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    السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.
والصالة والسالم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین، اللهم  ،حمد هللوال ،"�سم هللا

 .اغفر لنا ولشیخنا وللحاضر�ن
 في محرره: -یرحمه هللا-قال اإلمام ابن عبد الهادي  

 ،»من مس ذ�ره فلیتوضأ« :قال -صلى هللا علیه وسلم-وعن �سرة بنت صفوان أن رسول هللا 
وقال  ،وصححه ابن حبان في صحیحه ،والنسائي والترمذي رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه

 أصح شيء في هذا الباب حدیث �سرة." :البخاري 
 و�سناده ثابت؟ ،ما عندك وصححه أحمد والدارقطني

 ال �ا شیخ.
 هذه من �عض النسخ أضافها المحقق.

أفضى إذا « :-صلى هللا علیه وسلم-قال رسول هللا  :قال -رضي هللا عنه-"وعن أبي هر�رة 
وهذا  ،رواه أحمد والطبراني ،»أحد�م بیده إلى فرجه لیس دونها حجاب فقد وجب علیه الوضوء

 .والدارقطني وابن حبان والحاكم وصححه ،لفظه
 -صلى هللا علیه وسلم-ا عند النبي �نت جالسً  :وعن قیس بن طلق الحنفي عن أبیه قال 

ال، إنما « :علیه وضوء؟ قال، صالةالرجل �مس ذ�ره في ال :مسست ذ�ري أو قال :فقال رجل
 وهذا.." ،رواه أحمد »هو �ضعة منك

 َ�ضعة. ،َ�ضعة
وأبو داود وابن ماجه وابن حبان  ،وهذا لفظه ،رواه أحمد ،»ال، إنما هو َ�ضعة منك« :"قال

هو  :وقال الطحاوي  ،هذا الحدیث أحسن شيء روي في هذا الباب :والنسائي والترمذي وقال
وقد تكلم فیه الشافعي وأبو زرعة  ،وجعله ابن المدیني أحسن من حدیث �سرة ،مستقیم اإلسناد
 وأخطأ من حكى االتفاق على ضعفه.." ،وأبو حاتم وغیره

 غیرهم تكلم فیه.. ،غیرهم
وقد روى الطبراني  ،وأخطأ من حكى االتفاق على ضعفه ،"وأبو زرعة وأبو حاتم وغیرهم

من « :قال -صلى هللا علیه وسلم-ن النبي �إسناده وصححه عن قیس بن طلق عن أبیه ع
 "و�سناده ال یثبت. ،»مس فرجه فلیتوضأ

وعلى آله وصحبه  ،وله نبینا محمدوصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورس ،الحمد هلل رب العالمین
 .جمعینأ
 : -رحمه هللا تعالى-�قول المؤلف  
من مس ذ�ره « :قال -صلى هللا علیه وسلم-أن رسول هللا  ،وعن �سرة بنت صفوان"

وصححه وابن حبان في  ،رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي :�قول »فلیتوضأ
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 أصح شيء في هذا الباب :وقال البخاري  ،و�سناده ثابت ،وصححه أحمد والدارقطني ،صحیحه
 ."حدیث �سرة

 -قال رسول هللا" :لذ�ره المؤلف �قو  -رضي هللا تعالى عنه-وله شاهد من حدیث أبي هر�رة  
فقد وجب علیه  ،لیس دونها حجاب ،إذا أفضى أحد�م بیده إلى فرجه« :-صلى هللا علیه وسلم

 ،ا لغیرهو�نما إذا ُضم إلى حدیث ُ�ْسرة صار صحیحً  ،فردهمإسناده �مفرده قد ال یثبت � ،"»الوضوء
مس  ،»فلیتوضأمن مس ذ�ره « ،ال إشكال فیه ،وأما حدیث �سرة فهو مصحح عند أهل العلم

وعلى هذا لو  ،»إذا أفضى أحد�م بیده« ،و�دل علیه اإلفضاء ،والمس �الید ،�عني هذا أنه مسه
الالم هذه  »من مس ذ�ره فلیتوضأ« ،مس ذ�ره �أي جزء من بدنه �غیر الید فإنه ال یلزمه الوضوء

 ،علیه الوضوءوهنا �قول في حدیث أبي هر�رة فقد وجب  ،واألصل في األمر الوجوب ،الم األمر
هذا عمدة من » فقد وجب علیه الوضوء ،لیس دونها حجاب ،إذا أفضى أحد�م بیده إلى فرجه«

إذا أفضى أحد�م بیده إلى «وأعم منه حدیث أبي هر�رة  ،�قول �أن مس الذ�ر ینقض الوضوء
ُبر من الذََّكر واألنثى »فرجه ل الرجل دون أما حدیث ُ�ْسرة فإنه خاص �ُقبُ  ،هذا �شمل الُقُبل والدُّ
 .ودون فرج المرأة  ،دبره

بینما حدیث  ،وال یدخل فیه الدبر ،الذ�ر إنما �كون للرجل ،ا فحدیث �سرة فیمن مس ذ�رهعمومً  
وهو أعم من أن  ،»إذا أفضى أحد�م بیده إلى فرجه« :قال -رضي هللا تعالى عنه -أبي هر�رة

فإذا مست المرأة فرجها  ،عضهم �عمم الحكمولذا � ،اأو دبرً  وأن �كون قبالً  ،�كون لرجل أو امرأة 
وجب علیه «ونالحظ �لمة  ،فإنه �جب علیه الوضوء ،و�ذلك الرجل ،من حیث القبل أو الدبر

في حدیث �سرة على  »فلیتوضأ« :ألن من أهل العلم من حمل األمر في قوله ؛»الوضوء
األمر هنا  :قال ،»نكإنما هو �ضعة م«وذلك للجمع بینه و�ین حدیث طلق اآلتي  ؛االستحباب
 .والصارف حدیث طلق ،لالستحباب

ن معنى وجب تأكد في حقه الوضوء و�ن لم �صل إ :نقولهل  »فقد وجب علیه الوضوء« :قوله 
غسل الجمعة واجب « :�ما قال الجمهور في حدیث ،�أثم بتر�ه ،إلى درجة الوجوب الذي �أثم �ه

و�ن لم �صل إلى  ،�عني متأكد متأكد »واجب غسل الجمعة«الجمهور قالوا في  ؟»على �ل محتلم
�عني عندنا األحكام الخمسة  ،الوجوب االصطالحي ،درجة ما �أثم �ه الوجوب االصطالحي

ولها حقائق عرفیة اصطالحیة عند أهل العلم قد  ،ولها حقائق شرعیة ،التكلیفیة لها حقائق لغو�ة
في الحقیقة الشرعیة تختلف عن  مثالً  فالكراهة ،وقد تختلف �عضها عن �عض ،تتفق هذه الحقائق

َذِلَك َ�اَن  ُكلُّ { ،فقد جاء إطالقها في النصوص �إزاء �عض الكبائر ،حقیقتها في عرف أهل العلم
ُئُه ِعْنَد َر�َِّك َمْكُروهاً   هذا إ�ش؟ ]٣٨[سورة اإلسراء: }َسیِّ

 طالب:.........
 قیلت �صدد إ�ش؟  
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 طالب:.........
 ،الكراهة �راهة تنز�ه :ولذا �قولون  ،فالكراهة هنا ال شك أنها للتحر�م ،هاتقدم ذ�ر  ،نعم عظائم

ال یتصادم االصطالح مع  ،و�راهة تحر�م من أجل إ�ش؟ أال یتصادم االصطالح مع النصوص
هو یتأكد في  ،ووجوب أقل من ذلك ،ا الوجوب وجوب تحتم �حیث �أثم التاركوأ�ًض  ،النصوص

�ما قالوا في الغسل �النسبة للمحتلم لمن بلغ حد الحلم یوم  حق المكلف و�ن لم �أثم بتر�ه
و�ال المحتلم من تلبس �االحتالم هذا في الجمعة وغیر الجمعة �جب على �ل محتلم  ،الجمعة

 .الذي ینشأ عن احتالم ،سواء �ان في الجمعة أو في غیر الجمعة
یتفقون على أن  ص أوالً اآلن مخالفة االصطالحات الشرعیة العملیة عند أهل العلم للنصو  

حقیقة الصالة لغة تختلف عن حقیقتها الشرعیة هل  فهناك حقائق لغو�ة مثالً  ،الحقائق تتفاوت
 �خالف في هذا أحد؟ 

حقیقة ا الحقائق الشرعیة قد تتعدد أحیانً  ،الصیام حقیقته اللغو�ة تختلف عن حقیقته الشرعیة
في �اب الحجر  ،ة في �اب الحجر والتفلیس شيءالمفلس حقیقته الشرعی ،اشرعیة قد تتعدد أحیانً 

أتدرون « :الصحا�ة -علیه الصالة والسالم-لما سأل النبيُّ  ،والتفلیس من ال درهم له وال متاع
من  ،ال، المفلس من �أتي �أعمال من صیام« :قال ،من ال درهم له وال متاع :قالوا »من المفلس؟

�أتي �التعدي على الخلق فیستوفي الخلُق  ،لسهذا المف ،إلى آخره »وصدقة وصیام.. ،صالة
طیب اشترى شخص  ،هذا مفلس في الحقیقة ،وقد �ضاف إلیه من سیئاتهم ،جمیع هذه األعمال

�عني  ،فاضحة هذه خسارة واضحة ؟خسرانأم هذا ر�حان  ،او�اعها �خمسین ألفً  ،سیارة �مائة ألف
ِإنَّ اْلَخاِسِر�َن الَِّذیَن َخِسُروا َأنُفَسُهْم لكن { ؟عرفیةالحقیقة الهل الحقیقة الشرعیة تختلف عن هذه 

اشتراها �مائة  ،امن اشترى سلعة تستحق خمسین ألفً  ،]١٥[سورة الزمر: }َوَأْهِلیِهْم َیْوَم اْلِقَیاَمةِ 
�عني  ]٩[سورة التغابن: }َذِلَك َیْوُم التََّغاُبنِ { :لكن في قوله ،غیر مغبون؟ مغبون أم ألف مغبون 

لكن  ،ن الحقیقي هو ما �كون في یوم القیامة الخسارة الحقیقیة هي ما �كون في یوم القیامةالتغاب
 أخطؤوا؟  :إذا تداول الناس مثل هذه االصطالحات �قال

لو �ان  »أبیت عند ر�ي �طعمني و�سقیني ،أبیت عند ر�ي �طعمني و�سقیني« ،أخطؤوا :ما �قال
 ؟هل �عتبر مواصًال  احقیقی�  او�شرب شرا�ً  احقیقی�  ا�طعم طعامً 

یوجد في لغة العرب شخص �أكل من غیر طعام  ؟لكن هل هذه حقیقة لغو�ة ،ما �عتبر مواصًال  
قاطعة للوصال؟ هل هي حقیقة  ،وال شراب؟ هل هذه حقیقة شرعیة؟ �عني هل هي مبطلة للصیام

 ؛ئق شرعیة ثانیةإًذا من أي الحقا ؟یوجد بین الناس من �أكل و�شرب بال طعام وال شراب ؟عرفیة
 ،مثل ما قلنا في المفلس ،أكثر من حقیقة شرعیة ،قد �كون للفظ أكثر من حقیقة شرعیة هألن

أو �ما �قول أهل العلم من �انت  ،وال متاع له المفلس في �اب الحجر والتفلیس من ال درهم
 ،د أفلسمن وجد متاعه عند رجل ق« ،ألنه مفلس ؛مثل هذا �حجر علیه ،أمواله أقل من دیونه
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ال، هذا عندهم هذا  :هل نقول ،هذا لفظ شرعي »من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق �ه
موافقة للحدیث  ؛فلیس �مفلس ،وال یتعدى على الناس ،فال یتكلم في الناس ،سلم الناس من شره

أثبت  »من وجد متاعه عند رجل قد أفلس« :-علیه الصالة والسالم-والرسول �قول  ،اآلخر
شرعیة  ،هذه حقیقة وتلك حقیقة ،فالحقائق الشرعیة قد تتفاوت من �اب إلى �اب ،فلس لهال

 .»فقد وجب علیه الوضوء«الوجوب �ما هنا 
مخالفة االصطالح للفظ الشرعي مثل إ�ش  ،ا قد �ستعظم اإلنسان المخالفة للفظ الشرعيأحیانً  

مصادمة للنص؟ أو و معاندة هل هذه  ،غیر واجب :الجمهور �قولون  ،مثل غسل الجمعة واجب
أنا اآلن  ،أنا عمري �له :اختالف في الحقائق؟ اختالف في الحقائق لو قال لنا شخص :نقول

ُه ِجَماَلٌت أثبت { -جل وعال-هللا  :أصفر نقول سبعین سنة ما رأیت جمًال  ،بلغت ثمانین َكَأنَّ
�أثم بهذا  ،أصفر ما رأیت جمًال أنا  :�قول ،إًذا أنت مخالف للقرآن ،]٣٣[سورة المرسالت: }ُصْفرٌ 

 أو ال �أثم؟
 ،�عني في حقیقته العرفیة األصفر یوجد؟ األصفر الذي �طلق علیها أصفر في العرف ما یوجد 

و�ال فیقع طالب العلم في حرج �بیر �حیث �قع  ،المقصود أنه ال بد من العنا�ة �مثل هذه األلفاظ
 .ئ األئمةو�خطِّ  ،في األئمة

 :ز�اة الفطر و�قول الحنفیة -صلى هللا علیه وسلم-فرض رسول هللا  :ابن عمر�عني لما �قول  
أو من �اب اختالف الحقائق مع  ،هذه معاندة للنص :نقول ،واجب ،ز�اة الفطر لیست �فرض

 ؟احترام النص
لكن مادام ما  ،نعم لو �ان أهل العلم اصطالحاتهم طا�قت األلفاظ الشرعیة �ان هذا هو األصل 

إلى تقسیم صوص هذا هو ما دعا أهل العلم �ع الناس على ذلك وفهموه مع احترامهم للنوقع وتتا
 .الحقائق

وحدیث طلق اآلتي  ،"أصح شيء في هذا الباب حدیث �سرة"حدیث �سرة وهو عند البخاري  
 :قال -صلى هللا علیه وسلم-ا عند النبي �نت جالسً  :عن قیس بن طلق الحنفي عن أبیه قال"

ال، « :علیه وضوء؟ قال ؟هل علیه وضوء ،الرجُل �مس ذ�ره في الصالة :و قالمسست ذ�ري أ
هو أصح شيء في  :كیف نوفِّق بین الحدیثین األول قال فیه البخاري  "»إنما هو �ضعة منك

هذا أحسن  :ماذا قال الترمذي قال :علي بن المدیني ،والثاني قال فیه علي بن المدیني ،الباب
جعله ابن المدیني  ،وجعله علي بن المدیني أحسن من حدیث �سرة ،شيء روي في هذا الباب

 عندك؟ ماذا  ،أحسن من حدیث �سرة
 قال الطحاوي هو إ�ش؟

 هو مستقیم اإلسناد.
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ال شك أن  ،لكن الكالم في المفاضلة بینه و�ین حدیث �سرة �عني أیهما أرجح ،دعنا من هذا
لكن إن نظرنا إلیها من حیث الرجحان  ،حدیث �سرة أرجح ،حدیث �سرة أرجح من حیث الصناعة

س  :و�ن طبقنا علیهما القواعد قلنا ،حدیث �سرة أرجح :قلنا  مؤ�ِّد؟أم حدیث طلق مؤسِّ
س ،نعم مقرر لألصل مقرر لألصل فهو مؤ�ِّد   ،�عني جاء �حكم جدید ،وحدیث �سرة مؤسِّ

جمع تعیَّن المصیر إلیه تعین لكن إذا أمكن ال ،هذا إذا أردنا الترجیح ،والتأسیس خیر من التأكید
وحدیث طلق على  ،جمع �عضهم �أن حمل حدیث �سرة على من مس فرجه �شهوة ،المصیر إلیه

و�سلك مثل هذا لرفع التعارض بین  ،»من مس ذ�ره فلیتوضأ«من مس فرجه �غیر شهوة 
ا لو �م ،و�رجحون قولهم هذا �أنه جعله في حدیث طلق �منزلة أي عضو من أعضائه ،األحادیث
ن األنف واألذن والرجل إ :و�قولون  ،قطعة منك ،�ضعة منك ،لمس رجله ،لمس أذنه ،لمس أنفه

لكن یرد علیه  ،ال شك أن هذا منزع دقیق وحسن ،ما �مكن أن تمس �شهوة ،ما �مكن تمس �شهوة
�عني قد نسترسل �كالم مشِكل عند �عض  ،�شهوة وهو منه ائً أن �عض الناس قد �مس شی

�أنه یتصور أن یده على ثدي زوجته  ،�شهوة یلمس ثد�ه مثالً  اب افترض شخًص طی ،الشباب
 یتصور هذا؟  أن ما �مكن ،فیمس ثد�ه �شهوة ،مثالً 

أال �مكن أن یرد مثل هذا الكالم؟  ؟ألنه مس �ضعة منه �شهوة ؛هل نلزمه �الوضوء ،�مكن
 ،وعلیه یتنزل حدیث �سرة ،وءالذین قالوا �أن المس �شهوة ینقض الوض ،ا هناالمنزع دقیق جد� ف

وأیدوا ذلك أنه في حدیث طلق  ،وعلیه یتنزل حدیث طلق ،والمس �غیر شهوة ال ینقض الوضوء
�ما لو مس  :�قولون  »إنما هو �ضعة منك«مثَّله �أي عضو من أعضائه و�أي جزء من جسده 

 ،�مس رجله ،نه�مس أذ أن وهل �مكن أن �مس أنفه �شهوة؟ ال �مكن ؟ما یتوضأأم أنفه یتوضأ 
 �حیث یتصور أنه �مس مثالً  ،لكن یرد على هذا فیما لو مس جزًءا منه �شهوة ،یده األخرى 

 ؟ما یردأم �عني یرد  ،األمور التي تثیر الرجال
یتصور هذه األمور في  من ،ي یتصور هذه األمور وهو في الصالة �مس ذ�ره في الصالةذال 

أال نقول �مكن أن �كون هذا  ؟�یف �مس ذ�ره :قول قائلألنه قد � ؛أخرى  ایتصور أمورً  ،الصالة
 ؛األصل في المس أنه مباشر :نقول ،والصالة �شترط فیها االستتار ،ألنه في الصالة ؛�حائل

فالمسألة  ،إنما مس ثو�ه ،إنه مس ذ�ره :ما �قال ،مس الثوب ،ألنه لو مسه �حائل ما مس الذ�ر
و�ن �ان  ،فإن �شهوة تنزل على حدیث �سرة ،�رهومس ذ ،مفترضة في شخص أدخل یده في ثو�ه

 .�غیر شهوة تنزل على حدیث طلق
فلیتوضأ في حدیث  :و�نما األمر في قوله ،اشیخ اإلسالم یرى أن المس ال ینقض الوضوء مطلقً  

والصارف من الوجوب إلى االستحباب حدیث طلق صارف من  ،لالستحباب ،�سرة لالستحباب
فقد وجب  ،فقد وجب علیه الوضوء :كن یرد علیه حدیث أبي هر�رةل ،الوجوب إلى االستحباب
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أقرب ما �قال للتوفیق بین الحدیثین التفر�ق بین المس �شهوة الذي هو مظنة  ،علیه الضوء
 .لخروج شيء من الذ�ر

وعند فراغه من الغسل أراد أن  ،�غتسل ،ا الرجل �غتسل مثالً ا أحیانً أما المس �غیر شهوة اتفاقً  
مثل هذا ینقض  :هل نقول ،او�له فوقعت یده على ذ�ره من غیر قصد وال شهوةیلبس سر 
وعلى القول اآلخر الذي یر�ط الوجوب والوضوء  ،على رأي شیخ اإلسالم استحباب ؟الوضوء
ثم یترتب علیها  ،وال شك أن الشهوة تثیر الغر�زة ،ا �الشهوة ال شيء علیه ما لم �مسه �شهوةعمومً 

 .مظنة للناقض ،فیكون حینئذ مثل هذا مظنة ،لناقضما یترتب من خروج ا
هل نرتب  ،االتفكیر في أمور النساء مظنة أ�ًض  ،التفكیر في أمور النساء :قد �قول قائل مثالً  

�عني  ،ألن األحكام تبقى تدور مع النصوص ا؛ما نرتب علیه؟ ما نرتب علیه حكمً أم  اعلیه حكمً 
تت بنص و�ال فاألصل أنه ال ُ�خَرج من الشيء بیقین إال المظان ال یرتب علیه أحكام إال إذا ثب

 ،الرجل �مس ذ�ره »إذا أفضى أحد�م بیده إلى فرجه« ،»من مس ذ�ره« :طیب هذا �قول ،بیقین
فماذا لو مس غیُره ذ�َره أو ما أشبه ذلك �شهوة ،هذه �لها في الشخص �مس ذ�ر نفسه بیده 

غیر موِجب؟ �عني ینقض الوضوء أم ب للوضوء موج ،امرأة مست فرج زوجها أو العكس ،مثالً 
 ما یتوضأ؟ أم یتوضأ  ینقض؟ ماأم 

إذا أفضى أحد�م بیده إلى «وفي الحدیث اآلخر  ،»من مس ذ�ره« هنا ،»من مس ذ�ره«حدیث 
لكن لو مس  ،�ل هذا �إزاء فرج نفسه ،الرجل �مس ذ�ره :أو قال ،مسست ذ�ري  :قال »فرجه

هذه مسألة یبتلى بها النساء عند تنظیف األطفال  ،یث ال تشملهذ�ر غیره ما تعرض له األحاد
لكنه إذا نظرنا إلى النصوص أنها �لها  ،األم تضطر إلى أن تمس ذ�ر ولدها ،السیما الذ�ور

وعلى �ل  ،األمر الثاني أنها ال �مكن أن تمس فرج ولدها �شهوة ،تدور حول آلة الشخص نفسه
بین ما �ان �شهوة وما �ان �غیر شهوة حدیث طلق لتفر�ق حال أقوى ما �قال وأوضح ما �قال ا

 .»إنما هو �ضعة منك«المعروف عدم الوضوء والعلة 
صلى هللا علیه -روى الطبراني �إسناده وصححه عن قیس بن طلق عن أبیه عن النبي " 

هذا معاِرض لحدیثه األول ما هو حدیثه األول �مس  "»من مس فرجه فلیتوضأ« :قال -وسلم
وهذا الحدیث صحیح مصحح عند أهل العلم عند  ،»ال« :في الصالة علیه وضوء قالذ�ره 

و�نما المعروف عن طلق والمحفوظ  ،هذا الحدیث ال یثبت »من مس فرجه فلیتوضأ« ،الطبراني
مخالف لما ُروي عن طلق نفسه �ما هو  ،فهذا الحدیث شاذ ال یثبت ،عنه أنه ال یوجب الوضوء

 .اأقوى منه إسنادً 
على �ل حال  ،"وأبو زرعة وأبو حاتم وغیرهم وأخطأ"حدیث طلق  "قد تكلم فیه الشافعي" :ول�ق 

 ،"وأخطأ من حكى االتفاق على ضعفه" ،هذه مما �جعل حدیث �سرة أرجح من حدیث طلق
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ألنه صححه من  ؛لكنه أخطأ ،النووي في شرح المهذب أشار إلى أن العلماء ضعفوه �االتفاق
 .ه الترمذي وعلي بن المدینيوقبل ،صححه �الطحاوي 

أحسن شيء روي في هذا  ،أحسن شيء روي في هذا الباب :وهي قول الترمذي ،یبقى مسألة 
هل یلزم من أفعل التفضیل في مثل هذا  ،أحسن من حدیث �سرة :وقول علي بن المدیني ،الباب

 السیاق أن یثبت له الوصف �ما هو مقتضى أفعل التفضیل؟ 
البخاري أصح شيء في هذا الباب حدیث  ،ا قال البخاري في حدیث �سرةأصح مثل م :إذا قیل

أحسن شيء  :وقال في حدیث طلق ،صحح حدیث �سرة ،الترمذي في حدیث �سرة صححه ،�سرة
 ،او�ذا �ان أقوى مما صحح �كون صحیحً  ،روي في هذا الباب مقتضاه أنه أقوى من حدیث �سرة

 ،ي هذا الباب أفعل التفضیل لیست على �ابهاوعلى هذا فأفعل التفضیل أحسن شيء روي ف
أصح  :ألنهم �قولون  ؛وأكثر ما �ستعملها أهل الحدیث على هذا من هذه الحیثیة لیست على �ابها

 ،أضعف ما في الباب ولیس �ضعیف ،لكن أمثل ما في الباب ،وهو لیس �صحیح ،ما في الباب
لكن هذا أمثل من هذا  ،و�لهم ضعفاء ،نإنما یوجد في الباب ما هو أقوى منه فالن أوثق من فال

ومنه ما  ،افهم ال �ستعملون أفعل التفضیل على �ابها غالبً  ،و�لهم ثقات ،فالن أضعف من فالن
 هنا.

 -صلى هللا علیه وسلم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنها-وعن عائشة  :-رحمه هللا-"قال 
 ،ثم لیبن على صالته ،یتوضأمن أصا�ه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلینصرف فل« :قال

 وضعفه الشافعي وأحمد والدارقطني وغیرهم." ،رواه ابن ماجه »وهو في ذلك ال یتكلم
صلى هللا -أن رسول هللا  -رضي هللا عنها-وعن عائشة " :-رحمه هللا تعالى-�قول المؤلف 

یبن ثم ل ،من أصا�ه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلینصرف فلیتوضأ« :قال -علیه وسلم
 ،�عني تفرد �ه ابن ماجه من بین الستة "رواه ابن ماجه »وهو في ذلك ال یتكلم ،على صالته

 .أنها غالبها الضعف اوقد حكم �عض العلماء على مفردات ابن ماجه �الجملة جزافً 
ألنه من روا�ة  ؛هذا الحدیث ال شك أنه ضعیف م"وضعفه الشافعي وأحمد والدارقطني وغیره" 

وروایته عن غیر  ،ابن جر�ج مكي ،اش عن غیر الشامیین عن ابن جر�جإسماعیل بن عی
 ،القيء هو الذي �خرج من المعدة عن طر�ق الفم مع الكثرة ،من أصا�ه قيء ،الشامیین ضعیفة

وهو ما �خرج من الدم عن طر�ق  ،إذا �ان �مأل الفم فقط أو رعاف ،قلس :قیل له و�ن �ان قلیالً 
فلینصرف  ،الخبر ضعیف ،-رضي هللا تعالى عنه وأرضاه-ث علي والمذي تقدم في حدی ،األنف

ألن من  ؛اللفظ فیه نكارة ،وهو في ذلك ال یتكلم اللفظ فیه نكارة ،ثم لیبن على صالته ،فلیتوضأ
 .وهو في ذلك ال یتكلم ،�ما هنا ،للصالة و�المه إذا �ان �المه مبطالً  ،أحدث ال بد أن یتوضأ

و�خطو  ،و�تحرك حر�ات �ثیرة ،ث ثم یذهب فیترك استقبال القبلة�عني �فترض فیه أنه ُ�حدِ  
�ل هذا ، ا إلى أن توضأ�عني انتقض وضوؤه وانصرف عن القبلة ومشى �عیدً  ،خطوات واسعة
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ا �عني الكالم عمومً  ؟أو أخف ،�عني هل الكالم أشد من هذه األمور ،یتجاوز عنه إال الكالم
 انتقاض الوضوء؟ أم م �عني الكال ،�غض النظر عن هذا الحدیث

لكن الكالم إذا �ان لحاجة ال یبطل  ،واالنصراف عن القبلة والمشي �ل هذه مبطالت للصالة
لكن یبقى أنه قد �كون لمصلحة  ،مبطل للصالةإذا �ان لمصلحة الصالة فجنس الكالم  ،الصالة

ل القبلة شرط استقبا ،ألن الطهارة شرط ؛فأمره أخف مما یبطل الطهارة ،الصالة فال یبطلها
ال  ،وال نتنازل عن شيء �جوز �عضه و�تسامح في �عضه ،فنتنازل عن شروط ،لصحة الصالة

 .منكر اللفظ ،ضعیف اإلسناد ،شك أن الحدیث منكر اللفظ
المذي ینقض الوضوء في الحدیث السابق  ،نأتي إلى هذه األمور القيء والرعاف والقلس والمذي 

فقال  -علیه الصالة والسالم-فأمرت المقداد أن �سأل النبي  ،مذاءً  في حدیث علي �نت رجالً 
 إ�ش؟ 

  طالب:.........
�شق  اوهذا محل اتفاق ما لم �كن دائمً  ،فدل على أنه ناقض للوضوء ،»�غسله فرجه و�توضأ«

الرعاف �ذلك إال  ،التحرز منه �من حدثه دائم القيء ال یوجد ما یدل على أنه ناقض للوضوء
 ،والدم عند الجمهور نجس ،ن الخارج الفاحش النجس من البدن ینقض الوضوءإ :عند من �قول

و�ن �ان �استثناء دم الحیض والدم المسفوح ما عدا ذلك ال یوجد ما یدل  ،عند الجمهور نجس
فالقلس من  ،القيء غیر ناقض للوضوء�ان إذا  ،القلس ةلكن الجمهور على نجاس ،على نجاسته

 .�اب أولى
وضعفه " :أشار الحافظ إلى ضعفه قال .الحدیث ضعیف ،لحدیث ضعیفوعلى �ل حال ا 

و�الِحظ طالب العلم أن األئمة بدًءا من الكبار �أحمد وغیره  "الشافعي وأحمد والدارقطني
بل قد یذ�رون  ،وأصحاب السنن یذ�رون في �تبهم األحادیث الصحیحة والحسنة والضعیفة

وذ�رهم لها من �اب معرفتها في السابق  ،ضوعاتبل ذ�ر �عضهم �عض المو  ،المنكر والمتروك
�عني الخالف في وجود موضوعات في مسند أحمد قد  ،تبرأ الذمة والعهدة �مجرد ذ�ر اإلسناد

و�ذ�ر في مسنده الذي ال  ،اإلمام أحمد إمام أهل السنة �حفظ سبعمائة ألف حدیث :�قول قائل
 �عادل خمسة �المائة من محفوظاته �م؟

 ..طالب:.......
 ،و�ذ�ر فیه موضوعات ،خمسة �المائة ،إلى ستمائة قل خمسة �المائة الو نسبنا ثالثین ألفً ، نعم 

سنن أبي  ،وغیرهم من �اب أولى �استثناء الصحیحین ،ابن ماجه ذ�ر موضوعات ،الترمذي ذ�ر
مع النسائي إال عند من شدد في الحكم على �عض األحادیث �ابن  ،داود ال یذ�ر فیه شيء

 .زي الجو 
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لماذا إمام أهل السنة الذي �حفظ من السنة هل �خفى علیه أن هذه  :المقصود أنه قد �قول قائل 
 األحادیث موضوعة؟ 

ألن الزمن  ؛تبرأ الذمة بذ�ر اإلسناد ،لكن في عصرهم تبرأ الذمة بذ�ر اإلسناد ،ال �خفى علیه
ث والمتلقي �لهم �عرفون أن ،زمن إسناد هذا الحدیث جاء من هذه  والسامع والقارئ والمحدِّ

 لكن هل تبرأ الذمة اآلن �مجرد اإلسناد؟  ،إًذا ال یثبت فتبرأ الذمة ،الطر�ق
صحیح إن �ان  :فإما أن �قال ،بل ال بد من ذ�ر درجة الحدیث ،ال تبرأ الذمة �مجرد اإلسناد

ا وضوعً و�ن �ان م ،ا ُنّص على ضعفهو�ن �ان ضعیفً  ،حسن إن �ان بین بین :أو �قال ،اصحیحً 
ا ا موضوعً وهل �كفي في هذه األ�ام أن �سوق الخطیب حدیثً  ،ثبت ال بد أن یبیَّن أنه موضوعیال 

 هذا حدیث موضوع؟  :و�قول
ال �عرفون  ،ألنهم ال �عرفون عن حقیقة الموضوع ؛�كفي لعامة الناس أن �قال مثل هذا؟ ال �كفي

ال بد من  ،-علیه الصالة والسالم-ي بل ال بد أن یبین أنه مكذوب على النب ،حقیقة الموضوع
لیه الصالة ع-مكذوب على النبي  ،الحافظ العراقي حكم على حدیث �أنه ال أصل له ،هذا

�یف تقول �ا شیخ  :اعترض وقال ،اعترض واحد من شیوخ العجم، مختلق مصنوع -والسالم
�تاب فأحضره من الغد من  ،هات :قال ؟وهو موجود في �تب السنة �اإلسناد ،مكذوب

�عني تعجبوا من �ونه ال �عرف  ،الموضوعات البن الجوزي �إسناده ذ�ره ابن الجوزي �إسناده
 ؟�عد �م قرن  ،وعلى هذا �عد �م سنة ،الموضوع

و�یننا و�ینه أكثر من ستمائة  ،�عني ثمانمائة وستة ،�عني الحافظ العراقي في أول التاسع 
فنحتاج إلى مز�د من اإل�ضاح  ،ستة قرون  ،ن سنةو بیننا و�ینه ستمائة وعشر  ،وعشر�ن سنة

لكن ال �منع إذا ُبیِّن  ،إن مثل هذه األحادیث الموضوعة المكذو�ة تقال للعامة :والبیان هذا إذا قلنا
 .-علیه الصالة والسالم-أنها مكذو�ة مفتراة على النبي 

من لحوم أأتوضأ  "-صلى هللا علیه وسلم-سأل رسول هللا  "وعن جابر بن سمرة أن رجالً 
نعم، « :قال ؟أتوضأ من لحوم اإلبل :قال ،»و�ن شئت فال تتوضأ ،إن شئت فتوضأ« :قال ؟الغنم

أصلي في مبارك  :قال ،»نعم« :أصلي في مرا�ض الغنم؟ قال :قال ،»فتوضأ من لحوم اإلبل
 رواه مسلم." »ال« :قال ؟اإلبل

صلى هللا -سأل رسول هللا  وعن جابر بن سمرة أن رجالً " :-ىرحمه هللا تعال-�قول المؤلف 
و�ن شئت فال  ،إن شئت فتوضأ ،إن شئت« :أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال :-علیه وسلم

والغنم �شمل  ،وعلى هذا هو مخیر إذا أكل من لحم الغنم ،فرد األمر إلى مشیئته "»تتوضأ
جاء في أول  مع أنه ،و�ن لم یتوضأ فال �أس ،ال �أسفالضأن والمعز ومثل الغنم البقر إن توضأ 

 ،ولحم الغنم تمسه النار ،األمر �الوضوء مما مست النار ،األمر �الوضوء مما مست الناراألمر 
إن شئت فتوضأ و�ن شئت فال « :ولذا أشكل على هذا الرجل أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال



 
 

 
 
 

١
١ 
 

 

4ò¶ =̂fiÍà’ÿ =̂Ñgƒ=ÅÎêÿ =̂Ïÿ_≈‹=١١ 

م اآلن لح ،»نعم« :قال »نعم« :أتوضأ من لحوم اإلبل؟ قال :قال ،فرده إلى مشیئته ،»تتوضأ
 غیر موِجب؟ أم الغنم موِجب 
أكل  ،ا ال یوجب الوضوءثم أكل شیئً  ،ا �امالً ا شرعی� ا توضأ وضوءً لو أن شخًص  ،غیر موجب

 ،خلونا مع الحدیث أوالً  ،ثم أكل لحم غنم ،ا �امالً اآلن لو توضأ وضوءً  ،ثم قام فتوضأ ،مثالً  اخبزً 
لیس أم له ذلك  ،ُ�طلب لها الوضوء ،دةثم قام فتوضأ ثانیة وهو لم �عمل بوضوئه األول أي عبا

 له ذلك؟ 
ولم �أكل  ،و�ن شاء لم یتوضأ توضأ وضوًءا �امالً  ،�عني مقتضى الحدیث له ذلك إن شاء توضأ

جدد الوضوء وهو لم �فعل لم �صنع بوضوئه األول أي عبادة �طلب  ،ثم جاء لیتوضأ ثانیة ،اشیئً 
ي �أنه بدل أن �غسل العضو ثالث مرات غسله تجدید الوضوء من غیر عبادة �عن ،لها الوضوء
فإذا أعاد الوضوء ولم �فعل �الوضوء األول  ،وحینئذ �كون قد دخل في حیز االبتداع ،ست مرات

ال بد عند  :ولذا �قولون  ،�أنه غسل العضو ست مرات اأي عبادة تقتضي أو تتطلب وضوءً 
ألنه إذا  ؛رع �ه �عض الموسوسینلئال یتذ ؛تجدید الوضوء أن �كون الوضوء استعمل في عبادة

واألمر في هذا  ،وهكذا ،یتوضأ ثالثة أن و�ذا توضأ ثانیة �مكن ،یتوضأ ثانیةانتهى من الوضوء 
لكن  ،ال :قلنا ،�جدد الوضوء أن ثم أراد أن �ضیف ،اا ثالثً طیب إذا �ان الوضوء ثالثً  ،ال ینتهي

جدد الوضوء مرة مرة من غیر أن �ستعمله أر�د أن أ :ثم قال ،ماذا عما لو �ان الوضوء مرة مرة
 ماذا نقول له؟ له ذلك؟ له أن یتوضأ ثالث مرات؟ ،في عبادة

فال بد  ،ثبت أنه توضأ مرة مرة -علیه الصالة والسالم-النبي  ،هذا وضوء شرعي معتبر :نقول 
ث الباب لكن في حدی ،الئال ینفتح الباب لالبتداع هذا إذا لم �أكل شیئً  ؛أن تستعمل في عبادة

أر�د أن أتوضأ من لحم الغنم في الحدیث  :ثم أكل لحم غنم ثم قال ا �امالً ا شرعی� توضأ وضوءً 
ما یتوضأ؟ أو أم یتوضأ  الكن أكل خبزً  ،هذا ال إشكال فیه ،إن شئت توضأ »إن شئت« :�قول
 متى شاء؟�عني هل لإلنسان أن �جدد الوضوء  ،أو مثل الغنم ،�أنه لم �أكل؟ �أنه لم �أكل :نقول

الِة فاْغِسُلواْ في أول األمر {  نه �ل ما قمتم إ :�قول �عضهم ]٦[سورة المائدة: }ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى الصَّ
 ،إلى الصالة هذا معنى اآل�ة عنده �ل ما قمتم إلى الصالة فاغسلوا وجوهكم ولو �نتم متطهر�ن

 -علیه الصالة والسالم-لنبي فصلى ا ،�فعله إلى فتح مكة -علیه الصالة والسالم-و�ان النبي 
وصار  -علیه الصالة والسالم-�عد أن فعل النبي  »ا فعلتعمدً « :الصلوات بوضوء واحد وقال

و�قي التجدید تجدید الوضوء سنة  ،االتفاق على أنه �فعل �الوضوء الواحد عبادات ما لم ینتقض
 اادة ال شك أن هذا �فتح �ا�ً �عني ما ُفعل �ه أي عب ،لكن التجدید من غیر موجب ،عند أهل العلم

إن شئت  :ألنه ال دلیل علیه فیمنع هذا أكل لحم غنم قلنا ؛ولذا منعه أهل العلم ،للموسوسین
أو نقتصر في هذا على  ،هذا نرده إلى مشیئته :هل نقول اأكل خبزً  ،و�ن شئت ال تتوضأ ،توضأ

 :على خالف األصل قال ألنه ؛نعم نقتصر في هذا على ما ورد و�ال فاألصل المنع ؟ما ورد
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نعم، فتوضأ من لحوم اإلبل توضأ من لحوم « :أتوضأ من لحوم اإلبل؟ قال ،»نعم، فتوضأ«
وقد جاء في الباب  ،�ختلف حكمها عن لحوم الغنم ،فدل على أن لحوم اإلبل تختلف ،»اإلبل

لى هللا ص-ا �ان آخر األمر�ن من رسول هللا وجاء فیه أ�ًض  ،األمر �الوضوء مما مست النار
الحدیث العام في مقابل الحدیث العام األمر �الوضوء  ،ترك الوضوء مما مست النار -علیه وسلم

ما فیه أم فیه إشكال  ،مما مست النار في مقابل �ان آخر األمر�ن ترك الوضوء مما مست النار
خر األمر�ن �ان آ ،لكن ماذا عن العام المتأخر ا،عام ینسخ عام�  ،هذا ناسخ لذاك :نقول ،إشكال

ماذا عن هذا العام المتأخر مع هذا الخاص الذي ال یدرى هل هو  ،ترك الوضوء مما مست النار
 ألن األمر�ن الوضوء مما مست النار وترك الوضوء مما مست النار ؟متأخر عنه أو متقدم علیه

 ا.ُ�لِّی�  ارفع�  اآخر األمر�ن ترك الوضوء مما مست النار عام یرفع عام�  ،إشكال ههذا ما فی
آخر األمر�ن ترك  :�عني الظاهر من قوله ،یبقى أن هذا الحدیث وهو خاص بلحوم اإلبل 

فهو �عمومه ناسخ لجمیع ما مست النار �ما  ،الوضوء مما مست النار أنه یدخل فیه لحم اإلبل
 .للحكم �الكلیة افیكون رافعً  ،في ذلك لحم اإلبل وهو آخر األمر�ن

ألن من أهل  ؛ألن عندنا تعارض عموم متأخر مع خصوص متقدم ؛وانالمسألة دقیقة �ا إخ 
ألن التنصیص علیه �خصوصه  ؛االعلم في �اب النسخ من �ستثني النص الخاص ولو �ان متقدمً 

هل  ،وخاص متقدم ،فعندنا عام متأخر ؟ومع هذا االهتمام �یف یرفع حكمه ،�قتضي االهتمام �ه
�عني  ؟أو یبقى الحكم الخاص والعموم �قابل العموم و�رفعه ،�قوى العموم على رفع الحكم الخاص

م على العام :هل نقول  المتأخر ناسخ للمتقدم؟  :أو نقول ،الخاص مقدَّ
�عني هذا على سبیل التنزُّل و�ال  ،ترك الوضوء مصحح عند أهل العلم عام متأخر وخاص متقدم

فالمسألة فیها حدیثان  ،جابرا شاهد من حدیث وله أ�ًض  ،ما یدرى عن حدیث جابر بن سمرة
 .خاصان بلحوم اإلبل

 .خلو�م معنا �ا إخوان 
 والعموم هل هو في القوة �منزلة الخصوص؟  ،عندنا عموم 

 :أو نقول ،الخاص مقدم على العام :فهل نقول ،الخاص �قدم على العام ،ال، الخصوص أقوى 
 ؟متأخر ناسخ للمتقدم

ما تقدم معنا من حدیث القلتین على القول �صحته مع  �عني ،هذه مسألة �مكن تنظیرها �مسائل 
لكن  ،حدیث مقیَّد وحدیث مطَلق ،فعندنا حدیث مقیَّد ،»إن الماء طهور ال ینجسه شيء«حدیث 

لكل واحد منهما  ،وعندنا مقید مفهوم ،فعندنا مطلق منطوق  ،والمطلق �منطوقه ،المقیَّد �مفهومه
وجه قوة ووجه ضعف  ،خصوص متقدم وعموم متأخر مثل ما عندنا اآلن ،وجه ضعف ووجه قوة

 .في الطرفین
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�المدینة قبل خروجه إلى  -علیه الصالة والسالم-خطب النبي  ،مسألة ثالثة تُذ�ر للتوضیح 
لكن  ،هذا متقدم »ولیقطعهما أسفل من الكعبین ،من لم �جد النعلین فلیلبس الخفین« :الحج وقال

 »من لم �جد النعلین فلیلبس الخفین«�عرفة  -لصالة والسالمعلیه ا-وُخطبته  ،فیه َقْید القطع
ألنا عندنا العموم  ؟ماذا نرجح في المسائل الثالث ،وجه قوة ووجه ضعف ،متأخرة مع اإلطالق

التنظیر ف ،المطلق أضعف من المقیَّد ،المفهوم أضعف من المنطوق  ،أضعف من الخصوص
�وننا نتعامل  ،هب الحنابلة في المسائل الثالثخلونا في مذ ،و�كشفها ،للمسائل یوضح مسألتنا

مساًقا واحًدا و�ال اختلف في �اب الماء  امع مذهب واحد هل نجد الكالم على وتیرة واحدة ماشیً 
الكالم في  ،قدموا حدیث القلتین مع ما فیه من �الم ،القلتینحدیث قدموا الذي تقدم �اب المیاه 

 ول �صحته قدموا القول �التقیید أو �إ�ش؟ لكن على فرض على الق ،تصحیحه وتضعیفه
 طالب:.........

 تقیید؟ أم .. تخصیص أمتقیید تقیید خصوص ، نعم
  طالب:.........
من �اب أم لكن اآلن هو من �اب األوصاف  ،»إن الماء طهور ال ینجسه شيء«في مقابلة العام 

 ؟األفراد
قدموا حدیث القلتین مع  اا �ونه مفهومً ًض وفیه أ� ،فیه إطالق وتقیید ،أوصاف إًذا مطلق ومقید 

إال أنه  امع �ونه منطوقً  »إن الماء طهور ال ینجسه شيء«على حدیث أبي سعید  اكونه مفهومً 
 ،حدیث الخف ،فصارت عنایتهم �القید أكثر من عنایتهم �المنطوق في حدیث القطع ،مطلق
ألن الفقهاء �المهم في الغالب  ا؛واحدً  االحنابلة مازلنا نر�د مذهبً  ،ال قطع :قالوا ،ال قطع :قالوا

قلنا في حدیث قدموا  ،ألنهم �مشون على أصول محددة ؛الفقهاء �المهم في الغالب مطرد ،مطرد
وذاك  ،ألن هذا مقید ؛وهو منطوق  »إن الماء طهور«على حدیث  ،وهو مفهوم ،حدیث القلتین

مع أن  ،قدموا المطلق على المقید ،قدموا المطلق على المقید ،نأتي إلى حدیث الخفین ،مطلق
عملوا �النسخ مع أن  ،�عني عملوا �النسخ ،المطلق متأخر نعم والمقید متقدم ،المطلق متأخر

 لكن لماذا عدلوا عن طرد مذهبهم في القلتین؟ ،قاعدة التقیید ینبغي أن تجري هنا
 طالب: ...........

 ،بل أضعاف من حضر الخطبة األولى ،إنه حضر الخطبة الثانیة من لم �حضر :نعم، قالوا
لهم دل على أن القطع  -علیه الصالة والسالم-فلما لم یبین الرسول  ،وهؤالء �حتاجون إلى بیان

ودعموا ذلك �أدلة �ثیرة تدل على النهي عن إضاعة المال و�تالف المال وقطع الخف  ،منسوخ
 فعلى هذا اطرد مذهبهم في المسألتین؟  ،إتالف له
 ،طیب نأتي إلى مسألتنا ،كن وجدوا مرجحات للمسألة األولى خلت منها المسألة الثانیةل ،ما اطرد

وقدموه على العام  ،فعملوا �الخاص رغم تقدمه ،ینقض الوضوء :الحنابلة ماذا �قولون؟ �قولون 
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وتخلَّف طرد مذهبهم في مسألة  ،مع حدیث القلتین مع حدیث القلتین ماشٍ  فهذا ماشٍ  ،رغم تأخره
�عني لوال أن البیان ال بد  ،إًذا مذهبهم مطرد ،وأیدوا ذلك �أدلة هي موجودة في مطوَّالتهم ،الخف

ألنه حضر من جمیع الجهات من لم �سمع الخطبة األولى لطردوا مذهبهم  ؛منه في الموِقف
د ال ب ،ألن المطلق مع المقید إذا اتفقا في الحكم والسبب �حمل المطلق على المقید ؛وقالوا �القطع

علیه -البیان من قبله  ،اآلن عوِرضت هذه القاعدة �قاعدة البیان ،من حمل المطلق على المقید
َل ِإَلْیِهمْ للناس هذه وظیفته { -الصالة والسالم َن ِللنَّاِس َما ُنزِّ هذه وظیفته  ،]٤٤[سورة النحل: }ِلُتَبیِّ

 ،ن أن الحكم األول قد ُعِدل عنهفلما لم یبین مع الحاجة إلى البیان تبی ،-علیه الصالة والسالم-
 .وُرِفع

و�ن �ان  ،الشافعیة �قدمون حدیث القلتین ،نطبق علیها هذا ،إلى مذهب الشافعیة نأتي مثالً  
�ان آخر  افي مسألتنا الشافعیة �قدمون حدیثً  ،و�قابله منطوق إال أنه خاص �قابله عام امفهومً 

�ان آخر األمر�ن قدموا العام على  ،ندهمال ینقض لحم اإلبل الوضوء عف ،األمر�ن �قدمونه
أم اطرد مذهبهم  ،والخاص فرد من أفراده والقطع قالوا �القطع ا،ونظروا إلى �ونه متأخرً  ،الخاص

 ما اطرد؟ 
�عني المفترض أن الشافعیة �قولون بنقض  ،لكن الثانیة تخلفت ،تطرد المسألة األولى مع الثالثة
وهي  ،لها مرجحات ،الحنابلة اطرد إال في مسألة واحدةألن  ؛الوضوء من لحم اإلبل لیطرد

یبقى أن في المسألة هذا الحدیث  ،مذهب الشافعیة لم �طرد هنا مع عدم وجود المرجحات ،القطع
نر�د أن نرجح  :فالمرجح أن لحم اإلبل ناقض للوضوء واحد �سأل �قول ،وله ما �شهد له ،الخاص

ا �كون الترجیح �القشة والیوم یتسنى هذا في �ل مسألة؟ أحیانً ا هل المسائل �الدالئل القطعیة أحیانً 
لكن من  ا،معینً  اهللا �علم أنا ما نتبع مذهبً  خالل النظر تنظر في المسألة بتجردیبدو لك رأي من 

هذا فأما الترجیح �الدالئل القطعیة  ،ا ینفتح لك �اب آخرخالل النظر في األدلة یترجح غدً 
ا لو هناك دالئل قطعیة ما اختلف العلماء فالترجیح �مثل هذا �كون مستحیل وأهل العلم عمومً 

�عني من خالل القواعد العامة �حیث ال تستطیع أن تقنع  ،�عني �المیل ،�كون �االسترواح ،اأحیانً 
 نر�د الدالئل..  ،نر�د الراجح ،ألنه �كثر من اإلخوان ؛لكن أن تعتقد وتدین �أن هذا راجح ،الخصم

 .....طالب: ......
نه حدیث القلتین إ :وقال شیخ اإلسالم وغیره ،ألنه منطوق  ؛هناك العموم رجحناه ،رجحنا العموم
ألن القول �أنه مضطرب  ؛ألنه مفهوم معاَرض �منطوق هذا أو القول �صحته ؛ال مفهوم له

 فالراجح أن لحم اإلبل ینقض الوضوء اللحم المراد �ه األحمر؟  ،معروف عند أهل العلم
ار الحقیقة العرفیة هل �ختص �األحمر أو جمیع ما حواه الجلد؟ األحمر حقیقة اللحم العرفیة �اعتب

مصران  أوكرش ء �وراح وجا ،ااشتر لي �یلو لحمً  ،أعطني �یلو :ولذا لو قلت له مثالً  ،األحمر
نا بینما إذا قل ،ألن حقیقته العرفیة تختلف عن هذا ؛وطلبت منه اإلعادة �عیده ،شيء أو�بد  أو
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ُم َوَلْحُم اْلِخْنِز�رِ في حقیقته الشرعیة أنه جمیع ما حواه جلده بدلیل {  }ُحرَِّمْت َعَلْیُكُم اْلَمْیَتُة َواْلدَّ
ن غیر اللحم األحمر من الخنز�ر �جوز مصار�نه و�رشه وغیر إ :هل �قول قائل ]٣[سورة المائدة:

حواه الجلد في اإلبل هو ما حواه الجلد إًذا ما  ،�جوز من الخنز�ر ال �جوز ،ذلك من الشحم مثالً 
فلیكن األمر  ،على أن جمیع ما حواه جلد الخنز�ر حرام افي الخنز�ر هذا بهذا مادام اإلجماع قائمً 

ألن هذه حقیقة شرعیة فهمها سلف هذه األمة على هذا الوجه فلُیفهم النص الشرعي  ؛كذلك هنا
اإلبل في القدر الناقض من لحم اإلبل عامة  على هذا الفهم یتكلمون في القدر الناقض من لحم

وتنطبق علیه حقیقة اللفظ  ،الكن مادام �سمى لحمً  ،الناس یتداولون أن الشيء الیسیر ال �ضر
ن ما �كون بین األسنان من لحم اإلبل إذا ابتلعه صح إ :فهو ناقض للوضوء حتى قال قائلهم

ا لو أكل أثناء الصیام ما بین أسنانه أ�ًض  ألنه مؤثِّر في الصیام ؛وصدق علیه أنه أكل لحم إبل
 ما �فطر؟أم �فطر 

فال یتناول ذلك اللبن  ،والمسألة خاصة �اللحم ،�فطر إًذا إذا أكل ما بین أسنانه تبطل طهارته 
والمقصود �ه الوضوء  ،»اتوضؤوا من اللبن إن له لدسمً «وال.. و�ن جاء األمر �الوضوء منه 

 مضمضة.اللغوي الذي هو غسل الفم ال
 األسلة �ثیرة عنها ما أدري إ�ش اللي هیج الحجامة في هذه األ�ام.

 طالب: ...........
 ،التحر�م خاص �اللحم :وجاء شخص �قول ،اآلن لو ُطبخ لحم خنز�ر ،المرق صحیح سؤال طیب

 ،المرق  :المرق ما فیه شيء لما قسنا الكبد والكرش والمصار�ن على �رش و�بد الخنز�ر �قول
ن هذا لحم ال إ :ا وال حقیقة تقولوهذا لیس بلحم إجماعً  ،م الخنز�ر التنصیص على اللحممرق لح

�عني نظیر ما نقول في مرق لحم اإلبل إذا  ،التحر�م خاص �اللحم ،لغو�ة وال شرعیة وال عرفیة
ه یبقى المرق هذا ال أحد �قول �أن ُطبخ لحم اإلبل في قدر الماء الذي یبقى �عد نزع اللحم �امالً 

 .ینقض الوضوء
اإلبل على هذه من ف ،مادام قسنا مصران الخنز�ر و�بد الخنز�ر و�رش الخنز�ر :قد �قول قائل 

 الخنز�ر لماذا ال نقیس مرق اإلبل على مرق الخنز�ر؟ 
مرق الخنز�ر ما  :نقول ،ألنا قسنا هذا فلنقس هذا ؛یتجه أن ممكن ،�مكن أن یتجه هذا السؤال

تنجس �إلقاء لحم الخنز�ر  ،لمخالطته النجس ،إنما ُحرِّم لمخالطته النجس ،رُحرِّم لكونه لحم خنز�
فما �خالطه  اومادام لحم اإلبل طاهرً  ،ال ألنه لحم خنز�ر، ة أجزائه �ه إًذا لنجاسته �جتنبهو�قی

�عض الناس مغرم �قضم  ،فالفرق ظاهر ،وال نتوضأ ،وال �طلق علیه اسم اللحم إًذا نشر�ه ،طاهر
ن الطرائف أن وم ،مع أنه زاد الجن ،و�عض الناس مغرم �ه ،فیه نوع من العظام یتفتت ،العظام

 ،ما ظلمتها :أنت ظلمت هذه المرأة قال :فمع الرقیة تكلم وقیل له ،بسها جنيامرأة دخلها جني ل
زاد « -علیه الصالة والسالم-إذا أكلت اللحم من الدجاج أخذت العظم وهو لنا بنص النبي 
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�عض الناس �الفعل �عني هذا  ،فهي المعتد�ة علینا ،»و�عود أوفر ما �ان ،الجن إخوانكم من
 ،افبعض الناس إما من �اب التلذذ أو من �اب العبث أحیانً  ،هناك عظام تتفتت ،شيء مالَحظ

 ن جمیع ما حواه الجلد ینقض الوضوء؟إ :ن مثل هذا ینقض الوضوء وقد قلناإ :هل نقول
ن إ :ما هو لحم؟ �یف أدخلنا المصران والكرش والكبد وقلناأم لحم  الجواب لیس بلحم المصیر 

 ؟ا على الخنز�راقیاسً  اجمع ما حواه الجلد �سمى لحمً 
ألنه خالط  ؛�منع :أو نقول ،ما �خالف ،لیس بلحم :نقول اآلن لو أكل واحد عظم خنز�ر مثالً  

في  ،علها في حكم المنفصلمنهم من �ج ،العظم ،والشعر ر،مثل الظف انجاسة؟ ألن عندك أمورً 
ولذا شیخ اإلسالم یذهب إلى أن عظم المیتة  ،وال یرتب علیها أحكام المتصل ،حكم المنفصل

ظفرها وحافرها وظلفها �لها طاهرة حتى یذهب إلى ما هو أ�عد من  ،شعر المیتة طاهر ،طاهر
أم طاهر  نز�ر مثالً وعلى هذا ما �قال في شعر الخ ،وهو قول الحنفیة ،ذلك إلى لبنها وأنفحتها

 نجس؟
 طالب: ...........

ما  ،بدلیل أنه �جز في حال حیاة الحیوان ،ن الظفر والشعر في حكم المنفصلإ :لماذا؟ هم قالوا
�جز الشعر في حال الحیوان  :أقول ،اسمه حیاة الحیوان األن فیه �تا�ً  ؛هو حیاة الحیوان الكتاب

فهو  ،إنه أبین من الحي :ان في حكم المتصل لقلناو�ستعمل ولو � ،ما یلتبس �الكتاب حتىحي 
 ،وأنت تستفید من هذا الشعر ،وزاد علیها الشعر ا،عندك خروفً أن اآلن لو  ،فهو نجس ،كمیتته

وما أبین  :القاعدة عندهمألیست نجس؟ أم طاهر  ،فجززت الصوف �المقص ،من هذا الصوف
�ز�دون في هذا العظم عند الحنفیة و  ،الشعر والظفر في حكم المنفصل ،من حي فهو �میتته

 .وهو اختیار شیخ اإلسالم ،واألنفحة واللبن وغیرها
 .والذي �ظهر أنه ال یدخل ،والنادر ما له حكم ،على �ل حال �النسبة للعظام هذا شيء نادر 
طیب  "»ال« :أصلي في مبارك اإلبل؟ قال: قال ،»نعم« :أصلي في مرا�ض الغنم؟ قال :قال"

ح أن بول ما ُیؤَ�ل لحمه ورجیعه طاهر و�ستوي  ،التي فیها الروث والبولمرا�ض الغنم  والمرجَّ
وقد  ،والقاعدة أن بول وروث ما یؤ�ل لحمه طاهر ،ألنها �لها مما تؤ�ل ؛في هذا الغنم واإلبل

�عثهم إلى  -علیه الصالة والسالم-النبي  ،جاء في اإلبل على وجه الخصوص حدیث العرنیین
علیه -طاف النبي  ،افبولها طاهر أ�ًض  ،أن �شر�وا من أبوالها وألبانهامرهم وأ ،إبل الصدقة

فدل على طهارة أبوال  ،وال یؤَمن أن یبول هذا البعیر في المسجد ،على �عیر -الصالة والسالم
 كیف ُننهى عن الصالة في مبار�ها؟ فومادامت أبوالها وأرواثها طاهرة  ،اإلبل

 طالب:.........
ولذا �ان أثر هذه الشیاطین  ،في الغالب الشیاطین في الغالب تكون حول اإلبل ،نعم الشیاطین

اِدین أر�اب اإلبل ظاهر في أصحاب فوأما السكینة والطمأنینة  ،ففیهم الغلظة والشدة ،على الفدَّ
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المكان الذي  ،ولذا الذي �غلب على الظن وجود شیطان فیه ،فمن هذه الحیثیة جاء النهي ،الغنم
عن  -علیه الصالة والسالم-ولذا لما نام النبي  ،الظن وجود شیطان فیه ینتقل عنه �غلب على

 ،فمثل هذا ینتقل عنه ،»هذا مكان حضر فیه الشیطان« :صالة الصبح انتقل من الوادي وقال
فال �أمن أن مع نفرتها  ،اإلبل فیها ُنْفَرة ،األمر الثاني أن �عض أهل العلم �علِّل ذلك �أنها نفورة

وهناك شيء عند أهل العلم إذا ضاقت علیهم المسالك في البحث عن العلل  ،ذى المصلِّي بهایتأ
 تعبُّد إذا لم تظهر العلة. :قالوا ،تعبُّد :والِحَكم قالوا

ًتا « :قال -صلى هللا علیه وسلم-عن النبي  -رضي هللا عنه-"وعن أبي هر�رة  ل میِّ من غسَّ
ولم یذ�ر  ،حمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنهرواه أ ،»ومن حمله فلیتوضأ ،فلیغتسل

ف على أبي و هو موق :وقال اإلمام أحمد ،هذا منسوخ :وقال أبو داود ،ابن ماجه الوضوء
 ال �صح في هذا الباب شيء." بن المدیني: قال ابن حنبل وعلي :وقال البخاري  ،هر�رة
 -عن النبي -رضي هللا تعالى عنه-وعن أبي هر�رة " :-رحمه هللا تعالى -�قول المؤلف ،نعم

ل میًِّتا فلیغتسل« :قال -صلى هللا علیه وسلم ا من غسل میتً « ،»ومن حمله فلیتوضأ ،من غسَّ
أقل  ،من نظر إلى إسناده من حیث االتصال وعدالته الرواة حكم �أنه حدیث مقبول "»فلیغتسل

فهو  ،�جعله من قبیل الصحیح ومنهم من ،ولذا حسنه الترمذي ،أقل أحوال الحسن ،أحواله الحسن
وجاء ما �عارضه مما  ،»من غسل میتا فلیغتسل« ،اا مجردً ثابت عند من نظر إلى إسناده نظرً 

 ،إنه منسوخ :من أهل العلم من قال ،اوأن تغسیله ال یوِجب شیئً  ،یدل على أن المیِّت طاهر
 .ونص على ذلك أبو داود في سننه

لكن هل مثل هذا مما �قال �الرأي لُیحَكم له  "أبي هر�رة هو موقوف على :وقال اإلمام أحمد" 
 �الوقف؟ 

ال �أمر  ،ألن هذه أمور شرعیة ؛�عني له حكم الرفع ،�عني إن صح عن أبي هر�رة له حكم الرفع
 .بها إال الشارع

قال البخاري قال  ،هو موقوف على أبي هر�رة :وقال اإلمام أحمد ،هذا منسوخ :أبو داود"�قول  
�عني من  ،من غسله فلیغتسل ،"ال �صح في هذا الباب شيء :بل وعلي بن المدینيابن حن

ألنه  ؛هذا اغتسال لغوي  :فال �مكن أن �قال ،واالغتسال غیر الغسل ،�اشر غسل المیت �غتسل
وما عدا ذلك یبقى على  ،ع عصره ومع تقلیبه وتحر�كه �غسلهإذا أصا�ه شيء من نجاساته م

�عني من  »من حمله فلیتوضأ«كیف؟  »من حمله فلیتوضأ « ،الغتسالوأنه ال موِجب ل ،األصل
ما فیه فأما من حمله �السر�ر  ،مباشرة بدون سر�ر ،حمله في سر�ره أو مباشرة بدون سر�ر

المراد حمله  »من حمله فلیتوضأ«إن هذه الجملة  :�عضهم �قول ،وأنه ال یوجب الوضوء ،إشكال
و�كون  ا،فال یذهب إلى المسجد إال متوضئً  ،یصلى علیهمن �عد غسله وتغسیله إلى المسجد ل

هو األصل في  ،ألن الفعل الماضي �قال و�راد �ه الفراغ من الفعل ؛معنى الفعل حمل أراد الحمل
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 ،»إذا �ّبر فكبروا« ،المجيء حصل ،انتهى الفعل ،نه حضرأمعناه فجاء ز�د  :الماضي إذا قلت
وعلى هذا �كون من حمله فلیتوضأ �عد  ،الفعل الماضيوهذا األصل في  ،�عني فرغ من التكبیر

 ؟ »من حمله فلیتوضأ«�عد  أمذلك ما هو مقتضى اللفظ أو قبل 
 طالب:.........

 ؟عندناماذا طیب 
ألنه في زمن مضى  ؛الفعل الماضي األصل فیه أنه �عبر �ه عن الفراغ واالنتهاء منه :أقول

 ،هذا األصل في الماضي ،�عد الحمل یتوضأ �عني ،في زمن مضى من حمله فلیتوضأ ،وقوعه
إذا شرع في حمله یتوضأ �ما  :هل نقول ،لكن یرد الفعل الماضي و�راد �ه الشروع في الشيء

أو نقول  ،إذا شرع في الر�وع ار�عوا »و�ذا ر�ع فار�عوا« :-علیه الصالة والسالم-نقول في قوله 
�ما في  ،عل الماضي �طلق و�راد �ه إرادة الفعلألن الف ؛االحتمال الثالث إذا أراد حمله فلیتوضأ

الةِ { :-جل وعال -قوله فإذا  ،إذا أردتم القیام إلى الصالة ،]٦[سورة المائدة: }ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى الصَّ
إذا أردت تغسیل المیت  ،إذا أردت حمل المیت فتوضأ :هل نقول ،قرأت القرآن �عني أردت القراءة

لئال �ضطر أنه  ؛لحمل على وجه الخصوص أن یتوضأ قبل ذلكمنهم من نص على ا ؟فاغتسل
هذا قر�ب  ،فتفوته الصالة على المیت ،إذا حمله ووضعه في المسجد �خرج عن المسجد لیتوضأ

 أحمد بن حنبل وعلي قولال عرفنا �و�ل هذا على القول بثبوت الخبر و �عید؟ أم �عید؟ قر�ب أم 
لكن هذا على القول  ،وضعفه جمع من أهل العلم ،ال �صح في هذا الباب شيء بن المدیني

 ،�غسل ید�ه وال علیه شيء ،الوضوء لغوي  ،الوضوء لغوي  :منهم من قال، بثبوته ال بد من تأو�له
 .وضوء لغوي 

وال �صح في هذا الباب  ،المرجح ضعفه ،فالمرجح ضعفه ،وعلى �ل حال الحدیث ال یثبت 
هل نقول مثل ما قال �عض أهل  ،بوته وعدم ثبوتهلكن �اعتبار أن الحدیث مخَتَلف في ث ،شيء
في الحكم �حیث ال نعاِمل هذا الخبر معاملة  اإذا ُوِجد نص بهذه المثا�ة أورث عندنا توقُّفً  :العلم

فإذا �ان  ،ونحمله على أصله من اقتضاء الم األمر الوجوب ،الثابت الذي ال شك في ثبوته
خشیة أن یثبت  ؛النهي للكراهة :و�ذا �ان نهًیا قلنا ،األمر لالستحباب :الخبر محل تردد فنقول

وقل مثل هذا فیما  ،و�كون العمل �ه من �اب االحتیاط ،خشیة أن یثبت هذا الخبر ،هذا الخبر
ا من �ستحب العمل �ه خروجً  :اختلف أهل العلم في مسألة بین موِجب ومستِحب ومبیح نقول

فمثل هذا خشیة من ثبوته �ستحب لمن غسل  ،ا�ثیرً هذه قاعدة عند أهل العلم یذ�رونها  ،الخالف
  ا أن �غتسل ولمن حمله أن یتوضأ.میتً 

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


