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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.

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

 أجمعین. وصحبه

: "�اٌب: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن -رحمه هللا تعالى-قال اإلمام البخاري  

قال:  -رضي هللا عنهما-س عن ابن عباس ل: حدثنا األعمش عن مجاهد عن طاو خازم، قا

وما �عذ�ان في �بیر، أما  ،إنهما لیعذ�ان«�قبر�ن فقال:  -صلى هللا علیه وسلم-مّر النبي 

ثم أخذ جر�دة رطبة  ،»أحدهما فكان ال �ستتر من البول، وأما اآلخر فكان �مشي �النمیمة

لعله �خفف «فشقها نصفین، فغرز في �ل قبر واحدة، قالوا: �ا رسول هللا، لم فعلت هذا؟ قال: 

 .»عنهما ما لم ییبسا

�ستتر من «قال ابن المثنى: وحدثنا و�یع قال: حدثنا األعمش قال: سمعت مجاهًدا مثله:  

 ".»بوله

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

 ،أما �عد ،أجمعین

وموقعه مما قبله �ما قرر  ،و�دون ترجمة �اٌب": "-رحمه هللا تعالى-فیقول اإلمام البخاري  

الحافظ ابن حجر أنه �الفصل من الذي قبله، الباب بدون ترجمة �الفصل من الذي قبله، ولذا 

یوجد التبو�ب في �عض الُنسخ دون �عض، ولو ُحِذف الباب الندرج الحدیث المترجم علیه بباب 

ه هذا ما قرره ابن الرتباط �عضهما ببعض، وهو �الفصل من الذي قبل ؛في الباب الذي قبله

راح راح اعترض على هذا الكالم، و�ال  اما أعرف أحدً  ،حجر، ولم یوجد معارض من الشُّ من الشُّ

 ما الفائدة من قوله: �اٌب؟ ف

لكتب واألبواب والفصول، ال شك أنها من أجل اسائر تبو�ب ال شك أنها �المحطة �النسبة ل

باإلمكان أن �سرد الكتاب فط المترجم �ه، و�ال تنشیط القارئ، إضافة إلى ما فیها من االستنبا

مع أن �عض النسخ فیها الكتب دون األبواب،  ،بدون �تب وال أبواب �ما صنع اإلمام مسلم

وأشار القاضي عیاض في شرحه إلى أنه وقف على نسخة عتیقة من صحیح مسلم فیها تراجم، 
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�خالف اإلمام البخاري  ،م یترجم �تا�هل -رحمه هللا- اولكن الذي تواطأ علیه أهل العلم أن مسلمً 

ا وهي استنباطه من هذه األحادیث، ولذا درج أهل العلم  ،الذي أودع �تا�ه هذه التراجم الكثیرة جد�

 .على أن فقه اإلمام البخاري في تراجمه

وهو الضر�ر أبو معاو�ة قال:  ،قال: �اٌب، حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن خازم 

وس بن �یسان عن ابن عباس عبد بن مهران عن مجاهد بن جبر عن طا األعمش سلیمانحدثنا 

م �المه  ،�قبر�ن -صلى هللا علیه وسلم–هللا حبر األمة وترجمان القرآن، قال: مرَّ النبي  وهذا تقدَّ

 .فیه ومباحثه فیما تقدم وقر�ًبا وما �العهد من قدم

إنهما «أنهما �عذ�ان،  -علیه الصالة والسالم-لیه أوحي إ »إنهما لیعذ�ان«مرَّ �قبر�ن فقال:  

م الكالم في هذا »وما �عذ�ان في �بیر ،لیعذ�ان  ،وأنه في نظر الناس األمران لیسا �كبیر ،تقدَّ

وما �عذ�ان «تساهل فیهما الناس، معاملة لهما األمور الیسیرة الحقیرة، ولذا ال تعارض بین قوله: 

، �عني في حقیقة األمر والواقع أمران عظیمان، ولذا »ى إنه �بیربل«والروا�ة األخرى:  »في �بیر

 .وهذا ظاهر من الحدیث ،جاء أن معظم عذاب القبر من البول، والنمیمة

�عني ال �ضع بین بوله وجسده  »وما �عذ�ان في �بیر أما أحدهما فكان ال �ستتر من البول« 

وب، وطهارة البدن والثوب شرط لصحة و�لوث الث ،بل �جعل البول یلوث البدن ،أو ثو�ه سترة

الصالة، ومن هنا جاء عظم األمر لعظم الصالة وعظم ما �شترط لها، وأما اآلخر فكان �مشي 

�النمیمة، والنمیمة شأنها عظیم، تفسد بین الناس، القالة ونقل القول على سبیل اإلفساد، ال شك 

 .أنه �فسد

أو رأیتها ورجل یدخل علیها،  ،في الفاحشة لو جاء شخٌص إلى رجل وقال له: إن زوجتك وقعت

ذنب المرأة؟ وهل  ماطالق، إال من شخص متساهل، طیب الالنتیجة؟ قطًعا  ماوهو غیر صادق، 

 �قع مثل هذا الطالق أو ال �قع؟ 

 طالب:...

 �قع؟ إذا قال: هي طالق، سمع هذا الكالم قال: إن زوجتك زنت فقال: هي طالق. ماذال

 طالب:...
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 ؟ماذا

 لب:...طا

 ؟أم.. لكن �اختیاره مجرًدا عن هذه النمیمة 

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

 ما �قع؟ أملكن �قع الطالق  نعم،

 طالب:...

و�نما هي مجرد  ،؟ ال، نحن افترضنا المسألة في أنها لیست حقیقة...تقول �قع وحینكیف 

 نمیمة.

 طالب:...

 ما عّلق، قال: هي طالق.

 طالب:...

 لماذا؟

 طالب:...

 ظ �صر�ح الطالق نعم.تلفَّ  وه

 طالب:...

 بدون غضب بدون غضب. ،مؤثر وخبر مؤثر، قد تكون أغلى عنده من أوالده. ال

 طالب:...
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 یلجأ إلى قواعد علمیة. اعلمی�  ا�المً  نر�د

 طالب:...

 كالم أهل العلم.

 طالب:...

 ق.ق الرجل وطلّ ما علق وال شيء، صدَّ  ،ال ال

 طالب:...

 أنه نمام. ،وتبین أنه �اذب

 طالب:...

 �قول؟ماذا یرجع إلى قواعد علمیة و�الم أهل العلم  ا�المً  نر�د

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

ن الشرط العرفي �الشرط الذ�ري، الشرط العرفي �الشرط الذ�ري �أنه إ :كالم أهل العلم �قولون 

�طلق زوجة لیس ه أحد قال: إن �انت زنت فهي طالق، ومعلق الطالق على شرط عرفي، ما فی

ولو وضع السیف  ،وله منها أوالد، وعلى الطالق آثار سلبیة ،بل �حبها ،بینه و�ینها أي مشكلة

 إنها زنت، قالوا: إن الشرط العرفي �الشرط الذ�ري وحینئٍذ ال �قع. :على رأسه ما طلق، لكن قیل

 طالب:...

 ما زنت.

 طالب:...

 تبین أن ذاك �اذب. ،المرأة ما زنت
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 طالب:...

 د و�اذب.ئال ال، تبین أنها ما زنت، عرف أن هذا �ا

 طالب:...

 متى عرف؟ عرف من الغد عرف.

 طالب:...

 .وال شيء، عرف أن هذا �اذب ونمام ال ال ال، ما هو مسألة سنة

 طالب:...

هذا من عنده، هذا من تصرفاته، ما هو �سبب غیره، �ذب محض �سبب غیره، وما عنده أدنى 

 .نده شك أو تردد هذا شيء ثانٍ ته، لو عجشك في زو 

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

ألنه شرط عرفي هذا، عند  ؛هذا �اختیاره من غیر تعلیق ومن غیر �ید، ما �قع ،ألنه طلَّق و�عد؟

فهي طالق؛ ألنه بنى الطالق  ا�أنه قال: إن �ان �المك صحیحً  اعرفی�  اأهل العلم �سمونه شرطً 

 على �الم النمام هذا؟ على �المه، هو ما بنى الطالق 

 طالب:...

 خالص.

 طالب:...

 فیه؟ماذا 

 طالب:...
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 فعل هذا؟ كیف

 طالب:...

فكان �مشي «. وأفتاهم من أفتاهم أنها راحت، خالص راحت، فتوى غیر. وأما اآلخر نعم

م الكالم في هذا ،ثم أخذ جر�دة رطبة فشقها نصفین ،»�النمیمة و�ونها رطبة؛ ألنها تسبح  ،وتقدَّ

. فغرز في -علیه الصالة والسالم-دامت رطبة �ما جاء في �عض اآلثار وهذه شفاعة منه ما 

كل قبر واحدة، وجاء أ�ًضا أنها من ِقَبل رأسه، غرس الجر�دة من ِقبل رأس المیت، فقالوا: �ا 

قال ابن �عني الجر�دتین، " ،»لعله �خفف عنهما ما لم ییبسا«لم فعلت هذا؟ قال:  ،رسول هللا

والفائدة من هذا تصر�ح  : وحدثنا و�یع قال: حدثنا األعمش قال: سمعُت مجاهًدا مثله"المثنى

األعمش �السماع؛ ألنه في الطر�ق األول قال: حدثنا األعمش عن مجاهد وهنا قال: سمعت 

 نعم. ،وانتفت تهمة تدلیسه بتصر�حه �السماع ،�ما هو معلوم ،مجاهًدا، واألعمش مدلس

: قوله: �اب �ذا ثبت ألبي ذر، وقد قررنا أنه في -رحمه هللا تعالى-"قال الحافظ ابن حجر 

موضع الفصل من الباب، واالستدالل �ه على غسل البول واضح، لكن ثبتت الرخصة في حق 

 فیستدل �ه على وجوب غسل ما انتشر على المحل". ،المستجِمر

 -علیه الصالة والسالم-بي ر و�ز�ل األثر الخارج �الحجارة، والنر الذي �ستجمِ نعم، المستجمِ 

 ،و�ن لم ینِق �الماء، فهذه رخصة ،واالستجمار مطهِّر »من استجمر فلیوتر«استجمر، قال: 

هذه الرخصة �األحادیث الصحیحة المتفق علیها، فوجوب غسل ما انتشر إذا تعدى المحل  تثبت

 .تعدى المحل وانتشر ال بد من غسلهفال ینفع فیه االستجمار، ما 

محمد بن خازم �الخاء المعجمة والزاي هو أبو معاو�ة الضر�ر، قوله: فغرز وفي روا�ة "قوله: 

وهما �معنًى، وأفاد سعد الدین الحارثي أن ذلك �ان عند رأس القبر،  ،و�یع في األدب: فغرس

و�أنه �شیر إلى حدیث أبي هر�رة عند ابن حبان وقد قدمنا  ،إنه ثبت �إسناد صحیح :وقال

في مسند عبد بن حمید من طر�ق عبد الواحد بن ز�اد عن األعمش في  لفظه، ثم وجدته

 .حدیث ابن عباس صر�ًحا
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قوله: لم فعلت؟ سقط لفظ هذا من روا�ة المستملي والسرخسي، قوله: قال ابن المثنى: وحدثنا  

و�یع هو معطوف على األول، وثبتت أداة العطف فیه لألصیلي، ولهذا ظن �عضهم أنه معلق، 

عن و�یع وأبي معاو�ة  ،من طر�ق محمد بن المثنى هذا ،أبو نعیم في المستخرج وقد وصله

جمیًعا عن األعمش، والحكمة في إفراد البخاري له أن في روا�ة و�یع التصر�ح �سماع 

مت في الباب الذي قبله".  األعمش دون اآلخر، و�اقي مباحث المتن تقدَّ

 نعم.

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

 �عده. انظرح. هذا المحفوظ، لعله الفتنعم، 

 .طالب: أحسن هللا إلیك

والناس  -صلى هللا علیه وسلم-: �اب ترك النبي -رحمه هللا تعالى-قال اإلمام البخاري  

 .األعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد

- النبي أن مالك بن أنس عن إسحاقُ  أخبرنا همام حدثنا :قال إسماعیل بن موسى حدثنا 

 �ماء دعا فرغ إذا حتى »دعوه« فقال: المسجد، في یبول اأعرابی�  رأى -وسلم هعلی هللا صلى

 علیه". فصبه

والناس  -صلى هللا علیه وسلم-"�اب ترك النبي : -رحمه هللا تعالى-�قول اإلمام البخاري 

-ونهیه الصحا�ة ، -علیه الصالة والسالم-ترك النبي  األعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد"

والناس  -صلى هللا علیه وسلم-من مؤاخذته وزجره ظاهر في ترك النبي  -هللا علیهمرضوان 

 أو لم یتر�وه؟ تر�وه

 طالب:...

 ؟ماذا
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 طالب:...

علیه الصالة -تر�وه، ما فائدة ترك الناس له مع ترك النبي  -علیه الصالة والسالم-�عد أمره 

 .والناس األعرابي -علیه وسلمصلى هللا –وفعله هو التشر�ع؟ �اب ترك النبي  -والسالم

 طالب:...

 صار؟ماذا امتثال، لكن في التشر�ع لو ما تر�وه 

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

 .»وهمُ رِ زْ ال تُ «، -علیه الصالة والسالم- »دعوه«نهروه، وقال: هم نهروه 

 طالب:...

 نعم.

 طالب:...

 تر�وه؟ هم ما تر�وه، ثاروا علیه. كیف

 طالب:...

 ؟ماذا

 .طالب:..

هو معروف أنه لئال �قَطع علیه بوله فیتضرر أو ینتشر أو �ستمر  ،هو السبب لكونه ُیتَرك

وزجر الناس عن  ،تر�ه -علیه الصالة والسالم-هذا معروف، لكن النبي  ،فینتشر في المسجد

 نهیه.

 طالب:...
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 .بهذا لیس

 طالب:...

ن الذین ل: إتر�وه إال أنه قد �قا ي نسأل عنه، وفي الحقیقة ماذهذا ال ،ي نسأل عنهذنعم، هذا ال

 .والباقین تر�وه ،نهروه وزجروه نفر قلیل

 طالب:...

، لكن -علیه الصالة والسالم-ما له عالقة �التشر�ع، ما له عالقة �التشر�ع، التشر�ع في فعله نعم

تر�ه ابتداًء، والناس  -علیه الصالة والسالم-هو مجرد حكا�ة واقع، هذا الحاصل، أن النبي 

والبقیة تر�وه من غیر زجر، وما  ،، من �اشر منهم الزجر-علیه الصالة والسالم-ر�وه �عد نهیه ت

 یتصور أن الناس �لهم ثاروا علیه.

األعرابَي مفعول وعامله المصدر: َتْرك؛ ألنه مصدر �عمل عمل فعله، حتى فرغ من بوله في  

 .إسماعیل" بن "حدثنا موسىالمسجد، 

 طالب:...

  ؟ماذا

 ...طالب:

 ما شاء هللا علیك حاضر. ك،عبد هللا، أشوف اهو؟ قلناه مراًرا �ا أ� من ذ�يذ�ي والتبو و طیب، التب

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

 أكثر أكِثر.

 طالب:...
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 لكن ،معه مائة مرة.. لكن أ�ا عبد هللا سيذأحسن من ال ا،عشرً  ا،ثالثً  ،ي �حفظ مرتینز�ن، الذ

 �سهل.ما هو ف�اله و�ال  ألقى لهما 

 طالب:...

 .نعم

 طالب:...

 عبد هللا؟ تذ�ر؟ اتذ�ر �ا أ�

 طالب:...

 عبد الرحمن؟ اما سمعت �ا أ�

 بلى سمعته. طالب:

 فیه؟ماذا 

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

 قوانص. تر�دي یبیع الدجاج لذمستعملة اآلن اآلن تقول ل

 طالب:...

 تسمیة جدیدة.ت فهي لیس ،ما في جوف الدجاج �له. وهو معناها في القد�م

 �قول؟ ماذا  

 ..ابن همام" "حدثنا موسى بن إسماعیل، قال: حدثناقال: 

 طالب:...
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 ون. ؤ ال، �لكم تعرفون تقر 

 طالب:...

 الحارثي؟  أم لیسعبد هللا  ا؟ همام بن �حیى الحارثي �ا أ�منهو �قول: همام بن �حیى 

 طالب:...

إسحاق  قرا�ة بین هفی مالك" بن أنس "عن طلحة  وهو ابن عبد هللا بن أبي إسحاُق" أخبرناقال: "

 ؟وأنس ما وجه القرا�ة

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

 ؟ ماذا

 طالب:...

 .نعم

 طالب:...

 تها أنت.أصح، لكن قر 

 طالب:...

وهذا  المسجد" في یبول اأعرابی�  رأى -وسلم علیه هللا صلى- النبي "أنعن أنس بن مالك، 

�قول:  التمیمي أو الیماني، على ما سیأتي في الشرح، ومنهم مناألعرابي �سمى هو الخو�صرة 

 عیینة بن حصن، وقیل غیرهم..

 طالب:...

 �صري لكن.
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 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

ا یبول في المسجد، وطبیعة األعراب الجهل رأى أعرابی�  -صلى هللا علیه وسلم–طیب، أن النبي 

نا�ع العلم، لبعدهم عن منا�ع العلم، یتصفون بهذه لبعدهم عن م ؛والجفاء، في الجملة، في الجملة

الصفات ومن سكن المدن وطلب العلم انتفى عنه الوصف، لیس �أعرابي، یبول في المسجد، 

 اتر�وه، هل ألن البول جائز؟  "»دعوه« فقال:"

ال، و�نما لما یترتب على ذلك من مفسدة أعظم، فإنه ال �خلو إما أن �قطع بوله فیتضرر، أو 

�عني األعرابي  فرغ" إذا حتىو�قوم من مكانه فیكُثر تنتشر المفسدة، " ،ر في بوله بدون قطع�ستم

في َذنوب، أو َسْجل أو دلو، فصبه علیه، "�ماء"  -علیه الصالة والسالم-النبي  "دعا" من بوله،

صبه علیه. و�هذا تطهر األرض �مجرد الصب، وال تحتاج مع ذلك إلى دلك أو حفر أو نقل 

 ب، �كفي الصب.للترا

 -وسلم علیه هللا صلى- النبي ترك �اب: (قوله : "-رحمه هللا-أحسن هللا إلیك، قال الحافظ 

 سكن من وهم األعراب واحد األعرابي أن تقدم وقد الذهني، للعهد فیه الالم) األعرابي والناس

 عجًما". أو �انوا عرً�ا الباد�ة

من ینتسب إلى إسماعیل سواء �انوا حاضرة أو  ،هؤالء األعراب، العرب من ینتسب إلى إسماعیل

 �اد�ة، هم عرب، أولئك أعراب الذین �سكنون الباد�ة ولو �انوا من األعاجم.

 تلو�ث حصل إذ ؛لزادت ُمِنع فلو ،المفسدة في شرع �ان ألنه المسجد؛ في یبول تر�وه "و�نما

 �أمن فال �قطعه ال أن و�ما فیتضرر، �قطعه أن إما: أمر�ن بین لدار منع فلو المسجد، من جزء

 �حیى، ابن هو) همام: (قوله. المسجد من أخرى  مواضع أو ثو�ه، أو بدنه تنجیس من

 رأى: (قوله. أنس حدثني ولمسلم:) أنس عن: (قوله. طلحة أبي بن هللا عبد ابن هو و�سحاق

 التمیمي". ا�سح بن األقرع أنه المدني نافع بن هللا عبد عن التار�خي �كر أبو حكى) اأعرابی� 

 نعم في �عض النسخ المزني والصواب المدني.
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 -وسلم علیه هللا صلى- النبي مسجد: أي) المسجد في: (قوله. قر�ًبا سیأتي �ما غیره وقیل"

) حتى: (قوله. سیأتي �ما له الناس زجر عقب �الترك األمر هذا كان )»دعوه« فقال:( قوله:

 دلو في: أي �ماء -وسلم علیه هللا صلى- النبي دعا فرغ فلما بوله، من فرغ حتى فتر�وه: أي

 من الحدیث هذا مسلم أخرج وقد. صر�ًحا �له ذلك سیأتي �ما �صبه فأمر: أي) فصبه( كبیر

 رسول إن ثم: فیه وزاد شرحناه، مما بنحو مطوالً  فساقه إسحاق عن عمار بن عكرمة طر�ق

 البول هذا من لشيء تصلح ال مساجدال هذه إن« له: فقال دعاه -وسلم علیه هللا صلى- هللا

 اآلتي الباب في فوائده وسنذ�ر ،»القرآن وقراءة والصالة تعالى هللا لذ�ر هي إنما القذر، وال

 .تعالى" هللا شاء إن ،�عده

  نعم.

 .المسجد في البول على الماء صب : "�اب-رحمه هللا تعالى-قال اإلمام البخاري 

 عتبة بن هللا عبد بن هللا عبید أخبرني قال: الزهري  عن عیبش أخبرنا قال: الیمان أبو حدثنا 

- النبي لهم فقال الناس فتناوله المسجد، في فبال أعرابي قام قال: هر�رة أ�ا أن مسعود بن

 �عثتم فإنما ماء، من اَذنو�ً  أو ماء من َسْجالً  بوله على ر�قواهْ وَ  دعوه« :-وسلم علیه هللا صلى

 .»معسر�ن تبعثوا ولم میسر�ن

-مالك  بن أنس سمعت قال: سعید بن �حیى أخبرنا قال: هللا عبد أخبرنا قال: عبدان حدثنا 

 ".-وسلم علیه هللا صلى- النبي عن -رضي هللا عنه

 نعم.

 طالب:...

 ...فعل مبني على

 طالب:...

 : �اب صبِّ هذا مصدر.-رحمه هللا تعالى-ال. قال اإلمام البخاري  

 طالب:...
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 ني.لما هنا ال الثا

 طالب:...

 ال �اب صبِّ �الترجمة؟

 طالب:...

 .ال ال، مضاف إلیه

 طالب:...

 -في الترجمة مضاف إلیه، قالجاؤوا �الَذنوب صبَّ علیه الماء هذا فعل بال شك، وأما  ،ال 

وصبِّ  ،: �اب صبِّ الماء، �اب خبر لمبتدأ محذوف تقدیره: هذا �اب، و�اب مضاف-رحمه هللا

 .والماء مضاف إلیه، على البول في المسجد ،مضاف إلیه، صب مضاف

واسمه الحكم بن نافع، قال: أخبرنا شعیب وهو ابن أبي  ،: حدثنا أبو الیمان-رحمه هللا-قال  

حمزة، عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب اإلمام قال: أخبرني عبید هللا بن عبد هللا بن عتبة 

م في حدیث أنس، فتناوله بن مسعود أن أ�ا هر�رة قال: قام أعرابي فبال  في المسجد، وهذا تقدَّ

وهذا �قتضي أنه �اللسان ال  ،الناس �عني �ألسنتهم، تناوله الناس �ألسنتهم؛ ألنهم نهروه وزجروه

في �عض الروا�ات:  »وهر�قوا«اتر�وه،  »دعوه«: -صلى هللا علیه وسلم–�الید، فقال لهم النبي 

وهر�قوا على بوله «وهو معنى الصب،  ،ا �معنًى واحدكله »وأر�قوا« :وفي �عضها ،»وأهر�قوا«

ْجل هو الدلو الكبیر المملوء ماًء، فإن لم �كن فیه ماء فهو دلو،  »َسْجًال من ماء أو َذنو�ا «والسَّ

أو َذنو�ا من ماء «بیانیة؟ بیانیة، أم وهو �ذلك الدلو فیه ماء، ومن هذه تبعیضیة  ،»من ماء

 من؟ المبعوث »فإنما �عثتم میسر�ن

هو الذي ُ�عث �التیسیر، ولم  -علیه الصالة والسالم-، فالنبي -علیه الصالة والسالم-النبي  

 ِإَلى َأْدُعو َسِبیِلي َهِذهِ  {ُقلْ ، لكن أتباعه �حملون دعوته، -علیه الصالة والسالم- ایبعث معسرً 

لدعاة �شملهم هذا الوصف، وهم ] فا١٠٨[سورة یوسف:  اتََّبَعِني} َوَمنِ  َأَنا َ�ِصیَرةٍ  َعَلى للااَِّ 

 .-علیه الصالة والسالم-وة �ه مطالبون �التیسیر ال �التعسیر، أس
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 أحسن هللا إلیك.

 طالب:...

 �صیر؟ماذا 

 طالب:...

 هم تبع لیس لهم حظ في التشر�ع.

 عن أكثر الرواة رواه �ذا) هللا عبید أخبرني. الماء صب �اب: (: "قوله-رحمه هللا-قال الحافظ 

  ري".الزه

 عبیُد.

 !نعمطالب: 

 عبیُد هللا.

 سعید عن :عنه عیینة بن سفیان "أخبرني عبیُد هللا: �ذا رواه أكثر الرواة عن الزهري، ورواه

 . صحیحتان" الروایتین أن فالظاهر ،حسین بن سفیان وتا�عه هللا، عبید بدل المسیب بن

 وال شك في صحتهما وهما في الصحیح.

 أوله". في وغیره الترمذي عند عیینة ابن دزا) أعرابي قام: ("قوله

 .عند الترمذِي وغیره

. أحًدا معنا ترحم وال ،�محمًدا ارحمني اللهم: قال ثم صلى "عند الترمذِي وغیره في أوله: أنه

  المسجد". في �ال أن یلبث فلم. »واسًعا تحجرت لقد«: -وسلم علیه هللا صلى- النبي له فقال

 للهم ارحمني �محمًدا؟اآلن ما الداعي لقوله: ا

 طالب:...

 ؟ماذا
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 طالب:...

 خفف علیه؟ماذا 

 طالب:...

 �عد؟أم البول قبل 

 طالب:...

علیه -هو �عني من حیث المعنى الترتیب أنه قال ذلك �عد أن هجم علیه الناس وقال الرسول 

عبد هللا  الكن قوله: ثم �ال �قتضي أن البول �عد ذلك، عندك �ا أ� ،»اتر�وه«: -الصالة والسالم

 تحرجَت؟أم تحجرَت 

 طالب:...

 والصواب تحجرَت. ،ألن السلفیة تحرجتنعم؛ الجیم قبل الراء؟ 

 عن سلمة أبي عن عمرو بن محمد طر�ق من اتام�  الحدیث حبان وابن ماجه ابن روى  "وقد

 وأخرجه األسقع بن واثلة حدیث من أ�ًضا ماجه ابن رواه و�ذا ،-رضي هللا عنه-هر�رة  أبي

 �سار بن سلیمان عن عطاء بن عمرو بن محمد طر�ق من الصحا�ة في المدیني موسى بوأ

 وفي مرسل، وهو وز�ادة �معناه اتام�  فذ�ره جافًیا. رجالً  و�ان الیماني الخو�صرة ذو اطلع قال:

 طر�ق من عنده وهو عطاء بن عمرو بن محمد و�ین إسحاق بن محمد بین مبهم أ�ًضا إسناده

 إسحاق ابن مسند جمع في وهو عنه، الوهبي خالد بن أحمد الدمشقي زرعة أبي عن األصم

  السند". بهذا عنه الشامیین طر�ق من الدمشقي زرعة ألبي

 الوهبي صوا�ه.

 �ا شیخ! نعمطالب: 

 في �عض النسخ الذهبي، الصواب هو الوهبي نعم.
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 في وهو عنه، الوهبي خالد بن أحمد الدمشقي زرعة أبي عن األصم طر�ق من عنده "وهو

 في قال السند، لكن بهذا عنه الشامیین طر�ق من الدمشقي زرعة ألبي إسحاق ابن مسند جمع

 �عد صار الذي زهیر بن حرقوص هو والتمیمي جافًیا. و�ان التمیمي الخو�صرة ذو اطلع أوله:

 همن واستفید أصیل، أصل له لكن ،الیماني و�ین بینه �عضهم فرق  وقد الخوارج رءوس من ذلك

 أنه فارس بن الحسین أبي عن ونقل األقرع، إنه :التار�خي قول تقدم وقد ،األعرابي تسمیة

 . تعالى" هللا عند والعلم حصن، بن عیینة

 عیینُة.

 "أنه عیینُة بن حصن والعلم عند هللا تعالى".

 نعم، حصن.

  �ألسنتهم". أي) الناس فتناوله: ("قوله

ولذلك ما �سعون إلى الترجیح؛ ألنه ما یترتب علیه  ،ةوالخالف في اسمه ما یترتب علیه فائد

 فائدة.

 عن روا�ة في وله ،"الناس إلیه فثار" األدب في "قوله: فتناوله الناس أي �ألسنتهم، وللمصنف

 الباب هذا في أنس روا�ة وفي ،"�منعوه أن أصحا�ه فأراد" ولإلسماعیلي ،"إلیه فقاموا" أنس

 ،"�ه الناس فصاح" بلفظ فیه المصنف شیخ عبدان طر�ق من البیهقي وأخرجه ،"الناس فزجره"

 . المبارك" ابن طر�ق من للنسائي و�ذا

 .المصنف في الطر�ق اآلتي �عدهشیخ 

 من ولمسلم. �األیدي ال �األلسنة �ان تناوله أن المبارك فظهر ابن طر�ق من للنسائي "و�ذا

 .مه" مه الصحا�ة أنس: فقال عن إسحاق طر�ق

 ُفف.ُفف اكْ عني: اكْ للزجر نعم �

 في الغسل �اب في توجیهها تقدم وقد ،»وأهر�قوا« األدب في وللمصنف ،»وهر�قوا«: "قوله

 الدلو هو: السجستاني حاتم أبو قال الجیم وسكون  المهملة �فتح »َسْجالً «: قوله. المخضب
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 الدلو: صحاحال وفي. واسعة دلو الَسْجل: در�د ابن وقال. فارغة وهي ،ذلك لها �قال وال مألى

 . ماًء" مألى الدلو: الخلیل قال »َذنو�ا أو«: قوله. الضخمة

 فیكون الَذنوب والَسْجل �معنى واحد.

 لها �قال وال الملء من قر�ب ماء فیها السكیت: ابن وقال. العظیمة الدلو: فارس ابن "وقال

  الراوي". من للشك" أو" الترادف فعلى. انتهى َذنوب، فارغة وهي

ْجل، قال: َسجْ ادف بین الذَّ على التر   .ًال أو َذنو�ا، أو هذه تكون للشكنوب والسَّ

 أنها في تختلف لم أنس روا�ة فإن أظهر واألول للتخییر، فهي الراوي، و�ال من للشك" أو"

 بینه مشترك لفظ لكنه ،ذلك شأنها من الَذنوب أن مع ،»ماء من« :الحدیث في وقال. َذنوب

 . ماوغیره الطو�ل الفرس و�ین

 المجاز". طر�ق على إلیهم البعث إسناد »�عثتم فإنما«: قوله

واألصل َذنوب ال �قال للدلو إال إذا �ان فیه ماء، لكن للتفر�ق بینه و�ین ما �شار�ه في  ،من ماء

و�ن �ان المعنى الثاني غیر  ،َذنوب، أراد أن یبین فمن بیانیة :وهو الفرس الطو�ل �قال له ،اللفظ

 ؟ ماذا �فعلالفرس؟ إذا جاؤوا �فرس طو�ل  ذا �فعلمامحتمل هنا، 

 طالب:...

 ؟ ماذا

 طالب:...

 لكنه توجیه، نعم.

 هللا صلى- المبعوث هو المجاز؛ ألنه طر�ق على إلیهم البعث إسناد »�عثتم فإنما«: "قوله

 علیهم أطلق وغیبته حضوره في عنه التبلیغ مقام في �انوا لما لكنهم ذ�ر، �ما -وسلم علیه

 -وسلم علیه هللا صلى- شأنه ذلك و�ان. مأمورون  أي بذلك ِقَبله من مبعوثون  هم إذ ك،ذل

 . "»تعسروا وال �سروا«: �قول الجهات، من جهة إلى �عثه من �ل حق في
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 ،»را وال تنفراو�شِّ  ،�سرا وال تعسرا«من ذلك قوله لمعاذ ومن معه معاذ وأبو موسى إلى الیمن: 

ألن �عض الناس �ستدل  ؛سهل األمور حتى تنتهي ال إلى شيءولیس في هذا مستمسك لمن �

و�حل المحرمات؛ ألن الدین دین �سر، الدین دین �سر،  ،و�رتكب المحرمات ،�مثل هذه األمور

وُشرعت الحدود  ،ولن �شاد الدین أحد إال غلبه، ولكن مع ذلك دین تكالیف، دین أوامر ونواهٍ 

محرمات، فلیست الكلمة على إطالقها، ومع ذلك هو دین وُشرع ما یزجر، ما یزجر عن ارتكاب ال

وال �كلف هللا نفًسا إال  ،�سر، لیس فیه آصار وال أغالل، �له مقدور علیه، و�له في طوق المكلف

 .وسعها

 طالب:...

 اقرأ الحدیث ونكمل. ،نعم اقرأ الحدیث 

 طالب:...

 ؟ ماذا

 طالب:...

 والباب؟

 طالب:...

 ي �عده.ذالباب ال

 ..طالب:.

 ألنه معوذ شرح. ؛ال

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

 . حدثنا عبدان و�اٌب یهر�قوا الماء على البول ما هو �عندك؟انظر
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 طالب: �اٌب یهر�قوا الماء على البول؟

 ت حدثنا عبدان؟أ، أنت قر نعم

 �اٌب: یهر�قوا الماء على البول، حدثنا خالد قال: وحدثنا سلیمان"."

 وال وحدثنا خالد؟

 حدثنا خالد. طالب:

 هي موجودة في �عض الروا�ات نعم في روا�ة أبي ذر موجودة.

 طالب: البن عساكر واألصیلي وحدثنا.

 نعم.

رضي هللا -حدثنا خالد قال: وحدثنا سلیمان عن �حیى بن سعید قال: سمعت أنس بن مالك "

صلى هللا علیه -فزجره الناس، فنهاهم النبي  ،قال: جاء أعرابٌي فبال في طائفة المسجد -عنه

 بَذنوب من ماء فأهر�ق علیه". -صلى هللا علیه وسلم–، فلما قضى بوله أمر النبي -وسلم

أخبرنا عبد عبد هللا بن عثمان المروزي، قال: ""حدثنا عبدان" : -رحمه هللا تعالى-�قول البخاري 

ت أنس بن مالك سمعوهو األنصاري، قال: " أخبرنا �حیى بن سعید"هو ابن المبارك، قال: " هللا"

م، ثم قال: �اٌب یهر�قوا الماء على البول، " -صلى هللا علیه وسلم-عن النبي  �عني �معنى ما تقدَّ

وهو في معنى ما تقدم من �اب صبِّ الماء على البول، یهر�قوا الماء على البول واإلراقة 

 ....واإلهراق هو الصب، وحدثنا خالد 

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

من وجود الواو وعدمها؟ حیث یر�د التعلیق �أتي �الواو، حیث یر�د التعلیق �أتي �الواو،  الفائدة ما

"سمعت أنس بن مالك قال: جاء أعرابي فبال في قال: وحدثنا سلیمان بن �حیى بن سعید قال: 
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نهوه، وشددوا علیه في الكالم،  فزجره الناس"�عني في ناحیته في زاو�ة منه، " طائفة المسجد"

لالحتمالین السا�قین أنه احتمال أن �قطع بوله فیتضرر " -صلى هللا علیه وسلم–هم النبي فنها"

أو یترك بوله یترشش على �قیة أنحاء المسجد ولو في طر�قه إلى الخروج منه، فتعظم المفسدة، 

وهو الدلو قال: الدلو  بَذنوب من ماء" -صلى هللا علیه وسلم–فلما قضى بوله أمر النبي "

  .بَّ علیه�عني َفُص  ،هر�ق علیه، من ماء من قلنا هذه بیانیة، فأُ  الكبیرة العظیمة

: قوله: أخبرنا عبد هللا هو ابن المبارك، اإلمام المعروف، و�حیى -�قول الحافظ ابن حجر -قوله

بن سعید هو األنصاري، قوله: وحدثنا خالد سقطت الواو من روا�ة �ر�مة من روا�ة �ر�مة 

وله: حدثنا عبدان في الطر�ق السا�قة، وسلیمان هو ابن بالل، و�ان لي �قول والعطف فیه على ق

م تقر�ر الحافظ أن اإلمام  ابن حجر: و�ان لي أن المتن على لفظ روایته على لفظ روایته، لما تقدَّ

البخاري إذا روى الحدیث عن شیخین فاللفظ لآلخر منهما، إذا روى الحدیث عن اثنین فاللفظ 

واآلن عندنا: و�ان لي أن المتن على لفظ روایته، روا�ة من؟ سلیمان، نعم، سلیمان  لآلخر منهما،

 من الراوي الثاني؟ 

 طالب:...

 نعم؟

 طالب:...

طیب، وحدثنا خالد قال: وحدثنا سلیمان من القائل: قال وحدثنا سلیمان؟ سلیمان هو ابن بالل،  

 ما �صیر البخاري.

 طالب:...

م، أق لیس ألنه أقرب المذ�ور�ن، اآلن �حیى بن سعید هو موجود  ؛ل شيء خالدالبخاري، متقدِّ

ألن عبد هللا بن المبارك یرو�ه عن �حیى بن سعید،  ؛لعبد هللا بن المبارك افیكون سلیمان متا�عً 

وسلیمان یرو�ه عن �حیى بن سعید، فیكون المتن على لفظ سلیمان ال على روا�ة ابن المبارك، 

 .عبد هللا بن عثمان التي یرو�ها عنه عبدان،



 
 

 
 
 

٢
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�ما أشرنا إلیه عند أنه عند البیهقي، قوله: في طائفة  ،قال: ألن لفظ عبدان فیه مخالفة لسیاقه 

المسجد أي في ناحیته، والطائفة القطعة من الشيء، القطعة من الشيء، سواء �ان من الشيء 

ة من المسجد أو من األشیاء ذات روح أو من غیرها من الجمادات، �قال لها: طائفة، قطع

طائفة، والواحد في صالة  :طائفة، والقطعة من الجیش �قال لها :الناحیة من المسجد �قال لها

قوله:  ا.ي ولو �ان واحدً ] �عن٢[سورة النور:  َطاِئَفٌة} َعَذاَبُهَما {َوْلَیْشَهدْ طائفة،  :الخوف �قال له

 .فتر�وه، واألمر �الترك هو معنى النهي »اتر�وه«فتر�وه،  »اتر�وه«في روا�ة عبدان: فقال:  فنهاه

هر�ق علیه، و�جوز إسكان الهاء وفتحها، و�جوز وللباقین: فأُ  ،�ذا ألبي ذر ،قوله: فهر�ق علیه 

م، وضبطه ابن األثیر في النها�ة �فتح الهاء أ�ًضا َهر�قوا، وفي  إسكان الهاء وفتحها �ما تقدَّ

نفوس الصحا�ة لماذا؟ ألنهم �ادروا  ي�ان مقرًرا فالحدیث من الفوائد أن االحتراز من النجاسة 

، قبل -صلى هللا علیه وسلم-�اإلنكار على األعرابي، ولهذا �ادروا إلى اإلنكار �حضرته 

ُد فیه أو ُ�َشكُّ فیه استأذنوا النبي  ، ولما تقرر -علیه الصالة والسالم-استئذانه، ولو �ان مما ُیَتَردَّ

لمعروف والنهي عن المنكر؛ ألن هذا منكر ُینهى عنه، واسُتدل عندهم أ�ًضا من طلب األمر �ا

�ه على جواز التمسك �العموم إلى أن �ظهر الخصوص، هم عملوا �العموم من إنكار المنكر، 

 .لكن هذا الفعل خاص �مثل هذه الحالة التي یترتب علیها المفاسد األعظم

احتمال التخصیص عند المجتهد،  قال ابن دقیق العید: والذي �ظهر أن التمسك یتحتم عند 

 معنى هذا الكالم؟ ماوالذي �ظهر أن التمسك یتحتم عند احتمال التخصیص عند المجتهد، 

 طالب:...

 طیب.

 طالب:...

ص ما عملوا �العموم، وال �جب التوقف عن العمل �العموم لذلك �عني لمجرد  لو عندهم مخصِّ

�ما بلغهم من غیر توقف من غیر توقف على االحتمال؛ ألن علماء األمصار ما برحوا �فتون 

ص، والمطلق ُ�عَمل له حتى یوجد  البحث عن التخصیص، فالعام ُ�عَمل �ه حتى یوجد المخصِّ

صلى هللا –الُمقیِّد، والمنسوخ ُ�عَمل �ه حتى یوجد الناسخ؛ ولهذه القصة أ�ًضا إذ لم ینكر النبي 

عرابي؟ بل أمرهم �الكفِّ عنه للمصلحة الراجحة، نهیتم األ على الصحا�ة ولم �قل: لمَ  -علیه وسلم
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وهذه من  ،وتحصیل أعظم المصلحتین بترك أ�سرهما ،وهو دفع أعظم المفسدتین �احتمال أ�سرهما

األمور المقررة في الشر�عة، وفیه المبادرة إلى إزالة المفاسد عند زوال المانع؛ ألنه مجرد ما انتهى 

ه المبادرة إلى إزالة المفاسد عند زوال المانع؛ ألمرهم عند دعا بَذنوب أو �َسْجل من ماء، وفی

فراغه �صبِّ الماء، وفیه تعیین الماء إلزالة النجاسة. ال بد من الماء، وال �كفي في ذلك االستحالة 

أو الُیْبس أو التشمیس أو ما أشبه ذلك، ال بد من الماء، وفیه تعیین الماء إلزالة النجاسة؛ ألن 

ن : إوالذین �قولون  ،أو الشمس لو �ان �كفي لما حصل التكلیف �طلب الماءالجفاف �الر�ح 

فال ینتظر فیه حتى �جف، وفیه  ،ن المسجد �حتاج إلیه للصالة: إالنجاسة تزول �الجفاف �قولون 

أن غسالة النجاسة الواقعة على األرض طاهرة، غسالة النجاسة الواقعة على األرض طاهرة؛ 

فطاهر  ،، زالت بها النجاسة نعم، أو �ان آخر غسلة زالت بها النجاسةألنها بها زالت النجاسة

كان آخر غسلة زالت بها النجاسة فطاهر، ولو قلنا بنجاسة هذه الغسالة أو نجاسة آخر غسلة ما 

هذه آخر غسلة زالت بها النجاسة نحتاج إلى غسل نعم،  :انتهینا، الحتاجت إلى غسل ثم قلنا

فإذا لم یثبت أن التراب  ،ألن الِبّلة الواقعة على األرض غسالة نجاسةو�لتحق �ه غیر الواقعة؛ 

ُنِقل وعلمنا أن المقصود التطهیر تعّین الحكم �طهارة البلة �عني الرطو�ة، و�ذا �انت طاهرة 

�عني لو ما انفصل من االستنجاء  ،فالمنفصلة أ�ًضا مثلها لعدم الفارق فالمنفصلة لعدم الفارق 

 نجس؟م أآخر غسلة، طاهر 

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

طاهر، أو �ان آخر غسلة زالت بها النجاسة فطاهر، و�ستدل �ه أ�ًضا على عدم اشتراط  

إن الجفاف ال �شترط  :نضوب الماء؛ ألنه لو اشُتِرط لتوقفت طهارة األرض على الجفاف، قلنا

 ،ذا ال ُ�شترط عصر الثوب�ما أنه ال �كفي دون الماء، و� ،مع الغسل �الماء أو مع صبِّ الماء

إذ ال فارق، �عني لو وقعت نجاسة على الثوب ُصبَّ علیه الماء العدد المطلوب ال �حتاج إلى 

 .عصر
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ابن قدامة �عد أن حكى الخالف: األولى الحكم �الطهارة مطلًقا؛ ألن  ،قال الموفق في المغني 

�عني في  -عرابي شیًئا ، وفیهلم �شترط في الصبِّ على بول األ -صلى هللا علیه وسلم–النبي 

من غیر  ،من الفوائد: الرفق �الجاهل، الرفق �الجاهل وتعلیمه ما یلزمه من غیر تعنیف -الحدیث

تعنیف إذا لم �كن ذلك منه عناًدا أو �كون مما ال �حتمل مما ال ُ�حَتمل جهله في مثل هذه؛ ألن 

د على معاذ لما أطال -علیه الصالة والسالم-النبي  د، لكن مثل هذا  شدَّ صالة العشاء �قومه شدَّ

ال ُ�حَتمل جهله لهذه األمور أو ألن المسألة تحتاج إلى مثل هذا، وال سیما ممن �حتاج إلى 

استئالفه مثل هؤالء األعراب �حتاج إلى استئالفهم قد أعطى عیینة بن حصن واألقرع العدد 

ولم �عط األنصار شیًئا؛ ألن مثل هؤالء  ،الكبیر من اإلبل في غزوة حنین ولم �عط األنصار شیًئا

إلى ما وقر في قلو�هم من  -علیه الصالة والسالم-بینما األنصار النبي  ،�حتاجون إلى تألیف

 .إ�مان، ما �حتاجون إلى تألیف

وحسن خلقه، قال ابن ماجه وابن حبان في حدیث أبي  -صلى هللا علیه وسلم–وفیه رأفة النبي  

�عد أن فقه في اإلسالم، وقال األعرابي �عد أن فقه في اإلسالم فقام إلى  هر�رة: فقال األعرابي

-�أبي أنت وأمي بدون واو، �أبي أنت وأمي، فلم یؤنب ولم �ُسب  -صلى هللا علیه وسلم–النبي 

 .-علیه الصالة والسالم

وفیه تعظیم المسجد وتنز�هه عن األقذار، لكن مثل ما نسمعه في المساجد من الموسیقى  

�عني هل یلزم أن �ستمر اإلنسان �الرفق واللین؟ أو �شدد و�غلظ؛  ،األغاني من هذه الجواالتو 

ألن المسألة استمرت وما انتهى الناس، لكن االحتمال أن �كون هذا المذنب الذي �عث الموسیقى 

ي راح فیكون هذا أول مرة، وهذه مشكلة في المساجد وفي المطاف وفي ذمن عنده غیر األول ال

لماذا؟ ألن الغالب أن الذین یتر�ون  ،مكان، والقضاء علیها قد �كون فیه نوع صعو�ة كل

یتلفت �هللا ما  ،ًما �صیر هذائتقول، داماذا ما �فهمون  نیذالجواالت حتى تنتهي من األعاجم ال

تقول، لكن یتعین على من �جانبه أن ینبهه أن هذا هو المطلوب و�ال یتكلم وهذا ما  ماذایدري 

 ؟ماذا تقولألنه ما یدري  ؛ینتهي و�رن ثانیة أن و�مكن زال

 طالب:...

 ؟ماذا
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 طالب:...

اِئلَ  {َوَأمَّا�قول:  -جل وعال-ر دون أن ُینَهر؛ ألن هللا هْ بدون نَ  لكن [سورة َتْنَهْر} َفَال  السَّ

یظ وال ] ُیَنبَّه بتنبیه خفیف، أو ُ�شار إلیه إشارة أن ینتقل إلى مكان آخر بدون تغل١٠الضحى: 

 نهر. 

 اللهم صل على محمد. 

 طالب:...

 .نعم

 طالب:...

 قوة. وهذا ذفألنه ذو مرة سوي  ؛ر، �شمله العموم، لكن �ونك ما تعطیهنهَ ال ما یُ 

 طالب:...

اِئلَ  {َوَأمَّا�قول:  -جل وعال-هللا  اِئلَ  {َوَأمَّا ،]١٠[سورة الضحى: َتْنَهْر} َفَال  السَّ  َفَال  السَّ

 ] و�مكن �ّفه وعالج مسألته وقضیته بدون النهر.١٠ة الضحى: [سور َتْنَهْر}

 طالب:...

إن «إخوان، فیه تعظیم المسجد وتنز�هه عن األقذار، وظاهر الحصر في قوله: خلونا نكمل �ا 

وظاهر الحصر من سیاق مسلم في حدیث أنس أنه ال �جوز في المسجد  »المساجد لم تبن لهذا

نیت للصالة والذ�ر وتالوة القرآن، في آن والذ�ر، المساجد إنما بُ غیر ما ُذِكر من الصالة والقر 

 صحیح مسلم، لكن هل هذا الحصر حقیقي أو إضافي؟

 طالب:...

غیر هذه الثالثة، وظاهر الحصر من سیاق مسلم في  ًئاما �جوز أن تصنع شیفحقیقي  :إذا قلنا

لكن  ،القرآن والذ�رحدیث أنس أنه ال �جوز في المسجد شيء غیر ما ذ�ر من الصالة و 
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�جیش  -علیه الصالة والسالم-اإلجماع على أن مفهوم الحصر منه غیر معمول �ه، النبي 

 ما ذ�ر مع الثالثة. ،وفیه االعتكاف أ�ًضا ،في المسجد، و�عقد األلو�ة الجیوش و�رتبها

 طالب:...

رات وما في وال ر�ب أن فعل غیر المذ�و  ،فهذا إجماع على أن مفهوم الحصر غیر معمول �ه

 معناها خالف األولى، �هللا أعلم. 

وال �شترط حفرها، خالًفا للحنفیة حیث قالوا: ال تطهر  ،وفیه أن األرض تطهر �صبِّ الماء علیها

إال �حفرها، لكن الحدیث ما فیه إشارة إلى شيء من هذا، �ذا أطلق النووي وغیره المذ�ور في 

رض رخوة �حیث یتخللها الماء حتى �غمرها فهذه ال كتب الحنفیة التفصیل، بینما إذا �انت األ

تحتاج إلى حفر، و�ین إذا ما �انت صلبة فال بد من حفرها و�لقاء التراب؛ ألن الماء لم �غمر 

والماء ال �غمر أعالها وأسفلها فالنجاسة �ذلك لم  ،أعالها وأسفلها. قد �قول قائل: إذا �انت صلبة

طرق أحدها موصول عن ابن مسعود أخرجه  جاء من ثالث ها، واحتج فیه �حدیثتصل إلى أسفل

ود من خران مرسالن أخرج أحدهما أبو داقاله أحمد وغیره، واآل ،لكن إسناده ضعیف ،الطحاوي 

 ،وس، ومن طر�ق طاواآلخر من طر�ق سعید بن منصور ،طر�ق عبد هللا بن معقل بن مقرِّن 

الحنفیة  اجلمرسل والمالكیة �ذلك، فاحتجالحنفیة �حتجون �ا .لكنهما مرسالن ،ورواتهما ثقات

 .على قواعدهم �الُمرِسَلْین المذ�وَرْ�ن وال سیما وأن رواتهما ثقات جارٍ 

 وتا�عوهما �ه ودانوا        واحتج مالك �ذا النعمان  

 ثم قال:  ،�عني �المرسل 

 للجهل �الساقط في اإلسناد       ورده جماهر النقاد 

رسل مطلًقا و�ذا من �حتج �ه إذا اعتضد مطلًقا؛ ألنه اعتضد �مرسل وهو یلزم من �حتج �الم 

آخر، واعتضد �حدیث ابن مسعود و�ن �ان ضعیًفا، فهو معتضد، والشافعي إنما �عتضد عنده إذا 

الشرط األول عند الشافعي في قبول المراسیل أن �كون مرسله من  ،كان من روا�ة �بار التا�عین

رسل هذا شرط الشافعي في األم إذا سّمى ال �سمي إال ثقة، ال �سمي كبار التا�عین، و�ان من أ

وهذا التا�عي إذا سّمى من روى عنه ال �سمي إال  ،والمرِسل من �بار التا�عین ،إال ثقة، �عتضد
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ثقة، وذلك مفقود في الُمرَسَلْین المذ�وَرْ�ن على ما هو ظاهر من سندیهما �هللا أعلم، وسیأتي 

 إن شاء هللا تعالى. ،اب األدب�اقي فوائده في �ت


