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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته، َسمِّ.

 رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله الحمد هلل

 وصحبه أجمعین،

و�ان عطاء  ،: "�اب الماء الذي �غَسل �ه شعر اإلنسان-رحمه هللا تعالى-قال اإلمام البخاري  

 وقال المسجد، في وممرها الكالب ال یرى �ه �أًسا أن ُیتخذ منها الخیوط والحبال، وسؤر

 �قول �عینه، الفقه هذا سفیان: وقال �ه، یتوضأ غیره وضوء له لیس إناء في ولغ إذا زهري:ال

 شيء، منه النفس وفي ،ماء وهذا ،]٤٣[سورة النساء:  َفَتَیمَُّموا} َماءً  َتِجُدوا {َفَلمْ  تعالى: هللا

 و�تیمم.  �ه یتوضأ

 بیدة:لع قلت قال: یر�نس ابن عن عاصم عن إسرائیل حدثنا قال: إسماعیل بن مالك حدثنا

 أنس أهل قبل من أو أنس قبل من أصبناه ،-وسلم علیه هللا صلى- النبي شعر من عندنا

  فیها.  وما الدنیا من إلي أحب منه شعرة عندي تكون  ألن فقال:

 عن عون  ابن عن عباد حدثنا قال: سلیمان بن سعید أخبرنا قال: الرحیم عبد بن محمد حدثنا

 أول طلحة أبو �ان رأسه حلق لما -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول أن أنس عن سیر�ن ابن

   شعره. من أخذ من

 رسول إن قال: هر�رة أبي عن األعرج عن الزناد أبي عن مالك عن یوسف بن هللا عبد حدثنا

 حدثنا. »سبًعا فلیغسله ،أحد�م إناء في الكلب شرب إذا« قال: -وسلم علیه هللا صلى- هللا

 أبي عن أبي سمعت دینار: بن هللا عبد بن الرحمن عبد حدثنا الصمد قال: عبد رناأخب إسحاق

 من الثرى  �أكل �لًبا رأى رجالً  أن -وسلم علیه هللا صلى- النبي عن هر�رة أبي عن صالح

 .الجنة فأدخله ،له هللا فشكر ،أرواه حتى �ه له �غرف فجعل ،خفه الرجل فأخذ العطش،

 هللا عبد بن حمزة حدثني قال: شهاب ابن عن یونس عن أبي ناحدث شبیب: بن أحمد وقال 

 علیه هللا صلى- هللا رسول زمان في المسجد في وتدبر وتقبل تبول الكالب �انت قال: أبیه عن

 ذلك. من شیًئا یرشون  �كونوا فلم ،-وسلم
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 حاتم بن عدي عن الشعبي عن السفر أبي ابن عن شعبة حدثنا قال: عمر بن حفص حدثنا 

 أكل و�ذا ،فكل فقتل المعلم �لبك أرسلت إذا« فقال: -وسلم علیه هللا صلى- النبي سألت ل:قا

 ،تأكل فال« قال: آخر، �لًبا معه فأجد �لبي أرسل قلت: »نفسه على أمسكه فإنما ،تأكل فال

 ".»آخر �لب على تسمِّ  ولم ،�لبك على سمیت فإنما

 وصحبه آله وعلى ،محمد نبینا ورسوله عبده على و�ارك وسلم هللا وصلى العالمین، رب هلل الحمد

 ،أما �عد ،أجمعین

"�اب الماء الذي ُ�غَسل �ه شعر اإلنسان"، "�اب : -رحمه هللا تعالى-فیقول اإلمام البخاري  

طهارة أو النجاسة أو الطهارة التي ترفع الحدث الحكمه الماء الذي ُ�غَسل �ه شعر اإلنسان" 

لغیره، أو �كون طاهًرا فقط وال یرفع؛ ألنه  النفسه مطهرً  اني طاهرً �ع ،ا�معنى أنه �كون طهورً 

 مستعمل؟ 

�عني  ؟هذا محل أو معنى هذه الترجمة. �عني ما حكم الماء الذي �غَسل �ه شعر اإلنسان

�ستعمل؟ وهل هناك فرق بین أن �غسل �ه شعر اإلنسان في طهارة ترفع الحدث، أو �غسل �ه 

 ر رفع حدث؟ شعر اإلنسان للتنظف من غی

و�ان عطاء ال یرى �ه �أًسا أن ُیتَخذ منه الخیوط والحبال، منه إ�ش؟ الشعر، وسؤر الكالب 

و�اب سؤر الكالب �عني سؤر الكالب معطوف على الماء، وممرها في المسجد، سؤر الكالب 

-لف و�ل هذا أورد المؤ الشرب منه، وحكم ممرها في المسجد، الماء الذي یبقى �عد الولوغ فیه و 

ما یدل علیه، ما یدل على حكمه، وقال الزهري: إذا ولغ في إناء لیس فیه  -رحمه هللا تعالى

 .َوضوء

 طالب: .........
 ؟ماذا

 طالب:...

نعم، إذا ولغ في إناء لیس له َوضوء غیره یتوضأ �ه، إذا ولغ الكلب معروف، الولوغ إنما هو 

 . أ �هللكلب، إذا ولغ في إناء لیس له َوضوء غیره یتوض
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 طالب: .........
نشوف! إذا ولغ في إناء لیس له َوضوء غیره، ثمانیة، الرقم ثمانیة في جمیع النسخ المعول 

علیها، إذا ولغ في إناء ووقع في المطبوع ز�ادة الكلب، جمیع النسخ المعول علیها لیس فیها 

 .الكلب، �قول: ووقع في المطبوع ز�ادة الكلب

 طالب: .........
 ؟ماذا

 الب:...ط

 .ال في �الم ابن حجرأم نشوف هل لها أصل 

 طالب: .........
 ین؟أ

 طالب:...

شار إلیها، والَحكم لكن هنا في �الم الیونیني أنها ال توجد في روا�ة أبي ذر، ولو �انت أل

 عبد هللا. اف �ا أ�القسطالني، ش

 طالب:...

 ین؟ ال، ما هو �المتن، في الشرح عند ابن حجر.أ

 طالب:...

ال ال ال، ما �صیر التصرف إلى هذا الحد في أثناء الكالم. وقال الزهري: إذا ولغ  ،ما تكون ز�ادة

 {َفَلمْ في إناء لیس له َوضوء غیره یتوضأ �ه، وقال سفیان: وهذا الفقه �عینه، �قول هللا تعالى: 

 ،يء، في النفس منه شيء، وهذا ماء، وفي النفس منه ش]٤٣[سورة النساء:  َفَتَیمَُّموا} َماءً  َتِجُدوا

 َفَتَیمَُّموا} َماءً  َتِجُدوا {َفَلمْ �قول:  -جل وعال-هل �كفي؟ هل �عدل إلى التیمم مع وجوده؟ �هللا 

 �قول؟ فماذاوهذا ماء، إذا سئل أي شخص ما هذا  ]٤٣[سورة النساء: 
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قه �عینه، �قول هللا وهذا ماء، ولذا قال سفیان: هذا الف ،والمشترط للتیمم انتفاء وجود الماء. ماء 

وفي النفس منه شيء؛ ألنه جاء  ،وهذا ماء ،]٤٣[سورة النساء:  َفَتَیمَُّموا} َماءً  َتِجُدوا {َفَلمْ تعالى: 

�عني الثامنة أو األولى على ما جاء في الروا�ات  ،، و�ثمَّن �الترابافیه أن اإلناء �غسل سبعً 

 .یه من التشدیدفلیس لهذا الولوغ أثر في هذا الماء مع ما جاء ف

 قال: وفي النفس منه شيء، یتوضأ و�تیمم.  

 طالب: .........
 ؟ ماذا

  طالب: .........
�عني استدالًال �قول هللا تعالى. قوله: �اب الماء أي حكم الماء الذي �غسل �ه  ...�قول هللا تعالى 

ماء غسله من  شعر اإلنسان، أشار المصنف إلى أن حكمه الطهارة؛ ألن المغتسل قد �قع في

شعره؛ ألن المغتسل قد �قع في ماء غسله من شعره، الذي �غسل �ه شعر اإلنسان، الكالم في 

الماء الذي �سقط فیه الشعر أو في الماء الذي �سقط من المغتسل، الذي غسل �ه شعره وفي ماء 

ما توحي غسله، الذي ُرِفع �ه الحدث؟ �الم الشارح یدل على أن الشعر �سقط، مع أن الترجمة 

 بهذا.

 طالب:...

أم لكن ظاهر الترجمة �اب الماء الذي �غسل �ه شعر اإلنسان، هذا الماء حكمه هل هو طاهر 

اآلن حكمه ما ظهر، إذا وقع في ماء ُترَفع �ه  هو نجس؟ ثم إذا وقع هذا الماء المختلف فیه الذي

ام أن الماء المستعمل طاهر إلى ثالثة أقس معروف عند من �قول بتقسیم المیاه طهارة فما الحكم؟

 ..الحنابلة والشافعیة  ،ال یرفع الحدث

 طالب:...

 على طول، ما أشار إلى روا�ة أبي ذر وال غیره، ز�ادة.

 طالب:...

 ین؟أ
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 طالب:...

. �مكــن. و�ــان عطــاء ال یــرى �ــه �أًســا، طیــب، الضــمیر أن یتَخــذ منهــا نعــمجعلهــا خــارج القوســین. 
�عنــي الشــعر، ولــیس المــاء، هــذا واضــح، وال �حتمــل ممــا یــوحي �ــأن  ،الخیــوط والحبــال ال یــرى �ــه

 الكالم في الشعر.
 طالب:...

 شعر.

 طالب:...

 ما یؤثر؟أم إذا وقع في الماء یؤثر فیه 

 طالب:...

 ألنه طاهر.

 طالب:...

ما، الماء الذي ُغسل �ه هذا ما له عالقة، هذا عند أهل العلم �سمونه الماء المستعمل، وهو عند 

عهم طاهر إال عند الحنفیة في روا�ة أن الماء المستعمل نجس، المغتسل فیه، روا�ة عندهم جمی

وال �غتسل  ،ال یبولن أحد�م في الماء الدائم«: -علیه الصالة والسالم-أنه نجس؛ ألنه قال 

موجودة عندهم، أشار  ، و�ال فهيفالبول والغسل حكمهما سواء، ولكن هذه روا�ة مهجورة »فیه

إلى أن حكمه الطهارة؛ ألن المغتسل قد �قع في ماء غسله من شعره، فلو �ان نجًسا المصنف 

 .التنجس الماء �مالقاته، الروا�ة عند الشافعیة أن الشعر إذا أبین ولو شعر اآلدمي �كون نجسً 

ومع ذلك قالوا بنجاسة هذا الشعر،  ،لكن میتة اآلدمي طاهرة ،ألن ما ُأبین من حي فهو �میتته

حكمه حكم غیره، عند من �قول بنجاسته منهم،  :قالوا -علیه الصالة والسالم-ر النبي طیب، شع

لیس مذهب الحنفیة،  :ال، �عني مثل ما قلنا في المسألة األولى ،هذا مذهب الشافعیة :ما نقول

قالوا:  -علیه الصالة والسالم-الشعر اآلدمي نجس، طیب شعره  :عندهم، قالوا و�ن �ان قوًال 

 ونقول مثل ما قالوا؟ -علیه الصالة والسالم-د، طیب �یف یتبرك �شعره حكمه واح
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 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

 �قول؟ ماذایتبرك وهو نجس؟ 

 طالب:...

عند من �قول �ما قلنا. نحن نلزمهم نقول: �یف یتبرك �شيء نجس؟  :نجس؟ نحن نقولأم طاهر 

 ما �مكن.

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

ر الرسول یتبرك �ه �الخصوصیة، وال یتبرك �شعر غیره، لكن �یف یرد على شع :كل الناس تقول

 ذهن إنسان أنه نجس و�تبرك �ه؟

 طالب: .........
 خصوصیة؟  �یف ،نجس :�قولون  ،خصوصیة 

 طالب: .........
نا للخصوصیة اآلن، على ئي �قول؟ ال حول وال قوة إال �اهلل، ما جذهم؟ من الأم نقول  مننحن 

علیه الصالة -ن شعر النبي إ :ال خصوصیة وال غیره، على مذهب من �قول ، یوجدمذهبنا ال

 �غیره نجس، �قولون �الخصوصیة؟ -والسالم

 طالب:...

 تناقض ظاهر. ،ما �ستقیم الكالم. مستحیل! هذا تناقض
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تجنب ذلك في  -صلى هللا علیه وسلم-ولم ینقل أن النبي  ،فلو �ان نجًسا لتنجس �مالقاته 

�ما سیأتي، وذلك �فضي غالًبا إلى تنازل �عضه فدل على  ،ه، بل �ان �خلل أصول شعرهاغتسال

طهارته، وهو قول جمهور العلماء، و�ذا قاله الشافعي في القد�م، ونّص علیه في الجدید أ�ًضا، 

�عني من الشافعیة، وصحح جماعة  ،وصححه جماعة من أصحا�ه، وهي طر�قة الخرسانیین

 .تنجیسه، وصحح جماعة القول بنجاسته أو بتنجیسه وهي طر�قة العراقیینالقول بنجاسته أو ب

واستدل المصنف على طهارته �ما ذ�ره من الحدیث المرفوع �ما ذ�ره من الحدیث المرفوع، �عني  

، واستدل المصنف على طهارته �ما ذ�ره -علیه الصالة والسالم-سیأتي في حدیث شعر النبي 

ُمكرَّم ال �قاس علیه غیره،  -صلى هللا علیه وسلم-ب �أن شعر النبي من الحدیث المرفوع وُتُعقِّ 

�عني معناه أن شعره طاهر وشعر غیره نجس، �عني على طر�قة الفقهاء الشافعیة العراقیین 

 :نك تقول إلى اآلن �عني أنت قلت، ولو وصلنا أوشعر غیره نجس ،شعره مكرَّم وطاهر :�قولون 

علیه -اقش فیها، نحن نقول على قول من �قول بنجاسة شعره ما هو محل المسألة التي نن

�أن الخصوصیة ال تثبت إال  قضه ابن المنذر والخطابي وغیرهما، وتعقبه ون-الصالة والسالم

 .واألصل عدمه ،بدلیل

صلى -قالوا: و�لزم القائل بذلك أنه ال �حتج على طهارة المني �أن عائشة �انت تفر�ه من ثو�ه  

�إمكان أن �قال �ه: منیه طاهر، فال �قاس علیه غیره، والحق أن حكمه حكم أن  -لمهللا علیه وس

حكمه حكم جمیع المكلفین، �عني حكم الرسول حكم شعر الرسول حكم جمیع المكلفین، في 

خصوصیة لافیما ُخصَّ بدلیل، هذا األصل، أن األحكام التكلیفیة، في جمیع األحكام التكلیفیة إال 

ة الرأي واالسترواح من غیر دلیل یدل علیها. وقد تكاثرت األدلة على طهار ال تثبت �مجرد 

فال یلتفت إلى ما وقع في �تب  ،وعّد األئمة ذلك في خصائصه ،وعّد األئمة من ذلك ،فضالته

كثیر من الشافعیة مما �خالف ذلك، فقد استقر األمر بین أئمته على أئمتهم على القول �الطهارة، 

اآلدمي، أما شعر الحیوان غیر المأكول المذ�ى ففیه اختالف مبني على أن وهذا �له في شعر 

 الشعر هل تحّله الحیاة فینجس �الموت أو ال؟ 

 طالب: .........
 ؟ماذا
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 طالب:...

 نجس؟ أم ؟ �عني ما، مثل الحمار مثًال هل شعره طاهر كیف

 طالب:...

تحله...، التذ�یة تؤثر فیه أما غیر  يذوصف للمأكول ال ىما له أثر. غیر المأكول المذ� ،ال ال

 ال تؤثر فیه التذ�یة. فالمأكول 

 طالب:...

 بال شك. أئمتهم و�بارهم ال.

فال یلتفت إلى ما وقع في �تب �ثیر من الشافعیة مما �خالف ذلك، فقد استقر األمر بین أئمتهم  

 ...مأكول المذ�ىأما شعر الحیوان غیر ال ،وهذا �له في شعر اآلدمي ،على القول �الطهارة

 طالب:...

أما شعر الحیوان غیر المأكول المذ�ى ففیه اختالف مبني على أن الشعر هل تحله الحیاة 

  فینجس �الموت أو ال؟ 

ما تحله؟ الشعر قالوا: حیاته ونموه مثل نمو أم شعر المیتة وعظم المیتة هل تحله الحیاة  :قلنا

عنى، التي تؤثر في الطهارة والنجاسة، مثل النبات و�ن �ان النبات، ولذلك ال تُحلُّه الحیاة بهذا الم

ال �جوز جّزه في حیاة  :ینمو و�ز�د ولو �انت تُحلُّه الحیاة المؤثرة في الطهارة والنجاسة لقلنا

الحیوان؛ ألن ما ُأبین من حي فهو �میتته. العظم عند الحنفیة �ذلك، و�لیه میل شیخ اإلسالم ابن 

تحلُّه الحیاة  .ول: ال تحله الحیاة. قالوا: سبحان من �حیي العظام وهي رمیم�ق -رحمه هللا-تیمیة 

 ما تحلُّه الحیاة؟أم 

انتهى  ،و�ذا ألقي أو ُفِصل عن مكانه انتهى ،نّص اآل�ة تحله الحیاة، والعظم أو الِسن مؤلم 

إذا یه، ولذلك األلم، قالوا: إن األلم في الِسن لیس لذات العظم، و�نما هو من أجل العصب الذي ف

یزول األلم، فقالوا: الحیاة لیست للعظم، طیب  ،ن زال األلمقطعت األعصاب من الضرس والس

الكسر إذا انكسر اإلنسان والحیوان ما یتألم؟ هل هو من أجل العظم أو مما حول العظم من ماء 
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 :�سبب العظم فنقول مما تحلُّه الحیة فیتألم �سببه؟ ال شك أنه یتألم أشد األلم إذا انكسر، فهل هو

 ُ�ْحيِ  {َمنْ �قول:  -جل وعال-�سبب ما جاوره مما تحلُّه الحیاة؟ �هللا  :تحلُّه الحیاة؟ أو نقول

ز؟  ،] فهل هي حیاة حقیقیة٧٨[سورة �س: َرِمیٌم} َوِهيَ  اْلِعَظامَ   أو حیاة فیها تجوُّ

ح أنهالخالف موجود ر و�ستفاد منه �عد موت فهو طاه ،ال تحلُّه الحیاة ، وشیخ اإلسالم یرجِّ

لكن الشعر ال شك أنه  ،هذه فیها خالف بین أهل العلم ، ولبن المیتة وأنفحة المیتة �لالحیوان

ولذا قرر جمع من أهل العلم أنه في حكم المنفصل، ال في حكم المتصل، وفّرعوا  ،والظفر �ذلك

ا ذ�ر منها ابن رجب عدة مسائل.  على هذا مسائل �ثیرة جد�

 طالب:...

 ؟كیف

 طالب:...

و�وله، ومنهم من  -علیه الصالة والسالم-ألن �عضهم عّد دمه  ؛ال، هذا �الم مستأنف مستأنف

 .شرب

  طالب: .........
 ،-علیه الصالة والسالم-لكن �عضهم من شرب دمه  ،إن الر�ق طاهر من الناس �لهم ،ال 

 رة فضالته، وهذا �ختلف.، فعدوا هذا من طها-علیه الصالة والسالم-ومنهم من شرب بوله 

 طالب:...

 هذا �الم مستأنف.ال ال، 

 طالب:...

 .األدلة فال یلتفت . فّرع على تكاثرنعم

 طالب: .........
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، الكلب نجس هنجس �جمیع ،الكلب عندهم نجس �جمیع أجزائه ،. شعر الكلب لو ُقّص، النعم

 هن نجًسا في الحیاة والموت ما فیثم تنجس �الموت، فرق بین ما �ا ا�جمیع أجزائه، إن �ان طاهرً 

 فرق؟

 طالب:...

 یتنجس �موته.، نعم

 طالب: .........
 ین؟أ 

 طالب:...

 اف القواعد �ا أ�والموت، وشيء نجس �الموت فقط، ش فرق بین شيء نجس في الحیاة هال، فی

 عبد هللا.

 طالب:...

، حتى ولو في حالة حكمه �أخذ فالفإذا ُأبین  ،هذا الذي قال فیه أهل العلم أنه في حكم المنفصل

 الحیاة في حال الحیاة ُأبین فهو طاهر.

 طالب: .........
العظم والظفر �قول: في القاعدة الثانیة: شعر الحیوان في حكم المنفصل عنه ال في حكم  

و�تفرع على ذلك مسائل: منها: إذا مّس شعر  ،المتصل، و�ذلك الظفر، وهذا هو جادة المذهب

لم ینتقض وضوؤه، و�ذلك ظفرها، أو مّسها �ظفره، أو �شعره ولهذه المسألة مأخذ امرأة �شهوة 

وهي شرط لنقض الوضوء عندنا، ومنها  ،آخر، وهو أن هذه األجزاء لیست �محل للشهوة األصلیة

أن الشعر ال ینجس �الموت، وال �االنفصال على المذهب، و�ذا ما طال من الظفر على احتمال 

هور فإن انفصل من آدمي لم ینجس على الصحیح، ومن غیره ینجس؛ ألنه فیه، أما على المش

فإذا انفصل زال المانع  ،كانت فیه حیاة ثم فارقته حال انفصاله، فمنعه االتصال من التنجیس

فنجس. ومنها غسله في الجنا�ة والحدث، أما الجنا�ة ففي وجوب غسله وجهان، والذي رجحه 

لمغني وذ�ر أنه ظاهر أنه ظاهر �الم الخرقي عدم صاحب المغني والذي رجحه صاحب ا
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وجب تعبًدا، نعم إن �ان وصول الماء إلى البشرة ال  :الوجوب طرًدا للقاعدة، فمن أوجبه فیقول

�مكن بدون غسله وجب لضرورة وجوب إ�صال الماء إلى ما تحته، ومنها لو أضاف طالًقا أو 

�ه الطالق وال العتاق، وال الظهار على األصح. عتاًقا أو ظهاًرا إلى الشعر أو الظفر لم یثبت 

 .إلى آخر ما قال في هذه المسألة

الجلد �طهره الماء والقَرظ، وأ�ما إهاب ُدِ�غ  :-رحمه هللا-في القاعدة الثانیة من قواعد ابن رجب  

اطًنا، علًما أن المذهب عند الحنابلة أنه �طهر ظاهًرا ال �. »أ�ما إهاب ُدِ�غ فقد طُهر«فقد طُهر، 

سات دون المائعات ولو ُدِ�غ، فالمسألة فیها میتة بد�اغ و�ستعمل في الیا�وال �طهر جلد  :وقالوا

ثمانیة أقوال �النسبة للجلد جلد المیتة إذا د�غ �ما هو معروف في �تب الخالف، أما شعر 

الحیوان غیر المأكول المذ�ى ففیه اختالف مبني على أن الشعر هل تحلُّه الحیاة فینجس �الموت 

 أو ال؟ 

وذهب جمهور العلماء إلى خالفه، واستدل ابن المنذر فاألصح عند الشافعیة أنه ینجس �الموت، 

على أنه ال تحلُّه الحیاة فال ینجس �موت وال �االنفصال �أنهم أجمعوا على طهارة ما ُ�َجز من 

فدل ذلك على التفرقة بین الشعر  ،وعلى نجاسة ما �قطع من أعضائها وهي حیة ،الشاة وهي حیة

 التي الموت واالنفصال �هللا أعلم. وغیره من أجزائها، وعلى التسو�ة بین ح

نَّة إنما حرم «في شاة میمونة:  -صلى هللا علیه وسلم-في قوله  وقال البغوي في شرح السُّ

استدلوا �ه لمن ذهب إلى أن ما عدا ما یؤ�ل من أجزاء المیتة ال �حرم  ،واستدلوا �ه ،»أكلها

ها في �اب مفرد من هذا الكتاب إن االنتفاع �ه. انتهى. وسیأتي الكالم على ر�ش المیتة وعظم

 شاء هللا تعالى. 

قوله: و�ان عطاء، هذا التعلیق وصله محمد بن إسحاق الفاكهي في أخبار مكة، �سند صحیح 

وهو ابن أبي ر�اح أنه �ان ال یرى �أًسا �االنتفاع �شعور الناس، أنه �ان ال یرى  ،إلى عطاء

نى �ان عطاء ال یرى �أًسا أن ُیتَّخذ منها الخیوط �أًسا �االنتفاع �شعور الناس التي تحلق �مِ 

والحبال، أنها قدر �بیر طاهر �عني في ِمنى الناس �حلقون شعورهم فیتحصل منها ما �مكن أن 

 یتخذ منه الخیوط والحبال. 
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قوله: وسؤر الكالب هو �الجر عطًفا على قوله الماء، والتقدیر: و�اب سؤر الكالب أي ما 

یة، والظاهر من تصرف المصنف أنه �قول �طهارته، والظاهر من تصرف حكمه؟ والسؤر البق

 .المصنف أنه �قول �طهارته؛ ألنه عطفه على الشعر

 طالب: .........
ما هو �قطع، وفي �عض  ،، ما جزم �حكم، ولذلك قال: والظاهر، هذا استرواح من ابن حجرنعم

 فة المصدر إلى الفاعل.�اب من إضا النسخ �عد قوله: في المسجد، وأكلها، هو من

 طالب:...

ال، �كون من اإلضافة إلى المفعول وأكِلها على �المك إضافة إلى المفعول ما هو �إلى الفاعل، 

 المأكول. � إلى الفاعل �عني ما تأكله هي، ما هو

قوله: وقال الزهري: إذا ولغ الكلب جمع المصنف في هذا الباب بین مسألتین: وهما حكم شعر 

سؤر الكلب، فذ�ر الترجمة األولى، وأثرها معها، ثم ثنى �الثانیة وأثرها معها، ثم رجع اآلدمي، و 

إلى دلیل األولى من الحدیث المرفوع، ثم ثنى �أدلة الثانیة. وقول الزهري هذا رواه الولید بن مسلم 

 ءً في مصنفه عن األوزاعي وغیره عنه ولفظه: سمعت الزهري في إناء ولغ فیه �لب فلم �جدوا ما

غیره قال: یتوضأ �ه، وأخرجه ابن عبد البر في التمهید من طر�قه �سند صحیح. وحجة من �قول 

یتوضأ �ه أنه ماء، لذا قال سفیان: هذا الفقه �عینه؛ ألن التیمم ال �جوز مع وجود الماء والماء 

ه ال �جوز، وهم جماهیر أهل العلم قالوا: إن وجوده مثل عدمه، وعدم :موجود، والذي �قول

 ،لكن العدم حكمي هنا، �عني لو وجد �مكن ماء لكن ال �مكن استعماله ،حكمي، و�ن ُوِجد حقیقة

 .یمم؟ وجوده مثل عدمه، وعدمه حكميیت ،ال �جوز التیمم؟ هذا واجد للماء

 طالب:...

 .مالك، وأخرجه ابن عبد البر ءغیر الكلب، جا امالك ما �عُد وصلنا له، مالك یرى في الكلب رأ�ً 

 ب: .........طال
 تر�د وأخرجه ابن عبد البر؟ 

 طالب:...
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 .حكم، أخرج األثر هنعم ما فی

  طالب: .........
أخرج أثر الزهري ما �عد وصلنا إلى مالك. مالك في هذا الباب أوسع المذاهب، قوله: وقال  

لزهري لكن لكونه معروًفا �الروا�ة عن الزهري دون ا ؛سفیان، المتبادر إلى الذهن أنه ابن عیینة

 ،�ان صاحب مذهب معروف، ُمتَّبع ،المراد �ه هنا الثوري، لماذا؟ ألنه أفقه، أفقه من ابن عیینة

له مذهب ُمتَّبع انقرض على رأس الثالثمائة، لكن المراد �ه هنا الثوري فإن الولید بن مسلم عقب 

الفقه �عینه. فذ�ره وزاد  أثر الظهري �قوله هذا �قوله: فذ�رت ذلك لسفیان الثوري فقال: �هللا هذا

�عد قوله: شيء، فأرى أن ُیتوَضأ �ه وُ�تیمم. فسمى الثوري األخذ بداللة العموم فقًها فسمى 

؛ ألنها نكرة ]٤٣[سورة النساء:  َماًء} َتِجُدوا {َفَلمْ الثوري األخذ بداللة العموم فقًها، عموما اآل�ة 

لكونها  ؛]٤٣[سورة النساء:  َماًء} َتِجُدوا َلمْ {فَ في سیاق النفي، وهي التي تضمنها قوله تعالى: 

نكرة في سیاق النفي فتعم، وال ُتَخصُّ إال بدلیل. وتنجیس الماء بولوغ الكلب فیه غیر متفق علیه 

وزاد من رأ�ه التیمم احتیاًطا. الكالم على هل هو  ،بین أهل العلم، وزاد من رأ�ه التیمم احتیاًطا

نجس فال �جزئ،  :ألنه توضأ �ماء، و�ذا قلنا ؛ر فال داعي للتیممنجس؟ إذا قلنا طاهأم طاهر 

 ال �جزئ؟ أم هل �جزئ ففیه  افُیعَدل عنه إلى التیمم، لكن ما دام مشكو�ً 

التیمم من �اب االحتیاط على رأ�ه. وتعقبه اإلسماعیلي �أن اشتراطه جواز التوضئ �ه إذا لم �جد 

جواز التوضئ �ه إذا لم �جد غیره یدل على تنجیسه غیره یدل على تنجیسه عنده، �أن اشتراطه 

مطلًقا لما ُخصَّ �أن ال یوجد غیره، هو األصل عند الجمهور التیمم،  اعنده. و�ال لو �ان طاهرً 

 وعند الحنابلة ُیراق، وجاء في روا�ة عند مسلم أنه ُیراق.

  طالب:...

 من هو؟ 

 طالب: .........
لیس هذا �قاطع على أم أ �ه، إذا لم �جد غیره یتوضأ �ه هو قال: إذا لم �جد غیره یتوض ،ال

 تنجیسه، ألنه لو قطع على تنجیسه ما قال �جواز التوضؤ �ه. 

 طالب:...
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ال، هو اشتراط أال یوجد غیره من �اب أخذ الحیطة للعبادة، من �اب دعم ما یر�بك، من �اب 

اإلسماعیلي �أن اشتراطه جواز التوضؤ  وتعقبه ،اتقاء الشبهة، �قول: وزاد من رأ�ه التیمم احتیاًطا

 اهر �جوز التوضؤ �ه مع وجود غیره.�ه إذا لم �جد غیره یدل على تنجیسه عنده؛ ألن الظ

 طالب:...

نعم؛ ألن الطاهر �جوز التوضؤ �ه مع وجود غیره، �ونه �قول: إذا وجد غیره �عدل عنه إلى 

 ،ما لم �ختَلف فیه أولىأن استعمال غیره م ب �أن المرادغیره، هذا �كون من �اب االحتیاط، وُأجی

وأما فتیا سفیان �التیمم  ،فال �عدل عنه وهو �عتقد طهارته للتیمم ،فأما إذا لم �جد غیره فال �عدل

فاحتاط للعبادة، مشكوك فیه  ،�عد الوضوء �ه فألنه رأى أنه مشكوك فیه من أجل االختالف

ا، األقسام الثالثة: طهور والطاهر والنجس، وزاد والماء المشكوك فیه جعله �عضهم قسًما را�عً 

ابن رز�ن زاد قسًما را�ًعا وهو المشكوك فیه، ومثل الماء  ،�عضهم المشكوك فیه، وهو ابن رز�ن

الذي عندنا، فألنه رأى أنه ماء مشكوك فیه من أجل االختالف فاحتاط للعبادة. وقد ُتُعقِّب �أنه 

ًرا بال شك، فیصیر �استعماله مشكوً�ا في طهارته، �أنه یلزم من استعماله أن �كون جسده طاه

یلزم من استعماله أن �كون جسده طاهًرا بال شك، فیصیر �استعماله مشكوً�ا في طهارته، �ل 

ن إ :فرق، والذي �فرق �قول هما فی :هذا على المذهب الذي ال �فرق بین القلیل والكثیر �قول

قال �عض األئمة: األولى أن یر�ق ذلك الماء ثم یتیمم �هللا  والقلیل له حكم، ولهذا ،الكثیر له حكم

 أعلم. 

من أجل إ�ش؟ أن �قطع الشك �الیقین، ال �قال عندك ماء، فال تتیمم، وال �قال هذا الماء فیه ما 

فكیف تلوث جسدك فیه، اقطع الشك �الیقین، مثل الذي مّر على میزاب، وشّك أنه أصا�ه  ،فیه

 خله �قطع الشك �الیقین.ما أصا�ه فجلس تحته، 

 طالب: .........
لكن مثل هذا؛ ألنه ، »فلیرقه«اإلراقة �النسبة للنجس لها وجه، جاء في روا�ة حدیث الكلب: 

�مكن أن �ستعمل في أمور أخرى، ألن الطاهر عندهم الطاهر ال، إذا منعوا منه الوضوء لم 

حتى النجس قد �حتاج إلیه في إطفاء  �منعوا سائر االستعماالت، �الشرب والطبخ وما أشبه ذلك،
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حر�ق ونحوه، حتى النجس، ولهذا قال �عض األئمة: األولى أن یر�ق ذلك الماء ثم یتیمم �هللا 

 .أعلم؛ لئال �قع في نفسه حرج أنه تیمم وعنده ماء أو استعمل هذا الماء وفیه ما فیه

في حكا�ة قول سفیان: �قول هللا تنبیه: وقع في روا�ة أبي الحسن القا�سي عن أبي ز�د المروزي  

و�ذا حكاه أبو نعیم في المستخرج عن  ]٤٣[سورة النساء:  َفَتَیمَُّموا} َماءً  َتِجُدوا {َفَلمْ تعالى: 

فإن لم تجدوا نعم  ]٤٣[سورة النساء:  َفَتَیمَُّموا} َماءً  َتِجُدوا {َفَلمْ البخاري، وفي �اقي الروا�ات: 

تالوة ] ٤٣[سورة النساء:  َتِجُدوا} {َفَلمْ وفي �اقي الروا�ات:  ]٤٣ة النساء: [سور  َماًء} َتِجُدوا {َفِإنْ 

وهو الموافق للتالوة، وقال  ]٤٣[سورة النساء:  َفَتَیمَُّموا} َماءً  َتِجُدوا {َفَلمْ معروفة في الموضعین 

[سورة النساء:  }َتِجُدوا {َفَلمْ القا�سي: وقد ثبت ذلك في األحكام في سورة النساء وفي سورة المائدة 

. وقال القا�سي: وقد ثبت ذلك في �تاب األحكام إلسماعیل القاضي �عني �إسناده إلى ]٤٣

 وما أعرف من قرأ بذلك. ،سفیان قال: وما أعرف من قرأ بذلك

و�ان یرى جواز ذلك. و�أن هذا هو الذي جّر المصنف إلى  ،قلت: لعل الثوري حكاه �المعنى 

ة في �تاب التیمم �ما سیأتي. و�أن هذا هو الذي جّر المصنف إلى أن أن �أتي �مثل هذه العبار 

�ما سیأتي إن شاء هللا تعالى؛ ألنه �أنه حمل ذلك على  ،�أتي �مثل هذه العبارة في �تاب التیمم

وال ُ�قرأ  ،جواز القراءة �المعنى عند الثوري، لكن قول عامة أهل العلم أن القرآن متعبد بتالوته

على القراءات المتواترة  ،بل ال بد من قراءته و�تابته على التحر�ر ،ُ�كتب �المعنىوال  ،�المعنى

�عني إذا ُوِجد  ،المعروفة. وعلى هذا فیلزم التصحیح، إذا لم یوجد الوجه لهذه القراءة فإنها ُتصحَّح

ح : لكن ُوجد خطأ في أي �الم حتى الحدیث قالوا ،خطأ في آ�ة یتفق أهل العلم على أنه ُ�صحَّ

ح،  یثبت �ما هو، و�شار إلى الصواب في الحاشیة؛ ألنه قد �كون لها وجه لم �عرفه هذا المصحِّ

كثیًرا ما یهجم �عض طالب العلم على تصحیح شيء له وجه، �ثیًرا ما نقرأ في الكتب المحققة 

 ،ثم ننظر إلى الذي أثبته �قول في األصل �ذا ،والصواب �ذا ،�قول: �ذا وفي األصل وهو خطأ

وما أثبتناه هو الصواب، �كون الذي في الحاشیة هو الصحیح، وهذا �ثیر في  ،وهو خطأ

 محققات �عض المنتسبین إلى طلب العلم. 

 سیر�ن ابن عن عاصم عن إسرائیل حدثنا قال: إسماعیل بن مالك حدثنا: "-رحمه هللا-قال 

 من أو أنس ِقَبل من ناهأصب ،-وسلم علیه هللا صلى- النبي شعر من عندنا لَعبیدة: قلت قال:

ال شك أن في  فیها" وما الدنیا من إلي أحب منه شعرة عندي تكون  ألن قال: أنس أهل ِقَبل
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وتكثر الدعاوى  -صلى هللا علیه وسلم-، وفي جمیع ما �اشره -علیه الصالة والسالم-شعره بر�ة 

ل: هذه مكحلته حتى وهذا من �ذا، وهذه بردته، �عضهم �قو  ،وهذا من ظفره ،�أن هذا من شعره

، یوجد، لكن اإلثبات دونه خرط القتاد، في �عض -علیه الصالة والسالم-قیل: وهذا مصحفه 

علیه الصالة  -: إن هذا شعر النبيفور �قدر الذراعین قالواضالدول المجاورة عندهم شعر م

ة علیه الصال -وصف شعره، هذا الكالم لیس �صحیح؛ ألنه ال دلیل علیه، وفي -والسالم

لكن المثبت علیه الدلیل  ،ال نقول �العموم .ما ُلّمة أو ُجّمة، اللهم صل على محمدإأنه  -والسالم

 .كالنافي في هذا الباب، هذه دعوى، هذه دعوى 

صاعقة  لقبه عند أهل العلم؟ ماطیب محمد بن عبد الرحیم  الرحیم" عبد بن محمد حدثناقال: " 

 نعم.

 عون  ابن عن عباد حدثنا قال: سلیمان بن سعید أخبرنا :الرحیم قال عبد بن محمد "حدثنا 

 طلحة أبو �ان رأسه حلق لما -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول أن أنس عن سیر�ن ابن عن

أمر الحالق أن �حلق الجهة الیمنى، فأعطاه أ�ا طلحة، ثم حلق الشق  شعره" من أخذ من أول

لقبه؟ األحول، وابن سیر�ن هو  ما ،ن سلیمانقوله: عن عاصم هو اب .األ�سر فوزعه بین الناس

 عمرو عند�م؟أم وعبیدة هو ابن عمٍر عمر  ،محمد

 طالب: .........
 ین؟ أ 

وهذا خطأ بال شك، ابن عمر ثم واو مقلو�ة والسلماني الواو فصلها  ،المكتوب عندنا انظروعبیدة 

 .�فاصلة، هذا من سوء الطبع

�سنتین ولم یره،  -صلى هللا علیه وسلم-قبل وفاة النبي أحد �بار التا�عین المخضرمین أسلم  

أي شيٌء، قوله: أثبناه أي حصل لنا من جهة أنس  -صلى هللا علیه وسلم-قوله: من شعر النبي 

وأراد المصنف �إیراد هذا األثر تقر�ر أن الشعر الذي حصل ألبي طلحة �ما في  ،بن مالك

صار لموالیهم منه؛ ألن سیر�ن والد محمد �ان مولى الحدیث الذي یلیه �قي عند آل بیته إلى أن 

أنس بن مالك، مولى أنس؛ ألنه من سبي عین التمر، سیر�ن والد محمد ووالد حفصة وغیرهما 

من سبي عین التمر، ألن سیر�ن والد محمد  اكُثر أوالد سیر�ن، المقصود أنه �ان مولى مسبی� 
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ة، ووجه الداللة منه على الترجمة ظاهر، كان مولى أنس بن مالك، و�ان أنس ر�یب أبي طلح

 ووجه الداللة منه على الترجمة أن الشعر طاهر.

 طالب:...

وال تمنى  ،ووجه الداللة منه على الترجمة أن الشعر طاهر و�ال لما حفظوه؛ ألن النجس ال ُ�حفظ

: حدثنا عبیدة أن �كون عنده شعرة واحدة، و�ذا �ان طاهًرا فالماء الذي �غسل �ه طاهر، قوله

وهو ابن عباد المهلبي وقد نزل البخاري في هذا اإلسناد؛ ألنه قد سمع من شیخ شیخه  ،عباد

فیقع بینه و�ین ابن  ،سعید بن سلیمان، بل سمع من أبي عاصم وغیره، من أصحاب ابن عون 

ه عند البخاري؛ ألن فی عون واحد، وهنا بینه و�ینه ثالثة أنفس، �عني هذا من األسانید النازلة

لما حلق أي أمر الحالق فحلقه، فأضاف الفعل إلیه مجاًزا، و�ان ذلك في حجة  :قوله  ،ز�ادة راوٍ 

الوداع �ما سنبینه، قوله: و�ان أبو طلحة �عني األنصاري زوج أم ُسلیم والدة أنس بن مالك، والدة 

أبین  وقد أخرج أبو عوانة في صحیحه هذا الحدیث من طر�ق سعید بن سلیمان المذ�ور ،أنس

أمر الحالق فحلق  -صلى هللا علیه وسلم-مما ساقه محمد بن عبد الرحیم، ولفظه: أن رسول هللا 

رأسه، ودفع إلى أبي طلحة الشق األ�من ثم حلق الشق اآلخر فأمره أن �قسمه بین الناس، ورواه 

مسلم من طر�ق ابن عیینة عن هشام بن حسان عن ابن سیر�ن بلفظ: لما رمى الجمرة ونحر 

نسكه ناول الحالق شقه األ�من فحلقه، ثم دعا أ�ا طلحة وأعطاه إ�اه، ثم ناوله الشق األ�سر فحلقه 

 .فأعطاه أ�ا طلحة فقال: اقسمه بین الناس

وفي لفظ: فوزعه بین  ،وله من روا�ة حفص بن غیاث عن هشام أنه قسم األ�من فیمن یلیه 

في لفظ أ�ا وفي لفظ: أ�ا طلحة �عني أعطاه وأعطى األ�سر أم ُسلیم و  ،الناس الشعرة والشعرتین

أ�ا طلحة؛ ألنه إما أن �كون أعطاه أ�ا طلحة وأعطاه أم ُسلیم زوج أبي طلحة أو أنه أعطاه أ�ا 

طلحة وأبو طلحة دفعه إلى أم ُسلیم فمن رأى الفعل في أوله قال أعطاه أ�ا طلحة، ومن رأى أن 

ُسلیم، وال تناقض في هذه الروا�ات، بل طر�ق  هذا الشعر استقر عند أم ُسلیم قال: أعطاه أم

الجمع بینها أنه ناول أ�ا طلحة �ًال من الشقین، فأما األ�من فوزعه أبو طلحة وأمره وأما األ�سر 

تجعله في أ�ًضا. زاد أحمد في روا�ة له: ل -صلى هللا علیه وسلم-فأعطاه ألم ُسلیم زوجته �أمره 

ذا واألمر سهل. زاد أحمد في روا�ة له: لتجعله في طیبها، ا�ة تقول هو ر طیبها روا�ة تقول هذا 
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وعلى هذا فالضمیر في قوله: �قسمه، في روا�ة أبي عوانة �عود على الشق األ�من، و�ذا قوله 

 .في روا�ة ابن عیینة: فقال: اقسمه بین الناس

ور خالًفا وهو قول الجمه ،قال النووي: فیه استحباب البداءة �الشق األ�من من رأس المحلوق  

من غیر قصد؟ واستدرك علیه ألبي حنیفة، هل أبو حنیفة یرى هذا؟ أو أنه وقع منه اتفاًقا 

والبداءة �الیمین على  ،؟ أو أنه قصًدا منه یرجح البداءة �األ�سر ألنه من �اب إزالة أذىالحالق

 . أنه عبادة ونسك

وأمر الحالق أن �حلق  ،ر القبلةیذ�ر في قصة عن أبي حنیفة أنه أراد أن �حلق شعره فاستقبل غی

 .، استدرك علیه الحالق في مسائل، �ذا قیلائً الشق األ�سر أو شی

 ،وهو قول الجمهور خالًفا ألبي حنیفة ،فیه استحباب البداءة �الشق األ�من من رأس المحلوق  

رك وهو الصحیح عندنا �عني الشافعیة، وفیه التب ،و�ه قال الجمهور ،وفیه طهارة شعر اآلدمي

وجواز اقتنائه، وفیه المواساة بین األصحاب في العطیة والهد�ة،  -صلى هللا علیه وسلم-�شعره 

 فیه المواساة هل فیه مساواة؟ 

 طالب: .........
ووزع  �امًال  اال، فیه مواساة، �عني أعطى الجمیع، لكن ما فیه مساواة؛ ألنه أعطى أ�ا طلحة شق� 

یة، في العطیة والهد�ة أقول: وفیه أن المواساة ال تستلزم الشق الثاني على الجمیع على البق

 .المساواة، وفیه تنفیل من یتولى التفرقة على غیره، �عني یزاد �األجرة

هو  :قال: واختلفوا في اسم الحالق في الصحیح أنه معمر بن عبد هللا �ما ذ�ره البخاري، وقیل 

 �هللا أعلم. ،اًشا �ان الحالق �الحدیبیةوالصحیح أن خر  ،وهو �معجمتین انتهى ،خراش بن أمیة

 وقع هنا في روا�ة ابن عساكر قبل إیراد حدیث مالك �اٌب إذا شرب الكلب في اإلناء. 

 


