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 شرح كتاب عمدة األحكام

 (الثالث الدرس)

 احلمد هلل رب العاملني، وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممٍد وعلى آله وأصحابه أمجعني.

وهدى، يف اللقاء املاضي توقف بنا  اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا مبا علمتنا وزدان عمًل 
 .-رمحه هللا تعاىل-احلديث يف ابٌب يف املّزي وغريه، يف آخر حديٍث أورده احلافظ عبد الغين 

ْعتُ  :َقالَ  -وأرضاه عنه هللا رضي- ُهَريْ َرةَ  َأِب  وهو حديث  هللا صلى- اّللَِ  َرُسولَ  َسَِ
، اأَلْظَفارِ  َوتَ ْقِليمُ  ،الَشاِربِ  َوَقص  ، َواالْسِتْحَدادُ ، َتانُ الِْ  :ََخْس   ْلِفْطَرةُ ا» :يَ ُقولُ  –وسلم عليه

 «.اإِلِبطِ  َونَ ْتفُ 

ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــ
ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ

 الشرح

 «.التانُ »: -صلى هللا عليه وسلم-وتوقف بنا احلديث عند قوله 

تكون فوق احلشفة، وأّما ابلنسبة للمرأة هو قطع اجللدة اليت  تعريف التان ابلنسبة للرجل:
 ويف التان مسائل منها:فهي قطع اللحمة الزائدة اليت تكون فوق حمل اإليلج، 

 .املسألة األوىل: ما سبق، وهو تعريف التان 
  ،يف حكم اخلتان  -رمحة هللا عليهم-فقد اختلف العلماء املسألة الثانية: حكمه

 على الذكر واألنثى. املشهور عند احلنابلة أنه واجبٌ 
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، واختاره مجٌع -رمحه هللا تعاىل-، وهو األقرب وهو رواية عن اإلمام أمحد والقول الثاين-
من أهل التحقيق: أّن اخلتان واجٌب يف حق الذكر وُسّنٌة يف حق األنثى، وهذا هو الذي يعمل 

 به الناس من قدمي؛ ويدل على أنه واجٌب يف حق الرجال عدة أمور:

 ألول: األمر ا 
؛ ومن ملة إبراهيم اخلتان، فقد جاء يف [123]النحل:﴾َأِن اتَِبْع ِمَلَة ِإبْ َراِهيمَ ﴿قوله تعاىل: 

أول مْن اختنت إبراهيم، »قال:  -عليه الصلة والسلم-الصحيحني حدث أيب هريرة أّن النيبَّ 
والتخفيف، ابلتشديد هذه تُقرأ ابلتشديد « ابلقُدوم»، وقوله: «وهو ابن مثانني سنة ابلقُدوم

 القُدّوم اسم مكاٍن ابلشام، والقُدوم ابلتخفيف آلة النجارة املعروفة.

ومما يدل على وجوبه كذلك يف حق الرجال، أّن اخلتان يف حقهم يتعلق به صحة الطهارة؛ 
 ألّن هذه اجللدة إذا مل تؤخذ فإّن البول يتجمع فيها، فيكون يف ذلك إخلٌل يف الطهارة.

اعد املقررة أّن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب، وأّما يف حق النساء فإّن غاية ومن القو 
ما فيه كما ذكر الفقهاء أنه ختفيٌف للشهوة، ومل أيِت دليٌل صحيٌح داٌل على وجوبه يف حق 

 املرأة.

وهو ، قبل هذا هنا مسألة كذلك يف اخلتان: «َواالْسِتْحَدادُ : »-صلى هللا عليه وسلم-قال 
 قت التان مىت يكون التان؟و 

 التان ابلنسبة للرجل له وقتان: 

 وقت استحباٍب.-

 ووقت وجوب.-
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أّما وقت االستحباب فهو من الوالدة أو من سابعه حىت يُقارب البلوغ، هذا وقت 
 استحباب.

وأّما وقت الوجوب فهو عند البلوغ؛ ألنه إذا بلغ وجب عليه الطهارة، ووجبت عليه 
 عليه اخلتان، لكن ال شك أّن اخلتان يف الصغر أفضل وأسرع إبراًء.الصلة، فيجب 

 هنا مسألة: لو أّن رجًلا مات، ومل خيتنت، فهل يشرع ختانه؟ 

 .-رمحه هللا تعاىل-اجلواب: ال، وقد نّص على ذلك شيخ اإلسلم ابن تيمية 

 :األمر الثاين من ُسنن الفطرة 
وهو  تحداد: استعمال احلديدة إلزالة شعر العانة،د ابالسا، واملر «االْسِتْحَدادُ وَ »قال:  

 ُسنَّة. ما حكمه؟الشعر اخلشن النابت يف الُقبل، حكمه، 

هنا مسألة وهي: أّن بعض العلماء قاس حلق شعر الُدبر على حلق شعر الُقبل؛ ألنه مظنة 
 محل النجاسة.

 :األمر الثالث الذي من ُسنن الفطرة 
ملراد ابلقص هنا: القطع من غري استئصال، وقد ورد يف ؛ وا«الَشاِربِ  َوَقص  »قال:  

الشارب ألفاظ منها القص، أو هي القص، واحلف، واإلهناك، واجلز، وكلها تدل على أّن الُسنَّة 
 أْن يُبالغ يف األخذ منه، وليس احللق أْن حيلقه.

 عترب من املثلى.فقد نّص بعض الفقهاء أّن احللق ابلكلية ليس من الُسنَّة، بل عند املالكية يُ 

 ، وحكمه أنه ُسنَّة، وهو من اآلداب.«الَشاِربِ  َوَقص  »قال: 

 :األمر الرابع من ُسنن الفطرة 
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 -رمحة هللا عليه-وتقليمها: قصها، وحكمه ُسنَّة، قد نقل النووي ؛ «اأَلْظَفارِ  َوتَ ْقِليمُ »قال: 
 .اإلمجاع على ذلك، وتقليم األظفار تشمل أظفار اليدين والرجلني

 مسألة هل ورد يف الُسَنة صفة  معينة لتقليم األظفار أو يوم  معني لتقليمها؟ 

اجلواب: مل يثبت شيٌء من ذلك، وما يذكره بعض الفقهاء من الصفات يف تقليم األظفار 
 مثًل أو حنو ذلك كل ذلك ال دليل عليه. كاخلميسأو ما يُذكر من حتديد أايم  

األظفار  من اآلداب؛ ألنّ و ة يع، وتقليم األظفار من حماسن الشر «اأَلْظَفارِ  َوتَ ْقِليمُ »قال: 
-؛ وألّن تقليمها هو ابتعاٌد عن التشبه ابحليواانت، وقد قال النيبَّ مظنة لتجمع األوساخ حتتها

 «.ليس لنا مثل السوء: »-صلى هللا عليه وسلم

شرع فيه أْن مسألة: هل ُيشرع يف تقليم األظفار أو يف الشعر املأخوذ كذلك، هل يُ 
 يُدفن أو أنه يُرمى؟

اجلواب: هذا مما اختلف فيه الفقهاء، لكن األقرب أنه ال أبس عن أْن يُرمى، وال يرتتب 
عليه حرٌج وإمث، لكن من حيث األفضلية فاألفضل أْن ُتدفن فقد جاء ذلك عن بعض الصحابة  

 .-رضي هللا عنهما-كابن عمر 

 :األمر الامس من ُسنن الفطرة 
فاإلبط الُسنَّة فيه النتف ال احللق، وفيه فوائد أعين يف النتف لإلبط ؛ «اإِلِبطِ  َونَ ْتفُ »قال: 

 فوائد منها:

أنه ُيضعف أصل الشعر يف ذلك املكان، وابلتايل يضعف نبات الشعر فيه، فالُسنَّة يف العانة 
الُسنَّة فيه النتف ال احللق ال النتف كما يفعله البعض، فإّن يف ذلك ترهٌل للمكان، وأّما اإلبط ف
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احللق، لكن مْن مل يقدر على النتف، فإنه ال أبس أْن يستخدم بعض األدوية أو حيلقه، حكم 
 نتف اإلبط حكمه ُسنَّة.

ألخذ شعر العانة، وشعر الشارب، وتقليم  -صلى هللا عليه وسلم-حدد النيّب  مسألة:
يف حديث أنس عند مسلم، قال:  األظفار، ونتف اإلبط، حدد لذلكم أربعني يوًما، كما جاء

؛ «ُوقِّت لنا يف قص الشارب، وتقليم األظفار، وحلق العانة أال ُترتك أكثر من أربعني يوماا»
وهذه أقصى مدة، لكن لو طالت األظافر مثًل أو كثر الشعر قبل انتهاء هذه املدة، فإّن الُسنَّة 

 أْن تؤخذ.

 عر، فنذكر مسألة فنقول: هنا مسألة مبا أّن احلديث يذكر أخذ بعض الش

 الشعر يف جسم اإلنسان ابلنسبة ألخذه أو تركه ينقسم إىل أقسام:

، وهذا مثاله كشعر اللحية، فقد جاء يف حديث أيب هريرة عند ما حرمت الشريعة أخذه .1
؛ ويف «جزوا الشوارب وأرخوا اللِّحى: »-عليه الصلة والسلم-مسلم، قال 

؛ ومن ذلكم شعر احلاجبني؛ «وفروا اللِّحى: »الصحيحني من حديث ابن عمر قال
النامصة واملتنمصة، وهذا احلكم يستوي فيه  -صلى هللا عليه وسلم-وهلذا هنى النيّب 

 الرجال والنساء، لكن ذُكرت النساء؛ ألهنن أكثر استعمااًل له طلًبا للزينة.
 ، وهذا كشعر العانة وشعر اإلبط.ما أمرت الشريعة أبخذه .2
، فلم أتمر أبخذه، ومل تنَه عن أخذه، فهذا أمره مباح، كما قال الشريعةما سكتت عنه  .3

وسكت عن أشياء رمحةا لكم غري نسيان، فًل تسألوا : »-عليه الصلة والسلم-
 ؛ وهذا كشعر اليدين، والساقني، والفخذين، والظهر، والبطن، فهذه جيوز أخذوها.«عنها
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 (اجلنابةِ الُغسِل مْن  اببُ )

 يف َلِقَيهُ  - وسلم عليه هللا صلى- الَنِبَ  َأنَ » -وأرضاه عنه هللا رضي- َريْ َرةَ هُ  َأب عنْ 
، وهو املديَنةِ  ُطُرقِ  بْعضِ  :  فَقالَ  ِجْئُت، ثَُ  َفاْغَتَسْلتُ  َفَذَهْبتُ  ِمْنُه، َفاْْنََنْستُ  :قالَ  ُجُنب 

 :فَ َقالَ  َطهارٍَة، َغرْيِ  على ُأجاِلَسكَ  َأنْ  َفَكرِْهتُ  ُجنُ َباا  ُكْنتُ   :َقالَ  «ُهَريْ َرَة؟ َأاب اي ُكْنتَ   أَْينَ »
 «.يَ ْنُجسُ  ال املُْؤِمنَ املسلم ويف روايٍة  ِإنَ  هللِا، ُسْبحانَ »

ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ  ــــــــ

 الشرح

 (:الُغسلِ  اببُ قوله: )

ْن هنا سببية؛ يعين الغسل الذي (: ماجلنابةِ مْن الغسل: هو تعميم البدن ابملاء، وقوله: )
سببه اجلنابة، واجلنابة إّما مأخوذٌة من اجملانبة، وإّما مأخوذٌة من االجتناب، فهي إّما مأخوذٌة من 
اجملانبة مبعىن أْن يكون الشيء يف جانٍب وهو يف اجلانب؛ ُُسيت بذلك ألّن املاء جبانب موضعه، 

 فينتقل إىل موضٍع آخر خارج البدن.

َواْجنُ ْبِِن َوَبِِنَ َأْن نَ ْعُبَد ﴿حكايًة عن إبراهيم أنه قال:  -عزَّ وجلَّ -هللا  ومنه قول
؛ يعين اجعلين ّوّبينَّ يف جانٍب واألصنام يف جانٍب آخر، وإّما مأخوذٌة [35]إبراهيم:﴾اأَلْصَنامَ 

 من االجتناب، وذلك ألّن اجلنب إذا اتصف بذلك، وجب عليه اجتناب مجلة من األمور.

ا تعريف اجلنابة يف الشرع: فهي وصٌف يقوم ابلبدن؛ بسبب اجلماع أو اإلنزال مينع من وأمّ 
 العبادة اليت ُيشرتط هلا الطهارة، هذا تعريف اجلنابة.
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 نَ أ يقول أبو هريرة:بيااًن بطهارة اجلنب، ) -رمحة هللا عليه-وهذا احلديث أورده املؤلف 
والطرق: مجع طريق؛ ُُسي بذلك  (؛املديَنةِ  ُطُرقِ  بْعضِ  يف هُ َلِقيَ  - وسلم عليه هللا صلى- الَنِبَ 

 بْعضِ  يف َلِقَيهُ  - وسلم عليه هللا صلى- الَنِبَ  نَ أَ ألّن األقدام تطرقه يف املشي والسري، قال: )
لقي  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم-(؛ وهذا كان له قصة فإّن النيّب ُجُنب   وهو املديَنةِ  ُطُرقِ 
-من تواضعه، ومن حسن ُخلقه مع أصحابه  -صلى هللا عليه وسلم-يرة فأخذ بيده أاب هر 

 ، وسار معه حىت جلس وكان أبو هريرة ُجنب.-صلى هللا عليه وسلم

 مجلٌة حالية، حال كونه جنًبا.(: ُجُنب   وهو)
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 (:َفاْْنََنْستُ قال: )

ي الشيطان ابلوسواس اخلُنوس: هو االنقباض واالستخفاء، واالنصراف ُخفيًة؛ ولذلك ُسُ 
 َذَهْبتُ ف)مستخفًيا، قال:  -رضي هللا عنه-(؛ فمضى أبو هريرة ِمْنهُ  َفاْْنََنْستُ اخلناس، قال: )

؛ فيه دليل على «؟ُكْنتَ   أَْينَ : »-صلى هللا عليه وسلم-(، فقال له النيّب ِجْئتُ  ثَُ  َفاْغَتَسْلتُ 
 ألصحابه. -صلى هللا عليه وسلم-حسن راعية النيّب 

مع ما هو فيه، فهو قائد األمُّة اإلسلمية، فيأتيه السائل،  -صلى هللا عليه وسلم-فالنيّب 
وأيتيه احملتاج، وأيتيه الصغري، والكبري، واملرأة، والرجل، والعظيم، واحلقري، ومع هذا افتقد 

 .-عليه الصلة والسلم-صاحبه فسأل عنه 

 

 «:ُهَريْ َرَة؟ َأاب اي ُكْنتَ   أَْينَ »قال صلى هللا عليه وسلم: 

ويف هذا مسلٌك تربوي سلوكي وهو أّن اإلنسان إذا شعر أبمر يريبه أو يزعجه، أْن يسأل 
ويستفسر، فل يُقدم الظن السيء، أو يرمي الناس ابلتهم، وإّّنا يستوضح، وهذا كثرٌي يف ُسنَّة 

-يف القوم فسأله النيّب ، وكما سيأيت معنا يف الرجل الذي مل ُيصِل -صلى هللا عليه وسلم-النيّب 
 «.ما منعك أْن ُتصلي يف القوم: »-صلى هللا عليه وسلم

 

 َأنْ  َفَكرِْهتُ  ا،ُجنُ با  ُكْنتُ   :َقالَ  ُهَريْ َرَة؟ َأاب اي ُكْنتَ   أَْينَ »قال صلى هللا عليه وسلم: 
 حانَ ُسبْ  :-صلى هللا عليه وسلم-النب  فَ َقالَ »، قال: «َطهارَةٍ  َغرْيِ  علىوأان  ُأجاِلَسكَ 

 :«هللاِ 
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سبح متعجًبا  -صلى هللا عليه وسلم-فالنيّب فيه دليل على مشروعية التسبيح عند التعجب، 
 من اعتقاد أيب هريرة التنجس ابجلنابة، فكيف خيفى على أيب هريرة هذا احلكم؟! 

 

 :«هللاِ  ُسْبحانَ » :قال صلى هللا عليه وسلم

ُيسبح عند التعجب  -عليه الصلة والسلم- النيّب يف مواضع، أنه كان ُسنَّةوهذا جاء يف 
َكَما ،  قُ ْلُتْم َواَلِذي نَ ْفِسي بَِيِدهِ  !هللاِ  ُسْبحانَ »: -صلى هللا عليه وسلم-من األمر كما يف قوله 

صلى -قوله  وقد، [138]األعراف:﴾اْجَعل لََنا ِإََلاا َكَما ََلُْم آَِلَة  ﴿ ملوسى: ِإْسَرائِيلَ  َقاَلْت بَ ُنو
 «.نزل هللا الليلة من الفنتأماذا  !سبحان هللا»: -يه وسلمهللا عل

 

؛ «يَ ْنُجسُ  ال املُْؤِمنَ املسلم ويف رواية  ِإنَ  !هللاِ  ُسْبحانَ »فهذا كله من هذا الباب، فقال: 
يف انصراف و اهر، طنب ومصافحته وملمسته؛ ألنه ل هذا احلديث على جواز جمالسة اجلُ فدّ 

دليٌل على ما كان عليه  -صلى هللا عليه وسلم-من حضرة النيّب  -رضي هللا عنه-أيب هريرة 
، فكانوا حريصني أْن جيلسوا معه أبكمل -صلى هللا عليه وسلم-الصحابة من توقري النيّب 

صلى هللا -وأفضل أحواهلم، فهو أراد أْن يذهب، فيتنظف ويتطهر؛ ليأخذ العلم من رسول هللا 
 .على هذه احلالة الكاملة -عليه وسلم

وفيه دليل على أنه ينبغي لإلنسان أْن يُعامل أهل العلم مبثل هذا األدب، فيوقرهم، 
وحيرتمهم، ويعرف هلم فضلهم، فهم روثة األنبياء، ويف هذا احلديث دليٌل على جواز أتخري ُغسل 
اجلنابة، أبو هريرة َأخر ذلك، بل خرج من بيته أو من املسجد إذا كان حصلت اجلنابة له فيه، 
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إىل الطريق؛ لكن ينبغي أْن يُقال أبّن أتخري اجلنابة ال ينبغي إال حلاجة، وإال فاألفضل  خرج
 واألكمل أْن يُبادر اإلنسان ابلُغسل.

 

 :«يَ ْنُجسُ  الاملسلم  ِإنَ »: -صلى هللا عليه وسلم-قوله 

 فيه مسألة وهي: ما حكم الكافر من حيث الطهارة والنجاسة؟

 أهل العلم، واألقرب التفصيل، فُيقال أّما ابطن الكافر، ابطنه هذه املسألة فيها خلٌف بني
وأّما ، [28]التوبة:﴾ِإََّنَا اْلُمْشرُِكوَن ََنَس  ﴿واعتقاده فهو جنٌس، وعليه حُيمل قوله هللا تعاىل: 

 ظاهره وبدنه فهو طاهٌر، وقد دل على طهارة بدن الكافر عدة أمور منها:

لنا الزواج من أهل الكتاب، ومن املعلوم أّن الرجل  أابح -سبحانه وتعاىل-أّن هللا -
سيتصل بزوجته وُيلمسها، ولو كانت جنسة العني النتقلت هذه النجاسة إليه، وال ما جاز أْن 

 يُباشرها؛ ألنه ال جيوز للمسلم أْن يتعمد مباشرة النجاسة.

ن أيكل من طعام كا  -صلى هللا عليه وسلم-ومما يدل على طهارة بدن الكافر أّن النيبَّ -
 اليهود، ومن املعلوم أّن أوانيهم وطعامهم يُباشر أيديهم.

ربط مثامة بن أاثٍل قبل أْن ُيسلم يف  -صلى هللا عليه وسلم-ومن األدلة كذلك أّن النيبَّ -
 املسجد؛ دل هذا على طهارته.

لك داٌل ومن األدلة كذلك أّن الصحابة كانوا يلبسون الثياب اليت نسجها الكفار، كل ذ -
 على طهارة بدن الكافر.
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إىل حديث أيب هريرة، وذكر بعضه حديث ميمونة  -رمحة هللا عليه-مث انتقل املؤلف 
احلديث عن ذلك إىل اللقاء  -عزَّ وجلَّ -وكلمها يف صفة غسل اجلنابة، فسنرجئ إْن شاء هللا 

بارك فيما قلنا، وأن جيعله أْن يُ  -سبحانه وتعاىل-، أسأل هللا -عزَّ وجلَّ -القادم إْن شاء هللا 
ُحّجًة لنا ال علينا، وأْن يزيدان علًما انفًعا وعمًل صاحلًا وأْن يرضا عنا إنه ويل ذلك والقادر 

 عليه.

 وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممٍد، وهللا تعاىل أعلم.
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 األسئلة

 ابلنسبة إلعفاء اللحية هل هناك ضابط  له؟

يها، واألقرب ما كان يفعله ابن عمر، وجاء عن مجٍع من الصحابة هذه املسألة مما اُختلف ف
أّن الوجوب أْن ُتطال إىل قبضة، قضبة اليد ما زاد عن ذلك فإنه مستحٌب وليس بواجب، فلو 

 أخذه الرجل فإنه ال حرج عليه.

 سبحانك اللهم ربنا وحبمدك أشهد أْن ال إله إال أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
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