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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.

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

 .وصحبه أجمعین

 في روا�ة األعمش". »�عذ�ان«: "قوله: -رحمه هللا تعالى-قال الحافظ  

 ال �ستتر.

كذا في أكثر الروا�ات، �مثناتین من فوق، األولى مفتوحة، والثانیة  »ال �سَتِتر«قوله: "

ود نة من االستبراء، ولمسلم وأبي دا�موحدة ساك »�ستْبِرئ «�ة ابن عساكر: مكسورة، وفي روا

بنون ساكنة �عدها زاي ثم هاء، فعلى روا�ة األكثر معنى  »�ستْنزه«في حدیث األعمش: 

 االستتار أنه ال �جعل بینه و�ین بوله ُسترة �عني ال یتحفظ منه، َفَتواَفَق روا�ة".

 َفُتوافُق روا�ة.

ألنها من التنزُّه وهو اإل�عاد، وقد وقع عند أبي ُنعَیم في  ؛»ال �ستنزه«روا�ة: َفُتواِفُق "

وهي مفسرة للمراد، وأجراه �عضهم  »كان ال یتوقَّى«المستخرج من طر�ق و�یع عن األعمش: 

على ظاهره، فقال: معناه: ال �ستر عورته، وُضعِّف �أن التعذیب لو وقع على �شف العورة 

سببیة واطُّرح اعتبار البول، فیترتب العذاب على الكشف سواًء ُوِجد البول أم الستقّل الكشف �ال

 في أبلغ فهي االستبراء روا�ة ال، وال �خفى ما فیه، وسیأتي �الم ابن دقیٍق العید قر�ًبا، وأما

: العید دقیقٍ  ابن قال ذ�رنا، مما جوا�ه �حصل �ما االستتار روا�ة اإلسماعیلي وتعقب. التوقي

 وسیاق المذ�ور، العذاب سبب �ان العورة �شف مجرد أن للزم حقیقته على االستتار لَ ُحمِ  لو

 ابن صححه ما إلى �شیر خصوصیة، القبر عذاب إلى �النسبة للبول أن على یدل الحدیث

 التحرز ترك �سبب: أي »البول من القبر عذاب أكثر« مرفوًعا: هر�رة أبي حدیث من خز�مة

 .منه

 الذي االستتار نسبة اقتضى البول إلى أضیف لما الحدیث هذا في" من" فظل أن و�ؤ�ده: قال 

 مجرد على ُحِملَ  فلو البول، من العذاب سبب ابتداء أن �معنى البول، إلى العذاب سبب َعَدُمه

 معنى على الحدیث ألفاظ لتجتمع المجاز على الحمل فتعیَّن المعنى، هذا زال العورة كشف
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 أحدهما أما« ماجه: وابن أحمد عند �كرة أبي حدیث في أن و�ؤ�ده. واحد مخرجه ألن واحد؛

 .أنس" عن للطبراني ومثله »البول في فیعذب

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

 ،أجمعین

�سَتِتر من ثر الروا�ات" كذا في أك »ال �سَتِتر«قوله: : "-رحمه هللا تعالى-�قول الحافظ  

ر هذه الروا�ة التي منها:  ترة، والروا�ات األخرى تفسِّ ال «ومنها:  »ال �ستنزه«االستتار، ووضع السُّ

فالمراد أنه ال یباشر هذه  ،�ستنزه من النزاهة والنظافة والبول ال شك في نجاسته »�ستبرئ 

ترة، بینه �عني بین بدنه وثو�ه سترة، النجاسة، فیكون معنى ال �ستتر ال �جعل بینه و�ین بوله سُ 

والبراءة التي  ،ولیس هناك حائل �ستتر �ه دون بوله، وال �ستبرئ من البراءة ،بل یباشر هذا البول

منها براءة الذمة من هذا الذنب، وما قیل في معنى ال �ستتر من أنه �حتمل أنه ال �ستتر ال 

ر المراد، وأولى لك ،في ذلك او�ن �ان اللفظ ظاهرً  ،�ستر عورته نه مع الروا�ات األخرى التي تفسِّ

ر �ه  ر �ه اآل�ة ما جاء في �تاب هللا، وأولى ما �فسَّ ر �ه النّص النّص، أول ما تفسَّ ما ُ�فسَّ

 .و�هذا تجتمع الروا�ات .-علیه الصالة والسالم-الحدیث ما جاء عن رسول هللا 

: -علیه الصالة والسالم-وجاء األمر �قوله وأما مجرد االستتار ال شك أن �شف العورة حرام،  

لكن لیس هو �مثا�ة  ،فال �جوز �شف العورة »احفظ عورتك إال عن زوجتك أو ما ملكت �مینك«

مزاولة النجاسة المؤثرة في الصالة؛ ألن الصالة �شترط لها طهارة من الحدث والخبث، فإذا تأثر 

ن اإلسالم األعظم �عد الشهادتین، فلیس المراد هذا الشرط تأثر المشروط، والمشروط معلوٌم أنه ر�

و�ن �ان  ،و�ن �ان محرًما االستتار عن أعین الناس والغیاب عنهم أو وضع ُسترة بینه و�ینهم

ر ذلك من  ،مطلوً�ا لكن الوعید الشدید یدل على أنه مزاِول للنجاسة، وجاء في الحدیث ما �فسِّ

أن المعنى ظاهر والروا�ات الثالث تلتئم �مثل هذا  المقصود »أكثر عذاب القبر من البول«قوله: 

 .، �هللا أعلمالجمع

 ابن قال »�النمیمة �مشي«: قوله. هذه �عد التي �أتي الكالم علیه الترجمة »من بوله«قوله: "

  �ان". ما هنا منه ها والمراد. الناس �الم نقل هي: العید دقیقٍ 
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فالهاء قائمة في  »كان ال �ستتر من البول«ى: مفسرة للروا�ات األخر  »من بوله«هذه الروا�ة 

هذا المقام تقوم مقام اإلضافة؛ ألن �عضهم استدل بروا�ة ال �ستتر من البول وال �ستبرئ من 

إن شاء  ،البول على نجاسة جمیع األبوال حتى ما یؤ�ل لحمه، والكالم في هذا �أتي �التفصیل

 هللا تعالى.

 ما فأما اإلضرار، �ان �قصد ما منه هنا والمراد. الناس م�ال نقل هي: العید دقیقٍ  ابن "قال

  األعم". �المعنى للنمیمة تفسیر وهو. انتهى مطلوب، فهو مفسدة ترك أو مصلحة فعل اقتضى

لیس مما فیه منفعة  ا�عني نقل �الم الناس ال شك أنه یترتب علیه مفاسد وضرر إذا �ان �المً 

الناس، إذا �ان ینفع إذا �ان ینفع فهو مأجور على الذي لیس من ذ�ر هللا وما وااله وما ینفع 

لكن إذا �ان الكالم ضاًرا فال شك أنه على  ،ینقله، �كون من �اب التبلیغ تبلیع العلم وتبلیغ الخیر

جهة اإلفساد �سمى نمیمة، و�بقى أ�ًضا أنه قد ترتب على قد یترتب على هذا النقل مصلحة 

�ضر �الناس، فمثل هذا ال بد أن ینقل �المه وال بد أن  ًئایعظمى �حیث یتكلم شخص أو یبّیت ش

 ألن هذه مصلحة راجحة. ؛وال یدخل في النمیمة ،ُیبلَّغ عن عمله

 موضعه في امبسوطً  ذلك سنذ�ر �ما �خالفه غیره "وهو تفسیر للنمیمة �المعنى األعم، و�الم

. القبائح أقبح من وهي ،اإلضرار �قصد الغیر �الم نقل وهي: النووي  قال. األدب �تاب من

  هذا".: فقال الكرماني وتعقبه

وجاء في األثر النمام �فسد في ساعة ما ال �فسده الساحر في سنة، مما یدل على عظم النمیمة 

 وشأنها، قد �كون هذا من �اب شدة التنفیر؛ ألن الساحر ضرره عظیم.

 الموجبة هي الكبیرة: �قولون  مفإنه الفقهاء، قاعدة على �صح "وتعقبه الكرماني فقال: هذا ال

 ألن ؛�بیرة جعله منه المستفاد هو االستمرار: �قال أن إال �النمیمة، المشي على حد وال للحد

 االصطالحي، المعنى غیر معنى �الكبیرة المراد أن أو. الكبیرة حكم حكمه الصغیرة على اإلصرار

 . انتهى"

بل ما جاء فیه وعید في اآلخرة  ،حّد في الدنیا حد الكبیرة عند أهل العلم ال �قتصر على ما فیه

أو حّد في الدنیا أو ُلِعن صاحبه أو غیر ذلك مما ُذِكر مما ذ�ره أهل العلم في حّد الكبیرة 

والتمییز بینها و�ین الصغیرة، وحصر الكبیرة �ما فیه حد هذا قصور؛ ألنه جاء في �بائر أعظم 
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مور أكثرها ما فیه حد، فیه الوعید الشدید واللعن، مما فیه حّد، مو�قات وغیرها من عظائم األ

والطرد من رحمة هللا، لما ذ�ر ناظم الكبائر أقوال أهل العلم في حّد الكبیرة قال: وزاد حفید 

 من هو حفید المجد؟ ،المجد

وعیده بنفي إل�مان، �قوله ال یؤمن، بنفي إل�مان أو بلعن  ءشیخ اإلسالم، وزاد حفید المجد أو جا 

د، فالمقصود أن حّد الكبیرة قیل فیه �الم �ثیر ألهل العلم، وسیاق النصوص في الحدیث عن مبع

نسأل هللا  ،الذنوب ال شك أنه �َشّم منه �بر الذنب أو صغره، مع اآلثار المترتبة على هذه الذنوب

 العافیة.

 في حكى حیث بترجیحه �شعر الرافعي �الم لكن ،جمیعهم قول هو لیس الفقهاء عن نقله "وما

  وجهین". الكبیرة تعر�فه

 تعر�ف.

  قال".. شدید وعید فیه ما والثاني هذا، "حیث حكى في تعر�ف الكبیرة وجهین: أحدهما

 وهم.

 من بد وال. انتهى الكبائر، تفصیل عند ذ�روه لما أوفق والثاني. أمیل األول إلى "قال: وهم

 الصحیحة". األحادیث في هعلی ُنصَّ  ما غیر �ه المراد أن على األول القول حمل

 .ووصفه �أنه �بیرة

 علیه هللا صلى- النبي أن مع الكبائر، من الزور وشهادة الوالدین عقوق  �عد ال أن لزم "و�ال

 �تاب أول في مستوفى المسألة هذه على الكالم وسیأتي. الكبائر أكبر من هماعدَّ  -وسلم

 في نص قد النمیمة �أن الكرماني تراضاع عن الجواب بهذا وعرف. تعالى هللا شاء إن الحدود

 . تقدم �ما �بیرة أنها على الصحیح

 هي فعیل بوزن  �مهملتین والعسیب" رطب �عسیب فدعا" ولألعمش: ،)�جر�دة دعا ثم: (قوله

 ألنه ؛بذلك الجر�د خصَّ  إنه: وقیل. السعفة فهي نبت فإن خوص، فیها ینبت لم التي الجر�دة

  رافع". أبي حدیث من النسائي وروى . الجفاف �طيء
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طالب: �قول �ا شیخ في الحاشیة: وقع مكان قوله: رو�نا في مشیخة �عقوب الفسوي في 

وهو خطأ، وأوهم ذلك أن الحافظ  ،الطبعة السلفیة وما تالها من طبعات إلى وروى النسائي

 أخرج الحدیث من عند النسائي.

 ووهٌم.

 طالب: ال، وأوهم ذلك.

 .نعم

والحدیث قد أخرجه من طر�ق �عقوب  ،خرج الحدیث من عند النسائيطالب: أن الحافظ أ

الفسوي الذهبي �إسناده إلیه في المیزان في ترجمة عبد المنعم بن �شیر أبي الخیر األنصاري، 

ا.وضعَّ   فه �ه و�شیخه أبي مودود القاص وقال: هذا حدیث منكر جد�

إذا لم ینبت فیها خوص، أو  ،ها خوصنه هو الجر�دة إذا لم ینبت فیأالعسیب في �الم الحافظ 

 معنى ُجِرد؟  مانبت فیها الخوص وُجِرد، 

ُأز�ل ُأز�ل، هذا العسیب، و�قول أ�ًضا: فإن نبت فهي السعفة، یوهم �المه أنها هي الجر�دة التي 

علیها الخوص، سعفة، �المه یوهم بهذا، والسعفة هي الخوص، هي الخوص، لكن نعود إلى 

 ي �عده.ذإنه ُخصَّ الجر�د بذلك؛ ألنه �طيء الجفاف ال :لوروى النسائي، وقی

 �نا في مشیخة �عقوب الفسوي.طالب: ورو 

 طو�ل؟ 

 عندك؟  ماذا

 طالب: ...

مثلنا، هي السلفیة مطبوعة عن بوالق مع مقابلة �عض النسخ التي وقعت لهم، إلى أثناء المجلد 

اطبع على بوالق،  :ل لصاحب المطبعةالثالث، ثم �عد ذلك انشغل الشیخ عن مقابلة النسخ، وقا

 ؟ماذا ،�طيء الجفاف
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 �نا في مشیخة �عقوب الفسوي من حدیث أبي رافع �سند ضعیف.طالب: نعم، ورو 

 �عني هذا نشبك على طول من حدیث أبي رافع �سند ضعیف.

 أن الذي أتاه �الجر�دة بالل"."

 ..ولفظه

: لبالل فقال قبر في اشیئً  سمع إذ زةجنا في -وسلم علیه هللا صلى- النبي مع �نا ولفظه:"

 .الحدیث" »خضراء �جر�دة ائتني«

 ت التعلیق؟أقر 

 طالب:... 

 كم عندك؟

 طالب:...

 نعم.

  فكسرها". بها فأتى: أي) فكسرها: ("قوله

 ُأتي بها.

 طالب:...

 ُأتي بها، نعم

 -النبي إلى بها أتى الذي أنه والطبراني أحمد عند �كرة أبي حدیث فُأتي بها فكسرها، وفي"

  ".-وسلم علیه هللا صلى

 .ذي هو باللال

 الغصنین، قطع الذي أنه الكتاب أواخر في المذ�ور الطو�ل جابر حدیث في مسلم رواه ما "وأما

 و�ان المدینة في �انت هذه أن منها: أوجه من بینهما فالمغایرة هذه، غیر أخرى  قصة في فهو
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 فتبعه لحاجته خرج و�ان السفر في �انت ابرج وقصة جماعة، -وسلم علیه هللا صلى- معه

 أن �عد الجر�دة غرس -وسلم علیه هللا صلى- أنه القصة هذه في أن ومنها. وحده جابر

 األعمش". روا�ة من هذا �عد الذي الباب في �ما نصفین شقها

 والشق �الطول. فرق بین الكسر والشق، الكسر من أثنائها

 النبي �ان شجرتین من غصنین �قطع جابًرا أمر -وسلم هعلی هللا صلى- أنه جابر حدیث "وفي

 عن الغصنین فألقى جابًرا أمر ثم حاجته، قضاء عند بهما استتر -وسلم علیه هللا صلى-

 ذلك عن سأله جابًرا وأن جالًسا، -وسلم علیه هللا صلى النبي �ان حیث �ساره وعن �مینه

 ،»رطبین الغصنان دام ما عنهما یرفع نأ �شفاعتي فأحببت �عذ�ان �قبر�ن مررت إني« فقال:

 ،"لعله" :قوله في اآلتي الترجي وال �ه، �عذ�ان �انا الذي السبب أ�ًضا جابر قصة في یذ�ر ولم

 تعدد یبعد وال مختلفتین، قصتین في �انا وأنهما ،جابر وحدیث عباس ابن حدیث تغایر فبان

  ذلك".

أن تحصل نظائر  -علیه الصالة والسالم-نبي ال یبعد �عني في المدة الطو�لة التي عاشها ال

 لهذه القصة وال تكون قصة واحدة.

 �قبر مر -وسلم علیه هللا صلى- أنه هر�رة أبي حدیث من صحیحه في حبان ابن روى  "وقد

 رجلیه". عند واألخرى  ،رأسه عند إحداهما فجعل »�جر�دتین ائتوني«: فقال علیه فوقف

 قبران، مّر �قبر�ن. هذا قبر واحد، وفي الحدیث أنهما

 في شیًئا تقدم: فسمع �ما رافع أبي حدیث في أن و�ؤ�ده ثالثة، قصة هذه تكون  أن "فیحتمل

 حمل الواحد قصة وفي رجلیه، عند ونصفها رأسه عند نصفها ترك �اثنین فكسرها وفیه: قبر،

  نصفها".

 ، جعل نصفها.جعل

 طالب:...

 بل جعل نصفها عند رأسه ونصفها عند رجلیه.
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 على جعل االثنین: قصة وفي رجلیه، عند ونصفها رأسه "وفي قصة الواحد جعل نصفها عند

 تبین وقد المكسور، الشيء من القطعة والكسرة الكاف، �كسر) كسرتین( قوله: .جر�دة قبر كل

 زائدة الباء: النووي  قال" �اثنتین" عنه جر�ر روا�ة وفي. نصًفا �انت أنها األعمش روا�ة من

 . الحال على والنصب للتو�ید

 على فوضع: (قوله .األولى من أخص وهي" فغرز" اآلتیة األعمش روا�ة وفي) فوضع: (قوله

 مسند". في وقع) �سرة منهما قبر كل

 ألن مجرد الوضع ال یلزم منه الغرس.

 الواحد عبد طر�ق من ُحمید بن مسند عبد في وقع) �سرة منهما قبر �ل على فوضع: ("قوله

 لألعمش) له فقیل: (قوله. قطعة منهما واحد �ل رأس عند غرز ثم األعمش، عن ز�اد بن

  الصحا�ة".: أي" قالوا"

 فقیل له ولألعمش قالوا.

 طالب:...

 .ش. ولألعمش �عني في روا�ة األعمشقیل له لألعمش �كون المقول له، واألعم

 السائل تعیین على نقف ولم الصحا�ة": أي" قالوا" ولألعمش) له فقیل: (أحسن هللا إلیك، "قوله

  الشأن". ضمیرُ  الهاء تكون  أن �جوز: مالك ابن قال) لعله: (قوله. منهم

 ضمیَر.

  وِصَلتها". �أن تفسیره "ضمیَر الشأن، وجاز

 �أن وِصِلتها.

: قال. إلیه ومسند مسند على الشتمالها جملة حكم في ألنها ؛وِصِلتها �أن تفسیره "وجاز

 في ثبت وقد. انتهى جاّرة، �ونها مع الباء �ز�ادة ناصبة �ونها مع ةزائد" أن" تكون  أن و�حتمل

 . الثاني" االحتمال ى فُقوّ " أن" �حذف اآلتیة الروا�ة
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 فَقِوي االحتمال الثاني. 

 طالب:...

 قوي االحتمال الثاني.

 طالب:...

 وتبقى أنها ز�ن.

 »ُ�خفَّف«: قوله. خبره في �أن فأتى ،�عسى لعل شبه: الكرماني وقال ،"فَقوي االحتمال الثاني

 الروا�ات أكثر في كذا »تیبسا لم ما«: قوله. المقبوَر�ن عن العذاب: أي الفاء، وفتح �الضم

 وللمستملي االستثناء، �حرف »تیبسا أن إال« وللُكشِمیَهني الكسرتان،: أي الفوقانیة �المثناة

 �كون  أن ُ�حَتَمل: المازري  قال دان،العو : أي التحتانیة والیاء للغا�ة التي �إلى »ییبسا أن إلى«

  للتعلیل". هنا فلعل هذا وعلى. انتهى المدة، هذه عنهما �خفف العذاب أن إلیه أوحي

 ُ�حتَمل. لیسالنطق الصحیح �حتِمل �عني اللفظ 

 وعلى. انتهى المدة، هذه عنهما �خفف العذاب أن إلیه أوحي �كون  أن �حَتِمل: المازري  "قال

 الوحي حصل لو �أنه القرطبي بهوتعقَّ . هذا غیر وجه له �ظهر وال: تعلیل. قاللل هنا فلعل هذا

: القرطبي قال التعلیل، على حملناها إذا ذلك علیه یرد وال. قال �ذا الترجي، �حرف أتى لما

  جابر". حدیث في �ه صرح �ما المدة هذه لهما شفع إنه :وقیل

 �ه؛ ألنه وحي.لو أوحي إلیه ما قال: لعله �خفف عنهما، لجزم 

 ك.أحسن هللا إلی

 أن الظاهر جابر؛ ألن حدیث في �ه صرح �ما ،المدة هذه لهما شفع إنه :"قال القرطبي: وقیل 

 المغایرة من أوضحنا لما نظر وفیه واحدة، القصة �ون  النووي  رجح و�ذا. واحدة القصة

 . بینهما"

 أوضحناه.
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 "لما أوضحناه من المغایرة بینهما".

التي تغایر فیها القصة في حدیث جابر عن القصة في حدیث ابن عباس، وهي من  �عني الوجوه

ن، وصنع �العسیب اوفي حدیث الباب قبر  ،سا�ًقا أن هذا قبر واحد  -رحمه هللا-وجوه ذ�رها 

 ن على قبر واحد والجر�دة شقت بنصفین على قبر�ن.اوهناك غصن ،الجر�دة شقها بنصفین

  النداوة". �قاء مدة �التخفیف لهما دعا أنه على محمولٌ  هو: الخطابي "وقال

 الرطو�ة نعم.

 إن: قیل وقد: قال. الیا�س في لیس معنىً  الرطب في أن وال �خصه، معنىً  الجر�د في أن "ال

 �ل في فیطرد هذا وعلى التسبیح، ببر�ة التخفیف فیحصل رطًبا دام ما �سبح أنه فیه المعنى

 . األولى" �اب من القرآن وتالوة الذ�ر بر�ة فیه فیما و�ذلك ،وغیرها األشجار من رطو�ة فیه ما

و�ر�د بذلك أن �قرر أن قراءة القرآن عند القبر تخفِّف �عني من �اب أولى إذا �ان  ،لوجود البر�ة

العسیب الرطب �سبِّح و�خفَّف عن المقبور ما دام رطًبا، �ما جاء في حدیث الباب، فالذ�ر 

ر  والتالوة من �اب أولى لما ي ولكن سیأتي ف ،-رحمه هللا-فیهما من البر�ة، �ذا یر�د أن ُ�قرِّ

 .تعلیق الشیخ ما یرد هذا الكالم

 غیر تكون  أن �حتمل العذاب تمنعان رطبتین دامتا ما �ونهما في الحكمة: الطِّیبي "وقال

 القبر في ونحوه الجر�د الناس وضع تبعه ومن الخطابي استنكر وقد. الز�انیة �عدد لنا معلومة

 . الحدیث" بهذا عمالً 

لكن من  ،ألن �عض الناس ال سیما من �عد الصحا�ة، �عني الصحا�ة ما ُعرف إال واحد منهم

فلماذا ال نقتدي �ه؟  -علیه الصالة والسالم-�عدهم طردوا هذا قالوا: جر�دة رطبة وضعها النبي 

علیه -وا، ما اقتدوا �ه لكن الخطابي استنكر ذلك، وحجته في ذلك أن �بار الصحا�ة ما وضع

وا هذا من خصائصه؛ ألنه هو الذي اطَّلع على أن  -الصالة والسالم في وضع الجر�د، وعدُّ

�یف �علم أن هذا �عذب أو ال  -علیه الصالة والسالم-صاحبي القبر�ن �عذ�ان، من عداه 

 �عذب؟ 
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 الحدیث قال بهذا عمالً  القبر في ونحوه الجر�د الناس وضع تبعه ومن الخطابي استنكر "وقد

 القبر على غرزهما لعلَّ  ألنه: عیاض القاضي وقال. یده ببر�ة خاص ذلك ألن: الطرطوشي

  نعلم". ال �وننا من یلزم ال: قلتُ . »لیعذ�ان« قوله وهو مغیب �أمر

 .هذا �الم ابن حجر

 لو أن العذاب عنه �خفف أمرٍ  في له نتسبَّب ال أن ال أم نعلم أ�عذب ال �وننا من یلزم ال: "قلتُ 

 ُعذِّب".

نعم �عني االحتمال أنه �عذب ال سیما مع �ثرة المعاصي والذنوب احتمال أنه �عذَّب فإن �ان 

 �عذَّب �خفف عنه نعم على �المه.

 �قطع ما السیاق في ولیس. �الرحمة له ندعو ال أن ال أم أُرِحم ندري  ال �وننا �منع ال "كما

 الحصیب بن بر�دة تأسى وقد. �ه أمر �كون  أن �حتمل بل الكر�مة، بیده الوضع �اشر أنه على

 الكتاب، هذا من الجنائز في سیأتي �ما جر�دتان قبره على یوضع أن فأوصى بذلك الصحابي

 .غیره" من ُیتَّبع أن أولى وهو

علق على �الم ابن حجر فقال: الصواب في هذه المسألة ما  -رحمة هللا علیه -الشیخ ابن �از

�عني وضع الجر�د استنكار وضع الجر�د ونحوه على  ،من استنكار الجر�د ونحوه قاله الخطابي

لم �فعله في قبوٍر لم �فعله إال في قبوٍر مخصوصة،  -صلى هللا علیه وسلم-القبور؛ ألن الرسول 

اطَّلع على تعذیب أهلها، ولو �ان مشروًعا فعله في �ل لفعله في �ل القبور، و�بار الصحا�ة 

  ، فتنبَّه!.-رضي هللا عن الجمیع-�فعلوه، وهم أعلم �الّسنَّة من بر�دة كالخلفاء لم 

 أحدهما". وال المقبور�ن اسم ُ�عَرف لم: "تنبیه

 ؛وهذا �ثیر في النصوص التي فیها اإلبهام في المتون إذا �ان من ُنِسب إلیه الفعل وُأبهم اسمه

الطرق ستًرا علیه، و�ذا �ان مما ُ�مَدح فإذا فالغالب أنه ال ُ�سمى في جمیع  ،ألن هذا الفعل ُیَذم �ه

 ُأبهم في طر�ق ُبیِّن في طر�ق آخر.

 لقصد الرواة من عمدٍ  على �ان ذلك أن والظاهر أحدهما، وال المقبور�ن اسم ُ�عَرف لم: "تنبیه

 في وقع من تسمیة عن الفحص في ُیباَلغ ال أن و�نبغي. مستحسن عمل وهو علیهما، الستر
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 معاذ بن سعد أحدهما أن �عضهم عن وضعَّفه التذ�رة في القرطبي حكاه وما. �ه ُیَذم ما حقه

 أن المذ�ورة الحكا�ة �طالن على یدل ومما. ببیانه مقروًنا إال ذ�ره ینبغي ال �اطل قول فهو

 وأما الصحیح، الحدیث في ثبت �ما معاذ بن سعد دفن حضر -وسلم علیه هللا صلى- النبي

 من :لهم قال -وسلم علیه هللا صلى- أنه أحمد عند أمامة أبي ثحدی ففي المقبور�ن قصة

 سماه الذي السید هذا عن ذً�ا هذا ذ�رت و�نما �حضرهما، لم أنه على فدل هاهنا؟ الیوم دفنتم

 قد حكمه إن: وقال »سید�م إلى قوموا« ألصحا�ه: وقال سیًدا، -وسلم علیه هللا صلى- النبي

 خشیة الجلیلة، مناقبه من ذلك غیر إلى »لموته اهتز لرحمنا عرش إن«: وقال هللا حكم وافق

  �غتر". أن

فكیف �عذب �عدم االستبراء من البول أو االستنزاه من البول أو المشي �النمیمة وهذا مقامه؟ 

 رضي هللا عنه وأرضاه.

 صحة فیعتقد القرطبي ذ�ره �ما العلم ناقص �غتر أن خشیة الجلیلة، مناقبه من ذلك غیر "إلى

  المدیني". موسى أبو جزم و�ه �افر�ن، �انا فقیل: المقبور�ن في اخُتِلفَ  وقد. �اطل وهو ذلك

ولو �انا �افر�ن ما عذ�ا �عدم االستنزاه من البول والمشي �النمیمة �ان عذابهما على الكفر وهو 

 أعظم.

 مر -وسلم علیه هللا صلى- النبي أن لهیعة: ابن فیه �سند جابر حدیث من رواه �ما "واحتج

 أبو قال والنمیمة، البول في �عذ�ان فسمعهما الجاهلیة، في هلكا النجار بني من قبر�ن على

 لشفاعته �ان لما مسلمین �انا لو ألنهما ،صحیح معناه لكن ،�قوي  لیس �ان و�ن هذا: موسى

 من حرمانهما وعطفه للطفه �ستجز لم �عذ�ان رآهما لما ولكنه ،معنى الجر�دتان تیبس أن إلى

 مسلمین �انا �أنهما العمدة شرح في العطار ابن وجزم المذ�ورة، المدة إلى لهما فشفع إحسانه

 العذاب بتخفیف لهما یدع لم �افر�ن �انا لو ألنهما �افر�ن؛ �انا إنهما :�قال أن �جوز ال: وقال

 . طالب" أبي قصة في �ما �عني لبیَّنه، خصائصه من ذلك �ان ولو لهما، ترجاه وال

وعن دینه و�ستحق مثل هذه الشفاعة.  -علیه الصالة والسالم-و طالب مكافأة له لدفاعه عنه أب

 نعم.
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 على التنصیص یلزم وال حصل، قد البیان من �ه طالب وما الجواب، هو أخیًرا قاله وما: "قلت

 رواه وقد �ه، اعترف �ما ضعیف موسى أبو �ه احتج الذي الحدیث لكن ؛الخصوصیة لفظ

 لهیعة، ابن تخلیط من فهو التعذیب، سبب فیه ولیس مسلم شرط على صحیح اد�إسن أحمد

 فیه �افر�ن �ونهما واحتمال أخرجه، مسلًما أن قدمنا الذي الطو�ل جابر لحدیث مطابق وهو

  مسلمین". �انا أنهما طرقه مجموع من فالظاهر الباب حدیث وأما. ظاهر

 دم االستنزاه من البول. ألن حدیث جابر ما ُعلِّل العذاب �النمیمة وع

 طالب:...

 .ه غیر هذالكن ما فینعم، 

 طالب:...

 ي �منع من حمل ما یدل على أنهما �افر�ن على حدیث قصة جابر.ذال مالكن ، نعم

 مر" ماجه: ابن روا�ة مسلمین ففي �انا أنهما طرقه مجموع من فالظاهر الباب حدیث "وأما

 هللا صلى- أنه أحمد: عند أمامة أبي حدیث وفي هلیة،الجا في �ونهما فانتفى" جدیدین �قبر�ن

 ؛مسلمین �انا أنهما على یدل فهذا »هاهنا؟ الیوم دفنتم من«: فقال �البقیع مر- وسلم علیه

 هو من یتواله فر�ق �ل �أن العادة جر�ان مع للمسلمین والخطاب المسلمین، مقبرة البقیع ألن

 منهم".

 نه، والمسلم یتواله المسلمون.�عني الكافر یدفنه الكفار، یتولو 

 وما �عذ�ان،« صحیح: �إسناد والطبراني أحمد عند �كرة أبي روا�ة مسلمین �انا �ونهما "و�قوي 

 �انا �ونهما ینفي الحصر فهذا »والبول الغیبة في إال �عذ�ان وما و�لى �بیر، في �عذ�ان

 بال الكفر على ذلك مع �عذب فإنه اإلسالم أحكام ترك على عذب و�ن الكافر ألن ؛كافر�ن

م ما غیرَ  الفوائد من الحدیث هذا وفي. خالف   القبر". عذاب إثبات تقدَّ

 غیُر.
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م إثبات عذاب القبر، وسیأتي  وفیه. تعالى هللا شاء إن ،الجنائز في علیه الكالم "غیُر ما تقدَّ

 على �ه َتَدلوُ�س والثوب، البدن في النجاسات من غیره �ه و�لتحق البول، مال�سة من التحذیر

 .أعلم" �هللا الصالة، إرادة بوقت الوجوب خص لمن خالًفا النجاسة، إزالة وجوب

 نقرأ المتن. ما هو �ضار إن شاء هللا.

 : "�اب ما جاء في".-رحمه هللا تعالى-قال اإلمام البخاري 

 �قرأ المتن. نعم.هو 

كان ال «صاحب القبر: ل -صلى هللا علیه وسلم–�اب ما جاء في غسل البول، وقال النبي "

 .ولم یذ�ر سوى بول الناس »�ستتر من بوله

حدثنا �عقوب بن إبراهیم قال: حدثنا إسماعیل بن إبراهیم قال: حدثني روح بن القاسم قال:  

إذا  -صلى هللا علیه وسلم-حدثني عطاء بن أبي میمونة عن أنس بن مالك قال: �ان النبي 

 تبرز لحاجته أتیته �ماء فیغسل �ه".

 : �اب ما جاء في غسل البول. -رحمه هللا تعالى-�قول اإلمام البخاري 

 طالب:...
 ، ولو �ان خیًرا لسبقونا إلیه.-علیه الصالة والسالم-ما فعله �بار الصحا�ة ولو �ان القتدوا �ه 

 طالب:...

وه، فعل ال �خلو من أصل ال سیما وقد فعله بر�دة من الصحا�ة، لكن یبقى أن �بار الصحا�ة ما

 فال �فعل.

 طالب:...

لعدم االقتداء، لو اقتدى �ه أحد قلنا أصل �عني �بار الصحا�ة منهم  ؟ ما صار أصًال كیف

 الخلفاء ما فعلوه.

 طالب:...
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لكن ما مثل حسم المادة وعدم االطالع أنهم  ،، نفتح الباب، إذا فتح الباب، حدث وال حرجنعم

 ؛ ألنه انتفى بتخفیف العذاب.-ة والسالمعلیه الصال-�عذبون أو ال �عذبون من خصائصه 

 طالب:...

 ؟ ماذا

 .لئال ینتشر و�تبعثر التراب ؛من أجل هذا رش القبور �الماء لیس ،ال

 طالب: ...

 ما له أصل. ،ما له أصل ،ال ال 

 طالب:...

 ذي �سبح.الرطب الأم هذا ماء فقط، هل ما �سبح 

 طالب:...

سبة، وأجد المقبرة وتار�ها من سنین لمنا أذهبیاًنا �نت إذا فتح الباب ما انسد، وأح :هو �قول

عقول الناس تصل إلیها على القبور، �ضعون أشیاء ما تجدون عقولهم  أشیاء ما �نت أتصور أن

شيء، األصل  هالوافدین، عندنا ما فی ؤالءمن بلدانهم من ه لعلهم جاءوا بها تحتمل هذه األمور،

، واآلن بدؤوا �الترقیم، أرقام القبور من أجل أن تحفظ فقطه قبر إال التراب وما یدل على أن هما فی

 ،�قولون، و�دأ أ�ًضا �حفظها �الكمبیوتر، واإلحداثیات وما أدري إ�ش، طلب هذا في البقیع وغیره

ما ففتح الباب  ه إنلكن اللجنة رفضت، ال یوجد شيء من هذا، تبقى على ما �انت علیه؛ ألن

 لكن حسم المادة أولى، نعم. ،�یسر على الزائرل و : إن هذا سهینغلق ولو قلت

 طالب:...

 ین؟أ

 طالب:...
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ُ�زال؛ و و�قطع  ،نبت أشیاءتو  ،ینبت حشیشفإنه والشجر �قطع، و�ال  ،ال ال، حتى الزرع ممنوع

 للزائر�ن، ولماذا ما شفع مطلًقا؟ قد ال �ستحقون الشفاعة المطلقة. ألنه مؤذٍ 

 طالب: ...

 إال الحنفیة. ما �عفى عن شيء ،ال 

 طالب:...

حتى ما �شبه رؤوس  ،المذاهب الثالثةف�عفى عن الیسیر، و�ال  :إال الحنفیة الذین قالوا یوجدما 

 .و�نما ُ�حس �ه ،�العین ولو لم یرَ  ،تناثرتي تاإلبر ال

 طالب: ...

 النجاسة مغلظة. ،ال ال ما �عفى عن البول

 طالب:...

ه األمر �سیر ل ي ما فیه شيء نقولذلكن المعافى ال ،ضرورةهذه ضرورة هذه، هذه  ،المسألة خلِّ 

 ،ثم �أتي من �قیس على القول الباطل ،�قولون �قدر الدرهم البغلي و�قدر �ذا نیذمثل الحنفیة ال

 .ن الر�ا الیسیر یتجاوز عنه، قیاًسا على النجاسة الیسیرة: إ�أتي من �قول

 طالب:... 

 ؟ ماذا

 طالب:...

: �عفى عن النجاسة الیسیرة �عني هذا الذي �قدم على الر�ا �طوعه واختیاره �عني الذین قالوا 

ي �قول �النجاسة الیسیرة أن �أتي شخص آلخر �قول: ِبّل على ثو�ي ذابتداًء هل یتصور أن ال

 �سیر؟ فرق، حتى القیاس غیر وارد أصًال. :و�قول ،و�أخذ ر�ا ،�قصد البنك نشیًئا �سیر؟ مثل م

 طالب:...

 حال �ل شيء له حكمه، �ل شيء له حكمه. على �ل



 
 

 
 

=Ìá_Ägÿ^=yÎwì۲۲٦Jÿ^=i_k‘ÚÈóÈ== ١٨ 

 طالب:...

 تنقض.

 طالب:...

 .القطرة الواحدة نعم

 -صلى هللا علیه وسلم–ال النبي ق: �اب ما جاء في غسل البول و -رحمه هللا تعالى-قال  

لصاحب  »كان ال �ستتر من بوله«لصاحب القبر:  »كان ال �ستتر من بوله«لصاحب القبر: 

هذا، والثاني �مشي �النمیمة، فقال لصاحب القبر ما قال لصاحب القبر�ن، ألنه واحد  ؛القبر

ولم یذ�ر  »كان ال �ستتر من بوله«لصاحب القبر:  -صلى هللا علیه وسلم–قال النبي  :فقال

ال �ستتر من "إن  :لئال �أتي وقد أتى من �قول ؛ولم یذ�ر سوى بول الناس ،سوى بول الناس

 .�شمل األبوال �لها "البول

: حدثنا �عقوب بن إبراهیم وهو الدورقي، قال: حدثنا إسماعیل بن إبراهیم -رحمه هللا-قال  

المعروف �ابن ُعلیة قال: حدثني روح بن القاسم قال: حدثني عطاء بن أبي میمونة عن أنس بن 

إذا تبرز لحاجته أتیته �ماء فیغسل �ه. �غسل �ه  -صلى هللا علیه وسلم-مالك قال: �ان النبي 

وقال النبي  ،ثر البول. والترجمة �اب ما جاء في غسل البول، قوله: �اب ما جاء في غسل البولأ

فالحروف  ،وهو مدفون �عني عن صاحب القبر ..لصاحب القبر قال له -صلى هللا علیه وسلم-

وال یراد بها  ،تتناوب وهنا لصاحب القبر �عني عن صاحب القبر، وتأتي عن و�راد بها القصة

، �عني الحدیث عن القصة نفسها، مثل عن أبي األحوص أنه خرج علیه خوارج فقتلوه، الروا�ة

هو یروي عن أبي األحوص؟ ال، مات، عن قصة أبي األحوص نفس الشيء، �عني ذ�ر 

 .لصاحب القبر؟ نفسها ما �ختلف

�شیر إلى أن لفظ الحدیث  »كان �ستتر من بوله«قوله:  .قال الكرماني: الالم �معنى ألجل 

�عني في الباب السابق،  ،الذي قبله ولم یذ�ر سوى بول الناس �شیر إلى لفظ الحدیث الذي قبله

قال ابن �طال: أراد البخاري أن المراد �قوله في روا�ة الباب:  ،قوله: ولم یذ�ر سوى بول الناس

على فال �كون فیه حجة لمن حمله  ،بول الناس ال بول سائر الحیوان »كان ال �ستتر من البول«

العموم في بول جمیع الحیوان، و�أنه أراد الرد على الخطابي حیث قال: فیه دلیل على نجاسة 
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من «األبوال �لها، ومحصل الرد أن العموم في روا�ة: من البول ُأر�د �ه الخصوص، لقوله: 

واأللف والالم بدل من الضمیر، ال بدل من الضمیر المضاف إلیه، من بوله، لكن  ،»بوله

 .لعدم الفارق  ؛بوله بول من هو في معناه من الناسیلتحق ب

 ؟ �عني قال: من بوله لو �ال علیه أحد ثانٍ  

وأما المأكول فال حجة في هذا الحدیث  ،نفس الشيء؛ ألن المعنى واحد، قال: و�ذا غیر المأكول

ه علی-لمن قال بنجاسة بوله ولمن قال �طهارته حجج أخرى، حدیث العرنیین لما أمرهم النبي 

وقال القرطبي:  ،أن �شر�وا من أبوال اإلبل وغیر ذلك من األدلة، حجج أخرى  -الصالة والسالم

قوله: من البول اسم مفرد ال �قتضي العموم، ولو ُسلَِّم فهو مخصوص �األدلة المقتضیة لطهارة 

 .بول ما یؤ�ل

 ،إسماعیل بن إبراهیم حدثنا :ولألكثر ،قوله: حدثني �عقوب بن إبراهیم هو الدورقي، قال: أخبرنا 

 ،ألن هذا �عقوب بن إبراهیم ؛وهو المعروف �ابن علیة، ولیس هو أًخا لیعقوب أو أخا �عقوب

 .وهذا ابن علیة ،ولیسا �أخو�ن، هذا الدورقي ،وهذا إسماعیل بن إبراهیم

ونقل ابن التین والقا�صي أنه ُقرئ �ضمهما، أو  ،وروح بن القاسم �فتح الراء على المشهور 

 ،ضمها، �ضم الراء، وهو شاٌذ مردود، ونقل ابن التین والقا�صي أنه قرئ �ضمها وهو شاذ مردود�

واالستدالل �ه هنا على غسل البول أعم من  ،وقد قدمت مباحث المتن في �اب االستنجاء �الماء

مرة مرة في االستنجاء و  ؛�عني �رر الترجمة مرتین ،فال تكرار فیه ،االستدالل �ه على االستنجاء

تكرار؛ ألن غسل البول �ختلف عن االستنجاء، واالستنجاء نوع منه،  هفي غسل البول، ما فی

 االستنجاء نوع من غسل البول فال تكرار. 

وسكون  ،�فتح التحتانیة: �فتح التحتانیة، �ذا ألبي ذر بوزن �فتعل، ولغیره ،قوله: فیغتسل �ه

أو للحیاء من ذ�ره، للعلم �ه وما الذي ُ�غسل  ،�هو�سر السین فیغِسل وُحذف مفعوله للعلم  ،الغین

 �عد البول؟ 

 هذا ذ�ر، �غسل الذ�ر، ُحذف للعلم �ه، أو للحیاء من ذ�ره، �هللا أعلم.


