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السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
احلمد لله حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ ابلله همن شروهر أنف هسنا وسيهئات أعمالهنا من يهده هللا فال مضل
له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله أما
بعد:
ه
احلديث كتاب هللاه وأحسن اهلد هي هدي حممد -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم -وشر
فإن أصدق
األموهر حمداثتا وكل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار.
يقول املصنف -رمحه اهلل تعاىل:-
وعنه من رواية حممد بن سريين ،قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم " :طهور إناء أحدكم إذا ولغ

بالّتاب " .أخرجه مسلم(.)1
فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولهن ُ
ويف رواية علي بن مسهر عند مسلم ،عن األعمش ،عن أيب رزين وأيب صال ،عن أيب هريرة ،قال :قال
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم " :إذا ولغ الكلب يف إناء أحدكم ف لريقه ،ث ليغسله سبع مرات".
ي( )2من حديث ال معتمر بن سليمان ،عن أيُوب ،عن حممد بن سريين ،عن أيب هريرة أن
وروى الّتمذ ُ
بالّتاب ،فإذا
النب صلى اهلل عليه وسلم قال " :يغسل اإلناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات أوله ُن أو أخراهن ُ
ي وقد اختلف يف رفعه.
ولغت فيه الرة غسل مرة " .وصححه الّتمذ ُ
الشرح:
جاسة وأنو ه
لفاظه حمله ابب الن ه
هذا احلديث ب ه
اعها وغسلهها؛ لكن املصنهف أورده يف هذا ه
الباب؛ أعين ابب
( )1يف صحيحه ( .) 279
( )2يف سننه ( .) 91
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الكلب؛ فإذا ولغ يف ه
ه
املاء ه
القليل هل يـن هجسه أو ال؟
الـ همياهه لهبـيان حك هم سؤهر
املاء يف ه
ب ،أي :ما يـتـبـقى همن ه
اإلانء بعد ش ه
والسؤر :هو فضلة الشر ه
رب احليو هان منه.
قوله -رمحه هللا( :-وعنه) يعين أاب هريرة رضي هللا عنه.
فتح الط هاء هو الـمط ه ر؛ وبهض همها ه
الفعل على الـمشهوهر؛ فالطهور
وقوله صلى هللا عليه وسلم( :طَهورَ) به ه
بفتح ه
الس ه
ي-
هو املاء الذي يـتطهر به والطهور هي الطهارة نـفسها؛ همثل :السحور والسحور؛ فالسحور  -ه
هو ما يـتسحر به همن تر أوغ هيه؛ والسحور  -ه
بضمها -هو أكل ذلك السحوهر.

أحدكَم) هذا للبيان ،أن ي ه
غسله سبع مرات؛ واإلضافة أي :إضافة
وقوله صلى هللا عليه وسلم( :يفَإانءََ َ
ه
اإلانء للمخاط ه
ب ليس للتخ ه
صيص؛ فقوله( :إانءَأحدكم) ال يفيد التخصيص؛ وإنا الطهارة ال تتوقف على
إانء غ هيه فاحلكم واحد؛ فال خيتلهف احلكم يف ه
مل هك هه؛ والـمقصود أنه لو ش هرب يف إانئهه أو يف ه
إانء الش ه
خص أو
ه
أحدكم) هذا ه
للبيان وليس للتخ ه
صيص.
إانء غ هيه؛ إذا فقوله صلى هللا عليه وسلم( :يفَإانءََ َ
وقوله( :يفَإانءَأحدكم) يـعم كل مائهع همن ماء أو لب أو مرق أو زيت أو حن هو ذلك ،فمطلق ه
اإلانء.
وقوله صلى هللا عليه وسلم( :إذاَولغَفيهَالكلب) ويف رواية ملالك(( )3إذاَشََرب) أي :ش هرب منه بهلسانهه
سان يقال ولغ الكلب يف ه
لوغ وهو :الشرب بطر ه
اف الله ه
بفتح الالهم ولوغا بض هم الوا هو
اإلانء يـلغ ه
ألن ولغ همن الو ه
والالهم إذا ش هرب بطر ه
للكالب و ه
باع كالشر ه
ه
ب لبين آدم.
اف لهسانههه ،والولوغ
الس ه
وقوله صلى هللا عليه وسلم( :فَلَ َيقَهَ) يعين ي هريق املاء قـبل أن يـغ هسل اإلانء ،وذلك أن ولوغ الكل ه
ب
الـمتـتابهع يف ه
اإلانء يـتحلل يف ك هل مرة هريق ولعاب هنس خيالهط املاء؛ فأمر صلى هللا عليه وسلم إبراقته هه وغس هل
ه
ايدةه وشكك يف ثـب ه
الز ه
اإلانء ،وقد تكلم بعض احلف ه
اظ يف هذه ه
وتا وقال" :تـفرد هبا علي بن مسهر وال تـعرف

ع هن الن هب -صلى هللا عليه وسلم -بهوجه همن الوجوهه إال همن هذه ه
اَزايدَةََ
الرواي هة"(، )4كذا قال ،والصَحيحََأّنَ َ
ه
احلديث.
ثَقَةَ؛ فهي مقبولة كما هو مقرر يف هعل هم
اضي الـم ه
ويف ق ه
وعلهي بن مس ه ر هو أبو احلس هن القرهش هي الك هه
وص هل حافظ ثهقة فال يضر تـفرده هبا ،قال
الفتح" :قلت :قد ورد األمر ابإلراق هة أيضا همن طر هيق عطاء عن أيب هريرة مرفوعا أخرجه ابن ع هدي
احلافهظ يف ه
( )3يف املوطأ (  ،) 80رواية أيب مصعب الزهري.
( )4نقله املصنف يف كتاب (اإلمام يف معرفة أحاديث الحكام) (  ) 258 / 1عن ابن منده.
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إلراقَةَ) محاد بن زيد عن أيوب عن اب هن هسيين عن أيب
لكن يف رفعه هه نظر والصحيح أنه موقوف ،وكذا ذكر (ا َ
هريرة موقوفا وإسناده صحيح أخرجه الدارقط هين وغيه"(.)5
وأيضا فإن هذه اللفظة ص هحيحة همن حيث املعن ألن هذا املاء الذي ولغ فيه الكلب ال يكن أن يـغسل
اإلانء سبع مرات أوالهن ابلّت ه
اب إال إبراقتهه غالهبا.
وقوله صلى هللا عليه وسلم( :أنَ َيَغَسَلَهَ) :ويف هرواية أخرى (ثََلَيَغَسَلَه)( ، )6ويف لفظ
أي :يـغ هسل اإلانء بـعد إراقته هه ه
للماء وال يـتـوقف أن يكون هو الغ ه
اسل؛ فلو أمر غيه فـغسله أجزأه؛ فقوله:
احبه -أي :صاحب ه
صيص فلو غسل ص ه
(فَلَيَغَسَلَهَ) أيضا ال يفيد التقيهيد وال التخ ه
اإلانء -أو أمر غيه بن
غسله في ه
ي ه
كف هيه وي هز هيه.
سبعَمرات) أي :ي ه
غسل اإلانء الذي ش هرب منه الكلب سبع مرات هذه
َ
وقوله صلى هللا عليه وسلم( :
ابلّتابَ) أي :أن أول هذه السب هع تـغسل ابلّت ه
اب،
السبع مرات قال فيها صلى هللا عليه وسلم( :أَولَهَنَ َ َُ
وذلك بن يذر الّتاب على الـمح هل ث يـتبهعه ه
ابملاء أو يصب عليه املاء ث خيلط به ألن الّتاب طهور يف التـيم هم
الكلب لهكو هن ناستهه همن أغل هظ النجاس ه
الرو ه
ه
ات ،ويف ه
اية األخرى
وغ
واملاء طهور فيجب اهستعمال الطهوري هن يف ول ه
(فليغسله)()7

ابلّتابَ) كذا ابلش ه
ك ،وعزاها املصنهف للّت ه
مذي،
اليت ذكرها املصنهف -رمحه هللا تعال( -أَولهَنََأوَأَخراهَنََ َ
ويف هرو ه
ابلّتابَ)( )8ابجلزهم دون شك ،فيحمل الـمشكوك فيه على ما ال شك فيه ،وإذا
اية النسائي (أَولهنََ َ
الرو ه
سائي دل ذلك على ضع ه
ف من محل "أو" يف تلك ه
اية للتخي هي؛ فالصَحيحَ َأنَ َ"أو" هنَاَ
ثـبـتت هرواية الن ه

سائي جزمت ونـفت
للشَكََوليسَللتَخييَ أي :شك الرا هوي أقال( :أَوله َُن) أو قال( :أَ َ
خراهَنَ)؟ وهرواية الن ه
هذا الشك.
ه
إذاَولَغَتََفيهََالََرةََغَسَلََمََرةَ)؛ ف ه
احلديث الذي
سيأت الكالم عليه يف
وأما قوله صلى هللا عليه وسلم( :ف َ
بعد هذا.

( )5فتح الباري ( .) 275 / 1
( )6مسلم ( .) 279
( )7مسلم ( .) 279
( )8سنن النسائي ( .) 338
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احلديث الث ه
ه
الث همن هذا الت ه
عليق" :وصححه الّتمذي وقد اختلهف يف رفعهه ،أي :اختلف
وقول املصنهف يف
الز ه
يف رف هع هذه ه
لوغ مرفوع ويف ولوهغ
ايدةه ( َ
وإذاَولَغََالَ َُرَغَسَلََمََرةَ) ،فـقد قال البـيـه هقي" :والصحيح أنه يف الو ه
اهلهرةه موقوف"( )9كذا قال ،بل الصحيح أنا صحيحة مرفوعة كما قال الّتمذي فيما نقله عنه املصنف،
وصحح هذه الزايدة أيضا الشيخ أمحد شاكر-رمحه هللا -يف تعليقه على الّت ه
مذي( ،)10وكذا الشيخ األلبان -
ه
احلديث.
رمحه هللا -يف صحيح أيب داود( .)11هذا معن

أمَاَاألحكامََال مَتعلَقةََبهَفإنََهذاَاحلديثََقدَتضمَنََثالثةََأحكامََ:
ه
ه
الكلب هنس ،ألم هره صلى هللا عليه
الكلب؛ فاحلديث فيه دليل صريح على أن سؤر
أَ َولَا :حكم سؤهر
املاء وغس هل ه
اقة ه
وسلم إبر ه
اإلانء حيث قال( :فليقه)؛ فلما أمر إبراقتهه دل على ناستهه؛ وأيضا لـما أمر ه
بغسل
ه
حدكَم)؛
اإلانء دل أيضا على ناستهه ،ولو كان طاهرا لـما أمر بذلك لقوله صلى هللا عليه وسلم( :طَهورََإانءََأَ َ
ي الش ه
ي الن ه
وقد سى الغسل طهورا؛ فدل على الن ه
يء ال تكون إال يف ع ه
جاسة إذ الطهارة الواجبة يف ع ه
جاسة،
وهذه لغة الشارهع أنه يقابل الطهارة ابلن ه
جاسة ،وألنا تكون -يعين الطهارة -إما عن حدث أو خبث ،وهذا
أيضا لغة الشارهع أنه يطلهق الطهارة إما عن طهارة همن حدث أو طهارة عن خبث -يعين ناسة ،-وال حدث
اإلانء ،ألن احلدث هو نـقض الو ه
يف ه
ث أي :على الن ه
احلديث على الب ه
ه
جاسة ،فهذه قرينة
ضوء ،فيـتعي محل
قوية  -ه
ه
لس ه
احلديث -تدل على أن املقصود ابلطهارةه هي فيما يقابهل النجاسة ،ودل أيضا على أن سؤر
ياق
ه
الكلب هنس ،فإن قهيل :الـمراد ابلطهارةه الـمدلول اللغ هوي ،يعين الطهارة اللغ هوية ،وهي إزالة األقذا هر والغسل
على و ه
جه التـقر ه
إذاَدارتََبيََاحلقيقَةََالَلُغَ َويَةََوالشَرعيَةََ
ب إل هللاه -تعال ،-وياب عن هذا أنََأَلفَاظََالشَرعََ َ
حَلَتََعلىَالشَرعيَةََإلََإذاَقامََدليلََعلىَإرادَةََاحلقيقةََالَلُغَويَةَ ،وهذه قاعدة عظيمة همن القو ه
اعد األصولي هة
الفروع ه
الفقهي هة ،ألن الـمطلوب معرفة مر هاد هللاه ورسولهه صلى هللا عليه وسلم،
اليت تـتخرج عليها كثي همن
ه
حكام الشرعي هة ،وهذا ال يكون إال ه
والـمق ه
صد بيان األ ه
بلفاظ الشارهع ،وهذا كقولهه صلى هللا عليه وسلم (تَ َوضَ َؤواَ

( )9معرفة السنن واآلثار ( .) 69 / 2
(.) 152 / 1 ( )10
(.) 124 / 1 ( )11
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مَنَحلَومََاإلبلََولَتَوضَ َؤواَمَنَحلَومََالغَنَمَ)( ،)12فإن الـمراد ابلو ه
ه
احلديث هو الوضوء الشرعي
ضوء يف هذا
املعهود ،وليس الـمراد به الوضوء اللغ هوي الذي هو النظافة ،فقوله( :تَ َوضَ َؤواَمَنَحلَومَ َاإلبلَ) أي :تـوضؤوا
الوضوء الشرعي وال يعين تـوضؤوا النظافة أو اهغسلوا ه
أيديكم ،ه
ومثله أيضا قوله صلى هللا عليه وسلم فيما روى
عنه ابن عمر -رضي هللا عنهما -قال( :فَ َرضَ َرسولَ َللاَ َصلىَللاَعليهَوسلمَزكاةَ َالفَطرَ َصاعَاَمَنَ
لسان الشرهع يعين الوجوب أي :أوجب زكاة ه
ه
الفط هر ،ه
احلديث ،فقوله (فَ َرضَ) يف ه
ومحل لفظ
تَرَ)( )13إل آخ هر
(فَ َرضَ) على الـم ه
دلول اللغ هو هي مبعن (قدر) كما قال ذلك احلنفية ،والصَحيحَ َأنَه َيَمَلَ َعلى َاملدلولََ
ه
احلقيقة اللغ هوي هة فإنه يمل
الشَرعيَ ،إذن فهذه قاعدة عظيمة وهي أنه إذا دار اللفظ بي احلقيق هة الشرعي هة وبي
ه
ه
احلديث هو تـنجيس
احلقيقة الشرعي هة؛ وأيضا يعين همن األدل هة النظ هري هة الدال هة على أن الـمقصود ابلطها هرة يف
على
قل وبي اإلشّت هاك -النقل يعين أن الشارع نـقله همن الـم ه
ه
الكلب؛ هو أن اللفظ إذا تعارض بي الن ه
دلول
سؤهر
وي إل الـم ه
اللغ ه
رعي ،كلف هظ الصالةه ،فالصالة أصلها يف اللغ هة الدعاء ،فنـقل الشارع هذا الـمدلول
دلول الش ه

ه
رعي فصار معناها عبادة مصوصة هبيـئة مصوصة يف وقت مصوص ،فإذا دار اللفظ
اللغوي إل
املدلول الش ه
قل ،فالطهارة يف ع ه
رف الشرهع منقولة إل إزال هة احلد ه
قل وبي اإلشّت هاك فإنه يمل على الن ه
أو تعارض بي الن ه
ث
ث ،فاألصل يف الطهارةه لغة النظافة فنـقلها الشا هرع إل :إما إزالة احلد ه
ث وإما إزالة الب ه
أو الب ه
ث ،وال حدث
يف ه
سل على و ه
اإلانء ،فيـتعي البث كما تـقدم ،والطهارة لفظها مشّتك يف اللغ هة بي إز ه
الة األقذا هر وبي الغ ه
جه
قاعدة مفيدة همن القو ه
ب إل هللاه ،فـيحمل على النـق هل ،وهذه أيضا ه
التقر ه
اع هد األصولي هة ،وإن قهيل إنا وجب غسله
تـعبدا؛ فـيجاب عن هذا أن األصل وجوب الغس هل همن النجاس هة كسائ هر الغس هل ه
السيما همن اآلنهي هة والثهي ه
اب،
واألصل أيضا يف األح ه
كام أنا معقولة املعن ،فمىت دار احلكم بي كونههه تـعبدا أو معقول املعن كان محله على
كونهه معقول املعن أول وأحرى ،وهذا هو األصل ،وأيضا ما يـرد هذا القول أنه لو كان األمر للتـعب هد لـما أمر
إبهراق هة ه
املاء وغس هل ا هإلان هء ،فـلما أمر النب صلى هللا عليه وسلم إبهراق هة امل هاء وغس هل ا هإلان هء دل ذلك على أن هذا
يعين أنه قصد بهذلك تطهي ا هإلان هء همن ناس هة لع ه
ه
األمر معقول الـمعن ه
الكلب ،وإن قهيل لو كان للنجاس هة
اب
ه
جاسات بل هناك ناسات هي أغلظ همن لع ه
ه
الكلب ل يمر فيها ابلتسبي هع،
اب
الكت هفي مبا دون السب هع كسائ هر الن
( )12رواه ابن ماجه (  ) 497هبذا اللفظ ،وصححه الشيخ األلباين يف صحيح اجلامع ( .) 3006
( )13البخاري (  ،) 1503مسلم ( .) 984
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الكلب أغلظ همن ناس هة الع هذرةه ول ي ه
ه
شّتط يف إزالتهها غسلها سبع مرات ،هذا القول عن
فإنه ال يكون لعاب
القياس إذا خالف النص فإنه فاسد االعتهبا هر ،وأيضا احلديث مقدم على ه
ياس ،وياب عنه :أن ه
طر هيق ه
الق ه
الق ه
ياس
تح" :والتـعليل ابلت ه
القول الر هاج هح همن أقو هال األصولهيي ،و ه
على ه
نج ه
يس
احلاصل كما قال احلافهظ ابن حجر يف الف ه
ه
ه
الكلب ألنه هرجس-
لوغ
أقوى ألنه يف معن الـم
نصوص وقد ثبت عن اب هن عباس التصريح بن الغسل همن و ه
أي :أن ابن عباس قال :إنه هرجس ،يعين هنسا رواه حممد بن نصر الـمروهز هي إبسناد صحيح ول ي ه
صح عن أحد

ه
احلافظ( .)14فمعن هذا أنه إجاع سك هوتي ،والصح هايب إذا قال قـوال وانتشر
همن الصحابة خالفه" انتهى قول
صول ه
يف ه
اآلفاق ول يـعلم له مالهف همن الصحاب هة فـهو إهجاع كما هو مقرر يف هعل هم أ ه
الفق هه ،والَالصَةََأنََسَ َؤرََ
الراجَحََمَنَأَقوالََأهلََالعَلَمَ.
الكلبََنَسََعلىَالقَ َولََ َ
ابحلديث فهو اعتبار العد هد يف الغس ه
ه
الت ،هل يشّتط السبع أم ال؟ فاحلديث
وأما احلكم الث هان املتـعلهق
فيه دليل ص هريح على اعتبا هر الع ه
دد السب هع يف عد هد الغس ه
الت وهو مذهب جاه هي أه هل العهل هم ،ه
وبه قال األئهمة
الثالثة مالهك والشافهعهي وأمحد ،أما ما رهوي عن أيب هريـرة مرفوعا (يفَالكلَبََيَلَغََيفَاإلانَءََأنَهَيَغَسَلََثَالثََ
فاق احلف ه
ه
أوَخَسَاَأوَسَبَعَا)( ،)15فإن هذا احلديث ضعهيف ابهته ه
يح،
اظ ،بل هو منكر لهمخالفتهه
للحديث الص هح ه
ه
وا ه
احلديث بن را هويه أاب هريرة رضي هللا عنه ع همل هبالفهه ،فكان يـرى أنه يـغسل ثالاث ،فدل هذا
عّتض على

على عدهم اعتبا هر السب هع ،وياب عنه أن هذا األثـر الـمرهوي عن أيب هريرة غي اثبهت عنه ،يـعين أنه ضعهيف بل
هو منكر لهمخالفتهه لهما صح وثـبت عنه إبهسناد ص هحيح ،وذلك ما رواه عنه ابن هسيين -رضي عنه -أنه قال
الكلب يـلغ يف ه
ه
اإلانء قال رضي هللا عنه" :يـهراق ويـغسل سبع مرات" .أخرجه الدارقط هين( )16وقال :صحيح
يف
موقوف .وهذا اللفظ موافهق لهـما رواه مرفوعا ،ف هرواية من روى عنه موافـقة فـتـياه له هروايته هه أقوى وأرجح همن هرواي هة
من روى عنه مالفتها ،فـيـتـعي األخذ ه
ابلرواي هة اليت وافـقت مارواه رضي هللا عنه ،وأما من روى هخالف ما صح
عنه فتهلك ه
الرواية كما قـلت سابهقا منكرة؛ قال الشيخ

األلب هان()17

رمحة هللاه عليه -بعد هكالمه على هذا

( )14من فتح الباري ( .) 276 / 1

( )15الدارقطين يف سننه (  ،) 193والبيهقي يف الكربى ( .) 1141
( )16يف سننه ( .) 64 / 1 ( ) 3
( )17يف السلسلة الضعيفة ( .) 132-133 / 3
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احلديث" :وخالصة القوهل :إن الذي رهوي عن أيب هريـرة مرفوعا وموقوفا همن التـثله ه
ه
يث مع تـرهك هذك هر التّت ه
يب ال
يب مع ث ه
صح همن قه هبل إسن هاده بل هو ه
يه
ابطل لهمخالفتهه ما ثـبت عنه يقينا مرفوعا همن التسبهي هع والتّت ه
بوت ذلك
ض هصح هة قـوهل أيب هريـرة يـغسل ثالاث فليس ه
عين على فـر ه
عنه موقوفا" وعلى فـر ه
ض هصحتهه ي ه
فيه حجة ،ألنه ال
حجة مع قـوهل الن هب صلى هللا عليه وسلم ،والصح هايب إهذا خالف قـول الن هب صلى هللا عليه وسلم فاحلجة يف
عليه وسلم -فـيـقدم الـمرفوع على الـموق ه
قـولهه -صلى هللا ه
وف ،وألن احلجة فيما رواه وليس فيما رآه كما هو
الص هحيح عند األصولهـ ـيهي ،فإن الرا هوي إذا روى حديثا ث ع همل هبالفه هه فإن احلجة فهيما روى همن احل ه
ديث وليس
احلجة فيما رآه هالحتهم هال أنه قد ن هسي احلديث أو أنه توله ومع هاالحتهم هال يـبطل هاالستهدالل ،وأيضا فهإن
ص الع هام وإن كان را هواي له ،وهذه أيضا ق ه
مذهب الصحابهـ ـ هـي إذا كان مالهفا لهنص عام ال يكون م ه
صصا للن ه
اعدة
أصولهية م هفيدة وهذا مذهب جهوهر األصوليهي وهي تتعلق بقاعدةه ت ه
ص ه
العام همبذه ه
يص الن ه
ص ه
ب الص ه
حايب ،فال
يكون م ه
ص ه
العام ولو كان را هواي للن ه
صصا للن ه
يفَوجَوبََالتَسَبَيعََيفَ
ص الع هام ،فالَالصَةََأنََاحلَدَيثََصريحََ َ
إذاَولَغََفيهَالكلبَ.
غَسَلََاإلانَءََ َ
اب على اإلان هء وخلطه ه
يب والتـع هف هي ،والتّتيب :هو جعل الّت ه
أما احلكم الثالهث فهو حكم الت هّت ه
ابملاء،
اب ،والتـع هفي :هو التمريغ ومعناه :اهغ هسلوه ابلّت ه
اب همن تـربت الشيء ت هّتيبا أي :لطخته ابلّت ه
مشت يق همن الّت ه
اب
يب والتـع هف هي ،فـقط يف ق ه
مع ه
املاء ،فال فـرق بي التّت ه
وهلم التـع هفي مشت يق همن قـولهه صلى هللا عليه وسلم:
ه
يب والتـع هف هي ابلّت ه
احلديث دليل على و ه
جوب التّت ه
اب لقولهه صلى هللا عليه
ابلّتابَ) ،ويف
( َوعَفََروهََالثَامَنَةََ َُ
ه
احلديث ،وليست يف هرواي هة مالك هذه ه
الزايدة
ابلّتابَ) ،وبه قال الشافهعهي وأصحاب
وسلم( :أَولهَنََ َُ

الّتابَ) ،فلذلك ل يـقل ههبا فإن اإلمام مالهكا -رمحه هللا -روى هذا احلديث يف الـموطهأ دون هذه ه
الزايدةه،
( َُ
وهلذا ل يـقل ههبا ،لكنـها هزايدة ثهقة فهي مقبولة كما تـقدم ،قال القرايف يف (فروقهه)" :وأان متـع هجب همن
الـماله هكي هة يف ذلك مع ور ه
الر ه
ه
حاديث الص هحيحة"( ،)18واختـلفت ه
وايت يف ذلك -أي :يف غسلهه
وده يف األ
ابلّت ه
اب -ففي مسلهم قال( :أَولهنَ) كما تـقدم ويف سن هن أيب داود إبهسناد صحيح على شرط الشيخي
ابلّتابَ) ويف هرواية ه
للّتهم هذ هي متـق هدمة( :أَولهَنََأَوََأَخََراهَنَ) ابلش ه
سائي ابجلزهم
(السَابعََ َُ
ك لكن يف هرواي هة الن ه
يث ه
عبد هللاه
ديث ،وورد يف ح هد ه
(أَولهَنَ) كما تـقدم ،ويف الدارقط هين وغ هيه (إحداهَنَ) فاختـلفت ألفاظ احل ه
( )18الفروق ( .) 337 / 1
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إذاَولَغََالكلبََيفَاإلانءََفاغَسَلَوهََ
ب هن مغفل -رضي هللا عنهما -أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالَ ( :

ابلّتابَ) .رواه مسلم( ،)19وهذه الرواية قد أغفلها املصنف وقد قال هبا احلسن
سبَعََمََراتََوعَفََروهََالثَامَنَةََ َ
الب عنه أنه كان يـف هيت بنه يـغسل سبـعا ه
البص هري حكاه ابن ه
ابملاء ومرة ه
اثمنة ابلّت ه
عبد ه
اب؛ أي :يغسل اإلانء
سبع مرات ه
اب ،وقال- :يعين ابن ه
ابملاء ويف الث هامن هة يعفر ابلّت ه
عبد ه
الب -وال أعلم أحدا كان يـف هيت بذلك
غيه .كذا قال( ،)20وقد ن هقل عن ه
اإلمام أمحد يف هرواية عنه أنه قال به أيضا ،أي :أن اإلمام أمحد له هروايتان
املسألة ،هرواية ت ه
ه
وجب التسبيع ،وهرواية اثنهية أنه يقول ابلتـع هف هي يف الث هامن هة ،يعين :أن اإلانء يـغسل سبع مرات
يف

ه
والث هامنة ابلّت ه
جاسات وإنا يـغسل حىت يـغلب على الظ هن
اب ،وقال أبوحنهيفة ال يب العدد يف شيء همن الن
نـقائه همن النجاس هة ،ألنه رهوي عن الن هب صلى هللا عليه وسلم (أنَهَقالََيفَالكلبََيَلَغََيفَاإلانءََيَغَسَلََثَالثََ
أوََخَسَاَأَوََسَبَعَا)؛ فلم يـعهي عددا هوألنا ناسة فلم هيب فيها العدد كما لو كانت على األر ه
ض ،واحلديث
ه
الذي اهستدل به أبوحنهيفة ضعيف ال ي ه
للحديث السابه هق ،وقد جع بعض ه
أهل
صح ،بل هو منكر لهمخالفتهه

الرو ه
الرو ه
اايت فقال احلافهظ يف الفت هح(" [:)21فطريق اجلم هع بي هذه ه
العهل هم بي هذه ه
اايت أن يـقال (إحداهنَ)
مبـهمة (وأَولهَنََوالسَابَعَةَ) معيـنة- ،يعين :أن قوله (إحَداهَنَ) مبـهمة ل ي ه
عي أو مطلقة وأما قـوله:

(أَ َولهَنَ) أو (السَابَعَةَ) قد عي العدد وقيد ،-و"أو" إن كانت يف ن ه
فس ال هب فهي للتخيه هي- ،وقد نـبـهنا
سابهقا على أن الصحيح أنا للشك وليست للتخيه هي -قال احلافظ" :فمقتضى مح هل الـمطل هق على الـمقي هد أن
يمل على أح هد هها- ،أي إما أن يمل على قـولههه أوالهن أو يمل على قولهه السابهع هة ابلّت ه
اب ،ألن فيه هزايدة

على ه
الرواي هة الـمعيهن هة...وإن كانت "أو" شكا همن الرا هوي -وهذاَهوَالصَحيحَ -ف هرواية من عي ول يشك
يح بي هرواي هة (أَولَهَنَ) وهرواي هة (السَابَعَة) ،وهرواية
أول همن هرواي هة من أهبم أو شك ،فـيـبـقى النظر يف الّتهج ه

اظ رووه بهلف هظ (أَ َولهَنَ) ،-ه
عين :أن أكثـر احلف ه
(أَولَهَنَ) أرجح همن حيث األكث هرية واألحف هظية- ،ي ه
ومن
حيث املعن أيضا ،ألن ت هّتيب األ هخيةه يقت ه
ضي هاالحتهياج إل غسلة أخرى لهتـن هظ هيف هه"] .إذن فّتهجيح (أَ َولَهَنَ)
على (السَابَعَةَ) همن وجه ه
ي:
( )19يف صحيحه ( .) 280
( )20يف التمهيد ( .) 266 / 18
( )21فتح الباري ( .) 275-276 / 1
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أوهلما :همن حيث السند فإن أكثـر احلف هاظ رووه بهلف هظ (أَ َولَهَنَ).
والوجه الثان :همن حيث املعن ألنـنا إذا أخذان به هرواي هة (السَابَعَة) يعين :لو غسلنا اإلانء يف السابهع هةاب فإنـنا حنتاج إل غسلة أخرى إلزال هة الّت ه
ابلّت ه
اب ،فدل هذا على أن أوالهن أرجح همن حيث الـمعقول.
انتهى كالم احلافظ.
وهبذا تكون ه
صحيح أيب داود األهم(،)22
الرواية-يعين( :السَابَعَة) -شاذة كما قال الشيخ األلب هان يف
ه
ابلّتابَ) ،فإنا تـقت ه
ضي هاالحتهياج إل غسلة ت هسعة
وما قهيل يف هذا يـقال أيضا يف هرواي هة ( َوعَفََروهََالثَامَنَةََ َُ
لتـن هظ هيف هه ،يعين :إذا عفران اإلانء يف الث هامنة فإنـنا حنتاج إل غسلة أخرى إلزال هة ذلك الّت ه
اب فـتـبي أن هرواية

(أَ َولَهَنَ) ،هي أصح وأول ،وأيضا فإن الـم هطلق إذا قـيهد بهقيدي هن متلهف ه
ي متضادي هن كما هنا ،ورد (أَ َولَهَنَ)
ه
ابلّتابَ) ،فهذان قـيد هان متلهف ه
وهذان القيد هان
ان ألن (أَ َولهَنَ) تتلهف عن (الثَامَنَة)،
وورد ( َوعَفَروهََالثَامَنَةََ َُ
لهـمطل هق قـولههه (فَاغَسَلَوهََسَبَعََمََراتَ) ،فال ي هكن العمل ههبما هالختهالفه ه ما ،وإذا كان كذلك فإن القَيَدَيَنََإذاَ

كاانََمَتَضَادَيَنََفإّنَمَاَيَتَسَاقَطَانَويَعَمَلََابل مَطَلَقَ ،وهذه أيضا ق ه
اعدة أصولهية ،وهي أن الـمطلق إذا قـيهد
بهقيدين متضادين فإن تساوا تساقطا وع همل ابلـمطل هق ويـلغى القيد هان ،لكن إن كان محله على أ ه
حد هها أرجح
همن اآلخ هر قـيهد بههه ه
ومحل الـمطلق على الـمقي هد وال شك أن هرواية (أَ َولهَنَ) أرجح كما تـقدم همن حيث السند
هومن حيث الـمعن ،فيـعمل ههبا ،وإَعَمَالََالكالمََأَ َولََمَنََإَهَالَه.
هذا ما تضمنه احلديث همن األحك هام.

وفيهَفَوائدََوأحكامََكثيةََ:
ي ،يعين :على أن الكلب هنس الذ ه
َمنهاَأن احلديث است هدل بهه على أن الكلب هنس الع ه
ات ،وذلك أنه
إذا ثـبـتت ناسة لعابهه دل على ناس هة ابقه هيه بهط هر هيق قهي ه
اس األول ،وبـيان ذلك أن لعابه جزء همن ف هم هه ،فـفمه
هنس ألنه متحلهب منه وجزء همنه ويـلزم همن ناس هة ع ه
ي ف هم هه -وهو أشرف ما فه هيه كما تـقدم -ناسة كله هه همن
ه
الكلب فإذا كان
ابب أول يـع هين :إذا كان لعابه هنسا واللعاب متحلهب همن ف هم هه ،واللعاب وفمه أشرف ما يف
فمه هنسا فإن ناسة بدنههه أول وأحرى ،وأيضا يـقال إن لعابه عرق ف هم هه؛ وفمه أشرف بدنههه فـيكون عرقه هنسا
(.) 127-126 / 1 ( )22
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وإذا كان عرقه هنسا كان بدنه هنسا ألن العرق متحلهب همن البد هن؛ هذا مأخذ من قال بهنجاس هة الكل ه
ب كله هه،
وغ ول يذكر سائهر أجز هاء بدنههه ،فـيحتاج
وفَيمَاَقَالَوهََنَظَرَ ألن األحاديث اليت تسكوا ههبا ليس فيها إال هذكر الول ه

إل دليل إل إحلاقهها ابألص هل ،وإال فإن األَصَلَ َيفَاألَعَيانَ َالطَهَ َارةَ ،فال يوز تـن هجيس شيء وال ت هرهيه إال
بدليل ،كما قال تعالَ { :وقَدََفَصَلََلَكَمََمَاَحََرمََعَلَيَكَمََإلََمَاَاضَطََرَرتََإَلَيهَ}[ األنعام ،] 119 :وقال النب صلى

هللا عليه وسلم( :ماَأحلََللاَ َيفَكَتابَهَفهوَ َحَالَلَ َومَاَحََرمَ َفهوَ َحََرامَ َومَاَسَكَتَ َعَنهَفَهَوَ َعَفَوَ َفاقَبَلَواَ
ماَكانَرَبُكََنَسَيَا}) رواه الدارقط هين واحلاكهم( )23همن ح ه
ديث أيب الدرد هاء
َ
مَنََللاََعَافَيَتَهََثََتَالََقَولَهَتَعالَ{ َو
بهسند حسن ،ه
الكلب ما عدا لعابه أن هللا -تعال -أابح اههتاذ كل ه
ه
ومن األدل هة على طهارةه
ب صيد فقالَ { :ومَاَ

عَلَمَتَمََمَنََالَ َو َارحََمَكَلَبَيََتَعَلَ َُم َوّنَنََمَاَعَلَمَكَمََللاََفَكَلَواَمَاَأَمَسَكَنََعَلَيَكَمَ}[ املائدة ،] 4 :وأن النب صلى
ب صي هد وم ه
هللا عليه وسلم رخص يف كل ه
اشية كما رواه ابن عمر عنه صلى هللا عليه وسلم أنه قال( :مَنََاَقَتَنََ
كَلَبَاَإلََكَلَبَ َصَيَدَ َأَوَ َمَاشَيَةَ َنَقَصَ َمَنَ َأَجََرهَََكَلَ َيَومَ َقَ َياطَان) رواه مسلهم ،ومعلوم أن هذهه ه
الكالب -
اشية أو كلب غنم أو كلب هحراسة -تالهط ص ه
أعين :كلب صيد أو كلب م ه
احبها وتسه بهشع هرها وتطوف عليه
فهي هما تـعم ههبا البـلوى فـلو كانت هنسة لما أابح الشا هرع اهتاذها وألمر هابهجتهن هاهبا و هاالحهّتا هز منها لهنجاستهها،
فـلما ل يمر بذلك دل على طهارهتا ،ويشهد له ويـؤيهده ما رواه ابن عمر -رضي هللا عنهما -قال( :كانتََ
الكَالَبََتَبَولََ َوتَقَبَلََ َوتَدَبَرََيفَال مَسَجَدََ-أي :يف م ه
سج هد الن هب صلى هللا عليه وسلم -يفَزمانَََرسولََللاََ
صلىَللاَعليهَوسلمَفَلَمََيَكَونَواَيََر َُشونََشَيَئَاَمَنََذلك) .رواه البخا هري( .)24وال يـقال :قـوله ( َوتَبَولَ) أي:
خا هرج املس هج هد ث تـقبهل وتدبهر داخله ،فإن هذا الـمأخذ ضعهيف ،ويـرده هسياق احل هد ه
يث فإنه قال( :فَلَمََيَكَونَواَ
يََر َُشونََشَيئَاَمَنََذلك) ،فـلو كانت تـبول خا هرج الـمس هج هد الستـغنـوا عن الر هش عن بـوههلا ،فـقوله( :لََيَكَونَواَ
اخل الـمس هج هد ،أما اهحتهجاجهم ه
يََر َُشونَ)؛ دل ذلك على أنه قصد بهذلك د ه
اس فهو مردود ههب هذهه النص ه
ابلقي ه
وص،
صَفَهَوََفَاسَدََالَعتَبَارَ كما تـقدمَ .
َوالقَيَاسََإذَاَخَالَفََالنَ َُ
يث أن ظ ه
ه
ومن فـوائه هد احل هد ه
اهره يـقت ه
ضي أن الكلب لو وقع لعابه يف ا هإلان هء همن غ هي أن يـلغ فه هيه وجب إهراقة
( )23الدارقطين يف سننه (  ،) 137 / 2واحلاكم يف مستدركه (  ،) 3236وصححه الشيخ األلباين يف السلسلة الصحيحة (

.) 2256

( )24يف صحيحه ( .) 172
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اب يف ا هإل ه
املاء وغسل ه
ه
اب هخالفا للظ ه
اه هري هة ،ألن الـمقصود حلول ناس هة اللع ه
اإلانء سبـعا أوالهن ابلّت ه
انء ،أما
ب ال الشر هط ،أي :الغالهب على ه
الب أنا تـق ه
الك ه
وغ فإنا خرج مرج الغاله ه
صد الشرب همن األوهان فال
هذكر الول ه
الكلب على ه
يـقت ه
اإلانء وإن ل يـلغ فيه ،فإن املاء يـتـنجس هحلل ه
ه
ول هذا
صر احلكم عليه ،فإذن لوسقط لعاب
س يف ه
اللع ه
اب النج ه
املاء.
وهمن فوائه هده أيضا أنه إذا قلنا إن الكلب ه
طاهر ما عدا لعابه ،فهذا يـقت ه
ضي أنه لو أدخل بعض أعضائهه
سل ه
يف ه
اإلانء كي هدهه أو هرجله هه أو ذيلهه أو غ هيها ال يري عليها حكم غ ه
اإلانء ،أما من قال بنجاستهه فقد أجرى
احلكم فيها.
ه
ومن فـوائه هده أيضا أن احلديث اهستدل به من قال بنجاس هة الك ه
لب أنه إذا ابل يف إانء فإنه يـغسل سبع
اب ألنه إذا كان لعابه -وهو أشرف همن الب ه
ول -يـغسل همنه سبع مرات إهحداها ابلّت ه
مرات إهحداها ابلّت ه
اب
فالبول همن ابب أول ،وكذا يقال يف غو هطه.
وفيه دليل على أن الكلب لو حلس ثـواب أو حلس عضوا كالي هد أو القدهم يـغسل سبـعا ،فيـعدى احلكم إل
ب ،وألن هعلة األم هر بهغس هل ه
ما يسمى ولوغا ،وقد تـقدم قبل قليل أن التـقييد بهل ه
لوغ خرج مرج الغاله ه
اإلانء
فظ الو ه
الذي ولغ فيه الكلب ناسة لعابهه فتـتـعدى إل غ هي ه
ه
الكلب هنس فحيـثما حل يّتتب
اإلانء ،فإذا قـلنا إن لعاب
عليه احلكم ،فإذا حل يف ه
املاء فيّتتب عليه احلكم ،وإذا حل يف ه
اليد أو يف الثـو ه
ب فكذلك يّتتب عليه احلكم
إذاَولَغَ َالكلبَ َيفَإانءَ َأَحََدكَم) ،خرج مرج الغاله ه
ب كما تـقدم أو أراد بـيان
لهقولهه صلى هللا عليه وسلمَ ( :
أحدكم) ،أراد أن يـبهي حكم ه
حكم ه
اإلانء إذا ولغ فيه الكلب
اإلانء الذي ولغ فيه الكلب؛ فقوله( :يفَإانءَ َ َ

وال يفيد هذا تقييدا وال تصيصا.
ه
ب لهئال ي ه
جوب هاال ه
وفيه دليل على و ه
حّتا هز همن الكل ه
اإلنسان؛فمَاَلَيَتَ َُم َتََركَهَ
صيب لعابه الن هجس ثـوب
إلََبَهَفََّتكَهََ َواجَبَ؛ وأما قوله تعال( :فَكَلَواَمَاَأَمَسَكَنََعَلَيكَم) [ املائدة ،] 4 :وال خيلوا الصيد همن تـلوثهه بهلع ه
اب
ه
الب ،ول يمر ابلغس هل؟ فيجاب عن ذلك بن إابحة األك هل هما أمسكن ال يـتـناىف مع و ه
الك ه
جوب تطه هي ما
يش الص ه
تـنجس همن الص ه
يد ،بل إن نـتف هر ه
يد وغسلهه وطهيهه يـعتب تط ه يا له.
احلديث ي هفيد أن الكلب إذا ولغ يف ه
ومنها أن ه
ه
املاء الكث هي فالصحيح أنه ال يـن هجسه ،لهقولهه صلى
ظاهر

لوغ الـمعت هاد يف اآلنهي هة الـمعتادةه اليت ي هكن إهراقـتها فإن اإلانء
هللا عليه وسلم( :يفَإانءََأَ َ
حدكم) ،فـيحمل على الو ه
الصغي هو الذي ي هكن إهراقـته؛ ومفهومه خي هرج املاء الكثي الـمستـب هحر ألنه ال ي هكن إهراقـته؛ فقوله( :يفَإَانءََ
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وغ الكل ه
ب فيه ،كأن يـلغ الكلب يف بهئر أو يف بهركة همن ماء،
أَ َ
حدكَم)؛ إشارة إل أن املاء الكثي ال يـتـنجس بهول ه
ه
اإلسالم اب هن تـي همية -رمحة هللاه عليه.-
وكذا إذا ولغ يف لب كثي ال يـن هجسه وهذا اختهيار شي هخ
جاسات لقولهه صلى هللا عليه وسلم( :طهور ه
إانء أ ه
ه
وفيه دليل على و ه
حدكم) فإذا
جوب غس هل اآلنه هية همن الن
حلت ناسة -أي نوع من أنو هاع الن ه
جاسة يف إهانء -في هجب غسلها.
وفيه دليل على أن حكم النجاس هة يتعدى عن مو هضعهها وحملهها إل ما يا هورها بهشر هط كوهنا مائهعا لقولهه
اَولَغََفيهَالكلبَ) ،ألن الكلب إذا ولغ يف شيء ل ي ه
باشر بهلهسانهه
حدكمَإذَ َ
صلى هللا عليه وسلم( :طَهَورََإانءََأَ َ
املاء وغس هل هاإل ه
اإلانء فاألمر إبراق هة ه
اف ه
كل ذلك املائه هع بل لعابه إذا خالط املاء يس هري إل ب هقي هة أطر ه
انء مع
ول لهسانهه إل جي هع أطر ه
حتمال عدهم وص ه
اه ه
اف اإلان هء دليل على أن النجاسة تـتعدى عن حملهها ههلذا أمر النب
املاء فسارت النجاسة إل ه
اإلانء فالكلب ولغ يف ه
صلى هللا عليه وسلم بهغس هل ه
اإلانء فأمر النب صلى هللا عليه
املاء وغس هل ه
اقة ه
وسلم إبر ه
اإلانء.
اإلانء فا هإل ه
س لألم هر بغس هل ه
صل ه
نجيس ه
اإلانء الذي يـت ه
س أو املائه هع الن هج ه
ابملاء الن هج ه
وفيه دليل على ت ه
انء إذا
سقط فيه ماء هنس أو شيء مائهع هنس ،فإن اإلانء يـنجس ههبذا املائه هع ،هألم هر الن هب صلى هللا عليه وسلم بهغس هل
اإلان هء الذي ولغ فيه الكلب.
ومنها أن احلديث اهستدل بهه من قال :إن املاء القليل إذا كان دون القلت ه
قوع النجاس هة فيه
ي يـنجس بهو ه

وإن لـم يـتـغي أحد أوصافهه الثالث هة :طعمه ولونه وهريه ،وهبذا قال الشافهعي( ،)25وفيهََنظرَ ،ألن لون الل ه
عاب
املاء فيظهر فيه التـغي فتكون أعيان النجاس هة قائهمة ه
س -ال خيالهف لون ه
ه
الكلب الن هج ه
الن هج ه
ابملاء وإن
س -لعاب
الكلب رقيق شفاف يشبهه لون ه
لـم تـرى ،فأمر إبراقتهه وغس هل ه
ه
املاء فإذا ولغ الكلب يف
املاء ،ومعلوم أن لعاب
اإلانء ال يظهر أثـر لعابههه لهتـواف هق لونهه مع لو هن ه
ه
املاء ،وههلذا كان الصَحيحَ َمَنَ َأَقَ َوالَ َالفَقَهَاءَ أن املاء إذا كان
ي وسقطت فيه ناسة ولـم يـتـغي أحد أوصافه هه الثالث هة فإنه ه
دون القلت ه
طاهر لهقولهه صلى هللا عليه وسلم( :إنََ
املاءََطَهَورََلَيَنَجَسَهَشَيءَ).

وفيه دليل على أنه يـغسل همن ع ه
موم ه
حدكَم) ،سواء كان
اإلانء ،لقولهه صلى هللا عليه وسلم( :طَهورََإَانءََأَ َ
إانء ماء أو إانء طعام ،له ه
مَإذاَولَغَ َفيهَالكلبَ) ،فيـعم
َ
حدكَ
عموم قولهه صلى هللا عليه وسلم( :طَهورَ َإانءَ َأَ َ
( )25احلاوي ( .) 342 / 1
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لوغ ،فكل ما كان يف ه
ه
املائعات ،فإنه
اإلانء همن ماء أو لب أو زيت أو حن هو ذلك همن
جيع ما يـتصور يف الو ه
هيب إراقـته وغسل ه
ه
كل ما فيه همن املأك ه
ول والـمشر ه
اإلانء منه ،واإلانء يطلق على ه
حديث
وب ،كما تـقدم يف
صلها ه
ب ،مع أن عادتم ال يضعون يف أوانهيهم اليت ت ه
الكالب إال املاء ،فجرت عادة العر ه
الذاب ه
ب أنم يضعون
املاء يف أوانيهم لت ه
ه
صلها الكالب للشر ه
الكالب ،ولكن العام ال خيصص
ب ألن طعامهم حمفوظ ومصون همن
ابلعادةه ه
الفعلهي هة ،وقد نـقل القرايف إهجاع األصوليهي( )26على ذلك ،فإن قيل :الطعام ال يوز إراقـته هحلرمتهه
يعين إراقة ه
ولهنـهيهه صلى هللا عليه وسلم عن إضاع هة ه
املال ،قال يف الـمدون هة(" :)27ورآه عظيما – ه
املاء -أن يـعمد
زق هللاه فياق لكلب ولغ فيه" ،وجوابه أن عموم األم هر إبراق هة ما يف ه
إل هرزق همن هر ه
اإلانء يقتضي إراقة الط ه
عام

أيضا ،فقوله صلى هللا عليه وسلم( :فَلَ َيقَهَ) لـم يـف هرق بي إانء فيه ماء أو إانء فيه طعام مائهع؛ أما ت هري إهضاع هة
ه
ه
األصنام وحن هو ذلك.
املال فذلك إذا لـم يكن يف ذلك مس هوغ شر هع يي ،كما أمر الشا هرع إبراق هة الم هر وكس هر
وفيه إشارة إل أن الطعام إذا كان ه
ب الـمجف ه
جامدا كالسم هن والل ه
ف ال يراق ،لقولهه –صلى هللا عليه
وسلم -فـل هيقه ،ومعلوم أن الطعام ه
اجلامد ال يراق ،بل الو هاجب هحينئهذ إهلقاء ما أصاب الكلب بهف هم هه وما حوله،
ويـبـقى الباقهي همنه على طهارتهه ويـنـتـفع به ،وال هيب غسل ه
اإلانء هحينئذ ،ه
يعين أن الكلب إذا أكل يف طعام
جامد فإنه ال يـلقى هذا الطعام بل يكتـفى إبزال هة الـمو هضع الذي ولغ فيه الكلب وما حوله وما تـبـقى همنه فإنه
اإلانء ألن اللعاب ال يس هري إل ب هقي هة ه
طاهر وال هيب غسل ه
ه
ه
اإلانء يف الط ه
اجلامد كما هو معلوم ،إال إذا
عام
الكلب مع و ه
جود الرطوب هة في هجب غسل ما أصابه فـقط سبـعا ،فإذا أصاب لعاب الكل ه
ه
ب اإلانء عند
أصابه فم
عام ه
ول ه
وغ هه همن الط ه
اجلام هد ف هحينئهذ يـغسل سبـعا ،يع هين إذا قـلنا إن الطعام إذا كان جامدا ال يراق يشهد له حديث

إذاَوقَعَتَ َيفَالسَمَنَ َفإنَهَصلىَللاَعليهَوسلمَأَمَرَ َبَلقَائَهاَوماَ
الن هب صلى هللا عليه وسلم( :يفَالفَأََرةَ َ َ
حَ َولَاَوالَنتَفَاعََابلسَمَنَ)؛ إذن فقوله صلى هللا عليه وسلم( :فَلَ َيقَه) والطعام ه
اجلامد ال يراق كما قلت سابقا.
وفيه دليل على أن النجاسة إذا وردت على ه
فيه ونسته ما لـم يـتـغي أحد أوصافه هه الث ه
املاء القله هيل أثـرت ه
الثة،

إذاَولَغََالكلبََيفَإانءَ) ،ولغ فهنا قد وردت النجاسة على ه
املاء فإذا وردت
لقولهه -صلى هللا عليه وسلمَ ( :-
أو سقطت النجاسة على ه
املاء فإنا تـؤثهر فيه فـتـن هجسه إال إذا لـم يـتـغي كما تـقدم قبل قليل ،وهو قوله( :إذاَ
( )26شرح تنقيح الفصول ( .) 212
(.) 5 / 1 ( )27
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كانََاملاءََدونََالقَلَتَيََولَ مََيَتَغَيََأَحَدََأَ َوصافَهَالثَالثَةَََكانََطاهََرا) ،هب ه
الف إذا ورد املاء عليها فإنه يطهرها
ب دلو همن ه
ه
وهلذا أمر النب صلى هللا عليه وسلم بهص ه
املاء على بـوهل األعرهه
ايب كما سيأت هذكره يف مو هضعهه.
وفيه دليل على أن طهارة ه
اإلانء ال تصل دون السبـع هة لقولهه صلى هللا عليه وسلم( :سَبَعََمََراتَ) ،إذن

فـتـعي غسل ه
اإلانء سبع مرات وال ي هزئ دون السب هع ،وتَعَليقََاحلَكَمََبَعدَدََمَصوصََيَدَ َُلَعلىَاَنتَفاءََاحلَكَمََ

سبعَمرات) فمفهومه ال يكون الغسل دون سب هع
َ
فيماَعَدَاَذلكَالعَددََ،زائَدَاَكانَأَوَانَقَصَا ،إذن فقوله( :
مرات ،وهذا كقوله تعال{ :فَاجَلَدَوهَمََثَانَيََجَلَدَةَ}[ النور ،] 4 :يـقت ه
ضي هذا أنه ال ي هزئ اجللد دون الثمانهي،
وكقولهه صلى هللا عليه وسلم( :خَسَََرضَعاتََيََرمَنَ) ،يقتضي أن دون الم ه
س رضعات ال تصل هبا احلرمة،

فـلو رضع أربع رضعات أو ثالث رضعات فال تـثـبت هبا احلرمة.
وفيه أيضا أنه ينبغي أن يـغسل اإلانء سبع مرات ،مرة بعد مرة ،وال يوقهع املر ه
ات دفـعة واحدة ،ي ه
غسل
اإلانء مرة ث مرة اثنهية ث اثلهثة وهكذا حىت يتهم سبع غسالت ،وال ي ه
غسل اإلانء سبع مرات يف دفـعة واحدة
إلن قاعدة الشريع هة يف مص هادرها وموا هرهدها أن ماَشََرعَ َمََرةَ َبعدَمََرةَ َلَيَلَكَ َال مَكَلَفَ َإيقَاعَهَ َمراتَ َجَلةََ
مرةَ ،وهذا كقولهه تعال{ :ايَأَيَُهَاَالذينََءامَنَواَلَيَسَتَأَذَنَكَمَ
واحَدَةََبلَيَبََأنََيَوقَعَهاَكمَاَشََرعتََمَرةََبعدََ َ
الذينََمَلَكَتََأَيَانَكَمََ َوالذينََلَ مََيَبَلَغَواَاحلَلَمََمَنكَمَثَالثََمََراتَ}[ النور ،] 58 :ولهقولهه صلى هللا عليه وسلم:

َفارجَعَ) ،رواه مسلم( .)28أي :ينبغي أن يستأ هذن مرة بعد مرة ثالث
(الَستَئَذَانََثَالثََفإنََأَذَنََلكَ َوإلَ َ
ه
ه
ه
مرات؛ فـلو قال بهلسانهه أستأذن ثالاث كانت مرة واحدة ،وهذا أيضا كقوله تعال{ :الطَالقََمَ َراتن}[ البقرة229 :

] ،أي :ش هرع الطالق مرة بعد مرة ،يطلهق الرجل زوجه ث يراجعها ث يطلهقها مرة اثنهية ،فـلو قال بهلهسانهه" :طلقت
زوج هيت مرتي" فإنا تـعتب طلقة واحدة.
وفيه أيضا داللة على أنه إذا ش هرع التسبيع يف غس ه
ه
الكلب أي :غسل اإلانء الذي ولغ فيه
وغ
الت ول ه
الكلب سبع مرات ،فال يوز تـثليث الغس هل وال يشرع ،أي :ال يـغسل اإلانء ثالث مرات كل مرة سبع
غسالت ،وهذا يـنـب هين على ق ه
اع هدة فهقهية لغ هوية عظيمة وهي قوهلم :ال مَكّبََلَيَكّبَ.
ه
جاسات كالب ه
ه
ول وغ هيه ال هيب فيه غسله سبع مرات ،بل
الكلب همن الن
وفيه دليل على أن غي سؤهر
ي هزئ فيها صب ه
إذاَولَغَ َالكلبَ)،
املاء همن غ هي عدد حىت تـزول النجاسة ،لهقولهه صلى هللا عليه وسلمَ ( :
( )28يف صحيحه ( .) 2153
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ابلكلب ي ه
قتضي النفي عن غ هيه ،ويؤيهده أن النب صلى هللا عليه وسلم أمر أن يصب على ب ه
ه
ول
فـتقييد احلك هم
األعر ه
ايب سجال همن ماء ولـم يمر بهعدد معي.
وفيه أنه إذا تكرر الولوغ همن كلب واحد كأن يـلغ كلب يف إانء مرت ه
ي فأكثر فإنه ي هزئ غسله سبع مرات
وال يغسل مرت ه
ي.
وفيه أيضا :أنه إذا ولغ جاعة كالب يف إانء واحد ي هزئ للجمي هع غسله سبع مرات ،وال يـغسل اإلانء
ه
بس ه
الكالب ،ألن القاعدة الشرعية أن األسبابََإذاَاَتَدََمَوجَبَهاَتَداخَلَتََوكانتَكالسَبَبََالواحَدَ.
ب عد هد
وفيه أيضا أنه لو أدخل الكلب فمه يف ه
اإلانء ث أخرجه ولـم يـتحقق الولوغ ال يراق املاء وال يغسل اإلانء،
إذاَولَغََالكلبَ)؛ وإهدخال ف هم هه يف ه
اإلانء ال يسمى ولوغا ،فالكلب إذا أدخل
لقولهه صلى هللا عليه وسلمَ ( :
ه
الكلب
فمه ول ي هرك املاء بهلهسانهه؛ أدخل فمه وأخرجه فإنه ال يراق املاء وال يغسل سبـعا ،هسيما إذا قلنا إن فم
ه
طاهر دون لعابههه.
سل ه
ه
ه
وفيه دليل على أنه ال خيتص وجوب غ ه
املأذون فيه،
املنهي عن ات هاذه ،بل يعم الكلب
اإلانء
ابلكلب ه
يعين أن ولوغ الكلب ال خيتص الكلب ابملنهي عن ه
ه
الكالب سواء
اقتناءهه وات هاذه ،بل إن احلكم يعم كل أنو هاع
كلب ماشية ،وهذا مذهب جهوهر الع ه
كلب صيد أو ه
كانت مأذونة يف ات هاذها أو منهية عن ذلك مثل ه
لماء،

ه
ه
ه
الكالب ،أي:
للجنس ،أي :جنس
الكلب هي
إذاَولَغََالكلبَ) و"أل" يف
لهقولهه -صلى هللا عليه وسلمَ ( -
ه
ه
ه
املنهي عنه
احلديث
الكالب ،أي كلب كان ،فإن احلكم يتعلق به ،وألن تصيص
إذا ولغ جنس
ابلكلب ه
صيص الع ه
حمل الن ه
يـؤدي إل ت ه
موم همن املعن املستنب هط من ه
ص ،وهو متنع عند جهوهر األصوليي ،ويؤيهد هذا
ما رواه عبد هللاه بن مغفل قال( :أمرََرسولََللاََصلَىَللاََعليهَوسلمََبقتَلََالكالبََثََقالَ:ماَابلَمَوابلََ

مراتَ)(.)29
إذاَولغََالكلبََيفَاإلانءََفاغسلَوهَسبعََ َ
الكالبََثَََرخَصََيفَكلبََالصَيدََوكلبََالغَنمََوقالَ َ:
قال( :رخَصَيفَكلبََالصَيدَوكلبََالغنَمَ) ،وقال( :إذاَولغََالكلبَ) ،فدل هذا على أن كلب الص ه
يد وكلب
الغن هم يدخل يف ع ه
ص صريح يف
موم قولهه صلى هللا عليه وسلم( :إذاَولغَ َالكلبَ َيفَإانءَ َ َ
أحدكم) ،فهذا ن ي
كلب الص ه
ه
يد و ه
دخول ه
كلب الغن هم وها مأذون فيهما.
وفيه داللة على أنه ال يغسل ه
ابملاء الذي ولغ فيه ،بل يب إهراقه ،لقولهه صلى هللا عليه وسلم( :فلَ َيقَه)
( )29مسلم ( .) 280
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فإن املاء الذي ولغ فيه الكلب صار هنسا ،وإذا كان كذلك أي :واحلال أنه صار هنسا ،فال يوز عده يف
الغس ه
الت السب هع ،بل يب إراقته ،أي :ال يغسل اإلانء ابملاء الذي ولغ فيه الكلب.
املاء يف ه
اقة ه
وجوب إر ه
ه
اإلانء الذي ولغ فيه الكلب ،لقولهه صلى هللا عليه وسلم( :فَلَ َيقَه)
وفيه دليل على
الراجحَ َمنَأقوالَ َاألصوليَي ،إذن فقوله( :فليقه) يدل
ألن األمرَ َاملطلقَ َيقتضيَالوجوبَ َعلىَالقولَ َ َ
املاء يف ه
اقة ه
وجوب إر ه
ه
اإلانء الذي ولغ فيه الكلب.
على
سل ه
اقة ه
جوب املبادرةه إل إر ه
وفيه دليل أيضا على و ه
املاء وغ ه
اإلانء ،وإن ل ي هرد املكلف استعماله ،لقولهه:
(فليقه) ألن (الفاء) للت ه
الراجحََمنَأقوالََاألصوليَي
وريَةََعلىَالقولََ َ
عقيب ،وألن األمرََاملطلقََيقتضيَالفَ َ
وألن بقاء ه
املاء قد يكون ذريعة الستعمالهه ولو انسيا.
االنتفاع ه
وفيه دليل على ه
ابملاء الذي ولغ فيه الكلب ،ألن النب صلى هللا عليه وسلم أمر إبراقتهه.
تري
ه
سل ه
اقة ه
االنتفاع به ،ه
جوب إر ه
ومن فوائه هده أيضا أنه إذا قلنا بهو ه
املاء وت ه
ففيه دليل على أنه ال يوز غ ه
اإلانء
ري
ه
ه
لوغ فيه ،ألن النب صلى هللا عليه وسلم أمر إبراقتهه لتنج هسه ،وال يكون النجس م ه
طهرا ،ولقولهه صلى
ابملاء املو ه
اية أخرى -الس ه
هللا عليه وسلم :يف هرو ه
مراتَ) وحرف (ث) يفيد الّتتيب والّتاخي،
ابقة( -ثَ َلَيَغَسَلهَسبعَ َ َ
اقة ه
فيقتضي أن الغسل يكون بعد إر ه
املاء.
اقة ه
جوب إر ه
وفيه دليل على و ه
املاء الن ه
فليقه) فإذا تـنجس املاء وجب
جس .لقوله صلى هللا عليه وسلمَ ( :

إراقـته.
وفيه داللة على أن املاء الن هجس ال ينتفع به .كاستعمالهه يف السق هي وحن هوه ألن النب صلى هللا عليه وسلم
إضاعة ه
ه
املاء ،فاملاء النجس ال يوز االنتفاع به ألن النب صلى هللا عليه وسلم أمر
أمر إبراقتهه ول يلتفت إل
إبراقتهه.
وفيه أيضا أن إتالف ه
فليقه)
املال احملرهم ال يعتب إضاعته وليس همن التبذي هر ،لقولهه صلى هللا عليه وسلمَ ( :
فإراقة ه
املاء تـبذير لكن لـما كان هنسا أمر إبراقتهه ،وقد روى أنس بن مالك رضي هللا عنه [ :أن أاب طلحة
رضي هللا عنه سأل النب صلى هللا عليه وسلم عن أيتام وهرثوا خرا ،قال- :يعين النب صلى هللا عليه وسلم-

(أَهََرقَهَا) قال- :يعين أاب طلحة -أفال أجعلها خال ،قال( :ل)] .رواه أبو داود( )30إبسناد صحيح .فأمره
( )30يف سننه (  ،) 3675وصححه الشيخ األلباين يف املشكاة ( .) 3649
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اقة الم هر- ،وهي مال مقوم -أمر إبر ه
النب -صلى هللا عليه سلم -إبر ه
اقة الم هر وناه عن تليلهها واالنتفا هع
هبا.
وفيه داللة على أن الكلب حمرم ه
األكل ،ألنه إذا أمران بن حنّتز همن لعابهه لنجاستهه كما تقدم ،فدل على
ري أكلهه ألن كل هنس يرم أكله دون ه
ته
عكسه ،فك َُل َنَسَ َيَرمَ َأَكلَهَوليسَكلَ َحرامَ َفهوَ َنسَ ،فإن
احلشيش يرم أكله لضرهره لكنه طاهر ،ويؤيد هذا مارواه أبو ثعلبة رضي هللا عنه أن النب صلى هللا عليه وسلم:
(ّنىََعنَأَكلَََكلََذيَانبََمنََالسَباعَ) متفق عليه( .)31والكلب همن ذوي األنياب.
وماء الو هرد وحن هوها ،ه
كالل ه
وفيه دليل على أنه يوز إزالة الن ه
جاسة بكل مائع طاهر ،ه
لعموم قوله صلى هللا

عليه وسلم( :فليغسله) سبعا فأطلق الغسل ول يقيهده ابملاء ،فلم يقل النب صلى هللا عليه وسلم( :فليغسله
ابملاء) بل قال( :فليغسله) ،فأطلق الغسل ول يقيهده ه
ابملاء ،فتقييده به أي :ابملاء ،يتاج إل دليل.
وفيه أنه لو غسله املرة األول ابملاء بدال عن الّتاب ال يزئه ،لقوله صلى هللا عليه وسلم( :أَولهَنََ
اإلانء ث غسله صاحب ه
ابلّتاب) ،فلو ولغ الكلب يف ه
ه
استعمال الّت ه
اب فإنه ال ي هزئه،
اإلانء سبع مرات دون
َ
اب وال ي ه
بل يب عليه أن ي ه
غسله يف املرهة األول ابلّت ه
ستبدله ابملاء.
الة الن ه
اب يف إز ه
ه
استعمال الّت ه
ابلّتاب)،
جاسة ،لقولهه صلى هللا عليه وسلم( :أَولهنََ َ
وفيه دليل على جوا هز
وقد ش هرع االستجمار وهو :هاالستنجاء ابحلجارةه ،واجلما هر :احلهجارة الصغية ،فقال النب صلى هللا عليه وسلم

للمرأةه اليت قالت إن امرأة أطيل ذيل هي وأمش هي يف ه
املكان القذ هر قال صلى هللا عليه وسلم( :يَطَهََرهَماَبَعدَه).
رواه أبو داود( )32بسند صحيح .أي :ما بعده همن الّتاب.

طروح فيه طهور ،فال يضره تغيه ابلّت ه
وفيه دليل على أن املاء الـمتغي ابلّت ه
اب ،فإذا سقط الّتاب
اب الـم ه
اب فإنه يبقى طاهرا ،ألن التعفي يقتضي خلط ه
على ه
املاء ابلّت ه
املاء وتغي لونه ابلّت ه
اب ،واعتبه النب -صلى هللا
عليه وسلم -طهورا وهو الـمط ه ر ،وجعله داخال يف سب هع غسالت.
اب يف الغس ه
ابون والنخ ه
ان والص ه
الت ،كاألشن ه
ه
استعمال غ هي الّت ه
الة وما أشبه ذلك
وفيه داللة على جوا هز
ه
اب ،ولو مع و ه
األشياء اليت فيها قـوة يف اإلز ه
جوده ألن نصه على الّت ه
الة والتطه هي ،وأنا تقوم مقام الّت ه
اب ال
من
( )31البخاري (  ،) 5207مسلم ( .) 1932
( )32يف سننه (  ،) 383وصححه الشيخ األلباين يف صحيح أيب داود ( .) 234-235 / 2 ( ) 409
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يفيد التقييد بل يفيد التنبيه على ما هو أبلغ منه يف التن ه
ظيف ،فكل ما يكن أن يقوم مقام الّت ه
اب جاز
استعماله يف الغ ه
سلة األول.
ائده أنه ا ه
ومن فو ه
ه
الكلب
ستدل ابحلديث على أن سؤر الهنزي هر يغسل سبعا ،ألنه إذا ثبت هذا احلكم يف
بنص الق ه
فالنزير الذي هو أسوأ حاال منه وهو نس الع ه
ي ه
رآن وال يباح اقتنائه وال االنتفاع به أصال كان ذلك
أول ،وفيماَقَالَوهَنَظرَ َوالصَحيحَ َعدمَ َاإلحلاقَ ،وهو قول أكث هر الع ه
لماء لقولهه صلى هللا عليه وسلم( :إذاَ
ه
ابلكلب ،إذ ورد فيه النص وحده فال يقاس به غيه وال يلحق به ،فال هيب غسل
ص
ولغََالكلبَ) فهذا خا ي
ه
لوغ األ ه
لوغ الذ ه
لوغ الب ه
غل أو غ هيهم ،فاحلكم
لوغ احلما هر أو و ه
سد أو و ه
ئب أو و ه
لوغ الهنزي هر أو و ه
اإلانء سبعا من و ه
خيص الكالب دون غ هيها.
ه
الكلب فيه ،فإذا ل يد اإلنسان ماء يتوضأ به غي هذا ،هل يوز له
لوغ
إذا قلنا إن املاء يصي نسا بو ه
التيمم به؟ (قال الزهري :إذا ولغ الكلب يف ه
اإلانء ليس له وضوء غيه يتوضأ به ث يتيمم ،قال سفيان :هذا
ه
الف ه
قه بعينهه يقول هللا تعال{ :فلم هتدوا ماء فتيمموا} وهذا ماء)( ،)33وعلق ابن القيم -رمحة هللاه عليه -على

قولهه هذا فقال" :ويف الن ه
فس منه شيء يتوضأ به ث يتيمم"( ،)34يعين أن الصحيح أنه يتيمم وال يمع بينهما،
اع هد ه
دل واملبد هل منه كما هو مقرر يف القو ه
ألنه ال يمع بي الب ه
ه
اإلسالم ابن تيمية -رمحة هللا
الفق ه ي هة ،قال شيخ
لوغ فال يوز عند جاه هي الع ه
عليه" :-أما التوضأ ه
لماء بل يعدل عنه إل التيمم"(.)35
مباء الو ه

ه
القرآن ،فإن هللا تعال أابح اتاذ ه
كلب صيد فقال{ :وماَعلَمَتَمَمَنَ
وفيه أن السنة تصص ظاهر

الوارحَمَكلَبيَتَعلَم َوّنَنََمَاَعلَمكمَللاَفكَلَواَمَاَأمسكنََعليكَم}[ املائدة ،] 4 :فإابحة ما يصطاده دليل على
َ
طهارتهه ،فجاءت السنة فاستثنت منه لعابه واعتبته نسا ،فال تعارض بي ه
القرآن وبي السن هة.
وفيه فضل الص ه
حابة ،من حيث إنم كانوا يتلقون أخبار الن هب صلى هللا عليه وسلم ابلصدق وأو هامره
ه
ابالمتثال من غ هي سؤ هال الن هب صلى هللا عليه وسلم عما عن بخبا هره وأو هام هره -عليه الصالة والسالم -فإن

كمَإذاَولغَ َفيهَالكلبَ َفليغسلَهَسبعََ
َ
أحد
الصحابة رضي هللا عنهم لـما بلغهم هذا احلديث (طَهورَ َإانءَ َ َ
( )33البخاري ( .) 74 / 1
( )34إغاثة اللهفان ( .) 175 / 1
( )35جمموع الفتاوى لبن قاسم ( .) 80 / 21
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ه
ه
بتصديق خ هبه صلى هللا عليه وسلم و ه
احلديث وهو أبو
العمل بم هره كما فعل بذلك را هوي
مراتَ) ،فإنم ابدروا
َ
هريرة رضي هللا عنه ،فلم يـردوا هذا احلديث بهرأيهم وال بهذوقههم وال ابجته ه
هادهم.
ه
ه
وفيه أيضا من ه
لألباث العهلمي هة،
احلديث ومطابقته
أعالم النبوةه ،فقد كشف العلم احلديث هصدق هذا
فقد جاء يف ه
لمي يف ه
القرآن والسن هة بدول هة اإلمارات ديب سنة 1425
مي الساب هع لإلعجا هز العه ه
أباث املؤت هر العال ه
سل ه
ه
استعمال الّت ه
هـ التقرير التايل :أكد األطباء على ضرورةه
اب يف عملي هة غ ه
اإلانء الذي ولغ فيه الكلب وبـيـنوا
ه
استعمال الّت ه
سبب ذلك حسب الت ه
اب دون غ هيه يف مقال للصح هة العام هة
فصيل التايل :بي األطباء السر يف
ه
الكلب دقيق متـناه يف الصغ هر ه
سل سبع مرات أوالهن ابلّت ه
ه
جاء فيه احلهكمة يف الغ ه
املعروف
ومن
اب أن فيوس
طحه لهتعل هقه هبدا هر ه
وب) كلما زادت فعالية س ه
اإلانء وااللته ه
أنه كلما صغر حجم (الـ همكر ه
ه
الكلب
صاق به ،ولعاب
هيئة شريط لعايب سائل ،ودور الّتاب هنا هو امتهصاص (املكروب) ه
يوس يكون على ه
ابال ه
احملت هوي على الف ه
لتصاق
طحي من ه
سطح ه
ي قاتهلت ه
دقائقه ،وقد ثبت علميا أن الّتاب يت هوي على مادت ه
ي للجراثي هم والنب
اإلانء على ه
الس ه
صلى هللا عليه وسلم -ل يكن عنده م هه
للكشف ،وهذا كله يدل على أنه ما يقوله صلى هللا
اهر وال آالت
عليه وسلم إنا هو وحي يوحى.
وقد قام كثي من الباحثي بباث تثبت هذه النظرية ومنهم هذا املدعو :عبد احلميد حممود ،كتب مقاال
والّتابَ) ،نشره يف ملة ههندية ثقافية طبهع بدا هر القل هم.
ساه (الكلبََوالراثيمََ َ
ه
قوي القول بن ه
جاسة ه
ه
وهذهه النظرية ت ه
جاسات تت هوي على جراثيم كما ثبت ذلك
الكلب ،ألن الن
لعاب
هعلميا.

هذا ما يكن هذكره وقوله يف هذا ه
اليوم
وهللا أعلم ابلصو ه
اب وإليه املرجع واملآب
وسبحانك اللهم وبمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك.
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