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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.
 .نعم

وعلى آله وصحبه أجمعین، اللهم  ،والصالة والسالم على نبینا محمد ،الحمد هللو  ،"�سم هللا
 .اغفر لنا ولشیخنا وللحاضر�ن

 :-یرحمه هللا -قال اإلمام ابن عبد الهادي في محرره 
فقام  ،فقال رجل لي حاجة ،أقیمت صالة العشاء :قال -رضي هللا عنه-عن أنس بن مالك  

 .رواه مسلم ،ناجیه حتى نام القوم أو �عض القوم ثم صلوای -صلى هللا علیه وسلم-النبي 
ینامون ثم �صلون وال  -صلى هللا علیه وسلم-�ان أصحاب رسول هللا  :وفي لفظ له

على عهد  -صلى هللا علیه وسلم-�ان أصحاب رسول هللا  :ورواه أبو داود ولفظه ،یتوضؤون 
رة حتى تخفق رؤوسهم ثم �صلون ینتظرون العشاء اآلخ -صلى هللا علیه وسلم-رسول هللا 

 وفي روا�ة.." ،رواه الدارقطني وصححه ،وال یتوضؤون 
 فیه واو؟ ،ورواه الدارقطني

 .نعم
 ."ورواه الدارقطني وصححه

یوقظون  -صلى هللا علیه وسلم-لقد رأیت أصحاب رسول هللا  :وفي روا�ة عند البیهقي 
قال ابن  ،یصلون وال یتوضؤون ثم �قومون ف ،اللصالة حتى إني ألسمع ألحدهما غطیطً 

وقد روي في الحدیث ز�ادة تمنع ما قاله ابن المبارك إن ثبتت  ،هذا عندنا وهم جلوس :المبارك
صلى هللا -�ان أصحاب رسول هللا  :رواها �حیى القطان عن شعبة عن قتادة عن أنس قال

قال  ،الصالة فمنهم من ینام ثم �قوم إلى ،ینتظرون الصالة فیضعون جنو�هم -علیه وسلم
حدثنا  :حدثنا محمد بن �شار قال :حدثنا محمد بن عبد السالم الخشني قال :قاص بن أصبغ

من  ،وهو �ما ترى صحیح :قال ابن القطان ،حدثنا شعبة فذ�ره :�حیى بن سعید القطان قال
 .عن شعبة فاعلمه ،من روا�ة إمام ،روا�ة إمام صحیح

ما قال هذا  :ن حدیث أنس أنهم �انوا �ضطجعون قالع -رحمه هللا-وقد سئل أحمد بن حنبل  
�انوا  :وقال هشام ،ولیس فیه �ضطجعون  ،�انوا ینامون  :حدیث شعبة :وقال ،شعبة قط
وقد رواه أبو �على الموصلي من روا�ة سعید عن قتادة  ،وقد اختلفوا في حدیث أنس ،ینعسون 

 ال یتوضأ."ومنهم من  ،منهم من یتوضأ ،�ضعون جنو�هم فینامون  :ولفظه
وعلى آله وصحبه  ،وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد ،الحمد هلل رب العالمین

 .أجمعین
 :-رحمه هللا تعالى -�قول المؤلف 
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النواقض جمع ناقض �الجوارح والكواسب وغیرهما فاعل �جمع على  "�اب نواقض الوضوء"
وهنا یراد �ه ما یبطل  ،رم والمعقود والمنسوجوالناقض األصل فیه الحل للمب ،الوضوء ،فواعل

 ]٩٢[سورة النحل: }َوَال َتُكوُنوْا َ�الَِّتي َنَقَضْت َغْزَلَها{ ،و�نقضه �معنى أنه �فسده و�بطله ،الوضوء
 .وهنا یبَطل الوضوء و�فَسد �عد أن أكمل وأحكم ،�عني أفسدته �عد أن أحكمته

 .ختلف فیها بین أهل العلمممتفق علیها والالنواقض ال �عني "وما اختلف فیه من ذلك" 
ا أن الجار مر بنا مرارً  "-رضي هللا تعالى عنه-عن أنس " :-رحمه هللا تعالى-�قول المؤلف  

أقیمت صالة  :قال -رضي هللا تعالى عنه-عن أنس "والمجرور متعلق �محذوف تقدیره أروي 
فهم ینتظرونها لیناموا  ،طول النهار �عني المتعقبة للتعب الشدید "العشاء أقیمت صالة العشاء

فصار الناس اآلن أصح ما �كونون في صالة  ،انعكست الِفَطر ،واختلفت اآلن الظروف ،�عدها
المقصود أن هذا  ،و�نام النهار ،�ثیر منهم �سهر �اللیل ،ألنهم �عد نوم طو�ل في النهار ؛العشاء

 .دم اكتراث واهتمام �العبادةال عن ع ،الحاصل منهم ألنهم �انوا یتعبون في النهار
لي حاجة فقام " -علیه الصالة والسالم-�عني للنبي  "فقال رجل"فقام  "أقیمت صالة العشاء" 

قال رجل لي  "یناجیه حتى نام القوم أو �عض القوم ثم صلوا -علیه الصالة والسالم-النبي 
ناس الیوم مثل هذا؟ �عني وهل �طیق ال ،في مناجاته -علیه الصالة والسالم-حاجة فأطال النبي 

 ،لي حاجة :لو أن اإلمام جاء على الوقت المحدد �عد ثلث ساعة من األذان ثم قال له شخص
 ،هل �طیق الناس مثل هذا المكث والبقاء؟ ال �طیقون  ،ساعة :ال تقول ،فقام یناجیه خمس دقائق

نهم من یناله و�نال وم ،و�صلون قبل حضوره ،ولو تأخر اإلمام خمس دقائق �مكن �فتاتون علیه
ال عالم ��ل هذا ألن الناس ما عودوا أنفسهم على البقاء والمكث في بیت هللا و  ،من عرضه

 العجلة؟ 
 ،لكن الناس تعودوا أنهم �أتون لإلقامة ،أنت في صالة ،فأنت في صالة ،أنت تنتظر الصالة

معنى هذا أن لإلمام أن ولیس  ،ولیس لهم هم فیما �عد ذلك وال ما قبله ،و�نصرفون �عد السالم
ا إذا حصل لكن أ�ًض  ،وال �شق علیهم ،نعم علیه أن یراعي المأمومین ،�عطل مصالح الناس

والكالم إن حصل في المسجد  ،والوقیعة فیه حرام ،اإلمام عرضه محترمفحصل مانع  أوظرف 
�أال �شق اإلمام مطالب  ،فیبقى أن لكل من اإلمام والمأموم ما �خصه من خطاب ،فاألمر أشد

 .ا مطالبون �االنتظار حتى �أتي اإلمامن أ�ًض و والمأموم ،وال �ضارهم ،على المأمومین
یناجیه حتى نام القوم أو �عض  -صلى هللا علیه وسلم-فقام النبي  ،لي حاجة :فقال رجل" 

أو " ،وأهل تعب في النهار ،ألنهم �لهم أهل عمل ؛هذا شك هل ناموا �لهم وهم مظنة لذلك "القوم
هذا  ،واللفظ الثاني �صرح ،ولیس فیه أنهم توضؤوا ،صلوا �عد ذلك "ثم صلوا ،�عض القوم

 .الحدیث مخرج في صحیح مسلم
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ینامون ثم �صلون  -صلى هللا علیه وسلم-كان أصحاب رسول هللا " :أي لمسلم "وفي لفظ له" 
على  -ه وسلمصلى هللا علی-�ان أصحاب رسول هللا  :ورواه أبو داود ولفظه ،وال یتوضؤون 

هذا له حكم الرفع عند  ،�انوا �فعلون  "ینتظرون العشاء -صلى هللا علیه وسلم-عهد رسول هللا 
 .�ما هنا -علیه الصالة والسالم-أهل العلم السیما إذا صرح �أنهم �انوا �فعلونه على عهده 

یه صلى هللا عل-على عهد رسول هللا  -صلى هللا علیه وسلم-كان أصحاب رسول هللا " 
من �اب ضرب  ،تخِفق من �اب ضرب "ینتظرون العشاء اآلخرة حتى تخفق رؤوسهم -وسلم

وأهل العلم  ،حتى تخُفق :ألني سمعت �عض الكبار �قول ؛وأقول هذا ،تخِفق ،ضرب �ضرب
 .ولیست من �اب نصر ،ینصون على أنها من �اب ضرب

 .رؤوسهم ،من النعاس ،إلمامومن ا ،ا وشماالً تخِفق �عني تمیل �مینً  "حتى تخِفق رؤوسهم" 
وفي روا�ة عند البیهقي لقد رأیت  ،ثم �صلون وال یتوضؤون ورواه الدارقطني وصححه" 

حتى إني "واإل�قاظ ال �كون إال من النوم  "یوَقظون  -صلى هللا علیه وسلم-أصحاب النبي 
وهذا في  ،سمعالمقصود �ُ  ،ینبعث من الحلق أو من األنف اصوتً  ،اشخیرً  "األسمع ألحدهم غطیطً 

�عض الناس هناك عنده إما في أصل الخلقة زوائد لحمیة في  ،الغالب �كون مع االستغراق
و�عض الناس إذا ارتفعت الوسادة أو نزلت  ،مجاري التنفس هذا غطیطه �استمرار ولو لم �ستغرق 

ا لكن في الغالب أن الغطیط إنم ،أو نام على وضع معین صار له هذا الغطیط ،صار له أثر
 .�كون في النوم المستغِرق 

هذا عندنا وهم  :قال ابن المبارك"ابن المبارك له توجیه  "ثم �قومون فیصلون وال یتوضؤون " 
أنه إذا نام  ،لكن �شكل على هذا التأو�ل وقد قال �ه جمع من أهل العلم "وهم جلوس ،جلوس

ن مقعدته من األرض ،المتوضئ وهو جالس غیر معتِمد على شيء فإن هذا ال ینقض  ،قد مكَّ
وقد روي في الحدیث ز�ادة تمنع ما قاله ابن " :قال ،وما عدا ذلك ینقض على هذا ،الوضوء

رواها �حیى القطان عن  ،إن ثبتت" :�قول ،مع أنها قابلة للثبوت ،و�شكك بها "المبارك إن ثبتت
الصالة ینتظرون  -صلى هللا علیه وسلم-�ان أصحاب رسول هللا  :شعبة عن قتادة عن أنس

�عني السند ال إشكال فیه  ،إمام عن إمام "فیضعون جنو�هم فمنهم من ینام ثم �قوم إلى الصالة
�جعلها من قبیل  ،لكن لمن طعن فیها لمن طعن فیها �اإلمام أحمد �جعلها خطًأ ،كالشمس

 :حدثنا محمد �قول :والثقة واإلمام �خطئ لیس �معصوم من الخطأ قال قاسم بن أصبغ ،الخطأ
 ش؟إ�
وروي في هذا الحدیث ز�ادة تمنع ما قاله ابن المبارك إن ثبتت رواها �حیى القطان عن  " 

ینتظرون  -صلى هللا علیه وسلم-�ان أصحاب رسول هللا  :شعبة عن قتادة عن أنس قال
ألنه حمل  ؛هذه تمنع تأو�ل ابن المبارك "فیضعون جنو�هم فمنهم من ینام ثم �قوم إلى الصالة

فمنهم من ینام ثم �قوم إلى " ،�ضعون جنو�هم :وهنا قال ،ألحادیث على الجالسما جاء من ا
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حدثنا محمد بن �شار : ا محمد بن عبد السالم الخشني قالحدثن :قال قاسم بن أصبغ الصالة
وهو �ما ترى صحیح  :حدثنا �حیى بن سعید القطان حدثنا شعبة فذ�ره قال ابن القطان :قال

أهل العلم عندهم أنه إذا  ،�عني إمام عن إمام إمام عن إمام "اعلمهمن روا�ة إمام عن شعبة ف
تتا�ع على روا�ة الخبر أئمة فإنه �قطع بثبوته وصحته و�فادته العلم القطعي الیقیني الذي ال �قبل 

 لماذا؟  ،إذا تتا�ع األئمة على روا�ة خبر ،النقیض
ونسبة هذا االحتمال ضعیفة  ،ل لو ُوجداحتمال الخطأ الوارد �النسبة لإلمام األو  ،ألن االحتمال

ما أقره اإلمام الثاني على هذا  ،لو ُوجد ما أقره اإلمام الثاني ،كما هو معروف في روا�ة الثقات
ولذا �جعلون من القرائن التي تحتف �الخبر فترفعه  ،ولو ُوجد من الثاني ما أقره الثالث ،الخطأ

 .الخبر إلى إفادة القطعیة تتا�ع األئمة على روا�ة
ما قال  :عن حدیث أنس أنهم �انوا �ضطجعون قال -رحمه هللا-وقد سئل أحمد بن حنبل " 

حدیث شعبة �انوا  :وقال" ،�عني هذا خطأ ممن دونه "ما قال هذا شعبة قط ،هذا شعبة قط
 ."�انوا ینعسون  :وقال هشام ،ولیس فیه �ضطجعون  ،ینامون 

مثل هذا لیس آلحاد  ،مما ُ�ستدل �القرائن علیه على �ل حال مثل تقر�ر هذا الخطأ أو نفیه 
المتعلِّم الذي هو في َطور التمر�ن والتعلم ال �ستطیع أن �قول  ،المتعلمین إنما هو شأن الكبار

لن یتردد في  ،واإلسناد �الشمس ،إنما �حكم على الخبر من جهة إسناده ،مثل هذا الكالم
 ،ومع أحادیثه -علیه الصالة والسالم-أنفاسه لكن األئمة الكبار الذین عاشوا مع  ،تصحیحه

ومنهم  ،�قول اإلمام أحمد ،وعرفوا صحیح الحدیث من خطئه هذا ال �فوتهم مثل هذه األخطاء
 .اإلمام أحمد

إنهم �انوا �ضطجعون  :عن حدیث أنس -رحمه هللا تعالى-قد سئل اإلمام أحمد بن حنبل " 
وقال  ،�انوا ینامون ولیس فیه �ضطجعون حدیث شعبة  :وقال ،قال ما قال هذا شعبة قط

وقد رواه أبو �على الموصلي من روا�ة  ،وقد اختلفوا في حدیث أنس ،�انوا ینعسون  :هشام
 ،ومنهم من ال یتوضأ ،منهم من یتوضأ ،�ضعون جنو�هم فینامون  :سعید عن قتادة ولفظه

 ."ومنهم من ال یتوضأ ،منهم من یتوضأ
ومنهم من  ،منهم من یتوضأ :وهنا قال ،ومنهم من ال ینام ،ینام منهم من :بینما قال في األول 

حدیث  ،وفیه أال ننزع خفافنا ،سبق في حدیث صفوان بن عّسال الحدیث السابق ،ال یتوضأ
ا أال ننزع �أمرنا إذا �نا سفرً  -صلى هللا علیه وسلم-كان رسول هللا " :صفوان نعم هذا هو قال

فحدیث صفوان دلیل  ،"ولكن من غائط و�ول ونوم ،من جنا�ة خفافنا ثالثة أ�ام ولیالیهن إال
وأحادیث الباب �ستدل بها من یرى أن النوم ال ینقض  ،صر�ح على أن النوم ناقض للوضوء

 ا استدالًال مطلقً  افمنهم من یراه ناقًض  ،والخالف في المسألة معروف عند أهل العلم ،الوضوء
وأنه  ،المقصود أنه جاء في النوم »فمن نام فلیتوضأ ،العین و�اء السه«و�حدیث  ،�حدیث صفوان
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وأحادیث الباب تدل �مجملها أو �ستدل بها من یرى أن النوم ال ینقض  ،�عض النصوص ،ناقض
لكن الموقف من مثل هذا التعارض إذا ُوجد ما یدل على  ،وقیل بذاك ،وقیل بهذا ،الوضوء

 ،هذه النصوص فُتحَمل �عضها على حال ال بد من أن ُ�جَمع بینفالنقیضین في مسألة واحدة 
 .و�عضها على حال آخر

وعرفنا ما في هذا الحمل من  ،تحمل أحادیث الباب على الجالس ،عرفنا ما قاله ابن المبارك 
النوم الذي ینقض الوضوء  :منهم من �قول ،الروا�ات التي تبعده من االضطجاع ووضع الجنب

وهو في هذه الحالة إذا ي ال �شعر فیه النائم �ما حوله هو النوم المستغرق النوم المستغرق الذ
و�ذا �ان  ،ال �شعر �خروج الحدث ،هو حینئذ ال �شعر �خروج الحدثفكان ال �شعر �من حوله 

إذا �ان �شعر فإنه  ،اأو مستندً  اأو مضطجعً  ا�شعر �من حوله على أي حال نام سواء �ان جالسً 
 شعور إلى إ�ش؟ لكن مرد هذا ال ،حینئذ ال ینتقض وضوؤه

 طالب: ...........
لكن هل  ،ألنه لو ترك مثل هذا للناس ما ینتهي األمر ؛في هذا مشكل العرف ،العرف مشكل

أو أنه �عرف أنهم  ،معنى هذا أنه إذا وجد �جانبه أناس یتحدثون �حیث �عي جمیع ما �قولون 
جمیع ما قالوه هذا �ثیر الذي �شعر �من حوله أنه �عرف �التفصیل  :�عني هل نقول ،یتحدثون 

هناك جلبة  و�عرف ا،لكن هو �عرف أن �جواره أناسً  ،�قولون ماذا ي ما یدري ذال من الصاحین
فالنوم المستغِرق  ،فإذا عرف مثل هذه �ان �ما �خصه أعرف ،وأصوات و�ن لم �حدد تفاصیلها

م �قرر أهل وعلى �ل حال فالنو  ،الذي �جعل اإلنسان ال �حس �من حوله هذا ناقض للوضوء
وُجعلت  ،مظنة للناقض ،و�نما هو مظنة للناقض ،ال ینقض لذاته ،العلم أنه لیس بناقض لذاته

ن النوم مادام مظنة لنقض : إقد �قول قائل ،المئنة ة�عني ُجعلت �منزل ،المظنة هنا �منزلة الَمِئنَّة
تفع هذه الطهارة فكیف تر  ،اإلنسان على طهارة بیقین ،واإلنسان على طهارة بیقین ،الوضوء

 ؟�أمر مظنون  ،المتیقنة �أمر مظنون 
یبدأ من الظن الذي ال �غني من  ،وأنه مراتب متفاوتة ،الظن ،هذا �جعلنا نتعّرض لمسألة الظن 

الَِّذیَن و�بدأ من أكذب الحدیث إلى أن �صل إلى مرتبة الیقین الذي ال تردد فیه { ،االحق شیئً 
بل ال بد من  ،�كفي الظن االصطالحي هنا؟ ال �كفي ]٤٦[سورة البقرة: }َر�ِِّهمْ  َ�ُظنُّوَن َأنَُّهم مَُّالُقواْ 

ولذا حینما �ختلف أهل العلم في  ،فالظن هنا قر�ب من الیقین ،و�ینهما مراتب ،الیقین والجزم
و�ستغل مثل هذا الكالم في تقر�ر عقائد �اطلة  ،و�كثر الكالم ،الظن هل �فید العلم أو �فید الیقین

ونجمع ما جاء في النصوص في هذه الكلمة  ،غي أن نحدد ألفاظنا بدقة من جهة النصوصینب
هو في الجملة االحتمال الراجح  ،فإذا عرفنا أن الظن متفاوت لیس مرتبة واحدة ،وتنزل منازلها
االحتمال  :إذا قلنا ،ا �قرب من الشكلكن یبقى أن هذا االحتمال الراجح أحیانً  ،عند أهل العلم

 :االحتمال الراجح یبدأ من واحد وخمسین �المائة إلى تسعة وتسعین �المائة إذا قلنا ،حالراج
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مثل هذا ال یرفع �ه الیقین وال ما قرب  ،أو قر�بة من الشك ،ن شكو االحتمال الراجح فواحد وخمس
 ،وزادت نسبته إلى أن �قرب من الیقین مثل هذا یرفع �ه الیقین ،لكن إذا ارتفع االحتمال ،منه

 .وهذا منه
لكن المظنة ُنزِّلت  ،و�ن �ان في األصل مظنة للنقض ،فالمرجح عند أهل العلم أن النوم ناقض 

ومنه ما ال ینقض بدلیل  ،منه ما ینقض الوضوء ،و�بقى أن النوم متفاوت ،منزلة الَمِئنَّة هنا
ستغِرق ینقض فالنوم الم ،فمرد ذلك إلى االستغراق وعدمه ،حدیث صفوان السابق وأحادیث الباب

نعم هناك أمور  ،ألن الذي �غلب على الظن أن هذا المتوضئ �حدث وهو ال �شعر ؛الوضوء
هل هو مثل ما لو  إذا نام وهو ساجد مثالً  .وهناك أمور تجعلها تضعف ،تجعل غلبة الظن تقوى 

 نام وهو جالس؟
ع ال ینقض الوضوء ونوم الراك ،امن أهل العلم من یرى أن نوم الساجد ال ینقض الوضوء مطلقً  

�عني  ،انظروا لعبدي روحه :�قول -جل وعال-ألنه جاء في الساجد إذا نام أن هللا  ؛امطلقً 
لكن جاء ما یدل  ،و�ن �ان هذا الحدیث ال �سلم ،المقصود أنه جاء ما یدل على مدحه ،المصلي

لكن هل  ،ینقضا ال ن نوم الساجد والراكع والمصلي عمومً إ :ولذا تمسك �ه من �قول ،على مدحه
 مذمة؟ نعم جاء عن ابن مسعود وغیره أن النوم في الصالة إ�ش؟أم النوم في الصالة ممدحة 

 طالب:.........
 والنوم في الجهاد..؟
 طالب: ...........

أوقات الخوف والذعر دلیل  ،ألن النوم في الجهاد ؛وهذا من النفاق ،نعم قال هذا من اإل�مان
، والسهو عنها ،واإلعراض عنها ،في الصالة یدل على الغفلة عنهاوالنوم  ،على قوة الیقین

 ولیست هذه حال المؤمن الكامل اإل�مان.
 طالب: ...........

 ین؟أ ،نعم
 طالب: ...........

ن الغطیط في إ :قلت أنا ،ُحمل على النوم غیر المستغرق  ،ُحمل على النوم غیر المستغَرق 
اللهم إال إذا �ان  ،ا �كون مع االستغراقغالبً  ،ادائمً  : أقولا الالغالب �كون مع االستغراق غالبً 

لكن هذا  ،ا�عض الناس هناك زوائد لحمیة �غط ولو لم ینم أحیانً  ،هناك شيء في أصل الخلقة
 الجواب عن حدیث الباب أنه محمول على النوم غیر المستغرق.

 طالب: ...........
 لقد رأیتهم یوقظون حتى إني.. ، نعم
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.. أو�فكر  أویهوجس  �صیر غافًال  ،�حتاج إلى أن یوقظ ،ظ �حتاجه �عض المستیقظیناإل�قا
 :�قول ألحدهم ،لكنه نوم غیر مستغرق  ،ما یلزم أن �كون من نوم وهم قد ناموا م صلِّ ق :تقول له

هو في الغالب مصاحب الناس األسو�اء في  ،ذ�رت لك أن الغطیط ال یلزم منه االستغراق
المقصود  ،لكن هناك قد یوجد �عض الناس من �غط وهو ما استغرق  ،ستغراقالغالب �صاحب اال

 للتوفیق بین النصوص. ؛أنه ال بد من مثل هذا
 :قالت -رضي هللا عنها-وعن هشام بن عروة عن أبیه عن عائشة  :-رحمه هللا-"وقال 

إني  ،�ا رسول هللا :فقالت -صلى هللا علیه وسلم-جاءت فاطمة بنت أبي حبیش إلى النبي 
فإذا  ،ال، إنما ذلك عرق ولیس �حیض« :أفأدع الصالة؟ فقال ،فال أطهر ،امرأة أستحاض

وزاد  ،متفق علیه ،»و�ذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي ،أقبلت حیضتك فدعي الصالة
 .ثم توضئي لكل صالة حتى �جيء ذلك الوقت :وقال أبي �عني عروة :البخاري 

ا ال أعلم أحدً  :من روا�ة حماد بن ز�د عن هشام وقال امرفوعً  وروى النسائي األمر �الوضوء 
 .غیر حماد بن ز�د ،ثم توضئي "ذ�ر في هذا الحدیث

ا أبو معاو�ة وفي حدیث حماد بن ز�د ز�ادة حرف تر�نا ذ�ره وقد تا�ع حمادً  :وقال مسلم 
 وقد روى أبو داود وغیره ذ�ر الوضوء من طرق ضعیفة." ،وغیره

رضي هللا تعالى  -وعن هشام بن عروة عن أبیه عن عائشة" :-مه هللا تعالىرح-�قول المؤلف 
�ا  :فقالت -صلى هللا علیه وسلم-جاءت فاطمة بنت أبي حبیش إلى النبي  :قالت -عنها

�م؟ �م؟ �م  -علیه الصالة والسالم-والمستحاضات في عهده  "إني امرأة أستحاض ،رسول هللا
 �ا إخوان؟ 

 طالب: ...........
 �لهن ثالث بنات جحش وهذه إ�ش؟  ،نات جحش ثالثب

 طالب: ...........
وهو �سمیه  ،المقصود أن هؤالء النسوة ابتلین بهذا المرض ،ال، �عضهم یوصل العدد إلى سبع

وهو دم غیر دم  ،�خرج الدم في غیر موعده ،�سمیه األطباء نز�ف استحاضة ،الفقهاء دم فساد
فمنهن من طالت بها المدة فمكثت  ،لحیض وفي غیر وقته�أتي في وقت ا ،الحیض المعروف
 .والمستحاضة لها أحكام تختلف عن أحكام الحیض ،سنین مستحاضة

وهذا الدم الذي �خرج في غیر المعتاد من ِعْرق �سمى العاذل  "إني امرأة أستحاض فال أطهر" 
وهو في وقته وفي  ،فهو انفجار عرق في رحم المرأة ینتج عنه هذا الدم المستمر ،أو العاذر

 .صفته �ختلف عن دم الحیض
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�جامع أنها �خرج منها  ،�عني لو اسُتحیضت سنین تترك الصالة �الحائض "أفأدع الصالة" 
فهل تترك الصالة �الحائض  ،ناقض للوضوء ،الناقض الذي هو الدم الخارج من السبیل ناقض

 أم ماذا تفعل؟
لكن اكتفى وما �أتي  ،ال تترك الصالة :األصل أن �قولوهذا من �اب االكتفاء و�ال ف "ال، :فقال" 

�سمى  »إنما ذلِك عْرقٌ « ،ال تدع الصالة ،ال :فكأنه قال ،في السؤال معاد في الجواب حكًما
فإذا أقبلت « :طیب ماذا تصنع؟ إذا �انت ال تترك الصالة �قول ،ولیس �حیض ،العاذل أو العاذر

كأنك وقت الحیض المعتاد إذا  »ي عنِك الدم ثم صليو�ذا أدبرت فاغسل ،حیضتك فدعي الصالة
ا ما �سمى وعندهم أ�ًض  ،جاء وقتها أو جاء دمها هناك عند أهل العلم ما �سمى �العادة ،أقبلت

�التمییز المرأة المعتادة �أتیها الدم ستة أ�ام أو سبعة من �ل شهر في الوقت المحدد في العشر 
نعم طرأ علیه من المؤثرات في األزمان  ،األخیرة ثابتفي العشر ، في العشر األواسط ،األول

لكن هو في  ،المتأخرة �سبب �عض المأكوالت أو �عض األدو�ة ما �جعل العادات تضطرب
 .لِك عادة بینة فاتر�یها أ�ام هذه العادة، فإذا أقبلت حیضتك إن �نت معتادة ،األصل ثابت

ومرة في منتصف  ،أتیها في أول الشهرمرة ت ؛أو عادتها مضطر�ة ،طیب إن لم تكن معتادة 
ومرة تأتیها ثمانیة مثل هذه تعمل  ،ومرة تأتیها خمسة ،ومرة تأتیها سبعة ،ومرة في آخره ،الشهر

فإذا ُوجد هذا  ،ثخین ،له رائحة ،أو ُ�عَرف ،فإن دم الحیض أسود ُ�عِرف ،تعمل �التمییز ،�التمییز
إذا انقطع الدم المتصف بهذه األوصاف تغسل عنها الدم وتصلي هذه  ،دعي الصالةفالوصف 

المستحاضة إذا  ،غیر المعتادة على خالف بین أهل العلم في تقد�م العادة على التمییز أو العكس
وطء الحائض  ،توضأت وصلت من أهل العلم من �كره معاشرة الرجل لزوجته وفیها هذا الدم

نها ال إ :هل نقول ،ستحاضة ومثل هذه مبتالة تستحاض فال تطهرلكن إذا �انت م ،حرام إجماًعا
 ؟توَطأ

من أهل العلم من  ،والمنصوص علیه الحیض ،علیها وعلى زوجها اال شك أن هذا فیه ضررً  
 ،الصالة أعظم ،إذا صلت فلتوطأ :�قول -رضي هللا تعالى عنهما-وابن عباس  ،ُ�طِلق الكراهة

واألمر �ذلك إذا �ان هذا ال �منع الصالة فال  ،الصالة أعظم :�قول ،هذا استدالل یدل على فقه
  .�منع ما دونها

ال �إذا أقبلت اغسلي عنك الدم فقط و  »و�ذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي ،فدعي الصالة«
أو ال بد من  ،�كفي غسل الدم ،یلزمها الغسل �اعتبار أنها تعاَمل معاملة من طهرت من الحیض

 ؟االغتسال
مدة  ،هي عوملت معاملة الحائض �معنى أنها تترك الصالة وال توطأ في هذه المدةاآلن  

 فهل نلزمها �الغسل و�ن لم ینقطع الدم؟  ،حیضتها العاد�ة
 .حتى تّطهر بوال �جز أن تقر  ،فیلزمها على هذا الغسل ،هو انقطع الحیض حكًما :نقول
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حتى لكل صالة  ،توضئي لكل صالةثم « :وقال أبي �عني عروة :وزاد البخاري  ،متفق علیه" 
هل المقصود لكل صالة �معنى أنها لو صلت في الوقت الواحد ما شاءت  ،»�جيء ذلك الوقت

 ،أو المقصود أنها تتوضأ للوقت ،قضت في هذا الوقت فوائت ،عشر�ن تسلیمة ،عشر تسلیمات
مع بین �معنى أنها لو �انت تج ؟لدخول الوقت وتصلي فیه ما شاءت من فرائض ونوافل

ألنها تتوضأ  ؛مقتضى اللفظ أنها إذا صلت الظهر تتوضأ للعصر ،الصالتین توضئي لكل صالة
وهذا احتمال یرجحه �ثیر من أهل  ،توضئي لوقت �ل صالة :ونقول اأو نقدر مضافً  ،لكل صالة

وهذا  ،فُعلِّق األمر �الوقت حتى �جيء ذلك الوقت ،حتى �جيء ذلك الوقت :العلم بدلیل قوله
ثم  ،إذا جمعت بین صالتین تتوضأ للظهر ألنه هل یلزم مثالً  ؛جح عند �ثیر من أهل التحقیقمر 

هل  ،لها الجمع بین الصالتین ،�عد ذلك إذا فرغت منها �فترض أن هذه المستحاضة مسافرة
مقتضى اللفظ  ؟إذا صلت الظهر أو المغرب تذهب لتتوضأ لصالة العصر أو العشاء :نقول

لكن اإلشارة �قوله حتى �جيء ذلك الوقت یدل  ،نها تتوضأ ولو �انت تجمعتوضئي لكل صالة أ
 .ولعل هذا هو األظهر واألرفق بها ،توضئي لوقت �ل صالة :ا تقدیرها مقدرً على أن هناك مضافً 

ا ال أعلم أحدً  :ا من روا�ة حماد بن ز�د عن هشام قالوروى النسائي األمر �الوضوء مرفوعً " 
�عني الوضوء األول الذي حصل �عد  "ثم توضئي غیر حماد بن ز�د :ذ�ر في هذا الحدیث

لكن هل وضوء المستحاضة �وضوء غیرها  ،تتوضأ لوجود الناقض ،ناقض للمستحاضة �غیرها
 یبیح الصالة؟ أم یرفع الحدث أو یبیح الصالة؟ یرفع الحدث 

لكن دل هذا  ،لو �ان یرفع الحدث ما احتاجت إلى أن تتوضأ لكل صالة وال لوقت �ل صالة
 أوسلس ر�ح  أوالحدیث على أنه مبیح للصالة ال یرفع الحدث �من �ه حدث دائم فیه سلس بول 

إنما �ستبیح الصالة بهذا الوضوء  ،ألن حدثه دائم ؛مثل هذا ال یرتفع حدثه ،غیرها أوسلس غائط 
 .الذي ال �قطع الحدث

طیب حماد بن ز�د من  "حماد بن ز�دا ذ�ر في هذا الحدیث ثم توضئي غیر ال أعلم أحدً " :�قول 
هذه من  :أال �كفي في أن یتفرد بهذه الجملة وتثبت بروایته وهو من الثقات؟ وتقول ،الجلة ثقة

 ز�ادات الثقات؟
ــــــــــــــنهم ــــــــــــــادات الثقــــــــــــــات م  واقبــــــــــــــل ز�

 
 علیــــــــــــــه المعظـــــــــــــــمومــــــــــــــن ســــــــــــــواهم ف 

وال �خرجه هذا الوهم الیسیر �جانب �ثرة ما  ،مع �ونه ثقة قد یهم وقد �خطئ اإن حمادً  :أو نقول 
حماد  :أو نقول ،ن هذه محفوظة وز�ادة من ثقةإ :فهل نقول ،ال �خرجه عن دائرة التوثیق ،روى 
 ؟وتفرد بهذه الز�ادة فهي شاذةثقة 

 طالب: ...........
 ."ثم توضئي غیر حماد بن ز�د :ا ذ�ر في هذا الحدیثأحدً  ال أعلم" :هو �قول
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 طالب: ...........
وفي حدیث حماد بن ز�د ز�ادة حرف تر�نا ذ�رها  :قال مسلم"اآلن  ،�لمة ،خلنا �لمة ،ما �خالف

 ،ترك مسلم ذ�ر هذا الحرف ،تفرد ما روى هذه الكلمة اأنت افترض اآلن أن حمادً  "أو تر�نا ذ�ره
ح البخاري بال شك ،بتهوالبخاري أث  :ولو قال اإلمام مسلم ،البخاري بال شك ،هو رواه من المرجَّ

أبو  ،بل تا�عه أبو معاو�ة وغیره ،ا لم یتفرد بهذه الجملةعلى أن حمادً  ،تر�نا ذ�ر هذا الحرف
و�ن  ،فهي مقبولة بال شك ،هذه الز�ادة تو�ع علیها حماد ،بن خازم الضر�رمعاو�ة اسمه محمد 

وقد  ،ولو لم �كن فیها إال تخر�ج اإلمام البخاري  ،فلم یذ�رها ،أضرب عنها :إلمام مسلما قال
وقد روى أبو داود وغیره ذ�ر الحدیث من "وقد ذ�ر أبو داود وغیره  ،ُعرف �التحري وشدة التوقي

�كفینا ما في صحیح  ،لكن �كفینا ما في صحیح البخاري  "من طرق ضعیفة ،طرق ضعیفة
دنا أن نطبق �عني أردنا أن نرجح ثبوت هذه الز�ادة أو عدم ثبوتها من خالل لو أر  ،البخاري 

وال  ،�ونها تتوضأ �غیرها ،نفترض المسألة مع عدم الثبوت �ونها تتوضأ �غیرها :القواعد وقلنا
أن الوضوء تترتب  ،هذا هو األصل ،هذا هو األصل ،تطاَلب �إعادة الوضوء إال بناقض معتَبر

ثم توضئي لكل صالة  :و�كون ما في حدیث الباب من قوله ،ینتقض إال بناقضوال  ،علیه آثاره
هذا إذا قلنا �أن وضوء المستحاضة ومن �ه حدث  ،عن األصل ناقًال  ،عن األصل �كون ناقًال 

وما ینقل عن األصل  ،إن حدیث الباب ناقل عن األصل :فنقول ،دائم �وضوء غیره من �ل وجه
ح س ،ما �شهد لألصل مؤ�ِّدألن  ؛عند أهل العلم مرجِّ س  ،وما ینقل عن األصل مؤسِّ والمؤسِّ

م على المؤ�ِّد  .عندهم مقدَّ
ومثلها من �ه حدث دائم ال �ستوي  ،إذا أضفنا إلى أن وضوء المستحاضة لیس �وضوء غیرها 

نفترض في مثل هذه أنها  ،ألننا نفترض في هذه أنها محِدثة ؛مع غسل غیرهم ممن ینقطع حدثه
ال �قبل صالة من أحد حتى  -جل وعال-ألن هللا  ؛فال بد حینئذ من الوضوء ،استمرارتحِدث �
لما  ،ولوال الضرورة القصوى لما صححت صالتها والحدث �خرج منها ،هي محِدثة ،یتوضأ

إًذا هي تحتاج إلى وضوء  ،والحدث مبِطل للطهارة ،ألن الحدث �خرج ؛صححت صالتها
لكن الطهارة الكاملة متعذرة في مثل هذه الحالة فیكفي  ،�املةوأن تصلي على طهارة  ،�استمرار

فعلى هذا  ،تصلي على حسب حالها ،وما یتعذر ال �كلف هللا نفسا إال وسعها ،أن تتوضأ
یتوضأ لكل صالة أو لوقت  ،المستحاضة ومن �ه حدث دائم مثل هذا �صلي على حسب حاله

 ثم �عد ذلك �صلي على حسب حاله. ،كل صالة
فأمرت المقداد أن  ،مّذاءً  �نت رجالً  :قال -رضي هللا عنه-وعن علي  :-رحمه هللا- "وقال

 ،للبخاري  ظواللف ،متفق علیه ،»فیه الوضوء« :فقال -صلى هللا علیه وسلم-�سأل رسول هللا 
 ."»توضأ وانضح فرجك« :وفي لمسلم
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 "مّذاءً  �نت رجالً  :قال -رضي هللا تعالى عنه-وعن علي " -رحمه هللا تعالى-�قول المؤلف 
 ،والعلماء واألطباء وغیرهم �قررون أن �ل فحل �مذي ،فّعال صیغة مبالغة ،�عني �ثیر المذي

 ،مذاء ،ولذا جاء �صیغة المبالغة ،�ثیر المذي -رضي هللا عنه -فعلي ،لكن مع ذلكم یتفاوتون 
 .والمذي ماء رقیق أبیض لزج �ختلف عن غیره

فدل   ،"»فیه الوضوء« :فقال -صلى هللا علیه وسلم-هللا "فأمرت المقداد أن �سأل رسول  
في و  ،ألنه �خرج من مخرج البول ؛ودل على أنه نجس ،على أنه ناقض من نواقض الوضوء

والمرجح  ،لكن طهارة المني محل خالف ،نجاسة البول هذا محل إجماعطهارة المزي، نقول: 
 ؟و �البول في نجاستهأ ،یبقى مثل هذا هل یلحق �المني في طهارته ،طهارته

ا وجاء أ�ًض  ،ولذا جاء نضح الفرج ،قیاس الشبه وهو �البول أشبه ،�ستعمل فیه قیاس الشبه 
المقصود �ل هذا  ،»انضح فرجك« :وفي روا�ة ،»اغسل فرجك« ،وجاء غسل الفرج ،غسل الذ�ر

البول من �ل �عامل معاملة  ؟أو ال �عفى �البول ،لكن هل �عفى عن �سیره ،یرجح إلحاقه �البول
 ،فهو أخف من النجس ،ا بین طاهر ونجسإنه �عفى عن �سیره �اعتباره مترددً  :أو �قال ،وجه

 ؟وأشد من الطاهر
 .انضح فرجك :ولذا قال ،ولذا �كتفى فیه �النضح ،من أهل العلم من �قرر أنه �عفى عن �سیره 
 :فقال -ى هللا علیه وسلمصل-فأمرت المقداد أن �سأل رسول هللا  ،مّذاءً  "كنت رجالً  :�قول 
�ونه أمر المقداد جاء التصر�ح  ،ا سأل بنفسهفي �عض الروا�ات أن علی�  ،"»فیه الوضوء«

 ،تحته -رضي هللا تعالى عنها-وأن السبب في �ونه لم یباشر السؤال أن ابنته فاطمة  ،�السبب
عهم السیما ما یتعلق وفي الحدیث م ،وال شك أن اإلنسان ینبغي أن �حتاط مع في معاملة أصهاره

 -رضي هللا تعالى عنه-دعونا من علي  ،تكون للنساء بها صلة ،�أمور تكون للنساء بها صلة
علیه الصالة -ومن صهره  ،-رضي هللا تعالى عنها-ومن زوجته فاطمة  ،المشهود له �الجنة

سأله وهو � مذاءً  �نت رجالً  :الزوجة فقال الو جاء شخص عادي فسأل صهره أ� ،-والسالم
 ؟ماذا أفعل و.. ،أنا رجل مذاء :و�قول

�مكن أن یواجهه �أمر ال یتوقع ال یتوقع �مكن أن �عزو  ؟مثل هذا یناسب أن یواجهه �السؤال 
لكن من �اب تمام  ،لكن ما �ظن بهم هذا ،أو �ثرة التفكیر أو ممكن ،هذا إلى إرسال البصر

غیره ممن  -علیه الصالة والسالم-یره أمر المقداد وغ -رضي هللا تعالى عنه-األدب من علي 
فإذا �ان بین  ،ال ُ�مكن أن ُ�سأل غیره -علیه الصالة والسالم-بینما الرسول  ،ُ�سأل �ثیر

أو شيء ما یبحث  ،الشخص و�ین زوجته مشكلة السیما إذا �ان فیها شيء قد �عرِّضه للتهمة
 .عن غیر هذا الصهر فیسأله
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 ،وأنه سؤال الصهر أولى من غیره أو �ذا ،تبنى على السترإن هذه ینبغي أن  :قد �قول قائل 
و�ن �ان  ،فإن �انت منزلته ال ترتفع عن االتهام �سأل غیره ،على �ل حال المسألة اجتهاد�ة

 .-رضي هللا تعالى عنه-�ما سأل علي  ،�منزلة �حیث ال یتهم �سأله الصهر
وهو من  ،عروف وصحابي مشهورالمقداد بن األسود م "فأمرت المقداد مذاءً  كنت رجالً " 

 وتحته َمن؟ -رضي هللا تعالى عنه-مولى  ،الموالي
 .-علیه الصالة والسالم-ضباعة بنت الز�یر بن عبد المطلب بنت عم النبي  
 ،"»فیه الوضوء« :فسأله فقال ،فسأله -صلى هللا علیه وسلم-فأمرت المقداد أن �سأل النبي " 

 ،�عني ولیس فیه غسل ،من السبیل ففیه الوضوء اخارجً  ااقًض �عني في المذي الوضوء �اعتباره ن
 .و�شا�ه البول ،فهو �خالف في هذا المني ،ولیس فیه غسل

فدل على وجوب الوضوء من خروج  "»توضأ« :وفي لفظ مسلم ،واللفظ للبخاري  ،متفق علیه" 
ك اغسل ذ�ر « :وفي �عضها ،»اغسل ذ�رك« :في �عض الروا�ات »وانضح فرجك« .المذي
ا السراو�ل معه و�ن نضحت أ�ًض  ،اا عام� و�نضح الفرج نضحً  ،فیغسل موضع الخارج ،»وأنثییك

 لماذا؟ ،كان أولى
ثم خرج إلى  ،مثالً  �امًال  األنه توضأ وضوءً  ؛لئال �صاب �الوسواس ،لئال �صاب �الوسواس 

إلى ما في  فأحس �شيء إذا �ان قد نضح فرجه ونضح سراو�له فإنه �حیل هذا الخارج ،الصالة
�ثیر من الناس  ،�قطع الوسواس ،فمثل هذا �قطع الوسواس ،الفرج والسراو�ل من أثر بلل النضح

 ،هذا ال �قطعه إال النضح وعدم االلتفات إلیه إذا �ثر ،�شكو أنه إذا توضأ وخرج نزل منه شيء
 هذا وسواس ال �قطعه إال النضح وعدم االلتفات إلیه.

صلى هللا علیه -قال رسول هللا  :قالت -رضي هللا عنها-ائشة وعن ع :-رحمه هللا-"وقال 
 ،رواه اإلمام أحمد واإلسماعیلي ،»تصلي المستحاضة و�ن قطر الدم على الحصیر« :-وسلم

 ورجاله رجال الصحیح."
-قال رسول هللا  :قالت -رضي هللا عنها-"وعن عائشة  :-رحمه هللا تعالى-�قول المؤلف 

المستحاضة هي  ،"»تصلي المستحاضة و�ن قطر الدم على الحصیر« :-صلى هللا علیه وسلم
لكن هل تترك األمر  ،فتصلي وتتوضأ لكل صالة ،وقت المعتادالالدم في غیر  امن �خرج منه

 ؟للدم �حیث �سیل على بدنها وثیابها و�قعتها التي تصلي فیها
وضع الطست و� ،تعتكف وهي مستحاضة ،وهي ممن ابتلي �االستحاضة ،ز�نب بنت جحش 

ألن  ؛تتحفظ ،وأمرت النفساء أن تستثفر ،لئال تلوث المسجد ؛�ل هذا من �اب االحتیاط ،تحتها
تصلي المستحاضة و�ن قطر الدم « :�قول ،فیحتاط له ،فیحتاط له ،السبیل نجسالدم الخارج من 

لكن ال یلزم من هذا صحة المتن صحة  "رجاله رجال الصحیح" ،سنده صحیح ،»على الحصیر
جاء فیها تصلي  ،وهذه الجملة جاءت في حدیث فاطمة بنت أبي حبیش السابق حدیثها ،المتن
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غیر  ،لكن هذه الجملة غیر محفوظة »توضئي لكل صالة و�ن قطر الدم على الحصیر«
لئال تتسع رقعة  ؛فاألصل أن هذه المستحاضة ومثلها غیرها ممن ابتلي أن یتحفظ ،محفوظة
ْر { ،ومعلوم أن الثیاب ال بد من تطهیرها ،النجاسةلئال تتسع رقعة  ،النجاسة [سورة  }َوِثَیاَ�َك َفَطهِّ
 ،فإذا ترك الدم �سیل فإنه ینجس البدن ،والبدن ال بد من تطهیره من أجل الصالة ،]٤المدثر:

 ،وعلى هذا تحصر النجاسة �حیث ال تنتشر وتتوزع على سائر البدن والثیاب ،و�نجس الثوب
 و�ن قطر الدم على الحصیر أن هذا من �اب إ�ش؟ تصلي :على أن قوله

 طالب:.........
وال یلزم من أسلوب المبالغة أن  ،المبالغة في أمرها �الصالة وعدم االلتفات إلى الدم و�ن �ثر 

و�ن قطر الدم على  ،إنما هي مبالغة �األمر �الصالة على حالها ،�كون الحكم على مقتضاه
هو  ،�فعل �ذا و�ن تبعته نفسه ال بد أن أفعل �ذا و�ن متّ  :ل مثالً �عني �ما �قول القائ ،الحصیر

ومثل  ،یبالغ في االهتمام بهذا الشأن ،لكنه یبالغ في االهتمام بهذا الشأن ،لن �فعل إلى هذا الحد
ألنها �صدد أن تتساهل أو ُتؤَمر �التساهل في الصالة لما �خرج منها  ؛هذا المستحاضة �غیرها

وال یلزم من هذا أن تنجس الثیاب والبدن والبقعة  ،بالغة في األمر لها �الصالةفهذا م ،من الدم
 �الدم.
صلى -أن رسول هللا  -رضي هللا عنها-وعن عروة بن الز�یر عن عائشة  :-رحمه هللا -"وقال

ورجاله  ،�ذا رواه أحمد ،قّبل �عض نسائه ثم خرج إلى الصالة ولم یتوضأ -هللا علیه وسلم
 .وقد ضعفه البخاري وغیره ،الصحیحمخرج لهم في 

إذا وجد « :-صلى هللا علیه وسلم-قال رسول هللا  :قال -رضي هللا عنه -وعن أبي هر�رة 
فال �خرجن من المسجد حتى �سمع  ،ا فأشكل علیه أخرج منه شيء أم الأحد�م في �طنه شیئً 

 رواه مسلم." ،»اا أو �جد ر�حً صوتً 
رضي هللا تعالى -وعن عروة بن الز�یر عن عائشة " :-لىرحمه هللا تعا-�قول المؤلف  ،نعم

قبل �عض نسائه ثم خرج إلى الصالة ولم  -صلى هللا علیه وسلم-ن رسول هللا إ :قالت -عنها
وقد ضعفه البخاري  ،ورجاله مخرج لهم في الصحیح ،كذا رواه اإلمام أحمد" :�قول "یتوضأ
 ."وغیره

والحدیث  ،في هذا الحدیث -ضي هللا تعالى عنهار  -عن عروة بن الز�یر عن خالته عائشة 
مس  ،والتقبیل أبلغ من مجرد المس ،قبَّل -علیه الصالة والسالم-والنبي  ،صحیح ال إشكال فیه

إن هذا من  :لكن هل �قال "ثم خرج إلى الصالة ولم یتوضأ ،قبَّل �عض نسائه" ،البشرة
ن إ :أو نقول ،]٤٣[سورة النساء: }ُم النَِّساءَ َأْو َالَمْستُ وأن لمس المرأة ناقض للوضوء { ،خصائصه

 }َأْو َالَمْسُتُم النَِّساءَ { :-جل وعال -ولذا المرجح في تفسیر قوله ؟والمس ،المالمسة غیر اللمس
وعلى هذا فمس المرأة سواء �ان �شهوة أو بدون شهوة ال ینقض  ،أنه الجماع ]٤٣[سورة النساء:
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ثم خرج إلى  ،قبَّل �عض نسائه" -علیه الصالة والسالم-الرسول  ،ال ینقض الوضوء ،الوضوء
ن مثل ما قیل في تقبیل الصائم أنه قبل نساءه وهو إ :لكن أال �مكن أن �قال ،"الصالة ولم یتوضأ

  ؟�ان أملككم إلْر�ه -صلى هللا علیه وسلم-أ�كم مثل رسول هللا  :عائشة صائم تقول
فیمنع  ،لمس أن �حصل منه ما ینقض الوضوءإذا قبل أو مجرد  ،ألن �عض الناس ما �ملك

فمن �غلب على ظنه أنه إذا قبَّل خرج منه ما یبطل الصوم  ،�اعتباره وسیلة لناقض ولیس بناقض
فالتقبیل ومجرد  ،و�ذا مس أو َقبَّل فخرج منه ما یبطل الوضوء أنه ال �قبِّل ،ال �جوز له أن �قبل

وعلى �ل حال المظنون  ،ما �خرج من أثر ذلكمظنة للنقض � ،المس �شهوة هذا مظنة للناقض
النوم ما ُعلِّق أو ما المظنون  ،�خالف النوم ،والغا�ة مدَرك فإن حصل حصل �ه النقض و�ال فال

ألن المظنون وهو  ؛ُجعل النوم هو الناقض ،فُجعل النوم هو الناقض ،�سبب النوم قد ال ُیدَرك
لكن قد  ،نعم مظنة للنقض ،هذا الذي �قبِّل أو �مس ألن النائم ال ُیدِرك ؛خروج الحدث غیر مدَرك

توضأ إن لم �خرج منه  ،لكن خرج منه ما ینقض الوضوء ،أنا أر�د أنه یر�د أن �قبل :�قول قائل
وعلى هذا فمس المرأة ولو �ان �شهوة ال ینقض  ،ما ینقض الوضوء استمر على وضوئه

من أهل العلم  ،�ما في حدیث الباب ،یلوقل مثل هذا في التقب ،و�ن �ان مظنة للنقض ،الوضوء
 ،امطلقً  ]٤٣[سورة النساء: }َأْو َالَمْسُتُم النَِّساءَ و�ستدل �اآل�ة { ،من یرى أن المس ینقض الوضوء

ولذا �جدون الحرج الشدید في المطاف في  ،وهذا هو المعروف عند الشافعیة ،ولو من غیر شهوة
ألنه قد ینتقض  ؛ط الطائف لهذا أشد االحتیاطو�وصون في مناسكهم أن �حتا ،أوقات الزحام

الحنابلة المعروف عندهم أن لمس  .ثم �عد ذلك یبطل طوافه ،وضوؤه وهو ال �شعر وال �قصد
وحینئذ تغلب هذه المظنة وتقوى حتى  ،إال إذا �ان لشهوة ،المرأة ال ینقض إال إذا �ان لشهوة

 .ن مجرد المس واللمس ال ینقض الوضوءلكن حدیث الباب یدل على أ ،تصل إلى حد الَمِئنَّة
أنه �قبل نساءه وهو األملك  -علیه الصالة والسالم-لماذا ال �خصص هذا �النبي  :قد �قول قائل 

 ؟ولسنا مثله ،-علیه الصالة والسالم-إلر�ه 
لكن في الوضوء هذا أمر  ،لصیامه نعم في الصیام �حتاط المسلم ،أمر ُمْدَرك لكن هذا :نقول 

 .والطهارة ال یز�لها الشك ،أنت في األصل على طهارة ،خرج شيء توضأ و�ال فال مدرك إن
 .وال یوجد مانع من قبوله ،ورجاله ثقات "ضعفه البخاري وغیره" :�قول

إذا « :-صلى هللا علیه وسلم-قال رسول هللا  :قال -رضي هللا تعالى عنه-وعن أبي هر�رة " 
ا فأشكل علیه إذا وجد أحد�م في �طنه شیئً  ،المسجد ا فال �خرجن منوجد أحد�م في �طنه شیئً 

إذا « "رواه مسلم ،»اا أو �جد ر�حً فال �خرجن من المسجد حتى �سمع صوتً  ا أم الأخرج منه شیئً 
 ،ونزلت هذه القرقرة إلى أن قر�ت من المخرج ،قرقرة في البطن »اوجد أحد�م في �طنه شیئً 

�مجرد وجود هذه  ،لناس ینصرف عن ال شيء�ثیر من ا ،والشیطان یلعب �مقاعد بني آدم
ثم إذا عاد من  ،و�سترسل في مثل هذا حتى �صل إلى حد الوسوسة ،األشیاء ینصرف و�توضأ
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والشیطان على  ،وهذا موجود ،و�خرج الوقت وهو یتوضأ ،وضوئه وجد نظیره ثم عاد ثانیة وهكذا
یترك الصالة فإذا لم  حتىألن الشیطان إذا لم �ستطع أن �حاول �المسلم  ؛مثل هذا حر�ص

 .وجعله یز�د في االحتیاط �ستطع دفعه
�مكث  ،ومثل هذا ال ینتهي ،ثم �جره هذا االحتیاط إلى الوسواس ،یدعي أنه احتیاط للعبادة أوالً  

 ،ا یدخل قبل الوقت �ساعة أو أكثر و�خرج الوقت وهو یتوضأ�عض الموسوسین الساعات أحیانً 
نه ما إ :و�ذا جاء إلى الصالة فمثل هذا أو أشد حتى قال �عضهم ،ةنسأل هللا السالمة والعافی
خالص الشیطان لما ترك  ،من مجاهدة الشیطان ؟ارتاح من أي شيء ،ارتاح حتى ترك الصالة
من  ،لكن الصالة ر�ن اإلسالم األعظم ،فارتاح منه ،ال حاجة له �ه ،الصالة ما له �ه حاجة

أراد أن  -علیه الصالة والسالم-ولذا النبي  ،ثل هذاالشیطان حر�ص على م ،تر�ها فقد �فر
ا فأشكل علیه أخرج منه شيء إذا وجد أحد�م في �طنه شیئً « �قطع دابر هذه الشكوك والوساوس

ألنه على  ؛�مجرد هذا الشك »فال �خرجن من المسجد ،فال �خرجن«�عني شك في األمر  »أم ال
 .»اا أو �جد ر�حً خرجن من المسجد حتى �سمع صوتً فال �« ،والشك ال یز�ل الیقین ،طهارة متیقنة

الشك ال  ،وهي أن الشك ال ُیز�ل الیقین ،وهذا مقرر للقاعدة العظیمة المعروفة عند أهل العلم 
�حیث ال �شك في أنه خرج منه ما یبطل  اصوتً  �سمع ا،فال بد أن �سمع صوتً  ،یز�ل الیقین

أو شم  ،فإذا سمع الصوت وتأكد منه ،ر اإلنسانما �خرج من دب ا،ر�حً ، اأو �جد ر�حً  ،الوضوء
 ،ال �قبل صالة من أحدث حتى یتوضأ -جل وعال-ألن هللا  ؛الر�ح فإنه حینئذ علیه أن ینصرف

 .»وال صدقة من غلول ،ال تقبل صالة �غیر طهور« ،ال �قبل صالة من أحدث حتى یتوضأ
 له وصحبه أجمعین.وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آ

 


