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  .المقدم: �سم هللا الرحمن الرحیم
 ین. هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعالحمد 

 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.  ،أیها اإلخوة واألخوات
حیح، وأهًال �كم إلى حلقة جدیدة في برنامجكم شـرح �تـاب التجر�ـد الصـر�ح ألحادیـث الجـامع الصـ

ضـیر احب الفضـیلة الشـیخ عبـد الكـر�م بـن عبـد هللا الخمع بدا�ة هذه الحلقة �سرنا أن نرحب �صـ
 فأهًال ومرحًبا �كم �ا شیخ. 

 وفي اإلخوة المستمعین.  ،و�ارك فیكم ،حیاكم هللا
أو  أو فـي القـول ..فـي الحلقـة الماضـیة توقفنـا عنـد �ـالم الشـیخ سـلیمان فـي مسـألة المقدم: �نا

ضــوء، وهــذه قبــل أن یــدخلها فــي الوَ  األقــوال حــول إذا اســتیقظ أحــد�م مــن نومــه هــل �غســل یــده
ل المســائل، و�نــتم وعــدتم �اســتكمال هــذا الموضــوع ســواء �ــان فــي مســألة األكــل أو غیــره، نســتكم

 أحسن هللا إلیكم.  ،�ا شیخ ،�قیة األحكام
 وصلى هللا وسـلم و�ـارك علـى عبـده ورسـوله نبینـا محمـد وعلـى آلـه وأصـحا�ه ،الحمد هلل رب العالمین

 ،دأما �ع ،أجمعین
ن مـمن الفوائد التي استنبطت من هذا الحدیث ما ذ�ره ابن دقیق العید في شرح العمدة، وهـذا الشـرح 

مرن علیه طالب علـم، �حیـث إذا تجـاوزه وفهـم مـا فیـه �مكـن أمتن الشروح على اختصاره، �مكن أن �ُ 
 ن دقیـق العیـدأن �قرأ في أي �تاب من الشروح، فال �شكل علیه شيء �إذن هللا، في شرح العمـدة البـ

مســائل مضــى مقصــودها ومضــامینها فیمــا  يذ�ــر ثمــان ،التاســعة :مــن المســائل التــي اســتنبطت �قــول
 .یتقدم مما ذ�رناه

وورد النجاســة علــى  ،اســتنبط مــن هــذا الحــدیث الفــرق بــین ورود المــاء علــى النجاســة ة�قــول: التاســع 
صــب علــى بــول األعرابــي المــاء  د المــاء علــى النجاســة �طهرهــا بــال إشــكال، �عنــي �مــاو المــاء، ور 

 لكـن ورود النجاسـة علـى المـاء تـؤثر فیـه، و�ـل علـى مذهبـه فـي ،وطهرها، ولم یتأثر المـاء �النجاسـة
 مســألة القلیــل والكثیــر والتغیــر وغیــره وعدمــه، اســتنبط مــن هــذا الحــدیث الفــرق بــین ورود المــاء علــى

عــن إدخالهــا فــي اإلنــاء قبــل غســلها  ووجــه ذلــك أنــه قــد نهــي ،وورود النجاســة علــى المــاء ،النجاســة
�عنـــــــي مـــــــا نهـــــــي عـــــــن  رود النجاسة على الماء مؤثر فیه،الحتمال النجاسة، وذلك �قتضي أن و 

 وذلـك ،الغمس یـؤثر، فـدل علـى أن الـورود مـؤثر فـي الجملـة .. إال ألنغمس الید في اإلناء إال ألنه
د قــألنـه  ؛إفراغ المــاء علیهـا للتطهیــر�قتضـي أن ورود النجاســة علـى المــاء مـؤثر فیــه، وُأمـر �غســلها �ـ

 :ولمــا دام المــاء یتــأثر �غمــس الیــد فیــه، لمــاذا ال یتــأثر المــاء الــذي �صــب علــى الیــد؟ نقــ :�قــول قائــل
 وورود المــاء علــى النجاســة، وأمــر �غســلها �ــإفراغ المــاء علیهــا ،فــرق بــین ورود النجاســة علــى المــاء

 هــذا الوجــه غیــر مفســد لــه �مجــرد المالقــاة و�ال لمــاوذلــك �قتضــي أن مالقاتهــا للمــاء علــى  ،للتطهیــر
 حصل المقصود من التطهیر، �عني إذا تأثر الماء إذا صب على الید ما نفاه.
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یـد فیـه المسألة العاشرة: استنبط منه أن الماء القلیل ینجس بوقوع النجاسة فیه فإنه منـع مـن إدخـال ال
 فكیــف إذا تیقنــت ،إذا �ــان هــذا مــع االحتمــال �كــون  ..الحتمــال النجاســة، وذلــك دلیــل علــى أن تیقنهــا

ن مـمن �اب أولى، استنبط منه أن الماء القلیل ینجس بوقوع النجاسـة فیـه، فإنـه منـع  ؟ �عنيالنجاسة
 إدخــال الیــد فیــه الحتمــال النجاســة، وذلــك دلیــل علــى أن تیقنهــا مــؤثر فیــه، و�ال لمــا اقتضــى احتمــال

فیــه نظــر عنــدي؛ ألن مقتضــى الحــدیث أن ورود النجاســة و  :النجاســة المنــع، �قــول ابــن دقیــق العیــد
ــالتنجیس اآلن غمــس الیــد حتــى عنــد مــن  ،علــى المــاء مــؤثر فیــه، ومطلــق التــأثیر أعــم مــن التــأثیر �

إلـى  او�حـرم الغمـس تقـدم أنـه ینقلـه عنـدهم مـن �ونـه طهـورً  ،�منعه و�وجب غسـل الیـد مـن االسـتیقاظ
 ا. ، ال نجسً اكونه طاهرً 

 و�ن �ـان عنـدهم قـول آخـر ،فیة أن االغتسال في الماء الدائم ینجسه على مـا سـیأتي�عني عند الحن 
ألنه نهي عن البول في الماء الدائم، ونهـي عـن االغتسـال  ؛�ختلف عن هذا، لكن عندهم أنه ینجسه

 .في الماء الدائم، فدل على أنه هذا وهذا ینجس، وهذا سیأتي �حثه إن شاء هللا تعالى
ومطلق التـأثیر  ،ألن مقتضى الحدیث أن ورود النجاسة على الماء مؤثر فیه ؛ديقال: وفیه نظر عن

وال یلــزم مــن ثبــوت األعــم ثبــوت األخــص المعــین، فــإذا ســلم الخصــم أن  ،أعــم مــن التــأثیر �ــالتنجیس
 فـال یلـزم مـن ثبـوت خصـوص ،الماء القلیل بوقوع النجاسة فیه �كون مكروًهـا فقـد ثبـت مطلـق التـأثیر

سـة المـاء یتـأثر، لكـن هـذا التـأثیر هـل یلـزم منـه أن �كـون نجا :نجیس، �عنـي الخصـم �قـولالتأثیر �الت
 أو أن الحكم تعبد فال یتأثر الماء؟  ا،إلى �ونه طاهرً  امن �ونه طهورً  تقاًال أو �كون ان

ر فـال م الخصم أن الماء القلیـل بوقـوع النجاسـة فیـه �كـون مكروًهـا فقـد ثبـت مطلـق التـأثیإذا سلّ  :�قول
خصوص التأثیر �التنجیس، �عني هذا الماء وقعت فیه نجاسة، هو قلیـل منه ثبوت  ..ثبوت هلزم منی

لقلتــین قلیــل أقــل مــن ا نــه وال طعمــه وال رائحتــه، �اعتبــار أنــهدون القلتــین، هــذه النجاســة لــم تغیــر ال لو 
ر، أثر حتـى یتغیـعلى أصله في تحدید القلیل من الكثیر، وعند مالـك ال یتـ و�لٌّ  ،عند الجمهور یتأثر

تـؤثر  �عني هل یلـزم مـن هـذا التـأثیر بوقـوع النجاسـة الیسـیرة فـي المـاء القلیـل الـذي دون القلتـین، ولـم
كـون �بهـذه النجاسـة؟ والتـأثیر أعـم مـن أن  اهل یلزم مـن ذلـك أن �كـون نجًسـا أو متـأثرً  ،فیه ولم تغیر

ا وقعت في ماء دون القلتینن هذه النجاسة ولو �انت �سیرة جإ :ال شك أن من �قول ،نجًسا و وه -د�
لـى �مـا هـو مـذهب الشـافعیة والحنابلـة ع اجتنا�ـه،�جـب  ا�كـون نجًسـ -كثیر من القلتینال�حد القلیل و 

 .إن شاء هللا تعالى ،ما سیأتي تفصیله
 فال �كون أثر الیقین هو الكراهة، عنـد التـوهم اآلن ،قال: وقد یورد علیه أن الكراهة ثابتة عند التوهم 

هـل  ،فإنـه ال یـدري  :�عنـي قولـه ،؟ قولـه: فإنـه ال یـدري ما الذي أورث هـذا التـوهم ،عندنا توهم نجاسة
قولـه عنـد التـوهم فـال �كـون أثـر  لكـن: ،اإنمـا أورثنـا شـك�  ،أورثنا هذا الـنص القطـع �ـأن الیـد نجسـة؟ ال

قـه الظـن، ثـم الیقـین، وقـد الیقین هو الكراهـة، عنـدنا مراتـب اآلن التـوهم ال یلتفـت إلیـه فوقـه الشـك، فو 
ــد التــوهم، �عنــي إذا تــوهم اإلنســان االحتمــال المرجــوح أن هــذا المــاء  یــورد علیــه أن الكراهــة ثابتــة عن
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نلتفت إلى الشك دون التوهم، أو نلتفت  :أو نقول ،نلتفت إلیه :توهم هذا هل نقول ،وقعت فیه نجاسة
 ت إلى الظن؟ وال نلتف ،أو نلتفت إلى الیقین فقط ،إلى الظن فنجتنب

 المقدم: على أساس قواعد الشر�عة؟
  .نعم

 المقدم: األصل الیقین. 
 األصل الیقین، لكن غالب األحكام مبنیة على غلبة الظـن، اآلن لـو أخبـرك ثقـة أن هـذا المـاء وقعـت

 وقعت فیه هذه النجاسة.  :قال ،أنت جئت فوجدت الماء ما تغیر ،فیه فأرة فماتت فأخرجها
 قین. المقدم: هذا �
 .ال لیس بیقین

 ؟إذا �ان ثقةالمقدم: 
 عندهم خبر واحد. هذا 

 ؟ المقدم: عند من
 عند الجمهور. 

 خبر واحد ال �عني الیقین.  لكنالمقدم: 
لكــن أخبــرك أنــه وقــع فیهــا  ،نــه أدر�هــا وفعــل وتحــرك و�ــذاإ :افتــرض أن هــذه مســألة �مكــن أن �قــال

أن �خطئ الثقة؟ في �عض الصور �حتمل أن �كون وهو �حتمل أن �كون أخطأ، أال �حتمل  ،نجاسة
لكــن هنــاك قــرائن أحیاًنــا تــدل علــى أن خبــره �قــین، لكــن فــي �ثیــر مــن أخبــار الثقــات احتمــال  ،أخطــأ

 هذا إذا أخبرك ثقة �جب العمل �قوله.  ،الخطأ وارد فال �كون �قیًنا
 .اشیخ أحادیث اآلحاد ما تكون �قینً  المقدم: هذا �طرد �ا

نن ألة الخـالف فیهـا معروفـة، �عنـي مبنیـة علـى أن خبـر الواحـد الثقـة مالـك مـثًال نجـم السـالمسألة مس
 أما أخطأ مالك؟ 

  المقدم: بلى. 
ائـة ن جمیـع أخبـار مالـك مائـة �المائـة، إًذا نزلـت النسـبة عـن مائـة �الم: إو�ذا تطرق الخطـأ هـل نقـول

 والمحققــین، ومــن الفقهــاء واألصــولیینانتهــى الیقــین، هــذا مــا �قــرره أكثــر العلمــاء مــن أهــل الحــدیث 
ذا إوغیرهم، المقصود أن التوهم ال یلتفت إلیه، والتوهم هل هو الذي یوقع في الوسواس، الشك �عنـي 

، الـورع أ�ًضـا، لكـن الـورع تر�ـه األنـه یوقـع فیـه وسواًسـ : ال یلتفـت إلیـه؛عنـد اإلنسـان نقـول اكان �ثیرً 
یـه، فترك، أما الیقـین فـال �ـالم ذا غلب على ظنه أنه متأثر یلظن، إاألحكام مبنیة على غلبة ا ،تر�ه

هم لـیس مـراده �ـالتو  هـو وقد یورد علیه أن الكراهة ثابتة عند التوهم فال �كـون أثـر الیقـین هـو الكراهـة،
التوهم االصطالحي الذي هـو االحتمـال المرجـوح، و�جـاب عنـه �أنـه ثبـت عنـد الیقـین ز�ـادة فـي رتبـة 

 .مالكراهة، �هللا أعل
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 ،�قول ابن حجر: اتفقوا على أنه لو غمس یده لم �ضر الماء، وقال إسحاق وداود والطبري: یـنجس 
مـن  عنـدنا روا�ـة عنـد الحنابلـة أنـه ینتقـل مـا تقـدمأس یده لم �ضر المـاء؟ كیف اتفقوا على أنه لو غم

 .لم �ضر الماء :إلى طاهر، وهذا �قول اكونه طهورً 
 المقدم: ینقل االتفاق. 

 من؟ 
 ...المقدم:

 .اتفقوا :اتفقوا على أنه لو غمس یده لم �ضر الماء، وقال إسحاق :هو نعم �قول
 المقدم: ثم..

ن �كــو  امــن أن �كـون طهــورً  وهــي المشـهورة عنــدهم أنــه �كـون بــدالً  ،عنـد الحنابلــة ونعـرف أن فیــه قــوًال 
�عنـي االتفـاق قـول  مـا معنـى هـذا االتفـاق ؟ �عنـي هـل ،یـنجس :، وقال إسـحاق وداود والطبـري اطاهرً 

ــم �عتــد �قــول هــؤالء ،األكثــر  إســحاق وداود والطبــري  ،مأو أن هــذه األقــوال مــا ثبتــت عنــده ،أو أنــه ل
ان ألنــه ال یــرى القیــاس الــذي هــو أحــد أر�ــ ؛�عنــي إذا �ــان داود ینقــل النــووي أنهــم ال �عتــدون �خالفــه

 .فإسحاق قر�ن ألحمد والشافعي واألئمة ،االجتهاد
 ي.المقدم: والطبر 

علـى أنـه لـو غمـس یـده لـم �ضـر المـاء،  –�قول ابـن حجـر  –والطبري �ذلك إمام مقتدى �ه، واتفقوا 
ن مـواستدل لهم �ما ورد من األمر �إراقته، استدل لهم �مـا ورد  ،ینجس :وقال إسحاق وداود والطبري 

والقر�نــة الصــارفة لألمــر عــن الوجــوب عنــد  ،أخرجــه ابــن عــدي ،األمــر �إراقتــه، لكنــه حــدیث ضــعیف
الجمهور التعلیل �أمر �قتضي الشك؛ ألن الشك ال �قتضي وجوً�ـا فـي هـذا الحكـم استصـحاً�ا ألصـل 

مـن الشـن المعلـق  –صلى هللا علیه وسـلم  –الطهارة، واستدل أبو عوانة على عدم الوجوب بوضوئه 
، یــرد علــى هــذا مــا تقــدم بــین ورود النجاســة �مــا ســیأتي فــي حــدیث ابــن عبــاس ،�عــد قیامــه مــن النــوم

 لــق هــذا مــن ورود المــاء علــى الیــدوورود المــاء علــى النجاســة، �ونــه توضــأ مــن شــن مع ،علــى المــاء
  .كأنه غسلها

صــلى هللا علیــه  –�قتضــي اختصاصــه �غیــره  »فــإن أحــد�م ال یــدري «، »أحــد�م«وتعقــب �ــأن قولــه: 
وأجیــب  ،–صــلى هللا علیــه وســلم  –تصاصــه �غیــره �قتضــي اخ »أحــد�م« :تعقــب �ــأن قولــه ،–وســلم 

 فاسـتحبا�ه �عـد النـوم أولـى، و�كـون  ،�أنه صح عنه غسـل ید�ـه قبـل إدخالهمـا فـي اإلنـاء حـال الیقظـة
فـي  من الوجوب إلى الجواز، وأ�ًضا فقد قال في هذا الحـدیث اتر�ه لبیان الجواز، �كون الترك صارفً 
عـدد فـي (ثـالث مـرات) والتقییـد �ال :وفـي روا�ـة ،یغسـلهما ثالًثـا)روا�ات لمسلم وأبي داود وغیرهما: (فل

 .غیر النجاسة العینیة یدل على الندبیة، �عني على ما تقدم بیانه
ــدخلها«  ــل أن ی ــى « :ولمســلم وابــن خز�مــة وغیرهمــا مــن طــرق  »قب ــاء حت ــي اإلن ــده ف ــال �غمــس ی ف

لمســلم وابــن خز�مــة وغیرهمــا مــن وهــي أبــین فــي المــراد، قبــل أن یــدخلها و  :، قــال ابــن حجــر»�غســلها
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؟ قـال إلناء حتـى �غسـلها، مـا الفـرق بیـنهنفال �غمس یده في اإلناء حتى �غسلها، یدخلها في ا :طرق 
ألن مطلق اإلدخال ال یترتب علیه �راهـة، �مـن أدخـل  ؛وهي أبین في المراد من اإلدخال :ابن حجر

ونقله العیني ولم یتعقبـه،  ،مس یده الماءیده في إناء واسع فاغترف منه �إناء صغیر من غیر أن تال
ولو �ـان المـاء فـي أسـفل  ،�عني ال یدخلها في اإلناء عموم هذا أنه ال �جوز أن یدخل یده في اإلناء

 ،اإلناء، وأدخل یده قبل أن تصل إلى الماء، النهي �شمل هذه الصورة؛ ألنه �صـح أنـه �كـون أدخلهـا
ال �مجــرد إدخالهــا فــي  ،�قتضــي أن تكــون فــي المــاء فــال �غمــس الغمــس »حتــى �غســلها« :لكــن قولــه

 .اإلناء ولو لم �صل إلى الماء
و �فــتح الــواو، أي: اإلنــاء، تقــدم لنــا مــراًرا أن الوضــوء �فــتح الــواو هــ :قــال ابــن حجــر »فــي وضــوئه« 

فـي  :في وضـوئه �فـتح الـواو أي اإلنـاء الـذي أعـد للوضـوء، وفـي روا�ـة ،الماء المستعمل في الوضوء
 ،فـي اإلنـاء :�فتح الواو أي اإلناء الذي أعد للوضوء، فـي روا�ـة الكشـمیهني :�قول ابن حجروضوئه 

ه أو وضــــوئه علــــى الشــــك، والظــــاهر مــــن طـــرق أخــــرى، والبــــن خز�مــــة فــــي إنائـــوهـــي روا�ــــة لمســــلم 
 ،قیاًسـا یـةألنـه وضـوء وز�ـادة، و�ـذا �ـاقي اآلن ؛و�لحق �ه إنـاء الغسـل ،اختصاص ذلك �إناء الوضوء

 لعدم ورود النهي فیها عن ذلك، �هللا أعلم.  ؛االستحباب من غیر �راهةلكن في 
وز�ـادة، لكـن مـاء  االمنهي عنه أن یـدخل یـده فـي مـاء الوضـوء، ومـاء الغسـل �ـذلك؛ ألن فیـه وضـوءً 

لكــن فــي  ،و�ــذا فــي �ــاقي اآلنیــة قیاًســا ..وخــرج مــا یــدخل؟ أمغیــر مــاء الوضــوء وغیــر الغســل یــدخل 
  .اهة، لماذا ؟ ألنه في إناء الوضوءاالستحباب من غیر �ر 
 المقدم: سیستخدمها. 
  .جاء األمر وجاء النهي

 وال �غمسها.  ،المقدم: فلیغسلها
 ظاهر؟� لیس أمفقط، ظاهر  الیس أمرً  ،نعم، جاء األمر وجاء النهي

 المقدم: بلى. 
فقــط، هــي  فــاألمر �قتضــي النــدب، والنهــي �قتضــي الكراهــة، لكــن لــو جــاء أمــر فقــط، أو جــاء فعــل

 الوهــي مــن دقــائق العلــم، وخــرج بــذ�ر اإلنــاء البــرك والحیــاض التــي  ،نهــا ســتأتي: إالمســألة التــي قلنــا
 .تفسد �غمس الید فیها على تقدیر نجاستها، فال یتناولها النهي

طیب البـرك والحیـاض هـذه إذا �انـت أكثـر مـن القلتـین فهـذا ال إشـكال فیـه، لكـن إذا �انـت أقـل مـن  
وال عنــدك شــيء تتنــاول �ــه مــن  ،حــوض أووال عنــدك إال بر�ــة  ،لــى تقــدیر نجاســة الیــدوع ،القلتــین
 .الماء

  .المقدم: ال ینطبق علیه
دخل فـال یـ ،�عنـي ولـو �ـان إنـاءً  :وقـال ،نعـم، وقیـد القسـطالني ذلـك �مـا دون القلتـین ،إنـاء :ألنه قال

وقیــد  ال یتناولــه النهــي فــي الحــدیث،أمــا إذا �ــان فــوق القلتــین فــ ،یــده فــي اإلنــاء إذا �ــان دون القلتــین
 .القسطالني ذلك �ما دون القلتین، وقال: وضوئه �فتح الواو هو الماء الذي یتوضأ �ه
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 �قول العیني وابن حجر �الهما ینقـل عـن البیضـاوي قـال: فیـه إ�مـاء إلـى أن الباعـث »فإن أحد�م« 
 قبـه �علـة دل علـى أن ثبـوت الحكـمألن الشـارع إذا ذ�ـر حكًمـا وع؛ على األمر بذلك احتمال النجاسـة

ألن الشــارع إذا ذ�ــر حكًمــا وعقبــه �علــة دل علــى أن ثبــوت الحكــم ألجلهــا، ومثلــه قولــه فــي  ،ألجلهــا
فــدل علــى أن علــة النهــي  ،یبــهی�عــد نهــیهم عــن تط ، »فإنــه یبعــث ملبًیــا« :المحــرم الــذي ســقط فمــات

ع مـن فـالمنع مـن تطییبـه والمنـ ،عـث ملبًیـاحتـى یب اوهو �ونه محرًمـا، �عنـي مـا زال أثـر اإلحـرام سـار�ً 
  هي المؤثر في الباب.فهذه علة ال شك أنها  ،تغطیة رأسه �ونه یبعث یوم القیامة ملبًیا

فیـــه أن علـــة النهـــي احتمـــال هـــل القـــت یـــده مـــا یـــؤثر فـــي المـــاء أو ال،  :قـــال ابـــن حجـــر »ال یـــدري «
 ،وقعـت علـى یـده رطو�ـة وال یـدري شـك �عنـي  ،ومقتضاه إلحاق من شـك فـي ذلـك ولـو �ـان مسـتیقًظا

شـك هـل هـو  ،فصـارت یـده رطبـة ال یـدري  ،�عني و�بول مثًال والماء �جـواره ینـزل مـن الصـنبور مـثًال 
قــال ابــن حجــر: فیــه أن علــة  »ال یــدري «هــذا فــي حكــم األمــر فــي الحــدیث  ،مــن المــاء أو مــن البــول

ولـو �ـان  ،إلحـاق مـن شـك فـي ذلـكومقتضـاه  ،النهي احتمال هل القت یده مـا یـؤثر فـي المـاء أو ال
 .مستیقًظا

 تنـزل منـه قطـرات، فأصـابت یـده بلـل ال یـدري هـل ،و�جـواره المـاء ،نه على حاجته یبـولإ :قلنانحن  
أن مـن درى أیـن �اتـت یـده  :ومفهومـه ،ولـو �ـان مسـتیقًظا ،هذا حكمه حكـم الحـدیثف ال ماء أوالهو 

ا علــى و�ن �ــان غســلها مســتحب�  ،هــا أن ال �راهــةكمــن لــف علیهــا خرقــة مــثًال فاســتیقظ وهــي علــى حال
 .�ما في المستیقظ، �عني هذه المسألة مضت أكثر من مرة ،المختار

 .ومن قال �أن األمر للتعبد �مالك ال �فرق بین شاك ومتیقن على ما تقدم 
 هـلمعنـاه ال یـدري أیـن �اتـت یـده أن أ  :قـال الشـافعي :وقال النووي  ،أي من جسده »أین �اتت یده« 

یـده  فإذا نام أحدهم عرق فال �أمن النائم أن تطـوف ،و�الدهم حارة ،الحجاز �انوا �ستنجون �الحجارة
-هـذا تعلیـل الشـافعي  ،على ذلك الموضـع الـنجس أو علـى بثـرة أو علـى قملـة أو قـذر أو غیـر ذلـك

حجــارة، ألن أهــل الحجــاز �ــانوا �ســتنجون �ال »أیــن �اتــت یــده ال یــدري «�قــول: معنــى  ،-رحمــه هللا
فــإذا نــام أحــدهم عــرق فــال �ــأمن النــائم أن تطــوف یــده علــى ذلــك الموضــع الــنجس أو  ،و�الدهــم حــارة

 .على بثرة أو على قملة أو قذر وغیر ذلك
إذا جــاءت رطو�ــة  :�قــول ،مــا قالــه �ســتلزم األمــر �غســل ثــوب النــائم لجــواز ذلــك علیــه :قــال البــاجي

 .لرطو�ةوعرق وهم �ستنجون سراو�لهم تتأثر من هذه ا
 المقدم: تكون نجاسة من �اب أولى.

مــا قالــه �ســتلزم األمــر �غســل ثــوب النــائم لجــواز ذلــك علیــه،  :مــن الیــد، �قــول البــاجي ،مــن �ــاب أولــى
وأجیب عنـه �أنـه محمـول علـى مـا إذا �ـان العـرق فـي الیـد دون المحـل، إذا �انـت الیـد عرقـت ولـیس 

لســراو�ل والثیــاب �ا�ســة، والیــا�س ال یــنجس الیــا�س، ألن المحــل إذا لــم �عــرق صــار �ا�ًســا، وا ؛المحــل
لكــن الیــا�س یــنجس الرطــب، وهــو محمــول علــى مــا إذا �ــان العــرق فــي الیــد دون المحــل، لكــن هــل 
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�قـول العینـي قلـت: .. یتصور أن تعرق الید والمحل غیر ما فیه عرق، هي أولـى �ـالعرق ولـذلك قلـت
الختصـاص  فال وجـه حینئـذٍ  ،ولى، على ما ال �خفىفیه نظر؛ ألن الید إذا عرقت فالمحل �طر�ق األ

 .الید �ه
یبقـــى أن �عـــض النـــاس عنـــده تعـــرق فـــي الیـــد دون �قیـــة الجســـد، و�عضـــهم عنـــده تعـــرق فـــي الرجـــل،  

  ،و�عضهم تعرق في �عض مناطق البدن دون �عض
 المقدم: لكن الحكم للغالب. 

ابـن  أنه مختص �المحل ینافیه مـا رواه  :من البارز، وقول من قال انعم الغالب أن الداخلي أكثر عرقً 
عـن عبـد  ،اءحمد بن جعفر عن شعبة عـن خالـد الحـذخز�مة وغیره من طر�ق محمد بن الولید عن م

مخـتص �المحـل  ،»أیـن �اتـت یـده منـه« :هللا بن شقیق عن أبي هر�رة في هذا الحـدیث قـال فـي آخـره
 :وأصـله فـي مسـلم دون قولـه ،مـن جسـده�عنـي  ،»أیـن �اتـت یـده منـه« :ینافیه قوله في آخر الحـدیث

 .والعیني ه ابن حجرمنه، قال
البـاجي قـال: �سـتلزم األمـر �غسـل ثـوب النـائم لجـواز  ،�ما فـي فـتح البـاري عـن قـول البـاجيأجیب،  

أجیب عنه أجاب عنه العیني �أنه محمـول علـى مـا إذا �ـان العـرق فـي الیـد دون المحـل،  ،ذلك علیه
أجــاب ابــن حجــر فــي الفــتح عــن قــول  ،یــرى أنــه أقــوى مــن الجــواب األول أجــاب ابــن حجــر �قــول ثــانٍ 

إنمــا یر�ــد غمــس یــده، أجــاب ابــن  ،ولــذلك مــا أمــر �غســله ،أن المســتیقظ ال یر�ــد غمــس ثو�ــه :البــاجي
�خـالف الیـد  ،حجر عن قول الباجي: أن المسـتیقظ ال یر�ـد غمـس ثو�ـه فـي المـاء حتـى یـؤمر �غسـله

 ؟ لكن هل هذا �كفي ،أقوى الجوابینوهذا  ،فإنه محتاج إلى غمسها
 المقدم: ما �كفي.

 ما �كفي. 
 المقدم: ألنه قد تكون النجاسة ال یؤمر �إزالتها أو غسلها. 

 نعم، �عني �ما أمر �غسل الید.
 المقدم: یؤمر �غیره. 

هـا ننعـم مـع أ ،ن مـا فـي محـل االسـتنجاء نجاسـة �اقیـةإ :�عني الید مباشرتها للنجاسة احتمال إذا قلنـا
ن تـؤثر فـي المالصـق لهـا مثـل الثیـاب مـن �ـاب نـه مـن أجـل هـذه النجاسـة فـألإ :قلناإذا  ،معفو عنها

 أولى. 
 فوائد �ا شیخ؟  ،مسائل متبقیة هالمقدم: فی
 نعم.  ،�قي فوائد

 �ماذا نعد األخوة؟ هللامقدم: نبدأ الحلقة القادمة إن شاء ال
  .إن شاء هللا

 ؟ �ا شیخ؟ مسألة أ�ش.. سألة التي عندناالمقدم: ما الم
 مسألة غسل النجاسة والعدد فیها. 
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لة ذه المســأحلقتنـا القادمـة �ــإذن هللا سـتكون بــدایتها هـ ،المقـدم: طیـب، إًذا أیهــا اإلخـوة واألخــوات
 .التي تفضل بذ�رها فضیلة الشیخ الد�تور عبد الكر�م بن عبد هللا الخضیر

هللا  والســالم علــیكم ورحمــة ،نلقــاكم علــى خیــر ،ةوشــكًرا لكــم أنــتم علــى طیــب المتا�عــ ،شــكًرا لــه 
 و�ر�اته. 

           
  
 


