٕبىَّ ىىذى
ا ( .  كىقىاؿ تعأب ) كىأىٍرسىٍلنىاؾى لًلنَّاًس رىسيوالن كىكىفىى بًاللًَّو شىًهيدن

 ًدًه لًيىكيوفى لًٍلعىالىًمُتى نىًذيرنا ( .كىقىاؿى تعأب ) تػىبىارىؾى الًَّذم نػىزَّؿى اٍلفيٍرقىافى عىلىى عىبٍ 
يتي الشَّفىاعىةى، كىكىافى النَّيًبُّ ) أيٍعًطيتي ٜتىٍسنا ٓبٍى يػيٍعطىهينَّ أىحىده ًمنى اأٍلىنًٍبيىاًء قػىٍبًلي : نيًصٍرتي بًالرٍُّعًب مىًسَتىةى شىٍهرو، ...، كىأيٍعطً  كىقىاؿى 

 تي ًإٔبى النَّاًس عىامَّة ( متفق عليو .يػيبػٍعىثي ًإٔبى قػىٍوًمًو خىاصَّةن كىبيًعثٍ 
 كُب ركاية ) كبعثت إٔب كل أٛتر كأسود ( .) كأرسلت إٔب ا٠تلق كافة ( ركاه مسلم . كقاؿ 

 : األٛتر اإلنس ، كاألسود اٞتن كقيل: ا١تراد باألٛتر العجم ، كاألسود العرب ،  قيل
 ( ركاه مسلم .) الى يىٍسمىعي يب رىجيػله ًمٍن ىىًذًه اأٍليمًَّة يػىهيوًدمّّ كىالى نىٍصرىا٘بّّ ٍبيَّ الى يػيٍؤًمني يب ًإالَّ دىخىلى النَّار  كىقىاؿى 
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 باب ًإذىا لىٍم يىًجٍد مىاءن كىالى تػيرىابان . - ِ
هيمي الصَّػالىةي  عىٍن عىاًئشىةى ) أىنػَّهىا اٍستػىعىارىٍت ًمٍن أىٍسمىاءى ًقالىدىةن فػىهىلىكىٍت ، فػىبػىعىثى رىسيوؿي اللًَّو  - ّّٔ تػٍ رىجيالن ، فػىوىجىدىىىا فىأىٍدرىكى

آيىةى التػَّيىمًُّم . فػىقىاؿى أيسىٍيدي ٍبني حيضىٍيرو ًلعىاًئشىةى جىزىاًؾ اللَّوي  فىأىنٍػزىؿى اللَّوي  كىلىٍيسى مىعىهيٍم مىاءه فىصىلٍَّوا ، فىشىكىٍوا ذىًلكى ًإلىى رىسيوًؿ اللًَّو 
ٍيران  ٍيران ، فػىوىاللًَّو مىا نػىزىؿى ًبًك أىٍمره تىٍكرىًىينىوي ًإالَّ جىعىلى اللَّوي ذىًلًك لىًك كىًلٍلميٍسًلًمينى ًفيًو خى  ( .خى

 [ . ّٕٔ] ـ : 
---------- 
قػػاؿ بػػن رشػػيد : كػػأف ا١تصػػنف نػػزؿ فقػػد شػػرعية التػػيمم منزلػػة فقػػد الػػًتاب بعػػد شػػرعية التػػيمم ٍد مىػػاءن كىالى تػيرىابػػان ( ) بػػاب ًإذىا لىػػٍم يىًجػػ

فكأنو يقوؿ حكمهم ُب عدـ ا١تطهػر الػذم ىػو ا١تػاء خاصػة كحكمنػا ُب عػدـ ا١تطهػرين ا١تػاء كالػًتاب كّٔػذا تظهػر مناسػبة اٟتػديث 
ا الػػػًتاب ، كإ٪تػػا فيػػػو أهنػػم فقػػػدكا ا١تػػاء فقػػػط ، ففيػػػو دليػػل علػػػى كجػػوب الصػػػبلة لفاقػػػد للًتٚتػػة ، ألف اٟتػػػديث لػػيس فيػػػو إهنػػم فقػػػدك 

 . ) الفتح ( . الطهورين ككجهو إهنم صلوا معتقدين كجوب ذلك كلو كانت الصبلة حينئذ ٦تنوعة ألنكر عليهم النيب 
 ، من كبار الصحابيات ، عاشت مائة سػنة ، كال ٗتػالف ىي أخت عائشة ا١تلقبة بذات النطاقُت) أىنػَّهىا اٍستػىعىارىٍت ًمٍن أىٍسمىاءى (  

بػػُت ىػػذه الركايػػة ) اسػػتعارت مػػن أٝتػػاء ( كقو٢تػػا فيمػػا مضػػى ) انقطػػع عقػػد ٕب ( إلمكػػاف اٞتمػػع بأنػػو كػػاف ملكػػان ألٝتػػاء حقيقػػة ، 
 أضافتو إٔب نفسها ، لكونو ُب يدىا كتصرفها .

 أم : ضاعت .) فػىهىلىكىٍت ( 
ناسػػان مػػن أصػػحابو ( كال تنػػاُب بػػُت الػػركايتُت إلمكػػاف  كُب ركايػػة مسػػلم ) فأرسػػل رسػػوؿ اهلل رىجيػػالن (  ًو ) فػىبػىعىػػثى رىسيػػوؿي اللَّػػ

 أرسل ٚتاعة ، كجعل رجبلن منهم رئيسان عليهم ، كىو أسيد بن حضَت . اٞتمع ، بأنو 
 أم : بغَت كضوء ، كما ُب الركاية األخرل ) فصلوا بغَت كضوء ( .) فىصىلٍَّوا ( 

كىي فاقد  –اٟتديث دليل على أف اإلنساف إذا فقد ا١تاء كالًتاب فإنو يصلي على حسب حالو كال يعيد ، كىذه ا١تسألة  -ُ
 اختلف فيها العلماء على أقواؿ : –الطهورين 

 : أنو يصلي حسب حالو كال يعيد .القوؿ األكؿ 
 كىذا مذىب اٟتنابلة ، كاختيار ابن تيمية ، كابن القيم .

 م : كىو أقول األقواؿ دليبلن .قاؿ النوك 
 لقولو تعأب ) ال ييكىلّْفي اللَّوي نػىٍفسان ًإالَّ كيٍسعىهىا  ( .-أ

 كلقولو  تعأب ) فىاتػَّقيوا اللَّوى مىا اٍستىطىٍعتيٍم ( .-ب
 كٟتديث الباب .-ج

ا مىٍذىىب اٍلميزى٘بّْ ، كىىيوى أىقٍػوىل اأٍلىقٍػوىاؿ دىلًيبلن كىيػي  ا اٟتٍىًديث كىأىٍشبىاىو فىًإنَّوي ٓبٍى يػينػٍقىل عىٍن النَّيبٌ قاؿ النوكم : كىىىذى ًإ٬تىاب  عىضّْدهي ىىذى
ب بًأىٍمرو جىًديد ، كىٓبٍى يػىٍثبيت اأٍلىٍمر ، فى  ة ، كىاٍلميٍختىار أىفَّ اٍلقىضىاء ًإ٪تَّىا ٬تًى ب .ًإعىادىة ًمٍثل ىىًذًه الصَّبلى  بلى ٬تًى

 منو ما استطعتم ( متفق عليو .كٟتديث ) إذا أمرتكم بأمر فأتوا -د
 فهذا اٟتديث يدؿ على أف ا١تكلف مأمور باإلتياف بالواجب ْتسب ما يستطيع .

 : أنو يصلي كيعيد . القوؿ الثاني
 كىذا مذىب الشافعية ، كقوؿ أيب يوسف من اٟتنفية .

 ليو أف يعيد .) ال يقبل اهلل صبلة بغَت طهور ( قالوا : كىذا صلى بغَت طهارة فيجب ع لقولو  -أ
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 كقالوا : إنو عذر نادر فلم يسقط اإلعادة .-ب
 : ال يصلي حىت يقدر ، ٍب يقضي . القوؿ الثالث

 كىذا مذىب أيب حنيفة ، كىوؿ قوؿ الثورم كاألكزاعي .
 تػىٍعلىميوا مىا تػىقيوليوفى كىال جينيبان ( .لقولو تعأب ) يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ال تػىٍقرىبيوا الصَّبلةى كىأىنٍػتيٍم سيكىارىل حىىتَّ  -أ

 ) ال يقبل اهلل صبلة بغَت طهور ( . كٟتديث ابن عمر . قاؿ : قاؿ  -ب
 كٟتديث علي ) مفتاح الصبلة الطهور ( ركاه أبو داكد .-ج

 القوؿ األكؿ كأنو يصلي حسب حالو كال يقضي . كالصحيح
 كجهُت :  كأجاب النوكم رٛتو اهلل  عن احتجاج باآلية فمن

 أحد٫تا : أف ا١تراد ال تقربوا موضع الصبلة كىو ا١تسجد.
)ال صبلة ١تن ٓب يقرأ بأـ  كالثا٘ب : أهنا ٤تمولة على كاجد ا١تطهر كىذا الثا٘ب ىو اٞتواب عن اٟتديث أيضا كما ُب قولو 

 الكتاب( معناه إذا قدر عليها كىذا ىو اٞتواب أيضان عن اٟتديث اآلخر .
زئ ُب الصبلة من قراءة كغَتىا ، فبل يقرأ زائدان عن الفاٖتة ،  فائدة : على ا١تذىب إذا صلى على حسب حالو ال يزيد على ما ٬تي

 كال ييسٌبح أكثر من مرة ، كإذا فرغ من قراءة الفاٖتة ركع ُب اٟتاؿ .
 لكن ىذا القوؿ ضعيف .

 ء ، من صبلة فرض أك نفل كزيادة قراءة على ما ٬تزئ .قاؿ ابن تيمية : كمن عدـ ا١تاء كالًتاب يتوجو أف يفعل ما يشا
كقاؿ السعدم : كالصحيح أف الذم يعجز عن الطهارتُت كيصلي حسب حالو أنو يصلي ما شاء من فركض كنوافل ، كيزيد على 

 ما ٬تزئ ، ألهنا كاملة ُب حقو ال نقص فيها .
 اٟتديث دليل على كجوب طلب ا١تاء ُب الرحل كما قرب منو . -ِ
اٟتديث دليل على جواز االستعارة ، حكمها بالنسبة للمستعَت جائزة كليست من ا١تسألة ا١تذمومة كللمعَت مستحبة ، ألهنا  -ّ

 من اإلحساف .
 اٟتديث دليل على أنو ال ٬تب طلب ا١تاء إال بعد دخوؿ الوقت . -ْ
 جواز الشكاية البن ادـ فيما يقدر عليو . -ٓ
  قسمُت ، ابتدائي كسبيب .أف نزكؿ القرآف ينقسم إٔب -ٔ
مد عليو . -ٕ  استحباب الدعاء ١تن فعل ما ٭تي
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 باب التػَّيىمًُّم ًفي اٍلحىضىًر ، ًإذىا لىٍم يىًجًد اٍلمىاءى ، كىخىاؼى فػىٍوتى الصَّالىًة . كىًبًو قىاؿى عىطىاءه . - ّ
ٍرًضًو بًاٍلجيريًؼ ، فىحىضىرىًت اٍلعىٍصري كىقىاؿى اٍلحىسىني ًفي اٍلمىرًيًض ًعٍندىهي اٍلمىاءي كىالى يىًجدي مىٍن يػينىاًكليوي يػىتػىيىمَّمي . كىأىقٍػبىلى اٍبني عيمىرى ًمٍن أى  

 ٍم ييًعٍد . ًبمىٍربىًد النػَّعىًم فىصىلَّى ، ثيمَّ دىخىلى اٍلمىًدينىةى كىالشٍَّمسي ميٍرتىًفعىةه فػىلى 
ػارو مىػٍولىى  - ّّٕ ٍلػتي أىنىػا كىعىٍبػدي اللَّػًو بٍػني يىسى ٍيران مىػٍولىى ابٍػًن عىبَّػاسو قىػاؿى أىقٍػبػى  مىٍيميونىػةى زىٍكًج النَّبًػيّْ عىًن األىٍعرىًج قىاؿى سىًمٍعتي عيمى

ٍيًم ٍبًن اٍلحىاًرًث ٍبًن الصّْمًَّة األىٍنصىارً  ٍلنىا عىلىى أىًبى جيهى ٍيًم ) أىقٍػبىلى النًَّبيُّ حىتَّى دىخى ًمٍن نىٍحًو بًٍئًر جىمىلو ، فػىلىًقيىوي  مّْ فػىقىاؿى أىبيو اٍلجيهى
ٍيًو ، ثيمَّ رىدَّ عىلىٍيًو السَّالى  رىجيله فىسىلَّمى عىلىٍيًو ، فػىلىٍم يػىريدَّ عىلىٍيًو النًَّبيُّ  اًر ، فىمىسىحى ًبوىٍجًهًو كىيىدى  ـى ( .حىتَّى أىقٍػبىلى عىلىى اٍلًجدى

 [ . ّٗٔ] ـ : 
---------- 

 أم : ّٔذا ا١تذىب .) باب التػَّيىمًُّم ًفي اٍلحىضىًر ، ًإذىا لىٍم يىًجػًد اٍلمىاءى ، كىخىاؼى فػىٍوتى الصَّالىًة ، كىًبًو قىاؿى عىطىاءه ( 
 كمثلو من عنده ماء لكنو يتضرر باستعمالو .) كىقىاؿى اٍلحىسىني ًفي اٍلمىرًيًض ًعٍندىهي اٍلمىاءي كىالى يىًجدي مىٍن يػينىاًكليوي يػىتػىيىمَّمي ( 

عان كالضابط : مىت يتيم : إذا تعذر استعماؿ ا١تاء ، بأف يكوف ا١تاء غَت موجودان ، أك كاف موجودان كٓب يتمكن من استعمالو إما شر 
 أك حسان .

 شرعان : بأف تضرر باستعمالو .
 حسان : بأف يكوف زًمنان ال يستطيع اٟتراؾ كال يستطيع إحضار ا١تاء .

تىًفعىةه فػىلىٍم ييًعٍد ( ًدينىةى كىالشٍَّمسي ميرٍ ) كىأىقٍػبىلى اٍبني عيمىرى ًمٍن أىٍرًضًو بًاٍلجيريًؼ ، فىحىضىرىًت اٍلعىٍصري ًبمىٍربىًد النػَّعىًم فىصىلَّى ، ثيمَّ دىخىلى اٍلمى 
قاؿ الشافعي أخربنا بن عيينة عن بن عجبلف عن نافع عن بن عمر أنو أقبل من اٞترؼ حىت إذا كاف با١تربد تيمم فمسح كجهو 

كيديو كصلى العصر كذكر بقية ا٠ترب كما علقو ا١تصنف كٓب يظهر ٕب سبب حذفو منو ذكر التيمم مع أنو مقصود الباب ، كاٞترؼ 
يم كالراء بعدىا فاء موضع ظاىر ا١تدينة كانوا يعسكركف بو إذا أرادكا الغزك ، كا١تربد بكسر ا١تيم كسكوف الراء بعدىا بضم اٞت

موحدة مفتوحة كحكى بن التُت أنو ركل بفتح أكلو كىو من ا١تدينة على ميل ، كىذا يدؿ على أف بن عمر كاف يرل جواز التيمم 
 ، كّٔذا يناسب الًتٚتة .  ) الفتح ( . للحاضر ألف مثل ىذا ال يسمى سفران 

 ىو عبد الرٛتن بن ىرمز .)عىًن األىٍعرىًج ( 
ٍيران مىٍولىى اٍبًن عىبَّاسو (   ىو ابن عبد اهلل ا٢تبلٕب مؤب أـ الفضل بنت اٟتارث  .) قىاؿى سىًمٍعتي عيمى
 ن يسار التابعي ا١تشهور .ىو أخو عطاء ب) قىاؿى أىقٍػبػىٍلتي أىنىا كىعىٍبدي اللًَّو ٍبني يىسىارو ( 

ٍيًم (  ككقع عند مسلم ) دخلنا على أيب اٞتهم ( بإسكاف ا٢تاء ، كالصواب أنو بالتصغَت ، قػاؿ النػوكم : كاعلػم أف ) عىلىى أىًبى جيهى
بخػارم أبا اٞتهيم ىػذا ىػو ا١تشػهور أيضػا ُب حػديث ا١تػركر بػُت يػدم ا١تصػلي ، كاٝتػو عبػد اهلل بػن اٟتػارث بػن الصػمو األنصػارم ال

 كىو غَت أيب اٞتهم ا١تذكور ُب حديث ا٠تميصة كاألنبجانية .
 أم : من جهة ا١توضع الذم يعرؼ بذاؾ ، كىو معركؼ با١تدينة ، كىو بفتح اٞتيم كا١تيم . ) ًمٍن نىٍحًو بًٍئًر جىمىلو ( 

ـ كىىيوى مىٍوًضػع ًبقيٍرًب اٍلمىًدينىة .قاؿ النوكم : ىيوى ًبفىٍتًح اٍٞتًيم كىاٍلًميم كىرًكىايىة النَّسىاًئيّْ ) بًٍئر اٞتٍى   مىل ( بًاأٍلىًلًف كىالبلَّ
 ىو أبو اٞتهيم الراكم ، كما صرح بو الشافعي .) فػىلىًقيىوي رىجيله ( 
 . أم : على النيب ) فىسىلَّمى عىلىٍيًو ( 

 سبلمو .(  ) فػىلىٍم يػىريدَّ عىلىٍيًو النًَّبىُّ 
 عليو سبلمو، كقد جاء ُب ركاية أنو قاؿ )أنو ٓب ٯتنعٍت إال أ٘ب كنت على غَت طهر(. م: رد النيب ـى ( أ) ثيمَّ رىدَّ عىلىٍيًو السَّالى 
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 اٟتديث دليل على جواز التيمم ُب اٟتضر .-ُ
ا اٟتٍىًديث ٤تىٍميوؿ عىلىػى أىنَّػوي  ػاء الى ٬تىيػوز لًٍلقىػاًدًر عىلىػى قاؿ النوكم : ىىذى ػاؿ التػَّػيىمُّم ، فىػًإفَّ التػَّػيىمُّم مىػعى كيجيػود اٍلمى ػاًء حى ػافى عىاًدمنػا لًٍلمى كى

ة اٍٞتًنىػ ة كىبػىػٍُت أىٍف يػىتًَّسػع ، كىالى فػىػٍرؽ أىٍيضنػا بػىػٍُت صىػبلى ا مىػٍذىىبنىا ازىة كىاٍلًعيػد كى ًاٍسًتٍعمىالو ، كىالى فػىٍرؽ بػىٍُت أىٍف يىًضيق كىقٍػت الصَّػبلى ػذى غىٍَت٫تىػا ، ىى
ًنيفىة  ًة اٍٞتًنىازىة كىاٍلًعيد ًإذىا خىاؼى فػىٍوهتمىا . كىحىكىى اٍلبػىغىًومُّ  كىمىٍذىىب اٞتٍيٍمهيور ، كىقىاؿى أىبيو حى : ٬تىيوز أىٍف يػىتػىيىمَّم مىعى كيجيود اٍلمىاء ًلصىبلى

ىىا بًالتػَّيىمًُّم ٍبيَّ تػىوىضَّأى كىقىضىاىىا ، كىاٍلمىٍعريكؼ اأٍلىكَّؿ . ًمٍن أىٍصحىابنىا عىٍن بػىٍعض أىٍصحىابنىا أىنَّوي ًإذىا خى  اؼى فػىٍوت اٍلفىرًيضىة ًلًضيًق اٍلوىٍقت صىبلَّ
 كىاىللَّو أىٍعلىم .

 كالبخارم رٛتو اهلل ىنا ٦تن قاؿ ّتواز التيمم ُب اٟتضر بشرطُت : إذا ٓب ٬تد ا١تاء ، كخاؼ فوت الوقت .
 ، فقد ترجم ُب سنن ) باب التيمم ُب اٟتضر ( . ككذا اإلماـ النسائي

اغتسل أف يصلي حىت تطلع الشمس: لكػوف ا١تػاء  يقوؿ ابن تيمية رٛتو اهلل : كإذا دخل كقت الصبلة كطلوع الفجر، كٓب ٯتكنو إذا
 ؤخر الصػبلة حػىت يفػوتبعيػدان ، أك اٟتمػاـ مغلقػة، أك لكونػو فقػَتان كلػيس معػو أجػرة اٟتمػاـ، فإنػو يتػيمم كيصػلي ُب الوقػت، كال يػ

 الوقت .
تيمم لرد السبلـ ُب اٟتضر ، ألجل فوت الرد  استدؿ ْتديث الباب من قاؿ ّتواز التيمم للجنازة عند خوؼ فواهتا ، ألنو -ِ

 كإف كاف ليس شرطان .
 فجمهور الفقهاء إٔب أنو ال يتيمم ٠توؼ فوات اٞتنازة أك العيد .

نا أف صبلة اٞتنازة ال تصح إال بطهارة كمعناه إف ٘تكن من الوضوء ٓب تصح إال بو كإف عجز كقاؿ اإلماـ النوكم : ذكرنا أف مذىب
 تيمم كال يصح التيمم مع إمكاف ا١تاء كإف خاؼ فوت الوقت كبو قاؿ مالك ، كأٛتد ، كأبو ثور كابن ا١تنذر .

 كاستدؿ اٞتمهور على ا١تنع :
 استعمالو . بأف التيمم ال يشرع مع كجود ا١تاء كالقدرة على-أ

 كأف اٞتنازة تفوت إٔب بدؿ كىو الصبلة على القرب ، كأف صبلة العيد ال ٕتب . -ب
 على أهنا ال تصلى بالتيمم ٠توؼ فواهتا. -كما سيأٌب   -كقياس الصبلتُت على اٞتمعة ، فقد حيكي فيها اإلٚتاع -ج

 ١تالكية فيما إذا تعٌينت اٞتنازة .كىو قوؿ ا كذىب اٟتنفية إٔب اٞتواز ، كاختاره ابن تيمية رٛتو اهلل ،
 قالوا : إف اٞتنازة ال تقضى ، كأف العيد ال يعاد .

 كعلَّل شيخ اإلسبلـ ابن تيمية اٞتواز بأف الصبلة بالتيمم خَت من تفويت الصبلة .
علما أنو لو ذىب كسئل علماء اللجنة الدائمة لئلفتاء : ىل ٬توز ا١تشي كالصبلة على اٞتنازة لشخص جنب ، كذلك بالتيمم . 

 ليتطهر لفاتتو اٞتماعة ُب الصبلة على ا١تيت ؟
فأجابوا : الطهارة شرط لصحة الصبلة على اٞتنازة ، كال يصح التيمم ٢تا مع كجود ا١تاء كالقدرة على استعمالو ، كإذا ٓب يتمكن 

 من الصبلة عليو مع اٞتماعة صلى على قربه بعد دفنو إذا ٓب ٯتض للدفن شهر .
 التيمم خوؼ فوات اٞتمعة ؟ مسألة :

إٔب أنو ال يتيمم ٠توؼ فوات اٞتمعة، بل  -كحكي إٚتاعان  –ذىب ٚتهور الفقهاء من اٟتنفية ، كا١تالكية ، كالشافعية ، كاٟتنابلة 
 يصليها ظهران بوضوء.

 فوهتا أف ليس لو أف يتيمم كيصلي.قاؿ ابن ا١تنذر رٛتو اهلل: قاؿ أبو ثور: ال أعلم خبلفان أف رجبلن لو أحدث يـو اٞتمعة كخاؼ 
كقاؿ ابن بطاؿ رٛتو اهلل : كاحتج أىل ا١تقالة األكٔب ، فقالوا: أٚتع أىل العلم على أف من خاؼ فوت اٞتمعة ، أنو ال ٬توز لو 
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 يتيمم كإف فاتتو التيمم ، مثل أف يدرؾ اإلماـ ُب الركعة الثانية ، فإف تيمم أدركها مع اإلماـ ، كإف توضأ فاتتو ، فكلهم قاؿ : ال
 اٞتمعة ، فالذم ٮتاؼ فوت اٞتنازة أكٔب بذلك .

 كذىب ابن تيمية رٛتو اهلل كبعض ا١تالكية إٔب أنو يتيمم ٢تا عند خوؼ فواهتا .
قاؿ ابن تيمية رٛتو اهلل : "ك٬توز ]يعٍت : التيمم[ ٠توؼ فوات صبلة اٞتنازة كىو ركاية عن أٛتد ، كإسحاؽ ، كأٟتق بو من خاؼ 

 ت العيد ، كقاؿ أبو بكر عبد العزيز ، كاألكزاعي : بل ١تن خاؼ فوات اٞتمعة ٦تن انتقض كضوؤه كىو ُب ا١تسجد .فوا
كقاؿ أيضان : كأما إذا خاؼ فوات اٞتنازة أك العيد أك اٞتمعة ففي التيمم نزاع ، كاألظهر أنو يصليها بالتيمم كال يفوهتا ، ككذلك 

بة إال بالتيمم فإنو يصليها بالتيمم ، كمذىب أٛتد ُب إحدل الركايتُت أنو ٬توز التيمم للجنازة مع إذا ٓب ٯتكنو صبلة اٞتماعة الواج
أنو ال ٮتتلف قولو ُب أنو ٬توز أف يعيدىا بوضوء فليست العلة على مذىبو تعذر اإلعادة ؛ ٓتبلؼ أيب حنيفة فإنو إ٪تا علل ذلك 

 معة .بتعذر اإلعادة كفٌرؽ بُت اٞتنازة كبُت العيد كاٞت
 كىذا القوؿ الثا٘ب رجحو الشيخ ابن عثيمُت رٛتو اهلل .

قاؿ ُب شرح الكاُب : التيمم لفوت اٞتنازة كجيو، ككذلك التيمم ٠توؼ فوت اٞتمعة، ككذلك التيمم ٠توؼ فوات صبلة العيد،  
تتٍت الصبلة كإف تيممت أدركت كل ىذا جائز، فلو أف إنسانان ُب صبلة اٞتمعة أحدث ُب أثناء ا٠تطبة كقاؿ: إف ذىبت أتوضأ فا

 ١تاذا ؟  نقوؿ: تيمم كصل، الصبلة،
ألنو لو ذىب فاتتو الصبلة كال ٯتكنو تداركها ، فإف كاف ذلك ُب صبلة الظهر مثبل أحدث عند إقامة الصبلة كقاؿ : إف ذىبت 

 أتوضأ فاتتٍت الصبلة كإف تيممت أدركت الصبلة فهل يذىب يتوضأ أك يتيمم ؟ 
  يتوضأ .

 كالفرؽ بُت ىذا كاٞتمعة ، أف صبلة الظهر إذا فاتتو أمكنو أف يتداركها ٓتبلؼ اٞتمعة .
نعم ، ىذا صحيح لكن  فنقوؿ : . قد يقوؿ قائل : صبلة اٞتنازة أيضان إذا فاتتو أمكنو أف يصلي على القرب كما فعل النيب  

 لقرب ليس بينهما مساكاة .ال سواء بُت الصبلة على ا١تيت كىػو بُت يديك كبُت الصبلة على ا
كاٞتنازة تفوت إٔب  ألف التيمم إ٪تا شرع عند فقد ا١تاء أك العجز عن استعمالو ، كاألخذ ٔتذىب اٞتمهور ُب ا١تسألتُت أحوط ؛

 كيعذر ُب ترؾ صبلة العيد . كاٞتمعة بد٢تا الظهر ، بدؿ كىو الصبلة على القرب ،
 الوقت؟ لو توضأ، فهل يتيمم ليدرؾ الوقت؟ أك يتوضأ كلو صلى خارج اختلف العلماء إذا خشي خركج الوقت مسألة :

 : أنو يتيم كيصلي بالوقت . القوؿ األكؿ
 أنو يتيمم كيصلي للوقت . مشهور مذىب مالك

كػره  السػبلـ كسلم عليو الرجل، فلم يرد عليػو حػىت تػيمم ٍب رد عليػو -كما ُب اٟتديث-٨تو بئر ٚتل  حينما أتى من كالرسوؿ 
الفريضػة  كػذلك إذا خشػي فػوات ُب اٟتضػر مػع كجػود ا١تػاء، كػي ال يفوتػو رد السػبلـ ، يػرد عليػو السػبلـ بػدكف طهػارة، فتػيممأف 

 تيمم إلدراؾ الوقت كلو كجد ا١تاء .

 بسبب كجود ا١تاء . : يتوضأ كال يتيمم كلو خرج الوقتالقوؿ الثاني 
 كىذا قوؿ الشافعية كاٟتنابلة .

كاف ا١تاء موجودان إال أنو إذا اشتغل بتحصيلو كاستعمالو فات الوقت،ٓب ييبح لو التػيمم سػواء كػاف حاضػران أك   قاؿ ابن قدامة :  كإذا
 مسافران ُب قوؿ أكثر أىل العلم،منهم الشافعي كأبو ثور كابن ا١تنذر كأصحاب الرأم .

فػإذا كػاف ىػذا التػأخَت حػىت ضػاؽ  ُت غَت٫تػاكفصػل ا١تسػألة فقػاؿ: يفػرَّؽ بػُت النػائم كالناسػي كبػ تيميػة كتوسػط شػيخ اإلسػبلـ ابػن
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لػيس ُب النػـو  االسػتيقاظ ١تػاذا ؟ ألف الوقػت ُب حقػو مػن حػُت أنو كاف نائمان أك ناسيان، فإنو يتوضأ كلو خرج الوقػت الوقت بسبب
با١تػاء حػىت لػو  يقػدـ الوضػوء إذا ذكرىػا ( فهػذا معػذكر ، فبالتػإب -فليصػليها أك-تفػريط ك ) مػن نػاـ عػن صػبلة أك نسػيها فوقتهػا 

 يتيمم إلدراؾ الوقت . أما إذا ٓب يكن نائمان كال ناسيان، فإنو خرج الوقت، ألف ىذا كقت ُب حقو، ىذا ىو أكؿ الوقت ُب حقو
كفيػػو دليػػل علػػى جػػواز التػػيمم للنوافػػل كالفضػػائل كسػػجود الػػتبلكة كالشػػكر كمػػس ا١تصػػحف ك٨توىػػا كمػػا ٬تػػوز للفػػرائض كىػػذا  -ْ

ال كجهػػان شػػاذان منكػػران لػػبعض أصػػحابنا أنػػو ال ٬تػػوز التػػيمم إال للفريضػػة ، كلػػيس ىػػذا الوجػػو بشػػيء . ) قالػػو مػػذىب العلمػػاء كافػػة إ
 النوكم ( .

ٓب يػرد علػى الرجػل حينمػا سػلم عليػو ،  أنو ال ينبغي السبلـ على من يبػوؿ ، كأف مػن سػلم عليػو ال يسػتحق جوابػان ، ألنػو  -ٓ
 كإ٪تا رد عليو بعد التيمم .

 مشركعية السبلـ . -ٔ
 أف رد السبلـ ليس على الفور . -ٕ
 أف السبلـ من ذكر اهلل . -ٖ
 مشركعية التيمم لرد السبلـ .-ٕ
 أف األفضل أف يكوف اإلنساف على طهارة ُب ٚتيع أحوالو .  -ٖ
 أف ا١تشركع ا١تبادرة برد السبلـ . -ٗ

 أنو ال يشًتط أف يكوف ٦تا يتيمم عليو أف يكوف لو غبار . -َُ
 جواز التيمم على اٟتائط إذا كاف ترابان أك عليو غبار . -ُُ
 

 باب المتيمم ىل ينفخ فيهما  -ْ
ي أىٍجنىٍبتي فػىلىٍم أيًصػًب عىٍن سىًعيًد ٍبًن عىٍبًد الرٍَّحمىًن ٍبًن أىبٍػزىل عىٍن أىبًيًو قىاؿى ) جىاءى رىجيله ًإلىى عيمىرى ٍبًن اٍلخىطَّاًب فػىقىاؿى ًإنّْ  - ّّٖ

ًفي سىفىرو أىنىا كىأىٍنتى فىأىمَّا أىٍنتى فػىلىٍم تيصىػلّْ ، كىأىمَّػا أىنىػا فػىتىمىعٍَّكػتي اٍلمىاءى ، فػىقىاؿى عىمَّاري ٍبني يىاًسرو ًلعيمىرى ٍبًن اٍلخىطَّاًب أىمىا تىٍذكيري أىنَّا كينَّا 
ػا  فىضىػرىبى النَّبًػيُّ « . ًإنَّمىا كىافى يىٍكًفيػكى ىىكىػذىا »  فػىقىاؿى النًَّبيُّ  فىصىلٍَّيتي ، فىذىكىٍرتي ًللنًَّبيّْ  ًبكىفٍَّيػًو األىٍرضى ، كىنػىفىػخى ًفيًهمى

 مىسىحى ًبًهمىا كىٍجهىوي كىكىفٍَّيًو ( .ثيمَّ 
 [ . ّٖٔ] ـ : 

 باب التيمم للوجو كالكفين -ٓ
ٍيًو األىٍرضى  - ّّٗ ، ثيمَّ أىٍدنىاىيمىا ًمٍن ًفيًو  عىٍن سىًعيًد ٍبًن عىٍبًد الرٍَّحمىًن ٍبًن أىبٍػزىل عىٍن أىبًيًو قىاؿى عىمَّاره ًبهىذىا ، كىضىرىبى شيٍعبىةي بًيىدى

 حى كىٍجهىوي كىكىفٍَّيًو . ،ثيمَّ مىسى 
نىا ، كىقىاؿى تػىفىلى ًفيًهمىا . عىًن اٍبًن عىٍبًد الرٍَّحمىًن ٍبًن أىبٍػزىل عىٍن أىبًيًو أىنَّوي شىًهدى عيمىرى كىقىاؿى لىوي عىمَّاره كينَّا ًفي سىرًيَّةو فىأى  - َّْ  ٍجنىبػٍ
فػىقىاؿى : يىٍكًفيكى  ًد الرٍَّحمىًن قىاؿى قىاؿى عىػمَّاره ًلعيمىرى تىمىعٍَّكتي فىأىتػىٍيتي النًَّبيَّ عىًن اٍبًن عىٍبًد الرٍَّحمىًن ٍبًن أىبٍػزىل عىٍن عىبٍ   - ُّْ

 اٍلوىٍجوي كىاٍلكىفَّاًف 
 عىًن اٍبًن عىٍبًد الرٍَّحمىًن عىٍن عىٍبًد الرٍَّحمىًن قىاؿى شىًهٍدتي عيمىرى فػىقىاؿى لىوي عىمَّاره ... كساؽ الحديث . - ِّْ
 بًيىًدًه األىٍرضى ، فىمىسىحى كىٍجهىوي كىكىفٍَّيًو ( . عىًن اٍبًن عىٍبًد الرٍَّحمىًن ٍبًن أىبٍػزىل عىٍن أىبًيًو قىاؿى ) قىاؿى عىمَّاره فىضىرىبى النًَّبيُّ  - ّّْ
 [ . ّٖٔ] ـ : 
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 الكوُب .ا٠تزاعي موالىم ) عىٍن سىًعيًد ٍبًن عىٍبًد الرٍَّحمىًن ٍبًن أىبٍػزىل ( 
 ىو عبد الرٛتن بن أبزل ا٠تزاعي ، ٥تتلف ُب صحبتو .عىٍن أىبًيًو ( 

 قاؿ اٟتافظ : ٓب أقف على تسميتو . ) قىاؿى جىاءى رىجيله (
 أم : صرت ذا جنابة .) فػىقىاؿى ًإنّْي أىٍجنىٍبتي ( 
 أم : ٓب أجد ا١تاء للغسل .) فػىلىٍم أيًصًب اٍلمىاءى ( 

ػػاري بٍػػني  ىػػذه الركايػػة اختصػػر فيهػػا جػػواب عمػػر ، كقػػد ذكػػر اٞتػػواب مسػػلم ُب صػػحيحو ) فقػػاؿ ال تصػػل ( زاد يىاًسػػرو ( ) فػىقىػػاؿى عىمَّ
 . السراج ) حىت ٕتد ا١تاء ( كىذا مذىب مشهور عن عمر ، ككافقو عليو ابن مسعود

 مذكران لو حيث خالف فتواه السنة .) ًلعيمىرى ٍبًن اٍلخىطَّاًب ( 
 ك١تسلم ) ُب سرية ( كىي القطعة من اٞتيش ، ٝتيت بذلك ألهنا تسػػػرم ُب خيفية .نَّا ًفي سىفىرو ( ) أىمىا تىٍذكيري أىنَّا كي 

 كُب الركاية األخرل ) فأجبنا فلم ٧تد ا١تاء ( .) أىنىا كىأىٍنتى ( 
 أم : لعدـ كجدانك ا١تاء ، مع عدـ صحة التيمم للجنب .) أىمَّا أىٍنتى فػىلىٍم تيصىلّْ ( 

 كُب الركاية األخرل ) فتمرغت كما ٘ترغ الدابة ( .) كىأىمَّا أىنىا فػىتىمىعٍَّكتي فىصىلٍَّيتي ( 
 فذكرنا لو ذلك ( . كُب ركاية النسائي ) فأتينا النيب (  ) فىذىكىٍرتي ًللنًَّبيّْ 
 األرض ضربة كاحدة ( .كُب الركاية األخرل ) ٍب ضرب بيديو ًبكىفٍَّيًو األىٍرضى (  ) فىضىرىبى النًَّبيُّ 
 .ىذا صريح ُب أف الذم ٬تزئ ُب التيمم مسح الوجو كالكفُت فقط ) كىٍجهىوي كىكىفٍَّيًو ( 

 اٟتديث دليل على أف من أجنب كٓب ٬تد ا١تاء فإنو يتيمم ، فالتيمم يكوف عن اٟتدث األكرب كعن اٟتدث األصغر . -ُ
 األربعة .كىذا مذىب أكثر العلماء ، كىو مذىب األئمة 

 ٟتديث الباب .-أ
رأل رجبلن معتزالن ٓب يصٌل ُب القـو ، فقاؿ : يا  ) أف رسوؿ اهلل  -كسيأٌب إف شاء اهلل  -كٟتديث عمراف بن حصُت  -ب

 فبلف ، ما منعك أف تصلي ُب القـو ؟ قاؿ : يا رسوؿ اهلل ، أصابتٍت جنابة كال ماء ، فقاؿ : عليك بالصعيد فإنو يكفيك ( .
ديث عمرك بن العاص قاؿ ) احتلمت ُب ليلة باردة ُب غزكة ذات السبلسل ، فأشفقت إف اغتسلت أف أىلك فتيممت كٟت -ح

فقاؿ : يا عمرك ، أصليت بأصحابك كأنت جنب ؟ فأخربتو بالذم منعٍت  ٍب صليت بأصحايب الصبح ، فذكركا ذلك للنيب 
 كٓب يقل شيئان ( ركاه أبو داكد . أنفسكم ( فضحك رسوؿ اهلل من االغتساؿ كقلت : إ٘ب ٝتعت اهلل يقوؿ ) كال تقتلوا 

: كٓب ٮتالف فيو أحػد من ا٠تلف كال أحد من السلف إال ما جاء عن عمر كعبد اهلل بن مسعود ، كحكي مثلو عن  قاؿ النوكم
 إبراىيم النخعي التابعي ، كقيل أف عمر كعبد اهلل رجعا عنو .

 كوف ضربة كاحدة للوجو كاليدين اٟتديث دليل على أف التيمم ي -ِ
 اٟتديث دليل على أف التيمم يكوف إٔب الكوع فقط ، كقد اختلف العلماء ُب ىذه ا١تسألة على أقواؿ : -ّ

 : أف ا١تسح إٔب الكوع . القوؿ األكؿ
 كىذا مذىب مكحوؿ ، كعطاء ، كاألكزاعي ، كأٛتد .

 قاؿ ابن ا١تنذر : كبو أقوؿ . 
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 أصحاب اٟتديث . كحكاه ا٠تطايب عن عامة
ٍيًو اىأٍلىٍرضى ضىٍربىةن كىاًحدىةن، ٍبيَّ مىسىحى  ٟتديث الباب ) اىلشّْمىاؿى عىلىى اىٍليىًمًُت،  ًإ٪تَّىا كىافى يىٍكًفيكى أىٍف تػىقيوؿى بًيىدىٍيكى ىىكىذىا" ٍبيَّ ضىرىبى بًيىدى

 ( . كىظىاًىرى كىفٍَّيًو كىكىٍجهىو
 : أنو إٔب ا١ترفقُت . القوؿ الثاني

 ىذا مذىب مالك كالشافعي كأبو حنيفة .ك 
 قياسان على الوضوء ، حيث أف اهلل أمر بغسل اليد إٔب ا١ترفق ُب الوضوء .

: كأما ما استدؿ بو من اشًتط بلوغ ا١تسح إٔب ا١ترفقُت من أف ذلك مشركط ُب الوضوء ، فجوابو أنو  قاؿ ابن حجر في الفتح
 . قياس ُب مقابلة النص ، فهو فاسد االعتبار

 األكؿ . كالراجح
كحكى ا١تاكردم كغَته عن الزىرم أنو ٬تب مسػحهما إٔب اإلبطُت ، كما أظن ىذا يصح عنو قاؿ النوكم في المجموع :فائدة : 

. 
 قولو ) إ٪تا يكفيك ... ( دليل على أف الواجب ُب التيمم ىي الصفة ا١تشركحة ُب ىذا اٟتديث . -ْ

ة كاحدة ببل تفريج لؤلصابع ك٘تسح كجهك بكفيك ، ٍب ٘تسح الكفُت بعضهما كصفتة : ىو أف تضرب بيديك األرض ضرب
 ببعض .

 اٟتديث دليل على كجوب الًتتيب ُب التيمم ُب اٟتدث األصغر كىو أف يبدأ بالوجو ٍب باليدين ، فمن بو أعاد التيمم . -ٓ
 كىذا مذىب الشافعية كاٟتنابلة .

 : ) أبدأ ٔتا بدأ اهلل بو ( كقد قاؿ النيب لقولو تعأب : ) فىاٍمسىحيوا ًبويجيوًىكيٍم كىأىٍيًديكيٍم ( فبدأ بالوجو قبل اليدين  ، -أ
 كٟتديث الباب ،  حيث فعل التيمم مرتبان . -ب
 ُب الوضوء ( . ) كقد تقدـ أف الًتتيب كاجبكألف التيمم مبٍت على الطهارة با١تاء ، كالًتتيب فرض فيها -ج

 كذىب بعض العلماء إٔب أف الًتتيب ُب اٟتدث األصغر سنة ليس بواجب .
 كىذا مذىب اٟتنفية كا١تالكية .

 األكؿ . كالراجح
 كاختلف العلماء ُب الًتتيب ُب التيمم عن اٟتدث األكرب ؟ 

 فذىب ٚتهور العلماء أنو سنة ليس كاجب .
بدف اٞتنب ُب الغسل ٔتنزلة عضو كاحد ، كال ترتيب ُب العضو الواحد ، فإذا ٓب  قياسان على األصل كىو الغسل با١تاء ، فإف

 يفًتض الًتتيب ُب األصل كىو االغتساؿ با١تاء ، فؤلف ال يفًتض ُب بدلو كىو التيمم من باب أكٔب .
 الًتتيب فرض ُب التيمم عن اٟتدث األكرب .كقيل : 

 كىو مذىب الشافعية .
 فركض التيمم : -ٔ

 النية . :أكالن 
 ال نعلم خبلفان ُب أف التيمم ال يصح إال بنية .  قاؿ ابن قدامة :

 مسح الوجو كاليدين .ثانيان : 
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 ( . لقولو تعأب ) فىاٍمسىحيوا ًبويجيوًىكيٍم كىأىٍيًديكيمٍ 
، كىنػىفىخى ًفيًهمىا، ٍبيَّ مىسىحى ًًّٔمىا كىٍجهىوي كٟتديث الباب )   كىكىفٍَّيو ( . كىضىرىبى ًبكىفٍَّيًو اىأٍلىٍرضى

 أف البياف بالفعل  أبلغ ُب الفهم من القوؿ .-ٕ
 مراجعة العلماء ُب العلم كاالجتهاد ، فإف عماران راجع فيما اجتهد فيو .-ٖ
أنو إذا تطهر اٞتنب بالتيمم ٍب كجد ا١تاء كجب عليو االغتساؿ بإٚتاع العلماء ، إال ما حكي عن أيب سلمة بن عبد الرٛتن -ٗ

ابعي أنو قاؿ : ال يلزمو ، كىو مذىب مًتكؾ بإٚتاع من قبلو كمن بعده ، كاألحاديث الصحيحة ا١تشهورة ُب أمره اإلماـ الت
    . قالو النوكم : للجنب بغسل بدنو إذا كجد ا١تاء [ْ  /ٕٓ   ] 
 ٓب يأمر باإلعادة كإف كاف قد أخطأ ُب اجتهاده . أف ا١تتأكؿ آّتهد ال إعادة عليو ، ألنو -َُ
 : : على ثالثة أقواؿ اختلف العلماء في حكم االجتهاد في زمنو -ُُ
 : ال ٬توز ْتاؿ . قيل

 : ٬توز ُب غَت حضرتو . كقيل
 : ٬توز ُب حضرتو كُب غيبتو ، كرجحو النوكم . كقيل
 كجوب استيعاب مسح الوجو بالتيمم .-ُِ
 أبطل قياس عمار . أنو ال قياس مع النص ، ألف النيب -ُّ
 مشركعية نفخ اليدين بعد الضرب ، لكن قيده بعض العلماء ٔتا إذا علق ُب اليدين تراب كثَت .-ُْ
 

 باب الصًَّعيدي الطَّيّْبي كىضيوءي اٍلميٍسًلًم ، يىٍكًفيًو ًمنى اٍلمىاًء . - ٔ
 كىقىاؿى اٍلحىسىني ييٍجزًئيوي التػَّيىمُّمي مىا لىٍم ييٍحًدٍث .

َـّ اٍبني عىبَّاسو كى    ىيوى ميتػىيىمّْمه .كىأى
 كىقىاؿى يىٍحيىى ٍبني سىًعيدو الى بىٍأسى بًالصَّالىًة عىلىى السَّبىخىًة كىالتػَّيىمًُّم ًبهىا .  

ًإنَّػا أىٍسػرىيٍػنىا ، حىتَّػى كينَّػا ًفػي آًخػًر اللٍَّيػًل ، كىقػىٍعنىػا كىقٍػعىػةن  عىٍن ًعٍمرىافى قىاؿى ) كينَّا ًفي سىفىرو مىعى النًَّبيّْ  - ّْْ كىالى كىقٍػعىػةى أىٍحلىػى  كى
قىظى فيػالىفه ثيػمَّ فيػالى  يػٍ ػافى أىكَّؿى مىػًن اٍسػتػى ػرُّ الشَّػٍمًس ، كىكى ػا أىيٍػقىظىنىػا ًإالَّ حى ػا ، فىمى هى ػاءو  -فه ثيػمَّ فيػالىفه ًعٍندى اٍلميسىاًفًر ًمنػٍ ييسىػمّْيًهٍم أىبيػو رىجى

ٍيًقظي ، ألىنَّػا الى نىػٍدًرل مىػا  كىكىافى النًَّبيُّ  ثيمَّ عيمىري ٍبني اٍلخىطَّاًب الرَّاًبعي ، -فػىنىًسىى عىٍوؼه  ـى لىػٍم ييػوقىٍظ حىتَّػى يىكيػوفى ىيػوى يىٍسػتػى ًإذىا نىػا
بػَّػرى  ًليػدان ، فىكى قىظى عيمىري ، كىرىأىل مىا أىصىابى النَّاسى ، كىكىافى رىجيػالن جى يػٍ ػا  كىرىفىػعى صىػٍوتىوي بًػالتَّ يىٍحديثي لىوي ًفى نػىٍوًمًو ، فػىلىمَّا اٍستػى ٍكًبيًر ، فىمى

قىظى ًلصىٍوتًًو النًَّبيُّ  يػٍ بػّْري كىيػىٍرفىعي صىٍوتىوي بًالتٍَّكًبيًر حىتَّى اٍستػى ٍوا ًإلىٍيػًو الَّػًذم أىصىػابػىهيٍم قىػاؿى  زىاؿى ييكى قىظى شىػكى يػٍ رى » فػىلىمَّا اٍسػتػى  -الى ضىػيػٍ
ػرى بىًعيػػدو ثيػمَّ نػىػػزىؿى ، فىػدىعىا بًاٍلوىضيػػوًء ، فػىتػىوىضَّػأى كىنيػػوًدمى بًالصَّػالىًة فىصىػػلَّى بًالنَّػػا« . اٍرتىًحليػػوا  -أىٍك الى يىًضػيري  ػػارى غىيػٍ ًس ، فىاٍرتىحىػلى فىسى

ػػا انػٍ  قىػػاؿى « . مىػػا مىنػىعىػػكى يىػػا فيػػالىفي أىٍف تيصىػػلّْىى مىػػعى اٍلقىػػٍوـً » فىتىػػلى ًمػػٍن صىػػالىتًًو ًإذىا ىيػػوى ًبرىجيػػلو ميٍعتىػػًزؿو لىػػٍم ييصىػػلّْ مىػػعى اٍلقىػػٍوـً قىػػاؿى فػىلىمَّ
فىاٍشتىكىى ًإلىٍيًو النَّاسي ًمنى اٍلعىطىًش فػىنػىػزىؿى  ارى النًَّبيُّ ثيمَّ سى « . عىلىٍيكى بًالصًَّعيًد ، فىًإنَّوي يىٍكًفيكى » أىصىابػىٍتًني جىنىابىةه كىالى مىاءى . قىاؿى 

ػاءى » كىدىعىػا عىًليِّػا فػىقىػاؿى  -كىافى ييسىمّْيًو أىبيو رىجىاءو نىًسيىوي عىػٍوؼه   -، فىدىعىا فيالىنان  بىػا فىابٍػتىًغيىػا اٍلمى فىاٍنطىلىقىػا فػىتػىلىقَّيىػا اٍمػرىأىةن بػىػٍينى « . اٍذىى
ٍيًن  -ًن مىزىادىتػىيٍ  تػى ػًذًه السَّػاعىةى ، كىنػىفىري  -أىٍك سىًطيحى ػاًء أىٍمػًس ىى ػاءي قىالىػٍت عىٍهػًدم بًاٍلمى ػا أىيٍػنى اٍلمى ػا ، فػىقىػاالى لىهى نىػا ًمٍن مىاءو عىلىى بىًعيػرو لىهى

لىػًت الَّػًذم يػيقىػاؿي لىػوي الصَّػاًبئي قىػاالى ىيػوى الَّػًذم تػىٍعنًػينى . قىا خيليوفان . قىاالى لىهىا اٍنطىًلًقي ًإذان . قىالىٍت ًإلىى أىٍينى قىاالى ًإلىى رىسيوًؿ اللًَّو 
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زىليوىىا عىٍن بىًعيرًىىا كىدىعىا النًَّبيُّ  فىاٍنطىًلًقي . فىجىاءىا ًبهىا ًإلىى النًَّبيّْ  نػٍ بًًإنىاءو ، فػىفىرَّغى ًفيػًو ًمػٍن أىفٍػػوىاًه  كىحىدَّثىاهي اٍلحىًديثى قىاؿى فىاٍستػى
ػػزىادىتػى  ٍيًن  -ٍيًن اٍلمى تػى ػػًطيحى ػػاءى ،  -أىًك السَّ ػػقىى مىػػٍن شى ػػا ، كىأىٍطلىػػقى اٍلعىزىالًػػيى ، كىنيػػوًدمى ًفػػي النَّػػاًس اٍسػػقيوا كىاٍسػػتػىقيوا . فىسى ػػأى أىفٍػوىاىىهيمى كىأىكٍكى

ػافى آًخػرى ذىاؾى أىٍف أىٍعطىػى الَّػًذم أىصىػابػىٍتوي اٍلجىنىابىػةي ًإنىػاءن ًمػٍن مىػ ػاءى ، كىكى كىٍىػىى « . اٍذىىػٍب ، فىأىٍفرًٍغػوي عىلىٍيػكى » اءو قىػاؿى كىاٍستػىقىى مىٍن شى
نىا  ًإنَّوي لىييخىيَّلي ًإلىيػٍ هىا ، كى ػا ، فػىقىػاؿى قىائًمىةه تػىٍنظيري ًإلىى مىا يػيٍفعىلي ًبمىائًهىا ، كىأٍيمي اللًَّو لىقىٍد أيٍقًلعى عىنػٍ أى ًفيهى ػا ًحػينى ابٍػتىػدى هى أىنػَّهىا أىشىػدُّ ًمػألىةن ًمنػٍ

ػا »   النًَّبيُّ  ػا ًفػي ثػىػٍوبو ، « . اٍجمىعيوا لىهى ػا طىعىامػان ، فىجىعىليوىى ػوًيقىةو ، حىتَّػى جىمىعيػوا لىهى ةو كىدىًقيقىػةو كىسى ػا ًمػٍن بػىػٍيًن عىٍجػوى فىجىمىعيػوا لىهى
يٍػهىا قىاؿى لىهىا  ٍيئان ، كىلىًكنَّ اللَّوى ىيػوى الَّػًذم أىٍسػقىانىا تػىٍعلىًمينى مىا رىزًئٍػنى » كىحىمىليوىىا عىلىى بىًعيرًىىا ، كىكىضىعيوا الثػٍَّوبى بػىٍينى يىدى ا ًمٍن مىاًئًك شى

ػًك يىػا فيالىنىػةي قىالىػًت اٍلعىجىػبي ، لىًقيىنًػي رىجيػالىًف فىػ« .  هيٍم قىاليوا مىػا حىبىسى ا الَّػًذم فىأىتىٍت أىٍىلىهىا ، كىقىًد اٍحتىبىسىٍت عىنػٍ ذىىىبىا بًػي ًإلىػى ىىػذى
هىا اٍلويٍسػيػيقىاؿي لىوي الصَّاًبئي ، فػى  ػًذًه . كىقىالىػٍت بًًإٍصػبػىعىيػٍ ػًذًه كىىى ا ، فػىوىاللًَّو ًإنَّوي ألىٍسػحىري النَّػاًس ًمػٍن بػىػٍيًن ىى طىى كىالسَّػبَّابىًة ، فىعىلى كىذىا كىكىذى

هيمىا ًإلىى السَّمىاًء  ػافى اٍلميٍسػًلميوفى بػىٍعػدى ذىلًػكى ييًغيػريكفى عىلىػى مىػٍن أىٍك ًإنَّػوي لىرىسيػوؿي اللَّػًو حىقِّػا ، فى  -تػىٍعًنى السَّمىاءى كىاألىٍرضى  -فػىرىفػىعىتػٍ كى
ػا مىػا أيرىل أىفَّ   ىىػؤيالىًء اٍلقىػٍوـى يىػدىعيونىكيٍم عىٍمػدان ، حىٍولىهىا ًمنى اٍلميٍشرًًكينى ، كىالى ييًصيبيوفى الصّْػٍرـى الَّػًذم ًىػيى ًمٍنػوي ، فػىقىالىػٍت يػىٍومػان ًلقىٍوًمهى

 ـً فىأىطىاعيوىىا فىدىخىليوا ًفي اإًلٍسالىـً ( .فػىهىٍل لىكيٍم ًفي اإًلٍسالى 
 [ . ِٖٔ] ـ :

--------- 
ىذا فيو دليل على أف التيمم رافع يقـو مقاـ الوضوء ، كىذه ا١تسألة اختلف ) كىقىاؿى اٍلحىسىني ييٍجزًئيوي التػَّيىمُّمي مىا لىٍم ييٍحًدٍث ( 

 العلماء فيها على قولُت كقد تقدمت ا١تسألة .
َـّ   ُب ىذا دليل على أنو ٬توز للمتيمم أف يـؤ ا١تتوضُت .اٍبني عىبَّاسو كىىيوى ميتػىيىمّْمه (  ) كىأى

ُـّ اٍلميتػىوىضًّْئُتى؟  قاؿ ابن تيمية : ىىٍل يػىؤي
ا مىػٍذىىبي مىالًػ ػػذى ، كىىى ػػٍم عىٍمػريك بٍػني اٍلعىػػاًص، كىابٍػني عىبَّػاسو ػا أىمَّهي ، كىأىٍٛتىػدى، كىأىصىػحُّ اٍلقىػػٍولىٍُتً ُب فىػاٞتٍيٍمهيوري عىلىػى أىنَّػػوي يػىػؤيمُّهيٍم كىمى ػػاًفًعيّْ ، كىالشَّ كو

ًنيفىةى، كىمىٍذىىبي ٤تيىمَّدو: أىنَّوي الى يػىؤيمُّهيٍم.  مىٍذىىًب أىيب حى
تًًو، كىأىمَّا اإٍلً  ـي أىٍك غىيػٍريهي إذىا صىػلَّى بًػالتػَّيىمًُّم ٠ًتىٍشػيىًة اٍلبػىػٍرًد، فىًقيػلى: الثَّالًثىةي: ُب اإٍلًعىادىًة، فىاٍلمىٍأميوـي الى إعىادىةى عىلىٍيًو بًااًلتػّْفىاًؽ مىعى ًصحًَّة صىبلى مىا

.  ييًعيدي ميٍطلىقنا، كىقىٍوًؿ الشَّاًفًعيّْ
 كىًقيلى: ييًعيدي ُب اٟتٍىضىًر فػىقىٍط ديكفى السَّفىًر، كىقىٍوؿو لىوي كىرًكىايىةو عىٍن أىٍٛتىدى .

، كىأىٍٛتىدى ُب الرّْكىايىًة اأٍليٍخرىل.   كىًقيلى: الى ييًعيدي ميٍطلىقنا، كىقىٍوًؿ مىاًلكو
يػىٍثبيػٍت ًفيػًو دىلًيػله  عىٍمػرىك بٍػنى اٍلعىػاًص بًًإعىػادىةو، كىٓبىٍ  كىىىذىا ىيوى الصًَّحيحي؛ أًلىنَّوي فػىعىلى مىا قىدىرى عىلىٍيػًو فىػبلى إعىػادىةى عىلىٍيػًو، كى٢ًتىػذىا ٓبٍى يىػٍأميٍر النَّػيبُّ 

اًر اٍلميٍعتىادىًة كىغىٍَتً اٍلميٍعتىادىًة، كىاىللَّوي أىٍعلىمي.  شىٍرًعيّّ يػيفىرّْؽي بػىٍُتى اأٍلىٍعذى
ػػفىرو مىػػعى النَّبًػػيّْ   قػػاؿ ابػػن حجػػر : اختلػػف ُب تعيػػُت ىػػذا السػػفر ففػػي مسػػلم مػػن حػػديث أيب ىريػػرة أنػػو كقػػع عنػػد  ( ) كينَّػػا ًفػػي سى

مػن اٟتديبيػة لػيبلن فنػزؿ فقػاؿ : مػن  رب قريب من ىذه القصة ، كُب أيب داكد من حديث بن مسعود أقبػل النػيب رجوعهم من خي
ليلػة بطريػق مكػة كككػل بػبلالن ،  يكلؤنا ، فقاؿ ببلؿ : أنا ... اٟتديث ، كُب ا١توطأ عػن زيػد بػن أسػلم مرسػبلن عػرس رسػوؿ اهلل 

: أف ذلك كاف بطريق تبػوؾ ، كللبيهقػي ُب الػدالئل ٨تػوه مػن حػديث عقبػة بػن  كُب مصنف عبد الرزاؽ عن عطاء بن يسار مرسبلن 
عامر ، كركل مسلم من حديث أيب قتادة مطوالن كالبخارم ٥تتصران ُب الصبلة قصة نومهم عن صبلة الصػبح أيضػان ُب السػفر لكػن 

و ابن عبد الرب بػأف غػزكة جػيش األمػراء ىػي غػزكة ٓب يعينو ، ككقع ُب ركاية أليب داكد : إف ذلك كاف ُب غزكة جيش األمراء ، كتعقب
كقػػد مؤتػػة ، كىػػو كمػػا قػػاؿ ، لكػػن ٭تتمػػل أف يكػػوف ا١تػػراد بغػػزكة جػػيش األمػػراء غػػزكة أخػػرل غػػَت غػػزكة  مؤتػػة كٓب يشػػهدىا النػػيب 
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القاضػي  اختلف العلماء ىل كاف ذلك مرة أك أكثػر ، أعػٌت نػومهم عػن صػبلة الصػبح ، فجػـز األصػيلي بػأف القصػة كاحػدة كتعقبػو
 عياض بأف قصة أيب قتادة مغايره لقصة عمراف بن حصُت .

ًإنَّا أىٍسرىيٍػنىا (   أم :سرنا ليبلن .) كى
كُب ركاية أيب قتادة عند ا١تصنف ذكر سبب نزك٢تم ُب تلك الساعة ، كىػو سػؤاؿ بعػض القػـو ُب ذلػك ، كفيػو أنػو ) كىقػىٍعنىا كىقٍػعىةن ( 

 . قاؿ : أخاؼ أف تناموا عن الصبلة ، فقاؿ ببلؿ : أنا أكقظهم 
ٍيًقظي ، ألىنَّا الى نىػٍدًرل مىػا يىٍحػديثي لىػوي ًفػي نػىٍوًمػًو (  )كىكىافى النًَّبيُّ  ـى لىٍم ييوقىٍظ حىتَّى يىكيوفى ىيوى يىٍستػى أم : مػن الػوحي ، كػانوا ًإذىا نىا

١تػػا كػانوا يتوقعػوف مػػن  ، قػػاؿ النػوكم : قػاؿ العلمػاء : كػػانوا ٯتتنعػوف مػن إيقاظػو  ٮتػافوف مػن إيقاظػو قطػػع الػوحي ، فػبل يوقظونػو
 اإل٭تاء إليو ُب ا١تناـ .

رى  ٍوا ًإلىٍيػًو الَّػًذم أىصىػابػىهيٍم قىػاؿى : الى ضىػيػٍ قىظى شىػكى يػٍ جػاء ُب حػديث أيب ىريػرة سػبب أمػره اٍرتىًحليػوا (  -أىٍك الى يىًضػيري  -) فػىلىمَّا اٍستػى
 ٖتاؿ حيث قاؿ ) ليأخذ كل رجل برأس راحلتو ، فإف ىػػػػػػػػػذا منزؿ حضىرنا فيو الشيطاف ( .٢تم باالر 

رى بىًعيدو ثيػمَّ نػىػزىؿى ، فىػدىعىا بًاٍلوىضيػوًء ، فػىتػىوىضَّػأى كىنيػوًدمى بًالصَّػالىًة فىصىػلَّى بًالنَّػ كُب ركايػة مسػلم ) فسػار بنػا اًس ( ) فىاٍرتىحىلى فىسىارى غىيػٍ
 لشمس نزؿ فصلى بنا الغداة ( .حىت ابيضت ا

 ا١تزادة القربة .) فىاٍنطىلىقىا فػىتػىلىقَّيىا اٍمرىأىةن بػىٍينى مىزىادىتػىٍيًن ( 
 أم : أف رجا٢تا ٗتلفوا لطلب ا١تاء .)كىنػىفىرينىا خيليوفان ( 

ٍيئان (  ن مائك شيئان .أم : اعلمي أننا ٓب ننقص م ) قىاؿى لىهىا : تػىٍعلىًمينى مىا رىزًئٍػنىا ًمٍن مىاًئًك شى
 ينسى كما ينسى غَته . اٟتديث دليل على أف النيب -ُ
 كفعلو . اٟتديث دليل على أف من فاتو الصبلة لنـو فإنو يقضيها ، كىذا باإلٚتاع ، كىذا ثبت من قوؿ النيب -ِ

 ) من ناـ عن صبلة أك نسيها فليصلها إذا ذكرىا ( . لقولو 
 قضى صبلة الفجر ١تا ناـ عنها ُب السفر . ) ففيها دليل قوٕب كفعلي ( . كألف النيب 

 كمثل ذلك النوافل :لعمـو اٟتديث السابق ) من ناـ عن صبلة ... ( .
صلى الراتبة ٍب صلى الفريضة  ، ففي حديث أيب ىريرة ) ... قاؿ ففعلنا ٍب دعا با١تاء فتوضأ ٍب سجد سجدتُت .  كألف النيب 
ركعتُت ، ٍب صلى الغداة ، فصنع كما كاف  لصبلة فصلى الغداة ( ، كُب حديث أيب قتادة ) فصلى رسوؿ اهلل ٍب أقيمت ا

 يصنع كل يـو ( .
:  كفيو ) ... فقاؿ النيب  ٟتديث أيب ىريرةاستحباب التحوؿ من ا١تكاف الذم فاتتهم فيو الصبلة ، اٟتديث دليل على  -ّ

ليأخذ كل رجل برأس راحلتو فإف ىذا منزؿ حضرنا فيو الشيطاف ، قاؿ ففعلنا ٍب دعا با١تاء فتوضأ ٍب سجد سجدتُت . ٍب أقيمت 
 الصبلة فصلى الغداة ( .

١تا فاتتو صبلة الفجر أمر باألذاف ، كصلى سنة الفجر ،  اٟتديث دليل على أف القضاء ٭تكي األداء ، فإف النيب -ْ
بالصبلة ، ففي حديث أيب قتادة ) ٍب أذف ببلؿ بالصبلة ، فصلى رسوؿ اهلل ركعتُت ، ٍب صلى الغداة فصنع كما  كأقاـ كجهر

 يصنع كل يـو ( .
 أنو ليس ُب النـو تفريط . -ٓ
 جواز التيمم للجنب إذا عجز عن ا١تاء ، كىو مذىب اٞتمهور .-ٔ
 ُب اٟتديث معجزة ظاىرة من أعبلـ النبوة .-ٕ
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 اإلنساف إذا فاتتو الصبلة فإنو ٬تب أف يقضيها أكؿ ما يتذكرىا حىت كلو كاف ُب كقت النهي .أف -ٖ
 : للصحابة باالرتحاؿ من المكاف اختلف في أمر النبي 

 ألنو كقت كراىة ، كىذا ضعيف . : قيل
) أمر باالرٖتاؿ كقاؿ : فإف ىذا منزؿ حضرنا فيو   ففي حديث أيب ىريرة  أف السبب ما بينتو الركايات األخرل :كالصحيح 

 الشيطاف ( .
 كأليب داكد من حديث ابن مسعود  ) ٖتولوا عن مكانكم الذم أصابتكم فيو الغفلة ( .

 كأيضان ُب اٟتديث أهنم ٓب يستيقظوا حىت كجدكا حٌر الشمس .
 ف يذىب كقت الكراىة .ففي حديث أيب ىريرة  ) حىت ضربتهم الشمس ( كذلك ال يكوف إال بعد أ

 كُب حديث الباب ) حىت بزغت الشمس ( .
: أخذ ّٔذا بعض العلماء فقاؿ : من انتبو من نـو عن صبلة فائتة ُب سفر ، فليتحوؿ عن موضعو ، كإف كاف كاديان  قاؿ القرطبي

و غفلة ُب مكاف استحب لو يؤخذ منو أف من حصلت لكقاؿ غيره : إ٪تا يلـز ُب ذلك الوادم بعينو ، كقيل : فيخرج عنو ، 
 التحوؿ عنو ، كمنو أمر الناعس ُب ٝتاع ا٠تطبة يـو اٞتمعة بالتحوؿ من مكانو إٔب مكاف آخر .

 : ) إف عيٍت تناـ كال يناـ قليب ( . استشكل العلماء ُب اٞتمع بُت حديث النـو ىذا كبُت قولو -ٗ
 رع ألمتو .قيل : إف ما حصل ُب حديث الباب ، إ٪تا ىو بأمر اهلل ليش

 عبد الرب .كىذا اختيار ابن 
) إ٘ب أنسى كما تنسوف ( كُب حديث آخر ) إ٘ب ألنسى أليسن ( ككاف نومو ُب  قاؿ رٛتو اهلل : ... كإ٪تا ىو من باب قولو  

سفره ذلك ليقع بيانو ُب أف الناسي ال يسقط عنو من الصبلة ما فرض عليو ، كإف النائم كإف كاف القلم عنو مرفوعان ، فإف فرض 
ن كقت الصبلة فأراه العمل أكؿ كقتها كآخره  الصبلة غَت ساقطة عنو ، كليس منو ذلك عمبلن كقوالن ، كما سكت عن السائل ع

كما قاؿ ) صلوا كما رأيتمو٘ب أصلي ( كقاؿ ُب حجتو ) خذكا عٍت مناسككم ( ليقع البياف منو عمبلن كما يقع منو قوالن ، قاؿ 
 اهلل عز كجل ٥تاطبان لو صلوات اهلل كسبلمو عليو ) كأنزلنا إليك الذكر لتبُت ما نزؿ إليهم(. 

 
 
 كم : لو جواباف :قاؿ النو ك 

أف القلب إ٪تا يدرؾ اٟتسيات ا١تتعلقة بو ، كا١توت كاألٓب ك٨توىا ، كال يدرؾ ما يتعلق بالعُت ، ألهنا نائمة كالقلب  : أحدىما
 يقظاف .

قصة أنو كاف لو حاالف : حاؿ كاف قلبو فيو ال يناـ ، كىو األغلب ، كحاؿ يناـ قلبو ، كىو نادر ، فصادؼ ىذا ػ أم  : الثاني
 النـو عن الصبلة  .

 :  كالصحيح ا١تعتمد ىو األكؿ كالثا٘ب ضعيف  . قاؿ
 مشركعية األذاف للصبلة ا١تفركضة الفائتة .-َُ
 مشركعية اٞتماعة ُب السفر ، ككذلك للصلوات ا١تفركضة كلو مقضية .-ُُ
 التحريص على الصبلة ُب اٞتماعة .-ُِ
 إجبلؿ الصحابة للنيب .-ُّ
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 يفعل األسباب اليت ٕتعلو يستيقظ للصبلة .على العبد أف -ُْ
 مشركعية إيقاظ النائم لفعل الصبلة .-ُٓ
 النائم يدخل الوقت ُب حقو من حُت استيقاظو .-ُٔ
 اٞتماعة كاجبة حىت للمسافرين .-ُٕ
 كجوب التيمم عند عدـ ا١تاء .-ُٖ
 أف التيمم يكوف عند عدـ ا١تاء .-ُٗ
 كجوب طلب ا١تاء .-َِ
 ّٓزئ .صفة الغسل ا-ُِ
 

 باب ًإذىا خىاؼى اٍلجينيبي عىلىى نػىٍفًسًو اٍلمىرىضى أىًك اٍلمىٍوتى أىٍك خىاؼى اٍلعىطىشى ، تػىيىمَّمى . - ٕ
لىةو بىارًدىةو فػىتػىيىمَّمى كىتىػالى ) كىالى تػىٍقتػيليػوا أىنٍػفيسىػكيٍم إً  ػافى كىييٍذكىري أىفَّ عىٍمرىك ٍبنى اٍلعىاًص أىٍجنىبى ًفي لىيػٍ ًبكيػٍم رىًحيمػان ( فىػذىكىرى ًللنَّبًػيّْ  فَّ اللَّػوى كى

  . فػىلىٍم يػيعىنٍّْف 
ػاءى الى ييصىػلّْى . قىػاؿى عى  - ّْٓ ٍبػدي اللَّػًو لىػٍو رىخٍَّصػتي عىٍن أىًبى كىاًئلو قىاؿى قىاؿى أىبيو ميوسىػى ًلعىٍبػًد اللَّػًو بٍػًن مىٍسػعيودو ًإذىا لىػٍم يىًجػًد اٍلمى

ا لىهيٍم ًفى ىىذىا ، كىافى ًإذىا  قىاؿى قػيٍلتي فىأىٍينى قػىٍوؿي عىمَّارو ًلعيمىرى قىػاؿى ًإنّْػي لىػٍم  -يػىٍعًنى تػىيىمَّمى كىصىلَّى  -كىجىدى أىحىديىيمي اٍلبػىٍردى قىاؿى ىىكىذى
 أىرى عيمىرى قىًنعى ًبقىٍوًؿ عىمَّارو ( .

 [ . ّٖٔ] ـ : 
ًو كىأىًبى ميوسىى فػىقىاؿى لىوي أىبيو ميوسىى أىرىأىٍيتى يىا أىبىػا عىٍبػًد الػرٍَّحمىًن ًإذىا أىٍجنىػبى عن شىًقيقى ٍبنى سىلىمىةى قىاؿى كيٍنتي ًعٍندى عىٍبًد اللَّ  – ّْٔ

يٍ  ينى قىػاؿى فى تىٍصنىعي ًبقىٍوًؿ عىمَّارو ًحػفػىلىٍم يىًجٍد  مىاءن كىٍيفى يىٍصنىعي فػىقىاؿى عىٍبدي اللًَّو الى ييصىلّْى حىتَّى يىًجدى اٍلمىاءى . فػىقىاؿى أىبيو ميوسىى فىكى
ٍعنىا ًمٍن قػىٍوًؿ عىمَّارو ، كىٍيفى تىٍصػنىعي ًبهىػذً « كىافى يىٍكًفيكى »  لىوي النًَّبيُّ  ًه قىاؿى أىلىٍم تػىرى عيمىرى لىٍم يػىٍقنىٍع ًبذىًلكى . فػىقىاؿى أىبيو ميوسىى فىدى

ػيىمَّمى . اآليىًة فىمىا دىرىل عىٍبدي اللًَّو مىا يػىقيوؿي فػىقىاؿى ًإنَّا لىٍو رىخٍَّصػنىا لى  ػاءي أىٍف يىدىعىػوي كىيػىتػى ػًدًىمي اٍلمى هيػٍم ًفػي ىىػذىا ألىٍكشىػكى ًإذىا بػىػرىدى عىلىػى أىحى
: نػىعىم ( . : فىًإنَّمىا كىرًهى عىٍبدي اللًَّو ًلهىذىا؟ قىاؿى  فػىقيٍلتي ًلشىًقيقو

 [ . ّٖٔ] ـ : 
---------- 

 مات ُب خبلفة عمر بن عبد العزيز .األسدم ، أبو كائل الكوُب ، ) عن شىًقيقى ٍبنى سىلىمىةى ( 
 ابن مسعود .) قىاؿى كيٍنتي ًعٍندى عىٍبًد اللًَّو ( 

 األشعرم .) كىأىًبى ميوسىى ( 
 كنية ابن مسعود .) فػىقىاؿى لىوي أىبيو ميوسىى أىرىأىٍيتى يىا أىبىا عىٍبًد الرٍَّحمىًن ( 

 ابة من ٚتاع أك احتبلـ .أم : الرجل ، كاٞتنب : من كجبت عليو جن) ًإذىا أىٍجنىبى ( 
 ( كالمراد طوؿ المدة ، ال التحديد بالشهر .كُب الركاية اآلتية ) فلم ٬تد ا١تاء شهران ) فػىلىٍم يىًجٍد  مىاءن ( 

 كُب الركاية اآلتية )أىمىا كىافى يػىتػىيىمَّمي كىييصىلّْى ( كُب ركاية مسلم ) كيف يصنع بالصبلة ؟ ( .) كىٍيفى يىٍصنىعي ( 
 ابن مسعود .ؿى عىٍبدي اللًَّو ( ) فػىقىا
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كُب ركاية مسلم ) ال يتيمم ( يعٍت أنو ال يصلي ، قاؿ القرطيب : كاف مذىب عبػد اهلل بػن مسػعود ) الى ييصىلّْى حىتَّى يىًجدى اٍلمىاءى ( 
 . أف اٞتنب ال يتيمم

 األشعرم .) فػىقىاؿى أىبيو ميوسىى ( 
ػرى بػىعىثىػًٍت رىسيػوؿي  كُب الركاية اآلتية ): كىافى يىٍكًفيكى (  نى قىاؿى لىوي النًَّبيُّ ) فىكىٍيفى تىٍصنىعي ًبقىٍوًؿ عىمَّارو ًحي أىٓبٍى تىٍسمىٍع قػىٍوؿى عىمَّػارو لًعيمى

ػػا ٘تىىػػرَّغي الدَّابَّػػةي ، فىػػذىكىٍرتي ذىلًػػ اللَّػػًو  ػػاءى ، فػىتىمىرٍَّغػػتي ُب الصَّػػًعيًد كىمى ػػةو فىأىٍجنىٍبػػتي ، فػىلىػػٍم أىًجػػًد اٍلمى ػػافى » فػىقىػػاؿى  كى لًلنَّػػيبّْ ُب حىاجى ًإ٪تَّىػػا كى
ا  الًًو ، أىٍك ظىٍهرى مًشىالًػًو ًبكىفّْػًو ، فىضىرىبى ًبكىفًّْو ضىٍربىةن عىلىى األىٍرًض ٍبيَّ نػى « . يىٍكًفيكى أىٍف تىٍصنىعى ىىكىذى فىضىهىا ، ٍبيَّ مىسىحى ًّٔىا ظىٍهرى كىفًّْو ًبًشمى

 ( . ٍبيَّ مىسىحى ًًّٔمىا كىٍجهىوي 
 ابن مسعود أليب موسى .) قىاؿى ( 

 ابن ا٠تطاب .) أىلىٍم تػىرى عيمىرى ( 
ر عمر على عمار إنكار قاطع برد ا٠ترب ، كال ألف عمارنا غَت ثقة ، بل أم : ٓب يرض ، قاؿ القرطيب : كٓب ينك) لىٍم يػىٍقنىٍع ًبذىًلكى ( 

منزلة عمار كعظم شأنو كمكانتو كل ذلػك معلػوـه ، كإ٪تػا كػاف ذلػك مػن عمػر ؛ ألنػو ١تػا نسػبو إليػو ٓب يػذكرهي توقػف عمػر ، كلػذلك 
 قاؿ لو ) نوليك من ذلك ما توليت ( أم : ما ٖتملت عهدتو ٦تا ذكرتىو .

 : ككجو عدـ قناعتو بقوؿ عمار ، ىو أنو كػاف معػو ُب تلػك الفضػية ، كٓب يتػذكر عمػر ذلػك أصػػبلن ، ك٢تػذا قػاؿ لعمػار كقاؿ العيٍت
فيما ركاه مسلم عن عبد الرٛتن بن أبزل ) اتق اهلل يا عمار فيما تركيو كتثبت فيو فلعلك نسيت أك اشتبو عليػك فػإ٘ب كنػت معػك 

 كال أتذكر شيئان من ىذا ( .
ٍعنىا ًمٍن قػىٍوًؿ عىمَّارو (  ) فػىقىاؿى   فيو جواز االنتقاؿ من دليل إٔب دليل أكضح منو .أىبيو ميوسىى فىدى

ديكا مىاءن فػىتػىيىمَّميوا صىًعي) كىٍيفى تىٍصنىعي ًبهىًذًه اآليىًة (  ًة: فػىلىٍم ٕتًى  دان طىيّْبان(.كُب الركاية اآلتية )فىكىٍيفى تىٍصنػىعيوفى ًّٔىًذًه اآليىًة ُب سيورىًة اٍلمىائًدى
 أم : ابن مسعود .) فىمىا دىرىل عىٍبدي اللًَّو مىا يػىقيوؿي (  

قىاؿى (   عبد اهلل .) ى
ا (   أم : بسبب ىذه اآلية .) ًإنَّا لىٍو رىخٍَّصنىا لىهيٍم ًفي ىىذى

 أم : أسرع .) ألىٍكشىكى ( 
 ىذا تأكيل ابن مسعود .(  ) إذىا بػىرىدى عىلىى أىحىًدًىمي اٍلمىاءي أىٍف يىدىعىوي كىيػىتػىيىمَّمى 

التيمم إذا خاؼ قوؿ البخارم ) باب ًإذىا خىاؼى اٞتٍينيبي عىلىى نػىٍفًسًو اٍلمىرىضى أىًك اٍلمىٍوتى أىٍك خىاؼى اٍلعىطىشى ، تػىيىمَّمى ( أم : ٬توز  -ُ
 اإلنساف باستعماؿ ا١تاء ا١ترض أك ا١توت أك العطش .

 . ريض يضره استعماؿ ا١تاءكل مكا١تراد با١ترض الذم يبيح التيمم :  
 كىذا قوؿ أكثر العلماء ، بل حكاه بعضهم إٚتاعان .
 كيدؿ لذلك أيضان قولو تعأب ) كال تقتلوا أنفسكم ( .

 قاؿ النوكم رٛتو اهلل:  ا١ترض ثبلثة أضرب :
مرض يسَت ال ٮتاؼ من استعماؿ ا١تاء معو تلفان كال مرضان ٥توفان كال إبطاء برء كال زيادة أٓب كال شيئان فاحشان، كذلك   أحدىا :

كصداع ككجع ضرس كٛتى كشبهها، فهذا ال ٬توز لو التيمم ببل خبلؼ عندنا، كبو قاؿ العلماء كافة إال ما حكاه أصحابنا عن 
 م جوزكه لآلية.أىل الظاىر كبعض أصحاب مالك : أهن

مرض ٮتاؼ معو من استعماؿ ا١تاء تلف النفس أك عضو ، أك حدكث مرض ٮتاؼ منو تلف النفس أك عضو  الضرب الثاني :
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 أك فوات منفعة عضو، فهذا ٬توز لو التيمم مع كجود ا١تاء.. 
تو أك شدة الضٌت، كىو الداء الذم : أف ٮتاؼ إبطاء الربء، أك زيادة ا١ترض ، كىي كثرة األٓب ، كإف ٓب تطل مد الضرب الثالث

ٮتامر صاحبو ، ككلما ظن أنو برئ نكس .. فالصحيح جواز التيمم كال إعادة عليو، كبو قاؿ أبو حنيفة كمالك كأٛتد كداكد 
 كأكثر العلماء لظاىر اآلية كعمـو البلول . ) شرح ا١تهذب ( .
سر أك مرض يضره منو استعماؿ ا١تاء فأجنب جاز لو التيمم، كإف كجاء ُب فتاكل ) اللجنة الدائمة ( من بو جركح أك قركح أك ك

 أمكنو غسل الصحيح من جسده كجب عليو ذلك كتيمم للباقي .
لىةو بىارًدىةو فػىتػىيىمَّمى كىتىبلى ) كىالى تػىٍقتػيليوا أى   -ِ اللَّوى كىافى ًبكيٍم رىًحيمان (  نٍػفيسىكيٍم ًإفَّ قوؿ البخارم ) كىييٍذكىري أىفَّ عىٍمرىك ٍبنى اٍلعىاًص أىٍجنىبى ُب لىيػٍ

 فػىلىٍم يػيعىنٍّْف .  فىذىكىرى لًلنَّيبّْ 
حديث عمرك بن العاص ركاه أبو داكد ُب سننو عنو قاؿ )احتلمت ُب ليلة باردة ُب غزكة ذات السبلسل، فأشفقت إف اغتسلت 

، أصليت بأصحابك كأنت جنب؟ فأخربتو فقاؿ: يا عمرك أف أىلك فتيممت ٍب صليت بأصحايب الصبح، فذكركا ذلك للنيب 
 ركاه أبو داكد كٓب يقل شيئان(.  بالذم منعٍت من االغتساؿ كقلت: إ٘ب ٝتعت اهلل يقوؿ )كال تقتلوا أنفسكم( فضحك رسوؿ اهلل 

 ففيو دليل على جواز التيمم إذا خاؼ اإلنساف من شدة الربد أك ا١ترض إف استعمل ا١تاء .
 ٞتواز ، ألنو ال يقر على ا٠تطأ ، كألنو خائف على نفسو ، فأبيح لو التيمم كاٞتريح كا١تريض .يدؿ على ا كسكوت النيب 

 : في قصة عمرك بن العاص فوائد 
 جواز إمامة ا١تتيمم با١تتوضئُت ، كىذا مذىب اٞتمهور . أكالن :

 كاحدو قاؿ ابن حـز : كجػائزه أف يؤَـّ ا١تتيممي ا١تتوضئُتى ، كا١تتوضئي ا١تتيممُتى ، كا١تاسحي الغاًسلُتى ، كالغاسلي ا١تاسحُتى ؛ ألف كلَّ 
إذا  ٦تن ذكرنا قد أدَّل فرضىو ، كليس أحدي٫تا بأطهرى من اآلخر ، كال أحدي٫تا أًبَّ صبلةن من اآلخر ، كقد أمر رسوؿ اهلل 

لبيَّنو كال أ٫تلو ، حاشا  غَت ذلك ، كلو كاف ىهنا كاجبه غَت ما ذكره  الصػبلة أف يؤمَّهم أقرؤىم ، كٓب ٮتص حضرت 
هلل من ذلك ، كىو قوؿ أيب حنيفة كأيب يوسف كزفر كسفياف كالشافعي كداكد كأٛتد كإسحاؽ كأيب ثور ، كركم ذلك عن ابن 

 ىو قوؿ سعيد بن ا١تسيب كاٟتسن كعطػاء كالزىرم كٛتاد بن أيب سليماف .، ك  عباس كعمار بن ياسر كٚتاعة من الصحابة 
 جواز التيمم إذا خشي اإلنساف الربد . ثانيان :

قاؿ اٟتافظ ابن حجر رٛتو اهلل : كُب ىذا اٟتديث جواز التيمم ١تن يتوقع من استعماؿ ا١تاء ا٢تبلؾ سواء كاف ألجل برد أك 
 ضئُت . غَته ، كجواز صبلة ا١تتيمم با١تتو 

 دليل يعمل بو . أف إقرار النيب  ثالثان :
 ٓب يأمره باإلعادة ، ألنو أتى ٔتا أمر بو . : أنو ال يلزمو اإلعادة فيما بعد ، ألف النيب رابعان 

 كجهُت :واز التيمم عند شدة الربد من ػػػػػػُب شرح حديث عمرك بن العاص: فيو دليل على ج -رٛتو اهلل  -قاؿ مشس اٟتق آبادم 
 : التبسم كاالستبشار . األكؿ 
 ال يقر على باطل ، كالتبسم كاالستبشار أقول داللة من السكوت على اٞتواز .  : عدـ اإلنكار ؛ ألف النيب  كالثاني 

جعل عدـ إمكاف استعماؿ ا١تاء ، كعدـ عُت ا١تاء ، كجعلو ٔتنزلة من ٮتاؼ العطش كمعو  كقاؿ ا٠تطايب : فيو من الفقو أنو 
 ماء فأبقاه ليشربو كليتيمم بو خوؼ التلف .

ال يتيمم لشدة الربد مىن أمكنو أف يسخن ا١تاء أك يستعملو على درجة يأمن الضرر ، مثل ؿ ابن رسبلف ُب ) شرح السنن ( : قا
 ككلما غسل عضوان سًته كدفَّاه ًمن الربد: لزمو ذلك، كإف ٓب يقدر: تيمم كصلَّى ُب قوؿ أكثر العلماء . أف يغسل عضوان كيسًته،
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على ذلك كٓب يأمره باإلعادة ؛ ألف مىن خاؼ الضرر كمن فيو الضرر، لكن  كقاؿ الشيخ ٤تمد بن صاّب العثيمُت : فأقره النيب 
 ) ٣تموع فتاكل الشيخ العثيمُت ( .رد الوىم فهذا ليس بشيء . بشرط أف يكوف ا٠توؼ غالبان أك قاطعان، أما ٣ت

اٟتػػديث دليػػل علػػى أف مػػذىب ابػػن مسػػعود أف اٞتنػػب إذا ٓب ٬تػػد ا١تػػاء فإنػػو ال يصػػلي حػػىت ٬تػػد ا١تػػاء ، كقػػد تقػػدـ أف مػػذىب -ّ
 ٚتاىَت العلماء أف اٞتنب إذا ٓب ٬تد ا١تاء فإنو يتيمم .

 ٬تد ماء ) عليك بالصعيد فإنو يكفيك ( .للرجل الذم أجنب كٓب  كقد قاؿ النيب 
 . أنو ال قوؿ ألحد مع قوؿ النيب  -ْ
 كفعلو . أف اٟتجة ُب قوؿ النيب  -ٓ
 أنو قد ٮتفى على بعض الصحابة بعض األحكاـ . -ٔ

 التباحث ُب العلم . -ٕ
 

 باب التيمم ضربة -ٖ
جيػالن أىٍجنىػبى ، فػىلىػٍم عىٍن شىًقيقو قىاؿى ) كيٍنتي جىاًلسان مىعى عىٍبًد اللَّػًو كىأىبًػى ميوسىػى األىٍشػعىًرمّْ فػىقىػاؿى لىػوي أىبيػو ميوسىػى لىػٍو أىفَّ رى  - ّْٕ

ًة ) فػىلىػٍم تىًجػديكا مىػاءن فػىتػىيىمَّميػوا صىػًعيدان يىًجًد اٍلمىاءى شىٍهرنا ، أىمىا كىافى يػىتػىيىمَّمي كىييصىلّْى فىكىٍيفى تىٍصنػىعيوفى ًبهىًذًه اآليىًة ًفػ ي سيػورىًة اٍلمىائًػدى
ػاءي أىٍف يػىتػىيىمَّميػ ػرًٍىتيٍم ىىػذىا طىيّْبان ( فػىقىاؿى عىٍبدي اللًَّو لىٍو ريخّْصى لىهيٍم ًفي ىىذىا ألىٍكشىػكيوا ًإذىا بػىػرىدى عىلىػٍيًهمي اٍلمى ػا كى ًإنَّمى وا الصَّػًعيدى . قػيٍلػتي كى

ا قىاؿى  ػرى بػىعىثىنًػي رىسيػوؿي اللَّػًو  ًلذى ػاءى ،  نػىعىٍم . فػىقىاؿى أىبيو ميوسىى أىلىٍم تىٍسػمىٍع قػىػٍوؿى عىمَّػارو ًلعيمى ػةو فىأىٍجنىٍبػتي ، فػىلىػٍم أىًجػًد اٍلمى ًفػي حىاجى
ػػا تىمىػرَّغي الدَّابَّػػةي ، فىػذىكىٍرتي ذىلًػػكى ًللنَّبًػيّْ  ا إً » فػىقىػػاؿى  فػىتىمىرٍَّغػتي ًفػػى الصَّػًعيًد كىمى ػػافى يىٍكًفيػكى أىٍف تىٍصػػنىعى ىىكىػذى ػا كى فىضىػػرىبى « . نَّمى

ػا ظىٍهػرى كىفّْػًو ًبًشػمىاًلًو ، أىٍك ظىٍهػرى ًشػمىاًلًو ًبكى  ػوي فػىقىػاؿى ًبكىفًّْو ضىٍربىةن عىلىى األىٍرًض ثيمَّ نػىفىضىهىا ، ثيمَّ مىسىحى ًبهى ػا كىٍجهى فّْػًو ، ثيػمَّ مىسىػحى ًبًهمى
 رى عيمىرى لىٍم يػىٍقنىٍع ًبقىٍوًؿ عىمَّارو .عىٍبدي اللًَّو أىفػىلىٍم تػى 

ػرى ًإفَّ رىسيػوؿى كىزىادى يػىٍعلىى عىًن األىٍعمىًش عىٍن شىًقيقو كيٍنتي مىعى عىٍبًد اللًَّو كىأىبًػى ميوسىػى فػىقىػاؿى أىبيػو ميوسىػى أىلىػٍم تىٍسػمىٍع قػىػ ٍوؿى عىمَّػارو ًلعيمى
نىا رىسيوؿى اللًَّو بػىعىثىًني أىنىا كىأىٍنتى فىأىٍجنىٍبتي فػى  اللًَّو  ػافى يىٍكًفيػكى ىىكىػذىا » فىأىٍخبػىٍرنىاهي فػىقىػاؿى  تىمىعٍَّكتي بًالصًَّعيًد ، فىأىتػىيػٍ ػا كى « . ًإنَّمى

 كىمىسىحى كىٍجهىوي كىكىفٍَّيًو كىاًحدىةن ( .
 [ . ّٖٔ] ـ / 

---------- 
 أم : أرسلٍت .(  ) بػىعىثىًني رىسيوؿي اللًَّو 

،  رعاية اإلبل ، ففي ركاية النسائي ) أتذكر يا أمَت ا١تؤمنُت ، حيث كنت ٔتكاف كذا ككذا ، ك٨تن نرعػى اإلبػلىي ) ًفي حىاجىةو ( 
 فتعلػػم أنا أجنبػػػػػػنا ( كُب ركاية ١تسلم ) أما تذكر يا أمَت ا١تؤمنُت إذ أنا كأنت ُب سػػػػػرية فأجنبنا ( .

 ركاية مسلم ) فأما أنت فلم تصل ، كأما أنا فتمعكت ُب الًتاب ( .كُب ) فىأىٍجنىٍبتي ، فػىلىٍم أىًجًد اٍلمىاءى ( 
 م : تقلبتي .) فػىتىمىرٍَّغتي ( أ

 أم : ُب الًتاب .) ًفي الصًَّعيًد ( 
 أم: تيممو للجنابة بالتمرغ، زاد ُب ركاية النسائي )فضحك( كإ٪تا ضحك تعجبان من فعلو ذلك .(   ) فىذىكىٍرتي ذىًلكى ًللنًَّبيّْ 

 معلمان لو كيفية التيمم ا١تشركع ُب اٞتنابة .قىاؿى ( ) فػى 
 أم : ٬تزيك عن التمرغ .) ًإنَّمىا كىافى يىٍكًفيكى ( 



 416 

 كُب ركاية النسائي ) بكفيو ( .) فىضىرىبى ًبكىفًّْو ( 
 ك١تسلم ) ٍب ضرب بيديو األرض ضربة كاحدة ( .) ضىٍربىةن عىلىى األىٍرًض ( 

 كُب ركاية مسلم ) ٍب مسح الشماؿ على اليمُت كظاىر كفيو ( .) ثيمَّ مىسىحى ًبهىا ظىٍهرى كىفًّْو ًبًشمىاًلًو ( 
 اٟتديث تقدـ شرحو ، كىو دليل على أف التيمم ضربة كاحدة . -ُ

 كقد اختلف العلماء ُب ىذه ا١تسألة على قولُت :
 : أنو ضربة كاحدة للوجو كالكفُت . القوؿ األكؿ

 إٔب ىذا ذىب عطاء ، كمكحوؿ ، كاألكزاعي ، كأٛتد ، كإسحاؽ .ك 
 : كنقلو ابن ا١تنذر عن ٚتهور العلماء كاختاره  ، كىو قوؿ عامة أىل اٟتديث  . قاؿ في الفتح

 ٟتديث الباب كفيو ) ٍب ضرب بيديو األرض ضربة كاحدة ( .
 : أف التيمم ضربتاف ضربة للوجو كضربة لليدين . القوؿ الثاني

 ىذا مذىب الشافعي، كركم ذلك عن ابن عمر، كابنو سآب، كاٟتسن، كالثورم، كأصحاب الرأم.ك 
) التيمم ضربتاف : ضربة للوجو ، كضربة لليدين إٔب ا١ترفقُت (  ٟتديث ابن عمر ػ رضي اهلل عنهما ػ قاؿ : قاؿ رسوؿ اهلل -أ

 ركاه الدار قطٍت ، كصحح األئمة كقفو .
 تيمم فمسح كجهو كذراعيو ( ركاه البخارم . ما ركاه أيب جهم بن اٟتارث : ) أف النيب -ب

 القوؿ األكؿ . كالراجح
 كالرد على أدلة القوؿ الثا٘ب : 

: أحاديث الضربتُت ال ٮتلوا ٚتيع طرقها من مقاؿ، كلو صحت لكاف األخذ ّٔا متعينان ١تا فيها من الزيادة، فاٟتق  قاؿ الشوكاني
 الوقوؼ على ما ثبت ُب الصحيحُت من حديث عمار من االقتصار على ضربة كاحدة حىت تصح الزيادة على ذلك ا١تقدار .

 جر: كالثابت ُب حديث أيب جهم بلفظ )يديو( ال ذراعيو، فإهنا ركاية شاذة.كحديث أيب اٞتهم )كذراعيو( فقد قاؿ اٟتافظ ابن ح
ػػػوي ( قػػػاؿ  -ِ ػػا كىٍجهى ػػػحى ًًّٔمى الًًو ، أىٍك ظىٍهػػػرى مًشىالًػػػًو ًبكىفّْػػًو ، ٍبيَّ مىسى ػػػًو ًبًشػػمى ػػػحى ًّٔىػػا ظىٍهػػػرى كىفّْ الشػػنقيطي ُب أضػػػواء البيػػػاف : قولػػو ) ٍبيَّ مىسى

 اليدين على الوجو . البخارم ىذا نصّّ ُب تقدٙب فحديثي 
( : فركايػػة البخػػارم صػػر٭تةه ُب أنػػو مىػػرَّ علػػى ظهػػر الكػػف قبػػل الوجػػو ، كقوليػػو ُب الركايػػة ِّْ/ُِكقػاؿ شػػيخ اإلسػػبلـ ُب الفتػػاكل )

 )كظاىر كفيو( يدؿ على أنو مسح ظاىر كل منهما براحة اليد األخرل .  األخرل :
د ّٔػػػا البخػػػارم تبػػػُت أنػػػو مسػػػح ظهػػػر الكفػػػُت قبػػػل الوجػػػو أىػػػػ . كانظػػػر الفتػػػاكل (: لكػػػنَّ الركايػػػةى الػػػيت انفػػػر ِْٓ/ُِكقػػػاؿ أيضػػػان ) 
(ُِ/ِِْ-ِْٕ. ) 

كعلى ىذا تكوف صػفة التػيمم : أف يقػوؿ : بسػم اهلل ناكيػان التػيمم ، ٍب يضػرب بكفيػو كجػو األرض ضػربة كاحػدة ، ٍب ٯتسػح ظػاىر  
ٌت ، ٍب ٯتسػح كجهػو بيديػو . كيقػاؿ بعػد التػيمم مػا يقػاؿ بعػد كفو األٯتػن براحػة يػده اليسػرل ، كظػاىر كفػو األيسػر براحػة يػده اليمػ

 الوضوء من األذكار . كاهلل أعلم .
 أف التيمم صفتو كاحدة عن اٟتدث األصغر كاٟتدث األكرب . -ّ
 كجوب طلب ا١تاء قبل التيمم . -ْ
 أف التيمم ال يشرع إال عند عدـ ا١تاء . -ٓ
 مشركعية بعث السرايا .-ٔ
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 ٔتا يستحى من ذكره للحاجة .جواز التصريح  -ٕ
 أف من اجتهد كاخطأ فبل إعادة عليو . -ٖ

 باب :-ٗ
يىا فيالىفي مىا » رىأىل رىجيالن ميٍعتىزالن لىٍم ييصىلّْ ًفي اٍلقىٍوـً فػىقىاؿى  عن ًعٍمرىاف ٍبن حيصىٍين اٍلخيزىاًعيُّ ) أىفَّ رىسيوؿى اللًَّو  - ّْٖ

 عىلىٍيكى بًالصًَّعيًد فىًإنَّوي يىٍكًفيكى ( .» فػىقىاؿى يىا رىسيوؿى اللًَّو ، أىصىابػىٍتًني جىنىابىةه كىالى مىاءى . قىاؿى « . مىنػىعىكى أىٍف تيصىلّْىى ًفي اٍلقىٍوـً 
(  ، كىو دليل على أف اٞتنب إذا ٓب ٬تد ا١تاء فإنو يتيمم ، كىذا قوؿ ٚتاىَت أىل العلم ، كقد  ّْْـ شرحو ) اٟتديث تقد -ُ

 تقدمت ا١تسألة .
 اٟتديث دليل على أف صفة التيمم كاحدة عن اٟتدث األصغر كعن اٟتدث األكرب . -ِ
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