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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

 .: "�اب بول الصبیان-رحمه هللا تعالى-قال اإلمام البخاري  

 أم عائشة عن أبیه عن عروة بن هشام عن مالك أخبرنا قال: یوسف بن هللا عبد حدثنا 

 فبال �صبي -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول يُأت قالت: أنها -رضي هللا عنها-المؤمنین 

 إ�اه.  فأتبعه �ماء فدعا ثو�ه على

 عتبة بن هللا عبد بن هللا عبید عن شهاب ابن عن مالك أخبرنا قال: یوسف بن هللا عبد حدثنا

 هللا صلى- هللا رسول إلى الطعام �أكل لم صغیر لها �ابن أتت أنها محصن بنت قیس أم عن

 فدعا ثو�ه، على فبال ،حجره في -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول جلسهفأ ،-وسلم علیه

 �غسله". ولم فنضحه �ماء

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

 ،أما �عد ،أجمعین وأصحا�ه

 :ار من الذ�ور و�قال لهم: �اب بول الصبیان، الصغ-رحمه هللا تعالى-فیقول اإلمام البخاري  

صبا�ا، والصبیان جمع صبي، والصبا�ا جمع  :�ما أن الصغار من اإلناث �قال لهن ،صبیان

�عني ما حكمه؟ والحكم جاء مبیًنا في الحدیثین في الباب، حیث قال  ،صبیة، �اب بول الصبیان

ابن  مالك" أخبرنا "قال: التنیسي، یوسف" بن هللا عبد حدثنا: "-رحمه هللا تعالى-اإلمام البخاري 

 أم "عائشة عن خالته عروة بن الز�یر، أبیه" "عن بن الز�یر، عروة" بن هشام "عن أنس،

 فبال �صبي -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول ُأتي قالت: أنها -رضي هللا عنها-المؤمنین 

 .إ�اه" فأتبعه �ماء فدعا ثو�ه على

بي، في حدیث أم محصن وأنها أتت �ابن لها، �ص -صلى هللا علیه وسلم–ُأتي رسول هللا  

لیحنَِّكه فأجلسه في حجره فبال، الحكم واحد أنه صبَّ علیه الماء �عني نضح علیه الماء، 

والصبي الصغیر جاء تقییده ووصفه �أنه لم �أكل الطعام، �عني غیر اللبن الذي �قتات �ه، وغیر 
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و�كتفي �ه عن �ه، �عني ال �ستقل �أكل الطعام التمر الذي ُ�حنَّك �ه، وغیر العسل الذي ُ�عالج 

في الصبي الذ�ر، وقاس �عضهم علیه األنثى، وطرده �عضهم في قوٍل شاذ  اللبن، والحدیث نصٌّ 

 .في الذ�ور مطلًقا دون اإلناث، هذا قول شاذ یذ�ر عن �عض الظاهر�ة

 تدخل، وقاسها على �ل حال الحدیث نّص في الصبي، والصبیة أكثر أهل العلم على أنها ال 

نظًرا إلى ما �فترق �ه الصبي  ؛إذ ال فرق، ومنهم من �قول بوجود الفرق  ؛�عضهم على الصبي

عن الصبیة من �ثرة حمل الناس له دونها، جرً�ا على قاعدة العرب في تفضیل األبناء على 

ل الصبي ن المشقة في بول الصبي أكثر منها في بول الصبیة؛ ألن بو إ :البنات، ومنهم من �قول

ینتشر، وتكثر المواضع التي �صل إلیها، خالف الصبیة التي �قع بولها في موضع واحد فیسهل 

 .غسله

على �ل حال الحكم أنه إذا �ال الصبي الصغیر الذي لم �أكل الطعام الذ�ر من صغار األوالد  

ه النّص؛ ألنه اقتصاًرا على ما ورد � ،فإنه ُینَضح �الماء، ُیتَبع الماء، ولیست �ذلك الصبیة

فالبول نجس �اإلجماع، وتطهیر النجس معلوم �النصوص، ما دام خرج على  ،خالف األصل

 .األصل وصار خالف األصل �قتَصر على مورده، وال ُیتعدَّى �ه إلى غیره

 اقرأ. 

 .أحسن هللا إلیك

 جمع ضمها و�جوز ،الصاد �كسر) الصبیان بول �اب: (: "قوله-رحمه هللا-قال الحافظ  

 أحادیث الفرق  وفي ال؟ أم -صبیة جمع- الصبا�ا بول �ه یلتحق وهل حكمه؟ ما أي صبي:

 الغالم بول ینضح :الرضیع بول في مرفوًعا علي حدیث منها: المصنف شرط على لیست

 عن قتادة عن هشام طر�ق من النسائي إال السنن وأصحاب أحمد أخرجه. الجار�ة بول و�غسل

 . صحیح" و�سناده ،الطعام �طعما لم ما هذا: قتادة قال عنه أبیه عن األسود أبي بن حرب أبي

ح إسناده ابن حجر  .على التفر�ق بین الغالم والجار�ةوفیه النّص  ،والحدیث صحَّ

 .قادحة" �علة ذلك ولیس ،فوقفه قتادة عن سعید "ورواه
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م الرفع، الحكم لمن رفع على جادة المتأ خر�ن، وابن حجر ألنه إذا تعارض الوقف مع الرفع ُقدِّ

حة، وقد یرجحون الرفع ،معهم في هذا وقد  ،و�ن �ان المتقدمون ینظرون إلى القرائن المرجِّ

 .یرجحون الوقف

 طالب:...

 ؟ماذا 

 طالب:...

 قال: ورواه سعید عن قتادة فوقفه.

 طالب:...

ذا ه ،ال، ابن حجر نظر إلى تعارض الوقف مع الرفع، وأن من رفع معه ز�ادة علم، فیرجَّح

مذهب المتـأخر�ن حتى من أهل الحدیث، هذا الترجیح �الز�ادة مطلًقا سواء �انت رفع أو وصل 

 مرسل وز�ادة الثقات مقبولة عندهم مطلًقا، لكن جادة المتقدمین الترجیح �القرائن.

 »الذ�ر بول من وُ�نَضح ،األنثى بول من ُ�غَسل إنما« مرفوًعا: الحارث بنت ُلبا�ة حدیث "ومنها

 بلفظ: نحوه السمح أبي حدیث ومنها. وغیره خز�مة ابن وصححه ،ماجه وابن أحمد جهأخر 

 . أ�ًضا" خز�مة ابن حهوصحَّ  والنسائي، داود أبو رواه »ُیَرش«

 و�ن �ان فیها ما فیها من الكالم. ،�مجموعها ترتقي إلى درجة االحتجاج

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

 ین المعارض؟أاألصل، 

 طالب:...

 األصل.هذا 
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 طالب:...

لكن هذا لیس  ،ال، �عضهم �قول: إن عدول البخاري عن ذ�ر الفرق الذي ذ�ره غیره إعالل

�عني البخاري  ،ولم �ُعمَّاه ،�مطرد �ما هو معلوم؛ ألن البخاري ما عمَّ األحادیث الصحیحة

، وفیه ما فیه �عني الصحیح، ولكن قلَّما عند ابن األخرم منه قد فاتهما، وفیه ما فیه ورُ  ،ومسلم دَّ

: لم �فت الخمسة إال النذر، وفیه ما فیه ،وُردَّ  ضعفه، قول الجعفي �نا�ة عن  ،لكن قال �حیى البرُّ

 .إلى آخر الكالم

 �ا شیخ! نعم .�عده" المذ�ور قیس أم ابن �ه المراد أن لي �ظهر) �صبي: ("قوله

 ابُن.

 الطبراني روى  فقد الحسین، أو علي بن الحسن �كون  أن "ابُن أم قیس المذ�ور �عده، و�حتمل

 �طن على -الحسین أو- الحسن �ال: قالت حسن �إسناد سلمة أم حدیث من األوسط في

 وألحمد. علیه فصبه �ماء دعا ثم ،بوله قضى حتى فتر�ه -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول

 . نحوه" لیلى ابن عن

 عن أبي.

 و�ذا یتردد، ولم �الحسن. فجيء قال: طر�قه نم الطحاوي  "وألحمد عن أبي لیلى نحوه، ورواه

 طر�ق من العقیقة في المصنف عند ألنه ؛غیره أنه رجحت و�نما. أمامة أبي عن للطبراني

 وفي �حنكه، �صبي -وسلم علیه هللا صلى- النبي أتي عروة: بن هشام عن القطان �حیى

 �طنه على �ال أنه سلمة وأم لیلى أبي حدیث ففي الحسن قصة وأما ،ثو�ه على �ال أنه قصته

  �حبو". وهو جاء الطبراني أنه عند جحش بنت ز�نب حدیث وفي. -وسلم علیه هللا صلى-

أو �ال على �طنه وهو مستور �الثوب، ما یلزم أن �كون  ،�مكن التوفیق بینهما �أنه �ال على ثو�ه

 مكشوًفا.

 علیه هللا صلى- ي�حبو والنب وهو جاء أنه الطبراني عند جحش بنت ز�نب حدیث "وفي

 فبال". سترته في ذ�ره ووضع �طنه على فصعد ،نائم -وسلم
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 ُسرَّته.

 �ا شیخّ  نعمطالب: 

 في ُسرَّته.

ِته في ذ�ره "ووضع  فبال". ُسرَّ

 دل على أنه منكشف.

 رسول أتبع: أي المثناة �إسكان) فأْتبعه: (قوله. بینهما التفرقة فظهرت بتمامه، الحدیث "فذ�ر

 طر�ق من مسلم زاد. علیه �صبه الماءَ  الثوب على الذي البول -وسلم علیه هللا صلى- هللا

 هشام". عن نمیر بن هللا عبد

 وهو في معنى النضح �حیث ال �غسل الغسل الذي من العادة فیه العصر والفرك.

 طر�ق من المنذر والبن. �غسله ولم هشام: فأتبعه عن نمیر بن هللا عبد طر�ق من مسلم "زاد

 فنضحه" هشام عن الثقفي زائدة طر�ق من وللطحاوي ، "الماء علیه فصب" :هشام عن الثوري 

 ".علیه

لكن قوله: فأتبعه ولم �غسله مع الروا�ة التي تنّص على الصّب؛ ألنه لیس من مسمى الغسل 

وغسله  ،، ولذلك �قولون: غسله العرق الفرك، بل مجرد سیالن الماء على الموضع ُ�سمى غسًال 

�شترطوا في غسل األعضاء الدلك، خالًفا لمالك، فلعل الصّب صّب شيء �سیر، المطر، ولم 

 من الرش، وال �صل إلى الغسل. ا�حیث �كون قر�بً 

: حدثنا عبد هللا بن یوسف التنیسي راوي الحدیث، قال: أخبرنا مالك وهو شیخه -رحمه هللا-قال  

عن عبید هللا بن عبد  ،زهري محمد بن مسلم بن شهاب ال ،في الحدیث السابق، عن ابن شهاب

هللا بن عتبة أحد الفقهاء السبعة فقهاء المدینة، عن أم قیس بنت محصن أخت عكاشة بن 

محصن المذ�ور في حدیث السبعین األلف، أنها أتت �ابن لها صغیر، لم �أكل الطعام، وهذا قید 

صلى هللا علیه –ل هللا فأجلسه رسو  -صلى هللا علیه وسلم-معتبر عند أهل العلم، إلى رسول هللا 

 .و�ن جاز الكسر ِحجره ،في َحجره، الفتح أشهر -وسلم
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وأنه ال �صل إلى حد أن  ،فبال على ثو�ه، فدعا �ماء فنضحه ولم �غسله هذا تفسیر للصبّ  

 .الماء و�تردد، �ما هو شأن الغسل �سیل

 .أحسن هللا إلیك

 اسمها: البر عبد ابن قال) قیس أم عن: (: "قوله-رحمه هللا-قال اإلمام الحافظ ابن حجر  

 محصن بن عكاشة أخت وهي ،آمنة اسمها: السهیلي وقال ،والمعجمة �الجیم �عني جذامة

 هذا في شهاب ابن عن یونس طر�ق من مسلم عند �ما ،األول المهاجرات من و�انت ،األسدي

 قصة منهما �ل وفي ،الطب في آخر حدیث وغیر غیره الصحیحین في لها ولیس ،الحدیث

 ولم ،النسائي رواه �ما ،صغیر وهو -وسلم علیه هللا صلى- النبي عهد في ابنها ومات البنها،

 .تسمیته على أقف

 ،�ه ُ�َحنك الذي والتمر یرتضعه، الذي اللبن عدا ما �الطعام المراد) الطعام �أكل لم: (قوله 

  وغیرها". للمداواة َیلَعقه الذي والعسل

 ه.ما َیلعقه بنفس ،ُیلَعقه

 طالب:...

 أو ُیلَعق؟ ُیلَعق. ،هو یلعقه من نفسه �أخذ و�لعق

 وغیرها".  للمداواة الذي ُیلَعقه "والعسل

 ال. ،�غیر هذه األشیاء لیسوغیِرها، للمداواة وغیِرها. 

 هذا االستقالل، على اللبن �غیر االغتذاء له �حصل لم أنه المراد "للمداواة وغیِرِها، فكان

 لم أنه -ألصلها تبًعا- الروضة في وأطلق المهذب، وشرح مسلم شرح في النووي  �الم مقتضى

  اللبن". غیر �شرب ولم �طعم

 الروضة ما أصلها؟ 

 طالب:...
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 ال، روضة الطالبین للنووي، أصلها شرح الرافعي على الوجیز.

: بیهالتن ُنَكت في اللبن، وقال غیر �شرب ولم �طعم لم أنه -ألصلها تبًعا- الروضة في "وأطلق

 شرح في الحموي  الموفق وحمل. أشبهه وما �ه �حنك ما وغیر اللبن غیر �أكل لم أنه المراد

 �أكل". لم" قوله: التنبیه

 قوَله.

 و�ه أظهر واألول. فیه في الطعام �جعل �ستقل لم معناه: فقال ظاهره على "�أكل لم" "قوَله:

 "...أنها أرادت اأنه �حتمل: التین ابن وقال. وغیره قدامة بن الموفق جزم

 أنه.

 إنما أنها و�حتمل. الرضاع عن �ه �ستغن ولم ،�الطعام یتقوت أنه لم أرادت أنها "�حتمل 

 ما و�ؤ�د عمومه، على النفي فیحمل ،-وسلم علیه هللا صلى- لیحنكه والدته عند �ه جاءت

م   .العقیقة" في للمصنف أنه تقدَّ

 طالب:...

فإذا  ،ألن اعتبار القید إنما هو �مفهومه ؛ن إذا عورضتالقیود في األصل أنها معتبرة، لك

م المنطوق وأُ عورضت �منطوق قُ   لغي المفهوم.دِّ

 طالب:...

 ین؟أ

 طالب:... 

ألن  ؛من الطعام ا�سیرً  ًئاال، هو واضح أنه صغیر لم �أكل الطعام، ما أكل، لكن لو أعطي شی

ن �ان رضیًعا ابن یوم أو یومین أو �عض الناس یبادر �إدخال الطعام اللین في فم الطفل، و�

 سمى هذا األكل.ده على ذلك، لكن ما �ُ ثالثة، و�عوِّ 

 طالب:...
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امرأة ألعقت ولدها شیًئا منه  أن الجر�ش، لو :مسألة �شتهیه �عني مثل الطعام اللین نقول مثًال 

 ؟اأو ما زال رضیعً  ،إنه استقل �الطعام :وصار عادة، هل نقول

 طالب:...

وتنشئة على الصال�ة،  وقد �كون غذاءً  ،نعم. �ذلك العسل ُیلَعق العسل للمداواة  ایعً ما زال رض 

 ما ُ�كَثر منه فال �كون طعاًما. ،لكنه �ضره في أول األمر

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

 القید، إذا أكل الطعام واستقل �ه.هو ال بد من 

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

 لم �أكل الطعام. ،ه علة منصوصةُذكر المشقة علة ثانیة، لكن هذ

 طالب:...

 لیست �المنصوصة التي یدور معها الحكم.علة ثانو�ة  ،ال، ال

 طالب:...

أعطي  ،ال ال الكالم على األصل، الكالم على األصل، فإذا أكل الرضیع في أ�امه األولى 

 :�عض الناس ولمثل ما �ق، األصل فیه اللبن، والكبیر لو اوابتلعه هذا ما أكل طعامً  اطعامً 

هذا ما  اما �شرب إال لبنً  ا، وال شهرً اما �أكل إال تمرً  اشهرً  أو، اما �أكل إال عنبً  اشهرً  �م�ستمر 

 نه رضیع.إ :�قال
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 طالب:...

و�كون مستقًال �الطعام،  ،�عضهم �فطم لسنة ،قد �أكل الطعام ،قد �ستقل �الطعام قبل الفطام ،ال

ا�عض األطفال قد تموت أمه وهو صغی هذا موجود عند  ،فیعاف الرضاعة من غیرها ،ر جد�

 .و�عضهم قد �أكل ،�عض األطفال

 طالب:...

 هذا من حكم التشر�ع.فإذا ثبت �التحالیل والمختبرات أنه جسد  ؟المانع ما ،ممكن ممكن 

 طالب:...

  كون تغذیته علیه، نعم سیأتي الكالم علیه.تإما أن �أكل بنفسه أو 

 ولد". لما �ان إنه :قلنا إن وضعه أي) فأجلسه: ("قوله

 .أن �جلس في الیوم الذي یولد فیه ما �مكنحتى �عني ال �جلس بنفسه أو لو �ان 

 في �ما �حبو من سن في �ان :قلنا إن العادة على منه حصل الجلوس �كون  أن "و�حتمل

  .الحسن قصة

 المالكیة من شعبان ابن وأغرب ،-وسلم علیه هللا صلى- النبي ثوب أي) ثو�ه على: (قوله

 . األول" والصواب ،الصبي ثوب �ه المراد: فقال

 ا،صحیحً  لیسشعبان، لكن  ابن �ال على ثوب الصبي؟ الصبي �ال على ثوب نفسه؟ هذا �الم

ألنه في  ؛-علیه الصالة والسالم-حتى لو �ال على ثوب نفسه وصل البول إلى ثوب النبي 

 حجره.

 وله" �الماء نضح أن على یزد فلم" شهاب: ابن عن اللیث طر�ق من ولمسلم ،)فنضحه( قوله:

 تخالف وال". علیه" :صحیحه في عوانة أبو زاد ،"فرشه" :شهاب ابن عن عیینة ابن طر�ق من

 تنقیط وهو ،�الرش �ان االبتداء أن �ه المراد ألن ؛-وَرش َنَضح بین أي- الروایتین بین

 . الماء" صب وهو ،النضح إلى وانتهى ،الماء



 
 

 
 
 

١
١ 
 

 

4ò¶^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹=١١ 

وتردد على الموضع صار غسًال،  ،بُّ الماء الذي ال �صل إلى الغسل؛ ألن الماء إذا ُصبّ ص

 نعم.

 ،"علیه فصبه �ماء فدعا" هشام: عن جر�ر طر�ق من عائشة حدیث في مسلم روا�ة "و�ؤ�ده

 الجملة هذه أن األصیلي ادعى) �غسله ولم: (قوله". إ�اه یتبعه البول على فصبه" عوانة: وألبي

  فنضحه". قوله: عند انتهى المرفوع وأن ،الحدیث راوي  شهاب ابن م�ال من

 تفسیر النضح، على هذه الدعوى دعوى األصیلي.ل�عني ُمدرج 

 على یزد لم" فرشه" قال: شیبة أبي ابن أخرجه و�ذا ،شهاب ابن عن معمر روى  و�ذلك: "قال

 الرزاق عبد أخرجه وقد ،جاإلدرا من ادعاه ما على یدل ما معمر سیاق في ولیس. انتهى. ذلك

 الحارث بن وعمرو اللیث مالك مع قالها وقد ،"�غسله ولم" �قل: لم لكنه ،مالك سیاق بنحو عنه

 ابن طر�ق من وغیرهما واإلسماعیلي خز�مة ابن أخرجه شهاب، ابن عن �لهم یز�د بن و�ونس

: شهاب ابن قال: "قال روایته في معمر زاد نعم. وحده یونس عن لمسلم وهو ،عنهم وهب

 التي هي الز�ادة هذه �انت فلو ،"الجار�ة بول و�غسل ،الصبي بول یرش أن السنة فمضت

 أبي ابن عن ذ�ره ما وأما. إدراج فال غیرها لكنها اإلدراج، دعوى  ألمكن تبعه ومن مالك زادها

 عن ذ�رناها وقد شهاب، ابن عن عیینة ابن روا�ة لفظ ذلك فإن بذلك له اختصاص فال شیبة

 . أعلم" �هللا ،مالك لروا�ة مخالفة غیر أنها و�ینا ،وغیره مسلم

ما �ستقیم؛  ،�عني دعوى اإلدراج �مجرد وجود اللفظة في �عض الروا�ات دون �عض ما �ستقیم

 ،، و�عضهم ینشط أحیاًنا، فیرو�ه �امالً او�عضهم یرو�ه ناقًص  ،ألن �عضهم یروي الحدیث �امًال 

أن ُیَنّص  فدعوى اإلدراج ال تستقیم على هذه الطر�قة، اللهم إالو�عضهم �ختصره في حین آخر، 

أنها مدرجة من األئمة الحفاظ الكبار، الذین جمعوا جمیع ألفاظ الخبر، فوجدوا الرواة �لهم  على

ر  ل أو �فسِّ اتفقوا على عدم ذ�رها، إال ما �ستقلُّ �ه من ُعِرف منه إدراج �الزهري، �ثیًرا ما �فصِّ

 .حدیث أو في آخرهفي أثناء ال

وعلى �ل حال مثل ما جاء في حدیث بدء الوحي، وأنه �ان یتحنث فیه وهو التعبُّد هذا مدرج  

من روي عنه الحدیث غیر  ،من �الم الزهري؛ ألنه ما جاء عن غیره، �ل من روى الحدیث عنه
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ا وجد في الزهري ما ذ�ر هذا، وجاء التنصیص علیه ببعض الروا�ات بیان أنها من �المه، فإذ

 .نعم�عض الروا�ات ما یدل على اإلدراج من البیان �أنها مدرجة حكم �إدراجها بال شك، 

 طالب:...

 فقط؟ 

 طالب:...

�عني الجمع نسبي،  ،ال، أحیاًنا الجمع �كون �االستقراء التام، وأحیاًنا االستقراء فیه غیر تام

وقد �كون في  ،نه ال �ستقصيطرق ولو �انت �ثیرة، لكال�عضهم �قول: جمع فیقف على �عض 

 �عض الطرق التي تر�ها ما یبین المراد و�وضحه.

 وتحنیك �الصغار، والرفق والتواضع المعاشرة حسن إلى الندب: الفوائد من الحدیث هذا "وفي

 المولود".

وهو أشرف الخلق وأكمل الخلق وضع هذا الصبي في حجره،  -علیه الصالة والسالم-النبي 

ولم �صدر منه أي تصرف �خّل بهذا الرفق وهذا  ،ذلك �ال علیه هذا الصبيومع  وتلطف معه،

، االتواضع، �خالف �عض الناس، �عض الناس �صل �ه الحمق لو �ال علیه رمى الصبي رمیً 

  وتكلم �كالم یدل على نوع من الخفة والسفه �هللا المستعان. 

 الفضل". �أهل "والتبرك

لیحنِّكه، والتحنیك جرت عادة الصحا�ة أن �أتوا �أطفالهم  التبرك �أهل الفضل؛ ألنها جاءت �ه

عل فیه جُ  -علیه الصالة والسالم-للتحنیك، والنبي  -علیه الصالة والسالم-الموالید إلى النبي 

من البر�ة ما ال یوجد في غیره، ولذلك لم ینَقل عن أحد منهم أنه جاء بولده أو بنته ألبي �كر وال 

، و�ذا �ان التحنیك ال �قَصد �ه -علیه الصالة والسالم-هذا خاص �ه لعمر، مما یدل على أن 

مجرَّب، فهذا  ، فهوالتبرك و�نما �قَصد �ه �ما �قولون: تقو�ة اللثة أحیاًنا التمر ینفع في تقو�ة اللثة

تى �ه ألهل الفضل، تحنكه أمه أو �حنكه أبوه وأي شخص، و�حصل �ه المقصود، وال یلزم أن یؤ 

 .موالدین والعل
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 طالب:...

 ما عنده مشكلة في التبرك.

 طالب:...

 فیه؟  ماذا

 طالب:...

 على إطالقه وهو �حتمل األمر�ن، لكن ابن حجر في الجملة ما عنده مشكلة في التبرك.

 طالب:...

 .نعمعنده 

  و�عدها". الوالدة حال إلیهم األطفال "والتبرك �أهل الفضل، وحمل

والصواب أن ذلك خاص  ،بنحو ما قلت، �قول: هذا فیه نظر -رحمه هللا-تعلیق الشیخ ابن �از 

وخّصه �ه  ،لما جعل هللا فیه من البر�ة ؛وال �قاس علیه غیره ،-صلى هللا علیه وسلم-�النبي 

وهم  ،-صلى هللا علیه وسلم-لم �فعلوا ذلك مع غیره  -رضي هللا عنهم-دون غیره، والصحا�ة 

قد  -صلى هللا علیه وسلم-وألن جواز مثل هذا لغیره أعلم الناس �الشرع، ووجب التأسي بهم؛ 

 والغلو من وسائل الشرك. ،�فضي إلى الشرك، فتنبَّه! و�فضي إلى الغلو

 طالب:...

أو �مسه فیه بر�ة هذا غیر مسألة  -علیه الصالة والسالم-وهذا حاصل، �ل ما �صدر منه 

 اصة �التمر.وهو مسألة طبیة وهي خ ،لكن التحنیك فیه قدر زائد ،التحنیك

 طالب:...

 �الصغار. اخاص� لیس هو أولى �الدعاء  ،ه �عدیو�دعو ألب

 طالب:...
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 المانع؟ لتقو�ة اللثة ال للتبرك. ما

 طالب:...

 نعم.

 طالب:...

 نعم. اومظنة لإلجا�ة ما دام ما اقترف ذنبً  ا،نه ما اقترف ذنبً أ�اعتبار  ا،�اعتبار أنه ما اقترف ذنبً 

 على ذلك في العلماء واختلف الباب، مقصود وهو �طعما، أن قبل الجار�ةو  الغالم بول "وحكم

 وهو الجار�ة، ال الصبي بول في �النضح االكتفاء أصحها: للشافعیة أوجه هي مذاهب ثالثة

  وغیرهم". وهب وابن و�سحاق وأحمد والزهري  والحسن وعطاء علي قول

 �لها مجرورة. ،وغیرهم وهب وابنِ 

. شاذة روا�ة هي أصحا�ه وقال مالك، عن مسلم بن الولید وغیِرهم، ورواه وهب وابنِ  "و�سحاق

 ابن وخصص والشافعي، مالك عن وُحكي ،األوزاعي مذهب وهو فیهما، النضح �كفي: والثاني

 . أصًال" شيء أجوافهما یدخل لم �انا إذا �ما هذا في النقل العر�ي

 أجواَفهما شيء أصًال.

 هما: أصًال، والثالث شيءٌ  أجواَفهما یدخل لم �انا إذا �ما ذاه في النقل العر�ي ابن "وخصص

 ذلك في اتََّبُعوا: العید دقیقٍ  ابن قال والمالكیة، الحنفیة قال و�ه الغسل، وجوب في سواء

 ما و�بعده الظاهر، خالف وهو فیه، مبالًغا غسالً  أي" �غسله ولم" �قولها: المراد وقالوا القیاس،

 ال فإنهم والصبیة، الصبي بول بین التفرقة من -قدمناها التي �عني- َخراألُ  األحادیث في ورد

 .بینهما �فرقون 

 النفوس إن: قیل ما ذلك وأقوى  ر�یك، هو ما منها: أوجه بینهما التفرقة في ذ�ر وقد: قال 

 �ه واستدل. المشقة لكثرة الذ�ور؛ في الرخصة فحصلت �عني ،�اإلناث منها �الذ�ور أعلق

 . المحل" إلى الماء إ�صال مجرد على زائد أمر من فیه بد ال الغسل أن على ةالمالكی �عض

 .ترطون الدلك في الوضوء وفي الغسلولذلك �ش
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 . الغسل هنا �النضح المراد أن یدعون  ألنهم ؛علیهم مشكل وهو: "قلتُ 

زَ  من تجو�ز لیس: الخطابي قال: تنبیه  ولكنه ،نجس غیر الصبي بول أن أجل من النضح جوَّ

 . انتهى" نجاسته، لتخفیف

 .نجس، لكن تكون هذه النجاسة مخففةكما ُینَضح المذي وهو 

 الطعام". قبل الصبي �طهارة قوم قال: فقال الخالف الطحاوي  "وأثبت

 �طهارة بول الصبي.

 تبعهما ومن �طال وابن البر عبد ابن �ه جزم و�ذا الطعام، قبل الصبي �طهارة بول قوم "قال

  حمد وغیُرهما".وأ الشافعي عن

 وغیِرهما.

. انتهى �اطلة، حكا�ة هذه: النووي  وقال. الحنابلة وال الشافعیة عن ذلك ُ�عَرف ولم "وغیِرهما،

 .�مراده" أعلم المذهب وأصحاب الالزم، طر�ق من ذلك أخذوا و�أنهم

 .لكن هذا القول لیس �صحیح ،أخذوه من طر�ق الالزم أنه لم �غسله إًذا هو طاهر

 .طالب:..

 ؟ماذا

 طالب:...

ال، قد �كون النضح من أجل تغییر اللون وال یبقى �قع وال شيء، لكن مع ذلك هو نجس 

 �االتفاق، وما ُنقل من الخالف ال یثبت ال عن أحمد وال عن الشافعي.

 .أعلم" �هللا. غیرهم من �مراده أعلم المذهب وأصحاب الالزم، طر�ق من ذلك أخذوا "و�أنهم

 .رحم هللا الجمیع ،ة والحنابلة أعلم من ابن عبد البر ومن غیره في هذا الباب�عني من الشافعی

 طالب:...
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 ؟ماذا

 طالب:...

ولذا في المنهجیة العلمیة النقل عن  ،�عني أتباع أحمد وأتباع الشافعي أعلم �مذهبهم من غیرهم

لم توجد فمن األئمة أو عن عموم أهل العلم أن تكون من �تبهم من مؤلفاتهم، إن أمكن، و�ن 

نقل مذهب الحنابلة من �تب الحنفیة أو ن أأقرب مؤلف إلیه من أتباعه ممن �عرف مذهبه، أما أ

ما �حصل الخطأ؛ ألنهم  او�ثیرً  ،هذا الكالم لیس �صحیح، ولیست منهجیةفمن �تب الشافعیة 

ب، ألن قد �كون غیر معتمد في المذه ،ینقلون من الروا�ات ما قد �كون غیر معتمد في المذهب

وروا�ة علیها العمل، وعند الشافعیة أقوال، القد�م  ،المذهب فیه روا�ات، في راجحة ومرجوحة

  .�مذاهبهم وأعلم إال في مسائل، فأهل المذهب أدرى  ،والعمل على الجدید دون القد�م ،والجدید

  هل یوجد درس غًدا؟واحد �سأل �قول: 

و�ذلك األسبوع القادم و�ذلك سبب التردد، قال:  امإن شاء هللا یوجد درس تفسیر قائم وما أدري 

و�ن �ان ما  ،، األسبوع القادم إذا �ان فیه اختبارات فبدون إحراج إلخواننا الطالباألسبوع القادم

 إن شاء هللا. ،قیام الدروس خیر ،كل مراحل التعلیم ما فیها اختباراتفاختبارات  هفی

 طالب:...

 ترونه.ي ذلكن ال أشیاء هبدیل وفی هتعارض وفی هفی

 طالب:...

 أنتم أعرف أنتم أهل الشأن. 

التار�خ هل التار�خ الصغیر للبخاري مطبوع؟ وما أفضل طبعات التار�خ الكبیر الموجودة؟ �قول: 

ح لدى �عض الباحثین أن هذا هو األوسط،  ،الصغیر طبع بتحقیق محمود إبراهیم زاید ثم ترجَّ

ار�خ األوسط، التار�خ الكبیر یبقى هو التار�خ الكبیر المطبوع ولیس الصغیر، وُطبع بهذا االسم الت

الصغیر هو األوسط قال: إن  ،في ثمانیة مجلدات، ومن استروح إلى أن الصغیر المطبوع

تار�خ صغیر للبخاري فیه �الم على الرواة، وطبع �اسم الضعفاء لإلمام  ،الصغیر هو الضعفاء
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بن أبي حاتم في أر�عین ترجمة، فقال: سألت أبي عن البخاري، وهذا الكتاب الضعفاء تعقبه ا

فالن، �عني ممن أدخله البخاري في الضعفاء، أر�عین ترجمة سألت أبي عن فالن فقال: ینبغي 

ل، أر�عین ترجمة، �عني �حول  ل، ذ�ره البخاري في الضعفاء فقال: ینبغي أن ُ�حوَّ  ین؟أأن �حوَّ

 طالب:...

 للثقات؟ سؤال؟

 طالب:...

 ین یروح؟فأ ا،ضعیفً لیس لثقات ما دام �حول ل

 طالب:...

ل، قلت: أتحتج �ه؟ قال: ال،  ألنه قال: سألت أبي فقال:  �عد؟ماذا تفعل ینبغي أن ُ�حوَّ

 طالب:...

 ؟ ماذا 

 طالب:...

 ما �حتج �الصدوق. �ه، هو عند ابن أبي حاتم الصدوق ما �حتج

 طالب:...

 �صیر؟ماذا 

 طالب:...

 بین منزلتین؟

 ...طالب:

 أبو حاتم ما �حتج �الصدوق. ،نه صدوق مثًال ینقل من ضعیف إلى صدوق إ :ال، حتى لو قلنا
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 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

 ال �حتج �ه.

 طالب:...

 سئل عن فالن فقال: صدوق، قال: أتحتج �ه؟ قال: ال. :تحتج �ه؟ قال: ال، حتى قال

 طالب:...

 ماذا؟

 طالب:...

 ؟ ؟ �عتَبر و�نجبر حدیثهصار صعفه محتَمًال  طیب هو ضعیف.

 طالب:...

ا متشدد  رحم هللا الجمیع. ،، ما سمحت نفسه للبخاري إال �صدوق جد�

 طالب:...

 ؟كیف

 طالب:...
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د أبو حاتم وال یزال �المه مشِكًال  ،ثقة أنه غیر ال لیس ، ال ال حاشا و�ال، المقصود أنه متشدِّ

ل من الضعفاء ل: ال، وفي مرحلة ومرتبة عند أهل العلم أنهم �كتبون حدیث تحتج �ه؟ قا ،�حوَّ

 حتى یوجد من �شهد له. فیبقى أمره ُمرجأً  ،الرجل لالختبار

 طالب:...

 نعم. یبقى لالختبار.

 طالب:...

 .-علیه الصالة والسالم-ُسرَّته 

 طالب:...

 ا الطفل؟ خالص.ذنه قاصد هأطفل �حبو! تظن 

 طالب:...

في �ادئ األمر وفیما نعیشه من حیاة تغیر فطر وما أشبه ذلك  هنأیح صحنعم، شيء،  هما فی

 ، �ضعه �یفما اتفق.ًئا من هذا، لكن هذا طفلأو شی ا�كون فیه نوع اتهام لو �ان �بیرً 

 طالب:...

لكن هل تزول النجاسة  ،مثل غسل النجاسة، مثل ما تغسل �ه النجاسة، ما تزول �ه النجاسة

 �غیر الماء؟ 

 طالب:...

 .حل خالفم

 .اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد 

 طالب:...

 ماذا؟
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هو طبع في الهند مرتین، طبع في الهند مرتین الثانیة تمتاز  ؟أفضل طبعة يما ه :قالنعم،  

لكن تبقى األولى هي األصل. هي األصل، وهي  ،في شيء من التعلیقات الزائدة على األولى

 المبالغ فیها. وهي ،المشار إلیها عند أهل العلم

 

 

 

 


