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 ملخص

انطالقًا من ضرورة االهتمام بكتب السُّنة عامة، وبكتب الص حيح خاصة، وِلما لصحيح ابن حب ان 
ب العلم  استخراج آرائه ومعرفة أسباب من مكانٍة هام ٍة بني كتب الص حيح؛ فقد وجب على طال 

ترجيحاته، يف احلديث ويف الفقه. وقد اخرتُت اجلانب الفقهي  البن حب ان، من خالل مجع ترجيحاته 
الفقهي ة من كتاب الط هارة يف صحيحه. وذلك يف تسع عشرة مسألة فقهي ة صر ح ابن حب ان باختياره 

املسائل اليت اختلف األئمة األربعة يف احلكم فيها،  ملذهٍب معنٍي فيها. وقد اخرتُت يف هذا اجلمع
، وربطت بني احلديث والفقه من خالل ختريج الروايات، واحلكم على دون املسائل اليت اتفقوا عليها

. ومس يُته: "اآلراء الفقهي ة األحاديث من حيث القبول والرد، وبيان علل املرويات اليت نص عليها األئمة
حيحه، مجع ودراسة من كتاب الط هارة". وقد قس مُت البحث إىل مقدمٍة، ومتهيٍد، البن حب ان يف ص

وأربعة فصول. أما الت مهيد ففيه ترمجٌة خمتصرٌة البن حب ان مع تعريٍف خمتصٍر بصحيحه. وأما الفصل 
جاسات، وتطهري األو ل فيحمل آراءه يف أبواب: املياه، واألسآر. والفصل الث اين يف آرائه يف أبواب: الن  

الن جاسات، واالستطابة. والفصل الث الث يف آرائه يف أبواب: نواقض الوضوء. والفصل الر ابع يف آرائه 
يف أبواب: املسح على احلوائل، والت يمُّم. وقد ظهر من خالل البحث أن  مذهب ابن حب ان الفقهيِّ 

يرتجم لكل حديٍث برتمجٍة طويلٍة غالبًا حتمل رأيه ُمَسج ٌل يف ترامجه لألحاديث؛ إذ من عادته أن ه 
الفقهي  يف املسألة. فمن أراد الوقوف على مذهبه فعليه بقراءة ترامجه هذه، واليت لطوهلا وتفصيلها 

 جعلت من صحيحه كتاب حديٍث وفقه.
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ABSTRACT 

Based on the necessity of paying an attention to Sunna books in general and the 

Sahih (authentic) books in particular and the important rank of Sahih Ibn Hibban 

among the Sahih (authentic) books, scholars should extract his opinions and 

know the reasons behind his preferences in Hadith and Fiqh. I selected the 

jurisprudential side of Ibn Hibban through collecting his jurisprudential 

preferences form Kitab Altahara (Purification Book) in his Sahih. Ibn Hibban 

stated that he adopted a particular ideology in dealing with nineteen 

jurisprudential issues. I chose in this collection the issues about which the four 

Imams disagreed in their rules without choosing the issues about which they 

agreed. I entitled it “Jurisprudential views of Ibn Hibban in his Sahih, 

collection and study of Kitab Altahara (Purification Book)”. I divided the 

research into introduction, preface and four chapters. The preface includes a 

brief autobiography of Ibn Hibban in addition to a brief definition of his Sahih. 

The first chapter includes his views about water and Ala’sar (Water left over by 

Muslims and animals). The second chapter includes his views about impurities, 

cleaning impurities and Alasttabh (metaphysical Ablution). The third chapter 

includes his views about nullifications of ablution.The fourth chapter includes 

his views about the wiping of socks or shoes and tayammum (purification with 

dust). The research showed that the jurisprudential ideology of Ibn Hibban is 

listed in his explanations of Hadiths (Prophetic traditions) as he used to give a 

long explanation of every Hadith (Prophetic tradition) including his 

jurisprudential view in the issue.Whoever wants to know his ideology, one 

should read such explanations. Such long and detailed explanations made his 

Sahih like Hadith and Jurisprudence books 
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 مقدمة

، وعلى للعاملني، سيدنا حممدٍ  الم على املبعوث رمحةً الة والس  العاملني، والص   احلمد هلل ربِّ 
 إىل يوم الدين. بإحسانٍ  تبعهآله، ومن 

 أما بعد

 أخيارَ  موسل   عليه اهلل ىصل   هنبيِّ  صحبةل صطفائهبا ةاألم   هذه على أنعم هذكرُ  تعاىل اهلل فإن  
 ما عنه حفظوا حىت خاء،والر   دةالشِّ  يف لزموه األتقياء، الربرةُ  جباء،الن   الصحابةُ  وهم عصره، يف هخلقِ 
وجياًل بعد  ،عصرٍ  بعد عصراً  باإلسناد قلُ تتابع الن   مث أتباعهم، إىل نقلوهو  ،تعاىل اهلل بأمر هتِ م  ألُ  َشرع

 دون هبا همخص   ة،األم   هلذه اهلل من كرامةٌ  هيالعدل  عن العدل بنقل املنقولة األسانيد هذهو جيل، 
 .األمم سائر

 ونقلةَ  األخبار، رواةَ  يُ زَكُّون املسلمني، وأئمة ين،الدِّ  علماء من مجاعةً  عصرٍ  لكل اهلل ضقي   مث
 .اراجلب   امللك وحي عن الكذبَ  به وابُّ ذُ ليَ  اآلثار،

 اجج  احل بن مسلم احلسنيِ  وأبو ،البخاريُّ  إمساعيل بن دحمم   اهلل عبد أبو: األئمة هؤالء فمن
 .(1)األقطار يف مهاذكرُ  انتشر ،نْي ب َ مهذ   نْي كتاب َ  األخبار صحيح يف َصن  َفا ،يُّ ريّ شَ القُ 

 أعلى بل احلديث، من حيحَ الص   همايْ كتاب َ  يف خيرجا أن ومسلم البخاريُّ  يخانِ الشِّ  التزم وقد
 من كثرياً  تركا بل كله، حيحالص   استيعاب-منهما واحدٌ  وال-يلتزما ومل ،درجةً  حيحالص   أنواع
 .شرطهما من درجة أقل هو ذيال   حيحوالص   شرطهما، على ذيال   حيحالص  

 :منهم الكبار؛ األئمة احلف اظ من كثري احلديث صحيح على تقتصر كتب صنع يف وتبعهما
 ".خزمية ابن صحيح" :املشهور كتابه صن ف ة،ميَْ زَ خُ  بند بن إسحاق احلافظ الكبري حمم  

                                                           

 (.31/ 1ظر مقدمة احلاكم للمستدرك: )ين (1)
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 املسند" :اهمس   الذي كتابه فصن  ، يِتُّ سْ البُ  التميميُّ  حب ان بن دحمم   حامت أبو: تلميذه تبعه مث
 الذي ،"ناقليها يف جرح ثبوت وال سندها، يف قطعٍ  وجود غري من واألنواع، التقاسيم على الصحيح

: باسم الناس ألسنة وعلى بينهم واشتهر ،"واألنواع التقاسيم": باسم احلديث علماء بني ُعرف
 ".حب ان ابن صحيح"

، ومن أجل ذلك وجب (1)حيحنيد بعد الص  حيح اجملر  أُلَِّفت يف الص   اليتالكتب  ومها أهمُّ 
خاصة  ؛الفقهي ةومن ذلك مجع آرائهم  واستخراج دقائقهما، ،والكشف عن كنوزمهااالهتمام هبما، 

 والفقه. باحلديثاملشهود هلما  اإلمامانِ ومها 

خاصًة ، طويلةٍ  برتمجةٍ  ه يرتجم لكل حديثٍ أن   حب انعند قراءيت لصحيح ابن  وقد الحظتُ 
يف  ه الفقهي  حتمل رأيَ  اليترتمجة التجده يذكر ف .معيناً  ح فيها رأياً رجِّ يُ  اليتة املسائل اخلالفي   يف

رتمجة بيرتجم  على ما ذهب إليه. وبعد أن يذكر مذهبه،به  يستدلاملسألة، مث يذكر احلديث الذي 
 به من األحاديث. ذاكراً حتتها ما استدل   على املخالف له، ، يَردُّ هباأخرى

، أو ر فيه معنً ، أو يفسِّ ، يوضح فيه مبهماً من األحيان جيعل بعد احلديث تعليقاً  ويف كثريٍ 
 د فيه ما ذهب إليه.، أو يؤكِّ من وجوه اجلمع بني األحاديث املتعارضة ظاهراً   فيه وجهاً يبنيِّ 

من  من صحيحه، وقد نقل عنه كثريٌ  الفقهي ةعلى ذلك يف أكثر املسائل -رمحه اهلل-ومشى
 الفقهي ةه ه وتعليقاته تلك، واستفادوا منها؛ فرأيت أن أمجع يف هذه الصفحات آرائَ اح آرائَ ر  الشُّ 

 الفقهي ةاملسائل  وقد التزمُت جبمع. الفقهي ةيف صحيحه، مع ترتيبها وتبويبها على األبواب  املتناثرةَ 
 رأٍي معنٍي فيها، دون ما سواها.ل هبرتجيحح صر   اليت
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 مشكلة البحث

نة إىل الناس؛ فوقع على عاتقهم حابة رضي اهلل عنهم مهمة تقدمي السُّ ثون بعد الص  توىل احملدِّ 
واستحدثوا ها ومسينها، فأبلوا يف ذلك أحسن البالء، ة نقد الروايات ومتحيصها والتمييز بني غثِّ مهم  

حىت شاع يف األذهان أهنم ال يعرفون غري احلديث، وحصرهم الرأي العام يف  ،فيه العلوم وأصلوها
حدود الرواية وعلومها، واستبعد كثريون أن يكون للمحدثني نشاط فقهي، بل شاع الفصل بني 

وضعها، والواقع احملدث والفقيه: فعلى احملدث أن جيمع املادة، وعلى الفقيه أن يستعملها ويضعها م
 .(1)ان هلم نشاط فقهي ملحوظأن احملدثني مل يقتصر نشاطهم على علوم احلديث، بل ك

ومن أجل املسامهة يف بيان هذا النشاط الفقهي للمحدثني قمت يف هذا البحث جبمع 
اآلراء الفقهية إلمام من أئمة احلديث، والذي مل يكن اعتناؤه جبانب الرواية فقط، إمنا اهتم يف 

 صحيحه ببيان فقه احلديث وما يستنبط منه.

 أسئلة البحث

بالروايات  ، أم كان جل اعتنائههل اعتن ابن حبان ببيان رأيه الفقهي يف صحيحه-1
 وفقط؟

 هل كان ابن حبان شافعي املذهب؟-2

 إن كان شافعي املذهب، فهل كان متعصبا للمذهب يتكلف له الدليل؟-3

 فقهية، أم كان دائم املوافقة هلم؟وهل خالف الشافعية يف مسائل -4

 هل تأثر ابن حبان بشيخه ابن خزمية تأثرا كبريا؟-1

 ة البحث والهدف منه:أهميَّ 
                                                           

 ( بتصرف.4، 3ب احلديث يف القرن الثالث اهلجري: )االجتاهات الفقهية عند أصحا من (1)
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 إىل: ، واهلدف منهة هذا البحثوترجع أمهي  

 ، ليستفاد منها.ألئمة احلديث الفقهاء الفقهي ةإبراز اآلراء -1

 .اهلام ة الفقهي ة، وغريها من التعليقات من اجلمع والرتجيح بوجوهٍ  إثراء الفقه اإلسالميِّ -2

 حيح، وضرورة الوقوف على رأيه.، ومكانته بني كتب الص  حب انة صحيح ابن أمهي  -3

 .الفقهي ةواستنباطاته  وبالت ايل أمهيِّة آرائه ؛علماءبني ال حب انمكانة ابن -4

 راسة من قبل.مبثل هذه الدِّ  حب انعدم تناول صحيح ابن -1

 ابقةراسات السَّ الد  

فمما وقفت ابن حب ان إمام ذو فنون؛ لذلك تناوله الباحثون بالدراسة من جوانب خمتلفة، 
هذه الدراسات: رسالة بعنوان: "آراء اإلمام ابن حبان األصولية يف صحيحه، مجعا وتوثيقا  عليه من

ودراسة"، وهي رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري يف أصول الفقه جبامعة أم القرى، من إعداد 
 الباحث: "فوزان بن عبد الواحد بن عبد املعني األنصاري".

بن حبان احلديثية من خالل كتابه الصحيح"، وهي مذكرة ومنها رسالة بعنوان: "آراء اإلمام ا
مقدمة لنيل درجة املاجستري يف الكتاب والسنة جبامعة احلاج خلضر باتنة باجلزائر، من إعداد 

 الطالب: "علي شيكوش كمال".

 ان.ومها عن اجلانب األصويل واجلانب احلديثي البن حب  

حممود، وهو  اجمليد"، لعبد حب ان"معامل فقه ابن  :أما اجلانب الفقهي له فلم أجد إال كتاب
 .2228مطبوع بدار احملدثني بالقاهرة 
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وقد صرح بنفسه يف مقدمة كتابه بأنه ال يريد استقصاء املسائل الفقهية اليت تعرض هلا ابن 
 حبان، فقال: "فأنبه إىل أن هذه الدراسة ال تستهدف استقصاء املسائل الفقهية اليت تعرض هلا ابن

حبان، ولكنها تعن بإبراز أصوله من خالل تصرحياته أو تلميحاته، كما تعن ببيان الظواهر العامة 
يف فقهه، وأثر انتسابه إىل املذهب الشافعي يف هذا الفقه، مع بيان مجلة من املسائل اليت خالف 

 .(1)فيها هذا املذهب، ميال منه إىل مذهب احملدثني"

ان وصحيحه باختصار شديد، وبابني، تكلم يف التمهيد عن ابن حب  وجاء كتابه يف متهيد 
  .انويف الباب األول عن أصول الفقه عند ابن حب  

األول: منهجه يف  ان من خالل مخسة فصول:الباب الثاين عن فقه ابن حب   تكلم يف مث
جتهاده يف مسائل ترامجه، والثاين: اجتهاده يف األحاديث استنباطا وتأويال وتعليال، والثالث: ا

خالف فيها مذهب الشافعي، والرابع: انتقادات وجهت إليه يف بعض ما اجتهد فيه، واخلامس: أثر 
 الشافعي وابن خزمية يف ابن حبان.

ويف كل ذلك مل يعنت جبمع آرائه الفقهية باستقصاء كما صرح، وال وفق ترتيب معني، وإمنا 
 يذكر أمثلة توضيحية.

مجع  استقصاء ، فهذه الدراسة هتدف إىلبني هذه الدراسة وبني كتابهومن هنا أتى الفرق 
من خالل ترامجه  يف املسائل اخلالفية اليت صرح فيها برتجيحه ملذهب معني، وذلك ه الفقهيةآرائ

بينما اكتفى األستاذ  مع ترتيب هذه اآلراء على املوضوعات الفقهية، لألحاديث وتعليقاته عليها،
 فقط دون ترتيب معني.عض األمثلة عبد اجمليد بذكر ب

 

 
                                                           

 (.12، 1معامل فقه ابن حبان: ) (1)
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 حدود البحث

كتاب   من الفقهي ةآرائه  فقد مجعتُ  ،ال ميكن جتاوزه يف البحث الذيالصفحات  ولقلة حدِّ 
 .الفقهي ة، وقمت برتتيبها وتبويبها على األبواب هارة فقطالط  

 منهج البحث

 كان املنهج يف البحث كاآليت:

 .فيها معنيٍ  ذهبٍ مل هبرتجيح حب انصرح ابن  اليت الفقهي ةرصد املسائل -1

إفراد  و املعروفة،  الفقهي ةترتيبها وتبويبها على األبواب مع مجع هذه املسائل من صحيحه، -2
 مستقل. كل مسألة مببحثٍ 

 حيتاج إىل تعريف، أو غري ذلك. فيه مبصطلحٍ  فتُ عر  رمبا  أبدأ املبحث بتمهيدٍ -3

 لألحاديث يف املسألة، مع نقل ترامجه حب انابن  رأيأذكر فيه  تبع ذلك مبطلبٍ أُ -4
 وذلك لتوضيح مذهبه. ؛بنصها عليها وتعليقاته

 مع ذكر أدلتهم، ومناقشتها. ،أفصِّل فيه مذاهب العلماء يف املسألة ذلك مبطلبٍ  بُ قِّ عَ أُ -1

ابن  اختلف فيها األئمة األربعة فقط. ففي بعض األحيان يردُّ  اليتمل أذكر إال املسائل -6
ما دام  ،أعنت بذكر هذه املسائل مل ذلك اهرية، أو لغريهم، ففي كلِّ يعة، أو للظ  للشِّ  مذهباً  حب ان

 األئمة األربعة قد اتفقوا على احلكم فيها.
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 ب : ذلك قمتُ  ويف كلِّ 

 ة.عزو اآليات القرآني  -1

كان مهي فيه بيان حال احلديث من حيث القبول  األحاديث النبوي ة خترجياً خرجت -2
 .بذلكحيحني أو أحدمها اكتفيت كان يف الص    فإنرد استقصاء طرقه؛ ، ومل أُ والرد

 وغريها من املصادر املعتربة.نن األربعة، ه من السُّ جتُ ر  مل يكن خَ  وإن

واتفق األئمة على تصحيحه ذكرت فإن مل يكن يف الصحيحني أما احلكم على احلديث، و 
 املصححني له مكتفيا بذلك، وإن اختلف األئمة يف قبوله ورده فصلت الكالم فيه وفيما علل به.

 ، مقتصراً على ذكر بعض مصادرها.ألعالمل خمتصرةً  ترمجةً  تُ ترمجَْ -3

مع عدم الرتمجة ، البن حجر حابة"ة يف متييز الص  فاكتفيت يف تراجم الص حابة ب : "اإلصاب
 ملشاهريهم.

إن كان ظ"، و"سري أعالم النبالء" يف تراجم األئمة والعلماء بكتاََبِّ: "تذكرة احلفااكتفيت و 
أم ا: "التذكرة" فلمن أراد الوقوف على ترمجٍة خمتصرٍة للعلم، وأم ا:  ،املرتَجم له فيهما أو يف أحدمها

رَتَجم له ممن أتى بعد الَذهيبِّ  "السري" فلمن أراد الت وسع،
ُ
له من املصادر  ، ترمجتُ فإن كان امل

 بعضها، مع عدم الرتمجة ملشاهريهم. ذاكراً املعتمدة، 

أو تضعيفه فأكتفي ب : "تقريب التهذيب" البن  : فإن اتُِفق على توثيقهرواة األحاديثا وأم  
 لكالم العلماء عليه. أكثر مصادر أخرى، فيها تفصيلٌ  ذكرتُ  ،حجر، وإن اختُِلف فيه

 ،من األمساء واأللفاظ، مع شرح املعاين الغريبة يف األحاديثما أشكل ضبطه  تُ ضبطْ -4
 وغريها.

 هيكل البحث
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 وأربعة فصول. ،البحث إىل متهيدٍ  متُ قس  

 مهيد به مبحثان:الت  

 .حب ان: ترمجة خمتصرة البن األو لاملبحث 

 .حب انصحيح ابن ب تعريٌف خمتصرٌ : الث ايناملبحث 

 أما فصول البحث، فأربعة:

 املياه، واألسآر. أبواب:يف  حب ان: آراء ابن األوَّلالفصل 

 : املاء املستعمل.األو لاملبحث  

 الفاصل بني قليل املاء وكثريه.: احلد الث ايناملبحث  

 .سؤر الكلب: الث الثاملبحث  

 : أسآر السباع واهلرة.الر ابعاملبحث  

 ، واالستطابة.جاساتوتطهري الن   ،جاساتالن   أبواب:يف  حب ان: آراء ابن الثَّانيالفصل 

 : املين.األو لاملبحث  

 : بول وفرث ما يؤكل حلمه.الث ايناملبحث  

 ة.والصبيِّ  : بول الصيبِّ الث الثاملبحث  

 تة.: جلود امليْ الر ابعاملبحث  

 امس: استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء احلاجة.املبحث اخل   

 نواقض الوضوء. :بابيف  حب ان: آراء ابن الثَّالثالفصل 
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 : القيء.األو لاملبحث  

 : النوم.الث ايناملبحث  

 : مس الذكر.الث الثاملبحث  

 : أكل حلم اجلزور.الر ابعاملبحث  

 املبحث اخلامس: شرب ألبان اإلبل. 

 مم.التياملسح على احلوائل، و  أبواب:يف  حب ان: آراء ابن الرَّابعالفصل 

 : مدة املسح على اخلفني.األو لاملبحث  

 : املسح على اجلوربني.الث ايناملبحث  

 : املسح على العمامة.الث الثاملبحث  

 مم.التي: مسح الذراعني يف الر ابعاملبحث  

 املبحث اخلامس: ما يتيمم به. 

 ة، وهي كما يلي:ذلك باخلامتة، مث بالفهارس العلميِّ  مث أتبعتُ 

 .ةالقرآنيِّ  اآليات فهرس-1

 .، واآلثارةالنبويِّ  األحاديث فهرس-2

 .األعالم فهرس-3

 .والبلدان األماكن فهرس-4

 .واملراجع املصادر فهرس-1



11 
 

 .املوضوعات فهرس-6
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 التمهيد

 

 

 وفيه مبحثان:

 حبَّان: ترجمة مختصرة البن األوَّلث المبح

 حبَّانبصحيح ابن  تعريف مختصر: الثَّانيالمبحث 
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 (6)حبَّانترجمة ابن : األوَّلالمبحث 

 سباالسم والنَّ 

، هو أَبُو  .(4)، السِِّجْستاينُّ (3)الُبْسيِتُّ  ،(2)الت ِمْيِميُّ  ،حب ان بنِ  َأمْحَدَ  بنِ  حب ان بنُ  حُمَم دُ  َحامتٍِ

 المولد

قسيم ان، وهي يف الت  تَ سْ جِ ت، التابعة إلقليم سِ سْ ، مبدينة بُ َومائَ تَ نْيِ  َوَسْبِعنْيَ  ِبْضعٍ  َسَنةَ  ُوِلدَ 
 .(1) تانسْ انِ غَ لدولة أف ْ  احلديث تابعةٌ 

 طلب العلم

يف طلب العلم، ومل تذكر املصادر سبب ذلك، وال سبب طلبه للعلم،  قليالً  حب انر ابن تأخ  
 ته العالية أوصلته إىل مراتب األئمة العالية.مه   هه إليه، إال أن  ة توجُّ في  وال كيّْ 

شرين من عمره، ومع ذلك فقد رحل إىل قد جاوز العِ و فبدأ طلب العلم على رأس الثالمثائة، 
خراسان والعراق والشام واجلزيرة واحلجاز، وغريها من البالد، ومسع سمع بنيسابور و ف، كثرية بالدٍ 

 .(2) كما يقول بنفسه  خالل ذلك من أكثر من ألفي شيخٍ 
                                                           

(، 241/ 12(، تاريخ دمشق: )212-221/ 2(، األنساب: )121/ 1انظر ترمجته يف: تلخيص املتشابه يف الرسم: ) (1)
إنباه  ،(14: )رقم ترمجة ،(118-111/ 1: )الش افعي ة الفقهاء طبقات (،411-411/ 1معجم البلدان: )(، 6113ترمجة: )

(، ترمجة 116-113/ 3، طبقات علماء احلديث ابن عبد اهلادي: ) (،631)(، ترمجة رقم: 122/ 3الرواة على أنباه النحاة: )
/ 8(، )314(، تاريخ اإلسالم، وفيات سنة: )124-122/ 3(، تذكرة احلفاظ: )12/ 16(، سري أعالم النبالء: )841رقم: )

/ 11(، البداية والنهاية: )131-131/ 3(، طبقات الش افعي ة الكربى: )6131(، ترمجة رقم: )82/ 4(، ميزان االعتدال: )13
 (.6611(، ترمجة رقم: )12-46/ 1(، لسان امليزان: )281

 (.222/ 1، واللباب: )(18/ 3األنساب: )نسبة إىل متيم القبيلة العربية املشهورة. ينظر  (2)
األنساب: ينظر  واألهنار والبساتني.هراة وغزنة، وهي بلدة حسنة كثرية اخلضر  نسبة إىل ُبْست، وهي بلدة من بالد كابل، بني (3)
 (.414/ 1(، معجم البلدان: )111/ 1، واللباب: )(228/ 2)
 (121/ 2اللباب: ) (،41/ 1األنساب: ) . ينظر، اإلقليم املعروف، وهو اليوم تابع لدولة أفغانستانتانسْ جِ نسبة إىل سِ  (4)
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 .(4)"اإلسكندرية إىل (3)إسبيجاب من شيخ ألفي من أكثر عن كتبنا قد ناولعل  قال: "

 .(1)"اإْلْسَكْنَدري ة ِإىَل  (6)الشاش َبني ِفيَما َرحل: "(1)معاينقال الس  

حلة إليه لطلب ه رحل إىل أقصى ما متكن الرِّ  لنا أن  بنيِّ من قوله هذا أن يُ  حب انيريد ابن 
ا ك، وأمِّ وبعدها تبدأ بالد الرتُّ  ،العلم يف عصره؛ فالشاش يف املشرق أقصى بالد اإلسالم آنذاك

ما بعدها دولة  إليها آنذاك؛ ألن  نن أن يصل يطلب السُّ  اإلسكندرية فآخر ما ميكن حملدثٍ 
 (8)ني، ومل يكن مثت تبادل علمي معها.الفاطميِّ 

 َوالفَضاِئلِ  َوالَعَربِي ِة، الِفْقِه، ِمنَ  َعَلْيهِ  َكانَ  َما َمعَ  َهَذا اهلمُم، فلتكنِ  َكَذا: "معلقاً  هيبُّ قال الذ  
 .(1)"الت َصانِْيفِ  وََكثْ َرةِ  الَباهَرِة،

 الشيوخ
                                                                                                                                                                                     

 (.414/ 1البلدان: ) (، معجم221/ 2(، األنساب: )13/ 16سري أعالم النبالء: ) (1)
 (.12/ 1(، ومقدمة حتقيق صحيح ابن حبان لشعيب األرنؤووط: )82/ 4ميزان االعتدال: ) (2)

 تركستان، حدود يف الرتك، ثغور من النهر، وراء ما بالد من املشرق يف كبرية بلدة وهي وإسفيجاب، أسفيجاب، هلا ويقال (3)
 (.111/ 1: )البلدان معجم ،(241/ 1: )األنساب ينظر. كازخستان مجهورية ضمن اليوم وهي

 (.112/ 1لصحيحه: ) حب انمقدمة ابن  (4)
 مبَْرَو، ُوِلدَ ، اخلُرَاَساينُّ  الس ْمَعاينُّ، الت ِمْيِميُّ، َمْنُصْورِ بن  حُمَم دِ بن  الَكرميِْ  َعْبدُ  ،َسْعدٍ  أَبُو: ُخرَاَسانَ  حُمَدِّثُ  الث َِّقُة، ،احلَاِفظُ  اإِلَماُم، (1)

َشاِيخِ  الِباَلدِ  َكثْ َرةُ  يُ ْوَصف َوالَ ، احلَداثَةِ  ِمنَ  الط َلبَ  َواَلَزمَ  احَلِدْيث، إِلَْيهِ  َوُحبِّب، مائَةٍ  َومَخْسِ  ِست   َسَنةَ  َشْعَباَن، يف 
َ
 َأَخذَ  ال ِذْينَ  َوامل

 اثْ َنتَ نْيِ  َسَنة ،األو ل رَبِْيع ُمْستهل يف ، كثري التصانيف، من مصنفاته: "األنساب"، و"التحبري يف املعجم الكبري"، وغريها، تويف َعن ُْهم
 (.416/ 22(، سري أعالم النبالء: )1316/ 4ينظر: تذكرة احلفاظ: ) .َسَنةً  َومَخُْسْونَ  ِست   َولَهُ  مبَْرَو، مائَة، َومَخْس َوِست ِّنْيَ 

. وتسمى اليوم فرسخا وعشرون اثنان إسفيجاب إىل الشاش ومن، الرتك وجه يف ثغر أكرب وهي، حونيْ سّ  هنر وراء مدينة (6)
 (.328/ 3(، ومعجم البلدان: )244/ 1طشقند، وهي عاصمة دولة أوزباكستان. ينظر: األنساب: )

 (.221/ 2األنساب: ) (1)
 (.12/ 1ط: )صحيح ابن حب ان لشعيب األرنؤو ينظر مقدمة حتقيق  (8)
 (.14/ 16سري أعالم النبالء: ) (1)
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ممن ترجم له، وذكر منهم  صون من مصر إىل خراسان، ومل حيصرهم أحدٌ ال حيُ  مسع أمماً 
، وعشرين شيخاً  يف صحيحه، فكانوا واحداً  حب انأكثر من اعتمد عليهم ابن  (1)حمقق الكتاب

 نذكر منهم:

 .ْوِصِليُّ امل ، أبو يعلىأمحد بن علي بن املثن  -1

 .(2)الن َسِويُّ  ،الش ْيَباينُّ  الَعب اسِ  أَبُو، َعاِمرِ  بنِ  ُسْفَيانَ  بنُ  احَلَسنُ -2

َفةَ  أَبُو، احلَُبابِ  بنُ  الَفْضلُ -3  .(3)اجُلَمِحيُّ  َخِلي ْ

َرَوْيه بنِ  الر مْحَنِ  َعْبدِ  بنِ  حُمَم دِ  بنُ  اهللِ  َعْبدُ -4  .(4)الُقَرِشيُّ ، حُمَم دٍ  أَبُو، ِشي ْ

 .الن  ْيَسابُ ْورِيُّ  ،َبْكرٍ  أَبُو ،ُخَزمْيَةَ  بنِ  ِإْسَحاقَ  بنُ  حُمَم دُ -1

 التالميذ

، وكثرة تصانيفه، ولذلك كثريةٍ لسعة علمه، وإمامته يف فنون ٍ  حب انكانت الرحلة إىل ابن 
 لمذ عليه العدد الكثري، منهم:تَ ت َ 

اَرُقْطيِنُّ ، احَلَسنِ  أَبُو، َأمْحَدَ  بنِ  ُعَمرَ  بنُ  َعِليُّ -1  .الد 
                                                           

 (.12/ 1لشعيب األرنؤوط: ) حب انانظر مقدمة حتقيق صحيح ابن  (1)
متقدما يف الثبت والكثرة والفهم وكان  ،حمدث خراسان يف عصره، كان احلافظ اإلمام شيخ خراسان، صاحب املسند الكبري (2)

(. ونسبته إىل 111/ 14(، وسري أعالم النبالء: )123/ 2. ينظر تذكرة احلفاظ: )مائة وثالثِ  تويف يف رمضان سنة ثالثٍ  ،والفقه
 (.82/ 12بلدة "نسا"، فيقال يف النسبة إليها: النسائي، والنسوي. ينظر: األنساب: )

َحدِّثُ  الَعال َمُة، اإِلَماُم، (3)
ُ
 اآلفَاِق، ِمنَ  إِلَْيهِ  ُرِحلَ  ُمَفو هاً، َفِصْيحاً، أَِديْباً، َمْأُمْوناً، َصاِدقاً، ثَِقًة، َكانَ ، و َومائَ تَ نْيِ  ِست   َسَنةِ  يف  ُوِلدَ  امل

. ينظر: تذكرة احلفاظ: بِالَبْصرَةِ  مائٍَة، َوَثاَلثِ  مَخْسٍ  َسَنةَ  يَِلْيِه، الِذي يِف  أَوْ  اآلِخِر، رَبِْيعٍ  َشْهرِ  يِف  تُ ُويفَِّ ، َأْشُهرٍ  ِسَوى َعامٍ  مائَةِ  َوَعاشَ 
(. ونسبته إىل: "بين مُجَح" وهم بطن من قريش. ينظر: اللباب يف هتذيب األنساب: 1/ 14(، وسري أعالم النبالء: )612/ 2)
(1 /211 .) 
ينظر: تذكرة احلفاظ:  .مائَةٍ  َوَثاَلثِ  مَخْسٍ  َسَنةَ ، تُ ُويفِّ َومائَ تَ نْيِ  َعْشَرةَ  ِبْضعَ  َسَنةَ  ُوِلدَ ، الت َصانِْيفِ  الَفِقْيُه َصاِحبُ  احلَاِفُظ، اإِلَماُم، (4)
 (.166/ 14(، وسري أعالم النبالء: )121/ 2)
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 .َمْنَدةَ  اْبنُ ، اهللِ  َعْبدِ  أَبُو، حُمَم دٍ  بنِ  ِإْسَحاقَ  بنُ  حُمَم دُ -2

 .احلَاِكمُ ، اهللِ  َعْبدِ  أَبُو،حُمَم دِ  بنِ  اهللِ  َعْبدِ  بنُ  حُمَم دُ -3

 عليه العلماء ثناء

-رمحه اهلل-فكان، واإلتقان، واحلفظكاء، الذ   وشدِّة، األئمة بسعة العلمأقوال  شهدت له
 وغريها. ،والعربية ،والكالم ،والفلك ،والطب ،والرجال ،والفقه ،احلديث يف ؛كثريةٍ   يف فنونٍ  بارعاً 

 ،طويلة مدة مسرقند قضاء على حامت أبو وكانقال: " ،(1)عن اإلدريسي ،روى ابن عساكر
 والنجوم بالطب عاملا ،واألقطار األمصار يف واملشهورين ،اآلثار اظوحف   ،ينالدِّ  فقهاء من وكان

 الناس هق  وف َ  ،فن كل يف الكثرية والكتب ،والضعفاء ،والتاريخ ،الصحيح املسند ألف ،العلوم وفنون
 (2)"بسمرقند

 عقالء ومن ،والوعظ واحلديث والفقه اللغة يف العلم وعيةأ من كانوذكره احلاكم فقال: "
وغريها ، وويل القضاء بسمرقند، إليه سبقيُ  مل ما احلديث يف صنيفالت   من له فخرج فصن   ،الرجال

 .(3)من املدن خبراسان"

 .(4)"وتقدمه بفضله حيسد وكان العلوم، يف كبريٌ  حامتٍ  أبو": قالو 

 .(1)"َفِهماً ثبتا فاضال  ثَِقةً  َكانَ ": اخَلِطْيبُ  َوقَالَ 

 .(3)، "وكان من احلفاظ األثبات"(2): "حافظ جليل كثري التصانيف"(1)وقال ابن ماكوال
                                                           

َُصنِّفُ  اإِلَماُم، احلَاِفُظ، (1)
، له: "تاريخ مسرقند"، تُ ُويفِّ مَسَْرقَ ْند حُمَدِّثُ ، اإِلْدرِْيِسيُّ ، َسْعدٍ  أَبُو، حُمَم دٍ  بنِ  حُمَم دِ  بنُ  الر مْحَنِ  َعْبدُ : امل

 (.226/ 11(، وسري أعالم النبالء: )1262/ 3. ينظر: تذكرة احلفاظ: )الث َماِننْيَ  أَبْ َناءِ  ِمنْ  مائَة، َوأَْربَع مَخْسٍ  َسَنةِ  يِف  ِبَسَمْرقَ ْندَ 
 (.211/ 12تاريخ دمشق: ) (2)
 .(411/ 1: )البلدان معجم(، 211/ 12(، تاريخ دمشق: )221/ 2األنساب: ) (3)
 (.213/ 12تاريخ دمشق: ) (4)
 (.121/ 1تلخيص املتشابه يف الرسم: ) (1)
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 نيب افيم حلصن ف تصانيف مل يسبق إىل مثلها، ر  عصره، اممعاين: "إموقال عنه الس  
 .(4)بنيسابور" ُخَزمْيَة نِ ألَب بكر ب هالفق يف  وتلمذ اإْلْسَكْنَدري ة، ِإىل الشاش

 حلةوالرِّ  احلديث من مكثراً  كان املتقن، الفاضل مةالعال   مام: "اإل(1)احلموي عنه قالو 
 تصانيفه لتأم   ومن غريه، عنه عجز ما احلديث علوم من أخرج واألسانيد، باملتون عاملاً  والشيوخ،

 .(6)العلوم" يف حبراً  كان الرجل أن علم منصفٍ  لتأمُّ 

 كثري ِمْنُه، فنونٍ  َبني َجامعاً  اْلعلم، َواسع-اهلل َرمَحه-َهَذا َحامتِ  أَبُو َكانَ الح: "الص   قال ابنُ 
 يف  ُخَزمْيَة اْبن َشْيخه َمْسَلك يْسلك واالفتنان، ِفيهِ  الت َصرُّف كثري احَلِديث، أَِئم ة من ِإَماًما صنيف،الت  

 .(1)"ونكته احَلِديث فقه استنباط

  .(1)"ي شيخٍ : "لعلنا قد كتبنا عن أكثر من ألفَ حب انقال ابن 

 َوالفَضاِئلِ  َوالَعَربِي ِة، الِفْقِه، ِمنَ  َعَلْيهِ  َكانَ  َما َمعَ  َهَذا اهلمُم، فلتكنِ  َكَذا: "هيبُّ قال الذ  
 .(2)"الت َصانِْيفِ  وََكثْ َرةِ  الَباهَرِة،

                                                                                                                                                                                     

 َوأَْربَعِ  َوِعْشرِْينَ  اثْ َنتَ نْيِ  َسَنةَ  َشْعَبانَ  يِف ، ُوِلد َماُكْوال اْبنُ ، َنْصرٍ  أَبُو، َعِلي   بنِ  اهللِ  ِهَبةِ  بنُ  الن اِقُد َعِليُّ  احلَاِفُظ، الَكِبي ُْر، اأَلِمي ْرُ  (1)
. ينظر: تذكرة احلفاظ: ِمَئة وأَْربَعِ  َوَسْبعني مخسٍ  سنة يف  فَ َقتَ ُلوهُ  َأْحَداث، تُ ْركٌ  ِغْلَمانٌ  لَهُ  َكانَ ، صاحب كتاب: "اإلكمال"،  مائَة

 (.161/ 18(، وسري أعالم النبالء: )1221/ 4)
 (.432/ 1اإلكمال: ) (2)
 (.316/ 2: )املصدر السابق (3)
 (.221/ 2األنساب: ) (4)
، األديب، األخباري، املؤرخ، هو رومي اجلنس واملولد، ولد يف سنة أربع أو احلموي ، أبو عبد اهللالرومي ،اهلل عبد بن ياقوت (1)

، وأعتقه يف سنة ست -وهو مواله-مخس وسبعني ومخسمائة ببالد الروم، وأسر من بالده صغريا، واشرتاه ببغداد عسكر احلموي
ية يف حتصيل املعارف، من مصنفاته: وتسعني ومخسمائة، وكان متعصبا على علي حىت كاد الناس يقتلونه، وكانت له مهة عال

. ينظر: وفيات وستمائة وعشرين ست سنة رمضان شهر من العشرين األحد يوم تويف"معجم البلدان"، و "معجم األدباء"، 
 (.312/ 22(، سري أعالم النبالء: )121/ 6األعيان: )

 (.411/ 1معجم البلدان: ) (6)
 (.116/ 1الش افعي ة: )طبقات الفقهاء  (1)
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قد كان صاحب فنون، وذكاء مفرط، وحفظ واسع إىل الغاية،  حب انقال ابن حجر: "وابن 
 .(3)رمحه اهلل"

 آثاره العلمية

فاته، كثري التصانيف، له من الكتب العدد الكثري، وكانت الرحلة إىل مصن    حب انكان ابن 
الكثري منها قد ضاع مع مرور  منها، إال أن   كثرياً   (4)يف حياته، وبعد وفاته، وقد ذكر احلموي

ث والفساد على أهل تلك البالد، وعدم يْ األزمان، بسبب ضعف أمر السلطان، واستيالء ذوي العَ 
 اهتمام أهل هذه البالد بالعلم وأهله وكتبه مع مرور األزمان. 

 فقلت-(1)السِّْجزِيُّ  يعين-ناصر بن مسعود سألت: اخلطيب بكرٍ  أبو قال: "قال احلمويُّ 
 الشيء منها يوجد إمنا: فقال ببالدكم؟ عليها ومقدور ،عندكم موجودة الكتب هذه أكلّ : له

  .احلقري والنزر ،اليسري

 فكان هلا، رمسها دارٍ  يف ومجعها ،ووقفها كتبه لسب   حب ان ابن حامت أبو كان وقد: قال
 تلك أهل على والفساد الَعْيث ذوي واستيالء ،السلطان ضعف الزمان تطاول مع ذهاهبا يف السبب
  .البالد

 أهل فيها فيتنافس ،النسخ هبا يكثر أن جيب كان اجلليلة الكتب هذه ومثل: اخلطيب قال
 البالد تلك أهل معرفة قّلة إال كان ذلك من املانع أحسب وال هلا، إحرازاً  وجيّلدوها ويكتبوها ،العلم
 .(1)"به بصريهتم وعدم ،عنه ورغبتهم ،فيه وزهدهم ،وفضله العلم مبحلِّ 

                                                                                                                                                                                     

 (.112/ 1لصحيحه: ) حب انمقدمة ابن  (1)
 (.14/ 16سري أعالم النبالء: ) (2)
 (.12/ 1لسان امليزان: ) (3)
 (.411/ 1معجم البلدان: ) (4)
َحدُِّث، اإِلَماُم، (1)

ُ
. مائَة َوأَْربَعِ  َوَسْبِعنْيَ  َسْبعٍ  َسَنة األو ىل مُجَاَدى يف  بِنَ ْيَسابُ ْورَ ، تُ ُويفِّ السِّْجزِيُّ  ،َسِعْيدٍ  أَبُو احلَاِفُظ، الر ح اُل، امل

 (.132/ 18(، وسري أعالم النبالء: )1216/ 4ينظر: تذكرة احلفاظ: )
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 بع من كتبه:جد وطُ أما ما وُ 

 .(2)التقاسيم واألنواع-1

 .(3)كتاب الثقات-2

 .(4)معرفة اجملروحني من احملدثني والضعفاء واملرتوكني-3

 .(1)مشاهري علماء األمصار-4

 .(6)الفضالءروضة العقالء ونزهة -1

 مذهبه الفقهي

، باتِّباعه مذهب الشافعيِّ  يف صحيحه حصر  و ، الش افعي ةمن كبار فقهاء  حب انكان ابن 
 ِهيَ  ُمَصن  َفاتَِنا يف  السَُّننِ  ِمنَ  اْستَ ْنَبْطَناهُ  فَ رْعٍ  أَوْ  ،ُكتُِبَنا يف  َعَلْيهِ  َتَكل ْمَنا َأْصلٍ  ُكل   َأن   َوَذِلكَ فقال: "

  (1)"ُكتُِبهِ  يف  َعم ا رَاِجعٌ  َوُهوَ  ،الش اِفِعيِّ  قَ ْولُ  ُكلَُّها

 .الش افعي ةممن اعتن جبمع تراجم فقهاء  ترجم له غري واحدٍ كما 

 ا كان تجتهداً وإمن   ؛عنه وإن ضعف دليله افعي، منافحاً دا باملذهب الش  ه مل يكن متقيِّ لكن  
على ذلك  شأنه يف ذلك شأن أهل احلديث العاملني به، ويدلُّ  ليل حيث دار،، يدور مع الد  مطلقاً 

 يف الكثري من املسائل، كما سيظهر من ذلك البحث. الش افعي ةخمالفته ملذهب 
                                                                                                                                                                                     

 (.418/ 1معجم البلدان: ) (1)
 .دمري آي وخالص سومنز، علي حممد: بتحقيق ،(م2212 ه،1433)مؤخرا بدار ابن حزم ببريوت: طبع  (2)
 ، يف تسعة أجزاء.م1113 : ه1313اهلند، يف سنة:  الدكن آباد حبيدر العثمانية املعارف نشرته: دائرة (3)
 م(.2222ه ، 1422له أكثر من طبعة، منها طبعة: "دار الصميعي للنشر والتوزيع"، بتحقيق محدي السلفي، يف سنة: ) (4)
 (.م 1111- ه  1411) :باملنصورة والتوزيع والنشر للطباعة الوفاء له أكثر من طبعة، منها طبعة: دار (1)
 مطبوع بدار الكتب العلمية ببريوت، بتحقيق حممد حميي الدين عبد احلميد. (6)
 (.411/ 1: )حب انصحيح ابن  (1)
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 ِبَغرْيِ  ااِلْحِتَجاجَ  َنْسَتِحلُّ  اَل  أَلَن ا: "...على ذلك يف كتابه، فقال حب انوقد نص  ابن 
 ِمنَ  اْلُمْنتَ زَعِ  َعَلى ِإال   اْلَمَذاِهبِ  ِمنَ  نَ ْعَتِمدُ  َواَل  .َمْذَهبَ َنا َذِلكَ  َواَفقَ  َوِإنْ  اأْلَْخَباِر، َسائِرِ  ِمنْ  الص ِحيحِ 

ِتَنا قَ ْولَ  َذِلكَ  َخاَلفَ  َوِإنْ  اآْلثَاِر،  .(1)"أَِئم 

سم تت   اليت، و يف صحيحه الفقهي ةمن العلماء ممن أتى بعده من استنباطاته  وقد استفاد كثريٌ 
 فتجد كالمه منثوراً يف كتب شروح احلديث، والفقه، وغريها.ن يف العلم، مكُّ بالعمق والت  

بشيخه ابن  ه كان متأثراً عليق على أحاديث األحكام أن  بويب والت  ويظهر من طريقته يف الت  
 خالل البحث.املسائل، كما سيظهر ذلك  أكثرخزمية، وكان يوافقه يف 

 حبَّانما اتهم به ابن 

مها العلماء، ومل تكونا اس عليه، وقد رد  بتهمتني، من أجلهما طعن بعض الن   حب انم ابن اهتُّ 
 للطعن يف عدالته وال إمامته. سبباً  أبداً 

 ىاألوَّلهمة الت  

 العلم :النبوة" :قوله حب ان بن حامت أَب على أنكرواقال ابن عساكر حيكي عن بعضهم: "
 :يقول غريه ومسعت ،بقتله فكتب ،اخلليفة إىل فيه وكتب ،وهجر ،بالزندقة عليه فحكموا "،والعمل
 (2)"مسرقند إىل خرج لذلك

 َوَلْسَنا األَِئَمِة، كبارِ  َفِمنْ  حب ان َوابنُ  غريَبٌة، ِحَكايَةٌ  َهِذهِ : "فقال ،عنها هيبُّ وأجاب الذ  
ْسِلُم، يُطلُقَها َقدْ  َأطلَقَها، اليت الَكِلَمةَ  َهِذهِ  َلِكن   اخلَطَِأ، ِمنَ  الِعْصَمةَ  ِفْيهِ  َند ِعي

ُ
 الزِّنديقُ  َويُطلُقَها امل

ْسِلمِ  فَِإطاَلقُ  .الفيلسوفُ 
ُ
 اخَلرَبِ، يف  املبتدأِ  حصرَ  يُردْ  ملَْ : فَ نَ ُقْول َعْنُه، يُعتذرُ  َلِكنْ  يَ ْنَبِغي، الَ  هَلَا امل

                                                           

 (.311/ 3: )حب انصحيح ابن  (1)
 (.213/ 12تاريخ دمشق: ) (2)
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 الُوقُ ْوفِ  مبَُجر دِ  يصريُ  الَ  احلَاج   َأن   َومعلومٌ  ،(1)"َعَرَفةٌ  احَلجُّ ": َوالس اَلمُ  الص اَلةُ  َعَلْيهِ  قولُهُ  َذِلكَ  َونظريُ 
َا َوواجَباٌت، فروضٌ  َعَلْيهِ  بَِقيَ  َبلْ  َحاّجاً، ِبَعَرَفةِ   ِإذْ  النُّبُ و ِة، ُمهم   ذكرَ  َهَذا وََكَذا .احَلجِّ  ُمهم   ذكرَ  َوِإمن 

 بر زَ  َمنْ  ُكلُّ  َولَْيسَ  بوجوِدمِهَا، ِإال   نَِبيّاً  َأحدٌ  َيُكون َفالَ  َوالعمِل، الِعْلمِ  كَمالُ  الن يبِّ  صَفاتِ  َأكملِ  ِمنْ 
َلةَ  الَ  تَ َعاىَل، احَلقِّ  ِمنَ  َمْوِهَبةٌ  النُّبُ و ةَ  أَلن   ؛نَِبّياً  ِفْيِهَما  الل ُدينُِّّ  الِعْلمُ  يتول دُ  هِبَا َبلْ  اكتَساهِبَا، يف  للعبدِ  ِحي ْ

 يريُدهُ  َوالَ  كفٌر، فَ َهَذا َوالعمُل، الِعْلمُ  يُ ْنتُجَها مكتسَبةٌ  النُّبُ و ةُ : فَ يَ ُقْولُ  الفيلسوفُ  َوأَم ا .الص اِلحُ  َوالعملُ 
 .(2)"َوَحاَشاهُ  ،َأصالً  َحامتٍِ  أَبُو

 ة:الثَّانيهمة الت  

 بن حامت أَب عن (4)عمار بن حيىي سألت: (3)إمساعيل األنصاري أبو : "قالابن عساكر قال
 ومل كثريٌ  علمٌ  له كان ،انتَ سْ جِ سِ  من أخرجناه وحنن أره مل وكيف :قال ؟هرأيتَ  ،قلتُ  ،يِتِّ سْ البُ  حب ان
 .(1)"انتَ سْ جِ سِ  من فأخرجناه ؛وجل   عز   هلل احلد فأنكر علينا قدم ،دين كبري له يكن

                                                           

(، والرتمذي يف سننه، أبواب 1141، باب: من مل يدرك عرفة، حديث رقم: )املناسكأخرجه أبو داود يف السنن، كتاب  (1)
والنسائي يف الصغرى، كتاب مناسك احلج، (، 124احلج، باب: ما جاء من أدرك اإلمام جبمع فقد أدرك احلج، حديث رقم: )

سنن، أبواب املناسك، باب: من (، وابن ماجة يف ال3244باب: فيمن مل يدرك صالة الصبح مع اإلمام باملزدلفة، حديث رقم: )
يِليِّ  يَ ْعَمرَ  ْبنِ  الر مْحَنِ  َعْبدِ (. من حديث: 3211أتى عرفة قبل الفجر ليلة مجع، حديث رقم: )  (.111/ 6. اإلصابة: )الدِّ

 /4، واأللباين. ينظر: صحيح ابن خزمية: )-وقال: هذا حديث صحيح ومل خيرجاه-وصححه ابن خزمية، وابن حب ان، واحلاكم
 (.216/ 4(، واإلرواء: )333/ 2(، واملستدرك: )223/ 1(، وصحيح ابن حب ان: )211

 (.81/ 4: )االعتدال ميزان(، و 122/ 3(، وتذكرة احلفاظ: )16/ 16أعالم النبالء: )سري  (2)
، مائَة َوَثاَلثِ  َوِتْسِعنْيَ  ِست   َسَنةِ  يِف ، ُوِلد اهلََرِويُّ  َعِلي   بنِ  حُمَم دِ  بنُ  اهللِ  َعْبدُ  :الَكِبي ْرُ  احلَاِفظُ  الُقْدَوُة، اإِلَماُم، ،اإِلْساَلمِ  َشْيخُ  (3)

 َسَنةَ  احِلج ِة، ِذي يِف  تُ ُويفَِّ صاحب كتاب: "منازل السائرين" الذي شرحه ابن القيم يف: "مدارج السالكني"، وكتاب: "ذم الكالم"، 
 (.123/ 18(، وسري أعالم النبالء: )1183/ 3. ينظر: تذكرة احلفاظ: )َوَأشهرٍ  َسَنة َومَثَاِننْيَ  أَْربَعٍ  َعنْ  مائَة، َوأَْربَعِ  َومَثَاِننْيَ  ِإْحَدى

َحدُِّث، (4)
ُ
 حسنَ  ُمَفو هاً، َفِصْيحاً  وََكانَ ، َوأَنَصار َوأَتْ َباعٌ  هبَرَاة َعِجْيَبةٌ  َجالََلةٌ  َلهُ  َكانَ ،  الش ْيَباينُّ  زََكرِي ا أَبُو ِسِجْسَتان، َشْيخُ  الَواِعُظ، امل

ْوِعَظِة،
َ
ذَّكرين ِكَبارِ  ِمنْ ، الت  ْفِسرْي  يِف  رَْأساً  امل

ُ
. ينظر: سري أعالم النبالء: مائَةٍ  َوأَْربَعِ  َوِعْشرِْينَ  اثْ َنتَ نْيِ  َسَنة الَقْعَدةِ  ِذي يِف ، تُ ُويفِّ امل

(11 /481.) 
 (.213/ 12تاريخ دمشق: ) (1)
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 ،فضولٌ  منكم والكالم ،نص   به يأت مل مما وإثباته، احلدِّ  إنكارفقال: "عنه، وأجاب الذهيب 
 قواعد من شيءٌ  كمثله ليس تعاىل اهلل بأنّ  ميانواإل يَ ْعِنيِه، ال َما تَ رُْكهُ  اْلَمْرءِ  ِإْسالمِ  ُحْسن ومن

 .(1)"خملوقاته ذوات من سةاملقد   ذاته متمّيزةٌ  خلقه، من بائنٌ  اهلل بأن   اإلميان وكذلك العقائد،

 واحملدود باحلد، معك نص وال برأيك، حداً  هلل جعلت: خصمه له قال أثبته فمن...وقال: "
 له، حد ال املعدوم إذ املعدوم، بالشيء ربك ساويت: للنايف هو وقال .ذلك عن اهلل تعاىل خملوق،

 .(2)"السلف وتابع سلم وسكت اهلل نزه فمن

 الوفاة

 َسَنةَ  ،َشو الٍ  من بقني ليال لثماين ،اجلمعة ليلة، ُبْستَ  مبديَنةِ  ،ِبِسِجْسَتانَ  حب ان اْبنُ  تُ ُويفَِّ 
جعلها مدرسة  اليت ، قريبًا من دارهتسْ ن ببُ فِ ، ودُ الث َماِننْيَ  عشرِ  يف  َوُهوَ  مائٍَة، َوَثاَلثِ  َومَخِْسنْيَ  أَْرَبعٍ 

 . رمحه اهلل(3) ألصحاب احلديث وجعل فيها خزانة كتب

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (.13 /8تاريخ اإلسالم: ) (1)
 (.81/ 4ميزان االعتدال: ) (2)

 (.411/ 1(، معجم البلدان: )212/ 2األنساب: ) (3)
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 صحيحه.ب تعريف مختصر: الثَّانيالمبحث 

  اسم الكتاب

يف  وال ثبوت جرحٍ  ،يف سندها من غري وجود قطعٍ  ،قاسيم واألنواعحيح على الت  "املسند الص  
 .(1)ناقليها"

 الناس ألسنة وعلى بينهم واشتهر ،"واألنواع التقاسيم: "باسم احلديث علماء بني ُعرفو 
 ."حب ان ابن صحيح: "باسم

 شرط الكتاب

 شرطه يف مقدمة كتابه: حب انل ابن فص  

 حبديث إال فيه حنتج مل افإن  : السنن من هذا كتابنا أودعناه ما نقل يف شرطنا وأمافقال: "
: الث اينو  .اجلميل بالسرت الدين يف العدالة: األو ل :أشياء مخسة رواته من شيخٍ  كل يف اجتمع

 من يلحيُِ  مبا العلم: الر ابعو  .احلديث من ثدِّ حيَُ  مبا العقل: الث الثو  .فيه بالشهرة احلديث يف الصدق
 : واخلامس .يروي ما معاين

ُ
 اخلمس اخلصال هذه فيه اجتمع من فكل .التدليس عن خربه يعرِّ تَ امل
                                                           

 (.1: )حب انانظر مقدمة شاكر لتحقيق صحيح ابن  (1)
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 مل اخلمس اخلصال هذه من لةصْ خَ  عن ىعر  تَ  من وكل ،روايته على الكتاب ينانوب ،حبديثه احتججنا
 .(1)"به حنتج

 ولعلنافقال: " ، ومل يرو عن أي واحد،يف صحيحه معدودةٍ  أنه اعتمد على شيوخٍ  كما بَ ني  
 عن إال هذا كتابنا يف نرو ومل ،اإلسكندرية إىل إسبيجاب من شيخ يألفَ  من أكثر عن كتبنا قد

 ممن ،(2)شيخا عشرين من حنو على يكون هذا كتابنا لو  عَ مُ  ولعل ،أكثر أو أقل شيخا ومخسني مائة
 (3)"وصفناها اليت الشرائط على ،غريهم رواية عن برواياهتم واقتنعنا ،عليهم السنن نارْ دَ أ

 ترتيب الكتاب

سبق إليه، وكان داعيه إىل ذلك حث الناس مل يُ  عجيباً  غريباً  كتابه ترتيباً   حب انب ابن رت  
إىل  وكل قسمٍ ح بذلك يف مقدمة كتابه، فقسم السنن كلها إىل أقسام، على حفظ السنن، كما صر  

 .أدرج حتته أحاديثاً  أنواع، وكل نوعٍ 

 منها بالصحيح الناس ومعرفة ،كثرت طرقها األخبار رأيت ملا وإين  : "حب انيقول ابن 
 وعيها يصعب لئال فيها الفكر وأمعنت ،املتعلمني على حفظها لهِّ سَ ألُ  حاحالصِّ  رتُ فتدب  ...قلت
 اليت األوامر :فأوهلا .متنافية غري التقسيم متفقة متساوية أقسام مخسة تنقسم فرأيتها ،املقتبسني على
 إىل احتيج عما إخباره :الث الثو  .عنها عباده اهلل هنى اليت النواهي :الث اينو  .هبا عباده اهلل أمر

 انفرد اليت وسلم عليه اهلل صلى النيب أفعال :واخلامس .ارتكاهبا أبيح اليت اإلباحات :الر ابعو  .معرفتها
 ليمن وإنا...خطريةٌ  تتنوع علومٌ  نوعٍ  كل ومن ،كثرية أنواعا يتنوع منها قسم كل رأيت مث...بفعلها

 (4)"االخرتاع من فيه مبا نوع وكل ،األنواع من فيه مبا قسم كل
                                                           

 (.111/ 1لصحيحه: ) حب انمقدمة ابن  (1)
 (.12ظر مقدمة حتقيق الكتاب ملعرفة أمسائهم: )ين (2)
 (.112/ 1لصحيحه: ) حب انمقدمة ابن  (3)
 (.124-122/ 1: )املصدر السابق (4)
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 الث الث، وذكر يف القسم الث اينوكذلك يف  ،األو لمث ذكر مائة نوع وعشرة أنواع يف القسم 
 مخسني نوعا، ويف القسم اخلامس مخسني نوعا. الر ابعمثانني نوعا، ويف القسم 

 على نزيد أن أردنا ولو ،ذكرناها ما حسب على نوع مائة أربع السنن أنواع فجميعمث قال: "
-وراءها ما دون األنواع هذه على اقتصرنا وإمنا ،لفعلنا كثريةً  أنواعاً  للسنن عناهاو  ن َ  اليت األنواع هذه
 تنازع خربٌ : أحدمها :شيئني عن الكشفُ  السنن تنويع يف قصدنا ألن  -هتكلفنا لو ذلك هتيأ وإن

 وأشكل ،معناه على الوقوف الناس أكثر على بصعُ  خطاب عموم :واآلخر ،تأويله ويف فيه األئمة
 اليت األخبار هذه عن لنكشف ؛وأنواعها السنن تقسيم إىل فقصدنا ،منه القصد بغيةُ  عليهم

 .(1)"اهلل شاء إن بعد فيما فيه القول ويوفق ،وعال جل   اهلل يسهل ما حسب على ،وصفناها

 بتِّ رُ  الذي ،القرآن ترتيب اتباع هبذا الرتتيب الغريب الذي مل يسبق إليه حب انوقصد ابن 
 عليه يصعب الرجل أن   فكما آيات، من مؤلفةٌ  سورةٍ  وكل ،سورٍ  على يشتمل جزءٍ  وكل ،أجزاء على

يصعب عليه معرفة مكان احلديث إال إذا  ذلككف ،كل ه  القرآن حفظ إذا إال اآلية مكان معرفة
 ه.حفظ كتابه كل  

 فجعلنا ،أجزاء ألف القرآن ألن ؛القرآن تأليف حذو السنن نظم يف قصدنا وألن  يقول: "
 ،سور على يشتمل منها جزء كل القرآن من األجزاء كانت وملا .القرآن أجزاء بإزاء أقساما السنن
 كل كان وملا .القرآن سور بإزاء السنن فأنواع ،أنواع على يشتمل السنن أقسام من قسم كل جعلنا
 ،أحاديث على يشتمل السنن أنواع من نوع كل جعلنا ،آي على تشتمل القرآن من سورة

 قْصد وقصد ،ذكرنا ما تفصيل على املرء وقف فإذا .القرآن من اآلي بإزاء السنن من واألحاديث
 مل إذا منها حديثٍ  كل على الوقوف عليه يصعب كما ،ذلك من يريد ما عليه لسهُ  ،هلا احلفظ
 جل   اهلل لكتاب حافظ غري وهو مصحف عنده كان إذا املرء أن   ترى أال ؛له احلفظ دقصْ  يقصد
 صارت حفظه فإذا ،ذلك عليه بصعُ  ،هي موضع أي يف القرآن من آية يعلم أن أحب فإذا ،وعال

                                                           

 (.141/ 1: )مقدمة ابن حبان لصحيحه (1)



25 
 

 ،وأنواعه تقاسيمه ريتدب   وال حيفظه ال وهو الكتاب هذا عنده كان وإذا .عينيه بَ صْ نُ  كلها اآليُ 
 ينخرم ال حىت ،بالكل هعلمُ  أحاط حفظه رام فإذا ،ذلك عليه صعب ،منه حديث إخراج وأحب  

 ةِ بَ تْ الكِ  على يعرجوا ولئال ،السنن الناس ليحفظ احتلنا اليت احليلة هو وهذا ،أصالً  حديث منه
 .(1)"به العلم أو له احلفظ دون ،احلاجة عند إال واجلمع

 له (5)إعادة ترتيب ابن بلبان

ب احلديث العثور على احلديث ب على طال  ع  صَ  صحيحه كما تقدم حب انوبرتتيب ابن 
 َعِسرٌ  ِكَتاِبهِ  ِمنْ  َواْلَكْشفُ : "-وهو احلافظ-منه، فرتكوه مع ما فيه من النفائس، حىت قال السيوطي

ا ، ولذلك جاء عالء الدين الفارسي فرتبه على الكتب واألبواب، الرتتيب املعروف، فسهل (3)"ِجدًّ
 بعد أن كان مهجورا إال خلاصة العلماء. ،الكتاب لطالب العلم، وأخرجه هلم يف صورة جديدة

على األحاديث كما هو دون تصرف،  حب انكالم ابن  إثباتهوقد أحسن ابن بلبان يف 
الفقهي، وهو  حب انكما هي، مما أتاح لنا مجع مذهب ابن   الفقهي ةفأبقى عناوينه وتعليقاته احلديثية و 

 ما قامت عليه هذه الدراسة.

، فوضع جبانب كل حديث رقم القسم والنوع يف ترتيبه أخرى وقد أحسن ابن بلبان مرةً 
 ليسهل على املريد معرفة ترتيب األصل.، حب انالذي رواه فيه ابن 

 رتعس   ،هتجانبُ  فكثر ؛هجانبُ  عز قد ،وضعه ومنيع ،صنعه لبديع لكنهيقول ابن بلبان: " 
 اهلل إىل بوأتقر   ،لتقريبه بأتسب   أن فرأيت ؛وموارده فوائده من قتباساال فتعذر ؛شوارده اقتناص

                                                           

 (.111-112/ 1: )املصدر السابق (1)
 َوسبعني مخس سنة ِبِدَمْشق ولد، اْلَفارِِسي ،احْلسن أَبُو، بلبان بن َعليُّ : الّدين َعاَلء، الن ْحِويّ  ،اْلُمحدث ،اْلُمْفيِت  ،اأْلَِمري (2)

 (.166/ 22(، الوايف بالوفيات: )181. ينظر: سري أعالم النبالء )اجلزء املفقود(: )َوَسْبعمائة َوَثاَلِثنيَ  تسع سنة َوتُويفِّ ، وِستِمائَة
 (.184/ 1تدريب الراوي: ) (3)
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 ،هجره من هم  ليؤُ  ؛به أوىل هو الذي بابه يف حديث كل بوضع ،طالبه على لهوأسهِّ  ،وترتيبه بتهذيبه
 (1)("حب ان...ومسيته: )اإلحسان يف تقريب صحيح ابن وأخره أمهله من مهقدِّ ويُ 

 (5)منزلته بين الكتب

، اشرتط فيها مؤلفوها الصحة اليتب احلديث الصحيح، والكت مظانِّ م العلماء عن تكل  
فيها  اشرتط، -بعد البخاري ومسلم-احلديث الصحيح فاتفقوا على ثالثة كتب هي من مظانِّ 

وصحيح ابن  ،صحيح ابن خزمية :مؤلفوها الصحة فيما يوردونه من أحاديث، هذه الكتب هي
 ومستدرك احلاكم. ،حب ان

 أعلى وأصح من مستدرك احلاكم. حب اني ابن خزمية وابن صحيحَ  واتفق العلماء على أن  

 كابن صحتها، أصحاهبا التزم أخر وكتبالصحيح: " مظانِّ يف حديثه عن  قال ابن كثري
 .(3)"ومتوناً  أسانيد وأنظف بكثري، املستدرك من خري ومها البسيت، حب ان وابن ة،ميَْ زَ خُ 

 .(1)"احْلَاِكم من احَلِديث يف  أمكن حب ان ن: "اب(4) وقال احلازمي

السيوطي:  ، فقالحب انكما َفض ل بعض العلماء صحيح ابن خزمية على صحيح ابن 
 الت ْصِحيحِ  يف  يَ تَ َوق فُ  ن هُ إ َحىت   حَتَرِّيِه، ِلِشد ةِ  ؛حب ان اْبنِ  َصِحيحِ  ِمنْ  َمْرتَ َبةً  أَْعَلى ُخَزمْيَةَ  اْبنِ  َصِحيحُ "

ْسَناِد، يف  َكاَلمٍ  أِلَْدنَ   .(1)"َذِلكَ  َوحَنْوَ  (،َكَذا ثَ َبتَ  ِإنْ ) :أَوْ  ،(اخْلَبَ رُ  َصح   ِإنْ ): فَ يَ ُقولُ  اإْلِ
                                                           

 (.16-11/ 1مقدمة اإلحسان البن بلبان: ) (1)
 ، وما بعدها(.11): حب انينظر مقدمة شاكر لتحقيق صحيح ابن  (2)
 (.23الباعث احلثيث: ) (3)

 َومَخْسِ  َوأَْربَِعنْيَ  مَثَانٍ  َسَنةِ  يِف ، ُوِلد احلَازِِميُّ  ،َبْكرٍ  أَبُو، َحازِمٍ  بنِ  ُعْثَمانَ  بنِ  ُمْوَسى بنُ  حُمَم دُ : الن اِقدُ  احُلج ُة، احلَاِفُظ، اإِلَماُم،(4) 
، منها: "االعتبار يف الناسخ واملنسوخ من ُمَصن  َفات ِعد ة، له َورَِجاله َومَعانِيه احَلِدْيث ِبفقه الَعاِلِمني احلُف اظ، األَئِم ةِ  ِمنَ ، كان مائَةٍ 

(، 1363/ 4احلفاظ: ). ينظر: تذكرة َسَنة َوَثالَثُ ْونَ  ِست   َوَلهُ  مائَة، َومَخْس َومَثَاِننْيَ  أَْربَعٍ  َسَنةَ  ،األو ىل مُجَاَدى َشْهر يف اآلثار"، تُ ُويفِّ 
 (.161/ 21وسري أعالم النبالء: )

 (.133شروط األئمة: )ينظر  (1)
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 الصحيح، وشهد له العلماء بذلك.احلديث  هو من مظانِّ األحوال  كلفي  ف

 

 عدم تفريقه بين الصحيح والحسن

 وابن خزمية ممن ال يرى التفرقة بني الصحيح واحلسن من األحاديث. حب انكان ابن 

 األحاديث حكم أن عرفت ،ذلك تقرر فإذافقال ابن حجر يف حديثه عن شرطهما: "...
 ما ،واحلسن الصحيح بني دائرة لكوهنا ؛هبا االحتجاج صالحية حب ان وابن خزمية ابن كتاب يف اليت
 الشروط مجعت أهنا صحيحة يهايسمِّ  من مراد يكون أن وأما .قادحة علة بعضها يف يظهر مل

 .(2)"-أعلم واهلل-فال الصحيح حد يف املذكورة

التفرقة بني الصحيح واحلسن، بل عندمها أن احلسن قسم من وقال: "ألهنما ممن ال يرى 
 .(3)الصحيح، ال قسيمه."

 (3) ره بشيخه ابن خزيمةتأث  

إىل  ،شرطهف ،بداية من امسه .يف صحيحه شديداً  بشيخه ابن خزمية تأثراً  حب انتأثر ابن 
 والتعليق عليها. ،تراجم األحاديث

من غري  ،بنقل العدل عن العدل ،املتصلسمى ابن خزمية صحيحه: "املسند الصحيح ف
 .قطع يف السند وال جرح يف النقلة"

                                                                                                                                                                                     

 (.181/ 1تدريب الراوي: ) (1)
 (.211/ 1النكت على ابن الصالح: ) (2)
 (.212/ 1: )املصدر السابق (3)

 وما بعدها(.-248ينظر: معامل فقه ابن حبان: ) (4)
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 يف قطع وجود غري من ،واألنواع التقاسيم على الصحيح املسندصحيحه: " حب انومسى ابن 
 ."ناقليها يف جرح ثبوت وال ،سندها

فقال فيه ابن حجر وهو يتحدث عن شروط ابن خزمية وابن  ،كتابيهما  هما يفوأما شرط
 ،حبره من مغرتف ،خزمية البن تابع حب ان ابن ألن   ؛سواء حب ان ابن شرط مثل الشرط وهذا: "حب ان
 .(1)".منواله على ناسج

وأما يف ترامجه لألحاديث فإنك إن مل جتد نص ترمجة ابن خزمية بعينها يف صحيح ابن 
ابن  ، وكأن   يف نفس املسألة يدرك ذلكنْي ع لرتاجم االثن َ ، واملتتبِّ بألفاٍظ ُأَخر، فستجد معناها حب ان
 إال أنه زاد يف التفصيل، ويف التعليق. ،من ابن خزمية وتبويباتهقد انتزع ترامجه  حب ان

 .(2)"ونكته احَلِديث فقه استنباط يف  ُخَزمْيَة اْبن َشْيخه َمْسَلك يْسلكقال ابن الصالح: "

 على منوال ابن خزمية. حب انيف نسج ابن  وتقدم كالم ابن حجر

 

 

 

 

 
                                                           

 (.211/ 1: )النكت على ابن الصالح (1)
 .(116/ 1الش افعي ة: )طبقات الفقهاء  (2)
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 المياه، واألسآر. أبواب:في  حبَّان: آراء ابن األوَّلالفصل 

 

 

 وفيه أربعة مباحث

 

 .المستعمل الماء: األوَّل المبحث

 .وكثيره الماء قليل بين الفاصل الحد: الثَّاني المبحث

 سؤر الكلب.: الثَّالث المبحث

 .والهرة السباع أسآر: الرَّابع المبحث
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 : الماء المستعملاألوَّلالمبحث 

سل، وليس : املاء املستعمل: هو املاء الذي يتقاطر من األعضاء عند الوضوء أو الغُ تمهيد
 يف نفسه. ه طاهرٌ فق األئمة األربعة على أن  . وقد ات  (1) هو الباقي يف اإلناء

 َواْلُمْغَتِسلِ  اْلُمتَ َوضِّئِ  أَْعَضاءِ  َعَلى اْلَباِقي الن َدى َأن   اْلِعْلمِ  أَْهلِ  ِإمْجَاعِ  َويف " قال ابن املنذر:
 .(2)"اْلُمْستَ ْعَملِ  اْلَماءِ  َطَهارَةِ  َعَلى َدلِيلٌ -طَاِهرٌ  ثَِياهِبَِما َعَلى ِمْنهُ  َقطَرَ  َوَما

 أما اخلالف فقد وقع يف كونه طهورا.

قال بعض العلماء: سببه أمران: أحدمها: كونه  ،هورية: "إذا قلنا بسقوط الط  (3)قال القرايف
وإن وجد  فال منع. ،ة يف الوضوءالر ابعك  ،فإن انتفيا معا : إزالته املانع.الث اينديت به عبادة، و أُ 

وإن  زل مانعاً أو التجديد، فإنه مل يُ  ،ة يف الوضوءالث الثة و الث انيأحدمها دون اآلخر احتمل اخلالف، ك
 .(4)ومل تؤد به عبادة" ،أزال مانع وطئها لزوجها املسلم ،ية من احليضمِّ سل الذِّ ديت به عبادة، وغُ أُ 

 

 

 
                                                           

 (.31/ 1(، واملغين: )222/ 1(، واجملموع: )114/ 1، والذخرية: )(12/ 1ينظر: شرح فتح القدير: ) ((1
 (.288/ 1األوسط: ) (2)

 من ، أصلهبالقرايف اْلَمْشُهور ،العباس أبو، الرمحن عبد بن ِإْدرِيس بن الّدين: َأمْحد شَهاب ،األصويل ،اْلَفِقيه ،اْلَعامل ،الش ْيخ (3)
 ،اْلِفْقه أُصول يِف  ِإَماًما مالكياً  وََكانَ ، يسكنَها ومل القرافة ِإىَل  سبنُ و  ،شيمفَ هْ بب َ  تعرف اأْلَْسَفل مصر َصِعيد من بوش كورة من قَ ْريَة

، له كتاب: "الذخرية" يف الفقه املالكي، و مالك مذهب على الفقه رئاسة إليه انتهت، أخر وبعلوم ،بالتفسري َعاملا ،الّدين وأصول
. ينظر: الوايف بالقرافة ودفن ،وستمائة ومثانني أربعمائة عام ،اآلخرة مجادى يف ،الطني بدير يفِّ وُ ت ُ "الفروق" يف القواعد الفقهي ة، 

 (.236/ 1: )املذهب علماء أعيان معرفة يف املذهب الديباج(، و 146/ 6بالوفيات: )
 (،212/ 1: )واجملموع(، 12/ 1شرح فتح القدير: ) وانظر أقوال باقي املذاهب يف املسألة يف: ،(111/ 1: )الذخريةينظر  (4)

 (.34/ 1: )واملغين
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 حبَّان.رأي ابن : األوَّلالمطلب 

رَبِ  ذِْكرُ  ب يف صحيحه: "و  ؛ فقد ب َ أن املاء املستعمل طهور حب انيرى ابن   َأن   َعَلى الد الِّ  اخلَْ
 .(1)"ُأْخَرى اْلَفْرضُ  ِبهِ  يُ َؤد ى َأنْ  َجائِزٌ  طَاِهرٌ  َمر ةً  اْلَفْرضُ  ِبهِ  اْلُمَؤد ى اْلُمْستَ ْعَملَ  اْلَماءَ 

 َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى الن يبُّ  َجاَءين ": يَ ُقولُ  ،رضي اهلل عنه ديث جابرٍ واستدل على ذلك حب
 .(2)"َعَلي   َوُضوئِهِ  ِمنْ  َوَصب   فَ تَ َوض أَ  أَْعِقلُ  اَل  َمرِيضٌ  َوأَنَا يَ ُعوُدين 

 َجابِرٍ  َعَلى ُوُضوَءهُ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى اْلُمْصطََفى َصبِّ  يف ق على احلديث بقوله: "مث عل  
َا ،الط اِهرَ  اْلَماءَ  َواِجدُ  أِلَن هُ  يَ تَ َيم مَ  َأنْ  َلهُ  لَْيسَ  ،طَاِهرٌ  ِبهِ  اْلُمتَ َوض أُ  اْلَماءَ  بَِأن   َواِضحٌ  بَ َيانٌ   الل هُ  أَبَاحَ  َوِإمن 
 .(3)"الط اِهرِ  اْلَماءِ  ِلَواِجدِ  مُّمُ التي وََكْيفَ  ،الط اِهرِ  اْلَماءِ  َعَدمِ  ِعْندَ  مُّمَ التي َوَجل   َعز  

النيب  ، أن  رضي اهلل عنه عمارٍ  ففي حديث مُّم؛التيبالقياس على  أيضاً  على ذلك واستدل  -
َاصلى اهلل عليه وسلم قال: "  ِبَكف ْيهِ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الن يبُّ  َفَضَربَ  "َهَكَذا َيْكِفيكَ  َكانَ  ِإمن 

 .(4)وََكف ْيهِ  َوْجَههُ  هِبَِما َمَسحَ  مُث   ِفيِهَما، َونَ َفخَ  اأَلْرَض،

 ِبَضْربَةٍ  ِفيهِ  َوااِلْكِتَفاءُ  مَُّم،التي َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى اْلُمْصَطَفى تَ ْعِليمِ  يف ق عليه بقوله: "عل  
 َوَذاكَ ؛ ثَانًِيا اْلَفْرضُ  ِبهِ  يُ َؤد ى َأنْ  َجائِزٌ  َمر ةً  اْلَفْرضُ  ِبهِ  اْلُمَؤد ى بَِأن   اْلبَ َيانِ  أَبْ نَيُ  َواْلَكف نْيِ  لِْلَوْجهِ  َواِحَدةٍ 

يًعا، وََكف ْيهِ  َوْجَههُ  يُ َيمِّمَ  َأنْ  اْلَفْرضُ  ْيهِ َعلَ  اْلُمتَ َيمِّمَ  َأن    اْلَفْرضِ  أََداءَ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى َأَجازَ  فَ َلم ا مجَِ
 َواِحدٍ  ِبُعْضوٍ  اْلَفْرضُ  ِبهِ  اْلُمَؤد ى الت ُّرَابَ  َأن   َصح  -َوْجِههِ  فَ َرضَ  ِبهِ  أَد ى َما ِبَفْضلِ  ِلَكف ْيهِ  مُّمِ التي يف 

                                                           

 (.11/ 4: )حب انصحيح ابن  (1)
ْغَمى َعَلى َوُضوءهُ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الن يبِّ  ، كتاب الوضوء، باب: َصبِّ -واللفظ له-أخرجه البخاري يف صحيحه (2)

ُ
َعَلْيِه،  امل

 (.1616، ومسلم يف صحيحه، كتاب الفرائض، باب: مرياث الكاللة، حديث رقم: )(114حديث رقم: )
 (.11/ 4: )حب انصحيح ابن  (3)
(، ومسلم يف 338، كتاب التيمم، باب: املتيمم هل ينفخ فيهما؟ حديث رقم: )-واللفظ له-أخرجه البخاري يف صحيحه (4)

 (.368صحيحه، كتاب احليض، باب: التيمم، حديث رقم: )
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 اْلُوُضوءِ  يف  َذِلكَ  َصح   مُّمِ التي يف  َذِلكَ  َصح   َوَلم ا ُأْخَرى، َمر ةً  الث اين اْلُعْضوِ  فَ َرضُ  ِبهِ  يُ َؤد ى َأنْ  َجائِزٌ 
 .(1)"َسَواءً 

 مذاهب العلماء.: الثَّانيالمطلب 

فإن مل جيد غريه فال   ووجد غريه، تكره الطهارة به إذا كان يسرياً : األوَّلالمذهب -6
ه طهور، وهو أن   (3) افعيالش  وروي عن  .(2) املالكي ةوهو مذهب  وال يتيمم مع وجوده. كراهة،

 .(4) ورواية عن أمحد

 األدلة:

 عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه مسح بعض أعضاء الوضوء مباء مستعمل.  نصوصٌ -1

 َمَسحَ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الن يب   "َأن   ،رضي اهلل عنها (1)َعْفرَاءَ  اْبنِ  ُمَعوِّذِ  الرُّبَ يِِّع بِْنتِ  فَعنِ -
 .(6)َيِدِه" يف  َكانَ  َماءٍ  َفْضلِ  ِمنْ  ِبرَْأِسهِ 

                                                           

 (.81/ 4: )حب انصحيح ابن  (1)
 (.31/ 1(، الشرح الصغري: )41/ 1الشرح الكبري: )(، 114/ 1الذخرية: ) (2)
 (.222/ 1اجملموع: ) (3)
 (.31/ 1املغين: ) (4)
 الل ه رسول مع غزت رمبا، الشجرة بيعة املبايعات من كانت،  النجار بن عدي بين من النجارية، ،األنصاريةالصحابية املعروفة،  (1)

 (.311/ 13. ينظر اإلصابة: )وسّلم عليه الل ه صّلى
(، 132الطهارة، باب: صفة وضوء النيب صلى اهلل عليه وسلم، حديث رقم: )، كتاب -واللفظ له-أخرجه أبو داود يف السنن (6)

(، والدراقطين يف السنن، كتاب الطهارة، باب: مسح الرأس ببلل اليدين، حديث رقم: 21216): رقم حديث مسنده، يف وأمحد
، حديث رقم: اْلُمْستَ ْعَملَ  اْلَماءَ  َوَغي ْرَهُ  اءَ اْلمَ  يُ ْفِسدُ  َما بَابُ (، والبيهقي يف معرفة السنن واآلثار، كتاب الطهارة، باب: 288)
(1681.) 

 واألحاديث الصحيحة املشهورة يف الصحيحني وغريمها جاءت بلفظ: "ماء غري فضل يده".
أما هذه الرواية فتفرد هبا عبد اهلل بن حممد بن عقيل، قال فيه يعقوب بن شيبة: "وابن عقيل صدوق، ويف حديثه ضعف شديد 

 جدا".
 ئل حيىي عن ابن عقيل، فقال: "ليس حديثه باحلجة"، وقال: "ضعيف احلديث".وس

 وقال أمحد: "ابن عقيل منكر احلديث".
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 وعن أَب حامت قال: "لني احلديث، ليس بالقوي، وال ممن حيتج حبديثه، يكتب حديثه".
 وقال ابن خزمية: "ال أحتج به لسوء حفظه".

 َعن حيدث َكانَ  ،احْلِْفظ َرِديء َكانَ  أَنه ِإال   ،وقرائهم اْلبَ ْيت أهل فُ َقَهاء من اْلُمسلمني َساَدات من اهلل عبد وََكانَ وقال ابن حب ان: "
 ".بضدها واالحتجاج تجانبتها َوجب أخباره يِف  َذِلك كثر فَ َلم ا ،سَننه غري على باخْلرب فَ َيِجيء ،الت  َوهُّم

 ري بأخرة".وقال ابن حجر: "صدوق، يف حديثه لني، ويقال تغ
 رَِوايَةَ  ُهوَ  َخاَلفَ  َوَقدْ  يُ ْقَبُل، َفاَل  َخاَلفَ  إَذا َوأَم ا ،فَ َيْحُسنُ  انْ َفَردَ  إَذا فََأم ا ،لِْلُمَتابَ َعاتِ  َحِديثُهُ  َيْصُلحُ  احْلِْفظِ  َسيِّئُ  َعِقيلٍ  َواْبنُ وقال: "

 ". وحديثه عن رواية أخرى.نَ ْفِسهِ 
 :حبديثه حيتجون كانوا أهنم األئمة بعض عن روايات جاءت وقد
 َواحلَُْمْيِدي   ِإبْ رَاِهيَم، ْبنَ  َوِإْسَحاقَ  َحْنَبٍل، ْبنَ  َأمْحَدَ  رَأَْيتُ : قَالَ  َعِقيٍل، ْبنِ  حُمَم دِ  ْبنِ  الل هِ  َعْبدِ  َعنْ  حُمَم ًدا َسأَْلتُ : "الرتمذي قَالَ 

 ".احلَِْديثِ  ُمَقاِربُ  َوُهوَ  .حِبَِديثهِ  حَيَْتجُّونَ 
 ".احلسن مرتبة يف حديثهوقال الذهيب: "

(، واجلرح 211/ 2(، و"الضعفاء الكبري": )22/ 1، والعلل الكبري: )(243/ 2: )الدوري رواية معني ابن تاريخوينظر أقواهلم يف: 
(، 3114)(، ترمجة رقم: 321(، تقريب التهذيب: )18/ 16(، وهتذيب الكمال: )3/ 2(، اجملروحني: )114/ 1والتعديل: )

 (.481/ 2(، وميزان االعتدال: )222/ 2والتلخيص احلبري: )
فالظاهر من أقواهلم أنه صدوق يف دينه، أما حفظه ففيه ضعف شديد يصل لدرجة نكارة أحاديثه، وعدم احتمال تفرده، وما تقدم 

به ولكن لالعتبار؛ وذلك ألن أكثر عن بعض األئمة أهنم احتجوا حبديثه، فيحمل على أهنم كانوا يكتبون حديثه ليس لالحتجاج 
من روي عنه أنه احتج حبديثه روي عنه تضعيفه، وأما من حسن حديثه فيحمل على ما كان له متابع، فيكون حديث ابن عقيل 

 حسن لغريه، ال لذاته.
فقا فيها الرواية املعروفة املشهورة، خمالفا "، مواَرْأَسهُ  ِبهِ  َفَمَسحَ  َجِديًدا َماءً  َوَأَخذَ على أن هذه الرواية قد رويت من طريقه بلفظ: "

 فيها روايته األخرى، اليت جاء فيها: "من فضل ماء كان يف يده".
(، 312رواها ابن ماجة يف السنن، أبواب الطهارة وسننها، باب: الرجل يستعني على ُوضوئه فُيصب عليه، حديث رقم: )

 الكربى، كتاب الطهارة، مجاع أبواب ما يفسد املاء، باب: الدليل (، والبيهقي يف1121والطيالسي يف مسنده، حديث رقم: )
 (.1121على أنه يأخذ لكل عضو ماء جديدا وال يتطهر باملاء املستعمل، حديث رقم: )

 ُحْكٍم، يِف  َشْيًئا َرَوى فَِإَذا...َعَدالَِتهِ  يف  خُمْتَ َلفٌ  َعِقيلٍ  ْبنِ  حُمَم دِ  ْبنُ  الل هِ  َعْبدُ (: "48/ 2وقال البيهقي يف معرفة السنن واآلثار: )
 .آَخرٍ  ُوُضوءٍ  َعنْ  َخبَ رًا َيُكونَ  أَنْ  حُيَْتَملُ  َكانَ  َوِإنْ  بِِه، تَ َفر دَ  ِفيَما َشكًّا ُتوِقعُ  َغرْيِهِ  َفرَِوايَةُ  ِخاَلفَُه، ِفيهِ  الث َِّقةِ  أَْهلُ  َوَرَوى

َمهُ  رَْأَسهُ  َفَمَسحَ  َجِديًدا، َماءً  َفَأَخذَ ): قَالَ  احلَِْديثِ  َهَذا يف  َعِقيلٍ  ْبنِ  حُمَم دِ  ْبنِ  الل هِ  َعْبدِ  َعنْ  الل ِه، َعْبدِ  ْبنُ  َشرِيكُ  َرَوى َوَقدْ  َهَذا  ُمَقدِّ
 (.َوُمَؤخَِّرهُ 

 َماءٍ  َفْضلِ  ِمنْ  رَْأَسهُ  َوَمَسحَ  بَ ْعَضُه، َوَصب   َجِديًدا، َماءً  َأَخذَ  َأيْ . (يََدْيهِ  يِف  َكانَ  َماءٍ  َفْضلِ  ِمنْ ): بَِقْولِهِ  اْلُمرَادُ  َيُكونَ  أَنْ  فَ ُيْحَتَملُ  
 ."الرَِّوايَاتِ  ِلَسائِرِ  ُمَواِفًقا لَِيُكونَ  يَِدِه، يف  َكانَ 

هذا مع ما تقدم من أقوال األئمة أنه ال حيتج به إذا انفرد، فكيف إذا روي احلديث من طريقه بروايتني ختالف إحدامها األخرى مع 
 انفراده!
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 َجَنابٍَة، ِمنْ  "اْغَتَسلَ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الن يب   َأن  " ،رضي اهلل عنهما َعب اسٍ  اْبنِ  وَعنْ -
َها ملَْ  ُلْمَعةً  فَ رََأى ِتهِ  فَ َقالَ  اْلَماُء، ُيِصب ْ جِبُم 

َها" فَ بَ ل َها ،(1)   َشْعَرهُ  فَ َعَصرَ : َحِديِثهِ  يف  ِإْسَحاقُ  قَالَ  َعَلي ْ
َها   .(2) َعَلي ْ

 .(3) واحلديثان ضعيفان

الستعمال النيبِّ  رة على َطهوريِّة املاء املستعمل؛ وذلكصح ا لكان فيهما داللة ظاهولو 
 صل ى اهلل عليه وسل م له يف بعض أعضاء وضوئه.

 .(4)جُيِْنُب" اَل  اْلَماءَ  ِإن  "صلى اهلل عليه وسلم:  عموم قول النيبِّ -2
                                                                                                                                                                                     

فال شك أن احلديث مضطرب، من هذا الطريق، ومل يبق إال الطرق الصحيحة يف الصحيحني وغريمها اليت جاءت بلفظ: "ماء غري 
 فضل يده".

 (.121(، حديث رقم: )216/ 1ومع ذلك فقد حسن األلباين احلديث. صحيح سنن أَب داود: )
ْنِكبَ نْي. لسان العرب: ) َعَلى َسَقط َما: الرْأس َشْعرِ  ِمنْ  واجُلم ةَشْيٍء،  ُكلِّ  ِمنْ  اْلَكِثريُ : واجَلَممُ  اجَلمُّ  (1)

َ
 (.121، 124/ 12امل

َها ملَْ  ُلْمَعةٌ  َجَسِدهِ  ِمنْ  فَ َبِقيَ  اجْلََنابَِة، ِمنَ  اْغَتَسلَ  َمنِ  أخرجه ابن ماجة يف السنن، أبواب الطهارة وسننها، بَاُب: (2)  اْلَماُء، ُيِصب ْ
 (. 2182وأمحد يف مسنده، حديث رقم: ) (،663حديث رقم: )َيْصَنُع،  َكْيفَ 

(، 168تفرد به أبو علي الرحيب، وامسه احلسني بن قيس وهو ضعيف باإلمجاع، وقال ابن حجر: "مرتوك"، تقريب التهذيب: )
 (.1342ترمجة رقم: )

بالتقاء اخلتانني، وإن مل ينزل، حديث ويروى من حديث عائشة عند الدارقطين يف السنن، كتاب الطهارة، باب: يف وجوب الغسل 
 والفالس معني ابن عليه أطلق بل مرتوك(. تفرد به عطاء بن عجالن، أبو حممد البصري، العطار. قال ابن حجر: "316رقم: )
 (.4114(، ترمجة رقم: )311". ينظر تقريب التهذيب: )الكذب وغريمها

 (.228/ 1ينظر: اجملموع: ) (3)
، حديث -وهذا التبويب يف نسخة الشيخ حممد عبد احلميد-املاء ال جينبأخرجه أبو داود يف السنن، كتاب الطهارة، باب:  (4)

 َهَذا(، وقال: 61، حديث رقم: )-فضل طهور املرأة-(، والرتمذي يف سننه، أبواب الطهارة، باب: الرخصة يف ذلك68رقم: )
(، وابن ماجة يف السنن، كتاب الطهارة وسننها، 321غرى، كتاب املياه، حديث رقم: )، والنسائي يف الصَصِحيحٌ  َحَسنٌ  َحِديثٌ 

 (، كلهم من حديث ابن عباس رضي اهلل عنه.312، حديث رقم: )اْلَمْرأَةِ  َوُضوءِ  بَِفْضلِ  الرُّْخَصةِ  :بَابُ 
وصححه الرتمذي، وابن خزمية، وابن حب ان، واحلاكم، ووافقه الذهيب، وقال: "واخلرب صحيح ال حيفظ له علة"، وابن حجر، وقال: 

 "وهو حديث صحيح"، واأللباين. 
(، 183/ 1(، وفتح الباري: )111/ 1(، واملستدرك: )16/ 4(، وصحيح ابن حب ان: )48/ 1صحيح ابن خزمية: ) ينظر

 (.111/ 1أَب داود: )وصحيح سنن 
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 .َشْيٌء" يُ َنجُِّسهُ  اَل  اْلَماءَ  : "ِإن  سائيِّ ويف رواية الن  

 .هأوصاف أحد ما مل تتغري تههوري  طَ  على باقٍ  فهو املاء ال ينجسه شيء دام ما:وجه الداللة
 .(1) ، كما لو غسل به الثوبطهوراً  فيبقى واملاء املستعمل ماٌء غسل به حمٌل طاهٌر، ومل تتغري صفته؛

 صلى اهلل عليه وسلم. حابة لفضل وضوء النيبِّ استعمال الص  -3

 َمرِيضٌ  َوأَنَا يَ ُعوُدين، َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الل هِ  َرُسولُ  ، قال: "َجاءَ رضي اهلل عنه عن جابرٍ ف-
 .(2)فَ َعَقْلُت" َوُضوئِِه، ِمنْ  َعَلي   َوَصب   فَ تَ َوض أَ  أَْعِقُل، الَ 

 َواِضحٌ  بَ َيانٌ  َجاِبرٍ  َعَلى ُوُضوَءهُ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى اْلُمْصطََفى َصبِّ  : "يف حب انقال ابن 
َا ،الط اِهرَ  اْلَماءَ  َواِجدُ  أِلَن هُ  ؛يَ تَ َيم مَ  َأنْ  لَهُ  لَْيسَ  ،طَاِهرٌ  بِهِ  اْلُمتَ َوض أُ  اْلَماءَ  بَِأن    َوَجل   َعز   الل هُ  أَبَاحَ  َوِإمن 
 .(3)الط اِهِر" اْلَماءِ  ِلَواِجدِ  مُّمُ التي وََكْيفَ  ،الط اِهرِ  اْلَماءِ  َعَدمِ  ِعْندَ  مُّمَ التي

ما أُدي به الفرض مرة ال ميتنع أن يُ َؤد ى به ثانياً، كتيمم اجلماعة ف م.مُّ التيالقياس على -4
 من موضع واحد.

َا: "رضي اهلل عنه بعد حديث عمار حب انقال ابن   اأْلَْرضَ  بَِيِدهِ  َوَضَربَ  َيْكِفيكَ  َكانَ  ِإمن 
 .(4)وََكف ْيِه" َوْجَههُ  َوَمَسحَ  َكف ْيِه، يف  فَ نَ َفخَ  َضْربًَة،

 لِْلَوْجهِ  َواِحَدةٍ  ِبَضْربَةٍ  ِفيهِ  َوااِلْكِتَفاءُ  مَُّم،التي َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى اْلُمْصطََفى تَ ْعِليمِ  قال: "يف 
 اْلُمتَ َيمِّمَ  َأن   َوَذاكَ ثَانًِيا؛  اْلَفْرضُ  بِهِ  يُ َؤد ى َأنْ  َجائِزٌ  َمر ةً  اْلَفْرضُ  ِبهِ  اْلُمَؤد ى بَِأن   اْلبَ َيانِ  أَبْ نَيُ  َواْلَكف نْيِ 

يًعا، وََكف ْيهِ  َوْجَههُ  يُ َيمِّمَ  َأنْ  اْلَفْرضُ  َعَلْيهِ   مُّمِ التي يف  اْلَفْرضِ  أََداءَ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى َأَجازَ  فَ َلم ا مجَِ
 َأنْ  َجائِزٌ  َواِحدٍ  بُِعْضوٍ  اْلَفْرضُ  ِبهِ  اْلُمَؤد ى الت ُّرَابَ  َأن   َصح   َوْجِهِه، فَ َرضَ  ِبهِ  أَد ى َما ِبَفْضلِ  ِلَكف ْيهِ 

                                                           

 .(222/ 1اجملموع: )(، 31/ 1املغين: )ينظر:  (1)
 (.32تقدم خترجيه: ) (2)
 .واحد مبعن والطهور عنده الطاهر أن أيضا كالمه من ويظهر(، 11/ 4صحيح ابن حب ان: ) (3)
 (.32تقدم خترجيه: ) (4)
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 اْلُوُضوءِ  يف  َذِلكَ  َصح   مُّمِ التي يف  َذِلكَ  َصح   َوَلم ا ُأْخَرى، َمر ةً  ِبهِ  الث اين اْلُعْضوِ  فَ َرضُ  ِبهِ  يُ َؤد ى
 .(1)َسَواًء"

ه مبجرد مالقاته العضو يصري الطهارة؛ ألن  ه لو مل جتز الطهارة باملستعمل المتنعت وألن  -1
 .(2) ، فإذا سال على باقي العضو ينبغي أال يرفع احلدثمستعمالً 

 .(3) ه ال يصري مستعمال ما دام متصال بالعضو حىت ينفصل عنهوأجيب بأن  

وهو  .باالستعمال خلروجه عن كونه طهوراً  ؛ال جتوز الطهارة به: الثَّانيالمذهب -5
 .(6) واحلنابلة ،(1) الش افعي ةاملعتمد عند و  ،(4) ةاحلنفي  مذهب 

 :األدلة

 يَ تَ َوض أَ  َأنْ  نَ َهى َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الن يب   "َأن   ،َعْمرو رضي اهلل عنه ْبنِ  احلََْكمِ  َعنِ -1
 .(1)اْلَمْرأَِة" َطُهورِ  ِبَفْضلِ  الر ُجلُ 

                                                           

 (.81/ 4: )حب انصحيح ابن  (1)
 (.226/ 1ينظر: اجملموع: ) ((2

 املصدر السابق. (3)
 (.12/ 1شرح فتح القدير: ) (4)
 (.222/ 1اجملموع: ) (1)
 (.31/ 1املغين: ) (6)
(، 82، حديث رقم: )-الوضوء بفضل وضوء املرأة-ن، كتاب الطهارة، باب: النهي عن ذلكنأخرجه أبو داود يف الس (1)

(، والنسائي يف الصغرى، كتاب 64طهور املرأة، حديث رقم: )والرتمذي يف سننه، أبواب الطهارة وسننها، باب: يف كراهية فضل 
-(، وابن ماجة يف السنن، أبواب الطهارة، باب: النهي عن ذلك343املياه، باب: النهي عن فضل وضوء املرأة، حديث رقم: )

 (.313، حديث رقم: )-فضل وضوء املرأة
عن هذا احلديث، فقال: ليس بصحيح". العلل الكبري: -خاريالب-"، وقال: "سألت حممداَحَسنٌ  َحِديثٌ  َهَذا" قال الرتمذي:

(42.) 
مل تثبت عنده عدالته، أو لقاؤه للحكم؛ -الراوي عن احلكم-قال األلباين: "وهذا من اإلمام جرح مبهم، فال يقبل، ولعل سوادة

 للبخاري". فقد ثبت ذلك عند غريه...وإمنا يشرتط التصريح باللقاء عند اجلمهور من املدلس فقط، خالفا 
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 .(1)املاء املستعمل ال جيوز الوضوء به" ملن رأي أن   : "وفيه حجةٌ اَبُّ قال اخلط  

  ؛ فاحلديث منسوخ:م اغتسل بفضل أزواجهى اهلل عليه وسل  صل   النيب   وأجيب بأن  

 يف  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى الن يبِّ  َأْزَواجِ  بَ ْعضُ  اْغَتَسلَ : قَالَ  ،رضي اهلل عنه َعب اسٍ  اْبنِ  فعن
 ُكْنتُ  ِإينِّ  الل ِه، َرُسولَ  يَا: فَ َقاَلتْ  ِمْنُه، يَ تَ َوض أَ  َأنْ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى الل هِ  َرُسولُ  َفَأرَادَ  َجْفَنٍة،
 .(2)جُيِْنُب" اَل  املاءَ  "ِإن  : فَ َقالَ  ُجنًُبا،

قول  ألن   متأخرة؛ أزواجه ماء فضل موسل   عليه اهلل ىصل   النيبِّ  استعمال قالوا: أحاديث
 يدلُّ  أ بفضلها،م التوضُّ ى اهلل عليه وسل  صل   أراد ماعند" جنبا كنت إين: "رضي اهلل عنها ميمونة

فلما أجاب النيبُّ صل ى اهلل  ؛به تذكريهرضي اهلل عنها  ميمونة فأرادت ،متقدماً  هي كانالن   أن   على
وهو الن هي عن فضل -للحكم املتقدم منه ، كان ذلك نسخاً : "إن املاء ال جينب"عليه وسل م بقوله

 .(3)-املرأةطهور 

 :لٌ أو  تَ وعلى فرض عدم نسخه فهو مُ -

 .(4)رها أثناء الغسل ويشتغل باله هباحىت ال يذك ؛هي إمنا هو عن فضل األجنبيةالن   بأن  

 .(1)سه؛ لئال يقع يف املاء ما ينجِّ أو جنباً  هي عن ذلك إذا كانت حائضاً الن   أو أن  
                                                                                                                                                                                     

(. وثقه حيىي، والنسائي، وابن حب ان: 234/ 12يف هتذيب الكمال: ) .الَبْصرِيّ  حاجب أَبُو العنزي، عاصم بن سوادةينظر ترمجة 
 (.2681/ 211(، وقال: "رمبا أخطأ"، وقال ابن حجر صدوق. تقريب التهذيب: )481/ 4الثقات: )

/ 1(، وصحيح سنن أَب داود: )11/ 4واأللباين. ينظر صحيح ابن حب ان: )وحسنه الرتمذي، وصححه ابن حب ان، وشاكر، 
141.) 

 النووي وأغرب ،حب ان ابن وصححه الرتمذي، وحسنه السنن، أصحاب فأخرجه: عمرو بن احلكم حديث أما: "حجر ابن قالو 
 (.114/ 1: )الباري فتح". تضعيفه على احلفاظ اتفق: فقال

 (.12/ 1ن: )معامل السن (1)
 (.33تقدم خترجيه: ) (2)
 (.82/ 1ينظر عارضة األحوذي: ) (3)
 (.83/ 1: )املصدر السابق (4)
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 يَ ْغَتِسلْ  "اَل : َوَسل َم قال َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى اهللِ  َرُسولَ  أن   ،رضي اهلل عنه ُهَريْ َرةَ  عن َأَب-2
اِئمِ  اْلَماءِ  يف  َأَحدُُكمْ   .(2)ُجُنٌب" َوُهوَ  الد 

 .تَ َناُواًل  يَ تَ َناَولُهُ : قَالَ  ُهَريْ َرَة؟، أَبَا يَا يَ ْفَعلُ  َكْيفَ : فَ َقالَ 

اء املستعمل خيرج عن كونه امل على أن   ائم يدلُّ هي عن االغتسال يف املاء الد  الن  وجه الداللة: 
 فدل على وقوع املفسدة مبجرده. ؛ي عن تجرد الغسله هنَ وذلك ألن  مطهراً؛ 

 .(3)قال اخلطاَب: "وهنيه عن االغتسال فيه يدل على أنه يسلبه حكمه"

ستقذر بتوارد االستعمال؛ فيبطل نفعه، كراهية أن يُ   ،نزيههي الت  من الن   املراد وأجيب بأن  
ا هو عن االنغماس وليس عن هي يف احلديث إمن  الن   على أن   دالٌ قول أَب هريرة: "يتناوله تناوال"، و 

 .(4)االستعمال

 َوالن يبُّ  أَنَا أَْغَتِسلُ  "ُكْنتُ : قَاَلتْ  ،رضي اهلل عنها َعاِئَشةَ  حديث أيضاً  ويدل على ذلك
 .(1)ِفيِه" أَْيِديَنا خَتَْتِلفُ  َواِحٍد، ِإنَاءٍ  ِمنْ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى

نزيه؛  ا هو للت  ائم إمن  انغماس اجلنب يف املاء الد  الن هي عن  قال ابن حجر: "ويدل على أن  
مجيع بدن اجلنب ه ال فرق بني بانغماس اجلنب فيه؛ ألن   كراهية أن يستقذر، ال لكونه يصري جنساً 

 .(6)وبني عضو من أعضائه"
                                                                                                                                                                                     

أخرج ابن أَب شيبة يف مصنفه، كتاب الطهارة، باب: يف الوضوء بفضل املرأة، رقم:  رضي اهلل عنه. وهو قول ابن عمر (1)
".ُجُنًبا أَوْ  َحاِئًضا َتُكونَ  أَنْ  ِإال   بَْأًسا، اْلَمْرأَةِ  ِبُسْؤرِ  يَ َرى اَل  َكانَ  أَن هُ " :ُعَمرَ  اْبنِ  (. َعنِ 341)

 (.283أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الطهارة، باب: النهي عن االغتسال يف املاء الراكد، حديث رقم: ) (2)
 (.41/ 1معامل السنن: ) (3)
 (.11/ 1ينظر عون املعبود على سنن أَب داود: ) (4)
ومسلم يف صحيحه،   (،261)أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الغسل، باب: غسل الرجل مع امرأته، حديث رقم:  (1)

 َوُغْسلِ  َواِحَدٍة، َحاَلةٍ  يف  َواِحدٍ  إِنَاءٍ  يِف  َواْلَمْرأَةِ  الر ُجلِ  َوُغْسلِ  اجْلََنابَِة، ُغْسلِ  يِف  اْلَماءِ  ِمنَ  اْلُمْسَتَحبِّ  اْلَقْدرِ كتاب احليض، باب: 
 (.321، حديث رقم: )اآْلَخرِ  بَِفْضلِ  َأَحِدمَهَا

 (.634/ 1فتح الباري: ) (6)
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 جناسة به أزيلت أو .الكفارة يف كالرقبة ،أخرى عبادة به ىد  ؤَ ت ُ  فال ،عبادة به تيَ دِّ أُ  هأن  -3
 .(1) احلقيقية النجاسة إزالة يف كاملستعمل فهو ،حكمية

عتقها قبة أصبحت حرة؛ فال يتصور الر  قلت: ال دليل على ذلك، بل هو قياس ال يصح؛ ف
عن أن يكون  فضالً  جاسة احلقيقة؛ فال يكون طاهراً باستعماله يف الن   املاء صار جنساً و  .مرة ثانية

 .مطهراً 

 احلاجة ةشد   مع ،أسفارهم يف أعضائهم من سقط ما جيمعوا مل تبعهم ومن الصحابة أن  -4
 .(2) املاء لقلة ؛إليه

ال ينفع مرة أخرى؛  فاملتساقط من األعضاء حقريٌ ؛ أصالً  ماء الوضوء كان قليالً  وأجيب بأن  
 .(3) فال فائدة من مجعه

 .(4) لعدم سالمته من األوساخ ودهنية اجلسد غالباً -1

ليس مما  أو غريه دربُّ ر به إذا استعمل املاء للت  زون التطهُّ وِّ م جيُ بأهن   قلت: وجياب على ذلك
نظيف من باب د والت  ربُّ يكون فيه وسخ من الت   طهارة شرعية، فإذا كان فيه وسخ من الوضوء فألنب

 أوىل.

 .(1) لزوال إطالق اسم املاء عليه-6

 تغري أحد أوصافه.على أصل خلقته ومل ت ياما دام باقوميكن اإلجابة بأنه ال دليل على ذلك 

 

 
                                                           

 (.114/ 1ينظر الذخرية: ) (1)
 (.114/ 1، والذخرية: )(226/ 1اجملموع: ) :ينظر (2)
 (.226/ 1ينظر اجملموع: ) (3)
 (.114/ 1ينظر الذخرية: ) (4)
 (.12/ 1شرح فتح القدير: ) (1)
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 الباحث : رأيالثَّالثالمطلب 

ه ال فرق بني استعمال ة، وألن  وذلك ملا تقدم من األدل   ؛حب ان ابن إليه ذهب ما إىل أميل
على  نه الشارع، فمادام باقٍ فرق لبي   مث ة، ولو كان غري ذلكواستعماله يف  يف الط هارة الشرعي ةاملاء 

 جيوز استعماله يف رفع احلدث. أصل خلقته فهو طهورٌ 

 : الحد الفاصل بين قليل الماء وكثيره.الثَّانيالمبحث 

 أحد أوصافه، هل إذا وقعت فيه جناسة ومل تغريِّ  القليل املاء : اختلف العلماء يفتمهيد
 يصري جنسا أم ال؟

 .ه يصري جنساً ت أحد أوصافه فإن  فوقعت فيه جناسة غري   املاء وإن كان كثرياً  على أن   واتفقوا

 جَنَاَسةٌ  ِفيهِ  َوقَ َعتْ  ِإَذا اْلَكِثريَ  َأوِ  اْلَقِليلَ  اْلَماءَ  َأن   َعَلى اْلِعْلمِ  أَْهلُ  َأمْجَعَ : "(1)قال ابن املنذر
 َوااِلْغِتَسالُ  اْلُوُضوءُ  جَيْزِي َواَل  َكَذِلَك، َدامَ  َما جَنَسٌ  أَن هُ  رحًِيا َأوْ  َلْونًا، َأوْ  طَْعًما، اْلَماءَ  الن َجاَسةُ  فَ َغي  َرتِ 

 .(2)ِبِه"

 .حبَّان: رأي ابن األوَّلالمطلب 

 تان.ل  الفاصل بني القليل والكثري هو القُ  احلد   أن   حب انيرى ابن 

 قَ ْولَ  َيْدَحُض، َخرَبٍ  ذِْكرُ على احلنفيِّة بقوله: " وأجاب على أصحاب املذاهب األخرى، فرد  
 َيُكونُ  اَل  قَِلياًل، َيُكونَ  َأنْ  بَ ْعدَ  يَ ْنُجسُ  رَاِكًدا َكانَ  ِإَذا اجْلََنابَةِ  ِمنَ  ِبهِ  اْلُمْغَتَسلَ  اْلَماءَ  َأن   َزَعمَ  َمنْ 

 ".(3)َعَشرٍ  يف  َعْشرًا
                                                           

ْنِذِر، أَبُو بنِ  إِبْ رَاِهْيمَ  بنُ  حُمَم دُ : اإِلْساَلمِ  َشْيخُ  الَعال َمُة، احلَاِفُظ، اإِلَماُم، (1)
ُ
ومائتني،  وأربعني إحدى سنة ، ُوِلدالن  ْيَسابُ ْورِيُّ  ،َبْكرٍ  امل

َواِفقُ  ُكتُِبهِ  ِإىَل  َواْحَتاجَ  منها: "األوسط"، ِمثَلَها، َأَحدٌ  ُيَصنِّفْ  ملَْ  ُكُتباً  الُعَلَماءِ  اْخِتاَلفِ  يف  َصن فَ 
ُ
َخاِلفُ  امل

ُ
مثان  سَنةَ  مبَك َة،، تُ ُويفِّ َوامل

 (.412/ 14(، وسري أعالم النبالء: )182/ 3. ينظر: تذكرة احلفاظ: )مائَةٍ  َوَثاَلثِ  عشرة
 (.262/ 1األوسط: ) (2)
 أحد من ُحرِّك إذا حبيث الكثرة من املاء يكون أنمنها  وكثريه، املاء الفاصل بني قليل دمسألة احل للحنفية أكثر من قول يف (3)

 (.11/ 1شرح فتح القدير: ) .ةعشرة أذرع يف عشر  املاء ومنها أن يكون وهو املشهور، ،اآلخر الطرف إىل احلركة تصل مل طرفيه
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 .(1)جُيِْنُب" اَل  اْلَماءَ  : "ِإن  مارضي اهلل عنه اسديث ابن عب  حب واستدل

رَبِ  ُعُمومَ  خَيُص انِ  الل َذْينِ  الت ْخِصيَصنْيِ  َأَحدِ  : "ذِْكرُ االحتجاج ملذهبه، فقال يف مث بدأ  اخلَْ
  .ذََكْرنَاُه" ال ِذي

 .(3)َشْيٌء" يُ َنجِّْسهُ  ملَْ (2) قُ ل تَ نْيِ  اْلَماءُ  َكانَ  : "ِإَذامارضي اهلل عنه حديث ابن عمر وذكر
                                                           

 (.33تقدم خترجيه: ) (1)
لرتاً تقريبا. ينظر  212(. والقلتان 124/ 4قلة ألهنا تقل باأليدي أي حتمل. ينظر: النهاية: )ت ، ومسيالكبرية القلة هي اجلرة (2)

 (.122/ 1الفقه اإلسالمي وأدلته: )
والرتمذي يف سننه، أبواب الطهارة،  (،63أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب الطهارة، باب: ما ينجس املاء، حديث رقم: ) (3)

(، والنسائي يف الصغرى، كتاب الطهارة، باب: التوقيت يف 61، حديث رقم: )-ما جاء أن املاء ال ينجسه شيء-باب: منه آخر
وابن ماجة يف السنن، أبواب الطهارة وسننها، باب: مقدار املاء الذي ال ينجس، حديث رقم:  (،12املاء، حديث رقم: )

 اخْلربَِ  ُعُمومَ  خَيُص انِ  الل َذْينِ  الت ْخِصيَصنْيِ  َأَحدِ  ِذْكرُ ، كتاب الطهارة، باب: املياه، -واللفظ له-وابن حب ان يف صحيحه (،111)
 (.1241، حديث رقم: )ذََكْرنَاهُ  ال ِذي

ثقة: التقريب: -الزُّبَ رْيِ  ْبنِ  َجْعَفرِ  ْبنِ  م دِ حمَُ  َعنْ  ،-( 1412/ 183صدوق: التقريب: )-َكِثريٍ  ْبنِ  اْلَولِيدِ رواه النسائي من طريق: -
( 328. ويف رواية رقم: )أَبِيهِ  َعنْ  ،-( 3411/ 312ثقة: التقريب: )-ُعَمرَ  ْبنِ  الل هِ  َعْبدِ  ْبنِ  الل هِ  َعْبدِ  َعنْ  ،-( 1182/ 411)

 ، عن أبيه.- (4312/ 312: )التقريب: ثقة-عمر نب الل ه دبع عن عبيد اهلل بن
 ،-( 1121/ 461صدوق يدلس ورمي بالتشيع والقدر، التقريب: )-ِإْسَحاقَ  ْبنِ  حُمَم دِ ورواه الرتمذي وابن ماجة من طريق: -

 .ُعَمرَ  اْبنِ  َعنْ ، ُعَمرَ  ْبنِ  الل هِ  َعْبدِ  ْبنِ  الل هِ  ُعبَ ْيدِ  َعنْ  الزُّبَ رْيِ، ْبنِ  َجْعَفرِ  ْبنِ  حُمَم دِ  َعنْ 
 طريقني.ورواه أبو داود من ال-
، وعن حممد بن -( 1112/ 486ورواه ابن حب ان من طريق الوليد بن كثري، عن حممد بن عباد بن جعفر، ثقة: التقريب: )-

 جعفر مجيعا.
 بن جعفر بن حممد عن ،مجيعا كثري بن الوليدو  ،إسحاق بن حممد يرويه حديث وهو(: "321/ 1قال ابن عبد الرب يف التمهيد: )

 عبد عن فيه قال أنه كثري بن الوليد عن خيتلف ومل ،جعفر بن عباد بن حممد عن عنه فيه يقول كثري بن الوليد رواة وبعض ،الزبري
 .يرفعه ،أبيه عن ،عمر بن اهلل عبد بن اهلل

 .أيضا وعاصم ،أبيه عن ،عمر بن اهلل عبد بن اهلل عبيد عن ،الزبري بن جعفر بن حممد عن :فيه يقول إسحاق بن وحممد
 .اهلل عبد بن اهلل عبيد عن جيعله إسحاق بن وحممد ،اهلل عبد بن اهلل عبد عن جيعله فالوليد

 عليه فيه فاختلف ،أبيه عن ،عمر بن اهلل عبد بن اهلل عبيد عن ،-( 3211/ 286صدوق: التقريب: )-املنذر بن عاصم ورواه
 اهلل عبيد عن ،املنذر بن عاصم ، عن-( 1411/ 111) ثقة عابد...وتغري حفظه بأخرة، التقريب:-سلمة بن محاد فقال ،أيضا

 .أبيه عن ،عمر بن اهلل عبد بن
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 عبد عن اهلل عبيد بن بكر أَب عن ،املنذر بن عاصم عن ،-( 1418/ 118ثقة ثبت فقيه: التقريب: )-زيد بن محاد فيه وقال
 ".احلديث هبذا القول عن التوقف يوجب اإلسناد يف االضطراب هذا ومثل...-( 1111/ 623ثقة: التقريب: )-عمر بن اهلل

 ألنه ؛األثر يف ثابت غري النظر جهة من ضعيف فمذهب القلتني حديث من الشافعي إليه ذهب ما وأما(: "331مث قال: )
 ".بالنقل العلم أهل من مجاعة فيه تكلم قد حديث

 فمن أجل هذا االختالف يف اإلسناد رجح بعض العلماء سندا على اآلخر.-
: َداُودَ  أَبُو قَالَ  َجْعَفٍر، ْبنِ  َعب ادِ  ْبنِ  حُمَم دِ  َعنْ : َعِلي   ْبنُ  َواحلََْسنُ  ُعْثَماُن، َوقَالَ  اْلَعاَلِء، اْبنُ  َلْفظُ  َوَهَذاأبو داود بعد روايته: "فقال 

 "الص َوابُ  َوُهوَ 
بن الزبري ثقة، واحلديث حملمد بن جعفر بن  (: "حممد بن عباد بن جعفر ثقة، وحممد بن جعفر146/ 1وقال أبو حامت: العلل: )

 الزبري أشبه".
كما حاول بعضهم اجلمع بني الروايات، فقالوا بأن احلديث مروي بأكثر من إسناد، وكلها صحيحة، وال مانع من رواية الراوي -

 احلديث عن شيخه بإسناد، مث يرويه عنه بإسناد آخر ما دام مسعه على الوجهني.
: َفِقيلَ  َكِثرٍي، ْبنِ  اْلَولِيدِ  َعَلى َوَمَدارُهُ  .ُمْسِلمٍ  َشْرطِ  َعَلى إْسَناُدهُ : َمْنَدهْ  اْبنُ  َوقَالَ (: "18/ 1لتلخيص احلبري: )قال ابن حجر يف ا

: َوتَاَرةً  ُعَمَر، ْبنِ  الل هِ  َعْبدِ  ْبنِ  الل هِ  ُعبَ ْيدِ  َعنْ : َوتَاَرةً  َجْعَفٍر، ْبنِ  َعب ادِ  ْبنِ  حُمَم دِ  َعنْ  َعْنُه،: َوِقيلَ  الزُّبَ رْيِ، ْبنِ  َجْعَفرِ  ْبنِ  حُمَم دِ  َعنْ  َعْنُه،
  .ُعَمرَ  ْبنِ  الل هِ  َعْبدِ  ْبنِ  الل هِ  َعْبدِ  َعنْ 

 .ثَِقةٍ  إىَل  ثَِقةٍ  ِمنْ  انِْتَقالٌ  حَمُْفوظًا اجلَِْميعُ  َيُكونَ  أَنْ  تَ ْقِديرِ  َعَلى فَِإن هُ  قَاِدًحا اْضِطرَابًا، لَْيسَ  َهَذا أَن  : َواجلََْوابُ 
 َوَعنْ  ،اْلُمَكرّبِ  ُعَمرَ  ْبنِ  الل هِ  َعْبدِ  ْبنِ  الل هِ  َعْبدِ  َعنْ  َجْعَفٍر، ْبنِ  َعب ادِ  ْبنِ  حُمَم دِ  َعنْ  َكِثرٍي، ْبنِ  اْلَولِيدِ  َعنْ  أَن هُ  الص َوابُ : الت ْحِقيقِ  َوِعْندَ 
  .َوَهمَ  فَ َقدْ  اْلَوْجهِ  َهَذا َغرْيِ  َعَلى َرَواهُ  َوَمنْ  اْلُمَصغ ِر، ُعَمرَ  ْبنِ  الل هِ  َعْبدِ  ْبنِ  الل هِ  دِ يَعبْ  َعنْ  الزُّبَ رْيِ، ْبنِ  َجْعَفرِ  ْبنِ  حُمَم دِ 
/ 111: التقريب: )غريه كتب من حيدث بأخرة وكان دلس رمبا ثبت ثقةوامسه محاد بن أسامة، -ُأَساَمةَ  َأَب  َعنْ  مَجَاَعٌة، َرَواهُ  َوَقدْ 

 ".اْلَوْجَهنْيِ  َعَلى َكِثريٍ  ْبنِ  اْلَولِيدِ  َعنْ  ،-( 1481
 اهلل عبيد بعضهم وقال اهلل، عبد بن اهلل عبد عن قال رواته، بعض أن قبل من إسناده يف العلم أهل بعض تكلم وقد: "اخلطاَب قال
 .معا اهلل وعبد اهلل عبيد رواه قد احلديث ألن توهينه يوجب باختالف هذا وليس اهلل، عبد بن

 من اختالف وهذا جعفر، بن عباد بن حممد عن ومرة الزبري بن جعفر بن حممد عن مرة فقالوا فيه، اضطربوا قد الرواة أن وذكروا
 .القرشي أسامة بن محاد أسامة أَب قبل

 يف وليس به معمول والصواب مرتوك روايتيه إحدى من فاخلطأ الزبري، بن جعفر بن حممد عن يسار بن إسحاق بن حممد ورواه
 "احلديث توهني يوجب ما ذلك

 أتى من نعلم أن أحببنا إسناده يف أسامة أَب على اختلف فلما(: "1/11وقال الدارقطين بعد أن ذكر أسانيد احلديث: )
 أَب عن رواه قد-( 2114(، ترمجة رقم: )261صدوق يدلس: التقريب: )-أيوب بن شعيب فوجدنا ذلك يف فنظرنا ،بالصواب

 فصح ؛جعفر بن عباد بن حممد عن أتبعه مث ،الزبري بن جعفر بن حممد عن ،مجيعا الوجهني على كثري بن الوليد عن ،أسامة
 .أسامة أَب عن مجيعا القوالن
 بن اهلل عبد بن اهلل عبد عن ،مجيعا جعفر بن عباد بن حممد وعن ،الزبري بن جعفر بن حممد عن رواه كثري بن الوليد أن وصح
 بن الوليد عن به حيدث ومرة ،الزبري بن جعفر بن حممد عن كثري بن الوليد عن به حيدث مرة أسامة أبو فكان .أبيه عن ،عمر
 " مث روى حديثي شعيب بن أيوب عن الراويني مجيعا.أعلم واهلل. جعفر بن عباد بن حممد عن كثري
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 َعَلى أُْطِلَقتْ  َلْفظَةٌ  َشْيٌء( يُ َنجُِّسهُ  اَل  )اْلَماءُ : َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى : "قَ ْولُهُ عل ق بقولهمث 
 َوخَتُصُّ ِفيَها.  فَ َتْطُهرُ  الن َجاَسَة، حَتَْتِملُ  اَل  اليت اْلَكِثريَةُ  اْلِمَياهُ  َوُهوَ  اأْلَْحَواِل، بَ ْعضِ  يف  ُتْستَ ْعَملُ  اْلُعُمومِ 

 اْلَماءُ  َكانَ  )ِإَذا: َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى قَ ْولُهُ  َوُهوَ  ُسن ٍة، ُوُرودُ  اْلُعُمومِ  َعَلى أُْطِلَقتْ  اليت الل ْفظَةَ  َهِذهِ 
مْجَاعُ  اخْلَبَ َرْينِ  َهَذْينِ  َوخَيُص   َشْيٌء(. يُ َنجِّْسهُ  ملَْ  قُ ل تَ نْيِ   فَ َغي  رَ  َكِثريًا َأوْ  َكانَ  قَِلياًل  اْلَماءَ  َأن   َعَلى اإْلِ
مْجَاعِ  هِبََذا جنَِسٌ  اْلَماءَ  َذِلكَ  َأن  -ِفيهِ  َوقَ َعتْ  جَنَاَسةٌ  رحَِيهُ  َأوْ  َلْونَهُ  َأوْ  طَْعَمهُ   تِْلكَ  ُعُمومَ  خَيُصُّ  ال ِذي اإْلِ
 .(1)ذََكْرنَاَها" اليت اْلُمْطَلَقةِ  الل ْفظَةِ 

 ُدونَ  ال ِذي اْلَماءِ  يف  اْلبَ ْولِ  َعنِ  الز ْجرِ  ، فقال: "ذِْكرُ ملا ذهب مث بوب بأكثر من باب تأكيداً 
 .(2)ِمْنُه" اْلُوُضوءِ  مُث   اْلُقل تَ نْيِ 

 َبَدنِهِ  َعَلى جَنَاَسةٍ  َحَذرَ  اْلَماءِ  ِمنَ  اْلُقل تَ نْيِ  ِمنَ  أََقل   يف  اجْلُُنبِ  اْغِتَسالِ  َعنِ  الز ْجرِ  وقال: "ذِْكرُ 
 .(3)بَِقَيْت" ِإنْ 

فيه  اليسرية جاسةاملاء ينجس عنده بوقوع الن   على أن   فقوله "حذر جناسة على بدنه" تدلُّ 
 إذا كان أقل من قلتني.

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                     

(، سنن الرتمذي بتحقيق 112/ 1(، فتح الباري: )162/ 1وصححه النووي، وابن حجر، وشاكر، واأللباين. ينظر: اجملموع: )
 (. 124/ 1(، وصحيح سنن أَب داود: )18/ 1شاكر: )

 (.11/ 4: )حب انصحيح ابن  (1)
 (.62/ 4: )املصدر السابق (2)
 (.62/ 4: )املصدر السابق (3)
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 العلماء.مذاهب : الثَّانيالمطلب 

 الش افعي ة: احلد الفاصل بني القليل والكثري هو القلتان، وهو مذهب األوَّلالمذهب -6

 .(2) واحلنابلة ،(1)

 األدلة

 اْلَماءِ  َعنِ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الل هِ  َرُسولُ  ُسِئلَ : قَالَ  ،مارضي اهلل عنه ُعَمرَ  اْبنِ  َعنْ -1
َباِع، الد َوابِّ  ِمنَ  يَ ُنوبُهُ  َوَما  اخْلََبَث" حَيِْملِ  ملَْ  قُ ل تَ نْيِ  اْلَماءُ  َكانَ  "ِإَذا: َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى فَ َقالَ  َوالسِّ

(3). 

د مالقاته النجاسة، وإن مل ما كان دون قلتني ينجس مبجر  احلديث مبفهومه على أن   فدل  
 ما بلغ القلتني فلم يتغري مبا وقع فيه ال ينجس. مبنطوقه على أن   كما دل  يتغري،  

  .(4) ما دوهنما مل يكن التحديد مفيداً وما فوقهما مع  تنيلو استوى حكم القل  و 

 اْستَ ي َْقظَ  قَاَل: "ِإَذا َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الل هِ  َرُسولَ  َأن   رضي اهلل عنه، ُهَريْ َرةَ  َأَب  َعنْ -2
 .(1)َيُدُه" بَاَتتْ  أَْينَ  َيْدرِي الَ  َأَحدَُكمْ  فَِإن   َوُضوئِِه؛ يف  يُْدِخَلَها َأنْ  قَ ْبلَ  َيَدهُ  فَ ْليَ ْغِسلْ  نَ ْوِمهِ  ِمنْ  َأَحدُُكمْ 

ه مهما محلت يده جاسة القليلة تنجس املاء وإن مل يتغري، مل ينه عن ذلك؛ ألن  الن   فلوال أن  
 من جناسة فهي قليلة، ال تغري صفات املاء.

                                                           

 (.162/ 1(، واجملموع: )321/ 1احلاوي: ) (1)
 (.36/ 1املغين: ) (2)

 (.42تقدم خترجيه: ) (3)
 (.38/ 1ينظر املغين: ) (4)

(، ومسلم يف 162، كتاب الوضوء، باب: االستجمار وترا، حديث رقم: )-واللفظ له-أخرجه البخاري يف صحيحه (1)
نَاءِ  يِف  جَنَاَسِتَها يِف  اْلَمْشُكوكَ  يََدهُ  َوَغرْيِهِ  اْلُمتَ َوضِّئِ  َغْمسِ  صحيحه، كتاب الطهارة، باب: َكرَاَهةِ  َثاَلثًا، حديث رقم:  َغْسِلَها قَ ْبلَ  اإْلِ

(218.) 
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جاسة  ا وقوع الن  ن  جاسة، فإذا تيق  من أجل احتمال الن   يف احلديث هي عن الغمسالن  كما أن  
 .(1) كان املنع أوىل، وصار املاء جنساً 

ه وإن تْ سَ املاء القليل إذا وردت عليه جناسة جن   قال النووي: "ويف هذا احلديث داللة...أن  
، وكانت عادهتم استعمال األواين باليد وال يرى قليل جداً ق الذي تعل   قلت ومل تغريه...؛ ألن  

 .(2)تقصر عن قلتني بل ال تقارهبما" اليتالصغرية 

 َعَلى الن َجاَسةِ  ُوُرودَ  َأن  : احلَِْديثِ  ُمْقَتَضى أِلَن   ِعْنِدي؛ َنظَرٌ  َوِفيهِ : "(3)قال ابن دقيق العيد
 اأْلََخصِّ  ثُ ُبوتُ  اأْلََعمِّ  ثُ ُبوتِ  ِمنْ  يَ ْلَزمُ  َواَل  .بِالت  ْنِجيسِ  الت ْأِثريِ  ِمنْ  أََعمُّ  الت ْأِثريِ  َوُمْطَلقُ  ِفيِه، ُمَؤث ِّرٌ  اْلَماءِ 

 ِ ْصمُ  َسل مَ  فَِإَذا. اْلُمَعني   ُمْطَلقُ  ثَ َبتَ  فَ َقدْ  َمْكُروًها، َيُكونُ  ِفيهِ  الن َجاَسةِ  ِبُوُقوعِ  اْلَقِليلَ  اْلَماءَ  َأن   اخلَْ
 ِعْندَ  ثَابَِتةٌ  اْلَكرَاَهةَ  َأن  : َعَلْيهِ  يُوَردُ  َوَقدْ  بِالت  ْنِجيِس. الت ْأِثريِ  ُخُصوصِ  ثُ ُبوتُ  ِمْنهُ  يَ ْلَزمُ  َفاَل  .الت ْأِثريِ 

 رُتْ َبةِ  يف  زِيَاَدةٌ  اْلَيِقنيِ  ِعْندَ  ثَ َبتَ  بِأَن هُ : َعْنهُ  َوجُيَابُ  .اْلَكرَاَهةُ  ُهوَ  اْلَيِقنيِ  أَثَ رُ  َيُكونُ  الت  َوهُِّم؛ َفاَل 
 .(4)اْلَكرَاَهِة"

للكثري،  القليل هو ما كان حبجم آنية الوضوء أو الغسل، وال حد  : الثَّانيالمذهب -5
 .(6) أمحدغري، وهو رواية عن إال بالت   أو كثرياً  كان  ، فاملاء ال ينجس قليالً (1) املالكي ةوهو مذهب 

 

 
                                                           

 (82/ 1ينظر: شرح فتح القدير: ) (1)
 (.61/ 1(، وانظر معامل السنن: )232/ 3شرح النووي على مسلم: ) (2)
 ،التصانيف صاحب املشهور بابن دقيق العيد، القشريي، ،الفتح أبو، مطيع بن وهب بن علي بن اجملتهد: حممد الفقيه اإلمام (3)

، منها: الكتب كثري العلم واسع زمانه أذكياء من وكان، احلجاز من ينبع بقرب وستمائة وعشرين مخس سنة شعبان يف ولد
(، وسري أعالم 1481/ 4ينظر: تذكرة احلفاظ: ). وسبعمائة اثنتني سنة صفر يف تويف"إحكام األحكام شرح عمدة األحكام"، 

 (.121النبالء: اجلزء املفقود: )
 (.21/ 1إحكام األحكام شرح عمدة األحكام: ) (4)
 (.43/ 1(، والشرح الكبري: )113/ 1(، والذخرية: )11/ 2ينظر االستذكار: ) (1)
 (.31/ 1انظر املغين: ) (6)
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 األدلة:

املاء ال ينجسه شيء مما يقع  على أن   م تدلُّ ى اهلل عليه وسل  يب صل  عن الن  أحاديث عامة -1
 فيه.

 أَنَ تَ َوض أُ : َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الل هِ  لَِرُسولِ  ِقيلَ  أَن هُ  ،رضي اهلل عنه اخْلُْدرِيِّ  َسِعيدٍ  َأَب  فَعنْ -
 اهللُ  َصل ى الل هِ  َرُسولُ  فَ َقالَ  ؟(2) َوالن نْتُ  اْلِكاَلبِ  َوحلَْمُ  (1) احْلَِيضُ  ِفيَها يُْطرَحُ  بِئ ْرٌ  َوِهيَ  ُبَضاَعةَ  بِْئرِ  ِمنْ 

 .(3)َشْيٌء" يُ َنجُِّسهُ  اَل  َطُهورٌ  "اْلَماءُ : َوَسل مَ  َعَلْيهِ 

 "ِإن  : َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الل هِ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  ،رضي اهلل عنه اْلَباِهِليِّ  أَُماَمةَ  َأَب  وَعنْ -
 .(4)َوَلْونِِه" َوطَْعِمهِ  رحِِيهِ  َعَلى َغَلبَ  َما ِإال   َشْيءٌ  يُ َنجُِّسهُ  اَل  اْلَماءَ 

                                                           

 (.461/ 1ينظر: النهاية: ) تستعمل يف احليض. اليتة وهي اخلرقة يضَ احليض: مجع حِ  (1)
 (.426/ 13ينظر: لسان العرب: ) هو الشي الذي له رائحة كريهة. :وسكون التاء املشددة : بفتح النوننْت الن   (2)
 ، والرتمذي يف سننه، أبواب الطهارة،(66يف بئر بضاعة، حديث رقم: )اود يف سننه، كتاب الطهارة، باب: أخرجه أبو د (3)

، حديث والنسائي يف الصغرى، كتاب املياه، باب: ذكر بئر بضاعة (،66باب: ما جاء أن املاء ال ينجسه شيء، حديث رقم: )
 (.326رقم: )

 مم ا َأْحَسنَ  ُبَضاَعةَ  بِْئرِ  يِف  َسِعيدٍ  َأَب  َحِديثَ  َأَحدٌ  يَ ْروِ  فَ َلمْ  احَلِديَث، َهَذا ُأَساَمةَ  أَبُو َجو دَ  َوَقدْ  َحَسٌن، َحِديثٌ  َهَذاقال الرتمذي: "
 ، وقد روي هذا احلديث من غري وجه عن أَب سعيد".ُأَساَمةَ  أَبُو َرَوى

 (.41/ 1(، وإرواء الغليل: )13/ 1وصححه أمحد، وحيىي بن معني، واأللباين. ينظر التلخيص احلبري: )
، والدراقطين يف سننه، كتاب الطهارة، (121يث رقم: )رواه ابن ماجة يف السنن، كتاب الطهارة وسننها، باب: احلياض، حد (4)

(، والبيهقي يف الكربى: كتاب الطهارة، مجاع أبواب املاء الذي ينجس والذي ال ينجس، 41باب: املاء املتغري، حديث رقم: )
 (.1228باب: جناسة املاء الكثري إذا غريته النجاسة، حديث رقم: )

 بن سعد...وليس بالقوي". قال الدارقطين: "مل يرفعه غري رشدين
وقال أبو حامت: "يوصِّله رِْشدين بن سعد، يقول عن أَب أمامة، عن النيب صلى اهلل عليه وسلم، ورشدين ليس بالقوي، والصحيح 

 (.141/ 1مرسل". العلل: )
عيفة من أجل رشدين بن سعد. فاحلديث من غري االستثناء ثابت كما تقدم يف الرواية اليت قبله، أما هذه الرواية باالستثناء فهي ض

 (: "مرتوك".16/ 1(: "ضعيف"، وقال يف التلخيص: )1142/ 221قال عنه ابن حجر يف التقريب: )
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 احْلَِياضِ  َعنِ  ُسِئلَ  َوَسل َم، َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الن يب   َأن   ،رضي اهلل عنه اخْلُْدرِيِّ  َسِعيدٍ  َأَب  وَعنْ -
َباُع، َترُِدَها َواْلَمِديَنِة، َمك ةَ  بَ نْيَ  اليت َها؟ الط َهاَرةِ  َوَعنِ  َواحْلُُمُر، َواْلِكاَلُب، السِّ  مَحََلتْ  َما "هَلَا فَ َقالَ  ِمن ْ
 .(2)َطُهوٌر" (1) َغبَ رَ  َما َولََنا بُطُوهِنَا، يف 

 باع وغريها تنجيسها للماء.والغالب على السِّ 

ما  أن   ىعل م بني القليل والكثري تدلُّ ى اهلل عليه وسل  يب صل  : عدم تفريق الن  وجه االستدالل
-جاسة بأن تغري لونه أو طعمه أو رحيهفلم تظهر عليه إحدى صفات الن  -خلقته أصل بقي على

 .(3) ، كالزائد على القلتنيجاسة فيه وإن كان قليالً ه ال ينجس بوقوع الن  فإن  

املاء إذا تغري جنس  هذه األحاديث ليست على عمومها؛ بدليل أن   ون: بأن  األو لوأجاب 
 ؛تنيا حممولة على املاء الكثري، أو خمصوصة خبرب القل  باإلمجاع، ومل ينفعه هذا العموم؛ لذلك فهي إم  

 . (4) فهو أخص منهم، واخلاص مقدم على العام

 جاسة عليه.فكذلك إذا وردت الن  مل ينجس إال بالتغري، املاء إذا ورد على الن جاسة -2
ْسِجِد، يف  فَ َبالَ  أَْعَراَب   قَامَ : قَالَ  ،رضي اهلل عنه ُهَريْ َرةَ  والدليل على ذلك حديث َأَب 

َ
 فَ تَ َناَولَهُ  امل

 َأوْ  َماٍء، ِمنْ  (1) َسْجاًل  بَ ْولِهِ  َعَلى (1) َوَهرِيُقوا "َدُعوهُ : َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الن يبُّ  هَلُمُ  فَ َقالَ  الن اُس،
َا َماٍء، ِمنْ  (2)َذنُوبًا َعُثوا وملَْ  ُمَيسِّرِيَن، بُِعْثُتمْ  فَِإمن   .(3)ُمَعسِّرِيَن" تُ ب ْ

                                                           

 (.3/ 1لسان العرب: ) أي لنا ما بقي، وجاء هبذا اللفظ يف بعض الروايات. (1)
والدارقطين يف سننه، كتاب الطهارة، ، (111أخرجه ابن ماجة يف السنن، كتاب الطهارة، باب: احلياض، حديث رقم: ) (2)

، والبيهقي يف الكربى، كتاب الطهارة، باب: املاء الكثري ال ينجس -من حديث أَب هريرة-(16باب: املاء املتغري، حديث رقم: )
 َوْهٍب، اْبنِ  َعنِ  َوُرِويَ  ر مْحَنِ ال َعْبدِ  َعنْ  أَُوْيٍس، َأَب  ْبنُ  ِإمْسَاِعيلُ  َرَواهُ  َهَكَذا(، وقال: "1222بنجاسة حتدث فيه، حديث رقم: )

 ".بَِأْمثَالِهِ  حُيَْتجُّ  اَل  َضِعيفٌ  َزْيدٍ  ْبنُ  الر مْحَنِ  َوَعْبدُ  ُهَريْ رََة، َأَب  َعنْ  َعطَاٍء، َعنْ  أَبِيِه، َعنْ  الر مْحَِن، َعْبدِ  َعنْ 
فيه ابن حجر: "ضعيف". انظر تقريب التهذيب: فاحلديث مداره على عبد الرمحن بن زيد بن أسلم، وهو ضعيف باإلمجاع. وقال 

 (.114/ 11(. وانظر تضعيف كافة العلماء له يف هتذيب الكمال: )3861/ 342)
 (.42/ 1(، واملغين: )123/ 2االستذكار: ) ينظر: (3)
 (.168/ 1ينظر: اجملموع: ) (4)

 (.366/ 12ينظر: لسان العرب: ) ويف رواية: "أهريقوا"، أي صبوا. (1)
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املاء  أن   فلو األرض، رطه   ذلك ومع تني،القل   يبلغ مل قليل املصبوب املاءوجه االستدالل: 
 .األرض لتطهري قلتني قدر وللزم به، التطهري صح ما جاسةالن   مبالقاته ينجس القليل

جاسة جاسة، فالن  جاسة على املاء، وورود املاء على الن  وأجيب بأن هناك فرق بني ورود الن  
 سته، وإذا ورد عليها طهرها.إذا وردت على املاء جن  

ى ، فمنع صل  (4)، أحدمها: حديث: "إذا استيقظ أحدكم"نْي قال النووي: "وذلك يف حديث َ 
 .(1)ق بينهما"م من إيراد اليد على املاء، وأمر بإيراده عليها، ففر  اهلل عليه وسل  

 ُوُرودِ  بَ نْيَ  اْلَفْرقُ : احلَِْديثِ  َهَذا ِمنْ  اُْستُ ْنِبطَ قال ابن دقيق العيد عن حديث: "باتت يده": "
نَاءِ  يف  إْدَخاهِلَا َعنْ  نَ َهى َقدْ  أَن هُ : َذِلكَ  َوَوْجهُ  .اْلَماءِ  َعَلى الن َجاَسةِ  َوُوُرودِ  الن َجاَسِة، َعَلى اْلَماءِ   قَ ْبلَ  اإْلِ

 ِبَغْسِلَها َوأََمرَ . ِفيهِ  ُمَؤث ِّرٌ  اْلَماءِ  َعَلى الن َجاَسةِ  ُوُرودَ  َأن   يَ ْقَتِضي الن َجاَسِة، َوَذِلكَ  اِلْحِتَمالِ  َغْسِلَها،
َها اْلَماءِ  بِِإف ْرَاغِ   مبَُجر دِ  َلهُ  ُمْفِسدٍ  َغي ْرُ  اْلَوْجهِ  َهَذا َعَلى لِْلَماءِ  ُماَلقَاتَ َها َأن  : يَ ْقَتِضي لِلت ْطِهرِي، َوَذِلكَ  َعَلي ْ

  .(6)الت ْطِهرِي" ِمنْ  اْلَمْقُصودُ  َحَصلَ  َلَما َوِإال   اْلُماَلقَاِة،

 ك منرِّ إذا حُ  من الكثرة حبيث الفاصل بني القليل والكثري أن يكون املاء :الثَّالثالمذهب 
 .(1) ةاحلنفي  وهو مذهب  .اآلخر إىل الطرفه مل تصل احلركة يطرف أحد

إذا مل -قلتني أو أكثر أقل من كان  سواء-جاسة فيهبوقوع الن   املاء يصري جنساً  إن   :م قالواألهن  
 .جاسة فيه فال يصري جنساً يغلب على الظن عدم انتشار الن   ؤمن انتشارها فيه، فإذا بلغ حداً يُ 

                                                                                                                                                                                     

 (.343/ 2. النهاية: )َماءً  اْلَمأْلَى الد لو: هي الس ْجلُ  (1)
 (.111/ 2. النهاية: )ماءٌ  ِفيَها َكانَ  ِإَذا ِإال   َذنُوباً  ُتَسم ى اَل  َوِقيلَ  اْلَعِظيَمُة، اّلَدْلو: الذ نُوبُ  (2)
، حديث رقم: البول يف املسجدصب املاء على  ، كتاب الوضوء، باب: بَابُ -واللفظ له-أخرجه البخاري يف صحيحه (3)
 الن َجاَساتِ  ِمنَ  َوَغرْيِهِ  اْلبَ ْولِ  ُغْسلِ  ُوُجوبِ  ، كتاب الطهارة، باب: بَابُ ، من حديث أنس بن مالك(، ومسلم يف صحيحه222)

 (.284َحْفرَِها، حديث رقم: ) ِإىَل  َحاَجةٍ  َغرْيِ  ِمنْ  بِاْلَماِء، َتْطُهرُ  اأْلَْرضَ  َوأَن   اْلَمْسِجِد، يف  َحَصَلتْ  ِإَذا
 (.43تقدم خترجيه: ) (4)
 (.168/ 1اجملموع: ) (1)
 (.21/ 1إحكام األحكام شرح عمدة األحكام: ) (6)
 (.11/ 1(، وشرح فتح القدير: )12/ 1ينظر: املبسوط: ) (1)
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جاسة فيه، حبيث عدم انتشار الن   الذي يغلب على الظنِّ  الذي وضعناه هو احلدُّ  وهذا احلدُّ 
 اآلخر. إىل الطرفجاسة على أحد طرفيه مل تنتشر يف املاء كله وتصل إذا وقعت الن  

 :األدلة

 يف  َأَحدُُكمْ  يَ ُبوَلن   قَاَل: "الَ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الن يبِّ  َعنِ  ،رضي اهلل عنه ُهَريْ َرةَ  َأَب  َعنْ -1
اءِ 
َ
اِئمِ  امل  .(1)ِفيِه" يَ ْغَتِسلُ  مُث   جَيْرِي، الَ  ال ِذي الد 

م عن الوضوء من املاء الراكد بعد البول فيه، ى اهلل عليه وسل  صل   يبُّ ى الن  هَ : ن َ وجه االستدالل
يدخل فيه ماء بلغ قلتني وقعت فيه جناسة، وتكون فيحمل على العموم، و ؛ ق بني قليله وكثريهومل يفرِّ 

الذي  جاسة للماء، وانتشارها فيه، وهذه املخالطة ال حتصل إال إذا كان باحلدِّ العربة مبخالطة الن  
 وصفناه. 

وعلى فرض تني، هذا احلديث عام خمصوص حبديث القل   تني: بأن  د بالقل  وأجاب من حد  
 .(2) يكون الن هي عن املاء إذا كان قلتني فأكثر للت نزيه واالستقذار، وليس للن جاسةعمومه، 

ال فرق فيها بني القليل تنجس بورود النجاسة عليها،  اليتالقياس على سائر املائعات -2
 .والكثري

 السُّن ةَ  خُيَاِلفُ  ِقَياسٌ  أَن هُ  َأَحُدَها: َأْوُجٍه، ِمنْ  َفَجَوابُهُ  اْلَماِئعِ  َعَلى ِقَياُسُهمْ  قال النووي: "َوأَم ا
 لِْلَماءِ  َأن   :الث الث ِحْفظُُه...، اْلَعاَدةُ  َبلْ  َكثُ رَ  َوِإنْ  اْلَماِئعِ  ِحْفظُ  َيُشقُّ  اَل  أَن هُ  :الث اين إلَْيِه، يُ ْلتَ َفتُ  َفاَل 
مْجَاِع، الن َجسِ  َدْفعِ  يف  قُ و ةً   :الر ابع اْلَماِئِع، خِبِاَلفِ  اآْلَخرُ  طََرفُهُ  يَ َتَحر كُ  اَل  حِبَْيثُ  َكانَ  إَذا َوُهوَ  بِاإْلِ

  .(3)اْلَماِئِع" خِبِاَلفِ  الن َجسِ  َدْفعُ  َلهُ  َفَكَذا احلََْدثِ  َرْفعِ  قُ و ةُ  لِْلَماءِ 

 
                                                           

(، ومسلم يف صحيحه، كتاب 231)أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الوضوء، باب: البول يف املاء الدائم، حديث رقم:  (1)
 (.282الطهارة، باب: النهي عن البول يف املاء الراكد، حديث رقم: )

 (.168/ 1(، واجملموع: )42/ 1ينظر: املغين: ) (2)
 (.161/ 1اجملموع: ) (3)
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 ة من وجوه، منها:الحنفيَّ  العلماء حدَّ  وردَّ 

احلد الذي ذكروه، ومع ذلك مل ينه النيب صلى ، فاملاء فيها مل يبلغ (1)حديث بئر بضاعة-1
 اهلل عليه وسلم عنها.

: قَالَ  ُعْمِقَها؟ َعنْ  ُبَضاَعةَ  بِْئرِ  قَ يِّمَ  َسأَْلتُ : قَالَ  ،(2) َسِعيدٍ  ْبنَ  قُ تَ ْيَبةَ  "ومسَِْعت: َداُودَ  أَبُو قَالَ 
 ُبَضاَعةَ  بِئ ْرَ  أَنَا َوَقد ْرتُ  اْلَعْورَِة. ُدونَ : قَالَ  نَ َقَص، فَِإَذا: قُ ْلتُ  اْلَعانَِة، ِإىَل  اْلَماءُ  ِفيَها َيُكونُ  َما َأْكثَ رُ 

َها، َمَدْدتُهُ  ِبرَِداِئي  َفَأْدَخَليِن  اْلُبْسَتانِ  بَابَ  يل  فَ َتحَ  ال ِذي َوَسأَْلتُ  أَْذرٍُع، ِست ةُ  َعْرُضَها فَِإَذا َذَرْعُتهُ  مُث   َعَلي ْ
 .(3)" الل ْونِ  ُمتَ َغي ِّرَ  َماءً  ِفيَها َورَأَْيتُ  اَل،: قَالَ  َعَلْيِه؟ َكاَنتْ  َعم ا بَِناُؤَها ُغي ِّرَ  َهلْ  إِلَْيِه،

 فلم يصح حتديدهم. ؛ك كال طرفيه والبدفإذا كان العرض ستة أذرع، حتر  قلت: 

لرتكه م؛ فال معن ى اهلل عليه وسل  صل   يبِّ تني جاء به نص شرعي عن الن  قدير بالقل  الت  -2
 .(4) وحتديد حد آخر بالرأي

ه خيتلف بضيق املاء وسعته، فقد يضيق موضع املاء الكثري ال ضبط فيه؛ ألن   هو حد  -3
 . (1) لعمقه، ويتسع موضع القليل لعدم عمقه

 

 

 
                                                           

 (.44تقدم خترجيه: ) (1)
َحدُِّث، اإِلْساَلِم، َشْيخُ  (2)

ُ
 الَ  َما وََكَتبَ  الِعْلِم، طََلبِ  يف  اْرحَتَلَ ، َومائَةٍ  َوأَْربَِعنْيَ  ِتْسعٍ  َسَنةِ  يف ، ولد َرَجاءَ  أَبُو: الث َِّقةُ  اإِلَماُم، امل

ومائتني. ، تويف يف سنة أربعني فََأْكثَ ُروا ُكتُِبِهم، يف  َوالت ِّْرِمِذيُّ  َوالن َساِئيُّ، َداُوَد، َوأَبُو َوُمْسِلٌم، الُبَخارِيُّ،: َعْنهُ  َرَوى، َكثْ رَةً  يُ ْوَصفُ 
 (.13/ 11(، وسري أعالم النبالء: )446/ 2ينظر: تذكرة احلفاظ: 

 (.1/11سنن أَب داود: ) (3)
 (.161/ 1(، واجملموع: )42/ 1املغين: ) ينظر: (4)
 (.161/ 1ينظر: اجملموع: ) (1)
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 رأي الباحث: الثَّالثالمطلب 

م: "إذا  ى اهلل عليه وسل  صل   يبِّ اهر من قول الن  الظ   ألن  ؛ حب ان أميل إىل ما ذهب إليه ابن ال
 -كان املاء قلتني مل حيمل اخلبث"

ُ
تني غلب على القل  ه إذا بلغ د، وذلك أن  اهَ شَ اإلخبار عن الواقع امل

 . جاسة القليلةسه بالن  عدم تنجُّ  الظنِّ 

 كل األحوال، ويف مجيع هبذا القدر يف اً م إلزامى اهلل عليه وسل  مل يكن ذلك منه صل  و 
ته الن جاسة وإن بلغ القلتني.النجاسات؛ أل  ن ه ينجس باإلمجاع إذا غري 

يف ذلك إىل حال املاء  هبذا القدر، فاملردُّ  اً منه عن الواقع وليس إلزام اً وما دام ذلك إخبار 
 
ُ
، ويكون اجتناب املاء كان أو كثرياً   قليالً  ،سجنُ  هباجاسة، فإذا تغري فيه الن   الذي وقعتد اهَ شَ امل

كما   املالكي ةفس تعافه، وهو مذهب الن   ألن   ؛ه من باب الكراهةجاسة وال تغريِّ فيه الن  القليل تقع 
 تقدم.

 أو بقدحٍ  اآلخر على يزيد أحدمها ماءان، يكوم أن العقول يف قال ابن عبد الرب: "وحمال
 .(1)طاهر" واآلخر جنس أحدمها منهما، واحد يف موجودة وال قائمة، غري جاسةوالن   رطل،

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (.331/ 1التمهيد: ) (1)
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 سؤر الكلب: الثَّالثالمبحث 

 .(1) هو ما بقي يف اإلناء بعد الشرب :رؤْ : السُ تمهيد

 واختلف العلماء يف حكم سؤر الكلب، هل هو طاهٌر أم جنٌس؟

 .حبَّانابن  رأي: األوَّلالمطلب 

 جناسة سؤر الكلب. حب انيرى ابن 

رَبِ  ب يف صحيحه: "ذِْكرُ فبو   نَاءِ  يف  َما جَنَاَسةَ  َأن   َعَلى الد الِّ  اخلَْ  .(2)ِفيِه" اْلَكْلبِ  ُوُلوغِ  بَ ْعدَ  اإْلِ

 َطُهورُ " :َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى الل هِ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  ،رضي اهلل عنه ُهَريْ رَةَ  َأَب وروى حديث 
 .(4)"َمر اتٍ  َسْبعَ  يُ ْغَسلَ  َأنْ  اْلَكْلبُ  ِفيهِ  (3) َوَلغَ  ِإَذا َأَحدُِكمْ  ِإنَاءِ 

رَبِ  : "ذِْكرُ بقولهعلى من قال بعدم جناسته  رد  مث  نَاءِ  يف  َما َأن   َزَعمَ  َمنْ  قَ ْولَ  اْلُمْدِحضِ  اخلَْ  اإْلِ
 .(1)بِِه" يُ ْنتَ َفعُ  جنٍَِس، َغي ْرُ  طَاِهرٌ  ِفيهِ  اْلَكْلبِ  ُوُلوغِ  بَ ْعدَ 

صل ى اهلل عليه وسل م  أن  الن يب  ، رضي اهلل عنه بلفظ آخر للحديث عن أَب هريرةواستدل 
  .(6)َمر اٍت" َسْبعَ  لِيَ ْغِسْلهُ  مُث   فَ ْليُ ْهرِْقُه، َأَحدُِكمْ  ِإنَاءِ  يف  اْلَكْلبُ  َوَلغَ  : "ِإَذاقال

يف على جناسة املاء الباقي  يدلُّ  يف هذه الرواية باإلهراق فكأن ه يريد أن يقول: إن  األمر
 .اإلناء

 
                                                           

 (.423/ 1(، والقاموس احمليط: )331/ 4لسان العرب: ) ينظر: (1)
 (.112/ 4: )حب انصحيح ابن  (2)

 (.462/ 8ينظر لسان العرب: ) ، أو أدخل لسانه فيه فحركه، شرب أو مل يشرب.لسانه بطرف شرب إذا غ،يلَ  ولغ (3)
 (.211مسلم يف صحيحه، كتاب الطهارة، باب: حكم ولوغ الكلب، حديث رقم: ) أخرجه (4)
 (.111/ 4: )حب انصحيح ابن  (1)
 (.211مسلم يف صحيحه، كتاب الطهارة، باب: حكم ولوغ الكلب، حديث رقم: ) أخرجه (6)
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 مذاهب العلماء.: الثَّانيالمطلب 

، (2)الش افعي ة، و (1)ةوهو مذهب احلنفي   .الكلب جنسسؤر : األوَّلالمذهب -6
 .(3)واحلنابلة

 األدلة:

 َشِربَ  "ِإَذا: قَالَ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الل هِ  َرُسولَ  ِإن  : قَالَ  ،رضي اهلل عنه ُهَريْ َرةَ  َأَب  َعنْ -1
ًعا" فَ ْليَ ْغِسْلهُ  َأَحدُِكمْ  ِإنَاءِ  يف  الَكْلبُ   .(4)َسب ْ

 .(1)ِمرَاٍر" َسْبعَ  لِيَ ْغِسْلهُ  مُث   فَ ْلرُيِْقهُ  َأَحدُِكمْ  ِإنَاءِ  يف  اْلَكْلبُ  َوَلغَ  ويف رواية: "ِإَذا-

للمال دون سبب،   كان إهداراً على جناسته، وإال   : األمر بإراقة املاء يدلُّ وجه االستدالل
 .(6) عنه منهيٌ  وهو إسرافٌ 

فلم يذكره أصحاب  (،فليهرقه) :ا هذا اللفظ يف حديث األعمشقال ابن عبد الرب: "أم  
 .(1)فاظ مثل شعبة وغريه"قات احلُّ األعمش الثِّ 

 .مكما تقد    صحيح مسلمواية يف الرِّ قلت: 

 .(8)َمر اٍت" َسْبعَ  يَ ْغِسَلهُ  َأنْ  اْلَكْلُب، ِفيهِ  َوَلغَ  ِإَذا َأَحدُِكمْ  ِإنَاءِ  َطُهورُ ويف رواية: "-
                                                           

 (.112/ 1: )القدير فتح شرح (1)
 (.224/ 1: )اجملموع (2)
 (.13/ 1: )املغين (3)
سجد يف اوممرِّه بالالك رؤ وس، أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الوضوء، باب: املاء الذي يغسل به شعر اإلنسان (4)

َ
، امل

 (211كتاب الطهارة، باب: حكم ولوغ الكلب، حديث رقم: )(، ومسلم يف صحيحه،  112حديث رقم: )
 (.12تقدم خترجيه: ) (1)

 (.231/ 3ينظر: شرح النووي على مسلم: ) (6)
 (.212/ 18التمهيد: ) (1)
 (.12تقدم خترجيه: ) (8)
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أو  إما عن حدثٍ  ألن  الط هارةاألمر بتطهري اإلناء يدل على جناسته؛ وجه االستدالل: 
 .(1) فتعني النجس ؛هنا وال حدث، جنسٍ 

 جس، أال ترى أن  جس وعلى غري الن  طهري على الن  وأجاب ابن عبد الرب فقال: "قد يقع الت  
 ا ُكنتُۡم ُجنُب   :﴿ َوِإنوجل   اجلنب ليس بنجس فيما مس والصق، وقد قال عز  

. فأمر (2)﴾فَٱطَّهَُّروا  
 .(3)طهري"اجلنب بالت  

 األمر بالت   قلت:
ُ
، أما يف كما قال  ثحدِ طهري يف اآلية عن احلدث، وال يلزم فيه جناسة امل

 يكون ، بلألن  اإلناء ال يتصور منه احلدثجس، ويلزم فيه جناسة اإلناء؛ حديث الباب فعن الن  
 .(4) للنجاسة األمر بزيادة الغسل تغليظاً 

 .(1) املالكي ةوهو مذهب  .، ويكره إن وجد غريهسؤر الكلب طهورٌ : الثَّانيالمذهب -5

ا هو ة إذا ولغ فيه إمن  ، وغسل اإلناء هبذه الكيفي  مطلقاً  يقولون بطهارة الكلبم ألهن  -1
كما  .فكما تغسل أعضاء الوضوء عبادة، فكذلك يغسل اإلناء منه عبادة غري معقولة املعن،عبادة 

، وهذه قد اشرتط فيها العدد ا يشرتط فيها اإلنقاءجاسات ال يشرتط فيها العدد، وإمن  غسل الن   أن  
 . (6) ففارقت باقي النجاسات

 سبيل على السابعة إىل ةالث اني من الغسل تكرار لكان عبادة كان لو هبأن   وأجيب
 على يدلُّ -واجبة غسالت بعالس   أن   على واحلنابلة الش افعي ةمع واتفاقهم  كالوضوء،  ،االستحباب

 .(1) خيالف أعضاء الوضوء هأن  
                                                           

 (.231/ 3ينظر: شرح النووي على مسلم: ) (1)
 (.6اآلية: )سورة املائدة،  (2)
 (.212/ 18التمهيد: ) (3)

 (.48/ 1وانظر: معامل السنن: ) (4)
 (.43/ 1: )الكبري الشرح ،(42/ 1: )اجملتهد بداية(، 261/ 18التمهيد: ) (،228/ 2االستذكار: ) (1)

 (.42/ 1بداية اجملتهد: )و  (،228/ 2: االستذكار: )ينظر (6)
 (.221/ 2ينظر: االستذكار: ) (1)
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فقال: "املفهوم بالعادة يف الشرع من األمر بإراقة الشيء وغسل اإلناء  (1)وأجاب ابن رشد
ه لو كان ذلك لنجاسة اإلناء ملا اشرتط فيه العدد، منه هو لنجاسة الشيء، وما اعرتضوا به من أن  

 .(2)هلا" تغليظاً  دون حكمٍ  حبكمٍ  دون جناسةٍ  أن يكون الشرع خيص جناسةً  فغري نكريٍ 

 !(3) يكون لعابه جنساً  فكيف صيده، ؤكليُ  هألن  -2

 "ِإَذا: فَ َقالَ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الن يب   َسأَْلتُ : قَالَ  رضي اهلل عنه (4)َحامتٍِ  ْبنِ  َعِديِّ  فَعنْ 
َعل مَ  َكْلَبكَ  أَْرَسْلتَ 

ُ
َا تَْأُكْل، َفالَ  َأَكلَ  َوِإَذا َفُكْل، فَ َقَتلَ  امل  .(1)نَ ْفِسِه" َعَلى أَْمَسَكهُ  فَِإمن 

على طهارة فمه؛  دلُّ ي ألكل من الصيدإباحة الن يبِّ صل ى اهلل عليه وسل م لوجه االستدالل: 
 .(6) ة أوالألمره بالغسل هبذه الكيفي   ولو كان جنساً  ولعابه للصيد، البد من مماسة فمه ألنه

 فيه وليس ذكاته، قتله أن   لتعريف سيق احلديث بأن   (1)اإلمساعيليُّ  قال ابن حجر: "وأجاب
 وكله هلكن   نابه، جرح من خرج إذا الدم اغسل :له يقل مل هأن   لذلك ويدل نفيها؛ وال جناسة إثبات

                                                           

َلُسْوفُ  الَعال َمُة، (1)  بَ رَعَ ، مائَةٍ  َومَخْسِ  ِعْشرِْينَ  َسَنة، ُوِلد الُقْرُطيبُّ ، احَلِفْيدُ ُرْشدٍ  اْبنُ ، الَولِْيدِ  أَبُو، حُمَم دٍ  بنِ  َأمْحَدَ  بنُ  حُمَم دُ : الَوْقتِ  فَ ي ْ
َها َلهُ  َفَكاَنتْ  احلكَماء، عُلْوم ِإىَل  َوَمال َورَقة، آاَلف َعْشَرة ِمنْ  حَنْواً  َوقّيد أَّلف َما يف  سّود، الطِّبّ و  الِفْقه، يف   ِمنَ  َلهُ ، اإِلَماَمة ِفي ْ

ْجَتِهد بَدايَة: )الت َصانِْيف
ُ
. ينظر: سري أعالم النبالء: ةٍ مائَ  سِ ومخَْ  نيَ عِ سْ وتِ  مخسٍ  سنة يفِّ وُ ت ُ ، الطِّبّ  يِف ( الُكلي ات) وَ  الِفْقه، يِف ( امل

 (.211/ 2املذهب يف معرفة أعيان املذهب: )(، والديباج 321/ 21)
 (.43/ 1بداية اجملتهد: ) (2)

 (.228/ 2ينظر: االستذكار: ) (3)
 وكان عشر، سنة وقيل ،تسع سنة يف أسلماملشهور،  اجلواد ولد. الطائي، طريف أبو،سعد بن الل ه عبد بن حامت بن عدي (4)

 الستني بعد ومات، علي مع صّفني وشهد الكوفة، سكن مث العراق، فتح شهد، الردة يف إسالمه على وثبت ذلك، قبل نصرانيا
 (.122/ 1. ينظر اإلصابة: )ومثانني مائة بلغ وقيل ،سنة ومائة عشرين بلغ. ، قيل يف سنة مثان وستنيأسنّ  وقد

 يف اوممرِّه بالالك رؤ وس، ، كتاب الوضوء، باب: املاء الذي يغسل به شعر اإلنسان-واللفظ له-أخرجه البخاري يف صحيحه (1)
سجد

َ
، ومسلم يف صحيحه، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من احليوان، باب: الصيد بالكالب (111، حديث رقم: )امل

 (.1121املعلمة، حديث رقم: )
 (.411/ 1ينظر: فتح الباري: ) (6)

 َوَسْبِعنْيَ  َسْبعٍ  َسَنةِ  يف ، ُوِلد الش اِفِعيُّ ، اإِلمْسَاِعْيِليُّ ، َبْكرٍ  أَبُو، ِإمْسَاِعْيلَ  بنِ  إِبْ رَاِهْيمَ  بنُ  َأمْحَدُ : اإِلساَلمِ  َشْيخُ  ،احلَاِفظُ  اإِلَماُم، (1)
 سَنةَ  َرَجبٍ  غر ةِ  يِف ، تُ ُويفِّ (َصِحْيِح الُبَخارِيِّ  َعَلى املستخرجُ )، منها: َواحَلِدْيثِ  الِفْقهِ  يِف  بِاإِلَماَمةِ  َلهُ  َتْشهدُ  َتَصانِْيفَ  َصن فَ ، َومائَ تَ نْيِ 
 (.212/ 16(، وسري أعالم النبالء: )141/ 3. ينظر: تذكرة احلفاظ: )َسَنةً  َوِتْسِعنْيَ  أَْربَعٍ  َعنْ  مائٍَة، َوَثاَلثِ  َوَسْبِعنْيَ  ِإْحَدى
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مياسه  ما غسل من عنده رتقر   ما إىل أيضاً  وكله هفلعل   الدم، غسل وجوب من عنده رتقر   ما إىل
 .(1)فمه"

، قبل األكل اره سيغسل ويطبخ يف الن  يد أن  على الص  -دبل من املؤك  -الغالب كما أن  قلت:  
 ار من باب أوىل.اب واملاء، فبالن  ا إذا زالت بالرتُّ جاسة حتما؛ ألهن  فتزول الن  

 فرع في نجاسة الكلب وعدد الغسالت

آ أَۡمَسۡكَن  َفُكُلواْ :﴿ وجل   ؛ لقول اهلل عز  مطلقاً  : الكلب طاهرٌ (2) املالكي ةقالت - ِممَّ

 ،ه جاء يف غسله عدد معنيٌ وألن   ؛ته، لنجس الصيد مبماس  ، فلو كان الكلب جنساً (3)﴾َعلَۡيُكمۡ 
 غري معقولة املعن. هذا الغسل عبادةٌ  جاسات ال يشرتط يف غسلها عدد معني؛ لذلك قالوا بأن  والن  

، وحكم مجيع أعضائه  وما تولد منه جنسٌ  : الكلب(1) واحلنابلة (4) الش افعي ةوقالت -
اب؛ بالرتُّ  إحداهن   سبع مراتٍ -الفم وغريه-من أعضائه س من أي جزءٍ كحكم فمه، فيغسل ما تنج  

 .األو ىلاحلديث، مع كونه أشرف أجزائه، فيكون الباقي من باب  ه إذا ثبتت جناسة فمه بنصِّ ألن  

 للحديث املتقدم. ؛وهؤالء اتفقوا على وجوب الغسل سبع مرات

وال يقاس ا باقي جسمه فال، جس، أم  فقالوا: لعاب الكلب فقط هو الن   (6) ةأما احلنفي  -
ا للغسل منه، إمن   فيغسل هبذه الكيفية ما ولغ فيه بفيه فقط، ومل جيعلوا حداً  ؛أعضائه باقي على فمه

 زوال الن جاسة.ه عليه أن يغسله حىت يغلب على ظنِّ 

 ةأدلة الحنفيَّ 
                                                           

 (.411/ 1فتح الباري: ) (1)
 (.42/ 1ينظر بداية اجملتهد: ) (2)
 (.4سورة املائدة، اآلية: ) (3)

 (.321/ 1احلاوي: )ينظر:  (4)
 (.18/ 1ينظر: املغين: ) (1)
 (.112/ 1ينظر: شرح فتح القدير: ) (6)



57 
 

 يف يلغ الكلب "يف م:وسل   عليه اهلل ىصل   يبِّ الن   عن هريرة، ة حبديث أَباستدل احلنفي  -1
 .(1)سبعا" أو ،مخساً  أو ،ثالثاً  يغسله هأن   اإلناء

تأمر بسبع إىل هذه  اليت الصحيحةوايات ؛ فال معن لرتك الرِّ احلديث ضعيف جداً قلت: 
 واية، بعد االتفاق على ضعفها.الرِّ 

كما لو كانت على   ال جيب فيها عدٌد معنٌي، اليتو جاسات، القياس على سائر الن  -2
 .(2) فما أصابه سؤره وهو دونه أوىل ؛طهر بالثالث بول الكلبفلو أصاب املاء أو اإلناء  األرض.

 .املالكي ةالرد على ذلك يف الرد على  (3)وتقدم

، فكان آنذاك كان  األمر بقتل الكالب وذلك أن  األمر بالسبع كان يف أول اإلسالم؛ -3
 .(4) شديد يف جناستها، مث نسخ بعد ذلك وصارت كسائر النجاساتالت  

 متأخرٌ  بالغسل واألمر اهلجرة، أوائل يف كان بقتلها األمر بأن   وتعقبقال ابن حجر: "
 عليه اهلل ىصل   يب  الن   مسع هأن   لمغف   ابن ذكر وقد ل،مغف   بن اهلل وعبد هريرة أَب رواية من هألن   ؛جداً 

                                                           

  .(113الكلب يف اإلناء، حديث رقم: )أخرجه الدارقطين يف سننه، كتاب الطهارة، باب: ولوغ  (1)
 وهو "،سبعا فاغسلوه": اإلسناد هبذا إمساعيل عن يرويه وغريه ،احلديث مرتوك وهو إمساعيل عن ،الوهاب عبد به وقال: تفرد

 .الصواب
". حامت أبو كذبه مرتوك. قال ابن حجر: "احلمصي احلارث أبو، ضيرْ العُ  أبان ابن الضحاك بن الوهاب عبدوعبد الوهاب هو: 
 (.4211/ 368تقريب التهذيب: )

 يف خملط بلده أهل عن روايته يف صدوق. قال ابن حجر: "احلمصي عتبة أبو، العنسي سليم بن عياش بن إمساعيلوإمساعيل هو: 
 (.413/ 121". تقريب التهذيب: )غريهم

 فاحلديث ضعيف جدا؛ لتفرد عبد الوهاب به.
 (.114/ 1ينظر: شرح فتح القدير: ) (2)

 (.13، 12: )انظر (3)
 (.114/ 1ينظر: شرح فتح القدير: ) (4)
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 األمر أن   يف ظاهرٌ  (1) مسلمٍ  سياق بل هريرة، كأَب سبعٍ  سنة إسالمه وكان بالغسل، يأمر موسل  
 .(2)الكالب" بقتل األمر بعد كان بالغسل

 رأي الباحث: الثَّالثالمطلب 

 وموافقيه. حب انأميل إىل رأي ابن 

األمر بالغسل كما أن  م يف ذلك،  ى اهلل عليه وسل  صل   يبِّ الن  ريح عن ليل الص  وذلك لثبوت الد  
 على غلظ هذه النجاسة. ة الشديدة تدلُّ هبذه الكيفي  

 النظافة والنزاهة.جاسات تطهري الن  الغرض من  ؛ ألن  جداً  بعيدٌ  ه عبادةٌ بأن   املالكي ةقول ف

جاسة بعينها، ص على هذه الن  ما فائدة الن   جاسات أبعد منه؛ إذه كسائر الن  ة بأن  وقول احلنفي  
 طهري من بني سائر شبيهاهتا إال حلكمة.نة يف الت  ة معي  وختصيصها بكيفي  

 

 

 

  
                                                           

 بَِقْتلِ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى اهللِ  َرُسولُ  أََمرَ : قَالَ  ،رضي اهلل عنه اْلُمَغف لِ  اْبنِ  َعنِ  يشري ابن حجر إىل رواية مسلم يف صحيحه، (1)
نَ  يف  اْلَكْلبُ  َوَلغَ  ِإَذا": َوقَالَ  اْلَغَنِم، وََكْلبِ  الص ْيدِ  َكْلبِ  يف  َرخ صَ  مُث   "اْلِكاَلِب؟ َوبَالُ  بَاهُلُمْ  َما": قَالَ  مُث   اْلِكاَلِب،  فَاْغِسُلوهُ  اءِ اإْلِ

 (.282". كتاب الطهارة، باب: حكم ولوغ الكلب، حديث رقم: )الت ُّرَابِ  يف  الث اِمَنةَ  َوَعفُِّروهُ  َمر اٍت، َسْبعَ 
 (.416/ 1فتح الباري: ) (2)
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 : أسآر السباع والهرةالرَّابعالمبحث 

 .تعريف السبع: تمهيد

 َوالد َوابِّ  الن اسِ  َعَلى ويَ ْعُدو السِّباعِ  ِمنَ  نَابٌ  َلهُ  َما َعَلى يَ َقعُ : : "الس ُبعُ (1)قال ابن منظور
 لَْيسَ  فِإنه نَاٌب، لَهُ  َكانَ  وِإن والثعلبُ  َأشبهها. َوَما والَفْهد والن ِمر والذِّْئب اأَلسد ِمْثلُ  فَ يَ ْفرَتُِسَها،

رُهُ  َوقَالَ  ،(2)اأَلزهري قَ ْولُ  اْلَمَواِشي...َهَذا ِصغار َعَلى يَ ْعُدو اَل  هألَن   ِبَسُبعٍ   اْلبَ َهائِمِ  ِمنَ  الس ُبعُ : َغي ْ
 .(4)"(3)خِملب َذا َكانَ  َما اْلَعاِديَةِ 

ْفرَتِسُ : وُسكوهِنا وفتحها الباءِ  بضم : "الس ُبُع،(1)وقال الفريوز آبادي
ُ
 .(6)احلََيواِن" من امل

 .حبَّانرأي ابن : األوَّلالمطلب 

 باع مجيعها.طهارة سؤر السِّ  حب انيرى ابن 

رَبِ  صحيحه: "ذِْكرُ ب يف بو  قد ف   .(1)طَاِهَرٌة" ُكل َها السَِّباعِ  َأْسآرَ  َأن   َعَلى الد الِّ  اخلَْ
                                                           

سنة ثالثني وستمائة،  اْلمحرم، ُوِلد يف اْلمْصرِيّ  ،اأْلْنَصارِيّ  ،اْلفضل أَبُو ،الّدين مجال،َأمْحد بن َعليّ  بن مكرم بن حُمَم د (1)
ْنَشاء، وََكانَ  مليح اأْلََدب، يف  فَاضال رَئِيسا، َصدرا َكانَ   صاحب كتاب: "لسان العرب"،  َواْلِكَتابَة، والتاريخ واللغة بالنحو َعارِفًا اإْلِ

(، وبغية الوعاة: 11/ 6وسبعمائة. ينظر: الدرر الكامنة: )إحدى عشرة  سنة شْعَبان يِف  ، تُ ُويفِّ ربعه حَنْو يِف  دمشق تَارِيخ َواْختصرَ 
(1 /248.) 
 ِكَتابُ  لَهُ ، ديِّناً  ثَ ْبتاً، ثَِقًة،، َوالِفْقهِ  اللَُّغةِ  يِف  َرْأساً  َكانَ ،  الش اِفِعيُّ  ،اللَُّغِويُّ ، َمْنُصْوٍر، اأَلْزَهرِيُّ  اأَلْزَهِر، أَبُو بنِ  َأمْحَدَ  بنُ  حُمَم دُ  (2)
ْشُهْورُ ( اللَُّغةِ  هتذيبِ )

َ
/ 16. ينظر: سري أعالم النبالء: )َسَنةً  َومَثَاِننْيَ  مَثَانٍ  َعنْ  مائٍَة، َوَثاَلثِ  َسْبِعنْيَ  َسَنةَ  اآلِخرِ  َربِْيعٍ  يِف ، تُ ُويفِّ امل

311.) 
اِشي ِمنَ  الس ُبعِ  ظُُفرُ : ملِْخَلب، واعام ةً  الظُُّفر: اخلِْلبُ  (3)

َ
/ 1. ينظر لسان العرب: )َأظاِفريهُ  َوُهوَ  خِمَْلٌب، َسُبعٍ  والط ائِِر، ولُكلّ  امل

 (.81/ 1(، والقاموس احمليط: )363
 (.148/ 8لسان العرب: ) (4)
 جلّ  َفَكاَنت اللَُّغة، يِف  نظر، َوَسْبعمائة َوعْشرين تسع سنة ولد، أبادي الفريوز الشِّريَازِيّ  إِبْ رَاِهيم بن حُمَم د بن يَ ْعُقوب بن حُمَم د (1)

َلة(، تُ ُويفِّ اْلُمِحيط اْلَقاُموس): التصانيف من له، وفَاق هبر أَن ِإىَل  ِفيَها فمهر الت ْحِصيل، يف  َقصده  ِستّ  سنة َشو ال من اْلعْشرين لَي ْ
 (.213/ 1. ينظر: بغية الوعاة: )َومَثَامنِائَة عشَرة

 (.126/ 1القاموس احمليط: ) (6)
 (.114/ 4: )حب انصحيح ابن  (1)
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 َوَسل َم، َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى الل هِ  َرُسولَ  ن  يف اهلر ة، أ رضي اهلل عنه (1)واستدل  حبديث أَب قتادة
َا بَِنَجٍس، لَْيَستْ  ِإن  َها" :قَالَ   .(2)"َوالط و افَاتِ  َعَلْيُكمْ  الط و اِفنيَ  ِمنَ  ِهيَ  ِإمن 

مجة: "أسآر السِّباع كل ها".  وقاس عليها غريها من السِّباع؛ لقوله يف الرت 

 مذاهب العلماء.: الثَّانيالمطلب 

 الش افعي ة، و (3) املالكي ة، وهو مذهب باع كلها طاهرٌ : سؤر اهلرة والسِّ األوَّلالمذهب -6
 .(1) واحلنابلة، (4)

 األدلة:

 َلهُ  َفَسَكَبتْ  َدَخلَ  ،رضي اهلل عنه قَ َتاَدةَ  أَبَا َأن  ، (1)َماِلكٍ  ْبنِ  َكْعبِ  بِْنتِ  َكْبَشةَ  َعنْ -1
نَاءَ  هَلَا َفَأْصَغى ِمْنُه، َفَشرَِبتْ  ِهر ةٌ  َفَجاَءتْ  َوُضوًءا،  إِلَْيِه، أَْنظُرُ  فَ َرآين : َكْبَشةُ  قَاَلتْ  َشرَِبْت، َحىت   اإْلِ

  نَ َعْم.: فَ ُقْلتُ  َأِخي؟ ابْ َنةَ  يَا أَتَ ْعَجِبنيَ : فَ َقالَ 
                                                           

 له يقال وكان بعدها، وما أحدا شهد، عمرو :وقيل ،النعمان وقيل: ،احلارث امسه أن املشهور، األنصاري ،ربعي بن قتادة أبو (1)
 أربع سنة، وقيل: وثالثني مثان سنة، وقيل: أربعني سنة، عليّ  خالفة يف بالكوفة، تُويف وسّلم عليه الل ه صلى الل ه رسول فارس

 (.134/ 12ينظر اإلصابة: ) .ومخسني
، والرتمذي يف سننه، أبواب الطهارة، باب: ما (11أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب الطهارة، باب: سؤر اهلرة، حديث رقم: ) (2)

(، وابن ماجة 68(، والنسائي يف الصغرى، كتاب الطهارة، باب: سؤر اهلرة، حديث رقم: )12جاء يف سؤر اهلرة، حديث رقم: )
 (.316السنن، أبواب الطهارة وسننها، باب: الوضوء بسؤر اهلرة والرخصة يف ذلك، حديث رقم: )يف 

 ْبنِ  ِإْسَحاقَ  َعنْ  احَلِديَث، َهَذا َماِلكٌ  َجو دَ  َوَقدْ  ،الَبابِ  َهَذا يف  َشْيءٍ  َأَحَسنُ  َوَهَذا...َصِحيحٌ  َحَسنٌ  َحِديثٌ  َهَذاوقال الرتمذي: "
 ".َماِلكٍ  ِمنْ  َأمَت   َأَحدٌ  بِهِ  يَْأتِ  وملَْ  طَْلَحَة، َأَب  ْبنِ  الل هِ  َعْبدِ 

 َهَذا أََنسٍ  ْبنُ  َماِلكُ  َجو دَ : فَ َقالَ  احلَِْديثِ  َهَذا َعنْ  اْلُبَخارِي   ِإمْسَاِعيلَ  ْبنَ  يَ ْعيِن  حُمَم ًدا َسأَْلتُ  :ِعيَسى أَبُو قَالَ وقال البيهقي: "
 (.312/ 1". السنن الكربى: )َغرْيِهِ  رَِوايَةِ  ِمنْ  َأَصحُّ  َورَِوايَ ُتهُ  احلَِْديثَ 

اَرُقْطيِنّ  َواْلُعَقْيِليُّ، اْلُبَخارِيُّ، َوَصح َحهُ   (، وأجاب على من أعل احلديث.68/ 1. ينظر التلخيص احلبري: )َوالد 
(، صحيح سنن أَب 223/ 1واجملموع: )(، 111/ 4كما صححه ابن حب ان، والنووي، واأللباين: ينظر: صحيح ابن حب ان: )

 .(131/ 1داود: )
 (.44/ 1(، الشرح الكبري: )181/ 1(، الذخرية: )112/ 2االستذكار: ) (3)
 (.223/ 1اجملموع: ) (4)
 (.64/ 1املغين: ) (1)
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 الط و اِفنيَ  ِمنَ  ِإن  َها بَِنَجٍس، لَْيَستْ  "إِن  َها: قَالَ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الل هِ  َرُسولَ  ِإن  : فَ َقالَ 
 .(2)َوالط و افَاِت" َعَلْيُكمْ 

 منه ربالشُّ  وأن   ،جنسٍ  غري سؤرها وأن   ،طاهرةٌ  ةاهلر   ذات أن   الفقه من : "فيهاَبُّ ط  قال اخلَ 
 وإن ريوالط   وابوالد   باعالس   من اتالذ   طاهر كل سؤر أن   على دليلٌ  وفيه. مكروه غري به والوضوء

 .(3)طاهر" اللحم مأكول يكن مل

 باع.السِّ  أنواع سائر ةاهلر   على فقاس هؤالء

 َوالت اِبِعنيَ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى الن يبِّ  َأْصَحابِ  ِمنْ  الُعَلَماءِ  َأْكَثرِ  قَ ْولُ  "َوُهوَ  قال الرتمذي:
، ِمْثلِ : بَ ْعَدُهمْ  َوَمنْ   .(1)بَْأًسا" اهلِر ةِ  ِبُسْؤرِ  يَ َرْوا ملَْ : (4)َوِإْسَحاقَ  َوَأمْحََد، الش اِفِعيِّ

 ة مما يشقُّ ما دون اهلر   فيقاس عليه أيضاً  ؛بكثرة الطواف يف احلديث ل احلكمه عل  وألن  -
 االحرتاز منه، كالفأرة وغريها.

بلفظه على نفي الكراهة عن سؤر اهلر، وبتعليله على نفي  : "وهذا قد دل  (6)قال ابن قدامة
 .(1)الكراهة عما دوهنا مما يطوف علينا"

                                                                                                                                                                                     

(، واإلصابة: 311/ 3) . ينظر: الثقات:صحبة هلا . قال ابن حب ان:قتادة أَب بن ثابت، وقيل قتادة أَب بن الل ه عبد زوج (1)
(14 /111.) 
 (.18تقدم خترجيه: ) (2)
 (.12/ 1معامل السنن: ) (3)
 ومائة وستني ست سنة ولد، راهويه بابن يعرف، احلنظلي ،التميمي يعقوب إبراهيم، أبو بن إسحاق :الكبري احلافظ اإلمام (4)

/ 2ينظر: تذكرة احلفاظ: ) .سنة وسبعون سبع وله ومائتني وثالثني مثان سنة شعبان نصف ليلة، تُ ُويفِّ وستني إحدى سنة :وقيل
 (.318/ 11(، وسري أعالم النبالء: )433

 (.114/ 1سنن الرتمذي: ) (1)
ْجَتِهدُ  الَعال َمُة، ،اإِلَمامُ  الش ْيُخ، (6)

ُ
ْقِدِسيُّ  ،ُقَداَمةَ  بنِ  حُمَم دِ  بنِ  َأمْحَدَ  بنُ  اهللِ  َعْبدُ : امل

َ
ْيِن، ُمَوف قُ ،امل  َصاِحبُ ، احلَْنَبِليُّ ، حُمَم دٍ أبو  الدِّ

ْغيِن )
ُ
 يَ ْومَ ، تُ ُويفِّ الَعاملَِ  َوأَذكَياءِ  الِعْلِم، حُبُْورِ  ِمنْ  وََكانَ ، َشْعَبانَ  يف  مائٍَة، َومَخْسِ  َوأَْربَِعنْيَ  ِإْحَدى َسَنةَ وغريه من التصانيف، ولد  (امل

 (.161/ 22مائٍَة. ينظر: سري أعالم النبالء: ) َوِستِّ  ِعْشرِْينَ  َسَنةَ  الَغِد، نَ مِ  َوُدِفنَ  الِفْطِر، يَ ْومَ  الس ْبِت،
 (.11/ 1املغين: ) (1)
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 احْلَِياضِ  َعنِ  ُسِئلَ  َوَسل َم، َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الن يب   َأن   ،رضي اهلل عنه اخْلُْدرِيِّ  َسِعيدٍ  َأَب  َعنْ -2
َباُع، َترُِدَها َواْلَمِديَنِة، َمك ةَ  بَ نْيَ  اليت َها؟ الط َهاَرةِ  َوَعنِ  َواحْلُُمُر، َواْلِكاَلُب، السِّ  مَحََلتْ  َما "هَلَا فَ َقالَ  ِمن ْ
 .(2)َطُهوٌر" (1) َغبَ رَ  َما َولََنا بُطُوهِنَا، يف 

 لنهىباع مجيعها؛ إذ لو كانت جنسة على طهارة أسآر السِّ  احلديث يدلُّ وجه االستدالل: 
 سؤرها. عنم ى اهلل عليه وسل  صل   يبُّ الن  

 . (3) احلديث حمموٌل على املاء الكثري هذا وأجيب بأن  

 .(4)قال النووي: "احلديث عام فال خيص إال بدليل"

 ال حيتج به. هذا كله على فرض صحته، وإال فهو ضعيفٌ قلت: 

 أَنَ تَ َوض أُ : ُسِئلَ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى اهللِ  َرُسولَ  َأن   ،رضي اهلل عنه اهللِ  َعْبدِ  ْبنِ  َجاِبرِ  َعنْ -3
 .(1)" السَِّباعُ  أَْفَضَلتِ  َومبَا نَ َعمْ : "َقالَ  احلُُْمُر؟ أَْفَضَلتِ  مبَا

                                                           

 أي لنا ما بقي، وجاء هبذا اللفظ يف بعض الروايات. (1)
 (.41سبق خترجيه: ) (2)

 (.114/ 1شرح فتح القدير: )ينظر:  (3)
 .(226/ 1: )ينظر: اجملموع (4)
(، 116أخرجه الدارقطين يف سننه، كتاب الطهارة، باب: ما جاء يف سؤر الكلب والسنور وغريمها من احليوان، حديث رقم: ) (1)

(. وقال: "ويف غري 1118والبيهقي يف الكربى، كتاب الطهارة، باب: سؤر سائر احليوانات سوى الكلب واخلنزير، حديث رقم: )
 أَب ذئب عن داود بن احلصني مبثله".  روايتنا قال الشافعي: وَأخربنا عن ابن

، وللشافعي َومَخِْسنْيَ  ِتْسعٍ أو  َومائَةٍ  َومَخِْسنْيَ  مَثَانٍ قلت: وهذا السند منقطع بني ابن أَب ذئب والشافعي. وابن أَب ذئب تويف سنة 
". انظر سري أعالم ذئب أَب وابن سعد بن الليث على أسفت ما عليه فأسفت أحد، فاتين ماتسعة أعوام، وقال الشافعي: "

 (.144/ 1النبالء: )
/ 8كما أن داود بن احلصني ال يعرف له مساع من جابر، وإمنا يروي عنه بواسطة، إما أبيه وإما غريه. انظر هتذيب الكمال: )

311.) 
 (.1111/ 118: )التهذيب تقريب". عكرمة يف إال ثقة: "حجر ابن فيه قال وتضعيفه، توثيقه يف خمتلف وهو
 البالء فيكون ضعيف عنه يروي أن إال الرواية، صحيح فهو ثقة عنه روى وإذا صاحل، حديث له هذا وداود: "عدي ابن وقال
 (.12/ 3: )الكامل". حيىي أَب بن وإبراهيم هذا حبيبة أَب بنا مثل منه ال منهم
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 يف املسألة. اً لكان نص   ولو صح  

ط ابِ  ْبنَ  ُعَمرَ  َأن   َحاِطٍب، ْبنِ  الر مْحَنِ  َعْبدِ  ْبنِ  حَيْىَي  َعنْ -4  رَْكٍب، يف  َخرَجَ  رضي اهلل عنه اخلَْ
: احلَْْوضِ  ِلَصاِحبِ  اْلَعاصِ  ْبنُ  َعْمُرو فَ َقالَ  َحْوًضا، َوَرُدوا َحىت   ،رضي اهلل عنه اْلَعاصِ  ْبنُ  َعْمُرو ِفيِهمْ 

ط ابِ  ْبنُ  ُعَمرُ  السَِّباُع؟ فَ َقالَ  َحْوَضكَ  َترِدُ  َهلْ  احلَْْوضِ  َصاِحبَ  يَا  اَل  احلَْْوضِ  َصاِحبَ  "يَا: اخلَْ
َباِع، َعَلى نَرِدُ  فَِإن ا خُتْربْنَا، َنا" َوَترِدُ  السِّ  .(1)َعَلي ْ

                                                                                                                                                                                     

وإبراهيم بن إمساعيل بن أَب حبيبة، عن داود بن واحلديث يروى عنه من هذين الطريقني: من طريق إبراهيم بن حممد بن أَب حيىي، 
 احلصني، عن أبيه، عن جابر.

(، وحصني والد 146/ 81(، وابن أَب حبيبة ضعيف: تقريب التهذيب: )241/ 13وابن أَب حيىي مرتوك: تقريب التهذيب: )
 (.1314/ 111داود ضعيف أيضا. قال ابن حجر: "لني احلديث"، تقريب التهذيب: )

أَب ذئب منقطعة، وفيها احلصني والد داود، وهو ضعيف. والطريقان اآلخران ضعيفان كما تقدم، فاحلديث ليس له  فطريق ابن
 إسناد قائم.

 .(226/ 1) . ينظر اجملموع:النووي وضعفه
 َصِحيحٌ  َوِإْسَناُدهُ  قَ َتاَدَة، َأَب  َحِديثُ  َمْعَناهُ  َويف  قُ و ًة، َأَخَذتْ  بَ ْعٍض، ِإىَل  بَ ْعَضَها اأْلََسانِيدَ  َهِذهِ  َضَمْمَنا فَِإَذا قال البيهقي يف املعرفة: "

 (.61/ 2" )َعَلْيهِ  َوااِلْعِتَمادُ 
(، والدارقطين يف سننه، كتاب الطهارة، باب: املاء 41أخرجه مالك يف املوطأ، كتاب الصالة، باب: الطهور للوضوء، رقم: ) (1)

 (.62املتغري، رقم: )
إال أنه مل يدرك -( 1112/ 113التقريب: )-مالك من طريق حيىي بن عبد الرمحن بن حاطب، عن عمر، وهو ثقةواحلديث رواه 

(، وهتذيب 114/ 1عمر؛ لوالدته يف خالفة عثمان. قال ابن سعد: "ولد يف خالفة عثمان".  ينظر: طبقات ابن سعد: )
 (.431/ 31الكمال: )

-ن بن عوف، وحيىي بن عبد الرمحن بن حاطب، عن عمر، وأبو سلمة ثقة مكثرورواه الدارقطين عن أَب سلمة بن عبد الرمح
 (.312/ 33إال أنه مل يدرك عمر أيضا. وانظر هتذيب الكمال: )-( 8142/ 641التقريب: )

مرا وهذا إذا جعلنا الرواية عن عمر، ولكنهما حكيا قصة عن عمر وعمرو، ففي رواية الدارقطين قال: "أن عمر وعمرو بن العاص 
 حبوض"، فلعلها من رواية أحدمها عن عمرو بن العاص، فقدم عمر ملكانته. 

مع عدم ذكر األئمة -ومع عدم ثبوت مساع الراويني أيضا عن عمرو بن العاص، فاحلديث منقطع، لكن ال يبعد مساعهما منه
وفاة عمرو بن العاص سنة ثالث ؛ فقد ولد حيىي يف عام اثنني وثالثني، وولد أبو سلمة سنة بضع وعشرين، وكانت -لذلك

 وأربعني.
مث بعد ذلك وقفت على قول ابن حجر يف ترمجة عمرو بن العاص: "روى عنه ولداه عبد اهلل وحممد، وقيس بن أَب حازم، وأبو 

 سلمة بن عبد الرمحن".
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يدل على  والذي علينا"،: "نرد على السباع وترد رضي اهلل عنه وجه الداللة: قول عمر
 .(1) حابة احلاضرينوال غريه من الص   رضي اهلل عنه طهارة سؤرها، ومل خيالفه عمرو

 .(2) غري مكروه كالشاة ؛ فكان سؤره طاهراً ه جيوز اقتناؤه دون حاجةٍ وألن  -1

، وهو مذهب نجسةٌ فباع أسآر باقي السِّ أما ، : سؤر اهلرة مكروهٌ الثَّانيالمذهب -5
 على الروايتني. سؤره طاهرٌ  ر، فإن  وْ ن   مثله إال يف السِّ (4)، وروي عن أمحد(3)ةاحلنفي  

 األدلة:

 :باعا الس  أمَّ 

 َعنِ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الل هِ  َرُسولُ  ُسِئلَ : قَالَ  ،مارضي اهلل عنه ُعَمرَ  اْبنِ  فلحديث-1
َباِع، الد َوابِّ  ِمنَ  يَ ُنوبُهُ  َوَما اْلَماءِ   حَيِْملِ  ملَْ  قُ ل تَ نْيِ  اْلَماءُ  َكانَ  ِإَذا: "َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى فَ َقالَ  َوالسِّ

 .(1)"اخْلََبثَ 

 هحيد   مل طاهراً  سؤرها كان ولو املاء، تنجيس يف تأثرياً  السباع لورود أن   على فاحلديث يدلُّ 
 .(6) تنيبالقل  

 .(1) غالباً  فيه وتبول منه فتشرب باعالسِّ  ترده الذي املاء عن كان السؤال بأن   وأجيب
                                                                                                                                                                                     

اري: حديث رقم: وهذا نص من اإلمام على رواية أَب سلمة عن عمرو بن العاص، وقد وجدت هذه الرواية يف صحيح البخ
 (، قال البخاري: "وقال حممد بن عمرو عن أَب سلمة: حدثين عمرو بن العاص".3816)

 فال مانع بعد ثبوت مساع أَب سلمة من عمرو بن العاص من جعل هذا األثر من روايته عنه، ويكون أثرا صحيحا إن شاء اهلل.
 (.226/ 1ينظر: اجملموع: ) (1)
 (.226/ 1اجملموع: )و  (،61/ 1: املغين: )ينظر (2)

 (.114/ 1، شرح فتح القدير: )(312/ 1بدائع الصنائع: ) (3)
 (.64/ 1املغين: ) (4)
 (.42سبق خترجيه: ) (1)

 (.221/ 1اجملموع: )و  (،61/ 1(، املغين: )44/ 1معامل السنن: ) ينظر: (6)
 (.221/ 1اجملموع: )و  (،44/ 1معامل السنن: ) ينظر: (1)
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 ، وقالوا لو مل يكن مقرراً (1)حبديث صاحب احلوض املتقدم أيضاً  واستدل  هذا الفريق-2
 .(2) ؤال معنباع، مل يكن للسُّ عندهم جناسة سؤر السِّ 

وال غريه ممن  رضي اهلل عنه مل خيالفه عمروو ، رضي اهلل عنه احلجة يف قول عمر قلت:
 ،جاسةيدل على عدم علمه باحلكم، ال على حكمه بالن  ف رضي اهلل عنه سؤال عمرو. أم ا حضر

 أراد االستفسار. ، فيه شيئاً  أن   ظن  لم ا ف

 .(3) مة األكل من أجل جناسة حلمها، فكذلك سؤرهاا حمر  وألهن  -3

 يتحقق وال ،أفواهها فتتنجس جاسات؛والن   للميتات أكلها باعالسِّ  على الغالب وألن  -4
 .(4) بنجاستها نامْ كَ حَ فَ  هلا؛ مطهر وجود

 يكره ال هفإن   ؛اخلمر وشارب باليهوديِّ  فمنتقض جاسةالن   جتتنب ال قوهلم وأما: "النووي قال
 .(1)"سؤرمها

 وأما الهر -

ن  ْورُ " َوَسل َم قَاَل: َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى ، أن  الن يب  رضي اهلل عنه ُهَريْ َرةَ  فلحديث َأَب -1  السِّ
 .(6)"َسْبعٌ 

                                                           

 (.61) تقدم خترجيه: (1)
 (.311/ 1ينظر: بدائع الصنائع: ) (2)
 (.311/ 1: )املصدر السابق (3)
 (.116/ 1(، وشرح فتح القدير: )68/ 1ينظر: املغين: ) (4)

 (.228/ 1اجملموع: ) (1)
األسآر، (، والدارقطين يف سننه، كتاب الطهارة، باب: 8342أخرجه أمحد يف مسنده، مسند أَب هريرة، حديث رقم: ) (6)

 (، وقال: "عيسى بن املسيب صاحل احلديث".111حديث رقم: )
 واحلديث تفرد به عيسى بن املسيب هذا، ضعفه حيىي بن معني والنسائي والدارقطين، وقال أبو حامت وأبو زرعة: ليس بالقوي. 

 وتقدم قول الدارقطين أنه صاحل احلديث، وقال أبو حامت: حمله الصدق.
 ولكنه ضعيف يف روايته لكثرة خطأه.فالظاهر أنه عدل يف دينه، 

 قال ابن حبان: "كان قاضي خراسان، يقلب األخبار، وال يفهم وخيطئ؛ حىت خرج عن حد االحتجاج به".
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باع، إال فحكمها حكم السِّ  ؛للحديث، واملراد بيان احلكم دون اخللقة والصورة ة سبعٌ فاهلر  
 .(1) واف، فبقيت الكراهةه سقطت جناسة سؤرها لضرورة الط  أن  

 يُ ْغَسلُ : "قَالَ  أَن هُ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى الن يبِّ  َعنِ  ،رضي اهلل عنه ُهَريْ َرةَ  َأَب  وحلديث-2
 َمر ًة( ُغِسلَ  اهلِر ةُ  ِفيهِ  َوَلَغتْ  )َوِإَذا بِالت ُّرَاِب"، ُأْخرَاُهن   َأوْ  أُواَلُهن  : َمر اتٍ  َسْبعَ  الَكْلبُ  ِفيهِ  َوَلغَ  ِإَذا اإِلنَاءُ 

(2). 

فأثبتوا حكم  ؛هارةوحديث أَب قتادة يدل على الط  جاسة، فاألمر بغسل اإلناء يدل على الن  
 .(1) الكراهة عمال هبما

                                                                                                                                                                                     

(، ولسان 323/ 3(، وميزان االعتدال: )111/ 2(، واجملروحني: )166/ 2(، والضعفاء للدارقطين: )443/ 6ينظر: الكامل: ) 
 (.282/ 6امليزان: )

 (.111/ 1ر: شرح فتح القدير: )ظين (1)
(، والرتمذي يف سننه، أبواب 12أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب الطهارة، باب: الوضوء بسؤر الكلب، حديث رقم: ) (2)

والدارقطين يف سننه، كتاب الطهارة، باب: سؤر اهلرة، حديث رقم: (، 11الطهارة، باب: ما جاء يف سؤر الكلب، حديث رقم: )
 (.1168والبيهقي يف الكربى، كتاب الطهارة، باب: سؤر اهلرة، حديث رقم: )(، 221)

 َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى الن يِبِّ  َعنِ  ُهرَيْ رََة، َأَب  َعنْ  َوْجهٍ  َغرْيِ  ِمنْ  احَلِديثُ  َهَذا ُرِويَ  َوَقدْ ... َصِحيحٌ  َحَسنٌ  َحِديثٌ  َهَذا: "الرتمذي قال
 ."َمر ةً  ُغِسلَ  اهلِر ةُ  ِفيهِ  َوَلَغتْ  ِإَذا: "ِفيهِ  يُْذَكرْ  وملَْ  َهَذا، حَنْوَ 

بن -قرة عن غريه ورواه مرفوعا،-( 2111/ 282، ثقة ثبت. التقريب: )خملد بن الضحاك-عاصم أبو رواه كذا: "الدارقطين وقال
عن مسلم بن  رواه مث ."موقوفا اهلر غو وول مرفوعا، الكلب ولوغ: -( 1142/ 411خالد السدوسي، ثقة ضابط، التقريب: )

 موقوفا على أَب هريرة.-( 6616/ 121، التقريب: )مكثر مأمون ثقة-إبراهيم
 وقال البيهقي: "وأبو عاصم الضحاك بن خملد ثقة، إال أنه أخطأ يف إدراج قول أَب هريرة يف اهلرة يف احلديث املرفوع يف الكلب،

 ". َشاِفًيا بَ َيانًا فَ بَ ي  َنهُ  قُ ر ةَ  َعنْ  ،-( 4821/ 426ثقة، التقريب: )-اجلَْْهَضِميُّ  َنْصرٍ  ْبنُ  َعِليُّ  َرَواهُ  َوَقدْ 
 مث رواه من طريقه، فأتى حبكم الكلب فقط. 

 َعنِ  قُ ر َة، َعنْ  آَخَر، َمْوِضعٍ  يف  َأَب  ِكَتابِ  يف  تُهُ َوَجدْ : َعِلي   ْبنُ  َنْصرُ  قَالَ  َمر تَ نْيِ، أَوْ  َمر ةً  قَاَلهُ  أَْدرِي اَل  اهْلِر   ُهرَيْ رَةَ  أَبُو ذََكرَ  مُث  مث قال: "
 َمْوُقوفًا". مث أتى بالروايات املوقوفة على أَب هريرة. اهْلِرِّ  َويِف  ُمْسَنًدا اْلَكْلبِ  يف  ُهَريْ َرةَ  َأَب  َعنْ  ِسريِيَن، اْبنِ 

 أَْدَرَجهُ  فَ َقدْ  (َمر ةً  ُغِسلَ  اهْلِرُّ  َوَلغَ  ِإَذا): ُهَريْ َرةَ  َأَب  َعنْ  ِسريِيَن، ْبنِ  حُمَم دِ  َحِديثُ  َوأَم ا (: "12/ 2وقال يف معرفة السنن واآلثار: )
 ُوُلوغِ  َويف ، َمْرُفوعٌ  اْلَكْلبِ  ُوُلوغِ  يف  أَن هُ  الص ِحيحُ و  ِفيِه، َوَومِهُوا اْلَكْلبِ  ُوُلوغِ  يف  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الن يِبِّ  َعنِ  َحِديِثِه، يف  الرَُّواةِ  بَ ْعضُ 

، َنْصرٍ  ْبنُ  َعِليُّ  َمي  زَهُ ، َمْوُقوفٌ  اهْلِرِّ   ".الث َِّقاتِ  ِمنَ  مَجَاَعةٌ  َعَلْيهِ  َوَوافَ َقهُ  ُهَريْ رََة، َأَب  َعنْ  ِسريِيَن، اْبنِ  َعنِ  َخاِلٍد، ْبنِ  قُ ر ةَ  َعنْ  اجلَْْهَضِميُّ
 موقوف على أَب هريرة، وقد أخطأ بعض الرواة بإدراجه يف احلديث املرفوع.فاخلالصة: أن حكم اهلرة 

 (.124/ 1وصحح وقفه األلباين. ينظر صحيح سنن أَب داود: )
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ابت ، والث  -كما ثبت يف خترجيه-رضي اهلل عنه األمر بذلك موقوف على أَب هريرة قلت:
 .فيما تقدم من األحاديث ة دون كراهةم هو استعمال سؤر اهلر  ى اهلل عليه وسل  صل   يبِّ عن الن  

 مل أو قتادة، أَب حديث يبلغه مل هأن   من ةحج   سؤره كره ملن أعلم قال ابن عبد الرب: "وال 
 .(2)الكلب" على اهلر فقاس الكلب، يف هريرة أَب حديث وبلغه عنده، يصح

 رأي الباحث: الثَّالثالمطلب 

 .حب انأميل إىل ما ذهب إليه ابن 

له ناب ويعدو على من  ؛خلقة سبعٌ  فهو"، نور سبعٌ "السِّ  فعلى فرض عدم صحة حديث:
قاس عليها مجيع أنواع يم يف اهلرة، و ى اهلل عليه وسل  صل   يبِّ ليل عن الن  الد   هو أدن منه، وقد ثبت

 باع. السِّ 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                     

 (.116/ 1ينظر: شرح فتح القدير: ) (1)
 (.111/ 2االستذكار: ) (2)
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 وتطهيرها، واالستطابة. ،النجاسات أبواب:في  حبَّان: آراء ابن الثَّانيالفصل 

 

 وفيه مخسة مباحث...

 

 : المني.األوَّلالمبحث 

 : بول وفرث ما يؤكل لحمه.الثَّانيالمبحث 

 : بول الصبي والصبية.الثَّالثالمبحث 

 : جلود الميتة.الرَّابعالمبحث 

 المبحث الخامس: استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة.
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 : المنياألوَّلالمبحث 

اِفقُ  اْلَغِليظُ  اْلَماءُ  ُهوَ  : اْلَميِنِّ:تمهيد  َرِقيقٌ  اْلَمْرأَةِ  َوَميِنُّ  الش ْهَوِة، اْشِتَدادِ  ِعْندَ  خَيْرُجُ  ال ِذي الد 
 .(1) َأْصَفرُ 

 .حبَّانرأي ابن : األوَّلالمطلب 

 طاهٌر. املين   أن   حب انيرى ابن 

بَاَحةِ  فقال يف صحيحه: "ذِْكرُ   ملَْ  َوِإنْ  اْلَميِنُّ، َأَصابَهُ  ال ِذي الث  ْوبِ  يف  ُيَصلِّيَ  َأنْ  لِْلَمْرءِ  اإْلِ
 .(2)يَ ْغِسْلُه"

رَبِ  وقال: "ذِْكرُ   . (3)طَاِهٍر" َغي ْرُ  جنَِسٌ  اْلَميِن   َأن   َزَعمَ  َمنْ  قَ ْولَ  اْلُمْدِحضِ  اخلَْ

 ِمنْ  اْلَميِن   (4) أَف ُْركُ  رَأَيْ ُتيِن  "َلَقدْ : : قَاَلتْ رضي اهلل عنها على ذلك حبديث عائشة واستدل  
 .(1)ِفيِه" ُيَصلِّي َوُهوَ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى الل هِ  َرُسولِ  ثَ ْوبِ 

 أَن هُ  اْلِعْلمِ  ِصَناَعةِ  يف  اْلُمَتَبحِّرِ  َغي ْرَ  يُوِهمُ  َقدْ  َخرَبٍ  عى جناسته فقال: "ذِْكرُ وأجاب على من اد  
 .(6)قَ ْبُل" ذََكْرنَامُهَا ال ِذينَ  لِْلَخبَ َرْينِ  ُمَضاد  

 ثَ ْوبِ  ِمنْ  اجْلََنابَةَ  أَْغِسلُ  "ُكْنتُ : قَاَلتْ  ،يف غسل املينِّ رضي اهلل عنها وذكر حديث عائشة 
 .(1)ثَ ْوبِه" َلِفي اْلَماءِ  بُ ْقعَ  َوِإن   الص اَلِة، ِإىَل  فَ َيْخرُجُ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى الن يبِّ 

                                                           

 (.261/ 1ينظر: املغين: ) (1)
 (.211/ 4: )حب انصحيح ابن  (2)
 (.211/ 4): السابق (3)

 (.413/ 12الفرك: الدلك حىت يذهب أثره. ينظر لسان العرب: ) (4)
(، 221(، واحلديث أخرجه البخاري: )288باب: حكم املين، حديث رقم: )أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الطهارة،  (1)

 بدون لفظ "الفرك"، واقتصر فيه على رواية "الغسل".
 (.222/ 4: )حب انصحيح ابن  (6)
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َها الل هُ  َرِضيَ  َعاِئَشةُ  : "َكاَنتْ بقوله عل ق مث  الل هُ  َصل ى الل هِ  َرُسولِ  ثَ ْوبِ  ِمنْ  اْلَميِن   تَ ْغِسلُ  َعن ْ
 َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى فَ ُيَصلِّي يَاِبًسا، َكانَ  ِإَذا َوتَ ْفرُِكهُ  لِلن  َفِس، اْسِتطَابَةً  ِفيهِ  أِلَن   ؛َرْطًبا َكانَ  ِإَذا َوَسل مَ  َعَلْيهِ 

 ِمْنهُ  اْلَياِبسَ  َوِإن   جنٌَِس، أَن هُ  اَل  الن  ْفِس، ِلِطيبِ  يُ ْغَسلُ  ِمْنهُ  الر ْطبَ  ِإن  : َوََنَْتارُ  نَ ُقولُ  َكَذافَ هَ  ِفيِه، َوَسل مَ 
 .(2)لِلسُّن ِة" ات َِّباًعا بِاْلَفْركِ  ِمْنهُ  ُيْكتَ َفى

 مذاهب العلماء.: الثَّانيالمطلب 

، وليس ألن ه والن ظافةلطيب الن فس غسله  ، ويستحبُّ طاهرٌ  املينُّ  :األوَّلالمذهب -6
 .(4) ، واملشهور عند احلنابلة(3) الش افعي ةوهو مذهب  جنس.

 األدلة:

 َصل ى اهللِ  َرُسولِ  ثَ ْوبِ  ِمنْ  أَف ْرُُكهُ  َرأَيْ ُتيِن  قَاَلْت: "َوَلَقدْ  اْلَميِنِّ  يف  رضي اهلل عنها َعاِئَشةَ  َعنْ -1
 .(1)ِفيِه" فَ ُيَصلِّي فَ رًْكا َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ 

 الثوب يطهر ال لكان جنساً  عينه كان ولو ،طاهرٌ  املين   أن   على دليلٌ  هذا اَب: "يفقال اخلط  
 .(6)بالفرك" تطهر مل يبست إذا كالعذرة يبس، إذا بفركه

 ظافة.على االستحباب؛ لكمال الن   وأما رواية الغسل فمحمولةٌ 

 َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى الل هِ  َرُسولِ  ثَ ْوبِ  ِمنْ  َمِنيًّا َغَسَلتْ  أَن  َها َعاِئَشةَ  "َوَحِديثُ : مذيُّ قال الرتِّ 
 يُ َرى اَل  َأنْ  لِلر ُجلِ  ُيْسَتَحبُّ  فَ َقدْ  جُيْزِئُ  الَفْركُ  َكانَ  َوِإنْ  أِلَن هُ  الَفْرِك؛ حلَِِديثِ  مبَُخاِلفٍ  لَْيسَ  َوَسل َم،

 .(1)أَثَ رُُه" ثَ ْوِبهِ  َعَلى
                                                                                                                                                                                     

، كتاب الوضوء، باب: غسل املين وفركه، وغسل ما يصيب من املرأة، حديث رقم: -واللفظ له-أخرجه البخاري يف صحيحه (1)
 (.288(، ومسلم يف صحيحه، كتاب الطهارة، باب: حكم املين، حديث رقم: )221)
(.221/ 4: )حب انصحيح ابن  (2)

 .(112/ 2: )اجملموع(، 211/ 2(، احلاوي: )118/ 2األم: ) (3)
 .(411/ 2املغين: ) (4)
 (.61تقدم خترجيه: ) (1)
 (.186/ 1معامل السنن: ) (6)
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 ِبُعوٍد، َعْنكَ  "أَِمْطهُ : الث  ْوبَ  ُيِصيبُ  اْلَميِنِّ  يف : قَالَ  أَن هُ  ،مارضي اهلل عنه َعب اسٍ  اْبنِ  َعنِ -2
َا ،(2) ِإْذِخَرةٍ  َأوْ   .(3)اْلُمَخاِط" أَوِ  اْلُبَصاِق، مبَْنزِلَةِ  ُهوَ  فَِإمن 

 .(4) ، كاملخاطفال يكون جنساً  ؛ال جيب غسله رطباً  ما ال جيب غسله يابساً  وألن  -3

 البولَ  املينُّ  ويفارق .فال يكون أصله جنساً  ؛مهكر    وجل   ، واهلل عز  ه بدء خلق اآلدميِّ وألن  -4
 .(1) من هذا الوجه

 ، إال أن  (1) املالكي ة، و (6) ةوهو مذهب احلنفي   .جنس، جيب غسله املينُّ : الثَّانيالمذهب -5
 .ة قالوا: يكفي يف تطهريه الفرك إن كان يابساً احلنفي  

 األدلة

جاء فيها األمر بالغسل: "إن كان رطبا فاغسليه،  رضي اهلل عنها حلديث عائشة رواية-1
 .(8)وإن كان يابسا فافركيه"

 .(1) يقتضي الوجوب، والوجوب ال يكون إال يف جناسة وهذا أمرٌ 
                                                                                                                                                                                     

 (.131/ 1سنن الرتمذي: ) (1)
َشبِ  فَ ْوقَ  اْلبُ ُيوتُ  هِبَا يُْسَقفُ  الر اِئَحةِ  طَيَِّبةُ  َحِشيَشةٌ ر: اإلذخِ  (2)  (.323/ 4. لسان العرب: )اخلَْ
البيهقي و  (،448، رقم: )ويابسا رطبا وحكمه املين طهارة يف ورد ما بابالدارقطين يف السنن، كتاب الطهارة، باب: أخرجه (3)

 َواَل  َمْرُفوًعا،...َمْوُقوٌف، َوُرِويَ  الص ِحيحُ  ُهوَ  (. وقال: "َهَذا1211يف معرفة السنن، كتاب الصالة، باب: املين، حديث رقم: )
 .َرفْ ُعُه" يَ ْثُبتُ 
 (.418/ 2(، واملغين: )213/ 2ينظر احلاوي: ) (4)
 (.418/ 2(، واملغين: )118/ 2)ينظر األم:  (1)

 (.111/ 1(، شرح فتح القدير: )361/ 1بدائع الصنائع: ) (6)
 (.16/ 1( الشرح الكبري: )186/ 1الذخرية: ) (،112/ 3االستذكار: ) (1)
َا يُ ْعَرفُ  اَل  احلَِْديثَ  قال ابن اجلوزي: " َهَذا (8) أََمَرَها". التحقيق يف  َيُكونَ  َأنْ  َغرْيِ  ِمنْ  َذِلكَ  تَ ْفَعلُ  َكاَنتْ  ِهيَ  أَن  َها اْلَمن ُْقولُ  وِإمن 

 (.121/ 1أحاديث اخلالف: )
 (.118/ 1وشرح فتح القدير: ) (،363/ 1بدائع الصنائع: ) ينظر: (1)
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 أَن غري من َذِلك تفعل َكاَنت أَن  َها َواْلَمْعُروف َسَند، ِباَل  أِلَن هُ  َشْيء؛ اَل  َوَهَذاقال الذهيب: "
 (1)" يأمرها

 بني األدلة.  حمل على االستحباب؛ مجعاً وجودها فت وعلى فرضقلت: 

 َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الن يبِّ  ثَ ْوبِ  ِمنْ  اجلََنابَةَ  أَْغِسلُ  "ُكْنتُ : قَاَلتْ  رضي اهلل عنها، َعاِئَشةَ  َعنْ -2
اءِ  بُ َقعَ  َوِإن   الص اَلِة، ِإىَل  فَ َيْخرُجُ  َوَسل َم،

َ
 .(2)ثَ ْوبِِه" يف  امل

َا َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الن يبُّ  يلَ  قَالَ : قَالَ  رضي اهلل عنه، يَاِسرٍ  ْبنِ  َعم ارِ  َعنْ -3  يُ ْغَسلُ  َوَسل َم: "ِإمن 
 .جداً  . وهو حديث ضعيفٌ (3)َواْلَقْيِئ" َوالد ِم، َواْلَميِنِّ، َواْلَغاِئِط، اْلبَ ْوِل، ِمنَ  الَثوُب ِمن مَخٍْس:

دامت الروايات جاءت بغسل ، وما جنسٍ  لشيءٍ  إال يكون ال الغسلوجه االستدالل: 
 .(4) جنسٌ ال حمالة  فهو منهالثوب 

فال مالزمة بني الغسل  ؛من أشياء وهي غري جنسة يغسل الثوب وميكن أن جياب بأن
 جاسة.والن  

 .(1) عليها فيقاس منها؛ واملينُّ  جنسة، للطهارة املوجبة األحداث وألن  -4
                                                           

 (.36/ 1تنقيح التحقيق: ) (1)
  (.61تقدم خترجيه: ) (2)
 البول الدارقطين يف سننه، كتاب الطهارة، باب: جناسة، و (1628: )رقم حديث عمار، مسند مسنده، يف يعلى أبوأخرجه  (3)

والبيهقي يف معرفة السنن واآلثار، كتاب الصالة، باب: (، 418حلمه، حديث رقم: ) يؤكل ما بول يف واحلكم منه بالتنزه واألمر
 (. 1226املين، حديث رقم: )

 .وهو ضعيف جدا" ،مل يروه غري ثابت بن محادالدارقطين: "قال 
 (.116/ 1: )الكبري الضعفاء". بالنقل تجهول حمفوظ، غري حديثه: "العقيلي وقال

 هذه غري َلهُ  مَح اد ْبن وثابت...هذا مَح اد ْبن ثابت غري زيد ْبن َعِليّ  َعن احلَِْديث َهَذا َرَوى أَْعَلمُ  والَ وقال ابن عدي: "
 (.322/ 2". الكامل يف ضعفاء الرجال: )ومقلوبات مناكري وأحاديثه ،الثقات أسانيدها ويف ،فيها خيالف أحاديث ،األحاديث

 (.331/ 1وقال الذهيب: "تركه األزدي وغريه". ميزان االعتدال: )
 فاحلديث كما تقدم تفرد به ثابت بن محاد، وهو ضعيف جدا، أمجع العلماء على ترك حديثه.

(.362/ 1ينظر: بدائع الصنائع: ) (4)
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فال يكون أصله  ؛مهكر    وجل   ، واهلل عز  بدء خلق اآلدميِّ وأجيب بأن ه يفارقها من حيث أن ه 
 .(2) جنساً 

 رأي الباحث: الثَّالثالمطلب 

ما ذهب على  قويٌ  كال الفريقني ليس له دليلٌ   وذلك ألن   .حب انأميل إىل ما ذهب إليه ابن 
 .إليه

 لتطهريه. ة زائدةٍ على كيفي   ا يدلُّ على طهارته، وإمن   ال يدلُّ  ففرك املينِّ 

 الثوب يغسل من العرق والطني وغريه، وهي أشياءٌ على جناسته، ألن   وكذلك غسله ال يدلُّ 
 سة.غري جن

مع  ه مبتدأ خلق اإلنسان؛ فكيف يكون جنساً هارة األصلية، ويعضد ذلك أن  فيبقى على الط  
 له! وجل   تكرمي اهلل عز  

 َخْلقَ  َوَبَدأَ  َطَهارًَة. َمًعا َوَجَعَلُهَما َوِطنٍي، َماءٍ  ِمنْ  آَدمَ  َخْلقَ  َوَجل   َعز   الل هُ  َبَدأَ ": الش اِفِعيُّ  قَالَ 
 يَ ْبَدأَ  الَ  َأنْ  َدالََلةَ  الط َهارَةُ  مُهَا الل تَ نْيِ  الط َهاَرتَ نْيِ  ِمنْ  آَدمَ  َخْلقَ  اْبِتَدائِهِ  يف  َفَكانَ  .َداِفقٍ  َماءٍ  ِمنْ  َوَلِدهِ 
 .(3)جنٍَِس" ِمنْ  الَ  طَاِهرٍ  ِمنْ  إال   َغرْيِهِ  َخْلقَ 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                     

 (.126/ 1ينظر بداية اجملتهد: ) (1)
 (.418/ 2(، واملغين: )118/ 2)ينظر األم:  (2)

 (.118/ 2األم: ) (3)
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 : بول وفرث ما يؤكل لحمهالثَّانيالمبحث 

ِعدة مبَْنزَِلةِ : الِكْرش أو والَكِرش. الَكِرشِ  يف  َدامَ  َما الزِّْبُل،هو : الَفْرث  : تمهيد
َ
 .(1)لإِلنسان امل

 .(2) احْلَاِفرِ  ِذي َرِجيعُ : الرَّْوث  

 َأن بَ ْعدَ  ىلاألو  َحالِهِ  َعنْ  َرَجع ألَنه َرِجيعاً  مسِّيَ  وِإمنا مَجيعاً، والَعِذرةَ  الر ْوثَ  َيُكونُ  :الرَِّجيع  
 .(3) َذِلكَ  َغي ْرَ  َأو عَلفاً  َأو طََعاًما َكانَ 

 .(4) اإِلنسان يُ ْلِقيهِ  ال ِذي : الغائطالَعِذرة

 .حبَّانرأي ابن : األوَّلالمطلب 

 ما يؤكل حلمه. طهارة بول وروث حب انيرى ابن 

 وث:أما الرَّ 

رَبِ  فقال يف صحيحه: "ذِْكرُ   .(1)جنٍَِس" َغي ْرُ  حلَُْمهُ  يُ ؤَْكلُ  َما فَ ْرثَ  َأن   َعَلى الد الِّ  اخلَْ

ط ابِ  ْبنِ  لُِعَمرَ  ِقيلَ  أَن هُ  ،مارضي اهلل عنه َعب اسٍ  اْبنِ  على ذلك حبديث واستدل   رضي اهلل  اخلَْ
ثْ َنا: عنه  ِفيهِ  َأَصابَ َنا َمْنزاًِل، فَ نَ زَْلَنا َشِديٍد، قَ ْيظٍ  يف  تَ ُبوكَ  ِإىَل  َخَرْجَنا: قَالَ  اْلُعْسَرِة، َشْأنِ  ِمنْ  َحدِّ

َقِطُع، رِقَابَ َنا َأن   ظَنَ ن ا َحىت   َعَطٌش،  َحىت   يَ ْرِجعُ  َفاَل  اْلَماَء، يَ ْلَتِمسُ  لََيْذَهبُ  الر ُجلُ  َكانَ  ِإنْ  َحىت   َستَ ن ْ
َقِطُع، َرقَ َبَتهُ  َأن   َنُظن    َكِبِدِه. َعَلى بَِقيَ  َما َوجَيَْعلُ  هُ فَ َيْشَربُ  فَ ْرثَهُ  فَ يَ ْعِصرُ  بَِعريَهُ  لَيَ ْنَحرُ  الر ُجلَ  ِإن   َحىت   َستَ ن ْ

                                                           

 (.1221/ 1(، القاموس احمليط: )331/ 6(، )116/ 2ينظر لسان العرب: ) (1)
 (.116/ 2: )لسان العرب (2)
 (.116/ 8: )املصدر السابق (3)
 (.114/ 4: )املصدر السابق (4)
 (.223/ 4: )حب انصحيح ابن  (5)
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يقُ  َبْكرٍ  أَبُو فَ َقالَ   فَادْعُ  َخي ْرًا، الدَُّعاءِ  يف  الل هُ  َعو َدكَ  َقدْ  الل ِه، َرُسولَ  يَا: رضي اهلل عنه الصِّدِّ
 َحىت   يُ ْرِجْعُهَما فَ َلمْ  َوَسل َم، َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى يََدْيهِ  فَ َرَفعَ : قَالَ  نَ َعْم،: قَالَ  " َذِلَك؟ "َأحتُِبُّ : فَ َقالَ  لََنا،

َنا مُث   َمَعُهْم، َما َفَمأَلُوا َفَسَكَبْت، َسَحابٌَة، َأظَل تْ   .(1) اْلَعْسَكرَ  َجاَوَزتِ  جنَِْدَها فَ َلمْ  نَ ْنظُُر، َذَهب ْ

ِبِل، فَ ْرثِ  ِمنْ  َعَصُروا َما َأْكَباِدِهمْ  َعَلى اْلَقْومِ  َوْضعِ  : "يف حب انقال ابن   أَْمرِ  َوتَ ْركِ  اإْلِ
 َأن   َعَلى َدلِيلٌ  أَْبَداهِنِمْ  ِمنْ  َذِلكَ  َأَصابَ  َما ِبَغْسلِ  َذِلكَ  بَ ْعدَ  ِإي اُهمْ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى اْلُمْصطََفى

 .(2)طَاِهَرٌة" حلُُوُمَها يُ ؤَْكلُ  َما أَْرَواثَ 

 وأما البول:

رَبِ  قال: "ذِْكرُ ف  .(3)جنََِسٌة" حلُُوُمَها يُ ؤَْكلُ  َما أَبْ َوالَ  َأن   َزَعمَ  َمنْ  قَ ْولَ  اْلُمْدِحضِ  اخلَْ

 ِإَذا": َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى الل هِ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  ،رضي اهلل عنه ُهَريْ َرةَ  َأَب  حبديث ل  واستد
ِبلِ  َوَمَعاِطنَ  اْلَغَنِم، (4) َمرَاِبضَ  ِإال   جتَُِدوا ملَْ   َمَعاِطنِ  يف  ُتَصلُّوا َواَل  اْلَغَنِم، َمرَاِبضِ  يف  َفَصلُّوا اإْلِ

ِبلِ   .(1)"اإْلِ
                                                           

 ملَْ  حلَُْمهُ  يُ ؤَْكلُ  َما فَ ْرثُ  َخاَلطَهُ  ِإَذا اْلَماءَ  أَن   َعَلى الد لِيلِ  ِذْكرِ  بَابُ ابن خزمية يف صحيحه، كتاب الوضوء، باب: أخرجه  (1)
رَبِ  يف صحيحه، كتاب الطهارة، باب: النجاسة وتطهريها، ِذْكرُ  حب انابن (، و 121، حديث رقم: )يَ ْنُجسْ   فَ ْرثَ  أَن   َعَلى الد الِّ  اخلَْ

 َهَذا(، وقال: "168(، واحلاكم يف املستدرك، كتاب الطهارة، حديث رقم: )1383، حديث رقم: )جنَِسٍ  َغي ْرُ  حلَُْمهُ  يُ ؤَْكلُ  َما
 "، ووافقه الذهيب.خُيَرَِّجاهُ  وملَْ  الش ْيَخنْيِ  َشْرطِ  َعَلى َصِحيحٌ  َحِديثٌ 

 (224/ 4: )حب انصحيح ابن  (2)
 (224/ 4: )املصدر السابق (3)
 (.112/ 1ينظر لسان العرب: ) للغنم كاملعاطن لإلبل. ض: وقيل مجع: َمرِبض، وهي أماكن مبيتها، وهيربَ مجع مِ  (4)
(، 348الرتمذي يف سننه، أبواب الصالة، باب: ما جاء يف الصالة يف مرابض الغنم وأعطان اإلبل، حديث رقم: ) أخرجه (1)

(، وأمحد يف 168وابن ماجة يف سننه، كتاب: املساجد واجلماعات، باب: الصالة يف أعطان اإلبل ومراح الغنم، حديث رقم: )
خزمية يف صحيحه، كتاب الطهارة، باب: النهي عن الصالة يف معاطن (، وابن 1821مسنده، مسند أَب هريرة، حديث رقم: )

رَبِ  يف صحيحه، كتاب الطهارة، باب: النجاسة وتطهريها، ذِْكرُ  حب انابن و  (،111اإلبل، حديث رقم: )  َمنْ  قَ ْولَ  اْلُمْدِحضِ  اخلَْ
 (.1384)جنََِسٌة، حديث رقم:  حُلُوُمَها يُ ؤَْكلُ  َما أَبْ َوالَ  أَن   َزَعمَ 

 "، دون الزيادة يف أوله.اإِلِبلِ  أَْعطَانِ  يِف  ُتَصلُّوا َواَل  الَغَنِم، َمرَاِبضِ  يِف  َصلُّواكلهم بنحو هذا اللفظ إال الرتمذي، بلفظ: "
 قال الرتمذي: "وحديث أَب هريرة حديث حسن صحيح".
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الن يب  فكأن ه يريد أن يقول: كيف تزعمون أن  أبوال ما يؤكل حلومها جنسة  صل ى اهلل  مع أن  
وإن كان منع من الصالة يف معاطن اإلبل فليس ذلك  عليه وسل م أباح الصالة يف مرابضها.

 جاسة، وإمنا لسبٍب آخر.للن  

رَبِ  : "ذِْكرُ ب بعد ذلكولذلك بو    .(1)جنََِسٍة" َغي ْرُ  حلُُوُمَها يُ ؤَْكلُ  َما أَبْ َوالَ  بَِأن   اْلُمَصرِّحِ  اخلَْ

- (2) ُعْكلٍ  ِمنْ  أُنَاسٌ  َقِدمَ : قَالَ  ،رضي اهلل عنه َماِلكٍ  ْبنِ  أََنسِ  َعنْ ، وذكر حديث العرنيني
ِديَنَة، (4) فَاْجتَ َوْوا ،- (3) ُعَريْ َنةَ  َأوْ 

َ
 ِمنْ  َيْشَربُوا َوَأنْ  ،(1) بِِلَقاحٍ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الن يبُّ  "َفَأَمَرُهمُ  امل

 .(6)َوأَْلَباهِنَا" أَبْ َواهِلَا

، ا غري طاهرةٍ وأهن   ،من أبواهلا كان للتداويرب إباحة الشُّ  بأن   دعوى البعضأجاب على مث 
ِبِل فقال: " َا أُبِيَح هَلُْم يف ُشْرِب أَبْ َواِل اإْلِ رَبِ اْلُمْدِحِض قَ ْوَل َمْن َزَعَم َأن  اْلُعَرنِيِّنَي ِإمن  لِلت َداِوي اَل ذِْكُر اخلَْ

 .(1)"أَن  َها طَاِهَرةٌ 

رضي اهلل  (1)اجْلُْعِفي   ُسَوْيدٍ  ْبنَ  طَارِقَ  ، َأن  رضي اهلل عنه (8)ُحْجرٍ  ْبنِ  وذكر حديث َواِئلِ 
َا: فَ َقالَ  َيْصنَ َعَها، َأنْ -َكرِهَ  َأوْ - فَ نَ َهاهُ  اخْلَْمِر، َعنِ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الن يب   َسَألَ  ،عنه  َأْصنَ ُعَها ِإمن 

َواِء،  .(2)َداٌء" َوَلِكن هُ  ِبَدَواٍء، لَْيسَ  "ِإن هُ : فَ َقالَ  لِلد 
                                                                                                                                                                                     

 (.224/ 1وصححه ابن خزمية، وابن حبان، وشاكر، واأللباين صحيح سنن الرتمذي: )
 (.226/ 4: )صحيح ابن حب ان (1)
 (.114/ 1)فتح الباري:  .الر بَابِ  تَ ْيمِ قال ابن حجر: هي قبيلة من  (2)
 (.114/ 1فتح الباري: ) .الث اين ُهَنا َواْلُمرَادُ  جبَِيَلةَ  ِمنْ  َوَحي   ُقَضاَعةَ  ِمنْ  َحي  قال ابن حجر:  (3)
ينظر:  اجلوف. يصيبأصاهبم. وهو مشتق من اجلوى، وهو داء  لضرراجتووا املدينة: استومخوها، أي مل توافقهم وكرهوها  (4)

 (.118/ 11(، ولسان العرب: )318/ 1النهاية: )
 (.111/ 2ينظر: لسان العرب: ) . وهي النوق ذوات اللنب.، بكسر الالم وفتحهامجع لِقحة :لِقاح (1)
كتاب الوضوء، باب: أبواب اإلبل والدواب والغنم ومرابضها، حديث رقم: ،  -واللفظ له-البخاري يف صحيحهأخرجه  (6)
 (.1611(، ومسلم يف صحيحه، كتاب القسامة، باب: حكم احملاربني واملرتدين، حديث رقم: )233)
 (.231/ 4: )حب انصحيح ابن  (1)
، مث نزل الكوفة، وعقبه هبا. ينظر: اإلصابة: إياها فأقطعه أرضا واستقطعه وسّلم، عليه الل ه صّلى النيبّ  على صحاَب، وفد (8)
(11 /312.) 
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؛ لنهي حىت  وإن كانت هناك ضرورة احلرام ال يكون دواءً  هبذا احلديث على أن   فاستدل  
، ال جنسة كانت إنفكذلك أبوال اإلبل الن يبِّ صل ى اهلل عليه وسل م عن استعمال اخلمر يف الت داوي،

 على طهارهتا. صل ى اهلل عليه وسل م شرهبا كان ذلك دليالً فلم ا أباح الن يبُّ ؛ أبداً  تكون دواءً 

 مذاهب العلماء.: الثَّانيالمطلب 

 ،(3) املالكي ةوهو مذهب  .بول وروث ما يؤكل حلمه طاهر :األوَّلالمذهب -6
 .(4)واحلنابلة

حلَُْمُه" يُ ؤَْكلُ  َما بِبَ ْولِ  بَْأسَ  اَل : قَاُلوا الِعْلِم، أَْهلِ  َأْكَثرِ  قَ ْولُ  : "َوُهوَ مذيُّ قال الرتِّ 
(1). 

 األدلة

 فَاْجتَ َوْوا ،-ُعَريْ َنةَ  َأوْ -ُعْكلٍ  ِمنْ  أُنَاسٌ  َقِدمَ : قَالَ  ،رضي اهلل عنه َماِلكٍ  ْبنِ  أََنسِ  َعنْ -1

ِديَنَة،
َ
 .(6)َوأَْلَباهِنَا" أَبْ َواهِلَا ِمنْ  َيْشَربُوا َوَأنْ  بِِلَقاحٍ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الن يبُّ  "َفَأَمَرُهمُ  امل

جس ال يباح شربه، رب من أبواهلا، والن  م الشُّ ى اهلل عليه وسل  صل   يبِّ الن   إباحةوجه الداللة: 
 .(1) ألمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصالة ،داويبيح لضرورة الت  أُ  سل منا بأن ه ولو

 ملَْ  الل هَ  َوَسل َم قال: "ِإن   َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى أن  الن يب  ، رضي اهلل عنها َسَلَمةَ  هذا مع ما روت أُمُّ -
 .(8)َحرَاٍم" يف  ِشَفاءَُكمْ  جَيَْعلْ 

                                                                                                                                                                                     

 (.381/ 1. ينظر: اإلصابة: )طارق، وهو وهم. له صحبة بن سويد ويقال (1)
 (.1184داوي باخلمر، حديث رقم: )أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب األشربة، باب: حترمي الت (2)
 .(11/ 1الشرح الكبري: )(، و 181/ 1الذخرية: ) (3)
 (412/ 2املغين: ) (4)
 (.12/ 1سنن الرتمذي: ) (1)
 (.14تقدم خترجيه: ) (6)

 (.116/ 1(، وفتح الباري: )222/ 11(، وشرح النووي: )412/ 2ينظر: املغين: ) (1)
(، وابن 6166أبو يعلى يف مسنده، مسند أم سلمة، حديث رقم: )و  (،1112إسحاق يف مسنده، حديث رقم: ) أخرجه (8)

 لِْلُعرَنِيِّنيَ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى اْلُمْصطََفى إِبَاَحةَ  بَِأن   ُيَصرِّحُ  َخرَبٍ  يف صحيحه، كتاب الطهارة، باب: النجاسة وتطهريها، ذِْكرُ  حب ان
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مل يشرع  وجل   اهلل عز   ألن   اإلبل، أبوال طهارة على فاحلديث يدلُّ  .ةاملشروعي   باجلعل واملراد
 .(1) االستشفاء باحلرام

رورة فال يكون ا يف حالة الض  على حالة االختيار، وأم   هذا احلديث حممولٌ  وأجيب بأن  
 .(2) ، كامليتةحراماً 

 ضرورة، داويوالت   داوي،الت   وجه علي ذلك كان اإمن   قيل: فإن: "فقال (3)ابن العرَب ورد
 من املوت معه خياف ما الضرورة اوإمن   ضرورة، حال داويالت   ليس قلنا: احملظور، تبيح والضرورة

 .(4)احلرام!" فيه يباح فكيف جيب، فال أصله يف بطبُّ الت   افأم   اجلوع،

 م يف مرابض الغنم، وأمره بذلك.ى اهلل عليه وسل  صل   يبِّ صالة الن  -2

 يُ ب َْن  َأنْ  قَ ْبلَ  ُيَصلِّي َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الن يبُّ  "َكانَ : قَالَ رضي اهلل عنه  أََنسٍ  فَعنْ -
ْسِجُد،

َ
 .(1)الَغَنِم" َمرَاِبضِ  يف  امل

 يف  "َصلُّوا: َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى الل هِ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  رضي اهلل عنه ُهَريْ َرةَ  َأَب  َعنْ و -
 .(1)اإِلِبِل" أَْعطَانِ  يف  ُتَصلُّوا َواَل  الَغَنِم، َمرَاِبضِ 

                                                                                                                                                                                     

ِبلِ  أَبْ َوالِ  ُشْربِ  يف  (، والبيهقي يف الكربى: كتاب الضحايا، باب: النهي عن التداوي 1311لِلت َداِوي، حديث رقم: ) َيُكنْ  ملَْ  اإْلِ
 (.11611باملسكر، حديث رقم: )

(، ترمجة رقم: 338/ 3واحلديث رجاله رجال الصحيح، إال حسان بن خمارق الراوي عن أم سلمة، وقد وثقه ابن حب ان يف ثقاته: )
 (.33/ 3لبخاري يف تارخيه الكبري: )(، وسكت عنه ا2122)

 (.186/ 1ينظر: الذخرية: ) (1)
 (.222/ 11ينظر: شرح النووي: ) (2)

اِلِكّي،، األَْنَدُلِسيّ ، الَعَرَبِّ  اْبنُ  َبْكرٍ  أَبُو اهلِل، َعْبدِ  بن حُمَم د بنِ  اهللِ  َعْبدِ  بنُ  احلَاِفُظ: حُمَم دُ  الَعال َمُة، اإِلَماُم، (3)
َ
 َصاِحبُ  امل

 ِكَتاب َصّنف .َخِطْيباً  بَِلْيغاً، َفِصْيحاً، وََكانَ  بَ رََع، الِعْلم فُ نُ ْون َويِف  َومَجََع، َصن َف،، مائَةٍ  َوأَْربَعِ  َوِست ِّنْيَ  مَثَانٍ ، ُوِلد يف سنة الت َصانِْيفِ 
 رَبِْيعٍ  َشْهرِ  يف (، و)أحكام القرآن(، وغريها من التصانيف النافعة، تُ ُويفِّ الت ِّْرِمِذيِّ  ِعْيَسى َأَب  َجاِمع َشرْحِ  يِف  اأَلْحَوِذيِّ  َعارَِضةِ )

 (.111/ 22(، وسري أعالم النبالء: )1214/ 4. ينظر: تذكرة احلفاظ: )مائَةٍ  َومَخْسِ  َوأَْربَِعنْيَ  َثاَلثٍ  َسَنةَ  اآلِخِر،
 (.11/ 1عارضة األحوذي: ) (4)
، ومسلم (234: )رقم حديث ومرابضها، والغنم والدواب اإلبل أبواب: باب الوضوء، كتاب صحيحه، يف البخاري أخرجه (1)

 (.124يف صحيحه، كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب: ابتناء مسجد النيب صلى اهلل عليه وسلم، حديث رقم: )
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 يف  ُأَصلِّي: َعَلْيِه قَالَ  اهللُ  َصل ى اهللِ  َرُسولَ  َسَألَ  َرُجاًل  َأن   ،رضي اهلل عنه مَسَُرةَ  ْبنِ  َجاِبرِ  َعنْ و -
ِبِل؟ َمَبارِكِ  يف  ُأَصلِّي: قَالَ  "نَ َعْم": قَالَ  اْلَغَنِم؟ َمرَاِبضِ   .(2)"اَل": قَالَ  اإْلِ

فلم ا أطلق الن يبُّ صل ى اهلل عليه مرابض الغنم ال ختلوا من األبعار واألبوال، وجه االستدالل: 
 . (3)؛ فال تكون جنسة م كانوا يباشروهنا يف صالهتمذلك على أهن   دل  وسل م ومل يقيِّد حبائل وال بغريه، 

 بِبَ ْوِل َما بَْأسَ  اَل : " َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى اهللِ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  رضي اهلل عنه اْلبَ رَاءِ  َعنِ -3
 .(4)ُأِكَل حلَُْمُه"

 يف املسألة. لكان نصاً  ولو صح  قلت: 

ُهَما الل هُ  َرِضيَ  َعب اسٍ  اْبنِ  َعنِ -4  الَوَداعِ  َحج ةِ  يف  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الن يبُّ  "طَافَ : قَالَ  َعن ْ
 .(2)"(1)مبِْحَجنٍ  الرُّْكنَ  َيْسَتِلمُ  بَِعرٍي، َعَلى

                                                                                                                                                                                     

 (.13تقدم خترجيه: ) (1)
 .(362: )رقم حديث اإلبل، حلوم من الوضوء: باب احليض، كتاب صحيحه، يف مسلم أخرجه (2)

 (.182/ 1ينظر: فتح الباري: ) (3)
حلمه، حديث  يؤكل ما بول يف واحلكم منه بالتنزه واألمر البول جناسة أخرجه الدارقطين يف سننه، كتاب الطهارة، باب: باب (4)

(، والبيهقي يف الكربى، كتاب الطهارة، مجاع أبواب ما يفسد املاء، باب: اخلرب الذي ورد يف سؤر ما يؤكل حلمه، 462رقم: )
 (. 1181حديث رقم: )

 ان.مرتوك وحيىي واحلديث رواه سوار بن مصعب من طريق الرباء، وخالفه حيىي بن العالء فرواه من طريق جابر بن عبد اهلل، وسوار
 (.161/ 4أما سوار، فقال فيه البخاري: منكر احلديث. التاريخ الكبري: )

 (.181/ 1وقال النسائي: مرتوك احلديث. الضعفاء للنسائي: )
 (.231/ 1وقال الدارقطين: مرتوك. السنن: )

 (.316/ 1". اجملروحني: )اْلُمتَ َعمد َكانَ  أَن هُ  اْلقلب ِإىَل  يْسبق َحىت   اْلَمَشاِهري َعن بِاْلَمَناِكريِ  يَْأيت  مم ن َكانَ وقال ابن حب ان: "
 (.228/ 2وانظر ميزان االعتدال: )

/ 1: )والتعديل اجلرحوأما حيىي، فقال فيه ابن معني: ليس بشيء. وقال أبو حامت: ليس بالقوي. وقال أبو زرعة يف حديثه ضعف. 
182.) 

 َكانَ  أَنه قلبه ِإىَل  سبق صناعته احَلِديث من مَسعَها ِإذا اليت املقلوبات باألشياء الث َِّقات َعن ين َْفرد مم ن َكانَ وقال ابن حب ان: "
 (.116/ 3". اجملروحني: )بِهِ  ااِلْحِتَجاج جيوز اَل  لَذِلك اْلُمْعَتمد

 (.134/ 1وانظر ميزان االعتدال: )
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بالبيت على راحلته، وهي ال ختلو من  مى اهلل عليه وسل  صل   يبِّ الن  : طواف االستداللوجه 
 .(3) المتنع من تنجيس املسجد به وث الذي يلوث األرض، فلو كان جنساً البول والر  

 َحالِ  يف  يَ ُروثَ  َأوْ  يَ ُبولَ  َأنْ  َضُروَرتِهِ  ِمنْ  لَْيسَ  أِلَن هُ  ِفيِه؛ َداَلَلةَ  اَل  احلَِْديثُ  : "َوَهَذاوويُّ قال الن  
َا الط َواِف،  حُمَق ًقا َذِلكَ  َكانَ  َلوْ  ...؛ َوأِلَن هُ  ِمْنهُ  اْلَمْسِجدُ  يُ َنظ فُ  ُحُصولِهِ  تَ ْقِديرِ  َوَعَلى حُمَْتَمٌل. ُهوَ  َوِإمن 

 .(4)ُمْستَ ْقَذٌر" أِلَن هُ  ؛طَاِهرًا َأوْ  جَنًَسا َكانَ  َسَواءٌ  ِمْنهُ  اْلَمْسِجدَ  لَنَ ز هَ 

 .(1) به، فخفف حكمه الطرق امتالء ولضرورة-1

 ،(6) ةوهو مذهب احلنفي   .بول وروث ما يؤكل حلمه جنس :الثَّانيالمذهب -5
 .(1)الش افعي ةو 

 :األدلة

ى اهلُل عليه وسل َم قَاَل: ، أن  الَنيب  صل  رضي اهلل عنه ُهَريْ َرةَ  عموم ما روي عن َأَب -1
 .(8)ِمْنُه" اْلَقرْبِ  َعَذابِ  َعام ةَ  فَِإن   اْلبَ ْوِل، ِمنْ  اْستَ ْنزُِهوا"

                                                                                                                                                                                     

 (.128/ 13ينظر: لسان العرب: ) يساق هبا البعري. ،ن: عصا حمنية الرأسجَ حْ املِ  (1)
(، ومسلم يف 1612أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب احلج، باب: من أشار إىل الركن إذا أتى عليه، حديث رقم: ) (2)

لِلر اِكِب، حديث  َوحَنْوِهِ  مبِْحَجنٍ  احلََْجرِ  َواْسِتاَلمِ  َوَغرْيِِه، بَِعريٍ  َعَلى الط َوافِ  َجَوازِ  ، كتاب احلج، باب: بَابُ -واللفظ له-صحيحه
 (.1212رقم: )

 (.22/ 1شرح النووي: )(، و 212/ 1احلاوي: )ينظر:  (3)
 (.212/ 1(، وانظر: احلاوي: )26/ 1ووي على مسلم: )شرح الن (4)

 (.221/ 1ينظر: شرح فتح القدير: ) (1)
 .(221/ 1شرح فتح القدير: )(، و 364/ 1بدائع الصنائع: ) (6)
 (.166/ 2اجملموع: )(، 241/ 2احلاوي: ) (1)
 مسند مسنده، يف أمحدو ،(348تشديد يف البول، حديث رقم: )أخرجه ابن ماجة يف سننه، أبواب الطهارة وسننها، باب: ال (8)

يف سننه، كتاب الطهارة، باب: جناسة البول، واألمر وبالتنزه منه، واحلكم يف بول ما  والدارقطين(، 8332: )رقم حديث هريرة، أَب
(، والبيهقي يف الكربى، كتاب 616(، واحلاكم يف املستدرك، كتاب الطهارة، حديث رقم: )461يؤكل حلمه، حديث رقم: )

اسة األبوال واألرواث وما خرج من خمرج حي، الطهارة، مجاع أبواب الصالة بالنجاسة وموضع الصالة من مسجد وغريه، باب: جن
 (.4141حديث رقم: )
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َرْيِن، َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الن يبُّ  َمر  : قَالَ  رضي اهلل عنهما َعب اسٍ  اْبنِ  وَعنِ   "أََما: فَ َقالَ  ِبَقب ْ
بَانِ  ِإن  ُهَما بَانِ  َوَما لَيُ َعذ   َيْسَترتُ  اَل  َفَكانَ  اآْلَخرُ  َوأَم ا بِالن ِميَمِة، مَيِْشي َفَكانَ  َأَحُدمُهَا أَم ا َكِبرٍي، يف  يُ َعذ 

 .(1)بَ ْولِِه " ِمنْ 

: احلديث على عمومه يف مجيع األبوال، سواء كان مأكول اللحم أم ال؛ وجه االستدالل
 .(2) لرواية: "ال يسترت من البول"

حيحني اإلنسان نفسه؛ بدليل رواية الص   بول به واملراد للعهد، هنا ""ال  بأن   وأجيب
 .(3) جاءت بلفظ: "ال يسترت من بوله" اليتوغريمها 

 آتَِيهُ  َأنْ  َفَأَمَرين  الَغاِئَط، َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الن يبُّ  الل ِه بِن َمسُعوٍد قال: أََتى َعْبدِ  َعنْ -2
 َفَأَخذَ  هِبَا، َفأَتَ ْيُتهُ  َرْوثَةً  َفَأَخْذتُ  َأِجْدُه؛ فَ َلمْ  الث الث َوالَتَمْستُ  َحَجَرْيِن، فَ َوَجْدتُ  َأْحَجاٍر، بَِثالَثَةِ 

 .(4)رِْكٌس" "َهَذا: َوقَالَ  الر ْوثََة، َوأَْلَقى احَلَجَرْينِ 
                                                                                                                                                                                     

قال احلاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخني، وال أعرف له علة، ومل خيرجاه"، وقال الذهيب: "على شرطهما، وال أعلم 
 له علة، وله شاهد". 

 . "البول من القرب عذاب أكثر: "بلفظ ورواه هؤالء بأسانيد صحيحة
 وخربه يعرف، ال(، زاد فيها: "استنزهوا من البول"، وفيه حممد الصب اح السمان. قال الذهيب: "464رواية للدارقطين، رقم: )ويف 
 (.141/ 4". ينظر ميزان االعتدال: )منكر

 (.118/ 3وصحح الدارقطين وأبو حامت إرساله. ينظر علل ابن أَب حامت: )
(، 411)وصحح الدارقطين وأبو حامت إرساله. السنن، نفس الباب: حديث رقم: كما روي من حديث أنس أيضا بالزيادة، -

 (.462/ 1والعلل: )
 وقد ذكرنا احلديث بالزيادة مع ضعفها الستدالهلم هبا.

-(، ومسلم يف صحيحه218كتاب الوضوء، باب: ما جاء يف غسل البول، حديث رقم: )أخرجه البخاري يف صحيحه،   (1)
 (.212الطهارة، باب: الدليل على جناسة البول ووجوب االسترباء منه، حديث رقم: )، كتاب -واللفظ له

 واحلديث يف بعض ألفاظه: "ال يسترت من البول"، ويف بعضها: "ال يسترت من بوله"، واحتج كل فريق برواية.
 (.212/ 1ينظر: احلاوي: ) (2)
 (.141/ 1ينظر: فتح الباري: ) (3)

 (.116بروث، حديث رقم: ) يحه، كتاب الوضوء، باب: ال ُيستنجىأخرجه البخاري يف صح (4)
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 َوَرْوثَةَ  َحَجَرْينِ  َلهُ  ا كانت روثة محار؛ بدليل رواية ابن خزمية: "فَ َوَجْدتُ وأجيب بأهن  
 ، وهو غري مأكول اللحم، وروثه جنس باإلمجاع.(1)مِحَاٍر"

 .(2) املأكول دم على والقياس اآلدمي، بول على القياس-3

 يف هنا فالقياس م،تقد   كما أبواهلا أباح موسل   عليه اهلل ىصل   يب  الن   وميكن أن جياب بأن
 .صالن   خمالفة

 .رأي الباحث: الثَّالثالمطلب 

 .حب انأميل إىل ما ذهب إليه ابن 

فأدلة  اآلخرون احتج  به وأم ا ما .م يف ذلكى اهلل عليه وسل  صل   يبِّ ص عن الن  لثبوت الن  
 .ما يؤكل حلمهم يف اإلبل والغنم، ويقاس عليهما ى اهلل عليه وسل  صل   يبِّ عامة، ال تعارض قول الن  

  

 

 

 

 

  
                                                           

اْلَغاِئِط، حديث رقم:  ِإتْ يَانِ  ِعْندَ  ِلاِلْسِتْنَجاءِ  اأْلَْحَجارِ  ِإْعَدادِ  ابن خزمية يف صحيحه، كتاب الطهارة، باب: بَابُ  أخرجها (1)
(12.) 

 (.168/ 2ينظر: اجملموع: ) (2)
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 ةوالصبيَّ  : بول الصبي  الثَّالثالمبحث 

 .كان أو كبرياً   صغرياً  فق العلماء على جناسة بول اآلدميِّ : ات  تمهيد

  .(1)قال ابن املنذر: "أمجعوا على إثبات جناسة البول" 

 ة ما مل يأكال الطعام.والصبي   ة تطهري بول الصيبِّ اختلفوا يف كيفي   هملكن

 التخفيف أجل من هولكن   بنجس، ليس الغالم بول أن   أجل من ذلك : "وليساَبُّ قال اخلط  
 .(2)إزالته" يف وقع الذي

 يب.خفيف الذي قصده هو االكتفاء بالنضح يف بول الص  وهذا الت  

 ضح المذكورةكيفية النَّ 

 يطلق الن ضح على معنيني: الر ش والص ب.

 ِمْنهُ  فَأصابه ِبَشْيءٍ  َضَربَهُ  ِإذااملاَء... َعَلْيهِ  َنَضح. الر شُّ : قال ابن منظور: "الن ْضحُ 
 .(3)َرشاٌش"

 .(4)اضح"ضح: الصب، ومنه قيل للبعري الذي يستقى عليه الن  : "أصل الن  اَبُّ قال اخلط  

: صب الث اينش، و أحدمها: الر   :ضح يف كالم العرب ينقسم إىل قسمنيقال ابن العرَب: "الن  
 .(1)املاء الكثري"

                                                           

 (.36/ 1اإلمجاع: ) (1)
 (.181/ 1)معامل السنن:  (2)
 (.241(، وينظر القاموس احمليط: )618/ 2لسان العرب: ) (3)
 (.181/ 1معامل السنن: ) (4)
 (.12/ 1عارضة األحوذي: ) (1)
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 َوُيَكاثَ رَ  يُ ْغَمرَ  َأنْ  الن ْضحَ  َأن   ِإىَل  هذا الباب: "َواْلُمَحقُِّقونَ  ضح يفعن صفة الن   وويُّ قال الن  
ُلغُ  اَل  ُمَكاثَ َرةً  بِاْلَماءِ   أَنْ  ِفيَها ُيْشتَ َرطُ  فَِإن هُ  َغرْيِِه، يف  اْلُمَكاثَ َرةِ  خِبِاَلفِ  َوتَ َقاطَُرُه، َوتَ َردَُّدهُ  اْلَماءِ  َجَريَانَ  يَ ب ْ
 الص ِحيحُ  ُهوَ  َوَهَذا َعْصرُُه، ُيْشتَ َرطْ  ملَْ  َوِإنْ  اْلَمَحلِّ  ِمنَ  ويتقاطر املاء بعض جيرى حبيث َيُكونَ 

 .(1)اْلُمْخَتاُر"

املاء، أما  ضح يف هذا الباب صفة أقل من الغسل، ويكون مبجرد صبِّ الن   اهر أن  فالظ  
 الغسل فيشرتط فيه ماء أكثر مع الدلك.

ش للماء القليل على موضع د الر  تجر   على ضحالن   حلملهموما اعرتض به املخالفون قد يكون 
 وويِّ م كالم الن  ، وتقد  ، بل يزيده إذا كان البول كثرياً ره حتماً طهِّ يكون باألصابع؛ فال يُ  البول، والرشُّ 

، أخر يصحُّ يف أبوابٍ فقد  ضح بالرشِّ حيح، وأما تفسري الن  ضح يف هذا الباب، وهو الص  يف صفة الن  
 .ما إذا كان البول قليالً فيو أ

 به املراد ؛ ألن  -ورش نضح بني أي-وايتنيالرِّ  بني ختالف فقال: "وال ،د ذلك ابن حجروأي  
مسلم...:  رواية املاء، ويؤيده صب وهو ضحالن   إىل وانتهى املاء، تنقيط وهو شبالر   كان االبتداء أن  

 .(3)"(2) عليه( فصبه مباء )فدعا

 

 

 

 
                                                           

 (.211/ 3شرح النووي: ) (1)
 (.286)أخرج هذا اللفظ مسلم يف صحيحه، كتاب الطهارة، باب: حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله، حديث رقم:  (2)
 (.111/ 1فتح الباري: ) (3)
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 .حبَّانرأي ابن : األوَّلالمطلب 

ة بول الصبي   أم ا، إىل القول بنضح بول الصيبِّ الذي مل يأكل الطعام حب انيذهب ابن 
 يغسل.ف

بَاَحةِ  ب يف صحيحه: "ذِْكرُ بو  قد ف  الص يبِّ  بَ ْولُ  َأَصابَهُ  ال ِذي الث  ْوبِ  َغْسلِ  تَ ْركَ  لِْلَمْرءِ  اإْلِ
 .(1)بَ ْعُد" َيْطَعمْ  ملَْ  ال ِذي اْلُمْرَضعِ 

 يُ ْؤَتى َكانَ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى اهللِ  َرُسولَ  "َأن  : رضي اهلل عنها َعاِئَشةَ  وروى حديث
َيانِ   يَ ْغِسْلُه" وملَْ  بَ ْوَلهُ  َفأَتْ بَ َعهُ  مبَاٍء، َفَدَعا َعَلْيِه، فَ َبالَ  ِبَصيب   َفُأيتَ  ،(3) َوحُيَنُِّكُهمْ  َعَلْيِهمْ  (2) فَ يُبَ رِّكُ  بِالصِّب ْ

(4). 

 الذ َكرِ  بَ ْولُ  َأَصابَ َها اليت الث َِّيابِ  َعَلى بِالر شِّ  ااِلْكِتَفاءِ  ذِْكرُ : "قالمث ذكر كيفي ة تطهريه، ف
 .(1)"بَ ْعدُ  َيْطَعمْ  ملَْ  ال ِذي

 هَلَا بِاْبنٍ  "أََتتْ  أَن  َها ،رضي اهلل عنها (6)حِمَْصنٍ  بِْنتَ  قَ ْيسٍ  أُمِّ  واستدل  على ذلك حبديث
 َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الل هِ  َرُسولُ  َفَأْجَلَسهُ  َوَسل َم، َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الل هِ  َرُسولِ  ِإىَل  الط َعاَم، يَْأُكلِ  ملَْ  َصِغرٍي،
 .(1) يَ ْغِسْلُه" وملَْ  فَ َنَضَحهُ  مبَاٍء، َفَدَعا ثَ ْوِبِه، َعَلى فَ َبالَ  َحْجرِِه، يف  َوَسل مَ 

                                                           

 (.228/ 4: )حب انصحيح ابن  (1)
 (.212/ 3شرح النووي: ) يدعو هلم وميسح عليهم. (2)
 (.212/ 3: )النووي شرح التحنيك: أن ميضع التمر أو حنوه مث يدلك به حنك الصغري. (3)
،  -واللفظ له-(، ومسلم يف صحيحه222رقم: )أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الوضوء، باب: بول الصبيان، حديث  (4)

 (.286كتاب الطهارة، باب: حكم بول الطفل الرضيع، وكيفية غسله، حديث رقم: )
 (.212/ 4: )حب انصحيح ابن  (1)
/ 14وهاجرت. ينظر: اإلصابة: ) وبايعت مبكة، قدميا أسلم ممن كانت،  حمصن بن اشةعك   أخت ،أمية امسها إن: يقال (6)

484.) 
، ومسلم يف صحيحه، (223: )رقم حديث الصبيان، بول: باب الوضوء، ، كتاب-واللفظ له-أخرجه البخاري يف صحيحه (1)

 (.281: )رقم حديث غسله، وكيفية الرضيع، الطفل بول حكم: باب الطهارة، كتاب
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َا احلُْْكمَ  َهَذا بَِأن   اْلبَ َيانِ  ة، فقال: "ذِْكرُ دون الصبي   بالصيبِّ  خاصٌ  هذا احلكم بني  أن  و   ُهوَ  ِإمن 
َيِة" ُدونَ  الص يبِّ  بَ ْولِ  يف  خَمُْصوصٌ   (1)الصِّب ْ

 َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى الل هِ  َنيب   َأن   ،رضي اهلل عنه طَاِلبٍ  َأَب  ْبنِ  َعِليِّ واستدل  على ذلك حبديث 
 .(2)َيْطَعْم" ملَْ  َما اْلُغاَلمِ  بَ ْولِ  ِمنْ  َويُ ْنَضحُ  اجْلَارِيَِة، بَ ْولِ  ِمنْ  يُ ْغَسلُ ": الر ِضيعِ  بَ ْولِ  يف  قَالَ  َوَسل مَ 

 مذاهب العلماء.: الثَّانيالمطلب 

، (3)الش افعي ةوهو مذهب  .ة، ويغسل بول الصبي  ينضح بول الصيبِّ  :األوَّلالمذهب -6
 .(4)واحلنابلة

 

 
                                                           

 (.212/ 4: )حب انصحيح ابن  (1)
 سننه، يف والرتمذي ،(311: )رقم حديث الثوب، يصيب الصيب بول: باب الطهارة، كتاب السنن، يف داود أبو أخرجه (2)

 وسننها، الطهارة أبواب السنن، يف ماجة وابن ،(612: )رقم حديث الرضيع، الغالم بول نضح يف ذكر ما: باب السفر، أبواب
حديث رقم:  ، وأمحد يف مسنده، مسند علي بن أَب طالب،(121): رقم حديث يطعم، مل الذي الصيب بول يف جاء ما: باب

(، واحلاكم يف املستدرك،  468(، والدارقطين يف سننه، كتاب الطهارة، باب: احلكم يف بول الصيب والصبية، حديث رقم: )163)
 (.181كتاب الطهارة، حديث رقم: )

 كلهم بدون زيادة: "مامل يطعم"، إال أبا داود.
يًعا ُغِساَل  طَِعَما فَِإَذا يَْطَعَما، ملَْ  َما َوَهَذا: »قَ َتاَدةُ  قَالَ وبني هذه الزيادة الرتمذي وغريه، فقال عقب احلديث: "  ".«مجَِ

 ."حسن حديث هذا: "الرتمذي قال
وقال احلاكم: "هذا حديث صحيح؛ فإن أبا األسود الديلي مسعه من علي، وهو على شرطهما صحيح ومل خيرجاه"، ووافقه 

 الذهيب.
 (.116/ 1: )الباري فتح" قادحة بعلة ذلك وليس فوقفه، قتادة عن سعيد ورواه صحيح، وإسناده: "حجر ابن قالو 

(. وابن حب ان، وينظر: صحيح 62/ 1(. والدارقطين، وينظر التلخيص احلبري: )43/ 1وصححه البخاري مرفوعا. العلل الكبري: )
 (.212/ 4ابن حب ان: )

 (.621/ 2اجملموع: ) (3)
 (.411/ 2املغين: ) (4)
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 األدلة

وبول  فريق بني بول الصيبِّ م جاء فيها الت  ى اهلل عليه وسل  صل   يبِّ عن الن   صرحيةٌ  أحاديثٌ -1
 .م فيها بنضح بول الصيبِّ ى اهلل عليه وسل  صل   يبُّ ة، واكتفى الن  الصبي  

َيانِ  يُ ْؤَتى َكانَ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى اهللِ  َرُسولَ  "َأن  : رضي اهلل عنها َعاِئَشةَ  فَعنْ -  بِالصِّب ْ
 .(1)يَ ْغِسْلُه" وملَْ  بَ ْوَلهُ  َفأَتْ بَ َعهُ  مبَاٍء، َفَدَعا َعَلْيِه، فَ َبالَ  ِبَصيب   فَُأيتَ  َوحُيَنُِّكُهْم، َعَلْيِهمْ  فَ يُبَ رِّكُ 

 الط َعاَم، يَْأُكلِ  ملَْ  َصِغرٍي، هَلَا بِاْبنٍ  "أََتتْ  أَن  َها ،رضي اهلل عنها حِمَْصنٍ  بِْنتِ  قَ ْيسٍ  أُمِّ  وَعنْ -
 َعَلى فَ َبالَ  َحْجرِِه، يف  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الل هِ  َرُسولُ  َفَأْجَلَسهُ  َوَسل َم، َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الل هِ  َرُسولِ  ِإىَل 

 .(2)يَ ْغِسْلُه" وملَْ  فَ َنَضَحهُ  مبَاٍء، َفَدَعا ثَ ْوِبِه،

 قَ ْوهِلَا َمعَ  ِسي َما اَل  اْلَغْسِل، َوَعَدمِ  بِالن ْضحِ  ااِلْكِتَفاءِ  يف  ظَاِهرٌ  َواحلَِْديثُ قال ابن دقيق العيد: "
 .(3)يَ ْغِسْلُه(" )وملَْ 

 بَ ْولِ  ِمنْ  "يُ ْغَسلُ : قَالَ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الل هِ  َرُسولَ  َأن   ،رضي اهلل عنه َعِلي   وَعنْ -
 .(4)َيْطَعْم" ملَْ  َما اْلُغاَلمِ  بَ ْولِ  ِمنْ  َويُ ْنَضحُ  اجْلَارِيَِة،

 فرقة بني بول الغالم وبول اجلارية.يف الت   أيضاً  وهو ظاهرٌ 

وهو مذهب  ال فرق بني بول الصيبِّ والصبي ة، وجيب الغسل فيهما. :الثَّانيالمذهب -5
 .(6) املالكي ة، و (1) ةاحلنفي  

                                                           

 (.83) تقدم خترجيه: (1)
 (.83تقدم خترجيه: ) (2)
 (.11/ 1إحكام األحكام شرح عمدة األحكام: ) (3)
 (.84تقدم خترجيه: ) (4)
 (.223/ 1، شرح فتح القدير: )(412/ 1بدائع الصنائع: ) (1)
 (.121/ 1(، التمهيد: )214/ 3االستذكار: ) (6)
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 األدلة

 الغسل. على فيها ضح املذكورالن   ومحل ،ابقةتأويل األحاديث الس  -1

ن الغسل، وكذلك جاء الر ش يف بعضها مبعن يف بعض األحاديث مبع جاء الن ضح :وقالوا
بني أدلة جناسة البول  مجعاً مبعن الغسل؛  الغسل؛ لذلك نقول بأن  النضح يف هذه األحاديث

 .(1) ، وبني أحاديث البابعموماً 

ش يذكران ويراد هبما الغسل، وجب محل ما جاء ضح والر  الن   : "فلما ثبت أن  (2)قال العيين
ه مىت صب ش على الغسل مبعن إسالة املاء عليه من غري عرك؛ ألن  ضح والر  يف هذا الباب من الن  

 .(3)الغسل هو اإلسالة" تقاطر وسال حصل الغسل؛ ألن   املاء عليه قليال قليال حىت

رف اآلخر خالٌف لفظي، ألن ه محل ويتضح من كالم العيين أن  اخلالف بينه وبني الط  
فتعريفهما  ،ضحبالن   (4)فه النوويالغسل هنا على معن إسالة املاء من غري عرك، وهو الذي عر  

 اختلفا يف تسميتها.لكيفي ة التطهري واحد، ولكن هما 

ه حىت يجاب عليه: بأن  ف ،ما قصدا معنيني متغايريناخلالف غري لفظي، وأهن   وعلى فرض أن  
واية يف بعض األحاديث، فالر   أخرى شالر  تارة وعلى  ضحالغسل يطلق على الن   منا أن  لو سل  

 احلديث. حة بلفظ: "ومل يغسله" تكون قرينة خمرجة ملعن الغسل من هذااملصرِّ 
                                                           

 (.114/ 3)ينظر أدلتهم على ذلك يف عمدة القاري شرح صحيح البخاري:  (1)
 واشتغل تفقه، وسبعمائة، وستني اثنتني سنة رمضان يف ولد، العيين، موسى بن أمحد بن حممود ،الدين بدر ،القضاة قاضي (2)

صحيح البخاري"،  شرح"عمدة القاري  منهاتصانيف،  وله احلنفية، وقضاء مرارًا احلسبة وويل القاهرة، ودخل ،ومهر وبرع، بالفنون
 (.413/ 1. حسن احملاضرة: )ومثامنائة ومخسني مخس سنة احلجة ذي يفوغريها، تُ ُويف 

 (.111/ 3عمدة القاري: ) (3)
 (.82انظر تعريف النووي صفحة: ) (4)
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ش، ومنها الغسل، منها الر   ،ضح جييء ملعانٍ الن   : "...واحلاصل أن  (1)العظيم آباديقال 
ش أكثر وأغلب وأشهر، حىت ال يفهم غري ومنها اإلزالة، ومنها غري ذلك، لكن استعماله مبعن الر  

 .(2)تدل على ذلك" هذا املعن إال بقرينةٍ 

ضح حيتمل أن يكون أراد الن   ضح: "وال حجة فيه؛ ألن  وقال ابن عبد الرب عن أحاديث الن  -
ش ال يزيد النجاسة إال الر   اهر من معن احلديث؛ ألن  ش، وهو الظ  به صب املاء ومل يرد به الر  

 .(3)شرا"

والقطرات القليلة ال تصلح ، وكثرةً  جاسة قلةً ش يكون حبسب الن  الر   وميكن أن جياب بأن  
 .اتفاقاً لتطهري بول كثري 

 جل واملرأة.ه ال فرق بني بول الر  القياس أن ال فرق بني بول الغالم واجلارية، كما أن  -2

 فال يصح. ؛صهذا قياس يف خمالفة الن   قلت:

 الن َجاَساِت، َسائِرِ  َعَلى اْلِقَياسَ  ات  بَ ُعوا: َغْسَلهُ  أَْوَجُبوا َواَل ِذينَ : "وأجاب ابن دقيق، فقال
 إىَل  حُمَْتاجٌ  الظ اِهرَ  ِلُمَخاَلَفِتهِ  َوُهوَ  .َكَغرْيِهِ  ِفيهِ  ُمَبالًَغا َغْساًل  َأيْ  :" يَ ْغِسْلهُ  وملَْ " احلَِْديَث، َوقَ ْوهُلَا َوَأو ُلوا
 الص يبِّ  بَ ْولِ  بَ نْيَ  الت  ْفرَِقةِ  ِمنْ  اأْلََحاِديِث، بَ ْعضِ  يف  َوَردَ  َما: أَْيًضا َويُ ْبِعُدهُ  الظ اِهَر. َهَذا يُ َقاِومُ  َدلِيلٍ 

نَ ُهَما، يُ َفرُِّقونَ  اَل  لِْلَغْسلِ  اْلُموِجِبنيَ  فَِإن   َوالص ِبي ِة،  الص يبِّ، يف  الن ْضحِ  بَ نْيَ  احلَِْديثِ  يف  فَ ر قَ  َوَلم ا بَ ي ْ
 .(4)اْلَغْسِل" َغي ْرُ  الن ْضحَ  َأن   يف  َقوِيًّا َذِلكَ  َكانَ  الص ِبي ِة، يف  َواْلَغْسلِ 

 
                                                           

، من هندي باحلديث، آبادي، عالمة العظيم الصديقي، احلق، شرف الطيب، أبو حيدر، بن علي بن أمري بن أشرف مدحم (1)
 (.31/ 6سنة عشر وثالث مائة وألف. ينظر: األعالم: ) بعد"، تويف داود أَب سنن على املعبود عونتصانيفه: "

 (.213/ 1عون املعبود: ) (2)
 (.121/ 1التمهيد: ) (3)
 (.11/ 1إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام: ) (4)
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 رأي الباحث: الثَّالثالمطلب 

 .حب انأميل إىل ما ذهب إليه ابن 

يف الت فرقة بني بول الص يب م ى اهلل عليه وسل  صل   يبِّ وذلك لثبوت األحاديث الصرحية عن الن  
 كما أن  اخلالف بني الفريقني لفظي كما تقدم.  وبول الص بية.
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 : جلد الميتةالرَّابعالمبحث 

 .(1) لالستعمال وهتيئتها حلفظها املواد؛ ببعض اجللود معاجلة هو : الدباغتمهيد

 .حبَّانرأي ابن : األوَّلالمطلب 

باغ يطهر جلود مجيع امليتات. حب انيرى ابن   أن الدِّ

 .(2)ُدِبَغْت" ِإَذا اْلَمْيَتةِ  جِبُُلودِ  بِااِلْنِتَفاعِ  اأْلَْمرِ  فقال يف صحيحه: "ذِْكرُ 

 رضي اهلل عنها ِلَمْيُمونَةَ  َمْواَلةٍ  َعَلى ُتُصدِّقَ : قَالَ  ،رضي اهلل عنهما َعب اسٍ  اْبنِ  وروى حديث
 َفَدبَ ْغُتُموهُ  ِإَهابَ َها َأَخْذمتُْ  "َهال  : فَ َقالَ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى اهللِ  َرُسولُ  هِبَا َفَمر   َفَماَتْت، ِبَشاةٍ 

َا: فَ َقالَ  َمْيَتةٌ  ِإن  َها: فَ َقاُلوا ِبِه؟"، فَانْ تَ َفْعُتمْ   .(3)َأْكُلَها" َحُرمَ  "ِإمن 

رَبِ  قال: "ذِْكرُ بالروايات العامة للحديث، فباغ بالدِّ  اجللود مجيع طهارة على واستدل     اخلَْ
َها حيَِلُّ  َما اْلَمْيَتةِ  جِبُُلودِ  ااِلْنِتَفاعِ  ِإبَاَحةِ  َعَلى الد الِّ  بَاَغ" اْحَتَمَلتِ  ِإَذا حيَِلُّ  اَل  َوَما بِالذ َكاةِ  ِمن ْ  .(4)الدِّ

 َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى الل هِ  َرُسولُ  قَالَ : قَاَلتْ  ،رضي اهلل عنها َعاِئَشةَ  َعنْ واحتج بالرِّواية العام ة 
 .(1)َطُهورَُها" اْلَمْيَتةِ  ُجُلودِ  "ِدبَاغُ : َوَسل مَ 

                                                           

 (.424/ 8ينظر لسان العرب: ) (1)
 (.18/ 1: )حب انصحيح ابن  (2)
كتاب الزكاة، باب: الصدقة على موايل أزواج النيب صلى اهلل عليه وسلم، حديث رقم: أخرجه البخاري يف صحيحه،   (3)
 (.363كتاب احليض، باب: طهارة جلود امليتة بالدباغ، حديث رقم: )-واللفظ له-(، ومسلم يف صحيحه1412)
 (.122/ 1: )حب انصحيح ابن  (4)
وأمحد يف مسنده، مسند  (،4244جلود امليتة، حديث رقم: ) أخرجه النسائي يف الصغرى، كتاب الفرع والعترية، باب: (1)

يف  حب انوابن  (،126(، والدارقطين يف سننه، كتاب الطهارة، باب: الدباغ، حديث رقم: )21214عائشة، حديث رقم: )
رة، باب: (، والبيهقي يف الكربى، كتاب الطها1212: جلود امليتة، حديث رقم: )، كتاب الطهارة، باب-واللفظ له-صحيحه

 (، وقال: "رواته كلهم ثقات".68اشرتاط الدباغ يف طهارة اجللد، حديث رقم: )
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 ُدِبغَ  ِإَذا َميِّتٍ  َجْلدِ  ِبُكلِّ  ااِلْنِتَفاعِ  ِإبَاَحةِ  َعَلى َيُدلُّ  ثَانٍ  َخرَبٍ  ذِْكرُ مذهبه بقوله: " مث أك د
بَاغَ  َواْحَتَملَ   .(1)"الدِّ

 َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى الل هِ  َرُسولَ  َأن   ،رضي اهلل عنهما َعب اسٍ  اْبنِ وروى احلديث بلفٍظ عاٍم عن 
َا :قَالَ  َوَسل َم،  .(3)َطُهَر" فَ َقدْ  ُدِبغَ  (2) ِإَهابٍ  "أميُّ

 َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى الل هِ  َرُسولِ  ِكَتابُ  أَتَانَا: قَالَ  (4)ُعَكْيمٍ  ْبنِ  الل هِ  َعْبدِ حديث ح أن ه صح  ومع 
ْيَتةِ  ِمنَ  تَ ْنَتِفُعوا اَل  "َأنْ : َوَسل مَ 

َ
 .(1)َعَصٍب" َواَل  بِِإَهابٍ  امل

                                                           

 (.123/ 4: )حب انصحيح ابن  (1)
 (.114/ 12اإلهاب: هو اجللد قبل أن يدبغ، وقيل هو اجللد دبغ أو مل يدبغ. فتح الباري: ) (2)
والنسائي يف ، (1128يتة إذا دبغت، حديث رقم: )جلود املأخرجها الرتمذي يف السنن، أبواب اللباس، باب: ما جاء يف  (3)

(، وابن ماجة يف السنن، كتاب اللباس، باب: لبس جلود 4241الصغرى، كتاب الفرع والعترية، باب: جلود امليتة، حديث رقم: )
د يف مسنده، (، وأمح2884(، والطيالسي يف مسنده، مسند ابن عباس، حديث رقم: )3621امليتة إذا دبغت، حديث رقم: )
 (.1811مسند ابن عباس، حديث رقم: )

ْيَتةِ  ُجُلودِ  يف  قَاُلوا الِعْلِم، أَْهلِ  َأْكثَرِ  ِعْندَ  َهَذا َعَلى َوالَعَملُ  َصِحيحٌ  َحَسنٌ  َحِديثٌ  : "َهَذاقال الرتمذي
َ
 َطُهَرتْ  فَ َقدْ  ُدِبَغتْ  ِإَذا: امل

 (.261/ 2وصححه األلباين. ينظر: صحيح سنن الرتمذي: )
(. وكذلك قال ابن 31/ 1. التاريخ الكبري: )صحيح مساع له يعرف وال وسّلم، عليه الل ه صلى النيبّ  زمان أدرك: البخاري قال (4)

 (.241/ 3حب ان: الثقات: )
سننه، (، والرتمذي يف 4121اللباس، باب: من روى أال ينتفع بإهاب امليتة، حديث رقم: )أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب  (1)

(، والنسائي يف الصغرى، كتاب الفرع والعترية، باب: 1826أبواب اللباس، باب: ما جاء يف جلود امليتة إذا دبغت، حديث رقم: )
(، وابن ماجة يف السنن، كتاب اللباس، باب: من قال ال ينتفع من امليتة بإهاب وال 4241ما يدبغ به جلود امليتة، حديث رقم: )

(، وابن حب ان يف صحيحه،  18182(، وأمحد يف مسنده، مسند عبد اهلل بن عكيم، حديث رقم: )3613عصب، حديث رقم: )
 (.1211كتاب الطهارة، باب: جلود امليتة، حديث رقم: )

 ".الِعْلمِ  أَْهلِ  َأْكثَرِ  ِعْندَ  َهَذا َعَلى الَعَملُ  َولَْيسَ ...َحَسنٌ  َحِديثٌ  َهَذاقال الرتمذي: "
 َعنْ  َعب اسٍ  اْبنِ  َعنْ  الل ِه، َعْبدِ  ْبنِ  الل هِ  ُعبَ ْيدِ  َعنْ  الزُّْهرِيِّ  َحِديثُ  ُدِبَغتْ  ِإَذا اْلَمْيَتِة، ُجُلودِ  يف  اْلَبابِ  َهَذا يف  َما َأَصحُّ وقال النسائي: "

 ".َمْيُمونَةَ 
 وقد أعل هذا احلديث بأمور:

ثَ َنا: قَالَ  ُعَكْيٍم، ْبنِ  الل هِ  َعْبدِ  َعنْ االنقطاع يف االسناد: فقد جاء يف رواية ابن حب ان وغريه: -1 َنةَ  ِمنْ  لََنا َمْشَيَخةٌ  َحد  ؛ ُجَهي ْ
 فاحلديث منقطع؛ جلهالة املشيخة.
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 َواَل  بِِإَهابٍ  اْلَمْيَتةِ  ِمنَ  تَ ْنَتِفُعوا اَل  َأنْ : ُعَكْيمٍ  ْبنِ  الل هِ  َعْبدِ  َخرَبِ  له بقوله: "َوَمْعَن تأو   إال أن ه
بَاِغ، قَ ْبلَ  ِبهِ  يُرِيدُ  :َعَصبٍ  لِيلُ  الدِّ ِتهِ  َعَلى َوالد  َا: َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى قَ ْولُهُ  ِصح   فَ َقدْ  ُدِبغَ  ِإَهابٍ  )أميُّ
 .(1)َطُهَر("

 مذاهب العلماء.: الثَّانيالمطلب 

، (3) الش افعي ةو  ،(2) ةوهو مذهب احلنفي   يطهر جلد امليتة بالدباغ.: األوَّلالمذهب -6
 .(1) ، ورواية عن مالك(4) ورواية عن أمحد

باغ: قالت الش افعي ة إال أن  .واخلنزير الكلب إال احليوانات، مجيع ميتة جللد مطهرٌ  الدِّ

باغ: احلنفي ة وقالت  .فقط اخلنزير ماعدا احليوانات مجيع ميتة جللد مطهرٌ  الدِّ
                                                                                                                                                                                     

ثَ َنا الل ْفظَةُ  َهِذهِ "وأجاب ابن حب ان، فقال:  َنَة، ِمنْ  لََنا َمْشَيَخةٌ  َحد   َفَكَذِلكَ  .مبُت ِصٍل... لَْيسَ  اخْلَبَ رَ  أَن   الن اسِ  ِمنَ  َعاَلًما أَْومَهَتْ  ُجَهي ْ
َنَة، يف  َعَلْيِهمْ  ُقرِئَ  َحْيثُ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى اْلُمْصَطَفى ِكَتابَ  َشِهدَ  ُعَكْيمٍ  ْبنُ  الل هِ  َعْبدُ  َنةَ  َمَشاِيخَ  َومسَِعَ  ُجَهي ْ  َذِلَك، يَ ُقوُلونَ  ُجَهي ْ

رَبِ  يِف  َيُكونَ  أَنْ  َغرْيِ  ِمنْ  مسََِع، َما َوأُْخَرى َشِهَد، َما َمر ةً  َفَأد ى  (.16/ 4صحيح ابن حب ان: ) ."اْنِقطَاعٌ  اخلَْ
 عن يروى ومرة وسلم، عليه اهلل صلى اهلل رسول كتاب أتانا عكيم ابن عن يروى فمرة ،اإلسناد واملنت يف باالضطراب كما أعل-2

 .جهينة من أشياخ عن عكيم ابن
 بشهر وفاته قبل: رواية ويف ،(18182: )وأمحد ،(1211: )حب ان ابنو  (،4128أبو داود: ) أخرجها بشهر، موته قبل: رواية ويف
 .(18183: )أمحد مسند يف شهرين، أو

 وََكانَ  ِبَشْهرَْيِن، َوفَاتِهِ  قَ ْبلَ  ِفيهِ  ذُِكرَ  ِلَما احَلِديثِ  َهَذا ِإىَل  يَْذَهبُ  َحْنَبلٍ  ْبنُ  َأمْحَدُ  َكانَ : يَ ُقولُ  احَلَسنِ  ْبنَ  َأمْحَدَ  َومسَِْعتُ قال الرتمذي: "
 َرَوى َحْيثُ  ِإْسَناِدِه، يِف  اْضطََربُوا َلم ا احَلِديثَ  َهَذا َحْنَبلٍ  ْبنُ  َأمْحَدُ  تَ َركَ  مُث   ،"َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى الن يبِّ  أَْمرِ  آِخرَ  َهَذا َكانَ ": يَ ُقولُ 

َنةَ  ِمنْ  َأْشَياخٍ  َعنْ  ُعَكْيٍم، ْبنِ  الل هِ  َعْبدِ  َعنْ : فَ َقالَ  بَ ْعُضُهْم،  ".ُجَهي ْ
َا أِلَن هُ  ُعَكْيٍم؛ اْبنِ  َحِديثُ  بِهِ  يُ ْؤَخذَ  أَنْ  احلَِْديثَ نْيِ  أَْوىَل  َلَكانَ  اْلِعَللُ  َهِذهِ  َوَلْواَل قال احلازمي: "  الل هُ  َصل ى الن يِبِّ  َحِديثِ  ِمنْ  يُ ْؤَخذُ  ِإمن 

ْنَصافِ  َوَطرِيقُ ...فَاأْلَْحَدثِ  َواأْلَْحَدثِ  فَاآْلِخِر، بِاآْلِخرِ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ   يِف  الدِّاَلَلةِ  ظَاِهرُ  ُعُكْيمٍ  اْبنِ  َحِديثَ  ِإن  : يُ َقالَ  َأنْ  ِفيهِ  اإْلِ
 (.11". االعتبار: )الصِّح ةِ  يف  َمْيُمونَةَ  َحِديثَ  يُ َقاِومُ  اَل  مُث   ااِلْضِطرَاِب، َكِثريُ  َوَلِكن هُ -َصح   َلوْ -الن ْسخِ 

 (.16/ 4: )حب انصحيح ابن  (1)
 (.16/ 1شرح فتح القدير: ) (2)
 (.261/ 1اجملموع: ) (3)
 (.81/ 1املغين: ) (4)
 (.116/ 4(، التمهيد: )343/ 11االستذكار: ) (1)
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 األدلة

 بغ جاز استعماله.اإلهاب إذا دُ  نت أن  م بي  ى اهلل عليه وسل  صل   يبِّ عن الن   أحاديثٌ 

 َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى اهللِ  َرُسولَ  مسَِْعتُ : قَالَ  ،رضي اهلل عنهما َعب اسٍ  ْبنِ  اهللِ  َعْبدِ  فَعنْ 
َهابُ  ُدِبغَ  "ِإَذا: يَ ُقولُ   .(1)َطُهَر" فَ َقدْ  اإْلِ

َا  .(2)َطُهَر" فَ َقدْ  ُدِبغَ  ِإَهابٍ  ويف رواية: "أميُّ

 ُجُلودِ  "ِدبَاغُ : َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى الل هِ  َرُسولُ  قَالَ : قَاَلتْ  ،رضي اهلل عنها َعاِئَشةَ  وَعنْ 
 .(3)َطُهورَُها" اْلَمْيَتةِ 

بعموم -سواء كانت مأكولة اللحم أم ال-من قال بتطهري الدباغ جللود مجيع امليتات استدل  ف
 هذه األحاديث.

 يفيده كما حيوان، كل ميتة جللد رٌ مطهِّ  باغالدِّ  أن   على دليلٌ  : "واحلديث(4)قال الصنعاين
 .(1)ا"أميُّ " كلمة عموم

 ِبَشاةٍ  رضي اهلل عنها ِلَمْيُمونَةَ  َمْواَلةٍ  َعَلى ُتُصدِّقَ : قَالَ  ،رضي اهلل عنهما َعب اسٍ  اْبنِ  وَعنِ -
 فَانْ تَ َفْعُتمْ  َفَدبَ ْغُتُموهُ  ِإَهابَ َها َأَخْذمتُْ  "َهال  : فَ َقالَ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى اهللِ  َرُسولُ  هِبَا َفَمر   َفَماَتْت،

َا: فَ َقالَ  َمْيَتةٌ  ِإن  َها: فَ َقاُلوا ِبِه؟"،  .(1)َأْكُلَها" َحُرمَ  "ِإمن 
                                                           

 (.366رقم: )أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب احليض، باب: طهارة جلود امليتة بالدباغ، حديث  (1)
 (.12تقدم خترجيه: ) (2)
  (.81تقدم خترجيه: ) (3)
، الصنعاين، املعروف باألمري، ولد بصنعاء سنة تسع وتسعني وألف، إبراهيم أبو، حممد بن صالح بن إمساعيل بن حممد (4)

/ 6ومثانني ومائة وألف. ينظر: األعالم: )، منها: "سبل السالم شرح بلوغ املرام"، تويف بصنعاء سنة اثنتني مؤلف مئة حنو له، تجتهد
38.) 

 (.111/ 1سبل السالم: ) (1)
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ه ورد يف الشاة؛ خبصوص هذا احلديث؛ ألن   فقط من قال بقصر اجلواز على املأكول استدل  و 
 .(2) فيقاس عليها املأكول فقط

 .(4) واحلنابلة، (3) املالكي ة، وهو مذهب ال يطهر جلد امليتة بالدِّباغ: الثَّانيالمذهب -5

 األدلة

يف  ، وهو عامٌ (1)﴾َعلَۡيُكُم ٱۡلَمۡيتَةُ  ُحرَِّمتْ :﴿ وجل   بقوله عز   ه جزء من امليتة، فكان حمرماً ألن  -1
 .(6) اجللد وغريه

 .(1) صتها األحاديث السابقة، فيستثن من امليتة جلدها إذا دبغخص   اآلية عامةٌ  وأجيب بأن  

 اَل  "َأنْ : َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى الل هِ  َرُسولِ  ِكَتابُ  أَتَانَا: قَالَ  ُعَكْيمٍ  ْبنِ  الل هِ  َعْبدِ  َعنْ -2
ْيَتةِ  ِمنَ  تَ ْنَتِفُعوا

َ
 .(8)َعَصٍب" َواَل  بِِإَهابٍ  امل

قبل موته بشهر أو شهرين؛  :يف بعض رواياته قال ه ناسخ لألحاديث السابقة؛ ألن  وقالوا بأن  
 .(1) مى اهلل عليه وسل  فهو آخر األمرين من رسول اهلل صل  

                                                                                                                                                                                     

  (.81تقدم خترجيه: ) (1)
 (.111/ 12ينظر: فتح الباري: ) (2)

 ال الدباغ أن مالك مذهب من الظاهر أن وبني ،(116/ 4: )التمهيد ،(343/ 11: )االستذكار(، 14/ 1الشرح الكبري: ) (3)
 .كاملة غري طهارة يطهرها فكأنه فيه، يشرب وال عليه يصلى وال اليابسة، األشياء يف به االنتفاع يبيح ولكن امليتة، جلد يطهر

 (.81/ 1املغين: ) (4)
 (.3سورة املائدة، اآلية: ) (1)

 (.11/ 1ينظر: املغين: ) (6)
 (.211/ 1ينظر: اجملموع: ) (1)

 (.12تقدم خترجيه: ) (8)
 (.11/ 1ينظر: املغين: ) (1)
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وغريها قبل  مارضي اهلل عنه ؛ فقد تكون أحاديث ابن عباسال يسلم هلمسخ الن   قلت:
ويف وابن صلى اهلل عليه وسلم تُ  يبُّ الن  ف ؛م بأقل من الشهرين املذكورينى اهلل عليه وسل  وفاته صل  

هي األخرى؛ فمع هذا  م متأخرةٌ ى اهلل عليه وسل  صل   يبِّ ؛ فأحاديثه عن الن  (1)عباس قد ناهز االحتالم
 االحتمال ال يصح النسخ.

كما أن  نسخ الشيء ال يصح إال مبا هو مثله يف القوة، أو أقوى منه يف الرتبة، وحديث ابن 
 األحاديث الصحيحة الثابتة.عكيم فيه اضطراب كثري؛ فال يقوى على نسخ ما تقدم من 

 يف  ِمْنهُ  أَق َْوى ُهوَ  مبَا َأوْ  اْلُقو ِة، يف  ِمثْ ُلهُ  ُهوَ  مبَا ِإال   جَيُوزُ  اَل  الش ْيءِ  قال احلازمي: "َنْسخُ 
 .(2)"الرُّتْ َبةِ 

 هو اإلهاب ون بينه وبني أحاديث الباب، فقالوا: إن  األو لسخ، مجع ا مل يصح الن  فلم  -
إليه، فإذا  ينصرف عكيم ابن حديث يف هي، فالن  إهاباً  يسمى فال باغالدِّ  بعد أماباغ،الدِّ  قبل اجللد

 بغ طهر وجاز االنتفاع به.دُ 

 َواَل  بِِإَهابٍ  اْلَمْيَتةِ  ِمنَ  تَ ْنَتِفُعوا اَل  َأنْ : ُعَكْيمٍ  ْبنِ  الل هِ  َعْبدِ  َخرَبِ  : " َوَمْعَن حب انقال ابن 
بَاِغ، قَ ْبلَ  ِبهِ  يُرِيدُ  ،َعَصبٍ  لِيلُ  الدِّ ِتهِ  َعَلى َوالد  َا: َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى قَ ْولُهُ  ِصح   فَ َقدْ  ُدِبغَ  ِإَهابٍ  )أميُّ
 .(3)َطُهَر("

: لَه يُ َقالُ  اَل  ُدِبغَ  فَِإَذا يُْدَبْغ، ملَْ  َما ِإَهابًا ُيَسم ى: (4)ُُشَْيلٍ  ْبنُ  الن ْضرُ  ...قَالَ : "َداُودَ  أَبُو قَالَ 
َا ِإَهاٌب،  .(1)" َوِقْربَةً  َشنًّا ُيَسم ى ِإمن 

                                                           

 (.228/ 6اإلصابة: ) :نظري (1)
 (.22/ 1االعتبار: ) (2)

 (.16/ 4: )حب انصحيح ابن  (3)
اِزينُّ، احَلَسنِ  أَبُو: احلَاِفظُ  اإِلَماُم، الَعال َمُة، (4)

َ
 يِف  ِإَماماً  َكانَ ،  َومائَةٍ  َوِعْشرِْينَ  اثْ َنتَ نْيِ  َسَنةِ  ُحُدْودِ  يِف : ُوِلدَ ، الن ْحِويُّ  الَبْصرِيُّ، امل

 (.328/ 1(، وسري أعالم النبالء: )314/ 1. ينظر: تذكرة احلفاظ: )َومائَ تَ نْيِ  أَْربَعٍ  َسَنةِ  أَو لِ  يف تُ ُويفِّ  َواحَلِدْيِث، الَعرَبِي ةِ 
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ا جاء عن االنتفاع به قبل هي إمن  وقال اخلطاَب: "فقد حيتمل لو ثبت احلديث أن يكون الن  
باغ وأن حيمل على قد جاءت يف الدِّ  اليتباغ، وال جيوز أن يرتك به األخبار الصحيحة الدِّ 

  .(2)النسخ"

 ،هي مبا قبل الدباغللن   هي، وأخبارنا خمصصةٌ يف الن   عن احلديث: "...عامٌ  وويُّ قال الن  
 .(3)جبواز االنتفاع بعد الدباغ، واخلاص مقدم" مصرحةٌ 

 رأي الباحث: الثَّالثالمطلب 

 .حب انأميل إىل ما ذهب إليه ابن 

م يف ذلك، وحديث ابن ى اهلل عليه وسل  صل   يبِّ ابتة عن الن  حيحة الث  وذلك لألحاديث الص  
ابتة يف حيحة الث  م الص  ى اهلل عليه وسل  صل   يبِّ ة الن  كما تقدم؛ فال ترتك سن  كثري ٌ   عكيم فيه اضطرابٌ 
وعليها مجهور أهل العلم حلديث اضطربوا فيه مثل هذا االضطراب، ومع ذلك  الصحيحني وغريها

 .قبل دبغههي على االنتفاع به مل الن  حلُ  لو صح  ف

 َحِديثُ  َوحُيَْملُ  الت  ْرِجيَحاِت، ِلُوُجوٍه من َأْوىَل؛ َعب اسٍ  اْبنِ  َحِديثِ  ِإىَل  قال احلازمي: "فَاْلَمِصريُ 
بَاِغ، قَ ْبلَ  بِهِ  ااِلْنِتَفاعِ  َمْنعِ  َعَلى ُعَكْيمٍ  اْبنِ  بَاغِ  َوبَ ْعدَ  ِإَهابًا، ُيَسم ى َوِحيَنِئذٍ  الدِّ  َواَل  ِجْلًدا ُيَسم ى الدِّ

 نَ ْفيِ  يف  الط رِيقُ  ُهوَ  َوَهَذا احلُْْكَمنْيِ، بَ نْيَ  مَجًْعا لَِيُكونَ  اللَُّغِة؛ أَْهلِ  ِعْندَ  َمْعُروفٌ  َوَهَذا ِإَهابًا، ُيَسم ى
 .(4)اأْلَْخَباِر" يف  الت َضادِّ 

                                                                                                                                                                                     

 (.211/ 6سنن أَب داود: ) (1)
 (.238/ 4معامل السنن: ) (2)
 (.212/ 1اجملموع: ) (3)
 (.18االعتبار: ) (4)



98 
 

صوص به، ة الن  يف اجلملة؛ لصح   باغ مطهرٌ الدِّ  : "وأكثر أهل العلم على أن  (1)وقال ابن تيمية
 .(2)وخرب ابن عكيم ال يقارهبا يف الصحة والقوة لينسخها"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                           

ْين: احلََنابَِلة َشْيخ اْلَعْصر، َفِقْيه الَعال َمُة، ،الش ْيخُ  (1)  أَبُو، احَلر اينّ  َعِلي   بنِ  حُمَم دِ  بن اخَلِضر بنِ  اهللِ  َعْبدِ  بن الس اَلمِ  َعْبد، تَجُْد الدِّ
 َسَنةَ  الِفْطِر، يَ ْوم حِبَر اَن، تُ ُويفَِّ ، الِفْقه يِف  اإِلَماَمة إِلَْيهِ  َوانتهت الت َصانِْيَف، َصن فَ ، تَ ْقرِيْباً  مائَة َومَخْسِ  ِتْسِعنْيَ  َسَنةَ : ُوِلدَ ، البَ رََكاتِ 

 (.211/ 23. ينظر: سري أعالم النبالء: )مائَةٍ  َوِستِّ  َومَخِْسنْيَ  اثْ َنتَ نْيِ 
 (.244/ 1نيل األوطار: ) (2)
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 : استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجةالخامسالمبحث 

 .حبَّانرأي ابن : األوَّلالمطلب 

 بالفضاء خمصوصٌ  املنع من استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء احلاجة أن   حب انيرى ابن 
 ال البنيان.

َلةِ  اْسِتْدبَارِ  َعنِ  الز ْجرِ  ب يف صحيحه: "ذِْكرُ فبو    .(1)َواْلبَ ْوِل" بِاْلَغاِئطِ [ َواْسِتْقَباهِلَا] اْلِقب ْ

 "ِإَذا: قَالَ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الن يب   َأن   ،رضي اهلل عنه األَْنَصارِيِّ  أَيُّوبَ  َأَب وروى حديث 
َلَة، َتْستَ ْقِبُلوا َفالَ  الَغاِئطَ  أَتَ ْيُتمُ    .(2)َغرِّبُوا" َأوْ  َشرُِّقوا َوَلِكنْ  َتْسَتْدِبُروَها َوالَ  الِقب ْ

َلةِ  ِقَبلَ  بُِنَيتْ  َمرَاِحيضَ  فَ َوَجْدنَا الش امَ  )فَ َقِدْمَنا: أَيُّوبَ  أَبُو قَالَ   الل هَ  َوَنْستَ ْغِفرُ  فَ نَ ْنَحِرُف، الِقب ْ
 .تَ َعاىَل(

 َوَقدْ  اأْلَْعَماِل، بَ ْعضِ  يف  ُعُموِمهِ  َعَلى ُتْستَ ْعَملُ  أَْمرٍ  َلْفظَةُ  َغرِّبُوا( َأوْ  )َشرُِّقوا: "قَ ْوَلهُ مث قال: 
 اْلَمْسُتوَرِة. َواْلَمَواِضعِ  اْلُكُنفِ  ُدونَ  الص َحارِي بِهِ  ُقِصدَ  اأْلَْمرَ  َهَذا بَِأن   ُعَمرَ  اْبنِ  َخبَ رُ  خَيُصُّهُ 

مْجَاعِ  ِمنَ  ُهوَ  ال ِذي الث اين َوالت ْخِصيصُ  َلُتهُ  َكاَنتْ  َمنْ  َأن   اإْلِ  اَل  َأنْ  َعَلْيهِ  اْلَمْغِربِ  يف  أَوْ  اْلَمْشرِقِ  يف  ِقب ْ
َلُتُه، أِلَن  َها بَ ْوٍل، َأوْ  ِبَغاِئطٍ  َيْسَتْدِبَرَها َواَل  َيْستَ ْقِبَلَها َا ِقب ْ َلةِ  ِضد   َيْسَتْدِبرَ  َأوْ  َيْستَ ْقِبلَ  َأنْ  أُِمرَ  َوِإمن   ِعْندَ  اْلِقب ْ
 .(3)احْلَاَجِة"

                                                           

 (.263/ 4: )حب انصحيح ابن  (1)
َلةُ  ُتْستَ ْقَبلُ  الَ : الوضوء، باب: بَابٌ أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب  (2) حَنْوِِه،  أَوْ  ِجَدارٍ  الِبَناِء، ِعْندَ  ِإال   بَ ْوٍل، أَوْ  ِبَغاِئطٍ  الِقب ْ

 (.264، كتاب الطهارة، باب: االستطابة، حديث رقم: )-واللفظ له-(، ومسلم يف صحيحه144حديث رقم: )
 (.266/ 4: )حب انصحيح ابن  (3)
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 الل ْفَظةِ  تِْلكَ  ُعُمومَ  خَيُص انِ  الل َذْينِ  الت ْخِصيَصنْيِ  َأَحدِ  : "ذِْكرُ ، فقالاألو لخصيص  الت  بني  مث 
 .(1)ذََكْرنَاَها" اليت

 َحْفَصةَ  بَ ْيتِ  َظْهرِ  فَ ْوقَ  "اْرتَ َقْيتُ : قَالَ  ،مارضي اهلل عنه ُعَمرَ  ْبنِ  الل هِ  َعْبدِ وروى حديث 
َلِة، ُمْسَتْدِبرَ  َحاَجَتهُ  يَ ْقِضي َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الل هِ  َرُسولَ  فَ رَأَْيتُ  َحاَجيِت، لِبَ ْعضِ   ُمْستَ ْقِبلَ  الِقب ْ
 .(2)الش اِم"

الستقبال الن يبِّ فهذا احلديث هو الدليل عنده على أن  ذلك خمصوٌص بالفضاء؛ وذلك 
 صل ى اهلل عليه وسل م القبلة يف البنيان.

ونسبهم إىل  هذا احلكم منسوخ، على أن   رضي اهلل عنه قول من استدل حبديث جابر مث رد  
 ال ِذي لِلز ْجرِ  نَاِسخٌ  أَن هُ  احلَِْديثِ  ِصَناَعةَ  حُيِْكمْ  ملَْ  َمنْ  َأْوَهمَ  َخرَبٍ  ذِْكرُ : "بقوله وبوب عليهالوهم، 

 .(3)َلُه" ذِْكرُنَا تَ َقد مَ 

 َأنْ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الل هِ  َنيبُّ  "نَ َهى: قَالَ  ،رضي اهلل عنه الل هِ  َعْبدِ  ْبنِ  َجاِبرِ  َعنْ ورواه 
َلةَ  َنْستَ ْقِبلَ   .(4)َيْستَ ْقِبُلَها" ِبَعامٍ  يُ ْقَبضَ  َأنْ  قَ ْبلَ  فَ رَأَيْ ُتهُ  بِبَ ْوٍل، اْلِقب ْ

                                                           

 (.266/ 4: )السابقاملصدر  (1)
(، ومسلم يف صحيحه، كتاب 141الوضوء، باب: من تربز على لبنتني، حديث رقم: )أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب  (2)

 (.266الطهارة باب: االستطابة، حديث رقم: )
 (.268/ 4: )حب انصحيح ابن  (3)
(، 13، حديث رقم: )-استقبال القبلة عند قضاء احلاجة-أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب الطهارة، باب: الرخصة يف ذلك (4)

(، وابن ماجة يف 1، حديث رقم: )-استقبال القبلة بغائط أو بول-والرتمذي يف سننه، أبواب الطهارة، باب: الرخصة يف ذلك
(، وأمحد يف 321يف ذلك يف الكنيف وإباحته دون الصحاري، حديث رقم: )سننه، أبواب الطهارة وسننها، باب: الرخصة 

(، وابن خزمية يف صحيحه، كتاب الطهارة، باب: ذكر خرب روي عن النيب صلى اهلل 14812املسند، مسند جابر، حديث رقم: )
(، وابن حب ان يف 18قم: )عليه وسلم يف الرخصة يف البول بعد هني النيب صلى اهلل عليه وسلم تجمال غري مفسر، حديث ر 

، َلهُ  ذِْكرُنَا تَ َقد مَ  ال ِذي لِلز ْجرِ  نَاِسخٌ  أَن هُ  احلَِْديثِ  ِصَناَعةَ  حُيِْكمْ  ملَْ  َمنْ  أَْوَهمَ  َخرَبٍ  ذِْكرُ صحيحه، كتاب الطهارة، باب: االستطابة، 
(، واحلاكم يف 162القبلة يف اخلالء، حديث رقم: )(، والدارقطين يف سننه، كتاب الطهارة، باب: استقبال 1422حديث رقم: )

 (.113املستدرك، كتاب الطهارة، حديث رقم: )
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رَبِ  فقال: "ذِْكرُ  ،أخرى د مذهبه مرةً مث أك   َلةِ  اْسِتْقَبالِ  َعنِ  الز ْجرَ  َأن   َعَلى الد الِّ  اخلَْ  اْلِقب ْ
َا َواْلبَ ْولِ  بِاْلَغاِئِط، َواْسِتْدبَارَِها  .(1)"اْلَمْسُتوَرةِ  َواْلَمَواِضعِ  اْلُكُنفِ  ُدونَ  الص َحارِي يف  َذِلكَ  َعنْ  ُزِجرَ  ِإمن 

 مرة أخرى. رضي اهلل عنهما وذكر حديث ابن عمر

 مذاهب العلماء.: الثَّانيالمطلب 

وهو  .: جيوز االستقبال واالستدبار يف البنيان، وال جيوز يف الفضاءاألوَّلالمذهب -5
 .(4) ، ورواية عند احلنابلة(3) الش افعي ة، و (2) املالكي ةمذهب 

بينه وبني  ساتر بني الشخص وبني القبلة، فلو كان يف الصحراء واختذ ساتراً والعربة بوجود 
 القبلة زال التحرمي.

ة يف البنيان يف ه يلحقه املشق  قوا بني الصحراء والبنيان من حيث املعن؛ بأن  : "وفر  النووي قال
 .(1)تكليفه ترك القبلة، خبالف الصحراء"

 
                                                                                                                                                                                     

 قال الدارقطين: "كلهم ثقات".
 وقال احلاكم: "صحيح على شرط مسلم"، ووافقه الذهيب.
ان يف رواية وقد صرح بالتحديث عن أب-( 1121/ 461التقريب: )-ويف إسناده حممد بن إسحاق، وهو صدوق كثري التدليس

 أمحد؛ فزال ما خيشى من تدليسه. وباقي اإلسناد ثقات.
 قال الرتمذي: "حديث حسن غريب".

رُ  َرَواهُ : فَ َقالَ  احلَِْديِث، َهَذا َعنْ  حُمَم ًدا َسأَْلتُ وقال: "  (.23/ 1". العلل الكبري: )ِإْسَحاقَ  ْبنِ  حُمَم دِ  َعنْ  ،َواِحدٍ  َغي ْ
 (.36/ 1(، واأللباين يف صحيح سنن أَب داود: )16/ 2)حسنه النووي يف اجملموع: و 
 (.261/ 4: )حب انصحيح ابن  (1)
 (.128/ 1(، الشرح الكبري: )112/ 1االستذكار: ) (2)
 (.12/ 2اجملموع: ) (3)
 (.222/ 1املغين: ) (4)
 (.118/ 3شرح النووي على مسلم: ) (1)
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 األدلة

 لِبَ ْعضِ  َحْفَصةَ  بَ ْيتِ  َظْهرِ  فَ ْوقَ  "اْرتَ َقْيتُ : قَالَ  ،رضي اهلل عنهما ُعَمرَ  ْبنِ  الل هِ  َعْبدِ  َعنْ -1
َلِة، ُمْسَتْدِبرَ  َحاَجَتهُ  يَ ْقِضي َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الل هِ  َرُسولَ  فَ رَأَْيتُ  َحاَجيِت،  .(1)الش اِم" ُمْستَ ْقِبلَ  الِقب ْ

، رضي اهلل عنهما م يف حديث ابن عمرى اهلل عليه وسل  صل   يبِّ عارض بني فعل الن  وألجل الت  
هي على الفضاء، اجلمع بينهما أن حيمل الن   ، نقول: إن  رضي اهلل عنه وقوله يف حديث أَب أيوب

له يف البنيان، كما يؤيده تفسري ابن  رضي اهلل عنهما ، ويؤيده رؤية ابن عمر(2) واجلواز على البنيان
 .عمر راوي احلديث

َلِة، ُمْستَ ْقِبلَ  رَاِحَلَتهُ  أَنَاخَ  ُعَمرَ  اْبنَ  رَأَْيتُ : قَالَ  ،(3)اأْلَْصَفرِ  َمْرَوانَ  فَعنْ   يَ ُبولُ  َجَلسَ  مُث   اْلِقب ْ
َها، َا بَ َلى": قَالَ  َهَذا؟ َعنْ  هنُِيَ  َقدْ  أَلَْيسَ  الر مْحَِن، َعْبدِ  أَبَا يَا: فَ ُقْلتُ  إِلَي ْ  اْلَفَضاِء، يف  َذِلكَ  َعنْ  هنُِيَ  ِإمن 

َلةِ  َوبَ نْيَ  بَ ي َْنكَ  َكانَ  فَِإَذا  .(4)بَْأَس" َفاَل  َيْستُ ُركَ  َشْيءٌ  اْلِقب ْ

بني  م العام، وفيه مجعٌ ى اهلل عليه وسل  صل   اهلل لنهي رسول قال ابن قدامة: "وهذا تفسريٌ 
 .(1)األحاديث؛ فيتعني املصري إليه"
                                                           

 (.18تقدم خترجيه: ) (1)
 (.11/ 2(، واجملموع: )118/ 3مسلم: ) ينظر: شرح النووي على (2)

/ 126، وقيل سامل، مسع ابن عمر وأنس، ثقة. التقريب: )خاقان قيل اسم أبيه الَبْصرِّي، ، وقيل أبو خليفة،خلف وأب (3)
 (.412/ 21(، وهتذيب الكمال: )6116

َلةِ  اْسِتْقَبالِ  أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب الطهارة، باب: َكرَاِهَيةِ  (4) (، والدارقطين يف 11احْلَاَجِة، حديث رقم: ) َقَضاءِ  ِعْندَ  اْلِقب ْ
(، 112(، واحلاكم يف املستدرك، حديث رقم: )161سننه، كتاب الطهارة، باب: استقبال القبلة يف اخلالء، حديث رقم: )

 (.438والبيهقي يف الكربى، كتاب الطهارة، باب: الرخصة يف ذلك يف األبنية، حديث رقم: )
 قال احلاكم: "هذا حديث صحيح على شرط البخاري"، ووافقه الذهيب.

 (.33/ 1وحسنه األلباين: صحيح سنن أَب داود: )
 (.221/ 1املغين: ) (1)



113 
 

على من كان  ا حممولةٌ وا هبا فهو أهن  احتجُّ  اليتقال النووي: "وأما اجلواب عن األحاديث 
 .(1)بالصحراء؛ للجمع بني األحاديث"

 نَاًسا َأن   َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الل هِ  لَِرُسولِ  ذُِكرَ : قَاَلتْ  ،رضي اهلل عنها وعن َعاِئَشةَ -2
َلةَ  َيْستَ ْقِبُلوا َأنْ  َيْكَرُهونَ  َلِة" ِقَبلَ  ِمْقَعَديت  فَ َعُلوَها، َحوُِّلوا "َأَوَقدْ : فَ َقالَ  ِبُفُروِجِهْم، اْلِقب ْ  .(2)اْلِقب ْ

 حاريالص   أن   على فدل   البيوت، يف إال تكون ال املقاعد أن   قال ابن عبد الرب: "ومعلوم
 .(1)خاصة" النهي حرج عليها

احلاجة يف الفضاء : ال جيوز استقبال القبلة وال استدبارها حال قضاء الثَّانيالمذهب -6
 .(3) ، ورواية عند احلنابلة(2) ةوال يف البنيان. وهو مذهب احلنفي  

                                                           

 (.11/ 2اجملموع: ) (1)
يف الكنف وإباحته دون -استقبال القبلة-أخرجه ابن ماجة يف سننه، أبواب الطهارة وسننها، باب: الرخصة يف ذلك (2)

(، وإسحاق يف مسنده، حديث 1641(، والطيالسي يف مسنده، مسند عائشة، حديث رقم: )324الصحاري، حديث رقم: )
، والدارقطين يف سننه، كتاب الطهارة، -واللفظ له-( 21811(، وأمحد يف املسند، مسند عائشة، حديث رقم: )1214رقم: )

 (.163باب: استقبال القبلة يف اخلالء، حديث رقم: )
ورجح البخاري وقفه على عائشة، فقال يف ترمجة خالد بن أَب الصلت: "خالد بن أَب الصلت عن عمر بن عبد العزيز، وعراك 

 .(111/ 3: )الكبري التاريخال تستقبل القبلة(، وهذا أصح".  مرسل...عن عراك عن عروة عن عائشة: )كانت تنكر قوهلم
". العلل الكبري: قَ ْوهُلَا َعاِئَشةَ  َعنْ  َوالص ِحيحُ  ،اْضِطرَابٌ  ِفيهِ  َحِديثٌ  َهَذا: فَ َقالَ  احلَِْديثِ  َهَذا َعنْ  حُمَم ًدا َفَسأَْلتُ وقال الرتمذي: "

(24.) 
 ُمَضر، ْبنِ  َبْكرِ  َعنْ -َغرْيِهِ  أَوْ -ُمَضر ْبنِ  َبْكرِ  ْبنِ  ِإْسَحاقَ  َعنْ  مبَصر َكَتْبتُ  َحىت   احلَِْديِث، َهَذا أَثَ رَ  أقُفو أَزلْ  فَ َلمْ وقال أبو حامت: "

 (.412/ 1. العلل البن أَب حامت: )أشَبهُ  وهذا موقوًف؛ عاِئَشة، َعنْ  ُعْرَوة، َعنْ  َماِلٍك، ْبنِ  ِعراك َعنْ  رَبِيَعَة، ْبنِ  َجْعَفرِ  َعنْ 
 َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى الن يبِّ  َعنِ  َعاِئَشةَ ْْ  عنَ  َماِلكٍ  ْبنِ  ِعرَاكِ  َعنْ  الص ْلتِ  ْبنِ  َخاِلدِ  َحِديثَ  َوذََكرَ : "...أمحد عن حامت أَب ابن وروى
َلةِ  ِإىَل  َمْقَعِدي َحوُِّلوا: "قَالَ  َوَسل م  َماِلكٍ  ْبنُ  ِعرَاكُ : َوقَالَ  فَأَْنَكَرهُ  َعاِئَشَة، مسَِْعتُ : قَالَ  َماِلكٍ  ْبنُ  ِعرَاكُ  َلهُ  فَ ُقْلتُ . ُمْرَسلٌ : فَ َقالَ  ،"اْلِقب ْ

َا َولَِعاِئَشةَ  َماَلهُ  َعاِئَشَة، مسَِعَ  أَْينَ  ِمنْ   (.162/ 1: )حامت أَب البن املراسيل". َخطَأٌ  َهَذا ،ُعْرَوةَ  َعنْ  يَ ْرِوي ِإمن 
 (.183/ 1االعتدال: )". ميزان منكر حديث وهذاوقال الذهيب: "

 (. 13/ 2حسنه النووي يف اجملموع: )و 
 ترجيح أن حديثي يشك وال(. وقال: "141(، رقم: )314/ 2وضعفه األلباين، وذكر فيه ست علل. ينظر السلسة الضعيفة: )

 ".الصواب هو احلديث وقف الثالثة األئمة هؤالء
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 األدلة:

 أَتَ ْيُتمُ  "ِإَذا: قَالَ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الن يب   َأن   ،رضي اهلل عنه األَْنَصارِيِّ  أَيُّوبَ  َأَب  َعنْ -1
َلَة، َتْستَ ْقِبُلوا َفالَ  الَغاِئطَ    .(4)َغرِّبُوا" َأوْ  َشرُِّقوا َوَلِكنْ  َتْسَتْدِبُروَها َوالَ  الِقب ْ

َلةِ  ِقَبلَ  بُِنَيتْ  َمرَاِحيضَ  فَ َوَجْدنَا الش امَ  )فَ َقِدْمَنا: أَيُّوبَ  أَبُو قَالَ   .تَ َعاىَل( الل هَ  َوَنْستَ ْغِفرُ  فَ نَ ْنَحِرُف، الِقب ْ

 هي فيه حلرمة القبلة، وهذا موجودٌ ا جاء الن  هي، وإمن  يف الن   : هذا حديٌث عامٌ وجه االستدالل
 .(1) يف البناء كالصحراء؛ فال جيوز ذلك

ا حديث أحاديثنا قولية، أم   ألن   يف اجلواز؛ (6)رضي اهلل عنهما حديث ابن عمر تأويل-2
 على الفعل؛ ألن   م، والقول مقدمٌ ى اهلل عليه وسل  صل   يبِّ فحكاية لفعل الن   رضي اهلل عنهما ابن عمر

 .(1) ة والعذر وغري ذلكالفعل حيتمل اخلصوصي  

رضي اهلل  ةق بني األمرين بالقول يف حديث عائشم فر  ى اهلل عليه وسل  صل   يبُّ الن  قلت: 
 .رضي اهلل عنهما ، وبالفعل يف حديث ابن عمر-إن صح رفعه-(8)عنها

هناك فرقا بني البنيان  كافية، ملا كانلو كانت حوائل البنيان من اجلدران وغريها  -3
 بيننا وبني الكعبة من أي مكان على األرض. الل واألبنية حتماً ؛ وذلك لوجود اجلبال والتِّ والصحراء

                                                                                                                                                                                     

 (.114/ 1االستذكار: ) (1)
 (.114/ 1املختار: )رد احملتار على الدر  (2)
 (.222/ 1املغين: ) (3)
 (.18تقدم خترجيه: ) (4)

 (.118/ 3ينظر: شرح النووي على مسلم: ) (1)
 (.124تقدم خترجيه: ) (6)
 ( بتصرف.114/ 1رد احملتار على الدر املختار: ) (1)
 (.121تقدم خترجيه: ) (8)
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يف الصحراء والبنيان، فاجلواز يف  املنع ألجل تعظيم القبلة، وهو موجودٌ  قال العيين: "وألن  
بينها وبني الكعبة  يف الصحراء يف البالد النائية؛ ألن  البنيان إن كان لوجود احلائل فهو موجود 

 .(1)وغري ذلك" ،وأوديةً  ،جباالً 

هي منسوخ. الن   ألن   ل واالستدبار يف الفضاء والبنيان؛: جيوز االستقباالثَّالثالمذهب -4
 (1) .(4)، وداود(3)، وربيعة بن أَب عبد الرمحن(2)وهو قول عروة بن الزبري

 األدلة

 َنْستَ ْقِبلَ  َأنْ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الل هِ  َنيبُّ  "نَ َهى: قَالَ  ،رضي اهلل عنه الل هِ  َعْبدِ  ْبنِ  َجاِبرِ  َعنْ 
َلةَ   .(6)َيْستَ ْقِبُلَها" ِبَعامٍ  يُ ْقَبضَ  َأنْ  قَ ْبلَ  فَ رَأَيْ ُتهُ  بِبَ ْوٍل، اْلِقب ْ

 هي؛ فيجب تقدميه.على نسخ الن   وهو دليلٌ 

سخ فال يثبت الن   ؛بشيء عن القبلة ه حيتمل أن يكون رآه يف البنيان، أو مسترتاً وأجيب بأن  
ه فلعل   ؛مى اهلل عليه وسل  صل   يبِّ حاَب عن فعل الن  ه حكاية من الص  ، خاصة وأن  تاالحتماال مع هذه

 حبال دون حال. هي خمصوصٌ الن   مل يعلم أن  
                                                           

 (.422/ 2عمدة القاري: ) (1)
ِديْ َنِة، َعاملُِ  اإِلَماُم، (2)

َ
َدينُّ، اأَلَسِديُّ، الُقَرِشيُّ، اهللِ  َعْبدِ  أَبُو امل

َ
َعةِ  الُفَقَهاءِ  َأَحدُ  الَفِقْيُه، امل  َعنْ ، روى َوِعْشرِْينَ  َثاَلثٍ  َسَنةَ  ُوِلدَ  ،الس ب ْ

ْؤِمِننْيَ  أُمِّ  َخالَِتهِ 
ُ
/ 1. ينظر: تذكرة احلفاظ: )َوِتْسِعنْيَ  أَْربَعٍ  َسَنةَ ، وقيل: َوِتْسِعنْيَ  َثاَلثٍ  َسَنةَ ، تُ ُويفِّ هِبَا َوتَ َفق هَ  َواَلَزَمَها، َعاِئَشَة، امل

 (.421/ 4(، وسري أعالم النبالء: )62
َعةُ  (3) ِديْ َنةِ  ُمْفيِت  اإِلَماُم،، الر ْأيُ  رَبِي ْ

َ
 بالرأي بصرياً  تجتهداً  فقيهاً  حافظاً  إماماً  كان،  الُقَرِشيُّ -الر مْحَنِ  َعْبدِ  أَبُو: َويُ َقالُ - ُعْثَمانَ  أَبُو، امل

 (.81/ 6(، وسري أعالم النبالء: )111/ 1. ينظر: تذكرة احلفاظ: )َومائَةٍ  َوَثالَِثنْيَ  ِست   َسَنةَ  تُ ُويفَِّ ، يالرأ ربيعة: له قاليُ  ولذلك
 َسَنةَ الظ اِهر، ُوِلد  أَْهلِ  رَئِْيسُ ، الَعال َمةُ  احلَاِفُظ، الَبْحُر، اإِلَماُم،، الظ اِهرِيُّ  ،البَ ْغَداِديُّ  ،ُسَلْيَمانَ  أَبُو، َخَلفٍ  بنِ  َعِليِّ  بنُ  َداُودُ  (4)

. َومائَ تَ نْيِ  َسْبِعنْيَ  َسَنةَ  َرَمَضاَن، َشْهرِ  يِف ، تُ ُويفِّ َكِثي ْرٌ  َحِدْيثٌ  ُكتُِبهِ  َويِف  زَاِهداً، نَاِسكاً  َورِعاً  ِإَماماً  وََكانَ  الُكُتَب، َصن فَ ، مائَ تَ نْيِ 
 (.11/ 13(، وسري أعالم النبالء: )112/ 2ينظر: تذكرة احلفاظ: )

 .(111/ 1: )االستذكار(، و 326/ 1األوسط: ) (1)
 (.18تقدم خترجيه: ) (6)
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ر اجلمع، وجب اجلمع بني يصار إليه إال بعد تعذُّ سخ ال الن   وألن   ؛فلهذه االحتماالت
 .(1) هي على الفضاء واجلواز على البنياناألحاديث، بأن حيمل الن  

على  ملن زعمه، بل هو حممولٌ  هي خالفاً حلديث الن   ه ليس بناسخٍ قال ابن حجر: "واحلق أن  
  .(2)سرت"م؛ ملبالغته يف الت  اهلل عليه وسل  ى ذلك هو املعهود من حاله صل   ه رآه يف بناء أو حنوه؛ ألن  أن  

ه ال ؛ ألن  ضعيفٌ  سخ املذكورة فليست بظاهرة، بل هو استداللٌ وقال العيين: "وأما دعوى الن  
 .(3)ر اجلمع، وهو ممكن"يصار إليه إال عند تعذُّ 

 رأي الباحث: الثَّالثالمطلب 

 .حب انال أميل إىل ما ذهب إليه ابن 

م وإن كان حقيقة يف التحرمي كما قال مجهور ى اهلل عليه وسل   صل  يبِّ الن   وذلك ألن  هني
حرمي إىل الكراهة، فيكره استقبال واستدبار القبلة حال قضاء فعله صرف هذا الت   األصوليني، إال أن  

احلاجة يف أي مكان مع القدرة على االحنراف عنها، ويستحب عدم االستقبال واالستدبار حال 
 احلاجة يف أي مكان ما مل تكن هناك مشقة أو عذر.قضاء 

قال أمحد بعد كالمه على حديث عائشة رضي اهلل عنها: "يعجبين أن يتوقى يف الصحراء 
 .(4)والبيوت" 

 

 
                                                           

 (.221/ 1ينظر: املغين: ) (1)
 (.421/ 1فتح الباري: ) (2)
 (.423/ 2عمدة القاري: ) (3)

 ( عنه: "يعجبين أن يتوقى القبلة".312، 321/ 1) (، ويف التمهيد:321/ 1األوسط: ) (4)
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 نواقض الوضوء. :في باب حبَّان: آراء ابن الثَّالثالفصل 

 
 وفيه مخسة مباحث...

 
 : القيء.األوَّلالمبحث 

 النوم. :الثَّانيالمبحث 

 : مس الذكر.الثَّالثالمبحث 

 : أكل لحم الجزور.الرَّابعالمبحث 

 المبحث الخامس: شرب ألبان اإلبل.
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 : القيءاألوَّلالمبحث 

 .حبَّانابن  رأي: األوَّلالمطلب 

 .أقل من ذلكعلى أي حال، سواء كان ملء الفم أو  ينتقض الوضوء بالقيء

رَبِ  فقال يف نواقض الوضوء: "ذِْكرُ   ِمْلءَ  َكانَ  َسَواءً  الط َهاَرةَ  يَ ن ُْقضُ  اْلَقْيءَ  َأن   َعَلى الد الِّ  اخلَْ
 .(1)َيُكْن" ملَْ  َأوْ  اْلَفمِ 

ْرَداءِ واستدل  على ذلك حبديث أَب   قَاءَ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى الن يب   َأن  " :رضي اهلل عنه الد 
 لَهُ  َصَبْبتُ  أَنَا َصَدَق،: فَ َقالَ  َذِلَك، َلهُ  َفذََكْرتُ  ِدَمْشَق، َمْسِجدِ  يف (2) ثَ ْوبَانَ  فَ َلِقيتُ  َفأَْفطََر،
 .(3)"َوُضوًءا

 : مذاهب العلماء.الثَّانيالمطلب 

 ، إال أن  (2) واحلنابلة ،(1) ةوهو مذهب احلنفي   .القيء ينقض الوضوء: األوَّلالمذهب -6
 .(3) فاحشاً  وقالت احلنابلة: ينقض إذا كان كثرياً  .كان ملء الفمة قالوا: ينقض إذا  احلنفي  

                                                           

 (.311/  3: )حب انصحيح ابن  (1)
 أن إىل فخدمه وسلم عليه الل ه صّلى الل ه رسول أعتقه مث اشرتاه، مشهور صحاَبّ  وسلم، عليه الل ه صّلى الل ه رسول موىل (2)

 (.88/ 2. ينظر: اإلصابة: )ومخسني أربع سنة مص،حب تويف مات،
(، والرتمذي يف سننه، أبواب 2381باب: الصائم يستقيء عمدا، حديث رقم: ) كتاب الصيام،  أخرجه أبو داود يف السنن، (3)

(، 21121وأمحد يف مسنده، مسند أَب الدرداء، حديث رقم: ) (،81الطهارة، باب: الوضوء من القيء والرعاف، حديث رقم: )
وابن  (،1116، حديث رقم: )الص ائِمَ  يُ ْفِطرُ  اْلَعْمدِ  َعَلى ااِلْسِتَقاءَ  أَن   اْلبَ َيانِ  ذِْكرِ  وابن خزمية يف صحيحه، كتاب الطهارة، باب:

رَبِ  ِذْكرُ حب ان يف صحيحه، كتاب الطهارة، باب: نواقض الوضوء،   أَوْ  اْلَفمِ  ِمْلءَ  َكانَ  َسَواءً  الط َهارَةَ  يَ ن ُْقضُ  اْلَقْيءَ  َأن   َعَلى الد الِّ  اخلَْ
 (.1113(، واحلاكم يف املستدرك، كتاب الصوم، حديث رقم: )1211، حديث رقم: )َيُكنْ  ملَْ 

: فقال احلديث هذا عن حممدا سألت" :(11: )الكبري العلل يف وقال الباب، هذا يف شيء أصح حسني وحديث: الرتمذي قال
 احلديث". هذا املعلم حسني جود

 (.1322/ 166وهو ثقة رمبا وهم. التقريب: )وحسني املعلم هذا هو احلسني بن ذكوان، 
 وقال احلاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه"، ووافقه الذهيب.

 (.141/ 1وصححه األلباين. إرواء الغليل: )
 وكلهم رووه بلفظ: "قاء فأفطر"، إال الرتمذي رواه بلفظ: "قاء فتوضأ".



119 
 

 األدلة:

 ."فتوضأ قاءَ  وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن  "  :رضي اهلل عنه الدرداء أَبعن -1

فذكرت ذلك  دمشق، مسجد يف موسل   عليه اهلل ىصل   اهلل رسول موىل ثوبان قال: فلقيت
 .(4) َوضوَءه له صببت أنا صدق،: فقال له،

 غسل اليدين والفم من أثر القيء. وأجيب بأن  املراد بالوضوء هنا

 .(1)ظافة ال وضوء العبادة"قال ابن العرَب: "والوضوء املصبوب له هو وضوء الن  

الوضوء كان  على أن   ه الوضوء الشرعي، فاحلديث ليس فيه دليلٌ منا بأن  ولو سل  قلت: 
 .(6) ه توضأ استحباباً ، أو أن  يكون بسبب حدٍث سبقهألن ه قد  ؛القيء بسبب

 َأَصابَهُ  َمنْ : "َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى الل هِ  َرُسولُ  قَالَ : قَاَلتْ  ،رضي اهلل عنها َعاِئَشةَ  وَعنْ -2
 َذِلكَ  يف  َوُهوَ  َصاَلتِِه، َعَلى لَِينْبِ  مُث   فَ ْلَيتَ َوض ْأ، فَ ْليَ ْنَصِرْف، َمْذٌي، أَوْ  (8) قَ َلسٌ  أَوْ  (1) ُرَعافٌ  أَوْ  َقْيءٌ 

 .(1)"يَ َتَكل مُ  اَل 
                                                                                                                                                                                     

 .( وما بعدها41/  1وفتح القدير: )، ( وما بعدها14/  1انظر املبسوط: ) (1)
 (.241/  1املغين: ) (2)
 الوضوء ينتقض ولذلك خرج؛ جهة أي وعلى خرج، موضع أي من وحده، النجس اخلارج النواقض يف واحلنابلة احلنفية اعترب (3)

 (.41/ 1ينظر بداية اجملتهد: ) .عندهم بالقيء
 (.121تقدم خترجيه: ) (4)
 (.121 / 1عارضة األحوذي: ) (1)

 (.222/ 1وانظر: احلاوي: ) (6)
 (.123/ 1. ينظر: لسان العرب: )الرعاف: دم خيرج من األنف (1)
 (.111/ 6ينظر: لسان العرب: ) القلس: ما خرج من اجلوف ملء الفم أو دونه. (8)
الصالة، حديث رقم: : ما جاء يف البناء على ، بابأبواب إقامة الصلوات والسنة فيها السنن، أخرجه ابن ماجة يف (1)
، والدراقطين يف السنن، كتاب الطهارة، باب: الوضوء من اخلارج من البدن كالرعاف والقيء واحلجامة وحنوه، حديث (1221)

رقم: ، حديث احلََْدثِ  خَمْرَجِ  َغرْيِ  ِمنْ  الد مِ  ُخُروجِ  ِمنْ  اْلُوُضوءِ  تَ ْركِ (، والبيهقي يف الكربى، كتاب الطهارة، باب: 163رقم: )
(661.) 

 وروي احلديث عن ابن جريج عن أبيه مرسال، كما روي من طريق ابن جريج عن أبيه وعن ابن أَب مليكة عن عائشة موصوال. 
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قدم مذهبهم . وقد ت  (1) ه جنس خرج إىل حمل يلحقه حكم التطهري فنقض كالبولوألن  -3
 يف اعتبارهم خروج النجس من أي موضع كان.

 .(4) الش افعي ةو  ،(3) املالكي ةوهو مذهب  .(2) القيء ال ينقض الوضوء: الثَّانيالمذهب -5

 ة:األدلَّ 
                                                                                                                                                                                     

الطريق األو ل للحديث: وقد رواه إمساعيل بن عياش عن ابن جريج، وإمساعيل يف روايته عن غري أهل بلده ضعف؛ وابن جريج -
ل ابن حجر: "إمساعيل بن عياش احلمصي...صدوق يف روايته عن أهل بلده خملط يف غريهم". حجازي، وإمساعيل محصي. قا

 .(413/ 121: )التقريب
 موصوال حديثا يكون أن إما فيه، يغلط غلط من خيلو فال عنهم، عياش ابن رواه إذا العراقيني حديث ومن: "ابن عدي وقال

 (.488/ 1: )الكامل". احلديث مستقيم فهو ثقة عنه روى إذا الشاميني عن وحديثه. يرفعه موقوفا أو يوصله، مرسال أو يرسله،
 إمنا أَب، َعن: فقال ُجَريج ابن رواه إمنا عياش، ابن رواه هكذاوروى ابن عدي عن أمحد وقد سئل عن هذا احلديث، فقال: "...

 (.412/ 1". الكامل: )َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى النيب والَ  عائشة، فيه ليس أبيه، عن يسنده ومل أبيه عن هو
سليمان بن أرقم وهو مرتوك احلديث، وأصحاب ابن جريج احلفاظ -أي إمساعيل بن عياش-الطريق الث اين: قال الدارقطين: وتابعه-

 عنه يروونه عن ابن جريج عن أبيه مرسال.
 هتذيب: ينظر: "ليس بشي"، وقال البخاري: "تركوه". قال فيه أمحد وابن معنيوسليمان بن أرقم هذا مرتوك احلديث باإلمجاع. 

 (.311/ 11: )الكمال
وقال أبو حامت: "هذا خطأ إمنا يروونه عن ابن جريج عن أبيه عن ابن أَب مليكة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مرسال". العلل 

 (.483/ 1البن أَب حامت: )
(، من طريق عباد بن كثري، وعطاء بن عجالن، عن ابن أَب مليكة عن 161) الطريق الث الث: وروى الدارقطين احلديث يف سننه:-

 عائشة، مث قال: "عباد بن كثري، وعطاء بن عجالن ضعيفان".
/ 311: التقريب: )الكذب وغريمها والفالس معني ابن عليه أطلق بل مرتوك(، وعطاء 3131/ 212وعباد مرتوك: التقريب: )

4114.) 
 لة كما تقدم؛ فهو حديث ضعيف.فاحلديث مجيع طرقه معلو 

 (.44/  1فتح القدير: ) (1)
 .الصحة وجه على ،املعتاد ،املخرجني من اخلارج هو عندهم فالناقض اخلروج؛ وصفة واملخرج اخلارج املالكي ة اعترب (2)

 مع اتفقوا ولذلك املرض؛ أو الصحة يف خرج، وجه أي على ينقض، السبيلني من خيرج فما فقط؛ املخرجني الش افعي ة واعترب
 (.41/ 1: )اجملتهد بداية: ينظر. بالقيء الوضوء انتقاض عدم على املالكي ة

 (.236/  1الذخرية: ) (3)
 ( وما بعدها.62/  2اجملموع: )و  ( وما بعدها،111/  1احلاوي: ) انظر (4)
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 غري يف صائماً  موسل   عليه اهلل ىصل   اهلل رسول كان: قال ،رضي اهلل عنه ثوبان عن-1
 أفريضةٌ  اهلل رسول يا: فقلت أفطر، مث أ،فتوض   بَوضوء فدعاين فقاء أ،فتقي   آذاه غم   فأصابه رمضان،
 .(1)"القرآن يف لوجدته فريضةً  كان لو: "قال القيء؟ من الوضوء

 قلت: احلديث ضعيف، ضعفه الدارقطين.

ذلك  ه ال ينتقض الوضوء خبروج شيء من غري السبيلني...سواء قل  : "ومذهبنا أن  وويُّ قال الن  
 .(2)أو كثر"

 .(3)، كالدموع والعرق ما ال ينقض قليله ال ينقض كثريه-2

القياس على  ص، وال يصحُّ وقيف، وال يثبت احلدث إال بالن  األصل يف األحداث الت  -3
 قض فيها غري معقولة.ة الن  ا تعبدية وعل  األحداث؛ ألهن  

ه تعبد؛ إلجياب الغسل من جاسة ممنوع؛ فإن  قال القرايف: "والقياس على اإلحداث جبامع الن  
 . (4)لعدم العلة اجلامعة" هذه األسباب لغري املتنجس، والقياس يف التعبد متعذرٌ 

 .: رأي الباحثالثَّالثالمطلب 

 فيما ذهب إليه؛ فال يصح إثبات احلدث بالشك، وذلك: حب انال أوافق ابن 
                                                           

، حديث رقم: والقيء واحلجامة وحنوه البدن كالرعافقطين يف السنن، كتاب الطهارة، باب: الوضوء من اخلارج من رواه الدار  (1)
وقال أيضا: عتبة بن السكن مرتوك احلديث.  .احلديث منكر وهو السكن بن عتبة غري األوزاعي عن يروه مل: وقال(، 111)

 (. 113/ 3السنن: )
 (.128/ 8". الثقات: )َوخُيَالف خيطئوذكره ابن حب ان يف الثقات، وقال: "

 (.311/ 1"منسوب إىل الوضع". السنن الكربى: ) وقال البيهقي:
 (.33/  3وذكره الذهيب يف ميزان االعتدال، ونقل قول الدارقطين: )

 (.62/  2اجملموع: ) (2)
 (.221/ 1ينظر: احلاوي: ) (3)

 (.236/  1الذخرية: ) (4)
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كما   ، واألحاديث الواردة يف املسألة ضعيفةٌ ال تثبت إال بدليلٍ  األحداث توقيفيةٌ  ألن  -1
 م، ال تنهض لالحتجاج.تقد  

ال يصح -املسألة وهو احلديث الذي يثبت يف-رضي اهلل عنه حديث أَب الدرداء-2
االقيء،  هذا الوضوء كان بسبب االستدالل به؛ إذ ليس فيه أن   ، أو هسبق يكون حلدثٍ قد  وإمن 

  وغسل ما أصاب بدنه منه، أو حيمل على الوضوء اللغوي.ظافة للن   يكون استحباباً 

ليس هناك ه صوص الشرعية حيمل على معناه الشرعي، قلنا بأن  الوضوء يف الن   ن  قيل إ إنف
يبِّ حاَب لفعل الن  من الص   م يأمر فيه بالوضوء، وإمنا هو حكايةٌ ى اهلل عليه وسل  صل   يبِّ من الن   نصٌ 
 قد حيكيه على ما يوافق اللغة. ؛ فمى اهلل عليه وسل  صل  

أكثر الروايات جاءت  ه تجرد حكاية لفعل؛ فال ينهض للحكم بالوجوب، على أن  وألن  -3
 مذي فرواها: "قاء فتوضأ". ، ومل خيالف إال الرتِّ "قاء فأفطر"
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 وم: النَّ الثَّانيالمبحث 

مثانية إىل الن وويُّ  أوصلها ،للوضوء وم ناقضاً اختلف العلماء على آراء يف كون الن  تمهيد: 
 نذكر بعضها. .(1)مذاهب

 .حبَّانابن  رأي: األوَّلالمطلب 

 إىلا املرجع عنده ائم ال تأثري هلا يف نقض الوضوء من عدمه، وإمن  هيئة الن   أن   حب انابن  يرى
وم الثقيل الذي يزول معه العقل حبيث عاس القليل ال ينقض الوضوء، أما الن  ته، فالنُّ وم وخف  ثقل الن  

 لم مل يفهم فهو الذي ينقض الوضوء عنده.إذا أحدث مل يعلم وإذا كُّ 

 .حبَّاننصوص ابن 

رَبِ الد الِّ َعَلى َأن  الرُّقَاَد ال ِذي ُهَو الن َُّعاُس اَل يُوِجُب َعَلى َمْن ُوِجَد : "حب انقال ابن  ذِْكُر اخلَْ
 .(2)"ِفيِه ُوُضوًءا، َوَأن  الن  ْوَم ال ِذي ُهَو َزَواُل اْلَعْقِل يُوِجُب َعَلى َمْن ُوِجَد ِفيِه ُوُضوًءا

 بَ ْعدَ  اخْلُف نْيِ  َعَلى وقد ُسئل عِن اْلَمْسحِ  رضي اهلل عنه َعس الٍ  ْبنَ  َصْفَوانَ وذكر حديث 
ُمرُنَا ِإَذا ُكن ا يف َكاَن يَأْ قال: "، هل مسع فيه من الن يبِّ صل ى اهلل عليه وسل م شيئ ا؟ َواْلبَ ْولِ  اْلَغاِئطِ 

اَل نَ ْنزَِع ِخَفافَ َنا َثاَلثََة أَي اٍم َولََيالِيِهن  ِإال  ِمْن َجَنابٍَة، َلِكْن ِمْن َغاِئٍط َوبَ ْوٍل  َأنْ -ُمَساِفرِينَ  َأوْ -َسَفرٍ 
 .(3)"َونَ ْومٍ 

                                                           

 (.22/ 2(، واجملموع: )11/ 4ر: شرح النووي على مسلم: )ينظ (1)
 (.3/381: )حب انصحيح ابن  (2)
(، والنسائي يف كتاب: 16أخرجه الرتمذي يف سننه، أبواب الطهارة، باب: املسح على اخلفني للمسافر واملقيم، حديث رقم) (3)

الوضوء من وابن ماجة، أبواب الطهارة، باب:  (،126: )ح على اخلفني للمسافر، حديث رقمالطهارة، باب: التوقيت يف املس
(، والدارقطين يف سننه، كتاب 18211، وأمحد يف مسنده، مسند صفوان بن عسال، حديث رقم: )(418النوم، حديث رقم)

 (.161، حديث رقم: )الروايات واختالف فيه وما اخلفني على املسح يف الرخصةالطهارة، باب: 
 .َصِحيحٌ  َحَسنٌ  َحِديثٌ  َهَذاقال الرتمذي: 

 ".َعس الٍ  ْبنِ  َصْفَوانَ  َحِديثُ  الَبابِ  َهَذا يِف  َشْيءٍ  َأْحَسنُ وروى عن البخاري أنه قال: "
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اْلَمْرَء  الرُّقَاُد َلُه ِبَدايٌَة َوهِنَايٌَة، فَِبَدايَ ُتُه الن َُّعاُس ال ِذي ُهَو َأَواِئُل الن  ْوِم، َوِصَفُتُه َأن  : "عل ق بقولهمث 
َوهِنَايَ ُتُه َزَواُل اْلَعْقِل، َوِصَفُتُه َأن  اْلَمْرَء ِإَذا  .ِإَذا ُكلَِّم ِفيِه َيْسَمُع، َوِإْن َأْحَدَث َعِلَم، ِإال  أَن ُه يَ َتَماَيُل مَتَاُياًل 

فَالن َُّعاُس اَل يُوِجُب اْلُوُضوَء َعَلى َأَحٍد قَِليُلُه  .ملَْ يَ ْفَهمْ  ُكلِّمَأْحَدَث يف تِْلَك احْلَاَلِة ملَْ يَ ْعَلْم، َوِإْن  
 .الن ائِمُ وََكِثريُُه َعَلى َأيِّ َحاَلٍة َكاَن الن اِعُس، َوالن  ْوُم يُوِجُب اْلُوُضوَء َعَلى َمْن ُوِجَد َعَلى َأيِّ َحاَلٍة َكاَن 

الن َُّعاُس َعَلى الن  ْوِم، َوَمْعَنامُهَا خُمَْتِلَفاِن، َوالل ُه َعز  َوَجل  فَ ر َق َعَلى َأن  اْسَم الن  ْوِم َقْد يَ َقُع َعَلى الن َُّعاِس، وَ 
نَ ُهَما ِبَقْولِهِ  َوَلم ا قَ َرَن َصل ى الل ُه َعَلْيِه َوَسل َم يف َخرَبِ َصْفَواَن بَ نْيَ  .(1)﴾َوَل نَۡوم    تَۡأُخُذهُۥ ِسنَة   َل  :﴿بَ ي ْ

َها، وملَْ َيُكْن بَ نْيَ اْلبَ ْوِل َواْلَغاِئِط فُ ْرَقاٌن، وََكاَن ُكلُّ َواِحٍد  الن  ْوِم، َواْلَغاِئِط، َواْلبَ ْوِل، يف ِإجَياِب اْلُوُضوِء ِمن ْ
ُهَما قَِليُل َأَحِدمِهَا أَْو َكِثريُُه أَْوَجَب َعَلْيِه الط َهاَرَة، َسَواًء َكاَن اْلَباِئُل قَاِئًما، أَْو قَاِعًدا، َأْو رَاِكًعا، أَْو  ِمن ْ

 َقْت، أِلَن  َساِجًدا، َكاَن ُكلُّ َمْن نَاَم بَِزَواِل اْلَعْقِل، َوَجَب َعَلْيِه اْلُوُضوُء، َسَواًء اْختَ َلَفْت َأْحَوالُُه، أَِو ات  فَ 
وُدمُهَا اَل تَ َغي ُُّر َأْحَواِل اْلِعل َة ِفيِه َزَواُل اْلَعْقِل اَل تَ َغي ُُّر اأْلَْحَواِل َعَلْيِه، َكَما َأن  اْلِعل َة يف اْلَغاِئِط َواْلبَ ْوِل ُوجُ 

 .(2)"اْلَباِئِل َواْلُمتَ َغوِِّط ِفيهِ 

 : مذاهب العلماء.الثَّانيالمطلب 

. وهو مروي عن أَب موسى وم ال ينقض الوضوء على أي حالالن  : األوَّلالمذهب -6
 (3).ب، وسعيد بن املسيِّ رضي اهلل عنه األشعري

 األدلة:

م   رضي اهلل عنهم وآثاٌر عن الص حابة ،مى اهلل عليه وسل  صل   يبِّ عن الن   أحاديثٌ -1 كانوا أهن 
 الة وال يتوضؤون.ينامون مث يقومون إىل الص  

                                                                                                                                                                                     

(، 381/ 3(، وصحيح ابن حب ان: )13/ 1ينظر: صحيح ابن خزمية: ) وحسنه األلباين.وصححه ابن خزمية وابن حب ان،  
 (.142/ 1اإلرواء: )

 (.211) :اآلية ،سورة البقرة (1)
 (.3/383: )حب انصحيح ابن  (2)
 (.14/ 2االستذكار: )(، و 113/ 1األوسط: ) (3)
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م ى اهلل عليه وسل  صل   يبُّ الة والن  أقيمت الص  " قال: ،رضي اهلل عنه مالكعن أنس بن ف-
 .(1)"ما قام إىل الصالة حىت نام القومف املسجد،يف جانب  يناجي رجالً 

َكاَن َأْصَحاُب َرُسوِل اهلِل َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَسل َم يَ َناُموَن مُث  ُيَصلُّوَن َواَل ": قال، هَعنْ و -
 .(2)يتوضؤون"

َلًة ِعْنَد خَ رضي اهلل عنهما َعِن اْبِن َعب اسٍ و - َمْيُمونََة بِْنِت احْلَاِرِث، فَ ُقْلُت  اليت، قَاَل: ِبتُّ لَي ْ
 َوَسل َم، هَلَا: ِإَذا قَاَم َرُسوُل اهلِل َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَسل َم َفأَْيِقِظييِن، " فَ َقاَم َرُسوُل اهلِل َصل ى اهلُل َعَلْيهِ 

اأْلَمْيَِن، َفَجَعْلُت ِإَذا َأْغَفْيُت يَْأُخُذ ِبَشْحَمِة  فَ ُقْمُت ِإىَل َجْنِبِه اأْلَْيَسِر، َفَأَخَذ بَِيِدي َفَجَعَليِن ِمْن ِشقِّهِ 
 َ  َلُه اْلَفْجُر أُُذين، قَاَل: َفَصل ى ِإْحَدى َعْشَرَة رَْكَعًة، مُث  اْحَتََب َحىت  ِإينِّ أَلَمْسَُع نَ َفَسُه رَاِقًدا، فَ َلم ا تَ بَ ني 

 .(3)َصل ى رَْكَعتَ نْيِ َخِفيَفتَ نْيِ "

َناِدي َفآَذنَُه بِالص الَِة، فَ َقاَم َمَعُه ِإىَل  ة "ويف رواي
ُ
مُث  اْضَطَجَع فَ َناَم َحىت  نَ َفَخ، مُث  أَتَاُه امل

 .(4)"الص اَلِة، َفَصل ى وملَْ يَ تَ َوض أْ 

وم على الن   على أن   الن وم وعدم تقييده بقيد يف هذه األحاديث يدلُّ إطالق : االستداللوجه 
 مجيع أحواله ال ينقض الوضوء.يف و  كانت  صفةٍ أي 

ص، كوا بظاهر الن  فتمس   جاء فيها ذكر بعض الن واقض، ومل يكن الن وم من بينها؛ أدلةٌ -2
 وحصروا النواقض فيما ذكر فيها، ومل يعتربوا ما سواها. 

ۡرَضٰىٓ أَۡو َعلَٰى َسفٍَر أَۡو َجآَء أََحد   :﴿ َوِإنيف آية الوضوء وجل   قوله عز  - َن  ُكنتُم مَّ نُكم مِّ ٱۡلَغآئِِط مِّ

َمۡستُُم ٱلنَِّسآَء   واقض.وم من الن  ، ومل يذكر فيها الن  (1)﴾أَۡو لَٰ
                                                           

يف  مسلمو ، (642رقم: ) رض له احلاجة بعد اإلقامة، حديث: كتاب األذان، باب اإلمام تعيف صحيحه البخاري أخرجه (1)
 (.316)الوضوء، حديث رقم:  : كتاب احليض، باب الدليل على أن نوم اجلالس ال ينقضصحيحه

 (.316)كتاب احليض، باب: الدليل على أن نوم اجلالس ال ينقض الوضوء، حديث رقم:   يف صحيحه، مسلم أخرجه (2)
  ،-واللفظ له-صحيحه مسلم يفو (، 111: كتاب العلم، باب السمر يف العلم، حديث رقم )أخرجه البخاري يف صحيحه (3)

 (.163صالة املسافرين وقصرها، باب: الدعاء يف صالة الليل وقيامه، حديث رقم ) كتاب
 .(138، كتاب: الوضوء، باب: التخفيف يف الوضوء، حديث رقم )صحيحهالبخاري يف أخرجها  (4)
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وم، أي إذا قمتم إىل ا وردت يف الن  قالوا بأهن   (2) مجاعة من املفسرين وأجيب عليها بأن  
 فلم تذكر البول مثالً  ،اقية الب  ن  نت السُّ واقض وبي  اآلية ذكر فيها بعض الن   أن  كما وم،  الة من الن  الص  

 .(3) وهو ناقض باإلمجاع

 ِمنْ  ِإال   ُوُضوءَ  اَل م قال: "ى اهلل عليه وسل  صل   يب  الن   أن   رضي اهلل عنه، حديث أَب هريرة-
 .(4)"رِيحٍ  َأوْ  َصْوتٍ 

حبسب  خمصوصةٍ  ذلك يف صورةٍ  واقض، ولعل  ال ينفي ما عداه من الن  هذا وأجيب: بأن  
 ِإىَل  ُشكي، فقد إال الصوت والريح منهى ، وهو ال يتأت  يف صالة ، ملن كان يف املسجد أوالسائل
 الَ ": فَ َقالَ  الص اَلِة؟ يف  الش ْيءَ  جيَِدُ  أَن هُ  إِلَْيهِ  خُيَي لُ  ال ِذي الر ُجلُ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الل هِ  َرُسولِ 
َفِتلْ   .(1)"رحًِيا جيَِدَ  َأوْ  َصْوتًا َيْسَمعَ  َحىت  -يَ ْنَصِرفْ  الَ  َأوْ -يَ ن ْ

                                                                                                                                                                                     

 (.6) :اآلية ،سورة املائدة (1)
 (.11/ 12)نظر تفسري الطربي: ي( 2)

 (.21/ 2ينظر: اجملموع: ) (3)
(، وابن ماجة، كتاب 14) :أخرجه الرتمذي يف سننه، أبواب الطهارة، باب: ما جاء يف الوضوء من الريح، حديث رقم (4)

، والطيالسي يف مسنده، مسند أَب هريرة، حديث رقم: (111): ، حديث رقمثوسننها، باب: ال وضوء إال من حد الطهارة
 ذِْكرِ (، وابن خزمية يف صحيحه، كتاب الطهارة، باب: 12213) (، وأمحد يف مسنده، مسند أَب هريرة، حديث رقم:2144)

رَبِ  بَ نْيَ  مُيَي ِّزْ  ملَْ  مم نْ  َعاِلًما أَْوَهمَ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الل هِ  َرُسولِ  َعنْ  خُمَْتَصرًا ُرِويَ  َخرَبٍ  رَبِ  اْلُمْخَتَصِر، اخلَْ  اَل  اْلُوُضوءَ  أَن   اْلُمتَ َقص ى َواخلَْ
(، والبيهقي يف الكربى، كتاب الطهارة، مجاع أبواب احلدث، 21، حديث رقم: )رَاِئَحةٌ  أَوْ  َصْوتٌ  َلهُ  ال ِذي احلََْدثِ  ِمنَ  ِإال   جيَِبُ 

 (.112باب: الوضوء من الريح خيرج من السبيلني، حديث رقم: )
 ".هذا حديث حسن صحيح" قال الرتمذي:

 َوَجدَ  ِإَذا: "َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى اهللِ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  ،رضي اهلل عنه ُهَريْ َرةَ  َأَب ورجح ابن خزمية والبيهقي أنه خمتصر من حديث 
، وهو يف "رحًِيا جيَِدَ  أَوْ  َصْوتًا َيْسَمعَ  َحىت   اْلَمْسِجدِ  ِمنَ  خَيُْرَجن   َفاَل  اَل  أَمْ  َشْيءٌ  ِمْنهُ  َأَخرَجَ  َعلَْيِه، َفَأْشَكلَ  َشْيًئا َبْطِنهِ  يف  َأَحدُُكمْ 

، حديث تِْلكَ  ِبَطَهارَتِهِ  ُيَصلِّيَ  أَنْ  فَ َلهُ  احلََْدثِ  يف  َشك   مُث   الط َهاَرَة، تَ يَ ق نَ  َمنْ  أَن   َعَلى الد لِيلِ صحيح مسلم، كتاب احليض، باب: 
 (.362رقم: )

يف  ، ومسلم  (131لشك حىت يستيقن، حديث رقم )ه: كتاب الوضوء، باب: من ال يتوضأ من اأخرجه البخاري يف صحيح (1)
لِيلِ  :: كتاب احليض: بابصحيحه  :، حديث رقمتِْلكَ  ِبَطَهارَتِهِ  ُيَصلِّيَ  أَنْ  فَ َلهُ  احلََْدثِ  يف  َشك   مُث   الط َهارََة، تَ يَ ق نَ  َمنْ  أَن   َعَلى الد 

 اهلل بن زيد رضي اهلل عنه.، من حديث عبد (361)
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 حيكم بانتقاض طهارته إال بيقني، وليس املراد منه نفي الشك وإثبات اليقني، فال منه املرادف
 .(1)حصر النواقض يف ذلك

ال جيب ف ؛احلدث ، واألصل عدمة احلدثا هو مظن  يف عينه وإمن   وم ليس حدثاً الن  -3
 .(2) الوضوء بالشك

وهو مروي عن أَب هريرة، وأنس  .حال على كلِّ وم ينقض الوضوء الن  : الثَّانيالمذهب -5
 .(3)رضي اهلل عنهم بن مالك، وابن عباس

 جاء فيها ، أومعينةٍ  له بصفةٍ  دون تقييدٍ  جاء فيها الن وم ناقضًا مطلقاً : أحاديث األدلة
  جد، على أي حالٍ ؛ ينقض الوضوء مىت وُ بنفسه ناقضٌ  ومالن   فظن وا أن  واقض؛ بغريه من الن   مقروناً 
 كان.

 َأنْ -ُمَساِفرِينَ  َأوْ -ُمرُنَا ِإَذا ُكن ا يف َسَفرٍ َكاَن يَأْ قال: "، رضي اهلل عنه َعس الٍ  ْبنِ  َصْفَوانَ  َعنْ ف-
 .(4)"اَل نَ ْنزَِع ِخَفافَ َنا َثاَلثََة أَي اٍم َولََيالِيِهن  ِإال  ِمْن َجَنابٍَة، َلِكْن ِمْن َغاِئٍط َوبَ ْوٍل َونَ ْومٍ 

ه فق عليها كالبول والغائط تشعر بأن  واقض املت  وم بغريه من الن  الن   اقرتانوجه االستدالل: 
 بنفسه. ناقضٌ 

 وَِكاءُ " :َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الل هِ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  ،رضي اهلل عنه طَاِلبٍ  َأَب  ْبنِ  َعِليِّ  َعنْ و -
َناِن، الس هِ   .(1)"فَ ْلَيتَ َوض أْ  نَامَ  َفَمنْ  اْلَعي ْ

                                                           

 (.248/ 1): األحوذي وحتفة (،21/ 2واجملموع: ) ،(11/ 1): األحوذي عارضة :انظر (1)
 (.22/ 2)( انظر اجملموع: 2)
 (.144/ 1األوسط: ) (3)
 (.112تقدم خترجيه: ) (4)
(، وابن ماجة، كتاب الطهارة وسننها، باب 223أخرجه أبوداود، كتاب الطهارة، باب يف الوضوء من النوم، حديث رقم ) (1)

(، والدارقطين يف سننه،  881، وأمحد يف مسنده، مسند علي بن أَب طالب، حديث رقم: )(411الوضوء من النوم، حديث رقم)
(، والبيهقي يف الكربى، كتاب الطهارة، باب: الوضوء من 622حديث رقم: ) كتاب الطهارة، باب: فيما روي فيمن نام قاعدا،

 (، 118النوم، حديث رقم: )
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 َأَحدُُكمْ  نَ َعسَ  ِإَذا": قَالَ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الل هِ  َرُسولَ  َأن   رضي اهلل عنها َعاِئَشةَ  َعنْ و -
 َلَعل هُ  َيْدرِي الَ  نَاِعٌس، َوُهوَ  َصل ى ِإَذا َأَحدَُكمْ  فَِإن   الن  ْوُم، َعْنهُ  َيْذَهبَ  َحىت   فَ ْليَ ْرُقْد، ُيَصلِّي َوُهوَ 

 .(1)"نَ ْفَسهُ  فَ َيُسبُّ  َيْستَ ْغِفرُ 

 ناقضٌ  هوم يف هذه األحاديث وعدم تقييده بصفة، تشعر بأن  إطالق الن  وجه االستدالل: 
 .(2) كان بنفسه على أي صفةٍ 

 ،(3)املالكي ةوهو مذهب  .وقليله ال ينقض ،وم الكثري ينقضالن  : الثَّالثالمذهب -4
 .(4)واحلنابلة

 :األدلة

 .(1) حبمل النوم على النوم اليسري أحاديث الفريقني السابقنياجلمع بني -1

 وم الكثري والقليل:ق بني الن  فرِّ حابة تُ من الص   وردت عن مجاعةٍ  آثارٌ يعضد ذلك -2

َعِن  . َفُسِئلَ (1)"َمِن اْسَتَحق  الن  ْوَم فَ َعَلْيِه اْلُوُضوءُ "قَاَل:  رضي اهلل عنه َعْن َأَب ُهَريْ َرةَ ف-
 ."ِإَذا َوَضَع َجْنَبهُ " :اْسِتْحَقاِق الن  ْوِم فَ َقالَ 

اْلُوُضوُء َعَلى ُكلِّ نَاِئٍم، ِإال  َمْن َأْخَفَق َخْفَقًة َوَجَب "قَاَل: رضي اهلل عنهما َعِن اْبِن َعب اٍس و -
 .(2)"ِبرَْأِسهِ 

                                                                                                                                                                                     

 (.361/ 1(، وصحيح سنن أَب داود: )14/ 2: )اجملموعينظر:  ، واأللباين.وحسنه النووي
لنعستني أو اخلفقة وضوءا، ، كتاب الطهارة، باب، الوضوء من النوم ومن مل ير من النعسة وايف صحيحه أخرجه البخاري (1)

: كتاب: صالة املسافرين وقصرها، باب: أمر من نعس يف صالة أو استعجم عليه يف صحيحه (، ومسلم212حديث رقم )
 .(186يذهب عنه ذلك، حديث رقم ) القرءان أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حىت

 (.21/ 2ينظر: اجملموع: ) (2)
 (.118/ 1الشرح الكبري: ) (3)
 (.234/ 1املغين: ) (4)

 .(231/ 1: )املصدر السابق (1) 
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 وم القليل.أس يكون يف الن  واخلفق بالر  

َفَجَعْلُت ِإَذا أَْغَفْيُت يَْأُخُذ ِبَشْحَمِة " :يف احلديث رضي اهلل عنهما اسولقول ابن عب  -
 .(3)أُُذين 

 كان ذلك  وم القليل،الة على الن  ملا مل ينتقض الوضوء باخلفقة واإلغفاءة الد   وجه الداللة:
أما القليل  ،الوضوء وم الكثري هو الذي ينقضالن  ف وم وكثريه؛اختالف احلكم بني قليل الن  على  يالً دل

 وم هبذا التخصيص.عموم أحاديث الوضوء من الن   صوختُ  فال،

 .(4) ؛ فأقيم مقامهلحدثة لمظن   إذا ثُقل الن وم كان-3

 ا إذا نام مضطجعاً أم   ،الة ال ينقضوم على أحد هيئات الص  الن  : الرَّابعالمذهب -3
 .(6)افعيللش   قولٌ ، و (1) احلنفي ةوهو مذهب  .وضوؤه انتقض

 :األدلة

د   :﴿ َوٱل ِذينَ ىلاقول اهلل تع-1 م  يَبِيتُوَن لَِربِِّهۡم ُسجَّ  .(1)﴾ا ا َوقِيَٰ

ة؛ فال ينتقض الوضوء حال ق به املدح انتفى عنه إبطال العبادفأخرجها خمرج املدح، وما يتعل  
 .(8)العبادة

                                                                                                                                                                                     

(، وابن أَب شيبة يف املصنف، كتاب الطهارات، باب: من كان يقول إذا نام 481أخرجه عبد الرزاق يف املصنف، رقم ) (1)
 .(184) :ن الكربى حديث رقم(، والبيهقي يف السن1416فليتوضأ، رقم )

 (.411أخرجه عبد الرزاق يف املصنف، رقم ) (2)
 (.114خترجيه رقم ) تقدم (3)

 (.21، 22/ 2اجملموع: )(، و 231/ 1املغين: )ينظر:  (4)
 (.41(، وفتح القدير: )18انظر املبسوط: ) (1)
 (.16/ 2اجملموع: ) (6)
 .(64) :اآلية ،سورة الفرقان (1)
 (.1/182انظر احلاوي: ) (8)
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، َأن  َرُسوَل الل ِه َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَسل َم َكاَن َيْسُجُد َويَ َناُم رضي اهلل عنهما اْبِن َعب اسٍ  َعنِ -2
ُفُخ، مُث  يَ ُقوُم فَ ُيَصلِّي َواَل يَ تَ َوض أُ، قَاَل: فَ ُقْلُت َلُه: َصل ْيَت وملَْ تَ تَ َوض ْأ َوَقْد منَْت، فَ قَ  َا "اَل: َويَ ن ْ ِإمن 

 .(1)"فَِإن ُه ِإَذا اْضَطَجَع اْستَ ْرَخْت َمَفاِصُلهُ ؛ ِجًعااْلُوُضوُء َعَلى َمْن نَاَم ُمْضطَ 

ط ابِ عن و   .(2)"َمْن نَاَم ُمْضَطِجًعا فَ ْلَيتَ َوض أْ "قَاَل:  رضي اهلل عنه ُعَمَر ْبَن اخلَْ

 نَامَ  ِإَذا: "َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الل هِ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  ،رضي اهلل عنه َماِلكٍ  ْبنِ  أََنسِ  َعنْ و -
 يف  َوَجَسُدهُ  ِعْنِدي ُروُحهُ  َعْبِدي ِإىَل  اْنظُُروا": قَالَ  َماَلِئَكَتهُ  بِهِ  َوَجل   َعز   الل هُ  بَاَهى ُسُجوِدهِ  يف  اْلَعْبدُ 

 .(3)"طَاَعيِت 

 ي على السجود.وقاسوا سائر هيئات املصلِّ 
                                                           

كتاب   يف سننه، ، والرتمذي(222لوضوء من النوم، حديث رقم )يف ا :كتاب الطهارة، باب  يف السنن، أخرجه أبوداود (1)
(، وأبو يعلى يف 2311، وأمحد يف مسنده، مسند ابن عباس، حديث رقم: )(11الوضوء من النوم، حديث رقم ) :الطهارة، باب

 وقائما قاعدا نام فيمن روي فيمارقطين يف سننه، كتاب الطهارة، باب: (، والدا2481مسنده، مسند ابن عباس، حديث رقم: )
(، والبيهقي يف الكربى، كتاب الطهارة، باب: ما ورد يف نوم 116، حديث رقم: )ذلك يف الطهارة من يلزم وما ومضطجعا

 (.111الساجد، حديث رقم: )
 َشْيًئا يَْذُكُروا وملَْ  َعب اٍس، اْبنِ  َعنِ  مَجَاَعٌة، أَو َلهُ  َوَرَوى قَ َتاَدةَ  َعنْ  الد ااَلينُّ، َخاِلدٍ  أَبُو يَزِيدُ  ِإال   يَ ْروِهِ  ملَْ  ُمْنَكرٌ  َحِديثٌ  ُهوَ : قال أبو داود

 .حَمُْفوظًا َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الن يِبُّ  َكانَ : َوقَالَ  َهَذا، ِمنْ 
 أِلََب  أَْعِرفُ  َواَل  ،اْلَعالَِيةِ  أَبَا ِفيهِ  يَْذُكرْ  وملَْ  ،قَ ْولُهُ  َعب اسٍ  اْبنِ  َعنِ  ،قَ َتاَدةَ  َعنْ  ،َعُروبَةَ  َأَب  ْبنُ  َسِعيدُ  َرَواهُ ، َشْيءٌ  اَل  َهَذاوقال البخاري: "

 (.41". العلل الكبري: )قَ َتاَدةَ  ِمنْ  مَسَاًعا الد ااَلينِّ  َخاِلدٍ 
 (.213/ 1". السنن: )يصح وال قتادة عن خالد أبو به تفردوقال الدارقطين: "

 (.8212/ 636". التقريب: )يدلس وكان كثريا خيطئ صدوقوأبو خالد الداالين قال فيه ابن حجر: "
  (.23/ 2)وقال النووي عن احلديث: "ضعيف باتفاق أهل احلديث". اجملموع: 

 (.61/ 1وأعله بأربع علل. ينظر: ضعيف سنن أَب داود: ) األلباينكما ضعفه 
 (.482(، وعبد الرزاق يف املصنف، رقم )12أخرجه مالك يف املوطأ، رقم ) (2)
. انظر "مرتوك وكذبه األزدي، قال فيه ابن حجر: "داود بن الزبرقان تفرد به( 1612قم )أخرجه متام يف فوائده حديث ر  (3)

 (.1181/ 118: )تقريب التهذيب
 .جدا ضعيف فاحلديث
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احلاجة تدعوا إليه، وال ميكن جملتهد وحنوه االحرتاز منه إال بعسر؛ فعفي عنه كما عفي  وألن  
 .(1) الة للحاجةعن أشياء كثرية يف الص  

فال يصلح مثل هذا  ؛وكذلك العفو عنها األحداث ال تثبت إال توقيفاً  وأجيب بأن  
 االستدالل.

 املرفوعة األحاديث ضعف خيفى ال، و بينهم، ال فرق اكع كاملضطجعاجد والر  الس   كما أن  
 .(2) األمريف هذا  وسل م عليه اهلل صل ى الن يبِّ  إىل

وينتقض إذا  وضوئه، مقعدته من األرض مل ينتقض اً نكِّ ممُ نام إذا : الخامسالمذهب -2
 .(3)الش افعي ةوهو مذهب  نام غري ممَُكِّن مقعدته من األرض.

 األدلة:

: َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الل هِ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  ،رضي اهلل عنه طَاِلبٍ  َأَب  ْبنِ  َعِليِّ  َعنْ -1
َناِن، (4) الس هِ  وَِكاءُ "  .(1)"فَ ْلَيتَ َوض أْ  نَامَ  َفَمنْ  اْلَعي ْ

للوكاء على  جعل العينني وكاء السه، فاقتضى أن يكون نوم العينني مزيالً  وجه الداللة:
 ه دليل اجللوس، واألرض ختلف العينني يف حفظ السبيل.العموم إال ما خص  

 .(6)"َونَ ْومٍ  َوبَ ْولٍ  َغاِئطٍ  ِمنْ  حديث "إال  -2
                                                           

 (.2/23انظر اجملموع: ) (1)
 (.23/ 2: )املصدر السابق (2)

 (.16/ 2: )املصدر السابق (3)
وِْكىِّ  كاملْشُدودة اْسُته َكاَنتِ  ُمْستَ ْيقظاً  َكانَ  مْهما اإلنسانَ  أن   احلَِْديثِ  َوَمْعَن الدُّبُِر. َحْلَقةُ  :الس هُ  (4)

َ
 احَنل   نامَ  فَِإَذا عليها، امل

 (.432، 421/ 2. النهاية: )الرِّيح وُخُروج احَلَدث َعنِ  الل ْفظِ  هِبََذا َكن  . وِكاُؤها
 (.111تقدم خترجيه: ) (1)
 (.112تقدم خترجيه: ) (6)
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أو  للوضوء كاالضطجاع طرداً  يح كان ناقضاً يف خروج الرِّ  مؤثراً  وم إذا صادف حاالً الن   وألن  
 .(1) ؛ فال ينتقض وضوئهمعه خروج الريح ال ميكن صادف حاالً  ؛ فالقاعدالقعود عكساً 

خروج الريح منه، فأقام الشارع  غري املمكن مقعدته من األرض يغلب على الظنِّ  وألن  -3
 .(2) اليقني مقام غلبة الظنِّ 

نني مقاعدهم م كانوا ممكِّ على أهن   دون وضوء حابة مث صالهتممحلوا أحاديث نوم الص  -4
ن مقعدته ائم على من نام غري ممكِّ جاءت يف نقض وضوء الن   اليت تأو لوا األحاديثكما من األرض،  
  .من األرض

م قالوا إن  األحاديث وجٌه للت فرقة إال وم القليل والكثري، فلم يبق ق بني الن  مل تفرِّ  وذلك ألهن 
 .(3) بني األحاديث كلها، واجلمع أوىل هذا التوجيه جيمعهيئة الن ائم. و 

 ؛يح إىل املخرج مل مينعه االنضمامالرِّ  اإلنسان إذا ضعفت قوته املاسكة وانصب   بأن   وأجيب
  .(4) يح أوىل بذلك، فالرِّ يح ألطف من املاء، واملاء ال ينضبط بسبب الضمِّ الرِّ  فإن  

جع ري ، فوم خفيفاً كت من مكاهنا إال إذا كان الن  مقعدته حتر   بأن   كما أن ه لن يشعرقلت:  
 وم وخفته.ضابط إىل ثقل الن  ال  

 : رأي الباحث.الثَّالثالمطلب 

 ة عليه، وذلك كاآليت:ه الرأي الذي ميكن مجع األدل  ؛ ألن  حب انابن  أميل إىل ما ذهب إليه

قيل الذي وم الث  على الن   وم ينقض الوضوء مطلقاً الن   جاء فيها أن   اليتمحل األحاديث -1
 يذهب معه العقل.

                                                           

 (1/182انظر احلاوي: ) (1)
 (.21، 22/ 2اجملموع: )(، و 231/ 1املغين: )ينظر:  (2)

 (.2/22انظر اجملموع: ) (3)
 (.1/231انظر الذخرية: ) (4)
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كانوا ينامون مث يصلون وال رضي اهلل عنهم  حابة الص   جاء فيها أن   اليتمحل األحاديث -2
وم اخلفيف الذي يبقى على الن  -النوم ال ينقض الوضوء مطلقاً  يستدل هبا على أن   اليتؤون، أو يتوض  

 ائم مبن حوله.معه العقل ويشعر فيه الن  

 ها.ة كلُّ وبذلك جتتمع األدل  

 الة وعدم الوضوء هلا فلعل  قيل مث الص  وم الث  م من الن  ى اهلل عليه وسل  صل   يبِّ ورد عن الن  أما ما 
فال يقاس عليه  كما تنام عينه وال ينام قلبه؛وم،  يف اليقظة والن   ذلك من خصائصه، فهو حمفوظٌ 

 غريه.

 يَ ن ُْقضُ  اَل  ُمْضَطِجًعا، نَ ْوَمهُ  َأن   َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى َخَصاِئِصهِ  ِمنْ  َهَذاقال النووي: "
نَ ْيهِ  أِلَن   اْلُوُضوءَ   .(1)" الن اسِ  ِمنَ  َغرْيِهِ  خِبِاَلفِ  ِبهِ  أَلََحس   َحَدثٌ  َخرَجَ  فَ َلوْ  ،قَ ْلُبهُ  يَ َنامُ  َواَل  تَ َناَمانِ  َعي ْ

ينام قلبه، فلو أحدث  م كان تنام عينه والى اهلل عليه وسل  ه صل  وقال ابن حجر: "...ألن  
اَب: وإمنا ُمِنع قلُبه النوم لعلم بذلك، وهلذا كان رمبا توضأ إذا قام من النوم، ورمبا مل يتوضأ. قال اخلط  

 .(2)الوحي الذي يأتيه يف منامه"  يَ عِ ليَ 

 الرد على أصحاب المذاهب:

جلميع األحاديث األخرى  وم فيه إسقاطٌ من الن   األخذ بأحاديث انتقاض الوضوء مطلقاً -1
ومع عدم معرفتنا تاريخ   ؛وهذا ال يصح إال إذا كان هناك نسخاً  .ومفيها عدم الوضوء من الن   اليت

 كل حديث، فال يصح هذا املذهب.

 من النوم. وكذلك األخذ بأحاديث عدم انتقاض الوضوء مطلقاً -2

 فوجب اجلمع بني األحاديث:
                                                           

 (.61/ 6شرح النووي على مسلم: ) (1)
 (.411/ 1فتح الباري: ) (2)
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املمكن مقعدته من  ال حيسن اجلمع به بني األدلة كما قالوا؛ ألن   الش افعي ةرأي ولكن -3
قد ينتقض فيه -ائمواحلركة غالبة على الن  -أو كبرياً  يسرياً  األرض لن يشعر إذا ما حتركت مقعدته حتركاً 

ابط يف ، فريجع الض  إال إذا كان نومه خفيفاً -الوضوء على مذهبهم، أو إذا ما أحدث وهو قاعد
 وم وثقله.ة الن  ف  ذلك إىل خ

مل يثبت فيه  الة وغريه،، أو حال الص  الة وغريهاة بني هيئات الص  تفريق احلنفي  كما أن  -4
افعي ب هذا القول للش  وقد غر   ة األحاديث الواردة يف ذلك ضعيفة.يعتمد عليه، وعام   مقبولٌ  دليلٌ 

فال  ؛وقيف وكذلك العفو عنهاحداث إال بالت  أنفسهم، وال يقوم عليه دليل، وال تثبت األ الش افعي ة
 يصح االستدالل مبا قالوا. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 
 

 كرالذَّ  : مس  الثَّالثالمبحث 

 .حبَّانابن  رأي: األوَّلالمطلب 

 .أو ناسياً  ، عامداً ، إذا مسه دون حائلٍ كر ينقض الوضوء مطلقاً الذ   مس  أن   حب انيرى ابن 

رَبِ  ذِْكرُ ب يف صحيحه: "فقد بو   َا اْلَفرِْج، َمسِّ  ِمنْ  بِاْلُوُضوءِ  اأْلَْمرَ  َأن   َعَلى الد الِّ  اخلَْ  ُهوَ  ِإمن 
 .(1)"بِهِ  ِإال   الص اَلةُ  جَتُوزُ  اَل  ال ِذي اْلُوُضوءُ 

 َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الل هِ  َرُسولَ  مسََِعتْ  أَن  َها ،رضي اهلل عنها(2)َصْفَوانَ  بِْنتِ  ُبْسَرةَ وروى حديث 
 .(3)"فَ ْلَيتَ َوض أْ  ذََكَرهُ  َمس   َمنْ ": يَ ُقولُ  َوَسل مَ 

                                                           

 (.311/ 3: )حب انصحيح ابن  (1)
 (.221/ 13. ينظر: اإلصابة: )وهجرة قدمية سابقة نوفل، هلا بن ورقة أخي نوفل، بنت صفوان بن بنت بسرة (2)
(، والرتمذي يف السنن، أبواب 181كتاب الطهارة، باب: الوضوء من مس الذكر، حديث رقم: )  ،أخرجه أبو داود يف السنن (3)

، والنسائي يف الصغرى، كتاب (82وء من مس الذكر، حديث رقم: )الطهارة عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، باب: الوض
ء من كتاب الطهارة وسننها، باب: الوضو   ،نن(، وابن ماجة يف الس163ضوء من مس الذكر، حديث رقم: )الطهارة، باب: الو 

(، وإسحاق يف مسنده، حديث 1162، والطيالسي يف مسنده، مسند بسرة، حديث رقم: )(411مس الذكر، حديث رقم: )
(، وابن هزمية يف صحيحه، كتال الطهارة، باب: 21213(، وأمحد يف مسنده، مسند بسرة، حديث رقم: )2114رقم: )

(، وابن حبان يف صحيحه، كتاب الطهارة، باب: نواقض الوضوء، حديث 33س الذكر، حديث رقم: )استحباب الوضوء من م
 (.412(، واحلاكم يف املستدرك، كتاب الطهارة، حديث رقم: )1112رقم: )

 .بسرة حديث الباب هذا يف شيء أصح: قال أنه البخاري عن ونقل صحيح، حسن حديث هذا: قال الرتمذي
 شرط الشيخني".وقال احلاكم: "على 

 بُْسَرةَ  َعنْ  ُعْرَوةَ  َعنْ  َرَواهُ  ِمنْ  رَِوايَةَ  َوأَن   ُبْسرَةَ  َعنْ  َمْرَوانَ  َعنْ  ُعْرَوةَ  رَِوايَةِ  ِمنْ  أَن هُ  احلَِْديثُ  َهَذا بِهِ  يُ َعل لُ  َما َوَغايَةُ : "قال ابن حجر
َقِطَعةٌ  َنهُ  َواْلَواِسطَةُ ...ُمن ْ نَ َها بَ ي ْ  (.214/ 1: )احلبري التلخيص". تَجُْهولٌ  َوُهوَ  حرسيه أو عدالته يِف  َمْطُعونٌ  َوُهوَ  َمْرَوانُ  إم ا َوبَ ي ْ

َعهُ  الزُّبَ رْيِ  ْبنَ  ُعْرَوةَ  فَِإن   ذََكْرنَاُه، ال ِذي ُبْسَرةَ  َخبَ رُ  َوأَم اوأجاب ابن حب ان عن هذه العلة: "  فَ َلمْ  بُْسَرَة، َعنْ  احلََْكِم، ْبنِ  َمْرَوانَ  ِمنْ  مسَِ
 الشُّْرِطيِّ، َعنِ  ثَانًِيا ُعْرَوةُ  َفَسِمَعهُ  ُبْسرَُة، قَاَلتْ  َما مبِْثلِ  فََأْخبَ َرُهمْ  آتَاُهمْ  مُث   َفَسَأهَلَا، بُْسَرةَ  ِإىَل  َلهُ  ُشْرِطيًّا َمْرَوانُ  بَ َعثَ  َحىت   َذِلكَ  يُ ْقِنْعهُ 

َها، َفَسِمعَ  ُبْسَرةَ  ِإىَل  َذَهبَ  َحىت   َذِلكَ  يُ ْقِنْعهُ  ملَْ  مُث   ُبْسرََة، َعنْ  َقِطٍع، لَْيسَ  ُمت ِصلٌ  ُبْسَرةَ  َعنْ  ُعْرَوَة، َعنْ  فَاخْلَبَ رُ  ِمن ْ  َمْرَوانُ  َوَصارَ  مبُن ْ
ْسَنادِ  ِمنَ  َيْسُقطَانِ  َعارِيَ َتانِ  َكأَن  ُهَما َوالشُّْرِطيُّ  بزيادة فيه: "قال: فأنكر (، 1114، 1113"، مث ذكر احلديث بعد ذلك برقم: )اإْلِ

 (.311/ 3: )ذلك عروة، فسأل بسرة فصدقته". صحيح ابن حب ان
وذكر فيه ابن حجر علة أخرى، وهي: عدم مساع هشام بن عروة من أبيه هذا احلديث، وأنه أخذه عن أَب بكر بن حممد بن عمرو 

 بن حزم عن أبيه. 
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 اْلُوُضوَء". ان: "فَ ْلُيِعدِ ويف رواية ابن حب  

 َصل ى قَالَ  اَلم ،الن اسِ  بَ ْعضُ  قَالَ  َكَما اْلَيَدْينِ  َغْسلَ  ِمْنهُ  اْلُمرَادُ  َكانَ  َلوْ ق عليه بقوله: "مث عل  
َعاَدةُ  ِإذِ  (؛اْلُوُضوءَ  فَ ْلُيِعدِ ): َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ   .(1)"لِلص اَلةِ  ُهوَ  ال ِذي لِْلُوُضوءِ  ِإال   َتُكونُ  اَل  اإْلِ

 اليت اأْلَْخَبارَ  بَِأن   اْلبَ َيانِ  ذِْكرُ دون حائل، فقال: "مبا إذا مسه  ذلك خمصوصٌ  كما بني  أن  -
َا اْلُوُضوءَ  بَِأن   تُجَْمَلًة، ذََكْرنَاَها ْفَضاءِ  َذِلكَ  َكانَ  ِإَذا الذ َكرِ  َمسِّ  ِمنْ  جيَِبُ  ِإمن   أَوْ  ،اْلَمسِّ  َسائِرِ  ُدونَ  بِاإْلِ

نَ ُهَما َكانَ   .(2)"َحاِئلٌ  بَ ي ْ

 ِإَذا": َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى الل هِ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  ،رضي اهلل عنه ُهَريْ َرةَ  َأَب  حبديث واستدل  
نَ ُهَما َولَْيسَ  فَ ْرِجِه، ِإىَل  بَِيِدهِ  َأَحدُُكمْ  أَْفَضى  .(3)"فَ ْلَيتَ َوض أْ  ِحَجاٌب، َواَل  ِست ْرٌ  بَ ي ْ

 ُمَضادُّ  أَن هُ  الن اسِ  ِمنَ  َعاِلًما َأْوَهمَ  َخرَبٍ  ِذْكرُ شرع يف دحض قول املخالفني، فقال: " مث  -
 .(4)"َلهُ  ُمَعاِرضٌ  َأوْ  ُبْسَرةَ  خِلَرَبِ 

                                                                                                                                                                                     

م مسعه من أَب بكر عن أبيه، مث مسعه من أبيه، فكان حيدث به تارة هكذا مث أجاب عنها...إىل أن قال: "فهذا إما أن يكون هشا
وتارة هكذا، أو يكون مسعه من أبيه وثبته فيه أبو بكر، فكان تارة يذكر أبا بكر وتارة ال يذكره، وليست هذه العلة بقادحة عند 

 (.211/ 1: )احلبري التلخيصاحملققني" 
. ينظر: واأللباين، والدراقطين، وابن خزمية، وابن حب ان، واحلاكم، والنووي، عنيم بن وحيىيفاحلديث صحيح. صححه أمحد، 

 (.321/ 1(، وصحيح سنن أَب داود: )31/ 2(، واجملموع: )214/ 1التلخيص احلبري: )
 (.311/ 3: )حب انصحيح ابن  (1)
 (.421/ 3: )املصدر السابق (2)
 يف روي ما :باب(، والدارقطين يف سننه، كتاب الطهارة،8424أمحد يف مسنده: مسند أَب هريرة، حديث رقم: ) أخرجه (3)

، كتاب الطهارة، باب: -واللفظ له-حب ان يف صحيحه ابن و  (،132، حديث رقم: )ذلك يف واحلكم والذكر والدبر القبل ملس
َا اْلُوُضوءَ  بَِأن   تُجَْمَلًة، ذََكْرنَاَها اليت اأْلَْخَبارَ  بَِأن   اْلبَ َيانِ  نواقض الوضوء، ذِْكرُ  ْفَضاءِ  َذِلكَ  َكانَ  ِإَذا الذ َكرِ  َمسِّ  ِمنْ  جيَِبُ  ِإمن   ُدونَ  بِاإْلِ

نَ ُهَما َكانَ  أَوْ  اْلَمسِّ  َسائِرِ  ، (482(، واحلاكم يف املستدرك، كتاب الطهارة، حديث رقم: )1118َحائٌِل، حديث رقم: ) بَ ي ْ
 (.641والبيهقي يف الكربى، كتاب الطهارة، باب: ترك الوضوء من مس الفرج، حديث رقم: )

 قال احلاكم: "هذا حديث صحيح"، ووافقه الذهيب.
 (.422/ 3: )حب انصحيح ابن  (4)
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 َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الل هِ  َنيبِّ  َعَلى َقِدْمَنا: قَالَ  ،رضي اهلل عنه(1)علي   ْبنِ طَْلقِ  وروى حديث
: فَ َقالَ  يَ تَ َوض أُ؟ َما بَ ْعدَ  ذََكَرهُ  الر ُجلِ  َمسِّ  يف  تَ َرى َما الل ِه، َنيب   يَا: فَ َقالَ  َبَدِوي ، َكأَن هُ  َرُجلٌ  َفَجاءَ 

 .(4)"ِمْنهُ  (3) َبْضَعةٌ ": قَالَ  َأوْ  ،"ِمْنهُ  (2) ُمْضَغةٌ  ِإال   ُهوَ  َهلْ "

 يف  َوالن اِسي اْلُمتَ َعمِّدِ  ُحْكمَ  بَِأن   اْلبَ َيانِ  ذِْكرُ ، فقال: "يف ذلك اسيد والن  املتعمِّ بني  وسو ى
 .(1)"َسَواءٌ  َهَذا

                                                           

 (.433/ 1. ينظر: اإلصابة: )ورواية ووفادة صحبة له علي، مشهور، أبا يكن (1)
 (.411/ 8. لسان العرب: )هي القطعة من الشيء على قدر ما ميضغ :املضغة بضم امليم وسكون الضاد (2)
 (.12/ 8لسان العرب: ) .القطعة من الشيء على أي قدر كانت :البضعة بفتح الباء وسكون الضاد (3)
(، والرتمذي يف 182رقم: )، حديث -مس الذكر-أخرجه أبو داود يف السنن: كتاب الطهارة، باب: الرخصة يف ذلك (4)

(، والنسائي يف الصغرى، كتاب الطهارة، باب: ترك 81السنن، أبواب الطهارة، باب: ترك الوضوء من مس الذكر، حديث رقم: )
أي -(، وابن ماجة يف السنن: كتاب الطهارة وسننها، باب: الرخصة يف ذلك161، حديث رقم: )-مس الذكر-الوضوء من ذلك

والطحاوي يف شرح معاين  (،16286(، وأمحد يف مسنده، مسند طلق بن علي، حديث رقم: )483م: )حديث رق -مس الذكر
( ، وابن حب ان يف صحيحه: كتاب 461اآلثار: كتاب الطهارة، باب: مس الفرج هل جيب فيه الوضوء أم ال؟، حديث رقم: )

والدارقطين يف سننه،   (،1111عارض له، حديث رقم: )الطهارة، باب: ذكر خرب أوهم عاملا من الناس أنه مضاد خلرب بسرة أو م
(، والبيهقي يف الكربى، كتاب الطهارة، باب: ترك 141كتاب الطهارة، باب: ما روي يف ملس القبل والدبر، حديث رقم: )

 (.641الوضوء من مس الفرج، حديث رقم: )
 ".الباب هذا يف روي شيء أحسن احلديث وهذاقال الرتمذي: "

ْسَنادِ  ُمْسَتِقيمُ  َصِحيحٌ  ،ُماَلزِمٍ  َحِديثُ  فَ َهَذاي:وقال الطحاو  . وأسند عن علي بن املديين َمْتِنهِ  يف  َواَل  ،ِإْسَناِدهِ  يِف  ُمْضطَِربٍ  َغي ْرُ ، اإْلِ
 .بُْسَرةَ  َحِديثِ  ِمنْ  َأْحَسنُ ، َهَذا ُماَلزِمٍ  َحِديثُ أنه قال: 

، عن عبد -( 1231/ 111صدوق: التقريب: )-وأخرجه: أبوداود، والرتمذي، والنسائي، وابن حب ان، من طريق مالزم بن عمرو
 (، عن أبيه.1182/ 411التقريب: ) صدوق:-، عن قيس بن طلق-( 3223/ 216ثقة: التقريب: )-اهلل بن بدر

 وسنده كما هو مالحظ ال ينزل عن درجة احلسن.
 وابن والطرباين، ،حب ان ابن وصححه بسرة، حديث من أثبت عندنا هو: وقال الفالس علي بن عمرو صححه"قال ابن حجر: 

 (.211/ 1". التلخيص احلبري: )حزم
 (.332/ 1كما صححه األلباين. ينظر: صحيح سنن أَب داود: )

 (.423/ 3: )حب انصحيح ابن  (1)
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 فَ َيْحَتكُّ  الص اَلةِ  يف  َيُكونُ  َأَحَدنَا ِإن  بلفظ: " رضي اهلل عنه حلديث طلقٍ  بروايةٍ  واستدل  
 ُمْضَغةٌ  َأوْ  ِمْنكَ  َبْضَعةٌ  ِإال   ُهوَ  َوَهلْ ": َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى الل هِ  َرُسولُ  فَ َقالَ  ذََكَرُه، َيُدهُ  فَ ُتِصيبُ 

 .(1)"ِمْنكَ 

 ؛َمْنُسوخٌ  َخبَ رٌ  ذََكْرنَاهُ  ال ِذي َعِلي   ْبنِ  طَْلقِ  َخبَ رُ : "بقوله ق على روايات حديث طلقٍ عل  مث -
 َحْيثُ  اهلِْْجَرِة، ِسيِنِّ  ِمنْ  َسَنةٍ  َأو لَ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى الن يبِّ  َعَلى ُقُدوُمهُ  َكانَ  َعِلي   ْبنَ  طَْلقَ  أِلَن  

ُنونَ  اْلُمْسِلُمونَ  َكانَ   ِإجَيابَ  ُهَريْ َرةَ  أَبُو َرَوى َوَقدْ  .بِاْلَمِديَنةِ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى الل هِ  َرُسولِ  َمْسِجدَ  يَ ب ْ
 َفَدل   ؛اهلِْْجَرةِ  ِمنَ  َسْبعٍ  َسَنةَ  َأْسَلمَ  ُهَريْ رَةَ  َوأَبُو ،قَ ْبلُ  ذََكْرنَاهُ  َما َحَسبِ  َعَلى الذ َكرِ  َمسِّ  ِمنْ  اْلُوُضوءِ 

 .(2)"ِسِننيَ  ِبَسْبعِ  َعِلي   ْبنِ  طَْلقِ  َخرَبِ  بَ ْعدَ  َكانَ  ُهَريْ َرةَ  َأَب  َخبَ رَ  َأن   َعَلى َذِلكَ 

 : مذاهب العلماء.الثَّانيالمطلب 

 ،(4)الش افعي ةو  ،(3)املالكي ة مذهبوهو  مسُّ الذ كر ينقض الوضوء.: األوَّلالمذهب -6
 .(1)واحلنابلة

مس عادة الل   أو بباطن األصابع؛ ألن  قالوا: ينتقض الوضوء إذا مس الذكر بباطن الكف 
بظاهر  ها إن مسأم   . للمذي ما ليس يف غريمهانْي كَ فيهما من اللطف واحلرارة احملرِّ  تكون هبما؛ وألن  

 الكف فال.

 األدلة
                                                           

(، 161الصغرى، كتاب الطهارة، باب: ترك الوضوء من ذلك، حديث رقم: )ا بالتصريح بلفظ الصالة: النسائي يف أخرجه (1)
 يف صحيحه، كتاب الطهارة، باب: نواقض الوضوء، ذِْكرُ  حب انابن و  (،1112والطيالسي يف مسنده، مسند طلق، حديث رقم: )

(، والدارقطين يف سننه، كتاب الطهارة، باب: ما روي يف 1122َسَواٌء، حديث رقم: ) َهَذا يِف  َوالن اِسي اْلُمتَ َعمِّدِ  ُحْكمَ  بَِأن   اْلبَ َيانِ 
(، والبيهقي يف املعرفة، كتاب الطهارة، باب: الوضوء من مس الذكر، حديث رقم: 143ملس القبل والدبر، حديث رقم: )

(1116 ،) 
 (.421/ 3: )حب انصحيح ابن  (2)
 (.433/ 1): اجلليل مواهب(، و 221/ 1): الذخرية (3)
 (.31/ 2): اجملموع (4)
 (.242/ 1): املغين (1)
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 َمنْ ": يَ ُقولُ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الل هِ  َرُسولَ  مسََِعتْ  أَن  َها َصْفَواَن، بِْنتِ  ُبْسَرةَ  حديث-1
 .(1)"فَ ْلَيتَ َوض أْ  ذََكَرهُ  َمس  

؛ فيدل يفيد الوجوبواألمر ، من مس  ذكرهلكل  مى اهلل عليه وسل  صل   يبِّ الن  من  وهو أمر
 .على انتقاض الوضوء مبسه

 .(2)احلنفي ةوهو مذهب  .كر ال ينقض الوضوءالذ   مسُّ : الثَّانيالمذهب -5

 األدلة

 َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الل هِ  َنيبِّ  َعَلى َقِدْمَنا: قَالَ  ،رضي اهلل عنه بِن علي  طَْلِق  حديث-1
: فَ َقالَ  يَ تَ َوض أُ؟ َما بَ ْعدَ  ذََكَرهُ  الر ُجلِ  َمسِّ  يف  تَ َرى َما الل ِه، َنيب   يَا: فَ َقالَ  َبَدِوي ، َكأَن هُ  َرُجلٌ  َفَجاءَ 

 .(3)"ِمْنهُ  َبْضَعةٌ ": قَالَ  أَوْ  ،"ِمْنهُ  ُمْضَغةٌ  ِإال   ُهوَ  َهلْ "

 من وجوه الحنفيَّةالجمهور على  وردَّ 

 حديث طلق بن علي. ضع فوا-1

وابن  ،والبيهقي ،والدارقطين ،وأبو زرعة ،وأبو حامت ،افعيفه الش  ضع  قال ابن حجر: "
 .(1) وويُّ فه الن  ، وضع  (4)اجلوزي"

 احلديث إن مل يصح فهو ال ينزل عن درجة احلسن؛ فهو حمتج به. أن   موقد تقد  

 منسوخ. حديث طلقٍ قالوا: -2
                                                           

  (.124تقدم خترجيه: ) (1)
 (.11/ 1شرح فتح القدير: ) (2)
 (.126تقدم خترجيه: ) (3)
 .(412/  3، وانظر أقواهلم يف هتذيب التهذيب: )(211/ 1التلخيص احلبري: ) (4)
 (.48/ 2: )اجملموع (1)
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 ،واحلازميُّ  ،وابن العرَبِّ  ،والطرباينُّ  ،حب انسخ ابن وادعى فيه الن  قال ابن حجر: " 
 .(1)وآخرون"

على م إسالم طلق، وقد وفد وتقدُّ -وكان إسالمها عام الفتح-ر إسالم بسرةوذلك لتأخُّ 
 م وهو يبين املسجد يف أول اإلسالم، مث رجع إىل بلده.ى اهلل عليه وسل  صل   يبِّ الن  

 َمْسِجدَ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى الل هِ  َرُسولِ  َمعَ  بَ نَ ْيتُ : قَالَ  ،رضي اهلل عنه طَْلِق بِن علي   فَعنْ 
ُموا: يَ ُقولُ  َفَكانَ  اْلَمِديَنةِ   .(2)َمسًّا" َلهُ  َأْحَسِنُكمْ  ِمنْ  فَِإن هُ  الطِّنِي، ِمنَ  اْلَيَماِمي "َقدِّ

 َكانَ  َعِلي   ْبنَ  طَْلقَ  أِلَن   ؛َمْنُسوخٌ  َخبَ رٌ  ذََكْرنَاهُ  ال ِذي َعِلي   ْبنِ  طَْلقِ  َخبَ رُ ": حب انابن  قَالَ 
ُنونَ  اْلُمْسِلُمونَ  َكانَ  َحْيثُ  اهلِْْجَرِة، ِسيِنِّ  ِمنْ  َسَنةٍ  َأو لَ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى الن يبِّ  َعَلى ُقُدوُمهُ   يَ ب ْ

 َمسِّ  ِمنْ  اْلُوُضوءِ  ِإجَيابَ  (3)ُهَريْ َرةَ  أَبُو َرَوى َوَقدْ  .بِاْلَمِديَنةِ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى الل هِ  َرُسولِ  َمْسِجدَ 
 َخبَ رَ  َأن   َعَلى َذِلكَ  َفَدل   اهلِْْجَرِة، ِمنَ  َسْبعٍ  َسَنةَ  َأْسَلمَ  ُهَريْ َرةَ  َوأَبُو قَ ْبُل، ذََكْرنَاهُ  َما َحَسبِ  َعَلى الذ َكِر،

 .(4)"ِسِننيَ  ِبَسْبعِ  َعِلي   ْبنِ  طَْلقِ  َخرَبِ  بَ ْعدَ  َكانَ  ُهَريْ َرةَ  َأَب 

 َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى الل هِ  َرُسولِ  ِإىَل  َوْفًدا ِست ةً  َخَرْجَنا: قَالَ  أَبِيِه، وأسند عن قيس بن طلق َعنْ 
 .(1)بَ َلَدنَا" َقِدْمَنا َحىت  -اإلداوة-هِبَا َفَخَرْجَناَوَسل َم...وذكر القصة إىل أن قال: "

                                                           

 (.412/ 3التهذيب: )، هتذيب (211/ 1التلخيص احلبري: ) (1)
، حديث رقم: ذلك يف واحلكم والذكر والدبر القبل ملس يف روي ماأخرجه الدارقطين يف سننه، كتاب: الطهارة، باب:  (2)
ذِْكُر اْلَوْقِت ال ِذي َوَفَد طَْلُق ْبُن َعِلي  َعَلى  نواقض الوضوء، : كتاب الطهارة، باب:-واللفظ له-يف صحيحه حب انابن (، و 142)

 (.1122َرُسوِل الل ِه َصل ى الل ُه َعَلْيِه َوَسل َم، حديث رقم: )
 (.121تقدم خترجيه: ) (3)
 (.421/ 3: )حب انصحيح ابن  (4)
(، وأمحد يف مسنده، مسند 121رقم: )أخرجه النسائي يف الصغرى، كتاب: املساجد، باب: اختاذ البيع مساجد، حديث  (5)

ذكر اخلرب املصرح برجوع  نواقض الوضوء، ، كتاب الطهارة، باب:يف صحيحه حب انابن (، و 16213طلق بن علي حديث رقم: )
 (.1123طلق بن علي إىل بلده بعد قدمته تلك، حديث رقم: )

 (.2182(، رقم: )164/ 6وصححه األلباين: السلسلة الصحيحة: )



131 
 

رَبِ  َهَذا : "يف حب انقال ابن   اليت اْلِقْدَمةِ  بَ ْعدَ  بَ َلِدهِ  ِإىَل  َرَجعَ  َعِلي   ْبنَ  طَْلقَ  َأن   َواِضحٌ  بَ َيانٌ  اخلَْ
تَ َها، ذََكْرنَا  َأنْ  فَ َعَلْيهِ  َذِلَك، بَ ْعدَ  ُرُجوَعهُ  اد َعى َفَمنِ  .َذِلكَ  بَ ْعدَ  اْلَمِديَنةِ  ِإىَل  ُرُجوعٌ  َلهُ  يُ ْعَلمُ  اَل  مُث   َوق ْ
 . (1)َذِلَك" ِإىَل  َلهُ  َسبِيلَ  َواَل  ُمَصرَِّحٍة، ِبُسن ةٍ  يَْأيتَ 

 ا عدم العلم برجوع طلقوأم  ال يصح دلياًل على الن سخ عند األصوليني، هذا  وأجيب: بأن   
؛ (2) رضي اهلل عنه إىل املدينة فال يوجب عدم رجوعه إليها بعد إسالم أَب هريرة رضي اهلل عنه

حابة قد مسعه من أحد الص   رضي اهلل عنه أو أن يكون أبو هريرة فيسمع احلديث ممن تأخر إسالمه.
 إسالمهم؛ فتبطل دعوى النسخ.الذين تقدم 

فقد أسلمت  ؛إىل عام الفتح فمردود رضي اهلل عنها قالوه من تأخُّر إسالم ُبْسرة وأم ا ما
 .(4)، وقال ابن عبد الرب: "وهي من املبايعات"(3)قال ابن حجر: "هلا سابقة قدمية وهجرة". قدمياً 

 حديث بسرة على حديث طلق. رج حوا-3

حه من األئمة، وكثرة تها، وكثرة من صح  أرجح؛ لكثرة طرقه وصح  قالوا: حديث بسرة 
 .(1) حابة، أما حديث طلق فرواه واحد فقطشواهده؛ فقد رواه مجاعة من الص  

ر اجلمع من كل الوجوه، ال يصار إىل ترجيح أحد احلديثني على اآلخر إال بعد تعذُّ  قلت:
 ال سيما مع صحة احلديثني.

 حديث طلق بن علي. أو لوا-4

 . (6) ياهر من حال املصلِّ من وراء حائل، وهو الظ   املقصود يف احلديث املس فقالوا:
                                                           

 (.426/ 3: )حب انصحيح ابن  (1)
 (.421/ 1شرح أَب داود للعيين: ) (2)
 .(221/ 13: )اإلصابة (3)
 (.1116/ 4االستيعاب: ) (4)
 (.118/ 1) األحوذي:عارضة انظر  (5)

 (.48/ 2ينظر: اجملموع: ) (6)
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 ملا كان عليه األمر من قبل، وحديث بسرة ناقل عنه فيصار إليه. حديث طلق موافقٌ  كما أن  

 ورد الحنفيَّة على الجمهور من وجوه

كر ال ميكن زواهلا، وهي كون الذ   دائمةٍ  بعلةٍ  للِّ عُ  قد كرالذ   مبسِّ  الوضوء انتقاض عدم-1
 .(1) وبالتايل ال ميكن النسخ ؛ة ال ميكن زواهلا فال يزول احلكمبط احلكم بعلِّ بضعة منه، وإذا رُ 

حديث بسرة حيتمل ر اجلمع، وقد أمكن اجلمع، و سخ إال بعد تعذُّ ال يصار إىل الن  -2
  .(2) يرادف خروج احلدث منه ه غالباً البول؛ ألن  كر كناية عن التأويل، بأن جيعل مس الذ  

 املراد بالوضوء يف حديث بسرة الوضوء اللغوي أو غسل اليد.-3

 "َمنْ : َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى الل هِ  َرُسولُ  قَالَ : قَاَلتْ  ُبْسَرَة، َعنْ ، حب انمبا رواه ابن  وأجيب
 .(3)اْلُوُضوَء" فَ ْلُيِعدِ  فَ ْرَجُه، َمس  

 الل هُ  َصل ى قَالَ  ملا الن اِس، بَ ْعضُ  قَالَ  َكَما اْلَيَدْينِ  َغْسلَ  ِمْنهُ  اْلُمرَادُ  َكانَ  َلوْ : "حب انقال ابن 
َعاَدةُ  ِإذِ  اْلُوُضوَء"، "فَ ْلُيِعدِ : َوَسل مَ  َعَلْيهِ   .(4)لِلص اَلِة" ُهوَ  ال ِذي لِْلُوُضوءِ  ِإال   َتُكونُ  اَل  اإْلِ

طلق يف الشرع حيمل على الوضوء الشرعي، وال يصرف إىل غريه إال الوضوء إذا أُ  وبأن   
 بدليل.

كر؛ الذ   أبلغ يف عدم انتقاض الوضوء من مسِّ  (1)"يف الصالة" :فيها زيادة اليتواية الرِّ -4
 .(6) الة ففي خارجها أوىليف الص   إذا مل يكن ناقضاً  املس   ألن  

  .(1) قض، واألصل عدمهيف الن   عارض بني احلديثني فقد حصل الشكُّ بالت  منا ولو سل  -6
                                                           

 (.121/ 1ينظر: حاشية السندي على سنن النسائي: ) (1)
 (.11/ 1القدير: )ينظر: املصدر السابق، وفتح  (2)
 (.124تقدم خترجيه: ) (3)
 (.311/  3: )حب انصحيح ابن  (4)
 (.121تقدم خترجيه: ) (1)
 (.421/ 1ح العيين على أَب داود: )شر انظر  (6)
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 : رأي الباحث.الثَّالثالمطلب 

 فيما ذهب إليه. حب انال أوافق ابن 

 رتعذُّ  بعد إال النسخ إىل يصار ه ذهب إىل نسخ حديث طلق مع تصحيحه له، والألن  
 وجه:اجلمع بأكثر من  أمكن وقد اجلمع من كل الوجوه،

على االستحباب، ويكون حديث  رضي اهلل عنها ا حبمل األمر الوارد يف حديث بسرةإم  -1
أصحاب السنن وهو ظاهر رأي  .ارف له من الوجوب إىل االستحبابهو الص   رضي اهلل عنه طلق

 كر أو شبهه.من مس الذ   الوضوء: الرخصة يف ذلك، بعد التبويب بباب: بباب بالتبويب

ذكره بشهوة، فيغلب على الظن خروج خارج  مل حديث بسرة على من مس  وإم ا حب-2
 ينقض الوضوء، وحديث طلق على خالف ذلك.

قال األلباين: "وال ضرورة الدعاء الن سخ يف أحدمها؛ ألن ه ميكن اجلمع بينهما، بأن يقال: إن  
خرى من بدنه. وإن كان كان املسُّ بدون شهوٍة فهو ال ينقض؛ ألن ه يكون كما لو مس  بضعًة أ

املسُّ بشهوٍة فالعمل على حديث بسرة، وال خيالفه هذا ألن ه ال يكون املسُّ حينئٍذ كما لو مس  
بضعة أخرى...ومما يؤيِّد ذلك أن  احلديث صدر جوابًا ملن سأله عن الرجل ميس ذكره وهو يف 

ه ال يتصور وقوع املس بشهوة يف ن  أل ؛الص الة ...وال خيفى أن  هذه قرينة قوية للجمع املذكور
 (2)الصالة"

 

 

  
                                                                                                                                                                                     

 (.121/ 1النسائي: )سنن حاشية السندي على  (1)
 (.334/ 1صحيح سنن أَب داود: ) (2)
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 : أكل لحم الجزورالرَّابعالمبحث 

 .حبَّانابن  رأي: األوَّلالمطلب 

 بأكل حلم اإلبل. حب انينتقض الوضوء عند ابن 

 َعْنهُ  نَ َفى َمنْ  قَ ْولِ  ِضد   اجلَُْزورِ  حلَْمِ  َأْكلِ  ِمنْ  بِاْلُوُضوءِ  اأْلَْمرِ  ذِْكرُ : "صحيحهب يف فقد بو  
 .(1)"َذِلكَ 

 َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى اهللِ  َرُسولَ  َسَألَ  َرُجاًل  َأن   ،رضي اهلل عنه مَسَُرةَ  ْبنِ  َجاِبرِ حبديث  واستدل  
 حلُُومِ  ِمنْ  أَتَ َوض أُ  قَالَ  تَ َوض ْأ"، َفاَل  ِشْئتَ  َوِإنْ  فَ تَ َوض ْأ، ِشْئتَ  "ِإنْ : قَالَ  اْلَغَنِم؟ حلُُومِ  ِمنْ  أَأَتَ َوض أُ  َوَسل مَ 
ِبِل؟ ِبِل"، حلُُومِ  ِمنْ  فَ تَ َوض أْ  "نَ َعمْ : قَالَ  اإْلِ  ُأَصلِّي: قَالَ  "نَ َعْم"،: َقالَ  اْلَغَنِم؟ َمرَاِبضِ  يف  ُأَصلِّي: قَالَ  اإْلِ

ِبِل؟ َمَبارِكِ  يف   .(2)"اَل": قَالَ  اإْلِ

رَبِ  ذِْكرُ ب أيضا: "وبو     .(3)"اجلَُْزورِ  حلُُومِ  َأْكلِ  ِمنْ  اْلُوُضوءِ  بِِإجَيابِ  اْلُمَصرِّحِ  اخلَْ

: قَالَ  ،رضي اهلل عنه مَسَُرةَ  ْبنِ  َجاِبرِ  َعنْ وروى لفظًا آخر للحديث فيه الت صريح باألمر، ف
ِبلِ  حلُُومِ  ِمنْ  نَ تَ َوض أَ  َأنْ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى الل هِ  َرُسولُ  أََمَرنَا"  .(4)"اإْلِ

 قول خمالفيه: مث شرع يف ردِّ -

رَبِ  ذِْكرُ الوضوء املراد هو غسل اليدين، فقال: " على من قال بأن   فرد    اأْلَْمرِ  َعَلى الد الِّ  اخلَْ
ِبِل، حلُُومِ  َأْكلِ  ِمنْ  بِاْلُوُضوءِ  َا اإْلِ  .(1)"اْلَيَدْينِ  َغْسلِ  ُدونَ  لِلص اَلةِ  اْلَمْفُروضُ  اْلُوُضوءُ  ُهوَ  ِإمن 

                                                           

 (.426/  3: )حب انصحيح ابن  (1)
 .(362أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب احليض، باب: الوضوء من حلوم اإلبل، حديث رقم: ) (2)
 (.421/  3: )حب انصحيح ابن  (3)
بلفظ األمر: ابن ماجة يف سننه، كتاب: الطهارة وسننها، باب: ما جاء يف الوضوء من حلوم اإلبل، حديث رقم  أخرجه (4)
يف صحيحه، كتاب الطهارة، باب:  حب انابن و  (،22121(، وأمحد يف مسنده، مسند جابر بن مسرة، حديث رقم: )411)

رَبِ  نواقض الوضوء، ِذْكرُ   (.1121اجْلَُزوِر، حديث رقم: ) حُلُومِ  َأْكلِ  ِمنْ  اْلُوُضوءِ  بِِإجَيابِ  اْلُمَصرِّحِ  اخلَْ
 (.118وصححه األلباين: اإلرواء: )
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 َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الل هِ  َرُسولُ  ُسِئلَ : "قَالَ  ،رضي اهلل عنه َعاِزبٍ  ْبنِ  اْلبَ رَاءِ واستدل حبديث 
ِبِل، حلُُومِ  ِمنْ  اْلُوُضوءِ  َعنِ  َها" "تَ َوض ُئوا: فَ َقالَ  اإْلِ َها"، تَ َوض ُئوا "اَل : فَ َقالَ  اْلَغَنِم، حلُُومِ  َعنْ  َوُسِئلَ  ِمن ْ  ِمن ْ

ِبِل، َمَبارِكِ  يف  الص اَلةِ  َعنِ  َوُسِئلَ  ِبِل، َمَبارِكِ  يف  ُتَصلُّوا "اَل : فَ َقالَ  اإْلِ  َوُسِئلَ  الش َياِطنِي" ِمنَ  فَِإن  َها اإْلِ
 .(2)بَ رََكٌة" فَِإن  َها ِفيَها "َصلُّوا: فَ َقالَ  اْلَغَنِم، َمرَاِبضِ  يف  الص اَلةِ  َعنِ 

ِبِل، حلُُومِ  ِمنْ  اْلُوُضوءِ  َعنِ  الس اِئلِ  ُسَؤالِ  يف وعل ق عليه بقوله: "  أَْعطَاهِنَا، يف  الص اَلةِ  َوَعنِ  اإْلِ
 ُدونَ  لِلص اَلِة، اْلَمْفُروضَ  اْلُوُضوءَ  أَرَادَ  أَن هُ  اْلبَ َيانَ  أََرى ،اجلََْوابَ نْيِ  بَ نْيَ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى الن يبِّ  َوتَ ْفرِيقِ 
ِبلِ  حلُُومُ  ِفيهِ  اَلْستَ َوى اْلَغْمرِ  ِمنَ  اْلَيَدْينِ  َغْسلَ  َذِلكَ  َكانَ  َوَلوْ  ؛اْلَيَدْينِ  َغْسلِ  يًعا َواْلَغَنمِ  اإْلِ   .(3)"مجَِ

منه  يستثنسخ ن  ال أن   كما رد  على من زعم أن  الوضوء مما مس ت الن ار منسوٌخ، وبني  -
 حلوم اإلبل فقط.

 َصل ى أِلَْمرِهِ  نَاِسخٌ  أَن هُ  اْلِعْلمِ  ِصَناَعةِ  يف  اْلُمَتَبحِّرِ  َغي ْرَ  يُوِهمُ  َقدْ  َخرَبٍ  ذِْكرُ صحيحه: "ب يف فبو  
ِبلِ  حلُُومِ  ِمنْ  بِاْلُوُضوءِ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ   .(4)"اإْلِ

                                                                                                                                                                                     

 (.412/ 3: )حب انصحيح ابن  (1)
(، والرتمذي يف السنن، 184أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب الطهارة، باب: يف الوضوء من حلوم اإلبل، حديث رقم: ) (2)

، وابن ماجة يف السنن، أبواب الطهارة وسننها، باب: ما جاء (81من حلوم اإلبل، حديث رقم: ) الوضوء، باب: أبواب الطهارة
(، وابن 18138(، وأمحد يف مسنده، مسند: الرباء بن عازب، حديث رقم: )414يف الوضوء من حلوم اإلبل، حديث رقم: )

(، والبيهقي يف الكربى، كتاب 32اإلبل، حديث رقم: ) خزمية يف صحيحه، كتاب الطهارة، باب: األمر بالوضوء من أكل حلوم
 (.4316الطهارة، باب: ذكر املعن يف الكراهة، حديث رقم: )

وحديث جابر بن  ،حديث الرباء :قال إسحاق: صح يف هذا الباب حديثان عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمقال الرتمذي: "
 ".مسرة

 النقل جهة من صحيح-مسرة بن جابر خرب مع يقصد-أيضا اخلرب هذا أن احلديث أهل علماء بني خالفا نر وملوقال ابن خزمية: "
 ".ناقليه لعدالة

 (.331/ 1(، وصحيح سنن أَب داود: )412/ 3وصححه ابن حب ان، واأللباين. ينظر: صحيح ابن حب ان: )
 (.412/ 3: )حب انصحيح ابن  (3)
 (.416/ 3: )صحيح ابن حبان (4)
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 الل هِ  َرُسولِ  ِمنْ  اأْلَْمَرْينِ  آِخرُ  َكانَ ": قَالَ  ،رضي اهلل عنه الل هِ  َعْبدِ  ْبنِ  َجابِرِ وروى حديث 
 .(1)"الن ارُ  َمس تِ  مم ا اْلُوُضوءِ  تَ ْركُ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى

 (2)مَحَْزةَ  َأَب  ْبنُ  ُشَعْيبُ  اْخَتَصَرهُ  َطوِيٍل، َحِديثٍ  ِمنْ  خُمَْتَصرٌ  َخبَ رٌ  َهَذاق عليه بقوله: "وعل  
ًا َا ُمْطَلًقا، الن ارُ  َمس تِ  مم ا اْلُوُضوءِ  ِإجَيابِ  لَِنْسخِ  ُمتَ َومهِّ جَيابِ  َنْسخٌ  ُهوَ  َوِإمن   الن اُر، َمس تِ  مم ا اْلُوُضوءِ  إِلِ

 .(3)"فَ َقطْ  اجلَُْزورِ  حلَْمِ  َخاَل 

ًة، َعَلْيهِ  اْلُمْسِلُمونَ  َوبَِقيَ  الن اُر، َمس ْتهُ  مم ا اْلُوُضوءِ  (4) ]تَ ْرُك[ َكانَ  َوَقدْ وقال أيضاً: "  مُث   ُمد 
ِبلِ  حلُُومُ  َوبَِقيَ  َذِلَك، ُنِسخَ   .(1)"َلهُ  ِذْكرُنَا تَ َقد مَ  ال ِذي احلَْْظرِ  بَ ْعدَ  أُبِيحَ  َما مُجَْلةِ  ِمنْ  ُمْسَتثْ ًن  اإْلِ

 

 

 

 

 

 
                                                           

 يف والنسائي ،(112: )رقم حديث النار، مست مما الوضوء ترك يف: باب الطهارة، كتاب السنن، يف داود أبو أخرجه (1)
، وابن خزمية يف صحيحه، كتاب الطهارة، (181: )رقم حديث النار، غريت مما الوضوء ترك: باب الطهارة، كتاب الصغرى،

لِيلِ  ِذْكرِ باب:   أَوْ  الن ارُ  َمس تِ  مم ا َكانَ  ِلُوُضوئِهِ  نَاِسخٌ  َغي  َرتْ  أَوْ  الن ارُ  َمس تِ  مم ا اْلُوُضوءَ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الن يبِّ  تَ ْركَ  أَن   َعَلى الد 
(، والبيهقي يف 1134(، وابن حبان يف صحيحه، كتاب الطهارة، باب: نواقض الوضوء حديث رقم: )43، حديث رقم: )َغي  َرتْ 

 (.121اب الطهارة، باب: ترك الوضوء مما مست النار، حديث رقم: )الكربى، كت
/ 1(، وصحيح سنن أَب داود: )18/ 4وصححه ابن خزمية، وابن حب ان، والنووي، واأللباين. ينظر: شرح النووي على مسلم: )

348.) 
 (.2118/ 261عابد". التقريب: ) أحد رجال اإلسناد. قال فيه ابن حجر: "ثقة (2)
 (.411/ 3: )حب انصحيح ابن  (3)
 املعن. ولعلها زائدة على ،حب انهكذا يف النسخة املطبوعة من صحيح ابن  (4)
 (.412/ 3: )حب انصحيح ابن  (1)
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 : مذاهب العلماء.الثَّانيالمطلب 

 ،(1)ةمذهب احلنفي  : عدم انتقاض الوضوء بأكل حلم اإلبل، وهو األوَّلالمذهب -6
 .(3)الش افعي ةو  ،(2)املالكي ةو 

 األدلة:

 َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الل هِ  َرُسولِ  ِمنْ  اأْلَْمَرْينِ  آِخرَ  َكانَ ": قَالَ  ،رضي اهلل عنه َجاِبرٍ  َعنْ -1
 .(4)"الن ارُ  َغي  َرتِ  مم ا اْلُوُضوءِ  تَ ْركُ 

 .ارته الن  ه من أفراد ما مس  ؛ ألن  وحلم اإلبل داخل فيهسخ، يف الن   صريحٌ  وهذا نصٌ 

 ورد املخالفون بأنه ال يصح الن سخ به.

ِبلِ  حلُُومِ  ِمنْ  بِاْلُوُضوءِ  اأْلَْمرَ  َأن   َأَحُدَها: أربعة: سخ به لوجوهٍ ال يصح الن  : "قال ابن قدامة  اإْلِ
ِبلِ  حلُُومِ  ِمنْ  بِاْلُوُضوءِ  اأْلَْمرَ  قَ َرنَ  أَن هُ  ِبَدلِيلِ  َلُه؛ ُمَقارِنٌ  َأوْ  الن اُر، َمس تْ  مم ا اْلُوُضوءِ  َنْسخِ  َعنْ  ُمَتَأخِّرٌ   اإْلِ
 الن  ْهِي، هِبََذا َحَصلَ  الن ْسخُ  َيُكونَ  َأنْ  فَِإم ا .الن ارُ  َمس تْ  مم ا َوِهيَ  اْلَغَنِم، حلُُومِ  ِمنْ  اْلُوُضوءِ  َعنْ  بِالن  ْهيِ 

َلُه؛ ِبَشْيءٍ  َيُكونَ  َأنْ  َوِإم ا ِبلِ  حلُُومِ  ِمنْ  بِاْلُوُضوءِ  فَاأْلَْمرُ  ِبِه، َكانَ  فَِإنْ  قَ ب ْ  مم ا اْلُوُضوءِ  لَِنْسخِ  ُمَقارِنٌ  اإْلِ
 الن ْسخُ  َكانَ  َوِإنْ  الن اِسِخ، تََأخُّرُ  الن ْسخِ  ُشُروطِ  َوِمنْ  ؟!ِبهِ  َمْنُسوًخا َيُكونَ  َأنْ  جَيُوزُ  َفَكْيفَ  الن ارُ  َغي  َرتْ 
َلُه، َلهُ  مبَا يُ ْنَسخَ  َأنْ  جَيُزْ  ملَْ  قَ ب ْ ِبلِ  حُلُومِ  َأْكلَ  َأن   :الث اين .قَ ب ْ َا اإْلِ ِبِل، حلُُومِ  ِمنْ  ِلَكْونِهِ  نَ َقضَ  إمن   اَل  اإْلِ
 اجلَِْهةِ  َنْسخُ  بِهِ  يَ ْثُبتُ  اَل  اجلَِْهتَ نْيِ  إْحَدى فَ َنْسخُ  نِيًئا، َكانَ  يَ ن ُْقُض َوِإنْ  َوهِلََذا ؛الن ارُ  َمس تْ  مم ا ِلَكْونِهِ 

 .(1)اأْلُْخَرى"
                                                           

 (.211/ 1بدائع الصنائع: ) (1)
 (.112/ 2االستذكار: ) (2)
 (.61/ 2: )اجملموع (3)
 (.131تقدم خترجيه: ) (4)
 (.212/  1املغين: ) (1)
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قلت: ما املانع أن يكون حديث جابر رضي اهلل عنه هو املتأخر عن األمر بالوضوء من 
 حلوم اإلبل؟

: "وأما دعواهم نسخ أحاديث ترك الوضوء فهي دعوى بال دليل قالف النووي ا أجابكم
 .(1)فال تقبل" 

 ه أكل اللحم ومل يتوضأ.م أن  ى اهلل عليه وسل  صل   يبِّ عن الن   أحاديثٌ -2

 مُث   َشاةٍ  َكِتفَ  َأَكلَ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى اهللِ  َرُسولَ  "َأن  : رضي اهلل عنهما َعب اسٍ  اْبنِ  فَعنِ 
 .(2)يَ تَ َوض ْأ" وملَْ  َصل ى

م ى اهلل عليه وسل  صل   يبُّ أ الن  لتوض   واجباً  لو كان الوضوء مما مست النار :وجه االستدالل
 .(3) أخرى الة مرةً للص  

ه كان حلم شاة وليس حلم إبل، نت أن  ورد فيها ذلك بي   اليتاألحاديث  بأن   وميكن أن جياب
 حيمل على ذلك. وما أتى منها مطلقاً 

وبني أحاديثنا وعلى فرض عدم صحة النسخ، فيجمع بني أحاديث الوضوء من حلوم اإلبل 
 من وجوه.

ظافة لن  الوضوء اللغوي، وأمر بذلك ل-يف أحاديث الوضوء من حلوم اإلبل-املراد بالوضوء-1
 .(4)"َدمَسًا لَهُ  ِإن  م من اللنب وقال: "ى اهلل عليه وسل  صل   يبُّ هومة، كما مضمض الن  ونفي الزُّ 

                                                           

 (.68/ 2اجملموع: ) (1)
(، ومسلم يف 221أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الوضوء، باب: من مل يتوضأ من حلم الشاة والسويق، حديث رقم: ) (2)

 (.314صحيحه، كتاب احليض، باب: نسخ الوضوء مما مست النار، حديث رقم: )
 (.231/ 1الذخرية: )و  (،61/ 4شرح النووي على مسلم: ) ينظر: (3)

، ومسلم يف صحيحه،  (211ميضمض من اللنب، حديث رقم: )أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الوضوء، باب: هل  (4)
 (، من حديث ابن عباس.318قم: )كتاب احليض، باب: نسخ الوضوء مما مست النار، حديث ر 
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هومة ما ليس يف حلوم الغنم؛ ة الزُّ يف حلوم اإلبل من احلرارة وشد   : "ومعلوم أن  اَبُّ قال اخلط  
هو من أجل إىل غسل اليد؛ لوجود سببه، دون الوضوء الذي  فكان معن األمر بالوضوء منه منصرفاً 

 .(1)رفع احلدث؛ لعدم سببه"

بني  على الوضوء اللغوي؛ مجعاً  ا األحاديث الواردة يف الوضوء فمحمولةٌ : "وأم  وقال القرايفُّ 
 .(2)األحاديث"

ِبِل، حلُُومِ  ِمنْ  اْلُوُضوءِ  َعنِ  الس اِئلِ  ُسَؤالِ  فقال: "يف  عن هذا، حب انوأجاب ابن   َوَعنِ  اإْلِ
 اْلُوُضوءَ  أَرَادَ  أَن هُ  اْلبَ َيانَ  أََرى: اجلََْوابَ نْيِ  بَ نْيَ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى الن يبِّ  َوتَ ْفرِيقِ  َأْعطَاهِنَا، يف  الص اَلةِ 

 حلُُومُ  ِفيهِ  اَلْستَ َوى اْلَغْمرِ  ِمنَ  اْلَيَدْينِ  َغْسلَ  َذِلكَ  َكانَ  اْلَيَدْيِن. َوَلوْ  َغْسلِ  ُدونَ  لِلص اَلِة، اْلَمْفُروضَ 
ِبلِ  يًعا" َواْلَغَنمِ  اإْلِ  .(3)مجَِ

؛ إذ هو املقصود من رعيِّ على معناه الش  ة حيمل صوص الشرعي  الوضوء يف النُّ  أن   كما
 .(4) ارعخطاب الش  

 .(1) لالستحباب وليس لإلجياب من حلوم اإلبلاألمر بالوضوء -2

هي عن الوضوء من حلوم الغنم، واملراد ه قرن بالن  مقتضى األمر الوجوب، وبأن   وأجيب بأن  
 .(6) أيضا؛ ليحصل الفرق ر على اإلجيابهي هنا نفي اإلجياب، فيتعني محل األمبالن  

 

 
                                                           

 (.11/ 1معامل السنن: ) (1)
 (.231/ 1الذخرية: ) (2)
 (.412/  3: )حب انصحيح ابن  (3)

 (.213/ 1ينظر: املغين: ) (4)
 (.212/ 1: )املصدر السابق (1)

 (.213/ 1املصدر السابق: ) (6)
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 .(1)نابلةوهو مذهب احل .ينتقض الوضوء بأكل حلم اإلبل: الثَّانيالمذهب -5

عام،  اجلمهور على خالفه؛ فحديث جابرٍ وإن كان  : "وهذا املذهب أقوى دليالً وويُّ قال الن  
 .(2)وحديث الوضوء من حلوم اإلبل خاص، واخلاص مقدم على العام"

 .(3)أعتقد رجحانه"وقال: "وهو الذي 

 :األدلة

 إلباحته من حلوم الغنم. جاء فيها األمر بالوضوء من حلوم اإلبل مقارناً  أحاديثٌ -1

 أَأَتَ َوض أُ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى اهللِ  َرُسولَ  َسَألَ  َرُجاًل  َأن   ،رضي اهلل عنه مَسَُرةَ  ْبنِ  َجاِبرِ  َعنْ ف-
ِبِل؟ حلُُومِ  ِمنْ  أَتَ َوض أُ  قَالَ  تَ َوض ْأ"، َفاَل  ِشْئتَ  َوِإنْ  فَ تَ َوض ْأ، ِشْئتَ  "ِإنْ : َقالَ  اْلَغَنِم؟ حلُُومِ  ِمنْ  : قَالَ  اإْلِ

ِبِل"، حلُُومِ  ِمنْ  فَ تَ َوض أْ  "نَ َعمْ   َمَبارِكِ  يف  ُأَصلِّي: قَالَ  "نَ َعْم"،: قَالَ  اْلَغَنِم؟ َمرَاِبضِ  يف  ُأَصلِّي: قَالَ  اإْلِ
ِبلِ   .(4)"اَل": قَالَ  ؟اإْلِ

 َعنِ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الل هِ  َرُسولُ  ُسِئلَ : "قَالَ  ،رضي اهلل عنه َعاِزبٍ  ْبنِ  وعن اْلبَ رَاءِ - 
ِبِل، حلُُومِ  ِمنْ  اْلُوُضوءِ  َها" "تَ َوض ُئوا: فَ َقالَ  اإْلِ َها"، تَ َوض ُئوا "اَل : فَ َقالَ  اْلَغَنِم، حلُُومِ  َعنْ  َوُسِئلَ  ِمن ْ  ِمن ْ
ِبِل، َمَبارِكِ  يف  الص اَلةِ  َعنِ  َوُسِئلَ  ِبِل، َمَبارِكِ  يف  ُتَصلُّوا "اَل : فَ َقالَ  اإْلِ  َوُسِئلَ  الش َياِطنِي" ِمنَ  فَِإن  َها اإْلِ

 .(1)بَ رََكٌة" فَِإن  َها ِفيَها "َصلُّوا: فَ َقالَ  اْلَغَنِم، َمرَاِبضِ  يف  الص اَلةِ  َعنِ 

األمر هبا جاء  ار إال حلوم اإلبل وحدها؛ ألن  ت الن  سخ الوضوء مما مس  : نُ وجه االستدالل
 .(6) على العام ار عام، واخلاص مقدمٌ ت الن  ، وعدم الوضوء مما مس  خاصاً 

                                                           

 (.212/ 1: )املصدر السابق (1)
 ( بتصرف يسري.66/  4شرح النووي على مسلم: ) (2)
 (.66/  2اجملموع: ) (3)
 (.133تقدم خترجيه: ) (4)
  (.134تقدم خترجيه: ) (1)

 (.66، 61/ 4مسلم: )ينظر: شرح النووي على  (6)
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، وأن ه أراد بآخر طويلٍ  من حديثٍ  املتقدم خمتصرٌ  رضي اهلل عنه حديث جابرٍ  وألن  -2
 آخر األمرين مطلقاً. األمرين فيه خصوص هذه الواقعة، وليس

زًا َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى لِلن يبِّ  "قَ ر ْبتُ : قال ،رضي اهلل عنه الل هِ  َعْبدِ  ْبنَ  فعن َجاِبرَ   َوحلًَْما ُخب ْ
 الص اَلةِ  ِإىَل  قَامَ  مُث   َفَأَكَل، طََعاِمهِ  ِبَفْضلِ  َدَعا مُث   الظُّْهَر، َصل ى مُث   بِِه، فَ تَ َوض أَ  ِبَوُضوءٍ  َدَعا مُث   َفَأَكَل،

 .(1)يَ تَ َوض ْأ" وملَْ 

 ة يف هذا احلديث، وليسالث انيالة : الص  رضي اهلل عنه حديث جابر يفاملراد بآخر األمرين ف
 .عموماً  آخر األمرين

 .(2)"األو ل احلَِْديثِ  ِمنَ  اْخِتَصارٌ -أي حديث "آخر األمرين"-"َهَذا: َداُودَ  أَبُو قَالَ 

ًا مَحَْزةَ  َأَب  ْبنُ  ُشَعْيبُ  اْخَتَصَرهُ  َطوِيٍل، َحِديثٍ  ِمنْ  خُمَْتَصرٌ  َخبَ رٌ  "َهَذا: حب انابن  قَالَ و   ُمتَ َومهِّ
َا ُمْطَلًقا، الن ارُ  َمس تِ  مم ا اْلُوُضوءِ  ِإجَيابِ  لَِنْسخِ  جَيابِ  َنْسخٌ  ُهوَ  َوِإمن   َخاَل  الن اُر، َمس تِ  مم ا اْلُوُضوءِ  إِلِ

 .(3)فَ َقْط" اجلَُْزورِ  حلَْمِ 

واية ال الرِّ  كما أن  هذه .فال يقبل ؛للظاهر بغري دليلٍ  أويل خالفٌ هذا الت  وأجيب بأن  
هي آخر األمرين واستمر العمل بعدها على ترك  الواقعةختالف كونه آخر األمرين؛ فلعل هذه 

يس فيها أن  الوضوء كان ؛ إذ لآخر األمرين من قبل هذه الواقعة أن يكون ترك الوضوء أوالوضوء، 
 .(4)بسبب األكل

 
                                                           

(، وأمحد يف مسنده، 111حديث رقم: ) أخرجه أبو داود يف السنن، كتاب الطهارة، باب: يف ترك الوضوء مما مست النار، (1)
 (.1132(، وابن حبان يف صحيحه، كتاب الطهارة، باب: نواقض الوضوء، حديث رقم: )14413مسند جابر، حديث رقم: )

 (.346/ 1. ينظر: صحيح سنن أَب داود: )وصححه ابن حب ان، واأللباين
 (.138/ 1سنن أَب داود: ) (2)
 (.411/ 3صحيح ابن حب ان: ) (3)
 (.61/ 2انظر اجملموع: ) (4)
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 : رأي الباحث.الثَّالثالمطلب 

 وذلك: ؛فيما ذهب إليه حب انال أوافق ابن 

ار، ته الن  سخ، وحلم اإلبل من مجلة ما مس  يف الن   نصٌ  رضي اهلل عنه حديث جابرٍ  ألن  -1
 ال يعول عليه. لوه به فضعيفٌ وما تأو  

 مع عدم وجوداجلمع بني األحاديث  إن أردنافهذا  ،وأما مسألة تقدمي اخلاص على العام 
 ص فاملصري إليه.سخ، أما وقد وجد الن  نص يف الن  

م، من اخللفاء ى اهلل عليه وسل  صل   يبِّ هذا الذي قلناه هو ما فهمه أصحاب الن   وألن  -2
 ار، سواء يف ذلك اإلبل وغريها.ت الن  القائلني بعدم الوضوء مما مس   ،الراشدين وغريهم

 ِفيَها اْختُِلفَ  َقدِ  اأْلََحاِديثُ  ه قال: "فَ َهِذهِ أن   (1)عن عثمان الدارمي أسند البيهقيُّ فقد 
َها َواآْلِخرِ  األو ل يف  َواْختُِلفَ  َها َواْلَمْنُسوخِ  الن اِسخِ  َعَلى نِقفْ  فَ َلمْ  ِمن ْ ٍ  بِبَ َيانٍ  ِمن ْ  َما ُدونَ  ِبهِ  حَنُْكمُ  بَ نيِّ

 َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى اهللِ  َرُسولِ  َأْصَحابِ  ِمنْ  َواأْلَْعاَلمُ  الر اِشُدونَ  اخْلَُلَفاءُ  َعَلْيهِ  اْجَتَمعَ  َما ِإىَل  فَ َنظَْرنَا ِسَواُه؛
 َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الن يبِّ  َعنِ  الرُّْخَصةُ  ِفيهِ  يُ ْرَوى ال ِذي حلَِْديثِ بِا ِفيهِ  الرُّْخَصةِ  يف  بِِإمْجَاِعِهمْ  َفَأَخُذوا َوَسل َم،
 .(2)َوَسل َم"

وقال مالك: "إذا جاء عن النيب عليه السالم حديثان خمتلفان، وبلغنا أن أبا بكر وعمر 
 (3)عمال بأحد احلديثني وتركا اآلخر، كان يف ذلك داللة على أن احلق فيما عمال به" 

أ، ولو حدث ذلك ه أكل حلم إبل وتوض  م أن  ى اهلل عليه وسل  صل   يبِّ ؤثر عن الن  مل يُ -3
حممولة وايات املطلقة الرِّ  منا أن  هذا إن سل  -الشتهر، كما اشتهر عدم وضوئه من أكل حلم الشاة

                                                           

ْسَندِ ) َصاِحبُ  السِِّجْسَتاينُّ، الد ارِِميُّ،، َسِعْيدٍ  أَبُو، َسِعْيدٍ  بنِ  َخاِلدِ  بنِ  َسِعْيدِ  بنُ  ُعْثَمانُ : الن اِقدُ  احلَاِفُظ، الَعال َمُة، اإِلَماُم، (1)
ُ
( امل

. ينظر: َومائَ تَ نْيِ  مَثَاِننْيَ  َسَنةَ  احِلج ِة، ِذي يِف  تُ ُويفَِّ ، احَلِدْيثِ  طََلبِ  يِف  األَقَالِْيمَ  َوَطو فَ  بَِيِسرْيٍ، املائَ تَ نْيِ  قَ ْبلَ  ُوِلدَ ، َوالت َصانِْيفِ  الَكِبرْيِ 
 (.311/ 13م النبالء: )(، وسري أعال621/ 2تذكرة احلفاظ: )

 (.243/  1السنن الكربى للبيهقي، باب: ترك الوضوء مما مست النار: ) (2)
 (.142/ 2االستذكار: ) (3)
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ى اهلل له صل   حابة مالزمةً وكل سفر، بل أكثر الص   يومٍ  ر األكل يف كلِّ ا، مع تكر -الشاة أيضاً  على
 ة.أ من حلم اإلبل ولو مر  ه توض  م مل يرو عنه أن  عليه وسل  

ت م مما مس  ى اهلل عليه وسل  صل   يبِّ رويت يف عدم وضوء الن   اليتفانظر إىل عدد الروايات 
 اإلبل.م من حلوم ى اهلل عليه وسل  صل   يبِّ رويت يف وضوء الن   اليتار، وانظر إىل عدد الروايات الن  
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 المبحث الخامس: شرب ألبان اإلبل

 .حبَّان: رأي ابن األوَّلالمطلب 

 الوضوء من شرب ألبان اإلبل. حب انال يرى ابن 

 ه مل ير الوضوء من ألباهنا.ه من القائلني بالوضوء من حلوم اإلبل، إال أن  فمع أن  

تنصر مذهبه يف مسألة حلوم اإلبل، جاء  اليتوايات الرِّ  بذكرل يف ترامجه وأطال فبعد أن فص   
 ُشْربَ  بَِأن   اْلبَ َيانِ  ذِْكرُ ، وبقوله: "(1)ُكلَِّها" اأْلَْلَبانِ  ُشْربِ  ِمنْ  اْلُوُضوءِ  تَ ْركِ  ِإبَاَحةِ  ب بقوله: "ذِْكرُ فبو  

 .(2)"ُوُضوًءا َشارِبِهِ  َعَلى يُوِجبُ  اَل  الل نَبِ 

 َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى الل هِ  َرُسولَ  َأن   ،رضي اهلل عنهما َعب اسٍ  اْبنِ واستدل  على ذلك حبديث 
 .(3)"َدمَسًا َلهُ  ِإن  ": َوقَالَ  َفَمْضَمضَ  بِِإنَاءٍ  َدَعا مُث   لَبَ ًنا، َشِربَ 

ار واستثن منها حلوم ته الن  يف ترك أكل ما مس  من قبل ب ومل يستثن منها ألبان اإلبل كما بو  
 ه ال يرى الوضوء من شرب ألبان اإلبل.على أن   فكان ذلك دليالً اإلبل؛ 

 .: مذاهب العلماءالثَّانيالمطلب 

 املالكي ةو ،ةاحلنفي   . وهو مذهبشرب ألبان اإلبل ال ينقض الوضوء: األوَّلالمذهب -6
 نابلة.احل دورواية عن ،الش افعي ةو 

ِبِل، َلنَبِ  ُشْربِ  ِمنْ  اْلُوُضوءُ  جيَِبُ  أَن هُ  رَِوايَةٌ  "َوأِلَمْحَدَ : وويُّ قال الن    َوافَ َقهُ  َأَحًدا أَْعَلمُ  َواَل  اإْلِ
َها،  .(4)لََبِنَها" ِمنْ  ُوُضوءَ  اَل  َكاف ةً  اْلُعَلَماءِ  َوَمْذَهبُ  َوَمْذَهبُ َنا َعَلي ْ

 
                                                           

 (.433/  3: )حب انصحيح ابن  (1)
 (.434/ 3: )املصدر السابق (2)
 (.131تقدم خترجيه: ) (3)
 (.61/  2اجملموع: ) (4)
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 األدلة:

 لَبَ نًا َشِربَ " َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الل هِ  َرُسولَ  َأن   ،رضي اهلل عنهما َعب اسٍ  اْبنِ  َعنِ -1
 .(1)َدمَسًا" َلهُ  "ِإن  : َوقَالَ  َفَمْضَمَض،

 وملَْ  مُيَْضِمضْ  فَ َلمْ  لَبَ ًنا، َشِربَ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الل هِ  َرُسولَ  ألَب داود: "ِإن   ويف روايةٍ 
 .(2)َوَصل ى" يَ تَ َوض أْ 

 يلدل م بعد شرب لنب اإلبل دون وضوءى اهلل عليه وسل  صل   يبِّ الن   صالة :االستداللوجه 
مضمضته يف  على أن   تدلُّ  يف رواية أَب داودعدم مضمضته كما أن   .ه ال ينقض الوضوءعلى أن  

 .(3) سامة من الفم؛ إلزالة أثر الد  كانت استحباباً   رضي اهلل عنهما حديث ابن عباس

 .(4) قض بدليل صحيح؛ فأحاديث اخلصم كلها ضعيفةهارة، ومل يثبت الن  األصل الط  -2

 احلنابلة. دوهو رواية عن .شرب ألبان اإلبل ينقض الوضوء :الثَّانيالمذهب -5

 .(1)قال ابن قدامة: "ويف شرب لنب اإلبل روايتان: إحدامها، ينقض الوضوء"

 

 
                                                           

 (.131تقدم خترجيه: ) (1)
، ومن طريقه (111، حديث رقم: )-الوضوء من اللنب-أبو داود يف السنن، كتاب الطهارة، باب الرخصة يف ذلك أخرجه (2)

 (.146البيهقي يف الكربى، كتاب الطهارة، باب: الرخصة يف ترك املضمضة من ذلك، حديث رقم: )
 (.311/ 1(، صحيح سنن أَب داود: )136/ 1باري: ). ينظر فتح ال، واأللباينوحسنه ابن حجر

 (.6164/ 141ورجال إسناده ثقات إال مطيع بن راشد، قال فيه ابن حجر مقبول. تقريب التهذيب: )
فداللة شعبة عليه تدل على أنه  -أي مطيع بن راشد-: دلين شعبة على هذا الشيخ-أحد الرواة-وقال أبو داود بعد روايته: قال زيد

 (.121/  1َب داود: )كان حسن الرأي فيه. انظر عون املعبود على سنن أ
 (.121/ 1(، وعون املعبود: )136/ 1فتح الباري: )(، و 62/ 4شرح النووي على مسلم: )ينظر:  (3)
 (.61/ 2ينظر: اجملموع: ) (4)
 (.214/ 1املغين: ) (5)
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 األدلة:

 أَْلَبانِ  ِمنْ  تَ َوض ؤوا اَل " :َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى الل هِ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  ُحَضرْيٍ، ْبنِ  ُأَسْيدِ  َعنْ -1
ِبلِ  أَْلَبانِ  ِمنْ  َوتَ َوض ؤوا اْلَغَنِم،  .(1)"اإْلِ

 ال يصلح لالحتجاج. ؛احلديث ضعيفٌ قلت: 

 : رأي الباحث:الثَّالثالمطلب 

وال يثبت  ،هارة، واألصل الط  ينليل عند اآلخر الدِّ  لضعففيما ذهب إليه؛  حب انأوافق ابن 
 عليه. يعتمد صحيحٍ  قض إال بدليلٍ الن  

 

 

 

 

 

 
                                                           

وأمحد يف (، 416باب: ما جاء يف الوضوء من حلوم اإلبل، حديث رقم: )أبواب الطهارة وسننها، أخرجه ابن ماجة يف سننه،  (1)
 (.11211املسند، مسند أسيد بن حضري، حديث رقم: )

واحلديث فيه علتان: األو ىل: يف إسناده احلجاج بن أرطأة، وهو كثري التدليس، وقد عنعن هذا احلديث؛ فال يقبل منه. قال فيه ابن 
 .(1111/ 112: )التقريبدليس". حجر: "صدوق كثري اخلطأ والت

والعلة الث انية: أنه من رواية عبد الرمحن بن أَب ليلى عن أسيد بن حضري وعبد الرمحن مل يسمع من أسيد؛ فعبد الرمحن ولد لست 
، وتويف أسيد بن حضري سنة عشرين أو واحد عشرين، فكان عمر عبد -وتويف عمر سنة ثالث وعشرين-بقني من خالفة عمر

(، وترمجة عبد الرمحن يف هتذيب الكمال: 111/  1ن عند وفاته ثالثة أو أربعة سنوات. انظر ترمجة أسيد يف اإلصابة: )الرمح
(11 /312.) 

 (.42وضعفه األلباين. ضعيف سنن ابن ماجة: )
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 مم.التيالمسح على الحوائل، و  أبواب:في  حبَّان: آراء ابن الرَّابعالفصل 

 
 وفيه مخسة مباحث

 

 : مدة المسح على الخفين.األوَّلالمبحث 

 المسح على الجوربين. :الثَّانيالمبحث 

 : المسح على العمامة.الثَّالثالمبحث 

 مم.التي: مسح الذراعين في الرَّابعالمبحث 

 المبحث الخامس: ما يتيمم به.

 

 

 

 

 

 

 



148 
 

 ة المسح على الخفين: مدَّ األوَّلالمبحث 

 .حبَّانابن  رأي: األوَّلالمطلب 

املسح على اخلفني مؤقت مبدة، وهي يوم وليلة للمقيم وثالثة أيام  أن   حب انيرى ابن 
 بلياليهن للمسافر.

رَبِ  بقوله: "ذِْكرُ وقيت رد  على من قال بنفي الت  فقد   الت  ْوِقيتَ  نَ َفى َمنْ  قَ ْولَ  اْلُمْدِحضِ  اخلَْ
  .(1)لِْلُمَساِفِر" َواْلَمْسحَ 

 اخْلُف نْيِ، َعَلى اْلَمْسحِ  َعنِ  وقد سئل ،رضي اهلل عنه طَاِلبٍ  َأَب  ْبنِ  َعِليِّ ديث حب مستدالً 
َلةً  َويَ ْوًما لِْلُمَساِفِر، َولََيالِيَ ُهن   أَي امٍ  َثاَلثَةَ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى اهللِ  َرُسولُ  "َجَعلَ  :فَ َقالَ   .(2)لِْلُمِقيِم" َولَي ْ

 لِْلُمَساِفرِ  اخْلُف نْيِ  َعَلى اْلَمْسحِ  ِإبَاَحةِ  "ذِْكرُ : ال جيوز له جتاوزها، فقال اليتمث بني  املدة 
جُيَاِوزَامُهَا" َأنْ  هَلَُما لَْيسَ  َمْعُلوَمةً  ُمد ةً  َمًعا َواْلُمِقيمِ 

(3). 

 .(4)"اخْلُف نْيِ  َعَلى اْلُمِقيمُ  مَيَْسحُ  ال ِذي اْلَقْدرِ  ذِْكرُ ب: "وبو  

: قَالَ  َوَسل َم، َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الن يبِّ  َعنِ  ،رضي اهلل عنه (1)ثَاِبتٍ  ْبنِ  ُخَزمْيَةَ وروى حديث 
َلةٌ  يَ ْومٌ  َولِْلُمِقيمِ  أَي اٍم، َثاَلثَةُ  لِْلُمَساِفرِ  اخْلُف نْيِ  َعَلى اْلَمْسحُ "  .(6) "َولَي ْ

                                                           

 (.111/ 4: )حب انصحيح ابن  (1)
 .(216: )رقم حديث اخلفني، على املسح يف التوقيت: باب الطهارة، كتاب صحيحه، يف مسلم أخرجه (2)
 (.118/ 4صحيح ابن حب ان: ) (3)

 (.111/ 4: )السابق (4)
من السابقني األو لني، شهد بدرا وما بعدها، جعل النيب صلى اهلل عليه وسلم شهادته خزمية بن ثابت بن الفاِكه األنصاري،  (1)

 (.214/ 3شهادة رجلني، قتل بصفني. اإلصابة: )
(، والرتمذي يف سننه، كتاب 111أبو داود يف سننه، كتاب الطهارة، باب: التوقيت يف املسح، حديث رقم: ) أخرجه (6)

(، وابن ماجة يف سننه، كتاب الطهارة وسننها، باب: ما 11الطهارة، باب: املسح على اخلفني للمسافر واملقيم، حديث رقم: )
(، وأمحد يف مسنده، مسند خزمية بن ثابت، حديث رقم: 114قم: )جاء يف ال توقيت يف املسح للمقيم واملسافر، حديث ر 
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 مذاهب العلماء.: الثَّانيالمطلب 

يم وثالثة وهي يوم وليلة للمق ،دةحمد  ة ت مبد  مؤق   على اخلف ني املسح: األوَّلالمذهب -6
 .(3)، واحلنابلة(2)الش افعي ةو  ،(1) احلنفي ةوهو مذهب  أيام بلياليهن للمسافر.

 األدلة:

 ه سئل عن املسح على اخلفني فقال: "َجَعلَ ، أن  رضي اهلل عنه عن علي بن أَب طالب-1
َلةً  َويَ ْوًما لِْلُمَساِفِر، َولََيالِيَ ُهن   أَي امٍ  َثاَلثَةَ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى اهللِ  َرُسولُ   .(4)لِْلُمِقيِم" َولَي ْ

 ام ولياليهن للمسافر ويوموقيت بثالثة أي  يف الت   صريحٌ  يف احلديث نصٌ وجه االستدالل: 
 وليلة للمقيم.

 .(1)املالكي ةوهو مذهب  .دةة حمد  ت مبد  ني غري مؤق  املسح على اخلف   :الثَّانيالمذهب -5

 األدلة:

: قَالَ  اخْلُف نْيِ؟ َعَلى أَْمَسحُ  الل هِ  َرُسولَ  يَا: قَالَ  ، أَن هُ رضي اهلل عنه (1)ِعَماَرةَ  ْبنِ  ُأََبِّ  َعنْ -1
 َوَما "نَ َعمْ : قَالَ  َوَثاَلثًَة؟: قَالَ  "َويَ ْوَمنْيِ"،: قَالَ  َويَ ْوَمنْيِ؟: قَالَ  "يَ ْوًما"،: قَالَ  يَ ْوًما؟: قَالَ  "نَ َعْم"،
 .(2)ِشْئَت"

                                                                                                                                                                                     

اخْلُف نْيِ،  َعَلى اْلُمِقيمُ  مَيَْسحُ  ال ِذي اْلَقْدرِ  يف صحيحه، كتاب الطهارة، باب: املسح على اخلفني، ِذْكرُ  حب انابن و  (،21811)
 (.1312ترك التوقيت، حديث رقم: ) (، والبيهقي يف الكربى، كتاب الطهارة، باب: ما ورد يف1332حديث رقم: )

قال الرتمذي: "هذا حديث حسن صحيح". وقال: " وذكر عن حيي بن معني أنه قال: حديث خزمية بن ثابت عن النيب صلى اهلل 
 (.111/ 1عليه وسلم يف املسح حديث صحيح". سنن الرتمذي: )
 (.268/ 1وصححه ابن حبان، واأللباين: صحيح سنن أَب داود: )

 (.141/  1فتح القدير: )شرح  (1)
 (.121/ 1اجملموع: ) (2)
 (.361/ 1املغين: ) (3)
 (.141تقدم خترجيه: ) (4)
 (.241/ 2االستذكار: ) (1)
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 (3)قال ابن عبد الرب: "وهو حديث ال يثبت، وليس له إسناد قائم" 

 .(4): "وهو حديث ضعيف باتفاق أهل احلديث"وويُّ قال الن  و 

 ما باملسح يرختص أن له جعل هأن   عندنا احلديث : "وتأويلاَبُّ قال اخلط   وعلى فرض ثبوته،
 وجوب واألصل .وقيتالت   شرط يعدو ال هأن   إال الزمان، مرِّ  على إليه احتاج كلما له بدا وما شاء

 بيقني، إال تجاوزهتا جيز مل معلوم بوقت مقدرة املسح يف خصةالرُّ  جاءت فإذا الرجلني، غسل
 .(1)للمسافر" ولياليهن األيام والثالثة للمقيم، والليلة اليوم هو اإمن   حيحةالص   األخبار يف وقيتوالت  

ه الثة، وحيتمل أن  ه قال )وما شئت( من اليوم واليومني والث  قال ابن قدامة: "وحيتمل أن  و 
 .(6)منسوخ بأحاديثنا"

                                                                                                                                                                                     

 (.11/ 1بكسر العني وقيل بضمها، له حديث اخلفني، لكن إسناده ضعيف. اإلصابة: ) (1)
(، وابن ماجة يف 118، حديث رقم: )-على اخلفني-حيف املسأخرجه أبو داود يف السنن، كتاب الطهارة، باب: التوقيت  (2)

(، والدراقطين يف السنن، كتاب الطهارة، 111السنن، أبواب الطهارة وسننها، باب: ما جاء يف املسح بغري توقيت، حديث رقم: )
ستدرك، حديث رقم: (، واحلاكم يف امل161باب: الرخصة يف املسح على اخلفني وما فيه، واختالف الروايات، حديث رقم: )

 (.1326(، والبيهقي يف الكربى، كتاب الطهارة، باب: ما ورد يف ترك التوقيت، حديث رقم: )621)
 قال احلاكم: "هذا إسناد مصري، مل ينسب واحد منهم إىل جرح". قال الذهيب معقبا: "بل تجهول".

 واحلديث معلول جبهالة رجاله، وباضطراب إسناده.-
 ."بِاْلَقِويِّ  ُهوَ  َولَْيسَ  ِإْسَناِدهِ  يف  اْخُتِلفَ  َوَقدِ : "داود أبو قال

 وأيوب يزيد بن وحممد الرمحن وعبد...كثريا اختالفا أيوب بن حيي على فيه اختلف وقد يثبت، ال االسناد هذاوقال الدارقطين: "
 ."كلهم تجهولون-االسناد سلسلة وهم-قطن بن

 وقد ضعف مجيع طرقه. ،(323/ 3: )واإليهام الوهم بيان ينظر
 (.6/ 3". الثقات: )َخرَبِهِ  ِإْسَنادِ  على أَْعَتِمدُ  َلْستُ وقال ابن حب ان: "

وقال ابن حجر: "وضعفه البخاري، فقال: ال يصح...وقال أبو زرعة الدمشقي عن أمحد: رجاله ال يعرفون". التلخيص احلبري: 
(1 /284.) 

 (.11 /1وضعفه األلباين. ضعيف سنن أَب داود: )
 (.248/ 2االستذكار: ) (3)

 (.126/  1، اجملموع: )(226/  3شرح النووي على مسلم: ) (4)
 (.84/  1معامل السنن: ) (1)
 (.366/  1املغين: ) (6)
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ا ه إمن  وقيت؛ ألن  بشرط مراعاة الت   على جواز املسح أبداً  لكان حمموالً  : "ولو صح  وويُّ وقال الن  
يب وضوء عيد الط  م )الص  ى اهلل عليه وسل  توقيته، فيكون كقوله صل  سأل عن جواز املسح ال عن 

بعد أخرى وإن بلغت مدة عدم املاء  م مرةً مُّ التيله  معناه أن   ، فإن  (1)املسلم ولو إىل عشر سنني(
 .(2)تكفيه عشر سنني" واحدةً  مسحةً  عشر سنني، وليس معناه أن  

 أَنْ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى الل هِ  َرُسولُ  لََنا َرخ صَ ": قَالَ  ،رض اهلل عنه ثَاِبتٍ  ْبنِ  ُخَزمْيَةَ  َعنْ -2
 .(3)"لَزَاَدنَا اْستَ َزْدنَاهُ  َوَلوِ  َثاَلثًا، مَنَْسحَ 

ى ه لو سأله صل  أن   حاَبِّ من الص   ه ظن  وقيت؛ ألن  على عدم الت   ه ليس فيه داللةٌ وأجيب بأن  
 .(4) يادة لزاده، واألحكام ال تثبت مبثل هذام الزِّ اهلل عليه وسل  

ط ابِ  ْبنِ  ُعَمرَ  َعَلى َقِدمَ  أَن هُ  ،رضي اهلل عنه اجلَُْهيِنِّ  َعاِمرٍ  ْبنِ  ُعْقَبةَ  َعنْ -3  ،رضي اهلل عنه اخلَْ
 .(1)"السُّن ةَ  َأَصْبتَ ": قَالَ  اجلُُْمَعِة، ِإىَل  اجلُُْمَعةِ  ِمنَ : قَالَ  "ُخف ْيَك؟ تَ ْنزِعْ  ملَْ  َكمْ  ُمْنذُ ": فَ َقالَ  ِمْصرَ  ِمنْ 

                                                           

(، والرتمذي يف السنن، أبواب الطهارة، 332أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب الطهارة، باب: اجلنب يتيمم، حديث رقم: ) (1)
 (.124مم للجنب إذا مل جيد املاء، حديث رقم: )التيباب: 

 قال الرتمذي: "هذا حديث حسن صحيح".
 (.148/ 2(، وصحيح سنن أَب داود: )131/ 4وصححه ابن حب ان واأللباين. صحيح ابن حب ان: )

 (.121/  1اجملموع: ) (2)
(، والرتمذي يف السنن، أبواب 111حديث رقم: ) وقيت يف املسح،أخرجه أبو داود يف السنن، كتاب الطهارة، باب: الت (3)

 ( بدون زيادة: "ولو استزدناه لزادنا".11الطهارة، باب: املسح على اخلفني للمسافر واملقيم، حديث رقم: )
( 113ابن ماجة يف سننه، كتاب الطهارة، باب: ما جاء يف التوقيت يف املسح للمقيم واملسافر، حديث رقم: ) وأخرجه بالزيادة:

(، وأمحد يف مسنده، مسند خزمية بن ثابت، حديث رقم: 1314الطيالسي يف مسنده، مسند خزمية بن ثابت، حديث رقم: )و 
(، والبيهقي يف 1332(، وابن حبان يف صحيحه، كتاب الطهارة، باب: املسح على اخلفني وغريمها، حديث رقم: )21811)

 (1311حديث رقم: ) الكربى، كتاب الطهارة، باب: ما رود يف ترك التوقيت،
 والبن حبان وابن ماجة: "جلعلها مخسا" بدل: "لزادنا".

قال الرتمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقال: وذُكر عن حيىي بن معني أنه قال: حديث خزمية بن ثابت عن النيب صلى اهلل 
 عليه وسلم يف املسح حديث صحيح.

 (.211/ 1أَب داود: ) وصححه ابن حب ان واأللباين بالزيادة. ينظر: صحيح سنن
 (.121/ 1ينظر: اجملموع: ) (4)
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 رجع يكون أن افإم   وقيت،الت   عنه اهلل رضي اخلطاب بن عمر عن روينا وقد : "قال البيهقيُّ 
 يوافق الذي قوله يكون أن اوإم   وقيت،الت   يف موسل   عليه اهلل ىصل   يبِّ الن   عن تثبُّ الت   جاءه حني إليه

 .(2)أوىل" املشهورة ةالسن  

 ت، كمسح الرأس واملسح على اجلبائر.وق  فلم يُ  باملاء يف طهارةٍ  ه مسحٌ وألن  -4

مع أسباهبا ال مع أزماهنا،  ا دائرةٌ هارات، فإهن  وقيت ينايف أصول الط  الت   قال القرايف: "وألن  
 .(3)ظر"وإذا تقابلت األخبار بقي معنا الن  

م ى اهلل عليه وسل  صل   يبِّ عن الن   ص صرحياً وقد ثبت الن  ص، قياس يف مقابلة الن   هو قلت:
 فيؤخذ به. ؛وقيتبالت  

 .: رأي الباحثالثَّالثالمطلب 

جاء صرحيًا عن الن يبِّ صل ى اهلل عليه احلديث  فيما ذهب إليه؛ وذلك ألن   حب انأوافق ابن 
تصلح ال -كما تقدم-فأحاديثهم ضعيفةٌ  ؛، مع عدم الدليل عند املخالفوسل م بالت وقيت

 وقيت.على عدم الت  -ظهركما -منها ليس فيه داللةٌ  ، وما صح  لالحتجاج

 : المسح على الجوربينالثَّانيالمبحث 

 .(4) الرِّْجلِ  : لَِفاَفةُ بُ رَ وْ اجلَ  :تمهيد

 .أو جلدٍ  ،أو قطنٍ  ،لف به القدم، سواء كان من صوفٍ وهبذا املعن يدخل فيه كل ما تُ 
                                                                                                                                                                                     

(، والدارقطين 118أخرجه ابن ماجة يف السنن، كتاب الطهارة وسننها، باب: ما جاء يف املسح بغري توقيت، حديث رقم: ) (1)
(، واحلاكم يف 116يف السنن، كتاب الطهارة، باب: الرخصة يف املسح على اخلفني وما فيه، واختالف الروايات، حديث رقم: )

 ترك التوقيت، حديث رقم: لبيهقي يف السنن، كتاب الطهارة، باب: ما ورد يف(، وا644املستدرك، كتاب الطهارة، حديث رقم: )
(1332.) 

 قال احلاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ومل خيرجاه". ووافقه الذهيب.
 (.421/ 1السنن الكربى: ) (2)
 (.323/  1الذخرية: ) (3)
 (.61/ 1(، والقاموس احمليط: )263/ 1لسان العرب: ) (4)
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ه باجللد، ومنهم فمنهم من خص   ؛معنيٍ  ه بنوعٍ خص   والفقهاء راحومع ذلك فكثري من الشُّ 
 .(1) ه بالقطنوف، ومنهم من خص  ه بالصُّ من خص  

يف بالده، فاجلورب  رآهه مبا خص   منهم كل واحدٍ   أن  اختالفهم يف وصفه ضح من والذي يت  
ما  وعدم اعتبار معينةٍ  يف احلجاز قد خيتلف عن الشام وعن مصر وهكذا؛ فال يصح تقييده بصفةٍ 

ى حمل على كل ما يسم  ، فتُ معنيٍ  بوصفٍ  مل تصف اجلوربو مطلقة  جاءت ألحاديثا ألن  عداها؛ 
 باجلورب عند أهل كل بلد.

 .حبَّان: رأي ابن األوَّلالمطلب 

أو كانا  ،نْي نعلَ فوقهما  جواز املسح على اجلوربني إذا كانه يرى أن   حب انيظهر من كالم ابن 
 .نيْ إذا كانا مفردَ  املسح عليهما وال جيوز منع لني،

بَاَحةِ  ذِْكرُ : "يف صحيحهب فقد بو    .(2)"الن  ْعَلنْيِ  َمعَ  َكانَا ِإَذا اجلَْْوَربَ نْيِ  َعَلى اْلَمْسحَ  لِْلَمْرءِ  اإْلِ

 تَ َوض أَ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الل هِ  َرُسولَ  "َأن   :رضي اهلل عنه ُشْعَبةَ  ْبنِ  اْلُمِغريَةِ واستدل حبديث 
  .(3)َوالن  ْعَلنْيِ" اجلَْْوَربَ نْيِ، َعَلى َوَمَسحَ 

                                                           

 (.333/ 1(، حتفة األحوذي: )123/ 1عون املعبود: ) (،141/ 1عارضة األحوذي: ) انظر (1)
 (.161/ 4صحيح ابن حب ان: ) (2)
(، والرتمذي يف السنن، أبواب 111على اجلوربني، حديث رقم: ) أخرجه أبو داود يف السنن، كتاب الطهارة، باب: املسح (3)

، كتاب الطهارة، -يف بعض الروايات-(، والنسائي يف الصغرى11الطهارة، باب: يف املسح على اجلوربني والنعلني، حديث رقم: )
وسننها، باب: ما جاء يف م(، وابن ماجة يف السنن، أبواب الطهارة 121باب: املسح على اجلوربني والنعلني، حديث رقم: )

(، وابن 18226(، وأمحد يف مسنده، مسند املغرية بن شعبة، حديث رقم: )111املسح على اجلوربني والنعلني، حديث رقم: )
(، وابن حبان يف 118خزمية يف صحيحه، كتاب الطهارة، باب: الرخصة يف املسح على اجلوربني والنعلني، حديث رقم: )

(، والبيهقي يف السنن الكربى، كتاب الطهارة، 1338باب: املسح على اخلفني وغريمها، حديث رقم: )صحيحه، كتاب الطهارة، 
 (.1341باب: ما ورد يف اجلوربني والنعلني، حديث رقم: )

 .شعبة بن املغرية عن شرحبيل، بن هزيل عن األودي، قيس أَب عن الثوري، طريق من كلهم
 ".صحيح حسن حديث هذا: "الرتمذي قال
 وقد روي تضعيفه عن بعض العلماء:-
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 مسح وسلم عليه اهلل صلى النيب أن املغرية عن املعروف ألن احلديث هبذا حيدث ال مهدي بن الرمحن عبد كان"فقال أبو داود: 
 ."اخلفني على

 َعَلى َمَسحَ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الن يب   َأن  : اْلُمِغريَةِ  َعنِ  َوالص ِحيحُ  الرَِّوايَةِ  َهِذهِ  َعَلى قَ ْيسٍ  أَبَا تَابَعَ  َأَحًدا َأن   نَ ْعَلمُ  َما"وقال النسائي: 
 ."اخْلُف نْيِ 

وأسند البيهقي عن مسلم تضعيفه هلذا احلديث وقال: "أبو قيس األودي وهزيل بن شرحبيل ال حيتمالن هذا مع خمالفتهما األجلة 
 ا مسح على اخلفني".الذين رووا اخلرب عن املغرية فقالو 

 وعن الثوري أنه قال: "احلديث ضعيف أو واه". 
 وعن عبد الرمحن بن مهدي أنه قال: "هو منكر".

 َوَرَواهُ  اْلَبْصرَِة، َوأَْهلُ  اْلُكوَفةِ  َوأَْهلُ  اْلَمِديَنةِ  أَْهلُ  اْلُمِغريَةِ  َعنِ  َرَواهُ  اْلَمْسحِ  يِف  ُشْعَبةَ  ْبنِ  اْلُمِغريَةِ  َحِديثُ وعن علي بن املديين أنه قال: " 
 ".الن اسَ  َوَخاَلفَ  اجلَْْورَبَ نْيِ  َعَلى َوَمَسحَ : قَالَ  أَن هُ  ِإال   اْلُمِغريَةِ  َعنِ  ُشَرْحِبيلَ  ْبنُ  ُهَزْيلُ 

 وعن حيىي بن معني أنه قال: "الناس كلهم يروونه على اخلفني غري أَب قيس". 
عندهم هو تفرد أَب قيس األودي، وخمالفته للثقات الذين رووه بلفظ: "على اخلفني" بدل ويظهر من كالم هؤالء األئمة أن علته 

 اجلوربني. 
وثقه بعض أئمة اجلرح والتعديل فقال ابن معني: ثقة، وقال العجلي: ثقة -وامسه عبد الرمحن بن ثروان-هذا مع أن أبا قيس األودي

 ثبت، ووثقه ابن حب ان. 
التوثيق فلم يضعفه، وإمنا لينه قليال، فقال فيه أمحد: "خيالف يف أحاديثه"، وقال أبو حامت: "ليس وأما من نزل به عن مرتبة 

 بالقوي، هو قليل احلديث وليس حبافظ، قيل له: فكيف حديثه؟ فقال: صاحل هو لني احلديث"، وقال النسائي: "ليس به بأس".
 (.3823/ 331)ولذلك حكم فيه ابن حجر بقوله: صدوق رمبا خالف. التقريب: 

(، هتذيب الكمال: 61/ 1(، الثقات البن حب ان: )14/ 2(، الثقات للعجلي: )218/ 1وانظر ترمجته يف: اجلرح والتعديل: )
(11 /22.) 
 (: "أمرهم أن ميسحوا على العصائب والتساخني". 146واحلديث له شاهد من حديث ثوبان عند أَب داود، رقم: )-

/ 1اخلفاف...، ويقال إن أصل ذلك كل ما يسخن به القدم من خف وجورب وحنوه". معامل السنن: )قال اخلطاَب: "التساخني: 
18.) 

(. وضعفه أبو داود بقوله: "وروي هذا أيضا عن أَب 162وله شاهد من حديث أَب موسى عند ابن ماجة: حديث رقم: )-
يس باملتصل وال بالقوي". يقصد أن فيه عيسى بن موسى األشعري عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه مسح على اجلوربني ول

 (.1211/ 438سنان، قال ابن حجر يف التقريب: لني احلديث. التقريب: )
فقد يُثبت ذلك أن -على ضعفها-فاخلالصة: أن حديث املغرية وحده ضعيف كما قال األئمة، ولكن مع ثبوت شواهد له كما بينا

من الراوي، وأهنما حديثان خمتلفان، ال كما قال البعض أنه حديث واحد يف اخلفني  رواية اجلوربني هلا أصل، وأهنا ليست خطأ
 أخطأ فيه راويه.

 .اجلوربني على ومسحهم عنهم اهلل رضي الصحابة فعل ويؤيده
 !أصال اجلوربني لرواية أن تثبت قد أخرى، شواهد للحديث أن ضعفوه الذين األئمة هؤالء كل يفوت أن يبعد أنه على
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ه ال حيتمل أن  بني، و شرط للمسح على اجلور  "علنيإذا كانا مع الن  " يف الرتمجة: قوله فكأن  
 لني. ال ميسح على اجلوربني إال إذا كانا منع  علني، أو الن   فوقهماميسح على اجلوربني إال إذا لبس 

 مذاهب العلماء.: الثَّانيالمطلب 

-( 1)متينني  أي ثخينني-جيوز املسح على اجلوربني إذا كانا صفيقني: األوَّلالمذهب -6
 واحلنابلة. ،الش افعي ةو  ،ةمذهب احلنفي  ميكن متابعة املشي عليهما، وهو 

ه ميكنه املشي : جيوز املسح على اجلوربني إذا كانا ثخينني ال يشفان؛ ألن  (2) قالت احلنفية
 فأشبه اخلف. فيه إذا كان ثخيناً 
وإال  ،ميكن متابعة املشي عليه فيجوز املسح : إذا كان اجلورب صفيقاً (3) الش افعي ةوقالت 

 فال. 
، ميكن متابعة املشي نْي : جيوز املسح على اجلوربني بشرط أن يكونا صفيقَ (4) وقالت احلنابلة

 ويثبتان بنفسيهما.فيهما، 

 األدلة:
 اجلَْْوَربَ نْيِ، َعَلى َوَمَسحَ  تَ َوض أَ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الل هِ  َرُسولَ  "َأن   ُشْعَبَة: ْبنِ  اْلُمِغريَةِ  َعنِ -1
 .(1) َوالن  ْعَلنْيِ"

                                                                                                                                                                                     

قال شاكر: "وليس األمر كما قال هؤالء األئمة، والصواب صنيع الرتمذي يف تصحيح هذا احلديث، وهو حديث آخر غري 
حديث املسح على اخلفني، وقد روى الناس عن املغرية أحاديث املسح يف الوضوء، فمنهم من روى املسح على اخلفني، ومنهم من 

على اجلوربني، وليس شيء منها مبخالف لآلخر، إذ هي أحاديث متعددة  روى املسح على العمامة، ومنهم من روى املسح
وروايات عن حوادث خمتلفة، واملغرية صحب النيب صلى اهلل عليه وسلم مخس سنني؛ فمن املعقول أن يشهد مع النيب صلى اهلل 

 سننا آخر، وهذا واضح بديهي". عليه وسلم وقائع متعددة يف وضوئه وحيكيها، فيسمع بعض الرواة منه شيئا، ويسمع غريه شيئ
 .(1/168: )شاكر بتحقيق الرتمذي

 (.214/ 1كما صححه ابن خزمية، وابن حب ان، واأللباين. صحيح سنن أَب داود: )
 (.224/ 12ينظر لسان العرب: ) (1)

 (.118/ 1(، فتح القدير: )141/ 1بدائع الصنائع: ) (2)
 (.121/ 1اجملموع: ) (3)
 (.313/ 1املغين: ) (4)
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 فال علني،الن   يذكر مل كذلك اكان لو ماألهن   منعولني؛ غري كانا ماأهن   على يدلُّ  فاحلديث
 املشي متابعة ميكن الذي على ومع ذلك حنمل احلديث ونعله. اجلورب على مسح يقال أن يصح
 األدلة. بني مجعاً  عليه؛

وما سواه ال  ،الذي تدعو احلاجة إليه ما ميكن متابعة املشي عليه : "ألن  (2)ريازيُّ قال الشِّ  
 .(3)خصة"فلم تتعلق به الرُّ  ؛تدعو احلاجة إليه

حملل الفرض، وال  ساتراً  ،ميكن متابعة املشي عليه ملبوسٌ من حيث أن ه  ولشبهه باخلف-
 .(4) بأس بكونه من جلد أو غريه

م أثروه أهن   فال شك   املسح على اجلورب؛ عنهمرضي اهلل  ُروي عن كثرٍي من الص حابة-2
 م.ى اهلل عليه وسل  صل   يبِّ عن الن  

 َعاِزٍب، ْبنُ  َواْلبَ رَاءُ  َمْسُعوٍد، َواْبنُ  طَاِلٍب، َأَب  ْبنُ  َعِليُّ  اجلَْْوَربَ نْيِ  َعَلى قال أبو داود: "َوَمَسحَ 
 ْبنِ  ُعَمرَ  َعنْ  َذِلَك، َوُرِويَ  ُحَرْيثٍ  ْبنُ  َوَعْمُرو َسْعٍد، ْبنُ  َوَسْهلُ  أَُماَمَة، َوأَبُو َماِلٍك، ْبنُ  َوأََنسُ 

ط اِب،  .(1)َعب اٍس" َواْبنِ  اخلَْ
 َوَمَسحَ  ِبرَْأِسِه، َوَمَسحَ  َوَيَدْيهِ  َوْجَههُ  فَ َغَسلَ  َأْحَدثَ  أن هُ  ،رضي اهلل عنه َماِلكٍ  ْبنِ  أََنسِ  عنف

 .(6)"ُصوفٍ  ِمنْ  َوَلِكن  ُهَما ُخف انِ  ِإن  ُهَما: فَ َقالَ  َعَلْيِهَما؟ أمََتَْسحُ : َلهُ  َفِقيلَ  ُصوفٍ  ِمنْ  َجْوَربَ نْيِ  َعَلى
                                                                                                                                                                                     

 (.113تقدم خترجيه: ) (1)
ْجَتِهدُ  الُقْدَوُة، اإِلَماُم، الش ْيُخ، (2)

ُ
رَازِيُّ  ِإْسَحاقَ  أَبُو، يُ ْوُسفَ  بنِ  َعِليِّ  بنُ  إِبْ رَاِهْيمُ : امل  َوِتْسِعنْيَ  َثاَلثٍ  َسَنةِ  يِف  ، ُوِلدَ الش اِفِعيُّ ، الشِّي ْ

ْذَهب، َواخلاَلفِ  َوالفروعِ  اأُلُصْول يِف  َصن ف، مائَة َوَثاَلثِ 
َ
صاحب كتاب: "املهذب" الذي شرح  ُمتَواضعاً، َورِعاً، زَاِهداً، وََكانَ  َوامل

. ينظر: سري أعالم النبالء: َوأَْربَعِمائَة َوسبعني ِستّ  سنة اآْلِخَرة مُجَاَدى من َواْلِعْشرين احْلَاِدي يف  يفِّ وُ بعضه النووي يف "اجملموع"، ت ُ 
 (.211/ 4الش افعي ة الكربى: )(، وطبقات 412/ 18)
 (.128/ 1اجملموع: ) (3)
 (.121/ 1ينظر: اجملموع: ) (4)
 (.111/ 1سنن أَب داود: ) (1)
 (.161/ 2الكن واألمساء للدوالَب: ) (6)
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 وجه ولكن. وقوله فعله من أنسٍ  على موقوفٌ  احلديث قال الشيخ أمحد شاكر: "وهذا
 بن وأنس (.صوف من ولكنهما خفان) اجلوربني بأن   حصر   بل بالفعل، يكتف مل هأن   فيه ةاحلج  
 أعم( اخلف) معن أن   يبني فهو ؛األلسنة واختالط العجمة دخول قبل اللغة أهل من صحاَب مالك

 اخلفاف أن   إذإليه؛ املاء وصول ومينع القدم يسرت ما كل يشمل هوأن   وحده، اجللد من يكون أن من
 من يكون أن يف للخفِّ  حصراً  ليس الغالب هذا أن   أنس فأبان اجللد، من األغلب يف كانت
 دليل يأتِ  ومل. ذاك إذ اخلِفاف يف األمر واقع من اسالن   على يدخل قد الذي الوهم وأزال اجللد،

 .(1)"فقط  اجللد من تكون اليت يف اخلفاف حصر على يدل الشارع من
 .(2)" َجْوَربَ ْيهِ  َعَلى َومَيَْسحُ  ُخف ْيهِ  َعَلى مَيَْسحُ  َكانَ  ه: "أن  رضي اهلل عنه َمْسُعودٍ  اْبنِ  وعن

 .(3)اخْلُف نْيِ" َعَلى َكاْلَمْسحِ  اجلَْْوَربَ نْيِ  َعَلى "اْلَمْسحُ : قال رضي اهلل عنهما ُعَمرَ  وعن اْبنِ 

 م.ى اهلل عليه وسل  صل   يبِّ عن الن   ذلك مأثورٌ  واآلثار يف ذلك كثرية، توحي بأن  

كونا تجلدين من أسفلهما أن ي: ال جيوز املسح على اجلوربني إال الثَّانيالمذهب -5
 .(4) املالكي ةوهو مذهب  وأعالمها.
 

 :األدلة
فال ميكن إطالق املسح على اجلورب،  رضي اهلل عنه لضعف حديث املغرية بن شعبة-1

 د من أسفله وأعاله صار قريباً لِّ بالقياس عليه، فإذا جُ  من اخلفِّ  ا جيوز املسح عليه إذا كان قريباً وإمن  
 .(1) منه؛ فجاز املسح عليه

                                                           

 .تعليق الشيخ شاكر على رسالة املسح على اجلوربني للقامسي (1)
 (.181: )رقم اجلوربني، على املسح: باب الطهارة، كتاب املصنف، يف الرزاق عبد أخرجه (2)
 (.182: )رقم اجلوربني، على املسح: باب الطهارة، كتاب املصنف، يف الرزاق عبد أخرجه (3)
 .(113/  1: )الصغري الشرح ،(141/  1: )الكبري الشرح(، 332/ 1الذخرية: ) (4)

 (.121/ 1ينظر: اجملموع: ) (1)
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جورب مفردة ونعل  علىلني، ال ه مسح على جوربني منع  أن  فتأويله: وعلى فرض ثبوته -2
 .(1) لنيه قال مسح على جوربيه املنع  مفردة، فكأن  

 (3) .(2) يق من اجلوارب؛ فيحمل على املوققال تعم؛ فقد خرج منه الر   ه حكاية حالٍ وألن  -

 : رأي الباحث.الثَّالثالمطلب 

 فيما ذهب إليه. حب انال أوافق ابن 
 نة؛ فيحمل على كلِّ معي   بصفةٍ  بغري تقييدٍ  فيه اجلوربني فلورودفعلى فرض ثبوت احلديث؛ -

 ، فتقييده بصفةٍ لزمنٍ  كما خيتلف من زمنٍ   لبلدٍ  واجلورب خيتلف من بلدٍ  .ورباجلما يطلق عليه اسم 
 تضييق واسع. مل يرد هبا نصٌ  معينةٍ 

العلة يف  جه، جبامع أن  مت   وعلى فرض عدم ثبوت احلديث، فقياس اجلورب على اخلفِّ -
ا موجودةاملسح رفع احلرج ودفع املشقة،  يف اجلورب بصفة أكثر من اخلف؛  وميكن القول بأهن 

فإذا أراد البس اخلف الغسل نزع  ما يلبس مع نعل؛ ، أما اجلورب فغالباً فاخلف يلبس وحده غالباً 
 .علاخلف وحده، وإذا أراد ذلك البس اجلورب نزع اجلورب والن  

 م.ى اهلل عليه وسل  صل   يبِّ عن الن   ذلك مأثورٌ  حابة رضي اهلل عنهم يؤيد أن  فعل الص   أن  كما 

ميكن متابعة املشي فيها، ال  اليتيقصدها الفقهاء كما سبق، و  اليتاجلوارب وللت وضيح: فإن  
 اليتما،  توجد يف وقتنا احلاضر، وإن وجدت فعلى ندرة، واملنتشر اآلن هي اجلوارب الرقيقة نوعاً 

 قبل ذلك أن   هم عنها الفقهاء؛ ملا أوضحناتكل   اليتحتت احلذاء، وهلا حكم اجلوارب  تلبس غالباً 
حبيث يرى جلد  جداً  افةٌ إال أن تكون شف   اللهم   قة فيها،العلة رفع احلرج ودفع املشقة وهي متحقِّ 

 فال يصح املسح عليها. ؛القدم منها رؤية فاحشة

 
                                                           

 (.121/ 1: )املصدر السابق (1)
 (.312/ 12املوق: ضرب من اخلفاف، أو هو ما يلبس فوق اخلف. ينظر: لسان العرب: ) (2)
 (.142/ 1ينظر: بدائع الصنائع: ) (3)
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 : المسح على العمامةالثَّالثالمبحث 

 .حبَّان: رأي ابن األوَّلالمطلب 

اصية، كما يرى جواز املسح على جواز املسح على العمامة وحدها دون الن   حب انيرى ابن 
 .والعمامة مجيعاً اصية الن  

بَاَحةِ  : "ذِْكرُ أم ا عن املسح على العمامة وحدها، فقال  َكَما ِعَماَمِتهِ  َعَلى مَيَْسحَ  َأنْ  لِْلَمْرءِ  اإْلِ
 .(1)الن اِصَيِة" ُدونَ  َسَواءً  ُخف ْيهِ  َعَلى مَيَْسحُ  َكانَ 

 َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الن يب   "رَأَْيتُ : رضي اهلل عنه(2)الض ْمرِيُّ  أَُمي ةَ  ْبنِ  َعْمرِوحبديث  واستدل  
 .(3)َوُخف ْيِه" ِعَماَمِتهِ  َعَلى مَيَْسحُ 

بَاَحةِ  : "ذِْكرُ وأما عن املسح على العمامة والن اصية معاً، فقال  َعَلى مَيَْسحَ  َأنْ  لِْلَمْرءِ  اإْلِ
يًعا َوِعَماَمِتهِ  نَاِصَيِتهِ   .(4)َوُضوئِِه" يف  مجَِ

 َوَعَلى رَْأِسهِ  َوُمَقد مِ  اخْلُف نْيِ، َعَلى "َمَسحَ : رضي اهلل عنه ُشْعَبةَ  ْبنِ  اْلُمِغريَةِ حبديث  واستدل  
 .(1)ِعَماَمِتِه"

 َخرَبٍ  قال: "ذِْكرُ على من قال بعدم جواز املسح على العمامة إال مع الن اصية، ف مث رد  -
  .(6)َجائٍِز" َغي ْرُ  اْلِعَماَمةِ  َعَلى اْلَمْسحَ  َأن   الن اسِ  ِمنَ  َعاَلًما َأْوَهمَ 

                                                           

 (.113/ 4: )حب انصحيح ابن  (1)
 النيب معونة، بعثه بئر مشاهده أول وكان شجاعا، وكان أحد، من املشركون انصرف حني أحاديث، أسلم له مشهور، صحاَبّ  (2)

 باملدينة فمات معاوية، خالفة إىل عاش وجندة، أةجر  العرب رجال من حبيبة، كان أم زواج يف النجاشي إىل وسّلم عليه الل ه صلى
 (.333/ 1قبل الستني. ينظر: اإلصابة: )

 (،221أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الوضوء، باب: املسح على اخلفني، حديث رقم: ) (3)
(.111 /4: )حب انصحيح ابن  (4)

 (.214أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الطهارة، باب: املسح على الناصية والعمامة، حديث رقم: ) (1)
 (.116/ 4: )حب انصحيح ابن  (6)
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 َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى الل هِ  َرُسولَ  َأن  ": بلفظ رضي اهلل عنه ُشْعَبةَ  ْبنِ  اْلُمِغريَةِ  حديثوروى 
 .(1)"اْلِعَماَمةِ  َوفَ ْوقَ  بَِناِصَيِتهِ  َوَمَسحَ  تَ َوض أَ 

 حُيِْكمْ  ملَْ  َمنْ  ُتوِهمُ  َقدْ  اْلِعَماَمِة(، َوفَ ْوقَ  بَِناِصَيِتهِ  )َوَمَسحَ  الل ْفظَةُ  : "َوَهِذهِ عل ق عليه بقوله مث
 تُجَْماًل، أَُمي ةَ  ْبنِ  َعْمرِو َخبَ رَ  َوجَيَْعلُ  َجائٍِز، َغي ْرُ  الن اِصَيةِ  ُدونَ  اْلِعَماَمةِ  َعَلى اْلَمْسحَ  َأن   اْلِعْلمِ  ِصَناَعةَ 
 َذِلكَ  َكانَ  اْلِعَماَمةِ  َعَلى َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى الن يبِّ  َمْسحَ  َأن   َلُه، ُمَفسِّرًا ذََكْرنَاهُ  ال ِذي ُمِغريَةَ  َوَخبَ رَ 

 َوَمنِّهِ  الل هِ  حِبَْمدِ  َولَْيسَ  الر ْأِس. ِمنَ  الن اِصَيةُ  ِإذِ  اْلِعَماَمِة، ُدونَ  الن اِصَيةِ  َعَلى اْلَمْسحِ  فَ ْوقَ  الن اِصَيةِ  َمعَ 
 ُدونَ  ِعَماَمِتهِ  َعَلى َوَمَسحَ  َوُضوئِِه، يف  رَْأِسهِ  َعَلى َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى الن يبُّ  َمَسحَ  َبلْ  َكَذِلَك،
 ِمنْ  ُيْستَ ْعَمُل، ُسن ةٌ  َفُكل   َمَواِضَع خُمَْتِلَفٍة، َثاَلثَةِ  يف  ِمرَارٍ  َثاَلثَ  َوِعَماَمِتهِ  نَاِصَيِتهِ  َعَلى َوَمَسحَ  الن اِصَيِة،

 .(2)َمْكُروًها" اآْلَخرِ  َواْسِتْعَمالُ  َحْتًما، َأَحِدمِهَا اْسِتْعَمالُ  َيُكونَ  َأنْ  َغرْيِ 

 : مذاهب العلماء.الثَّانيالمطلب 

وحدها دون مسح شيء من ال جيزئ االقتصار على مسح العمامة : األوَّلالمذهب -6
 .(1) الش افعي ةو  ،(4) املالكي ةو  ،(3) احلنفي ةوهو مذهب  الرأس معها.

 األدلة:

 .(1) برأس ليست والعمامة ،(6)﴾َوٱۡمَسُحوا  بُِرُءوِسُكمۡ ﴿: وجل   عز   اهلل قول-1

 اخْلُف نْيِ، َعَلى َوَسل َم: "َمَسحَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الن يب   ، َأن  رضي اهلل عنه عن املغرية بن شعبة-2
 .(1)ِعَماَمِتِه" َوَعَلى رَْأِسهِ  َوُمَقد مِ 

                                                           

 (.162تقدم خترجيه: ) (1)
 (.111/ 4: )حب انصحيح ابن  (2)
 (.18/ 1(، ومراقي الفالح شرح نور اإليضاح: )111/ 1انظر فتح القدير: ) (3)
 (.223/ 1(، الشرح الصغري: )163/ 1انظر الشرح الكبري: ) (4)
 (.438/ 1انظر اجملموع: ) (1)
 (.6سورة املائدة، اآلية: ) (6)

 (.431/ 1ينظر: اجملموع: ) (1)
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م الرأس مع العمامة، ولو جاز م على مقد  ى اهلل عليه وسل  صل   يبّ : مسح الن  االستداللوجه 
 املسح على العمامة وحدها لفعل.

 .(2) ة يف نزعها؛ فلم جيز املسح عليها كالُكم نيه ال تلحقه املشق  وألن  -3

الناصية  جيزئ االقتصار على مسح العمامة وحدها، كما جيوز مسح :الثَّانيالمذهب -5
 .العمامة على املسح إكمال مع

أن تكون ساترة جلميع الرأس إال ما جرت العادة  ، ولكنهم اشرتطوا(3) احلنابلةوهو مذهب 
 ألن هذه عمائم العرب.  ؛بكشفه كمقدم الرأس واألذنني، وأن يكون حتت احلنك منها شيء

 األدلة:

 ه مسح على العمامة وحدها. أن  م تبنيِّ ى اهلل عليه وسل  صل   يبِّ عن الن   أحاديثٌ -1

 مَيَْسحُ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الن يب   "رَأَْيتُ : ، قالرضي اهلل عنه الض ْمرِيِّ  أَُمي ةَ  ْبنِ  فعن َعْمرِو-
 .(4)َوُخف ْيِه" ِعَماَمِتهِ  َعَلى

 اخْلُف نْيِ  َعَلى َمَسحَ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى اهللِ  َرُسولَ  "َأن  : رضي اهلل عنه ِباَللٍ  وَعنْ 
 .(6)"(1)َواخلَِْمارِ 

 َفَأَصابَ ُهمُ  َسرِي ًة، َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الل هِ  َرُسولُ  "بَ َعثَ : قَالَ  ،رضي اهلل عنه وعن ثَ ْوبَانَ 
 (1) اْلَعَصاِئبِ  َعَلى مَيَْسُحوا َأنْ  أََمَرُهمْ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الل هِ  َرُسولِ  َعَلى َقِدُموا فَ َلم ا اْلبَ ْردُ 

 .(3)"(2)َوالت َساِخنيِ 
                                                                                                                                                                                     

 (.162تقدم خترجيه: ) (1)
 (.438/ 1اجملموع: )و  (،311/ 1املغين: ) ينظر: (2)

 (.311/ 1انظر املغين: ) (3)
 (.162) تقدم خترجيه: (4)
 (.18/ 2النهاية: ) .الرأس ختمر ألهنا العمامة؛ هو اخلمار (1)
(.211أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الطهارة، باب: املسح على الناصية والعمامة، حديث رقم: ) (6)
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 .(4) القياس على اخلف ني يف كوهنا ساترة حملل أمر الش رع بغسله ويشق نزعه-2

 اهلل عنهم.حابة رضي ثبت املسح على العمامة عن الص  -3

 َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى الن يبِّ  َأْصَحابِ  ِمنْ  الِعْلمِ  َأْهلِ  ِمنْ  َواِحدٍ  َغرْيِ  قَ ْولُ  َوُهوَ مذي: "قال الرتِّ 
ُهمْ  ، يَ ُقولُ  َوبِهِ  َوأََنٌس، َوُعَمُر، َبْكٍر، أَبُو: ِمن ْ  َعَلى مَيَْسحُ : قَاُلوا َوِإْسَحاقُ  َوَأمْحَُد، اأَلْوزَاِعيُّ

 .(1)الِعَماَمِة"

يُق، َبْكرٍ  أَبُو َذِلكَ  فَ َعلَ  وقال ابن املنذر: "َومم نْ  ط اِب، ْبنُ  َوُعَمرُ  الصِّدِّ  َماِلٍك، ْبنُ  َوأََنسُ  اخلَْ
 ، مث أسند الروايات عنهم.(6)أَُماَمَة..." َوأَبُو

 :افقالو  ،وأجاب الجمهور على الحنابلة

اصية جاء فيها: "مسح على عمامته" وقع فيها اختصار، واملراد مسح الن   اليتوايات الرِّ -1
مسحها كان  ناصية؛ ألن  ا حذف بعض الرواة ذكر ال  ة االستيعاب، وإمن  والعمامة؛ ليكمل سن  

 . (1) مسح الرأس مقرر معلوم هلم، وكان املهم بيان مسح العمامةف، معلوماً 
                                                                                                                                                                                     

 (.622/ 1(، ولسان العرب: )244/ 3النهاية: ) العصائب العمائم، مسيت بذلك ألن الرأس يعصب هبا. (1)
 (.221/ 13(، ولسان العرب: )181/ 1النهاية: ) التساخني: كل ما تسخن به القدم من خف وجورب. (2)
(، وأمحد يف مسنده، مسند 146م: )أخرجه أبو داود يف السنن، كتاب الطهارة، باب: املسح على العمامة، حديث رق (3)

(، والبيهقي يف الكربى، كتاب 624رقم: ) (، واحلاكم يف املستدرك، كتاب الطهارة، حديث22383ثوبان، حديث رقم: )
 (.212الطهارة، باب: إجياب املسح بالرأس وإن كان متعمما، حديث رقم: )

قال احلاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ومل خيرجاه هبذا اللفظ، إمنا اتفقا على املسح على العمامة بغري هذا اللفظ"، 
 ووافقه الذهيب.

 (.212/ 1ن أَب داود: )وصححه األلباين. صحيح سن
 (.382/ 1ينظر املغين: ) (4)

 (.124/ 1سنن الرتمذي: ) (1)
 (.461/ 1األوسط: ) (6)

 (.431/ 1(، واجملموع: )18/ 1ينظر: معامل السنن: ) (1)
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 َصل ى الل هِ  َرُسولَ  "رَأَْيتُ  قَاَل: ،رضي اهلل عنه َماِلكٍ  ْبنِ  أََنسِ  َعنْ  على ذلك ما روي ويدلُّ 
 وملَْ  رَْأِسهِ  ُمَقد مَ  َفَمَسحَ  اْلِعَماَمةِ  حَتْتِ  ِمنْ  َيَدهُ  َفَأْدَخلَ  ،(1) ِقْطرِي ةٌ  ِعَماَمةٌ  َوَعَلْيهِ  يَ تَ َوض أُ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ 

 .(2)اْلِعَماَمَة" يَ ن ُْقضِ 

لو جاز املسح على العمامة وحدها ما تكلف إدخال يده من حتت وجه االستدالل: 
 العمامة ليمسح رأسه، وملسح على العمامة وحدها.

فقال:  ،حديث ثوبان: "أمرهم أن ميسحوا على العصائب" على اَبُّ أجاب اخلط  كما 
 ناملتيق   األصل رتكيُ  فال للتأويل؛ حمتملٌ  ثوبان وحديث الرأس، مسح فرض تعاىل اهلل أن   "واألصل

 ونزع ،نزعه يشق اخلف   ألن   أبعد؛ فقد اخلفني مسح على قاسه ومن احملتمل، باحلديث وجوبُه
 .(3)يشق" ال العمامة

 فال القياس؛ خبالف ثبت وغريه اخلفني على املسح ألن   ؛ال يصحالقياس على اخلف ني -2
 .(4) غريه به يلحق

 الحنابلة على الجمهور، فقالوا: وردَّ 

 ألن   ؛فهو ال ينايف املسح على العمامة ،(1)﴾َوٱۡمَسُحوا  بُِرُءوِسُكمۡ ﴿أما قول اهلل عز وجل : -1
ٌ مُ  موسل   عليه اهلل ىصل   يب  الن    العمامة، على موسل   عليه اهلل ىصل   مسح وقد ،عز  وجل   اهلل لكالم بنيِّ

 .(2) حائله أو الرأس، على املسح اآلية من املراد أن   على فيدلُّ  عليها؛ باملسح وأمر
                                                           

 (.82/ 4قطر. النهاية: ) تسمى قرية من تأيتهي ثياب محر هلا أعالم فيها بعض اخلشونة  (1)
وابن ماجة يف السنن، أبواب الطهارة (، 141أخرجه أبو داود، كتاب الطهارة، باب: املسح على العمامة، حديث رقم: ) (2)

(، واحلاكم يف املستدرك، كتاب الطهارة، حديث رقم: 164وسننها، باب: ما جاء يف املسح على العمامة، حديث رقم: )
(621.) 

راويه عن أنس، وقد تفرد به عنه. قال ابن حجر: تجهول. -بد اهلل بن معقلقيل امسه ع-وهو حديث ضعيف جلهالة أَب معقل
 (. 8381/ 614التقريب: )

 (.46/ 1قال الذهيب: "لو صح لدل على مسح بعض الرأس". وضعفه األلباين. ضعيف سنن أَب داود: )
 (.18/ 1معامل السنن: ) (3)

 (.18/ 1ينظر: مراقي الفالح: ) (4)
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؛ فجاز املسح عليه كما رع مبسحهه حائل يف حمل ورد الش  ألن  وأما القياس على اخلف ني؛ ف-2
 .(3) على اخلف نيميسح 

 . (4) م؛ فجاز املسح على حائله كالقدمنيمُّ التييسقط فرضه يف  أس عضوٌ الر   كما أن  -3

 : رأي الباحثالثَّالثالمطلب 

 .حب انأميل إىل ما ذهب إليه ابن 

سح على العمامة وحدها، يف املم ى اهلل عليه وسل  صل   يبِّ الن   عنصرحيًة األخبار  لورودوذلك 
 .مع العمامة الن اصيةسح على امل ويف

 مم  التيراعين في : مسح الذ  الرَّابعالمبحث 

 .حبَّانابن  رأي: األوَّلالمطلب 

 مم غري واجب.التيمسح اليدين إىل املرفقني يف  أن   حب انيرى ابن 

رَاَعنْيِ  َمْسحَ  بَِأن   ُيَصرِّحُ  ثَانٍ  َخرَبٍ  ب يف صحيحه: "ذِْكرُ فقد بو    َغي ْرُ  مُّمِ التي يف  الذِّ
 .(1)َواِجٍب"

رَبِ  : "ذِْكرُ مم بقولهالتيكما رد  على من قال بوجوب مسح الذراعني يف   قَ ْولَ  اْلُمْدِحِض، اخلَْ
رَاَعنْيِ  َمْسحَ  َأن   َزَعمَ  َمنْ   .(6)تَ رُْكُه" جَيُوزُ  اَل  َواِجبٌ  مُّمِ التي يف  الذِّ

 الس اِعَدْينِ  ُدونَ  اْلَوْجهِ  َمعَ  بِاْلَكف نْيِ  مُّمِ التي يف  بِااِلْقِتَصارِ  اأْلَْمرِ  : "ذِْكرُ أيضاً  وقال
 .(1)بِالض ْربَ تَ نْيِ"

                                                                                                                                                                                     

 (.6اآلية: )سورة املائدة،  (1)
 (.382/ 1ينظر: املغين: ) (2)
 (.382/ 1: )املصدر السابق (3)
 (.382/ 1املصدر السابق: ) (4)

 (.128/ 4: )حب انصحيح ابن  (1)
(.132/ 4: )السابق (6)
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جاء فيها االقتصار على  اليت، و رضي اهلل عنه ارٍ واستدل  على ذلك برواياٍت حلديث عم  
 مسح الوجه والكفني.

َا": قال َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى الل هِ  أن  َرُسولَ  رضي اهلل عنه، فعن عم ارٍ   َيْكِفيكَ  َكانَ  ِإمن 
 وََكف ْيهِ  َوْجَههُ  هِبَِما َمَسحَ  مُث   ِفيِهَما، َونَ َفخَ  اأَلْرَض، ِبَكف ْيهِ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الن يبُّ  َفَضَربَ  "َهَكَذا

(2). 

 يف  اْلُمَتَبحِّرِ  َغي ْرَ  يُوِهمُ  َقدْ  َخرَبٍ  ذِْكرُ م إىل املناكب بقوله: "مُّ التيعلى من قال ب رد   كما-
 .(3)"قَ ْبلُ  ذََكْرنَاَها اليت ِلأْلَْخَبارِ  ُمَضاد   أَن هُ  احلَِْديثِ  ِصَناَعةِ 

 ِإىَل  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى الن يبِّ  َمعَ  تَ َيم ْمَنابلفظ: " رضي اهلل عنه ارٍ ديث عمِّ حلوبعد روايته 
 .(4)"اْلَمَناِكبِ 

 َكْيِفي ةَ  َعم ارًا َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى الن يبِّ  تَ ْعِليمِ  قَ ْبلَ  مُّمِ التي آيَةُ  نَ َزلَ  َحْيثُ  َهَذا قال: "َكانَ 
 َعنِ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى الن يب   َعم ارٌ  َسَألَ  َلم ا َواْلَكف نْيِ، لِْلَوْجهِ  َواِحَدةً  َضْربَةً  َعل َمهُ  مُث   مُِّم،التي
 .(1)مُِّم"التي

 
                                                                                                                                                                                     

 (.132/ 4: )السابق (1)
(، ومسلم يف صحيحه،  338)البخاري يف صحيحه، كتاب التيمم، باب: املتيمم هل ينفخ فيهما؟، حديث رقم: أخرجه  (2)

 (.368كتاب: احليض، باب: التيمم، حديث رقم: )
 (.133/ 4: )حب انصحيح ابن  (3)
، والنسائي يف الصغرى، كتاب الطهارة، باب: (322مم، حديث رقم: )التيأبو داود يف سننه، كتاب الطهارة، باب:  أخرجه (4)

 (،161السنن، أبواب التيمم، باب: ما جاء يف التيمم، حديث رقم: )(، وابن ماجة يف 314التيمم يف السفر، حديث رقم: )
 مم، ِذْكرُ التييف صحيحه، كتاب الطهارة، باب:  حب انابن (، و 18322وأمحد يف املسند، مسند: عمار بن ياسر، حديث رقم: )

(، والبيهقي يف الكربى،  1312ْبُل، حديث رقم: )ق َ  ذََكْرنَاَها اليت ِلأْلَْخَبارِ  ُمَضاد   أَن هُ  احلَِْديثِ  ِصَناَعةِ  يِف  اْلُمَتَبحِّرِ  َغي ْرَ  يُوِهمُ  َقدْ  َخرَبٍ 
 (.611كتاب الطهارة، مجاع أبواب احلديث باب: يف مس اإلبط، حديث رقم: )

 (.128/ 2وصححه األلباين، وقال: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخني. صحيح سنن أَب داود: )
 (.134/ 4: )حب انصحيح ابن  (1)
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 مذاهب العلماء.: الثَّانيالمطلب 

 .(2) ، واحلنابلة(1) املالكي ةوهو مذهب  م للوجه والكفني فقط.مُّ التي: األوَّلالمذهب -6

 األدلة:

 َفَمَسحَ  اأَلْرَض، بَِيِدهِ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الن يبُّ  "َفَضَربَ : ُمم قالالتيَعم ار يف  عن-1
 .(3)وََكف ْيِه" َوْجَههُ 

 .(4)َوالَكف نْيِ" الَوْجهَ  ويف رواية: "َيْكِفيكَ 

 ني فقط.م للوجه والكف  مُّ التي على أن   صريحٌ  ففي احلديث نصٌ 

 ق على مطلق اليدين؛ فلم يدخل فيه الذراع، كقطع السارق.لِّ عُ  ه حكمٌ وألن  -2

 مُِّم،التي َعنِ  ُسِئلَ  أَن هُ -بإسناد ضعيف-رضي اهلل عنهما َعب اسٍ  اْبنِ  وي َعنْ وا مبا رُ واحتج  
 َوقَالَ  ،(1)﴾فَٱۡغِسلُوا  ُوُجوهَُكۡم َوأَۡيِديَُكۡم إِلَى ٱۡلَمَرافِِق  ﴿:الُوُضوءَ  ذََكرَ  ِحنيَ  ِكَتاِبهِ  يف  قَالَ  الل هَ  ِإن  : "فَ َقالَ 

اِرقَةُ فَٱۡقطَُعٓوا   :﴿ َوٱلس ارِقُ َوقَالَ  .(6)﴾ُجوِهُكۡم َوأَۡيِديُكم فَٱۡمَسُحوا  بِوُ ﴿: مُّمِ التي يف  أَۡيِديَهَُماَوٱلسَّ
 ﴾(1). 

َا الَكف نْيِ، الَقْطعِ  يف  السُّن ةُ  َفَكاَنتِ   .(8)مَُّم"التي يَ ْعيِن  َوالَكف اِن، الَوْجهُ  ُهوَ  ِإمن 
                                                           

 (.111/ 1(، الشرح الكبري: )312/ 1الذخرية: ) (1)
 (.321/ 1املغين: ) (2)
 (.166تقدم خترجيه: ) (3)
 صحيحه، يف ومسلم(، 341للوجه والكفني، حديث رقم: ) ممالتيمم، باب: التيالبخاري يف صحيحه، كتاب  اأخرجه (4)

 (.368: )رقم حديث مم،التي: باب احليض، كتاب
 (.6املائدة، اآلية: ) ةسور  (1)
 (.43سورة النساء، اآلية: ) (6)
 (.38سورة املائدة، اآلية: ) (1)
(، وقال: هذا حديث حسن صحيح 141مم، حديث رقم: )التيأخرجه الرتمذي يف سننه، أبواب الطهارة، باب: ما جاء يف  (8)

 (.32وضعفه األلباين. ضعيف سنن الرتمذي: ) غريب.
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ومل  (2)م قال: "وأيديكم"مُّ التي، وعند (1)ه حني أمر بالوضوء قال يف اليدين: "إىل املرافق"ألن  ف
 .(3) هناك فرقاً   أن  يقل إىل املرافق؛ فبني  

فوقفنا عند حتديده، وأطلق القول يف  ؛د الوضوء إىل املرفقنياهلل حد   قال ابن العرَب: "إن  
 .(4)فحملت على ظاهر مطلق اسم اليد وهو الكفان" ؛اليدين

م ى اهلل عليه وسل  صل   يبِّ بعد الن  -راوي احلديث-رضي اهلل عنه ارٍ د ذلك فتوى عم  ويؤيِّ -3
م، والفعل ى اهلل عليه وسل  صل   يبِّ باحلديث، وهو الذي شاهد فعل الن   م للوجه والكفني عمالً مُّ التيب

 ال احتمال فيه. 

 ارعم   كون والكفني الوجه على االقتصار يف حيحنيالص   رواية ييقوِّ  قال ابن حجر: "ومما
 وال غريه، من به باملراد أعرف احلديث وراوي ،بذلك موسل   عليه اهلل ىصل   يبِّ الن   بعد يفيت كان

 .(1)اجملتهد" حاَبالص   ماسي  

 .(6) راعنيني عن الذِّ عبري بالكف  عرف يف اللغة الت  ه ال يُ كما أن  -4

، (1) ةوهو مذهب احلنفي   .م للوجه واليدين إىل املرفقنيمُّ التي :الثَّانيالمذهب -5
 .(8)الش افعي ةو 

 األدلة:
                                                           

 (.6اآلية: )سورة املائدة،  (1)
 (.43)سورة النساء، اآلية:  (2)
 (.164/ 3(، واالستذكار: )411/ 8ينظر تفسري الطربي: ) (3)
 (.242/ 1عارضة األحوذي: ) (4)
 (.21/ 2فتح الباري: ) (1)

 (.841/ 1(، والقاموس احمليط: )322/ 1(، ولسان العرب: )323/ 1ينظر: املغين: ) (6)
 (، 121/ 1(، شرح فتح القدير: )312/ 1بدائع الصنائع: ) (1)
 (.242/ 2اجملموع: ) (8)
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، جاء فيها املسح عليهماهلل  رضوانحابة الص  م و ى اهلل عليه وسل  صل   يبِّ عن الن   رواياتٌ -1
 إىل املرفقني أو إىل املنكبني.

 َصل ى الل هِ  َرُسولِ  َمعَ  اْلُمْسِلُمونَ  مم، قال "فَ َقامَ التييف  رضي اهلل عنه يَاِسرٍ  ْبنِ  َعم ارِ  فَعنْ -
 َفَمَسُحوا َشْيًئا، الت ُّرَابِ  ِمنَ  يَ ْقِبُضوا وملَْ  أَْيِديَ ُهْم، َرفَ ُعوا مُث   اأْلَْرِض، ِإىَل  بِأَْيِديِهمْ  َفَضَربُوا َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ 
 .(1) اآْلبَاطِ  ِإىَل  أَْيِديِهمْ  ِبطُونِ  َوِمنْ  اْلَمَناِكِب، ِإىَل  َوأَْيِديَ ُهمْ  ُوُجوَهُهمْ  هِبَا

: َضْربَ َتانِ  مُّمُ التي": قَالَ  َوَسل َم، َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى الن يبِّ  َعنِ  ،رضي اهلل عنهما ُعَمرَ  اْبنِ  وَعنِ 
 .(2)اْلِمْرفَ َقنْيِ" ِإىَل  لِْلَيَدْينِ  َوَضْربَةٌ  لِْلَوْجِه، َضْربَةٌ 

 منسوخة.تها فهي ا ضعيفة، وعلى فرض صح  ة هذا الفريق بأهن  أدل   علىون األو لوأجاب -

 الل هُ  َصل ى الن يبِّ  َمعَ  تَ َيم ْمَنا: َعم ارٍ  َوَحِديثُ ِإبْ رَاِهيَم: ... ْبنُ  ِإْسَحاقُ  : "قَالَ مذيُّ قال الرتِّ 
َناِكبِ  ِإىَل  َوَسل مَ  َعَلْيهِ 

َ
 أَن   َيْذُكرْ  ملَْ  َعم ارًا أِلَن   َوالَكف نْيِ؛ الَوْجهِ  حلَِِديثِ  مبَُخاِلفٍ  ُهوَ  لَْيسَ  َواآلبَاطِ  امل

َا ِبَذِلَك، أََمَرُهمْ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى الن يب    َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى الن يب   َسَألَ  فَ َلم ا وََكَذا، َكَذا فَ َعْلَنا: قَالَ  َوِإمن 
لِيلُ  َوالَكف نْيِ. بِالَوْجهِ  أََمَرهُ  َوَسل مَ   يف  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى الن يبِّ  بَ ْعدَ  َعم ارٌ  ِبهِ  أَف ْىَت  َما َذِلكَ  َعَلى َوالد 

َوَسل َم  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى الن يبُّ  َعل َمهُ  َما ِإىَل  انْ تَ َهى أَن هُ  َداَلَلةٌ  َهَذا َفِفيَوالَكف نْيِ، الَوْجهِ : قَالَ  أَن هُ  مُّمِ التي
"(3). 

                                                           

 (.161تقدم خترجيه: ) (1)
 الطهارة، كتاب املستدرك، يف احلاكم(، و 681الدارقطين يف السنن، كتاب الطهارة، باب: التيمم، حديث رقم: )أخرجه  (2)

 .(631: )رقم حديث
 ."الصواب وهو وغريمها،-بشري ابن-وهشيم القطان حيىي ووقفه مرفوعا، ظبيان بن علي رواه كذا: "قال الدارقطين

قال فيه ابن معني: ليس بشيء، وقال البخاري: منكر احلديث، وقال النسائي: مرتوك احلديث. ينظر: تاريخ  هذا ظبيان بن وعلي
 (. 234/ 3(، الضعفاء للعقيلي: )211(، الضعفاء للنسائي: )211/ 3ابن معني: )

 (.4116/ 422وحكم فيه ابن حجر بقوله: ضعيف. التقريب: )
 .(141) مم،التي يف العمل باب الصالة، كتاب املوطأ، ينظر. عمر ابن عن املوطأ يف مالك وقفه كما

 (.181/ 1سنن الرتمذي: ) (3)



169 
 

 آيَةُ  نَ َزلَ  َحْيثُ  َهَذا م إىل املناكب فقال: "َكانَ مُّ التيحديث  على حب انأجاب ابن كما 
 لِْلَوْجهِ  َواِحَدةً  َضْربَةً  َعل َمهُ  مُث   مُِّم،التي َكْيِفي ةَ  َعم ارًا َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى الن يبِّ  تَ ْعِليمِ  قَ ْبلَ  مُّمِ التي

 .(1)مُِّم"التي َعنِ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى الن يب   َعم ارٌ  َسَألَ  َلم ا َواْلَكف نْيِ،

 أَب حديث سوى منها يصح مل ممُّ التي صفة يف الواردة األحاديث قال ابن حجر: "فإن  و 
 حديث فأما رفعه. عدم والراجح ووقفه، رفعه يف خمتلفٌ  أو فضعيفٌ  عدامها وما ار،وعم   (2) هيمٍ جُ 
 وبذكر حيحني،الص   يف نيالكف   بذكر فورد ارعم   وأما حديث .تجمالً  اليدين بذكر فورد هيمٍ جُ  أَب

 نصف وكذا املرفقني رواية فأما اآلباط. إىل روايةٍ  ويف الذراع، نصف إىل روايةٍ  ويف نن،السُّ  يف املرفقني
 ىصل   يبِّ الن   بأمر وقع ذلك كان إن وغريه: الشافعي فقال اآلباط، رواية وأما .مقال ففيهما الذراع

 بغري وقع كان وإن له، ناسخٌ  فهو بعده موسل   عليه اهلل ىصل   يبِّ للن   صح   متيمُّ  فكل موسل   عليه اهلل
 .(3)به" أمر فيما ةفاحلج   أمره

 القدمي مبسح الوجه والكفني: "وهذا القول وإن كان قدمياً  افعيِّ عن قول الش   وويُّ وقال الن  
 .(4)"حيحةة الص  ن  ليل، وهو األقرب إىل ظاهر السُّ يف الد   عند األصحاب، فهو القويُّ  مرجوحاً 

فمسح اليد فيه ينوب عن غسلها يف الوضوء،  ،عن الوضوء م للحدث األصغر بدلٌ مُّ التي-2
 والغسل يف الوضوء إىل املرفقني، فكذلك يكون املسح.

 يف تعاىل قَالَ  مُث   اْلُوُضوِء، يف  اْلَمْرِفَقنْيِ  ِإىَل  اْلَيَدْينِ  َغْسلَ  تَ َعاىَل  الل هُ  َأْوَجبَ  : "َوَقدْ وويُّ قال الن  
 يف  اْلُوُضوءِ  يف  اْلُمَقي َدةُ  ِهيَ  ُهَنا اْلُمْطَلَقةَ  اْلَيدَ  َأن   َوالظ اِهرُ  ،(1)﴾بُِوُجوِهُكۡم َوأَۡيِديُكم  فَٱۡمَسُحوا   :﴿ممُّ التي
 .(1)ِبَصرِيٍح" ِإال   الظ اِهرُ  َهَذا يُ ت َْركُ  َفاَل  اآْليَِة؛ َأو لِ 

                                                           

 (.134/ 4: )حب انصحيح ابن  (1)
احلضر إذا مل جيد املاء وخاف فوت الصالة، حديث رقم:  مم يفالتيمم، باب: التيأخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب  (2)
 (.361، ومسلم يف صحيحه، كتاب احليض، باب: التيمم، حديث رقم: )َويََدْيِه" ِبَوْجِههِ  (، بلفظ: " َفَمَسحَ 331)
 (.21/ 2فتح الباري: ) (3)
 (.243/ 2اجملموع: ) (4)
 (.43سورة النساء، اآلية: ) (1)
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 هأن   كما ،فاسدٌ  فهو ؛صالن   مقابلة يف قياسٌ  الوضوء على القياس ون بأن  األو لوأجاب 
 أعضاء أربعة يف هفإن   أيضاً  بالوضوء بل املبدل، عن ينقص هفإن   الواجب، الغسل عن ممُّ التيب منقوضٌ 

 .(2) عضوين يف ممُّ التيو 

ني صورة الضرب للتعليم، وليس املراد مجيع ما حيصل به حديث الوجه والكف   املراد من-3
 مم.التي

ذلك  املراد مجيع ذلك؛ ألن   على أن   سياق القصة يدلُّ  ب بأن  قِّ عُ : "وت ُ فقال ابن حجر ورد
 .(3)": )إمنا يكفيك(اهر من قولههو الظ  

 .: رأي الباحثالثَّالثالمطلب 

 .حب انأميل إىل ما ذهب إليه ابن 

ني مل يثبت منها إال حديث املسح األحاديث الواردة يف مسح ما زاد على الكف   وذلك ألن  
مهم ا عل  حابة رضي اهلل عنهم، فلم  من الص   اً اجتهاد كان  ذلك أن   بني  العلماءإىل املنكبني، وقد 

 حيحة رجعوا إليها.الص  فة م الص  ى اهلل عليه وسل  صل   يبُّ الن  

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                     

 (.82/ 4مسلم: )شرح النووي على  (1)
 (.323/ 1ينظر: املغين: ) (2)

 (.21/ 2فتح الباري: ) (3)
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 م بهتيمَّ المبحث الخامس: ما ي  

 .حبَّانابن  رأي: األوَّلالمطلب 

 اب فقط، وال يصح بغريه.الرتُّ يكون بم مُّ التي أن   حب انيرى ابن 

 الص ِعيدِ  ُدونَ  َأْشبَ َهُهَما َوَما (1) َوالز ْرنِيخِ  بِاْلُكْحلِ  مُّمَ التي بَِأن   اْلبَ َيانِ  : "ذِْكرُ ب بقولهفقد بو  
 .(2)َجائٍِز" َغي ْرُ  َوْحَدهُ  الت ُّرَابُ  ُهوَ  ال ِذي

، وفيه أن  الن يب  صل ى اهلل عليه وسل م رضي اهلل عنه ُحَصنْيٍ  ْبنَ  وروى حديثًا طوياًل لِعْمرَانَ 
 ُتَصلِّيَ  َأنْ  ُفاَلنُ  يَا َمنَ َعكَ  َما": قَالَ  اْلَقْوِم، َمعَ  ُيَصلِّ  ملَْ  ُمْعَتزِلٍ  ِبَرُجلٍ  ُهوَ  ِإَذا َصاَلتِِه، ِمنْ  انْ َفَتلَ  َلم ا
: َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى الل هِ  َرُسولُ  فَ َقالَ  َماَء، َواَل  َجَنابَةٌ  َأَصابَ ْتيِن  الل ِه، َرُسولَ  يَا: قَالَ  "اْلَقْوِم؟ َمعَ 
 (3)"َيْكِفيكَ  فَِإن هُ  بِالص ِعيدِ  َعَلْيكَ "

يف ترمجته الص عيد الذي قصده الن يبُّ صل ى اهلل عليه وسل م يف احلديث الذي رواه  فخص  
اب وحده.ب  الرتُّ

 مذاهب العلماء.: الثَّانيالمطلب 

 جنس األرض إذا مل يتغري عن خلقته.م بكل ما هو من مُّ التيجيوز  :األوَّلالمذهب -6
 .(1) املالكي ةو  ،(4) ةوهو مذهب احلنفي  

 
                                                           

 (.212/ 1القاموس احمليط: ) ينظر: هو حجر منه ألوان عدة يستعمله النقاشون والصيادلة. (1)
 (.111/ 4: )حب انصحيح ابن  (2)
(، 344يث رقم: )يكفيه من املاء، حدمم، باب: الصعيد الطيب وضوء املسلم التيأخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب  (3)

ومسلم يف صحيحه، كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب: قضاء الصالة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، حديث رقم: 
(682.) 
  (.131/ 1(، وشرح فتح القدير: )331/ 1بدائع الصنائع: ) (4)
 (.111/ 1الشرح الكبري: )(، 346/ 1الذخرية: ) (1)
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 األدلة:

 .(1)﴾ا ا طَيِّب  َصِعيد   :﴿ فَ تَ َيم ُمواْ وجل   قول اهلل عز  -1

 ُمْعَتزاًِل  َرُجاًل  رََأى َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الل هِ  َرُسولَ  َأن   ،رضي اهلل عنه ُحَصنْيٍ  ْبنِ  وعن ِعْمرَانَ 
 َأَصابَ ْتيِن : الل هِ  َرُسولَ  يَا فَ َقالَ  الَقْوِم؟" يف  ُتَصلِّيَ  َأنْ  َمنَ َعكَ  َما ُفاَلنُ  "يَا: فَ َقالَ  الَقْوِم، يف  ُيَصلِّ  ملَْ 

 .(2)َيْكِفيَك" فَِإن هُ  بِالص ِعيدِ  "َعَلْيكَ : قَالَ  َماَء، َوالَ  َجَنابَةٌ 

كان   كثر، تراباً  أو قل   األرض، ما صعد على وجه: (3) عيدالص  : رون وأهل اللغةاملفسِّ  قال
 ه بالرتاب.بعضهم خص  و أو غريه، 

 لوجه اسمٌ  وهو أجزائها، من األرض على صعد ما كل عيد: الص  أهل هذا القوللذلك قال 
 .ليلالد   هخص   ما إال ،األرض أجزاء مجيع يعمُّ  بل اب،بالرتُّ  لذلك فهو ال خيتصُّ  األرض؛

 أُْعِطيتُ : "قَالَ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الن يب   َأن   ،رضي اهلل عنه الل هِ  َعْبدِ  ْبنِ  عن َجاِبرِ -2
َا َوَطُهورًا، َمْسِجًدا اأَلْرضُ  يل  َوُجِعَلتْ قَ ْبِلي... َأَحدٌ  يُ ْعَطُهن   ملَْ  مَخًْسا  أَْدرََكْتهُ  أُم يِت  ِمنْ  َرُجلٍ  َفَأميُّ

 .(4)فَ ْلُيَصلِّ" الص اَلةُ 

 .(1)اْلَماَء" جنَِدِ  ملَْ  ِإَذا َطُهورًا، لََنا تُ ْربَ تُ َها َوُجِعَلتْ ويف رواية: "

فيها  اليتواية ا الرِّ وأم   .األو ىلواية يف الرِّ  دها بشيءٍ أطلق األرض ومل يقيِّ وجه االستدالل: 
مل، ، فمن األرض ما هو تربتها الر  (6) تربة كل جزء من األرض حبسبه ن  : إ"تربتها" فنقول فيها

                                                           

 (.43النساء، اآلية: )سورة  (1)
  (.113تقدم خترجيه: ) (2)
(، وقال: 428/ 8(، تفسري الطربي: )212/ 3(، البحر احمليط: )214/ 3(، لسان العرب: )212/ 1ينظر: العني: ) (3)
 ."املستوية والبناء، والُغروس النبات من اخلالية األرض وجه هو :قال من قول بالصواب ذلك وأوىل"
ومسلم يف صحيحه، كتاب املساجد ومواضع الصالة، (، 331مم، حديث رقم: )التيأخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب  (4)

 (.121حديث رقم: )
 (.122أخرجها مسلم يف صحيحه، كتاب املساجد ومواضع الصالة، حديث رقم: ) (1)

 (.16/ 2ينظر: فتح الباري: ) (6)
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للحكم  اب فقط قصرٌ م بالرتُّ مُّ التيخر، ومنها ما هو تربتها احلصى، فتقييد ومنها ما هو تربتها الص  
 على بعض أجزاء األرض دون دليل.

 بِْئرِ  حَنْوِ  ِمنْ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الن يبُّ  "أَق َْبلَ  رضي اهلل عنه: األَْنَصارِيِّ  اجُلَهْيمِ  عن َأَب-3
 َفَمَسحَ  اجِلَداِر، َعَلى أَق َْبلَ  َحىت   َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الن يبُّ  َعَلْيهِ  يَ ُرد   فَ َلمْ  َعَلْيهِ  َفَسل مَ  َرُجلٌ  فَ َلِقَيهُ  مَجَلٍ 

 .(1)الس اَلَم" َعَلْيهِ  َرد   مُث   َويََدْيِه، ِبَوْجِههِ 

من احلجارة  ه مصنوعٌ والغالب أن  م على اجلدار، ى اهلل عليه وسل  صل   يبُّ وجه الداللة: مسح الن  
من  األرض؛ إذ مل يكن هناك مانعاً وجه  على م لضربمُّ التي، ولو يشرتط تراب األرض يف نِب أو الل  

 بدليل وجود اجلدار. ،املسح على األرض وقتذاك؛ لكونه يف املدينة وسط العمران

 .(3)واحلنابلة ،(2) الش افعي ةوهو مذهب  اب فقط.م يكون بالرتُّ مُّ التي :الثَّانيالمذهب -5

 األدلة:

ۡنهُ   ﴿:وجل   قول اهلل عز  -1  .(4)﴾فَٱۡمَسُحوا  بُِوُجوِهُكۡم َوأَۡيِديُكم مِّ

اب ال ر يف الرتُّ تصو  ا يُ بعيض إمن  بعيض، والت  : "منه" تقتضي الت  وجل   : قوله عز  وجه االستدالل
 يف احلجر.

أو م هو املسح من احلجر. مُّ التي"منه" هنا البتداء الغاية، وابتداء الفعل يف  وأجيب: بأن  
نِ  ﴿:لبيان اجلنس، كقوله تعاىل هي ۡجَس ِمَن ٱۡۡلَۡوثَٰ فَٱۡجتَنِبُوا  ٱلرِّ

، فيكون املراد امسحوا من هذا (1)﴾ 
 . (1) كل وجه األرض  :هور، أياجلنس الط  

                                                           

مم يف احلضر إذا مل جيد املاء وخاف فوت الصالة، حديث رقم: التيمم، باب: التيأخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب  (1)
(331،) 
 (.241/ 2اجملموع: ) (2)
 (.324/ 1املغين: ) (3)
 (.6سورة املائدة، اآلية: ) (4)
 (.32سورة احلج، اآلية: ) (1)
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اب ذا إال أن يكون الرتُّ يف اآلية  وجل   منه كما قال عز   ال حيصل املسح بشيءٍ  كما أن ه-
 غبار يعلق باليد.

ا إذا مرت عليها اليدان يعلق هبما الغالب على احلجر وسائر أنواع األرض أهن   وأجيب: بأن  
، واخلطاب فنادرٌ  حبيث ال يوجد فيه غبارٌ  مها؛ فيصح املسح، أما احلجر الذي غسل مراراً ما يغربِّ 

 .(2) على الغالب مبينٌ 

رضي اهلل  وي عن ابِن َعب اسٍ ، وقد رُ (3)﴾ا ا طَيِّب  َصِعيد   فَ تَ َيم ُمواْ  :﴿وجل   قول اهلل عز  -2
  .(4)"احلَْْرُث": قَالَ  َأْطَيُب؟ الص ِعيدِ  َأيُّ : أنه ُسِئلَ  عنهما

م بغري تراب مُّ التيداللة على جواز  هذا األثر يصح دلياًل عليهم؛ ألن  فيهوأجيب بأن  
 ل تراب احلرث على غريه.ض  ه فَ احلرث، ولكن  

عيد يكون غري أرض الص   على أن   هذا ما يدلُّ  اسٍ قال ابن عبد الرب: "ويف قول ابن عب  
 .(1)احلرث"

اب ، ولو كان غري الرتُّ بكونه طهوراً  الرتاب ختص، (6)َطُهورًا" لََنا تُ ْربَ تُ َها "َوُجِعَلتْ  :رواية-3
 م. ى اهلل عليه وسل  ه صل  لذكره فيما من  اهلل تعاىل به على نبيِّ  طهوراً 

اب وغريه، وختصيص بعض أنواع على الرتُّ  األرض مشتملةٌ  ة فيه؛ ألن  ه ال حج  وأجيب: بأن  
اب أفضل الرتُّ  على أن   حاصلٌ  فاقعلى شرفه، واالتِّ  ا يدلُّ العام بالذكر ال يقتضي ختصيصه، وإمن  

 اجلميع.عند 
                                                                                                                                                                                     

 (.341/ 1ينظر: الذخرية: ) (1)
 (.341/ 1ينظر: الذخرية: ) (2)

 (.43اآلية: )سورة النساء،  (3)
 (.814أخرجه عبد الرزاق يف املصنف، كتاب الطهارة، باب: أي الصعيد أطيب، رقم: ) (4)
 (.161/ 3االستذكار: ) (1)
 (.114تقدم خترجيه: ) (6)
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 لَنَا تُ ْربَ تُ َها َوُجِعَلتْ : )الس اَلمُ  َعَلْيهِ  ِبَقْولِهِ  اْلَمَقاَلةِ  َهِذهِ  َأْصَحابُ  فَاْسَتَدل  : "(1)قال القرطيب
َا َكَذِلَك، َولَْيسَ  َواْلُمَقي ِد، اْلُمْطَلقِ  بَابِ  ِمنْ  َهَذا: َوقَاُلوا( َطُهورًا  بَ ْعضِ  َعَلى الن صِّ  بَابِ  ِمنْ  ُهوَ  َوِإمن 

ان   :﴿ ِفيِهَماتَ َعاىَل  قَالَ  َكَما اْلُعُموِم، َأْشَخاصِ  ِكهَة  َونَۡخل  َوُرمَّ  .(3)"(2)﴾٨٦فَٰ

وهو  اجلامدات وجوداً  بأعمِّ  وهو املاء؛ فتختصُّ  املائعات وجوداً  ت بأعمِّ هارة اختص  الط  -4
 .(4) ابالرتُّ 

 اب املقصود قد ال يوجد يف بعض املناطق كما تقدم. الرتُّ  قلت:

 .الباحثرأي : الثَّالثالمطلب 

 .حب انال أميل إىل ما ذهب إليه ابن 

ى اهلل عليه صل   يبِّ م الن  اب فقط ال دليل عليه بعد ثبوت تيمُّ م على الرتُّ مُّ التيقصر  وذلك ألن  
 ةاحلنفي   أجاز مما وغريه واحلصى كاحلجر فسيكون تراب من محل مهما واجلدارم على اجلدار،وسل  

سواء كانت  "تربتها" يف احلديث برتبة كل بلدٍ  :بعد تفسري. وال دليل عليه أيضاً عليه ممُّ التي املالكي ةو 
 من تراب أو غريه.

 وغريه. ،وحصىً  ،وحجرٍ  ،من ترابٍ  :م جبميع أجزاء األرضمُّ التيفيجوز 

 

 

 
                                                           

 من، كتابه يف التفسري املفسر القرطيب األندلسي األنصاري اهلل عبد ح، أبوفرْ  بن بكر أَب بن أمحد بن اإلمام العالمة: حممد (1)
 (.328/ 2. ينظر: الديباج املذهب: )وستمائة وسبعني إحدى سنة من شوال يف، تُ ُويف نفعاً  وأعظمهاها أجل

 (.68اآلية: ) سورة الرمحن، (2)
 (.312/ 6تفسري القرطيب: ) (3)

 (.321/ 1ينظر: املغين: ) (4)
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 خاتمة البحث

 من صحيحه من كتاب الطهارة ظهر لنا ما يلي: حب انالبن  ةالفقهي اآلراءبعد مجع 

 يؤخذ من ترامجه لألحاديث. واضحٌ  فقهيٌ  رأيٌ  حب انالبن -1

على  بالردِّ  ، اعتن أيضاً يف ترامجه لألحاديث بتسجيل مذهبه حب اناعتن ابن كما -2
 املخالفني فيها.

ه و من وج وجهاً  به يبنيمبا د مذهبه، أو ديث مبا يؤكِّ على احل حب انق ابن ما يعلِّ  كثرياً -3
 اجلمع، أو مبا خُيصِّص به عاماً، أو غري ذلك.

 يف مذهبه الفقهي. كبرياً بشيخه ابن خزمية تأثرا ً  حب انتأثر ابن -4

درسناها يف  اليته خالفه يف بعض املسائل شافعي املذهب، إال أن   حب انكان ابن -1
، يذهب إىل ما مطلقٌ  ا هو تجتهدٌ وإمن   له، متعصباً  باملذهب ه مل يكن متقيداً أن   دالبحث، مما يؤكِّ 

 دليله عنده. صح  

والدليل على ذلك: خمالفته ملذهب الشافعية يف مثانية مسائل من أصل تسع عشرة مسألة 
 هي قوام هذا البحث.

 كما خالف األئمة األربعة كلهم يف مسألة القيء.

 للطعن يف إمامته وال عدالته. مل تكن سبباً  حب انم هبا ابن اهتُّ  اليتامات االهتِّ -6

أو  لروايٍة، يرويها من بيان علةٍ  اليتعلى الروايات  هامةٌ  حديثيةٌ  تعليقاتٌ  حب انالبن -1
 دفعها.
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 وصياتالتَّ 

 .حيح خصوصاً ، وبكتب الص  نة عموماً االهتمام بكتب السُّ -1

 حب انابن و  ابن خزمية أمثالمن  ،ألئمة احلديث الفقهاء الفقهي ةاآلراء ب االهتمام-2
 .ا، ممن اعتن بتسجيل آرائه يف كتابهوغريمه

 يف صحيحه. الفقهي ةمن باقي الكتب  حب انإكمال هذا العمل جبمع مذهب ابن -3

بإحساٍن واحلمد هلل رب العاملني، والص الة والس الم على سيِّدنا حممٍد، وعلى آله، ومن تبعه 
 إىل يوم الدِّين.
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 الفهارس

 وتشتمل على:

 فهرس اآليات القرآنية 
 فهرس األحاديث النبوية، واآلثار 
  فهرس الرجال المترجم لهم. وينقسم إلى: فهرس الصحابة، وفهرس األعالم، وفهرس

 الرواة.
 فهرس األماكن والبلدان 
 فهرس المصادر والمراجع 
 فهرس الموضوعات 
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 فهرس اآليات القرآنية

 الصفحة رقم اآلية  السورة      اآلية

 113  211  البقرة  ﴾َوَل نَۡوم    تَۡأُخُذهُۥ ِسنَة   َل  ﴿-1

 114/116  43  النساء ﴾ا ا طَيِّب  َصِعيد   ﴿ فَ تَ َيم ُمواْ -2

 111 /166  43  النساء  ﴾بُِوُجوِهُكۡم َوأَۡيِديُكم  فَٱۡمَسُحوا   ﴿-3

َمۡت  ﴿-4  13  3  املائدة  ﴾ ٱۡلَمۡيتَةُ َعلَۡيُكُم  ُحرِّ

آ أَۡمَسۡكَن  فَُكلُوا   ﴿-1  14  4  املائدة  ﴾ َعلَۡيُكمۡ ِممَّ

 168  6  املائدة﴾فَٱۡغِسلُوا  ُوُجوهَُكۡم َوأَۡيِديَُكۡم إِلَى ٱۡلَمَرافِِق  ﴿-6

 161/161  6  املائدة  ﴾ بُِرُءوِسُكمۡ  َوٱۡمَسُحوا   ﴿-1

 ُكنتُۡم ُجنُب   نَوإِ  ﴿-8
 12  6  املائدة  ﴾ ا فَٱطَّهَُّروا  

ۡرَضىٰٓ  ﴿ َوِإن-1 َن  أََحد  أَۡو َعلَٰى َسفٍَر أَۡو َجآءَ  ُكنتُم مَّ نُكم مِّ َمۡستُُم ٱلنَِّسآَء مِّ ﴾ٱۡلَغآئِِط أَۡو لَٰ

 111  6  املائدة 

ۡنهُ  ﴿ -12  111  6  املائدة ﴾فَٱۡمَسُحوا  بُِوُجوِهُكۡم َوأَۡيِديُكم مِّ

اِرقَةُ فَٱۡقطَُعٓوا   ﴿ َوٱلس ارِقُ -11 أَۡيِديَهَُماَوٱلسَّ
 168  38  املائدة ﴾ 

نِ :﴿ -12 ۡجَس ِمَن ٱۡۡلَۡوثَٰ فَٱۡجتَنِبُوا  ٱلرِّ
 111  32  احلج ﴾ 

د   َوٱلَِّذينَ  ﴿-13 م  يَبِيتُوَن لَِربِِّهۡم ُسجَّ  118  64 الفرقان ﴾ا ا َوقِيَٰ

ان   افِيِهمَ  ﴿-14 ِكهَة  َونَۡخل  َوُرمَّ  111  68  الرمحن ﴾٨٦فَٰ
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 فهرس األحاديث النبوية، واآلثار

 83      الط َعامَ  يَْأُكلِ  ملَْ  َصِغرٍي، هَلَا بِاْبنٍ  أََتتْ 

َلَة، َتْستَ ْقِبُلوا َفالَ  الَغاِئطَ  أَتَ ْيُتمُ  ِإَذا  11    َتْسَتْدِبُروَها َوالَ  الِقب ْ

َعل مَ  َكْلَبكَ  أَْرَسْلتَ  ِإَذا
ُ
 13      َفُكلْ  فَ َقَتلَ  امل

 43     َيَدهُ  فَ ْليَ ْغِسلْ  نَ ْوِمهِ  ِمنْ  َأَحدُُكمْ  اْستَ ي َْقظَ  ِإَذا

 121      فَ ْرِجهِ  ِإىَل  بَِيِدهِ  َأَحدُُكمْ  أَْفَضى ِإَذا

َهابُ  ُدِبغَ  ِإَذا  12       طهر فقد اإْلِ

ًعا فَ ْليَ ْغِسْلهُ  َأَحدُِكمْ  ِإنَاءِ  يف  الَكْلبُ  َشِربَ  ِإَذا  11    َسب ْ

 42      اخْلََبثَ  حَيِْملِ  ملَْ  قُ ل تَ نْيِ  اْلَماءُ  َكانَ  ِإَذا

 111   َماَلِئَكَتهُ  بِهِ  َوَجل   َعز   الل هُ  بَاَهى ُسُجوِدهِ  يف  اْلَعْبدُ  نَامَ  ِإَذا

 111      فَ ْليَ ْرُقدْ  ُيَصلِّي َوُهوَ  َأَحدُُكمْ  نَ َعسَ  ِإَذا

  18    َحاَجيِت  لِبَ ْعضِ  َحْفَصةَ  بَ ْيتِ  َظْهرِ  فَ ْوقَ  اْرتَ َقْيتُ 

 11    ِمْنهُ  اْلَقرْبِ  َعَذابِ  َعام ةَ  فَِإن   اْلبَ ْوِل، ِمنْ  اْستَ ْنزُِهوا

 11      "نَ َعمْ : "قَالَ  اْلَغَنِم؟ َمرَاِبضِ  يف  ُأَصلِّي

 114      قَ ْبِلي َأَحدٌ  يُ ْعَطُهن   ملَْ  مَخًْسا أُْعِطيتُ 

 111    مَجَلٍ  بِْئرِ  حَنْوِ  ِمنْ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الن يبُّ  أق َْبلَ 

 114   رجال يناجي وسل م عليه اهلل صل ى والن يبُّ  الص الة أقيمت
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بَانِ  ِإن  ُهَما أََما  11     َكِبريٍ  يف  يُ َعذ بَانِ  َوَما لَيُ َعذ 

 163     والتساخني اْلَعَصاِئبِ  َعَلى مَيَْسُحوا َأنْ  أََمَرُهمْ 

 61       ِإْذِخَرةٍ  َأوْ  ِبُعوٍد، َعْنكَ  أَِمْطهُ 

 168     الُوُضوءَ  ذََكرَ  ِحنيَ  ِكَتاِبهِ  يف  قَالَ  الل هَ  ِإن  

 16      َحرَامٍ  يف  ِشَفاءَُكمْ  جَيَْعلْ  ملَْ  الل هَ  ِإن  

 33        جُيِْنبُ  اَل  اْلَماءَ  ِإن  

 41   َوَلْونِهِ  َوَطْعِمهِ  رحِِيهِ  َعَلى َغَلبَ  َما ِإال   َشْيءٌ  يُ َنجُِّسهُ  اَل  اْلَماءَ  ِإن  

 33       َشْيءٌ  يُ َنجُِّسهُ  اَل  اْلَماءَ  ِإن  

 33   ُلْمَعةً  فَ رََأى َجَنابٍَة، ِمنْ  اْغَتَسلَ " َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الن يب   َأن  

 31   َماءٍ  َفْضلِ  ِمنْ  ِبرَْأِسهِ  َمَسحَ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الن يب   أن  

 31 اْلَمْرأَةِ  َطُهورِ  بَِفْضلِ  الر ُجلُ  يَ تَ َوض أَ  َأنْ  نَ َهى َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الن يب   َأن  

 131    َشاةٍ  َكِتفَ  َأَكلَ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى اهللِ  َرُسولَ  َأن  

 113  اجلَْْوَربَ نْيِ  َعَلى َوَمَسحَ  تَ َوض أَ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الل هِ  َرُسولَ  َأن  

 144    لَبَ ًنا َشِربَ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الل هِ  َرُسولَ  ِإن  

 121     فتوضأ قاءَ  وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن  

يَانِ  يُ ْؤَتى َكانَ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى اهللِ  َرُسولَ  َأن    83  فَ يُبَ رِّكُ  بِالصِّب ْ

 162  َواخلَِْمارِ  اخْلُف نْيِ  َعَلى َمَسحَ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى اهللِ  َرُسولَ  َأن  
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 133     تَ َوض أْ  َفاَل  ِشْئتَ  َوِإنْ  فَ تَ َوض ْأ، ِشْئتَ  ِإنْ 

 61    فافركيه يابسا كان وإن فاغسليه، رطبا كان إن

ْيَتةِ  ِمنَ  تَ ْنَتِفُعوا اَل  َأنْ 
َ
 12     َعَصبٍ  َواَل  بِِإَهابٍ  امل

 131         َدمَسًا َلهُ  ِإن  

َا  111      ُمْضَطِجًعا نَامَ  َمنْ  َعَلى اْلُوُضوءُ  ِإمن 

َا  32    ...-َضْربَةً  اأْلَْرضَ  بَِيِدهِ  َوَضَربَ -َيْكِفيكَ  َكانَ  ِإمن 

َا  12       مَخْسٍ  ِمن الَثوبُ  يُ ْغَسلُ  ِإمن 

 111     َجْوَربَ ْيهِ  َعَلى َومَيَْسحُ  ُخف ْيهِ  َعَلى مَيَْسحُ  َكانَ  أن ه

 11       َداءٌ  َوَلِكن هُ  ِبَدَواٍء، لَْيسَ  ِإن هُ 

 18   َوالط و اَفاتِ  َعَلْيُكمْ  الط و اِفنيَ  ِمنَ  ِإن  َها بَِنَجٍس، لَْيَستْ  ِإن  َها

 111      ُصوفٍ  ِمنْ  َوَلِكن  ُهَما ُخف انِ  ِإن  ُهَما

َلةِ  ِقَبلَ  ِمْقَعَديت  َحوُِّلوا فَ َعُلوَها، َأَوَقدْ   121     اْلِقب ْ

 116      احلَْْرثُ : "قَالَ  َأْطَيُب؟ الص ِعيدِ  َأيُّ 

َلةً  ِبتُّ   114     احْلَاِرثِ  بِْنتِ  َمْيُمونَةَ  اليتخَ  ِعْندَ  لَي ْ

َا بَ َلى  122      اْلَفَضاءِ  يف  َذِلكَ  َعنْ  هنُِيَ  ِإمن 

 161   اْلِمْرفَ َقنْيِ  ِإىَل  لِْلَيَدْينِ  َوَضْربَةٌ  لِْلَوْجِه، َضْربَةٌ : َضْربَ َتانِ  مُّمُ التي

 32  أَْعِقلُ  اَل  َمرِيضٌ  َوأَنَا يَ ُعوُدين  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى الن يبُّ  َجاَءين 
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 141  لِْلُمَساِفرِ  َولََيالِيَ ُهن   أَي امٍ  َثاَلثَةَ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى اهللِ  َرُسولُ  َجَعلَ 

 11         َعَرَفةٌ  احَلجُّ 

ثْ َنا  12       اْلُعْسَرةِ  َشْأنِ  ِمنْ  َحدِّ

 81       َطُهورَُها اْلَمْيَتةِ  ُجُلودِ  ِدبَاغُ 

 46     ماء من َسْجاًل  بَ ْولِهِ  َعَلى َوَهرِيُقوا َدُعوهُ 

 162   َوُخف ْيهِ  ِعَماَمِتهِ  َعَلى مَيَْسحُ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الن يب   رَأَْيتُ 

 164  ِقْطرِي ةٌ  ِعَماَمةٌ  َوَعَلْيهِ  يَ تَ َوض أُ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الل هِ  َرُسولَ  رَأَْيتُ 

 112   َثاَلثًا مَنَْسحَ  َأنْ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى الل هِ  َرُسولُ  لََنا َرخ صَ 

ن  ْورُ   64         َسْبعٌ  السِّ

ِبل حلُُومِ  ِمنْ  اْلُوُضوءِ  َعنِ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الل هِ  َرُسولُ  ُسِئلَ   134  اإْلِ

 112    سنني عشر إىل ولو املسلم وضوء الط يب الص عيد

 13    اإِلِبلِ  أَْعطَانِ  يف  ُتَصلُّوا َواَل  الَغَنِم، َمرَاِبضِ  يف  َصلُّوا

 18   بَِعريٍ  َعَلى الَوَداعِ  َحج ةِ  يف  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الن يبُّ  طَافَ 

 14     بِِلَقاحٍ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الن يبُّ  َفَأَمَرُهمُ 

 121     بَ َلَدنَا َقِدْمَنا َحىت  -اإلداوة-هِبَا َفَخَرْجَنا

 166 وََكف ْيهِ  َوْجَههُ  َفَمَسحَ  اأَلْرَض، بَِيِدهِ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الن يبُّ  َفَضَربَ 

 161  بِأَْيِديِهمْ  َفَضَربُوا َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الل هِ  َرُسولِ  َمعَ  اْلُمْسِلُمونَ  فَ َقامَ 



184 
 

 11    مخسا أو ثالثاً، يغسله أن ه اإلناء يف يلغ الكلب يف

زًا َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى لِلن يبِّ  قَ ر ْبتُ   142    َفَأَكلَ  َوحلًَْما ُخب ْ

 131   َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الل هِ  َرُسولِ  ِمنْ  اأْلَْمَرْينِ  آِخرَ  َكانَ 

 114  ُيَصلُّون مُث   يَ َناُمونَ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى اهللِ  َرُسولِ  َأْصَحابُ  َكانَ 

ْسِجُد، يُ ب َْن  َأنْ  قَ ْبلَ  ُيَصلِّي َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الن يبُّ  َكانَ 
َ
 11الَغَنمِ  َمرَاِبضِ  يف  امل

 112     -ُمَساِفرِينَ  َأوْ -َسَفرٍ  يف  ُكن ا ِإَذا يَْأُمرُنَا َكانَ 

 31   َواِحدٍ  ِإنَاءٍ  ِمنْ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى َوالن يبُّ  أَنَا أَْغَتِسلُ  ُكْنتُ 

 61   َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الن يبِّ  ثَ ْوبِ  ِمنْ  اجلََنابَةَ  أَْغِسلُ  ُكْنتُ 

 11       حلَُْمهُ  ُأِكلَ  َما بِبَ ْولِ  بَْأسَ  اَل 

 141       اْلَغَنمِ  أَْلَبانِ  ِمنْ  تَ َوض ؤوا اَل 

 111      رِيحٍ  َأوْ  َصْوتٍ  ِمنْ  ِإال   ُوُضوءَ  اَل 

اءِ  يف  َأَحدُُكمْ  يَ ُبوَلن   الَ 
َ
اِئمِ  امل  41    جَيْرِي الَ  ال ِذي الد 

اِئمِ  اْلَماءِ  يف  َأَحدُُكمْ  يَ ْغَتِسلْ  اَل   36     ُجُنبٌ  َوُهوَ  الد 

َفِتلْ  الَ   116   رحًِيا جيَِدَ  أَوْ  َصْوتًا َيْسَمعَ  َحىت  -يَ ْنَصِرفْ  الَ  َأوْ -يَ ن ْ

 41     َغبَ رَ  َما َولََنا بُطُوهِنَا، يف  مَحََلتْ  َما هَلَا

 112       القرآن يف لوجدته فريضةً  كان لو

 44       َشْيءٌ  يُ َنجُِّسهُ  اَل  َطُهورٌ  اْلَماءُ 
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 111     اخْلُف نْيِ  َعَلى َكاْلَمْسحِ  اجلَْْوَربَ نْيِ  َعَلى اْلَمْسحُ 

 162    ِعَماَمِتهِ  َوَعَلى رَْأِسهِ  َوُمَقد مِ  اخْلُف نْيِ، َعَلى َمَسحَ 

 118      اْلُوُضوءُ  فَ َعَلْيهِ  الن  ْومَ  اْسَتَحق   َمنِ 

 121   فَ ْليَ ْنَصِرفْ  َمْذٌي، َأوْ  قلس أو ُرَعافٌ  أَوْ  َقْيءٌ  َأَصابَهُ  َمنْ 

 124       فَ ْلَيتَ َوض أْ  ذََكَرهُ  َمس   َمنْ 

 111       فَ ْلَيتَ َوض أْ  ُمْضَطِجًعا نَامَ  َمنْ 

 111       ُخف ْيَك؟ تَ ْنزِعْ  ملَْ  َكمْ  ُمْنذُ 

 62        السَِّباعُ  أَْفَضَلتِ  َومبَا نَ َعمْ 

َلةَ  َنْستَ ْقِبلَ  َأنْ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى الل هِ  َنيبُّ  نَ َهى  18   بِبَ ْولٍ  اْلِقب ْ

 82         رِْكسٌ  َهَذا

 126        منه ُمْضَغةٌ  ِإال   ُهوَ  َهلْ 

 81     بِهِ  فَانْ تَ َفْعُتمْ  َفَدبَ ْغُتُموهُ  ِإَهابَ َها َأَخْذمتُْ  َهال  

 118   ِبرَْأِسهِ  َخْفَقةً  َأْخَفقَ  َمنْ  ِإال   نَائٍِم، ُكلِّ  َعَلى اْلُوُضوءُ  َوَجبَ 

َناِن، الس هِ  وَكاءُ   111      فَ ْلَيتَ َوض أْ  نَامَ  َفَمنْ  اْلَعي ْ

 61   َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصل ى اهللِ  َرُسولِ  ثَ ْوبِ  ِمنْ  أَف ْرُُكهُ  رَأَيْ ُتيِن  َوَلَقدْ 

 141    "نَ َعمْ : "قَالَ  اخْلُف نْيِ؟ َعَلى أَْمَسحُ  الل هِ  َرُسولَ  يَا

َباِع، َعَلى نَرِدُ  فَِإن ا خُتْربْنَا، اَل  احلَْْوضِ  َصاِحبَ  يَا َنا َوتَرِدُ  السِّ  61  َعَلي ْ
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 113    الَقْوِم؟ يف  ُتَصلِّيَ  َأنْ  َمنَ َعكَ  َما ُفاَلنُ  يَا

 64      الَكْلبُ  ِفيهِ  َوَلغَ  ِإَذا اإِلنَاءُ  يُ ْغَسلُ 

 84    اْلُغاَلمِ  بَ ْولِ  ِمنْ  َويُ ْنَضحُ  اجْلَارِيَِة، بَ ْولِ  ِمنْ  يُ ْغَسلُ 
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 فهرس الرجال المترجم لهم

 أوال: فهرس الصحابة

 18    األنصاري ربعي، بن قتادة أبو

 141       ِعَماَرةَ  ْبن ُأََبّ 

 83      حِمَْصنٍ  بِْنت قَ ْيسٍ  أُمّ 

 124     نوفل بن صفوان بنت بسرة

 121        ثوبان

 141    األنصاري الفاِكه بن ثابت بن خزمية

 31     َعْفرَاءَ  اْبنِ  ُمَعوِّذِ  بِْنت الرُّبَ يِّع

 11     اجْلُْعِفي   ُسَوْيدٍ  ْبن طَارِق

 126       علي   ْبن طَْلق

يِليّ  يَ ْعَمرَ  ْبن الر مْحَنِ  َعْبد  11     الدِّ

 12       ُعَكْيمٍ  ْبنُ  الل هِ  َعْبدُ 

 13      َحامتٍِ  ْبن َعِديّ 

 162     الض ْمرِيُّ  أَُمي ةَ  ْبن َعْمرِو

 11     َماِلكٍ  ْبنِ  َكْعبِ  بِْنت َكْبَشةَ 

 11      ُحْجرٍ  ْبن َواِئل
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 ثانيا: فهرس األعالم

ي ْرَازِيُّ  ،ِإْسَحاقَ  أَبُو يُ ْوُسَف، بنِ  َعِليِّ  بنُ  ِإبْ رَاِهْيمُ   116   الشِّ

 13  اإِلمْسَاِعْيِليُّ  َبْكٍر، أَبُو ِإمْسَاِعْيَل، بنِ  ِإبْ رَاِهْيمَ  بنُ  َأمْحَدُ 

 21   القرايف العباس، أبو الرمحن، عبد بن ِإْدرِيس بن َأمْحد

 11    راهويه ابن يعقوب، أبو إبراهيم، بن إسحاق

 13   الش ْيَباينُّ  الَعب اسِ  أَبُو َعاِمِر، بنِ  ُسْفَيانَ  بنُ  احَلَسنُ 

 123     الظاهري َخَلٍف، بنِ  َعِليِّ  بنُ  َداُودُ 

 123      الرمحن عبد أَب بن ربيعة

 14  اإِلْدرِْيِسيُّ  َسْعٍد، أَبُو حُمَم ٍد، بنِ  حُمَم دِ  بنُ  الر مْحَنِ  َعْبدُ 

 16  تيمية ابن ،البَ رََكاتِ  أَبُو احَلر اينّ،، اهللِ  َعْبدِ  بن الس اَلمِ  َعْبد

 12  السمعاين ،سعد أبو ،َمْنُصْورِ  بن حُمَم دِ  بن الَكرميِْ  َعْبدُ 

ْقِدِسيُّ  ُقَداَمَة، بنِ  حُمَم دِ  بنِ  َأمْحَدَ  بنُ  اهللِ  َعْبدُ 
َ
 62   امل

 22  األنصاري ،إمساعيل أبو اهلََرِويُّ، َعِلي   بنِ  حُمَم دِ  بنُ  اهللِ  َعْبدُ 

َرَوْيه، بنِ ا ،حُمَم دِ  بنُ  اهللِ  َعْبدُ   13   الُقَرِشيُّ  حُمَم ٍد، أَبُو ِشي ْ

 141     الد ارِِميُّ  َسِعْيٍد، أَبُو َسِعْيِد، بنُ  ُعْثَمانُ 

 123       الزبري بن عروة

 24     اْلَفارِِسي احْلسن، أَبُو بلبان، بن َعليُّ 
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، بنِ  اهللِ  ِهَبةِ  بنُ  َعِليُّ   11   َماُكْوال اْبنُ  َنْصٍر، أَبُو َعِلي 

َفةَ  أَبُو احلَُباِب، بنُ  الَفْضلُ   13    اجُلَمِحيُّ  َخِلي ْ

 48        قتيبة بن سعيد

 81  آبادي العظيم ،احلق شرف ،علي بن أمري بن أشرف حممد

ْنِذرِ  بنِ  ِإبْ رَاِهْيمَ  بنُ  حُمَم دُ 
ُ
 31      امل

 111   القرطيب ،اهلل عبد أبو بكر، أَب بن أمحد بن حممد

 11   اأَلْزَهرِيُّ  َمْنُصْوٍر، أَبُو اأَلْزَهِر، بنِ  َأمْحَدَ  بنُ  حُمَم دُ 

 13  احَلِفْيدُ  ُرْشدٍ  اْبنُ  الَولِْيِد، أَبُو حُمَم ٍد، بنِ  َأمْحَدَ  بنُ  حُمَم دُ 

 12    األمري الصنعاين صالح، بن إمساعيل بن حممد

 11     حب ان بنِ  َأمْحَدَ  بنِ  حب ان بنُ  حُمَم دُ 

 16   الَعَرَبِّ  اْبنُ  ،َبْكرٍ  أَبُو حُمَم د، بنِ  اهللِ  َعْبدِ  بنُ  حُمَم دُ 

 43   العيد دقيق ابن الفتح، أبو وهب، بن علي بن حممد

 11   منظور ابن ،الدين مجال َعلّي، بن مكرم بن حُمَم د

 21  احلَازِِميُّ  َبْكٍر، أَبُو َحازٍِم، بنِ  ُعْثَمانَ  بنِ  ُمْوَسى بنُ  حُمَم دُ 

 11  أبادي الفريوز ،الشِّريَازِيّ  ،حُمَم د بن يَ ْعُقوب بن حُمَم د

 86    العيين ،الدين بدر موسى، بن أمحد بن حممود

 16    السجزي ،سعيد أبو ناصر، بن مسعود
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اِزينُّ  احَلَسنِ  أَبُو ُُشَْيٍل، ْبنُ  الن ْضرُ 
َ
 11     امل

 11   احلموي ،اهلل عبد أبو الرومي، اهلل، عبد بن ياقوت

 22     الش ْيَباينُّ  ،زََكرِي ا أَبُو عمار، بن حيىي
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 ثالثا: فهرس الرواة

 61     حبيبة أَب بن إمساعيل بن إبراهيم

 61      حيىي أَب بن حممد بن إبراهيم

 42       اهلل عبيد بن بكر أبو

 61     عوف بن الرمحن عبد بن سلمة أبو

 121      احلمصي عياش بن إمساعيل

 11  احلمصي عتبة أبو العنسي، سليم بن عياش بن إمساعيل

 141       أرطأة بن احلجاج

 16        خمارق بن حسان

 121     املعلم حسني ذكوان، بن احلسني

 33     الرحيب علي أبو قيس، بن احلسني

 61       داود والد حصني

 41       أسامة بن محاد

 42        زيد بن محاد

 42       سلمة بن محاد

 61        احلصني بن داود

 111       الزبرقان بن داود
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 41       سعد بن رِْشدين

 121        أرقم بن سليمان

 31   الَبْصرِيّ  حاجب أَبُو العنزي، عاصم بن سوادة

 11        مصعب بن سوار

 131       مَحَْزةَ  َأَب  ْبنُ  ُشَعْيبُ 

 41       أيوب بن شعيب

 64      عاصم أبو خملد، بن الضحاك

 42       املنذر بن عاصم

 121        كثري بن عباد

 141       ليلى أَب بن الرمحن عبد

 114    األودي قيس أبو ثروان، بن الرمحن عبد

 41      أسلم بن زيد بن الرمحن عبد

 126       بدر بن اهلل عبد

 42      ُعَمرَ  ْبنِ  الل هِ  َعْبدِ  ْبنِ  الل هِ  َعْبدِ 

 31      عقيل بن حممد بن اهلل عبد

 164      معقل أبو معقل بن اهلل عبد

 11  احلمصي احلارث أبو أبان، بن الضحاك بن الوهاب عبد
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 42      عمر بن الل ه عبد بن اهلل عبيد

 112        السكن بن عتبة

 33    العطار البصري، حممد أبو عجالن، بن عطاء

 112       ظبيان بن علي

 64      اجلَْْهَضِميُّ  َنْصرٍ  ْبنُ  َعِليُّ 

 64        املسيب بن عيسى

 114       سنان بن عيسى

 64      السدوسي خالد بن قرة

 126        طلق بن قيس

 11       السمان الصب اح حممد

 42       ِإْسَحاقَ  ْبنِ  حُمَم دِ 

 42      الزُّبَ رْيِ  ْبنِ  َجْعَفرِ  ْبنِ  حُمَم دِ 

 42      جعفر بن عباد بن حممد

 122        اأْلَْصَفرِ  َمْرَوانَ 

 64       إبراهيم بن مسلم

 144       راشد بن مطيع

 126       عمرو بن مالزم
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 42       َكِثريٍ  ْبنِ  اْلَولِيدِ 

 11        العالء بن حيىي

 61     حاطب بن الرمحن عبد بن حيىي

 111    الداالين خالد أبو الرمحن، عبد بن يزيد
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 فهرس األماكن والبلدان

 12       إسبيجاب

 11        بست

 11       سجستان

 12       الشاش

 13        نسا
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 فهرس المصادر والمراجع

a. " ،بريوت: دار والتعديل الجرحابن أَب حامت، أبو حممد، عبد الرمحن بن حممد ،"
 م.1112إحياء الرتاث العرَب، 

b.  بريوت: مؤسسة المراسيلحامت، أبو حممد، عبد الرمحن بن حممد، "ابن أَب ،"
 ه.1311، 1الرسالة، ط

c. " ،احلميضي،  مطابع"،كتاب العللابن أَب حامت، أبو حممد، عبد الرمحن بن حممد
 ه.1421، 1ط

d. " ،السعودية: شركة دار القبلة، المصنفابن أَب شيبة، أبو بكر، عبد اهلل بن حممد ،"
 م.2226ه، 1421، 1ط

e. " ،اللباب في تهذيب األنسابابن األثري، عز الدين، علي بن حممد، اجلزري ،"
 بغداد: مكتبة املثن.

f. " ،الخالف أحاديث في التحقيقابن اجلوزي، أبو الفرج، عبد الرمحن بن علي" 
 ه.1411، 1بريوت: دار الكتب العلمية، ط

g. " ،بريوت:  "الشَّافعيَّة الفقهاء طبقاتابن الصالح، أبو عمرو، عثمان بن عبد الرمحن
 م.1112، 1دار البشائر اإلسالمية، ط

h. " ،األحوذي بشرح صحيح  عارضةابن العرَب، أبو بكر، حممد بن عبد اهلل
 "، بريوت: دار الكتب العلمية.الترمذي

i. " ،الذهب في أخبار من ذهب شذراتابن العماد، عبد احلي بن أمحد، احلنبلي ،"
 م.1186ه، 1426، 1كثري، طدمشق، دار ابن  -بريوت

j. " ،واإليهام الواقعين في كتاب  الوهم بيانابن القطان، أبو احلسن، علي بن حممد
 م.1111ه، 1418، 1"، الرياض: دار طيبة، طاألحكام
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k. " ،الرياض، دار املسلم للنشر اإلجماعابن املنذر، أبو بكر، حممد بن إبراهيم ،"
 م.2224ه، 1421، 1والتوزيع، ط

l. األوسط في السنن واإلجماع ، أبو بكر، حممد بن إبراهيم، "ابن املنذر
 م.1181ه، 1421، 1"، الرياض: دار طيبة، طواالختالف

m. " ،القدير فتح شرحابن اهلمام، كمال الدين، حممد بن عبد الواحد ،"
 م.2223ه، 1424، 1بريوت: دار الكتب العلمية، ط

n. " ،حبيدر العثمانية املعارف اهلند: دائرة"، الثقاتابن حب ان، أبو حامت، حممد بن حب ان 
 م.1113ه، 1313، 1آباد، ط

o. " ،المجروحين من المحدثين والضعفاء ابن حب ان، أبو حامت، حممد بن حب ان
 م.1112ه، 1412"، بريوت: دار املعرفة، والمتروكين

p. " ،أمحد شاكر،  بتحقيق "،حبَّان ابن صحيحابن حب ان، أبو حامت، حممد بن حب ان
 مصر: دار املعارف.

q. شعيب  بتحقيق "،حبَّان ابن صحيححب ان، " بن حممد حامت، أبو حب ان، ابن
 م.1113 ه،1414، 2األرنؤوط، بريوت: مؤسسة الرسالة، ط

r. " ،مركز هجر الصحابة تمييز في اإلصابةابن حجر، أبو الفضل، أمحد بن علي ،"
 م.2228ه، 1421، 1للبحوث والدراسات العربية واإلسالمية، ط

s. " ،الثامنة المائة أعيان في الكامنة الدررابن حجر، أبو الفضل، أمحد بن علي ،"
 م.1112ه، 1312، 2اهلند: تجلس دائرة املعارف العثمانية، ط

t. " ،الصالح ابن على كتاب النكتابن حجر، أبو الفضل، أمحد بن علي ،"
 م.1114ه، 1411، 3السعودية: دار الراية للنشر والتوزيع، ط
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u. سوريا: دار الرشيد، التهذيب تقريبحجر، أبو الفضل، أمحد بن علي، " ابن ،"
 م.1111ه، 1411، 3ط

v. " ،الحبير في تخريج أحاديث  تلخيصابن حجر، أبو الفضل، أمحد بن علي
 م.1111ه، 1416، 1"، مؤسسة قرطبة، طالرافعي الكبير

w. " ،دار الفكر، التهذيب تهذيبابن حجر، أبو الفضل، أمحد بن علي ،"
 ه.1424، 1ط

x. " ،الباري بشرح صحيح البخاري فتحابن حجر، أبو الفضل، أمحد بن علي ،"
 م.2221ه، 1426، 1الرياض: دار طيبة، ط

y. " ،مكتب املطبوعات الميزان لسانابن حجر، أبو الفضل، أمحد بن علي ،"
 م.2222ه، 1423، 1اإلسالمية، ط

z. " ،بريوت: املكتب "خزيمة ابن صحيحابن خزمية، أبو بكر، حممد بن إسحاق ،
 اإلسالمي.

aa. " ،األعيان وأنباء أبناء  وفياتابن خلكان، أبو العباس، أمحد بن حممد
 "، بريوت: دار صادر.الزمان

bb. " ،شرح األحكام إحكامابن دقيق العيد، أبو الفتح، حممد بن علي بن وهب 
 م.1113ه، 1312"، القاهرة: مطبعة السنة احملمدية، األحكام عمدة

cc.  ،املدينة املنورة، مسند إسحاق بن راهويهإسحاق بن إبراهيم، "ابن راهويه ،"
 م.1111ه، 1412، 1مكتبة اإلميان، ط

dd. " ،المجتهد  بدايةابن رشد احلفيد، أبو الوليد، حممد بن أمحد بن حممد
 م.2224ه، 1421، 1"، مصر: دار العقيدة، طونهاية المقتصد
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ee. " ،بريوت: دار لكبرىالطبقات اابن سعد، أبو عبد اهلل، حممد بن سعد ،"
 م.1112ه، 1412، 1الكتب العلمية، ط

ff. " ،بريوت: دار صادر، الوفيات فواتابن شاكر، صالح الدين، حممد بن شاكر ،"
 .1ط

gg. " ،المختار الدر على المحتار ردابن عابدين، حممد أمني بن عمر ،"
 م.2223ه، 1423الرياض: دار عامل الكتب، 

hh. لمذاهب الجامع االستذكاربد اهلل، "ابن عبد الرب، أبو عمر، يوسف بن ع 
 واآلثار الرأي معاني من الموطأ تضمنه فيما األقطار وعلماء األمصار فقهاء
، 1"، سوريا: دار قتيبة، ودار الوعي، طواالختصار باإليجاز كله ذلك وشرح

 م.1113ه، 1414
ii. " ،األصحاب معرفة في االستيعابابن عبد الرب، أبو عمر، يوسف بن عبد اهلل،" 

 م.1112ه، 1412، 1بريوت: دار اجليل، ط
jj. " ،التمهيد لما في الموطأ من المعاني ابن عبد الرب، أبو عمر، يوسف بن عبد اهلل

 ه.1381اإلسالمية،  والشؤون األوقاف عموم "، املغرب: وزارةواألسانيد
kk. " ،الحديث علماء طبقاتابن عبد اهلادي، أبو عبد اهلل، حممد بن أمحد ،"

 م.1116ه، 1411، 2الرسالة، طبريوت: مؤسسة 
ll. " ،بريوت: دار في ضعفاء الرجال الكاملابن عدي، عبد اهلل بن عدي، اجلرجاين ،"

 م.1111ه، 1418، 1الكتب العلمية، ط
mm. " ،وذكر دمشق، مدينة تاريخابن عساكر، أبو القاسم، علي بن احلسن 

"،  وأهلها وارديها من بنواحيها اجتاز أو األماثل، من حلها من وتسمية فضلها،
 م.1111ه، 1411بريوت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 
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nn. " ،معرفة في المذهب الديباجابن فرحون، برهان الدين، إبراهيم بن علي 
 "، القاهرة: دار الرتاث للطبع والنشر.المذهب علماء أعيان

oo. " ،المغني شرح ابن قدامة، موفق الدين، عبد اهلل بن أمحد، املقدسي
، 3"، الرياض: دار عامل الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، طمختصر الخرقي

 م.1111ه، 1411
pp. " ،الحثيث شرح اختصار  الباعثابن كثري، أبو الفداء، إمساعيل بن عمر

ه، 1423"، بتحقيق: أمحد شاكر، القاهرة: مكتبة دار الرتاث علوم الحديث
 م.2223

qq.  ،دار هجر والنهاية البداية"ابن كثري، أبو الفداء، إمساعيل بن عمر ،"
 م. 2223ه، 1424، 1للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن، ط

rr. " ،بتحقيق: شعيب األرنؤوط، السننابن ماجة، أبو عبد اهلل، حممد بن يزيد ،"
 م.2221ه، 1432، 1وآخرون، دار الرسالة العلمية، ط

ss. " ،المؤتلف عن تياباالر  رفع في اإلكمالابن ماكوال، أبو نصر، علي بن هبة اهلل 
"، القاهرة: دار الكتاب اإلسالمي، واألنساب والكنى األسماء في والمختلف

 م.1113، 2ط
tt. " ،مكة املكرمة، الدوري رواية معين ابن تاريخابن معني، أبو زكريا، حيىي بن معني ،"

 م.1111ه، 1311، 1اإلسالمي، ط الرتاث وإحياء العلمي البحث مركز
uu. ،بريوت: العرب لسانحممد بن مكرم بن علي، " ابن منظور، مجال الدين ،"

 ه.1414، 3دار صادر، ط
vv. " ،بريوت: دار الكتب العلمية، المحيط البحرأبو حيان، حممد بن يوسف ،"

 م.2221ه، 1422، 1ط
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ww. " ،بتحقيق: شعيب داود أبي سننأبو داود، سليمان بن األشعث ،"
 م.2221ه، 1432، 1األرنؤوط، وحممد كامل، دار الرسالة العلمية، ط

xx. " ،إرواء الغليل في تخريج األلباين، أبو عبد الرمحن، حممد ناصر الدين
 م.1181ه، 1421، 2"، بريوت: املكتب اإلسالمي، طأحاديث منار السبيل

yy. " ،الضعيفة األحاديث سلسلةاأللباين، أبو عبد الرمحن، حممد ناصر الدين 
ه، 1412، 1ارف، ط"، الرياض: دار املعاألمة في السيئ وأثرها والموضوعة

 م.1112
zz. " ،داود أبي سنن صحيحاأللباين، أبو عبد الرمحن، حممد ناصر الدين ،"

 م.2222ه، 1423، 1الكويت: مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، ط
aaa. " ،الترمذي سنن صحيحاأللباين، أبو عبد الرمحن، حممد ناصر الدين ،"

 م.2222ه، 1422، 1الرياض: مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، ط
bbb. " ،ماجة ابن سنن ضعيفاأللباين، أبو عبد الرمحن، حممد ناصر الدين ،"

 م.1111ه، 1411، 1الرياض، مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، ط
ccc. " ،داود أبي سنن ضعيفاأللباين، أبو عبد الرمحن، حممد ناصر الدين ،"

 م.2222ه، 1423، 1الكويت: مؤسسة غراس، للنشر والتوزيع، ط
ddd. الترمذي سنن ضعيفبو عبد الرمحن، حممد ناصر الدين، "األلباين، أ ،"

 م.2222ه، 1422، 1الرياض: مكتبة املعارف، ط
eee. " ،بريوت: دار الكبير التاريخالبخاري، أبو عبد اهلل، حممد بن إمساعيل ،"

 الكتب العلمية.
fff. " ،دمشق: دار البخاري صحيحالبخاري، أبو عبد اهلل، حممد بن إمساعيل ،"

 م.2222ه، 1423 ،1ابن كثري، ط
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ggg. " ،بريوت: دار الكتب الكبرى السننالبيهقي، أبو بكر، أمحد بن احلسني ،"
 م.2223ه، 1424، 3العلمية، ط

hhh. " ،باكستان: واآلثار السنن معرفةالبيهقي، أبو بكر، أمحد بن احلسني ،"
 م.1111ه، 1412، 1جامعة الدراسات اإلسالمية، ط

iii. " ،بتحقيق وشرح  "،امع الصحيحالجالرتمذي، أبو عيسى، حممد بن عيسى
ه، 1311، 2احلليب، ط الباَب مصطفى ومطبعة مكتبة شاكر، مصر: شركة أمحد

 م.1111
jjj. " ،بتحقيق: شعيب الجامع الكبيرالرتمذي، أبو عيسى، حممد بن عيسى ،"

 م.2221ه، 1432، 1األرنؤوط، وعبد اللطيف حرز اهلل، دار الرسالة العلمية، ط
kkk.  بريوت: علل الترمذي الكبيربن عيسى، "الرتمذي، أبو عيسى، حممد ،"

 م.1181ه، 1421، 1عامل الكتب، ط
lll." ،ه.1412، 1"، الرياض، مكتبة الرشد، طالفوائدمتام، أبو القاسم، متام بن حممد 

mmm. " ،من والمنسوخ الناسخ في االعتباراحلازمي، أبو بكر، حممد بن موسى 
 ه.1311، 2"، اهلند: دائرة املعارف العثمانية، طاآلثار

nnn. " ،بريوت: دار الخمسة األئمة شروطاحلازمي، أبو بكر، حممد بن موسى ،"
 م.2221ه، 1426، 2البشائر اإلسالمية، ط

ooo. " ،المستدرك على الصحيحيناحلاكم، أبو عبد اهلل، حممد بن عبد اهلل ،"
 م.1111 ه،1411، 1القاهرة: دار احلرمني للطباعة والنشر والتوزيع، ط

ppp. ،مختصر شرح في الجليل مواهبحممد بن حممد، " احلطاب، ُشس الدين 
 م.1112ه، 1412، 3"، دار الفكر، طخليل
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qqq. " ،مع شيخنا ناصر السنة الدين محمد ناصر الدين األلبانياحلليب، علي ،"
 مكتبة دار احلديث.

rrr. " ،بريوت: دار البلدان معجماحلموي، شهاب الدين، ياقوت بن عبد اهلل ،"
 م.1111، 2صادر، ط

sss.  ،بريوت: مؤسسة الرسالة، اإلمام أحمد بن حنبل مسندأمحد، "حنبل ،"
 م.2221ه، 1421، 1ط

ttt. " ،بريوت: دار ابن حزم السنن معالماخلطاَب، أبو سليمان، محد بن حممد ،"
 م.1111ه، 1418، 1ط
uuu. " ،الرسم وحماية  في المتشابه تلخيصاخلطيب، البغدادي، أمحد بن علي

"، دمشق: طالس للدراسات والرتمجة همما أشكل منه عن بوادر التصحيف والو 
 م.1181، 1والنشر، ط

vvv. " ،املدينة املنورة، تجلة الضعفاء والمتروكونالدارقطين، علي بن عمر ،"
  اجلامعة اإلسالمية.

www. " ،بريوت: مؤسسة الرسالة، الدارقطني سننالدارقطين، علي بن عمر ،"
 م.2224ه، 1424، 1ط
xxx. " ،املعارف."، دار الصغير الشرحالدردير، أمحد 
yyy. " ،بريوت: دار الفكر.الكبير على مختصر خليل الشرحالدردير، أمحد ،" 
zzz. " ،بريوت: حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرالدسوقي، حممد بن أمحد ،"

 دار الفكر.
aaaa. " ،بريوت: دار ابن واألسماء الكنىالدوالَب، أبو بشر، حممد بن أمحد ،"

 م.2222ه، 1421، 1حزم، ط
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bbbb. ،اإلسالم ووفيات المشاهير  تاريخأمحد، " بن حممد الدين، ُشس الذهيب
 م.2223ه، 1424، 1"، بريوت: دار الغرب اإلسالمي، طواألعالم

cccc. " ،بريوت: دار الكتب الحفاظ تذكرةالذهيب، ُشس الدين، حممد بن أمحد ،"
 العلمية.

dddd. " ،تنقيح التحقيق في أحاديث الذهيب، ُشس الدين، حممد بن أمحد
 م.2222ه، 1421، 1الوطن، ط"، الرياض، دار التعليق

eeee. " ،بريوت: مؤسسة النبالء أعالم سيرالذهيب، ُشس الدين، حممد بن أمحد ،"
 م.1181 ه،1421، 3الرسالة، ط

ffff. ،االعتدال في نقد الرجال ميزانأمحد، " بن حممد الدين، ُشس الذهيب ،"
 م.2221ه، 1432، 1دار الرسالة العلمية، ط

gggg. " ،2"، سوريا: دار الفكر، طوأدلته اإلسالمي الفقهالزحيلي، وهبة ،
 م.1181

hhhh. " ،بريوت: دار العلم األعالمالزركلي، خري الدين بن حممود بن حممد ،"
 م.2222، 11للماليني، ط

iiii. " ،الكبرى الشَّافعيَّة طبقاتالسبكي، تاج الدين، عبد الوهاب بن علي ،"
 دار إحياء الكتب العربية.

jjjj. ،والدرر في ترجمة  الجواهر" الرمحن، عبد بن حممد الدين، ُشس السخاوي
 م.1111ه، 1411، 1"، بريوت: دار ابن حزم، طشيخ اإلسالم ابن حجر

kkkk. " ،الالمع ألهل القرن  الضوءالسخاوي، ُشس الدين، حممد بن عبد الرمحن
 "، بريوت: دار اجليل.التاسع
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llll. " ،ه، 1414"، بريوت: دار املعرفة، المبسوطالسرخسي، حممد بن أمحد
 م.1113

mmmm.  ،اهلند: األنسابأبو سعد، عبد الكرمي بن حممد، "السمعاين ،"
 م.1162ه، 1382، 1تجلس دائرة املعارف العثمانية، ط

nnnn. " ،سنن على السندي حاشيةالسندي، نور الدين، حممد بن عبد اهلادي 
 .1186 ه،1426 ،2ط حبلب، اإلسالمية املطبوعات "، مكتبالنسائي

oooo.  طبقات في الوعاة بغيةبكر، "السيوطي، جالل الدين، عبد الرمحن بن أَب 
 "، لبنان: املكتبة العصرية. والنحاة اللغويين

pppp. " ،الراوي في شرح  تدريبالسيوطي، جالل الدين، عبد الرمحن بن أَب بكر
 ه.1431، 1"، السعودية: دار ابن اجلوزي، طتقريب النواوي

qqqq. " ،المحاضرة في  حسنالسيوطي، جالل الدين، عبد الرمحن بن أَب بكر
 م.1161ه، 1381، 1"، مصر: دار إحياء الكتب العربية، طمصر والقاهرةتاريخ 

rrrr. " ،الحفاظ طبقاتالسيوطي، جالل الدين، عبد الرمحن بن أَب بكر ،"
 .1423، 1بريوت: دار الكتب العلمية، ط

ssss. " ،ه، 1422، 1"، املنصورة: دار الوفاء، طاألمالشافعي، حممد بن إدريس
 م.2221

tttt.  ،اإليضاح نور شرح متن الفالح مراقي"الشرنباليل، حسن بن عمار ،"
 م.2221ه، 1421، 1املكتبة العصرية، ط

uuuu. " ،القاهرة: نيل األوطار من أسرار منتقى األخبارالشوكاين، حممد بن علي ،"
 م.2228ه، 1421، 2دار ابن عفان للنشر والتوزيع، ط
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vvvv. " ،بريوت: دار بالوفيات الوافيالصفدي، صالح الدين، خليل بن أيبك ،"
 م.2222ه، 1422، 1ء الرتاث العرَب، طإحيا

wwww. " ،بريوت: المصنفالصنعاين، أبو بكر، عبد الرزاق بن مهام ،"
 ه.1423، 2املكتب اإلسالمي، ط

xxxx. " ،بلوغ الموصلة إلى السالم سبلالصنعاين، األمري، حممد بن إمساعيل 
 م.1111ه، 1418، 1"، السعودية: دار ابن اجلوزي، طالمرام

yyyy. القرآن تأويل عن البيان جامعمد بن جرير، "الطربي، أبو جعفر، حم ،"
 .2القاهرة: مكتبة ابن تيمية، ط

zzzz. " ،بريوت: عامل اآلثار معاني شرحالطحاوي، أبو جعفر، أمحد بن حممد ،"
 م.1114ه، 1414، 1الكتب، ط

aaaaa. " ،مصر: الطيالسي مسند أبي داودالطيالسي، أبو داود، سليمان بن داود ،"
 م.1111ه، 1411، 1والتوزيع واإلعالن، طدار هجر للطباعة والنشر 

bbbbb. " ،االتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث عبد اجمليد، عبد اجمليد حممود
 م.1111ه، 1311"، القاهرة، مكتبة اخلاجني، في القرن الثالث الهجري

ccccc. " ،القاهرة، دار احملدثني، معالم فقه ابن حبانعبد اجمليد، عبد اجمليد حممود ،"
 م.2228ه، 1421، 1ط

ddddd. " ،معرفة الثقاتالعجلي، أبو احلسن، أمحد بن عبد اهلل بن صاحل ،"
 م.1181ه، 1421، 1السعودية، مكتبة الدار، ط

eeeee. " ،على  المعبود عونالعظيم آبادي، شرف احلق، حممد أشرف بن أمري
 م.2221ه، 1426، 1"، بريوت: دار ابن حزم، طداود أبي سنن شرح
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fffff. " ،بريوت: دار الكبير الضعفاءالعقيلي، أبو جعفر، حممد بن عمرو ،"
 م.1184ه، 1424، 1الكتب العلمية، ط

ggggg. " ،الرياض: مكتبة داود أبي شرح سننالعيين، بدر الدين، حممود بن أمحد ،"
 م.1111ه، 1422، 1الرشد، ط

hhhhh. " ،صحيح شرح القاري عمدةالعيين، بدر الدين، حممود بن أمحد 
 م.2221 ه،1421، 1"، بريوت: دار الكتب العلمية، طالبخاري

iiiii. " ،دار ومكتبة اهلالل.العينالفراهيدي، أبو عبد الرمحن، اخلليل بن أمحد ،" 
jjjjj. ،بريوت: المحيط القاموس" الفريوزآبادي، تجد الدين، حممد بن يعقوب ،"

 م.2221ه، 1426، 8مؤسسة الرسالة، ط
kkkkk. " ،بتقدمي: أمحد الجوربين والنعلين على المسحالقامسي، حممد مجال الدين "

 ت: املكتب اإلسالمي.شاكر، بريو 
lllll. " ،بريوت: دار الغرب الذخيرةالقرايف، شهاب الدين، أمحد بن إدريس ،"

 .1114، 1اإلسالمي، ط
mmmmm. " ،الجامع ألحكام القرآنالقرطيب، أبو عبد اهلل، حممد بن أمحد ،"

 م.2226ه، 1421، 1بريوت: مؤسسة الرسالة، ط
nnnnn. " ،النحاة أنباه على الرواة إنباهالقفطي، مجال الدين، علي بن يوسف ،"

 ه.1424، 1بريوت: املكتبة العصرية، ط
ooooo. " ،الصنائع في ترتيب  بدائعالكاساين، أبو بكر بن مسعود بن أمحد

 م.2223ه، 1424، 2"، بريوت: دار الكتب العلمية، طالشرائع
ppppp. " ،رواية حيىي بن حيىي الليثي، بريوت: دار الموطأمالك، مالك بن أنس "

 م.1111 ه،1411، 2الغرب اإلسالمي، ط
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qqqqq. " ،بريوت: دار الكتب الحاوي الكبيراملاوردي، أبو احلسن، علي بن حممد ،"
 م.1114ه، 1414، 1العلمية، ط

rrrrr. " ،تحفة األحوذي بشرح جامع املباركفوري، حممد بن عبد الرمحن
 "، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.الترمذي

sssss. " ،للنشر والتوزيع، "، دار الشواف علماء ومفكرون عرفتهماجملذوب، حممد
 .4ط
ttttt. " ،الكمال  تهذيباملزي، مجال الدين، أبو احلجاج، يوسف بن عبد الرمحن

 م.1183ه، 1423، 2"، بريوت: مؤسسة الرسالة، طفي أسماء الرجال
uuuuu. " ،دار إحياء الكتب مسلم صحيحمسلم، أبو احلسني، مسلم بن احلجاج ،"

 م.1111ه، 1412، 1العربية، ط
vvvvv. يعلى الموصلي أبي مسندبن علي بن املثن، " املوصلي، أبو يعلى، أمحد ،"

 م.1188ه، 1428، 1السعودية: دار القبلة للثقافة اإلسالمية، ط
wwwww. " ،الضعفاء والمتروكينالنسائي، أبو عبد الرمحن، أمحد بن شعيب،" 

 م.1181ه، 1421، 1بريوت: مؤسسة الكتب الثقافية، ط
xxxxx. " ،مكتب نسائيال سننالنسائي، أبو عبد الرمحن، أمحد بن شعيب ،"

 م.1186ه، 1426، 2املطبوعات اإلسالمية حبلب، ط
yyyyy. " ،المجموع شرح المهذبالنووي، حميي الدين، أبو زكريا، حيىي بن شرف ،"

 السعودية، مكتبة اإلرشاد.
zzzzz. " ،صحيح مسلم بشرح النووي، حميي الدين، أبو زكريا، حيىي بن شرف

 م.1114ه، 1414، 2"، مؤسسة قرطبة، طالنووي

 


