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 مطور تعليم عن بعد انتسابهذه _ الطبعة ا^هائية �ذكرات *ية ال(يعة 
 بعد أن تم تدقيقها أكc من مرة  وقد اعتمدت بتوفيق من اهللا

 من قبل طالب وطاKات *ية ال(يعة انتساب مطور 
 ينها وتنسيقها �كون _ الطبعة ا^هائيةواخgنا أفضلها تدقيقاً وتم تلو 

 يصل للكمال mلو من اlطأ وال وألنها جهد ب(ي ال 
 فpجو عند وجود خطأ أو مالحظة 

 كتابة تنبيه r ا�وضوع ا�خصص tلك r منتدى ا�ستوى اlاص با�ذكرة    
 com.r : www.imam٨ منتدى مكتبة *ية ال(يعة 

  
 وسوف يتم تصحيح األخطاء بعد ا�نبيه عليها من قبل القائمX y إعداد ا�ذكرات     

  
  ونسأل اهللا جزيل ا�واب ل� من يعX y ذلك ويشار{نا فيه
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    ))))----((((    ا1لقةا1لقةا1لقةا1لقة
 يتعلق وما الطهارة كتاب وهوَ  أال، وسلم عليه اهللا ص� اهللا رسول حديث بفقه تتعلق ال� األبواب أول r سيكون منهجنا

 أدلة من ا�رام بلوغ كتاب من �تارة أحاديث عن عبارة الفصل هذا r ومنهجنا أح�م، من به يتعلق وما أبواب من به
خذت اtي وهو ا�قام هذا r عمدتنا هوَ  ويكون اهللا ر�ه حجر ابن للحافظ األح�م

ُ
 ص� اهللا رسول حديث مناهج منه أ

 : ��ا� و_ ا�قام هذا r مراجع عدة ^ا اهللا بإذن وسيكون ا�را�، ا�ستوى هذا r ا�قررة وسلم عليه اهللا
     ::::ا�قررا�قررا�قررا�قرر    مراجعمراجعمراجعمراجع

 .حجر البن للحافظ �ماألح أدلة من ا�رام بلوغ --
 .للصنعا� لإلمام ا�رام بلوغ �ح السالم سبل -/ 

T- للشو�� للعالمة األخبار منت� ل(ح األوطار نيل. 
 S- البن واإلكرام ا�الل ذي فتح ،yاهللا ر�ة عثيم X ا�ميع. 

 تعريفات أو¢ا ، الشأن هذا r إيضاحها نم البدَ  ال� األمور بعض فيها نبy ا�قام هذا r وقفات عدة نقف أن ^ا البد
خذت ال� األصل كتابنا فإن أسا�، بش� ومراجعهم لكتبهم نتعرض اtين األعالم األئمة Kعض

ُ
    كتابكتابكتابكتاب    هوهوهوهو ا�تون منه أ

 وهوَ  أال و�حهُ  األئمة أحد جاء الكتاب هذا تعا¤، اهللا ر�ه العسقال� حجر ابن للحافظ األح�ماألح�ماألح�ماألح�م    أدلةأدلةأدلةأدلة    منمنمنمن    ا�راما�راما�راما�رام    بلوغبلوغبلوغبلوغ
مة

ّ
مة وهو أال آخر َعلمٌ  بعده من جاء ُعم̈  وأطنب، فيه وأطال ا�مام اKدر سماه كتاب r ا§ما� ا�غر¦ العال

ّ
 اإلمام العال

 ومفيدة جليلة إضافات إ§ه وأضاف ُذف أن رأى ما منه وحذف ا�مام اKدر كتاب واخت¬ تعا¤، اهللا ر�ه الصنعا�
 .مالسال ُسبل هذا كتابه وس̈® 
 هو ا�رام بلوغ كتاب فإن ومعارفِهم، علومهم X ا�نهج هذا ب± اtين ا�الثة األعالم األئمة هؤالء X نتعرف أن البد̈ 

 اهللا ص� اهللا رسول ألحاديث �حنا r األساس أيضاً  هوَ  السالم ُسبل و{تاب األحاديث، متون منهُ  ننتخب اtي األساس
قر �ا وطبقاً  را�قر للمنهج وفقاً  وسلم عليه

ُ
 .وعلوِمها الُسنة قسم من الشأن هذا r به أ

 : ا�الثةا�الثةا�الثةا�الثة    األعالماألعالماألعالماألعالم    األئمةاألئمةاألئمةاألئمة    ¢ؤالء¢ؤالء¢ؤالء¢ؤالء    موجزةموجزةموجزةموجزة    تعريفاتتعريفاتتعريفاتتعريفات
    حجرحجرحجرحجر    ابنابنابنابن    ا1افظا1افظا1افظا1افظ: : : : األولاألولاألولاألول    العلمالعلمالعلمالعلم
     ::::    ونسبهونسبهونسبهونسبه    اسمهاسمهاسمهاسمه

مة    الع¬الع¬الع¬الع¬    حافظحافظحافظحافظ    """"الفضلالفضلالفضلالفضل    أبوأبوأبوأبو""""    الشافµالشافµالشافµالشافµ    الكيال�الكيال�الكيال�الكيال�    �مد�مد�مد�مد    بنبنبنبن    ع´ع´ع´ع´    بنبنبنبن    أ�دأ�دأ�دأ�د    هوهوهوهو :اسمهاسمهاسمهاسمه 
ّ

مةوعال
ّ

مةوعال
ّ

مةوعال
ّ

    حجرحجرحجرحجر    بابنبابنبابنبابن    ا�عروفا�عروفا�عروفا�عروف    ا�هرا�هرا�هرا�هر    وعال
    ....العسقال�العسقال�العسقال�العسقال�

 أحد بصحبة سافر الطوق، عن شب وبعدما القرآن، حفظ و نشأ وبها م¬،م¬،م¬،م¬،    rrrr ههههT¸¸T¸¸T¸¸T¸¸    سنةسنةسنةسنة    شعبانشعبانشعبانشعبان    rrrr    و�و�و�و� :وعلمهوعلمهوعلمهوعلمه    نشأتهنشأتهنشأتهنشأته
 وا�¬ية، ا1جازية اKالد r شيوخه كبار من بطلبه فاشتغل ا1ديث، إ§ه حبب ثم بها فسمع ا�كرمة مكة إ¤ أوصيائه
 اللغة علوم r ذلك مع وأجاد واإلفتاء، با�دريس W وأذنوا ا�لقن، وابن قي±اKل X الفقه ودرس العرا«، ا1افظ والسيما
 و.. أماكن بعدة والفقه وا1ديث ا�فس½ ودرس سنة، -/X تزيد مدة استقالال م¬ r القضاء وبا� واألدب، العربية
 .الكث½ حفظه من وأم� العاص، بن عمرو وجامع باألزهر خطب

  ا1ديث فنون من فناً  Áد أن وقّل  مصنفاً  .À- يقارب ما تعا¤ اهللا ر�ه اتهمصنف بلغت :    مصنفاتهمصنفاتهمصنفاتهمصنفاته
¨
 حافلة، مؤلفات فيه W إال

  حياته r ا�صانيف تلك انت(ت ولقد
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        ::::ا�صانيفا�صانيفا�صانيفا�صانيف    تلكتلكتلكتلك    ومنومنومنومن
 ا�هذيب تهذيب -/   الصحابة أسماء r اإلصابة --

T- هذيب تقريب�ا              S- األربعة ا�سانيد الرج بزوائد ا�نفعة تعجيل 

À- ا1ب½ تلخيص r ريجÂ أحاديث µالكب½ الراف  
Ã- ريجÂ ريج -¸              ا�صابيحÂ الكشاف 
 Ä- بةÅ و�حها الِفكر   Æ- ا�سدد القول r بtأ�د اإلمام مسند عن ا 

 ا�رام بلوغ به نعت± اtي هذا بناكتا مثل القيمة الكتب من وغ½ه ا�امنة، ا�ائة أعيان r ال�منة ا�رر -.-
 األح�م أدلة من ا�رام بلوغ ---

 مقدمته كتب وقد به، لإلشادة �فياً  ل�ن اKاري، فتح كتاب إال W يكن لم ولو اKخاري صحيح �ح r اKاري فتح -/-
 أي ه/ÄS سنة �حه من وانتÈ ه¸-Ä سنة "اKاري فتح" الكتاب �ح r بدأ ثم هÄ-T سنة �مل جزء r تقع ال� ا�ليلة

 . سنة À/ وتأ§فه تصنيفه r جلس أنه
 .سنةÆ¸ عمره و�ن ،ه/ÄÀ سنةَ  ا1جة ذي شهر من r -Ä السبت §لة من العشاء صالة بعد اهللا ر�ه وÉت ::::وفاتهوفاتهوفاتهوفاته
 .الُملقن وابن اKلقي± :الفقه r شيوخه أشهر اKغدادي، ::::شيوخهشيوخهشيوخهشيوخه    أشهرأشهرأشهرأشهر
        ::::ا�غر¦ا�غر¦ا�غر¦ا�غر¦    ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�    الَعلمالَعلمالَعلمالَعلم

 """"ا�راما�راما�راما�رام    بلوغبلوغبلوغبلوغ    �ح�ح�ح�ح    rrrr    ا�ماما�ماما�ماما�مام    اKدراKدراKدراKدر    كتابكتابكتابكتاب    صاحبصاحبصاحبصاحب""""
 علومها وأخذ بصنعاء ونشأ ههههSÄ-.SÄ-.SÄ-.SÄ.-    سنةسنةسنةسنة    و�و�و�و�    ا�غر¦ا�غر¦ا�غر¦ا�غر¦    ا�ينا�ينا�ينا�ين    ب(فب(فب(فب(ف    ا�عروفا�عروفا�عروفا�عروف    ا§ما�ا§ما�ا§ما�ا§ما�    الالÊالالÊالالÊالالÊ    سعيدسعيدسعيدسعيد    بنبنبنبن    �مد�مد�مد�مد    بنبنبنبن    ا1سyا1سyا1سyا1سy    هوهوهوهو

 هههه    Æ--Æ--Æ--Æ------    سنةسنةسنةسنة    صنعاءصنعاءصنعاءصنعاء    أعمالأعمالأعمالأعمال    منمنمنمن    بالروضةبالروضةبالروضةبالروضة    توÉتوÉتوÉتوÉ حÌ ذلك X واستمر زمانه r و�دثها ا§من قاË و�ن علمائها من ا�ينية
 : : : : مصنفاتهمصنفاتهمصنفاتهمصنفاته

 .ا�¬ية الوفاء دار r كبار �تات Íسة r طبع وقد األح�م، أدلة من ا�رام بلوغ �ح r ا�مام اKدر --
 .")العربالعربالعربالعرب    جزيرةجزيرةجزيرةجزيرة    منمنمنمن    ا§هودا§هودا§هودا§هود    أخرجواأخرجواأخرجواأخرجوا" وسلم عليه اهللا ص� اهللا رسول حديث r رسالة -/

 : الصنعا�الصنعا�الصنعا�الصنعا�    اإلماماإلماماإلماماإلمام    هوهوهوهو    ::::ا�الثا�الثا�الثا�الث    العلمالعلمالعلمالعلم
 .من بيت اإلمامة با§من من بيت اإلمامة با§من من بيت اإلمامة با§من من بيت اإلمامة با§من     الصنعا�الصنعا�الصنعا�الصنعا�    ثمثمثمثم    الكحال�الكحال�الكحال�الكحال�    األم½األم½األم½األم½    بابنبابنبابنبابن    ا�عروفا�عروفا�عروفا�عروف    صالحصالحصالحصالح    بنبنبنبن    عيلعيلعيلعيلإسماإسماإسماإسما    بنبنبنبن    �مد�مد�مد�مد    هوهوهوهو  ::::اسمهاسمهاسمهاسمه

 وا�دينة مكة إ¤ رحل ثم علمائها، من وأخذ بصنعاء، ونشأ ،ا§منا§منا§منا§من    بالدبالدبالدبالد    rrrr    كحالنكحالنكحالنكحالن    مدينةمدينةمدينةمدينة    rrrr    ههههÀÆ-.ÀÆ-.ÀÆ-.ÀÆ.-    سنةسنةسنةسنة    و�و�و�و� :ونشأتهونشأتهونشأتهونشأته    والدتهوالدتهوالدتهوالدته
 صنعاء، r العلمية بالرئاسة وتفرد أقرانه بز̈  حÌ ختلفةا� العلوم r وبرع ا�دينة، وعلماءِ  علمائِها أكابر X ا1ديث وقرأ

 ع¬ه أهل مع W وجرت الفقهية، اآلراء من عليه د§ل ال ما وزّيَف  ا�قليد من ونفر األدلة، مع والوقوف االجتهاد وأظهر
 اlطابة ا§من أئمة نم ا�نصور اإلمام واله وقد الظلمات، عصور r به وÑاهر ا1ق إ¤ يدعو مصلح Z شأن وخطوب �ن

 من كث½ حوW ا�̈ف  ولقد الئم لومة ا1ق Ôm r ال و�ن وتصنيفاً، وÓفتاءً  تدريساً  للعلم نا�اً  واستمر صنعاء، Òامع
 .وعمال دراسة باجتهاداته وعملوا وا�فس½ ا1ديث عليه ودرسوا العلم طالب

     ::::مصنفاتهمصنفاتهمصنفاتهمصنفاته
 للسيوÕ ا^هار ضوء X حاشية الغفار منحة -/ ا�رام بلوغ �ح من السالم سبل --

T- نقيح �ح�ا r ا1ديث علوم S- حاشية العدة X العيد دقيق البن العمدة �ح 
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À- الصغ½ ا�امع �ح Õطبع وقد للسيو r ا�عروفة ا�صنفات من ذلك غ½ إ¤ �تات، أربعة W.   
  Ã- مطبوع شعر ديوان. 

 .سنةسنةسنةسنة    T-/T-/T-/T/-    وعمرهوعمرهوعمرهوعمره    هههه/Ä/-Ä/-Ä/-Ä-----: : : : شعبانشعبانشعبانشعبان    منمنمنمن    rrrrTTTTتوÉ توÉ توÉ توÉ  : وفاتهوفاتهوفاتهوفاته
    ا�راما�راما�راما�رام    بلوغبلوغبلوغبلوغ    rrrr    اهللا،اهللا،اهللا،اهللا،    ر�هر�هر�هر�ه    حجرحجرحجرحجر    ابنابنابنابن    ا1افظا1افظا1افظا1افظ    يذكرهايذكرهايذكرهايذكرها    ال�ال�ال�ال�    االصطالحاتاالصطالحاتاالصطالحاتاالصطالحات    KعضKعضKعضKعض    تعريفتعريفتعريفتعريف

    : : : :     الُسنةالُسنةالُسنةالُسنة    كتبكتبكتبكتب    منمنمنمن    رواهرواهرواهرواه    منمنمنمن    حديثحديثحديثحديث    ZZZZ    بعدبعدبعدبعد    يذكريذكريذكريذكر
 إ¤ باإلضافة "ماجة وابن والنساÖ داوود وأبو والgمذي ومسلم اKخاري" الستة الكتب أصحاب يع± :السبعةالسبعةالسبعةالسبعة    رواهرواهرواهرواه    --------

 .مسنده r أ�د اإلمام
 "ماجة وابن والنساÖ داوود وأبو والgمذي ومسلم اKخاري" ا�تقدمy الستة الكتب أصحاب بهم ويع± :الستةالستةالستةالستة    رواهرواهرواهرواه    ----/
T- مسة    رواهرواهرواهرواهlمسةاlمسةاlمسةاlمذي" األربعة الس× صحابأ :اgداوود وأبو ال Öأ�د لإلمام باإلضافة "ماجة وابن والنسا 

SSSS----    مذي داوود وأب" األربعة الس× أصحاب ::::األربعةاألربعةاألربعةاألربعة    رواهرواهرواهرواهgوال Öماجة وابن والنسا" 
ÀÀÀÀ----    ماجة ابن عدا الس×، صحابأ ::::ا�الثةا�الثةا�الثةا�الثة    رواهرواهرواهرواه . 
ÃÃÃÃ : : : :اتفق ما ::::عليهعليهعليهعليه    متفقمتفقمتفقمتفق X خاري الشيخان روايتهKومسلم ا r صحيحيهما. 

 ::::    الطهارةالطهارةالطهارةالطهارة    كتابكتابكتابكتاب    تعريفتعريفتعريفتعريف
  و{تابةً  كتاباً  يكتُب  كتَب  للفعل صدرم ::::لغةلغةلغةلغة    الكتابالكتابالكتابالكتاب

 اجتمعوا أي القوم تََكّتب تقول والضم، ا�مع تع± ال� كتَب، مادة من مأخوذ ألنه والضم، ا�مع معX Ø يدل وهو
 ¢دف منه Âرج ا�يش من ا�ماعة و_ كتيبًة، الكتيبة سميت والضم ا�مع معØ ومن اKعض، بعضهم إ¤ وانظموا

yعه ،معÜُكتُب: و 

 واحد معr Ø والفصول األبواب من شيئاً  Ñمع ما :اصطالحااصطالحااصطالحااصطالحا    الكتابالكتابالكتابالكتاب

 )اللغوي ا�عr Ø داخل وهذا( ال¬É أصلها أي ت¬يفها : الطهارةالطهارةالطهارةالطهارة
 .الطهارة هو به القائم والوصف الفاعل، هو فزيد زيد، طُهرَ  نقول كما بالفاعل، للقائم وصف وهو طُهَر، للفعل مصدر.  �
 والوصف به، ا�فعول هو هنا يدفز زيداً، ا�اءُ  طّهرَ  نقول كما با�فعول، للقائم وصف وهو ا�تعدي، طّهرَ  للفعل مصدر.  �

 .الطهارة هو به القائم
 .ا�طه½ بمعØ وطهارة، تطهً½ا طّهرَ  مصدر، اسم.  �

 .وا�عنويةوا�عنويةوا�عنويةوا�عنوية    ا1سيةا1سيةا1سيةا1سية    األقذاراألقذاراألقذاراألقذار    منمنمنمن    والÞاهةوالÞاهةوالÞاهةوالÞاهة    ا^ظافةا^ظافةا^ظافةا^ظافة ::::    لغةلغةلغةلغة    الطهارةالطهارةالطهارةالطهارة
    ....ا^جاسةا^جاسةا^جاسةا^جاسة    أوأوأوأو    دثدثدثدثا1ا1ا1ا1    إزالةإزالةإزالةإزالة    rrrr    ا�(وعةا�(وعةا�(وعةا�(وعة    الصفةالصفةالصفةالصفة    XXXX    أحدهماأحدهماأحدهماأحدهما    أوأوأوأو    والgابوالgابوالgابوالgاب    ا�اءا�اءا�اءا�اء    أيأيأيأي    ا�ُطهرين،ا�ُطهرين،ا�ُطهرين،ا�ُطهرين،    استعمالاستعمالاستعمالاستعمال    ____ :اصطالحااصطالحااصطالحااصطالحا    الطهارةالطهارةالطهارةالطهارة

    ))))////((((    ا1لقةا1لقةا1لقةا1لقة
 "ا1ديث مصطلح لعلم": ا�راجع أهم

 الصالح البن ا1ديث علوم كتاب --
 السيوÕ لإلمام الراوي تدريب كتاب -/
T :الطحان �مود: لتكتور ا1ديث مصطلح تيس½ كتاب 

  ::ال(يفال(يفال(يفال(يف    ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث    مصطلحمصطلحمصطلحمصطلح    علمعلمعلمعلمألفاظ ألفاظ ألفاظ ألفاظ 
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 األثراألثراألثراألثر -S  اálاálاálاT- ál  ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث -/ السنةالسنةالسنةالسنة --
 .ال(يف ا^بوي ا1ديث مصطلح علم r دائماً  تنت( �مل ?م طابع ذات األربعة، âماتال فهذه

 : األربعةاألربعةاألربعةاألربعة    األلفاظاأللفاظاأللفاظاأللفاظ    تعاريفتعاريفتعاريفتعاريف
  الطريَق  سننُت : تقول مذمومة أو �مودة �نت سواء ُسنة، تس® وس½ة طريق ف� والطريقة الس½ةُ  _    ::::لغةلغةلغةلغة    السنةالسنةالسنةالسنة    --------

ä
 سنا

    سنسنسنسن    منمنمنمن: (وسلم عليه اهللا ص�: قوr W والسالم الصالة عليه ا�صطæ "السنة" ظاللف هذا أطلق وقد ته،å: أي واستننته،
rrrr    صحيح حديث مسلم، رواه) بعدهبعدهبعدهبعده    بهابهابهابها    عملعملعملعمل    منمنمنمن    وأجروأجروأجروأجر    أجُرهاأجُرهاأجُرهاأجُرها    فلهفلهفلهفله    حسنةحسنةحسنةحسنة    ُسنةُسنةُسنةُسنة    اإلسالماإلسالماإلسالماإلسالم. 

 : اللغويةاللغويةاللغويةاللغوية    ا^احيةا^احيةا^احيةا^احية    منمنمنمن    القاعدةالقاعدةالقاعدةالقاعدة
 وعمل كث½ة، أشياء وعمل قال وسلم ليهع اهللا ص� الرسول سنäُه، اtي هو قيل بعده آخرون به وعمل شيئاً  ابتدأ من Z إن
 .سنة سميت و¢ذا بعده، من بها

ثر ما Z :ا�حدثyا�حدثyا�حدثyا�حدثy    اصطالحاصطالحاصطالحاصطالح    rrrr    ةةةةالسنالسنالسنالسن
ُ
 أو ُخلقية أو خلقية صفةِ  أو تقرير أو فعل أو قول من وسلم عليه اهللا ص� ا^ç عن أ

 .بعدها أو اKعثة قبل العمل ذلك �ن سواءُ  س½ة،
ثر وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص�ص�ص�ص�    ççççا^ا^ا^ا^    عنعنعنعن    أثرأثرأثرأثر    ماماماما    ZZZZ :ا�عريفا�عريفا�عريفا�عريف    �ح�ح�ح�ح

ُ
ثرأ
ُ
ثرأ
ُ
ثرأ
ُ
 من وسلم عليه اهللا ص� ا�صطæ عن وورد عنه نقل ما: أي    أ

 أمامه �ن سواء، عهده r الصحابة بعض �ن من َعمل ُعمل بأن تقرير أو خالوته أو سكناته أو èر�ته �ن W فعل أو قول
 . فروعها من وفرع للسنة تابع وهو اراً إقر يس® فهذا ينكره فلم وسلم عليه اهللا ص� عنه وسكت أمامه ليس أو

 أو اlلقية، صفاته من عنه ورد كما َخلقية �نت سواء وسلم عليه اهللا ص� ا�صطæ صفة الصفة، بالسنة يلتحق أيضاً  و{ذا
 Z تهوسكنا حر�ته وé غزواته r أو هجرته r سواء العطرة س½ته من ورد ما أو اlُلقية، صفاته من عنه ورد كما ُخلقية

 بÞول اKعثة بعد ا�أثور �ن أم راء،حِ  ëر ê rنثه مثل اKعثة قبل أثر ما �ن سواء سنة، ا1ديث علماء عند يس® ذلك
ìعند يس® ذلك ف� وسلم، عليه اهللا ص� وفاته إ¤ عليه الو yسنة ا�حدث. 

 لم إن بعد الíء كون وهو حَدَث  الâمة ومادة ،حديثا يس® جديد وéُ  القديم، ضد األشياء من ا�ديد    ::::لغةلغةلغةلغة    ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث    ----////
 .يكن لم أن بعد �ن ألنه حادث العالم فقو¢م حديثاً، عليه فيطلق موجوداً  يكن

 عليه أطلق و¢ذا وقت، بعد ووقتا حديثا ويكون يتجدد والîم اál ألن و{ث½ة، اál قليل r اللغة r واستخدم
ثِْلِه إِن َ�نُوا َصاِدِقyَ { تعا¤ قوr W مالكري بالقرآن ذلك ورد وقد ،حديث òَِديٍث مèِ تُوا

ْ
يَأ
ْ
ثِْلِه إِن َ�نُوا َصاِدِقyَ فَل òَِديٍث مèِ تُوا

ْ
يَأ
ْ
ثِْلِه إِن َ�نُوا َصاِدِقyَ فَل òَِديٍث مèِ تُوا

ْ
يَأ
ْ
ثِْلِه إِن َ�نُوا َصاِدِقyَ فَل òَِديٍث مèِ تُوا

ْ
يَأ
ْ
 .الكريم القرآن يع±: TSالطور} فَل

 جديد. وُفُعالءَ  ُفُعل وزن Á Xمع فعيل ألن قياس، غ½ X شاذٌ  Üع وهو وأقاطيع قطيع: مثل أحاديث Ñ Xمع وا1ديث
  فَعيل وزن X وقديم

 .W تعريفهم r العلماء اختلف فقد    ::::االصطالحاالصطالحاالصطالحاالصطالح    rrrr    ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث
ضيف ما هو    ::::اصطالحااصطالحااصطالحااصطالحا    ا�حدثyا�حدثyا�حدثyا�حدثy    عندعندعندعند    ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث

ُ
 أو لقيةخَ  صفة أو تقرير أو فعل أو قول من وسلم عليه اهللا ص� ا^ç إ¤ أ

 وسلم عليه اهللا ص� ا�صطæ أحوال Zُ  فيه يدخل ا�عرف هذا X. ا�نام أو ا§قظة r والسكنات ا1ر�ت حÌ ُخلقية
ثy عند ®تس òحديثا الُمحد. 
 : : : : والسنةوالسنةوالسنةوالسنة    ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث    بyبyبyبy    االختالفاالختالفاالختالفاالختالف****
 "ا^بوة" اKعثة بعد وسلم عليه اهللا ص� الرسول عن يروى ما إ¤ فين¬ف أطلق إذا :1ديث1ديث1ديث1ديثا
 الصالة عليه وسنته بعثته، قبل وسلم عليه اهللا ص� ا�صطæ س½ة تشمل ألنها وأعم، أشمل اKاب هذا من :السنةالسنةالسنةالسنة    وأماوأماوأماوأما    
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 .بعثته بعد وحديثه موالسال
 قبل جرت أمور فيها �ن وÓن أخص ا^بوة بعد �ن ما _ ا1ديث و{تب": اهللاهللاهللاهللا    ر�هر�هر�هر�ه    تيميةتيميةتيميةتيمية    ابنابنابنابن    اإلسالماإلسالماإلسالماإلسالم    شيخشيخشيخشيخ :قال و¢ذا 

 . "ا^بوة
  ا1ديث لفظ عرفوا :واألصو§ونواألصو§ونواألصو§ونواألصو§ون    الفقهاءالفقهاءالفقهاءالفقهاء    عندعندعندعند    ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث    تعريفتعريفتعريفتعريف

ً
 اهللا ص� ا^ç أقوال هو: : : : ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث ��ا� واصطالحاً  �?

 .وأفعاWُ  لموس عليه
 ألمر اً منقاد يكون عمن بلغه أو رآه، بأمر تقريره وسلم عليه اهللا ص� أفعاr W ويدخل: وال(ح واKيان ا�فصيل r قالوا

 r داخلة فø اختيارية �نت فإن واألحوال، الصفات من والسالم الصالة عليه به يتعلق ما أما    ::::األصو§وناألصو§وناألصو§وناألصو§ون    قالقالقالقال الشارع،
 غ½ الصفات �نت وÓن واألمانة، والصدق واألناة �1لم اlُلقية الصفات _ الغالب r الختياريةا والصفات األفعال،
 .بنا يتعلق حكم بها يتعلق ال ألنه عندنا ا1ديث مس® r تدخل ال اlَلù والوصف �1لية اختيارية

 قبيل من يُعد -ا�عريف r خالفهم أي- هذا ومثل: الîم هذا X تعليقاً  تعا¤تعا¤تعا¤تعا¤    اهللاهللاهللاهللا    ر�هر�هر�هر�ه    ا�زائريا�زائريا�زائريا�زائري    طاهرطاهرطاهرطاهر    الشيخالشيخالشيخالشيخ :يقول
 .ا1قيقة r االختالف قبيل من ليس وهو االعتبارات، الختالف العبارات اختالف

ثُر ما Z إ¤ نظروا ا�حدثy ألن وصحيح حق قاW وما
ُ
 حديثا، فاعتáوه وسلم، عليه اهللا ص� ا^ç عن أ

 حديثاً  يعتá ال يوافقها لم وما، حديثاً  �ن وافقها فما ومصادرها األح�م مقاصد و_ ،خاصة زاوية من نظروا    ::::الفقهاءالفقهاءالفقهاءالفقهاء    وأماوأماوأماوأما
 .االصطالحاتاالصطالحاتاالصطالحاتاالصطالحات    rrrr    مشاحةَ مشاحةَ مشاحةَ مشاحةَ     والوالوالوال    اصطالحاصطالحاصطالحاصطالح    هذاهذاهذاهذا    إن̈ إن̈ إن̈ إن̈ : : : : تقولتقولتقولتقول    والقاعدةوالقاعدةوالقاعدةوالقاعدة ،اlلقية الصفات: مثل وذلك عندهم،

    ))))TTTT((((ا1لقة ا1لقة ا1لقة ا1لقة 
 : ا�قام هذا r هنا قائل يقول قد ، الطهارة كتاب ل(ح استكماال 

 بعلم يتعلق ما سواء الفن؟ وهذا العلم هذا كتب أول الطهارة بكتاب بدأ �اذا الطهارة؟ تاببك اKدء من ا1كمة ما
 .الفقه بعلم يتعلق ما أو هنا ا1ديث

    واهتماماواهتماماواهتماماواهتماما    غ½هاغ½هاغ½هاغ½ها    XXXX    ا�ينيةا�ينيةا�ينيةا�ينية    لألمورلألمورلألمورلألمور    وتقديماوتقديماوتقديماوتقديما    ذلكذلكذلكذلك    rrrr    ا�صنفyا�صنفyا�صنفyا�صنفy    لسنةلسنةلسنةلسنة    إتبا?إتبا?إتبا?إتبا?    بالطهارةبالطهارةبالطهارةبالطهارة    وبدأوبدأوبدأوبدأ": تعا¤تعا¤تعا¤تعا¤    اهللاهللاهللاهللا    ر�همر�همر�همر�هم    العلماءالعلماءالعلماءالعلماء: قال
 بدأ إذن ،-بالطهارة بدأ أي - بها، بدأ -الصالة �وط من أي- �وطها من �طا الطهارة �نت �او الصالة،الصالة،الصالة،الصالة،    و_و_و_و_    بأهمهابأهمهابأهمهابأهمها

 """"الطهارةالطهارةالطهارةالطهارة    بكتاببكتاببكتاببكتاب""""    بدأبدأبدأبدأ    و¢ذاو¢ذاو¢ذاو¢ذا    ا�تyا�تyا�تyا�تy    وأساسهوأساسهوأساسهوأساسه    ا�ينا�ينا�ينا�ين    عمادعمادعمادعماد    ____    والصالةوالصالةوالصالةوالصالة الصالة، �وط من رئيس �ط ألنها بالطهارة،
 : الطهارةالطهارةالطهارةالطهارة    كتابكتابكتابكتاب    أبوابأبوابأبوابأبواب    أولأولأولأول    

 "ا�ياها�ياها�ياها�ياه    بابباببابباب"""": : : : ----
 تعريف ثم ومن به وا�راد اKاب تعريف فسنأخذ با�عريفات، يتعلق فيما وغ½هم الشأن هذا r ا�صنفy ?دة و�لعادة

 . بها وا�قصود ا�ياه
 . باب عليه يطلق منه وmُرج يُدخل ما وه    ::::    اKاباKاباKاباKاب    أوالأوالأوالأوال
 .منه وmُرج يُدخل ألنه ؟االسماالسماالسماالسم    بهذابهذابهذابهذا    سýسýسýسý    �اذا�اذا�اذا�اذا
َاَب {  :وجل عز اهللا قول r كما آية نم أكr c الكريم القرآن r اKاب ذكر ورد وقد

ْ
Kَعلَيِْهُم ا 

ْ
َاَب اْدُخلُوا

ْ
Kَعلَيِْهُم ا 

ْ
َاَب اْدُخلُوا

ْ
Kَعلَيِْهُم ا 

ْ
َاَب اْدُخلُوا

ْ
Kَعلَيِْهُم ا 

ْ
 وقوT .W/ا�ائدة} اْدُخلُوا

ُكْم ييييُْفِلُحونَ ُْفِلُحونَ ُْفِلُحونَ ُْفِلُحونَ {þَ :تعا¤
¨
َعل

َ
 اهللا̈ ل

ْ
ُكْم ¨ُقوا

¨
َعل

َ
 اهللا̈ ل

ْ
ُكْم ¨ُقوا

¨
َعل

َ
 اهللا̈ ل

ْ
ُكْم ¨ُقوا

¨
َعل

َ
 اهللا̈ ل

ْ
بَْوابَِها َواييي̈يُقوا

َ
ُيُوَت ِمْن أ

ْ
Kا 

ْ
تُوا

ْ
بَْوابَِها َواأ

َ
ُيُوَت ِمْن أ

ْ
Kا 

ْ
تُوا

ْ
بَْوابَِها َواأ

َ
ُيُوَت ِمْن أ

ْ
Kا 

ْ
تُوا

ْ
بَْوابَِها َواأ

َ
ُيُوَت ِمْن أ

ْ
Kا 

ْ
تُوا

ْ
 غ½ه إ¤ منه يدخل حسيا �ن �ا حقيقة :واKابواKابواKابواKاب،  ÄÆ-اKقرة} أ

 .حقيقة باب عليه يطلق فهذا األبواب، أنواع Üيع من وغ½ه سوسا�ح اKاب X ا1قيقة r يطلق فهو
 .ا�جاز قبيل من باب عليه يطلق فإنما ا�حسوسة، غ½ ا�عنوية األمور r أما
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 ا�سائل من Üلة لعنوان �از هو "ا�ياها�ياها�ياها�ياه    بابباببابباب" بصدده �ن ما منها وفيه ا�حسوسة غ½ األمور r: أي الشأن، هذا r فاKاب 
 ا�حسوسة األماكن r با�خول �صوصة مسائل r اlوض إ¤ ا�خول شبه حيث �از ا�ياه باب r هنا إذن فهو ،ا�ناسبة

 .بابا ¢ا أثبت ثم
 حذف منهما،منهما،منهما،منهما،    rrrr    ZZZZ    واlروجواlروجواlروجواlروج    ا�خولا�خولا�خولا�خول    ÒامعÒامعÒامعÒامع    وذلكوذلكوذلكوذلك ا�حسوسة، األبواب من با�خول ا�عنوية باألمور ا�خول شبه إذن

 .اKاب وهو لوازمه من شيئا أثبت ثم به ا�شبه
 ؟بهابهابهابها    �راد�راد�راد�راد    وماوماوماوما    ا�ياها�ياها�ياها�ياه    تعريفتعريفتعريفتعريف    عنعنعنعن    فماذافماذافماذافماذا اKاب بتعريف يتعلق ما هذا
 فيها أصل و_ الâمة، الم _ فا¢اء إذن فعال، وزن X فمياه Üعه، r ا¢اء ظهرت و¢ذا ،موهموهموهموه: ماء وأصل ماء، Üع :ا�ياها�ياها�ياها�ياه
 ."مياه" اللفظ r أصل فا¢اء إذن

 .ماء عليه يطلق فإنه èر r ماء أو كأس r قليال سواء الكث½و القليل X يقع جنس اسم: : : : وا�اءوا�اءوا�اءوا�اء
    وذلكوذلكوذلكوذلك أنواعه، الختالف Üع: فنقول ا�اء؟ باب فيقولوا يفردوه، لم فلماذا فجمعوه ا�ياه باب ا�صنفون قال �اذا: قائل يقول قد

    استخدامهاستخدامهاستخدامهاستخدامه    ÑوزÑوزÑوزÑوز    ماماماما    وفيهاوفيهاوفيهاوفيها    استخدامه،استخدامه،استخدامه،استخدامه،    يكرهيكرهيكرهيكره    ماماماما    وفيهاوفيهاوفيهاوفيها    عنه،عنه،عنه،عنه،    ينÈينÈينÈينÈ    ماماماما    """"ا�ياها�ياها�ياها�ياه""""    rrrr: : : : أيأيأيأي    فيها،فيها،فيها،فيها،    فإنفإنفإنفإن    فيها،فيها،فيها،فيها،    الشارعالشارعالشارعالشارع    حكمحكمحكمحكم    باعتبارباعتبارباعتبارباعتبار
 وذلك ا�اء، بباب يفردوه ولم فجمعوه "ا�ياها�ياها�ياها�ياه    بابباببابباب" وا�حدثون الفقهاء وقال ا�ياه، Üعت فإذن خالف،خالف،خالف،خالف،    �ل�ل�ل�ل    هوهوهوهو    ماماماما    وفيهاوفيهاوفيهاوفيها،،،،

 .فيه الشارع حكم الختالف
 بهذا أيضا فجمع اKح½ات، وماء ،ا^هر وماء اKحر، ماء ا�الح وا�اء العذب، ا�اء فهناك أنواعه باختالف Üع أيضا أنه كما

 .Üوعه اعتبار بسبب ا�ياه، باب اللفظ بهذا أيضا وأورد ا�ياه Üع إذن االعتبار،
 : ))))----(((( األولاألولاألولاألول    ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث 
م، َعلَيْهِ  اهللا َصّ�  اهللا رسوُل  قال: قال عنه اهللا رË ُهَرْيَرة أ� عن

ّ
��        ماماماماؤؤؤُؤه،ُه،ُه،ُه،    الّطُهورُ الّطُهورُ الّطُهورُ الّطُهورُ     ُهوَ ُهوَ ُهوَ ُهوَ (:اKَْحرِ  r وََسل  أخرجهُ  )""""تُهُ تُهُ تُهُ تُهُ َميْتَ َميْتَ َميْتَ َميْتَ     ا1ِلا1ِلا1ِلا1ِل��

ُ، واللفُظ  َشيْبََة، أ� وابنُ  األربعُة،
َ
W  ُمذي ُخزيمَة، ابنُ  وصححهgوال 

 والشافµ مالك ورواه والgمذي خزيمة ابن وصححه W واللفظ شيبة أ� وابن األربعة أخرجه: تعا¤ اهللا ر�ه ا1افظ قال
 .وأ�د

    : : : : ا�ا§ةا�ا§ةا�ا§ةا�ا§ة    ا^قاطا^قاطا^قاطا^قاط    حيثحيثحيثحيث    منمنمنمن    ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث    هذاهذاهذاهذا    سنتناولسنتناولسنتناولسنتناول    
  :ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث    ÂريجÂريجÂريجÂريج --
 والنساÖ والgمذي داود أبو األربعة الس× أصحاب بهم وا�قصود تعا¤ اهللا ر�ة ا1افظ ذكر كما األربعة رواه ا1ديث هذا
 .ماجة وابن
 .مصنفه من أي W اKلوغ r ا1افظ ساقه اtي واللفظ مصنفه r شيبة أ� ابن أيضا رواه كما
 X اهللا ر�ة. مواضع عدة r مسنده r وأ�د مسنده r والشافµ سننه، r وا�ار� طأ،ا�و r مالك األئمة، أيضا رواه كما

 .ا�ميع
     ::::ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث    هذاهذاهذاهذا    حكمحكمحكمحكم    ----//// 

 وهما والgمذي، خزيمة ابن صححه بأنه عليه اهللا ر�ة ا1افظ ذكر كما العلمالعلمالعلمالعلم    أهلأهلأهلأهل    منمنمنمن    كث½كث½كث½كث½    بشهادةبشهادةبشهادةبشهادة    صحيحصحيحصحيحصحيح    حديثحديثحديثحديث    هوهوهوهو
 .الشأن هذا علماء من علمان

 وسألت ،صحيحصحيحصحيحصحيح    حسنحسنحسنحسن    حديثحديثحديثحديث: : : : قالقالقالقال    سننهسننهسننهسننه    rrrr    سياقهسياقهسياقهسياقه    بعدبعدبعدبعد    الgمذيالgمذيالgمذيالgمذي    اإلماماإلماماإلماماإلمام :قال فقد الgمذي، اإلمام ديثا1 هذا صحح �ن
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 ....صحيحصحيحصحيحصحيح    حديثحديثحديثحديث: فقال ،ا1ديث هذا عن اKخاري إسماعيل بن �مدا
 أهل من كث½ون وغ½هم واlطا�، واKغوي، والطحاوي، ا�نذر، وابن حبان، وابن ا1اكم،: العلم أهل من صححه كما

 .العلم
    الرافµالرافµالرافµالرافµ    أحاديثأحاديثأحاديثأحاديث    ÂريجÂريجÂريجÂريج    rrrr    ا1ب½ا1ب½ا1ب½ا1ب½    تلخيصتلخيصتلخيصتلخيص    ا�ليلا�ليلا�ليلا�ليل    كتابهكتابهكتابهكتابه    rrrr    ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث    هذاهذاهذاهذا    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ر�ةر�ةر�ةر�ة    حجرحجرحجرحجر    ابنابنابنابن    ا1افظا1افظا1افظا1افظ    ا�صنفا�صنفا�صنفا�صنف    خرجخرجخرجخرج    وقدوقدوقدوقد

 الطرق هذه من طريق mل لم ولكن ؛عليهمعليهمعليهمعليهم    اهللاهللاهللاهللا    رضوانرضوانرضوانرضوان    الصحابةالصحابةالصحابةالصحابة    منمنمنمن    تسعةتسعةتسعةتسعة    عنعنعنعن    طرقطرقطرقطرق    تسعةتسعةتسعةتسعة من ا1ديث هذا خرج ،الكب½الكب½الكب½الكب½
 هذا بصحة جزم قد عليه تعا¤ اهللا ر�ة ا1افظ إن إال �وه، أو إعالال فيه العلم أهل بعض ذكر منها طريق ف� مقال، من

 .W الطرق من عددا أورد كما العلماء من عددا وأورد ا1ديث
    rrrr    األمصاراألمصاراألمصاراألمصار    فقهاءفقهاءفقهاءفقهاء    وتداوWوتداوWوتداوWوتداوW    بالقبولبالقبولبالقبولبالقبول    األمةاألمةاألمةاألمة    تلقتهتلقتهتلقتهتلقته    اإلسالم،اإلسالم،اإلسالم،اإلسالم،    أصولأصولأصولأصول    منمنمنمن    أصلأصلأصلأصل    ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث    وهذاوهذاوهذاوهذا": قال ا�وطأ �ح r الزرقا� :قال

 .قدمنا �ا وفقا العلم أهل من صححه ومن رواه من عدد ثم ،"الكبارالكبارالكبارالكبار    األئمةاألئمةاألئمةاألئمة    ورواهورواهورواهورواه    األقطاراألقطاراألقطاراألقطار    ÜيعÜيعÜيعÜيع    rrrr    األعصاراألعصاراألعصاراألعصار    سائرسائرسائرسائر
    TTTT----    ةÜةترÜةترÜةترÜالراويالراويالراويالراوي    تر::::     

    واسمواسمواسمواسم    اسمهاسمهاسمهاسمه    rrrr    اختلفاختلفاختلفاختلف،،،،    ا�كcا�كcا�كcا�كc    وا1افظوا1افظوا1افظوا1افظ    ا�ليلا�ليلا�ليلا�ليل    الصحاالصحاالصحاالصحا����    هوهوهوهو    عليه،عليه،عليه،عليه،    اهللاهللاهللاهللا    رضوانرضوانرضوانرضوان    هريرةهريرةهريرةهريرة    أبوأبوأبوأبو ا�ليل الصحا� وهو ا1ديث راوي
    بنبنبنبن    الر�نالر�نالر�نالر�ن    عبدعبدعبدعبد    أنهأنهأنهأنه األقوال من إ§ه ا^فس تسكن اtي: تعا¤ اهللا ر�ه لáا عبد ابن قال ،قوالقوالقوالقوال ثالثyثالثyثالثyثالثy    منمنمنمن    ����وووو    XXXX    أبيهأبيهأبيهأبيه

 إال اسما W يذكر وال _ إال يريد ال و�ن الكنية بهذه اشتهر قد عنه ورË اهللا ر�ه ألنه طبيµ، أمر وذلك ، ا�و�ا�و�ا�و�ا�و�    صخرصخرصخرصخر
 .الكنية بهذه واشتهر واندثر اسمه �فنُ  غ½ها دون فقط الكنية بهذه إال يُعرف ال �ن فثلك _

 عبد أنه األقوال من إ§ه ا^فس تسكن اtي": يقول األصحاب أسماء r االستيعاب كتابه r تعا¤ اهللا ر�ه الá عبد وابن 
 .الس½ة صاحب "إسحاق بن �مد قال وبه": قال "صخر بن الر�ن

 آالف وÍسة مائة وثالُث  وسبعون أربعةٌ  �ت بن ùب مسند r هريرة أل� ُذكر: قال الكØ كتابه r أ�د أبو ا1اكم قال
 اهللا رضوان الصحابة من ألحد فليس حديثاً  الصحابة أكc وهو ،حديثاً حديثاً حديثاً حديثاً ) ) ) ) ÀT¸SÀT¸SÀT¸SÀT¸S((((    عنهعنهعنهعنه    اهللاهللاهللاهللا    رËرËرËرË    روىروىروىروى    أنهأنهأنهأنه    يع±يع±يع±يع± ، حديث
 .عليه اهللا رضوان هريرة أبو ا�ليل ناصحابيّ  رواية الصحابة فأكc يقاربه، ما وال ا�قدار هذا عليهم

    األسود،األسود،األسود،األسود،    أبوأبوأبوأبو    و{نيتهو{نيتهو{نيتهو{نيته    شمسشمسشمسشمس    عبدعبدعبدعبد    ا�اهليةا�اهليةا�اهليةا�اهلية    rrrr    اسمهاسمهاسمهاسمه    و�نو�نو�نو�ن العربية ا�زيرة جنوب وÉ با§من دوس قبيلة من قدمنا كما وهو
    �ن�ن�ن�ن    هرةهرةهرةهرة    ألجلألجلألجلألجل    قيلقيلقيلقيل    هريرةهريرةهريرةهريرة    أباأباأباأبا    و{ناهو{ناهو{ناهو{ناه    الروايات،الروايات،الروايات،الروايات،    اختالفاختالفاختالفاختالف    XXXX    الر�نالر�نالر�نالر�ن    عبدعبدعبدعبد    أوأوأوأو    اهللاهللاهللاهللا    عبدعبدعبدعبد    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص�ص�ص�ص�    ا�صطæا�صطæا�صطæا�صطæ    فسماهفسماهفسماهفسماه
 ....أوالدهاأوالدهاأوالدهاأوالدها    ململململ
 نبيه سنة بهم وجل عز اهللا حفظ اtين العلم أوعية من و�ن، ا¢جرةا¢جرةا¢جرةا¢جرة    منمنمنمن السابعةالسابعةالسابعةالسابعة    سنةسنةسنةسنةالالالال    rrrr    خيáخيáخيáخيá    ?م?م?م?م    عنهعنهعنهعنه    اهللاهللاهللاهللا    رËرËرËرË    أسلمأسلمأسلمأسلم
 .وسلم عليه اهللا ص�

 بن معاوية أيام r مرة غ½ ا�دينة X وتأمر اKحرين X خالفته r ا�ميع X تعا¤ اهللا رضوان اlطاب بن عمر استعمله
 .ا�ميع X تعا¤ اهللا رضوان سفيان أ�
    رضوانرضوانرضوانرضوان    باKقيعباKقيعباKقيعباKقيع    ودفنودفنودفنودفن    سنةسنةسنةسنة    وسبعyوسبعyوسبعyوسبعy    ثمانثمانثمانثمان    ابنابنابنابن    وهووهووهووهو    ا¢جرةا¢جرةا¢جرةا¢جرة    منمنمنمن    وÍسyوÍسyوÍسyوÍسy    تسعتسعتسعتسع    سنةسنةسنةسنة    ا�دينةا�دينةا�دينةا�دينة    rrrr    ماتماتماتمات": قال الá عبد ابن عنه قال
 ."ا�دينة X أم½ا يومئذ و�ن سفيان أ� بن عقبة بن الو§د عليه وص� ،عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا

SSSS----    ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث    ورودورودورودورود    سببسببسببسبب     : : : : 
��        ماماماماؤؤؤؤهههه    الطهورالطهورالطهورالطهور    هوهوهوهو(: قال حy اKحر r قاW ما والسالم، الصالة عليه ا�صطæ قال �اذا  ؟)ميتتهميتتهميتتهميتته    ا1ِلا1ِلا1ِلا1ِل��

 هريرة أبا أن عليه تعا¤ اهللا ر�ةر�ةر�ةر�ة    مالكمالكمالكمالك    لإلماملإلماملإلماملإلمام    ا�وطأا�وطأا�وطأا�وطأ    كتابكتابكتابكتاب    rrrr    وردوردوردورد    كماكماكماكما    سؤالسؤالسؤالسؤال    عنعنعنعن    جواباجواباجواباجوابا    وقعوقعوقعوقع    العلمالعلمالعلمالعلم    أهلأهلأهلأهل    ذكرذكرذكرذكر    كماكماكماكما    ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث
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Ëرجل جاء: قال عنه اهللا ر Éا� عند و ُمدلج، ب± من: أ�د اإلمام مسند وáالط r عبد قيل و اهللا دعب: اسمه معجمه 
 . اKلَوي زمعة اسمه قيل و ا�دل، أوعبيد
 كما الرجل هذا جاء السائل، هذا هو فيمن الروايات اختلفت و ،سائلسائلسائلسائل    لسؤاللسؤاللسؤاللسؤال    هوهوهوهو    إنماإنماإنماإنما    ا�واب،ا�واب،ا�واب،ا�واب،    هذاهذاهذاهذا    أنأنأنأن    الرواياتالرواياتالرواياتالروايات    اتفقتاتفقتاتفقتاتفقت
    اKحراKحراKحراKحر    نر{بنر{بنر{بنر{ب    إنّاإنّاإنّاإنّا    اهللاهللاهللاهللا    للللرسورسورسورسو    يايايايا :فقال وسلم عيه اهللا ص� ا^ç إ¤ جاء( غ½ه و ا�وطأ r مالك اإلمام عند الرواية وردت
 و عليه اهللا ص� اهللا رسول: فقال ؟اKحراKحراKحراKحر    بماءبماءبماءبماء    أفنتوضأأفنتوضأأفنتوضأأفنتوضأ: : : : السائلالسائلالسائلالسائل    قالقالقالقال    عِطشنا،عِطشنا،عِطشنا،عِطشنا،    بهبهبهبه    توضأناتوضأناتوضأناتوضأنا    فإنفإنفإنفإن    ا�اء،ا�اء،ا�اء،ا�اء،    منمنمنمن    القليلالقليلالقليلالقليل    معنامعنامعنامعنا    وووو����ململململ

    ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث    ورودورودورودورود    سببسببسببسبب    أنأنأنأن: السابق ال�د خالل من ^ا ويتبy ا1ديث، ورود سبب هو هذا )ميتتهميتتهميتتهميتته    ا1لا1لا1لا1ل    ماماماماؤؤؤؤهههه    الطهورالطهورالطهورالطهور    هوهوهوهو( :سلم
 .اKحراKحراKحراKحر    بماءبماءبماءبماء    الوضوءالوضوءالوضوءالوضوء    حكمحكمحكمحكم    عنعنعنعن    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    صلواتصلواتصلواتصلوات    للمصطæللمصطæللمصطæللمصطæ    عليهمعليهمعليهمعليهم    اهللاهللاهللاهللا    رضوانرضوانرضوانرضوان    لصحابةلصحابةلصحابةلصحابةاااا    أحدأحدأحدأحد    سؤالسؤالسؤالسؤال

 ماء من الوضوء عن وسلم عليه اهللا ص� اهللا رسول الرجل هذا سأل �اذا ترى يا: السبب سياق خالل من قائل يقول قد
 .!!بها الوضوء جواز أبدا و دائما اtهن إ¤ يتبادر ال� ا�اء أنواع من اKحري ا�اء أن إذ ،؟هنا ا1كم وضوح رغم اKحر

 : : : : ي´ي´ي´ي´    بمابمابمابما    التساالتساالتساالتساؤؤؤؤلللل    هذاهذاهذاهذا    عنعنعنعن    العلماءالعلماءالعلماءالعلماء    أجابأجابأجابأجاب    فقدفقدفقدفقد
    منمنمنمن    مرادمرادمرادمراد    غ½غ½غ½غ½    بأنهبأنهبأنهبأنه    توهمتوهمتوهمتوهم    رهرهرهره    نننن����    وووو    طعمهطعمهطعمهطعمه    بملوحةبملوحةبملوحةبملوحة    األخرىاألخرىاألخرىاألخرى    ا�ياها�ياها�ياها�ياه    �الفا�الفا�الفا�الفا    اKحراKحراKحراKحر    ماءماءماءماء    الصحاالصحاالصحاالصحا����    هذاهذاهذاهذا    رأىرأىرأىرأى    �ا�ا�ا�ا    ألنهألنهألنهألنه    ::::األولاألولاألولاألول    ا�وابا�وابا�وابا�واب

 إَِذا قُ {{{{ تعا¤ و سبحانهسبحانهسبحانهسبحانه    ا1قا1قا1قا1ق
ْ
يَن آَمنُوا ِ

¨
tإَِذا قُ َها ا 

ْ
يَن آَمنُوا ِ

¨
tإَِذا قُ َها ا 

ْ
يَن آَمنُوا ِ

¨
tإَِذا قُ َها ا 

ْ
يَن آَمنُوا ِ

¨
tَها ا ف�ف�ف�ف�

ََ ََ
 يَا يَا يَا يَا كككك

ْ
َمَرافِِق َواْمَسُحوا

ْ
 ال

َ
يِْديَُكْم إِ¤

َ
 وُُجوَهُكْم َوأ

ْ
 ال̈صالةِ فاْغِسلُوا

َ
 ْمتُْم إِ¤

ْ
َمَرافِِق َواْمَسُحوا

ْ
 ال

َ
يِْديَُكْم إِ¤

َ
 وُُجوَهُكْم َوأ

ْ
 ال̈صالةِ فاْغِسلُوا

َ
 ْمتُْم إِ¤

ْ
َمَرافِِق َواْمَسُحوا

ْ
 ال

َ
يِْديَُكْم إِ¤

َ
 وُُجوَهُكْم َوأ

ْ
 ال̈صالةِ فاْغِسلُوا

َ
 ْمتُْم إِ¤

ْ
َمَرافِِق َواْمَسُحوا

ْ
 ال

َ
يِْديَُكْم إِ¤

َ
 وُُجوَهُكْم َوأ

ْ
 ال̈صالةِ فاْغِسلُوا

َ
ْمتُْم إِ¤

 ِyََكْعب
ْ
 ال

َ
رُْجلَُكْم إِ¤

َ
وِسُكْم َوأ ُ ِyََكْعب

ْ
 ال

َ
رُْجلَُكْم إِ¤

َ
وِسُكْم َوأ ُ ِyََكْعب

ْ
 ال

َ
رُْجلَُكْم إِ¤

َ
وِسُكْم َوأ ُ ِyََكْعب

ْ
 ال

َ
رُْجلَُكْم إِ¤

َ
 ا�اء مس® r داخل غ½ أنه ظنّ  اKحر ماء ملوحة رأى �ا الرجل هذا أن: أي    ÃÃÃÃا�ائدةا�ائدةا�ائدةا�ائدة}}}}بُِربُِربُِربُِرؤؤؤُؤوِسُكْم َوأ

 . سبب ذاه به، بالغسل تعا¤ ا1ق أمر اtي
َا ِمَن ال̈سَماِء َماًء َطُهوراً { { { { وجل عز اهللا قول عرف �ا    ::::    ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�    ا�وابا�وابا�وابا�واب

ْ
نَز^

َ
َا ِمَن ال̈سَماِء َماًء َطُهوراً َوأ

ْ
نَز^

َ
َا ِمَن ال̈سَماِء َماًء َطُهوراً َوأ

ْ
نَز^

َ
َا ِمَن ال̈سَماِء َماًء َطُهوراً َوأ

ْ
نَز^

َ
    بالطهارةبالطهارةبالطهارةبالطهارة    السماءالسماءالسماءالسماء    ماءماءماءماء    اختصاصاختصاصاختصاصاختصاص    ظنظنظنظن،     SÄSÄSÄSÄالفرقانالفرقانالفرقانالفرقان}}}}َوأ

 اهللا ص� اهللا رسول سأل واالشتباه اال�باس هذا فألجل ا�طر، ماء أي طهور، بأنه ا�اء هذا وصف سبحانه ألنه ،غ½هغ½هغ½هغ½ه    دوندوندوندون
 فأفاده اKحر، ماء عن فسأل غ½ه دون بالطهارة السماء ماء اختصاص أن ظن حيث ،!!اKحر ماء حكم عن سلم و عليه

æبا1كم سلم و عيه اهللا ص� ا�صط.    
ÀÀÀÀ----    ثèثèثèثè    ا�فرداتا�فرداتا�فرداتا�فردات    أهمأهمأهمأهم    وبيانوبيانوبيانوبيان    ا�فرداتا�فرداتا�فرداتا�فردات     : : : : 

 وواضح، معلوم هو كما ورو�ر جار: هنا هريرةهريرةهريرةهريرة    أأأأ����    عنعنعنعن: قوr W بيان إ¤ êتاج ال(يف ا^بوي ا^ص هذا r مفردة أول
 بما يقدر بمحذوف متعلق فهو بغ½ه متعلق هو بل بنفسه يقوم ال Üلة شبه وا�جرور ا�ار ألن بمحذوف متعلق وهو

 .ذلك �و أو أذكر أو أروي مثل هنا تقديره فيكون ا�قام، يناسب
 من ¢ا �ل ال معgِضة د?ئية Üلة ذهه....وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص�ص�ص�ص� قوW أو عنهعنهعنهعنه    اهللاهللاهللاهللا    رËرËرËرË قوr W و_ تتكرر أخرى مفردة

 .اإلعراب
rrrr    حرKحراKحراKحراKحر، ا�راد أخذن: اKاللغوية ا^احية من به وا�قصود با. 

 إذن فهو ،èرèرèرèر    عليهعليهعليهعليه    يطلقيطلقيطلقيطلق    فإنهفإنهفإنهفإنه    عذبا،عذبا،عذبا،عذبا،    أوأوأوأو    ملحاملحاملحاملحا    �ن�ن�ن�ن    سواءسواءسواءسواء    كث½كث½كث½كث½    ماءماءماءماء    ف�ف�ف�ف�    عذباعذباعذباعذبا    أوأوأوأو    �ن�ن�ن�ن    ملحاملحاملحاملحا ،الكث½الكث½الكث½الكث½    ا�اءا�اءا�اءا�اء    هوهوهوهو    اKحراKحراKحراKحر: فنقول
 ا�اء X هذا غلب وقد واتساعه، لعمقه االسم بهذا اKحر وُس® با�اء، يكون حرواK ا§ابسة r يكون فالá الá، خالف

 .ذلك �و أو è½ة عليه يطلق وÓنما èراً، يس® ال الغالب r ا�اء فهو èرا، يس® أن العذب r قّل  حÌ ا�الح

    ))))SSSS((((    ا1لقةا1لقةا1لقةا1لقة
��        ماماماماؤؤؤؤهُ هُ هُ هُ     الَطُهورُ الَطُهورُ الَطُهورُ الَطُهورُ     هوهوهوهو: (: (: (: (اKحراKحراKحراKحر    rrrr    عنهعنهعنهعنه    اهللاهللاهللاهللا    رËرËرËرË    هريرةهريرةهريرةهريرة    أأأأ����    حديثحديثحديثحديث    تتمةتتمةتتمةتتمة     ))))ميتتهميتتهميتتهميتته    ا1ِلا1ِلا1ِلا1ِل��

 ال اKحر نأ: بعضهم قال  .العلم أهل من كث½ قول هذا èرا، يس® فإنه عذبا أو ِملحاً  �ن سواء الكث½ ا�اء X يُطلق اKحر
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 .ما1ا �ن إذا إال ذلك عليه يطلق
 . "ملح أي èرٌ  ماءٌ  يقال �لوحته èرا وسý": قال العرب لسان r كما األموي قال

 وسلم، عليه اهللا ص� اهللا رسول قول من ليست """"اKحراKحراKحراKحر    rrrr" " " "  اللفظة هذه أنّ  X ا�نبيه اKحر Ò rملة يتعلق فيما ^ا تب�
 فشبه اKحر، r: وسلم عليه اهللا ص� اهللا رسول قال: قال عنه اهللا رË هريرة أ� عن ا1ديث، نص r واضح هو كما

 فجملة ،عنهعنهعنهعنه    اهللاهللاهللاهللا    رËرËرËرË    هريرةهريرةهريرةهريرة    أبوأبوأبوأبو    الراويالراويالراويالراوي    ����مممم    منمنمنمن    مدرجةمدرجةمدرجةمدرجة    ____    وÓنماوÓنماوÓنماوÓنما وسلم، عليه اهللا ص� اهللا رسول مقول من ليست ا�ملة
r حرKهريرة أ� �م من مدرجة _ ا Ëعنه اهللا ر. 
 : أقوالأقوالأقوالأقوال    XXXX    الَطُهورالَطُهورالَطُهورالَطُهور    *مة*مة*مة*مة    ضبضبضبضبطططط    rrrr    العلماءالعلماءالعلماءالعلماء    اختلفاختلفاختلفاختلف    ::::الَطُهورالَطُهورالَطُهورالَطُهور    هوهوهوهو

 هو هذا دام فما به، يُتطهرُ  اtي للماء وبالفتح ا�صدر، هو اtي للفعل بالضم أنه X اللغة علماء Üهور قول    ::::    األولاألولاألولاألول    القولالقولالقولالقول
    به،به،به،به،    فففُفتَطهرُتَطهرُتَطهرُتَطهر    اtياtياtياtي    ا�اءا�اءا�اءا�اء ،)ماماماماؤؤؤؤهههه    الَطُهورالَطُهورالَطُهورالَطُهور    هوهوهوهو( قوr W وسلم عليه اهللا ص� ا^ç مراد ألن الطاء، بفتح الَطهور هو يقال إذن رأيهم
 إذا الَطُهور فظل أن X مصنفاتهم، r اللغةاللغةاللغةاللغة    علماءعلماءعلماءعلماء    منمنمنمن    وÜا?توÜا?توÜا?توÜا?ت    األنبارياألنبارياألنبارياألنباري    ابنابنابنابن    نقلهنقلهنقلهنقله    اللغةاللغةاللغةاللغة    علماءعلماءعلماءعلماء    ÜهورÜهورÜهورÜهور    عنعنعنعن    القولالقولالقولالقول    وهذاوهذاوهذاوهذا
 اغتساال أو وضوءاً  �ن سواء ا�طهر عملية أي الفعل أردت إذا أما الَطُهور، فتقول به يُتطهر اtي ا�اء و_ اtات به أردت

 .الطاء بضم الُطهور تقول فإنك ذلك �و أو
 بالفتح الَطهور لفظ أنه: إ¤ منهم وÜاعة واألصمµ أ�د بن اlليل ومنهم اللغة علماء بعض ذهب وÓ§ه    ::::    ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�    القولالقولالقولالقول
 لم القاموس وصاحب بالفتح الَطهور تقول وÓنما الُطهور، عندهم تقول ال هذا وX ا�اء، أردَت  أم الفعل أردَت  سواء فيهما
 .مطلقا الضم يذكر فلم الَطهور،: الفتح إال يذكر،

 لفظها ونطق الâمة بت¬يف يتعلق ما هذا

 .والÞاهةوالÞاهةوالÞاهةوالÞاهة    ا^ظافةا^ظافةا^ظافةا^ظافة    ____    ال�ال�ال�ال� اللغوية، الطهارة بمعØ ةةةةاللغاللغاللغاللغ    rrrr: : : : فالَطهورفالَطهورفالَطهورفالَطهور: معناها أما
 .ال(ع علماء اصطالح r    لغ½هلغ½هلغ½هلغ½ه    ا�طهرا�طهرا�طهرا�طهر    نفسهنفسهنفسهنفسه    rrrr    الطاهرالطاهرالطاهرالطاهر    هوهوهوهو    الَطهورالَطهورالَطهورالَطهور :االصطالحاالصطالحاالصطالحاالصطالح    rrrr    وأماوأماوأماوأما
 .الَطُهور للمصدر فاعل أنه X رفوعم    ::::ماماماماؤؤؤؤهههه    الَطُهورالَطُهورالَطُهورالَطُهور    هوهوهوهو

 ا��ن به نريد العادة ف� اKحر لفظ أطلقنا إذا نناأل ا��ن باعتبار وذلك ،"اKحراKحراKحراKحر    ماءماءماءماء": أي اKحر، X يعود ))))ماماماماؤؤؤؤهههه(((( r الضم½
 من فيه موجود هو ما باعتبار وليس ا��ن باعتبار اKحر إ¤ يعود الضم½ ))))ماماماماؤؤؤؤهههه    الَطهورالَطهورالَطهورالَطهور(((( هنا ا�اء، أي فيه _ ال� واtات

 .ا�اء
 اهللا ص�: لقال ؟اKحراKحراKحراKحر    بماءبماءبماءبماء    أأأأأفنتوضأفنتوضأفنتوضأفنتوض: ُسئل حينما وسلم عليه اهللا ص� ولقال ماؤه،: قول إ¤ احتاج �ا هنا ا�اء به أراد لو إذ 

    هوهوهوهو(: قال ¢ذا ا��ن وعن ا�حل عن ا1ديث يريد �ن �ا ولكن ))))ماماماماؤؤؤؤهههه(((( لفظ إ¤ احتاج و�ا ،،،،))))الطهورالطهورالطهورالطهور    هوهوهوهو((((: وسلم عليه
 )ميتتهميتتهميتتهميتته    ا1لا1لا1لا1ل -اKحر ماء أي-ماماماماؤؤؤؤهههه    الطهورالطهورالطهورالطهور

     ::::ميتتهميتتهميتتهميتته    ا1لا1لا1لا1ل
 .ُرمَ حَ  ضد حالل صار: أي الíء، ح̈ل  مصدر "ا1اء بك�" :ا1ِلا1ِلا1ِلا1ِل

 )ميتتهميتتهميتتهميتته    ا1اللا1اللا1اللا1الل    ماماماماؤؤؤؤهههه    الطهورالطهورالطهورالطهور    هوهوهوهو: (فيه ورد حيث وÑليه ا�عØ هذا يوضح قط± ا�ار ولفظ
 ).ا1ِل(للمصدر فاعل فø مرفوعة أنها الحظي    ::::ميتتهُ ميتتهُ ميتتهُ ميتتهُ 

ÃÃÃÃ    ----    ثèثèثèثè    الرئيسالرئيسالرئيسالرئيس    ا¢دفا¢دفا¢دفا¢دف    وهووهووهووهو    األح�ماألح�ماألح�ماألح�م : : : : 
 : ال(يفال(يفال(يفال(يف    ا^بويا^بويا^بويا^بويا1ديث ا1ديث ا1ديث ا1ديث     هذاهذاهذاهذا    أح�مأح�مأح�مأح�م    منمنمنمن) -
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rrrr    داللةداللةداللةداللة    ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث    هذاهذاهذاهذا    XXXX    حر،    ماءماءماءماء    ُطهوريةُطهوريةُطهوريةُطهوريةKحر،اKحر،اKحر،اKطاهرطاهرطاهرطاهر    وأنهوأنهوأنهوأنه    ا    rrrr    ملوحتُهملوحتُهملوحتُهملوحتُه    تؤثرتؤثرتؤثرتؤثر    والوالوالوال    لغ½هلغ½هلغ½هلغ½ه    ومطهرومطهرومطهرومطهر    نفسهنفسهنفسهنفسه    rrrr    ألن مطلقاً،مطلقاً،مطلقاً،مطلقاً،    طهوريتهطهوريتهطهوريتهطهوريته 
َقِته منذ به قائم وصف _ وÓنما فيه، اهرةظ ليست ا�لوحة هذه

ْ
 منذُ  فيها موجود اKحار r وصف _ إنما فا�لوحة... ِخل

 ا�قام هذا r األساس وهو وخلِفها، األمة سلف من العلماء Üهور قول هو وهذا وتعا¤، سبحانه ا1ق يعلمها ة1كم ِخلقتها
 .االتفاق عليه يكون ويكاد به ا�عمول وهو

    االغتسالاالغتسالاالغتسالاالغتسال    أوأوأوأو    الوضوءالوضوءالوضوءالوضوء    rrrr    يُطهريُطهريُطهريُطهر    والوالوالوال    اKحراKحراKحراKحر    بماءبماءبماءبماء    الوضوءالوضوءالوضوءالوضوء    ÑوزÑوزÑوزÑوز    الالالال: فقالوافقالوافقالوافقالوا    العلمالعلمالعلمالعلم    أهلأهلأهلأهل    منمنمنمن    عددعددعددعدد    ا�سألةا�سألةا�سألةا�سألة    هذههذههذههذه    rrrr    خالفخالفخالفخالف    قدقدقدقد    لكنلكنلكنلكن
    هريرةهريرةهريرةهريرة    وأوأوأوأ����    العاص،العاص،العاص،العاص،    بنبنبنبن    عمروعمروعمروعمرو    بنبنبنبن    اهللاهللاهللاهللا    وعبدوعبدوعبدوعبد    عمر،عمر،عمر،عمر،    بنبنبنبن    اهللاهللاهللاهللا    عبدعبدعبدعبد: مثل الصحابةالصحابةالصحابةالصحابة    بعضبعضبعضبعض    عنعنعنعن القول هذا روي وقد ،مطلقاً مطلقاً مطلقاً مطلقاً     وووو����وهماوهماوهماوهما
 من وÜاعة الáالáالáالá    عبدعبدعبدعبد    ابنابنابنابن    إ¤إ¤إ¤إ¤    ونُسبونُسبونُسبونُسب    الُمسيب،الُمسيب،الُمسيب،الُمسيب،    بنبنبنبن    سعيدسعيدسعيدسعيد: مثل ا�ابعيyا�ابعيyا�ابعيyا�ابعيy    منمنمنمن Üاعة عن هذا روي كما ،عليهمعليهمعليهمعليهم    اهللاهللاهللاهللا    رضوانرضوانرضوانرضوان

 .اKحر بماء الوضوء Ñوز ال يقولون أنهم عنهم ُروي العلم، أهل
 : ذلك نم ا�قام هذا r وردت ال� الروايات بعض وأذكر

 ا1اصل ا1دث يرفع ال أنه: أي" جنابةجنابةجنابةجنابة    والوالوالوال    وضوءوضوءوضوءوضوء    منمنمنمن    Ñزيُ Ñزيُ Ñزيُ Ñزيُ     الالالال    اKحراKحراKحراKحر    ماءماءماءماء": قال أنه عليهماعليهماعليهماعليهما    اهللاهللاهللاهللا    رضوانرضوانرضوانرضوان    عمرعمرعمرعمر    ابنابنابنابن    عنعنعنعن روي ما
r ذلك �و أو االغتسال أو الوضوء. 

 ا�ليلy، الصحابيy فهذين ،"بهبهبهبه    ا�طُهرا�طُهرا�طُهرا�طُهر    ÑزÑزÑزÑزئئئئ    الالالال    أنهأنهأنهأنه": عنهماعنهماعنهماعنهما    اهللاهللاهللاهللا    رËرËرËرË    العاصالعاصالعاصالعاص    بنبنبنبن    عمروعمروعمروعمرو    بنبنبنبن    اهللاهللاهللاهللا    عبدعبدعبدعبد    عنعنعنعن أيضاً  روي كما
 ..ا1دث يرفع وال االغتسال r وال الوضوء Ñ rزئ ال اKحر ماء بأن يرون وغ½هما

    سبيلسبيلسبيلسبيل    ë    rrrrزياً ëزياً ëزياً ëزياً     أوأوأوأو    معتمراً معتمراً معتمراً معتمراً     أوأوأوأو    حاجاً حاجاً حاجاً حاجاً     إالإالإالإال    اKحراKحراKحراKحر    تر{بتر{بتر{بتر{ب    الالالال(: قالقالقالقال    أنهأنهأنهأنه    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص�ص�ص�ص�    رسولرسولرسولرسول    عنعنعنعن    رويرويرويروي ما ذلك، r شبهتهم لعَل 
، عمر ابن عن داوود أبو أخرجه ديثا1 هذا ،)èراً èراً èراً èراً     ا^ارا^ارا^ارا^ار    وêتوêتوêتوêت    ناراً ناراً ناراً ناراً     اKحراKحراKحراKحر    êتêتêتêت    فإنفإنفإنفإن    اهللاهللاهللاهللا

ً
 ا�طُهر Ñوز ال أنه فظنوا مرفو?

 صحيح، غ½ حديث أنه لوجدنا إسناده حيث من ا1ديث إ¤ نظرنا لو لكن األحاديث، من و�وه ا1ديث ¢ذا اKحر بماء
    حديثحديثحديثحديث فإنه �هولون، ا1ديث ذاه رواةُ  دام فما ،)�هولون�هولون�هولون�هولون    رواتهرواتهرواتهرواته: (قال W سياقه بعد تعا¤ اهللا ر�ه داوود أبو قال فقد

 .مطلقاً  يصح وال حجة به تقوم وال ضعيفضعيفضعيفضعيف
 .ا1ديث هذا إسناد ض̈عفوا تعا¤ اهللا ر�هم العلماء أن: أي ،"إسنادهإسنادهإسنادهإسناده    ض̈عفواض̈عفواض̈عفواض̈عفوا: "تعا¤ اهللا ر�ه اlطا� اإلمام وقال
 جواز بعدم قال من شبهة و_ صحيحاً، ليس ا1ديث هذا دام فما ،"بصحيحبصحيحبصحيحبصحيح    ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث    هذاهذاهذاهذا    ليسليسليسليس: " اKخارياKخارياKخارياKخاري    اإلماماإلماماإلماماإلمام وقال

 Üاه½ قول ^ا ويتب� القول، هذا وهو الفرع فيسقط األصل سقط مادام فحينئذٍ  اKحر، ماء من االغتسال و الوضوء
 .وا�حيطات اKحار مياه بطهورية العلماء

    الالالال    ����اااا    دوابهدوابهدوابهدوابه    منمنمنمن    اKحراKحراKحراKحر    rrrr    ماتماتماتمات    اااامممم" اKحر بميتته وا�راد اKحر ميتة ِحل X داللة ا1ديث هذا r: ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث    هذاهذاهذاهذا    فوائدفوائدفوائدفوائد    منمنمنمن) /
  èر ميتة أنه لغة عليه صدَق  وÓن فهو مطلقاً، فيه مات ما ا�راد وليس ،"وووو����وهماوهماوهماوهما    والسمكوالسمكوالسمكوالسمك    �1وت�1وت�1وت�1وت    فيهفيهفيهفيه    إالإالإالإال    يعيشيعيشيعيشيعيش

ّ
 غ½ أنه إال

 ما ويؤ{ده اKحر، حيوان من مات ما r Z ?م ا1ديث هنا، بذكره نستطرد ال تفصيل ا�سألة وÉ ا1كم، هذا r داخل
حلت(: وسلم عليه اهللا ص� قال: قال عنهما اهللا رË عمر ابن عن وغ½هما ماجة وابن أ�د، اإلمامان واهر

ُ
حلتأ
ُ
حلتأ
ُ
حلتأ
ُ
    وووو    ميتتانميتتانميتتانميتتان    ^ا^ا^ا^ا    أ

 ).والُطحالوالُطحالوالُطحالوالُطحال    فالكبدفالكبدفالكبدفالكبد    ا�مانا�مانا�مانا�مان    وأماوأماوأماوأما    وا1وتوا1وتوا1وتوا1وت    فا�رادفا�رادفا�رادفا�راد    ا�يتتانا�يتتانا�يتتانا�يتتان    فأمافأمافأمافأما    دمان،دمان،دمان،دمان،
 ا�اء جزر أو اآلد� صيد: أي ،"آد� بسبب موته �ن ما إال منه لال " : فقالوافقالوافقالوافقالوا    ا�سألةا�سألةا�سألةا�سألة    هذههذههذههذه    rrrr    العلمالعلمالعلمالعلم    أهلأهلأهلأهل    بعضبعضبعضبعض    خالفخالفخالفخالف    وقدوقدوقدوقد
  جابر عن: داوود وأبو أ�د رواه �ا أكله، ^ا ل فال ميتاً  سطحه X اطف ما فأما و�وه، الشاطئ إ¤ قذفه أو عنه

ً
 مرفو?

 .)تأكلواتأكلواتأكلواتأكلوا    فالفالفالفال    اااافطففطففطففطف    فيهفيهفيهفيه    ماتماتماتمات    وماوماوماوما    فâوافâوافâوافâوا    عنهعنهعنهعنه    جزرَ جزرَ جزرَ جزرَ     أوأوأوأو    اKحرُ اKحرُ اKحرُ اKحرُ     ألقاهُ ألقاهُ ألقاهُ ألقاهُ ما ما ما ما ( بلفظ
 ذلك، بغ½ أو �وه أو �لصيد آد� بفعل �ن سواء اKحر ماء r وجد ما Z يؤéَ  بأن :ممممالعموالعموالعموالعمو    وهووهووهووهو    األولاألولاألولاألول    القولالقولالقولالقول    هوهوهوهو    والصحيحوالصحيحوالصحيحوالصحيح



            ))))))))  أولأولأولأولأولأولأولأولمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                       ديثديثديثديثديثديثديثديثا1ا1ا1ا1ا1ا1ا1ا1مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر         

- -T - 

 

 .العلم أهل باتفاق ضعيف حديث فهو عنه، اهللا رË اهللا عبد بن جابر حديث وأما
 فيه، إال شتعي ال ال� دوابه من اKحر r مات ما Z أكل جواز من ا�ماه½ إ§ه ذهب ما صحة X- واضحة داللة ويد^ا
 اهللا ص� اهللا رسول أصحاب من ال�ية أصحاب إ¤ اKحر قذفها ال� العنáة قصة -غ½ه أو آد� فعل بصيد �ن سواء
 �نت وهل موتها، �ن سبب بأي يسأل ولم ذلك X وسلم، عليه اهللا ص� ا�صطæ وأقرهم منها، أكلوا فقد وسلم عليه
 ال؟ أم طافية

T (rrrr    لةلةلةلةدالدالدالدال    ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث    هذاهذاهذاهذا    XXXX    وعية)الزيادةالزيادةالزيادةالزيادة    م(وعيةم(وعيةم(وعيةم    rrrr    ا�وابا�وابا�وابا�واب    XXXX    ن إذا الفائدة لقصد السائلالسائلالسائلالسائل    سؤالسؤالسؤالسؤال� r فرسوُل  ذلك، إ¤ حاجة 
: وسلم عليه اهللا ص� للمصطæ قال الُمدل الرجل أن حيث اKحر؛ بماء الوضوء عن سئل هنا وسلم، عليه اهللا ص� اهللا

 اهللا ص� قال حيث جديدا، حكما إ§ه وأضاف سؤاX W ابهأج وسلم عليه اهللا ص� اهللا فرسول ؟اKحر ماء من أنتوضأ
 عن فأخáهم اKحر، بماء الوضوء عن وسلم عليه اهللا ص� الرسول سئل فقد ،)ميتتهميتتهميتتهميتته    ا1لا1لا1لا1ل    ماماماماؤؤؤؤُه،ُه،ُه،ُه،    الًطُهورالًطُهورالًطُهورالًطُهور    هوهوهوهو(: وسلم عليه

 وسلم ع´ هللا ص� فا�صطæ اKحر، حيوانات من األكل وهو إ§ه حاجتهم يعلم ألنه وذلك آخر، èكم عقب ثم حكمه
 ا1ق فله فيه ا�وجود وا1وت السمك إ¤ سيحتاج فإنه غماره، r وmوض فيه ير{ب حينما اKحر راكب أن ويعرف يعلم

 .مطلقاً  ذلك r ال�ء و وأكله ذلك اصطياد W وÑوز
 عمر ابن حديث وذكر) سأW �ا بأكc السائل أحال من باٌب : (فقال صحيحه r بابا tلك تعا¤ اهللا ر�ه اKخاري عقد وقد

Ëسأل رجال أن عنهما اهللا ر ç^القميَص القميَص القميَص القميَص     اليلبساليلبساليلبساليلبس(: والسالم الصالة عليه :فقال الُمحِرم يلبس ما وسلم عليه اهللا ص� ا    
 ما عن وسلم عليه اهللا ص� اهللا رسول سأل السائل أن هنا؛ فا�الحظ ا1ديث، )................الáُنسالáُنسالáُنسالáُنس    والوالوالوال    الالالال����اويلاويلاويلاويل    والوالوالوال    العمامةالعمامةالعمامةالعمامة    والوالوالوال

 ما ألن �اذا؟ ا�حِرم؟ يلبسه ال اtي ما يكون أن ينب� �ن السؤال أن أدرك وسلم عليه اهللا ص� فالرسول �حرم؟ا يلبسه
 عليه ا�صطæ أجابه ذلك فعند êديده، يمكن اtي فهو ا�حرم يلبسه ال اtي وأما جدا، و{ث½ واسع ا�حرم يلبسه
 والáانس وال�اويل والُعمامة القميص وهو لبسه، للمحرم Ñوز وال يصح ال اtي وهو êديده، يمكن بما والسالم الصالة

 .ا�لبوسات من ذلك، و�و
Éأثنوا قد تعا¤، اهللا ر�هم العلماء فإن و¢ذا واألح�م الفوائد من تقدم ما غ½ كث½ة، وأح�م فوائد ا1ديث هذا و X 
 قال الشأن هذا r وردت ال� األقوال تلك من واألح�م، الفوائد من هفي ما لكcة نظراً  مقداره؛ وبينوا وعظموه ا1ديث هذا

 ....""""الطهارةالطهارةالطهارةالطهارة    أصولأصولأصولأصول    منمنمنمن    أصلأصلأصلأصل    وهووهووهووهو    عظيمعظيمعظيمعظيم    حديثحديثحديثحديث    هذاهذاهذاهذا": ا�لقن ابن اإلمام
 م´ء ا1ديث فهذا ،""""الطهارةالطهارةالطهارةالطهارة    علمعلمعلمعلم    نصفنصفنصفنصف    ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث    هذاهذاهذاهذا": ا�ميع X تعا¤ اهللا ر�ة الشافµ قال: ا1ميدي اإلمام وقال

 ذكرناه بما نكت� ولكننا والِعá، وسوا�ر واألح�م بالفوائد
 ))))////((((    ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�    ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث 

نْ  نْ َ نْ َ م    َعلَيْهِ َعلَيْهِ َعلَيْهِ َعلَيْهِ     اهللاهللاهللاهللا    َصّ� َصّ� َصّ� َصّ�     اهللاهللاهللاهللا    رَُسوُل رَُسوُل رَُسوُل رَُسوُل     قاَل قاَل قاَل قاَل : : : : قالقالقالقال    عنهعنهعنهعنه    اهللاهللاهللاهللا    رËرËرËرË    اlُْدِرياlُْدِرياlُْدِرياlُْدِري    سعيدسعيدسعيدسعيد    أأأأ����    ووووقققَقنْ َ
ّ
موََسل
ّ
موََسل
ّ
موََسل
ّ
ُسهُ     الالالال    َطُهورٌ َطُهورٌ َطُهورٌ َطُهورٌ     الَماءَ الَماءَ الَماءَ الَماءَ     إن̈ إن̈ إن̈ إن̈ ((((: : : : وََسل òنَج ُسهُ ُ òنَج ُسهُ ُ òنَج ُسهُ ُ òءٌ ءٌ ءٌ ءٌ     فففُفنَج����((((    

 .أح�مه r أ�د وصححه ا�الثة، أخرجه تعا¤ اهللا ر�ه ا1افظ:قال
----    ----    ÂÂÂÂال(يفال(يفال(يفال(يف    ا^بويا^بويا^بويا^بوي    ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث    هذاهذاهذاهذا    ريجريجريجريج    ::::     

 أ�د اإلمام رواه كما والنساÖ، والgمذي داود أبو بهم وا�راد ا�الثة، الُس× أصحاب رواه: تعا¤ اهللا ر�ه ا1افظ ذكر كما
r مسنده µوالشاف r ا�ارود وابن األم كتابه r وا�ارقُط± ا�نت� ùيهKوا r ا1اكم أيضا و{ذا سننهما r ،مستدرِ{ه 

    ماماماما    خالصةخالصةخالصةخالصة    ثبوته،ثبوته،ثبوته،ثبوته،    بعدمبعدمبعدمبعدم    قائلقائلقائلقائل    ومنومنومنومن    ببببثثثثبوته،بوته،بوته،بوته،    قائلقائلقائلقائل    منمنمنمن    ا1ديث،ا1ديث،ا1ديث،ا1ديث،    هذاهذاهذاهذا    XXXX    ا1كما1كما1كما1كم    rrrr    اختلفوااختلفوااختلفوااختلفوا    قدقدقدقد    تعا¤تعا¤تعا¤تعا¤    اهللاهللاهللاهللا    ر�همر�همر�همر�هم    العلماءالعلماءالعلماءالعلماء    لكنلكنلكنلكن
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 ....ا�قاما�قاما�قاما�قام    هذاهذاهذاهذا    rrrr    العلمالعلمالعلمالعلم    أهلأهلأهلأهل    ذكرهذكرهذكرهذكره
    : : : : األولاألولاألولاألول    القولالقولالقولالقول
 .وغ½هماوغ½هماوغ½هماوغ½هما    والgمذيوالgمذيوالgمذيوالgمذي    أ�دأ�دأ�دأ�د    اإلماماإلماماإلماماإلمام: : : : مثلمثلمثلمثل    وذلكوذلكوذلكوذلك    ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث    هذاهذاهذاهذا    ببببثثثثبوتبوتبوتبوت    قالقالقالقال    منمنمنمن    فمنهمفمنهمفمنهمفمنهم

 هذا أسامة أبو جوّد وقد حسن، حديث عنه الgمذي: وقال ،"صحيحصحيحصحيحصحيح    بُضاعةبُضاعةبُضاعةبُضاعة    بببب����    حديثحديثحديثحديث": قال أنه أ�د اإلمام عن روي فقد
 أحد وهو ثبت ثقة وهو هاشم ب± مو� القر� زيد بن أسامة بن �اد أسامة بأ� ويع± سعيد، أ� عن وجه غ½ من ا1ديث

    .وصحته ا1ديث هذا بثبوت: قالوا وغ½هم، والgمذي أ�د �إلمام العلم أهل بعض إذن ا1ديث، هذا رواة
 : : : : ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�    القولالقولالقولالقول

 بثابت، ليس إنه: قال فقد ا�ارقُط±ا�ارقُط±ا�ارقُط±ا�ارقُط±    اإلماماإلماماإلماماإلمام: : : : مثلمثلمثلمثل    وذلكوذلكوذلكوذلك    صحتهصحتهصحتهصحته    وعدموعدموعدموعدم    ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث    هذاهذاهذاهذا    ثبوتثبوتثبوتثبوت    بعدمبعدمبعدمبعدم العلم، أهل بعض قال وبه
    ثبوتثبوتثبوتثبوت    بعدمبعدمبعدمبعدم: : : : قاالقاالقاالقاال    ن،ن،ن،ن،القطاالقطاالقطاالقطا    وابنوابنوابنوابن    ا�ارقُط±ا�ارقُط±ا�ارقُط±ا�ارقُط±    هماهماهماهما    وا�عديلوا�عديلوا�عديلوا�عديل    ا�رحا�رحا�رحا�رح    أئمةأئمةأئمةأئمة    منمنمنمن جليالن إمامان معلول، إنه: فقال القطان ابن و{ذا
 ....ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث    هذاهذاهذاهذا

 هذا r مقامنا وÓنما مقامنا، ليس فهذا علله، �االت r وا�خول فيه اlوض بصدد لسنا :ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث    هذاهذاهذاهذا    rrrr    ا1قا1قا1قا1ق    خالصةخالصةخالصةخالصة
 أحاديث Âريج r ا1ب½ تلخيص كتاب مثل ÂرÑه، r ا�طولة الكتب إ¤ الشأن هذا r اإلطالة وترك فحسب، االختصار

 .للزيلµ ا¢داية أهل أحاديث Âريج r الراية نصب و{ذلك حجر، ابن للحافظ ب½الك الرافع

    ))))ÀÀÀÀ((((    ا1لقةا1لقةا1لقةا1لقة
 *    ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث    بمصطلحبمصطلحبمصطلحبمصطلح    خاصةخاصةخاصةخاصة    ا1لقةا1لقةا1لقةا1لقة    هذههذههذههذه*

 هذا من أعم به ويراد الغالب r يطلق لكنه األحيان، r بعض وهذا نفسه، ا1ديث به ويراد أحياناً  يطلق    ::::اálاálاálاál    تعريفتعريفتعريفتعريف    --------
ثر    ماماماما    ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث    أيضاً،أيضاً،أيضاً،أيضاً،    غ½هغ½هغ½هغ½ه    عنعنعنعن    رويرويرويروي    وماوماوماوما    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص�ص�ص�ص�    اهللاهللاهللاهللا    رسولرسولرسولرسول    عنعنعنعن    رويرويرويروي    ماماماما    XXXX    يطلقيطلقيطلقيطلق :اálاálاálاál    أيأيأيأي ألنه

ُ
ثرأ
ُ
ثرأ
ُ
ثرأ
ُ
    الرسولالرسولالرسولالرسول    عنعنعنعن    أ

 .أوصفةأوصفةأوصفةأوصفة    تقريرتقريرتقريرتقرير    أوأوأوأو    فعلفعلفعلفعل    أوأوأوأو    قولقولقولقول    منمنمنمن    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص�ص�ص�ص�
ثر    ماماماما    XXXX    يطلقيطلقيطلقيطلق :اálاálاálاál    أّماأّماأّماأّما 

ُ
ثرأ
ُ
ثرأ
ُ
ثرأ
ُ
    منمنمنمن    أعمأعمأعمأعم    ا�عØا�عØا�عØا�عØ    بهذابهذابهذابهذا    فهوفهوفهوفهو    وا�ابعy،وا�ابعy،وا�ابعy،وا�ابعy،    الصحابةالصحابةالصحابةالصحابة    منمنمنمن    غ½هغ½هغ½هغ½ه    وووو    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص�ص�ص�ص�    ا�صطæا�صطæا�صطæا�صطæ    عنعنعنعن    أ

 حديثاً، يس® خZ á وليس خáاً، يس® حديث ف� قبله، وما الع¬ هذا r للخá الشائع االستعمال هو ذاوه ،ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث
 .ا1ديث من أعم اál ألن

     ::::األثراألثراألثراألثر    تعريفتعريفتعريفتعريف    ----////
þًً    يستعمليستعمليستعمليستعمل    فقدفقدفقدفقد ا^ظر، وجهات فيه وmتلف þًًمطابقا þًًمطابقا þًًمطابقا  وما وسلم، عليه اهللا ص� اهللا رسول عن روي ما X يطلق أنه: أي ،للخáللخáللخáللخá    مطابقا

 قبل ما عن ا�روية األخبار r حÌ أو بعدهم �ن من أو ا�ابعy أو الصحابة من الغ½، ذلك �ن أيًا مطلقاً، غ½ه عن روي
    عنعنعنعن    وردوردوردورد    فيمافيمافيمافيما    يستعمليستعمليستعمليستعمل    الغالبالغالبالغالبالغالب    وÉوÉوÉوÉ والسالم، الصالة عليهم السابقy واألنبياء الرسل من وسلم عليه اهللا ص� ا�صطæ بعثة

    ....واآلثارواآلثارواآلثارواآلثار    الس×الس×الس×الس×    صطالحصطالحصطالحصطالحاااا    جاءجاءجاءجاء    و¢ذاو¢ذاو¢ذاو¢ذا    عليهمعليهمعليهمعليهم    موقوفاً موقوفاً موقوفاً موقوفاً     الصحابةالصحابةالصحابةالصحابة
 .األثراألثراألثراألثر    منمنمنمن    فهوفهوفهوفهو    وا�ابعyوا�ابعyوا�ابعyوا�ابعy    الصحابةالصحابةالصحابةالصحابة    منمنمنمن    غ½هغ½هغ½هغ½ه    عنعنعنعن    وردوردوردورد    وماوماوماوما    السنة،السنة،السنة،السنة،    منمنمنمن    فهوفهوفهوفهو    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص�ص�ص�ص�    الرسولالرسولالرسولالرسول    عنعنعنعن    وردوردوردورد    فمافمافمافما

    الصحابةالصحابةالصحابةالصحابة    عنعنعنعن    وردوردوردورد    ماماماما    ::::األثراألثراألثراألثر    ُخلùُ،ُخلùُ،ُخلùُ،ُخلùُ،    أوأوأوأو    خلùخلùخلùخلù    وصفوصفوصفوصف    أوأوأوأو    فعلفعلفعلفعل    أوأوأوأو    قولقولقولقول    منمنمنمن    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص�ص�ص�ص�    ا^çا^çا^çا^ç    عنعنعنعن    وردوردوردورد    ماماماما :ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث
yابع�واyابع�واyابع�واyابع�إ¤إ¤إ¤إ¤    مرفوعمرفوعمرفوعمرفوع    غ½غ½غ½غ½    عليهمعليهمعليهمعليهم    موقوفاً موقوفاً موقوفاً موقوفاً     م،م،م،م،وأفعا¢وأفعا¢وأفعا¢وأفعا¢    أقوا¢مأقوا¢مأقوا¢مأقوا¢م    منمنمنمن    وا ç^اç^اç^اç^وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص�ص�ص�ص�    ا. 

álاálاálاálأتباعأتباعأتباعأتباع    عنعنعنعن    وردوردوردورد    ماماماما :ا    yابع�اyابع�اyابع�اyابع�أقوا¢مأقوا¢مأقوا¢مأقوا¢م    منمنمنمن    بعدهمبعدهمبعدهمبعدهم    ومنومنومنومن    ا. 
 : : : : إ§ناإ§ناإ§ناإ§نا    وصوWوصوWوصوWوصوW    باعتبارباعتبارباعتبارباعتبار    اálاálاálاál    أقسامأقسامأقسامأقسام 
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    : : : : رئيسyرئيسyرئيسyرئيسy    قسمyقسمyقسمyقسمy    إ¤إ¤إ¤إ¤    إ§ناإ§ناإ§ناإ§نا    وصوWوصوWوصوWوصوW    باعتبارباعتبارباعتبارباعتبار    اálاálاálاál    ينقسمينقسمينقسمينقسم
    ا�تواترا�تواترا�تواترا�تواتر    يس®يس®يس®يس®    فهذافهذافهذافهذا    معy،معy،معy،معy،    بعددبعددبعددبعدد    ح¬ح¬ح¬ح¬    غ½غ½غ½غ½    منمنمنمن    طرقاً طرقاً طرقاً طرقاً     WWWW    �ن�ن�ن�ن    إنإنإنإن    ::::األولاألولاألولاألول    القسمالقسمالقسمالقسم
    اآلحاداآلحاداآلحاداآلحاد    هوهوهوهو    فهذافهذافهذافهذا    TTTT    أوأوأوأو    ////    أوأوأوأو    ----    معy،معy،معy،معy،    بعددبعددبعددبعدد    �صوراً �صوراً �صوراً �صوراً     طرقاً طرقاً طرقاً طرقاً     WWWW    �ن�ن�ن�ن    إنإنإنإن    ::::ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�    القسمالقسمالقسمالقسم

 ::::ا�ا§ةا�ا§ةا�ا§ةا�ا§ة    ا^قاطا^قاطا^قاطا^قاط    حيثحيثحيثحيث    منمنمنمن) ) ) ) ا�تواترا�تواترا�تواترا�تواتر((((    األولاألولاألولاألول    بالقسمبالقسمبالقسمبالقسم    نبدأنبدأنبدأنبدأ
     ::::    ا�تواترا�تواترا�تواترا�تواتر    تعريفتعريفتعريفتعريف

    ا�طرا�طرا�طرا�طر    وتواتروتواتروتواتروتواتر    متعددة،متعددة،متعددة،متعددة،    مراتمراتمراتمرات    بهبهبهبه    العلمالعلمالعلمالعلم    تتابعتتابعتتابعتتابع    أيأيأيأي    اálاálاálاál    تواترتواترتواترتواتر    ا�تابع،ا�تابع،ا�تابع،ا�تابع،    هوهوهوهو    اللغة،اللغة،اللغة،اللغة،    rrrr    وا�واتروا�واتروا�واتروا�واتر    ا�واتر،ا�واتر،ا�واتر،ا�واتر،    منمنمنمن    مشتقمشتقمشتقمشتق    فاعلفاعلفاعلفاعل    اسماسماسماسم هو ::::لغةلغةلغةلغة
  نزوWنزوWنزوWنزوW    تتابعتتابعتتابعتتابع    أيأيأيأي

 : ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث    علماءعلماءعلماءعلماء    اصطالحاصطالحاصطالحاصطالح    rrrr :اصطالحاً اصطالحاً اصطالحاً اصطالحاً 
 .�سوس �ء إ¤ وأسندوه ،الكذبالكذبالكذبالكذب    XXXX    تواطؤهمتواطؤهمتواطؤهمتواطؤهم    العادةالعادةالعادةالعادة    rrrr    يستحيليستحيليستحيليستحيل    كث½،كث½،كث½،كث½،    عددعددعددعدد    مارواهمارواهمارواهمارواه
 ?دة العقل كم كث½ون، رواة سنده طبقات من طبقة r Z يرويه اtي اál أو ا1ديث هو ا�تواتر: : : : ا�عريفا�عريفا�عريفا�عريف    �ح�ح�ح�ح

 �سوس �ء أي ا1س، اál ¢ذا مستندهم ويكون اál، هذا اختالق X اتفقوا قد الرواة، أو�ك يكون أن استحالةب
 .حسية رواية و نقال يعتá �ا ذلك، �و و شاهدنا أو أُخáنا، أو ُحدثòنا، أو سمعنا، أو أتينا،: يقولوا كأن

     ::::ا�تواترا�تواترا�تواترا�تواتر    �وط�وط�وط�وط
 أن يصلح وما كث½ به مايقال أقل الكcة، أقل r ا1ديث أصول علماء اختلف وقد ،،،،الرواةالرواةالرواةالرواة    منمنمنمن    كث½كث½كث½كث½    عددعددعددعدد    يرويهيرويهيرويهيرويه    أنأنأنأن    --------

 وكم متواتًرا يكون حينئذ فأكc، ع(ة رواه من يكون أن: منهامنهامنهامنها    ا�ختارا�ختارا�ختارا�ختار    لكنلكنلكنلكن متعدده، أقوال X متواتر يكون
 .كذبهم ستحالةا X العقل

 يكون ل� فأكc، ع(ه الرواة هؤالء رواه اtي ا1ديث هذا دإسنا فيكون    السند،السند،السند،السند،    طبقاتطبقاتطبقاتطبقات    ÜيعÜيعÜيعÜيع    rrrr    الكcةالكcةالكcةالكcة    هذههذههذههذه    توجدتوجدتوجدتوجد    أنأنأنأن    ----////
 .يقينياً  أمراً  اál بهذا العلم

TTTT----    يل    أنأنأنأن
ُ
êيل
ُ
êيل
ُ
êيل
ُ
ê    تواطؤهمتواطؤهمتواطؤهمتواطؤهم    العادةالعادةالعادةالعادة    XXXX    حيث ،الكذبالكذبالكذبالكذب ìتواطؤهم يستحيل بأنهم ا�جرد العقل يو X ،مثالً  ألنهم الكذب r 

 يدعو خáاً  فتشيع معy ألمر تهدف مثال، متجانسة Üاعة ا1ديث أو اál رواة يكون فال شÌ، طوائف أو شÌ مناطق
 رووه، اtي اál هذا فإن معينة ëية إ¤ وتهدف متجانسة Üاعة يمثلون رواته أن اr ál وجد إذا فإنه األمر، هذا إ¤

 .اál بهذا الكذب X تواطؤهم احتمال هناك ألن فأكc، مائة رواته �ن ولو متواتراً، اليعد
SSSS----    أوأوأوأو    �سنا�سنا�سنا�سنا    أوأوأوأو    كذا،كذا،كذا،كذا،    رأينارأينارأينارأينا    أوأوأوأو    كذا،كذا،كذا،كذا،    سمعناسمعناسمعناسمعنا    قو¢مقو¢مقو¢مقو¢م: مثل �سوس أمر إ¤ مستندين يكونون أي ،ا1سا1سا1سا1س    مستندهممستندهممستندهممستندهم    ننننيكويكويكويكو    أنأنأنأن    

 وال تكون ال فإنه و�وها، ورؤى أف�ر �رد معقولة أموراً : أي العقل خáهم مستند �ن إذا أما ا1س، يفيد �ا ذلكذلكذلكذلك    ����وووو
 أو حادث العالم إن بقوW يؤخذ عمن كب½ عدد روى فلو مثًال، العالم èدوث القول مثل وذلك ا�تواتر، قبل من اál يعد
 .متواتراً  خáاً  أو حديثاً  اليس® كث½ون رواته �ن ولو هذا فإن ذلك، �و

  يفيده؟يفيده؟يفيده؟يفيده؟    اtياtياtياtي    وماوماوماوما    ا�تواتر،ا�تواتر،ا�تواتر،ا�تواتر،    حكمحكمحكمحكم
 فحينما ازماً،ج تصديقاً  به ا�صديق إ¤ اإلنسان يضطر اtي هو ا§ق± العلم: أي الالالال����وريوريوريوري    العلمالعلمالعلمالعلم    يفيديفيديفيديفيد    ا�تواترا�تواترا�تواترا�تواتر �

 ا�صديق حكم r فهو فيه، إش�ل ال وقطعياً  فيه الشك يقينياً، يكون حينئذ متواتر، أنه فيه كم بش� اál يُروى
 كذا وسلم عليه اهللا ص� اهللا رسول بقال متواتراً  اál يكون فحينما بنفسه، األمر شاهد كمن به، العلم وحكم به،

    وووو وسلم، عليه اهللا ص� الرسول فيه من والقول اál يسمع والرواية تلك W ا�نقول كأن اً،وقطعي يقينياً  اál هذا يكون
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álاálاálاálدد    الالالال    ا�تواترا�تواترا�تواترا�تواتر    اgدديgدديgدديgي    rrrr    لك    مطلقاً،مطلقاً،مطلقاً،مطلقاً،    تصديقهتصديقهتصديقهتصديقهtلكtلكtلكt    ن�ن�ن�ن�    álاálاálاálه*ه*ه*ه    ا�تواترا�تواترا�تواترا�تواتر    ا*     
ً
 مقبوال
ً
 مقبوال
ً
 مقبوال
ً
    ا^ظرا^ظرا^ظرا^ظر    والوالوالوال    رواتهرواتهرواتهرواته    حالحالحالحال    عنعنعنعن    للبحثللبحثللبحثللبحث    حاجةحاجةحاجةحاجة    والوالوالوال    مقبوال

rrrr    مطلقاً مطلقاً مطلقاً مطلقاً     إسنادهإسنادهإسنادهإسناده....    
    : : : : قسمyقسمyقسمyقسمy    ¤¤¤¤إإإإ    ينقسمينقسمينقسمينقسم    ا�تواترا�تواترا�تواترا�تواتر    اálاálاálاál    أقسامأقسامأقسامأقسام    

     ::::األولاألولاألولاألول    القسمالقسمالقسمالقسم
: حديث مثال وذلك وسلم عليه اهللا ص� اهللا رسول عن متواتراً، لفظه نقل: أي ،ومعناهومعناهومعناهومعناه    لفظهلفظهلفظهلفظه    ماتواترماتواترماتواترماتواتر    هوهوهوهو :اللفظاللفظاللفظاللفظيييي    ا�تواترا�تواترا�تواترا�تواتر 
ً     ع´ع´ع´ع´    كذبكذبكذبكذب    منمنمنمن(  بضعة وسلم، عليه اهللا ص� اهللا رسول عن رواه ألنه متواتر، حديث فهذا ،)ا^ارا^ارا^ارا^ار    منمنمنمن    مقعدهمقعدهمقعدهمقعده    فليتبوأفليتبوأفليتبوأفليتبوأ    متعمداً متعمداً متعمداً متعمدا

 من كث½ عدد منهم واحد Z عن روى والسبعون اKضع الصحابة وهؤالء با�نة، ا�ب(ون الع(ة منهم صحابياً  وسبعون
 .اللفظي ا�تواتر صفة ا1ديث اكتسب فحينئذ العلم، أهل

 ::::ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�    القسمالقسمالقسمالقسم
 عليه اهللا ص� هللا رسول عن ورد فقد ا�?ء، r ا§دين رفع أحاديث: مثل ،لفظهلفظهلفظهلفظه    دوندوندوندون معناهمعناهمعناهمعناه    تواترتواترتواترتواتر    ماماماما    وهووهووهووهو    ::::ا�عنويا�عنويا�عنويا�عنوي    ا�تواترا�تواترا�تواترا�تواتر
 ولكن ا�?ء، r يديه رفع وسلم عليه اهللا ص� اهللا رسول أن يفيد منها حديث Z حديث، مائة �و ا�سألة هذه r وسلم
 رسول أن اإلفادة وهو منها ا�شgك القدر لكن متواترة، ليست ألفاظها األحاديث فهذه �تلفة، قضايا r األحاديث هذه
 .الطرق هذه �موع باعتبار تواتر قد فهذا ا�?ء، r يديه يرفع �ن وسلم عليه اهللا ص� اهللا

     ::::ا�تواترا�تواترا�تواترا�تواتر    وجودوجودوجودوجود
 با�تواتر يتعلق ما أو اللفظي، با�تواتر منه يتعلق ما سواء ال(يفة، ا^بوية األحاديث من به بأس ال عدد ا�تواتر من يوجد

 r العلماء ذكرها ا�واتر، صفة اكتسبت األحاديث من عدد وسلم عليه اهللا ص� اهللا رسول عن ورد وقد ا�عنوي،
َ     وحديثوحديثوحديثوحديث    الصالة،الصالة،الصالة،الصالة،    rrrr    ا§دينا§دينا§دينا§دين    رفعرفعرفعرفع    وحديثوحديثوحديثوحديث    اlفy،اlفy،اlفy،اlفXXXX    ،y    ا�سحا�سحا�سحا�سح    وحديثوحديثوحديثوحديث    ا1وض،ا1وض،ا1وض،ا1وض،    حديثحديثحديثحديث: مثل وذلك، ا�تواترة األحاديث ¨ َ ¨ َ     نَنَنَنَ���̈�َ ¨

    ....كث½كث½كث½كث½    هذاهذاهذاهذا    وغ½وغ½وغ½وغ½    فو?ها،فو?ها،فو?ها،فو?ها،    مقال�مقال�مقال�مقال�    سمعسمعسمعسمع    امرامرامرامرئئئئ    اهللاهللاهللاهللا
 جداً، قليلة تعتá ا�تواترة فاألحاديث العدد، r واسعاً  فرقاً  لوجدنا اآلحاد، يثدوأحا ا�تواترة األحاديث بy ةبا�قارن
 .اآلحاد ألحاديث بالنسبة

        ::::ا�تواترا�تواترا�تواترا�تواتر    ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث    rrrr    ا�صنفاتا�صنفاتا�صنفاتا�صنفات    أشهرأشهرأشهرأشهر
 .الكتا� جعفر بن �مد ةللعالم" ا�تواتر �
 .األبواب X مرتب وهو السيوÕ، لإلمام" ا�تواترة األخبار r ا�تناثرة األزهار" كتاب:  �
 .السابق للكتاب تلخيص وهو السيوÕ، لإلمام" زهاراأل قطف: " �
 ا1ديث من ا�تناثر نظم: " �
 : اآلحاداآلحاداآلحاداآلحاد    خáخáخáخá    تعريفتعريفتعريفتعريف    --------

rrrr    ع    هوهوهوهو    ::::    اللغةاللغةاللغةاللغةÜعÜعÜعÜ    ،وهووهووهووهو    أحد،أحد،أحد،أحد    ØبمعØبمعØبمعØالواحدالواحدالواحدالواحد    بمع. 
 ال فإنه �وطها، من �ط أي اختل إذا ا�تقدمة ا�تواتر ف(وط ،ا�تواترا�تواترا�تواترا�تواتر    �وط�وط�وط�وط    ÑمعÑمعÑمعÑمع    لملململم    ماماماما بأنه العلماء عرفه    ::::    اصطالحاً اصطالحاً اصطالحاً اصطالحاً 

 .آحاد عليه يطلق إنما و ب(وطه، يل!م وال بصفاته، يتصف ال ألنه متواتر، عليه يطلق
     ::::اآلحاداآلحاداآلحاداآلحاد    حكمحكمحكمحكم    ----////

  ليس اtي الظ± أي ا^ظري العلم يفيد ،ا^ظريا^ظريا^ظريا^ظري    العلمالعلمالعلمالعلم    يفيديفيديفيديفيد
ً
 ا^ظر X يعرض منه، يؤخذ اtي العلم أن: أي به مقطو?
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 العمل r وال ا1جية r بينهما فرق فال ا�تواتر، خá مثل تماماً  وينفذ ويطبق، به يعمل فهو به العمل أما واالستدالل،
 وW آخر حكم W فحينئذ إسناده، r ضعيف حديث هذا اآلحاد خá بأن ثبت إذا إال األحوال، من حال أي r وا�طبيق

 .با�تواتر العمل مثل تماماً  به العمل فإن وصحيحاً، ثابتا اآلحاد خá �ن إذا أما أخرى، قضية
TTTT----    قسامقسامقسامقسامأأأأ    áخáخáخáباعتبارين ينقسم    ::::اآلحاداآلحاداآلحاداآلحاد    خ yتلف� :    

 . طرقهطرقهطرقهطرقه    عددعددعددعدد    إ¤إ¤إ¤إ¤    بالنسبةبالنسبةبالنسبةبالنسبة    ::::    األولاألولاألولاألول    االعتباراالعتباراالعتباراالعتبار
    االتصالاالتصالاالتصالاالتصال    حيثحيثحيثحيث    ومنومنومنومن    ضعفهم،ضعفهم،ضعفهم،ضعفهم،    أوأوأوأو    الرواةالرواةالرواةالرواة    قوةقوةقوةقوة    حيثحيثحيثحيث    منمنمنمن    الطريقالطريقالطريقالطريق    هذههذههذههذه    حالحالحالحال    أيأيأيأي    طرقه،طرقه،طرقه،طرقه،    حالحالحالحال    إ¤إ¤إ¤إ¤    بالنسبةبالنسبةبالنسبةبالنسبة    ::::ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�    االعتباراالعتباراالعتباراالعتبار

    ....واالنقطاعواالنقطاعواالنقطاعواالنقطاع

    ))))ÃÃÃÃ((((    ا1لقةا1لقةا1لقةا1لقة
 ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�    ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث    تتمةتتمةتتمةتتمة
    ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث    ،،،،))))����ءءءء    ينجسهينجسهينجسهينجسه    الالالال    طهورطهورطهورطهور    ا�اءا�اءا�اءا�اء    إنإنإنإن((((    ::::وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص�ص�ص�ص�    اهللاهللاهللاهللا    رسولرسولرسولرسول    قالقالقالقال: : : : قالقالقالقال    عنهعنهعنهعنه    اهللاهللاهللاهللا    رËرËرËرË    اlدرياlدرياlدرياlدري    سعيدسعيدسعيدسعيد    أأأأ����    عنعنعنعن

 أ�دأ�دأ�دأ�د    اإلماماإلماماإلماماإلمام    وصححهوصححهوصححهوصححه    ا�الثةا�الثةا�الثةا�الثة    أخرجهأخرجهأخرجهأخرجه
    : : : : ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث    هذاهذاهذاهذا    ÂريجÂريجÂريجÂريج    ----تابعتابعتابعتابع

 : قولX y ا1ديث هذا X ا1كم r اختلفوا اهللا ر�هم العلماء أن العلم، أهل من كث½ عدد رواه أنه 
    ....وغ½هماوغ½هماوغ½هماوغ½هما    والgمذيوالgمذيوالgمذيوالgمذي    أ�دأ�دأ�دأ�د    �إلمام�إلمام�إلمام�إلمام    وذلكوذلكوذلكوذلك    وتصحيحه،وتصحيحه،وتصحيحه،وتصحيحه،    ببببثثثثبوتهبوتهبوتهبوته    قالقالقالقال    منمنمنمن    فمنهمفمنهمفمنهمفمنهم --
 .اهللا ر�هم القطانالقطانالقطانالقطان    وابنوابنوابنوابن    ا�ارقُط±ا�ارقُط±ا�ارقُط±ا�ارقُط±    اإلمامyاإلمامyاإلمامyاإلمامy    مثلمثلمثلمثل    وذلكوذلكوذلكوذلك    وضعفه،وضعفه،وضعفه،وضعفه،    ثبوتهثبوتهثبوتهثبوته    بعدمبعدمبعدمبعدم    قالقالقالقال    منمنمنمن    ومنهمومنهمومنهمومنهم    ----////

    رافعرافعرافعرافع    بنبنبنبن    عبداهللاعبداهللاعبداهللاعبداهللا    بنبنبنبن    اهللاهللاهللاهللا    عبيدعبيدعبيدعبيد وهو واحدٍ  راوٍ  غ½ الصحيحy، رجال ثقات رجاW اlدري سعيد أ� حديث    ::::األمراألمراألمراألمر    خالصةخالصةخالصةخالصة
 ابن ا1افظ غ½ وا�عديل ا�رح مقام r ا�عروفy العلماء من أحد يوثقه لم إنه حيث ،ا1الا1الا1الا1ال    �هول�هول�هول�هول    راويراويراويراويالالالال    فهذافهذافهذافهذا    خديج،خديج،خديج،خديج،    بنبنبنبن

 ا1ال، �هول يكون فيمن ?دته وهذه" مستور: "اهللا ر�ه حجر ابن ا1افظ ا�حقق العالمة عنه قال وقد اهللا، ر�ه حبان
 اإلسناد بهذا فا1ديث ومستور �هول أي ا1ال هذه r راوٍ  فيه أن: أي الصفة، هذه r اإلسناد ومادام مستور، فيه يقول أن

    أهلأهلأهلأهل    عندعندعندعند    ضعيفضعيفضعيفضعيف: : : : اللفظاللفظاللفظاللفظ    وبهذاوبهذاوبهذاوبهذا    اlدرياlدرياlدرياlدري    سعيدسعيدسعيدسعيد    أأأأ����    طريقطريقطريقطريق    الطريقالطريقالطريقالطريق    هذاهذاهذاهذا    منمنمنمن    أيديناأيديناأيديناأيدينا    بyبyبyبy    اtياtياtياtي    ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث    هذاهذاهذاهذا    أنأنأنأن: أي ضعيف،
 .العلمالعلمالعلمالعلم

 من Âلو ال �نت وÓن الطرق، من ث½اً ك عدداً  لوجدنا عبداهللا بن اهللا عبيد رواية غ½ من األخرى، الطرق إ¤ نظرنا لو لكنا 
 إذا ا1ديث أن وتعرفون ا1سن، ا1ديث درجة إ¤ بها يصل �ا بعضاً، بعضها ويقوي بعض بعضها يعضد أنه إال ضعف
 بأنه عليه ويطلق لغ½ه، ا1سن ا1ديث إ¤ يرتفع بطرقه ا1ديث هذا فإن فيه بعضاً  بعضها يقوي وجه X طرقه تعددت
 بمجموع أي حسن، حديث: قال اهللا ر�ه الgمذي اإلمام لوجدنا هذا r العلماء اختالف إ¤ رجعنا لو ¢ذا حسن، حديث
 ,TÀ ص - ج للشو�� وطاراأل نيل كتاب إ¤ الرجوع ا1ديث طرق معرفة r ولزيادة �ارجه، وبمجموع طرقه

     ::::اlُدرياlُدرياlُدرياlُدري    سعيدسعيدسعيدسعيد    أبوأبوأبوأبو    راويهراويهراويهراويه    ترÜةترÜةترÜةترÜة    ----    ////
    ....األنصارياألنصارياألنصارياألنصاري    اlزرجاlزرجاlزرجاlزرج    بنبنبنبن    ا1ارثا1ارثا1ارثا1ارث    بنبنبنبن    عوفعوفعوفعوف    بنبنبنبن    ُخدرةُخدرةُخدرةُخدرة    جدهجدهجدهجده    إ¤إ¤إ¤إ¤    نسبةنسبةنسبةنسبة    اlُدري،اlُدري،اlُدري،اlُدري،    عبيدعبيدعبيدعبيد    ننننبببب    سنانسنانسنانسنان    بنبنبنبن    مالكمالكمالكمالك    بنبنبنبن    سعدسعدسعدسعد    ::::    اسمهاسمهاسمهاسمه
 : وفضائلهوفضائلهوفضائلهوفضائله    الصحاالصحاالصحاالصحا����    هذاهذاهذاهذا    مناقبمناقبمناقبمناقب    rrrr    اهللاهللاهللاهللا    ر�هر�هر�هر�ه    اtهçاtهçاtهçاtهç    قالقالقالقال

 من بعدها ما وح� فيها، يشgك فلم أحد يوم وسلم عليه اهللا ص� الرسول استصغره وقد الصحابة، علماء من �ن"
ح غزوة جاءت فحينما ،"الغزوات

ُ
 و�ن وسلم عليه اهللا ص� اهللا رسول مع واlروج الغزو يريدون الصغار الشباب خرج دأ
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 أ1قه، كب½اً  رآه ومن ، الغزاة مشار{ة عن #فه السن r صغ½ رآه فمن اآلخر، تلو واحد يعرضهم والسالم، الصالة عليه
حد غزوة جاءت حينما سعيد بن ا�ليل فصحابينا

ُ
 الغزو، r الكبار مشار{ة عن #فه صغ½ هرآ فلما الرسول X عرض أ

 الرسول بايع �ن و�ن الشجرة، بيعة وشهد وسلم، عليه اهللا ص� اهللا رسول مع *ها الغزوات، من أحد بعد ما ح� لكن
 وسلم، عليه اهللا ص� اهللا رسول عن روى وقد وتعا¤، سبحانه ا1ق برضا فح$ الرضوان بيعة r وسلم عليه اهللا ص�
 .الزمن من مدة وأفÌ كث½ة ديثأحا
    اهللاهللاهللاهللا    ص�ص�ص�ص�    اهللاهللاهللاهللا    رسولرسولرسولرسول    أصحابأصحابأصحابأصحاب    أحداثأحداثأحداثأحداث    منمنمنمن    أحدأحدأحدأحد    يكنيكنيكنيكن    لملململم"""": أشياخه عن ا1ديث وعلماء الرواة أحد سفيان أ� إن حنظلة قال

 الصحابة، فقهاء من يعد وأنه سعيد أ� صحابينا فقه X واضحة داللة فيه وهذا ،"اlدرياlدرياlدرياlدري    سعيدسعيدسعيدسعيد    أأأأ����    منمنمنمن    أفقهأفقهأفقهأفقه    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه
ÉتوÉتوÉتوÉتو    ËرËرËرËسنةسنةسنةسنة    عنهعنهعنهعنه    اهللاهللاهللاهللا    ر¸S¸S¸S¸Sيناهزيناهزيناهزيناهز    عمرعمرعمرعمر    عنعنعنعن    هههه    ÄÃÄÃÄÃÄÃ    اعة عنه حّدث وقد ،سنةسنةسنةسنةÜ عليهم، اهللا رضوان الصحابة صغار من Wو r 

yالصحيح ÄS  ًحديثا. 
TTTT    ----    ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث    ورودورودورودورود    سببسببسببسبب : : : :    

 ))))����ءءءء    الينجسهالينجسهالينجسهالينجسه    َطُهورَطُهورَطُهورَطُهور    ا�اءا�اءا�اءا�اء    إنإنإنإن((((: وسلم عليه اهللا ص� الرسول قول
 : ي´ ما وفيها سلمو عليه اهللا ص� اهللا رسول عن أخرى رواية r تفصي´ بش� ذكر
 عندهما ا1ديث ونص ا1ديث، ورود سبب بيان وفيه �مًال، ا1ديث هذا سننهما r داود وأبو الgمذي اإلمامان أورد فقد

    الîبالîبالîبالîب    و1ومو1ومو1ومو1وم    ا1يضا1يضا1يضا1يض    فيهافيهافيهافيها    يل�يل�يل�يل�    بببب����    و_و_و_و_    بضاعة؟بضاعة؟بضاعة؟بضاعة؟    بببب����    منمنمنمن    أتتوضأأتتوضأأتتوضأأتتوضأ    اهللا،اهللا،اهللا،اهللا،    رسولرسولرسولرسول    يايايايا    قيلقيلقيلقيل: : : : قالقالقالقال    اlدرياlدرياlدرياlدري    سعيدسعيدسعيدسعيد    أأأأ����    عنعنعنعن: (ماي´
    ....))))����ءءءء    الينجسهالينجسهالينجسهالينجسه    َطُهورَطُهورَطُهورَطُهور    ا�اءا�اءا�اءا�اء    إنإنإنإن((((: : : : وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص�ص�ص�ص�    هللاهللاهللاهللاااا    رسولرسولرسولرسول    فقالفقالفقالفقال    وا^وا^وا^وا^����؟؟؟؟

Éعليهم اهللا رضوان الصحابة: قال داود وأ� أل�د رواية و æبضاعة، ب� من لك يست� أنه" وسلم عليه اهللا ص� للمصط 
    َطُهورَطُهورَطُهورَطُهور    ا�اءا�اءا�اءا�اء    إنإنإنإن((((: : : : وسلم عليه اهللا ص� اهللا رسول :فقال ا^اس، وعذر الîب و1م النساء، �ايض فيها تطرح ب� و_

: قال -ا1ديث هذا رواة أحد- سعيد بن قتيبة سمعت: قال الرواية هذه ذكر أن بعد داود أبو اإلمام قال، ))))����ءءءء    الينجسهالينجسهالينجسهالينجسه
 تصل يمكن ما آخر نقص فإذا: قلت العانة، إ¤: فقال ا�اء، فيها يكون ما أكc ما: قلت عمقها، عن بضاعة ب� قّيم سألت

 .الر{بة إ¤ يع± ورة،الع دون: قال §ه،إ
    اهللاهللاهللاهللا    ص�ص�ص�ص�    اهللاهللاهللاهللا    لرسوللرسوللرسوللرسول    يست�يست�يست�يست�    �ن�ن�ن�ن؟؟؟؟    اKاKاKا����K    هذههذههذههذه    أنأنأنأن    وخاصةوخاصةوخاصةوخاصة    اKاKاKا����K    هذههذههذههذه    rrrr    القاذوراتالقاذوراتالقاذوراتالقاذورات    هذههذههذههذه    ترترترتر%%%%    �اذا�اذا�اذا�اذا    ويسألويسألويسألويسأل    أحُدناأحُدناأحُدناأحُدنا    يستش�يستش�يستش�يستش�    قدقدقدقد

    قويقويقويقوي    ����هماهماهماهما    اثنyاثنyاثنyاثنÒ    yوابÒyوابÒyوابÒyوابy    االستش�لاالستش�لاالستش�لاالستش�ل    هذاهذاهذاهذا    عنعنعنعن    وأجيبوأجيبوأجيبوأجيب    شÌ،شÌ،شÌ،شÌ،    ووسائلووسائلووسائلووسائل    واغتساWواغتساWواغتساWواغتساW    وضوئهوضوئهوضوئهوضوئه    rrrr    ويستخدمهويستخدمهويستخدمهويستخدمه    منهامنهامنهامنها    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه
    : : : : جداً جداً جداً جداً     ومقنعومقنعومقنعومقنع

    : : : : ألول ألول ألول ألول اااا    ا�وابا�وابا�وابا�واب
 الشنيع، الفعل بذلك    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص�ص�ص�ص�    اهللاهللاهللاهللا    رسولرسولرسولرسول    إ¤إ¤إ¤إ¤    اإلساءةاإلساءةاإلساءةاإلساءة    يقصديقصديقصديقصد    �ن�ن�ن�ن    اKاKاKا����K    هذههذههذههذه    rrrr    القاذوراتالقاذوراتالقاذوراتالقاذورات    ¢ذه¢ذه¢ذه¢ذه    الُملùالُملùالُملùالُملù    إنإنإنإن: : : : قالواقالواقالواقالوا
 .ا§هود من يتصور أنه كما ا�نافقy، من يتصور وهذا

 : : : : ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�    ا�وابا�وابا�وابا�واب
 راً راً راً نظنظنظنظ    وÓنماوÓنماوÓنماوÓنما    إنساناً،إنساناً،إنساناً،إنساناً،    ليسليسليسليس    القاذوراتالقاذوراتالقاذوراتالقاذورات    وهذهوهذهوهذهوهذه    األشياءاألشياءاألشياءاألشياء    ¢ذه¢ذه¢ذه¢ذه    الُملùالُملùالُملùالُملù    إنإنإنإن: : : : قالواقالواقالواقالوا

    وحينماوحينماوحينماوحينما    األرض،األرض،األرض،األرض،    منمنمنمن    منخفضمنخفضمنخفضمنخفض    rrrr    �نت�نت�نت�نت    اKاKاKا����K    هذههذههذههذه    ألنألنألنألن    راً
 .ا�K هذه ومنها ا�نخفضات، r بها ويقذف والقاذورات األوسااألوسااألوسااألوساخخخخ    منمنمنمن    األرضاألرضاألرضاألرض    وجهوجهوجهوجه    XXXX    ماماماما    معهمعهمعهمعه    ململململ    فإنهفإنهفإنهفإنه    السيلالسيلالسيلالسيل    يأيأيأيأ&&&&

SSSS    ----        ةةةةالواردالواردالواردالوارد    ا�فرداتا�فرداتا�فرداتا�فردات    أهمأهمأهمأهم    rrrr    ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث    هذاهذاهذاهذا : : : : 
 اهللا ص� اهللا رسول سألوا عليهم اهللا رضوان خاِطبyَْ والصحابةا�ت بy وا�عروف ،ا�عهودا�عهودا�عهودا�عهود    الíءالíءالíءالíء: : : : أيأيأيأي    العهد،العهد،العهد،العهد،    KيانKيانKيانKيان: الالالال    ::::ا�اءا�اءا�اءا�اء
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 ص� اهللا رسول قال ذلك فحy ،وا�سئول السائل ا�ميع، �ى معروف ماء بضاعة وب� بضاعة؟ ب� من أنتوضأ وسلم، عليه
 ا�اءا�اءا�اءا�اء: وسلم عليه اهللا

    ....ا�اءا�اءا�اءا�اء    جنسجنسجنسجنس    أيأيأيأي    ا�نس،ا�نس،ا�نس،ا�نس،    بيانبيانبيانبيان    بهابهابهابها    ا�رادا�رادا�رادا�راد    وليسوليسوليسوليس ،
 العمران اتساع مع ولكن قريب، وقت إ¤ معروفة �نت وقد ا�نورة، با�دينة بُضاعة ب� ماء هو :هناهناهناهنا    با�اءبا�اءبا�اءبا�اء    وا�قصودوا�قصودوا�قصودوا�قصود
 ذكرته ما منها ا�K، هذه عن ا�علومات من بعضا ا1ديث ¢ذا سياقه بعد سننه r داود أبو اإلمام ذكر وقد وزالت، اندثرت

 فيه مايكون أكc: قلت عمقها، عن بضاعة ب� قّيم سألت: قال سعيد، بن قتيبة سمعت: قال اهللا ر�ه داود أ� عن سابقاً 
 بضاعة، ب� قّدرت داود أبو: قال الر{بة، إ¤ يع± العورة، دون قال إ§ه تصل يمكن ما آخر نقصت فإذا العانة، إ¤ فقال ا�اء

Öأي عليها فمددته بردا X �Kفتحة: أي أذرع، ستة عرضها فإذا ذرعته ثم ا �Kاهللا ر�ه قال أمتار، ثالثة ويتسا ا :
 ص� الرسول عهد X عليه �ن عما بناؤها ُلّ½  هل: قلت إ§ه فأدخل± -ا�K قّيم أي- البستان، باب � فتح اtي وسألُت 

 دداوو أبو: قال مطلقاً، يتغ½ لم الس× صاحب داود أ� عهد إ¤ ا^بوي العهد من بناؤها: أي ال،: فقال وسلم؟ عليه اهللا
 . اللون متغ½ ماءً  فيها ورأيت
 .�حها سبق: : : : َطُهورَطُهورَطُهورَطُهور

 . كث½اً كث½اً كث½اً كث½اً     أوأوأوأو    قليالً قليالً قليالً قليالً     الíءالíءالíءالíء    هذاهذاهذاهذا    �ن�ن�ن�ن    سواءسواءسواءسواء    فيهفيهفيهفيه    ����ءءءء    بوقوعبوقوعبوقوعبوقوع    يتنجسيتنجسيتنجسيتنجس    الالالال    أيأيأيأي: : : : ����ءءءء    فففُفنَجِسهُ ُنَجِسهُ ُنَجِسهُ ُنَجِسهُ     الالالال
Øعله ال أي: ينجسه ال ومعÑ ،ًهما القذارة، _ وا^جاسة وا^جس (ساîلآلخر مطابق معناه ف. 

 : : : :     الغويةالغويةالغويةالغوية    ا^احيةا^احيةا^احيةا^احية    منمنمنمن    نو?ننو?ننو?ننو?ن    ةةةةوا^جاسوا^جاسوا^جاسوا^جاس 
 .به باإلحساس فيعرف را+ته، أو طعمه أو لونه من با1س يدرك ما هو    ::::ا1ا1ا1ا1����: : : : ----
 بوصف تعا¤ قال كما (ساً، ويعتá يعد فإنه وا�(ك ال�فر مثل وذلك واKص½ة، بالعقل يدرك ما وهو    ::::ا�عنويا�عنويا�عنويا�عنوي: : : : ////

y})وا�({ون فالكفار ،"(س ا�({ون إنما: "ا� r االعتقادات من به تلبّسوا �ا وذلك (سون، مه وواقعه األمر حقيقة 
 .ا�البس وأنظف ا1لل، أبr È �نوا ولو حقيقة ِ(سون فهم الفاسدة، واآلراء اKاطلة

     ا^جسا^جسا^جسا^جس    أماأماأماأما
ً
?� 
ً
?� 
ً
?� 
ً
 مطهراً  نفسه r طاهراً  يكون فإنه: الَطُهور ,الف غ½ه؛ يطهر وال نفسه r طاهراً  يكون ال ما هو    ::::�?

 .ضده يكون ا^جس ماوأ لغ½ه، مطهراً  ويكون
     ا^جسا^جسا^جسا^جس

ً
?� 
ً
?� 
ً
?� 
ً
    أوأوأوأو    طعمطعمطعمطعم    أوأوأوأو    لونلونلونلون    منمنمنمن    ا�الثة،ا�الثة،ا�الثة،ا�الثة،    أر�نهأر�نهأر�نهأر�نه    أحدأحدأحدأحد    تغ½تغ½تغ½تغ½    ماماماما    بأنهبأنهبأنهبأنه: العلم أهل بعض عرفه كما األول من أشمل بتعريف �?

 .، وهذا ا�غ½ حادث فيه، وهذا ا�غ½ حادث فيه، وهذا ا�غ½ حادث فيه، وهذا ا�غ½ حادث فيهعليهعليهعليهعليه    تقعتقعتقعتقع    أوأوأوأو    فيه،فيه،فيه،فيه،    êدثêدثêدثêدث    بنجاسةبنجاسةبنجاسةبنجاسة    رارارارا++++ة،ة،ة،ة،

    ))))̧̧̧¸((((ا1لقة ا1لقة ا1لقة ا1لقة 
 :èث األح�مèث األح�مèث األح�مèث األح�م: ا�ا�ا1ديث ا1ديث ا1ديث ا1ديث تكملة تكملة تكملة تكملة     

حة X أن ا�اء ، ال يتنجس بوقوع حة X أن ا�اء ، ال يتنجس بوقوع حة X أن ا�اء ، ال يتنجس بوقوع حة X أن ا�اء ، ال يتنجس بوقوع ����ء ء ء ء ((((س فيه سواء �ن هذا ا�اء قليال أو كث½ا، س فيه سواء �ن هذا ا�اء قليال أو كث½ا، س فيه سواء �ن هذا ا�اء قليال أو كث½ا، س فيه سواء �ن هذا ا�اء قليال أو كث½ا، د^ا هذا ا1ديث داللة واضد^ا هذا ا1ديث داللة واضد^ا هذا ا1ديث داللة واضد^ا هذا ا1ديث داللة واض �
إن ا�اء َطهور إن ا�اء َطهور إن ا�اء َطهور إن ا�اء َطهور ((((: ، وذلك لعموم قول ا�صطæ ص� اهللا عليه وسلملونه أو طعمه أو رالونه أو طعمه أو رالونه أو طعمه أو رالونه أو طعمه أو را++++ته أم لم تتغ½ته أم لم تتغ½ته أم لم تتغ½ته أم لم تتغ½: : : : وسواء تغ½ت أوصافهوسواء تغ½ت أوصافهوسواء تغ½ت أوصافهوسواء تغ½ت أوصافه

Z (يفهم للوهلة األو�، أن  ،)اء طهور الينجسه اء طهور الينجسه اء طهور الينجسه اء طهور الينجسه ����ءءءءا�ا�ا�ا�: (، فالسامع منا ¢ذا ا1ديث ا^بوي بهذا اللفظ))))الينجسه الينجسه الينجسه الينجسه ����ءءءء
لكن هذا ا1كم بهذا لكن هذا ا1كم بهذا لكن هذا ا1كم بهذا لكن هذا ا1كم بهذا يب� X طهوريته بش� دائم وال ينجسه أي �ء وقع فيه، كما هو ظاهر الرواية هنا، ) ماء

الÞاع، ، وهذا هو ما يعá عنه الفقهاء بتحرير �ل ، بل تاج إ¤ تفصيل وتاج إ¤ بيان، بل تاج إ¤ تفصيل وتاج إ¤ بيان، بل تاج إ¤ تفصيل وتاج إ¤ بيان، بل تاج إ¤ تفصيل وتاج إ¤ بياناKتةاKتةاKتةاKتةاإلطالق ليس X إطالقه اإلطالق ليس X إطالقه اإلطالق ليس X إطالقه اإلطالق ليس X إطالقه 
 : أن هذه ا�سألة فيها ما هو �ل اتفاق، وفيها ما هو �ل نِزاع وخالف بy أهل العلم: أي
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� ����إذا وقعت ا^جاسة r ا�اء قليال �ن أو كث½ا، القليل �لكأس أو السطل، : و_ �ل اتفاق بy أهل العلمو_ �ل اتفاق بy أهل العلمو_ �ل اتفاق بy أهل العلمو_ �ل اتفاق بy أهل العلم :ا�سألة األوا�سألة األوا�سألة األوا�سألة األو
 r ة وا�ستنقع، و�وه، إذا وقعت ا^جاسة}áن ن ن ن لوّ لوّ لوّ لوّ تتتتطعمه أو راطعمه أو راطعمه أو راطعمه أو را++++ته، فته، فته، فته، ف    لونه أولونه أولونه أولونه أو    ::::وغ½ت أحد أوصافه ا�الثةوغ½ت أحد أوصافه ا�الثةوغ½ت أحد أوصافه ا�الثةوغ½ت أحد أوصافه ا�الثةهذا ا�اء، أو ال

ا�اء بلون ا^جاسة الواقعة فيه أو اكتسبت طعم هذا ا^جس أو اكتسبت راا�اء بلون ا^جاسة الواقعة فيه أو اكتسبت طعم هذا ا^جس أو اكتسبت راا�اء بلون ا^جاسة الواقعة فيه أو اكتسبت طعم هذا ا^جس أو اكتسبت راا�اء بلون ا^جاسة الواقعة فيه أو اكتسبت طعم هذا ا^جس أو اكتسبت را++++ته، فإن هذا ا�اء يعتá ته، فإن هذا ا�اء يعتá ته، فإن هذا ا�اء يعتá ته، فإن هذا ا�اء يعتá ((((سا سواٌء �ن سا سواٌء �ن سا سواٌء �ن سا سواٌء �ن 
    ....قليًال أو كث½اقليًال أو كث½اقليًال أو كث½اقليًال أو كث½ا

        ::::أهم األدلةأهم األدلةأهم األدلةأهم األدلة
ليه وسلم، ما أخرجه ابن ماجة r سننه، وأ�د r مسنده بسند إ¤ حديث مرفوع إ¤ رسول اهللا، ص� اهللا ع    ::::ا�§ل األولا�§ل األولا�§ل األولا�§ل األول

مامة اKاه´ رË اهللا عنه قال
ُ
سُه ����ء إال ما غلب X ره أو ء إال ما غلب X ره أو ء إال ما غلب X ره أو ء إال ما غلب X ره أو ((((: : : : رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلمرسول اهللا ص� اهللا عليه وسلمرسول اهللا ص� اهللا عليه وسلمرسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم    ::::قالقالقالقال: أ� أ òنًج سُه ُ òنًج سُه ُ òنًج سُه ُ òإن ا�اء الإن ا�اء الإن ا�اء الإن ا�اء الفففُفنًج

 اع وغ½ها، اليعتمد عليه وال تج به r مواطن الÞ هذا ا1ديث ضعيفهذا ا1ديث ضعيفهذا ا1ديث ضعيفهذا ا1ديث ضعيف، لكن ))))طعمه أو لونهطعمه أو لونهطعمه أو لونهطعمه أو لونه
  ،،،،""""الياليالياليثثثثبت هذا ا1ديثبت هذا ا1ديثبت هذا ا1ديثبت هذا ا1ديث"""" :قال عنه اإلمام ا�ارقط±
µاه´-، أي أن هذا ا1ديث "ال يُال يُال يُال يُثثثثبُت أهل ا1ديث مثلهبُت أهل ا1ديث مثلهبُت أهل ا1ديث مثلهبُت أهل ا1ديث مثله" :وقال عنه اإلمام الشافKاليثبت عند علماء  -حديث أ� أمامة ا

 ا1ديث، 
، إنما نظرا لضعفهنظرا لضعفهنظرا لضعفهنظرا لضعفها1ديث الرأي هذا ، إذن فليس عمدتنا r هذا "اتفق ا�حدثون X تضعيفهاتفق ا�حدثون X تضعيفهاتفق ا�حدثون X تضعيفهاتفق ا�حدثون X تضعيفه"""" :وقال ا^ووي ر�ه اهللا

 : عمدتنا وحجتنا r هذا ا�قام هو
إÜاع العلماء ر�هم اهللا X ذلك، فلم يعرف ¢م �الف، ولم يقل أحد ,الف ما قاW أهل : ، أياإلÜاع اإلÜاع اإلÜاع اإلÜاع     ::::ا�§ل ا�ا�ا�§ل ا�ا�ا�§ل ا�ا�ا�§ل ا�ا�

اسة فإن هذا ا�اء يكون (س سواٌء �ن أن ا�اء إذا وقعت فيه ا^جاسة، وغ½ت لونه أو طعمه أو ره بتلك ا^جالعلم من 
 .لم يقل أهل العلم ,الف ذلك، ،قليال أو كث½ا

أÜع أهل العلم X أن ا�اء القليل والكث½ إذا أÜع أهل العلم X أن ا�اء القليل والكث½ إذا أÜع أهل العلم X أن ا�اء القليل والكث½ إذا أÜع أهل العلم X أن ا�اء القليل والكث½ إذا ": ر�ه اهللا r ا�غ± عن ا1افظ ابن ا�نذر قوW وقد نقل اإلمام ابن قدامة
، ابن ا�نذر ر�ه اهللا الفقيه ا�حدث هو عمدة """"((((س مادام كذلكس مادام كذلكس مادام كذلكس مادام كذلك    وقعت فيه وقعت فيه وقعت فيه وقعت فيه ((((اسة فغ½ت للماء طعما أو لونا أو رااسة فغ½ت للماء طعما أو لونا أو رااسة فغ½ت للماء طعما أو لونا أو رااسة فغ½ت للماء طعما أو لونا أو را++++ة، فإنهة، فإنهة، فإنهة، فإنه

 .r دعوى اإلÜاع
    : : : : ا�سألة ا�انيةا�سألة ا�انيةا�سألة ا�انيةا�سألة ا�انية �

 ؟ _ إذا وقعت ا^جاسة r ا�اء قليال �ن أو كث½ا ولم تتغ½ أحد أوصافه ا�الثة، هل هذا ا�اء يكون _ إذا وقعت ا^جاسة r ا�اء قليال �ن أو كث½ا ولم تتغ½ أحد أوصافه ا�الثة، هل هذا ا�اء يكون _ إذا وقعت ا^جاسة r ا�اء قليال �ن أو كث½ا ولم تتغ½ أحد أوصافه ا�الثة، هل هذا ا�اء يكون _ إذا وقعت ا^جاسة r ا�اء قليال �ن أو كث½ا ولم تتغ½ أحد أوصافه ا�الثة، هل هذا ا�اء يكون ((((ساً أم الساً أم الساً أم الساً أم ال
 : لyلyلyلXy قوX قوX قوX قو    هنا وقع اlالف بy أهل العلم r هذه ا�سألةهنا وقع اlالف بy أهل العلم r هذه ا�سألةهنا وقع اlالف بy أهل العلم r هذه ا�سألةهنا وقع اlالف بy أهل العلم r هذه ا�سألة

إن هذا ا�اء اtي وقعت فيه ا^جاسة، لم تؤثر r : وÓ§ه ذهب أهل العلم من الصحابة وا�ابعy ومن بعدهم    ::::القول األولالقول األولالقول األولالقول األول
وال يُعد (ساً سواء �ن كث½ا أو قليًال، إذا وقعت (اسة مثال r سطل ماء،  فهذا ا�اء الينجسلونه وال طعمه وال را+ته 

فإننا نزيل هذه ا^جاسة عن ا�اء إذا أمكن : ذه ا^جاسة لم تتغ½ لونه وال طعمه وال را+ته، يقولونفنظرنا فيه فوجدنا أن ه
إزا�ها، ويستخدم هذا ا�اء؛ فإنه اليعد (سا، وقد قال بهذا القول من الصحابة حذيفة بن ا§مان، وأبو هريرة، وعبد اهللا ابن 

 yابع�ي وغ½هم، وقال به �ن عباس رضوان اهللا عليهم، وقال به من ا¬Kاألئمة سعيد بن ا�سيب، وعكرمة، وا1سن ا
بعدهم من األئمة مالك واألوزاÊ وهو قول الظاهرية، وهو رواية r مذهب اإلمام أ�د، وهو قول لإلمام الشافµ ر�هم 

 لونه وال طعمه وال را لونه وال طعمه وال را لونه وال طعمه وال را لونه وال طعمه وال را++++ته، فإنه اليعد ته، فإنه اليعد ته، فإنه اليعد ته، فإنه اليعد الالالال: : : : إن ا�اء اtي وقعت فيه ا^جاسة، ولم تغ½ أحد أر�نه ا�الثةإن ا�اء اtي وقعت فيه ا^جاسة، ولم تغ½ أحد أر�نه ا�الثةإن ا�اء اtي وقعت فيه ا^جاسة، ولم تغ½ أحد أر�نه ا�الثةإن ا�اء اtي وقعت فيه ا^جاسة، ولم تغ½ أحد أر�نه ا�الثة: : : : قالواقالواقالواقالوااهللا، Üيعهم 
    . . . . ((((ساساساسا
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    : : : : وأد�هم X ذلكوأد�هم X ذلكوأد�هم X ذلكوأد�هم X ذلك
سُه ����ءءءء((((: حديث اKاب، وهو قول الرسول ص� اهللا عليه وسلم    ::::األولاألولاألولاألولا�§ل ا�§ل ا�§ل ا�§ل  òنَج سُه ُ òنَج سُه ُ òنَج سُه ُ òوجه ا�اللة واضح،  ،،،،))))إن ا�اء طهور ال إن ا�اء طهور ال إن ا�اء طهور ال إن ا�اء طهور ال فففُفنَج

جسه إذا القته ا^جاسة ولم تغ½ه، أما إذا فقد أعطانا ا�صطæ ص� اهللا عليه وسلم حكما، بأن ا�اء يب� X طهوريته وال ين
: غ½ت طعمه أو لونه أو را+ته، فإنه يكون (سا، أما إذا لم تغ½ طعمه أو لونه أو ره، فإن ا^ص ا^بوي يب� X عمومه

 ).إن ا�اء طهور الينجسه إن ا�اء طهور الينجسه إن ا�اء طهور الينجسه إن ا�اء طهور الينجسه ����ءءءء(
جاء أعراجاء أعراجاء أعراجاء أعرا���� فبال r طائفة ا�سجد،  فبال r طائفة ا�سجد،  فبال r طائفة ا�سجد،  فبال r طائفة ا�سجد، : (نه قالرواه اKخاري ومسلم وغ½هما، عن أنس بن مالك رË اهللا ع ما    ::::ا�§ل ا�ا�ا�§ل ا�ا�ا�§ل ا�ا�ا�§ل ا�ا�

فزجره ا^اس، فنهاهم رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم، فلما قفزجره ا^اس، فنهاهم رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم، فلما قفزجره ا^اس، فنهاهم رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم، فلما قفزجره ا^اس، فنهاهم رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم، فلما ق---- بوW، أمر ا^ç ص� اهللا عليه وسلم، بَِذنوب من ماء،  بوW، أمر ا^ç ص� اهللا عليه وسلم، بَِذنوب من ماء،  بوW، أمر ا^ç ص� اهللا عليه وسلم، بَِذنوب من ماء،  بوW، أمر ا^ç ص� اهللا عليه وسلم، بَِذنوب من ماء، 
ا ، بذنوب من ماء أي بدلو ماء، و_ مقدار السطل الكب½، فحديث أنس بن مالك رË اهللا عنه، بقصة هذ)فأهريق عليهفأهريق عليهفأهريق عليهفأهريق عليه

 . اإلعرا�، تدل داللة واضحة X أن ا�اء إذا وقعت عليه ا^جاسة و لم تغ½ه، فإنه يب� X طهوريته
فهذا يقت$ أن قليل ا^جاسة ال ينجس قليل ا�اء، ومن ا�علوم أنه قد ُط̈هر ذلك ا�وضع : قالوا    ::::وجه ا�اللة r هذا ا1ديثوجه ا�اللة r هذا ا1ديثوجه ا�اللة r هذا ا1ديثوجه ا�اللة r هذا ا1ديث    

وب، وذلك الكتفاء رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم باألمر بإراقة هذا اtنوب من ا�اء اtي وقع عليه بول األعرا� بذلك اẗن
X بوW، فهذا د§ل X أن هذا ا�اء اtي أريق X بول األعرا� هذا با« X طهوريته، ألنه َط̈هَر هذه اKقعة فحينئٍذ أصبح 

سه، إذا لم تغ½ هذا ا�اء بمالقاتِه للبول باقياً X طهوريته، فهذا يد òا�اء، فإنها ال ُينَج X أن ا^جاسة أيضا إذا وقعت X ل
 .لونه وال طعمه وال را+ته

مارواه ابن ماجة r سننه بالسند إ¤ أ� سعيد اlدري رË اهللا عنه، أن ا^ç ص� اهللا عليه وسلم، سئل     ::::    ا�§ل ا�الثا�§ل ا�الثا�§ل ا�الثا�§ل ا�الث
¢ا ما ¢ا ما ¢ا ما ¢ا ما ((((: اع والîب وا1ُمر، وعن الطهارة منها، فقال ص� اهللا عليه وسلمعن ا1ياض ال� بy مكة وا�دينة تردها السب

بù، وجه ا�اللة من هذا ا1ديث، فإن رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم حينما  ، أي ما))))�لت r بُِطونَِها، و^ا ما غá طهور�لت r بُِطونَِها، و^ا ما غá طهور�لت r بُِطونَِها، و^ا ما غá طهور�لت r بُِطونَِها، و^ا ما غá طهور
¢وام، منها ماهو (س بذاته �لâب، ومنها يقع بها من ا^جاسات، من حيث أن السباع وا سئل عن ا1ياض وهذه الáك وما

هو (س فمه بسبب ما يأكله من القاذورات وا^جاسات �1م½، فهذه ا1يوانات تضع فاها r هذه ا1ِياض، فحينئٍذ  ما
تلù هذه ا^جاسة r هذه ا1ياض، ومع ذلك فإن رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم، لم كم بنجاسة هذه ا1ياض، ومع 

 .ك فإن ا�صطæ ص� اهللا عليه وسلم، قد حكم بطهورية هذه ا�ياهذل
با�فريق بy قليل ا�اء : §ه ذهب اKعض اآلخر من أهل العلم من الصحابة وا�ابعيy ومن بعدهم قالواإإإإو    ::::القول ا�ا�القول ا�ا�القول ا�ا�القول ا�ا�

لونه أو طعمه أو را+ته، فذلك أمر آخر،  و{ث½ه، فا�اء الكث½ ال يَنُجس بمجرد وقوع ا^جاسة وال بمجرد ا�القاة، إال إذا تغ½
أما ا�اء القليل فإنه ينجس بمجرد مالقته للنجاسة ووقوعها فيه، إذن أصحاب القول ا�ا� فصلوا r هذه ا�سألة، وفرقوا 

ا غ½ت أر�نه ال ينجس �القاته للنجاسة أو وقوعها فيه مطلقا إال إذ: ا�اء الكث½ا�اء الكث½ا�اء الكث½ا�اء الكث½: بy ا�اء القليل وا�اء الكث½ فقالوا
أو وقوعها فيه، ولو لم تغ½ طعمه أو لونه أو را+ته،  ةعكس ذلك، فإنه ينجس بمجرد مالقاته للنجاس: ا�اء القليلا�اء القليلا�اء القليلا�اء القليلا�الثة، 

لو افgضنا وقوع (اسة r سطل ماء أو r بر{ة صغ½ة، فإن هذا ا�اء يُعد قليًال و(ساً بمجرد وقوع هذه ا^جاسة فيه ولو لم 
 .ه أو طعمه أو را+تهيتغ½ لون

yابع�اهللا عنهم، وبه قال من ا Ëطاب رlُ�اِهد، وسعيد بن : وهو مشهور ومروي عن الصحا� عبد اهللا بن عمر بن ا
اإلمام أبو حنيفة، وÓسحاق بن راهويه، وهو قول لإلمام الشافµ، ورواية عند : جب½، وقال به �ن بعدهم من األئمة Z من

با�فريق بy قليل ا�اء و{ث½ه، فا�اء القليل إذا وقعت فيه ا^جاسة، فإنها تنجسه بمجرد وقوعها : الء قالوااإلمام أ�د، فهؤ
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سه إال إذا تغ½ أحد أر�نه ا�الثة òما ا�اء الكث½، فإنها ال تُنجÓو ،W فيه أو مالقاتها . 
 : : : : أدلة أصحاب هذا القولأدلة أصحاب هذا القولأدلة أصحاب هذا القولأدلة أصحاب هذا القول 

 رواه أصحاب الُس× وغرواه أصحاب الُس× وغرواه أصحاب الُس× وغرواه أصحاب الُس× وغ    ماماماما    ::::األولاألولاألولاألولا�§ل ا�§ل ا�§ل ا�§ل 
ً
 ½هم، عن عبد اهللا بن عمر رË اهللا عنهما مرفو?
ً
 ½هم، عن عبد اهللا بن عمر رË اهللا عنهما مرفو?
ً
 ½هم، عن عبد اهللا بن عمر رË اهللا عنهما مرفو?
ً
إ¤ رسول اهللا ص� اهللا عليه  ½هم، عن عبد اهللا بن عمر رË اهللا عنهما مرفو?

 أي أن ا�اء إذا وقع قُلتy، فإنه المل اlبث، أي اليؤثر اlبث فيه، وال ،،،،))))إذا �ن ا�اء قُلتy لم َمل اlبثإذا �ن ا�اء قُلتy لم َمل اlبثإذا �ن ا�اء قُلتy لم َمل اlبثإذا �ن ا�اء قُلتy لم َمل اlبث((((: وسلم قال
دونهما ينُجس بمالقاته للنجاسة، فهذا ا1ديث د§ل واضح وêديده بالقلتy يدل أن ما: يعد (ساً، قالوا r وجه ا�اللة

و#يح X ا�فريق بy ا�اء القليل والكث½، فا�اء الكث½ ما فوق القلتy ال مل اlبث وال يؤثر اlبث فيه وال تؤثر فيه 
ثر ا^جاسة فيه، ويكون ا^جاسة وال مل حكم ا^جاسة، وأما ما دون قلتy فإنه با�فهوم ا�خالف مل اlبث وتؤ

 .(ساً 
: وغ½هما عن أ� هريرة رË اهللا عنه، أن ا^ç ص� اهللا عليه وسلم قال مارواه الشيخان اKخاري ومسلممارواه الشيخان اKخاري ومسلممارواه الشيخان اKخاري ومسلممارواه الشيخان اKخاري ومسلم    ::::ا�§ل ا�ا�ا�§ل ا�ا�ا�§ل ا�ا�ا�§ل ا�ا�

: وجه ا�اللة قالوا، ))))إذا استيقظ أحدكم من منامه فال يغمس يده r اإلناء حÌ يغسلها ثالثاً، فإنه اليدري أين باتت يدهإذا استيقظ أحدكم من منامه فال يغمس يده r اإلناء حÌ يغسلها ثالثاً، فإنه اليدري أين باتت يدهإذا استيقظ أحدكم من منامه فال يغمس يده r اإلناء حÌ يغسلها ثالثاً، فإنه اليدري أين باتت يدهإذا استيقظ أحدكم من منامه فال يغمس يده r اإلناء حÌ يغسلها ثالثاً، فإنه اليدري أين باتت يده((((
فقد نÈ عليه الصالة والسالم عن غمس يده r اإلناء قبل غسلها خارجه ثالثاً، وذلك بسبب (استها، ألنه ال يدري أين 
باتت يده ê rريكه ¢ا، فاحتمال قوي، أن تكون (سة، وهذا بال شك يفيد (اسة ا�اء فيما لو غمسها فيه، وÓال �ا قال 

Èوال ن ،Wاإلناء قبل أن يغسلها خارجه ثالثاً، فإن  ص� اهللا عليه وسلم ما قا r ا�ستيقظ من نومه عن أن يغمس يده
مفهوم ا^ص هنا، لو غمس يده r اإلناء قبل أن يغسلها خارجه ثالثاً، فإن هذا ا�اء يكون (ساً، ولو لم تغ½ ا^جاسة أحد 

 .أوصافه ا�الثة من اللون أو الطعم أو الرا+ة
قال رسول قال رسول قال رسول قال رسول : ه اإلمام مسلم r صحيحه، والgمذي r سننه وغ½هما، عن أه اإلمام مسلم r صحيحه، والgمذي r سننه وغ½هما، عن أه اإلمام مسلم r صحيحه، والgمذي r سننه وغ½هما، عن أه اإلمام مسلم r صحيحه، والgمذي r سننه وغ½هما، عن أ���� هريرة رË اهللا عنه، قال هريرة رË اهللا عنه، قال هريرة رË اهللا عنه، قال هريرة رË اهللا عنه، قالمارواماروامارواماروا    ::::    ا�§ل ا�الثا�§ل ا�الثا�§ل ا�الثا�§ل ا�الث

    وÉ رواية أخرىوÉ رواية أخرىوÉ رواية أخرىوÉ رواية أخرى    ،،،،))))إناء أحدكم إذا ولإناء أحدكم إذا ولإناء أحدكم إذا ولإناء أحدكم إذا ولغغغغ فيه الâب، أن يغسله سبع مرات أوالُهن بالgاب فيه الâب، أن يغسله سبع مرات أوالُهن بالgاب فيه الâب، أن يغسله سبع مرات أوالُهن بالgاب فيه الâب، أن يغسله سبع مرات أوالُهن بالgاب    ُطُهورُطُهورُطُهورُطُهور: (: (: (: (اهللا ص� اهللا عليه وسلماهللا ص� اهللا عليه وسلماهللا ص� اهللا عليه وسلماهللا ص� اهللا عليه وسلم
 ).).).).إحداُهن بالgابإحداُهن بالgابإحداُهن بالgابإحداُهن بالgاب((((

ا�اء اtي فيه  هذا اإلناء، وهذا داللة واضحة X أن هذا اإلناء اtي ولغ فيه الâب، أي أن ما يُطهر : : : : طهور إناء أحدكمطهور إناء أحدكمطهور إناء أحدكمطهور إناء أحدكم
يُعد (ساً، ولو لم يتغ½ أحد أوصافه من لون أو طعم أو را+ة؛ بل إن بالعادة اليتغ½ بمجرد مالقاته لفم الâب، ومع ذلك 

نه (س، بداللة أنه ص� اهللا عليه وسلم أمر بتطه½ هذا حكم ص� اهللا عليه وسلم X هذا ا�اء اtي ولغ فيه الâب بأ
، استدلوا أصحاب هذا القول ا�ا�أصحاب هذا القول ا�ا�أصحاب هذا القول ا�ا�أصحاب هذا القول ا�ا�اإلناء اtي ولغ فيه الâب سبع مرات، فهذا يدل X (اسة هذا ا�اء (اسة مغلظة، إذن 

y، وحديث االستيقاظ حديث القلت: بثالثة أدلة *ها أحاديث صحيحة وثابتة ومرفوعة إ¤ رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم
 . من ا^وم، وحديث ولوغ الâب

    ))))ÄÄÄÄ((((    ةةةةا1لقا1لقا1لقا1لق
 : منهما األرجح وبيان القولy هذين بy الgجيح
    ....ا1كما1كما1كما1كم    rrrr    و{ث½هو{ث½هو{ث½هو{ث½ه    ا�اءا�اءا�اءا�اء    قليلقليلقليلقليل    بyبyبyبy    با�فريقبا�فريقبا�فريقبا�فريق    القائلونالقائلونالقائلونالقائلون    وهموهموهموهم    ،،،،ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�    القولالقولالقولالقول    أصحابأصحابأصحابأصحاب    قولقولقولقول أعلمأعلمأعلمأعلم    واهللاواهللاواهللاواهللا    الراجحالراجحالراجحالراجح

     ::::ماي´ماي´ماي´ماي´    ____    ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�    القولالقولالقولالقول    مرجحاتمرجحاتمرجحاتمرجحات
 عليه اهللا ص� اهللا رسول عن ثابت حديث وهو ،الُقلتyالُقلتyالُقلتyالُقلتy    حديثحديثحديثحديث    وخاصةوخاصةوخاصةوخاصة    فيه،فيه،فيه،فيه،    وووو####احتَُهااحتَُهااحتَُهااحتَُها    وضوعوضوعوضوعوضوعا�ا�ا�ا�    هذاهذاهذاهذا    rrrr    أد�همأد�همأد�همأد�هم    قوةقوةقوةقوة    --------

 حديث أنه اهللا شاء إن والصحيح العلم، أهل خالف من ذكر ما ورغم أقوال من فيه قيل ما رغم به، ويؤخذ به وتج وسلم،
 فهو الشأن، هذا X ا�اللة r و#يح واضح حديث القلتy وحديث وسلم، عليه اهللا ص� اهللا رسول عن وثابت صحيح
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    .الكث½ ا�اء و القليل ا�اء بy وبyّ  واضح بش� فصَل 
 : أدلةأدلةأدلةأدلة    بثالثةبثالثةبثالثةبثالثة    استدلوااستدلوااستدلوااستدلوا    فهمفهمفهمفهم    األول،األول،األول،األول،    القولالقولالقولالقول    أصحابأصحابأصحابأصحاب    أدلةأدلةأدلةأدلة    XXXX    والردوالردوالردوالرد    اإلجابةاإلجابةاإلجابةاإلجابة    إلم�نإلم�نإلم�نإلم�ن -//// 

        ))))����ءءءء    الينجسهالينجسهالينجسهالينجسه    َطُهورَطُهورَطُهورَطُهور    ا�اءا�اءا�اءا�اء    إنإنإنإن((((    ::::اKاباKاباKاباKاب    حديثحديثحديثحديث    ::::أوالأوالأوالأوال
 (اسة فيه ووقعت و?ء أو سطل r ماء أن افgضنا فلو �صوص، ?م هو بل قه،إطال X ا1ديث هذا ليس ::::    فا�وابفا�وابفا�وابفا�واب 

 لم ووجدناه والرا+ة، والطعم اللون حيث من ا�اء إ¤ وبا^ظر ا^جاسة، هذه إزالة وأمكن وقوعها، ونشاهد نراها مغلظة
 بنجاسته والرأي ذلك، خالف X ُجبلت دق الب(ية ا^فس ألن طهوريته، X يب� ا�اء بأن مطلقا أحد يقول فال يتغ½،
 .مطلقاً  عليه �له اليمكن إطالقه X ا1ديث إذن استخدامه، صحة وعدم

    ا�سئولا�سئولا�سئولا�سئول    ا�اءا�اءا�اءا�اء    ا�عهود،ا�عهود،ا�عهود،ا�عهود،    ا�اءا�اءا�اءا�اء: أي للعهد، فيه) ال( وÓنما للجنس فيه) ال( ليس هنا ،�اء�اء�اء�اءا وسلم اهللا ص� الرسول بقول ا�راد و 
    ....مطلقاً مطلقاً مطلقاً مطلقاً     ماءماءماءماء    أيأيأيأي    ا�طلق،ا�طلق،ا�طلق،ا�طلق،    ا�اءا�اءا�اءا�اء    والسالم،والسالم،والسالم،والسالم،    الصالةالصالةالصالةالصالة    يهيهيهيهعلعلعلعل    يقصديقصديقصديقصد    ولمولمولمولم    ،،،،""""بضاعةبضاعةبضاعةبضاعة    بببب����    ماءماءماءماء""""    عنهعنهعنهعنه
    : : : : األعرااألعرااألعرااألعرا����    بولبولبولبول    حديثحديثحديثحديث: : : : ثانياثانياثانياثانيا
 ا�اء ُصب قد اẗنوب أن: يقولون ،)عليهعليهعليهعليه    فأهريقفأهريقفأهريقفأهريق    ماءماءماءماء    منمنمنمن    بذنوببذنوببذنوببذنوب    أمرأمرأمرأمر( وسلم عليه اهللا ص� ا^ç أن:  ا�اللةا�اللةا�اللةا�اللة    وجهوجهوجهوجه    rrrr    قالواقالواقالواقالوا    همهمهمهم
X يدل هذا األعرا� بول X ي ا�اء أنtباقٍ  هو عليها قعوو ا^جاسة هذه با� ا X ،أن بد§ل ُطُهوريته ç^اهللا ص� ا 

 اtي ا�اء أن X أيضا د§ل وهذا طاهرة، أصبحت اKقعة هذه أن X واضح د§ل وهذا بهذا االكتفاء X أقّرهم وسلم عليه
ُهرق

ُ
 .طهوريته X باق عليها أ
 بالعقل فرق فهناك بينهما، ا�فريق ينب� ،ا�اءا�اءا�اءا�اء    XXXX    ^جاسة^جاسة^جاسة^جاسةاااا    ورودورودورودورود    وووو    ا^جاسة،ا^جاسة،ا^جاسة،ا^جاسة،    XXXX    ا�اءا�اءا�اءا�اء    ورودورودورودورود    بyبyبyبy    فرقفرقفرقفرق    هناهناهناهناكككك    ::::    فا�وابفا�وابفا�وابفا�واب 

 ،-اKول: أي- ا^جاسة X ا�اء سطل صب إذا ما بy فرق هناك: أي ، ا1كما1كما1كما1كم    rrrr    فرقفرقفرقفرق    بينهمابينهمابينهمابينهما    يكونيكونيكونيكون    أنأنأنأن    بدبدبدبد    فالفالفالفال والفعل،
 يعطى فا^جاسة كم،اr 1 وفرق الفعل r فرق فهناك ،-القدر: أي- ا�اء X اKول صب إذا ما بy وفرق ا1ديث، r كما

  .للنجاسة مزيال ويكون ¢ا مطهرا يكون فإنه ا^جاسة، X ا�اء صب ,الف ا�اء، X اKول بصب حكمها،

 ا^جاسة وتذهب عينها، يف± حÌ فشيئا، شيئا عليها يرد فإنه األعرا�، بول حديث r كما ا^جاسة، X يرد حy ا�اء فإن 
 .به اتصلت اtي ا�حل طهر وقد إال ا^جاسة، X الوارد ا�اء من جزء آخر يأ& فال فنائِه، قبل
 وÉ بالعقل فرق هناك    واضح،واضح،واضح،واضح،    أمرأمرأمرأمر    وهذاوهذاوهذاوهذا    تنجسه،تنجسه،تنجسه،تنجسه،    وووو    فيهفيهفيهفيه    تؤثرتؤثرتؤثرتؤثر    فبتا�فبتا�فبتا�فبتا�    واحدة،واحدة،واحدة،واحدة،    دفعةدفعةدفعةدفعة    عليهعليهعليهعليه    تقعتقعتقعتقع    فإنهافإنهافإنهافإنها    ا�اء،ا�اء،ا�اء،ا�اء،    XXXX    ا^جاسةا^جاسةا^جاسةا^جاسة    ورودورودورودورود أماأماأماأما

 ا�اء X ا^جاسة ووقوع ا^جاسة، X ا�اء وقوع بy وا�شاهدة ا1س
    فإنهفإنهفإنهفإنه    ا^جاسة،ا^جاسة،ا^جاسة،ا^جاسة،    XXXX    ا�اءا�اءا�اءا�اء    وقعوقعوقعوقع    وÓذاوÓذاوÓذاوÓذا    ره،ره،ره،ره،    أوأوأوأو    طعمهطعمهطعمهطعمه    أوأوأوأو    لونهلونهلونهلونه    تغ½تغ½تغ½تغ½    لملململم    ولوولوولوولو    حÌحÌحÌحÌ    قليال،قليال،قليال،قليال،    �ن�ن�ن�ن    إذاإذاإذاإذا    تنجسهتنجسهتنجسهتنجسه    ا�اءا�اءا�اءا�اء    XXXX    ا^جاسةا^جاسةا^جاسةا^جاسة    وعوعوعوعوقوقوقوق    إذنإذنإذنإذن 

 .وينظفهاوينظفهاوينظفهاوينظفها    يطهرهايطهرهايطهرهايطهرها
 مكة بy األحواض ترد ال� وا1ُمر، والîب السباع r عنه اهللا رË اlدري سعيد أ� عن ماجةماجةماجةماجة    ابنابنابنابن    حديثحديثحديثحديث    وهووهووهووهو    ::::ثا�اثا�اثا�اثا�ا

 .طهور األحواض r بù ما أي ،)طهورطهورطهورطهور    ماغáماغáماغáماغá    و^او^او^او^ا    بطونها،بطونها،بطونها،بطونها،    rrrr    �لت�لت�لت�لت    ماماماما    ¢ا¢ا¢ا¢ا: (وسلم عليه اهللا ص� قال حيث وا�دينة،
    عنعنعنعن    روىروىروىروى": اهللا ر�ه ا1اكم عنه قال أسلم، بن زيد بن الر�ن عبد إسناده r ألن ،جداجداجداجدا    ضعيفضعيفضعيفضعيف    حديثحديثحديثحديث    هذاهذاهذاهذا ::::    فا�وابفا�وابفا�وابفا�واب 

  "موضوعةموضوعةموضوعةموضوعة    أحاديثأحاديثأحاديثأحاديث    أبيهأبيهأبيهأبيه
 عبد الراوي هذا ضعف X وا�عديل ا�رح وأصحاب وا^قاد العلماء: أي "ضعفهضعفهضعفهضعفه    XXXX    أÜعواأÜعواأÜعواأÜعوا"""" :ا�وزي ابن عنه وقال

 ُتجّ  وال عليه يعتمد فال جدا، ضعيف حديثه فإن الصورة، وبهذه ا�ثابة بهذه الراوي هذا دام فما أسلم، بن زيد بن الر�ن
 .مطلقا به
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 : : : : ا1كم ا�ا� من أح�م ا1ديث ال(يفا1كم ا�ا� من أح�م ا1ديث ال(يفا1كم ا�ا� من أح�م ا1ديث ال(يفا1كم ا�ا� من أح�م ا1ديث ال(يف
    َطُهورَطُهورَطُهورَطُهور    ا�اءا�اءا�اءا�اء(: قال وسلم عليه اهللا ص� ا^ç ألن ،فريق بy قليل ا�اء و{ث½ه r ا1كمفريق بy قليل ا�اء و{ث½ه r ا1كمفريق بy قليل ا�اء و{ث½ه r ا1كمفريق بy قليل ا�اء و{ث½ه r ا1كمr هذا ا1ديث داللة X عدم ا�r هذا ا1ديث داللة X عدم ا�r هذا ا1ديث داللة X عدم ا�r هذا ا1ديث داللة X عدم ا�

سهُ  òسهُ اليُنج òسهُ اليُنج òسهُ اليُنج òهذه ماء أن: أي ،)����ءءءء    اليُنج ،�Kا�اءا�اءا�اءا�اء    أوأوأوأو    القليلالقليلالقليلالقليل    ا�اءا�اءا�اءا�اء    إ¤إ¤إ¤إ¤    والسالموالسالموالسالموالسالم    الصالةالصالةالصالةالصالة    عليهعليهعليهعليه    يتطرقيتطرقيتطرقيتطرق    فلمفلمفلمفلم �ء، الينجسه طهور ا    
    وأماوأماوأماوأما    ا�القاة،ا�القاة،ا�القاة،ا�القاة،    بمجردبمجردبمجردبمجرد    ينجسينجسينجسينجس    فالقليلفالقليلفالقليلفالقليل    و{ث½ه،و{ث½ه،و{ث½ه،و{ث½ه،    ا�اءا�اءا�اءا�اء    قليلقليلقليلقليل    بyبyبyبy    با�فريقبا�فريقبا�فريقبا�فريق    ::::قالواقالواقالواقالوا الراجحالراجحالراجحالراجح    وهووهووهووهو ،العلمالعلمالعلمالعلم    أهلأهلأهلأهل    أكcأكcأكcأكc    ولكنولكنولكنولكن    الكث½،الكث½،الكث½،الكث½،
 .رارارارا++++تهتهتهته    أوأوأوأو    طعمهطعمهطعمهطعمه    أوأوأوأو    لونهلونهلونهلونه    ا�الثةا�الثةا�الثةا�الثة    أوصافهأوصافهأوصافهأوصافه    أحدأحدأحدأحد    تغ½تتغ½تتغ½تتغ½ت    إذاإذاإذاإذا    إالإالإالإال    الينجسالينجسالينجسالينجس    الكث½الكث½الكث½الكث½

    : : : : متعددةمتعددةمتعددةمتعددة    أقوالأقوالأقوالأقوال    XXXX    والكث½والكث½والكث½والكث½    القليلالقليلالقليلالقليل    بyبyبyبy    ماماماما    الفاصلالفاصلالفاصلالفاصل    ا1دا1دا1دا1د r بينهم فيما اختلفوا ا�ا�، القول هذا أصحاب ولكن
    حديثحديثحديثحديث: ود§لهم قليال، يعد القلتy دون وما الُقلتy، بلغ إذا كث½ا ا�اء يعد ،والشافعيةوالشافعيةوالشافعيةوالشافعية    1نابلة1نابلة1نابلة1نابلةاااا ذهب وÓ§ه    ::::األولاألولاألولاألول    القولالقولالقولالقول

yالقلتyالقلتyالقلتyا�اءا�اءا�اءا�اء    �ن�ن�ن�ن    إذاإذاإذاإذا( مرفو?، عمر بن عبداهللا عن ،القلت    yقُلتyقُلتyقُلتyبث    ململململ    لملململم    قُلتlبثاlبثاlبثاlأن منه، ا�اللة ووجه ،)ا ç^عليه اهللا ص� ا 
 القليل وا�اء مطلقا، فيه اlبث اليؤثر انّهُ  بمعØ اlبث، المل فوقها وما فالقلتان القلتy، وهو فاصالً  حداً  جعل وسلم،

 . الُقلتy مادون هو
    طرفيهطرفيهطرفيهطرفيه    أحدأحدأحدأحد    حرحرحرحركككك    إذاإذاإذاإذا    ماماماما    هوهوهوهو    الكث½الكث½الكث½الكث½: (الكث½ ا�اء êديد r فقال تعا¤، اهللا ر�ه حنيفةحنيفةحنيفةحنيفة    أبوأبوأبوأبو    اإلماماإلماماإلماماإلمام ذهب وÓ§ه    ::::ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�    القولالقولالقولالقول
 جانب r ا�اء جانب حر{نا إذا فإننا ماء، بر{ة تصورنا لو فيما ،،،،))))قليلقليلقليلقليل    ووووفهفهفهفه    عداهعداهعداهعداه    وماوماوماوما    اآلخر،اآلخر،اآلخر،اآلخر،    الطرفالطرفالطرفالطرف    إ¤إ¤إ¤إ¤    ا1ر{ةُ ا1ر{ةُ ا1ر{ةُ ا1ر{ةُ     تتتت����    لملململم    آدآدآدآد����

 اآلخر با�انب تصطدم ولم تالشت ثم وا�وائر ا�وجات هذه استمرت فإذا ودوائر، موجات منه mرج أنه شك فال الá{ة
 أو الá{ة" ا�اء ¢ذا اآلخر، با�انب تاصطدم ثم وا�وجات ا�وائر واستمرت ا�اء هذا حر{نا إذا وأما كث½اً، ا�اء هذا يعد

 .قليالً  حنيفة أبو اإلمام عند يعد ا�اء هذا فإن "ا�ستنقع
    ما�نما�نما�نما�ن    الكث½الكث½الكث½الكث½    ا�اءا�اءا�اءا�اء: : : : قالواقالواقالواقالوا    الشيبا�الشيبا�الشيبا�الشيبا�    ا1سنا1سنا1سنا1سن    بنبنبنبن    و�مدو�مدو�مدو�مد    يوسف،يوسف،يوسف،يوسف،    أبوأبوأبوأبو: : : : وهماوهماوهماوهما    حنيفةحنيفةحنيفةحنيفة    أأأأ����    اإلماماإلماماإلماماإلمام    صاحباصاحباصاحباصاحبا ذهب وÓ§ه    ::::ا�الثا�الثا�الثا�الث    القولالقولالقولالقول

�    بابباببابباب    منمنمنمن    ومازادومازادومازادومازاد    كث½اكث½اكث½اكث½ا    يكونيكونيكونيكون    ا�اءا�اءا�اءا�اء    هذاهذاهذاهذا    فإنفإنفإنفإن    أمتار،أمتار،أمتار،أمتار،    ÍسةÍسةÍسةÍسة    rrrr    ررررأمتاأمتاأمتاأمتا    ÍسةÍسةÍسةÍسة    يع±يع±يع±يع±    أذُرع،أذُرع،أذُرع،أذُرع،    ع(ةع(ةع(ةع(ة    rrrr    أذُرعأذُرعأذُرعأذُرع    ع(ةع(ةع(ةع(ة    اتساعهاتساعهاتساعهاتساعه���    يعديعديعديعد    أوأوأوأو
 ....قليالقليالقليالقليال    يعديعديعديعد    ا�اءا�اءا�اءا�اء    هذاهذاهذاهذا    فإنفإنفإنفإن    أذُرع،أذُرع،أذُرع،أذُرع،    ع(ةع(ةع(ةع(ة    rrrr    أذُرعأذُرعأذُرعأذُرع    الع(ةالع(ةالع(ةالع(ة    عنعنعنعن    قلقلقلقل    ماماماما    وأماوأماوأماوأما    كث½ا،كث½ا،كث½ا،كث½ا،
 السالم، سبل كتابه r عنهم اهللا ر�ه الصنعا� اإلمام نقل كما ،ا¢ادويةا¢ادويةا¢ادويةا¢ادوية    وهموهموهموهم: : : : العلمالعلمالعلمالعلم    أهلأهلأهلأهل    بعضبعضبعضبعض ذهب وÓ§ه    ::::الرابعالرابعالرابعالرابع    القولالقولالقولالقول

 ظن فإذا الكث½، فهو ذلك عدا وما باستعماW، استعما¢ا ا^جاسة فيه وقعت اtي للماء ا�ستعمل ظنّ  ما القليل: وافقال
 أي ماعداه وأما قليًال، يكون ا�اء هذا فإن ا^جاسة، ¢ذه ومستخدم مستعمل أنه ا^جاسة فيه وقعت اtي للماء ا�ستعمل

 كث½اً، ا�اء يكون فحينئذٍ  ا^جاسة، هذه يستعمل أنه يستعمله حينما ا^جاسة فيه وقعت اtي للماء ا�ستعمل يظن لم إذا
 حy يظن �ن إذا للماء، ا�ستخدم واعتبار ظنّ  إ¤ والكث½، القليل êديد r ا�سألة أرجعوا القول هذا فأصحاب
 ا�اء هذا يستخدم حينما العكس �ن Óذاو (ساً، ويكون قليالً  ا�اء يكون فحينئذٍ  ا^جاسة يستخدم أنه للماء استخدامه

r ة من يراه �ا نظراً  للنجاسة، مستخدماً  أنه يظن وال و�وه الوضوءcوال طاهراً  يعد فإنه ووفرته، ا�اء هذا ك áسا يعت). 
    ذلك؟ذلك؟ذلك؟ذلك؟    XXXX    ا�§لا�§لا�§لا�§ل    وماوماوماوما    األقوالاألقوالاألقوالاألقوال    تلكتلكتلكتلك    منمنمنمن    الراجحالراجحالراجحالراجح    ماماماما 

 عليه اهللا ص� اهللا رسول عن و#يح ثابت èديث استدلوا ولاأل القول أصحاب أن (د األربعة األقوال هذه r ا^ظر عند
 االجتهاد من أو� فهو وسلم عليه اهللا ص� اهللا رسول عن èديث ا�ستدل استدل إذا ودائماً  القلتy، حديث وهو وسلم

 .واآلراء وا�عليالت
 . وجلوجلوجلوجل    عزعزعزعز    اهللاهللاهللاهللا    شاءشاءشاءشاء    إنإنإنإن    الراجحالراجحالراجحالراجح    هوهوهوهو    األولاألولاألولاألول    فالقولفالقولفالقولفالقول 
- :Wديث الستدالè وسلم عليه اهللا ص� اهللا رسول عن يحو# ثابت. 
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 : ��ا� األخرى األقوال عن اإلجابة يمكن ألنه: /
 آد� طرفيه أحد حرك إذا: قوW حنيفة أ� اإلمام إ§ه ذهب فما :ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�    القولالقولالقولالقول

 مسافة بفتذه قوية ا�وجات فتكون قوية تكون فأحياناً  ا1ر{ة، قوة باختالف mتلف هذا ألن الينضبط، هذا    ::::فا�وابفا�وابفا�وابفا�واب
 .القول هذا X يُعتمد ال إذن جداً، ضعيفة ا�سافة فتكون ضعيفة تكون وأحياناً  بعيدة،
 أذرع ع(ة r أذرع ع(ة: حنيفة أ� اإلمام صاحê çديد:  ا�الثا�الثا�الثا�الث    القولالقولالقولالقول

 تكون أنه مع معدودات، مgات سن� مثال يكون قد فأحيانا العمق، ددوا لم أنهم إال السعة، حددوا ا�نو إن    ::::    ا�وابا�وابا�وابا�واب 
 به ا�حكم اليمكن ا�اء حجم فحينئذٍ  أقل، السعة وتكون جدا كث½ا العمق يكون وأحيانا أكc أو ذكر كما السعة

 .الá{ة أو ا1وض هذا سعة بمقدار
 الظن من ا¢ادوية إ§ه ذهب ما : الرابعالرابعالرابعالرابع    القولالقولالقولالقول

 ا�اءَ  شخص يظن فقد ا�سألة، هذه r �تلفون اسوا^ وا�قوى الورع X مب± والظن ، الظن إ¤ راجع هذا أن    ::::ا�وابا�وابا�وابا�واب
 ينب± وال ا�وهم من �ء الظنون X االعتماد فإذن العكس، يكون وقد الشديد، لورعه نظرا (سا يظنه وبعضهم َطُهوراً 
 .عليه

:  ____ بالقاللبالقاللبالقاللبالقالل    هناهناهناهنا    وا�رادوا�رادوا�رادوا�راد ،بها وêمل ترفع: أي باأليدي، تقل ألنها بذلك وسميت ا�رة، _: القلتy حديث r فالقلة،* 
    عرا«،عرا«،عرا«،عرا«،    رطلرطلرطلرطل    ..À..À..À..À: : : : القلتانالقلتانالقلتانالقلتان    فتكونفتكونفتكونفتكون    عرا«،عرا«،عرا«،عرا«،    رطلٍ رطلٍ رطلٍ رطلٍ     مائةمائةمائةمائة: : : : تعادلتعادلتعادلتعادل    قربةقربةقربةقربة    ZZZZ    قرب،قرب،قرب،قرب،    ÍسÍسÍسÍس: : : : بالِقَرببالِقَرببالِقَرببالِقَرب    مقدارهمامقدارهمامقدارهمامقدارهما    والقلتyوالقلتyوالقلتyوالقلتy    َهجر،َهجر،َهجر،َهجر،    قاللقاللقاللقالل

  ::::ا1ديثةا1ديثةا1ديثةا1ديثة    واألوزانواألوزانواألوزانواألوزان    وبا�عاي½وبا�عاي½وبا�عاي½وبا�عاي½
 ا�اء �ن ذافإ لgا، .¸/ باللgات وتساوي تنكة، À- وتساوي عرا« رطل ..À وتساوي قرب، Íس: تساوي ا1جم r القلتان
 .قليال يعد فإنه لgا، .¸/ من أقل �ن وÓذا كث½اً، ا�اء هذا يعد فحينئذ فأكc، لgا .¸/ يبلغ

 بالكيلوجرام وتساوي طن، ربع: القلتان وتعادل عرا« رطل ..À العرا« بالرطل فهما: بالوزن العلماء حددها أيضا: القلتان
/À. ،اءا� بلغ إذا أنه يع± فهذا كيلوجرام /À. يعد فإنه ، كيلوجرام áما كث½اً، ويعتÓمن أقل ا�اء �ن إذا و /À. فإن كيلوجرام 
    ....و{ث½ةو{ث½ةو{ث½ةو{ث½ة    ا�اءا�اءا�اءا�اء    قليلقليلقليلقليل    بyبyبyبy    ا�فريقا�فريقا�فريقا�فريق    rrrr    ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�    القولالقولالقولالقول* * * * رجحانرجحانرجحانرجحان    يتبyيتبyيتبyيتبy    وبهذاوبهذاوبهذاوبهذا؛؛؛؛ قليًال، ويعتá يعد ا�اء هذا

    ))))ÆÆÆÆ((((    ا1لقةا1لقةا1لقةا1لقة
 "ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث    بمصطلحبمصطلحبمصطلحبمصطلح    خاصةخاصةخاصةخاصة    ا1لقةا1لقةا1لقةا1لقة    هذههذههذههذه""""

        ::::اآلحاداآلحاداآلحاداآلحاد    خáخáخáخá    أقسامأقسامأقسامأقسام
 : : : : ُ�تلَفyُ�تلَفyُ�تلَفyُ�تلَفy    تقسمyتقسمyتقسمyتقسمy    إ¤إ¤إ¤إ¤    اآلحاداآلحاداآلحاداآلحاد    خáخáخáخá    يقسمونيقسمونيقسمونيقسمون    ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث    مصطلحمصطلحمصطلحمصطلح    علماءعلماءعلماءعلماء
 .وسلم عليه اهللا ص� رسول عن وردت ال� واألسا§ب الروايات طرق طرقه، عدد إ¤ بالنسبة اآلحاد أقسام :األولاألولاألولاألول    القسمالقسمالقسمالقسم
 دمع أو الرجال ميثاقية حيث ومن والضعف القوة حيث من الطرق هذه صفة أي طرقه حال إ¤ يقسمونه :ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�    القسمالقسمالقسمالقسم

 .ذلك
    : : : : أقسامأقسامأقسامأقسام    ثالثةثالثةثالثةثالثة    إ¤إ¤إ¤إ¤    أيضاأيضاأيضاأيضا    يقسمونهيقسمونهيقسمونهيقسمونه    العلماءالعلماءالعلماءالعلماء    فنجدفنجدفنجدفنجد    طرقهطرقهطرقهطرقه    عددعددعددعدد    إ¤إ¤إ¤إ¤    اآلحاداآلحاداآلحاداآلحاد    خáخáخáخá    تقسيمتقسيمتقسيمتقسيم: : : : األولاألولاألولاألول    القسمالقسمالقسمالقسم
    ....ا�شهورا�شهورا�شهورا�شهور    ::::األولاألولاألولاألول    القسمالقسمالقسمالقسم
    ....العزيزالعزيزالعزيزالعزيز    ::::ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�    القسمالقسمالقسمالقسم
 .الغريبالغريبالغريبالغريب    ::::ا�الثا�الثا�الثا�الث    القسمالقسمالقسمالقسم
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    حدحدحدحد    يبليبليبليبلغغغغ    ولمولمولمولم    إسناده،إسناده،إسناده،إسناده،    طبقاتطبقاتطبقاتطبقات    منمنمنمن    طبقةطبقةطبقةطبقة    rrrr    ZZZZ    فأكcفأكcفأكcفأكc    ةةةةثالثثالثثالثثالث    رواهرواهرواهرواه    ماماماما    بأنهبأنهبأنهبأنه    ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث    مصطلحمصطلحمصطلحمصطلح    علماءعلماءعلماءعلماء    عرفعرفعرفعرف :ا�شهورا�شهورا�شهورا�شهور    تعريفتعريفتعريفتعريف
    ....ا�واترا�واترا�واترا�واتر

 ا�ابعy طبقة- اإلسناد طبقات من طبقة Z أن مثالً  صحا� عند وسلم عليه اهللا ص� اهللا رسول عن ا1ديث r وجد فإذا
 أن أربعة أو ثالثة- ومتسلسلة ا1ديث، ¢ذا رواة ثالث طبقه r Z وجد إذا -بعدهم من طبقة ا�ابعy أتباع طبقة

 .با�شهور ويس® مشهور، عليه يطلق ا1ديث هذا فإن اإلسناد، طبقات من طبقة r Z فأكc ثالثة -تكون
 اختلف فقد ا�واتر، حد اليبلغ أن االصطالì، االسم عليه يطلق ل� ا�شهور ا1ديث r يشgط ا1ال بطبيعة لكن 

 ع(ة، منهم كث½ ذكره اtي ا1د وأن ا�تواتر، من طبقة r Z الرجال عدد أو الطبقات عدد r أو ا�تواتر عدد r العلماء
 األصول علماء يطلق فحينئذٍ  فأكc ثالثة إ¤ بالعدد ووصل ع(ة، هو اtي ا�تواتر حد ا�شهور ا1ديث يبلغ لم إذا لكن

X ا�شهورا�شهورا�شهورا�شهور    با1ديثبا1ديثبا1ديثبا1ديث"""" ا1ديث هذا"""".... 
 : : : : ا�شهورا�شهورا�شهورا�شهور    ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث    مثالمثالمثالمثال

: قال عنهما اهللا رË العاص بن عمرو بن عبداهللا عن ،وغ½هم وأ�د والgمذي، ومسلم، اKخاري، الشيخان مارواه 
     العلمالعلمالعلمالعلم    يقبضيقبضيقبضيقبض    الالالال    اهللاهللاهللاهللا    إنإنإنإن((((: : : : يقوليقوليقوليقول    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص�ص�ص�ص�    اهللاهللاهللاهللا    رسولرسولرسولرسول    سمعتسمعتسمعتسمعت

ً
 ا?
ً
 ا?
ً
 ا?
ً
    بقبضبقبضبقبضبقبض    العلمالعلمالعلمالعلم    يقبضيقبضيقبضيقبض    ولكنولكنولكنولكن    ا^اس،ا^اس،ا^اس،ا^اس،    منمنمنمن    ينينينين!!!!عهعهعهعه    انانانان!!!!ا?

     ررررؤؤؤؤساءساءساءساء    ا^اسا^اسا^اسا^اس    اÂذااÂذااÂذااÂذا    ?ِ�اً،?ِ�اً،?ِ�اً،?ِ�اً،    يgيgيgيgكككك    لملململم    إذاإذاإذاإذا    حÌحÌحÌحÌ    العلماءالعلماءالعلماءالعلماء
ً
 ُجهاال
ً
 ُجهاال
ً
 ُجهاال
ً
  ....))))وأضلواوأضلواوأضلواوأضلوا    فضلوافضلوافضلوافضلوا    علمعلمعلمعلم    بغ½بغ½بغ½بغ½    فأفتوافأفتوافأفتوافأفتوا    فُسئلوافُسئلوافُسئلوافُسئلوا    ُجهاال

 ا�شهور ا1ديث مس® عليه ينطبق وغ½هم، والgمذي وأ�د للشيخy قدمنا من عند طرقه إ¤ با^ظر ا1ديث هذا
،ìف� االصطال Z ةثالث ا1ديث هذا روى العاص، بن عمرو بن عبداهللا بعد طبقه ،cفأك Ìإ§نا وصل ح r ا�صنفات 

 .ذكرها، أسلفت ال� ا1ديثية وا�دونات
 حيث من ا�شهور با1ديث لعالقِتهما ويبينونهما العلماء، يذكرهما ا�شهور با1ديث يتعلق فيما :مسأ�انمسأ�انمسأ�انمسأ�ان    ناناناناككككهههه    لكنلكنلكنلكن    

 : مسماه حيث ومن معناه،
�    ا�سألةا�سألةا�سألةا�سألة ���� من وا�ستفيض ا�شهور ،ا�ستفيضا�ستفيضا�ستفيضا�ستفيض    مس®مس®مس®مس®    االصطالìاالصطالìاالصطالìاالصطالì    بمسماهبمسماهبمسماهبمسماه ا�شهور ا1ديث علماء بعض يطلق: األواألواألواألو

 .ا�ستفيض با1ديث ا�شهور، ا1ديث X العلم أهل بعض أطلق ذا¢ جداً، متشابهان اللغوية ةا^احي
 ا^اس، بy ينت( حديث فأي واشتهر،واشتهر،واشتهر،واشتهر،    وانت(وانت(وانت(وانت(    وبانوبانوبانوبان    ظهرظهرظهرظهر    بمعØبمعØبمعØبمعØ    يستفيُض،يستفيُض،يستفيُض،يستفيُض،    استفاَض،استفاَض،استفاَض،استفاَض،    الفعلالفعلالفعلالفعل    منمنمنمن    مأخوذمأخوذمأخوذمأخوذ :اللغةاللغةاللغةاللغة    rrrr    ا�ستفيضا�ستفيضا�ستفيضا�ستفيض

 .مستفيض حديث اللغوية ا^احية من عليه يطلق فإنه بينهم، ويشتهر
  ::::أقوالأقوالأقوالأقوال    أربعةأربعةأربعةأربعة وأهمها عدة، أقوال X االصطالحية ا^احية من ا�ستفيض تعريف r اختلف قد :اصطالحااصطالحااصطالحااصطالحا    ا�ستفيضا�ستفيضا�ستفيضا�ستفيض

 أنهما كما االصطالحية، ا^احية من متطابقان فهما ا�شهور، ا1ديث مثل ا�ستفيض ا1ديث إن :بعضهم قال    ::::األولاألولاألولاألول    القولالقولالقولالقول
 .فأكcفأكcفأكcفأكc    ةةةةثالثثالثثالثثالث    إسنادهإسنادهإسنادهإسناده    طبقاتطبقاتطبقاتطبقات    منمنمنمن    طبقةطبقةطبقةطبقة    rrrr    ZZZZ    رواهرواهرواهرواه    ماماماما    ا�شهورا�شهورا�شهورا�شهور: هذا X يكون: إذن اللغوية، ا^احية من متشابهان

 ما Z: ا�شهور ا1ديث ألن ،ا�شهورا�شهورا�شهورا�شهور    ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث    منمنمنمن    أخصأخصأخصأخص    ا�ستفيضا�ستفيضا�ستفيضا�ستفيض    ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث    بأنبأنبأنبأن: : : : العلمالعلمالعلمالعلم    أهلأهلأهلأهل    بعضبعضبعضبعض    بهبهبهبه    وقالوقالوقالوقال    ::::ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�    القولالقولالقولالقول
 .اإلسناد طبقات من طبقه أي r فأكc ثالثة رواه
 ثالثة،، ثالثة، ثالثة يكون بأن واحد،واحد،واحد،واحد،    عددعددعددعدد    اتاتاتاتذذذذ    طبقاتهطبقاتهطبقاتهطبقاته    ÜيعÜيعÜيعÜيع: أي ،سواءسواءسواءسواء    وآخرهوآخرهوآخرهوآخره    وأوسطهوأوسطهوأوسطهوأوسطه    أوWأوWأوWأوW    �ن�ن�ن�ن    ماماماما :ا�ستفيضا�ستفيضا�ستفيضا�ستفيض    ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث    أماأماأماأما

 أو أيضاً  ثالثة، ،ثالثة ،ثالثة طبقة r Z الرواة عدد يكون أو ا�صنف، إ¤ الصحا� عند من اإلسناد نهاية إ¤ وهكذا
 .ا�ستفيض ا1ديث عليه يطلق حينئٍذ، وهكذا، أربعة ،أربعة

    إنماإنماإنماإنما ض،يا�ستف عليه يطلق ال    فهذا وهكذا، ثالثة ا�ا�ة الطبقة وÉ ،أربعةأربعةأربعةأربعة    أخرىأخرىأخرىأخرى    طبقةطبقةطبقةطبقة    وÉوÉوÉوÉ    ثالثة،ثالثة،ثالثة،ثالثة،    طبقةطبقةطبقةطبقة    rrrr    �ن�ن�ن�ن    إذاإذاإذاإذا    أماأماأماأما 
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    rrrr    ZZZZ    العددالعددالعددالعدد    تساوىتساوىتساوىتساوى    فإذافإذافإذافإذا    الصورةالصورةالصورةالصورة    هذههذههذههذه    rrrr    �صور�صور�صور�صور    هوهوهوهو    إذإذإذإذ. ا�شهور من أخص ا�ستفيض فبهذا ،ا�شهورا�شهورا�شهورا�شهور    ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث    عليهعليهعليهعليه    يطلقيطلقيطلقيطلق
        ....ا�ستفيضا�ستفيضا�ستفيضا�ستفيض    فهوفهوفهوفهو    اثنyاثنyاثنyاثنy    منمنمنمن    أكcأكcأكcأكc    و�نو�نو�نو�ن    اإلسناداإلسناداإلسناداإلسناد    طبقاتطبقاتطبقاتطبقات
 اللغوية ا^احية من ألنه نظرا ؛للمتواترللمتواترللمتواترللمتواتر    مطابقمطابقمطابقمطابق    فهوفهوفهوفهو    ا�تواتر،ا�تواتر،ا�تواتر،ا�تواتر،    XXXX    يطلقيطلقيطلقيطلق    ا�ستفيضا�ستفيضا�ستفيضا�ستفيض    ::::العلمالعلمالعلمالعلم    أهلأهلأهلأهل    بعضبعضبعضبعض    قالقالقالقال    ::::ا�الثا�الثا�الثا�الث    القولالقولالقولالقول

 .ا�تواتر االصطالحية ا^احية من يطابق فهو إذن ومعروف، ومنت( مستفيض
 ه،روايت وÓثبات وتصحيح قبوX W العلماء واتفق بالقبول، األمة تلقته ما ا�ستفيض: قال العلم أهل وبعض    ::::الرابعالرابعالرابعالرابع    القولالقولالقولالقول
 .ا�تواتِر من أعم ولكنه ا�تواتر، من قريباً  ا�عريف بهذا حينئذٍ  فيكون مستفيض، عليه يطلق فإنه

 تلقتها كث½ة أحاديث هناك ألن ،ا�تواترا�تواترا�تواترا�تواتر    منمنمنمن    وأعموأعموأعموأعم    ا�تواترا�تواترا�تواترا�تواتر    منمنمنمن    قريباقريباقريباقريبا    حينئذٍ حينئذٍ حينئذٍ حينئذٍ     ويكونويكونويكونويكون    بالقبول،بالقبول،بالقبول،بالقبول،    األمةاألمةاألمةاألمة    تلقتهتلقتهتلقتهتلقته    ماماماما :هوهوهوهو    ا�ستفيضا�ستفيضا�ستفيضا�ستفيض    
 اللغوية ا^احية من حديث هذا ،)مانوىمانوىمانوىمانوى    امرامرامرامرئئئئ    ل�ل�ل�ل�    وÓنماوÓنماوÓنماوÓنما    با^ياتبا^ياتبا^ياتبا^يات    األعمالاألعمالاألعمالاألعمال    ااااإنمإنمإنمإنم( حديث مثل متواترة، ليست و بالقبول، األمة

 ا^ف� االستعداد ناحية من ا�تواترة األحاديث من أكc األحيان بعض r بالقبول، األمة وتلقته ومشهور، مستفيض،
 يطلقون األحاديث من ومثله ذاه: يقولون وعليه والسالم، الصالة عليه رسول rّ  من فعالً  خرج وأنه ا1ديث، هذا لقبول
 .مستفيض عليه

    وهذاوهذاوهذاوهذا    اللفظاللفظاللفظاللفظ    هذاهذاهذاهذا    ولكنولكنولكنولكن    عندهم،عندهم،عندهم،عندهم،    وروداً وروداً وروداً وروداً     أكcأكcأكcأكc    ا�شهورا�شهورا�شهورا�شهور    فا1ديثفا1ديثفا1ديثفا1ديث    قليل،قليل،قليل،قليل،    ا�ستفيضا�ستفيضا�ستفيضا�ستفيض    للفظللفظللفظللفظ    ا�حدثyا�حدثyا�حدثyا�حدثy    فاستعمالفاستعمالفاستعمالفاستعمال    وبا�ملةوبا�ملةوبا�ملةوبا�ملة****    
    ....بيانهبيانهبيانهبيانه    منمنمنمن    البدالبدالبدالبد    أصبحأصبحأصبحأصبح    فبا�ا�فبا�ا�فبا�ا�فبا�ا�    ا�تقدمy،ا�تقدمy،ا�تقدمy،ا�تقدمy،    مصنفاتمصنفاتمصنفاتمصنفات    rrrr    يرديرديرديرد    ا�س®ا�س®ا�س®ا�س®
    : : : : ا�انيةا�انيةا�انيةا�انية    ا�سألةا�سألةا�سألةا�سألة �

 توصف ال� أحاديث X أيضا ويطلق االصطالì، بمعناه ا�شهور X يطلق ?م لفظ: ا�شهور وÓطالق ا�شهور مس® أن
 : أمرينأمرينأمرينأمرين    عليهعليهعليهعليه    ينطبقينطبقينطبقينطبق    ا�شهورا�شهورا�شهورا�شهور    مس®مس®مس®مس® إن نقول أن فنستطيع إذن اللغوي، بمعناه با�شهور

 .بيانه سبق اtي االصطالì بمعناه ا�شهور ا1ديث --
 عليه يطلق ولكن األصل، r إسناد ا1ديث ¢ذا يكون ال وقد االصطالì، ا�شهور غ½ وهو ا�شهور، يس® آخر أمر -/

 فأكc، سنادانا W ا�عØ بهذا ا�شهور يكون وقد و�وها، األفراد أحاديث من: أي واحد، إسناد W يكون وقد ا�شهور،
 .ورا�شه �عريف االصطالحية السمة عليها تنطبق تكن لم وÓن األحاديث، بعض X ا�شهور يطلق قد: أي

 مشهورة ليست �يهم، مشهورة أحاديث عندهم وعلم فن أصحاب ف� وا�عروفة، ا�شهورة لألحاديث أمثلة ذكروا العلماء 
 : ا�ثال سبيل X اآلخر، العلم علماء عند

    بعدبعدبعدبعد    شهراً شهراً شهراً شهراً     قنتقنتقنتقنت(: وسلم عليه اهللا ص� ا^ç أن: الشيخy عند عنه اهللا رË أنس حديث    ::::ا�حدثyا�حدثyا�حدثyا�حدثy    عندعندعندعند    ا�شهور،ا�شهور،ا�شهور،ا�شهور،: : : : مثالمثالمثالمثال 
    إسنادهإسنادهإسنادهإسناده    ناحيةناحيةناحيةناحية    منمنمنمن    ولكنهولكنهولكنهولكنه    ا�حدثy،ا�حدثy،ا�حدثy،ا�حدثy،    عندعندعندعند مشهورمشهورمشهورمشهور    حديثحديثحديثحديث هو ال(يف، ا1ديث فهذا ا1ديث، )وذكوانوذكوانوذكوانوذكوان    رعنرعنرعنرعن    XXXX    يدعويدعويدعويدعو    الر{وعالر{وعالر{وعالر{وع

    ....ا�شهورا�شهورا�شهورا�شهور    ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث    مس®مس®مس®مس®    عليهعليهعليهعليه    الينطبقالينطبقالينطبقالينطبق
 r تقرأ أن فق̈ل  الفقهاء، عند مشهور ا1ديث فهذا ،)الطالقالطالقالطالقالطالق    اهللاهللاهللاهللا    عندعندعندعند    ا1اللا1اللا1اللا1الل    أبغضأبغضأبغضأبغض( حديث    ::::الفقهاءالفقهاءالفقهاءالفقهاء    عندعندعندعند    ا�شهور،ا�شهور،ا�شهور،ا�شهور،: : : : مثالمثالمثالمثال

    ا^احيةا^احيةا^احيةا^احية    منمنمنمن    مشهورمشهورمشهورمشهور    فهوفهوفهوفهو الطالق، كتاب أول r موجود ا1ديث وÁد إال ا�ذاهب، Üيع r الفقه، مصنفات من مصنف،
 . االصطالحية ا^احية من كذلك يكن لم وÓن ،اللغويةاللغويةاللغويةاللغوية

 ندع مشهور ا1ديث فهذا ،)عليهعليهعليهعليه    استكرهوااستكرهوااستكرهوااستكرهوا    وماوماوماوما    والنسيانوالنسيانوالنسيانوالنسيان    اlطأاlطأاlطأاlطأ    أم�أم�أم�أم�    عنعنعنعن    رُفعَ رُفعَ رُفعَ رُفعَ ( حديث: : : : األصو§yاألصو§yاألصو§yاألصو§y    عندعندعندعند    ا�شهورا�شهورا�شهورا�شهور: : : : مثالمثالمثالمثال
 ،مشهوراً مشهوراً مشهوراً مشهوراً     حديثاً حديثاً حديثاً حديثاً     يعديعديعديعد    الالالال    االصطالحية،االصطالحية،االصطالحية،االصطالحية،    ا^احيةا^احيةا^احيةا^احية    منمنمنمن    ولكنهولكنهولكنهولكنه و�وهما، وا^ا� ا�خطئ عن اإلثم برفع يتعلق فيما y،األصو§

 .العلم أهل بعض وصححه حبان وابن ا1اكم أخرجه حيث الصحيح، مرتبة r �ن وÓن
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 عند مشهور حديث فهذا ،)يعِصهيعِصهيعِصهيعِصه    لملململم    اهللاهللاهللاهللا    ففففmmmm    لملململم    لولولولو    ُصهيبُصهيبُصهيبُصهيب    العبدالعبدالعبدالعبد    نعمنعمنعمنعم( حديث: : : : اللغةاللغةاللغةاللغة    علماءعلماءعلماءعلماء    عندعندعندعند    ا�شهورا�شهورا�شهورا�شهور    ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث: : : : مثالمثالمثالمثال
 .العلم أهل من ا�حققون ذكر كما ؛ W إسناد وال W، أصل ال ا1ديثية، ا^احية من �ن وÓن اللغة، علماء
    مشهورمشهورمشهورمشهور    حديثحديثحديثحديث    هذاهذاهذاهذا ،)با^هاربا^هاربا^هاربا^هار    ومالئكةومالئكةومالئكةومالئكة    بالليلبالليلبالليلبالليل    مالئكةُ مالئكةُ مالئكةُ مالئكةُ     فيكمفيكمفيكمفيكم    يتعاقبونيتعاقبونيتعاقبونيتعاقبون( حديثحديثحديثحديث: : : : اللغةاللغةاللغةاللغة    وعلماءوعلماءوعلماءوعلماء    ا^حاةا^حاةا^حاةا^حاة    عندعندعندعند    ا�شهورا�شهورا�شهورا�شهور: : : : مثالمثالمثالمثال
 .االصطالحيةاالصطالحيةاالصطالحيةاالصطالحية    ا^احيةا^احيةا^احيةا^احية    منمنمنمن    ا�شهورا�شهورا�شهورا�شهور    مس®مس®مس®مس®    عليهعليهعليهعليه    ينطبقينطبقينطبقينطبق    الالالال ولكنه وثابت، صحيحصحيحصحيحصحيح    حديثحديثحديثحديث    وهووهووهووهو    اللغة،اللغة،اللغة،اللغة،    علماءعلماءعلماءعلماء    عندعندعندعندوووو    ا^حاةا^حاةا^حاةا^حاة    عندعندعندعند

 :r ا�شهورr ا�شهورr ا�شهورr ا�شهور    ا�ؤلفاتا�ؤلفاتا�ؤلفاتا�ؤلفات
 بy ا�شتهر وهو اللغوية ا^احية من ا�شهور X تنطبق (دها الروايات، ألفاظ r وا�معن فيها ا^ظر حy تنطبق إنما 

 .بينهم وا�عروف ا^اس
 .لقلتها نظراً  العلم، أهل من أحد فيها يؤلف لم و قليلة، فأحاديثه االصطالحية، ا^احية من ا�شهور ديثا1 أما
 : اللغوياللغوياللغوياللغوي    بمسماهبمسماهبمسماهبمسماه    ا�شهورا�شهورا�شهورا�شهور    ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث    rrrr    ا�ؤلفاتا�ؤلفاتا�ؤلفاتا�ؤلفات    أهمأهمأهمأهم    منمنمنمن    إذنإذنإذنإذن
 .الزر{í بهادر بن �مد لإلمام" ا�شتهرة األحاديث r ا�ذكرة كتاب: " �
 .السخاوي لإلمام" األلسنة X اشتهر فيما ا1سنة ا�قاصد كتاب: " �
 .السيوÕ لإلمام" ا�شتهرة األحاديث r ا�نتcة اُ�رر كتاب: " �
 .الشيبا� ا�يبع البن وهو" ا1ديث من ا^اس ألسنة X يدور فيما اlبيث من الطيب تمي0 كتاب: �
 �مد بن إسماعيل الشيخ هومؤلف" ا^اس ألسنة X األحاديث من اشتهر عما اسKاإل ومزيل اlفاء كشف كتاب" �

لف    ماماماما    أفضلأفضلأفضلأفضل    منمنمنمن    األخ½األخ½األخ½األخ½    الكتابالكتابالكتابالكتاب    وهذاوهذاوهذاوهذا العجلو1،
ُ
لفأ
ُ
لفأ
ُ
لفأ
ُ
 ألف ه/Ã-- سنة توÉ وقد متأخر مؤلفه ألن وذلك    ا�قام،ا�قام،ا�قام،ا�قام،    هذاهذاهذاهذا    rrrr    أ

 تدويناً  فدونها ا^اس، ألسنة X اشتهر �ا وغ½ها ا�صنفات هذه Üيع أمامه �نت و¢ذا للهجرة وستy وثنتy ومائة
 .ا�تقدمة الكتب r ذكر ما أكc ونقل ا�سألة، هذه r العلم أهل �م ونقل منظماً،

     ::::العزيزالعزيزالعزيزالعزيز    ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث: : : : ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�    القسمالقسمالقسمالقسم
    أماأماأماأما    ثالثة،ثالثة،ثالثة،ثالثة،    عنعنعنعن    رواتهرواتهرواتهرواته    اليقلاليقلاليقلاليقل    ا�شهورا�شهورا�شهورا�شهور    السند،السند،السند،السند،    طبقاتطبقاتطبقاتطبقات    ÜيعÜيعÜيعÜيع    rrrr    اثنyاثنyاثنyاثنy    عنعنعنعن    رواتهرواتهرواتهرواته    عددعددعددعدد    اليقلاليقلاليقلاليقل    أنأنأنأن    بأنهبأنهبأنهبأنه    العلماءالعلماءالعلماءالعلماء    عرفهعرفهعرفهعرفه ::::اصطالحاً اصطالحاً اصطالحاً اصطالحاً 
 .اثنyاثنyاثنyاثنy    عنعنعنعن    رواتهرواتهرواتهرواته    يقليقليقليقل    فالفالفالفال    العزيزالعزيزالعزيزالعزيز    ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث

ً     ا1ديث،ا1ديث،ا1ديث،ا1ديث،    هذاهذاهذاهذا    نسýنسýنسýنسý    ا1ديث،ا1ديث،ا1ديث،ا1ديث،    ¢ذا¢ذا¢ذا¢ذا    فقفقفقفقطططط،،،،    راويyراويyراويyراويy    الطبقاتالطبقاتالطبقاتالطبقات    إحدىإحدىإحدىإحدى r فوجدنا ،"ما" حديث"إسناد طبقات إ¤ نظرنا إذا      حديثاً حديثاً حديثاً حديثا
 .العزيز لفظ وهو ا�س® بهذا إال يس® ال فإنه أكc، أو أربعة أو ثالثة روي األخرى الطبقات r �ن وÓن عزيزاً،عزيزاً،عزيزاً،عزيزاً،
 ةثالث السند طبقات بعض r وجد إن أما اثنy، من أقل ندالس طبقات من طبقة r يرد ال أن: العزيز ا1ديث معØ �ح

،cوجود مع فأك yفقط اثن r فال الطبقات، إحدى �هذا ي r واحدة طبقة ولو تب� أن هنا ال(ط أن إذ بالعزيز، تسميته 
 .السند طبقات من طبقة بأقل العáة ألن اثنان، فيها
     ::::العزيزالعزيزالعزيزالعزيز    ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث: : : :     مثالمثالمثالمثال

 اهللا رسول أن عنه، اهللا رË مالك بن أنس حديث من العلم، أهل من كث½ وغ½هما، ومسلم خاري،اK الشيخان رواه ما 
 عليه ينطبق ا�ثال فهذا ،)أÜعyأÜعyأÜعyأÜعy    وا^اسوا^اسوا^اسوا^اس    ووا�هووا�هووا�هووا�ه    و�هو�هو�هو�ه    منمنمنمن    إ§هإ§هإ§هإ§ه    أحَب أحَب أحَب أحَب     أكونَ أكونَ أكونَ أكونَ     حÌحÌحÌحÌ    أحدكمأحدكمأحدكمأحدكم    يؤمنيؤمنيؤمنيؤمن    الالالال: (قال وسلم عليه اهللا ص�

 .العزيز ا1ديث مس®
 وغ½هما، ومسلم اKخاري ا�صنف إ¤ عنه اهللا رË مالك بن أنس الراوي �ن نم اإلسناد طبقات إ¤ رجعنا إذا ألننا

  ا1ديث هذا يرو لم الطبقات إحدى وÉ طبقات عدة من يكون ا1ديث هذا لوجدنا
ّ
 هذا ومن فقط، اثنان رُجالن إال
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 واحدة r يكن لم إذا أما يز،العز ا1ديث ذكرناه ما عليها ينطبق ال� األحاديث من و�وه ا1ديث هذا X نطلق اKاب
  اإلسناد طبقات من

ّ
 .آخر مس® وW آخر حكم W فذلك واحد، راوي إال

    )))).-.-.-.-((((    ا1لقةا1لقةا1لقةا1لقة
        ))))TTTT((((    ا�الثا�الثا�الثا�الث    ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث 
    ،،،،))))جنبجنبجنبجنب    وهووهووهووهو    ا�ائما�ائما�ائما�ائم    ا�اءا�اءا�اءا�اء    rrrr    أحُدكمأحُدكمأحُدكمأحُدكم    يغتسليغتسليغتسليغتسل    الالالال((((    ::::وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص�ص�ص�ص�    اهللاهللاهللاهللا    رسولرسولرسولرسول    قالقالقالقال: : : : قالقالقالقال    عنه،عنه،عنه،عنه،    اهللاهللاهللاهللا    رËرËرËرË    ةةةةهريرهريرهريرهرير    أأأأ����    عنعنعنعن

    rrrr    أحدكمأحدكمأحدكمأحدكم    يَبولنّ يَبولنّ يَبولنّ يَبولنّ     الالالال: (: (: (: (بلفظبلفظبلفظبلفظ    آخرىآخرىآخرىآخرى    روايةروايةروايةرواية    صحيحهصحيحهصحيحهصحيحه    rrrr    وللبخاريوللبخاريوللبخاريوللبخاري    صحيحه،صحيحه،صحيحه،صحيحه،    rrrr    مسلممسلممسلممسلم    اإلماماإلماماإلماماإلمام    أخرجهأخرجهأخرجهأخرجه    الروايةالروايةالروايةالرواية    بهذهبهذهبهذهبهذه    ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث
    ).).).).ا�نابةا�نابةا�نابةا�نابة    منمنمنمن    فيهفيهفيهفيه    يغتسليغتسليغتسليغتسل    والوالوالوال: (: (: (: (داوودداوودداوودداوود    ألألألأل����    روايةروايةروايةرواية    وÉوÉوÉوÉ    ،،،،))))منهُ منهُ منهُ منهُ     يغتسليغتسليغتسليغتسل    ثمثمثمثم((((    و�سلمو�سلمو�سلمو�سلم    ))))فيهفيهفيهفيه    يغتسليغتسليغتسليغتسل    ُعم̈ ُعم̈ ُعم̈ ُعم̈     ÑريÑريÑريÑري    الالالال    اtياtياtياtي    ا�ائما�ائما�ائما�ائم    ا�اءا�اءا�اءا�اء

    : : : : ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث    هذاهذاهذاهذا    ÂريجÂريجÂريجÂريج--------
    : بروايتy ورد قد ا1ديث هذا العلم، أهل من كث½ عدد أخرجه كما ومسلم، اKخاري الشيخان أخرجه
�    الروايةالروايةالروايةالرواية��� r ُسننه r والنساÖ الطهارة، كتاب r    صحيحهصحيحهصحيحهصحيحه    rrrr    مسلممسلممسلممسلم    اإلماماإلماماإلماماإلمام    أخرجهاأخرجهاأخرجهاأخرجها    الروايةالروايةالروايةالرواية    هذههذههذههذه ،)أحدكمأحدكمأحدكمأحدكم    يغتسليغتسليغتسليغتسل    الالالال(    ::::األواألواألواألو
 أصحاب من ثالثة رجهاأخ فقد الطهارة، كتاب r سننه r ماجة ابن اإلمام رواها و{ما والغسل، ا�ياه و{تاب الطهارة كتاب

 .الستة الكتب
: أي للبخاري،: قال حجر ابن ا1افظ ذكر كما الرواية، فهذه ،)ÑريÑريÑريÑري    الالالال    اtياtياtياtي    ا�ائما�ائما�ائما�ائم    ا�اءا�اءا�اءا�اء    rrrr    أحدكمأحدكمأحدكمأحدكم    اليبولناليبولناليبولناليبولن(    ::::ا�انيةا�انيةا�انيةا�انية    الروايةالروايةالروايةالرواية

 r مسلم اإلمام أيضاً  أخرجها كما الوضوء، كتاب r    صحيحهصحيحهصحيحهصحيحه    rrrr    اKخارياKخارياKخارياKخاري    اإلماماإلماماإلماماإلمام    أخرجهاأخرجهاأخرجهاأخرجها اللفظ بهذا الرواية هذه أن
 الطهارة، كتاب r سننه r داود وأبو الطهارة، كتاب r سننه r الgمذي اإلمام أخرجها كما الطهارة، كتاب r صحيحه
Öوالنسا r سننه r الطهارة كتاب Éواَ�اِر� الغسل، كتاب و r سننه r أ�د واإلمام الوضوء، كتاب r مسنده r عدة 
 وأ�د سننه r ا�ار� اإلمامان أيضاً  أخرجه كما ماجة، ابن عدا الستة، الكتب أصحاب أخرجه إذن ا1ديث، فهذا مواضع

r مسنده. 
    ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث    هذاهذاهذاهذا    rrrr    عندناعندناعندناعندنا    إذنإذنإذنإذن    منهما،منهما،منهما،منهما،    ZZZZ    رواياترواياترواياتروايات    اختلفتاختلفتاختلفتاختلفت    وÓنوÓنوÓنوÓن    الصحة،الصحة،الصحة،الصحة،    منمنمنمن    اtروةاtروةاtروةاtروة    rrrr    هماهماهماهما    ا1ديا1ديا1ديا1ديثثثثy،y،y،y،    هذينهذينهذينهذين    بأنبأنبأنبأن :اlالصةاlالصةاlالصةاlالصة
        ....روايتانروايتانروايتانروايتان

 : : : : بروايتيهبروايتيهبروايتيهبروايتيه    ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث    هذاهذاهذاهذا    rrrr    الواردةالواردةالواردةالواردة    ا�فرداتا�فرداتا�فرداتا�فردات    أهمأهمأهمأهم----////
    rrrr    جسدهجسدهجسدهجسده    أجزاءأجزاءأجزاءأجزاء    ÜيعÜيعÜيعÜيع    يغسليغسليغسليغسل    الالالال: : : : أيأيأيأي    يغتسليغتسليغتسليغتسل    الالالال: : : : قوWقوWقوWقوW    فمعØفمعØفمعØفمعØ    اKدن،اKدن،اKدن،اKدن،    أجزاءأجزاءأجزاءأجزاء    ÜيعÜيعÜيعÜيع    XXXX    ا�اءا�اءا�اءا�اء    إفاضةإفاضةإفاضةإفاضة    هوهوهوهو: : : : االغتسالاالغتسالاالغتسالاالغتسال :يغتسليغتسليغتسليغتسل    الالالال

 .وبy واضح هو كما ا^اهية بال �زومة و_ ،ا�اءا�اءا�اءا�اء
    ا�ائما�ائما�ائما�ائم""""    بلفظبلفظبلفظبلفظ اKخاري رواية و_ ا1ديث، هذا r وردت أخرى رواية r اللفظ هذا فò�ُ  ،والساكنوالساكنوالساكنوالساكن    الراكدالراكدالراكدالراكد    هوهوهوهو: ا�ائما�ائما�ائما�ائم    ا�اءا�اءا�اءا�اء

  يعتمد أن ا�فردات وي(ح يبy حينما العلم لطالب وينب� ،يتحريتحريتحريتحركككك    والوالوالوال" " " " ÑريÑريÑريÑري    الالالال    اtياtياtياtي
ً
 ال� األخرى الروايات X أوال

 ويبy بعضاً، بعضه يف� وسلم عليه اهللا ص� الرسول حديث ألن حديثاً، أو نصاً  �ن أيّاً  مطلقاً  ا1ديث، هذا r وردت
 فاtي واحد، بلفظ إال وسلم عليه اهللا ص� اهللا رسول فم من mرج ولم با�ع±، روي يثا1د أن فرض وX بعضاً، بعضه
    هوهوهوهو: : : : با�ائمبا�ائمبا�ائمبا�ائم    فتفس½فتفس½فتفس½فتفس½    ،،،،وسلم عليه اهللا ص� الرسول وبمراد باللغة منا أعلم والصحا� الغالب، r الصحا� هو با�عØ رواه

ØبمعØبمعØبمعØي    بمعtياtياtياtري،    الالالال    اÑ،ريÑ،ريÑ،ريÑ    فس½ات    أقوىأقوىأقوىأقوى    وهووهووهووهو�فس½اتا�فس½اتا�فس½اتا�وأوضحهاوأوضحهاوأوضحهاوأوضحها    ا . . . .    
    الُغسلالُغسلالُغسلالُغسل    عليهعليهعليهعليه    ÑبÑبÑبÑب    اtياtياtياtي    هوهوهوهو: : : : ببببنُ نُ نُ نُ ا�ُ ا�ُ ا�ُ ا�ُ : يقول" ا�َزري األث½ البن ا1ديث غريب r ا^هاية كتاب" إ¤ وعبالرج:  ببببنُ نُ نُ نُ جُ جُ جُ جُ 

 ألنه واحد، بلفظ وا�ؤنث ا�ذكر X يطلق أنه كما ،وا�ماعةوا�ماعةوا�ماعةوا�ماعة واالثنyواالثنyواالثنyواالثنy    الواحدالواحدالواحدالواحد    XXXX    ا�ُنبا�ُنبا�ُنبا�ُنب    لفظلفظلفظلفظ    ويقعويقعويقعويقع    ا�±،ا�±،ا�±،ا�±،    وخروجوخروجوخروجوخروج    با�ماعبا�ماعبا�ماعبا�ماع
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áالواحد يشمل جنس اسم يعت yقال اهللا ر�ه األث½ ابن ذكر كما لكنه فيه، األصل هذا وا�ؤنث ا�ذكرو وا�ماعة واالثن :
 هؤالء تقول و{ذا ا�نب، بصفة متصفون أنهم وتع± أجناب هؤالء فتقول" وجنبy أجناب X جنب لفظ Ñمع وقد"

 .الصفة بهذه متصف منهم واحد Z أن معX Ø ُجنُبون
 وسý عنه، ابتعد أي: كذا Áّنب تقول اKُعد، تع± بنُ جُ  مادة r واألصل نابة،ا� اسم ويطلق جنب، يطلق اسم، وا�نابة
 من ليس ألنه بعيد، وهذا يغتسل حÌ للناس �جانبته قيل يتطهر، لم ما الصالة مواضع يقرب أن نø ألنه ُجنباً؛ اإلنسان
 .وسلم عليه اهللا ص� اهللا رسول مع عنه اهللا رË هريرة أ� قصة r معروف هو كما ا�سلمy، إلخوانه ا�نب �انبة ال(ع
 الÑري، باtي ا�ائم فّ�  ،)ا�ائما�ائما�ائما�ائم    ا�اءا�اءا�اءا�اء    rrrr    أحدكمأحدكمأحدكمأحدكم    يبولن̈ يبولن̈ يبولن̈ يبولن̈     الالالال( اKخاري رواية r كما ا�ائم، �عØ فس½ت هذا: ÑريÑريÑريÑري    الالالال    اtياtياtياtي
 بعض قال ا^بوي، ا^ص ةقراء من األو� الوهلة من لثهن ا�تبادر هو وهذا األصل هو هذا �عناه، وÓيضاح لتائم تفس½ فهو
: مثل بعضه، Ñري اtي الراكد ا�اء عن بها احgز" ÑريÑريÑريÑري    الالالال    اtياtياtياtي: "لفظة ذكر وسلم عليه اهللا ص� ا�صطæ إن العلم أهل
ك َáِال � هناك ولكن فيها، Ñتمع ثم الá{ة r يصب فا�اء آخر، طريق أي عن أو و�وه، ا�لو طريق عن ا�اء فيها يصب ال
 ال اtي االسم بهذا سý هنا ومن أخرى، جهة Ñ rري وال جهة، r دائم فهو وجريانه، ا�اء �¬يف فتحات أو فتحة
 .Ñري

 للساكن: يقال األضداد حروف من" ا�ائم: "األنباري ابن قال: ا�فهوم هذا ويؤ{د ا�عØ هذا يؤ{د اللغة أهل Kعض قول 
 ،ا�ورانا�ورانا�ورانا�وران    منمنمنمن    ،،،،ا�ائرا�ائرا�ائرا�ائر: ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�    ا�عØا�عØا�عØا�عØ ،الساكنالساكنالساكنالساكن: األولاألولاألولاألول    ا�عØا�عØا�عØا�عØ: اثنy معنX y لقيط: ا�ائم فلفظ دائم،: لتائر ويقال دائم
 مس® من مأخوذ دوام ُدوار،: أي ُدوام، الرأس أصاب ومنه دائرية، حر{ة وÓنما جرياناً  ليس لكن ويتحرك يدور اtي
 .ا�ائم

 Wوسلم عليه اهللا ص� فقو r ي ا�ائم لفظ توضيحtري ال باÑ _ فهوم �صصة صفة� Øك، ا�عgصفة وليست ا�ش 
 .ا�عØ ^فس مطابقة

" يغتسْل  ثم" وردت و بالضم، ا�شهورة الرواية وهذه" يَغتسُل " برواية فوردت ا1ر�ت، ثالثية تعتá: يغتسل لفظة: يَغتسْل يَغتسْل يَغتسْل يَغتسْل     ثمثمثمثم
 .ا�الث ا1ر�ت X الâمة هذه بيان إ¤ فنحتاج بالفتح،" يغتسَل " رواية r ووردت ، با�زم

     
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 ا�شهورة، الرواية _ وهذه الالم بضم ،)فيهفيهفيهفيه    يَغتسُل يَغتسُل يَغتسُل يَغتسُل     ثمثمثمثم    ÑريÑريÑريÑري    الالالال    اtياtياtياtي    ا�ائما�ائما�ائما�ائم    ا�اءا�اءا�اءا�اء    rrrr    أحدكمأحدكمأحدكمأحدكم    يبولنيبولنيبولنيبولن ال(: الرفعالرفعالرفعالرفع    روايةروايةروايةرواية    ::::أوال

 �بتدأ خá رفع �ل r ا�ضارع الفعل: ويغتسُل  ومفردات، ألفاظ عطف وليس Üل، عطف ?طفة ثم: إعرابها يكون
 هو، ا�بتدأ خá رفع �ل r ومفعو¢ا فاعلها من يغتسُل  وÜلة مبتدأ، الشأن ضم½ هو يغتسُل، هو ثم: الîم ديرتق �ذوف،
 الرفع ورواية مرفو?، يكون فإنه وا�ازم ا^اصب من Áرد إذا ا�ضارع، والفعل وا�ازم، ا^اصب من �ردة أنها ا�قصود

 .ا�شهورة الرواية _" يغتسُل  ثم"
 ،با�زمبا�زمبا�زمبا�زم)فيهفيهفيهفيه    يغتسْل يغتسْل يغتسْل يغتسْل     ثمثمثمثم    ÑريÑريÑريÑري    الالالال    اtياtياtياtي    ا�ائما�ائما�ائما�ائم    ا�اءا�اءا�اءا�اء    rrrr    أحدكمأحدكمأحدكمأحدكم    يبولنيبولنيبولنيبولن    الالالال(: تقول بأن وذلك عطفاً  ا�زم وزÑ: ا�زما�زما�زما�زم    روايةروايةروايةرواية    ::::    ثانياً ثانياً ثانياً ثانياً 

 الفعل �ًال، �زوم وهو ،يبولنيبولنيبولنيبولن    الالالال األول ا�ضارع الفعل X معطوف �زوم مضارع فعل: يغتسل معطوفة، تكون: وحينئذٍ 
    الالالال" لقيل موجودة غ½ ا^ون �نت فلو ا^اهية، بال �زوم ألنه جزم، �ل r لكنه ا�و{يد، بنون التصاW الفتح X مب± يبول
 X هذا مثله، �زوماً  يكون: فحينئذٍ  ا�جزوم، األول الفعل X معطوف آخر مضارع فعل يغتسل ثم الالم، Òزم" يبُْل يبُْل يبُْل يبُْل 

 ".فيهفيهفيهفيه    يغتسْل يغتسْل يغتسْل يغتسْل     ثمثمثمثم" ا�زم رواية
 فحذفت ،) فيهفيهفيهفيه    يغتسليغتسليغتسليغتسل    أنأنأنأن    ثم̈ ثم̈ ثم̈ ثم̈ (: أن إضمار X منصوب يغتسَل  الفعل حينئذٍ  فيكون ،"فيهفيهفيهفيه    يغتسَل يغتسَل يغتسَل يغتسَل     ثمثمثمثم: "ا^صبا^صبا^صبا^صب    روايةروايةروايةرواية    ::::    ثا�اثا�اثا�اثا�ا 
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    ا�اءا�اءا�اءا�اء    rrrr    أحدكمأحدكمأحدكمأحدكم    يبولنيبولنيبولنيبولن    الالالال( قلنا إذا متغ½، ا�عØ هناك فيكون" يغتسل أن" قلنا وÓذا )فيهِ فيهِ فيهِ فيهِ     يغتسليغتسليغتسليغتسل ثمثمثمثم(فصارت ناصبها وب� أن
 .واحدواحدواحدواحد    م�نم�نم�نم�ن    rrrr    واالغتسالواالغتسالواالغتسالواالغتسال    Kول،Kول،Kول،Kول،اااا    وهووهووهووهو: األمرين بy ا�مع X منصب ا^ø أن يع± فهذا ،)فيهفيهفيهفيه    يغتسليغتسليغتسليغتسل    أنأنأنأن    ثمثمثمثم    ا�ائما�ائما�ائما�ائم

 r هنا واردة غ½ بأنها:  وقال ا^صب رواية: أي الرواية، هذه X مسلم صحيح X �حه r ا^ووي اإلمام اعgض وقد 
 بy ا�مع X منصب هو إنما ا^ø بأن الîم يقت$ ثم، بعد مضمرة بأن منصوب يغتسل بأن قلنا إذا ألننا ا�قام، هذا

 األمرين عن وسلم عليه اهللا ص� اهللا رسول فيه نÈ ا^بوي اللفظ أن مع ا�ائم، ا�اء هذا r واالغتسال اKول وهما يناألمر
 تع± ا^صب ورواية وحده، االغتسال عن ونÈ وحده، اKول عن وسلم عليه اهللا ص� فنÈ اآلخر، عن منفصل �هما
 .وارد غ½ وهذا األمرين بy ا�مع

 ،)فيهفيهفيهفيه    يغتسُل يغتسُل يغتسُل يغتسُل     ثمثمثمثم    الÑريالÑريالÑريالÑري    اtياtياtياtي    ا�ائما�ائما�ائما�ائم    ا�اءا�اءا�اءا�اء    rrrr    أحدكمأحدكمأحدكمأحدكم    يبولنيبولنيبولنيبولن    الالالال( صحيحه، r اKخاري اإلمام لفظ هو هنا فيه لفظ :فيهفيهفيهفيه
 .)منهُ منهُ منهُ منهُ     يغتسُل يغتسُل يغتسُل يغتسُل     ثمثمثمثم( �سلم رواية r وورد

�    الروايةالروايةالروايةالرواية��� .ا�اء r: أي ؛ ظرفية فيهفيهفيهفيه    يغتسليغتسليغتسليغتسل    ثمثمثمثم :األواألواألواألو
 . األمر ¢ذا تبعيض أو انبي فتكون ا�اء، من: أي ؛ منهمنهمنهمنه    يغتسُل يغتسُل يغتسُل يغتسُل     ثمثمثمثم مسلم رواية :ا�انيةا�انيةا�انيةا�انية    الروايةالروايةالروايةالرواية

Xو yتلف اللفظm Øفع� بسيطاً، اختالفاً  ا�ع Øا�عØا�عØا�عØأنأنأنأن    يفيديفيديفيديفيد    ::::فيهفيهفيهفيه    يغتسليغتسليغتسليغتسل    ثمثمثمثم    األولاألولاألولاألول؛؛؛؛    ا�ع    ø^اø^اø^اø^ا Øيغتسُل  ال أي فيه وا�راد ا�ع 
 .جز3 انغماس أو 2 انغماس سواءٌ  فيه، باالنغماس ا�اء r أي فيه

 ُمغتسالً  فيس® فيه، االنغماس معØ تشمل ألنها ؟فيهفيهفيهفيه    يغتسليغتسليغتسليغتسل    روايةروايةروايةرواية    منمنمنمن    ممممأعأعأعأع    حقيقتهاحقيقتهاحقيقتهاحقيقتها    rrrr    فøفøفøفø    ":":":":منهمنهمنهمنه    يغتسليغتسليغتسليغتسل    ثمثمثمثم""""    روايةروايةروايةرواية    وأماوأماوأماوأما 
 اtي ا�اء بهذا يغتسُل  ثم ا�اء من يغgف أن بمعØ: ا�بعيض معØ وهو األو�، الرواية تشمل ال آخر معØ وتشمل منه،

 ".فيه يغتسُل " بلفظ هو ياt األول ا�عØ يفيده وال" منهُ  يغتسُل  ثم" رواية يفيده فهذا خارجه، فيه اغgف
 ثم ا�انية الرواية فيه يغتسُل  ثم اKخاري رواية األو� الرواية فيه، يغتسل ثم وسلم عليه اهللا ص� قوr W وردتا روايتان إذن

 .منهُ  يغتسُل 
�    فالروايةفالروايةفالروايةفالرواية���    ....ش�ش�ش�ش�    بأيبأيبأيبأي    فيهفيهفيهفيه    باالنغماسباالنغماسباالنغماسباالنغماس    ا�اءا�اءا�اءا�اء    rrrr    االغتسالاالغتسالاالغتسالاالغتسال    إذنإذنإذنإذن    هناهناهناهنا    عنهعنهعنهعنه    ا�نøا�نøا�نøا�نø ،الظرفيةالظرفيةالظرفيةالظرفية    تفيدتفيدتفيدتفيد :األواألواألواألو

    منمنمنمن    االغتسالاالغتسالاالغتسالاالغتسال    ا�قصودا�قصودا�قصودا�قصود    ؛؛؛؛    بيانيةبيانيةبيانيةبيانية    منهمنهمنهمنه    بأنبأنبأنبأن    قلناقلناقلناقلنا    إذاإذاإذاإذا    أن،أن،أن،أن،    بمعØبمعØبمعØبمعØ    اKياناKياناKياناKيان    أوأوأوأو    ا�بعيضا�بعيضا�بعيضا�بعيض    بهابهابهابها    فا�رادفا�رادفا�رادفا�راد    منهمنهمنهمنه    يغتسليغتسليغتسليغتسل    ثمثمثمثم ::::ا�انيةا�انيةا�انيةا�انية    روايةروايةروايةروايةالالالال    أماأماأماأما 
 .خارجه يغتسل ثم منه يأخذ أن فمعØ ؛ تبعيضية من بأن قلنا وÓذا به باالنغماس ولو ا�اءا�اءا�اءا�اء    هذاهذاهذاهذا
 ؛)باالستنباطباالستنباطباالستنباطباالستنباط    وُحكماً وُحكماً وُحكماً وُحكماً     با^صبا^صبا^صبا^ص    حكماً حكماً حكماً حكماً     يفيديفيديفيديفيد    اللفظyاللفظyاللفظyاللفظy    منمنمنمن    وéٌ وéٌ وéٌ وéٌ : (قال اKاري فتح كتابه r تعا¤ اهللا ر�ه حجرحجرحجرحجر    ابنابنابنابن    ا1افظا1افظا1افظا1افظ    قالقالقالقال

 يفيد: فيه فلفظ باالستنباط، وحكماً  ا^ص من حكماً  يفيد) منه فيه،: (أي ، اللفظy من وéٌ  ا�قام، هذا r ودقيق قوي �م
ø^االنغماس عن ا r ي ا�اءtول، عليه وقع اKوز �ن إذا أنه يفيدنا: وباالستنباطوباالستنباطوباالستنباطوباالستنباط با^ص، هذا اÑتنغمس أن لك ال r 
 .خارجه عليك وتصبه ا�اء من تأخذ أن لك الÑوز أيضاً  ا^جاسة؛ فيه وقعت اtي ا�اء

        ....فيهفيهفيهفيه    االغتسالاالغتسالاالغتسالاالغتسال    جوازجوازجوازجواز    عدمعدمعدمعدم    ا�عØا�عØا�عØا�عØ    حيثحيثحيثحيث    منمنمنمن    تفيدتفيدتفيدتفيد    أنهاأنهاأنهاأنها    كماكماكماكما ،نصانصانصانصا    منهمنهمنهمنه    باالغgافباالغgافباالغgافباالغgاف    حكماً حكماً حكماً حكماً     تفيدتفيدتفيدتفيد مسلم؛ رواية) منهمنهمنهمنه    وروايةوروايةوروايةورواية((((

    ))))--------((((    ا1لقةا1لقةا1لقةا1لقة
 :لثلثلثلثا�اا�اا�اا�ا    ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث    �ح�ح�ح�ح    تكملةتكملةتكملةتكملة

    ،،،،))))))))ُجنُبُجنُبُجنُبُجنُب    وهووهووهووهو    ا�ائما�ائما�ائما�ائم    ا�اءا�اءا�اءا�اء    rrrr    أحُدكمأحُدكمأحُدكمأحُدكم    يغتسليغتسليغتسليغتسل    الالالال( :_وسلم عليه اهللا ص� اهللا رسول قال: قال _عنه اهللا رË هريرة أ� عن
 )فيهفيهفيهفيه    يغتسليغتسليغتسليغتسل    ثمثمثمثم    ÑريÑريÑريÑري    الالالال    اtياtياtياtي    ا�ائما�ائما�ائما�ائم    ا�اءا�اءا�اءا�اء    rrrr    حُدكمحُدكمحُدكمحُدكمأأأأ    اليبولنّ اليبولنّ اليبولنّ اليبولنّ ((((((((    خرىخرىخرىخرىأأأأ    وروايةوروايةوروايةورواية
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TTTT----ثèثèثèثè    واألح�مواألح�مواألح�مواألح�م    الفوائدالفوائدالفوائدالفوائد:  
 وباب الطهارة كتاب وهو أال بصدده �ن اtي با�وضوع يتعلق وما ا�قام، به محيس ما هو واألح�م الفوائد أهم ببيان مرادنا
 .ا�ياه

    ....رهرهرهره    أوأوأوأو    لونهلونهلونهلونه    أوأوأوأو    طعمهطعمهطعمهطعمه    تغ½تغ½تغ½تغ½    لملململم    ولوولوولوولو    تنجسه،تنجسه،تنجسه،تنجسه،    فإنهافإنهافإنهافإنها    ((((اسةاسةاسةاسة    خالطتهخالطتهخالطتهخالطته    إذاإذاإذاإذا    الراكدالراكدالراكدالراكد    ا�اءا�اءا�اءا�اء    أنأنأنأن    XXXX    داللةداللةداللةداللة    ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث    هذاهذاهذاهذا    rrrr :األولاألولاألولاألول    ا1كما1كما1كما1كم
    اليغتسلاليغتسلاليغتسلاليغتسل(: بروايتيه ا1ديث نص وهو ،الراكدالراكدالراكدالراكد    ا�اءا�اءا�اءا�اء    rrrr    الغتسالالغتسالالغتسالالغتسالاااا    أوأوأوأو    اKولاKولاKولاKول    عنعنعنعن    ا^øا^øا^øا^XXXX    ø    داللةداللةداللةداللة    ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث    هذاهذاهذاهذا    rrrr :ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�    ا1كما1كما1كما1كم

 .الروايتy هاتr y و#يح واضح فا^ø ،)أحدكمأحدكمأحدكمأحدكم    يبولنيبولنيبولنيبولن    الالالال(و )أحدكمأحدكمأحدكمأحدكم
 أن: يأأأأ    للتحريمللتحريمللتحريمللتحريم    فهوفهوفهوفهو    القليلالقليلالقليلالقليل    ا�اءا�اءا�اءا�اء    rrrr    �ن�ن�ن�ن    وÓذوÓذوÓذوÓذ ،للكراهةللكراهةللكراهةللكراهة    فهوفهوفهوفهو    الكث½الكث½الكث½الكث½    ا�اءا�اءا�اءا�اء    rrrr    �ن�ن�ن�ن    إذإذإذإذ ا1ديث هذا r ا^ø: العلمالعلمالعلمالعلم    أهلأهلأهلأهل    بعضبعضبعضبعض    قالقالقالقال

ø^ول، وعن ا�ُنُب اغتسال عن اKتلف اm فحينئذٍ  قليالً  ا�اء هذا �ن فإذا ا�اء، أحوال باختالف ø^ويأثم للتحريم، ا 
 أخف فيه ا^جاسة ألن للتحريم، وليس للكراهة، ا^ø فحينئذٍ  كث½اً  ا�اء �ن إذا أّما ينجسه، ألنه العمل؛ هذا يعمل من

 .ذلك �و أو عy أو نهر أو ب� إما منبع، من مداً مست ويكون ويتغ½ Ñري ا�اء أن حيث بكث½،
 ،"واليبولنواليبولنواليبولنواليبولن" "يغتسليغتسليغتسليغتسل    الالالال" هو اtي ا^ø، للفظ استعمال هذا r بأن: فقالوا العلم أهل بعض عليه اعgض ا1كم هذا لكن

 
ً
 .وارد غ½ وهذا معاً  و�ازه حقيقته W r استعماال

    نهيانهيانهيانهيا    يكونيكونيكونيكون    إماإماإماإما    فا^øفا^øفا^øفا^ø نø، هذا ،"اليبولن: "قوW وÉ" اليغتسل: "قوr W وسلم عليه اهللا ص� ا�صطæ نø فإن يقولون 
 هنا والكث½ القليل بy تفريقكم r فأنتم ،الكراهةالكراهةالكراهةالكراهة    فيكتسبفيكتسبفيكتسبفيكتسب    �ازياً �ازياً �ازياً �ازياً     نهياً نهياً نهياً نهياً     يكونيكونيكونيكون    أنأنأنأن    وÓّماوÓّماوÓّماوÓّما    ا�حريم،ا�حريم،ا�حريم،ا�حريم،    فيكتسبفيكتسبفيكتسبفيكتسب    حقيقياً حقيقياً حقيقياً حقيقياً 

 لكن واحد؛ آن r و�ازاً  حقيقة وجعلتموه الواحد اللفظ بy فرقتم اآلخر X هةاوالكر أحدهما، X ا�حريم وانسحاب
    هنا،هنا،هنا،هنا،    بهبهبهبه    ا�قصودا�قصودا�قصودا�قصود    وÓنماوÓنماوÓنماوÓنما    الكراهةالكراهةالكراهةالكراهة    أوأوأوأو    ا�حريما�حريما�حريما�حريم    بهبهبهبه    مقصودمقصودمقصودمقصود    ليسليسليسليس    ،،،،""""يبولنيبولنيبولنيبولن    الالالال""""    وÉوÉوÉوÉ" " " " يغتسليغتسليغتسليغتسل    الالالال""""    rrrr    ا^øا^øا^øا^ø    بأنبأنبأنبأن: فيقال هذا، Ñ Xاب

 ترك: أي الفعل، عدم X منصباً  هذا r ا^ø فيكون معاً، للكراهة وشاُمل للتحريم شامل ا^ø، هذا وهنا الفعلالفعلالفعلالفعل    عدمعدمعدمعدم    هوهوهوهو
    هذاهذاهذاهذا    فعلفعلفعلفعل    إذاإذاإذاإذا    بأنهبأنهبأنهبأنه: السابق ا1كم وصواب مصداقية ^ا ويتب� االعgاض، هذا ومن اإلش�ل هذا من Åرج فحينئذٍ  ل،الفع

rrrr    ذا    مكروه،مكروه،مكروه،مكروه،    فهوفهوفهوفهو    الكث½الكث½الكث½الكث½    ا�اءا�اءا�اءا�اءÓذاوÓذاوÓذاوÓفعلهفعلهفعلهفعله    و    rrrr    ا^بويا^بويا^بويا^بوي    ا^صا^صا^صا^ص    منمنمنمن وهذاوهذاوهذاوهذا    �رماً �رماً �رماً �رماً     يعديعديعديعد    فإنهفإنهفإنهفإنه    القليلالقليلالقليلالقليل    ا�اءا�اءا�اءا�اء. 
 نr ø ا1ديث هذا ا�ُنُب، من االغتسال أو اKول هفي وقع اtي ا�اء (اسة X داللة ا1ديث هذا r :ا�الثا�الثا�الثا�الث    ا1كما1كما1كما1كم
 بأنه: قلنا إذا وبا�ا� ،ا�نبا�نبا�نبا�نب    منمنمنمن    االغتسالاالغتسالاالغتسالاالغتسال    فيهفيهفيهفيه    وقعوقعوقعوقع    أوأوأوأو    اKولاKولاKولاKول    فيهفيهفيهفيه    وقعوقعوقعوقع    اtياtياtياtي    ا�اءا�اءا�اءا�اء    ((((اسةاسةاسةاسة    XXXX ظاهره r يدل روايتيه r #يح
    وقعوقعوقعوقع وÓنما العلم، لأه بy اتفاق �ل ليست ا�سألة هذه مطلقا، استعماW والينب� استخدامه، الÑوز فحينئذٍ  (س،

 : : : : ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�    ا^حوا^حوا^حوا^حو    XXXX    فيهافيهافيهافيها    اlالفاlالفاlالفاlالف
 ا�اء هذا جنب، اغتسال أو بول من األمر هذا فيه حصل اtي يع± ا�ستعمل، ا�اء أن إ¤ مالك، اإلمام ذهب :األولاألولاألولاألول    القولالقولالقولالقول

 اإلمام فعند ،"اااا++++تهتهتهتهرررر    أوأوأوأو    طعمهطعمهطعمهطعمه    أوأوأوأو    لونهلونهلونهلونه    تغ½تغ½تغ½تغ½    عدمعدمعدمعدم" وهو ا�عروف بالقيد الطاهرة، ا�ياه حكم ويأخذ طهوراً، يعد ا�ستعمل
 يكون ا�اء فهذا استعماW، عن وسلم عليه اهللا ص� اهللا رسول ^ø ؛استعماW يكره لكن طهوريته، X يب� أنه مالك
 .عنه نÈ وسلم عليه اهللا ص� ا^ç ألن استعماW، يكره ولكن الíء، هذا عليه وقع حينما فيه إش�ل وال طهوراً 
 رسول لقول وÓنما ا^جاسة، ألجل ال تعبديا، ا^ø �ن وÓن للتحريم هنا، ا^ø أن: قالوا الظاهرية، بتذه وÓ§ه ::::ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�    القولالقولالقولالقول

 من نZ ø وأبداً، دائماً  الظاهرية ?دة _ كما وسلم عليه اهللا ص� ا�صطæ نø �لوا فهم وسلم، عليه اهللا ص� اهللا
æملونه فإنهم وسلم عليه اهللا ص� ا�صط X �حريما. 

    ا^جاسةا^جاسةا^جاسةا^جاسة    تلكتلكتلكتلك    فيهفيهفيهفيه    وقعتوقعتوقعتوقعت    إذاإذاإذاإذا    ا�اءا�اءا�اءا�اء    هذاهذاهذاهذا    أنأنأنأن    وهووهووهووهو عليه، وا�نبيه إ§ه اإل�اح سبق ما فهو ةا�سأل هذه r ا1ق :ا�الثا�الثا�الثا�الث    القولالقولالقولالقول
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 ساً ساً ساً     يكونيكونيكونيكون    فإنهفإنهفإنهفإنه    فيهفيهفيهفيه    وقعتوقعتوقعتوقعت    وÓذاوÓذاوÓذاوÓذا    فيه،فيه،فيه،فيه،    إيقاعهاإيقاعهاإيقاعهاإيقاعها    رمرمرمرم    فحينئذٍ فحينئذٍ فحينئذٍ فحينئذٍ     قليالً قليالً قليالً قليالً     ا�اءا�اءا�اءا�اء    هذاهذاهذاهذا    و�نو�نو�نو�ن
    هذههذههذههذه    ووقعتووقعتووقعتووقعت    كث½اً كث½اً كث½اً كث½اً     ا�اءا�اءا�اءا�اء    �ن�ن�ن�ن    إذاإذاإذاإذا    أماأماأماأما    مطلقا،مطلقا،مطلقا،مطلقا،    ((((ساً

    ا�فريقا�فريقا�فريقا�فريق    ا�الثا�الثا�الثا�الث    القولالقولالقولالقول    هوهوهوهو    هذاهذاهذاهذا    مكروها،مكروها،مكروها،مكروها،    يعديعديعديعد    بهبهبهبه    قامقامقامقام    اtياtياtياtي    العملالعملالعملالعمل    هذاهذاهذاهذا    وأماوأماوأماوأما    طهورا،طهورا،طهورا،طهورا،    ا�اءا�اءا�اءا�اء    يكونيكونيكونيكون    فحينئذٍ فحينئذٍ فحينئذٍ فحينئذٍ     تغ½هتغ½هتغ½هتغ½ه    ممممولولولول    فيهفيهفيهفيه    ا^جاسةا^جاسةا^جاسةا^جاسة
 ا1ديث r قدمناه بما وجل، عز اهللا شاء إن الراجحالراجحالراجحالراجح    وهووهووهووهو    ا�حقيقا�حقيقا�حقيقا�حقيق    هوهوهوهو    القولالقولالقولالقول    هذاهذاهذاهذا    ولعلولعلولعلولعل ،و{ث½ةو{ث½ةو{ث½ةو{ث½ة    ا�اءا�اءا�اءا�اء    قليلقليلقليلقليل    بyبyبyبy    أسلفتأسلفتأسلفتأسلفت    كماكماكماكما

    .ا1كم r و{ث½ة ءا�ا قليل بy ا�فريق X تدل أدلة من السابق
    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص�ص�ص�ص�    فا�صطæفا�صطæفا�صطæفا�صطæ    الراكد،الراكد،الراكد،الراكد،    ا�اءا�اءا�اءا�اء    rrrr    ببببنُ نُ نُ نُ ا�ُ ا�ُ ا�ُ ا�ُ     اغتسالاغتسالاغتسالاغتسال    أوأوأوأو    اKولاKولاKولاKول    عنعنعنعن    ا^øا^øا^øا^XXXX    ø    داللةداللةداللةداللة    ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث    هذاهذاهذاهذا    rrrr    ::::الرابعالرابعالرابعالرابع    ا1كما1كما1كما1كم

 ا�اء أما قدمنا، كما فيه ا�ُنُب واغتسال اKول عن وسلم، عليه اهللا ص� اهللا رسول فنÑ، ÈريÑريÑريÑري    الالالال    اtياtياtياtي    ا�ائما�ائما�ائما�ائم    ا�اءا�اءا�اءا�اء    XXXX    نصنصنصنص
 ا�اري ا�اء أن شك فال با�سلمy، إHار من فيه �ا اجتنابه األو� �ن وÓن ا1ديث، مفهوم يقتضيه كما رم فال اريا�

 أنت منه تستفد لم فإن فيه، القاذورات من �ء أي إيقاع وعدم وأبداً، دائماً  أمكننا ما بتنظيفه وذلك احgامه ينب�
 دائم بش� عليها با�حافظة ا1نيف ديننا أوصانا ال� اKيئة X وحفاظاً  منه، ونيستفيد ا�سلمy إخوانك من فاآلخرون
 .ومستمر
    عنعنعنعن    أوأوأوأو    مبا�ةمبا�ةمبا�ةمبا�ة    �ن�ن�ن�ن    سواءسواءسواءسواء    األش�ل،األش�ل،األش�ل،األش�ل،    منمنمنمن    ش�ش�ش�ش�    بأيبأيبأيبأي    ا�اءا�اءا�اءا�اء    rrrr    اKولاKولاKولاKول    إراقةإراقةإراقةإراقة    عنعنعنعن    ا^øا^øا^øا^XXXX    ø    بمفهومهبمفهومهبمفهومهبمفهومه    ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث    دلدلدلدل :اlامساlامساlامساlامس    ا1كما1كما1كما1كم
 اKول إراقة عن ا^X ø د§ل فهذا ،)ا�ائما�ائما�ائما�ائم    ا�اءا�اءا�اءا�اء    rrrr    كمكمكمكمأحدأحدأحدأحد    يبولن̈ يبولن̈ يبولن̈ يبولن̈     الالالال(: يقول وسلم عليه اهللا ص� ا^ç ،مبا�مبا�مبا�مبا�    غ½غ½غ½غ½    طريقطريقطريقطريق

r ا^ص بداللة األش�ل من ش� بأي ا�اء r ،وبداللة األول Øا�ع r ا�ا� Xاه½ قول هذا وÜ ينصون العلماء X أنه 
 بطريق �ن سواء األحوال، من حال أيب مطلقاً  فيها واKول القاذورات إلقاء r وا�ارية الراكدة ا�ياه من االقgاب الينب�
 .مبا� غ½ بطريق أو مبا�
 اهللا رسول ويقولون األمرين بy يفرقون فهم كث½ة، وغرائبهم آرائهم، غرائب من وهذا الظاهرية، ا�سألة بهذه خالف لكن
    أماأماأماأما    �رم،�رم،�رم،�رم،    هذاهذاهذاهذا    مبا�ةً مبا�ةً مبا�ةً مبا�ةً     فيهفيهفيهفيه    باKولباKولباKولباKول    ا�ائما�ائما�ائما�ائم    ا�اءا�اءا�اءا�اء    مبا�ةمبا�ةمبا�ةمبا�ة فحينئذٍ  ،)ا�ائما�ائما�ائما�ائم    ا�اءا�اءا�اءا�اء    rrrr    أحدكمأحدكمأحدكمأحدكم    اليبولناليبولناليبولناليبولن(: قال وسلم عليه اهللا ص�
 .ا�حريما�حريما�حريما�حريم    rrrr    داخلداخلداخلداخل    غ½غ½غ½غ½    هذاهذاهذاهذا    فإنفإنفإنفإن    ذلكذلكذلكذلك    ����وووو    أوأوأوأو    إ§هإ§هإ§هإ§ه    ا�جاريا�جاريا�جاريا�جاري    ت¬يفت¬يفت¬يفت¬يف    أوأوأوأو    فيهفيهفيهفيه    اKولاKولاKولاKول    صبصبصبصب

    بطالنهبطالنهبطالنهبطالنه    يعلميعلميعلميعلم    ����اااا: "قال هنا، الظاهرية ذكره ما X ا�عليق وÉ ا�سألة، هذه r تعا¤ اهللا ر�ه    العيدالعيدالعيدالعيد    دقيقدقيقدقيقدقيق    ابنابنابنابن    اإلماماإلماماإلماماإلمام    قالقالقالقال 
    يييي����    لملململم    ا�اءا�اءا�اءا�اء    rrrr    وصّبهُ وصّبهُ وصّبهُ وصّبهُ     كأسكأسكأسكأس    rrrr    بالبالبالبال    لولولولو    حÌحÌحÌحÌ    ا�اء،ا�اء،ا�اء،ا�اء،    rrrr    باKولباKولباKولباKول    �صوص�صوص�صوص�صوص    ا1كما1كما1كما1كم    أنأنأنأن    منمنمنمن    �امدة،�امدة،�امدة،�امدة،اااا    الظاهريةالظاهريةالظاهريةالظاهرية    إ§هإ§هإ§هإ§ه    ذهبتذهبتذهبتذهبت    ماماماما    قطعاً قطعاً قطعاً قطعاً 

    الستواءالستواءالستواءالستواء    قو¢م،قو¢م،قو¢م،قو¢م،    ببطالنببطالنببطالنببطالن    حاصالحاصالحاصالحاصال    القطµالقطµالقطµالقطµ    والعلموالعلموالعلموالعلم: "قال" عندهمعندهمعندهمعندهم    يييي����    لملململم    ا�اءا�اءا�اءا�اء    إ¤إ¤إ¤إ¤    اKولاKولاKولاKول    فجرىفجرىفجرىفجرى    ا�اءا�اءا�اءا�اء    خارجخارجخارجخارج    بالبالبالبال    لولولولو    أوأوأوأو    عّندُهم،عّندُهم،عّندُهم،عّندُهم،
    �ال�ال�ال�ال    منمنمنمن    هذاهذاهذاهذا    وليسوليسوليسوليس    ا�اء،ا�اء،ا�اء،ا�اء،    منمنمنمن    ا^جاسةا^جاسةا^جاسةا^جاسة    فيهفيهفيهفيه    وقعتوقعتوقعتوقعت    ماماماما    بببباجتنااجتنااجتنااجتنا    ا�قصودا�قصودا�قصودا�قصود    فإنفإنفإنفإن    فيه،فيه،فيه،فيه،    وا�ريانوا�ريانوا�ريانوا�ريان    ا�اءا�اءا�اءا�اء    XXXX    ا1صولا1صولا1صولا1صول    rrrr    األمريناألمريناألمريناألمرين
    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص�ص�ص�ص�    ا�صطæا�صطæا�صطæا�صطæ    منمنمنمن    وووو####يحيحيحيح    مبا�مبا�مبا�مبا�    ا^øا^øا^øا^ø    ألنألنألنألن ظنياً، وليس ا�اللة r قطعياً  ا1كم أن: أي" ا�قطوعا�قطوعا�قطوعا�قطوع    بلبلبلبل    الظنونالظنونالظنونالظنون
    ....وغ½هماوغ½هماوغ½هماوغ½هما    وا�ريانوا�ريانوا�ريانوا�ريان    ا�با�ا�با�ا�با�ا�با�    اKولاKولاKولاKول    يشمليشمليشمليشمل    فهوفهوفهوفهو    وسلم،وسلم،وسلم،وسلم،

 بأن تالحظون جنابة، أو Kول بمالقته تنجس اtي ا�اء r االغتسال r #يح ا1ديث هذا r ا^ø : السادسالسادسالسادسالسادس    ا1كما1كما1كما1كم
    الالالال( ا�انيةا�انيةا�انيةا�انية    ةةةةوالروايوالروايوالروايوالرواي )فيهفيهفيهفيه    يغتسليغتسليغتسليغتسل    ثمثمثمثم    ا�ائما�ائما�ائما�ائم    ا�اءا�اءا�اءا�اء    rrrr    أحدكمأحدكمأحدكمأحدكم    يبولنيبولنيبولنيبولن    الالالال( االغتسال X تنص الروايتZ y ذكرنا ال� الروايات
 ذلك من الوضوء جواز عدم هعلي يقاس أنه والشك االغتسال، X منصٌب  هو إنما ا^ø فحينئذٍ  ،)ا�اريا�اريا�اريا�اري    ا�اءا�اءا�اءا�اء    rrrr    يغتسليغتسليغتسليغتسل

    الالالال    أنهأنهأنهأنه    أمأمأمأم    قليل،قليل،قليل،قليل،    ألنهألنهألنهألنه    ((((سسسس    ا�اءا�اءا�اءا�اء    هذاهذاهذاهذا    هلهلهلهل: و_ أال السابقة قضيتنا إ¤ �تدٌ  قضيتنا X وهذا واحد، فيهما ا1كم ألن ا�اء،
    ؟؟؟؟كث½كث½كث½كث½    ألنهألنهألنهألنه    ((((سسسس    يكونيكونيكونيكون

 ا�فهوم، هذا وتؤ{د ا�عØ هذا تؤ{د ا1ديث هذا r رواية وردت قد أنه سواء، والوضوء االغتسال أن X ا�اللة يؤ{د و�ا
 أ� حديث من مسنده r الgمذي واإلمام مصنفه r شيبة أ� وابن مسنده، r وأ�د مصنفه، r الرزاق عبد روى فقد
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  عنه اهللا رË هريرة
ً
 ).منهمنهمنهمنه    يتوضأيتوضأيتوضأيتوضأ    ثمثمثمثم    ا�ائما�ائما�ائما�ائم    ا�اءا�اءا�اءا�اء    rrrr    أحدكمأحدكمأحدكمأحدكم    يبولنيبولنيبولنيبولن    الالالال(: مرفو?

    يتوضأيتوضأيتوضأيتوضأ    ثمثمثمثم    ا�ائما�ائما�ائما�ائم    ا�اءا�اءا�اءا�اء    rrrr    أحدكمأحدكمأحدكمأحدكم    يبولنيبولنيبولنيبولن    الالالال( الرواية هذه وÉ )منهمنهمنهمنه    يغتسليغتسليغتسليغتسل    ثمثمثمثم    ا�ائما�ائما�ائما�ائم    ا�اءا�اءا�اءا�اء    rrrr    أحدكمأحدكمأحدكمأحدكم    اليبولناليبولناليبولناليبولن(: األول ا1ديث 
    صحيحه،صحيحه،صحيحه،صحيحه،    rrrr    حبانحبانحبانحبان    وابنوابنوابنوابن    سننه،سننه،سننه،سننه،    rrrr    الgمذيالgمذيالgمذيالgمذي    اإلماماإلماماإلماماإلمام    منهممنهممنهممنهم    العلمالعلمالعلمالعلم    أهلأهلأهلأهل    منمنمنمن    عددعددعددعدد    صححهاصححهاصححهاصححها    صحيحة،صحيحة،صحيحة،صحيحة،    روايةروايةروايةرواية    ،،،،الرواية وهذه) منهمنهمنهمنه
    ....بالصحةبالصحةبالصحةبالصحة    الروايةالروايةالروايةالرواية    هذههذههذههذه    XXXX    حكمحكمحكمحكم    فقدفقدفقدفقد
    يبولنيبولنيبولنيبولن    الالالال( بلفظ عندهم فوردت) ي(ُب ي(ُب ي(ُب ي(ُب     أوأوأوأو(((( لفظ بزيادة واKيهù والطحاوي حبان البن رواية r ا1ديث هذا r ورد وقد

 وقع اtي ا�اء أن برواياته عباراته ب¬يح واضحة داللة ا1ديث هذا فد^ا ،)منهمنهمنهمنه    ي(ُب ي(ُب ي(ُب ي(ُب     أوأوأوأو    يتوضأيتوضأيتوضأيتوضأ    ثمثمثمثم    ا�ائما�ائما�ائما�ائم    ا�اءا�اءا�اءا�اء    rrrr    أحدكمأحدكمأحدكمأحدكم
 �ن إذا أسلفت كما وهذا منه ال(ب وال منه الوضوء وال منه االغتسال Ñوز وال يصح ال فإنه ،ا�ُنُبا�ُنُبا�ُنُبا�ُنُب    اغتسالاغتسالاغتسالاغتسال أو بول فيه
 .آخر حكم W فحينئذٍ  وجاريا كث½ا ا�اء �ن إذا أما ،" راكد" ودائم قليل ا�اء

 وهذه القضية تلك ومنها وأش�¢ا صورها بشÌ ا^جاسات عن ينÈ فهو وطهارة، نظافة دين اإلسال� ا�ين :السابعالسابعالسابعالسابع    ا1كما1كما1كما1كم
 تلويثاً  ذلك �ن سواء ،ا�لوث أش�ل من ش� بأي الراكدة ا�ياه تلويث عن ينهانا وسلم عليه اهللا ص� فالرسول ا�سألة،
 هذه مستخد� X أHار من يسببه �ا وذلك ا�نابة، حال منها �الغتسال �ففاً  تلويثاً  �ن أو و�وه، فيها �Kول مغلظاً 
 .للمجتمع العامة اKيئة X أHار من أيضا يسببه وما ا�ياه

    """"باب اآلنيةباب اآلنيةباب اآلنيةباب اآلنية""""
 بها وا�راد اآلنية عن ا1ديث من ^ا البد ا�قام؛ هذا r الوارد وسلم عليه اهللا ص� اهللا رسول حديث r ندخل أن قبلو 

 : فنقول بها، وا�قصود وتعريفها
 أيضا، واألوعية اآلنية فيها ا�طبخ وأدوات ا�Þل فأدوات الو?ء، هو: واإلناءواإلناءواإلناءواإلناء    إناء،إناء،إناء،إناء،    ومفردهومفردهومفردهومفرده    Üع،Üع،Üع،Üع،    ::::اآلنيةُ اآلنيةُ اآلنيةُ اآلنيةُ 

 .إناء عليه يطلق فâه ذلك، و�و و�بو�بو�بو�ب    وأكلوأكلوأكلوأكل    وغسلوغسلوغسلوغسل    طبخطبخطبخطبخ    منمنمنمن    اKيتاKيتاKيتاKيت    شغلشغلشغلشغل    rrrr    يستعمليستعمليستعمليستعمل    ماماماما    هوهوهوهو :واإلناءواإلناءواإلناءواإلناء
 وقد ا^ضج، هو    ::::اللغةاللغةاللغةاللغة r اإلناء أصل اللغة علماء قال    االسماالسماالسماالسم    بهذابهذابهذابهذا    اإلناءاإلناءاإلناءاإلناء    سýسýسýسý    و�اذاو�اذاو�اذاو�اذا    اللغويةاللغويةاللغويةاللغوية    ا^احيةا^احيةا^احيةا^احية    منمنمنمن    الâمةالâمةالâمةالâمة    هذههذههذههذه    أصلأصلأصلأصل 

ْ½َ نَ  {وجل عز اهللا قول r الكريم القرآن r ورد ْ½َ نَ َ ْ½َ نَ َ  َطَعاٍم لللَلْ½َ نَ َ
َ

 َطَعاٍم إِ¤
َ

 َطَعاٍم إِ¤
َ

 َطَعاٍم إِ¤
َ

 بقائكم r تنتظرون ال: أي نضجه،: إناه ب ا�قصود  }اِظِريَن إِنَاهُ اِظِريَن إِنَاهُ اِظِريَن إِنَاهُ اِظِريَن إِنَاهُ إِ¤
 : إذن ذلك، �و أو ينضج طعام إ¤ وسلم عليه اهللا ص� اهللا رسول عند
    ....ا^ضجا^ضجا^ضجا^ضج معØمعØمعØمعØ    بهبهبهبه    يراديراديراديراد    اللغة،اللغة،اللغة،اللغة،    أصلأصلأصلأصل    rrrr    مصدرمصدرمصدرمصدر    إلناءإلناءإلناءإلناءاااا --------
 إلنضاجه،إلنضاجه،إلنضاجه،إلنضاجه،    الطعامالطعامالطعامالطعام    فيهفيهفيهفيه    ÑُعلÑُعلÑُعلÑُعل    اtياtياtياtي    الو?ءالو?ءالو?ءالو?ء    rrrr    فاستعملفاستعملفاستعملفاستعمل    اللفظاللفظاللفظاللفظ    هذاهذاهذاهذا    تطورتطورتطورتطور    ثمثمثمثم ----////

TTTT---- وسعوسعوسعوسعتتتت    ذلكذلكذلكذلك    بعدبعدبعدبعد    ثمثمثمثم    rrrr    يت    حاجاتحاجاتحاجاتحاجات    إ¤إ¤إ¤إ¤    اللفظاللفظاللفظاللفظKيتاKيتاKيتاKقدمنا كما ا�ختلفةا�ختلفةا�ختلفةا�ختلفة    ا.    
    ينضجينضجينضجينضج    اtياtياtياtي    والقدروالقدروالقدروالقدر    الو?ءالو?ءالو?ءالو?ء    rrrr    فاستخدمفاستخدمفاستخدمفاستخدم اللفظ تطورتطورتطورتطور ذلك بعد ثم ،مطلقامطلقامطلقامطلقا    الطبخالطبخالطبخالطبخ مطلقامطلقامطلقامطلقا    اإلنضاجاإلنضاجاإلنضاجاإلنضاج هو: اللغةاللغةاللغةاللغة    rrrr    اإلناءاإلناءاإلناءاإلناء أصل إذن
    واألدواتواألدواتواألدواتواألدوات    عيةعيةعيةعيةواألوواألوواألوواألو    ا1اجاتا1اجاتا1اجاتا1اجات    ÜيعÜيعÜيعÜيع    XXXX    اإلناءاإلناءاإلناءاإلناء    يطلقيطلقيطلقيطلق èيث وطور اللفظ هذا r توسعتوسعتوسعتوسع ذلك بعد ثم الطعام،الطعام،الطعام،الطعام،    فيهفيهفيهفيه    ويطبخويطبخويطبخويطبخ    فيهفيهفيهفيه

 يستخدم �ا و�وها القرب X اإلناء يطلق قد و¢ذا فيه، تستخدم ال أنها أو، مبا�ة الطبخ r تستخدم �نت سواء ا�Þ§ةا�Þ§ةا�Þ§ةا�Þ§ة
r ا�اء حفظ. 

    ))))/-/-/-/-((((    ا1لقةا1لقةا1لقةا1لقة
    هذاهذاهذاهذا    rrrr    معyمعyمعyمعy    ببببلسبلسبلسبلسب    ¢ا¢ا¢ا¢ا    بوببوببوببوب الفقه؟الفقه؟الفقه؟الفقه؟    rrrr    اKاباKاباKاباKاب    هذاهذاهذاهذا    وضعوضعوضعوضع    و�اذاو�اذاو�اذاو�اذا    هنا،هنا،هنا،هنا،    للللآلآلآلآلنيةنيةنيةنية    تعا¤تعا¤تعا¤تعا¤    اهللاهللاهللاهللا    ر�همر�همر�همر�هم    الفقهاءالفقهاءالفقهاءالفقهاء    بوببوببوببوب    �اذا�اذا�اذا�اذا قائل يقول قد

 : قالواقالواقالواقالوا    الشأنالشأنالشأنالشأن
 . اآلنية باٌب  هنا ¢ا األبواب فأنسب أح�مها، بعض وبy فصل قد ا1كيم الشارع ألن :األولاألولاألولاألول    السببالسببالسببالسبب
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 ال سائل فا�اء صحيح وهذا ،باآلنيةباآلنيةباآلنيةباآلنية    إالإالإالإال    منهمنهمنهمنه    واالستفادةواالستفادةواالستفادةواالستفادة    عليهعليهعليهعليه    ا1صولا1صولا1صولا1صول    يمكنيمكنيمكنيمكن    الالالال    بهبهبهبه    يتطهريتطهريتطهريتطهر    اtياtياtياtي    ا�اءا�اءا�اءا�اء    ألنألنألنألن :ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�    السببالسببالسببالسبب
 ا�اء، X ويعتمد الطهارة كتاب بصدده �ن اtي والكتاب فيه، يوضع بإناء إال واستعماW منه واالستفادة أخذه يمكن

 r مستقل لآلنية باب ُعقد و¢ذا ،فيهفيهفيهفيه    يوضعيوضعيوضعيوضع    اtياtياtياtي    والو?ءوالو?ءوالو?ءوالو?ء    اإلناءاإلناءاإلناءاإلناء    طريقطريقطريقطريق    عنعنعنعن    إالإالإالإال واستعماW ونقله حفظه اليمكن وا�اء
 . اآلنية باب وهو أال الطهارة، كتاب
    ))))SSSS((((الرابع الرابع الرابع الرابع     ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث 

    """"اآلنيةاآلنيةاآلنيةاآلنية    بابباببابباب    أحاديثأحاديثأحاديثأحاديث    منمنمنمن""""
    والوالوالوال    والفضة،والفضة،والفضة،والفضة،    اtهباtهباtهباtهب    آنيةآنيةآنيةآنية    rrrr    ت(بوات(بوات(بوات(بوا    الالالال: (: (: (: (وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص�ص�ص�ص�    اهللاهللاهللاهللا    رسولرسولرسولرسول    قالقالقالقال: قال عنهما اهللا رË ا§مان بن حذيفة عن

 ".عليهعليهعليهعليه    متفقمتفقمتفقمتفق""""    ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث:  ا1افظ قال) اآلخرةاآلخرةاآلخرةاآلخرة    rrrr    ولكمولكمولكمولكم    ا�نيا،ا�نيا،ا�نيا،ا�نيا،    rrrr    ¢م¢م¢م¢م    فإنهافإنهافإنهافإنها    ِصَحافِهَما،ِصَحافِهَما،ِصَحافِهَما،ِصَحافِهَما،    rrrr    تأكلواتأكلواتأكلواتأكلوا
 ::::ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث    هذاهذاهذاهذا    ÂريجÂريجÂريجÂريج --
    صحيحهصحيحهصحيحهصحيحه    rrrr    مسلممسلممسلممسلم    اإلماماإلماماإلماماإلمام    رواهرواهرواهرواه كما ،واللباسواللباسواللباسواللباس    واألطعمةواألطعمةواألطعمةواألطعمة    األ�بةاأل�بةاأل�بةاأل�بة    منهامنهامنهامنها    مواضع،مواضع،مواضع،مواضع،    عدةعدةعدةعدة    rrrr    صحيحهصحيحهصحيحهصحيحه    rrrr    اKخارياKخارياKخارياKخاري    رواهرواهرواهرواه ا1ديث هذا

rrrr    اللباساللباساللباساللباس    كتابكتابكتابكتاب.  
    والوالوالوال    والفضةوالفضةوالفضةوالفضة    اtهباtهباtهباtهب    آنيةآنيةآنيةآنية    rrrr    اااات(بوت(بوت(بوت(بو    الالالال: (اللفظ بهذا ا1ديث هذا رووا Üيعهم ،مواضعمواضعمواضعمواضع    عدةعدةعدةعدة    rrrr    مسندهمسندهمسندهمسنده    rrrr    أ�دأ�دأ�دأ�د    اإلماماإلماماإلماماإلمام    ورواهورواهورواهورواه
    rrrr    ولكمولكمولكمولكم    ا�نياا�نياا�نياا�نيا    rrrr    ¢م¢م¢م¢م    فإنهافإنهافإنهافإنها    والفضة،والفضة،والفضة،والفضة،    اtهباtهباtهباtهب    آنيةآنيةآنيةآنية    rrrr    ت(بوات(بوات(بوات(بوا    الالالال( اللفظ بهذا أيضا ا1ديث هذا ورد كما ،)ِصَحافِهَماِصَحافِهَماِصَحافِهَماِصَحافِهَما    rrrr    تأكلواتأكلواتأكلواتأكلوا
 .)بالصحافبالصحافبالصحافبالصحاف    األكلاألكلاألكلاألكل(((( ذكر غ½ من ولكن ،)اآلخرةاآلخرةاآلخرةاآلخرة

 ؛العلمالعلمالعلمالعلم    أهلأهلأهلأهل    منمنمنمن    وغ½هموغ½هموغ½هموغ½هم    وأ�د،وأ�د،وأ�د،وأ�د،    ماجة،ماجة،ماجة،ماجة،    وابنوابنوابنوابن    والgمذي،والgمذي،والgمذي،والgمذي،    داود،داود،داود،داود،    وأبووأبووأبووأبو    ومسلم،ومسلم،ومسلم،ومسلم،    اKخاري،اKخاري،اKخاري،اKخاري،    اإلماماإلماماإلماماإلمام    أخرجهاأخرجهاأخرجهاأخرجها    أيضاأيضاأيضاأيضا    الروايةالروايةالروايةالرواية    وهذهوهذهوهذهوهذه 
 اهللا ص� ا�صطæ عن ا1ديث ¢ذا الراوي لكن وسلم، عليه اهللا ص� اهللا رسول عن صحيحةو ثابتة الروايتy ِ�  ولكن

  ا1ديث هذا يذكر أحياناً  وسلم، عليه
ً
 .�ت¬ فيذكره يق¬، وأحيانا مطوال

     ::::    الراويالراويالراويالراوي    ترÜةترÜةترÜةترÜة----////
 ،األشهلاألشهلاألشهلاألشهل    عبدعبدعبدعبد    ب±ب±ب±ب±    حليفحليفحليفحليف    العبالعبالعبالعب����،،،،    جابرجابرجابرجابر    بنبنبنبن    با§مانبا§مانبا§مانبا§مان    ا�لقبا�لقبا�لقبا�لقب    ُحسيلُحسيلُحسيلُحسيل    بنبنبنبن    حذيفةحذيفةحذيفةحذيفة هو ُحسيل،: ا§مان واسم ا§مان، بن حذيفة
 من هرب عليه، اهللا رضوان أبوه هوَ  هرب واtي العب�،: أي بذلك قومه فسماه األشهل عبد ب± فحالف ا�دينة، إ¤ هرب

 وصار حالفهم بأن إ§هم وانتسب إ§هم فا�جأ عصورهم، من كث½ r العرب ?دة _ كما أخرى قبيلة إ¤ وا�جأ قبيلته
 . منهم واحد كأنه

حد، �هما شهد جليالن، صحابيان ا§مان وأبوه ذيفةح
ُ
 عليه تعا¤ اهللا رضوان العب� جابر بن ا§مان وا�ه وقتل أ

    اهللاهللاهللاهللا    رسولرسولرسولرسول    åååå    صاحبصاحبصاحبصاحب    �ن�ن�ن�ن    أنهأنهأنهأنه ،عليه تعا¤ اهللا رضوان ومناقبه فضائله أهم من حذيفة صحابينا أما أحد، معر{ة r شهيدا
� اtي ،وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص�ص�ص�ص� W ،ارهåويذكر أ W األمور من كث½ا �    إخبارهإخبارهإخبارهإخباره ذلك من لغ½ه، يذكرها وال بها، اصطفاه ال

ً     وقفلوقفلوقفلوقفل    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص�ص�ص�ص�    اهللاهللاهللاهللا    رسولرسولرسولرسول    رجعرجعرجعرجع    عندماعندماعندماعندما    وذلكوذلكوذلكوذلك    ا�نافقy،ا�نافقy،ا�نافقy،ا�نافقy،    بأسماءبأسماءبأسماءبأسماء    1ذيفة1ذيفة1ذيفة1ذيفة    عليهعليهعليهعليه    وسالمهوسالمهوسالمهوسالمه    اهللاهللاهللاهللا    صلواتصلواتصلواتصلوات     إ¤إ¤إ¤إ¤    ?ئداً ?ئداً ?ئداً ?ئدا
 ¢م حصل �ا نظراً  ا�نافقy من متضايقاً  موسل عليه اهللا ص� و�ن وسلم، عليه اهللا ص� ا^Ò çانب حذيفة و�ن ،ا�دينةا�دينةا�دينةا�دينة

 واحداً، واحداً  ا�نورة با�دينة ا�نافقy بأسماء وسلم عليه اهللا ص� ا^ç فأخáه عنهم اهللا رË حذيفة فسأW مواقف، من
 من اسم أي كريذ ولم ال�، هذا حذيفة يفِش  ولم يفشيه، أن 1ذيفة ينب� ال å هذا بأن عليه وسالمه ر¦ صلوات وأخáه
 معروفة، ا�ميع X تعا¤ اهللا رضوان اlطاب بن عمر ا�ليل الصحا� مع الشأن هذا r وقصته ا�نافقy، أو�ك أسماء
 الف� من بكث½ أخáه وسلم، عليه اهللا ص� اهللا رسول أن باألåار، اإلخبار: وهو الشأن هذا ويتبع فضائله من أيضاً 



            ))))))))  أولأولأولأولأولأولأولأولمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                       ديثديثديثديثديثديثديثديثا1ا1ا1ا1ا1ا1ا1ا1مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر         

- TÃ - 

 

 أخá وقد الساعة، قيام وÓ¤ وسلم عليه اهللا ص� اهللا رسول عهد بعد من وغ½ها األمة، ههذ r تكون ال� وا�الحم
 إ¤ األمة هذه r ستكون ال� وا�الحم الف� أحاديث من كث½اً  عدداً  ^ا وروى عليه تعا¤ اهللا رضوان ا§مان بن حذيفة

 أخرجه وصحيح، ثابت حديث هذا الساعة قيام حÌ نيكو وما �ن بما أخáه وسلم، عليه اهللا ص� و{ونه الساعة، قيام
 عليه، تعا¤ اهللا رضوان ا§مان بن حذيفة عن صحيحه، r مسلم اإلمام
    وا�ابعy،وا�ابعy،وا�ابعy،وا�ابعy،    الصحابةالصحابةالصحابةالصحابة    منمنمنمن    ÜاعةÜاعةÜاعةÜاعة    عنهعنهعنهعنه    روىروىروىروى    وقدوقدوقدوقد    وغ½ها،وغ½ها،وغ½ها،وغ½ها،    خرسانخرسانخرسانخرسان    أرضأرضأرضأرض    rrrr    ا�سلمyا�سلمyا�سلمyا�سلمy    فتوحاتفتوحاتفتوحاتفتوحات    rrrr    شارشارشارشاركككك    أنهأنهأنهأنه :فضائلهفضائلهفضائلهفضائله    منمنمنمن أيضاً 
    ذوذوذوذو((((    ا�ليلا�ليلا�ليلا�ليل    والصحاوالصحاوالصحاوالصحا����    الراشدالراشدالراشدالراشد    اlليفةاlليفةاlليفةاlليفة    استشهاداستشهاداستشهاداستشهاد    بعدبعدبعدبعد    وذلكوذلكوذلكوذلك    ،،،،))))ههههTÀTÀTÀTÀسنةسنةسنةسنة((((    ققققالعراالعراالعراالعرا    أرضأرضأرضأرض    rrrr    با�دائنبا�دائنبا�دائنبا�دائن    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    رضوانرضوانرضوانرضوان    ماتماتماتمات

 ).).).).هههه    TÀTÀTÀTÀ    سنةسنةسنةسنة((((    §لة§لة§لة§لة    بأربعونبأربعونبأربعونبأربعون    عليهمعليهمعليهمعليهم    اهللاهللاهللاهللا    رضوانرضوانرضوانرضوان    عفانعفانعفانعفان    بنبنبنبن    عثمانعثمانعثمانعثمان) ) ) ) ا^ورينا^ورينا^ورينا^ورين
     ::::ا�فرداتا�فرداتا�فرداتا�فردات    أهمأهمأهمأهم----////

 الِصحاف: فقالوا اللغة علماء بعدهم ومن قبلهم ومن وسلم عليه اهللا ص� اهللا رسول حديث �اح êدث ::::الِصحافالِصحافالِصحافالِصحاف
  َصحفة، Üع صادال بك�

    �لقصعة�لقصعة�لقصعة�لقصعة    إناءإناءإناءإناء    ____"""": العلم لطالب مهم كتاب" ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث    غريبغريبغريبغريب    rrrr    ا^هايةا^هايةا^هايةا^هاية" كتابه r تعا¤ اهللا ر�ه ا�زري األث½ ابن قال: �
 . "ا1جما1جما1جما1جم    rrrr    القصعةالقصعةالقصعةالقصعة    دوندوندوندون    وهووهووهووهو    وووو����وهاوهاوهاوها    ا�بسوطةا�بسوطةا�بسوطةا�بسوطة

 ومن وأحجامها األوا� تلك رومقدا منها ويؤé فيها يطبخ ال� اآلنية وبيان بها وا�راد الصحفة بيان r الكساÖ وقال: �
ة ثم اlمسة، تُشبع الَصحَفة ثم الع(ة، تشبع تليها القصَعة ثم ا�َفنة، الِقصاع أعظم: (قال الصحفة بينها

َ
âَتشبع الُم̈ت 

yوا�الثة الرجل" . 
) ) ) ) ¢م¢م¢م¢م((((    ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�    الضم½الضم½الضم½الضم½    افهما،افهما،افهما،افهما،وصحوصحوصحوصح    والفضةوالفضةوالفضةوالفضة    اtهباtهباtهباtهب    آنيةآنيةآنيةآنية    XXXX    يعوديعوديعوديعود) ) ) ) فإنهافإنهافإنهافإنها( األول الضم½ ا�ملة، هذه r ضم½ان عندنا:  ¢م¢م¢م¢م    فإنهافإنهافإنهافإنها
  نعم، ا^بوي، ا^ص r وا�({ون الكفار لفظ ذكر يرد لم: قائل: يقول وقد وا�({y،وا�({y،وا�({y،وا�({y،    الكفارالكفارالكفارالكفار    XXXX    يعوديعوديعوديعود

ّ
 معلومون أنّهم إال

 ).وا�({ون الكفار: (أي) ¢م فإنها( و ا�سلمون،: أي) لكم( فذكر الضد، بذكر الîم سياق من ومفهومون
    حا¢محا¢محا¢محا¢م    عليهعليهعليهعليه    بمابمابمابما    إخبارإخبارإخبارإخبار    ا�رادا�رادا�رادا�راد    وÓنماوÓنماوÓنماوÓنما    استعما¢ا،استعما¢ا،استعما¢ا،استعما¢ا،    مطلقامطلقامطلقامطلقا    ¢م¢م¢م¢م    ÑوزÑوزÑوزÑوز    والوالوالوال    ¢م،¢م،¢م،¢م،    إباحتهاإباحتهاإباحتهاإباحتها    يع±يع±يع±يع±    والوالوالوال    ¢م¢م¢م¢م    حلهاحلهاحلهاحلها    يع±يع±يع±يع±    الالالال    هذاهذاهذاهذا:  ا�نياا�نياا�نياا�نيا    rrrr    ¢م¢م¢م¢م

 .بأصو¢ابأصو¢ابأصو¢ابأصو¢ا    �اطبون�اطبون�اطبون�اطبون    أنهمأنهمأنهمأنهم    كماكماكماكما    ال(يعةال(يعةال(يعةال(يعة    بفروعبفروعبفروعبفروع    �اطبون�اطبون�اطبون�اطبون    وا�({ونوا�({ونوا�({ونوا�({ون    الكفارالكفارالكفارالكفار    بأنبأنبأنبأن    الشأنالشأنالشأنالشأن    عليهعليهعليهعليه    تقررتقررتقررتقرر    واtيواtيواtيواtي    وواقعهم،وواقعهم،وواقعهم،وواقعهم،
    ))))ÀÀÀÀ((((امس امس امس امس اlاlاlاl    ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث 
َماَّما    الفضةالفضةالفضةالفضة    إناءإناءإناءإناء    rrrr    ي(بي(بي(بي(ب    اtياtياtياtي: (: (: (: (وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص�ص�ص�ص�    اهللاهللاهللاهللا    رسولرسولرسولرسول :قالقالقالقال: قالتقالتقالتقالت    عنهاعنهاعنهاعنها    اهللاهللاهللاهللا    رËرËرËرË    سلمةسلمةسلمةسلمة    أمأمأمأم    عنعنعنعن َماّ     نارنارنارنار    بِطنهبِطنهبِطنهبِطنه    Ñُ    rrrrرجرُ Ñُرجرُ Ñُرجرُ Ñُرجرُ     إإإإغغغّغَماّ

 ".".".".عليهعليهعليهعليه    متفقمتفقمتفقمتفق""""    ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث ،،،،))))جهنمجهنمجهنمجهنم
        ::::    ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث    ÂريجÂريجÂريجÂريج--------
    فهوفهوفهوفهو    إسنادهإسنادهإسنادهإسناده    rrrr    إش�لإش�لإش�لإش�ل    فالفالفالفال الصحة من اtروة r أنه: أي عليه، متفق: ا1ديث هذا X تعليق قال اهللا ر�ه حجر ابن ا1افظ 

 ....وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص�ص�ص�ص�    اهللاهللاهللاهللا    رسولرسولرسولرسول    عنعنعنعن    ثابتثابتثابتثابت    صحيحصحيحصحيحصحيح    فهوفهوفهوفهو    حاWحاWحاWحاrrrr    W    إش�لإش�لإش�لإش�ل    والوالوالوال    ،،،،صحيحصحيحصحيحصحيح
 : ا�صنفyا�صنفyا�صنفyا�صنفyوووو    العلمالعلمالعلمالعلم    أهلأهلأهلأهل    منمنمنمن    ورواهورواهورواهورواه    ا1ديث،ا1ديث،ا1ديث،ا1ديث،    هذاهذاهذاهذا    خرجخرجخرجخرج    ����نننن    ًض ًض ًض ًض بعبعبعبع

 .األ�بة، كتاب r صحيحه r اKخارياKخارياKخارياKخاري    اإلماماإلماماإلماماإلمام    رواهرواهرواهرواه ا1ديث هذا
 .اللباس كتاب r صحيحه r مسلممسلممسلممسلم    اإلماماإلماماإلماماإلمام    رواهرواهرواهرواه كما

 .األ�بة، كتابه r ماجةماجةماجةماجة    ابنابنابنابن    اإلماماإلماماإلماماإلمام    الس×الس×الس×الس×    أصحابأصحابأصحابأصحاب    منمنمنمن    رواهرواهرواهرواه و{ذلك 
 األ�بة كتاب r ُسننه r ا�ارا�ارا�ارا�ار����    اإلماماإلماماإلماماإلمام    رواهرواهرواهرواه كما
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 عدة r ُمسندهُمسندهُمسندهُمسنده    rrrr    أ�دأ�دأ�دأ�د    اإلماماإلماماإلماماإلمام    رواهرواهرواهرواه كما عليه، وسالمه اهللا صلوات ا^ç صفة باب r ا�وطأ كتابه r مالكمالكمالكمالك    اإلماماإلماماإلماماإلمام    رواهرواهرواهرواه كما 
 r الشأن هذا r أخرى رواية أيضا هناك ،اللفظاللفظاللفظاللفظ    هذاهذاهذاهذابببب    ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث    هذاهذاهذاهذا    رووارووارووارووا    وÜيعهموÜيعهموÜيعهموÜيعهم عنها، اهللا رË سلمة أم مسند من مواضع
،،،، èث r غ½ها مع الرواية هذه ،)واtهبواtهبواtهبواtهب    الفضةالفضةالفضةالفضة    آنيةآنيةآنيةآنية    rrrr    ي(بي(بي(بي(ب    أوأوأوأو    يأكليأكليأكليأكل    اtياtياtياtي    إنإنإنإن: (بلفظ وردت سلمة أم حديث    هذاهذاهذاهذا    ÂريÂريÂريÂري
 : ��ا���ا���ا���ا�    نُبينهُ نُبينهُ نُبينهُ نُبينهُ     ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث

    Ñ    rrrrرجرÑرجرÑرجرÑرجر    إنماإنماإنماإنما    واtهبواtهبواtهبواtهب    الفضةالفضةالفضةالفضة    آنيةآنيةآنيةآنية    rrrr    ي(بي(بي(بي(ب    أوأوأوأو    يأكليأكليأكليأكل    اtياtياtياtي    إنإنإنإن: (اللفظ بهذا صحيحه r مسلم اإلمام أخرجها الرواية هذه
 به ويع± مسهر ابن حديث r إال ،)واtهب األكل( ذكر منهم، أحد حديث r وليس: ذلك بعد مسلم وقال )جهنمجهنمجهنمجهنم    نارنارنارنار    بطنهبطنهبطنهبطنه

    ).مسهر بن ع´(

 ))))T-T-T-T-((((ا1لقة ا1لقة ا1لقة ا1لقة 
 """"صطلح ا1ديثصطلح ا1ديثصطلح ا1ديثصطلح ا1ديثتكملة �تكملة �تكملة �تكملة �    هذه ا1لقةهذه ا1لقةهذه ا1لقةهذه ا1لقة""""

     ::::ا1ديث العزيزا1ديث العزيزا1ديث العزيزا1ديث العزيز: : : : ثانياً ثانياً ثانياً ثانياً 

ìتعريفه االصطالìتعريفه االصطالìتعريفه االصطالìيع طبقات السند، ا1ديث، عّرفه علماء  :تعريفه االصطالÜ r yيع طبقات السند، بأنه ال يقل رواته عن اثنÜ r yيع طبقات السند، بأنه ال يقل رواته عن اثنÜ r yيع طبقات السند، بأنه ال يقل رواته عن اثنÜ r yي  ع± من �ن الصحا�يبأنه ال يقل رواته عن اثنtا
يتعلق بتقسيمات خá اآلحاد هنا، لكن العد  عندنا فيما روى هذا ا1ديث سواًء �ن واحدا أو أكc، فهذا ال يهم وال يؤثر

 . طبقة الصحا� وا1ساب إنما يكون r الطبقات ال� ت´
فإذا وجدنا r أحد األحاديث طبقة من طبقاته  ،شgط فيه أن ال يقل رواته عن اثنÜ r yيع طبقات اإلسنادشgط فيه أن ال يقل رواته عن اثنÜ r yيع طبقات اإلسنادشgط فيه أن ال يقل رواته عن اثنÜ r yيع طبقات اإلسنادشgط فيه أن ال يقل رواته عن اثنÜ r yيع طبقات اإلسنادفالعزيز يفالعزيز يفالعزيز يفالعزيز ي 

Ìح yإ¤ اثن yإ¤ اثن yأحد الطبقات  مكونة من اثن r ا�صنف، فإن هذا ا1ديث يس® عزيزاً، وال يؤثر أن يكون
، فحينئذ واحد فقواحد فقواحد فقواحد فقطططط سميته با1ديث العزيز إذا وجدنا r أحدى الطبقاتسميته با1ديث العزيز إذا وجدنا r أحدى الطبقاتسميته با1ديث العزيز إذا وجدنا r أحدى الطبقاتسميته با1ديث العزيز إذا وجدنا r أحدى الطبقاتاtي يؤثر r تاtي يؤثر r تاtي يؤثر r تاtي يؤثر r تأو Íسة مطلقاً، إنما  ثالثة أو أربعة

 .mرج من مس® العزيز ويدخل r مس® آخر

 ....اثنyاثنyاثنyاثنyأن ال يرد r طبقة من طبقات السند أقُل من أن ال يرد r طبقة من طبقات السند أقُل من أن ال يرد r طبقة من طبقات السند أقُل من أن ال يرد r طبقة من طبقات السند أقُل من : : : : فمعØ ا�عريففمعØ ا�عريففمعØ ا�عريففمعØ ا�عريف
ألن العáة ألن العáة ألن العáة ألن العáة حدة فيها اثنان، ال ي�، إنما ال(ط هنا أن تب� ولو طبقة وا أما إن وجد r بعض الطبقات ثالثة فأكc، فإن هذا 

 .بأقل طبقة من طبقات اإلسنادبأقل طبقة من طبقات اإلسنادبأقل طبقة من طبقات اإلسنادبأقل طبقة من طبقات اإلسناد
، من حديث أنس بن مالك، رË الشيخان اKخاري ومسلم وغ½هماالشيخان اKخاري ومسلم وغ½هماالشيخان اKخاري ومسلم وغ½هماالشيخان اKخاري ومسلم وغ½هما ما رواهما رواهما رواهما رواه: اtي يمثل به العلماء ا1ديث العزيزا1ديث العزيزا1ديث العزيزا1ديث العزيز :مثال 

وا^اس وا^اس وا^اس وا^اس  ا�ها�ها�ها�هال يؤمن أحدكم حÌ أكوَن أحَب إ§ه من و�ه ووال يؤمن أحدكم حÌ أكوَن أحَب إ§ه من و�ه ووال يؤمن أحدكم حÌ أكوَن أحَب إ§ه من و�ه ووال يؤمن أحدكم حÌ أكوَن أحَب إ§ه من و�ه وو: (قالاهللا عنه، أن رسول اهللا، ص� اهللا عليه وسلم، 
yعÜأyعÜأyعÜأyعÜأ .( 

اKخاري ومسلم وغ½هم، لوجدنا أن طبقات اإلسناد من  فهذا ا1ديث لو نظرنا إ¤ طبقات إسناده ورواته اtين خرج ¢م
أو الgمذي أو النساX ،Ö سبيل ا�ثال، من �ن هذه الطبقة طبقة ا�صنفy إ¤  اKخاري أو مسلم: �ن ا�صنف، مثال
سý سý سý سý نظرنا فيها فإننا (د Z طبقة قد روى هذا ا1ديث فيها اثنان فأكc، ومن هنا  ، عدة طبقات، وÓذاطبقة الصحا� أنس

 .ا1ديث عزيزا، وهو إنما سý عزيزا ^درته وقلتها1ديث عزيزا، وهو إنما سý عزيزا ^درته وقلتها1ديث عزيزا، وهو إنما سý عزيزا ^درته وقلتها1ديث عزيزا، وهو إنما سý عزيزا ^درته وقلته هذاهذاهذاهذا

    : : : : ا1ديث الغريبا1ديث الغريبا1ديث الغريبا1ديث الغريب: : : : ثا�اثا�اثا�اثا�ا
r ا1قيقة الكث½ فيما يتعلق بأخبار اآلحاد وهو. 

 فإذا وجدنا r طبقة من طبقات اإلسناد من �نr أي طبقة من طبقات اإلسناد، r أي طبقة من طبقات اإلسناد، r أي طبقة من طبقات اإلسناد، r أي طبقة من طبقات اإلسناد، هو ما ينفرد بروايته راٍو واحٍد هو ما ينفرد بروايته راٍو واحٍد هو ما ينفرد بروايته راٍو واحٍد هو ما ينفرد بروايته راٍو واحٍد  :تعريفهتعريفهتعريفهتعريفه

، ولو �نت الطبقات غريبغريبغريبغريب هذا ا1ديث يطلق عليههذا ا1ديث يطلق عليههذا ا1ديث يطلق عليههذا ا1ديث يطلق عليهالصحا� إ¤ �موعة ا�صنفy، ليس فيها إال راٍو واحٍد فحينئذ 
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 .ل� وجد فيها أقل الرواةفإنه ينظر إ¤ الطبقة ا األخرى قد Áاوز عدد الرواة فيها ا�الثة واألربعة واlمسة،
أن هذا ا1ديث اtي يستقل بروايته شخص واحد، إّما أن يكون Z r طبقات من طبقات أن هذا ا1ديث اtي يستقل بروايته شخص واحد، إّما أن يكون Z r طبقات من طبقات أن هذا ا1ديث اtي يستقل بروايته شخص واحد، إّما أن يكون Z r طبقات من طبقات أن هذا ا1ديث اtي يستقل بروايته شخص واحد، إّما أن يكون Z r طبقات من طبقات     ::::ومعØ ا�عريف ��ا�ومعØ ا�عريف ��ا�ومعØ ا�عريف ��ا�ومعØ ا�عريف ��ا�

اإلسناد من �ن ا�صنف إ¤ الصحااإلسناد من �ن ا�صنف إ¤ الصحااإلسناد من �ن ا�صنف إ¤ الصحااإلسناد من �ن ا�صنف إ¤ الصحا���� يرويه واحد عن واحد، أو �ن هذا ا�فرد حصل r بعض طبقات اإلسناد ولو �ن  يرويه واحد عن واحد، أو �ن هذا ا�فرد حصل r بعض طبقات اإلسناد ولو �ن  يرويه واحد عن واحد، أو �ن هذا ا�فرد حصل r بعض طبقات اإلسناد ولو �ن  يرويه واحد عن واحد، أو �ن هذا ا�فرد حصل r بعض طبقات اإلسناد ولو �ن 
ه يس® هذا ا1ديث غريباً، وال ته يس® هذا ا1ديث غريباً، وال ته يس® هذا ا1ديث غريباً، وال ته يس® هذا ا1ديث غريباً، وال ت���� الزيادة عن واحد r طبقات اإلسناد األخرى، ألن العáة  الزيادة عن واحد r طبقات اإلسناد األخرى، ألن العáة  الزيادة عن واحد r طبقات اإلسناد األخرى، ألن العáة  الزيادة عن واحد r طبقات اإلسناد األخرى، ألن العáة ذلك r طبقة واحدة فقذلك r طبقة واحدة فقذلك r طبقة واحدة فقذلك r طبقة واحدة فقطططط، فإن، فإن، فإن، فإن

 ....لألقللألقللألقللألقل

تالحظون  ، و¢ذاا�فرُد أو الفردا�فرُد أو الفردا�فرُد أو الفردا�فرُد أو الفرد: ال وهوأ: مثلهعند علماء ا1ديث  وهو مشهور    ا1ديث الغريب يطلق عليه إطالق آخرا1ديث الغريب يطلق عليه إطالق آخرا1ديث الغريب يطلق عليه إطالق آخرا1ديث الغريب يطلق عليه إطالق آخر
 و¢ذا يقال أحاديث غرائب، أو أفراد، وهما بمعØ" بروايته هو ما ينفرد: "ا�فرد، فقلنا r ا�عريف أن أول *مة وردت

     .واحد
    ::::أقسام ا1ديث الغريب أو ا1ديث الفردأقسام ا1ديث الغريب أو ا1ديث الفردأقسام ا1ديث الغريب أو ا1ديث الفردأقسام ا1ديث الغريب أو ا1ديث الفرد

     ::::قسمyقسمyقسمyقسمy ينقسم بالنسبة �وضع ا�فرد فيه إ¤ينقسم بالنسبة �وضع ا�فرد فيه إ¤ينقسم بالنسبة �وضع ا�فرد فيه إ¤ينقسم بالنسبة �وضع ا�فرد فيه إ¤    

    : : : : الغريب ا�طلق أو الفرد ا�طلقالغريب ا�طلق أو الفرد ا�طلقالغريب ا�طلق أو الفرد ا�طلقالغريب ا�طلق أو الفرد ا�طلق: : : : ----
واحد r أصل سنده عن الرسول واحد r أصل سنده عن الرسول واحد r أصل سنده عن الرسول واحد r أصل سنده عن الرسول  ه شخصه شخصه شخصه شخصبأنه ما �نت الغرابة فيه r أصل سنده، أي ينفرد بروايتبأنه ما �نت الغرابة فيه r أصل سنده، أي ينفرد بروايتبأنه ما �نت الغرابة فيه r أصل سنده، أي ينفرد بروايتبأنه ما �نت الغرابة فيه r أصل سنده، أي ينفرد بروايتعرفه العلماء عرفه العلماء عرفه العلماء عرفه العلماء     ::::    وتعريفهوتعريفهوتعريفهوتعريفه 

 أو أول اإلسناد فا�قصود به من �ن أصل اإلسنادأصل اإلسنادأصل اإلسنادأصل اإلسنادالسند من �ن الصحا�، فإذا قيل  ، ومقصودهم بأصلص� اهللا عليه وسلمص� اهللا عليه وسلمص� اهللا عليه وسلمص� اهللا عليه وسلم

أو نهاية اإلسناد فا�قصود من �ن ا�صنف، ألن اtي عند الصحا� هو األول ألنه األعز  آخر اإلسنادآخر اإلسنادآخر اإلسنادآخر اإلسنادالصحا�، وÓذا قيل 
 .واألس® واألرفع واtي عند ا�صنف هو اآلخر، وهو ا^هاية

WمثاWمثاWمثاWاهللا مثا Ëطاب رlعنه أن رسول اهللا ص� اهللا  حديث معروف عن رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم وهو حديث عمر بن ا
 ).امرامرامرامرئئئئ ما نوى ما نوى ما نوى ما نوى إنما األعمال با^يات وÓنما ل�إنما األعمال با^يات وÓنما ل�إنما األعمال با^يات وÓنما ل�إنما األعمال با^يات وÓنما ل�( :عليه وسلم قال

تفاق أهل العلم X هذا، وهو أول حديث أورده اKخاري، وص̈در به كتابه ا�امع حديث ثابت وصحيح با: فهذا ا1ديثفهذا ا1ديثفهذا ا1ديثفهذا ا1ديث 
  .الصحيح، �ا r هذا ا1ديث من ا�عا� ا�همة

الغريب، ويمثل به X القسم األول من أقسام  هذا يعد من ا1ديث، )إنما األعمال با^يات وÓنما ل� امرإنما األعمال با^يات وÓنما ل� امرإنما األعمال با^يات وÓنما ل� امرإنما األعمال با^يات وÓنما ل� امرئئئئ ما نوى ما نوى ما نوى ما نوى(فحديث 
 عمر بن اlطاب ث الغريب ا�طلق، هذا ا1ديث لم يروه عن رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم ا1ديث الغريب وهو ا1دي

ّ
 عمر بن اlطاب إال
ّ
 عمر بن اlطاب إال
ّ
 عمر بن اlطاب إال
ّ
إال

هنا وال يعد r ا�س®  هذا ال إش�ل فيه، وليس هذا موضع الغرابة هنا فالصحا� إذا تفرد ال يعد r ا1ساب رË اهللا عنهرË اهللا عنهرË اهللا عنهرË اهللا عنه
، وال عن إال علقمة بن وقاصإال علقمة بن وقاصإال علقمة بن وقاصإال علقمة بن وقاصفإنه لم يروه عن عمر  ،عدهعدهعدهعدهاإلش�ل فيما باإلش�ل فيما باإلش�ل فيما باإلش�ل فيما بأن يكون ا1ديث عزيزا أو غريبا أو مشهورا، 

، وحينما أ6 من طبقة 5 بن سعيد اشتهر إال إال إال إال 5555 بن سعيد بن سعيد بن سعيد بن سعيد�مد ابن إبراهيم  ، وال عنإال �مد بن إبراهيمإال �مد بن إبراهيمإال �مد بن إبراهيمإال �مد بن إبراهيمعلقمة 
�وانت(، ورواه عن 5 بن سعيد عدد كث½ من أهل العلم، نالحظ هنا ���به عن عمر، فقد تفرد  ،طبقة علقمة الطبقة األوالطبقة األوالطبقة األوالطبقة األو

 طبقة �مد بن إبراهيم، وقد تفرد به عن علقمة،  الطبقة ا�انيةالطبقة ا�انيةالطبقة ا�انيةالطبقة ا�انية
 . طبقة 5 بن سعيد فقد تفرد به عن �مد بن إبراهيم الطبقة ا�ا�ةالطبقة ا�ا�ةالطبقة ا�ا�ةالطبقة ا�ا�ةوووو
فمن هنا سý هذا ا1ديث فردا مطلقا أو غريبا مطلقا، وذلك للتفرد r أصله r رواية ا�ابµ عن الصحافمن هنا سý هذا ا1ديث فردا مطلقا أو غريبا مطلقا، وذلك للتفرد r أصله r رواية ا�ابµ عن الصحافمن هنا سý هذا ا1ديث فردا مطلقا أو غريبا مطلقا، وذلك للتفرد r أصله r رواية ا�ابµ عن الصحافمن هنا سý هذا ا1ديث فردا مطلقا أو غريبا مطلقا، وذلك للتفرد r أصله r رواية ا�ابµ عن الصحا���� رضوان اهللا  رضوان اهللا  رضوان اهللا  رضوان اهللا  

    ....يهميهميهميهمتعا¤ علتعا¤ علتعا¤ علتعا¤ عل
يدخل فيه ما رواه واحد عن واحد عن الغريب ا�طلق أو الفرد ا�طلق، الغريب ا�طلق أو الفرد ا�طلق، الغريب ا�طلق أو الفرد ا�طلق، الغريب ا�طلق أو الفرد ا�طلق،  وأيضا يطلق من جزئيات ومن تفريعات ا1ديثوأيضا يطلق من جزئيات ومن تفريعات ا1ديثوأيضا يطلق من جزئيات ومن تفريعات ا1ديثوأيضا يطلق من جزئيات ومن تفريعات ا1ديث

 الصحا� عن الرسول ص� اهللا عليه وسلم، وا�ابµ عن الصحا�، وتابع ا�ابµ عن يتفرد به: واحد إ¤ نهاية السند، أي
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أيضا r الفرد النسç، ونص العلماء  الرابعة أو اlامسة طبقة ا�صنفy، فهذا داخل ا�ابµ، وهكذا إ¤ أن يصل إ¤ الطبقة
    .راو عن راو عن راو إ¤ نهاية السند X أنه داخل r الفرد ا�طلق، ألنه تفرد به

/----    çأو الفرد النس çالغريب النسçأو الفرد النس çالغريب النسçأو الفرد النس çالغريب النسçأو الفرد النس çالغريب النس : : : : 

يرويه أكc من راو r أصل سنده ثم ينفرد بروايته راوٌي يرويه أكc من راو r أصل سنده ثم ينفرد بروايته راوٌي يرويه أكc من راو r أصل سنده ثم ينفرد بروايته راوٌي يرويه أكc من راو r أصل سنده ثم ينفرد بروايته راوٌي عرفه العلماء بأنه ما �نت الغرابة r أثناء سنده، وهو أن عرفه العلماء بأنه ما �نت الغرابة r أثناء سنده، وهو أن عرفه العلماء بأنه ما �نت الغرابة r أثناء سنده، وهو أن عرفه العلماء بأنه ما �نت الغرابة r أثناء سنده، وهو أن  :تعريفهتعريفهتعريفهتعريفه
�ك الرواة عن راو من هؤالءك الرواة عن راو من هؤالءك الرواة عن راو من هؤالءك الرواة عن راو من هؤالء��� : ، بمعØواحد من أوواحد من أوواحد من أوواحد من أو

ً
اهللا عليه وسلم يرويه  أن يكون هناك حديث عن رسول اهللا ص�: مثاال

ن أحد الرواة يتشعب هذا ا1ديث، وÉ إحدى الطبقات ع أحد الصحابة، ويرويه عن هذا الصحا� مثال اثنان أو أكc، ثم
 راوي

ّ
 بأنه تفرد به عن: واحد، فحينئذ �كم X هذا ا1ديث بهذه الرواية بأنه تفرد، فنقول ال يرويه عن هذا الراوي إال

مطلقا، وÓنما _ نسبية r فرع  الغرابة فيه ليست ألن�اذا قيل نسبياً؟ �اذا قيل نسبياً؟ �اذا قيل نسبياً؟ �اذا قيل نسبياً؟ ا�هة فالن عن فالن، فيكون غريبا نسبيا من هذه 
، مثال غريب تفرد به أهل مكة، أو     فيكون ا�فرد بالنسبة ألهل بتفيكون ا�فرد بالنسبة ألهل بتفيكون ا�فرد بالنسبة ألهل بتفيكون ا�فرد بالنسبة ألهل بت، تفرد به مثال فالن عن فالن: قالمن فروع إسناده، ي

العراق، وهكذا، فتكون غرابته نسبية من هذا اKاب، نظرا ألنه لم يرِو فيهم إال عن  تفرد به أهل تفرد به أهل ا�دينة، أو
 .شخص عن شخص طريق

ذلك، تفرد بروايته عن سعيد بن جب½ و�و  تفرد بروايته عن ا1سن اK¬ي،: ، يقالالنالنالنالنأحياناً يكون ا�فرد بالنسبة لفأحياناً يكون ا�فرد بالنسبة لفأحياناً يكون ا�فرد بالنسبة لفأحياناً يكون ا�فرد بالنسبة لف    
çنما هو تفرد نسÓفرد هنا ليس مطلقا، و�اذا؟ ألنه تفرد بالنسبة إ¤ سعيد بن جب½ تفرد به، أما ا1ديث فهو مروي من  فا�

بمس® ا�فرد  نسç، وÓنما ننظر إ¤ هذه الروايةومروي من روايات أخرى، ال ننظر إ§ها بمس® الغريب ال طرق أخرى
فالن، وحينما ننظر r هذا ا1ديث (ده غ½  تفرد به فالن عن: النسç، و¢ذا كr c كتب ا�حدثy إطالق ا�فرد فيقال

، وÓنما يراد به نعم إن ا�فرد اtي ذكره الطáا� أو ذكره ا�ارقط± أو �وهما متفرد به، وÓنما روي بروايات شÌ، فنقول
    .النسç، والغرابة النسبية، وهو تفرد هذا ا�لميذ عن هذا الشيخ بهذه الرواية ا�فرد

çأو الفرد النس çمثال الغريب النسçأو الفرد النس çمثال الغريب النسçأو الفرد النس çمثال الغريب النسçأو الفرد النس çخاري ومسلم وغ½هما، عن مالك، عن الزهري، عن أنس بن  :مثال الغريب النسKما رواه الشيخان ا
 ).كَة وX رأسِه الِمغفركَة وX رأسِه الِمغفركَة وX رأسِه الِمغفركَة وX رأسِه الِمغفرمممم دخلدخلدخلدخل(  :مالك رË اهللا عنه أن ا^ç ص� اهللا عليه وسلم

عن الزهري عن أنس بن مالك رË اهللا عنه، لكن لو نظرنا  هذا ا1ديث قال عنه علماء ا1ديث أنه تفرد به اإلمام مالك 
كث½ون  الصحا� رË اهللا عنه، لوجدنا أنه قد رواه عن أنس بن مالك رË اهللا عنه، إ¤ أصل ا1ديث وÓ¤ الرواية عن

، اإلمام الزهري لم يرِو عنُه هذا ا1ديث  إال  اإلمام الزهرياإلمام الزهرياإلمام الزهرياإلمام الزهريرواه عن أنس بن مالك عدد من ا�ابعy، منهم هذا ا1ديث قد 
غريب من حديث مالك عن الزهري، طبعا اإلمام مالك  ، حينئذ نقول بأنه تفرد به مالك عن الزهري، ونقول هواإلمام مالكاإلمام مالكاإلمام مالكاإلمام مالك

ظر r مالك عن الزهري، فنقول رواية مالك عن الزهري، _ من قبيل فيه، وÓنما ا^ رواه عنه كث½ون جدا فال عالقة ^ا
 .الفرد النسç، ألن ا�فرد والغرابة نسبية، بالنسبة لرواية مالك عن الزهري الغريب النسç أو

 : : : : أشهر كتب األفراد والغرائب ال� صنفها العلماءأشهر كتب األفراد والغرائب ال� صنفها العلماءأشهر كتب األفراد والغرائب ال� صنفها العلماءأشهر كتب األفراد والغرائب ال� صنفها العلماء

ا�ؤلفة r هذا ا�جال X اإلطالق، ولكن لألسف فهذا فهو أشهر الكتب " األفراد والغرائب"كتاب اإلمام ا�ارقط± :  �
áي وجد أجزاء حديثية ال الكتاب يعتtنما اÓهذا الكتاب، و X cحكم ا�فقود، فلم يُع r اآلن Ìتزيد عن أربعة  ح

 .العلم أو Íسة أجزاء طبعت r �اميع األجزاء ا1ديثة، وحققت من �ن بعض أهل
" أطراف األفراد والغرائب لتارقط±" نة يوجد كتاب آخر اخت¬ ^ا هذا الكتاب وهو كتابولكن وهللا ا1مد وا�:  �

دونه ا�ارقُط± فيه، فيورد  أطراف األحاديث وخالصة ما فقد ذكر فيه ����للحافظ ابن القيُ¬ا�، �مد بن طاهر القي¬اللحافظ ابن القيُ¬ا�، �مد بن طاهر القي¬اللحافظ ابن القيُ¬ا�، �مد بن طاهر القي¬اللحافظ ابن القيُ¬ا�، �مد بن طاهر القي¬ا
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با�سانيد X حسب ما روي عن هؤالء  لقثم يورد ما يتع ،األحاديث X حسب مسانيد الصحابة رضوان اهللا عليهم
اإلسناد، وÓنما يذكر موضع ا�فرد فيقول تفرد به فالن عن فالن، وأكc  الصحابة ثم يورد أطراف األحاديث، وال يذكر

  .الغريب النسç أو الفرد النسç، و{تاب أطراف األفراد والغرائب لتارقط±، مطبوع ومتداول األحاديث فيه من قبيل

وقد ألفهما X طريِق تسلسل شيوخه، فا�عجم األوسط  ،لإلمام الطáا�لإلمام الطáا�لإلمام الطáا�لإلمام الطáا�اب ا�عجم األوسط وأيضا ا�عجم الصغ½ كت:  �
 كث½ة جدا، ألنه يستغرق ما يرويه عن شيوخه، وأما بالنسبة للمعجم الصغ½ فإنه يذكر ل� شيخ كب½ واألحاديث فيه

يث ال� يرى بأن فيها غرابة أو تفرد، فيورد األحاديث عن من شيوخه حديث من األحاديث، وهو يتعمد ذكر األحاد
هنا أن اإلمام الطáا� يعقب X كث½ من هذه  شيوخه �موعة r األوسط، ويورد حديثا واحدا r الصغ½، واtي يهمنا

r هذا  وموضع الغرابة تفرد به فالن عن فالن، فيذكر موضع ا�فرد: يقول األحاديث، فحينما يورد ا1ديث فإنه
 .كث½ جداً r معجمه األوسط، ويكاد يكون ُملماً وشامال r معجمه الصغ½ ا1ديث، وهذا

م´ء باألحاديث الغريبة، الغريب غرابة نسبية واإلفراد إفرادا نسبيا،  ، وهوحلية األو§اء ألحلية األو§اء ألحلية األو§اء ألحلية األو§اء أل���� نُعيم األصبها� نُعيم األصبها� نُعيم األصبها� نُعيم األصبها�كتاب :  �
 .الغرابة وهو يذكر ويش½ إ¤ موضع

 ))))S-S-S-S-((((ا1لقة ا1لقة ا1لقة ا1لقة 
، ، ، ، ))))حديث حذيفة بن ا§مانحديث حذيفة بن ا§مانحديث حذيفة بن ا§مانحديث حذيفة بن ا§مان((((للحديث السابق ا1ديث األول للحديث السابق ا1ديث األول للحديث السابق ا1ديث األول للحديث السابق ا1ديث األول  رË اهللا عنها ، �ا r هذا ا1ديث من دعمرË اهللا عنها ، �ا r هذا ا1ديث من دعمرË اهللا عنها ، �ا r هذا ا1ديث من دعمرË اهللا عنها ، �ا r هذا ا1ديث من دعم) ) ) ) م سلمةم سلمةم سلمةم سلمةحديث أحديث أحديث أحديث أ((((    

    ... ... ... ... معينامعينامعينامعينا وألن األح�م ا�ستنبطة منهما واحدة تؤ{د معØ �عياً واحدا ومفهوماوألن األح�م ا�ستنبطة منهما واحدة تؤ{د معØ �عياً واحدا ومفهوماوألن األح�م ا�ستنبطة منهما واحدة تؤ{د معØ �عياً واحدا ومفهوماوألن األح�م ا�ستنبطة منهما واحدة تؤ{د معØ �عياً واحدا ومفهوما
ناء الفضة إنما Ñُرِجر r بطنه نار ناء الفضة إنما Ñُرِجر r بطنه نار ناء الفضة إنما Ñُرِجر r بطنه نار ناء الفضة إنما Ñُرِجر r بطنه نار اtي ي(ب r إاtي ي(ب r إاtي ي(ب r إاtي ي(ب r إ: (: (: (: (ص� اهللا عليه وسلمص� اهللا عليه وسلمص� اهللا عليه وسلمص� اهللا عليه وسلم قال رسول اهللاقال رسول اهللاقال رسول اهللاقال رسول اهللا: : : : عن أم سلمة رË اهللا عنها قالتعن أم سلمة رË اهللا عنها قالتعن أم سلمة رË اهللا عنها قالتعن أم سلمة رË اهللا عنها قالت

    " " " " متفق عليهمتفق عليهمتفق عليهمتفق عليه""""ا1ديث ا1ديث ا1ديث ا1ديث     ))))جهنمجهنمجهنمجهنم
    ع(ع(ع(ع(    ةةةةسبق r ا1لقة ا�انيسبق r ا1لقة ا�انيسبق r ا1لقة ا�انيسبق r ا1لقة ا�اني    Âريج ا1ديثÂريج ا1ديثÂريج ا1ديثÂريج ا1ديث    ----
 إن اtي يأكل أو ي(ب r إناء الفضة واtهب إنما Ñُرِجُر r بطنهإن اtي يأكل أو ي(ب r إناء الفضة واtهب إنما Ñُرِجُر r بطنهإن اtي يأكل أو ي(ب r إناء الفضة واtهب إنما Ñُرِجُر r بطنهإن اtي يأكل أو ي(ب r إناء الفضة واtهب إنما Ñُرِجُر r بطنه: (هناك رواية أخرى r هذا ا1ديث، وردت بهذا اللفظ 

واللفظ ، )ويأكل، لفظ األكلويأكل، لفظ األكلويأكل، لفظ األكلويأكل، لفظ األكل اtي ي(باtي ي(باtي ي(باtي ي(ب: (األولاألولاألولاألولاللفظ وزادت ^ا حكمy، فهذه الرواية أضافت ^ا لفظy  ،)نار جهنمنار جهنمنار جهنمنار جهنم
  الرواية يا ترى من خرجها؟ فزادت ^ا ذكر اtهب، هذه، )r إناء الفضة واtهبr إناء الفضة واtهبr إناء الفضة واtهبr إناء الفضة واtهب( :ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�

رِجُر رِجُر رِجُر رِجُر إن اtي يأكل أو ي(ب r آنية الفضة واtهب إنما Ñُ إن اtي يأكل أو ي(ب r آنية الفضة واtهب إنما Ñُ إن اtي يأكل أو ي(ب r آنية الفضة واtهب إنما Ñُ إن اtي يأكل أو ي(ب r آنية الفضة واtهب إنما Ñُ : (بهذا اللفظ رواية صحيحة أخرجها اإلمام مسلمرواية صحيحة أخرجها اإلمام مسلمرواية صحيحة أخرجها اإلمام مسلمرواية صحيحة أخرجها اإلمام مسلمهذه الرواية، 
ذكر  -من رواة ا1ديث يع±-وليس r حديث أحد منهم : اإلمام مسلم بعد سياقه ¢ذه الرواية: قال )r بطنه نار جهنمr بطنه نار جهنمr بطنه نار جهنمr بطنه نار جهنم

ورد فيها هذا اللفظ،  -ع´ بن ُمسِهر القر� يع± رواية ابن مسهر، وهو-إال r حديث ابن ُمسهر  "األكل واtهب"
 yهب ذكرذكرذكرذكر    وهماوهماوهماوهما"فروايته تفرد فيها بهذين اللفظtهباألكل واtهباألكل واtهباألكل واtاألكل وا". 

تكون الزيادة من تكون الزيادة من تكون الزيادة من تكون الزيادة من ، ثقة عند أهل العلم، فع� هذا )ع´ بن ُمسٍهر القر�(،  و_ زيادة من ثقةو_ زيادة من ثقةو_ زيادة من ثقةو_ زيادة من ثقةإذن فø زيادة X ا^ص،  
r مرتبة أو�ك اtين رووا ا1ديث  من حيث ا�صداقية الزيادة من ا�قة مقبولة، خاصة إذا �ن ثقةالزيادة من ا�قة مقبولة، خاصة إذا �ن ثقةالزيادة من ا�قة مقبولة، خاصة إذا �ن ثقةالزيادة من ا�قة مقبولة، خاصة إذا �ن ثقة: والعلماء يقولونوالعلماء يقولونوالعلماء يقولونوالعلماء يقولون، ثقةثقةثقةثقة

ا1كم با�قة، فزيادته زيادة من ثقة ومقبولة عند أهل العلم، فيؤخذ بها وتج  يادة، وع´ بن ُمسِهر مثلهم rمن غ½ الز
 .األو�، فيكون األكل مثل ال(ب، واtهب مثل الفضة، r ا1كم بها تماما مثل الرواية

     ::::ترÜة راوي ا1ديثترÜة راوي ا1ديثترÜة راوي ا1ديثترÜة راوي ا1ديث    ----////
ُسهيل بن ا�غ½ة ُسهيل بن ا�غ½ة ُسهيل بن ا�غ½ة ُسهيل بن ا�غ½ة : : : : أمية بن حذيفة، وقيلأمية بن حذيفة، وقيلأمية بن حذيفة، وقيلأمية بن حذيفة، وقيل اسُمَها هند بنت أاسُمَها هند بنت أاسُمَها هند بنت أاسُمَها هند بنت أ����يه وسلم، أم سلمة _ أم ا�ؤمنy زوج رسول اهللا ص� اهللا عل

اهللا X ا�ميع، وقد هاجرت إ¤ أرض ا1بشة مع زوجها قبل هجرة  �نت êت أ� سلمة ابن عبد األسد رضوان ا�خزومية،ا�خزومية،ا�خزومية،ا�خزومية،
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ا^بوية، ومكثت  عليهما إ¤ ا�دينة وسلم إ¤ ا�دينة، ثم ?دت مع زوجها أ� سلمة رضوان اهللا تعا¤ ا^ç ص� اهللا عليه
سنة سنة سنة سنة ذلك تزوجها رسول اهللا صلوات اهللا وسالمه عليه  معه فgة من ا�هر r ا�دينة، ثم توÉ رضوان اهللا تعا¤ عليه، وبعد

 .ا^ç ص� اهللا عليه وسلم ، ف�نت بذلك زوجأربع من ا¢جرةأربع من ا¢جرةأربع من ا¢جرةأربع من ا¢جرة
yرضوان اهللا عليها سنة اثنت yتوفيت أم ا�ؤمنyرضوان اهللا عليها سنة اثنت yتوفيت أم ا�ؤمنyرضوان اهللا عليها سنة اثنت yتوفيت أم ا�ؤمنyرضوان اهللا عليها سنة اثنت yتوفيت أم ا�ؤمن yوستyوستyوستyمن ا¢جرة، واألول أصح  من ا¢جرة من ا¢جرة من ا¢جرة من ا¢جرةوست yسÍوقيل سنة تسع و ،)Ã/ 

 . عمرها أربع وثمانy سنة رË اهللا عنها و�ن) أي بقيع الغرقد(، ودفنت باKقيع )ه
TTTT----    هذا ا1ديث ال(يف r هذا ا1ديث ال(يفأهم ا�فردات r هذا ا1ديث ال(يفأهم ا�فردات r هذا ا1ديث ال(يفأهم ا�فردات r أهم ا�فردات : : : : 

: ر�ه اهللا برواية اإلمام مسلماإلمام مسلماإلمام مسلماإلمام مسلم    انفردانفردانفردانفردالفضة فقط، وقد  كذا عند الشيخy؛ االقتصار X الُ(ب، وX: ي(ب r إناء الفضةي(ب r إناء الفضةي(ب r إناء الفضةي(ب r إناء الفضة
 ألن ا�تفرد بها ثقة ثبت عن أهل العلم، واtي ،ثابتة وصحيحةثابتة وصحيحةثابتة وصحيحةثابتة وصحيحةوهذه الرواية  ،)واtهبواtهبواtهبواtهب يأكل أو ي(ب r آنية الفضةيأكل أو ي(ب r آنية الفضةيأكل أو ي(ب r آنية الفضةيأكل أو ي(ب r آنية الفضة(

وصحيحة وال يدخلها لم تكن ثابتة، مع أنها ثابتة  خرجها هو اإلمام مسلم r صحيحه، ونقول X فرض أن هذه الرواية
ْو�،  قا، فø واردة r ا1كمشك مطل

َ
؛ فإذا �ن رم ال(ب r ألن األكل واtهب أعظم من ال(ب والفضةألن األكل واtهب أعظم من ال(ب والفضةألن األكل واtهب أعظم من ال(ب والفضةألن األكل واtهب أعظم من ال(ب والفضةبطريق األ

 .الفضة فمن باب أو� أنه رم األكل r آنية اtهب آنية

طلق عليه Këا، فهذا الصوت ي ا�رجرة _ صوت وقوع ا�اء r ا�وف، فإذا �ب أحدنا ماء فإنه يصدر W صوتا: : : : ÑُرِجرÑُرِجرÑُرِجرÑُرِجر
، كما يطلق X صوت اKع½ عند وقوع ا�اء r ا�وفوقوع ا�اء r ا�وفوقوع ا�اء r ا�وفوقوع ا�اء r ا�وف ا�رجرة _ صوتا�رجرة _ صوتا�رجرة _ صوتا�رجرة _ صوت: جرجرة، ويسميه العلماء بذلك، قال العلماء

ال(ب وصوت األكل، يعØ ما دث من الصوت عند �ب اآلد� أو ا1يوان أو األكل  االجgار، إذن يطلق X صوت
 .جرجرة نسميه

قال الز�(ي r هاتy الروايتy، وبy بش� مفصل معØ موقع     ناَر،ناَر،ناَر،ناَر،: ، ويروى X ا^صبارُ ارُ ارُ ارُ ننننهكذا يروى برفع : ناُر جهنمناُر جهنمناُر جهنمناُر جهنم
يع± r -، وÓال فناُر جهنم ال Ñُرِجر r بطنه X ا1قيقة، إنما ُجعل فاعال �ازاً فاعال �ازاً فاعال �ازاً فاعال �ازاً : نارُ نارُ نارُ نارُ الرفع يعرب لفظ  Z :X منهما، فقال

اإلنسان للماء r هذه األوا� ا�نø عنها من اtهب  ما ُجعل جرعإن -توجيه ا�عØ ا�جازي للجرجرة X هذا اإلعراب
X جوفه، أي والفضة، واستحقاق العقاب r هذه اآلنية، فهو : استعما¢ا، هو مثل جرجرة نار جهنم r أنه حينما ي(ب ا�اء

وهذا *ه إنما هو وهذا *ه إنما هو وهذا *ه إنما هو وهذا *ه إنما هو لك عقابا W، ذ مستحق للعقاب تماما، كما يعاقب من Ñرجر ا^ار r جوفه فإنها êرقه وتؤ�ه، ويكون
، وبيان شناعة وقبح هذا العمل اtي يقوم به الشارب r آنية اtهب والفضة أو ، وبيان شناعة وقبح هذا العمل اtي يقوم به الشارب r آنية اtهب والفضة أو ، وبيان شناعة وقبح هذا العمل اtي يقوم به الشارب r آنية اtهب والفضة أو ، وبيان شناعة وقبح هذا العمل اtي يقوم به الشارب r آنية اtهب والفضة أو X سبيل ا�جاز هناX سبيل ا�جاز هناX سبيل ا�جاز هناX سبيل ا�جاز هنا؛؛؛؛ ألجل بيان الصورة ألجل بيان الصورة ألجل بيان الصورة ألجل بيان الصورة

ر الفعل : X اإلعراب األول وهو الرفع، قال أيضا ، هذااآلZ فيهمااآلZ فيهمااآلZ فيهمااآلZ فيهما
ّ
مؤنثة، فلم يقل  مع أن فاعله نار جهنم) ÑُرِجرÑُرِجرÑُرِجرÑُرِجر(وذك

"Áرر " ،yعليل لسبب�عليل ا�عليل ا�عليل ا�فعلها أي: األولاألولاألولاألولا yا^ار وب yالفعل والفاعل بشبه ا�ملة : للقوع الفصل بينهما، ب yبطنه(ب rبطنه rبطنه rبطنه r( ،
 òáأن يُع r تعليل آخرتعليل آخرتعليل آخرتعليل آخربا�ذكر مع أن الفاعل مؤنث، أيضا هناك  فرخص ذلك: r حقيقة األمر  وهو أن تأنيث ا^ار هنا؛ هو

ùتأنيث �ازي وغ½ حقي. 

، فرواية ا^صب عليها األكcون من الصحابة والرواة، وX هذا ال إش�ل، ا^صبا^صبا^صبا^صب وهو ناَر Xوهو ناَر Xوهو ناَر Xوهو ناَر X    ::::ا�ا� r اإلعرابا�ا� r اإلعرابا�ا� r اإلعرابا�ا� r اإلعراب    الوجهالوجهالوجهالوجه
ي(ب فيهما، فإنه r حقيقة  أن الشارب r إناء الفضة واtهب حينما: ، ويكون الفاعل هو الشارب، أيمفعول بهمفعول بهمفعول بهمفعول بهألنها 

نار جهنم عقابا X W �الفته �عا§م  كأنما يتجُرع: عX Ø هذا اإلعراباألمر هو Ñرجر r بطنه ناَر جهنم، ويكون ا�
r ص� اهللا عليه وسلم هنا، ول(به ç^ا  Øعن ال(ب فيها، وقد ورد هذا ا�ع øباألكل أو ال(ب بما " العقاب"آنية من

ْموَ { :بنار جهنم r قول اهللا عز وجل يتعلق
َ
ُكلُوَن أ

ْ
يَن يَأ ِ

¨
tْموَ إِ̈ن ا

َ
ُكلُوَن أ

ْ
يَن يَأ ِ

¨
tْموَ إِ̈ن ا

َ
ُكلُوَن أ

ْ
يَن يَأ ِ

¨
tْموَ إِ̈ن ا

َ
ُكلُوَن أ

ْ
يَن يَأ ِ

¨
tننننُُطونِِهْم نَاراً وََسيَْصلَْوَن َسِع½اً ُُطونِِهْم نَاراً وََسيَْصلَْوَن َسِع½اً ُُطونِِهْم نَاراً وََسيَْصلَْوَن َسِع½اً ُُطونِِهْم نَاراً وََسيَْصلَْوَن َسِع½اً إِ̈ن ا rِ ُكلُوَن

ْ
ُكلُوَن rِ ¨َما يَأ
ْ
ُكلُوَن rِ ¨َما يَأ
ْ
ُكلُوَن rِ ¨َما يَأ
ْ
غغغ̈غَما يَأ ماً إِ

ْ
ماً إَِ ُظل
ْ
ماً إَِ ُظل
ْ
ماً إَِ ُظل
ْ
َتَا%%%َ% ُظل

ْ
َتَااَل ا§
ْ
َتَااَل ا§
ْ
َتَااَل ا§
ْ
 اَل ا§

األمر وواقعه يأكل r بطنه نارا، ويتجرع r بطنه نارا  ، فعندما يأكل هذا اإلنسان مال ا§تيم، فإنه r حقيقة .-النساء}
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ٌر ¢ذا العمل للفرد ا�سلم بأبشع الصور، ألجل أن يتجنب هذا العمل عقابا X W هذا العمل الشنيع، وÉ نفس الوقت تصوي
 .ما أمكنه ذلك

اtي اtي اtي اtي     وا^صب هو الصحيح ا�شهوروا^صب هو الصحيح ا�شهوروا^صب هو الصحيح ا�شهوروا^صب هو الصحيح ا�شهور: : : : تعقيبا X هاتy الروايتy رواية الرفع ورواية ا^صب، قالتعقيبا X هاتy الروايتy رواية الرفع ورواية ا^صب، قالتعقيبا X هاتy الروايتy رواية الرفع ورواية ا^صب، قالتعقيبا X هاتy الروايتy رواية الرفع ورواية ا^صب، قال: : : : قال ا^ووي ر�ه اهللا تعا¤قال ا^ووي ر�ه اهللا تعا¤قال ا^ووي ر�ه اهللا تعا¤قال ا^ووي ر�ه اهللا تعا¤
 ....و_ األرجحو_ األرجحو_ األرجحو_ األرجحغة، غة، غة، غة، األزهري r تهذيب اللاألزهري r تهذيب اللاألزهري r تهذيب اللاألزهري r تهذيب الل    عليه الشارحون وأهل العرف واللغة وجزم بهذاعليه الشارحون وأهل العرف واللغة وجزم بهذاعليه الشارحون وأهل العرف واللغة وجزم بهذاعليه الشارحون وأهل العرف واللغة وجزم بهذا

للعلمية : �نوع من ال¬ف: Üيعا منها، ولفظ جهنم لفظ ما ا�راد Òهنم؟ جهنم اسم من أسماء ا^ار أ?ذنا اهللا: þَجهنمجهنمجهنمجهنم    
Kُعد قَعرِها، وقيل لغلظ : -أي جهنم-علم X طبقة من طبقات ا^ار، وسميت بذلك : وا�أنيث، إذ أنه من حيث العلمية

r العذاب أمرها. 

TTTT----yال(يف yا^بوي yyال(يف yا^بوي yyال(يف yا^بوي yyال(يف yا^بوي yا1ديثثثث r ا1دياألح�م الواردة r ا1دياألح�م الواردة r ا1دياألح�م الواردة r األح�م الواردة::::     
وحديث أم سلمة رË اهللا عن ا�ميع وذلك، ألن Z منهما مكمل لآلخر، ومؤ{د للحكم  حديث حذيفة بن ا§مان 

والفوائد منه X ا^حو  اtي يدور حوW هذا ا1ديث ا^بوي، وهذا ا1ديث يمكن استنباط عدد من األح�م الرئيس
 : ا�ا�

--------     X داللة واضحة ،y X داللة واضحة ،y X داللة واضحة ،y X داللة واضحة ،yهاذين ا1ديثثثث r هاذين ا1دينقول r هاذين ا1دينقول r هاذين ا1دينقول r ريمنقولêريمêريمêريمê هب والفضة وِصحافُِهَما مطلقاtآنية ا r هب والفضة وِصحافُِهَما مطلقااألكل وال(بtآنية ا r هب والفضة وِصحافُِهَما مطلقااألكل وال(بtآنية ا r هب والفضة وِصحافُِهَما مطلقااألكل وال(بtآنية ا r سواء �ن األكل وال(ب ،
ا�حريم،  خالصا ذهبا أو فضة أو �ن هذا اإلناء �لوطا من اtهب والفضة معا، فا1كم واحد r إناء اtهب أو الفضة

انعقد انعقد انعقد انعقد : هذه القضية r بيان قال ا^ووي ر�ه اهللا تعا¤قال ا^ووي ر�ه اهللا تعا¤قال ا^ووي ر�ه اهللا تعا¤قال ا^ووي ر�ه اهللا تعا¤الفضة، ه يشمله مس® إناء ألنه يشمله مس® إناء اtهب كما أن
أن إÜاع العلماء ر�هم اهللا تعا¤ منعقد ê Xريم األكل وال(ب r إناÖ : ، أياإلÜاع ê Xريم األكل وال(ب فيهمااإلÜاع ê Xريم األكل وال(ب فيهمااإلÜاع ê Xريم األكل وال(ب فيهمااإلÜاع ê Xريم األكل وال(ب فيهما

إال رواية عن إال رواية عن إال رواية عن إال رواية عن : السابقة قال وي بعد دعوى اإلÜاع، وقد أورده اإلمام ا^ولكن يعكر هذا اإلÜاع ما ي´لكن يعكر هذا اإلÜاع ما ي´لكن يعكر هذا اإلÜاع ما ي´لكن يعكر هذا اإلÜاع ما ي´والفضة؛  اtهب
فاإلمام داود الظاهري ومن بعده الظاهرية يرون أن ا�حرم هو إمام الظاهرية ê rريم ال(ب فقإمام الظاهرية ê rريم ال(ب فقإمام الظاهرية ê rريم ال(ب فقإمام الظاهرية ê rريم ال(ب فقطططط، ، ، ،     ----ويع± به داودويع± به داودويع± به داودويع± به داود----داود داود داود داود 

: األو� ةواtهب فقط، أما األكل فيهما فليس �رما عندهم، ألنه ثبت عندهم ووصل إ§هم الرواي ال(ب r آنية الفضة
إن : �يهم وغ½ معلومة �يهم، فلهذا يقولون ، أما رواية األكل فإنها غ½ واردة)............اtي ي(ب r إناِء الفضةاtي ي(ب r إناِء الفضةاtي ي(ب r إناِء الفضةاtي ي(ب r إناِء الفضة(و_ رواية 

 ..فإنها غ½ واردة عندهم الُمح̈رم هو ال(ب فقط، أما رواية األكل

 ))))À-À-À-À-(((( ا1لقةا1لقةا1لقةا1لقة
م سلمة رË اهللا عنهما((((    

ُ
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ً
م سلمة رË اهللا عنهمااستكماال

ُ
 ألح�م حديث حذيفة وأ

ً
م سلمة رË اهللا عنهمااستكماال

ُ
 ألح�م حديث حذيفة وأ

ً
م سلمة رË اهللا عنهمااستكماال

ُ
 ألح�م حديث حذيفة وأ

ً
     ))))استكماال

بالكراهة دون ا�حريم، وقد بالكراهة دون ا�حريم، وقد بالكراهة دون ا�حريم، وقد بالكراهة دون ا�حريم، وقد : : : : للشافµ والعراقيy أصحاب الرأي، فقالواللشافµ والعراقيy أصحاب الرأي، فقالواللشافµ والعراقيy أصحاب الرأي، فقالواللشافµ والعراقيy أصحاب الرأي، فقالوا وقول قديموقول قديموقول قديموقول قديم: "قال اإلمام ا^ووي، مضيفاً X هذا
وأما القول ا�ديد للشافµ وقول األحناف من العراقيX y ا�حريم، فأصبح األمر منعقداً، ويكاد  "رجع الشافµ عنهرجع الشافµ عنهرجع الشافµ عنهرجع الشافµ عنه

    .ê rريم األكل وال(ب r آني� اtهب والفضة وِصحافهما هل العلميكون إÜا? �ن يعتá إÜاعه من أ
 بأن: ، أجابوا X حدي8 حذيفة وأم سلمة رضوان اهللا عليهما، فقالوابعض أهل العلم بعض أهل العلم بعض أهل العلم بعض أهل العلم ����ن قال بالكراهة دون ا�حريمن قال بالكراهة دون ا�حريمن قال بالكراهة دون ا�حريمن قال بالكراهة دون ا�حريم 

yهات r الزهد والورع عن األكل وال(ب X إنما وردا لل!هيد وحث ا�سلم yفهو مكروه وليس �رم اآلن ا1ديث ،yيت
يقولون لو �ن األمر للتحريم ) فإنها ¢م r ا�نيا ولكم r اآلِخرةفإنها ¢م r ا�نيا ولكم r اآلِخرةفإنها ¢م r ا�نيا ولكم r اآلِخرةفإنها ¢م r ا�نيا ولكم r اآلِخرة: (بد§ل قوW ص� اهللا عليه وسلم r حديث حذيفة

 ).فإنها ¢م r ا�نيا ولكم r اآلخرةفإنها ¢م r ا�نيا ولكم r اآلخرةفإنها ¢م r ا�نيا ولكم r اآلخرةفإنها ¢م r ا�نيا ولكم r اآلخرة: (قال ص� اهللا عليه وسلم وليس للكراهة، �ا
آني� اtهب  Ë اهللا عنها من نص صارم ووعيد شديد X من أكل أو �ب rورد r حديث أم سلمة ر ونرد X هذا بما 

، وهذا وال شك وعيد شديد، وال يكون إال X )جهنمجهنمجهنمجهنم فإنما Ñُرِجر r بطنه نارفإنما Ñُرِجر r بطنه نارفإنما Ñُرِجر r بطنه نارفإنما Ñُرِجر r بطنه نار: (والفضة، حيث قال عليه الصالة والسالم
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 . الوارد فيهê Xريم هذا العمل، لشناعته وعظم الوعيد  فعل أمر �رم، فهذا واضحة r ا�اللة
رضوان اهللا عليهما، Ñعل الفرد  ، 1ديث حذيفة وأم سلمةذكر ال(ب فقذكر ال(ب فقذكر ال(ب فقذكر ال(ب فقطططط دون األكل r إحدى الروايتy دون األكل r إحدى الروايتy دون األكل r إحدى الروايتy دون األكل r إحدى الروايتy    ::::    ا1كم ا�ا�ا1كم ا�ا�ا1كم ا�ا�ا1كم ا�ا�
هذا التساؤل أجاب عنه  و�اذا ذكر ال(ب وحده دون األكل؟و�اذا ذكر ال(ب وحده دون األكل؟و�اذا ذكر ال(ب وحده دون األكل؟و�اذا ذكر ال(ب وحده دون األكل؟ �اذا ورد ال(ب فق�اذا ورد ال(ب فق�اذا ورد ال(ب فق�اذا ورد ال(ب فقطططط r هاتy الروايتy؟ r هاتy الروايتy؟ r هاتy الروايتy؟ r هاتy الروايتy؟مّنا يتساءل، 

 : العلماء بما ي´
يستعملهما هؤالء ل(ب �رم من  بل وأكc ما أكc استعمال الكفار وا�({y آلني� اtهب والفضة r ال(بأكc استعمال الكفار وا�({y آلني� اtهب والفضة r ال(بأكc استعمال الكفار وا�({y آلني� اtهب والفضة r ال(بأكc استعمال الكفار وا�({y آلني� اtهب والفضة r ال(ب    ألنألنألنألن    ::::أوالأوالأوالأوال

عليه وسلم X ما جرت به ?دتهم، وX ما جرى به عملهم، كما عرف  اlمر و�وه، و¢ذا انصب ا^ø من ا^ç ص� اهللا
اtهب والفضة r  اهللا عليه وسلم وقبله وبعده أنّهم يستخدمون آني� وا�({r y عهد ا^ç ص� ذلك عن عموم الكفار

 .ال(ب فقط، وهذا طبعا r الغالب
يكون  ، فما دام رم ال(ب r آنية اtهب والفضة فمن باب أو� رم األكل، ألن األكلاألXاألXاألXاألX للتعب½ باألدللتعب½ باألدللتعب½ باألدللتعب½ باألد9999 عن عن عن عن    ::::ثانياثانياثانياثانيا

الرسول ص� اهللا عليه وسلم عندما  أعم وأعظم من ال(ب، فبا�ا�أغلظ وأكc مصاحبة لإلناء ,الف ال(ب، واألكل 
،� .وهذا دائما صل r ا^ص ا^بوي ا�عب½ عن األد9 دون األX ينÈ عن ال(ب فهو ينÈ عن األكل من باب أو

، قد ة اtهب والفضةة اtهب والفضةة اtهب والفضةة اtهب والفضةا^ø عن األكل وال(ب r آنيا^ø عن األكل وال(ب r آنيا^ø عن األكل وال(ب r آنيا^ø عن األكل وال(ب r آني ذكر العلماء ر�هم اهللا تعا¤ عددا من العلل rذكر العلماء ر�هم اهللا تعا¤ عددا من العلل rذكر العلماء ر�هم اهللا تعا¤ عددا من العلل rذكر العلماء ر�هم اهللا تعا¤ عددا من العلل r    ::::    ا1كم ا�الثا1كم ا�الثا1كم ا�الثا1كم ا�الث
ا1كمة  نÈ ا^ç ص� اهللا عليه وسلم عن األكل وال(ب r آني� اtهب والفضة؟ أو ما يتساءل أحدنا فيقول يا ترى �اذا

 ال� ألجلها نهانا ا^ç ص� اهللا وعليه وسلم عن ذلك ؟ 
نø ا^ç ص� نø ا^ç ص� نø ا^ç ص� نø ا^ç ص�  � يُمكن استِنبَاطها من� يُمكن استِنبَاطها من� يُمكن استِنبَاطها من� يُمكن استِنبَاطها منعن هذا التساعن هذا التساعن هذا التساعن هذا التساؤؤؤؤل وذكروا عددا من العلل واألسباب وا�áرات الل وذكروا عددا من العلل واألسباب وا�áرات الل وذكروا عددا من العلل واألسباب وا�áرات الل وذكروا عددا من العلل واألسباب وا�áرات ال أجاب علماأجاب علماأجاب علماأجاب علماؤؤؤؤنانانانا

  :X أقوالX أقوالX أقوالX أقوالاهللا عليه وسلم عن هذا األمر اهللا عليه وسلم عن هذا األمر اهللا عليه وسلم عن هذا األمر اهللا عليه وسلم عن هذا األمر 

ف من ال�َ  أن ا^ø عن ذلك؛ �ا فيه من اlيالء وا�جá و{� قلوب الفقراء وا�ساكy، و�ا فيه قيل    ::::القول األولالقول األولالقول األولالقول األول
 .اtهب والفضة �وا�بذير، وهذه ا�عا� أو بعضها فقط يك� للنø عن األكل وال(ب r آني

الرئيس للنt øاتهما، لكونهما ذهبا وفضة خالصy أو  أن السبب: قيل بل ا^ø لكونِِهَما ذهب وفضة، أي    ::::القول ا�ا�القول ا�ا�القول ا�ا�القول ا�ا�
 والفضة ألنه عندما يكc استخدام اtهب والفضة r اآلنية و�وها، فإن اtهب: قالوا �لوطy، و�اذا يكون ذلك سببا؟

 r هب والفضة يُسبك ويصك منهما العمالتيقالن وينُدرانtا�تداولة من ا�نان½ وا�راهم،  األسواق، ومعلوم أن ا
فا�نان½ تُصك من اtهب، وا�راهم تصك من الفضة، وحينما يندر ويقل هذان ا^و?ن فgتفع قيمتهما، وÓذا ارتفعت 

تكون  r العملة ا�تداولة أن تكون متوفرة وأن ا�تداولة، بسبب قلتها وندرتها، فا�شgط قيمتهما انك�ت العملة
áبذلك االقتصاديون أسعارها معقولة ومتوسطة، فإذا ارتفعت قيمتها انك�ت العملة ا�تداولة كما يع. 

طاف استعمال آني� اtهب والفضة، �ا r هذا العمل من التشبه بأهل ا�نة، حيث يُ  قيل إن ا^ø عن    ::::القول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الث
وُمعتáٌ عند الشارع ا1كيم،  � اtهب والفضة، كما ورد r القرآن الكريم وÉ السنة ا�طهرة، وهذا األمر منَاٌط بأوا عليهم

ريدة رË اهللا عنه أن رسول اهللا ص� اهللا عليه حديث بُ  استخدام اtهب والفضة، ما ثبت r: ويد^ا X هذا األمر، أي
 ،)ما� أرى عليك حلية أهل ا�نةما� أرى عليك حلية أهل ا�نةما� أرى عليك حلية أهل ا�نةما� أرى عليك حلية أهل ا�نة(: قال W ا�صطæ ص� اهللا عليه وسلممن ذهب ف رأى رجال ُمتخِتماً ,اتم: وسلم

فالرسول ص� اهللا عليه وسلم تساءل تساؤل ا�وبخ ¢ذا الرجل X لبسه lاتم اtهب، وبرر هذا ا^ø بأنه حلية أهل ا�نة، 
اهللا عليه وسلم من سبب وهو أنه ُحلية أهُل  اtهب، �اذا؟ �ا ذكره ا^ç ص� tا فنحن مع( الرجال ُرم علينا لبس خاتم

أمور ا^عيم ا�gفة من استخدام اtهب  فما دام حلية أهل ا�نة فالفرد ا�سلم r ا1ياة ا�نيا ينب� أن يتخفف من ا�نة،
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 .اآلخرة والفضة، ل� تكون W خالصة بإذن اهللا r ا�ار

اtهب والفضة، وذلك �ا فيهما من التشبه بالكفار  عن استخدام آنية قال بعض أهل العلم إنما نُِهينًا    ::::القول الرابعالقول الرابعالقول الرابعالقول الرابع
 كما ورد عن الرسول ص� اهللا عليه وسلم r غ½ ما حديث r ا^ø عن التشبه وا�({y، وقد نُهينا عن التشبه بهم،

ي� اtهب والفضة، ألن r آن بأن نø ا�صطæ ص� اهللا عليه وسلم عن األكل وال(ب: بالكفار وا�({y، فيقولون
وال(ب، وينب� X الفرد ا�سلم أن يكون W شخصية منفردة،  الكفار وا�({y أيضا يستخدمون هذه اآلنية r األكل

الكفار  أحواW يتفرد بها ما أمكنه عن الكفار وا�({y، ويبتعد عن التشبه بهم، وما دام وخصوصية معينة Ü rيع
أصحاب هذا القول بأن r ا1ديث إشارة  ستخدامهم ¢ذه اآلنية، فينب� ^ا االبتعاد عن ذلك، ويقولوا�({ون معروفy با

فقوW ) فإنها ¢م r ا�نيا ولكم r اآلخرةفإنها ¢م r ا�نيا ولكم r اآلخرةفإنها ¢م r ا�نيا ولكم r اآلخرةفإنها ¢م r ا�نيا ولكم r اآلخرة: (ا^ç ص� اهللا عليه وسلم إ¤ هذا r حديث حذيفة رË اهللا عنه r قول
: اtهب والفضة، أنها ¢م أي r ا^ø عن األكل وال(ب r آني�يد^ا X أن العلة  ،"فإنها ¢م": الصالة والسالم عليه

 .أنهم يستخدمونها ويستعملونها
، وقد خالصا أو �لوطyخالصا أو �لوطyخالصا أو �لوطyخالصا أو �لوطy أن r هذين ا1ديأن r هذين ا1ديأن r هذين ا1ديأن r هذين ا1ديثثثثy نص X حرمة األكل وال(ب إذا �ن اإلناء ذهبا أو فضةy نص X حرمة األكل وال(ب إذا �ن اإلناء ذهبا أو فضةy نص X حرمة األكل وال(ب إذا �ن اإلناء ذهبا أو فضةy نص X حرمة األكل وال(ب إذا �ن اإلناء ذهبا أو فضة    ::::ا1كم الرابعا1كم الرابعا1كم الرابعا1كم الرابع

وهو الشائع r االستخدام ويكc استعماW وهو موجود  رأمر آخذكر ا^ووي إÜاع األمة X ذلك، وأنه �رما لكن هناك 
اtهب  وهو أن ال يكون إناء اtهب والفضة خالصا وال �لوطا منهما وÓنما يكون �لوطا بمعدٍن آخر، أيوهو أن ال يكون إناء اtهب والفضة خالصا وال �لوطا منهما وÓنما يكون �لوطا بمعدٍن آخر، أيوهو أن ال يكون إناء اtهب والفضة خالصا وال �لوطا منهما وÓنما يكون �لوطا بمعدٍن آخر، أيوهو أن ال يكون إناء اtهب والفضة خالصا وال �لوطا منهما وÓنما يكون �لوطا بمعدٍن آخر، أيوبكcة، 

ر r الرخيصة، وهذا يتصو يكون �لوطا بمعدن آخر من ا^حاس أو الصفر أو غ½ه من ا�عادن، سواء ا�مينة أو والفضة
 : بغ½هما من ا�عادن بأمرين أمرين، أي جرت ?دة الصناع والصاغة r خلط اtهب والفضة

 . ا�ضبيبا�ضبيبا�ضبيبا�ضبيب :األمر ا�ا�األمر ا�ا�األمر ا�ا�األمر ا�ا�، الطالءالطالءالطالءالطالء :األولاألولاألولاألولاألمر األمر األمر األمر 

معظمه بمادة اtهب  ويكون بأن يؤ: بإناء من معدن، و§كن مثال ا^حاس أو ا1ديد، ثم يط� اإلناء *ه أو    ::::أوال الطالءأوال الطالءأوال الطالءأوال الطالء
  .أو الفضة لبس تلبيساً دقيقا عن طريق الصبغ والطالء بمادة اtهبأو الفضة، في

ا�عد�، فيكون فيه خيوط من اtهب أو الفضة  وهو ال يكون طالء، وÓنما يكون عبارة عن توشية لإلناء    ::::ثانيا ا�ضبيبثانيا ا�ضبيبثانيا ا�ضبيبثانيا ا�ضبيب
يكون اإلناء مثال من  _ أن: ¢ذه اآلنية، وأيضا قضية أخرى r ا�ضبيب X ش� تطريز، ويس® عند الفقهاء تضبيب

اlشب أو خزف أو �وه، فينك� فيؤ: ,يط رفيع سلك من اtهب أو الفضة وmاط به اإلناء، فيكون اإلناء �لوطا بíء 
 .والفضة من اtهب

yحكم هذين القسمyحكم هذين القسمyحكم هذين القسمyحكم هذين القسم : 

ضة أم أنه ال يعتá ؟ فيلحق باستخدام اtهب والفيعتá استخدامه �رمايعتá استخدامه �رمايعتá استخدامه �رمايعتá استخدامه �رما حكم اإلناء ا�ط´ باtهب أو الفضة هلحكم اإلناء ا�ط´ باtهب أو الفضة هلحكم اإلناء ا�ط´ باtهب أو الفضة هلحكم اإلناء ا�ط´ باtهب أو الفضة هل ::::أوالأوالأوالأوال
W ي ط´ �رما، فيكونtهب أو الفضة حكم األصل أي حكم ا�عدن اt؟ با 

 : أنه ال mلو حال الطالء من أمرينأنه ال mلو حال الطالء من أمرينأنه ال mلو حال الطالء من أمرينأنه ال mلو حال الطالء من أمرين    """"الطالءالطالءالطالءالطالء"ا�ط´ باtهب و الفضة  r اإلناء: قال العلماء

 يمكن فصله، èيث يكون W سماكة أو ق(ة يمكن فصلها، فهذا يمكن فصله، èيث يكون W سماكة أو ق(ة يمكن فصلها، فهذا يمكن فصله، èيث يكون W سماكة أو ق(ة يمكن فصلها، فهذا يمكن فصله، èيث يكون W سماكة أو ق(ة يمكن فصلها، فهذا  إن �ن الطالءإن �ن الطالءإن �ن الطالءإن �ن الطالء :األمر األولاألمر األولاألمر األولاألمر األول
ً
 �رم إÜا?
ً
 �رم إÜا?
ً
 �رم إÜا?
ً
، ألن �رم إÜا?

استعمال اtهب  يعتá مستعمال لثهب والفضة، فكأنه استعمل اtهب والفضة، فحكمه حكم األصل اtي هو مستعمله
 .فيكون استعماW �رمافيكون استعماW �رمافيكون استعماW �رمافيكون استعماW �رماوالفضة، 

ج منه ج منه ج منه ج منه يمكن فصله، بمعØ أنه إذا حككته لم mرج منه يمكن فصله، بمعØ أنه إذا حككته لم mرج منه يمكن فصله، بمعØ أنه إذا حككته لم mرج منه يمكن فصله، بمعØ أنه إذا حككته لم mرج منه ����ء، أو وضعته X ا^ار فال mرء، أو وضعته X ا^ار فال mرء، أو وضعته X ا^ار فال mرء، أو وضعته X ا^ار فال mر إذا �ن الِطالء الإذا �ن الِطالء الإذا �ن الِطالء الإذا �ن الِطالء ال :األمر ا�ا�األمر ا�ا�األمر ا�ا�األمر ا�ا�
ا�عدن اآلخر، وليس مستعمال  ، ألن مستعمله إنما يستعمليمكن أن يس® ذهبا أو فضة فعال، فهذا حكمه أنه ال رميمكن أن يس® ذهبا أو فضة فعال، فهذا حكمه أنه ال رميمكن أن يس® ذهبا أو فضة فعال، فهذا حكمه أنه ال رميمكن أن يس® ذهبا أو فضة فعال، فهذا حكمه أنه ال رم ماماماما
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� اجتنابه �ا فيه من اجتنابه �ا فيه من اجتنابه �ا فيه من اجتنابه �ا فيه منلثهب والفضة، ��� .؛ لكن ال نقول أنه �رماً التشبه باألمر ا�حرمالتشبه باألمر ا�حرمالتشبه باألمر ا�حرمالتشبه باألمر ا�حرم وال شك أن األووال شك أن األووال شك أن األووال شك أن األو

yهذه ا�سألة، ما خالصته ر�ه اهللا تعا¤ قال الشيخ �مد بن صالح العثيم r ،- ،لة ا§مامة بعدد� r وقد ذكر هذا
-TTT- هب ": قالtتمع من هذا اÑ هب إن �نtهب األوا� ا�طلية باtتمع من هذا اÑ هب إن �نtهب األوا� ا�طلية باtتمع من هذا اÑ هب إن �نtهب األوا� ا�طلية باtتمع من هذا اÑ هب إن �نtا^ار، فإن الط´ به �رم،    ����ءءءءاألوا� ا�طلية با X ا^ار، فإن الط´ به �رم،إذا عرض X ا^ار، فإن الط´ به �رم،إذا عرض X ا^ار، فإن الط´ به �رم،إذا عرض X ألنه أّي ألنه أّي ألنه أّي ألنه أّي  إذا عرض : : : :

بطالء غليظ وسميك إذا بطالء غليظ وسميك إذا بطالء غليظ وسميك إذا بطالء غليظ وسميك إذا ا�ستخدم ¢ذا، مستخدم لا�ستخدم ¢ذا، مستخدم لا�ستخدم ¢ذا، مستخدم لا�ستخدم ¢ذا، مستخدم لثثثثهب، فحينئذ حينما يستخدمه يكون مستخدما لهب، فحينئذ حينما يستخدمه يكون مستخدما لهب، فحينئذ حينما يستخدمه يكون مستخدما لهب، فحينئذ حينما يستخدمه يكون مستخدما لثثثثهب، ألنه ب± هب، ألنه ب± هب، ألنه ب± هب، ألنه ب± 
ويُرجع إ¤ أهُل الُعرف وهم الصاغة هنا، وأما إذا �ن ويُرجع إ¤ أهُل الُعرف وهم الصاغة هنا، وأما إذا �ن ويُرجع إ¤ أهُل الُعرف وهم الصاغة هنا، وأما إذا �ن ويُرجع إ¤ أهُل الُعرف وهم الصاغة هنا، وأما إذا �ن ": ، وقال ر�ه اهللا"ُعرض X ا^ار أو حك وق(، فإنه mرج W ق(ةُعرض X ا^ار أو حك وق(، فإنه mرج W ق(ةُعرض X ا^ار أو حك وق(، فإنه mرج W ق(ةُعرض X ا^ار أو حك وق(، فإنه mرج W ق(ة

èيث أنه إذا ُحَك ال mرج منه ما يس® ذهبا أو فضة، إذا عرض X ا^ار فإنه ال mرج منه ما يمكن أن يس® - �رد لون�رد لون�رد لون�رد لون
� تر{ه تر{ه تر{ه تر{ه: قال -فضة ذهبا أو��� .""""أما إذا �ن �رد لون فإنه ال بأس به أن يؤé وي(ب به ولكن األفضل واألوأما إذا �ن �رد لون فإنه ال بأس به أن يؤé وي(ب به ولكن األفضل واألوأما إذا �ن �رد لون فإنه ال بأس به أن يؤé وي(ب به ولكن األفضل واألوأما إذا �ن �رد لون فإنه ال بأس به أن يؤé وي(ب به ولكن األفضل واألو

    ))))Ã-Ã-Ã-Ã-((((    ا1لقةا1لقةا1لقةا1لقة
  

ً
 استكماال
ً
 استكماال
ً
 استكماال
ً
 :السابقyالسابقyالسابقyالسابقy    ا1ديا1ديا1ديا1ديثثثثyyyy    ألح�مألح�مألح�مألح�م    استكماال
    : : : : ننننييييأمرأمرأمرأمر    منمنمنمن    mلوmلوmلوmلو    الالالال    ا�ضبيبا�ضبيبا�ضبيبا�ضبيب

 كما: فنقول ؟القليلالقليلالقليلالقليل    منمنمنمن    الكث½الكث½الكث½الكث½    نعرفنعرفنعرفنعرف    كيفكيفكيفكيف: قائل يقول فقد ،العلماءالعلماءالعلماءالعلماء    ÜهورÜهورÜهورÜهور    عندعندعندعند    حرامحرامحرامحرام فهو ،كث½اً كث½اً كث½اً كث½اً     �ن�ن�ن�ن    إنإنإنإن :األولاألولاألولاألول    القسمالقسمالقسمالقسم
    ا�عروفyا�عروفyا�عروفyا�عروفy    الصاغةالصاغةالصاغةالصاغة    منمنمنمن    ا�جالا�جالا�جالا�جال    بهذابهذابهذابهذا    وا�ختصونوا�ختصونوا�ختصونوا�ختصون    هذا،هذا،هذا،هذا،    rrrr    ا^اسا^اسا^اسا^اس    و?دةو?دةو?دةو?دة    العرفالعرفالعرفالعرف    أهلأهلأهلأهل إ¤ يُرجع: عثيمy ابن الشيخ عن أسلفنا

    قليلقليلقليلقليل    أنهأنهأنهأنه: قالواقالواقالواقالوا    وÓنوÓنوÓنوÓن ،بالكث½بالكث½بالكث½بالكث½    فيلحقفيلحقفيلحقفيلحق    كث½كث½كث½كث½    أنهأنهأنهأنه: قالواقالواقالواقالوا    فإنفإنفإنفإن قليًال؟ أم كث½اً  يعد هل ا�ضبيب هذا r يسألون ،قاهمقاهمقاهمقاهموتُ وتُ وتُ وتُ     بصالحهمبصالحهمبصالحهمبصالحهم
 .وهكذا القليلالقليلالقليلالقليلبببب    فيلحقفيلحقفيلحقفيلحق

 أو باtهب ا�ضبب اإلناء مستخدم ألن ،العلماءالعلماءالعلماءالعلماء    ÜهورÜهورÜهورÜهور    عندعندعندعند    حرامحرامحرامحرام    فهوفهوفهوفهو    كث½ا،كث½ا،كث½ا،كث½ا،    لإلناءلإلناءلإلناءلإلناء    والفضةوالفضةوالفضةوالفضة    باtهبباtهبباtهبباtهب    ا�ضبيبا�ضبيبا�ضبيبا�ضبيب    �ن�ن�ن�ن    إذاإذاإذاإذا    إذاً إذاً إذاً إذاً 
    .اlالصy والفضة اtهب إلناء مستخدما وواقعه األمر حقيقة r يعد الفضة
 باtهب مضبب اإلناء �ن إذا: قالوا بأنهم األحناف وعن نهع ورد ،ااااكث½ً كث½ً كث½ً كث½ً     �ن�ن�ن�ن    ولوولوولوولو تعا¤ اهللا ر�ه حنيفةحنيفةحنيفةحنيفة    أبوأبوأبوأبو    اإلماماإلماماإلماماإلمام    وأباحهوأباحهوأباحهوأباحه

 تابعا صارا والفضة اtهب: أي ألنه: قالوا هذا؟هذا؟هذا؟هذا؟    rrrr    شبهتهمشبهتهمشبهتهمشبهتهم    ____    ماماماما �اذا؟ استخدامه وÑوز حرام يكون ال فإنه والفضة،
: يقولون اليس½، �ضببا فأشبه: قالوا للمباح، تابعا يكون فإنه كث½ين �نا ولو والفضة باtهب يضبب حينما ألنه للمباح،

 أو كث½ا والفضة باtهب ا�ضبب اإلناء مستخدم ألن وجائز، مباح، فهو واحد، عندنا الكث½ وا�ضبب اليس½ ا�ضبب أن
 أو ا^حاس من ا�صنوع لإلناء مستخدم هو وÓنما والفضة، لثهب مستخدما ليس وواقعه األمر حقيقة r يعد فإنه قليال

 .ا�سألة هذه r األحناف رأي هذا ذلك، و�و الَمعِدن
 أوا� استخدام عن للنø ا�قام هذا r الواردة ا^بوية للنصوص وذلك êريمه ف½ون ذلك خالف X فرأيهم ،ا�مهورا�مهورا�مهورا�مهور    أماأماأماأما

 والفضة، لثهب مستخِدما ا1قيقة r يعتá ،كث½اً  ا�ضببة والفضة اtهب أوا� مستخدم بأن: ويقولون والفضة، اtهب
    .�رما استخدامه فيكون والفضة باtهب يلحق فهو إذن

 استخدام حرمة r سابقا، ذكرناها وال� ا�وجودة العلل بأن فقالوا ا�سألة هذه r األحنافاألحنافاألحنافاألحناف    ذكرهذكرهذكرهذكره    ماماماما    عنعنعنعن    ا�مهورا�مهورا�مهورا�مهور    وأجابوأجابوأجابوأجاب
 و{� ء،وخيال رفت العمل هذا ف� والفضة، باtهب ا�ضبب استخدام r موجودة األمر حقيقة r _ والفضة اtهب أوا�

    هوهوهوهو    كماكماكماكما    ألنهألنهألنهألنه اlالَِصy، والفضة اtهب استخدام بهذا فأشبه ا�جتمع، أفراد بy ا�تداولة للعملة و{� الفقراء، لقلوب
ته    حولحولحولحول    يدوريدوريدوريدور    ا1كما1كما1كما1كم    ا�علوما�علوما�علوما�علوم

ّ
تهعل
ّ
تهعل
ّ
تهعل
ّ
    ا�ضببا�ضببا�ضببا�ضبب    rrrr    موجودةموجودةموجودةموجودة    العللالعللالعللالعلل    وهذهوهذهوهذهوهذه    ا1كم،ا1كم،ا1كم،ا1كم،    يوجديوجديوجديوجد    إذنإذنإذنإذن    العلة،العلة،العلة،العلة،    وجدتوجدتوجدتوجدت    دامتدامتدامتدامت    فمافمافمافما    دارت،دارت،دارت،دارت،    حيثحيثحيثحيث    عل

    ....ا�حريما�حريما�حريما�حريم    وهووهووهووهو    موجودا،موجودا،موجودا،موجودا،    ا1كما1كما1كما1كم    فيكونفيكونفيكونفيكون    إذنإذنإذنإذن    الكث½،الكث½،الكث½،الكث½،
 ،"مثلهمثلهمثلهمثله    مباحمباحمباحمباح    فصارفصارفصارفصار    للمباحللمباحللمباحللمباح    تابعاتابعاتابعاتابعا    صارصارصارصار    بأنهبأنهبأنهبأنه" قول X تعليقا: قالوا -ا�هور يراه بما باألخذ لألحناف اإللزام قبيل من- قالوا
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  رم هذا فإن Kيته، ذهب أو فضة من أبوابا اÂذ إذا بما ا�قام، هذا r األحناف قاW ما ويبطل،: قالوا
ً
 تابعا �ن ولو إÜا?

 تابعا -اtهب أو الفضة من األبواب استعمال- صار ألنه! ؟فيه �ء وال جائز هذا استعماW أن ?قل يقول هل اح،للمب
 استخدام فإن القول، بهذا يقول ال فقيه يكون أن فضال ?قل، يقول ال طبعا مثله، مباح فيكون السكن هو اtي للمباح
 . ا�ضبب من األول القسم هذا العلم، أهل باتفاق �رمة والفضة اtهب أبواب
 لثهب مستخدما يعد ال مستخدمها ألن ا�مهور،ا�مهور،ا�مهور،ا�مهور،    عندعندعندعند    مباحمباحمباحمباح    فهوفهوفهوفهو    قليالً قليالً قليالً قليالً     والفضةوالفضةوالفضةوالفضة    باtهبباtهبباtهبباtهب    ا�ضببا�ضببا�ضببا�ضبب    �ن�ن�ن�ن    وÓنوÓنوÓنوÓن    ::::ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�    القسمالقسمالقسمالقسم

    ....والفضة
 ا�ضبيب مسألة r -والفضة اtهب بy: أي- األمرين بy تفريق أ�د اإلمام مذهب وÉ ،ا1نابلةا1نابلةا1نابلةا1نابلة    وعندوعندوعندوعند    ا�ذهبا�ذهبا�ذهبا�ذهب    rrrr    لكنلكنلكنلكن

 يكون فحينئذ ذلك إ¤ ال�ورة دعت إذا إال ،مطلقامطلقامطلقامطلقا    ا�ضبيبا�ضبيبا�ضبيبا�ضبيب    rrrr    و{ث½هو{ث½هو{ث½هو{ث½ه    قليلهقليلهقليلهقليله    مباحمباحمباحمباح    غ½غ½غ½غ½    فاtهبفاtهبفاtهبفاtهب: قالوا القليل، باtهب
 فإنه األسباب من بسبب أحدهم أنف قطع إذا فيما ?دتهم فجرت اtهب، من أنفاً  يستخدم أن مثل ال�ورة، لوجود مباحاً 
 اقتضت إذا األسنان برباط يتعلق ما وأيضا للوجه، وÁميالً  شوف،ا�ك للجسم تغطية فيضعه اtهب من شابهه بما يأ&

 لل�ورة ا1نابلة عند مباح وهو قليل تضبيب وهو ا�ضبيب، من يعد فهذا اtهب، بسلك األسنان تربط بأن ال�ورة،
 .ا1نابلة مذهب r منه القليل وا�ضبيب باtهب يتعلق ما هذا إ§ه،
 حاجة أو Hورة هناك يكن لم ولو ،قليالً قليالً قليالً قليالً     يكونيكونيكونيكون    أنأنأنأن    ب(طب(طب(طب(ط    Hورة،Hورة،Hورة،Hورة،    لغ½لغ½لغ½لغ½    �ن�ن�ن�ن    ولوولوولوولو    منها،منها،منها،منها،    يليليليلالقلالقلالقلالقل    ا�ضبيبا�ضبيبا�ضبيبا�ضبيب    فيباحفيباحفيباحفيباح    الفضةالفضةالفضةالفضة    أماأماأماأما

 وسلم عليه اهللا ص� اهللا رسول عن ونص نبوي، مستند من عندنا �ا اtهب، دون الفضة بإباحة وقلنا العمل، ¢ذا ملحة
    اهللاهللاهللاهللا    ص�ص�ص�ص�    ا^çا^çا^çا^ç    قدحقدحقدحقدح    أنأنأنأن": اهللا رË مالك بن أنس عن صحيحه r اKخاري رواه �ا وذلك ا�قام هذا r عنه ورد أنه حيث،
 ....""""فضةفضةفضةفضة    منمنمنمن    سلسلةسلسلةسلسلةسلسلة    الُشعبالُشعبالُشعبالُشعب    م�نم�نم�نم�ن    فأÂذفأÂذفأÂذفأÂذ    انَكانَكانَكانَك����،،،،    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه
 من بسلك جاء اlشب من �ن وقد وسلم، عليه اهللا ص� ا^ç قدح انك� حينما عنه اهللا رË مالك بن أنس هذا

 r خالفه من منهم يعرف ولم ذلك، X لصحابةا أقره وقد اإلناء، سقوط بسبب حصل، اtي الُشعب هذا به وخاط الفضة
 إال ا�حريم X فيب� اtهب أما اtهب، دون الفضة من بالقليل ا�ضبيب جواز X واضحة داللة هذا فدل ا�عØ، هذا

 . لل�ورة
    فإنمافإنمافإنمافإنما( ديثاr 1 كما ،فقفقفقفقطططط    والفضةوالفضةوالفضةوالفضة    اtهباtهباtهباtهب    آنيةآنيةآنيةآنية    rrrr    وال(بوال(بوال(بوال(ب    األكلاألكلاألكلاألكل    êريمêريمêريمêريم    XXXX    داللةداللةداللةداللة    ا1ديا1ديا1ديا1ديثثثثyyyy    هذينهذينهذينهذين    rrrr    ::::اlامساlامساlامساlامس    ا1كما1كما1كما1كم
    تأكلواتأكلواتأكلواتأكلوا    والوالوالوال( �سلم رواية r ورد ا1ديث، )والفضةوالفضةوالفضةوالفضة    اtهباtهباtهباtهب    آنيةآنيةآنيةآنية    rrrr    ت(بوات(بوات(بوات(بوا    الالالال(اآلخر وا1ديث ا1ديث، )............نارنارنارنار    بطنهبطنهبطنهبطنه    Ñ    rrrrرجرÑرجرÑرجرÑرجر

rrrr    ِصحافهماِصحافهماِصحافهماِصحافهما(، فيهما فنص X ب األكل)وال r � yا1ديث . 
    هوهوهوهو    وهلوهلوهلوهل    ذلك؟ذلك؟ذلك؟ذلك؟    حكمحكمحكمحكم    ماماماما    وال(ب،وال(ب،وال(ب،وال(ب،    األكلاألكلاألكلاألكل    ونونونوندددد    والفضةوالفضةوالفضةوالفضة    اtهباtهباtهباtهب    لألوا�لألوا�لألوا�لألوا�    االستعماالتاالستعماالتاالستعماالتاالستعماالت    بقيةبقيةبقيةبقية    هوهوهوهو    هنا،هنا،هنا،هنا،    نفسهنفسهنفسهنفسه    يطرحيطرحيطرحيطرح    اtياtياtياtي: : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال

 ؟؟؟؟    فيهفيهفيهفيه    ����ءءءء    والوالوالوال    مباحمباحمباحمباح    أنهأنهأنهأنه    أمأمأمأم    وال(بوال(بوال(بوال(ب    األكلاألكلاألكلاألكل    مثلمثلمثلمثل    �رم�رم�رم�رم
 : ا�ا� ا^حو X ا�سألة هذه r العلم أهل بy خالف ورد

    سائرسائرسائرسائر    بتحريمبتحريمبتحريمبتحريم: قالوا وأتباعهم، األربعة األئمة ومنهم وخلفها، األمة سلف من العلماءالعلماءالعلماءالعلماء    Üاه½Üاه½Üاه½Üاه½    قولقولقولقول وهو :األولاألولاألولاألول    القولالقولالقولالقول
 r ا^بوي ا^ص ورد أنه كما والفضة اtهب فأوا� ،وال(بوال(بوال(بوال(ب    األكلاألكلاألكلاألكل    XXXX    قياساً قياساً قياساً قياساً     والفضةوالفضةوالفضةوالفضة    اtهباtهباtهباtهب    ألوا�ألوا�ألوا�ألوا�    األخرىاألخرىاألخرىاألخرى    التالتالتالتاالستعمااالستعمااالستعمااالستعما

ø^عنها ا r فيقاس وال(ب، األكل X منها، واالغتسال والوضوء، فيها، الطبخ: مثل األخرى االستعماالت سائر هذا 
 قياسا �رم ذلك فإن والفضة، لثهب األوا� ش� X استعماالت من اKال m Xطر �ا وغ½ه ا�Þل، ê rفا وضُعها ومثل

X رم هو فأيضا فيها �رم وال(ب األكل �ن فإذا وال(ب، األكل� r األخرى االستعماالت. 
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    ،،،،    األولاألولاألولاألول    القولالقولالقولالقول    هوهوهوهو    هذاهذاهذاهذا    ،،،،""""ا�سألةا�سألةا�سألةا�سألة    هذههذههذههذه    rrrr    العلمالعلمالعلمالعلم    أهلأهلأهلأهل    بyبyبyبy    خالفاخالفاخالفاخالفا    فيهفيهفيهفيه    أعلمأعلمأعلمأعلم    والوالوالوال: ": ": ": "ا�غ±ا�غ±ا�غ±ا�غ±    كتابهكتابهكتابهكتابه    rrrr    تعا¤تعا¤تعا¤تعا¤    اهللاهللاهللاهللا    ر�هر�هر�هر�ه    قدامةقدامةقدامةقدامة    ابنابنابنابن    ::::قالقالقالقال
 ....هذاهذاهذاهذا    rrrrالقول ا�شهور القول ا�شهور القول ا�شهور القول ا�شهور     وهووهووهووهو    العلمالعلمالعلمالعلم    أهلأهلأهلأهل    منمنمنمن    ا�ماه½ا�ماه½ا�ماه½ا�ماه½    قولقولقولقول    وهووهووهووهو

 هذا، r خالفوا القبول مأخذ آراؤهم وتؤخذ بقو¢م يعتá اtين العلم أهل من ا�تأخرينا�تأخرينا�تأخرينا�تأخرين    بعضبعضبعضبعض خالف قولن :ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�    القولالقولالقولالقول
 وال(ب، األكل r ا^ص r خاص هو إنما والفضة، اtهب    استخداماستخداماستخداماستخدام    إنإنإنإن: فقالوا أقوا¢م، X وا^ص ذكرهم سن فحينئذ
 وتكون اإلباحة أصل X إذن فتب� ا^ص، r ترد لم فإنها األخرى، االستخدامات سائر وأما عليهما، ا^ص يق¬ فحينئذ
 .فيها �ء وال مباحة

    �ائ�ائ�ائ�ائطططط    فيهفيهفيهفيه    تتمتتمتتمتتم    الالالال    قياٌس قياٌس قياٌس قياٌس     بهمابهمابهمابهما    االستعماالتاالستعماالتاالستعماالتاالستعماالت    سائرسائرسائرسائر    و1Óاقو1Óاقو1Óاقو1Óاق    فقفقفقفقطططط،،،،    وال(بوال(بوال(بوال(ب    األكلاألكلاألكلاألكل    rrrr    وردوردوردورد    إنماإنماإنماإنما    ا^صا^صا^صا^ص    أنأنأنأن :القولالقولالقولالقول    فخالصةفخالصةفخالصةفخالصة    
 ".".".".األوطاراألوطاراألوطاراألوطار    نيلنيلنيلنيل""""    rrrr    والشو��والشو��والشو��والشو��    ،،،،""""السالمالسالمالسالمالسالم    سبلسبلسبلسبل""""    rrrr    الصنعا�الصنعا�الصنعا�الصنعا�    القولالقولالقولالقول    هذاهذاهذاهذا    أيدأيدأيدأيد    وقدوقدوقدوقد    القياس،القياس،القياس،القياس،

 األكل يع±- با^ص، ا�ابت هو إذ فيهما، وال(ب األكل غ½ êريم بعدم القائل إ§ه ذهب ما وا1ق: "فقالفقالفقالفقال    الصنعا�الصنعا�الصنعا�الصنعا�    أماأماأماأما
    أماأماأماأما ،"صحيحة غ½ -اإلÜاع ودعوى اهللا ر�ه قدامة ابن �م X يرد كأنه يع±- اإلÜاع، ودعوى با^ص ثابت -وال(ب
م بد§ل إال ا1رمة تثبت فال ا1ِّل، األصَل  أن وا1اصل: "فقالفقالفقالفقال    الشو��الشو��الشو��الشو��

ò
 الصفة، بهذه ا�قام r د§ل وال اlصم، به يُسل

 ا1ل هو ا�سألة هذه r األصل يقول الشو�� إذن ،"الُمنصف وظيفة هو األصلية بالáاءة ا�عتضد األصل ذلك X فالوقوف
 ال بأنه: ويقولون نسلمه، أن بد ال ا�§ل وهذا بد§ل، إال ا�حريم يثبت وال با�حريم نقول أن يمكن ال فحينئذ واإلباحة،

    .واإلباحة ا1ل األشياء r األصل وأن األصل، X فنقف كذلك، األمر دام فما الصفة، بهذه ا�قام هذا r د§ل يوجد
 هذه r والوارد الواضح وسلم عليه اهللا ص� ا�صطæ حديث ^ص^ص^ص^ص وذلك العلماءالعلماءالعلماءالعلماء    Üاه½Üاه½Üاه½Üاه½    عليهعليهعليهعليه    ماماماما    هوهوهوهو    الراجحالراجحالراجحالراجح    أنأنأنأن    فالشكفالشكفالشكفالشك
 موجودة أنها كما العلل، من استنباطه يمكن �ا وغ½ها األربع العلل ذكرناها، ال� العلل أن إذ فيها، ج´ج´ج´ج´    والقياسوالقياسوالقياسوالقياس ا�سألة،

r هب آنية استخدامtوالفضة ا r وال(ب األكل øموجودة أيضا ف r هب آنية استخدامtوالفضة ا r من غ½ها 
�    االستعماالتاالستعماالتاالستعماالتاالستعماالت    هذههذههذههذه    rrrr    ا�حريما�حريما�حريما�حريم    يكونيكونيكونيكون    قدقدقدقد بل االستعماالت؛���    ....وال(بوال(بوال(بوال(ب    األكلاألكلاألكلاألكل    rrrr    ا�حريما�حريما�حريما�حريم    منمنمنمن    أوأوأوأو

 اهللا Ëر سلمة أم عن ورد بما: : : : استدلوااستدلوااستدلوااستدلوا ،وال(بوال(بوال(بوال(ب    األكلاألكلاألكلاألكل    rrrr    ا�خصيصا�خصيصا�خصيصا�خصيص    الصوابالصوابالصوابالصواب    وأنوأنوأنوأن ا�سألة هذه r ا�عميم بعدم القائلونالقائلونالقائلونالقائلون
 اهللا ص� اهللا لرسول شعرات فيه ذهب من إناء �يها �ن أنه عنها اهللا رË سلمة أم عن ورد بما هذا قو¢م أيدوا يع± عنها،
 عليه اهللا ص� الرسول صحابة وأقرها استخدمته وقد لغ½هما، يستخدم وÓنما وال(ب، لألكل يستخدم ال وسلم، عليه
 هو إنّما وواقعهِ  األمر حقيقة r هو عندها اtي اإلناء هذا ولكن وثابت، صحيح ا1ديث هذا بأن :فنقولفنقولفنقولفنقول ذلك، X وسلم

 X وحرامٌ  للنساء، حالل معلوم هو كما يكون فإنه الزينة مثل هو تماما الزينة وأوا� الزينة، وأوا� الزينة بأدوات ملحق
 ورد و¢ذا ذلك، �و أو الطيب أو الكحل r عليها اهللا وانرض استخدمتها ال� الزينة أدوات من يعتá اإلناء وهذا الرجال،

 .أز; تكون ورا+ته طيبا يزداد أن ألجل وسلم عليه اهللا ص� ا^ç شعرات مع عنها اهللا رË فيه الطيب تضع �نت أنها
) ِصحافهماِصحافهماِصحافهماِصحافهما    rrrr    ااااتأكلوتأكلوتأكلوتأكلو    والوالوالوال    والفضةوالفضةوالفضةوالفضة    اtهباtهباtهباtهب    آنيةآنيةآنيةآنية    rrrr    ت(بوات(بوات(بوات(بوا    الالالال(    فقفقفقفقطططط،،،،    والفضةوالفضةوالفضةوالفضة    اtهباtهباtهباtهب    ذكرذكرذكرذكر    ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث    هذاهذاهذاهذا    rrrr    ::::السادسالسادسالسادسالسادس    كمكمكمكما1ا1ا1ا1

    ا�عادنا�عادنا�عادنا�عادن    منمنمنمن    �ن�ن�ن�ن    سواءسواءسواءسواء    استعماW،استعماW،استعماW،استعماW،    أوأوأوأو    اÂاذهاÂاذهاÂاذهاÂاذه    يباحيباحيباحيباح    فحينئذفحينئذفحينئذفحينئذ ا�عادن، سائر من غ½هما أما فحسب، والفضة اtهب X فنصت
    ابنابنابنابن    قالقالقالقال    كماكماكماكما    وووو����وها،وها،وها،وها،    وا�لودِ وا�لودِ وا�لودِ وا�لودِ     واlزفواlزفواlزفواlزف    �lشب�lشب�lشب�lشب    ثمينة،ثمينة،ثمينة،ثمينة،    غ½غ½غ½غ½    ا�عادنا�عادنا�عادنا�عادن    هذههذههذههذه    �نت�نت�نت�نت    أوأوأوأو    والصفر،والصفر،والصفر،والصفر،    العقيقالعقيقالعقيقالعقيق    �§اقوت�§اقوت�§اقوت�§اقوت    وا�مينةوا�مينةوا�مينةوا�مينة    ا^فيسةا^فيسةا^فيسةا^فيسة

    ....العلمالعلمالعلمالعلم    أهلأهلأهلأهل    منمنمنمن    غ½هغ½هغ½هغ½ه    بذلكبذلكبذلكبذلك    قالقالقالقالوووو    ا�غ±،ا�غ±،ا�غ±،ا�غ±،    rrrr    قدامةقدامةقدامةقدامة
 هذه استخدام Ñوز أنه X العلم أهل فعامة ،"العلمالعلمالعلمالعلم    أهلأهلأهلأهل    ?مة?مة?مة?مة    قولقولقولقول    rrrr    منهامنهامنهامنها    ����ءءءء    استعمالاستعمالاستعمالاستعمال    يكرهيكرهيكرهيكره    والوالوالوال: "قدامةقدامةقدامةقدامة    ابنابنابنابن    قالقالقالقال

 .ا�عادن هذه r موجودة ليست والفضة، اtهب حرمة r ا�وجودة والعلل ذلك، r وال�ء ا�عادن
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    �رم،�رم،�رم،�رم،    فهوفهوفهوفهو    جوهرهجوهرهجوهرهجوهره    ^فاسة^فاسة^فاسة^فاسة    ثميناثميناثميناثمينا    ا�عادنا�عادنا�عادنا�عادن    منمنمنمن    �ن�ن�ن�ن    ماماماما: "تعا¤ اهللا ر�ه فقال قو§ه أحد µµµµ rالشافالشافالشافالشاف    اإلماماإلماماإلماماإلمام    ا�سألةا�سألةا�سألةا�سألة    هذههذههذههذه    rrrr    خالفخالفخالفخالف
    الفقراء،الفقراء،الفقراء،الفقراء،    لقلوبلقلوبلقلوبلقلوب    و{و{و{و{����    وخيالء،وخيالء،وخيالء،وخيالء،    åفåفåفåف    منمنمنمن    هذاهذاهذاهذا    rrrr    �ا�ا�ا�ا    منهما،منهما،منهما،منهما،    أXأXأXأX    هوهوهوهو    ماماماما    êريمêريمêريمêريم    XXXX    تنبيهتنبيهتنبيهتنبيه    ----والفضةوالفضةوالفضةوالفضة    اtهباtهباtهباtهب----    األثماناألثماناألثماناألثمان    êريمêريمêريمêريم    ألنألنألنألن

 .قو§ه أحد r للشافµ وهو: ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�    القولالقولالقولالقول    هذاهذاهذاهذا" �ألثمان�ألثمان�ألثمان�ألثمان    �رما�رما�رما�رما    ف�نف�نف�نف�ن
    : : : : يأيأيأيأ&&&&    �ا�ا�ا�ا    وذلكوذلكوذلكوذلك    فيهافيهافيهافيها    والوالوالوال����ءءءء    مباحةمباحةمباحةمباحة    وأنهاوأنهاوأنهاوأنها    ،،،،ا�عادنا�عادنا�عادنا�عادن    هذههذههذههذه    استخداماستخداماستخداماستخدام    جوازجوازجوازجواز    منمنمنمن    ا�مهورا�مهورا�مهورا�مهور    قولقولقولقول    عليهعليهعليهعليه    ماماماما    شكشكشكشك    بالبالبالبال    الراجحالراجحالراجحالراجح    لكنلكنلكنلكن
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 W فأخرجنا وسلم، عليه اهللا ص� اهللا رسول أتانا: "قال عنهما اهللا رË زيد بن اهللا عبد عن ومسلم اKخاري، رواه ما :أوال
 وجواز ا�عادن ¢ذه إقراره X د§ل الصفر، إناء r وسلم، عليه اهللا ص� ا^ç فوضوء ،"به فتوضأ ُصفر من تور r ماء

    �§اقوت�§اقوت�§اقوت�§اقوت: "قال حيث هذا r ا^فيسة ا�عادن من قدامة ابن ذكره وقد ا^فيسة، ا�عادن من Ñعلونه والُصفر استخدامها،
     !!القياسالقياسالقياسالقياس    يصحيصحيصحيصح    فالفالفالفال    األثمان،األثمان،األثمان،األثمان،    XXXX    قياسهقياسهقياسهقياسه    وأماوأماوأماوأما منها، فجعله """"والُصفروالُصفروالُصفروالُصفر    والعقيقوالعقيقوالعقيقوالعقيق

  :اثنyاثنyاثنyاثنy    لوجهyلوجهyلوجهyلوجهy    وذلكوذلكوذلكوذلك
 الفقراء قلوب تنك� فال الُصفر، العقيق، والزبرجد، ا§اقوت ا^اس، خواص إال يعرفها ال ا^فيسة ا�عادن هذه أن:  �

Wاألثمان ,الف ؛ باستعما. 
 إال ا^اس، بy واستعما¢ا اذهااÂ إ¤ إباحتها تف$ فال نادراً، إال منها اآلنية اÂاذ صل ال لقلتها ا�واهر هذه فإن:  �

 .  استعما¢ااستعما¢ااستعما¢ااستعما¢ا    جوازجوازجوازجواز    منمنمنمن    العلماءالعلماءالعلماءالعلماء    ÜهورÜهورÜهورÜهور    يراهيراهيراهيراه    ماماماما    ^ا^ا^ا^ا    يgجحيgجحيgجحيgجح    وبهذاوبهذاوبهذاوبهذا مطلقا، W حكم ال وا^ادر ندر فيما

    ))))¸-¸-¸-¸-((((    ا1لقةا1لقةا1لقةا1لقة
 """"ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث    بمصطلحبمصطلحبمصطلحبمصطلح    خاصةخاصةخاصةخاصة    ا1لقةا1لقةا1لقةا1لقة    هذههذههذههذه""""

 ا�ا� والقسم طرقه، عدد إ¤ بالنسبة األول القسم ،إسنادهإسنادهإسنادهإسناده    طرقطرقطرقطرق    منمنمنمن    ُطُرقهِ ُطُرقهِ ُطُرقهِ ُطُرقهِ     حالحالحالحال    إ¤إ¤إ¤إ¤    بالنسبةبالنسبةبالنسبةبالنسبة    اآلحاداآلحاداآلحاداآلحاد    خáخáخáخá :ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�    القسمالقسمالقسمالقسم
        ::::أقسامأقسامأقسامأقسام    ثالثةثالثةثالثةثالثة    إ¤إ¤إ¤إ¤    فينقسمفينقسمفينقسمفينقسم طرقه، حال إ¤ بالنسبة

     الضعيفالضعيفالضعيفالضعيف: : : : TTTT    ا1سنا1سنا1سنا1سن: : : : ////    الصحيحالصحيحالصحيحالصحيح: : : : -
    : : : : قسمyقسمyقسمyقسمy إ¤ طرقه حال إ¤ بالنسبة اآلحاد خá يقسمون فإنهم قبله، من وأما ،اlطااlطااlطااlطا����    اإلماماإلماماإلماماإلمام    هوهوهوهو    ا�قسيما�قسيما�قسيما�قسيم    بهذابهذابهذابهذا    ####حححح    منمنمنمن    أولأولأولأول

    الضعيفالضعيفالضعيفالضعيف: : : : ////    الصحيحالصحيحالصحيحالصحيح: : : : ---- 
 ا�تقدمy �م r �ن وÓن ا�ذكور، تقسيمه إ¤ اlطا� سبق من أرَ  لم): "واإليضاح ا�قييد( كتابه r العرا« ا1افظ قال
 وا�¬يح W اإلصطالì ا�قسيم لكن ا�تقدمy، �م r وجد هذا حسن بأنه ا1ديث وصف أن يع±- ا1سن ذكرُ 

 ا�تقدمy �م r �ن وÓن: العرا« قال -تعا¤ اهللا ر�ه ا�اlط األمام عند إال يوجد لم أقسام، ثالثة إ¤ ا1ديث بتقسيم
 X حكمهم r ا1سن يذكرون �نوا األئمة هؤالء- وÜاعة والgمذي واKخاري، الشافµ، �م r موجود وهو ا1سن ذكرُ 

 با�قسيم يحا�¬ ولكن ضعيف، بأنه ا�الث ويصفون صحيح، يقولون كما حسن حديث هذا بأن ويقولون األحاديث،
    ابنابنابنابن    فتبعهفتبعهفتبعهفتبعه    ثقة،ثقة،ثقة،ثقة،    إمامإمامإمامإمام    وهووهووهووهو    ا1ديث،ا1ديث،ا1ديث،ا1ديث،    أهلأهلأهلأهل    عنعنعنعن    ا�قسيما�قسيما�قسيما�قسيم    هذاهذاهذاهذا    نقلنقلنقلنقل    اlطااlطااlطااlطا����    ولكنولكنولكنولكن: : : : العرا«العرا«العرا«العرا«    قالقالقالقال -اlطا� هو به بدأ من أول

 �م من وأخذه استنبطه وقد وضعيف، وحسن صحيح من قدمنا كما ا1ديث قسم اlطا� ابن يع±-    ذلكذلكذلكذلك    XXXX    الصالحالصالحالصالحالصالح
 اهللا رسول حديث مصطلح r صنف �ن بعده من وتبعه اهللا ر�هم واKخاري مذيوالg الشافµ أمثال ا�تقدمy األئمة
 . -ا1فاظ األئمة بعده ومن الصالح ابن أمثال وسلم، عليه اهللا ص�

    الصحيحالصحيحالصحيحالصحيح    ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث: : : : ----
 الصحيح: أي tاته، الصحيح: أي �ردا، الصحيح عن نتحدث إنما الصحيح، ا1ديث r نتحدث حينما أننا X    ::::""""نُنبهنُنبهنُنبهنُنبه""""
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 الصحيح عليه يطلق ال لغ½ه الصحيح: أي وهو آخر، شأن W فذلك أخرى عوامل لعدة أو لغ½ه الصحيح أما هو، سنادهإل
  ....tاتهtاتهtاتهtاته    الصحيحالصحيحالصحيحالصحيح    ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث    هوهوهوهو    اtياtياtياtي    األساساألساساألساساألساس    نريدنريدنريدنريد    فإنمافإنمافإنمافإنما    الصحيح،الصحيح،الصحيح،الصحيح،    قلناقلناقلناقلنا    إذاإذاإذاإذا    أماأماأماأما القيد، من البد وÓنما �ردا،

 : : : : الصحيحالصحيحالصحيحالصحيح    ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث    تعريفتعريفتعريفتعريف
 ليست و_ والسقيم، ا�كسور ضد وهو الصحة، من مبالغة صيغة و_ وقديم، مسلي: مثل فعيل، وزن X صحيح    ::::لغةلغةلغةلغة

 من الصحيح: أي فيها؛ �از فإنه ا�عا�؛ ,الف األجسام، r حقيقة هو: الصحيح لفظ وÓطالق زائدٌة، بل �ردةٌ  صحة
 وصف �ن فإذا ا�جاز، سبيل X يكون أن وÓما ا1قيقة، سبيل X يكون أن إما فهو �ء أي وصف إذا اللغوية ا^احية

 وأما حقيقيا، إطالقا عليه الصحيح لفظ إطالق يكون فحينئذٍ  وا�حسوسات، ا�رئيات واألمور واtوات لألجسام الصحيح
    ا�عا�ا�عا�ا�عا�ا�عا�    XXXX    إنماإنماإنماإنما    الصحيحالصحيحالصحيحالصحيح    إطالقإطالقإطالقإطالق    فإنفإنفإنفإن: : : : ومصطلحهومصطلحهومصطلحهومصطلحه    ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث    علمعلمعلمعلم    بابباببابباب    وÉوÉوÉوÉ ،�ازيا يكون فإنه ا�عا�؛ X إطالقه �ن إذا

 .ا�جازا�جازا�جازا�جاز    اباباباببببب    منمنمنمن    هناهناهناهنا    فيكونفيكونفيكونفيكون
 : وتقدمهم أصحابها تدرج حسب X ةثالث وأشهرها أهمها تعريفات عدة W    ::::اصطالحااصطالحااصطالحااصطالحا

 .اتصال السند والعدالةسنده وُعّدلت نقلته، فاشتمل تعريفه X  هو ما اتصل: اlطااlطااlطااlطا����    اإلماماإلماماإلماماإلمام    تعريفتعريفتعريفتعريف

 .ُمَعلَالً  وال شاذاً  يكون وال تهاه،ُمن إ¤ الضابط العدل بنقل إسناده يتصل اtي ا�سند ا1ديث هو: الصالح ابن تعريف
 .شاذشاذشاذشاذ    والوالوالوال    ُمَعلَلُمَعلَلُمَعلَلُمَعلَل    غ½غ½غ½غ½    السند،السند،السند،السند،    متصلمتصلمتصلمتصل    الضبالضبالضبالضبطططط،،،،    تامتامتامتام    عدل،عدل،عدل،عدل،    رواهرواهرواهرواه    ماماماما    هوهوهوهو    ::::حجرحجرحجرحجر    ابنابنابنابن    ا1افظا1افظا1افظا1افظ    تعريفتعريفتعريفتعريف
 أكc و عبارة أدق أنه إال الصالح، ابن تعريف من قريب أنه مع """"حجرحجرحجرحجر    ابنابنابنابن    تعريفتعريفتعريفتعريف"""" آخرها هو :ا�عريفاتا�عريفاتا�عريفاتا�عريفات    هذههذههذههذه    أحسنأحسنأحسنأحسن

 فإنه اlطا� اإلمام تعريف أما منها، *مة أي حذف نستطيع فال بذاتها، قيد و_ معØ إ¤ êتاج فيه *مة ف� اختصارا،
 ....العلةالعلةالعلةالعلة    عدمعدمعدمعدم. . . . TTTT    الشذوذالشذوذالشذوذالشذوذ    عدمعدمعدمعدم. . . . ////    الضبالضبالضبالضبطططط    تمامتمامتمامتمام. . . . ----: و_ الصحيح، ا1ديث تعريف r أساسية عنا# ثالثة من خال
 .آخر تعريف W لغ½ه الصحيح ا1ديث أما tاته، الصحيح للحديث ا�عريف وهذا

  الصحيح للحديث عليها ا�تفق ال(وط _ حقيقتها وÉ ا�ختار، ا�عريف هذا مفردات ل(ح �تاج
 : هوهوهوهو    حجرحجرحجرحجر    ابنابنابنابن    تعريفتعريفتعريفتعريف

 وا�روءة، ا�قوى مالزمة ê Xمله ملكة W من: ا1ديث علم وناحية االصطالحية ا^احية من هو العدل    ::::عدلعدلعدلعدل    مارواهمارواهمارواهمارواه: : : : ----
 ....وا�روءةوا�روءةوا�روءةوا�روءة    قوىقوىقوىقوىا�ا�ا�ا�: أمرين من البد الراوي r العدالة تتحقق > إذن

 .ا�حظورات واجتناب ا�أمورات فعل: ا�قوى
 ا�قوى، X زائد أمر و_ العادات، وÜيل األخالق بمحاسن ا�ح´ ê Xمله ا�رءِ  ذات r قائمة نفسية صفة و_ ::::ا�روءةا�روءةا�روءةا�روءة
 ص� اهللا رسول 1ديث روايته وتقبل بالعدالة، يوصف ل� بها، متصفا يكون أن باtات وا�حدث العلم طالب X وÑب

    .وسلم عليه اهللا
 : �gزاته�gزاته�gزاته�gزاته    أيأيأيأي    ا�عريفا�عريفا�عريفا�عريف    هذاهذاهذاهذا    �رجات�رجات�رجات�رجات

 وال عدال، يكون ال با�ا� مروءته، أو دينه r بضعفه ُعرف من إسناده r ما العدل صفة من mرج االشgاط بهذا:  •
 . بالصحة متصف يرويه اtي ا1ديث يكون

 . "ا�سألة هذه r األول القيد هذا". األمران فيه يتحقق ال فإنه صفته،: أي ،حاWحاWحاWحاW جهلت أو ذاته: أي ،عينهعينهعينهعينه ُجِهلت من:  •
 موازين من أدق و_ جدا، دقيقة الشأن هذا r وموازينهم العلماء ومعاي½ ،وا§قظة ا1فظ كمال وهو : الضبالضبالضبالضبطططط    تمامتمامتمامتمام    ----////

 مضمون يعرف يقظا يكون أن Ñب بل ويؤديه، يسمُعهُ  �ا حافظا يكون أن فقط Ñب فال وا�واهر، والفضة اtهب
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 تأديته r يقظا ويكون وسلم، عليه اهللا ص� اهللا رسول 1ديث روايته r يقظا يكون وأيضاً  يقو¢ا، *مة Z ومراد
 .ا^ص إ¤ فيضيفها هناك أو هنا تلميذ من عليه تُر% مفردات يقبل وال ُملقن، من ا�لقy يقبل فال لآلخرين
 ....واألداءواألداءواألداءواألداء    ا�حملا�حملا�حملا�حمل    حالحالحالحال    rrrr    والشاوالشاوالشاوالشاكككك،،،،    السا_السا_السا_السا_    وغ½وغ½وغ½وغ½    ا�غفل،ا�غفل،ا�غفل،ا�غفل،    غ½غ½غ½غ½    ا§قظ،ا§قظ،ا§قظ،ا§قظ،    ا1افظا1افظا1افظا1افظ    هوهوهوهو :الضابالضابالضابالضابطططط
 : : : : نو?ننو?ننو?ننو?ن    والضبوالضبوالضبوالضبطططط

 . شاء مÌ استحضاره من يتمكن èيث ،سمعهسمعهسمعهسمعه    ماماماما    فظفظفظفظ    اtياtياtياtي :الصدرالصدرالصدرالصدر    ضبضبضبضبطططط:  �
 منه سِمَعهُ  ما إ¤ يؤديه أن إ¤ فيه ما سِمعَ  حy من إ§ه اlلل تطرق عن كتابه يُصون بأن الكتاب،الكتاب،الكتاب،الكتاب،    ضبضبضبضبطططط :السطرالسطرالسطرالسطر    ضبضبضبضبطططُط ُ ُ ُ :  �

 .نقصان وال زيادة غ½ من تالميذه نم دونه �ن
 فإنه بالعدالة، معروفا �ن وÓن روايته، r اlطأ كث½ مغفل راو سنده r عما الضبط، تمام وهو    ال(طال(طال(طال(ط    بهذابهذابهذابهذا    وخرجوخرجوخرجوخرج    احgزاحgزاحgزاحgز    وووو
 .ضابطا يس® ال
TTTT----    يكون أن:  السندالسندالسندالسند    متصلمتصلمتصلمتصل Z هذا كونوي السند اتصال من فالبد- ،واسطة غ½ من فوقه �ن سمع قد رواته من راو 

 من عنه ف½وي منه سمع قد ويكون تلميذه، ا�لميذ هذا عن يروي ذلك بعد ثم شيخه، عن ا�لميذ يروي بأن بالسماع،
 غ½ أو انقطا?، أو إعضاال أو إرساال �ن سواء ،السقالسقالسقالسقطططط    منمنمنمن    يسلميسلميسلميسلم    حÌحÌحÌحÌ    ُمنتهاهُمنتهاهُمنتهاهُمنتهاه    إ¤إ¤إ¤إ¤    أوWأوWأوWأوW    منمنمنمن -السند اتصال فيكون واسطة، غ½
 .الُمسميات من ذلك

 جزئية أي r اإلسناد يتصل لم فإذا ،الُمدلَسالُمدلَسالُمدلَسالُمدلَسو ا�عضلا�عضلا�عضلا�عضلو ا�نقطعا�نقطعا�نقطعا�نقطعو ا�رسلا�رسلا�رسلا�رسل: منهامنهامنهامنها    األسانيداألسانيداألسانيداألسانيد    أنواعأنواعأنواعأنواع    منمنمنمن    عددعددعددعدد    mرجmرجmرجmرج    القيدالقيدالقيدالقيد    وبهذاوبهذاوبهذاوبهذا
 .الصحيح ا1ديث مس® عن وmرج منقطعاً  يعد فإنه إسناده سلسلة من

 ))))Ä-Ä-Ä-Ä-((((    ا1لقةا1لقةا1لقةا1لقة
 وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص�ص�ص�ص�    ççççا^ا^ا^ا^    لîملîملîملîم    وفقاً وفقاً وفقاً وفقاً     ((((س،س،س،س،    هوهوهوهو    وماوماوماوما    طاهر،طاهر،طاهر،طاهر،    هوهوهوهو    وماوماوماوما): ): ): ): ي(عي(عي(عي(ع    الالالال    وماوماوماوما    فيهافيهافيهافيها    ي(عي(عي(عي(ع    وماوماوماوما    اآلنيةاآلنيةاآلنيةاآلنية    أح�مأح�مأح�مأح�م((((

 ))))ÃÃÃÃ((((    سادسسادسسادسسادسالالالال    ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث     
: : : : قالقالقالقال    مسلم،مسلم،مسلم،مسلم،    أخرجهأخرجهأخرجهأخرجه    ،،،،))))َطُهرَطُهرَطُهرَطُهر    فقدفقدفقدفقد    اإلهاباإلهاباإلهاباإلهاب    ُدبُِدبُِدبُِدبِغغغغ    إذاإذاإذاإذا((((: : : : وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص�ص�ص�ص�    اهللاهللاهللاهللا    رسولرسولرسولرسول    قالقالقالقال: : : : قالقالقالقال    عنهماعنهماعنهماعنهما    اهللاهللاهللاهللا    رËرËرËرË    عباسعباسعباسعباس    ابنابنابنابن    وعنوعنوعنوعن
َماَماَماَما    ((((    األربعةاألربعةاألربعةاألربعة    وعندوعندوعندوعند غغغغ    إهابإهابإهابإهاب    كف�كف�كف�كف�     ....))))ُدبُِدبُِدبُِدبِ

 : ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث    ÂريجÂريجÂريجÂريج-------- 
 r داوود أبو و با�باغ، ا�يتة جلود طهارة باب ا1يض، كتاب r صحيحه r مسلم أخرجها    ::::    ))))اإلهاباإلهاباإلهاباإلهاب    دبدبدبدبغغغغ    إذاإذاإذاإذا((((    ))))----((((    الروايةالروايةالروايةالرواية
 .ا�وطأ r مالك و مسنده، r أ�د: الستة الكتب وخارج اللفظ، بهذا اللباس كتاب r سننه

ماماماما((((    ))))////((((    الروايةالروايةالروايةالرواية �� : ¢ا سياقه بعد وقال اللباس، كتاب سننه r الgمذي: األربعة الس× أصحاب من رواها    ::::    ))))دبدبدبدبغغغغ    إهابإهابإهابإهاب    ككككيييي��
 لم داوود أبو بù اللباس، كتاب r ُسننه r ماجة وابن والَعت½ة، الفرع بكتا r سننه r النساÖ و ،صحيحصحيحصحيحصحيح    حسنٌ حسنٌ حسنٌ حسنٌ     حديثحديثحديثحديث
    .عنده (دها
     ::::مسألةمسألةمسألةمسألة    وهناوهناوهناوهنا
    دةدةدةدةا�وجوا�وجوا�وجوا�وجو    النسخالنسخالنسخالنسخ    ÜيعÜيعÜيعÜيع    تتبعناتتبعناتتبعناتتبعنا    إذاإذاإذاإذا    وووو����نننن    معهم،معهم،معهم،معهم،    داوودداوودداوودداوود    أأأأ����: : : : يقصديقصديقصديقصد    """"األربعةاألربعةاألربعةاألربعة    رواهرواهرواهرواه""""    قالقالقالقال    حجرحجرحجرحجر    ابنابنابنابن    اإلماماإلماماإلماماإلمام    ((((دددد    ا�راما�راما�راما�رام    بلوغبلوغبلوغبلوغ    كتابكتابكتابكتاب    فففف����

�    الروايةالروايةالروايةالرواية""""    ((((دددد    داودداودداودداود    أأأأ����    لس×لس×لس×لس×��� بل با�خطئة، نت�ع أن ^ا Ñوز ال ا1ال هذه r أخطأ؟أخطأ؟أخطأ؟أخطأ؟    اإلماماإلماماإلماماإلمام    أنأنأنأن    يع±يع±يع±يع±    هذاهذاهذاهذا    فهلفهلفهلفهل" " " " فقفقفقفقطططط    األواألواألواألو
 تأ§فه عند حجر ابن فلعل عنه، تالميذه تناقلها �تلفة نسخ عدة داود أ� لس× أن: فنقول إلمامنا، العذر نلتمس أن Ñب
    ع´ع´ع´ع´    أأأأ���� رواي� _ داوود أ� س× روايات من وردتنا ال� النسخ أهم فمن �ن أما ،)كي�ما( رواية فيها نسخة X اطلع
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 ....داسةداسةداسةداسة    ابنابنابنابن    بكربكربكربكر    أأأأ����و ،اللؤلؤياللؤلؤياللؤلؤياللؤلؤي
 ).اإلهاباإلهاباإلهاباإلهاب    دبدبدبدبغغغغ    إذاإذاإذاإذا: (األول باللفظ *ه إ§نا ورد فاtي �ن أما

ماماماما: (لفظال بهذا صحيحه r حبان ابن واإلمام مواضع، عدة r مسنده r أ�د اإلمام أيضا رواها كما ��  ) ككككيييي��
 يقول كما القنطرة جاوز فقد اإلسناد r نظر إ¤ تاج فال روايته، إحدى r مسلم اإلمام أخرجه مادام صحيح حديث وهو

 . األئمة
 : : : : الراويالراويالراويالراوي    ترÜةترÜةترÜةترÜة----////

    قبلقبلقبلقبل    و�و�و�و� وسلم، عليه اهللا ص� اهللا رسول عم ابن القر�، ا¢اشý ا�طلب عبد بن عباس بن عبداهللا وحáَُها األمة هذه èر
 �اب، ا^ç ود?ء )ا�أويلا�أويلا�أويلا�أويل    علمهعلمهعلمهعلمه    وووو    ا�ينا�ينا�ينا�ين    rrrr    فقهفقهفقهفقه    اااا====(: فقال وسلم عليه اهللا ص� الرسول W ود? ،سنyسنyسنyسنy    بثالثبثالثبثالثبثالث    ا¢جرةا¢جرةا¢جرةا¢جرة
 أنه إما األحاديث، من كث½اً  عدداً  روى وقد سنة، T- وعمره وسلم عليه اهللا ص� الرسول توÉ اlصلتy، هاتX y فحصل
 ورواية عدول، *هم الصحابة ألن يذكرهم ال لكنه اآلخرين الصحابة عن أو وسماعه، رؤيتهب ا^ç عن مبا�ة رواها

 هذا فإن مبا�ة، وسلم عليه اهللا ص� اهللا رسول عن وروى أسقطه وÓن حÌ العلم أهل عند معروفة الصحا� عن الصحا�
 أهل من بقوW وُيعتá يعد من باتفاق حجة الصحابة ومرسل الصحا�، مرسل يس® وهذا ثابتا، ويكون حجة يعتá ا1ديث
 الرسول 1ديث واإلتقان بالضبط *هم وعرفوا ¢م، ورسوW وجل عز اهللا بتعديل عدول *هم الصحابة ألن وذلك العلم،
 و�ن ب¬ه كف أن بعد الزب½ بن عبداهللا أيام آخر r ذلك و�ن ،هههه-¸-¸-¸-¸    وقيلوقيلوقيلوقيل    ههههÃÄÃÄÃÄÃÄ    سنةسنةسنةسنة    بالطائفبالطائفبالطائفبالطائف    توÉتوÉتوÉتوÉ والسالم، الصالة عليه
 أحاديثه وأكc ا1ديث، رواية r ا�توسطy من ويعتá ،حديثا .ÃÃ- والكتب ا�واوين r ا1ديث من W سنة،) .¸( عمره

    .اآلخرين الصحابة طريق عن ولكن وسلم عليه اهللا ص� اهللا رسول عن مبا� بطريق ليست
TTTT----ا�فرداتا�فرداتا�فرداتا�فردات    أهمأهمأهمأهم : 
غغغغ  والضم الفتح: ا�الث اإلعرابية ا1ر�ت فيها ترد اKاء أن: أي اKاء، مثلث وهو ِدباë، فيه وضع: : : : أيأيأيأي يدَنُغُه، اِ�تَ  دبَغ:  دبُدبُدبُدبُ

 األمكنة باختالف وÂتلف وتطه½ه �نظيفه ا�ت X توضع ال� ا�ادة هو: : : : وا�باغوا�باغوا�باغوا�باغ ويدبِغه، ويدبُغه يدبَغه فتقول والك�،
باغة وحرفته ذلك �اول هو غوا�بّا: "-العرب لسان- كتابه r منظور ابن قال واألحوال، واألزمنة òا� ." 
ُهب، X وÑمع مطلقا، ا�ت X يطلق: اللغة أصل r واإلهاب كتاب، وزن X فعال إهاب:  اإلهاباإلهاباإلهاباإلهاب

ُ
    اإليهاباإليهاباإليهاباإليهاب    rrrr    واختلفواختلفواختلفواختلف أ

     ::::االسماالسماالسماالسم    rrrr    اlصوصيةاlصوصيةاlصوصيةاlصوصية    وÓنماوÓنماوÓنماوÓنما    ا�ت،ا�ت،ا�ت،ا�ت،    حولحولحولحول    تدورتدورتدورتدور    وووو<<<<هاهاهاها    اللغوية،اللغوية،اللغوية،اللغوية،    ا^احيةا^احيةا^احيةا^احية    منمنمنمن
 .يدبغ لم أم دبغ سواء مطلقا، ا�ت X يطلق: قال من العلماء من : األولاألولاألولاألول    القولالقولالقولالقول
 قال: الس× r داوود أبو وقال ا�لود، من يدبغ لم ما هو اإلهاب): ا�حيط القاموس( r بادي الف½وز قال :ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�    القولالقولالقولالقول
 ."قِربة أو شنا يس® إنما إهاب، W يقال فال ا�ت، ُدبغ فإذا يدبغ لم ما إهاباً  يُس® إنما"""": : : : شميل بن ا^�

: 1مه يؤé ال ما  أما فقط، 1مه يُؤé ما �تِ  إهاب يقال إنما": العلم أهل بعض قال: ُشميل بن ا^� رواه : ا�الثا�الثا�الثا�الث    قولقولقولقولوالوالوالوال
 . "إهاب W يقال فال و�وها، �لِسباع

: الطهارة معØ أما ا1ديث، هذا روايات وردت وبُكٍل : قالوا ا¢اء، وضم الطاء بفتح: َطُهر أو وا¢اء الطاء بفتح: َطَهر:  َطُهرَ َطُهرَ َطُهرَ َطُهرَ 
øونظيفاً  طاهرا أصبح و عنه، ا^جاسة حكم ارتفاع ف . 

 هذا صنف ألنه ا�رام، بلوغ أحاديث اختيار r قاعدته فهذه ا1ديث ¢ذا ا�خت¬ة الرواية حجر ابن اختار :))))مالحظةمالحظةمالحظةمالحظة((((
 .ا�خت¬ة الروايات اختار فثلك §حفظوه العلم لطلبة الكتاب
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 : ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث    ورودورودورودورود    سببسببسببسبب
ق: قال عنهما اهللا رË عباس ابن عن وغ½هما، سننه r داود وأبو صحيحه r مسلم اإلمام ىرو òتُُصد X يمونة موالة� 

 (: فقال وسلم عليه اهللا ص� اهللا رسول-ا�يتة بالشاة أي- بها فمر فماتت، بشاة
¨
 هال
¨
 هال
¨
 هال
¨
 )بهِ بهِ بهِ بهِ     فانتفعتمفانتفعتمفانتفعتمفانتفعتم    فدبغتموهفدبغتموهفدبغتموهفدبغتموه    إهابهاإهابهاإهابهاإهابها    أخذتمأخذتمأخذتمأخذتم    هال

 .به ينتفعوا أن فصح جتها وأما أكلها، حرمَ  فاtي )أكلَُهاأكلَُهاأكلَُهاأكلَُها    حُرمَ حُرمَ حُرمَ حُرمَ     إنماإنماإنماإنما(: وسلم عليه اهللا ص� اهللا رسول فقال ميتة، إنها: فقالوا
    ::::األح�ماألح�ماألح�ماألح�م    èثèثèثèث

رُ  ا�باغ أن-------- òميتة جت ُفَطه Z ،وسلم عليه اهللا ص� الرسول قول لعموم وذلك حيوان r ا�انية الرواية :� أخرجها ال
ماماماما( وغ½هم ا�الثة ��  جت طهورية X ا�انية وروايته األو� روايته r ا1ديث فيدل العموم، يفيد" كي�ما: " ظفلف ).....إهابإهابإهابإهاب    ككككيييي��

Z ويدل تُدبغ، عندما ا�يتة تلك �نت أياً  ميتة X ظاهره و باطنه يطهر ا�ت هذا أن. 

 ))))Æ-Æ-Æ-Æ-((((ا1لقة ا1لقة ا1لقة ا1لقة 
 :السابقالسابقالسابقالسابق    ديثديثديثديثا1ا1ا1ا1

، هذا ا^ص ا^بوي ال(يف )إذا ٌدبإذا ٌدبإذا ٌدبإذا ٌدبغغغغ اإلهاب فقد َطُهر اإلهاب فقد َطُهر اإلهاب فقد َطُهر اإلهاب فقد َطُهر(: وسلم قال عن ابن عباس رË اهللا عنه عن الرسول ص� اهللا عليه
وأنه يطهر باطن ا�ت  )أيما إهابأيما إهابأيما إهابأيما إهاب(، وtلك لعموم *مة أال وهو أن ا�باغ يطهر جت Z حيوان يستنبط منه حكم واحد

 . وظاهره

        ؟؟؟؟r مسألة دباغ جلود ا�يتة هل يطهرها أم الr مسألة دباغ جلود ا�يتة هل يطهرها أم الr مسألة دباغ جلود ا�يتة هل يطهرها أم الr مسألة دباغ جلود ا�يتة هل يطهرها أم ال    اlالفاlالفاlالفاlالف
 : لم سبعة من هذه األقوالا^ووي r �حه X صحيح مس ذكر اإلمام

 .يطهر با�باغ Üيع جلود ا�يتة إال الâب و اÞlيريطهر با�باغ Üيع جلود ا�يتة إال الâب و اÞlيريطهر با�باغ Üيع جلود ا�يتة إال الâب و اÞlيريطهر با�باغ Üيع جلود ا�يتة إال الâب و اÞlير :القول األولالقول األولالقول األولالقول األول

الâب (Âصيص، إال هذين ا�نسy  ف� أنواع ا�لود تطهر إذا دبغت وÑوز استعمال ظاهرها وباطنها وغ½ ذلك من غ½
  .وا�تو� منهما) واÞlير

وهو مروي عن ع´ بن أ� طالب وعبد اهللا بن مسعود رضوان : مام الشافµ، قال ا^وويإ§ه ذهب اإل: القائلy بهذا القولالقائلy بهذا القولالقائلy بهذا القولالقائلy بهذا القول
  .اهللا عليهم

ما إهاب دبما إهاب دبما إهاب دبما إهاب دبغغغغ(ا�§ل X طهارة Üيع ا�لود با�باغ هو حديث  :أدلة أصحاب هذا القولأدلة أصحاب هذا القولأدلة أصحاب هذا القولأدلة أصحاب هذا القول ��  ).ككككيييي��
 ؟ ما ا�§ل X أن الâب واÞlير ال يطهر جتهما ولو دبما ا�§ل X أن الâب واÞlير ال يطهر جتهما ولو دبما ا�§ل X أن الâب واÞlير ال يطهر جتهما ولو دبما ا�§ل X أن الâب واÞlير ال يطهر جتهما ولو دبغغغغ

lتعا¤ا�§ل فيما يتعلق با Wير، اآلية من قوÞ: } ْو
َ
ن يَُكوَن َميْتًَة أ

َ
 أ
¨
ْطَعُمُه إِال ْو َ

َ
ن يَُكوَن َميْتًَة أ

َ
 أ
¨
ْطَعُمُه إِال ْو َ

َ
ن يَُكوَن َميْتًَة أ

َ
 أ
¨
ْطَعُمُه إِال ْو َ

َ
ن يَُكوَن َميْتًَة أ

َ
 أ
¨
 َطاِعٍم فففَفْطَعُمُه إِال

َ
Xَ ًُ�َ̈رما ¨

َ
ْوìَِ إِ�

ُ
ِجُد rِ َما أ

َ
 أ
¨
 َطاِعٍم قُل ال

َ
Xَ ًُ�َ̈رما ¨

َ
ْوìَِ إِ�

ُ
ِجُد rِ َما أ

َ
 أ
¨
 َطاِعٍم قُل ال

َ
Xَ ًُ�َ̈رما ¨

َ
ْوìَِ إِ�

ُ
ِجُد rِ َما أ

َ
 أ
¨
 َطاِعٍم قُل ال

َ
Xَ ًُ�َ̈رما ¨

َ
ْوìَِ إِ�

ُ
ِجُد rِ َما أ

َ
 أ
¨
قُل ال

َْم ِخÞِيٍر فَإِنُ̈ه رِْجٌس 
َ
ْو 1

َ
َْم ِخÞِيٍر فَإِنُ̈ه رِْجٌس َدماً ̈مْسُفوحاً أ

َ
ْو 1

َ
َْم ِخÞِيٍر فَإِنُ̈ه رِْجٌس َدماً ̈مْسُفوحاً أ

َ
ْو 1

َ
َْم ِخÞِيٍر فَإِنُ̈ه رِْجٌس َدماً ̈مْسُفوحاً أ

َ
ْو 1

َ
إ¤ أقرب  يعود }هُ هُ هُ هُ فَإِن¨ فَإِن¨ فَإِن¨ فَإِن¨ {والضم½ r : قالوا ال� دلت X (اسة اÞlير r ذاته، }َدماً ̈مْسُفوحاً أ

وغ½ ذلك، أما الâب  1مه وشحمه وعظمه وجتهمذكور، وهو لفظ خÞير، أي أن اÞlير رجس، فحينئذ يكون (س *ه 
اهللا عليه وسلم قد أمر باإلناء اtي ولغ فيه الâب أن يغسل سبع مرات  فيقاس X اÞlير، وذلك ألن رسول اهللا ص�

 .بالgاب أوالهن أو إحداهن

 ....ال يطهر ا�باغ شيئا من جلود ا�يتة، X عكس القول األولال يطهر ا�باغ شيئا من جلود ا�يتة، X عكس القول األولال يطهر ا�باغ شيئا من جلود ا�يتة، X عكس القول األولال يطهر ا�باغ شيئا من جلود ا�يتة، X عكس القول األول :القول ا�ا�القول ا�ا�القول ا�ا�القول ا�ا�
عمر بن اlطاب، و?ئشة رË اهللا  منهم: الصحابة مذهب Üهور أهل العلم، وهو مروي عن عدد من: القائلy بهذا القولالقائلy بهذا القولالقائلy بهذا القولالقائلy بهذا القول

 .تy عنهواإلمام أ�د r أشهر الرواي الروايتy، عنهم، ومن ا�ابعy اإلمام مالك r إحدى

أتانا كتاب رسوِل اهللا أتانا كتاب رسوِل اهللا أتانا كتاب رسوِل اهللا أتانا كتاب رسوِل اهللا ( :رواه أصحاب الس× األربعة وغ½هم، عن عبداهللا بن ُعكيم ا�ُه± قال ما :أدلة أصحاب هذا القولأدلة أصحاب هذا القولأدلة أصحاب هذا القولأدلة أصحاب هذا القول
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أتانا كتاب رسوِل أتانا كتاب رسوِل أتانا كتاب رسوِل أتانا كتاب رسوِل (، وÉ رواية أل� داوود وأ�د )عليه وسلم قبل موته أن ال تنتفعوا من ا�يتة بإهاب وال عصبعليه وسلم قبل موته أن ال تنتفعوا من ا�يتة بإهاب وال عصبعليه وسلم قبل موته أن ال تنتفعوا من ا�يتة بإهاب وال عصبعليه وسلم قبل موته أن ال تنتفعوا من ا�يتة بإهاب وال عصب ص� اهللاص� اهللاص� اهللاص� اهللا
 . ، أي قبيلة جهينة)سلم قبل موته بشهرسلم قبل موته بشهرسلم قبل موته بشهرسلم قبل موته بشهرعليه وعليه وعليه وعليه و اهللا ص� اهللاهللا ص� اهللاهللا ص� اهللاهللا ص� اهللا

 .تر{ه أ�د يذهب إ§ه ويقول هذا آخر األمرين، ثم و�ن: قال اإلمام الgمذي بعد صياغته ¢ذا ا1ديث 
  ....يطُهر با�باغ جت ميتتة مأكول اللحم و ال يطُهر غ½هيطُهر با�باغ جت ميتتة مأكول اللحم و ال يطُهر غ½هيطُهر با�باغ جت ميتتة مأكول اللحم و ال يطُهر غ½هيطُهر با�باغ جت ميتتة مأكول اللحم و ال يطُهر غ½ه    ::::    القول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الث

 . ثور ر�ة اهللا تعا¤ X ا�ميع ك وأ�األوزاÊ وابن ا�بار: مذهب األئمة: القائلy بهذا القولالقائلy بهذا القولالقائلy بهذا القولالقائلy بهذا القول
) دباغ األديم ذ�تُهدباغ األديم ذ�تُهدباغ األديم ذ�تُهدباغ األديم ذ�تُه(بعض الروايات قوW  بما ورد عن رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم r احتجوا: أدلة أصحاب هذا القولأدلة أصحاب هذا القولأدلة أصحاب هذا القولأدلة أصحاب هذا القول

 وهو األديم فال، فكذلك إذن ا�شبه ما ال يؤé اللحموا�tة ا�شبه بها ال ل بها : شبه ا�باغ با�tة، قالوا: وجه ا�اللةوجه ا�اللةوجه ا�اللةوجه ا�اللة

  .ل استخدامه ولو بعد دباغتهل استخدامه ولو بعد دباغتهل استخدامه ولو بعد دباغتهل استخدامه ولو بعد دباغتهفكذلك أديمه ال فكذلك أديمه ال فكذلك أديمه ال فكذلك أديمه ال يطهر جته با�باغ، فكما ال ل أكل غ½ مأكول اللحم با�tة، 
 اÞlير :القول الرابعالقول الرابعالقول الرابعالقول الرابع

¨
 اÞlيريطهر با�باغ Üيع جلود ا�يتات إال
¨
 اÞlيريطهر با�باغ Üيع جلود ا�يتات إال
¨
 اÞlيريطهر با�باغ Üيع جلود ا�يتات إال
¨
، وهذا القول مشابه للقول األول، إال أن هنا، فقد استث± اÞlير يطهر با�باغ Üيع جلود ا�يتات إال

 ....مذهب اإلمام أبو حنيفةمذهب اإلمام أبو حنيفةمذهب اإلمام أبو حنيفةمذهب اإلمام أبو حنيفة: بهذا القولبهذا القولبهذا القولبهذا القولوالقائلy والقائلy والقائلy والقائلy فقط، 

 .جت W باإلضافة إ¤ اآلية ا�الة X (اسة اÞlير، استدل أيضاً بأن اÞlير ال استدل: أدلة أصحاب هذا القولأدلة أصحاب هذا القولأدلة أصحاب هذا القولأدلة أصحاب هذا القول
ُر ا�باغ Üيع أنواع ا�يتات، سواء �ن مأكول اللحم أو غ½ مأكول اللحم، إال الâب واÞlير، إ :القول اlامسالقول اlامسالقول اlامسالقول اlامس òَطه ُر ا�باغ Üيع أنواع ا�يتات، سواء �ن مأكول اللحم أو غ½ مأكول اللحم، إال الâب واÞlير، إُ òَطه ُر ا�باغ Üيع أنواع ا�يتات، سواء �ن مأكول اللحم أو غ½ مأكول اللحم، إال الâب واÞlير، إُ òَطه ُر ا�باغ Üيع أنواع ا�يتات، سواء �ن مأكول اللحم أو غ½ مأكول اللحم، إال الâب واÞlير، إُ òال أن ال أن ال أن ال أن فففُفَطه

ا�باغ يطهر ظاهره دون باطنه، وهذا الفرق بy القول األول وبy هذا القول، فحينئذ ال ينتفع فيه با�ائعات، فال مل به ا�باغ يطهر ظاهره دون باطنه، وهذا الفرق بy القول األول وبy هذا القول، فحينئذ ال ينتفع فيه با�ائعات، فال مل به ا�باغ يطهر ظاهره دون باطنه، وهذا الفرق بy القول األول وبy هذا القول، فحينئذ ال ينتفع فيه با�ائعات، فال مل به ا�باغ يطهر ظاهره دون باطنه، وهذا الفرق بy القول األول وبy هذا القول، فحينئذ ال ينتفع فيه با�ائعات، فال مل به 
طططط و و و و����و ذلو ذلو ذلو ذل  . . . . ا�ائعات من ا�اء واللا�ائعات من ا�اء واللا�ائعات من ا�اء واللا�ائعات من ا�اء والل@@@@ وغ½ه، ولكن مل به ا§ابسات بأنواعها مثل الá والشع½ واألقُ وغ½ه، ولكن مل به ا§ابسات بأنواعها مثل الá والشع½ واألقُ وغ½ه، ولكن مل به ا§ابسات بأنواعها مثل الá والشع½ واألقُ وغ½ه، ولكن مل به ا§ابسات بأنواعها مثل الá والشع½ واألقُ

 .الروايتy عنه اإلمام أ�د r إحدى لرواية ا�شهورة عنه، واإلمام مالك r ا: القائلy بهذا القولالقائلy بهذا القولالقائلy بهذا القولالقائلy بهذا القول

، )إذا دبإذا دبإذا دبإذا دبغغغغ اإلهاب فقد طهر اإلهاب فقد طهر اإلهاب فقد طهر اإلهاب فقد طهر(وهو حديث اKاب  ا�§ل األولا�§ل األولا�§ل األولا�§ل األولألصحاب  �اولة ا�مع بy األدلة�اولة ا�مع بy األدلة�اولة ا�مع بy األدلة�اولة ا�مع بy األدلة :أدلة أصحاب هذا القولأدلة أصحاب هذا القولأدلة أصحاب هذا القولأدلة أصحاب هذا القول
ال تنتفعوا من ا�يتة ال تنتفعوا من ا�يتة ال تنتفعوا من ا�يتة ال تنتفعوا من ا�يتة     أنأنأنأن(: اهللا عليه وسلم قبل موته أتانا كتاب رسول اهللا ص�: حديث عبداهللا بن ُعكيم وا�§ل ا�ا�وا�§ل ا�ا�وا�§ل ا�ا�وا�§ل ا�ا�

 : يقولون فنجمع بy ا1دييقولون فنجمع بy ا1دييقولون فنجمع بy ا1دييقولون فنجمع بy ا1ديثثثثy، وبy ا�§لy بهذا الوجهy، وبy ا�§لy بهذا الوجهy، وبy ا�§لy بهذا الوجهy، وبy ا�§لy بهذا الوجهوهذا يقول با1رمة،  ، فذاك يقول با1ل)بإهاب وال عصببإهاب وال عصببإهاب وال عصببإهاب وال عصب

 
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
ا1ديث X ظاهر ا�ت، فنقول أنه يطهر  ، فنحمل عمومطهر ظاهره دون باطنه: أي، )أيما إهاب ُدبأيما إهاب ُدبأيما إهاب ُدبأيما إهاب ُدبغغغغ فقد َطُهر فقد َطُهر فقد َطُهر فقد َطُهر( -: أوال

 .با�باغة
 .ا�ت دون ظاهره ال تنتفعوا باKاطن ذلك: ، أي)أن ال تنتفعوا من ا�يتة بإهاب وال عصبأن ال تنتفعوا من ا�يتة بإهاب وال عصبأن ال تنتفعوا من ا�يتة بإهاب وال عصبأن ال تنتفعوا من ا�يتة بإهاب وال عصب(حديث  - 

 .فال تتأثر Òزئياته ا§ابساتا§ابساتا§ابساتا§ابساتتتأثر Òزئيات ا�ت، أما  ��اء وا1ليب أن ا�ائعاتأن ا�ائعاتأن ا�ائعاتأن ا�ائعات :قالوا أن ا�§ل تعليل و توجيه وهو -: ثانياثانياثانياثانيا

، و{ذا الâب و اÞlير، ويطهر ظاهر ا�ت وباطنه، فإذن هذا ?م، ويطهر ، و{ذا الâب و اÞlير، ويطهر ظاهر ا�ت وباطنه، فإذن هذا ?م، ويطهر ، و{ذا الâب و اÞlير، ويطهر ظاهر ا�ت وباطنه، فإذن هذا ?م، ويطهر ، و{ذا الâب و اÞlير، ويطهر ظاهر ا�ت وباطنه، فإذن هذا ?م، ويطهر يَطُهر با�باغ Üيع أنواع ا�لوديَطُهر با�باغ Üيع أنواع ا�لوديَطُهر با�باغ Üيع أنواع ا�لوديَطُهر با�باغ Üيع أنواع ا�لود ::::القول السادسالقول السادسالقول السادسالقول السادس
     .جت Üيع ا�يتات، ولو �ن جت هذه ا�يتة جت *ب أو خÞير جت Üيع ا�يتات، ولو �ن جت هذه ا�يتة جت *ب أو خÞير جت Üيع ا�يتات، ولو �ن جت هذه ا�يتة جت *ب أو خÞير جت Üيع ا�يتات، ولو �ن جت هذه ا�يتة جت *ب أو خÞير 

  .وُح� عن اإلمام أ� يوسف من األحناف ،وهو مذهب الظاهرية: اإلمام ا^ووي:  القائلy بهذا القولالقائلy بهذا القولالقائلy بهذا القولالقائلy بهذا القول

الواردة r هذا اKاب لم ُيَفّرق، والرسول ص� اهللا عليه وسلم لم يستAِ خÞير أو  ألحاديثألن ا : أدلة القائلy بهذا القولأدلة القائلy بهذا القولأدلة القائلy بهذا القولأدلة القائلy بهذا القول
ا1ديث وا^ص واضح وظاهر بyّ، فيطهر با�باغ Üيع أنواع ا�يتات  *ب ولم mصص ظاهر دون باطن، فأخذوا بظاهر

 .واÞlير مطلقا حÌ الâب
وÓن لم تدبوÓن لم تدبوÓن لم تدبوÓن لم تدبغغغغ، وÑوز استخدامه r ا�ائعات وغ½ها، يع± ال تشgط ا�باغ X ، وÑوز استخدامه r ا�ائعات وغ½ها، يع± ال تشgط ا�باغ X ، وÑوز استخدامه r ا�ائعات وغ½ها، يع± ال تشgط ا�باغ X ، وÑوز استخدامه r ا�ائعات وغ½ها، يع± ال تشgط ا�باغ X     ينتفع Òلود ا�يتة مطلقاينتفع Òلود ا�يتة مطلقاينتفع Òلود ا�يتة مطلقاينتفع Òلود ا�يتة مطلقا :    القول السابعالقول السابعالقول السابعالقول السابع

����    ....عكس القول السادس حy قيدوه با�باغ أسوة ً باألقوال اlمسة األوعكس القول السادس حy قيدوه با�باغ أسوة ً باألقوال اlمسة األوعكس القول السادس حy قيدوه با�باغ أسوة ً باألقوال اlمسة األوعكس القول السادس حy قيدوه با�باغ أسوة ً باألقوال اlمسة األو
 .وهو مذهب اإلمام الُزهري: قال اإلمام ا^ووي: القائلy بهذا القولالقائلy بهذا القولالقائلy بهذا القولالقائلy بهذا القول



            ))))))))  أولأولأولأولأولأولأولأولمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                       ديثديثديثديثديثديثديثديثا1ا1ا1ا1ا1ا1ا1ا1مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر         

- ÀS - 

 

ستدل: أدلة أصحاب هذا القولأدلة أصحاب هذا القولأدلة أصحاب هذا القولأدلة أصحاب هذا القول
ُ
لم يرو عن اإلمام الزهري ذكر د§ل وهو لم ي¬ح بد§ل، وÓنما è Wديث، شاة ميمونة و أ

ستدل W بهذا ا1ديث، فا^ص الوارد èديث شاة ميمونة ليس فيه ذكر لتباغة
ُ
 .أ

 من هذه األقوالمن هذه األقوالمن هذه األقوالمن هذه األقوال    الراجحالراجحالراجحالراجح

 .جاستهماجاستهماجاستهماجاستهماوذلك ^وذلك ^وذلك ^وذلك ^    واÞlيرواÞlيرواÞlيرواÞlير الâبالâبالâبالâبقول من قال بأنه يطهر با�باغ Üيع أنواع جلود ا�يتات إال قول من قال بأنه يطهر با�باغ Üيع أنواع جلود ا�يتات إال قول من قال بأنه يطهر با�باغ Üيع أنواع جلود ا�يتات إال قول من قال بأنه يطهر با�باغ Üيع أنواع جلود ا�يتات إال     وهووهووهووهو    ::::القول األولالقول األولالقول األولالقول األول    أصحابأصحابأصحابأصحاب
 ::::    مáرات الgجيحمáرات الgجيحمáرات الgجيحمáرات الgجيح

r هذا ا�قام، فø أدW قوية من كتاب اهللا عز وجل يبy (اسة 1م اÞlير، ومن  لقوة أد�هم و #احتها ووضوحها :أوالأوالأوالأوال
ليست مرة أو اثنتان بل سبعاً  ؛ا�صطæ د§ل ثابت وصحيح يبy (اسة الâب وكنُ̈ه البد من تطه½ اإلناء اtي ولغ فيه سنة

ُهب و) دبدبدبدبغغغغ اإلهاب اإلهاب اإلهاب اإلهاب إذاإذاإذاإذا(حداها بالgاب، وأيضاً حديث اKاب واضح و#يح r هذا ا�سألة إ
ُ
��ما إهاب ما إهاب ما إهاب ما إهاب (فهو ?م �ميع األ ككككيييي��

 .ا^جاسة r القرآن الكريم والسنة ا�طهرة واالستثناء واضح وبyّ �اللة) دبدبدبدبغغغغ

 ¤ رد وÓجابة Z X د§ل من أدلة أصحاب األقوالأدلة أصحاب األقوال األخرى، فنحتاج إ إلم�ن الرد واإلجابة X ::::    ثانياً ثانياً ثانياً ثانياً 

 .الستة األخرى
ر اِ�باغ: وحديث ابن ُعكيم هو عمدةُ أدلة القائلy بالقول ا�ا�  .شيئاً من جلود ا�يتات بأنه ال ُفَطِهّ

 ))))././././((((    ا1لقةا1لقةا1لقةا1لقة
 هذه r    ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�    القولالقولالقولالقول عمدة وذكرنا طهارتها، عدم أو وطهارتها ا�يتة Òلود يتعلق فيما السبعة العلم أهل أقوال لكم ذكرت

    هذاهذاهذاهذا    XXXX    وووو((((يبيبيبيب ُعكيم، بن عبداهللا حديث X اعتمدوا ا�يتة جلود من �ء ا�باغ يطهر ال إنه: قال من وقول ا�سألة،
 : أمورأمورأمورأمور    ثالثةثالثةثالثةثالثة    rrrr    وتلخيصهاوتلخيصهاوتلخيصهاوتلخيصها    أجوبةأجوبةأجوبةأجوبة    بعدةبعدةبعدةبعدة    ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث

 مبا�ة، وسلم عليه اهللا ص� ^çا كتاب عن تارة روي فإنه: سندهسندهسندهسنده    rrrr    مضطربمضطربمضطربمضطرب ا1ديث هذا : ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث    هذاهذاهذاهذا    اضطراباضطراباضطراباضطراب    --------
 ومرة اهللا، رسول كتاب عن مبا�ة يرويه فمرة وسلم، عليه اهللا ص� ا^ç كتاب قرأ من عن ُجهينة من مشايخ عن وتارة
 .اهللا رسول كتاب قرأ عمن جهينة من مشايخ عن يرويه

    منمنمنمن    ا�يتةا�يتةا�يتةا�يتة    منمنمنمن    تنتفعواتنتفعواتنتفعواتنتفعوا    أالأالأالأال    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص�ص�ص�ص�    ا^çا^çا^çا^ç    كتابكتابكتابكتاب    أتاناأتاناأتاناأتانا( مطلقا تقييد غ½ من فروي: متنهمتنهمتنهمتنه    rrrr    ُمضطربُمضطربُمضطربُمضطرب أيضاً  وهو-
 وأيضا بشهر، با�قييد وروي ،بمدة تقييد بغ½ أنه األكc رواية وهذه اKتة، بمدة تقييد غ½ من )عصبعصبعصبعصب    والوالوالوال    إهابإهابإهابإهاب    غ½غ½غ½غ½

 وÉ) شهرشهرشهرشهربببب    موتهموتهموتهموته    قبلقبلقبلقبل    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص�ص�ص�ص�    ا^çا^çا^çا^ç    كتابكتابكتابكتاب    أتا�أتا�أتا�أتا�( با�قييد، روايات Íس أيام، وثالثة يوماً، وأربعy شهرين،
 كذا، ومرة كذا، مرة متنهمتنهمتنهمتنه    rrrr    مضطربمضطربمضطربمضطرب فهو ،)بثالثبثالثبثالثبثالث    روايةروايةروايةرواية( وÉ) يومايومايومايوما    بأربعyبأربعyبأربعyبأربعy    موتهموتهموتهموته    قبلقبلقبلقبل( رواية وÉ) بشهرينبشهرينبشهرينبشهرين    موتهموتهموتهموته    قبلقبلقبلقبل( رواية

 .للحديث مضعٌف  ا�� أو اإلسناد r االضطراب بأن شك وال
 اهللا ص� اهللا رسول من ُعكيم بن هللاعبدا يسمعه لم فإنه ،باإلرسال ُمعٌل  إسناده، r معل العلم أهل بعض أعله قد إنه ثم-

 عمن ُجهينة من مشايخ عن ا1ديث هذا ُعكيم بن اهللا عبد فيها ورد ال� الرواية سقناها، ال� الرواية بداللة وسلم عليه
 اهللا ص� ا^ç من ا1ديث يسمع لم إذن فهو جهينة، من مشايخ عن يروي هو وسلم عليه اهللا ص� اهللا رسول كتاب قرأ
 .ُعكيم بن عبداهللا من §� أ� بن الر�ن عبد يسمعه لم ألنه ،باالنقطاع معٌل  أنه كما وسلم، هعلي
    ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث    حكمحكمحكمحكم    êتêتêتêت    داخلداخلداخلداخل    فهوفهوفهوفهو ،باإلنقطاعباإلنقطاعباإلنقطاعباإلنقطاع    ومعٌل ومعٌل ومعٌل ومعٌل     باإلرسال،باإلرسال،باإلرسال،باإلرسال،    ومعٌل ومعٌل ومعٌل ومعٌل     ،،،،    متنهمتنهمتنهمتنه    rrrr    ومضطربومضطربومضطربومضطرب    سنده،سنده،سنده،سنده،    rrrr    مضطربمضطربمضطربمضطرب    هوهوهوهو    إذنإذنإذنإذن

 آخر عنه رجع أ�د اإلمام tلك حجة، نتكو وال� ا�ابتة األحاديث r اKيان وال ال�د هذا r يدخل وال ،الضعيفالضعيفالضعيفالضعيف
  إ§ه يذهب و�ن األمر،

ً
 . الgمذي قال كما عنه، رجع ثم أوال
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 هو عكيم، بن اهللا عبد حديث بأن: يقولون ا�ا� القول أصحاب أن وبy واضح ، النسخالنسخالنسخالنسخ    XXXX    يقوىيقوىيقوىيقوى    الالالال    ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث    هذاهذاهذاهذا    بأنبأنبأنبأن    ----////
    ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث    هذاهذاهذاهذا    إنإنإنإن ،للمتقدمللمتقدمللمتقدمللمتقدم    ناسخناسخناسخناسخ    فهوفهوفهوفهو    متأخرمتأخرمتأخرمتأخر    يقولونيقولونيقولونيقولون    ألنهمألنهمألنهمألنهم اذا؟�) طهرطهرطهرطهر    فقدفقدفقدفقد    اإليهاباإليهاباإليهاباإليهاب    دبدبدبدبغغغغ    إذاإذاإذاإذا( عباس بن عبداهللا 1ديث ناسخ

 : : : : وجوهوجوهوجوهوجوه    عدةعدةعدةعدة    منمنمنمن    النسخالنسخالنسخالنسخ    XXXX    يقوىيقوىيقوىيقوى    الالالال    ُعكيمُعكيمُعكيمُعكيم    ابنابنابنابن    حديثحديثحديثحديث
 فø اKاب، حديث أصل _ ال� ميمونة شاة قصة r ذلك الشيخان، أصله X اتفق �ن فإنه ، أصحأصحأصحأصح    ا�باغا�باغا�باغا�باغ    حديثحديثحديثحديث    ألنألنألنألن

 ا�حبب بن وسلمة مالك، بن وأنس سلمة، وأم عباس، بن اهللا دعب: الصحابة من عدد عن رواه كما عليها، متفق رواية
 r بينت كما صحيحه r مسلم اإلمام األو� بروايته أخرج وÓنما عليه، ا�تفق من ليست هنا روايتنا أما وغ½هم، و?ئشة

 .ا�خريج
 ا�قام هذا r و�ن وسلم، عليه اهللا ص� اهللا رسول من األمرين آخر معرفة من فالبد النسخ يتحقق ل�: أخرىأخرىأخرىأخرى    ناحيةناحيةناحيةناحية    ومنومنومنومن

 ورد ما أم عباس بن عبداهللا حديث r ورد ما هو هل وسلم، عليه اهللا ص� اهللا رسول من األمرين آخر هو ما يقيناً، النعرف
r فلسنا ُعكيم، بن اهللا عبد حديث yمتيقن X ورد ما هو وسلم عليه اهللا ص� اهللا رسول من األمرين آخر أن r حديث 
 .حجة وُيعد األح�م منه يؤخذ أنه فرض وX وثبوته صحته فرض X ُعكيم بن داهللاعب
 عدة بروايات وردت فقد فيها، باالضطرابباالضطرابباالضطرابباالضطراب    معلةمعلةمعلةمعلة    الرواياتالرواياتالرواياتالروايات    هذههذههذههذه    إنإنإنإن: فنقول شهرين أو بشهر ا�قييد r روايات من ورد وما
r وقيت�ومرة بشهرين، ومرة بشهر، مرة: ا yأو روايات أربع اكفهن §ال، ثالث ومرة يوما، أربع cأك r فإذن ا1ديث، هذا 
 ذكروها ال� الرواية هذه تكون أن افgاض X هذا النسخ، حجة ا�ضطربة الروايات هذه X تقوم وال مضطرب هو

 .صحيحة
Ìضنا لو وحgالروايات أقوى من ورد ما بصحة اف r ا1ديث هذا �    قبلقبلقبلقبل    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص�ص�ص�ص�    اهللاهللاهللاهللا    رسولرسولرسولرسول    كتابكتابكتابكتاب    أتاناأتاناأتاناأتانا: (_ ال
 اهللا ص� ا^ç من األمر آخر هو هذا أن أدرانا ما حجة، وأنها ثابتة، رواية بأنها وسلمنا الرواية، بهذه سلمنا فلو ،)بشهربشهربشهربشهر    موتهموتهموتهموته
 فتكون يوما؛ بع(ين وفاته قبل ميمونة شاة X مر وسلم عليه اهللا ص� الرسول يكون أن وارد وهو تمل وسلم، عليه
 .النسخ وجه ا�ا� الوجه هذا ،¢ا ناسخة فتكون ُعكيم، بن عبداهللا قصة عن رةمتأخ ميمونة شاة قصة

 ،)عباس بن اهللا وعبد ُعكيم بن عبداهللا( ا1ديثان يتعارض فإنه النسخ يتم لم إذا أنه ا�ذاهب �رري بعض من يقال قد
 هذه عليه تنطبق ال� ا�عارض ألن ؟ ذا�ا وارد، غ½ وعرض يصح، ال أمر فهذا الوقف، أو الgجيح إ¤ نرجع ا�عارض ومع

 ا�بوت، حيث ومن ،الصحةالصحةالصحةالصحة    حيثحيثحيثحيث    منمنمنمن    متساويتانمتساويتانمتساويتانمتساويتان    الروايتانالروايتانالروايتانالروايتان    �نت�نت�نت�نت    إذاإذاإذاإذا    فيمافيمافيمافيما    واردواردواردوارد    هذاهذاهذاهذا األصوB، الîم وهذا األصو§ة القاعدة
 هذه r وا�وقف األص´ ا1كم إ¤ ف½جع فتسقاطتا تعارضتا تقولون ما مثل نقول فحينئذ بينهما، ا�مع يمكن وال
 r العباس بن عبداهللا حديث أن إذ مطلقا، الصحة حيث من متساويتان ليستا فالروايتان ذلك، ,الف هنا لكن ألة،ا�س

    .الضعف عليه وظاهر واضح ُعكيم ابن عبداهللا وحديث الصحة، من اtروة
TTTT----    أسلفناأسلفناأسلفناأسلفنا    كماكماكماكما    اإليهاباإليهاباإليهاباإليهاب    بلفظبلفظبلفظبلفظ    يتعلقيتعلقيتعلقيتعلق    فيمافيمافيمافيما    rrrr    أمرينأمرينأمرينأمرين    تملتملتملتمل    ا�فرداتا�فرداتا�فرداتا�فردات : 
 .وا�شهورين ا�عروفy اللغة أئمة من وهو ُشميل، بن ا^ظر عن قدمنا كما �لود،ا من يُدبغ لم ما X يطلق �
 .تدبغ لم أم دبغت سواءً  مطلقا ا�لود X ويطلق �

 بy (مع أن مطلقا مانع ال حينئذ ا�تعارضy، ا1ديثy صورة r حديثان عندنا وورد األمرين، تمل االيهاب مادام
،yإيهاباً : يس® فهو ا�باغة، بعد اإليهاب به فيقصد )طهرطهرطهرطهر    فقدفقدفقدفقد    اإليهاباإليهاباإليهاباإليهاب    دبدبدبدبغغغغ    إذاإذاإذاإذا(: أنه سعبا ابن حديث بأن ا1ديث X قول 

 . األول القول عليه مل فحينئذ اللغة، أهل قاW ما
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أتانا كتاب  عكيم بن اهللا عبد حديث عليه فنحمل دباغته، قبل ا�ت وهو اإليهاب تفس½ r يتعلق ما:  ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�    القولالقولالقولالقول وأما 
 دباغته، قبل ا�ت هنا باإلهاب فا�راد )أن ال تنتفعوا من ا�يتة بإهاب وال عصبأن ال تنتفعوا من ا�يتة بإهاب وال عصبأن ال تنتفعوا من ا�يتة بإهاب وال عصبأن ال تنتفعوا من ا�يتة بإهاب وال عصب(: اهللا عليه وسلم قبل موته اهللا ص� رسول

Éيأخذون األول القول وأصحاب ا1ديثان يتوجه فحينئذ مطلقا، ا�ت به يقصد عباس ابن حديث و yويقولون با1ديث 
 . معا بهما
    األديماألديماألديماألديم    دباغدباغدباغدباغ( èديث مستدلy غ½ه، يطهر وال اللحم، مأكول جت با�باغة يطهر قال من قول وهو :ا�الثا�الثا�الثا�الث    القولالقولالقولالقول    XXXX    والردوالردوالردوالرد
 بy بينهما الشبه وجه من ذكر ما فإن ،)ذ�تهذ�تهذ�تهذ�ته    األديماألديماألديماألديم    دباغدباغدباغدباغ: (الرواية هذه سند صحة فرض X القول هذا X الرد r ،)ذ�تهذ�تهذ�تهذ�ته
ماماماما( العموم r واضح عباس، ابن يثحد بداللة ؟ صحيح غ½ �اذا صحيح، غ½ ا�باغة وبy ا�tة ��  ،)طهرطهرطهرطهر    فقدفقدفقدفقد    ُدبُدبُدبُدبغغغغ    إيهابإيهابإيهابإيهاب    ككككيييي��
    .اللحم مأكول غ½ حيوان أم اللحم مأكول حيوان ا^ص، هذا r يُفصل فلم

    تطهرتطهرتطهرتطهر    ا�tةا�tةا�tةا�tة    أنأنأنأن    فكمافكمافكمافكما    منهما،منهما،منهما،منهما،    rrrr    ZZZZ    ا�طه½ا�طه½ا�طه½ا�طه½    ÒامعÒامعÒامعÒامع    للللثثثث�ة�ة�ة�ة    مشابهمشابهمشابهمشابه    األديماألديماألديماألديم    دباغدباغدباغدباغ    أنأنأنأن: : : : يقاليقاليقاليقال    أنأنأنأن    ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث    هذاهذاهذاهذا    توجيهتوجيهتوجيهتوجيه    rrrr    والصحيحوالصحيحوالصحيحوالصحيح
 ....لالستعماللالستعماللالستعماللالستعمال    صا1اً صا1اً صا1اً صا1اً     وÑعلهوÑعلهوÑعلهوÑعله    األوسااألوسااألوسااألوساخخخخ    منمنمنمن    وينقيهوينقيهوينقيهوينقيه    ا�تا�تا�تا�ت    يُطهريُطهريُطهريُطهر    اِ�باغاِ�باغاِ�باغاِ�باغ    فكذلكفكذلكفكذلكفكذلك    لألكل،لألكل،لألكل،لألكل،    صا1اصا1اصا1اصا1ا    وÁعلهوÁعلهوÁعلهوÁعله    ا�ما�ما�ما�م    منمنمنمن    وتنقيهوتنقيهوتنقيهوتنقيه    اللحماللحماللحماللحم

    حديثحديثحديثحديث    هذاهذاهذاهذا    rrrr    الواردةالواردةالواردةالواردة    األحاديثاألحاديثاألحاديثاألحاديث    بأنبأنبأنبأن اللحم مأكول وغ½ اللحم مأكول بy يفرق اtي القول هذا X الرد يمكن كما
    منمنمنمن    يلزميلزميلزميلزم    والوالوالوال    مطلقا،مطلقا،مطلقا،مطلقا،    سببهسببهسببهسببه    XXXX    يق¬يق¬يق¬يق¬    الالالال    والعاموالعاموالعاموالعام    اللحم،اللحم،اللحم،اللحم،    مأكولمأكولمأكولمأكول    غ½غ½غ½غ½    وÉوÉوÉوÉ    اللحماللحماللحماللحم    مأكولمأكولمأكولمأكول    rrrr    ?مة?مة?مة?مة    وغ½هوغ½هوغ½هوغ½ه    عباسعباسعباسعباس    بنبنبنبن    عبداهللاعبداهللاعبداهللاعبداهللا
 . واردواردواردوارد    غ½غ½غ½غ½    فهذافهذافهذافهذا    ����ءءءء    rrrr    ZZZZ    يتوافقايتوافقايتوافقايتوافقا    أنأنأنأن    أماأماأماأما    فقفقفقفقطططط،،،،    جزئيةجزئيةجزئيةجزئية    rrrr    يتوافقانيتوافقانيتوافقانيتوافقان    وÓنماوÓنماوÓنماوÓنما    ����ء،ء،ء،ء،    rrrr    ZZZZ    بهبهبهبه    والُمشب̈هوالُمشب̈هوالُمشب̈هوالُمشب̈ه    ا�شب̈ها�شب̈ها�شب̈ها�شب̈ه    يتوافقيتوافقيتوافقيتوافق    أنأنأنأن    التشبيهالتشبيهالتشبيهالتشبيه
 أننا: ناحيتy من عليه فيجاب اÞlير، إال ا�يتة جلود Üيع ا�باغ ُفَطِهر حنيفة أ� قول وهو : الرابعالرابعالرابعالرابع    القولالقولالقولالقول    XXXX    اإلجابةاإلجابةاإلجابةاإلجابة
 نعم W، جت ال اÞlير إن: قال أنه وهو ا�وجيه، ناحية من Åتلف قد لكن اÞlير، استثناء r حنيفة أبو اإلمام مع متفقون

r ير أن األمر حقيقةÞlا W ا جدا، ورقيق شفاف ولكنه جتt يستخدم r ير يبيح من عند ا�عينة األمور بعضÞlمن ا 
 اÞlير فجت بسواء، سواء اÞlير جت مثل (س إنه الâب جت r يتعلق فيما القضية لكن وغ½هم؛ وا^صارى ا§هود
 واألسلم األصح هو معا والâب اÞlير فاستثناء السنة، #يح بداللة (س أيضا الâب وجت القرآن، #يح بداللة (س

 . اهللا شاء إن
 فيستخدم باطنه دون ا�ت ظاهر يطهر ولكن واÞlير الâب دون ا�ميع يطهر قال من قول :اlامساlامساlامساlامس    القولالقولالقولالقول    XXXX    اإلجابةاإلجابةاإلجابةاإلجابة

r ا�ائعات دون ا§ابسات yمستدل yبد§ل : 
 .ا�ت Òزئيات تتأثر ا�ائعات أن: بالقول اجتهادي وهو- / األدلة بy ا�مع �اولة --

r اإلجابة X استدال¢م أما هذا r ا�مع �اولة yأنه فنقول ،األدلة ب yبه تج ال ُعكيم ابن حديث بأن واتضح ^ا تب 
 èديث فيؤخذ عباس، ابن حديث وهو وسلم عليه اهللا ص� اهللا رسول عن والصحيح ا�ابت ا1ديث رضيعا وال لضعفه،

 ا1ديثy بy ا�مع مكنأ فقد واردة، غ½ ذكروها اtي ا�مع �اولة كما ُعكيم، ابن حديث ويgك العموم، r عباس ابن
X وواضح ج´ وجه ،yيستخدم بأنه القول أما وب r هو كما فهذا با�زئيات تتأثر ا�ائعات وأن،  ا�ائعات دون ا�امدات 

 عليه اهللا ص� ا^ç حديث وهو ا^ص، وجود مع ا�جرد العق´ وا^ظر االجتهاد يصح وال عق´، ونظر اجتهاد،: واضح
 .وسلم
 �م هذا بإن فنقول وباطن، ظاهر واÞlير الâب و{ذا ا�ميع، با�باغ يطهر: قال من قول وهو : السادسالسادسالسادسالسادس    القولالقولالقولالقول    XXXX    الردالردالردالرد
 الâب سؤر دام فما (سة، جزئياتهما Üيع يكون فبا�ا� مغلظة، (اسة (سان واÞlير فالâب وارد، وغ½ صحيح غ½

 r ورد وما وسلم، عليه اهللا ص� الرسول قول X فالعمدة (سة، أيضا ذاته تكون أن أو� باب فمن (س، اÞlير و{ذا
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 .ا�قام هذا r السنة #يح وÉ القرآن #يح
 وقد وارد، غ½ أمر فهذا يدبغ لم وÓن مطلقا ا�يتة Òت ينتفع أنه من الزهري اإلمام اختاره ما وهو :    السابعالسابعالسابعالسابع    القولالقولالقولالقول    XXXX    اإلجابةاإلجابةاإلجابةاإلجابة
 الشاة، قصة r وردت ال� الرواية لعموم و�صصة ا�قام، هذا مفصلة وسلم عليه اهللا ص� ا^ç عن األحاديث جاءت
 طبيµ أمر وهذا ا�باغة، X فيها نص ال� ا1ديث هذا r وردت ال� الروايات بقية يبلغه لم لعله الزهري؛ لإلمام فيعتذر

    ....صحتهصحتهصحتهصحته    ويتبyويتبyويتبyويتبy    األولاألولاألولاألول    القولالقولالقولالقول    ^ا^ا^ا^ا    يgجحيgجحيgجحيgجح    ااااوبهذوبهذوبهذوبهذ    ،،،،آخرى كث½ة روايات عنه وæÂ بها، ويستدل رواية إ¤ ير{ن أن
 )¸(السابعالسابعالسابعالسابع    ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث 
 عليه اهللا ص� قال آنيتهم؟ r أفنأكل كتاب أهل قوم بأرض إن̈ا اهللا، رسول يا: قلت: قال عنه اهللا رË اlش± ثعلبة أ� عن

 "عليه متفق) "فيهافيهافيهافيها    وووو<<<<واواواوا    فاغسلوها،فاغسلوها،فاغسلوها،فاغسلوها،    غ½ها،غ½ها،غ½ها،غ½ها،    ÁدواÁدواÁدواÁدوا    الالالال    أنأنأنأن    إالإالإالإال    فيها،فيها،فيها،فيها،    تأكلواتأكلواتأكلواتأكلوا    الالالال: (وسلم
     ::::ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث    هذاهذاهذاهذا    يجيجيجيجÂرÂرÂرÂر--------

 r مسلم وروه اtبائح، كتاب r صحيحه r اKخاري اإلمام فرواه بy، هو كما الصحة، من اtروة r فهو عليه، متفق هو
 r سننه r ا�اِر� ورواه الصيد، كتاب r سننه r ماجة ابن ورواه األطعمة، كتاب r سننه r الgمذي ورواه الصيد، كتاب
 إ¤ باإلضافة الستة، الكتب أصحاب من Íسة فرواه اlش±، ثعلبة أ� مسند r مسنده r أ�د اإلمام اهورو الس½، كتاب
 عليه اهللا ص� :قال ؟آنيتهم r أفنأكل كتاب أهل قوم بأرض إنا: (بعينها اللفظة هذه أن إ¤ ا�نبيه Ñدر لكن أ�د، اإلمام
 من عند ا^ص بهذا موجودة ليست بعينها اللفظة هذه) فيهافيهافيهافيها    وووو<<<<واواواوا    اغسلوهااغسلوهااغسلوهااغسلوهافففف    غ½هاغ½هاغ½هاغ½ها    ÁدواÁدواÁدواÁدوا    الالالال    أنأنأنأن    إالإالإالإال    فيهافيهافيهافيها    تأكلواتأكلواتأكلواتأكلوا    الالالال( وسلم
 أتيت( ثعلبة أ� عن اKخاري اإلمام رواية _ إ§ها األلفاظ فأقرب ¢ا، مشابهة عبارات وجدت وÓنما ا�خرجy، من قدمنا
: وسلم عليه اهللا ص� فقال آنيتهم؟ r لنأك الكتاب، أهل قوم بأرض إنا اهللا، رسول يا: فقلت وسلم عليه اهللا ص� اهللا رسول

 يوجد ال ولكن الروايتy، بy التشابه نالحظ) فيهافيهافيهافيها    *وا*وا*وا*وا    ثمثمثمثم    فاغسلوهافاغسلوهافاغسلوهافاغسلوها    ÁدواÁدواÁدواÁدوا    لملململم    وÓنوÓنوÓنوÓن    فالتأكلوها،فالتأكلوها،فالتأكلوها،فالتأكلوها،    آنيتهمآنيتهمآنيتهمآنيتهم    غ½َ غ½َ غ½َ غ½َ     وجدتموجدتموجدتموجدتم    إنإنإنإن(
 .بينهما تطابق

 ))))-/-/-/-/((((    ا1لقةا1لقةا1لقةا1لقة
 """"ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث    بمصطلحبمصطلحبمصطلحبمصطلح    خاصةٌ خاصةٌ خاصةٌ خاصةٌ     ا1لقةا1لقةا1لقةا1لقة    هذههذههذههذه""""

SSSS----    ½ط وهو :معللمعللمعللمعلل    غ½غ½غ½غgاش �ل معلل، ا1ديث يكون أال صحيحاً  يكون ل
ّ
لوالُمعل
ّ
لوالُمعل
ّ
لوالُمعل
ّ
 فيه يوجد اtي: العلم أهل ذكر كما    والُمعل

ة،
ّ
    صحةصحةصحةصحة    rrrr    يقدحيقدحيقدحيقدح    ëمضëمضëمضëمض    خخخخ����    سببسببسببسبب    ____: ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث    مصطلحمصطلحمصطلحمصطلح    علماءعلماءعلماءعلماء    عندعندعندعند    والعلةوالعلةوالعلةوالعلة اإلسناداإلسناداإلسناداإلسناد r الغالب r تكون والعلة ِعل

 علة يهف وليس سليم، Áده الظاهر، وÓسناده رجاW حيث من ا1ديث إ¤: فبا^ظر ،منهامنهامنهامنها    السالمةالسالمةالسالمةالسالمة    ظاهرهظاهرهظاهرهظاهره    أنأنأنأن    معمعمعمع    اإلسناداإلسناداإلسناداإلسناد
 ëمض، خ� سبب فيه Áد ذلك، �و أو السماع أو األداء أو ا�حمل طرق r أو رجاr ،W العميق ا^ظر عند ولكن ظاهرة،

ة، يس® ما فهذا اإلسناد صحة r يقدح الغامض السبب وهذا
ّ
ة    يتعلقيتعلقيتعلقيتعلق    فيمافيمافيمافيما    األمثلةاألمثلةاألمثلةاألمثلة    أوضحأوضحأوضحأوضح    ومنومنومنومن ِعل

ّ
ةبالِعل
ّ
ةبالِعل
ّ
ةبالِعل
ّ
 أنواع بعض: اlفيةاlفيةاlفيةاlفية    بالِعل

 . ا�علول للحديث األمثلة أقوى من يعتá فهو: 1ديثا علماء ذكرها ال� ا�دليسا�دليسا�دليسا�دليس
 ÀÀÀÀ----    شذوذاً  فيه ا1ديث يكون أال : شاذشاذشاذشاذ    والوالوالوال r يكونيكونيكونيكون    الشذوذالشذوذالشذوذالشذوذ ألن ،متنهمتنهمتنهمتنه    rrrr    الغالبالغالبالغالبالغالب    rrrr    تكونتكونتكونتكون    الغالبالغالبالغالبالغالب    والعلةوالعلةوالعلةوالعلة ،ا�ا�ا�ا�����    rrrr    

    ....اإلسناداإلسناداإلسناداإلسناد
 هذا: أي ولكن ا�قة، r هيماثل من رواية mالف أو منه، أوثق هو من رواية ا�قة متنه m rالف أن هو: ا�ا�ا�ا�����    rrrr    والشذوذوالشذوذوالشذوذوالشذوذ
 أوثق هو من ا�قة الراوي خالف بأن كذلك األمر �ن فإذا الرواة، عدد r عليه ويزيد ا�قة، r درجة r يماثله الُمماثل

 .صحيحا ا1ديث يكون ال وبهذا شاذاً، ويعد يكون ذلك حديث فإن أكc، رواته عدد ولكن مثله ثقة خالف أو منه،
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 : والروايةوالروايةوالروايةوالرواية    ا�ا�ا�ا�����    لشاذلشاذلشاذلشاذ    العلماءالعلماءالعلماءالعلماء    ذكرهاذكرهاذكرهاذكرها    ال�ال�ال�ال�    األمثلةاألمثلةاألمثلةاألمثلة    ومنومنومنومن    
 رافع أ� وعن عنها، ا1ديث r ورد فقد عنها، اهللا رË ميمونة من وسلم، عليه اهللا ص� اهللا رسول زواج r ورد ما: مثاال 

    غ½غ½غ½غ½    أنهأنهأنهأنه: أي" ا1ِلا1ِلا1ِلا1ِل    rrrr    أيأيأيأي    للللااااحححح    وهووهووهووهو    تزوجهاتزوجهاتزوجهاتزوجها    ا^çا^çا^çا^ç    بأنبأنبأنبأن" ميمونة من وسلم عليه اهللا ص� ا^ç زواج حديث رويا �هما أيضا،
 ".ُ�ِرمُ�ِرمُ�ِرمُ�ِرم    وهووهووهووهو    تزوجهاتزوجهاتزوجهاتزوجها    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص�ص�ص�ص�    ا^çا^çا^çا^ç    أنأنأنأن" عباس ابن حديث من ثانية رواية r وورد ،ُ�ِرمُ�ِرمُ�ِرمُ�ِرم
 *هم رواتها (د أخرى جهة من عباس ابن ورواية جهة، من رافع وأ� ميمونة رواية ا�الث الروايات أسانيد r ا^ظر وعند
 �عارضها نظرا بعض؛ X الروايات هذه بعض وتقديم تفضيل من بد فال ككذل األمر �ن إذا متصلة، وأسانيدهم ثقات،

 ابن ورواية ،"ا1ل r وهو تزوجها ا^ç إن: "تقول رافع أ� فرواية بينها، ا�مع أو تأويله يمكن ال اtي وال¬يح الواضح
 ؟؟؟؟الصحيحالصحيحالصحيحالصحيح    فمافمافمافما" �رم وهو تزوجها"عباس

 الرواة ولكن ا�وثوقية، r مثله هو من ا�قة وافق إن ،"رافعرافعرافعرافع    وأوأوأوأ����    ميمونةميمونةميمونةميمونة    واي�واي�واي�واي�رررر" �خالفتها وذلك !!شاذةشاذةشاذةشاذة    عباسعباسعباسعباس    ابنابنابنابن    روايةروايةروايةرواية    إنإنإنإن
r الرواية � Z وÓسناد جليلy، صحابيy عن طريقy من وردت األو� فالرواية ا�انية، الرواية r الرواة عن يزيدون األو

 أقل ولكنهم أيضاً، ثقات ورواتها عباس، نب عبداهللا طريق واحد، طريق من وردت عباس ابن رواية ,الف ثقة؛ منهما
  الشاذ ا1ديث تعريف r يتعلق فيما العلماء يذكره مثال وهذا رافع، وأ� ميمونة حديث رواة من عددا

    : : : : العلماءالعلماءالعلماءالعلماء    ذكرهاذكرهاذكرهاذكرها    كماكماكماكماللحديث الصحيح للحديث الصحيح للحديث الصحيح للحديث الصحيح     �وط�وط�وط�وط
 فيها ُ�تلفاً  �وطاً  ذكروا أنهم ماك صحيحاً، حديثاً  يعد > ومتنه، بإسناده الصحيح ا1ديث r وجوده Hورة X اتفقوا      
yك(ط ال(وط هذه يذكر فبعضهم العلم، أهل ب � r يُدخلها وÓنما يشgطها ال وبعضهم صحيحا، ا1ديث يكون ل

    .عليها ا�تفق ال(وط
  :الصحيحالصحيحالصحيحالصحيح    ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث    تعريفتعريفتعريفتعريف    أر�نأر�نأر�نأر�ن    و_و_و_و_    ÍسةÍسةÍسةÍسة    عليهاعليهاعليهاعليها    ا�تفقا�تفقا�تفقا�تفق    ال(وطال(وطال(وطال(وط    وهذهوهذهوهذهوهذه

  عدال الراوي يكون أن    --------
  الضبط تام راويال يكون أن    ----////
TTTT----    ُمتصالً  اإلسناد يكون أن  
SSSS----    العلة من خا§اً  يكون أن  
ÀÀÀÀ----    عليها ا�تفق الصحيح �وط هذه الشذوذ، من خا§اً  يكون أن. 

     ::::أربعةأربعةأربعةأربعة    فيهافيهافيهافيها    ا�ختلفا�ختلفا�ختلفا�ختلف    الصحيحالصحيحالصحيحالصحيح    �وط�وط�وط�وط
 يشgط كما: "قال "ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث    علومعلومعلومعلوم    معرفةمعرفةمعرفةمعرفة""""    ا�ليلا�ليلا�ليلا�ليل    كتابهكتابهكتابهكتابه    rrrr    ا1اكما1اكما1اكما1اكم    ذكرهذكرهذكرهذكره ال(ط هذا ،بالطلببالطلببالطلببالطلب    مشهوراً مشهوراً مشهوراً مشهوراً     الراويالراويالراويالراوي    يكونيكونيكونيكون    أنأنأنأن    ----    ----

r ط ا1ديث، علم طلب أي بالطلب وا�قصود" بالطلب مشهورا راويه يكون أن الصحيح ا1ديثgبراوي ا1اكم ويش 
 حديث رواة بy ومعروفاً  العلم، طلبة بy معروفاً  يكون وأن مشهوراً، يكون أن صحيحاً  حديثه يكون > ا1ديث

 �نت سواء ،ا�هالة من ا�خرجة والشهرة ا�عرفة مراده ليس أنه ال(ط بيان لخال من وواضح بينهم، ومشتهراً  اهللا رسول
 طلبة بy مشهور يكون بأن ا�هالة عن mُرُجهُ  ما عن زائد قدر ا1ديث بطلب با�شهور فمراده ا1ال، أو العy جهالة
 والضبط، والصالح بالعدالة عرف وÓن مغمورا، �ن بل معروف، غ½ أو العلم طلبة بy مشتهراً  يكن لم إذا أما العلم،

 بل اآلخرون، ا1ديث مصطلح علماء فيه يوافقه لم ال(ط هذا لكن الصحيح، درجة حديثه يصل أال يرى فا1اكم
    فمافمافمافما ال(ط، هذا عن يُغ± الضبط كمال اشgاط إن وقالوا وأجابوا الصحيح، �وط X زائد �ط هذا إن وقالوا عنه، أجابوا
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 للراوي يكون ل� الُشهرة اشgاط من ا�قصود أن إذ ،الُشهرةالُشهرةالُشهرةالُشهرة    اشgاطاشgاطاشgاطاشgاط    عنعنعنعن    يُغ±يُغ±يُغ±يُغ±    فهذافهذافهذافهذا    الراوي،الراوي،الراوي،الراوي،    rrrr    الضبالضبالضبالضبطططط    كمالكمالكمالكمال    اشgطنااشgطنااشgطنااشgطنا    دمنادمنادمنادمنا
 مشهوراً  ا1ديث راوي يكون أن تاج وال ذلك r� r فهو الضبط، كمال نشgط وحينما إ§ه، ا^فس لg{ن عناية مزيد

 .العلم بطلب
 ?رفاً  W الراوي يكون أن البد صحيحاً  ا1ديث يكون > ،ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث    بمعا�بمعا�بمعا�بمعا�    الراويالراويالراويالراوي    ِعلمِعلمِعلمِعلم    يشgطيشgطيشgطيشgط    منمنمنمن    العلماءالعلماءالعلماءالعلماء    منمنمنمن    ----////

 للروايات مقابلة با�عØ ا1ديث الراوي روى فإذا با�عØ، ا1ديث يروي عندما يتحتم إنما ال(ط وهذا: قالوا بمعانيه،
 يقبله لم ال(ط وهذا اهللا، رسول حديث معا� بعلم وملم ?رف يكون أن بالراوي نشgط حينئذ وردت، ال� األخرى

cومعانيها، للعربية ?رف يكون أن للراوي فالبد منه، البد ال(ط هذا وأن وأجابوا ومصطلحه، ا1ديث علماء أك 
 . الضبط كمال وهو عليها ا�تفق ال(وط r داخل ذكرتُموه اtي ال(ط هذا لكن

TTTT : : : :ط    العلماءالعلماءالعلماءالعلماء    بعضبعضبعضبعضgطاشgطاشgطاشgيوافقوا لم العلماء ولكن ،""""الفقهالفقهالفقهالفقه    بِِعلمبِِعلمبِِعلمبِِعلم    ُمِلمُمِلمُمِلمُمِلم    أيأيأيأي""""    الراويالراويالراويالراوي    فقهفقهفقهفقه    اش X حجر ابن ا1افظ قال فقد ذلك :
 فقيهاً  الراوي يكون أن اشgاط أن يع± اKلوى، به تُعم وبما ا�قة عند أو ا�خالفة، عند يُشgط إنما ذلك أن والظاهر

 معضد فهذا اآلخر لراويا من أفقه ا1ديثy ألحد الراوي �ن إذا فحينئذ معy، فقø مضمون r حديثان يتعارض حينما
r أحد تقديم yا1ديث X ،لوى به تعم بما أو اآلخرKاألمور من ا � الراوي يكون أن فالبد مرويات، فيها وردت ال

 . رواه اtي ا1ديث من اهللا رسول مراد عينه هو ا^اس، بلوى به عم اtي األمر هذا أن يعرف ل� فقيها،
SSSS----    الف    قضاياقضاياقضاياقضايا    أهمأهمأهمأهم    منمنمنمن    هوهوهوهوlالفاlالفاlالفاlط العلم أهل بعض أن: : : : الصحيحالصحيحالصحيحالصحيح    ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث    ب(وطب(وطب(وطب(وط    يتعلقيتعلقيتعلقيتعلق    اااافيمفيمفيمفيم    اgاش � صحيحاً  حديثاً  يكون ل

 ل� ،طبقةطبقةطبقةطبقة    rrrr    ZZZZ    ورجاWورجاWورجاWورجاW    وÓسنادهوÓسنادهوÓسنادهوÓسناده    للحديثللحديثللحديثللحديث    الرواةالرواةالرواةالرواة    منمنمنمن    معyمعyمعyمعy    عددعددعددعدد    اشgطوااشgطوااشgطوااشgطوا إنما فيه، واحد برواية يكتِف  فلم ،معyمعyمعyمعy    عددعددعددعدد
 فيها يكون أن البد الشهادة أن ماو{ الشهادة، مثل الرواية بأن: قالوا هذا r وحجتهم صحيحاً، عندهم ا1ديث يكون

cسب أربعة أو ثالثة أو اثنان واحد؛ من أكè سب القضايا؛ اختالفèالرواية دامت ما إذن فكذلك قالوا الشهود، أنواع و 
    اختلفوااختلفوااختلفوااختلفوا    ثمثمثمثم    ،،،،واحد رواية تك� وال �ددا، عددا يكون أن البد الرواية فكذلك العدد الشهادة r اشgط وقد الشهادة مثل

rrrr    ا�طلوبا�طلوبا�طلوبا�طلوب    العددالعددالعددالعدد    rrrr    ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث    إسنادإسنادإسنادإسناد    ���� لصحة اشgطوا وغ½هموغ½هموغ½هموغ½هم    األث½األث½األث½األث½    وابنوابنوابنوابن    والعر¦والعر¦والعر¦والعر¦    فا1اكمفا1اكمفا1اكمفا1اكم صحيحاً صحيحاً صحيحاً صحيحاً     ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث    هذاهذاهذاهذا    يكونيكونيكونيكون    لللل
 اعتáنا ال(ط هذا توفر فإذا ،السند نهاية إ¤ فأكc فاثنان،فاثنان،فاثنان،فاثنان،    فاثنان،فاثنان،فاثنان،فاثنان،    اثنان،اثنان،اثنان،اثنان، طبقة r Z ا1ديث رواة يكون أن ا1ديث
 صحيحا عندنا يعد ال ا1ديث هذا فإن فقط، واحد راوي إال اإلسناد طبقات من طبقة r يكن لم إذا أما صحيح، ا1ديث

 . الصحيح ا1ديث �وط فيه يتوفر وال
 ،ثالثةثالثةثالثةثالثة    عنعنعنعن    ثالثةثالثةثالثةثالثة    يرويهيرويهيرويهيرويه أن اál قبول r اشgط بعضهم أن: اKغدادياKغدادياKغدادياKغدادي    منصورمنصورمنصورمنصور    أبوأبوأبوأبو    نقلنقلنقلنقل    فقدفقدفقدفقد    العلم،العلم،العلم،العلم،    أهلأهلأهلأهل    KعضKعضKعضKعض    آخرآخرآخرآخر    قولقولقولقول    أيضاأيضاأيضاأيضا

 فكأنهم و�ددا، معينا عدداً  الرواية r اشgطوا و�وهم العلماء هؤالء ا،وهكذ أربعةأربعةأربعةأربعة    عنعنعنعن    أربعةأربعةأربعةأربعة    يرويهيرويهيرويهيرويه    أنأنأنأن    اشgطاشgطاشgطاشgط    بعضهمبعضهمبعضهمبعضهم    بلبلبلبل
    ....بالشهادةبالشهادةبالشهادةبالشهادة    الروايةالروايةالروايةالرواية    قاسواقاسواقاسواقاسوا    ألنهمألنهمألنهمألنهم ؟ �اذا واحد، من أكc اإلسناد r يكون أن البد بل مطلقا؛ واحداً  الرواية r يك� ال يقولون

 عليها الرد ويكون صحيحة، غ½ واشgاطات ودة،مرد أقوال �ددة، أعداد اشgطت ال� األقوال هذه Z: : : : ذلكذلكذلكذلك    rrrr    واإلجابةواإلجابةواإلجابةواإلجابة    
 : ناحيتy من
o ا�الةا�الةا�الةا�الة    األحاديثاألحاديثاألحاديثاألحاديث    XXXX    َقبُولَقبُولَقبُولَقبُول    áخáخáخáعن ورد :الواحدالواحدالواحدالواحد    خ ç^ا ç^من سواء أحاديث وسلم عليه اهللا ص� ا ،Wتقريراته من أو أقوا 

 من أكc الراوي نيكو أن الرواية لقبول يشgط ال أنه X تدل كث½ة أحاديث وردت عليهم، اهللا رضوان ألصحابه
 اهللا ص� ا^ç عن أحاديث بورود ذلك عن: : : : واستدلواواستدلواواستدلواواستدلوا فقط، واحد راو من �نت ولو وتعتá وتعد الرواية تقبل بل واحد،
 : ومنها وسلم، عليه
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    ببببفرفرفرفر    سمعها،سمعها،سمعها،سمعها،    كماكماكماكما    فأداهافأداهافأداهافأداها    فو?ها،فو?ها،فو?ها،فو?ها،    مقال�مقال�مقال�مقال�    سمعسمعسمعسمع    امرءامرءامرءامرء    اهللاهللاهللاهللا    نننن����: (العلم أهل بy وا�شهور ا�عروف اKاب هذا r األول ا1ديث
غغغغ ¨ُمبَل¨
ُمبَل
¨
ُمبَل
¨
 ويكون �?، ومعتá معدود وأنه وحجيته، الواحد خá قبول X يدل ما فيه ورد ا1ديث هذا ،)سامعسامعسامعسامع    منمنمنمن    أوأوأوأوCCCC    ُمبَل

َ ( :وسلم عليه اهللا ص� فقوW صحيحا، و ثابتا حديثه َّ َ َّ َ َّ َ  �ن ولو تقبل الرواية أن هذا فدل واحد، رجل: أي ،)إمرءإمرءإمرءإمرء    اهللاهللاهللاهللا    نننن���َ�ّ
 .واحد لرجل
o وردوردوردورد    ماماماما    rrrr    اعة    حديثحديثحديثحديثÜاعةÜاعةÜاعةÜ    عن ثابت وهو ،العلمالعلمالعلمالعلم    أهلأهلأهلأهل    عندعندعندعند    معروفمعروفمعروفمعروف    وهووهووهووهو    ،،،،قِباءقِباءقِباءقِباء    سجدسجدسجدسجدمممم ç^وسلم عليه اهللا ص� ا 

ِمرَ  وسلم، عليه اهللا ص� اهللا رسول إن: "فقال آت أتاهم حينما وذلك وصحابته،
ُ
 و�نت فاستقبلوها، الكعبة يستقبل أن أ

 وقد واحد، رجل إ§هم أ6 اtي والرجل الراوي أن ا^ص من فواضح" الكعبة إ¤ ُهم كما فاستداروا، الشام إ¤ وجوههم
 جهة إ¤ الشام جهة من واستداروا الصالة، وهو أال ا�ين، أمور أهم من عظيم أمر r ألمره وامتثلوا �عوته استجابوا

 ,áِ  عليها �نوا قِبلة تر{وا: الشافµ قال ذلك، X وسلم عليه اهللا ص� اهللا رسول أقرهم وقد واحد، رجل ál الكعبة
 r عليها اإلجابة يمكن ال� ا^واì من األو� ا^احية _ هذا وسلم، عليه اهللا ص� اهللا رسول ذلك ينكر ولم واحد،

 . ا�قام هذا

    ))))////////((((    ا1لقةا1لقةا1لقةا1لقة
    تكملة ا1ديثتكملة ا1ديثتكملة ا1ديثتكملة ا1ديث

 عليه هللا ص� قال آنيتهم؟ r أفنأكل كتاب أهل قوم بأرض إن̈ا: اهللا رسول يا قلت: قال عنه اهللا رË اlش± ثعلبة أ� عن
 ".".".".عليهعليهعليهعليه    متفقمتفقمتفقمتفق: "ا1افظ قال ،)فيهافيهافيهافيها    وووو<<<<واواواوا    فاغسلوهافاغسلوهافاغسلوهافاغسلوها    غ½هاغ½هاغ½هاغ½ها    ÁدواÁدواÁدواÁدوا    أالأالأالأال    إالإالإالإال    فيهافيهافيهافيها    تأكلواتأكلواتأكلواتأكلوا    الالالال: (وسلم

     ::::الراويالراويالراويالراوي    ترÜةترÜةترÜةترÜة----////
 ابن ذكر وقد ذلك، غ½ وقيل ناشم، بن ُجرهم وقيل عمرو، بن ُجرثوم هو: ؛فقيل كث½ا اختالفاً  أبيه، واسم اسمه r اختلف

 ثعلبة أ� بكنيته اشتهر وقد وألبيه، W اسما Ä- عنه اهللا رË اlُش± ثعلبة أل� الصحابة تمr 0 اإلصابة كتابه r حجر
 اشتهروا اtين األجالء الصحابة أسماء r اlالف مثل تماماً  أبيه واسم اسمه r الفاl هذا �اذا قائل يقول قد اlُش±،
 اهللا رضوان الصحابة هؤالء أن إذ وارد، طبيµ أمر اهذ نقول وغ½هم؟ عنهم اهللا رË بكر وأبو هريرة كأ� بكناهم

 يكونوا فلم عليهم، اهللا رضوان الصحابة وزمن وسلم، عيه اهللا ص� ا�صطæ زمن بها وعرفوا الكØ بهذه اشتهروا عليهم
 تدوين وبدأ نةالس تدوين بدأت وا�ابعy، الصحابة من األول ا�يل ذهب �ا ثم آبائهم، وألسماء ألسمائهم مطلقا تاجون
 . آبائهم وأسماء الصحابة أسماء عنها èث ال� ا�زئيات بy ومن جزئياته، Üيع عن وا�نقيب اKحث وبدأ علومها

 من يوجد لم القضايا، هذه r اKحث أريد حينما وا�ابعy، الصحابة من وا�ا� األول ا�يلy وفاة بعد القضية بهذه èث
 ومائه با�أكيد معروفا ال� �ن ا�ابعy و{بار الصحابة زمن r إنه وÓال كذا، أبيه واسم كذا هاسم هذا أن با�أكيد يعرف
 ف�ن القضايا، بهذه اهتمام عدم وأيضا بيان، وال تدوين غ½ من وا�ا� األول ا�يل مات �ا ولكن أبيه، واسم اسمه با�ائة

 األمم، بy ون(ه وسلم عليه اهللا ص� اهللا رسول حديث وتبليغ ا�عوة تبليغ أخرى، قضايا X منصب اهتمامهم
هتم فحينما بها، يهتموا يكونوا فلم ا�زئية القضايا أما اهتمامهم جّل  هذه والفتوحات،

ُ
 من يوجد لم صحيحا اهتماما بها أ

 . با�ائة مائة يعرفها
 عند ياؤها ُحذفت وقد قضاعة، قبيلة من ا^مر بن yُخش قبيلة إ¤ نسبة اlش± ، الكنية بهذه اشتهر اlش± ثعلبة أبو       

  ذلك و�و ُجه±،.. جهينة: مثل ا§اء فتحذف ُخش± فيقال النسب،
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 قبل أسلم أنه X يدل وهذا بغنيمتها، بسهم وسلم عليه اهللا ص� ا^W ç وHب ،ه¸ السابعة السنة r خيá ?م أسلم
  وسلم، عليه اهللا ص� ^çا مع خب½ فتح r شارك قد وأنه ،الغزوة

 إ¤ ا�خول إ¤ قومه وموجها ا�ين، بهذا ومب(ا داعياً  قومه إ¤ أرسله وسلم عليه اهللا ص� ا^ç أن ::::    وفضائلهوفضائلهوفضائلهوفضائله    مناقبهمناقبهمناقبهمناقبه    ومنومنومنومن
 دمشق فتح r الشام بالد r اإلسالمية الفتوحات r شارك كما Üيعا، عليهم اهللا رضوان وأسلموا فأجابوا ا�ين، هذا

م اKالد بهذه واستقر فتحها، بعد الشام ببالد ونزل ا،وغ½ه
ّ
 أبو يعد ،هههه    À¸À¸À¸À¸    سنةسنةسنةسنة    توÉتوÉتوÉتوÉ    حÌ دينهم أمور r ويعظهم ا^اس يُعل

y من ثعلبة
ّ
 بينها من حديثا .S أربعون إال سالماإل دواوين W r ليس إنه إذ منها، ا�كcين من يعد ال فهو الرواية، r ا�قل

 . هذا حديثنا
TTTT----    رداترداترداترداتا�فا�فا�فا�ف    أهمأهمأهمأهم : 
 ؟ بهم ا�راد ما كتاب أهل ،كتابكتابكتابكتاب    أهلأهلأهلأهل    قومقومقومقوم    بأرضبأرضبأرضبأرض    إن̈اإن̈اإن̈اإن̈ا

طلق فإذا ،وا^صارىوا^صارىوا^صارىوا^صارى    ا§هودا§هودا§هودا§هود    بهمبهمبهمبهم ا�قصود
ُ
 ملتان بهم يراد فإنه وسلم، عليه اهللا ص� رسوW وسنة اهللا، كتاب r الكتاب أهل أ

ة ف� كتب، عليهم أنزل اهللا ألن ،"كتاب أهل" بذلك وسموا وا^صارى، ا§هود هما فقط، اثنتان
ّ
 اهللا أنزل الِملل هذه من ِمل

 عليه عيE بواسطة اإل(يل ا^صارى X وأنزل السالم، عليه موD بواسطة ا�وراة ا§هود X فأنزل كتاب، عليها
 عز اهللا من االسم هذا وأخذوا الصفة هذه اكتسبوا وا^صارى ا§هود اهللا، عند من كتابان هما واإل(يل فا�وراة السالم،

َمٍة َسَواء بَيْنَنَا َوبَيْنَُكمْ { :قوr W كتابه r بذلك سماهم اtي وفه وجل،
َ
*َ 

َ
 إِ¤

ْ
َمٍة َسَواء بَيْنَنَا َوبَيْنَُكمْ ََعالَْوا

َ
*َ 

َ
 إِ¤

ْ
َمٍة َسَواء بَيْنَنَا َوبَيْنَُكمْ ََعالَْوا

َ
*َ 

َ
 إِ¤

ْ
َمٍة َسَواء بَيْنَنَا َوبَيْنَُكمْ ََعالَْوا

َ
*َ 

َ
 إِ¤

ْ
ِكتَاِب ييييََعالَْوا

ْ
ْهَل ال

َ
ِكتَاِب قُْل يَا أ

ْ
ْهَل ال

َ
ِكتَاِب قُْل يَا أ

ْ
ْهَل ال

َ
ِكتَاِب قُْل يَا أ

ْ
ْهَل ال

َ
 أهل فسماهم ،}قُْل يَا أ

 . كتاب
 ؟ بها ا�قصود وما باألرض ا�راد ما )كتابكتابكتابكتاب    أهلأهلأهلأهل    قومقومقومقوم    بأرضبأرضبأرضبأرض    إناإناإناإنا(

 ؟ ذلك X ا�§ل وما �اذا ،ا§منا§منا§منا§من    أرضأرضأرضأرض هناهناهناهنا    باألرضباألرضباألرضباألرض    ا�قصودا�قصودا�قصودا�قصود
 قضاعة وقبيلة قضاعة، قبيلة و_ الكب½ة القبيلة من فرع القبيلة وهذه ا^مر، بن حشينة من هو اlش± ثعلبة أ� ألن

 كث½ عدد فيها يوجد يزال وال �ن ا§من ألن ا§من، بالد هنا األرض X يدل �ا وأيضا ا§من، بالد وتسكن موجودة �نت
 . ا§من وبالد ا§من، أرض _ هنا ا�قصودة األرض أن X واضحة داللة يد^ا *ه هذا وا^صارى، ا§هود من
    ÁدواÁدواÁدواÁدوا    أالأالأالأال    إالإالإالإال    فيهافيهافيهافيها    تأكلواتأكلواتأكلواتأكلوا    الالالال: (وسلم عليه اهللا ص� قال ؟ آنيتهم r أفنأكل كتاب أهل قوم بأرض إنا: اهللا، رسول يا قلت: قال

 أجاب وسلم عليه اهللا ص� ا^ç أن كما ؟ نيتهمآ r أفنأكل ،األكلاألكلاألكلاألكل    XXXX    وردوردوردورد    السؤالالسؤالالسؤالالسؤال    أنأنأنأن    نالحظنالحظنالحظنالحظ ،)فيهافيهافيهافيها    وووو<<<<واواواوا    فاغسلوهافاغسلوهافاغسلوهافاغسلوها    غ½ها،غ½ها،غ½ها،غ½ها،
    .فيها تأكلوا ال وسلم، عليه اهللا ص� قوr W باألكل،

: : : : يقليقليقليقل    ولمولمولمولم    ،،،،))))فيهافيهافيهافيها    تأكلواتأكلواتأكلواتأكلوا    الالالال: (: (: (: (فقالفقالفقالفقال    غ½ه،غ½ه،غ½ه،غ½ه،    دوندوندوندون    األكلاألكلاألكلاألكل    ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث    هذاهذاهذاهذا    rrrr    والسالموالسالموالسالموالسالم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص�ص�ص�ص�    ا^çا^çا^çا^ç    خصخصخصخص    �اذا،�اذا،�اذا،�اذا،    قائلقائلقائلقائل    يقوليقوليقوليقول    قدقدقدقد
 : ا�سألة هذه X جوابy العلماء ذكر نقول    ؟؟؟؟))))ت(بوات(بوات(بوات(بوا    والوالوالوال    فيهافيهافيهافيها    تأكلواتأكلواتأكلواتأكلوا    الالالال((((

 أجابه اهللا، فرسول آنيتهم؟ r أفنأكل ثَعلبَة أ� قول r األكل، هو: هنا عنه وا�سئول عنه، ا�سئول هو بأنه : األولاألولاألولاألول    ا�وابا�وابا�وابا�واب
X قدر Wفيهافيهافيهافيها    تأكلواتأكلواتأكلواتأكلوا    الالالال(: وسلم عليه اهللا ص� فقال سؤا( . 

 يكون فحينئذ باإلناء؛ ا�صاقاً  وأكc تأث½اً  أكc اإلناء r شك بال فهو الُ(ب، من وأبلغ أعم األكل ألن :ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�    ا�وابا�وابا�وابا�واب
 ،ا�بعا�بعا�بعا�بع    بطريقبطريقبطريقبطريق    هذاهذاهذاهذا    rrrr    يدخليدخليدخليدخل    ال(بال(بال(بال(ب    فإنفإنفإنفإن    األكلاألكلاألكلاألكل    عنعنعنعن    نÈنÈنÈنÈ    فإذافإذافإذافإذا ال(ب، من وأبلغ أعم إذن فهو ا1كم، هذا X ا�اللة r أبلغ

 ا§مان بن حذيفة حدي8 سابقy،ال ا1ديثr y تفصيل أكc بش� ا�ضمون هذا وبيان ا�عØ هذا ^ا تقدم بأنه وتذكرون
  ا1ديث ¢ذا ا�فردات أهم ببيان يتعلق ما هذا ا�ميع، X اهللا رضوان سلمة وأم
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SSSS----ثèثèثèثè    األح�ماألح�ماألح�ماألح�م : 
    ذلك،ذلك،ذلك،ذلك،    وغ½وغ½وغ½وغ½    وجلودهموجلودهموجلودهموجلودهم    أجسامهمأجسامهمأجسامهمأجسامهم    rrrr    وذواتهموذواتهموذواتهموذواتهم    بأعيانهمبأعيانهمبأعيانهمبأعيانهم    الكفارالكفارالكفارالكفار    ((((اسةاسةاسةاسة    XXXX    واضحةواضحةواضحةواضحة    داللةداللةداللةداللة    ظاهرهظاهرهظاهرهظاهره    rrrr    ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث    هذاهذاهذاهذا: : : : األولاألولاألولاألول    ا1كما1كما1كما1كم
 . وووو����وهوهوهوه    يستخدمونهايستخدمونهايستخدمونهايستخدمونها    ال�ال�ال�ال�    وا�البسوا�البسوا�البسوا�البس    �ألوا��ألوا��ألوا��ألوا�    الشخصيةالشخصيةالشخصيةالشخصية    ائهمائهمائهمائهمأشيأشيأشيأشي    منمنمنمن    يتعلقيتعلقيتعلقيتعلق    ماماماما    ZZZZ    وووو((((اسةاسةاسةاسة
    ذلك؟ذلك؟ذلك؟ذلك؟    وووو����وووو    جتهمجتهمجتهمجتهم    وملمسوملمسوملمسوملمس    وظاهرهموظاهرهموظاهرهموظاهرهم    ذواتهمذواتهمذواتهمذواتهم    rrrr    طاهرينطاهرينطاهرينطاهرين    وغ½وغ½وغ½وغ½    ((((سون؟سون؟سون؟سون؟    الكفارالكفارالكفارالكفار    أنأنأنأن    XXXX    العلماءالعلماءالعلماءالعلماء    اتفقاتفقاتفقاتفق    هلهلهلهل    ترىترىترىترى    يايايايا    هلهلهلهل    لكنلكنلكنلكن

 ؟؟؟؟    الشخصيةالشخصيةالشخصيةالشخصية    ومستعمالتهمومستعمالتهمومستعمالتهمومستعمالتهم    أوانيهمأوانيهمأوانيهمأوانيهم    rrrr    رطبهرطبهرطبهرطبه    أشياءأشياءأشياءأشياء    منمنمنمن    يالمسونهيالمسونهيالمسونهيالمسونه    وماوماوماوما    بهمبهمبهمبهم    يتعلقيتعلقيتعلقيتعلق    ماماماما    ((((اسةاسةاسةاسة    وبا�ا�وبا�ا�وبا�ا�وبا�ا�
  :قولX y ا�سألة هذه r ماءالعل اختلف

 الكفار أن: أي مطلقا،مطلقا،مطلقا،مطلقا،    الكفارالكفارالكفارالكفار    بنجاسةبنجاسةبنجاسةبنجاسة: قالوا الشافµ اإلمام إ¤ القرطç ونسبه مالك، اإلمام ذهب وÓ§ه :األولاألولاألولاألول    القولالقولالقولالقول
  :يأيأيأيأ&&&&    فيمافيمافيمافيما    ذالكذالكذالكذالك    XXXX    واستدلواواستدلواواستدلواواستدلوا وغ½ه، ومالبس أوا� من يستخدمونه ما وبكل وبمالمستهم بذواتهم (سون

ََراَم ننننَْعَد َْعَد َْعَد َْعَد { تعا¤ قوW الكريم لقرآنا من :األولاألولاألولاألول    ا�§لا�§لا�§لا�§ل �
ْ
َمْسِجَد ا1

ْ
 ال

ْ
ْقَربُوا ََراَم َ

ْ
َمْسِجَد ا1

ْ
 ال

ْ
ْقَربُوا ََراَم َ

ْ
َمْسِجَد ا1

ْ
 ال

ْ
ْقَربُوا ََراَم َ

ْ
َمْسِجَد ا1

ْ
 ال

ْ
ٌَس فََال فففَفْقَربُوا

َ
ٌَس فََال 

َ
ٌَس فََال 

َ
ٌَس فََال 

ُ{وَن ((((َ ُمْ(ِ
ْ
ُ{وَن ¨َما ال ُمْ(ِ
ْ
ُ{وَن ¨َما ال ُمْ(ِ
ْ
ُ{وَن ¨َما ال ُمْ(ِ
ْ
غغغ̈غَما ال  إِ

ْ
يَن آَمنُوا ِ

¨
tإَِها ا 

ْ
يَن آَمنُوا ِ

¨
tإَِها ا 

ْ
يَن آَمنُوا ِ

¨
tإَِها ا 

ْ
يَن آَمنُوا ِ

¨
tَها ا ف�ف�ف�ف�

ََ ََ
يَا يَا يَا يَا كككك

ٌَس  {قائل من عز̈  قال فقد ا�ضمون، هذا عل ا�اللة r واضحة اآلية فهذه ،}َ?ِمِهْم َهـَذاَ?ِمِهْم َهـَذاَ?ِمِهْم َهـَذاَ?ِمِهْم َهـَذا
َ

ٌَس 
َ

ٌَس 
َ

ٌَس 
ُ{وَن ((((َ ُمْ(ِ

ْ
ُ{وَن ¨َما ال ُمْ(ِ
ْ
ُ{وَن ¨َما ال ُمْ(ِ
ْ
ُ{وَن ¨َما ال ُمْ(ِ
ْ
غغغ̈غَما ال  وصفف ، }إِإِإِإِ

 .ا^جاسة عy فكأنهم فيهم ا^جاسة وح¬ (س، أنهم ا�({ون
    تأكلواتأكلواتأكلواتأكلوا    الالالال( وسلم عليه اهللا ص� اهللا رسول قول r ثعلبة أ� حديث اKاب، حديث األول القول أصحاب من :ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�    ا�§لا�§لا�§لا�§ل �

rrrr    إالإالإالإال    آنيتهمآنيتهمآنيتهمآنيتهم     
ّ
 أال
ّ
 أال
ّ
 أال
ّ
 يأذن لم وسلم عليه اهللا ص� أن حيث واضح، فيه ا�اللة ووجه ،)فيهافيهافيهافيها    وووو<<<<واواواوا    فاغسلوهافاغسلوهافاغسلوهافاغسلوها    غ½هاغ½هاغ½هاغ½ها    ÁدواÁدواÁدواÁدوا    أال

 �لوثها وذلك) فيهافيهافيهافيها    وووو<<<<واواواوا    فاغسلوهافاغسلوهافاغسلوهافاغسلوها    غ½هاغ½هاغ½هاغ½ها    ÁدواÁدواÁدواÁدوا    أالأالأالأال    إالإالإالإال( قوr W غسلها بعد إال وا�({y الكفار آنية r باألكل
 .¢ا استعما¢م بسبب األوا� أي (استها، X واضحة داللة هذا ف� قالوا ¢ا، ومالمستهم بالرطوبة

 وجلودهم وأجسامهم وأدواتهم ظاهرهم (اسة _ إنما با^جاسة ونصفه �كيه ما أن ا�قام هذا r ا�نبيه وÑدر
 هذا r فهم العلم أهل باتفاق (س شك بال فهذا ذلك، وغ½ ومعتقد كفر من اKاطن ^جاسة بالنسبة أما ومالمساتهم،

 .ا�سألة بهذه خالف وال شك، بال �ازية (اسة (سون فهم ا�قام
    ليسليسليسليس    وظاهرهموظاهرهموظاهرهموظاهرهم    وا�({yوا�({yوا�({yوا�({y    الكفارالكفارالكفارالكفار    ذواتذواتذواتذوات    أنأنأنأن    أيأيأيأي    ظاهرهم،ظاهرهم،ظاهرهم،ظاهرهم،    ((((اسةاسةاسةاسة    وعدموعدموعدموعدم    الكفارالكفارالكفارالكفار    بطهارةبطهارةبطهارةبطهارة    القولالقولالقولالقول    وهووهووهووهو    ا�سألةا�سألةا�سألةا�سألة    هذههذههذههذه    rrrr :ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�    القولالقولالقولالقول

    ،،،،ذلكذلكذلكذلك    وغ½وغ½وغ½وغ½    وم(وباتوم(وباتوم(وباتوم(وبات    مأكوالتمأكوالتمأكوالتمأكوالت    منمنمنمن    يبا�ونهيبا�ونهيبا�ونهيبا�ونه    وماوماوماوما    وا�البسوا�البسوا�البسوا�البس    األوا�األوا�األوا�األوا�    منمنمنمن    يالمسونهيالمسونهيالمسونهيالمسونه    ماماماما    طهارةطهارةطهارةطهارة    وبا�ا�وبا�ا�وبا�ا�وبا�ا�    طاهر،طاهر،طاهر،طاهر،    وÓنماوÓنماوÓنماوÓنما    بنجس،بنجس،بنجس،بنجس،
    ¢ا¢ا¢ا¢ا    الكفارالكفارالكفارالكفار    �المسة�المسة�المسة�المسة    ليستليستليستليست    ((((سةسةسةسة    فإنهافإنهافإنهافإنها    ذلكذلكذلكذلك    ����وووو    أوأوأوأو    خÞيرخÞيرخÞيرخÞير    أوأوأوأو    ررررÍÍÍÍ    منمنمنمن    �رمة�رمة�رمة�رمة    وا�(وباتوا�(وباتوا�(وباتوا�(وبات    ا�أكوالتا�أكوالتا�أكوالتا�أكوالت    هذههذههذههذه    تكنتكنتكنتكن    لملململم    ماماماما    طبعاطبعاطبعاطبعا
 .ا�وادا�وادا�وادا�واد    ¢ذه¢ذه¢ذه¢ذه    وÓنماوÓنماوÓنماوÓنما
 أبو األئمة قال وبه واlلف السلف من ا�ماه½ مذهب وهو: ا^ووي اإلمام قال الرأي؟ هذا رأى ومن القول هذا قال من

 .قو§ه أحد r والشافµ وأ�د حنيفة
 : : : : يأيأيأيأ&&&&    بمابمابمابما    ظاهرهمظاهرهمظاهرهمظاهرهم    ((((اسةاسةاسةاسة    وعدموعدموعدموعدم    الكفارالكفارالكفارالكفار    ذواتذواتذواتذوات    بطهارةبطهارةبطهارةبطهارة    استدلوااستدلوااستدلوااستدلوا    ؟؟؟؟    ا�سالةا�سالةا�سالةا�سالة    هذههذههذههذه    rrrr    أد�همأد�همأد�همأد�هم    ____    ماماماما
��    {: قوr W الكريم القرآن :األولاألولاألولاألول    ا�§لا�§لا�§لا�§ل -- ُكْم َوَطَعاُمُكْم ِحل��

¨
ُكْم َوَطَعاُمُكْم ِحل ل
¨
ُكْم َوَطَعاُمُكْم ِحل ل
¨
ُكْم َوَطَعاُمُكْم ِحل ل
¨
FF ل FFِكتَاَب ِحل

ْ
 ال

ْ
وتُوا

ُ
يَن أ ِ

¨
tبَاُت َوَطَعاُم اòُكُم ال̈طي

َ
ِح̈ل ل

ُ
َْوَم أ

ْ
ِكتَاَب ِحلا§

ْ
 ال

ْ
وتُوا

ُ
يَن أ ِ

¨
tبَاُت َوَطَعاُم اòُكُم ال̈طي

َ
ِح̈ل ل

ُ
َْوَم أ

ْ
ِكتَاَب ِحلا§

ْ
 ال

ْ
وتُوا

ُ
يَن أ ِ

¨
tبَاُت َوَطَعاُم اòُكُم ال̈طي

َ
ِح̈ل ل

ُ
َْوَم أ

ْ
ِكتَاَب ِحلا§

ْ
 ال

ْ
وتُوا

ُ
يَن أ ِ

¨
tبَاُت َوَطَعاُم اòُكُم ال̈طي

َ
ِح̈ل ل

ُ
َْوَم أ

ْ
ا§

ُمحْ 
ْ
ُمْؤِمنَاِت َوال

ْ
ُمْحَصنَاُت ِمَن ال

ْ
ُهْم َوال

¨
ُمحْ ل

ْ
ُمْؤِمنَاِت َوال

ْ
ُمْحَصنَاُت ِمَن ال

ْ
ُهْم َوال

¨
ُمحْ ل

ْ
ُمْؤِمنَاِت َوال

ْ
ُمْحَصنَاُت ِمَن ال

ْ
ُهْم َوال

¨
ُمحْ ل

ْ
ُمْؤِمنَاِت َوال

ْ
ُمْحَصنَاُت ِمَن ال

ْ
ُهْم َوال

¨
ِكتَاَب ِمن َقبِْلُكمْ ل

ْ
 ال

ْ
وتُوا

ُ
يَن أ ِ

¨
tِكتَاَب ِمن َقبِْلُكمْ َصنَاُت ِمَن ا

ْ
 ال

ْ
وتُوا

ُ
يَن أ ِ

¨
tِكتَاَب ِمن َقبِْلُكمْ َصنَاُت ِمَن ا

ْ
 ال

ْ
وتُوا

ُ
يَن أ ِ

¨
tِكتَاَب ِمن َقبِْلُكمْ َصنَاُت ِمَن ا

ْ
 ال

ْ
وتُوا

ُ
يَن أ ِ

¨
tو#ة واضحة اآلية هذه ،}َصنَاُت ِمَن ا r  ِحّل 

 طعامهم فإباحة الكتابيات، من ا�حصنات نكاح ِحّل  وأيضا عموما، ا�({ون وبا�ا� خصوصا، الكتاب أهل طعام وÓباحة
 أيضا وا^�ح ا�خالطة، يقت$ الطعام ألن ،ذواتهم اسة( وعدم ظاهرهم طهارة X واضحة داللة يُدالن منهم والزواج
 .الكتاب أهل طهارة X يدل فهذا ا�خالطة، يقت$

 اهللا ص� ا^ç أن عنه، اهللا رË ُحصy بن عمران عن وغ½هما ومسلم اKخاري رواه ما وهو: السنة من :ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�    ا�§لا�§لا�§لا�§ل -/
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 X ا�اللة r واضح ا1ديث فهذا الكب½ة، الِقربة _ وا�زادة ،){ة{ة{ة{ةُم(ُم(ُم(ُم(    امرأةامرأةامرأةامرأة    مَزادةمَزادةمَزادةمَزادة    منمنمنمن    توضؤواتوضؤواتوضؤواتوضؤوا( وأصحابه وسلم عليه
 �اذا؟�اذا؟�اذا؟�اذا؟ ا�({y، ذوات طهارة

 عن إال فيها ا�اء وضع يمكن ال: والقربة الوضوء، X أصحابه وأقر̈  ا�زادة، هذه من توضأ قد وسلم عليه اهللا ص� ا^ç ألن
 وسلم عليه اهللا ص� ا�صطæ فإذن وهكذا، عليها ا�اء ومرور ا�عبئة، جلأل فيه ا§د ووقوع ومالبسته ا�اء مالمسة طريق
 .الوضوء X أصحابه وأقرّ  توضأ

T- جابر عن وغ½هما وأ�د داود أبو رواه ما :ا�الثا�الثا�الثا�الث    ا�§لا�§لا�§لا�§ل Ëعليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص�ص�ص�ص�    اهللاهللاهللاهللا    رسولرسولرسولرسول    معمعمعمع    نغزوانغزوانغزوانغزوا    ُكناُكناُكناُكنا"""": قال عنه اهللا ر    
 عنه، اهللا رË جابر يذكر ا1ديث هذا r ،))))عليناعليناعليناعلينا    ذلكذلكذلكذلك    يعيبيعيبيعيبيعيب    والوالوالوال    بهابهابهابها    نستمتعنستمتعنستمتعنستمتعفففف    وأسقيتِِهم،وأسقيتِِهم،وأسقيتِِهم،وأسقيتِِهم،    ا�({yا�({yا�({yا�({y    آنيةآنيةآنيةآنية    منمنمنمن    فنصيبفنصيبفنصيبفنصيب((((    وسلموسلموسلموسلم
 الصحابة بها فيستمتع أسقيتهم، فيه ويكون آنيتهم فيه يكون ا�({y وسلب ا�({y، سلب X يستولون الغزو r أنهم

 ومعلوم ذلك، r نك½ عليهم يعرف مول �يهم، Ñدونها ال� أطعمتهم يأكلون بل آنيتهم، r ويأكلون سقائهم من وي(بون
 تقدم فيما ا�اللة وجه (سة، وغ½ طاهرة أنها X هذا فدل و�لودهم، أليديهم مالمسة تكون واألطعمة األسقية هذه أن

 ذلك فدل وأجسادهم، أيديهم با�ته قد ذلك وé آنيتهم، واستعمال مائهم من وال(ب طعامهما أكل أبيح قد بأنه *ه،
 . بها االنتفاع لصحابته وسلم عليه اهللا ص� ا^ç أباح �ا (سة الكفار ذوات �نت لو إذ طهارتها؛ X اضحةو داللة

 ؟؟؟؟    القولyالقولyالقولyالقولy    هذينهذينهذينهذين    وÉوÉوÉوÉ    ا�سالةا�سالةا�سالةا�سالة    rrrr    الراجحالراجحالراجحالراجح    ماماماما    
  ::::يأيأيأيأ&&&&    �ا�ا�ا�ا    وذلكوذلكوذلكوذلك ظاهرهمظاهرهمظاهرهمظاهرهم    ((((اسةاسةاسةاسة    وعدموعدموعدموعدم    وا�({yوا�({yوا�({yوا�({y    الكفارالكفارالكفارالكفار    ذواتذواتذواتذوات    طهارةطهارةطهارةطهارة    منمنمنمن    ا�ا�،ا�ا�،ا�ا�،ا�ا�،    القولالقولالقولالقول    أصحابأصحابأصحابأصحاب عليهعليهعليهعليه    ماماماما    هوهوهوهو    أعلمأعلمأعلمأعلم    واهللاواهللاواهللاواهللا    الراجحالراجحالراجحالراجح

 عليه اهللا ص� اهللا رسول سنة أو اهللا كتاب من سواء و#ة واضحة أدلة فø ا�وضوع هذا r و#احتها أد�هم قوة �
 .وسلم

 اهللا ص� اهللا رسول عن وحديث اهللا كتاب من بآية استدلوا حيث األول، القول أصحاب أدلة X واإلجابة الرد إلم�ن �
 . وسلم عليه

ََراَم {: قوW و_ اهللا كتاب r ال� الكريمة لآلية بالنسبة 
ْ
َمْسِجَد ا1

ْ
 ال

ْ
ْقَربُوا ََراَم َ

ْ
َمْسِجَد ا1

ْ
 ال

ْ
ْقَربُوا ََراَم َ

ْ
َمْسِجَد ا1

ْ
 ال

ْ
ْقَربُوا ََراَم َ

ْ
َمْسِجَد ا1

ْ
 ال

ْ
ٌَس فََال فففَفْقَربُوا

َ
ٌَس فََال 

َ
ٌَس فََال 

َ
ٌَس فََال 

ُ{وَن ((((َ ُمْ(ِ
ْ
ُ{وَن ¨َما ال ُمْ(ِ
ْ
ُ{وَن ¨َما ال ُمْ(ِ
ْ
ُ{وَن ¨َما ال ُمْ(ِ
ْ
غغغ̈غَما ال  إِ

ْ
يَن آَمنُوا ِ

¨
tإَِها ا 

ْ
يَن آَمنُوا ِ

¨
tإَِها ا 

ْ
يَن آَمنُوا ِ

¨
tإَِها ا 

ْ
يَن آَمنُوا ِ

¨
tَها ا ف�ف�ف�ف�

ََ ََ
يَا يَا يَا يَا كككك

 : ��ا� العلماء ذكرها أوجه عدة من عليها اإلجابة يمكن اآلية هذه ،}ننننَْعَد َ?ِمِهْم َهـَذاَْعَد َ?ِمِهْم َهـَذاَْعَد َ?ِمِهْم َهـَذاَْعَد َ?ِمِهْم َهـَذا
ٌَس { بقوW ا�قصود ، قوr W: قالوا �

ُ{وَن (َ ُمْ(ِ
ْ
̈غَما ال  r الكفار (اسة فإن الظاهر، (اسة وليس وا�عتقد اKاطن (اسة} إِ

 .خالف وال العلماء باتفاق ومعتقدهم باطنهم
 ا1كم وتعا¤ سبحانه ا1ق مقصود وليس بهم، االتصال من وا�نف½ منهم الgهيب ألجل اآلية سياق هذا جاءَ  إنما �

 حينما فأنت بهم، االتصال من وا�نف½ منهم الgهيب ألجل ذلك بيان ا�قصود بل !�̈  وذواتهم مظاهره بنجاسة عليهم
 اtي الíء ذلك عن يبتعد ل� العبارات وبأكá األوصاف بشÌ منه وتنفره ترهبه فإنك �ء، من شخص êذير تريد
 .عنه االبتعاد تريد

 الكفار ألن وذلك والوساخة، القذارة تع± ال� اللغوية ا^جاسة بل ة،ال(عي ا^جاسة ليس با^جاسة؛ ا�قصود يقال أن �
y})ا^جاسات، يتجنبون وال يغتسلون وال اليتطهرون أنهم عنهم معروف وا� øومالزمة ¢م مالبسة ا^جاسة أي ف 

 هنا با^جاسة قصودا� وليس (سون، هم وبا�ا� قذرون، ا�عØ بهذا وا�({y الكفار أن والشك دائم، بش� ¢م
 .اlالف �ل هو اtي االصطالì ال(Ê معناها
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 ))))T/T/T/T/((((    ا1لقةا1لقةا1لقةا1لقة
 اآلية عن واإلجابة األح�م èث وÉ عنه اهللا رË اlُش± ثَعلبة أ� حديث r مطالب من بيناه وأن سبق ما نواصل

ٌَس  { الكريمة
َ

ٌَس 
َ

ٌَس 
َ

ٌَس 
ُ{وَن ((((َ ُمْ(ِ

ْ
ُ{وَن ¨َما ال ُمْ(ِ
ْ
ُ{وَن ¨َما ال ُمْ(ِ
ْ
ُ{وَن ¨َما ال ُمْ(ِ
ْ
غغغ̈غَما ال  ذواتهم r وا�({y الكفار بنجاسة القائلون األول لالقو أصحاب بها استدل ال� اآلية } إِإِإِإِ

 .ظاهرهم طهارة وعدم وأعيانهم
 .اآلية هذه X أجوبة أربعة لكم ذكرت

 . الظاهر دون اKاطن (اسة هو فيها با^جاسة ا�قصود أن :األولاألولاألولاألول    ا�وابا�وابا�وابا�واب
ٌَس     {{{{ القول بهذا ا�قصود أن :ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�    ا�وابا�وابا�وابا�واب

َ
ٌَس 

َ
ٌَس 

َ
ٌَس 

ُ{وَن ((((َ ُمْ(ِ
ْ
ُ{وَن ¨َما ال ُمْ(ِ
ْ
ُ{وَن ¨َما ال ُمْ(ِ
ْ
ُ{وَن ¨َما ال ُمْ(ِ
ْ
غغغ̈غَما ال  وا�({y، الكفار من للgهيب سيقت إنما اآلية سياق r }}}}....................إِإِإِإِ

 .بهم االتصال من وا�نف½
 .لغوية (اسة _ إنما اآلية r ا^جاسة بأن يقال أن :ا�الثا�الثا�الثا�الث    ا�وابا�وابا�وابا�واب
ٌَس { وجل عز اهللا بقول ا�قصود قالوا ::::الرابعالرابعالرابعالرابع    ا�وابا�وابا�وابا�واب

َ
ٌَس 

َ
ٌَس 

َ
ٌَس 

ُ{وَن ((((َ ُمْ(ِ
ْ
ُ{وَن ¨َما ال ُمْ(ِ
ْ
ُ{وَن ¨َما ال ُمْ(ِ
ْ
ُ{وَن ¨َما ال ُمْ(ِ
ْ
غغغ̈غَما ال  مضاف، تقدير X اآلية r فالîم (س، ذوو أي } إِإِإِإِ

: قالوا ،)(س ا�({ون إنما( اآلية فصارت مقامه إ§ه ا�ضاف وأقيم ا�ضاف، فُحذف) (س ذوو ا�({ون إنما( األصل
 أربعة أجوبة هذه ومستمر، دائم بش� ¢م مصاحب فهو ا^جس، بمÞلة هو اtي ال(ك معهم وا�({y الكفار ألن وذلك

Z اآلخر من أقوى منها واحد r الكريمة اآلية توجيه 
    الالالال    أنأنأنأن    إالإالإالإال    فيهافيهافيهافيها    تأكلواتأكلواتأكلواتأكلوا    الالالال( وسلم عليه اهللا ص� بقوW وذلك األولاألولاألولاألول    القولالقولالقولالقول    أصحابأصحابأصحابأصحاب    بهبهبهبه    استدلاستدلاستدلاستدل    اtياtياtياtي    اKاباKاباKاباKاب    حديثحديثحديثحديث    XXXX    اإلجابةاإلجابةاإلجابةاإلجابة
 ولم ا^جاسة يذكر لم ا1ديث هذا r وسلم عليه اهللا ص� اهللا رسول بأن وا�الحظ ،)فيهافيهافيهافيها    وووو<<<<واواواوا    فاغسلوهافاغسلوهافاغسلوهافاغسلوها    غ½هاغ½هاغ½هاغ½ها    ÁدواÁدواÁدواÁدوا

 هذا عن اإلجابة يمكن وبهذا، مطلقا ا1ديث هذا r ِ(سون بأنهم وا�({y الكفار يصف ولم سة،للنجا يتعرض
 : وجوه عدة من ا1ديث

 وÓنما برطوبتهم، ِ�لوثها ليس )فاغسلوهافاغسلوهافاغسلوهافاغسلوها( وسلم عليه اهللا ص� الرسول قول r اآلنية بغسل األمر إن: يقال أن: األولاألولاألولاألول    الوجهالوجهالوجهالوجه
 اÞlير لطبخهم وذلك ا�حرم، و�ب ا�حرم أكل r اآلنية هذه استخدام ومستمر، دائم بش� ويعملونه عليه اعتادوا �ا

 ،وال(بوال(بوال(بوال(ب    األكلاألكلاألكلاألكل    rrrr    ا�حرمةا�حرمةا�حرمةا�حرمة    لألمورلألمورلألمورلألمور    استخدامهااستخدامهااستخدامهااستخدامها    منمنمنمن    ا�({yا�({yا�({yا�({y    عنعنعنعن    عرفعرفعرفعرف    ماماماما    بسبببسبببسبببسبب    اآلنيةاآلنيةاآلنيةاآلنية    بغسلبغسلبغسلبغسل    األمراألمراألمراألمر    فحينئذٍ فحينئذٍ فحينئذٍ فحينئذٍ  اlمر، و�بهم
 عند رواية من ورد فقد هذا، r وبينة ة# ال(يف ا1ديث هذا روايات بعض r ورد ما واضحة داللة هذا X ويد^ا

yأ�د اإلمام r داود وأبو مسنده r َُش± ثعلبة أ� حديث من سننهlا Ëعليه اهللا ص� اهللا لرسول قلت: قال عنه اهللا ر 
 ثعلبة فأبو" وقدورهم بآنيتهم نصنع فكيف اlمر، وي(بون اÞlير 1م يأكلون وÓنهم كتاب أهل أرض أرضنا إن: "وسلم
Ëوطرحه والسؤال اإلش�ل عن بسياقه عنه اهللا ر X رات حيثيات ذكر وسلم، عليه اهللا ص� اهللا رسولáو_ وم::::    
 
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 وم({y، كفار آنية أنها ::::أوال

    ويقولويقولويقولويقول    السؤالالسؤالالسؤالالسؤال    يطرحيطرحيطرحيطرح    فحينئذٍ فحينئذٍ فحينئذٍ فحينئذٍ  اlمر، و�ب اÞlير أكل r اآلنية هذه يستخدمون وا�({y الكفار هؤالء أن: ثانياثانياثانياثانيا 
 وقدورهم؟وقدورهم؟وقدورهم؟وقدورهم؟    ببببآآآآنيتهمنيتهمنيتهمنيتهم    نصنعنصنعنصنعنصنع    فكيففكيففكيففكيف

 ^جاستها ليس وبا�ا� برطوبتهم، �لوثها ليس اآلنية هذه بغسل األمر أن األول؛ للجواب وفقا واضحة داللة هذا فد^ا
 .اآلنية هذه r اlمر و�بهم اÞlير لطبخهم وÓنما بنجاستهم،

 الرسول أن: أي آثارهم، من واالشمHاز ستقذارلال هو وÓنما للنجاسة، ليس اآلنية بغسل األمر إن يقال أن: ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�    ا�وابا�وابا�وابا�واب
yآنية بغسل أمر ح y})نما (سة، اآلنية هذه أن من انطالقا ليس ا�Óومعروفون بقذارتهم معروفون الكفار ألن و 
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 الطهارة وبصفة ا^ظافة بصفة يمتازون معلوم هو كما اإلسالم ومعتنقو ومستمر، دائم بش� نظافتهم وعدم بوساختهم
 وÓنما اآلنية، هذه ^جاسة ليس وا�({y الكفار أوا� بغسل أمر إنما وسلم، عليه اهللا ص� اهللا فرسول ومستمر، دائم بش�

 و�ا وتطه½ها، وتنظيفها تغسيلها غ½ من الزمن من طويلة مدة ¢ا إلبقائهم أو القذرة، األشياء من فيها يوضع �ا لقذارتها
    الالالال(: قال وسلم عليه اهللا ص� اهللا رسول أن منها؛ واالشمHاز الستقذارها وÓنما- للنجاسة سلي األمر أن أي -هذا X يد^ا

 وجود بعدم م(وطا ¢ا االستعمال جعل )غ½هاغ½هاغ½هاغ½ها    ÁدواÁدواÁدواÁدوا    الالالال    أنأنأنأن    إالإالإالإال( وسلم عليه ص� فقوW )غ½هاغ½هاغ½هاغ½ها    ÁدواÁدواÁدواÁدوا    الالالال    أنأنأنأن    إالإالإالإال    فيهافيهافيهافيها    تأكلواتأكلواتأكلواتأكلوا
 بل مطلقا، غ½ه وجود عدم عند طاهر إ¤ ينقلب ال ا^جس نأل ؟؟؟؟    �اذا�اذا�اذا�اذا للنجاسة ليس بغسلها األمر أن X هذا يدل غ½ها
    ÁدواÁدواÁدواÁدوا    الالالال    أنأنأنأن    إالإالإالإال    فيهافيهافيهافيها    تأكلواتأكلواتأكلواتأكلوا    الالالال( قال وسلم عليه اهللا ص� الرسول لكن ا^جاسة، وهو حكمه X ويب� (استه X يب�

 ....ووساختهاووساختهاووساختهاووساختها    لقذارتهالقذارتهالقذارتهالقذارتها    وÓنماوÓنماوÓنماوÓنما    األوا�األوا�األوا�األوا�    هذههذههذههذه    ^جاسة^جاسة^جاسة^جاسة    ليسليسليسليس    بالغسل،بالغسل،بالغسل،بالغسل،    األمراألمراألمراألمر    أنأنأنأن    XXXX    يدليدليدليدل    هذاهذاهذاهذا )فاغسلوهافاغسلوهافاغسلوهافاغسلوها    غ½هاغ½هاغ½هاغ½ها    ÁدواÁدواÁدواÁدوا    لملململم    فإنفإنفإنفإن    غ½هاغ½هاغ½هاغ½ها
 ا�واب هذا r مشابه وهو اtرائع، سد باب من هو إنما هذا إن: قالوا اKاب حديث X ا�مهور أجوبة من : ا�الثا�الثا�الثا�الث    ا�وابا�وابا�وابا�واب

 اهللا ص� الرسول فنøُ  بهم، االتصال من وا�نف½ وا�({y الكفار من الgهيب ألجل هذا أن الكريمة اآلية r قدمنا �ا
 اtرائع، سد باب من هذا إنما فيها؛ ونأكل نغسلها فإننا إ§ها اضطررنا وÓذا وا�({y، الكفار آنية r األكل عن وسلم عليه
 أمكنه ما اإلقالل ا�سلم للفرد ينب� وأنه بهم، واالحت�ك االختالط وعدم وا�({y، الكفار من ا�نف½ أجل من وذلك
 إ¤ ينجذب ثم وتقا§د، ?دات من عليه هم ما إ¤ ينجذب وقد بهم يتأثر قد ألنه وا�({y، الكفار هؤالء �الطة من ذلك

 اإلحساس، تذهب االمساس كcة: قيل وقديما اإليمان، وهو معظأ هو ما إ¤ ينجذب ثم واألف�ر، االعتقاد من أكc هو ما
 حÌ فشيئا، شيئا يقل آثام من يهف وبما و,طورته به اإلحساس يبدأ عمله و{cت بíء االمساس من أكcت إن فأنت
 .وطبيعياً  ?دياً  أمراً  عندك الíء ذلك ويصبح عليه، تتعود

 فهو حكمه، æm ال �ا ظاهرهم r وا�({y الكفار (اسة عدم أي األمر هذا فإن ا�سألة، هذه r وأخ½ا :    الرابعالرابعالرابعالرابع    ا�وابا�وابا�وابا�واب
 أمرا هذا �ن لو مالمستهم، و(اسة و(استهم، وا�({y الكفار رطوبة حرمت فلو معلوم، هو كما اKلوى به تعم أمر

 وعدم مالمستهم وعدم منهم بالوقاية األمر ونقل عليهم، اهللا رضوان الصحابة بy هذا الستفاض ثابتا وحكما صحيحا
 و�الطتهم {y،وا�( والكفار األخرى األمم مع تسا�هم ا�سلمy عن وُعرف ذلك، يوجد لم ول̈ما ا�سلمy، بy مبا�تهم

 مستفيضاً  هذا وأن ظاهرهم، (اسة عدم X واضحة داللة هذا دل ذلك، وغ½ وال(ب واألكل وال(اء، اKيع r ¢م
 . اإلسال� ا�جتمع أفراد بy ومعروفاً 

 X اKاب حديث نص بداللة وذلك استعما¢ا، قبل الكفار آنية غسل وجوب X داللة فيه ا1ديث هذا:  ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�    ا1كما1كما1كما1كم: : : : ////
 من أمر وهذا ،)فاغسلوهافاغسلوهافاغسلوهافاغسلوها( )غ½هاغ½هاغ½هاغ½ها    ÁدواÁدواÁدواÁدوا    الالالال    أنأنأنأن    إالإالإالإال    فيهافيهافيهافيها    تأكلواتأكلواتأكلواتأكلوا    الالالال( قال وسلم عليه اهللا ص� اهللا رسول أن حيث هذا؛

æالكفر آنية بغسل ا�صط y})استعما¢ا قبل وا�. 
    أنأنأنأن    بعدبعدبعدبعد    إالإالإالإال    نستخدمهانستخدمهانستخدمهانستخدمها    أنأنأنأن    ÑوزÑوزÑوزÑوز    الالالال    وبا�ا�وبا�ا�وبا�ا�وبا�ا�    واستعما¢ا؟واستعما¢ا؟واستعما¢ا؟واستعما¢ا؟    استخدامهااستخدامهااستخدامهااستخدامها    قبلقبلقبلقبل    وا�({yوا�({yوا�({yوا�({y    الكفارالكفارالكفارالكفار    آنيةآنيةآنيةآنية    غسلغسلغسلغسل    ÑبÑبÑبÑب    فعالفعالفعالفعال    هلهلهلهل لكن؛
 : : : :     ا�سألةا�سألةا�سألةا�سألة    هذههذههذههذه    rrrr    تعا¤تعا¤تعا¤تعا¤    اهللاهللاهللاهللا    ر�همر�همر�همر�هم    العلماءالعلماءالعلماءالعلماء    بyبyبyبy    خالفخالفخالفخالف واجب؟واجب؟واجب؟واجب؟    أمرأمرأمرأمر    هذاهذاهذاهذا    وأنوأنوأنوأن    ونطهرهاونطهرهاونطهرهاونطهرها    وننظفهاوننظفهاوننظفهاوننظفها    نغسلهانغسلهانغسلهانغسلها
 و�و للخمر و�به للخÞير أكله عنه ُعرِف فإذا ا�(ك، أو الكتا� باختالف mتلف األمر أن قال من فمنهم :األولاألولاألولاألول    القولالقولالقولالقول
 اشتملت و�ا ، القذارة من فيها �ا آنيتهم غسل Ñب فحينئذٍ  وا^جسة؛ ا�حرمة األمور ذه¢ األوا� ¢ذه واستخدامه ذلك،
 والكفار، ا�({y بy معروف غ½ �رم و�ب �رم أكل r اآلنية استخدام أي  األمر هذا �ن وÓذا األوساخ، من عليه
 باستخدام بأس ال نقول فحينئذٍ  ذلكم عنهم يعرف ولم وأدواتِها، أوانيها استخدمنا ال� األåة هذه أفراد بy يشتهر ولم



            ))))))))  أولأولأولأولأولأولأولأولمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                       ديثديثديثديثديثديثديثديثا1ا1ا1ا1ا1ا1ا1ا1مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر         

- ÃÃ - 

 

 عنهم يشتهر لم من وبy ا�حرم مالمستهم عنه اشتهر من بy ا�فريق وجه وما ؟ هذاهذاهذاهذا    XXXX    ا�§لا�§لا�§لا�§ل    ماماماما. تُغسل لم وÓن أوانيهم
 ؟ ذلك
 ثعلبة أ� حديث r سلمو عليه اهللا ص� اهللا فرسول ، الشأن هذا r الواردة اهللا رسول أحاديث بy (مع أن ألجل نقول

 الكتاب أهل أن وسلم عليه اهللا ص� للرسول بyّ  اlش± ثعلبة أبا أن داود، وأ� أ�د اإلمام رواية من علمنا كما اlش±
 اهللا ص� اهللا رسول أمر بينهم ذلك اشتهر �ا فبا�ا� اlمر، و�ب اÞlير أكل r األوا� هذه يستخدمون عندهم اtين
 .اآلنية هذه بُغسل موسل عليه
 فإن ا�حرم؛ �ب وال ا�حرم أكل r اآلنية هذه يستخدمون ال وا�({y الكفار هؤالء أن الظن X غلب حينما وأما

 الشيخان أخرجه اtي ا1ديث r وذلك فيه، و�بوا اإلناء هذا استخدموا والصحابة وسلم عليه اهللا ص� اهللا رسول
 (اسة وأشد قذارة أعظم ا�({ة أن من شك وال م({ة، امرأة مَزادة من توضأ اهللا رسول أن من وغ½هما؛ ومسلم اKخاري

 القربة هذه أو ا�زادة هذه بأن يقينا يعرف ألنه مزادتها، من وسلم عليه اهللا ص� ا�صطæ توضأ ذلك ومع الكتاب، أهل من
  مزادتها، من وسلم عليه اهللا ص� توضأ و¢ذا ا�(ب، من وال ا�أكل من ال ا�حرمات، من �ء فيها يوضع ال

 اشتهروا إذا غسلها Ñب فأحيانا اآلنية، غسل مسألة r ا�فصيل X العلم أهل أكc قول وهو ،،،،األولاألولاألولاألول    القولالقولالقولالقول    هذاهذاهذاهذا
 . ا�حرمات هذه r يستخدمونها ال أنهم عرفنا إذا غسلها Ñب ال وأحيان للمحرمات، باستخدامها

 استخدامها عنهم عرفنا سواء مطلقا، وا�({y الكفار آنية غسل يستحب: قالوا العلم أهل بعض قول وهو : ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�    القولالقولالقولالقول
 .أوانيهم غسل يستحب ا1ال هذه ف� ذلك، عنهم نعرف لم أو وال(ب، األكل من للمحرمات

 وهذا ،)يُريبَُك يُريبَُك يُريبَُك يُريبَُك     ماالماالماالماال    ¤¤¤¤إإإإ    يُريبُكيُريبُكيُريبُكيُريبُك    ماماماما    دعدعدعدع( وسلم عليه اهللا ص� ا^ç إ¤ مرفو? اهللا رË ع´ بن ا1سن èديث: استدلوااستدلوااستدلوااستدلوا
 . حبان وابن وا1اكم الgمذي وصححه والنساÖ، أ�د أخرجه ثابت حديث ا1ديث

Wواضح )يريبكيريبكيريبكيريبك    ماالماالماالماال    إ¤إ¤إ¤إ¤    يريبكيريبكيريبكيريبك    ماماماما    دعدعدعدع( وسلم عليه اهللا ص� وقو r شبهة، فيه ما أو فيه تشك ما اترك ومعناه الشأن، هذا 
 فحينئذ وال(ب، األكل من ا�حرم األمر استخدام شبهة أوانيهم r دام فما شبهة، فيه عندك وليس فيه تشك ال ما وخذ

 ُشبهة، عندنا دام فما استخدامه، يقينا نعلم لم أم يقينا، استخدامها عِلمنا سواء وغسلها، وتطه½ها تنظيفها ^ا يُستحب
 .وغسلُها تنظيفها ^ا فينب�

    """"ا^جاسةا^جاسةا^جاسةا^جاسة    إزالةإزالةإزالةإزالة    بابباببابباب""""
 أن ناسب عدمه؛ من واإلباحة ا1ِل حيث من وأح�مها اآلنية عرفنا حينما فنحن واضحة،واضحة،واضحة،واضحة،    اآلنيةاآلنيةاآلنيةاآلنية    بابباببابباب    بعدبعدبعدبعد    إيرادهإيرادهإيرادهإيراده    ومناسبةومناسبةومناسبةومناسبة

 . اآلد� يستخدمه �ا ذلك غ½ أو ا�البس أو اآلنية r تكون ال� ا^جاسة إزالة وهو آخر بابا ا�ؤلف يذكر
 )Ä( �امن�امن�امن�امناااا    ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث 

    وأناوأناوأناوأنا    ا�وب،ا�وب،ا�وب،ا�وب،    ذلكذلكذلكذلك    rrrr    الصالةالصالةالصالةالصالة    إ¤إ¤إ¤إ¤    mرجُ mرجُ mرجُ mرجُ     ثمثمثمثم    ا�±،ا�±،ا�±،ا�±،    يغسُل يغسُل يغسُل يغسُل     مممموسلوسلوسلوسل    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص�ص�ص�ص�    اهللاهللاهللاهللا    رسولرسولرسولرسول    �ن�ن�ن�ن( قالت عنها اهللا رË ?ئشة عن   
 ".عليهعليهعليهعليه    متفقمتفقمتفقمتفق" ا1افظ ذكر ا1ديث هذا )فيهفيهفيهفيه    الغسلالغسلالغسلالغسل    أثرأثرأثرأثر    إ¤إ¤إ¤إ¤    أنُظرأنُظرأنُظرأنُظر
    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص�ص�ص�ص�    اهللاهللاهللاهللا    رسولرسولرسولرسول    ثوبثوبثوبثوب    منمنمنمن    ----ا�±ا�±ا�±ا�±    أيأيأيأي----    أفرُ{هأفرُ{هأفرُ{هأفرُ{ه    كنُت كنُت كنُت كنُت     لقدلقدلقدلقد( قالت عنها اهللا رË ?ئشة عن أخرىأخرىأخرىأخرى    روايةروايةروايةرواية    و�سلمو�سلمو�سلمو�سلم: قال

 .?ئشة عن صحيحه r مسلم اإلمام أخرجها: ا�انية ةالرواي إذن ،)فيهفيهفيهفيه    فيص´فيص´فيص´فيص´    فر�فر�فر�فر�    وسلموسلموسلموسلم
 الروايات _ هذه )ثوبهثوبهثوبهثوبه    منمنمنمن    بظفريبظفريبظفريبظفري    يابسايابسايابسايابسا    أحكهأحكهأحكهأحكه    كنتكنتكنتكنت    لقدلقدلقدلقد(: قالت اهللا رË ?ئشة عن أيضاً  سلمسلمسلمسلممممم بلفظبلفظبلفظبلفظ    ا�ا�ةا�ا�ةا�ا�ةا�ا�ة    الروايةالروايةالروايةالرواية
 .عنها اهللا رË ?ئشة حديث r الواردة، ا�الث
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     ::::ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث    ÂريجÂريجÂريجÂريج--------
 : باسمائها نسميها أن يمكن روايات، ثالث X يشتمل ا1ديث هذا
 .)ا�±ا�±ا�±ا�±    يغسليغسليغسليغسل( الغسل رواية �
 .)أفر{هأفر{هأفر{هأفر{ه    كنتكنتكنتكنت( الفرك رواية �
    .وسلم عليه اهللا ص� ثوبه من بظفري )يابسايابسايابسايابسا    أحكهأحكهأحكهأحكه    كنتكنتكنتكنت( ا1ك رواية �
 : : : : ا�الثا�الثا�الثا�الث    الرواياتالرواياتالرواياتالروايات    هذههذههذههذه    ÂريجÂريجÂريجÂريج----////

�    الروايةالروايةالروايةالرواية    أماأماأماأما���    اهللاهللاهللاهللا    رسولرسولرسولرسول    �ن�ن�ن�ن( اللفظ بهذا الطهارة كتاب r صحيحه r مسلم اإلمام أخرجها فقد ،الَغسلالَغسلالَغسلالَغسل    روايةروايةروايةرواية و_ ::::األواألواألواألو
 غ½ عند موجودة ليست بالغسل، الرواية وهذه ،)فيهفيهفيهفيه    الغسلالغسلالغسلالغسل    أثرأثرأثرأثر    إ¤إ¤إ¤إ¤    أنظرأنظرأنظرأنظر    وأناوأناوأناوأنا    ا�وبا�وبا�وبا�وب    ذلكذلكذلكذلك    rrrr    الصالةالصالةالصالةالصالة    إ¤إ¤إ¤إ¤    mرجmرجmرجmرج    ثمثمثمثم    ا�±ا�±ا�±ا�±    يغسليغسليغسليغسل
 .الستة الكتب أصحاب من مسلم
 r أخرجها وÓنما اللفظ، بهذا ليس ولكن نعم صحيحه، r الرواية هذه أخرج اKخاري إذن ،عليه متفق يقول حجر وابن

 )وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص�ص�ص�ص�    اهللاهللاهللاهللا    رسولرسولرسولرسول    ثوبثوبثوبثوب    منمنمنمن    ا�نابةا�نابةا�نابةا�نابة    أغسلأغسلأغسلأغسل    ُكنُت ُكنُت ُكنُت ُكنُت ( عنها اهللا رË ?ئشة عن ونصه آخر، بلفظ صحيحه
 . وا�عØ اللفظ r الروايتy بy واضح فالفرق ا1ديث،

 النساÖ خرجهاأ كما الطهارة، كتاب r مسلم اإلمام أخرجها أيضا ،)ا�نابةا�نابةا�نابةا�نابة    أغسلأغسلأغسلأغسل    كنتكنتكنتكنت( بنص _ ال� الرواية وهذه
 r اختالف بينهما وبا�ا� األو�، للرواية �الفة تالحظون كما الرواية وهذه إيضاً، الطهارة كتاب r سننهما r والgمذي

،Øالعلماءالعلماءالعلماءالعلماء    ::::قالقالقالقال ا�ع    rrrr    الف    أيأيأيأي    ا�سألةا�سألةا�سألةا�سألة    هذههذههذههذه    بيانبيانبيانبيانlالفاlالفاlالفاlا    yبyبyبyب    yالروايتyالروايتyالروايتyالروايت::::     
 من) يسار بن سليمان( يسمع لم إنه: وغ½ه الIار عنه قال دوق يسار، بن سليمان X ا�تقدمتy بروايتيه ا1ديث هذا ومدار
 . وا�ا� األول، بلفظيها الغسل رواية الرواية، هذه: أي عنها، اهللا رË ?ئشة
     ::::يأيأيأيأ&&&&    بمابمابمابما    صحيحصحيحصحيحصحيح    غ½غ½غ½غ½    الîمالîمالîمالîم    هذاهذاهذاهذا    بأنبأنبأنبأن    الîم،الîم،الîم،الîم،    هذاهذاهذاهذا    رُد̈ رُد̈ رُد̈ رُد̈     لكنلكنلكنلكن

 *ه هذا صحيحه؛ W r وÓخراجها W لممس وموافقة الرواية، ¢ذه صحيحه r وروايته W اKخاري اإلمام تصحيح إن �
 .صحيحة غ½ ?ئشة من سليمان سماع وعدم االنقطاع دعوى وأن ?ئشة، من يسار بن سليمان سماع لصحة مفيد

 يصيب ا�± عن ?ئشة سألت" قال يسار بن سليمان عن سنده روى اKخاري عند أخرى رواية r وردت و{ذلك �
 عدم فدعوى إذن مبا�ة، ?ئشة من يسار بن سليمان سماع X و#يح واضح د§ل هذا" ?ئشة سألت" فقوW ؟"ا�وب
 سمع يسار؛ بن سليمان أن وهو وا�ابت الصحيح وأن صحيحة، غ½ دعوى" الغسل رواية" r ?ئشة من سليمان سماع

 .عنها اهللا رË ?ئشة من
  وسلم عليه اهللا ص� اهللا رسول ثوب من فر{هأ كنت لقد( ��ا� نصها ال� الفرالفرالفرالفركككك    روايةروايةروايةرواية و_ ::::ا�انيةا�انيةا�انيةا�انية    الروايةالروايةالروايةالرواية

ً
 فيص´ فر�

 .ا�انية الرواية هذه )فيه

 ))))S/S/S/S/((((    ا1لقةا1لقةا1لقةا1لقة
 )ا^جاسةا^جاسةا^جاسةا^جاسة    إزالةإزالةإزالةإزالة    بابباببابباب    استكمالاستكمالاستكمالاستكمال( 

،    اهللاهللاهللاهللا    رسولرسولرسولرسول    ثوبثوبثوبثوب    منمنمنمن    ----ا�±ا�±ا�±ا�±    أيأيأيأي----    أفر{هأفر{هأفر{هأفر{ه    كنتكنتكنتكنت( ونصها الفرالفرالفرالفركككك    روايةروايةروايةرواية و_ :ا�انيةا�انيةا�انيةا�انية    الروايةالروايةالروايةالرواية
ً
،فر�
ً
،فر�
ً
،فر�
ً
 أخرجها الرواية هذه ،)فيهفيهفيهفيه    فيُص´فيُص´فيُص´فيُص´    فر�

 .ماجة وابن داود وأبو والنساÖ الgمذي: األربعة الُس× أصحاب أخرجها كما ه،صحيح r مسلم اإلمام
 هذه أخرج فهل الستة، الكتب أصحاب وأول وأمُ½هم، ا�حدثy شيخ اKخاري اإلمام الستة الكتب أصحاب من ^ا تب�
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 أخرجها؟ و{يف الفرك؟ رواية الرواية،

 غسل إ¤ أشار فهو وفر{ه، ا�± غسل باُب : قال حيث؛ اKاب ُمقِدمة r "الفرالفرالفرالفركككك    روايةروايةروايةرواية": أي الرواية هذه ذكر اKخاري اإلمام
 الفرك رواية إ¤ أشار فهو فر{ه، r الروايات يذكر ولم ا�±، غسل r الروايات ذكر ذلك بعد ثم الفرك، عليه وعطف ا�±،

r ا�قدمة. 
 أي- األبواب تراجم r يذكر حيث غ½ه، عن بها تم0 ال� اKخاري اإلمام صحيح م0ات من يعد والسلوك ا�¬ف وهذا 

 هذا r الواردة الرواية هذه إ¤ يش½ بهذا كأنه الرواية من لفظة فيذكر بذلك، إ§ها يش½ ال� الروايات بعض -اKاب عنوان
 هو ما يذكر يع± منه، ااختصار W ا�افع ذلك يكون أن إما مطلقا، الكتاب ُصلِب  r الُمتصل بإسنادها يذكرها وال اKاب،

 .متنها أو بأسانيده ذكرها دون اKاب، هذا r األخرى الروايات إ¤ باإلشارة ويكت� اKاب، r أهم
 يش½ فبا�ا� �طه، X ليست ألنها بإسنادها، يسوقها أن غ½ من فقط الرواية من *مة ويذكر العمل، هذا يعمل وأحيانا

 رواية ألنها منه، اختصارا ذلك ولعل ،إسنادهاإسنادهاإسنادهاإسنادها    يذكريذكريذكريذكر    أنأنأنأن    دوندوندوندون    اKاب،اKاب،اKاب،اKاب،    ترÜةترÜةترÜةترÜة    rrrr    ذكرهاذكرهاذكرهاذكرها    ،،،،""""الفرالفرالفرالفركككك    روايةروايةروايةرواية""""    الرواية،الرواية،الرواية،الرواية،    وهذهوهذهوهذهوهذه إشارة، إ§ها
 .¢ا األربعة الس× وأصحاب مسلم، رواية ثبوتها X ا�اللة r ويكفينا وصحيحة، ثابتة

ها ا1ك رواية و_ ::::ا�ا�ةا�ا�ةا�ا�ةا�ا�ة    الروايةالروايةالروايةالرواية  r مسلم اإلمام أخرجها وايةالر هذه ،)ثوبهثوبهثوبهثوبه    منمنمنمن    بظفريبظفريبظفريبظفري    يابسايابسايابسايابسا    أحكهأحكهأحكهأحكه    كنتكنتكنتكنت    لقدلقدلقدلقد( ونص�
 مسنده r أ�د اإلمام أخرجها كما أيضا، الطهارة كتاب r سننه r النساÖ اإلمام أخرجها كما الطهارة، كتاب r صحيحه

r ئشة مسند? Ëمثل ثابتة رواية فيها" ا1ك رواية" الرواية فهذه عنها، اهللا ر yالروايت yالسابقت. 
 الغسل رواية األو� الرواية عن êدثنا وÓنما وصحيحة، ثابتة ألنها أسانيدها r ننظر وال ا�الثة، الروايات بهذه فنكت�

yيتعلق فيما العلم أهل بعض ذكرها قضيةً  ^ب ،yخاري صحيح بالصحيحKومسلم ا.    
TTTT----ةÜةترÜةترÜةترÜالراويالراويالراويالراوي    تر    ::::     

ها نسبا، بذلك و{æ تعريفاً، بذلك و{æ ا�ميع، عن اهللا رË الصديق بكر أ� بنت ?ئشة ا�ؤمنy أم و_  رومان أم أم�
 سنة آخر عليها عقد يعØ ،ا^بوة من .- سنة شوال شهر r وتزوجها بمكة، وسلم عليه اهللا ص� اهللا رسول خطبها ?مر، ابنة
 شوال رشه r أيضاً  ا�نورة ا�دينة r بها ودخل سنy، ست بنت وعمرها مكة، r وسلم عليه اهللا ص� الرسول سنوات من
 اهللا ص� اهللا رسول عنها ومات الك�، اعتبار غ½ من ع(، إ¤ تسع يع± سنy، تسع بنت و_ ا¢جرة، من ثنتy سنة

    .غ½ها بكرا ي!وج ولم سنة، Ä- و¢ا وسلم عليه
 : : : :     ا�قاما�قاما�قاما�قام    هذاهذاهذاهذا    å    rrrrيعتانåيعتانåيعتانåيعتان    وقفتانوقفتانوقفتانوقفتان    وهناوهناوهناوهنا
 ودخوÃ، W بنت و_ وسلم عليه اهللا ص� دهعق من اKعض يستغرب قد عليها، اهللا رضوان ?ئشة بسن يتعلق فيما �
 الزواج سن تأخ½ r اإلسالمية ا�جتمعات r وتقا§د ?دات من ظهر �ا ناتج هو إنما االستغراب وهذا ،Æ بنت و_ بها

 لنسلا وتكث½ الفروج، êصy من Üة فوائد من فيه �ا ذلك، r وا�بك½ األولy، عليه ما هو والصواب واألنJ، لثكر
 . األصل فهو قريب، وقت وÓ¤ وا�سلمy العرب عند السائد هو بالزواج ا�بك½ �ن فقد ذلك، وغ½
 عليه اهللا ص� الرسول دوافع أن X األدلة أعظم من وهذا غ½ها، بِكراً  ي!وج لم اهللا رسول أن ا�صنفy قول �

 وسلم عليه اهللا ص� ا^ç وبيوت اlافقr ،y وسلم هعلي اهللا ص� ا^ç أحاديث ون( سامية ëيات منه مقصود وسلم
 اهللا ص� يعيشه ما نطاق r وأحاديثه الرسول أخبار تن( مدرسة بيت Z أصبح اإلناث، من كب½ عدد من بزواجه *ها

 ي!وج أن تهباستطاع ل�ن ا^اعقون ينعقه �ا ذلك غ½ باعثه �ن لو وÓال ا�اخ´، األåي و�تمعه بيته r وسلم عليه
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 .السن كبار وي!وج يأخذ وال الع(ات، األبكار من
 أختك بابن تك± ¢ا: فقال ُكنية، ¢ا تكون أن: أي الُكنية، r وسلم عليه اهللا ص� ا^ç استأذنت عنها اهللا رË فعائشة 

 . عبداهللا أم ُكنيِتَها فصارت الزب½، بن عبداهللا
 : : : : ومناقبهاومناقبهاومناقبهاومناقبها    فضائلهافضائلهافضائلهافضائلها    منمنمنمن

 عنها روى وأشعارها، العرب بأيام ?رفة وسلم، عليه اهللا ص� ا^ç عن ا1ديث كث½ة فاضلة، فصيحة �ة،? فقيهة �نت
 من آيات بع( سماوات، سبع فوق من براءتها اهللا فأنزل اإلفك؛ èادثة ابتليت أيضا وا�ابعy، الصحابة من كث½ون Üاعة
 .وا�هور العصور Áدد مع وأبدا دائما براءتها فتتجدد القيامة، يوم إ¤ يت� كتابا ا^ور، سورة
Éوسلم عليه اهللا ص� اهللا رسول تو r ،عليها اهللا رضوان ماتت فيه، ودفن بيتها r سبع سنة ا�دينة yسÍثمان وقيل ،و 

،yسÍرمضان شهر من خلت §لة ع(ة لسبع ا�الثاء، §لة و -¸\ Æ، قيع وُدفنتKوحافظ ليلا� الصحا� عليها وص� با 
 تعد أنها آخرها وليست مناقبها آِخرِ  من أيضا ا^بوية، ا�دينة X ا1كم بن مروان خليفة هريرة أبو و�ن هريرة، أبو األمة

    .حديثاً  .-//.-//.-//.-// تبلغ األحاديث من عدد السنة دواوين r فلها وسلم، عليه اهللا ص� الرسول عن الرواية من الُمكcين من
SSSS----    ا^بويا^بويا^بويا^بوي    ا^صا^صا^صا^ص    مفرداتمفرداتمفرداتمفردات    أهمأهمأهمأهم::::     

�    الروايةالروايةالروايةالرواية���  )ا�±ا�±ا�±ا�±    يغسليغسليغسليغسل    ص�ص�ص�ص�    اهللاهللاهللاهللا    رسولرسولرسولرسول    �ن�ن�ن�ن( األواألواألواألو
، م± W يقال ،بشهوة دفقا منه mرج اtي الرجل ماء أنه عرف    ::::اصطالحااصطالحااصطالحااصطالحا    ا�±ا�±ا�±ا�± بها؟ وا�راد ا�± لفظة ò±بتشديد: يع± وم 
    .وÂفيفها ا§اء
 : بذلك سý العلماء قال االسم؟االسم؟االسم؟االسم؟    بهذابهذابهذابهذا    ا�±ا�±ا�±ا�±    سýسýسýسý    �اذا�اذا�اذا�اذا
 مادة إذن وأفعله، أقدره أن أريد ألن± كذا أتمØ قدرته، أي كذا، منيت: تقول أن لك ،ا�قديرا�قديرا�قديرا�قدير    هوهوهوهو :اللغةاللغةاللغةاللغة    rrrr    ا�±ا�±ا�±ا�±    أصلأصلأصلأصل    ألنألنألنألن
لَْم يَُك غغغغُْطَفًة مòن ُْطَفًة مòن ُْطَفًة مòن ُْطَفًة مòن { : تعا¤ قوr W اللغوي بمعناها ا�ادة هذه استخدام أي هذا، ورد وقد ا�قدير،: تع± وا§اء، وا^ون ا�يم

َ
لَْم يَُك أ
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 Øَْم ُ Øَْم ُ Øَْم ُ Øَفففُفْم    KK KK±ِ̈مِ±̈مِ±̈مِ±̈م{القيامةT¸  Éاألخرى، اآلية و Wقو: } Øَُْم Øَُْم Øَُْم Øَْطَفٍة إَِذا ْطَفٍة إَِذا ْطَفٍة إَِذا ْطَفٍة إَِذا ييييُْم  .يقدريقدريقدريقدر: أي هنا وتُمØ يمØ ومعSÃ  Øا^جم} ِمن ِمن ِمن ِمن غ�غ�غ�غ�
Øوا§اء وا^ون ا�يم ا�ادة استخدام: أي ومنه تعا¤، اهللا من تُقدر ا^طفة هذه أن: ا�ع Øقدير، بمع�ة، ومنه: وقالوا اòا�ني 
 أو بم�نه يتعلق ما سواء وتعا¤ سبحانه منه ومعلوم تعا¤، اهللا من مقدر ألنه: قالوا م؟م؟م؟م؟االساالساالساالس    بهذابهذابهذابهذا    ا�وتا�وتا�وتا�وت    سýسýسýسý    �اذا�اذا�اذا�اذا ا�وت، و_

 .تعا¤ اهللا من مقدر ألنه منية، سý و¢ذا وقته،
 عند أسلفنا كما وهذه )ا�±ا�±ا�±ا�±    يغسليغسليغسليغسل    اهللاهللاهللاهللا    رسولرسولرسولرسول    �ن�ن�ن�ن( بلفظ وغ½ه مسلم أخرجها ال� )الغسلالغسلالغسلالغسل( األو� الرواية أن تالحظون

    رسولرسولرسولرسول    ثوبثوبثوبثوب    منمنمنمن    ا�نابةا�نابةا�نابةا�نابة    أغسلأغسلأغسلأغسل    كنُت كنُت كنُت كنُت ( بلفظ فø وغ½ه اKخاري اإلمام أخرجها ال� ا�انية الرواية أما ،وحده مسلم اإلمام
 .ا�±: با�نابة وتقصد )وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص�ص�ص�ص�    اهللاهللاهللاهللا
�    الروايةالروايةالروايةالرواية r مسألة، أمام فنحن إذن���    ةةةةالروايالروايالروايالرواي وÉ وسلم، عليه اهللا ص� ا^ç إ¤ مسلم رواية r ا�± غسل نسبة و_ ::::األواألواألواألو

 .إ§ها الغسل r فنسبت والنساÖ والgمذي ومسلم اKخاري أخرجها ال� ::::ا�انيةا�انيةا�انيةا�انية
  :Òوابy الروايتy بy ا�مع فيمكن فاإلجابة،

 عليه اهللا ص� ا�صطæ أن أي ا�±، وسلم عليه اهللا ص� ا�صطæ يغسل فتارةً  ا1االت، بتعدد نقول أن    ::::األولاألولاألولاألول    ا�وابا�وابا�وابا�واب
 _، الغسل وتبا� عنها اهللا رË ?ئشة تغسله أخرى وتارةً  وسلم، عليه اهللا ص� ال(يفة بيده الغسل يبا� وسلم

 . الروايتy بy ا�مع r إش�ل ال وحينئذ
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    أغسلأغسلأغسلأغسل    كنتكنتكنتكنت(: ا�انية الرواية r كما عنها، اهللا رË ?ئشة ا�ؤمنy أم _ ا1قيقة r الغاسل بأن يقال أن    ::::ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�    ا�وابا�وابا�وابا�واب
 وهو بذلك، اآلمر هو ألنه ؟ �اذا �ازية، نسبة فø والسالم الصالة عليه إ§ه، الغسل نسبة و_ األو� وايةالر أما ،)ا�نابةا�نابةا�نابةا�نابة

 r كما وذلك وسلم، عليه اهللا ص� اهللا رسول ثوب من ا�± بغسل ووجهها بذلك ?ئشة أمر اtي وسلم عليه اهللا ص�
 نسبة هنا األم½ إ¤ اKناء نسبة إذن ببنائها؛ يأمر وÓنما ا�دينة، Kناء �ا�با هو األم½ فليس" ا�دينة األم½ بØ: "قو¢م

 .�ازية
 ,الف وا�طه½؛ ا�نظيف: هنا به وا�قصود الغy، بفتح الَغسل هكذا ،)فيهفيهفيهفيه    الَغسلالَغسلالَغسلالَغسل    أثرأثرأثرأثر    إ¤إ¤إ¤إ¤    أنظرأنظرأنظرأنظر    وأناوأناوأناوأنا( عنها اهللا رË قو¢ا
 .هنا ُمراد غ½ُ  وهذا ا�نابة، من لاالغتسا وهو: آخر أمر به ا�قصود إذ الغy؛ بضم الُغسل لفظة
  :)أفر{هأفر{هأفر{هأفر{ه    كنتكنتكنتكنت( أخرى لفظة
 وهو تأكيدي، مصدر: هذا فر� ،)فر�فر�فر�فر�    أفر{هأفر{هأفر{هأفر{ه(: قالت دلكه، إذا ا�وب فرك يقال ا�لك، هو: فالفرك بيدي، أدلكه أي :أفر{هأفر{هأفر{هأفر{ه
 .ذلك r ا�بالغة X ويدل الغسل، قضية هو اtي ا�عØ يؤ{د
هُ : أي ا�±،: إ¤ يعود) ا¢اء( الضم½: )أحكهأحكهأحكهأحكه    كنتكنتكنتكنت( عنها اهللا رË اقو¢ وهو بيان إ¤ تاج لفظ  .وأزيله أحت�

 وا1ك؟وا1ك؟وا1ك؟وا1ك؟    الفرالفرالفرالفركككك    بyبyبyبy    الفرقالفرقالفرقالفرق    ماماماما    قائلقائلقائلقائل    يقوليقوليقوليقول    قدقدقدقد

 حادة بأداة فيكون ا1ك أما ببعض، بعضه يدلك ثم أخرى، طبقة X منه طبقة ا�وب بإلصاق يكون الفرك ::::األولاألولاألولاألول    الفرقالفرقالفرقالفرق
 .كذل �و أو العود أو �لظفر، صلبة

 األشياء فقط، والصلبة ا§ابسة األشياء r فيكون ا1ك أما معا، والرطبة ا§ابسة األمور r يكون الفرك ::::ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�    الفرقالفرقالفرقالفرق 
 .با1ك تزول وÓنما مطلقا، بالفرك تزول ال وا§ابسة الصلبة

 يعود اtي ا¢اء إ¤ يعود ½الضم ،)أحكهأحكهأحكهأحكه( الفعل r) ا¢اء( الضم½ من ا1ال X منصوب اللفظ هذا: )يابساً يابساً يابساً يابساً     أحكهأحكهأحكهأحكه    كنتكنتكنتكنت( 
 .ا�± إ¤ أصال

  الصنعا�، الشارح ذكرها الروايات، من عدد r والفروالفروالفروالفركككك    ا1تا1تا1تا1ت    وردوردوردورد    فقدفقدفقدفقد 
    منمنمنمن    حتتهحتتهحتتهحتته    ُر̈بماُر̈بماُر̈بماُر̈بما: "اKيهù ولفظ عنها اهللا رË ?ئشة حديث من حبان، وابن خزيمة وابن وا�ار قط± اKيهù مارواه ومنها
    ص�ص�ص�ص�    اهللاهللاهللاهللا    رسولرسولرسولرسول    ثوبثوبثوبثوب    منمنمنمن    ا�±ا�±ا�±ا�±    êُتêُتêُتêُت    �نت�نت�نت�نت    أنهاأنهاأنهاأنها    (: خزيمة وابن ا�ار قط± ولفظ ،)ص´ص´ص´ص´يُ يُ يُ يُ     وهووهووهووهو    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص�ص�ص�ص�    رسولرسولرسولرسول    ثوبثوبثوبثوب
    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص�ص�ص�ص�    اهللا،اهللا،اهللا،اهللا،    رسولرسولرسولرسول    ثوبثوبثوبثوب    منمنمنمن    ا�±ا�±ا�±ا�±    أفرأفرأفرأفركككك    رأيت±رأيت±رأيت±رأيت±    لقدلقدلقدلقد( : بلفظ ورد حبان ابن ولفظ ،"يص´يص´يص´يص´    وهووهووهووهو    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا
 ) يص´يص´يص´يص´    وهووهووهووهو

 ))))À/À/À/À/((((    ا1لقةا1لقةا1لقةا1لقة
 "ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث    مصطلحمصطلحمصطلحمصطلح    rrrr    ا1لقةا1لقةا1لقةا1لقة    هذههذههذههذه""""

     ::::فيهافيهافيهافيها    ا�ختلفا�ختلفا�ختلفا�ختلف    صحيحصحيحصحيحصحيحالالالال    ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث    �وط�وط�وط�وط
 الشهادة أن فكما الشهادة، مثل الرواية بأن العدد، باشgاط القائلون: قال حيث ،الروايةالروايةالروايةالرواية    rrrr    العددالعددالعددالعدد    اشgاطاشgاطاشgاطاشgاط    ::::الرابعالرابعالرابعالرابع    ال(طال(طال(طال(ط
 r Z الرواة من عدد توفر من البد الرواية، فكذلك الشهادة، حسب X أربعة أو ثالثة أو اثنان الشهود من عدداً  تقت$
 قول X واإلجابة الرد X عرّجنا ثم م-، فيما لكم بينتها أقوال X ا�سألة هذه r واختلفوا اإلسناد، تطبقا من طبقة

 فذكرنا واحد، من أكc طبقاته من طبقة r Z �ن إذا إال اآلحاد خá يقبل ال وÓنما ا�فرد، اآلحاد خá يقبل ال بأنه قال من
  :منها األقوال هذه X ردوداً 
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 X وسلم عليه اهللا ص� ا�صطæ من حٍث  من عليهم اهللا رضوان وصحابته وسلم عليه اهللا ص� ا�صطæ عن ورد ما    --------
 r حصل كما �ضمونها وتنفيذهم الواحد لرواية عليهم اهللا رضوان للصحابة قبول ومن واحداً، راويه �ن ولو ا1ديث قبول

 .سبق فيما ا�ذكور للتفصيل وفقاً  قِباء، حادثة
 أد9 الصحيحy يُمارس لم من �م هذا: "قال حيث واحد، من أكc اشgط من حق r حجر ابن ا1افظ ذكره ما _    ----////

 هو اKخاري، صحيح أحاديث من حديث أول فإن اKخاري، صحيح r حديث أول الزعم وهذا القول، هذا ويرد �ارسة،
 ا1ديث وذِكر ا1ديث أقسام r م- فيما لكم قدمت وقد-) نوىنوىنوىنوى    ماماماما    امرامرامرامرئئئئ    ل�ل�ل�ل�    وÓنماوÓنماوÓنماوÓنما    با^يات،با^يات،با^يات،با^يات،    األعمالاألعمالاألعمالاألعمال    إنماإنماإنماإنما( حديث
 راوٍ  عمر، إال وسلم عليه اهللا ص� اهللا رسول عن يروه لم فإنه -اهللا ر�ه ا1افظ فقال ا1ديث، هذا أمثلته من أن الغريب

 فقط، واحد راوٍ  ا�يý، إبراهيم بن �مد إال علقمة عن يروه ولم فقط، واحد راوٍ  علقمة، إال عمر عن يروه ولم فقط، واحدٍ 
 هذا ويعتá ا1ديث، هذا آخر واحد عن روى واحد Z با�فرد، متسلسلون رواة أربعة سعيد، بن 5 إال عنه يروه ولم

 وصحيح والسالم، الصالة عليه عنه األحاديث أشهر ومن وسلم عليه اهللا ص� اهللا رسول عن األحاديث أصح من ا1ديث
 علم r يعتá اtي ا1ديث هذا بينها ومن الصحة، درجات أX من فيه ما Z ويعتá القبول،ب األمة تلقته اKخاري
 عليه اهللا ص� اهللا رسول عن وصحيحاً  ثابتاً  حديثاً  وُعد̈  بالقبول، األمة تلقته ذلك ومع غريباً، ويس® فرداً  ا1ديث مصطلح

 ".وسلم
 يكون ل� عليها ا�تفق ال(وط ذكر ومن وتوضيحها، فرداتهم وبيان الصحيح ا1ديث تعريف من انتهينا أن وبعد

 . عندهم صحيحا ا1ديث يكون ل� العلم أهل ذكرها ال� فيها ا�ختلف وال(وط صحيحا، ا1ديث
    ::::    عدد من ا�سائل، فيما يتعلق بعلم مصطلح ا1ديثعدد من ا�سائل، فيما يتعلق بعلم مصطلح ا1ديثعدد من ا�سائل، فيما يتعلق بعلم مصطلح ا1ديثعدد من ا�سائل، فيما يتعلق بعلم مصطلح ا1ديث    هناهناهناهناكككك
� ���� .معØ قول العلماء ا1ديث  صحيح أو صحيح اإلسناد  :ا�سألة  األوا�سألة  األوا�سألة  األوا�سألة  األو

خرى وتارة ،صحيحصحيحصحيحصحيح    حديثحديثحديثحديث    هذاهذاهذاهذا: فيقولون إسناده، r ا^ظر عند عليه وكمون تارة ا1ديث الُمحِدثون يصف
ُ
: يقولون أ

  ....اإلسناداإلسناداإلسناداإلسناد    صحيحصحيحصحيحصحيح
 ا�ملتy؟ا�ملتy؟ا�ملتy؟ا�ملتy؟    هاتyهاتyهاتyهاتy    بyبyبyبy    فرقفرقفرقفرق    هناهناهناهناكككك    فهلفهلفهلفهل
 أن فيه ضوُيفg إال ا�ملتy هاتy يطلق ال وسلم عليه اهللا ص� اهللا رسول حديث بمصطلح والعالم بينهما، فرق هناك نعم

 . بينهما بالفرق و?�اً  �عناهما، ?ِرفاً  يكون
: بقول أي اإلسناد، بصحة تقييده من أقوى بأنه الشك صحيح، حديث: قو^ا r بالصحة ا1ديث، X ا1كم فإطالق
 قة،ا�طل صحيح حديث هذا: عبارة دون _ اإلسناد صحيح حديث عبارة إن: العلماء قال و¢ذا ،اإلسناد صحيح حديث

 اlمسة بال(وط ا�تمثلة تعريفها قدمنا ال� االصطالحية ال(عية الصحة منه يلزم ال: اإلسناد صحيح فقول �اذا؟
    ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث    �وط�وط�وط�وط    منمنمنمن    �وط�وط�وط�وط    ثالثةثالثةثالثةثالثة    توفرتوفرتوفرتوفر    ا�ملةا�ملةا�ملةا�ملة    بهذهبهذهبهذهبهذه    هناهناهناهنا    نع±نع±نع±نع±    فإننافإننافإننافإننا    اإلسناد،اإلسناد،اإلسناد،اإلسناد،    صحيحصحيحصحيحصحيح    حديثحديثحديثحديث    هذاهذاهذاهذا: : : : نقولنقولنقولنقول    حينماحينماحينماحينما    بلبلبلبل ا�عروفة،
 : : : : و_و_و_و_    الصحيح،الصحيح،الصحيح،الصحيح،

    ا�الثةا�الثةا�الثةا�الثة    بتوفربتوفربتوفربتوفر    هذاهذاهذاهذا    ويتمثلويتمثلويتمثلويتمثل    فقفقفقفقطططط،،،،    اإلسناداإلسناداإلسناداإلسناد    صحةصحةصحةصحة    نع±نع±نع±نع±    أنناأنناأنناأننا    أيأيأيأي    ،،،،اإلسناداإلسناداإلسناداإلسناد    واتصالواتصالواتصالواتصال....TTTT    ،،،،    منهمنهمنهمنه    الضبالضبالضبالضبطططط    تمامتمامتمامتماموووو....////    ،،،،    الراويالراويالراويالراوي    rrrr    العدالةالعدالةالعدالةالعدالة. . . . ----
 ....فيهفيهفيهفيه    ا�عروفةا�عروفةا�عروفةا�عروفة    ال(وطال(وطال(وطال(وط

    ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث    �وط�وط�وط�وط    وأيضاً وأيضاً وأيضاً وأيضاً     اإلسناداإلسناداإلسناداإلسناد    rrrr    الواردةالواردةالواردةالواردة    الصحيحالصحيحالصحيحالصحيح    ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث    �وط�وط�وط�وط    تتوفرتتوفرتتوفرتتوفر    أنأنأنأن    البدالبدالبدالبد    فحينئذ،فحينئذ،فحينئذ،فحينئذ،    صحيح،صحيح،صحيح،صحيح،    حديثحديثحديثحديث    هذاهذاهذاهذا: : : : قلناقلناقلناقلنا    إذاإذاإذاإذا    أماأماأماأما
    باإلسنادباإلسنادباإلسنادباإلسناد    يتعلقيتعلقيتعلقيتعلق    ماماماما    منهامنهامنهامنها    سواءسواءسواءسواء    الصحيح،الصحيح،الصحيح،الصحيح،    ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث    �وط�وط�وط�وط    منمنمنمن    اlمسةاlمسةاlمسةاlمسة    ال(وطال(وطال(وطال(وط    فيهفيهفيهفيه    فرفرفرفرتتوتتوتتوتتو    أنأنأنأن    فالبدفالبدفالبدفالبد    ،،،،ا�ا�ا�ا�����    rrrr    الواردةالواردةالواردةالواردة    الصحيحالصحيحالصحيحالصحيح
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معاًمعاًمعاً؛؛؛؛    وا�وا�وا�وا�����    باإلسنادباإلسنادباإلسنادباإلسناد    يتعلقيتعلقيتعلقيتعلق    ماماماما    أوأوأوأو    ،،،،))))السندالسندالسندالسند    اتصالاتصالاتصالاتصال    الضبالضبالضبالضبطططط،،،،    تمامتمامتمامتمام    العدالة،العدالة،العدالة،العدالة،((((
    هناهناهناهنا    ومنومنومنومن    ا1ديث،ا1ديث،ا1ديث،ا1ديث،    هذاهذاهذاهذا    rrrr) ) ) ) الشذوذالشذوذالشذوذالشذوذ    عدمعدمعدمعدم    العلة،العلة،العلة،العلة،    عدمعدمعدمعدم((((    معاً

    ....ا�ملتyا�ملتyا�ملتyا�ملتy    بyبyبyبy    الفرقالفرقالفرقالفرق    يتضحيتضحيتضحيتضح
        ::::القولالقولالقولالقول    وملخصوملخصوملخصوملخص

ة أو لشذوذ وذلك ا��، دون اإلسناد، فيها يصح قد اإلسناد، صحيح: قو^ا 
¨
 إسناد r با^ظر فيه فيكت� فيه، قادحة ِعل

 .ا1ديث
 فإن و¢ذا الصحيح، ا1ديث �وط X ُمشتملy ِ�هما وا�� اإلسناد يكون أن البد فحينئٍذ، صحيح، حديث: قو^ا أما

 .معاً  وا�� اإلسناد r تاماً  نظراً  يكون أن البد صحيح، حديث قو^ا r ا^ظر
 r �نت سواء العصور، r Z وا�حسy ا�صحيح قضية و_ فيها، وêدثوا العلماء فيها خاض :ا�سألة ا�انيةا�سألة ا�انيةا�سألة ا�انيةا�سألة ا�انية �

 فقد ،"tلك تأهل �ن ع¬ r Z وا�حسy ا�صحيح جواز": _ فا�سألة tلك، تأهل �ن ا�تأخرة أم ا�تقدمة العصور
 للعلماء وÑوز يصح هل: بينهم فيما وتساءلوا ا�فصيل، من بíء عنها وêدثوا ا�سألة هذه عا¤ت اهللا ر�هم العلماء ذكر
r Z ،¬ات عtوز هل ا�تأخرة، الُعصور وباÑ تصحيح ¢م yسêأم وسلم، عليه اهللا ص� اهللا رسول عن األحاديث و 
 حسن، فهو حسناً  عندهم �ن وما صحيح، فهو اً صحيح عندهم �ن فما السابقy، األئمة وêسy بتصحيح يُكتæ أنه
  بإسناده؟بإسناده؟بإسناده؟بإسناده؟    يعتáيعتáيعتáيعتá    والوالوالوال    فيهفيهفيهفيه    يُنظريُنظريُنظريُنظر    الالالال    فإنهفإنهفإنهفإنه األحاديث؛ من عندهم يكن لم وما
 ا�صحيح مسألة r اختلفوا متعمقاً  نظراً  فيها نظرهم وعند تعا¤، اهللا ر�هم ا�صطلح علماء تناو¢ا قد ا�سألة هذه

yحس�وا r ات ا�تأخرة العصورtلك، تأهل ن� باt X yقول : 
 ا�ضعيف أو ا�حسy أو ا�صحيح إم�نية عدم وهو: تعا¤ اهللا ر�ه الصالح ابن ا1افظ اإلمام قال وبه :األولاألولاألولاألول    القولالقولالقولالقول �

r ش تعا¤ اهللا ر�ه الصالح وابن ا�تأِخرة، العصور هذه? r السابع القرن وأول السادس القرن آخر ،yحيث ا¢جري 
 .ه ÃST وتوÉ ه¸¸À سنة و�

 أجزاء من يُروى فيما وجدنا إذا: [نصه ما ،T- ص الصالح ابن مقدمة ب وا�شهور ا1ديث علوم كتابه r الصالح ابن قال
 أئمة ُمصنفات من �ء r صحته X منصوصاً  وال الصحيحy، أحد r (ده ولم اإلسناد، صحيح حديثاً  وغ½ها ا1ديث
 : أمرينأمرينأمرينأمرين r وتتلخص ا�سألة هذه X أِد�ه ساق ثم ،] بصحته ا1كم جزم X نتجاå ال إنناف ا�شهورة، ا�عتمدة ا1ديث

 بد ال -ا�تقدمة ا�صنفات r- ا1دي8 ا�زء أو الكتاب صاحب إ¤ -الصالح ابن ع¬- ع¬نا من اإلسناد إن: "قال �
 شيخه، عن رواه اtي -كتابه X يعتمد نماوÓ صدره حفظ X يعتمد ال يع±- كتابه X يعتمد من رواته r (د أن

 r يكون: يع±- واإلتقان، والضبط ا1فظ من الصحيح r يشgط عما عِريäا ويكون وهكذا، شيخه عن رواه وشيخه
 X تشتمل ال� ا�شهورة ا�صنفات من ذكر ما غ½ ا�صنفات ورواة ا1ديثية األجزاء رواة (د أننا العادة وÉ الغالب

 يكون فإنه كذلك �ن ومن حفظه، X يعتمد وال كتابه X يعتمد من رواتها من Këا (د قبل، فيما تطرق لم يثأحاد
r ط عما ?ِرياً  منهم الكث½ أو بعضهمgيش r واإلتقان والضبط ا1فظ من الصحيح ا1ديث-. 

 األعصار أئمة أهمله �ا -صحيح ثحدي بأنه ا�تأخر هذا عليه حكم اtي ا1ديث هذا أي- ا1ديث صح لو: قال �
 هذا أن: يع±-" وا�روية ا�عروفة األحاديث X با1كم واستقصائِِهم واجتهادهم فحصهم لشدة وذلك ا�تقدمة؛
 ا�تقدمy علمائنا X �ر وصحيحاً  ثابتاً  فعالً  �ن لو ا1ُسن، أو بالصحة عليه وحكم ا�تأخر، ذلك وجده اtي ا1ديث

 حديث أنه X يدل فهذا �يهم، يعرف ولم عليهم يمر لم وÓنه أما ضعفوه، أو حسنوه أو وصححوه إسناده عن و�حدثوا
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 . األول الزمن r موجوداً  يكن ولم حادث،
 عن الواردة لألحاديث وا�حسy ا�صحيح Òواز قالوا وخلفها األمة سلف من العلماء Üاه½ ذهب وÓ§ه : ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�    القولالقولالقولالقول �

 .متأخرة عصور r ذلك �ن ولو وسلم، عليه اهللا ص� اهللا رسول
 جواز أي جوازه، عندي واألظهر: [تعا¤ اهللا ر�ه الصالح ابن ا1افظ لرأي سياقه بعد تعا¤، اهللا ر�ه ا^ووي اإلمام قال

 ]. معرفته وقويت منه تمكن �ن وا�حسy ا�صحيح
 r وا�حسy ا�صحيح من ا1ديث أهل عمل عليه اtي هو يا^وو رجحه وما: [تعا¤ اهللا ر�ه العرا« ا1افظ وقال

 ....ا�سألةا�سألةا�سألةا�سألة    هذههذههذههذه    rrrr    العلماءالعلماءالعلماءالعلماء    Üاه½Üاه½Üاه½Üاه½    قولقولقولقول    عليهعليهعليهعليه    ماماماما    هوهوهوهو    الراجحالراجحالراجحالراجح    أنأنأنأن    شكشكشكشكوالوالوالوال    ]  ا1اH وقتنا إ¤ الصالح ابن �ن من ا�تأخرة العصور
 : ي´ بما عنها اإلجابة ويمكن مقبولة غ½ فø تعليالت، من الصالح ابن ذكره ما أما

 الîم هذا إن: فنقول ،"كتابه X يعتمد من رواته Á rد أن البد عِ¬نَا من اإلسناد إن" : وقوWوقوWوقوWوقوW    األولاألولاألولاألول    تعليلهتعليلهتعليلهتعليله    XXXX    ا�وابا�وابا�وابا�واب    
 وÓن- كتاب من حدث من أغلب أو Z أن �مه من يَلزم أنه إذ عليه، العلم أهل يوافقه لم تعا¤، اهللا ر�ه ذكره اtي

 وال ضابطاً  وال حافظاً  الصالح ابن �م X يعد فال والضبط، واإلتقان ا1فظب يوصف ال -الراوي هذا أي- فإنه -ضبطه
 أهل عند الضبط أن الصحيح، ا1ديث قيود من قيد هو اtي الضبط، تمام �ح r ^ا تقدم وقد صحيح غ½ وهذا ُمتقناً،

 ....و{تابو{تابو{تابو{تاب    سطرسطرسطرسطر    وضبوضبوضبوضبطططط    صدر،صدر،صدر،صدر،    ضبضبضبضبطططط: هما اثنان قسمان ا1ديث
 كتابه؛ X يعتمد �ن العلم أهل من تعا¤ اهللا ر�ه أخرجه من فيه يدخل -والكتاب السطر ضبط هو اtي -ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�    فالقسمفالقسمفالقسمفالقسم

 قال من: "فقال متشدد، بأنه الكتاب من ا�حديث من منع من وصف قد ا1ديث، علوم r مقدمته r الصالح ابن إن بل
 يقول من بأن عليه ورد هذا ذكر" حفظهو صدره من دث أن فيه يفgض وÓنما الكتاب من ا�تحدث êديث يصح ال بأنه
 . متشدد فإنه القول هذا

 ذكره ما: فنقول" ا�تقدمة األعصار أئمة أهمله �ا صحيحا ا1ديث هذا �ن لو" أنه : أوردهاأوردهاأوردهاأوردها    ال�ال�ال�ال�    ا�انيةا�انيةا�انيةا�انية    الشبهةالشبهةالشبهةالشبهة    XXXX    ا�وابا�وابا�وابا�واب 
 من أئمة إن بل الصحيحة، األحاديث بكل أحاطوا قد أنهم ا�تقدمy األئمة من أحد يذكر لم إذ وارد، غ½ تعا¤، اهللا ر�ه

 يتقيدوا ولم الصالح ابن ذكره �ا يلتفتوا فلم ا^بوية، األحاديث من عددا صححوا قد بعده و�ن الصالح البن ا�عا#ين
 األئمة عليها كم لم أي قبل، من بذلك عليها ُكم لم ال� ا^بوية األحاديث من عددا فصححوا هذا r خالفوه بل به،
 . صحيحة أحاديث بأنها سابقونال

 لم ال� وسلم، عليه اهللا ص� اهللا رسول عن الواردة األحاديث بعض صحح فقد ،القطانالقطانالقطانالقطان    ابنابنابنابن    ا1سنا1سنا1سنا1سن    أبوأبوأبوأبو: هؤالء ومن
 األحاديث ا�شهور كتابه r األحاديث من كث½ا عددا صحح فقد ا�قد�ا�قد�ا�قد�ا�قد�    الضياءالضياءالضياءالضياء و{ذلك ا�تقدمون، األئمة يصححها
 هذا ا�تأخرين األئمة من الصالح السلف سلك و{ذلك تصحيحها، إ¤ يسبق لم أحاديث لكتابا هذا r وصحح ا�ختارة

    وابنوابنوابنوابن    ا�نذريا�نذريا�نذريا�نذري: ا1افظان مثل وذلك بالصحة، عليها السابقون األئمة كم لم أحاديث وصححوا الطريق، وهذا ا�نهج
 أسانيدها r وينظرون األحاديث Ñ rتهدون فهم ا1اH، وقتنا إ¤ العلم أهل من بعدهما جاء �ن وغ½هما ،حجرحجرحجرحجر

 .ا�قام هذا r عليهم وجل عز اهللا فتح �ا وفقا بالصحة عليها وكمون
 : أول من ألف r الصحيح ا�جرد :ا�سألة ا�ا�ةا�سألة ا�ا�ةا�سألة ا�ا�ةا�سألة ا�ا�ة �
 فيه ليدخ لم ولكنه ،""""ا�وطأا�وطأا�وطأا�وطأ" ا�ليل كتابه r وذلك تعا¤ اهللا ر�ه أنس بن مالك اإلمام هو ُمطلقاً  الصحيح r ألف من أول

 اKالëت، فيها وأدخل ا�رسلة، واألحاديث ا�نقطعة، األحاديث معها فيه أدخل بل فقط، وا�رفوعة الصحيحة األحاديث
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لف ما أول هو مالك اإلمام موطأ إن: نقول أن نستطيع ال و¢ذا وا�ابعy، الصحابة عن ا�وقوفة واآلثار
ُ
 ا�جرد، الصحيح r أ

لف    منمنمنمن    أولأولأولأول    دددديعيعيعيع    مالكمالكمالكمالك    اإلماماإلماماإلماماإلمام    موطأموطأموطأموطأ    وÓنماوÓنماوÓنماوÓنما
َ
لفأ
َ
لفأ
َ
لفأ
َ
    اKخارياKخارياKخارياKخاري    اإلماماإلماماإلماماإلمام    هوهوهوهو    فيهفيهفيهفيه    ألفألفألفألف    منمنمنمن    فأولفأولفأولفأول    ا�جردا�جردا�جردا�جرد    الصحيحالصحيحالصحيحالصحيح    أماأماأماأما    مطلقا،مطلقا،مطلقا،مطلقا،    الصحيحالصحيحالصحيحالصحيح    rrrr    أ

 فألف ،تعا¤تعا¤تعا¤تعا¤    اهللاهللاهللاهللا    ر�هر�هر�هر�ه    ا^يسابوريا^يسابوريا^يسابوريا^يسابوري    ا1جاجا1جاجا1جاجا1جاج    ابنابنابنابن    مسلممسلممسلممسلم    اإلماماإلماماإلماماإلمام    تالهتالهتالهتاله    ثمثمثمثم ،"الصحيح ا�امع" كتابه ألف حيث ،تعا¤تعا¤تعا¤تعا¤    اهللاهللاهللاهللا    ر�هر�هر�هر�ه
 .مسلم اإلمام بصحيح عروفا�" الصحيح ا�امع" كتابه اKخاري، صحيح تأ§ف زمن من قليل بعد
 من أصح وجل عز اهللا كتاب بعد العلم r كتاب من األرض ظهر X ما: "قال أنه الشافµ اإلمام عن ورد: قائل يقول قد

 اإلمام موطأ الشافµ اإلمام مراد أن صحيح مالك، اإلمام هو ا�جرد الصحيح r ألف من أول أن يع± وهذا ،"مالك كتاب
 بعد الكتب أصح فالصحيحان هذا ُعلم وÓذا ومسلم، اKخاري صحيO الصحيحy، تصنيف قبل ذلك قال لكنه مالك،
 . تعا¤ اهللا كتاب

 ))))Ã/Ã/Ã/Ã/((((    ا1لقةا1لقةا1لقةا1لقة
    إ¤إ¤إ¤إ¤    أنظرأنظرأنظرأنظر    وأناوأناوأناوأنا    ا�وب،ا�وب،ا�وب،ا�وب،    ذلكذلكذلكذلك    rrrr    للصالةللصالةللصالةللصالة    mرجmرجmرجmرج    ثمثمثمثم    ا�±،ا�±،ا�±،ا�±،    يغسليغسليغسليغسل    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص�ص�ص�ص�    رسولرسولرسولرسول    �ن�ن�ن�ن: (: (: (: (قالتقالتقالتقالت    عنهاعنهاعنهاعنها    اهللاهللاهللاهللا    رËرËرËرË    ????ئئئئشةشةشةشة    عنعنعنعن
    ).).).).فيهفيهفيهفيه    الغسلالغسلالغسلالغسل    أثرأثرأثرأثر

 ÀÀÀÀ----ثèثèثèثè    ال(يفال(يفال(يفال(يف    ا^بويا^بويا^بويا^بوي    ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث    ذاذاذاذاهههه    أح�مأح�مأح�مأح�م::::     
    يغسليغسليغسليغسل    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص�ص�ص�ص�    اهللاهللاهللاهللا    رسولرسولرسولرسول    �ن�ن�ن�ن: (الَغسل رواية و_ األو�، روايته r وباtات ا1ديث هذا r :األولاألولاألولاألول    ا1كما1كما1كما1كم 

 ). وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص�ص�ص�ص�    اهللاهللاهللاهللا    رسولرسولرسولرسول    ثوبثوبثوبثوب    منمنمنمن    ا�نابةا�نابةا�نابةا�نابة    أغسلأغسلأغسلأغسل    كنتكنتكنتكنت: (هذا r أخرى رواية أو) ا�±ا�±ا�±ا�±
 وسلم عليه اهللا ص� اهللا رسول لغسل وذلك ا�±، (اسة X داللة الَغسل رواية األو� الرواية r وباtات ا1ديث هذا ف�
،W لعائشة وسلم عليه اهللا ص� ألمره أو Ëعنها اهللا ر r ،و{ون غسله ç^بغسله أمر أو غسله، وسلم عليه اهللا ص� ا 

 .بطاهر وليس (س ا�± أن X داللة منه يؤخذ
 (استه عدم أو ا�±، (اسة r اختلفوا وÓنما وج´، واضح بش� ا�سألة هذه X يتفقوا لم تعا¤ اهللا ر�هم العلماء لكن

X yقول:  
 وقع فإذا ،ا�±ا�±ا�±ا�±    بنجاسةبنجاسةبنجاسةبنجاسة: فقالوا ،أ�دأ�دأ�دأ�د    اإلماماإلماماإلماماإلمام    مذهبمذهبمذهبمذهب    rrrr    روايةروايةروايةرواية    وهووهووهووهو    مالك،مالك،مالك،مالك،    واإلمامواإلمامواإلمامواإلمام    حنيفة،حنيفة،حنيفة،حنيفة،    أبوأبوأبوأبو    اإلماماإلماماإلماماإلمام    ذهبذهبذهبذهب    وÓ§هوÓ§هوÓ§هوÓ§ه    ::::االولاالولاالولاالول    القولالقولالقولالقول

X قعةKب فإنه غ½ه أو ثوب من اÑ قعة هذه ألن با�اء، تطهُ½هاKإال القول بهذا يقولون ال بأنهم والشك (سة، تُعد ا 
 أد�هم؟أد�هم؟أد�هم؟أد�هم؟    فمافمافمافما ا1كم، هذا X أدلة و�يهم

 r أو ا�±، وسلم عليه اهللا ص� اهللا رسول غسل حيث" الَغسل رواية" األو� روايته r وباtات ،قّدمناقّدمناقّدمناقّدمنا    كماكماكماكما    اKاباKاباKاباKاب    حديثحديثحديثحديث �
 فال (س، عن إال يكون ال والَغسل: قالوا ا�±، بغسل: أي ا�نابة، بغسل عنها اهللا رË ?ئشة أمر األخرى الرواية

 .(س �ء إال يغسل أو بغسل والسالم الصالة عليه ا^ç يأمر
 ا�الثة األمور هذه بy ا�شg{ة العلة ما و�وهما، والغائط �Kول ا�ستقذرة، اKدن فضالت من غ½ه X بالقياس �

  ½ها؟وغ
�    الِعلةالِعلةالِعلةالِعلة: قالوا��� عن ا�ال¢ا _ ::::ا�انيةا�انيةا�انيةا�انية    والِعلةوالِعلةوالِعلةوالِعلة السبيلy، من خارجة *ها فتعتá واحد، مقر إ¤ Üيعاً  النصبابها ::::األواألواألواألو

 .الغذاء عن متحللة ألنها الغذاء،
� Z سه، للطهارة ا�وجبة األحداث) � لطهارةل ا�وجبة أي- *ها منها، الطهارة عليه Ñب فإنه لآلد� حدثت إذا وال

 .(ساً  يكون فحينئذ واالغتسال، للطهارة موجب حدث فهو منها، وا�±: قالوا (سة -واالغتسال
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 . واالجتهاد العقل من د§ل القياس، من د§ل السنة، من د§ل األول، القول أصحاب أدلة فهذه
 X يgتب واtي ،بنجسبنجسبنجسبنجس    وليسوليسوليسوليس    طاهرطاهرطاهرطاهر    ا�±ا�±ا�±ا�±    أنأنأنأنبببب: فقالوا ،عنهعنهعنهعنه    روايةروايةروايةرواية    rrrr    أ�دأ�دأ�دأ�د    واإلمامواإلمامواإلمامواإلمام    الشافµ،الشافµ،الشافµ،الشافµ،    اإلماماإلماماإلماماإلمام    ذهبذهبذهبذهب    وÓ§هوÓ§هوÓ§هوÓ§ه    ::::ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�    القولالقولالقولالقول
 فقط، موقعه تنظيف ي(ع وÓنما غسله Ñب وال (ساً، يعد وال فيه �ء فال غ½ه أو ثوب من اKقعة X وقع إذا أنه هذا؛
     بنجس؟بنجس؟بنجس؟بنجس؟    وليسوليسوليسوليس    طاهرطاهرطاهرطاهر    ا�±ا�±ا�±ا�±    أنأنأنأن    XXXX    د§لهمد§لهمد§لهمد§لهم    فمافمافمافما
 وأيضاً  وغ½ه، مسلم عند ثابتة رواية و_" لفركا رواية" و_ ،ا1ديث هذا r وردة ال� وا�ا�ة ا�انية الروايات �

 الرواية r وذلك بنجس وليس طاهر، ا�± أن X ا�اللة r وأ#ح هذا من أوضح ثا�ة رواية هناك بل ،"ا1ك رواية"
 ،)يص´يص´يص´يص´    وهووهووهووهو    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص�ص�ص�ص�    اهللاهللاهللاهللا    رسولرسولرسولرسول    ثوِب ثوِب ثوِب ثوِب     منمنمنمن    ا�±ا�±ا�±ا�±    أفُرأفُرأفُرأفُركككك    رأيت±رأيت±رأيت±رأيت±    لقدلقدلقدلقد: (بلفظ عنها اهللا رË ?ئشة حديث r الواردة

 تعا¤ اهللا ر�ه حبان ابن ا1افظ عن الرواية هذه أن أي الصحيح، رجال ورجاW ِحبان ابن رواه الرواية بهذه وا1ديث
 .الصحيح رجال ورجا¢ا وصحيحة ثابتة رواية

 من هذا X ا�اللة وجه ؟بنجسبنجسبنجسبنجس    وليسوليسوليسوليس    طاهر،طاهر،طاهر،طاهر،    ا�±ا�±ا�±ا�±    أنأنأنأن    XXXX    وا1كوا1كوا1كوا1ك    الفرالفرالفرالفركككك    رواياترواياترواياتروايات    منمنمنمن    ا�اللةا�اللةا�اللةا�اللة    وجهوجهوجهوجه    ماماماما: : : : قائلقائلقائلقائل    يقوليقوليقوليقول    قدقدقدقد
yناحيت : 

 بالâية ا�± عy يزيل ال ألنه ؛�ن مهما مطلقا بالâية ا�± عy يزيالن ال *يهما وا1ك الفرك أن إذ وا1ك، الفرك عبارة
 وسلم عليه اهللا ص� اهللا رسول و{ون وغ½ه، ا�وب r وبقية آثار منه سيب� فإنه وحككناه فر{ناه إذا أما با�اء، بغسله إال
 طاهر، ا�± أن يرى وسلم عليه اهللا ص� أنه X واضحة داللة يدل عليه وسالمه اهللا صلوات وص� وا1ك، بالفرك تæاك

 .وا1ك الفرك فيه أجزأ �ا (سا �ن فلو بنجس، وليس
 r �ع قد وسلم عليه اهللا ص� اهللا رسول فإن يص´، وهو فر{ته عنها اهللا رË كونها من حبان، ابن رواية r ورد ما 

 جáيل وألخáه وسلم؛ عليه اهللا ص� ذلك فعل �ا (سا �ن ولو فيه، وموجودا ثوبه r ?لقا �ن! ا�± هذا ثوبه وÉ الصالة
 وسلم عليه اهللا ص� ا�صطæ سنة r ورد ومثال سابقة، و¢ذا نظيفا، طاهرا ربه إ¤ يتجه ثم يغسله أن ألجل ا^جاسة بهذه
 با�سلمy وص� بِِنَعِله، ا�سجد وسلم عليه اهللا ص� اهللا رسول دخل حينما ا^َعل حادثة r حصل ما مثل لكوذ ا�عØ، بهذا
 فما قذرا، نعليه r بأن وأخáه السالم عليه جáيل إ§ه جاء الصالة أثناء وÉ بنعله، عليهم تعا¤ اهللا رضوان الصحابة من
 اهللا رضوان الصحابة من �ن فما فيهما، وا^جاسة القذارة لوجود نعليه خلع نأ إال وسلم عليه اهللا ص� ا�صطæ من �ن

 ففعلنا فعلته رأيناك ألننا: قالوا ،)ذلك؟ذلك؟ذلك؟ذلك؟    فعلتُمفعلتُمفعلتُمفعلتُم    لملململم(: قال )وسلم عليه اهللا ص�( ص� وحينما مثله، ذلك فعلوا أن إال عليهم
 (سا ا�± �ن فلو خلعهما، و¢ذا قذرا؛ ليهنع r بأن وأخáه أتاه جáيل وأن القصة وسلم عليه اهللا ص� فذكر مثلك،
 و�ع ámه، ولم يأته لم أنه أما بذلك، وأخáه السالم عليه جáيل �اء به ?لق وهو الصالة r وسلم عليه اهللا ص� و�ع
 X اضحةو داللة يدل هذا فإن وفر{ته، عنها اهللا رË ?ئشة جاءت ثم فيه، وهو صالته r وسلم عليه اهللا ص� الرسول
 .(استه وعدم ا�± طهارة
 ا�± عن وسلم عليه اهللا ص� اهللا رسول سئل: قال عنهما اهللا رË عباس ابن عن قط± وا�ار اKيهù رواه ما �

    تمسحهتمسحهتمسحهتمسحه    أنأنأنأن    يكفيكيكفيكيكفيكيكفيك    إنماإنماإنماإنما(: وقال ،)والوالوالوالIIIIاقاقاقاق    واKصاقواKصاقواKصاقواKصاق    ا�خاطا�خاطا�خاطا�خاط    بمÞلةبمÞلةبمÞلةبمÞلة    هوهوهوهو    إنماإنماإنماإنما(: وسلم عليه اهللا ص� فقال ا�وب، يصيب
 األشياء معاملة وسلم عليه اهللا ص� يريد فهو تنظيفه، r هذا ويك� الíء ذلك عy وتزيل بعود يع± )إذِخرةإذِخرةإذِخرةإذِخرة    أوأوأوأو    ,,,,رقةرقةرقةرقة

 r فيصال ل�ن صح لو ا1ديث هذا بأن شك وال بنجس، ليس وواقعه األمر حقيقة r فهو وÓال الظاهر، r ا�ستقذرة
: سننه r ا1ديث ¢ذا روايته بعد اKيهù اإلمام قال فقد العلم، أهل عند ضعيف ولكنه ؛ا�اللة r وقاطعا ا�وضوع
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 رفعه يثبت وال ،عباسعباسعباسعباس    ابنابنابنابن    XXXX    موقوفموقوفموقوفموقوف    أنهأنهأنهأنه    الصحيحالصحيحالصحيحالصحيح: يع±" الصحيح وهو عباس ابن X موقوفا §�، أ� وابن و{يع، ورواه"
 شك وال رأيه، هذا أن واضحة داللة يدل فهو عباس ابن X موقوفا �ن وÓن: نقول ولكننا وسلم، عليه اهللا ص� ا^ç إ¤
 ألحد قويا مرجحا يعد الÞاع موطع r ولكن ا�واطن، من غ½ه وÉ الÞاع موطن r به ويؤخذ حجة الصحا� رأي بأن

yالقول X اآلخر. 
 ؟؟؟؟    القولyالقولyالقولyالقولy    منمنمنمن    الراجحالراجحالراجحالراجح    ماماماما

 : عدة ألمور ؛((((استهاستهاستهاسته    وعدموعدموعدموعدم    ا�±ا�±ا�±ا�±    طهارةطهارةطهارةطهارة    منمنمنمن    ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�    القولالقولالقولالقول    أصحابأصحابأصحابأصحاب    عليهعليهعليهعليه    ماماماما    هوهوهوهو    أعلمأعلمأعلمأعلم    واهللاواهللاواهللاواهللا    الراجحالراجحالراجحالراجح
 .طاهر هو وÓنما بنجس ليس ا�± أن X ا�اللة r واضحة فø وا1ك، الفرك روايات ووضوحها، و#احتها أد�هم قوة �
 r ورد كما اآلد� أصل هو ا�± أن بالgجيح، يتعلق فيما بارزاً  موضعاً  توضع أن فينب� ا�قام بهذا تتعلق مسألة هناك �

Wتعا¤ قو :} Øَُْم Øَُْم Øَُْم Øَْطَفٍة إَِذا ْطَفٍة إَِذا ْطَفٍة إَِذا ْطَفٍة إَِذا ييييُْم ْمØَ ُْمØَ  { :تعا¤ قوW وSÃ، Éا^جم} ِمن ِمن ِمن ِمن غ�غ�غ�غ� ُ Øَْم ُ Øَفففُفْم    KK KK±ِن ̈م òن ̈مِ±ُْطَفًة م òن ̈مِ±ُْطَفًة م òن ̈مِ±ُْطَفًة م òلَْم يَُك غغغغُْطَفًة م
َ
لَْم يَُك أ
َ
لَْم يَُك أ
َ
لَْم يَُك أ
َ
 r اآلد� فأصل ، ¸Tالقيامة} أ

 اآلد� ونعتá نعد أننا: يع± فهذا (س اآلد� أصل بأن قلنا إذا ألننا (ساً، اآلد� أصل يكون أن يمكن وال ا�±، هذا
 .مطلقاً  صحيح وغ½ وارد غ½ أمر وهذا (ساً،

    : : : : األولاألولاألولاألول    القولالقولالقولالقول    أصحابأصحابأصحابأصحاب    أدلةأدلةأدلةأدلة    XXXX    واإلجابةواإلجابةواإلجابةواإلجابة    الردالردالردالرد    إم�نإم�نإم�نإم�ن �
 
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 اهللا رسول فعل من �ن سواء ا�± غسل حديث: فنقول الغسل، وبرواية اKاب èديث ا�سألة هذه X استدال¢م    ::::أوال
 ا^جاسة، X د§ال الغسل وليس واالستحباب، ا^دب X �مول عنها اهللا رË ?ئشة فعل من أو وسلم، عليه اهللا ص�

 اهللا ص� غسله يكون قد ألنه مطلقاً؛ ا�± (اسة X د§ال هذا ليس بغسله، أمر أو غسله وسلم عليه اهللا ص� فكونه
 ال� األمور من ظاهره r يعتá ا�± أن والشك و�وه، والوسخ ا�رن وÓزالة ا^ظافة ألجل بغسِله أمر أو وسلم عليه

 حديث r كما وا�خاط، بالIاق وتشبيهه وغ½ه، با�وب وتعلق با�سد تعلق ال� واألوساخ ن�ألدرا فهو ا^فس، تستقذرها
  �ن سواء عنهما اهللا رË عباس ابن

ً
 غسلها فيحسن تُستقذر ال� األشياء من أنه أي ذلك، X د§ل موقوفا أم مرفو?

 .مطلقاً  (سةٌ  أنها هذا اليع± ولكن ذلك، وينب� وتطه½ها
 عن نصاً  وجدنا فإذا ،ا^ص وجود مع القياس يصح وال ا^ص، مع قياس هذا األخرى، الفضالت سائر X ا�± قياسهم    ::::ثانياً ثانياً ثانياً ثانياً 

æة داللة يدل وسلم عليه اهللا ص� ا�صط# X به ونأخذ القياس إ¤ نذهب وال به ونل!م به نأخذ فإننا مسألة؛ r 
 .صحيح غ½ صا^ مع قياس فهو ا^ص، وجود مع ا�سألة هذه
منا ولو

ّ
 وذلك اKدن، من Âرج ال� األخرى األمور وبقية األخرى األمور بسائر منقوض إنه: فنقول القياس هذا بصحة سل

 . مطلقاً  (سة وليست اKدن من Âرج فضالت فâها و�وها واللعاب وا�خاط ا�موع مثل
 : (سة للطهارة ا�وجبة األحداث بأن قو¢م    ::::    ثا�اً ثا�اً ثا�اً ثا�اً 

 مع ينب� وال االجتهاد يصح وال ا�سألة، هذه r وسلم عليه اهللا ص� اهللا رسول عن ا^ص وجود مع اجتهاد هذا: فنقول
 . وسلم عليه اهللا ص� اهللا رسول عن ا^ص وجود
خرى ناحية ومن

ُ
 للطهارة ا�وجبة األحداث Z ليست إذ صحيح، غ½ (سة للطهارة ا�وجبة األحداث أن من ذكروه فما أ

 tلك ويدل عندهم، ثابتة وغ½ منقوضة فتكون العلم، أهل عند �رومة وتعد صحيحة غ½ ذكروها ال� والقاعدة سة،(
Xيعد ال عنه ينتج وما العلم، أهل عند مطلقاً  (ساً  يعد ال وهو الطهارة، يوجب إنزال غ½ من اِ�ماع أن̈ : ا�ثال سبيل و 
 إÑاب وÓنما (ساً، األمر هذا يُعدّ  فال ذلك ومع للغسل وموجب للطهارة، موجب وفه حصل إذا أنه مع العلم أهل عند (سا
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 فيكون إنزال با�ماع حصل إذا ألنه إنزال غ½ من ا�ماع وقيدنا تعبدي، 1كم هو إنما إنزال غ½ من ا�ماع عند الغسل
 يوجب فهو إنزال، غ½ من ا�ماع r _ وا�اللة هنا باإللزام ا�راد ونقول فيها، �تلفون �ن ال� �سأ�نا فيعود م±، إنزال

 .أعلم واهللا تعبُدي 1كم وÓنما مطلقاً  ^جاسته وليست الطهارة
 " الوضوءالوضوءالوضوءالوضوء    بابباببابباب""""

 : بهبهبهبه    ا�رادا�رادا�رادا�راد    وبيانوبيانوبيانوبيان    الوُضوءالوُضوءالوُضوءالوُضوء    تعريفتعريفتعريفتعريف
 
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
  اللغة؟ r الوُضوءُ  هو ما لغة، الوضوء تعريف    ::::أوال
 ،ا�وضؤ عملية يع± الفعل؛ معX Ø الواو، بضم الوُضوُء،": ا�حيط القاموس كتابه r تعا¤، اهللا ر�ه آبادي الف½وز قال

 .وعلمائها اللغة أئمة قول هذا ،"الوضوء r يُستعمل اtي ا�اء به ويراد الوَضوء، بالفتح ويأ& الواو بضم وُضوء، عليها فيطلق
 فيها اlوض سبق سابقة، بمسألة يذكرنا وهذا حد،وا �عØ لُغتان والوُضوء الوَضوء، أن: وهو ا�سألة هذه r آخر قول وهناك

r ذكرنا فقد ،)ماماماماؤؤؤؤهههه    الَطُهورالَطُهورالَطُهورالَطُهور    هوهوهوهو: (األول با1ديث يتعلق فيما األبواب؛ أول r والفتح بالضم والطهور؛ الطهور، لفظة yما ع 
 . والوُضوء الوَضوء r: هنا ذكرناه

    ))))¸/¸/¸/¸/((((    ا1لقةا1لقةا1لقةا1لقة
 مسموع وPهما توّضيت،: فتقول للتسهيل، ياءً  قلبه ويصح با¢مز، توضأت: فتقول بهمزة، يكون: أي فِعله يُهمز: الوضوء

r العرب لغة. 
 ألنه بذلك الصالة وضوء وسý ونظيف، وÜيل حسن أي وËء فالن وا^ظافة، ا1سن و_ الوضاءة، من هو    ::::    لغةلغةلغةلغة    الوضوءالوضوءالوضوءالوضوء
 .و�وها األوساخ عنه ويزيل وُسنه ا�توضئ يُنِظف
 . والرجلy والرأس وا§دين بالوجه تتعلق مائيةٌ  طهارةُ     ::::    اصطالحاً اصطالحاً اصطالحاً اصطالحاً     أوأوأوأو    �?�?�?�?    الوضوءالوضوءالوضوءالوضوء

 .واإلÜاع والُسنة، الكتاب، r الوضوء، م(وعية ثبتت الوضوء؟الوضوء؟الوضوء؟الوضوء؟    م(وعيةم(وعيةم(وعيةم(وعية    أدلةأدلةأدلةأدلة    ____    ماماماما
يِْديَ {:تعا¤ قوW الكريم القرآن -

َ
 وُُجوَهُكْم َوأ

ْ
 ال̈صالةِ فاْغِسلُوا

َ
 إَِذا ُقْمتُْم إِ¤

ْ
يَن آَمنُوا ِ

¨
tيِْديَ َها ا

َ
 وُُجوَهُكْم َوأ

ْ
 ال̈صالةِ فاْغِسلُوا

َ
 إَِذا ُقْمتُْم إِ¤

ْ
يَن آَمنُوا ِ

¨
tيِْديَ َها ا

َ
 وُُجوَهُكْم َوأ

ْ
 ال̈صالةِ فاْغِسلُوا

َ
 إَِذا ُقْمتُْم إِ¤

ْ
يَن آَمنُوا ِ

¨
tيِْديَ َها ا

َ
 وُُجوَهُكْم َوأ

ْ
 ال̈صالةِ فاْغِسلُوا

َ
 إَِذا ُقْمتُْم إِ¤

ْ
يَن آَمنُوا ِ

¨
tَها ا ف�ف�ف�ف�

ََ ََ
 يَا يَا يَا يَا كككك

ْ
َمَرافِِق َواْمَسُحوا

ْ
 ال

َ
 ُكْم إِ¤

ْ
َمَرافِِق َواْمَسُحوا

ْ
 ال

َ
 ُكْم إِ¤

ْ
َمَرافِِق َواْمَسُحوا

ْ
 ال

َ
 ُكْم إِ¤

ْ
َمَرافِِق َواْمَسُحوا

ْ
 ال

َ
ُكْم إِ¤

 ِyََكْعب
ْ
 ال

َ
رُْجلَُكْم إِ¤

َ
وِسُكْم َوأ ُ ِyََكْعب

ْ
 ال

َ
رُْجلَُكْم إِ¤

َ
وِسُكْم َوأ ُ ِyََكْعب

ْ
 ال

َ
رُْجلَُكْم إِ¤

َ
وِسُكْم َوأ ُ ِyََكْعب

ْ
 ال

َ
رُْجلَُكْم إِ¤

َ
 }بُِربُِربُِربُِرؤؤؤُؤوِسُكْم َوأ

 وسلم عليه اهللا ص� ا^ç أن عنه اهللا رË هريرة ا� عن وغ½هما ومسلم خارياK الشيخان مارواه ذلك من:  السنة من -
 األشعري مالك أ� عن وغ½هما، والنساÖ الgمذي واهر ما أيضاً  )يتوضأيتوضأيتوضأيتوضأ    حÌحÌحÌحÌ    أحدثأحدثأحدثأحدث    إذاإذاإذاإذا    أحدكمأحدكمأحدكمأحدكم    صالةصالةصالةصالة    اهللاهللاهللاهللا    اليقبلاليقبلاليقبلاليقبل(: قال

Ëاإليماناإليماناإليماناإليمان    شطرشطرشطرشطر    الوُضوءالوُضوءالوُضوءالوُضوء(: قال وسلم عليه اهللا ص� اهللا رسول أن عنه اهللا ر( . 
 وÜÓاع هذا، يومنا إ¤ وسلم عليه اهللا ص� اهللا رسول �ن من الوضوء م(وعية X ا�سلمy إÜاع انعقد :اإلÜاع من -

 . بال�ورة ا�ين من معلوما الوضوء فصار الوضوء، م(وعية X وسلم عليه اهللا ص� اهللا رسول بعد قائم األمة
 ::::الوضوءالوضوءالوضوءالوضوء    فضائلفضائلفضائلفضائل

    :ي´ ما أهمها ومن وسلم عليه اهللا ص� اهللا رسول عن كث½ة فضائل الوضوء r ورد
  عنه اهللا رË هريرة أ� عن وغ½ه، مالك اإلمام رواه ما :األولاألولاألولاألول    ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث

ً
    إذاإذاإذاإذا(: قال وسلم عليه اهللا ص� اهللا رسول إ¤ مرفو?

    فإذافإذافإذافإذا    ا�اء،ا�اء،ا�اء،ا�اء،    قطرقطرقطرقطر    آِخرآِخرآِخرآِخر    معمعمعمع    أوأوأوأو    ا�اءا�اءا�اءا�اء    معمعمعمع    بعينهبعينهبعينهبعينه    إ§هاإ§هاإ§هاإ§ها    نظرنظرنظرنظر    خطيئةخطيئةخطيئةخطيئة    ZZZZ    وجههوجههوجههوجهه    منمنمنمن    خرجتخرجتخرجتخرجت    وجهه،وجهه،وجهه،وجهه،    فغسلفغسلفغسلفغسل    ا�ؤمنا�ؤمنا�ؤمنا�ؤمن    أوأوأوأو    ا�سلما�سلما�سلما�سلم    العبدالعبدالعبدالعبد    توضأتوضأتوضأتوضأ
    خطيئةخطيئةخطيئةخطيئة    ZZZZ    خرجتخرجتخرجتخرجت    رجليهرجليهرجليهرجليه    غسلغسلغسلغسل    فإذافإذافإذافإذا    ا�اء،ا�اء،ا�اء،ا�اء،    قطرقطرقطرقطر    آِخرآِخرآِخرآِخر    معمعمعمع    أوأوأوأو    ا�اءا�اءا�اءا�اء    معمعمعمع    يداهيداهيداهيداه    بطشتهابطشتهابطشتهابطشتها    خطيئةخطيئةخطيئةخطيئة    ZZZZ    يديهيديهيديهيديه    منمنمنمن    خرجتخرجتخرجتخرجت    يديهيديهيديهيديه    غسلغسلغسلغسل
 للبدن مطهر هو االوضوء كم أن X د§ل فهذا ،)اtنوباtنوباtنوباtنوب    منمنمنمن    نقياً نقياً نقياً نقياً     mرجmرجmرجmرج    حÌحÌحÌحÌ    ا�اء،ا�اء،ا�اء،ا�اء،    قطرقطرقطرقطر    آخرآخرآخرآخر    معمعمعمع    أوأوأوأو    ا�اءا�اءا�اءا�اء    معمعمعمع    رجالهرجالهرجالهرجاله    مشتهامشتهامشتهامشتها
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 .والسيئات اlطايا Z عنه ومزيل W ومنظف مطهر هو أيضا األوساخ، من W ومنظف
 وسلم عليه اهللا ص� اهللا رسول أن عنه اهللا رË هريرة أ� عن وغ½هما والgمذي مسلم اإلمامان رواه ما    ::::ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�    ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث

: وسلم عليه اهللا ص� اهللا ص� قال اهللا، يارسول ب�: قالوا )ا�رجات؟ا�رجات؟ا�رجات؟ا�رجات؟    بهبهبهبه    ويرفعويرفعويرفعويرفع    اlطايا،اlطايا،اlطايا،اlطايا،    بهبهبهبه    اهللاهللاهللاهللا    مايمحوامايمحوامايمحوامايمحوا    XXXX    أدلكمأدلكمأدلكمأدلكم    أآلأآلأآلأآل(: قال
    الرباط،الرباط،الرباط،الرباط،    فذلكمفذلكمفذلكمفذلكم    الرباط،الرباط،الرباط،الرباط،    فذلكمفذلكمفذلكمفذلكم    الصالة،الصالة،الصالة،الصالة،    بعدبعدبعدبعد    الصالةالصالةالصالةالصالة    وانتظاروانتظاروانتظاروانتظار    ا�ساجد،ا�ساجد،ا�ساجد،ا�ساجد،    إ¤إ¤إ¤إ¤    اlُطاlُطاlُطاlُطىىىى    و{cةو{cةو{cةو{cة    ا��ره،ا��ره،ا��ره،ا��ره،    XXXX    الوضوءالوضوءالوضوءالوضوء    إسباغإسباغإسباغإسباغ(

 ا�ار r عنده العبد درجات به ويرفع العبد، خطايا به اهللا يمحو الوضوء، فضل X #يح د§ل فهذا ،)الرباطالرباطالرباطالرباط    فذلكمفذلكمفذلكمفذلكم
    .اآلخرة

        األمة؟األمة؟األمة؟األمة؟    هذههذههذههذه    خصائصخصائصخصائصخصائص    منمنمنمن    الوضوءالوضوءالوضوءالوضوء    هلهلهلهل
 ^بواتوا األمم سائر فيه شار{ها وÓنما ،األمة هذه خصائص من ليسليسليسليس الوضوء نإ العلم أهل أقوال من واألرجح خالف، فيه

 أن: وغ½هما مسنده r أ�د وعند سننه r ماجة ابن عند عنه اهللا رË طالب أ� بن ع´ حديث r ماورد بد§لبد§لبد§لبد§ل السابقة،
 الرسول قبل األنبياء فإذن )قب´قب´قب´قب´    منمنمنمن    األنبياءاألنبياءاألنبياءاألنبياء    ووضوءووضوءووضوءووضوء    وضووضووضووضو3333،،،،    هذاهذاهذاهذا(: قال ثم ثالثَا، ثالثاً  توضأ وسلم، عليه اهللا ص� اهللا رسول
 .اهللا رسول و�عه بينه اtي الوضوء وبنفس يتوضؤون نوا� وسلم عليه اهللا ص�
 اهللا ص� اهللا رسول عن ورد فقد ،وا�حجيلوا�حجيلوا�حجيلوا�حجيل    الُغّرةالُغّرةالُغّرةالُغّرة مسألة: األمم من غ½ها دون بهبهبهبه    واختصتواختصتواختصتواختصت    األمة،األمة،األمة،األمة،    هذههذههذههذه    خصائصخصائصخصائصخصائص من إنما

 اهللا ص� اهللا رسول إ¤ يأتون األمة هذه أن وبيان ا1وض، حديث r بهذا اُختصت األمة هذه أن X يدل ما وسلم عليه
 اهللا ص� د? و¢ذا الوضوء، آثار من ُ�جلy غرٌ  بكونهم وسلم عليه اهللا ص� يعرفهم ا1وض، X ويردونه وسلم عليه
 بالُغّرة اختصت األمة، أن X يدل ا1ديث فهذا ،)فليفعلفليفعلفليفعلفليفعل    êجيلهêجيلهêجيلهêجيله    أوأوأوأو    ُغّرتهُغّرتهُغّرتهُغّرته    يُطيليُطيليُطيليُطيل    أنأنأنأن    استطاعاستطاعاستطاعاستطاع    منمنمنمن(: فقال وسلم، عليه

 .األنبياء لسائر ?م فهو الوضوء أما وا�حجيل،
 )Æ(    ا�اسعا�اسعا�اسعا�اسع    ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث 
    ZZZZ    معمعمعمع    بالسوابالسوابالسوابالسواكككك    ألمرتهمألمرتهمألمرتهمألمرتهم    أم�أم�أم�أم�    XXXX    أشقأشقأشقأشق    أنأنأنأن    لواللواللواللوال((((: : : : قالقالقالقال    أنهأنهأنهأنه    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص�ص�ص�ص�    اهللاهللاهللاهللا    رسولرسولرسولرسول    عنعنعنعن    عنهعنهعنهعنه    اهللاهللاهللاهللا    رËرËرËرË    هريرةهريرةهريرةهريرة    أأأأ����    عنعنعنعن

     ....تعليقاً تعليقاً تعليقاً تعليقاً     اKخارياKخارياKخارياKخاري    وذكرهوذكرهوذكرهوذكره    خزيمة،خزيمة،خزيمة،خزيمة،    ابنابنابنابن    وصححهوصححهوصححهوصححه    والنساÖ،والنساÖ،والنساÖ،والنساÖ،    وأ�دوأ�دوأ�دوأ�د    مالكمالكمالكمالك    األئمةاألئمةاألئمةاألئمة    أخرجهأخرجهأخرجهأخرجه    اللفظاللفظاللفظاللفظ    بهذابهذابهذابهذا    ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث    ))))وضوءوضوءوضوءوضوء
     ::::ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث    ÂريجÂريجÂريجÂريج--------

 :ُ�تلفتy بِروايتy ورد قد ا1ديث هذا
�    الروايةالروايةالروايةالرواية��� ".الوضوء" ذكر )وضوءوضوءوضوءوضوء    ZZZZ    معمعمعمع    بالسوابالسوابالسوابالسواكككك    ألمرتهمألمرتهمألمرتهمألمرتهم    أم�أم�أم�أم�    XXXX    أشقأشقأشقأشق    أنأنأنأن    لواللواللواللوال( :األواألواألواألو
 ".الصالة" وسلم، عليه اهللا ص� فذكر )صالةصالةصالةصالة    ZZZZ    معمعمعمع    بالسوابالسوابالسوابالسواكككك    ألمرتهمألمرتهمألمرتهمألمرتهم    أم�أم�أم�أم�    XXXX    أشقأشقأشقأشق    أنأنأنأن    والوالوالوال( :ا�انيةا�انيةا�انيةا�انية    الروايةالروايةالروايةالرواية

 األمرين ذكر وسلم عليه اهللا ص� أنه أم فقط بأحدهما وسلم، عليه اهللا ص� الرسول نطق هلو ؟؟؟؟الروايتyالروايتyالروايتyالروايتrrrr    y    الصحيحالصحيحالصحيحالصحيح    ماماماما 
    ؟ معاً  اللفظy وسلم عليه اهللا ص� الرسول عن نقل عنه اهللا رË ةوأبو هرير معاً،

�    الروايةالروايةالروايةالرواية��� داود وأبو ومسلم اKخاري الستة؛ الكتب أصحاب أخرجها )صالةصالةصالةصالة    ZZZZ    معمعمعمع(: بلفظ ا1ديث هذا ورد    ::::االواالواالواالو
 .الصالة كتاب è rثها �ال الرواية فهذه وغ½هم، ماجة وابن والنساÖ والgمذي

 . )وضوءوضوءوضوءوضوء    ZZZZ    معمعمعمع    بالسوابالسوابالسوابالسواكككك    ألمرتهمألمرتهمألمرتهمألمرتهم    أم�أم�أم�أم�    XXXX    أشقأشقأشقأشق    أنأنأنأن    لواللواللواللوال( )وضوءوضوءوضوءوضوء    ZZZZ    معمعمعمع(: بلفظ وردت    ::::ا�انيةا�انيةا�انيةا�انية    الروايةالروايةالروايةالرواية
 r النساÖ اإلمام: األربعة لُس×ا أصحاب من أخرجها الرواية وهذه الوضوء، باب r هنا حجر، ابن ا1افظ أوردها ال� و_
 برفعها، ي¬ح لم ولك̈نه اللفظ، بهذا الطهارة، كتاب r ا�وطأ كتابه r مالك اإلمام رواها كما الطهارة، كتاب r ُسننه

 ¤إ برفعها )وضوءوضوءوضوءوضوء    ZZZZ    معمعمعمع( الرواية، هذه r و#ح مالك، اإلمام عن األم كتابه r الشافµ اإلمام رواها الرواية هذه لكن
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 .وسلم عليه اهللا ص� اهللا رسول إ¤ ا�رفوع بلفظها مالك اإلمام عن ثابتة الرواية فهذه إذن وسلم، عليه اهللا ص� اهللا رسول
 r ُخزيمة ابن الُسنة كتب أصحاب من رواها وأيضا عنه، اهللا رË هريرة أ� مسند r مسنده r أ�د اإلمام رواها كما

 r اKيهù اإلمام رواها كما ،"�ِطهما�ِطهما�ِطهما�ِطهما    XXXX    صحيحصحيحصحيحصحيح: "قال الرواية، هذه X تعليقاً  وقال مستدر{ه، r وا1اكم صحيحه،
 .ُسننه
 يذكر اKخاري، اإلمام ،"تعليقاً  اKخاري -الرواية بهذه ا1ديث هذا أي- وذكره: "حجر ابن ا1افظ عنها قال الرواية هذه

 الُمصنف عند من إسناده مبدأ من سقط ما هو: ديثا1 مصطلح علماء عند وا�عليق ا�عليق، بصفة األحاديث بعض
 بy أي- بينه سقط أكc أو راوي هناك يكون ال� ا�علقة األحاديث من كث½ عدد �يه اKخاري فاإلمام أكc، أو راوي

: قال أيضاً  يقول وقد فالن، عن فالن عن ا�سيب بن سعيد: قال: مثالً  فيقول -عنه روى اtي الراوي ذلك وبy اKخاري
 . موطنها هذا ليس اهللا ر�ه منه وأسباب علل وtلك رواه، اtي الصحا� X ا1ديث فيعلق مسعود، بن اهللا عبد

 وèث العلم أهل عند حققت قد صحيحه، r اKخاري اإلمام أوردها ال� ا�علقة األحاديث Z أن :اKاباKاباKاباKاب    هذاهذاهذاهذا    rrrr    اlالصةاlالصةاlالصةاlالصة    
 . وسلم عليه اهللا ص� اهللا سولر عن وصحيحة ثابتة أحاديث ووجدت فيها،
 ثم الصوم، كتاب r أورده حيث تعليقاً؛ اKخاري ذكره ،)وضوءوضوءوضوءوضوء    ZZZZ    معمعمعمع( الرواية بهذه هريرة، أ� حديث ا1ديث، هذا إذن
 ،)وضوءوضوءوضوءوضوء    ZZZZ    عندعندعندعند    بالسوابالسوابالسوابالسواكككك    ألمرتهمألمرتهمألمرتهمألمرتهم    أم�أم�أم�أم�    XXXX    أشقأشقأشقأشق    أنأنأنأن    لواللواللواللوال    ((((: وسلم عليه اهللا ص� ا^ç عن عنه اهللا رË هريرة أبو وقال: قال
 وأن فيه، إش�ل وال ،وصحيحوصحيحوصحيحوصحيح    ثابتثابتثابتثابت    حديثحديثحديثحديث    الروايةالروايةالروايةالرواية    بهذهبهذهبهذهبهذه    ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث    هذاهذاهذاهذا أن: إسناده r وا^ظر ا1ديث هذا Âريج l rالصةوا

 ص� الرسول يكون أن مانع وال" الوضوء"و" الصالة" بِروايتيه، وسلم، عليه اهللا ص� اهللا رسول عن ثبت قد ا1ديث هذا
  .يهما* باللفظy ا1ديثy قال وسلم عليه اهللا

    ))))Ä/Ä/Ä/Ä/((((    ا1لقةا1لقةا1لقةا1لقة
    ::::    ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث    ل(حل(حل(حل(ح    لةلةلةلةتكمتكمتكمتكم

 :هذا ا1ديثهذا ا1ديثهذا ا1ديثهذا ا1ديث    شواهدشواهدشواهدشواهد
 نفسه، ا1ديث بلفظ تكون أن إما ا1ديث وشواهد ا1ديث، ¢ذا ومبينة مؤ{دة وردت ال� األخرى األحاديث بها ونع±
 .بمعناه تكون أن وÓما
 : ي´ ما أهمها ومن وسلم، عليه اهللا ص� اهللا رسول عن األحاديث من عدد بمعناه، ورد كما ا1ديث لفظ r ورد
 
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 :بلفظهبلفظهبلفظهبلفظه ا1ديث هذا شواهد    ::::أوال
 عنهم، اهللا رË الصحابة من عدد عن ورد )وضوءوضوءوضوءوضوء    ZZZZ    معمعمعمع    بالسوابالسوابالسوابالسواكككك    ألمرتهمألمرتهمألمرتهمألمرتهم    أم�أم�أم�أم�    XXXX    أشقأشقأشقأشق    أنأنأنأن    لواللواللواللوال(: اللفظ بهذا ا1ديث هذا

 : ومنهم
  مسنده، r أ�د اإلمام عند عنهعنهعنهعنه    اهللاهللاهللاهللا    رËرËرËرË    طالبطالبطالبطالب    أأأأ����    بنبنبنبن    ع´ع´ع´ع´    عنعنعنعن ا1ديث ورد -
  سننه، r الgمذي عند    ا�ه±ا�ه±ا�ه±ا�ه±    خا�خا�خا�خا�    بنبنبنبن    زيدزيدزيدزيد    عنعنعنعن ورد كما -
  مسنده، r أ�د اإلمام عند سفيانسفيانسفيانسفيان    أأأأ����    بنتبنتبنتبنت    حبيبةحبيبةحبيبةحبيبة    أمأمأمأم    عنعنعنعن    وردوردوردورد كما -
  ُمستخرجه، r نُعيم أ� عند وجابروجابروجابروجابر ،سعدسعدسعدسعد    بنبنبنبن    وسهلوسهلوسهلوسهل ،عمروعمروعمروعمرو    بنبنبنبن    اهللاهللاهللاهللا    عبدعبدعبدعبد عند وورد -
 .والgمذي أ�د عند األنصارياألنصارياألنصارياألنصاري    أيوبأيوبأيوبأيوب    أأأأ����    عنعنعنعن أيضا ورد كما -
 اهللا رضوان الصحابة من عدد طريق من وسلم عليه اهللا ص� اهللا رسول عن ورد والصيغة للفظا بهذا ا1ديث فهذا إذن 
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 هذا رووا عليهم اهللا رضوان الصحابة من ذكرت من Z اللفظ، هذا من قريباً  ا1ديث هذا رووا قد هؤالء وé عنهم، تعا¤
 .اللفظ هذا من ا1ديث

 :بمعناهبمعناهبمعناهبمعناه ا1ديث هذا شواهد    ::::ثانياً ثانياً ثانياً ثانياً 
 عليه اهللا ص� اهللا رسول عن كث½ة أحاديث وردت فضله، وبيان السواك X ا1ث r العام بمعناه ا1ديث هذا بمعØ ورد

 : يأ& ما أهمها من وسلم
 ص� ا^ç أن عنها، اهللا رË ?ئشة حديث من وغ½هما سننه r ماجة وابن مسنده r أ�د اإلمام رواه ما ::::األولاألولاألولاألول    ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث

  .)للربللربللربللرب    مرضاةمرضاةمرضاةمرضاة    للفمللفمللفمللفم    مطهرةمطهرةمطهرةمطهرة    السواالسواالسواالسواكككك    فإنفإنفإنفإن    تسّوكوا،تسّوكوا،تسّوكوا،تسّوكوا،(: قال وسلم عليه اهللا
 من وأنه ،"ا�رسلy ُس× من السواكَ  أن" السواك فضل r الواردة األحاديث تلك من ألفاظها، بُمجمل األحاديث r وورد

 وهذه" فاً ضع سبعون ¢ا اليستاك ال� الصالة، X ¢ا يستاك ال� الصالة فضل" وأن الطهارات، من وأنه الِفطرة، خصال
 . وغ½هم قط± وا�ار وا1اكم خزيمة وابن أ�د األئمة أخرجها األحاديث

        ::::ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث    هذاهذاهذاهذا    rrrr    الواردةالواردةالواردةالواردة    ا�فرداتا�فرداتا�فرداتا�فردات    همهمهمهمأأأأ----////
م� X أشق أن �افة لوال" الîم وتقدير ا�واب، لوجود ال(ط امتناع حرف" لوال: "اإلعرابية ا^احية من """"أشقأشقأشقأشق    أنأنأنأن    لواللواللواللوال""""

ُ
 أ

 .ا�شقة �افة هو اtي ال(ط، لوجود األمر، هو اtي ال(ط جواب امتنع فقد" و{ذا بكذا ألمرتهم
كلف أي: أشقأشقأشقأشق

ُ
 .وأتعب أ

 عليه اهللا ص� ا^ç أن وا�عØ ا�شقة، �افة لوجود ُهنا األمر امتنع وقد لوال، جواب r واقعة ،"الالم" هنا األمر: ألمرتهمألمرتهمألمرتهمألمرتهم    
    ....عليهمعليهمعليهمعليهم    ا�شقةا�شقةا�شقةا�شقة    �افة�افة�افة�افة    وضوءوضوءوضوءوضوء    ZZZZ    أوعندأوعندأوعندأوعند    صالةصالةصالةصالة    ZZZZ    عندعندعندعند    السواالسواالسواالسواكككك    أمتهأمتهأمتهأمته    XXXX    يوجبيوجبيوجبيوجب    لملململم وسلم

    االستحباباالستحباباالستحباباالستحباب    يقتيقتيقتيقت$$$$ اtياtياtياtي لألمر بالنسبة وأما واإللزام، اإلÑاب يقت$ اtي األمر هنا ا�قصود عليهم، أوجبت: أمرتهم 
 فهو ،"تسو{وا: "الروايات إحدى r وسلم عليه اهللا ص� قال حيث األحاديث، من عدد r اهللا رسول عن دموجوموجوموجوموجو    فهوفهوفهوفهو    وا^دبوا^دبوا^دبوا^دب

 نفاه فقد واإللزام اإلÑاب أمر أما واستحباب، ندب أمر" تسو{وا" هنا ا�قصود ولكن بالسواك؛ أمر والسالم ةالصال عليه
 ظاهره هنا باألمر ا�قصود فليس عليهم، أوجبت أي: أمرتهمأمرتهمأمرتهمأمرتهم معØ إذن هريرة، أ� حديث r وسلم عليه اهللا ص� الرسول
 .مطلقا
 �ا غ½ه أو ا�عروف ا�سواك اآللة X يطلق أنه كما التسوك، عملية: أي الفعل X يُطلق السy، بك� الِسواك ::::الِسواالِسواالِسواالِسواكككك

 .التسوالتسوالتسوالتسوكككك    وفعلوفعلوفعلوفعل    بعمليةبعمليةبعمليةبعملية    أمرتهمأمرتهمأمرتهمأمرتهم: أي الفعلالفعلالفعلالفعل هنا؛ )بالسوابالسوابالسوابالسواكككك    ألمرتهمألمرتهمألمرتهمألمرتهم    أم�أم�أم�أم�    XXXX    أشقأشقأشقأشق    أنأنأنأن    لواللواللواللوال( وا�قصود مقامه، يقوم
 ذلك أنكر وقد مؤنث، أنه دةِسي ابن حQ الصحيح، X مذكر فهو سواكُ  هذا: فتقولوا ،الصحيحالصحيحالصحيحالصحيح    XXXX    مذكرمذكرمذكرمذكر    هوهوهوهو    السواالسواالسواالسواكككك 

 .مفاعيل وزن X مساويك: ا�موع منتÈ بصيغة Ñمع كما وُ{تُب، كتاب مثل ،ُسوُسوُسوُسوكككك X الُسواك وÑُمع األزهري،
 ويتحرك يتمايل هو وبا�ا� وي�ة، يمنة الفم r وêر{ه فيه تتمايل التسوك فعند وا�حريك، ا�مايل هو ::::لغةلغةلغةلغة    الِسواالِسواالِسواالِسواكككك    أصلأصلأصلأصل
 من أعناقُها اضطربت إذا اإلبل تساو{ت يقال: "ا^هاية كتابه r تعا¤ اهللا ر�ه األث½ ابن قال سواك، ليهع أطلق هنا من

 أواضطربت تمايلت: أي اإلبل تساو{ت يقال هنا ومن لضعفها، وشماال يمينا رقابها تتمايل أنها اهللا ر�ه أراد ،"ا¢زال
 .أعناُقَها

 .وغ½ها والُكدره الُصفرة �ذهب األسنان، تنظيف r �وه أو عود استعمال هبأن ::::اصطالحااصطالحااصطالحااصطالحا    السواالسواالسواالسواكككك    عرفواعرفواعرفواعرفوا    الفقهاءالفقهاءالفقهاءالفقهاء 
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TTTT----    ثèثèثèثè    األح�ماألح�ماألح�ماألح�م:  
 هذا r ا1ث ورد وقد مسلم، فرد Z من األسنان وتنظيف السواك م(وعية X داللة ا1ديث هذا r    ::::األولاألولاألولاألول    ا1كما1كما1كما1كم    

 عليه الرسول إن حÌ وجل، عز اهللا عند مزيته يمعظ وبيان فضله وبيان السواك X الكث½ة األحاديث من وغ½ه ا1ديث
    rrrr    عليكمعليكمعليكمعليكم    أكcتأكcتأكcتأكcت(: قال عنه، اهللا رË مالك بن أنس عن اKخاري رواه فيما :وقال بذلك شعر قد والسالم، الصالة
 ا�سلم للفرد يكن لم لو حÌ أسنانه، �نظيف ُ�ددة ومواضع أوقات r بالسواك فاه يشوص أن مسلم ل� فينب� )السواالسواالسواالسواكككك
  وسلم، عليه اهللا ص� اهللا رسول ألمر تنفيذاً  ويتسوك فاه يَُشوص أن W ينب� فإنه أسنان،

ً
 الصالة عليه وهديه لسنته واتبا?

: وسلم عليه اهللا ص� قال أيستاك؟ فوه، يذهب الرجل اهللا يارسول قلت: قالت عنها اهللا رË ?ئشة عن ورد فقد والسالم،
  ويعد هذا فيعتá )ِ�تهِ�تهِ�تهِ�ته    XXXX    ويويويوي����ةةةة    يمنةيمنةيمنةيمنة    ور{هور{هور{هور{ه    فيهفيهفيهفيه    rrrr    أُصبَعهأُصبَعهأُصبَعهأُصبَعه    دخلدخلدخلدخل(: "لقا يصنع؟ كيف: قلت: قالت نعم،

ً
 وهذا W، سوا�

 . ضعف وفيه األوسط r الطáا� أخرجه الرواية بهذه ا1ديث
 : : : : قولyقولyقولyقولXXXX    y    العلماءالعلماءالعلماءالعلماء    اختلفاختلفاختلفاختلف ؟؟؟؟    العلماءالعلماءالعلماءالعلماء    عندعندعندعند    السواالسواالسواالسواكككك    ماحكمماحكمماحكمماحكم

 أهل بعض اّدC وقد ،مستحبمستحبمستحبمستحب هو بل بواجب؛ ليسو فقط، سنةسنةسنةسنة السواك أن: قالوا العلماءالعلماءالعلماءالعلماء    ÜهورÜهورÜهورÜهور    قالقالقالقال وبه    ::::األولاألولاألولاألول    القولالقولالقولالقول
 .حجر ابن ا1افظ نقل كما ذلك، X اإلÜاع العلم
 قرين وهو ا�عروفy الفقهاء وأحد الُمعتáين، األئمة أحد وهو( راهويهراهويهراهويهراهويه    بنبنبنبن    إسحاقإسحاقإسحاقإسحاق    عنعنعنعن    الغزا�الغزا�الغزا�الغزا�    اإلماماإلماماإلماماإلمام    ححححQQQQ    ::::ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�    القولالقولالقولالقول
 . "صالته بطلتبطلتبطلتبطلت عمداً عمداً عمداً عمداً  {ه{ه{ه{هترترترتر فمن صالة، ل� واجبواجبواجبواجب الِسواك إن": قال أنه) أ�د لإلمام

 ."الصالة لصحةلصحةلصحةلصحة �طاً �طاً �طاً �طاً  ليسليسليسليس لكنه واجبواجبواجبواجب السواك أن": قال أنه ،الظاهريالظاهريالظاهريالظاهري    داودداودداودداود    عنعنعنعن    الغزا�الغزا�الغزا�الغزا�    اإلماماإلماماإلماماإلمام    نقلنقلنقلنقل    كماكماكماكما
    السواالسواالسواالسواكككك؟؟؟؟    وجوبوجوبوجوبوجوب    XXXX    اإلمامyاإلمامyاإلمامyاإلمامy    هذينهذينهذينهذين    د§لد§لد§لد§ل    ماماماما 
 اهللا ص� عنه ورد كما" تسو{واتسو{واتسو{واتسو{وا: "وسلم عليه اهللا ص� قوW وهو وسلم، عليه اهللا ص� اهللا رسول عن ورد èديث: استدلوااستدلوااستدلوااستدلوا 

 وجوب هذا من الظاهري وداوود راهويه بن إسحاق اإلمامان فأخذ ،)بالِسوابالِسوابالِسوابالِسواكككك    عليكمعليكمعليكمعليكم(: قال أنه آخر حديث r وسلم عليه
 .السواك

 اهللا ص� ا^ç أن وذلك  ،بواجببواجببواجببواجب    وليسوليسوليسوليس    سنة،سنة،سنة،سنة،    السواالسواالسواالسواكككك    أنأنأنأن    منمنمنمن: العلماء Üهور قول ماعليه هو تعا¤تعا¤تعا¤تعا¤    اهللاهللاهللاهللا    شاءشاءشاءشاء    إنإنإنإن    الراجحالراجحالراجحالراجح    وووو
 .بذلك يأمرهم لم وسلم، عليه اهللا ص� فهو ،)ألمرتهمألمرتهمألمرتهمألمرتهم    أم�أم�أم�أم�    XXXX    أشقأشقأشقأشق    أنأنأنأن    لواللواللواللوال(: بقوW السواك وجوب نæ وسلم عليه
: قوr W أو """"تسو{واتسو{واتسو{واتسو{وا"""": وسلم عليه اهللا ص� وقوW ،ضعيفةضعيفةضعيفةضعيفة    أحاديثأحاديثأحاديثأحاديث    بأنهابأنهابأنهابأنها: عليها فيجاب ،األحاديث من به استدلوا وما

 و#احة �اللة وذلك واالستحباب، ا^دب X �مول هنا فاألمر األحاديث، هذه صحة فرض X """"بالسوابالسوابالسوابالسواكككك    عليكمعليكمعليكمعليكم""""
 عليه نæ فقد ،)وضوءوضوءوضوءوضوء    ZZZZ    عندعندعندعند    بالسوابالسوابالسوابالسواكككك    ألمرتهمألمرتهمألمرتهمألمرتهم    أم�أم�أم�أم�    XXXX    أشقأشقأشقأشق    أنأنأنأن    لواللواللواللوال(: والسالم الصالة عليه قال حيث اKاب، حديث
 .وجوب غ½ من وا�(وع ا�ندوب األمر عنه وثبت ا�شقة، لوجود الواجب، األمر والسالم، الصالة
 الوضوء يريد حينما للمؤمن في(ع الوضوء، إرادة عند الِسواك استحباب X واضحة داللة ديثا1 هذا r ::::ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�    ا1كما1كما1كما1كم

 وقبل األسنان، X ا�اء وÓمرار ا�ضمضة أثناء األسنان، تنظيف r أبلغ هو ا�وضع هذا ألن وذلك يتسوك، أن أثناءه أو قبله
 عز اهللا أمام نقف أن مأمورون إننا: "قالقالقالقال    تعا¤تعا¤تعا¤تعا¤ اهللاهللاهللاهللا    ر�هر�هر�هر�ه    عيدعيدعيدعيدالالالال    دقيقدقيقدقيقدقيق    ابنابنابنابن    ذكرذكرذكرذكر كما أعلم واهللا هذا r وال� يتسوك، ذلك
 هذا أن سبق �ا باإلضافة: قيل وقد ،"سبحانه ا1ق أمام ا�قام هذا r العبادة ل(ف إظهاراً  ، ونظافة كمال حالة r وجل
 اهللا رË سلمة حديث من سندهم r الIار أخرج فقد يُص´، اtي باإلنسان موé هو اtي با�لَك يتعلق ألمر إنما األمر
    ا�لَكا�لَكا�لَكا�لَك    قامقامقامقام    يُص´يُص´يُص´يُص´    قامقامقامقام    ثمثمثمثم    تسوتسوتسوتسوكككك    إذاإذاإذاإذا    العبدالعبدالعبدالعبد    إنإنإنإن(: قال وسلم عليه اهللا ص� اهللا رسول عن ا¢يثý، قال كما ثقات رجاW بسند عنه
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 mرج وال ونظيفاً  طاهراً  ا1ال هذه r يكون أن للمص´ فيُ(ع ،)فيهفيهفيهفيه    XXXX    فاهفاهفاهفاه    يضعيضعيضعيضع    حÌحÌحÌحÌ    منهمنهمنهمنه    يدنويدنويدنويدنو    ثمثمثمثم    لقراءتهلقراءتهلقراءتهلقراءته    فيسمعفيسمعفيسمعفيسمع    خلفهخلفهخلفهخلفه
  .طيبة را+ة إال فمه من

    ))))Æ/Æ/Æ/Æ/((((    ا1لقةا1لقةا1لقةا1لقة
        ::::ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث    ل(حل(حل(حل(ح    استكمالاستكمالاستكمالاستكمال

 الصالة، حال r أو الوضوء حاالت r فقط وليس متعددة، حاالت r الِسواك X وسلم عليه اهللا ص� الرسول من ا1ث ورد
 : ماي´ ا1االت تلك ومن

�    ا1الةا1الةا1الةا1الة��� أخرجه ا1ديث هذا ،)اساساساس����̈ ̈ ̈ ̈     حÌحÌحÌحÌ    §لةً §لةً §لةً §لةً     ماناممانامماناممانام( وسلم عليه اهللا ص� اهللا رسول أن ِ�رز 1ديث وذلك ، ا^وما^وما^وما^وم    قبلقبلقبلقبل    ::::األواألواألواألو
 .تسوتسوتسوتسوكككك    أيأيأيأي: : : : اساساساس����    ومعØومعØومعØومعØ الصحابة، معرفة كتابه r نعيم أبو

، عمر بن عبد اهللا 1ديث وذلك ،السحرالسحرالسحرالسحر    وقتوقتوقتوقت    ::::ا�انيةا�انيةا�انيةا�انية    ا1الةا1الةا1الةا1الة
ً
 ،)باألسحارباألسحارباألسحارباألسحار    يستاكوايستاكوايستاكوايستاكوا    أنأنأنأن    ألمرتهمألمرتهمألمرتهمألمرتهم    أم�أم�أم�أم�    XXXX    أشقأشقأشقأشق    أنأنأنأن    لواللواللواللوال( مرفو?

 .العلمالعلمالعلمالعلم    أهلأهلأهلأهل    عندعندعندعند    ضعيفضعيفضعيفضعيف    وهووهووهووهو    ¢يَعة،¢يَعة،¢يَعة،¢يَعة،    بنبنبنبن    عبد اهللاعبد اهللاعبد اهللاعبد اهللا    ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث    هذاهذاهذاهذا    إسنادإسنادإسنادإسناد    وÉوÉوÉوÉ صحابة،ال معرفة كتابه r نعيم أبو أخرجه
 عليهم، اهللا رضوان بالصحابة خاص واضح هو كما وهذا وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص�ص�ص�ص�    اهللاهللاهللاهللا    رسولرسولرسولرسول    XXXX    ا�خولا�خولا�خولا�خول    عندعندعندعند    ::::ا�ا�ةا�ا�ةا�ا�ةا�ا�ة    ا1الةا1الةا1الةا1الة
Wعليه، ا�خول عند باالستياك وسلم، عليه اهللا ص� أمر فقد ،)استاكوااستاكوااستاكوااستاكوا    قُلحاً،قُلحاً،قُلحاً،قُلحاً،    ع´ع´ع´ع´    ااااتدخلوتدخلوتدخلوتدخلو    الالالال(: والسالم الصالة عليه لقو 

ØومعØومعØومعØار أخرجه ا1ديث هذا ،وقذارةوقذارةوقذارةوقذارة    وساخةوساخةوساخةوساخة    منمنمنمن    عليهاعليهاعليهاعليها    يبدويبدويبدويبدو    وماوماوماوما    األسناناألسناناألسناناألسنان    صفارصفارصفارصفار    بهبهبهبه    ا�رادا�رادا�رادا�راد: : : : الُقلحالُقلحالُقلحالُقلح    ومعIّالعلم أهل من وغ½ه ال. 
 هماوغ½ ومسلم اKخاري روى حيث للجمعة، والصالة الوضوء عن زائد األمر أن شك وال ،ا�معةا�معةا�معةا�معة    يوميوميوميوم    rrrr    ::::الرابعةالرابعةالرابعةالرابعة    ا1الةا1الةا1الةا1الة

،    وأنوأنوأنوأن    واجب،واجب،واجب،واجب،    ا�ُمعةا�ُمعةا�ُمعةا�ُمعة    يوميوميوميوم    الُغسلالُغسلالُغسلالُغسل(: وسلم عليه اهللا ص� اهللا رسول قال: قال عنه اهللا رË اlدري سعيد أ� عن ¨، ¨،     يسيسيسيس���̈�،¨
    ....ا�معةا�معةا�معةا�معة    يوميوميوميوم    الفضيلالفضيلالفضيلالفضيل    ا§وما§وما§وما§وم    هذاهذاهذاهذا    rrrr    يتسويتسويتسويتسوكككك    أنأنأنأن    أيأيأيأي: : : : يسيسيسيس����    أنأنأنأن    rrrr    هناهناهناهنا    والشاهدوالشاهدوالشاهدوالشاهد ،)عليهعليهعليهعليه    قدرقدرقدرقدر    إنإنإنإن    طيباً طيباً طيباً طيباً     ويمسويمسويمسويمس
  طالب أ� بن ع´ يث1د وذلك ،الكريمالكريمالكريمالكريم    القرآنالقرآنالقرآنالقرآن    قراءةقراءةقراءةقراءة    عندعندعندعند    ::::اlامسةاlامسةاlامسةاlامسة    ا1الةا1الةا1الةا1الة

ً
    وطهورهاوطهورهاوطهورهاوطهورها    القرآنالقرآنالقرآنالقرآن    طرقطرقطرقطرق    أفواهكمأفواهكمأفواهكمأفواهكم    إنماإنماإنماإنما( مرفو?

 طهارة X و�ن الكريم القرآن نقرأ > الكريم، القرآن قراءة قبل وأفواهنا أسنانا ُغَطِهر أن البد بأنه يفيد فهذا ،)بالسوابالسوابالسوابالسواكككك
  نُعيم أبو أخرجه ا1ديث وهذا وأسنانا، فمنا r وطهارة بالوضوء ظاهرة

ً
 كما وسلم، عليه اهللا ص� اهللا رسول إ¤ مرفو?

 .عنه اهللا رË طالب أ� بن ع´ X موقوفاً  سننه r ماجة ابن أخرجه
نْ     لَْواللَْواللَْواللَْوال(    ::::ا�الثا�الثا�الثا�الث    ا1كما1كما1كما1كم
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َ
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ُ
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ُ
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ُ
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ُ
َواككككِ ِ ِ ِ     ألَمْرألَمْرألَمْرألَمْرييييُُهمْ ُُهمْ ُُهمْ ُُهمْ     أ òَوابِالس òَوابِالس òَوابِالس òَمعَ َمعَ َمعَ َمعَ     بِالس     òZُ òZُ òZُ 

òZُ     ٍيدل بعمومه ا1ديث هذا) وُُضوءٍ وُُضوءٍ وُُضوءٍ وُُضوء X الِسواك استحباب 
 الصيامالصيامالصيامالصيام    حالحالحالحال    rrrr    الوضوءالوضوءالوضوءالوضوء    العمومالعمومالعمومالعموم    هذاهذاهذاهذا    rrrr    ويدخلويدخلويدخلويدخل تستاك، أن لك ينب� وضوء Z فعند األزمنة، يعÜ وÉ وضوء Z عند

 اهللا ص� اهللا رسول حديث لعموم وذلك ، صائماً  �ن ولو حÌ الوضوء عند يستاك أن للمسلم يُ(ع أنه X يدل فا1ديث
 .بعده أو الزوال قبل االستياك بy فيه يُفرق ولم هذا، وسلم عليه
 Kعض �الفة من فيها �ا االستياك فيها الينب� خاصة، حالة الصوم أن أم للصائم االستياك يصح فعال هل    ::::    مسألةمسألةمسألةمسألة �

 القضايا؟
 : : : : قولyقولyقولyقولXXXX    y    ا�سألةا�سألةا�سألةا�سألة    هذههذههذههذه    rrrr    تعا¤تعا¤تعا¤تعا¤    اهللاهللاهللاهللا    ر�همر�همر�همر�هم    العلماءالعلماءالعلماءالعلماء    اختلفاختلفاختلفاختلف

 أو الزوال قبل ذلك �ن سواء الصيام، r حÌ م�ن و زمان r Z السواك استحباب :العلماءالعلماءالعلماءالعلماء    ÜهورÜهورÜهورÜهور    قولقولقولقول    وهووهووهووهو    ::::األولاألولاألولاألول    القولالقولالقولالقول
 الصيام يستAِ  ولم وضوء، Z عند بالسواك وسلم عليه اهللا ص� ا^ç أمر حيث من ا1ديث، هذا عموم r مستدلyمستدلyمستدلyمستدلy بعده،

    الالالال    ماماماما    صائمصائمصائمصائم    وهووهووهووهو    يستايستايستايستاكككك    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص�ص�ص�ص�    ا^çا^çا^çا^ç    رأيُت رأيُت رأيُت رأيُت (: قال عنه اهللا رË ربيعة بن ?مر èديث استدلوااستدلوااستدلوااستدلوا كما أوغ½ه،
RRRRأ�د اإلمام رواه ا1ديث هذا ،)وأعدوأعدوأعدوأعد    أحأحأحأح r مذي داود وأبو مسندهgوال r العلم أهل من وغ½هم سننهما. 
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 ي(ع أنه كما للصائم، االستياك Ñوز قالوا أ�د اإلمام مذهب r رواية وهو ،الشافµالشافµالشافµالشافµ    اإلماماإلماماإلماماإلمام    ذهبذهبذهبذهب    وÓ§هوÓ§هوÓ§هوÓ§ه    ::::ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�    القولالقولالقولالقول
 بعد االستياك W والÑوز الظهر صالة قبل أي الشمس، الزو قبل: أي الزوال، قبل االستياك للصائم Ñوز لكن للمفطر،
  ا�حديد؟ وهذا ا�سألة هذه X ا�§ل ما الزوال،

، عنه اهللا رË هريرة أ� حديث r ماورد قالوا
ً
 خلوف فمادام )ا�سكا�سكا�سكا�سك    ريحريحريحريح    منمنمنمن    اهللاهللاهللاهللا    عندعندعندعند    أطيبأطيبأطيبأطيب    الصائمالصائمالصائمالصائم    فمفمفمفم    lلوفlلوفlلوفlلوف( مرفو?

 عند ويبy يظهر يبدأ إنما الصائم فم خلوف أن نعرف و�ن وجل، عز اهللا عند الرا+ة طيب من ا�ثابة بهذه الصائم فم
 اهللا عند أطيب هو اtي اlلوف هذا يذهب أن للمسلم ينب� فال إذن الطعام، من الصائم معدة خلو وعند ا^هار انتصاف

 مستحسن غ½ أمر اوهذ الفم، را+ة يزيل السواك ألن السواك، بعدم اإلبقاء هذا ويكون يبقيه بل الِمسك، ريح من
 .بعده والÑوز الزوال قبل االستياك فيجوز للصائم،
    ....وبعدهوبعدهوبعدهوبعده    الزوالالزوالالزوالالزوال    قبلقبلقبلقبل    الصائمالصائمالصائمالصائم    استيااستيااستيااستياكككك    جوازجوازجوازجواز    منمنمنمن    العلماءالعلماءالعلماءالعلماء    ÜهورÜهورÜهورÜهور    قولقولقولقول    عليهعليهعليهعليه    ماماماما    هوهوهوهو    وجلوجلوجلوجل    عزعزعزعز    اهللاهللاهللاهللا    شاءشاءشاءشاء    إنإنإنإن    الراجحالراجحالراجحالراجح

 الرا+ة خلوف ألن اlلوف، اليُذهب السواك بأن نقول )ا�سكا�سكا�سكا�سك    ريحريحريحريح    منمنمنمن    اهللاهللاهللاهللا    عندعندعندعند    أطيبأطيبأطيبأطيب    الصائمالصائمالصائمالصائم    فمفمفمفم    lلوفlلوفlلوفlلوف( حديثحديثحديثحديث    وأماوأماوأماوأما 
 يُذهب وال يزيل ال فاالستياك الطعام؛ من ا�عدة lلو وذلك ا�وف، من صادر هو وÓنما فقط، األسنان من صادر ليس

    .الصوم نهار r وبعده الزوال قبل الِسواك يُ(ع فلهذا ،مطلقاً  اlلوف
 ،)وضوءوضوءوضوءوضوء    ZZZZ    عندعندعندعند( أو )وضوءوضوءوضوءوضوء    ZZZZ    معمعمعمع(: والسالم الصالة عليه بقوW السواك �(وعية تقييد ا1ديث هذا r    ::::ا1كم الرابعا1كم الرابعا1كم الرابعا1كم الرابع

 عند الِسواك يُ(ع إنما: العلم أهل بعض قال  الرواية هذه ورود وألجل الوضوء، عند الِسواك م(وعية ا1ديث هذا فأفادنا
    أشقأشقأشقأشق    أنأنأنأن    لواللواللواللوال( مطلقة _ األو� الرواية r ،)صالةصالةصالةصالة    ZZZZ    عندعندعندعند(: وسلم عليه اهللا ص� قوW ألن ،الصالة عند يُ(ع وال الوضوء،

XXXX    � اهللا ص� اهللا رسول قول r ا�راد فيكون ¢ا مقيدة )وضوءوضوءوضوءوضوء    ZZZZ    عندعندعندعند( الرواية وهذه ،)صالةصالةصالةصالة    ZZZZ    عندعندعندعند    بالسوابالسوابالسوابالسواكككك    ألمرتهمألمرتهمألمرتهمألمرتهم    أم�أم�أم�أم
 .الصالة عند يُ(ع وال الوضوء، عندَ  الِسواك يُ(ع فحينئذٍ  وضوء، Z عند أي )صالةصالةصالةصالة    ZZZZ    عندعندعندعند(: وسلم عليه

 r ا�بالغة ألجل وذلك الصالة، وعند الوضوء عند أي معا، ا1ا�r y السواك نيس أنه ،العلماءالعلماءالعلماءالعلماء    Üاه½Üاه½Üاه½Üاه½    عليهعليهعليهعليه    ماماماما    والصحيحوالصحيحوالصحيحوالصحيح 
 .ونظيفاً  طاهراً  وجل عز ربه أمام ا�رء يقف ل� األسنان، تنظيف

 فيه يتغ½ طويل وقت م- قد �ن فإن السواك، أجله من ُ�ع اtي ا�عØ يُالحظ" ::::تعا¤تعا¤تعا¤تعا¤    اهللاهللاهللاهللا    ر�هر�هر�هر�ه    الصنعا�الصنعا�الصنعا�الصنعا�    اإلماماإلماماإلماماإلمام    قالقالقالقال 
 و�و وال(ب األكل ترك أو الîم، كcة أو السكوت، طول أو كريهة، را+ة W ما أكل و_ ذكرت، ال� ا�غ½ات حدبأ الفم
 م(وع السواك أن وهو واضح، ومراده ،"فال وÓال يتوضأ، لم وÓن السواك، ا�سلم للفرد ُ�ع األمور هذه وجدت فإذا ذلك،
Éو Z وقت Éو Z ،yوسنيته تهم(وعي تتأكد ولكن ح r األوقات � Hورة اقتضت أو ا�طهرة، السنة r عليها نص ال

  الِسواك ويُعد اليُعتá فحينئذٍ  ذاك وال هذا يكن لم إذا أّما ُذكر، ما بسبب السواك وجود الفم را+ة
ً
 .ومسنوناً  م(و?

     الِسواالِسواالِسواالِسواكككك    يطلقيطلقيطلقيطلق    ::::ا1كم اlامسا1كم اlامسا1كم اlامسا1كم اlامس
ً
?� 
ً
?� 
ً
?� 
ً
?�: X مريح، بش� والفم لألسنان منظفاً  ونويك به، يستاك أن يمكن عود أّي  ،العود 

 األسنان نظافة X تساعد مواد من فيه وما را+ته، طيب من فيه عرف �ا األراك؛ عود وخاصة سواك، عليه يطلق فإنه
 أنه: وسلم عليه اهللا ص� اهللا رسول فعل من ماثبت بالسواك األساس ا�قصود وأنه األراك، عود يؤ{د وأيضاً  اللثة، وتقوي

 شجر وهو األراك شجر من وهو والسالم الصالة عليه الرسول يستخدمه اtي السواك هذا وأن بالسواك، فاه يشوص �ن
 .وغ½ها العربية ا�زيرة r ومنت( معروف
 إن السواك أجر صل إنه بل فحسب األراك، عود X مقصورا ليس الِسواك، أن يع± وجل، عز اهللا شاء إن أجره وصل

 �لفرشاة األسنان، وينظف مايزيل ل� وجل عز الرب أمام للوقوف األسنان تطه½ نية أي ا^ية، وجود مع وجل زع اهللا شاء
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 .عنها القذارة ويزيل األسنان ينظف ما Z من ذلك و�و واألصبع اlشنة، واlرقة وا�عجون،
 مايراد يزيل فال الرطوبة، شديد وال اللثة، فيجرح ا§بِس  شديد ال متوسطا، أراكٍ  بعود يكونَ  أن واألحسن" ::::الشارحالشارحالشارحالشارح    قالقالقالقال

 ."إزا�هُ 
 )))).-.-.-.-((((    عا�عا�عا�عا�الالالال    ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث     
    غسلغسلغسلغسل    ثمثمثمثم    واستنc،واستنc،واستنc،واستنc،    واستنشق،واستنشق،واستنشق،واستنشق،    تمضمض،تمضمض،تمضمض،تمضمض،    ثمثمثمثم    مرات،مرات،مرات،مرات،    ثالثثالثثالثثالث    كفيهكفيهكفيهكفيه    فغسلفغسلفغسلفغسل    ((((بوضوٍء،بوضوٍء،بوضوٍء،بوضوٍء،    د?د?د?د?    عنهعنهعنهعنه    اهللاهللاهللاهللا    رËرËرËرË    عثمانعثمانعثمانعثمان    أنأنأنأن    ُ�رانُ�رانُ�رانُ�ران    عنعنعنعن

    رجلهرجلهرجلهرجله    غسلغسلغسلغسل    ثمثمثمثم    برأسه،برأسه،برأسه،برأسه،    مسحمسحمسحمسح    ثمثمثمثم    ذلك،ذلك،ذلك،ذلك،    مثلمثلمثلمثل    اليُاليُاليُاليُ����ىىىى    ثمثمثمثم    مرات،مرات،مرات،مرات،    ثالثثالثثالثثالث    ا�رفقا�رفقا�رفقا�رفق    إ¤إ¤إ¤إ¤    ا§مØا§مØا§مØا§مØ    يدهُ يدهُ يدهُ يدهُ     غسلغسلغسلغسل    ثمثمثمثم    مرات،مرات،مرات،مرات،    ثالثثالثثالثثالث    وجههُ وجههُ وجههُ وجههُ 
Øا§مØا§مØا§مØإ¤إ¤إ¤إ¤    ا§م    yالكعبyالكعبyالكعبyقالقالقالقال    ثمثمثمثم    ذلك،ذلك،ذلك،ذلك،    مثلمثلمثلمثل    الُيالُيالُيالُي����ىىىى    ثمثمثمثم    مرات،مرات،مرات،مرات،    ثالثثالثثالثثالث    الكعب    ËرËرËرËتوضأتوضأتوضأتوضأ    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص�ص�ص�ص�    اهللاهللاهللاهللا    رسولرسولرسولرسول    رأيترأيترأيترأيت: ": ": ": "عنهعنهعنهعنه    اهللاهللاهللاهللا    ر    

    """"    عليهعليهعليهعليه    متفقمتفقمتفقمتفق" " " "     حجر،حجر،حجر،حجر،    ابنابنابنابن    ا1افظا1افظا1افظا1افظ    عنهعنهعنهعنه    قالقالقالقال    ))))هذاهذاهذاهذا    وضووضووضووضو3333    ����وووو
     ::::ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث    ÂريجÂريجÂريجÂريج--------

 .الصحة من اtِروة r فهو ،"عليه متفق: "بقوW تعا¤ اهللا ر�ه حجر ابن ا1افظ عليه علق ا1ديث هذا
 ،وغ½هما الوضوء r ا�ضمضة وباب الوضوء باب منها: أبواب عدة r صحيحه r اKخاري اإلمام أخرجه ا1ديث هذا -

 يذُكرها، ال� وا�واضيع األبواب X ويوزعها األحاديث يقّطع اKخاري فاإلمام
  و{ماW، الوضوء ِصفة باُب  الطهارة ابكت r صحيحه r مسلم اإلمام أخرجه كما-
 الطهارة، كتاب r ُسننِهما r والنساÖ داود أبو األربعة الس× أصحاب من أخرجه كما-
 عنه، اهللا رË عثمان مسند r مسنده r أ�د اإلمام أيضاً  أخرجه كما-
 اهللا ص� ا^ç وضوء صفة r مشهور يثحد ا1ديث وهذا سننهم، r واKيهù وا�ار قط± ا�ار� األئمة أخرجه كما -

 رË طالب أ� بن ع´ حديث هذا r ويشابه فيه، الواردة الُس× X واشتماW الوضوء، لصفة الستكماW ويمتاز وسلم، عليه
    هوهوهوهووووو وغ½هم والنساÖ والgمذي داود أبو األئمة أخرجه اtي وسلم، عليه اهللا ص� ا^ç وضوء صفة r الطويل عنه اهللا

 .صحيحصحيحصحيحصحيح    حديثحديثحديثحديث
 ::::الراويالراويالراويالراوي    ترÜةترÜةترÜةترÜة----////

 .ُ�ران مواله عفان، بن عثمان :راويانراويانراويانراويان ا1افظ، رواه اtي ا^ص هذا r وذكر
  عفانعفانعفانعفان    بنبنبنبن    عثمانعثمانعثمانعثمان :األولاألولاألولاألول    الراويالراويالراويالراوي    ترÜةترÜةترÜةترÜة 

 أبو الراشدين، اlلفاء وثالث ا�ؤمنy، أم½ القر�، األموي شمس عبد بن أمية بن العاص أ� بن عفان بن عثمان :اسمهاسمهاسمهاسمه
 رقية ابنتيه، وسلم عليه اهللا ص� اهللا رسول وزوّجه قديما، عنه اهللا رË أسلم ا¢جرتy، وصاحب ا^ورين ذو اهللا عبد

 �مريضها وسلم عليه اهللا ص� الرسول استأذن وقد الغزوة، هذه عنه اهللا رË يشهد لم و¢ذا بدر، غزوة أيام r عنه وماتت
    .ا^ورين بذي يلقب �ن فثلك *ثوم، أم أختها تزوج عليه، اهللا رضوان وفاتها بعد ذلك بعد ثم W، فأذن

 : ي´ي´ي´ي´    ماماماما    منهامنهامنهامنها    كث½ةكث½ةكث½ةكث½ة    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    رضوانرضوانرضوانرضوان    فضائلهفضائلهفضائلهفضائله    وووو    مناقبهمناقبهمناقبهمناقبه 
 ووقفها رومة ب� واشgى الشجرة، êت الرضوان بيعة وسلم عليه اهللا ص� اهللا رسول عنه وبايع الُع�ة، جيش ج̈هز فقد 

X ،yالفة بويع أنه كما عليه، اهللا رضوان ومناقبه فضائله أهم هذه ا�سلمlوخليفة الصحا� استشهاد بعد با yا�ؤمن 
    اهللاهللاهللاهللا    رضوانرضوانرضوانرضوان    واستُشِهدواستُشِهدواستُشِهدواستُشِهد اإلسالم، بالد r وتوسعا كث½ة فتوحات عهده شهد وقد ه S/ سنة عنه اهللا رË اlطاب بن عمر
  .وأرضاه عنه اهللا رË حديثاً حديثاً حديثاً حديثاً     SÃ-SÃ-SÃ-SÃ- األحاديث من وW سنة، ÄT استشهاده عند عمره و�ن ،ههههTÀTÀTÀTÀ    سنةسنةسنةسنة    عليهعليهعليهعليه
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    )))).T.T.T.T((((    ا1لقةا1لقةا1لقةا1لقة
  أبان بن ُ�ْران :ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�    الراويالراويالراويالراوي    ترÜةترÜةترÜةترÜة

 العربية القبائل من قاسط بن ا^مر ب± من الرجل هذا �ن عنه، اهللا رË عفان بن عثمان مو� أبان بن ُ�ران هكذا،     
 فاشgاه فُتوحاتهم، أثناء ا�سلمون ابتدأها ال� اقعوا�و الغزوات أوائل من و_ ا�مر، عy موقعة r ا�سلمون سباه ا�عروفة،

 إنما و سبيله، حال r يذهب لم عليه تعا¤ اهللا رضوان عثمان أعتقه أن بعد W، مو� ف�ن أعتقه، ثم عنه اهللا رË عثمان
ùعفان بن عثمان مع ب Ëمالزما ف�ن عنه، اهللا ر W حاجبا و�ن W مع ابن عنه قال خالفته، أثناءy :من هو µأهل تاب 

: سعدسعدسعدسعد    بنبنبنبن    الليثالليثالليثالليث    وحوحوحوحQQQQ وال(ف، والرأي الوجاهة أهل األجالء، العلماء أحد �ن: الáالáالáالá    عبدعبدعبدعبد    ابنابنابنابن    عنهعنهعنهعنه    وقالوقالوقالوقال و�دثيهم، ا�دينة
اً، �ران إ¤: أي إ§ه أåّ  عنه اهللا رË عثمان أن òå áعثمان عليه فغضب عوف، بن الر�ن عبد به فأخ Ëعنه، اهللا ر 

 اختلف وقد ا¢جرة، من سبعy سنة بعد اهللا ر�ه مات عليه، تعا¤ اهللا رضوان عثمان مواله ل� إفشائه بببس مدة ونفاه
 . ا¢جرة من) Ã¸( وقيل) À¸( وقيل) -¸( سنة فقيل فيها، توÉ ال� السنة r تعا¤ اهللا ر�هم العلماء

TTTT----الواردةالواردةالواردةالواردة    ا�فرداتا�فرداتا�فرداتا�فردات    أهمأهمأهمأهم::::     
م أن ألجل عنه اهللا رË عثمان أن أي وضوًءا، طلب ا�عØ: بوضوءبوضوءبوضوءبوضوء    د?د?د?د? 

ّ
 ا^ç وضوء ِصفة وغ½هم ا�ابعy من عنده من يُعل

 الوَضوء بأن عرفنا و{ما به، يتوضأ اtي ا�اء به ا�راد ألن هنا الواو، بفتح: والوَضوءوالوَضوءوالوَضوءوالوَضوء وضوًءا، طلب فقد وسلم عليه اهللا ص�
 .الوضوء وفعل عملية به فا�راد: "الوُضوءالوُضوءالوُضوءالوُضوء" ابضمه وأما به، يتوضأ اtي للماء يكون الواو، بفتح: الَطهور مثل
 عنه، اهللا رË عثمان من العمل هذا سبب تبy رواية وردت وقد ماء، فيه إناء وا�راد ،"بإناءبإناءبإناءبإناء    د?د?د?د?"للبخاري رواية r ورد وقد
 ماء؟ فيه اtي اإلناء طلب و�اذا بوضوء؟ د? �اذا قائل يقول فقد

 عن يُسأل عفان بن عثمان رأيت: "قال ُمليكةَ  أ� ابن عن سننه r داود أبو روى فقد ،الطلبالطلبالطلبالطلب    هذاهذاهذاهذا    سببسببسببسبب    تبyتبyتبyتبy    روايةروايةروايةرواية    وردتوردتوردتوردت
& بماء فد? الوضوء،

ُ
 أن X واضحة داللة يد^ا هذا هذا، من قريباً  ا1ديث فذكر" ا§مØ يده X فأصS بميضأة فأ

 يبy أن أراد فحينئذ والسالم، الصالة عليه ا^ç وضوء صفة عن سئُل قد عنه اهللا رË عفان بن عثمان ا�ليل الصحا�
 .فعلية وبصفة عملية بصيغة الوضوء صفة

 ا�ضمضة أتم صورة هذه "خارجا يظهره": أي يمجه، ثم الفم داخل يديره ثم فيه r ا�اء Ñعل أن _: ا�ضمضة :تمضمضتمضمضتمضمضتمضمض
 .وال(عية االصطالحية ا^احية ومن اللغوية ا^احية من
 أن ألجل بل ا�مهور، عند ا�شهور X إدارته يشgط وال فيه، r ا�اء Ñعل أن ا�ضمضة وأقل ::::¤¤¤¤تعاتعاتعاتعا    اهللاهللاهللاهللا    ر�هر�هر�هر�ه    ا^وويا^وويا^وويا^ووي    قالقالقالقال
 .فقط فيه r ا�اء Ñعل متمضمضا يُعد

    rrrr    العلمالعلمالعلمالعلم    أهلأهلأهلأهل    بعضبعضبعضبعض    قالقالقالقال ا�ضمضة، لصحة �ط الفم r ا�اء إدارة أن :وغ½هموغ½هموغ½هموغ½هم    الشافµالشافµالشافµالشافµ    اإلماماإلماماإلماماإلمام    أصحابأصحابأصحابأصحاب    منمنمنمن    ÜاعةÜاعةÜاعةÜاعة    وعندوعندوعندوعند
 الفم، r ا�اء êريك _ ا�ضمضة أن: اللغة ُكتب من وغ½ه القاموس r اللغة أهل �م إ¤ رجوعوبال: ا�سألةا�سألةا�سألةا�سألة    هذههذههذههذه    تفصيلتفصيلتفصيلتفصيل
 الفم r ا�اء وضع _ ا�ضمضة أن هذا من فُعلم ا�ج، منه Ñعل ولم ا�حريك، -ا�ضمضة أي- ُمسماها من فجعل

 . ا�ج أّي  ا�ضمضة ةلصح �طاً  وليس الفم، من �ه و�? لغة ا�ضمضة تمام ومن وêريكه،
 فإنك أنِفك، طريق من ا¢واء سحبت إذا فأنت األنف، طريق عن الصدر إ¤ ا¢واء سحب هو ::::النشقالنشقالنشقالنشق ،غةغةغةغةللللللللاااا    rrrr : واستنشقواستنشقواستنشقواستنشق

 .ا¢واء استنشقت قد تكون
 الريح ستنشاقا من وهو خياشيمه، إ¤ ا�اءَ  يُبلغ أي": قال يستنشق لفظ و�حه تعريفه عند ا^هاية كتابه r األث½ ابن قال 
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 ."قوة مع شممتها إذا
 ."أقصاه إ¤ با^فس وجذبُه األنف، داخل إ¤ ا�اء إيصال االستنشاق" ::::تعا¤تعا¤تعا¤تعا¤    اهللاهللاهللاهللا    ر�هر�هر�هر�ه    الصنعا�الصنعا�الصنعا�الصنعا�    وقالوقالوقالوقال

cواستنcواستنcواستنcعنه الشو�� نقله فيما تعا¤ اهللا ر�ه ا^ووي قال :واستن r هور    قالقالقالقال: قال األوطار نيلÜهورÜهورÜهورÜ    وا�حِدثونوا�حِدثونوا�حِدثونوا�حِدثون    والفقهاءوالفقهاءوالفقهاءوالفقهاء    اللغةاللغةاللغةاللغة    أهلأهلأهلأهل 
 .االستنشاق بعد األنف من ا�اء إخراج :هوهوهوهو    رررراالستنثااالستنثااالستنثااالستنثا

    عندعندعندعند    يكونيكونيكونيكون    إذنإذنإذنإذن األنف طرف و_ ا^cة، من مأخوذ االستنثار ألن االستنشاق، هو االستنثار: قُتيبة وابن األعرا� ابن وقال
     ....واحدواحدواحدواحد    بمعØبمعØبمعØبمعØ    واالستنشاقواالستنشاقواالستنشاقواالستنشاق    االستنثاراالستنثاراالستنثاراالستنثار    اللغةاللغةاللغةاللغة    أهلأهلأهلأهل    بعضبعضبعضبعض
 r ا�اء إدخال فاالستنشاقفاالستنشاقفاالستنشاقفاالستنشاق بينهما فرق هناك أن: �حِدثون�حِدثون�حِدثون�حِدثونواواواوا    والفقهاءوالفقهاءوالفقهاءوالفقهاء    اللغةاللغةاللغةاللغة    أهلأهلأهلأهل    علماءعلماءعلماءعلماء    ÜهورÜهورÜهورÜهور    منمنمنمن    ا�حققyا�حققyا�حققyا�حققy    عندعندعندعند    لكنلكنلكنلكن
 .األنف من ا�اء إخراج وهو ا^c من هو واالستنثارواالستنثارواالستنثارواالستنثار داخله، وجذبُه األنف

 .األنف بنَفس ذلك استخرج ثم ا�اء، استنشق استنc :القاموسالقاموسالقاموسالقاموس    rrrr    قالقالقالقال
 .واحد بمعØ عنده واستنc انتc مثل هو    ::::    وقالوقالوقالوقال
 r الوضوء لصفة الراوي أن ا�الثة، األلفاظ هذه r معØ نالحظ """"واستنcواستنcواستنcواستنc    واستنشقواستنشقواستنشقواستنشق    تمضمضتمضمضتمضمضتمضمض""""    ::::بقوWبقوWبقوWبقوW    يتعلقيتعلقيتعلقيتعلق    فيمافيمافيمافيما    تنبيهتنبيهتنبيهتنبيه

 وذكر ا�ج، يذكر ولم ا�ضمضة ذكر عنه، اهللا رË طالب أ� بن ع´ حديث r الوضوء صفة r أيضا و عثمان حديث
اح    العلمالعلمالعلمالعلم    أهلأهلأهلأهل    بعضبعضبعضبعض    فتساءلفتساءلفتساءلفتساءل االستنثار، بعده وأورد االستنشاق احوُ�ّ احوُ�ّ احوُ�ّ     معمعمعمع    ُذكرُذكرُذكرُذكر    �اذا�اذا�اذا�اذا    فقالوافقالوافقالوافقالوا    وسلموسلموسلموسلم    عليهعليهعليهعليه    اهللاهللاهللاهللا    ص�ص�ص�ص�    صطæصطæصطæصطæا�ا�ا�ا�    حديثحديثحديثحديث    وُ�ّ
 ا�ضمضة الزم من ليس �ن وÓن يستنc، أن االستنشاق الزم من أن مع ا�ج؟ا�ج؟ا�ج؟ا�ج؟    ا�ضمضةا�ضمضةا�ضمضةا�ضمضة    معمعمعمع    يُذكريُذكريُذكريُذكر    ولمولمولمولم    االستنثار،االستنثار،االستنثار،االستنثار،    االستنشاقاالستنشاقاالستنشاقاالستنشاق

 ال(عية ^احيةا من عليه فيُنص الطبيعية ا^احية من الزمها من ليس ألنه ا�ضمضة، مع ا�ج ذكر األو� �ن فهنا يُمج، أن
    .واالستنثار االستنشاق ,الف

        ::::    جوابانجوابانجوابانجوابان    األمراألمراألمراألمر    ¢ذا¢ذا¢ذا¢ذا    تعا¤تعا¤تعا¤تعا¤    اهللاهللاهللاهللا    ر�همر�همر�همر�هم    العلماءالعلماءالعلماءالعلماء    أوردأوردأوردأورد    وقدوقدوقدوقد
: : : : ////    الفم،الفم،الفم،الفم،    rrrr    ا�اءا�اءا�اءا�اء    إدخالإدخالإدخالإدخال: : : : ----: أر�ن ثالثة X تشتمل صورها وأتم ا�ج، فيها يدخل تعريفها r ا�ضمضة إن قالوا ::::األولاألولاألولاألول    ا�وابا�وابا�وابا�واب    

 ....�ه�ه�ه�ه: : : : TTTT    فيهفيهفيهفيه    إدارتهإدارتهإدارتهإدارته
  ا�ضمضة فتمام ا�ضمضة، r داخل فا�ج إذن 

ٌ
 r يدخل فال االستنشاق ,الف هنا، ا�ج يذكر لم و¢ذا فمج فإدارةٌ  إدخال

 أما االستنشاق، هذا األنف خياشيم r ا�اء إدخال هو االستنشاق أن إذ االستنثار، أيضا ال(Ê معناه وال اللغوي معناه
 .األنف داخل من ا�اء هذا إخراج :يع± أنه إذ االستنشاق X زائد أٌمر فهو االستنثار

 وليس أوساخ فيه ليس ألنه �ه، X يُنص لم فلهذا و�?، ُعرفاً  بلعه وسائغ مقبول ا�ضمضةِ  ماء إن قالوا ::::ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�    ا�وابا�وابا�وابا�واب
 قذر ماء فهو االستنشاق، ماء ,الف ذلك، r بأس فال بلعته إذا أنك بمعØ ا�ج، X يُنص لم ¢ذا غ½ه، مثل قاذورات فيه

 . أعلم واهللا استنثاره Hورة X نُص و¢ذا ووسخ،
Wألفاظ بثالثة ويطلق لغات، ثالث فيه ا�رفق :ا�رفقا�رفقا�رفقا�رفق    إ¤إ¤إ¤إ¤ قو : 

 . ففتح فسكون بك� ِمْرَفَق،: -
 . فك� فسكون بفتح ، َمْرفِِق : /
T :،ووردت وسلم عليه اهللا ص� اهللا رسول أحاديث ُسمعت ا�الثة األلفاظ من وبكل ففتح، فسكون بفتح َمْرَفَق r اللغة 

 .العربية
 والِمرفقوالِمرفقوالِمرفقوالِمرفق: تعا¤ اهللا ر�ه وقال العضد، إ¤ اtراع موصل هو ::::الِمرفَقالِمرفَقالِمرفَقالِمرفَق: قال ا�شهورينا�شهورينا�شهورينا�شهورين    اللغةاللغةاللغةاللغة    علماءعلماءعلماءعلماء    أحدأحدأحدأحد    وهووهووهووهو    ا�وهريا�وهريا�وهريا�وهري    قالقالقالقال 
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 به ماينتفع أي ا�عØ هذا ورد وقد ا�ميع، بها ينتفع ألنه العامة، ا�رافق يقال و¢ذا به، وانتفعت به ارتَفْقت ما هو األمر من
r ْرفَقاً { :وجل عز اهللا يقول الكريم القرآن òْمِرُ{م م

َ
ْن أ òُكم م

َ
ْرفَقاً ْ ل òْمِرُ{م م

َ
ْن أ òُكم م

َ
ْرفَقاً ْ ل òْمِرُ{م م

َ
ْن أ òُكم م

َ
ْرفَقاً ْ ل òْمِرُ{م م

َ
ْن أ òُكم م

َ
ئئئئْ ل òويَُهيòويَُهيòويَُهيòويَُهي { Øبه تنتفعون شيئا: أي هنا ا�رفق فمع. 

 ما إ¤: أي إ§ه، وُمنتهاك ëيتك أن: أي كذا إ¤ ذهبت تقول والغاية، لالنتهاء تكون أن: "إ¤" r األصل: ا�رفقا�رفقا�رفقا�رفق    إ¤إ¤إ¤إ¤ 
 إذن" الُمغ̈يا حكم r تدخل ال الغاية" يقولون كما قبلها، ما حكم r يدخل ال بعدها ما فيكون إ§ه، وذهبت إ§ه لتتوص

 r داخل بعدها ما يكون فحينئذ ،مع بمعØ" إ¤" تأ& وقد تريده، �ء ألي الغاية النتهاء تكون أن) إ¤( r األصل
 .قبلها ما ُحكم

        ::::�عني�yعني�yعني�yعنيy    تأتأتأتأ&&&&    يةيةيةيةالعربالعربالعربالعرب    اللغةاللغةاللغةاللغة    rrrr) ) ) ) إ¤إ¤إ¤إ¤((((    إذنإذنإذنإذن 
Øا�عØا�عØا�عØداخلة غ½ فيه تكون    ::::األولاألولاألولاألول    ا�ع r فتكون الُمغ̈يا، حكم Øعند بمع . 
Øا�عØا�عØا�عØداخلة الغاية فيه تكون    ::::ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�    ا�ع r فتكون الُمغ̈يا، حكم Øمع بمع . 
 ).مع( بمعØ هنا) إ¤( أن الروايات بعض بينت وقد
 {: وجل عز اهللا قول r الكريم القرآن r الكريمة لآلية موافق" برأسه مسح" ا�عب½ هذا :برأسهِ برأسهِ برأسهِ برأسهِ     مسحمسحمسحمسح    ثمثمثمثم

ْ
 َواْمَسُحوا
ْ
 َواْمَسُحوا
ْ
 َواْمَسُحوا
ْ
َواْمَسُحوا

وِسُكمْ  وِسُكمْ ُ وِسُكمْ ُ  .اKاء ا�ر èرف يتعدى أيضا أنه كما بنفسه، يتعدى مسح والفعل    ،،،،}}}}بُِربُِربُِربُِرؤؤؤُؤوِسُكمْ ُ
 الكريم القرآن غ½ r طبعا ،""""وÓثباتهاوÓثباتهاوÓثباتهاوÓثباتها    حذفهاحذفهاحذفهاحذفها    فيجوزفيجوزفيجوزفيجوز    للتعدية،للتعدية،للتعدية،للتعدية،    هناهناهناهنا    اKاءاKاءاKاءاKاء    إنإنإنإن"""": لآلية تفس½ه r تعا¤تعا¤تعا¤تعا¤    اهللاهللاهللاهللا    ر�هر�هر�هر�ه    القرطçالقرطçالقرطçالقرطç    قالقالقالقال 

 مسح مع تأ& اKاء أنها اللغة، علماء من كث½ين قول هو هذا èذفها، رأسه مسح: وتقول اKاء، بإثبات برأسه مسح: قولفت
 . بنفسها مسحَ  وتتعدى

 ال ::::لُغةً لُغةً لُغةً لُغةً     وا�سحوا�سحوا�سحوا�سح به، مغسوال يقت$: لغة الغسل أن وهو تفيده، معØ ألجل _ هنا، اKاء دخول إن: قالوا العلم أهل بعض
وِسُكمْ {: قال فلو به، �سوحا يقت$ وِسُكمْ ُ وِسُكمْ ُ ْ بُِرؤؤؤُؤوِسُكمْ ُ  بُِرَواْمَسُحوا

ْ
 بُِرَواْمَسُحوا
ْ
 بُِرَواْمَسُحوا
ْ
 ،"ا�اء برؤوسكم وامسحوا": قال و{أنه ماء، بغ½ با§د ا�سح ألجزأ ،}َواْمَسُحوا

 "رؤوسكم با�اءِ  فامسحوا" فيه واألصل القلب، باب من وهو: قالوا
    وèمدهوèمدهوèمدهوèمده    اهللاهللاهللاهللا    بعونبعونبعونبعون    تمتمتمتم

    : : : : ا�قررا�قررا�قررا�قرر    مفرداتمفرداتمفرداتمفردات
 
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
    : : : : ا�صطلحا�صطلحا�صطلحا�صطلح: : : : أوال

    : : : : تقسيم ا1ديث باعتبار طرقه إ¤تقسيم ا1ديث باعتبار طرقه إ¤تقسيم ا1ديث باعتبار طرقه إ¤تقسيم ا1ديث باعتبار طرقه إ¤    --------
وآحاد، وتقسيم اآلحاد إ¤ غريب وعزيز ومشهور وآحاد، وتقسيم اآلحاد إ¤ غريب وعزيز ومشهور وآحاد، وتقسيم اآلحاد إ¤ غريب وعزيز ومشهور وآحاد، وتقسيم اآلحاد إ¤ غريب وعزيز ومشهور     متواترمتواترمتواترمتواتر

W نوع وذكر مثال Z ومستفيض وتعريفW نوع وذكر مثال Z ومستفيض وتعريفW نوع وذكر مثال Z ومستفيض وتعريفW نوع وذكر مثال Z ومستفيض وتعريف....    
 إ¤ صحيح وحسن وضعيف وموضوع    ----////

ً
 إ¤ صحيح وحسن وضعيف وموضوعتقسيم اآلحاد إÜاال
ً
 إ¤ صحيح وحسن وضعيف وموضوعتقسيم اآلحاد إÜاال
ً
 إ¤ صحيح وحسن وضعيف وموضوعتقسيم اآلحاد إÜاال
ً
    ....تقسيم اآلحاد إÜاال

TTTT----    عريف�عريفتعريف ا1ديث الصحيح و�ح ا�عريفتعريف ا1ديث الصحيح و�ح ا�عريفتعريف ا1ديث الصحيح و�ح ا�تعريف ا1ديث الصحيح و�ح ا....    
SSSS----    قول العلماء Øقول العلماءبيان مع Øقول العلماءبيان مع Øقول العلماءبيان مع Øبيان مع : : : :    

    ....صحيح، أو صحيح اإلسنادصحيح، أو صحيح اإلسنادصحيح، أو صحيح اإلسنادصحيح، أو صحيح اإلسناد    ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث
ÀÀÀÀ----    yحس�صحيح وا�جواز اyحس�صحيح وا�جواز اyحس�صحيح وا�جواز اyحس�صحيح وا�لكجواز اt ع¬ �ن تأهل Z r لكt ع¬ �ن تأهل Z r لكt ع¬ �ن تأهل Z r لكt ع¬ �ن تأهل Z r ....    
ÃÃÃÃ----    الصحيح ا�جرد r الصحيح ا�جردأول من ضعف r الصحيح ا�جردأول من ضعف r الصحيح ا�جردأول من ضعف r أول من ضعف....    
¸̧̧̧----    yالصحيح yأصح كتب ا1ديث، ا�فاضلة بyالصحيح yأصح كتب ا1ديث، ا�فاضلة بyالصحيح yأصح كتب ا1ديث، ا�فاضلة بyالصحيح yأصح كتب ا1ديث، ا�فاضلة ب....    
ÄÄÄÄ----    ذلك r ذلكإفادة ما روياه أو أحدهما العلم، وبيان اآلراء r ذلكإفادة ما روياه أو أحدهما العلم، وبيان اآلراء r ذلكإفادة ما روياه أو أحدهما العلم، وبيان اآلراء r إفادة ما روياه أو أحدهما العلم، وبيان اآلراء....    
ÆÆÆÆ----    ل� األحاديث الصحيحة    ممممعدعدعدعد yل� األحاديث الصحيحةاستيعاب الصحيح yل� األحاديث الصحيحةاستيعاب الصحيح yل� األحاديث الصحيحةاستيعاب الصحيح yاستيعاب الصحيح....    

وا�واب وا�واب وا�واب وا�واب حكم ا�علق فيهما، وا�نتقد عليهما أو X أحدهما، حكم ا�علق فيهما، وا�نتقد عليهما أو X أحدهما، حكم ا�علق فيهما، وا�نتقد عليهما أو X أحدهما، حكم ا�علق فيهما، وا�نتقد عليهما أو X أحدهما،     ----.-.-.-.-
    ....عنهعنهعنهعنه

مصادر األحاديث الصحيحة غ½ الصحيحy، �لس× األربعة، مصادر األحاديث الصحيحة غ½ الصحيحy، �لس× األربعة، مصادر األحاديث الصحيحة غ½ الصحيحy، �لس× األربعة، مصادر األحاديث الصحيحة غ½ الصحيحy، �لس× األربعة،     ------------
وصحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة، وا�ستدر�ت، وصحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة، وا�ستدر�ت، وصحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة، وا�ستدر�ت، وصحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة، وا�ستدر�ت، 

    ....وا�ستخرجاتوا�ستخرجاتوا�ستخرجاتوا�ستخرجات
    ....أقسام ا1ديث الصحيحأقسام ا1ديث الصحيحأقسام ا1ديث الصحيحأقسام ا1ديث الصحيح    ----/-/-/-/-
-T-T-T-T----    فادته العلمÓا�حتف بالقرائن وأنواعه و álفادته العلماÓا�حتف بالقرائن وأنواعه و álفادته العلماÓا�حتف بالقرائن وأنواعه و álفادته العلماÓا�حتف بالقرائن وأنواعه و álا....    
-S-S-S-S----    أصح األسانيد وفائدتهاأصح األسانيد وفائدتهاأصح األسانيد وفائدتهاأصح األسانيد وفائدتها....    
-À-À-À-À----    اته، والصحيح لt اته، والصحيح لالصحيحt اته، والصحيح لالصحيحt اته، والصحيح لالصحيحt غ½هغ½هغ½هغ½هالصحيح....    

 ً     : : : : ا1ديثا1ديثا1ديثا1ديث: : : : ثانياً ثانياً ثانياً ثانيا
 طبعةالد األول ) من بلوغ املرام(ة من كتاب ا�ختارا�ختارا�ختارا�ختار    األحاديثاألحاديثاألحاديثاألحاديث

 .اجلامعة

 


