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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.
وعلى آله وصحبه  ،وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد ،المینالحمد هلل رب الع
 ،أجمعین، أما �عد
 :-رحمه هللا تعالى-فیقول المؤلف 

مرَّ  ،�قبر�ن -صلى هللا علیه وسلم-مرَّ النبي  :قال -رضي هللا عنهما-وعن ابن عباس "
أما أحدهما  ،وما �عذ�ان في �بیر ،إنهما لیعذ�ان« :فقال ،�قبر�ن -صلى هللا علیه وسلم-النبي 

علیه الصالة -النبي  .."الحدیث »وأما اآلخر فكان �مشي �النمیمة ،فكان ال �ستتر من البول
علیه -وهذا من خواّصه  ،أخبر أنهما �عذ�ان ،ر بهمامأخبر عن صاحب القبر�ن لما  -والسالم

ال �مكن ألحد أن  ،ألحد أن �طَّلع أنه ُ�كَشف له �عض المغیبات و�ال فال �مكن -الصالة والسالم
لع على عذاب القبر لوال أال تدافنوا « :وفي روا�ة ،»لوال أن تدافنوا« :وفي الحدیث الصحیح ،�طِّ

ثم ُ�ضرب �مرَز�َّة من حدید �صیح صیحة « :وفي الحدیث اآلخر ،�عني عذاب القبر »ألسمعتكم
فدل على أن  ،»سمعها اإلنسان لَصِعق ولو« :�قول ،»�سمعها �ل شيء إال الثقلین الجن واإلنس

 .هذا هو األصل فیه ،بل هو من األمور الغیبیة ،عذاب القبر ال ُ�سَمع
ِعَي أن هذا عذاب  ،وأما ما نشر بین الناس من تسجیل ألصوات مزعجة ،»إنهما لیعذ�ان«  وادُّ

 ،اا �عیدً ي األرض عمقً إنهم حفروا ف :وقد وِفَد إلینا من ناس �فار من روسیا وقالوا ،أناس مقبور�ن
وأن  ،و�ثت في الناس على أنها عذاب المقبور�ن ،وسجلت هذه األصوات ،مزعجة اوسمعوا أصواتً 

عذاب القبر ال �سمعه إال من أطلعه  ،وهذا الكالم لیس �صحیح ،هذا العذاب منبعث من القبور
التي في الشر�ط فلو وأما األصوات  ،-علیه الصالة والسالم-هللا علیه من خواص خلقه �النبي 

أعظم من هذه األصوات  ،أعظم من هذا اسمع أصواتً  ،في المطار ا وضع مسجًال أن إنسانً 
ثم �عد ذلك الذین الذین سجلوا هذه  ،ومع األسف أنه ینتشر في الناس و�صدقون  ،اإزعاجً 

مكر من وهذا أسلوب یتخذه أهل ال ،أنكروها ،وهي وافدة من �فار ،األصوات و�ثوها في المسلمین
لنتا�عهم في  ؛ثم یرجعون عنه ،وما ُنصَّ علیه في دیننا ،یذ�رون لنا ما یوافق دیننا ،الكفار

 .ونصیر ألعو�ة �أیدیهم ،تردد ؟ثم إذا رجعوا ماذا �كون موقفنا ،كالمهم
ر النصوص �النظر�ات  ألن هذه النظر�ات قابلة ألن ُتنَكر و�عاد فیها  ؛ولهذا ال �جوز أن ُتَفسَّ

ثم �عد  ،نظر�ة عند غیر المسلمینأمور و�م من شخص �ادر إلى تطبیق أحادیث على  ،النظر
وهناك �تاب اسمه مطا�قة االختراعات العصر�ة لما جاء عن محمد خیر  ،ذلك تبین عدم صحتها

و�عضها  ،و�عضها نفي ،ثم طلع �عضها ُأنِكر ،وطبَّق هذه األحادیث على هذه المخترعات ،البر�ة
 أن �مكن ،ما تدري �عد ،و�خلق ما ال تعلمون  ،هو أولى بتطبیق الحدیث علیه خرج للناس ما

 ،وتعلق المسلمین بها ال �جوز ،فإفشاء مثل هذه األمور بین المسلمین ،�ظهر شيء أشد من ذلك
 -جل وعال -�هللا ،افالذي ال �كفیه نصوص الكتاب والسنة لن یهتدي �سبب هذه األمور أبدً 
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ْر �ِ { :�قول یتذ�ر  -جل وعال -فالذي �خاف هللا ،]٤٥[سورة ق: }اْلُقْرآِن َمن َ�َخاُف َوِعیدِ َفَذكِّ
أو یذ�ر �أشیاء  ،أما أن یَذكَّر بهذه األمور ،-علیه الصالة والسالم-�القرآن و�ما صح عن النبي 

ز �عض  ،ال �جوز أ�ًضاهذا فمما �خترع و�بتكر و�ختلقه �عض القصاص مما فیه تهو�ل  وقد جوَّ
نسأل هللا  ،وهذه زلة عظیمة ،لترغیب الناس وترهیبهم ؛تدعة �الكرامیة وضع األحادیثالمب

 .»من �ذب عليَّ متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار« ؛هذا ال �جوز �حال ،السالمة والعافیة
علیه الصالة -وما صح عن نبیه  ،فعلى اإلنسان السیما طالب العلم أن یتعلق �كتاب هللا 

 .عن هذه األمور ألن العمر ال �ستوعب نصوص الوحیین فضالً  ؛هذه األمور و�ترك ،-والسالم
د �إّن والالم الم التو�ید  ،»إنهما لیعذ�ان«  علیه الصالة -ثم قال  ،»لیعذ�ان«الخبر مؤ�َّ

وجاء في �عض الروا�ات ما یدل على  ،وما �عذ�ان في �بیر ،»وما �عذ�ان في �بیر« :-والسالم
وما �عذ�ان في « :-علیه الصالة والسالم-فقوله  ،لى أنهما من الكبائرع ،أنهما من الكبائر

�ثیر من الناس یتساهل في أمر الغیبة والنمیمة  ،في نظر الناس ،�عني في نظر الناس ،»كبیر
ومن الناس من  ،فلیس �كبیر في نظرهم ،شيء سهل عنده ،یتساهل ،والكالم في الناس وأعراضهم

فهو في نظرهم  ،�ثیر من الناس ال یهتم لهذا ،أو ال �ستنزه ،�ستبرئ أو ال  ،ال �ستتر من بوله
وال شك في �ونها من  ،شأنها عظیم -نسأل هللا العافیة-والنمیمة  ،لكنه عند هللا �بیر ،لیس �كبیر

وأما االستبراء واالستنزاه  ،فهي من الكبائر ،وهي السعي بین الناس لإلفساد بینهم ،كبائر الذنوب
أعظم أر�ان  ،ترتب علیه خلل الصالة التي هي أعظم أر�ان اإلسالم �عد الشهادتینمن البول فی

لت العقو�ة ،فشأن هذین عظیم ،اإلسالم �عد الدخول فیه �الشهادتین الصالة وعامة  ،ولذا ُعجِّ
 ،أما �النسبة لغیر المسلمین فعذابهم على �فرهم ،عذاب القبر من هذین األمر�ن �النسبة للمسلمین

 .على �فرهم عذابهم
فمن الكتاب قول  ،وقد ثبت �النصوص القطعیة من الكتاب والسنة ،وفي هذا إثبات عذاب القبر 

اَعُة َأْدِخُلوا آَل ِفْرَعْوَن َأَشدَّ { -جل وعال -هللا النَّاُر ُ�ْعَرُضوَن َعَلْیَها ُغُدّوًا َوَعِشّیًا َوَ�ْوَم َتُقوُم السَّ
ا في القبر قبل یوم ا وعشیً على أن عرضهم على النار غدوً  فدل ،]٤٦[سورة غافر: }اْلَعَذابِ 

أمر �االستعاذة من عذاب القبر في  -علیه الصالة والسالم-والنبي  ،القیامة وقبل أن تقوم الساعة
ودخلت  ،ومنها االستعاذة من عذاب القبر ،في �ل صالة االستعاذة �اهلل من أر�ع ،كل صالة

فأخبرت النبي  ،فاستعاذت �اهلل من عذاب القبر -هللا عنها رضي -امرأة من الیهود على عائشة
 ،فعذاب القبر ثابت ال مجال إلنكاره ،فأمر �التعوذ من عذاب القبر ،-علیه الصالة والسالم-

 .ینكرون عذاب القبر ،مثالً �المعتزلة  ةدعتبمینكره �عض طوائف ال
هذه تساق على أنها  ،فرفض وتوفي معتزلي فُطِلب شخص من عوام أهل السنة أن �صلي علیه 

ُطلب منه وُأِصّر إال أن  ،ال، إنما �ساق على أنه نكتة حاصلة ،ال ألن هذا األمر �جوز ،طرفة
ا تجده ألن السني و�ن �ان عامی�  ؛ألنهم �حسنون الظن �أهل السنة حتى في عواّمهم ؛�صلي علیه



 
 

 
 

pÍÑ• =̂Ω=áà-^JÓá_Â�ÿ =̂i_k‘=F۰۲۸E= ٤ 

 ،وال یثق في نفسه وأقرانه ،حشة�خالف المبتدع الذي �جد في نفسه و  ،في الغالب امسددً  اموفقً 
رفض ثم �عد اإلصرار  ،على هذا المعتزلي ،فطلبوا من هذا العامي من أهل السنة أن �صلي علیه

 ،فصلى علیه ،ال أن مثل هذا العمل شرعي ،یذ�ر هذا من �اب أنه طرفة ونكتة :وأنا أقول ،وافق
 ،جهل ال شك ،عذاب القبر فأذقه إ�اه اللهم إن عبدك فالن ممن ینكر :فلما �ّبر الثالثة دعا وقال

لكن  ،و�ذ�ر فیه ملحه وطرائفه ،متین العلمفیه والدروس یذ�ر  ،مع ذلك هو ُذكر على �ل حال
 .ال على أنها یؤخذ منها حكم شرعي

وقد روي بثالثة " ،»أما أحدهما فكان ال �ستتر من البول ،وما �عذ�ان في �بیر ،إنهما لیعذ�ان« 
�ستتر و�ستنزه  ،و�ستبرئ  ،و�ستنزه ،�ستتر :-رحمه هللا تعالى-لمصنف ألفاظ �ما أشار ا

 ."واألخیر انفرد �ه البخاري  ،فأما األوالن فمتفق علیهما ،فأما األوالن فمتفق علیهما ،و�ستبرئ 
وقد عزاه إلیه من هو  ،ُعِزَي إلى البخاري  اتجد �عض المحققین مثل ما حقق الكتاب قد ینفي لفظً  

ولم  ،فقد أخرجه مسلم »�ستنزه« :وأما لفظ :والمعلِّق �قول ،ي والتثبت �المؤلِّف هنامن أهل التحر 
 :وأما لفظ :�عني هو �ستدرك على المصنف �قول ،�ما قال المصنف ،�ستنزه ،�خرجه البخاري 

لكن ذ�ر الحافظ ابن  ،ولم یذ�رها األلباني في مختصره ،فلم أرها في صحیح البخاري  ،�ستبرئ 
 .�ستبرئ �موحدة ساكنة من االستبراء :الباري أنه وقع في روا�ة ابن عساكرحجر في فتح 

فنستدرك على  ،اإلشكال أننا نتحاكم ونحاِكم المؤلفین إلى ما بین أیدینا من النسخ والروا�ات 
وهل أنت  ،وهذا خطأ ،ألن النسخة التي بین أیدینا من البخاري لیس فیها هذا اللفظ ؛المؤلفین

ذ�ر الحافظ ابن  :التي اعتمد علیها المؤلف من صحیح البخاري لتنفي؟ ولذا �قولتعرف الروا�ة 
ا �ستبرئ �موحدة ساكنة من االستبراء خالفً  :حجر في فتح الباري أنه وقع في روا�ة ابن عساكر

لكن ال �عني أنه عانى  ،-رحمه هللا -متا�عة لشیخه وشیخ الجمیع األلباني ،لما زعمه من نفیها
ما وأن البخاري له روا�ات السی ،�جمیع الروا�ات اأن �كون محیطً  ،شتغل �الحدیثوا ،الحدیث
أو  ،�إمكانه أن �قول ،نعم لو رجع إلى إرشاد الساري ما وجد فیه إشارة إلى هذه الروا�ة، متعددة

و�ذلك الفروق التي ُأثبتت على النسخة السلطانیة من عمل  ،�غلب على ظنه نفي هذه الروا�ة
وفي  ،فاته أشیاء ،ومع ذلكم فاته أشیاء ،الذي أثبت فروق الروا�ات -ىرحمه هللا تعال-الیونیني 

وأما  ،وال عند الیونیني ،لصحیح ال توجد عند القسطّالنيلشرح الحافظ ابن رجب روا�ات ألفاظ 
القسطالني أكثر منه  ،افلیس من قصده استیعاب الروا�ات أبدً  -رحمه هللا تعالى-ابن حجر 

 .للروا�ات ااستیعا�ً 
 معنى روا�ات؟  ما 

ال،  ا؟�عني هل معنى روا�ات أن البخاري �خرج الحدیث في عشرة مواضع في عشر�ن موضعً 
عن شیوخه  مثالً فمن أشهر هذه الروا�ات روا�ة أبي ذر  ،الصحیح �جملته مروي بروا�ات �ثیرة

وأما  ،ال عند الحاجةلكنه ال �شیر إلى ما عداها إ ،الثالثة التي اعتمدها الحافظ ابن حجر
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لكن جمیع ما وقف علیه  ،وقد �خفى علیه أشیاء ،القسطالني فهو �شیر إلى جمیع ما وقف علیه
ووجدنا في شرح الحافظ  ،و�ذلك الیونیني لما قابل الروا�ات التي اشتهرت في وقته ،�شیر إلیه

ى أنهم قد �فوتهم فدل عل ،وال عند القسطالني ،ابن رجب �عض األلفاظ ال توجد عند الیونیني
 ،لعله �كون في روا�ة اعتمدها المؤلف ،فال نجزم �أن هذا اللفظ ال یوجد عند البخاري  ،شيء
 ،لم أجد هذا اللفظ فیما بین یدي من نسخ البخاري  :لكن من حقك أن تقول ،لم تطلع علیهاوأنت 

 .وحینئذ ال �ستدرك علیك ،من حقك أن تقول هذا
أو أن هذه  ،هل معنى هذا أنه �كشف عورته ،ال �ستتر ،»بولهفكان أحدهما ال �ستتر من « 

رة �الروا�ة األخرى  رة األخرى  ،الروا�ة مفسَّ  ،�عني ال �طلب البراءة من بوله ؟»ال �ستبرئ «مفسَّ
 ،فعلى هذا ال ُ�عَنى بتنظیف أثر البول ،النزاهة هي النظافة ،ومثلها روا�ة �ستنزه ،�عني ال یتنظف
 .أو ال �غسله ،ر مجزئ غی بل �غسله غسالً 

ال �جعل  ،بوله من االتصال �ه لب السترة التي تمنعه من أو تمنعال �ط :المقصود أنه ال �ستتر 
وهي النظافة من  ،ال �طلب النزاهة ،ومثله �ستنزه ،بینه و�ین بوله ساتًرا �قیه أثر هذه النجاسة

 ،ءة من هذا البول الذي هو نجسال �طلب البرا ،ال �ستبرئ  :ومثل ذلك الروا�ة الثالثة ،البول
فدل على أن (ال) هنا بدل  ،من بوله :وفي �عض الروا�ات ،ال �ستتر من البول ،فالبول نجس

 ،فالمراد �البول هنا بول اآلدمي ،فعلى هذا تكون (ال) للعهد ال للجنس ،من الهاء المضاف إلیه
ال �ستتر من البول أي بول  ،ومنهم من یرى أنها جنسیة ،فكان ال �ستتر من بوله ،بول نفسه

 ،وهو بول اإلنسان ،لكن البول هنا المعهود ،و�هذا �ستدلون على نجاسة بول ما یؤ�ل لحمه ،كان
أمر العرنیین أن یلحقوا �إبل  -علیه الصالة والسالم-والنبي  ،من بوله :بدلیل الروا�ة األخرى 

علیه -والنبي  ،أذن لهم �الشرب منهولوال أنه طاهر لما  ،الصدقة و�شر�وا من ألبانها وأبوالها
لما طاف  اأو رجیعها نجسً  ا،ولو �ان بولها نجسً  ،على ناقته ،طاف على دابته -الصالة والسالم

ث المسجد؛ علیها فالقول المحقَّق  ،ألنه ال یؤمن أن تلوث المسجد ؛ألنها ال یؤمن أن تلوِّ
ح أن بول ما یؤ�ل لحمه طاهر  .المصحَّ

أنه ولو  ،وال �ستنزه ،وال �ستبرئ  ،ال �ستتر :والبول �عني یدخل في قوله ،لال �ستتر من البو  
ولذا عند الحنابلة  ،اا �سیرً واالستنزاه واالستتار ولو �ان شیئً  ،�جب االستبراء منه ا�سیرً  ًئاكان شی

ولو  ،ولو �ان مما ال ُیْدِرُ�ه الطرف ،أنه ال �عفى عن �سیره ،والشافعیة أنه ال ُ�عَفى عن �سیره
 ،�خالف غیره ،هذا ال �عفى عنه ،�ما �قولون  ،كان مما ال یدر�ه الطرف �أمثال رؤوس اإلبر

ومثل البول المذي  ،لكن البول ال �عفى عن �سیره ،وهو نجس عندهم ،كالدم �عفى عن �سیره
-�ما في حدیث علي أنه �ان  ،�كتفى فیها �النضح ،لكن نجاسته مخففة لیست مغلظة ،نجس

فقال  -علیه الصالة والسالم-فأمر المقداد أن �سأل النبي  ،مّذاءً  رجالً  -عالى عنهرضي هللا ت
لكن األمر  ،فدل على نجاسته ،»ثم توضأ وضوءك للصالة ،انضح ذ�رك أو فرجك وأنثییك« :له
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فعلى هذا البول ال �عفى عن  ،لیست �نجاسة البول مغلظة ،بنضحه یدل على أنه نجاسة مخففة
 .�سیره

فكان �مشي «الرجل اآلخر الذي �عذَّب في قبره  »وأما اآلخر ،ال �ستتر من البولفكان « 
على وجه  ،ینقل �الم الناس على وجه اإلفساد ،ینقل �الم الناس ،�مشي �النمیمة »�النمیمة
فال یدخل في حد  ،وأما نقل �الم الناس على وجه اإلصالح فال یدخل في حد النمیمة ،اإلفساد
 ،غیر نمیمةأم نمیمة  ،ا قال فیك �ذا مما هو مدح لها أن فالنً ل لشخص �المً فمن نق ،النمیمة

ومن نقل �الم غیره السیئ من أجل  ،ألن هذا إصالح إن لم ینفع لم �ضر ؛لیس بنمیمة
فإنه  ،خذ حذرك من فالن :ا فقال لهیر�د أن �قتل شخًص  ا�عني سمع شخًص  ،أ�ًضااإلصالح 

 .�ذا هذا إصالح :سمعته �قول
مع أن المأل في الجملة  ،إن المأل �أتمرون �ك :لما جاء إلى موسى وقال له�وشع بن نون و  

فاخرج منهم أو  ،تر�د �ك السوء الفالنیة إن القبیلة :لكن لو جاء شخص وقال ،لیسوا �مسلمین
 ،ولیس �إفساد ،ألنه إصالح ؛ال مانع ،البلد الفالني �كیدون لك أو الشخص الفالني یر�د �ك �ذا

ألنه  ؛هذا إصالح ،أو یدبِّر �ذا مما هو إفساد في األرض ،�قول �ذا ان فالنً إُنِقل لولي األمر  لو
 ،وال �خشى من ضرره ،لكن نقل الكالم الذي لیس فیه إفساد ،قمع للفساد وقطع لدابر المفسدین

 .العافیةو مة نسأل هللا السال ،مثل هذا نمیمة اوهو ال �ضر �ه أحدً  ،و�نما یتضرر قائله �مجرد نقله
أما إذا �ان الشخص �خشى من فساده وتدبیره و�یده للمسلمین فُنِقل صنیعه إلى ولي األمر هذا  

ولو اختفى  ،إذا �ان �خشى من ضرره إذا �ان یبث العلم الضار ال النافع ،ولیس �إفساد ،إصالح
دع في بیته ونقل هذا لكن بلغ �طر�ق ال �قبل الشك �أنه یدرِّس الب ،ولو استخفى �ه ولو استتر �ه

علیه الصالة -ا هذا إصالح فلیفرَّق بین األمور والنبي الكالم لولي األمر �سمى نمیمة؟! ال، أبدً 
ال تخبروني عن أحد أر�د أن أخرج سلیم الصدر « :لما ُبلِّغ ببعض األخبار قال -والسالم

 ،مفسدة متعد�ة ،متعد�ة فال �خبر إال إذا ترتب على هذا العمل أو هذا القول مفسدة ،»ألصحابي
 .فكان �مشي �النمیمة

 ،فشقها بنصفین" ،جر�دة رطبة �عني خضراء ماؤها فیها "ثم أخذ جر�دة رطبة فشقها نصفین" 
ألنها �عض من  ؛فكأنه جعل النصف �مثا�ة الجر�دة ا،�عني نصفً  "فغرز في �ل قبر واحدة

قطعة أو  :تقول أن إماإن شئت  "حدةفغرز في �ل قبر وا" ،ولذلك أخبر عنها �المؤنث ،الجر�دة
 .وهي مؤنثة ،من هذه الجر�دة اشق� 
 "»لعله ُ�َخفَّف عنهما ما لم ییبسا« :لَم فعلت هذا؟ ِلَم فعلت هذا؟ قال ،�ا رسول هللا :قالوا" 

 ؟لكن هل لغیره أن �فعل ،وفعله تشر�ع ،ُأْطِلع على أنهما �عذ�ان -علیه الصالة والسالم-فالنبي 
ا في قبره �عذب بدلیل أنه ال �ستتر یف �طلع أنهما �عذ�ان؟ وقد �غلب على الظن أن فالنً � أوالً  

أو نمام �مشي بین الناس �النمیمة فیغلب على ظنه أنه �عذب أو مضیِّع لواجبات  ،مثالً من بوله 
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لكن یبقى أنه لن �طلع على هذا  ،فیغلب على الظن أنه �عذب في قبره ،أو مرتكب لمحرمات
علیه الصالة -من خواصه  هألن ؛ولو غلب على ظنه ال �جوز له أن �فعل هذا الفعل ،العذاب
�عني  ،إنما ُفِعل من �عض الصحا�ة ،ما فعله أبو �كر وال عمر وال خیار الصحا�ة ،-والسالم

بدلیل أن أكابر الصحا�ة ما  ،لكن لیس معنى هذا أنه مشروع ،جاء فعله عن �عض الصحا�ة
 .سبقونا إلیهلا ولو �ان خیرً  ،فعلوه

هل هذا سبب شرعي أو عادي في  ؟هل هذا سبب شرعي أو عادي في التخفیف :قد �قول قائل 
علیه الصالة -وجاء �ه النبي  ،-علیه الصالة والسالم-هو سبب شرعي �فعل النبي  ؟التخفیف
 ،-علیه الصالة والسالم-لكن من خواصه  ،سبب شرعي ،لعله ،على سبیل الترجي -والسالم

تز�د أو تنقص؟  ،ماذا �حصل لهذه النار ،ووضعتها على النار ،نت لو جئت �جر�دة رطبةأ
تنقص �الشجر فأما نار اآلخرة  ،وأعني بهذا نار الدنیا ،وهذا إذا �اشرت النار ،تنقص تنقص

 ؟األخضر أو تز�د
 ،ادخانً و�صیر  ،یذهب لهبها ،تخمد ،إذا وضع علیها خشبة خضراء تنقصفأما نار الدنیا  ،تز�د 

المقصود أنه ال یتصور أنه بهذا السبب أن نار الدنیا تنقص �مجرد وضع  ،كما لو رشت �الماء
ألن هذه الجر�دة ال تالمس النار من  ؛االجر�دة أو العسیب األخضر أنه فعل من أجل هذا أبدً 

 ،لها هناك أشیاء �فعلها �عض الناس وال أثر ،نار اآلخرة تختلف عن نار الدنیا أ�ًضاو  ،جهة
إذا انتفخت  ،وجد في �عض الجهات أن العین إذا انتفخت مثالً ف ،لیست �سبب شرعي وال عادي

 ؟هل هذا سبب شرعي أن هذا العود مؤثِّر في العین الخارج،لعین یؤخذ عود و�وضع علیها من ا
  ؟هل هو سبب شرعي أو سبب عادي

تعلق �ما لیس �سبب شرعي وال  ،ا�كون شر�ً  ،شرك �ا أخي ؟إًذا ماذا �قال عنه ،�عني له أثر
 ،فیكون هذا من قبیل الشرك ،�عني ما عرف �التجر�ة أن العین تتأثر بهذا العود ،عادي عرفي

�عض الجهات إذا  ،�عض الجهات �ستعملون أشیاء .فینتبه لهذه األمور ،الشرك في السبب
له  ،وعصبوها ،لعیناحمرَّت العین جاؤوا �الطماطم األحمر هذا فقطعوه نصفین ووضعوه على ا

 نه ینفع؟ إ :أثر في العین؟ هل هو سبب قال األطباء
فهو من هذه  ،لكن هذا من �اب التعلق �ما لیس �سبب شرعي وال عادي ،بل �ضر ،ما ینفع

 ،أو ترفع ،وقل مثل هذا في جمیع ما یتخذ من األسباب مما تدفع �ه األمراض ،الحیثیة شرك
 وال اطرد في العادة نفعه. ،ما ثبت في الشرع نفعه ا،شرعی�  اولیس هو في الحقیقة سببً 

 طالب: .............
 كذلك ما ینفع.

 طالب: .............
 كیف؟
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 طالب: .............
 وش أثره؟

 طالب: .............
هذا تعلق  ،�خفف الوزن  ایتخذ سوارً  :�قول ،ال شك أنه ممنوع ،هذا من التعلق الممنوع ،اال ال، أبدً 

ثم أخذ جر�دة رطبة فشقها  ،ألنه لیس �سبب ال شرعي وال اطرد في العادة أنه مؤثر ؛عممنو 
 .�عني من النصفین ،فغرز في �ل قبر واحدة ،نصفین

في معرفة  -رضوان هللا علیهم-وفي هذا حرص الصحا�ة  ؟لم فعلت هذا ،�ا رسول هللا :قالوا 
 .في معرفة األحكام وعللها ،األحكام وعللها

 ،لماذا لماذا نبحث عن العلة؟ أال نرضى ونسلم �مجرد الحكمفإذا عرفنا الحكم  :قائل قد �قول 
في �اب القیاس إذا  ،من أجل أن ُیلَحق الفرع �أصله ؛نبحث عن علة ؟فلماذا نبحث عن علة

 .لكن عرفنا أن هذه المسألة �اعتبار أن خیار الصحا�ة ما فعلوه ،عرفنا العلة ألحقنا الفرع �األصل
یذ�ر عن أبي  لعله ،قتادة وأب لعلهلكن..  ،نسیت اسمه أنه فعل ،د من واحد من الصحا�ةُوج 

لكن خیار الصحا�ة و�بارهم  ،واحد من الصحا�ة نسیت اسمه فعله ، هوما أدري  ،قتادة أنه فعله
السیما  -علیه الصالة والسالم-فدل على أنه خاص �ه  ،�كر وعمر وسادتهم ما فعلوا هذا اأ�

متفق " .-علیه الصالة والسالم-�النبي  ،�طلع على عذاب القبر إال من أطلع علیهوأنه لن 
 .واللفظ للبخاري  ،علیه

واألخیر انفرد �ه  ،فاألوالن متفق علیهما ،�ستتر و�ستنزه و�ستبرئ  :وقد روي بثالثة ألفاظ 
 ."البخاري 

ضیق على نفسه حتى و�عض الناس �شدد و� ،ال یهتم من البول ،�عض الناس ال یهتم من البول 
 ،ضرب من الوسواس قر�ب من الجنون  ،�قرب من الجنون  ،�صل إلى حد �قرب من الجنون 
هذا على خطر عظیم من هذا  ،ا ثم یلبس سراو�له و�مشيو�عض الناس ما یهتم یبول قائمً 

ا جاء فیه حدیث حذ�فة الذي سبق البول قائمً  ،وعامة عذاب القبر من هذین األمر�ن ،الحدیث
وأجازه أهل العلم في  ،اانتهى إلى سباطة قوم فبال قائمً  -علیه الصالة والسالم-أن النبي  ذ�ره

لكن شر�طة أن �أمن  ،�ما تقدم ،في الصحیحین وغیرهما ،وهو مخرج عند السبعة ،هذا الحدیث
وأن  ،وأن �ستتر ،أن �أمن الرشاش ،�صل إلى بدنه أو ثو�ه ،فیرشه ،ال یرتد إلیه بوله ،الرشاش

و�ذلك إذا أدى ذلك إلى انكشاف  ،اأما إذا لم �أمن الرشاش فال �جوز حینئذ أن یبول قائمً  ،تتر�س
 .العورة

 ،ال �ستنزه ،ال �ستتر :�عني �سمع هذا الحدیث ،والطرف اآلخر �شدد على نفسه في البول 
علیه - وما جاء عن النبي ،لكن أهل البصر النافذ والمعرفة �موارد الشر�عة ومصادرها ،فیدفعه

 ،-جل وعال -ال ُ�خشى علیه من الز�ادة على ما شرعه هللا ،في هذا الباب -الصالة والسالم
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فبمقابل الذین  ،أما مع العلم فال ،مع الجهل ،و�نما تحصل الز�ادة من اجتماع الحرص مع الجهل
ن العضو أو مكا ون �غسل نهؤالء الموسوسون الذی ،ال �ستترون وال �ستبرئون وال �ستنزهون 

من أجل  ؛و�ضیع الصلوات ،و�ضیع جهده ووقته وماله ،ا �ثیرةه مرارً ونالنجاسة من األرض �غسل
 ،ا في جمیع تصرفاتهفالمسلم ینبغي أن �كون وسطً  ،�ل هذا ال �جوز ،الز�ادة والغلو واإلسراف

وأهل السنة وسط بین  ،]١٤٣[سورة البقرة: }َوَ�َذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمًَّة َوَسطاً {والخیر في أوساط األمور 
ن هذا من �اب إ :لوال �ق ،فلیتوسط اإلنسان في جمیع أموره ،واألمة وسط بین األمم ،المذاهب
 .فال �حتاج إلى قدر زائد في إزالتها ،النجاسة معلومة إذا زال أثرها انتهت ،االحتیاط

صلى هللا علیه -أن رسول هللا  -رضي هللا تعالى عنها-وعن عائشة " :في الحدیث الذي یلیه 
 ،�ان �غسل المني ثم �خرج إلى الصالة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فیه -وسلم

 ."متفق علیه
لقد رأیتني أفر�ه  :قالت -رضي هللا تعالى عنها-عن عائشة " :�عني لمسلم ،له "وفي روا�ة له" 

 ."فیصلي فیه افر�ً  -صلى هللا علیه وسلم-من ثوب رسول هللا 
�ا�ًسا  -صلى هللا علیه وسلم-لقد رأیتني و�ني ألحكه من ثوب رسول هللا : عنها أ�ًضا وله" 

 ."�ظفري  ا�ا�سً  ،�ظفري 
وهذا  ،�ما تدل له األلفاظ الثالثة ،وأنه ال �عفى عن �سیره ،الحدیث الذي تقدم في نجاسة البول 

 :شيء �قال له ًضاأ�و�خرج من القبل  ،وهو مما �خرج من القبل �البول ،الحدیث في المني
 :ومنهم من �قول ،هو نوع خاص :فمنهم من �فرد الودي و�قول ،الودي :ورا�ع �قال له ،المذي

أما  ،فیكون حكمه حكم البول ،اا خاص� فال �أخذ حكمً  ،�قیة البول في الذ�ر ،هو �قیة البول
هو نجس �ما قال و  ،�خرج من أثر التفكر والمالعبة والنظر ،�النسبة للمذي فهو سائل أبیض لزج

فدل على  ،»ثم توضأ ،انضح فرجك وأنثییك« :في حدیث علي -علیه الصالة والسالم-النبي 
فهو �البول من حیث  ،نجس نجاسة مخففة ،واالكتفاء �النضح یدل على أنه مخفف ،نجاسته
 .�كفي فیه النضح ،لكنه نجاسة مخففة ،النجاسة

�ان �غسل ثم �خرج إلى الصالة في ذلك  -لسالمعلیه الصالة وا-أما �النسبة للمني فالنبي  
ا ولو لم �كن نجسً  ،ن المني نجسإ :استدل بهذه الروا�ة من قال ،الثوب وأنا أنظر إلى الغسل فیه

 .ألن غیر النجس ال �حتاج إلى غسل ؛-صلى هللا علیه وسلم-لما غسله النبي 
صلى -فر�ه من ثوب رسول هللا واللفظ لمسلم وفي روا�ة عن عائشة لقد رأیتني أ ،متفق علیه 

ألنه لو نجس ال  ؛وهذه الروا�ة �ستدل بها من �قول �طهارته ،فر�ا فیصلي فیه -هللا علیه وسلم
صلى هللا -لقد رأیتني و�ني ألحكه من ثوب رسول هللا  :الروا�ة التي تلیها أ�ًضاو  ،�كفي فر�ه
فدل على أنه  ،ال النجاسة �الظفروهل تزال النجاسة �الظفر؟ ال تز  ،ا �ظفري �ا�سً  -علیه وسلم

 غسل قذر؟ أم روا�ة الغسل األولى هل هو غسل نجاسة  ،ا روا�ة الغسل األولىإذً  ،طاهر



 
 

 
 

pÍÑ• =̂Ω=áà-^JÓá_Â�ÿ =̂i_k‘=F۰۲۸E= ١٠ 

أو مخاط؟ هذا  ،هل یناسب أن تخرج وفي ثو�ك �صاق ،مثالً �ستقذره الناس و�ستقبحونه �المخاط 
المقصود أن  ،أو تغسله ،�ظفركفعلى هذا تز�له إما  ،و�زدرونك �سببه ،�ستقذره الناس و�ستقبحونه

و�نما  ،فغسله لیس لنجاسته ،و�ستشنعونه ،و�ستقبحون فعلك ،ال �ستقذرك الناس ،عینه ال تبقى
  .و�زدرى صاحبه ،و�ستقبح ،لكونه �ستقذر

علیه -ما �ان علیه  أ�ًضاو  ،ألنه �غسل ثو�ه ؛-علیه الصالة والسالم-في هذا تواضع النبي 
ألن الثوب الذي �ستعمله لنومه هو الثوب الذي �ستعمله  ؛في الفانیة من زهد -الصالة والسالم

ولو �ان النوم له  ،فدل على أنه لیس عنده غیره ،وهو الذي �ستعمله الستقبال الناس ،لصالته
ففي هذا الزهد في  ،�غسله ثم �خرج إلى الصالة ،ثوب خاص ما احتاج إلى مثل هذا الصنیع

وقد یرى الهالل  ًئا،ن ما أكل شیاقد �مر علیه الیوم والیوم -لسالمة واعلیه الصال-والنبي  ،الفانیة
�ل هذا لیوفَّر له أجره  ،-علیه الصالة والسالم- ،وما أوقد في بیته نار ،ثم الثاني ثم الثالث

 .یوم القیامة وثوا�ه تام�ا مكمَّالً 
لئال تجره إلى  ؛تو�بقى أن الورع في ترك �عض المباحا ،لكن من زاول المباحات ال یالم 

ا خالفً  ،وهذه حالته ،-علیه الصالة والسالم-فهذا عیشه  ،ثم المحرمات ،والشبهات ،المكروهات
ال �عود إلیه  ا،�ل یوم ثو�ً  ا،لبعض أهل الترف من الناس من یتخذ للسنة ثالثمائة وستین ثو�ً 

لكن إذا  ،عض الناس�عني قد �ستغر�ه � ،وهذا �النسبة لمصروف الناس الیوم شيء �سیر ،اأبدً 
 ا،ن ألفً و لف لمثل هذه الطبقة ثالثمائة وستأو قل �أ ،�معدل خمسمائة ،خمسمائة�ن الثوب إ :قلت

لكن  ،�عني ما هو على سبیل االفتراض ،فهذا موجود ،رحلة یوم بر�ة تنتهي ،بنزهةتكون؟ ماذا 
سواء �ان في أمر ولو �ان فیه خیر  ،هذا إسراف یدخل في حیز الممنوع المحرم ،هذا إسراف

فثوب نومه هو ثوب  ،-علیه الصالة والسالم-الدنیا أو في اآلخرة لكان أولى الناس �ه الرسول 
 .وهو ثوب جلسته مع الناس واستقبالهم له ،صالته

ر على الناس  من أجل  ؛وللصالة ثوب خاص ،وأمكن أن یتخذ للنوم ثوب خاص ،لكن إذا ُ�سِّ
إلى أن  أ�ًضاوالوفود �حتاجون  ،]٣١[سورة األعراف: }ُكْم ِعنَد ُ�لِّ َمْسِجدٍ ُخُذوْا ِز�َنتَ {امتثال األمر 

ال ف�فعله  -علیه الصالة والسالم-والجمع واألعیاد �ما �ان النبي  ،�ستقبلوا على هیئة معینة
ألدنى  الكن مع األسف أن تجد شبا�ً  ،ومثل هذا ال یدخل في حیز اإلسراف ،مانع من ذلك

أو ما أشبه  ،أو �كون خطیب جامع ،�عد الصلوات أحیاًناكون عنده �لمات �سیرة مناسبة إما أن �
فبعض الناس یتخذ  ،أو له وظیفة تستدعي على حسب ظنه وزعمه أن یتخذ الهیئة الحسنة ،ذلك

و�الهیئات المختلفة ال  ،و�األلوان ،و�األشكال ،�األنواع ،ما �خطر على البال ًئامن البشوت شی
 .�هللا المستعان ،هذا إسراف ،فشك أن هذا إسرا

والروا�ة الثانیة والثالثة �ستدل بها من �قول  ،فالروا�ة األولى �ستدل بها من �قول بنجاسة المني 
بل ال  ،وال �كفي فیه الحك ،ألن النجس ال �كفي فیه الفرك ؛طاهر ،والمرجح أنه طاهر ،�طهارته
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 ،ال لنجاسته ،إنما هو الستقذاره واستقباحهوما جاء من غسله في الروا�ة األولى  ،بد من غسله
معلوم أن الثوب  ،ال یتشرب النجاسة إماالنجاسة إذا وقعت على شيء  ،بدلیل الروا�ات األخرى 

�تاب  ،أو شيء یتضرر �الغسل ،مثالً شيء ال یتشرب النجاسة �الصقیل و  ،یتشرب النجاسة
ة �الحبر الذي إن وقع علیه أدنى السیما إن �انت الكتا� ،إن غسلته تلف ،علیه نجاسة توقع

أو  ،�غسل �الماء ؟تطهیر الكتاب ماذا �صنع �ه ،فتطهیر مثل هذا ،شيء من الرطو�ة انتهى
ال �مس الكتاب و�ده ال تمس �شيء رطب أن یتقیها اإلنسان  ،�كفي أن ییبس وتتقى النجاسة

 ؟و�ینه حائالً  بینه رطبة أو �جعل
ذ�ح بها الذ�ائح الصقیل فیستدلون �أن السكاكین التي تُ وأما  ،المقصود أنه إذا غسل تلف 

فدل على أن الصقیل �كفي  ،السكاكین ما یؤمر �غسلها ،والسیوف وغیرها التي تزاول بها الدماء
 -شیخ اإلسالم ،�عني لو وقعت النجاسة على مرآة مسحت �شيء �حیث ال یبقى لها أثر ،مسحه

ولو �ان �كفي  ،ال بد من غسلها مادامت نجاسة :�قولوغیره  ،یرى أنه �كفي -رحمه هللا تعالى
�عني لو وقع على یدك  ،ألن البدن ال یتشر�ها ؛مسحها من الصقیل لكفى مسحها من البدن

 یبقى شيء؟  ،نجاسة ومسحتها
وال تتلف مالیته  ،و�ذلك الصقیل السیما وأنه ال یتضرر ،ألن البدن ال یتشر�ها ؛ما یبقى شيء

 .فال بد من غسله ،حكمهكالكتاب أو ما في 
�نت  :وعن أبي السمح قال" :-رحمه هللا تعالى-حینئذ الحدیث األخیر في هذا الباب �قول  

فُأتَي �حسن أو  -صلى هللا علیه وسلم-�نت أخدم النبي  ،-صلى هللا علیه وسلم-أخدم النبي 
�قول أبو  "فجئت أغسله -صلى هللا علیه وسلم-حسین أتي �حسن أو حسین فبال على صدره 

وُ�َرش من  ،ُ�غَسل من بول الجار�ة« :فجئت أغسله فقال" -علیه الصالة والسالم-فقال  :السمح
رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي والدارقطني والحاكم وصححه وقال أبو زرعة  »بول الغالم

  ."ال أعرف اسم أبي السمح :الرازي 
فال �ضر جهالة اسمه إذا ُعرفت �نیته  -لسالمعلیه الصالة وا-هذا ومادام صحابي �خدم النبي 

�كفي ألن  -علیه الصالة والسالم-ولو ُجهلت �نیته لو قال عن رجل �ان �خدم النبي  ،تكفي
و�ن �ان ابن عبد البر  ،ال أعرف اسم أبي السمح هذا :جهالة الصحابي ال تضر �قول أبو زرعة

-علیه الصالة والسالم-مح ممن خدم النبي وأبو الس ،لكنه لم یتا�ع على ذلك ،ظن أن اسمه إ�اد
وال �عرف له إال هذا الحدیث یوافقه في الكنیة  ،وال �عرف له إال هذا الحدیث ،وهو من طيء ،

أما هذا فصحابي ال �ضر  ،عند أهل العلم أ�ًضاوهو ضعیف  ،لكنه متأخر ،أبو السمح َدرَّاج
 .جهالته ولو لم یرو سوى هذا الحدیث

فالحدیث  ،�ما قال الحافظ في التقر�ب ،وهو ال �أس �ه ،اده �حیى بن الولیدوالحدیث في إسن 
لكنه مخرج له  ،الُمِحّل ابن خلیفة ،ضعفه �الُمِحّل ابن خلیفة ،وأعله ابن عبد البر ،على هذا حسن
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 ؛فتعلیل ابن عبد البر للحدیث �ه ال وجه له ،المحل بن خلیفة من رجال البخاري  ،في الصحیح
فحدیثه �كون حینئذ  ،نعم یبقى �حیى بن الولید ال �أس �ه ،من رجال الصحیح ،لقنطرةألنه جاز ا

 ؛وتضعیفه �المحل ال وجه له ،وصححه الحاكم وضعفه ابن عبد البر ،من قبیل الحسن مقبوالً 
 .ألنه من رجال البخاري 

�ان أنس بن مالك  أ�ًضاو  ،-صلى هللا علیه وسلم-�نت أخدم النبي  :عن أبي السمح قال 
-فُأِتَي النبيُّ  ،-صلى هللا علیه وسلم-وله أكثر من خادم  ،-علیه الصالة والسالم-�خدم النبي 

علي بن أبي  االحسن والحسین ابن ،شك بواحد منهما ،�حسن أو حسین -صلى هللا علیه وسلم
 ،-معلیه الصالة والسال-ولدا فاطمة بنت النبي  ،-صلى هللا علیه وسلم-طالب سبطا رسول هللا 
 ،فأتي بهما .المحل الرفیع -علیه الصالة والسالم-هذان لهما من منه  ،سیدا شباب أهل الجنة

 ،-علیه الصالة والسالم-وهو �صلي فیر�بان على ظهره  وقد �أتیانه ،لیأنس �ه ؛أتي �أحدهما
خلق وفي هذا  -علیه الصالة والسالم-رأى أحدهما �عثر في بردته فنزل من المنبر فحمله  أ�ًضاو 

 :�ثیر من الناس �قول ،وحسن معاشرته لهم ،ورأفته �األطفال ،-علیه الصالة والسالم-النبي 
المر�ون �قررون أن الطفل مهما صغر سنه �حفظ  ،أطفال ال �فهمون  ،ما �فهمون  ،بزران هؤالء
 لكنه �فهم و�حفظ �عض المواقف ،ا منه �ما قبل التمییزنعم �عد التمییز هو أكثر فهمً  ،و�فهم

 ،�ان یالعب الصغار ،مع الصغار -علیه الصالة والسالم-وهذا خلقه  ن�حیث ال ینساها
 .-علیه الصالة والسالم-و�داعبهم سواء �انوا من نسله أو من غیرهم 

ا ما نسمع الحسن والحسین وهنا �قول �حسن أو حسین الحسن بن �ثیرً  ،فُأِتَي �حسن أو حسین 
فـ(ال) هذه تفید  ،علمان على هذین الشخصین ،سینعلي الحسین بن علي فـ(ال) حسن وح

 تعر�ف؟ال
 ،وهو الصفة ،إًذا الفائدة من (ال) هنا لمح األصل ،وال �حتاجان إلى تعر�ف ،ألنهما علمان ؛ال 

جاء الحسن لمحت األصل والصفة و�ال فاألصل أنه قد سمي بهذا االسم قبل أن �كون  :فإذا قلت
 ،قد تسمي �اسم ال تستدل بواقع الطفل علیه ،ا عند التسمیةواضحً  اا إال إذا �ان حسنه ظاهرً حسنً 

والكر�م  ،الكر�م :فإذا أردت أن تلمح األصل وهو الصفة تقول ا،تسمیه �ر�مً  ،مثالً  اتسمیه �ر�مً 
یوسف  :ابن الكر�مالكر�م ابن الكر�م ابن الكر�م  ،و�سمى �ه المخلوق  ن�سمى �ه الخالق ،مشترك

جل -�ما أن الخالق من أسمائه  ،فیسمى المخلوق �الكر�م ،بن إبراهیمبن �عقوب بن إسحاق 
الكر�م و�ال فاألصل أنه �ر�م مثل حسن  :فإذا أردت أن تلمح هذا الوصف قلت ،الكر�م -وعال

ثم ظهر في مظهره ومخبره لیس  ،لكن إذا سمي شخص �حسن ،الحسن والحسین :وحسین تقول
أي وصف تلمح مع  ؟الوصف مع مخالفته لهذا الوصفالحسن تلمح  :هل �سوغ أن تقول ،�حسن

 ؟المخالفة
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طیب عباس إذا أردت أن تلمح األصل  ،الحسن والحسین :لكن إذا أردت أن تلمح األصل فتقول 
أن  -علیه الصالة والسالم-وهل األفضل في مثل عمه  ،العباس ،العباس :وهو الصفة تقول

-النبي  أو العباس أو العباس عم ،عبد هللا بن عباس :ُیلمح األصل والصفة أو ال یلمح؟ إذا قلنا
لكن الحسن والحسین  ،ألن العبوس لیس بوصف محمود ؛وعباس عمه ،-علیه الصالة والسالم
 .قل مثل هذا فیما هو وصف في األصل ثم سمي �ه ،فال مانع منه ،لمح األصل محمود

علیه الصالة -على صدره  -علیه الصالة والسالم-فبال أحدهما الذي جيء �ه إلى النبي  
 .-والسالم

 طالب: ...........
 لمح األصل؟ 

 ،سمیت ولدك متعب مثالً  ،إذا سمي �ما هو وصف في األصل ،لكن ما فیه ما �منع من االطراد
ما  ،المتعب :المانع أن تقول ما ،وأردت أن تلمح الوصف ،ثم �عد ذلك أتعبك �عد أن �بر ،متعب

الكوفیون  ،ن یتشددون و البصر� ،ن یتشددون في مثل هذاو البصر� ،نعما فیه ما �م ،فیه ما �منع
 أسمح منهم.

 طالب: ...........
إن شاء ع، نیَنظَّر �ه فال ماللكن لمح األصل ما فیه ما �حده مادام ثبت له أصل  ،معروف، نعم
 هللا.

 طالب: ...........
لكن عندك  ،العبد صحیح ،یحالعبد صح :ال ال، لو �ان عبد فقط وتقول ،ال ال ال، ما �مكن

متى �جوز اقتران المضاف  ؟متى �جوز اقتران المضاف بـ(ال) ،عبد هللا ،مضاف ومضاف إلیه
محضة  ؟محضة معنو�ةأم وعبد هللا لفظیة  ،أول الشروط أن تكون اإلضافة لفظیة ؟بـ(ال)

بـ(ال) أو  اه مقترنً الثاني أن �كون المضاف إلی ،فال �جوز اقترانها بـ(ال) هذا أول شرط ،معنو�ة
  المضاف ما �ضاف إلیه المضاف إلیه.

 ووصــــــف (ال) بـــــــذا المضـــــــاف مغتفـــــــر
 

ـــــــد الشـــــــعر  ـــــــاني �الجع  إن وصـــــــلت �الث
وعبد هللا وعبد الكر�م وعبد  ،ة معنو�ةلكن إضافة لفظیة لیست محض ،ال مانع ،والمقیمي الصالة 

 ،هم �جعلون (ال) هذه بدل ابن ،ال �جوز أن �قترن المضاف بـ(ال) ،الرحمن إضافة معنو�ة
في  أوسواء �انت في المضاف  ،ولیست ببدل لها ال من قر�ب وال من �عید ،�جعلونها بدل ابن

دعونا من �عض الكبار  ،س له أصللی ،اأبدً  ،ال ال ،مثالً محمد العلي  :ما تقول ،غیر المضاف
 .ما فیه �أس هورأى أن ،ي مشى على هذا ودرج علیهذال



 
 

 
 

pÍÑ• =̂Ω=áà-^JÓá_Â�ÿ =̂i_k‘=F۰۲۸E= ١٤ 

 ،و�رش من بول الغالم ،�غسل من بول الجار�ة« :-علیه الصالة والسالم-فجئت أغسله فقال  
واعتمده  ،في �عض الروا�ات أنه لم �طعم جاء ،»و�رش من بول الغالم ،�غسل من بول الجار�ة

األصل في بول اآلدمي أنه نجس نجاسة  ،ألن هذا الحكم خالف األصل ؛اا مؤثرً فً أهل العلم وص
وصف المؤثِّر التفر�ق بین الفُینَظر في  ،فجاء هذا على خالف األصل ،لیست مخففة ،مغّلظة

ألن بول الكبیر تقدم ال �ستبرئ  ؛هر من النص التفر�ق بین الكبیر والصغیراالجار�ة والغالم ظ
 ،الكبیر والصغیر �ونه لم �طعم فالذي �فرق بین بول ،د من غسله واالستبراء منهفال ب ،من بوله

لكن  ،اا �سیرً قوته اللبن و�ن طعم شیئً  ،بل قوته اللبن ،ولم �ستقل �أكله ،�عني لم �أكل الطعام
ألن  ؛لیتحرر الفرق بین الكبیر والصغیر ؛وُعلِّق �ه الحكم ،فهذا الوصف مؤثِّر ،عمدته على اللبن

 أو ا�بیرً  ا،صغیرً  أو انجاسة ذ�ر مخففة �بیرً  ،بن حزم یرى أنه ال فرق بین الكبیر والصغیرا
هو و  ،دل على أن الكبیر �مشي على األصل ،لم �طعم :لكن قوله في �عض الروا�اتا، صغیرً 

و�بقى قصر هذا الحكم الوارد في هذا الحدیث على ما علق  ،تحر�م نجاسة بوله نجاسة مغلظة
 .عدم الطعاموهو  ،�ه
و�ول  ،ا على التشدیدا أو صغیرً فعلى هذا یبقى بول الكبیر و�ول الجنس النسائي سواء �ان �بیرً  

�كفي فیها  ،�كفي فیها الرش والنضح ،الصغیر من الذ�ور لم �طعم الطعام �كون نجاسته مخففة
 .الرش

هذا جاٍر  :لغالم فیقولون �عضهم یلتمس علة وحكمة للتفر�ق بین الجار�ة والغالم بین الجار�ة وا 
َر َأَحُدُهْم ِ�اُألنَثى َظلَّ َوْجُهُه ُمْسَوّدًا َوُهَو {على سنة العرب من حبهم للذ�ور دون اإلناث  َوِ�َذا ُ�شِّ

وحرم  ،�عني لما جاء القرآن ورفع من شأن المرأة  ،وهذا أمر نفسي ،]٥٨[سورة النحل: }َكِظیمٌ 
یبقى أن هذا أمر نفسي له أثره في صدور  ،ة والعدل بینهموأوجب المساوا  ،التفر�ق بین األوالد

الحكم الشرعي أن الزوج له أن  :المرأة  مثالً �عني لو قیل  ،في صدور �عض الناس ،�عض الناس
 لكن هل یلزم من ذلك أن یذهب جمیع ما في نفسها؟  ،یتزوج أر�ع زوجات هذا حكم شرعي

وأنه حكم  ،أن هذا الحكم ال اعتراض علیهوتسلم وتعتقد  -جل وعال-نعم ترضى �حكم هللا 
ترغبین أن یتزوج  :�عني لو قیل لها ،لكن �ونها ترضى �أن تكون ذات رب زوج ما یلزم ،شرعي

بل من أهل العلم من یرى أنها لو اشترطت أنها ال یتزوج  ،زوجك امرأة ثانیة ما یلزم أن ترضى
فعلى �ل حال األمر  ،�عني ثانیة ،یهمال �جوز أن یتزوج عل ،علیها أن المسلمین على شروطهم

إنما الشأن في الحب الشرعي المحبة  ،ال �مكن تغییره ،أو الحب والبغض الجبلي ال �مكن تغییره
وتحب رسوله أكثر من  ،-جل وعال -الشرعیة واإلرادة الشرعیة هي المؤثرة �معنى أنك تحب هللا

ن ولدك ووالدك متى یبین أثر هذا ع فضالً  ،عن ولدك ووالدك فضالً  ،أكثر من نفسك ،نفسك
 ؟الحب
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وأن �كون وجدانه وشعوره بهذه  ،ن اإلنسان ال بد أن �ستشعر هذا في نفسهإ :�عني هل نقول 
�معنى أنه لو تطلب  ،وهو الحب الشرعي ،المقصود �ه األثر المترتب علیه :المثا�ة أو نقول

 ،مر رسوله قدمت أمر هللا ورسولهولدك أو والدك لو تطلب �قاؤه على شيء �خالف أمر هللا وأ
من أجل  ؛-جل وعال-لكن ألدنى سبب تعصي هللا  ،صرت تحب هللا ورسوله أعظم من ولدك

 -علیه الصالة والسالم-نك تؤثر ولدك أو والدك على محبة النبي إ :ولدك أو والدك هنا نقول
حدیث النفس أقرب منها  هي إلى التيو�ال فاألصل �عني لو نظرنا في األمور الشعور�ة الداخلیة 

 ،أكثر من أنفسنا -علیه الصالة والسالم-ننا نحب الرسول إ :�عني لو قلنا ،إلى تعلق األحكام بها
علیه -لكن لماذا أحببت الرسول  ،هذه المحبة الشرعیة ،ونفد�ه �أنفسنا وأرواحنا وجمیع ما نملك

أنت المحك في  ،ما وراء ذلكلكن ال تبحث ع ،ألیس من أجل نفسك أن تنجو ؟-الصالة والسالم
 -علیه الصالة والسالم-المحبة الشرعیة واالختبار واالبتالء إذا جاء ما �عارض أمر الرسول 

 ؟من أمره -علیه الصالة والسالم-أو تقدم ما یؤثره النبي  ،هل تقدم هوى نفسكف
اء عن وج ،ن الصور حرامإ :تأتي �محرم صور مجسمة وقیل لك ا،لو طلب منك ولدك محرمً  

وما أدري  ،ما قدرنا هؤالء األطفال،�هللا عجزنا عن  :فتقول ،�ذا -علیه الصالة والسالم-النبي 
 �ش؟! أ

 :لكن لو قال لك الولد ،-علیه الصالة والسالم-فأنت قدمت الولد على الرسول  ،ما �كفي �ا أخي
علیه الصالة -النبي  ،ال، هذا ما فیه مساومة :تقول ،اا محرمً نر�د شیئً  ،نر�د �ذا ،نر�د صورة

فال �مكن  ،»ا فیه صورةالمالئكة ال تدخل بیتً « :وقال ،وحرم الصور ،لعن المصور�ن -والسالم
 ،هذه المحبة الشرعیة ،-علیه الصالة والسالم-أنا ال أوثرك على محبة النبي  ،مهما بلغك األمر

 .وهذا هو المختبر ،وهذا هو المحك ،وهذا أثرها ،وهذا أثرها
نه �قي من آثار الجاهلیة مما إ :�عضهم �قول ،و�رش من بول الغالم ،من بول الجار�ة�غسل  

فتجد الغالم ُ�حمل أكثر من  ،یدفع إلیه المحبة الغر�ز�ة أن الغالم محبوب عند أبو�ه دون الجار�ة
 ،فیتعرض أبوه أو أمه �كثرة لهذا البول ،والولد محمول ،�عني الجار�ة تبقى على األرض ،الجار�ة

فال  ،اأو نادرً  ،�خالف الجار�ة ال تحمل إال قلیالً  ؛لشق ذلك علیه الولدفلو أمروا �غسل بول 
 ؟لكن الواقع یوافق هذا أو �خالفه ،�حصل من ذلك شيء

و�رق لها أكثر  ،إن الجار�ة �حنى علیها :فنقول ،إن الجار�ة �الغالم :�عني إن لم نقل ،�خالف 
 .لتعلیل ضعیفا افهذى هذا فعل ،وهذا هو الواقع ،من الغالم

ن الجار�ة تبول من مكان ال ینتشر منه إ :آخر للتفر�ق و�قول منهم من یبدي مناسبة وتعلیًال  
 ،فغسله ال �صعب وال �شق ،تصب البول في مكان واحد ،ال ینتشر �عني مكانه واحد ،البول

 ،وشماًال  ایتفرق �مینً لكن الغالم وهو یبول من ذلك األنبوب ال شك أنه  ،مجتمع في مكان واحد
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فیشق تتبعه �الغسل  ،وعلى �ذا ،وعلى على األرض ،وعلى النعل ،وعلى الثوب ،وعلى الوجه
 .وهذا واضح ظاهر ،فیكتفى فیه �الرش :فقالوا

وهذه الحرارة  ،إن في دم الغالم الذ�ر من الحرارة ما ال یوجد في دم األنثى :ومنهم من �قول 
و�خلط  ا،البول الذي هو في األصل مادام الرضیع ما �أكل طعامً تتسبب في إضعاف نجاسة هذا 

فبوله في الجملة أخف من بول  ،اما عنده إال طعام خفیف جد�  ،من األطعمة الثقیلة والخفیفة
إذا أضیف إلى هذه الخفة حرارة دم الغالم الذي �ه �سبب هذه  ،أو أنثى اسواء �ان ذ�رً  ،الكبیر

ال شك  ،ا �ان أو أنثىا على ما في نجاسة بول الصغیر ذ�رً ا زائدً درً الحرارة تخف هذه النجاسة ق
ولعل أوضح التعلیالت أن بول الغالم ینتشر و�تفرق  ،لكن هذا األمر لیس بواضح ،أنه �خف

 .�خالف بول الجار�ة ،و�شق تتبعه �الغسل
سنده �حیى بن وعرفنا أن في  ،رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي والدارقطني والحاكم وصححه 

 :وقال أبو زرعة الرازي  .والحدیث على هذا حسن ،ال �أس �ه :�عني قیل فیه ،وهو متوسط ،الولید
 وعرفنا أن في �الم ابن عبد البر تسمیته �إ�اد. ،ال أعرف اسم أبي السمح هذا

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


