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

حمد هلل والصالة والسالم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین اللهم اغفر "�سم هللا وال
 لنا ولشیخنا وللحاضر�ن قال اإلمام ابن عبد الهادي رحمه هللا تعالى:

ال یبولن أحد�م في «قال  -صلى هللا علیه وسلم-وعن أبي هر�رة رضي هللا عنه عن النبي 
متفق علیه وروى  »ثم �غتسل منه«وقال مسلم  »الماء الدائم الذي ال �جري ثم �غتسل فیه

-محمد بن عجالن قال سمعت أبي �حدث عن أبي هر�رة رضي هللا عنه قال قال رسول هللا 
رواه أبو  »ال یبولن أحد�م في الماء الدائم وال �غتسل فیه من الجنا�ة« -صلى هللا علیه وسلم

ا مسلم وروى مسلم من حدیث ابن عجالن وأبوه روى لهمو داود عن مسدد عن القطان عنه 
�كیر بن األشج أن أ�ا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أ�ا هر�رة رضي هللا عنه 

 »ال �غتسل أحد�م في الماء الدائم وهو جنب« :-صلى هللا علیه وسلم-�قول قال رسول هللا 
 اسمه."فقال �یف �فعل �ا أ�ا هر�رة قال یتناوله تناوال وأبو السائب ال ُ�عرف 

الحمد هلل رب العالمین وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وصحبه 
 أجمعین، أما �عد:

فیقول المؤلف رحمه هللا تعالى عن أبي هر�رة رضي هللا تعالى عنه الواو عاطفة .. وأروي أ�ضا 
ال یبولن أحد�م في «قال  -صلى هللا علیه وسلم-عن أبي هر�رة رضي هللا تعالى عنه عن النبي 

ال هذه ناهیة ناهیة وال یبولن فعل مضارع وش فیه؟ ما له؟ مجزوم واال  »ال یبولن« »الماء الدائم
 منصوب واال وش؟ 
 طالب: ...........

مبني على الفتح في محل جزم ألنه �عد ال الناهیة و�ني على الفتح لماذا؟ التصاله بنون التو�ید 
 بها اتصاال مباشرا.المباشرة نعم اتصل 

......................... 
 

ــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــوا مضــــــــــــــــــــارعا إن عر�  وأعر�
ــــــــــون تو�یــــــــــد مباشــــــــــر ومــــــــــن   عــــــــــن ن

 
 نــــــــــون إنـــــــــــاث �یــــــــــا روع مـــــــــــن فـــــــــــتن 

مثله  »لینتهین أقوام لینتهین أقوام«لجمعة فهو مبني على الفتح التصاله بنون التو�ید في �اب ا 
ثم لیكوُنن «ما قال لیكوَنن لینتهین مثل هذا مبني على الفتح التصاله بنون التو�ید  »ثم لیكوُنن«

 نفس الحدیث حدیث الجمعة لماذا؟ لماذا؟  »من الخاسر�ن
 طالب: ...........

 كیف؟ 
 طالب: ...........



 
 

 
 
 

٣  
 

4ò¶ =̂fiÍà’ÿ =̂Ñgƒ=ÅÎêÿ =̂Ïÿ_≈‹=٣ 

النون لیست مباشرة والفاصل الواو التي هي الفاعل ظاهر  تمام ألن النون لیست مباشرة ألن
الفاعل الواو  »ثم لیكوُنن«الفاعل أقوام فالنون مباشرة  »لینتهین أقوام«الفرق واال ما هو �ظاهر 

 أین الواو؟ 
 طالب: ...........

 أین الساكنان؟ نون التو�ید المشددة عبارة عن حرفین.
 طالب: ...........

مشدد عموما عبارة عن حرفین أولهما ساكن فالنون األولى من المشددة .. واو نعم، الحرف ال
ساكنة فحذفت اللتقاء الساكنین و�ال فاألصل أن الفاعل هو الواو وعلى هذا �كون تم الفصل بین 

 »ال یبولن«فالنون مباشرة وهنا  »لینتهین أقوام«الفعل المضارع و�ین النون �الواو أما الفاعل في 
د  »ال یبولن أحد�م«باشرة والفاعل أحد�م النون م أحد�م «هذا فیه النهي عن البول وهو نهي مؤ�َّ

الذي ال �جري الذي ال «في هذه ظرفیة والماء الدائم جاء تفسیره في الحدیث  »في الماء الدائم
أحد المعنیین ألن الدائم من األضداد �طلق على والفائدة من التصر�ح �المعنى تحدید  »�جري 

اكن و�طلق على المتحرك الدائم �طلق على الساكن و�طلق على المتحرك ولذا ذ�ر في الس
األضداد الذي ال �جري تعیین ألحد المعنیین فدل على أن المراد هنا �الدائم الراكد الساكن الذي 

الدائم الذي ال �جري واضح السواقي واألنهار واألود�ة جار�ة والبرك  »ثم �غتسل فیه«ال �جري 
ة البرك ساكنة والبرك التي فیها فالتر الفلتر الذي یدخل الماء و�خرجه و�كرره و�عیده هذه ساكن

من أي النوعین الماء ال یتغیر الماء هو هو الماء یتغیر؟ ما یتغیر وأ�ضا لو فیه نافورة تطلع 
 الماء فوق وتنزله هذا ساكن واال جاري؟ 

 طالب: ...........
ك لكن الذي ال �جري هل نقول أن هذا �جري �مجرد خروجه هو متحرك واال ساكن؟ هو متحر 

وعوده إلى البر�ة مرة ثانیة؟ أو مجرد تحر�كه من أهل العلم مني قول أن مثل هذا الماء الراكد 
احتجنا ما نحتاج إلیه من اغتسال أو بول أو جمع بینهما منهم من �قول نز�ل الوصف نحر�ه إذا 

ة فهل الفلتر �ظاهر تحرك فعلنا ما فعلنا وهذه ظاهر�ة محضة  كان ساكنا �أن نلقي فیه حجر فإذا
�منزلة الخشبة التي تحر�ه وهل لتحر�ه في مكانه من غیر إضافة من غیر إضافة إلیه تغیر من 
حكمه؟ �عني من حیث الواقع �عني تخلل الهواء للماء یؤثر فیه واال ما یؤثر؟ �عني �ونه �طلع 

الهواء �طیب من الهواء الماء اآلجن المتغیر �مكثه �یف �طیب بنافورة و�رجع هذا ما یتأثر من 
�حرك �غرف منه و�رد إلیه هذا له أثر ولذلك �لمة الدائم والمراد بها الساكن تدل على أنه إذا ُأخذ 
منه ولو أعید إلیه أنه �غیر حكمه ألن الهواء له أثره في تنقیة الجو و�ذلك في تنقیة الماء �عني 

یسیر �إلقاء حجر أو خشبة أو شيء من هذا هذه قرب شدید من مذهب مجرد التحر�ك ال
الظاهر�ة لكن ال شك أنه إذا �ثر هذا التحرك وهذا �الفلتر مثال یذهب و�عود هذا لیس �ساكن 
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ولیس براكد فالبرك التي فیها فالتر تدخل تحت النهي أو ال تدخل؟ والماء اللي فیه نافورة �شیل 
ه ال �صدق علیه أنه ساكن بل هو متحرك بل هو متحرك الفقهاء من الماء فوق وتحت و�حر�

یبحثون في الماء الجاري الماء الجاري وهذه من القواعد إذا �ان أحد �عرف القواعد البن رجب 
�حثوا هذه القاعدة الماء الجاري هل هو �الساكن والراكد وهل �ل جر�ة لها حكم الماء المنفصل 

ا فروع تفهم من خاللها الماء الدائم الذي ال �جري ال شك أن المسألة تبحث في القواعد وله
الساكن سكونا تاما وما �قرب منه یدخل في النهي و�ذا �عد عن صدق الوصف علیه �أن تحرك 

الدائم قلنا أنه من األضداد جاء تفسیره  »الذي ال �جري «حر�ة مؤثِّرة ال شك أنه �ختلف حكمه 
راكد وجاء أ�ضا و�راد �ه المتحرك �قولون في رأسه ُدوام أي ومعناه الساكن ال »الذي ال �جري «

ُدوار حر�ة واضطراب ولذا ذ�رت هذه اللفظة في األضداد وُعیِّن أحد المعنیین �قوله الذي ال 
�جري ثم �غتسل فیه �غتسل فیه �عني ینغمس فیه و�غتسل هنا على أنها مرفوعة واال مجزومة 

الرفع على إ�ش؟ خبر لمبتدأ محذوف تقدیره ثم هو �غتسل فیه واال منصو�ة؟ األوجه الثالثة طیب 
على �عني ثم هو ینغمس فیه الجزم ثم �غتسل العطف على یبولّن العطف على یبولن النصب 

إضمار أن منصوب �أن المضمرة �عد واو المعیة أو فاء السببیة؟ ما فیه غیر الحرفین ذولي قبل 
 واو معیة وال فاء.. �یف نصب؟ قالوا إن ثم نزلت منزلة واو المعیة واال فاء سببیة؟ قبله ثم ال

الواو ثم نزلت منزلة الواو وأخذت حكمها ألنها تضم المعطوف إلى المعطوف إلیه اآلن ثم حرف 
مستقل والواو حرف مستقل نعم �جمعهما �ونهما عاطفتین وانضمام المعطوف إلى المعطوف 

العطف مجرد الجمع وثم للترتیب وعلى هذا لو �ال ثم  علیه هذا الجامع وتنفرد الواو �أنها لمجرد
اغتسل تأتي �معنى الواو �مجرد العطف لكن لو اغتسل ثم �ال یدخل في النهي واال ما یدخل؟ 
ألن ثم إل�ش؟ للترتیب وعلى �ل حال على األوجه الثالثة على الجزم ثم �غتسل هذا یدل على 

رده؟ لماذا؟ ألن العطف على نیة تكرار العامل إذا تحر�م الجمع بینهما واال تحر�م �ل واحد �مف
قلنا ثم �غتسل تدل على الجمع بینهما واال على النهي على �ل واحد على حدة؟ إذا قلنا العطف 
على نیة تكرار العامل ال یبولن ثم ال �غتسل إذا قلنا على العطف إذا قلت جاء ز�د ثم عمرو لك 

یة تكرار العامل وعلى هذا �كون النهي متجها إلى أن تقول ثم جاء عمرو ألن العطف على ن
البول وحده و�لى االغتسال وحده و�ذا قلنا �الرفع ثم �غتسل ثم هو �غتسل �صیر النهي منصب 
إلى إ�ش؟ إلى البول لمن أراد االغتسال وروا�ة الواو أوضح �ما سیأتي إن شاء هللا تعالى أما 

معیة �كون النهي عن األمر�ن مًعا البول مع االغتسال على روا�ة النصب تنز�ال لثم منزلة واو ال
�عني �أخذ منه �إناء �عد أن یبول فیه �عد أن یبول فیه �أخذ منه  »ثم �غتسل منه«وقال مسلم 

�إناء وسیأتي في الروا�ة الثالثة ما یوضح هذا وعلى هذا فالحدیث فیه تحر�م البول في الماء 
ذا لو �ال في إناء ثم صبه إلیه أو �ال خارج الماء ثم انحدر الدائم الماء البول في الماء وعلى ه

إلیه یتناوله النص أو ال یتناوله ألنه �قول ال یبولن أحد�م في وهذا �ال في إناء وصبه فیه أو 
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�ال قر�ه فانساب إلیه الظاهر�ة �قولون ما یدخل وقل مثل هذا لو تغوط في الماء الدائم �عني من 
ها الظاهر�ة مثل هذا والجمهور �قول المعنى متحقق بل أشد وعلى هذا لو اإللزامات التي یلزم ب

�ال في إناء أو �ال خارج الماء ثم انساب إلیه ومثل ذاك لو األشد لو تغّوط فیه �حرم جمیع هذه 
نعم هذا منها فال �جوز تلو�ث ما �حتاجه  »واتقوا المالِعن الثالثة البراز في الموارد«األعمال 

وز تلو�ث ما �حتاجه الناس وتقذیره علیهم وعلى هذا یدخل الماء قلیال �ان أو �ثیرا الناس ال �ج
ولو �ان �ثیرا لكن هل یتأثر أو ال یتأثر مسألة أخرى ال �جوز البول في الماء الدائم ولو �ان 
كثیرا لورود النهي الصحیح الصر�ح إذا �ان الماء قلیال و�ل على مذهبه في تحدید القلیل والكثیر 
وهذه مسألة �حثت في درس سبق الذي �فرق بین القلیل والكثیر �قول ینجس �مجرد مالقاة 
النجاسة والذي ال �فرق بین الماء القلیل والكثیر �قول ال ینجس إال إذا تغیر أحد أوصافه وهو 

م إذا �ان ال ینجس فلم ورد النهي عنه؟ قالوا تعبد ال ینجس وال یتأثر ما لرأي مالك على ما تقدم 
یتغیر تعبد على رأي اإلمام مالك إذا لم یتغیر فالنهي تعبد إذا تغیر لتنجیسه و�ذهاب مالیته إذا 
تغیر الجمهور إذا �ان قلیال فإنه ینجس ولو لم یتغیر و�ذا �ان �ثیرا لم ینجس إال إذا تغیر طیب 

لم ینجس النهي إذا لم ینجس انتهینا عرفنا متى ینجس إذا لم ینجس إذا نجس النهي للتحر�م إذا 
للتحر�م أو للكراهة؟ هو مجرد تقذیر ال �منع من استعماله إذا لم ینجس النهي للتحر�م واال الكراهة 
الذي �قول تعبد �قول للتحر�م والذي �قول سبب النهي التنجیس �قول للكراهة ألنه و�ن �ان �ثیرا 

زم على هذا القول استعمال اللفظ وهو طاهر �جوز استعماله إال أنه �قذره فیكون النهي للكراهة و�ل
الواحد في معنییه استعمال اللفظ الواحد في معنییه فعند الجمهور النهي للتحر�م إن اقتضى 

فعلى هذا یرد على  »ال یبولنَّ ال یبولنَّ «نجاسة الماء والنهي للتنز�ه إن لم یتنجس وهو لفظ واحد 
یقي والمجازي هذا �جوز واال ما �جوز؟ �جوز هذا أنه استعمال للفظ الواحد في معنییه عندهم الحق

عند من؟ عند الشافعیة �جوز عند غیرهم ال �جوز ال �جوز عند غیرهم فالمتكلم إنما أراد أحد 
ال یبولن أحد�م في الماء الدائم الذي ال �جري ثم «المعنیین والمعنى اآلخر �طلب من أدلة أخرى 

عن البول وحده والنهي عن االغتسال وحده فعندك  عرفنا أنه على أحد األوجه النهي »�غتسل فیه
ماء �ثیر ال یتأثر �االغتسال أو ماء قلیل و�ل على مذهبه في حد القلیل جاء شخص وانغمس 
في برمیل فیه أقل من قلتین أقل من قلتین تأثر الماء واال ما تأثر إذا �ال فیه نجس إذا اغتسل 

مل �كون مستعمل في رفع حدث واال ما اسُتعمل واال یتأثر الماء واال ما یتأثر؟ نعم حكمه مستع
 واال في إ�ش؟

 طالب: ...........
غسل واجب نعم غسل واجب اسُتعمل في رفع حدث فیكون الماء ینتقل من �ونه مطهرا إلى �ونه 
س وما ُعطف علیه  طاهرا فقط روا�ة وقول عند الحنفیة أنه ینجس ینجس لماذا؟ ألن البول منجِّ

س هذا قول معروف عند الحنفیة وهو استدالل بداللة االقتران وهي حكمه حكمه إ ًذا االغتسال ینجِّ



 
 

 
 

pÍÑ• =̂Ω=áà-^JÓá_Â�ÿ =̂i_k‘=F۰۰۳E= ٦ 

ضعیفة تنجیسه ال وجه له لكن انتقاله من �ونه َطهورا مطهرا إلى �ونه طاهرا فقط ال یرفع حدث 
هذا قول َمن؟ قول الشافعیة والحنابلة على خالف بینهم في الماء الذي اسُتعمل هذا هل رفع 

لذي اسُتعمل فیه واال لم یرفعه شخص انغمس فیما دون القلتین یرتفع حدثه واال ما الحدث ا
یرتفع؟ الذي �أتي �عده ما یرتفع حدثه ینتقل من �ونه طهور إلى �ونه طاهر لكن هذا الذي 

 انغمس األول وأثر انغماسه في الماء هل نقول ارتفع حدثه واال ما ارتفع �یف؟ 
 طالب: ...........

الخالف الحنابلة ماذا �قولون؟ یرتفع واال ما یرتفع؟ الذي �أتي �عده ال یرتفع حدثه لكن ارتفع؟ 
 هذا الشخص الذي انغمس فیه األول یرتفع حدثه واال ما یرتفع؟

 طالب: ...........
عند الشافعیة یرتفع عند الحنابلة ال یرتفع لماذا؟ عند الشافعیة �قولون ال �مكن أن یوصف �أنه 

 إذا رفع حدث إال إذا رفع حدث لكن عند الحنابلة �قولون صار مستعمال �مباشرة أول مستعمل إال
أجزائه صار مستعمل فال یرتفع حدث األول �عني لو جاء واحد للتبرد الجو حار ورطو�ة فانغمس 
 فیه هذا یرفع واال ما یرفع من جاء �عده یتأثر الماء واال ما یتأثر یتأثر واال ما یتأثر؟ ما یتأثر

َطهور مطهر إلى �ونه طاهر فقط ال یتأثر إال إذا ألنه ما رفع حدثه �عني ما ینتقل من �ونه 
رفع حدث لكن متى یرتفع الحدث إذا ارتفع الحدث �الكلیة على قول الشافعیة أو إذا �اشره أول 
 جزء من أجزاء البدن �ما �قول الحنابلة �أن قول الشافعیة أقعد ألنه ما یوصف �أنه رفع حدث

 إال إذا �الفعل رفع حدث ما انغمس فیه الفرق ظاهر واال ما هو �ظاهر؟ 
 طالب: ...........

المالكیة ال یدخلون في هذا �له المالكیة مرتاحین من هذه التفر�عات إذا لم یتغیر بنجاسة انتهى 
�ان اإلشكال وهذا الذي یرجحه شیخ اإلسالم وهذا تقدم �حثه تقدم �حثه وتمنى الغزالي أن لو 

مذهب الشافعي مثل مذهب اإلمام مالك وهذا عرفناه فیما سبق هناك تفر�عات انبنت على التفر�ق 
بین القلیل والكثیر ذ�رنا �عضها وأنها �معزل عن �سر الشر�عة ولذا شیخ اإلسالم �میل إلى قول 

"وروى محمد بن عجالن قال سمعت أبي �حدث عن أبي هر�رة رضي هللا اإلمام مالك و�قول 
مثل ما  "»ال یبولن أحد�م في الماء الدائم« -صلى هللا علیه وسلم-عنه قال قال رسول هللا 

هذه الروا�ة یؤخذ منها النهي عن البول وحده وعن االغتسال وحده  »وال �غتسل وال �غتسل«تقدم 
 »وال �غتسل فیه من الجنا�ة«وهي أصرح من ُثم ألن فیها ال مكرر العامل العامل مكرر صراحة 

ال �غتسل فیه من الجنا�ة إًذا إذا اغتسل فیه للتبرد نقول ال یتأثر ال یتأثر إذا اغتسل فیه للتبرد 
و�ال لزم منه منع السباحة �لها السیما في البرك الصغیرة فیكون النهي عن االغتسال في الماء 

وأبوه  إذا �ان عن حدث من جنا�ة �قول رواه أبو داود عن مسدد عن القطان عنه وابن عجالن
روى لهما مسلم الحدیث مصحح لكن هل یلزم من �ون مسلم روى عن محمد بن عجالن وعن 
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أبیه أن �كون على شرط مسلم؟ لماذا؟ �یف؟ محمد بن عجالن قال سمعت أبي سمعت ال ما فیه 
إشكال سماعه من أبیه ثابت لكن الكالم هل هما من شرط مسلم ألحادیث الطبقة العلیا أو الدنیا 

سلم قد ینزل أحادیث الطبقة العلیا إلى الطبقة الدنیا انتقاء و�ونه ینتقي من أحادیث راو �عني م
 من الرواة ال �عني أن جمیع ما یذ�ر عن هذا الراوي أنه على شرط مسلم.

 ولإلمــــــــــــــــــــــــام الیعمـــــــــــــــــــــــــري إنمـــــــــــــــــــــــــا
 

 أبـــــــــــــي داود �حكـــــــــــــي مســـــــــــــلم قـــــــــــــول 
ـــــــــــة الصـــــــــــحیح ال  ـــــــــــول جمل ـــــــــــث �ق  حی

 
ـــــــــــــــــبال  ـــــــــــــــــك والن ـــــــــــــــــد مال  توجـــــــــــــــــد عن

ــــــــــــاج أن ینــــــــــــزل فــــــــــــي اإلســــــــــــناد   فاحت
 

 إلــــــــــــــى یز�ــــــــــــــد بـــــــــــــــن أبــــــــــــــي ز�ـــــــــــــــاد 
قد ال �جد الحدیث عند الطبقة العلیا قد �جده عند الطبقة التي دونهم لكنه ینتقي من أحادیث هذه  

ال �عني أنه على شرطه �اطراد ال �عني أنه على الطبقة فكونه انتقى من أحادیث راو من الرواة 
شرطه �اطراد وهذا �عظم المسؤولیة في تحقیق هذا الشأن وهذا العلم ألن الطالب مهما بلغت 
مراتبهم ما لهم إال الظاهر خالص وجدت هذه المیم في ترجمة فالن انتهى اإلشكال خرج له 

وخرج له أبو داود �الصورة المجتمعة مسلم جاز القنطرة �عني لو جدت سند خرج له البخاري 
بنفس صیغ األداء وعلى الترتیب نفسه هل �كون هذا الحدیث في سنن أبي داود في القوة التي 
ُخرج بها لهذا اإلسناد في صحیح البخاري؟ ال، فیدل على أن هناك خفا�ا وخبا�ا قد ال یدر�ها 

ة وصار �شم الصحیح من غیره �شم كثیر ممن �عاني هذا الشأن إال إذا تمرن وصارت لد�ه أهلی
دون تحقیقها خرط القتاد فمثل هذه األمور قد ال ما ثبت عن هذا دون ما لم یثبت هذه مسألة 

یدر�ها آحاد المتعلمین ولیس هذا من �اب التیئیس �قدر ما هو من �اب التشجیع على اإلكثار 
إسناد واحد أو إسنادین أو عشرة من معاناة هذا العلم تخر�جه ودراسته وجمع طرقه أحد �جمع لنا 

ثم �ستروح إلى ترجیح ترجیح في اختالف على راو من الرواة ودون ذلك ما دونه وابن عجالن 
وأبوه روى لهما مسلم نعم روى لهما مسلم لكن هل یلزم أن �كون مسلم روى لهما في األصول أو 

یبولن أحد�م في الماء  ال«في الشواهد أو انتقى من أحادیثهما على �ل حال الحدیث مصحح 
وعلى �ل حال البول أمره شدید البول أمره شدید وال �عني أن  »الدائم وال �غتسل فیه من الجنا�ة

النهي عن االغتسال في القوة �منزلة النهي عن البول ال یلزم ألنه �عطف منهیات و�قرن بینها وال 
"وروى مسلم من ل �كثیر من أثر البول یلزم أن �كون اإلثم واحد وال األثر واحد وأثر االغتسال أق

حدیث �كیر بن األشج أن أ�ا السائب مولى هشاب بن زهرة حدثه أنه سمع أ�ا هر�رة رضي هللا 
�عني ُضبطت " »ال �غتسل ال �غتسل أحد�م« -صلى هللا علیه وسلم-عنه �قول قال رسول هللا 

فیة و�أتي النهي �صیغة الخبر الذي �الجزم و�الرفع الجزم على أن ال ناهیة والرفع على أن ال نا
 »ال �غتسل أحد�م في الماء الدائم وهو جنب«هو النفي و�كون حینئذ أبلغ من النهي الصر�ح 

حال �ونه جنبا فدل على أن الغسل للتبرد ال أثر له ال أثر له في الماء لكن الذي �قول أن 
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ال أثر له على الماء ما الفائدة من  اغتسال الجنب في الماء ال أثر له على الماء �قول مالك مثال
تقییده �الجنب؟ لماذا ال نفرق بین الجنب وغیر الجنب افترض شخص جامع زوجته وغسل فرجه 
وما لوثه ثم انغمس في هذا الماء ما الفرق بینه و�ین غیر الجنب ألن الحدث وصف حقیقي واال 

إًذا األحادیث �لها تدل  حكمي؟ حكمي وصف حكمي ولیس بوصف حقیقي ما له أثر على البدن
على أن الجنا�ة لها أثر في النهي والذین �قولون أن انغماس الجنب ال یؤثر �انغماس من أراد 

أن  اون ال أثر له اللهم إال أن �قولو التبرد �حتاجون إلى جواب عن هذا القید وهذا الوصف هم �قول
الغالب أن الذي �حتاج إلى األصل في االغتسال إنما �كون عن حدث و�كون النص خرج مخرج 

االنغماس هو الجنب هم �حتاجون لمثل هذا الكالم للتفر�ق ألن الوصف مؤثِّر واال غیر مؤثِّر من 
الجنا�ة الذین �قولون أنه ألنه �قذره على الناس وال أثر له على الماء طیب اللي ما علیه جنا�ة ما 

الماء على الناس إذا انغمس فیه �قذره والذي �قذره الناس؟ ما �قذره اللي ما علیه جنا�ة ما �قذر 
التنصیص یدل على أن  »وهو جنب« علیه جنا�ة �قذره إًذا واحد لماذا ُنص في أكثر من روا�ة

للجنا�ة أثرا في الماء صح واال ال؟ �عني التنصیص في أكثر من طر�ق وفي أكثر من روا�ة على 
دل على أن للجنا�ة أثرا  »ء الدائم وهو جنبفي الما« »وال �غتسل فیه من الجنا�ة«الجنا�ة في 

في الماء والذین �قولون إن النهي هو لمجرد تقذیره على المستعمل �عده ما یرى أثر بیِّن بین 
الجنب وغیر الجنب التقذیر حاصر قد �كون �عض الناس وهو غیر جنب لكن علیه أوساخ مثال 

ي هذا الماء في یوم شدید الحر أو عامل �شتغل طول النهار ولما انتهى من عمله انغمس ف
شخص تحت المكیف وعلى فراشه وأصابته جنا�ة وانغمس في هذا الماء وقد �كون تنظف قبل 
أن ینام وش الفرق بینهما إذا قلنا أن الجنا�ة ال أثر لها بل هي مجرد تقذیر غیر الجنب �قذر 

أثر وهو قول الشافعیة والحنابلة الماء هذا الكالم �قوي قول من �قول أن الماء إذا رفع الحدث یت
الحنفیة عندهم ما هو أشد من ذلك �قولون ینجس الماء ینجس ما هو طاهر نجس وهذا قول 
معروف عند الحنفیة ألنه قرن مع البول والبول ینجس فنحتاج إلى االنفصال من هذا والذي 

على الجنب �م  �حتاج مثل هذا َمن؟ المالكیة هم الذین �حتاجون إلى الجواب عن التنصیص
�جیبون؟ �م �جیبون؟ �م �جیب المالكیة؟ �عني فیه حجة قو�ة للحنابلة والشافعیة وأن المحِدث 
یؤثر في الماء انغماسه یؤثر في الماء وغیر المحِدث ال یؤثر والتنصیص على الجنب یؤ�د قوله 

كون أثر شرعي لكن إذا نظرنا إلى المعنى إذا نظرنا إلى المعنى وجدنا أنه لیس �أثر عادي قد �
لیس �أثر عادي ما فیه فرق أنت افترض المسألة في شخص اغتسل وتنظف �أنواع المنظفات 
قبل النوم ثم نام مع زوجته ثم حصلت الجنا�ة وغسل فرجه وما لوثه ثم انغمس في ماء وقل مثل 

ة وال هذا في عامل �عمل من صالة الصبح إلى غروب الشمس في یوم شدید الحر وال علیه جنا�
شيء ثم انغمس في هذا الماء أیهما أشد أثر فعلي محسوس �عني العاِمل بال شك ونقول هذا ال 
یؤثر وهذا یؤثر هي العلة تعبد�ة لكن یبقى أن التنصیص على الجنب في أكثر من نص یدل 
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على أن له اعتبار في الشرع أو نقول أن النصوص جاءت على الغالب الغالب نعم ترى ال 
ن األمة في سائر أوقاتها وأزمانها مثل ما عندنا اآلن األمور متیسرة �مكن �مر من تتصورون أ

الجمعة إلى الجمعة ما اغتسل الشخص فیخاَطب الجنب ألنه هو الذي في الغالب �حتاج إلى هذا 
"فقال �یف �فعل �ا أ�ا الماء فیكون النص خرج مخرج الغالب و�هذا �مكن أن �جاب عن التفر�ق 

أصابته جنا�ة وعنده ماء دائم �یف �فعل؟ یتحایل �إلقاء حصاة أو خشبة لیتحرك؟  طیب هر�رة"
هذه إذا لم تكن الحر�ة مؤثرة �حیث یدخل الهواء إلى أجزاء الماء و�ال فالمسألة ظاهر�ة �یف 
�فعل �ا أ�ا هر�رة قال یتناوله تناوال �عني �إناء �غترف �إناء و�سكب على رأسه ثم شقه األ�من ثم 

سر یتناوله تناوال طیب الكثیر الكثیر البحر مثال أصابته جنا�ة ولیس عنده إال البحر ولیس األ�
عنده إناء یتناول فیه وال �غترف فیه ماذا �صنع؟ ینغمس؟ هو متحرك واال ساكن؟ أو نقول أن 
الحدیث في الماء الموجود عندهم في برك ونحوها طیب إذا انغمس في الماء الكثیر عند�م اللي 

فظ الزاد �عرف هذا �مصانع طر�ق مكة ما فیه في الزاد عبارة َطهور ألنها مستبحرة �ثیرة ولذا �ح
البحر ال یدخل في مثل هذا و�كون النص ورد على الماء الموجود بینهم الموجود في المدینة ما 

 یدخل فیها �حر إنما فیها برك فیها برك فالنهي یتجه إلى البرك وأما الماء المستبحر الكثیر فال
و�ال ال �ستطیع أن �سبح في البحر السیما اللي ما عنده إناء هو اإلنسان الذي ال �ستطیع أن 

لكن هناك أمور �ستطیع أن یتقیها البول في الماء یتقیه وهو مأمور �فعله �االغتسال هذا �فعله 
 وش اللي یدفعه هذا ماء دائم ال یتحرك ساكن فیتقیه �قدر اإلمكان.

الهادي رحمه هللا وعن عمرو بن دینار أكبر علمي والذي �خطر على �الي أن أ�ا "قال ابن عبد 
 -صلى هللا علیه وسلم-الشعثاء أخبرني أن ابن عباس رضي هللا عنهما أخبره أن رسول هللا 

كان �غتسل �فضل میمونة رواه مسلم وروي عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس 
في جفنة فجاء النبي  -صلى هللا علیه وسلم-أزواج النبي رضي هللا عنهما قال اغتسل �عض 

لیتوضأ منها أو �غتسل فقالت له �ا رسول هللا إني �نت جنبا فقال  -صلى هللا علیه وسلم-
رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه  »إن الماء ال �جنب« -صلى هللا علیه وسلم-رسول هللا 

وابن خز�مة وابن حبان والحاكم وقال أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الترمذي 
أتقیه لحال سماك لیس أحد یرو�ه غیره وقد احتج مسلم �سماك والبخاري �عكرمة �هللا أعلم 

أر�ع سنین �ما  -صلى هللا علیه وسلم-وعن وعن حمید الحمیري قال لقیت رجال صحب النبي 
ن تغتسل المرأة �فضل الرجل أو أ -صلى هللا علیه وسلم-صحبه أبو هر�رة قال نهى رسول هللا 

�غتسل الرجل �فضل المرأة ولیغترفا جمیعا رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه والنسائي وصححه 
الحمیدي وقال البیهقي رواته ثقات والرجل المبهم قیل هو الحكم بن عمرو وقیل عبد هللا بن 

 سرجس وقیل ابن المغفل."
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 و بن دینار قال أكبر علمي والذي �خطر على �الي""وعن عمر �قول المؤلف رحمه هللا تعالى 
"أخبرني أن ابن عباس جابر ابن.. جابر بن ز�د  "أن أ�ا الشعثاء"هذا فیه شيء من التردد 

وهذا  �ان �غتسل �فضل میمونة" -صلى هللا علیه وسلم-رضي هللا عنهما أخبره أن رسول هللا 
ل عبد هللا بن دینار وال �مكن أن �خرجه الحدیث مخرج في مسلم خرجه مسلم مع التردد من قب

مسلم إال إذا وجد من طرقه ما یدل على أنه محفوظ �عني وقف على ما یرفع هذا التردد قال 
علمي والذي �خطر على �الي هذا ما هو متأكد لكن هذا التردد ارتفع عند اإلمام مسلم ولذا 

عباس رضي هللا عنهما أخبره  خرجه في صحیحه وجزم �صحته أن أ�ا الشعثاء أخبرني أن ابن
�ان �غتسل �فضل میمونة فدل على أن الماء ال یتأثر  -صلى هللا علیه وسلم-أن رسول هللا 

�خلوة المرأة �الماء ولو رفعت �ه حدثا ال یتأثر الماء وال ینتقل من �ونه طهورا مطهرا إلى �ونه 
ون وال یرفع حدث رجل طهور �سیر طاهرا �مجرد خلوة المرأة ولو رفعت �ه الحدث والحنابلة �قول

خلت �ه امرأة لطهارة �املة من حدث ألنه ینتقل عندهم من �ونه طهور إلى �ونه طاهر للحدیث 
اآلتي الحدیث الذي �أتي في النهي عن الوضوء �فضل المرأة و�أتي ما فیه هنا النص صر�ح في 

�ان �غتسل �فضل میمونة  -سالمعلیه الصالة وال-كون الماء ال یتأثر �خلوة المرأة ألن النبي 
رواه مسلم وعن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال اغتسل �عض 

في جفنة قصعة �بیرة إناء �بیرة في الغالب تتخذ من  -صلى هللا علیه وسلم-أزواج النبي 
ت له �ا رسول لیتوضأ منها أو �غتسل فقال -صلى هللا علیه وسلم-الخشب في جفنة فجاء النبي 

أو ال َ�جُنب من  »إن الماء ال ُ�جِنب« -صلى هللا علیه وسلم-هللا إني �نت جنبا فقال رسول هللا 
الثالثي أو الر�اعي فهذا دلیل على أن المرأة إذا خلت �الماء ولو �انت ترفع �ه حدثا أكبر وخلت 

علیه -تسل �عض أزواج النبي اغ -علیه الصالة والسالم-�ه فإنه فإن الماء ال یتأثر فجاء النبي 
في جفنة في ظاهر اللفظ أنها انغمست انغمست في الجفنة ظاهر اللفظ أن في  -الصالة والسالم

الظرفیة تدل على أنها انغمست لكن هل هذا الظاهر مراد؟ لیس �مراد ألن االنغماس منهي عنه 
جفنة اغتسالها من ماء في فال یتصور من أم المؤمنین أنها انغمست فیكون اغتسالها من ماء في 

جفنة فالجفنة ظرف للماء بال شك واغتسلت من هذا الماء وخلت �ه ورفعت �ه الحدث األكبر 
لیتوضأ منه أو �غتسل یر�د بذلك رفع الحدث فقالت له �ا  -علیه الصالة والسالم-فجاء النبي 

اء ال ُ�جِنب أو ال إن الم« -صلى هللا علیه وسلم-رسول هللا إني �نت جنبا فقال رسول هللا 
فدل على أن الماء ال یتأثر �خلوة المرأة ولو رفعت الحدث األكبر رواه أحمد وأبو داود  »َ�جُنب

وهذا لفظه والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الترمذي صححه الترمذي وابن خز�مة وابن 
ابلة لما قالوا �أن الماء حبان والحاكم وقال أحمد أتقیه لحال سماك لیس أحد یرو�ه غیره �عني الحن

إذا خلت �ه المرأة تأثر استدالال �الحدیث اآلتي لیس من عبث وال ُ�ظن �اإلمام أحمد أنه ما بلغت 
مثل هذه النصوص بلغته هذه النصوص و�حاطته �السنة معروفة اإلمام أحمد الذي �حفظ 
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سماك �قول لیس یرو�ه  سبعمائة ألف حدیث ما �خفى علیه مثل هذا لكن اإلمام أحمد یتقیه لحال
أحد غیره �عني ولیس ممن �حتمل تفرده إذا روى الراوي الذي ال �حتمل تفرده حدیثا ینفرد �ه أهل 

 العلم �طلقون علیه إ�ش؟ النكارة �عني مقتضى قول أحمد شاذة ومنكرة �معنى..
....................... 

 
 والصـــــــــــــــــــــــواب فـــــــــــــــــــــــي التخــــــــــــــــــــــــر�ج 

 إجـــــــــراء تفصـــــــــیل لـــــــــذا الشـــــــــذوذ مـــــــــر 
 

 فهــــــــــو �معنـــــــــــاه �ـــــــــــذا الشـــــــــــیخ ذ�ـــــــــــر 
�عني في هذه المسألة إذا تفرد �ه من ال �حتمل تفرده أطلقوا علیه المنكر والشاذ �معناه عندهم  

ره غیر سماك سماك متكلَّم وقال أحمد أتقیه لحال سماك لیس أحد یرو�ه غیره لیس أحد یرو�ه غی
فیه وال �حتمل تفرده ولذا اإلمام أحمد ما احتج �ه وقد احتج مسلم �سماك والبخاري �عكرمة إذا 
احتج البخاري براو ومسلم براو البخاري ما احتج �سماك ومسلم ما احتج �عكرمة احتجاج األئمة 

على سبیل االنتقاء و�كون ترجیح أعني البخاري ومسلم مثل هذا ال شك أنه  برزوا �الرواة الذین
 لكون هذا الخبر محفوظا.

 ففــــــــــي البخــــــــــاري احتجاجــــــــــا عكرمـــــــــــة
 

ـــــــــر ترجمـــــــــة  ـــــــــن مـــــــــرزوق وغی ـــــــــع اب  م
ا من أنه یرى السیف و�رى فالبخاري احتج �عكرمة مع ما قیل فیه و�ن �انت التهمة التي اتهم به 

رأي الخوارج هذه المسألة �حثت طو�ال عند أهل العلم وحررها الحافظ الذهبي في السیر وابن 
أنه و�ن وصف برأي الخوارج حجر في هدي الساري و�المهم في هذا معروف لكن یبقى 

فالخوارج على ما قرر أهل العلم من أصدق الناس لهجة فاحتج �ه اإلمام البخاري رحمه هللا 
تعالى فإذا احتج مسلم براو والبخاري براو آخر وهما موجودا في السند سماك بن حرب عن 

�حتج �سماك عكرمة فهل نقول أن الحدیث على شرط البخاري أو على شرط مسلم البخاري لم 
ومسلم لم �حتج �عكرمة وعلى شرط واحد منهما؟ ال، لیس على شرط واحد منهما وهل �مكن 
تصحیحه بهذه الصورة �اعتبار أن واحد خرج له في صحیح واآلخر خرج له في صحیح؟ ممكن 
لكن ال یلزم �عني ال یلزم أن نقول هذا الراوي خرج له مسلم وجاز القنطرة وهذا خرج له البخاري 
نعم إذا خرجوا �الصورة المجتمعة �ان األمر أقرب لكن مثل هذا �الم اإلمام أحمد رحمه هللا 
تعالى �عني له وجه ومن نّظر في الحدیث السابق بناء على مقالة عمرو بن دینار أكبر علمي 
والذي �خطر على �الي ولعل اإلمام أحمد أ�ضا اتقاه لهذه الصیغة اتقاه لهذه الصیغة و�ال فهما 
نص في الباب في الرد على الحنابلة ثم �عد ذلك الحدیث الذي یلیه وهو عمدتهم وهو عمدتهم 

أر�ع سنین �ما صحبه  -صلى هللا علیه وسلم-وعن حمید الحمیري قال لقیت رجال صحب النبي 
أن  -صلى هللا علیه وسلم-أبو هر�رة �عني أسلم عام خیبر مثل أبي هر�رة قال نهى رسول هللا 

لمرأة �فضل الرجل أو �غتسل الرجل �فضل المرأة ولیغترفا جمیعا �عني جاء في الحدیث تغتسل ا
یتوضؤون جمیعا یتوضؤون  -علیه الصالة والسالم-الصحیح أن الرجال والنساء في عهد النبي 
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جمیعا ولذا قال ولیغترفا جمیعا �یف الرجال والنساء یتوضؤون جمیعا اختالط أو نقول هذا قبل 
 الحجاب؟ 

 الب: ...........ط
 وش الدلیل على ذلك؟

 طالب: ...........
وهي تقول دع لي إ�ه لكن نبي من لفظ الحدیث ما  »دعي لي«إ�ه اغتسل مع نسائه حتى �قول 

یدل على أن �ل زوج وزوجته فقط الرجال والنساء یتوضؤون جمیعا مقابلة الجمع �الجمع مقابلة 
لة الجمع الرجال والنساء تقتضي القسمة أفراد �ما في الجمع �الجمع تقتضي القسمة أفراد مقاب

ر�ب القوم دوابهم إذا قلت نكح الرجال نساءهم وش معنى هذا �ل واحد ینكح زوجته �ل واحد 
ر�ب دابته وهنا �ل واحد وزوجته �غتسلون جمیعا ألن هذا من �اب مقابلة الجمع �الجمع والقسمة 

هنا �قول ولیغترفا جمیعا طیب الحنابلة �حتجون  تقتضي أفراد ظاهر واال ما هو �ظاهر طیب
بهذا الحدیث و�رون أن المرأة إذا خلت �الماء �طاهرة �املة عن الحدث ألنه ال یرفع حدث الرجل 

 نهى أن �غتسل الرجل �فضل المرأة لكن هل �قولون �الشق األول؟ 
 طالب: ...........

أن تغتسل  -صلى هللا علیه وسلم-هللا  ما �قولون �ه طیب و�ن الحنابلة عن قوله نهى رسول
المرأة �فضل الرجل فإما أن �قال �الشقین أو یترك الشقان التفر�ق بین المتماثالت هل هي جادة 
مطروقة عند أهل العلم؟ �عني هل الجادة مطرودة عند أهل العلم أن �فرقوا بین أمر�ن متماثلین؟ 

 -صلى هللا علیه وسلم-النهي نهى رسول هللا �عني سیاقهما واحد والنهي منصّب على الجملتین 
منصب على الجملة األولى �انصبا�ه على الثانیة والعكس فإذا قلنا �الجملة الثانیة یلزمنا أن نقول 
�الجملة األولى واألدلة السا�قة الحدیثان السا�قان یدالن على أن النهي هنا محمول على التنز�ه 

 -صلى هللا علیه وسلم-قال لقیت رجال صحب النبي  محمول على التنز�ه عن حمید الحمیري 
الحدیث رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه والنسائي وصححه الحمیدي وقال البیهقي رواته ثقات 
لكن البیهقي یرى أن مثل هذا مرسل مرسل البیهقي یرى أن مثل هذا مرسل فهل الفعل هذا مرسل 

بي مبهم لكنه مذ�ور واال غیر مذ�ور �عني هل واال ال؟ التا�عي معروف حمید الحمیري والصحا
؟ أو الذي رفعه الصحابي الصحابي -علیه الصالة والسالم-هذا مما رفعه التا�عي إلى النبي 

ألنهم �لهم عدول �لهم ثقات فتسمیته �المرسل المبهم واإلبهام جهالة وجهالة الصحابي ال تضر 
وعدم تسمیته ال تؤثر في الخبر ألنه صحابي  ال تجري على قواعد أهل العلم بل فیه راو لم �سم

وعلى �ل حال الحدیث مصحح الحدیث مصحح لكنه محمول على التنز�ه على �راهة التنز�ه 
وقال البیهقي رواته ثقات والرجل المبهم قیل هو الحكم بن عمرو اإل�ش؟ الغفاري وقیل عبد هللا 
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أو ذاك أو الثالث أینما دار فهو بن سرجس وقیل عبد اله بن مغفل وعلى �ل حال سواء هذا 
 على ثقة أینما دار فإنما یدور على ثقة ألن الصحا�ة �لهم ثقات.

 طالب: ...........
 وش لون؟

 طالب: ...........
 �فضل میمونة �فضلها �عني لو..

 طالب: ...........
خل �ه لعرف اشترطوا الخلوة لكن هنا جاء.. فقالت إني �نت جنبا فقالت إني �نت جنبا لو لم ت

أنها اغتسلت �ل هذا لتمر�ر القول مثل هذا الكالم لتمر�ر القول أ�ضا الحنابلة عمدتهم هذا 
الحدیث عمدتهم الحدیث �عني لو اتسق قولهم �عني لو قالوا ال �غتسل الرجل �فضل المرأة وال 

هذا  تغتسل المرأة �فضل الرجل استدالال بهذا الحدیث �عني صار لقولهم وزن حتى عمدتهم
الحدیث ما عملوا بنصفه �عني ما عمله بنصفه فال شك أن قولهم فیه ضعف الحدیثان السا�قان 

 نعم. أصرح منه في الداللة.
"قال ابن عبد الهادي رحمه هللا وعن هشام بن حسان عن محمد بن سیر�ن عن أبي هر�رة 

د�م إذا ولغ فیه طهور إناء أح« -صلى هللا علیه وسلم-رضي هللا عنه قال قال رسول هللا 
رواه مسلم ورواه من حدیث همام بن منبه عن  »الكلب أن �غسله سبع مرات أوالهن �التراب

أبي هر�رة ولیس فیه أوالهن �التراب و�ذا قال أبو داود أن جماعة رووه عن أبي هر�رة رضي 
ات متفق هللا عنه ولم یذ�روا التراب وفي لفظ إذا شرب الكلب في إناء أحد�م فلیغسله سبع مر 

علیه وروى مسلم والنسائي وابن حبان من روا�ة علي بن مسهر عن األعمش عن أبي ُرز�ن 
 وأبي صالح.."

 َرز�ن َرز�ن عن أبي َرز�ن.
-"عن األعمش عن أبي َرز�ن وأبي صالح عن أبي هر�رة رضي هللا عنه قال قال رسول هللا 

ورواه  »رقه ثم �غسله سبع مراتإذا ولغ الكلب في إناء أحد�م فلی« -صلى هللا علیه وسلم
وقال النسائي ال أعلم  »فلیرقه«مسلم من روا�ة إسماعیل بن ز�ر�ا عن األعمش وقال ولم �قل 

وقال وقال الدارقطني إسناده حسن ورواته �لهم  »فلیرقه«أحدا تا�ع علي بن مسهر على قوله 
سلیمان قال سمعت أیوب ثقات وروى الترمذي عن سوار بن عبد هللا العنبري عن المعتمر بن 
 -صلى هللا علیه وسلم-�حدث عن محمد بن سیر�ن عن أبي هر�رة رضي هللا عنه عن النبي 

�غسل اإلناء إذا ولغ فیه الكلب سبع مرات أخراهن أو قال أوالهن �التراب و�ذا ولغت فیه «قال 
لغ الهر وقال هذا حدیث حسن صحیح وروى أبو داود قوله إذا ولغ إذا و  »الهرة غسل مرة

غسل مرة موقوفا وهو الصواب وعن �بشة بنت �عب بن مالك و�انت تحت أبي قتادة أن أ�ا 
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قتادة دخل علیها قالت فسكبت له َوضوءا قالت فجاءت هرة تشرب فأصغى لها اإلناء حتى 
-شر�ت قالت �بشة فرآني أنظر إلیه فقال أتعجبین �ا ابنة أخي؟ فقلت نعم قال إن رسول هللا 

لفظ  »إنها لیست بنجس إنما هي من الطوافین علیكم والطوافات«قال  -علیه وسلم صلى هللا
رواه اإلمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه  »والطوافات«الترمذي وغیره �قول 

وصححه الترمذي وابن خز�مة وابن حبان والحاكم وغیرهم وقال الدارقطني رواته ثقات 
ذا الحدیث مما صححه مالك واحتج �ه واحتج �ه في الموطأ ومع ذلك معروفون وقال الحاكم ه

فإن له شاهدا �إسناد صحیح وعن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال جاء أعرابي فبال في 
فلما قضى بوله أمر النبي  -صلى هللا علیه وسلم-طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي 

 أهر�ق علیه متفق علیه واللف للبخاري."بَذنوب من ماء ف -صلى هللا علیه وسلم-
�قول المؤلف رحمه هللا تعالى وعن هشام بن حسان عن محمد بن سیر�ن عن أبي هر�رة رضي 

ُطهور إناء أحد�م ُطهور إناء أحد�م إذا « -صلى هللا علیه وسلم-هللا عنه قال قال رسول هللا 
�عني تطهیر اإلناء  »ُطهور«مسلم رواه  »ولغ فیه الكلب أن �غسله سبع مرات أوالهن �التراب

والتطهیر ال �كون إال من حدث أو نجس وال حدث هنا فتعّین الثاني الذي هو النجس فدل على 
واإلناء واحد اآلنیة وهي األوعیة على ما  »طهور إناء أحد�م«أن اإلناء ینجس إذا ولغ فیه الكلب 

وش تفید؟ ملغاة ملغاة �عني الغالب اإلضافة  »طهور إناء أحد�م«اإلضافة هنا  »أحد�م«سیأتي 
أن �ل إنسان یتولى تطهیر إنائه لكن لو طهره غیره �فى و�ذا حصل الغسل على الوجه الشرعي 
طهر اإلناء وهل �حتاج إلى نیة واال ما �حتاج لو وضع اإلناء تحت المیزاب وجاءه السیل ونزل 

السیل �جترف شیئا من األتر�ة أوال السیل من المیزاب ومعه تراب �ان البناء �الطین و�نزل مع 
إزالة النجاسة تحتاج إلى نیة واال ما تحتاج؟ ال تحتاج إلى نیة فإذا حصل الغسل سع مرات 
�التراب انتهى لكن هل من مسمى الغسل الدلك والفرك والضرب فیما ال �ستطاع دلكه أو �كفي 

 أن �مر علیه الماء؟ �كاَثر �الماء �كفي واال ما �كفي.
 ........... طالب:

 وش اللي �ختلف؟
 طالب: ...........

عندك إناء هل من شرطه أن تضع الماء ثم تدلكه �التراب أو التراب ثم تدلكه �الماء؟ �عني 
مسمى الغسل فأن �غسله هل من مسمى الغسل الدلك واال ما هو.. واال لیس من مسماه �عني 

اإلناء في غسل الثوب في غسل البدن هل هو من مسمى الغسل واال ال؟ قل مثل هذا في غسل 
في غسل.. في الوضوء في الغسل الجمهور أن الدلك لیس من مسماه بل مجرد ما �صل الماء 
و�سیل على الموضع هذا غسل �ما �قال غسله العرق غسله المطر هذا قول الجمهور أما الدلك 

 »إذا ولغ«ال إذا ُدلك فهو من مسمى الغسل عند مالك عند المالكیة من مسماه ما �سمى غسل إ
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ولغ یَلغ أو یِلغ وِلغ ووَلغ یِلغ و�َلغ إذا شرب �طرف لسانه هو في األصل ما �شرب لكن یدخل 
اللسان فیحر�ه في اإلناء وهذا شر�ه ولیس الكلب ممن �عب الماء عّب ال، إنما بلسانه �عني 

ملعقة واال وش هو؟  یروى الكلب واال ما یروى؟ �شرب؟ مثل مثل بهیمة األنعام؟ وش اللسان
وش اللسان؟! هو مجرد إدخال الماء وتحر�كه �یف �شرب ألن فیه روا�ة إذا شرب سیأتي ستأتي 
وفي الصحیحین فهل هو �شرب واال یلغ یدخل لسانه و�حرك الماء و.. یدخل منه شیئا �أي 

 طر�قا �أي وسیلة �عني �الشفتین مثل.. 
 طالب: ...........

 الكلب وهو یَلغ؟ �عني ما فیه أحد رأى 
 طالب: ...........

 بلسانه؟ یدخل ماء بلسانه �عني مثل الملعقة واال..
 طالب: ...........

 �س؟
 طالب: ...........

 كیف؟
 طالب: ...........

على �ل حال األصل أن الكلب یَلغ وال �شرب ولذا أجابوا عن شرب أنها مضمنة معنى الولوغ 
َأْعَطى ُ�لَّ َشْيٍء َخْلَقُه ُثمَّ {یلغ في آ�ة طه س الشيء بلسانه یلغ الكلب نف »إذا ولغ فیه الكلب«

�عني هناك من الخلق من �أكل الرز �الشو�ة على حبة حبة تقول هذا  ]٥٠[سورة طـه: }َهَدى
متى �شبع �شو�ة �أكل الرز متى �شبع هذا وهذا مثله هللا جل وعال �عني ما خلق خلقا وضیعه 

و�مكنه لو �ان مما �عقل ممن �عقل �مكن ما �غبط بني آدم على طر�قته ما هذا طر�قته المناسبة 
تدري هللا المستعان هو ال شك أنه بلسانه �أخذ ما �كفیه �أخذ ما �كفیه الكلب هو الخاص 

اللهم سلط علیه �لبا من «المعروف بهذا االسم أو �شمل السباع �األسود مثال وفي الحدیث 
 مثل.. یدخل في النص واال ما یدخل؟  فقتله األسد فاألسد »كال�ك

 طالب: ...........
 الكلب واألسد �لها فصیلة واحدة ن �قیة السباع ال شك أن الكلب المعروف بهذا االسم الخاص

له خواص ینفرد بها عن غیره �عني هل األسد إن تحمل علیه یلهث أو تتر�ه یلهث إًذا هذه من 
لحق �ه غیره مما جاء في النصوص تسمیته �لب خواص الكلب المعروف بهذا االسم فهل ی

 السیما األسد والكلب هذه حقیقة عرفیة أو حقیقة شرعیة.
 طالب: ...........
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إ�ه لكن هل الدودة أو الجرثومة الموجودة في لعاب الكلب المعروف موجودة في لعاب.. أنا أقول 
العرف �ما �سمى �لب و�ال في  هل هل الكلب حقیقة عرفیة واال حقیقة شرعیة إًذا یرجع فیه إلى

النص الشرعي إطالق الكلب و�رادة األسد فالمراد هنا الحقیقة الشرعیة لكن النصوص الشرعیة 
النصوص الشرعیة هل یراد بها الحقائق الشرعیة أو الحقائق العرفیة فعلى هذا لو ولغ أسد لو ولغ 

ن جهة أخرى (ال) هذه في الكلب هل أسد في إناء نغسله سبع ونعفره �التراب واال ما �حتاج أو م
نقول إنها جنسیة أو عهد�ة جنسیة تشمل جمیع ما �طلق علیه �لب حتى �لب البحر و�ذا قلنا 
عهد�ة المراد �ه الكلب المعهود الذي یلغ في المیاه وفي األواني وفي.. هو اللي �ظهر أن 

لنا �لب البحر و�لب ما أدري المقصود الكلب المعهود الكلب المعهود وال نطیل البحث و�ال أدخ
التتر�ب جاء في  »إذا ولغ فیه الكلب أن �غسله سبع مرات أوالهن �التراب أوالهن �التراب«إ�ش؟ 

وال شك  »فعفروه الثامنة �التراب«وجاء  »أخراهن«أو  »إحداهن«هذه الروا�ة أوالهن وفي روا�ة 
تزمت صحته وأ�ضا من حیث أنه من حیث القوة أوالهن أقوى من حیث التخر�ج في �تاب ال

المعنى من حیث المعنى ألنه لو عفرناه الثامنة �التراب احتجنا إلى غسلة زائدة لنظف اإلناء من 
هذا التراب فإذا عفرناه أو غسلناه األولى ومعها التراب زال التراب وأثره للغسالت الالحقة التراب 

ابون واألشنان والشانبو وغیرها لكن �قول �عض أهل العلم أنه �قوم مقامه سائر المنظفات الص
أثبتت األ�حاث الطبیة أن في لعاب الكلب جرثومة ال �قضي علیها إال التراب ال �قضي علیها إال 

ومن دالئل نبوته �عني ما عندهم مراكز  -علیه الصالة والسالم-التراب وهذا من معجزات النبي 
هذه أقوى ما  »أوالهن �التراب« شيء أبد أ�حاث وال عندهم مختبرات وال عندهم أدوات تحلیل وال

�عتمد علیه في وضع التراب في الغسلة األولى وتعیین التراب رواه مسلم ورواه من حدیث همام 
وذ�ر أبو داود أن جماعة  »أوالهن �التراب«بن منبه عن أبي هر�رة رضي هللا عنه ولیس فیه 

من ثقة فهي مقبولة وهي �ر التراب ز�ادة رووه عن أبي هر�رة فلم یذ�روا التراب وعلى �ل حال ذ
مخرجة في الصحیح وفي لفظ إذا شرب الكلب في إناء أحد�م فلیغسله سبع مرات متفق علیه 
فالحدیث فیه دلیل على نجاسة لعاب الكلب و�الضرورة نجاسة الوعاء الذي فیه اللعاب وهو الفم 

جس ألنه إذا �ان فمه وهو أشرف والجمهور على أن الكلب �جمیع أجزائه نجس �جمیع أجزائه ن
ما فیه نجًسا فنجاسة غیره من �اب أولى والمالكیة ال �قولون بنجاسته وال بنجاسة لعا�ه واألمر 
�الغسل تعبدي واألمر �الغسل تعبدي تعبدي أوال طهور إناء أحد�م یدل على أنه نجس األمر 

وفي  »فلیرقه«أتي في روا�ة �الغسل هو التتر�ب �ل هذا یدل على أنه نجس نجاسة مغلظة وسی
هذا تضییع للمال لو لم �كن نجسا لما جازت إراقته �عني من أقوى األدلة عند المالكیة الصید 

ولیس فیه األمر �غسل ما یباشره الكلب �فمه ما فیه غسل وال تتر�ب فدل على أن �الكلب المعلَّم 
غسل سبع مرات و�عّفر �التراب أو األمر �الغسل هنا للتعبد ال لنجاسته فماذا عن الصید؟ هل �

ال؟ وهل ما �صیده طاهر واال نجس؟ �عني لو جاء شخص بیأكل نیئ صاد صید بیأكله نیئ 
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تعود أكل النیئ بدون طبخ وال �ضره �عني لو شخص قطع من اللحم قطعة وأكل نیئ وال �ضره 
ا یلزم طبخه فأراد ما علیه شيء فیه شيء إذا �ان ال یتضرر بذلك یلزم طبخه؟ ما یلزم طبخه م

أن �أكل من هذا الصید من غیر غسل ومن غیر طبخ ومن غیر شيء هل نقول أن مثل هذا 
معفو عنه للحاجة الصید �الكالب أمر معروف وجاءت النصوص من الكتاب والسنة �الداللة 
 على جوازه و��احته فهل نقول أن الغسل والتتر�ب ثبت في هذا النص وال �حتاج أن یذ�ر في �ل
مناسبة فال بد من غسله والطبخ �قوم مقام الغسل لكن إذا لم �طبخ ال بد من غسله نقول مثل هذا 
ألنه استقر عندنا أنه �غسل �عني إذا ثبت الحكم �خبر تقوم �ه الحجة هل یلزم أن �كون هذا 
الخبر �كرر في �ل مناسبة أو عرفنا واستقر عندنا أنه �غسل وخالص انتهى اإلشكال �عني 

ر مثل رد السالم مثال استقر في شرعنا أن السالم ال بد من رده إذا جاءنا في خبر أن نظی
وال رد علیه نقول ال هذا فیه مندوحة أو نقول  -علیه الصالة والسالم-شخص سلم على النبي 

ثبت عندنا أن رد السالم واجب وانتهى اإلشكال وال یلزم أن یذ�ر في �ل مناسبة �عني الرواة قد 
لون شيء عرف من نصوص أخرى فعلى هذا من من صاد بواسطة �لب إن أراد أن �طبخ ال ینق

نقول الطبخ �كفي الغلي �كفي هو أبلغ من مجرد الغسل ألنه �قتل الجراثیم لكن إذا أراد أن �أكله 
نیئا فال بد من غسله اإلمام مالك رحمه هللا تعالى �قلب القضیة �قول ال، األصل الطهارة وهو 

غسل تعبد �قول ورواه مسلم والنسائي وابن حبان من روا�ة علي بن مسهر عن األعمش طاهر وال
صلى هللا علیه -عن أبي رز�ن وأبي صالح عن أبي هر�رة رضي هللا عنه قال قال رسول هللا 

إذا ولغ الكلب في إناء أحد�م فلیرقه وأبي صالح معطوف على إ�ش؟ أبو رز�ن یروي عن  -وسلم
ل عن عن األعمش من روا�ة علي بن مسهر عن األعمش عن أبي رز�ن أبي هر�رة؟ أو نقو 

وعلي بن مسهر عن أبي صالح عن أبي هر�رة �عني من طر�قین عن األعمش عن أبي رز�ن 
�عني علي بن مسهر یرو�ه عن األعمش فقط؟ نعم هذا ظاهر السیاق هذا ظاهر السیاق طیب 

إذا ولغ الكلب في « -صلى هللا علیه وسلم-عن أبي هر�رة رضي هللا عنه قال قال رسول هللا 
ورواه مسلم من روا�ة إسماعیل بن ز�ر�ا عن األعمش  »إناء أحد�م فلیرقه ثم لیغسله سبع مرات

لكن یبقى أن روا�ة علي بن مسهر مثِبتة وقال النسائي ال أعلم تا�ع علي  »فلیرقه«وقال ولم �قل 
اده حسن ورواته �لهم ثقات اآلن نقول تفرد بها وقال الدارقطني إسن »فلیرقه«بن مسهر على قوله 

علي بن مسهر أو نقول إنها ز�ادة ثقة ومحفوظة السیما أنها مخرجة في صحیح مسلم وصیانة 
الصحیح عن مثل قول النسائي مطلو�ة فتكون محفوظة ولو تفرد بها علي بن مسهر ألنها 

ما ولغ فیه الكلب بنجاسة ما ولغ  مخرجة في �تاب تلقته األمة �القبول وعلى هذا �حكم بنجاسة
فیه الكلب وهل �ستوي في ذلك المائع والجامد أو أن المائع له حكم �خصه والجامد له حكم 
�خصه وقل مثل هذا في الفأرة إذا ماتت في السمن فإن �ان جامدا تلقى وما حولها و�ن �ان 

�عني افترض صحن �بیر فیه مائًعا له حكم ألن النجاسة تسري في المائع دون الجامد هذا ولغ 
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كیك ولغ طرفه و�ناء فیه ماء ولغ في طرفه الحكم واحد واال ما هو واحد ألن عندنا إذا ولغ الكلب 
في إناء أحد�م فلیرقه واإلراقة هذه تناسب السائل واال الجامد؟ الذي یراق السائل الذي یراق 

ا إذا إذا ُعِرف أما إذا لم �مكن السائل فدل على أن الجامد یلقى ما حول هذا المولوغ فیه هذ
الوصول إلیه بدقة ما ُعرف نعرف أن هذا الكلب ولغ في هذا.. رأیناه یلغ لكن ما حددنا الجهة 
كما لو جزم اإلنسان �أنه وقع على ثو�ه نجاسة لكن ما �عرف في أي جهة �غسل الثوب �امل 

�سر �غسل الكمین فقط وقال لكن لو عرف أنه في أحد الكمین ولم �میز هل هو األ�من أو األ
الدارقطني إسناده حسن ورواته �لهم ثقات فدل على أن هذه اللفظة محفوظة وأنها مقبولة وأن ما 

قد �قول قائل أنه في مفازة  »فلیرقه«یلغ فیه الكلب ینجس و�ذا نجس ال �جوز استعماله طیب 
أنه یدفع �ه العطش یدفع �ه  ولغ فیه �لب وهنا هو مأمور �إراقته لكنه �غلب على ظنهما  وعنده

العطش وهو نجس هل نقول إنه قد إذا اضطر إلیه �ستعمله �ما �ستعمل المیتة أو نقول هو 
مأمور �اإلراقة و�ذا احتاج �اب االجتهاد مفتوح �عني إذا غلب على ظنه أنه �موت لو أراقه ال 

اال نجس؟ عینه عرفنا یر�قه فیكون من �اب إ�احة مثل هذا للمضطر الشعر شعر الكلب طاهر و 
الخالف فیها عینه عرفنا الخالف فیها والشعر الخالف هل هو في حكم المنفصل أو المتصل 
معروف عند أهل العلم معروف عند أهل العلم هل هو في حكم المنفصل أو المتصل؟ المنفصل 
�عني في حكم المنفصل فعلى هذا لو وضع یده على شعر �لب أوال معروف أن الیا�س ما 
ینجس الیا�س هذا مفروغ منه لكن لو افترضنا أن هذا الشعر مبلول أو الید مبلولة ووضعت على 
شعر شعر �لب أو جاء ووضع یده على شعر زوجته �شهوة وقلنا �أن مس المرأة ینقض الوضوء 
الشعر في حكم المتصل واال في حكم المنفصل قاعدة ذ�رها ابن رجب وغیره الشعر والظفر هل 

م المتصل أو المنفصل مسألة و�تفرع عنها فروع راجعوها في القواعد لكن لو حلف أال هما في حك
�مس شاة أو �بشا وضع یده على ظهره وقلنا في حكم المنفصل �حنث واال ما �حنث؟ حلف ال 
�مس شاة ووضع على شعره إذا قلنا أن األ�مان والنذور مبنیة على األعراف قلنا نعم هذا مس 

ي �اب األ�مان والنذور �لها مبنیة على العرف اإلمام مالك هنا �قدم العرف واال الشاة فیحنث �عن
�قدم النیة نترك هذا �حتاج إلى تفصیل فشعره عند الحنابلة والشافعیة نجس مثله والحنفیة و�لیه 
میل شیخ اإلسالم رحمه هللا تعالى أنه طاهر أما المالكیة ما فیه مشكلة عندهم ألن عینه طاهرة 

َما اْلُمْشِرُ�وَن َنَجٌس {وف أن الیا�س ال ینجس الیا�س طیب الكافر ومعر   ]٢٨[سورة التو�ة: }ِإنَّ
النجاسة هذه حسیة واال معنو�ة؟ معنو�ة �عني نجاسة الشرك وعلى هذا لو طبخ الطعام تولى 

سلمت الطعام بنفسه ومسه بیده وقدمه لآلكل یتأثر واال ما یتأثر إذا قلنا معنو�ة ما یتأثر و�ذا 
علیه و�دك مبلولة ما یتأثر لكن على القول اآلخر وأن النجاسة حسیة واضح �قول وروى الترمذي 
عن سوار بن عبد هللا العنبري عن المعتمر بن سلیمان قال سمعت أیوب �حدث عن محمد بن 

�غسل اإلناء إذا «قال  -علیه الصالة والسالم-سیر�ن عن أبي هر�رة رضي هللا عنه عن النبي 
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هذه فیها شك فنرجع إلى الروا�ة التي  »غ فیه الكلب سبع مرات أخراهن أو قال أوالهن �الترابول
وقال هذا حدیث حسن صحیح وروى  »و�ذا ولغت فیه الهرة غسل مرة«ال شك فیها وهي األولى 

أبو داود قوله و�ذا ولغ الهر غسل مرة موقوفا وهو الصواب الصواب أن األمر �غسل ما ولغت 
رة مرة واحدة موقوف على أبي هر�رة موقوف على أبي هر�رة ولعله اجتهاد منه على سبیل فیه اله

�غسل مرة ورواه الترمذي وصححه مرفوعا ورجح أبو داود الوقف وهنا تعارض الرفع االستحباب 
مع الوقف و�رجح قول أبي داود �حدیث أبي قتادة اآلتي فقول أبو داود هو الصواب �ما قال 

هللا تعالى لحدیث أبي قتادة طیب أبو هر�رة رضي هللا عنه راوي حدیث الكلب وهذا المؤلف رحمه 
�قول �ه الحنفیة �قول أن نجاسة الكلب لیست �أشد من نجاسة بول اآلدمي وعذرته التي �غسل 
منها المتنجس ثالث مرات نجاسته مثل نجاسة غیره تغسل ثالث مرات بدلیل أن أ�ا هر�رة أفتى 

ل ثالث مرات و�هذا �قول الحنفیة الصواب قول الجمهور أنه �غسل سبع لصحة �أن اإلناء �غس
وأما �النسبة لما یروى عن الصحابي فالعبرة  -علیه الصالة والسالم-األحادیث الثابتة عن النبي 

�ما روى ال �ما رأى علما �أنه ثبت عنه وُحفظ عنه أنه أفتى �الغسل سبعا فرأي الحنفیة مرجوح 
�غسل سبع مرات �قول عن �بشة بنت �عب بن مالك و�انت تحت ابن أبي قتادة  فاإلناء إنما

رضي هللا عنه أن أ�ا قتادة دخل علیها �بشة هذه قال �عضهم أنها مجهولة مجهولة وعلى �ل 
حال الحدیث مصحح على ما سیأتي و�انت تحت ابن أبي قتادة رضي هللا عنهم هي بنت �عب 

د إ�ش؟ الثالثة الذین خلفوا و�انت تحت ابن أبي قتادة أن أ�ا بن مالك �عب بن مالك معروف أح
قتادة الحارث بن ر�عي دخل علیها قالت فسكبت له وضوًءا ماء لیتوضأ �ه قالت فجاءت هرة 
تشرب فأصغى �عني أمال لها اإلناء حتى شر�ت تر�ها حتى شر�ت قالت �بشة فرآني أنظر إلیه 

فقال أتعجبین �ا ابنة أخي؟ فقالت نعم فرآني أنظر إلیه �عني تتعجب من �ونه �صغي لها اإلناء 
والعلة  »إنها لیست بنجس إنها لیست بنجس«قال  -صلى هللا علیه وسلم-فقال إن رسول هللا 

من الطوافین  »والطوافات«لفظ الترمذي وغیره �قول  »إنما هي من الطوافین علیكم أو الطوافات«
ناث فالذ�ور طوافون واإلناث طوافات وهي شبیهة �الخدم والطوافات نعم ألن فیها ذ�ور وفیها إ

الذین �كثرون الطوافة و�ذا �ثر و�ذا �ثرت مال�سة الشيء شق التحرز عنه فهذه هي العلة �ونها 
ولذا �قرر أهل  »إنها لیست بنجس إنما هي من الطوافین علیكم والطوافات«�شق التحرز عنها 

لقة طاهر لماذا؟ ألنه �شق التحرز عنه سؤر الهرة �النص العلم أن سؤر الهرة وما دونها في الخ
ما دونها في الخلقة ملحق بها ألنها �شق التحرز عنها فالعلة العلة مفردة واال مر�بة؟ اآلن طهارة 
فمها ألنها لیست بنجس فقط أو ألنها من الطوافین؟ أو لألمر�ن إذا ثبت أنها لیست بنجس إنما 

عدم غسل ما ولغت فیه لوجود المشقة أو أنها لوال الطوافة هي من الطوافین هل هي علة ل
لصارت نجسة فتكون علة لعدم التنجیس؟ الظاهر أني ما استطعت أعبر لكم اآلن العلة فقلت 
نعم إذا ولغ الهر في اإلناء ینجس واال ما ینجس ما ینجس هل ألنها من الطوافین أو ألنها لیست 
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�ستقل هذا تستقل هذه العلة �الحكم أو ال تستقل؟  »یكمإنما هي من الطوافین عل«بنجس �عني 
لكن هل تستقل هذه العلة �الحكم الفقهاء  »إنما هي من الطوافین علیكم أو الطوافات«العلة 

�قولون وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر طیب عندنا جرو �لب أصغر من الهرة وال 
ر طواف لكن هذه أكبر من الهرة تخرج لكن نستطیع التحرز منه وش �صیر الكلب طواف الحما

افترض أن فیه �لب صغیر أصغر من الهرة إًذا الفقهاء �قولون وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة 
�عني هل مرادهم ونظرهم للمتكامل فیخرج ما �ان في طور النمو ولو �ان أصغر من الهرة 

نها في الخلق لحظوا مسألة الطواف كالكلب الصغیر �عني ملحظهم إ�ش؟ الفقهاء حینما �قول دو 
ولحظوا مسألة عدم االحتراز والمشقة من التحرز ألنه من السهل أن تقفل �اب الصالة ما یدخل 
وال یدخل الكلب نعم لكن صعب ما یدخل الهر صعب ما یدخل الفار ما �مكن التحرز منه ألنه 

في الخلقة ألنها طواف ما تستطیع طواف هذا ألنهم یلحظون المشقة ولذا طردوا العلة فیما دونها 
أن تتحرز منه ولذا الذي أكبر من الهرة �مكن التحرز منه سهل تقفل �اب الصالة عن شيء 
أكبر من الهرة اآلن األبواب محكمة األغالق �عني لو قلت أن النمل ما یدخل ما یدخل لكن قبل 

باب وهو مغلق لماذا؟ ألنك ال تفترض المسألة في أبواب محكمة قبل یدخل الهر �الراحة مع ال
تدخل یدك هكذا وتفتح الباب من داخل سهل وال تظنون أن هذه خیر محض �انت األبواب تقفل 
على األطفال ما یتضررون فیها فجوات لكن هات �اب أغلق على الطفل أغلق على ظفره الباب 

ل غبار صح بینقطع ال تظنون أن هذه خیر محض نعم ال تدخل سموم وال تدخل هواء وال تدخ
نافع هذا طیب لكن یبقى أن �ل شيء في هذه الدنیا له ضر�بة �ل شيء له ضر�بة أنت تظن ما 
شاء هللا أماكن نظیفة ومرتبة لكن لها ضرائبها �عني الهواء ما یدخل الغبار ما یدخل صحیح لكن 

ل من هذه خل بزر �ل یوم طا�ح أصبع إال الواحد �كون على أهبة وعلى على استنفار تام لألطفا
األبواب نأتي إلى موضوعنا وهو �ونها من الطوافات األبواب في السابق ما �انت ترد ما دون 
الهرة ولذا �شق التحرز علیها وقال الفقهاء وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر ألنه �شق 

ألن التحرز منه نقول خالص أحكمت األبواب ترجع األمور إلى أصولها نقول الفار نجس ال، 
األصل أن الحكم إذا ثبت ثبت خالص ما یتغیر إذا �انت العلة منصوصة والحكم یدور مع علته 
وجودا وعدما هذا في العلل المنصوصة هل نقول إذا �انت لم تكن من الطوافات افترض أن فیه 
حملة على القطط وعلى الكالب وعلى الحمیر ونظفت البلدان منها ما صار فیه طوافات ارتفعت 

لة والعلة منصوصة هل نقول یدور معها الحكم نعم إذا �انت العلة منصوصة ولیست العلة الع
 »إنها لیست بنجس إنها من الطوافین«مر�بة نعم یدور معها الحكم لكن العلة منفردة واال مر�بة؟ 

فالعلة إ�ش مر�بة من أمر�ن فال بد من ارتفاع األمر�ن لیرتفع الحكم إذا �ان الحكم مبني على 
لة مر�بة ال یرتفع �ارتفاع أحد جزئي المر�ب بل ال بد من ارتفاع الجزئین معا ولن یرتفع إنها ع

لكن نأتي  »إنها من الطوافین علیكم أو الطوافات«لیست بنجس ألنها حكم شرعي حكم شرعي 
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إلى الطوافین والطوافات التي تثبت لها العلة الثانیة دون األولى �عني مما لم ینص على أنه 
هر نقول إذا ارتفعت الطواف ارتفع الحكم ألن العلة مفردة ولیست مر�بة لفظ الترمذي وغیره طا

األصل فیهما أال جمع مذ�ر سالم وجمع مؤنث سالم و  »الطوافین والطوافات«�قول الطوافات 
السالم والمؤنث السالم إال من �عقل إال من �عقل فهل الهرة عاقلة؟ نقول  �جمع جمع المذ�ر

ع سالمة مذ�ر أو مؤنث سالم ألنها عوملت معاملة من �عقل فاتصفت بوصفه التي جمعت جم
هي الطوافة األصل فیها أنها لمن �عقل فلما اتصفت بوصف من �عقل عوملت معاملته في 

د والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الترمذي و الجمع في الطرفین رواه اإلمام أحمد وأبو دا
ابن عبد البر الحاكم وغیرهم وقال الدارقطني رواته ثقات معروفون وقال وابن خز�مة وابن حبان و 

هذا الحدیث مما صححه مالك صححه مالك واحتج �ه في الموطأ واإلمام مالك معروف تحر�ه 
وتثبته في األخبار وفي رواة األخبار ومع ذلك فإن له شاهدا �إسناد صحیح على �ل حال 

قیل أن �بشة هذه في عداد المجهوالت لكنه الحدیث  الحدیث صحیح ما فیه إشكال و�ن و�ن
 مصحح من قبل أهل العلم.

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


