
25     ح     الحأكام     عمدة     شرح
ًءء رجل كنت:  قال عنه الله رضي طالب أبي بن علي عن ، مذا

لمكككان وسلللم عليلله الللله صلى الله رسول أسأل أن فاستحييت
ّنيِّ ابنته  بن السود فسأله ، فقال : يغسل ذكككرهالمقداد فأمرت ، ِم

ويتوضأ .
وللبخاري : اغسل ذكرك وتوضأ .

. فرجك وانضح : توضأ ولمسلم

فيِّ الحديث مسائل : 

 = روايات الحديث :1
يسككأل أن المقككداد فككأمرت ، مذاء رجل كنت قال:  البخاري عند الذي
 الوضوء .فيه:  فقال فسأله وسلم عليه الله صلى النبيِّ
ّوبّ . بالسؤال غيره فأمر استحيا من باب:  عليه وب
 واغسل ذكرك .توضأ:  البخاري وعند

وفيِّ بعض الروايات : سألُت 
فجعلككت ، مكذاء رجل : كنكت عنككه اللكه رضككيِّ علكيِّ قكال روايكة وفيِّ

عليلله الللله صلى للنككبيِّ ذلككك فذكرت ، ظهري تشقق حتى اغتسل
ل:  وسلللم عليه الله صلى الله رسول - فقال له ُذكر أو - وسلم

 المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلةا ، فككإذارأيت إذا ، تفعل
فضخت الماء فاغتسل . رواه المام أحمد وأبو داود .

رضككيِّ طككالب أبككيِّ بن عليِّ أن السود بن المقداد عن داود أبيِّ وعند
عككن وسلم عليه الله صلى الله رسول له يسأل أن أمره عنه الله

عنككدي فككإن ؟ عليككه مككاذا ، المككذي منككه فخرج أهله من دنا إذا الرجل
اللككه رسككول فسككألت:  المقككداد . قككال اسككأله أن اسككتحييِّ وأنا ابنته

 ، فقككال : إذا وجككد أحككدكم ذلكككذلككك عككن وسلم عليه الله صلى
فلينضح فرجه ، وليتوضأ وضوءه للصلةا .

ياسككر بككن عمككار فككأمرت:  عنككه اللككه رضككيِّ قال للنسائيِّ رواية وفيِّ
، عنككدي ابنتككه أجككل مككن وسلم عليه الله صلى الله رسول يسأل
 من ذلك الوضوء .يكفيِّ:  فقال

ًءا أن الروايات هذه بين والجمع أمككر ثم أحدهما أمر عنه الله رضيِّ علي
، فسأل ، وقوله : سألت ؛ لنه هو المر بالسؤال ، فكان كككأنه الخآر

هو السائل .
 = مناسبة البابّ لكتابّ الطهارةا 2
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ّلق بالخارج مككن أحككد السككبيلين ذكككره المصككنف لما كان المذي ُمتع
رحمه الله فيِّ كتابّ الطهارةا .

ًء للمذي وغيره ، وأورد فيه سككتة ًء ، وجعله شامل ًءا مستقل وأفرد له باب
أحاديث ، وستأتيِّ إن شاء الله .

 = تعريف المذي . 3
ُضبط هذا اللفظ المذي بك :

ْذي الكَمك
ّي ِذ و الكَمك
ِذي و الكَمك

وأما المذي فهو : ماء رقيق لزج يخرج عند الشهوةا .
الرجال . شقائق النساء إذ ، النساء وعند الرجال عند ويكون

ًءء أي كثير المذي . ّذا ًء م ُكنت رجل وقوله رضيِّ الله عنه هنا : 

 = سبب المذي4
فرجككك ذلك من فتغسل ، يمذي فحل كل:  والسلم الصلةا عليه قال

 وضوءك للصلةا . رواه أبو داود ، وصححه اللبانيِّ .وتوضأ ، وأنثييك

 = ُحككمه :5
نجس ، ولذا يؤمر مكن أصكابه أو أصكابّ ثيكابه أن يغسككل مككا أصككابه

منه .
ّدةا المذي من لقىأ  كنت: قال عنه الله رضيِّ حنيف بن سهل عنف شكك
عليلله الللله صلى اللككه رسول فسألت ، الغتسال منه أكثر وكنت ،

: يككا . قلككت الوضككوء ذلككك مككن جزيكُي : إنما فقال ، ذلك عن وسلم
ًءكفككا تأخآككذ بككأن : يكفيك قال ؟ منه ثوبيِّ يصيب بما فكيف الله رسول

من ماء فتنضح بها مككن ثوبككك حيككث تككرى أنككه أصككابه . رواه المككام
أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه .

ّين من هذا أن غسل النثيين ، إنمككا هككو للسككتحبابّ ، ولتسكككين ويتب
الشهوةا ، إل أن يكون أصابههما المذي .

ّنضح :6  = معنى ال
ُيجمككع المراد به هنا الغسل ، بككدليل الروايككات الخآككرى ، والروايككات 
ُغلم الككذي ُيحمل بعضها على بعض بخلفا النضح من بول ال بينها ، و

لم يأكل الطعام ، وسيأتيِّ .

2



ّدم هككذا فككي7ِّ  = فيه دليل على أن المذي ناقض للوضوء ، وقد تقكك
شرح الحديث الثانيِّ .

ُثر وعّمت بككه البلككوى ُيسر الشريعة ، فإن هذا المر ( المذي ) لما ك
خُآفف فيه ، وذلك فيما يتعلق بالغتسال ، فككإنه ل يككوجب الغتسككال
ًءا مككع القككول بنجاسككته ، بينمككا ( المنككيِّّ ) طككاهر علككى القككول إجماع

الصحيح وخآروجه يوجب الغسل إذا كان بشهوةا .
والقاعدةا أن المشقة تجلب التيسير .

َكَرك : 8 َذ  = اغسل 
ل يغسل إل ما أصابه المذي ، وهو قول الجمهور .

ُلق عليِّّ رضيِّ الله عنه . 9  = فيه دليل على كرم خُآ
ُلق مع أهل الزوجة ، وهم الصككهار ؛ لن وأنه ينبغيِّ مراعاةا ذلك الُخ
الكلم فيِّ مثل هككذه المككور معهككم فيككه ابتككذال ، وتككرك مثككل هككذه

الحاديث فيه صيانة لهم واحترام لمشاعرهم .
وسبب حياء عليِّّ رضيِّ الله عنه أن فاطمة بنككت النككبيِّ صككلى اللككه
عليه وسلم هيِّ زوجته ، ولذا استحيا أن يواجه النبيِّ صلى الله عليه

وسلم بالسؤال . 
وفيه أنه ل يجوز ذكر ما يجري بين الزوجين إل لحاجة ، كككالفتوى أو

العرض على الطبيب .
 = الحياء لم يمنع من السؤال ، وهذه فضيلة ومنقبة .10

فإن الشخص قد يعرض له ما يستحيِّ منه ومن السؤال عنه ، فككإذا
ُيرسل من يسأل أو يسأل عبر الهاتف ونحو ذلك . كان كذلك فل

يكككن لم النصار نساء النساء نعم:  عنها الله رضيِّ عائشة قالت ولذا
 الدين . رواه مسلم . فيِّ يتفقهن أن الحياء يمنعهن

خآككبر وقبول ، والفتوى السؤال فيِّ الستنابة جواز الحديث  = في11ِّ
. الواحد الثقة

. وكيت : كيت فقال ، فلن الشيخ : سألُت تقول أن ذلك بعد لك ثم
. ذكرك واغسل توضأ:  البخاري رواية  = في12ِّ

تقتضككيِّ ل الككواو لن ؛ الوضككوء بعككد ذكككره يغسككل أنككه يعنككيِّ ل وهككذا
. الترتيب
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