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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

 حدثنا عمرو؟ :-رحمه هللا تعالى-قال الحافظ 

 ال، قوله في الشرح، نصف الشرح أخذنا.

 طالب:...

 قوله عمرو بن میمون الجزري.

 طالب:...

 ؟ ماذا 

 طالب:...

 نفس الطبعة؟

 طالب:...

 شرح.الالشرح مائتین وثالثین أخذنا نصف  لكن ،واضحهو الحدیث 

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

 الصواب، : "قوله: عمرو بن میمون الجزري �ذا للجمهور وهو-رحمه هللا تعالى-قال الحافظ 

 عمرو والد مهران بن میمون  و�ان الجز�رة، إلى منسوب راء �عدها والزاي الجیم �فتح وهو

 وهو زاي، �عدها ساكنة بواو الجوزي  وحده الُكْشِمیَهِني روا�ة في ووقع. ولده إلیها فنسب نزلها
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 اسم أطلق أو مضاف حذف على فیكون  الجنا�ة، أثر أي) الجنا�ة أغسل: (قوله. منه غلط

 المني مجاًزا". على الجنا�ة

م مراًرا من �الم الحافظ  وایته مع فت ر أن الُكْشِمیَهِني لیس من الحفاظ، و�ذا اختل -رحمه هللا-تقدَّ

م علیه  .غیره فغیره مقدَّ

 على الجنا�ة اسم أطلق أو مضاف حذف على فیكون  الجنا�ة، أثر أي) الجنا�ة أغسل: ("قوله

 اختالف البقع: اللغة أهل قال �قعة جمع القاف وفتح الموحدة �ضم) ُ�قع: (المني مجاًزا، قوله

 .اللونین"

ایر �قال له: ُ�قعة �قال له: ُ�قعة، واألصل في هذه للون األصل، اللون المغ االلون �صیر مغایرً 

  البقع أن تكون أقل من �قیة األصل.

 طالب: الحدیث �ا شیخ؟

 قوله في اإلسناد الثاني.

 قوله في اإلسناد الثاني"."

 ال، قبل.

 روا�ة في منسوب غیر هو �ذا: الدمشقي مسعود أبو قال) یز�د حدثنا( :اإلسناد في قوله"

 عن �عني- رو�ا قد وجمیًعا زر�ع �ابن ولیس ،هارون  ابن إنه :و�قال شاكر، بن وحماد الفر�ري 

 ابن �عني یز�د حدثنا" الفر�ري: عن الرواة أحد السكن ابن روا�ة في ووقع -میمون  بن عمرو

  هارون". ابن أنه شرحه في الحلیمي القطب ورجَّح الَكالَ�اذي، إلیه أشار و�ذا ،"زر�ع

 .ء�جي�م؟ ما ماذا عندالحلبي نعم. 

 طالب:...

 ء.�جيعندنا وعندك وعند�م �لكم لكن ما فیه میم نعم، 

 ؟ ماذا 
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 طالب:...

 .الحلبي الحلبي قطًعا

 طالب:...

 ین؟أ

 طالب:...

 .نعموجمیًعا قد رو�ا 

 طالب:...

فإن �انا قد رو�ا هذا الحدیث صّح  ،المقصود أن یز�د بن زر�ع و�ز�د بن هارون �الهما قد رو�ا

 .ل: رو�اه، و�ال فحذفها هو المتوجهأن �قا

في �الم الحافظ ما یدل على أن الحدیث ثبت من روایتهما، والقاعدة  ءیجيوعلى �ل حال س 

 عند أهل العلم في المهمل إذا تردد بین اثنین فالمرجَّح من هو ألصق �ه، وأكثر روا�ة عنه، نعم.

 أشار و�ذا ،"زر�ع ابن �عني یز�د ثناحد" الفر�ري: عن الرواة أحد السكن ابن روا�ة في "ووقع

  هارون قال". ابن أن شرحه في الحلیمي القطب ورجَّح الَكالَ�اذي، إلیه

 أنه أنه.

 من یلزم وال: قلت. زر�ع ابن روا�ة من یوجد ولم روایته من وجد "أنه ابن هارون، قال: ألنه

 والُمْثِبت وجدانه، على فدل ،رواه �أنه مسعود أبو جزم وقد �یف ،الوقوع عدم الوجدان عدم

م  مخالف بلفظ هارون  بن یز�د حدیث من وغیره اإلسماعیلي خّرجه وقد. النافي على ُمقدَّ

 �الروا�ة معروف فقتیبة وأ�ًضا زر�ع، ابن �ونه مرجحات من وهذا البخاري، أورده الذي للسیاق

  زر�ع". بن یز�دِ  عن

 یز�َد.
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 �ه للراوي  من على �حمل أن أهمل فیمن والقاعدة، ي المز  قاله ،هارون  ابن "یزِ�د بن زر�ع دون 

  .أعلم" �هللا، زر�ع ابن أنه فترجَّح وغیره، �اإلكثار خصوصیة

ر فهو لو لم �مكن الترجیح بینهما فهذا ال یؤثر في صحة الحدیث؛ ألنه أینما دا ،وعلى �ل حال

 .على ثقة، �الهما من الثقات

 في سیأتي �ما مهران ابن وهو میمون  ابن �عني ذر وألبي ،لألكثر �ذا) عمرو حدثنا: ("قوله

 رد فیه" عائشة سألت" یلیه الذي اإلسناد وفي ،)عائشة سمعت: (قوله. یلیه الذي الباب آخر

 بهذه مسبوق  البزار أن على عائشة، من �سمع لم �سار بن سلیمان أن زعم حیث ،البزار على

 میمون  بن عمرو إن: قالوا الحفاظ أن وزاد ،غیره عن األم في الشافعي حكاه فقد الدعوى،

 وموافقة له البخاري  تصحیح من تبیَّن وقد. انتهى، سلیمان فتوى  في هو و�نما رفعه، في غلط

  له". مسلم

وروي موقوًفا، وحینئٍذ �كون الموقوف فتوى من الراوي، والمرفوع  ،�عني إذا روي الحدیث مرفوًعا

، الحفاظ �حكمون �ما ترجحه القرائن، من رفٍع أو -السالمعلیه الصالة و -یرفعه إلى النبي  احدیثً 

على مقتضى المرفوع،  وقف، لكن ال �منع أن یرو�ه مرفوًعا و�فتي �ه من تلقاء نفسه، �فتي �فتوى 

 .ما فیه تنافي

 منها، سلیمان سماع صحة تصحیحه على له مسلم وموافقة له البخاري  تصحیح من تبیَّن "وقد

  صحیح". رفعه وأن

 .خان الذي هو الرفع، وثبوت السماعسیما وقد اعتمده الشیال 

  الروایتین". في لالختالف تأثیر ال و�ذا ،تنافٍ  وروایته فتواه بین ولیس"

في حال االتفاق بین الروا�ة والرأي الذي هو الفتوى، ولكن إذا اختلفت  ،هذا في حال االتفاق

 .ال �ما رأىالروا�ة مع الرأي فالعبرة �ما روى 

 سأل میمون  بن عمرو أن إحداهما في وقع الروایتین حیث في لالختالف تأثیر ال �ذا"و 

 الرواة �عض فحفظ شیخه، سأل منهما �ال�  ألن ؛عائشة سأل سلیمان أن األخرى  وفي سلیمان،

 . ثقات" و�لهم ،�عض �حفظ لم ما
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 نعم.

 �خرج ولم البصري، ز�د بن الواحد عبد طبقته وفي ،البصري  ز�اد ابن هو) الواحد عبد: ("قوله

 . شیًئا" البخاري  له

�خالف عبد الواحد بن ز�اد وهو من الثقات، من الثقات و�ن وهم في روا�ة االضطجاع �عد 

، المحفوظ أنه من فعله، وقد وهم في -علیه الصالة والسالم-صالة راتبة الفجر من قوله وأمره 

 هذا عبد الواحد بن ز�اد.

 �انت �أنها الجواب فحصل ال؟ أم غسله �شرع هل ،المني كمح عن أي) المني عن: (قوله"

 . قدمناه" �ما ،إ�جا�ه �قتضي ما ذلك في ولیس تغسله

 ،ألنه قد �غسل من أجل أنه مستقذر ومنظره قبیح، �النخاعة ونحوها فیغسل من هذه الجهة ؛نعم

 ال لنجاسته.

 من بدل أنه على العین �ضم )الماء �قع: (قوله. المسجد إلى الحجرة من أي) فیخرج: ("قوله

 عما النساء سؤال جواز الروا�ة هذه وفي االختصاص، على النصب و�جوز ،"الغسل أثر" قوله:

  األحكام". تعلم لمصلحة منه ستحى�ُ 

 مع أمن الفتنة وعدم الخلوة.

  لألزواج". الزوجات خدمة " وفیه

 وهذه خدمة. -علیه الصالة والسالم-ألن عائشة �انت تغسله من ثوب النبي 

 �ضر، ال وغیرها النجاسة إزالة في العین زوال �عد األثر �قاء أن على المصنف �ه "واستدل

  ."أثره یذهب فلم غیرها أو الجنا�ة غسل إذا �ابٌ " ترجم: فلهذا

 الباب الذي یلي هذا. ،الباب الذي یلیه

 طالب:...
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یذهب أثره، هل هذه هي الترجمة  اآلن قوله: فلهذا ترجم: �اٌب إذا غسل الجنا�ة أو غیرها فلم

 أو وردت عرًضا في الشرح؟ ،المعتمدة في األصل

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

 .دها مع الحدیثعِ لكن أنت طبعتكم خالص، اعتمدها وشرح ما �عدها، فلم �ُ 

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

ما فیه متن، ولذلك  ،في األصل الفتح ما فیه متن أصالً ألنه  ؛ي المتنتال عندك المعتمدة أنتال، 

لئال �طول الكتاب، �قول: و�نُت عزمُت على أن أسوق  ؛في مقدمة الكتاب قال: فلم أذ�ر المتن

ا، �عني ما ذ�ر المتن،  حدیث الباب بلفظه قبل شرحه، ثم رأیت ذلك مما �طول �ه الكتاب جد�

یث الباب بلفظه قبل وسقنا حد ،والذي طبع الكتاب و�قول: ونحن قد حققنا ذلك في هذه الطبعة

أدخلوا المتن في و تصرفوا  . هذا ممنواإللمام �مرامیه ،لیكون ذلك أعون على فهم الشرح ؛شرحه

 الكتاب.

 طالب:...

ي أدخلها الطاِ�ع لیته إذ تصرَّف أحسن التصرف، وأدخل الروا�ة التي اعتمدها الحافظ ذال ال. ال

لى ما عداها عند الحاجة، الروا�ة المدرجة من وأشار إ ،في شرحه؛ ألنه اعتمد على روا�ة أبي ذر

وعلى هذا على الناشر أن �كون  ،اختالف في مواضع یوجد�اب التصرف وهذه ال توافق الشرح، 

ولهم أهداف حینما  ،أمیًنا، فال یتصرف في �تب الناس، العلماء لهم أهداف حینما یذ�رون 

وهو  ،رأیت أن هذا أنفع لطالب العلمو  ،واجتهدت ،�حذفون، وقد بّین العلة هنا، �وني أدخلت
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الطبعة األولى طبعة  في لكن ال �عني أن أخالف رغبة المؤلف، ولیتهم فعلوا مثل ما فعلوا ،كذلك

 بوالق.

 طالب:...

هو مع الشرح، ومّر بنا  لیس، �الخارجالشرح ما تصرفوا فیه إطالًقا، وضعوا المتن في الحاشیة، 

فیها عشرون  :�ات في تفسیره، یذ�ر طرف اآل�ة ثم �قولنظیر ذلك أن القرطبي لم یذ�ر اآل

وال �أتي بها، الذین طبعوا الكتاب في دار الكتب المصر�ة في الطبعة  ،وفیها عشر مسائل ،مسألة

و�قیة المجلدات في الطبعة األولى  ،األولى المجلد األول والثاني على مراد المؤلف ما فیه آ�ات

، ثم لما طبعوه ثانیة وثالثة أدخلوا اآل�ات في جمیع األجزاء، فیها وما �عدها �لها أدخلوا اآل�ات

ر، هو اعتمد قراءة نافع، وهم أدخلوا قراءة حفص عن  ولیتهم وضعوا القراءة التي اعتمدها المفسِّ

 .عاصم

 طالب:...

مفسر یذ�ر القراءات األخرى غیر القراءة التي اعتمدها �ما فیها القراءة التي الولذلك تجدون 

 ثبتوها، المفترض أال ُتْذَكَر.أ

 أي المعنى، على مذ�ًرا الضمیر أثره، وأعاد یذهب فلم غیرها أو الجنا�ة غسل إذا قال: "�ابٌ 

 وألحق الجنا�ة حدیث الباب في وذ�ر. �ضر ال ذلك أن ومراده المغسول، الشيء أثر یذهب فلم

 بنت خولة أن هر�رة أبي حدیث من وغیره داود أبو رواه ما إلى بذلك أشار أو قیاًسا، بها غیرها

  أصنع؟". فكیف ،فیه أحیض وأنا ،واحد ثوب إال لي لیس هللا، رسول �ا: قالت �سار

 وأنا أحیُض؟

 طالب: فیه.

 نعم.
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 قال: الدم؟ �خرج لم فإن قالت: ،»فیه صلي ثم فاغسلیه طهرت إذا« "فكیف أصنع؟ قال:

 والمراد البیهقي، ذ�ره مرسل شاهد وله ضعف، إسناده وفي »أثره �ضرك وال ،الماء �كفیك«

  إزالته جمیًعا". تعسر ما �األثر

 جمًعا.

 داود أبو أخرجه ،»وسدر �ماء واغسلیه ،�ضلع حكیه« قیس: أم حدیث و�ین هذا بین "جمًعا

 الذي الحدیث من استنبط المصنف شرط على الحدیث هذا �كن لم ولّما. حسن و�سناده ،أ�ًضا

 .�عادته" المعنى ذلك على یدل ما شرطه على

ي حصل من الطا�ع، قال �عد ذلك: �اٌب إذا غسل ذعندنا ثم جاءت الترجمة، تبًعا للتصرف ال

  .یث ثم بدأ مباشرًة في شرح الحدیثالجنا�ة أو غیرها فلم یذهب أثره، وذ�ر الحد

 حدثنا .ثرهأ یذهب فلم غیرها أو الجنا�ة غسل إذا : "�ابٌ -رحمه هللا تعالى-قال اإلمام البخاري 

 سألت قال: میمون  بن عمرو حدثنا قال: الواحد عبد حدثنا قال: المنقري  إسماعیل بن موسى

 هللا رسول ثوب من أغسله �نت عائشة: قالت قال: الجنا�ة تصیبه الثوب في �سار بن سلیمان

 الماء. �قع فیه الغسل وأثر الصالة إلى �خرج ثم ،-وسلم علیه هللا صلى-

 سلیمان عن مهران بن میمون  بن عمرو حدثنا قال: زهیرٌ  حدثنا قال: خالد بن عمرو حدثنا 

 أراه ثم -وسلم علیه هللا صلى- النبي ثوب من المني تغسل �انت أنها عائشة عن �سار بن

 �قًعا". أو �قعةً  فیه

، "�اٌب إذا غسل الجنا�ة أو غیرها فلم یذهب أثره": -رحمه هللا تعالى-�قول اإلمام البخاري 

م في شرح الترجمة في الجنا�ة، وغیر الجنا�ة استنبطه اإلمام من أحادیث أخرى وال حدیث �ما تقدَّ

 .�ما أشار إلى ذلك الشارح ،في الحیض

وهو أبو سلمة التبوذ�ي نسبة إلى ِمنقر �طن من  ،بن إسماعیل الِمنقري  "قوله: حدثنا موسى" 

 .شهور �النسبتین إلى قبیلته و�لى مهنتهتمیم، وهو مشهوٌر �اسمه ومشهوٌر �كنیته، وهو أ�ًضا م

"قال: و�ذلك عمرو بن میمون شیخه،  ،وهو ابن ز�اد الذي مّر ذ�ره "قال: حدثنا عبد الواحد"

 :وهو أحد الفقهاء السبعة سمعت سلیمان بن �سار"
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 ةأبو �كر مع سلیمان خارج          فخذهم عبید هللا عروة قاسم  

�عني ُ�سأل أو �قول في الثوب تصیبه الجنا�ة، ُ�سأل عن  وب""سمعت سلیمان بن �سار في الث 

"قال: قالت عائشة: �نُت أغسله من ثوب النبي أو �قول في شأن الثوب تصیبه الجنا�ة،  ،الثوب

"أغسله من ثوب رسول المني،  أوالماء، هو ، والمقصود أثر الجنا�ة و "-صلى هللا علیه وسلم-

 .خرج إلى الصالة وأثر الغسل فیه �قع الماء"ثم � ،-صلى هللا علیه وسلم-هللا 

 الماء المغسول �ه؟، اآلن األثر �النسبة للجنا�ة هل هو أثر المني أو أثر الماء 

 طالب: الماء.

م في شرح الترجمة أنه في دم الحیض  األثر الباقي هو من  ،نعم، وقوله: أو غیرها، �عني �ما تقدَّ

 هو؟  ماأثره  ،وال �ضرك أثره ،أثر الماء أو من أثر الدم لون یبقى

 طالب:...

ولیس عندهم من  ،یبقى لون ُصفرة، ما تزول �المنظفات؛ ألن الدم زواله صعب إذا یبس

 ،ألنه یزول �الماء، ما یبقى له أثر ؛المنظفات مثل ما عندنا اآلن، فاألثر �ختلف من أثر المني

الجنا�ة �ما اختاره اإلمام البخاري �خالف أثر الدم، فإنه یبقى، وعلى هذا عطف أو غیرها على 

 مختلف؟ أم األثر متفق 

 حبر؟  أوي ، �عني فرق بین أن �كون أثر شامختلف

 طالب:...

أثر الحبر  :إذا ُغسل الشاي انتهى، لكن إذا غسل الحبر یبقى إال �منظفات قو�ة، فإذا قلنا 

 لیه؟یتجه العطف؟ هل یتساوى المعطوف مع المعطوف ع ،والشاي عطفنا علیه

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...
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 ؟ امفهومً  لیس أمال عندنا أشد، اآلن الكالم مفهوم 

 طالب:...

بال شك الدم له لون یبقى فیه ُصفرة ما تزول إال �منظفات قو�ة، ولذلك في الحدیث نفسه ما یدل 

 أثر الماء؟  »�كفیك الماء وال �ضرك أثره«على ذلك، قال: 

 أثر الدم. ،ال

 طالب:...

األثر من �قع الماء؛ ألنه یزول �سهولة، مثل ما نظرنا بین الشاي  ،حدیث الباب �قع الماءوفي 

فمن �اب أولى أال  »وال �ضرك أثره«ال؟ وجاء في األشد أم  اوالحبر مثًال، و�بقى الحكم واحدً 

 .�ضر أثر األخف

 طالب:...

 شرطه.على  ما هوف ،اعتمد الحدیث لو، لكن ذ�ره في الترجمة وغیرها، اشرطً  لیس

قد یذ�ر في الترجمة ما ال یذ�ره في األصل، إما لروا�ة من روا�ات  -رحمه هللا تعالى-البخاري  

رحمه -حدیث األصل لم �خرجها و�شیر إلیها، أو لحدیٍث آخر ال �كون على شرطه، هذه طر�قته 

 .-هللا

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

 �الحك �الظفر، ال إشكال. ةإزالته سهل

 إلى نسبة القاف وفتح النون  و�سكان المیم �كسر) الِمنقري : (: "قوله-رحمه هللا-حافظ قال ال

 . أ�ًضا ز�اد ابن هو الواحد وعبد التبوذ�ي سلمة أبو وهو ،-تمیم من �طن- منقر بني
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 سألت" وللكشمیهني: الثوب، مسألة في �قول أي) الثوب في �سار بن سلیمان سمعت: (قوله

: قوله. عن �معنى في أو الثوب في تقول ما :له قلت أي" لثوبا في �سار بن سلیمان

 . المني" أو الجنا�ة أثر أي) ِاغسله(

 أَغسله.

 "َأغسله" 

 أَغِسُلُه.

 طالب: نعم تخبر هي.

 إلى راجًعا الضمیر �كون  أن �حتمل) فیه الغسل وأثر: ("أغسُله أي أثر الجنا�ة أو المني، قوله 

 أو تقدم، �ما" الغسل أثر" قوله: من بدالً " الماء �قع" قوله ون و�ك الثوب، إلى أو الماء أثر

 ثم" األخرى: الروا�ة في وقوله. المذ�ور الماء �قع من فیه �الماء المغسولة الجنا�ة أثر المعنى

 إلى یرجع الضمیر ألن ؛األخیر االحتمال هذا یرجح" المني تغسل كانت"قوله:  �عد" فیه أراه

 .المني" وهو ،مذ�ور أقرب

 طالب:...

 ؟ماذا

  طالب:...

 .، �قع الماء تراها؛ ألنه بلون مقارب للون الماءنعمفرق، �قع الماء  ه�قعة أو �قًعا؟ ما فی

: حدثنا عمرو بن خالد قال: حدثنا زهیر وهو ابن معاو�ة، قال: حدثنا عمرو -رحمه هللا-ثم قال  

–تغسل المني من ثوب النبي  بن میمون بن مهران عن سلیمان بن �سار عن عائشة أنها �انت

هذا من �الم سلیمان، �انت تغسل من �الم  ،أي �انت تغسل ،ثم أراه  -صلى هللا علیه وسلم

 ثم أراه فیه من �الم من؟  -صلى هللا علیه وسلم–سلیمان، من ثوب النبي 

 طالب: عائشة.
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تلفت الضمائر: ثم أراه لو قلنا من �الم سلیمان، ولذا اخ ،لكان: ثم تراه عائشة، ولو اتسق الكالم 

�غسل، إذا ُغسل انتشر الماء على  لیس افیه �قعة أو �قًعا، �عني هذا واضح إذا �ان نضحً 

 الجمیع.

 من �المعنى مذ�وًرا �كون  أن �حتمل) �انت أنها: (قوله. الجعفي معاو�ة ابن هو) زهیر: ("قوله

 .أراه" "ثم قولها قبل "قالت" لفظ حذف أو ،"أراه ثم" قولها: لیشاكل أغسل �نت :قالت أي لفظها

لُ  ،�المها من �كون  أن �حتمل) �قًعا أو �قعة: (قوله   رواته، أحد من اشك�  أو حالتین على وُ�َنزَّ

 .أعلم" �هللا

�عني أحیاًنا ترى فیه �قعة واحدة وأحیاًنا ترى فیه �قًعا فیكون للتقسیم، أحیاًنا على األحوال أحیاًنا 

 تنو�ع.للكذا وأحیاًنا �ذا، 

 طالب:...

 نعم.

 أبو وصلى ومرا�ضها، والغنم والدواب اإلبل أبوال : "�اب-رحمه هللا تعالى-قال اإلمام البخاري 

رقَ  البر�د دار في موسى   ین".والسِّ

 ؟ماذا

رقِ   ین؟طالب: السِّ

رقِ   .نعمین السِّ

رقِ    سواء". وَثمَّ  هنا ها فقال: جنبه، إلى ین والبر�ة"وصلى أبو موسى في دار البر�د والسِّ

 البر�ُة. البر�ُة.

 طالب:...

 ...البر�ُة إلى جنبه، ما هو معطوف على 
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 مالك بن أنس عن قال�ة أبي عن أیوب عن ز�د بن حماد حدثنا قال: حرب بن سلیمان "حدثنا

 -وسلم علیه هللا صلى- النبي فأمرهم ،المدینة فاجتووا ُعَر�نة، أو ُعْكلٍ  من أناس قدم قال:

 علیه هللا صلى- النبي راعي قتلوا صحوا فلما ،فانطلقوا وألبانها، أبوالها من �شر�وا نوأ بلقاح،

 جيء النهار ارتفع فلما آثارهم، في فبعث النهار، أول في الخبر فجاء ،النعم واستاقوا -وسلم

 .�سقون  فال �ستسقون  الحرة في وألقوا أعینهم، وسمرت ،وأرجلهم أیدیهم فقطع فأمر بهم

 .ورسوله هللا وحار�وا ،إ�مانهم �عد و�فروا وقتلوا سرقوا فهؤالء قال�ة: أبو قال 

 -النبي �ان قال: أنس عن حمید بن یز�د التیاح أبو أخبرنا قال: شعبة حدثنا قال: آدم حدثنا 

 الغنم". مرا�ض في المسجد بنىیُ  أن قبل �صلي -وسلم علیه هللا صلى

أبوال اإلبل استدل  "اإلبل والدواب والغنم ومرا�ضها �اب أبوال": -رحمة هللا علیه-�قول اإلمام 

حدیث العرنیین، وفیه أنهم أمرهم أن �شر�وا من أبوالها �على طهارتها  -رحمه هللا تعالى-اإلمام 

هذا من �اب الضرورة والعالج، لكن لو �ان األمر  :قیل هولم �أمرهم �غسل أفواههم؛ ألن ،وألبانها

هذا ما یدل علیه الحدیث �النسبة لطهارة أبوال اإلبل، والدواب وهذا  ،كذلك ُألمروا �غسل أفواههم

من عطف العام على الخاص، ثم عطف الخاص وهو الغنم على الدواب أو �حَمل الدواب على 

غیر اإلبل مما �حَمل علیه �الخیل والبغال وغیرها، والغنم ومرا�ضها، مرا�ض ما ُذِكر اإلبل 

 ة فیها؟ ما حكم الصال ،والدواب والغنم

 هرة أو نجسة؟ اوهل هي ط

البر�د معروف أنه الذي ینقل من بلد إلى بلد،  ،وصلى أبو موسى في دار البر�د، دار البر�د

ي ذوالوسیلة في ذلك الوقت الخیل وغیرها، لكن الخیل أسرع هي الغالب، �عني مثل الزاجل ال

صلى في  -رضي هللا تعالى عنه-نقل البضائع من بلد إلى آخر، وما دام أبو موسى  اآلنعندنا 

 .مما یدل على طهارتها ،دار البر�د وهي تغشاها هذه الوسائل

رقین الز�ل  رجین �لمة فارسیة ،والسِّ وهي ُتنطق عندهم بین القاف والجیم قر�بة من  ،و�قال له: السِّ

 .الكاف
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وتلجئه إلى أن ضرورة تضطره  هبه ما فینبه �عني ما هي ضرورة، البر�ة إلى جنوالبر�ة إلى ج 

، قال: : ابتعد قلیًال به �أنه قیل لهنمما یدل على طهارتها، والبر�ة إلى ج ،�صلي في هذه األماكن

 .ألنه قیل له ؛ها هنا وثمَّ سواء

 ،وفیها شبهة ،وفیها خالف ،إشكال إذا �ان �عض الناس یرى أن هذه األماكن فیها شيء هما فی 

 .ء، مما یدل على أنه �قطع و�جزم �طهارتها، وال �شك في ذلكبك قال: ها هنا وثمَّ سوانوالبر�ة ج

: حدثنا سلیمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن ز�د عن أیوب السختیاني ابن -رحمه هللا-قال  

 أبي تمیمة أبوه �نیته أبو تمیمة واسمه إ�ش؟ 

 طالب:...

 ؟ ماذا

 طالب:...

قال�ة عبد هللا بن ز�د الجرمي عن أنس  ختیاني �فتح السین عن أبيما اسمه؟ اسمه �یسان السَّ 

بن مالك: قال: قدم أناس من ُعكل أو عر�نة وفي �عض الروا�ات �الواو: من عكل وعر�نة �عني 

لم یناسبهم جوها، فتأثروا ومرضوا، فاجتووا  ،من القبیلتین، فاجتووا المدینة �عني استوخموها

أن یلحقوا بلقاح من إبل الصدقة أو أمر لهم بلقاح  -صلى هللا علیه وسلم–المدینة فأمرهم النبي 

مما  ،بهذه اللقاح، وأن �شر�وا من أبوالها وألبانها، وهذا هو محل الشاهد، أن �شر�وا من األبوال

 .یدل على طهارتها

م، أو  »و�ان أحدهما ال �ستنزه من البول«في حدیث القبر�ن:   قال:  »�ستبرئ من البول«تقدَّ

وال الناس؛ ألن �عض أهل العلم استدل على نجاسة أبوال اإلبل وغیرها وال �عرف ذلك إال في أب

مما یؤ�ل لحمه �عموم حدیث القبر�ن، ولذلك البخاري لما اختار أن أبوال ما یؤ�ل لحمه ال یدخل 

 .إنه ال �عرف ذلك إال في أبوال الناس :في الوعید قال

أبوالها وألبانها، فلما صّحوا تماثلوا �عني انطلقوا إلى محل إبل الصدقة، وشر�وا من  فانطلقوا 

إذا أنت أكرمت الكر�م  ؛؛ ألنهم قوم لئام-صلى هللا علیه وسلم–للشفاء أو ُشفوا قتلوا راعي النبي 

و�عضهم �صرح بهذا ال سیما  ،ن �عض الناس من اللئامملكته و�ذا أنت أكرمت اللئیم تمرد، اآل
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من آداب  اوأد�ً  اشرعی�  اني، ما یدري أنه �متثل أمرً ف مئهذا خا :من الجفاة إذا سلم علیه أحد قال

خائف منك انتبه! فهو اإلسالم، ومن أعظم ما ینشر المحبة والمودة بین الناس و�قول: إذا سلم 

 �عني اصنع ما شئت، ال سیما في أوقاٍت فیها نوع من فوضى وعدم األمن �هللا المستعان. 

أخذوا اإلبل معهم، فجاء الخبر في أول النهار  ،استاقوا النعمو  ،هؤالء اللئام لما صّحوا قتلوا الراعي

، فبعث في آثارهم من �أتي بهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم، -علیه الصالة والسالم-إلى النبي 

 �عقو�تهم، فقطع أیدیهم وأرجلهم لماذا؟  -علیه الصالة والسالم-فأمر  ،جيء بهم في نفس الیوم

 َعاَقْبُتمْ  {َوِ�نْ وهذا من �اب المماثلة،  ،یهم وأرجلهم، وُسِمرت أعینهمألنهم �حار�ون، فقطع أید

َئةٍ  َوَجَزاءُ {]، ١٢٦[سورة النحل: ِ�ِه} ُعوِقْبُتم َما ِ�ِمْثلِ  َفَعاِقُبوا َئةٌ  َسیِّ ْثُلَها َسیِّ : الشورى  سورة[ }مِّ

ك �الراعي ففعل بهم فعلوا ذل ،هذه مماثلة، ولیست ُمثلة �ما �قول �عضهم، مماثلة ،مثلها ،]٤٠

 من جنس ما فعلوا.

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

 ،وُألقوا في الحرة �ستسقون فال ُ�سَقون  ،�عني ُ�ِحلت �مسامیر من نار، أو فقئت ،وُسِمرت أعینهم

 ین الرحمة؟ أقد �قول قائل: 

: قدوتنا ففعلوا مثل هذا الفعل قالوا ،قد استدل بهذا الحدیث �عض الفرق المتطرفة من الغالة 

، فالمماثلة شرعیة، والُمثلة حرام، المماثلة في المعاقبة والجاني -علیه الصالة والسالم-الرسول 

 .إذا وصل �ه الحد إلى هذا ُ�فَعل �ما فعل، لكن الُمثلة ال تجوز حرام

 طالب:...

 ،ع أوصالهوُقطِّ  ،وقطعت أذناه ،فجدع أنفه ،�عني إذا ُقِتل القتیل في حرٍب أو في غیرها ُمثِّل �ه

، ما �خفى شيء، في دولة الیهود جاؤوا �شاهدنسأل هللا العافیة، اآلن في وسائل اآلن �ل شيء 

وجاءت سیارة تطؤه ذاهبة آیبة، تطؤه �مقدار �فر السیارة  ،�شاٍب فلسطیني وفرشوه على األرض
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عد الكفر ذنب، هللا هذا التمثیل، لكن ما � .نسأل هللا العافیة ،ذاهبة وراجعة إلى أن سووه �األرض

 .المستعان

ا فال مجال ، والواقعة ثابتة ثبوًتا قطعی� مثل هذه األحادیث ال شك أنها صحیحة متفق علیها 

للنقاش فیها، لكن �ون �عض الناس �جَبل على شيء من الظلم وُ�عَرف عنه ذلك ال ینبغي أن 

حقیق ظلمه، ولذلك لما حدَّث أنس ُ�حدَّث �مثل هذا الحدیث؛ ألنه �عینه أو �جیره و�ستفید منه لت

من یدفعه، وهكذا في  یر�د�الحدیث المه الحسن البصري، الحجاج ما الحجاج بن مالك 

ثون وُ�َكثر علیهم من أحادیث الوعیدالنصوص �لها، �عني الخوارج ما �ُ  فال �حتاجون إلى  ،حدَّ

ثون �أحادیث الوعد، واألصل أ ن ن العالج في الجمع بیمن یدفعهم، �ما أن المرجئة ال ُ�حدَّ

 .النوعین، في الجمع بین النوعین

 طالب:...

 تر�وا �عني تر�وا في الحرة. ؟بهم ماذا تر�د أن �فعلال، �الحرة هذا موقعهم، 

 طالب:...

نفس الفعل، لئام، قال أبو قال�ة الراوي عن أنس عبد هللا بن ز�د  ،سمروا عینه ،ال، مثلوا �ه

�عني قتلوا الراعي، و�فروا �عد إ�مانهم،  ،ل، استاقوا النعم، وقتلواالجرمي: فهؤالء سرقوا اإلب

 وحار�وا هللا ورسوله، استحقوا هذه العقو�ات �ما جنته و�سبت أیدیهم.

 طالب:...

ال، أحیاًنا العلم ما أنت �محدث قوًما حدیًثا ال تحتمله عقولهم إال �ان لهم فتنة، حدثوا الناس �ما 

 .ب هللا ورسوله؟ ما �ل العلم یلقى على جمیع الناسذَّ ك�عرفون، أتر�دون أن �ُ 

 طالب:...

ال یدخل النار من «تأتي �حدیث: فوالناس �صلون  ،�رةن للشباب إلى شباب مكلفین یلعبو  ءتجي

 معناه؟ ما؟ »في قلبه مثقال ذرة من إ�مان

 طالب:...
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جاءت في ترك الصالة،  استمروا على ما أنتم علیه، تأتي لهم �أحادیث الوعید التي ال تصلوا،

تشددوا وضیقوا على أنفسهم تأتي لهم �أحادیث الوعد؛ ألن النصوص  او�المقابل لو وجد ناسً 

و�ز�د  ا�أخذ هذا مستندً  لكن ،عالج، الحجاج �حاجة إلى هذا الحدیث؟ هو �فعل أكثر من هذا

یدل على الظلم هذا، و�ز�د في أمره؛ ألنه عنده مستند، و�ن �ان ال  ،ینشرح صدره لما �فعل ه،فی

 إنما یدل على تشدید العقو�ة على من أساء هذه اإلساءة.

  البخاري". رواه �ذا) قال�ة أبي عن ،أیوب عن( "قوله:

 ال، الترجمة.

 من الحافر ذوات وهو ،العرفي معناه �الدواب والمراد) والغنم والدواب اإلبل أبوال �اب( قوله:"

 على الخاص عطف ثم الخاص على العام عطف من �كون  أن و�حتمل ،والحمیر والبغال الخیل

 الدواب مأوى  ألنها ؛البر�د دار في صالته في موسى أبي أثر ساق ولهذا أوجه، واألول ،العام

 لیستدل الغنم مرا�ض وحدیث اإلبل، أبوال طهارة على �ه لیستدل ؛العرنیین وحدیث تر�ب، التي

 .منها" أ�ًضا ذلك على �ه

 طالب:...

وهذا رأ�ه في أبوالها، هذا رأ�ه. هذا رأ�ه هو، وطهارة هذه الدواب �النسبة ألبدانها  ،وابلكنها د

 ،نزل اغتسل، أو أصا�ه شيء من عرقه فلما ایر�ب حمارً ه أحد قول مشهور عند أهل العلم ما فی

 إن ،ال، المقصود أن هذا رأ�ه في األبوال، و�ن خولف فیما ال یؤ�ل لحمه على ما سیأتي تفصیله

 شاء هللا تعالى.

 طالب:...

 نعم، تأتي إن شاء هللا.

 �المعاطن للغنم وهي معجمة، �عدها الموحدة وفتح أوله �كسر ِمرَ�ض جمع) ومرا�ضها: ("قوله

 في �عادته �الحكم المصنف �فصح ولم. الغنم وهو مذ�ور أقرب على �عود والضمیر لإلبل،

 قوله ذلك على و�دل الطهارة، �اختیاره شعر� العرنیین حدیث إیراده ظاهر لكن فیه، المختلف

 وداود علیة وابن الشعبي ذهب ذلك و�لى الناس، بول سوى  یذ�ر ولم القبر: صاحب حدیث في
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 ما قدمنا وقد ،مطلًقا المأكول غیر بول نجاسة على اإلجماع نقل من على یرد وهو وغیرهم،

 .فیه

 �تاب في البخاري  شیخ نعیم أبو هوصل األثر وهذا األشعري، هو) موسى أبو وصلى: (قوله 

  ".-الكوفي السلمي وهو- الحارث بن مالك عن األعمش حدثنا: قال له، الصالة

 أبو نعیم معروف شیخ البخاري الفضل بن ُدكین.

 طالب:...

 ماذا عندك؟ صلى بنا أبو موسى، صحابي...وهو السلمي الكوفي عن أبیه. 

 أبو بنا صلى" قال: أبیه عن-الكوفي لسلميا وهو- الحارث بن مالك عن األعمش "حدثنا

�ة الدواب ِسرقین وهناك ،البر�د دار في موسى  ،"الباب على صلیت لو: فقالوا الباب على والَبرِّ

رقین. فذ�ره   أوله". فتحُ  ِسیَده ابن فیه وحكى الزِّْ�ل، هو الراء و�سكان المهملة �كسر والسِّ

 فتَح فتَح.

 القاف بین حرف األصل في وهو ،�الجیم السرجین له: و�قال معرب، فارسي وهو ،"فتَح أوله

  الكاف". من �قرب والجیم

وهذا الحرف نسمعه �ثیًرا من الوافدین من جهة المشرق بهذا الضبط بین السین والقاف �قرب من 

 الكاف.

�ة  فیه لتنز الرسل �انت �الكوفة موضع المذ�ورة البر�د ودار البر، إلى منسو�ة الصحراء "والَبرِّ

 زمن وفي عمر زمن في الكوفة على أمیًرا موسى أبو و�ان األمراء، إلى الخلفاء من حضرت إذا

�َّة �انت ولهذا البلد؛ طرف في الدار و�انت عثمان، زي  وقال. جنبها إلى الَبرِّ  في البر�د: الُمَطرِّ

 المسافة �ه ُسمِّیت ثم علیها، المحمول الرسول �ه ُسمِّيَ  ثم الر�اط، في المرتبة الدا�ة األصل

 .المشهورة"

 البر�د مسافة ومسافة القصر أر�عة ُبرد.
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 المصنف ذ�ره أثر وله عمر، عن یروي  وهو عمر بر�د همدان: تار�خه في البخاري  ذ�ر: "فائدة

 في متساو�ان أنهما یر�د) سواء: (قوله .طر�قه من تخر�جه سیأتي �ما عمیر، عن تعلیًقا

بَ  الصالة، صحة  ألنه ؛موسى أبي عند الدواب أرواث طهارة على دلیل فیه لیس نه�أ وُتُعقِّ

 في الثوري  سفیان رواه وقد عدمه، األصل �أن وأجیب. یبسطه ثوب على فیها �صلي أن �مكن

 ظاهر وهذا ،"سرقین فیه مكان على موسى أبو بنا صلى" ولفظه: �سنده األعمش عن جامعه

  حائل". �غیر أنه في

 .أبي موسى ما �ستعمل إال الخیلهد أو أن البر�د في ع

 محدث نفسةالطِّ  على الصالة أن وغیره المسیب بن سعید عن منصور بن سعید روى  "وقد

 الصحا�ة من غیره خالفه وقد موسى، أبي فعل من هذا إن �قال: أن واألولى. صحیح و�سناده

 صحة في شرًطا الطهارة یرى  ال �ان موسى أ�ا لعل أو. حجة �كون  فال وغیره عمر كابن

 الذي الصحابي قصة في مثله تقدم وقد. مشهور مذهب وهو ،برأسها واجبة یراها بل ،الصالة

  جرح". أن �عد صلى

ما یتأتى هذا الجواب إال لو �ان یراها سنَّة، ال یراها واجبة، یراها واجبة و�خالف؟ والبر�ة قر�بة ما 

 مشقة وال شيء �حمل على انتهاك الواجب.  هفی

 �كون  فال ،الكثیر الدم علیه جرح وظهر أن �عد صلى الذي الصحابي قصة في مثله تقدم "وقد

 غیر وقیاس طاهر، الدم أن على ذاك في حجة ال أنه �ما طاهر، الروث أن على حجة فیه

 ،طاهر المأكول روث أن ثبت لو متجه بینهما الفرق  ألن ؛واضح غیر المأكول على المأكول

 امرفوعً  وغیره خز�مة ابن صححه الذي هر�رة أبي حدیث �عموم سكوالتم. قر�ًبا فیه ما وسنذ�ر

 جمیع تناول في ظاهر ألنه ؛أولى »منه القبر عذاب عامة فإن ،البول من استنزهوا« بلفظ:

 .أعلم" �هللا. الوعید لهذا اجتنابها فیجب األبوال

وال الناس؛ ألنه جاء و�نما هذا الحدیث محمول على أب ،هذا العموم ال ُ�عاَرض �ه حدیث العرنیین

من بوله، والهاء بدل من ال في الروا�ة  »ال �ستنزه من بوله«في حدیث الذي �عذب في قبره: 

 األخرى من البول. 
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والصواب طهارة أبوال اإلبل ونحوها مما یؤ�ل لحمه �ما �أتي  ،الشیخ �علق �قول: هذا لیس �جید

 »استنزهوا من البول«: -الة والسالمعلیه الص-في قوله  )ال(و ،دلیله في حدیث العرنیین

و�ما یدل علیه حدیث القبر�ن وأثر أبي  ،بول الناس �ما قال البخاري للعهد، والمعهود بینهم 

 .، �هللا أعلمموسى المذ�ور

 طالب:...

ك مشقة االحتراز من ل �قولحم؟ ما تنضبط المسألة ما تنضبط، هذه ولو �انت غیر مأكولة الل

أو الهر؛ ألنها من الطوافین  ،مشقة االحتراز :و�باح في اتخاذه و�قول لك ،هالكلب إذا احتاج إلی

 ومشقة، المشقات أعظم من هذا.

 داود أبي عن صحیحه في عوانة أبو أخرجه و�ذا حرب، بن سلیمان عن داود أبو "وتا�عه

  ود الحراني".السجستاني، وأبو دا

 وأبي.

 سلیمان، عن �لهم القاضي یوسف طر�ق من المستخرج في نعیم وأبي الحراني، داود "وأبي

 وأبي أیوب بین وزاد ،حرب بن سلیمان عن هللا عبد بن هارون  عن فأخرجه ،مسلم وخالفهم

 سلیمان، عن الطرسوسي أمیة أبي عن عوانة أبو أخرجه و�ذا قال�ة، أبي مولى رجاء أ�ا قال�ة

  صواب". أیوب عن ز�د بن حماد حدیث في وحذفه رجاء أبي ثبوت: وغیره الدارقطني وقال

 ثبوته وحذفه صواب؛ ألنه حینئٍذ �كون من المز�د في متصل األسانید.

 بن حماد أصحاب أكثر رواه و�ذا خاصة، العرنیین �قصة قال�ة أبي عن �ه حدث أیوب "ألن

 قال�ة، أبي عن قال�ة أبي مولى رجاء أبي عن أ�ًضا أیوب �ه وحدث علیها، مقتصر�ن عنه ز�د

 الد�ات، �تاب في ذلك سیأتي �ما العز�ز، عبد بن عمر مع قال�ة ألبي طو�لة صةق فیه وزاد

 .أعلم" �هللا ،صحیحان جمیًعا فالطر�قان رجاء، أبي عن الصواف حجاج ذلك على ووافقه

 


