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

 .وصلى هللا وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین ،الحمد هللو  ،"�سم هللا
وذ�ر  ،�اب إزالة النجاسة :في �تا�ه المحرر -یرحمه هللا تعالى-قال اإلمام ابن عبد الهادي  

 .�عض األعیان النجسة
عن الخمر  -صلى هللا علیه وسلم-سئل النبي  :قال -رضي هللا عنه-عن أنس بن مالك  

 .رواه مسلم ،»ال« :قال تتخذ خال� 
ال « :-صلى هللا علیه وسلم-قال رسول هللا  :قال -رضي هللا عنهما-وعن عبد ابن عباس  

صحیح : وقال ،رواه الترمذي والحاكم ،»اا وال میتً فإن المسلم لیس بنجس حی�  ،تنجسوا موتاكم
  .اا وال میتً س حی� المسلم ال ینج :وقال ابن عباس :وقال البخاري  ،ولم �خرجاه ،على شرطهما

لما حلق رأسه �ان أبو طلحة  -صلى هللا علیه وسلم-أن النبي  -رضي هللا عنه-وعن أنس 
صلى هللا علیه -أن النبي  :ورواه مسلم ولفظه ،هكذا رواه البخاري  ،أول من أخذ من شعره

شق األ�سر ثم ناوله ال ،ثم دعا أ�ا طلحة وأعطاه إ�اه ،ناول الحالق شقه األ�من فحلقه -وسلم
 .اقسمه بین الناس :وأعطاه أ�ا طلحة فقال ،احلقه فحلقه :فقال

أكلت  ،�ا رسول هللا :�ان یوم خیبر جاء فقال لما :قال -رضي هللا عنه-وعن أنس بن مالك  
أ�ا  -صلى هللا علیه وسلم-فأمر رسول هللا  ،أفنیت الحمر ،�ا رسول هللا :فقال الحمر ثم جاء

فُأكفئت  :قال ،فإنها رجس أو نجس ،ورسوله ینهیانكم عن لحوم الحمر فنادى إن هللا ،طلحة
 .ولفظه لمسلم ،متفق علیه ،القدور �ما فیها

فقال  ،وفي الصحیح في حدیث أبي سلمة أنهم أخبروه أنهم یوقدون على لحم الحمر األنسیة 
أنهر�قها  ،هللا�ا رسول  :فقال رجل ،»أهر�قوها واكسروها« :-صلى هللا علیه وسلم-رسول هللا 

 .»أوذاك« :ونغسلها؟ فقال
�منى وهو على  -صلى هللا علیه وسلم-خطبنا رسول هللا  :وعن عمرو بن خارجة قال 

 وهي تقصع �َجرتها.." ،راحلته
 ِ�جرتها �ِجرتها.

ورواه أحمد وابن ماجه والنسائي  ،الحدیث ،"وهي تقصع �ِجرتها ولعابها �سیل بین �تفي
 .والترمذي وصححه

 :�قبر�ن فقال -صلى هللا علیه وسلم-مر النبي  :قال -رضي هللا عنهما -ن ابن عباسوع 
وأما اآلخر فكان  ،أما أحدهما فكان ال �ستتر من البول ،وما �عذ�ان في �بیر ،إنهما لیعذ�ان«

�ا رسول  :قالواثم أخذ جر�دة رطبة فشقها نصفین فغرز في �ل قبر واحدة  ،»�مشي �النمیمة
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وقد  ،ولفظه للبخاري  ،متفق علیه ،»لعله �خفف عنهما ما لم ییبسا« :علت هذا؟ قاللَم ف ،هللا
 .واألخیر انفرد �ه البخاري  ،فاألوالن متفق علیهما ،روي بثالثة ألفاظ �ستتر و�ستنزه و�ستبرئ 

�ان �غسل المني ثم  -صلى هللا علیه وسلم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنها-وعن عائشة  
 .واللفظ لمسلم ،متفق علیه ،ة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فیه�خرج إلى الصال

صلى هللا -لقد رأیتني أفر�ه من ثوب رسول هللا  :-رضي هللا عنها-وفي روا�ة له عن عائشة 
 .ا فیصلي فیهفر�ً  -علیه وسلم

 .�ظفري  -صلى هللا علیه وسلم-لقد رأیتني و�ني ألحكه من ثوب رسول هللا  :عنها أ�ًضاوله  
فأتي �حسن أو حسین فبال  -صلى هللا علیه وسلم-�نت أخدم النبي  :وعن أبي السمح قال 

و�رش من  ،�غَسل من بول الجار�ة« :فجئت أغسله فقال ،-صلى هللا علیه وسلم-على صدره 
وقال أبو زرعة  ،رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي والدارقطني والحاكم وصححه ،»بول الغالم

 ال أعرف اسم أبي السمح هذا." :زي الرا
وعلى آله وصحبه  ،وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد ،الحمد هلل رب العالمین

 ،أجمعین، أما �عد
 ،النجاسة تقدم ذ�رها ،�اب إزالة النجاسة "�اب إزالة النجاسة" :-رحمه هللا تعالى-فیقول المؤلف 

فالعینیة هي المصاِحبة للعین من األصل �حیث ال �مكن  ،وأنها تنقسم إلى عینیة وحكمیة
�عني أنه ال �مكن تطهیره ولو غسل  ،ن الكلب نجس نجاسة عینیةإ :فإذا قلنا ،انفكاكها عنها

 اسة الحكمیة وهي النجاسة الطارئةوهناك ما �سمى �النج ،ألن نجاسته عینیة ؛�جمیع میاه الدنیا
و�زالتها  ،وال بد من هجر هذه النجاسة ومفارقتها ،النجاسة وال بد من إزالة ،على المحل الطاهر

وهذه النجاسة التي یر�د المؤلف  ،شرط من شروط صحة الصالة ،شرط من شروط صحة الصالة
ذ�ر �عض  ،ألنه ذ�ر �عض األعیان النجسة ؛الحدیث عنها في هذا الباب هي النجاسة العینیة

ضبط المعطوف  :قال المحقق ،�اب إزالة النجاسة :و�ذا عطف في الترجمة قال ،األعیان النجسة
�اب إزالِة النجاسة "ألنه  ؛والمقرر والمرجح أنه �الجر ،وذْ�ُر �عض األعیان النجسة :�الضم فقال

ي هو ذرار العامل والعامل مؤثر للجر الألن العطف على نیة تك ؛"وذْ�ِر �عض األعیان النجسة
أي هذا �اب إزالة مضاف  ،ادأ محذوف �ما تقدم مرارً و�عرا�ه خبر مبت ،�اب مضاف ة،�اب إزال

 .مضاف للمضاف إلیه ،أ�ًضاوالنجاسة مضاف إلیه  ،إلیه
�اٌب إزالُة  :وقد تقطع �اب عن اإلضافة فیقال ،وذ�ر معطوف على إزالة �عض األعیان النجسة 

جاسة ال بد أن لكن ال بد من تقدیر خبر �اٌب إزالُة الن ،النجاسِة وذ�ُر �عض األعیان النجسة
�عض األعیان النجسة نجاسة  ،ثم �عد ذلك وذ�ُر �عض األعیان النجسة ،واجبة :مثالً نقول 

 .عینیة �حیث ال �مكن تطهیرها
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ومنهم  ،بذ�ر الخمر وهو جاٍر على قول جماهیر أهل العلم -رحمه هللا تعالى -ثم بدأ المؤلف 
�حیث ال �مكن  ،ونجاستها عینیة ،ة نجسة�لهم على أن الخمر أر�اب المذاهب األر�عة المتبوعة 

أو ما  ،أو تمر ،من عنب ،ذ�روا عن �عض األشیاء األصل أنها من مواد طاهرة ،تطهیرها
 ،هو مرّ�ب من أعیان طاهرة ،أشبههما مع الماء �حیث یترك حتى �شتد و�قذف �الز�د فیتخمر

 .لكنه لما ترّ�ب وحصل منه هذه المادة التي هي الخمر
لكن لما تر�بت  ،أصل أعیانها طاهرة ،ألنها تخامر العقول وتغطیها ؛اخمر خمرً وسمیت ال 

 -ولذا قال ،�حیث ال �مكن تطهیرها ،ونجاستها عینیة �حیث ال �مكن تطهیرها ،صارت نجسة
عن  -صلى هللا علیه وسلم-سئل النبي  :قال -رضي هللا تعالى عنه-عن أنس " :-رحمه هللا

 ."رواه مسلم ،»ال« :قال الخمر تتخذ خال� 
ما خامر العقل وغطاه من أي  ،الخمر عند أهل العلم ما خامر العقل وغطاه من أي مادة �ان 

سواء �ان من العنب أو من التمر أو من الز�یب أو من الشعیر أو من العسل أو غیر  ،مادة �ان
 .ذلك

لیخرج مثل  ؛قطالمقصود أنه �خامر العقل و�غطیه مع نشوة مطر�ة ال مجرد تغطیة العقل ف 
فإذا �ان هذا الخمر  ،وال طرب ،لكنه لیس معه نشوة ،�غطي العقل ،نعم البنج �غطي العقل ،البنج

و�حصل له مع ذلك للشارب  ،المتخذ من أي مادة �ان وهذا قول الجمهور �غطي العقل و�خامره
هذا قول  ،و�وجب الحد الذي هو الجلد ثمانین جلدة ،امع ذلك نشوة و�طراب فإنه �سمى خمرً 

إال إذا �ان  اال �سمى خمرً : والحنفیة �قولون  ،جمهور أهل العلم أن الخمر من أي مادة �ان
 .إال إذا �ان من العنب فقط ،متَخًذا من العنب فقط

ال �سمى  :؟ قالوااطیب إذا اتخذ من من التمر وخامر العقل وغطاه وأنشا وأطرب ال �سمى خمرً  
�ان مقیًسا على الخمر من العنب المتخذ من العنب في وجوب  و�ن ،في حقیقته اللغو�ة اخمرً 

لو رجعنا إلى �تب اللغة التي تخدم  ،و�نما �القیاس ،الحد في وجوب الحد فحده ال �النص
�عني تعر�ف الخمر  ،المذاهب الفقهیة لوجدنا أن التعار�ف تختلف عندهم تبًعا لتأثیر هذه المذاهب

 ،�تاب لغة لكنه لغة الفقهاء ،دم المذهب الحنبلي �تاب غر�بوهو �خ مثالً ففي المطلع  ،عندهم
و�عرِّف هذه المادة تبًعا لما �عتنقه من مذهب فالمذهب مؤثِّر في مثل  ،فهو �خدم المذهب الحنبلي

 .هذا
و�ذا لو نظرنا إلى المصباح المنیر في مادة الخمر خمر لوجدناه �خدم المذهب الشافعي في 

زي لوجدناه �خدم المذهب الحنفيتعمیمه الخمر من أي ماد فهو  ،ة �ان ولو رجعنا إلى المَطرِّ
ا على طالب العلم أال �عتمد على هذه وعلى هذا وهذه رددناها مرارً  ،وهكذا ،متأثر بهذا المذهب
ألن �عض الناس بین ید�ه المصباح المنیر �استمرار بین ید�ه المصباح  ؛الكتب مقصًرا علیها

والكالم على هذه المواد �شيء من التوسع أو  ،اب مفید ونافع والفائدة قر�بةوال شك أنه �ت ،المنیر
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فال  ،لكن هذه �تب تخدم مذاهب ،معه تهذیب األسماء واللغات للنووي أو غیرهما من الكتب
إًذا ماذا �صنع طالب العلم هل �ستفید من هذه  ،یؤخذ منها التعر�ف إال في إطار هذا المذهب

 ؟أو ال �ستفید ،الكتب
فلیجمع ما ُ�تب في المذاهب �لها لیعرف مدى  ،و�قتصر علیها ،لكن ال �عتمد علیها ،نعم :نقول 

�ذلك المذاهب العقد�ة فما �تبه اللغوي الذي عنده شوب  ،التأثُّر في هذه الكتب من هذه المذاهب
تجد فیها ألنه ما من �لمة  إال ما ندر إال و  ؛بدعة ال شك أن هذه البدعة سوف تؤثر على مؤلفه

لو رجعت إلى أي مادة من المواد ونظرت في  ،معاني �ثیرة ،في لغة العرب أكثر من معنى
ن و ثمان فیه :ألنه �قال ؛الكتب الجوامع مثل لسان العرب التي جمعت مادة �بیرة من لغة العرب

لمتأثر فتجد ا ،اأو عشر�ن معنى أحیانً  مثالً یذ�ر لك في شرح هذه المادة عشرة معاني  ،ألف مادة
بهذا المذهب ینتقي من هذه المذاهب من هذه المعاني ما یناسب مذهبه و�ترك الباقي و�ن �ان 

 ا.أو فرعی�  عقدي� سواء �ان المذهب  ،اراجحً 
الفائق  :قد �قول قائل ،فعلى طالب العلم الذي �طلب الحق و�نشده أال �قتصر على هذه الكتب 

لكنه مؤلفه تأثر �مذهب  ،د أن �كون بین یدي طالب العلمال ب ،�تاب مفید ونافع مثالً للزمخشري 
 ألنه تشبع بهذا ؛وال بد أن یتأثر الكتاب شاء مؤلفه أو أبى عن قصد أو عن غیر قصد ،المعتزلة
ا �میل تجد النفس دائمً  ،ولذا تجدون من تفقه على مذهب معین ولو بلغ مرتبة االجتهاد ،المذهب

وال  ،ال �عتمد طالب العلم على المصباح المنیر �مفرده :فأقول ،إلى هذا المذهب الذي تفقه فیه
بل إما أن �جمع  ،وال على تهذیب األسماء واللغات �مفرده ،وال على المغرب ،على المطلع �مفرده

على معنى من المعاني نجد أنه هو  ،وحینئذ إذا اتفقت على شيء ،كتب المذاهب �لها األر�عة
لسان العرب أو في غیره مع أن الذي ینصح �ه من �تب اللغة أن و�ذا نظر في  ،مثالً المعتمد 

 ،وفي صحاح الجوهري الكتب المتقدمة ،ق أن �قرأ في تهذیب األزهري ر ف .�طلع طالب العلم
في تاج العروس  مثالً لكن جاء ابن منظور وغیره  ،من صفاء العر�یة شیًئاالكتب التي أدر�وا 

جمعوا هذه  ،وال عند األزهري في التهذیب ،حب الصحاحجمعوا مواد �ثیرة قد ال توجد عند صا
طالب العلم علیه أن ینتقي من المعاني ما یناسب  ،الكتب �لها في �تاب واحد مثل لسان العرب

 .السیاق
ینتقي من المعاني التي  ،ونفس اللفظة جاءت في حدیث آخر ،�عني جاءت لفظة في حدیث 

وال یر�ب هذه الكلمة التي في هذا  ،ب هذا السیاقما یناس مثالً ذ�رها ابن منظور العشر�ن 
ولذا �شترطون فیمن یتصدى لشرح الحدیث و�یان غر�به أن  ،أو العكس ،الحدیث لحدیث آخر

وال �كفي أن �كون  ،�شرح الحدیث اما �كفي أن �كون لغو��  ،ا بین اللغة والحدیث�كون جامعً 
 ا؟ لماذ ،ال بد أن �جمع بینهما ،�شرح الحدیث امحدثً 



 
 

 
 

pÍÑ• =̂Ω=áà-^JÓá_Â�ÿ =̂i_k‘=F۰۲٦E= ٦ 

لكن قد  ،واللغوي هي مهنته وصنعته ،ألن المحدث �عرف ما یناسب هذا السیاق من األلفاظ
فال یتصدى لتفسیر �الم  ،�غیب عنه أحادیث أخرى هي أنسب لهذه اللفظة من هذا المكان

 ا�كون مطلعً  ،�ما قرر أهل العلم إال من جمع بین اللغة والحدیث -علیه الصالة والسالم -النبي
 .أو غیر مناسبة ،لیعرف أن هذه اللفظة مناسبة لهذا السیاق ؛على المتون  امطلعً  ،متون على ال

إنما  ،اا واحدً فال یتصدى لتفسیر القرآن من عرف فن�  ،بل أولى ،وقل مثل هذا في تفسیر القرآن 
والذي دعانا إلى هذا أننا قد نقف على �تاب في اللغة متأثر  ،یتصدى له من جمع بین الفنون 

والمسألة إذا  ،أو مذهب الجمهور فیعمم ،فیقصر الخمر على المتخذ من العنب ،هب الحنفیة�مذ
ال بد أن نكون على بینة تامة من مثل فور�طناها �المعنى الشرعي  ،أردنا تعر�فها من حیث اللغة

 .وقل مثل هذا في �ثیر من األلفاظ التي �ختلف تحدیدها في المذاهب ،هذا األمر
 ،الفقیر والمسكین الجمهور على أن الفقیر أشد حاجة من المسكین ،والمسكین الفقیر مثالً ف 

ون كتب المتأثرة �مذهب الحنفیة ینتقفتجد ال ،ال، المسكین أشد حاجة :والحنفیة �عكسون �قولون 
 .وهكذا ،مما �خدم مذهبهم في �ون المسكین أشد حاجة من الفقیر

 ،�عني تعالج حتى تكون خال�  ،تتخذ خال�  "عن الخمر -صلى هللا علیه وسلم-سئل النبي " 
�عني ال  ،»ال« :ا في الشرع قالا ممدوحً تكون إدامً  ،»نعم اإلدام الخل« ،والخل طیب طاهر

 ،لكن إن تخللت بنفسها من غیر فعل فاعل ،وال �جوز حبسها حتى تتخلل بنفسها ،�جوز تخلیلها
ألنها انقلبت عینها من النجاسة  ؛یبحینئذ تط ،ومن غیر حبس لها حتى تتخلل ،ومن غیر قصد

تتخذ وتخلل �معالجة اآلدمي أن أما  ،حینئذ تكون حالالً  ،ومن الخبث إلى الطیب، إلى الطهارة
 .»ال« :قال -علیه الصالة والسالم-ألن النبي  ؛فإنه ال �جوز ذلك

 ،خمر نجسةألنه یرى أن ال ؛وعلى هذا المؤلف إنما أدخل الحدیث في هذه الترجمة "رواه مسلم 
 ،رجس ،]٩٠[سورة المائدة: }ِإنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْیِسُر َواَألنَصاُب َواَألْزَالُم ِرْجٌس { ،الخمرة نجسة

وفي روثة  ،وسیأتي في حدیث الحمر أنها ر�س ،والرجس النجس �ما جاء تفسیره في الحدیث
 :قال -ه الصالة والسالمعلی-الحمار التي أتى بها ابن مسعود من أجل أن �ستنجي بها النبي 

 ،الرجس النجس والشیطان الرجیم على ما جاء في حدیث الدخول ،فهي نجسة ،»إنها رجس«
 .دخول الخالء

في ذلك أر�اب المذاهب  نهو قول جماهیر أهل العلم �م اوعلى �ل حال القول بنجاسته 
صل في األعیان الطهارة واأل ،وأنه ال یوجد ما یدل على نجاستها ،وقال قوم �طهارتها ،المتبوعة

إضافة إلى أنها لما حرمت أراق الصحا�ة ما عندهم منها في  ،ما لم یوجد دلیل یدل على النجاسة
ألنه جاء النهي عن إیذاء  ؛ولو �انت نجسة لما جاز إراقتها في طرقات الناس ،سكك المدینة

ومنها  نإلى آخره »ا المالعناتقو « ،»اتقوا الالعنین« ،»اتقوا المالعن الثالثة« ؛الناس في طرقهم
البول في الطر�ق حرام فكل نجس یلقى في  قلنا: إنو�ذا  ،البول في الطر�ق ،البول في الطر�ق
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وعلى هذا إذا جاءنا مثل  ،و�هذا �ستدل من �قول �طهارتها ،اطر�ق الناس و�ؤذیهم �كون حرامً 
 ذلك؟  معنى هذا؟ وما السبب في ماهذه المسألة وهي مسألة معضلة شائكة 

ن األئمة األر�عة أر�اب المذاهب المتبوعة منذ اثني إ :السبب أن اإلنسان �حتار حینما �قال له
فهل �جرؤ  ،وأتباعهم إلى یومنا هذا �لهم �قولون بهذا القول ،ا �قولون بهذا القولعشر قرنً 

ممن جاء من أو  مثالً اإلنسان أن �خالف هذه الجموع الغفیرة و�عمل �قول من خالفهم �الظاهر�ة 
ن هؤالء قصدهم مخالفة إ :�عني ال نقول ؟المجتهدین المتأخر�ن ممن ُعِرف �اتباع السنة واألثر

وغیرهما وقبلهم ابن  والشو�اني في أقوال الصنعاني انعم نجد �ثیرً  ،ال، المسألة مسألة دین ،األئمة
قد �كون  ،ة الجمیع نظرتو�ذا نظرت في أدل ،و�تفردون �أقوال ،وداود �خالفون األئمة مثالً حزم 

في األوامر والنواهي  ،ا ما �كون هذا في األوامر والنواهيو�ثیرً  ،الحق مع هؤالء ال مع الجماهیر
و�صر الظاهر�ة ومن �قول �قولهم و�نهج نهجهم  ،فیحملها الجمهور على االستحباب أو الكراهة

 ،�ما هو األصل ،مر للوجوبواأل ،لى أن النهي للتحر�مع�صرون  ،في االقتداء والعمل �األثر
 ؟فما موقف طالب العلم إذا جاء مثل هذا

وأبدى ما أبدى من وجهة  ،وجاء من �قول �أنها طاهرة ،الخمرة نجسة :عامة أهل العلم �قولون  
 ،ألن العبرة ؛و�تبع من قال ،فهل یرمي �أقوال األئمة عرض الحائط ،نظر مقبولة وصحیحة

وال �عرف  ،وهناك مسائل نقل علیها اإلجماع ،ن العبرة �الدلیلالمقرر عند أهل العلم قاطبة أ
فهل نجرؤ  ،من فروع هذه المسألة أ�ًضاهذا  ،ا مقبوالً مناسبً  فلو جاء مخاِلف وأبدى دلیالً  ،دلیلها

ر أبدى دلیالً  ؛أن نخالف مثل هذا اإلجماع  ،إننا نتهم أنفسنا :أو نقول مقبوالً  ألن المخاِلف المتأخِّ
ولذا یرى �عض  ،ولو لم نطلع علیه ،اع ال بد أن �عتمد على دلیل ولو لم نطلع علیهن اإلجم�و 

 ،خا وال تأو�الً ألنه ال �حتمل نسً  ؛األصولیین أن اإلجماع حجة قطعیة مقدم على الكتاب والسنة
 .وأما النصوص من الكتاب والسنة فإنها تحتمل النسخ والتأو�ل

 طیب النسخ أین الناسخ؟  
نه مادام ما بین إ :فهل نقول ؟فأین المعاِرض ،ائغ المقبول إنما �كون عند المعاَرضةالتأو�ل الس

األصل فیه الوجوب والتحر�م حتى ف ،أو شيء �صرف هذا النهي ،أیدینا شيء �صرف هذا األمر
 .عند الطرف اآلخر

و�قول �ما و�تحرج �ثیر من طالب العلم أن �خالف األئمة األر�عة  ا،تحصل �ثیرً  ،هذه �ا إخوانو  
وال صرفوا هذا األمر  ،ن األئمة ما خالفواإ :هل نقول ،ألن ظاهر الدلیل معهم ؛قاله أهل الظاهر

فنتهم أنفسنا  ،وأكثر إحاطة ممن جاء �عدهم �النصوص ،وأورع ،وهم أعلم ،أو النهي إال لدلیل
 ،�ما بلغنا نحن مطالبون  :أو نقول ،�القصور أو التقصیر عن وجود مثل هذا الدلیل الذي صرف

 ا النهي للتحر�م.إذً  ،ما بلغنا صارف ،إًذا األمر للوجوب ،ما بلغنا صارف
 طالب: .........
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�عني شخص صاحب اطالع واسع  ،وال �ختلف هذا من شخص إلى شخص ،نقول �الثاني �عني
و�ختلف هذا عن  ،ما وجد في الدواو�ن التي بین ید�ه ،واستفرغ وسعه ،و�ذل جهده ،و�حاطة
ما  :�قول ،ثالثة ،مصدر�ن ،�كتفي �مصدر ،متوسط أو �سول أو ملول ال یتا�ع البحث طالب
واستفراغ الوسع للوقوف على  ،واالجتهاد بذل الجهد ا،ألن هذه المسألة تستدعي اجتهادً  ؛وجدت

 .المسألة لیست �السهلةف .أصول هذه المسألة ومدار�ها
أحمد إمام السنة  ،الشافعي اإلمام ،نجم السنن مثالً فمالك  ،�عني أئمة أر�عة هم أئمة اإلسالم 

ولیس  ،ن األمر لالستحبابإ :أن �قول ا�عني هل عبثً  ،حافظ األمة �حفظ سبعمائة ألف حدیث
اإلمام األعظم عند قطاع �بیر من  ؟ولیس عنده ما �صرف ،عنده ما �صرف؟ أو النهي للكراهة

�عدل عن هذا إلى هذا مع عدم وجود  هل �مكن أن ،المسلمین على مر العصور �فهمه وذ�ائه
 ،لكن له نصیبه من النظر ،و�ن �انت مرتبته في األثر لیست مثل مالك وال اإلمام أحمد ،صارف

 ،أثر :�عني التفقه مبني على أمر�ن ،امدخل �بیر جد�  ،والنظر ال شك أنه له مدخل في التفقه
أو �ستنبط صاحب النظر  ،ر عندهألن األثر وحده �یف �ستنبط من عنده األثر وال نظ ؛ونظر

وعلى هذا ماذا  .ال بد من اجتماع األمر�ن ،ال بد من اجتماع األمر�ن ؟من أثر ال یوجد عنده
�عض طالب العلم ال  ،ألنها تشكل على �ثیر من طالب العلم ؟نقول في مثل هذه المسألة

ا تكون وأحیانً  ،كون مذمومةا تالجرأة أحیانً  ،في مخالفة األئمة و�ن �حثلیس عنده الجرأة  ،�جرؤ
متعالم تجده �ضرب �أقوال  :أو قل ،تكون مذمومة إذا �انت من طالب طالب علم ،ممدوحة

وهذا ما  ،هذه مذمومة ،أو من خالل نظره القاصر ،و�جتهد من تلقاء نفسه ،األئمة عرض الحائط
ا قبل أن �كون �عني صار ز�یبً  ،أو ز�زب قبل أن �حصرم أن یز�زب، نه حصرم قبلإ�قال عنه 

 .ِحْصِرًما
ألنه �أوي إلى  ؛مثالً ا �أصول الشر�عة وفروعها �جرأة شیخ اإلسالم وهناك جرأة ممن أحاط علمً  

ا ما �خالف األئمة األر�عة حتى قیل عن �عض ولذا تجده �ثیرً  ،مثل هذه الجرأة محمودةف ،علم
لكن  ، إمامة إال �مثل هذه الجرأة وال ،فهذه الجرأة محمودة ،نه خالف فیها اإلجماعإ :اختیاراتها

أو من فهم �عض  ،من معرفة أحادیث �سیرة ،من تعالم ،إ�ش الجرأة التي جاءت من فراغ ،الجرأة 
 المسائل ودراسة..؟! 

  طالب:.........
و�حثوا في الرسائل العلمیة في الماجستیر  ،ال ال، �عني �عض الطالب الذین واصلوا الدراسة

والذي أراه.. من  ،بهذا قال األئمة ،والذي أراه �ذا ،تجده �جرؤ بهذا قال مالك ،والد�توراه وغیرهما
 ؟لكن ماذا عن �قیة األبواب ،من أبواب الدین اواحدً  اأنت؟! �عني أنت �حثت مسألة واحدة أو �ا�ً 

ألن المسألة مسألة متى تكتمل الرؤ�ة �حیث �كون هناك جرأة مدعومة �أصل �عتمد علیه مثل 
و�خفى  ،أما شخص یتحدث عن هذا الباب ،الم إذا اكتملت الصورة في ذهن اإلنسانشیخ اإلس
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لما نظر في  -حمه هللار  -�عني شیخ اإلسالم .هذا �كون لد�ه جرأة  ،علیه ما قبله وما �عده
 »غیر أال تطوفي �البیت« :�قول -علیه الصالة والسالم-والنبي  ،ف الحائضوطوا ،الحائض
هل هذا جاء  ،هي ال تحبس الرفقة :�قول -رحمه هللا-والشیخ  ،»؟ا هيأحا�ستن« :أ�ًضاو�قول 

ومع ذلك ال نصّوب رأي  ؟یرجع إلیها ،من فراغ أو دعم قوله �قواعد وأصول من أصول الشر�عة
إنما جاءت من نظر  ،هذه الجرأة ما جاءت من فراغ :لكن نقول ،شیخ اإلسالم في هذه المسألة

 .من إحاطة تامة في �ثیر من مسائل الدین ،تام في أصول الشر�عة وفروعها
ما  ؟ماذافال، لكن إذا قارنت علمه �علم أعلم الناس الیوم  ،إنه أوتي علم �ل شيء :ال نقول 

�حور من  ،لكن ال نسبة ،�عني من غیر تنصیص على أحد �عینه ،ما فیه نسبة ؟النسبة بینهما
ألن الذي  ؛وال إمامة إال �عد هذه الجرأة  ،لالجرأة لمن وصل إلى هذا الحد هي األص :العلم فنقول

�عني سواء �انوا السیما إذا �انوا منفردین خلف فالن  ،یتهیب هذه الجرأة و�ستمر خلف أهل العلم
الشاعر  ا،�ستمر مقلِّدً  ،هذا �ستمر ،المذهب قال �ذا ،�هللا ا،وال �جرؤ أن �خالف فالنً  ،أو عالن

 �قول:
ـــــــــــــب صـــــــــــــعود الجبـــــــــــــال ـــــــــــــن یتهی  وم

 
ـــــــــــر  ـــــــــــدهر بـــــــــــین الحف  �عـــــــــــش أبـــــــــــد ال

هذا الذي لیس لد�ه من الجرأة ما �جعله �صدع برأ�ه �عد تحر�ره وضبطه  ا،�عني �ستمر مقلدً  
 ،ب العلم على الجرأة وال �عني هذا أننا نشجع طال ،و�تقانه و�حث هذه المسألة من جمیع أطرافها
والذي لیس عنده محفوظ من السنة ما  ،حتى یتأهل ،ال، طالب العلم یبقى طالب علم حتى یتأهل
ولذا تبرز هنا أهمیة الحفظ  ،ینبغي أن �قف عند حده ،یؤهله لهذه الجرأة ینبغي أن �قف عند حده

هل العلم والنظر في مواطن واإلحاطة �ما جاء عن هللا وعن رسوله �قدر الجهد والطاقة و�أقوال أ 
 .اإلجماع والخالف

أو  ،وال �قتصر على فن واحد ،وعلى هذا ینبغي لطالب العلم أن �جد و�جتهد في تحصیل العلم 
فنتر�ه یتفقه في الدین ، وذاك أقل، هذا الباب هو المهم :أو �قول ،�اب واحد من أبواب الدین

 ،في الدین ،»ا �فقهه في الدینیرد هللا �ه خیرً  من« :ولذا جاء في الحدیث الصحیح ،�جمیع أبوا�ه
 ،المعامالت ،العبادات :األحكام األر�عة التي عند أهل العلم عبارة عن الفقه ،الفقه ؟الدین إ�ش
وأما الفقه األكبر  ،وهو الفقه العملي ،ال، هذا �اب من أبواب الدین ،حدود وجنا�ات ،مناكحات

عن  -علیه الصالة والسالم-في حدیث جبر�ل لما سأل النبي ولذلك  ،عند أهل العلم فهو العقائد
فالدین عبارة عن هذه األمور  ،»هذا جبر�ل أتاكم �علمكم دینكم« :اإل�مان واإلسالم واإلحسان قال

وهي شاملة وجامعة لجمیع  ،والفقه في الدین عبارة عن الفقه في هذه األبواب الثالثة ،ثةالالث
 جاعالً  -جل وعال -ا �اهلللم أن �سعى لتحصیل هذا مستعینً فعلى طالب الع ،أبواب الدین

 .والجد واالجتهاد حاد�ه وسائقه ،اإلخالص نصب عینیه
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وعامة أهل العلم  ؟وهل هو طاهر أو نجس ،والذي دعانا لمثل هذا مسألة الكالم في الخمر 
أو الثوب شيء  فعلى هذا لو أصاب البدن ؟فهل نقول �الطهارة ،�طهارته :وقیل ،�قولون بنجاسته

وال  ،تبًعا لعامة أهل العلم ،أو نقول بنجاسته ،لما أبداه المخاِلف ،لما أبداه المخالف ؛ال یلزم غسله
وتبًعا  ،ألنه ال �مكن أن �قول بنجاسته من فراغ من غیر دلیل ؟وثقة بهم ،نخرج عن هذا القول

العلم من المتأخر�ن أو من لما ذ�رناه هل �ختلف األمر فیما إذا �ان المخالف لجماهیر أهل 
هل ننظر في قول ابن  ،واألئمة األر�عة على خالفه ،البن عباس وجدنا قوًال  مثالً المتقدمین 

واطالعهم على قول ابن  ،�كتبهم بتحر�ر مذاهبهم ،ننا هؤالء األئمة �أتباعهمإ :عباس أو نقول
أمرنا �إخراج  مثالً ف ،ر�عة قولوللمذاهب األ ،ا �كون لألئمة األر�عة قولعباس أو ابن عمر أحیانً 

أم العواتق والحیَّض إلى صالة العید وذوات الخدور األمر هنا عند الجمهور للوجوب 
 ؟لالستحباب

 ،وألزموا الناس بهذا ،لكن ذ�ر عن األئمة األر�عة الخلفاء أنهم قالوا بوجوب الخروج ،لالستحباب 
 :وارف �عني عند أهل العلم منهم من �قولفما الصارف؟ الص ،وظاهر األمر ُأمرنا أنه للوجوب

هذا  ؟فكیف نوِجب الخروج على النساء ،ن صالة العید في األصل لیست بواجبة على الرجالإ
صارف عند �عضهم من ال یوجب صالة العید الذي �قول بوجو�ها على  ،صارف عند �عضهم

عن النساء هذا  فال یلزم البقیة من الرجال فضالً  ،سقط الفرض �من حضر :الكفا�ة �قول
ألن صالتها  ؛ال تجب على النساء :والذي �قول بوجو�ها �الحنفیة على األعیان �قول ،صارف

وهذا صارف  ؟فكیف تؤمر �الخروج والفرائض الخمس ال تؤمر �الخروج إلیها ،في بیتها خیر لها
أنهم یلزمون وذ�ر أبي �كر وعمر وعثمان  ،إًذا األئمة �لهم على أن األمر لالستحباب ،عندهم

والقول بوجو�ه مروي عن  ،النساء �الخروج لصالة العید حتى قیل صرح �الوجوب أنهم یوجبونه
ن األئمة األر�عة أل ؛مع جاللة من قال �ه فهل نتهیب القول �الوجوب ،فالن وفالن وفالن

عاني و�كون هذا نظیر ما لو خالف ابن حزم أو الشو�اني أو الصن ،وأتباعهم قالوا �االستحباب
و�نتهي  ،ألقوال الصحا�ة �كتفي �المذاهب ألن �عض الناس ال یلقي �االً  ؛خالفوا األئمة األر�عة

قالوا  ،حتى في نقل الخالف تجد الناس حتى في الرسائل العلمیة �عنون �المذاهب األر�عة الحنفیة
 الحنابلة قالوا �ذا..  ،�ذا دلیلهم �ذا الشافعیة قالوا �ذا دلیلهم ،�ذا المالكیة قالوا ،كذا دلیلهم

�عّرج على فقه  اوال تجد أحدً  ،دلیل الترجیح ما تجد �عنون �أقوال الصحا�ة وفقه سلف هذه األمة
فهل فقه السلف بهذه المنزلة من  ،إال القلیل النادر ممن له نظر في علم الحدیث مثالً البخاري 

نعم األئمة األر�عة إن شاء  ،قلة االهتمام والمباالة من �عض طالب العلم والعنا�ة �األئمة األر�عة
ال أقول  ،وال �ظن بهم إال �ل خیر ومذاهبهم محررة ومتقنة ومضبوطة ،هللا أنهم أئمة هدى

و�ذا جاء من جاء �عدهم أوضح المسألة  ،إنما محررة أتباعهم �حررون و�نقحون و�هذبون  ،راجحة
والكتها األلسنة واألقالم  ،فهي محررة ومدروسة ،و�حث عن مز�د من األدلة والتعالیل ،بدالئلها
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لكن یبقى أن األصل األصل فقه سلف  ،ودونت في الكتب هي لها ما یرجحها من هذه الحیثیة
صحة الخبر إلى عمر وهكذا هل لكن �عد أن نتثبت من صحة الخبر إلى أبي �كر  ،هذه األمة

و�مكن في  ،السنة في عهد أبي �كر وعمر ما دونت مشتتة محفوظة في الصدور مثالً ن إ :نقول
 المسألة دلیل ما بلغ أ�ا �كر وال بلغ عمر وال.. 

خفي  -رضي هللا عنه-فیكون فقههم �فقه غیرهم ینظر فیه �عني عمر  ،واألمثلة على ذلك �ثیرة
وهو عند أبي موسى وأبي سعید وجمع من الصحا�ة ممن هو دون عمر  ،انعلیه خبر االستئذ

والسنة  ،ألن الكتب جمعت ؛ال شك ،فاإلحاطة تتیسر للمتأخر أكثر من تیسرها للمتقدم ،�مراحل
أفضل �كثیر ممن تقدمنا و وعندنا اآلن سبل اإلحاطة أكثر  ،دونت و�ل شيء موجود بین الیدین
�عد  ،�عني �عد وجود هذه اآلالت اإلحاطة سهلة ،عمن تقدم من عصر شیوخنا وشیوخهم فضالً 

ألن الحصول على الكتب فیه  ؛وما قبل ذلك أعسر ،الطباعة اإلحاطة أسهل من وقت النسخ
 .شيء من العسر

 .ننظر إلى أقوال المتأخر�ن أكثر من نظرنا إلى أقوال المتقدمین ،مادام تیسرت األسباب :فنقول 
هل شیخ اإلسالم ابن  :سئل عن األئمة األر�عة وشیخ اإلسالم ابن تیمیةالشیخ محمد رشید رضا 

رحمه -�اعتبار أن الشیخ  :أفضل؟ فأجاب قالو أو هم أعلم منه  ،تیمیة أعلم من األئمة األر�عة
و�اعتبار  ،تخرج على �تب األئمة األر�عة و�تب أتباعهم فلهم الفضل علیه من هذه الحیثیة -هللا

كون المتأخر یتیسر له ف ،ئمة األر�عة و�تبهم فهو أرجح منهم من هذه الحیثیةإحاطته �مذاهب األ
�عني لو نظرنا في مرو�ات أبي �كر على جاللة قدره وجدنا أن ممن  ،اإلحاطة أكثر من المتقدم

لكن علم هؤالء هل مصدرهم فیه تلقي أقوال أو نظر إلى إسالم عملي �مشي  ،جاء �عده أكثر منه
فهم أعرف �مقاصد الشر�عة و�جمیع ما  ؟-علیه الصالة والسالم-وهو النبي  ،أمامه لیل نهار

ألنه عا�ش النبي  ؛ألن اكتمال الصورة عند أبي �كر ؛�حتاج إلیه من مرجحات ممن جاء �عدهم
 .وهكذا ،لكن من أفعاله ما �خفى ،نعم قد �خفى علیه شيء من أقواله .-علیه الصالة والسالم-
البن  ا�عني وجدت �المً  ؟ة وهي هل �مكن الخروج عن المذاهب األر�عةنعود إلى أصل المسأل 

الراجح قول ابن حزم ولو أجلب على  :هل تجرؤ أن تقول ،حزم واألئمة األر�عة �لهم على خالفه
نعم النفس قد ترتاح إلى أقوال شیخ اإلسالم ابن تیمیة وابن  ؟المسألة �ما أوتي من قوة و�یان

ا أننا نهدر أقوال األئمة على حسابهم؟ ال، ال بد من النظر �عین البصیرة لكن هل �عني هذ ،القیم
-ا في مناسبات أنني سألت الشیخ ابن �از وذ�رت مرارً  ،و�كون القائد لنا الكتاب والسنة ،والنقد

وداود  ،إذا �ان األئمة األر�عة �لهم على قول :عن هذه المسألة وقلت له -رحمه هللا تعالى
بل  ،ومن خالل �حثنا ما وجدنا ما یرجح قول األئمة األر�عة على قول داود ،ًال الظاهري یرى قو 

وال  ،وال مانع من ذلك ،یرجح قول داود ،یرجح قول داود :قال .وجدنا الدلیل یدل على قول داود
 .ألن العبرة �الدلیل ؛امانع من ذلك أبدً 
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یث ال �جرؤ في �ل مسألة أن و�بقى أن طالب العلم ینظر إلى نفسه �عین القصور والتقصیر �ح
و�ذا صلى صالة استخارة  ،ا ال بد أن ینظر في المسألةیرجح �كل سهولة وهو مرتاح البال أبدً 

عن أن �كون  فضالً  ،ألن وجود المخاِلف �جعلك ال تجرؤ مثل هذه الجرأة  ؛وزاد في البحث ونظر
ال بد أن یوجد ففي المذهب  احً و�ذا �ان القول مرجو  ،المخالف أئمة اإلسالم األر�عة مع أتباعهم

  .في المذهب من یرجح غیر المذهب
 ،ألن قوله مرجوح ؛تجدون من �خرج عن مذهب الشافعي ،مثالً ولذا تجدون في مذهب الشافعیة 

ألنه  ؛ابن خز�مة �خرج عن مذهبه ،النووي �خرج ،البیهقي �خرج مثالً تجد  ،ألن قوله مرجوح
فیهم من عرف �الحدیث واألثر على ترجیح المذهب  نذهب �مفإذا تتا�ع أئمة الم ،مذهب مرجوح

یوَجد في دعاوى اإلجماع التي  ،وله قیمته ،له هیبته أ�ًضافال مانع من أن �كون هذا المذهب 
 ،بل قد ینقل من نقل اإلجماع الخالف ،یدعیها �عض العلماء یوَجد خوارم تخرم هذا اإلجماع

 :وأقول ،وى اإلجماع تجعل طالب العلم ال یهاب اإلجماعودعا :وهذا دعا الشو�اني إلى أن �قول
أقل األحوال أن �كون قول جماهیر  ،ال بد من هیبته ولو وجد ما �خرقه ،ال بد من هیبة اإلجماع

وال �جوز الخروج عن المذاهب  :و�المقابل یوجد من �قول ،فال بد من النظر إلیه ،أهل العلم
هذا  ،وقول الصحابي ،ولو خالفت الكتاب والسنة ،ر�عة�حرم الخروج عن المذاهب األ ،األر�عة
 ،ألن األخذ �ظواهر النصوص من أصول الكفر :ثم �قول ،نسأل هللا السالمة والعافیة ،ضالل

 .نسأل هللا السالمة والعافیة
ومن سلك هذا المسلك الوسط  ،ووجد التوسط وااللتزام ،فال بد في �ل مسألة من طرفي نقیض 

د �إذن هللا ،وال في فتاو�ه ،لشواذ في فقههتجده ال توجد ا  .مثل هذا �سدَّ
 ا،مجهول؟ و�سمى عند أهل العلم ُمْبَهمً أم والسائل معروف  -صلى هللا علیه وسلم-سئل النبي  

 ،اآلن �وننا نعرف السائل ،أُلِّف فیها الكتب ،والمبهمات لها �تب المبهمات لها �تب ا،ُمْبَهمً 
المبهمات وتألیف الكتب المختصرة والمطولة في بیان هذه المبهمات هل وعنا�ة أهل العلم ببیان 

 له من فائدة أو ال؟ 
م أو  ،فوائد �ثیرة لو لم �كن فیها إال معرفة السائل ،لها فوائد �ثیرة عین السائل هل هو متقدِّ

ر ة علیه الصال-مالزم للنبي  ،صغیر أو �بیر ،أو متأخر ،نعرف هل هو متقدم اإلسالم ،متأخِّ
 .نعرف السائل و�تأثر حینئذ الترجیح إذا وجد المعاِرض ،أو غیر مالزم -والسالم

دیث �عني �ما جاء في ح ،أنه هل هو صاحب شأن یهمه األمر أو ال یهمه األمر :األمر الثاني 
نستفید من هذا أن  ،و�ان صاحب زرع ،أو صاحب زرع :وقولهأبي هر�رة في اقتناء الكلب 

ح على غیره من هذه الحیثیة ،عَنى �ه یهتم �ه و�حفظه فال ینساهصاحب الشأن الذي �ُ   ،فیرجَّ
وألفوا فیها المؤلفات سواء �ان في ذلك مبهمات القرآن أو مبهمات  ،فأهل العلم عینوا المبهمات

 .لكن لم نقف على السائل هنا ،ولها فوائد �ثیرة مذ�ورة ،األحادیث
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وهذا ال  ،والجواب واضح ،والسؤال واضح ،مرعن الخ -علیه الصالة والسالم-ي سئل النب 
ال، فال �جوز تخلیل  :قال سئل عن الخمر تتخذ خال�  ،و�نما یهم الناس �لهم ،�عینه شخًصا �خص

وهذا یدل على المسارعة في  ،فتكون طیبة �عد أن �انت خبیثة ،الخمر ومعالجتها لتكون خال� 
تترك الخمرة في مكانها حتى  فال ،وعدم مقارفتهاالنجاسة ال بد من إزالتها  ،البراءة من النجاسة

�ُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها وهذا من �اب المسارعة والمسا�قة { ،بنفسها لتتخل ن رَّ َساِرُعوْا ِإَلى َمْغِفَرٍة مِّ
َمَواُت َواَألْرُض   ،و�ترك المحرمات ،المسارعة تكون �فعل الواجبات، ]١٣٣[سورة آل عمران: }السَّ

ضعف نفسه في سالمسارعة في مثل هذا و��قاء الخمرة وعدم المسارعة في إراقتها قد ت عدم أ�ًضاو 
ألن اإلنسان  ؛أقل األحوال لو �أصبعه ،تضعف نفسه في وقت من األوقات ،وقت من األوقات

 ،وهكذا ،ثم �عد ذلك مرة ثانیة ،الذي في األصبع ما یؤثر هذا :�قول ،إلیها د شر�ها �حنّ الذي تعوَّ 
وقد �عمد إلیها من ال �عرف حقیقتها فیشرب منها فیسكر  ،والنفس ضعیفة ،ستدراج موجودوهذا ا
 .فال �جوز حبسها وال تخلیلها ،فال بد من المبادرة في إراقتها ،مثالً 

قال  :قال -رضي هللا عنهما-وعن ابن عباس " :-رحمه هللا تعالى-الحدیث الذي یلیه �قول  
فإن المسلم لیس بَنَجس حی�ا وال  ،ال تنجسوا موتاكم« :-صلى هللا علیه وسلم-رسول هللا 

ًتا  ."ولم �خرجاه ،صحیح على شرطهما :رواه الدارقطني والحاكم وقال ،»میِّ
 :-جل وعال-و�شهد له مفهوم قول هللا  ،»إن المؤمن ال ینجس« :�شهد له حدیث أبي هر�رة 
فهوم الحصر أن غیر المشرك لیس بنجس وغیر م ،]٢٨[سورة التو�ة: }ِإنََّما اْلُمْشِرُ�وَن َنَجٌس {

والشاهد من اآل�ة  ،فالشاهد من حدیث أبي هر�رة وهو صحیح ،المشرك هو المؤمن هو المسلم
 .من مفهوم اآل�ة یدل على أن الخبر له أصل

 ،»اا وال میتً فإن المسلم لیس بَنَجس حی� «، �عني ال تحكموا علیهم �النجاسة »ال تنجسوا موتاكم« 
لرفع  ،لرفع الوصف الحكمي ؟تاا ومیً لماذا یؤمر �االغتسال حی� فإذا �ان المسلم لیس بنجس طیب 

ال �قبل صالة من « ،الوصف الحكمي المانع من هذه العبادات ال بد من رفعه ،الوصف الحكمي
 ،أ�غتسل أحدنا إذا رأى في المنام ،»إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل« ،»أحدث حتى یتوضأ

أتغتسل المرأة إذا رأت ما .. »نعم« :قال ؟أ�غتسل :قال ؟ة أو الرجل �جد في منامه ما �جدالمرأ 
 ،فالغسل واجب لرفع الحدث ،»إذا هي رأت الماء ،نعم، إذا هي رأت الماء« :قال ؟یرى الرجل

 اا أحدث حدثً لو أن شخًص  ،ا�معنى أن لو شخًص  ،ثر له على البدنأ وهو وصف حكمي ال
 ا یتنجس أو ال یتنجس؟ رطبً  شیًئاومس بیده  ،أصغر أو أكبر

 ألن النجاسة هنا �یف؟  ؛ال یتنجس
َما اْلُمْشِرُ�وَن َنَجٌس { ،والمؤمن ال ینجس ،معنو�ة ولیست حسیة ال « ،]٢٨[سورة التو�ة: }ِإنَّ

 .»اا وال میتً فإن المسلم لیس بنجس حی�  ،تنجسوا موتاكم
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تصحیح  "ولم �خرجاه ،صحیح على شرطهما :الوقرواه الدارقطني والحاكم "وهذا الحدیث  
ولما  ،فتصحیحه من حیث جودة اإلسناد ،إسناده جید ،�عني جید ،الحدیث إسناده ال �أس �ه

 .�شهد له من حدیث أبي هر�رة ومفهوم اآل�ة
هذا الخبر  "اا وال میتً المسلم ال ینجس حی�  :وقال ابن عباس" ،-رحمه هللا تعالى-طیب البخاري  

و�أن البخاري بهذا الخبر یرجح  ،لبخاري في صحیحه في �تاب الجنائز عن ابن عباسذ�ره ا
صلى هللا علیه -قال رسول هللا  :قال -رضي هللا عنهما-عن ابن عباس " ،الوقف على الرفع

وصححه الحاكم على  ،هذا مرفوع ،"»فإن المسلم لیس بنجس،ال تنجسوا موتاكم « :-وسلم
رحمه هللا  -لكن في قول البخاري  ،ألنه على أنه مرفوع ؛واهدهو�صحح �ش ،أساس أنه مرفوع

یرجح  ،كأنه بهذا یرجح الموقوف "اا وال میتً المسلم ال نجس حی�  :وقال ابن عباس" :-تعالى
أو �كون من �اب االختالف المؤثِّر فیضعَّف �ه  ،طیب هل الموقوف �شهد للمرفوع ،الموقوف
والحاكم عنده الراجح  ،البخاري عنده الراجح الوقف ،ح الوقفالراج :�عني إذا قلنا هنا ؟المرفوع

علیه -ا یرو�ه عن النبي وابن عباس أحیانً  ،ن الموقوف یدعم المرفوعإ :لماذا ال نقول ،الرفع
  ؟لماذا ال نقول بهذا -رضي هللا عنه -ا �فتي �ه من قولهوأحیانً  ،امرفوعً  -الصالة والسالم

فیه سؤال حول  ،عندنا فیه سؤال هنا هألن ؟أو غیر مؤثِّر ،ثِّرهل مثل هذا االختالف مؤ  :نقول
واآلخر  ،إذا روي الحدیث من طر�قین أحدهما مرفوع :�قول طیب قر�ب من هذا ،هذه المسألة

أو مقصوده �الرفع  ،إال إذا �ان مقصوده �اإلرسال الوقف ،�عني الرفع �قابل اإلرسال ،مرسل
وهما مسألتان  ،والذي �قابل اإلرسال هو الوصل ،الموقوف لكن الذي �قابل المرفوع هو ،الوصل

 :�قول ،واإلرسال مع الوصل ،تعارض الرفع مع الوقف ،وحكمهما واحد عند أهل العلم ،معروفتان
ا من األئمة �حكمون على ثم وجدنا �ثیرً  ،والذي أرسل هو أوثق من الذي رفع ،واآلخر مرسل

ا من األئمة �حكمون على ثم وجدنا �ثیرً  ،الذي رفعالذي أرسل أوثق من و  ،الحدیث �اإلرسال
فعند الترجیح هل �مكن أن نرجح  ،الحدیث �اإلرسال مع وجود متا�عة صحیحة للذي رفعه

�ما حصل من �عض من  ،اإلرسال �أن األئمة أعرضوا عن هذه المتا�عة ولو �انت صحیحة
المسألة مسألة  ؟إلى آخره عن أبي سعید في آخر �اب التیمم�سار أبي ج حدیث عطاء بن خرّ 

ا ما �ختلفون في الحدیث الواحد األئمة دائمً  ،أ�ًضاوفي أصول الفقه  ،تبحث في علوم الحدیث
أو یروى من  ،�الحدیث الذي معنا ،والثاني موقوف ،الذي یروى من وجهین أحدهما مرفوع

 .ومرسًال  �عني موصوًال  ،والثاني مرسل ،أحدهما متصل ؛وجهین
�ما هو  ،�ما هنا ،و�عضهم �قضي للوقف ،ئمة �حكمون �الرفع �ما هنا للحاكمفتجد �عض األ 

و�عضهم �حكم  ،و�عضهم �حكم لإلرسال ،-رحمه هللا -ظاهر من تصرف اإلمام البخاري 
 .للوصل
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و�ن �انت قواعد المتأخر�ن  ،وعلى �ل حال ال یوجد قاعدة مطردة تندرج فیها جمیع األحادیث 
�أن من رفع ومن وصل معه ز�ادة  ،مطلًقاوللوصل  ،مطلًقاحكم للرفع فبعضهم � ،على االطراد

والرفع  ،ألنه متیقن ؛مطلًقاومنهم من �حكم لإلرسال  .علم خفیت على من وقف وعلى من أرسل
  .مشكوك فیه

أما  ،وهو متیقن ،فهذا القدر متفق علیه ،�عني ابن عباس موجود في الطر�قین المرفوع والموقوف
فنقف على المتیقن ونترك المشكوك  ،هو المشكوك فیهف -علیه الصالة والسالم-بي رفعه إلى الن

وأما من نظر في تصرف ، الحكم لألحفظ :ومنهم من �قول ،الحكم لألكثر :ومنهم من �قول ،فیه
ا األئمة فإنه ال �جد لهم قاعدة مطردة في مثل هذا حتى اإلمام الواحد اإلمام الواحد �حكم أحیانً 

وآخر  ،ا �حكم لحدیث �الوصلوأحیانً  ،ا �حكم له �اإلرسال �الوقفوأحیانً  ،لرفعللحدیث �ا
 .�اإلرسال

في رفع  -رضي هللا عنهما-وحكم لحدیث ابن عمر  ،اإلمام البخاري هنا حكم �الوقف مثالً ف 
 ،ا على ابن عمرمع أنه خالفه في الحكم اإلمام أحمد فجعله موقوفً  ،الیدین �عد الر�عتین �الرفع

وهل  ،ال، لیست له قاعدة مطردة في مثل هذا ؟ن اإلمام البخاري له قاعدة مطردةإ :ل نقولفه
لیس لهم  ،وال ألبي حاتم وال للدارقطني وال لألئمة �لهم ،اأبدً  ؟لإلمام أحمد قاعدة مطردة :نقول

ذا أعجبه الرفع في مثل ه ؟مزاج�الإًذا هم �حكمون على أي أساس �التشهي؟ �عني  .قواعد مطردة
 فحكم؟ 

وهناك لفتات دقیقة ال یلتفت إلیها �ثیر من  ،إنما �حكمون �القرائن المرجحة ،ال، حاشا و�ال
 »ال نكاح إال بولي«ومن أراد أن ینظر إلى أنموذج من هذه اللفتات فلیقرأ حدیث  ،طالب العلم

بخاري واإلمام ال ،و�یف رجح �عضهم اإلرسال ،و�نظر �یف رجحوا الوصل ،من جامع الترمذي
ومع ذلك رجح  ،من أرسله �الجبل شعبة وسفیان مع �ون  ،رجح الوصل -رحمه هللا تعالى-

 ؟ هل هذا تشهٍّ  ،الوصل
 ،اأبدً  ؟هل آلحاد طالب العلم أن �حكم �مثل هذا ؟لكن متى نعرف أن نحكم �مثل أحكامهم ،اأبدً 

وحفظ من  ،وحاكاهم ،أدام النظر في �المهم ،إنما المتأهل الذي أكثر من النظر في �المهم
وما  ،السنة ما یؤهله أن �جمع أحادیث الباب إذا أراد دراسته و�نظر في ما فیها من علل خفیة

فیها من إشارات دقیقة للرواة ولألئمة قد یوفَّق إلى مثل عملهم و�ال فاألصل أن مثل هذا العمل لم 
ي في عصر الروا�ة في عصر �عن ،إال العدد الیسیر ،یتكلم فیه من األئمة الكبار إال الیسیر

�عني في القرن الثالث في آخر الثاني  ،والنظر في أحكام األئمة ،ازدهار السنة وتدو�ن السنة
 ؟لماذا ،�عني تجد أن من یتكلم في مثل هذه األمور عدد قلیل ،والثالث

هم فإذا حاكا ،ألنه �حتاج إلى حافظة قو�ة تعینه على أن �حكم على الحدیث �شمه �ما قالوا 
ونظر في تصرفات األئمة ما یؤهله لهذا األمر  ،وحفظ من األحادیث من متون السنة وأسانیدها
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ومحاكاة األئمة قواعد المتأخر�ن تقلید  ،ألن العمل �القواعد ؛فهذا فرضه ،فهذا فرضه �ا إخوان
 ؛تاددون ذلك خرط الق ؟لكن متى �صل اإلنسان إلى حد االجتهاد في هذا الباب ،اجتهاد ،اجتهاد

العلل  ،ي هو �اب التعلیلذي هذا الباب إال العدد القلیل الألنه إذا عرفنا أنه من األئمة لم یتكلم ف
فكیف �عموم الناس الذین لیس لهم من الحدیث إال  ،الحكم �القرائن تكلم فیه عدد قلیل ،الخفیة
�عني أحادیث  ؟�م حفظ من حدیث :لكن لو تسأل ،المحدث اتجد اإلنسان یلقب فالنً  ؟الدعوى 

 .جد مائة حدیث�ضبطها و�تقنا �متونها وأسانیدها ما ت
لكن �عني الوصف  ،فیها من هو مؤهل لهذا العلم ،مة عقمت أن تنجب محدثینن األإ :وال نقول 

وهذا فیه تضییع لطالب  ،فالن اإلمام العالمة المحدث وهو واقعه غیر ذلك :�بیر أن �قال ،كبیر
سهل أن تعجب ف ،وأمرنا أن ننزل الناس منازلهم ،إلنسان قدر نفسهفال بد أن �عرف ا ،العلم

 ،عالمة "ا أن تقولفمن السهل جد�  ،أو یتكلم على قضیة ،ألنك سمعته �حرر مسألة ؛�شخص
 عالمة �ا أخي؟!  كیف

العالمة الشیخ ابن  :مرة قیلت في اإلذاعة -رحمة هللا علیه-أعرف أن الشیخ ابن عثیمین 
وتجد من  ،على أال تتكرر ،و�تب إلى وز�ر اإلعالم وما أدري إ�ش ،عوى فأقام د ،عثیمین

[سورة  }ِإنَّ َسْعَیُكْم َلَشتَّى{ ،ل له مثل ذلك �صیر في نفسه شيءمتوسطي الطالب لو لم �ق
و�نظر في  ،ثم �عد ذلك ینظر في نفسه ،فعلى اإلنسان أن �عاِلج قلبه قبل �ل شيء ،]٤اللیل:
 .غیره

والوصل واإلرسال تحتاج إلى إمام �عرف  ،مسألة الترجیح في الوقف والرفع ،تناونعود إلى مسأل 
َحة  .القرائن المرجِّ

وفیهم اطالع  ،وفیهم حرص ،ونعرف عندنا نابتة فیهم خیر ،من أدام النظر ،وعلى �ل حال 
عرفوا أقوال  عن أقوال المتأخر�ن �عد أن أ�ًضاوفیهم عزوف  ،على أقوال األئمة المتقدمین

طلع إلى ضعلم مبتدئ أو عامي �ألنه ما �مكن أن �أتي رجل طالب  ؛وتخرجوا علیها ،لمتأخر�نا
ثم من معرفة  ،عرفوا قواعد المتأخر�ن ،لكن هؤالء مروا �التجر�ة ،هذا مستحیل ،محاكاة المتقدمین

لكن ال �مكن الوصول إلى  ،نعم صنیعهم خالف هذا ،تامة عرفوا أن األئمة صنیعهم خالف هذا
�ضبط  ،مثالً فطالب العلم �قرأ في النخبة  ،نیع األئمة إال �عد المرور على قواعد المتأخر�نص

ثم �كثر  ،ثم في األلفیة وشروحها ،ثم �عد ذلك اختصار علوم الحدیث البن �ثیر ،النخبة و�تقنها
على  و�حكم ،و�نظر في األسانید وأقوال العلماء في الرجال ،�خرِّج و�تتبع الطرق  ،من األمثلة
إن  ،و�ذا أكثر وأدام النظر في هذا العمل یؤهَّل ،و�طبق أحاكمه على أحكام األئمة ،األحادیث

فإنه ال شك أنه  -جل وعال -لجأ إلى هللا ،إذا قارن هذا العمل إخالص وصدق ،شاء هللا تعالى
لعلماء في هذا فرضه �من یتأهل للنظر في أقوال ا :و�ذا تأهل قلنا ،یؤهَّل ألن �حاكي المتقدمین
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إذا تأهل  ،و�رجح و�وازن  ،و�نظر فیها ،و�حیط �األدلة ،و�حیط �األقوال ،المسائل الفقهیة �أدلتها
 .فرضه االجتهادفلذلك 

ْكرِ { :-جل وعال -وأما من �خاَطب �مثل قول هللا  فهم العوام  ،]٤٣[سورة النحل: }َفاْسَأُلوْا َأْهَل الذِّ
 .ومن في أحكامهم من مبتدئي الطلبة

�عني ال تصفوهم  »ال تنجسوا موتاكم« ،ناهیةهذه معنى ال تنجسوا؟ ال  ما »ال تنجسوا موتاكم« 
و�ن  ،ا �الموقوفه �شهد لهذا الحدیث و�ن �ان معاَرًض قلنا: إنو  ،بل هم طاهرون  ،�أنهم َنَجس
َما اْلُمْشِرُ�وَن نَ { :-جل وعال -ا �الموقوف �شهد له مفهوم قول هللاكان معاَرًض  [سورة  }َجٌس ِإنَّ

ال ینجس سواء �ان من حدث أو  ،»إن المؤمن ال ینجس« :و�حدیث أبي هر�رة ،]٢٨التو�ة:
 ،و�النسبة للمیت تعبُّد ،وعلى هذا غسله �النسبة للحدث لرفع المانع من مزاولة العبادات ،�موت
آثار ما  و�ذا �ان على بدنه شيء من ،ومن �اب المز�د من التطهیر ،هو طاهر في األصل ،تعبُّد

�خرج شيء  ،ألنه معلوم أنه إذا مات اإلنسان تیسر الخروج من �ل وجه ؛�خرج منه �عد موته
طاهر حی�ا فمثل هذا یزال و�ال فاألصل أن المسلم  ،وشيء من دبره ،وشيء من أنفه ،من فمه

 .ومْیًتا
أبو طلحة لما حلق رأسه �ان  -صلى هللا علیه وسلم-وعن أنس أن النبي " -رحمه هللا-قال  

لما حلق رأسه �ان أبو  -علیه الصالة والسالم-حدیث أنس أن النبي  ،"أول من أخذ من شعره
صلى -أن النبي  :ورواه مسلم ولفظه ،هكذا رواه البخاري " :طلحة أول من أخذ من شعره قال

ثم  ،ثم دعا أ�ا طلحة األنصاري وأعطاه إ�اه ،ناول الحالق شقه األ�من فحلقه -هللا علیه وسلم
 ."»أقسمه بین الناس« :فقال ،فحلقه وأعطاه أ�ا طلحة ،»احلقه« :ناوله الشق األ�سر فقال

لیخرج  ؛الحدیث األول أدخله ،إنما أدخل هذا الحدیث في الترجمة -رحمه هللا تعالى-المؤلف  
�خرج من ذلك  ،المیتة نجسة �اإلجماع ،جنس المیتة ،المیتة المسلم المیت من عموم المیتة

فلئال یتوهم أن اإلجماع  ،»أحلت لنا میتتان«واستثنى من ذلك  ،استثنى من ذلك المسلم ،لمالمس
وهنا  ،نص علیه المؤلف ،اإلجماع على نجاسة المیتة یتناول المسلم ،على نجاسة المیتة

ألن المقرر عند أهل العلم أن ما أبین من  ؛ذ�ر ما ُأخذ من الشعر -رحمه هللا تعالى -المؤلف
ألن المیت من  ؛فما أبین من اآلدمي فهو طاهر ،ما أبین من حي فهو �میتته ،میتتهحي فهو �

 .فهو طاهر ،والشعر أبین من اآلدمي ،اآلدمي طاهر
التي تنجس  ا،�كون نجسً  مثالً دها وألیتها وسنامها بب ما أبین من المیتة التي تنجس �طی 

من شعرها  ،من ظفرها ،ن سنهام ،لكن ما أبین من عظمها ،�الموت ما أبین منها فهو نجس
ما ینجس؟ الشعر والظفر هل هو في حكم المتصل أو في حكم المنفصل؟ في حكم أم ینجس 

�معنى أنه �جوز لك أن تجز  ،لكنه في حكم المنفصل ،والمسألة خالفیة بین أهل العلم ،المنفصل
 لماذا؟  ،او�كون طاهرً  ،من الشاه الشعر
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هو  :أو نقول ،هل نقول بنجاسته ،هذا أبین من حیة ،فهو �میتته القاعدة المقررة ما أبین من حي
وال  ،و�انوا �جزون الصوف و�ستعملونه ،ألن األصل في الشعر أنه في حكم المنفصل ؛طاهر

وهذه قاعدة مقررة عند  ،ألنه في حكم المنفصل ؛و�ذلك الظفر ،فهو طاهر ،�حتاجون إلى غسله
إذا  ،ن الشعر الذي یبان من اآلدمي نجسإ :قال �عضهموالخالف فیها معروف حتى  ،أهل العلم

وهذا الكالم أشار  ؟فكیف نقول �أن ما یبان منه من الشعر نجس ا،كان اآلدمي إذا مات طاهرً 
علیه الصالة -و�نما فعله النبي  ،وهذا قول في غا�ة الغرا�ة ،إلیه النووي في شرح المهذب

من أجل أن  ،و�تبرك �ه ،-علیه الصالة والسالم-وهو �ونه منه  ،للمعاِرض الراجح -والسالم
�عني �یف یتبرك؟! �عني هل  ،و�ال فاألصل أن الشعر نجس ،وهذه مصلحة راجحة ،یتبرك �ه

 �قبل العقل أن یتبرك بنجاسة؟! 
 ،بنجاسة؟! هذا القول في غا�ة السقوط كهل �قبل عقل سوي أن یتبر  ،�عني قول في غا�ة الشذوذ

عن  فضالً  ،طاهر هشعر بل مما ینجس �الموت  ،طاهر -ه الصالة والسالمعلی-والشعر من غیره 
 ؛فالمؤلف أدخله من هذه الحیثیة ،-علیه الصالة والسالم-عن شعر النبي  فضالً  ،شعر اآلدمي

فما أبین من المسلم فال شك في طهارته سواء �ان في حكم  ،ألن ما أبین من حي فهو �میتته
 والسنام..  المتصل �الید والرجل واأللیة

 أستغفر هللا وأتوب إلیه.. 
ألن المسلم  ؛�النسبة لآلدمي سواء �ان في یده أو رجله أو أي شيء �حتاج إلى قطعه هذا طاهر

 .فما أبین منه فهو في حكمه طاهر ،ال ینجس �الموت
الشعر المقرر عند أهل العلم أنه في حكم المنفصل سواء �ان مما ینجس �الموت أو مما ال  

فال یتبع  ،ال تحله حیاة وال موت ،و�ما أنه ال تحله الحیاة وال الموت ،فال تحله النجاسة ،ینجس
فكذلك الحیاة ال  ،ن الحیاة ال تحلهإإذ  ؛والبهیمة ال تحس �ه ،فیمكن أن �جز ،البهیمة إذا ماتت

ه فیتغیر �معنى أن الروح تفارق ،حیاة الشعر لیست �حیاة الحیوان ،فال �أخذ حكم المیتة ،تفارقه
 ،ز�ادته تدل على حیاته ،ونماؤه یدل على حیاته ،وضعه �معنى أنه ال یتأثر الحیوان إذا قص منه

حیاة الشعر التي یدل علیها نماؤه وز�ادته إنما  ،لكنها حیاة مثل حیاة النبات ال مثل حیاة الحیوان
ا ُأخذ من البهیمة التي وعلى هذا ال ینجس إذ ،ال �مثا�ة حیاة الحیوان ،هي �مثا�ة حیاة النبات

 .ال �عد المماتو تنجس �الموت ال في حال الحیاة 
ثم  ،ناول الحالق شقه األ�من فحلقه -صلى هللا علیه وسلم-أن النبي  :ولفظه ،ورواه مسلم" 

 ."دعا أ�ا طلحة األنصاري وأعطاه إ�اه
ال  ،ال یتبرك �غیره ،لكن هذا خاص �ه ،فعله الصحا�ة -علیه الصالة والسالم-والتبرك �آثاره  

ولذا لم �عمد أحد من الصحا�ة إلى أبي �كر �أن �أخذوا من شعره أو مما �فضل منه  ،یتبرك �غیره
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علیه الصالة -بل هذا خاص �ه  ،اأبدً  ًئاوال عمدوا إلى عمر فأخذوا من آثاره شی ،اأبدً  ًئاشی
 .-والسالم

 ،فیحنك أطفالهم -علیه الصالة والسالم-الصحا�ة �أتون �أوالدهم إلى النبي  نومثل ذلك التحنیك 
ما عرف شيء  ،ما ُعرف شيء من هذا ،الكن هل جاؤوا ألبي �كر أو عمر لیحنك أوالدهم؟ أبدً 

فیبقى أن  ،مع أنهم خیار األمة ،من حال الصحا�ة أنهم جاؤوا �أوالدهم إلى أبي �كر أو عمر
مرت التي و�بقى أن الدعاوى  ،آثارههذا من خصائصه أنه یتبرك � -علیه الصالة والسالم-النبي 

عى أن هذا من آثار النبي  دون  -علیه الصالة والسالم-على مدى العصور إلى یومنا هذا وُ�دَّ
علیه الصالة -لنبي هذا من شعر ا :�عني لو جاءنا شخص �شعر قد�م وقال ،إثباته خرط القتاد

 :إذا جاءنا وقال ،أن یثبت  �مكنال ،ودون اإلثبات خرط القتاد ،علیك أن تثبت: قلنا -والسالم
هذا سیف  :و�ذا قال ،وال �مكن أن یثبت ،أثبت :قلنا -علیه الصالة والسالم-هذه بردة النبي 

علیه الصالة -وفي �عض الجهات التي �كثر فیها الغلو �النبي  ،-علیه الصالة والسالم-النبي 
علیه الصالة -هذه مكحلة النبي  :قالوا ،-علیه الصالة والسالم-ال یلیق �ه  ًئاأثبتوا شی -والسالم
هذا  :بل في �عض الجهات جاؤوا �مصحف قالوا ،والصناعة حدیثة ،وهذا میله ،-والسالم

�تا�ة  ،الجامع متأخر أوالً  ،صحیح مضحكات هذه ،-علیه الصالة والسالم-مصحف النبي 
أمي ال  -والسالمعلیه الصالة -والنبي  ،-رضي هللا عنه-القرآن في مصحف في عهد عثمان 

فال �مكن أن �صدق  ،ومن �اب �سب األموال �الباطل ،لكن هذا من �اب الدجل ،�قرأ وال �كتب
علیه الصالة -أو هذا سیف النبي  ،-علیه الصالة والسالم-إن هذا شعر النبي  :من �قول
 .-علیه الصالة والسالم-أو هذا شيء من آثاره  ،-والسالم
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