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السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه

أجمعين ،أما بعد:

فيقول المؤلف رحمه هللا تعالى "باب البول في الماء الراكد" باب البول في الماء الراكد البول
معروف والماء كذلك والراكد تفسير لقوله في الحديث الدائم على ما سيأتي قال رحمه هللا "حدثنا

أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة" وهو ابن قدامة في حديث هشام" وهو من شيوخه عن "عن

محمد وهو ابن سيرين "عن أبي هريرة عن النبي -صلى هللا عليه وسلم -قال «ال يبولن أحدكم
في الماء الدائم ثم يغتسل منه ال يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه»" الحديث في

الصحيحين وبقية السنن فقوله -عليه الصالة والسالم« -ال يبولن» ال هذه ناهية والفعل بعدها

مجزوم بها وعالمة جزمه السكون التي منع منها بناء الفعل على الفتح القترانه بنون التوكيد
الثقيلة فالمضارع األصل فيه اإلعراب.
...........................

وأعرب و و و و و و و و و و و ووا مضو و و و و و و و و و و ووارعا إن عريو و و و و و و و و و و ووا

عو و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وون
ن و و و و و و و و و و و و و و و و ووون توكي و و و و و و و و و و و و و و و و وود مباش و و و و و و و و و و و و و و و و وور

...........................

نون التوكيد هنا مباشرة لم يفصل بينها وبين الفعل شيء فهو مبني على الفتح.
...........................

وأعرب و و و و و و و و و و و ووا مضو و و و و و و و و و و ووارعا إن عريو و و و و و و و و و و ووا

عو و و و و وون نو و و و و ووون توكيو و و و و وود مباشو و و و و وور ومو و و و و وون

نو و و و و ووون تأنيو و و و و ووث كيو و و و و وورع َن مو و و و و وون فو و و و و ووتن

فإذا لحقته نون التوكيد المباشرة فإنه يبنى على الفتح كما هنا «ال يبولن» واذا اقترنت به نون

التأنيث فإنه يبنى على السكون كما قال الناظم كيرعن من فتن «ال يبولن أحدكم» أحدكم خطاب
للحاضرين وفي حكمهم من يأتي بعدهم الحكم عام لألمة كلها والنساء في حكم الرجال في هذا

األصل أنهن داخالت في حكم الرجال «أحدكم» خطاب للرجال األصل واال لقيل أحدكن لكن
النساء شقائق الرجال فما يوجه للرجال من خطاب يتناول النساء ما لم يدل الدليل على

اختصاص الرجال به «أحدكم في الماء الدائم» الدائم هو الراكد الذي ذكره المصنف رحمه هللا

تعالى في الترجمة فالترجمة شرح لما جاء في الحديث من قوله الدائم وان كان لفظ الدائم من
األضداد فيطلق على الراكد الساكن وعلى المتحرك الدائم يطلق على الساكن ويطلق على

المتحرك لكن المقصود به هنا الساكن الراكد «ثم يغتسل منه» الوصف وصف الماء بكونه دائم

والمراد به الراكد الساكن يخرج المتحرك ولذا فرقوا بين الماء الراكد والماء الجاري الراكد والجاري

وفي قواعد ابن رجب الماء الراكد أو الجاري الماء الجاري هل هو كالراكد أو أن كل جرية لها
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حكم الماء المنفصل؟ الحديث الوصف الماء بكونه دائم يدل على أن الجاري بخالفه وهذا هو

الواقع ألن الماء إذا كان ساكن فما يقع فيه ،فيه فرصة ألن ألن ينتشر فيه بخالف الماء الذي

يجري تقع يقع ما يقع سواء كان نجس أو غير نجس في هذه الدفعة من الماء فإذا انتقلت من
مكانها حل محلها ماء جديد ما باشره شيء ولذا فالمقرر أن الماء الجاري ليس كالراكد ليس

كالراكد « ال يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه ثم يغتسل منه» يغتسل بالضم هذا الذي
ثبتت به الرواية ثبتت به الرواية وان كان مقتضى العطف أن يكون مجزوما ألنه معطوف على

يغتسل منه بأن مضمرة بعد ثم بعد
يبولن وهو مجزوم ثم يغتسل منه جوز ابن مالك النصب ثم
َ
يغتسل منه» ثم أن
أن أعطيت ثم حكم الواو حكم واو المعية «ال يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم
َ

يغتسل منه فأن منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد ثم الواردة في سياق النهي األصل أن أن تضمر
َ
بعد الواو وبعد الفاء قالوا هنا يجوز نصبه بأن مضمرة بعد ثم إلعطاء ثم حكم الواو ورد هذا
االختيار أن مقتضى كالم ابن مالك من إعطاء ثم حكم الواو أن النهي يتجه عن الجمع بين

البول واالغتسال النهي عن الجمع بين البول واالغتسال مثل قولهم في كتب النحو ال تأكل

وتشرب اللبن يعني أكل السمك بمفرده فيه شيء؟ وشرب اللبن وحده في شيء؟ إنما
السمك
َ
الممنوع عندهم الجمع بين أكل السمك وشرب اللبن مع أنه ج ِّرب ما و ِّجد فيه شيء يعني ما وجد

فيه ضرر قد يكون يضر بعض الناس وقد يكون اللبن اللي عندهم الطبيعي من لبن اإلبل والبقر
والغنم يختلف عن األلبان الصناعية لكن األلبان الموجودة في األسواق ألبان المشاريع هذه جربت

مع السمك ما ما تضرر الناس منها لكنه مثال على كل حال على قاعدتهم تطبيقه على القاعدة
اللي هم أرادوها صحيح منضبط أما كونه صحيح من حيث الواقع أو ال ،هذا شيء آخر اختيار

ابن مالك من تجويز النصب ردوه بهذا بأن مقتضى هذا االختيار أنه ال يمنع إال من الجمع منهم
من دافع عن ابن مالك منهم من دافع عن ابن مالك وقال ال يمتنع أن يؤخذ النهي عن الجمع

من هذا من هذه الرواية بهذا التوجيه مع أن الرواية ال تساعد أكثر الرواة على الرفع أكثر

الروايات على الرفع «ال يبلون أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه» قالوا إن النهي عن البول
فيه لما يَقِّذره على نفسه وعلى غيره فيتسبب في تعطيله وترك االنتفاع منه ثم بعد ذلك يؤول
األمر إلى أن يحتاج فيغتسل منه ففيه إضمار هو ال يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم هو يغتسل

منه وهذا مقتضى رواية الرفع يعني مآله إلى أن يحتاجه فيغتسل منه كما جاء في الحديث ال

يضربن أحدكم امرأته ال يضربن أحدكم امرأته ثم يضاجعها يعني قد يحتاجها فيضاجعها بعد أن

ضربها فتمتنع عليه وهنا يحتاج الماء ليغتسل منه وقد تسبب في إفساده على نفسه وعلى غيره

بالبول منهم من جوز الجزم عطفا على يبولن لكن قال القرطبي وغيره لو أراد الجزم لقال مثل ما

قال في ال يبولن لقال ثم ال يغتسلن منه وال يغتسلن منه وال يغتسلن منه فكرر ال وألحق نون
التوكيد بالغسل وهذا ليس بالزم هذا ليس بالزم ألن العطف على نية تكرار العامل كأنه قال وال
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يغتسل منه وكون األول يقترن بنون التوكيد والثاني ال يقترن بنون التوكيد التوكيد يناسب األشد
واذا كان المعطوف عليه ال يساويه في الشدة ال يلزم أن يقترن بنون التوكيد ال يلزم أن يقترن
بنون التوكيد ال شك أن البول أشد من االغتسال ألن البول ينجس الماء السيما إذا كان قليال أو

على المذاهب السابقة أو أثر فيه وغير أحد أوصافه وأما االغتسال فإنه ال يقتضي تنجيس الماء

عند الجمهور وان سلبه الطهورية عندهم األصل في النهي التحريم فالبول في الماء الدائم محرم
لألثر الشديد المترتب عليه ألن يترتب عليه تضييع هذا الماء واالغتسال منهم من قال أن

مقتضى النهي التحريم وقال بتحريم االغتسال لئال يسلبه الطهورية ومنهم من قال الكراهة وال شك
كثير أنه ال يتأثر ال بطاهر وال بنجس إال إذا تغيرت
أن األدلة السابقة التي تقتضي إن كان الماء ا

أحد أوصافه أن الكراهة في االغتسال متجهة وقلنا إن الجمهور على حسب اختالفهم ي حد

كثير والحد عندهم عند الحنابلة
ا
القليل والكثير أنه إذا كان قليال فإنه يسلبه الطهورية واذا كان
والشافعية القلتان فما زاد عن القلتين ال يتأثر وما نقص عنهما فإنه يسلبه الطهورية وعند الحنفية

أن االغتسال في الماء الدائم ينجسه ينجسه لماذا؟ قالوا ألن البول فيه ينجسه وقد قرن فيه

االغتسال وال شك أن داللة االقتران عند جماهير أهل العلم ضعيفة داللة االقتران ضعيفة فكون
البول ينجس ال يعني أن ما قرن معه ينجس أيضا فاستداللهم بداللة االقتران ال شك أن فيها
ضعف ويبقى الحديث فيه النهي عن البول في الماء الدائم وكذلك االغتسال من من أهل الظاهر

من يقول أنه باإلمكان أن يكون الماء دائم ثم يسلب هذا الوصف بأن يلقى فيه حجر أو خشبة

فيتحرك فإذا تحرك انتهى الوصف ثم بعد ذلك اصنع ما شئت وهذه ظاهرية محضة وينقل عن

الظاهرية أنهم يقولون الحديث «ال يبولن» ففيه النهي عن البول وال يتعدى ذلك بحيث لو تغوط
فيه ما فيه إشكال ولو بال في إناء فصبه فيه ما فيه إشكال ولو بال في منحدر وينساب البول
إلى الماء ما فيه إشكال ألن الحديث ال يبولن وما فيه ال يتغوط وما فيه ال يبولن أحد في إناء

فيصبه فيه ما فيه إال هذا وال شك أن هذا جمود قبيح على الظاهر ألن األحكام معللة والعلة فيها

ظاهرة ومعقولة ثم قال رحمه هللا "حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن محمد بن عجالن قال

سمعت أبي" عجالن مولى فاطمة "يحدث عن أبي هريرة قال قال رسول هللا -صلى هللا عليه

وسلم« -ال يبولن أحدكم في الماء الدائم وال يغتسل فيه من الجنابة»" «ال يبولن أحدكم في
الماء الدائم وال يغتسل فيه من الجنابة» في الحديث السابق النهي عن البول واالغتسال سواء
كانت مجموعة أو متفرقة خالفا لرواية النصب فإنها تقتضي النهي عن الجمع بينهما لما تقتضيه
ثم الملحقة بواو المعية قال قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم« -ال يبولن أحدكم في الماء
الدائم الراكد الذي ال يجري وال يغتسل فيه من الجنابة» يعني هذا يقتضي النهي عن البول وحده

وعن االغتسال وحده واالغتسال السابق يشمل ما كان عن حدث وما كان عن غير حدث سواء

كان للتبرد أو للتنظف ما فيه ما يبين لكن الرواية الحديث الثاني بين أو الراوية الثانية بينت أن
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النهي عن االغتسال فيه من الجنابة وقوله من الجنابة قد يخرج أنواع االغتسال األخرى فال تدخل
في النهي ألنها ألن هذا الماء لم يرفع به حدث لم يرفع به حدث والماء المستعمل عند الحنابلة

والشافعية إنما يتأثر إذا رفع به الحدث فالخالصة أن البول في الماء الدائم عليه أدلة كثيرة أن
الماء في ..البول في الموارد والتغوط فيها من الم ِّ
العن وهذا يغفل عنه كثير من الناس السيما
َ
الشباب في المسابح قد يغوص ويقضي حاجته في استتار من الناس بالماء ويكون
مضطر إلى
ا
أن يبول ويتصاعب ويثقل عليه أن يخرج ثم يعود لكن النهي صريح والتحريم واضح ولو كان

كثير ألن ما فيه تحديد للكثير والقليل إال الماء المستبحر الذي ال يؤثر فيه شيء مهما كان فهذا
ا

عند أهل العلم له حكم خاص ثم قال رحمه هللا تعالى "باب الوضوء بسؤر الكلب" باب الوضوء

بسؤر الكلب السؤر هو البقية البقية بقية ..البقية في اإلناء مما يشرب أو يؤكل يقال له سؤر

يعني البقية الذي يشرب منه الكلب ويبقى في اإلناء أو تشرب منه الهرة ويبقى في اإلناء أو

يشرب منه اآلدمي ويبقى منه في اإلناء كل هذا يقال له سؤر ما حكمه؟ اآلدمي طاهر ال إشكال

في كونه طاهر ويستعمل في كافة االستعماالت من شرب ووضوء وأنواع االستعماالت وكان

الناس يتناوبون الَقدح الواحد بما في ذلك النبي -عليه الصالة والسالم -وصحابته الكرام في إناء
واحد يتداولونه ويشربون مما فيه واللبن في قصة أبي هريرة لما خرج وما أخرجه إال الجوع ال شك

أنهم تداولوه أهل الصفة كلهم وشرب بعدهم النبي -عليه الصالة والسالم -والناس اآلن يستنكفون

أن يشرب أحدهم بعد الثاني ولو كان الشارب األول أباه أو أمه يستقذرون هذا ما تجد أحد يشرب

بعد الثاني ولذلك وجدت هذه األكواب المؤقتة التي يشرب منها مرة واحدة لئال يتداول الناس كأسا

واحدا والى وقت قريب ومواضع الشرب أو األزيار أو األحباب التي يوضع فيها الماء يوضع فيها
إناء واحد ويتداوله الناس من غير نكير وال أحد يستنكف وال يستقذر لكن هذا الترف الذي نعيشه
يناسب مثل هذا الذي نصنعه وهو أن الواحد لو شربه منه قطرة من هذه خالص ما عاد تشرب

هذا واقع الناس اليوم واقع الناس اليوم أن مثل هذه ما تشرب خالص لكن كان الناس في شظف

من العيش والماء يتعب عليه الماء يتعب عليه ويجلب باألواني من بعيد فما يفرطون فيه بهذه
السهولة ولكن نسأل هللا أن يجعل العواقب حميدة قلنا سؤر اآلدمي ما فيه إشكال سؤر الهرة

سيأتي من األحاديث المتعارضة من أحاديث الباب التي فيها أنه يغسل من ولوغ الهرة مرة وفي

حديث أبي قتادة أنه أصغى لها اإلناء وقال نقال عنه -عليه الصالة والسالم« -إنها ليست
بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات» كل هذا سيأتي أن سؤرها طاهر ويقاس عليها ما

دونها في الخلقة يقول العلماء وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر ألنه يشق التحرز منها

يشق التحرز من هذه الدواب الصغيرة ما يمكن تقفل الباب عنهم يدخلون ويجدون األواني

ويشربون منها وأما سؤر الكلب ففيه حديث الباب قال رحمه هللا تعالى "حدثنا أحمد بن يونس
قال حدثنا زائدة وابن قدامة في حديث هشام عن محمد" بنفس اإلسناد السابق نفس اإلسناد
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السابق وكأنهما حديث واحد حتى السياق في في اإلسناد وفي صيغ األداء واحد "حدثنا زائدة في

حديث هشام عن محمد" وهو ابن سيرين "عن أبي هريرة رضي هللا عنه" والحديث في

الصحيحين كالسابق "عن أبي هريرة عن النبي -صلى هللا عليه وسلم -قال «طهور إناء

أحدكم إذا ولغ فيه الكلب» ولغ ولغ يلغ بفتح الالم فيهما أي شرب منه بطرف لسانه" وفي
بعض الروايات «إذا شرب الكلب» لكن األصل في شربه يقال له ولوغ ولوغ ولذا "قال «طهور

إناء أحدكم»" يعني تطهيره يتم بغسله سبع مرار على ما سيأتي "«إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل

سبع مرار أوالهن بتراب أو أوالهن بالتراب»" وجاء في بعض الروايات «إحداهن» أو «أخراهن»

أو «وعفروه الثامنة بالتراب» كل هذا ورد وبعضه يشار إليه إن شاء هللا هذا الغسل سبع مرات

مع التتريب خاص بولوغ الكلب لغلظ نجاسته لغلظ نجاسته والتتريب لحكمة والشراح المتقدمون

يقولون يقوم مقامه المنظفات األخرى كاألشنان والصابون والشانبوهات ولكن أثبت الطب بدراساته

أن لعاب الكلب يشتمل على جرثومة ال يفيد فيها إال التراب والحديث قيل قبل المختبرات بقرون

طويلة فتبين أن القول بأنه يكفي الصابون واألشنان ليس بصحيح ال بد من التراب لكن قد يعز
ويشق عليهم إحضاره من البراري والقفار طيب هل هذا
وجود التراب بين الناس اآلن ويشق َ
خاص باإلناء أو أي شيء يباشره الكلب بفمه؟ الحكم واحد يعني من الطرائف أني دخلت في

مسجد في مكة فوجدت نعل واحدة ولم أجد األخرى فسألت يعني قالوا لعل الكلب أخذها يظنها

لحم ف قلت يمكن هذه نكتة واال شيء وراحوا وذهبوا بعض اإلخوان وبحثوا عنها بالسيارة فوجدوها
ألقيت وآثار الكلب عليها اآلن تحتاج إلى غسل سبع والثامنة بالتراب وأنا صنعت ذلك وهللا

غسلتها سبعا وعفرتها بالتراب يعني ليس هذا خاص باإلناء المسألة المسألة معلقة بلعاب الكلب

ألن ولوغه واال إذا كان هو ما يلغ في اإلناء األصل يلغ في الماء ويشرب من الماء والماء جاء
األمر بإراقته فليرقه إذا أرقناه انتهينا منه لكن اإلناء هو المطلوب غسله سبعا وأوالهن بالتراب

وهذه أفضل أن يكون أولى ما يباشر هذا اللعاب التراب ليقضي على الجرثومة ثم بعد ذلك يغسل
البقية منها والتراب الذي غسلت به الغسالت التالية ففيه دليل على نجاسة الكلب وأن نجاسته
عينية نجاسته عينية ألنه إذا كان لعابه المتحلب من أشرف جزء فيه وهو فمه إذا كان مأمور

بغسله أكثر من النجاسات المعتادة فكيف ببوله ورجيعه؟ كل هذا يدل على أن الكلب نجس خالفا
لمن يقول أن الغسل تعبد والكلب طاهر وهذا معروف عند المالكية معروف عند المالكية سئل
وهذه طرفة هذه أبو يزيد البسطامي وهو من الصوفية المعروفين قيل أيهما أشرف لحيتك أو ذنب

الكلب؟ رجل من العباد يقال له مثل هذا الكالم؟ لكنه أجاب أيهما أشرف لحيتك أو ذنب الكلب؟

قال وهللا إن كنت في الجنة فلحيتي أشرف وان كنت في النار فذنب الكلب إيش؟ من الطرائف
أن فيه واحد طالب اسمه أشرف وفيه واحد جنبي ويوم سكت قال أشرف وان كنت في النار فذنب
الكلب أشرف فيه واحد اسمه طاهر من الطالب والشيخ واحد من شيوخنا كفيف حفظه هللا موجود
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ويشرح في الكلب وما الكلب ويقول إذا الكلب على مذهب اإلمام مالك إذا الكلب واألخ موجود
على يسار الشيخ طاهر فمثل هذه األمور تتوقى ويوجد في الحاضرين إذا كثر الجموع ال بد أن

يوجد مثل هذه األسماء أوالهن بالتراب وهذه أولى أو على أال تكون هي األخيرة ألنه يحتاج إلى

غسلة زائدة لتزيل التراب "قال أبو داود وكذلك قال أيوب" السختياني "وحبيب بن الشهيد عن

محمد" بن سيرين قال رحمه هللا "حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر" يعني بن سليمان "ح وحدثنا
محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد جميعا عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة بمعناه ولم

يرفعاه" ولم يرفعاه "وزاد واذا ولغ الهر غسل مرة" واذا ولغ الهر غسل مرة يعني هذه تثبت في
الموقوف وال تثبت في المرفوع واذا ولغ الهر غسل مرة قال حدثنا حماد بن زيد جميعا عن أيوب
عن محمد عن أبي هريرة بمعناه إذا ولغ الكلب ولم يرفعاه وزاد «واذا ولغ الهر غسل مرة» يعني

ا لغسل من من سؤر الكلب ومن ولوغ الكلب هذا ثابت ما فيه إشكال مرفوع عن النبي -عليه
الصالة والسالم -لكن هذه الزيادة التي في الطريق التي اختلف في رفعها ووقفها مع أن من

وقفها أكثر وأثبت مما يرجح فيها الوقف قال "حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال

حدثنا قتادة أن محمد بن سيرين حدثه عن أبي هريرة أن نبي هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال
«إذا ولغ الكلب في اإلناء فاغسلوه سبع مرات»" سبع مرات وبهذا قال جمهور أهل العلم وأن

التسبيع مطلوب خالفا للحنفية الذين قالوا إنه إن نجاسة الكلب ال تزيد على نجاسة العذرة فال يلزم

أن تغسل سبع بل تغسل ثالث مرات وقالوا إن أبا هريرة كان يفتي بذلك يفتي بالغسل ثالثا
والراوي أعرف بما روى ومادام الحديث ثابت عنه -عليه الصالة والسالم -فالعبرة بروايته ال برأيه

فالعبرة بروايته ال برأيه "«السابعة بالتراب»" هذه اللفظة حكم بشذوذها واألرجح كما تقدم أن تكون
األولى بالتراب ألننا إذا غسلناه السابعة بالتراب اضطررنا أن نغسله ثامنة إلزالة هذا التراب

فنكون قد زدنا على ما جاء عنه -عليه الصالة والسالم -والزيادة على األحداد المحددة شرعا

تدخل في حيز االبتداع إن تعبد بها "قال أبو داود وأما أبو صالح وأبو َرِزين واألعرج وثابت
األحنف وهمام بن ِ
منبه وأبو السدي عبد الرحمن رووه عن أبي هريرة ولم يذكر التراب" ولم

يذكر التراب لكن ذكره غيرهم فال يلزم أن يذكر كل جملة من الحديث في كل طريق منه يعني
ذ ِّكر ذكر من طريق تثبت به الحجة أو من طرق قال رحمه هللا "حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل
مطرف عن ابن َّ
قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثنا أبو التياح عن ِ
مغفل أن رسول

هللا -صلى هللا عليه وسلم -أمر بقتل الكالب" الحديث مخرج في صحيح مسلم وغيره أمر بقتل
الكالب وله سبب أن جبريل وعد النبي -عليه الصالة والسالم -أن يأتيه في ليلة ثم تأخر عنه
ما جاء فإذا بجرو كلب تحت السرير فأخرجوه ونضحوا مكانه بالماء فجاء جبريل عليه السالم

فسأله النبي -عليه الصالة والسالم -عن سبب تأخره فقال إنا ال ندخل بيتا فيه كلب وال صورة

فأمر النبي -عليه الصالة والسالم -بقتل الكالب إذا كانت تمنع من دخول المالئكة أمر بقتلها
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ِّ
المصور وأمر بطمسها وهي تمنع من دخول المالئكة "ثم" بعد ذلك "قال
والصورة محرمة ولعن

ما لهم ولها" فنسخ األمر بقتل الكالب إال األسود البهيم ألنه شيطان والكلب العقور جاء ذكره
في الخمس الفواسق التي تقتل في الحل والحرم وما عدا ذلك ال يقتل نسخ األمر بقتل الكالب "ثم

قال ما لهم ولها فرخص في كلب الصيد وفي كلب الغنم" يعني رخص في االقتناء لكلب الصيد
وكلب الغنم وكلب الزرع يعني الحراسة فرخص بعد أن حذر ورهب من اقتناء الكلب وأنه ينقص
من أجر مقتنيه في كل يوم قيراط من أجر مقتنيه كل يوم قيراط ثم رخص في كلب الصيد والغنم
والزرع في رواية ابن عمر زيادة والزرع قال أبو هريرة وكان ابن عمر صاحب زرع كان ابن عمر

صاحب زرع هل أبو هريرة يتهم ابن عمر بأنه محتاج إلى كلب الزرع فأضاف كلب الزرع إلى
كلب الصيد وكلب الغنم أو أنه يبين أن ابن عمر متأكد متوثق من هذه الزيادة؟ ألن اإلنسان إذا

احتاج إلى شيء يهتم به وال يتهم ابن عمر وهللا كان صاحب زرع فأضاف كلب الزرع لتبرير

عمله هذا ليس بصحيح وانما هو يبين أن أن ابن عمر متأكد وضابط ومتقن لهذه اللفظة وان
فاتت أبا هريرة ألنه صاحب حاجة وصاحب الحاجة يهتم بها يهتم بها اآلن لو أتي بطبيب في

محاضرة ويتحدث عن بعض األمراض الشائعة وعن أسبابها وعن عالجها أسبابها كذا وكذا وكذا

وكذا وعالج هذا بكذا وعالج هذا بكذا وعالج هذا بكذا من يضبط هذه األدوية المريض بها تجد

مريض السكري ما يضبط عالج الضغط مثل ما يضبط عالج السكري والعكس كل يضبط ما
يحتاج صح واال ال؟ كل يضبط ما يحتاج قد ال تكون األسباب مهمة بالنسبة لعموم الناس بقدر
االهتمام بالعالج ألنه إذا وقع المرض وأصيب به اإلنسان ذهب يبحث وقبل أن يصاب تجد

اهتمامه باألسباب ليس بكثير وليس بكبير الناس ينهون عن كثرة األكل ويأكلون ويؤمرون ببعض
األسباب المعينة على المحافظة على الصحة وال يفعلون ألنه في وقت سعة لكن إذا جاء وقت
الضيق وأصيبوا تجد االهتمام قال وكان صاحب زرع أنا أقول هذا الكالم من أجل إيش ألن
بعض الناس قال أن أبا هريرة يتهم ابن عمر كان صاحب زرع يعني كأنه لمز وهذا ليس

بصحيح ليس بصحيح هو صاحب زرع فاهتم بهذه اللفظة ألنه يستفيد منها وتهمه هذه اللفظة أبو

هريرة ليس بصاحب زرع مع أنه ضبط بعدما بسط رداءه دعا له النبي -عليه الصالة والسالم-

فما نسي شيء بعد ذلك لكن ابن عمر يهتم بهذه اللفظة الضط ارره إليها "فرخص في كلب الصيد

وفي كلب الغنم وقال «إذا ولغ الكلب في اإلناء فاغسلوه سبع مرار والثامنة عفروه بالتراب »"

الثامنة عفروه بالتراب "قال أبو داود هكذا قال ابن مغفل" الموجود في السند وهكذا قال ابن
المغفل والثامنة والسابعة كلها معروف أنها متكلم فيها ألنه إذا غ ِّسل السابعة بالتراب فإنه يحتاج
إلى غسلة ثامنة والثامنة عفروه بالتراب يمكن أن يجاب عن هذه الرواية بأن المراد بالثامنة اعتبار

التراب غسلة يعني يغسل بالماء سبع وواحدة بالتراب إذا أضيفت بسبع صارت ثامنة ولو لم يكن

ترتيبها الثامن لكن باعتبارها مخالفة للسبع أفردت فال يلزم أن تكون الثامنة "قال أبو داود وهكذا
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قال ابن مغفل" والحديث عند مسلم والنسائي وابن ماجه والثامنة محمولة على أنها ليست األخيرة

وانما هي غسلة باعتبار إضافتها إلى السبع تكون ثامنة ولو كانت األولى ولو كانت في األثناء
والرواية األولى هي األصح التي تقول أوالهن بالتراب ثم قال رحمه هللا بعد ذلك "باب سؤر الهرة"

غسل كم؟ مرة واحدة وغسله يدل على نجاسته لكنه لم يثبت
في الحديث السابق أن سؤر الهرة ي َ
في المرفوع إنما هو موجود في الرواية الموقوفة المرجح وقفها قال عن محمد عن أبي عن أبي
هريرة بمعناه ولم يرفعاه يعني إلى النبي -عليه الصالة والسالم -فالمرجح الوقف بما في ذلك

«واذا ولغ الهر غسل مرة» مما يدل على ضعف هذه الرواية وعدم رفعها إلى النبي -عليه

الصالة والسالم -ما أردفه به المؤلف رحمه هللا في قوله باب سؤر الهرة قال رحمه هللا "حدثنا
عبد هللا بن مسلمة القعنبي عن مالك عن إسحاق بن عبد هللا بن أبي طلحة عن إسحاق بن

عبد هللا بن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت"

قال "حدثنا عبد هللا بن مسلمة القعنبي عن مالك عن إسحاق بن عبد هللا بن أبي طلحة عن

حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة" أبو قتادة

األنصاري له ولد اسمه وزوجته كبشة بنت كعب بن مالك أحد الثالثة الذين خلفوا كانت تحته
وبعض الروايات تحت أبي قتادة وفي بعض الروايات في بيت أبي قتادة والصواب أنها تحت ابنه

عبد هللا وكانت في بيته عنده ما يمنع أن تكون في بيته مع زوجها في بيت أبي قتادة "أنا أبا

الوضوء الماء الذي يتوضأ به فسكبت
قتادة دخل فسكبت له َوضوءا" صبت له ماء ليتوضأ فيه َ
له وضوءا "فجاءت هرة فشربت منه" جاءت هرة فشربت منه فساعدها على الشرب وأعانها عليه
"فأصغى لها اإلناء" كأن الماء لما نزل أو هو في األصل نازل يشق عليها الشرب منه أصغى
لها اإلناء رضي هللا عنه وأرضاه "حتى شربت قالت كبشة" بنت كعب بن مالك امرأة عبد هللا بن
أبي قتادة وأبو قتادة اسمه الحارث بن ِّرب ِّعي.

قال رحمه هللا "باب سؤر الهرة وروى بسنده عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت تحت
ابن أبي قتادة أن أبا قتادة" الصحابي الجليل الحارث بن ربعي "دخل فسكبت له َوضوءا ماء
ليتوضأ به فجاءت هرة فشربت منه فأصغى لها اإلناء حتى شربت قالت كبشة فرآني أنظر إليه

فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت نعم فقال إن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال «إنها

ليست بنجس»" «إنها» يعني الهرة «ليست بنجس» ليست بنجسة وانما هي طاهرة ثم ذكر العلة
«إنها من الطوافين عليكم والطوافات»" إنها من الطوافين عليكم والطوافات ألنه يشق التحرز
منها من يتمكن من التحرز من الهرة وما دونها كالفأرة مثال يصعب التحرز منها والمشقة تجلب

التيسير فهي في حكم الذين يطوفون في خدمة أهل البيت هؤالء ال يتحرز منهم في حكم األطفال
الذين لم يظهروا على العورات هؤالء يطوفون في كل وقت كما جاء النص بذلك أبدى الخطابي
وجها آخر لهذه الجملة وهو أن يكون شبهها بمن يطوف للحاجة والمسألة بمن يطوف للحاجة
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والمسألة يريد أن األجر في مواساتها هذه الهرة محتاجة فهي تطوف للحاجة كمن يطوف ليسأل

الناس ويتكففهم فيواسونه فهي بحاجة إلى المواساة يريد أن األجر في مواساتها كاألجر في مواساة
من يطوف للحاجة ويتعرض للمسألة ال شك أن مثل هذه ذوات األكباد الرطبة فيها أجر عظيم

وجاء في الحديث الصحيح «دخلت النار امرأة في هرة حبستها فال هي أطعمتها وال تركتها تأكل

من خشاش األرض» فمثل هذه يحسن إليها ولذلك أصغى لها اإلناء والوجه األول أنها بكثرة
طوافها في البيت يشق االحتراز منها فلو ح ِّكم بنجاستها ونجاسة سؤرها لشق ذلك على الناس
إنها من الطوافين والطوافات الطوافين جمع مذكر سالم وهو خاص بالعقالء ال يجمع جمع مذكر
سالم إال العقالء لكنها لما جعلت بمنزلة الطوافين الذين هم عقالء أعطيت حكمهم في هذا الجمع
والحديث دليل على أن الهرة طاهرة على أن الهرة طاهرة وأن سؤرها طاهر خالفا لما جاء من

زيادة في لفظ الحديث السابق وأنه يغسل من سؤرها مرة ال يغسل من سؤرها بل هي طاهرة وتعان

على الشرب وقد شربت من إناء وضع له -عليه الصالة والسالم -وأبو قتادة أعانها على الشرب

وأصغى لها اإلناء "وحدثنا عبد هللا بن مسلمة" وهو القعنبي السابق قال "حدثنا عبد العزيز عن
داود بن صالح بن دينار التمار عن أمه أن موالتها أرسلتها بهريسة إلى" عائشة رضي هللا

عنها فوجدتها تصلي" أن موالتها أرسلتها بهريسة إلى عائشة رضي هللا عنها فوجدتها تصلي

وجدت عائشة تصلي "فأشارت إليها" تقول فأشارت إلي "أن ضعيها" يعني ال تنتظرين ضعيها إن
شئت أن تنصرفي فضعيها وامشي أن ضعيها في مثل هذه اإلشارة هو في الصالة والمصلي

يصلي اإلشارة باليد أو بالرأس أثناء الصالة ولو كانت ِّ
مفهمة تؤثر واال ما تؤثر؟ ال تؤثر .وفي

الصحيح أن أسماء دخلت المسجد فوجدت الناس يصلون في غير وقت صالة الضحى جماعة

معه -عليه الصالة والسالم -فاستشكلت فأشارت عائشة بيدها إلى السماء في وقت الكسوف

فقالت أسماء آية؟ فأشارت عائشة برأسها أن نعم ما قالت نعم لكن قالت برأسها هكذا وهي إشارة

عن نعم بخالف ما لو قالت هكذا إشارة أنه ال هذه إشارة ِّ
مفهمة وال تؤثر في الصالة "فأشارت

إلي أن ضعيها فجاءت هرة فأكلت منها" فجاءت هرة فأكلت منها من الهريسة في حديث أبي
َّ
قتادة شربت من الماء وفي هذا الحديث أكلت من الطعام "فلما انصرفت أكلت عائشة رضي هللا
عنها من حيث أكلت الهرة" من حيث أكلت الهرة ألنها طاهرة "فقالت إن رسول هللا -صلى هللا

عليه وسلم -قال «إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم»" وقد رأيت رسول هللا -
صلى هللا عليه وسلم -يتوضأ بفضلها" وهي بمعنى الحديث السابق أورد بعضهم أن الهرة تأكل

الفأر والفأر نجس كيف تكون طاهرة وفمها يتلوث بدم الفأر وأبعاضها وأجزائها وهي نجسة ثم
يشرب بعدها نعم إذا وجدت النجاسة بفمها يعني أكلت نجاسة فالنجاسة أو التنجيس من أجل هذا
النجس ال من أجل الهرة ثم إذا شربت بعده ماء أو زال من فمها بأي طريق عادت إليها الطهارة
عادت إليها الطهارة وهي في الغالب تزيل ما بفمها بيدها تنظف فمها بيدها وتشرب الماء ويزول
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أثر النجاسة منها ألن النجاسة إزالة النجاسة ال تحتاج إلى نية ال تحتاج إلى نية إنما يكتفى

بمجرد زوالها فإذا زالت بأي سبب ارتفع حكمها.
طالب............... :

هم يقولون سؤره طاهر سؤره طاهر لما يشق من االحتراز منه مثل الهرة لكن عينها طاهرة؟ ال.
وهللا أعلم وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

