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خطبة احلاجة.
وروى مالك( )1من حديث كبشة  -ابنة كعب بن مالك  -وكانت حتت ابن أيب قتادة  -أن أبا قتادة
دخل عليها فسكبت له وضوءا ،فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى هلا الناء حت شربت ،قالت كبشة :ف رآن
أنظر إليه فقال :أتعجبني يا ابنة أخي؟ قالت :قلت :نعم .فقال :إن رسول الل صلى الل عليه وسلم قال" :
إنا ليست بنجس ،إنا هي من الطوافني عليكم أو الطوافات " .أخرجه األربعة( )2وابن خزمية( )3وابن حبان()4

يف " صحيحيهما " .وصححه التمذي( ،)5وأما ابن منده فخالف.
الشرح:

أورد املصنف هذا احلديث يف ابب املياه لبيان حكم سؤر الرة أو حكم املاء الذي ولغت فيه الرة هل
ينجس أو ال؟
ت ابن أيب قَ تَاد َة) ،هذه كناية عن كونا زوجته ،أي :كانت كبشة بنت
فقوله -رحه للا( :-وكانت َت َ

اد َة) ،وهو عبد للا ابن
كعب زوجة لولد أيب قتادة؛ ويف رواية البن ماجة(( )6وكانت َ
تت بعض َولَد أيب قَ تَ َ
أيب قتادة السلمي األنصاري املدن؛ وهو ثقة من أوساط التابعي الـمتوف سنة مخس وتسعي للهجرة؛ وأبو
قتادة اسه احلارث ،ويقال :النعمان ،ويقال :عمرو ابن ربعي السلمي األنصاري الـمدن فارس النب صلى للا

( )1يف املوطأ ( .) 42

( )2أبوداود (  ،) 75التمذي (  ،) 92النسائي (  ،) 68ابن ماجه ( .) 367
( )3رقم ( .) 104

( )4رقم ( .) 1299
( )5يف سننه ( .) 153 / 1
( )6ابن ماجه ( .) 367
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عليه وسلم ،روى له اجلماعة ومات سنة أربع ومخسي على األصح وسنه سبعون سنة.
تت ابن أيب قَتادةَ)؛ ليـنـبه على أن أاب قتادة كان ذا مرم منها فجاز له الدخول
وإنا قال( :وكانت َ
عليها.
دخل عليها)؛ أي :دخل أبو قتادة على كبشة بنت كعب زوجة ابنه عبد للا يف
وقوله( :إن أاب قتادةَ َ
منزلا.

س َكبت) ،ويف رواية للتمذي(( )7قالت
س َكبَت له َوضوءا)؛ بسكون التاء على التأنيث (فَ َ
وقوله( :فَ َ
صبت أليب قَتادةَ ماءا يَتَ َوضأ
س َكبت له) بصيغة املتكلم ،أي :صبت له وضوءا ،كما يف رواية ابن ماجة ( َ
فَ َ
به) ،والوضوء -بفتح الواو -أي :املاء الذي يـتـوضأ به يف الانء ،أما الوضوء ابلضم فهو املصدر الذي هو
الفعل كما تـقدم يف الطهور والطهور ،أي :صبت له املاء يف الانء ليـتـوضأ منه ،وإنا فعلت ذلك إكراما أليب
زوجها وخدمته.
وقوله( :فجاءت هرة) ،وهي حيوان معروف؛ ولا أساء كثرية منها :هرة وقطة وسنـور وبس -بفتح الباء-

وإنا سيت أبساء كثرية لكثرة تداولا بي الناس.

ب منه) ،أي :جاءت الرة تريد الشرب من املاء الذي كان يف الانء.
وقوله( :لتَش َر َ

(فأَصغَى هلا حت َشربَت)؛ أي :أمال لا أبو قتادة الانء ليمكنها ويسهل عليها الشرب رفـقا با وتـلطفا

وطلبا للجر يف ذي الكبد الرطبة ،كما قال النب صلى للا عليه وسلم( :ويف كل َكبد َرطبَة أَجر)( ،)8فشربت
من وضوءه.
شة :فَ َرآين أَنظر إليه)؛ أي :فرآها أبو قتادة ،واحلال أنا تـنظر إىل فعله وصنيعه نظرة
وقوله( :قالت َكب َ

تـعجب واستغراب من إصغائه الانء إىل الرة لتشرب املاء ،وإنا تـعجبت واستـغربت ذلك لعلمها أن الرة
تكل الفأرة ،والفأرة نسة ،فظنت أن املاء يـنجس بذلك ،ويدل على هذا؛ أنه أجابا بقوله يف آخر احلديث:
رسول للا صلى للا عليه وسلم قال :إنا ليست بنَ َجس).
(إن َ

فقال أتَعجبني)؛ أي :هل تعجبي من صنيعي هذا؛ أن أصغيت الانء إىل الرة فشربت من
وقولهَ ( :
( )7التمذي ( .) 92
( )8البخاري (  ،) 2234مسلم ( .) 2244
فريق التفريغ اخلاص مبوقع التصفية والرتبية
ميكنكم إرسال مالحظاتكم عرب الربيد :
tafrightasfia@gmail.com


4

الانء ث تـوضأت بفضلها؟
ابنت أخي)؛ املراد أبخوة الدين والسالم ،وقد جرى من عادة العرب أنم يدعون :اي ابن أخي
قوله( :اي َ
واي ابن عمي؛ وإن ل يكن أخا أو عما له يف احلقيقة أو أراد يف الصحبة ،ألن أابها -أي :أاب كبشة -صحايب
مثله؛ وهو كعب بن مالك رضي للا عنه.
وقوله( :قالَت فَ قلت)؛ أي :قالت كبشة أليب قتادة( :نَ َعم) ،أي :أتعجب من صنيعك هذا( ،فقال)

يعين أاب قتادة :-ال تـعجب ما صنـعت؛ فإن سعت رسول للا صلى للا عليه وسلم يقول :عن الرة (إنا)،أي :استئناف وفيه معىن التعليل ،أي :الرة (ليست بنَ َجس) -بفتح اجليم املعجمة -مصدر نس الشيء -
ابلكسر -والصفة منه نس -بكسر اجليم -ويوز فتحها؛ اسم لـما هو نس بذاته ومنجس لغريه؛ أي:
ليست تـنجس ما تلغ فيه ،وقيل :نس -هو بكسر اجليم -وهو القياس؛ أي :ليست بنجسة بعىن النجاسة،
فابـتدأ رضي للا عنه ماطبا كبشة ببيان طهارة الرة ،وهذا يؤكد أن العجب كان بسبب الوف من ناستها.
وقوله رضي للا عنه فيما رواه عن النب صلى للا عليه وسلم( :الطوافني)؛ هذا من ابب االستعارة؛

شبـهها النب صلى للا عليه وسلم ابملماليك وبدم البيت وابلصغار الذين ل يـبـلغوا احللم الذين يطوفون على
موالهم ويدورون حولم للخدمة ومعاجلة الـمهنة فأسقط عليهم االستئذان يف الدخول عليهم يف غري األوقات
الثالثة املنهي عنها؛ كما قال تعاىل{ :طَوافون علَيكم بَعضكم على بَعض}[ النور ،] 58 :فكذلك الرة تطوف
عليكم من غري استئذانكم للحاجة واملسألة ،وال يكن التحفظ منها غالبا فعفى عنها للحاجة؛ ألنا من أهل
()9
ني أو الطوافَات
البيت كما جاء يف رواية لإلمام أحد يف مسنده (السنور من أهل البَيت وإنه م َن الطواف َ
هي كبعض أهل البيت)(،)10
َعلَيكم)  ،ويف رواية من حديث عائشة رضي للا عنها (إنا ليست بنَ َجس؛ َ

والطائف :الادم ،والطواف فـعال منه يقال طاف ابلبيت إذا دار عليه قال -عز وجل{ :-يَطوف عليهم

ول َدان مَلدو َن}[ الواقعة ،] 17:وسي الطواف طوافا الشتماله على الدوران ابلبيت ،فإذا دار النسان حول
الشيء قالوا :طاف به يطوف؛ وذكره بصيغة فـعال للتكثري والـمبالغة؛ وذلك لكثـرة طوافها على الناس يف
منازلم واختالطها بم وجلوسها على فـرشهم ما ال يـنـفك عنها وال يـقدر على التحفظ منها ويـتـعذر صون
( )9رقم (.) 22690
( )10ابن خزمية (  ،) 102انظر صحيح أيب داود ( .) 135 / 1
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األوان منها؛ ولو كانت نسة ألمرهم بجانـبتها وتلية البيوت منها؛ فيكون يف ذلك حرج عظيم ومشقة
شديدة.
وقوله -صلى للا عليه وسلم( :-أو الطوافَات)؛ "أو" يتمل أن يكون الشك من الراوي؛ ويتمل أن

تكون "أو" للتنويع وهو األَظهر؛ أي :لما كان فيهن ذكور وإانث قال( :طوافون وطوافات)؛ أي :أن هذه
الرة ال تلو من أن تكون من جلة الذكور الطوافي عليكم أو من جلة الانث الطوافات عليكم ،ويـؤيد هذا
افني عليكم والطوافات) ابلواو بدل
هي م َن الطو َ
أنه ثـبت يف رواية أخرى أليب داود والنسائي ابلـ"واو" (إنا َ

من "أو".

األربعة وابن خ َزميةَ وابن حبا َن يف صحيحيهما وصححه التمذي)؛ أي :أخرج
أخر َجه َ
وقول املصنفَ ( :
هذا احلديث أبو داود والتمذي والنسائي وابن ماجة وصححه ابن خزية وابن حبان ،وقال التمذي" :حديث
حسن صحيح،
ث قال" :وقد جود مالك هذا احلديث عن إسحاق بن عبد للا ابن أيب طلحة ول أيت به أحد أت من

مالك"( ،)11وكذا صححه احلاكم()12؛ وقال" :وهو ما صححه مالك واحتج به يف الـموطأ؛ ووافـقه
الذهب"( ،)13وصححه أيضا النووي يف

اجملموع()14

ونقل عن البيهقي أنه قال" :إسناده صحيح" ،ونقل

احلافظ ابن حجر يف (تلخيص احلبري)( )15تصحيحه عن البخاري والدارقطين والعقيلي ،وصححه أيضا الشيخ
األلبان يف الرواء(.)16

ف)؛ أي :خالف يف تصحيح هذا احلديث فإنه لـما أخرج احلديث يف
وقوله( :وأما ابن َمن َده فَخالَ َ
(الصحيح ابالتفاق واالختالف) قال" :وأم يي اسها حيدة وخالتها كبشة؛ وال يعرف لما رواية إال يف هذا

( )11سنن التمذي ( .) 153 / 1
( )12يف املستدرك ( .) 567

( )13نفس املصدر ( .) 263 / 1
(.) 226 / 1 ( )14
(.) 41 / 1 ( )15
(.) 193-192-191 / 1 () 173 ( )16
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احلديث وملها مل اجلهالة وال يثبت هذا الب من وجه من الوجوه ،وسبيله سبيل املعلول"(.)17اهـ فجرى
ابن منده على ما اشتهر عن أهل احلديث؛ أنه من ال يروي عنه إال راو واحد فهو مهول ،وتـعقب أبن حيدة
وهي بنت عبـيد ابن رفاعة -لا حديث آخر يف تشميت العاطس يف سنن أيب داود ولا حديث اثلث رواهأبونعيم يف (املعرفة)؛ وقد وثـقها ابن حبان وهو وإن كان معروفا ابلتساهل يف التوثيق؛ غري أنه قد أيده يف ذلك
تصحيح من صححه من األئمة الفحول كالبخاري وغريه من سبق ذكرهم ،وروى عنها مع إسحاق ابنها يي
وهو ثقة عند ابن معي؛ أي :صار لا راواين ،وقد وثـقها ابن حبان ول تنفرد حبديث واحد ،وأما كبشة فقد
قال ابن حبان(" :)18لا صحبة"؛ وتبعه الزبري ابن بكار وأبو موسى كما يف (هتذيب التهذيب)( ،)19فإذا
ثبت فال يضر اجلهل حبالا؛ ألن جهالة الصحايب ال تضر؛ فالصحابة كلهم عدول ،وأيضا قال املصنف يف
(الملام)(" :)20قال الشيخ وإذا ل يعرف لما رواية إال يف هذا احلديث فـلعل طريق من صححه أن يكون
اعتمد على إخراج مالك لروايتها مع شهرته ابلتـثـبت"؛ يعين أن المام مالكا كان يـتحرز يف الرجال ويـتـثـبت

يف أحوالم حت قيل" :إن الراوي الذي يـروي عنه مالك مكوم عليه ابلثـقة"()21؛ ألن مالكا ال يروي إال عن
ثقة ،وأيضا قال الشيخ األلبان(- )22رحة للا عليه" :-ث إن للحديث طرقا وشاهدا من طرق" -ويف هذا رد
على ابن منده يف زعمه أنه ليس له إال طريق واحد  -قال الشيخ" :ال يـبـقى معها مال للشك يف صحة
احلديث" ،ث ذكر هذا الشاهد وهذه الطرق.

أما الكم املتَ َعلق هبذا الديث:
ففيه نص صريح يدل داللة واضحة على طهارة الرة وطهارة سؤرها؛ فـيجوز الوضوء بفضلها وبه قال
جهور الفقهاء؛ لقوله صلى للا عليه وسلم( :إنا ليست بنَ َجس)؛ وهذا اللفظ ينفي ناسة العي ،يعين أنا

طاهرة؛ مع علمه صلى للا عليه وسلم أنا تكل الفأرة ،ألن نفي الضد يستلزم إثبات الضد؛ فإذا نـفى أن
( )17شرح الملام (.) 484 / 1
( )18يف الثقات ( .) 357 / 3
(.) 447 / 12 ( )19

(.) 468-467 / 1 ( )20
( )21علل التمذي ( .) 876 / 2
( )22يف صحيح أيب داود ( .) 130 / 1
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افني عليكم)؛ تنبيه على تعذر االحتاز
تكون نسة فهي إذا طاهرة ،وقوله صلى للا عليه وسلم( :إنا م َن الطو َ
منها؛ وإشارة إىل تكيد طهارهتا ويـؤيده من حيث النظر أنا حيوان يوز اقتناؤه فكان سؤره طاهرا غري مكروه
كالشاة وما جاز اقتناؤه فهو طاهر إال ما خصه الدليل ،وذهب أبوحنيفة وأصحابه إىل أنا نسة العي كالسبع
فكذا لعابا ألنه متـولد من عينها؛ لكن أسقطت ناسته لضرورة الطواف ومشقة االحتاز منها؛ فخفف فيها
وبقيت الكراهة ،ولذا قالوا" :سؤرها طاهر مكروه"؛ واحتجوا( )23با رواه احلاكم يف مستدركه( )24عن أيب

سل اإلانء
هريرة قال :قال رسول للا صلى للا عليه وسلم" :السنور َسبع"؛ وبقوله صلى للا عليه وسلم" :ي غ َ

من ولوغ اهلرة َمرة"()25؛ واحتجوا أيضا حبديث القلتي وهو ما رواه ابن عمر قال" :سئ َل َرسول للا صلى
للا عليه وسلم عن املاء وما يَنوبه م َن الدواب والسباع" فقال صلى للا عليه وسلم" :إذا كان املاء ق لتَني
ث" رواه أصحاب السنن بسند صحيح( ،)26فهذا يدل على أن لورود السباع تثريا يف تنجيس
ل َيمل الَبَ َ
املاء ،ومفهومه أن ما دون القلتي تـنجسه السباع.
واجلواب عما استدلوا به :أما احلديث األول فإن سنده ضعيف ال تقوم به احلجة ألن فيه عيسى ابن

الـمسيب البجلي الكويف؛ ضعفه احلفاظ كما يف (ميزان االعتدال) للحافظ الذهب ،وعلى فـرض صحته فإن
حديث الباب مصرح أبنا ليست بنجس فـيخصص به عموم حديث السباع فتكون السباع نسة ما عدا الرة
على أنه ال يلزم من كونا سبـعا أن تكون نسة إذ ال مالزمة بي النجاسة وبي السبعية؛ وياب عن حديث
القلتي أنه ال يسلم أن سؤر السباع نس وال تالزم بي النجاسة وبي السبعية كما تـقدم ،وليس فيه تصريح
على أن ولوغ السباع يف املاء سبب لتنجسيه الحتمال أن ورودها على املاء مضنة لتـبـولا وتـغوطها فيه ،يـؤيده
أنه قـرن بينها وبي الدواب فيستـلزم من قولم هذا أن سؤر الدواب نس ،على أن أاب حنيفة ال يـقول بذا
احلديث وال يـعتب التحديد ابلقلتي يف ناسة املاء وال يقول أيضا ابملفهوم؛ كما هو مقرر يف أصول احلنفية،
هذه قاعدة مشى عليها احلنفية؛ وهي أنم يستدلون حبديث فيما يوافق مذهبـهم ث تراهم يـردونه إذا خالف

( )23انظر اجملموع للنووي (  ،) 234 / 1ونيل األوطار للشوكان ( .) 44 / 1

( )24رقم (  ) 646هبذا اللفظ ،و ضعفه الشيخ األلبان يف ضعيف اجلامع ( .) 3358
( )25البيهقي يف الكربى ( .) 1103
( )26أبوداود (  ،) 63التمذي (  ،) 67النسائي (  ،) 52ابن ماجه (  ،) 517وصححه الشيخ األلبان يف املشكاة (.)477
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مذهبـهم أو خالف أصال من أصول مذهبهم كحديث الـمصرات.
غسل اإلانء من ولوغ اهلرة َمرة)؛ فقد اختلف يف رفعه ووقفه ،وقد
وأما قوله صلى للا عليه وسلم( :ي َ

صحح الشيخ أحد شاكر( )27والشيخ األلبان( )28كما تقدم ،لكن قال بعض احلفاظ" :مدرجة"(- )29يعين
هذه الزايدة يف احلديث من كالم أيب هريرة موقوفا عليه ليست من كالم رسول للا صلى للا عليه وسلم،-
وأجاب عنه بعض أهل العلم من وجه آخر فقال النووي" :إن هذا احلديث متوك الظاهر ابالتفاق ألن ظاهره
يقتضي وجوب غسل الانء من ولوغ الرة وال يب ذلك ابلجاع" .اهـ( .)30واألوىل أن يمل احلديث على

االستحباب جعا بي األدلة ،لكن يـعكر عليه ما قاله املصنف يف شرح الملام( )31قال" :وهو خالف الظاهر
يتاج فيه إىل دليل" .هذا هو احلكم املتعلق بذا احلديث.
كثية:
ويف هذا الديث فَوائد َ

منها مشروعية صلة األرحام؛ وهي من أهم األسباب اليت توجب احملبة واأللفة وتـقوي األواصر بي

والذين يَصلو َن َما أَ َم َر
املسلمي وقد ورد يف فضلها والتحذير من قطعها نصوص كثرية منها ،قوله -تعاىلَ { -
الذين يَن قضو َن
شو َن َرهبم َ
وص َل َ
وي َ
للا به أَن ي َ
وء الساب}[ الرعد ،] 21 :ث قال –سبحانهَ { -و َ
ويَافو َن س َ
ك َهلم اللعنَة وَهلم
وص َل وي فسدو َن يف األرض أوالئ َ
َعه َد للا من بَعد ميثَاقه ويَقطَعو َن َما أَ َم َر للا به أن ي َ
سي تم إن تَ َولي تم أَن ت فسدوا يف األَرض َوت َقطعوا
سوء الدار}[ الرعد ،] 25 :وقال -عز وجل{ -فَ َهل َع َ
ارهم}[ ممد ،] 22 :فـقرن –تعاىل -بي الفساد يف
أَر َح َامكم أوالئ َ
صمهم وأَع َمى أَب َ
الذين لَ َعنَ هم للا فأَ َ
صَ
ك َ

صلَه للا
األرض وبي قطع األرحام وقال صلى للا عليه وسلم" :الرحم م َعل َقة َ
صلَن َو َ
ابلعرش تَ قولَ :من َو َ
ومن قَطَ َعن قَطَ َعه للا" متفق عليه(.)32
َ

وفيه جواز زايرة األب لزوج ابنه ،وهي من أعظم األسباب اليت تدخل السرور على األبناء وتصل بينهم
( )27يف تعليقه على التمذي ( .) 152 / 1
( )28يف صحيح أيب داود ( .) 124 / 1
( )29القارئ يف املرقاة ( .) 455 / 2
( )30يف اجملموع ( .) 234 / 1
(.) 463 / 1 ( )31
( )32البخاري (  ،) 7063مسلم (  ) 2555والفظ له.
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وبي آابئهم ال ـمودة واأللفة ،وقد كان من هدي النب صلى للا عليه وسلم أنه يزور أوالده ويـتـفقد أحوالم؛
وكان يدخل على ابنته فاطمة ويتفقد أحوالا؛ ودخل مرة عليها وعلى علي -رضي للا عنهما -ليلة فوجدمها

صليَان"(.)33
انئمي فقال صلى للا عليه وسلمَ " :أال ت َ
وفيه جواز الدخول على احملارم بسبب النسب أو الصهر؛ ودخول الرجل على زوجة ابنه وال يعد ذلك

وح َلئل أَب نَائكم}[ النساء ،] 23 :فيجوز للرجل أن يدخل على زوجة
خلوة ،إذ يعتب مرما لا؛ لقوله -تعاىلَ { -

ابنه وال يعد ذلك خلوة؛ ألنه مرم لا.
وفيه دليل على جواز خدمة الزوجة للحمي -وهو أب زوجها -ألن كبشة -وهي زوجة ابن أيب قتادة-
قامت بدمة حيها -أيب قتادة -وإكرامه؛ فقدمت له الوضوء ليـتـوضأ ،فهذا يدل على أن الزوجة يوز لا أن
تدم أاب زوجها.
وفيه استحباب إكرام الضيف وخدمته؛ ألن كبشة قامت لدمة ضيفها -وهو أبو قتادة أبو زوجها.-
وفيه داللة على ما كان عليه نساء السلف من مكارم األخالق وفضائل األعمال؛ من إكرام ضيف
واحتام األقارب واألصهار وخدمتهم والقيام بشؤونم.
وفيه جواز االستعانة يف أسباب الطهارة بتقدي الوضوء للمتـوضئ ،فإن كبشة رضي للا عنها -ورحها
للا -قدمت الوضوء أليب قتادة؛ فأعانت على الوضوء بتـقدي الانء ليـتـوضأ.
وفيه جواز التصدق من مال النسان دون إذنه إذا علم منه إقراره بذلك وعدم إنكاره ،وهذا مبين على
ريف كاإلذن اللفظي ،ألن املاء الذي سكبـته كبشة؛ الظاهر أنه ملك لا ،وقد سقى أبوقتادة
قاعدة :اإلذن الع ي
الرة ول يستأذنا يف ذلك اكتفاء با جرى بينهم من العادة والعرف ،وهذا ما يطلق عليه ابلذن العريف؛ فـيـنـزل
منزلة الذن اللفظي.
وفيه دليل أيضا على جواز تصرف األب يف بيت ابنه والضيف يف بيت مضيفه بـما جرى عليه العرف
والعادة ،ألن أاب قتادة رضي للا عنه تصرف يف املاء الذي صبته له كبشة؛ وذلك أبن قدمه للهرة لتشرب منه؛
فدل هذا على أنه يوز للب أن يـتصرف يف بيت ابنه الـمتزوج ،وهذا مبين على القاعدة السابقة ،وهي قاعدة
الذن العريف كالذن اللفظي ،وهذه القاعدة عظيمة تنبين عليها ماال يكاد يصر من الفروع الفقهية وقد قال
( )33البخاري ( .) 1127
فريق التفريغ اخلاص مبوقع التصفية والرتبية
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عمى َح َرج وال َعلَى األَع َرج َح َرج وال َعلى ال َمريض َح َرج وال َعلَى أَن فسكم
س على األَ َ
-عز وجل{-لَي َ

أن َتكلوا من بيوتكم أو بيوت آابئكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أو بيوت أَخواتكم

عمامكم أو بيوت َعماتكم أو بيوت أَخ َوالكم أو بيوت َخاالتكم أو َما َملَكتم َمفاتَه أو
أو بيوت أَ َ
يس عليكم جنَاح أن َتكلوا َجيعا أو أشتَات}[ النور ،] 61 :فأابح للا تعاىل األكل من بيوت هؤالء
َ
صديقكم لَ َ
األقارب دون إذنم اكتفاء ابلذن العريف.
وفيه استعمال حسن األدب مع األكابر لعدم إنكارها عليه فيما تـعجبت منه أوشكت يف جوازه فإن
كبشة رضي للا عنها لـما رأت أاب قتادة يفعل ما فعل ل تنكر عليه تداب معه واحتاما للكبري؛ واكتـفت بظهار
تـعجبها رضي للا عنها.
وفيه دليل على أن اجتناب النجاسة أمر مقرر يف أنـفس حلة الشرع وأهل السالم؛ وذلك من تـعجب
كبشة ومن تقرير أيب قتادة على التعجب؛ وجوابه أبنا ليست بنجس ،ألن النجس يتـنب؛ فإن كبشة تـعجبت
من صنيع أيب قتادة لما مكن الرة من شرب املاء ظنا منها أن سؤرها نس ،فهذا يدل على أن النجاسة كان
أمرها مفطورا يف نفوس هؤالء الصحابة.
وفيه داللة على ما كان عليه أصحاب النب صلى للا عليه وسلم من الرحة ابحليوان والعطف عليهم
والرفق بم والحسان إليهم ابتغاء للجر ألن أاب قتادة عطف على الرة بتمكينها من الشرب.
وفيه استحباب الرفق ابحليوان؛ لكن يقيد احليوان الـمحتم –وهو الذي ل نمر بقتله ،-ففيه استحباب
الرفق به وإطعامه والحسان إليه؛ وقد روى أبو هريرة رضي للا عنه أن رسول للا صلى للا عليه وسلم قال:
ج فإذا َكلب يَل َهث؛
العطَش فَ َو َج َد بئ را فَ نَ َز َل فيها فَ َ
"بَينَما َر َجل َميشي يف الطريق اشتَد عليه َ
شر َ
ب ث َخ َر َ

العطَش مثل الذي كا َن بَل َغ من فَ َنز َل الب َئر
قال الرجل لقد بَل َغ هذا
العطَش فَ َ
الكلب م َن َ
َيكل الثرى م َن َ
َ
رسول للا وإن لَنَا
شكر للا له وغَ َف َر لَه ،قَالوا اي َ
س َقى ال َك َ
لب فَ َ
س َكه بفيه حت َرق َي فَ َ
فَ َم َلَ خفه ماء ث أَم َ
ش َك َر
يف هذه البَهائم َألَجرا ،ف َق َ
ال صلى للا عليه وسلم :يف كل َكبد َرطبَة أَجر" .متفق عليه( ،)34وقوله( :فَ َ

للا له) ،أي :أثىن عليه ورضي بفعله فجزاه على ذلك أبن قبل عمله وأدخله اجلنة ،وقوله( :يف كل َكبد َرطبَة
أَجر) ،قال النووي" :معناه يف الحسان إىل كل حيوان حي -بسقيه ونوه -أجر ،وسي احلي (ذا كبد رطبة)
( )34البخاري (  ،) 2234مسلم ( .) 2244
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ألن الـميت يف جسمه وكبده"( ،)35وروى -يعين أاب هريرة -أيضا أن رسول للا صلى للا عليه وسلم قال:

العطَش إذ َرأَته بَغي من بَغااي بَن
قال النب صلى للا عليه وسلم" :بَينَما كلب يطيف ب َركية كاد يَقت له َ
ائيل فَ نَ َز َعت موقَ َها فَس َقته فَ غف َر َهلا به )36(".والركية :البئر .كما ورد تذير شديد من أذيته وتعذيبه
إسر َ

والساءة إليه؛ فقد روى ابن عمر أن رسول للا صلى للا عليه وسلم قال" :عذبَت امرأة يف هرة َس َجنتها

هي تَركتها َتكل من خشاش
هي أَ َ
طع َمتها َ
حت ماتت فَ َدخلَت فيها الن َ
وس َقتها إذ َحبَ َ
ستها؛ وال َ
ار؛ ال َ
األرض" .متفق عليه(.)37

فقال أتَعجبني اي ابنةَ أخي)؛ فإن أاب
وفيه جواز األخذ بقرائن األحوال ،لقول كبشة( :فَرآين أَنظر إليه َ

قتادة فهم من نظرهتا التـعجب واالستغراب ،ولذا سألا فقال( :أَتع َجبني).
وفيه من أدب التعليم؛ تـلطف املعلم مع املتـعلم السائل وما يـعرض له وما يـقع يف نـفسه من أمر تـعجب

بني اي ابنةَ أخي) ،فتلطف أبو قـتادة رضي للا عنه مع كبشة رضي للا عنها فقال:
تعج َ
منه ،لقول أيب قتادة( :أَ َ
استفهاما يدل على الرفق وعلى التـلطف ،وال شك أن املعلم إذا تلطف مع تلميذه فإنه يكون ذلك مدعاة
لإلصغاء لكالمه وقـبول قـوله.
وفيه أيضا من حسن التعليم ،وهو أنه ينبغي للمعلم إذا رأى املتـعلم قد استـغرب أمرا من األمور أن يزيل
عنه هذا االستغراب وال يتكه يف شك من أمره؛ ألن أاب قتادة لـما رأى كبشة قد استغربت صنيعه أجابا
عجبني) ،وكذلك ينبغي للمتعلم إذا جهل أمرا أو استغربه أن يسأل العال ،ألن أاب قتادة لـما رأى
بقوله( :ال تَ َ
كبشة زوجة ابنه قد استغربت من حاله حدثها بذا احلديث ليـزول عنها االستغراب.
وفيه أيضا استحباب ذكر الدليل مع احلكم؛ ألنه أدعى لقبوله وحصول الثقة به ،لقول أيب قتادة:

(أَ
رسول للا صلى للا عليه وسلم قال :إنا ليست بنَ َجس) ،ث ذكر احلديث
تعجبني اي ابنةَ أخي ،إن َ
َ
فاحتج أبو قتادة رضي للا عنه حبديث النب صلى للا عليه وسلم ،وقد قال ابن القيم(- )38رحة للا عليه-

( )35يف شرحه على مسلم ( .) 241 / 14

( )36البخاري (  ،) 3467مسلم ( .) 155
( )37البخاري (  ،) 2236مسلم ( .) 2243
( )38يف إعالم املوقعني ( .) 260 / 4
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يف بيان فوائد تتعلق ابلفتيا" :عاب بعض الناس ذكر االستدالل يف الفتوى ،وهذا العيب أوىل ابلعيب؛ بل
جال الفتوى وروحها هو الدليل؛ فكيف يكون ذكر كالم للا ورسوله وإجاع املسلمي وأقوال الصحابة -
رضوان للا عليهم -والقياس الصحيح عيبا ،وهل ذكر قول للا ورسوله إال طراز الفتاوى ،وقول املفيت ليس
بوجب للخذ به فإذا ذكر الدليل فقد حرم على املستفيت أن يالفه وبرأ هو من عهدة الفتوى بال علم" .يعين
أن املفيت ال يـلزم قوله؛ لكن إذا ذكر الدليل فـتعي على املستفيت أن أيخذ بقول املفيت بناء على استدالله أو
تقديه للدليل.
وفيه أيضا فضل السلف وذلك من حيث قبولم للدليل ورجوعهم إليه دون مراجعته أو رده أو معارضته،
فإن كبشة لـما سعت قوله صلى للا عليه وسلم( :أنا ليست بنَجس) ل تـرده أو تعارضه بل قبلته وسكتت.
وفيه دليل على أن الانء الذي ولغت فيه الر ال يهرق ما فيه ألنه ل ينجس ،ويوز أن يؤكل أو أن
يشرب أو أن يستعمل إال إذا عافته األنفس.
وفيه دليل على أن حكم سؤر الدواب اليت ال يؤكل حلمها؛ حكمها حكم سؤر الرة إال ما استثناه
الدليل؛ كالكلب والنزير ،فجميع الدواب سؤرها طاهر وال دليل على ناستها ،هذا هو األصل إال ما استثناه
الدليل أو خصصه كما استثىن سؤر الكلب وسؤر النزير.
وفيه دليل على أن ما أبيح اتاذه فسؤره طاهر إال ما خصه الدليل كالكلب كما تقدم ألنه من الطوافي
علينا فكل ما أبيح اتاذه واقتناؤه؛ فسؤره طاهر ،ألنه يعتب من الطوافي علينا والطوافات.
وفيه داللة على أن كل ما كان من الطوافي فليس بنجس لقوله صلى للا عليه وسلم( :إنا ليست
بنجس) ث علل ذلك بقوله( :إنا من الطوافني عليكم والطوافات)؛ واحلكم يعم بعموم علته ،فكل ما كان

من الطوافي من البيوت فإنه طاهر وليس بنجس إال ما استثناه الدليل.
وفيه داللة على أن األصل يف املياه الطهارة إال ما دل عليه دليل من الكتاب أو السنة أو الجاع على
أنه نس ألن أاب قتادة مكن الرة من شرب املاء إشارة منه إىل أن طهارة سؤرها أصلية وأن ما يعرض من
حالا املتـومهة ألكلها للنجاسة يف الفأرة ساقط االعتبار؛ فلما كان األصل يف املياه الطهارة قدم أبو قتادة الانء
للهرة ول يلتفت إىل احتمال وجود النجاسة يف فمها فسقط هذا االعتبار.
وفيه داللة على أن األصل يف آسار -جع سؤر -احليواانت طاهرة إال ما خصه الدليل كالكلب والنزير،
ض
فكل سؤر أصله طاهر إال ما خصه الدليل ،لقوله تعاىل {ه َو الذي َخلَ َق لَكم َما يف األَر َ
فريق التفريغ اخلاص مبوقع التصفية والرتبية
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 ،] 29فأابح تعاىل االنتفاع بكل ما يف األرض وال يبيح االنتفاع إال با هو طاهر حالل.
وفيه داللة على أن الرة إذا أكلت فأرة أو ناسة ث ولغت من ماء قليل فهو طاهر وال يـنجس إال إذا
رؤي أثـر الدم يف شفتـيها ،سواء غابت -يعين الرة -أم ل تغب؛ ألن النب صلى للا عليه وسلم نفى عنها
النجاسة مطلقا وجعل ريقها مطهرا لفمها وتـوضأ بفضلها -عليه الصالة والسالم -مع علمه أبكلها الفأرة
وتخي البيان عن َوقت الاجة ال جيوز ،فإن الرة يتمل أنه أكلت
ونوها وعلل بعدم إمكان االحتاز عنها؛ َ

النجاسة ث ولغت يف الانء؛ فـقطع النب صلى للا عليه وسلم هذا االحتمال ول يلتفت إليه وقال قوال عاما
(إنا ليست بنَ َجس).
وفيه دليل على أن الرة لو سقطت يف الانء أو أدخلت يدها أو ذيلها فيه ل تـنجسه.
وفيه أيضا أن احلنابلة استدلوا بذا احلديث وأحلقوا ابلسنـور ما دونه يف اللقة؛ كالفأر وابن عرس وأم
حبي- ،وابن عرس هذا حيوان صغري مفتس.-
وفيه داللة على قاعدة ليس ك يل مرم األكل َنَس وك يل َنَس مرم ،فليس كل ما حرم أكله فإنه نس،

فهذا احلشيش والشوك ونومها؛ يرم أكل هذه النبااتت ملضرهتا وهي طاهرة وكذلك الذهب واحلرير يرم
لبسهما على الرجل ومها طاهران ،ونظائره كثرية جدا ،فكل حرام ليس بنجس وكل نس فهو حرام.
وفيه جواز اقتناء الر واالنتفاع به؛ كاصطياد الفأر أو احلشرات لقوله صلى للا عليه وسلم( :إنا ليست
بنَ َجس إنا هي من الطوافني عليكم أو الطوافات)؛ فدل هذا على جواز اقتناءها وتربيتها.
وفيه أنه استدل به على جواز بيع الرة وشرائها وأخذ ثنها وأكلها وبه قال اجلمهور لقوله صلى للا عليه
وسلم إنا ليست بنجس إنا هي من الطوافي عليكم أوالطوافات ،إذن فهي من الطاهرات املباحات املنتـفع
جاز بيعه وما َحرَم اختاذه واالنتفاع به َحرَم بيعه؛
جاز اختاذه واالنتفاع به َ
با ومن قواعد الشريعة أن ما َ

كالكلب الذي ني عن ثنه ،فهذه القاعدة ،فما دام يوز اقتناء الر فدل هذا على جواز بيعها ،وفيه نَظر؛

ب صلى للا عليه وسلم عن
زجر الن ي
لـما رواه أبو الزبري قال" :سألت جابرا عن ثن الكلب والسنور قالَ " :
ذلك" رواه مسلم( .)39ويف رواية أليب داود(" :)40نى عن مثن الكلب والسنور" ،فإن الظاهر من لفظ
( )39يف صحيحه ( .) 1569
( )40يف سننه ( .) 3479
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احلديث ( َز َج َر) يدل على التحري ويؤيده أنه قـرنه -يعين السنور -بثمن الكلب وقد أفت جابر بن عبد للا

بوجبه وهو راوي احلديث؛ وراوي احلديث أدرى برويه من غريه ،قال ابن القيم يف الزاد(" :)41قال أبوممد
يعين ابن حزم -فهذه فتيا جابر بن عبد للا أنه كره با رواه وال يعرف له مالف من الصحابة ،وكذلك أفتأبو هريرة رضي للا عنه وهو مذهب طاووس وماهد وجابر بن زيد وجيع أهل الظاهر وإحدى الروايتي عن
أحد وهي اختيار أيب بكر عبد العزيز ،وهو الصواب لصحة هذا احلديث بذلك وعدم ما يعارضه فـوجب
القول به" ،وأجاب اجلمهور عن هذا احلديث أبنه يمل النهي عن كراهة التنزيه وأن بيعه ليس من مكارم
األخالق والـمروءات ،قال الشوكان(" :)42وال يفى أن هذا إخراج النهي عن معناه احلقيقي بال مقتض"؛
ومنهم من حله على السنور إذا تـوحش؛ ومنهم من حله على الر الذي ليس بملوك وال يفى ما يف هذه
سنة أَوىل وأحرى.
احملامل من الوهن؛ ومتابعة ظاهر الديث وال ي

وفيه داللة على أن أكل الرة كشربا يف طهارة الانء؛ ويؤيده ما رواه داود( )43ابن صال بن دينار التمار
عن أمه" :أن موالهتا أرسلتها بريسة إىل عائشة رضي للا عنها فوجدهتا تصلي فأشارت إل أن ضعيها فجاءت
هرة فأكلت منها فلما انصرفت أكلت عائشة من حيث أكلت الرة؛ فقالت إن رسول للا صلى للا عليه
وسلم قال إنا ليست بنجس هي كبعض أهل البيت وقد رأيت رسول للا صلى للا عليه وسلم يتوضأ بفضلها".
افني)؛
وفيه داللة على تري أكل الرة سواء كانت أهلية أو وحشية؛ لقوله صلى للا عليه وسلم( :م َن الطو َ
فإذا كانت من الطوافي فدل هذا على أنه ال يوز التعرض لا ابألذى أو ابلقتل وهذا يتضمن األكل؛ ويـؤيده
قوله صلى للا عليه وسلم يف احلديث السابق( :السنور َسبع) ،وقوله صلى للا عليه وسلم( :كل ذي انب

م َن السباع فأَكله حرام)( ،)44فالرة تـعدو أبنيابا فهي إذا تشبه األسد؛ ألنا تقتل فريستها أبنيابا فتدخل
من السباع فأكله حرام).
يف عموم قوله صلى للا عليه وسلم( :ك يل ذي انب َ

وفيه أن الظاهر من احلديث أن الرة ال تقطع الصالة لقوله صلى للا عليه وسلم( :إنا هي من الطوافني

( )41زاد املعاد ( .) 773 / 5

( )42يف نيل األوطار ( .) 172 / 5
( )43يف سننه ( .) 76
( )44مسلم ( .) 1933
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عليكم والطوافات) ،وقد علمتم أن النب صلى للا عليه وسلم أسقط النجاسة عنها لمشقة االحتاز ،وقد
عرف الر بكثـرة تركه وطوافه فلو كانت تقطع الصالة لنبه النب صلى للا عليه وسلم عن ذلك.
نعم ،قد ورد يف ذلك حديث وهو ما رواه أبوهريرة قال :قال رسول للا صلى للا عليه وسلم( :اهلرة ال

تَقطَع الصل َة ألنا من َمتاع البيت) ،رواه ابن ماجة( ،)45لكن سنده ضعيف.
وفيه أن الظاهر من احلديث أن ال فـرق بي الر األبيض والر األسود يف طهارته وطهارة سؤره وجواز

االنتفاع به وعدم قطعه للصالة لعموم احلديث ،وقال شيخ السالم ابن تيمية(- )46رحة للا عليه" :-وقد
تنازع العلماء يف شيطان اجلن إذا مر بي يدي املصلي هل يقطع؟ ،على قولي؛ مها قوالن يف مذهب أحد
كما ذكرمها ابن حامد وغريه :أحدمها يقطع ،بذا احلديث -يعين حديث (الكلب األسود يقطع الصل َة)-
وبقوله لـما أخب أبن مرور الكلب األسود يقطع للصالة قال" :الكلب األسود شيطان" فعلل أبنه شيطان

وهو كما قال رسول للا صلى للا عليه وسلم فإن الكلب األسود شيطان الكالب؛ واجلن تتصور بصورته

كثريا؛ وكذلك صورة القط األسود ألن السواد أجع للقوى الشيطانية من غريه وفيه قـوة احلرارة" ،وفيما قاله
نظر؛ ألن احلديث ورد يف الكلب األسود فـيـقتصر احلكم عليه وال يتعدى لغريه إال بدليل وهذه أمور غيبية
تتاج إىل دليل وإال للزم إحلاق كل حيوان أسود ابلكلب األسود ولو كان مأذوان فيه كالشاة السوداء.
يسي وهي إحدى القواعد المس اليت بين
وفيه داللة على القاعدة الكلية الكبى ال َم َ
شقة َتلب الت َ
عليها الفقه السالمي وتتخرج عليها ماال يكاد يصى أو يستقصى من املسائل الفقهية ،ووجهه أن النب
صلى للا عليه وسلم أسقط النجاسة على الرة لمشقة التحرز منها ولو حكم بنجاستها لوقعت األمة يف حرج
وضيق كبري؛ واحلرج مرفوع شرعا.
وفيه إشارة إىل أصل عظيم من أصول الشريعة السالمية السمحة وقاعدة مهمة من قواعد الفقه وهو -
رورة إليه من احملظور فإنه ساقط االعتبار على َحسب الاجة وب َقدر
أي :األصل -أن كل ما َدعت الض َ

الضرورة ،وهذه عب عنها الفقهاء بقولم :الضرورات تبيح احملضورات أو الاجة تنزل َمنزلَةَ الضرورة ،لقوله
من الطوافني عليكم والطوافات)؛ فأشار صلى للا عليه وسلم إىل أن احلاجة
صلى للا عليه وسلم( :إنا َ
( )45يف سننه (  ،) 369وضعفه الشيخ األلبان يف ضعيف اجلامع ( .) 6106
( )46كما يف جمموع الفتاوى البن قاسم ( .) 52 / 19
فريق التفريغ اخلاص مبوقع التصفية والرتبية
ميكنكم إرسال مالحظاتكم عرب الربيد :
tafrightasfia@gmail.com


16

إليها أسقطت اعتبار حالا يف ناسة سؤرها رفـعا للحرج واملشقة.

وفيه دليل على القاعدة الكلية ما يَش يق االحتاز منه فهو َعفو وهذه قاعدة عظيمة تنبين عليها مسائل
كثرية ،فالنجاسات اليسرية اليت ال ينفك منها ويشق االحتاز منها فإنا معفو عنها وتنزل منزلة املعدوم؛
كرشاش البول وموضع االستجمار وماال يدركها طرف لصغر حجمها وجرمها ؛كالنجاسة العالقة ابلذابب
ونو ذلك ،فهذه النجاسات اليسرية اليت يشق االحتاز منها فإنا طاهرة وال يب غسلها ،وقد نينا عن
التكلف والتنطع.
وفيه داللة على وجوب االحتاز من احليوان النجس والتنزه منها وأنه ال ينبغي إدخاله للبيوت أو مالطتها
نجس) ،ومفهوم احلديث أنه إذا كان احليوان نسا
أو نو ذلك لقوله صلى للا عليه وسلم( :إنا ليست ب َ
فليس من الطوافي عليكم والطوافات فال ينبغي إدخاله ويب االحتاز منه لنجاسته.
وفيه داللة على أنه يغتـفر يف الطوافي ماال يغتفر يف غريهم ويـرخص فيهم ماال يرخص يف غريهم فريخص
الذين ءامنوا ليستَأذنكم
يف األطفال والدم والعبيد يف دخول البيوت بغري إذن؛ كما قال تعاىل{ :ايأيها َ
ضعو َن
الذين َملَ َكت أَميانكم والذين ل يَب لغوا الل َم منكم ثَ َ
ني تَ َ
لث َمرات من قَبل صلة ال َفجر وح َ
صلة العشاء ثَلث َعورات لَكم ليس َعلَيكم وال َعلَيهم جناح بَع َدهن
هية ومن بَعد َ
ثيابَكم م َن الظ َ

طَوافون َعليكم بَعضكم على بَعض كذلك يبني للا لَكم اآلايت َوللا َعليم َحكيم}[ النور ،] 58 :قال
البغوي( )47أي" :العبيد والدم يطوفون عليكم فيتددون ويدخلون ويرجون يف أشغالكم بغري إذن؛ بعضكم
على بعض ،أي :يطوف بعضكم على بعض".
وفيه أيضا أنه استدل ابحلديث على أن ريق الرضيع مطهر لفمه ألجل احلاجة كما أن ريق الرة مطهر
لفمها؛ ألنه من الطوافي فإذا أصابـته -يعين الصب أو الرضيع -ناسة فإنا تطهر برور ريقه عليها وال يتاج
إىل غسلها كما قال ذلك طائفة من الفقهاء من أصحاب أحد وغريه.
وفيه دليل أن النجاسة تطهر ابالستحالة ،ألن النب صلى للا عليه وسلم أخب أبن الرة ليست بنجس؛
مع علمه أنا تكل الفأرة ول تكن ابملدينة مياه تردها السنانري ليقال طهر فمها بورودها املاء؛ فعلم أن النجاسة
العالقة بفمها تطهر ابستحالتها يف ريق الر؛ فدل هذا على أن النجاسة إذا تغريت وتولت إىل أمر آخر فإنا
( )47يف تفسريه ( .) 356 / 3
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طاهرة؛ وهذا كالمر -على مذهب من يقول بنجاستها -إذا تللت صارت طاهرة؛ وكالعذرة إذا تولت إىل
رماد ابحلرق ونو ذلك؛ فكل نس يـتحول عن أصله إىل مادة أخرى فإنه يطهر ابالستحالة؛ ألن احلكم يدور
مع االسم والوصف وجودا وعدما وإذا زال املوجب زال املوجب ،فهذا المر هو حرام السه( :المر)؛
ولوصفه( :السكار)؛ فإذا تلل صار يسمى خال وزال عنه وصف السكار ،فإذا تللت المر فهي حالل
عم اإلدام الل"(.)48
وقد قال صلى للا عليه وسلم" :ن َ

ومنها أن الفأرة طاهرة وسؤرها طاهر؛ ألنا من الطوافي والطوافات فالفأر طاهر ألنه من الطوافي
والطوافات وإن كان مستـقبحا مكروها يف النفوس ،وبذا قال جهور أهل العلم ،أما قوله صلى للا عليه وسلم
البخاري()49

اطرحوه وكلوا َسنَكم" .رواه
عن فأرة سقطت يف السمن" :أَلقوها وما َحوَهلا فَ َ
ميمونة ،فهذا ألن الفأرة صارت ميتة؛ وامليتتة نسة ،فقوله (أَلقوها) ليس لكونا فأرة بل لكونا صارت ميتة
فإذا سقطت الفأرة يف السمن وماتت صارت نسة؛ فلهذا أمر النب صلى للا عليه وسلم بلقاءها وما حولا
فهي أيضا كالرة إذا وقعت يف السمن فماتت فيه فحكمها حكم تلك الفأرة اليت وقعت يف السمن ،فالرة
طاهرة فإذا وقعت يف السمن فماتت فيه تنجست فصارت غري طاهرة فتـلقى وما حولا ،كذلك الفأرة فهي
من حديث

طاهرة فإذا سقطت يف السمن فماتت فيلقى وما حولا ،وقد سئل المام أحد( )50عن الفأرة تقع يف السمن
الذائب فلم تت؛ قال -رحه للا" :-الأبس أبكله" إال إذا عافته النفوس كما قال النب صلى للا عليه وسلم

يف الضب" :إنه ل يكن أبرض قَ ومي فأَجدين أعافه"( ،)51ويف رواية قال" :إذا كان حيا فال شيء إنا الكالم

يف امليت".
ومن فوائد احلديث أن املالكية استدلوا به على أن الكلب طاهر؛ ألن التعليل بكون الرة من الطوافي
يدل على طهارهتا وكذلك الكلب يعتب من الطوافي لالنتفاع به يف الصيد والزرع وغري ذلك؛ فالفرق بي أن
يطوف عليهم يف بيوهتم أو يف مواضع ماشيتهم وصيدهم وزرعهم ،وفيما قالوه نَظر ،وياب عنه :أن ما ذكروه

( )48أبوداود (  ،) 3820وصححه الشيخ األلبان يف صحيح اجلامع ( .) 6768
( )49يف صحيحه ( .) 233

( )50كما يف املغين ( .) 45 / 1
( )51البخاري (  ،) 5391مسلم ( .) 1946
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ثبت ابلقياس وهو معارض للنص الصحيح الصريح املتقدم (طَهور إانء أحدكم إذا َول َغ فيه الكلب) ،والقياس

عارض النص فهو فاسد االعتبار ،وأيضا فإن الكلب يستثىن -من حيث الطهارة -من جلة الطوافي
إذا
َ
ابلنص كما يستثىن النزير.
وفيه جواز االقتباس من القرآن الكري شريطة أن يكون اللفظ مطابقا ملعناه؛ وهو أن يؤخذ من القرآن
لفظ أو معىن فيدرج يف الكالم ،ووجهه قوله -صلى للا عليه وسلم( :-م َن الطوافني عليكم) ،فهذا مقتـبس

من قوله تعاىل {طَوافو َن َعلَيكم}[ النور ،] 58 :للتشابه بي الرة وبي الدم واألطفال ،وهذا استفاض عنه

عنت
ألت فاسأَل للاَ وإذا استَ َ
صلى للا عليه وسلم؛ كقوله صلى للا عليه وسلم يف وصية ابن عباس" :إذا َس َ
فاستعن ابلل"()52؛ فهذا منتزع من قوله تعاىل {إايك نَعبد وإايك نَستَعني}[ الفاتة ،] 4 :وكقوله صلى للا عليه
وسلم يف احلديث السابق" :فإن مع العسر يسرا"()53؛ هو منتزع من قوله تعاىل { َسيَج َعل للا بع َد عسر

أطاع للاَ"()54؛ هو منتزع من قوله تعاىل
أطاعن فقد َ
يسرا}[ الطالق ،] 7 :وكقوله صلى للا عليه وسلمَ " :من َ

طاع للاَ}[ النساء ،] 80:وقوله صلى للا عليه وسلم لمن استنصحه" :قل ريب للا ث
{ َمن يطع الر َ
سول فقد أَ َ
()55
الذين قالوا رب نَا للا ث استَ َقاموا}[ فصلت.] 30 :
استَقم" ؛ هذا منتزع من قوله -عز وجل{ -إن َ
ومن فوائده أن فيه إشارة إىل داللة التنبيه والياء إىل التعليل وهذا مسلك من مسالك العلة وهو أن

يقتن الوصف املناسب ابحلكم يف كالم املتكلم ،فقوله صلى للا عليه وسلم( :إنا ليست بنَ َجس إنا م َن
الطوافني عليكم والطوافات) إياء إىل العلة ،ألنه لو ل يكن الطواف علة ل يكن ذكره مفيدا ولكان لغوا،
فقوله صلى للا عليه وسلم( :لَيست بنَ َجس) ث أشار إىل العلة اليت كانت سببا يف عدم ناستها ،أشار وأومئ

بقوله( :إنا من الطوافني عليكم والطوافات) ،ولو ل يكن هذا اللفظ علة يف احلكم لكان كالمه صلى للا

عليه وسلم لغوا وحاشاه؛ ويب تنزيه لفظ الشارع من اللغو ومن العبث.

وفيه داللة على أن أحكام الشريعة معللة ،خالفا للشاعرة والظاهرية ،لقوله صلى للا عليه وسلم( :إنا
( )52التمذي (  ،) 2516وصححه الشيخ األلبان يف صحيح اجلامع ( .) 7957
( )53أمحد (  ،) 2804وصححه الشيخ األلبان يف صحيح اجلامع ( .) 6806
( )54البخاري (  ،) 2957مسلم ( .) 1835
( )55التمذي (  ،) 2410والشيخ األلبان يف صحيح التغيب والتهيب (  ) 2862وقال :حسن صحيح.
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نجس إنا من الطوافني عليكم والطوافات) ،وهذا األمر كثري يف القرآن الكري يذكر احلكم ويبي
ليست ب َ
الوصف املؤثر الذي بين عليه احلكم.
وفيه أيضا من حسن تعليم النب صلى للا عليه وسلم حيث إنه يذكر احلكم ويذكر معه العلل اليت بين
عليها ذلك احلكم ويذكر أيضا األوصاف املؤثرة يف احلكم ليكون أدعى لقبوله والعمل به وتعميمه وتعديته
بتعدي أوصافه وعلله لقوله صلى للا عليه وسلم( :ليست بنَ َجس إنا من الطوافني عليكم والطوافات)،

فـفهم من هذا أن احلكم يـعم بعموم علته فكل ما كان من الطوافي والطوافات فإنه طاهر وهذا كقوله تعاىل
وامليسر}[ املائدة] 91 :

غضاء يف المر
يف المر والـميسر {إنا يريد الشيطان أن يوق َع بينكم َ
الع َ
داو َة والبَ َ
فهذه علة؛ {ويَصدكم عن ذكر للا} هذه علة اثنية؛ وعن الصالة وهذه علة اثلثة؛ {فهل أنتم منتَهو َن}،
البصر"()56

عل االستئذان من أَجل َ
وقوله صلى للا عليه وسلم" :إنا ج َ
صلى للا عليه وسلم" :االستئذان ثلث"( )57فجعل االستئذان من أجل البصر.
وفيه من أعالم النبوة؛ حيث أثبت العلم احلديث والتجارب الـمخبية أن لعاب الر طاهر مطهر إذ يمل
لسانه مضادات للبكترياي واجلراثيم؛ لذلك تراه كما هو مشاهد يطهر نـفسه بنفسه ويـلعق حت سبيليه بعد
قضاء حاجته تطهريا لما كما هو مشاهد وصدق للا وما ينطق عن الوى إن هو إال وحي يوحى.

أي :االستئذان يف البيوت لقوله

وللا أعلم ،وابرك للا يف احلضور؛ وسبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك
وأتوب إليك؛
والسالم عليكم ورحة للا وبركاته.

( )56البخاري ( .) 5887

( )57البخاري (  ،) 5891مسلم (  ) 2153واللفظ له.
فريق التفريغ اخلاص مبوقع التصفية والرتبية
ميكنكم إرسال مالحظاتكم عرب الربيد :
tafrightasfia@gmail.com

