
–     الحكام     عمدة     أحاديث     شرح  :      السأبوعي     الدرس
والسابع     السادس     الحديث

 6     ح
وسألم عليه الله صلى الله رسأول إن قال هريرة أبي عن
. سأبعا فليغسله أحدكم إناء في الكلب شرب : إذا قال

. بالتراب : أولهن ولمسلم

 7     ح
صلى الله رسأول أن مغّفٍل بن الله عبد حديث في وله
فاغسلوه الناء  في الكلب ولغ : إذا قال وسألم عليه الله

ًا . بالتراب الثامنة وعّفروه سأبع

: مسائل فيهما
:  اللفظ بهذا مسلم رواه مغفل بن الله عبد حديث

الكلب بقتل وسألم عليه الله صلى الله رسأول : أمر قال
كلب في رخص ثم ؟ الكلب وبال بالهم : ما قال ثم ،

الناء في الكلب ولغ : إذا وقال ، الغنم وكلب ، الصيد
. التراب في الثامنة وعفروه مرات سأبع فاغسلوه

: المصنف أورده ما وبين بينه والختلفا
مرات  سأبع– 1
 التراب  في– 2

ّنسخ اختلفا من لعله وهذا . الختلفا هذا يضر ول ، ال

؟ الطهارة كتاب في الحديثين هذين المصنف ذكر = لماذا
الماء أحكام ذكر من – الله رحمه – المصنف انتهى لما

. النية وهو الماء فيه يوضع ما حكم بعده يذكر أن ناسأب

: إذا عنه الله رضي هريرة أبي لحديث رواية في = ورد
. مسلم عند ... كما الكلب ولغ
. واللحس اللعق وبين ، والولوغ الشرب بين = المغايرة 

منه ويعّب الشراب الماءأو في لسانه يدخل أن هو الشرب
 جوفه إلى ليوصله الماء من ويأخذ

ونحوه الماء في لسانه ُيدخل أن مجرد فهو الولوغ وأما
الشرب دون فيه ُيحّركه ثم

دهن فيه أو طعام بقية الناء في كان إذا واللحس واللعق
. وزهومة
يختلف ل فالحكم لحس أو لعق أو ولغ أو شرب وسأواء

. الصغيرة النية في
ففيها بالنجاسأة تتأثر ل التي الكبيرة النية في وأما

. تفصيل
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ّين إذا تظهر بأن وذلك ، الشرب أو الولوغ أثر فيها ب
، بالحكم تلحق فإنها كذلك كان فإذا ، الكلب لعاب لزوجة

. فل وإل

في به ُيلحق فهل الناء في طعام من الكلب أكل = إذا
؟ الُحـُكم

أطرافا يلحس ولم وسأطه من فأكل كثيرا الطعام كان إذا
 الطعام على الكلم ويبقى ، به يلحق فل الناء
ُيستفاد الكلب أصابه ما ُيزال فإنه كثيرا كان فإن من و

. نفسه قبلته لمن باقيه

ُيعفى خاصة ، الصيد أصاب إذا الكلب لعاب يسير عن = 
ّلم الكلب في . الصيد على المع

ُيعفى . وسأائل مائع في وليس جامد في لنه عنه و
ُيعفى . للنار سأيتعّرضّ الصيد لن عنه و
. بذلك البلوى ولعموم

 الكلب ُلعاب نجاسأة على دليل = فيه
عنه الله رضي هريرة أبي حديث من مسلم رواية بدليل

إناء : طهور وسألم عليه الله صلى الله رسأول : قال قال
أولهن مرات سأبع يغسله أن الكلب فيه ولغ إذا أحدكم

. بالتراب

على بدنه وسأائر شعره دون الكلب بلعاب خاص = الُحـُكم
. الصحيح

ُحـُكم إلى يتطرق لم المصنف ذكرها التي الروايات = في
 الكلب فيه ولغ الذي المائع

عنه الله رضي هريرة أبي حديث من مسلم عند جاء وقد
ولغ : إذا وسألم عليه الله صلى الله رسأول : قال قال

. مرار سأبع ليغسله ثم فليرقه أحدكم إناء في الكلب
أو ماء أو لبنا كان سأواء مائع من الكلب فيه ولغ فما

ُيسكب ُيراق فإنه غيره التفصيل على قليل كان إذا و
ّدم . المتق

 ؟ للوجوب هو هل التراب باسأتعمال = المر
. للوجوب هو نـُعـُم

. المستعمل التراب = مقدار
الكلب لعاب آثار من الناء نظافة به وتحصل الناء يعّم ما
.

؟ التعفير مجّرد يكفي = هل
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روى ممن أكثر بالتراب الغسل روى من لن يكفي ل
. بها فيؤخذ زيادة فيه التتريب ولن ، التعفير

ّظفات تقوم = هل هل والمطّهرات كالصابون الحديثة المن
؟ التراب مقام تقوم

في بها ُيكتفى ول التراب مقام تقوم ل أنها الصحيح
 الكلب لعاب نظافة

ّلم وقد ل أنه على ونّصوا ذلك عن وحديثا قديما العلماء تك
فقط التنظيف دون عليه منصوص التراب لن ؛ بها ُيكتفى

.
كامل زوال تزول ل الكلب لعاب آثار أن علميا ثبت وقد

. بالتراب إل

في لما ، الكلب اتخاذ عن النهي من الِحكمة = ظهور
. وضرر نجاسأة من لعابها

ّتخذ من = إثم ُيمكن ، فيه ُرّخص فيما إل كلبا ا حصرها و
: في

صيد كلب
ماشية كلب
زرع كلب
حرث كلب

. الصحيحين في أحاديث بها ورد وقد
نقص بها المرّخص الشياء هذه غير في كلبا اتخذ فمن

للناس اليذاء بحسب قيراطان أو قيراط يوم كل أجره من
.

ًا الكلب اتخذ كان إذا الثم ويعظم التحريم ويشتد ّبه تش
 بالكفار

بالكفار تشبهه في ويأثم قيراطان أجره من ينقص فإنه
الحقير الشيء هذا في

انعدامه أو الوفاء لقلة تخذوه إنما الغرب في وهم
رأى أنه الغرب في ُيقيمون الذين المسلمين بعض وحدثني

ُتشبع قيمتها رخام ) ألواح ( باريس في الكلب مقبرة في
!!! أفريقيا في الجياع
كل : خانني عبارة الكلب صاحبة عليه كتبت لوحا ورأى

!!! أنت إل الناس

؟ بالكلب السباع بقية تلحق = هل
بن عتبة على دعا وسألم عليه الله صلى النبي أن وذلك

ّلط : اللهم فقال لهب أبي ، كلبك من كلبا عليه سأ
ّلط ًا عليه الله فس . فأكله أسأد
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رواية عليه ويدل ، بالكلب تلحق ل السباع أن الصحيح
أمر وسألم عليه الله صلى بأنه مغفل بن الله عبد حديث
... الكلب بقتل

. المخاطبين عند المعروفا الكلب به فالمقصود

في أو كبير حوضّ في أو بركة في الكلب ولغ = إذا
؟ بالحكم يلحق هل مستنقع
به يلحق ل أنه الصحيح

ركب في خرج أنه عنه الله رضي عمر عن ورد ما بدليل
بن عمرو فقال حوضا وردوا حتى العاص بن عمرو فيهم

يعني ؟ ترد هل الحوضّ صاحب : يا الحوضّ لصاحب العاص
ل الحوضّ صاحب : يا الخطاب بن عمر فقال السباع
وعبد مالك المام . رواه علينا وترد نرد ! فإنا تخبرنا
. والدارقطني السنن في والبيهقي الرزاق

بقوله يؤخذ . فهل روى ما خلفا الراوي عن ورد = إذا
؟ روى بما يؤخذ أو ورأيه

. رأى بما ل روى بما : العبرة القاعدة
– عنه صح إن – هريرة أبي عن ورد بما ُيعمل هذا وعلى

 ثلثا الناء غسل رأى أنه
روى بما فالعبرة

من الثابت ُيخالف لم إذا إل حجة يكون ل الصحابي وقول
 وسألم عليه الله صلى النبي سأنة
ُيوافقه  . أي عليه ُيوافق ول منه اجتهاد يكون وقد ل

. عليه الصحابة من غيره

ّد   والتعفير التتريب بروايات مسلم تفر
. مقبولة الثقة وزيادة ، الثقة زيادة باب من وهذا

ّتضح الحديث هذين = من السألمية الشريعة شمولية جليا ي
الحيوان مع التعامل في حتى

هو به المقصود ليس وأنه النهي في الحكمة أيضا وتظهر
ونهيهم أمرهم أو امتحانهم أو الناس على التضييق مجرد

.

 راجحة أو متحققة ومصلحته إل بشيء الشريعة تأمر ل إذ
. راجحة أو متحققة ومفسدته إل شيء عن تنهى ول
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