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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.
 

هلل والصالة والسالم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین اللهم اغفر لنا �سم هللا والحمد 
 ولشیخنا وللحاضر�ن والمستمعین، قال ابن عبد الهادي رحمه هللا تعالى:

 كتاب الطهارة �اب المیاه عن أبي هر�رة..""
ك؟ �اب المیاه من أصل الكتاب؟ من أصل الكتاب؟ �عني مز�دة من المحقق بین معقوفین عند

 �عني مز�دة.
فقال إنا نر�ب  -صلى هللا علیه وسلم-"عن أبي هر�رة رضي هللا عنه قال سأل رجل رسول هللا 

البحر ونحمل معنا القلیل من الماء فإن توضأنا �ه عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال النبي 
بن ماجه رواه أحمد وأبو داود وا »هو الطهور ماؤه الحل میتته« -صلى هللا علیه وسلم-

والنسائي والترمذي وصححه البخاري والترمذي وابن خز�مة وابن حبان وابن عبد البر وغیرهم 
وقال الحاكم هو أصل صّدر �ه مالك �تاب الموطأ وتداوله فقهاء اإلسالم رضي هللا عنهم من 

 عصره إلى وقتنا هذا."
 أوال هذا سؤال یتعلق �قراءة األخ.
.. إلى آخره ثم قال والمستمعین وقالها اآلن فهل �صح قول �قول قال األخ القارئ غفر هللا

�الرغم أن من المستمعین القرناء من الجن وهم �فار فال �جوز الدعاء لهم؟ أم أم المستمعین 
 إ�ش؟ �قول أم لعلي أخطأت �عني في هذا التقدیر..

مانع قد �ستمع  على �ل حال الدعاء �العموم أمر مشروع فقد �ستمع من ال تصیبه الدعوة لوجود
شخص �افر فهل تصیبه الدعوة �المغفرة ال تصیبه لوجود المانع عنده وهذا مستثنى مستثنى 
شرعا فالتعمیم ال یدخل فیها �ما أننا ندعو �عموم المغفرة للمسلمین مع أن منهم من �موت مصرا 

ین مع أننا نجزم على معصیة و�كون معذ�ا إن شاء هللا عذ�ه مع أننا ندعو �عموم المغفرة للمسمل
أن من المسلمین من عصاة الموحدین من یدخل النار ومع ذلكم ندعو �العموم على الكفار مع 
علمنا �أن منهم من یتوب هللا علیه و�من علیه �اإلسالم فالدعوة الشرعیة ال تعاَرض �الحكم 

 القدري.
انتخبته من �تب  هذا له عالقة �كتابنا �قول �یف الجمع بین قول اإلمام ابن عبد الهادي

األئمة المشهور�ن و�ین من قال من أهل العلم �ابن حجر وغیره �أن �تاب المحرر مختصر 
 من �تاب اإللمام البن دقیق العید؟

قد �كون أصل الكتاب اإللمام وال �عني أنه اختصار حذف من غیر ز�ادة �تاب المحرر أكبر من 
عند ابن عبد الهادي ال یوجد عند ابن دقیق اإللمام في وضعه الحالي والكالم على األحادیث 

العید في �تاب اإل�مان فال �عني أنه مختصر �معنى االختصار الذي هو االنتخاب من الكتاب 
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فقط من غیر ز�ادة علیه فمادته مأخوذة من الكتاب لكن تبقى الز�ادات وهي في غا�ة األهمیة 
ة �ثیر من األحادیث التي لم یذ�رها السیما في أحكام ابن عبد الهادي على األحادیث وز�اد

 صاحب اإللمام فانتخب هذه الز�ادات من �تب األئمة المشهور�ن.
الحمد هلل رب العالمین وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وصحبه 

 أجمعین، �قول المؤلف رحمه هللا تعالى:
�ا و�تا�ة و�تبا �قول أهل العلم هو من كتاب الطهارة الكتاب مصدر مصدر �تب �كتب �تا

 المصادر السیالة التي تحدث شیئا فشیئا �عني قام قیاما هذا سّیال واال دفعة واحدة؟
 طالب: ........

دفعة واحدة جالس ثم قام دفعة واحدة بینما الكتا�ة والكتب من المصادر التي تحدث شیئا فشیئا 
تكون �تا�ا وأصل المادة التي هي الكتب الجمع یراد �معنى أنها تجتمع الحروف إلى الحروف ثم 

بها الجمع �عني �ما �قال تكتب بنو فالن إذا اجتمعوا ومنه جماعة الخیل �تیبة هذا الكالم یردد 
 في �ل الكتب ومنه قول الحر�ري:

 و�ـــــــاتبین ومـــــــا خطـــــــت أنـــــــاملهم حرفـــــــا
 

ــــــــي الكتــــــــب  ــــــــا خــــــــط ف ــــــــا قــــــــرؤوا م  وم
 و�ـــــــاتبین ومـــــــا خطـــــــت أنـــــــاملهم حرفـــــــا 

 
ــــــــي الكتــــــــب  ــــــــا خــــــــط ف ــــــــا قــــــــرؤوا م  وم

 كیف �اتبین ال �قرؤون وال �كتبون؟  
 طالب: .........

 �جتمعون أو �جمعون؟ 
 طالب: .........

ن صفائح الجلود فیخرزونها �جمعون إ�ش؟ هو �قصد الخراز�ن الخراز�ن الذین �جمعون بی
و�خیطونها فهم �اتبون من هذه الحیثیة والمراد هنا المكتوب �طلق المصدر هنا و�راد �ه اسم 
المفعول المكتوب الجامع لمسائل الطهارة الطهارة مصدر طهر �طهر طهارة ومثل طّهر �طّهر 

لطهارة أصلها النظافة تطهیرا مثل �لم �كلم تكلیما و�الما وطهارة فهي هنا تكون اسم مصدر ا
والنزاهة من األقذار وفي الشرع استعمال أحد المطهر�ن استعمال أحد المطهَر�ن الماء والتراب 

الحدث أو الخبث أضاف المحقق �اب المیاه هذه من إضافة المحقق إلزالة الحدث أو الخبث 
حرر �شتمل على لیست من أصل الكتاب �اب المیاه األصل أن الكتاب الكتاب �جملته �تاب الم

كتب �تاب البخاري �شتمل على �تب �تاب مسلم جمیع الكتب تشتمل على �تب و�ل �تاب من 
هذه الكتب یندرج تحتها أبواب وتحت األبواب فصول ومسائل هذا الترتیب الطبیعي للتألیف لكن 
قد یوجد �تب دون أبواب قد یوجد �تب دون أبواب �تب ثم أبواب دون فصول هذا صحیح 

اري و�ن قال �عضهم أن الباب غیر المترجم الباب الذي �قول فیه اإلمام البخاري �اٌب حدثنا البخ
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فالن بدون ترجمة هذا �قوله �منزلة الفصل من الباب الذي قبله �تب دون أبواب هذا مثاله 
صحیح مسلم �تب التراجم الكبرى �تاب الطهارة �تاب اإل�مان �تاب الصالة إلى آخره وجدت في 

لنسخ األصلیة العتیقة من صحیح مسلم لكن بدون أبواب وال تراجم ما ُترجم ترجمه الشراح �عض ا
كتب تحتها أبواب وفصول هذا في الغالب ال یوجد في �تب المتقدمین إنما وجد في �تب 
المتأخر�ن في الحدیث وغیره مثال المشكاة فیها �تب وأبواب وفصول وغیر �تب الفقه هذا ظاهر 

ث �عني في �تب الفقه تأتي �أتي الترتیب التسلسلي �تاب یلیه �اب یلیه فصل غیر �تب الحدی
یلیه مسائل وفروع وتذییالت وغیرها فهنا الترجمة الصغرى لیست من المؤلف �اب المیاه و�ن 
كانت �عني تحدد �عض المعالم من األحادیث المذ�ورة تحتها والباب أصله فیما یدخل و�خرج 

حقیقته اللغو�ة أما حقیقته العرفیة عند أهل العلم فهو ما �ضم مسائل  معه هذا األصل فیه هذه
فصول ومسائل غالبا هذه حقیقته العرفیة عند أهل العلم والمیاه جمع ماء وُجمع و�ن �ان واحده 
اسم جنس و�طلق على الكثیر والقلیل إال أنه جمع لتعدد أنواعه فهناك الماء الطاهر وهناك الماء 

لنجس وهناك الماء المشكوك فیه وهناك الماء المباح وهناك المباح المحرم الطهور وهناك ا
المقصود أنها متنوع جمع لتعدد أنواعه و�ال فاألصل أنه ال �جمع �قول المؤلف رحمه هللا تعالى 
عن أبي هر�رة الجار والمجرور هر�رة متعلق �محذوف تقدیره أروي أروي عن أبي هر�رة راو�ة 

ا�ة بل حافظ األمة عبد الرحمن بن صخر الدوسي على المرجح من أقوال اإلسالم حافظ الصح
أهل العلم التي زادت على الثالثین في اسمه واسم أبیه لسنا �حاجة إلى إطالة في ذ�ر أخباره 

صلى هللا -ومناقبه توفي رضي هللا عنه وأرضاه سنة تسع وخمسین قال سأل رجل رسول هللا 
لبحر ونحمل معنا القلیل من الماء فإن توضأنا �ه عطشنا �عني فقال: إنا نر�ب ا -علیه وسلم

نحمل معنا القلیل من الماء �عني الصالح للشرب فإن توضأنا �ه عطشنا أفنتوضأ البحر فقال 
نقدم الكالم على التخر�ج وما ذ�ره  »هو الطهور ماؤه الحل میتته« -علیه الصالة والسالم-النبي 

نقله عن أهل العلم ثم نعود إلى متن الحدیث وما فیه من ألفاظ المؤلف حول درجة الحدیث وما 
وأحكام رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي على الترتیب الذي ذ�ره في المقدمة رواه أحمد 
فقدم أحمد ثم الصحیحین ولم �خرجاه هنا یلي ذلك أبو داود ثم ابن ماجه ثم النسائي والترمذي 

ب من إشكال والترمذي وصححه البخاري صححه البخاري أین؟ �عني وعرفنا ما في هذا الترتی
فیما نقله عنه الترمذي �قول سألت محمد بن إسماعیل عن حدیث البحر فقال هو صحیح 
صححه البخاري والترمذي قال حدیث حسن صحیح وابن خز�مة وابن حبان خرجاه في 

م في مستدر�ه هو أصل �عني صحیحیهما وصححه ابن عبد البر أ�ضا في التمهید وقال الحاك
هذا الحدیث أصل في �اب المیاه صدر �ه مالك �تاب الموطأ وتداوله فقهاء اإلسالم رضي هللا 
عنهم من عصره إلى وقتنا هذا صدر �ه مالك �تاب الموطأ �ه �تاب الموطأ صحیح هذا الكالم 

في الحدیث والفقه واال لیس �صحیح؟ أوال عامة المؤلفین یبدؤون �الطهارة جماهیر من ألف 
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یبدؤون �الطهارة السیما من �تب في أحادیث األحكام اإلمام مالك رحمه هللا تعالى بدأ �إ�ش؟ 
بوقوت الصالة بدأ بوقوت الصالة فكیف بدأ بهذا الحدیث و�دا�ة الموطأ جملة بوقوت الصالة 

على خالف الجادة �قول صّدر �ه مالك �تاب الموطأ أوال مالك لم �صّدر الكتاب �كتاب الطهارة 
وقوت الصالة �عني عند المشاّحة في الوقت بین الوقت ألن الطهارة عنده مرتبتها أقل من منزلة 

و�ین الطهارة �قدم الوقت مالك والجمهور �قدمون الطهارة وهذا مقتضى صنیعه رحمه هللا تعالى 
لموطأ طیب ما في تقد�م الوقوت على الطهارة فكیف �قول الحاكم أن مالك صّدر �ه �تاب ا

صدر �ه �تاب الموطأ ألن الموطأ صدر بوقوت الصالة طیب هل صدر �ه �تاب الطهارة؟ ما 
صدر �ه �تاب الطهارة إًذا �الم الحاكم فیه ما فیه نعم �تاب الموطأ له روا�ات له روا�ات �ثیرة 

ة صدرت قد �كون في �عض روا�اته صدر الكتاب بهذا الحدیث أما الروا�ات المعروفة المشهور 
بوقوت الصالة لم تصدر �كتاب الطهارة نعود إلى تصحیح البخاري فیما نقله عنه الترمذي 
تصحیح البخاري سأل الترمذي البخاري عن الحدیث فقال صحیح ابن عبد البر �شكك في هذا 
التصحیح �شكك في هذا التصحیح لماذا �قول ألنه لو �ان صحیحا عنده لخرجه في صحیحه 

كالم مقبول؟ لیس �مقبول لماذا ألنه لم ألنه لم �شترط استیعاب ما صح بل نص لكن هل هذا ال
رحمه هللا تعالى على أنه ما ترك من الصحاح أكثر خشیة الطول خشیة أن �طول الكتاب فترك 
مثل هذا الحدیث خشیة أن �طول الكتاب فكالم ابن عبد البر ال وجه له �ما قال الحافظ العراقي 

م �عما �عني البخاري ومسلم جمیع األحادیث الصحیحة جمیع أحادیث هذا النوع ولم �عماه �عني ل
 الذي هو الصحیح.

ـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــن قلم ـــــــــــــــــــاه ولك ـــــــــــــــــــم �عم  ول
 

ـــــــا  ـــــــد فاتهم ـــــــه ق ـــــــن األخـــــــرم من  عنـــــــد اب
بن األخرم مردود ألن فیه أحادیث صحیحة �ثیرة جدا وهو وابن حتى هذا الكالم فیه ما فیه �الم ا 

 األخرم �قول قل.
 ........ولكـــــــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــا

 
ـــــــد فاتهمـــــــا  ـــــــه ق ـــــــن األخـــــــرم من ـــــــد اب  عن

 ورد...................... 
 

 ......................... 
 هذا الكالم. 

 ولكــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــال �حیــــــــــــــــــى البــــــــــــــــــر
 

 لــــــــــــــم �فــــــــــــــت الخمســــــــــــــة إال النـــــــــــــــزر 
 
 

 وأ�ضا هذا فیه ما فیه.
 وفیـــــــــــه مــــــــــــا فیــــــــــــه لقــــــــــــول الجعفــــــــــــي

 
ـــــــــــف ألـــــــــــف  ـــــــــــه عشـــــــــــر أل ـــــــــــظ من  أحف

 
 

�عني �حفظ من األحادیث الصحیحة مائة ألف حدیث البخاري ولیس في الكتب الخمسة من غیر 
تكرار وال عشر هذا المقدار ففات الكتب الخمسة من الصحیح شيء �ثیر هو موجود ما ضاع 

ینها فما ضاع على األمة هو على األمة األمة معصومة من أن تفرط �شيء مما یهمها في د
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موجود في الكتب األخرى انتهینا من �الم ابن عبد البر البیهقي �قول البخاري لم �خرج الحدیث 
لالختالف في راو�ه سعید بن سلمة وشیخه المغیرة لم �خرج الحدیث لهذا االختالف و�كفینا أن 

كثر خشیة أن �طول نقول أن البخاري ما عمم الحدیث الصحیح ترك من الصحاح ما هو أ
الكتاب فالجواب على هذا هو الجواب على هذا نعم قد �صحح قد �كون الحدیث عند البخاري 
صحیح من حیث الصناعة لكن یبقى أنه لیس على شرطه في �تا�ه الذي جمع فیه أعلى درجات 

ي الصحیح فیصحح ما في راو�ه شيء من االختالف لكن ال یدخله في �تا�ه فیكون �الم البیهق
له وجه ابن العر�ي في عارضة األحوذي �قول إن البخاري صحح الحدیث ولم �خرجه في �تا�ه 
ألنه لیس على شرطه ألنه لم یروه إال واحد عن واحد لم یروه إال واحد عن واحد لكن هل هذا 

 �الفعل شرط البخاري؟ 
 طالب: .........

عن أن �كون شرطا للصحیح أن ال  نعم، فیه أفراد فیه غرائب �عني هل من شرط البخاري فضال
�خرج األفراد والغرائب مما صح أول حدیث وآخر حدیث غرائب أفراد حدیث األعمال �النیات 

من أفراد الصحیح لم  »كلمتان خفیفتان على اللسان ثقیلتان في المیزان«وحدیث آخر حدیث 
لتعدد في الروا�ة وهو یروها إال واحد عن واحد و�الم ابن العر�ي یوحي �أن البخاري �شترط ا

�فهم من �الم الحاكم یومئ إلیه �الم الحاكم والبیهقي له تصر�ح �قر�ب منه ابن العر�ي  كالم 
في أكثر من موضع �صرح �أن هذا شرط البخاري الكرماني الشارح في أكثر من موضع من 

صحیح شرح البخاري �صرح �أن شرط البخاري التعدد في الروا�ة ولكن هذا الكالم لیس �
 الصنعاني لما عّرف العز�ز قال:

ــــــــــــیس شــــــــــــرطا للصــــــــــــحیح فــــــــــــاعلم  ول
 

ــــــــــــالتوهم  ــــــــــــال � ــــــــــــن ق ــــــــــــي م  وقــــــــــــد رم
 ............................ 

 
ــــــــــــالتوهم  ــــــــــــال � ــــــــــــن ق ــــــــــــي م  وقــــــــــــد رم

 
 

ل أول حدیث في الصحیح وآخر حدیث في الصحیح �عني إذا �عني �كفینا في الرد على هذا القو 
قلنا من شرط البخاري أال یروي حدیث إال ما روي من طر�ق اثنین فأكثر حدیث األعمال �النیات 

إال عمر ولم یروه عن عمر إال علقمة بن وقاص  -علیه الصالة والسالم-ما رواه عن النبي 
التیمي ولم یروه عنه إال �حیى بن سعید األنصاري وعنه  اللیثي ولم یروه عنه إال محمد بن إبراهیم

كلمتان خفیفتان على اللسان ثقیلتان «انتشر وعنه انتشر ومثله آخر حدیث في الصحیح حدیث 
ما رواه إال أبو هر�رة ولم یروه عنه إال أبو زرعة بن عمرو بن جر�ر البجلي ولم  »في المیزان

روه عنه إال محمد بن الفضیل وعنه انتشر فكأن اإلمام یروه عنه إال عمارة بن القعقاع ولم ی
البخاري أراد �إیراد أول حدیث وآخر حدیث بهذه الصفة الرد على من �قول �التعدد وهو المعروف 
عن المعتزلة الذین ال یرون خبر الواحد صرح �ه من أئمتهم أبو علي الجبائي وأبو حسین 
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العلة إنما هو لیس على شرطه في �تا�ه ألنه البصري �ثیر منهم �صرحون بهذا فلیست هذه 
اشترط في �تا�ه أعلى درجات الصحیح وعلى �ل حال الحدیث صحیح الحدیث صحیح 
واالختالف في راو�ه ال �ضر والرمي �عض رواته �جهلة الحال منتفیة بتوثیق أهل العلم وجهالة 

یرجع إلى �تب التخر�ج قال سأل العین منتفیة بتعدد الرواة عنه من أراد �عني تفصیل هذه األمور 
هذا الرجل اسمه عبد هللا المدلجي مالح سفینة فقال إنا  -صلى هللا علیه وسلم-رجل رسول هللا 

نر�ب البحر ونحمل معنا القلیل من الماء جاء النهي عن ر�وب البحر إال لحاّج أو لغازي وجاء 
لماء نارا وتحت النار �حر هذا أ�ضا وصف البحر �أن تحته نار لكن أما ما جاء من أن تحت ا

ضعیف جدا والنهي عن ر�وب البحر أ�ضا مضعف عند أهل العلم ولو قدر ثبوته لحمل على 
التنز�ه ألن فیه خطر وال �قابل هذا الخطر إال ر�و�ه للعبادة �الغزو والحج وجاء مدح غزاة البحر 

"ونحمل معنا م ینكر علیه وقال إنا نر�ب البحر ول -علیه الصالة والسالم-وهنا سأل النبي 
الشيء الیسیر الذي ال �كفینا لطعامنا وشرابنا ووضوئنا فال بد حینئذ من  القلیل من الماء"

المفاضلة �عني لو �ان مع اإلنسان ماء قلیل �حتاجه للشرب أو للطبخ و�حتاجه أ�ضا للوضوء ما 
 ]٤٣[سورة النساء: } َماًء َفَتَیمَُّمواْ َفَلْم َتِجُدواْ {المقدم؟ ال شك الشرب مقدم ألن الطهارة لها بدل 

�عني تجدوا حقیقة أو حكما الذي لیس معه إال القلیل الذي ال �كفیه إال للشرب هذا لم �جد ماء 
للوضوء ونحمل معنا القلیل من الماء فإن توضأنا �ه عطشنا والعطش هالك وقد جاء النهي عن 

وال شك أن السفر  ]١٩٥[سورة البقرة: }َأْیِد�ُكْم ِإَلى التَّْهُلَكةِ َوَال ُتْلُقوْا �ِ {إلقاء المرء نفسه �التهلكة 
بدون ماء و�دون زاد إذا غلب على اإلنسان غلب على الظن أنه ال �جد هذه خیانة للنفس و�لقاء 
�النفس إلى التهلكة لكن إذا �ان �غلب على الظن وجود هذه األشیاء مثل ما هو موجود اآلن �ل 

"فإن توضأنا �ه عطشنا أفنتوضأ لحمد هذا ال ال یلزم معه حمل الزاد وال الماء شيء متیسر وهلل ا
قد �قول قائل هذا �حتاج اإلشكال الذي أورث هذا السؤال  من ماء البحر أفنتوضأ من ماء البحر"

إلى سؤال ماء �حر �ثیر جدا �حتاج إلى سؤال؟ نعم �حتاج إلى سؤال من وجهین األول هل الماء 
حملوه معهم أطیب وأفضل من ماء البحر أو العكس؟ أیهما أفضل ماء البحر واال  القلیل الذي

الماء الذي حملوه معهم؟ الماء القلیل أفضل وال ُ�طلب للعبادة إال األفضل األكمل فأشكل علیه 
مثل هذا �یف ندخر الماء الطیب الحلو النظیف ندخره ألبداننا ونستعمل هذا الماء المالح الذي 

ألبداننا نرضاه لدیننا؟ هذا إشكال �حتاج إلى سؤال األمر الثاني أن البحر من �ثرة ما ال نرضاه 
�قع فیه ألنه في منحدر من مخلفات الناس هذا یوِرث إشكال السیما الشخص الذي �كثر التردد 
على البحر تقع عینه على شيء تتقزز منه وأ�ضا طعمه ورائحته متغیرة فال بد من أن �سأل عنه 

األصل في الجواب المطابق أن �قول نعم توضؤوا من ماء البحر لكن  ضأ من ماء البحر؟""أفنتو 
لما رأى هذا اإلشكال في الوضوء من ماء البحر رأى أن اإلشكال  -علیه الصالة والسالم-النبي 

 ُحرَِّمْت َعَلْیُكُم اْلَمْیَتةُ {في األكل من میتته أشد �عني المیتة التي جاءت النصوص یتحر�مها 
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مُ  مًا َعَلى َطاِعٍم َ�ْطَعُمُه ِإالَّ َأن َ�ُكوَن { ]٣[سورة المائدة: }َواْلدَّ ُقل الَّ َأِجُد ِفي َما ُأْوِحَي ِإَليَّ ُمَحرَّ
وهذه میتة الذي �شكل علیه طهارة ماء البحر أال �شكل علیه من �اب  ]١٤٥[سورة األنعام: }َمْیَتةً 

أن یز�دهم في الحكم وفي  -علیه الصالة والسالم-بي أولى أن �أكل من میتة البحر؟ فأراد الن
هو الطهور ماؤه الحل میتته هو الطهور ماؤه الحل « -علیه الصالة والسالم-البیان فقال النبي 

هو ضمیر �عود إلى البحر وهل المراد �البحر ماء البحر المسؤول عنه؟ أو المراد �البحر  »میتته
لماذا ال �كون السؤال عن مال البحر فقال هو ألنه یترتب ما �شمل الماء وظرفه؟ الماء وظرفه 

ماء البحر هو الطهور ماؤه التر�یب ماشي  -علیه الصالة والسالم-على ذلك أن �كون جوا�ه 
واال غیر ماشي؟ ال، ما هو ماشي أبدا لكن البحر أعم من أن �كون ماء أو �كون ظرف لهذا 

قلنا أن المراد �البحر هو الماء لقلنا التقدیر ماء البحر الماء لیكون الجواب جزء من البحر و�ال لو 
هو الطهور ماؤه ما تجي لو لم �أت �فاعل المصدر ماؤه لو قال هو الطهور لقلنا أن المراد الماء 

هو مبتدأ  »هو الطهور ماؤه«لكن لما ذ�ر الفاعل فاعل المصدر قلنا أن المراد البحر �جملته 
المصدر ألن المصدر عمل عمل الفعل الحل الطهور الطَّهور  الطهور خبره وماؤه فاعل إ�ش؟

كور صیغة مبالغة أهل العلم �قسمون  صیغة َفعول وقد �قال ُطهور الطَّهور صیغة مبالغة �الشَّ
 الماء إلى �م قسم؟ 

 طالب: .........
َماِء َماًء َطُهوراً {أو ثالثة أو أر�عة  تقسیم الماء عند الجمهور  ]٤٨[سورة الفرقان: }َوَأنَزْلَنا ِمَن السَّ

إلى ثالثة أقسام منه الطَّهور الذي هو في نفسه طاهر مطهر لغیره منه أ�ضا الطاهر الذي 
طاهر في نفسه لكن ال یتعدى طهارته إلى غیره �شرب وال یتوضأ �ه ومنه النجس زاد �عضهم 

صوص علیه في هذا المشكوك فیه الذي لیس �طاهر وال نجس الطَّهور الذي هو القسم األول المن
في هذا الحدیث صیغة مبالغة ومتى �ستحق الشيء المبالغة؟ انتبهوا �ا إخوان دقیقة هذه متى 

هل الماء �ستحق أن �قال ز�د شكور والفرس نفور شموس نعم إذا �ثر منه ذلك إذا �ثر منه ذلك 
ه ز�د ثم توضأ إذا تكرر منه التطهیر �ستحق المبالغة؟ �عني نفترض أن إناء فیه ماء توضأ من

عمرو ثم توضأ �كر عشرة توضؤوا تتا�عوا على الوضوء منه هذه صیغة مبالغة البغوي في شرح 
السنة �قرر أن الصیغة هذه صیغة المبالغة ال �ستحقها إال الماء الذي تكرر منه التطهیر �عني 

ر �ه أكثر من مرة �كون َطُهور مثل َشُكور لكن هل هذا الكالم وجیه؟  ُتُطهِّ
 لب: .........طا

 وش لون؟
 طالب: .........

كالم البغوي وجیه واال غیر وجیه؟ �عني خلونا سؤال بدائي أیهم أفضل الماء الذي اسُتعمل أو 
 الماء الذي لم �ستعمل ألبتة؟
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 طالب: لم �ستعمل ألبتة.
ارة هذا ما تكرره منه تطهیر فكیف �ستفاد منه صیغة المبالغة لتمكنه في التطهیر أو في الطه

الكالم على الكالم على هذا التطهیر وهذه الطهارة وصف للماء أو الستعمال الماء إذا �انت 
للماء ال الستعماله ما صار لكالم البغوي وجه �عني أفضل أنت تتوضأ �ماء من اآلن تأخذه من 

ة الصنبور واال �إناء توضأ فیه إنسان البغوي �قول ذاك أفضل البغوي أفضل ما �ستحق المبالغ
حتى یتكرر منه التطهیر مثل الشكور ما �ستحق هذه المبالغة إال إذا تكرر منه الشكر وقل مثل 
هذا في الصدوق و�ن �ان عاد الصدوق �حتاج إلى وقت طو�ل لتقر�ره اآلن الماء المستعمل عند 

 الجمهور �ستحق الوصف �أنه طهور أو ینقلب إلى طاهر؟ 
 طالب: .........

مراد �المستعمل ما اسُتعمل في رفع الحدث المتساقط من البدن ما هو الذي ینقلب إلى طاهر وال
یبقى في اإلناء هذا الكالم أو الماء الذي انغمس فیه المحِدث مقتضى �الم البغوي أنك تجعل 

ینغمس فیه من یر�د الوضوء ثم �أتي ثاني وثالث ورا�ع وعاشر �ل ما �ثر العدد  ءإناء هنا �جي
لغة فیه هذا الكالم ما هو �صحیح هذا الكالم ما هو �صحیح ألن هذا ارتفعت نسبة المبا

االستعمال ینقص من تطهیره أو یز�د؟ ینقص بال شك فالوصف �المبالغة للماء نفسه ال 
الستعمال الماء وعلى هذا ال یرد علینا �الم البغوي �عني لو أردنا أن نقرب المسألة عندك ماء 

لتر وخرج نقي ثم �ررته ثانیة �ذلك ثم ثالثة ثم عاشرة هذا الذي ماء �ررته مرة �عني أدخلته الف
�استحقاق اسم الطهور أولى صح واال ال؟ ألن الطهور وصف للماء نفسه هذه المبالغة الذي 

ر مرارا هو الذي �ستحق هذا الوصف  هو الطهور ماؤه الحل «�ستحقها الماء نفسه فالماء المطهَّ
الحل میتته أ�ضا الحل مصدر ومیتته فاعل المصدر والمراد  عرفنا ماؤه فاعل المصدر »میتته

�میتة البحر ما مات المیتة في الجملة ما مات حتف أنفه من غیر تذ�یة ومیتة البحر ما ال 
�عیش إال فیه ما ال �عیش إال فیه من حیوانات البحر فیخرج بذلك البري إذا مات في البحر 

میتة �حر؟ �صح أن �قال میتة �حر لكن هل یدخل  إنسان �سبح وغرق في البحر هل نقول هذا
الحیوان الذي �عیش في الحدیث �عني مات في البحر یدخل في الحدیث؟ ال یدخل في الحدیث 

في البر والبحر من حیث اإلطالق �صح أن نقول أنه مات في البحر میتة �حر لكنه ال یدخل 
على ما ال �عیش إال في البحر  في الحكم المنصوص علیه في الحدیث ألنه محمول �االتفاق

الذي �عیش في البحر منه ما له نظیر في البر ممنوع إنسان البحر مثال میتة البحر خرجت من 
انتهینا من هذا خنز�ر البحر یؤ�ل واال ما یؤ�ل؟ هل  ]٣[سورة المائدة: }ُحرَِّمْت َعَلْیُكُم اْلَمْیَتةُ {

ُم َوَلْحُم اْلِخْنِز�رِ ُحرَِّمْت عَ {یتناوله هذا الحدیث أو یتناوله  �لب  ]٣[سورة المائدة: }َلْیُكُم اْلَمْیَتُة َواْلدَّ
البحر حدیث الباب و�ال ما یتناوله النصوص األخرى التي الخاصة بهذه الحیوانات �عني �عمومه 
المیتة مفرد واال جمع؟ مفرد مضاف فهو �عم �عم �ل ما مات في البحر لكن هل هذا العموم 
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خصوص؟ مخصوص �أي شيء؟ �ما مات فیه مما �عیش في غیره ما مات فیه محفوظ واال م
مما �عیش فیه وفي غیره نعم هذه أمور مخصصة فالعموم لیس �محفوظ هل نخصص هذا 
العموم �ما جاء في الخنز�ر مثال؟ ما �ان له ناب مما ال �عیش إال في البحر أو له مخلب 

یش إال فیه واألصل عموم اللفظ ونأكل �ل ما �خص من عموم هذا الحدیث أو نقول میتة ما �ع
مات في البحر مما ال �عیش إال فیه هذا �أتي �سطه إن شاء هللا تعالى في �تاب األطعمة 

في إ�ش؟ هذا خاص �الحوت �عني ما تأكل إال حوت �عني ما تأكل  »أحلت لنا میتتان ودمان«
التنصیص على �عض أفراد العام  إال میتة البحر مما ال �عیش إال فیه إال الحوت فقط �عني

�قتضي التخصیص؟ حكم موافق لحكم العام �قتضي التخصیص؟ ما فیه أحد قال أنه �قتضي 
التخصیص �عني التنصیص على الحوت ال �قتضي تخصیص میتة البحر نعم لو �ان الحكم 
 مخالف هذا أحل وحرم علیكم الخنز�ر الحكم مخالف �خصص لكن إذا �ان الحكم موافق حكم
الخاص موافق لحكم العام فالتنصیص على �عض أفراد العام ال �قتضي التخصیص جاء المنع 
من �عض السلف من الوضوء من ماء البحر وهو مروي عن ابن عمر وعبد هللا بن عمرو بن 
العاص و�عض السلف من الصدر األول ثم انعقد اإلجماع على صحة الوضوء من ماء البحر 

عني تفصیل المیاه وتأثیر ما �قع فیها �أتي في حدیث أبي سعید وحدیث وارتفع الخالف السابق �
ثر من هذا بئر �ضاعة وحدیث القلتین إن شاء هللا تعالى في الثاني والثالث وال نر�د أن نطیل أك

 في شرح مثل هذا الحدیث.
 طالب: .........

ل الخنز�ر یتناوله النص أو نقو  »الحل میتته« »میتته«مثل ما ذ�رنا �عني هل نعمل �عموم قوله 
ُم َوَلْحُم اْلِخْنِز�رِ { سواء �ان بري واال �حري؟ نقول هذا  ]٣[سورة المائدة: }ُحرَِّمْت َعَلْیُكُم اْلَمْیَتُة َواْلدَّ

أو نقول میتته لفظ عام وال نخرج عام من وجه وخاص من وجه بیز�د اإلشكال اآلن اإلخوان 
 نتجاوز؟ متهیئین لبسط مثل هذه المسائل واال 

 طالب: .........
ال، أنا عند رغبة اإلخوان وما أدري �هللا �عني وجه العموم والخصوص الوجهي �عني مثل هذا 

ُم َوَلْحُم اْلِخْنِز�رِ {مع قوله  »الحل میتته«الحدیث  هذا  ]٣لمائدة:[سورة ا }ُحرَِّمْت َعَلْیُكُم اْلَمْیَتُة َواْلدَّ
 امة من وجه وخاصة من وجه �یف؟ عام من وجه وخاص من وجه اآل�ة ع

 طالب: .........
نعم، عام في جمیع ما �موت في البحر إال أنه خاص في البحر اآل�ة عمومها في البر والبحر 
دعنا في الخنز�ر لكنه خاص في الخنز�ر ألنا لو جئنا للمیتة تعارض عمومان ال، خلنا في 

ت في البحر مما ال �عیش إال فیه عام من هذا عام في جمیع ما �مو  »الحل میتته«الخنز�ر مع 
هذا الوجه وخاص في الظرف الذي هو البحر اآل�ة عامة في البر والبحر لكنها خاصة في 
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الخنز�ر وحینئذ �كون لدینا عموم تعاُرض عمومین أو نصین بینهما العموم والخصوص الوجهي 
مرجح خارجي أنت إذا  فكیف نرجح في مثل هذه الصورة نحتاج إلى مرجح خارجي نحتاج إلى

إذا وجد في لغة العرب إطالق الخنز�ر على هذا الحیوان الذي �عیش في البحر شملته اآل�ة 
ُم َوَلْحُم اْلِخْنِز�رِ {�عمومها   هذا الخنز�ر. ]٣[سورة المائدة: }ُحرَِّمْت َعَلْیُكُم اْلَمْیَتُة َواْلدَّ

 طالب: .........
ان اإلطالق لغوي ما هو عرفي إطالق لغوي على هذا الحیوان لكن ما یتناوله عموم اآل�ة؟ إذا �

 �سمیه العرب خنز�ر ما الذي �خرجه من اآل�ة؟ 
 طالب: .........

دعنا من العلة عندنا تناول اللفظ �عمومه اآل�ة تناول جمیع ما �طلق علیه العرب خنز�ر فنحتاج 
األسماء هذا منصوص علیه ومنتهي  إلى إخراجه لیس في الدنیا لیس في الجنة مما في الدنیا إال

لكن عندنا نصوص تتناول هذا وهذا لكن إذا �ان اإلطالق لغوي معروف عند العرب أن هذا 
خنز�ر ما الذي �خرجه من اآل�ة تتناوله اآل�ة �عمومها تتناوله اآل�ة �عمومها نحتاج إلى مرجح 

جیح إال �مرجح خارجي إذا �ان التعارض بین النصوص عموم وخصوص وجهي �صعب التر 
 خارجي.

 طالب: .........
الذ�ائح �عني أي ذبیحة األصل الحل األصل في األطعمة الحل واال المنع الذ�ائح األصل في 

ال یباح منها إال ما ذ�حه مسلم أو �تابي وما عدا ذلك یبقى المنع على �ل حال أو  تاكل ءتجي
ز�ر البحر والقاعدة عند أهل العلم أن المرجحات في مثل هذا لو قال قائل أن اآل�ة تتناول خن

الحضر مقدم على اإل�احة نقول أخطأت؟ نقول أخطأت ألن معارض �عموم اآل�ة ال نقول 
أخطأت أبدا فال شك أن الحضر مقدم عند اإل�احة على اإل�احة عند أهل العلم عموما فاآل�ة 

ي بلد آخر ألنا نحن نتعامل تمنع من أكل لحم الخنز�ر �جمیع ما �طلق علیه الخنز�ر لو وجدنا ف
مع ألفاظ نعم لو جاء الشرع وقال هذا هذا ترى هذا هو الخنز�ر ووصفه لنا ثم أطلق على حیوان 
آخر خنز�ر لو �ان مثال الیا�ان �سمون الحمار خنز�ر مثال نقول یدخل في اآل�ة ما یدخل في 

العرب �طلقون على هذا الحیوان اآل�ة ألنا مطالبین بلغة التنز�ل التي هي لغة القرآن فإذا �ان 
 الذي �عیش في البحر خنز�ر دخل في عموم اآل�ة.

 طالب: .........
أنا أقول إذا ثبت إذا ثبت أن العرب �سمونه خنز�ر فالقرآن عر�ي ونطالب �ما ینطبق علیه اللفظ 
العر�ي وحینئذ نطلب المرجح الخارجي المرجح الخارجي الذي �متنع و�رجح امتناعه �كون 
الحضر مقدم على اإل�احة عند أهل العلم هذا على الجادة هذا والذي یرجح األكل �مثل قوله 

هذا األصل أن �ل شيء مباح وهذا  ]٢٩[سورة البقرة: }َخَلَق َلُكم مَّا ِفي اَألْرِض َجِمیعاً {تعالى 
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و المنع یرجعنا إلى أصل أعم من ذلك �له وهو األصل في األعیان المنتفع بها هل هو اإل�احة أ
األعیان المنتفع بها هل األصل فیها اإل�احة أو المنع؟ �ل على أصله �عني من أهل العلم من 
�قول الحرام ما حرمه هللا ومنهم من �قول الحالل ما أحله هللا وش الفرق بین العبارتین؟ الذي 

ولى الحل و�بقى �قول الحرام ما حرمه هللا والذي �قول الحالل ما حلله ما أحله هللا األصل في األ
وما عدا ذلك فهو حالل على األصل والعكس أن الحرام ما حرمه هللا �عني ما نص على تحر�مه 

 على القول الثاني.
هذا �قول لعل األلف والالم في اسم الخنز�ر في اآل�ة للعهد وهو الخنز�ر المعهود المعروف 

 الذي �فترس في البر.
ه من �قول أن (ال) هذه للجنس فیشمل جمیع ما ینطبق �أتي من �قول أن (ال) هنا للجنس �أتی

علیه االسم وعلى �ل حال من استبرأ لدینه واتقى الشبهة هذا ال شك أنه أحوط وهذا هو الورع 
 ودع ما یر�بك إلى ما ال یر�بك.

 الحدیث الذي یلیه.
وهي بئر "وعن أبي سعید الخدري رضي هللا عنه قال قیل �ا رسول هللا أنتوضأ من بئر �ضاعة 

رواه أحمد  »إن الماء طهور ال ینجسه شيء«یلقى فیها الحیض والنتن ولحوم الكالب قال 
وفي لفظ ألحمد وأبي داود والدارقطني �طرح فیها  .وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه

محا�ض النساء ولحم الكالب وعذر الناس وفي إسناد هذا الحدیث اختالف لكن صححه أحمد 
 ث أبي هر�رة وسهل بن سعد وجابر."وروي من حدی

حدیث أبي سعید هذا هو معروف �حدیث بئر �ضاعة معروف ومشهور ومتداول بین أهل العلم 
قیل �ا رسول هللا أبو سعید سعد بن مالك بن سنان الخزرجي الخدري األنصاري قیل �ا رسول هللا 

نة �قیت إلى أوائل القرن أنتوضأ من بئر �ضاعة أنتوضأ من بئر �ضاعة بئر معروفة في المدی
الثالث وهي بئر یلقى فیها الحیض یلقى �جوز إلقاء مثل هذه القاذورات في المیاه یلقى فیها 
الحیض والنتن ولحوم الكالب و�سألون عن الوضوء بها ألنهم �حتاجونها �جوز أن یلقى فیها أو 

هم أولى الناس �اتقاء مثل ال �جوز؟ ال �جوز ال �جوز مثل هذا العمل والصحا�ة رضوان هللا علی
هذه األمور إًذا �یف �قول یلقى فیها الحیض منهم من �قول أن الذین یلقون المنافقون ومنهم من 
�قول هي في منحدر من األرض وتلقیها السیول والر�اح هذه القاذورات یلقى فیها الحیض الخرق 

نتن الرائحة المتغیرة المنتنة ال "والنتن"التي یتحفظ بها النساء وقت الحیض وتتلطخ �الدماء 
المیتة تجترفها السیول وتلقیها في هذه البئر یلقى فیها هذه األشیاء فما یتوقع أن  "ولحوم الكالب"

إن الماء طهور ال «�كون الجواب ما الذي یتوقع أن �كون الجواب جاء الجواب �قاعدة عامة 
وجاء من حدیث أبي أمامة عند البیهقي وغیره  »ینجسه شيء إن الماء طهور ال ینجسه شيء

لكنه حدیث متفق على ضعفه االستثناء متفق على  »إال ما غلب على لونه أو طعمه أو ر�حه«
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ألبتة؟ �عني هل هذا العموم �اق على عمومه أو أنه  »إن الماء طهور ال ینجسه شيء«ضعفه 
ثناء الذي جاء في حدیث مخصوص �ما تغیر؟ مخصوص �ما تغیر طیب هل التخصیص �االست

اإلجماع أبي أمامة أو �اإلجماع؟ �اإلجماع ألن حدیث أبي أمامة متفق على ضعفه التخصیص �
هل یتصور إجماع دون دلیل؟ ال یتصور إجماع من غیر دلیل ال بد لإلجماع من مستند فوقوع 

�أتي ما  »شيء إن الماء طهور ال ینجسه«اإلجماع یدل على أن هناك دلیال ولو لم نقف علیه فـ
فیه من تخصیص في الحدیث الذي یلیه وعلى �ل حال حدیث بئر �ضاعة معروف مخرج عند 
أحمد وأبي داود والنسائي والترمذي وحسنه وهناك لفظ عند أحمد وأبي داود والدارقطني ُ�طَرح فیها 

ي إسناد �عني قاذوراتهم ومخلفاتهم وف "ولحم الكالب وعذر الناس"هي الحیض  "محا�ض النساء"
هذا الحدیث اختالف لكن صححه أحمد وروي من حدیث أبي هر�رة وسهل بن سعد وجابر 
المقصود أن هذا الحدیث مفرداته ال تسلم من �الم ألهل العلم لكن �مجموعها �مجموعها 
و�شواهده �صل إلى درجة الصحیح فالحدیث الصحیح الحدیث صحیح صححه أحمد وغیره من 

ناعة إذا جمعنا طرق هذا الحدیث حدیث أبي سعید مع شواهده من أهل العلم ومن حیث الص
حدیث أبي هر�رة وسهل بن سعد وجابر ارتقى إلى درجة الصحیح لغیره والكالم فیه �أتي في 

 الحدیث الذي �عده.
 اقرأ حدیث القلتین.

عن  -صلى هللا علیه وسلم-"وعن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما قال سئل رسول هللا 
لم «وفي لفظ  »إذا �ان الماء قلتین لم �حمل الخبث«اء وما ینو�ه من الدواّب والسباع فقال الم

رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه ابن خز�مة وابن  »ینجسه شيء
حبان والدارقطني وغیر واحد من األئمة وتكلم فیه ابن عبد البر وغیره وقیل الصواب وقفه وقال 

كم هو صحیح على شرط الشیخین فقد احتجا جمیعا �جمیع رواته ولم �خرجاه وأظنهما الحا
 �هللا أعلم لم �خرجاه لخالف فیه على أبي أسامة عن الولید بن �ثیر."

عن الماء  -صلى هللا علیه وسلم-حدیث عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما قال سئل رسول هللا 
في  -علیه الصالة والسالم-هذا حدیث القلتین المشهور فقال  وما ینو�ه من الدواّب والسباع �عني

الماء الذي ینو�ه و�تردد علیه السباع الطاهر منها وغیر الطاهر ألنه یدخل في السباع الطاهر 
إذا �ان الماء قلتین «�قوله  -علیه الصالة والسالم-وغیر الطاهر فجاء الكالم والجواب من النبي 

والقلتان تثنیة قلة وهي جرة �بیرة َ�ُقّلها الرجل بین ید�ه �ستطیع  »لخبثلم �حمل الخبث لم �حمل ا
أن َ�ُقّلها وجاء تفسیرها �أنها من قالل هجر و�قول ابن جر�ج أنها معلومة الحجم معلومة المقدار 
ال تتفاوت تسع �ل قلة قر�تین وشیئا ثم قال واألحوط أن �جعل الشيء النصف فجعلوا القلتین 

مسمائة رطل عراقي إذا �ان الماء قلتین لم �حمل الخبث الحدیث مختلف فیه خمس ِقَرب خ
اختالف �بیر بین أهل العلم فمنهم من صححه �الحاكم مثال وابن خز�مة وابن حبان والدارقطني 
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وجمع من أهل العلم صححه أ�ضا شیخ اإلسالم ابن تیمیة صححه ابن حجر جمع من أهل العلم 
مع غفیر من أهل العلم ضعفوه ضعفوه �االضطراب في سنده ومتنه صححوا الحدیث لكن أ�ضا ج

قلتین أو «جاء في �عض الروا�ات  »إذا �ان الماء قلتین« قالوا هو مضطرب في السند والمتن
واختلف في  »إذا بلغ الماء أر�عین قلة«وجاء في روا�ة  »قلة واحدة«وجاء في �عضها  »ثالث

ما قاله ابن جر�ج واعتمده أهل العلم من الحنابلة والشافعیة لكن  تفسیر القلة اختالفا متباینا سمعنا
قال �عضهم أن القلة ما یبلغ قلة الجبل وهي قمته قمته الظاهر أنه ال یبلغ إذا �انت القلة ما تبلغ 
قلة الجبل قمة الجبل فالقلتین الظاهر أنها طوفان ال بد أن �كون طوفان هذه القلتین على �ل 

تالف وصفه �عضهم �االضطراب والحدیث المضطرب عند أهل العلم هو حال مع هذا االخ
الحدیث الذي یروى على أوجه �عني على أكثر من وجه وتكون هذه األوجه مختلفة ال متفقة 
وتكون أ�ضا هذه األوجه المختلفة متساو�ة �حیث ال �مكن الترجیح بینها أعل �االضطراب في 

على القول �صحته  »�ان الماء قلتین لم �حمل الخبث إذا«سنده أ�ضا والمتن مثل ما سمعتم 
؟ لم یؤثر فیه الخبث لم یؤثر فیه »لم �حمل«وش معنى  »إذا �ان الماء قلتین لم �حمل الخبث«

الخبث �عضهم قال أن المراد ال �حمل لم �حمل الخبث ال �حتمل الخبث ال �طیق دفع الخبث 
سیاق الحدیث ألنه حدد سقف إذا �ان قلتان  لكن هل هذا ماشي مع سیاق الحدیث؟ ال �مشي مع

ما الفائدة من التحدیث �القلتین إذا �ان في القلتین ال �حتمل الخبث أو ال �ستطیع حمل الخبث 
ال �ستطیع دفع الخبث عن نفسه هل المراد �ه أن ما نقص عن القلتین �حتمل الخبث لیكون ضد 

إذا بلغ هذا المقدار ال یؤثر فیه الخبث لم وخالف ما أر�د من الحدیث فالمرجح في معناه أنه 
الحدیث منطوقه أنه إذا بلغ  �حمل في جوفه وفي طیه خبثا و�ن وقع فیه و�ن وقع فیه ومفهوم

الماء قلتین �عني فأكثر من �اب أولى ووقعت فیه النجاسة وقع فیه خبث فإنه ال �حمل هذا 
له هذا منطوق الخبر مفهومه أنه إذا  الخبث في جوفه بل یذوب الخبث فیه فیصیر �أنه ال وجود

لم یبلغ القلتین فإنه �حمل الخبث فإنه �حمل الخبث المنطوق هل یدخل فیه الماء اللي بلغ قلتین 
وزاد على ذلك ونرى الخبث في جوفه؟ یدخل فیه هذا؟ ال یدخل فیه لماذا ألنه حمل الخبث نراه 

الماء قلتین فإنه �حمل الخبث �عني ولو لم نرى الخبث في جوفه مفهوم الحدیث أنه إذا لم یبلغ 
نر الخبث �أعیننا هو حامل لخبث أقل من قلتین وقع فیه بول �سیر ال ترى له أثر نقول حمل 
الخبث �إ�ش؟ �النص ماء خمس قالل وقع فیه نجاسة نراها �أعیننا حمل الخبث �الحدیث واال 

یث ما فیه خبث أصال ذاب الخبث فیه فال �الرؤ�ة؟ �الرؤ�ة لكن لو لم نر لقلنا �منطوق هذا الحد
وجود له لكن إذا لم یبلغ هذا المقدار بل نقص عنه فإنه ال بد أن �حمل الخبث ولو لم نره �أعیننا 
هذا مفهوم الحدیث نأتي إلى هذا الحدیث مع الحدیث الذي قبله الحدیث األول إن الماء طهور ال 

مه �شمل القلیل والكثیر حدیث ابن عمر الذي یلیه ینجسه شيء �عمومه �شمل القلیل والكثیر �عمو 
منطوقه موافق لحدیث أبي سعید منطوقه موافق لحدیث أبي سعید مفهومه موافق واال مخالف 
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لكن  »إن الماء طهور ال ینجسه شيء«مخالف لحدیث أبي سعید حدیث أبي سعید قاعدة عامة 
سة وغیرت له لونا أو طعما أو هل هو �اٍق على عمومه أو هو مخصوص �ما أثرت فیه النجا

فهو عام مخصوص عام مخصوص هل نقول عام مخصوص أو عام أر�د �ه ر�حا �اإلجماع هذا 
الخصوص؟ �عني جاء نص �خصص هذا الحدیث؟ �عني عام مخصوص �اإلجماع وش الفرق 
بین أن نقول عام مخصوص أو عام أر�د �ه الخصوص إذا جاء ما �خصصه قلنا إنه عام 

لم �أت ما �خصصه بل المتكلِّم �اللفظ العام لم یرد الصورة التي نر�د إخراجها  مخصوص إذا
�كون عام أر�د �ه الخصوص وسواء �ان هذا أو ذاك فیخرج من عموم صورة ما إذا تغیر إذا 
تغیر لونه أو طعمه أو ر�حه خرج من العموم طیب �یف نوفِّق بین هذا الحدیث و�ین هذا 

نطوق الحدیث الثاني ال �عاِرض عموم الحدیث األول ما بینهما تعارض الحدیث؟ أوال عموم أو م
عندنا ماء قلتین فأكثر وقع فیه نجاسة ال نرى لها أثرا طاهر واال نجس؟ طاهر �حدیث أبي سعید 
واال �حدیث ابن عمر؟ �الحدیثین معا طاهر �الحدیثین معا فال تعارض بین عموم حدیث أبي 

عمر التعارض بین عموم حدیث أبي سعید ومفهوم حدیث ابن سعید و�ین منطوق حدیث ابن 
و�ین  »إن الماء طهور ال ینجسه شيء«عمر هنا �قع التعارض بین عموم حدیث أبي سعید 

مفهوم حدیث ابن عمر فیما إذا �ان الماء أقل من قلتین ووقعت فیه نجاسة هل نستطیع أن نقول 
ما بلغ القلتین؟ فمفهوم حدیث ابن عمر أن الماء طهور ال ینجسه شيء؟ أو نقول أن هذا 

معاِرض لعموم حدیث أبي سعید اآلن التعارض بین النصین عرفنا أن منطوق حدیث ابن عمر 
ال �خالف عموم حدیث أبي سعید المعاَرضة بین مفهوم حدیث ابن عمر و�ین عموم حدیث أبي 

 سعید فالذي �خصص �المفهوم.
 طالب: .........

من أهل العلم من �خصص العام �المفهوم ومنهم من ال یرى تخصیص ال، الذي �خصص �عني 
العموم �المفهوم �عني عندنا منطوق لكنه عام وعندنا مفهوم لكنه خاص ولكل واحد منهما وجه 
قوة ووجه ضعف وجه القوة في حدیث أبي سعید أنه منطوق وجه الضعف فیه أنه عموم وجه 

عف فیه أنه مفهوم فإذا قابلنا منطوق حدیث أبي القوة في حدیث ابن عمر الخصوص ووجه الض
سعید �مفهوم حدیث ابن عمر رجحنا حدیث أبي سعید على حدیث ابن عمر و�ذا نظرنا إلى 
عموم حدیث أبي سعید مع خصوص حدیث ابن عمر رجحنا حدیث ابن عمر شیخ اإلسالم 

مفهوم له لماذا؟ األصل رحمة هللا علیه �قول مفهوم حدیث ابن عمر ملغى �عني ال مفهوم له ال 
أن المفهوم معتبر المفهوم معتَبر إال إذا ُعورض هذا المفهوم �منطوق إذا عورض المفهوم 

اْسَتْغِفْر َلُهْم َأْو َال َتْسَتْغِفْر َلُهْم ِإن َتْسَتْغِفْر َلُهْم َسْبِعیَن َمرًَّة َفَلن {�منطوق یلغى المفهوم طیب 
ُ َلُهمْ  سبعین مرة �عني مفهومه أنه لو �ستغفر واحد وسبعین مرة أنه  ]٨٠التو�ة:[سورة  }َ�ْغِفَر للااَّ

َ َال َ�ْغِفُر َأن ُ�ْشَرَك ِ�ِه َوَ�ْغِفُر َما {�غفر لهم لكن هذا المفهوم معاَرض �عموم قوله جل وعال  ِإنَّ للااَّ
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هللا ال �غفر أو  فهل نقدم مفهوم العدد على عموم إن ]٤٨[سورة النساء: }ُدوَن َذِلَك ِلَمن َ�َشاءُ 
 نقدم عموم منطوق العموم على مفهوم الخصوص؟ 

 طالب: نقدم منطوق العموم منطوق العموم.
واضح �ا إخوان واال ما هو واضح ودنا نتعدى هذه المسائل ألنه یبنى علیها �ثیر من المسائل 

أخرى فیه أحد ما هذه المسائل بهذا البسط �سهل علینا فهم مسائل مثل �عدها إذا قررنا تأتي التي 
 أنا ال أر�د أن أكرر أكثر من هذا. ؟فهم التعارض بین الحدیثین؟ �حتاج إلى إعادة
 هذا یر�د الترجیح في خصوص تقسیم الماء.

 ما وصلناها إلى اآلن.ما �عد جینا إلى تقسیم الماء 
ى �ا إخوان عندنا عموم وخصوص أیهما أقوى العموم واال الخصوص؟ الخصوص أقوى فیقدم عل

العام وعندما منطوق ومفهوم أیهما أقوى؟ المنطوق أقوى إذا اجتمع الضعیف مع الضعیف العموم 
مع المفهوم فنقدم العموم أو المفهوم مسألة تخصیص العموم �المفهوم معروفة عند أهل العلم لكن 

م المنطوق و�لغى المفهوم وهذا ما یراه  شیخ هذا المفهوم إذا ُعوِرض �منطوق أقوى منه �قدَّ
اإلسالم ابن تیمیة یرى ثبوت حدیث ابن عمر في القلتین لكنه �عمل �منطوقه الموافق لحدیث أبي 
سعید و�لغي مفهومه المخالف لعموم حدیث أبي سعید ألنه معاَرض طیب �عني لو ألغینا المفهوم 

 من هذا الحدیث ماذا تكون قیمة هذا الحدیث؟ 
 طالب: .........

هوم الحدیث وش تصیر قیمة الحدیث؟ منطوقه داخل في عموم حدیث أبي أنا أقول إذا ألغینا مف
س وعندنا خبر مؤ�ِّد �عني منطوق الحدیث مؤ�ِّد لحدیث أبي سعید  سعید �عني عندنا خبر مؤسِّ
س لحكم جدید ال یؤ�ِّد حكم آخر قد�م وعندهم التأسیس مرجح على التأكید وش  لكن مفهومه مؤسِّ

م على التأكید ألن التأكید یلغي الفائدة من نقدم هاه �ا إخوان هم ال  شك التأسیس عندهم مقدَّ
الخبر یلغي فائدة الخبر التأكید عندنا أحادیث �ثیرة تدل على ما یؤ�ِّده هذا الخبر فنكتفي �ه 
�عني �صیر حدیث ابن عمر وجوده مثل عدمه �غني عنه حدیث أبي سعید لكن إذا قلنا �مفهومه 

دید ال یدخل في حدیث أبي سعید وعلى �ل حال ال بد من النظر في قلنا إنه جاءنا �حكم ج
الحدیث من جمیع وجوهه وال �ختلف أحد في أن المنطوق وهو داللة اللفظ في محل نطقه مقدمة 
على المفهوم التي داللة اللفظ ال في محل نطقه واألصل أن المفهوم معتبر المفهوم معتبر �عني 

 مخالفة؟  هنا مفهوم موافقة واال مفهوم
 طالب: .........

مفهوم مخالفة وهو معتبر عند الجمهور ما لم �عاَرض المفهوم �منطوق أقوى منه وحدیث استغفر 
لهم أو ال تستغفر مع إن هللا واضح في الباب ما فیه أحد بیقول أنه بیستغفر لهم واحد وسبعین 

َ َال َ�ْغفِ {مرة ألن هذا المفهوم معاَرض �عموم  ُر َأن ُ�ْشَرَك ِ�ِه َوَ�ْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمن ِإنَّ للااَّ
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على هذا �كون ما جنح إلیه شیخ اإلسالم رحمه هللا تعالى فیه قوة و�ن  ]٤٨[سورة النساء: }َ�َشاءُ 
د إلغاء المفهوم  كان �شم منه إلغاء الخبر �الكلیة ألن منطوقه داخل في نصوص أخرى فهو مؤ�ِّ

تؤثر في الماء مطلقا إال إذا تغیر ال تؤثر النجاسة في الماء مطلقا إال  یترتب علیه أن النجاسة ال
إذا تغیر إذا غیرت أحد األوصاف فإنها تؤثر �اإلجماع قل أو �ثر وهذا رأي اإلمام مالك الماء 
قلیله و�ثیره سواء قلیله و�ثیره سواء ال یتأثر وال ینتقل من التطهیر إال إذا تغیر هذا رأي اإلمام 

هو اختیار شیخ اإلسالم رحمه هللا تعالى األئمة الثالثة �فرقون بین الماء القلیل والكثیر أبو مالك و 
حنیفة والشافعي وأحمد فالحنفیة عندهم تحدید للقلیل والكثیر فالكثیر عندهم ما إذا حرك طرفه لم 

�عني یتحرك الطرف اآلخر إذا حرك طرفه لم یتحرك الطرف اآلخر لكن هل هذا التحدید دقیق؟ 
تحدید محمد بن الحسن القلیل �مساحة مسجد عشرة في عشرة و�قیة الحنفیة �التحر�ك إذا ُحرك 

ن هل المنظور السعة طرفه ما تحرك الطرف اآلخر �ثیر و�ذا تحرك الطرف اآلخر فهو قلیل لك
 فقط أو العمق..
 طالب: أحدهما..

تر �متر یتحرك الطرف طیب أنت لو حر�ت ماء في بئر عمقها مائة متر داخل وعرضها م
اآلخر واال ما یتحرك؟ أو هم �قصدون �الطرف اآلخر الذي في الجوف في جوف األرض ما 
�مكن یتحرك فال بد من أن �كون الفارق دقیق هذا رأي الحنفیة لكن هل لهم مستند هل �عرف لهم 

ة والحنابلة مستند في هذا في التحر�ك أو أن المسألة مسألة عرفیة ردوها إلى العرف الشافعی
جعلوا العمدة في التفر�ق بین القلیل والكثیر حدیث القلتین حدیث القلتین فإذا بلغ الماء القلتین �أن 
ال یتأثر �النجاسة إال إذا تغیر إذا لم یبلغ القلتین یتغیر �مجرد مالقاة النجاسة یتغیر �مجرد مالقاة 

حجم النجاسة له دور واال ما له دور؟  النجاسة �كون نجسا ولو لم تؤثر فیه طیب على هذا القول
عندهم لو تعرض �حجم النجاسة �عني لو نجاسة �قدر الذ�اب ووقعت في ماء دون القلتین یتأثر 
واال ما یتأثر یتأثر على القولین لو جئنا �ماء ثالث قالل خمس قالل وجئنا بنجاسة �قدر الحمامة 

منضبط؟ أنا أقول ینبغي أن ینظر إلى مقدار  یتأثر واال ما یتأثر على قولهم ما یتأثر لكن هذا
الماء ومقدار النجاسة ونوع النجاسة ونوع النجاسة هناك النجاسة المخففة وهناك النجاسة المغلظة 
وهناك.. تتفاوت النجاسات ولذا یرى الحنابلة أن بول اآلدمي وعذرته المائعة تؤثر في الماء مهما 

ط �ضا�ط ولذا تجدون في �تب الفروع عند الحنابلة بلغت �ثرته و�بقى أن المسألة ما تنضب
والشافعیة من العنت والحرج المترتب على هذا القول شيء ال �حاط �فهمه فضال عن تطبیقه 
الشافعیة عندهم �قولون عندك إناء فیه قلتین �الضبط وقع فیه نجاسة فنزلت إلى قاعه أخذت من 

ذي الذي في اإلناء الكبیر اللي �ان قلتین أقل من بدلو �إناء مثال صار الماء الذي ال الماء هذا
قلتین إذا أخذنا منه یتنجس؟ هو �ان طاهر أنت ال تنظر إلى اللي في اإلناء الكبیر انظر في 

 الدلو طاهر واال نجس؟
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 طالب: .........
 �ستوي في ذلك اللي في جوف الدلو واللي في خارجه اللي یتناقط منه یتساقط منه.

 ..طالب: .......
ال ال، عندهم اللي في جوفه طاهر واللي برى نجس ظاهر مأخذهم واال ما هو ظاهر؟ واضح 
لكن مثل هذه التفصیالت ومثل هذه األمور التي إن أدر�ها أفراد من طالب العلم �حیث ال 
یدر�ها عموم الناس تأتي الشر�عة �مثل هذا؟! ولذا تمنى الغزالي الغزالي أبو حامد صاحب 

إمام من أئمة الشافعیة تمنى أن لو �ان مذهب اإلمام الشافعي مذهب اإلمام مالك  اإلحیاء وهو
في هذا الباب المالكیة ارتاحوا من هذه التفصیالت تمنى �ا أخي وش اللي حادك على مذهب 
الشافعي ما أنت �عالم �ا أخي تنظر في األدلة وتأخذ �الراجح لكن هذه من مساوئ التقلید الذي 

سان في �ل شيء �قلد إمام في �ل قول راجح أو مرجوح �عني و�ن و�ن و�ن ذهنك یلتزم �ه اإلن
و�ن عقلك؟ وأنت تأهلت للنظر بین النصوص لیش تمنى أن �كون مذهب الشافعي مثل مذهب 
مالك رجح مذهب مالك و�نتهي اإلشكال واعمل �ما تدین هللا �ه ولذا شیخ اإلسالم وجمع من أهل 

ام مالك و�نكبون عن قول اإلمام األئمة الثالثة �لهم قول مالك هو التحقیق یرجحون قول اإلم
المناسب لیسر الشر�عة خالص ترى نجاسة اترك ما ترى توضأ فالمتجه وقد طلب واحد ترجیح 

 راه شیخ اإلسالم رحمه هللا تعالى.هو قول اإلمام مالك في هذه المسألة وهو ما ی
 طالب: .........

 مجاورة.. وش فیها؟
 ......... طالب:

 �عني ضا�طه لمكثه.
 طالب: .........

�عني هل هل نجزم �أن جزء من أجزاء المیتة وقع في الماء المجاورة وغیر المخالطة ال، لكن 
أنت أ�ضا الجو الذي تعیشه �له متغیر �سبب رائحة المیتة الجو الذي تعیشه �ل أ�ضا الجو �له 

یه رائحة یلزمك تغسله واال ال؟ ال ال ما فیه متنجس لو قلت متنجس تشم ثو�ك وشماغك أ�ضا ف
 شيء ما فیه شيء أبدا؟

�قول ما الدلیل على نجاسة الماء إذا تغیر لونه أو طعمه أو رائحته إذا أخذنا برأي شیخ 
 اإلسالم في إلغاء مفهوم الحدیث؟
 الدلیل على ذلك اإلجماع اإلجماع.

الختالف بین المحدثین والفقهاء �ذلك لغة �قول نرجو أن تبین لنا في هذا العلم الجلیل سبب ا
 المحدثین والفقهاء واألصولیین حتى یتبین لنا المعنى.
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ث ِصْرف  أوال ینبغي أن نفرق بین فقیه محض ال صلة له �الحدیث مثل هذا له حكمه و�ین محدِّ
ث جمع هللا له بین الروا�ة والدرا�ة هذا هذ ا اإلمام ال عالقة له �الدرا�ة هذا له حكم بین محدِّ

المعتمد هذا هو اإلمام فالفقیه الصرف الذي لیس عنده رصید �عتمد علیه في تقر�ر المسائل 
العلمیة هذا مجرد مقلد هذا عامة أهل العلم ال �عدونه من أهل العلم الذي ال �عرف الحكم بدلیله 

ب الفقه هذا لیس من أهل العلم �قول ابن عبد البر اتفاقا فقیه صرف �عني أخذ علمه من �ت
المجردة عن الدلیل ومحدث صرف ال عالقة له �متون األحادیث واالستنباط منها هذا مجرد راوي 
هذا مجرد راوي اللي �سمونه في عرف الفقهاء صیدلي لكن الطبیب َمن؟ الطبیب الذي جمع هللا 

مجرد ما فقه فال فقه إال �حدیث ما فیه فقه �یف �عتمد على فقه � إال له بین العلمین فال علم
�مكن �یف �كون یتخرج فقیه وهو ما عنده أدلة والعمدة هي األدلة فال فقه إال �حدیث بینما 
الحدیث یدرك �الروا�ة وهذا نوع من أنواع المحدثین فإذا اجتمعت مع الروا�ة الدرا�ة والتفقه 

قیقي هذا هذا هو العالم الح -علیه الصالة والسالم-واالستنباط المعتمد على ما صح عن النبي 
 هو العاِلم الحقیقي.

�قول تكلم فیه ابن عبد البر وغیره وقیل الصواب وقفه الصواب وقفه على ابن عمر الصواب 
 وقفه.

اآلن �ل من رواه من الكتب التي ُعِزي إلیها عند أحمد وأبي داود وابن ماجه والنسائي والترمذي 
ح  -لصالة والسالمعلیه ا-وابن خز�مة وابن حبان �لهم یرفعونه إلى النبي  وجاء موقوفا وُرجِّ

الوقف عند �عضهم وهنا ما �سمى بتعارض الرفع والوقف هنا �قول قیل الصواب قیل.. إذا 
م؟ الوقف لماذا؟ ألنه المتیقَّن �عني المسألة في االختالف في  تعارض الرفع مع الوقف فما المقدَّ

ورواة قالوا عن ابن  -هللا علیه وسلم صلى-الرفع �عني رواة قالوا عن ابن عمر قال رسول هللا 
مشكوك فیه ألن غیر هؤالء  -صلى هللا علیه وسلم-عمر قال فقول �عض الرواة قال رسول هللا 

لم یذ�روه فالمرجح الوقف عند �عضهم �اطراد والمرجح الرفع عند قوم آخر�ن لماذا؟ ألن من رفع 
أنها من ثقة من راوي ثقة والز�ادة من  وهذه الز�ادة مفترضةعنده ز�ادة علم خفیت على من وقف 

الثقة مقبولة مسألة تعارض الرفع مع الوقف ونظیرها تعارض الوصل مع اإلرسال وهما من فروع 
مسألة ز�ادة الثقة من فروع ز�ادة الثقة فمن أهل العلم من یرى من �طلق القول �قبول ز�ادة الثقة 

انت معاِرضة ومخالفة وموافقة مخالفة من وجه ز�ادة الثقة مقبولة ومنهم من �فصل بینما إذا �
موافقة من وجه ومنهم من �حكم لألكثر ومنهم من �حكم لألحفظ هذه أقوال ذ�رت في �تب 
المصطلح لكن عمل األئمة الكبار المتقدمین ال �حكمون �حكم عام مطرد �ل ز�ادة �قبلونها؟ ال، 

أو �ل وقف یردون الز�ادة مطلقا؟ ال،  كل رفع �قبل ألنه ز�ادة؟ ال، أو �ل وصل أو �ل إرسال
إنما �حكمون �ما ترجحه إ�ش؟ القرائن �حكمون وقد یرجحون الوصل أحیانا وقد یرجحون اإلرسال 
حسبما تؤ�ده القرائن هذا عمل األئمة ولذا تجدون في سؤاالت األئمة الكبار أحمد وعلي بن 
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�حكمون على الحدیث �أن الراجح وقفه  المدیني البخاري وأبو حاتم وأبو زرعة األئمة الكبار قد
لماذا  حدیث في حدیث آخر الراجح رفعه قد �قبلون ز�ادة ثقة ولو تفرد بها قد یردون ز�ادةو�حكم 

ألن القرائن رجحت ما مالوا إلیه وقد یلوح لهذا اإلمام من القرائن ما ال یلوح لغیره ولذا تجدون 
ارقطني وغیره أ�ضا �ثیر فهم أئمة مجتهدون وهم اختالف بین البخاري وأبي حاتم �ثیر بین الد

على خیر إن شاء هللا تعالى لكن ما موقف الطالب المبتدئ من هذه المسائل الكبار التي �مكن 
�فنى عمره �مكن ینتهي من هذه الدنیا ما وصل إلى هذه المرحلة مرحلة الحكم �القرائن ألن 

إلى ج إلى سعة اطالع في أقوال األئمة تحتاج المسألة تحتاج إلى معاناة تحتاج إلى خبرة تحتا
أحادیث الباب �له واالطالع علیها هذه لیست �مسألة سهلة أن نقول للطالب احكموا حفظ 

�القرائن ما هو �صحیح متى یوازي اإلنسان الطالب مصاف األئمة الذین �حكمون �القرائن إذا 
ما �قال أن الباب مسدود ال، إذا  وازاهم في الحفظ واالطالع ولیست المسألة مستحیلة �عني

اإلنسان اهتم بهذا العلم وأعطاه نفسه �لها واطلع على ما ُ�مكن االطالع علیه وأحاط �ما �مكن 
اإلحاطة �ه وتمرن وتدرب وتخرج على أقوال العلماء حاكاهم مع سؤال هللا جل وعال أن �عینه 

الطلبة قواعد منقوضة ما فیه قواعد مطردة على الفهم والعلم والعمل أما أن یلقى الكالم على آحاد 
نعم ما فیه قواعد عند األئمة مطردة لكن متى یتأهل الطالب للحكم �القرائن إذا تأهل �حتاج إلى 

 وقت.
 وهذا �سأل �قول هل الشیخ األلباني رحمه هللا صیدلي أم طبیب؟ 

متفقه �ستنبط من متون الشیخ ال شك أنه من المجددین لهذا العلم في العصر الحدیث وهو أ�ضا 
األحادیث قد �ختلف اختالف �بیر مع �ثیر من األئمة االختالف األصول التي اعتمد علیها مع 

 األصول التي اعتمدوا علیها.
 �قول ما صحة هذا القول �ل محدث فقیه ولیس العكس؟

هذا لیس �صحیح قد یوجد محدث وهو مجرد راو�ة حفظ فقط محدث صرف ال �ستنبط شيء 
ورب مبلَّغ أوعى من سامع ورب حامل « -علیه الصالة والسالم-د مثل هذا �شیر إلیه قوله ووجو 

المقصود أنه قد یوجد مجرد حافظة ال �فهم والناس یتفاوتون في الحفظ والفهم من  »فقه لیس �فقیه
الناس من جمع هللا له بین الحفظ والفهم وهذا �إذن هللا مع اإلخالص والنیة الصالحة یدرك 

وذ�ر في الستمرار لكن �عض الناس عنده حفظ �ستطیع �خزن لك ما شئت من النصوص وا
ترجمة �عضهم أن من فضول محفوظه األغاني األغاني عشرات المجلدات خمسة وعشر�ن 
و�عض طبعاته ثالثین مجلد هذا من فضول حفظه لكن مثل هذا هذا نفع األمة هذا حافظة و�فى 

المسجالت ووجد عند �عض القضاة قبل سنین موظف �مثا�ة  مثل مثل اآلالت مثل اآلالت مثل
خادم �عني عند الشیخ نسمیه فراش �حفظ �عض المتون الشیخ إذا أراد مسألة قال اقرأ الباب 

أدري لكن من أول الباب �جیبه والشیخ �أخذ  الفالني هو لو قال له ما حكم هذه المسألة قال ما
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د مثل هذا في المحدثین و�وجد في غیرهم ولهذا ما �قال اللي هو یبي و�قول تو�ل على هللا یوج
إن هذا فقیه و�وجد في الفقهاء من اعتمد على األقوال المجردة و�سمي نفسه فقیه وهو في الحقیقة 
س على النصوص هذا هو العالم وقیل  ل مبني مؤسَّ لیس �فقیه إنما الفقیه الذي فقهه مؤصَّ

شرط الشیخین وعرفنا �األمس المراد �شرط الشیخین  الصواب وقفه وقال الحاكم هو صحیح على
وهنا قال فقد احتجا جمیعا �جمیع رواته وضح هنا المراد �شرط الشیخین وأن المراد �شرطهما 
عنده رواتهما رجالهما وأوردنا اإلشكال أوردنا ما یؤ�د هذا الكالم من �الم الحاكم في قوله وأبو 

نهدي لقلت إنه على شرطهما وأوردنا أ�ضا ما �شكل علیه عثمان هذا لیس هو النهدي ولو �ان ال
من �المه في مقدمته فلسنا �حاجة إلى إعادة هذا الكالم فقد احتجا �جمیع رواته ولم �خرجاه 
وأظنهما �هللا أعلم لم �خرجاه لخالف فیه على أبي أسامة عن الولید بن �ثیر خالف فیه على 

خالف ممن؟ ممن یرو�ه أبو أسامة عنهم أو ممن أبي أسامة �یف خالف على أبي أسامة؟ ال
یرو�ه عن أبي أسامة؟ للخالف فیه على أبي أسامة ممن یرو�ه عن أبي أسامة طیب عن الولید 

 بن �ثیر.
 طالب: .........

 حماد بن أسامة معروف..
 طالب: .........

 هذا من �الم الحاكم إ�ه.
دلیل الذي ال یتم اإلجماع إال بناء علیه فهل �قول إذا تم اإلجماع على حكم ما ولم نقف على ال

 ینبغي لنا البحث عنه؟
نعم ینبغي لنا البحث عنه لكن إذا لم نجده �كفینا اإلجماع هذا إذا تم اإلجماع �م من دعوى 
لإلجماع ال تثبت یدعي �ثیر من أهل العلم اإلجماع على مسائل �عضها الخالف فیه مشهور 

و�بقى أن اإلجماع إذا سمع ینبغي أن �كون له هیبة عند طالب و�عضها هو نفسه ینقل الخالف 
العلم ینبغي أن �كون لهذه الكلمة هیبة عند طالب العلم الشو�اني �قول دعاوى اإلجماع التي 
یذ�رها �عض أهل العلم تجعل طالب العلم ال یهاب اإلجماع �یف ال یهاب اإلجماع؟ من �ثرة ما 

اإلجماعات المنقوضة ینقل ابن المنذر إجماع وتجد خالف �سمع من اإلجماعات المنقوضة من 
ینقل ابن عبد البر إجماع وتجد مخالف ینقل النووي إجماع و�نقض نفسه اإلجماع �قول 
الشو�اني هذه تجعل طالب العلم ال یهاب اإلجماع هل ال یهاب اإلجماع في الواقع أو ینبغي أال 

 یهاب؟
 طالب: .........

من هذا اإلجماع هیبة في  غي أن یهاب اإلجماع و�نبغي أن أن �كون له موقفالواقع و�ال ینبال، 
النفس ال ألن األمة قالت ألن هللا جل وعال جعل في قولها متفقة من القوة ما جعل فاإلجماع 
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حجة عند عامة أهل العلم اإلجماع حجة لكن ینبغي أن ینظر في هذا اإلجماع هل هو منقوض 
مه على النصوص ألنه ال �حتمل نسخ وال تأو�ل والنصوص تحتمل أو غیر حجة بل �عضهم �قد

و�ذا تم نقضه فلإلنسان أن یرجح یبقى أنه إذا اجتمع األئمة األر�عة على قول وخالفهم غیرهم 
كثیرا ما یرد الحدیث فیه أمر أو فیه نهي واألئمة األر�عة �لهم على أن هذا األمر لالستحباب 

ألر�عة �لهم مجتمعون وأتباعهم �لهم على هذا تبحث عن صارف ما وذاك النهي للكراهة األئمة ا
إلى الكراهة ما الذي صرف هذا األمر من الوجوب  تجد وش اللي صرف النهي هذا عن التحر�م

إلى االستحباب تبحث تستفرغ جهدك وتبذل وسعك لوجود صارف ما تجد ثم �قول الظاهر�ة 
األمر والنهي فهل نرجح قول الظاهر�ة أو نرجح النهي للتحر�م األمر للوجوب هذا األصل في 

قول األئمة األر�عة مع أتباعهم إلى یومنا هذا هذه مسألة �عاني منها �ثیر من طالب العلم �عني 
أهل العلم قاطبة �قررون أن األصل في األمر الوجوب األصل في النهي التحر�م لكن یرد ما 

حباب فیه ذا الصارف ما تجد صارف �قول �خالف هذا التقر�ر �قول الجمهور األمر لالست
الظاهر�ة للوجوب وش المانع فهل نرجح قول الظاهر�ة بناء على أن األصل في األمر الوجوب 
والنهي التحر�م أو نقول هؤالء األئمة �أتباعهم ومذاهبهم المحررة المضبوطة المتقنة توارد علیها 

ن إذا خالف إمامهم الدلیل �عني األئمة علماء �بار فحول وال استدر�وا شيء الذین ال �سكتو 
الكبار من الحنابلة والشافعیة إذا خالف أحمد أو الشافعي الدلیل ما نظروا إلیهما و�وافقونهم على 
أن النهي للكراهة واألمر لالستحباب في مثل هذه المسائل فهل نقول بترجیح مذهب الظاهر�ة 

عهم مع ما عندهم من علم واطالع وسعة ودقة بناء على األصل أو نقول أن هؤالء األئمة �أتبا
 فهم وورع واحتیاط نرجح قولهم أو نرجح قول الظاهر�ة؟ 

 طالب: .........
 كیف؟

 طالب: .........
�عني نتهم أنفسنا نقول �وننا لم نطلع على صارف ال �عني عدم وجود الصارف وعلى هذا نتبع 

تحباب ولو نقف على صارف �ذا؟ �عني األئمة في قولهم نصرف األمر من الوجوب إلى االس
مثل ما أحسنا الظن فیما إذا أجمعوا نقول وجد ناسخ ولم نطلع علیه �عني �وننا لم نطلع على 
صارف أو لم نطلع على ناسخ هذا اتهام ألنفسنا ولیس اتهام لألئمة فقد یوجد الصارف قد یوجد 

لیة �عانیها جمیع الطالب في �ل في الناسخ ولم نطلع علیه هل نقول بهذا المسألة �ا إخوان عم
كثیر من المسائل في �ل یوم تمر علیكم �عني �مر علیكم أمر صر�ح �قول الظاهر�ة للوجوب 
والجمهور على أنه لالستحباب �عني مسألة مهمة جدا فهل نقول �قول الجمهور اتهاما للنفس ألن 

و نقول ما علینا حنا عندنا النص عندهم صارف ولم نطلع علیه مثل ما قلنا نظیره في اإلجماع؟ أ
المرفوع �غض النظر عما انصرف ولم �صرفه نحمله على الوجوب إلى أن نقف على صارف 
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هذا ألنا مطالبین �النصوص �ا إخوان �عني نظیر ذلك عندك نص عام تعمل بهذا النص �عمومه 
تعمل فیه  حتى تجد مخصص نص مطلق تعمل �إطالقه حتى تجد مقیِّد هذا أصله فیه الوجوب

تلزم نفسك بوجوب ما دل علیه أو تمتنع على جهة التحر�م على ما دل علیه النهي حتى تجد 
 صارف عاد قواعد عامة لها لها شواذها لها ما �خرج عنها.

 طالب: .........
 یتمسك �األصل.
 طالب: .........

مسألة ثانیة الكالم  عمن لیس له شيء رظال ال، هذه مسألة ثانیة �عني ما �قتضیه األمر �عد الح
على أنه أمر واال نهي ولیس المسألة مسألة عمل إنسان بنفسه ألن على اإلنسان أن �كف عما 
نهي عنه سواء �ان للتحر�م أو للتنز�ه لكن الكالم ما �فتي �ه الناس والعمل بنفسه الورع �قتضي 

 هذا.
 طالب: .........

 وش فیه؟
 طالب: .........

فإذا أمر �أمر ال، هذا  ]٦٣[سورة النــور: }ِذیَن ُ�َخاِلُفوَن َعْن َأْمرِِه َأن ُتِصیَبُهْم ِفْتَنٌةَفْلَیْحَذِر الَّ {
لالستحباب �عني لك أن تخالفه إذا قلت لالستحباب �عني إذا أفتیت �أن هذا لالستحباب فمعناه 

 أنك لك أن تخالفه و�ذا أفتیته �الوجوب وألزمته �غیر الزم هذه أ�ضا مشكلة.
 طالب: .........

ال شك أننا ملزمون �فهم السلف للنصوص ملَزمون بهذا فإذا وجدنا قلنا هذا صارف خالفه أبو 
�كر شر�طة أن نعرف أن السلف اطلعوا على النص ما خفي علیهم ألنه قد �خفى على �عضهم 

وهو  مثل النهي عن التفرق �عد البیع خشیة أن �ستقیله �ان ابن عمر رضي هللا عنه ینصرف
منهي عنه ابن عمر ما بلغه الخبر هل نقول أن فعل الصحابي هذا وهو صحابي مقتدي مؤتسي 
ورع زاهد یدل على الجواز؟ أو �حمل فیه على الكراهة لفعل ابن عمر ال، �قول ما بلغه وش 

 الجواب القاطع في هذا؟ 
 طالب: .........

 نعم، �یف؟
 طالب: .........

 تعالى فأنا سألته عن هذه المسألة فقال الراجح قول الظاهر�ة ال أما الشیخ ابن �از رحمه هللا
یلتفت إلى قول أحد �ائنا من �ان مع الدلیل الصحیح الصر�ح وأعدته علیه السؤال وقلت لعلنا 
قصرنا في البحث عن الصارف قال ُ�عمل �النص حتى یوجد صارف وأنتم تجدون في ترجیحات 
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ه �جزم �التحر�م مع أن جماهیر أهل العلم على االستحباب ألن الشیخ ابن عثیمین رحمه هللا أن
 النص دل على النهي.

 �هللا أعلم وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین.


