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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.

تراح، أتصور أن هذا االقتراح �عد أن نقرأه، �عیق عن السیر وهو �قول: من أجل أن هذا عنده اق

  .ننجز

وذلك �أن �جمع طرق  ،أقترح أن نسیر على طر�قة مناسبة لننجز الكتاب الصحیح�قول: 

و�ن أضیف إلیها  ،و�شرح �ما في طر�قتكم �التجر�د ،أحادیث الباب في الموضع األول منه

 انظررئ شرح ابن حجر فال مانع، أحسب بهذه الطر�قة سننجز شیًئا �ثیًرا. و�ن ق ،روا�ة مسلم

ا �عني في حدیث واحد  نجمع طرق الحدیث ونتكلم علیها مثل ما في التجر�د، التجر�د طو�ل جد�

ألنه خالل ، لكن ما أدري �هللا إذا �انت، هو �قول أ�ًضا: الكن نجلس أشهرً  ،و�ن �ان معه طرقه

  ثالثة أشهر لم �شَرح سوى سبع وخمسین حدیًثا. ،سنة إال شهر�نسنة إال قلیًال 

جمع الطرق �حتاج إلى جهود ما هي �جهد  ،، الاهللا یبشرك �الخیر �نت أحسبه خمسین حدیثً 

 واحد.

 طالب:...

 من یتكلم؟

 طالب:...

 ،سوأخذنا في بدء الوحي سبعة أحادیث مائة وعشرة درو  ،وهي �البدا�ة القد�مة ،جمع طرق نعم

 مائة وعشر ساعات.

  طالب:...

، أخذنا مائة وعشر ساعات، المسألة جمع ًئاو�عضها ما �حتاج شی ،سبعة أحادیث بدء الوحي

و�عد صالة الفجر  ،الدرس یومي ، �حتاج إلى وقت وجهد، نعم لو أنالطرق �حتاج إلى تعب

 أن نمشي. أر�ع ساعات �مكن ،ثالث ساعات

 طالب:...
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، لكن إكمال الكتب ة أشهر أو عشرة ونصفخالل عشر  ان حدیثً و خمسن سبعة و طیب اآل ،ال 

ن و�علَّق �عني البخاري فقط مت ،المطولة میئوس منه، اللهم إال لو أردنا أن نقتصر على المتون 

 علیه بدون شرح، وال شك.

 طالب:...

 .نعممثل مسلم على السابق، 

 طالب:...

لطر�قة، والبخاري سا�ًقا قرئ أكثر من مرة بهذه د، �لها على هذه اي داو مثل مسلم والترمذي وأب

ن على �أس من التكمیل، إال أن �سر هللا أوقات وأ�ًضا ودورات، أو االطر�قة، على �ل حال �

ا لتعلیق األن الشرح مشحون �الفوائد، ومجال  ؛ننتقل إلى المتن بدل الشرح، وسوف تقل الفائدة جد�

 في الشرح أكثر مما في المتن. علیه 

 .منع

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

 .وصحبه أجمعین

  .اللهم علمنا ما ینفعنا وانفعنا وارفعنا �ما علمتنا وزدنا علًما واغفر لنا ولشیخنا 

 .: "�اب البول قائًما وقاعًدا-رحمه هللا تعالى-قال اإلمام البخاري 

 هللا صلى- النبي أتى قال: حذ�فة عن وائل أبي عن األعمش عن شعبة حدثنا ال:ق آدم حدثنا 

 فتوضأ". �ماء فجئته �ماء دعا ثم قائًما فبال قوم سباطة -وسلم علیه

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

 ،أما �عد ،أجمعین وأصحا�ه

�عني جواز  ،: �اب البول قائًما وقاعًدا، �اب البول قائًما-رحمه هللا تعالى-لبخاري فیقول اإلمام ا 

دیث حذ�فة البخاري ومسلم وأبي ذلك، ودلیله حدیث الباب، وقد اتفق على تخر�جه السبعة، ح

ود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد في المسند، �اب البول قائًما دلیله معروف انتهى دا
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إلى سباطة قوم ز�الة أو مز�لة، فبال قائًما، الحدیث نّص في  -صلى هللا علیه وسلم- رسول هللا

، مما یدل على جوازه، وقاعًدا ما في الباب ما یدل على جواز -علیه الصالة والسالم-فعله 

البول من قعود إال أنه من �اب األولى، أنه من �اب األولى، فإذا جاز البول قائًما فالقاعد من 

 .ولى�اب أ

 وهو ابن أبي إ�اس ابن أخت مالك صح؟ "حدثنا آدم": -رحمه هللا-قال  

 طالب:...

عن  "عن األعمش عن أبي وائل"" وهو ابن الحجاج حدثنا شعبةابن أخت مالك بن أنس، قال: "

بن �روي �العنعنة عن أبي وائل شقیق و  ،األعمش عن أبي وائل واألعمش �ما هو معلوم مدلس

في �عضها عن األعمش قال: سمعت أ�ا وائل، في  ،ض الطرق التصر�حسلمة، وجاء في �ع

�عضها حدثني أبو وائل، ولو لم یرد التصر�ح فمعنعن عنعنة المدلسین في الصحیحین محمولة 

بت على االتصال، والحدیث من روا�ة شعبة عن األعمش وشعبة ال یروي عن المدلسین إال ما ث

صلى هللا -"عن حذ�فة بن الیمان قال: أتى النبي مة بن سلسماعهم له، عن أبي وائل شقیق 

�ل، فبال وهي ما یلقى فیها القمامة، والزِّ  السباطة المز�لة، ،سباطة قوم فبال قائًما" -علیه وسلم

قائًما؛ مما یدل على جواز ذلك، و�شترط أهل العلم لجواز البول قائًما أن �أمن الرشاش، ال یرتد 

بد من هذین الشرطین �ال قائًما، ز�الة قوم وسباطة قوم أال �حتاج  علیه البول، وأن �ستتر، ال

 هذا األمر لالستئذان منهم؟ 

 طالب:...

 .هفي الطر�ق، لیست في بیت وال في فناء، إنما هي فینعم، 

 طالب:...

 ؟ ماذا

 طالب:...
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فهي  لكنها أضیفت لهم إضافة اختصاص؛ ألن السباطة ال تخلو من نجاسة، والنجاسة ال تمَلك،

لم �ستأذن  -علیه الصالة والسالم-و�نما هي إضافة اختصاص، والنبي  ،لیست إضافة ملك

نها ال تمَلك، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن النبي أمنهم، وذ�ر الشراح أسباً�ا منها ما ذ�رنا 

ن هذا خاص إفكیف �أموالهم؟ ومنهم من �قول:  ،أولى بهم من أنفسهم -علیه الصالة والسالم-

علیه الصالة -؛ ألن �ل مسلم یتشرف أن �قدم أدنى أي خدمة للنبي -علیه الصالة والسالم-ه �

�عني ما �حتاج  ،ألنه سهل ؛، على �ل حال هذا ذ�ره الشراح و�ال ما ینبغي أن یذ�ر-والسالم

 إلى ذ�ر.

 طالب:...

 طلعته أنت؟

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

المقصود أنه �ال قائًما. و�عض العلماء استناًدا إلى نفي ابن أخت مالك إسماعیل، هذا آدم غیره، 

�عني على حد  ،وأنه ما �ال قائًما منذ أن نزل علیه القرآن قالوا: هذا على حد علمها ،عائشة

علمها، وعلم حذ�فة ما خفي علیها، وعلم حذ�فة ما خفي علیها، والحدیث ال مجال للكالم فیه، 

وأن األصل البول من قعود أوًال:  ،من �عتذر عن بوله قائًما فإنه في الصحیحین وغیرهما، ومنهم

إن عادة  :إنما هو لبیان الجواز، واألصل القعود، و�ن �انوا �قولون  -علیه الصالة والسالم-فعله 

وأنهم ینسبون البول من قعود للنساء، ال للرجال، وقالوا: إنه فعل ذلك  ،العرب البول من قیام

، من حذ�فة، �أتي "ثم دعا �ماء فجئته �ماء فتوضأ"أ�ض �اطن الر�بة، لوجع �ان �مأ�ضه، والمـ

صلى هللا علیه -في طرق الحدیث ما سیأتي في الروا�ات أنه ذهب لیبعد عنه، فأمره النبي 

 وهذا سیشیر إلیه الشارح على ما سیأتي. ،أن یدنو، حتى �ان عند قدمیه -وسلم

 على الحدیث داللة: �طال ابن قال) وقاعدا قائما لالبو �اب: (: "قوله-رحمه هللا-قال الحافظ 

 . أجوز فقاعًدا قائًما جاز إذا ألنه ؛األولى �طر�ق القعود
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 النسائي أخرجه الذي حسنة بن الرحمن عبد حدیث إلى بذلك أشار �كون  أن و�حتمل: قلت

 إلیه انظروا :فقلنا جالًسا -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول �ال: "فیه فإن وغیرهما ماجه وابن

 العرب شأن من �ان: قال أنه مشا�خه �عض عن ماجه ابن وحكى ،"المرأة تبول �ما یبول

 "المرأة تبول �ما یبول "قعد حسنة: بن الرحمن عبد حدیث في �قول تراه أال قائًما، البول

  انتهى.

- أنه على المذ�ور الرحمن عبد حدیث ودلَّ  ،"أحد�م �قوم �ما قام" حذ�فة: حدیث في وقال

 وهو البول، مماسة من وأ�عد أستر لكونه فیقعد؛ ذلك في �خالفهم �ان -وسلم علیه هللا صلى

 -هللا رسول �ال ما" قالت: عائشة حدیث علیه و�دل وغیره، الدارقطني صححه صحیح حدیث

. والحاكم صحیحه في عوانة أبو رواه" القرآن علیه أنزل منذ قائًما -وسلم علیه هللا صلى

 أ�ا سمع أنه األعمش عن شعبة عن مسنده في الطیالسي داود وألبي) وائل أبي عن: (قوله

  وائل".

 .هنا وقع التصر�ح �السماع

 . وائل أبو حدثني األعمش عن القطان �حیى عن "وألحمد

 مرفًقا الدور �فناء تكون  والكناسة المز�لة هي موحدة �عدها المهملة �ضم) قوم سباطة: (قوله

 إضافة القوم إلى و�ضافتها البائل، على البول فیها یرتد ال سهلة الغالب يف وتكون  ،ألهلها

 البول لكون  استشكله من إیراد یندفع و�هذا ،النجاسة عن تخلو ال ألنها ؛ملك ال اختصاص

صر�ح  وهو الجدار، أصل في ال السباطة فوق  �ال إنما: نقول أو إضرار، ففیه الجدار یوهي

 أو �التصر�ح ذلك في إذنهم َعِلمَ  �كون  أن َ�حتمل: وقیل یحه،صح في عوانة أبي روا�ة في

 له �جوز لكونه أو، بذلك إ�اه �إیثارهم لعلمه أو، �ه الناس َیتسامح مما لكونه أو، غیره

 �ان و�ن وهذا وأموالهم، أنفسهم من �المؤمنین أولى ألنه ؛غیره دون  أمته مال في التصرف

 ذلك". �عهد لم �كن المعنى صحیحَ 

 ن.لك

 . "-وسلم علیه هللا صلى- أخالقه ومكارم سیرته "لكن لم �عهد ذلك من
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أنه یتصرف في أموال أصحا�ه، لم �عهد عنه أنه  -علیه الصالة والسالم-ألنه لم �عهد من حاله 

بل ُعِهد عنه ضد ذلك، وفي القرض أو في الدین �ستدین من یهودي، وال �ستدین من  ،�فعل ذلك

علیه -، خشیة أن �حرجه، المسلم ال ترضى نفسه أن �قرض النبي مسلم، خشیة أن �حرجه

لكن الدین استدان من یهودي،  -علیه الصالة والسالم-، و�ن اقترض النبي -الصالة والسالم

وأرهنه ِدرعه خشیة أن �حرج الصحا�ة و�ال في الصحا�ة من �ستطیع من عنده فائض من 

 -علیه الصالة والسالم-، لكن �ر�م خلقه -سالمعلیه الصالة وال-األموال، �قضي حاجة النبي 

 .-علیه الصالة والسالم-حرج أمته، �أبى ذلك؛ لئال �

 طالب:...

لكن البول في السباطة ما �صل إلى األرض، لكن الكالم في أصل الجدار، وال یلزم من  ،مملو�ة

 الجدار. ذلك أن �صل إلى أصل الجدار، لیس من الزم البول أن �صل في السباطة إلى أصل

 فدنوت »ادنه«: فقال فتنحیت" األعمش: عن طرق  من وغیره مسلم زاد) �ماء دعا ثم: ("قوله

 منه فتباعدت قوم سباطة أتى" القطان: �حیى عن أحمد روا�ة وفي" عقبیه عند قمت حتى

 و�ذا ،"خفیه على ومسح فتوضأ �ماء ودعا قائًما، فبال عقبیه من قر�ًبا صرت حتى فأدناني،

 من وغیره اإلسماعیلي عند أ�ًضا ثابت وهو الخفین، على المسح ذ�ر فیه وغیره لممس زاد

 �المدینة، �ان ذلك أن األعمش عن فیه یونس بن عیسى وزاد، األعمش عن شعبة عن طرق 

 �ه، تفرد عیسى أن االستذ�ار في وزعم صحیح، �إسناد التمهید في البر عبد ابن أخرجه

 وله �ذلك، األعمش عن ُمَصرِّف بن طلحة بن محمد طر�ق من البیهقي رواه فقد، �ذلك ولیس

 .�عد سنذ�ره مالك بن عصمة حدیث من شاهد

 األعمش لتفرد ؛اختصره البخاري  ولعل ظاهر، وهو ،الحضر في المسح جواز على �ه واسُتِدلَ  

 أن" المغیرة: عن وائل أبي عن له رواه عاصًما أن شعبة طر�ق من ماجه ابن روى  فقد �ه،

 األعمش وهذا: عاصم قال" قائًما فبال قوم سباطة أتى -وسلم علیه هللا صلى- هللا ولرس

 فسألت: شعبة قال. الصواب هي روایته أن �عني حفظه، وما حذ�فة عن وائل أبي عن یرو�ه

ثنیه منصوًرا عنه  فیه یذ�ر لم لكن األعمش، قال �ما �عني ،حذ�فة عن وائل أبي عن فحدَّ
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 إلى مسلم یلتفت ولم الز�ادة، دون  حذ�فة عن قوله على األعمش صورٌ من وافق فقد، المسح

 حافظ". من ز�ادة ألنها ؛األعمش حدیث في ذ�رها بل ،العلة هذه

مثل هذا مما �ختلف فیه المتقدمون في مثل هذه الز�ادة، البخاري لم یذ�ر هذه الز�ادة؛ ألن 

، ومسلم أثبت الز�ادة؛ ألنها ز�ادة من واألعمش أحفظ من غیرهما، فاعتمد على روایتهما امنصورً 

ثقة، والز�ادة من الثقة مقبولة، ولیس هذا الكالم على إطالقه عند األئمة، بل القبول لما تؤ�ده 

 القرائن.

   الترمذي". "وقال

 بینهما قضیة قبول الز�ادة. ، وال هذا قول، وسط�عني ال هذا قول

 .الرد مطلًقا والال ال ال، ال القبول مطلًقا 

 و�ن قال، �ما وهو المغیرة عن حدیثه �عني، أصح حذ�فة عن وائل أبي الترمذي: حدیث "وقال

 قوله على عاصًما وافق سلیمان أبي بن حماد لكون  الروایتین؛ تصحیح إلى خز�مة ابن جنحَ 

 الترجیح حیث من لكن، مًعا القوالن فیصح ،منهما سمعه وائل أبو �كون  أن فجاز، المغیرة عن

 .مقال" حفظهما في لكونهما وحماد؛ عاصم روا�ة من أصح التفاقهما ومنصور ألعمشا روا�ة

والترجیح هو طر�قة األئمة الكبار، الذین حفظوا من الطرق واألحادیث ما یترجح �ه لدیهم الراجح  

من غیره، أما من �عتمد على القواعد غیر مستنٍد إلى حفظ �بیر فإن مثل هذا �مشي على 

فیرجح ما ترجحه القواعد، ونقل االتفاق �ما عند البیهقي وغیره على  ،على القواعدو�مشي  ،قواعده

 لیست على طر�قة األئمة، ،قبول ز�ادة الثقة، وهذه على طر�قة المتأخر�ن

 قات منهم             ومن سواهم فعلیه المعظمواقبل ز�ادات الث 

 طالب:...

و�حفظ هذه القواعد  ،عد عن طر�قتهم ومسلكهمك واحد �عید �ل البئاإلشكال؟ لكن �جی ما، نعم

و�طبقها، ومن أراد أن �عرف دقة مسالكهم، وعدم توفیق �ثیر من الباحثین الذین �خرجون 

 »ال نكاح إال بولي«و�حكمون على ضوء قواعد المتأخر�ن فلینظر إلى حدیث:  ،األحادیث
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ن اإلرسال من روا�ة شعبة ح الوصل، و�ثیر من أهل العلم رجحوا اإلرسال؛ ألالبخاري رجَّ 

البخاري روا�ة غیر شعبة وسفیان؟ رجح وسفیان، ومن یرجح على شعبة وسفیان؟ لكن لماذا 

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

 هل ُیرجَّح على شعبة وسفیان؟

 طالب:...

، الترمذي أشار إشارة ال یدر�ها إال من �ان �منزلتهم في الحفظ ومع �ون من رواها �الجبلي

 ،اإلتقان، قال: والبخاري رجح روا�ة غیر شعبة وسفیان؛ ألنهما رو�اه في مجلٍس واحدوالضبط و 

 ندرك مثل هذا؟  نحنفكانا �الراوي الواحد، 

 طالب:...

 ..ال �هللا 

 طالب:...

ي عندك وأمامك وقر�بكم ومعارفكم وما في ذأنا أقول لك هم عندهم مثل ما تنقل عن ال نعم،

اهدة، والمعاصرة والرؤ�ة والمداولة، و�ثرة التردد مثلك، عارف الراوي داخل بیتك، �عني أنت �المش

أنت بینك و�ینه مئات السنین، ما تعرف عنه إال ما ُذِكر عنه، ولذلك  ،ألنه جاره ؛الفالني

�ضطرب �ثیر من أهل العلم �سبب هذا في الحكم على روا�ة الراوي �سبب خفاء حاله، لذلك 

ا�ة المنهال بن عمرو، وقال: ضّعفه شعبة، طیب لماذا ضّعفه ضعَّف ابن حزم حدیًثا من رو 

ألنه ُسِمع من بیته صوت الطمبور، هذا یؤثر عندك �ا ابن حزم في  ؛شعبة؟ ضّعفه شعبة

 .أم ما یؤثر؟ ما یؤثر عندكتضعفیه 

 .�الحائط والتستر صاحبه عند البول : "�اب-رحمه هللا تعالى-قال اإلمام 
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 رأیتني قال: حذ�فة عن وائل أبي عن منصور عن جر�ر حدثنا قال بةشی أبي بن عثمان حدثنا 

 أحد�م �قوم �ما فقام حائط خلف قوم سباطة فأتى نتماشى، -وسلم علیه هللا صلى- والنبي أنا

 فرغ". حتى عقبه عند فقمت فجئته، إليَّ  فأشار منه فانتبذت فبال،

�عني قر�ًبا منه، وأما �النسبة للحدث  : �اب البول عند صاحبه.-رحمه هللا تعالى-�قول اإلمام 

یبعد إذا أراد المذهب أ�عد، والبول  -علیه الصالة والسالم-الثاني الذي هو الغائط فكان النبي 

علیه -وال یلزم منه مثل ما یلزم عند الحدث الثاني، فیبول النبي  ،ال رائحة له هأمره سهل؛ ألن

وال یلزم من االنكشاف في البول مثل  ،ع االستتاروقر�ًبا منه، م ،عند صاحبه -الصالة والسالم

استقبل الحائط واستدبر حذ�فة  ،وهذا الواقع ،ما یلزم من االنكشاف عند الغائط، والتستر �الحائط

 .-علیه الصالة والسالم-فبال 

وهو ابن عبد الحمید  "حدثنا عثمان بن أبي شیبة قال: حدثنا جر�ر": -رحمه هللا-قوله: قال  

رأیتني، الفاعل  عن منصور بن المعتمر عن أبي وائل عن حذ�فة، قال: رأیتني"" الّضبي،

وال  من وقع علیه،؟ ألن الفاعل من وقع منه الفعل، والمفعول ءجيأم ما � ءجيوالمفعول واحد �

صلى هللا علیه -مانع أن یرى اإلنسان نفسه فیكون هو الرائي وهو المرئي، رأیتني أنا والنبي 

نتماشى  ،�عني نمشي مع �عض نتماشى" -صلى هللا علیه وسلم-ني أنا والنبي "رأیت، -وسلم

تقدم الكالم  فأتى سباطة قوم"�ل واحد �مشي مع الثاني، " ،التفاعل �كون من الطرفین ،نتفاعل

مما یدل على أن  فقام �ما �قوم أحد�م"وهذا الشاهد لقوله: والتستر �الحائط، " خلف حائطفیه، 

فانتبذت ، "-علیه الصالة والسالم-عند الرجال من قیام �ما �قوم أحد�م، فبال األصل في البول 

الشيء المنبوذ المرمي  ،�عني مثل ما ینبذ الشيء فیبِعد ،أخذت منه نبذة �عني أ�عدت عنه منه"

 فیه �عد.

 طالب:...

�ما ُصرِّح �ه في �عض  ن ادنه""فأشار إليَّ أ] ١٦[سورة مر�م:  َشْرِقی�ا} َمَكاًنا َأْهِلَها ِمنْ  {اْنَتَبَذْت 

ا حتى فرغ من بوله  اقر�بً  وقمت عند عقبه"�عني قر�ت منه، " فجئته"الروا�ات، " علیه -جد�

 .-الصالة والسالم
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) جر�ر: (قوله. البائل صاحب أي) صاحبه عند البول �اب: (: "قوله-رحمه هللا-قال الحافظ 

: فوق، قوله من المثناة �ضم) رأیتني: (لهقو . المعتمر ابن وهو ومنصور الحمید عبد ابن هو

 .تنحیت" أي المعجمة والذال �النون ) فانتبذت(

 �النون والذال المعجمة. المعجمتین :ما قال

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

معجمة، والذال تلتبس  :فإذا قیل �النون ما �حتاج أن �قال ،�عني ما تلتبس، النون ما تلتبس

 عجمة.م :�الدال، ال بد أن �قال

 لم أنه على یدل) إلي فأشار: (قوله. ناحیة أي وضمها النون  �فتح نبذة فالن جلس: "�قال

 الحال تلك في مشاهدته عدم: المصلحتین بین لیجمع ذلك صنع و�نما. یراه ال �حیث منه یبعد

  ندائه". وسماع

 الحالة؟أم الحال 

 أو، حاجة له �انت ندائه لو وسماع الحالة، تلك في مشاهدته عدم: المصلحتین بین "لیجمع

 ؛البول حال في الكالم جواز على داللة فیه ولیست. مستدبره وهو له أشار إذا إشارته رؤ�ة

 -مخالفته وأما، �اللفظ ال �اإلشارة كان »ادنه« مسلم روا�ة في قوله أن بیَّنت الروا�ة هذه ألن

 الطرق  عن الحاجة قضاء عند اإل�عاد من عادته من عرف لما -وسلم علیه هللا صلى

 �مصالح مشغوالً  �ان -وسلم علیه هللا صلى- إنه: فیه قیل فقد النظارة أعین وعن المسلو�ة،

 حذ�فة واستدنى، لتضرر أ�عد فلو البول إلى فاحتاج المجلس علیه طال فلعله المسلمین،

  لیسُتُره".

 لیستَره.
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 لبیان فعله لعله أو، �الحائط وًرامست قدامه و�ان �ه، �مر لعله من رؤ�ة من خلفه "لیستَره من

 من �ه �قترن  ولما، تكشف ز�ادة إلى الحتیاجه الغائط من أخف وهو البول في هو ثم. الجواز

 وروى . الساتر من والدنو الذیل �إرخاء �حصل وهو التستُّر اإل�عاد من والغرض. الرائحة

 في -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول علینا خرج" قال مالك بن عصمة حدیث من الطبراني

 وظهر. الحدیث فذ�ر" »استرني حذ�فة �ا« فقال: قوم سباطة إلى فانتهى المدینة سكك �عض

 استدبره، عقبه عند خلفه وقف لما حذ�فة و�ان الحالة، تلك في حذ�فة إدنائه في الحكمة منه

 .السفر في ال الحضر في �ان ذلك أن أ�ًضا وظهر

 لم إذا المصلحتین �أعظم واإلتیان ،�أخفهما المفسدتین أشد دفع الحدیث هذا من و�ستفاد 

 من و�كثر ،األمة لمصالح الجلوس �طیل �ان -وسلم علیه هللا صلى- أنه و�یانه. مًعا �مكنا

 یبعد حتى یؤخره لم الحاالت تلك �عض في وهو البول حضره فلما، وعیادتهم أصحا�ه ز�ارة

 تقر�ب في المصلحة وقدم األمر�ن أهم فراعى ،الضرر من تأخیره على یترتب لما كعادته؛

 .جمعهما" �مكن لم إذ عنه تأخیره مصلحة على المارة من لیستره ؛منه حذ�فة

مثل ما حصل في قصة بول األعرابي في المسجد فیه ارتكاب أخف الضرر�ن، وتحصیل أعلى 

علیه بوله لكنها أخف من لو قطع  ،المصلحتین و�ال فالبول في المسجد ال شك أنه مفسدة

مثل هذه المفسدة فأو قطع البول فوًرا وتضرر بذلك في صحته،  ،وتعددت مواضع النجاسة

 ترتكب لدفع المفسدة العلیا.

 طالب:...

 ي �عد.ذهذا ال »ادنه«قبل أن یبدأ. لكن قوله:  ،هذا قبلنعم، 

 طالب:...

 قبل.

 طالب:...

 ، الظرف �قتضي. نعم
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 .-الىرحمه هللا تع- البخاري  قال اإلمام

 طالب:...

 أیهما؟ ،نعم

 طالب:...

وجرت عادته أنه ال �سكت عن حدیث یورده في الشرح  ًئا،على �ل حال ابن حجر ما قال فیه شی

إال إذا �ان صحیًحا أو حسًنا، وذ�رنا في مواضع متعددة أن ابن حجر قد �سكت، وُأخذ علیه 

ق القواعد العامة و�رسلها �عض األحادیث التي سكت عنها وهي ضعیفة، وهذه عادة من �طل

 .هكذا، ال بد أن یوجد في �المه ما تختّل معه القاعدة

ا ضعیفة، وأشد من ذلك قول أبي دا  ود: وما سكتُّ عنه فهو صالح. سكت عن أحادیث �ثیرة جد�

بل فیها ما ضعفه شدید، وهو �قول: وما فیه وهٌن شدید بیَّنته أو قلته. لكنه حصل هذا مثل هذه 

 .صل أنها قواعد أغلبیة ولیست �لیة�خلُّ بها، واأل العامة ال بد لها من شواذ أو ما القواعد

 .أحسن هللا إلیك

 .قوم سباطة عند البول : "�اب-رحمه هللا تعالى-قال اإلمام البخاري  

 موسى أبو �ان قال: وائل أبي عن منصور عن شعبة حدثنا قال: عرعرة بن محمد حدثنا 

 فقال قرضه، أحدهم ثوب أصاب إذا �ان إسرائیل بني إن و�قول: ل،البو في �شدد األشعري 

 قائًما". فبال قوم سباطة -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول أتى ،أمسك لیته حذ�فة:

�رر الحدیث؛ ألنه استنبط منه أكثر من  قوم" سباطة عند البول "�اب: -رحمه هللا تعالى-�قول 

هذا في أول طر�ق ما یدل علیها،  ول عند سباطة قوم""�اب الب حكم، وأفرد �ل حكم في �اب،

 أبي عن منصور عن شعبة حدثنا قال: عرعرة بن محمد "حدثنا�عني في الباب األول، قال: 

و�قول إن بني  البول في "�شدد عبد هللا بن قیس، األشعري" موسى أبو �ان قال: وائل

 .إلى آخره "إسرائیل..
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لة تدل على التشدید فیه، حدیث صاحبي القبر�ن أحدهما �ان التشدید في البول؛ ألنه جاءت أد 

وال �ستنزه من بوله، ولذا أهل العلم �ختلفون في التسامح في مثل رؤوس  ،ال �ستبرئ من بوله

نه ال بد من غسله، وفي مذهب مالك امحون فیه، إذا تحققوا من وجوده فإالجمهور ما یتس ،اإلبر

نجاسة  ،ولیست خفیفة ،وسى على األصل البول نجاسةما یدل على أنه �عفى عنه، فأبو م

وجاء الوعید الشدید على من تساهل في ذلك، �شدد في البول، لكن قد  ،مغلظة ال بد من غسلها

�صل أحیاًنا التشدید ببعض الناس إلى أن یبلغ حد الوسواس فمثل هذا �عالج �مثل هذا األسلوب 

اب النجاسات �صل �ه الحرج والعنت إلى أن ألن �عض الناس في � ؛لیته ترك، ولیته أمسك

 �خرج الوقت وقت الصالة وهو یزعم أنه لم �طهر، مثل هذا �عالج �التخفیف.

 طالب:...

�عاَلج �التخفیف، انغمس في البحر و�سأل: هل تراني طهرت؟ قال: أنت ما علیك ال وضوء وال 

 .صالة

 طالب:...

 ؟ اتراني مجنونً فقال: 

نسأل هللا العافیة في الوسواس،  ،طاهر، نعم �صل بهم الحد إلى هذا :تنغمس في البحر وتقول

إنه إلى اآلن ما صلى العشاء  :قبل عشر سنین �قول احً اصبالثامنة جاء لي شخص الساعة 

 ساعة أو أر�ع ةشر ع خمس الثامنة، �عنيالساعة  ءیتوضأ و�رجع یتوضأ و�رجع، �ان في الشتا

إن أ�ا موسى من  :هذا �عالج �قوله: لیته أمسك، ال نقولیتوضأ، فمثل  أن ساعة �حاول ةشر ع

ال، لكن عنده األصل في األحادیث التي تشدد في البول، ومشى علیها وُنبِّه إلى هذا  ،هذا النوع

 .الحدیث الذي ال بد أن �حصل شيء من مزاولة أو من مباشرة هذه السباطة أو ما أشبه ذلك

 بني إن "و�قول:كن األولى �االقتداء من معه الدلیل، على �ل حال الصحا�ة �لهم قدوات، ول 

 ،إسرائیل �عني الیهود �شددون في الطهارات وبن قرضه" أحدهم ثوب أصاب إذا �ان إسرائیل

وهذا من األغالل واآلصار التي  ،وجاء في �عض الروا�ات أنه �قرض جلده إذا أصا�ه البول

 ،وال یلتفتون إلیها، بل ال �غسلونها ،النجاسات علیهم �خالف النصارى، النصارى ال �كترثون بهذه

وُذِكر في �عض الوسائل قبل سنین أن غساًال للثیاب أسلم من غیر أن یدعى إلى اإلسالم، فقیل 
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له في ذلك، قال: السبب أن ثیاب المسلمین نظیفة وروائحها طیبة، وثیاب النصارى نتنة قذرة، 

لنظافة واالستنجاء والتطهر وغسل النجاسات أولئك والسبب في ذلك ما في دیننا من الحث على ا

 ما یبالون.

 طالب:...

 هذا من عشر سنین أو أقل. ،، هذا قر�بنعم، ال یهمنا هذا

 طالب:...

ما دام دینهم الذي یزعمون أنهم یتدینون �ه �قول ذلك. وال �مكن أن یثبت عن المسیح علیه 

 السالم مثل هذا الكالم أبًدا.

 طالب:...

، عندها ماءً  �ضعون وال  ،َمباول �ضعون ونها عندنا في �عض المطارات ضعدؤوا �و�نعم، 

 ومشكلة، فالمسلم �ستنجي �ما تیسر له من منادیل ونحوها و�ال.

 طالب:...

 فیه؟ماذا 

 طالب:...

 .ما فیها إشكال ألنها من قیام وأحادیث الباب تدل على الجوازفإذا �ان فیها ما �ستنجي �ه 

 طالب:...

لكن �إمكانه أن  ،ألن محل انسیاب البول ما یرتد، و�ذا سلطه على الصلب ارتد إلیه ؛ا یرتدال م 

 �سلطه على موضع الماء الذي ینساب مع البول فال یرتد علیه.

 طالب:...

ین؟ هذا الكشف مسألة أخرى، تشوفون في الطرقات وغیرها. ما یبالون �شيء أبًدا، على أ

م  .الحضارة والتقدُّ
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 �عني أمسك عن مثل هذا الكالم المقتضي للتشدید، "أمسك" �عني أ�ا موسى، لیته" فة:حذ� "فقال

هذا فهم من حذ�فة وأنه یدل قائًما"  فبال قوم سباطة -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول "أتى

علیه الصالة -على التساهل نوع تساهل في مثل هذا المقابل لتشدید أبي موسى، و�ال الثابت عنه 

وأن نجاسته مغلظة، لیست مخففة، و�ختلف أهل العلم فیما �عبرون  ،أن البول نجس -والسالم

مذهب مالك ما یدل على  عنه �مثل رؤوس اإلبر، والجمهور على أنه نجس �جب غسله، وفي

 .العفو عنه

 المنذر ابن بین، البول في �شدد األشعري  موسى أبو �ان) قوم سباطة عند البول �اب: ("قوله

 ورأى موسى أ�ا سمع أنه أبیه: عن األسود بن الرحمن عبد طر�ق من فأخرج لتشدیدا هذا وجه

 مطا�قة �ظهر و�هذا، إسرائیل بني قصة ذ�ر ثم قاعًدا، أفال و�حك!: فقال قائًما یبول رجالً 

 .موسى" أبي على تعقبه في حذ�فة حدیث

ل له، ولكن خفي علیه ألنه رأى أن البول قائًما فیه تساهل �خالف ما یراه أبو موسى و�ستد

 - لو بلغه ما بلغ حذ�فة أن النبي�ال قائًما و�ال -علیه الصالة والسالم-حدیث حذ�فة وأن النبي 

 .التشدد، وأنكر على من �ال قائًما�ال قائًما ما تشدد هذا  -علیه الصالة والسالم

 طالب:...

أن تكون �لها نجسة ما هي �علة؛ ألنه ال یلزم من نجاسته شيء فیها أو جزء منها  يال، ما ه

 �كلها نجسة. أنت ما أدر�ت السباطة في البیوت، أدر�ت أنت؟

 طالب:...

 ؟ ماذا تقول

 طالب:...

 هذه إشارة أن نعم.

 طالب:...
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قبل خمسین سنة موجودة عند �عض الناس، موجودة عند أوساط الناس  ،�عني قبل خمسین سنة

س فیها الكناس الطاهر والنجس �ل شيء موجود، فما دون �جمعونها في زاو�ة من الفناء، و�كن

 .و�ستعمل أسمدة للزراعة، �ستعمل هنا ،عل على زاو�ة ثم �أتي من �أخذها �أخذ هذا الز�لجت

 .�ان ینكرو عبد هللا �ان ینشر.  يألب كنت أقول

 طالب:...

 .ًئاشی رأیتال ما  

 طالب:...

 ما أدر�ه. لعله�هللا 

 طالب:...

 م؛ ألنه �ذب هذا.تحاسب على هذا الكال

 طالب:...

 كذب صر�ح.

 طالب:...

 .نعم

 التي الجلود واحد �الجلد مراده: القرطبي قال" أحدهم جلد" مسلم: في وقع) أحدهم ثوب: ("قوله

 روا�ة و�ؤ�ده حملوه، الذي اإلصر من أنه وزعم ،ظاهره على �عضهم وحمله ،یلبسونها كانوا

  ففیها". داود أبي

 المتبادر منه؟ ما ،حدهم الجلدووقع في مسلم: جلد أ

 طالب:...

 ؟؟ جلد البدنماذا
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 طالب:...

 قال: ومراده �الجلد واحد الجلود التي �انوا یلبسونها، فیكون �معنى الثوب في أصل الروا�ة.

 في صر�حة البخاري  روا�ة لكن ،"أحدهم جسد أصاب إذا كان"ود ففیها: "و�ؤ�ده روا�ة أبي دا

 . �المعنى" رواه �عضهم فلعل ،الثیاب

 ما �منع أنهم �فعلون ذلك �له. ،والثوب �قرض ،قرضمنع أن الجلد �ُ وال �ُ 

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

 غسل للنجاسة. هما فی

 على القرض لحمَ  من لحمْ  یدفع وهو، �المقراض اإلسماعیلي زاد. قطعه أي) قرضه: ("قوله

 .�الماء" الغسل

�ًضا �الماء والقرظ، قرظ ینظف مثل األسنان وفي و�كون أ ،القرص �الماء �كون و فیه القرض 

�سمونه ألصل القرظ أو معه القرض والقبص فإذا قرضه �الماء �عني معه في ا ،حكمه الصابون 

 .»ثم تقرضه«والقرص �األصا�ع. وسیأتي في الحدیث الذي یلیه حدیث فاطمة عن أسماء: 

  لإلسماعیلي".) أمسك لیته: ("قوله

 واو عندك؟ خالص لو ما عندك خالص. هولإلسماعیلي. ما فی

 احتج و�نما ،"التشدید هذا �شدد ال صاحبكم أن لوددت"لإلسماعیلي: ) أمسك لیته: ("قوله

 هللا صلى- النبي یلتفت ولم للرشاش، یتعرض قد قیام عن البائل ألن ؛الحدیث بهذا حذ�فة

 في لمالك �ه واسُتِدلَّ  للسنة، مخالف التشدید أن على فدل ،االحتمال هذا إلى -وسلم علیه

 تلك في -وسلم علیه هللا صلى- ألنه ؛نظر وفیه ،البول من اإلبر رءوس مثل في الرخصة

: قال قیامه في السبب ذ�ر في حبان ابن أشار هذا و�لى شيء، منه بدنه إلى �صل لم الحالة
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 أن فأمن عالًیا �ان السباطة من یلیه الذي الطرف لكون  فقام؛ للقعود �صلح مكاًنا �جد لم ألنه

  البول". یتخللها رخوة السباطة ألن: وقیل. بوله من شيء إلیه یرتد

 لكن األكثر على الكسر ِرخوة. ،رخوة مثلثة

 ؛قائًما �ال إنما وقیل:. شيء منه البائل إلى یرتد فال ،البول یتخللها ِرخوة السباطة ألن: "وقیل

 رواه ما و�ؤ�ده. الد�ار من قر�ًبا لكونه ؛ذلك ففعل �صوت الر�ح خروج معها یؤمن حالة ألنها

 ذلك في السبب :وقیل". للدبر أحصن قائًما البول" قال: -عنه هللا رضي- عمر عن الرزاق عبد

 وروى . �ه �ان فلعله بذلك الصلب لوجع تستشفي �انت العرب أن وأحمد الشافعي عن روي  ما

 قائًما -وسلم علیه هللا صلى- هللا لرسو �ال إنما" قال: هر�رة أبي حدیث من والبیهقي الحاكم

 لم فكأنه الر�بة، �اطن معجمة: ثم موحدة �عدها ساكنة بهمزة والمأ�ض" َمأِ�ضه في �ان لجرح

 ضعَّفه لكن تقدم، ما جمیع عن غنى فیه لكان الحدیث هذا صحَّ  ولو القعود، من ألجله یتمكن

 قعود عن البول أحواله أكثر و�ان ،الجواز لبیان ذلك فعل أنه واألظهر والبیهقي، الدارقطني

 .أعلم �هللا

، منسوخ قیام عن البول أن فزعما آخر، مسلًكا فیه شاهین وابن صحیحه في عوانة أبو وسلك 

 و�حدیثها ،"القرآن علیه أنزل منذ قائًما �ال ما" قدمناه: الذي عائشة �حدیث علیه واستدال

 غیر أنه والصواب ،"قاعًدا إال یبول �ان ما، قوهتصد فال قائًما یبول �ان أنه حدثكم من" أ�ًضا:

  علمها". إلى مستند أنه عائشة حدیث عن والجواب منسوخ،

، وما عند حذ�فة -علیه الصالة والسالم-�عني تحدثت عما اطلعت علیه، وما علمته من حاله 

 ز�ادة علم خفیت علیها.

 وأما البیوت، في منه وقع ام على علمها فیحمل إلى مستند أنه عائشة حدیث عن "والجواب

 أن بیَّنا وقد الصحا�ة، �بار من وهو حذ�فة حفظه وقد علیه، هي تطلع فلم البیوت غیر في

 عن ثبت وقد. القرآن نزول �عد �قع لم ذلك أن من نفته ما على الردّ  فتضمن �المدینة �ان ذلك

 إذا �راهة غیر من جوازال على دال وهو قیاًما، �الوا أنهم وغیرهم ثابت بن وز�د وعلي عمر

 . أعلم" �هللا ،الرشاش أمن
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 ال بد من االستتار وأمن الرشاش. ،واستتر مع ذلك

 شرح أوائل في بیَّنُته �ما شيء عنه النهي في - وسلم علیه هللا صلى- النبي عن یثبت "ولم

  . أعلم" �هللا، الترمذي

 .جر، وهذا مما لم یوقف له على ذ�ر�عني شرح الترمذي البن ح

 .الدم : "�اب غسل-رحمه هللا تعالى-أحسن هللا إلیك، قال اإلمام البخاري 

 قالت: أسماء عن فاطمة حدثتني قال: هشام عن �حیى حدثنا قال: المثنى بن محمد حدثنا 

 �یف الثوب في تحیض إحدانا أرأیت فقالت: ،-وسلم علیه هللا صلى -النبيَّ  امرأةٌ  جاءت

 ".»فیه وتصلي وتنضحه �الماء رصهتق ثم َتُحتُّه« قال: تصنع؟

 طالب:...

 ؟ ماذا

 ؟الحدیثطالب: 

 الحدیث.

  أبیه". عن هشام حدثنا عوانة قال: أبو حدثنا قال: محمد "حدثنا

 طالب:...

 طالب:...

 حدثنا محمد قال: حدثنا أبو معاو�ة.

 .اموجودً  لیسطالب: ال �ا شیخ 

 ؟ماذا

 حدثنا محمد. :طالب: قال

 طیب �عده.



 
 

 
 
 

٢
١ 
 

 

4ò¶^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹=٢١ 

 ال: حدثنا أبو معاو�ة، سقط.طالب: ق

 ي نقوله.هذا الذ هذا هو.

 طالب:...

رضي  -عائشة "حدثنا محمد قال: حدثنا أبو معاو�ة قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبیه عن

 �ا فقالت: ،-وسلم علیه هللا صلى- النبي إلى حبیش أبي بنت فاطمة جاءت قالت: -هللا عنها

 علیه هللا صلى- هللا رسول فقال الصالة؟ أفأدع هر،أط فال أستحاض امرأة إني هللا رسول

 أدبرت و�ذا الصالة، فدعي حیضتك أقبلت فإذا �حیض، ولیس عرق  ذلك إنما ال« :-وسلم

 الوقت". ذلك �جيء حتى صالة لكل توضئي ثم أبي: وقال قال: »صلي ثم الدم عنك فاغسلي

 طالب:...

�اب غسل الدم، والنّص في دم الحیض وال خالف اإلمام البخاري:  -رحمة هللا علیه-�قول اإلمام 

 ،في نجاسته، وحدیث الباب صر�ح في ذلك وأنه ُ�غَسل، والجمهور على قیاس غیره من الدماء

ًما ِإَليَّ  ُأوِحيَ  َما ِفي َأِجدُ  الَّ  {ُقلأما المسفوح فال إشكال في نجاسته،   ِإالَّ  َ�ْطَعُمهُ  َطاِعمٍ  َعَلىٰ  ُمَحرَّ

َمْت ] مع أنه جاء اإلطالق: ١٤٥[سورة األنعام:  مَّْسُفوًحا} َدًما َأوْ  ْیَتةً مَ  َ�ُكونَ  َأن  َعَلْیُكمُ  {ُحرِّ

ُم} اْلَمْیَتةُ  ]، والعلماء في مثل هذا �حملون المطلق على المقیَّد، لالتفاق في ٣[سورة المائدة:  َوالدَّ

 .ني لنجاستهوأما حدیث الباب فهو في دم الحیض، �اب غسل الدم �ع ،الحكم والسبب

حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا �حیى وهو ابن سعید القطان، عن هشام وهو ابن عروة قال:  

ني فاطمة بنت المنذر بنت عمه المنذر بن الز�یر، عن أسماء جدتهما أسماء بنت أبي �كر، تحدث

أرأیت إحدانا وقالت:  -صلى هللا علیه وسلم- ة فاطمة قالت: جاءت امرأٌة النبيَّ جدة هشام وجد

تحیض في الثوب �یف تصنع؟ لیس عندهم مثل ما عندنا الترف والز�ادة في التنعم �حیث تكون 

فإذا لبسه  ا،عنده الثیاب الكثیرة، وُذكر عن �عض المترفین أنه �خیط لكل سنة ثالثمائة وستین ثو�ً 

 ،ه إال ثوب واحدفي یوم ال �عود إلیه، و�لى وقت قر�ب قبل انفتاح الدنیا �عض الناس ما عند

 ا�ان یلبس ثو�ً  -رضي هللا عنه-وتجد آثار االستعمال علیه ظاهرة من التمزق واألوساخ، وعمر 

 .فیه أكثر من رقعة
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ما مضى أ�ام الشدة قالوا: إن شخًصا أصا�ه الجوع هو وامرأته الجوع الشدید، فطرق قد ذ�ر فیو  

: �هللا ما عندي شيء، الثاني �ذلك، �أكله أو �قرضه قال ًئاالباب على الجار �طلب منه شی

موت، فبحث سأالرا�ع، لما وصل إلى آخر �اب قال: �هللا ما تعدى حتى تعطیني شيء،  ،الثالث

وذهب إلى المسجد لصالة الفجر،  ،فوضعه في جیبه ،النوع الفضة القد�م من ر�الال، فوجد ر�اًال 

إلى المسجد وفي جیبه الر�ال، و�ان  دعاه إلى السؤال في هذا الوقت إال خشیة الموت، فذهبما 

الماء في المسجد في بئر، �ستخرج �الدلو و�توضأ، سقط الر�ال في البئر، سقط الر�ال في البئر، 

خلع ثو�ه ونزل في البئر، �حث ما وجد، لما خرج وجد الثوب قد ُسِرق، فانطلق لما �بَّر اإلمام 

أو في الغلس مسرًعا إلى بیته فدخل،  فخرج في ظلمة ،ما یتأخرون قبل مألنه ؛للصالة أمن

طرقوا على زوجته فقالت: ما هو موجود، و موجود ما سافر،  ،الجماعة فقدوه قالوا: أین فالن

، فقطالعشاء معنا، لما أصروا خرج علیهم ما خرج بّین وجهه  ىصلأین راح، موجود،  بلىقالوا: 

 .�العهد من قدم ماو وقد لّف �قیة جسده في ثوب المرأة، فأخبرهم �الخبر، 

�األ�ام الخوالي هذا قر�ب، وعندنا في نجد، وسمعنا  لیسهذا  ،من ستین أو سبعین سنة فهذا 

وتداول الناس الفتوى من أهل الصومال �جواز صرف الز�اة ألهل نجد، نقل الز�اة من الصومال 

یه ونسأل لنجد، فاأل�ام دول، واإلنسان �خاف من هذا النعیم الذي نعیشه ونسوف نحاسب عل

 َلَشِدیٌد} َعَذاِبي ِإنَّ  َ�َفْرُتمْ  َوَلِئن َألَِز�َدنَُّكمْ  َشَكْرُتمْ  {َلِئنعنه، والسنن اإللهیة ال تتغیر وال تتبدل، 

�عني قبل أر�عین سنة و�لد اآلن �عاني من  ،]، وشواهد األحوال من حولنا ظاهرة٧[سورة إبراهیم: 

ما أدر�ناه ونحن والجوع ما �عاني، و�انوا قبل فی سغبةذلك الوقت إلى یومنا هذا من الحروب والم

خفاف برقائق الخبز، وذ�ر المعافى بن  -على ما قالوا-طالب �مسحون الماصات والجزم 

عمران صاحب �تاب الجلیس الصالح �سند صحیح إلى الحسن قال: ذ�ر أن قوًما استنجوا 

خبز، فما لبثوا إال �سیًرا حتى أكلوا �الخبز، �عني حملهم الطغیان والبطر إلى أن استنجوا �ال

 .العذرة، نسأل هللا العافیة، إن هللا ال �ظلم مثقال ذرة، �ما �سبت أیدیهم و�عفو عن �ثیر

 .ونحن نعیش فترة فیها شيء من الترف، والبطر، واإلسراف، ما �خشى من عواقبه 

ا تحیض في الثوب �یف وقالت: أرأیت إحدان -صلى هللا علیه وسلم-قالت: جاءت امرأة النبي  

تنضحه �عد  »وتنضحه وتصلي فیه«تفر�ه �أصا�عها �الماء،  »َتُحتُّه ثم تقرصه«تصنع؟ قال: 
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ألنهم ما عندهم  ؛�قیة األثر، مع أنه قد ال یذهب أثر الدم، یبقى شيء من الصفرةلیذهب  ؛ذلك

 األثر ال �ضر.  من المنظفات مثل ما عندنا، وال �ضر هذا األثر، إذا ذهب عین الدم فهذا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


