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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.
 عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعین، سم. اللهم صل وسلم على

والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه أجمعین، اللهم اغفر  ،والحمد هلل ،�سم هللا
 .لنا ولشیخنا وللحاضر�ن والمستمعین

 في محرره: -یرحمه هللا تعالى-قال اإلمام ابن عبد الهادي  
 .�اب االستجمار واالستنجاء

الغائط  -صلى هللا علیه وسلم-أتى النبيُّ  :قال -رضي هللا عنه- بن مسعود عن عبد هللا 
 فأمرني أن آتْیه بثالثة أحجار."

 أن آتَیه. ،أن آتَیه
فأخذت روثة  ،والتمست الثالث فلم أجده ،فوجدت حجر�ن ،"فأمرني أن آتَیه بثالثة أحجار

رواه البخاري والترمذي وعلله ثم  ،»سهذا ِر�ْ « :وقال ،فأخذ الحجر�ن وألقى الروثة ،فأتیته �ه
وفي  ،»ائتني �حجر« :وفي آخره ،ورواه اإلمام أحمد والدارقطني ،هذا حدیث فیه اضطراب :قال

 .»ائتني �غیرها« :لفظ للدارقطني
 ،عن أبي حازم ،عن أبیه ،عن الحسن بن فرات ،وعن �عقوب بن �اسب عن سلمة بن رجاء 

نهى أن ُ�سَتنجى  -صلى هللا علیه وسلم-ن رسول هللا أ -رضي هللا عنه-عن أبي هر�رة 
إسناده  :والدارقطني وقال ،رواه أبو أحمد ابن عدي ،»إنهما ال �طهران« :�عظم أو روث وقال

 ال أعلم من رواه عن فرات القزاز غیر ابنه الحسن." :وقال ابن عدي، صحیح
 ال أعلم رواه عن فرات. ،ال أعلم رواه 

 ه..ال أعلم رواه من روا
 ال أعلم رواه بدون من بدون َمن..
 عندي في النسخة َمن �ا شیخ.

 طیب.
وعن الحسن سلمة بن رجاء  ،ابنه الحسن ال أعلم رواه عن فرات القزاز غیر :"وقال ابن عدي

 وعن سلمة بن �اسب.."
 وعن سلمة..

 وعن سلمة بَن �اسب..
 ابُن.

 "وعن سلمة ابُن �اسب.."
وعن الحسن �عني  ،أعلم رواه عن فرات القزاز غیر ابنه الحسن؟ ال ءذي؟ �یف تجي ءتجي كیف

 ما �ستقیم؟ تامة العبارة.أم �ستقیم  ،وعن سلمَة رواه ابُن �اسب ،رواه سلمة بُن رجاء
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 "وسلمة أحادیثه أفراد."
 ولسلمة أحادیث أفراد وغرائب.

ث عن قوم �أحادیث ال یتا�ع علیها ،"ولسلمة أحادیث وأفراد وغرائب وروى شعبة عن  ،و�حدِّ
 :�قول -رضي هللا عنه-سمعت أنس بن مالك  :أبي معاذ واسمه عطاء بن أبي میمون قال

یدخل الخالء فأحمل أنا وغالم نحوي إداوة من ماء  -صلى هللا علیه وسلم-كان رسول هللا 
 متفق علیه." ،فیستنجي �الماء نوعَنزة

وعلى آله وصحبه  ،بده ورسوله نبینا محمدوصلى هللا وسلم و�ارك على ع ،الحمد هلل رب العالمین
 ،أجمعین، أما �عد
 "�اب االستنجاء واالستجمار �اب االستنجاء واالستجمار" :-رحمه هللا تعالى-فیقول المؤلف 

و�عرا�ه خبر لمبتدأ محذوف  ،ومعناه في الُعْرف العام والخاص ،تقدم الحدیث في الكالم على �اب
واالستنجاء  ،واالستجمار معطوف علیه ،الستنجاء مضاف إلیهوا ،و�اب مضاف ،تقدیره هذا �اب

قطع أثر  ،والمراد �ه قطع أثر الخارج ننجوت الشجرة إذا قطعتها :تقول ،وهو القطع ،من النجو
فالجمار هي  ،واالستجمار مثله إال أنه �األحجار ،قطع أثر الخارج و�زالته �الماء ،الخارج و�زالته

إزالة أثر الخارج  ،فالمراد �الباب إزالة أثر الخارج من السبیلین ،ارالجمار هي األحج ،األحجار
وجاء االستنجاء �الماء على ما  ،�األحجار والماء ،من السبیلین �الماء أو �األحجار أو بهما مًعا

وجاء االستجمار �األحجار في حدیث أنس االستنجاء  ،سیأتي في حدیث ابن مسعود وغیره
وجاء ما یدل على الجمع بینهما من قول  ،سعود االستجمار �األحجاروفي حدیث ابن م ،�الماء
وفیه �الم ألهل  ،وأنهم یتبعون الحجارة الماء ،وما یذ�ر في مدح أهل قباء �الطهارة ،عائشة
 .العلم

فحصل اإلجماع  ،ثم انقرض ،المقصود أنه ُوِجد الخالف في االستنجاء �الماء في الصدر األول 
محل إجماع على  ،ثم �عد ذلك مثله االستجمار واالكتفاء �ه ،االكتفاء �الماءو  الماء، على إجزاء

ر طهارة تامة �حیث یرفع النجاسة �الماء أو أنه في مقام  خالف بین أهل العلم هل هو مطهِّ
وفائدة الخالف أنه إذا استنجى �الماء وانقطع  ،وأنه یبیح ما �ستباح إال �الماء ،طهارة الضرورة

وهذا الضا�ط في زوال أثر النجاسة �الماء َعْود خشونة المحل هذا  ،خشونة المحل وعادت ،األثر
وأنه ال أثر لها ألبتة �حیث لو عِرق المحل  ،اا تام� ال ُ�خاِلف أحد في أن النجاسة انقطعت انقطاعً 

 .وانتقل هذا العرق إلى الثوب أو البدن فإنه طاِهر
ولذا  ،ة ما یز�له لیست في القوة مثل ما یز�له الماءوأما �النسبة لالستجمار وحقیقته أو حقیق 

 ،فدل على أنه دون االستنجاء ،�قولون في ضا�ط االستجمار أال یبقى إال شيء ال یز�له إال الماء
ر طهارة تامَّة �الماء وفائدة الخالف تظهر  ،أو أنه یبیح فقط ،ولذا �ختلف أهل العلم هل هو �طهِّ

وانتقل العرق  ،وعِرق �عد ذلك ،و�قي من األثر ما ال یز�له إال الماء ،فیما إذا استنجى �األحجار
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رة طهارة �املة �الماء قلنا :فإذا قلنا ،إلى ثیا�ه أو إلى شيء من جسده ال أثر لهذا  :إنه �طهِّ
س الثوب والبدن ،نه إذا انتقل عن محلهإ :إنه یبیح فقط قلنا :و�ذا قلنا ،العرق  والصواب أنه  .نجَّ

 ،فعله ولم یتبعه �الماء -علیه الصالة والسالم-ألنه ثبت عن النبي  ؛أنه �الماء ،اًماكالماء تم
وأن ما یبقى من األثر الذي ال یز�له إال الماء مما ُ�عفى  ،فدل على أنه �طهر المحل طهارة تامة

 .مما ُ�عَفى عنه ،عنه
لصحابي الجلیل المتوفى ابن غافل الهذلي ا "وعن عبد هللا بن مسعود" :في الحدیث األول �قول 

ومن الفقهاء  ،من القراء المشهور�ن ،من جلة الصحا�ة وفقهائهم وعلمائهم ،سنة اثنتین وثالثین
 .المعتَبر�ن

صلى هللا -أتى النبيُّ ، الغائط -صلى هللا علیه وسلم-يُّ أتى النب :رضي هللا تعالى عنه"�قول  
ط في األصل �طلق على المكان المطمئن وعرفنا فیما تقدم أن الغائ ،"الغائط -علیه وسلم

-فالنبي  ،لكونه �ستر َمن جلس فیه وقصده ؛المنخفض من األرض الذي �قصد لقضاء الحاجة
و�ن �ان هذا االسم  ،قصد هذا المكان المطمئن الذي �قضي فیه حاجته -علیه الصالة والسالم

من  ،المحل و�رادة الحال انتقل إلى ما یوضع فیه وهو الخارج نفسه من �اب إطالق الحال أو
 .وصار فیه حقیقة ،�اب إطالق المحل و�رادة الحال

فأمرني أن آتَیه بثالثة " :�قول ابن مسعود ،هذا المكان -"علیه الصالة والسالم-أتى النبيُّ " 
فدل على أن  ،-علیه الصالة والسالم-لیستنجَي بها  ؛"فأمرني أن آتَیه بثالثة أحجار ،أحجار

 ،والدلیل على ذلك أنه لما أتاه �حجر�ن وروثة ألقى الروثة ،وأن الثالثة ال بد منها ،العدد مقصود
وأن استیعاب األحجار الثالثة أقل ما  ،فدل على أن العدد ال بد منه ،وطلب منه أن �أتي بثالث

 .ُتزال �ه النجاسة
لَّف وهذه استعانة منه وابن مسعود ُحّر ُمكَ  ،أمرني هذا استخدام "فأمرني أن آتَیه بثالثة أحجار" 
وسؤاٌل منه أن �أتیه بهذه  ،�ابن مسعود أن �أتیه بهذه األحجار -علیه الصالة والسالم-

صحابَته أو �عض أصحا�ه على عدم المسألة  -علیه الصالة والسالم-وقد �ا�ع النبيُّ  ،األحجار
ینزل هو بنفسه  فال �طلب من أحد أن یناوله حتى ،حتى �ان الواحد منهم �سقط سوطه من یده

له أن �أمر التا�ع السیما إذا عرف من  ،ففیه داللة على أن المتبوع له أن �أمر التا�ع ،فیأخذه
 ،وأن �عض الناس أمره تشر�ف ال تكلیف ،نفس هذا التا�ع ومن حاله أنه �فرح �مثل هذا التكلیف

 أو ا�بیرً  أو اوز�رً  أوئرة رئیس دا أو مثًال  ا�عني �عض الناس من المتبوعین تجده مدیرً  ،وهذا منه
 .�ذا في غیر ما اسُتؤِجر من أجره في غیر مصلحة العمل ،عنده أ�سر األمور هات �ذا اصغیرً 

 ،�أنه ملك له ،ا تام�ا في األمور العامة والخاصةا إلى أن �ستخدم استخدامً و�تعدى األمر أحیانً  
الیسیر أن �عطیه قائمة  فتجد �عض من ُولَِّي �عض األمور من مدیر وشبهه من السهل



 
 

 
 
 

٥  
 

=fiÍà’ÿ =̂Ñgƒ=ÅÎêÿ =̂Ïÿ_≈‹4ò¶^=٥ 

وهات الغاز  ،�األغراض التي یر�دها البیت في هذا الیوم أو في هذا الشهر أو في هذا األسبوع
 ما أدري إ�ش؟  هات

أو أن أنك  ،هل یتقرب إلى هللا �خدمتك ؟هذا ما الذي جعله �خدمك ،لكنه إذالل ،هذا استخدام
فال  ،واألمر والنهي ولیس هذا من مصلحة العمل ،طةفبحكم هذه الوال�ة اكتسبت السل ،ُولِّْیت علیه

إذا لم �كن إذا  :�عني لو قال الموظف ،�جوز استخدام األحرار بهذه الكیفیة إال �طیب نفس منه
فإن �ان  ،روح لسوق السمك مثالً أأنا الیوم  :لم یترتب على ذلك خلل �العمل قال الموظف للمدیر

هذا إذا لم �كن فیه خلل وأثر على العمل مثل هذا أمره  ،ا منهلك حاجة فأعطني ألشتري لك شیئً 
هذا ال �أس �ه إن لم َ�فهم منه المدیر أن  ،�ما یتبادل الزمالء بینهم هذه األمور مع �عض ،سهل

أو ینفعه  ،أو یتغاضى عن �عض تقصیره ،لیخّل �عمله ؛هذا الموظف یر�د أن یتقرب إلى المدیر
 .ون حینئذ ِرشوةفتك ،مصلحة العمل�ما هو من أصل 

و�تشرف �مثل  ،ابن مسعود حر ومكلف ورشید ،ابَن مسعود -علیه الصالة والسالم-أمر النبيُّ  
 ،فدل على أن المتبوع له أن �أمر التا�ع إذا عرف من نفسه أنه یتشرَّف بهذا األمر ،هذا األمر

عالقة علم ودین �عني �عض الطالب وعالقتهم  ،وأن هذا من �اب التشر�ف ال من �اب التكلیف
و�الهما أعني المعلِّم والمتعلِّم ممن یرجو ثواب هللا بهذه  ،طالب مع شیخه ،ال أثر للدنیا فیها

ظهر �تاب  :للشیخ وقال اطالب ومعلم جاء الطالب وذ�ر �تا�ً  ،اوال �أخذ علیها أجرً  ،المهنة
هل هذا مثل أمره  ،ه قیمتهاوأعطا ،ائتني بنسخة :وطبعة نفیسة وجیِّدة قال له الشیخ ،بتحقیق فالن

أو مثل أمر المدیر؟ ألن هذا الطالب ما ذ�ر له ذلك إال وهو یتشرف  -علیه الصالة والسالم-
وعلى الشیخ أن ینظر في حال هذا الطالب إن �ان یرغب في  ،�خدمة الشیخ علَّه أن �كلفه �ه

ف إلیه ،مثل هذا  اثقل ذلك و�ظن هذا تكلیفً أما إذا �ان �ست ،ال �أسفو�رغب في خدمته  ،و�تشوَّ
 .فال
فوجدت " :�قول ابن مسعود "فوجدت حجر�ن"فوجد حجر�ن  "فأمرني أن آتَیه بثالثة أحجار" 

 ،و�قوم مقامها ما استحجر من المدر من الطین الیا�س ،والحجارة المقصود بها معروف ،"حجر�ن
ف المحل من األمور الخشنة التي ال تضر وأما الذي ال ینظف المحل فإنه  ،و�قوم مقامها ما ُیَنظِّ

ر ا الذي �شبه الزجاج ؛ال �طهِّ  ،ومثله الرخام وما أشبهه ،لكونه أملس �الزجاج والخشب الناعم جد�
ف  .كل هذا ال ینظِّ

ومثلها �قوم مقام هذا المنادیل الخشنة إذا  ،المقصود من المنظف هو الخشن من حجارة أو مدر 
 .أزالت األثر �فت

فأمره  ،ألن األمر ال یتم إال �استیعاب المأمور ؛لألمر امتثاالً  "والتمست الثالث ،فوجدت حجر�ن" 
التمست " .لیتم االمتثال ؛ال بد أن ُ�حضر معهما ثالًثا ،فوجد حجر�ن ،أن �أتیه بثالثة أحجار

فأخذ الحجر�ن وألقى  ،�حجر�ن وروثة ،بهافأتیت " ،أخذت روثة "الثالث فلم أجده فأخذت روثة
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 ،إنهما ال �طهِّران«وفي الحدیث الالحق  "»هذا ِرْ�س« :أخذ الحجر�ن وألقى الروثة وقال ،الروثة
ران أما  ،فدل على أن الروثة نجسة فهي روثة حمار وشبهه مما ال یؤ�ل لحمه »إنهما ال �طهِّ

علیه الصالة -النبي  .فإنه طاهر ولیس بر�س ،ولیس بِرْ�س ،َرْوث ما یؤ�ل لحمه فإنه طاهر
وهي ال تخلو من  ،طاف على الدا�ة وسئل عن الصالة في مرا�ض الغنم فأجازها -موالسال
وأمر العرنیین لما اجتووا المدینة أن  ،ومثل الروث األبوال بول ما یؤ�ل لحمه طاهر ،روثها

علیه الصالة -وقوله  .فدل على أن روث و�ول ما یؤ�ل لحمه طاهر ،�شر�وا من أبوال اإلبل
 ،دلیل على أنها روثة ما ال یؤ�ل لحمه �الحمار وشبهه »هذا ِر�س«حدیث في هذا ال -والسالم

ر  :لكن لو �انت روثة ما یؤ�ل لحمه هل نستطیع أن نقول ،ألنها ر�س ؛ال تطهر ،الروثة ال تطهِّ
 إنها ر�س؟

ح أنها طاهرة لیست بر�س لكن �ونها ال تطهر �أتي هذا في الحدیث  ،ال، �عد أن صار المرجَّ
 .»هذا ر�س« :لالالحق وقا

وفیه �الم �ثیر ألهل العلم واختالف طو�ل حكم علیه �عضهم  "رواه البخاري والترمذي وعلله" 
 .�سببه �سبب هذا االختالف �االضطراب

ومادام الحدیث في البخاري  ،اا �بیرً ألن فیه اختالفً  ؛"هذا حدیث فیه اضطراب :وعلله ثم قال" 
ولذا  ،وحینئذ ینتفي االضطراب ،وهذا هو الحاصل ،فال بد من رجحان �عض الوجوه على �عض

 .ال �الم لنا فیه ،والذي خرجه البخاري في صحیحه ال �الم لنا فیه ،خرجه البخاري في صحیحه
االختالف على الراوي  ؟خفیةأم والترمذي علله �علة ظاهرة  "ورواه اإلمام أحمد والدارقطني" 

متساو�ة على أوجه مختلفة متساو�ة هذه األوجه  االضطراب أن یروى الحدیث على أوجه مختلفة
لكن الترجیح بین هذه األوجه المختلفة المتساو�ة قد ال  ،المختلفة المتساو�ة یدر�ها طالب العلم

 ،إن فیه علة :ولذا علل الحدیث �عني قال ،یدر�ه إال أقل القلیل من الناس ممن �عتني بهذا الفن
ه جواالضطراب روا�ة الحدیث على أو  ،االضطرابوعلته  ،وهو حدیث معل ومعلول ومعلل

وهم  ،لكن التوفیق بین هذه األوجه المختلفة قد ال یدر�ه إال األقل من الناس ،مختلفة مما ُیدَرك
وللحافظ ابن حجر �الم نفیس في فتح  ،فأمكن ترجیح �عض هذه الوجوه على �عض ،أهل العلل

 ،ول االختالف على هذا الحدیث فُیرَجع إلیهضا حالباري حول االختالف وفي مقدمة الفتح أ�ً 
ألنه إذا أمكن الترجیح انتفى  ؛فانتفى االضطراب ،وأمكن ترجیح �عض الوجوه على �عض

 .ولذا خرجه اإلمام البخاري في صحیحه ،االضطراب
فدل  ،�عني بدل الروثة "»ائتني �حجر ائتني �حجر« :ورواه اإلمام أحمد والدارقطني وفي آخره" 

وفي لفظ "وفي لفظ  ،وأن الواحد واالثنین ال �كفیان بل ال بد من ثالثة ،الثالث ال بد منه على أن
لكن هل الثالثة مقصودة لذاتها  ،فال بد من ثالثة أحجار ا�عني ثالثً  "»ائتني �غیرها«الدارقطني 
 أو ألثرها؟ 
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ماذا  ،�ه و�ال فال�معنى أنه لو ُوجد ما یؤثر في تنظیف المحل مثل أثر ثالثة األحجار اكتفي 
وأمكننا أن نمسح المحل بهذه الشعب الثالث وصار  ،له ثالث شعب ا�بیرً  انقول؟ إذا وجدنا حجرً 

 ما �كفي؟ أم �مثا�ة الثالثة األحجار �كفي 
 طالب: ..........

 له ثالث شعب. ،ثالث شعب
 طالب: ..........

 كیف؟ 
 طالب: ..........

انتهینا من الحجر الواحد أو االثنین الذي ُ�مكن أن  ،شعب ما �خالف المقصود أنه ثالث، نعم
ا لكن لو تصورنا أن حجرً  ،ال بد من ثالث ،هذا ال �كفي ،�مسح �كل واحد منهما مسحة واحدة

ما �كفي؟ �عني هل أم ومسحنا �كل جهة مسحة ونظف المحل �كفي  ،ا له جهات ثالثكبیرً 
س ومعقول العلة فُیكتفى �الحجر الواحد الذي له المقصود اللفظ أو المعنى؟ ألن هذا أمر محسو 

�عني هل المقصود ما ُ�مسح �ه وهو  ،ومنهم من نظر إلى اللفظ ،ثالث شعب عند �عض العلماء
  الحجر أو المقصود المسح نفسه؟

 طالب: ..........
لكنه في المعنى ثالثة  ،نعم، حدیث ابن مسعود �أقل من ثالثة أحجار نعم هو حجر واحد

ن المقصود إ :فإذا قلنا ،هو في المعنى ثالثة أحجار واإلزالة معقولة معقولة المعنى ،رأحجا
وهو األحوط  ،فال بد من ثالثة أحجار ،ن هذا تعبد �قطع النظر عن اإلزالةإ :و�ذا قلنا ،اإلزالة

ال بد من ثالث لو أنقى  ،ما �كفي؟ ما �كفيأم �حجر�ن �كفي بدلیل أنه لو أنقى  ،وهو األحوط
فدل على أنه مع �ونه معقول المعنى إال أن أثر التعبد فیه  ،مسحتین ال بد من مسحة ثالثة�

 .ظاهر
وعن �عقوب بن �اسب عن سلمة بن رجاء عن الحسن  ،»ائتني �غیرها« :وفي لفظ للدارقطني" 

ألن من یروي عن  ؛سلمانأبو حازم اسمه  "بن الفرات عن أبیه عن أبي حازم عن أبي هر�رة
والذي یروي عن سهل بن سعد اسمه سلمة بن دینار الزاهد المعروف  ،رة اسمه سلمانأبي هر�

نهى أن  -صلى هللا علیه وسلم-أن رسول هللا " -رضي هللا عنه-عن أبي حازم عن أبي هر�رة 
 ."»إنهما ال �طهران« :ُ�ستنجى �عظم أو روث وقال

أو أن نستنجي  ،ثالثة أحجارفي حدیث مضى في الباب السابق فیه أو أن نستنجي �أقل من  
أو  ،أو أن نستنجي �أقل من ثالثة أحجار ،ابرجیع أو �عظم هذا حدیث سلمان الذي ُأشیر إلیه آنفً 

نهى أن ُ�ستنجى  -صلى هللا علیه وسلم-نهى أن رسول هللا  :أستنجي برجیع أو �عظم وهنا قال
اننا الجن والروث علف دوابِّهم فیه؟ طعام إخو ماذا وذ�رنا فیما تقدم أن العظم  ،�عظم أو روث
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ران« :علف دوابِّهم وقال ران ،إنهما ال �طهِّ ألن  ؛افترض المسألة في عظم خشن ،»إنهما ال �طهِّ
اة ،من العظام ما هو خشن وروثة خشنة وهو خشن یز�ل و�نقِّي وروثة  ،وهما طاهران عظم مذ�َّ

ران :مأكول اللحم وقال ونظف المحل نهى أن نستنجي أو  ،خارجوزال بهما أثر ال ،إنهما ال �طهِّ
هذا النهي متحد الجهة  ،والروث علف دوابِّهم ،ألن العظام زاد إخواننا الجن ؛ونهى أن ُ�ستنجى

علیه -فعلى هذا لو لم یرد قوله  ،الجهة منفكة ،الجهة منفكة ؟مع االستنجاء أو منفك الجهة
رانلكانت القاعدة أ »إنهما ال �طهران« :-الصالة والسالم ألن القصد تطهیر المحل  ؛نهما �طهِّ

والنهي الوارد عن ذلك لیس سببه أنهما ال �طهران لو لم ترد هذه اللفظة أن النهي  ،وتنظیفه وتم
ألن �ونهما زاد إخواننا الجن أو  ؛ألمر خارج ال �عود إلى ذات المنهي عنه إنما �عود ألمر خارج

واإلنقاء  ،�عني النهي �قتضي التحر�م ،هة منفكةفالج ،علف دوابهم أمر خارج عما اسُتعمل فیه
ألنه إذا لم �عد النهي إلى ذات المنهي  ؛والجهة منفكة ،هذا من حیث القاعدة ،�قتضي التطهیر

فیقتضي عدم  ،عاد النهي إلى ذات المنهي عنه انجسً  ا�عني لو �انت روثة نجسة أو عظمً  ،عنه
 -علیه الصالة والسالم-فماذا عن قوله  ،جلكن النهي عاد إلى أمر خار  ،الصحة والبطالن

ران«  ؟»إنهما ال �طهِّ
ف المحل  ألن النجس  ؛والروثة الرِّْكس النجسة ،فهل نحمل هذا على العظم األملس الذي ال ینظِّ

ر ر�ل عظم ولو �ان خشنً  :أو نحمل ذلك على عمومها ونقول ،ال �طهِّ و�ل روثة ولو  ،ا ال �طهِّ
نهما �طهران إذا �انا طاهر�ن إ :�عني مقتضى القواعد أن نقول ،هركانت مأكول اللحم ال تط

 »إنهما ال �طهران« :والعلة وقوله ،هذا مقتضى القواعد ،خشنین یز�الن أثر الخارج �طهران
العظام الملساء التي  ،محمول على ما ال یتم التطهیر �ه من هذین النوعین من العظام واألرواث

فكیف  ،ألنها ال تدفع الطهارة عن نفسها ؛والروثة النجسة ال تطهر ،رال تز�ل أثر الخارج ال تطه
 ما هو بواضح؟ أم واضح الكالم  ؟تطهر غیرها

االستنجاء �ه حرام  ،واالستنجاء �ه حرام ،لو افترضنا أن العظم خشن وطاهر في الوقت نفسه
م ،وهو �ونه زاد إخواننا من الجن ،ألمر خارج  اإلى حقیقته وجدناه طاهرً لكن إذا نظرنا  ،وهذا تقدَّ

ر ،و�ز�ل أثر الخارج ،یز�ل النجاسة اوخشنً  ألن التطهیر هنا تطهیر  ؛فهو من هذه الحیثیة �طهِّ
ي ر  ،وقد زال أثر الخارج ،حسِّ ستنجاء �ه لكونه زاد �ونه ُنهي عن اال ،من هذه الحیثیةفهو مطهِّ

یز�ل  افإذا �ان خشنً  ،ه إزالة أثر الخارجألن التطهیر معنا ؛إخواننا من الجن ال �عني أنه ال �طهر
 ؛�ما هو األصل في العظام أنها ال تطهر ،فهل �مكن أن نحمل العظم هنا على العظم األملس

من  الكن لكونها ِرْ�سً  ،وتز�ل أثر الخارج ،هي خشنة ،وقل مثل هذا في الروث ؟ألنها ملساء
فُیحَمل قوله  ،أزالت أثر الخارج طهَّرتفلو �انت من مأكول و  ،حیوان غیر مأكول فإنها ال تطهر

ران« :-علیه الصالة والسالم- ر »إنهما ال �طهِّ والروث الذي ال �طهر  ،على العظم الذي ال �طهِّ
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هذا العموم  ،فهي عامة لجمیع العظام وجمیع األرواث ،�عظم أو روث نكرة في سیاق النهي فتعم
 ما �مكن؟ أم �مكن التخصیص �العلة  �مكن تخصیصه �العلة أو ال �مكن؟ هذا العموم هل

 طالب: ..........
 لماذا؟ 

 طالب: ..........
 كیف؟

 طالب: ..........
 الخصوص إال القلیل النادر. هلكن ما من عموم إال ودخل ،هو عام

 طالب: العلة خرجت مخرج الغالب �ا شیخ.
طیب والغالب في  ،اءألنها ملس ؛ألن الغالب في العظام أنها ال تطهر ؛خرجت مخرج الغالب

 األرواث أنها ال تطهر أو أنها نجسة؟ �عني ما ُیباح أكله من الحیوانات أكثر أو أقل مما ال یباح؟ 
 طالب: ..........

 عند غیرهم؟أم �عني عند المالكیة 
 طالب: ..........

ماً {  .]١٤٥[سورة األنعام:} ُقل الَّ َأِجُد ِفي َما ُأْوِحَي ِإَليَّ ُمَحرَّ
 ،أر�د أن تفهموا محل اإلشكال في هذه المسألة ،�ل حال ال أر�د أن أطیل في هذه المسألةعلى 

وفي  ،وأنه �حرم االستنجاء �العظم والروث ،�عني �ونه ینهى عن االستنجاء �العظم والروث
 ،وفیه استنجى �عظم أو رجیع ،»فأخبر الناس ،لعل الحیاة تطول �ك �ا رو�فع« :الحدیث

األدلة على تحر�مه �ثیرة سواء �انت طاهرة أو  ،محرم ال إشكال في تحر�مه المقصود أن هذا
إنهما ال « :لكن العلة في قوله ،ال أحد ینازع في تحر�م االستنجاء بها ،نجسة خشنة أو ملساء

لكن الكالم  ،أو تطهیر معنوي  ،معنى التطهیر هنا؟ هل المقصود �ه تطهیر حسي ما »�طهران
 أو المعنو�ة؟ �صدد الطهارة الحسیة 

إن هذه الروثة الخشنة التي استعملت  :فكیف نقول ،التطهیر حسي ،الحسیة إًذا التطهیر حسي
 اشرعی�  اوالعظم الخشن الذي إذا اسُتعِمل أزال أثر النجاسة �عني تطهیرً  ،فوجدت تطهر وتنقي
العلم أن النهي  یبقى أنه من حیث القواعد عند أهل ،ولیس �حسي ا،شرعی�  ا�عني ال �طهر تطهیرً 

ر �الفعل ،إذا عاد إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه اقتضى الفساد ألنا نر�د  ؛وصار ال �طهِّ
ولو زال أثر  ،فحینئذ ال تتم الطهارة بهما ،وصحة التطهیر ال تتم �ما ُنهي عنه ،صحة التطهیر

 .الخارج
�عني في  ،أبو أحمد ابن عديرواه  "إسناده صحیح :رواه أبو أحمد ابن عدي والدارقطني وقال" 

ومن عادته أنه یذ�ر في  :وقال ابن عدي ،إسناده صحیح :والدارقطني في سننه وقال ،الكامل
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ص للضعفاء ،ترجمة الرواة  ص للضعفاء ،والكتاب مخصَّ وعادته أن یذ�ر في  ،الكتاب مخصَّ
 .ما ُینَكر على الراوي  ،تراجم الرواة ما ُینَكر على الراوي 

 ،�عني تفرد �ه الحسن عن أبیه "ال أعلم رواه عن فرات القزاز غیر ابنه الحسن :يقال ابن عد" 
وعن سلمة إال  ،ألنه �حتاج إلى استثناء إال سلمة ؛استئنافیة :وال �علم رواه عن الحسن أو نقول

�عني رواه  "وعن الحسن سلمة بُن رجاء" :لكن نستأنف فنقول ،ابن �اسب لو أردنا أن نعطف
اآلن عندنا  ،�عقوب بن �اسب "ابن �اسب"�عني ابن رجاء رواه  "وعن سلمة"ء سلمة بن رجا

�عقوب بن �اسب یرو�ه عن سلمة بن رجاء وسلمة یرو�ه عن الحسن بن الفرات عن أبیه عن 
 "ولسلمة" ،ولسلمة �عني ابن رجاء :�عني لیس له إسناد إال هذا قال ،أبي حازم عن أبي هر�رة

ث عن قوم �أحادیث ال یتاَ�ع  ،راد وغرائب أحادیثأحادیث أف"�عني ابن رجاء  أفراد وغرائب و�حدِّ
 َمل أو غیر محتَمل؟ تَ حوهل تفرده م ،�عني أنه یتفرد �أحادیث مما ُتستغرب وتستنكر علیه "علیها

سلمة هذا سلمة بن رجاء هل هو ممن �حتمل تفرده أو ال ُ�حتَمل؟ فإذا �ان  ،�عني هل هو ممن
 .او�ذا �ان ممن ال �حتمل تفرده �حكم علیه �الشذوذ و�النكارة أحیانً  ،حُ�حتَمل تفرده �صحَّ 

وأقل أحواله أن �كون  ،صحح إسناده الدارقطني ،المقصود أن هذا صحح إسناده الدارقطني
ألن �الم الدارقطني وتصحیح إسناده معاَرض �كالم ابن عدي الذي یلیِّن إسناد الحدیث  ؛حسًنا

 .افأقل أحواله أن �كون حسنً  ،�شم منه تلیین اإلسناد
 :سمعت أنس بن مالك �قول :وروى شعبة عن أبي معاذ واسمه عطاء بن أبي میمونة قال" 

 -صلى هللا علیه وسلم-�ان رسول هللا  ،یدخل الخالء -صلى هللا علیه وسلم-كان رسول هللا 
اللهم إني « :لخالء قالإذا دخل ا ،تقدم ،وهو المكان الخالي المعّد لقضاء الحاجة "یدخل الخالء

�عني إذا أراد أن یدخل فالخالء هو المكان الخالي المعّد لقضاء  ،»أعوذ �ك من الخبث والخبائث
 واستعماله العرفي اآلن ُ�طلق على إ�ش؟  ،اواألصل فیه المكان الخالي مطلقً  ،الحاجة

لكن.. قد  ،اوت في هذاما أدري األعراف تتف ،جئنا من الخالء ،ذهبنا إلى الخالء ،الخالء :�قال
على  .المراد �ه الصحراء ،لكن هو عندنا في نجد المراد �ه الصحراء ،تتفاوت األعراف في هذا

والذي ُیدَخل ما له  ،ألنه ُیدَخل ؛وهو المكان المعّد لقضاء الحاجة ،كل حال معناه هنا معروف
 .وله �اب ُیدَخل معه و�خرج منه ،أسوار

وقد �كون  ،وهو غالم -رضي هللا تعالى عنه -أنس �قول "غالمیدخل الخالء فأحمل أنا و " 
ال محل له أم له محل  ،أحمل أنا هذه ضمیر فصل "فأحمل أنا وغالم نحوي "تجاَوز سن التكلیف 

من اإلعراب؟ �عني له محل من اإلعراب أو ضمیر فصل ال محل له من اإلعراب یؤتى �ه 
ن من العطف على الضمیر ف ؟للتمكُّ  ع المتصل ال بد أن ُ�فصل.ضمیر الرَّ

 و�ن علـــــــــــى ضــــــــــــمیر رفـــــــــــع متصــــــــــــل
 

ــــــت فافصــــــل �الضــــــمیر المنفصــــــل   عطف
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.......................... 
 

 ....... فافصـــــــل �الضـــــــمیر المنفصــــــــل 
 أو فاصــــــــــل مــــــــــا و�ــــــــــال فصــــــــــل یــــــــــرد 

 
ـــــــــن   ظم فاشــــــــیا وضـــــــــعفه اعتقـــــــــدفــــــــي ال

فأحمُل أنا  ،ا لُیتَمكَّن من العطف على ضمیر الرفع المتصلهنا یؤتى �مثل هذا الضمیر وجو�ً  
الغالم أصله إنما  ،وغالٌم الواو عاطفة تعطف غالم على ضمیر الرفع المستتر في أحمل وغالم

وقد �طلق على من بلغ ممن �قارب عدم البلوغ �عني في  ،�طلق في الصبي الصغیر إلى أن یبلغ
وقد �طلق على الخادم ولو �ان  ،قد �طلق على المملوك ،وقد �طلق على المملوك ،أوائل البلوغ

 ،وهذا واضح ،حر�ا ولو �ان حر�ا أنا وغالم نحوي هل هذا الغالم الثاني الغالم األول أنس بن مالك
وقد جاءت األدلة على أنه �ان �حمل  ،ن مالك إن �ان ابن مسعودالغالم الثاني الذي نحو أنس ب

�بیر السن یتجاوز األر�عین  ،فابن مسعود �بیر السن ،-علیه الصالة والسالم-اإلداوة مع النبي 
توفي سنة اثنتین وثالثین عن عمر �قرب  ،-علیه الصالة والسالم-عند وفاة النبي أو الخمسین 

�عني  ؟معنى نْحوي  ما ،أنا وغالم نْحِوي  :فكیف �قول أنس ،�بیرفهو  ،أو یز�د على السبعین
من أسنان أنس فهذا ال إشكال فیه معناه  اصغیرً  اإن �ان غالمً  ،نحوي في السن أو في الخدمة

فهو نحوه في  ،و�ن �ان المراد �ه ابن مسعود فهو نحوه في الخدمة ،وهذا األصل ،نحوه في السن
 .الخدمة

فأحمل أنا وغالم نحوي إداوة  "نحوي إداوة من ماء وَعَنَزة فیستنجي �الماءفأحمل أنا وغالم " 
والَعَنَزة  ،إناء صغیر وعاء صغیر من جلد ُ�حَمل فیه الماء ،اإلداوة إناء من جلد ،من ماء وَعَنَزة

د �الزج أو �السنان  ءي علیها شي�سنان الرمح إذا ُغِرَست في األرض وأُْلقِ  ،عصا طرفها محدَّ
العنزة �اعتبار أن رأسها محدد ینغرس في األرض من أجل أن یلقى علیه ثوب أو  ،�ه �ستتر

 .�ما هنا ،وفي قضاء الحاجة ،نحوه فُیستتر �ه في الصالة
هذا الحمل من جهة أنس  "فأحمل أنا وغالم نحوي إداوة من ماء وعنزة فیستنجي �الماء" 

والثاني �حمل العنزة أو  ،حمل اإلداوةوالغالم الذي معه �یفیة هذا الحمل هل واحد منهما �
فكل واحد منهما �مسك �طرف  ،أو �حمالنهما مًعا في آن واحد ،وهذا أحیاًنا ،�حملهما هذا أحیاًنا

من االثنین؟ �عني ما الذي یدل علیه اللفظ؟ ما الذي یدل علیه اللفظ؟ �عني هل نستطیع أن 
�حمل  ان أنسً إ :أو العكس أو نقول ،�حمل العنزةوالغالم الذي نحوه  ،�حمل اإلداوة ان أنسً إ :نقول

وهذا مرة؟ �حمل هذا لوضوء  ،أو أن هذا مرة ،ا اآلخرمثم �حمله ،اإلداوة والعنزة �عض المسافة
 ،ا في آن واحدمصالة العصر وهذا لصالة المغرب أو العكس �حملهما مًعا أو �حمالنه

ن إ :والثاني مثله أو نقول ،اإلداوةهذا ممسك �طرف العنزة وطرف  ،�حمالنهما في آن واحد
أو أن مثل هذه  ،القسمة هنا تقتضي األفراد �ما في مقابلة الجمع �الجمع �ل واحد �حمل واحدة

ألن مثل هذا الكالم إذا ورد في  ؛لكن من �اب التحلیل اللفظي ،التفصیالت ال یتعلق بها حكم
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األثر ما ف ،المسألة في هذا الحدیث�عني �ون أنا نفصل في هذه  ،�ما هنا ،أثره ضعیففكالم 
فما الظاهر  ،لكن �أتي من النصوص ما أثره قوي �حتاج إلیه ،ضعیفأثر التفصیل  ،هو قوي 

 من هذا السیاق؟ 
 طالب: ..........
�عني من جنس مقابلة الجمع �الجمع �قتضي القسمة  ،وواحد �حمل العنزة ،واحد �حمل اإلداوة

 �ل واحد یر�ب داّبته. ،واّبهم�ما في ر�ب القوم د ،اأفرادً 
 طالب: ..........

 كیف؟ 
 طالب: ..........

أنت تصور أن اإلداوة إناء صغیر إذا أمسكه من  ،وهذا لصالة العصر ،�عني هذا لصالة الظهر
�عني هذا  ،�حملهما الغالم الصغیر سهل ،ما فیه إشكال ،والعنزة بید ،فمه انتهى اإلشكال بید
 .واحدحملهما ممكن في آن 

 .على �ل حال �ل االحتماالت التي ذ�رناها محتَملة محتَملة 
 ،فیستنجي �الماء �عني یز�ل أثر الخارج ،فیستنجي �الماء �عني یز�ل أثر الخارج وهو من النجو 

إًذا ما وجه  ،فیستنجي �الماء ،وهو القطع واإلزالة على ما تقدم في شرح الترجمة ،وهو من النجو
ومباشرة  ،مباشرة النجاسة ،الماء عند �عض السلف؟ نعم مباشرة النجاسةكراهة االستنجاء �

 ،إذا �انت مباشرتها لغیر حاجة ،لكن هذا إذا �ان لغیر حاجة ،النجاسة عند أهل العلم ال تجوز
 األمر الثاني أن المباشرة هنا هل المقصود المباشرة أو المقصود اإلزالة؟ 

�من  ،ال تتم هذه اإلزالة إال بهذه المباشرة ،لة إال بهذه المباشرةوال تتم هذه اإلزا ،المقصود اإلزالة
 ،ال یتم له التخلص منها إال �استطراقها ،غصب أرًضا ال یتم له التخلص منها إال �استطراقها

هل  ،في وسطها ندم وتاب وخرج منها ،لما جلس في منتصفها ،غصب أرًضا مساحتها ألف متر
نه خروج بنیة التخلص من هذا إ :أو نقول ،لهذا المحرم فیحرم ن هذا الخروج استعمالإ :نقول

و�اشر  ،استعمل النجاسة :إنما خرج استعملها لیتخلص من استعمالها ونقول هنا ،المحرم
ال بد  ،لكن ال َمَفرَّ منها ،وهي في األصل ال تجوز األن هناك أمورً  ؛لیتخلص منها ؛النجاسة

 .منها
ال ال، تعود إلى اآلن؟ تجلس في الطر�ق  ؟ر�ق ماذا نقول للمرأة لو مات المحرم في أثناء الط 

و�نما تباح �اعتبار أنه ال �مكن الوصول إلى  ،ألن هذه أحوال ضرورة ال تباح لذاتها ؛بلدها
بل هو أقوى المز�الت  ،مز�ل للنجاسة هثم �عد ذلك انعقد اإلجماع على أن ،المباح إال بها

 اإلزالة معفوٌّ عنه. واألثر التا�ع لهذه ،والمنظفات
 :-رحمه هللا-"قال 
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 .�اب أسباب الغسل
صلى هللا علیه -خرجت مع رسول هللا  :قال -رضي هللا تعالى عنه-عن أبي سعید الخدري  

صلى هللا علیه -حتى إذا �نَّا في بني سالم وقف رسول هللا  ،یوم االثنین إلى قباء -وسلم
 :-صلى هللا علیه وسلم-جر إزاره فقال النبي فخرج � ،على �اب ِعْتَبان فصرخ �ه -وسلم

ماذا  ،أرأیت الرجل ُ�عَجل عن امرأته ولم �منِ  ،�ا رسول هللا: فقال عتبان ،»أعجلنا الرجل«
 .»إنما الماء من الماء« :-صلى هللا علیه وسلم-علیه؟ فقال رسول هللا 

 ،فأرسل إلیه ،األنصار مرَّ على رجل من -صلى هللا علیه وسلم-وفي لفظ آخر أن رسول هللا  
إذا أعجلت أو « :قال ،نعم �ا رسول هللا :قال ،»لعلنا أعجلناك« :فخرج ورأسه �قطر فقال
إنما « :لكن لم یذ�ر البخاري قوله ،متفق علیه ،»وعلیك الوضوء ،أقحطت فال غسل علیك

 .»فال غسل علیك« :وال قال ،»الماء من الماء
صلى -أن أم سلیم حدثته أنها سألت نبي هللا  -عنهرضي هللا تعالى -وعن أنس بن مالك  

 :-صلى هللا علیه وسلم-عن المرأة ترى في منامها ما یرى الرجل فقال النبي  -هللا علیه وسلم
وهل �كون هذا؟ فقال  :واستحییت من ذلك قالت :فقالت أم سلمة ،»إذا رأت المرأة فلتغتسل«

وماء  ،إن ماء غلیظ أبیض ؟ین �كون الشبهنعم، فمن أ« :-صلى هللا علیه وسلم-نبي هللا 
-وعن أبي هر�رة  .رواه مسلم ،»فمن أیهما عال أو سبق �كون منه الشبه ،المرأة رقیق أصفر

إذا جلس بین شعبها األر�ع ثم « :-صلى هللا علیه وسلم-قال رسول هللا  :قال -رضي هللا عنه
 .متفق علیه ،»جهدها فقد وجب الغسل

 ."»ینزلو�ن لم « :زاد مسلم 
 ،والَغسل ،الُغسل "�اب أسباب الغسل �اب أسباب الغسل" :-رحمه هللا تعالى-�قول المؤلف 

و�عضهم  ،وهذا على ذاك ،فیطلق هذا على هذا ،�جعلها �عض أهل اللغة من المترادف ،والِغسل
من َخْطِميٍّ ماء والِغْسل ما ُ�ْغَتَسل �ه مما ُ�َضاف إلى ال ،والُغْسل االغتسال ،�جعل الَغْسل اإلزالة

والمراد �ه إزالة  ،الِغسل مصدر َغسل �غسل َغسالً  ،�لها ِغسل ،بو وغیرهاموُأشنان وصابون وشا
وهو  ،واالغتسال الذي هو تعمیم البدن �الماء ،الذي هو الفعل ،األثر الذي ال یز�له إال الَغسل

والمراد �ه  ،ه ما �حتاج إلى َغسللُیْغَسل � ؛وأما الِغسل فهو المواّد التي توضع مع الماء ،الُغسل
نیة  ،ومنه المجزئ تعمیم البدن �الماء مع النیة ،والُغسل الكامل ،ومنه االغتسال ،هنا االغتسال

هذا المجزئ وأما الُغسل الكامل  ،رفع الحدث وتعمیم البدن �الماء والمضمضة واالستنشاق
 .إن شاء هللا تعالى ،فسیأتي

سعید أبو سعید الخدري اسمه سعد بن  "قال -هللا تعالى عنه رضي-وعن أبي سعید الخدري " 
خرجت مع  :قال" ،ُخْدرة وُخَدارة �طنان من األنصار ،مالك بن سنان الخزرجي الخْدري األنصاري 

ثبت في  ،إلى قباء "یوم اإلثنین إلى ُقباء یوم اإلثنین -صلى هللا علیه وسلم-رسول هللا 
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وهذا هو  ،�ل سبت ،�ان یزور ُقباء �ل سبت -لسالمعلیه الصالة وا-الصحیح أن النبي 
وال �منع أن ُیزار  ،وأنه �عدل عمرة هذا المرتب ،وجاء في فضل ز�ارة ُقباء یوم السبت ،المرتَّب

في غیر یوم السبت �یوم اإلثنین إال أنه مما ال ُتَشّد إلیه الرحال إال أنه  ،قباء في غیر یوم السبت
ألنه ال تشد الرحال إال  ؛فال �أس ،فإذا �انت ز�ارته من غیر شد رحل ،لمما ال ُتَشدُّ إلیه الرحا

علیه -مسجد النبي  ،-علیه الصالة والسالم-�عني النبي  »مسجدي هذا«إلى ثالثة مساجد 
وما عدا هذه المساجد الثالثة ال تشد  ،»والمسجد األقصى ،والمسجد الحرام« ،-الصالة والسالم

 .إلیها الرحال
لكن هل المقصود هنا الخروج إلى المسجد أو إلى الحي؟ هل المقصود أن  ،ین إلى قباءیوم اإلثن 

ما فیه ما یدل  ؟أو له هناك قصد ومأرب في تلك الجهة ،في الحي االمسجد أو یزور أناسً  ریزو 
 .مسجد قباء ،ألن المسجد مضاف إلى حي ؛على أنه یر�د المسجد

-وقف رسول هللا " ،بني سالم وفي دار بني سالم�عني في حي  "حتى إذا �نا في بني سالم" 
أم اآلن الغا�ة قباء صحیح  "على �اب عتبان بن مالك عتبان بن مالك -صلى هللا علیه وسلم

وقف رسول هللا  قباء و�ین -علیه الصالة والسالم-سالم بین مسجده وُدوره  وو�ن ،ال؟ الغا�ة قباء
علیه -ب عتبان ودار عتبان بین قباء و�ین مسجده فبا ،على �اب ِعْتبان -صلى هللا علیه وسلم-

تعلمون ماذا  ،انتبهوا �ا إخوان ،ال؟ هذا الكالم یترتب علیه أحكامأم صحیح  -الصالة والسالم
 ؟أر�د أن أرتب علیه

 طالب: .............
 نعم، �یف؟

 طالب: .............
وأن  ، �صره أن �صلي في بیته�عد أن ُ�فَّ  -علیه الصالة والسالم-عتبان جاء �ستأذن النبي 

ألنه قال البن أم ؛ كتومولم �أذن البن أم م ،وَأِذن له ،وزاره ،لیصلي له في بیته ؛�أتیه و�زوره
 -وهنا عتبان أذن له النبي ،»ال أجد لك رخصة ،أجب« :قال ،نعم :قال »أتسمع النداء؟« :مكتوم

�عني أنها  ،و�ین قباء -صالة والسالمعلیه ال-وداره تقع بین مسجده  ،-علیه الصالة والسالم
هل �سمع النداء  ،افترض أنها قبیل قباء ،-علیه الصالة والسالم-لیست ببعیدة من مسجد النبي 

�عني �م �یلو بین قباء والمسجد النبوي؟ ألن الذي  ؟-علیه الصالة والسالم-في مسجد النبي 
ه �ه حدیث عتبان و�ذن النبي   ،له ُحِمل على أنه ال �سمع النداء -معلیه الصالة والسال-ُوجِّ

منهما  ألن �ال�  ؛وال طر�ق للجمع إال �مثل هذا ،ألنه �سمع النداء ؛بینما ابن أم مكتوم لم ُیؤَذن له
ألن ف ؛وال �أذن البن أم مكتوم ،فكونه �أذن لعتبان ،�ل منهما �شق علیه حضور الجماعة ،أعمى

أجب، ال أجد لك « :قال ،نعم ل:قا »مع النداء؟أتس«العلة منصوصة في حدیث ابن أم مكتوم 
 ،وال �سمع النداء ،فهو �عید عن المسجد ،فدل على أن هذه العلة مفقودة في ِعْتَبان ،»رخصة
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 مترات،�م �یلو؟ خمسة �یلو  -علیه الصالة والسالم-لكن إذا تصورنا أن بین قباء و�ین مسجده 
 ،أر�عة �یلو ا أ�عد االحتماالت إذا �ان مثالً �عني خل هذ ،وافترضنا أن عتبان أقرب إلى قباء

ألن السماع المفترض فیه  ؛ما �سمع؟ ما �سمع النداءأم وهو في طر�قهم إلى قباء �سمع النداء 
�عني افترض  ،ومن غیر مؤثرات على عدم السماع ،�ما هو األصل ،سماعه من غیر آالت

ودون مؤثرات تحول دون سماعه  ،المسألة دون آالت ترفع الصوت وُتبلُِّغه إلى األقاصي
�حیث لو �ان  ،�سبب السیارات وغیرها ؛كاألصوات والجلبة الموجودة اآلن في أسواق المسلمین

فمثل  ،هذا مؤثِّر ،ولو �ان المسجد �جواره ما سمعه ،والمكیِّف شغال ،اإلنسان في مكان محكم
 .�سمع حكًما ،فهو �سمع حكًما ،هذا ال �منع من السماع

 -ناداه �عني  "صرخ �ه ،فصرخ �ه ،على �اب عتبان -صلى هللا علیه وسلم-سول هللا وقف ر " 
علیه  -ألن الذي ناداه الرسول ؛"خرج �جرُّ إزاره ،فخرج �جرُّ إزاره" ،-علیه الصالة والسالم

 "»أعجلناك أعجلناك« :-علیه الصالة والسالم-فخرج �جر إزاره فقال النبي " ،-الصالة والسالم
ت  ،غي أن �كون اإلنسان �میز بین الناس و�نزِّل الناس منازلهموهكذا ینب �عني رجل إذا دعاه صوَّ

 ،ومع األسف أنه یوجد العكس ،�ختلف فیما إذا ناده أو دعاه زمیله وصد�قه ،له وصرخ �ه أبوه
بینما �سمع  ،لو احتمال لو �ان �صلي أو �قرأ القرآن أجاب ،الزمیل مجّرد أن �سمع منبه السیارة

حتى من �عض  ،هذا موجود مع األسف ،ومع ذلك یتأخر و�تراخى ،وصوت األم ،وت األبص
 .ینبغي أن یراجع نفسه ،خلل في التدین ،وال شك أن هذا خلل ،طالب العلم

آالف �م بین �غداد ومكة؟  ،ا ثالث مراتورجل في القرن الثالث حج من �غداد ماشیً  
في المرة الثالثة لما رجع ودخل البیت فإذا  ،ثالث مرات اا وراجعً ا ذاهبً و�حج ماشیً  مترات،الكیلو 

الماء  ،أعطني ماءً  ،�ا فالن :استیقظت في أثناء اللیل وأحست �ه وقالت ،فنام �جوارها ،األم نائمة
�ا  :ثم قالت ،و�أنه لم �سمع ،وهو �سمعها ،�عني متر�ن أو ثالثة أمتار عنه ،في القر�ة معلَّقة

ثم لما  ،فقام وجاء �الماء ،ع ثم قالت له في الثالثةمسمعها و�أنه لم �سوهو � ،فالن أعطني ماءً 
حجك الثالث  :فسأل فقیل له ،وقال هذا الحاصل ،ا ذهب لیسألا شدیدً أصبح �عد أن ندم ندمً 

 من الذي �قول مثل هذا الكالم؟  ،مرات ال �جزئك عن حجة اإلسالم
ن الجهة إ :یقولون فوأما فقهاء الظاهر  ،وبمن �سمى �فقهاء الباطن الذین یالحظون أعمال القل

ال شك أن أمره  ،وال أثر لهذا عن هذا ،وعلیه وزر عدم االستجا�ة لألم ،فله أجر الحج ،منفكة
أعد حجة  :لكن ملحظ الذي قال له ،لیس بوارد ،على أي تقدیر ،�إعادة الحج هذا ما هو بوارد

ة اإلخالص في تقدیر هذا الذي أفتاه اإلسالم أن اإلخالص عنده حینما حج ماشًیا إلى مك
هناك إخالص ما مشى آالف  لو �ان ،ا�یف صار اإلخالص معدومً  ،واألعمال �النیات ،معدوم
والحج الثاني والثالث  ،وطاعتها متعیِّنة ،مع أن أمر األم واجب ،وتعذر عن أمتار مترات،الكیلو 
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ل ینبغي أن ینزل الناس منازلهم وعلى �ل حا ،ا في حجه ما فعل مثل هذافلو �ان مخلًص  ،ندب
 كما أمرنا بذلك.

أعجلنا  ،قال عتبان "»أعجلنا الرجل« :-صلى هللا علیه وسلم-فقال النبي  ،فخرج �جر إزاره"
أرأیت الرجل �عجل عن  ،�ا رسول هللا :فقال عتبان" .�كمل ما هو �صدده هالرجل �عني ما تر�نا

فسأل  ،فأقرَّه عتبان ،توقَّع أنه أعجله -ة والسالمعلیه الصال-النبي  ،�عني هذا إقرار "امرأته
ماذا علیه؟ فقال  ،ولم �منِ  ،أرأیت الرجل �عجل عن امرأته ،�ا رسول هللا :فقال عتبان"عتبان 

�عني إذا جامع الرجل زوجته ولم  ،"»إنما الماء من الماء« :-صلى هللا علیه وسلم-رسول هللا 
صلى هللا علیه -فقال رسول هللا " ؟هل علیه أن �غتسل ؟سلماذا علیه؟ هل علیه أن �غت ،ُینِزل
 ."»إنما الماء من الماء« :-وسلم

هذا إ�ش؟ منطوقه ومفهومه عدم  ،االغتسال من اإلنزال ،منطوقه االغتسال من اإلنزال 
و�أتي  ،وهذا المفهوم ،هذا المنطوق  ،عدم االغتسال مع عدم اإلنزال ،االغتسال مع عدم اإلنزال

و�ن « :زاد مسلم ،»إذا جلس بین شعبها األر�ع ثم جهدها فقد وجب الغسل«یث الذي یلیه في الحد
 »إنما الماء من الماء« ؟غیر معمول �هأم مفهوم الحدیث األول منطوقه معمول �ه  ،»لم ینزل

ولذا جاء ما  ،فیقدم علیه ،وهو منطوق  ،»و�ن لم ُینزل« :لكن مفهومه معاَرض �قوله ،معمول �ه
 منطوقه؟ أم نسخ مفهومه  ،جاء ما یدل على نسخ هذا الحدیث ،نسخ هذا الحدیث یدل على

 لماذا؟  ،ا �صحلكن لو قیل بنسخ المنطوق أ�ًض  ،ألنه ظاهر ؛نسخ المفهوم
 طالب: .............

فداللته من طر�ق  ،المنطوق فیه الحصر، »إنما الماء من الماء« ،ألن المنطوق فیه الحصر ؛ال
 ،إضافة إلى داللة المفهوم ،الُغسل مع عدم اإلنزال إنما تستفاد من الحصر الحصر على عدم

ل األمر الماء من الماء والترمذي في علل  ،�ما دل على ذلك �عض الروا�ات ،فكان في أوَّ
وقد  :وقال في علل الجامع ،ذ�ر في السنن أن الحدیث منسوخ ،جامعه ذ�ر أن الحدیث منسوخ

لكن هل هي علة  ،الترمذي سمى النسخ علة ،سمى النسخ علة ،مذيبینا علته في الكتاب التر 
�عني �ان هذا في أول األمر الماء  »إنما الماء من الماء« ؟في الثبوت أو في العمل دون الثبوت

 .الذي هو االغتسال إنما �كون من الماء الذي هو اإلنزال
فأرسل  ،رجل من األنصارَمرَّ على  -صلى هللا علیه وسلم-وفي لفظ آخر أن رسول هللا " 

فقال رسول  ،نعم :فقال ،»لعلنا أعجلناك« :فقال" ،�عني �عد االغتسال "فخرج ورأسه �قطر ،إلیه
إذا  ،وعلیك الوضوء ،إذا ُأعِجلَت أو ُأقِحْطَت فال غسل علیك« :-صلى هللا علیه وسلم-هللا 

لى أن من جامع ولم هذا منطوقه یدل ع "»وعلیك الوضوء ،ُأعجلت أو أقحطت فال غسل علیك
وعلیك  ،فال ُغسل علیك«"فمنطوقه موافق لمفهوم الحدیث الذي قبله  ،لیس علیه غسلفینزل 
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فال غسل « :وال قال »إنما الماء من الماء« :لكن لم یذ�ر البخاري قوله ،متفق علیه »الوضوء
 ."»علیك

�جب علیه الغسل و�ن وال شك أن منطوق هذا الحدیث معاَرض �الحدیث یلیه مما یدل على أنه  
 .لم ینزل

صلى هللا علیه -أن أم ُسَلیم حدثت أنها سألت نبي هللا  -رضي هللا عنه-وعن أنس بن مالك " 
 :-صلى هللا علیه وسلم-فقال رسول هللا  ،عن المرأة ترى في منامها ما یرى الرجل -وسلم

صلى هللا علیه -نبي هللا  أن أم سلیم حدثت أنها سألت الظاهر "»إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل«
عن المرأة ترى في منامها ما  -صلى هللا علیه وسلم-سألت نبي هللا  ،فالسائل أم سلیم ،-وسلم

هل  ،إن هللا ال �ستحیي من الحق ،إن هللا ال �ستحیي من الحق :في �عض الروا�ات ،یرى الرجل
نعم، إذا رأت « :-لسالمعلیه الصالة وا-أجاب النبي فعلى المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ 

عن المرأة  -صلى هللا علیه وسلم-نبي هللا  ،سألت النبي :وهنا تقول ،»نعم إذا رأت الماء ،الماء
 ترى أن رجالً  ،تحتلم ،المرأة ترى  ،�جامعها ترى أن رجالً  ،ترى في منامها ما یرى الرجل

 .وهذا �حصل ،�ما أن الرجل یرى أنه �جامع امرأة في المنام ،�جامعها
إذا رأت ذلك المرأة  ،إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل« :-صلى هللا علیه وسلم-فقال رسول هللا " 

 ."»فلتغتسل
هل في الحدیث ما یدل  ،اإلشارة تعود إلى إ�ش؟ إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل ،ذلك إذا رأت ذلك 

 ؟أو أنها إذا رأت أنها تجاَمع مثل ما یرى الرجل ،على وجود الماء
 .............طالب: 

 ؟ماذارأت 
 طالب: .............

إذا رأت أنها تجاَمع في  ،إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل ،نعم، لفظ الحدیث ما فیه داللة على الماء
وهل �كون هذا؟  :قالت ،واستحییت من ذلك :فقالت أم سلیم" ،المنام فإنها إذا رأت ذلك فلتغتسل
�كون مثل هذا  ،نعم �كون ذلك "»نعم« :- علیه وسلمصلى هللا-هل �كون هذا؟ فقال نبي هللا 

فمن  ،فمن أیهما ،وماء المرأة رقیق أصفر ،إن ماء الرجل غلیظ أبیض ؟فمن أین �كون الشبه«
 هل في الحدیث ما یدل على رؤ�ة الماء؟ »أیهما عال أو سبق �كون منه الشبه

 طالب: .............
هل على  ،�ا رسول هللا :قلت .دیث الثاني أصرح منهالح ،لكن لیست صر�حة ،هذه قر�نة ،نعم

هذا تصر�ح �أن الغسل إنما  ،»نعم، إذا هي رأت الماء« :قال ؟المرأة من غسل إذا هي احتلمت
ولم یروا الماء فإنه  ،ولم ینزل ،فمن رأى أنه �جاِمع أو رأت أنها تجاَمع ولم تنزل ،�كون من الماء
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إنما الماء من «وعلیه ُ�حمل  ،»إنما الماء من الماء«العلم  وعلیه ُ�حمل عند �عض أهل ،ال ُغسل
 .»الماء

لكن الحدیث إنما سیق في  ،لكي یوفِّق بین األحادیث ؛�عني في المنام حمله �عضهم في المنام 
فدخول تلك الصورة في الحدیث دخول  ،وقصة عتبان فیها الجماع من غیر إنزال ،قصة عتبان

 فیدخل فیها مما یدل یدخل فیها ،عند أهل العلم ،بَّب دخول قطعيدخول السبب في المس ،قطعيّ 
�عني �یف نبقیه في حال االحتالم؟ مع  ،فیدل على أن هذا الخبر منسوخ ،الجماع من غیر إنزال

 ،دخول السبب في النص دخول قطعي ،أن دخول قصة عتبان دخول قطعي عند أهل العلم
ذلك اإلشارة إلى  ،الخبر منسوخ إذا رأت ذلك المرأةُ  فدل على أن ،فقصة عتبان داخلة في الحدیث

ولیس فیه إشارة إلى الماء إال أن �قیة الحدیث  ،وهو الجماع ،ما تراه في منامها مما یرى الرجل
الشبه �كون من مجرد رؤ�ة المرأة في  ،وهو تعلیق الشبه �ه ،فیه قر�نة تدل على إرادة الماء

 .ماءال، إنما الشبه متعلق �ال ؟منامها
َبه« -صلى هللا علیه وسلم-فقال نبي هللا "  َشَبه الولد �أبیه أو  "»؟نعم، فمن أین �كون الشَّ

 ،فإذا عال ماء الرجل ماء المرأة أذ�ر ،أو َشَبه الولد �أمه أو �أخواله �كون �سبب الماء ،�أعمامه
َبه لألب واألعمام �عني أشبه أمه  ،و�ن عال ماء المرأة ماء الرجل أو سبقه آنث ،وصار الشَّ

ن سبق ماء المرأة ماء الرجل جاء إ�عني  ،ألن �عضهم �فهم من هذا أنه أذ�ر أو آنث ؛وأخواله
لیكون أحدهما  ؛فیعمدون إلى مثل هذا ،و�ذا سبق ماء الرجل ماء المرأة جاء الولد ذ�ًرا ،الولد أنثى

فمن « :�قول -جل وعال -ولن �حصل إال ما أراده هللا ،لیحصل لهم ما یر�دون  ؛أسبق من اآلخر
وماء المرأة رقیق أصفر فمن أیهما عال أو سبق  ،أین �كون الشبه؟ إن ماء الرجل غلیظ أبیض

هذا على  ،ولذا تجدون األخو�ن الشقیقین بینهما في األوصاف َبْون شاسع ،»�كون منه الشبه
 .وهذا على أحد أخواله ،هذا على أحد أعمامه ،وهذا على أمه ،أبیه

الشبه قر�نة على  ،وهو قر�نة على اإللحاق في النََّسب ،وُ�ستَدلُّ �ه ،والشبه ال ُینَكر "مسلمرواه " 
في قصة ُعتبة بن أبي  ،القرائن إنما ُیلجأ إلیها عند عدم األدلة ،اإللحاق �النسب عند عدم األدلة

في  -لمصلى هللا علیه وس-وقاص سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة حینما اختصما إلى النبي 
هذا أخي وشبهه  :شبهه الَبیِّن �عتبة فقال سعد ،وشبهه الَبیِّن �عتبة ،ولٍد ُوِلَد على فراش زمعة

وهذه قر�نة تدل  ،المقصود أن عتبة شبه هذا الولد �ه َبیِّن ،�أخي أو هذا ابن أخي وشبهه �أخي
لولد ُوِلد على لیس �عقد صحیح وا ،لكن هل هو منه �عقد صحیح أو بزنا؟ بزنا ،على أنه منه

فإذا اختلفت ُوِجدت هذه القر�نة  ،فراش زمعة والد سودة ووالد عبد بن زمعة الذي یدعي الولد
والعبرة  ،»وللعاهر الحجر ،الولد للفراش الولد للفراش«مخاِلفة للدلیل الشرعي الدلیل الشرعي 

�عني  ،»�ا عبد بن زمعة هو لك« :فقال ،ولو خالفته القر�نة ،�الدلیل الشرعي ولو خالفته القر�نة
 ،أنه أخ لعبد »هو لك �ا عبد بن زمعة« :مقتضى قوله ،»واحتجبي منه �ا سودة« ،هو أخ لك
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المقصود أن مثل هذا إنما ُیلَجأ إلى  .»الولد للفراش« ،ألنه ولد على فراش أبیها ؛وأنه أخ لسودة
 :-علیه الصالة والسالم-بي وقد وجد الدلیل الشرعي الحاسم وقال الن ،القرائن عند عدم األدلة

به معتبر ؛»احتجبي منه �ا سودة«  .لوجود الشبهة لوجود الشبهة والشَّ
ووجد ز�د  ،مجزز المدلجي القائف جاء فرًحا شدیًدا لما -صلى هللا علیه وسلم-ولذا فرح النبي  

األقدام من  وشهد �أن هذه ،بن حارثة وابنه أسامة نائمین وقد تغطیا ولم یبد من ذلك إال األقدام
-والنبي  ،ألن اللون بین أسامة وأبیه �ختلف ؛-علیه الصالة والسالم-فرح النبي  ،هذه األقدام

ز القائف �أن هذا  ،ا فهو حبه وابن حبه�حبهما حب�ا شدیدً  -علیه الصالة والسالم فلما شهد ُمَجزِّ
و�نما  ،في شك -والسالم علیه الصالة-و�ن لم �كن  ،-علیه الصالة والسالم-من هذا ُسرَِّي عنه 

 هو مجرد إقناع لآلخر�ن.
 طالب: .............
�مكن  ،هناك مسائل �حتاط فیها للطرفین ،هذا احتیاط هذا مجرد احتیاط ،ال ال، هذا احتیاط

فمثل هذا افترض أن امرأة  ،ومسائل ال �مكن االحتیاط فیها للطرفین ،االحتیاط فیها للطرفین
وأراد هذا الصبي أن یتزوج هذه  ،وأرضعت صبیة ثالث رضعات ،مثالً أرضعت َصِبی�ا رضعتین 

بل تحتجب  ،وال تكشف له هذه البنت ،ال یتزوج هذه البنت :فُیحتاط من الجهتین فیقال ،الصبیة
 .عنه

 »إذا جلس« :-صلى هللا علیه وسلم-قال رسول هللا  :قال -رضي هللا عنه -وعن أبي هر�رة" 
والضمائر معلومة و�ن لم  ،�عني المرأة  "»بین شعبها« عني الرجل� »إذا جلس« ،�عني الرجل

والمراد  »إذا جلس بین شعبها األر�ع« ،و�ن لم یتقدم لهما ذ�ر فالضمائر معلومة ،یتقدم لهما ِذْ�ر
معنى  ماوجلس  ،هو �نا�ة عن الجماع ،وهو �نا�ة عن الجماع ،�الشعب الیدان والرجالن

 فهل معنى هذا أن ،اآلن أنتم هیئتكم إ�ش؟ جلوس ،األصل الجلوس هنا؟ معروف الجلوس في
 الرجل بین شعبها مثل جلوسكم هذا؟  جلوس

�عني یدیها  »إذا جلس بین شعبها األر�ع« ،�ل شيء �حسبه ،ال، جلوس �ل شيء �حسبه
فقد وجب « ،معروفوهذا أمر  ،ا شق علیه وشق علیها�عني بلغ منها مبلغً  »ثم جهدها« ،ورجلیها
 .»فقد وجب الغسل« ،�عد اإلیالج والجهد إنما �حصل �عده ،�عني �عد اإلیالج ،»الغسل

�ما في روا�ة  ،فبمجرد التقاء الختانین "»و�ن لم ینزل و�ن لم ینزل« :زاد مسلم ،متفق علیه 
وهذا یدل  ،فاإلیالج موِجب للغسل و�ن لم �حصل إنزال »إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل«

 .»إنما الماء من الماء«على نسخ حدیث 
 .�هللا أعلم

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


