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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.

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

  ،أما �عد ،أجمعین وصحبه

 ماالكوسج  ،ابن منصور المعروف �الكوسج إسحاق" "حدثنا: -رحمه هللا تعالى-فیقول المؤلف 

 ؟معنى الكوسج

 ...... طالب: 

  عبد هللا؟ امعنى الكوسج �ا أ� ما ماذا؟

 ...... طالب:

 لنا؟  �خرجهن أم اثنین، الكوسج، مال، األثرم واحد  ،األثرملیس �صیر؟  ماذا

 طالب: ......

 ؟ مثلك األول. ماذا 

 دینار: بن هللا عبد بن الرحمن عبد حدثنا "قال: هو ابن عبد الوارث، الصمد" عبد "قال: أخبرنا

 علیه هللا صلى- النبي عن هر�رة أبي عن صالح أبي "عن عبد هللا بن دینار أبي" سمعت

التراب المبتل �الماء من العطش �عني  :الثرى  العطش" من ،الثرى  �أكل �لًبا رأى رجالً  أنَّ  -وسلم

 .�سببه

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

هذا الرجل  أنه في الحدیث لم یؤمر أو لم �قم رأى الغرض من إیراد هذا الحدیث أن البخاري  

 ،�غسل خفه �عد أن ولغ فیه الكلب، مما یدل على طهارته على قول اإلمام مالك ،�غسل خفه

 فیكون في شرع من قبلنا. ،و�أن البخاري �جنح لمثل هذا، ولكن �أن هذا الرجل من األمم السا�قة

 طالب:...

 ؟ماذا
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 طالب:...

 وسج. هو المقصود أن ما لیس له أسنان أو ناقص أسنانه هذا الك

وعبد الصمد  ،هو ابن منصور الكوسج، �ما جزم �ه أبو نعیم في المستخرج ،قوله: حدثنا إسحاق

ولم ینفرد  ،تكلَّم فیه �عضهم، لكنه صدوق  فیه، هو ابن عبد الوارث، وشیخه عبد الرحمن ُتُكلِّم

مان واسمه ذ�وان،  بهذا الحدیث، واإلسناد منه فصاعًدا مدنیون، وأبوه وشیخه أبو صالح السَّ

 .تا�عیان

وهو من بني إسرائیل �ما سیأتي، قوله: �أكل الثرى �المثلثة  ،قوله: أن رجًال لم ُ�َسم هذا الرجل 

وهو في المحكم: الثرى: التراب، وقیل التراب الذي إذا ُبلَّ لم �صر طیًنا  ،أي یلعق التراب الندي

 .الزً�ا

استدل �ه المصنف على طهارة سؤر ، قوله: من العطش أي �سبب العطش، قوله: �غرف له �ه 

الكلب؛ ألن ظاهره أنه سقى الكلب فیه، سقى الكلب فیه، وُتُعقِّب �أن االستدالل �ه مبني على أن 

 وفیه اختالف، ولو قلنا �ه لكان محله فیما لم ینسخ، �عني إذا لم �أِت  ،شرع من قبلنا شرع لنا

�غسل اإلناء سبًعا والتتر�ب من شرعنا  شرعنا �خالفه، �عني إذا جاء شرعنا �خالفه واألمر

�عني القول �اإلطالق أنه شرع لنا،  ،مع إرخاء العنان ال یتم االستدالل �هخ له، و فهو ناس ،متأخر

أو  ،الحتمال أن �كون صبَّه في شيء فسقاه ؛هذا إرخاء العنان ال یتم االستدالل �ه أ�ًضا ،ال یتم

 أو لم یلبسه �عد ذلك. ،أو لم یلبسه �عد ذلك ،غسل خفه �عد ذلك

 طالب:...

لكن هل هذا مما �جب أن یتطهر �ه عندهم؟ ألن الطهارة عندهم تختلف فیما  ،تلزمهم الطهارة

عندنا، النجاسة إذا أصابت الشيء ُ�قَرض عند الیهود �المقراض، ذ�رت لكم أن النعل الذي 

�ته  ما حضرت �ا شیخ؟ ،خطفه الكلب من عند المسجد وذهب �ه �عیًدا أني غسلته وترَّ

 طالب: ......

ي ذ، قلت: مسكین اا، نصلي في مسجد �مكة، ببطحاء قر�ش، لما طلعنا ما لقیت إال واحدً نعم 

 ء�جيت اإلمام قال: ال، هذا �لب، �لب ، سألالو أخذ الثنتین �ستفید منهم ا،ما أخذ إال واحدً 
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و�الفعل  ،ر على السیارةفدتلقاه  نإذا أردت أفیذهب �ه �عیًدا،  ،�خطف ما �شبه اللحم من النعال

 �ه، فغسلتها سبًعا و�التراب. ء واحد یدور وجا طلبت من

وسیأتي �قیة  ،�أن قِبل عمله وأدخله الجنة ،فجزاه على ذلك ،أي أثنى علیه ،قوله: فشكر هللا له

. إن شاء هللا تعالى ،من �تاب الشرب ،الكالم على فوائد هذا الحدیث في �اب فضل سقي الماء

 عبد بن حمزة حدثني قال: شهاب ابن عن یونس عن أبي حدثنا شبیب: بن أحمد وقالقوله: "

 هللا صلى- هللا رسول زمان في المسجد في وُتدبر وُتقبل تبول الكالب �انت قال: أبیه عن هللا

  ذلك". من شیًئا یرشون  �كونوا فلم ،-وسلم علیه

وما �ان له من �اب فإنه ال یتعاهد �إغالقه  ،معروف المساجد لم �كن لها أبواب ،كانت الكالب

�اعتبار أنها متاحة للمسلمین �صلي في �ل وقت فیها من األوقات التي تجوز فیها الصالة، 

واألصل أنها مفتوحة ومتاحة ما تغلق وال �خرج  ،المقصود أن األبواب لیست مثل اآلن تغلق

ار غلق أبواب المساجد لما حصل من لكن اضطر من اتخذ قر  ،الناس منها �ما هو الحال اآلن

فهذه  ،إفساد في المساجد، إحراق للمصاحف، و�ول على �عضها، و�تا�ة على جدران المسجد

لكن ما هو �الحل  ،هذه مفسدة ظاهرة �جب العنا�ة �المساجد وحفظها من هؤالء العابثین ،مشكلة

 في أي وقت من األوقات ال و�ذ�ر هللا ،أن الصالح الذي یر�د أن �جلس في المسجد لیقرأ القرآن

سیما �عد صالة الصبح أنه ُ�خَرج منها لیغلق المسجد، هناك حلول غیر إخراجه، و�و�ل على 

هم عندهم  ،المساجد أناس ال �عرفون من العر�یة شیًئا، وال �عرفون المشروع من غیر المشروع

امل ال �فهم من العر�یة ك العئ�خرجون، وأنا ُأخِرجت، أجلس �عد صالة الصبح �جی فقطأوامر 

 .تنازعه أن ه، وهو عنده أصل �عتمد إلیه، ما تقدرأن تتفاهم مع وال تقدر ،ائً شی

علیه الصالة -وال �حرموا من أراد أن �قتدي �النبي  ،ولین أن یدرسوا الموضوع �عنا�ةؤ فعلى المس

أن �خرج من  من الجلوس في المسجد، �اإلمكان أن �قال لعامل المسجد: اجلس إلى -والسالم

ینام إلى الظهر بدل ما  یذهبهذه وظیفته، و�عد طلوع الشمس  ،فیه، هذا أمره سهل؛ ألنه عامل

ي عندنا إذا أغلق الباب ما یدخل تمثل هذه األبواب ال :وال �شتغل لنفسه، أو �قال ،�مسح سیارات

الحلول ممكنة، ولیة علیك، فؤ والمس ،و�ذا خرجت أغلق الباب ،أغلق الباب اأحد ما دمت جالسً 

 ولیس الحل �أن ُ�خَرج من أراد أن یتعبد من المسجد.
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 طالب:...

أشد من العبث �المصاحف،  ه. في األصول األر�عة موجودة. أو ما، نعم. ما فیأرفعهاأنا ، نعم

وفي  ،، أو �تا�ة �لمات سیئة للغا�ة، خادشة في الدینهما فی ؟أشد من العبث �المصاحف هفی

یلة في المسجد في محراب المسجد ُ�تب، صحیح أن هذا �حتاج إلى عالج، في الفض ،الُخُلق

 عالجه إخراج من أراد أن یتعبد.لیس لكن 

 طالب:...

 ین؟ أ

 طالب: ......

شيء، إذا �ان  ه�جلس عنده إلى أن ینتهي؟ أعطاه أجرة �عني ما فیو�همل المسجد العامل؟ أو 

�أخذ أجرة على الجلوس  جرة حتى �صبر إلى أنشرة فأعطاه أأن �خرج �عد الصالة مبا امأمورً 

وهو ما لیس من الفرض علیه أن �جلس حتى �خرج، علیه أن �جلس حتى تأتي الصالة و�غلق 

وهذا من �اب الحیلة على تحصیل  ،الباب، القدر الزائد على ذلك لو أخذ علیه أجرة ما فیه إشكال

 .المشروع

 طالب: ......

وهذه حیلة شرعیة  ،الدافع حتى یتمكن من فعل ما ُشِرع له ه من حیلنعم حتى هذه تحصیل 

 �النسبة له.

 طالب:...

 .هذا تضییع، هذا تضییع، تضییع لما اؤتمن علیه

المثلثة �فتح المثلثة،  :قوله: وقال أحمد بن شبیب �فتح المعجمة و�سر الموحدة، طیب ما قال 

تلتبس �المهملة فاء والتاء، أما �النسبة للشین المثلثة هي الثاء؛ ألنها تلتبس �الموحدة والمثناة �الب

 .المعجمة، التي هي السین، و�سر الموحدة :فیقال

 .قوله: حمزة بن عبد هللا أي ابن عمر بن الخطاب 
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�انت الكالب زاد أبو نعیم والبیهقي في روایتهما لهذا الحدیث من طر�ق أحمد بن شبیب  

قبل: تبول، و�عدها واو العطف. �انت الكالب زاد المذ�ور موصوًال �صر�ح التحدیث قبل قوله ت

أبو نعیم والبیهقي في روایتهما لهذا الحدیث من طر�ق أحمد بن شبیب المذ�ور موصوًال �صر�ح 

مما یدل على أنها ال توجد  واو العطف، و�عدها ،قبل قوله تقبل: تبول ،التحدیث قبل قوله تقبل

ي روا�ات الصحیح نعم لو �انت موجودة ما عزاها في روا�ات الصحیح، لو �انت موجودة تبول ف

و�ذا ذ�ر األصیلي أنها  ،واو العطف هاإلى أبي نعیم والبیهقي، عزاها لروا�ات الصحیح، و�عد

ود واإلسماعیلي من روا�ة عبد هللا عن البخاري، و�ذا أخرجها أبو دا في روا�ة إبراهیم بن معقل

المذ�ور، وعلى هذا فال حاجة فیه لما استدل  بن وهب عن یونس بن یز�د شیخ شبیب بن سعید

 ، قاله ابن الُمنیِّر. الالتفاق على نجاسة بوله ؛�ه على طهارة الكالب

  .الكالب طاهرة :�قرأ الحدیث �قولذي اآلن ال

 طالب: ......

 ؟ ماذا

 طالب: ......

، ماذا قال ابن ائً كیف الكالب طاهرة؟ ألنها تبول في المسجد وتقبل وتدبر وال یرشون من ذلك شی

لالتفاق على نجاسة بولها، �عني  ؛حجر؟ وعلى هذا فال حجة فیه لمن استدل على طهارة الكالب

لو ما فیه تبول �ان فیه مستمسك، لكن ما دام فیه تبول فالبول نجس �اإلجماع، فال حجة فیه 

قول �أن الكلب یؤ�ل هذا وُتُعقِّب �أن من � ،على طهارة الكالب فضًال عن بولها، قاله ابن الُمنیِّر

طاهر  :وأن بول ما یؤ�ل لحمه طاهر �قدح في نقل االتفاق، لكن اإلشكال أن الذي �قول ،أشد

وأنه طاهر  ،�عني لو قیل �أنه یؤ�ل ،و�ؤ�ل �قول بنجاسة بول ما یؤ�ل لحمه، فیكون من ضمنها

 .كما هو معروف عند المالكیة

 طالب: ......

بول ما یؤ�ل لحمه هذا عند الحنابلة، الشافعیة بوله  ،بوله نجس عندهم، �قولون �الكراهةهم  نعم 

 .نجس فما یتم االستدالل
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وأن بول ما یؤ�ل لحمه طاهر �قدح في نقل االتفاق،  ،وُتُعقِّب �أن من �قول �أن الكلب یؤ�ل 

ألن ما ؛ فبوله طاهر ،یؤ�ل :ما دام المالكیة �قولون  :�عني ال نلفق بین مذهبین أو مذاهب، نقول

ال سیما وقد قال جمع �أن أبوال الحیوانات  ،ي �قول بهذا ال �قول بهذایؤ�ل لحمه طاهر، الذ

وسیأتي في �اب  ،حكاه اإلسماعیلي وغیره عنه ،وممن قال �ه ابن وهب ،كلها طاهرة إال اآلدمي

 .غسل البول

وتدبر في المسجد، إذ  ثم تقبل ،المراد أنها �انت تبول خارج المسجد في مواطنها :وقال المنذري  

�عني أبواب تغلق، قال: و�بعد أن ُتتَرك الكالب تنتاب  ،لم �كن علیها في ذلك الوقت غَلق

وُتُعقِّب �أنه إذا قیل �طهارتها لم �متنع ذلك �ما في الهرة،  ،المسجد حتى تمتهنه �البول فیه

ورد األمر بتكر�م  ثم ،إن ذلك �ان في ابتداء الحال على أصل اإل�احة :واألقرب أن �قال

 .وجعل األبواب علیها ،المساجد وتطهیرها

و�شیر إلى ذلك ما زاده اإلسماعیلي في روایته من طر�ق ابن وهب في هذا الحدیث عن ابن  

عمر قال: �ان عمر �قول �أعلى صوته: اجتنبوا اللغو في المسجد، قال عمر: وقد �نت أبیت 

و�انت الكالب إلى آخره، فأشار إلى أن  -علیه وسلمصلى هللا -في المسجد على عهد رسول هللا 

ثم ورد األمر بتكر�م المسجد حتى من لغو الكالم، و�هذا یندفع االستدالل  ،ذلك �ان في االبتداء

 .�ه على طهارة الكلب

ا في جمیع األزمنة؛ ألنه فهو إن �ان عام�  -هللا علیه وسلم صلى-وأما قوله: في زمن رسول هللا  

لكنه مخصوص �ما قبل الزمن الذي ُأمر فیه �صیانة المسجد، وفي قوله: فلم  ،اسم مضاف

�كونوا یرشون مبالغة لداللته على نفي الغسل من �اب أولى، من �اب األولى إذ لم یوجد الرش 

فمن �اب أولى أال یوجد الغسل وأكثر مبالغة من الرش، واستدل بذلك ابن �طال على طهارة 

ع مواضع المأكول، و�ان �عض الصحا�ة ال بیوت لهم إال أن تتبب سؤره؛ ألن من شأن الكال

 ،المسجد، فال �خلو أن �صل لعابها إلى �عض أجزاء المسجد، وُتُعقِّب �أن طهارة المسجد المتیقنة

والیقین ال یرفع �الشك، ثم إن داللته ال تعارض داللة منطوق الحدیث  ،وما ُذِكر مشكوك فیه

د في السنن على أن األرض تطهر إذا من ولوغه، واستدل �ه أبو داو غسل الوارد في األمر �ال

القتها النجاسة �الجفاف، هذا قول جمع من أهل العلم أن النجاسة إذا جفت أو جففتها الشمس 

فإنها تطهر، هذا قول معروف عند الحنفیة، �عني أن قوله: فلم �كونوا یرشون �عني یدل على 
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وال أن الجفاف �فید تطهیر األرض ما تر�وا ذلك وال �خفى ما فل ،نفي صّب الماء من �اب أولى

 فیه. 

ألن مسألة البول ال توجد في األصول في الصحیح، نعم، ومسألة تتبع  ؛تنبیه، وال �خفى ما فیه

 .مشكوك فیه أ�ًضامواطن األكل وتشمشمها ولعقها أو الولوغ فیها هذا 

یرتقبون �إسكان الراء ثم : یرشون بلفظ: أبدل قولهدي الشارح أنه تنبیه: حكى ابن التین عن الداو  

 {الال یرتقبون مثل  ،ره �أن معناه: ال �خشون مثناة مفتوحة ثم قاف مكسورة ثم موحدة، وفسَّ 

ره �أن معناه ال �خشون ] �عني ال �خشون، فسَّ ١٠[سورة التو�ة:  ِذمًَّة} َوال ِإال ُمْؤِمنٍ  ِفي َیْرُقُبونَ 

التفسیر؛ ألن معنى االرتقاب االنتظار، وأما نفي الخوف من نفي فصّحف اللفظ وأ�عد في 

 �هللا أعلم.  ،االرتقاب فهو تفسیر ببعض لوازمه

 .وتفسیره أ�عد منه ،المقصود أنه تصحیف، لیس �صحیح

: حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا شعبة عن ابن أبي السفر عن الشعبي -رحمه هللا-ثم قال  

السفر اسمه عبد هللا وشعبة هو ابن الحجاج، والشعبي عامر بن عن عدي بن حاتم بن أبي 

إذا أرسلت �لبك «فقال:  -صلى هللا علیه وسلم-شراحیل عن عدي بن حاتم قال: سألت النبي 

قلت: أرسل �لبي فأجد معه �لًبا  »فإنما أمسكه على نفسه ،المعلَّم فقتل فُكل، و�ن أكل فال تأكل

، والبخاري أورد هذا »ولم تسمِّ على �لب آخر ،میت على �لبكفإنما س ،فال تأكل«آخر، قال: 

ولم یؤمر �غسل ما صاده، و�هذا یتم له  ،وطهارة لعا�ه ،للداللة على طهارة الكلب ؛الحدیث

 االستدالل، مع أن فیه مناقشات ألهل العلم �أتي ذ�رها.

 طالب:...

 ین؟ أ

 و�ذا أكل فال تأكل نعم.  ،فُكل

نها، قوله: ابن أبي السفر  تقدم في المقدمة أن اسمه عبد هللا، وأن السَفر �فتح الفاء ووِهم من سكَّ

قوله: عدي بن حاتم أي الطائي، قوله: سألت أي عن حكم صید الكالب وحذف لفظ السؤال 
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اكتفاًء بداللة الجواب علیه، وقد صّرح �ه المصنف من طر�ق أخرى في الصید �ما سیأتي الكالم 

 .إن شاء هللا تعالى ،علیه مستوفًى هناك

لیستدل �ه لمذهبه في طهارة سؤر الكلب، ومطا�قته  ؛و�نما ساق المصنف هذا الحدیث هنا 

م في الترجمة، ووجه الداللة من الحدیث أن النبي  للترجمة من قوله فیها: وسؤر الكالب الذي تقدَّ

موضع فمه، ومن أذن له في أكل ما صاده الكلب ولم �قید ذلك �غسل  -صلى هللا علیه وسلم-

 ثمَّ قال مالك: �یف یؤ�ل صیده و�كون لعا�ه نجًسا؟ 

ولیس فیه إثبات  ،وأجاب اإلسماعیلي �أن الحدیث سیق لتعر�ف أن قتله ذ�اته، أن قتله ذ�اُته

نجاسة وال نفیها، لكن النجاسة ثبتت �أدلة أخرى، وال یلزم البیان في �ل مناسبة، البیان تّم في 

غت فیتم بها االستدالل، وال یلزم البیان في �ل مناسبة، ولذلك �قول: وأجاب مناسبة ُنقَلت وُ�لِّ 

اإلسماعیلي �أن الحدیث سیق لتعر�ف أن قتله ذ�اته، �عني ال �حتاج أن یذ�ى ولیس فیه إثبات 

نجاسة وال نفیها، و�دل لذلك أنه لم �قل له: اغسل الدم إذا خرج من جرح نا�ه، لكنه و�له إلى ما 

أ�ًضا إلى ما تقرر عنده من غسل ه من وجوب غسل الدم، �عني المسفوح، فلعله و�له تقرر عند

 .ما �ماّسه ما �ماّسه فمه

وقال ابن المنیِّر: عند الشافعیة أن السكین إذا ُسقیت، عند الشافعیة أن السكین إذا ُسقیت �ماء  

نا على أن ذ�اته و قفب الكلب عندهم نجس العین، وقد واونا ،نجس وذ�ح بها نجست الذبیحة

وُتُعقِّب �أنه ال یلزم من االتفاق على أن الذبیحة ال تصیر نجسة �عض  ،شرعیة ال تنجس المذ�ى

فما ألزمهم �ه من التناقض لیس بالزم على  ،الكلب ثبوت اإلجماع على أنها ال تصیر متنجسة

هو  يذوالمشهور وجوب غسل المعض �عني المعضوض ال ،أن في المسألة عندهم خالًفا

 الصید، ولیس هذا موضع �سط هذه المسألة، �عني في �تاب الصید تبسط هذه المسألة.

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

 .هذا األصل هذا األصل
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 ؟ماذا

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

وال �ضرها إن شاء هللا، لو سقطت منك لحمة على األرض ما تغسلها وتأكلها؟ واللقمة إذا  ،�غسل

 إشكال. هیزال ما بها من أذى وتؤ�ل؟ ما فی سقطت على أرض ما

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

 أجمعین.  وصحبه

 القبل من المخرجین من إال الوضوء یر لم من : "�اب-رحمه هللا تعالى-قال اإلمام البخاري 

 فیمن عطاء ] وقال٤٣[سورة النساء:  اْلَغاِئِط} ِمنَ  ِمْنُكمْ  َأَحدٌ  َجاءَ  {َأوْ  تعالى: هللا وقول ،والدبر

 ضحك إذا هللا: عبد بن جابر وقال الوضوء، �عید القملة: نحو ذ�ره من أو الدود دبره من �خرج

 خلع أو وأظفاره شعره من أخذ إن الحسن: وقال الوضوء، �عد ولم الصالة أعاد الصالة في

- النبي أن جابر عن و�ذ�ر حدث، من إال وضوء ال هر�رة: أبو لوقا علیه، وضوء فال خفیه

  فر�ع". الدم فنزفه �سهم رجل فرمي الرقاع، ذات غزوة في �ان -وسلم علیه هللا صلى

 ر�ع ر�ع.

 .نعمطالب: 

 فر�ع وسجد. قلت ر�ع؟

 رجل فرمي الرقاع، ذات غزوة في �ان -وسلم علیه هللا صلى- النبي أن جابر عن "و�ذ�ر

 في �صلون  المسلمون  زال ما الحسن: وقال صالته، في ومضى فر�ع وسجد الدم فنزفه �سهم

 وعصر وضوء، الدم في لیس الحجاز: وأهل وعطاء علي بن �محمد طاوس وقال جراحاتهم،

 وقال صالته، في فمضى دًما أوفى أبي ابن و�زق  یتوضأ، ولم الدم منها فخرج بثرة عمر ابن

 محاجمه. غسل إال علیه لیس :�حتجم فیمن والحسن عمر ابن
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  المقبري". سعید قال: حدثنا ذئب، أبي ابن حدثنا قال: إ�اس أبي بن آدم حدثنا 

 عن؟ حدثنا أم 

 .نعمطالب: 

 عن؟أم 

 طالب: قال حدثنا ابن أبي ذئب، قال حدثنا سعید المقبري عن أبي هر�رة.

 لكن عندنا في األصل عن سعید. ،عند روا�ة أبي ذر وغیره حدثنا

 –هر�رة أبي عن المقبري، سعید قال: حدثنا ذئب، أبي ابن حدثنا قال: إ�اس أبي بن آدم "حدثنا

 في �ان ما صالة في العبد یزال ال« :-وسلم علیه هللا صلى- النبي قال قال: -رضي هللا عنه

 الصوت قال: هر�رة؟ أ�ا �ا الحدث ما أعجمي: رجل فقال ،»�حدث لم ما الصالة ینتظر المسجد

 الضرطة.  ني�ع

- النبي عن عمه عن تمیم بن عباد عن الزهري  عن عیینة ابن حدثنا قال: الولید أبو حدثنا

  .»ر�ًحا �جد أو صوتا �سمع حتى ینصرف ال« قال: -وسلم علیه هللا صلى

 بنا محمد عن الثوري  �على أبي منذر عن األعمش عن جر�ر حدثنا قال: سعید بن قتیبة حدثنا

 علیه هللا صلى- هللا رسول أسأل أن فاستحییت مذاءً  رجالً  �نت علّي: قال قال: الحنفیة

األعمش.  عن شعبة ورواه ،»الوضوء فیه« فقال: فسأله األسود بن المقداد فأمرت ،-وسلم

 أخبره �سار بن عطاء أن سلمة أبي عن �حیى عن شیبان حدثنا حفص قال: بن سعد حدثنا

 فلم جامع إذا أرأیت قلت: ،-عنه هللا رضي- عفان بن عثمان سأل أنه أخبره خالد بن ز�د أن

- هللا رسول من سمعته عثمان قال ذ�ره، و�غسل للصالة یتوضأ �ما یتوضأ عثمان: قال ؟�منِ 

 -عنهم هللا رضي- �عب بن وأبي وطلحة والز�یر اعلی�  ذلك عن فسألت ،-وسلم علیه هللا صلى

 بذلك.  فأمروه

 أبي عن صالح أبي ذ�وان عن الحكم عن شعبة أخبرنا قال: النضر أخبرنا قال: إسحاق حدثنا

 من رجل إلى أرسل -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول أن -رضي هللا عنه-الخدري  سعید
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 نعم، قال: »أعجلناك؟ لعلنا« :-وسلم علیه هللا صلى- النبي فقال �قطر، ورأسه فجاء األنصار

 وهب تا�عه ،»الوضوء فعلیك قحطت أو أعجلت إذا« :-وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول فقال

 الوضوء". :شعبة عن و�حیى غندر �قل ولم هللا: عبد أبو قال شعبة حدثنا قال:

الوضوء إال من المخرجین من القبل  "�اب من لم یرَ : -رحمه هللا تعالى-�قول اإلمام البخاري 

رج الفاحش من البدن ناقًضا القيء الخا ولم یرَ  ،الدم ناقًضا للوضوء . �عني فلم یرَ والدبر"

 .الوضوء إال من المخرجین للوضوء، ولم یر خلع الخف ناقًضا للوضوء، فلم یرَ 

] �عني األصل فیه المكان ٤٣[سورة النساء:  اْلَغاِئِط} ِمنَ  ِمْنُكمْ  َأَحدٌ  َجاءَ  {َأوْ وقول هللا تعالى:  

حال، وقال عطاٌء فیمن �خرج المطمئن ثم أطلق على ما یوضع فیه من إطالق المحل و�رادة ال

من دبره الدود أو من ذ�ره نحو القملة: �عید الوضوء؛ ألنه خرج من الدبر، وخرج من القبل، 

ولم  ،فصّح أنه خارج من المخرجین، وقال جابر بن عبد هللا: إذا ضحك في الصالة أعاد الصالة

أخذ  لوضوء، وقال الحسن: إنهة مبطلة ل�عد الوضوء، �عني خالًفا للحنفیة الذین یرون أن القهق

من شعره وأظفاره أو خلع خفیه فال وضوء علیه، إن أخذ من شعره �عد أن مسح علیه أو أخذ من 

أظفاره �عد أن غسل الیدین وهما موجودتان واألظفار موجودة أو خلع خفیه فال وضوء علیه؛ ألن 

 هذا ال �صدق أنه من المخرجین.

 طالب:...

الحسن؟ شیخ  م علیها، لكن هذا �الم الحسن، هو مهمل �المالكال ءیجياصبر اصبر! س

 یأتي الكالم فیه. فال وضوء علیه، نعم.سو  ،و�ستمر علیه ،ه صحیحءوضو  اإلسالم �قول �ه، أن

 طالب:...

لكن الوضوء عندهم انتقض وضوؤه،  ،هم یرون الصالة �اطلة، الجمیع یرون الصالة �اطلة

ومبطل للوضوء عند الحنفیة، وحدیث القهقهة عندهم  ،فالضحك مبطل للصالة عند الجمهور

ا.  حدیث تالف ضعیف جد�

 طالب:...



 
 

 
 
 

١
٣ 
 

 

4ò¶^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹=١٣ 

هذا حدیث لیس  ،»أعیدوا وضوؤ�م«األعمى الذي وقع في حفرة فضحك الصحا�ة فقال: 

 .�صحیح

وسیأتي حدیث أبي هر�رة وسؤال من سأله عن الحدث  ،وقال أبو هر�رة: ال وضوء إال من حدث 

�ان في غزوة ذات  -صلى هللا علیه وسلم-ر�رة؟ و�ذ�ر عن جابر أن النبي ما الحدث �ا أ�ا ه

الرقاع، فُرمي رجل �سهم فنزفه الدم فر�ع وسجد ومضى في صالته فلم یترك ینصرف من 

مون صالته لیتوضأ لمجرد خروج الدم؛ ألنه لیس من المخرجین، وقال الحسن: ما زال المسل

وس بن �یسان �محمد بن علي بن ، طابن علي س �محمد�صلون في جراحاتهم، وقال طاو 

الحنفیة وعطاء بن أبي ر�اح وأهل الحجاز: لیس في الدم وضوٌء، وعصر ابن عمر بثرة فخرج 

و�عفى عن الیسیر  ةبثرة �سیر  :منها الدم ولم یتوضأ، على الذین �قولون �أن الدم ناقض �قولون 

لكن للمخالف أن  ،نز�ًفا، ولیس بیسیر الدم، لكن جراحات ومن ُرمي �سهم ال شك أن هذا �حِدث

�قول: إن هذا �شبه من حدثه دائم �صلي على حسب حاله؛ ألن مثل هذا النز�ف الجرح والرمي 

 سهم وما أشبه ذلك ما �مكن إ�قافه.�ال

 طالب:...

 إن شاء هللا تعالى. ،یأتي الكالم �التفصیلسهو متوضئ، 

ال ابن عمر والحسن فیمن �حتجم: لیس علیه و�زق ابن أبي أوفى دًما فمضى في صالته، وق 

إال غسل محاجمه، فیمن �حتجم لیس علیه إال غسل محاجمه، اآللة التي �حجم بها، إن احتجم 

المحجوم؟ المحجوم هو الذي خرج منه الدم هو أم أو حجم، والحسن فیمن �حتجم، هذا الحاجم 

  �عني إذا حجم نفسه. ،هلكن لیس علیه إال غسل محاجم ،الذي یتصور منه نقض الوضوء

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

 المحجم؟ موضع الحجامة؟  ماشرطة محجم، والجمع محاجم، 
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االستثناء مفّرغ، �عني لم  ،الوضوء إال من المخرجین إال من المخرجین قوله: �اب من لم یرَ 

ن شيء من الوضوء واجًبا من الخروج م والمعنى من لم یرَ  ،یذَ�ر المستثنى منه وهو مفّرغ

مما �خرج من  ،مخارج البدن إال من القبل والدبر، وأشار بذلك إلى خالف من رأى الوضوء

غیرهما من البدن �القيء والحجامة وغیرهما، و�مكن أن �قال: إن نواقض الوضوء المعتبرة ترجع 

ة ومس الذ�ر مظنة خروج المذي، مظن ،إلى المخرجین، فالنوم مظنة خروج الر�ح، ولمس المرأة 

 .خروج المذي، لكن یبقى القيء والحجامة

] فعلَّق وجوب الوضوء أو ٤٣[سورة النساء:  اْلَغاِئِط} ِمنَ  ِمْنُكمْ  َأَحدٌ  َجاءَ  {َأوْ قوله: لقوله تعالى: 

وهو المكان المطمئن من األرض الذي �انوا  ،التیمم عند فقد الماء على المجيء من الغائط

وضوء مما �خرج من المخرجین، هذا فرد واحد من األفراد ال  �قصدونه لقضاء الحاجة، فهذا دلیل

 ،] دلیل الوضوء من مالمسة النساء٤٣[سورة النساء:  النَِّساَء} َالَمْسُتمُ  {َأوْ ینفي ما عداه، وقوله: 

وفي معناه مس الذ�ر مع صحة الحدیث فیه، إال أنه لیس على شرط الشیخین، وقد صححه 

غیر وجمیع من أخرج الصحیح غیر الشیخین، �عني ابن حبان مالك وجمیع من أخرج الصحیح 

وابن خز�مة والحاكم وابن السكن وغیرهم، �عني من صنف في الصحیح غیر الشیخین، وقال 

وهذا التعلیق وصله ابن أبي شیبة وغیره بنحوه، و�سناده صحیح،  ،عطاء هو ابن أبي ر�اح

ال ینقض  ،أبي سلیمان قالوا: ال ینقض والمخالف في ذلك إبراهیم النخعي وقتادة وحماد بن

 .النادر

 طالب: ......

�ان حماد بن سلمة،  ،؟ حماد بن أبي سلیمان معروف، حماد بن سلمةحماد بن أبي سلیمان 

الصواب. حماد بن سلمة  ننظرنا ماد بن أبي سلیمان معروف هذا، خلابن أبي، ح هفی لیس

 ؟ؤوطاخطأ، عند�م طبعة األرنال هابن أبي سلمة، ما فی هفی لیسلكن  ،معروف

 ؟ الرسالة 

 ؟ماذا

 طالب:...
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 حماد بن أبي سلیمان.

 طالب:...

المحاجم؟ لیس علیه إال غسل محاجمه، اآللة آلة الحجامة أو موضع  ما ،عبد الرحمن اأ�

 الحجامة؟

 طالب:...

 ، ما هو فیمن �حجم.. طیب هنا �قول: وقال ابن عمر والحسن فیمن �حتجمنعم�المص 

 ب: ......طال

 ماذا؟

 طالب: ......

 لیس علیه إال غسل محاجمه.

 طالب:...

 اآللة الكیسان. :لكن أنا سألتك عن المحاجم تقول ،ما �خالفنعم، 

 طالب:...

 ؟ن �حتجم ما قال فیمن �حجم الموضعألنه قال فیم

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

من البدن هو موضع من �حتجم، ال والذي �خرج  ،ال، هو الكالم �له یدور فیما �خرج من البدن

الكالم فیها  ءیجيسوهو المراد هنا و  ،من �حجم. واألصل أن المحاجم آلة الحجامة أو موضعها

 عند�م؟ ماذا لكن نحن نستبق. والمخالف في ذلك إبراهیم النخعي وقتادة وحماد بن أبي سلیمان 



 
 

 
 

=Ìá_Ägÿ^=yÎwìONN=J=ÚÈóÈÿ^=i_k‘= ١٦ 

 طالب: ......

 قر�ب.ف التبي سلمة؟ شبن أماذا عندك؟ فیه حماد فیه 

إال إن حصل معه  ،وهو قول مالك قال: إال إن حصل معه تلو�ث ،قالوا: ال ینقض النادر 

النادر والقلیل ال ینقض �عفى عن �سیره، قوله:  :تلو�ث، حتى من �قول بنقض القيء والدم �قول

 ،وهو صحیح من قول جابرقطني وغیرهما ر االتعلیق وصله سعید بن منصور والدوقال جابر هذا 

والمخالف في ذلك إبراهیم النخعي  ،لكن ضعفها ،قطني من طر�ق أخرى مرفوًعار ارجه الدوأخ

 .واألوزاعي والثوري وأبو حنیفة وأصحا�ه قالوا: ینقض الضحك إذا وقع داخل الصالة ال خارجها

قال ابن المنذر: أجمعوا على أنه ال ینقض خارج الصالة، �عني الضحك، القهقهة، واختلفوا إذا  

یها فخالف من قال بذلك القیاس الجلي، �عني حدیث ضعیف �خالفون �ه القیاس الجلي، وقع ف

 حماد بن أبي سلمة؟  هوالعادة عندهم أن الحدیث اآلحاد و�ن صّح ال �خالف القیاس الجلي، ما فی

 قال عنه؟ ماذا 

 طالب: ......

صلى هللا -ل هللا نعم هذا هو ابن أبي سلیمان، وتمسكوا �حدیث ال �صح، وحاشا أصحاب رسو 

-الذین هم خیر القرون أن �ضحكوا بین یدي هللا تعالى خلف رسوله رسول هللا  -علیه وسلم

 انتهى.  -صلى هللا علیه وسلم

 طالب: ......

ا فسقط في حفرة  ألنه أقبل أعمى وهم �صلون، على حسب الحدیث الضعیف، بل الضعیف جد�

بل  ،لكن هذا الحدیث ال یثبت ،�إعادة الوضوء -معلیه الصالة والسال-فضحكوا، فأمرهم النبي 

 .ضعفه شدید، ومع ذلك خالفوا �ه القیاس الجلي

 طالب: ......

ولذلك �قول: وحاشا أصحاب  .یلحق الصالة فضحكوا سیجيء یتا�ع، یر�د أنعندك؟ قدام ماذا 

تعالى خلف  الذین هم خیر القرون أن �ضحكوا بین یدي هللا -صلى هللا علیه وسلم-رسول هللا 
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 ،انتهى، على أنهم لم �أخذوا �عموم الخبر المروي في الضحك -صلى هللا علیه وسلم-رسول هللا 

 .بل خصوه �القهقهة، الذین قالوا، الحنفیة الذین قالوا بنقض الوضوء �القهقهة ال �مجرد الضحك

صله سعید بن قوله: وقال الحسن أي ابن أبي الحسن البصري والتعلیق عنه للمسألة األولى و  

منصور وابن المنذر �إسناد صحیح، والمخالف في ذلك مجاهد والحكم بن عتیبة وحماد، قالوا: 

من قّص أظفاره أو جّز شار�ه فعلیه الوضوء؛ ألنه أزال ما غسله أو ما مسحه، ونقل ابن المنذر 

یح وضوؤه صحفأن اإلجماع استقر على خالف ذلك �عني من توضأ ومسح على رأسه ثم حلقه 

وال �عید شیًئا منه، ونقل ابن المنذر أن اإلجماع استقر على خالف ذلك، وأما التعلیق  ،وال �عیده

وس افقه على ذلك إبراهیم النخعي وطاعنه للمسألة الثانیة فوصله ابن أبي شیبة �إسناد صحیح وو 

وخالفهم  ،وخالفهم الجمهور على قولین ،ود، و�ه �ان �فتي سلیمان بن حرب وداوقتادة وعطاء

اف عدمها، فمن أوجبها قال: �جب استئنالجمهور على قولین مرتبین على إ�جاب المواالة و 

�عني إذا خلع الخف، ومن لم یوجبها قال: �كتفي �غسل رجلیه، وهو  ،الوضوء إذا طال الفصل

هذا  ،األظهر من مذهب الشافعي، عندنا المذ�ور إذا أخذ من أو خلع خفیه فال وضوء علیه

وخالف في ذلك الجمهور، وخالفهم الجمهور على قولین مرتبین على إ�جاب  ،لحسنمذهب ا

المواالة وعدمها فمن أوجب المواالة قال: �جب استئناف الوضوء إذا طال الفصل، ومن لم یوجبها 

 قال: �كتفي �غسل رجلیه، وهو األظهر من مذهب الشافعي. 

 عبد هللا؟ االبو�طي عندك �ا أ� ،قال في الموطأ

 الب: ......ط

الموطأ: أحب أن یبتدأ الوضوء من أوله وقال �عض العلماء من الشافعیة وغیره: في ، وقال نعم 

�جب االستئناف و�ن لم تجب المواالة عن اللیث عكس ذلك، قال �عض العلماء من الشافعیة 

ن اللیث وغیرهم قال �عض العلماء من الشافعیة وغیرهم: �جب االستئناف و�ن لم تجب المواالة ع

عكس ذلك. �عني ال �جب االستئناف و�ن وجبت المواالة عكس ذلك. المسألة في خلع الخف 

و�قول �ه  -رحمه هللا -هور وقال �قول الحسن شیخ اإلسالمسمعنا ما قاله الحسن وخالفه الجم

على أنه إذا غسل  �عض من �فتي اآلن تقلیًدا لشیخ اإلسالم، إذا قالت حذام فصدقوها، فبناءً 

الفارق؛ ألن مسح الرأس  سح الشعر وحلقه ال شيء علیه مع أن المسألة مع الفارق قیاس معم
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، ومسح الخف فرع، ولیس �أصل؛ ألن األصل غسل قدمیه وهو رخصة، والرخصة ر�ن أصلي

�كتفى بها في موردها، وحینئٍذ إذا مسح على خفیه، فخلعه وأراد الصالة فحینئٍذ �صلي �قدم لیست 

وضوء ناقص لیس فیه  ،وضوء ناقص :انتقض الوضوء، نقول :مسوحة، ما نقولمغسولة وال م

غسل رجل وال مسح خف فهو �صلي �قدم ال مغسولة وال ممسوحة فهو ناقص فرض من فروض 

ولذلك ال  ،نه ینتقض وضوؤه ما ینتقضإ :الوضوء فلیس بوضوء في الحقیقة، خالًفا لمن �قول

 .نه ال وضوء اآلنیذ�رون خلع الخف من نواقض الوضوء؛ أل

إذا نقص فرض من فروض الوضوء تسمیه وضوء؟ لیس بوضوء، فهي خٌف لیست مغسولة وال  

 ممسوحة، فهذا الوضوء ال تصح الصالة فیه وال �جزئ، هذا قول الجمهور.

 طالب:...

م من یوجب المواالة �صیر أخر غسل الرجل عن األعضاء األخرى، الذي ال  على، مثل ما تقدَّ

 الة �مشي عنده.المو �قول �ا

 طالب:...

 لكن اآلن في الحال الحاضرة؟ ،لما مسح ارتفع

 طالب:...

 .؛ ألن رجله لیست مغسولة وال ممسوحة، فهو �صلي بوضوء ناقصنعمیرجع 

 طالب: ...... 

 ین؟ قول هذا �عني عكس ما قیل.أ

 طالب:...

 ؛المواالة �كتفي �غسل رجلیه ال ال، ما له وجه. ما له وجه، إن �ان الكالم إما أن من ال یوجب

 ألنه غسل األعضاء سا�ًقا.

 طالب:...



 
 

 
 
 

١
٩ 
 

 

4ò¶^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹=١٩ 

 ؟ماذا

 طالب:...

و�ن لم تجب المواالة وعن اللیث عكس ذلك، �كتفي �غسل الرجلین و�ن  ،یتوضأ من جدیدنعم، 

 وجبت المواالة. 

ه وصله إسماعیل القاضي في األحكام �إسناد صحیح من طر�ق مجاهد عن ،قوله: وقال أبو هر�رة

ود والترمذي من طر�ق شعبة عن سهیل بن أبي صالح عن أبیه عنه ، ورواه أحمد وأبو داموقوًفا

 ، �عني أو ر�ح، زاد: أو ر�ح. زاد: أو ر�ح، ال وضوء إال من حدثمرفوًعا و 

وصله ابن إسحاق في المغازي قال: حدثني صدقة بن �سار عن عقیل  ،قوله: و�ذ�ر عن جابر

وصححه ابن خز�مة وابن حبان  ،قطنير اود والد، وأخرجه أحمد وأبو داالً بن جابر عن أبیه مطو 

طالب: �لهم من طر�ق من طر�ق ابن إسحاق وشیخه صدقة ثقة، وشیخه شیخ من؟  ،والحاكم

...... 

وعقیل �فتح العین ال أعرف راوً�ا عنه غیر صدقة، ولهذا لم �جزم �ه  ،صدقة بن �سار نعم، ثقة

و للخالف في ابن إسحاق. یذ�ر عن جابر. ما قال: وقال جابر، أو لكونه اختصره أ ،المصنف

إال صدقة، و�هذا �كون  ال �عرف له راوٍ  ألن عقیًال  ؛صاغه ساقه �صیغة التمر�ض لم �جزم �ه

لكن إذا وثِّق ارتفعت الجهالة أو لكونه اختصره وال �جزم إال  ،مجهول العین عندهم إن لم یوثَّق

ا عند أهل �ما أتى �ه �امًال أو للخال ف في ابن إسحاق، والخالف في ابن إسحاق طو�ل جد�

 .العلم، والقول الوسط أنه إذا صّرح �التحدیث أنه من قبیل الحسن

إن شاء هللا تعالى. قوله: فُرمي  ،قوله: في غزوة ذات الرقاع سیأتي الكالم علیها في المغازي  

ذ�ور�ن تبّین من سیاق المذ�ور�ن سبب �ضم الراء، قوله: رجٌل نائب الفاعل تبّین من سیاق الم

 »من �حرسنا اللیلة«نزل �ِشعب فقال:  -صلى هللا علیه وسلم-هذه القصة، ومحصلها أن النبي 

فقام رجل من المهاجر�ن ورجل من األنصار، فباتا �فم الِشعب، فاقتسما اللیل للحراسة، فنام 

األنصاري فرماه �سهم فأصا�ه المهاجري، وقام األنصاري �صلي فجاء رجل من العدو فرأى 

ثم رماه بثالث فنزعه ور�ع وسجد وقضى  ،ثم رماه بثاٍن فصنع �ذلك ،فنزعه واستمر في صالته

 نملة المصلي منا �ستمر في صالته؟  ظ رفیقه، هللا المستعان، لو تلسعصالته، ثم أ�ق
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 طالب:...

ادة، نازل من ثو�ه سلك واحد من طالب العلم أنا أعرفه، صاحب علم وصاحب عب... الفر�ضة 

ا  ًئاشی یر�د، ما افمّس رجله فقطع صالته، نعم �عض الناس �صیر حساسً  ،رقیق خیط رقیق جد�

 عبد هللا؟  اتقول �ا أ�ماذا یلمسه، 

 طالب: ......

 عبد الرحمن؟  ا�ا أ�

 طالب: ......

، لى رجلهوهو طالب علم أنا أعرفه شخصًیا سلك رقیق نزل ع ،نعم، �عض الناس سلك رقیق

، فقطع صالته. هذا ُرمي �سهم أو اعقر�ً  أو ًئاشی أوفظنه حشرة  ء�جيفصار إذا تحرك یروح و 

 فنزعه واستمر، بثالث نزعه وأكمل صالته، ثم أ�قظ رفیقه. نزعه فاستمر، رمي �سهم ثانٍ 

 طالب:...

له فقال: د بتر رجأنه �ان �صلي أو أنه أر� -رحمه هللا-نافلة صالة اللیل. یذ�ر عن مصعب 

 دعوني حتى أصلي.

 طالب:...

عروة نعم، عروة بن الز�یر، عروة، قطعت رجله وهو �صلي، هذا الكالم ضرب من الخیال عند 

 �هللا المستعان.  ،كثیر ممن ال یدرك مثل هذه األمور نعم، ضرب من الخیال

لحیته بیضاء  ملتحٍ  ،وال أدري عن درجته في العلم ،طلعنا على مقطع فیه شیخ �بیر في السنا

فطلب اإلنظار واإلمهال مدة �سیرة حتى �قرأ حز�ه  ،ل له عملیة جراحیة و�خدر �امًال عمَ أر�د أن �ُ 

نعم بدأ �قرأ �صوت متوسط فأعطوه  .الیومي، فرفضوا، فقال: إذا بدأت أقرأ اصنعوا ما شئتم

تهت العملیة، من واستمر �قرأ إلى أن ان ،ال �حس �شيء ضر�وا إبرة البنج وخدر �امًال  ،البنج

قراءتنا على  ،شّب على شيء شاب علیه، لكن یلزمنا مع اإلخالص أن نكون خاشعین في قراءتنا
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أو  ،ین نحن في الصفحة الیمنى أو الیسرى أالوجه المؤثر في القلب، ما هو مجرد سرد ال ندري 

 ما تدري �أي سورة أنت، هللا المستعان. ،إذا حصل أدنى حر�ة ضاع �ل شيء

ال أنبهتني أول ما ُرمي؟ أولى ما ُرمي؟  فلما رأى ما �ه من الدماء قال له: لمَ  ،�قظ رفیقهثم أ 

�عني في المرة األولى، قال: �نت في سورة فأحببت أال أقطعها، وأخرجه البیهقي في الدالئل من 

 والسورة الكهف.  ،والمهاجري عمار بن �اسر ،وسمى األنصاري المذ�ور عباد بن �شر ،وجه آخر

 ،قوله: فنزفه قال ابن طر�ف في األفعال: �قال: نزفه الدم وأنزفه إذا سال منه �ثیًرا حتى �ضعفه

 .فهو نز�ف ومنزوف

فإن قیل،  ،في أن الدم السائل ینقض الوضوء ف بهذا الحدیث الرّد على الحنفیةوأراد المصن 

من الجسد ینقض  كذلك الحنابلة المشهور عندهم أنه ینقض الوضوء، الخارج الفاحش النجس

اجتناب و  ،كالقيء والدم، فإن قیل: �یف مضى في صالته مع وجود الدم في بدنه أو ثو�ه

 ؟ النجاسة فیها واجب

�حیث لم �صب  ،أجاب الخطابي �أنه �حتمل أن �كون الدم جرى من الجراح على سبیل الدفق

 .شیًئا من ظاهر بدنه وثیا�ه

بور، لكن ال بد أن �صیب الثوب الدم؛ ألن الثوب فیه ُ�عد. صحیح ما �مكن، �عني �أنه صن 

ولذلك قال: وفیه ُ�عد، و�حتمل أن �كون الدم أصا�ه الثوب  ،سیعیده إلى البدن، یرده إلى البدن

فنزعه عنه ولم �سل على جسمه إال قدر �سیر معفو عنه، ثم الحجة قائمة �ه على �ون  ،فقط

 .ن الدم أصا�هخروج الدم ال ینقض ولو لم �ظهر الجواب عن �و 

 طالب: ......

أصا�ه قطًعا، أصا�ه قطًعا، والظاهر أن البخاري �ان یرى أن خروج الدم في الصالة ال  ،ال 

یبطلها بدلیل أنه ذ�ر عقب هذا الحدیث أثر الحسن وهو البصري قال: ما زال المسلمون �صلون 

 لى وجرحه ینبع دًما.في جراحاتهم، وقد صّح أن عمر صلى وجرحه ینبع دًما. صّح أن عمر ص

 


