
 






 




الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز











 

 
 

 
Walamakan.com 

ba8.org  
 



 

 



عبدالعظيم بدوي
 لطيفمـحمد عبد الرمحن




 ٢٠١٤


 
 
 
 
 






  :ُقال اإلمام الشافعي رمحه اهللا   

ُكل الع ُّ ََلوم سوى القرآن مشغلة ُ َ ِ ُ َ ِ ِ    إال الـحديث وإال الفقـه في الدينِ ِّ َ ْ ِ َِّ ََّ َ  
ُالعلم ما ك َّان فيه قال حدثـنا   ِ َ ِ ِ   وما سوى ذاك وسواس الشياطيـنَ َّ ُ ََ َ َ ِ 
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٣ 
 





ِإنَّ الـحمد ِهللا ، نحمده ونستِعينه ونستغِفره ، ونعوذُ ِباِهللا ِمن شـروِر    
               اِديِللْ فَال هضي نمو ، ِضلَّ لَهِدِه اُهللا فَال مهي نا ، ماِلنمئَاِت أَعيسا وفُِسنأَن

 لَه.  
 اُهللا وحده ال شِريك لَه ، وأَشهد أَنَّ محمداً عبـده            نْ ال ِإلَه ِإلَّا   وأَشهد أَ 
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  ] .األحزاب[

 دعا بأَم:   
ـ   ـفَِإنَّ أَصدق الـحِديِث ِكتاب اِهللا ، وخير ال        م يـدِي هدٍد ـهمح

) (   ِر مواُألم رشكُلَّ  ـ، وا ، وهثَاتدح ـٍة       ـ معكُـلَّ ِبدةٌ ، وعثٍَة ِبددح
  .ضاللَةٌ ، وكُلَّ ضاللٍَة ِفي الناِر 
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)ــ د ـممح(






 ..............................................................

 

٦ 







)ــد محم() (
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ةــد ِقيع
القأَخ
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 نةَ عاِويعم )( َولُ قَالَ  :قَالساللَِّه ر )( : ))نِرِد مي ِبـهِ  اللَّه 
رياًخ هفَقِّهيِن يِف ي٢())الد(.  





ونِن عاٍس اببع )ـما( َقَال : عضولُ وساللَِّه ر )( هدي نيكَِتفَ بي 

لَى قَالَ أَوع ِكبنمفَقَالَ ي  :))ماللَّه هيِن يِف فَقِّهلِّ،  الدعوهأِْويلَ م٣())الت(.  
ناس اببع ـما()(




ونع كَةَ يـأَِب ِنــابلَيِال ِقيلَ(( : قَالَ   ماٍس ِنــببلْ:  عه لَك 
  .)٤())فَِقيه ِإنه:  قَالَ ؟ ِبواِحدٍة اِإلَّ أَوتر ما فَِإنه معاِويةَ الْمؤِمِنني أَِمِري يِف

ناس اببع(
ةاِويعم  


نـاس  اببع(  ـةاِويعم 


                                                        

 ) .٣١١٦: (صحيح البخاري رقم  )٢(
 ) .١٤٣: (حيح البخاري رقم وص، ) ٢٤٣٩: (مسند اإلمام أمحد رقم  )٣(
  ) .٣٧٦٥: (صحيح البخاري رقم  )٤(
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أصحاب الـحديث ِفقْه













 صحيح البخاري صحيح مسلم سنن

سنن ابن ماجه  سنن النسائي سنن الترمذي  داود أبـي
سنن الدارميسنن البيهقي

  ُةدمكَاِمعاَلْأَح اِملَكَ ِمن خالْ ِرياِمأَن لَعِهي الةُالص 
والسالمُلُوغاِم براَلْم كَاِم أَِدلَِّة ِمناَلْأَح



 ..............................................................

 

١٠ 

فقه السنة  يف الوجيز 
ــاب ــز والكت العزي


الـمذاهب ِفقْه











   ةايب الــحنفي هذيف الــم الْــِهد

رصتخِليل مـ  الــمذهب  يف   خ ـمالكي ال زـ الْ اد مسيف  عِنقْت 
 الشافعيالـمذهبالْـِمنهاج يف  الـحنبليالـمذهب







)(
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١١ 


)(

  ?     <  ;  :  9  8  7     6   5
]النحل[
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) (



  وابِحص هاسفَنأَ هسفْن وابحصي مـلَ        نِْإو يِبالن لُهأَ مه ِثيِدحالْ لُهأَ

)(






 ..............................................................

 

١٢ 


)()(


)(


)(
): (  

خان حسن صديق


)أكثـر  أن يف شك ال 
 فـإن ،   املطهرة السنة ورواة احلديث أهل هم )( عليه صالةً املسلمني

 وال،   حديث كل أمام عليه الصالة الشريف العلم هذا يف وظائفهم من
 واجلماعـة  الناجية العصابة فهذه ... )( بذكره رطبا همـلسان يزال

 القيامـة  يوم وسلم وآله عليه اهللا صلى اهللا برسول الناس أوىل ةاحلديثي
 هـذه  يف يساويهم وال ـ وأمي هو بأيب ـ )( بشفاعته وأسعدهم

 خـرط  ودونه به جاؤوا امِم بأفضل جاء من إال الناس من أحد الفضيلة
  .)٥() ...القتاد

                                                        
ي مام األلبـانِ  لإل) (، نقالً عن صفة صالة النيب       ) ١٦١( :  ص واألذكار األدعية من مأثورـال بالعلم األبرار نزل )٥(

  . )١٥٣: (ص 
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١٣ 





























 ..............................................................

 

١٤ 


 لِْخيصت

صالِة النِبـي    ِصفَِة  











 أبواحلــسنات اللكنــوي
،  حقاً  يبـ وهم ورثَةُ الن    ؟ وكَيف ال ياحلنف

، وأَماتنا على حـبِهم      ِهمـ، حشرنا اُهللا يف زمرتِ     ونواب شرِعِه ِصدقاً  
ِهمـوِسريِت











    .....................................................................  

 

١٥ 




  ارـــى آثَتفَلْ ِليةُـِطمالْ مـعِنارـبـخ أَـِدمحـ ميِب الننيِد
ارهـيثُ نِدحـالْلٌ وـيلَ يأْالرفَـِهِلهأَ ويِثِدحـالْ ِن عنغَبرتا لَ 
ماوبلَرلَِه ج الـالفَت ـى أثردىهوالشـمسغةٌ لَاِز با أَـهنو٦()ار(.  










 علــم الفقــه

  







                                                        
)٦( 

 



 ..............................................................

 

١٦ 







)  ابن العثيمني ( :
)  :ِمِه من يلزم مادع الو وجـوده  من يلزم وال ، العدم جـود ،  

 شـرطٌ  ألنه  ، الةالص ةـصح عدم عدمه من يلزم  ، للصالة الوضوء: مثل
 إنـسان  أـتوض فلو ، الصالة وجود وجوده من يلزم وال ، الصالة لصحة

  .)٧()تصح مـل وصلَّى يتوضأ مـل لو لكن ، يصلِّي أن يلزمه فال














                                                        
  ) .٩٣ / ١) : (باب شروط الصالة : (مستقنعـال زاد على ممتعـال الشرح )٧(



    .....................................................................  

 

١٧ 















)  ابن العثيمني ( :)كناللُّغة يف الر  :الـشيء  جانب 

ـ  يف جانـب  أقوى ألنها ركناً الزاوية نسمي وهلذا ، األقوى  ، جدارـال
  . جانبها إىل الذي جدارـبال معضودة هاـلكون

:  أي ، العبـادة  منـه  تتركب ما:  العبادة فأركان االصطالح يف وأما
وال ، منها تتركَّب يـالت العبادة ةـماهي ٨()هاـبدون تصح(.  

) 




                                                        
  ) .٢٩٢ ـ ٢٩١ / ٣) : ( الصالةفصل يف أركان : (مستقنعـال زاد على ممتعـال الشرح )٨(



 ..............................................................

 

١٨ 







   :)روط توافق واألركانالة  أنَّ يف الشالـص 
  : يلي فيما تخالفها لكن ، هاـب إال تصح ال

  . فيها واألركانَ ، قبلها الشروط أنَّ:  أوالً
 آخـر  إىل الـصالة  يف الدخول قبل من مستمرة الشروطَ أنَّ:  وثانياً

 فـالرفع  ، فالركوع ، القيام:  ركن إىل ركن من ينتقل واألركان ، الصالة
  . ذلك وحنو ، السجود من فالقيام ، فالسجود ، الركوع من

 ترفَـس  ، الشروط خبالف الصالة ماهيةُ منها تتركَّب األركان:  ثالثاً
  .)٩()الصالة يف منه بد ال لكنه  ،الصالة ماهية منه تتركَّب ال العورة










                                                        
 ) .٩٥ / ١) : (باب شروط الصالة : (ستقنعمـال زاد على ممتعـال الشرح )٩(



    .....................................................................  

 

١٩ 










 
 الـشيء  بـه  يتم ما هو : الركن( )رطـالركن والش (

 كالركوع،   فيه ركن هو ما بطالن وجوده عدم من ويلزم،   فيه هو الذي
    .هاـبطالن عدمه من يلزم فيها ركن فهو الصالة يف مثال

 ، فيـه  شـرط  هـو  عمـا  خارجا يكون أنه إال كالركن : والشرط 
  .)١٠()بدونه تصح فال ، الصالة يف مثال كالوضوء
  / 


ركوع




                                                        
 ) .٣: ( ص تلخيص صفة صالة النبـي  )١٠(



 ..............................................................

 

٢٠ 

 /  / 





 /



)  ابن العثيمني ( :

)  :دِ ك[  ، اإللـزام  وجه على الشارع به أمر مايف  األول التـشه 
  .)١١()تاركُه العقاب ويستحق ، امتثاالً فاعله ثابي الواجب، و] الصالة

 / 
]

[



)  ابن العثيمني () :واجبـة  األركان 

 تـسقط  ال األركـان  أن يف عنـها  ختتلف لكن ، الواجبات من وأوكد
                                                        

  ) .١١: (األصول من علم األصول للشيخ ابن العثيمني ص  )١١(


  



    .....................................................................  

 

٢١ 

 خبالف ، السهِو سجود وجيربها ، بالسهِو طتسق والواجبات ، بالسهِو
 نـسي  ومـن  ، به إال صالته تصح ملَ ركناً نسي من وهلذا  ، األركان

 فلـو  ، عليه شيء فال جهالً تركَه فإنْ ، السهِو سجود عنه أجزأَ واجباً
  .)١٢()صحيحة فصالته واجب أنه يدري ال األول التشهِد عن قام
















) الواجب(  

 على دليل وال السنة أو الكتاب يف به األمر ثبت ما هو : الواجب(
    .لعذر إال تاركه عاقبوي فاعله بثاوي  ،شرطيته أو ركنيته

                                                        
  ) .٣١٦ ـ ٣١٥ / ٣) : (فصل يف أركان الصالة : (مستقنعـال زاد على ممتعـال الشرح )١٢(



 ..............................................................

 

٢٢ 

 ال حـادث  اصطالح الواجب وبني بينه والتفريق  ، )الفرض (ومثله 
   .)١٣()عليه دليل

 / 





ذرع








وبجـات  ،   واِجبـات  ،   ووِجبم  ، 
يوِجب ،   ِجبـت ،   ِجبـي ، وجب ،     واِجبةٌ


)فُـِرض  ،   مفْروضات ،   فَراِئض(
ةوبكْتم  كُِتب ، 

                                                        
  ) .٣: ( ص تلخيص صفة صالة النبـي  )١٣(



    .....................................................................  

 

٢٣ 










ر اللَّهأَكْب

)  ابن العثيمني ( :
ِمأُ ما وهو:  املسنون هو مستحبـالبالفعل اإللزام وجه على ال به ر 
 يثـاب  أن مـستحب ـال وحكم .] .الفاحتة قراءة على الزيادة: مثل  [

 املسنون أو مستحبـال ثواب ولكن ، تاركه يعاقب وال امتثاالً فاعله
  .)١٤()الواجب ثواب من أقل


]

[





                                                        
 ) .٤٢١ / ٦) : (] ..يف الصيام[ما يكره ويستحب باب  : (مستقنعـال زاد على ممتعـال الشرح )١٤(



 ..............................................................

 

٢٤ 

)  / (
   

 ، غالبـا  أو دائما العبادات من عليه  النيب واظب ما : السنة(
 وال تاركهـا  يعاقـب  وال فاعلـها  ويثاب،   إجياب أمر به يأمر مـول

  . )١٥()يعاتب



واجــب




) ابن العثيمني ( :  
  ؟ واملسنون مستحبـال بني يفرق وهل(
 بقياس ثبت ما املستحب بأن بينهما العلماء بعض فرق: جوابـال

  . بدليل أي ، بسنة ثبت ما واملسنون ،
 أن بني فرق فال  ...اصطالحية واملسألة فرق ال أنه الصحيح ولكن

 ، ثالثـاً  يتوضأ أن يسن: نقول وأن ، ثالثاً يتوضأ أن يستحب:  نقول
  .)١٦()اصطالح جمرد وهذا

                                                        
 ) .٣: ( ص لخيص صفة صالة النبـي ت )١٥(
  ) .٤٢١ / ٦) : (..ما يستحب يف الصيام باب  : (مستقنعـال زاد على ممتعـال الشرح )١٦(



    .....................................................................  

 

٢٥ 







][











     ، ٌةنن ، سنسنسي   ،  نـست (

                                                                                                                                            
 :  املـستحب  هـل  ـ اهللا رمحهم ـ العلماء اختلف: (وقال الشيخ ابن العثيمني 

  بدليل؟ ثبت ما ونواملسن ، بتعليل ثبت ما املستحب أو للمسنون، مرادف
 أثبـت  فقد" يسن: " قَلت إذا ألنك ، يسن:  فيه يقال ال بدليل يثبت مـل الذي الشيء:  بعضهم فقال

 نةـكالـس  ليس االستحباب ألن ،"يستحب: "فيه فيقال واجتهاد ونظر بتعليل ثبت إذا أما ، دليل بدون سنة
  .  اهللا رسول إىل إلضافته بالنسبة

  . "يستحب "بـ وبعضهم" يسن "بـ بعضهم يعبر وهلذا ؛"يسن"و" يستحب "بني فرق ال:  أكثرهم وقال
.) ١٠٤ ـ ١٠٣ / ١ : (مستقنعـال زاد على ممتعـال الشرح ) .الصحة إىل أقرب األول القول أن شك وال



 ..............................................................

 

٢٦ 


بحتسي   ، ِحبتاس     ، ٌةبحتـساب  ، مبـِتحاس


ُةوِعيرشـ   م ي ،عرش ،  عرـشت ، 

عطَوالت
ِدبن

،



  :وا هِذنَأَ م اِرعِلِه ِفي  الشِفع رتـل     [)١٧(ِكِهوممثـل ح

تاركه بعاقَي وال فاعله ثابيال و،  ]الصيب يف الصالة


]
[






                                                        
 للشيخ ابن   األصول من علم األصول    :وانظر  ،  ) الْمباِح ِفي فَصلٌ : (ِعيالشاِف لزركَِشيل" البحر الـمحيط : "انظر   )١٧(

  ) .١٢: (العثيمني ص 



    .....................................................................  

 

٢٧ 


 ، ُِّحلُِّحليَّلِحلُّ ، أَحت


ازوج  ،اِئزج ، وزجي ، وزجت





)  نـيـابن العثيم ( :

مثل  [بالترك اإللزام سبيل على ال عنه يِهـن ما : الفقهاء عند مكروهـال(
 وال ، امتثاالً تاركُه يثاب أنه : وحكمه ، ]الصالة يف حاجة الـحركة لغري 

عاقبفاعله فإن ، احلرام خبالف ، فاعلُه ي  يف وهـذا  ، العقوبـة  يـستحق 
  . اءالفقه اصطالح
ـ  هذاـول ، للمحرم يأيت مكروهـال فإنَّ والسنة القرآن يف أما  امـل

  å   ä  ã  â : قال اإلسراء سورة يف حمرمة أشياء تعاىل اهللا عدد

é  è  ç  æ ...()١٨(.  


]

                                                        
مـا يكـره يف     بـاب   : (، وانظر   ) ١٩٠ / ١) : (باب شروط الصالة   : (مستقنعـال زاد على ممتعـال الشرح )١٨(

  ) .٤٢٠ / ٦) : (الصيام



 ..............................................................

 

٢٨ 

[









اإلسراء



ُةاهه ، كَركْري




) ابن العثيمني ( :  

مثل رفـع البـصر إىل       [بالترك اإللزام وجه على الشارع عنه هىن ما(
  .)١٩() فاعلهالعقاب ويستحق ، امتثاالً تاركه ثابوي ] ...السماء يف الصالة

                                                        
  ) .١٢ ـ ١١: (ني ص األصول من علم األصول للشيخ ابن العثيم )١٩(


.  



    .....................................................................  

 

٢٩ 


]

[






مرحي مـرةُ ، حمرح ،  (

ِحلُّ لَاِحلُّ لَا ،   يتلَا وزجي    ، ِإثْم ، يهالن نع ، 
هكْري



 



 

/ 







 ..............................................................

 

٣٠ 















 / 









ر اللَّهأَكْب



    .....................................................................  

 

٣١ 

،


 


























 ..............................................................

 

٣٢ 










طالب علم
وامع











]
[






    .....................................................................  

 

٣٣ 
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٣٤ 
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٣٦ 

  



 










 

 

 


 
 

  
  
  
  
  
  



 

  



    .......................................  

 

٣٩  
 




ـ ر ع الــحدثِ  فْ
ِإةُالَزالن ِسج)١(.  

                                                        


ثدحث األكرب واألصغردالـح
 ث األكربدالـح







ث األصغردالـح





طهارةمعنوية وطهارة حسية   طهارة 


طهارة
غرىالطهارة الكُربى والص

 الطهارة الكُربى

غرىالطهارة الص


طهارة  الطهارة الـحـسية


 

  ) .٧٩ / ١: (الـمجموع شرح الـمهذب  )١(



 ..........................................

 

٤٠ 





  c  b  a  `    _

  d]الفرقان[



)) ورالطَّه وهـهـتتيالـِحلُّ م ، هاؤ٢())م(





)٣())ا ينجسه شيٌءإنَّ الـماَء طَهور لَ((






                                                        
 / ٣٨٦ / ١( ، جـه    ) ٦٩ / ٤٧ / ١(، ت   ) ٨٣ / ١٥٢ / ١(، د   ) ٢٦ / ٤٠(ما  ] ٣٠٩جه  .ص  : [صحيح   )٢(

 ) . ١٧٦ / ١(، ن ) ١٣٦
 ) .١٧٤ / ١(، ن ) ٦٦ / ٤٥ / ١(، ت ) ٦٧ ، ٦٦ / ١٢٧، ١٢٦ / ١(، د ] ١٤اإلرواء : [صحيح  )٣(



    .......................................  

 

٤١  




))لِْسغْاها ن
ـ ِب،    ذلـك  نتيأَ ر  إنْ  ذلك ن مِ  أو أكثر  اًسم أو خ  ثالثاً ـ  اٍءم   ، ٍرد وِس
واجلْعيف اآلِخن وراً كافُِةرِميئاً أو ش ٤())وٍر كافُن(





                                                        








 
 ) .٩٣٩ / ٦٤٦ / ٢(، م ) ١٢٥٣/ ١٢٥ / ٣(خ : متفق عليه  )٤(






 






)بل السالم شرح بلوغ الـمرام٢٦٣ / ٣: (بتحقيق الـحالق ) س( 



 ..........................................

 

٤٢ 




)الـخدري سعيد أبو (
 الِْحيض ِفيها يلْقَى رئْ بِ يوِه،   ةَضاع ب ِرئِْب ن مِ أُضوتنأَيا رسولَ اهللا    : ِقيلَ  

وملُحالِب الكِ و والن تفقال    ن ،  : ))    ـ ا ينجـسه   الـماُء طَهـور لَ
  .)٥())شيٌء







                                                        
  ) .١٧٤ / ١ (، ن) ٦٦  /٤٥/  ١(، ت ) ٦٧،  ٦٦  /١٢٧، ١٢٦/  ١( د ،] ١٤ء اإلروا: [صحيح  )٥(

أنَّ البئر كانـت  " يلقى فيها: "معنى قوله : قال الطييب ) : (١ / ٢٠٤" : (تحفة األحوذي"قال الـمباركفوري يف    
لك القاذورات بأفنيِة منازِلهم ، فيكـسحها       مسيٍل من بعض األودية اليت يحتِملُ أنْ ينِزلَ فيها أهل البادية ، فتلقي ت             ـِب

              ، مـسلم هزـوجا ال ياِس ِلِقلَِّة تدينهم ، وهذا ِممأنَّ اإللقاَء من الن وِهمجٍه يعنه القائلُ بو رلقيها يف البئِر ، فعبيلُ فيالس
كذلك قال غري واحٍد من أهـل        : )اركفوريالـمب( قلت . هـ أ.  وأزكاهم القرون أفضلُ فأنى يظَن ذلك بالذين هم    

  . أ هـ.  الظاهر الـمتعني وهو ، العلم
الطييب










 



    .......................................  

 

٤٣  

جاساتالن
جاساتالنجاسةالن





أصل




                                                        
 ) .١٢ / ١: ( الندية الروضة )٦(
جاسةالن







   شيخ اإلسالم ابن تيمية) :َِّإن بالثَّو لُ قَدسغي اِط ِمنخاِق الْمصالْبِة وامخالنا وِتقْذَارلَا اس 
ِجيسن٤٤ / ٥: (جمموع الفتاوى [) اًت [(




جاسةالن جاسةالن :   هي مـا حكـم
الشارع بنجاستِه




حكم ِبنجاسة شيٍء إالَّ بدليل شرعيال ي] ٤: (جمموع الفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية : انظر / 
)] ٣٩٠ / ٤(و ) ٣٧٣

 



 ..........................................

 

٤٤ 




األصل الـرباءة)٧(


 حكم تكليفي
)٨(




  ـ رةأبو هري
))ِطئَ ذاِإكُ وأحدِب مىذَاَأل عِلِهن 

)٩())طَهور له رابالت نَّفِإ



ىذَاَأل


)١٠(.

                                                        
الرباءة


 

 ) . ١٥/ ١: (الروضة الندية ) ٨          (                         ) .  ٣١/ ١: (السيل الـجرار ) ٧(

 ) .٤٤ / ٢: (عون الـمعبود  )١٠                 () .٣٨١ / ٤٧ / ٢(د ] ٨٣٤د .ص[صحيح  )٩(



    .......................................  

 

٤٥  



أنس))َّأَن اِبيراًأَع 

 الَو دعوه : "اللَِّه رسولُ فَقَالَ بعض الْقَوِم ،     ِإلَيِه ، فَقَام    الْمسِجِد يِف بالَ
وهِرمزا: ، قال "  )١١(تلٍْو فَلَما ِبدعغَ دفَر اٍء ِمنفَم بِهصلَيع ١٢())ه(




أنس(








)١٣(.



                                                        

)١١( الو وهِرمزال تقطعوا بوله  : ت . 
 ) .٦٠٢٥ / ٤٤٩ / ١٠(واللفظ له ، خ )] ٢٨٤ / ٢٣٦ / ١(م : [متفق عليه  )١٢(
 
 ) . ٢١٣ / ٣: (شرح مسلم للنووي  )١٣(



 ..........................................

 

٤٦ 

عن ِليِن عطَاِلٍب أَِبي ب ) َقَال : ))تالً كُنجذَّاًء رم ، و ـتكُن 
 اَألسوِد بن الِْمقْداد فَأَمرت،   ابنِتِه ِلمكَاِن)  (النِبي أَسأَلَ أَنْ يأَستحِي
  .)١٤())ويتوضأُ ذَكَره يغِسلُ : فَقَالَ  ،هـفَسأَلَ

علي 


ادـالِمقْد ند بواَألس






 عن ِناب عاٍسب)  َـلا(( : الَقِنموالْ يِدووالْ يِذمأَ :  يلْا امِنمي 

ـ فَ ،   يِذمـوال يِدوـالْ اموأَ  ، لُسغالْ هنِم الذي وهفَ ـ أَ  :الَقَ  لِْسغْ
  .)١٦())الِةلصِل كوَءض ووتوضأْ  ،كرياِكذَم وأَ كركَذَ







                                                        
 .مختصراً ) ١٣٢ / ١/٢٣٠(واللفظ له ، خ ) ٣٠٣ / ١/٢٤٧(م : [متفق عليه  )١٤(
  ) .٢٤ / ١: (فقه السنة  )١٥(
 ) ] .١١٥ / ١(، هق ) ١٩٠(د . ص : [ح صحي )١٦(



    .......................................  

 

٤٧  




نِد عبِن اللَِّه عوٍد بعسم)   َقَال :))  ادأَرِبيالن)  ( زربتفَقَالَ ، أَنْ ي  :
 ، فَاَمـسك    ِحمـارٍ  روثَـةَ  و ِنحجري  لَه فَوجدت ، أَحجاٍر ِبثَلَاثَِة يـائِْتِن

  .)١٧())ِرجس ِهي:  وقَالَ،  الروثَةَ طَرحو الْحجريِن







ناَء عمِت أَسكٍْر يأَِب ِبنب اَء((:  قَالَتأَةٌ ِتجرِإلَى ام ِبيالن)  (فَقَالَت  :
 ثُـم  تحته"  : قَالَ؟ فَ  تصنع فـكَي الْحيِض دِمِمن   ثَوبهايِصيب   ِإحدانا
هصقْراِء )١٨(تِبالْم هحضنتو لي ثُمص١٩())ِفيِه ت(.  






                                                        

 / ٢٥٦ / ١(، رواه خ    ) رمحـا (، وهو عند غريه بدون لفظ       ) ٧٠ / ٣٩ / ١(خز  ] ٢٥٣جه  . ص  : [صحيح   )١٧(
 ) . ٣١٤ / ١١٤ / ١( ، جه ) ١٧ / ١٣ / ١(، ت ) ٣٩ / ١ (، ن) ١٥٦

)١٨( هصقْرت:  األخذُ بأطراف األصابع :  القرص . 
 ) .٣٠٧ / ٤١٠ / ١(واللفظ له ، خ )] ٢٩١ / ٢٤٠ / ١(م : [متفق عليه  )١٩(



 ..........................................

 

٤٨ 


نةَ أَِبي عريره ) َولُ قَالَ : قَالساللَّـهِ  ر ) : ()) ـورـاءِ  طُهإن 
ِدكُملَغَ إذَا أَحِفيِه و أَنْ الْكَلْب ِسلَهغي عباٍت سرم ناِب أُولَاهر٢٠())ِبالت(.  










))ِبغَ ِإذَاد اباِإله فَقَد ر٢١())طَه(.  



  ابـن

مارعم
))ا أُِحلَّتاِن لَنتتياِن ممدا  :واِن  أَمتتيفَ : الْموتالْح  ادـرالْجـا   ، وأَمو

  . )٢٢())حالُوالطِّ الْكَِبدفَ : الدماِن


                                                        
           ) .٩١ـ١/٢٣٤/٢٧٩(، م ] ٣٩٣٣ج . ص : [ صحيح   )٢٠(

)٢١( م ] ٥١١ ج .ص : [صحيح ،)١١/١٨١/٤١٠٥(، د ) ١/٢٧٧/٣٦٦. ( 
 ) .٢٥٤ / ١(، هق ) ٩٦ / ٢٥٥ / ١( أ ،] ٢١٠ج . ص : [صحيح  )٢٢(



    .......................................  

 

٤٩  









نةَ أَِبي عريره ) َّولُ  أَنساللَِّه ر َذَاِإ(( : قَال قَعالذُّ وابب 
 داًء جناحيـهِ  ِإحدى ِفي فَِإنَّ ، ِليطْرحه ثُم كُلَّه فَلْيغِمسه أَحِدكُم ِإناِء ِفي

  .)٢٣())ِشفَاًء الْآخِر وِفي









  األصل هو الطهارة البخـاري
َّعلقم

 أَدركْت: " ـ وغَيِرِه الِْفيِل نحوـ   الْموتى ِعظَاِم يِف يالزهِر وقَالَ(
 ِبـهِ  يرونَ الَ ، ِفيها ويدِهنونَ ، ِبها متِشطُونَـي الْعلَماِء سلَِف ِمن ناسا
  .)٢٤(")الْميتِة ِبِريِش بأْس الَ: " حماد وقَالَ، " بأْسا

                                                        
 ) .٣٥٠٥ / ١١٥٩ / ٢(، جه ) ٨٢ / ٥٧ / ٢٥٠ / ١٠( خ ،] ٨٣٧  ج. ص : [صحيح  )٢٣(



 ..........................................

 

٥٠ 

) هيِرــالز ( 





امدح




 :  
















                                                                                                                                            
 ) .٣٤٢ / ١: (صحيح البخاري مع فتح الباري  )٢٤(



    .......................................  

 

٥١  

)٢٥(








)٢٦(






نِن عاٍس اببع) ماـ (َقَال : تِمعولَ سسقُولُ   اللَِّه ري :)) ـامأَي 

  .)٢٧())طَهر فَقَد دِبغَ إهاٍب


                                                        
)٢٥( "   اُهللا الـماَء طَهور اًخلق"

)  الـحافظ ابن حجر () ١/١٤: (دا )التلخيص الـحبري( ) ، هكذا أجده لَم
 ")إنَّ الـماَء طَهور ال ينجسه شـيٌء     : "وقد تقدم يف حديث أيب سعيد بلفظ        

 أيب سعيد
 

، ) ٤٩ / ٢٣٠ / ١ (أ] ٢٩٠٧جه  . ص  : [صحيح   )٢٧(     .بتصرف  ) ٤٨ ،   ٤٢ / ١: (السيل الـجرار    )٢٦(
     .)١٧٣/ ٧ ( ، ن)٣٦٠٩ / ١١٩٣/ ٢( جه ،) ٣/١٣٥/١٧٨٢(ت 



 ..........................................

 

٥٢ 


نةَ أَِبي عريره ) َولُ قَالَ : قَالساللَِّه ر ) : ())ورـاءِ  طُهإن 

ِدكُملَغَ إذَا أَحِفيِه و أَنْ الْكَلْب ِسلَهغي عباٍت سرأُ مناِب ولَاهر٢٨())ِبالت(.  





 
ناَء عمأَس كٍْر يأَِب ِتِبنب اَء((:  قَالَتأَةٌ ِتجرـ  ِإلَـى  ام ـالنِبي)  (
ا:  فَقَالَتاندِإح   بِصيايهبثَو   ِمِمنِة دضيالْح  ـفكَي  عنـصقَـالَ ؟ فَ  ت:  

"ـتهتح ثُم هصقْراِء تِبالْم ثُم هحضنت لي ثُمص٢٩())"ِفيِه ت(.  









عةَ يأَِب نريره )))َّلَةَ أَنوخ تاٍر ِبنسي ا:  قَالَتولَ يساللَِّه ر 
ساِإلَّ يِل لَي بثَو اِحدا وأَنو ِفيِه أَِحيض   ، ففَكَي عنفَـِإذَا " : قَالَ  ؟ أَص 

                                                        
)٢٨( ) ٢٩() .                    ٢٠( ) ١٩. ( 



    .......................................  

 

٥٣  

 ِإنْ اللَّـهِ  رسولَ يا:  قَالَت ،" ِفيِه يصلِّ ثُم لدِما موِضع يفَاغِْسِل طَهرِت
لَم جرخي هكِْفيِك" : قَالَ؟  أَثَراُء يالَ الْمِك ورضي ه٣٠())"أَثَر(.  

) لَةوخ() ارسي (









 
نع لٍَد أُمو اِهيمرِن ِإلبِد ببِن عمحِن الرٍف بوا عهأَن أَلَتس ةَ  أُمـلَمس 

جوِب زالني  فَقَالَت  :أَةٌ يِإنرِل أُِطيلُ امِش يذَيأَمكَاِن يِف يو؟  الْقَِذِر الْم
  .)٣١())بعده ما يطَهره:  )) اللَِّه رسولُ قَالَ:  سلَمةَ أُم قَالَتفَ

                                                        
 ) .٤٠٨ / ٢: (، هق ) ٣٦١ / ٢٦ / ٢(د )] ٣٥١(د . ص : [صحيح  )٣٠(









 
 . )٥٣١/ ١/١٧٧( جه ،) ١/٩٥/١٤٣( ت ،) ٢/٤٤/٣٧٩( د ،) ٤٤/ ٢٧ (ما] ٤٣٠جه . ص : [صحيح  )٣١(



 ..........................................

 

٥٤ 

اِهيمرِإبدبن عمحالر
فوع ة أُملَمس


ة  أُمـلَمس




                                                        
١ 








  ، ))ِإلَيِه اللَّه ينظُِر لَم الْخيالَِء ِمن ثَوبه جر من((:  اللَِّه رسولُ قَالَ  :قَالَ )ما (عمر ابِن عِن
قَالَت ةَ أُملَما  :سولَ يساللَِّه ر ففَكَي عنصاُء تسالن وِلِهنقَالَ  ؟ ِبذُي : ))هِخينرت راًِشب(( ،   ِإذًا:  قَالَـت 

كَِشفنت نهامقَالَ ،   أَقْد : ))هِخينرا تاعنَ الَ ِذرِزدِه تلَي٥٣٣٦: (صحيح سنن النـسائي رقـم       [ ))ع[(   ، 

ة  أُمـلَمس













    .......................................  

 

٥٥  


نأَِبي ع مِحالس ) اِدِمِب خالني  َقَالَ : قَال  ِبـيالن : 

))سغلُـي ِل ِمنوِةـالْ باِريج ، شريو ِل ِمنولَاِم ب٣٢())الْغ(.  
ح  وأَبــمالـس




  

                                                                                                                                            

















)قَحديث دليل على أنَّـويف ال دي م
)]٨٢٧ / ١: (سلسلة األحاديث الصحيحة [ )وأن ذلك كان معروفا عند النساء يف عهد النبوة، مرأة عورة ـال


 

 ) .١٥٨ / ١(، ن ) ٣٧٢ / ٣٦ /٢( د ،] ٢٩٣ ن. ص : [صحيح  )٣٢(



 ..........................................

 

٥٦ 


نِل عهِن سٍف بينح )َقَال  :))تأَلْقَى كُن ذْ ِمنةً ِيالْماًء ِشدنعو  ،
تفَكُن أُكِْثر هالَ ِمناِلاغِْتس   ، تفَذَكَر وِل ذَِلكسِهاللَّ ِلر    ، َا"  :فَقَالمِإن 

ِزـييجك ِمن وُء ذَِلكضالْو "، ا  :فَقُلْتولَ يساللَِّه ر فا كَيِبم  ـِصيبي 
 حيثُ ثَوبك ِبِه فَتنضح ماٍء ِمن كَفا تأْخذَ أَنْ يكِْفيك" : قَالَ؟   ِمنه يـثَوِب

  .)٣٣())"ِمنه أَصاب أَنه ترى











 
نِعيٍد يأَِب عِر سدالْخي )َِّب أَنالني  َاَء ِإذَا((  :قَالج كُمدأَح 

 ولْيـصلِّ  فَلْيمسحه أَذًى أَو قَذَرا نعلَيِه يِف رأَى فَِإنْ ، فَلْينظُر مسِجِدالْ ِإلَى
  .)٣٤())ِفيِهما

                                                        
 . )٥٠٦/  ١٦٩ / ١( جه ،) ١١٥ / ٧٦ / ١( ت ،) ٢٠٧ / ٣٥٨/ ١( د ،] ٤٠٩جه . ص : [صحيح  )٣٣(
) . ٢/٣٥٣/٦٣٦(، د ] ٦٠٥د . ص : [صحيح  )٣٤(

))اَء ِإذَاج كُمدأَح ِجدسالْم قِْلبِه فَلْيلَيعن ظُرنا فَلْيأَى فَِإنْ،   ِفيِهمر 
)]١١٤٥٢: (مسند اإلمام أمحد  [)) ِفيِهما ِليصلِّ ثُم ِباَألرِض فَلْيمسحه خبثاً



    .......................................  

 

٥٧  





 
عةَ يأَِب نريره )َقَال : ))اِب قَامرأَعالَ يِجِد يِف فَبسالْم   ، لَـهاونفَت 
اسفَقَالَ ، الن مِب لَهالني :  "وهعِريقُوا دهلَى وِلِه عولً بج٣٥(اس( اٍء ِمنم 

- اذَ أَووبن اٍء ِمنم - ، اـفَِإنم مِعثْتب ِرينسيم لَمثُوا وعبت ِرينسع٣٦())"م(.  












 ابن عمر مـا
))ِتكَان ولُ الِْكالَببقِْبلُ تتو ِبردتِجِد يِف وسيِف الْم  

                                                                                                                                            


          

 / ١(، خ  ] ١٧١اإلرواء  : [يـه   متفق عل . الدلو العظيمة    : ذَنوبا أَو سجالً) ٣٥(
 ) .١٤٧ / ٩٩ /١ (، ت ) ٣٧٦ / ٣٩ / ٢(د : ، ورواه مطوال ) ٤٩ ـ ٤٨ / ١ (، ن) ٢٢٠ / ٣٢٣



 ..........................................

 

٥٨ 

  .)٣٧())ذَِلك ِمن اًشيئَ يرشونَ يكُونوا فَلَم  اللَِّه رسوِل زماِن




















   شيخ اإلسالم ابن تيمية



)٣٩(

                                                        
 ) .٣٧٨ / ٤٢ / ٢(، د ) ١٧٤ / ٢٧٨ / ١(، خ تعليقاً ] ٣٦٨د . ص [: صحيح  )٣٧(
 ) .٤٨٢ ـ ٤٧٨ و ٧٠ / ٢١: (جمموع الفتاوى )٣٩() .١٢٨ / ١: (الـمحلَّـى  )٣٨(



    .......................................  

 

٥٩  

 )(:   
                                                        

ةالِْفطْر
ةالِْفطْر ُةالِْفطْـر ُالِْخلْقَـة

ةُالِْفطْر لُ ِهيالِْخلْقَِة أَص
ُةالَِّتي الِْجِبلَّةُ : الِْفطْر لَقخ اللَّه اسا النهلَيع ، ملَهبجلَـى  وـا  عِلهِفع


ةالِْفطْرُةالِْفطْر ِةنيِن سالد ِريـدي  ينالـد 

علَيِه وخِلقُوا علَيِه وِلدوا الَِّذي
ُةالِْفطْر ين ِهيالدُةالِْفطْر ةنالس 

عليها وارِطفُ جبلي أمر هافكأن،   الشرائع عليها واتفقت نبياءاأل اختارها اليت مةـالقدي


ُةالِْفطْرةنة":  بدليل الرواية األخرى     السرشع ة ِمننالس"اهنعما وهأَن  :ن ِمننس 
ِبِهم نقْتِدي أَنْ ناأُِمر الَِّذينالْأَنِبياء


 ِمن سمِةالْخِفطْر ادرا الْما ِبهنِذِه أَنَّ هاء هيِإذَا الْأَش  فُِعلَـت 

فصا ِاتِة فَاِعلُهالَِّتي ِبالِْفطْر اد اللَّه فَطَرا الِْعبهلَيع مثَّهحا وهلَيا عهبحتاسو موا لَهكُونلَى ِليل عفَات  أَكْما  الـصفهـرأَشو 
صورة


ةُاا:  لِْفطْرلَ مبج اللَّه لْقِه الْخلَيلَ ، عبجو 

مهاعلَى ِطبِلِه عِفع ، ِهيةُ واها كَرِدِه ِفي مسا جِمم  ـوه  سلَـي  ِتـهِ  ِمـنِزين   





  ٥٠٧: (يف شرح الـحديث رقم ) ٢/٧١" : (الـمنتقى شرح الـوطأ["قال يف [() : الِْفطْركَلَاِم يف ةُو 
 والْمعِرفَـةِ  الِْإمياِن ِمن علَيها خِلقُوا الَِّتي الْحالَةُ : الشرِع ِفي وهو،   خلَقَهم ِبمعنى الْخلْق اللَّه فَطَر يقَالُ الِْخلْقَةُ  :الْعرِب

  ) .ِبالربوِبيِة والِْإقْراِر
 اللَّـه  قَالَ الِْفطْرةُ ِبأَنه يوصف الَِّذي الديِن سنِة ِمن - أَعلَم واَللَّه - يِريد " :الِْفطْرِة ِمن خمس: " قَولُه: (وقال أيضا   

زلَّ عجو:  ¯  ®  ¬   «  ª  ©°´    ³  ²  ±  µ  ¹  ¸  ¶   ِريدي - اَللَّهو لَمأَع - ينالد 
) ينـصراِنهِ  أَو يهوداِنـهِ  فَأَبواه الِْفطْرِة علَى يولَد مولُوٍد كُلُّ  النِبي عن رِوي ما وِمنه،   علَيِه وخِلقُوا علَيِه وِلدوا الَِّذي

) ٦٦٥ / ١: (والك شرح موطأ مالك تنوير احل[ وقال يف .)]١٤٣٦: (ديث رقم  يف شرح احل  ) ٣٢١ / ٤" : (وطأالـمنتقى شرح الـم  ["



 ..........................................

 

٦٠ 

                                                                                                                                            
 نبيـاء األ اختارها يـالت مةـالقدي ةنالس هاأن  :الفطرة تفسري يـف قيل ما وأحسن( : )]١٦٤١: (يف شرح الـحديث رقم     

  ) .٤٥ / ٢٢: (ي ة القاري شرح صحيح البخاري للعينـوانظر عمد، ) عليها وارِطفُ جبلي أمر هافكأن،  الشرائع عليها واتفقت
 مخس" أو "مخس الفطرة: " حديث وأما،   لقةاِخل أصل:  بالفطرة املراد قيل() : ٢٦٢: (لساري ص   وقال احلافظ يف هدي ا    

، وقال أيضاً   ) ٤٦٣/ ٣) (الِْخلْقَِة أَصلُ ِهي:  الِْفطْرةُ: (وقال يف فتح الباري     ) . األكثر عند نةالس هاِب مرادفالْ:  "الفطرة من
 أَبو أَخرجه وقَد) : (١٠/٤١٥: (منه أيضاً ، وقال أيضاً      ) ٣٥٦ / ٢: (، وانظر   ) السنة:  ِبالِْفطْرِة والْمراد) : (١/٤٦٥: (

  )."رعش السنة ِمن: " قَالَ طَلْق عن ِبشر أَِبي طَِريق ِمن أَيضا النساِئي وأَخرجه ، "السنة ِمن عشرة "ِبلَفِْظ مستخرجه ِفي عوانة
 سـلَيمان  أَبو فَقَالَ ؛ هنا ِبها الْمراد ِفي اُختِلف فَقَد ؛ الِْفطْرة وأَما) : (١٢٩ / ٣(وقال النووي يف شرح مسلم      

طَّاِبيالْخ : باء أَكْثَر ذَهلَما ِإلَى الْعهة أَننكَذَا ، السو هة ذَكَراعمر جغَي طَّاِبيواقَالُ الْخ : اهنعما وهأَن ن ِمننـاء  سِبيالْأَن 
  ) . الدين ِهي : وِقيلَ ، علَيِهم وسلَامه اللَّه صلَوات

 أَكْثَـر  فَسر : الْخطَّاِبي سلَيمان أَبو الْحاِفظ قَالَ: "الِْفطْرة ِمن عشر) : ("٥٣ / ١(وقال صاحب عون الـمعبود     
:  تعالَى ِبقَوِلِه ِبِهم نقْتِدي أَنْ أُِمرنا الَِّذين الْأَنِبياء سنن ِمن الِْخصال هِذِه أَنَّ وتأِْويله ِبالسنِة الْحِديث هذَا ِفي الِْفطْرة الْعلَماء

}ماهدِدِه فَِبهاقْت {لأَوو نم ا أُِمراِهيم ِبهرِإب  ، ذَِلكله وقَو الَىتع : }ِْإذلَى وتِاب اِهيمرِإب هباٍت رِبكَِلم نهمقَـالَ } فَأَت 
 ، ِبسنِتك ويستن ِبك ِليقْتدى} ِإماما ِللناِس جاِعلك ِإني{ : قَالَ فَعلَهن فَلَما عددهن ثُم ِخصال ِبعشِر أَمره : عباس ِابن
قَدأُ وتِذِه ِمرة هِتِه الْأُمعابتا ِبموصصان ، خيبو له ِفي ذَِلكالَى قَوعت : }ا ثُمنيحك أَوأَنْ ِإلَي ِبعاِهيم ِملَّة ِاترِنيفًا ِإبح{. (  

 الْفَـاء  ِبكَسِر ِهي : النوِوي قَالَ" الِْفطْرة ِمن خمس) : ("١١ / ١(وقال السيوطي يف حاشيته على سنن النسائي        
 أَبو الشيخ فَقَالَ الْحِديث هذَا ِفي تفِْسريها ِفي واختلَفُوا } علَيها الناس فَطَر الَِّتي اللَّه ِفطْرة { تعالَى قَالَ الِْخلْقَة وأَصلها
 أَكْثَـر  فَسرها الْخطَّاِبي وقَالَ ، الدين ِهي أَصحابنا ِمن غَيرمهَاو الْحاِوي ِفي والْماورِدي الِْخلَاف ِفي الشرياِزي ِإسحاق
 : قَـالَ  اللُّغـة  ِفي الِْفطْرة معنى ِمن السنة معنى ِلبعِد ِإشكَال وِفيِه : الصلَاح ِابن وقَالَ ، ِبالسنِة الْحِديث هذَا ِفي الْعلَماء

 وتفْـِسري  النـوِوي  قَالَ . مقَامه ِإلَيِه الْمضاف وأُِقيم الْمضاف حِذف الِْفطْرة آداب أَو الِْفطْرة سنة أَصله أَنَّ وجهه فَلَعلَّ
 مـا  وأَصح ، الْأَظْفَار وتقِْليم الِْإِبط ونتف الشاِرب قَص السنة ِمن ِرواية ِفي ورد ِلأَنه ؛ الصواب هو ِبالسنِة هاهنا الِْفطْرة

رِديث غَِريب ِبِه فُسفِْسريه الْحا تاَء ِبمة ِفي جايى ِرورى أُخهتقَالَ . ِانو وة أَبامل شة أَصأَة الِْخلْقَة الِْفطْردتباد ، الْمرالْمو 
 ِليكُونوا لَهم واستحبها علَيها وحثَّهم علَيها الِْعباد اللَّه فَطَر الَِّتي ِبالِْفطْرِة فَاِعلُها ِاتصف فُِعلَت ِإذَا الْأَشياء هِذِه أَنَّ هنا ِبها

 الِْفطْـرة  الْبيضاِوي رد وقَد : يالْبخاِر شرح ِفي حجر ابن الْفَضل أَبو الْحاِفظ قَالَ صورة وأَشرفها الصفَات أَكْمل علَى
 الَِّتـي  الْقَِدمية السنة ِهي : فَقَالَ والسنة والسن والِْجِبلَّة اِلاخِتراع وهو معناها ِفي ورد ما مجموع ِإلَى الْحِديث هذَا ِفي

  ) .علَيها فُِطروا ِجِبِلي أَمر فَكَأَنها الشراِئع علَيها واتفَقَت الْأَنِبياء ِاختارها
 بالسنة الفطرة فسرت : وغريه القاضي قال ، اإلسالم فطرة أي : "لفطرة مخس ا(") : ١٣/١٥٨(وقال يف مرقاة املفاتيح     

 يف قيـل  مـا  أحسن وهذا طيالسيو قال عليه فطروا جبلي أمر وكأا الشرائع عليها واتفقت األنبياء اختارها اليت القدمية
  .  )م باالقتداء أمرنا الذين األنبياء سنة يعين السنة أي:  "الفطرة من عشر(":   ، وقال املناوي يف فيض القدير        )وأمجعه تفسريها

 ِكتاِب ِفي - ِبالْقَزاِز عروفالْم التِميِمي جعفٍَر بن محمد اللَِّه عبِد أَبو قَالَ: (وقال ابن دقيق العيد يف إجكام األحكام         
 الناس اللَّه خلَق الَِّتي الِْجِبلَّةُ " الِْفطْرةُ"و...  ، وجوٍه علَى الْعرِب كَلَاِم ِفي تنصِرف " الِْفطْرةُ " الْبخاِري صِحيِح غَِريِب تفِْسِري
 علَى ِطباعهم وجبلَ ، علَيِه الْخلْق اللَّه جبلَ ما الِْفطْرةُ تكُونَ أَنْ : ذَكَرنا ِبما الْوجوِه ولَىوأَ...  ، ِفعِلها علَى وجبلَهم ، علَيها
          ) .السنةُ يِه الِْفطْرةُ : الْقَزاِز غَير قَالَ وقَد ، ِزينِتِه ِمن لَيس هو ِمما جسِدِه ِفي ما كَراهةُ وِهي ، ِفعِلِه



    .......................................  

 

٦١  

عةَ يأَِب نريره )َولُ قَالَ : قَالسلَِّهال ر  : )) ـسمخ  ِمـن 
 ،  اِإلبِط ونتف،   الشاِرِب وقَص ،   والِْختانُ ،   )٤٠(ِتحدادـاِالس:  الِْفطْرِة
قِْليمت٤١())اَألظْفَاِر و(.  





عوا نكَِريِن زةَ أَِبي باِئدز نِب ععصِن مةَ ببيش نِن طَلِْق عِبيـبٍ  بح 

 ِمـن  شرع : )) اللَِّه رسولُ قَالَ:  قَالَت عاِئشةَ عن الزبيِر ابِن عِن
،  الْماِء واسِتنشاق،   والسواك،   اللِّحيِة وِإعفَاُء،   ِرِبالشا قَص:  الِْفطْرِة
قَصلُ،   اَألظْفَاِر وغَساِجِم ور٤٢(الْب(   ، فتنِط واِإلب  ، لْـقحـةِ  وانالْع  ،

ِتقَاصاناِء ونـ  الْمعاَء يـِيجِتنا قَالَ ـ ،  االسكَِريقَالَ : ز  بعـصم : 
وِسيتةَ ناِشركُونَ أَنْ اِإلَّ الْعةَ تضمض٤٣())الْم(.  

                                                        
 ، سِمي استحداداً الستعمال الـحديدة وهي الـموسي ، ويكون بالـحلق      الْعانِة حلْقهو   : ِالسِتحدادا )٤٠(

  . والقص والنتف وغري ذلك أ هـ 
اددِتحاس ِـتاداسدح


 

 ١٨٤ / ٤(، ت   ) ٤١٨٠ / ٢٥٢ / ١١(، د   ) ٢٥٧ / ٢٢١ / ١( م   ،) ٥٨٨٩ / ٣٣٤ / ١٠(خ  : متفق عليه    )٤١(
 ) .٢٩٢ / ١٠٧ / ١(، جه ) ١٤ / ١(، ن ) ٢٩٠٥/ 

   .مجع برمجة ، وهي عقد األصابع ومفاصلها كلها أ هـ : الرباجم  )٤٢(
 

ــسن  )٤٣( ــصر م : [ح ــه ) ٨/١٢٦(، ن ) ٤/١٨٤/٢٩٠٦(، ت ) ١/٧٩/٥٢(، د ) ١/٢٢٣/٢٦١(، م ] ١٨٢خمت ، ج
)١/١٠٨/٢٩٣. ( 



 ..........................................

 

٦٢ 








:   





  .)٤٤())واختِتن الْكُفِْر شعر ِق عنكــأَلْ((





عةَ  يـأَِب نـريره ) (  َّـ أَن  اختـتن ((  : قَـالَ  )( يـالنِب

ــِإباِهيمِليلُ رخ ِنالرمح دعا بم تِه أَتلَيونَـثَ عانةً من٤٥())س(.  



                                                        

  ) . ١٧٢ / ١(، هق ) ٣٥٢ / ٢٠ / ٢(، د ] ١٢٥١ج . ص : [حسن  )٤٤(
)ادرالْمِر وعالْكُفِْر ِبش : رعالَِّذي الش وةٌ ِللْكُفَّاِر هلَاما ع١٤٠ / ٢: (حتفة األحوذي شرح سنن الترمذي [) ِلكُفِْره[( .   

 
 ) .١٨٣٩ / ٣٧٠ / ٤( م ،) ٦٢٩٨ / ٨٨ / ١١(خ : متفق عليه  )٤٥(



    .......................................  

 

٦٣  

)  دمحم( 
      [  Z  Y  X     W  V  U\  ]  b    ]النحل[ .  







) اِبرج  ( ))َولَ نَّأسر 
  .)٤٦())أَياٍم ِلسبعِة وختنهما حسيِنـوالْ الْحسِن عن عق  اللَِّه

 ) (نسن  حيـسوح


ونِن عاٍس اببع) ( : قَالَ) ماـ)سبِم ةٌعن السيِف ِةن ـِبالصي يوم 
ِعاِبالس : يسىم ويختالـحديث  )٤٧()) ...ن.  








)٤٨(.  
                                                        

 ] .٦٨مام الـِمنة ـت[، ) ٨٩١ / ١٢٢/ ٢(ص ط )٤٦(
 ) .  ٦٨: (مام الـِمنة ـت)  ٤٨                    (] .٦٨مام الـِمنة ـت[، ) ٥٦٢ / ٣٣٤/ ١(طس  )٤٧(



 ..........................................

 

٦٤ 

:  



ª  © ¨   §«¹     

ــساء[ ]الن



) (


 ِمن الْمتشبِهني (( اللَِّه رسولُ لَعن(( : قَالَ) اــم ( عباٍس ابِن عِن
  .)٤٩())ِبالنساِء الرجاِل

) (


)(
للوجوب األمر

ونةَ يأَِب عريره ) (َولُ قَالَ : قَالساللَِّه ر )( : ))وازج اِربوالش ، 
  .)٥٠())الْمجوس خاِلفُوا ، اللِّحى وأَرخوا



                                                        
 ) .٢٩٣٥ / ١٩٤ / ٤(، ت ) ٥٨٨٥ / ٣٣٢ / ١٠(، خ ] ٥١٠٠ج . ص : [صحيح  )٤٩(
 ) .٢٦٠ / ٢٢٢ / ١(، م ] ١٨١خمتصر م : [صحيح  )٥٠(



    .......................................  

 

٦٥  

ِنوِن عاب رمع )ـما (ِنع ِبيالن )( َقَال : ))اِلفُواخ ِرِكنيشالْم  ،
  .)٥١())الشواِرب وأَحفُوا ، اللِّحى وفِّروا











 نةَ أَِبي عريره ) (َولُ قَالَ : قَالساللَِّه ر ) (: ))لَاأَنْ لَو قأَش 
  .)٥٢())وضوٍءال مع ِبالسواِك لَأَمرتهم أُمِتي علَى





نةَ أَِبي عريره ) ( ِبِن النـع  ي) (َقَال : ))َلَالأَنْ و قلَـى  أَشع 

  .)٥٣())صلَاٍة كُلِّ ِعند ِبالسواِك لَأَمرتهم يـأُمِت



                                                        

 ) .٢٥٩ / ٢٢٢ / ١(، م ) ٥٨٩٢ / ٣٤٩ / ١٠(خ : متفق عليه  )٥١(
 ) .١٧١ / ٢٩٤ / ١(، أ ] ٥٣١٦ج . ص : [صحيح  )٥٢(
، ) ١٢٦ / ٨(ن   ، )٢٩٠٦ / ١٨٤ / ٤(ت   ، )١٨٣٩ / ٣٧٠ / ٤(م   ، )٦٢٩٨ / ٨٨ / ١١(خ  :  متفق عليه  )٥٣(

   ))صلَاٍة كُلِّمع ((: إلَّا أنَّ لفظ البخاري 



 ..........................................

 

٦٦ 


نِل ععي )( َا : قَالناِك أُِمروقَالَ،   ِبالسو:  ))َِّإن دبِإذَا الْع  قَـام 

 يـستِمع  يـزالُ  افَلَ ، ويدنو الْقُرآنَ يستِمع خلْفَه فَقَام الْملَك أَتاه ييصلِّ
ـ  كَانـت  اِإلَّ آيةً يقْرأُ فَالَ ، ِفيِه علَى فَاه يضع حتى ويدنو  جـوفِ  يِف
  .)٥٤())الْملَِك

]
[





                                                        

  ) .٣٨ / ١(، هق ] ١٢١٣: الصحيحة : [صحيح لغريه  )٥٤(
 :  قال اإلمام األلبانـي رمحه اهللا) :مرفـوع  أنـه  وحيتمل موقوف أنه وظاهره ، 

 عِن هو : تلْقُ : الَقَ : "آخره يف وزاد موقوفا به اهللا عبيد بن احلسن عن شعبة طريق من عنده األخرى الرواية ويؤيده
 سليمان بن فضيل وتابعه ،) ٩٧١ / ١" (الترغيب "يف األصبهاين كذلك وأخرجه " اللَّه شاَء ِإنْ نعم  :الَقَ ؟  يالنِب
 ِإذَا الْعبـد  ِإنَّ : ") ( النِبـي  قَـالَ   :وقَالَ ، ِبالسواِك أَمر هنأَ"   :)( عِلي عن  :بلفظ به اهللا عبيد بن احلسن عن

 ، ِفيـهِ  علَى فَاه يضع ىحتـ   نحوها كَِلمةً أَوـ   ِمنه فَيدنو  ، ِلِقراَءِتِه عِمتسيفَ ، هفَلْخ كلَمالْ امقَ ييصلِّ قَام  متسوك ثُ 
 مسنده " يف البزار أخرجه " ِللْقُرآِن أَفْواهكُم فَطَهروا ، الْملَِك جوِف ِفي صار ِإالَّ الْقُرآِن ِمن شيٌء ِفيِه ِمن يخرج فَما
 ، البخـاري  رجال رجاله جيد وإسناده : قلت  ".اإلسناد هذا من بأحسن علي عن نعلمه ال : " وقال) ٦٠(:  ص" 

  ...")بـه  بأس ال جيد بإسناد البزار رواه) : "١٠٢ / ١" (الترغيب "يف املنذري قال وقد ، يضر ال كالم الفضيل ويف
  .)] ٢١٥ ـ ٢١٤ / ٣: (الصحيحة [

 ألن ، املرفوع حكم يف بأنه القول فيمكن ، الوقف ظاهره كان وإن وهذا(: )] ٣٠٢ / ٥: (الضعيفة  [يف  وقال أيضاً   
ـ ... "وقَـالَ  : "فقوله ، األصول يف تقرر كما) ( الرسولُ نارمأَ : ومعناه ، لللمجهو بالبناء" أُِمرنا " :قوله  مكنـي

 يف زيـادة  احلديث طرق بعض يف أن ويؤيده ، للمجهول يـمبنـال الفعل من مفهومـال" )( الرسول "على عطفه
:  بـرقم " الـصحيحة  "يف خرجيهت مضى وقد "ىالَعت اللَّه شاَء ِإنْ نعم  :الَقَ ؟   يِبالن عِن هو : تلْقُ : الَقَ" : آخره

)١٢١٣( ( . 



    .......................................  

 

٦٧  





:  قُلْت اِئشةَع لْتساَ((:  قَالَ أَِبيِه عن هاِنٍئ بِن شريِح بِن الِْمقْداِم عِن

  .)٥٥())ِبالسواِك:  قَالَت ؟ بيته دخلَ ِإذَا )( يالنِب يبدأُ كَانَ ٍءيش يِبأَ
ةاِئشع)(





نفَةَ عذَيح ) ( َقَـال : )) َـولُ  كَـانساللَّـهِ  ر )( ِإذَا  قَـام 

ـِليـتوصشي دجـفَ )٥٦(هاِك اهو٥٧())ِبالس(.  
)(




                                                        
 .) ١/١٣( ، ن )١/١٠٦/٢٩٠(جه  ،) ١/٨٦/٥٨(، د ) ١/٢٢٠/٢٥٣( م ،] ٢٣٥جه . ص : [صحيح  )٥٥(
)٥٦( وصشي  :   ـستاكي  ـ يوصش  ـستاكي

ريـحاح للجوهالص
) ٥٦٩(صوش صوـقال :الشي ، سلُ والتنظيفهو :  الغوصشواِكيِبالس فَاه  
      

، ) ٨ / ١(، ن  ) ٥٤ / ٨٣/ ١(وهذا لفظـه ، د      ) ٢٥٥ / ٢٢٠ / ١( م   ،) ٢٤٥ / ٣٥٦ / ١(خ  : متفق عليه    )٥٧(
  ))اللَّيِل ِمن قَام ِإذَا((: ولفظ الثالثة 



 ..........................................

 

٦٨ 


نو عرمع نٍب بيعش نأَِبيِه ع نِه عدج ) (َولُ قَالَ : قَالساللَّـهِ  ر 

) (: ))َِتفُوا النت بيا،   الشم ِلٍم ِمنسم ِشيبةً يبيلَ يِف شاِإلَّ ِمااِإلس تكَان 
لَه وراًن موِةالِْق يام٥٨())ي(.  






)٥٩(


 نأَِبي ع ذَر)  (َولُ لَقَا : قَالساللَِّه ر ) (: ))َِّإن  نـسـا  أَحم 
مترِبِه غَي بياُءـالْ الشِحن مالْكَت٦٠())و(.  


)٥٩(

ونةَ أَِبي عريره)  (َولُ قَالَ : قَالساللَّـهِ  ر ) (: ))َِّإن  ـودهالْي 
  .)٦١())فَخاِلفُوهم يصبغونَ الَ والنصارى

                                                        
  ) .  ١٣٦ / ٨(ن  ،) ٤١٨٤ / ٢٥٦ / ١١(، د ] ٧٤٦٣جه . ص : [صحيح  )٥٨(

)( ... ))َِّإال بكَت اللَّه ا لَهةً ِبهنسح 
    .)]٤٢٠٢: (صحيح سنن أيب داود رقم [ ))خِطيئَةً ِبها عنه وحطَّ

 
نبت يخلَطُ بالوسـمة يختضب به ،  : الكتم   )٥٩(

   
 شجرة يختضب بورقها ، : والوسـمة 

 / ١١٩٦/ ٢(، جـه    ) ١٨٠٦ / ١٤٥/ ٣(، ت   ) ٤١٨٧ / ٢٥٩/ ١١(، د   ] ١٥٤٦جـه   . ص  : [صحيح   )٦٠(
 ) .١٣٩ / ٨(ن  واللفظ له ،) ٣٦٢٢

 ) .١٣٧/ ٨(ن  ، )٤١٨٥ / ٢٥٧/ ١١(د  ، )٢١٠٣ / ١٦٦٣/ ٣(م  ، )٥٨٩٩ / ٣٥٤ /١٠(خ  : عليه متفق )٦١(



    .......................................  

 

٦٩  




ونا عٍر  ِبج) (َأُِت  :قَالافَةَ يِبأَِب يقُح موِح يكَّةَ فَتم هأْسرو  ـهتيِلحو 
 واجتِنبوا ٍءيِبش هذَا غَيروا(( :) ( اللَِّه رسولُ فَقَالَ،   اًبياض )٦٢(كَالثَّغامِة
ادو٦٣())الس(.  

أبو قُحافة
َةثامغ)٦٢() (


ونِن عاٍس اببع )ما( َولُ قَالَ : قَالساللَّـهِ  ر )( : )) ُكُـوني  مقَـو 

 راِئحـةَ  يِرحيـونَ  الَ الْحماِم كَحواِصِل ِبالسواِد الزماِن آِخِر يِف يخِضبونَ
  .)٦٤())الْجنِة





                                                        

)٦٢( َةثامغ 
، جـه   ) ٨/١٣٨ (، ن ) ٢٥/٤١٨٦/ ١١(، د   ) ٦٩/٢١٠٢ــ   ٣/١٦٦٣(، م   ] ٤١٧جه  . ص  : [صحيح   )٦٣(
 .بنحوه ) ٣٦٢٤/ ٢/١١٩٧(
  .) ١٣٨ / ٨ (، ن) ٤١٩٤ / ٢٦٦ / ١١(، د ] ٨١٥٣جه . ص : [صحيح  )٦٤(

  :     ال علي القاريكصدورها أي "احلمام حواصلك: "قوله  : (قال الْم املعـدة  احلوصلة وأصل،   غالبا سود هافإن 
 كحواصل معناه : الطييب وقال ، لبعضها بل سواد احلمام حواصل جميعِل وليس : امللك ابن قال ،األسود صدره هنا مرادـوال

   . )]١٨٧ / ١٣: (مرقاة الـمفاتيح شرح مشكاة الـمصابيح [ )بسود ليس احلمامات بعض حواصل ألن الغالب يف احلمام


حوصلة 



 ..........................................

 

٧٠ 























    .......................................  

 

٧١  


)(  

 )
 (،

) ــي )  ()عِلـ
 ))رتا سم نيِن بيـالْ أَعاِت ِجنروعـ  و  دخـلَ  ِإذَا آدم يبِن

مهدلَ أَحقُولَ أَنْ َءاالْخي  :٦٥())اللَِّه ِمِبس(.  


ِماللَّه ِبس
)ِسِن أَناِلـكٍ  بم (   :

 ِمـن  ِبك أَعوذُ ِإني  اللَّهم  : "لَقَا الْخالََء دخلَ ِإذَا) ( اللَِّه رسولُ كَانَ((
باِئِث ِثالْخبالْخ٦٦())"و(.  

) (
""

                                                        
 دخلَ ِإذَا: " وعنده   )٢٩٧ / ١٠٩ / ١( جه    وهذا لفظه ،   )٦٠٣ / ٥٩ / ٢(ت   ،] ٣٦١١جه  . ص  : [صحيح   )٦٥(

لَ ِإذَا"بدال من    "الْكَِنيفخد مهدلَاَءـالْ أَح١٤٢ / ٢٤٢ / ١(خ  : متفق عليه   ) ٦٦                          (." خ (، 
   ) . ٢٠/ ١(،  ن ) ٦ / ٧/  ١(، ت ) ٢٩٨ / ١٠٩/ ١(، جه ) ٤ / ٢١ / ١(، د ) ٣٧٥ / ٢٨٣/ ١(م 

 :     الْ: " قوله: (قال احلافظ ابن حجرخوالْ ِثبخالشر:  خبثـالْ أو  ،وإناثهم الشياطني كرانذُ:  قيل "ثاِئب 
 / ١(، وقال يف الفتح    ) ١٦١: (ص  : هدي الساري مقدمة فتح الباري      ) املذمومة األفعال أو اخلطايا  :واخلبائث،   كله

٣٢٠) : (ثوبع:  الْخمِبيث جاِئث خبالْخع ومِبيثَة جِريد ، خان ياِطني ذُكْريالش اثهمِإنو قَالَه طَّاِبيـن  الْخابـان  وِحب 
 فَـالْمراد  هـذَا  وعلَى ،...  ، الْمكْروه : الْأَعراِبي ِابن قَالَ كَما:  فَمعناه الْمفْرد ىـمعنـِب كَانَ وِإنْ ،...  ، وغَيرمهَا

 ...) التناسب ِليحصل الْمذْمومة الْأَفْعال مطْلَق أَو الْمعاِصي:  ِبالْخباِئِث
ْالخِثبْـالخثاِئب 



 ..........................................

 

٧٢ 

٢ ) (،
)َةاِئشع ـا ())َِب كَانـالني )( ِإذَا 

جرخ لَـالْ ِمنقَالَ ِءاخ:  كان٦٧())غُفْر(.  
)(






)٦٨(.




ناِبٍر عج) ( َقَال  :))انجرخ عوِل مساللَِّه ر )( فٍَر يِفكَانَ،   سو 
  .)٧٠())يرى افَلَ يتغيب ىـحت )٦٩(الْبراز ييأِْت الَ )( اللَِّه رسولُ

                                                        
 ) .٣٠٠ / ١١٠ / ١(، جه ) ٧ / ٧ / ١(ت ) ٣٠ / ٥٢ / ١(، د ] ٤٧١٤جه . ص : [صحيح  )٦٧(
   . الفضاء  : الْبراز )٦٩() .                      ٦٤ / ١: (السيلُ الـجرار  )٦٨(

 :    كنايـة عـن قـضاء اإلنـسان يف     هو () :١٢١: ( ص "هدي الساري " يف   قال الـحافظ ابن حجر 
الْبراز) الـخالء

)ِسِن أَناِلك بم(َولُ كَانساللَِّه ر  زربتِتِهـلِ ياجح..  ]   رقم صحيح مسلم
) :٦٢٠[(     قال النـووي يف شـرحه )٣ / 

١٥٥") : (زربتأعني عن ويبعد ويستتر حاجتهـل ليخلو األرض من اهرظال الواسع املكان وهو الرباز يـيأت:  معناه" ي 
الْبراز) الناظرين

             
 . بـنحوه )٢ / ١٩ / ١(د ، ) ٣٣٥ / ١٢١ / ١(، جه ] ٢٦٨جه . ص : [صحيح  )٧٠(



    .......................................  

 

٧٣  

)(
)(





 حاجـةَ الْ أَراد ِإذَا كَانَ) ( النِبي   أَنَّ(( : قَالَ) ما( عمر ابِن عِن

  .)٧١())اَألرِض ِمن يدنو حتى ثَوبه يرفَع الَ
)(





نيأَِب ع وباِر أَيصاَألني)  (   ِبيِن النع) (َقَال : ))ذَاِإ  مـتيأَت 
 شرقُوا ولَِكن غَاِئٍط والَ ِببوٍل تستدِبروها والَ الِْقبلَةَ تستقِْبلُوا فَالَ الْغاِئطَ

وا أَوبغَر(()٧٢(  َو الَ ، قأَب وبأَي  :))انفَقَِدم اما الشندجفَو اِحيضرم  قَـد 
تِنيلَ بلَِة ِقبالِْقب  ،ِرفحنا فَنهنع ِفرغتسنو الَى اللَّهع٧٣())ت(.  

)(


                                                        
 .من حديث أنس ) ١٤ / ١١ / ١( ، ت )١٤ / ٣١ / ١(د  ،] ٤٦٥٢جه . ص : [صحيح  )٧١(
 ] .٧د . ص [، ] ١٠٩مختصر م  [:صحيح  )٧٢(
 ) .٨ / ٨/  ١(، ت ) ٢٦٤ / ٢٢٤/ ١( م ،) ٣٩٤ / ٤٩٨ / ١(خ : متفق عليه  )٧٣(



 ..........................................

 

٧٤ 


ووب أَبأَي





نةَ أَِبي عريره )( َّولَ أَنساللَِّه ر ) (َقَال : ))قُواِن اتيقَالُوا ، الالِعن : 

 ِفـي  أَو الناِس طَِريِق ِفي يتخلَّى الَِّذي : قَالَ ؟ اللَِّه رسولَ يا الالِعناِن وما
٧٤())ِظلِِّهم(.  










نٍد عيمِر حيالِْحمقَالَ ي : الً لَِقيتجر ِحبِب صالني )( اكَم هِحبص 
 يبولَ أَو يوٍم كُلَّ أَحدنا يمتِشطَ أَنْ) ( اللَِّه رسولُ نهى(( : قَالَ هريرةَ أَبو
  .)٧٥())مغتسِلِه يِف

                                                        
 ومـا   :قَـالُوا  ؟ اللَّعـانينِ  اتقُوا"ه  ـولفظ ، )٢٦٩ / ٢٢٦/  ١( م ، )٢٥  /٤٧ / ١( د ، ]١١٠جه  . ص  [ : صحيح )٧٤(

 . "اللَّعاناِن
 ) .٢٨ / ٥٠ / ١(، د ) ١٣٠ / ١(، ن ] ٢٣٢ن . ص : [صحيح  )٧٥(



    .......................................  

 

٧٥  

)(
وة أَبريره

)(



ناِبٍر عج ) (ِنِب عالني )( : ))هى أَنهالَ أَنْ نبـاءِ  ِفـى  يالْم 
  .)٧٦())الراِكِد

 )(




عفَةَ نذَيح )( : ))َنَّأ   ِبيالن )( ىهتاطَِة ِإلَى انبمٍ  سـالَ  قَـوفَب 
اًقَاِئم ،  تيحنفَقَالَ  ، فَت : هناد ، تونى فَدتح تقُم دِه ِعنيِقبأَ  ، عضوفَت 

حسلَى فَمِه عفَّي٧٧())خ(.  

                                                        
 ) .٣٤ / ١(، ن ) ٢٨١ / ٢٣٥ / ١(، م ] ٦٨١٤جه . ص : [صحيح  )٧٦(
/ ١/٤٤(، د   ) ١/١٩(، ن   ) ١٣/ ١١/  ١(، ت   ) ٢٧٣ / ٢٢٨/  ١(، م   ) ٢٢٥ / ٣٢٩ / ١(خ  :  متفق عليه  )٧٧(

 ) .٣٠٥ /١/١١١(، جه ) ٢٣
  :     له) : (٤٢٨ / ١" : (فتح الباري "قال الـحافظ يفاطَة" : قَوبٍم سقَو : "لَةُ ِهيبزـةُ  الْماسالْكُنو 

  ) . ِلالْباِئ علَى الْبول ِفيها يرتد لَا سهلَة الْغاِلِب ِفي وتكُونُ،  ِلأَهِلها ِمرفَقًا الدوِر ِبِفناِء تكُونُ
"اطَةبس "

 



 ..........................................

 

٧٦ 

)(








)( 
) ـا عاِئشة(  ))نم ثَكُمدولَ أَنَّ حساللَِّه ر ) (َالب 

  .)٧٨())اًجاِلس ِإلَّا يبولُ كَانَ ما،  تصدقُوه فَلَا قَاِئما
) (
)(


)ةاِئشعفَةذَيح


فَةذَيح






                                                        
 " .قَاِعداً ِإلَّا: "ولفظه ) ١٢ / ١٠ / ١(، ت ) ٢٦ / ١(، ن ] ٢٩ن . ص : [صحيح  )٧٨(



    .......................................  

 

٧٧  


  :فَقَـالَ  ، ِبقَبريِن مر (( النِبي   أَنَّ : قَالَ) مـا  (عباٍس ابِن عِن

))اِإنماِن هذَّبعا ، لَيماِن وذَّبعا ، كَِبٍري ِفي يمهَا أَمدالَ فَكَانَ أَح سـيِزهنت 
ِل ِمنواِه ، بأَمو رفَكَانَ اآلخ ِشيـياِسمالن نيِة  بِميم٧٩())ِبالن(.   

)(









 بـالَ  ِإذَا(( :) ( اللَّـهِ  رسـولُ  قَالَ : قَالَ) ( قَتادةَ يأَِب عِن
كُمدفَالَ أَح سمـذَكَ يهِميِنِه رالَ ، ِبيِج ونتسِميِنِه ي٨٠())ِبي(.  






                                                        
 ) .١/٢٨(، ن )  ١/٤٠/٢٠(، د ) ١/٤٧/٧٠(، ت ) ١/٢٤٠/٢٩٢(، م ) ٢١٧/٢١٦/ ١(خ : متفق عليه  )٧٩(
/ ١(، م   ) ١٥٤ / ٢٥٤ / ١(هـذا لفظـه ، ورواه خ        ) ٣١٠ / ١١٣ / ١(، جه   ] ٢٥٠جه  . ص  : [صحيح   )٨٠(

 .مطوالً ومختصراً ) ٢٥ / ١ (، ن)  ١٥ / ١٢/  ١(، ت ) ٣١ / ٥٣ / ١(، د ) ٢٢٥ / ٦٧٤٠



 ..........................................

 

٧٨ 




نٍس عأَن)  (َقَال : ))َولُ انَكساللَِّه ر ) ( ُلخـدلَـاءَ  يالْخ ، 
 فَيـستنِجي  ، )٨٢(وعنـزةً  ماٍء ِمن )٨١(إداوةً حِويـن غُلَامو أَنا فَأَحِملُ
  .)٨٣())ِبالْماِء

)(



ونةَ عاِئشع) ـا( َّولَ أَنساللَّـهِ  ر )(  َقَـال : ))ِإذَا  ـبذَه 

كُمداِئِط ِإلَى أَحالْغ بذْهفَلْي هعاٍر ِبثَالَثَِة مجفَلْ أَحِطبتسي ـا  ، اِبههفَِإن 
ِزئجت هن٨٤())ع(.  








                                                        
إداوة. إناء صغري من جلد  : إداوة )٨١(

 
 عنزة.  عصا أقصر من الرمح لـها سنان : وعنزة )٨٢(
 .زة ، وليس عنده ذكر العنـ) ٢٥ / ١ (، ن) ٢٧١ / ٢٢٧/ ١(، م ) ١٥٢ / ٢٥٢ / ١(خ : متفق عليه  )٨٣(
  .)٤٠ / ٦١ / ١(د  ،) ٤٢ / ١ (، ن] ٤٣ ن. ص : [صحيح  )٨٤(



    .......................................  

 

٧٩  




نع لْمـالْفَاِرِس انَـسي) (   هِقيلَأَن لَه : ))قَد كُملَّمع ِبيـنكُم 
 أَنْ نهانـا  لَقَـد ،   أَجلْ : فَقَالَ  !الِْخراَءةَ حتى ٍءيش كُلَّ ـ) (ـ  

 ينستنِج أَنْ أَو ، ِبالْيِمِني ينستنِج أَنْ و، أَ  بوٍل أَو غاِئٍطِل الِْقبلَةَ نستقِْبلَ
  .)٨٦())ِبعظٍْم أَو )٨٥(ِبرِجيٍع ينستنِج أَنْ أَو ، أَحجاٍر ثَِةاثَلَ ِمن ِبأَقَلَّ

انلْمالْفَاِرِسي س)(










                                                        
  ِجيعر. الروث والعذرة : الرجيع  : ِبرِجيع )٨٥(
 ) .١/٣٨(، ن ) ١/٢/٧(، د ) ١/١٣/١٦(، ت ) ٢٦/ ١/٢٢٣(، م ) ١/١١٣/٣١٠(، جه ] ٢٥٥جه . ص : [صحيح  )٨٦(
))َقَال لَه ضعب ِرِكنيشالْم مهِزئُونَ وهتسِبِه ي((... 
)]٣١٦: (صحيح ابن ماجه رقم     [


  

)٨٧( م ] ٦٨٢٧جه . ص : [صحيح ،)٣٨ / ٦٠ / ١(، د ) ٢٦٣ / ٢٢٤/ ١. ( 



 ..........................................

 

٨٠ 




نا عٍرِبج ) (َقَال:  ))ىهولُ نساللَِّه ر )( ْأَن تيحسظٍْم مِبع أَو 
  .)٨٧())ِببعٍر

) (






)٨٨(.

نانَ عفْيِن سكَِم بالثَّقَِف الْحي ) (َقَال:  ))َولُ كَانساللَِّه ر ) (
  .)٨٩())وينتِضح يتوضأُ بالَ ِإذَا

)(


                                                        
 )٣٣٨ / ١١: (فتح الباري  )٨٨(
  ) .١٦١/ ١( ، هق )٤٦١ / ١٥٧/ ١(، جه ) ٨٦/ ١(، ن ) ١٦٥ / ٢٨٥/ ١(، د ] ١٦٦ د. ص : [صحيح  )٨٩(

 :     ولفظ ابن ماجه :نانَ عفْيِن سكَِم بالثَّقَِف الْحي ) : (  هأَن)) ولَ ىأَرسِهاللَّ ر  َأضوت ـذَ  ثُمأَخ 
( ( .  ]٤٦١ جه. ص  )) [فَرجه ِبِه فَنضح ماٍء ِمن كَفا

    ـِذهِ ) : (١٨٥ / ١(قال صاحب عـون الــمعبودهو 
) الْوضـوء  ِمن الْفَراغ بعد كَانَ ماـِإن حـالنض أَنَّ علَى تدلّ الْأَحاِديث  

           



    .......................................  

 

٨١  

ونِعيِد عِن سٍر بيبالً أَنَّ(( : ججى رأَت ناٍس اببفَقَالَ ع : يِإن  أَِجـد 
  ي ؟أُصلِّ قُمت ِإذَا الًـبلَ

 ذَِلـك  ِمـن  وجدت وِإذَا ، ماٍء ِمن ِبكَأٍْس انضح : عباٍس ابن فَقَالَ
   .ِمنه هو فَقُلْ شيئًا

بلُ فَذَهجكَثَ الرا فَماَء مش اللَّه ثُم اهأَت دعب ذَِلك معفَز هأَن با ذَهم 
  .)٩٠())ذَِلك ِمن يِجد كَانَ

ناس اببع


نا اببسع










    



                                                        
 ) .١٦٢ / ١(هق  )٩٠(



 ..........................................

 

٨٢ 






نفَةَ عذَيح )( َّأَن ِبيالن )( َقَال : ))َوا البرشِة ِفي تِب آِنيِة الذَّهالِْفضو ، 

  .)٩١())اآلِخرِة ِفي ولَكُم ، الدنيا ِفي لَهم فَِإنها ، الديباجو الْحِرير تلْبسوا اولَ





عون ةَ أُملَمس ) ــا( َّولَ أَنساللَِّه ر)  (َقَال:  ))الَِّذي برشِفي ي 
 )البخـاري ومـسلم   ( )٩٣())جهـنم  نار بطِْنِه ِفي )٩٢(يجرِجر ِإنما الِْفضِة ِإناِء

  

                                                        
 ١٠/١٨٩(، د   ) ١٩٣٩  /١٩٩/  ٣(، ت   ) ٢٠٦٧  /١٦٣٧ / ٣(، م   ) ٥٦٣٣  /٩٦/ ١٠(خ  : متفق عليه    )٩١(
 ) .١٩٨/ ٨ ( ، نوالديباج الْحِرير بدون النهي عن )١١٣٠/٣٤١٤/ ٢(جه ، )  ٣٧٠٥/
 

 : اجيبمن  : الد وعِريِرنالْح.   
 هـو  : ()]٣٥٦١: (صحيح البخاري رقم [ ..." اًِديباج والَ اًحِرير مِسست ما: "قال الـحافظ يف شرح حديث أنس    

طْف ِمنع اصلَى الْخع اماج ِلأَنَّ ، الْعيبع الدون ِرير ِمن٧٠٤ / ٦: (فتح الباري ) الْح . (  
 النـوع  ِباعِتباِر الْمغايرة تكُون أَنْ ويحتمل: (" والْحِرير الْقَسي عن  النِبي نهاِني": وقال يف شرح حديث علي      

 لُـبسِ  عن، و  ... يالنِب نهانا" ـ  حذَيفَة حِديث ِفي الْحِرير علَى الديباج عطْف وقَع كَما الْحِرير ِمن الْكُلّ فَيكُون
 الثِّيـاب  هـو  الديباج( : النهايِة ِفيابن األثري    الَوقَ،  ) ٣٦٣ / ١٠: (فتح الباري   ) قَِريبا الْماِضي ـ" والديباِج الْحِريِر

:  الديباج:  ِقيلَ( :، وقال الـمباركفوري     )]٥٤٩/  ١( يف غريب الـحديث     النهاية[) معرب فَاِرِسي الِْإبِريسِم ِمن الْمتخذَةُ
عون ِريِر ِمنالْح صتخذَا مِم ِبهاِلاس   ،هِصيصخِلئَلَّا فَت مهوتي  مـدوِلـهِ  عخِفيـهِ  د (]     حفـة األحـوذيت:) ٦٤٥ / ٥[(     . 
 



    .......................................  

 

٨٣  




مسلم))  َّأْكُـلُ  الَّـِذي أَني أَو  
برشِة ِفي يِة آِنيالِْفض ِبوالذَّه... ((.



مسلم)     وليس يف حديث أحٍد منهم ِذكـر

.أ هـ ) األكل والذَّهب إالَّ يف حديث ابن مسهر


  ابـن مـسهر


ياأللباِن)  الرواية جهة من فهذه الزيادة شاذة  ،
وإن كانت صحيحة يف الـمعنـى من حيـث الدرايـة ، ألنَّ األكـلَ              

. أ هـ )٩٤()كما هو ظاهروالذَّهب أعظم وأخطر من الشرِب والفِّضة 





                                                                                                                                            
)٩٢( ِجررججوف صوت الـماء يف الـ: الـجرجرةُ  : ي. )ُالـجرجرة(  
  .)٣٤١٣ / ١١٣٠ / ٢( جه ،) ٢٠٦٥  /١٦٣٤ / ٣(، م ) ٥٦٣٤  /٩٦/ ١٠(خ : متفق عليه  )٩٣(
                                  ) .٦٩ / ١: (اإلرواء  )٩٤(

 



 ..........................................

 

٨٤ 























    .......................................  

 

٨٥  


ـ (( : يقُـولُ )  (اللَِّه رسولَ سِمعت : قَالَ) ما( عمر ابِن عِن   الَ
  .)٩٥())طُهوٍر ِبغيِر ةٌاصلَ تقْبلُ










 


نانَ عرملَى حوانَ مثْمانَ أَنَّ((:  عثْمع نفَّانَ بع )( اعـوءٍ  دضِبو 
 غَـسلَ  ثُم  ، واستنثَر ضمضم ثُم،   مراٍت ثَاثَلَ كَفَّيِه فَغسلَ:  فَتوضأَ
ههجاٍت ثَاثَلَ ورم ،  لَ ثُمغَس هدى ينمفَِق ِإلَى الْياتٍ  ثَاثَلَ الِْمرـرم  ، ثُـم 
 ِإلَى الْيمنى ِرجلَه غَسلَ ثُم  ، رأْسه مسح ثُم  ، ذَِلك ِمثْلَ الْيسرى يده غَسلَ

 رسولَ رأَيت:  قَالَ ثُم،   ذَِلك ِمثْلَ الْيسرى غَسلَ ثُم  ، مراٍت ثَاثَلَ الْكَعبيِن
 توضـأَ  من" : (( اللَِّه رسولُ قَالَ ثُم هذَا يوضوِئ نحو توضأَ )( اللَِّه

وحوِئ نضذَا يوه ثُم قَام كَعِن فَريتكْعثُ الَ ردحاِف ييِهم هفْسن غُِفر ـا  لَهم 
مقَدت ِبِه ِمنقَالَ ،   "ذَن ناٍب ابكَانَ  :ِشها وناؤلَمقُولُونَ عذَا  :يـوءُ  هضالْو 
  .)٩٦())ِةاِللصلَ أَحد ِبِه يتوضأُ ما أَسبغُ

                                                        
 ) .١ / ٣ / ١(، ت ) ٢٢٤ / ٢٠٤ / ١(، م ] ١٠٤خمتصر م : [يح صح )٩٥(
 ) .٦٤/ ١ (، ن)  ١٠٦ /١/١٨٠(وهذا لفظه ، د ) ١٦٤ /١/٢٠٤(، م ) ١٦٤ /٢٢٦/ ١(خ : متفق عليه  )٩٦(



 ..........................................

 

٨٦ 

انثْمعفَّانع)(



                                                        

 :   ِالْ " :فمضمض: " قوله: ( يقال العينضمضةُم : تالْ حقيقةُ : النووي وقال ، الفم يف ماِءـال حريكمضضمِةم 
   .)]٢٠٢ / ٤: (عمدة القاري شرح صحيح البخاري [) مجهـي مثُ فيه يديره مثُ فمِه يف ماَءـال جيعلَ أنْ هاوكمالُ

مضمضة النـووي
مضمضة

 
  أي :قشنتاس  ،   كما جاء يف رواية أيب داود والنسائي وابن ،

 ..." مـراتٍ  ثَلَـاثَ  وجهه غَسلَ ثُم،  نشقواست مضمض ثُم،  مراٍت ثَلَاثَ كَفَّيِه فَغسلَ فَتوضأَ: "... حبان  
   .)]٣٤١: (واللفظُ له ، وصحيح ابن حبان رقم ) ٨٤: (، وصحيح سنن النسائي رقم ) ١٠٩: (صحيح أبـي داود رقم [

 األنـف  من اءمالْ إخراج:  االستنثار:  ثونحدموالْ والفقهاء اللغة أهل مجهور قال " :واستنثر: " قوله: (ي  قال العينِ 
 ويدل األول هو الصواب:  النووي وقال،   االستنشاق هو:  االستنثار:  قتيبة وابن ياألعراِب ابن وقال،   اإلستنشاق بعد
 من مرادـال أنَّ يـاألعراب ابن قاله ما الصواب : قلت ، ... بينهما فجمع "واستنثر استنشق" : األخرى الرواية عليه
 يدل ال "واستنثر استنشق" األخرى الرواية عليه يدل وقوله األول هو الصواب النووي وقال ، اقاالستنش "واستنثر" قوله
  ) .٢٠٣ ـ ٢٠٢ / ٤() االستنشاق بعد متخطي أن وهو االمتخاط الرواية هذه يف االستنثار من املراد ألن ادعاه ما على

 ثَارـِتناس
قتيبة وابن يـاألعراب ابن

ثَارِتناسالنووي

العينـي ابـن 

ـ  النـووي واسـتنثر يـاألعراب


النــووي
ثَاراِتنس


:  قتيبـة  وابـن  يـاألعراب ابن وذكر ،... ،   أنفه يف هبص:  أنفه يف املاء استنشق:  سيده ابن وقال: (وقال أيضاً   

االستنشاق سيده ابن وقال،  واحد واالستنثار  :٧٥ / ٤) (منه وصبه أنفه يف املاَء استنشق إذا:  استنثر قالي(. =      



    .......................................  

 

٨٧  














ــناب ابِشــه




                                                                                                                                            
سيده ابن ياألعراِب ابن 

 ابـن واالستنثار االستنشاققتيبة وابن
استنثَرسيده

ثَرنتاس
 ثُم  ضمضم قشنتاسو  ثَرنـتاس  قـشنتاس

قتيبة وابن يـاألعراب ابن 
ثَرنتاسقشنتاس



 



 ..........................................

 

٨٨ 


ـيةالن  :

))اـِإنالُ مماِت الْأَعي٩٧())ِبالن(.  





ُةِميسالت) بسم اهللا ( 
:))لَاةَ لَاص نوَء لَا ِلمضو لَا ، لَهوَء وضو نِلم لَم ذْكُري ماللَِّه اس 

  .)٩٨())علَيِه





) : ١٧٥ / ١ : ())حجـِة اِهللا الْباِلغـة    ((قَالَ الْعالَّمةُ الدهلَِوي ِفي     
)) ن وهـلُ أَنْ          ـومتحيطٌ ، ورش أَو كْنةَ رِميسلَى أَنَّ التع كُـونَ   صي 

ِل ، فَِإنه ِمن    يِكن ال أَرتِضي ِمثْلَ هذَا التأْوِ     لُ الْوضوُء ، لَ   ال يكْم : الْمعنى  
   .))ِل الْبِعيِد الَِّذي يعود ِبالْمخالَفَِة علَى اللَّفِْظيالتأِْو

] :  بسم  
                                                        

ــه   )٩٧( ــق علي   /١٠٠/  ٣(، ت ) ٢١٨٦  /٢٨٤ / ٦(، د ) ١٩٠٧  /١٥١٥ / ٣(، م ) ١  /٩/  ١(خ : متف
 ) .٥٩/  ١ ( ، ن)٤٢٢٧ / ١٤١٣ / ٢(جه  ،) ١٦٩٨

  .)٣٩٩ / ١٤٠ / ١( جه ،) ١٠١  /١٧٤ / ١(، د ] ٣٢٠جه . ص : [حسن  )٩٨(



    .......................................  

 

٨٩  

]اهللا





ُاالَةوالْـــم


 
) معدان بن خاِلد(  ))َّأَن ِبيالن ) (أَىلًا رجلِّي رصي 

 أَنْ) ( النِبي أَمرهفَ،   الْماُء يِصبها لَم الدرهِم قَدر لُمعةٌ قَدِمِه ظَهِر وِفي
ِعيدوَء يضلَاةَ الْوالص٩٩())و(.  







الَاوة الْـــم




                                                        

  ) .١٧٣ / ٢٩٦ / ١(، د ] ١٦١د . ص : [صحيح  )٩٩(



 ..........................................

 

٩٠ 




 
ــا ةالْموالَـ

)١٠٠(








)١٠١(.



                                                        

 ) .١٣٩ ـ ١٣٨ / ١: (الـمغنـي  )١٠٠(



 

 إىل صابعاأل طرافأ بني ما على ؤتىي أن إال بداً أ اليدين غسل يف جزيي وال) : (٢٥ / ١: (قال الشافعي يف األم      )١٠١(
،  غـسلهما  يينقض حىت وحروفهما وباطنهما اليدين ظاهر على بالغسل يؤتى أن إال جزيي وال،   مرافقـال تغسل نأ

.  أ هـ   ) زجي مـل  قلَّ وإن يءش هذا من ترك وإن





][ 



    .......................................  

 

٩١  




  $  #  "  !

  -  ,  +  *  )   (  '  &  %
1  0  /      .2a]ْمائدةال. [  


















)١٠٢(.

                                                        
 ) .١/٨١: (السيل الـجرار  )١٠٢(



 ..........................................

 

٩٢ 


  .)١٠٣())ِليستنِثر ثُم ماًء أَنِفِه ِفي فَلْيجعلْ أَحدكُم توضأَ ِإذَا((




))ْاِلغباِق ِفي وشِتناإلَّ اِلاس 
  .)١٠٤())اًصاِئم تكُونَ أَنْ


))إذَا أْتضوت ِمضض١٠٥())فَم(.  




جملم


   صحيح البخاري ومـسلم   



نِرو عمِن عى بيحاِزِن يالْمي نلً أَنَّ((  :أَِبيِه عجِد الَقَ اربِن اللَِّه ِلعٍد بيز 

- وهو دِرو جمِن عي بحىـَي -:  ِطيعتسِن أَنْ أَتِرييت فـولُ  كَانَ كَيسر 
 فَـأَفْرغَ  ، ماٍءـِب فَدعا ، نعم  :زيٍد بن اللَِّه عبد فَقَالَ  ؟ يتوضأُ  اللَِّه

                                                        
 ) .١/٦٦(، ن ) ١/٢٣٤/١٤٠(، د ] ٤٤٣جه . ص : [صحيح  )١٠٣(
 ) .١/٢٣٦/١٤٤(، د ] ١٣١د . ص : [ صحيح) ١٠٥( ) .  ١/٢٣٦/١٤٢(، د ] ١٢٩د . ص : [ صحيح )١٠٤(



    .......................................  

 

٩٣  

 ، ثًااثَلَ وجهه غَسلَ ثُم ، ثًااثَلَ واستنثَر مضمض ثُم ، تيِنمر فَغسلَ يديِه علَى
لَ ثُمِه غَسيدِن ييترِن ميترِن ِإلَى مفَقَيالِْمر ، ثُم حسم هأْسِه ريدلَ ِبيا فَأَقْبِبِهم 

بأَدـوأَ : ردِمـِب بقَدأِْسِه مر ىـحذَ تبا هِإلَى ِبِهم قَفَاه ، ا ثُممهدِإلَى ر 
  .)١٠٦())ِرجلَيِه غَسلَ ثُم ، ِمنه بدأَ يالَِّذ الْمكَاِن
دباللَّـهِ  ع  ـنـدٍ  بيز


دبِهاللَّ ع ند بيز












الـمغرية




                                                        
  /٢٥/ ١(، ت ) ١١٨  /٢٠٨ ـ  ٢٠٥ /١(د ، ) ٢٦٨ / ٢٢٦/ ١(، م ) ١٨٥ / ٢٨٩/ ١(خ : متفق عليه  )١٠٦(

  .] العنق مؤخر:  القَفا[   ) .٤٣٤ / ١٥٠ ـ ١٤٩ / ١(جه   ،)٧٢ ـ ٧١/  ١ ( ن،) ٣٢



 ..........................................

 

٩٤ 








)١٠٧(









))اِنالْأُذُن أِْس ِمن١٠٨())الر(





 نِد عبِن اللَِّه عِرو بمِن عاِص بلً أَنَّ(( : الْعجى ارِب أَتالني  َفَقَال:  
ولَ ايساللَِّه ر فكَي ورا ؟ الطُّهعاٍء فَداٍء يِف ِبملَ ، ِإنسِه فَغثًـا اثَلَ كَفَّي ، 

                                                        
  .) ١/١٥٢/٤٤٣ (، جه] ٣٥٧جه . ص : [صحيح ) ١٠٨.           ( بتصرف )٢/٢٤: (تفسري ابن كثري  )١٠٧(



    .......................................  

 

٩٥  

لَ ثُمغَس ههجثًااثَلَ و ،  لَ ثُمِه غَسياعثًااثَلَ ِذر ،  ثُم حسأِْسِه مـلَ  ِبرخفَأَد 
 أُذُنيـهِ  ظَـاِهرِ  علَـى  ِبِإبهاميـهِ  ومـسح  أُذُنيِه يِف السباحتيِن ِإصبعيِه

 هكَـذَا  : قَالَ ثُم  ، ثًااثَلَ ثًااثَلَ ِرجلَيِه غَسلَ ثُم  ، أُذُنيِه باِطن وِبالسباحتيِن
 ظَلَـم  أَو ـ لَمـوظَ أَساَء فَقَد صنقَ أَو هذَا علَى زاد نـفَم ، الْوضوُء
  .)١٠٩())ـ وأَساَء
















)ِسـنِ  أَنب 
 مـاءٍ  ِمن كَفا أَخذَ توضأَ ِإذَا كَانَ) ( اللَِّه رسولَ أَنَّ(() ماِلٍك

                                                        
 ) .٤٢٢ / ١٤٦/ ١(، جه ) ١٣٥ / ٢٢٥/ ١(، د ] ١٢٣د . ص  " [نقَص أَو : "ه دون قول: حسن صحيح  )١٠٩(



 ..........................................

 

٩٦ 

لَهخفَأَد تحِكِه تنلَّلَ حِبِه فَخ هتيقَالَ ِلحكَذَا " :وِن هرـ  يأَم بير  ـزع 
  .)١١٠())"وجلَّ








))ِبِغوَء أَسضلِّلْ ، الْوخو نيب 
  .)١١١())صاِئما تكُونَ أَنْ اِإلَّ االسِتنشاِق ِفي وباِلغْ ، اَألصاِبِع



ونِد عبِن اللَِّه عوٍد بعسم)   َـولُ قَالَ  : قَالساللَّـهِ  ر ) : (

  .)١١٢())ارالن اهنكَِهنتلَ وأَ وِرهالطُِّب عاِبصأَالْ نكُِهِنتلَ((




                                                        
 ) .٥٤ / ١(، هق ) ١٤٥ / ٢٤٣ / ١(، د ] ٩٢اإلرواء : [صحيح  )١١٠(
)١١١(  
ـ : والنهك  ،  ) ١٩١/٢٦٩٥ /٣ (، طس ] ٢١٨ الترغيب. ص   [:صحيح  حسن   )١١٢( ـمبالغة يف كـل شـيء ،   ال

   .املُبالغة يف تخليل األصابع حىت تطهر : والـمراد باحلديث 
 



    .......................................  

 

٩٧  


ِنِرِد عوتساٍد بن الْمدقَالَ ش : ))تأَيولَ رساللَِّه ر ) (أَ ِإذَاضوت 
  .)١١٣())ِهِبِخنصِر ِرجلَيِه أَصاِبع خلَّلَ








نةَ ِبيأَ عريره )( َولُ قَالَ : قَالساللَِّه ر )( : 

  .)١١٤())وضوٍء  كُلِّمع ِبالسواِك لَأَمرتهم أُمِتي علَى شقأَ أَنْ لَولَا((






)ــان ثْمع)(


)١١٥(

                                                        
  ) .١٤٨ / ٢٥٢ / ١(، د ) ٤٤٦ / ١٥٢/ ١ (، جه] ٣٦٠جه . ص : [صحيح  )١١٣(

 :    ١/٤٩" (حتفة األحوذي"قال املباركفوري يف () :ِر أَيصِدِه ِبِخنى  يرـسالْي (
. 

)١١٤(                                                         ) ١١٥ ( 



 ..........................................

 

٩٨ 


)اِهللا ع دـنِ بـد  بيز 

(


)١١٦(.


))ْاِلغباِق ِفي وشِتنـ  االس  اِإلَّ
  .)١١٧())اًصاِئم تكُونَ أَنْ




)َةاِئشع ـا ()) َكَـان 
 ،  وطُهـوِرهِ  )١١٩(وترجِلِه )١١٨(ِلِهنعت يِف التيامن يِحب )( اللَِّه رسولُ

  .)١٢٠())ي شأِْنِه كُلِِّهوِف
 




                                                        
             ) ١١٧        () .      ٢٣٥ / ٢١٠ / ١(، م ] ١٢٥مختصر م : [صحيح  )١١٦(
)١١٨( تعلبس نعلِه  : ِلِهن . 
  .حه ـترجيل شعرِه أي تسري : ترجِلِه )١١٩(
 ) .٧٨ / ١ (، ن) ٤١٢٢ / ١٩٩ / ١ (، د) ٢٦٨ / ٢٢٦ / ١(، م ) ١٦٨ / ٢٦٩ / ١(خ : متفق عليه  )١٢٠(



    .......................................  

 

٩٩  

)انثْمع() (



)اِهللا ع دِنبد بيز 
 ())َّأَن ِبيالن ) (   ضوفَت دِبثُلُثَي م لَ   أُِتيعأَ ، فَج

)١٢١())يدلُك ِذراعيِه



) ـانثْمع (




 حوقد صأَنه ) (ِنيترِن ميترمةً ، ورةً مرأَ مضوت)١٢٢(.  








                                                        
 ٢٥٨ / ١(، خ ] ١٢٤د  .ص  : [حسن صحيح   ) ١٢٢       (] .١١٨ / ٦٢ / ١خز  . ص  : [إسناده صحيح    )١٢١(

  .هريرةَ أَِبيمن حديث ) ٤٣ / ٣١ / ١(، ت ) ٢٣٠ / ١٣٦ / ١( زيد ، ورواه د بِنبِد اِهللا عمن حديث ) ١٥٨/ 



 ..........................................

 

١٠٠ 

 رأَيـت :  وقَـالَ    اًثَالَثَه توضأَ فَمسح رأْْسه     أَن()) ()عثْمان(
  .)١٢٣()) هكَذَاتوضأَ )( اللَِّه رسولَ

) انثْمع  (







)ااملِْمقْد نِديكَِرب بعم(  :))أَن  أُِتهـي 

 هـوجه وغَسلَ،   ثَالَثًا كَفَّيِه فَغسلَ أَـفَتوض ِبوضوٍء  اللَِّه رسولُ
 مسح ثُم،   الَثًاـثَ ثَرواستن تمضمض ثُم،   ثَالَثًا ِذراعيِه غَسلَ ثُم ،   ثَالَثًا

  .)١٢٤()) ...وأُذُنيِه ِبرأِْسِه








                                                        
   .)١/١٨٨/١١٠(، د ] ١٠١ د.ص : [حسن صحيح  )١٢٣(
  .)١/٢١١/١٢١(، د ] ١١٢د .ص : [صحيح  )١٢٤(



    .......................................  

 

١٠١  


))ام كُمِمن ٍد ِمنأُ أَحضوتِبغُ ، يسوَء فَيضالْو ، قُولُ ثُمي : دهأَش 

 ، ورسولُه عبده محمدا أَنَّ أَشهدو ، لَه شِريك لَا وحده اللَّه اإلَّ إلَه لَا أَنْ
.)١٢٥())شاَء أَيها ِمن يدخلُ ، الثَّماِنيِة الْجنِة أَبواب لَه فُِتحت اإلَّ

ادز ِمِذيرالت : ))ملِْن اللَّهعيـاج ِمن اِبنيوـ ،   الت  ِمـن  يـواجعلِْن
ِرينطَهت١٢٦())الْم(.  


دهلَا أَنْ أَش إالَّ إلَه اللَّه هدحلَـا  و 
ِريكش لَه ، دهأَشا أَنَّ ودمحم هدبع ولُهسرو   ، ملِْني اللَّهعاج ِمن اِبنيوالت  ،

الْمتطَهِرين ِمن واجعلِْني


دمحم





 ونِعيٍد أَِبي عس ) (  َّأَنِبيالن)  (َقَال:  ))نم ضوفَقَالَ أَـت : 
انحبـسك ماللَّه ِدكمِبحو   ،دهلَا نْأَ أَش ـ  إلَه  أَسـتغِفرك ،   أَنـت  اإلَّ

                                                        
  .)١/٢٠٩/٢٣٤(، م ] ١٤٣مختصر م  [:صحيح  )١٢٥(
  .)٣٨/٥٥/  (ت، ] ٤٨ت . ص : [صحيح  )١٢٦(



 ..........................................

 

١٠٢ 

وبأَتو كإلَي ،  ِفي كُِتب ق١٢٧(ر(   ، ثُم ٍع طُِبعفَلَا ِبطَاب ركْسمِ  إلَى يـوي 
  .)١٢٨())الِْقيامِة

كانحبس 
ماللَّه ِدكمِبحو   ،دهلَا أَنْ أَش اإلَّ إلَه تأَن   ،كِفرغتأَس وبأَتو  ـكإلَي 










ــان( ثْمع (
)) ـتأَير 

) : ( اللَّـهِ  رسولُ قَالَ ثُم،   هذَا يوضوِئ نحو توضأَ )( اللَِّه رسولَ
"نأَ مضوت وحوِئ نضذَا يوه ثُم قَام كَعِن فَريتكْعالَ ر ثُـيدـا  حِفيِهم 

هفْسن غُِفر ا لَهم مقَدت ِبِه ِمن١٢٩())"ذَن(.  


                                                        
 . الصحيفة االبيضاء : رق  )١٢٧(
. يصح يف الدعاء أثناء الوضوء شيء أ هــ  ولـم ) . ٥٦٤ / ١(، ك   ] ٢٢٠الترغيب  : [صحيح   )١٢٨(

 
)١٢٩( )٩٦( 



    .......................................  

 

١٠٣  






ونةَ يأَِب عريره ) (  َّأَنِبيالن)  (ٍَلاِلِبلَ قَال دلَ ِعنِر ِةاصالْفَج:  ))اي 

ـ  عِملْته عمٍل ِبأَرجىيأَخِبرِن لُاِبلَ  دف سـِمعت  يفَـِإن  ، ِمااِإلسـلَ  يِف
كلَيع١٣٠(ن( نيب ديِة يِف ينا:  لَقَا ؟ الْجم ِملْتالً عمى عجِد أَري  ِعن: يأَن 

لَم رطَها أَتورٍة يِف طُهاعس ٍل  ِمنلَي اٍر أَوهاِإلَّ ن تلَّيص ـورِ  ِبذَِلكـا  الطُّهم 
لِّ أَنْ يِل كُِتبأُص١٣١())ـي(.  













                                                        
)١٣٠( فد كلَيعن :   ن      : الدفاللي ريالدبيب ، وهو الس .]  صحيح البخـاري

) : فد كلَيعِن نعي ي: ِريكحت ([ 
 ) .٢٤٥٨ / ١٩١ / ٤(، م ) ١١٤٩ / ٣٤ / ٣(خ : متفق عليه  )١٣١(



 ..........................................

 

١٠٤ 




نع ِسأَن) ( َقَال:  ))َِب كَانالن  ي)( ُِسلغي - ِسلُ كَانَ أَوتغي - 

   .)١٣٢())ِبالْمد ويتوضأُ ، أَمداٍد خمسِة ِإلَى ِبالصاِع
 


«  ª¬  °  ¯      ®  

   ²±]األنعام[





ونةَ يأَِب عامعأَنَّ  :ن دباللَِّه ع نفٍَّل بغم) ( ِمعس هنقُولُ ابي  :ماللَّه 
يِإن أَلُكأَس رالْقَص ضياَألب نِمِني عِة ينا ِإذَا الْجهلْتخأَ  :فَقَالَ  ، دي نبي 

 : يقُولُ )( اللَِّه رسولَ سِمعت يفَِإن ، الناِر ِمن ِبِه وتعوذْ ، الْجنةَ اللَّه سِل
  .)١٣٣())والدعاِء هوِرـالطُّ يِف يعتدونَ قَوم اُألمِة هِذِه يِف سيكُونُ نهِإ((

دباللَِّه ع نفَّل بغم 


                                                        
 .ه أصحاب السنن بألفاظ مختلفة ، وروا) ٣٢٥ / ٢٥٨ / ١(، م ) ٢٠١ / ٤٠٤ / ١(خ : متفق عليه  )١٣٢(
 ) .٩٦ / ١٧٠ ـ ١٦٩ / ١(، د ] ٨٧د . ص : [صحيح  )١٣٣(



    .......................................  

 

١٠٥  








   اِحبقَالَ ص))وود عبع(١٧٠ / ١ : ())ِن الْم : (عماء أَجلَملَـى  الْعع 

 مغفَّل ِابن وحِديث ... الْبحر شاِطئ ِفي ولَو الْماء ِفي الِْإسراف عن النهي
  ) .النجاسة وِإزالَة والْوضوء الْغسل يتناول هذَا




ِاــن ــل ب مغفَّ







  >

a   C  B  A  @  ?]مائدةـال[


                                                        


 



 ..........................................

 

١٠٦ 

))َلُ القْبي  ـلَ  اللَّـهةَاص 
ِدكُمثَ ِإذَا أَحدأَح تأَ ىـحضوتلٌ قَالَفَ ،   ))يجر ِمن تومرضـا  : حم 

)١٣٤( ضراطٌ أَو فُساٌء : قَالَ ؟ هريرةَ أَبا يا حدثُـالْ


ثــد ح
 تومرـضح

ثدح ـ ة  وأَبـريره





ِنع ِناب عاٍسب) لْا(( : الَقَ )ـماـِنموالْ يِدووالْ يِذمـ أَ :  ي ام 
ـ أَ  :الَقَفَ ،   يِذموالْ يِدوالْ اموأَ  ، لُسغالْ هنِم الذي وه فَ يـِنملْا  لِْسغْ
  .)١٣٥())الِةلصِل كوَءض ووتوضأْ  ،كرياِكذَم وأَ كركَذَ

 : 





                                                        
، وأصل احلديث عنـد غريهـم   ) ٣٥٢ / ٧٥/ ٢(، حم ) ١١٧/ ١( هق ،) ١٣٥ / ٢٣٤/ ١(خ : متفق عليه    )١٣٤(

 ) .٧٦ / ١٥٠ / ١(، ت ) ٦٠ / ٨٧ / ١( ، د )٢٢٥ / ٢٠٤ / ١( م :بدون الزيادة 
)١٣٥( )         ٨٤ / ١ (ن، ) ٦٥ / ٩٦ / ١ (، ت] ١٢٧ ن. ص : [سن ح) ١٣٦. ( 



    .......................................  

 

١٠٧  




) انـفْوـنِ  صال  بـسع (
 ))َولُ كَانساللَِّه ر  انرأْما ِإذَا يا كُنفْرالَ أَنْ س ِزعنن 

 وبـولٍ  غَـاِئطٍ  ِمـن  لَِكـن   ، جنابٍة ِمن اِإلَّ ولَياِليهن أَياٍم ثَةَاثَلَ ِخفَافَنا
ٍموو١٣٦())ن(.  

  






ونِل عع  ي) (َولُ قَالَ:  قَالساللَِّه ر) ())نيِه ِوكَاُء الْعالس  ،
نفَم امأْ نضوت١٣٧())فَلْي(.  




  .الْخيطُ الَِّذي يربطُ ِبِه الْخِريطَةُ : والَِوكَاُء ـ ِبكَسِر الْواِو ـ 
الَِوكَاُء


                                                        

 .  نحوه )١/٣٤٧/٢٠٠(د  ، )١/١٦١/٤٧٧(جه ، ] ٣٨٦جه . ص : [حسن  )١٣٧(



 ..........................................

 

١٠٨ 

ِهوفَّفَِة ـ   السخاِء الْمِر الَهكَسلَِة ، ومهِني الْمِح السـ ِبفَت  : ربالد ،






)١٣٨(






))ــنم ــسم هذَكَــر 

)١٣٩())فَلْيتوضأْ



]


                                                        
 ) .١/٢٤٢: (نيل األوطار  )١٣٨(
 / ١ ( ، ت)١٠٠ / ١ ( ، ن)٤٧٩ / ١٦١ / ١(جـه    ،)١٧٩  /٣٠٧ / ١(د  ،] ٣٨٨جه . ص : [صحيح   )١٣٩(

   . )).. يصلِّ افَلَ.. ((: بزيادة ) ٥٥ / ٨٢
] :   عند الترمذي وهذا لفظه :))نم سم هلِّ افَلَ ذَكَرصى يتأَ حضوتي(( 

[ 



    .......................................  

 

١٠٩  

[))لْـه ـهةٌ  ِإالَّ وعـضب 
ك١٤٠())ِمن(.   













)١٤١(.
 اءـرـن  الْبب 
  عاِزب

)١٤٢())الْغنِم حوِمـلُ ِمن توضئُوا اولَ،  اِإلِبِل حوِمـلُ ِمن توضئُوا((



وناِبِر عِن جةَ برمس )( َّأَن جأَلَ الًرولَ سساللَِّه ر )( : ُأضوأَأَت ِمن   

                                                        
 . )١/٥٦/٨٥(، ت  )١/١٠١(، ن  )١٦٣/٤٨٣/ ١(جه  ، )١/٣١٢/١٨٠(د  ، ]٣٩٢جه . ص : [ صحيح )١٤٠(
                       ) .١٠٣: (م الـمنة ص تـما )١٤١(
 . مختصراً )٤٩٤ / ١٦٦ /  ١(جه   ،)١٨٢  /٣١٥ / ١(د  ،] ٤٠١جه . ص : [ صحيح )١٤٢(



 ..........................................

 

١١٠ 

  :قَالَ ، ))توضأْت افَلَ ِشئْت وِإنْ،   فَتوضأْ ِشئْت ِإنْ(( : قَالَ  ؟ الْغنِم حوِمـلُ
  .)١٤٣())اِإلِبِل حوِمـلُ ِمن توضأْ،  نعم(( : قَالَ  ؟اِإلِبِل حوِمـلُ ِمن أَأَتوضأُ













  !

  )   (  '  &  %  $  #  "2  a
]مائدةـال[اآلية


][

))َلُ القْبي لَ اللَّهـرِ  ةًاصيِبغ 
  .)١٤٤())طُهوٍر


                                                        

 ) .٣٦٠ / ٢٧٥ / ١(، م ] ١٤٦مختصر م : [صحيح  )١٤٣(
 ) .٩٥(:  ، وسبق حنوه يف الـحاشية رقم )٢٧١ / ١٠٠ / ١( ، جه )٨٧/  ١( ن ،] ١٣٩ن : [صحيح  )١٤٤(



    .......................................  

 

١١١  


))افتِ الطَّويـلَ   ِبالْبـلَّ      ِإلَّـا  اةٌصِفيـهِ  أَنَّ اَهللا أَح 

)١٤٥())امالْكَلَ






اِجرهِن الْمفُـذ  بقُن





))هِإن لَم ِنـيعنأَ أَنْ يـمدر كلَياِإلَّ ع ي  أَن ـتأَنْ كَِره 
أَذْكُر لَى اِإلَّ اللَّهٍة عار١٤٦())طَه(.





اءــرــن الْبــاِزب بع 

 ))ِإذَا 
                                                        

 ) .١٢١: ( ، اإلرواء )٢٣١/  ٤( ك ،] ١٦٣٩ك : [صحيح  )١٤٥(
 . وليس عنده الـمرفوع )١/٣٧( ، ن )١/١٢٦/٣٥٠(جه   ،)١/٣٤/١٧(د  ،] ٢٨٠جه . ص : [صحيح  )١٤٦(



 ..........................................

 

١١٢ 

تيأَت كعجضأْ مضوفَت وَءكضلَ وـثُ ، ِةاِللصم طَِجعلَـى  اضع  ِشـقِّك 
ِنـاَأليم ، قُلْ ثُم : ماللَّه تلَمفِْس أَسين كِإلَي ، تهجوِه وجيو كِإلَي ، 

تضفَوِر ويأَم كِإلَي ، أْتأَلْجِر ويظَه كةً ، ِإلَيغْبةً ربهرو كـ  ، ِإلَي  الَ
 ، أَنزلْـت  يالَّـذِ  ِبِكتاِبك آمنت اللَّهم ، ِإلَيك اِإلَّ ِمنك منجا اولَ ملْجأَ

كِبيِبنيالَِّذ و لْتسنْفَِإ ، أَر تم ِمن لَِتكلَي تلَى فَأَنِة عالِْفطْر ، نلْهعاجو 
ا آِخرم كَلَّمت١٤٧())ِبِه ت(.

















                                                        
  .)٢٧١٠ / ٢٠٨ / ٤(، م ) ٦٣١١ / ١٠٩ / ١١(خ : متفق عليه  )١٤٧(



    .......................................  

 

١١٣  




نةَ عاِئشع)  ــا( قَالَت: ))َولُ كَانساللَِّه ر )( كَانَ ِإذَا بناًج 
ادأْكُلَ أَنْ فَأَري أَو امنأَ يضوت وَءهضالَِة و١٤٨())ِللص(





 وناِر عمِن عاِسٍر بي) : ( ))َِّب أَنالني  صخـ  ر ِبـِللْجِإذَا ن 
ادأْكُلَ أَنْ أَري أَو برشي أَو امنأَ أَنْ يضوتو يضوالَِة َءه١٤٩())ِللص(.  





ونِعيٍد يأَِب عِر سدالْخي ) (ِنِب عالنقَالَ ي:  ))ِإذَا ىـأَت دأَحكُم 
لَهأَه ثُم ادأَنْ أَر ودعأْ يضوت١٥٠())فَلْي(.  




                                                        
  .)٢٢١ / ٣٧٤ / ١(د  ، )١٣٨/  ١(، ن ) ٣٠٥ / ٢٤٨ / ١(، م ] ١٦٢مختصر م : [صحيح  )١٤٨(
، ) ١/٣٧١/٢١٧(، د   ) ١/٢٤٩/٣٠٨(، م   ] ٢٦٣جه  . ص  : [صحيح  ) ١٥٠ ( .        )١/٣٧٥/٢٢٢(د   )١٤٩(

 ) .٣١٦ / ٢٥٣ / ١(، م ] ١٥٥مختصر م : [ صحيح )١٥١      () . ٥٨٧ / ١٩٣ / ١(، جه ) ١٤٢ / ١(ن 



 ..........................................

 

١١٤ 


ناِئ عةَعش) ـا( قَالَت:  ))َولُ كَانساللَِّه ر 

 لَ ِإذَاساغْت ِة ِمنابنأُ الْجدبِسلُ يغِه فَييدي ، فِْرغُ ثُمِميِنـهِ  يلَـى  ِبيع 
  .)١٥١())ِةاِللصلَ وضوَءه يتوضأُ ثُم ، فَرجه فَيغِسلُ ِشماِلِه







  
)  رو هة  أَبري( َقَال : تِمعولَ سساللَِّه ر ) (ُقُولي : 

   .)١٥٢())النار مسِت ِمما توضئُوا((





 )ِرومِن عةَ بيِر أُممي الض (
 :  ))تأَيولَ رساللَِّه ر )( زتحي اٍة كَِتِف ِمنفَأَكَـلَ  ، ش 

)١٥٣())يتوضأْ ولَم صلَّى، و السكِّني طَرحو فَقَام ، ِةاالصلَ ِإلَى يفَدِع ، ِمنها
                                                        

 ) .١٠٥ / ١(، ن ) ٣٥٢ / ٢٧٢ / ١(، م ] ١٤٧مختصر م : [صحيح  )١٥٢(
  ) .٢٠٨ / ٣١١ / ١(وهذا لفظه ، خ ) ٣٥٥ / ٢٧٤ / ١(، م ] ١٤٨مختصر م : [صحيح  )١٥٣(

  .أي يقطع بالسكني ،  " : يحتز" و



    .......................................  

 

١١٥  





 ) ةـديرب ( 
:  ))َِب كَانالني  ُأضوتي   دلَ كُلِِّعنا  ، ٍةاصكَانَ فَلَم  ـويم 

  لَه فَقَالَ،   واِحٍد ِبوضوٍء الصلَواِت صلَّىو خفَّيِه علَى ومسح توضأَ   الْفَتِح
رما   : عولَيساللَِّه ر كِإن لْتئًا فَعيش لَم كُنت لُفْتعا : قَالَفَ  ؟ هدمع هلْتفَع 

ا يرم١٥٤())ع(.  
 







 قيل
 

 ِبالَلُ يا : فَقَالَ ِبالَالً فَدعا اًم يو  اللَِّه رسولُ أَصبح((  :قَالَ ) بريدة(
ِبم ِنسقْتِة ِإلَى يبنالْج يِإن لْتخةَ داِرحةَ الْبنالْج تِمعفَس كتشخش١٥٥(خ( 

 وما،   ركْعتيِن صلَّيت ِإالَّ قَطُّ أَذَّنت ما اللَِّه رسولَ يا  :ِبلَالٌ فَقَالَي ؟   أَماِم
                                                        

 ) .٨٦/ ١(ن ) ١/٤٢/٦١(، ت ) ١٧١ /١/٢٩٢(، د ) ٢٧٧ / ٢٣٢/ ١(، م ] ١٤٢مختصر م : [صحيح  )١٥٤(
)١٥٥( "كتشخشحركة لـها صوت ، : الـخشخشة  :  " خ.  



 ..........................................

 

١١٦ 

) : ( اللَّـهِ  رسـولُ  فَقَـالَ   ، ِعنـده  توضأْت ِإالَّ قَطُّ حدثٌ أَصابِني
  .)١٥٦())هذَاِب

  












 )اندعن مةَ يأَِب بطَلْح (نع 
 فَلَِقيـت  ،   ))فَتوضأَ فَأَفْطَر قَاَء  اللَِّه رسولَ أَنَّ(( ) : (الدرداِء يأَِب

ـ ،   لَه ذَِلك فَذَكَرت ِدمشق مسِجِد يِف ثَوبانَ  أَنـا   ، صـدق ((  :الَفَقَ
تببص لَه وَءهض١٥٧())و(

اء وأَبدرالد


                                                        
 ) .٣٧٧٢ / ٢٨٢ / ٥(، ت ] ٧٨٩٤جه . ص : [صحيح  )١٥٦(
  . " فَتوضأَ": ، وليس فيه ) ٧/٨/٢٣٦٤(، د ) ١/٥٨/٨٧(، ت ] ١١١تمام الـمنة ص : [صحيح اإلسناد  )١٥٧(



    .......................................  

 

١١٧  

انبثَو قـشِدم
ــاء وأَبدرالــد


 :

))نلَ مغَس تيِسلْ اًمتغفَلْي ، نمو لَهمأْ حضوت١٥٨())فَلْي(



                                                        

 ٢(، ت   ) ٣٠٠ / ١(، هق   ) ٧٥١ / ١٩١(، حب   ) ٤٨٦ / ١٤٥ / ٢(، حم   ] ٥٣الـجنائز ص    [:صحيح   )١٥٨(
 /٢٣١ / ٩٩٨ (  بـمعناه. 

 
ِتيِل الْممح ِمن


مجهور العلماءِتيِل الْممِلـح







" نمو لَهمأْ حضوتفَلْي" 
 مـع  علَيـهِ  فَيصلِّي وضوٍء علَى ِليكُونَ ِدثًامح كَانَ ِإنْ يتوضأَ أَنْ معناه" : (الـمنتقى شرح الـموطأ "قال صاحب   

لِّنيص١/٤٩) (الْم. (  
 مـع  فَيـصلِّي  علَيِه صلَّى ِإذَا طَهارٍة علَى ِليكُونَ يحِملَه أَنْ قَبلَ يتوضأَ أَنْ ِللْميِت الْحاِمِل وأَمر: (وقال أيضاً   

لِّنيصِه الْملَي٢/١٩) (ع( .  
 مـن  أن - أعلم واهللا - هريرة أيب عن املذكور حديثـال ىـومعن" : (االستذكار"وقال ابن عبد الرب يف      

،  الوضـوء  يوجب ثٌدح هلَمح أنَّ ال  ، وشيعه محله وقد عليه الصالة تفوته لئال وضوء على فليكن ميتاً محل
                                                =                ) . ١٧٤ / ١) (أعلم واهللا تأويله فهذا



 ..........................................

 

١١٨ 





                                                                                                                                            
 ١( )عليه للصالة ليتهيأ محله حال وضوء على ليكن معناه : وقيل(" : شرح سنن ابن ماجه   "يف   السيوطي وقال

 /١٠٥( .  
 الْميـت  علَى لصلَاةا لَه ِليتهيأ وضوء علَى ِليكُونَ أَي : معناه ِفي ِقيلَ قَد( : "عون الـمعبود " صاحب وقال

  . )١٤٦/ ٧) (أَعلَم واَللَّه
 علـى  حيملـه  أن ينبغي حيمله الذي أن :ى  معنـفال" :  (الشرح املختصر على بلوغ املرام    "وقال صاحب   

 فإذا اجلنائز مصلى إىل أو املسجد إىل بيته من له حامال كان إذا نهأل امليت على الصالة يف يتأخر ال حىت وضوء
  ) .١٠٦ / ٢) (تأخر الإو يتأخر مل وضوء ىعل كان

 حيمل بعدما بأنه: معناه "حملَ من" : "فَلْيتوضأْ اًميت حملَ ومن ":قوله: (وقال الشيخ عطية حممد سالـم    
ـ  رسوِل كَانَ " :أنس حديث يف كما حيمل، أن أراد من: أي" حملَ من ":قالوا واجلمهور يتوضأ، امليت  ِهاللَّ

) (لَ ِإذَاخالََء دقَالَ الْخ. " ...   
 ، اهللا ذكـر  فيه بشيء يأيت أن له حقـي ال دخوله بعد ألنه ؛ الدخول أراد إذا : أي  "دخلَ  ِإذَا ": فقوله

 إرادتـه  عند يستعيذ أن مرادـوال ]النحل [  u  q  p   o  n  m : ىـتعال قوله يف وكما
ـ  فليتوضـأ،  ميتاً حيمل أن أراد من:  أي "حملَ من" أيضاً وهنا :فقالوا منها، فراغه عند ال القراءة  ماذاـول
ـ  قدموا إذا ىـحت متوضئاً، يكون أن فينبغي املصلى إىل به سيذهب حيمله من ألن:  قالوا ؟ يتوضأ  ميتـال
 عليـه  لصالةل يتهيأ أن جبـي عليه سيصلي كان وإذا عليه، يصلي بأن الناس أوىل حامله يكون عليه للصالة

  ) .١٦٠ / ١) (قبل من بالوضوء
 

 
ِتيِل الْممح ِمن]

[


)١٩٦(
)١٠٣( 



    .......................................  

 

١١٩  


 ِويوالن اماُهللا(قَالَ اِإلم ِمهحر ( ِلم"ِفيسِح مرش) : "١٦٤ / ٣ : (  

) عمأَج نم دتعي اع ِفي لَهملَى الِْإجاِز عوِح جسالْم ِنـالْ لَىعفَّيخ 
 يجـوز  حتـى  ِلغيِرها أَو حاجٍةـِل كَانَ سواء ، حضِرـوالْ السفَِر ِفي

 الشيعة أَنكَرته ماـوِإن ، مِشيـي لَا الَِّذي والزِمن بيتها الْملَاِزمة ِللْمرأَِة
   ...ِخلَاِفِهمـِب يعتد ولَا والْخواِرج

 ِمـن  سبعونَ حدثَِني : ـ تعالَى اللَّه رِحمه ـ الْبصِري الْحسن قَالَ
 علَـى  مسحـي كَانَ) ( اللَِّه رسولَ أَنَّ) : ( اللَِّه رسوِل أَصحاب
  .هـ . ا ) الْخفَّيِن











نسِري  الْحـصالْب 






 ..........................................

 

١٢٠ 


 ِلمـسم

شامَألعاِهريمـِإب ـاممه
  :فَقَـالَ   ؟ هذَا تفْعلُ  :فَِقيلَ،   خفَّيِه علَى ومسح توضأَ ثُم جِرير بالَ((

معأَ نرتولَ يساللَِّه ر  َالب أَ ثُمضوت حسملَى وـهِ  عفَّيقَـالَ   ، خ 
شمقَالَ  :اَألع اِهيمركَانَ  :ِإب مهِجبعذَا يِديثُ هلَ َألنَّ الْحاِإسِريـرٍ  مج 

))الْماِئدِة نزوِل بعد كَانَ
ِريرج





ِإبـراِهيم َألعمشا(  
 ِريـرج

ةاِئدالْم
   ِويوقَالَ النماهنالَى اللَّه أَنَّ  :ععة  ِفـي  قَالَ تـورة  ساِئـدالْم:  

[  /.-,+*)(
1  02   a  Z  ]الـمائدة[   ، كَانَ فَلَو لَامِريٍر ِإسج مقَدتلَى اًموِل عزن 

 ، الْماِئـدة  ِبآيِة اًمنسوخ الْخف مسِح ِفي حِديثِه كَونُ لَاحتملَ الْماِئدِة
                                                        

 ) .٩٣ / ٦٣ / ١(، ت ) ٢٧٢ / ٢٢٧ / ١(، م ] ١٣٦مختصر م : [صحيح  )١٥٩(



    .......................................  

 

١٢١  

 أَنَّ مبـين  وهـو  ، ِبِه يعملُ هحِديثَ أَنَّ عِلمنا اًمتأَخر هِإسلَام كَانَ فَلَما
ادرِة الْمة ِبآياِئدالْم رغَي اِحِبص فكُونُ  ، الْخةُ فَتنةً السصصخِة مِللْآي ، 
اللَّهلَم و١٦٠()أَع(

ةاِئدالْم



 ِريـرج

ةاِئــدالْم


وخسنمةاِئدالْم



ةاِئدالْم







                                                        
 ) .١٦٤ / ٣: (شرح صحيح مسلم  ) ١٦٠(



 ..........................................

 

١٢٢ 





نِة عِغريِن الْمةَ   ببعش    َكُ((:  قَالتن عِب مالني )( لٍَة ذَاتلَي 
 ومـسح  ، وِذراعيـهِ  وجهه فَغسلَ اِإلداوِة ِمن علَيِه فَأَفْرغْت ، مِسٍري يِف

 أَدخلْتهمـا  يـفَِإن دعهما : فَقَالَ،   ِهـخفَّي َألنِزع أَهويت ثُم ، ِسِهِبرأْ
  .)١٦١())علَيِهما مسحفَ ، طَاِهرتيِن












عن يرِن ِحـشاِن بقَالَ ٍئـه : تيةَ أَتاِئشا عأَلُهـنِ  أَسحِ  عـسالْم 
 اِفرـيس كَانَ فَِإنه فَسلْه طَاِلٍب يأَِب ِبابِن علَيك  :فَقَالَت ؟ الْخفَّيِن علَى
عوِل مساللَِّه ر  ،  اهأَلْنفَس  َلَ((: فَقَالعولُ جسِهاللَّ ر  َاٍم ثَةَاثَلأَي 

نهاِليلَياِفِر وسا،  ِللْممويلَةً ولَيِقيِم و١٦٢())ِللْم(.  
                                                        

 ) .١٥١ / ٢٥٦ / ١(د ، مختصرا ) ٢٠٦ / ٣٠٩ / ١( خ  ،)٢٧٤ / ٢٣٠ / ١(م  :متفق عليه  )١٦١(
 ) .٨٤ / ١(، ن ) ٢٧٦ / ٢٣٢ / ١(، م ] ١٣٩مختصر م : [صحيح  )١٦٢(



    .......................................  

 

١٢٣  

ةاِئشع





 






)ِلين عطَاِلٍب يأَِب ب (

))كَانَ لَو ينأْ الدفَلُ لَكَانَ يِبالرأَس فلَى الْخِح أَوسِبالْم ـ  ِمن ،  هاأَعلَ
قَدو تأَيولَ رساللَِّه ر  ـيحسلَى مِه ِرظَاِه عفَّي١٦٣())خ(.  










                                                        
 ) . ٢٧٨ / ١٦٢ / ١(، د ] ١٠٣اإلرواء : [صحيح  )١٦٣(



 ..........................................

 

١٢٤ 





)ةِغرين الْمةَ ببعش 
 ))َّولَ أَنساللَِّه ر  َأضوت  حـسملَـى  ونِ  عيبرـوالْج 

.)١٦٤())والنعلَيِن



ونِد عيبِن عٍج بيرِن ِقيلَ((  :قَالَ جِالب رمع : أَيراكلُ نفْعئًا تيش لَم 

را ندأَح لُهفْعي كرا : قَالَ  ؟ غَيمو وواقَالُ ؟ ه : اكنأَير سلْبِذِه تالَ هعالن 
 ، ِفيهـا  ويتوضـأُ  يلْبسها  اللَِّه رسولَ رأَيت يِإن : قَالَ  ؟ السبِتيةَ

حسميا وهلَي١٦٥())ع(.  
رمع ابن





                                                        
  .)٥٥٩ / ١٨٥ / ١(جه ) ٩٩ / ٦٧ / ١( ت )١٥٩ / ٢٩٦ / ١(، د ] ١٠١اإلرواء : [صحيح  )١٦٤(


       ٣٨٠ / ١٠: (وأيـضاً   )٣٥٢ / ١: (وفتح البـاري    ) ١٩٣: (هدي الساري مقدمة فتح الباري ص( 
      ) .٣٣٣ / ٨: (شرح صحيح مسلم للنووي  و
)١٦٥( هق] ١٩٩خز . ص : [إسناده صحيح ،) ٢٨٧ / ١. ( 



    .......................................  

 

١٢٥  













)انفْوِن صال  بـسع 
())َولُ كَانساللَِّه ر  انرأْما ِإذَا يا  كُنـفْرس 
 غَـاِئطٍ  ِمـن  لَِكن  ، جنابٍة ِمن اِإلَّ ولَياِليهن أَياٍم ثَةَاثَلَ ِخفَافَنا ننِزع الَ أَنْ

  .)١٦٦())ونوٍم وبوٍل
  










                                                        
 ) .٨٤ / ١(، ن ) ٦٥ / ٩٦ / ١(، ت ] ١٠٤اإلرواء : [حسن  )١٦٦(



 ..........................................

 

١٢٦ 


























)١٦٧(.  
                                                        

  . هكذا أخربنـي العالمة األلبانـي رمحه اهللا  )١٦٧(
 



    .......................................  

 

١٢٧  






 : ))اـِإناُء مالْم 
اِء ِمن١٦٨())الْم(




ونع ةَ أُملَمس) أَنَّ )ـا ٍم أُملَيس ا  :قَالَتولَ يساللَّ ِإنَّ اللَِّه رالَ ه 
 ، نعم(( : قَالَ ؟ احتلَمت ِإذَا غُسلٌ الْمرأَِة علَى فَهلْ ، الْحق ِمن ييستحِي

  .)١٦٩())الْماَء رأَِت ِإذَا
) م أُملَيس ( 


                                                        

 ) .٢١٤ / ٣٦٦ / ١(، د ) ٣٤٣ / ٢٦٩ / ١(، م ] ١٥١مختصر م : [صحيح  )١٦٨(
 ) .١٢٢ / ٨٠ / ١(، ت ) ٣١٣ / ٢٥١ / ١(، م ) ١٣٠ / ٢٢٨ / ١(خ : متفق عليه ) ١٦٩(


)١/٣٠٢) : (فتح الباري( . 




ال حياَء يف الدين   
)())َِّإن 

ـ  الْحياُء(()١٦٦: (صحيح مسلم ))خير كُلُّه الْحياُء(()٢٤: (صحيح البخاري   ))ماِنـاِإلي ِمن الْحياَء ةٌشبع 
اِنـاِإلي ِمن١٦١: (وصحيح مسلم ) ٩: (صحيح البخاري )) م (.          



 ..........................................

 

١٢٨ 





الشهوة

 : ))ـ ذَِإ فْذَا حت 
)١٧٠())لِْستغال ت فَاًفَاِذ حنكُ تمـا لَذَِإ فَ ،ِةابنج الْن ِملِْستاغْ فَاَءمالْ




   كَاِنيوقَالَ الش) :  ذْفالْح :وه يمالر ،  وهكُـونُ  لَـا  وـِذهِ  يِبه 
 يخـرج  ما أَنَّ علَى تنِبيه وِفيِه : الْمصنف قَالَ وِلهذَا،   ِلشهوٍة إلَّا الصفَِة

)١٧١()الْغسلَ يوِجب لَا أَبِردٍة أَو ِلمرٍض إما:  شهوٍة ِلغيِر
ــذْف ح









                                                        
 ) .٨٢ / ٢٤٧ / ١(، حم )] ١٦٢ / ١(اإلرواء : [(إسناده حسن صحيح  )١٧٠(
  ) .٢٤٢ / ١: (نيل األوطار  )١٧١(



    .......................................  

 

١٢٩  







عةَ ناِئشع) ـا( قَالَت:  ))َِئلولُ سساللَِّه ر  ـلِ  ِنعجالر 
ِجدلَلَ يلَ الْباو ذْكُرِتلَ يااحِسلُ : قَالَ  ؟ امتغِن ، يعِل وجى الرري هقَِد أَن 

لَمتلَ احاو ِجدلَلَ يلَ الَ : قَالَ  ؟الْبلَ غُسِهـعي .  
فَقَالَت ٍم أُملَيأَةُ : سرى الْمرت ا ذَِلكهلَيلٌ أَعقَالَ  ؟ غُس : معن اـِإنم 

  .)١٧٢())الرجاِل شقَاِئق النساُء








)م أُملَيس (





                                                        
  .)٢٣٣  /٣٩٩ / ١(د ، ) ١١٣ / ٧٤ / ١(، ت ] ٢١٦د . ص : [صحيح  )١٧٢(



 ..........................................

 

١٣٠ 

نةَ  يأَِب عـريره 
 َِّب أَنناللَِّه ي  َِإذَا(( : قَال لَسج نيا بِبهعِع شباَألر ا ثُمهدهج 

فَقَد بجِه ولَيلُ عسِإنْ الْغو ِزلْ لَمن١٧٣())ي(.  





نِس عِن قَياِصٍم بع : )) ـهأَن  ـلَمأَس 
هرِب فَأَمالني  ِْسلَ أَنتغاٍءـِب يٍر مِسد١٧٤())و(.  

سن قَياِصم بع



َةاِئشع  ــا :  َِّبأَنالني )(  ِةَقَالَ لِت فَاِطميأَِب ِبن 

 يفَاغْتـِسلِ  أَدبـرت  وِإذَا ، ةَاالصلَ يِعفَد الْحيضةُ أَقْبلَِت ِإذَا(( : حبيٍش
)١٧٥())يوصلِّ

                                                        
) . ٣٤٨ / ٢٧١ / ١(، م ] ١٥٢مختصر م : [صحيح  )١٧٣( 

 : ))قَى ذَاِإاِن الْتانالِْخت فَقَـد  
بجلُ وس٦٠٨: (جه رقم   . ص  [ ))الْغ[( 

] ٥١٣ ـ ٥١٢ / ١: (فتح الباري[( 
 ) .٣٥١ / ١٩ / ٢ (د، ) ٦٠٢ / ٥٨ / ٢ ( ، ت)١٠٩ / ١ (، ن] ١٢٨اإلرواء  : [صحيح )١٧٤(
ــه  )١٧٥( ــق علي  / ٨٢ / ١(، ت ) ٢٧٩ / ٤٦٦ / ١( ، د )٣٣٣ / ٢٦٢ / ١(م  ،) ٣٢٠ / ٤٢٠ / ١(خ : متف

 . ))الدم عنِك يفَاغِْسِل((: ، وألفاظهم غري البخاري ) ١٨٦ / ١(، ن ) ١٢٥



    .......................................  

 

١٣١  

َةِت فَاِطمش يأَِب ِبنيبح





نِعيٍد يأَِب عِر سدالْخي )( َّولَ أَنساللَّـهِ  ر 

) (َقَال : ))ُلِة غُسعمالْج اِجبلَى وِلٍم كُلِّ عتح١٧٦())م(.  





][
ـيةالن  :

))اـِإنالُ مماِت الْأَعي١٧٧())ِبالن(.  






                                                        
، ) ٩٣ / ٣(، ن ) ٣٣٧ / ٥ ـ  ٤ / ٢( ، د )٨٤٦ / ٥٨٠ / ٢(م  ،) ٨٧٩ / ٣٥٧ / ٢(خ : متفق عليـه   )١٧٦(

  ) .١٠٨٩ / ٣٤٦ / ١(جه 
  : متفق عليه) ١٧٧(



 ..........................................

 

١٣٢ 


 نةَ عاِئشع) ـا( قَالَت : ))َولُ كَانساللَِّه ر  لَ  ِإذَاـساغْت 

ِة ِمنابنأُ الْجدبِسلُ يغِه فَييدي   ،فِْرغُ ثُمِميِنِه يلَى ِبياِلهِ  عِشـم ـِسلُ ـفَيغ 
هجفَر   ،أُ ثُمضوتي وَءهضو ِةالَـِللص   ،ثُم أْخاَء ذُيِخلُ الْمدفَي هاِبعيِف أَص 
ـ  رأِْسِه علَى حفَن )١٧٨(استبرأَ قَِد أَنْ رأَى ِإذَا حتى الشعِر أُصوِل  ثَاثَلَ

  .)١٧٩())ِرجلَيِه غَسلَ ثُم،  جسِدِه ساِئِر علَى أَفَاض ثُم،  حفَناٍت















                                                        

  .  أي استقصى وخلص من عهد الغسل وبرئ:  "استبرأَ" )١٧٨(
                                           

   )٣١٦(م  ،) ٢٤٨(خ : متفق عليه  )١٧٩(



    .......................................  

 

١٣٣  




نٍد عمحاِقر ميِل قَالَ  :قَالَ الْب اِبراِن((:  جي أَتناب كمـ ع   ضرعي 
  ؟ الْجنابـةِ  ِمن الْغسلُ كَيف  :قَالَـ   الْحنِفيِة ابِن محمٍد بِن ِبالْحسِن

ِب كَانَ  :فَقُلْتالني  ُذأْخثَةَاثَلَ ي ا أَكُفهِفيضيلَى وأِْسِه عر ،  ثُـم 
ِفيضلَى ياِئِر عِدِه سس١٨٠())ج(.  
دمحاِقر مالْب اِبرج

 ِْنـالسـنِ  حـدٍ  بمحـنِ  ماب 
حنِفيِةـالْ 








                                                        

   .)٣٢٩ / ٢٥٩ / ١(م  ،) ٢٥٦ / ٣٦٨ / ١(خ : متفق عليه  )١٨٠(
  الطهارة الصغرى تدخل يف الطهـارة الكـربى
فْعث ردر الْحغالْأَص ِرجدنت تحفِْع تر راِل الْأَكْبِبِإيص 
الْأَصـغر  الْحدثءأَعضاالْ جِميع ِإلَى لْماءا

ثدالْأَ الْحركْب


  
                                                                  ]٣٩[ 



 ..........................................

 

١٣٤ 



نةَ عاِئشع ) ــا( قَالَت : ))َولُ كَانساللَِّه ر  َال ضوتأُي دعب 
  .)١٨١())الْجنابِة ِمن الْغسِل

 


    داولَفْظُ أَِبي دولُ كَانَ((: وساللَِّه ر  ُِسلتغلِّ يصيِن يويتكْعالر 
  .)١٨٢())الْغسِل بعد اًوضوَء يحِدثُ أُراه اولَ،  الْغداِة ةَاوصلَ

                                                        
  .السنن ، واللفظ البن ماجه رواه أصحاب  )١٨١(

لفظ


لفظ][
][ 

  ).١/٧٢/١٠٧(، ت ) ١/١٣٧( ، ن )١/٤٢٥/٢٤٧( د ،) ١/١٩١/٥٧٩(، جه ] ٤٧٠جه . ص : [صحيح  )١٨٢(
قَالَو ِمِذيرالت : )ذَاول هر قَواِحد غَيو اب ِمنحأَص ِبيالن  اِبِعنيالتأ لَا أَنْ وضوتد يعل بسالْغ. (  



لفظَةاِئشع ـا




لفظ)) ...َالو اهِدثُ أُرحوَء يضاًو دعِل بسالْغ(( 





ُِدثحوَء يضاًو=                    



    .......................................  

 

١٣٥  

 




                                                                                                                                            

 : "الركْعتيِن "الْغسل بعد : "ويصلِّي "الْجنابة ِمن: " يغتِسلُ"(   :]٢٩٢ / ١ [(الْمعبوِد عوِن صاِحب قَالَ
 ِمـن  :  "يحِدثُ"  أَظُنه لَا أَي مـِبالض : "أُراه ولَا" ،   الصبح أَي : "الْغداة صلَاة" يصلِّي : " و " الصبح قَبل

 أَو  ، الروايات أَكْثَر ِفي كَما الْغسل قَبل الْأَول ِبوضوِئِه اًِاكِْتفَاَء  :"الْغسل بعد اًوضوَء "يجدد أَي الِْإحداث
 هـذَا  : الترِمِذي قَالَ : أَعضاِئِه جِميع ِإلَى الْماء ِبِإيصاِل الْأَكْبر ِارِتفَاع تحت الْأَصغر الْحدث رِتفَاعاِ ِبانِدراِج

   .الْغسل بعد يتوضأ لَا أَنْ والتاِبِعني  النِبي أَصحاب ِمن واِحد غَير قَول
 ، عنه ثَاِبتة سنة الْغسل ِإتمام قَبل فَالْوضوء ، محالَة لَا الْغسل ِفي يتوضأ كَانَ  نهأَ ِفي شك لَا : قُلْت

  .) يثْبت ولَم  عنه يحفَظ فَلَم الْغسل ِمن الْفَراغ بعد الْوضوء وأَما


 أي ))الْغـسلِ  بعد يتوضأُ الَ كَانَ  يالنِب أَنَّ(( : قَالَت ـا عاِئشةَ عن: (قاري  قال الـمال علي ال    
 بإيـصال  األكرب ارتفاع حتت األصغر احلدث ارتفاع باندراج أو ،   سنة وهو الغسل يف األول بوضوئه اكتفاء

 يـشرع  وال وقـالوا   :حجـر  ابن قال] .. ودثُم ذكر لفظ أبـي دا    ... [رخصة وهو أعضائه مجيع إىل املاء
 مـشكاة  شرح مفاتيحـال مرقاة[) الْجنابِة ِمن الْغسِل بعد يتوضأُ الَ  كان: " الصحيح للخرب اتفاقا وضوءان
   .)]٣٦٧ / ٢ : (املصابيح

 وضـوء ال وأما،   الغسل قبل بالوضوء السنة صحت قد ولكن: (وقال الـحافظ ابن رجب الـحنبلي      
 ، جمهورـال عند السنة هو والغسل الوضوء بني جمعـال أن : هذا صلأو ... شيء فيِه يصح فلم الغسل بعد
   .الغسل مع الوضوء صفة من سبق ما على يغتسل مثُ ، الغسل قبل يتوضأ أن : األفضل لكن

 ويبقـى  ، خاصـة  األكرب حدثه إال يرتفع ال أم ، بذلك حدثاه يرتفع فهل ، يتوضأ مـول اغتسل فإن 
  ؟ الوضوء جتديد بدون الصالة يستبيح فال ، األصغر حدثه

 رفـع  بغـسله  نوى إذا ، بذلك حدثاه يرتفع أنه : أشهرمها أمحد عن روايتان مها ، للعلماء قوالن فيِه هذا
   .مجيعاً حدثنيـال

 اغتسل فإذا ، وداود ثور يـوأب مالك عن وحكي،   الوضوء بدون األصغر حدثه يرتفع ال : والثانية
 ابـن  للحافظ البخاري صحيح شرح الباري فتح[) يتوضأ حىت األصغر يرتفع مولَ ، األكرب حدثه ارتفع يتوضأ مولَ

  )] .٢/٦ : (حنبليـال رجب



 ..........................................

 

١٣٦ 




 ـنع ةَ  أُمـلَمس 
)ـا( قَالَت:  ا  :قُلْتولَ يساللَِّه ر أَةٌ يِإنرام  ـدأَش  ـفْرـ  ض  يرأِْس

هقُضِل فَأَنسِلغ ابنالَ(( : قَالَ؟   ِةالْج اـِإنكِْفيِك مـ  أَنْ ي ِثـتلَـى  يحع 
  .)١٨٣())فَتطْهِرين الْماَء علَيِك تِفيِضني ثُم حثَياٍت ثَاثَلَ رأِْسِك

 )ة أُملَمس(








ونةَ عاِئشع )اَء أَنَّ((:  )ـامأَلَِت أَسِب سالني  نع  ِلغُـس 
 فَتحـِسن  فَتطَهـر  وِسدرتها ماَءها ِإحداكُن تأْخذُ : فَقَالَ  ؟ الْمِحيِض
ورالطُّه   ،ثُم بصلَى تا عأِْسهر لُكُهدلْكَ فَتاًد ِديدى اًشتلُغَ حبـئُونَ  تش 
  . ِبها فَتطَهر ممسكَةً ِفرصةً تأْخذُ ثُم  ،الْماَء علَيها تصب ثُم،  رأِْسها

اُء فَقَالَتمأَس : فكَيو رطَها تانَ : فَقَالَ ؟ ِبهحباللَِّه س ِرينطَها تِبه  .  
ةُ فَقَالَتاِئشاـ  عهِف كَأَنخيت ـ ذَِلك : ِعنيبتت ِم أَثَرالد  .  

                                                        
 / ١(، جـه    ) ١٠٥ /١/٧١( ت   )١/١٣١(ن  ،  ) ٢٤٨/ ١/٤٢٦( د   ،) ٢٥٩/٣٣٠/ ١(، م   ] ١٣٦اإلرواء  : [صحيح   )١٨٣(

٦٠٣ / ١٩٨. ( 



    .......................................  

 

١٣٧  

هأَلَتسو نِل عا غُسنِةالْجذُ : فَقَالَ  ؟ بأْخـاءً  تم  ـرطَهفَت  ـِسنحفَت 
ورالطُّه - ِلغُ أَوبت ورالطُّه - ثُم بصلَى تا عأِْسهر لُكُهدى فَتتلُـغَ  حبت 
  .)١٨٤())الْماَء علَيها تِفيض ثُم رأِْسها شئُونَ

اءمأَس









اءمأَس 
))

                                                        
  ) .٣٣٢ / ٢٦١ / ١(، م ] ١٧٢مـختصر م : [ح صحي )١٨٤(

 
 فَقَالَـت 

 . ))الديِن يِف يتفَقَّهن أَنْ حياُءـالْ منعهنـي يكُن لَم نصاِراَأل ِنساُء النساُء ِنعم(( : )ـا (عاِئشةُ
)ةاِئشع ـا( 


][







 ..........................................

 

١٣٨ 

(( 




















ة أُمــلَمس

                                                        
َقَال ِويواد( : النرد ِبِه الْماِء ِعنلَمج الْع٥٣٩ / ١: (فتح الباري ) [الْفَر . [(


.بتصرف ) ١٦٧ ـ ١٦٦ / ١: (تهِذيب سنِن أَِبي داود البن القيم ) ١٨٥(



    .......................................  

 

١٣٩  


)١٨٥(








)١٨٦(.  




)ةاِئشع ـا())تِسلُ كُنا أَغْتأَن 
  .)١٨٧())جنباِن ونحن واِحٍد ِإناٍء ِمن( ( اللَِّه ورسولُ


]
[





                                                        
 .بتصرف ) ١٦٧ ـ ١٦٦ / ١: (تهِذيب سنِن أَِبي داود البن القيم  )١٨٦(
  .)١٢٩ / ١( ، ن )٢٦٣ / ٣٧٤ / ١ (خ، ) ٣٢١ / ٢٥٦ / ١ (م: متفق عليه  )١٨٧(



 ..........................................

 

١٤٠ 




)   واِفعأَبر  (: ))َِّب أَنالني  طَاف ٍم ذَاتولَى يع 
 اأَلَ اللَِّه رسولَ يا  :لَه فَقُلْت  :قَالَ  ، هِذِه وِعند هِذِه ِعند يغتِسلُ ِنساِئِه
لُهعجلً تاغُس اِحدذَا : قَالَ  ؟اًوكَى هأَز بأَطْيو رأَطْه١٨٨())و(.  

  


)  واِفعأَبر(



 ةاضحتـسم




َةاِئشع ـا: ))َّأَن ةَ أُمِبيبح  ـتِبن 
 ِلكُـلِّ  ِبالْغسِل فَأَمرها  ،  اللَِّه رسوِل عهِد يِف استِحيضت جحٍش
  .)١٨٩( الـحديث)) ...صالٍَة

                                                        
 ) .٥٩٠ / ١٩٤ / ١(، جه ) ٢١٦ / ٣٧٠ / ١(، د ] ٤٨٠جه . ص : [حسن  )١٨٨(
ْة الاضحتسأَةُ الـمرم




 ) .٢٨٩ / ٤٨٣ / ١(، د ] ٢٦٩: د . ص : [صحيح  )١٨٩(



    .......................................  

 

١٤١  

)أُم ِبيبةح()شحج(
 ـةاضِتحاس


  اللَّـهِ  رسوِل عهِد علَى امرأَةٌ استِحيضِت((: وِفي ِروايٍة عنها    
تأَنْ فَأُِمر لَتجع رصالْع رخؤتو رِسلَ الظُّهتغتا وملً لَهاغُس]  اِحـداو[ ،  

،  ]اواِحـد  [اغُـسلً  لَهما وتغتِسلَ الِْعشاَء وتعجلَ الْمغِرب تؤخر وأَنْ
  . )١٩٠())اغُسلً الصبِح ِةاِلصلَ وتغتِسلَ

ةاضِتحاس







                                                        
  .)١٨٤ / ١( ، ن )٢٩١ / ٤٨٧ / ١(د ، ] ٢٧٣ : د. ص : [صحيح  )١٩٠(



]

[









 ..........................................

 

١٤٢ 


اِئةَـعش ـا: ))ُِب لَـثَقالني  ـلَّى  : َفَقَالأَص 

اسا ؟ النالَ  :قُلْن مهو كونِظرتنا يولَ يسوا : قَالَ  ، اللَِّه رعاًء يِل ضيِف م 
 ثُم ، علَيِه يفَأُغِْم )١٩٢(وَءـِلين ذَهب ثُم فَاغْتسلَ فَفَعلْنا ، )١٩١(الِْمخضِب

لَّى  :فَقَالَ  ، أَفَاقأَص اسا ؟ النالَ  :قُلْن مهو كونِظرتنا يولَ يساللَّـهِ  ر ،  
 ِلينـوءَ  ذَهـب  ثُم فَاغْتسلَ فَفَعلْنا ، ضِبالِْمخ يِف ماًء يِل ضعوا : قَالَ

 ينتِظرونك وهم الَ  :قُلْنا ؟ الناس أَصلَّى : فَقَالَ ،   أَفَاق ثُم  ، علَيِه يفَأُغِْم
 ثُم فَاغْتسلَ فَفَعلْنا ، الِْمخضِب يِف ماًء يِل ضعوا : قَالَ  ، اللَِّه رسولَ يا
 الَ  :قُلْنـا  ؟ الناس أَصلَّى  :فَقَالَ  ، أَفَاق ثُم  ، علَيِه يفَأُغِْم ِلينوَء هبذَ

مهو كونِظرتنا يولَ يسكْـٍر        ))... ،   اللَِّه رِإِلى أَِبـي ب الَهسِإر تفَذَكَر 
تِديثـوالْح ام١٩٣(م(.  

  








                                                        
. اإلناُء الذي يغسل فيه الثياب من أي جنس كان     : الِْمخضب )١٩١(

)١٩٢(وءنجهد  : ِليلينهض ب .
  .)٦٨٧ / ١٧٢ / ١ (خ، ) ٤١٨ / ٣١١ / ١ (م: متفق عليه  )١٩٣(



    .......................................  

 

١٤٣  








َةاِئشع كْرو بأَب




 طَاِلـبٍ  أَبا ِإنَّ  :فَقَالَ  يالنِب ىأَت أَنه(  :)) طَاِلب يأَِب بن عِلي(
اتفَقَالَ ، م : باِرِه اذْهقَالَ[ ، فَو : هِإن اتِركً مشقَـالَ  ، ام :  ـباذْه 
  .)١٩٤())اغْتِسلْ : يـِل فَقَالَ ِإلَيِه رجعت واريته فَلَما ، ]فَواِرِه




]
[  



                                                        
  ) .٣١٩٨ / ٣٢ / ٩(، د ) ١١٠ / ١(، ن ] ١٣٤الـجنائز ص : [صحيح اإلسناد  )١٩٤(

 :]َقَال:  هِإن اتِركَ مشالَقَ  ، اًم : باِرهِ  اذْهفَـو [
 



 ..........................................

 

١٤٤ 


)ِقيهيالْب(اِفِعيالشناذَانَ عقَالَ ز : 
  ، ِشئْت ِإنْ يوٍم كُلَّ اغْتِسلْ : قَالَ  ؟ الْغسِل عِن )( اعِلي رجلٌ سأَلَ((

 ، عرفَـةَ  يومو ، الْجمعِة يوم : قَالَ  ؟ الْغسلُ هو يالَِّذ الْغسلُ الَ : فَقَالَ
مويِر وحالن ، موي١٩٥())الِْفطِْر و( .  









))نلَ مغَس تيِسلْ اًمتغ١٩٦())فَلْي(


                                                        
 ) .٦٣٤٣: (السنن الكربى للبيهقي رقم  )١٩٥(
 بـِه   وظاهر األمر يفيد الوجوب ، وإنما لـم نقُلْ        . [)١٤٦٣ / ٤٧٠/ ١(جه   ،] ١١٩٥جه  . ص  : [صحيح   )١٩٦(

ـ (لـحديث ابن عباس      ميـتكُم  نَِّإفَ ، غَسلْتموه إذَا غُسلٌ ميِتكُم سِلغُ ِفي علَيكُم لَيس(( :قَالَ ) (ي النِب أَنَّ  )ماـ
سلَي جٍسِبن ، كُمبسِسلُوا أَنْ فَحغت كُمِديتـصرٍف مـن أحكـام      هـ ب . ا  ) . ٣٩٨ / ٣(، هق   ) ٣٨٦ / ١(ك  : رواه   ))أَي

  )] .٥٣: (الـجنائز لأللبانـي ص 


 ابن عباسماـ


)١١٨ ـ ١١٧( 



    .......................................  

 

١٤٥  


 )دين زثَاِبت ب  : ())هأَى أَنـ  ر  تجـرد   يالنِب

  . )١٩٧())واغْتسلَ ِلِهاِإلهلَ
)ديز( ) ثَاِبـت (


نِن عاب رمكَانَ((:  ع هأَن 

 مكَّةَ يدخلُ ثُم  ، ويغتِسلَ يصِبح حتى ىوطُ يِبِذ بات اِإلَّ مكَّةَ يقْدم الَ
ارهان،  ذْكُريِن وِب عالني  هأَن لَه١٩٨())فَع( .  


طُ يِذىو







    



                                                        
 ) .٨٣١ / ١٦٣ / ٢(، ت ] ١٤٩: اإلرواء : [حسن  )١٩٧(
ـ  هو)] ١٢٥٩ / ٢٢٧ / ٢(م  : [متفق عليه    )١٩٨( ، ) ١٨٤٨ / ٣١٨ / ٥( ، د    )١٥٧٣ / ٤٣٥ / ٣(ه ، خ    ذا لفظ

  .)٨٥٤ / ١٧٢ / ٢(ت 



 ..........................................

 

١٤٦ 























    .......................................  

 

١٤٧  
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))َِّإن ِعيدالص  ـبالطَّي 
ورِلِم طَهسِإنْ الْملَ وِجِد ماَء يالْم رشع ١٩٩())ِسِنني(











                                                        
 . بألفاظ متقاربة )١٧١ / ١ (، ن) ٣٢٩ / ٥٨٢ / ١(، د ) ١٢٤ / ٨١ / ١(، ت ] ٣٢٢ د. ص : [صحيح  )١٩٩(



 ..........................................

 

١٤٨ 

نانَ عرِن ِعمٍن بيصح)  (َقَال:  ))اكُن عوِل مساللَّـهِ  ر ) ( ـ  يِف
 مع يصلِّ لَم معتِزٍل ِبرجٍل هو ذَاِإ صالَِتِه ِمن انفَتلَ فَلَّما ِبالناِس فَصلَّى ،   سفٍَر
 جنابةٌ يأَصابتِن  :فَقَالَ ؟ الْقَوِم مع يتصلِّ أَنْ فُالَنُ يا منعك ما  :فَقَالَ الْقَوِم
   .)٢٠٠())يكِْفيك فَِإنه ِبالصِعيِد علَيك: ( ( اللَِّه رسولُ قَالَفَ ، ماَء والَ











وناِبٍر عج) ( َا  :قَالنجرفٍَر يِف خس ابالً فَأَصجا رِمن  ـرجح 
هجأِْسِه يِف فَشر ثُم لَمتأَلَ،   احفَس هابحلْ  :فَقَالَ أَصونَ  هِجـدـ  ت  يِل
 ، الْماِء علَى تقِْدر وأَنت رخصةً لَك نِجد ما : فَقَالُوا ؟ التيمِم يِف رخصةً
 : فَقَـالَ   ، ِبـذَِلك  أُخِبر( ( يالنِب علَى قَِدمنا فَلَما  ، فَمات فَاغْتسلَ

))لُوهقَت ملَهقَت أَلُوا أَالَّ  ، اللَّهِإذْ س وا لَملَمعا  ؟ يمالِْع ِشفَاُء فَِإنالُ يؤالس ،  
  .)٢٠١())يتيمم أَنْ يكِْفيِه كَانَ ِإنما

                                                        
 ) .١٧١ / ١( ، ن )٦٨٢ / ٤٧٤ / ١(م  ،) ٣٤٤ / ٤٧٧ / ١(خ : متفق عليه  )٢٠٠(
،  ) ٣٣٢ / ٥٣٢ / ١(، د   ] ٣٢٦د  . ص  : [حسن   )٢٠١(
  ...))ِصرعيو أَو ِصبعلَى يِحِه عرقَةً جِخر ثُم حسما يهلَيِسلَ عغيو اِئرِدِه سسج((=           .   



    .......................................  

 

١٤٩  

















                                                                                                                                            


. "  

 مـا  والْغسل التيمم بين الْجمِع ِروايةُ) : (٥٣٥ / ١" : (عون الـمعبود "قال مشس الـحق يف     
 عـن  روى مـن  ساِئر فخالَ قَد ، الْحِديث ِفي قَِوي غَير كَونه مع وهو ، خريق بن زبير غَير رواها
  ) .الْأَحكَام ِبها تثْبت لَا ضِعيفَة ِرواية والْغسل التيمم بين الْجمع فَِرواية ، رباح أَِبي بن عطَاء


ريبن زق بيرخ 

طَاءن عاح أَِبي ببر



 



 ..........................................

 

١٥٠ 

ونِرو عمع اِص ِنبالْع) (  َل ها أَنم ِة يِف ثَِعبوالَِسِل ذَاِت غَزالس 
 أَنْ اغْتـسلْت  ِإِن فَأَشفَقْت  ، الْبرِد شِديدِة باِردٍة لَيلٍَة يِف احتلَمت:  قَالَ

ِلكأَه ،  تمميفَت ثُم تلَّياِب صحالَةَ يِبأَصِح صبا ،   الصاقَِد فَلَمنلَـى  مع 
 ؟ جنـب  وأَنت ِبأَصحاِبك صلَّيت عمرو يا(( : فَقَالَ  اللَِّه رسوِل
فَقُلْت : تلَ ذَكَرـالَى    اللَّـهِ  قَوعت  :K  J  IL         O  N  M   

  R  Q  P] النـساء[  ،تمميفَت ثُم تلَّيص ،  ِحكولُ فَضساللَِّه ر 
 لَمقُلْ وئاً يي٢٠٢())ش(.  


الَِسل ذَاِتــس ال













                                                        

 ) .١٧٧ / ١(، ك ) ١٦ / ١٩١ / ٢(، حم ) ٣٣٠ / ٥٣٠ / ١(، د ] ٣٢٣ د. ص : [صحيح  )٢٠٢(



    .......................................  

 

١٥١  


   بـرانُ الْعِلـس)٢٠٣(


K  J   

L


















                                                        
)٢٥٤ / ٣( )٢٠٣. ( 



 ..........................................

 

١٥٢ 

 
  ناِرعمِن عاِسٍر بي) ( َقَال:  )) ـتبنأَج  ـاءَ  أُِصـبِ  فَلَـمالْم  ،
كْتعم٢٠٤(فَت( ِِعيِد بالص وتلَّيص ، تفَذَكَر ِب  ذَِلكِللني )( َـا  : فَقَالمِإن 

 ثُم  ، ِفيِهما ونفَخ ، ضاَألر ِبكَفَّيِه) (ي  النِب فَضرب ، هكَذَا يكِْفيك كَانَ
حسا مِبِهم ههجِه وكَفَّي٢٠٥())و(.  




)(
)(




 : 









                                                        

)٢٠٤( كْتعمت : غْترمت .  
 ) .١٦٦ / ١( ، ن )٣١٧ / ٥١٤ / ١( ، د )٣٦٨ / ٢٨٠ / ١(، م ) ٣٤٧ / ٤٥٥ / ١(خ : متفق عليه  )٢٠٥(



    .......................................  

 

١٥٣  











نِعيٍد يأَِب عِر سدالْخ  ي) (َقَال : ))جرالَِن خجـ  ر   ، سـفَرٍ  يِف
 ثُـم   ، فَـصلَّيا  اًطَيب اًصِعيد فَتيمما  ، ماٌء معهما ولَيس الصالَةُ فَحضرِت

 يِعـدِ  ولَـم ،   والْوضوَء الصالَةَ أَحدهما فَأَعاد  ، الْوقِْت يِف ماَءالْ وجدا
راآلخ ،  ا ثُميولَ أَتساللَِّه ر )( افَذَكَر ذَِلك يِللَِّذ فَقَالَ  ، لَه لَم ِعدي : 
تبةَ أَصنالس كأَتزأَجو كالَتقَالَ ، صأَ يِللَِّذ وضوت ادأَعو : لَك راَألج 
  .)٢٠٦())مرتيِن








                                                        

 ) .٢١٣ / ١(، ن ) ٣٣٤ / ٥٣٦ / ١(، د ] ٣٢٧د . ص : [صحيح  )٢٠٦(



 ..........................................

 

١٥٤ 

)(
)(






: 





   ¨  §

¬  «  ª  ©®   à  ]البقرة[



)())ِإذَا كُمترٍر أَموا ِبأَمفَأْت هِمن 

  .)٢٠٧())تمـاستطَع ما



                                                        

 ) .١١٠ / ٥(، ن ) ١٣٣٧ / ٩٧٥ / ٢(، م ) ٧٢٨٨(/ خ : متفق عليه  )٢٠٧(



    .......................................  

 

١٥٥  











)٢٠٨(



)٢٠٩(
  نِنعاٍس اببقَالَ ع:  ))لْتا أَقْبأَن دبعاللَِّه و ناٍر بسلَى يوم َةونميم 

 الـصمةِ  بـنِ  الْحاِرِث بِن جهيِم يأَِب علَى دخلْنا حتى )( يالنِب زوِج
 )٢١٠(جمٍل ِبئِْر نحِو ِمن) (ي  النِب أَقْبلَ  :الْجهيِم أَبو فَقَالَ ي ، اَألنصاِر

هلٌ فَلَِقيجر لَّمِه فَسلَيع ، فَلَم درِه يلَيِب عالن  ي)(  ـىتـلَ  حلَـى  أَقْبع 
  .)٢١١())السالَم علَيِه رد ثُم ، يِهويد ِبوجِهِه فَمسح ، الِْجداِر

                                                        
 ) .٧٤ / ٢: (الـمحلَّى  )٢٠٨(
)٢٠٩( 

   ì  ë  ê      é  è]مرمي[
 

)٢١٠(  
 ) .١٦٥/ ١( ن ،) ٣٢٥ / ٥٢١/ ١( د  ، معلقاً)٣٦٩ / ٢٨١/ ١(، م ) ٣٣٧/ ٤٤١/ ١ (خ: متفق عليه  )٢١١(



 ..........................................

 

١٥٦ 

دباللَّه عاسبعدباللَّه ع
ارسي ـةونميم

)( ـ م  وأَبـيهج
اِرثالْحةمالص ـوم  أَبـيهالْج

)(
)(









    




                                                        
لَىوم


دباللَّه عارسيةونميم

) (
]ةونميم)كَةاربم(  [            .  



    .......................................  

 

١٥٧  


ْال كَامفَاسأَحالنِض ويح








نع ةَ أُملَمس) ـا( قَالَت:  ))ِتاُء كَانفَسالن ِلسجلَـى  تـدِ  عهع 
  .)٢١٢())اًيوم أَربِعني( ( اللَِّه رسوِل

)(
][











                                                        

 ) .٦٤٨ / ٢١٣/ ١(، جه ) ١٣٩ / ٩٢/ ١(، ت ) ٣٠٧ / ٥٠١/ ١(، د ] ٥٣٠جه .ص : [حسن صحيح  )٢١٢(
 



 ..........................................

 

١٥٨ 




ناذَةَ ععم قَالَت  :))أَلْتةَ ساِئشع ا  :فَقُلْتالُ ماِئِض بقِْض الْحيت 
موالَ الصقِْض والَةَ يت؟   الصا كَانَ  :قَالَتنِصيبي ذَِلك عوِل مساللَّـهِ  ر 

)( رمؤاِء فَنِم ِبقَضوالَ الصو مؤناِء رالَِة ِبقَض٢١٣())الص(.  
ةاِئشع



)(




r  q   ps  y  x  w  v  u  t  
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¨©   ±  ]البقرة[




]
                                                        

 / ١ (، د ) ١٣٠ / ٨٧ / ١ (ت،  ) ٣٢١ / ٤٢١ / ١ ( وهذا لفظـه ، خ     )٣٣٥ / ٢٦٥ / ١ (م: متفق عليه    )٢١٣(
  .٦٣١ / ٢٠٧ / ١( ، جه )٤٤٤ / ٢٥٩



    .......................................  

 

١٥٩  

[


)())واعنـ  كُلَّ اص شِإالَّ ٍءي 
كَاح٢١٤())الن(




" ِلمسِح مرش"٣٢٠٤
















                                                        
ــحيح  )٢١٤( ــه .ص : [ص ــه ) ٤/٢٨٢/٤٠٦٠(، ت ) ١/٤٣٩/٢٥٥(، د ) ١/٢٤٦/٣٠٢(، م ] ٥٢٧ج ، ج
 ) .١/١٥٢(، ن ) ١/٦٤٤/٢١١(



 ..........................................

 

١٦٠ 







)ناس اببع ـما (ِنِب عالني )(  ـ  يِف
  .)٢١٥())ِديناٍر ِنصِف أَو ِبِديناٍر يتصدق)) قَالَ حاِئض يوِه امرأَته ييأِْت يالَِّذ

) (






) قُوفوم() ناس اببع(
 فَِنـصف  آِخـِرهِ  ِفي كَانَ وِإنْ ِبِديناٍر تصدق الدِم فَوِر ِفي أَصابها ِإذَا((

)٢١٦())ِديناٍر

                                                        
،  ) ٦٤٠ / ٢١٠ / ١(، جه   ) ١٥٣ / ١(، ن   ) ٢٦١ / ٤٤٥ / ١(، د   ] ٥٢٣جه  .ص  : [صحيح   )٢١٥(

  .  
 
 
   ) .٢٦٢ / ٢٤٩ / ١(، د ] ٢٣٨د . ص : [صحيح موقوف  )٢١٦(

)٣٠٨ / ١ : ()عون الـمعبود شرح سنن أيب داود (
سنن أيب دواد))ا ِإذَاهابِل يِف أَصِم أَوالد ارِإذَا،  فَِدينا وهابـ  أَص  يِف

 ))ِديناٍر فَِنصف الدِم انِقطَاِع

١  
٨ 



    .......................................  

 

١٦١  





 








ةاضِتحاس)()أُم 

 ثُـم  حيـضتكِ  تحِبـسكِ  كَانت ما قَدر يامكُِث(()حِبيبة
)٢١٧())يوصلِّ ياغْتِسِل








ــة اضِتحاس
                                                        

 . )١/٢٦٤/٣٣٤(، م  ]٢٠٢اإلرواء [ : صحيح )٢١٧(



 ..........................................

 

١٦٢ 

)()َةِت فَاِطمش  يأَِب ِبنـيبح(
))كَانَ ِإذَا مِض ديالْح هفَِإن مد دوأَس فرعـِسكِ  يـنِ  يفَأَمع 

.)٢١٨())ِعرق هو فَِإنما يفَتوضِئ اآلخر كَانَ ِإذَافَ،  الصالَِة









)()َةِت فَاِطمش  يأَِب ِبنـيبح(

 ))امِذِه ِإنةٌ هكْضا من ركَضطَاِن ِتريِض  ، الشيحةَ  يفَتِسـت 
 قَـد  أَنـكِ  رأَيِت ِإذَا حتى ياغْتِسِل ثُم  ، اللَِّه ِعلِْم يِف أَياٍم سبعةَ أَو أَياٍم

 لَيلَـةً  وِعـشِرين  اأَربع أَو لَيلَةً وِعشِرين اثَالَثً يفَصلِّ واستنقَأِْت طَهرِت
امأَياووِم هصفَِإنَّ يو ِزئُِك ذَِلكجي  ،كَذَِلكِل وٍر كُلِّ يِف يفَافْعها شكَم   

                                                        
) . ١/٤٧٠/٢٨٣(د  ، )١/١٨٥(ن  ، ]٢٠٤اإلرواء [ : صحيح )٢١٨( 

 : )  ا: "قولهمِإن وه قِعر" :أَي مد جرخي اِر ِمنِفجوِق ِانرلَا الْعو جرخي ِحم ِمن١: (عون الــمعبود   [) الر / 
٤٧٠[(. 


 




 



    .......................................  

 

١٦٣  

ِحيضاُء تسا النكَمنَ ورطْهي ِميقَات ِضِهنيح ِرِهنطُه٢١٩())و(
][













:   





                                                        
   .بـمعناه) ٦٢٧/ ٢٠٥/ ١: ( جه ،) ١٢٨ / ٨٣ /١ (ت  ،)٢٨٤ / ٤٧٥ /١(د  ،] ٢٠٥اإلرواء  : [ حسن)٢١٩(

 : )  ةٌ: "قولهكْضاِت من ركَضطَاِن رياد" الشرطَان أَنَّ الْميالش برِل ضجِحم ِفي ِبالرى الرتح قا فَتقهِعر  ، 
ادأَر اررا الِْإضى ،   ِبهنعطَانَ ِإنَّ الْميالش قَد دجو لِْبيِس ِإلَى يقًاطَِر ِبذَِلكا التهلَيِر ِفي عا أَما ِديِنهِرهطُها ولَاِتهصانظر  [) و :

  )] .٤١٦ / ١: (وتحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي ) ١٢١ / ١" : (النسائي  سننعلى السندي حاشية"





  



 ..........................................

 

١٦٤ 

)()َةِت فَاِطمش  يأَِب ِبنـيبح(
))ِئي ثُمضولَاٍة ِلكُلِّ ت٢٢٠())ص( .  







                                                        
  ) .٦٢٤ / ٢٠٤ / ١(، جه ) ١٩٥ / ٤٩٠ / ١(، د ] ٥٠٧جه .ص : [صحيح  )٢٢٠(
  

 : ) كْمةحفْرة الصرالْكُدو(





نع ة أُمِطيع )ـا (  قَالَت: ))الَا كُن  ـدعن 
  .)] ٣٠٧ / ٤٢٨ / ١: (رواه أبو داود : صحيح [ ))اًشيئَ الطُّهِر بعد والصفْرة الْكُدرةَ

)(








 نةَ علْقَمِن عةَ يأَِب بلْقَمع نِه عالَِة أُموةَ ماِئشِج عوِب زالني )( اهأَن قَالَت : ))َاُء انَكسالن ثْنعبي 
 تِريـد   ، الْبيضاَء الْقَصةَ ترين حتى تعجلْن الَ : فَتقُولُ ، الصفْرةُ ِفيِه الْكُرسف ِفيها ِبالدرجِة عاِئشةَ ِإلَى

ِبذَِلك رالطُّه ِة ِمنضيباب(رواه البخاري معلقاً يف     : حسن صحيح   [ ))الْح ِحيِض اِلِإقْباِرِه الْمبِإدسننه"والبيهقي يف   ) و : "
  )] .١٩٨: (، اإلرواء ) ١٣٦: (، تـمام الـمنة ص ) ١٦٥٠ / ٣٣٥ / ١(



    .......................................  

 

١٦٥  
 

                                                                                                                                            

)(





:   
  . )]١٢٦ / ٢( :  البن رجبفتح الباري[) نطْقُ اهيِفو فلَّت قرِخ) : (الدرجة (

)ةجرالد(
 الْحـيض  أَثَر ِمن بِقي هلْ ِلتعِرف وغَيرها قُطْنة ِمن الْمرأَة ِبِه تحتِشي ما ِبِه الْمرادو) : (الْقُطْن هو) : (الْكُرسف(

  )] .٥٤٤ / ١: (فتح الباري [) لَا أَم شيء

)ْفالسكُر(



  )] .٢٤٦ / ٣: (شرح مسلم للنووي [) ِبالْجص اِفيةالص النِقية الرطُوبة شبهت الْجص ِهي) : (الْقَصة(

)ةالْقَص(]
[

  )] .٥٤٥ / ١(: فتح الباري [) الطُّهر ِعند اءالنس هعِرفُ، ت الْحيض ِانِقطَاع ِعند الرِحم يدفَعه أَبيض ماء ِهي( : )الْقَصة(

)ةالْقَص (


 نِم يٌءش اهيِف سيلَ اَءضيب جرخت ةَنطْقُالْ نَّأَ كِلذَِب ةُشاِئع تادرأَو ، ِضيبأَالْ صجالْ نِم ةُعطِْقالْ اهلُصأَ) : (الْقَصة(
فْالصِةر كُالْ الَودفَ ، ِةركُيلَذََ نُوك لَعةَام اِئقَناه طُوِره١٢٦ / ٢( :  البن رجبفتح الباري[) اه. [(  

)ةالْقَص (



 : 

  االلتـهابات /
الْمرأة فرج رطوبةالْمهبلية اإلفرازات





 ..........................................

 

١٦٦ 























    .......................................  

 

١٦٧  

 



 

 
 

 

 
ثالـدح

 
جاساتالن 

 
 )( 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 ..........................................

 

١٦٨ 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
][ 

 
 

 
 

 
 

 
 

: 


 



    .......................................  

 

١٦٩  

 
فَاسالنِض ويالْح كَامأَح
 

 
 

 
 

 : )ةرالْكُدة وفْرالص كْمح( 
 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  





 

 

 



 ..........................................

 

١٧٠ 

 






…










)(





 



األربعون النووية


) /     (
 



    .......................................  

 

١٧١  

 


 
 
 
 
)( 
 دمـحم 
 
 
 
 
 
)(
 
 







)(  
)( :)   الصالـحني رياض

  ) .من حديث سيد الـمرسلني 


 [1  0  /  .  -Z  
بر لَ يأَِعناو ِعنلَ تع ، ِن يرصانلَ يواو رصنلَ تعي   ،كُراملَ يِل واو كُرملَ تعِدِن،   ياهيو  رـسيو 

 لَـك ،   راِهبـا  لَك  ، ذَاِكرا لَك  ، شاِكرا لَك ياجعلِْن اللَّهم ..ي  علَ بغى من علَى يوانصرِن ي ، ِإلَ يهدا
ـ  وثَبـت  ي ، دعوِت وأَِجب ي ، حوبِت واغِْسلْ ي ، توبِت تقَبلْ رب..  مِنيبا أَو مخِبتا ِإلَيك  ، طْواعاِم  ي ، حجِت

   . يقَلِْب سِخيمةَ واسلُلْ ي ،ِلساِن وسدد ي ،قَلِْب واهِد



 ..........................................

 

١٧٢ 


  

 
 

  
  









 



 


) : مـحمد عبد الرمحن لطيف(  





