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

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

-أن رسول هللا  -رضي هللا عنهما -وعن ابن عباس" :-یرحمه هللا-قال ابن عبد الهادي  
 :سلمولفظ م ،أخرجوه إال البخاري  ،»أ�ما إهاب ُدِ�غ فقد طهر« قال: -صلى هللا علیه وسلم

ورواه الدارقطني من حدیث ابن عمر  ،وقد تكلم فیه اإلمام أحمد ،»إذا د�غ اإلهاب فقد طهر«
ن إسناده."  وحسَّ

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

 :-رحمه هللا تعالى-�قول المؤلف  
أ�ما « :قال -صلى هللا علیه وسلم-أن رسول هللا  -عنهمارضي هللا -وعن ابن عباس "

أ�ما إهاب «، ى ذلك أئمة اللغة �األزهري وغیره�ما نص عل ،اإلهاب هو الجلد قبل الد�غ "»إهاب
والد�غ  ،إهاب نكرة في سیاق الشرط فهي عامة لجمیع اُألُهب ُدِ�غ فقد طهر »ُد�غ فقد طهر

ب مالصقتها للمیتة التي ُنِقل اإلجماع على نجاستها �سب ؛تنشیف الجلد من الفضالت النجسة
و�عالجون بها هذا الجلد  ،ها أهل الد�اغةَقَرض وقشور الرمان وغیرها �عرف�المطهرات المعروفة �ال

ألنه ال یَنقِّي الجلد تنقیة  ؛وال �قوم الغسل مقام الد�اغ ،و�تخلص منها ،لینشف من هذه الرطو�ات
 ،إال البخاري "�عني أصحاب الكتب الستة  ،"أخرجوه" ،»هاب د�غ فقد طهرأ�ما إ «كاملة إال الد�اغ 

تكلم فیه اإلمام أحمد �سبب راو�ه عبد الرحمن بن  ،»إذا ُدِ�غ اإلهاب فقد طهر« :"ولفظ مسلم
ابن معین والنسائي  هوَمن ابن َوْعَلة؟! لكن وثق :َوْعلة راو�ه عن ابن عباس �قول اإلمام أحمد

 ؛فالحدیث صحیح ال إشكال فیه ،وخرج له مسلم في صحیحه فقد جاز القنطرة ،والِعْجلي وغیرهم
فالطهارة هذه تنقله من حال إلى حال نقلة تامَّة  ،»أ�ما إهاب ُد�غ فقد طهر«ألنه مخرج في مسلم 

 ،ا و�اطًنا �معنى أنه تجوز الصالة علیه وفیه�معنى أنه صار من الطاهرات ظاهًرا و�اطًنا ظاهرً 
 ؟لماذا ،في الیا�سات والمائعات وُ�سَتعمل

ا لمن یرى أنه ال فحكمه حكم الطاهرات خالفً  ،ألنه َطُهر انتقل من النجاسة إلى الطهارة �الد�غ 
 ،وعموم الحدیث یتناول جمیع األُُهب ،وال �طهر جلد میتة بد�اغ :ا �قول الحنابلة�طهر مطلقً 

هذا مقتضى  ،وال �ستثنى من ذلك شيء ،ارةجمیع الجلود إذا ُدِ�غت انتقلت من النجاسة إلى الطه
یدخل في ذلك جلد المأكول وجلد غیر  ،أ�ما جلد د�غ فقد طهر ،»أ�ما إهاب«ألن فیه  ؛الحدیث

نه إ :الخنز�ر �قولون  ،فتطهرالمأكول وجلود السباع وجلد الكلب النجس وجمیع أنواع الجلود 
أ�ما إهاب «ان له جلد لدخل في عموم ولو � ،فال یدخل من هذه الحیثیة ،كاآلدمي لیس له جلد
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لكن جاء النهي عن  ،لو �ان له جلد دخل عموم الحدیث یتناول جمیع األهب ،»د�غ فقد طهر
لكنها ال �جوز  ،فتطهر من حیث الطهارة تطهر ،جلود السباع النهي عن افتراشها واستعمالها

 .هذا �النسبة للسباع ،للنهي عن ذلك ؛استعمالها
 .وتستعمل هاالسباع فتطهر جلودوأما ما عدا   
�ما جاء في  ،»ذ�اة األد�م د�اغه« ،إنه ال �طهر إال جلد مأكول اللحم فقط :ومنهم من �قول 

فدل على أنه ال �فید  ،فُنزِّل الد�اغ منزلة الذ�اة ،»د�اغه«الجلد  »ذ�اة األد�م«�عض األحادیث 
نه إ :وهذه حجة من �قول ،یما تفید فیه الذ�اةفدل على أنه ال �فید إال ف ،إال فیما تفید فیه الذ�اة

وعموم  ،وهو الذي تفید فیه الد�اغة ،ألنه هو الذي تفید فیه الذ�اة ؛ال �طهر إال جلد مأكول اللحم
 ،وذ�اة األد�م د�اغه مفهوم ،وعمومه منطوق یتناول جمیع اُألُهب ،الحدیث �عمومه ،الحدیث

بین منطوق هذا  األن عندنا تعارًض  ؛ث اآلخرومنطوق هذا الحدیث مقدم على مفهوم الحدی
ا إال أن المنطوق  ا،وذاك مفهومً  ،الحدیث وهو إن �ان هذا المنطوق عام�ا و�ن �ان المفهوم خاص�

م على المفهوم  وهذا تقدم نظیره في إ�ش؟  ،مقدَّ
 طالب:.........

م حدیث القلتین أنه مفهو  ،»إن الماء طهور ال ینجسه شيء«نعم، حدیث القلتین مع عموم حدیث 
إن الماء طهور ال «ومنطوق حدیث أبي سعید  ،مفهومه هذا ،إذا لم یبلغ القلتین فإنه ینجس

ا »ینجسه شيء م على المفهوم و�ن �ان خاص�  :ووضحنا هذا �قوله ،فالمنطوق و�ن �ان عام�ا مقدَّ
ُ َلُهمْ اْسَتْغِفْر َلُهْم َأْو َال َتْسَتْغِفْر َلُهْم ِإن َتسْ { :-جل وعال-  }َتْغِفْر َلُهْم َسْبِعیَن َمرًَّة َفَلن َ�ْغِفَر للااَّ

 ،هذا مفهومه أنه �غفر لهم ،وسبعین مرة امفهومه أنه لو استغفر لهم واحدً  ،]٨٠[سورة التو�ة:
َ َال َ�ْغِفُر َأن ُ�ْشَرَك ِ�ِه َوَ�ْغِفُر َما ُدوَن ذَ { :-جل وعال -لكنه معاَرض �عموم قوله ِلَك ِلَمن ِإنَّ للااَّ

م على المفهوم ،]٤٨[سورة النساء: }َ�َشاءُ  م على  ،فالمنطوق مقدَّ المنطوق و�ن �ان عام�ا مقدَّ
ا ومنه ما معنا ،المفهوم ا ،و�ن �ان خاص�  .واألمثلة �ثیرة جد�

والنص الثاني �ذلك وجه الضعف العموم الخاص أقوى من  ،نعم فیه وجه ضعف ووجه قوة 
ألن  ؛داللته في محل النطق فهو أقوى من المفهوم المنطوق �ونه منطوقً ووجه القوة ا ،العام

فیشمل جمیع اُألُهب فاألقوال في هذه المسألة وصلت إلى سبعة أقوال  ،داللته ال في محل النطق
فالد�اغ  ،لكن ال بد من الد�اغ ،ما یدل علیه هذا الحدیث أن جمیع األهب والجلود تطهر �الد�اغ

ر جمیع األه  .وهو مدلول حدیث الباب ،ب�طهِّ
لحدیث عبد هللا بن  ؛ال �طهر شيء من الجلود ال مأكول وال غیر مأكول ،ال :ومنهم من �قول 

أال تنتفعوا من المیتة «قبل موته �شهر  -صلى هللا علیه وسلم-أتانا �تاب رسول هللا  :ُعَكْیم
علیه -بل موت النبي ألنه ق ؛هذا لحدیث الباب وقالوا »�إهاب وال عصب �إهاب وال عصب

وذاك في  ،هذا مخرج في صحیح مسلم ،لكنه ال �قاومه من حیث القوة ،�شهر -الصالة والسالم
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وفیه اضطراب في تحدید المدة قبل موته �شهر أو شهر�ن عن عبد  ،االسنن وعن مجاهیل أ�ًض 
 .هللا بن ُعَكْیم عن �تاب هللا رسول هللا عن �عض أشیاخ من جهینة

 ،ال تنتفعوا من المیتة �إهاب ،ولو صح لحمل على اإلهاب قبل د�غه افیه اضطرا�ً المقصود أن  
ا ال �طهر ظاهرً  :ومنهم من �قول ،وهذا عمدة من یرى أن الد�اغ ال �طهر ،�عني قبل د�غه

تجوز الصالة  ،دون الباطن هوجه �طهروالتنشیف  ،ألنه ینشف ؛اا ال �اطنً �طهر ظاهرً  ،ا�اطنً 
ألن المصلي فیه  ؛لكن ال تجوز الصالة فیه ،نجسة إذا فرش علیها فراشعلیه �األرض المت

بینما المائعات ال �ستعمل  ،ألن الیا�س ما ینجس الیا�س ؛حامل لنجاسة �ستعمل في الیا�سات
وأصحا�ه توضؤوا من مزادة امرأة مشر�ة على ما سیأتي  -علیه الصالة والسالم-و�ونه  ،فیها

 ،-علیه الصالة والسالم-واستعمله النبي  ،الماء رطب ،د�غ في الرطبهذا استعمال للجلد �عد الف
 .وهو ذبیحة مشر�ة نجسة

لكن هذا  ،ولو من غیر د�غ ،نه �جوز استعمال اُألُهب �لها ولو من غیر د�غإ :منهم من �قول 
ا �طهر جلد مأكول اللحم دون غیره إلى غیر ذلك  :منهم من �قول ،ال مستند له ،قول ضعیف جد�

�ستثنى من ذلك ما  ،لكن حدیث الباب یدل على أن جمیع اُألُهب إذا د�غت طهرت ،ن األقوالم
وتكلم فیه اإلمام أحمد مثل ما ذ�رنا �سبب عبد الرحمن  ،منع من استعماله �جلود السباع والنمور

ه وروا  ،وهو موثَّق من ِقَبل ابن معین والنسائي والعجلي وغیرهم ،بن وعلة راو�ه عن ابن عباس
فالحدیث صحیح  ،وحسن إسناده ،وهذا شاهد لحدیث ابن عباس ،الدارقطني من حدیث ابن عمر

 ال إشكال فیه.
 ،إنا �أرض قوم أهل �تاب ،�ا رسول هللا :قلت :قال -رضي هللا عنه-"وعن أبي ثعلبة الخشني 

متفق  ،»یهافاغسلوها ثم �لوا ف ،ال تأكلوا فیها إال أن تجدوا غیرها« :قال ؟أفنأكل في آنیتهم
 .علیه

وأصحا�ه  -صلى هللا علیه وسلم-أن النبي  -رضي هللا عنهما-وعن عمران بن حصین  
 وهو مختصر من حدیث طو�ل." ،متفق علیه ،توضؤوا من مزادة امرأة مشر�ة

فطال الخالف  ،اشتهر �كنیته "وعن أبي ثعلبة الخشني" :-رحمه هللا تعالى-�قول المؤلف  ،نعم
وغطى على فال ُ�حفظ �ما أن من اشتهر �االسم  ،تهر �الكنیة �ضیع اسمهومن اش ،في اسمه

 ،و�ختلفون في �نى �عض الرواة و�عض والمترَجمین ،الكنیة قد تخفى �نیته على �ثیر من الناس
وهنا أبو  ،و�ختلفون في االسم �أبي هر�رة على نحو من ثالثین قوالً  ،فیذ�ر له �عضهم عشر �نى

 ،ومنهم ابن ناشب ،جرثوم :ومنهم من �قول ،هو جرهم :فمنهم من �قول ،ثعلبة اشتهر �كنیته
 .ومنهم.. أقوال �ثیرة في اسمه واسم أبیه ،ابن ناشر :ومنهم من �قول

وأهل  ."إنا �أرض قوم أهل �تاب ،�ا رسول هللا :قلت :قال -رضي هللا تعالى عنه-الخشني " 
 "؟أفنأكل في آنیتهم ،أفنأكل في آنیتهم ،تابإنا �أرض قوم أهل �" ،الكتاب هم الیهود والنصارى 
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هذا النهي لما یزاولونه في هذه اآلنیة  »ال تأكلوا إال أال تجدوا غیرها فاغسلوها ثم �لوا فیها« :قال
ال تأكلوا «وقد ُطبخ في آنیتهم  ،و�ال فطعامهم حل لنا ،من شرب خمر وطبخ خنز�ر ونحو ذلك

و�طبخون  ،ألنهم �شر�ون فیها الخمر ؛من �اب االحتیاط �عني هذا ،»فیها إال أال تجدوا غیرها
لما  ؛فنغسلها ثم نأكل فیها ،فمن �اب االحتیاط أال نأكل فیها إال إذا لم نجد غیرها ،فیه الخناز�ر

 ،و�ال فاألصل أن طعامهم حل لنا ،�غلب على الظن أنهم شر�وا فیها أو أكلوا فیها مما ذ�ر
ولو �ان الغسل للوجوب أو لنجاستها لما حل  ،یتهم حل لنافإذا طبخوه �آن ،طعامهم حل لنا

 .أجاب دعوة الیهودي -علیه الصالة والسالم-والنبي  ،ألنهم �طبخون في آنیتهم ؛طعامهم لنا
علیه الصالة  -�عني متغیرة ،أجاب دعوة الیهودي الذي أضافه على خبز شعیر و�هالة َسِنَخة 

�یف أكل  ،»كله ما لم ینتن«وجاء في حدیث الصید  ،منتنةإهالة سنخة متغیرة  ،متغیرة -والسالم
فما حكم أكل المنتن  ،»كله ما لم ینتن« :من هذه اإلهالة المتغیرة وقال -علیه الصالة والسالم-

 الذي تغیرت رائحته؟ 
الظروف  ،والظروف واألحوال تختلف ،یر من الناس ال �طیقهثكفوهذا �النسبة لمن �طیقه و�ال 

لكن في �عض األوقات �أكلون ما  ،س اآلن �عیشون في وضع قد ال �أكلون مثل هذاالنا ،تختلف
 ،»كله ما لم ینتن« :�ما في الحدیث الصحیح �قول -علیه الصالة والسالم-فالنبي  ،هو أشد منه

إذا �ان  ،النتن درجات ومراحل :من اإلهالة المتغیرة السنخة فنقول -علیه الصالة والسالم-وأكل 
أما إذا ترتب على أكله  ،�جوز أكله ،�حیث ال یترتب على أكله ضرر �جوز أكله في بدایته

وال شك أن المنتن مظنة  ،»كله ما لم ینتن« :وعلى هذا �حمل قوله ،ضرر فإنه ال �جوز أكله
د أنه �ضرمولیس � ،مظنة ،للضرر  .ؤ�َّ

 تر�دحت الثالجة الیوم فت ،ینتهي یوم خمسة عشر وعلى هذا فاألطعمة التي تتم مدتها لبن مثالً  
هل  ؟ما تشرب؟ هل تغیرأم تشرب  ،الیوم ستة عشر ،فإذا �ه ینتهي یوم خمسة عشر ،اللبن
فإذا غلب على الظن أنه �ضر فال �جوز  ،المنع مداره على الضرر ؟ما �ضر ،هل �ضر ؟أنتن

هذه التوار�خ  ،قطعیة األن هذه لیست أمورً  ؛و�ذا غلب على الظن أنه ال �ضر �جوز تناوله ،تناوله
 ،�ختلف التغیر �اختالف مكان الحفظ ،وأمر آخر هي أنها تختلف ،التي ُتذ�ر لیست قطعیة

ي �حفظ في مكان حار فاألمر مداره على ذالذي ُ�حفظ في مكان �ارد غیر ال ،مكان الحفظ
 .والعكس �العكس ،ال �جوز تناولهففإذا غلب على الظن أنه �ضر  ،الضرر

الصحابي الجلیل عمران بن حصین من خیار  ،أبو ُنَجْید "بن حصین وعن عمران" :�قول 
�سلَّم علیه في مرضه  -رضي هللا تعالى عنه وأرضاه-�ان  ،من سادتهم ،�بارهمو الصحا�ة 

 �یف �سلم علیه؟ ،اعیانً 
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فاكتوى فانقطع  -رضي هللا عنه وأرضاه -و�رد الجواب ،�سمع السالم ،اتسلم علیه المالئكة عیانً  
تحصل �التفر�ط  ؟لكن هل هذه المنازل تحصل �األماني ،فعاد التسلیم ،ثم ندم على ذلك ،لیمالتس

 والتضییع؟ 
 ،وقد جاء في حدیث السبعین األلف ،دل على أن االكتواء مفضول ،ال، اكتوى فانقطع التسلیم

 و�ن �ان ،وسبب من األسباب ،ونوع من العالج ،هو جائز ،وجاء في وصفهم أنهم ال �كتوون 
والُكمَّل من الناس الذین �طلبون  ،لكنه خالف األولى ،الشفاء في شيء فمنه الكي عالج مجرَّب

استرقى  ،لكن إذا ندم وتاب ،من اكتوى لم یدخل في حدیث السبعین ،المنازل العالیة ال �فعلونه
 ما یدخل؟أم وندم على ذلك وأراد الدخول في السبعین استشرف ولم �فعل یدخل 

 ......طالب: .....
ما طلب  ،لم �فعللكن إذا استشرف للرقیة و  ،حدیث عمران یدل على أنه إذا ندم على ذلك عاد

أم یدخل  ،وهو ما طلب ،وتجهز ،دخل علیه من �ظن فیه الخیر فتح األزار�ر لكن إن ،أحد یرقیه
 ما یدخل؟ 

 .ا یبحث عنهالكن العافیة أ�ًض  ،هو رغبته أن یدخل في حدیث السبعین
على اإلنسان أن �سعى في تكمیل نفسه �قدر  ،حال هذه منازل للُكمَّل من الرجالعلى �ل  

مع تفر�طه إذا عطس ینتظر  ،�عني �عض الناس مع التفر�ط ،و�عض الناس مع تفر�طه ،اإلمكان
و�كتفي �االستعاذة من  ،التشمیت فال هذا وال الذي تعبد سبعین سنة و�ستحي أن �سأل هللا الجنة

وسل ر�ك أن یوفقك  ،ابذل السبب وافعل ما أمرت �ه ،وال تفر�ط طال إفرا ،وال ذاك ال هذا ،النار
 .و�سددك

وأصحا�ه  -صلى هللا علیه وسلم-أن النبي  -رضي هللا عنهما-عن عمران بن حصین " 
فأرسل من یبحث عن الماء علي  ،�سبب أنهم �انوا في غزاة  ؛"توضؤوا من مزادة امرأة مشر�ة

 ،فوجدوا امرأة بین سطیحتین على ناقة ،ومعه �عض الصحا�ة -هللا عنه رضي-بن أبي طالب 
علیه  -فدعوها إلى النبي ،عهدي �ه �األمس في مثل هذه الساعة :فسألوها عن الماء فقالت

 ،فتوضؤوا عن آخرهم ،ودعا �البر�ة ،فَحلَّ المزادة وسكب منها في إناء صغیر -الصالة والسالم
وهي عبارة عن  ،والمزادة هي الراو�ة ،ذبیحتها نجسة ،وهي امرأة مشر�ة ،فتوضؤوا من هذه المزادة

التي یروى بها  ،الراو�ة معروفة ،لكي تتسع وهي التي یتزود بها الماء ،جلدین یوضع بینهما ثالث
فدل على أن الد�اغ  ،وهي مشر�ة ،وهو مائع ،�عني من مائها ،توضؤوا من هذه المزادة ،الماء
ر  .و�ستعمل في المائعات �استعماله في الیا�سات ،تامة الجلد طهارة �طهِّ

فتكون حجة لمن �قول  ،ما د�غت هذه المزادة ،ا ما ُدِ�غت�مكن هذه المزادة أ�ًض  :قد �قول قائل 
ما  أنها احتمال ،�ستعمل ولو لم ید�غ ،إلى الزهري  وهذا معزوٌّ  ،�أن الجلد �ستعمل ولو لم ید�غ

 ،تحمل على األحادیث األخرى  ،هذه تحمل على األحادیث األخرى ال،  :نقول ،د�غت هذه المزادة
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 ؛الماء یتغیَّر ،�غیِّر اللون والطعم والرائحة ،الجلد إذا د�غ �الِقَرب واألسقیة ال شك أنه �غیِّر الماء
ال �خرجه  ،لكن هذا التغیر ال �خرجه عن مسمى الماء ،�سبب المواّد التي اسُتعملت في الد�اغة

 ؛ساق المؤلف هذا الحدیث ،فساقه المؤلف ،ء فیتوضأ و�شرب و�صنع منه الطعامعن مسمى الما
ر الجلد وهو  ،بدلیل ما ساقه من أحادیث ،وهو اختیار له ،تطهر الجلد ،لیبین أن الد�اغة تطهِّ

ر ،خالف ما هو علیه من مذهب  ،لكن الحق أحق أن یتبع ،عند الحنابلة أن الد�اغة ال تطهِّ
 التطهیر.فاألدلة ظاهرة في 

صلى -في حدیث له أن النبي  -رضي هللا عنهما-وعن جابر بن عبد هللا  :-رحمه هللا-"قال 
ولو أن تعرض  ،وخمر إناءك واذ�ر اسم هللا ،أوِك سقاك واذ�ر اسم هللا« :قال -هللا علیه وسلم

 .متفق علیه ،»علیه عوًدا
فإن في  ،وأو�وا السقاء ،ناءغطوا اإل « :قال -صلى هللا علیه وسلم-ولمسلم أن رسول هللا  

أو سقاء لیس علیه و�اء إال نزل ، ال �مر �إناء لیس علیه غطاء ،السنة لیلة ینزل فیها و�اء
 ."»فیه من ذلك الو�اء

في حدیث له أن  -رضي هللا عنهما-وعن جابر بن عبد هللا " :-رحمه هللا تعالى-�قول المؤلف 
وُشدَّ السقاء �الو�اء الذي هو  ،�عني ار�ط ،» سقاءكأوكِ « :قال -"علیه الصالة والسالم-النبي 
المقصود أنه حبل ُیرَ�ط �ه فم السقاء من ِقر�ة أو  ،أو صوف ،حبل من جلد أو غیره ،الر�اط

ك أو یولو من بالست ،وسواء �انت من الجلد أو من غیره ،سقاء أو غیره أو مزادة أو ما أشبه ذلك
 .یر�ط ،من غیرها

علیه -فنهى النبي  ،فانساب في �طنه جانٌّ  ،من فيِّ السقاءشرب  أن رجًال  في الشعب للبیهقي 
 لماذا؟ ،ثبت النهي عن الشرب من ِفيِّ السقاء ،عن اختناث األسقیة -الصالة والسالم

�عني الشرب من أفواهها من دون أن ُ�سكب ما  ،فنهي عن اختناث األسقیة ،ألنه ترك ما ر�ط 
 ،وال یدرى ما في هذا الماء ،وهذه األسقیة فیها الماء ،ما في أجوافها ألنه ال ُ�علم ؛فیها من ماء

ألنها فیها  ؛والحشرات والهواّم تتبع مثل هذه األماكن ،لعله انساب فیه شيء مما �ضر اإلنسان
 .فال بد من إ�كاء السقاء ،فقد �قع شيء �ضر �اإلنسان ،وفیها برودة ،رطو�ة

روف أن العلة فیما إذا لم �علم ما في جوفه و�ال فیتناول والنهي عن الشرب من فم السقاء مع 
لكن سبب الورود یدل على أنه إذا لم ُ�عَلم ما في جوفه مما  ،فاألصل أنه یتناول الجمیع ،الجمیع
نعم العلة لیست خاصة  ،تعرف أن هذا الماء نظیف ،و�ال لو أتیت �ماء في زجاجة ،�ضر

فیها لتر  عندك قارورة ماء مثالً أن �عني لو  ،على غیرهوتشمل تقذیره  ،بل تشمل الضرر ،�ضرره
 هل من المناسب أن تشرب من فمها؟ ف�شر�ون �عدك ن وثالثة اومعك اثن ،أو أكثر

هذا إذا انتفى الضرر  ،فإذا ُنهینا عن التنفس في اإلناء فهذا من �اب أولى ،ال، لیس من المناسب
أو �انت  ،وأنه ال �حتاجه أحد �عده ،قدار ري اإلنسانأما إذا �انت العلبة �م ،یبقى مسألة التقذیر
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 ،وال أحد ینتظر الشرب �عده ،فال یتصور الضرر ،یرى ما في جوفها ،خاصة �ه فانتفت العلل
 ما �شرب؟ أم �شرب من فمها 
 .انتهت العلة انتفت ،�شرب من فمها

اذ�ر  ،ذ�ر اسم هللا علیهوا ،�عني ار�ط فم السقاء وشده �الو�اء الذي هو الر�اط »أوِك سقاءك« 
لم �كن  ،ألنك إذا ذ�رت اسم هللا علیه لم �كن للشیطان فیه نصیب ؛اسم هللا علیه وأنت تر�ط

 .للشیطان فیه نصیب
ر إناءك«  ر إناءك« ،�عني غطِّ اإلناء »خمِّ ه واذ�ر اسم هللا علیه »خمِّ  ؛الذي فیه الطعام غطِّ

 .لئال �كون للشیطان منه نصیب
وال �منع تأثر  ،العود ال �منع من سقوط شيء �ضر في هذا اإلناء »رض علیه عوًداولو أن تع« 

 اآلن من أسرع ما یتأثر �الهواء تفاح مثالً  ،ما �منع ،اي �سمونه إ�ش؟ تأكسدً ذالطعام �الهواء ال
 �صیر لونه؟ ماذا  ،اعصر التفاح ودقیقة واحدة ضعه في إناء

 طالب:.........
أقول عرض  ،فالتغطیة عرض العود ال یز�ل هذا ،ا یتأثر �سرعةاطم أ�ًض الطم ،انعم داكن جد�  

 ،على أقل األحوال أن مثل هذه األمور الحفظ فیها شرعي ،ما �كفي في إزالة هذا األكلالعود 
و�ال من حیث المعنى المعقول تعرض  ،امتثال التوجیه النبوي سبب للحفظ ا،ولو لم �كن عرفی� 

لكن من وقف  ،یتغیرستغیر من الهواء ی وما ،یسقطسي �سقط ذال ؟لفرق ا ما ،أو ما تعرض اعودً 
 .هذا عالج شرعي »ولو أن تعرض علیه عوًدا« ،-جل وعال -عند الشرع وقاه هللا

فإن في  ؛وأو�وا السقاء، غطوا اإلناء« :قال -"صلى هللا علیه وسلم-ولمسلم أن رسول هللا "
غطوا « .على أمته -علیه الصالة والسالم-لنبي هذا من حرص ا »السنة لیلة ینزل فیها و�اء

ا هو َسْبق في �اب استعمال أدوات السالمة والصیانة التي �حث وأ�ًض  »وأو�وا السقاء ،اإلناء
فإن في السنة  ؛وأو�وا السقاء، غطوا اإلناء« :�قول -علیه الصالة والسالم-النبي  ،علیها األطباء

علیه  -ال �عرفه إال المؤ�َّد �الوحي ،عرفه أطباء وال غیرهموهذا الذي ال � ،»لیلة ینزل فیها و�اء
فإن في السنة لیلة ینزل فیها و�اء ال �مر �إناء لیس علیه غطاء أو سقاء « ،-الصالة والسالم

من  ،-علیه الصالة والسالم-وهذا من شفقته  ،»لیس علیه و�اء إال نزل فیه من ذلك الو�اء
مته �أمته وحرصه علیهم الشرب من اإلناء المغلق المحكم ورح -علیه الصالة والسالم-شفقته 

لما مرض قال  -علیه الصالة والسالم-النبي  ،السیما استعمال السبع ،السیما استعماله على وتر
 إ�ش؟ 

 طالب:.........
لم « ،هذا نافع في العالج ،من سبع قرب ،نعم من سبع قرب ،»صبوا علي من سبع ِقَرب«نعم 

وهو عالج وطب  ،فإذا استعمل على هذه الطر�قة نفع �إذن هللا ،»لم تحل أو�یتهن ،ُتَحّل أو�یتهن
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 ،سبعة ترامس من الحرم نع وأ�حث ا،سً أخذ لي �سآأنا  ،اآلن ما عندنا قرب :نبوي قد �قول قائل
 ما ینفع؟  أمما �صلح؟ ینفع  أن�صلح  ،وأشرب أو أسكب على نفسي ،على سبعة

 طالب: .............
 ،شيء أولمرض  ؛واحتاجه أللم في �طنه ،ا ماء زمزم ماء مباركلكن أ�ًض  ،لحمى نعمعالج ل

وهل  ؟لم تحلل أو�یتهن ،لكن هل فیها أو�یة ،و�ر�د أن یتعالج بهذه الطر�قة من سبعة أسقیة
 ؛المقصود من هذا أنه أول ما �ستعمل من هذا السقاء �معنى أنه أول ما ُ�سَكب من هذه الِقْر�ة

س �صب من هذا أتعبئة الترامس أول � ،وعلى هذا من انتظر التعبئة ؟تحلل أو�یتهنألنها لم 
 ما �مكن؟ أم �عني �مكن أن یؤخذ من هذا النص مثل هذا  ،یؤخذ منهالترمس 

 طالب: .............
 لماذا؟ 

 طالب: .............
  ..ال

ت ئُعبِّ وعلى هذا لو دار �كأس على سبعة ترامس  ،ال ال، یؤخذ منها ،�لها لیس ،منها یؤخذ منها
ما فیه ما  -علیه الصالة والسالم-والتمس بذلك االقتداء �النبي  ،وأول من أخذ منها هو ،اآلن
و�ن �ان الماء إذا �ان من  ،تتبع مثل هذه األمور لیس لذات الماء اأبدً  ،ما فیه ما �منع ،�منع

واالئتساء �ه في مثل هذا  -علیه الصالة والسالم-ء �النبي لكن یبقى أنه االقتدا ،زمزم فیه بر�ة
 إن شاء هللا تعالى. ،ینفع

 طالب: .............
ال ��عني ما یلزم أن تكون حمى و  ،النفع یرجى عمومه ؟�منع النفع ما الذي ،ي �ظهر أنه عامذال

 �كون.. 
 طالب: .............

 أي مرض إن شاء هللا تعالى.
 ....طالب: .........

اللیلة ما تشمل إال من غروب الشمس إلى طلوعها عند الفلكیین أو إلى طلوع الصبح عند 
 المتشرعة.

 تحدید اللیلة. ،طالب: تحدید اللیلة �ا شیخ
فُیتَّقى اللیل �له  ،ولیست معلومة ،ال، هو یبقى أن الو�اء الخاص هذا الذي ینزل في هذه اللیلة

ینزل  أن و�مكن ،�عني ما یلزم أن �كون هذا الو�اء نفسه ،ةو�بقى أن النهار مِظن ،طول العام
 غیره.

 طالب: .............
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 فیه؟ماذا في الثالجة؟ 
 طالب: .............

 �اب الثالجة ُخمرة. ،ألن هذا تخمیر ؛�قوم مقامه نعم ،ألن الثالجة مغلقة محكمة؛ نعم
 .أو المكان مكان محدد �ا شیخ ،طالب: تحدید اللیلة �ا شیخ

 نكرة. »فإن في السنة لیلة«ما جاء  ،ما أدري �هللا ،مكانها �عني لیلة �عینها
 .: �اب السواك-رحمه هللا-"قال 

السواك « :-صلى هللا علیه وسلم-قال رسول هللا  :قالت -رضي هللا عنها-وعن عائشة  
 ،ابن حبانوالنسائي و  ،ا �ها مجزومً رواه أحمد والبخاري تعلیقً  ،»مرضاة للرب ،مطهرة للفم

ورواه أحمد من حدیث أبي �كر الصدیق وابن  ،وأخرجه ابن خز�مة �طر�ق أخرى في صحیحه
 ورواه ابن حبان من حدیث أبي هر�رة." ،-رضي هللا عنهم-عمر 

مثل �تاب وُ�ُتب  ،جمعه إ�ش؟ ُسُوكالسواك  "�اب السواك" :-رحمه هللا تعالى-�قول المؤلف 
فوهو استعمال ال ،مثل �تاب و�تب ف الفم واألسنان من عود ونحوه ،منظِّ وهل �حصل أو  ،منظِّ

�األصبع الخشنة والِخَرق والمنادیل والفرشاة  ،�قوم مقام السواك الذي هو العود �قومه مقامه غیره
  ؟وغیرها

التحالیل الطبیة أثبتت أن في عود األراك مادة نافعة لقتل الجراثیم والمحافظة على اللثة واألسنان 
 من أن تتراكم لكن استعمال المنظفات األخرى على �ل حال نافعة بدًال  ،وجد في غیرهاما ال ی

لكن هل تحصل السنة �األصبع الخشنة  ،تزال �مثل هذا ،األوساخ على األسنان وعلى اللسان
  ؟والِخَرق 

 ،وجاء في الحدیث أن الصالة �سواك تعدل سبعین صالة ،ما معه سواك ،شخص أراد أن �صلي
 ،أمتثل األمرأن أقل األحوال  :لكن قواه �عضهم فقال ،معروف عند أهل العلم ،فه ضعحدیث فی

وأصبعه خشنة  ،وأنا ما معي سواك ،»لوال أن أشق على أمتي ألمرتهم �السواك عند �ل صالة«
والعلة  ،ال شك أن مثل هذا �خفف �خفف ،أو معه مندیل ،أو طرف شماغه ،من أثر العمل

 .ولو لم �حصل األجر الكامل ،من األجر ءفیحصل له شي ،معقولة
السواك « :-"صلى هللا علیه وسلم-قال رسول هللا  :قالت -رضي هللا عنها-عن عائشة " 

هذا ظاهر یز�ل األوساخ المتراكمة على فأما �ونه مطهرة  ،مطهرة للفم »مطهرة للفم مرضاة للرب
من غبار وأتر�ة وأمور مرئیة وغیر �سبب األكل وما یدخل في الفم من خارجه  ؛األسنان واللسان

فما یدخل في الفم وما یتصاعد من األ�خرة من المعدة و�قا�ا األطعمة �ل  ،الجو مملوء ،مرئیة
علیه -ألنه امتثال ألمر نبیه  ؛و�رضي الرب ،�طهر الفم ،فالسواك �طهرها ،هذا �حاجة إلى إزالة

وعند  ،و�تأكد أمره عند تغیر الفم ،دةفهو سنة من السنن من السنن المؤ�َّ  ،-الصالة والسالم
 ،یتأكد ،وعند طول السكوت ،وعند قراءة القرآن ،وعند القیام من النوم ،وعند الصالة ،الوضوء
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ین دین النظافة ؛فهو مرٍض للرب  ،النظافة �اعتدال ،لكن النظافة المعتدلة ،دین النظافة ،ألن الدِّ
 .ذا شأنه ال إفراط وال تفر�طو�ل ما یتعلق �الدین ه ،ال �إفراط وال تفر�ط

هن -علیه الصالة والسالم-النبي   ل ،�ان یدَّ  ،-علیه الصالة والسالم-و�ان یتنظَّف  ،و�ان یترجَّ
ولذا جاء النهي عن  ،لكنه ال یبالغ في ذلك مبالغة تعوقه عن تحصیل ما هو أهم من ذلك

تجده  ،�لة في مثل هذه األمور�قضي أوقات طو  أنه و�الَحظ من �عض الناس ،االدهان إال ِغب�ا
وال بد أن  ،هذا إفراط ،هذا إفراط ،الحمام یتنظف في ساعة ساعتین في الیوم مثالً  اجزءً �خصص 

وال یبالغ في  ،ا �قذره الناس بذلكفال یبقى اإلنسان قذرً  ،�كون مثل هذا على حساب أمور أخرى 
وجد من أهل  ،من غیر مبالغة لكن ،ا فدیننا دین التوسط ودین النظافة في األصلهذا أ�ًض 

ووجد من تمر علیه  ،الترف من �خیط �ل سنة من الثیاب �عدد أ�ام السنة �حیث ال �عود إلیه أبًدا
 ،فال هذا وال هذا ،�عني وجد هذا وهذا ،الفصول األر�عة وعلیه ثوب واحد مع قدرته على تغییره

دین دیننا  ،]٢٩[سورة اإلسراء: } َتْبُسْطَها ُ�لَّ اْلَبْسطِ َوَال َتْجَعْل َیَدَك َمْغُلوَلًة ِإَلى ُعُنِقَك َوالَ {
 .ال تقبل صالة �غیر طهور ،ودین النظافة ،ودین الطهارة ،التوسط

ال أمر�كي أسلم من غیر دعوة  فذ�ر أنه غسال تأتیه  ،فسئل عن ذلك ،من غیر دعوة ،وغسَّ
نهم ال �مكن أن یتر�وا االستنجاء أل ؛ونظیفة وما فیها إشكال ،ثیاب المسلمین لیس فیها روائح

 ،والصالة ر�ن اإلسالم األعظم ،ال تصح صالة إال �طهارة ،ال تصح طهارة ،�حال من األحوال
وتأتیه مال�س غیر  ،وال تصح طهارة إال �عد االستنجاء أو االستجمار ،فال تصح إال �طهارة

ال شك أنه یرضي ما �طهر البدن ف ،فهذا دیننا ،ق رؤ�تها وال رائحتهااال ُتط ،المسلمین منتنة
 .»مرضاة للرب ،السواك مطهرة للفم«ولذا جاء  ،-جل وعال-الرب 

ما حذف من مبادئ إسناده  :ا المعلقتعلیقً  "ا �ها مجزومً والبخاري تعلیقً  ،رواه أحمد موصوالً " 
 ولو إلى آخر اإلسناد حذف. ،أو أكثر من جهة المصنِّف راوٍ 

ــــــــــــــــن أول اإلســــــــــــــــناد حــــــــــــــــذف  و�ن �ك
 

ــــــــ  ــــــــع صــــــــیغة الجــــــــزم فتعلیًق  ا عــــــــرفم
جمیع اإلسناد �سمى  ،ن ثالثةافإذا حذف من مبادئ السند واحد اثن ،ولو إلى آخره ،ا عرففتعلیقً  

وَروى �خالف صیغة التمر�ض  :قال ،ا �ه �عني جاء �صیغة الجزممجزومً  ،ا �همجزومً  اتعلیقً 
 ،ُ�قال وُ�ذ�ر وُ�روى وما �ان هذا شأنه في الصحیح من التعالیق المجزوم بها ال شك أن لها قوة

 ،و�بقى النظر فیمن أبرز من رجال اإلسناد ،ضمن لك من حذف -رحمه هللا تعالى-فالبخاري 
 .ما فیها إشكال ،وهي في الغالب صحیحة

وأحمد من حدیث أبي  ،أخرى في صحیحه وأخرجه ابن خز�مة �طر�ق ،نابن حباوالنسائي و " 
 "وابن عمر -رضي هللا تعالى عنه-حدیث أبي �كر الصدیق  ،لحدیث عائشة وهذا شاهد ،�كر

 .وهذا شاهد ثانٍ  ،رضي هللا عن الجمیع
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 فهو ،فالحدیث مروي من طرق �ثیرة ،وهذا شاهد ثالث "ورواه ابن حبان من حدیث أبي هر�رة" 
 .صحیح

 الحدیث الذي یلیه. 
 -أن النبي -رضي هللا عنها-وعن المقدام بن شر�ح عن أبیه عن عائشة  :-رحمه هللا-"قال 

 رواه مسلم." ،�ان إذا دخل بیته یبدأ �السواك -صلى هللا علیه وسلم
رضي هللا -وعن المقدام بن شر�ح عن أبیه عن عائشة " :-رحمه هللا تعالى -�قول المؤلف

 ،"یبدأ �السواك ،�ان إذا دخل بیته یبدأ �السواك -علیه الصالة والسالم-ن النبي أ -عنها
و�ذا قام من النوم �شوص فاه  ،إذا دخل البیت بدأ �السواك -علیه الصالة والسالم-فالنبي 
یالزم  ،-علیه الصالة والسالم-فهذا شأنه  ،و�ذا صلى استاك ،و�ذا توضأ استاك ،�السواك
فهو �ستاك لهم  ،ولو �انوا من أقرب الناس إلیه من أهله وذو�ه ،قى �الناس استاكفإذا الت ،السواك

 .كما �ستاك لغیرهم
ألن �عض الناس یهتم أشد  ؛-علیه الصالة والسالم-وفي هذا فائدة وأدب رفیع من النبي  

ة علیه الصال-هذا خالف األدب النبوي  ،وال �كترث ألهله وأقرب الناس إلیه ،االهتمام للناس
ألنه �قابل أهله أخص  ؛بدأ �السواك -علیه الصالة والسالم-النبي إذا دخل بیته  ،-والسالم

 ،ا �حاجة إلى رعا�ة وعنا�ة �غیرهموهم أ�ًض  ،هم أقرب الناس إلیه ،هم الذین یباشرونه ،الناس �ه
تجده في بیته على حال ال ُترَضى  ،وهذا خالف ما یتصوره �ثیر من الناس ،بل أشد وأولى

على أهله  نعم الشخص له دالة وله �الم ،و�ذا أراد أن �قابل الناس اهتم لهم أشد االهتمام ،اأحیانً 
الرجال األجانب السیما من �ان في محل مثل محله  من قد ال یتحرز منهم �ما یتحرز ،وأوالده

یه أن �حیث إذا رآه الناس واقتدوا �ه على حال أقل عل ،من االقتداء -علیه الصالة والسالم-
علیه -والنبي  ،لكن قد �شق التزام الحشمة في سائر األحوال ،یراعي الحشمة في جمیع أحواله

علیه الصالة -هذا ظاهر من فعله  ،یتجمل للوفود أكثر مما یتجمل ألصحا�ه -الصالة والسالم
 .شدوله على أهله وذو�ه وأقار�ه من الدالة أ ،ألن له دالة وقالة على أصحا�ه ؛نعم .-والسالم

والمشقة  ،فإذا �انت المخالطة والمعاشرة أكثر فال شك أن مثل هذا االحتشام الدائم مما �شق 
مرة أو في الشهر مرة أو إال تعامل مع زمیلك الذي ال تراه في السنة تفهل أنت  ،تجلب التیسیر

 ؟نزهة أوشيء  أوبر  أوفي الیوم مرة مثل من تطلع أنت و��اه في استراحة 
وعلى �ل  ،والمشقة تجلب التیسیر ،ألنك لو الحظت هذا مثل هذا شق علیك ؛ع�ختلف الوض 

�عني لیس معنى هذا أن فیه مشقة بینك و�ینها أنك تمتهنه إلى  ،حال أقل األحوال إزالة المؤذي
 ،ال، لكن قد تخفف من �عض التكالیف التي تتعناها في �عض األوقات دون �عض ،حد تؤذ�ه

إذا دخل بیته استاك فمثل هذا  -علیه الصالة والسالم-أما �ونه  ،هذا ظاهر وواضحأن أظن 
 القذر المؤذي ینبغي أن ُ�جَتنب ال مع القر�ب وال مع البعید.
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بن ا عن مالك :قرأت على عبد الرحمن :وقال اإلمام أحمد في المسند :-رحمه هللا-"قال 
رضي هللا -هر�رة  عن أبي ،مالك عن ابن شهاب عن حمید بن عبد الرحمن بن عوف ،شهاب

لوال أن أشق على أمتي ألمرتهم « :أنه قال -صلى هللا علیه وسلم-عن رسول هللا  -عنه
ورواه أحمٌد عن روح عن مالك مرفوًعا  ،رواته �لهم أئمة أثبات ،»�السواك مع �ل وضوء

 ا."أ�ًض 
 أحمُد ممنوع من الصرف.

 .روح رواه ابن خز�مة في صحیحه ومن روا�ة ،اا أ�ًض "ورواه أحمُد عن روح عن مالك مرفوعً 
لوال أن أشق « -صلى هللا علیه وسلم-قال رسول هللا  :قال -رضي هللا عنه-وعن أبي هر�رة  

 متفق علیه." ،»على أمتي ألمرتهم �السواك عند �ل صالة
�عني  "قرأت على عبد الرحمن :وقال اإلمام أحمد في المسند" :-رحمه هللا تعالى-�قول المؤلف 

�عني ما رواه من  "مالك عن ابن شهاب"قرأت على عبد الرحمن بن مهدي  ،دي إمامابن مه
رضي هللا -عن ابن شهاب عن حمید بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هر�رة  مالك"طر�ق 

لوال أن أشق على أمتي ألمرتهم « :"أنه قال -صلى هللا علیه وسلم-عن رسول هللا  -عنه
رواته �لهم أئمة " :�قول المؤلف ،»لسواك مع �ل وضوءألمرتهم �ا ،�السواك مع �ل وضوء

أبو هر�رة �لهم أئمة  ،حمید بن عبد الرحمن ،بن شهابا ،مالك ،بن مهديا ،اإلمام أحمد ،"أثبات
 .أثبات

 "ومن روا�ة روح رواه ابن خز�مة في صحیحه ،اا أ�ًض ورواه أحمد عن روح عن مالك مرفوعً " 
الموطأ من روا�ة �حیى بن �حیى عن مالك �اإلسناد نفسه  ورواه مالك �ما في ،ا�عني مرفوعً 

هذا حدیث موقوف على أبي هر�رة عند مالك في  ،ا على أبي هر�رةموقوفً  ،ا على أبي هر�رةموقوفً 
ومروي  ،وأما ما رواه من طر�ق عبد الرحمن بن مهدي عنه فهو مرفوع ،روا�ة �حیى بن �حیى
ومثل �ه  ،واألكثر على رفعه ،ارض الرفع مع الوقفففیه تع ،اا مرفوعً عن طر�ق َرْوح أ�ًض 

 للصحیح لغیره �قول: -رحمه هللا تعالى-الحافظ العراقي 
ـــــــــــــــــــة  والحســـــــــــــــــــن المشـــــــــــــــــــهور �العدال

 
ـــــــــــــــه   والصـــــــــــــــدق راو�ـــــــــــــــه إذا أتـــــــــــــــى ل

 طـــــــــرق أخــــــــــرى نحــــــــــوه مــــــــــن الطــــــــــرق  
 

 صــــــــــــححته �مــــــــــــتن لــــــــــــوال أن أشــــــــــــق 
 إذ تــــــــــــــا�عوا محمــــــــــــــد بــــــــــــــن عمـــــــــــــــرو 

 
ــــــــــــارتقى الصــــــــــــحیح �جــــــــــــري    علیــــــــــــه ف

 ،فال إشكال في صحته ،وهنا الحدیث رواته عند اإلمام أحمد �لهم أئمة أثبات ،فهو صحیح لغیره 
ألن األكثر رووه عن مالك  ؛ال �ضره هذا ،وال �ضره وقف اإلمام مالك له ،وهو حدیث صحیح

والعبرة في مثل هذا لمن رفع السیما  ،�حیى بن �حیى اللیثي رواه عن مالك موقوًفاو  ،امرفوعً 
هل ُ�عَدل �حیى بن �حیى �عبد الرحمن بن مهدي؟ ال �مكن أن  ،وفیهم ابن مهدي ،وأنهم أكثر
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 ،�لهم أئمة أثبات "رواته �لهم أئمة أثبات" :-رحمه هللا تعالى -فكما قال المؤلف ،�عدل �ه
روا�ة الوقف تشم منها  ،حتى روا�ة الوقف -صلى هللا علیه وسلم-ه إلى رسول هللا وُصرِّح برفع
 ؟»لوال أن أشق على أمتي ألمرتهم« :فهل �مكن أن �قول أبو هر�رة من تلقاء نفسه ،رائحة الرفع

 وهل له أمر على هذه األمة؟ ؟هل ألبي هر�رة أمة
 ا؛�ة ابن �حیى اللیثي ال شك أن فیها تقصیرً فروا ،ال �مكن أن �قول أبو هر�رة مثل هذا ،ال �مكن 

علیه الصالة -ولفظه صر�ح في أنه من قوله  ،قفو ر فیو�قصِّ  ،ألن الراوي قد ینشط فیرفع
هنا لوال حرف امتناع  ،»لوال أن أشق على أمتي ألمرتهم �السواك مع �ل وضوء« :-والسالم
وهذا من  ،لوال أن أشق على أمتي ،مشقةامتنع األمر لوجود ال ،امتنع األمر لوجود المشقة ،لوجود

علیه الصالة  -وجاء وصفه �أنه رؤوف رحیم ،�أمته -علیه الصالة والسالم-رحمته ورأفته 
 األمر الممتنع لوجود المشقة أمر إ�ش؟  ،ألمرتهم »لوال أن أشق على أمتي ألمرتهم« ،-والسالم

و�هذا الحدیث �ستدل  ،أدلة أخرى ألن أمر االستحباب ثبت � ؛أمر اإل�جاب ال أمر االستحباب
ألنه نفى األمر  ؛واألصل في األمر الوجوب ،الجمهور على أن صیغة األمر تدل على الوجوب

فالمنفي هو أمر  ؟فكیف ینفى الموجود ،وأمر االستحباب موجود ،لوجود المشقة ؛امتنع األمر
یَن ُ�َخاِلُفوَن َعْن َأْمرِِه َأن ُتِصیَبُهْم َفْلَیْحَذِر الَّذِ { :و�ذا انضم إلى ذلك مثل قوله تعالى ،اإل�جاب

وهو قول الجمهور �أن األصل في  ،قوي القول ]٦٣[سورة النــور: }ِفْتَنٌة َأْو ُ�ِصیَبُهْم َعَذاٌب َأِلیمٌ 
 .وال �صرف عنه إال لقر�نة ،األمر الوجوب

ك »ألمرتهم �السواك«  الستیاك مع �ل أمرهم �ا »مع �ل وضوء« ،�السواك �عني �فعل التسوُّ
 ،إلرادة النوم على طهارة ،عن حدث أو وضوء تجدید إلرادة الصالة اوضوء سواء �ان وضوءً 

 إلرادة.. ،إلرادة الطواف ،إلرادة قراءة القرآن
 .عموم »مع �ل وضوء« 
صلى -قال رسول هللا  :قال -رضي هللا تعالى عنه-أبي هر�رة "وفي الحدیث الذي یلیه حدیث  

وهذا الحدیث  ،»لوال أن أشق على أمتي ألمرتهم �السواك عند �ل صالة« :-"مهللا علیه وسل
عند �ل صالة �عني عند الشروع في �ل صالة سواء �انت  ،مخرج في الصحیحین ،متفق علیه

فیشمل الصلوات الخمس والنوافل الراتبة  ،فر�ضة أو نافلة من الصلوات العامة أو الخاصة
عند « ،و�شمل صالة الكسوف والعید والجمعة وجمیع الصلوات ،و�شمل صالة الجنازة ،والمطلقة

نه ال �شرع إ :ا لمن �قولألنه مرضاة للرب خالفً  ؛وهو عبادة ،عند الشروع فیها »كل صالة
 ،وهو مباشرة إلزالة هذا الوسخ ینبغي أن �جتنب عنه المسجد ،ألنه إزالة قذر ؛السواك في المسجد

قد �طول �قاؤه في المسجد فال یتم امتثاله لهذا الخبر عند �ل  ،إذا أراد أن یدخل المسجد استاك
�ستاك بیمینه أو  ؟وهل �ستاك بیمینه أو �شماله ،فالسواك مطلوب عند الشروع في الصالة ،صالة

 �شماله؟
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 طالب: ..........
 إزالة القذر �الشمال طیب..

 طالب: ..........
 كان �عجبه التیمن.
 طالب: ..........

 ؛أو �ستاك �شماله ،ألنه عبادة ؛�ستاك بیمینه :فهل نقول ،اء وسواكه �عجبه التیمنوسواكه ج
ا من األئمة قال �التسوك ال أعلم أحدً  :�قول -رحمه هللا تعالى-شیخ اإلسالم  ؟ألنه إزالة قذر

مع أن  ،ا من األئمةال أعلم أحدً  ،�الشمال ،نعم عامة أهل العلم على أن التسوك �الیسار ،�الیمین
 ،إمام من أئمة الحنابلة ،جده المجد ابن تیمیة صاحب المنتقى والمحرر وغیرها من الكتب النافعة

 أو �قصد بذلك األئمة المتبوعین؟  ،فهل یرد هذا على �الم شیخ اإلسالم ،�قول �التسوك �الیمین
علم لیس ونفي ال ،وعلى �ل حال هذا نفي لعلمه ،ا من األئمة قال �التسوك �الیمینال أعلم أحدً 

في و إًذا حدیث �ان �عجبه التیمن في طهوره وتنعله وترجله  ،إلجماع �ما هو معروف نقالً 
 ما یرد؟ أم وفي شأنه �له یرد على هذا  ،سواكه

هل  ،�الحدیث إمساك السواك �الیمین أو البداءة �الشق األ�من من الفمهل المراد  ،�عجبه التیمن
 ؟أو المقصود �ه تنظیف الشق األ�من قبل األ�سر ،الیمنىالمقصود في هذا إمساك السواك �الید 

جاءت بها  ،ومسائل السواك معروفة عند طالب العلم ،�أن الثاني أظهر ،نعم �أن الثاني أظهر
 فال نطیل بها. ،و�حثت في �تب أحادیث األحكام وفي �تب الفقه وغیرها ،النصوص الكثیرة

صلى هللا -�ان رسول هللا  :قال -ضي هللا عنهر -وعن حذ�فة بن الیمان  :-رحمه هللا-"قال 
 :وقیل ،و�شوص �معنى یدلك ،متفق علیه ،إذا قام من اللیل �شوص فاه �السواك -علیه وسلم

 .ُینِقي :وقیل ،�غسل
 �نا ُنؤَمر �السواك إذا قمنا من اللیل." :وللنسائي عن حذ�فة قال 

�ان  :قال -رضي هللا عنهما-الیمان وعن حذ�فة بن " :-رحمه هللا تعالى -نعم، �قول المؤلف
هذه تدل على �ان  ،"إذا قام من اللیل �شوص فاه �السواك -صلى هللا علیه وسلم-رسول هللا 
-�عني �انت عادته المطردة  -علیه الصالة والسالم-�عني �انت عادته المطردة  ،االستمرار

من  :وقوله ،�شوص فاه �السواك ،استیقظ من نوم اللیل ،إذا قام من اللیل -علیه الصالة والسالم
ونوم اللیل هو الذي �طول �حیث ُ�ستغرق الوقت  ،على أن األصل في النوم هو اللیل اللیل بناءً 

لكن لو �ان نوم  ،طول السكوت ال شك أن له أثًرا في تغیر الفم ،�سبب عدم الكالم ؛فیتغیر الفم
أو �كون ممن  ،حكمه حكم اللیل �النسبة له �كون  ،ونومه �النهار ،وظیفته �اللیل ،اإلنسان �النهار

و�نام النهار  ،ابُتلي �ما هو شأن المسلمین أو �ثیر من المسلمین في هذه األ�ام �سهر اللیل �له
 .ألن العلة معقولة ؛نعم الحكم واحد ؟كله
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فاه " ،یدلك ،یدلك "إذا قام من اللیل �شوص -صلى هللا علیه وسلم-كان رسول هللا " 
ْوص« :وفي الحدیث ،"�السواك جاء تفسیره في النها�ة البن األثیر هنا  ؟ما الشوص »أِمن الشَّ

 ،وجع الضرس ،وجع الضرس :الشوص �فتح الشین �قول الحدیث الذي لم نعرف له أصالً 
وهنا  ،الشوص وجع الضرس :وفي النها�ة ؟»أمن الشوص«معنى �شوص هنا  مافیشوص 

 ،و وجع الضرس له ارتباط بیشوص فاه �السواكلكن هل الشوص الذي ه ،�شوص �شوص یدلك
�ما یتألم �الشوص أو �قرب  ،نه یبالغ في الدلك حتى یؤلمه الضرس من شدة المبالغةإ :أو نقول

 ما لم �كن اللفظ من األضداد.هو االرتباط ارتباط المعنى الرتباط اللفظ معروف  ؟منه
 طالب: ..........

ي في ذ�سمون الماذا لسوس وشبهه ُ�قضى على ا �عني �االستیاك ،الذي هو وجع الضرس
 ؟رس هذا األسودالض

 طالب: ..........
لئال �صاب �الشوص أو  ؛�شوص ،لئال �صاب �الشوص ؛فهل َشْوص الفم �السواك ،السوس نعم
 هذا تنافر؟ 

�عني ال  ،�عني الكلمة معناها في اللغة �ذا ،�عني تفسیر الكلمة لغة و�ن لم �كن للخبر أصل
 ،ألنه تفسیر للكلمة �اللغة العر�یة هذه �لمة نطق بها العرب ؛باط لها بثبوت الخبر وعدمهارت

ولذا تجدون في �تب الغر�ب  ،لكن ال �عني هذا أن الخبر یثبت إذا فسرت الكلمة ،ومعناها �ذا
ر ،لكن مفرداته عر�یة ،في �تب اللغة من األخبار ما لم یثبت  ،وأمن الشوص ،فیشوص ،تفسَّ

  ؟یبتلى �الشوص الذي هو وجع الضرس لئال ؛إنه �شوص :فهل نقول ،وجع الضرس الشوص
 طالب: ..........
ي �ظهر أنه یبالغ في الدلك ذاهر اللفظ أنه یوِجد الشوص هو الظهو  ،یوِجد ،لكن هو �شوص

هذا الذي  ،�حیث یؤلمه ضرسه اما یلزم أن �كون شوًص  ،حتى �صل إلى حد �قرب من الشوص
 .�ظهر

و�شمل اللسان وما تحت  ،و�شمل سقف الفم ،و�شمل اللثة ،الفم �شمل األسنان "اه �السواكف" 
لكن أشد ما یوجد في األسنان  ،و�له مظنة لتراكم األوساخ ،�ل هذا �طلق علیه فم ،اللسان
 .واللسان

�نا  :وللنسائي عن حذ�فة قال ،ینقِّي :وقیل ،�غسل :وقیل ،و�شوص �عني یدلك ،متفق علیه" 
أو من  -علیه الصالة والسالم-�عني هل الوارد فیه من فعله  "ؤَمر �السواك إذا قمنا من اللیلن

 فعله وأمره؟
 :وقال مرة ،لیس �القوي  :ألنه رواه النسائي من طر�ق سعید بن سنان قال أحمد ؛إن ثبت األمر 

كنا " ،خر�نصحح من قبل المتأموالحدیث  ،لكن وثقه ابن معین والنسائي ،اصالحً  كان رجالً 
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فإذا ثبتت هذه الروا�ة ثبت وتأكد استحباب استعمال السواك  ،"نؤَمر �السواك إذا قمنا من اللیل
 .-صلى هللا علیه وسلم-ألمره  وامتثاالً  -علیه الصالة والسالم-�فعله  اقتداءً  ؛للقائم من النوم
 قف على هذا..

 اللهم صلِّ وسلِّم و�اِرك على عبدك...


