
 فقه الحدیث
 إطالة الغرة والتحجیل

 
صلى هللا -وهل هي من قول النبي  في الحدیث؟ ةما معنى إطالة الغرة والتحجیل الوارد :السؤال

 ؟-علیه وسلم

سمعت رسول وغیرهما �قول:  )الصحیحین(في  -رضي هللا عنه– في حدیث أبي هر�رة :الجواب
یدعون یوم القیامة غًرا محجلین من آثار إن أمتي « �قول: -صلى هللا علیه وسلم-هللا 

وفي �عض الروا�ات:  ]١٣٦[البخاري:  »استطاع منكم أن �طیل غرته فلیفعلفمن  ،الوضوء
فمن استطاع منكم أن «لكن أكثر أهل العلم على أن الجملة األخیرة ، ]٢٤٦[مسلم:  »وتحجیله«

-الحافظ ابن حجر  قال ،-رضي هللا عنه-من �الم أبي هر�رة  ةمدرج »�طیل غرته فلیفعل
 ،هذا الحدیث من الصحا�ة وهم عشرة روى لم أر هذه الجملة في روا�ة أحد ممن (: -رحمه هللا
وفیه هذه الز�ادة من  )،مسند أحمد(وهو في عیم هذه)، عن أبي هر�رة غیر روا�ة نُ  رواه وال ممن 

إال أن إسناده  -رضي هللا عنه-روا�ة لیث بن أبي سلیم عن �عب المدني عن أبي هر�رة 
المقرر عند و  ،و�عب المدني مجهول ،ف عند أهل العلمألن اللیث بن أبي سلیم مضعَّ  ؛ضعیف

 -رضي هللا عنه– نعم أبو هر�رة ،أهل العلم أن هذه الز�ادة مدرجة مع أن إطالة الغرة غیر ممكنة
شرع في وزاد في غسل الرجلین حتى � ،إذا توضأ زاد في غسل الیدین حتى �شرع في العضد

علیه الصالة -على �ل حال مادامت اللفظة مدرجة فیقتصر على ما ثبت عنه و  ،الساق
ألنه ال بتداع؛ قد تدخل في حیز اال -علیه الصالة والسالم-والز�ادة على ما ثبت عنه  ،-والسالم

 �قول ابن حجر: من القرائن على إدراج هذه .-علیه الصالة والسالم-یتعبد إال �ما شرعه النبي 
�نت  :الجملة في الخبر ما أخرجه اإلمام مسلم من طر�ق أبي مالك األشجعي عن أبي حازم قال

لو علمت أنكم هاهنا ما  ،�ا بني فروخ أنتم هاهنافقال:  -رضي هللا عنه– خلف أبي هر�رة
تبلغ الحلیة من المؤمن « :�قول -صلى هللا علیه وسلم-سمعت خلیلي  ،توضأت هذا الوضوء

�ا بني فروخ أنتم هاهنا لو علمت أنكم هاهنا ما ، قوله: "]٢٥٠[مسلم:  »الوضوءحیث یبلغ 
ألن الشخص قد �ستروح و�میل إلى فعل و�ن �ان دلیله ال ینهض علیه  "؛توضأت هذا الوضوء

صلى -لیلي سمعت خ" وقوله: ،لكن ال یر�د أن �قتدي �ه أحد ،إنما هو من �اب االحتیاط عنده
 ،هذا صر�ح في الرفع "»لحلیة من المؤمن حیث یبلغ الوضوءتبلغ ا« �قول: -هللا علیه وسلم
علیه -عن النبي  ،»فمن استطاع منكم أن �طیل غرته وتحجیله فلیفعل«جملة: لكن لو �انت 
 الستدل بها هنا. -الصالة والسالم
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