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الر ْحمن َّ ِ
ِ
الس ََلم على
الدينَ ،و َّ
الص ََلة َو َّ
اء من خلقه ِفي ّ
الرحيم ،اْل َحمد هلل المفقه من َش َ
"بسم هللا َّ َ
وعلى آله َو َصحبه أجمعين،
َنبيَنا ُم َح َّمد األمين ،اْل ُم َؤيد بكتابه اْل ُمبين ،المتمسك بحبله المتين َ
َوبعد:
بـ"ك ِ
افي اْلمْب َت ِدي" اْل َك ِائن ِفي فقه ِ
أح َمد بن َحْنَبل
فقد سنح بخلدي أن اختصر كتابي اْل ُم َس ّمى َ
اإل َمام ْ
ُ
الصابر لحكم اْلملك المبدي ليقرب تَناوله على المبتدئين ،ويسهل حفظه على الراغبين ،ويقل
حجمه على الطالبين ،وسميته" :أخصر المختصرات" ألني لم أقف على أخصر ِمْن ُه َجامع
ِ
اسأَل أن ينفع ِب ِه قارئيه وحافظيه وناظريه انه جدير بإجابة
لمسائله في فقهنا من المؤلفاتَ ،وهللا ْ
جنات َّ
الد ْع َوات ،وأن َيجعله َخ ِالصا لوجهه اْل َك ِريم مقربا إليه ِفي َّ
َّ
النعيمَ ،و َما توفيقي واعتصامي إال
اَّلل َعَلْي ِه توكلت وإليه أنيب.
ِب َّ
"كتاب َّ
الط َه َارة"

ثَل ثة :األول :طهور وهو اْلب ِ
اقي على خلقتهَ ،و ِمْنه َم ْكُروه كمتغير ِب َغْير ممازج ،ومحرم َال
اْل ِمَياه َ
ُ َ َُ َ
صوبَ ،وغير ِبْئر َّ
الناقة من َث ُمود.
يرفع اْل َحدث ويزيل اْلخبث َو ُه َو اْل َم ْغ ُ
ط ِ
ط ِ
َّ
اهر َال يرفع اْل َحدث َوَال ِ
اهر َو ِمْنه يسير ُم ْس َت ْعمل ِفي
يزيل اْلخبثَ ،و ُه َو اْل ُم َت َغّير بممازج َ
الث ِانيَ :
رفع حدث.
َّ ِ
ِ
اسة ِفي غير َمحل َت ْط ِهير ْأو القاها قي
اس ِت ْع َماله ُم ً
الثالث :نجس يحرم ْ
طلقاَ ،و ُه َو َما تغير بَن َج َ
مائة َر ْطل َو َسْب َعة أرطال َوسبع َر ْطل
َغيره َو ُه َو يسير والجاري كالراكد َواْلكثير قلتان ،وهما َ

دونهما".
بالدمشقي واليسير َما
َ
َّللاُ على المشهور عند الحنابلة من تقسيم الماء إلى ثالثة أقسام :الطهور ،والطاهر،
مشى َرِح َم ُه ه
والنجس.

الطهور :الطاهر في نفسه المطهر لغيره ،والباقي على خلقته سواء نزل من السماء أو نبع من
األرض لم يتغير ال بطاهر وال بنجس.
والنوع الثاني :وهو الطاهر في نفسه الذي ال ُيطهر غيره ،كالذي تغيهر بالطاهرات أو استعمل في
رفع الحدث وهو يسير ،مثل هذا يسميه أهل العلم طاهر ،وفي مرتبة متوسطة بين الطهور الذي

نجسا ،بل يزيد النجاسة.
تطهيره متعدي ،وبين النجس الذي ال يرفع حدثًا وال يزيل ً
والنوع الثالث :وهو النجس الذي ال يجوز استعماله في رفع ٍ
حدث وال في شرب أو صنع طعا ٍم أو

غير ذلك.

فاألول يرفع الحدث ،والثاني يجوز استعماله في غير رفع الحدث ،يستعمل لشرب ،لصنع طعام أو
ما شابه ذلك ،والثالث ال يجوز استعماله مطلًقا بل يجب اجتنابه.
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ومن أهل العلم ال يثبتون الوسط ،مذهب المالكية أن الماء إما طهور يعني ِ
يطهر ،أو نجس ال
َّللاُ.
يجوز استعماله وال واسطة بينهما ،وإليه ميل شيخ اإلسالم ابن تيمية َرِح َم ُه ه
ابعا.
قسما ر ً
قسما ر ً
ابعا كابن رزين من الحنابلة ،زاد المشكوك فيه ،فجعله ً
ومنهم من زاد على الثالثة ً

طالب :لو تغير الماء يا شيخ بشيء من الطاهرات كالصابون مثَلً ،ماء طهور ولكن وقع فيه
صابون.
الصابون يغير لون الماء؟

طالب :يغير ،يصير أبيض يا شيخ ،غير لما يكون شفاف ما له لون ،إذا وقع فيه صابون يميل

إلى البياض ،يغير اللون فقط ،لكن وال الطعم وال الرائحة.
ال ،إذا ركد ما يغير لونها ،تصير رغاوي ثم تزول.

طالب :لكن يظهر أن هذا الماء فيه صابون وهذا الماء صافي.

هذا ماء فيه صابون ،هذا ماء فيه كلور وهذا ماء فيه المطهرات ،ماذا؟

طالب :يعني الماء المتغير بالصابون؟
ما فيه إشكال بل يزيده طهارة.

طالب... :

هو الماء اآلجن يجوز استعماله اتفاًقا ،طهور اتفاًقا هو الماء اآلجن الذي تغير من طول مكثه
يجوز استعماله اتفاًقا ،وما ُعرف إال عن ابن سيرين كراهته.
طالب :حتى يا شيخ لو تغير طعمه بعد؟

ولو تغير مادام بطول المكث نعم.
ط ِ
اهر ُيَباح ا ِّت َخاذه واستعماله إال أن يكون َذ َهبا أو َّ
فضة أو مضببا بأحدهما َل ِكن
"فصل :كل إناء َ
ٌ
يسيرة من َّ
اجة".
لح َ
فضة َ
ُتَباح ضبة َ
بهذه القيود إذا كانت يسيرة وتكون من فضة وأن تكون لحاجة.
ط ِ
اهَرة".
استه من آنية كفار وثيابهم َ
َ"و َما لم تعلم َن َج َ
ألن طهارتها هي األصل.
طالب :يا شيخ الثياب المباشرة لعورات الكفار طاهرة؟

الثياب المباشرة للعورات؟ طيب والخارجية؟ هم يستعملون النجاسات ،في الظاهرة والباطنة ،ما الفرق

بينهما؟

طالب :قد تكون الفرق بينهما أن الثياب الظاهرة.

ال يستنجي مثالً؟

طالب :ال يستنجي نعم ،أما الثياب الظاهرة ما تحصل لها نجاسة مائة في المائة يعني ،أل نه

البس ثوب اآلن فوق سروال فوق كذا ما تحصل له نجاسة.
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ورغم يحصل ،هل الثوب يمنع سريان النجاسة إلى الثوب األعلى؟ ها؟ األصل في األشياء الطهارة،
األصل في األعيان الطهارة.
طالب :يعني ثيابهم طاهرة يا شيخ؟
نعم طاهرة ،وأوانيهم طاهرة.

طالب :حتى المباشرة لعوراتهم؟

الورع شيء والحكم الشرعي شيء آخر.

طالب :ال ،أنا أسأل عن الحكم الشرعي.
الحكم الشرعي ما فيه شيء.

طالب... :

ال دليل على التقسيم ،مادام اسمه باقي ،كل من رآه قال :هذا ماء ،فإنه يرفع الحدث ولو تغير.

طالب :شيخ ،قال ...

منطوق الحديث خصوص ،لكن من قال بسريان الحكم إلى االستعمال وهم األكثر قال :إذا ُمنع

استعمال الذهب والفضة في األكل والشرب مع الحاجة إليها فأن يمنع عن سائر االستعماالت مع
الحاجة من باب أولى.
طالب :شيخ ،أحسن هللا إليك ،بعض األحيان ُتفتح الصنابير موجودة في البيوت اآلن والسيما إذا
كانت دورة المياه ما تستخدم يوجد رائحة في الماء يا شيخ تبقى فترة طويلة.
هذا من الصدأ.

طالب :هذه ما فيها شيء؟

ما فيه شيء ،هذا الماء اآلجن.

شعر َوَن ْحوه"
ميتة بدباغ ،وكل أجزائها َن ِج َسة إال ًا
َ"وَال يطهر جلد َ
َّ
هللا َعَلْي ِه َو َسَّل َم
َ"وَال يطهر جلد َ
ميتة بدباغ" لحديث عبد هللا بن ُعكيم« :كان كتاب رسول هللا َصلى ُ
بإهاب وال عصب» لكنه معارض بما هو أصح
قبل موته بشهر أو بشهرين :أال تنتفعوا من الميتة
ٍ

إهاب ُدبغ فقد طهر» الصواب :طهارة جلد الميتة إذا ُدبغ على
منه« :أال أخذتم إهابها؟»« ،أيما
ٍ
ٍ
خالف بين أهل العلم :في التفصيل والتفريق بين ما يؤكل لحمه والذي ال يؤكل لحمه ،والصواب:

إهاب ُدبغ فقد طهر» ألنه
إهاب ُدبغ فقد طهر» سواء كان يؤكل أو ال يؤكل« ،أيما ٍ
العموم« ،أيما ٍ
صيغ العموم ،بما في ذلك جلود النمور والسباع وغيرها تطهر ،لكن ُينهى عن استعماله للنصوص
الواردة في ذلك ،تناولها الطهارة لعموم النصوص ويمنع من استعمالها لثبوت النهي.
طالب... :

ال هذا تشبيه.

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري
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طالب :أحسن هللا إليك ،بعض الناس يأخذون جلد إذا ُذبحت الذبيحة يؤخذ الجلد ويوضع في

الشمس فترة ويرش عليه الملح حتى إذا جف يستخدمونه ،هل يطهر بهذا يا شيخ؟
ال.
هو أصله طاهر ،عرض له نجاسة؟ ما عرض له نجاسة أص ً
طالب :ما يحتاج إلى دباغ؟

ما يحتاج ،إذا أمكن استعماله من غير دباغ ال يحتاج.
طالب :كل المأكول كذا يا شيخ؟

كل المأكول نعم ،لكن الدباغ مطهر.

طالب :إذا لم يدبغ ما يصبح نجس؟

وهو من حيو ٍ
ان طاهر مذبوح مذكى.

مطهر يا شيخ؟
طالب :ما معنى إ ًذا الدباغ ِّ
مطهر للنجس ،ما هو ِ
ِ
مطهر للطاهر.
طالب... :

هذا تشبيه كذا سآتيه.

"والمنفصل من َحي كميتته".
ّ
اللي هو ما أُبين من حي ،ما ُقطع من البهيمة وهي حية فإنه في حكم الميتة« ،ما أبين من حي
فهو كميتته» فالمقطوع من بهيمة األنعام نجس ألن ميتته نجس ،المقطوع من السمك والجراد طاهر
ألن ميتته طاهرة.
"فصلِ :اال ْس ِتْن َجاء َو ِ
الريح والطاهر َوغير الملوث".
اجب من كل َخارج إال ّ
ٌ
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الحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد:
ِ
َّللا:
فيقول الشيخ ابن بلبان َرح َم ُه َّ ُ
فصلِ :اال ْس ِتْن َجاء َو ِ
الريح والطاهر َوغير الملوث".
اجب من كل َخارج إال ّ
" ٌ
يعني من باب إزالة النجاسة ،االستنجاء وإزالة النجاسة ،البدن ،الثوب ،بقعة كلها واجبة ،أما الثوب

ط ِه ْر} [المدثر ،]4 :وأما البدن أمر بإزالة دم الحيض ،والبقعة لألمر بصب الماء
{وِثَي َاب َك َف َ
لقولهَ :
على بول األعرابي.
ول َخ ََل ٍء َقولِ :بس ِم ََّ ِ
ِ
" َوس َّن ِعْن َد ُد ُخ ِ
َعوُذ ِب َك ِم ْن اَْل ُخُب ِث َواْل َخَب ِائ ِثَ ،وَب ْع َد ُخُروجٍ ِمْن ُه:
َّللا ،اَ َّلل ُه َّم ِإّني أ ُ
ْ ُ ْ
ُ
ُغ ْفَارَن َك".
غفرانك مصدر ينوب مناب الدعاء ،اغفر ،نسألك مغفرتك ،غفرانك.
"اَْلحمد َِّ ِ
َّلل اََّل ِذي أَ ْذ َه َب َعِّني اَْألَ َذى َو َعا َف ِاني".
َ ُْ
طالب :زيادة هذه "الحمد هلل الذي  "..صحيحة؟
طالب... :

حكم عليه النووي بالضعف؟ ما فائدته؟
طالب... :

إي ،ال فائدة منه ،حكم عليه بالضعف ،ال فائدة ،فيما يتعلق بالفضائل واألدعية إذا ض هعف...
"وَت ْغ ِطي ُة ْأر ٍ ِ
ال".
َ َ َ
س َواْنت َع ٌ
تغطية الرأس السبب فيه ،ما السبب في تغطية الرأس؟
طالب :قيل يا شيخ مخالف ًة للشياطين.

الشياطين ما يغطون رؤوسهم؟ يغطون سائر البدن وال ها؟ الرأس فيه الشعر والشعر فيه المساماة
منافذ للبدن ،منهم من قال :يستحب تغطية الرأس من أجل أن يجتمع قوته ،ألنه إذا ُكتم إذا كانت
هناك مسامات ما تجتمع ،ومنهم من يقول :لئال يدخل شيء ،مثل ما قال .وكونه من باءة الشياطين
وأماكنهم فلئال يدخل شيء ،أو كل هذا .ما له.
"وَت ْق ِديم ِرج ِل ِه اَْليسرى ُد ُخوًال ،و ِ
س َم ْس ِج ٍد َوَن ْع ٍل
َ ْ
َ ُ ْ
وساَ ،واْلُي ْمَنى ُخُر ً
َُْ
وجاَ ،ع ْك ُ
اعت َم ُاد ُه َعَلْي َها ُجُل ً
َوَن ْح ِو ِه َما".

قالوا :يعتمد على الجهة اليسرى جالس لقضاء الحاجة ألنه أيسر للخارج.
اء".
" َوُب ْعد ِفي َف َض ٍ
أيضا لئال يؤذيهم بروائحه وهذا كما هو معلوم
يبعد عن الناس الناظرين يقرب من الناس ال بأس ،و ً
في الغائط ،أما في البول فإذا استتر وأمن الرشاش ،نعم.
ِ
َص ِل ِه ِإَلى َ ْأر ِس ِه َث ََل ًثا"
ان َر ْخو ِلَب ْو ٍلَ ،و َم ْس ُح اَل ِّذ ْك ِر ِباْلَي ِد اَْلُي ْسَرى ِإ َذا ِاْنَق َ
" َو َ
طَل ُب َم َك ٍ
ط َع اَْلَب ْو ُل م ْن أ ْ
هذا األصلَ " ،وَن ْتُرُه َث ََل ًثا" كذلك.
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طالب :شيخ ،النتر هذا ورد فيه شيء؟
ال ،ما ورد فيه شيء ،مبتدع.
طالب :يؤذي ..
مسألة يؤذي ويستمر عليه ما يسمى وسواس.

طالب :بدعة؟

الحكم باستحبابه بدعة ،لكن فعل من باب النصيحة ومن باب ذلك من غير حكم شرعي ال بأس.

طالب .. :التفصيل بمعنى النتر الخارجي وهل يسبب ضرر؟ يبسبب إزعاج بخَلف داخلي يا

شيخ؟
هم قصدهم من الداخل.
ِ ِ
"وُك ِره د ُخول َخ ََل ٍء ِبما ِف ِ
يه َذ َكر ََّ ِ
اج ٍةَ ،وَرْف ُع َث ْو ٍب َقْب َل ُدُن ٍّو ِم َن اَْألَْر ِ
ض".
َّللا َت َعاَلى َوَك ََل ٌم فيه ِب ََل َح َ
ُ
َ َ ُ ُ
َ
أال يكشف عورته قبل الحاجة للكشف ،نعم.
ِ
اج ٍة".
ق َوَن ْح ِوِهَ ،و َم ُّ
س َفْر ٍج ِبَي ِم ٍ
ين ِب ََل َح َ
" َوَب ْو ٌل في َش ّ
ولو قيل بتحريمه مسهما أثناء البول أو الغائط مع بعض.
طالب... :

هللا أحق أن يستحي ،أقل أحواله...
"و ِ
ال اَ َّلنِّيَرْين".
َ ْ
است ْقَب ُ
يعني الشمس والقمر وال دليل عليه ،الدليل الصحيح يرده.

طالب .. :هللا ُسْب َحاَن ُه َوَت َعاَلى أحق أن يستحيى منه ،هذا كشف العورة؟
إي نعم.

طالب :يوم الحشر يا شيخ...
"و ِ
ال اَ َّلنِّيَرْين" الدليل الصحيح يرده «شرقوا أو غربوا» إذا شرق وقع طلوع الشمس استقبلها وإذا
َ ْ
است ْقَب ُ
غرب وقت غروبها استقبلها ،نعم.
"وحرم ِاس ِت ْقب ِ
اج ِة".
اس ِت ْدَب ُارَها ِفي َغْي ِر ُبْنَي ٍ
انَ ،وُلْب ٌث َف ْو َق اَْل َح َ
ال قْبَل ٍة َو ْ
َ َُ َ ْ َ ُ
يحرم اللبث فوق الحاجة ،قالوا :ألنه يولد أمراض ،واألماكن النجسة مأمور باعتزالها واجتنابها،
اللبث فوق الحاجة ال يجوز.
وك َوَن ْح ِوه" ألنه من المالعن.
يق َم ْسُل ٍ
" َوَب ْو ٌل ِفي َط ِر ٍ
ِ
ودا" ألنه يقذرها.
ص ً
" َوَت ْح َت َش َجَرٍة ُم ْثمَرٍة َث َمًار َم ْق ُ

طالب ... :يا شيخ حفظك هللا في استقبال القبلة في البنيان؟

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري
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جاءت النصوص عامة «ال تستقبلوا القبلة ببول وال غائط» لكن جاء ما يدل على البنيان من حديث
سدى مثل
الص َالةُ َو ه
ابن عمر :أنه رقي بيت حفصة فرأى النبي َعَل ْي ِه ه
الس َال ُم يبول مستدبر القبلةً ،
هذا يخصص.
الس َال ُم واألمر العام ولألمة في البنيان وخارج البنيان،
الص َالةُ َو ه
وأما كونه خاص بالنبي َعَل ْي ِه ه
الس َال ُم في مثل هذا الموضع ال يليق؛ ألن النهي عن استقبال القبلة من
الص َالةُ َو ه
فتخصيصه َعَل ْي ِه ه
الس َال ُم ،فالقول بأنه
الص َالةُ َو ه
باب احترامها ،وأولى الناس باحترام شعائر ما عظمه هللا النبي َعَل ْي ِه ه
خاص به ال وجه له ،وإن قلنا بالتخصيص فالتخصيص لجميع األمة؛ ألن النبي َعَل ْي ِه ه
الص َالةُ

الس َال ُم أولى الناس بتعظيم شعائر هللا ،ومثله ما قيل في الفخذ هل هو عورة أو ليس بعورة؟
َو ه
ِ
لس َال ُم
الص َالةُ َوا ه
أيضا« :حسر النبي َعَل ْي ِه ه
جاء في الحديث« :غط الفخذ إن الفخذ عورة» وجاء ً
الس َال ُم ،نقول:
الص َالةُ َو ه
الفخذ» وهو أصح من األول ،قالوا :كشف الفخذ خاص بالنبي َعَل ْي ِه ه
الس َال ُم في مثل هذا الموضع ال يصح ،وليس بالئق؛ ألن تغطية
الص َالةُ َو ه
تخصيص النبي َعَل ْي ِه ه
الس َال ُم أولى به.
الص َالةُ َو ه
العورة هو الكمال ،وكل كمال مطلوب من البشر فالنبي َعَل ْي ِه ه
طالب :وجه الجمع بين الحديثين؟

الس َال ُم حسر عن فخذه ،أو يقال :النهي
الص َالةُ َو ه
إما أن يقال :إن الفخذ ليس بعورة؛ ألن النبي َعَل ْي ِه ه
في األمر بـ« ِ
الس َال ُم لبيان الجواز.
الص َالةُ َو ه
غط فخذك» لالستحباب ،وحسره َعَل ْي ِه ه

طالب :يعني الراجح يا شيخ عدم الجواز في البنيان أو خارج البنيان في استقبال القبلة؟
الس َال ُم فعله.
الص َالةُ َو ه
البنيان أمره أخف؛ ألنه َعَل ْي ِه ه
طالب :يا شيخ ،لو قلنا :إن الفخذ ليس بعورة ،من أين تؤخذ العورة؟

ما تعارف الناس على استقباحه.
وز اَ ِال ْق ِتصار عَلى أ ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
اء أَ ْف َض ُل ِحيَن ِئ ٍذَ ،وَال
اء ِب َم ٍ
اءَ ،وَي ُج ُ
َ
َ ُ َ
" َو ُس َّن ا ْست ْج َم ٌار ُث َّم ا ْستْن َج ٌ
َحده َماَ ،لك َّن اَْل َم َ
ي ِص ُّح ِاس ِتجمار ِإَّال ِب َ ِ
ق".
اح َيا ِب ٍ
طاه ٍر ُمَب ٍ
ْ ٌَْ
س ُمَن ّ
َ

نعم ،الجمع بين االستجمار واالستنجاء ُيستحب ألنه أنقى ،لكن يجوز االقتصار على االستجمار
وحده بالحجارة كما أنه يجوز أن يقتصر على االستنجاء بالماء وحده ،والماء أولى من الحجارة ألنه

أنقى.

طالب :الناس يعكسون يستنجون ثم يستجمرون.
يعني بالماء ثم بالحجارة؟
طالب :ال ،بالماء ثم بالمناديل.
ال ،هو من أجل إزالة الماء ليس من أجل النجاسة.
طالب :ما يدخل فيه...

ال ،ما يدخل فيه.
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طالب... :يقول :بعض الناس يصير بعض الشيء عنده من الوسوسة وكذا يستنجى بالماء،

ويحس بأن فيه – َّ
أعزك هللا -بعض البول يخرج فيستعمل المناديل.

ال ،هو إذا كان يؤدي إلى الوسوسة ُمنع منه.
طالب :بعض الناس تستنجي بالماء ويكثر صب الماء وال يستخدم المناديل حتى يبقى فيه ماء،
حس بشيء يحيله به.
بحيث إذا َّ

يحيله عليه ،ولهذا جاء طرد الوسوسة نضح الفرج بعد الوضوء.
طالب :يعني هذا هو الصحيح؟

نعم.

ط َل ُه َع َد ُم َت َعِّدي َخ ِار ٍج َم ْو ِض َع اَْل َع َادة".
انَ ،و ُش ِر َ
" َو َحُرَم ِبَرْوث َو َع ْظ ٍم َو َ
ام َوِذي ُحْرَمة َو ُم َّت ِص ٍل ِب َحَي َو ٍ
ط َع ٍ
نعم ،إذا تعدى الخارج يعني ال ينقيه إال الماء ،نعم.
ات ُمَنِّقَي ٍة َفأَ ْك َثر".
" َوَث ََل ُث َم َس َح ٍ
شرط ال بد من ثالث.
ِ
ود ُك َّل َوْق ٍتِ ،إَّال ِلص ِائ ٍم َب ْع َد اَ َّلزَو ِ
اك ِباْل ُع ِ
ال َفُي ْكَره".
لس َو ُ
"فصلَ :ي ُس ُّن َا ّ
ٌ
َ
ِ
الس َال ُم كان يستاك ،وأمر بالسواك
الص َالةُ َو ه
استحبابه كل وقت للنصوص الواردة فيه وأن النبي َعَل ْيه ه
أمر استحباب بالسواك عند الوضوء للصالة ،وغيرها من المواضع ،المقصود :أنه يستحب في كل
وقت إال لصائم بعد الزوال ،عنده الحنابلة حديث ضعيف ،جاء في ذلك« :إذا صمتم فاستاكوا
بالغداة ،وال تستاكوا بالعشي» ،لكن هو حديث ضعيف ال تعارض به النصوص العامة.
" َوَي َتأ َّ
َك ُد ِعْن َد َص ََل ٍة َوَن ْح ِو َها".
«لوال أن أشق على أمتي ألمرتهم بالسواك عند كل صالة».
" َوَت َغُّير َف ٍم َوَن ْح ِوِه".
ألن تغير الفم حاجة إلزالتها ،نعم.
"وس َّن بداء ٌة ِب ْاألَيم ِن ِف ِ
ط ْه ٍر َو َشأِْن ِه ُكِّل ِه".
يهَ ،وِفي ُ
َ ُ َُ َ
َْ
ِ
الس َال ُم.
الص َالةُ َو ه
ألنه يعجبه التيمن في سواكه وفي طهوره وفي شأنه كله َعَل ْيه ه
ِ
"و ِّاده ٌ ِ
ال ِفي ُك ِّل َعْي ٍن َث ََل ًثا".
َ َ
ان غًّباَ ،وا ْكت َح ٌ
ِادهان ِغبًّا يوم بعد يوم ،يدهن يوم ويترك يوم.
طالب :شيخنا ،االكتحال ورد فيه أحاديث في الصحيحين.
الس َال ُم يكتحل نعم.
الص َالةُ َو ه
كان النبي َعَل ْي ِه ه
طالب :اآلن في الوقت الحالي لو اكتحل رجل أعابه الناس.
لو اكتحل بالسائل حق النساء يعرفوا.

طالب :اإلثمد.

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري
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طالب...:

هو إذا كان القصد منه درء المفسدة وأن الشاب إذا اكتحل صار فتنة لغيره من هذا الباب ،وإال

فاألصل أن االقتداء مطلوب من الشاب والشابة.

طالب :في بعض البلدان يهيأ بها الملتزمين يا شيخ.

...يعيرهم بالصالة ،تقيم الصالة.
طالب :اللحية يا شيخ والرأس.

طالب :شيخ ،يدخل فيه االدهان االستخدام الشمبوهات.
شامبو؟!

طالب :إي.

هذا للتنظيف واالغتسال ،مثل ما يستعملون األشنان والصابون يستعمل الشامبو.
طُّي ٌب".
ظٌر ِفي ِمْرآ ٍةَ ،وَت َ
" َوَن َ
نظر في مرآة ليزيل ما يعلق به مما يشيب.
ِ
ف ِإ ِبط".
" َوِا ْس ِت ْح َداد َو َح ُّ
يم ُ
ظ ُف ٍرَ ،وَن ْت ُ
ف َش ِارب َوَتْقل ُ
من سنن الفطرة.
طالب... :

المقصود أنه من سنن الفطرة ومنها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب ،المقصود بالسنة هنا ما هو
أعم من ما يثاب فاعله.

" َوُك ِرَه َق َزع".
حلق بعض الرأس وترك بعض.
طالب... :

نهى عن القزع ،ثبت النهي عنه.

ان َذ َك ٍر َوأُْن َثى".
" َوَن ْت ُ
ف َشْي ٍبَ ،وَث ْق ُب أُ ُذ ِن َص ِب ٍّيَ ،وَي ِج ُب ِخ َت ُ
ثقب أذن الصبي ألنه أ ًذى من غير حاجة ،فقال بعضهم :بتحريم ثقب أذن البنت مع الحاجة إليه.
طالب :شيخ ،مسألة ثقب أذن البنت هذه ما القول الراجح؟

الراجح :جوازه.
طالب :الدليل يا شيخ.

الدليل :الحاجة{ ،أ ََو َم ْن ُيَن َّشأُ ِفي اْل ِحْلَي ِة} [الزخرف ]18 :وهذا من الحلية.
طالب :يا شيخ ،ما يفعله بعض أظن أهل  ..يثقبون أنف المرأة.
إذا كان عرف وعادة عندهم ال بأس به.
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طالب :ليس من تغيير خلق هللا؟
ال.

ان َذ َك ٍر َوأُْن َثى" أما الذكر فوجوبه ظاهر ويترتب عليه طهارة وعدمها ،وأما األنثى فاألصل
" َوَي ِج ُب ِخ َت ُ
عاما للذكر واألنثى ،لكن ليست األنثى مثل الذكر ،األثر المترتب على األمر ،ليس
أن النص جاء ً
للطهارة أثر في الختان ،لكن ال شك أنه من المصلحة ومكرمة للنساء وتخفيف من الشهوة وأحظى

عند الزوج ،فهو لصالحها.
"بعي َد بُلوغ مع أ ِ
َم ِن اَ َّ
لضَرِر".
ُ َْ ُ ٍ َ َ
بعيد بلوغ ولو كان قبل ذلك أولى ،لكن طريق العرب أن يختن إذا ناهز الحيرة قبيل الحيرة.
" َوُي َس ُّن َقْبَل ُه".
نعم ،ألنه أخف في الضرر وأب أر وأسرع في البرء ،نعم.
طالب :اآلن رضيع وهو طفل...

أحسن ،أسرع في البرء.
طالب... :

عاما يلزم به الناس وليس مبنيًّا على
حكما ً
في هذا الحكم بغير ما أنزل هللا ،يعني منعه يكون ً
ٍ
مصلحة طارئة في ظرف أو ما شابه ذلك فال.

طالب.... :

ال ،هذا من الحكم بغير ما أنزل هللا.

طالب :األفضل المنع بالنسبة للنساء يا شيخ؟

ال ،األفضل للنساء أنهم يختنون.

طالب :ليس كلهم يا شيخ ،كل بحسبه.

هللا المستعان التفاصيل تحير...
" َوُي ْكَرُه َسا ِب َع ِوَال َد ِت ِه َو ِمْن َها ِإَلْي ِه".
ومنها يعني من بعد السابع ،يكره بعد السابع.

طالب :هل حاصل  ..هذا الحاصل بعد السابع.

أحيانا بعض المستشفيات يختنونه قبل أن يخرج من المستشفى ،في اليوم
نعم بعد السابع ،لكن
ً
أحيانا.
الثاني
ً
طالب :هذا ال يضر به؟

نقول :يكره من والدته إلى السابع.

طالب :شيخ ،حفظك هللا ،إذا ُولد الطفل مختوًنا يا شيخ ،هل ..؟
ال ،ما يحتاج.
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مختونا.
نعم ،قد يولد
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