شرح اإلملام للحافظ ابن دقيق العيد.
الدرس األول

للشيخ :أ.د .عبد اجمليد مجعة -حفظه اهلل-

الشيخ مل يراجع التفريغ

فريق التفريغ ملركز التصفية والرتبية


2



إنّّاحلمدّهللّحنمدهّونستعينهّونستغفرهّّونعوذّباهللّمنّشرورّأنفسناّومنّسيّئاتّأعمالناّمنّيهدهّاهللّفالّمضلّّلهّ
ّاهللهّوحدهّالّشريكّلهّوأشهدّأنّّحممّداّعبدهّورسولهّ ّ
ومنّيضللّفالّهاديّّلهّوأشهدّأنّالّإلهّإالّ ّ
{ياّأيّهاّالذينّآمنواّاتقواّاهللّّحقّّتقاتهّوالّمتوتنّّإالّّوأنتمّمسلمون}ّ[ّآلّعمرانّ .]ّ102ّ:
{ياّأيّهاّالنّاسّاتقواّربّكمّالذيّخلقكمّمنّنفسّواحدةّّوخلقّمنهاّزوجهاّوبثّّمنهماّرجاالّكثرياّونساءّواتقواّ
اهللّالذيّتساءلونّبهّواألرحامّإنّّاهللّكانّعليكمّرقيبا}ّ[ّالنساءّ .]ّ1ّ:
{ياّأيّهاّالذينّآمنواّاتقواّاهللّوقولواّقوالّسديداّيصلحّلكمّأعمالكمّويغفرّلكمّذنوبكمّومنّيطعّاهللّورسولهّفقدّ
فازّفوزاّعظيما}ّ[ّاألحزابّ ّ.]ّ71-70ّ:
كلّ
وشرّاألهمورّحمدثا هُتاّو َّّ
هّ
احلديثّكتابّاهللّوأحسنّّ
هّ
فإنّّأصدقّّ
اهلديّهديّحممّدّّصلّىّاهللّعليهّوعلىّآلهّوسلّمّ َّ

كلّضاللةّيفّالنّار ّ
كلّبدعةّضاللةّّو َّّ
حمدثةّّبدعةّّو َّّ
فهذهّسلسةّّمنّاحللقاتّيفّالتّعليقّعلىّكتابّ(ّاإلملامّبأحاديثّاألحكامّ)ّللعالّمةّأيبّالفتحّتقيّّالدّينّحممّدّّبنّّ
انتقيتههاّمنّكتبّأهلّالعلمّعدّةّ ّ.
شرييّّاملّصريّّالشّهريّّبابنّّدقيقّّالعيدّ ّ
عليّّال هّق ّْ
حكامّاختصرهّاملصنّفّمنّكتابهّ(ّاإلمامّيفّمعرفةّأحاديثّ
ّ
وهذاّالكتابّيهعتربّمنّأحسنّماّّأهلّفّيفّأحاديثّّاأل
ّ
بقت ّبتأليفهّوانتهىّإلّ ّإالّ ّوّ
قةّبهّس هّ
هّ
األحكام ّ) ّوالذيّقالّفيه"ّ:ماّوقفتّعلىّكتابّمّنّكتبّاحلديثّوعلومّهّاملتعلّ

هّماّوضعّيفّهذاّالفنّّمثّلههّ"ّّ.إالّّأنّهّأطالّفيهّالذّيلّّ
ودعتّمنهّفائدةّّيفّهذاّالكتاب"(ّ،ّ)1وقالّأيضّاّ"ّ:أناّجازمّّأنّ هّ
أ هّ
دّإىلّاختصارهّيفّهذاّالكتابّ(اإلملام)ّ .
ّ
ّعصرهّفعمّ
هّبعضّعلماءّ ّ
هّ
خشّنّ
فاستّ ّْ
نقل ّعنهّ
ّاهللهّّ-كثرياّ ّماّكان ّيّ هّ
لبانَّ-رمحه ّ
يت ّالشيخّ ّاأل ّ
ّالكتاب ّبانتقاءّ ّاملصنّف ّما ّصحّ ّمن ّاألحاديثّ ّورأ هّ
هّ
ّومتيّز
هّللحديثّمبجردّإيرادّهّيفّكتابّ(اإلملام)ّ .
ّ
تصحيحّ
هوّكتابّاإلسالمّ"ّوقالّ:
هّ
رمحههّاهللّ"ّ:-
سالمّابنّتيميةّ -
هّ
العلمّفقالّعنهّشيخّاإل
هّ
ثىنّعليهّغريّواحدّمنّأهلّّ
هّ
ّوقدّأ

ياءهّوالّجدّيّأبوّالربكات"(ّ ّ.)2
ظّالضّ ّ
"ّماّعملّأحدّّمثلّهّّوالّاحلاف هّ
قطبّ
ظّ هّ
هّقدّوقعتّلهّبعضّاألّوهامّّنبّهّّعليهاّتلمي هّذهّاحلاف هّ
هّ
تمهّ،علىّأنّ
هّملّيه َّّ
نفسهّبشرحهّإالّّأنّ ّ
فّ هّ
وقدّاعتىنّاملصنّ هّ
هتمامّبتلخيصّ
الكرميّبنّعبدّّالنّورّبنّّ هّمنريّّاحللبّ-رمحهّاهللّ-ولّصّكتابّّاإلملامّّيفّكتابّّسّاهّ(ّاإل هّ
هّ
عبدّ
الدّينّأبوّحممّدّّ هّ
( )1مقدّ مة تحقيق كتاب ( اإلمام معرفة أحاديث األحكام ) ،طبعة دار المح ّقق.
لألفدوي ( .) 575-576
السعيد
ّ
( )2ال ّطالع ّ
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بنّعبدّّاهلاديّحواشيّّمفيدةّّ،وهذهّالنّسخةّ
ظّ هّ
كتابّاإلملامّ)ّوهوّمطبوعّبتحقيقّ(حسامّرياض) ّّّكماّوضعّلهّاحلاف هّ
ونظراّألمهيّةّهذهّالطّبعةّاعتمدتّعليهاّيفّهذاّالشّرحّفأقولّ-
ّطهبعتّبدارّالنّوادرّ1434هـّبتحقيقّ(حممدّخلّوف) ّ ّ
وباهللّأستعنيّ :-
بسمّاهللّالرمحنّالرحيمّّاحلمدّهللّمنزلّّالشّرائعّواألّحكامّ،ومفصّلّّاحلاللّواحلرامّ،
هّ
فّ-رمحهّاهللّتعاىلّ:ّ-
قالّاملصنّ هّ
حمكمّالنّظامّ،
ّاهللهّتوحيدّاّهوّيفّالتّقريرّّ–ويفّنسخةّ(التّحرير) ّ-هّ
أشهدّأنّالّإلهّإالّ ّ
ّواهلاديّمنّاتّبعّرضوانهّسبلّّالسّالمّّ،و هّ
أكملهّسالمّ،
لألنامّ،فعليهّمنهّأفضلهّصالةّّو ّ
ّ
افرّاألقسامّ،وأشهدّأنّّحممّداّعبدهّورسولهّالذيّأرسلهّرمحةّّ
ويفّاإلخالصّو هّ
ثّّعلىّآلهّالطيّبنيّالكرامّ،وأصحابّهّجنومّّأهلّّاهلدىّاألعالمّ.وبعد؛ّ ّ
يفّوضعهّحمرراّ،والّ
ّ
تّ
ملّأدعه ّاألحاديثّ ّإليهّالّفّالّ،والّأّلّ ّْو هّ
فهذاّخمتصرّ ّيفّعلمّاحلديثّ،تأمّلتّمقصودّهّتأمّالّّ،و ّ
وتعظيمهّاألعزينّمكاناّومكانةّ،وسّيتهّبكتابّ:
ّ
شدّعليهّيدّالضّنّانّةّ،وأنزلهّمنّقلبهّ
فقُّتوراّ،فمنّفهمّمّغزّاههّ َّّ
أبرزتهّكيفّاّتَّ ّ
نّمزكىّّهرواةّّاألخبارّ،وكانّصحيحاّّعلىّ
(ّاإلملامّبأحاديثّاألحكامّ)ّ.وشرطيّفيهّأنّالّّأهوردّإالّّحديثّّمّ ّْنّوّثَّقهّإمامّّم ه
منهمّمغزىّقصدّهّوسلكّهّ،وطريقاّّأعرضّّعنهّوتركّهّ،ويفّ
ّ
طريقةّّبعضّأهلّّاحلديثّّاحلفّاظّ،أّوأئمّةّالفقهّالنّظّارّ،فإنّّلكلّّ
تعاىلّينفعّبهّدنياّّودّيناّ،وجيعّلههّنوراّّيسعىّبنيّأيديناّ،ويفتحّّفيهّلدارسيهّفيهّحفظاّّ،ويبلّغناّبربكتّهّمنزلةّّمنّ
هّ
اهللهّ
كلّّخريّّ.و ّ
هّعهظمىّ،إنّهّالفتّاحّالعليمّ،الغنّّالكرميّ .
كرامتّ ّ

الشرحّ ّّ:
هذهّمقدّمةّ ّافتتحّهباّاملصنّف ّ-رمحهّاهللّتعاىلّ -هذاّالكتابّ؛ ّفبدأّ ّبالبسملةّ ّعلىّطريقةّ ّاملؤلّفنيّوماّجّّرّْواّعليهّ،
مباّرويّّعنّالنّبّّصلىّاهللّعليهّوسلمّأنّهّقال(ّ:كلّّ
هّ
حيثّّكانواّيّفتّتّحونّ هّكتبّهمّبالبسملةّّأوّباحلمدلة؛ّوذلكّاستدالالّّ ّه

محنّالرحيمّفهوّأبرتّ)(ّ.)3وهذاّاحلديثّضعيفّجدّاّكماّيفّاإلرواءّّ ّ)4(،ويهغنّعنهّ
فيهّببسمّاهللّالر ّ
ّ
الّيهبدّأهّ
أمرّّذيّبالّّ ّ
ماّثبتّّيفّالصّحيحنيّيفّكتابّّالنّبّّصلىّاهللّعليهّوسلمّإىلّهّرقلّحيثّجاءّفيهّ(ّ:بسمّاهللّالرمحنّالرحيمّمنّحممدّّ
بعّاهلهدىّ)ّ )5(.
الرومّسالمّّعلىّمنّاتّ ّ
عبدّّاهللّورسولّهّإىلّهّرقلّعظيمّّ ّ
رهّبفعلّتقديرهّ(ّأبدّأهّ
َّّ
ومنهمّمنّقد
رهّباسمّتقديرهّ(ّبسمّاهللّابتدائيّ)ّ
وقوله[ّبسمّاهللّ]ّ:املتعلّ هّقّبالباءّمنهمّمّنّقّ َّّد
ّه
ّه
ذكرّاسمّّاهللّّ
فاملشروعهّ هّ
ّ
المههاّسائغّّوصحيحّ؛ّفإنّّالفعلّّالبدّّلهّمنّمّصدرّّفلكّأ ّْنّتقدّرّالفعلّّومصدّرهّ
باسمّاهللّ)؛ّوكّ ّ
هّتربكّاّوتيمّناّّواستعانةّّعلىّاإلمتامّّوا ّإلكمالّّ،ويدلّّلأل ّولّقوّلههّتعاىلّ{ّ:بسمّاهللّجمراهاّومرساهاّ
يفّالشّروعّيفّذلكّكلّ ّ
( )3رواه هبذا ال ّلفظ الخطيب يف الجامع ( .) 1210
( )4حديث رقم (.)1
البخاري (  ،) 7مسلم ( .) 1773
()5
ّ
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}ّ[هودّ،]ّ41ّ:ويدلّّللثّانّقولهّتعاىلّ{ّ:إ ّقرأّباسمّربّكّالذيّخلقّ}ّ[ّالعلقّ ّ.]ّ1ّ:
صل ّاألساءّّّكلّهاّّكماّقالّتعاىلّ{ّ :هوّاهللّالذيّالّإلهّإالّ ّهوّعاملّ
علىّالربّ ّتباركّوتعاىل؛ ّوهوّأ هّ
ّ
و[اهلل] ّعلمّ ّ
محنّالرحيمّ} ّ[ّاحلشرّ،]ّ 22ّ:وقالّتعاىل{ ّوهللّ ّاألساءّاحلسىنّفادعوهّهبا ّ} ّ[ّاألعرافّ ،]ّ 180ّ:ويفّ
هوّالر ّ
الغّيبّوالشّهادةّ ّ ّ
الصّحيحنيّعنّالنّبّ ّصلىّاهللّعليهّوسلّمّأنّهّقالّ (ّ:إنّ ّهللّتسعةّ ّوتسعنيّاساّ ّمّئةّ ّإالّ ّواحدة ّمنّأحصاهاّدخلّالنّةّ
ىّبهّغريهّ-سبحانهّعزّّوجلّّ .-
)(ّ.)6وهوّاالسمّالذيّالّحيوزّأنّيسمّ
ّه
املبالغةّفاألولّعلىّوزنّ(فعالن)ّوالثّانّ
ّ
انّمنّالرمحةّعلىّوجهّّ
ّ
محنّالرحيمّ]ّاسانّمنّأسائهّاحلسىنّمشتقّ
وقولهّ ّ[:الر ّ
محن)ّ
الر هّ
عتّكلّشيءّّوعمّ َّّ
َّّ
ذوّالرمحةّالواسعةّّالعظيمةّّاليتّوسّ
علىّوزنّ(فعيل)ّيدالّنّعلىّأنّهّ–تعاىلّ ّ-
تّكلّحيّّ،و( َّّ

محنّهوّذوّالرمحةّالشّاملةّلميعّالالئّقّيفّالدّنيا؛ّوللمؤمننيّيفّاآلخرةّوهلذاّجاءّعلىّ
ّ
أشدّّمبالغةّّمّنّ( ّالرحيم)ّألنّّ ّالر
ذوّالرمحةّللمؤمننيّيومّالقيامةّكماّقالّتعاىلّ{ّ:وكانّباملؤمننيّرحيمّاّ
علىّالسعةّ،و( ّالرحيم)ّ ّ
َّّ
وزنّ(فعالن)ّالذيّيدلّّ
وقالّابنّالقيّمّ(ّ ّالرمحنّدالّّعلىّالصّفةّّالقائمةّبهّ–سبحانهّ-و ّالرحيمّدالّّعلىّتعلّقهاّباملرحوم؛ّفكانّ
هّ
}ّ[ّاألحزابّ،]ّ43ّ:
صفتههّوالثّانّدالّّعلىّأنّهّيرحمّخّلقّهّبرمحتهّ ّوإذاّأردتّفهمّّهذاّفتأمّلّ
األ ّولّللوصفّوالثّانّللفعل؛ّفاأل ّولّدالّّأنّّ ّالرمحةّّ ّ
فعهلّمّأنّّ(ّالّرمحنّ)ّهوّاملوصوفّ
ملّجيئّقطّّ(ّرمحنّهبمّ)ّ ّ
قولّهّ{ّوكانّباملؤمننيّرحيماّ}ّ{،إنهّهبمّرؤوفّرحيمّ}؛ّو ّْ

محةّورحيمّهوّالراحمّبرمحتهّ)(ّ ّ.)7
ّ
بالر
ّ

ىلّماّيهناسبّ
ّ
وقولهّ[ّاحلمدّهللّمنزلّالشرائعّواالحكامّ..إخل ّ] ّهذاّمنّبراعةّ ّاالستهالل؛ ّحيثّأشارّاملصنّفّإ
مقصودّهّمنّالكتابّويدلّّعلىّغرضهّإذّهوّكتابّّيفّأحاديثّاألحكامّ ّّ.
هوّوصف ّاحملمودّ ّبالكمالّوالثّناء ّعليهّبصفاتهّّوأفعالهّّوحمّاسنهّمعّاحملبّةّوالتّعظيمّفالّيكونّ
هّ
وقولهّ[ّاحلمدّهلل ّ] ّ
مّيتقربونّإىلّ ّألهمراءّ ّباملدائحّ
محدّ ّحملمودّإالّ ّمعّحمبّتهّوتعظيمّهّ ّوإالّّكانّمدحاّ ّوليسّمحداّ؛ّكمدحّالشّعراءّلألمراءّفإنّ ّ
قصدّّنّيلّّحمّضوضّّأوّمالّّأوّجاهّّأوّمكانّّعندهمّ .
هلّ
لف ّوالالّمّيفّاحلمدّ ّالستغراقّالنسّ ّمنّاحملامدّوهوّوحدّهّ-سبحانهّوتعاىلّ -يستحقّ ّاحلمدّّّكّلَّهّوهوّأ هّ
واأل هّ
احلمدّواجملدّوالّثَّناءّ .
وقولهّ[:منزلّالشرائعّواالحكامّ]ّأيّ:أ َّّنّاهللّّتعاىلّهوّمّنّأنزلّاألحكامّّوشرعّالشّرائعّّإبتداءّاّ ّووكّلّبيّانّاّإىلّالنّبّّ
صلىّاهللّعليهّوسلمّمنزلةّّمنّاهللّّتعاىل؛ّلقولهّتعاىلّ:
ّ
صلىّاهللّعليهّوسلم؛ّففيهّإشارةّّإىلّأنّّاألحكامّّالواردةّّمنّالنّبّّ
{ّإنّاّأنزلناّإليكّالكتابّباحلقّّلتحكمّبنيّالنّاسّمباّأراكّاهللّ}ّ[ّالنساءّ ّ.]ّ105ّ:
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كمّماّحرمّعليكمّ}ّ[ّاألنعامّ،]ّ119ّ:أيّ:
ّ
هذاّمنتزعّّمنّقولهّتعاىلّ{ّ:وقدّفصّلّل
وقوله[ّومفصّلّاحلاللّواحلرامّ] هّ
ّلكمّماّحرمّعليكمّووضّحهّفماّملّيفصّّْلهّويبيـّّْنهّفهوّحاللّ ّ.
ّ
قدّبنيّ
انهّسبلّّالسّالمّ
وقوّلههّ[ّواهلاديّمنّاتبعّرضوانهّسبلّّالسالمّ]ّإشارةّّإىلّقولهّتعاىلّ{ّ:يهديّبهّاهللّهّمنّاتبعّرضو هّ
هبذاّالقرآنّمنّاجتهدّوابتغىّمّرضاةّّاهللّّسبلّّالسّالمّأيّطرقّّالنّجاةّّوالسّالمةّّواالستقامةّّ
ّ
يّيهديّاهللهّ
ّ
}ّ[ّاملائدةّ،]ّ16ّ:أ

سلّمّصاحبّهاّمنّالعذابّّوتوصّلهّاىلّدارّّالسّالمّ ّ.
اليتّّّته ّْ
اّرسولّاهللّّ ّ.
اهللهّوشهادّةهّأ َّّنّحممّدّ هّ
صلّالدّينّشهادّةهّأنّالّإلهّاالّّ ّ
وبعدّهذاّذكرّالشّهادتنيّاللّتنيّمهاّأ هّ
ثّّذكرّاملصنّفّمقصودّهّمنّالكتابّّوبنيّمنهّجّهّفيهّفقال[ّ :وبعدّفهذاّخمتصرّّيفّعلمّاحلديثّ،تأمّلتّمقصودّهّ
هّعنّغريه؛ّّكأ ّْنّيرتكّّاألحاديثّّ
ّ
مباّيذكر
وذلكّبرتكّّماّميكنهّترهّكهّواالستغناءّّ
هّهوّاالختصار؛ّ
هّ
تأمّالّّ]ّ،فأشارّإىلّأ َّّنّمقصودّ
ّْ
ّه
هاّكتابّاهللّّتعاىلّأوّإمجاعّّاألمة؛ّأوّيرتكّّاألحاديثّّاملتعدّدةّّللداللةّّعلىّحكمّّواحدّّأوّيقتصرّّعلىّ
هّ
ّدلّعلىّحكمّ
اليتّ َّّ
طولّّوالّخملّّ .
املطولةّّ،واحلاص هّلّأنّّاملصنّفّّيراعيّوضعّّالكتابّّيفّالملةّّغريّّ هّم ّ
موضعّّاالّستداللّمنّاألحاديثّّ ّ
دعهّاألحاديثّإليهّالفالّ]ّّيهقالّ:دعاّالّفّالّّباليمّاملعجمةّاملفتوحةّوالفاءّاملفتوحةّإذاّدعاّإىلّطعامهّ
وقولهّ[ّ:وملّأ ّ
ملّخيصّقوماّّدونّقومّ؛ّّوأشارّّهبذاّالكالمّّإىلّأنّهّالجيّمعّيفّكتابهّهذاّالغثَّّّوالسّمنيّّوالّيتساه هّلّفيماّجيلبّ
عامّةّّالنّاسّو َّّ
منّاألحاديثّّبلّينتقيّماّصحّّمنهاّكماّسيأيتّذكرهّ ّ.
هورّ:
فقُّتوّراّ]والتّ ّ
تّأيّملّأقصّرّيفّحترّيرهّ[ّوالّأبرزتهّكيفّاتّ ّ
صّْر هّ
تّيفّوضعهّحمرراّ]ّألوتّ:يعنّقّ َّّ
ّ
وقولهّ[ّ:والّأّلّ ّْو

هّملّيهقصّ ّْر ّيفّحتريرّّ
قدام ّعلىّأمورّ ّالّينبغيّأ ْن ّيهقدم ّعليهاّ ،أرادّ ّهبذاّأنّ ّ
هوّالوقوعهّيفّالشّيءّبقلّةّمباالةّ ّوغريّ ّّرويّةّ ّواإل هّ
ّ
الكتابّوملّيبال ّْغّفيهّبلّتوسّطّبنيّالتّقصريّواملبالغةّ .
ةّيهقالّ:ضّنّّيضّنّّبكسرهاّوفتحهاّأيضاّّ
الضنان ّةهّبفتحّالضّادّدونّشّولّ ّ
وقولهّ[ّ:منّفهمّمغز ّاههّشدّّعليهّيدّّالضّنانةّ]ّ َّّ
نني ّهوّ
كسرهاّوضّنانةّ ّبالفتحّأيّ :بّلّ ّوالضّ هّ
أيّ :يضّنّ ّويضنّ ّضنّاّوضنّاّبكسرهاّوفتحّهاّوضّّنَّةّبفتحّالضّادّاملعجمةّو ّ
ربح ّهباّ،
لق ّمضنّةّومضنّةّ ّإذاّكانّنفيساّ ّّيهضنّ ّبه؛ ّوضنّ ّأيضّاّبالدّار ّوضنّاّوضّنانّة ّإذاّأقامّوملّيّ ّْ
البخيل؛ ّ ّويهقالّ :هذاّعّ هّ
وضنّّأيضّاّنّفسّّبهّ،وهذاّاختالفّمعانّهذهّالكلمةّّيدلّّعلىّأ َّّنّمقصودّّاملصنّفّأنّّمنّأدركّمعىنّالكتابّّوعكفّّ
قيم ّعلىّالشّيءّ ّالنّفيسّّ
علىّمذاكرتّه؛ ّفيكونّحاّلههّكحالّ ّالبخيلّ ّبالشّيءّ ّالنّفيسّ ّفإنّكّترىّالبخيلّ ّّيه هّ
علىّقرائتّهّوأقامّ ّ هّ

يءّويهالزمهّ.
كالبخيلّالذيّيقيمّعلىّالشّ ّ
هّ
الزهّمهّ،وهكذاّينبغيّعلىّمنّقرأّّهذاّالكتابّّأنّيكونّّ
ّويه ّ
ىلّالقلبّملناسبتهّمنّحيثّإنّهّحملّّ،واملكان ّةهّّتهردّّ
هّ
املكانّيهردّّإ
ّ
عزينّمكانّاّومكانةّ]ّ
ّوقولهّ[ّ:أنزلهّمنّقلبهّوتعظيمهّاأل ّ
حماسنّالكالمّكماّتقررّيفّفنّ ّالبالغةّّ ،وأرادّهبذاّأ َّّن ّمّنّ
ّ
إىلّالتّعظيمّوقدّرجعّ ّاأل ّو هّل ّلأل ّولّوالثّانّإىلّالثّانّّوهوّمنّ
فّهّمّكتابّهّهذاّّوأدركّّمغز ّاههّفيجدّلهّحتماّّمّ ّْوقعاّّيفّقلبهّوتعظيماّّلهّملاّحو ّاههّمنّأمّهاتّأحاديثّّاألحكامّ ّ.
هذهّاألحاديثّاملتفرقةّّمّنّخمتلفّّ
ّ
مجعّماّتفرقّأيّ:مجّعّّ
ّ
ملامّ
وقولهّ[ّوسيّتهّبكتابّاإلملامّبأحاديثّاألحكامّ]ّواإل هّ
اليتّعليهاّمدارّاألحكامّ ّ.
هّ
األبوابّّومنّخمتلفّكتبّّالسّنّةّو
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ىّرواةّّاألخبارّوكانّصحيحّاّعلىّطريقةّّبعضّّ
وقولهّ[ّ:وشرطيّفيهّأنّالّّأهوردّفيهّإالّّحديثّّمنّوّثَّقهّإمامّّ هّ
منّمزكّ ّه
أهلّّاحلديثّاحلفّاظّأّوأئّمّةّالفقهّالنّظّارّ]ّأشارّاملصنّفّ-رمحهّاهللّ-إىلّشرطهّيفّالكتابّوهوّأنّهّالّيذكرّيفّكتابهّإالّّ
طّ
فالّيهشرت هّ
ظ ّاحلديثّ ّّوأئمّ ّةه ّالفقهّ؛ ّ ّ
الراويّحفّا هّ
ليسّاملعتربه ّيفّذلكّأ ّْن ّيـّتّفّقّ ّعلىّثقةّ ّ ّ
ّ
قات؛ ّو
األحاديثّ ّاليتّرواهاّالثّ هّ
قهاءه ّالسيّماّوقدّ
ذلكّمتعسّرّ ّويوجّبّتّعذّرّ ّاالحتجاجّ ّبكثريّ ّمنّاألحاديثّ ّاليتّذكرهاّال هّف ّ
هّ
اإلتّفاقّمنّالطّائفتنيّألنّ ّ
منّالرواةّّواحتجّواّبأحاديثّّهيّنازلةّّعنّدرجةّّالصّحةّّعندّأئمّةّّاحلديثّ ّ.
تساهلواّيفّتوثيقّكثريّّ ّ
ئمةّّاحلديثّّوالفقهّمسلكاّّ
منهمّمغزىّقصّدّهّوسلّكهّوطريقاّّأعرضّّعنهّوتركّهّ]ّأيّ:أنّّلكلّّمّنّأ َّّ
ّ
وقولهّ[ّفإنّّلكلّّ
قررّيفّمّ ّْوضّعهّ ّ.
وم ّ
سلكّهّوطريقاّّاتّبعّهّيفّشروطّّصحّةّّاحلديثّغريّّطريقّّاآلخّرّّكماّهوّمعلومّّ هّ
وقولهّ(ّ:ويفّكلّّخريّّ)ّأيّّ:كلّّواحدّّمّنّالطّائفتنيّيعنّأهلّّالفقهّّوأهلّّاحلديثّعلىّخريّّ،أوّأ َّّنّ هّمرادّهّأ َّّنّّكالّّ

وماّقررهّ
منّالطريقنيّخريّ ّفقدّيكونّالصّوابّيفّبعضّ ّاملواضعّ ّما ّقالهّأئمّ ّةه ّاحلديثّويفّبعضّهاّماّقالهّأئمّ ّةه ّالفقهّ ّ ،
حهّالفقهاءهّوبّـنـّّْواّ
ّ
فكمّمنّحديثّّ َّّ
صح
جوعهّإىلّأهلّّاالختصاصّيفّكلّّفنّ؛ّّ ّْ
يفّمثلّهذاّالر ّ
ّ
املعتربهّ
املصنّفّفيهّنظرّ؛ّإ ّْذّ ّ
عليهّأحكاماّّبلّّأهصوالّّوهوّعندّأئمّةّّاحلديثّّالّأصلّّلهّ ّ.

فعّبهّ هّدنياّّودّيناّوجيعّلههّنوراّّيسعىّبنيّأيديناّ]ّختمّاملصنّفّ-رمحهّاهللّتعاىلّ-املقدّمةّّبالدّعاءّ
اهللهّتعاىلّين هّ
وقولهّ[ّو ّ
نّيكونّمعيناّّ
هّ
الرتبةّّواملكانةّّوينفعّّبهّيفّالدّينّبأ
اهللهّتعاىلّبكتابّهّهذاّيفّالدّنياّبعلوّّ ّ
كماّجرىّعليهّاملصنّفونّبأ ّْنّينفعّّ ّ
وسبباّّيفّالفقهّفيهّ .
هّعهظمىّإنّهّالفتّاحّالعليمّالغنّّالكرميّ]ّخصّّ
ويفتحّفيهّلدارسّيهّحّفظاّّوفهماّّويبلّغناّ ّوإّيَّ ّاههّبهّمنزلةّّمنّكرامتّ ّ
وقولهّ[ّ هّ
ومهاّعهمدّةهّالعلمّثّ ّعم ّالكاتبّ ّوالدّارسنيّببلوغّ ّمّنزلةّ ّمنّالكرامةّ ّعندّاهللّتعاىل؛ّ
هناّالدّارسنيّبالدّعاءّباحلفظّوالفهمّ ّ ّ
ذلكّلريغّبّّالطّالبّيفّقراءتّهّواالهتمامّّبهّحفظاّّوفهماّّ .
هّ
وكلّّ
ّوبعدّأ ّْنّأ ّتَّّاملقدّمةّّقالّ-رمحهّاهللّ ّ:-
ّ

كتابّالطّهارةّ ّ
هّ

هارةّكغريهّمنّأهلّّالعلمّمّنّصنّفّّ
ّ
ف-رمحهّاهللّتعاىلّ-بكتابّالطّ
يّهذاّكتابّبيانّّأحكامّالطّهارةّّ،وبدأّّاملصنّ هّ
هّ
أ
فتتح ّهباّ
عظم ّأركانّ ّاإلسالمّ ّبعدّالشّهادتني؛ ّوالطّهارّةه ّّيه هّ
يفّأحاديثّ ّاألحكامّوالفقهّملناسبةّ ّحسنةّ؛ ّوهيّأنّ ّالصّالةّ ّأ هّ

فيتعنيّ
عظم ّشروطّها؛ ّ هّ
مفتاح ّالصّالةّالطّهور ّ)(ّ )8والّتصحّ ّإالّ ّهبا ّفهيّأ هّ
الصّالّةهّّكماّقالّالنّبّ ّصلىّاهللّعليهّوسلم ّ (:هّ
كغريهّمّنّأهلّّالعلمّ ّ.
فّّ ّ
معرف ّةهّأحكامّّالطّهارةّّقبلّالدّخولّّيفّالصّالةّ؛ّوهلذاّناسبّّأ ّْنّيّفتتّحّهباّاملصنّ هّ
وصححه ّ
الشيخ األلباينّ يف صحيح الجامع ( .) 5885
( )8أحمد (  ،) 1006وأبوداود ( ،) 61
ّ
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والطّهارّةهّبفتحّالطّاءّاملهملةّّلغةّّ:النّظافةّوالنّزاهةّوالتنقّيّمّنّاألقذارّ؛ّحسيّةّّكاألجناسّأوّمعنويّةّّكالعيوبّوالذّنوبّ
تفاعّاحلدثّ؛ّ
أمّاّ،يفّاالصطالحّ:فهيّارتفاعّاحلدثّسّواءّّأكانّأكربّّأمّأصغرّ ّوإزالّةهّالبثّّوهيّالنّجاس ّةهّفالطّهارّةهّهيّار هّ
تطهريّالثّيابّواملكانّّمنّالنّجاسةّ .
وّماّيقومّمقامّهماّوهوّالتّيمّمّ ّ،وإزال ّةهّالّبثّأي ّ:هّ
هّ
وّبالغهسلّأ
اّبالوضوءّأ ّ
وذلكّإمّ هّ
هورّ
وهوّحديثّأيبّهريرةّّرضيّاهللّعنهّيفّماءّالبحرّهوّ[ّ:ال ّطَّ هّ
هّ
ّثّّذكرّاملصنّفّ-رمحهّاهللّتعاىلّ-احلديثّّاأل ّولّّ

البهخاريّّيفّصحيحهّ،
عمالّبالنّياتّ](ّّ)9كماّفعلّّ ّ
ماؤهّ]ّواألّّْوىلّواألّحرىّأ ّْنّيفتتحّّحبديثّعمرّّرضيّاهللّعنهّ[ّ:إنّاّاأل هّ
ّه
قالّالطّايبّّيفّشرحهّعلىّصحيحّالبخاريّّ"ّ:صدرّأبوّعبدّاهللّ-أيّالبخاريّّّ-كتابّهّحبديثّالنّيةّوافتتحّّكالمّهّبهّوهوّ
هللهّيستحبّونّتقدميّهّأمامّّّكلّ ّشيءّ ّّيهنشّّأهّ ّويهبتّدّّأهّمّنّأمورّالدّينّلعمومّاحلاجةّّ
حديثّّّكانّاملتقدّمونّمنّشيوخناّرمحهمّا ّ
بهّعبدّالغنّّاملقدسيّيفّكتابّهّ(عمدةّّاألحكام)ّ
إليهّيفّمجيعّّأنواعّهاّودخولّهّيفّكلّّبابّّمنّأبواهباّ"(ّ.)10وكذاّافتتحّّ هّ
وغريهمهاّالّسيماّّوأنّّهذاّاحلديثّّيدخلّيفّالطّهارةّّّكماّالّخيفاكم؛ّ
والبغويّّيفّكتابيهّ(مّصابيحّّالسّنّة)ّو(شرحّّالسّنّة)ّ ّ
افتتاحّالكتبّّبهّ-أعنّحديثّّعمرّّرضيّاهللّعنهّ-تنبيهاّّللعاملّواملتعلّمّعلىّ
ستهحّبّّ هّ
بلّإ َّّنّالنـّيّةّّشرطّّيفّالطّهارةّ؛ّ ّوإنّاّّاه ّ
فتّّكتاباّّ
محنّبنّمهديّ-رمحهّاهللّ":-لوّصنّ هّ
هّ
قالّعبدّ ّالر
هّ
تصحيحّالنـّيّةّّ ّوإرادتّهّوجهّّاهللّّجبميعّأعمالّهّالظاهرةّّوالباطنةّّ،
بدأتّيفّكلّّبابّّمنهّهبذاّاحلديثّ"ّوقالّأيضّاّ":مّنّأرادّأنّيصنّفّكتاباّّفليبدأّهبذاّاحلديثّّ"(ّ،)11فلّيتّّاملصنّفّّ–
هّ
عمررضيّ
الامعّكماّسيأيتّيفّموضعهّيعنّأنّّاملصنّفّّأخّرّّحديثّّ ّ
رمحهّاهللّتعاىلّ-بدأّبهّإالّّأنّهّأخّّرهّإىلّأ ّولّكتابّّ ّ
اهللّعنهّإىلّكتابّّالامعّّوافتتحّّبهّهذاّالكتابّّ ّ.
ّ

ثّّقالّاملصنّفّرمحهّاهللّتعاىلّ[ّ:عنّأيبّهريرةّرضيّاهللّعنهّ،قالّ:جاءّرجلّّإىلّرسولّاهللّ[صلىّاهللّ
وحنملّمعناّالقليلّّمنّاملاءّفإ ّْنّتوضّأناّبهّعطّشناّ،أفنتوضّأّ
كبّالبحرّّ هّ
عليهّوسلمّ]ّفقالّ:ياّرسولّاهللّ،إنّاّنر هّ
منّماءّالبحر؟ّفقالّرسولّاهللّ[صلىّاهللّعليهّوسلمّ]ّّ"ّ:هوّال ّطَّ
ميتتههّ"ّ.أخرجهّاألربعةّ:أبوّ
هورّماؤهّاحللّّ ّ
ّه
حّابنّ
ميةّيفّ"ّصحيحهّ"ّ،ورج هّ
َّّ
أخرجهّابن ّخز
هّ
حهّالرتمذيّّ،و
ّ
ابن ّماجهّ،وصحّ
الرتمذيّّ،والنّسائيّّ،و هّ
داودّ،و ّ
مندّهّأيضّاّصّحّتهّ](ّ .)12

( )9البخاري (  ،) 1مسلم ( .) 1907
( )10أعالم الحديث ( .) 106 / 1
( )11جامع العلوم والحكم ( ص ) 8
ّسائي (  ،) 58بن ماجة (  ،) 386بن خزيمة يف صحيحه ( .) 111
( )12أبوداود ( ،) 83الت
ّ
ّرمذي (  ،) 69الن ّ
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الشرحّ :
عتربهّأصالّّعظيماّّيفّالطّهارةّّوهوّعلىّاختصارهّقدّ
هّيه ّ
فّ-رمحهّاهللّتعاىلّّ-كتابّّالطّهارةّّهبذاّاحلديثّّألنّ ّ
بدأّاملصنّ هّ
كربهّهبذاّ
ليسّاملقصودّاأل ّ
هّ
تضمّنّفوائدّّمجّةّّّوأحكاماّكثريةّّمهمّةّوقدّقالّاملصنّفّ-رمحهّاهللّتعاىلّ-يفّشرحهّللكتابّ":
كتابّاختصارّّ،
الكتابّ هّ
ّ
فكانّيهكتفىّبذلكّأل َّّنّ
احلديثّّاالستداللّّعلىّطّهوريّةّّماءّّالبحرّألنّهّكاملتّفقّّعليهّبنيّال هّفقهاءّّ ّ،

هّويهستدّلّ ّلذلكّالغريّ ّيفّاملكانّ
ومنهاّماّيدخلّيفّغري ّ
ّ
ائدّّكثريةّ ّمنهاّماّخيصّ ّهذاّالكتابّ ّ
لكنّلـمّاّكانّتتعلّ هّق ّبهّفو هّ
بهّهذاّالبابّخاصةّّ"(ّ ّ.)13
هّ
الالّئقّبهّكانّأكثرّّفائدةّّمنّّاألحاديثّّاليتّتدلّّعلىّماّيتعلّ هّقّ

هلّالعلمّّعّظّمّّقّ ّدّرهّحتّّقالّالشافعيّّ-رمحهّاهللّتعاىلّ":-إنّّفيهّنصفّّعلمّّالطّهارةّ"ّ()14
ّ.وقالّابنّ
هّ
وقدّذكرّّأ هّ
ْ

حكامّكثريةّّوقواعدّّمهمّةّ
هذاّاحلديثّحديثّّعظيمّّّوأصلّّمنّأصولّّالطّهارةّّ هّمشتمّلّّعلىّأ ّ
هّ
امللقّنّ-رمحهّاهللّتعاىلّ":-

"()15
تهّفقهاءهّاألمصارّّ
ّ
ّ.وقالّالزرقانّّيفّشرحّاملوطّأّ":وهذاّاحلديثّأصلّّمنّأصولّّاإلسالمّتلقّتهّاألئمّ ّةهّبالقّبولّّوتداولّ
ّ

يفّسائرّّاألعصارّّيفّمجيعّّاالقطارّ"(ّ .)16

هّابن ّالفّراسيّ
سم ّاسّهّوهوّمبهّمّ ّلكنّهّجاءّ ّيفّروايةّ ّابنّ ّماجة(ّ )17أنّ هّ
ملّيه َّّ
أمّاّقولهّرضيّاهللّعنهّ[ّ:جاءّرجلّ ّ] ّ ّ

مّملّيهّذكرّ
اسههّأ ّ
منّبنّم ّْدلّجّ.وسواءّّّذهكرّّ ّ
هّ
ماجةّلغريه(ّ.ّ)18وألمحدّ(ّ)19
ّ
يخّاأللبانّّيفّصحيحّابنّّ
وصحّحّسندّهّالشّ هّ

اسهّفإنّّالصّحابةّّ-رضيّّاهللّعنهمّ-عدولّّكلّهمّأمجع ّونّ .
كب ّالبحرّ ّأيّ :إنّمّكانواّيأخذونّمّراكبّهمّمنّالسّفنّ ّوالقواربّ ّللخروجّإىلّ
وقولهّ[ّ :فقالّياّرسولّاهلل ّ] ّإنّاّنر هّ
احلهلوّّفإ ّْنّتوضّّأْناّبهّعطّشناّأفنتوضّأّمنّماءّّ
ملهّمّعّناّالقليلّّمنّاملاءّ)ّأيّ:املاءّّالعذبّّ ّ
الصّيدّّكماّقالّيفّهذاّاللّفظّّ(وحنّ ّ
ضوءهّبهّويقتصرونّ
هّالّجيوزّالو ّ
هّ
صلىّاهللّعليهّوسلمّهلّجيوزّهلمّأ ّْنّيتوضّّهؤواّمباءّالبحرّأمّأنّ
هّ
بّ
البحرّيعنّأنّمّسألواّالنّ َّّ

( )13شرح اإللمام ( .) 75 / 1
الماوردي يف الحاوي ( .) 37 / 1
()14
ّ
( )15عون المعبود ( .) 107 / 1
الزرقاينّ ( .) 134 / 1
( )16شرح ّ
( )17رقم ( .) 387
( )18رقم ( .) 67 / 1 ( ) 310
( )19رقم ( .) 23145
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هّويفّروايةّ ّالبنّ ّماجة(ّ )20عنّابنّ ّالفّراسيّ ّقالّ(ّ :
ّ
عمهّولوّنههّور ّ
اّرأّّْواّأنّ ّماءّ ّالبحرّ ّمتغريّ ّطّ هّ
علىّالتّيمّمّوذلكّلـمّ ّ
ائحته
حرّفذكرتّذلكّلرسولّاهللّصلىّاهللّعليهّوسلمّفقالّ)ّ
هّ
كنتّأصيدّوكانتّلّقّربةّّأجعلّفيهاّماءّّ ّوإنّّتوضّّأْتّمباءّالبّ
الراويّّقدّتوضّأّمباءّالبحرّّثّّسألّالنّبّّصلىّاهللّعليهّوسلمّعنّحكمّّذلكّويفّغريّّابنّّ
وذكرهّ.فهذهّالرواي ّةهّتفيدّأنّّ ّ
ّ
اّالّجندّالصّيدّّحتّّنـّْبّـ ّعهدّّأفنتوضّّأهّمباءّّالبحرّ)ّفهذهّ
هّ
يفّالبحرّوالّحنملهّمنّاملاءّّإالّّاإلداوةّّأوّاإلداوتنيّألنّ
ّ
ماجةّ(ّإنّاّنّـهّْبعّ هّدّ

اّرأىّ
الرواي ّةهّواليتّقبلهاّتدلّّعلىّأنّّالقومّّّكانواّخيّرجونّلصيدّّالسّمكّّوكانواّحيمّلونّمعهمّاملاءّّالقليلّّوكأنّّالسّائلّّلـمّ ّ
ّ
حّللوضوءّّّوأنّهّالّيدخلّيفّقولّهّتعاىلّّ{:وأنزلناّمنّ
ماءّّالبحرّّخالفّّاملاءّّالعذبّّ ّمبهلوحةّّطعمّهّونتّّرحيّهّظنّّأنّهّالّيصّله هّ
هّيهشع هّر ّأنّهّيستعملهّحال ّاالضطرار؛ ّفبنيّ ّلهّالنّبّّ
عنّحكمّالوضوءّ ّبهّ ،وكأنّ ّ
هّ
هورا ّ} ّ[ّالفرقانّ ،]ّ48ّ:فسألّ ّ
السّماءّماءّ ّطّ ّ
صلىّاهللّعليهّوسلمّاحلهكمّّبقولهّ(:هوّال ّطَّ
هورّماؤهّ)ّ ّ
ّ
ّه
وقولهّصلىّاهللّعليهّوسلم(ّهوّال ّطَّ
هورّبفتحّالطّاءّّعلىّ
مريهّيفّقولهّ(هو)ّعائدّّإىلّماءّّالبحرّّ،والطّ هّ
هورّماؤهّ)ّالضّ ّ
ّه
رّلغريهّ ،قالّ
يفّنفسهّومطهّ ّ
هّ
رّغريهّطاهرّ ّ
اسمّماّيهتطهّ هّر ّبهّأوّهوّال ّطَّهّورّالـ هّمطهّرّأيّ :ماّطهّ ّ
ّ
وزنّ(فّعول) ّهوّاملصدرّو
عنّالزجّاجّ(ّ :إنّ ّال ّطَّ
اّلغريه ّأل َّّنّ
اّيفّنفسهّمطهّّر ّ
هّ
طاهر
رّبهّوالّجيوز ّإالّ ّأنّيكونّ ّ ّ
هّ
الذيّيهتطهّ
ّ
هورّهوّاملاءهّ
ّ
الطّيبّ ّنقالّ ّ َّّ
عدوهلّمّعنّصيغّةّ ّالفاعلّ ّإىلّ(فّعول) ّأوّ(فّعيل) ّلزيادةّ ّمعىن؛ ّألنّ ّاختالفّ ّاملبانّالّختالفّاملعانّكماّقيلّيفّشاكرّ
وشكورّ)(ّ ّ.)21

لغريهّالّخيّّهرجّعنّال ّطَّهوريّةّحبالّ؛ّسواءّّكانّيفّالـمّقرّّأمّّأهخّذّ
ماؤهّ)ّأيّ:أنّّماءّّالبحرّّطاهرّّيفّذاتهّمطهّرّّ ّ
وقولهّ(ّ ّه
دلواّمنّماءّّالبحرّّفالّفـّّْرقّّيفّهذاّاملاءّّسّواءّّكانّّيفّمّ ّقرهّأيّ:يفّالبحر؛ّأوّّأهخذّمنّدلوّ؛ّ
منهّيفّدلوّ؛ّّكأّ ّْنّيأخذّّأحدّّ ّ
ابّمّنّبالغةّّالنّبّّ-صلىّاهللّ
ألنّمّسألوهّعنّتطهريّّماءّهّالّعنّطهارتّهّأيّ:سألوهّعنّحكمّّالطّهارةّّباملاءّّوهذاّالو هّ
عليهّوعلىّآلهّوسلّمّّ-فإنّهّلوقالّله(ّ:نعم)ّأوّقالّ:توضّأ؛ّلكانّجواباّّعلىّسؤال؛ّيعنّأنّهّسألهّ:أنتوضّأّبه؟ّفلوّأجابهّ
الوضوءّّمباءّّ
ائلّأ َّّنّذلكّالّيقتضيّجوازّّ هّ
النّبّّصلىّاهللّعليهّوسلمّبقوله(ّ:نعم)ّّلكانّهذاّجواباّّعنّسؤالّهّفظنّّالسّ هّ

الوضوءّّمباءّّالبحرّّإالّّعندّالضّرورةّّوخوفّّالعطشّّوقلّةّّ
البحرّّإالّّعندّالضّرورةّّوخوفّّالعطشّوقلّةّّاملاءّّفالّيقتضيّجوازّّ هّ
ائل ّفأجابهّصلىّاهللّعليهّوسلمّبقولّه(ّ :هوّ
ومهههّالسّ هّ
ذاّكانّمعهّماءّكثريّ ّفالجيّوزّأ ّْن ّيتوضّأّ ّبهّفهذاّماّقدّيتّ ّ
ّ
املاءّّ ،أمّاّإ
كيبّ
وهذاّالرت هّ
ّ
ميتتهه)ّ ّليهفيدّالعمومّّو ّليهبنيّّلهّأنّهّطّهورّّلذاتهّطّهورّّ هّمطلقاّ،وهلذاّقال(ّ:هوّالطّهورّماؤه)ّ
هورّماؤهّاحللّّ ّ
الطّ
ّه
قصدّبهّالـ هّمبالغ ّةهّيفّ
وقدّوقعاّم ّعرفنيّوهذاّمنّأنواعّ ّطهرقّاحلصرّّ ّويه هّ
هّ
فيهّحصرّّألنّّقولّه(ّ:الطهور)ّمبتدأّّوقوله(ّ:ماؤه)ّخربّّ
الطّهوريّةّّ ّ.

( )20رقم ( .) 387
( )21القاري يف مرقاة المفاتيح ( .) 452 / 2
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ظ ّيفّ
يرجع ّإىل ّالبحرّ ّو(احلّلّ) ّبكسرّاحلاءّاملهملةّمبعىنّ(احلاللّ)ّ ،وقدّجاءّهذاّاللّف هّ
مريه ّ هّ
ميتتهه) ّالضّ ّ
وقوله(ّ :احللّ ّ ّ

احلالل ّضدّ ّاحلرامّ ،و(امليتة) ّبفتحّامليمّ-وعّوامّ ّالنّاسّيكسّرونّامليمّ ّوهوّخطأّّ،-
ّروايةّ ّالدّارميّ(ّ )22والدّارقطنّ(ّ ،)23و هّ
اّالّيعيشّإالّّيفّالبحرّ
هّ
وهيّماّماتّحّّْتفّّنفسّه؛ّفكلّّماّماتّحتفّّنفسّهّفهوّمّّْيتّةّّ،والـ هّمرادّبهّماّماتّفيهّمّنّدوابّهّمّ
فقوله(ّ:احللّّميتته)ّأيّ:ميتةّالبحرّ؛ّيعنّماّيعيشّفيهّمنّحيواناتهّودوابّه؛ّفالّيدخلّفيهّماّماتّفيهّمّنّحيواناتّالربّ؛ّ
وهلذاّلوّسقطتّشاةّّيفّالبحرّوماتتّغرقاّّفهيّمّيتةّحرامّ؛ّألنّاّالّّتهضافّإىلّميتةّّالبحرّوهلذاّأضافّالنّبّّصلىّاهللّ
عليهّوسلّمّامليتةّّإىلّالبحرّفقالّ(ّ:احللّّميتتهّ)ّ ّ.
هّحكمّاّملّيسأّلْواّعنهّ
ويفّقولهّصلىّاهللّعليهّوسلم(ّ:احللّّميتته)ّمّنّحسنّّجوابهّ-عليهّالصّالةّوالسّالمّ-إذّزادّ هّ

عليهمّماءهّالبحرّّوفيهّحيواناتّّقدّ
ّ
وقدّيهصادّفههمّوحيتاجونّإليهّوذلكّأنّهّلـمّاّعّلّمّ-عليهّالصّالةّوالسّالمّ-أنّهّقدّاشتبهّّ
ّ
فادهمّالنّبّ ّصلىّاهللّعليهّوسلمّأنّ ّحكمّهاّ
عليهمّحكم ّماءّ ّالبحرّ؛ ّفأ هّ
هّ
هّعليهمّح ّْك هّمهاّكماّاشتبهّ ّ
هّ
متوتّفيهّفيشتبّ
امليتّاتّ ّ.
حاللّكحكمّّماءّه؛ّبالفّّسائرّّ ّْ
ّ

ف ّ-رمحهّاهللّ
ابن ّماجه ّوقدّأحسنّاملصنّ هّ
الرتمذيّ ّوالنّسائيّ ّو هّ
وقوّلههّأخرجّهّاألربع ّةهّثّ ّفسّرّاألربعةّ؛ ّوهم ّأبوّداودّو ّ
الرتمذيّّ
ةّفيهبدّأهّبسننّأيبّداودّثّّجامعّّ ّ
اتبّّكتبّّالسّنّ ّ
هذاّالرتتيبّ؛ّفمنّقواعدّّعلمّاحلديثّّأ ّ
ّ
تعاىلّ-
نّيهراعّىّيفّالتّخريجّمر ه
ستغىنّهبماّعنّغريمهاّ ّ.
ّ
هبماّويه هّ
ذاّروىّاحلديثّّالشيخانّّ ّفيهبدّأهّ ّ
ثّّسننّّالنّسائيّّثّّسننّّابنّّماجةّ ّوإ ّ
قالّ:رواهّالشيخانّ؛ّ ّويه
حته)ّوقدّصحّحهّأيضّاّمجاعةّّمّنّ
حّابنّمّندهّأيضّاّصّ َّّ
يفّصحيحهّورج هّ
َّّ
خرجهّابنّخزميةّّ
هّ
الرتمذيّّّوأ
وقال(ّ:وصحّحهّ ّ

وغريههمّ
ابنّاملنذرّوالطّحاويّّوالبغويّّوالطّايبّّ ّ
ابنّحّبّانّو هّ
احلاكمّو هّ
كماّنقلهّعنهّالرتمذيّ(ّ)24و(ّ هّ
ّ
أهلّالعلمّّمنهمّالبخاريّّ
يخّاأللبانّّيفّصحيحّابنّّماجة(ّ .)27
خرجهّابنّماجة(ّ)26وصحّحهّالشّ هّ
هّ
كثريّّ)(ّ،)25ولهّشاهدّّمنّحديثّّجابرّّأ
لتهّفقهاءهّاألمصارّّ
ّ
وهذاّاحلديثّأصلّّمّ ّْنّأصولّّاإلسالمّّتلقّّْتهّاألئمّةّبالقّبولّّوتّداو
هّ
قالّالزرقانّّيفّشرحّالـ هّموطّأّ":
ّ ّ
صحابّالسّننّاألربعةّّوالدّارقطنّّوالبيهقيّّ
هّ
محدّّوأ
بارّمالكّّوالشّافعيّّّوأ هّ
يفّسائرّّاألعصارّّيفّمجيعّاألقطارّّورو ّاههّاألئمّ ّةهّالكّ هّ
همّوقالّالرتمذيّّ:حسنّّصحيحّّوسألتّ
ّ
ابنّمندهّ ّ
ابنّحبّانّو هّ
حهّابنّخزميةّّو هّ
هّ
وغريهمّمنّعدّةّّطرقّّوصحّ
و هّ
وغريه
احلاكمّ ّه
( )22رقم ( .) 728
( )23رقم ( .) 34 / 1 ( ) 1
( )24العلل الكبير ( .) 41 / 1
( )25هتذيب ال ّتهذيب البن حجر ( .) 256-257 / 10
( )26رقم ( .) 386
( )27رقم ( .) 67 / 1 ( ) 309
فريق التفريغ اخلاص مبوقع التصفية والرتبية
ميكنكم إرسال مالحظاتكم عرب الربيد :
tafrightasfia@gmail.com


11

البخاريّفقالّ:حديثّّصحيحّ"(ّ.)28واهللّأعلمّ ّ.
َّّ
عنهّ
الوضوءّ ّواالغتسالّ ّبهّ ّوإزالةّّ
وهذاّاحلديث ّتضمّنّحكمّاّشرعيّاّوهوّأنّ ّفيهّداللةّ ّعلىّطهارةّ ّماءّ ّالبحرّ ّوجوازّ ّ هّ
هّ
الوضوءّّبه()29؛ّوهذاّيفّ
وّرضيّاهللّعنهمّكراهي ّةهّ هّ
ّ
عمر
ّماّرويّّعنّابنّّعمرّّوابنّّ ّ
النّجاسةّّوهوّحملّّاتّفاقّّبنيّالعلماءّّإالّ ّه

املوقوفّمعّاملرفوعّّفاحلجّ ّةهّيفّاملرفوعّّ ّ.
هّ
صحّتّهّنظرّّ ّ،وإ ّْنّصحّّعنهماّفليسّيفّأحدّحجّةّّمعّخالفّّالسّنّةّ ّوإذاّتعارضّّ
وهذا احلديث قد تضمن فوائد كثرية:
ب ّ-صلّىّاهللّعليهّ
والّعهمرةّ ّوالّغّزوّ ّألنّ ّالنّ َّّ
منهاّ :جو هّاز ّ هركوبّ ّالبحرّ ّيفّالملةّللسّفرّأّواالصطيادّمنّغريّ ّحجّ ّ ّ
هوّالذيّيسريكمّيفّالربّّوالبحرّحتّّإذاّكنتمّيفّالفلكّ}ّ[ّيونسّ22ّ:
ّ
عليهمّوقدّقالّاهللهّتعاىلّ{ّ:
ّ
نكرّ
ملّيه ّْ
وسلّمّ-أ ّقرهمّو ّ

باداتّفيهكرهّ؛كماّقالّمالكّ
ّ
كوبههّأ ّوّيهشغّ هّلّعنّأداءّّالعّ
حرمّر ّ
]ّ،إالّّإذاّخشيّّالغرقّّحالّهّيّجّانّّالبّحرّّوارجتاجّّأمواجّهّفيّ ّه

كوبّالبحرّّلّماّيدخلّعلىّاإلنسانّّمنّنقصّّيفّصالتهّوغريّّذلكّ"(ّ .ّ)30
-رمحهّاهللّتعاىلّّ"ّ:-يهكرهّر هّ

كبّالبحرّّإالّّ
صلىّاهللّعليهّوسلمّكماّيفّسننّّأيبّداود(ّ(ّ:ّ)31الّيّر هّ
هّ
هّماّرويّّعنّالنّبّّ
هّ
وهذاّاحلديثّ
هّ
الّيعارض ّه

وّغازياّّ)ّفإنّّهذاّاحلديثّّضعيفّّّ هّمضطربّّبلّاتّفقّّأئمّ ّةهّاحلديثّّعلىّضّعفّه(ّ .)32
وّمعتمّّراّأ ّ
حاجّاّأ هّ
تناىفّمعّالتوكّلّ ّ.
ّ
زعهمونّأ َّّنّذلكّيّ
الزادّيفّاألسفارّّولوّقليالّّخّالفاّّللصّوفيّةّالذينّيّ ّ
وفيهّأيضّاّجو هّازّمحلّّ ّ
رصهمّعلىّالفّقهّ ّيفّدينّهّمّووقوفهّـ هّهمّعندماّأشكلّ ّعليهمّمنّاألمورّّ
فضل ّالصّحابةّ ّ-رضي ّاهللّعنهمّ -وحّ هّ
وفيه ّ :هّ
عليهمّماءهّالبحرّّتّوقّفواّوسألواّالنّبّّصلىّاهللّعليهّوسلمّ
ّ
والـمّسائلّفإنّّهؤالءّالصّحابةّ-رضيّاهللّعنهمّّ -ملـّاّأشكلّّ
عنّحكمّهّ .
هّ
هؤالءّالقومّملـّاّأشكلّّ
هّ
وّيرتد هّدّفيهّألنّّ
وّيهشكّ هّلّعليهّأ َّّ
علمهّأ ّ
استحبابّسؤالّّ ّالرجلّّأهلّّالعلمّّعمّاّالّيّ هّ
هّ
وفيهّأيضّاّ:
الذكرّإنّ
بّصلىّاهللّعليهّوسلمّوهكذاّينبغّيّعلىّالـمّرءّّإذاّأشكلّّعليهّشيءّّأنّيّسألّّأّهلّّ ّ
عليهمّماءهّالبحرّّسألواّالنّ َّّ
ّ

كانّالّيّعلمّبدالّّأنّجيتهدّّوليسّمبجتهدّّأوّأ ّْنّيعملّّبّّرأيهّ ّ.
ابّعلىّذلك؛ّوقدّكانّالصّحاب ّةهّرضيّاهللّعنهمّ
تعنيّعليهّالو هّ
هّوتفردّبالسّؤالّّ َّ ّ
وجدّغريه ّ
ّ
وفيهّأيضّاّ:أنّّالعاملّّإ ّ
ذاّملّّْيه
( )28سبق ص. 9
ّرمذي ( .) 101 / 1
( )29الت
ّ
( )30شرح اإللمام ( .) 87 / 1
( )31رقم ( .) 2489
الضعيفة ( .) 691-693 / 1
السلسلة ّ
(ّ )32
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عليهمّاملسائلّأّتّواّالنّبّّصلىّاهللّعليهّوسلمّفسألوهّ ّ.
هّ
شكلتّ
ّْ
إذاّأ
هّحيثّأجابّّالسّائلّّبكلمةّ ّجامعةّّفقال(ّ:هوّال ّطَّهورّ
هّ
حسنّتعليمّّالنّبّ ّصلىّاهللّعليهّوسلمّ ّوإجابتّ
وفيهّأيضّا ّ:هّ
اختصاراّ .
ّ
لهّالكالمّ
هّ
اختهصّرّّ
ميتتهه)ّوقدّأويتّّصلىّاهللّعليهّوسلمّجوامعّّالكلّمّّو ّ
ماؤهّاحللّّ ّ
ّه
هّمشعّرّّأنّّ
سّاملاءّّوالتّيمّمّّإذسؤاّله هّ
وفيهّأيضّاّ:أ َّّنّمّنّكانّمعهّقليلّّمنّاملاءّّوخافّّعلىّنفسهّالعطشّّجازّّلهّحّّْب هّ
ملّيهنكّرّ
منّمعهّماءّّيسريّّوهوّخيشىّالعّطشّّعلىّنفسهّالّيتوضّّأهّبه؛ّّوأ َّّقرهّهمّالنّبّّ-صلىّاهللّعليهّوسلّمّ-علىّذلك؛ّو ّ
عليهمّاعتقادّهمّ .
حمرمّ ّيفّالربَّّّّككلبّّالبحرّّوخّنزّيرهّّ
وفيهّ:داللةّّعلىّإباحةّّمجيعّّحيواناتّّالبحرّّحتّّاحليوا هّنّالبحريّّالذيّلهّنّظريّ ّ ّ
هّحرمّأّ ّْكّلههّ،أ ّوماّكانّفيهّ
صلىّاهللّعليهّوسلمّحرمّقتلّّالضّفدعّّ
ّ
بّ
ّماّاستثهنّكالضّفدعّفإنّّالنّ َّّ
ّ
وحنومها؛ّإالّ
ّ
وماّحرمّقتّله ّه
ّه
ضررّّأوّكانّسامّا؛ّفيكونّحترّميههّالّلكونّهّمنّميتةّّالبحرّّلكنّلّمكانّالضّررّّوالّفرقّّيفّذلكّبنيّأنّميوتّّبسببّّأوّ
ويشهدّهلذاّقوّلههّتعاىلّّ{:أهحلَّّّ
بغريّّسببّّ،يعنّميتةّّالبحرّّالّفرقّّيفّحّلّها؛ّسواءّّأماتتّبسببّّأوّماتتّبغريّسبب؛ّ هّ
صيدهّماّ
وقدّرويّّعنّعمرّّيفّتفسريهّهلذهّاآليةّّّأنّهّقال "ّ:هّ
هّ
لكمّصيدّالبحرّوطعامهّمتاعّاّلكمّوللسّيّارةّ}ّ[ّاملائدةّ ّ،]ّ96ّ:ه
يّرمىّبهّالبحرّ ّ.
هّ
هّماّرمىّبه"(ّ.)33أ
عام ّ
صّدتّهّوطّ هّ
وفيهّ:داللةّّعلىّطهارةّّميتةّّالبحرّ؛ّأل َّّنّماّّأهبيحّّأكّلههّفهوّطاهرّّّوأ َّّنّالّنَّجسّّالّحيّلّّأكّلههّ ّ.
الّذبْحّّفيه؛ّإلطالقّّاسمّامليتةّّعليهّ ّ.
وفيهّ:دليلّّعلىّأنّّالسّمكّّ ّ

كتّ
ىلّالذكاةّقالّاحلسنّ":أدر هّ
الّحيتاجّإ ّ
هّ
وفيهّ:دليلّّعلىّجوازّّأكلّّصيدّّاجملوسّّلعمومّّلفظّّاحلديثّّوألنّّالسّمكّّ

كلّصيدّّاجملوس"(ّ .ّ)34
سبعنيّمنّأصحابّّالنّبّّصلىّاهللّعليهّوسلمّكلّهمّيأ هّ
الزيادةّّعلىّالنّصّّنّسخّّفإنّّ
يدّمنّاألحكامّّعلىّماّيفّال هّقّرآنّخالفّاّللحنفيّةّّالقائلنيّ:إ َّّنّ ّ
وفيهّ:أيضّاّأ َّّنّالسّنّةّّتز هّ
اهللّّتعاىلّقالّ ّ{ّ:ويه ّنزهّلّعليكمّمنّالسّماءّماءّّ ّليهطهّركمّ}ّ[ّاألنفالّ،]ّ11ّ:فخصّّالطّهارةّّباملاءّاملنـّّزلّمنّالسّماءّفزادتّ
السّنّةّماءّّالبحرّّيفّالطّهارةّّ ّّّّ.
القرآنّ؛ّفإنّّاهللّّتعاىلّقال ّ{ّ:هّحّرمتّعليكمّامليت ّةهّ}ّ[ّاملائدةّ،]ّ3ّ:
وفيهّ:أيضّاّداللةّّعلىّأنّّخربّّالواحدّّّيهقيّدّمطلقّّ ّ
فأطلقّ ّامليتةّ ّوقيّدتّالسّنّ ّةهّمّيتةّ ّالسّمكّ ّوكذاّميتتةّ ّالرادّ؛ ّإذّاّفقولهّتعاىل ّ {ّ :هّحّرمتّعليكمّامليتة ّ}؛ّهذاّلفظّ ّمطلقّّ

احتّالرادّّ .
يّشمّلّمجيعّّأنواعّّامليتةّّفجاءتّالسّنّ ّةهّوقيدتّهذاّاإلطالقّّفأباحتّميتةّّالبّحرّكماّأب ّْ
صلّمبسألتّهّّأهستحّبّّلهّأ ّْنّ
ذاّسئلّعنّشيءّّوعلّمّّأنّّللسّائلّحاجةّّإىلّمعرفةّّماّيتّ هّ
وفيهّ:أيضّاّأنّّالعاملّّواملفيتّ ّإ هّ
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ميتتهه)ّلتتميمّّالفائدةّّ ّوإفادةّّالعلمّّاآلخرّغريّّاملسؤولّّعنه؛ّ
الزيادةّّيفّالوابّّبقوله(ّ:احللّّ ّ
هّجييبّهّبأكثرّّمّاّسأّلّعنهّألنّ ّ ّ
تنفعّأهلّّالصّيدّ؛ّوقدّتّرجمّّالبخاريّّعلىّذلكّيفّصحيحهّيفّكتابّّالعلمّفقال"ّ:بابّّ:منّأجابّالسّائلّّ
وهذهّالزيادّةهّ هّ
ّ
بأكثرّّمّاّسّأّلّعنه"(ّّ)35ثّّذكرّهذاّاحلديثّّتعليقاّ؛ّوهذاّمنّجودّّالعلمّّوحماسنّّالفتوىّ .

ّ
هذاّواهللّأعلمّوباركّاهللّيفّحضورّّالميعّّ .
سبحانكّاللّهمّوحبمدكّأشهدّأنّالّإلهّإالّّأنتّأستغفركّّوأتوبّإليك ّ
والسّالمّعليكمّورمحةّاهللّوبركاتهّ .
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