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 2 عمدة األحكام

 ثاينالدرس ال 

 (يف املذيابب )
 وملم على يني ا السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته، احلمد هلل رب العاملني، وصلى هللا

حممد، وعلى أهل بيته الطينني الطاهرين، وعلى من مار على دربه ومتسك يف م ته إىل يوم 
 الدين، أما بعد..

رمحه هللا -فال زال احلديث موصواًل يف مدارمت ا ملا يقله احلافظ عند الغين املقدمي 
 الم خري األانم. ويفع ا هللا بعلمه، يف كتابه املنارك عمدة األحكام من ك -تعاىل

وقد شرع ا يف اللقاء املاضي يف قوله )ابب يف املذي( وغريه، وتدارم ا فيه احلديث األول، 
أن  -منحايه وتعاىل-يف هذا اللقاء، ويسأله  -إن شاء هللا عز وجل-حديث علي، وم شرع 
 يرزق ا فيه العلم ال افع. 

متيم، عن عبد هللا بن زين بن  عن عباد بن :-رمحه هللا تعاىل-نقل احلافظ عبد الغين 
الرجل الذي خييل إليه  -صلى هللا عليه وسلم-عاصم رضي هللا عنه قال: ُشِكَي إىل النيب 

 «.ال ينصرف حىت يسمع صوًًت أو جيد رحًيا» أنه جيد شيًئا يف الصالة، فقال:

ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الشرح

هذا احلديث يعترب قاعدة كلية عظيمة من قواعد الدين، بل إن هذا احلديث تضمن أصاًل 
عظيًما وقاعدة تعترب من القواعد اخلمس اليت يقوم عليها الدين كله. وهذه القاعدة هي "قاعدة 

  يزول ابلشك". اليقني ال

  والقواعد الكلية اخلمس هي:

 اليقني ال يزول ابلشك.  .1
 العادة حمحَكََّمة. .2
 األمور مبقاصدها، الرابعة: ال ضرر وال ضرار، اخلامسة: املشقة جتلب التيسري.  .3
قال: ُشِكَي  -رضي هللا عنه-عن عباد بن متيم، عن عبد هللا بن عاصم، املازين قوله: 

 :- عليه وسلمصلى هللا-إىل النيب 

 :ُشِكيَ قوله: 

 من ِشكاية، والِشكاية هي ذكر ما يتوجع م ه اإليسان.

 :-صلى هللا عليه وسلم-ُشِكَي إىل النيب وقوله: 

هو اإلمام واملرجع العلمي، ففي هذا دليل  -صلى هللا عليه وملم-وإمنا شحِكَي إليه أليه 
مات، فريجعون إليهم ع د اجلهل، وع د على أمهية العلماء، وأن العلماء مفزع ال اس يف املل

العلماء يف األرض كاألواتد، وكاجلنال  -عز وجل-التناس األمور عليهم، وهلذا جعل هللا 
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﴿َأَوَلَْ يـََرْوا َأانَّ ََنِْت : -عز وجل-الروامي، اليت تثنت األرض أن متيد أبهلها. كما قال هللا 
 . قال ابن عناس: يقصاهنا من أطرافها مبوت العلماء.[41عد:]الر اأَلْرَض يـَ ـْقحصحَها ِمْن َأْطرَاِفَها﴾

 :-صلى هللا عليه وسلم-ُشِكي إىل النيب قوله: 

الرجل خييل إليه أيه جيد شيًئا يف الصالة، يف قوله: الرجل، َل يحْذَكر َمْن هو، وهذه اجلهالة 
 ال تضر وال تؤثر. 

 :خُييل إليه الرجل -صلى هللا عليه وسلم-ُشِكَي إىل النيب قوله: 

والتخييل مبعىن أيه يرتاءى ويظهر له أمر ال يستيق ه، وقوله: خييل إليه أيه جيد شيًئا، قوله: 
أيه جيد شيًئا، هذه ك اية عن خروج احلدث، ففي هذا دليل على أيه ي نغي للمتحدث أن 

تعاىل يف كتابه يحَك ِ ف األمور اليت يحستحيا من ذكرها، وهو م هج قرآين ينوي فإن هللا منحايه و 
ْو الَمْسُتُم أَ ﴿َل يصرح بنعض األمور، فهذا من تعليم عناده األدب، فقال هللا عز وجل: 

 ﴿َأْو َجاَء َأَحٌد ِمْنُكْم ِمَن اْلَغاِئِط﴾ك اية عن اجِلماع. وقال:   [43]ال ساء: النِ َساَء﴾
 يف قضاء احلاجة. [43]ال ساء:

ال  -صلى هللا عليه وسلم-ة، فقال النيب خييل إليه أنه جيد الشيء يف الصالقوله: 
 :ينصرف حىت يسمع صوًًت أو جيد رحًيا

دل ذلك على أن الشك غري محْعَترَب، وه ا مسألة: الشك يف العنادة له ثالث حاالت من 
حيث موضعه، احلالة األوىل: أن يكون قنل الفعل، وهذا غري محَتَصوَّر، وقد يكون هذا إشارة 

 ه. فهو يشك يف األمور قنل أن أيتيها.مرضية ملن يشتكي م 
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احلالة الثايية: أن يشك أث اء الفعل، فهو يف الصالة يشك فيها ال يدري أخرج م ه شيء، 
أو َل خيرج، أو يشك مثاًل يف غري احلدث، كأن يشك يف عدد الركعات، هل مجد أو َل 

اء العنادة فيه يسجد، أو يشك يف الطهارة، هل غسل وجهه أو ال، وهكذا. فالشك يف أث 
تفصيل، إن كان هذا الرجل كثري الشكوك فإن هذا الشك غري معترب، وال يلتفت إليه، وإمنا 

 ميضي يف عمله.

أما إن كان ليس كثري الشكوك، في ظر فإن كان مثة قرائن يرتقي هبا هذا الشك إذا غلنت 
األصل، وميأِت اإلشارة اليقني، إذا غلنت الظن، أو إىل اليقني عمل هبا، وإال فإيه ينقى على 

ما هو األصل. احلالة الثايية: أن يكون الشك بعد االيقضاء من العنادة، من العمل، فنعد أن 
 يصلي يشك، هل صلى ابلطهارة أو َل يصلِ ، هل صلى أربًعا أو ثالث. 

يشك بعد الوضوء، هل غسل وجهه أو ال، ويشك بعد غسل اجل ابة، أو تشك املرأة بعد 
هل عممت الندن أو ال، فمن شك بعد العنادة فإيه ال يلتفت إليه، فقد أيشد غسل احليض، 

 يف ذلك فقال: -رمحه هللا تعاىل-شيخ ا ابن عثيمني 

 وهكذا إذا الشكوك تكثر               والشك بعد الفعل ال يؤثر 

. إًذا ينين «ال ينصرف حىت يسمع صوًًت أو جيد رحًيا» :-عليه الصالة والسالم-قال 
لى اليقني، وال ي صرف عن هذا اليقني الذي هو عليه، وهو يف هذا احلديث "الطهارة"، إال ع

حىت يسمع »: -صلى هللا عليه وملم-، وقوله «حىت يسمع صوًًت أو جيد رحيًا»بيقني، قال: 
املراد من ذلك التمثيل وليس احلصر، مبعىن ليس مراده أيه ال ي صرف حىت  «صوًًت أو جيد رحًيا
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إثنات احلكم  -صلى هللا عليه وملم-اع الصوت، أو أن جيد الرائحة، ال.. إمنا مراده حيصل مس
أيه ال ي صرف إال بيقني؛ وهلذا لو أن شخًصا تيقن احلدث بدون مساع صوٍت وال إجياد رائحة،  
كأن يكون تذكر أيه أحدث، أو حنو ذلك. أو حدثه ثقة مثالً، أبي طريقة حصل اليقني، فإن 

 ذ به. الواجب األخ

 هنا مسألة وهي: َمْن تيقني الطهارة وشك يف احلدث، ما هو األصل؟ 

هذه املسألة هي يفس احلديث، أو السؤال الذي جاء يف هذا احلديث، شخص تيقن 
الطهارة مث شك يف احلدث. ه ا فائتة مهمة يف هذا الناب، ما هو اليقني؟ اليقني هو األمر 

، اليقني هو األمر األول -رمحه هللا تعاىل-هذا ال ووي  األول الذي ال شك فيه، كما أشار إىل
 الذي ال شك فيه، يطنق هذا الضابط.

فهذا رجل تيقن الطهارة، وشك يف احلدث، ما هو األصل؟ مثال ذلك: رجل توضأ 
املغرب، فلما حضر وقت صالة العشاء شك، هل دخل دورة املياة أو ال؟ فه ا ما هو األصل؟ 

ل ا؟ قل ا اليقني هو األمر األول الذي ال شك فيه، ما هو األمر األول؟ الطهارة يطنق، ماذا ق
الطهارة، وهو ال شك فيه، هو تيقن الطهارة، لكن هو يقول: أان شككت يف ايتقاض هذه 

 الطهارة يـحْنِقيِه على األصل.

شخٌص تيقن احلدث وشك يف الطهارة، عكس املسألة األوىل، مثال  مسألة أخرى:
الساعة الثام ة صناًحا، فلما حضرت صالة الظهر شك، قال: شككت  ذلك: شخٌص أحدث

هل توضأت بعد أن تضع حاجته أم ال، ما هو األصل؟ ماذا يقول له؟ هل يقول له أيت على 
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طهارة أو أيت على حدث، اجلواب: يقول أيت على حدث؛ أليه هو األمر األول الذي ال 
ذه القاعدة اليت أشار إليها هذا احلديث شك فيه، فيطرح الشك وينين على ما امتيقن. وه

 املنارك، هلا تطنيقات عديدة وتدخل يف أبواٍب كثرية من العلم.
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عن أم قيس بنت ِِمِسن األسدية، أهنا أتت اببن هلا صغري مل أيكل الطعام إىل رسول 
فدعا مباًء فنضحه على »فأجلسه يف حجره، فبال على ثوبه،  -صلى هللا عليه وسلم-هللا 

صلى هللا عليه -أن النيب »: -رضي هللا عنها-. وعن عائشة أم املؤمنني «به، ومل يغسلهثو 
 .«أويت بصيب فبال على ثوبه، فدعا مباٍء فأتبعه إايه -وسلم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح

 :عن أم قيس بنت ِِمِسنقوله: 

وهذا االمم يذكران بصحايب جليل، له خرٌب عظيم، من هو الصحايب الذي يتذكره امسه 
صلى هللا عليه -ابمم هذه الصحابية؟ الصحايب اجلليل هو كاشح بن حِمِسن، الذي بشره ال يب 

 وال عذاب. أبيه يدخل اجل ة بغري حساب -وملم

وقد ذكر بعض شراح  -صلى هللا عليه وملم-هذه أخته أتت اببن هلا صغري إىل ال يب 
احلديث أن هذا االبن مات بعد ذلك، قال: أهنا أتت اببن هلا، اببن يعين ذكر، فقول الراوي 

ق فإيه أهنا أتت اببن هلا، مبعىن ابن ذكر، فاالبن يطلق على الذكر، خبالف الولد، فالولد إذا أحطلِ 
﴿يحوِصيكحمح اَّللَّح يف َأْوالدِكحْم لِلذََّكِر ِمْثلح َحظِ  يحطَلق على الذكر واأليثى، كما قال هللا عز وجل: 

 .[11]ال ساء: األحيثـََينْيِ﴾

 :أتت اببن هلا صغري مل أيكل الطعامقوله: 
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 نالحظ هنا يف هذا احلديث عدة قيود:

 رج به الن ت اجلارية.يف قوهلا: اببن يعين ذكر، خالقيد األول:  .1
 يف قوله: صغري، خرج به الكنري.القيد الثاين:  .2
قوله: َل أيكل الطعام، خرج به الذكر الرضيع الصغري، الذي أيكل  القيد الثالث: .3

 الطعام.
 فإن قيل: ما املراد بقوهلا مل أيكل الطعام؟ 

 للنب. يقول: املراد ابلطعام ه ا غري اللنب، واملقصود أيه َل يستغِن به عن ا

فلو كان لدي ا رضيع، والرضيع هذا أيكل الطعام مبعىن أيكل غري اللنب، لكن ال يستغين 
به عن اللنب، فهذا يعترب أيه َل أيكل الطعام، لكن إذا فحِطَم صار يستغين ابلطعام عن اللنب، 

يف فأجلسه  -صلى هللا عليه وملم-فهذا صار أيكل الطعام، قال: َل أيكل الطعام، إىل ال يب 
 -صلى هللا عليه وملم-التماًما لربكته  -صلى هللا عليه وملم-حجره، وإمنا أتت به إىل ال يب 

فكان حي ك الرضيع م هم،  -صلى هللا عليه وملم-فقد كان الصحابة أيتون بصنياهنم إىل ال يب 
 . -عليه الصالة والسالم-وكان يدعو ملن هو أكرب من ذلك 

 :فأجلسه يف حجرهقوله: 

، ومع املقام العظيم فهو خرية هللا من -صلى هللا عليه وملم-يل على تواضع ال يب فيه دل
خلقه، ومع املهام العظيمة فهو القائد األعظم للدولة اإلمالمية، إال أيه صلى هللا عليه وملم َل 

جيالس اجلميع، ويقضي حوائج  -عليه الصالة والسالم-أييف أن يؤتى له ابلصنيان، بل كان 
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وما  -عز وجل-، فهو كما ذكر هللا -عليه الصالة والسالم-ويسمع من اجلميع اجلميع، 
 أرمل اك إال رمحًة للعاملني.

 :«فأجلسه يف حجره، فبال على ثوبه»قوله: 

، وقد أخذ بعض املستشرقني -صلى هللا عليه وملم-ابل الصغري على ثوب رمول هللا 
، أي أهنم أرادوا -صلى هللا عليه وملم- من هذا "فنال على ثوبه" أخذوا م ه مطعن يف ال يب

 هو الذي ابل على الصيب، واألمر عكس ذلك.  -صلى هللا عليه وملم-تسويق أن ال يب 

، وَل يحذَكر يف -عليه الصالة والسالم- «فدعا مباء»، قال: «فبال على ثوبه»قوله: 
َرا الكثرية أو حنو احلديث أيه غضب، وال أيه عاتب أم الطفل أهنا َل تتحرز أو جتعل من اخلِ 

 رفع الصيب، ودعا مباٍء، فقوله: فدعا مباٍء ليغسل هذا النول. -عليه الصالة والسالم-ذلك، بل 

 :«فنضحه على ثوبه»قال: 

ال ضح هو الرش، والفرا بني ال ضح والغسل هذا كأي ا أشران إليه يف الدرس املاضي، 
 لكن ال أبس. 

 الفرق بني النضح والغسل:

أن ال ضح ال يحشرتط فيه جراين املاء وايفصاله عن املوضع، وأما الغسل فإيه يشرتط فيه 
، دل ذلك أن جنامة الذكر الرضيع الذي َل أيكل «فنضحه على ثوبه ومل يغسله»ذلك، قال: 

 الطعام جنامة خمففة يكفي فيها ال ضح وال يشرتط فيها الغسل.
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 أقسام:  تنقسم النجاسة من حيث التقييم إىل ثالثة

 جنامة مغلظة، وجنامة خمففة، وجنامة متومطة.

فهي جنامة الكلب، فتغسل منًعا إحداها ابلرتاب، وهل يدخل  أما النجاسة املغلظة .1
يف ال جامة املغلظة جنامة اخل زير، تذهب احل ابلة يعم، والراجح أيه ال يدخل ألن ذلك 

 خاص ابلكلب لل ص. 
لرضيع الذي َل أيكل الطعام، وكذلك جنامة وهي بول الذكر ا النجاسة املخففة، .2

 املذي، وقد منق مع ا هذا. 
وهي ما عدا ما منق من ال جامات، وهي تحغسل حىت تزول  النجاسة املتوسطة، .3

 ال جامة، بدون عدد معني على أقل الراجح.
   إًذا هذا احلديث دلَّ على أن بول الرضيع الذكر خمففة، لكن بشروط أشران إليها

 كقيود.
 أن يكون بوالً ال غائطًا، فهذا احلكم خاص ابلنول.  رط األول:الش

أن يكون رضيًعا  الشرط الثالث:أن يكون من الذكر خرجت به اجلارية.  الشرط الثاين:
 خرج به الكنري. 

أال يستغين ابلطعام عن اللنب، خرج به َمْن امتغىن ابلطعام عن اللنب،  الشرط الرابع:
 فإن بوله يعترب خمفف يف حيث الطهارة. هذه أربعة شروط إذا حصلت 

 -صلى هللا عليه وسلم-أن النيب » -رضي هللا عنها-وعن عائشة أم املؤمنني قوله: 
 «:أويت بصيب فبال على ثوبه، فدعا مباٍء فأتبعه إايه
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َمل على  َل يحذكر يف هذا احلديث أيه َل أيكل الطعام، ولكن يقول: القاعدة أن املطلق حيح
 مل هذا احلديث على احلديث السابق.املقيد، ف ح

هنا مسألة وهي: ما الفرق، أو ما هي احلكمة يف التفريق بني بول الغالم وبول 
  اجلارية؟ ملاذا جاء التفريق؟

فنول اجلارية يعترب من ال جامات املتومطة وجيب غسله، أما بول الغالم الذي حتققت 
 ال ضح.  فيه الشروط السابقة يعترب جنامة خمففة يكفي فيه

يف التماس احلكمة من ذلك، فقيل أن األمر تعندي،  -رمحة هللا عليهم-إخفاف العلماء 
به، وهذا  -عز وجل-ومعىن تعندي مبعىن أي ا ال يعرف حكمته، وإمنا هذا أمر يتعند هللا 

، . وقيل ألن الغالم خيرج بوله من مكاٍن ضيٍق يف ق اٍة في تشر-رمحة هللا عليهم-مذهب احل ابلة 
خبالف اجلارية فإهنا تنول يف موضعها، فقالوا: مقرر أن املشقة جتلب التيسري، وقيل: ألن 
ال فوس تتعلق ابلذكور أكثر من اإلانث، فيححَمل كثريًا، فحصلت الرخصة يف الذكر للمشقة، 

 رمحه هللا تعاىل.-وقد مال إىل هذا احلافظ بن حجر 
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جاء أعرايب فبال يف طائفة املسجد، عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال: ف قل: 
صلى -أمر النيب فلما قضى بوله،  -صلى هللا عليه وسلم-فنهاهم النيب »فزجره الناس، 
رمحه هللا -. هذا احلديث ذكره املؤلف «بذنوب من ماء فأهريق عليه -هللا عليه وسلم

 للداللة على جناسة البول، وكيفية تطهريه.  -تعاىل

ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ

 الشرح

 ،:جاء أعرايبقوله: 

واألعرايب هو من مكن النادية، ومجعهم األعراب، وقد اختلف يف هذا الرجل َمْن هو، 
كم الشرعي، فقيل أيه هو األقرع بن حارس،  وقيل: عيي ة بن احلسن، واجلهل به ال يضر يف احل

وقيل أيه هو ذو احلويصرة. قال: جاء أعرايب فنال يف طائفة املسجد، يف طائفة يعين يف انحية، 
أو يف اجلايب، واملراد أيه ابل يف قطعٍة من أرض املسجد ال نوي، وهذه الزايدة يف قوله: طائفة، 

 الرواايت، وإمنا ذحِكَرت يف رواية واحدة يف احلديث.  َل تحذَكر يف مائر

 :فزجره الناسقوله: 

وقد جاء يف رواية فثار إليه ال اس، وجاء يف رواية قال: فصاح به ال اس. والزجر أصله هو 
. يف قوله: فزجره ال اس، فيه دليل على -صلى هللا عليه وملم-ال هي بشدة، قال: ف هاهم ال يب 

ٌس.أن املتقرر ع د   الصحابة جنامة النول، وهذا مما أمجعت عليه األمة أن النول جنَِ
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 :«...-صلى هللا عليه وسلم-فنهاهم النيب »فزجره الناس قوله: 

هلم، مع أن هذا م كر، فالنول يف  -صلى هللا عليه وملم-وقد اختلف يف هني ال يب 
-عض العلماء: ألن ال يب ؟ قال ب-صلى هللا عليه وملم-املسجد م كر، فلماذا هناهم ال يب 

خشي زايدة امل كر، ومن املتقرر أن امل كر إذا ترتب عليه م كر أعظم م ه  -صلى هللا عليه وملم
فإيه ال يح َكر، ما هو امل كر األعظم الذي ميرتتب على زجرهم هلذا الرجل؟ قالوا: اتساع بقعة 

 ال جامة.

هرب يف حال بوله، فيكون يف هذا ألن هذا الرجل لو هم به ال اس، فإيه ميتحرك ورمبا 
توميع لدائرة ال جامة، فندل أن يكون النول يف موضع واحد ميكون يف أكثر من موضع، 

حىت ال حيصل الضرر هلذا األعرايب، وهلذا جاء  -صلى هللا عليه وملم-وقيل: إمنا هناهم ال يب 
ع بوله فجأة، رمبا حلقه ضرر يف رواية قال: ال تزرموه، قالوا: فإن اإليسان إذا كان ينول مث قط

 من ذلك. 

صلى هللا -أمر النيب  فلما قضى بوله، -صلى هللا عليه وسلم-فنهاهم النيب »قوله: 
 :«بذنوب من ماء فأهريق عليه -عليه وسلم

: الذيوب هو الدلو املمتلئ ماًء، فالدلو إذا كان فارًغا من املاء يسمى دلًوا، بذنوبٍ  قوله:
بذنوب من ماء  -صلى هللا عليه وسلم-أمر النيب »ي ذيواًب، قال: فإذا امتلئ ابملاء مس

 .«فأهريق عليه
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ه ا مسألة: هل يشرتط يف إزالة ال جامة املاء؟ مبعىن آخر: هل ميكن أن تزول ال جامة 
بغري املاء، خالٌف بني العلماء، والصحيح أيه ال يشرتط املاء يف إزالة ال جامة، وأن ال جامة 

زالت أبي مزيل زال حكمها، فإذا زالت ال جامة أبي طريقة غري املاء،   عنٌي خنيثة إذا
كالتشميس مثالً، كأن يصيب املوضع الشمس، يزول أثر ال جامة متاًما، فالصحيح أيه يطهر 

 هبا. 

صلى هللا عليه -، أن ال يب -رضي هللا ع ه-وقد امتدلوا بذلك من حديث أيب هريرة 
. املراد ابألذى ه ا:  «له أذى، فإن الرتاب له طهورإذا وطئ أحدكم بنع»قال:  -وملم

ال جامة، إال هذا على أن ال جامة حيصل تطهريها بغري املاء، وهذا القول اختاره شيخ اإلمالم 
 .-رمحه هللا تعاىل-ابن تيمية 

فإن قيل: ما اجلواب على هذا احلديث؛ أليه يف هذا احلديث عني املاء، قال: فدعا مباٍء، 
قول إمنا عني املاء أليه أمرع يف إزالة ال جامة، وأيسر على املكلَّف، وال خيفى أن فاجلواب ي

 هذا موضع للعنادة، فال اس حيتاجويه للتعند فيه، فكان امتخدام املاء أليه أمرع يف اإلزالة.

 :فأمر بذنوب من ماء، فأهريق عليهقوله: 

من األمور املعلومة، فإن  فيه دليل على وجوب تطهري مكان الصالة من ال جامة، وهذا
 من شروط صحة الصالة: الطهارة يف الندن والثوب، والنقعة. 

 :فأهريق عليهقوله: 
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صلى هللا عليه -جاء يف روايٍة أن الرجل األعرايب قال بعد أن رأى حسن فعل ال يب 
-ال يب  حسن أتدينه وتعليمه، قال: "اللهم ارمحين وحممٍد وال ترحم مع ا أحًدا"، فقال له -وملم

 . «لقد حتجرت واسًعا»: -صلى هللا عليه وملم

وجاء يف روايٍة أخرى أيه إمنا قال ذلك قنل أن ينول، وأن هذا الرجل دخل املسجد 
رد عليه  -عليه الصالة والسالم-وتوضأ وصلى مث قال مقولته: اللهم ارمحين وحممًدا، وأن ال يب 

 مبا رد، قال: فلم يلنث أن ابل يف املسجد.

هذا احلديث دليل هو مثاًل يكون تربوي، أيه ي نغي للمريب أن يراعي حال املخطئ،  ويف
فهذا أعرايب وهلذا يص أيس، قال: جاء أعرايب، كأيه يعتذر هلذا الرجل، وكأيه يقول: إمنا حصل 

 م ه ما حصل ملكان اجلهل.

ملن حتت يده  ك ا يذكر مسألة تربوية ملوكية يف هذا احلديث، وهي مراعاة املريب واملعلم
فرياعي حال املخطئ إذا  كان جاهاًل أو انمًيا أو حنو ذلك. مث ايتقل املؤلف رمحة هللا عليه إىل 

 احلديث األخري يف هذا الناب.
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 -صلى هللا عليه وسلم-قال: مسعت رسول هللا  -رضي هللا عنه-عن أيب هريرة قوله: 
رب، وتقليم األظفار، ونتف الفطرة مخٌس: اخلتان، واالستحداد، وقص الشا»يقول: 

 «.اإلبط

ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح

درجات وهي ، أخذ أعلى ال-صلى هللا عليه وملم-يف قول أيب هريرة: مسعت رمول هللا 
 السماع، أعلى الدرجات ابلتحديد السمع.

 الفطرة مخٌس:قوله: يقول: 

ما املراد ابلفطرة؟ فقال بعضهم أن املراد ابلفطرة  -رمحة هللا عليهم-اختلف العلماء 
أن املراد ابلفطرة ه ا الس ة، وامتدل حبديث  -رمحة هللا عليه-الدين، وقد رجح ال ووي 
من السنة قص الشارب، ونتف »قال:  -صلى هللا عليه وملم- النخاري بن عمر أن ال يب

 . «اإلبط، وتقليم األظفار

ويقول أبن الفطرة اليت فحِطَر ال اس عليها ت قسم إىل قسمني: القسم األول: فطرة قلنية، 
عليه اخلليقة، من التوحيد، ومعرفته منحايه وحبمده، وم ها: قول  -عز وجل-وهي ما فطر هللا 

: كل مولود يولد على الفطرة، ال وع الثاين: فطرة عملية، واملراد هبا -هللا عليه وملم صلى-ال يب 
ال اس عليها، ومن هذا ال وع هذا احلديث الذي  -عز وجل-اخلصلل احلميدة، اليت جنل هللا 

 مع ا. 
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 :«الفطرة مخس»: -صلى هللا عليه وملم-يقول ال يب 

حلصر؟ اجلواب: ال، فهذا ليس على منيل يف قوله: الفطرة مخس، هل هذا على منيل ا
احلصر، وإمنا هو على منيل التمثيل؛ أليه جاء ع د مسلم حصٌر من الفطرة، قال: الفطرة 

  .مخٌس، اخلتان: هذه األوىل، اخلتان

 :وفيه مسائل 

تعريفه، ما هو اخلتان؟ اخلتان ابل سنة للذكر هو أخذ اجللدة الزائدة اليت  املسألة األوىل:
ا احلشفة، وابل سنة لأليثى أخذ اللحمة الزائدة اليت تكون فوا موضع اإليالج، وقد تكون فو 

 شنهها الفقهاء بعرف الديك.

يف حكم اخلتان،  -رمحة هللا عليهم-حكم اخلتان: اختلف العلماء  املسألة الثانية:
أمحد، وهي واملشهور ع د احل ابلة أيه واجب على الذكر واأليثى. والرواية الثايية عن اإلمام 

القول الصحيح أن اخلتان واجٌب يف حق الذكور مستحٌب يف حق اإلانث، وقد دل على 
 -صلى هللا عليه وملم-وجوبه ابل سنة للذكر عدة أمور: من ذلك: ما رواه أبو داوود أن ال يب 

 . وهذا أمر واألصل يف األمر الوجوب.«الق عنك شعر الكفر واختنت»قال لرجل أملم: 

يه كذلك أن إبراهيم عليه السالم، وهو أول َمْن اختنت، كما جاء يف حديث وما يدل عل
أول من اختنت إبراهيم، وهو »: -صلى هللا عليه وملم-أيب هريرة يف الصحيحني: قال ال يب 

 :«ابن مثانني سنة ابلقدٌّوم
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ف فهو أو ابلَقدحوم، فمن شدد ابلقدُّوم قالوا: هو امم موضع يف الشام، ومن َخفَّ  ابلقدٌّوم
 آلة ال جارة املعروفة.

قالوا إن إبراهيم اختنت وهو يف هذا العمر، ولو َل يكن اخلتان واجًنا ملا  وجه الداللة:
 فعله.
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