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

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

 في محرره: -یرحمه هللا تعالى -قال اإلمام ابن عبد الهادي 
 -رضي هللا عنه-وعن �حیى بن أبي �ثیر عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد هللا 

�ل واحٍد منهما عن  إذا تغّوط الرجالن فلیتوارَ « :-صلى هللا علیه وسلم-هللا  قال رسول :قال
أخرجه ابن السكن وقال ابن  ،»فإن هللا �مقت على ذلك ،وال یتحدثان على طوفیهما ،صاحبه
 قاله الجوهري." ،والطَّْوف الغائط ،�محمد بن عبد الرحمن ثقة ،هو حدیث صحیح :قطَّان

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

 :-رحمه هللا تعالى -�قول المؤلف
جرت العادة عند مؤلفي  :" أقول"وعن �حیى بن أبي �ثیر عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر

وقد  ،تابحتى في هذا الك ،وهذا هو الكثیر الغالب ،المختصرات أن �قتصروا على الصحابي
 -رضي هللا عنه-وعن أبي هر�رة  :فالحدیث الذي قبل هذا الحدیث ،�حتاجون إلى ذ�ر التا�عي

 :والثاني الذي یلیه عن حمید بن عبد الرحمن قال ،قال -صلى هللا علیه وسلم-أن رسول هللا 
 "عن �حیى بن أبي �ثیر عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر"والثالث وهو حدیثنا  ،وهو تا�عي

ألن  ؛فإذا لم �كن لذ�ر التا�عي فائدة فإنهم ال یذ�رونه ،ال یذ�رون من دون الصحابي إال لنكتة
 .فتجرد عما ال �حتاج إلیه الطالب ،هذه المختصرات إنما أُلَِّفت لُتحَفظ

هنا ال  ،»اتقوا الالعنین« :قال -صلى هللا علیه وسلم-ففي حدیث أبي هر�رة أن رسول هللا  
لقیت  :عن حمید بن عبد الرحمن الحمیري قال :لكن في الحدیث الذي یلیه ،تا�عينحتاج إلى ال

�عني لو اقتصر المؤلف  ،�ما صحبه أبو هر�رة -صلى هللا علیه وسلم-صحب النبي  رجالً 
�ما صحبه أبو هر�رة لُظنَّ أنه من �الم  -صلى هللا علیه وسلم-عن رجل صحب النبي  :فقال

 أوالً  ،�ما صحبه أبو هر�رة :ونحتاج إلى �الم التا�عي في قوله ،ا�عيال من �الم الت ،المؤلِّف
لكن  ،ألن الصحا�ة �لهم عدول ؛صحب النبي ال �ضر لقیت رجالً  ،إبهام الصحابي ال �ضر

علیه -وأن صحبته للنبي  ،لیبین أنه متأكِّد من صحبته ؛�ما صحبه أبو هر�رة :قول التا�عي
فهو حري وجدیر وخلیق �أن �ضبط هذا  ،حبه أبو هر�رة�ما ص ،قد طالت -الصالة والسالم

فنحتاج  ،و�ن �ان متأخر اإلسالم ،-صلى هللا علیه وسلم-الخبر �ما ضبط أبو هر�رة عن النبي 
 .إلى ذ�ر التا�عي هنا
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عن �حیى بن  :ماذا نستفید من قول المؤلف ،عن �حیى بن أبي �ثیر :لكن هنا في حدیث الباب 
عن جابر  :�عني لو قال مباشرة ؟عن جابر بن عبد هللا ،ن عبد الرحمنعن محمد ب ،أبي �ثیر

ط الرجالن« :-صلى هللا علیه وسلم-قال رسول هللا  :قال -رضي هللا عنه -بن عبد هللا  »إذا تغوَّ
 ؛إنما ُذكر من دون الصحابي ذ�ره المؤلف ،متن الحدیث ال �حتاج إلى ذ�ر من دون الصحابي

 ؛ألنه یر�د أن یتحدث عنه �عد سیاق الخبر ؛راو�ه ومن دون الصحابيلالختالف في  ،لالختالف
ألنه  ؛قال.. عنهما -رضي هللا عنه -عن جابر بن عبد هللا ،عن جابر بن عبد هللا :ألنه لو قال

ثم قال �عد  »إذا تغوط الرجالن« :-صلى هللا علیه وسلم-قال رسول هللا  :عنه عنهما قال :قال
من محمد بن عبد  ،"�محمد بن عبد الرحمن ثقة ،و حدیث صحیحه :قال ابن قطان" :ذلك

 ،إًذا لماذا ُذكر �حیى بن أبي �ثیر ،لكنه محمد بن عبد الرحمن الذي ذ�ر في السند ؟الرحمن
محمد بن عبد الرحمن �ما في قوله في  :قولهلماذا ُذكر �حیى بن أبي �ثیر؟ لو اقتصر على 

عن محمد بن عبد  :وهنا لو قال ،لقیت :رحمن قالعن حمید بن عبد ال :الحدیث الذي قبله
 الرحمن عن جابر.

 طالب: ألنه تلمیذه.
للتمییز بین محمد بن عبد  ؛�ل األسانید بدون استثناء شیوخ وتالمیذ ،كل األسانید شیوخ وتالمیذ

 التا�عي ؟أو غیره لماذا ال �كون محمد بن عبد الرحمن بن أبي لیلى مثالً  :الرحمن قد �قول قائل
وقال ابن  :ألنه عّقب فیما �عد فقال ؛لیتحدث عنه المؤلف ؛محمد بن عبد الرحمن ،انتهینا منه

وذ�ر من  ،ذ�ر التا�عي لهذه الفائدة: قلنا ،�محمد بن عبد الرحمن ثقة ،هو حدیث صحیح :قطان
�عني هل �حیى بن أبي �ثیر ممن عرف أنه ال یروي إال عن ثقة؟ عن جمع من  ،روى عنه

 ؟لیقوي �ه روا�ة محمد بن عبد الرحمن ؛لكن هل هذا منهم �حیى بن أبي �ثیر ،الرواة 
عن  ،عن محمد بن عبد الرحمن ،�حیى بن أبي �ثیر ،�حیى بن أبي �ثیر یرو�ه هكذا أوالً  

وُحكم على الطر�ق الثاني �أنه  ،عن أبي سعید ،ا عن هالل بن عیاضو�رو�ه أ�ًض  ،جابر
ومن أهل العلم  ،عن أبي سعید ،و�ه عن هالل بن عیاضوهم �حیى بن أبي �ثیر یر  ،ضعیف

وهو أفضل من توهیم الرواة عند جمع  ،ال مانع أن یروى الحدیث �طر�قین ،من �صحح الطر�قین
صیانة  ؛ألن من أهل العلم َمن �جبن عن الحكم على الخبر �أنه خطأ أو وهم ؛من أهل العلم

والجرأة  ،ال یتردد في أن یبین أنه خطأ ،ن �جرؤومنهم م ،للرواة الثقات األثبات عن هذا الوصف
 ،فالجرأة من األئمة الحفاظ الكبار محمودة ،والجبن في موضعه محمود ،في موضعها محمودة

 ،وحدیث الباب ،و�عرفون خطأه �جمع الطرق  ،الذین ال یترددون في الحكم على الراوي �أنه أخطأ
لكن من دونهم ممن  ،أو ال یلیق �ه ،لمروي وأن هذا الراوي یلیق �ه هذا ا ،وأحادیث الراوي 

ألنه إذا  ؛بل الجبن �النسبة له أفضل ،ا غیر محمودةیتصدى للتصحیح والتضعیف جرأته أحیانً 
ر في الحكم أفضل من �ونه �حكم �خطأ  .أفضل من �ونه �حكم �خطأ ،جبن ولم �حكم وقصَّ
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 ،م ثقات أثبات �أنهم أخطؤوابل �عضه ،حكموا على الرواة  ،وعلى �ل حال األئمة فعلوا هذا 
وقد حكموا على مالك �أنه وِهم في �عض  ا،و�ن �انوا ثقات أثباتً  ،والخطأ والوهم �حصل من الرواة 

 ،و�ن أخطأ ،وهو یبقى اإلمام مالك نجم السنن ،في �عض األسماء ،في �عض األلفاظ ،األحادیث
�خالف ما إذا �ثر في  ،ال یؤثِّر ألن الخطأ إذا �ان مغموًرا في �حار الصواب فإنه ؛و�ن وِهم

 .فإنه حینئذ �كون مؤثًِّرا ،روا�ة الراوي 
إذا « :-صلى هللا علیه وسلم-قال رسول هللا  :قال -رضي هللا عنه-عن جابر بن عبد هللا " 

لكن ما  ،»إذا تغوط الرجالن فلیتوارَ « ،ولذا اقترن جوابها �الفاء ،إذا شرطیة "»تغّوط الرجالن
 ما تعمل؟ تجزم؟ أم ولها؟ تعمل عملها في مدخ

 طالب: ..........
 كیف؟ 

 طالب: ..........
 مثل إ�ش؟

 طالب: ..........
�ونه �خرج على هذه القاعدة ما  ،هذا هو المقرر ،نعم، هي ال تؤثر في مدخولها من حیث اللفظ

م أنها ال لكن الجادة عند أهل العل ،وله ضروراته ،والشعر له أحكامه ،جاء عن العرب في شعر
 ،�خالف إن ،او�ن �ان تأثیرها من حیث المعنى واضحً  ،أثر لها في مدخولها من حیث اللفظ

ولذا �قول  ،وتأثیرها في مدخولها معنى ضعیف ،فهي مؤثِّرة في مدخولها لفًظا ،�خالف إن
 الناظم:

ـــــــــا  أنـــــــــا إن شـــــــــككت وجـــــــــدتموني جازم
 

ــــــــــــــم أجــــــــــــــزم   و�ذا جزمــــــــــــــت فــــــــــــــإنني ل
وهذا �النسبة  ،ا في اللفظمعنى هذا الكالم؟ أنا إن شككت من حیث المعنى وجدتموني جازمً  ما 

ط« ،و�ذا جزمت من حیث المعنى فإنني لم أجزم الفعل ،إلن ط فعل ماضٍ  »إذا تغوَّ وذ�رنا  ،تغوَّ
ا إال ألنه ما سمي ماضیً  ؛وهذا هو األصل ،ماضي �طلق و�راد �ه الفراغ منها أن الفعل المرارً 

معنى هذا الحدیث إذا تغوط الرجالن وانتهیا من فعلهما  ،ألنه قد فرغ منه في الزمن الماضي فعل
 �ل واحد عن صاحبه؟  لیتوارَ 

 طالب: ..........
وهذا هو  ،راد �ه الفراغ من الفعللكن الماضي �طلق و� ایبقى ماضیً  ایبقى ماضیً  ،ال، هو ماضٍ 
إذا ر�ع «�عني  ،الشروع في الفعل ،ا و�راد �ه الشروع في الفعلو�طلق أ�ًض  ،األصل فیه

 أو إذا أراد الر�وع فار�عوا؟ ،هل معنى هذا إذا فرغ من الر�وع ار�عوا ،»فار�عوا
  طالب:.........
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[سورة  }َوِ�َذا َقَرْأَت اْلُقرآنَ دة الفعل {إرا ،ا الماضي و�راد �ه اإلرادةال، إذا شرع �طلق أ�ًض  
الةِ { ،]٤٥اإلسراء: وهنا إذا أراد الرجالن أن  ،�عني إذا أردتم ]٦[سورة المائدة: }ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى الصَّ
لماذا ال فن المراد �ه هنا الشروع مادام تعذر حمله على حقیقته إ :لماذا ال �قال ،لیتوارَ یتغوطا ف

فلم یبق إال الحمل على  ،طلب التواري قبل الشروع ،ال، هو یراد الطلب ؟الشروع المراد �ه :نقول
ومعروف أن المراد �مثل هذا المقار�ة للفعل و�ال  ،لیتوارَ إذا أراد الرجالن أن یتغوطا ف ،إرادة الفعل

هبت إلى ذ ،�عني أردت أن تقرأ القرآن مثالً  ،فاإلرادة المتقدمة البعیدة عن الفعل و�ن وجدت اإلرادة
 ،أنت أردت أن تقرأ القرآن ا،أقرأ قرآنً  ،جلس �عد الصالةإذا صلیت أ :المسجد قبل الصالة تقول

ولو �انت  ،استعذ �اهلل من إرادتك :نقول ،یلزم منها تحقق الفعل ،هذه اإلرادة البعیدة عن الفعل
 اإلرادة �فصل بینها و�ین الفعل الصالة؟

وهو ما �خرج من دبر اإلنسان مما  ،والغائط معروف ،»تغوط إذا«ال، اإلرادة المقارنة للفعل  
ألن المكان  ؛ثم ُأطلق على ما یوضع فیه ،واألصل فیه المكان المطمئن ،ینقض الوضوء

ثم أطلق على ما یوضع فیه  ،األصل فیه هو المكان ،المطمئن المنخفض �قصد عند إرادة الغائط
 طیب والثالثة. ،الرجالن »ط الرجالنإذا تغو « ،من �اب إطالق المحل و�رادة الحال

 طالب: ..........
فإطالق الرجل من �اب الحكم �أن بدخول النساء فیما �خاطب �ه  ،والمرأتان �ذلك ،من �اب أولى

الرجال ألنهن شقائق الرجال إال ما ورد تخصیصه تخصیص النساء �ه فاألحكام التي تقال �صدد 
والرجل �طلق و�راد �ه الذ�ر على اختصاصهن �ه الرجالن  الرجال تشمل النساء إال ما دل الدلیل

إذا تغوط «من �اب التأدیب من �اب التأدیب ال من �اب التأثیم البالغ وفي حكمه األطفال 
الفاء هذه واقعة في جواب إ�ش؟ الشرط والالم الم الم األمر یتوارى �ستتر  »الرجالن فلیتوارَ 

م الم األمر والمضارع مجزوم بالم األمر وعالمة جزمه الال »ارَ فلیتو «و�حفظ عورته عن صاحبه 
 .حذف حرف العلة

كل واحد من الرجلین عن صاحبه �ستتر �ل واحد منهما عن  »كل واحد منهما عن صاحبه« 
إال  ،ألنه ال �جوز ألحد أن ینظر إلى عورة أحد إال الزوجة وما ملكت الیمین فقط ؛صاحبه

ال �ستطیعون خدمة  ،من مرضى أو من �بار ،ثیر من الناس�حتاج � ،الزوجة وما ملكت الیمین
فهل للولد الذ�ر أن  ،اأو مس العورة أحیانً  ،وتتطلب هذه الخدمة رؤ�ة العورة، إلى خدمة ،أنفسهم

 یتولى أ�اه؟ 
و�ذا لم یوَجد ولد  ،الضرورات لها أحكامها ،الضرورات لها أحكامها ؟وهل للبنت أن تتولى أمها

 ؟وهل للولد أن یتولى أمه ؟أن تتولى أ�اهافهل للبنت  ،ذ�ر
فإذا أمكن ذلك  ،لكن الضرورات لها أحكامها ،على �ل حال هذا األمر مبني على التضییق 

لكن إذا اضطر اإلنسان إلى ذلك مع تقلیل ما ُمِنع �قدر  ،�سبب مباح لم �عدل عنه إلى غیره
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المقصود أن مثل  ،ین أو ما أشبه ذلكولو أدى ذلك إلى تغمیض العین ،اإلمكان أو من وراء حائل
 .ألنه ال �جوز ألحد أن �كشف على عورة أحد ؛هذا �قتصر منه على حال الضرورة القصوى 

والحاجة  ،ا حاجةوهذا أ�ًض  ،له أن یرى من العورات ما ُ�حتاج إلیه :لكن الطبیب المعاِلج قالوا 
والنظر إلى العورات  ،ع في مثل هذاففي مجال الطب نجد التوس .وال یتوسع في ذلك ،تقدر �قدرها

 ،والعكس ،ومع األسف أنه یوجد من نساء لرجال مع وجود الرجال ،ا بدون تحفظواللمس أ�ًض 
 ،ن الرجال أعرف بهذه المهنةإ :تقول ،لعدم ثقتها �النساء ؛و�عض النساء تعمد إلى طبیب رجل

مقامها فال �جوز للرجال حینئذ  فإذا وجدت امرأة تقوم ،هذا من تلبیس الشیطان ،هذا لیس �صحیح
وجاء األمر �حفظ  ،وقل مثل هذا في العكس ،وال مباشرة أجسادهن ،أن یتولوا معالجة النساء

 .»�ل واحد منهما عن صاحبه لیتوارَ ف« ؛العورات والتشدید في أمرها
الذي ال أما المسلم  ،الذي یلتزم أحكام الشرع ،و�راد �ه الثقة ،ولطبیب مسلم :الفقهاء �قولون  

مسلم نظر ولمس ما تدعو إلیه  بولطبی ،مثل هذا ال �سوغ له مثل هذا الحكم ،وال یهتم ،�كترث
 .حتى الفرج و�اطنه إذا دعت الحاجة إلى ذلك ،الحاجة

هذا تدعو إلیه  ،؟ ال بد من هذافعلتماذا �اسور  أونفترض أن المسألة مسألة عملیة ناسور  
 ،أمكن تطبیب الرجل من قبل الرجال فال �جوز للنساء أن تتوالهومثل ما ذ�رنا أنه إذا  ،الحاجة
و�طلعهم  ،إما من �اب التعلیم �أتي الطبیب �طال�ه ،ا یؤتى �فر�ق ال داعي لهموأحیانً  ،والعكس

فمثل هذا لو اكُتفي فیه �شيء من التصو�ر أو شبهه مما �قوم مقام  ،على شيء مما �جب حفظه
لكن یبقى أنه أخف من نظر العورات  ،والرؤ�ة إلیه ال تجوز ،رامالتصو�ر ح ،رة المحرمةشاالمب

وعلیهم  ،وعلى األطباء �فل من هذا األمر ،فمثل هذا �جب أن �حتاط له �قدر اإلمكان ،الحقیقیة
فكثیر منهم �طلع �حاجة  ،ونراهم من �ثرة اإلمساس قل إحساسهم ،مسؤولیة عظیمة في هذا الباب

المر�ض والعملیة �عد أسبوع تحالیل وفحوصات والعملیة �عد أسبوع وأول ما �أتي  ،ولغیر حاجة
 ما الداعي لهذا؟  ،�خلعون ثیا�ه

 ،�عني إن �انت ثیا�ه غیر معقمة �عطى من الثیاب نظیر ما �ان یلبسه مما �ستتر �ه من المعقَّم
استصحبناها ف ،ألن أصول هذه األمور جاءتنا من أناس ال یتدینون بدین؛ إذا �انوا یتذرعون بهذا

 ونحن لنا شرعنا الذي یلزمنا بهذه اللوازم. ،ونحن لنا دیننا ،تبعا لهم
 طالب: ..........

 ؟ماذا
 طالب: ..........

 التشر�ح تشر�ح الجثث.
 ا.�حرمته حی�  األن حرمة المسلم میتً  ؛وجد تشر�ح المسلم ،إذا وجد غیر مسلم فال أوالً 

 طالب: ..........
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 ین؟أ
 ...طالب: .......

ما  ،وتغسیل المیت �كون من وراء حائل مع ستارة واحتیاط ،حرمة المیت مثل الحي ،نفس الشيء
�ل  لیتوارَ ف ،والحاجات تقدر �قدرها ،و�بقى أن الضرورات لها أحكامها ،هي المسألة فوضى

فعلى هذا إذا �انا �حیث �طلع  ،واألصل في األمر الوجوب ،والالم الم األمر ،منهما عن صاحبه
 .اارتكبا محرمً  ،كل واحد منهما على عورة صاحبه أثما

ولو �ان المكان ضیًِّقا وال جدار فیه �أن  ،إما �البعد أو �ما �سترهما من جدار ونحوه لیتوارَ  
 .�ستدبر �ل واحد منهما اآلخر

هذه  �عني ال یتكلمان على »وال یتحدثان على طوفیهما ،�ل واحد منهما عن صاحبه لیتوارَ ف« 
ولیس المراد �ه الطُّْوَفان الذي هو  ،ُطْوَفان ،الطوف تثنیته إ�ش؟ ُطْوَفان ،والطوف الغائط لة،الحا

وال « ،�ما نص على ذلك الجوهري وغیره من أئمة اللغة ،ال، الطُّْوف الغائط ،السیل الكثیر
 .�عني على حاجتهما ،»یتحدثان على طوفیهما

والسكوت أثناء قضاء  ،ووجوب االستتار ،تتارما تقدم من االس »فإن هللا �مقت على ذلك« 
والكالم على  ،و�شف العورات و�بداؤها المنصوص علیها في هذا الحدیث ،�له واجب ،الحاجة

أشد  ،والمقت أشد البغض ،�مقت على ذلك -جل وعال -ألن هللا ؛الحاجة �ل منهما محرم
�عض  ،على طوفیهما ،على ذلكوال یتحدثان  ،فهذه األمور المذ�ورة في الحدیث محرمة ،البغض

 فیمكثا وقًتا طو�الً  ،لئال �سترسال في الحدیث ؛العلماء یرى أن النهي عن الحدیث على الحاجة
المكث على  ،هذا مضر :�قولون  ،والعلماء �حرمون طول البقاء على الحاجة ،على حاجتهما

 :مثل هذا قد �قول قائل ولذا یذ�رون التحر�م في ،الحاجة أكثر من قدر الحاجة ال شك أنه مضرّ 
 ،�عض الناس ُ�غَلب على أمره ،وأنا أقضي الحاجة أنا ال أتحدث �معنى أنني ال أتكلم مع أحد

فهذا إذا  ،فیتكلم من أجل إنقاذه ،إما أن �ظن أن أحًدا وقع أو سیقع في هلكة ،ُ�غَلب على أمره
 .فهنا من �اب أولى ،جاز في الصالة

ما  ،وقد ُسِمع من یرد على القارئ وهو على حاجته ،وال �صبر ،و�عض الناس ال �ملك نفسه 
وُذكر أمور �عني ال �حسن ذ�رها في مثل هذا  ،أخطأ الولد وهو �قرأ القرآن فرد علیه ،�صبر
 .أمور من �عض التصرفات من �عض الناس تدل على ضعف في العقل ،المكان

موصوف �الصفتین  -جل وعال- �هللا ،عرفنا أن المقت أشد البغض ،فإن هللا �مقت على ذلك 
فُیثَبت المقت  ،ألنه ثبتت �ه النصوص ؛و�ل منهما مما یلیق �جالله وعظمته ،البغض والمقت

على مقتضى مذهب أهل السنة  ،على ما یلیق �جالل هللا وعظمته ،ا البغضوُ�ثَبت أ�ًض 
ومیل عن  ،ات الصفةوأما تأو�ل البغض أو المقت �إرادة االنتقام فهذا حید عن إثب ،والجماعة

 ا.معنو��  اوهو تحر�ف للنص تحر�فً  ،منهج أهل السنة والجماعة
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وهو من الصحاح  ،صحیح ابن السكن معروف عند أهل العلم "أخرجه ابن السكن في صحیحه" 
ا ابن دقیق وصححه أ�ًض  ،صححه ابن القطان "هو حدیث صحیح :وقال ابن القطان" ،المشهورة

 .العید
 ،�محمد بن عبد الرحمن ثقة ،ابن قطان هو حدیث صحیح "عبد الرحمن ثقة �محمد بن" :قال 

 وابن القطان من هو؟ �حیى بن سعید؟ 
 طالب: الفاسي.

إمام معلِّل  ،وهو إمام من أئمة الحدیث ،نعم، هو ابن القطان الفاسي صاحب بیان الوهم واإلیهام
لقطان قال ابن دقیق العید في شرح ومثل �الم ابن ا ،وتصحیحه معمول �ه ،معتبر عند أهل العلم

 .اإللمام
 ،ینقل عن �عض الناس من غیر المسلمین أنهم �ستغلون قضاء الحاجة في قراءة الصحف 

�النسبة لهم مع  و�قرؤون الصحف وهم �قرؤون الحاجة وهذا أوالً  ،و�طیلون المكث على حاجاتهم
و�ال عرف  ،ا من ذلكنع شیئً وأما المسلم فال �جوز له أن �ص ،الكفر �ل شيء �سهل و�هون 

 .عرف عنهم استغالل مثل هذا الوقت �قراءة الصحف ،عنهم
إمام  ،أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوهري  "قاله الجوهري  ،والطُّْوف هو الغائط" :�قول المؤلف 

من أنفس  ،أو تاج اللغة وصحاح العر�یة ،له �تاب صحاح اللغة وتاج العر�یة ،من أئمة اللغة
لكن مثل هذا ال �سلم منه  ،وُحِفظ علیه �عض األوهام ،وهو من المصنفات المتقدمة ،غةكتب الل

ا وهو مطبوع مرارً  ،طالب العلم �حاجة إلیه ،وهو �تاب معتبر ،الوهم ال �سلم منه أحد ،أحد
ة :و�قول أهل العلم ،ومتداول  وفي القاموس �م؟ ،أر�عین ألف مادة ،إن فیه أر�عین ألف مادَّ

 ،وفي تاج العروس مائة وعشرون  ،وفي لسان العرب ثمانون ألًفا ،ستون ألًفا ،القاموس ستین في 
 مائة وعشرون ألف مادة.

 طالب:.........
 .نعم

منذ أنزل  -صلى هللا علیه وسلم-ما �اَل رسول هللا  :قالت -رضي هللا عنها-"وعن عائشة 
وعند الترمذي  ،یح بهذا اللفظرواه أحمد وأبو عوانة في مسنده الصح ،علیه القرآن قائًما

 ،هو أحسن شيء في هذا الباب :وقال الترمذي ،والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم نحوه
 .وأصح

صلى هللا -قال رسول هللا  :قال -رضي هللا عنهما -وعن ابن جر�ج عن نافع عن ابن عمر 
ن جر�ج لم �سمع من نافع أخاف أن اب :وقال ،رواه ابن حبان ،»اال تبل قائمً « :-علیه وسلم
 .أنه �ال قائًما -رضي هللا عنهما-وقد ثبت عن ابن عمر  ن هذا الخبر
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ثم  ،سباطة قوم فبال قائًما -صلى هللا علیه وسلم-أتى النبي  :وعن حذ�فة بن الیمان قال 
فدعا �ماء فجئته  :ولیس في مسلم ،ولفظه للبخاري  ،متفق علیه ،دعا �ماء فجئته �ماء فتوضأ

 .�ماء
وعن عاصم بن بهدلة وحماد بن أبي سلیمان عن أبي وائل عن المغیرة بن شعبة أن رسول  

ج رجلیه :قال حمَّاد ،أتى على سباطة قوم فبال قائًما -صلى هللا علیه وسلم-هللا  رواه  ،ففحَّ
وأعله أحمد بروا�ة منصور واألعمش عن أبي  ،وابن خز�مة في صحیحه ،وهذا لفظه ،أحمد

 فة."وائل عن حذ�
 -ما �اَل رسول هللا :قالت -رضي هللا عنها-وعن عائشة " :-رحمه هللا تعالى-�قول المؤلف 

هذا النفي من  "منذ أنزل علیه القرآن ،قائًما منذ ُأنزل علیه القرآن -صلى هللا علیه وسلم
منذ أنزل علیه  اقائمً  -صلى هللا علیه وسلم-ما �اَل رسول هللا " -رضي هللا عنها-عائشة 
 -علیه الصالة والسالم-وهو صحیح مخرَّج عند السبعة أنه  ،وسیأتي في حدیث حذ�فة ،"القرآن

ُ�فهم منه أنه �ان قبل نزول القرآن یبول  هذا النفي منها أوالً  ،اانتهى إلى سباطة قوم فبال قائمً 
ون من قیام السیما وُأثر عن العرب أنهم �انوا یبول ،قبل البعثة یبول قائًما ،�عني قبل البعثة ،قائًما

 .هذا ُذكر عن العرب ،ألنه �شبه النساء في هذا ؛او�نتقدون من یبول جالسً  ،الرجال
رواه أحمد وأبو  ،قائًما منذ أنزل علیه القرآن -صلى هللا علیه وسلم-ما �اَل رسول هللا " 

ح عند أهل العلم "عوانة  ،مهاوهذا النفي من عائشة على حد عل ،على �ل حال الحدیث مصحَّ
ومن أثبت �حذ�فة معه ز�ادة علم  ،فنفت ،یبول قائًما -علیه الصالة والسالم-�عني ما رأت النبي 

م على النافي ،خفیت على غیره ممن نفى  .ألن معه ز�ادة علم؛ والمثِبت مقدَّ
رواه أحمد وأبو عوانة  ،قائًما منذ أنزل علیه القرآن -صلى هللا علیه وسلم-�ال رسول هللا  ما" 

 :أصله مستخَرج وقد �قال ،وصحیح أبي عوانة أصله مستخَرج ،"مسنده الصحیح بهذا اللفظ في
على  ،والمقصود �ه المستخَرج على صحیح مسلم ،صحیح أبي عوانة :و�قال ،مسند أبي عوانة

 أبو عوانة على مسلم. ،صحیح مسلم
ــــــــــأبي ــــــــــى الصــــــــــحیح �  اســــــــــتخرجوا عل

 
 عوانــــــــــــــــــــــــة ونحــــــــــــــــــــــــوه فاجتنـــــــــــــــــــــــــب 

ـــــــــــــــا  ـــــــــــــــون لهم ـــــــــــــــاظ المت  عـــــــــــــــزوك ألف
 

 إذ خالفـــــــــــــت لفظـــــــــــــا ومعنـــــــــــــى ر�مـــــــــــــا 
فیعمد إلى  ،أصل االستخراج عندهم أن �عمد حافظ من الحفاظ الذي یروي األحادیث �أسانیده هو 

 ،أحادیث الكتاب �أسانیده هوفیخرِّج  ،كتاب من الكتب األصلیة المعتبرة �الصحیحین مثالً 
وهنا أبو عوانة عمد إلى صحیح مسلم فخرَّج أحادیثه �أسانیده من غیر طر�ق  ،�أسانیده هو

أو  ،أو یتر�ه دون تخر�ج ،مع أنه قد �ضیق علیه المخرج فیخرجه من طر�ق المؤلف ،المؤلف
 .ا�علقه تعلیقً 
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هذه من فوائد  ،من فوائد المستخرجات وهذه ،أبو عوانة روى هذا القدر مما لم �خرِّْجه مسلم 
على ما في الكتب األصلیة من �لمات وُجَمل ال توَجد في الكتب  ازائدً  االمستخرجات أن فیها قدرً 

 ولذا قال الحافظ العراقي:،األصلیة 
.................... 

 
 ...............فاجتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب 

ـــــــــــــــا  ـــــــــــــــون لهم ـــــــــــــــاظ المت  عـــــــــــــــزوك ألف
 

ــــــــــــ  ــــــــــــت لفًظ ــــــــــــإذا خالف  ى ر�مــــــــــــاا ومعًن
ن هذا الحدیث خرجه أبو عوانة في مسنده المستخرج على صحیح إ :�عني لو قال قائل مثالً  

لماذا ال نعزو الخبر إلى مسلم؟ ف ،واألصل أن أ�ا عوانة �خرِّج أحادیث مسلم �أسانیده هو ،مسلم
 حتى تقف على الحدیث بنفسك في الكتاب الذي تر�د العزو إلیه. ،خطأ :لنقو 

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

 ...............فاجتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب 
ـــــــــــــــا  ـــــــــــــــون لهم ـــــــــــــــاظ المت  عـــــــــــــــزوك ألف

 
 إذا خالفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت............ 

فقد انتقد من عزا إلى  ،مسلم أخرجه :فكیف تقول ،ا ال یوجد في مسلمهذ ،ا هناوقعت المخالفة �م 
 الصحیحین مع روا�ة عنهما بواسطة المستخرجات.

ـــــــن عـــــــزا ـــــــي وم ـــــــي البیهق  واألصـــــــل �عن
 

ــــــــــــــــــت إذ زاد الحمیــــــــــــــــــدي میــــــــــــــــــ   زاولی
ال  ،أو أخرجه مسلم یر�د أصل الحدیث ،خرجه البخاري �قصد أصل الحدیث :البیهقي حینما �قول 

ومثل هذا في جامع األصول البن األثیر  ،لیس �الضرورة أن یر�د اللفظ الذي أورده ،یر�د اللفظ
إذ یرمز للحدیث �أنه في البخاري وقد أخذه من  وانُتقد في هذا ،اعتمد على المستخرجات

وفي المستخرج من الز�ادة والنقص في األلفاظ والمتون واألسانید  ،أو إلى مسلم �ذلك ،المستخرج
 فیجتنب العزو إال لمن وقف على الكتاب األصلي. ،وصیغ األداء ما ال یوجد في األصول

ــــــي ومــــــن  عــــــزا  واألصــــــل �عنــــــي البیهق
 

ــــــــــــــــــت إذ زاد الحمیــــــــــــــــــدي میــــــــــــــــــزا   ولی
 ،الحمیدي في جمعه بین الصحیحین زاد �عض األلفاظ على ما في الصحیحین من المستخرجات 

لیكون طالب العلم  ؛أن الحمیدي میز هذه الز�ادات -رحمه هللا -وحینئذ تمنى الحافظ العراقي
لكن في األصل  ،قد �فوته ألفاظ -رحمه هللا -جده میَّزومن نظر في واقع الكتاب و  ،على �صیرة

ال �عتمد في أحادیث  ،والذي یوَصى �ه طالب العلم أال �عتمد على غیر الكتب األصلیة ،َمیَّز
ألنه ال بد أن �قع  ؛أو من ینقل عن األصول بواسطة ،الكتب الستة على جامع األصول مثالً 

السنن  ،مسلم على صحیح مسلم ،ى صحیح البخاري بل �عتمد في البخاري عل ،الخلل في حفظه
 .كذلك

فائدة هذه الكتب التي جمعت لنا أكبر قدر من  مافائدة هذه المستخرجات؟  ما :إًذا قد �قول قائل 
  ؟األحادیث �جمعها بین األصول
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أنت تستفید  ،لكن ال �عني أنك تستوسط وتأخذ ما نقل عنها بوسائط ،لها فوائد عظیمة :لو نق
إذا أردت دراسة جامع األصول أن ترجع إلى  ،و�ذا ألزمناك ،لكن �عد مراجعة األصول ،منها

و�إمكان �ل طالب من طالب العلم أن �ستخرج  ،األصول فرجوعك إلى األصول مباشرة أ�سر
ال ال..  ،ال �ستطیع ،بنفسه ،وهي موجودة ومخدومة ،من الكتب األصلیة اجامعً  ،جامًعا بنفسه

ألنه  ؛ال �عتمد على غیره ،ال �عتمد على غیره ال في اختصار وال في جمع وال في تفر�ق :أقول
�قع  ،تقع الز�ادة، �قع السقط ال بد أن ،إذا اعتمد على غیره ال بد أن �قع الخطأ في �الم غیره

أنه ظن�ا  ؛�حذف هذا الذي اعُتِمد علیه ما �حتاجه طالب العلم ،ثم یتحمل هذا الخطأ ،سبق القلم
ومع ذلك �ستفید  ،فعلى طالب العلم أن یرجع إلى األصول بنفسه ،قد �حذف ،لیس �حاجة إلیه
وفي  ،وفیها فوائد زوائد ،نستفید منها ،ال �عني أننا ال نستفید من الفروع ،من هذه الفروع

فهذه  ننحو عشر�ن فائدة بیَّنها أهل العلم في �تب المصطلح ،المستخرجات نحو عشر�ن فائدة
 .و�ن لم نعتمد علیها ونلغي األصول ،ئدة المستخرجاتفا
�شتهر بهذه الكنیة  ،أبو عوانة "رواه أحمد وأبو عوانة في مسنده الصحیح بهذا اللفظ" :�قول 

 هذا هو؟ هو المقصود عندنا؟ ،اثنان أحدهما الوضاح بن عبد هللا الیشكري 
 طالب:.........

م من شیوخ األئمة  ممن شیو  ،ال، ذاك متقدِّ فهو أبو عوانة اإلسفراییني  ،وأما هذا، خ األئمة متقدِّ
ر ر من أبي عونة الوضاح أن �جمع بین ،متأخِّ  أو �ستخرج على مسلم من.. ،�یف ُیتصوَّ

 طالب: شیوخه.
اح �الحاء ،المقصود أن مثل هذا ینبه إلیه ،نعم، ممن یروي عنهم مسلم  ،واسم أبي عوانة الوضَّ

 :ا دون تحقیق ُسِئل عن أبي عوانة قاللتراجم التي طبعت قد�مً �تب ا ،وجاء في �عض الكتب
اع �العین �عني  ،ذاك وضاح :�أنه یر�د أن �فرق بین هذا وهذا فقال ،وهي تصحیف ،ذاك وضَّ

لكن لو رجع إلى المصادر  ،فاستغلها �عض المفتونین فطعن في أبي عوانة ،اسمه وضاح
وهذا الذي نقل هذه الكلمة وَجیَّرها لما �عتقده  ،للبساألخرى التي تنقل الكالم ما حصل مثل هذا ا

یر�د أن یرد �ه على خصومه �مثل هذه  ،وما �عمد إلیه من تعصب مذهبي ،و�لتزمه من مخالفات
والمصادر �لها تنقلها على  ،ألنها مصحفة ؛ولیس فیها مطمع وال مفرح ،الكلمة التي فرح بها

 .الصحیح وضاح �الحاء
أهل الحدیث �فرقون  "د الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم نحوهوعن ،بهذا اللفظ" 

 :و�ذا قالوا ،�ما هنا ،مثله إذا �ان �حروفه وقد �قولون بلفظه أو بهذا اللفظ ،ومثله ،بین نحوه
 .فالمراد �معناه ،نحوه

ثكم أن محمًدا �اَل قائًما مقتضاه نفي البول  فقد إ�ش؟ أعظم على هللا الفر�ة هذا �معناه من حدَّ
 .قائًما
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 "هو أحسن شيء في هذا الباب وأصح ،هو أحسن شيء في هذا الباب وأصح :وقال الترمذي" 
ولیس  ،وصححه جمع من أهل العلم ،قابل للتصحیح ،على �ل حال الحدیث قابل للتصحیح

لى حد و�بقى أن النفي الذي اشتمل علیه هذا الحدیث ع ،ألن المتجه تصحیحه ؛البحث في حكمه
 .وسبق الكالم فیه ،علمها

�عني ورد في الباب أحادیث �اب اإلثبات  "هو أحسن شيء في هذا الباب وأصح :قال الترمذي" 
هو أحسن شيء في هذا الباب وفیه  :ألنه ال �مكن أن �قول الترمذي ؛�اب النفيأو �اب النفي؟ 

وهو  ،اإلثبات فیه حدیث حذ�فةا وعدمه فإذا قلنا في الباب الذي هو البول قائمً  ،حدیث حذ�فة
 .اأصح ما في الباب مطلقً 

والمقصود مقصود الترمذي أحسن شيء في هذا الباب الذي هو �اب النفي أحسن شيء في هذا  
أهل العلم السیما أهل الحدیث �ستعملون أفعل التفضیل �أحسن وأصح ال على  ،الباب وأصح

 :وقد �قولون في الصحیح ،أصح :ضعیفقد �قولون في ال ،لیست على �ابها عندهم ،�ابها
ومرادهم بذلك في الضعیف الذي �عبِّرون عنه أنه أصح شيء في هذا الباب �أنه أمثل  ،أضعف

و�ال  ،�ستعملونها على غیر �ابها ،والعكس �العكس ا،و�ن �ان الجمیع ضعافً  ،ما في الباب وأقواها
شیئین �شتر�ان في وصف وهو هنا  فاألصل أن أفعل التفضیل عند أهل اللغة أنه تقتضي وجود

 .�فوق أحدهما اآلخر في هذا الوصف ،الصحة والحسن
صلى هللا -قال رسول هللا  :قال -رضي هللا عنهما -وعن ابن جر�ج عن نافع عن ابن عمر" 

أخاف أن ابن جر�ج لم �سمع من نافع  :وقال ،رواه ابن حبَّان »ال تبل قائًما« :-علیه وسلم
صح ظنه ابن جر�ج  ،صحَّ ظنه �ما قال البوصیري في تعلیقه على ابن ماجهوقد  ،"هذا الخبر

لكن  ،وابن عمر صحابي جلیل ،ونافع ثقة ،و�ال لو سمعه ابن جر�ج ثقة ،لم �سمعه من نافع
رضي هللا  -وقد ثبت عن ابن عمر" :ولذا أردفه المؤلف �قوله ،الحدیث منكر ،الحدیث منكر

�یف یبول ابن عمر قائًما وقد ثبت  ،ن ابن عمر أنه �ال قائًماثبت ع "أنه �ال قائًما -عنهما
هل یتصور من ابن عمر الصحابي  ،-علیه الصالة والسالم-عنده النهي من ِقِبل النبي 

ه إلیه النهي و�عصي هذا النهي و�بول قائًما هذا مما  ؟المؤتسي الحر�ص على تتبع اآلثار و�وجَّ
رضي هللا  -وقد ثبت عن ابن عمر :نما أردف الحدیث �قولهأُِعلَّ �ه الخبر قد ثبت المؤلف حی

وضعفه من جهة أن ابن جر�ج لم �سمعه من  ،ا یر�د بذلك إعالل الخبرأنه �ال قائمً  -عنهما
وهو ضعیف عند جمهور أهل  ،أبو أمیة ،وفي رواته أبو أمیة عبد الكر�م بن أبي المخاِرق  ،نافع
نه غره �كثرة إ :�قولون  ،وهو ال �خرِّج إال عن ثقة ،موطئه و�ن اغتر �ه مالك فخرَّج له في ،العلم

 .فخرَّج له ،فتوقَّع أنه ثقة ،جلوسه في المسجد
 .وعلى �ل حال هو ضعیف 
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رضي هللا  -عن حذ�فة بن الیمان" :وحدیث حذ�فة الذي هو أصح حدیث في الباب مطلًقا �قول 
أتى  :قال"المز�لة هي المز�لة..  "سباطة قوم -صلى هللا علیه وسلم-أتى النبي  :قال -عنه

 ،السباطة الز�الة التي توَضع فیه فضالت الناس مز�لة "سباطة -صلى هللا علیه وسلم-النبي 
منها ما  ،�انت مستعملة عندهم ،و�ان الناس �ستعملونها قبل وجود الدورات النظیفة في البیوت

أتى النبيُّ " .نها ما هو داخل البیوتوم ،�كون مشتَرًكا بین أهل الحي ما ومنها ،هو خارج البیت
وهذا  ،"ثم دعا �ماء فجئته �ماء فتوضأ ،سباطة قوم فباَل قائًما -صلى هللا علیه وسلم-

وعند غیرهم  ،الحدیث عند السبعة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد
وفي  ،مقصود أنه ال إشكال في صحتهال ،وهو موجود في جل دواو�ن اإلسالم ،من أئمة اإلسالم

و�حمل نفي من نفى  ،-علیه الصالة والسالم-ثبوت ما تضمنه من نسبة البول قائًما إلى النبي 
قائًما �ما قلنا في حدیث  -علیه الصالة والسالم-على علم أو على حد علمه ما �ال النبي 

 ،»ادنه« :فدنا ثم قال له ،»نهاد« :وقال له -علیه الصالة والسالم-وحذ�فة مع النبي  ،عائشة
 .فدنا لیستتر �ه

فإذا  ،وأن �ستتر ،أن �أمن الرشاش وارتداد البول علیه :المقصود أن البول قائًما جائز �شرطین 
علیه الصالة -وقد ثبت عن النبي  ،استتر وأمن من ارتداد البول علیه والرشاش جاز ذلك

 .وهو أكمل الخلق -والسالم
علیه الصالة -الحدیث ذ�رها أهل العلم و�عضها مروي منها أن النبي  هناك أجو�ة عن هذا 

والمأ�ض هذا هو �اطن الر�بة ال �ستطیع أن یثني  ،�ان شاكًیا من وجع �ان �مأ�ضه -والسالم
 .ا �ستشفى �ه من وجع الصلب من وجع الظهرإن البول قائمً  :ومنهم من �قول ،ر�بته فبال قائًما

فال إشكال في جوازه �الشرطین  -علیه الصالة والسالم-عن النبي  وعلى �ل حال مادام ثبت 
-وقد �كون فعله  ،و�ن �ان البول من قعود أسَتر وآَمن من أن یرتد إلیه فهو أكمل ،المعروفین

 -علیه الصالة والسالم-و�حثوا مسألة النبي  ،من البول قائًما لبیان الجواز -علیه الصالة والسالم
فال  ،وأن مثل هذا یتسامح الناس فیه ،ة القوم أنه لم ُ�حَفظ أنه استأذنهمحینما �ال على سباط

فلم �ستطع أن  ،�ان في جمع -علیه الصالة والسالم-ن النبي إ :ومنهم من قال ،�حتاج إلى إذن
وتقدم أنه  ،فبال في هذا المكان ،وخشي الضرر من تأخیر البول ،یذهب إلى مكان قضاء الحاجة

�حتاج أما البول فال  ،لكنه محمول على الغائط ،إذا أراد المذهب أ�عد -المعلیه الصالة والس-
 ؟لماذا ،إلى �عد

المقصود أن مثل  ،وُ�سَمع منه صوت ،وألنه �خرج معه ر�ح ا،أشد استقذارً  ،ستقذرألن الغائط م 
یبول في لكن على أال  ،فال یلزمه البعد ،وأما �النسبة للبول فهذه المحاذیر منتفیة ،هذا یبعد �ه
وال �قضي حاجته في  ،ةوال في الموارد وال.. ولیتق المالعن المتقدم ،وال في ظلهم ،طر�ق الناس

�عض  ،الضرورات لها أحكامها ،والضرورات لها أحكامها ،أو �ستهجن ،مكان �حیث �ستقذر فعله
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ذا مثل ه :مثل هذا أقول ،أو ما أشبه ذلك ،أو مر�ض ،الناس مبتلى ال �ستمسك معه البول
ر �قدرها و�كون �حیث یالزم  ،و�بعد ،و�ال فاألصل أن اإلنسان �ستتر عن الناس ،ضرورته تقدَّ

 .الحشمة والوقار الذي ینبغي أن یتحلى �ه المسلم
و�ن �ان فعله  ،ال �قال إال أنه هو األكمل -علیه الصالة والسالم-وعلى �ل حال ما فعله النبي  

 .د أكمل منهلبیان الجواز فیكون الجلوس واإل�عا
 ،أتى سباطة قوم فبال قائًما :الذي في البخاري  "ثم دعا �ماء فجئته :ولیس في مسلم" :�قول 

 .�ي �ستتر �ه ؛اوطلب من حذ�فة الدنو منه مرارً 
 ،هل ینافي و�عاِرض ما تقدم من النهي عن الحدیث على الحاجة ،ودعاؤه �الماء »ادنه« :قوله 

�حتمل أنه  »ادنه« :قوله ؟�ن �ان الحدیث الماضي في الطُّْوفو  ،والحاجة تشمل البول والغائط
وعلى هذا ال یتعارض ما في هذا الحدیث  ،ودعاؤه �الماء �عد الفراغ منها ،قبل الشروع في الحاجة
 .مع األحادیث المتقدمة

وحماد بن أبي سلیمان عن " ،عاصم بن أبي النَُّجود القارئ المشهور "وعن عاصم بن بهدلة" 
أتى على سباطة قوم  -صلى هللا علیه وسلم-ائل عن المغیرة بن شعبة أن رسول هللا أبي و 

ج رجلیه :قال حماد ،فبال قائًما  :�قول ،أ�عد ما بینهما ،فحج رجلیه ،�عني أ�عد ما بینهما "ففحَّ
وأعله أحمد بروا�ة منصور واألعمش عن  ،وابن خز�مة في صحیحه ،وهذا لفظه ،رواه أحمد"

 ."حذ�فة أبي وائل عن
فكالهما  ،وحماد أحفظ من عاصم وحماد ،ا واألعمش أحفظ من عاصموال شك أن منصورً  

لكن منصور واألعمش  ،منصور واألعمش وعاصم وحماد �ل منهم یروي الخبر عن أبي وائل
والحدیث السابق وعاصم وحماد یرو�انه عن  ،وهما من الحفاظ یرو�انه عن أبي وائل عن حذ�فة

إنما هو من حدیث حذ�فة أال  ،وهو ال ُ�عَرف من حدیث المغیرة ،لمغیرة بن شعبةأبي وائل عن ا
 إن أ�ا وائل یرو�ه عن �لٍّ من حذ�فة والمغیرة؟ :�مكن أن �قال

 طالب: ..........
 كیف؟

 طالب: ..........
 یرو�ه عن المغیرة :و�قال ،ما المانع أن �صحح الطر�قان ،ولقي المغیرة ،أبو وائل لقي حذ�فة

لكن هل لنا أن نقول مثل هذا الكالم واألئمة  ،ألنه ال تنافي وال تناقض وال تعارض ؛وعن حذ�فة
و�ال على مقتضى القواعد عند  ،لیس لنا ذلك ؟الحفاظ المتقدمون أعلوا هذه الروا�ة �الروا�ة األخرى 

�كون الخبر  وأنه ال یوَجد ما �منع من أن ،المتأخر�ن أن مثل هذا قد ال �ضر مثل هذا التعلیل
لكن اإلسناد الثاني الموجود  ،هذا لو �ان اإلسنادان نظیفین ،عن حذ�فة اعن المغیرة ومرو��  امرو�� 
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وحمَّاد فیه  ،ُوِصف �سوء الحفظ ،وُوِصف �سوء الحفظ ،عاصم بن أبي النَّجود معروف وضعه
 .كالم

وأما  ،د المتأخر�نالمقصود أن لو �انا ثقتین حافظین ضا�طین أمكن تصحیح الطر�قین عن 
ة عندهم أنهم ُ�ِعلُّون هذا بهذا ،قد �سلكونه ،المتقدمون فال �سلكون مثل هذا عاصم بن  ،لكن الجادَّ

ل علیها في �ثیر من األقطار ،أبي النَّجود هو القارئ المشهور قراءته معتمدة وقد ُوِصف  ،وُ�َعوَّ
 �حفظه وصانه من الز�ادة والنقصان و�عض من یر�د الطعن �القرآن الذي تكفَّل هللا ،�سوء الحفظ

ال طعن  ،الرجل ال مطعن في عدالته أوالً  ؟�یف �عتمد على قراءة راٍو ُرمي �سوء الحفظ :�قول
السوء الذي یتطلبه الحفظ الذي یتطلبه حفظ السنة لم �كمل  ،وأما حفظه فسوؤه نسبي ،في عدالته
معنى هذا الكالم؟ ما معنى  ما ،ل له عاصموأما الحفظ الذي یتطلبه القرآن فقد َ�مُ  ،له عاصم

 هذا الكالم؟
ْهت هذا القوي  ،والثانیة ضعیف الحافظة ،شخص أحدهما قوي الحافظة ،أنت عندك ولدان  وجَّ

السنة متشعبة و�ثیرة  ،ألنه ُیدِرك �قوة حافظته ؛والتخصص في السنة ،الحافظة لحفظ السنة
أن یتخصص و�طلب و�ر�د  ،ضعف في الحفظ لكن هذا الشخص الذي عنده ،تتطلب قوة حافظة

�ضبط أن لماذا؟ ألنه و�ن �ان ضعیف الحفظ إال أنه �مكن  ،اتجه إلى الفرائض :العلم تقول له
ه وسيء الحفظ ضعیف الحافظة هذا �مكن ،�مكن ضبطه ،الفرائض علم محصور وقلیل ،الفرائض

 ؛عاصم �النسبة للقرآن :�قال �مكن أن ،ألن الحفظ نسبي ؛فیه ما �منع ، ما�ضبط الفرائض أن
أن نقول في أعلى طبقات  -جل وعال -�سره هللا ،وحفظه متیسر ،ألنه محصور بین الدفتین

 المانع؟  ماالحفظ 
لكن قد ال یتمكن �ه من  ،ألن الحفظ المتوفر عنده یتمكن �ه من ضبط القرآن ؛ما فیه ما �منع

السنة فیها �ثرة �اثرة أضعاف  ،فیها �ثرة ألن ؛ألن السنة تحتاج إلى حافظة أقوى  ؛ضبط السنة
 .واألصل في البیان أن �كون أضعاف المبیَّن ،ألنها بیان للقرآن ؛مضاعفة

تعتر�ها تحتاج إلى قوة  اا أمورً وفیها أ�ًض  ا،وفیها اختالفً  ،وفیها رواة  ،األمر الثاني أن فیها روا�ات 
جه لحفظ القرآن هو نفسه الذي یوجه لحفظ ن الذي یو إ :فال �قال ،وملكة متمیزة في الحفظ ،قو�ة
وأخطأ في �عض األحادیث وُرِمَي �سبب ذلك  ،فإذا ضعفت حافظة عاصم عن حفظ السنة ،السنة

ر حفظه وضبطه و�تقانه ؛وال في حرف من القرآن ،فإنه لن �خطئ في آ�ة ،�سوء الحفظ  ،ألنه ُ�سِّ
د على مر العصور في تار�خ األمة وقد وج ،ا محصور أن �ستطیع الطفل حفظ القرآنوهو أ�ًض 

 ،وفي الثامنة من العمر ،وفي السادسة ،وهو طفل في السا�عة ،من �ضبط القرآن وهو صغیر
فظة األنها تحتاج إلى ح ؟لكن �م نسبة الذین �حفظون السنة ،وجل المسلمین �حفظون القرآن

نه سيء الحفظ في �أنه سيء الحفظ في هذا ال �عني أ افكون العلماء �صفون عاصمً  ،قو�ة
�ون اإلنسان �ثیر من  ،أمر ال �حتاج إلى استدالل وال تدلیل ،وهذا أمر معروف وملموس ،القرآن
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 ،تصعب علیه ؟من السنة ائً لكن هل �حفظ شی ،و�تقنه ،و�ضبطه ،عوام المسلمین �حفظ القرآن
 .واإلنسان إذا اتجه إلى شيء أتقنه

�ضبط مسائل فقهیة ال تخطر  ،عند األمة محل تقدیراإلمام األعظم  ،�عني اإلمام أبو حنیفة 
ه إلى هذا ؛على البال هل �عني  ،وهو في �اب الروا�ة عند أهل العلم ُرِمَي �سوء الحفظ ،ألنه توجَّ

 ،�حفظ بلىهذا أن المسائل التي ضبطها وأتقنها أبو حنیفة من الفقه الدقیق �عني أنه ال �حفظ؟ 
والسبب في هذا الكالم أن من �عض الفرق التي تنتسب  ،هلكن من اتجهت همته إلى شيء أتقن

و�یف  ،وأنه دخله التحر�ف والز�ادة والنقص ،و�زعمون أن القرآن غیر محفوظ ،إلى اإلسالم
 ،وال مغمز وال مطعن ،أبًدا :نقول ؟بهذا الوصف اءة مثل هذا وقد وصفه أهل العلمنعتمد على قر 

اإلنسان إذا اتجه إلى شيء أتقنه أكثر من  ألن ؛ثل هذاوال تردد في م ،ولیس عندنا أدنى إشكال
 .غیره

َوَلَقْد { ،لمن أراد -جل وعال-وقد �سره هللا  ،األمر الثاني أن القرآن �مكن ضبطه وحفظه و�تقانه 
ِكرٍ  ْكِر َفَهْل ِمن مُّدَّ ْرَنا اْلُقْرآَن ِللذِّ  ،لكن السنة أضعاف مضاعفة عن القرآن ،]١٧[سورة القمر: }َ�سَّ

بل أكثر من  ،قد ال �كمل لها �ثیر ،وفیها رواة  ،وفیها روا�ات ،هو وفیها وج ،وفیها اختالفات
 فلنكن على بینة من مثل هذه الشبهات. ،یتصدى لحفظ القرآن و�ضبط القرآن

 طالب: �ا شیخ فرقتم بین المتقدمین والمتأخر�ن في هذه المسألة.
ا أن المتأخر�ن عالة على وذ�رنا مرارً  ،متأخر�نا عن طر�قة المتقدمین وطر�قة التحدثنا مرارً 
ل أوَّال وآخرً  ،المتقدمین لكن یبقى أن هذا  ،ا على المتقدمین الذین هم أهل هذا الشأنوأن المعوَّ

ه إلى من �حسنه و�تقنه ولو طال عمره في  ،أما طالب العلم المبتدئ ومن في حكمه ،الكالم یوجَّ
ال بد أن �سلك  ،فمخاطبته �مثل هذا الكالم تضییع له ،مینالطلب ولم یتأهَّل لمحاكاة المتقد

ح �القرائن :ما نقول ،طر�قة تفیده هذا تضییع  ،�ارثة هذه ،معنى القرائن ماوهو ما یدري  ،�هللا رجِّ
أما من �مل  ،واستنبط من الكتاب والسنة مباشرة الفقه اترك :مثل أن نقول لطالب مبتدئ ،له

ألن المتأخر�ن عالة  ؛هذا فرضه مثل االجتهاد في مسائل األحكام ،لذلك وتأهل له فهذا فرضه
 على..

 طالب: ............
 كیف؟

 طالب: ............
رواه منصور عن  :�عله �قوله ،عن أبي وائل عن المغیرة اوحمادً  ااإلمام أحمد �عل عاصمً 

واألعمش من منصور  ،منصور واألعمش ،هذا الصحیح ،األعمش عن أبي وائل عن أبي حذ�فة
وعن  :و�كون قوله ،هذا هو المحفوظ ،وظهذا هو المحف ،كبار الحفاظ عن أبي وائل عن حذ�فة

 منكر. :و�ن شئت فقل ،شاذ :عاصم بن بهدلة وحماد بن سلیمان إن شئت فقل
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....................... 
 

 فهــــــــــو �معنــــــــــاه �ـــــــــــذا الشــــــــــیخ ذ�ـــــــــــر 
صلى هللا -قال رسول هللا  :قال -رضي هللا عنه -وعن أبي قتادة األنصاري  :-رحمه هللا-"قال  

وال  ،وال یتمسح من الخالء بیمینه ،ال �مسكن أحد�م ذ�ره بیمینه وهو یبول« :-علیه وسلم
 وهذا لفظ مسلم." ،متفق علیه ،»یتنفس في اإلناء

رضي "واسمه الحارث بن ِرْ�ِعي  "وعن أبي قتادة األنصاري " :-رحمه هللا تعالى -ل المؤلف�قو 
ال �مسكن أحد�م ذ�ره بیمینه « :-صلى هللا علیه وسلم-قال رسول هللا  :قال ،هللا تعالى عنه

وهذا لفظ  ،متفق علیه ،»وال یتنفس في اإلناء ،وال یتمسح من الخالء بیمینه ،وهو یبول
وأثرها  ،ال هذه ناهیة »ال �مسكن«�كون عند البخاري �معناه  ،كون عند البخاري �معناهو� ،"مسلم

ر ،في مدخولها الجزم جزم المضارع ألنه هنا مبني على  ؛و�مسكن فعل مضارع مجزوم �مقدَّ
 إ�ش؟ 

 طالب:.........
 لماذا؟ ،على الفتح

 طالب: التصاله بنون التو�ید.
ألنها إذا لم تتصل لم  ؛اتصال ال تحتاج أن تقول مباِشرة :ة و�ذا قلتالتصاله بنون التو�ید المباِشر 

 ال؟ أم  همثل »ثم لیكوُننّ «مثله؟ مثله  »لینتهین أقوام لینتهین أقوام«تكن مباِشرة 
 طالب: ..غیر مباشرة غیر مباشرة..

فهو غیر الفاصل بین نون التو�ید والفعل واو الجماعة واو الجماعة المحذوفة  ،هذه غیر مباشرة
 مباشرة.

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

ــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــوا مضــــــــــــــــــــارًعا إن عر�  وأعر�
ــــــــــر ومــــــــــن  ــــــــــون تو�یــــــــــد مباِش  عــــــــــن ن

 
 نــــــــون إنـــــــــاث �یـــــــــا رعـــــــــن مـــــــــن فـــــــــتن 

 ،هذا هو الفاعل »ال �مسكن أحد�م«و�ید التصاله بنون الت ؛المقصود أنه هنا مبني على الفتح 
ه إل�ش؟ للرجال؟ یدخل فیه النساء یدخل  »أحد�م ذ�ره بیمینه وهو یبول« أحد�م هذا خطاب موجَّ

 ال؟ أم النساء 
ال «ألن العلة واحدة  ؛على �ل حال الحكم واحد في إمساك اآللة �الیمین أثناء البول الحكم واحد

هل له أن �مسك الدبر وهو �قضي حاجته  »وهو یبول«الذ�ر طیب  »�مسكن أحد�م ذ�ره بیمینه
 أو من �اب أولى؟ 

 هل له أن �مسك ذ�ره �شماله وهو یبول؟  »بیمینه«من �اب أولى 
الواو  ،»وهو یبول«وهو مفهوم الحدیث مفهومه أنه له أن �مسكه �شماله  ،نعم، له ذلك له ذلك

مفهوم  ،الأم غیر مؤثِّرة في الحكم لها مفهوم أم  وهل هي مؤثِّرة ،والجملة حالیة ،واو واو الحال
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وعلى هذا له أن �مسك ذ�ره بیمینه في غیر هذه  ،إن مفهومها ملغى :بین أن نقول فرق  لها �عني
ن مسك الذ�ر �الیمین في غیر إ :ن مفهومها معتبر قلناإ :إذا قلنا ،ال مفهوم لها :الحالة أو نقول

مفهومها ملغى منعنا من إمساك الذ�ر �الیمین مطلًقا حال قضاء ن إ :و�ذا قلنا ،هذه الحالة جائز
غیر معتبر؟ قید أم ما هو ظاهر؟ واآلن وصف مؤثِّر؟ معتبر أم الحاجة وفي غیرها ظاهر 

 ملغى؟ أم معتبر 
و�ذا ثبت الحكم في األشد ال یلزم منه ثبوت  ،هو ال شك أن حال البول أشد وأشنع من غیرها

 ،لقلنا �العموم »ال �مسكن أحد�م ذ�ره بیمینه«لو لم تذ�ر هذه الجملة �عني  ،الحكم في غیره
لكن في حال البول  ،اال �مسكن ذ�ره بیمینه مطلقً  :هل �مكن أن نقول ،طیب ما فیه وهو یبول

لكن إذا  ،إذا ُمنع في غیر هذه الحالة فمنعه في هذه الحالة من �اب أولى :ال، نقول :نقول ؟جائز
�عني استوى  ؟ل معنى هذا أننا نلحق الحاالت األخرى بهذه الحالة وهي دونهاهفذ�ر هذا القید 

ألنه في حال البول أشد منه في  ؛ما استوى  ،ما استوى؟ ما استوى أم األصل والفرع لیتم اإللحاق 
قید معتبر ووصف مؤثِّر أنه فال یتم اإللحاق وعلى هذا من أهل العلم من یرى  ،حال غیر البول

ألنه �ونه ینص علیه في حال  ؛هو أن لإلنسان أن �مس ذ�ره في غیر حال البولو  ،وله مفهوم
ن الید الیمنى ینبغي أن تصان من مس إ :ومنهم من �قول ،البول ال �عني أنه في سائر األحوال

وال �عني  ،ألنها أشد ؛والتنصیص على هذه الحالة لماذا؟ ألنها أشد ،العورات من مس العورات
ك حاالت أخرى حاالت أخرى غیر طیب هنا ،وهو ال یبول ،ذ�ره بیمینهمسك أنه �جوز له أن �

 البول هل له أن �مسك ذ�ره وهو إ�ش؟ 
هناك حاجات تقضى  ،اشرحناه سا�قً  ،هذا انتهینا منهفأما �النسبة لنقضه الوضوء أو عدم النقض 

ال �حتاج �ا إخوان و  ،�قضي هذه الحاجةهو فهل لإلنسان أن �مسك ذ�ره و  ،غیر البول بهذه اآللة
 ،اال �مس ذ�ره بیمینه مطلقً  :الذین ألغوا المفهوم �قولون  ؟لیس لهأم له  أن �صرح �كل شيء مثالً 
وأن الیمین ینبغي أن تصان عن  ،وهذا قول معتَبر عند أهل العلم ،اال �مس ذ�ره بیمینه مطلقً 

 ،یتمسح من الخالء بیمینه ،نهوال یتمسح من الخالء بیمی ،ومن قیده بهذا أ�اح ما عداه  ،مثل هذا
قد �حتاج إلى الیمین  ،قد �حتاج إلى الیمین ،یتمسح ،ال �ستنجي بیمینه ،�عني �ستنجي بیمینه

�عني ال  ،�حتاج إلیها على أال تباشر ال النجاسة وال الذ�ر ،أو حال االستجمار ،حال االستنجاء
قد �حتاج و  ،البول �حتاج إلى أحجاراآلن إذا أراد أن �ستنجي من  ،تباشر النجاسة وال مخرجها

ثم �عد ذلك الحجر إن أمسك الحجر بیمینه تمسح من  ،�مسك اآللة �شماله ،إلى إمساك اآللة
یتمسح �معنى �مسك ذ�ره و�مسحه  ،أو نحمل هذه الجملة على التي قبلها ،الخالء بیمینه

وال  ،األصل أال یباشر النجاسةو  ،لكن إذا أمسكه �شماله والحجر بیمینه ،�الحجارة بیمینه ال �جوز
  ؟�مسك الحجر أن ما �جوزأم �جوز  ،مخرج النجاسة بیمینه

 طالب:.........
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قد  ،فیجتنب النهیین بهذه الطر�قة یثبت الحجر بیمینه ،فیكون المسح �الذ�ر ال �الحجر ،و�مسح
فیحتاج إلى  ،ا ال یثبت�عني إن �ان الحجر صغیرً  ؟لماذا ال یثبت الحجر �األرض :�قول قائل

في مثل هذا ال شك أن فیها مشقة شدیدة �أن �جعل الحجر بین  االشافعیة یذ�رون صورً  .تثبیت
 .و�مسح ذ�ره �شماله ،رجلیه

و�نما هي لما  ،وأنها لیست لهذه األمور ،على �ل حال المطلوب في الحدیث تكر�م الیمین 
فله  ،ها مما �ستقذر و�ستقبح�خالف التصرفات التي هي دون ،للتصرفات المحترمة ،ُ�حترم

وال یتنفس  ،وال یتنفس في اإلناء ،وال یتنفس في اإلناء ،وال یتمسح من الخالء بیمینه« ،الشمال
ره على نفسه وعلى غیره ؛»في اإلناء  اسواء �ان هذا الشيء مرئی�  ،لئال �خرج مع النفس شيء �قذِّ

 ،ي وال شيء وال خیر إال دل األمة علیهقد �خرج أمور تؤثر في الماء وهو ال یدر  ،أو غیر مرئي
ال بد أن �شتمل على  -علیه الصالة والسالم-ففي �ل نهي ورد عنه  ،وال شر إال حذرها منه

وال شر إال حذرها  ،فال خیر إال دل األمة علیه ،�ل أمر ال بد أن �شتمل على مصلحة ،ضرر
هذا األمر واألصل في األمر  فكونه �شرب و�تنفس واإلناء في یده ال شك أن هذا خالف ،منه

وهو محمول على  ،من �اب األدب ،ن هذا من �اب األدبإ :ومنهم من �قول ،الوجوب
بل إذا أراد أن یتنفس یبعد اإلناء عن اتجاه  ،»ال یتنفس في اإلناء« ،االستحباب عند الجمهور

ّب الماء عب�ا بنفس عُ �َ وال  ،�عني خارج اإلناء ،اومن السنة أن یتنفس ثالثً  ،و�تنفس خارجه ،الوجه
 ،وأراد أن یبرده �النفخ ،إذا احتیج الطعام الذي في هذا اإلناء إلى نفخ احتیج إلى نفخ حارواحد 

ما أم هل هذا یدخل في التنفس أو ال یدخل؟ یدخل  ،أو أراد أن ینفث في اإلناء من �اب الرقیة
 یدخل؟ 

تختلف حقیقته ومعناه  ،والنفث �ختلف ،لفموالنفث �كون من طر�ق ا ،التنفس إنما �كون مع األنف
تختلف حقیقة النفث عن حقیقة  لكن ،ممكن ،حتى لو احتاج أن یتنفس مع فمه ،عن التنفس

 ،بینما النفث ال رائحة له ،رائحته قبیحة ،التنفس والنفث التنفس سواء �ان من الفم أو من األنف
وأما النفخ والنفث فال  ،ِنع من التنفسولذا مُ  ،ومن جرب �عرف حقیقة هذا األمر ،ال رائحة له

 شيء فیه للحاجة.
 .�هللا أعلم

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

 


