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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته. 

 .نعم

الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا  .هللا إلیكأحسن 

 . وعلى آله وصحبه أجمعین ،محمد

�اب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب، �اب البزاق " :-رحمه هللا تعالى-قال اإلمام البخاري 

لى هللا علیه ص-خرج النبي  :عروة عن المسور ومروان :قال ،والمخاط ونحوه في الثوب

نخامة إال وقعت  -صلى هللا علیه وسلم-وما تنخم النبي  ،فذ�ر الحدیث ،زمن حدیبیة -وسلم

 .في �ف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده

-بزق النبي  :حدثنا سفیان عن حمید عن أنس بن مالك قال :حدثنا محمد بن یوسف قال 

حدثني  قال: أخبرنا �حیى بن أیوب :قال ،له ابن أبي مر�مطوَّ  ،في ثو�ه -صلى هللا علیه وسلم

 ".-صلى هللا علیه وسلم-ا عن النبي سمعت أنسً  :قال ،حمید

  اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.

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

 ،أما �عد ،أجمعین وأصحا�ه

البزاق والمخاط ما "�اب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب"  :-الىرحمه هللا تع-فیقول المؤلف  

وأنه طاهر ال  ،�خرج من الفم والحلق من لعاٍب ونخاعٍة ونخامة �ما سیأتي ونحوه في الثوب

�ما �انت  ،یؤثر على الثوب، وال تجب إزالته، إال أنه من �اب إزالة ما �ستكَره إذا �ان له ُجرم

؛ ألنه مما تستقَذر من -علیه الصالة والسالم-ُحكُّ المني من ثو�ه ت -رضي هللا عنها-عائشة 

 .وال یؤثِّر ،رؤ�ته من هذه الحیثیة یزال استحباً�ا، و�ال فهو طاهر

صلى -قال عروة وهو ابن الز�یر عن المسور بن مخرمة ومروان وهو ابن الحكم: خرج النبي  

لة له زمن حدیبیة أو زمن  ،زمن الحدیبیة -هللا علیه وسلم علیه الصالة -الحدیبیة في قصة مطوَّ

 .وصّده المشر�ون عنه، فذ�ر الحدیث �عني �طوله وتمامه ،حینما أراد البیت -والسالم
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م النبي   -وفیه في هذا الحدیث لفظ: وما تنخم النبي  :�عني -علیه الصالة والسالم-وما تنخَّ

النخامة ما �خرج من الحلق له نخامة إال وقعت في �ف رجل منهم،  -علیه الصالة والسالم

ومنهم من ُ�فرِّق بینهما �أن النخامة من  ،وهي طاهرة �االتفاق، والنخاعة �العین �معناها ،جرم

الحلق ومن الجوف، والنخاعة من الرأس، إال وقعت هذه النخامة في �ف رجل منهم؛ ألنهم 

، في �ف -علیه الصالة والسالم-ه رجاء بر�تها؛ ألنها من فضالت ؛یتبادرونها و�تلقونها �َأُكفِّهم

 -علیه الصالة والسالم-�عني من الصحا�ة، فدلك بها وجهه وجلده، فضالته  ،رجل منهم

، ال -علیه الصالة والسالم-وجاءت النصوص المتضافرة على ذلك، وهذا خاٌص �ه  ،مبار�ة

طفالهم لیحنِّكهم، وما ولذا �ان الصحا�ة �أتون �أ ،لما جعل هللا فیه من البر�ة ؛�شر�ه فیه غیره

ُعرف أن أحًدا منهم جاء إلى أبي �كر أو عمر لیحنكه، وقول �عض الفقهاء أنه �ستحب 

الصحا�ة ما جاؤوا �أوالدهم إلى أبي �كر وال  ،وأن یؤتى �األطفال للصالحین لیحنِّكوهم ،التحنیك

قال �عضهم: إن ، و -علیه الصالة والسالم-إلى عمر، مما یدل على أن هذه البر�ة خاصة �ه 

وتكون هذه  ،التحنیك ینفع في تقو�ة اللثة، فهي من الناحیة الطبیة ال یلزم أن �كون من الصالحین

 .خاصیة للتمر یتوالها من یتوالها

، ور�قه طاهر، -علیه الصالة والسالم-فالمقصود أنه إذا �ان القصد البر�ة فهذا خاٌص �النبي  

من اللعاب وما في حكمه من اآلدمي، ومما یؤ�ل لحمه، وفضالته طاهرة، وهذه األمور طاهرة 

َرِكبه،  -علیه الصالة والسالم-ن الرسول : إوالخالف في مثل الحمار وهو ال یؤ�ل لحمه وقالوا

 .وال �سلم من مزاولة عرقه ونحوه

وعلى �ل حال المسألة في ر�ق ونخامة اآلدمي، والتي فیها الخبر، واإلتیان بهذا الباب بین  

وسیأتي �عده النبیذ والُمسِكر هل  ،ب الطهارة في ضمن وسلسلة األمور التي ُ�حَكم �طهارتهاأبوا

 .هو طاهر أو نجس؟ وهل �جوز الوضوء �ه أو ال �جوز؟ في الباب الذي یلیه

الطو�ل  "عن حمید"وهو الفر�ابي، قال: حدثنا سفیان وهو ابن عیینة  "حدثنا محمد بن یوسف" 

صلى هللا علیه -"بزق النبي قال:  -صلى هللا علیه وسلم–م رسول هللا بن مالك خاد "عن أنس"

مما یدل على أن البزاق في ثو�ه"  -صلى هللا علیه وسلم-في ثو�ه"، "بزق النبي  -وسلم

له و�حتاج إلیه في الصالة وغیرها،  ،ولو �ان نجًسا ما بزقه في ثو�ه؛ ألنه �حتاج له ،طاهر "طوَّ

"أخبرنا �حیى بن أیوب، قال: حدثني ساق الخبر �طوله، قال:  ،�طوله �عني ساقه ابن أبي مر�م"
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، وتقد�م المتن على فذ�ر الحدیث" -صلى هللا علیه وسلم–حمید قال: سمعت أنًسا عن النبي 

م  ،السند تقد�م المتن على السند ال أثر له في حكم الحدیث، ال أثر له في حكم الحدیث، سواء تقدَّ

م ال ر السند إال لعلةاإلسناد أو تقدَّ و�كون  ،متن وتأخر اإلسناد، إال عند ابن خز�مة، فإنه ال یؤخِّ

ر السند م المتن وُأخِّ وفي مواضع  ،فیه �الم ومقال، سواء �انت هذه العلة ظاهرة أو خفیة، وهنا ُقدِّ

 .الجادة بتقد�م اإلسناد على المتنُأَخر جاء على 

 طالب:...

 خاط؟خالف، البزاق والم هال ال، ما فی

 طالب:...

 .ء الكالم فیه�جي

 البصاق)". �اب: (: "قوله-رحمه هللا-قال الحافظ 

 أقوال مهجورة هذه لیست �شيء. هالكن ،روي عن إبراهیم النخعي وغیره أنه لیس �طاهر

  فیه". لغة وهي ،�الزاي ولألكثر ،روایتنا في البصاق)، �ذا �اب: ("قوله

في الترجمة في المتن المطبوع مع الفتح، والشرح جاء  ننظر في الترجمة، جاء بروا�ة األكثر

و�شیر إلى ما عداها عند  ،وهو �عتمد روا�ة أبي ذر ،�البصاق قال الحافظ: �ذا في روایتنا

الحاجة، لكن الذي طبع المتن اجتهد وطبع المتن مع الشرح جاء �ه على الروا�ات األخرى غیر 

عند القارئ، �یف �اب البزاق  هذا تلفیق، و�وِجد إشكاًال  ن: إالروا�ة التي اعتمدها ابن حجر، وقلنا

ثم �قول: قوله �اب البصاق؟ فعلى من أراد أن �جتهد و�تصرف في �تب األئمة أن �طبع الروا�ة 

 .الموافقة للشرح، وال یوقع اللبس في نظر القارئ 

 طالب:...

 عندك متن؟ 

 طالب:...
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 .لیه من عقودنبهنا ع نحنهذا تنّبه هو، تنبهوا  ،ما �خالف

األصل أن فتح الباري ما فیه متن، لیس فیه متن، فما دام اعتمد روا�ة أبي ذر  هالمقصود أن 

 ماذاانظر  ..فلم ،فخشیت أن �طول ،والحافظ أشار إلى ذلك، �قول: �نُت أردت إدخال المتن فیه

، ولیته في الصفحة الخامسة: و�نت عزمت على أن أسوق حدیث الباب بلفظه قبل شرحه ،�قول

ا، �قول المعلِّق: ونحن قد  ؛فعل لئال �أتي من یتصرف، ثم رأیت ذلك مما �طول �ه الكتاب جد�

 الفهم، لیكون ذلك أعون على ؛حققنا ذلك في هذه الطبعة، فسقنا حدیث الباب بلفظه قبل شرحه

نه ما یذ�ر أالحافظ قاصد  ،واإللمام �مرامیه، لیتهم لما تصرفوا ،لیكون ذلك أعون على فهم الشرح

 ،المتن، لیتهم لما تصرفوا جاؤوا �الروا�ة الموافقة للشرح، وقلنا مثل هذا في تفسیر القرطبي

وحتى تفسیر الشو�اني �لها على قراءات تختلف عن القراءة المدخلة في  ،وتفسیر ابن �ثیر

 الكتاب.

 طالب:...

 .ال؟ شيء ثانٍ أم طبعوه، لكن هل هي المرادة عند ابن حجر 

 وهي لغة فیه، و�ذا ،ولألكثر �الزاي ،"قوله: (�اب البصاق) �ذا في روایتنا: -رحمه هللا-قال 

 . وُضعِّفت" السین

وقل مثل هذا في الصراط �الحروف  ،�عني هذه الحروف متقار�ة: البزاق والبساق والبصاق

 والمعاني ال تختلف. ،ولكن �قول هنا: السین ضعِّفت و�ن �انت متقار�ة ،الثالثة

 ُ�فِسدُ  ال أنه جهة من الطهارة أبواب في هذا ودخول، ونحوه والبدن الثوب) أي في: (له"قو 

 . خالطه" لو الماء

 وهذا األثر موجود. ،وال یؤثر في الثوب فیَصلَّى فیه

 الحدیث إلى التعلیق بهذا وأشار ،الحكم ابن هو ومروان الز�یر، ابن عروة) هو وقال: (قوله

 عَلق وقد عروة، عن الزهري  طر�ق من الشروط في بتمامه وسیأتي ،الحدیبیة قصة في الطو�ل

 .الناس وضوء فضل استعمال �اب في مضى �ما آخر موضًعا منه
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... تنخم وما" قوله: أن فظن الكرماني وغفل ،"تنخم وما" وفیه: الحدیث) �عني فذ�ر: (قوله 

ز آخر، حدیث" إلخ  وقع التنخم َأْمرُ  �كون  أو حًدا،وا َسوًقا الحدیثین ساق الراوي  �كون  أن فَجوَّ

 . الصواب" له لظهر اتام�  الحدیث فیه المصنف ساق الذي الموضع راجع ولو. انتهى. �الحدیبیة

ألن الكرماني لیس من حفاظ الحدیث، و�شرح ما أمامه فقط، من غیر نظٍر إال إلى المواضع 

ولذلك ما �قع في مثل  ،األخرى، �خالف ابن حجر، ابن حجر �ستحضر المواضع �لها و�شرح

هذا، وفي �عض المواضع جاء الكرماني �كالٍم في شرح حدیث تنقضه روا�ات الحقة، وقال 

 ،والكرماني لیس من أهل الصنعة ،ابن حجر: وهذا جهل �الكتاب الذي �شرحه، هذا واقعالحافظ 

عده، ونقلوا عنه، وصار الكتاب أصًال ُ�عتَمد علیه، اعتمد علیه �ل من جاء � ،لكنه نفع في �تا�ه

وفیه فوائد وطرائف ال توجد عند غیره، على اختصاره، لكنه مثل ما �قول العامة، مثل الشعیر 

�شددون علیه إذا ردوا، فهم  ،و�ذا رّدوا علیه شدوا ،و�ستفیدون منه ،مأكول مذموم، ینقلون عنه

 .�ستفیدون منه، وقد وقعت الفائدة البن حجر والعیني و�ل من جاء �عده

وهو �تاٌب نافع وماتع، �ستطیع طالب العلم أن �قرأه في مدة �سیرة؛  ،فئوفیه طرا ،دئفیه فوا 

وما وقع في  ،و�ذ�ر في تراجم الرواة ما �جذب القاري، و�عنى �ما للرواة من غرائب ،ألنه سلس

القبول، متلقى � اسیرهم من عبادة ونحوها، هو ال یهمه أن الراوي ثقة أو غیر ثقة؛ ألنه �شرح �تا�ً 

و�طیل فیه،  ،فمنهجه قر�ٌب من منهج النووي، �عجبه الزاهد من الرواة، والعابد یذ�ر هذا الجانب

�خالف ما یتعلق �التوثیق والتضعیف، وتجد ابن حجر هذا همه، ابن حجر همه ما یثبت 

كن ولها �تب في تراجم العباد، ل ،وما �كون سبًبا في رّده، وعبادته لها مواضع أخرى  ،الحدیث

النووي �اعتباره �میل إلى العبادة ُ�عنى بهذه األمور و�تلذذ �قراءتها وسیاقها، وال شك أنها تشحذ 

 الهمم، طالب العلم �حتاج إلى مثل هذه الطرائف.

 ،الفم من �خرج ما �المیم وقیل والصحاح، المجَمل في �ذا النخاعة هي �الضم "والنُّخامة

 .الحلق" من �خرج ما و�العین

 لمن؟ المجمل

 طالب:...

 ؟ماذا
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 طالب:...

 .، والصحاح معروف للجوهري ، البن فارسنعمابن فارس 

 روى  لكن ،اإلجماع فیه �عضهم نقل وقد. ونحوه الر�ق طهارة على االستدالل هذا من "والغرض

 عن صحّ : حزمٍ  ابن وقال �طاهر، لیس أنه النخعي إبراهیم عن صحیح �إسناد شیبة أبي ابن

 بن محمد حدثنا: (قوله. الفم فارق  إذا نجس اللعاب أن النخعي و�براهیم الفارسي سلیمان

 . الثوري" هو وسفیان الفر�ابي، یوسف) هو

ل العلم في دها أهوالقاعدة التي قعَّ  ،وأنا قلت في �المي األول أنه ابن عیینة ،وسفیان هو الثوري 

ما هي أغلبیة، قالوا: إذا �ان بین اإلمام وذ�رت مراًرا أنها لیست �ُكلِّیة، و�ن ،نالتمییز بین السفیانی

لتقّدمه، ابن عیینة متأخر عن  ؛وسفیان واحد فهو ابن عیینة، و�ن �ان بینهما اثنان فهو الثوري 

 .الثوري 

طال عمره فأدرك سفیان الثوري،  وعلى �ل حال  ،االبخاري ُمعمَّرً وعلى �ل حال قد �كون شیخ  

ال فولم ندِر أیهما هل هو سفیان بن عیینة أو الثوري  لو لم نستطع الوصول إلى حقیقة الحال

  .دیث؛ ألنه أینما دار فهو على ثقةوال �ضر الح ،�ضر السند

 وزاد ،الفر�ابي طر�ق من الحدیث هذا مستخرجه في ُنعیم أبو روى  "وسفیان هو الثوري، وقد

له: (قوله ".الصالة في وهو" آخره: في  أحد المصري  حكمال بن سعید مر�م) هو أبي ابن طوَّ

  البخاري". شیوخ

قال: �اب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب، إلى آخره في، البخاري وهذه من فوائد المستخرجات، 

في ثو�ه، عند أبي نعیم في المستخرج: "وهو في الصالة" زاد:  -صلى هللا علیه وسلم–بزق النبي 

وتعیین  ،لز�ادات في المتون واألسانیدمنها ا ،"وهو في الصالة"، المستخرجات لها فوائد �ثیرة

 .هكذا، فوائد عدوها إلى عشر فوائدالمبهمات، وتصر�ح �عض المدلسین �التحدیث و 

له: ("قوله . جده إلى ُنِسبَ  البخاري، شیوخ أحد المصري  الحكم بن سعید مر�م) هو أبي ابن طوَّ

 بن حماد عن القطان حیى� روى  لما خالًفا أنس، من له �السماع حمید تصر�ح روایته وأفادت
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 أن فظهر نضرة، أبي عن ثابت من سمعه إنما البزاق في أنس عن حمید حدیث: قال أنه سلمة

 .فیه یدلس لم حمیًدا

 وقد. فیه ز�ادات مع قبله الذي �المتن أنه والمراد �ه، للعلم; محذوفٌ  الثاني سمعت ومفعول 

 .المسجد" في �الید البزاق حكِّ  :�اب في سیأتي �ما، الصالة في المصنف عند أ�ًضا مطوالً  وقع

 طالب:...

 .نعم

 طالب:...

ال، هم �قولون: هذه من فوائد المستخرجات، و�حكمون �صحتها، تبًعا ألصلها، وما تز�د فاحكمن 

�صحته، فهي مع العلو من فائدته، لكن الصواب أن هذه الز�ادة إن �انت �سند ثابت في 

وتارة ناقًصا،  ،ة؛ ألن �عض الرواة یروون الحدیث تارة تاًماالمستخرج تصّحح ما لم تكن مخالف

و�ذ�رون ما �حتاجون إلیه، فهذا ال  ،ینشطون فیذ�رونه بتمامه، وأحیاًنا ال �حتاجون إلى تمامه

 یؤثِّر إال إذا تضمنت مخالفة.

 طالب:...

 نعم.

 وال �النبیذ الوضوء �جوز ال : "�ابٌ -رحمه هللا تعالى-البخاري أحسن هللا إلیك، قال اإلمام 

 .واللبن �النبیذ الوضوء من إلي أحب التیمم :عطاء وقال ،العالیة وأبو الحسن و�رهه ،المسكر

-عائشة  عن سلمة أبي عن الزهري  حدثنا قال: سفیان حدثنا قال: هللا عبد بن علي حدثنا

 ".»محرا فهو أسكر شراب كل« قال: -وسلم علیه هللا صلى- النبي عن  -رضي هللا عنها

�اٌب ال �جوز الوضوء �النبیذ وال المسِكر، و�رهه الحسن وأبو : "-رحمة هللا علیه-�قول اإلمام 

الوضوء �النبیذ، النبیذ هو الماء ُینتبذ فیه ما �حلیه من تمٍر أو ز�یب ونحوهما، لیحلو العالیة" 

و�ان  ،�االتفاقُشر�ه جائز فطعمه، و�ذا مضى علیه یوم واكتسب الحالوة من التمر أو الز�یب 

و�ذلك في الیوم الثاني مع االحتیاط، ومالحظة حرارة الجو،  ،-علیه الصالة والسالم-ُینتَبذ للنبي 
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وحفظ هذه المادة من التغیر، أما في الیوم الثالث فال، فال �جوز شر�ه؛ ألنه �غلب على الظن أنه 

ُل ال �جوز ف�د صار مسكًرا ر، وأما إذا اشتد وغال وقذف �الزَّ �سك شر�ه �حال، فهو مرحلة ُیَتَوصَّ

بها إلى اإلسكار، ال �جوز الوضوء �النبیذ وال المسكر، والنبیذ شيء في مرحلة ال �صل إلى حد 

وأما  ،والمسكر هو الخمر من أي مادة �انت، فهذا ال �جوز �النبیذ عند عامة أهل العلم ،اإلسكار

 .محل إجماعف�الخمر 

وعمدتهم في ذلك حدیث ابن مسعود أنه  ،یرون جواز الوضوء �ه فالحنفیة ،والنبیذ اختلف فیه 

تمرة طیبة وماء «قال: نبیذ، قال:  »ما معك؟«الرسول �قول له:  »ما معك؟«قال في لیلة الجن: 

، والحدیث ضعیف �اتفاق الحفاظ، فال �جوز الوضوء -علیه الصالة والسالم-فتوضأ �ه  »طهور

و�ذلك  ،و�رهه الحسن وأبو العالیة، �رهوا الوضوء �النبیذ�النبیذ وال المسكر من �اب أولى، 

الحسن وأبو العالیة، وقال عطاء: التیمم أحّب إلّي من الوضوء �النبیذ واللبن؛ ألنها ال ینطبق 

ألنه في حقیقة  ؛و�ن ُوِجد اللبن ،علیها اسم الماء، فوجودها �أنه عدم، فیتیمم و�ن ُوِجد النبیذ

]، الشرط متحقق الماء لم ٤٣[سورة النساء:  َفَتَیمَُّموا} َماءً  َتِجُدوا َفَلمْ {األمر غیر واجد للماء 

 .واللبن لیس �ماء ،یوجد؛ ألن النبیذ لیس �ماء

من �كون  ،وهو ابن المدیني اإلمام الحافظ المعروف، وسفیان حدثنا علي بن عبد هللا"قال: "

 سفیان هذا؟

 طالب:...

 ة.على القاعد ابن عیینة، وهذا جارٍ 

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

 ؟نعم

 طالب:...



 
 

 
 

=Ìá_Ägÿ^=yÎwìOPSJ=ÚÈóÈÿ^=i_k‘= ١٠ 

فقّل أن یدر�ه أحد من شیوخ البخاري  ،وفاة الثوري قد�مة ألنعلى القاعدة؛  معروف، وماشٍ ، نعم

 .إال الُمَعمَّر�ن

"عن أبي محمد بن مسلم بن شهاب الزهري اإلمام،  حدثنا سفیان قال: حدثنا الزهري"قال: " 

كل شراب أسكر «قال:  -صلى هللا علیه وسلم-عن النبي  بن عبد الرحمن عن عائشةسلمة 

، فهو حرام، والتحر�م هذا �ما �شمل الشرب �شمل سائر االستعماالت، هل �مكن أن "»فهو حرام

َم أكلها«�قال مثل ما قیل في المیتة:  َم أكلها« »إنما حرِّ �ا رسول هللا إنها میتة، في شاة  »إنما حرِّ

َم أكلها«فقالوا: إنها میتة، فقال:  »انتفعوا �إهابها هال«لمیمونة ماتت، فقال:  ، هل »إنما حرِّ

م شر�ه  فیجوز �اقي االستعماالت؟  ،�مكن أن �قال في �ل شراب أسكر: إنما حرِّ

 طالب:...

وال ینتفع إذا �ان التخلیل �فعل آدمي، فتجب إراقته، �خالف  ،ألنه ال �مكن تطهیره إال �التخلیل

 نما �مكن تطهیره �الد�اغ.هاب، إاألد�م، واإل

 طالب:...

 ؟كیف

 طالب:...

قول عامة أهل العلم، نازع �عضهم وقال: إنه لیس  ،�عني نجاسة الخمر قول عامة أهل العلم

وال �جوز تخلیله، لكنه لیس بنجس؛ ألنها لما حرمت  ،بنجس، وهو حرام شر�ه، واستعماله أ�ًضا

لما ُعِلم من  ؛ك المدینة، ولو �ان نجًسا ما فعلوهوجرت بها سك ،الخمرة أراق الصحا�ة ما عندهم

 .الضرورة من دین اإلسالم أنه ال �جوز إلقاء النجاسات في طرق الناس

على �ل حال البخاري یر�د أن یبیِّن أن المسِكر ال �جوز الوضوء �ه �النبیذ، بل من �اب أولى  

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...
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 فیها؟ ماذا

 طالب:...

 هللا!  الخمر؟ سبحان

 طالب:...

نه �عد أن تخمر أو صار نبیًذا على رأي الحنفیة أنه �كتسب مادة إنعم، نجس نجس، هم �قولون 

مطهرة، وفي دائرة معارف القرن العشر�ن محمد فر�د وجدي ذ�ر قصة محمود بن ُسبْكُتكین وما 

عي یر�د أن ه شافعي وفقیه حنفي، محمود حنفي، والشافیحصل بین ید�ه من المناظرة بین فق

هذا معروف، فتوضأ الشافعي  ا�حوله إلى مذهبه؛ ألنه إذا صار الوالي على مذهبك استفدت �ثیرً 

 ،فأقبلت علیه الحشرات من �ل جهة، ولبس جلد میتة غیر مدبوغ ،بین یدي األمیر توضأ بنبیذ

فزادت  و�قا�ا اللحم والشحم من خارج، ،وجعل الشعر مما یلي بدنه جعل الصوف مما یلي بدنه

وقرأ آ�ة مترجمة �بَّر �الفارسیة،  ،الطمأنینة لیست بر�ن عند الحنفیة ،هذه الحشرات، فنقر ر�عتین

وقال: دوسبز ور�ع، ترجمة مداهمتان؛ ألن هذا ما تیسر، هذا إن صحت القصة، و�بدو أنها 

 مفتعلة، على �ل حال هذا الحاصل.

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

، موجودالفقیه وفي آخرها أحدث، بدون سالم، واألمیر یرى، والحنفي  ،ثم �عد ذلك نقر ر�عتین

یرضاها عاقل فضًال عن أبي لكن هذه صالة یرضاها أبو حنیفة؟ ي �مثِّل، ذوالشافعي هو ال

حنیفة؟ اإلمام األعظم على ما �قولون، نعم هذه المر�بات �عني قد توجد أفرادها في صالة، واحد 

ال �قول بها عاقل، ثم تحول فوهكذا، أما أن تجمع بهذه الطر�قة  ،والثاني في صالة ،في صالة

األمیر إلى مذهب الشافعي، تعقب المؤلف مؤلف الدائرة هذه القصة �كالٍم في جمیع أجزائها، 

 ،ن النبیذ أفضل من الماء؛ ألن فیه مادة مطهرةإوقلب هذه المساوئ إلى محاسن، إلى أن قال: 

ي ما تنبو لنا، فهذا تقال، إنما أحفظ الكلمات ال ماقال، �هللا ما أدري  ماذاأو ما أدري قال سبرتو 
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، فهل الخمر �مكن أن ا�مكن ما �صیر شافعی�  :اآلن لو مدرك أن األمیر لو شارحین له قال

 ما تنظف؟  نعم�شتمل على مادة مطهرة منظفة أكثر من الماء؟ �عني الكحول تنظف 

  طالب:...

 .نعم

 طالب:...

ل هل هو ماء �عقَّم به  لیس �ماء؟أم ا، لكن على �ل حال المرّد في ذلك والمعوَّ

 طالب:...

وهو المنصوص علیه، و�ذا وجد خمر أو نبیذ أو لبن أو شاي أو  ،والوضوء ال �جوز إال �الماء

 غیره من السوائل ال �كون واجًدا للماء، هذا أمر مفروغ منه، وهذا هو المناط.

 طالب:...

 كیف؟

 طالب:...

 ا احتیج إلیها ولم یوجد بدیل لها؟ني إذ�ع

 طالب:...

ال �فید في دفع  :و�ین استعماله لدفع الغصة، �قول ،�عني الخمر فرٌق بین استعماله لدفع العطش

ولم �جد  ،ولم �ستطع إدخالها في جوفه ،غهالم �س بل یز�د العطش، لكن لقمة في حلقه ،العطش

فمثل هذا �سوغونه للضرورة، أما �النسبة لدفع  ،إال هذا الكأس من الخمر، خشي، مسألة ضرورة

 العطش فإنها ال تز�ده إال عطًشا.

 هو) المسكر وال �النبیذ الوضوء �جوز ال �اب: (: "قوله-رحمه هللا تعالى-قال اإلمام الحافظ 

  الخاص". على العام عطف من

 أیهما أعم؟
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 ..طالب:.

 ؟ النبیذ ألیس فیه ما �سكر وما ال �سكر؟ماذا

 طالب: نعم.

و�ذا أسكر صار مسكًرا، فهل �صّح أن  ،إًذا هو أعم من هذه الحیثیة، هو أعم من هذه الحیثیة

 من عطف العام على الخاص؟  :�قال

 طالب:...

 .نعمقد �كون من غیر النبیذ 

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

، عموم وخصوص. بینهما عموم وغیر مسكر، وهو أعم من هذه الحیثیةوالنبیذ قد �كون مسكًرا 

 .وخصوص

 أبي ابن روى  البصري، أي) الحسن و�رهه: (قوله .اإلسكار حد یبلغ لم ما �النبیذ المراد "أو

 أخرى  طر�ق من عبید أبو وروى  بنبیذ"، توضأ "ال قال: عنه طر�قین من الرزاق وعبد شیبة

 .التنز�ه على عنده فكراهته ذاه فعلى ،�ه �أس ال أنه عنه

 عن العالیة أ�ا سألت: قال خلدة أبي طر�ق من عبید وأبو داود أبو روى  ،)العالیة وأبو: (قوله 

. فكرهه: عبید أبي روا�ة وفي. ال: قال �ه؟ أ�غتسل ،ماء عنده ولیس ،جنا�ة أصابته رجل

  ر�اح". أبي ابن هو) عطاء وقال: (قوله

 .واآلثار �أسانیدهله �تاب اسمه الطَّهور یروي األحادیث  ،هوروأبو ُعبید في �تاب الطَّ 

 �ره أنه عنه جر�ج ابن طر�ق من أ�ًضا داود أبو ر�اح، روى  أبي ابن هو) عطاء وقال: ("قوله

 . منه" إلي أحب التیمم إن: وقال واللبن، �النبیذ الوضوء



 
 

 
 

=Ìá_Ägÿ^=yÎwìOPSJ=ÚÈóÈÿ^=i_k‘= ١٤ 

ته غیر واجد للماء، غیر واجد بل قد یتعین التیمم عند من ال �جیز الوضوء �ه؛ ألنه في حقیق

 للماء، إذا اشتبه طهور بنجس اشتبه طهور بنجس هو ماء ماذا �صنع؟ 

اهر طألن ال ؛ومن هذا غرفة و�نتهي اإلشكال ،إذا اشتبه طهور �طاهر قالوا: توضأ من هذا غرفة

طهور لن یؤثر فیه، هو طاهر، لكن إذا اشتبه طهور بنجس لزمه أن �جتنبهما؛ ألنه إن تطهر �ال

ن رفع الحدث شرط من شروط الصالة، واتقاء النجاسة هل �جب إتلوث �النجاسة، قد �قول قائل: 

لكن عند جمع من أهل العلم ال تلزم، فمن  ،اجتنابها في الصالة؟ نعم هذا الصحیح وهذا الُمرجَّح

ه إراقتهما لكن المعتمد أنه ال �جوز التطهر منهما، وهل یلزم ،هذه الحیثیة �سهلون في االجتناب

 لیكون عادًما للماء؟ 

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

 هو عنده ماء طهور، �یف یتیمم.

 طالب: عادم حكًما �ا شیخ.

 ؟نعم

 طالب: عادم حكًما.

لیكون عادًما حقیقة، ومعروف عند الحنابلة أنه ال یلزمه اإلراقة؛  ؛�عضهم قال: یلزمه إراقتهما

 ألنه إذا ُمِنع من الماء فهو في حكم المعدوم. ألنه في حكم العادم؛

 وُروي  عباس، ابن مولى عكرمة قول وهو �لها، �األنبذة الوضوء جواز إلى األوزاعي "وذهب

 التمر، بنبیذ عنه المشهور في حنیفة أبو وقّیده عنهما، �صحَّ  ولم عباس وابن علي عن
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 فقال صاحباه، وخالفه، القر�ة وأ الِمصر خارج �كون  وأن ،ماء �حضرة �كون  ال أن واشترط

 أبو وقال. إسحاق قول وهو استحباً�ا، وقیل: ،إ�جاً�ا قیل: التیمم و�ین بینه �جمع: محمد

 حنیفة أ�ا أن خان قاضي وذ�ر الطحاوي، واختاره، �حال �ه یتوضأ ال: الجمهور �قول یوسف

  "...�تبهم من الُمَقیَّد في لكن القول، هذا إلى رجع

 خان مطبوعة في ثالثة مجلدات موجودة.فتاوى قاضي 

 في ألقى �تبهم: إذا من الُمَقیَّد في "وذ�ر قاضي خان أن أ�ا حنیفة رجع إلى هذا القول، لكن

 واستدلوا. عندهم �عني خالف؛ بال �ه الوضوء جاز الماء اسم عنه یزل ولم ،فحال تمرات الماء

 »إداوتك؟ في ما« الجن: لیلة- سلمو  علیه هللا صلى- النبي له قال حیث مسعود ابن �حدیث

  ".»طهور وماء طیبة ثمرة«: قال. نبیذ: قال

 قال قال إ�ش؟

 �ا شیخ؟ نعمطالب: 

 قال إ�ش؟

 طالب: قال: ثمرة طیبة.

 ثمرة؟

 طالب: نعم.

 تمرة طیبة.

 طالب: عندي ثمرة.

 ؟نعم

 طالب:...

مرة، لكن المحفوظ تمرة ي معه، وأنا عندي ثتال تي عندك هيهو عنده ثمرة، والطبعة واحدة ال

 عندك؟ ماذاطیبة وماء طهور، 
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 طالب:...

طبعات ثانیة؟ المحفوظ في الحدیث تمرة طیبة؛ ألنه حتى من خالل السیاق وأبو حنیفة  توجد

 ه بنبیذ التمر، و�ستدل �الحدیث.�خصُّ 

 طالب:...

 عندك؟ ماذا

 طالب:...

 .نعم

 طالب:...

 طیبة.ي نحفظه: تمرة ذتاء؟ �م؟ �التاء هذا ال

 طالب:...

ص النبیذ بنبیذ التمر، نعم و�ستدل �حدیث ابن  ،تمرة، والسیاق یدل علیه ما دام أبو حنیفة �خصِّ

�ما قلنا �اتفاق الحفاظ، یرو�ه  ،مسعود المروي في في لیلة الجن �ما قال، وهو حدیث ضعیف

 عنه أبو ز�د وأبو ز�د ال ُ�عَرف.

 طالب:...

 نعم.

 ألن; منسوخ إنه -صحته تقدیر على- وقیل: تضعیفه على السلف علماء أطبق الحدیث "وهذا

 �ان إنما ]٤٣[سورة النساء:  َفَتَیمَُّموا} َماءً  َتِجُدوا َفَلمْ { تعالى: قوله ونزول ،�مكة �ان ذلك

 و�نما ،وصًفا له تغیر لم �ا�سة تمرات فیه ألقیت ماء على محمول هو أو خالف، بال �المدینة

 .حلوة تكن لم میاههم غالب ألن; ذلك �صنعون  كانوا

) أسكر شراب كل: (قوله". الزهري  حدثنا" ذر: وألبي ،وغیره لألصیلي �ذا) الزهري  عن: (قوله 

 أن على دلیل فیه: الخطابي قال ال أم السكر �شر�ه حصل سواء اإلسكار شأنه من �ان أي
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 الشراب جنس إلى بها ُأِشیرَ  عموم صیغة ألنها; �ان نوع أي من حرام و�ثیره المسكر قلیل

 حل على داالً  �كون  فإنه حالل فهو أشبع طعام �ل: قال لو �ما فهو السكر، منه �كون  الذي

 احتجاج ووجه. �عض دون  لبعض �ه الشبع �حصل لم و�ن اإلشباع، شأنه من طعام كل

  المسكر". أن الباب هذا في �ه البخاري 

 ألنه.

 طالب:...

م الجنس �الخمر شمل الق لیل والكثیر، ما أسكر �ثیره فقلیله حرام، و�ذا ُأبیح الجنس سواء إذا ُحرِّ

حالل؟ أم مثل الطعام المباح الذي ُ�شِبع منه الصاع مثًال الحبة منه حرام  أو قلیًال  اكان �ثیرً 

 طالب:...

 حالل، نعم.  

 �جوز ال شر�ه �حل ال وما شر�ه، �حلُّ  المسكر ال أن الباب هذا في �ه البخاري  احتجاج "ووجه

 . أعلم" �هللا اتفاًقا، �ه الوضوء

�هللا أعلم، العلماء �قولون: الماء إما  ،وما ال �حلُّ وما ال �حلُّ شر�ه ال �جوز الوضوء �ه اتفاًقا

هو رفع الحدث، جاز  ،أن �جوز رفع الحدث �ه و�ال ال، فإن جاز رفع الحدث �ه جاز الوضوء �ه

والثاني هو  ،�جوز شر�ه و�ال ال، فاألول هو الطهورشر�ه، و�ن لم �جز رفع الحدث �ه فإما أن 

 .، والثالث هو النجسالطاهر

 .تعالى" هللا شاء إن األشر�ة في النبیذ شرب حكم على الكالم "وسیأتي

 نعم.

 أبو وقال وجهه عن الدم أ�اها المرأة غسل "�اب :-رحمه هللا تعالى-قال اإلمام البخاري 

 .مر�ضة افإنه ،رجلي على امسحوا :العالیة

 سعد بن سهل سمع حازم أبي عن عیینة بن سفیان أخبرنا قال: سالم ابن �عني محمد حدثنا 

 علیه هللا صلى- النبي جرح ُدوُّي  شيء �أي أحد: و�ینه بیني وما الناس وسأله الساعدي،
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 عن تغسل وفاطمة ماء، فیه بُترسه �جيء علي �ان ،مني �ه أعلم أحد �قي ما فقال: ؟-وسلم

 جرحه". �ه فُحشي فأحرق  حصیر فُأِخذ الدم، وجهه

المرأة تغسل   �اب غسل المرأة أ�اها الدم عن وجهه": "-رحمه هللا تعالى-�قول اإلمام البخاري 

و�ذلك سائر المحارم في غیر ما یتعلق �العورات، تباشر بدنه إذا �ان محرًما سوى  ،أ�اها وتباشره

رضي هللا -�ما حصل لفاطمة  ،ل الدم عن وجه أبیهاتغس ،العورة، �اب غسل المرأة أ�اها الدم

في أحد، وسال منه الدم،  -علیه الصالة والسالم-في الحدیث في قصة شّج وجه النبي  -عنها

 فُأتي �حصیر فُأحرق ووضع علیه، �ما سیأتي في الحدیث. ،فصار �طغى على الماء

امسحوا على رجلي فإنها  ة"امسحوا على رجلي فإنها مر�ضالر�احي، "وقال أبو العالیة" " 

والعلماء �جیزون إعانة المتوضئ، و�جیزون تنشیف أعضائه،  ،مر�ضة، �عینونه على وضوئه

الغسل والتنشیف جائز عند أهل العلم للمتوضئ، والنیة منه ال منهم، ولذا أجازوا أن �غسل 

 ،دهم سائقون وعن ،عندهم خدم نیذأعضاَءه غیره ولو �ان مشرً�ا، �عني اآلن �بار السن ال

وقد �حتاجون إلیهم في إعانتهم، مع أن هذه عبادات ال تلیق إال  ،�عضهم من غیر المسلمین

وتأتي �كافر �عینك علیه؟ عبادة! دعونا من الحكم الحكم  ،-جل وعال-�المسلم، أمٌر تتعبد �ه هلل 

له أثر، قالوا: أهل العلم �قولون: ما له أثر؛ ألنه �اآللة مثل البسبوس تفتحه �صب علیك، ما 

وأبو العالیة �قول: امسحوا على رجلي فإنها مر�ضة، وهذا ، وتنشیف أعضائه ،تباح معونته

أو أن  ،محموٌل المسح على ما إذا �ان غسل الرجل یؤثر فیها، فیز�د المرض أو یؤخر البرء

 .علیها لفافة

م على خالف ف حدثنا محمد": "-رحمه هللا-قال   ي ذلك، والجادة التشدید وهو ابن سالم، أو سالَّ

م إال والد عبد هللا بن سالم الصحابي، وشیخ البخاري مختَلف فیه شیخ البخاري مختل فیه  فسالَّ

عندنا اثنان �الهما  قال: أخبرنا سفیان بن عیینة عن أبي حازم"هل هو �التشدید أو �التخفیف، "

 أبو حازم، فالذي یروي عن سهل بن سعد هو من؟ :�قال له

 ..طالب:.

 اسمه؟  ماسلمة بن دینار الزاهد المعروف، والثاني 

 طالب:...



 
 

 
 
 

١
٩ 
 

 

4ò¶^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹=١٩ 

 اذاك أبو حاتم �ا تقصد أ� ،، أبو حازمت، ما �عد فتحت الري �عد فتح لیساسمه؟ الرازي!  ما

 حاتم أنت؟ اشتبه علیك؟ 

 طالب:...

اهد واحد اسمه سلمان مولى عزة، والثاني سلمة بن دینار الز  همعك حق، عن أبي حازم فی، نعم

�عني والحال أنه قد سأله الناس �قول:  وسأله الناس"المعروف والذي یروي عن سهل بن سعد، "

ا؛ ألن سهل بن  ،وما بیني و�ینه أحد، سلمة �بیر في ذلك الوقت وما بیني و�ینه أحد"" �بیر جد�

 ،سعد حدَّث بهذا الحدیث �عد الواقعة �أكثر من ثمانین سنة

 طالب:...

 ؟ماذا 

 طالب:...

-جرح النبي  ؟"-صلى هللا علیه وسلم-�أي شيء ُدوُّي جرح النبي ، وما بیني و�ینه أحد، "نعم

ما �قي أحد أعلم �ه مني، الصحا�ة في  ما �قي أحد أعلم �ه مني"، فقال: "-صلى هللا علیه وسلم

ر صغی ،لكنه ما شهد الواقعة ،ذلك الوقت �ثیر منهم مات، إال الیسیر، أنس �قي �عد هذا الوقت

ا  .جد�

و�أنه فیه تجو�ف،  ،الترس الذي یتقي �ه المجاهد المحارب "كان علٌي �جيء بترسه فیه ماء" 

فأخذ حصیر �فور، " ،صار الدم أكثر من الماء "وفاطمة تغسل عن وجهه الدم"�حتمل الماء، 

 هذا تلو�ث وجراثیم وما ؟هذا �جیزه األطباء فُحشي �ه جرحه"فأخذ حصیر فُأحرق، " فُأحرق"

وصّح عنه  -علیه الصالة والسالم-عندهم، ال �جیزون مثل هذا، لكن ما جاء عنه  ماذاأدري 

 م على قول �ل أحد �ائًنا من �ان.فهو ُمقدَّ 

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...
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ر الطب والوصول  ورماد وتحشء بتجي أن أنت تقدر جرحك؟ الناس �جتهدون في السابق قبل تیسُّ

آثار  ت�عني ُوِجد ،ي عندهم، مع أنه له آثار سلبیة �ثیرةذالنظیف الإلى األطباء وأخذ العالج 

فیحتاج إلى نقض هذا العالج إلى  ُشخِّص خطأً  ،أحیاًنا �عاَلج الشخص �عالج ُوصف لمر�ض

وُوِجد عالج لهذا  ،اخلونا على أنه ُشخِّص صحیحً  ،وهذا موجود، لكن خدعونا من ذلك ،وقت

، هذا الدواء الذي صنعه البشر ال شك أنه قد یناسب  له دواءً المرض، وما من داء إال وأنزل هللا

 ،وهذا بنسبة ثمانین �المائة؛ ألن عنده ما �عارض و�ضاد ،هذا الشخص بنسبة تسعین �المائة

وال �ستحضره الطبیب، أحیاًنا �سأل الطبیب هل  ا،وعنده أمور جانبیة قد �كون تأثیرها علیها سلبی� 

هل عندك حساسیة من �ذا؟ لیتقي اآلثار المترتبة على هذا الدواء،  ؟هل عندك �ذا ؟عندك �ذا

جانبیة، هذا حصیر  الكن یبقى أن له آثارً  ،في األصل ا�عني نفعه غالبً  �صیر أثرهوأحیاًنا �غفل و 

 ُأحِرق وُحشي �ه الجرح، �م نسبة الشفاء في ُعرف األطباء؟ 

 طالب:...

  بل �ظنون هذا �ضر. ،هذا ما فیه نسبة

 الب:...ط

 ؟ماذا

 طالب:...

، وشخص ابتلي �مرض -الة والسالمعلیه الص-هم مردهم ومرجعهم إلى ما قاله المعصوم 

و�شف علیه الطبیب قال:  ،وراح لبلد من بلدان الكفر إلى ألمانیا ،اُصلب الظهر فما وجد عالجً 

لصحیح، عالجه الر�وع الصحیح، عالجه الر�وع ا ،غر�ب أن تصاب بهذا المرض وأنت تصلي

�سمونه  ماذاوآخر أصیب في أنفه �ما أدري  ..او�ما أنك أنت ما تصلي وال ما تر�ع صحیحً 

لكن ُعرض على طبیب غیر مسلم قال: أنت ال تستنشق �ما ُأمرت،  ،هو مامرض ما أدري 

والحق ما شهدت �ه األعداء، وهذا �فیٌل �إسالم أمثال هؤالء، ومع األسف أننا نجد من �سمع 

 �هللا المستعان. ،و�نكص على عقبیه من المسلمین ،الكالممثل هذا 

 طالب:...
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�صعب علیه  ،�عض الناس �شق علیه ،ال، �عض الناس ال یتحمل أن �صعد الماء إلى خیشومه

د صار عاد��  علیه الصالة -�قول الرسول  »و�الغ في االستنشاق«، او�تألم �عد ذلك، لكنه إذا تعوَّ

 فهمت؟  .»تنشاق إال أن تكون صائًماو�الغ في االس«: -والسالم

 طالب:...

 .ن؟ خالص، وما زلت عندك شيء اآلنعم

 والدم ،المفعولیة على منصوب) أ�اها المرأة غسل �اب: (قوله : "-رحمه هللا-قال الحافظ 

 .�ل" من �عض أو اشتمال إما وهو ،البدل على أو االختصاص على منصوب

من إضافة  ،لمصدر، والمرأة فاعل؛ ألنها هي الغاسلةلحظة، أ�اها منصوٌب على المفعولیة ل

وأ�اها منصوب على المفعولیة، والدم بدل؛ ألنها �ما یتجه الغسل إلى األب  ،المصدر إلى فاعله

فالمغسول  ،وهو بدل من األب ،لكونه مغسوًال، فهو مفعول ؛یتجه الغسل إلى الدم ،لیكون مفعوالً 

لما بینهما من العالقة التي لیست �لیة  ؛بدل اشتمال ،شتمالاألب والدم فهو بدل منه، وهو بدل ا

 ن �ل، لكن هل الدم �عٌض من األب؟وال �عضیة وال، فهو بدل اشتمال، أو بدل �عض م

 طالب:...

 و�عض؟

 طالب:...

هذا �عض منك إذا انفصل؟ على �ل حال هو بدل اشتمال  :هل �صح أن �قال عن الدم الخارج

 وما �ضر. ،أو �عض من �ل

 عن: (قوله. �المعنى وهو" أبیها وجه عن الدم المرأة غسل" عساكر: ابن روا�ة في "ووقع

 ُضمِّنَ  أو ِمن، �معنى إما غیره روا�ة في" عن" و ،"وجهه من" الُكْشِمیَهني: روا�ة في) وجهه

 االستعانة �جوز ونحوها النجاسة إزالة أن لبیان معقودة الترجمة وهذه اإلزالة، معنى الغسل

م �ما ها،فی  . سهل" لحدیث العالیة أبي أثر مناسبة �ظهر و�هذا الوضوء، في تقدَّ

 ألنه قال: امسحوا على رجلي، �ستعین بهم في المسح.
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 الرزاق عبد وصله هذا وأثره تحتانیة، و�اء الراء �كسر الر�احي هو) العالیة أبو وقال: (قوله

ؤوه، وِجٌع، وهو الیةالع أبي على دخلنا: قال سلیمان بن عاصم عن معمر عن  �قیت فلما فَوضَّ

 . �ه حمرة" و�ان مر�ضة، فإنها هذه على امسحوا: قال رجلیه إحدى

 بها. ،بها

 علي أبو قال) محمد حدثنا: (قوله". معصو�ة �انت إنها" شیبة أبي ابن "و�ان بها حمرة، وزاد

 في ُنَعیم أبو جزم كو�ذل: قلتُ . سالم ابن عندي وهو الرواة، من أحد ینسبه لم: الجیَّاني

 . المستخرج"

ي إذا ُذكر اسمه وهذا من فوائد المستخرجات، وهذا من فوائد المستخرجات، تعیین المهمل، والراو 

 . فقط �كون مهمالً 

 .سالم ابن �عني محمد حدثنا" عساكر: ابن روا�ة في وقع "وقد

 لیكون  ؛السؤال عند أي" أحد و�ینه بیني وما" �قوله: وأراد حالیة، جملة) الناس وسأله: (قوله 

 .منه لقر�ه سماعه؛ صحة على أدل

: قوله. �داود الكتا�ة في الواو�ن إحدى وحذفت ،للمجهول البناء على الدال �ضم) ُدوُّي : (قوله 

 �ه صرَّح �ما �المدینة، الصحا�ة من �قي من آخر �ان ألنه; ذلك قال إنما) أحدٌ  �قي ما(

 سفیان: عن الحمیدي روا�ة في ووقع سفیان، عن قتیبة عن روایته في النكاح في المصنف

 سبب ذ�ر وسیأتي ،"-وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول جرح ُدوُّي  شيء �أي الناس اختلف"

 . تعالى" هللا شاء إن ُأُحدٍ  وقعة في المغازي  في فاعله وتسمیة الجرح هذا

 طالب:...

 ؟ماذا ،نعم

 طالب:...

 .بواو�ن دووي دووي ال، هي 
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تعالى،  هللا شاء إن ،ُأُحدٍ  وقعة في المغازي  في فاعله وتسمیة الجرح هذا سبب ذ�ر یأتي"وس

 . سنة ثمانین من أكثر بذلك سهل تحدیث و�ین بینها و�ان

 على یز�د الدم فاطمة رأت فلما" الطب: في وله للمفعول، البناء على الهمزة �ضم) فُأِخذ: (قوله

 الحدیث هذا وفي ،"الدم فرقأ الجرح، على وألصقتها افأحرقته حصیر إلى عِمدت �ثرة الماء

  الجراح". ومعالجة التداوي  مشروعیة

 »وال تداووا �حرام ،تداووا عباد هللا«مشروعیة التداوي وأنه ال ینافي التو�ل، وجاء األمر �ه: 

ه منهم من یرى أن ،والمسألة خالفیة بین أهل العلم ،اختلف العلماء في حكم العالج والتداوي 

لألمر �ه، ومنهم من یرى أنه خالف األولى، وأن ترك األمر  ؛مباح، ومنهم من یرى أنه مشروع

 .إلى هللا أولى

وال ینافي التو�ل، وذلك على حسب ما �قُر في  ،ولكن على �ل حال األمر �ه وارد، وال �ضر 

الناس مع األسف من  اقلب المر�ض، أحیاًنا �كون المر�ض قلبه معلٌق �الطبیب، وهذا واقع �ثیرً 

المستشفى، هذا مشكل، لكن إذا �ان  ،المستوصف ،الطبیب ،الطبیب ،الشدید، أول ما �كح الطفل

هذا ما فیه فوأن الطبیب مجرد سبب  ،-جل وعال-والشفاء بید هللا  ،التداوي من بذل السبب

 إشكال.

 طالب:...

 .نعم

 طالب:...

ي �قدر ذعالج، هو ال�ما  أوألمر إلیه، إن شاء عالج وفي النها�ة األمر إلیه إذا �ان عقله ثابًتا فا

 مصلحته.

 طالب:...

 إنه؟

 طالب:...
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  .قد یرى أن له أثًرا

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

نَّة، ولكنه ال �ستقل بهذا األثر ،هو سبب من األسباب فالمؤثر  ،والسبب له أثر عند أهل السُّ

  اب، �هللا المستعان.وهو سبٌب من األسب ،-جل وعال-الحقیقي هو هللا 

 جمیع وأن، الحرب في الترس الجراح، واتخاذ ومعالجة التداوي  مشروعیة الحدیث هذا "وفي

 لغیره و�ذلك ،ألبیها المرأة مباشرة وفیه. المتو�لین سید من لصدوره; التو�ل في �قدح ال ذلك

 شاء إن ،المغازي  في علیه الكالم �أتي مما ذلك وغیر ألمراضهم ومداواتها محارمها، ذوي  من

 .تعالى" هللا

 .اللهم صل على محمد

م لنا حكا�ة اإلجماع على نجاسة الدم، لكن أال ینتقض هذا �طهارة دم السمك �قول هذا:   ،"؟تقدَّ

اإلجماع غیر ُمسلَّم في غیر المسفوح، اإلجماع ال ُ�سلَّم في غیر المسفوح، المسفوح نجس  :أوالً 

]، أما غیر المسفوح فهذا ١٤٥[سورة األنعام:  مَّْسُفوًحا} َدًما َأوْ  َمْیَتةً  َ�ُكونَ  َأن {ِإالَّ ، �االتفاق

وما یبقى مع اللحم �عد انتهاء الدم المسفوح هو طاهر، و�رونه في قدورهم �علو على  ،مختلف فیه

وصلى الصحابي الذي ُرمي  ،الماء من غیر نكیر، یتداولون هذا، وصلى عمر وجرحه یثعب

 .�سهم وهو �صلي

و�قول �عني المسألة ما هي مسألة حكا�ة اإلجماع فیها شيء، فال نحتاج إلى أن نقول،  

 ،مع أنه مخرج الدم واحد ،�قول المالكیة أن دماء المجاهدین في المعارك طاهرة ...الحنابلة

وما رواه البزار �سند قوي عن ابن مسعود أنه نحر جزوًرا  ،و�قول الحنابلة أن دم الشهید طاهر

على �ل  .و�تقو�ة ،ت ثیا�ه �الدم فصلى ولم �غسل شیًئا، �الحدیث الذي رمي في صالتهفتلطخ

 .حال نقل اإلجماع غیر مسلَّم
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نَّة  وال  ،المحاصر�ن في الشام والعراق وفي غیرها من �قاع األرض وهذا �طلب الدعاء ألهل السُّ

فرصة ولم �جد من ینازعه أو شك أن الظلم واقع علیهم في حرٍب بل حرب إ�ادة، والعدو استغّل ال

وهو سالح  ،وهو السالح الذي نملكه ،لضعف المسلمین، فالدعاء متعیِّن في هذه األوقات ؛�قاومه

مؤثِّر مع تحري أوقات اإلجا�ة، و�ذل األسباب التي تعین على إجا�ة الدعاء، وانتفاء الموانع، 

 فمن حقهم علینا أن ندعو لهم. 

 ولك.    اللهم صل وسلم على عبدك ورس

 


