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 .السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته

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

 أجمعین. وأصحا�ه

 عن مالك عن یوسف بن هللا عبد حدثنا: "-رحمه هللا تعالى-أما �عد: فیقول اإلمام البخاري  

 إذا« قال: -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول إنَّ  قال: هر�رة أبي عن األعرج عن الزناد أبي

 . "»سبًعا فلیغسله أحد�م إناء في الكلب شرب

�قول ابن حجر: وقع هنا في روا�ة ابن عساكر قبل إیراد حدیث مالك: �اٌب إذا شرب الكلب من 

 معك؟ماذا اإلناء، 

 طالب:...

 المتن؟

 طالب:...

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

الحدیث مشار إلیه في الترجمة السا�قة، فال حاجة إلى هذه الترجمة؛ ألنه في الترجمة هو أن 

 .داخل فیها

 .قال: �اب الماء الذي �غسل �ه شعر اإلنسان إلى أن قال: وسؤر الكلب وممرها في المسجد 

 طالب: ......

بن یوسف هو  نعم، فالحدیث مشموٌل �الترجمة، بل في هذه الجملة من الترجمة، عبد هللا 

ومالك هو اإلمام نجم السنن مالك بن أنس، وأبو الزناد عبد هللا بن ذ�وان، واألعرج عبد  ،التِّنِّیسي

الرحمن بن ُهرمز، وأبو هر�رة معروف، قال: إذا شرب، أكثر الروا�ات على إذا ولغ الكلب إذا 

 .ما هو معروفولغ؛ ألن الولوغ لعق الماء �طرف اللسان، وأما الشرب فهو �الشفتین �

 طالب: ......
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 ین؟ أ

 طالب: ......

 توسع. اتوسع، تسمیته شر�ً  اال، هو تسمیته شر�ً 

 طالب:...

 ما �شرب، ما عنده بلسانه.

 طالب:...

والمشهور عن  ،والولوغ له معنى، قوله: إذا شرب �ذا هو في الموطأ ،الشرب له معنى وحقیقة

مشهور عن أبي هر�رة من روا�ة جمهور أصحا�ه أبي هر�رة من روا�ة جمهور أصحا�ه عنه، وال

وهو المعروف في اللغة، �قال: ولغ یَلغ �الفتح فیهما، إذا  ،عنه إذا ولغ وهو المعروف في اللغة

ولیس هو الولوغ. أو  ،إذا شرب �طرف لسانه، فالشرب تفسیر للولوغ، نعم ،شرب �طرف لسانه

 .أدخل لسانه فیه فحر�ه

 طالب: ......

 بینهما؟ إذا شرب �طرف لسانه أو أدخل لسانه فیه فحر�ه؟الفرق  ما 

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

 ؟كیف �شرب �طرف لسانه

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...
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 الفرق بینه أو أدخل لسانه فیه فحر�ه؟  ما

ولوغ غیر تحر�ك إدخال اللسان وتحر�كه إال أن �حمل على أنه إذا شرب �كیف لسانه  ههنا فی

 هرب. ما یتصور إال هذا، أما فیما نراه أنه یدخل لسانه و�حرك هذا ولوغه ما فیكالملعقة فیش

وأنهما متغایرتان �ما هو  ،غیره، و�طالق الشرب علیه فیه تجوز، أما إذا أردنا أن نفهم الجملتین

مقتضى أو إذا شرب �طرف لسانه معناه أنه �كیف لسانه �المعلقة فیشرب فیه، أو أدخل لسانه 

 .فیه فحر�ه

 طالب:...

 ..ین؟ الجامد �غرز لسانه و�نقل فیه، سهل الجامد، لكن المائع الذي ال یبقى فیه شيء.أ

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

 ین؟أ

 طالب:...

 ماذا ول، الحدیث إذا شرب ا�عیدً  ذهبناأما إذا شرب �طرف لسانه ما  ،فحر�ه في هذا حقیقة الولوغ

  تعقبه أن هذه روا�ة جمهور أصحا�ه عنه؟

مقتضى هذا أنه إذا شرب روا�ة إذا شرب مرجوحة، وقال ثعلب: هو أن یدخل لسانه في الماء 

وغیره من �ل مائع فیحر�ه، زاد ابن درستو�ه: شرب أو لم �شرب. ما زال اإلشكال، شرب أو لم 

ومنه إدخال اللسان، على �المه األول، وهنا شرب أو  ،الولوغ منه الشرب :ألنه إذا قلنا ؛�شرب

شيء غیر الولوغ من الكلب، هل هو �عب الماء مثل غیره؟ ال، هو ما  ه�شرب، لكن هل فی لم

 .�شرب إال عن طر�ق لسانه

 طالب:...
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 ما �شرب؟ كیف 

هذه حقیقة الولوغ حصلت ولو، وقال ثعلب: هو أن یدخل لسانه في الماء وغیره من �ل مائع 

ب. وقال ابن مكي: فإن �ان غیر مائع فیحر�ه هذا الولوغ، زاد ابن درستو�ه: شرب أو لم �شر 

لعقه، وقال المطرزي: فإن �ان فارًغا �قال: لحسه، وادعى  :�قال: لعقه، فإن �ان غیر مائع �قال

ابن عبد البر أن لفظ شرب لم یروه إال مالك، وأن غیره رواه بلفظ ولغ، ولیس �ما ادعى، وقد رواه 

سان عن ابن سیر�ن عن أبي هر�رة بلفظ: إذا ابن خز�مة وابن المنذر من طر�قین عن هشام بن ح

شرب، لكن المشهور من هشام أو عن هشام لحسان بلفظ: إذا ولغ، �ذا أخرجه مسلم وغیره من 

طرق عنه، وقد رواه عن أبي الزناد شیخ مالك بلفظ ورواه عن أبي الزناد شیخ مالك بلفظ: إذا 

ي عن ورو د الرحمن أخرجه أبو �على، و�ذا المغیرة بن عب ،شرب ورقاء بن عمر أخرجه الجوزقي

إذا ولغ أخرجه أبو عبید في �تاب الطهور له عن إسماعیل بن عمر عنه، ومن  :مالك بلفظ

و�ذا أخرجه الدارقطني في الموطآت له من طر�ق أبي علي الحنفي  ،طر�قه أورده اإلسماعیلي

دة عن مالك أ�ًضا، وهو في نسخة صحیحة من سنن ابن ماجه من روا�ة روح بن عبا ،عن مالك

فال  ،لتقار�هما في المعنى، لكن الشرب �ما بّینا أخص من الولوغ ؛و�أن أ�ا الزناد حّدث �اللفظین

�قوم مقامه، الشرب أخص من الولوغ فال �قوم مقامه؛ ألنه �قول: شرب أو لم �شرب، فالولوغ 

 ولوغ؟ �طلق على ما صاحبه الشرب وعلى ما لم �صاحبه، لكن هل یتصور شرب بدون 

وال تستطیع  ،ا�عني مثل ما لو �ما صوروا إذا �ان الماء �عیدً  ،إنما هو �شرب إنما هو بلسانه 

 .الوصول إلیه وال عندك وسیلة، إال ثو�ك

 طالب: ......

 ؟ ماذا 

 طالب: ......

شيء  هتغمس ثو�ك فیه وتعصره وتتوضأ �الماء �عني مثله هذه طر�قة الشرب عند الماء، ما فی

�كیف لسانه حتى �كون مثل  ،غترف �ه، إال إن �انت لد�ه قدرة أن �جعل من لسانهمجوف �

�عني هل یتصور أن  ،ُشرب، أما إذا �ان مجرد رطو�ة :الملعقة فتحمل شیًئا من الماء فیقال
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، ا�عني مما یبلغ ر�ه هل �مكن أن ینهیه؟ مهما �ان سر�عً  ،الكلب إذا وقع على إناء فیه ماء �ثیر

 �أخذ؟ماذا 

 طالب:...

 أحد الحظ الكلب وهو یلغ في اإلناء أو في الماء؟ هفی �أخذ؟ ماماذا 

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

یدخل لسانه و�خرجه، فمجرد ما  هرأیناه بلسان نحننشوف، �عني ما في اإلخوان من رآه وهو یلغ؟ 

نه �مكن أن إ :نا�علق �اللسان یرو�ه، �حتاج إلى سؤال أهل الخبرة، وقوله: شرب أو لم �شرب قل

 �شرب.

 طالب:...

ما له  ،نه ال شيءإ :�علق �المخیط؟ قالواماذا �ما ینقص المخیط إذا أدخل البحر،  ،ما تتصور

ذلك ألن نسبة ما یتناهى إلى ما یتناهى �ال شيء، �عني ؛ و وجود أصًال وال قطرة وال شيء أبًدا

م الشرط في قوله: إذا ولغ �قتضي نسبة بین علم المخلوق وعلم الخالق وهكذا. ومفهو  هما فی

إن األمر �الغسل للتنجیس یتعدى الحكم إلى إذا لحس أو  :قصر الحكم على ذلك، لكن إذا قلنا

لعق مثًال، و�كون ذ�ر الولوغ للغالب، وأما إلحاق �اقي أعضائه �یده ورجله فالمذهب المنصوص 

ن فمه أشرفها، فیكون الباقي من أنه �ذلك، وهذا قول الجمهور، المذهب المنصوص أنه �ذلك؛ أل

 .�اب األولى، وخّصه في القد�م �األول

 طالب: ......

 ؟ماذا 

�الفم، وقال النووي في الروضة: إنه وجه شاذ، �عني ال أثر لباقي جسمه، وقال النووي في ، نعم 

�عني وقوًفا على لفظ  ،وفي شرح المهذب إنه القوي من حیث الدلیل ،الروضة: إنه وجه شاذ
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وهذا �كون النزاع فیه مع اإلمام مالك الذي یرى طهارة الكلب،  ،لحدیث وقوًفا على لفظ الحدیثا

إنه القوي من حیث  :أما �قیة األئمة الذین یرون نجاسته فال �فرقون، النووي قال في شرح المهذب

فمه محل لكون  ؛�عني وقوًفا مع حرفیة النص، واألولو�ة المذ�ورة قد ُتمَنع ثم ُتمَنع ،الدلیل

لكون فمه محل استعمال النجاسات،  ؛استعمال النجاسات، واألولو�ة المذ�ورة قد ُتمَنع ثم ُتمَنع

 .�خالف �اقي جسده

ظاهره العموم في اآلنیة، ومفهومه �خرج الماء المستنقع مثًال، و�ه قال  »في إناء أحد�م«قوله:  

الحكم في القلیل من الماء دون الكثیر،  األوزاعي مطلًقا، لكن إذا قلنا �أن الغسل للتنجیس �جري 

 كواإلضافة التي في إناء أحد�م ُیلغى اعتبارها هنا؛ ألن الطهارة ال تتوقف على ملكه، �عني لو أن

 أو اإلناء ملك مشاع ملك مشاع أو وقف في مسجد أو ما أشبه ذلك، یتناوله الحكم.  مستعیر إناءً 

جد في مكة، و�شّم الحذاء، فینظر إلى أقر�ها إلى لون من الوقائع الغر�بة أن �لًبا �أتي إلى مس

ولذلك فقدُت فرًدا من نعلّي فسألت اإلمام قال: أخذها  ،اللحم، فیهرب بها، وهذا حصل مراًرا

ال؟ أم متر، فمثل هذا النعل �غسل سبًعا وُ�ترَّب  مئتي متر، ثالثمئة �السیارة قر�ب فبحثناالكلب، 

 �عني مسألة واقعة.

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

 .ُأصیبت بلعاقهل وال لعق، شالها �فمه وقطًعا أنها ال، هو ما أك

 طالب: ......
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 ؟ماذا 

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

 غیر هذا. هما فیفالعلة؟ التعبد، إذا قلنا تعبد على رأي مالك  ما

 طالب:...

وهو من أقوى أدلة  ،الكالم في الصید سیجيءد؟ ال، الصید منصوص علیه، �عني النعل صا

 ،غیره أو شك أن لعا�ه اختلط بهذا المحمول سواء �ان نعًال  هلكن النعلة صید؟ ما فی ،المالكیة

�عني وهو من أقوى أدلة المالكیة على القول �طهارته، لكن  ،سیأتيفأما الكالم في الصید 

 ته مغلظة.وأن نجاس ،وأنه نجس ،الحدیث صر�ح في أنه �غسل

 طالب:...

واللعاب مثل ما �صیب اإلناء  ،نحن ظاهر�ة ما ظاهر�ة؛ ألن الغسل غسل اإلناء من أجل اللعاب

�ته. ،�صیب النعل  ولذلك أنا غسلت النعل سبًعا وَترَّ

 طالب:...

ما �كفي. ال ال، البحوث الطبیة تقول ما �كفي؛ ألن في التراب مادة تقضي على جرثومة  ،ال ال

 ا الكلب دون غیره.�ختص به

 طالب:...

 المانع؟ ما. نعمنفس الشيء 

 طالب:...

 ؟ماذا
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 طالب:...

 الفرق؟  ماال، تقول 

 طالب: ......

 الكالم فیه. ءیجيس

واحد من الطرائف من اإلخوان عنده غنم تقرب من األلف، فعنده �مكن عشرة �الب، وما جاء  

ط أو قیراطان �ما جاء في مسلم، قال واحد: وأنه ینقص من أجره �ل یوم قیرا ،في اقتناء الكلب

ال بد أن تسكن في أحد المساجد التي �كثر فیها الصالة على الجنائز عساك توفي. لكن �لب  هإن

 ي یؤاخذ علیه. ذالماشیة ما فیه شيء، مأذون فیه، لكن القدر الزائد على الحاجة هو ال

 طالب:...

فال تجوز الز�ادة علیها، �قول:  ،أبیح للحاجة �قدر الحاجة. الكالم على الحاجة؛ ألنه إنما

واإلضافة التي في إناء أحد�م یلغى اعتبارها هنا؛ ألن الطهارة ال تتوقف على ملكه، و�ذا قوله: 

فلیغسله، ال یتوقف على أن �كون هو الغاسل، وزاد مسلم والنسائي من طر�ق علي بن مسهر عن 

، فلیرقه، وهو �قوي »فلیرقه«ة في هذا الحدیث: األعمش عن أبي صالح وأبي رز�ن عن أبي هر�ر 

إذ المراق أعّم من أن �كون ماًء  ؛القول �أن الغسل للتنجیس. وهو �قوي القول �أن الغسل للتنجیس

فلو �ان طاهًرا لم یؤمر �إراقته للنهي عن إضاعة المال، فلو �ان طاهًرا لم یؤمر  ،أو طعاًما

ال النسائي: ال أعلم أحًدا تا�ع علي بن مسهر على ز�ادة: �إراقته للنهي عن إضاعة المال، لكن ق

نها غیر محفوظة، قال ابن عبد البر: لم یذ�رها إ :لكنها في مسلم، وقال حمزة الكناني ،»فلیرقه«

 .الحفاظ من أصحاب األعمش �أبي معاو�ة وشعبة

جٍه من الوجوه إال بو  -صلى هللا علیه وسلم-وقال ابن منده: ال َنعرف عن، ال ُتعَرف عن النبي  

 .عن علي بن مسهر بهذا اإلسناد

 ،قلت: قد ورد األمر �اإلراقة أ�ًضا من طر�ق عطاء عن أبي هر�رة مرفوًعا أخرجه ابن عدي 

والصحیح أنه موقوف. و�ذا ذ�ر اإلراقة حماد بن ز�د عن أیوب عن ابن  ،لكن في رفعه نظر

الدراقطني. مع �الم األئمة في القدح في  و�سناده صحیح أخرجه ،سیر�ن عن أبي هر�رة موقوًفا
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اللفظة فلیرقه في مقابل أن اللفظة ُمخرجة في صحیح مسلم، ما الذي ترجح؟ �الم األئمة 

 ،او�حكمون علیها من خالل القرائن ما قالوا الكالم عبثً  ،ینظرون إلى هذه الز�ادة نیذالمتقدمین ال

وأما من �قبل الز�ادة من الثقة فهذه ز�ادة  ،وظةإنما ترجح عندهم من خالل القرائن أنها غیر محف

وفي صحیٍح تلقته األمة �القبول، وعلى �ل حال ال خیر في ماء ولغ فیه �لب، وقد  ،من ثقة

 ُأمرنا �غسل اإلناء فكیف �الماء؟ 

 طالب: ......

 ؟ماذا

 طالب:...

 ما في غیره.  اتستفید منه في إطفاء حر�ق تطفي �ه حر�قً  أن ال، �مكن

 لب:...طا

 على �ل حال هو ماء ال خیر فیه. 

لكن حمله على االستحباب إال لمن  ،لكن حمله على االستحباب ،�قتضي الفور »فلیغسله«قوله: 

 أراد أن �ستعمل ذلك اإلناء.

 طالب:...

حمله الجمهور؟ لكن حمله الجمهور على االستحباب إال لمن أراد أن �ستعمل ذلك اإلناء. قوله: 

ولم یثبت في شيء من الروا�ة عن أبي  ،ولم �قع في روا�ة مالك التتر�ب ،بع مرارأي س »سبًعا«

وروي أ�ًضا عن الحسن وأبي رافع  ،هر�رة إال عن ابن سیر�ن، على أن �عض أصحا�ه لم یذ�ره

دي عند البزار واختلف الرواة عن ابن سیر�ن في محل  ،عند الدارقطني وعبد الرحمن والد السُّ

 ،وهي روا�ة األكثر ،»أوالهن«لمسلم وغیره من طر�ق هشام بن حسان عنه: ف ،غسلة التتر�ب

و�ذا في روا�ة أبي رافع المذ�ورة، واختلف عن قتادة عن ابن  ،وهي روا�ة األكثر عن ابن سیر�ن

أ�ًضا، أخرجه الدراقطني وقال أ�ان عن قتادة:  »أوالهن«سیر�ن فقال سعید بن �شیر عنه: 
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أوالهن أو «ود والشافعي عن سفیان عن أیوب عن ابن سیر�ن: أخرجه أبو دا »السا�عة«

 عند�م النسخ الثانیة؟ماذا  »أو أخراهن«�عض النسخ:  »إحداهن

 طالب:...

دي عندماذا  عن البزار أو عند؟  ،؟ إحداهن. وفي روا�ة السُّ

 طالب:...

 عند�م شيء؟ماذا عن، عند.  ءعند، ما تجي

 طالب:...

 ي �ظهر أنها عند.ذال

 :...طالب

دي، نعم   ؟ین البزارأ ،معروف السُّ

 الطبعة األخیرة موجودة عند�م طبعة دار الرسالة؟

 طالب:...

لكن هذه لیست موجودة لكن، المتجه أنها  ،الجمهور موجود في الخطأ والصواب حمله الجمهور

 .عند

 طالب: ......

ال تغیبان القدم، في روا�ة ال تفید عن القدم وجدتها صحیحة  هأنا جيء بها إلّي فنظرت فی، نعم 

دي عند البزار: إحداهن و�ذا في روا�ة هشام بن عروة عن أبي الزناد عنه، فطر�ق الجمع  ،السُّ

بین هذه الروا�ات أن �قال: إحداهن مبهمة، وأوالهن والسا�عة معینة، أو إن �انت في نفس الخبر 

هما؛ ألن فیه ز�ادة في فهي للتخییر فمقتضى حمل المطلق على المقید أن �حمل على أحد

 .الروا�ة المعینة

 طالب:...
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 ؟ماذا

 طالب: ......

هو مقتضى حمل المطلق على المقید أن �حمل على أحدهما؛ ألن فیه ز�ادة على الروا�ة 

المعینة. وهو الذي نصَّ علیه الشافعي في األّم، والبو�طي وصّرح �ه المرعشي، صّرح �ه 

بكي �حًثا وذ�ره ،المرعشي وغیره من األصحاب وهو منصوص �ما ذ�رنا، �حًثا  ،ابن دقیق والسُّ

من قول الشافعي، أو أن مذهب الشافعي �عني �التردد �عني ما هو �الجزم،  �عني أوردوه احتماًال 

ألنهم لم �قفوا علیه من �الم الشافعي، وهو منصوص �ما ذ�رنا و�ن �انت  ؛الكن �ونه منصوًص 

ا من الرواة من الراوي ف ، فیبقى أو شك� روا�ة من عّین ولم �شّك أولى من روا�ة من أبهم وشكَّ

 ،النظر في الترجیح بین أوالهن وروا�ة السا�عة، وروا�ة أوالهن أرجح من حیث األكثر�ة واألحفظیة

ومن حیث المعنى أ�ًضا، رواتها أكثر وأحفظ، ومن حیث المعنى أرجح؛ ألنه إذا ُترِّب ثم ُغِسل 

 .ًعا ثم ُترِّب �حتاج إلى غسلة تز�ل أثر الترابزال، لكن إذا ُغِسل سب

�قول: ألن تتر�ب األخیرة �قتضي االحتیاج إلى غسلة أخرى لتنظیفه، قد نّص الشافعي في حرملة 

 ..على أن

 طالب: ......

 ؟ ماذا

 طالب: ......

 �هللا أعلم. ،في �تاب حرملة، وقد نّص الشافعي في حرملة على أن اُألولى أولى

وهي منقولة من علم الشافعي مثل مختصر البو�طي  ،�عني في �تب معتمدة عند الشافعیة 

ومختصر المزني ومختصر حرملة أو �تاب حرملة الذي یرو�ه من علم الشافعي، وفي الحدیث 

ذا؟ ألن دلیل على أن حكم النجاسة یتعدى عن محلها إلى ما �جاورها �شرط �ونه مائًعا، لما

، لكن إذا �ان مائًعا انتقلت النجاسة، وعلى تنجیس المائعات إذا وقع في الیا�س الیا�س ما ینجِّس

وعلى تنجیس اإلناء  ،جزٍء منها نجاسة، وعلى تنجیس المائعات إذا وقع في جزء منها نجاسة

 الذي یتصل �المائع؛ ألنه إذا تنجس المائع انتقلت النجاسة إلى ظرفه. 
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 طالب:...

 ین؟أ

 طالب:...

سنا اإلناء ألنه لحقه، الحكم واحد. وعلى هو  ،ال ال سنا الماء؛ ألنه ولغ فیه ونجَّ نفس الشيء، نجَّ

-أن الماء القلیل ینجس بوقوع النجاسة فیه و�ن لم یتغیر، وهذا مذهب الجمهور، خالًفا لمالك 

 وعلى أن ورود الماء على ،؛ ألن ولوغ الكلب ال �غّیر الماء الذي في اإلناء غالًبا-رحمه هللا

وهو حقیقة في  ،النجاسة �خالف ورودها علیه؛ ألنه أمر �إراقة الماء لما وقع وردت علیه النجاسة

إراقة جمیعه وأمر �غسله، وحقیقته تتأدى �ما ُ�سمى غسًال، ولو �ان ما ُ�غَسل �ه أقل مما ُأر�ق. 

یتأثر فیها،  فرق بین ورود النجاسة على الماء فتؤثِّر فیه، و�ین ورود الماء على النجاسة فال

�عني �ما ُأمر �إراقة سجل أو دلو على بول األعرابي، على بول األعرابي فأزالها، لكن لو وقعت 

النجاسة على هذا الدلو تأثر، وعلى أن ورود الماء على النجاسة �خالف ورودها علیه؛ ألنه أمر 

سله، وحقیقته تتأدى �ما وهو حقیقة في إراقة جمیعه وأمر �غ ،�إراقة الماء لما وردت علیه النجاسة

 .�سمى غسًال، ولو �ان ما �غسل �ه أقل مما ُأر�ق

�قول: فائدة: خالف ظاهر هذا الحدیث المالكیة والحنفیة، فأما المالكیة فلم �قولوا �التتر�ب  

أصًال، مع إ�جابهم التسبیع على المشهور عندهم؛ ألن الترتیب لم �قع في روا�ة مالك، �عني التي 

�عني من المالكیة: قد صّحت  ،ألن الترتیب لم �قع في روا�ة مالك قال القرافي منهمفي الباب؛ 

 فیه األحادیث، فالعجب منهم �یف لم �قولوا بها؟ 

ألنه قال إمامهم تبعوا إمامهم في هذا، قد صّحت فیه األحادیث فالعجب منهم �یف لم �قولوا بها؟ 

لمقلِّد إلمام من األئمة هل یتبع إمامه وهو وعن مالك روا�ة أن األمر �السبیع للندب، طیب ا

لیست لد�ه أهلیة للنظر في النّص واالستنباط منه وفي ثبوته، لیتبع إمامه و�الم إذا خالف اإلمام 

والنّص ثابت  ،�التتر�ب ون موقفهم؟ المالكیة ال �قول مالنّص آخر ولو صّح عند غیره؟ المالكیة 

  ..ال أقول خواصهم الذین لدیهم أهلیة النظرفي الصحیحین وغیرهما، عموم المالكیة 

 طالب:...
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موقف الحنابلة أعني من لیست لد�ه أهلیة النظر من رفع الیدین �عد الر�عتین وهي  ماطیب، 

ون ما في عبعون إمامهم أو یتموقوفة، لیست مرفوعة یتب :ثابتة في البخاري، واإلمام أحمد �قول

 الصحیح؟ 

وال یلتفت إلى  ،-علیه الصالة والسالم-ه أن یتبع ما ثبت عن النبي الذي لد�ه أهلیة النظر یلزم

من قال، قد �قول: إن ما ثبت في البخاري معارض بتصحیح البخاري لوقف  قول أحد قائل

 الروا�ة، تصحیح اإلمام أحمد.

 طالب:...

 یتمذهب؟ كیف

 طالب:...

 .نعم

 طالب:...

 أهل البلد هذا �لهم حنابلة وهكذا.و  ،ال ال، ال �قلد، أهل البلد هذا �لهم مالكیة

 طالب:...

أنا ما أنا �أعرف من  :، أنا أقول لكاقول معمول �ه في المذهب، واألمة ماشیة على هذا قرونً 

موقوف، عامیة لیست لد�ه أهلیة النظر، تقرأ علیه �أنك ما قرأت، هو  ،موقوف :اإلمام أحمد قال

�تب الحنابلة ما یثبتون هذا الموضع من مواضع عنده اإلمام اللي �قلده هاه، ولذلك حتى في 

الرفع؛ ألن إمامهم �قول أنه لم لم یثبت مرفوًعا و�نما هو موقوف، مثل ما عندنا �النسبة للمالكیة. 

 ؛لكنه للتعبُّد ،وعن مالك روا�ة أن األمر �التسبیع للندب، والمعروف عند أصحا�ه أنه للوجوب

ض متأخر�هم له حكمة غیر التنجیس، غیر التنجیس �ما لكون الكلب طاهًرا عندهم، وأبدى �ع

سیأتي، وعن مالك روا�ة �أنه نجس، لكن قاعدته أن الماء ال ینجس إال �التغّیر فال �جب التسبیع 

في أول هذا الحدیث فیما رواه  -صلى هللا علیه وسلم-للنجاسة بل للتعبُّد، لكن یرد علیه قوله 

 »طهور إناء أحد�م«ن وهمام بن منبه عن أبي هر�رة: مسلم وغیره من طر�ق محمد بن سیر�
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فتعین  ،؛ ألن الطهارة تستعمل إما عن حدث أو خبث، وال حدث على اإلناء»طهور إناء أحد�م«

طهور المسلم على القول �أنه  :ألن التیمم ال یرفع الحدث وقد قیل له ؛الخبث أجیب �منع الحصر

فیه. وألن الطهارة ُتطَلق على غیر ذلك �قوله تعالى:  أما من �قول �أنه یرفع فال حجة ،ال یرفع

ُرُهْم} َصَدَقةً  َأْمَواِلِهمْ  ِمنْ  {ُخذْ  السواك «: -صلى هللا علیه وسلم-وقوله  ،]١٠٣[سورة التو�ة:  ُتَطهِّ

 .»مطهرة للفم

مقام ما �طهر الحدث أو مقام؟ فلما قام فلما  ،والجواب عن األول: �أن التیمم ناشئ عن حدث 

م مقام ما �طهر الحدث ُسّمي طهوًرا، ومن �قول �أنه یرفع الحدث �منع هذا اإلیراد من أصله، قا

 ،ومن �قول �أنه یرفع الحدث �منع هذا اإلیراد من أصله قال الشیخ في التعلیق على فتح الباري 

نَّة ولیس مع من منع ذلك حجة �حصل  ،الشیخ ابن �از: وهو الصواب لظاهر الكتاب والسُّ

الصعید الطیب طهور المسلم و�ن لم �جد الماء عشر سنین، فإذا وجد الماء «تماد علیها، االع

 .»فلیتق هللا ولیمسه �شرته

ولیمسه  ،، لكن إذا وجد الماء فلیتق هللاامؤقتً  انه ال یرفع، هو یرفع رفعً هذا �حتج �ه من �قول: إ 

 امطلقً  ارافع رفعً  :لو قلنا ؟تقبل�شرته، و�ختلفون هل �مسه �شرته فیما مضى من حدث أو فیما �س

النّص فائدته، النصوص �لها تدل على أن من وجد الماء ال بد أن  في المستقبل، لكن هذا �فقد

إلى أن یوجد الماء،  امؤقتً  ارفعً  الما مضى من حدث فإنه �كون حینئٍذ رافعً  :�مسه �شرته، و�ذا قلنا

أعد الصالة إذا وجدت  :حدث األصغر، هل نقولفإذا أجنب �عني توضأ أو ما وجد الماء فتیمم لل

ثم وجد  ،ثالثة عشر ،الماء علیك أن تتقي هللا وتمسه �شرته، لكن فیما إذا أجنب وتیمم یومین

 هل �غتسل عن الجنا�ة السا�قة أو �كفیه ما صلى؟ ،الماء

علیه -ل والرسو  ،الصلوات ال �عیدها، لكن فیما �ستقبل هل �غتسل له �اعتبار أنه وجد الماء 

هذه مسألة طو�لة الذیول، و�ونه �مسه فیما  »فلیتق هللا ولیمسه �شرته«�قول:  -الصالة والسالم

�ستقبل هذا ال شك أنه یلغي فائدة الحدیث؛ ألن النصوص �لها تقول بهذا، والفائدة الجدیدة 

من لكن معروف أن الصلوات �التیمم  ،المؤسسة التي یؤسس لها الحدیث أنه �مسه لما مضى

 .الذي هو محل النظر في هذا الحدیث ،الحدث األصغر هذه ما تعاد، لكن یبقى الحدث األكبر
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والجواب عن الثاني أن ألفاظ الشرع إذا دارت بین الحقیقة اللغو�ة والشرعیة ُحملت على الشرعیة، 

تخاذه، ودعوى �عض المالكیة أن المأمور �الغسل من ولوغه الكلب المنهي عن ا ،إال إذا قام دلیل

م النهي عن االتخاذ على األمر  ،دون المأذون فیه، �حتاج إلى ثبوتٍ  �حتاج إلى ثبوت تقدِّ

�الغسل، و�لى قر�نة تدل على أن المراد ما لم یؤَذن في اتخاذه؛ ألن الظاهر من الالم في قوله: 

ه تفرقة الكلب، أنها للجنس، أو لتعر�ف الماهیة، فیحتاج المدعي أنها للعهد إلى دلیل، ومثل

�عضهم بین البدوي والحضري، بین الكلب البدوي والكلب الحضري، ودعوى �عضهم أن ذلك 

وأن الحكمة في األمر �غسله من جهة الطب؛ ألن الشارع اعتبر السبع  ،مخصوص �الكلب الكِلب

من «وقوله:  »صبوا علي من سبع ِقرب«في مواضع، اعتبر السبع في مواضع منه �قوله: 

 .»رات عجوةتصبح �سبع تم

 وُتعقِّب �أن الكلب الِكلب ال �قرب الماء، فكیف یؤمر �الغسل من ولوغه؟  

وأجاب حفید ابن رشد �أنه ال �قرب الماء �عد استحكام الكَلب منه، أما في ابتدائه فال �متنع، وهذا 

نه في لكنه �ستلزم التخصیص بال دلیل والتعلیل �التنجیس أقوى؛ أل ،التعلیل و�ن �ان فیه مناسبة

إال الخبث؛ ألنه في  هألن فیه طهور إناء أحد�م یدل على، وال حدث إًذا ما فی ؛معنى المنصوص

طهور إناء أحد�م یدل  :معنى المنصوص، �عني لیس �منصوص ما قیل ألنه نجس، لكن النّص 

علیه داللة قو�ة تقرب من النّص، وقد ثبت عن ابن عباس التصر�ح �أن الغسل من ولوغ الكلب 

ولم �صّح عن أحد من الصحا�ة  ،رواه محمد بن نصر المروزي �إسناد صحیح ،نه رجس�أ

و�ین إناء الطعام  ،والمشهور عن المالكیة أ�ًضا التفرقة بین إناء الماء فیَراق وُ�غسل ،خالفه

فیخص الطعام منه �النهي عن إضاعة  ،فیؤ�ل ثم �غَسل اإلناء تعبًدا؛ ألن األمر �اإلراقة عام

 الماء لیس �مال؟ و  ،المال

 طالب: ......

 ؟ ماذا

 طالب: ......

عورض �أن النهي عن اإلضاعة  ،مال، ال شك أنه مال، وعورض �أن النهي عن اإلضاعة

مخصوص �األمر �اإلراقة، و�ترجح هذا الثاني �اإلجماع على إراقة ما تقع فیه النجاسة من قلیل 
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جماع على إراقة ما تقع فیه النجاسة من قلیل المائعات ولو عظم ثمنه، و�ترجح هذا الثاني �اإل

المائعات ولو عظم ثمنه، فثبت أن عموم النهي عن اإلضاعة مخصوص �خالف األمر �اإلراقة، 

و�ذا ثبت نجاسة سؤره �ان أعم من أن �كون لنجاسة عینه أو لنجاسة طارئة �أكل المیتة مثًال، 

 .إذ هو األصل ،إذ هو األصل ؛لكن األول أرجح

 إنه إذا لم �أكل نجاسة فهو طاهر؟  :هل نقول ،نه نجسإ :إذا قلنا �عني 

األصل فیه الطهارة، وألنه یلزم على الثاني مشار�ة غیره  ،�خالف الهر ،ألن األصل فیه النجاسة

له في الحكم، �الهرة مثًال، و�ذا ثبتت نجاسة سؤره لعینه لم یدل على نجاسة �اقیه إال �طر�ق 

وفمه أطیب  ،ففمه نجس؛ ألنه متحلب منه، واللعاب عرق فمه ،ا�ه نجسالقیاس �أن �قال: لع

فیكون عرقه نجًسا، و�ذا �ان عرقه نجًسا �ان بدنه نجًسا؛ ألن العرق متحلب من البدن،  ،بدنه

ولكن هل یلتحق �اقي أعضائه بلسانه في وجوب التسبیع والتتر�ب أم ال؟ �عني لو وقعت یده أو 

 ال؟أم هل �غسل سبًعا و�ترَّب فماء،  رجله في اإلناء الذي فیه

مع أن أ�ا هر�رة  ،استدالًال �فتوى أبي هر�رة ؛سبع، �غسل ثالًثا هأوًال تعرفون مذهب الحنفیة ما فی 

روى في الصحیح أنه �غسل سبًعا وُ�ترَّب فقالوا: الفتوى مقدمة على الروا�ة؛ ألنه هو راوي 

ما أفتى أبو هر�رة  ،أو �قیده ،أو ما �خصصه ،ضهوهو أعرف �ه، ولو لم یثبت ما �عار  ،الحدیث

م الروا�ة  .�الثالث، لكن جمهور أهل العلم على أنه إذا تعارض الرأي مع الروا�ة فالمقدَّ

 ولكن هل یلتحق �اقي أعضائه بلسانه بوجوب السبع والتتر�ب أم ال؟  

، قال: ا جاء �مذهب الحنفیةلم �قولوا، هذتقدمت اإلشارة إلى ذلك من �الم النووي، وأما الحنفیة ف

واعتذر الطحاوي وغیره عنهم �أمور، منها: �ون  ،وأما الحنفیة فلم �قولوا بوجوب السبع وال التتر�ب

أبي هر�رة راو�ه أفتى بثالث غسالت، فثبت بذلك نسخ السبع، وُتعقِّب �أنه �حتمل أن �كون أفتى 

 ،ومع االحتمال ال یثبت النسخ ،ما رواه أو �ان نسي  ،ال وجو�ها ،العتقاده ندبیة السبع ؛بذلك

وروا�ة من روى  ،وروا�ة من روى عنه موافقة فتیاه لروایته ،وأ�ًضا فقد ثبت أنه أفتى �الغسل سبًعا

عنه موافقة فتیاه لروایته أرجح من روا�ة من روى عنه مخالفتها من حیث اإلسناد ومن حیث 

ة وردت من روا�ة حماد بن ز�د عن أیوب عن ابن وأما اإلسناد فالموافق ،النظر، أما النظر فظاهر



 
 

 
 

=Ìá_Ägÿ^=yÎwìONM=Jÿ^=i_k‘=ÚÈóÈ= ١٨ 

سیر�ن عنه، وهذا من أصّح األسانید، وأما المخالفة فمن روا�ة عبد الملك بن أبي سلیمان عن 

 .عطاء عنه، وهو دون األول في القوة �كثیر

�عني من وجوه المعارضة عند الحنفیة للحدیث، ومنها: أن العذرة أشد في النجاسة من  ،ومنها 

 .فیكون الولوغ �ذلك من �اب األولى ،الكلب، ولم �قید �السبع سؤر

وأجیب �أنه ال یلزم من �ونها أشّد منه في االستقذار أال �كون أشد منها في تغلیظ الحكم، و�أنه  

 .وهو فاسد االعتبار ،قیاس في مقابلة النّص 

قتلها ُنسخ األمر ومنها دعوى أن األمر بذلك �ان عند األمر �قتل الكالب، فلما ُنهي عن  

ا ،وتعقِّب �أن األمر �قتلها �ان في أوائل الهجرة .�الغسل ألنه من  ؛واألمر �الغسل متأخر جد�

 -صلى هللا علیه وسلم-قد ذ�ر ابن مغفل أنه سمع النبي  ،روا�ة أبي هر�رة وعبد هللا بن مغفل

سیاق مسلم ظاهٌر في أن و�ان إسالمه سنة سبٍع �أبي هر�رة، �عني �عد خیبر، بل  ،�أمر �الغسل

عمًال  ؛ومنها إلزام الشافعیة �إ�جاب ثمان غسالت ،األمر �الغسل �ان �عد األمر �قتل الكالب

 ،واغسلوه سبع مرار أو سبع مرات«�ظاهر حدیث عبد هللا بن مغفل الذي أخرجه مسلم ولفظه: 

إنما  ،زم أن تكون �ماءال یل، لكن ال یلزم أن تكون الثامنة �ماء، »وعفروه الثامنة في التراب

أبلغ من الغسل، فعدها ثامنة �اعتبار  ،بل أبلغ من الغسل ،فتَعد في حكم الغسلة ،تكون بتراب

 .ال أنها في غسلة ثامنة ،أنها مطهرة �الغسالت

 طالب: ......

 ؟ماذا

 طالب:...

 ؟نعم

 طالب:...

لى أو صارت أخیرة على �ل حال سواء صارت أو  ،ما، على حسب الترجیح الذي سبق هي ثامنة

وأجیب �أنه ال یلزم من �ون الشافعیة ال �قولون �ظاهر  ،وفي روا�ة أحمد �التراب ،هي ثامنة
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حدیث عبد هللا بن مغفل أن یتر�وا هم العمل �الحدیث أصًال، ورأًسا؛ ألن اعتذار الشافعیة عن 

 .قاله ابن دقیق العید ،من الفر�قین ملوم في ترك العمل �ه ، و�ال فكلٌّ ذلك إن �ان متجًها فذاك

وقد اعتذر �عضهم عن العمل �ه �اإلجماع على خالفه، وفیه نظر؛ ألنه ثبت القول بذلك عن  

و�ه قال أحمد بن حنبل في روا�ة حرب الكرماني عنه، وُنقل عن الشافعي أنه  ،الحسن البصري 

ه، وجنح قال: هو حدیث لم أقف على صحته، ولكن هذا ال یثبت العذر لمن وقف على صحت

والترجیح ال �صار إلیه مع إمكان  ،�عضهم إلى الترجیح لحدیث أبي هر�رة على حدیث ابن مغفل

الجمع، واألخذ �حدیث ابن مغفل �ستلزم األخذ �حدیث أبي هر�رة دون العكس، والز�ادة من الثقة 

بدونه أرجح من �ة مالك اولو سلكنا الترجیح في هذا الباب لم نقل �التتر�ب أصًال؛ ألن رو  ،مقبولة

 .أخًذا بز�ادة الثقة ؛قلنا �ه، ومع ذلك روا�ة من أثبته

وجمع �عضهم بین الحدیثین �ضرٍب من المجاز، فقال: لما �ان التراب جنًسا غیر الماء جعل  

وتعقبه ابن دقیق العید، وتعقبه ابن دقیق العید �أن  ،اجتماعهما في المرة الواحدة معدوًدا �اثنتین

لكن لو وقع التعفیر في أوله قبل  ،ظاهر في �ونها غسلة مستقلة »الثامنة �الترابعفروه «قوله: 

ورود الغسالت السبع �انت الغسالت ثمانیة، و�كون إطالق الغسلة على التتر�ب مجاًزا، وهذا 

ین التراب فیه في األولى، وهذا الجمع من ، وهذا الجمع من مرجحات تعالجمع من مرجحات

امرجحات تعیُّن التر  و�مكن  ،اب في األولى، والكالم على هذا الحدیث وما یتفرع عنه منتشر جد�

 �هللا أعلم.  ،أن �فرد �التصنیف، لكن هذا القدر �اٍف في هذا المختصر

، وقد بینت ذلك في مقدمة الشرح مختصر نّص ابن حجر على أنه مختصرهذا المختصر، 

مقدمة لشرح �بیر للبخاري، و�دأ �ه، ولكنه  هدى الساري المقدمة هي ،الكبیر، �عني هدى الساري 

 �ما هنا. الطوله، فاختصر. ولذلك �سمي هذا مختصرً  ؛لم �ستمر فیه

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

 ، لكنه أشار إلیه في الفتح. اما نعرفه موجودً 


