
 
 

شرح كتاب صحيح 

 البخاري

 معالي الشيخ الدكتور

4ò¶^=!^=Ñgƒ=‚f=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=
Ú_›Ÿ≈ÿ^=á_g‘=ÔÙÎ‰=Èòƒ=

Ú_kÃˇ^Ë=ÔÎ›Ÿ≈ÿ^=qÈwgŸÿ=Ô›Û^Ñÿ^=Ô·sŸÿ^=ÈòƒË=
                           

 جعفر الطیارمسجد  المكان: هـ٠٨/٠٦/١٤٣٥ تار�خ المحاضرة:

 



 
 

  
 

F=Ìá_Ägÿ^=yÎwì=}àè۲۰۱=i_k‘=EÚÈóÈÿ^=== ٢ 

 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
وعلى آله  ،وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمدٍ  ،الحمد هلل رب العالمین

 .وصحبه أجمعین
 .َ�اُب النَّْهِي َعْن اِالْسِتْنَجاِء ِ�الَیِمینِ " :-رحمه هللا تعالى–قال اإلمام البخاري 

َثَنا ِهَشـاٌم ُهـَو الدَّ   َثَنا ُمَعاُذ ْبُن َفَضاَلَة، َقاَل: َحدَّ ، َعـْن َ�ْحَیـى ْبـِن َأِبـي َ�ِثیـٍر، َعـْن َعْبـِد َحدَّ ْسـُتَواِئيُّ
: -َصـلَّى ُهللا َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -َقـاَل: َقـاَل َرُسـوُل للااَِّ  -رضـي هللا عنـه– للااَِّ ْبِن َأِبي َقَتاَدَة، َعـْن َأِبیـهِ 

َنــاِء، َوِ�َذا َأَتــى ا« ــْح ِإَذا َشــِرَب َأَحــُدُكْم َفــَال َیَتــَنفَّْس ِفــي اِإل لَخــَالَء َفــَال َ�َمــسَّ َذَكــَرُه ِبَیِمیِنــِه، َوَال َیَتَمسَّ
 ".»ِبَیِمیِنهِ 

وعلــــى آلــــه  ،الحمــــد هلل رب العــــالمین، وصــــلى هللا وســــلم و�ــــارك علــــى عبــــده ورســــوله نبینــــا محمــــد
 ، أما �عد...وأصحا�ه أجمعین

 "."َ�اُب النَّْهِي َعْن اِالْسِتْنَجاِء ِ�الَیِمینِ �قول اإلمام البخاري: 
ْسُتَواِئيُّ : "-رحمه هللا–قال  َثَنا ِهَشاٌم ُهَو الدَّ َثَنا ُمَعاُذ ْبُن َفَضاَلَة، َقاَل: َحدَّ واألئمة �أتون أحیاًنـا " َحدَّ

بــــــ(هو) فـــي أثنـــاء اإلســـناد؛ لبیـــان نســـب الـــراوي الـــذي لـــم ُینســـب فـــي أصـــل الســـند، وأحیاًنـــا �ـــأتون 
""ل: بـــــ(�عني) هشــاٌم �عنــي الدســتوائي، وهنــا �قــو  ْســُتَواِئيُّ والغالــب أن البخــاري �قــول:  ِهَشــاٌم ُهــَو الدَّ

 هو، مسلم �قول: �عني.
 طالب:........

 ؟ماذا
  ....... طالب:

َثَنا ِهَشامٌ ال، هذا معاذ بن فضالة قال:  "" والبخاري �قول: "َحدَّ ْسُتَواِئيُّ  .ُهَو الدَّ
 طالب: إذا قال: هو، فمعناه المصنف؟

 �عني فالكالم في البخاري؛ ألن شیخه لم ینسبه. حتى لو هنا ،ال ال
 أبي قتادة الحارث بن الر�عي." َعْن َ�ْحَیى ْبِن َأِبي َ�ِثیٍر، َعْن َعْبِد للااَِّ ْبِن َأِبي َقَتاَدَة، َعْن َأِبیهِ "
والعلـة " » َیَتَنفَّْس ِفـي اِإلَنـاءِ ِإَذا َشِرَب َأَحُدُكْم َفالَ «: -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َقاَل: َقاَل َرُسوُل للااَِّ "

یاء قــد ُ�صــاحبها فــي ذلــك أنــه �قــذره لمــن أراد الشــرب �عــده؛ أو ألنــه �خــرج مــن معدتــه أ�خــرة وأشــ
 فیتضرر �ه. میكرو�ات أو شيء من هذا

 وعلى �ل حال الماء یتلوث �مثل هذا التنفس.
وهل هذا مقصور على حال االسـتنجاء أو أنـه ُمطلـق؟  ،»َوِ�َذا َأَتى الَخَالَء َفَال َ�َمسَّ َذَكَرُه ِبَیِمیِنهِ «

َال «ال ُ�مس الذ�ر �ـالیمین مطلًقـا؛ ألن الیمـین ُتنـزَّه وُتكـرَّم عـن هـذه المـواطن، وفـي �عـض األلفـاظ 
مفهوم هذه الجملة أنه إذا لـم �كـن فـي حـال البـول فـال مـانع مـن أن  »ُ�ْمس َذَكَرُه ِبَیِمیِنِه َوُهَو َیُبولُ 

 بیمینه، واللفظ الذي عندنا ُمطلق. �مس ذ�ره
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ْح ِبَیِمیِنهِ « �عني �ستنجي بیمینه، ال �سـتنجي بیمینـه، وال �سـتجمر بیمینـه �معنـى أنـه ال  »َوَال َیَتَمسَّ
 وُتكرَّم عن هذه األفعال. ،وال �االستجمار؛ ألن الیمین ُتنزَّه ،وال �االستنجاء ،المس�ُیباشر الذ�ر 
ر وعبَّـ ،�الیـد الیمنـى :أي" �اب النهي عن االستنجاء �ـالیمین" :قوله" :-رحمه هللا–�قول الحافظ 
ألن النهــي أعــم مــن أن �كــون  ؛"إلــى أنــه لــم �ظهــر لــه هــل هــو للتحــر�م أو للتنز�ــه �ــالنهي إشــارةً 

ــْح ِبَیِمیِنــهِ  ،َفــَال َ�َمــسَّ َذَكــَرُه ِبَیِمیِنــهِ « ،للتحــر�م أو للتنز�ــه ي النهــي واألصــل فــ ،هــذا نهــي» َوَال َیَتَمسَّ
 فهو للكراهة. ،التحر�م، وعلى قاعدة الجمهور أن هذا من �اب اآلداب ال �صل إلى حد التحر�م

تــردد هــل هــو للكراهــة أو للتحــر�م؟ فجــاء �مــا �شــملهما فــي الترجمــة،  -رحمــه هللا–اإلمــام البخــاري 
 "."َ�اُب النَّْهِي َعْن اِالْسِتْنَجاِء ِ�الَیِمینِ فقال: 
ــ" قــال: ــالنهوعبَّ ــه ي إشــارةً ر � ــه هــل هــو للتحــر�م أو للتنز� ــم �ظهــر ل ــه ل ــى أن ــة  إل أو أن القر�ن

یـرى الجمهـور نصـوص " من اآلداب وهي أن ذلك أدبٌ  ،الصارفة للنهي عن التحر�م لم تظهر له
وعلــى الكراهــة  ،و �انــت نــواهي �حملونهــا علــى االســتحباب فــي األوامــرأاألدب ســواًء �انــت أوامــر 

ن: أصــل الموضــوع مــا یرقــى إلــى أن �ــأثم اإلنســان �فعلــه أو بتر�ــه؛ ألنــه �النســبة للنــواهي، و�قولــو 
 ولیس للتحر�م.   ،أدب من اآلداب، ومادام األمر �ذلك فالنهي للتنز�ه

وذهب أهل الظاهر " " �ما ذ�رنا آنًفاو�كونه للتنز�ه قال الجمهور ،من اآلداب وهي أن ذلك أدبٌ "
هم فهــو للتحــر�م، وتبًعــا لــذلك أنــه �قتضــي الــبطالن وذلــك ألن �ــل نهــٍي عنــد ؛"إلــى أنــه للتحــر�م

 �طالن المنهي عنه.
، وأن اطــرد �ــون الموضــوع أدً�ــ ،أمــا االطــراد ،بــذلك"ر شــعِ مــن الشــافعیة مــا �ُ  وفــي �ــالم جماعــةٍ "

هــم �قولــون: لالســتحباب  هــل �قــول أحــد أن... ،»ُكــْل ِبیِمینــكَ «النــواهي ال تصــل إلــى حــد التحــر�م 
ال اســتطَعت َمــا «�ح، ومقــرون �مــا یؤ�ـد التحــر�م، قــال: ال أســتطیع، قــال: لكـن مــع ذلــك النهــي صــر 

 نسأل هللا العافیة، ُشلت �مینه ما رفعها إلى فیه �عد ذلك.  »منَعُه ِإالَّ اْلِكْبرُ 
ال �جـوز  :مـراد مـن قـال مـنهم :لكـن قـال النـووي  ،ر �ـهشـعِ من الشافعیة ما �ُ  وفي �الم جماعةٍ "

الـذین قـالوا �الكراهـة وهـم الجمهـور ال ُ�مكـن  "ا �ستوي طرفاه�كون مباحً  االستنجاء �الیمین أي ال
 لمكروه. اهذه حقیقة المباح ال ،أن �قولوا: �أنه �ستوي الطرفان

هذا مقتضى �الم الجمهور، أمـا �ـالم جماعـة مـن الشـافعیة مـا ُ�شـعر  "راجح الترك بل هو مكروهٌ "
 الجمهور، فكالم النووي لیس �متجه.قدر زائد على ما قال �ه  -�عني �التحر�م–�ه 

ألن النهي عائـد إلـى أمـٍر خـارج عـن المنهـي عنـه،  ؛"ومع القول �التحر�م فمن فعله أساء وأجزأه"
 واإلثم ثابت، لكن النجاسة تزول �مثل هذا. ،فالتحر�م ثابت

تضـي بناًء علـى أن �ـل نهـٍي �قتضـي التحـر�م، و�ق "ال �جزئ  :وقال أهل الظاهر و�عض الحنابلة" 
 أ�ًضا البطالن.
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فحـرام  أمـا �غیـر آلـةٍ  ،غیرها �الماء وغیره باشر ذلك �آلةٍ ومحل هذا االختالف حیث �انت الید تُ "
�عنـي مقتضـى �المـه أن مباشـرة  "�هللا أعلـم ،والیسـرى فـي ذلـك �ـالیمنى ،غیر مجزئ بال خـالف

جر في ذلك �الماء؛ ألنـه االستنجاء �الیمین �الماء هو محل النهي، لكن ال �قتضي البطالن، والح
 أزال النجاسة �آلة، هنا �الماء، وهنا �حجر، لكن أال یوجد فرق بین الماء أو الحجر؟ 

 . بلى طالب:
فرق �بیر، الحجر له جرم �حول بین الید و�ین النجاسة، ومحل النجاسة، بینما المـاء لـیس فیـه مـا 

 �حول بین الید و�ین الذ�ر أو مباشرة النجاسة.
ــةٍ مــأ"�قــول:  ــر آل �معنــى أنــه �مســح النجاســة بیــده، هــذا �قــول: حــرام �االتفــاق، وأ�ًضــا غیــر  "ا �غی

 مجزئ بال خالف.
 ألنه ال �جوز مباشرة البدن �أي جزٍء منه للنجاسة." والیسرى في ذلك �الیمنى"

 طالب:.......
 نأتي علیها.

 طالب:.......
 ؟ماذا

 ....... طالب:
عــادت  ،ى بیــده مســح البــول أو الغــائط بیــده اآلن زالــت النجاســةإذا �اشــر النجاســة بیــده واســتنج ،ال

مــا ُ�جــزئ؟  أمُ�جــزئ  ،أو �قــي شــيء ال یرفعــه إال المــاء �مــا قــال فــي االســتجمار ،خشــونة المحــل
 مقتضى �المه أنه ال ُ�جزئ، لماذا؟

 طالب: للنهي.
 النهي حتى في الحجارة.

 طالب:.........
 ؟ماذا

  ....... طالب:
ُ�جزئ؛ ألنه عاد النهي إلـى أمـٍر و  لیمن بواسطة الماء مع مباشرة الذ�ر أو الدبر �حرماالستنجاء �ا

 خارج، وهنا �قول: إذا �اشر �الید من غیر واسطة من غیر ماء وال حجر �حرم وال ُ�جزئ.
 النجاسة في الزوال والبقاء؟ -�ا شیخ–طالب: ألیست العلة 

�المــاء بیــده الیمنــى وُ�باشــر النجاســة �المــاء و�ــده الفــرق بــین أن �ســتنجي �مــاء بیــده الیمنــى،  ومــا
 موجودة، والماء ال �حول بین النجاسة والید، و�ین أن تكون الید ناشفة و�ز�ل النجاسة بها؟

 طالب:........
 ال، مثل الحجر مجرد شيٍء خشن.
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 طالب:........
 �غسلها إذا انتهى، إذا انتهى غسل یده، أنا أقول: ما الفرق بینهما؟

 ب:.......طال
هو قال: �مسح ذ�ره بواسطة، الواسطة الماء في االستنجاء والحجر فـي االسـتجمار، لكـن إذا أزال 
النجاســة بیــده مــن غیــر واســطة �قــول: �حــرم وال ُ�جــزئ، وهنــاك �حــرم وُ�جــزئ علــى الخــالف فــي 

 التحر�م والكراهة.
 طالب:.......

 والحجر ُ�طهر. ،الماء ُ�طهر
 طالب:........

قــالوا: غیــر الحجــر مــن األشــیاء الخشــنة التــي ُتز�ــل النجاســة مثلــه فــي  أنــت افتــرض ز�ــل،الحجــر یُ 
 ،أو من المنادیل الخشنة اسـتجمر وأزال النجاسـة بهـا ،أو �خرقٍة خشنة ،الحكم، لو �خشبة استجمر

 خالص انتهى اإلشكال.
 طالب:.......

 ال، منصوص علیها في االستنجاء.
 طالب:.......

 غیر منفكة؟ أمكة اآلن الجهة منف
 طالب:.......

 ؟ماذا
 ....... طالب:

مباشــرة الیــد للنجاســة مــن غیــر واســطة الجهــة غیــر منفكــة، أنــت مــأمور �االســتنجاء، ومنهــي عــن 
ال » ِمْن َبْوِلهِ  نزهَفَكاَن َال َ�ْستَ «االستنجاء �الید، منهي عن أن ُیباشر أي جزء من جسدك النجاسة 

  �ستبرئ من بوله. 
 ....طالب:...

 أستغفر هللا. ،أعوذ �اهلل ،ال ال
 طالب:........

 واألمر واحد، إذا �انت الجهة غیر منفكة ال ُ�جزئ. ،هذا مورد النهي والتحر�م ،ال
 طالب:........

 أنت ما الحظت الفرق بین المسألتین. ،ال ال
 طالب:.......

 ما قلت هذا الكالم. اظاهرً �ان لو  ،ما هو �ظاهر عندك
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 ....طالب:....
معنــاه؟ إزالــة الــنجس �المــاء، االســتجمار إزالــة  مــاالیمــین �الواســطة �المــاء، االســتنجاء، االســتنجاء 

 النجو �الحجارة، لكن �الید هل هذا استنجاء أو استجمار؟ 
 طالب: ما �ظهر؛ ألنه ال استنجاء وال استجمار.

 فرق. ارأیت بینهم
 ي فیها إشكال.تقضیة عدم اإلجزاء هي ال ،هنا إزالة النجاسة -�ا شیخ-طالب: لكن المقصود 

 غیر مجزٍئ بال خالف.
 طالب: ما الدلیل على أنه غیر مجزئ؟

 ال؟ أم�غض النظر عن الدلیل أنت منهي عن أن ُیباشر بدنك النجاسة صح 
 طالب: صحیح.

ردتــه فــي األمــر، فتــوارد األمــر والنهــي علــى ذاٍت واحــدة، و خــالص، وهــذا المــورد نفســه هــو الــذي أ
 جهة غیر منفكة.فال

 طالب:........
 ماذا؟

 ارتكب اإلثم.و طالب: �ا شیخ لو أزالها بیده 
 بیده بدون ماء وال شيء؟

 .نعم طالب:
 ما ُتجزئ. 

 طالب: هل ُ�طلب منه...
 ما استنجى. ال ُبد أن �ستنجى؛ ألنه

 طالب: قد زالت النجاسة.
 ، المورد واحد هو الید.حكًما ما زالت؛ ألن المورد في األمر والنهي واحد ،ما زالت

 طالب: اإلشكال عندي فقط قضیة...
 �ستمر اإلشكال؛ ألنك ما فهمت األصل، ما فهمت المحس.

 والرجل �ذلك، وأي طرف من بدنك �ذلك. "والیسرى في ذلك �الیمنى"
 : الفخذ؟طالب

 أي جزء من جسده ال �جوز أن ُیالمس النجاسة.
 طالب:........

 خلیه مكانه. هعه بیده، ال ما فی�عني �حمله من مخرجه و�ض
 طالب:........
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 الید أشرف من الفرج.
 طالب:........

 مع أنه ما �طرد. ،هذا �الم الجمهور ،ال ال
 طالب:........

 قوة النهي وقوة المعارض، والصارف وعدم الصارف.
 طالب:........

 ر اآلداب؟ فهي أحكام.یترتب علیها أجو  أالاآلداب أحكام؛ ألنها یترتب علیها أجر أو إثم، 
مــن قــدماء شــیوخ  حــدثنا معــاذ بــن فضــالة �فــتح الفــاء والضــاد المعجمــة وهــو �صــريٌ "قولــه: "
 .البخاري 

 ما اسم أبیه؟" بن أبي عبد هللا :أي "هو الدستوائي" :قوله
 طالب:........

 ال هذا الطیالسي.
 ن حجر، ما اسم أبیه؟�ما نص اب ،هشام بن أبي عبد هللا الدستوائي، ولیس بهشام بن حسان

 طالب:.........
 ؟ما لك عنا�ة �األسانید

 طالب:.........
 خلوا المسألة الفقهیة تعدیناها، فهمت ما فهمت أمرها سهل.

 طالب:........
ما �صح طالب علم ما �عرف أسانید! على األقل المشاهیر رجـال البخـاري، رجـال مسـلم، فـي أقـل 

أو �قرأ في الشروح التي تعتني بـذ�ر األسـانید واألنسـاب،  ،�م مرةاألحوال الواحد �جرد له التقر�ب 
 ؟أمحد �سعفنا أ هل یوجد

 طالب:......... 
 من أین أتیت بهذه المعلومة؟

 طالب:.......
 بر (سیر أعالم النبالء)؟ انظر التقر�ب أخصر �تاب.نس ه�عني ما فی

 طالب:.......
 فائدة. هما فی

  ....... طالب:
 �ب هشام بن سمبر، وابن أبي عبد هللا �أتي.هنا في التقر 

 بر �مهملٍة، ثم نون، ثم موحدة وزن جعفر.نهشام بن أبي عبد هللا س
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فـتح البـاري مـا  ،جـرد مـن التـي تعتنـي بتـراجم الـرواة  ،من شروحه في البخـاري لـو مـرة اتقرأ له شرحً 
ي بنسـبه فـي �ـل سـند مـا یتر�ـه، ، و�ـأت�عتني �ثیًرا، لكن تقرأ في (إرشاد الساري) مـا �فوتـك وال راوٍ 

معنــاه انتهیــت مــن رجــال البخــاري، تقــرأه مــرة فــي  ،�عنــي إذا انتهیــت مــن (إرشــاد الســاري) خــالص
 عمرك �كفي، أو حتى الكرماني لو تقرأه على اختصاٍر شدید فیه ُ�سعفك �ثیًرا.

 طالب:.........
 متقار�ان في الطبقة. ،الطبقة قر�ب من �عضفي هو  ،ال

 .واحدة ما �صر�ان ثقتان مشهوران من طبقةٍ وهقال: "
وهـو الحـارث  "النعمـان األنصـاري  :وقیـل ،عمـرو :وقیل ،أبي قتادة الحارث :أي "عن أبیه" :قوله

 المشهور الحارث بن الر�عي، فالحارث بن الر�عي. 
وخمسـین علـى  ومـات سـنة أر�ـعٍ  ،حـدأول مشـاهده أُ  -صلى هللا علیه وسلم-فارس رسول هللا "

 .ح فیهماالصحی
 .نافیة )ال(ا على أن موي �الضم فیهورُ  ،وال ناهیة في الثالثة ،�الجزم »َفَال َیَتَنفَّْس « :قوله
�عني �شرب، ثم یتنفس خـارج  "ةنَّ وأما إذا أ�انه وتنفس فهي السُّ  ،داخله :أي »ِفي اِإلَناءِ « :قوله

 خارج اإلناء. -لسالمعلیه الصالة وا–اإلناء، ثم �شرب، ثم یتنفس ثالًثا �ما جاء عنه 
وهـذا  ،-إن شـاء هللا تعـالى-ة �ما سیأتي في حدیث أنس في �تاب األشر�ة نَّ وتنفس فهي السُّ "

 أو �خــارٌ  أو مخــاطٌ  إذ قــد �خــرج مــع الــنفس �صــاقٌ  ؛النهــي للتــأدب إلرادة المبالغــة فــي النظافــة
 �خار ردئ یتصاعد من المعدة. "رديء

جـاء بلفـظ الـنفخ، فهـل هنـاك فـرق بـین  "هو أو غیـره عـن شـر�ه�ر�هة فیتقذر بها  كسبه رائحةً فیُ "
 التنفس والنفخ؟

 طالب: النفخ أشد.
 ما تنفخ لیبرد؟ اإذا صار الطعام حار� 

 طالب:.........
 ما تنفخ لیبرد؟
 طالب:........

 وأنت مستعجل؟ اتشر�ه حار� 
 طالب:........
 والنفخ ال، ما له رائحة أصًال. ،حته �ر�هةوالتنفس من المعدة؛ ولذلك التنفس رائ ،النفخ من الفم
 طالب:.......

 ؟قال ماذا
 ....... طالب:
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التــنفس وأنــت هــو جــاء بلفــظ الــنفخ، لكــن الواقــع �ختلــف، فُیحمــل الــنفخ علــى المــراد �ــه التــنفس،  ،ال
 واحد یتنفس بوجهك. ُتخرجه من المعدة خلِّ 

 طالب:.......
فالكراهـة تـزول �ـأدنى حاجـة عنـد  االحاجـة إذا �ـان مكروًهـما هو �الجائز لكن أقول: بینهما فرق، ف

 أهل العلم.
 طالب:.......
�ً  ائً ال تقول لي شی   عندي أنا.   اُمجرَّ

 .فبال �ما فسرته الروا�ة التي �عدها :أي »َوِ�َذا َأَتى الَخَالءَ «: قوله"
ْح ِبَیِمیِنهِ « :قوله  ،و�ـالغ فـي التـبجح �ـه ،اي هنـا �حًثـوقد أثار الخطاب ،ال �ستنجِ  :أي »َوَال َیَتَمسَّ

فسـأله عـن هـذه  ،راسـانیینمـن الفقهـاء الخُ  وحكى عن أبي علي بن أبـي هر�ـرة أنـه نـاظر رجـالً 
ـــ ،فیـــه نظـــر ثـــم أجـــاب الخطـــابي عنـــه �جـــواٍب  ،فأعیـــاه جوابهـــا ،المســـألة ل اإلیـــراد أن ومحصَّ

مســك الــذ�ر، و�مــا أن هــو إمــا أن �و  "اســتلزم مــس ذ�ــره بیمینــه المســتجمر متــى اســتجمر بیســاره
�مسك الحجر، فهل �مسك الحجر �الیمنى فیكون اسـتجمر بیمینـه أو �مسـك الـذ�ر بیمینـه والحجـر 

 واضح؟ب لیس أمبیساره، فیكون مس ذ�ره بیمینه؟ اإلیراد واضح 
 طالب: واضح.

 طیب.
 طالب:........

ـــدال ال ـــول:  ةالشـــافعی ، عن ـــى األرض و�ســـتجمر �شـــماله، أو �ُ  �ضـــع�ق  ،مســـكه �قدمیـــهالحجـــر عل
 و�مر ذ�ره علیه.  ،ُ�مسك الحجر �قدمیه

�عنـي عنـدنا فـي غسـل  "و�الهما قد شـمله النهـي ،ومتى أمسكه بیساره استلزم استجماره بیمینه"
مقتضــى  »اْبــَدْأَن ِ�َمَیاِمِنَهــا َوَمَواِضــِع اْلُوُضــوِء ِمْنَهــا«المیــت جــاء األمــر �مــا فــي حــدیث أم عطیــة 

ل الرجــل الیمنــى قبــل الیــد الیســرى، �عنــي نبــدأ �المیــامن، ومقتضــى الجملــة الجملــة األولــى أن ُتغســ
 الثانیة أن ُتغسل الید الیسرى قبل الرجل الیمنى.

 طالب:.........
 ؟واضح
 ....... طالب:

 ي معنا هذا؟ ذُسنَّة، ما هو مثل ال» اْبَدْأَن ِ�َمَیاِمِنَها«الید الیسرى قبل الرجل الیمنى، لكن 
    ....... طالب:
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ل الجواب أنه �قصـد األشـیاء الضـخمة التـي ال تـزول �الحر�ـة ومحصَّ  ،و�الهما قد شمله النهي"
 -علیـه الصـالة والسـالم–لكـن النبـي  "فیسـتجمر بهـا بیسـاره ،كالجدار ونحوه من األشـیاء البـارزة

 . لما طلب أن یؤتى �أحجاٍر �ستجمر بها جيء له �جدار وال �صخرة وال �شيء وال حجارة صغیرة
ل الجواب أنه �قصد األشیاء الضخمة التي ال تزول �الحر�ة �الجدار ونحوه من األشیاء ومحصَّ "

فإن لم �جد فلیلصق مقعدته �األرض و�مسك ما �ستجمر �ه بین  ،فیستجمر بها بیساره ،البارزة
 ".ا في شيء من ذلك بیمینه انتهىعقبیه أو إبهامي رجلیه و�ستجمر بیساره فال �كون متصرفً 

بـه الطیبـي �ـأن النهـي عـن وقـد تعقَّ  ،بل یتعذر فعلها في غالب األوقـات ،منكرةٌ  وهذه هیئةٌ " قال:
فبطـل اإلیـراد مـن أصـله  ،�الـذ�ر والنهي عن المـس مخـتٌص  ،�الدبر االستجمار �الیمین مختٌص 

ـ ،ومـا ادعـاه مـن تخصـیص االسـتنجاء �الـدبر مـردود ،كذا قـال ا �الـذ�ر والمـس و�ن �ـان مختص�
 �عني من �اب أولى." الحق �ه الدبر قیاسً یُ لكن 

لكـون  ؛و�نمـا خـص الـذ�ر �الـذ�ر ،بـل فـرج المـرأة �ـذلك ،نوالتنصیص على الذ�ر ال مفهوم له"
والصـواب  ،صالرجال في الغالب هـم المخـاطبون والنسـاء شـقائق الرجـال فـي األحكـام إال مـا ُخـ

 )الوســیط(ومــن �عــده �ــالغزالي فــي فــي الصــورة التــي أوردهــا الخطــابي مــا قالــه إمــام الحــرمین 
غیــر  �مســكه بیمینــه وهــي قــارةٌ  ر العضــو بیســاره علــى شــيءٍ ِمــأن �ُ  )التهــذیب(والبغــوي فــي 

 ."ا بهاا �الیمین وال ماس� عد مستجمرً فال �ُ  ،متحر�ة
بیمینه، و�ذا ثبَّت الحجـر  ا�عني ما الفرق بین أن �ستجمر بیمینه؟ إذا حرك الحجر صار ُمستجمرً  

بیمینــه، هنــاك فــرق مــن حیــث المعنــى؟ ألن تحر�ــك الحجــر  االــذ�ر علیــه مــا صــار ُمســتجمرً  وَأَمــرَّ 
  عمل �الیمین، و�قرار الحجر �الیمین إمساكه مع إقراره �الیمین، وتحر�ك الذ�ر عمل �الیسار.

 طالب:...........
 سك الحجر فقط.م ا،ئً ما حرك یده ما عمل بها شی

 طالب:..........
 ر لیس �استجمار، االستجمار عمل الید الیسرى.   ما هو �استجما

ا عـد مسـتجمرً فـال �ُ  ،غیـر متحر�ـة �مسـكه بیمینـه وهـي قـارةٌ  ر العضـو بیسـاره علـى شـيءٍ مِ أن �ُ "
و�نمـا  ،ا بیمینـه فقـد غلـطومن ادعى أنـه فـي هـذه الحالـة �كـون مسـتجمرً  ،ا بها�الیمین وال ماس� 

 ".الستنجاءهو �من صب بیمینه الماء على �ساره حال ا
 اقرأ الذي �عده. 

 .َ�اٌب: َال ُ�ْمِسُك َذَكَرُه ِبَیِمیِنِه ِإَذا َ�الَ "
، َعْن َ�ْحَیى ْبِن َأِبي َ�ِثیـٍر، َعـْن َعْبـِد للااَِّ ْبـنِ   َثَنا اَألْوَزاِعيُّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُیوُسَف، َقاَل: َحدَّ  َأِبـي َحدَّ

ِإَذا َ�ـاَل َأَحـُدُكْم َفـَال «َقاَل:  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َعِن النَِّبيِّ  -رضي هللا عنه– َقَتاَدَة، َعْن َأِبیهِ 
          ". »َ�ْأُخَذنَّ َذَكَرُه ِبَیِمیِنِه، َوَال َ�ْسَتْنِجي ِبَیِمیِنِه، َوَال َیَتَنفَّْس ِفي اِإلَناءِ 
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 �عني �ما تقدم." یِنِه ِإَذا َ�الَ َ�اٌب: َال ُ�ْمِسُك َذَكَرُه ِبَیمِ ": -رحمه هللا تعالى–�قول 
، َعْن َ�ْحَیى ْبِن َأِبي َ�ِثیـٍر، َعـْن َعْبـِد للااَِّ ْبـنِ "قال:  َثَنا اَألْوَزاِعيُّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُیوُسَف، َقاَل: َحدَّ  َحدَّ

ِإَذا َ�ـاَل َأَحـُدُكْم َفـَال َ�ْأُخـَذنَّ َذَكـَرُه «َقـاَل:  -َصلَّى ُهللا َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -َعِن النَِّبيِّ  َأِبي َقَتاَدَة، َعْن َأِبیهِ 
" هذا هـو الحـدیث السـابق، لكـن هنـاك ترجمـة »ِبَیِمیِنِه، َوَال َ�ْسَتْنِجي ِبَیِمیِنِه، َوَال َیَتَنفَّْس ِفي اِإلَناءِ 

ــالَیِمینِ "علیــه ال �ســتنجي  ــِتْنَجاِء ِ� ــْن اِالْس ــِي َع ــاُب النَّْه ــٍة أخــرى  "َ� ــاٌب: َال  وهنــا تــرجم علــى جمل �َ"
 ".ُ�ْمِسُك َذَكَرُه ِبَیِمیِنهِ 

أشار بهذه الترجمة إلى أن النهـي المطلـق عـن مـس �ال" �مسك ذ�ره بیمینه إذا  �اب ال" :قوله"
 "افیكـون مـا عـداه مباًحـ ،علـى المقیـد �حالـة البـول محمـولٌ  ،�ما في الباب قبله ،الذ�ر �الیمین

ر هـذه الحالـة، إذا حملنـا المطلـق علـى المقیـد، قلنـا: ال �عني ال مانع أن ُ�مسك ذ�ره بیمینه في غی
 مانع من مس ذ�ره بیمینه في غیر حال البول. 

ألنـه إذا ُنهـي عـن مـس الـذ�ر حـال  ؛"ا مـن �ـاب األولـىا أ�ًضـ�كون ممنوعً  :وقال �عض العلماء"
اجـٍة مـن ن ُینهى عنه من غیـر حع أن الحاجة قد تدعو إلى ذلك، فألم ،أو حال البول ،االستنجاء

�اب أولى، �عني �ما قیل في النهي عن الشرب في آنیة الذهب والفضـة، قـال �عضـهم: مـن سـائر 
االســتعماالت مبــاح علــى األصــل، قــال آخــرون: ســائر االســتعماالت مــن �ــاب أولــى؛ ألن األكــل 
 والشرب قد تدعو إلیه حاجة �خالف سائر االستعماالت التي قد ال تدعو إلیها حاجة �أخذه للز�نـة

 مثًال. 
هي عن ذلك مع مظنة الحاجـة ألنه نُ  ؛ا من �اب األولىا أ�ًض �كون ممنوعً  :وقال �عض العلماء"

 ،وتعقبه أبو محمد بن أبي جمرة �أن مظنة الحاجة ال تختص �حالـة االسـتنجاء .في تلك الحالة
اء نـع االسـتنجفلمـا مُ  ،ص النهي �حالة البول من جهة أن مجاور الشـيء �عطـى حكمـهو�نما خُ 

 .ا للمادةمس آلته حسمً من نع �الیمین مُ 
لطلـق بـن علـي حـین سـأله عـن مـس  -صـلى هللا علیـه وسـلم-ثم استدل على اإل�احـة �قولـه  

فخرجـت حالـة البـول بهـذا الحـدیث  ،فدل علـى الجـواز فـي �ـل حـال »ِإنََّما ُهَو َ�ْضَعٌة ِمْنكَ «ذ�ره 
 ."انتهى ،و�قي ما عداها على اإل�احة ،الصحیح

حــدیث البــاب أخــص �ــالیمین، حــدیث طلــق عــام فــي الیمــین والشــمال، فــُتخص الیمــین بهــذا  لكــن 
 الحدیث.  

 حمـل المطلـق علـى المقیـد غیـر متفـقٌ  :وقـد �قـال ،أو حسـن والحدیث الذي أشـار إلیـه صـحیحٌ "
متحـد؟ الحكـم المنـع فـي الموضـعین، الحكـم  أملكن هنا الحكم والسـبب مختلـف  "علیه بین العلماء

والسبب أن هذا في حالة بول قید بال شك، لكن مع اتحاد الحكم ُ�حمل المطلق على المقیـد  ُمتحد،
ولــو اختلــف الســبب؟ ُ�حمــل المطلــق مــع المقیــد مــع اتحــاد الحكــم، مثلمــا قــالوا فــي �فــارة القتــل مــع 

 لكن السبب مختلف.    ،كفارة الظهار، الحكم واحد وجوب العتق
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بـن دقیـق العیـد علـى أن محـل االخـتالف إنمـا هـو اه كـن نبَّـل ،اومن قال �ه �شـترط فیـه شـروطً "
و�ان االختالف  ،فأما إذا اتحد المخرج ،حیث تتغایر مخارج الحدیث �حیث �عد حدیثین مختلفین

�عنـي هـل هـو حـدیث واحـد أو  "فیه من �عض الرواة فینبغي حمل المطلق على المقید بال خالف
 أكثر من حدیث؟

 .......  طالب:
 حدیٌث واحد.واحد هو  
ا مـن  "قبلفتُ  ألن التقیید حینئذ �كون ز�ادة من عدلٍ " �عني في حدیٍث واحـد، وهـذا التنبیـه مهـم جـد�

 .ابن دقیق العید
و�بقى أننا على العموم في صور حمل المطلق على المقید األر�ع، وهذه من الصـور التـي ُ�حمـل  

 فیها المطلق على المقید على أنها نافیة.
 ..طالب:.......

 المقید �حال البول، والمطلق مس الذ�ر �الیمین.
 طالب:.........

 فال شك أن الحكم فیه أشد، �عني مثلما ُ�قال في اإلسبال. ،ال، القید �ونه حال البول
 طالب:.........

 إال أنه متفاوت، السبب متفاوت. االسبب، السبب و�ن �ان واحدً  لیس هو ،ال
 طالب:.........

 ت العلة تفاوت الحكم.إذا تفاوت ،نعم
 طالب:.........

وُ�حمل المطلق على المقید هنا ال إشكال، لكن عنـدنا أ�ًضـا لـه ملحـظ آخـر أن الـذي  ،الحكم واحد
ال �حمــل المطلــق علــى المقیــد فــي مثــل هــذه الصــورة؛ ألن العلــة متفاوتــة، ومعلــوٌم أن الحكــم یتبــع 

ذا قــوي األثـــر المترتــب علــى هــذه العلــة قـــوي علتــه قــوًة وضــعًفا، فــإذا قو�ـــت العلــة قــوي الحكــم، و�
الحكم؛ ولذلك الزنا ُمحرَّم �اإلجماع في الشرائع �لها، لكنه متفـاوت أ�ًضـا: زنـا المحـارم، زنـا الشـیخ 

 الكبیر، زنا �ذا و�ذا، زنا المحصن �ختلف؛ ألن األثر أعظم.
 طالب:........

 ؟ماذا
 ....... طالب:

 نه أقرب إلى مباشرة الید للذ�ر.نفس هذا الشيء واالستجمار أشد؛ أل
 طالب:........

 �غرف و�صب �الید الیمنى ال ُیباشر. ،عندنا المسألة منحلة
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 طالب:........
 �له متیسر. -الحمد هلل-اآلن مع وسائلنا نحن  ،ما تنص على الیمین، ال ،ال

 طالب:........
یح �غــض النظــر عــن المســألة فــي هــذه المســألة، و�المــه صــح راجــعُنقــل  ،فــي هــذه المســألة ،ال ال

علیــــه الصــــالة –حــــدیث واحــــد قالــــه النبــــي ال د المخــــرج فــــال ُبــــد مــــن حمــــل...؛ ألنالثانیــــة إذا اتحــــ
قالــه فــي  -علیــه الصــالة والســالم–فــي مناســبة واحــدة، إذا اتحــد المخــرج معنــاه أن النبــي  -والســالم

 هذا عن هذا.مناسبتین، �عني ما انفك  امناسبٍة واحدة، و�ذا اختلف المخرج صارً 
 طالب:.........

 همــا فیــ اواحــدً  ادعنـا مــن أصــل المســألة، لكــن �قــول: االتحــاد المطلـق إذا اتحــد المخــرج صــار حــدیثً 
 مطلق ومقید أصًال.

 طالب:........
نعــــم إذا اتحــــد المخــــرج، نقــــول: مطلــــق ومقیــــد إذا وجــــد حــــدیثان متعارضــــان مــــن جهــــة، لكــــن فــــي 

علــى حالــه، وذاك علــى حكمــه وُ�حمــل علــى حالــه فــي غیــر مناســبتین قــیال هــذا لــه حكمــه وُ�حمــل 
 الصورة التي ُذِكرت.

بن خز�مة في روایته �سماع �حیى له اوقد صرح  ،هو الفر�ابي "حدثنا محمد بن یوسف" :قوله"
�التحـدیث فـي جمیـع اإلسـناد أورده  )األوسـط(وصرح بن المنذر فـي  ،من عبد هللا بن أبي قتادة

 ".فحصل األمن من محذور التدلیس ،األوزاعيمن طر�ق �شر بن �كر عن 
 طالب:.........

 نعم.
 ....... طالب:

إمـام مـا ُ�مكـن أن �قـول مـن اسـتنباطه وفقهـه  –صـلى هللا علیـه وسـلم–ال ال، �قول: قال رسول هللا 
 .-صلى هللا علیه وسلم-على رسول هللا 

 طالب:..........
 .-صلى هللا علیه وسلم-�قول: قال رسول هللا 

لقولـه فـي الترجمـة  وهـو مطـابقٌ  ،بنون التأكیـد ولغیـره بـدونها كذا ألبي ذرٍ  »َفَال َ�ْأُخَذنَّ « :قوله"
ــر �المســك ،"�مســك ال" ــي مســلم التعبی ــذا ف ــامٍ  و� ــة هم ــى مــن روا� ــة  ،عــن �حی ــي روا� ــع ف ووق

المســك:  "فــاعترض علــى ترجمــة البخــاري �ــأن المــس أعــم مــن المســك "ال �مــس"اإلســماعیلي 
 بض علیه، والمس مجرد مرور الید علیه.القبض �ق

 ؟�عنــي فكیــف �ســتدل �ــاألعم علــى األخــص وال إیــراد علــى البخــاري مــن هــذه الحیثیــة لمــا بینــاه"
لكـون  ؛واستنبط منه �عضهم منع االستنجاء �الید التي فیها الخاتم المنقوش فیه اسم هللا تعالى
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إذا لـبس الخـاتم الـذي علیـه نقـش  "ىفیكـون ذلـك مـن �ـاب األولـ ،النهي عن ذلك لتشر�ف الیمـین
 اسم  الجاللة بیده الشمال یرد فیه النهي.

الحكمـة فـي  :وقیـل ،ذاق أصـحا�هوما وقع في العتبیـة عـن مالـك مـن عـدم الكراهـة قـد أنكـره ُحـ"
فلـو تعـاطى ذلـك بهـا ألمكـن أن یتـذ�ره عنـد األكـل فیتـأذى  ،لألكل بها النهي لكون الیمین معدةً 

 .�هللا أعلم ،بذلك
ــاءِ « :قولــه َن ــي اِإل ــَنفَّْس ِف و�ن �انــت " یتــنفس" نافیــة )ال(خبر�ــة مســتقلة إن �انــت  جملــةٌ  »َوَال َیَت

 ."ناهیة فمعطوفة
 طالب:..........

 تضعیف. "وقیل: الحكمة"هذا انظر ما وقع في العتبیة إلى آخر الحكمة من النهي لكونه، 
" و�ن �انـت ناهیـة فمعطوفـة ،نافیـة )ال(سـتقلة إن �انـت خبر�ـة م جملةٌ  »َوَال َیَتَنفَّْس ِفي اِإلَناءِ «
   »َفَال َ�ْأُخَذنَّ «
ألن التـنفس ال  ؛ا �ـها �قید أن �كون المعطـوف مقیـدً لكن ال یلزم من �ون المعطوف علیه مقیدً "

و�حتمـل أن تكـون الحكمـة فـي ذ�ـره هنـا أن الغالـب  ،مسـتقل و�نما هو حكمٌ  ،یتعلق �حالة البول
 ،وقــد �ــان إذا �ــال توضــأ -صــلى هللا علیــه وســلم–ین التأســي �أفعــال النبــي مــن أخــالق المــؤمن

 ؛امــه أدب الشــرب مطلًقــفعلَّ  ،فــالمؤمن �صــدد أن �فعــل ذلــك ،وثبــت أنــه شــرب فضــل وضــوئه
 ،�ما دل علیه سـیاق الروا�ـة التـي قبلـه ،�حالة الشرب والتنفس في اإلناء مختٌص  ،الستحضاره

 ".�هللا أعلم ،»یتنفس أحد�م في اإلناء إذا �ان �شرب منه ال« :وللحاكم من حدیث أبي هر�رة
 اقرأ الحدیث الذي یلیه.

 .َ�اُب اِالْسِتْنَجاِء ِ�الِحَجاَرةِ "
، َعـ  َثَنا َعْمـُرو ْبـُن َ�ْحَیـى ْبـِن َسـِعیِد ْبـِن َعْمـٍرو الَمكِّـيُّ ، َقـاَل: َحـدَّ َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمٍَّد الَمكِّـيُّ ْن َحدَّ

ِه، َعــ ــدِّ ــيَّ َج ــُت النَِّب ــاَل: اتََّبْع ــَرَة، َق ــي ُهَرْ� ــِه َوَســلَّمَ -ْن َأِب ــاَن َال  -َصــلَّى ُهللا َعَلْی ــِه، َفَك ــَرَج ِلَحاَجِت َوَخ
 »َوَال َتـْأِتِني ِ�َعْظـٍم، َوَال َرْوثٍ  -َأْو َنْحَوهُ -اْ�ِغِني َأْحَجاًرا َأْسَتْنِفْض ِبَها «َیْلَتِفُت، َفَدَنْوُت ِمْنُه، َفَقاَل: 

 ."َأَتْیُتُه ِ�َأْحَجاٍر ِ�َطَرِف ِثَیاِبي، َفَوَضْعُتَها ِإَلى َجْنِبِه، َوَأْعَرْضُت َعْنُه، َفَلمَّا َقَضى َأْتَبَعُه ِبِهنَّ فَ 
 الترجمة؟

 .طالب: ....
 ؟ماذا

 ....... طالب:
 انظر رقم خمسة عندك. ،ترجمة هفی

  طالب:.........
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 في روا�ة أبي ذر. "اٌب: َال ُ�ْسَتْنَجى ِبَرْوثٍ �َ " عندنا �اب مثبت في �عض الروا�ات، ،ال
 .......  طالب:

ال  ،ال ُتوجــد هــذه الترجمــة عنــد األصــیلي، ال ُتوجــد عنــد أبــي ذر، وال األصــیلي، وال المســتملي ،ال
 هذه الترجمة. "�اب"ُتوجد في أكثر الروا�ات 

 .......  طالب:
عنـد أبـي ذر، والمسـتملي، واألصـیلي  �سـتنجي" ال" الیونینیـةعندنا انظـر بـوالق فیهـا المـأخوذة مـن 

�عنـي ال ُتوجـد، ننظـر �ـالم ابـن  ،مكتوٌب علیها صح (ال إلى) �عني �اٌب (ال إلى) على �لمة �اب
 حجر؛ ألن الرموز غیر واضحة.

 طالب:..........
 ؟ماذا

 ....... طالب:
  إًذا موجودة في روا�ة أبي ذر.

 .َجاَرةِ "َ�اُب اِالْسِتْنَجاِء ِ�الحِ قوله: 
، َعـ  َثَنا َعْمـُرو ْبـُن َ�ْحَیـى ْبـِن َسـِعیِد ْبـِن َعْمـٍرو الَمكِّـيُّ ، َقـاَل: َحـدَّ َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمٍَّد الَمكِّـيُّ ْن َحدَّ

ِه، َعــْن َأِبــي ُهَرْ�ــَرَة، َقــاَل: اتََّبْعــُت النَِّبــيَّ  �عنــي هــو  "َوَخــَرَج ِلَحاَجِتــهِ  -َصــلَّى ُهللا َعَلْیــِه َوَســلَّمَ -َجــدِّ
 الحال أنه قد خرج.

قــــالوا: ألن �ثــــرة االلتفــــات ُیــــورث  -علیــــه الصــــالة والســــالم–هــــذا مــــن وصــــفه  "َفَكــــاَن َال َیْلَتِفــــتُ "
 االستخفاف السیما إذا �ان في اللیل.

َأْو « ،�عنـي أسـتجمر بهـا» َأْحَجاًرا َأْسَتْنِفْض ِبَها« �عني: أحضر لـي» اْ�ِغِني«َفَقاَل: ، َفَدَنْوُت ِمْنهُ "
 وسیأتي السبب في ذلك.» َوَال َتْأِتِني ِ�َعْظٍم، َوَال َرْوثٍ  ،َنْحَوهُ 

ـا َقَضـى َأْتَبَعـُه ِبِهـ" أتبـع " نَّ َفَأَتْیُتُه ِ�َأْحَجاٍر ِ�َطَرِف ِثَیاِبي، َفَوَضْعُتَها ِإَلى َجْنِبِه، َوَأْعَرْضُت َعْنـُه، َفَلمَّ
 المخرج بهذه الحجارة فاستنفض واستجمر بها.

الغالـب أن الحجـارة ُتسـتعمل فـي االسـتجمار، واالسـتنجاء �كـون  "�اب االسـتنجاء �الحجـارة" :لهقو "
 والعكس. ،�الماء، وقد ُ�طلق هذا على هذا

والداللــة علــى ذلــك مــن  ،�المــاء بهــذه الترجمــة الــرد علــى مــن زعــم أن االســتنجاء مخــتٌص  أراد"
 ".فإن معناه أستنجي �ما سیأتي »َأْسَتْنِفْض « :قوله

، و�نمـا وال ُ�طلق على إزالة أثـر الخـارج �الحجـارة اسـتنجاءً  "من زعم أن االستنجاء مختٌص �الماء"
  .اُ�طلق علیه استجمارً 

 .فإن معناه أستنجي �ما سیأتي »َأْسَتْنِفْض « :والداللة على ذلك من قوله"
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مـد بـن عبـد هللا هو أبـو الولیـد األزرقـي جـد أبـي الولیـد مح "المكي حدثنا أحمد بن محمدٍ " :قوله
 فیه �الم ألهل العلم، والجد من شیوخ البخاري.  ،األزرقي صاحب تار�خ مكة "صاحب تار�خ مكة

ــ" عــرف لكــن �نیتــه أبــو محمــد واســم جــده عــون و�ُ  ،اوفــي طبقتــه أحمــد بــن محمــد المكــي أ�ًض
ا مـن م أ�ًضـووِهـ ،و�نما روى عن أبـي الولیـد ،م من زعم أن البخاري روى عنهوقد وهِ  ،�القواس

بـل همــا فــي الحقیقـة اثنــان األزرقــي والثـاني الــذي ُ�عــرف �ـالقواس، والحــل فــي مثــل  "اجعلهمــا واحــدً 
 هذا عند الخطیب في (ُموِضح أوهام الجمع والتفر�ق). 

وعمـرو  ،و بن سعید بن العاصي بن أمیة القرشي األموي �عني سعید بن عمرٍ  "عن جده" :قوله"
�ما تقـدم  ،جهز البعوث إلى مكةولي إمرة المدینة و�ان �ُ  بن سعید هو المعروف �األشدق الذي

و هذا قد تغلب على دمشـق فـي زمـن عبـد الملـك بـن و�ان عمرٌ  ،ر�ح الخزاعيفي حدیث أبي شُ 
وســكن ولــده مكــة لمــا ظهــرت دولــة بنــي  ،ر أوالده إلــى المدینــةفقتلــه عبــد الملــك وســیَّ  ،مــروان
 .ومدنیانففي اإلسناد مكیان  فیها،فاستمروا  ،العباس

وفــي  ،حالیــة "وخــرج" :والــواو فــي قولــه ،ســرت وراءه :بتشــدید التــاء المثنــاة أي "اتبعــت" :قولــه
 .فكان �الفاء وفي روا�ة أبي ذرٍّ  ،استئنافیة "و�ان" :قوله
 .أبو هر�رة :فقلت »؟من هذا« :فقال ،زاد اإلسماعیلي أستأنس وأتنحنح "فدنوت منه" :قوله
وفـي  ،طلبتـه لـك :�غیتـك الشـيء أي :قـال�ُ  ،ب لـياطُلـ :ن الثالثي أي�الوصل م» اْ�ِغِني« :قوله

 ،أعنتــك علــى طلبــه :أ�غیتــك الشــيء أي :قــال�ُ  ،علــى الطلــب أي أعنــي »ْ�ِغِنــيأ« �ــالقطع روا�ــةٍ 
 ئتني.ا :و�ؤ�ده روا�ة اإلسماعیلي ،والوصل ألیق �السیاق

و�جـوز الرفـع علـى  ،ه جـواب األمـرألن ؛معجمة مجزوم وضادٍ  ،مكسورةِ  �فاءٍ  »َأْسَتْنِفْض « :قوله
 َمن القزاز؟ مر بنا مراًرا. "قال القزاز ،االستئناف

 طالب:.........
 انحل اإلشكال، تعرف �تا�ه؟

 .......  طالب:
 ما اسم �تا�ه في اللغة؟ اسم �تا�ه (الجامع) الجامع في اللغة للقزاز. 
ِإَذا «" و أن تهــز الشــيء لیطیــر غبــارهوهــ ،أســتفعل مــن الــنفض »َأْســَتْنِفْض « :قولــه :قـال القــزاز"

 . »أو ردائه َصْنَفُة ِإَزارِهِ �ِ  هَأَوى َأَحُدُكْم ِإَلى ِفَراِشِه َفْلَیْنُفضُ 
بتقد�م الظاء المشالة على  :وهذا موضع أستنظف أي :قال ،لیطیر غباره ؛وهو أن تهز الشيء"

 طاء.بدل الضاد، المشالة التي فیها شولة �العصا هنا أخت ال "الفاء
 ،اســتخرجه :والــذي وقــع فــي الروا�ــة صــواب ففــي القــاموس استنفضــه ،ولكــن �ــذا روي انتهــى"

كنـى �ـه عـن االسـتخراج و�ُ  :االستنفاض :قال ،من �الم المطرزي  وهو مأخوذٌ  ،و�الحجر استنجى
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ـــد صـــحَّ  ،االســـتنجاء ـــاف والصـــاد فق ـــة اإلســـماعیلي  ،ف انتهـــىومـــن رواه �الق ـــي روا� ـــع ف ووق
و�كـون التـردد مـن �عـض  ،و�أنها المراد �قوله في روایتنا أو نحـوه »ْسَتْنِفْض أَ «بدل  »أستنجي«

 �عني: نحو هذه الكلمة.» َأْسَتْنِفْض ِبَها َأْو َنْحَوهُ «ألن فیه  "رواته
ـــْأِتِني« :قولـــه"  :خشـــي أن �فهـــم أبـــو هر�ـــرة مـــن قولـــه -صـــلى هللا علیـــه وســـلم-كأنـــه  »َوَال َت
فنبهـه �اقتصـاره  ،وال اختصـاص لـذلك �األحجـار ،و�نقـي �ـافٍ أن �ل ما یز�ـل األثـر  »أستنجي«

فـإن المحصـور هـو الـذي نـص علیـه  ،"في النهي على العظم والروث علـى أن مـا سـواهما �جـزئ 
�ما ُسئل عما یلبس المحرم، فقال: ال یلبس �ذا و�ذا والباقي �عنـي علـى  ،�خالف غیر المحصور

 األصل.
�قوله �عـض الحنابلـة والظاهر�ـة لـم �كـن لتخصـیص هـذین ا �األحجار �ما ولو �ان ذلك مختًص "

وزاد المصـنف فـي المبعـث فـي هـذا  ،لكثـرة وجودهـا ؛و�نما خص األحجـار �الـذ�ر ؛�النهي معنىً 
ُهَما « :قال ؟لما فرغ ما �ال العظم والروث -صلى هللا علیه وسلم-الحدیث أن أ�ا هر�رة قال له 

 ،العظـم والـروث زاد الجـن ،"ا التعلیـل اختصـاص المنـع بهمـاوالظـاهر مـن هـذ ،»ِمْن َطَعـاِم اْلِجـنِّ 
العظام تعود أوفر ما تكون، والروث زاد دوابهـم، وجـاء فـي الز�ـاة �ـل مـا أنهـر الـدم وُذِكـر اسـم هللا 
ن فعظم، ِسن اإلنسـان عظـم ال ُتباشـر �ـه النجاسـة الـذي هـو الـدم  ن والظفر، أما السِّ علیه لیس السِّ

ت العلـة العظــم طعــام الجــن، فهـل ُتطــرد فــي ِســن اإلنسـان؛ ألنــه علــل �أنــه المسـفوح، لكــن إذا صــار 
 عظم؟

 طالب:........
 إًذا لماذا العلة أما السن فعظم؟

 طالب:........
 ؟ماذا

 ....... طالب:
 �أكلون بني آدم؟!

 طالب:........
نــه عظــم، وهنــا ، وهنــاك ال ُیز�ــى �ــه؛ ألنــه عظــم، وهنــا ال ُ�ســتنجى �ــه؛ ألاال، التعلیــل �كونــه عظًمــ

 ؟ د أوفر ما �كون، وهناك عظم و�عدألنه زاد الجن �عو  ؛العلة
 .......  طالب:

 ألنه عظم فقط؟
 طالب:.......

 �قطع.
 طالب:.......
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 ِسن اإلنسان.
 طالب:.......

 ؟ماذا
 ....... طالب:

أنـه عظـم، ما هو مسفوح، أنا ما أنا �قصد أنا ما �قول: أنه �عود أوفر ما �ان ال، لكـن نـص علـى 
 على أنه عظم، فنهى عن االستنجاء �ه ما الفرق بینهما؟ ن التز�یة �ه، ونصفنهى ع

 طالب:.......
هـــذاك الظفـــر ســـیأتي إشـــكال أعظـــم فـــي الظفـــر �ونـــه مـــدى الحبشـــة، �عنـــي �ـــون الظفـــر مـــدى  ،ال

 ما �جوز؟    أمالحبشة �عني �ون الظفر ُ�ستعمل فیما ُتستعمل فیه السكین �جوز 
 .....طالب:...

عنـد  ا، العلـة فـي النهـي أنـه ُ�سـتعمل سـكینً ا�جوز؟ وأما الظفر فمدى الحبشة �ستعملونه سكینً  كیف
 ؟االحبشة، فهل تجوز مشابهته في استعماله سكینً 

 طالب:........
 ما �جوز؟ أم�عني لو معك سواك تنزع لحاه �ظفرك �جوز 

 طالب:.......
 .ااستعملته سكینً  ،ما معك سكین

 ...طالب:....
 هذا مفهومه. ا،، فأنت ال تستعمله سكینً ا�ستعملونه سكینً  »ُمَدى اْلَحَبَشةِ فَ «هو قال:  ،ما قال هذا

 طالب:.......
ن عظمً   .اال �جوز؛ ألنه علل �كون السِّ

 ....... طالب:
 ما �حل اإلشكال. ،�طول وما ینتهي كالم

  طالب:.......
 �ساعدنا علیه.    االجواب نر�د أحدً 

نعــم یلتحــق بهمــا جمیــع المطعومــات التــي ، هر مــن هــذا التعلیــل اختصــاص المنــع بهمــاوالظــا"
وعلـف الـدواب أ�ًضـا ُ�قـاس علـى األرواث التـي هـي زاد حیوانـات  "ا من �اب األولىلآلدمیین قیاسً 

  دوابهم. ،الجن
 ".لحق �ه ما في معناه �الزجاج األملستامة أُ  ا فال یز�ل إزالةً وعن العظم �ونه لزجً " 

 طالب:.........
 ؟ماذا
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 ....... طالب:
و�ــذا المحترمــات ، ا مــن �ــاب األولــىیلتحــق بهمــا جمیــع المطعومــات التــي لآلدمیــین قیاًســ ،نعــم

، ومتـنجس لحق �ه �ـل نجـسٍ أا علة النهي عن الروث �ونه نجسً  :ومن قال ،كأوراق �تب العلم
و�ؤ�ـده مـا ، نـاه �الزجـاج األملـستامة ألحق �ـه مـا فـي مع ا فال یز�ل إزالةً وعن العظم �ونه لزجً 

ــدارقطني وصــححه مــن حــدیث أبــي هر�ــرة أن النبــي  نهــى أن  -صــلى هللا علیــه وســلم-رواه ال
علـى مـن زعـم أن االسـتنجاء  وفـي هـذا ردٌّ  ،»إنهمـا ال �طهـران« :وقـال أو �عظـمٍ  ستنجى بروثٍ �ُ 

 د الجـن وأي وقـتٍ وسـیأتي فـي �تـاب المبعـث بیـان قصـة وفـ ،ا عنـهو�ن �ـان منهی�ـ ،بهما �جـزئ 
 .إن شاء هللا تعالى ،كانت
ــه ــاةٍ  "واعترضــت"وللكشــمیهني  ،�ــذا فــي أكثــر الروا�ــات "وأعرضــت" :قول ــادة مثن �عــد العــین  بز�

 .والمعنى متقارب
وفـي  ،و�نـي بـذلك عـن االسـتنجاء ،أي ألحقـه حاجته أتبعـه بهمـزة قطـعٍ  :أي "فلما قضى" :قوله

واستخدام اإلمام �عـض رعیتـه واإلعـراض عـن  ،مروا بذلكالحدیث جواز اتباع السادات و�ن لم �أ
لـئال �حتـاج إلـى طلبهـا  ؛و�عـداده عنـده ،واإلعانة علـى إحضـار مـا �سـتنجى �ـه ،قاضي الحاجة

 ".�هللا تعالى أعلم ،من التلوثأفال � ،�عد الفراغ
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