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  :المقـدمـة 
ورضـيه لنـا   ، وأكمل علينا دين اإلسـالم   ،  الذي أنعم علينا بنعمة اإليمان     لَّه لِ الحمد

 ال  وحـده  ال إلـه إال اهللا       أنوأشـهد   ، وأسبغ علينا فضله ومنته   ،  علينا نعمته  وأتم، ديناً
 والنعمـة ، الرحمـة المهـداة   ،  عبده ورسـوله   محمداًشريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا       

 ومـن   ، وعلى آلـه وأصـحابه     ، صلى اهللا وسلم وبارك عليه     ،والسراج المنير ، المسداة
 العاملين وكان بشرعه من     نَِنه،واستن بس ، ودعا بدعوته ، وسار على نهجه  ، اهتدى بهديه 

   ..ـد بعاأم.. إلى يوم الدين
  .حيحالص من أفضل العلوم وأشرفها العلم بالكتاب والسنة، وفهمهما على الوجه فإن
 فقـال  م في كتابـه الكـري    - عز وجل    - كما وصفه ربه     ع أن رسولنا الكريم     وبما

 نور ينيـر الطريـق   فكالمه ؛)١( يـوحىٰ يۡ هو ِإلَّا وحۡ ِإن٣ ٓهوٰىۡوما ينِطقُ عِن ٱل {:
،  وسبيٌل يوصله إلى السعادة في الـدنيا واآلخـرة       ،وهدى يهديه إلى طريق قويم    ، كهلسال

كما على المسلم   ،  ظالل توجيهاته وإرشاداته   ي للمسلم والسعادة له أن يعيش ف      فمن الخير 
،  إذ ينبني عليها سلوك المسلم فـي هـذه الحيـاة   ؛ غاية األهمية  عأن يعلم أن سنة النبي      

ومن هذا البـاب  ، وتزداد أهميتها إذا كانت في باب األحكام؛ ألنها تعنى بالحالل والحرام   
 بهذا   أردتُ ؛}غُسل الْ جب و قَد فَ ا جهده م ثُ بِع األر ها شُعبِ ين ب سلَ ج ِإذَا{حديث بحثنا هذا    

 فيه مسلك البحث،     سالكاً ئده، فرا وأوضح ، وأنبه على مسائله   ، فوائده تخرجالبحث أن أس  
  . والتأصيل،والتحليل، والدقة

 : الحديث ما يأتيهذا أسباب اختياري لن ِموكان

                                         
 ٤ ، ٣: النجم سورة )١(
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  )٩٤٦(

 .وزيادة في فقههم، م من أحكام دينهم تبصرة المسلمين بحك-١
 وتجعلـه قـادراً علـى       ، األحكام تنمي الملكة الفقهية لدى الـدارس       حاديث دراسة أ  -٢

 إلـى   الفقهـاء  وبيانها ، فيعرف كيف توصل       السنة التي تساعد في فهم      حكاماستنباط األ 
 .األحكام من أدلتها التفصيلية

 : البحثخطة
  ..وخاتمة،  مباحثثالثةو، ونص الحديث، مقدمة على مشتمالً جاء هذا البحث لقد
ومنهجـي  ، وخطة البحـث  ،  الحديث  فيها أسباب اختياري لهذا     فبينتُ : المقدمة   أما

  .فيه
 .  بنص الحديث عند اإلمام البخاري، ومطابقة الحديث للترجمةأردفتُها

 وخالصـة  ،   جـه رجال الحـديث ، وتخري    : وان فقد جاء بعن   : األول   المبحث وأما
  .هرقط

  . الحديث أللفاظ  وشرح، بيان الغريب :والثاني
 . مسألة في وجوب الغسل بالتقاء الختانين :والثالث

   .والخاتمة
أسأله التوفيق والسداد والفوز والرشادواللَّه .  
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- الحديثنص :  
 َأبـو  ثَنَاا ِهـشَام، ح، وحـد  حدثَنَ: حدثَنَا معاذُ بن فَضالَةَ، قَالَ   : / اإلمام البخاري    قال

                  ـِن النَِّبـيةَ عريرَأِبي ه ناِفٍع، عَأِبي ر نِن، عسِن الحةَ، عقَتَاد نِهشَاٍم، ع نٍم، عيعنُع 
ـ    ،}غَسل اَألربِع، ثُم جهدها فَقَد وجب الْ      ِبها بين شُعَ  لَس جَ إِِذََا{: قَاَل مع ـهعتَاب    ـنو بر

حدثَنَا قَتَادةُ، َأخْبرنَـا الحـسن      : حدثَنَا َأبان، قَالَ  : مرزوٍق، عن شُعبةَ، ِمثْلَه وقَاَل موسى     
١(ِمثْلَه(.  

  : الحديث للترجمةمطابقة
  .باب إذا التقى الختانان :  بقوله/ ي ترجم له اإلمام البخارديث الحهذا
: يعِنـي ، هذَا باب ِفي بيان حكم ما ِإذا التقـى الختانـان          : َأي:  بدر الدين العيني   قال

  ..ختان الرجل وختان الْمرَأة 
ـ  ، المراد ِبهِذِه التَّثِْنية ختان الرجل    :  بعضهم وقَاَل ِإنَّمَأة، ورـ  اوخفاض الْم  ظ ثنيـا ِبلَفْ

  . لَهاًواِحد تَغِْليب
 الِْختَـان   وألـزق {:  َألنَّـه رِوي   } جهـدها  ثم{: وله الحِديث للتَّرجمة ِفي قَ    ومطَابقَة

  .)٢( على ما يْأِتي بيانه ِإن شَاء اهللا تَعالَى} جهدهاثم{:  بدل قَوله،}بالختان
   األولالمبحث
 طرقه خالصة ، ووتخريجه ، الحديث رجال

 فقـد  ؛ال لمعرفة حكم الحديث،  السندرجال المبحث أترجم ترجمة مختصرة ل   هذا في
، فال حاجة إلى التعديل والتجريح؛ ولكن زيادة في الفائـدة         ، في الصحيح    لوروده ؛كفيناه  

 علـى مواضـع     ةومعرفة لحال النقلة، أردفتها بلطائف اإلسناد، فتخريج الحديث بالدالل        
  .بيالً ما استطعت إلى ذلك سقصياًمست، صيلةالحديث من مصادره األ

  : رجال الحديث-أوال
 وهـو   ، من العاشرة  ، ثقة ، أبو زيد البصري   ، أو الطفاوي  ة الزهراني  بن فضال  معاذ

   .)٣( مات بعد سنة عشر ومائتين،من كبار شيوخ البخاري
                                         

 . األول المبحث في تخريجه وسيأتي البخاري، اإلمام لفظ هذا) ١(

 ). ٢٤٦/ ٣ (البخاري صحيح شرح القاري عمدة: ينظر) ٢(

        ) ٢٨/١٢٩ (الرجـال  أسـماء  في الكمال وتهذيب ،)٦٧٣٨: (ت ،)٥٣٦: ص (التهذيب تقريب: ينظر) ٣(
 ). ٦٠٣٤: (ت



– 
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، أبـو بكـر     "جعفر  "  بمهملة ثم نون ثم موحدة وزن         بن أبي عبد اهللا سنبر     هشام
 ،ثبـت  ثقـة  ،البصري الدستوائي بفتح الدال وسكون السين المهملتين وفتح المثناة ثم مد          

ِميوقد ر١( مات سنة أربع وخمسين وله ثمان وسبعون سنة، من كبار السابعةر، بالقد(.  
  ..مفردة ) ح( وتنطق ،تفيد التحويل من إسناد إلى آخر: ح

  .إنها من التحويل: فقيل
 ال  وأنـه  ، بين اإلسنادين  ت لكونها حال  ؛ حجز إذا" حال بين الشيئين    " إنها من   : وقيل

  . وليست من الرواية، إليها بشيءيلفظ عند االنتهاء
 وأن أهل المغرب كلهم يقولون إذا وصلوا إليها         ،"الحديث"إنها رمز إلى قوله     : وقيل

  .الحديث: 
   .)٢( في صحيح البخاري التحويالت تكثر في صحيح مسلم وتقّلوهذه
 زهير التيمي ن واسم دكين عمرو بن حماد ب، الفضل بن دكين الكـوفي هو نعيم  أبو
 ، مـن التاسـعة    ، ثقة ثبت  ، مشهور بكنيته  ، بضم الميم  لمالئي أبو نعيم ا   ، األحول موالهم

 مـن كبـار     وهو ، وكان مولده سنة ثالثين    ،تسع عشرة :  وقيل   ،مات سنة ثماني عشرة   
   .)٣(شيوخ البخاري

   .)٤(هشام
 ِلـد و:  يقال   ، ثقة ثبت  البصري، أبو الخطاب    . بن دعامة بن قتادة السدوسي     قتادة

   .)٥( مات سنة بضع عشرة، الرابعةلطبقةرأس ا وهو ،أكمه

                                         
 ) ٢١٥/ ٣٠ (الرجـال  أسـماء  في لكمالا وتهذيب ،)٧٢٩٩: (ت ،)٥٧٣: ص (التهذيب تقريب: ينظر) ١(

 ). ٦٥٨٢: (ت

 الحـديث  ألفيـة  بـشرح  المغيـث  وفتح ،)٣/٥٩٥ (للزركشي الصالح ابن مقدمة على النكت: ينظر) ٢(
   .بتصرف) ٣/١١١(
        ) ٢٣/١٩٧ (الرجـال  أسـماء  في الكمال وتهذيب ،)٥٤٠١: (ت ،)٤٤٦: ص (التهذيب تقريب: ينظر) ٣(

 ). ٤٧٣٢: (ت

 . ترجمته متتقد) ٤(

       ) ٢٣/٤٩٨ (الرجـال  أسـماء  في الكمال وتهذيب ،)٥٥١٨: (ت ،)٤٥٣: ص (التهذيب تقريب: ينظر) ٥(
 ). ٤٨٤٨: (ت



 

 )٩٤٩(

 األنـصاري   ، واسم أبيه يسار بالتحتانية والمهملة     ، بن أبي الحسن البصري    الحسن
  .. ويدلس  وكان يرسل كثيراً، ثقة فقيه فاضل مشهور،موالهم
حدثنا وخطبنـا   :" كان يروي عن جماعة لم يسمع منهم فيتجوز ويقول          :  البزار   قال

  .ذين حدثوا وخُطبوا بالبصرة قومه اليعني" 
   .)١( مات سنة عشر ومائة وقد قارب التسعين، هو رأس أهل الطبقة الثالثة

 مـشهور   ، ثقة ثبـت   ، نزيل البصرة  ، أبو رافع المدني   غ، هو نفيع الصائ   ؛ راِفعٍ َأِبو
  .) ٢( من الثانية،بكنيته

   .)٣( جليل صحابي هريرةَ َأِبو
  : لطائف اإلسناد-ثانيا

  .  هذا الحديث السبعة كلهم بصريوناةرو - ١
  . والعنعنةيث التحد-  أيضاً- وفيه - ٢
  .)٤(ع مواضثالثة ِبِصيغة الجمع ِفي لتحديث اوفيه - ٣
وقد ظهـر باالسـتقراء ِمـن       :  قال ابن حجر   ؛ الحديث لإلسناد األول ألبي نعيم     لفظ - ٤

  .)٥(لألخير يكُون ظاللف فإن واِحٍد غَيِر عن الحديثَ َأورد إذا أنه البخاري صِنيع
  .. هي قاعدة أغلبية؛ ألنه يوجد ما يخالف هذه القاعدة :أقول
: َأخْبرنَا عبد اللَّـِه قَـالَ     : حدثَنَا عبدان، قَالَ  : الصحيح البخاري في    قول : ذلك   مثال

        محم نب ثَنَا ِبشْردح وح ،ِريهِن الزع ،ونُسنَا يراللَّـِه، قَـالَ      :  قَالَ ٍد،َأخْب ـدبنَا عرَأخْب :
هونَح ،ِريهِن الزع ،رمعمو ،ونُسنَا ير٦(َأخْب(..   

                                         
          ). ٦/٩٥ (الرجـال  أسـماء  فـي  الكمال وتهذيب ،)١٢٢٧: (ت ،)١٦٠: ص (التهذيب تقريب: ينظر) ١(

 ). ١٢١٦: ( ت

         ،)٣٠/١٤ (الرجـال  أسـماء  في الكمال وتهذيب ،)٧١٨٢: (ت ،)٥٦٥: ص (التهذيب تقريب: ينظر) ٢(
  ). ٦٤٦٧: (ت
 نعيم ألبي الصحابة ومعرفة ،)١٠٦٨٠: (ت ،)٢٦٧/ ٤ (الصحابة تمييز في اإلصابة : ترجمته ينظر) ٣(
)٤/١٨٤٦ .( 
 ). ٣/٢٤٦ (البخاري صحيح شرح القاري وعمدة ،)١/٣٩٥ (حجر البن الباري فتح: ينظر) ٤(

  ٤٣٦: الساري هدي: رينظ) ٥(

  ١/٨: البخاري صحيح: ينظر) ٦(



– 

  )٩٥٠(

  .)١( ، وَأما ِبالمعنى فعن معمرس فعن يوناللفظَأما ب:  الحافظ ابن حجر قال
  :يث تخريج الحد-ثالثا

   :البخارياإلمام : أوالً
حدثَنَا ِهشَام، ح وحدثَنَا َأبو نُعيٍم، عن ِهشَاٍم، عن قَتَـادةَ،           : اَل فَضالَةَ، قَ   معاِذ بنِ  عن

 جلَس بـين شُـعِبها      ِإذَا{:  قَال ع نَِّبيعِن الحسِن، عن َأِبي راِفٍع، عن َأِبي هريرةَ عِن ال         
   ِع، ثُمبااَألرهدهل   جالغَس بجو فَقَد {، عتَاب  مع وهوقـال        ر ،ةَ، ِمثْلَهبشُع نوٍق، عزرم نب 

   .)٢( الحسن مثلهخبرناحدثنا قتادة، أ: حدثنا أبان، قال: موسى
" فتح البـاري  "  كما في – المتابعة أخرجها عثمان بن أحمد السماك في فوائده         وهذه

  .)٣( من طريق عمرو بن مرزوق، عن شعبة، عن قتادة، به- حجر البن
  .حدثَنَا قَتَادةُ، َأخْبرنَا الحسن ِمثْلَه: حدثَنَا َأبان، قَاَل:  موسىاَلوقَ
موسى هو ابن إسماعيل التبوذكي أحـد مـشايخ البخـاري،           :  بدر الدين العيني   قال

  .وأبان هو ابن يزيد العطار، والحسن هو البصري
 أبـان، وفـي روايـة       موسى عن : أحدهما:  هذا اإلسناد التحديث في موضعين     وفي
اإلخبار في موضع   : وفيه. أبان عن قتادة  : واآلخر. هو اإلخبار بصيغة الجمع   : األصيلي

  . وهو قتادة عن الحسن؛واحد
 ألن في رواية حديث الباب      ؛ أن فيه التصريح بتحديث الحسن لقتادة      : فوائد هذا  ومن

  .)٤(ث ال يبقى كالمقتادة عن الحسن، وقتادة ثقة ثبت لكنه مدلس، وإذا صرح بالتحدي: 
  : اإلمام مسلم -ثانيا
 بن الْمثَنَّـى، وابـن      حمد زهير بن حرٍب، وَأبي غَسان الِْمسمِعي، ح، وحدثَنَاه م         عن

الْحسِن، عـن  حدثَِني َأِبي، عن قَتَادةَ، ومطَر، عِن : حدثَنَا معاذُ بن ِهشَاٍم، قَالَ  : بشَّاٍر قَالُوا 
 هدها، ثُم ج  ربِع جلَس بين شُعِبها األَ    ِإذَا{:  قَال ع نَِبي اِهللا     راِفٍع، عن َأِبي هريرةَ، َأن     يَأِب

 بـين { زهير ِمن بيِنِهم     قَاَل ، } لَم ينِْزل  وِإن{ وِفي حِديِث مطٍَر     ،}غُسلفَقَد وجب علَيِه الْ   
   .)٥(}ربِعَأشْعِبها اَأل

                                         
 .)١/٣٠: (الباري فتح: ينظر) ١(

 ). ٢٩١ (ح) ١/٦٦ (في الختانان التقى إذا باب : الغسل كتاب : البخاري صحيح) ٢(

 ).٦/٣٩٦: (حجر البن الباري فتح ينظر) ٣(

 ). ٢٥٠/ ٣ (البخاري صحيح شرح القاري عمدة: ينظر) ٤(

 ح) ١/٢٧١ (فـي  الِْختَـانَينِ  ِبالِْتقَاِء الْغُسِل ووجوِب الْماِء ِمن الْماء نَسِخ باب: الحيض كتاب : مسلم صحيح) ٥(
)٣٤٨/٨٧ .( 



 

 )٩٥١(

 محمد بن عمِرو بِن عباِد بِن جبلَةَ، حدثَنَا محمد بن َأِبـي عـِدي، ح، وحـدثَنَا         وعن
دمحم نثَنَّى، بثَِني الْمدح بهو نِريٍر، با جمِكالَه نةَ، عبشُع نةَ  عـذَا  قَتَـادـ  ِبه نَاِداِإلس 
،ِمثْلَه رغَي ِديِث ِفي َأنة حبشُع }د ثُمتَهاج {لَمقُْل وي} ِإنو نِْزل لَم١(}ي(.  

  : أبو داود -ثالثا
 الْحسِن، عـن    عِن عن قَتَادةَ،    عبةُ، مسِلم بِن ِإبراِهيم الْفَراِهيِدي، حدثَنَا ِهشَام، وشُ       عن

  اِفٍع، عَأِبي رريرَأِبي ه ةَ،ن النَِّبي ا األَ  ِإذَا{:  بلفظع َأنِبهشُـع نـيب دـِع،  قَعبر َألْـزقَ و 
 لِبالِْختَاِنالِْختَانالْغُس بجو ٢(} فَقَد(.   

  :  النسائي-رابعا
ـ : ةُ، عن قَتَادةَ قَاَلحدثَنَا شُعب: حدثَنَا خَاِلد قَاَل:  قَاَلعلَى بِن عبِد األَ ِد محم عن تُسِمع 

       رَأِبي ه ناِفٍع، عَأِبي ر نثُ، عدحي نسةَ،الْحرِإذَا{ بلفظ   ي   شُع نيب لَسا جِع، األَ ِبهبر   ثُـم 
اجدفَقَتَه لدالْغُس بج٣(} و(.   

حدثَِني عبد اللَِّه بـن يوسـفَ    :  قَالَ  الْجوزجاِني، سحاقَ بِن يعقُوب بِن إ    راِهيم ِإب وعن
 عِن ابِن ِسيِرين، عن َأِبـي  ِلِك، َأشْعثُ بن عبِد الْم ثَنَاحد: حدثَنَا ِعيسى بن يونُس قَالَ    : قَاَل

 } فَقَد وجب الْغُسل   جتَهد ا  قَعد بين شُعِبها اَألربِع، ثُم     ِإذَا{:  قَال عهريرةَ، َأن رسوَل اللَِّه     
 وقَـد   ، عِن الْحسِن، عن َأِبي هريرةَ     شْعثُ،هذَا خَطٌَأ ، والصواب أَ    :  عقب الحديث  وقال ،

ى الْحوٍل، ِديثَريشُم نب رةَ، النَّضبشُع نع هرغَيووا ركَم ٤( خَاِلداه(.   
  : ابن ماجه -خامسا

   .)٥( بسند البخاري بمثله، عن أبي نعيم،ن أبي شيبة ابعن

                                         
) ١/٢٧١ (في الِْختَانَيِن ِبالِْتقَاِء الْغُسِل ووجوِب الْماِء ِمن الْماء نَسِخ باب : الحيض كتاب : مسلم صحيح) ١(
 ). ٣٤٨ (ح

 ).٢١٦ (ح) ١/٥٦ (في اِإلكْساِل، ِفي باب : الطهارة كتاب : داود أبي سنن) ٢(
 ).١٩١ (ح) ١/١١٠ (في: الختانان التقى إذا الغسل وجوب باب : الطهارة كتاب : النسائي سنن) ٣(

 ). ١٩٢ (ح) ١/١١١ (في: الختانان التقى إذا الغسل وجوب باب : الطهارة كتاب : النسائي سنن) ٤(

 فـي  الختانـان  التقـى  إذا الغـسل  وجـوب  في جاء ما باب : وسننها الطهارة كتاب : ماجه ابن سنن) ٥(
 ). ٦١٠ (ح) ١/٢٠٠(



– 

  )٩٥٢(

  : أحمد اإلمام-سادسا
  .)١( بسند البخاري بمثله، أبي نعيمعن

 عمِرو بِن الْهيثَِم بِن قَطٍَن وهو َأبو قَطٍَن، حدثَنَا ِهشَام، عن قَتَادةَ، عِن الْحـسِن،           وعن
     رَأِبي ه ناِفٍع، عَأِبي ر نةَ  عرو قَطَنٍ  .. يبمثـل لفـظ       تَاِبِفي الْكِ : قَاَل: قَاَل َأب فُـوعرم 

   .)٢( لبخاريا
 الْحسِن، عن َأِبي راِفٍع، عـن  عِنَأخْبرنَا قَتَادةُ، :  عفَّان، حدثَنَا همام، وَأبان، قَالَا    وعن

   .)٣(}و لَم ينِْزل َأَأنْزَل{َأِبي هريرةَ، بلفظ مقارب إال أنه فيه 
 جلَس  ِإذَا{:  قَال ع يحيى، عِن َأشْعثَ، عِن الْحسِن، عِن َأِبي هريرةَ، عِن النَِّبي            وعن

 . )٤(} فَقَد وجب الْغُسلتَهد، واجربِعبين شُعِبها اَأل
 َأِبي راِفـٍع،  عن الْحسِن، عِن ادةَ، قَتَعن ،وشعبةُ ِهشَام، حدثَنَا سلَيمان بِن داود،     وعن

نع  ةَ، َأِبي هرير وَل اللَِّه    َأنسعِ    ِإذَا{:  قَال ع ربا اَألرِبهشُع نيب دقَع  {ة  قَاَلبشُـع  :} ثُـم 
 . )٥(} فَقَد وجب الْغُسلجتَهد اثُم{:  وقَاَل ِهشَام،}جهدها

 بِن جِرير، حدثَنَا شُعبةُ، وعبد الصمِد، حدثَنَا ِهشَام، عـن قَتَـادةَ، عـِن               وهِب وعن
 جلَـس بـين شُـعِبها    ِإذَا{:  قَـال ع َأِبي راِفٍع، عن َأِبي هريرةَ، عِن النَِّبي      عنالْحسِن،  

 . )٦(} جهدهاثُم{ صمد قَال عبد ال،} وجب الْغُسلفَقَد ثُم اجتَهد، ربِع،اَأل
  :الدارمي- سابعا

   .)٧( بسند البخاري بمثله، أبي نعيمعن
  : حبان ابن- ثامنا
   .)٨ ( طريق إسحاق بن راهويه بمثلهمن

                                         
 ). ٩١٠٧ (ح) ١٥/٥٢ (أحمد اإلمام مسند) ١(

 ). ٧١٩٨ (ح) ١٢/١٢٦ (أحمد اإلمام مسند) ٢(

 ). ٨٥٧٤ (ح) ١٤/٢٤٠ (أحمد اإلمام مسند) ٣(

 ). ١٠٠٨٣ (ح ،)١٦/١٠٢ (أحمد اإلمام مسند) ٤(

 ). ١٠٧٤٣ (ح) ١٦/١٠٢ (أحمد اإلمام مسند) ٥(
 ). ١٠٧٤٧ (ح ،)١٦/٤٣٥ (أحمد اإلمام مسند) ٦(

 ). ٧٨٨ (ح) ١/٥٨٩: (في الختان الختان مس في باب : الطهارة كتاب : الدارمي سنن) ٧(

 لم وإن ذكرنا الذي لفعلا فعل من على االغتسال إيجاب ذكر في الغسل باب : الطهارة كتاب : حبان ابن صحيح) ٨(

 ).١١٧٤ (ح) ٣/٤٤٩ (في ينزل



 

 )٩٥٣(

: َلحدثنا ِإسماِعيَل بِن مسعوٍد الْجحـدِري، قَـا       :  عمر بِن محمٍد الْهمداِني، قال     وعن
 راِفٍع،  يحدثَنَا قَتَادةُ، عِن الْحسِن، عن َأبِ     :  ِهشَام، قَالَ  نَاحدثَ: حدثَنَا خَاِلد بن الْحاِرِث، قَالَ    

  .) ١(}... جهدم جلَس بين شُعِبها اَألربِع ثُِإذَا{:  قالععن َأِبي هريرةَ، َأن رسوَل اللَِّه 
  : الطيالسي ود داوأب-تاسعا

 إذا{ قتادة، عن الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هريرة بلفظ            عن شعبة، وهشام،    عن
وزاد حماد بن سلمة فـي      :  ثم قال  ،}قعد بين شعبها األربع، ثم اجتهد فقد وجب الغسل        

   .)٢(} أو لم ينزلأنزل{: هذا الحديث
  : ابن أبي شيبة -عاشرا

  .)٣(البخاري بمثله الْفَضِل بِن دكَيٍن، بسند عن
 إالَّ َأعلَمـه  فَالَ:  قَاَل يونُسيرةَ، ابِن علَيةَ، عن يونُس، عِن الْحسِن، عن َأِبي هر      وعن

 ثُم اجتَهد، وجب الْغُـسُل َأنْـزَل َأو لَـم           ربِع بين فُروِجها األَ   لَس ج ِإذَا{: قَد رفَعه، قَال  
٤(}نِْزلي(.  

  : بن راهويه إسحاق:  عشرحادي
 )٥ ( بسند مسلم بمثلهام معاذ بن هشعن

 وهب بن جِريٍر، نا شُعبةُ، عن قَتَادةَ، عِن الْحسِن، وَأِبـي راِفـٍع، عـن َأِبـي               وعن
  .)٦(}غُسلتَهد فَعلَيِه الْ اج األربِع، ثُمها قَعد بين شُعِبِإذَا{:  قَالعهريرةَ، عن رسوِل اللَِّه 

 :البزار : عشر ثاني
عـن  ، عن قَتَـادةَ ومطـر    ، عن أبيه   ،  بِن الْمثَنَّى، حدثَنا معاذُ بن هشام        محمِد عن

 جلـس بـين     إذا{:  قَـال  ع رسول اللَّه    أن ، سعن َأِبي هريرةَ    ، الْحسِن عن أبي رافع   

                                         
 التقاء عند االغتسال، بإيجاب المصرح الخبر ذكر في الغسل باب : الطهارة كتاب : حبان ابن صحيح) ١(

 ). ١١٨٢ (ح) ٣/٤٥٦ (وفي في إمناء ثم يكن لم وإن الختانين

 ). ٢٥٧١ (ح) ٤/١٩٦ (الطيالسي داود أبي مسند) ٢(

 ). ٩٣١ (ح) ١/٨٤ (شيبة أبي ابن مصنف) ٣(
 ). ٩٣٢ (ح)١/٨٤ (شيبة أبي ابن مصنف) ٤(

 ). ١٩ (ح) ١/١٠٩ (راهويه بن إسحاق مسند) ٥(

 ). ٢٠ (ح) ١/١١٠ (راهويه بن إسحاق مسند) ٦(



– 

  )٩٥٤(

  .)١(} لم ينزلوإن{:  وفي حديث مطر،} وجب الغسل فقددهاشعبها األربع ثم جه
،  همـام    ثَنا حد ، عبد القدوس بن محمد بن عبد الكريم، حدثَنا عمرو بن عاصم           وعن

   .)٢(بنحوه ، سعن َأِبي هريرةَ ، عن أبي رافع، عن الْحسِن، عن قَتَادةَ ومطر
  :أبو يعلى :  عشرثالث
قَاَل رسـوُل   :  الْحسن، عن َأِبي هريرةَ قَالَ     ثَنَاِرير بن حاِزٍم، حد    شَيبان، حدثَنَا ج   عن

  .)٣(} الْغُسُل وِإن لَم ينِْزلا قَعد بين شُعِبها الَْأربِع ثُم َأجهد، فَقَد وجب علَيِهمِإذَا{: عاللَِّه 
 : ابن الجارود - عشررابع
  . بمثل إسناد البخاري بهعيٍم الْواِرِث، وَأبي نُِد بِن عبِدصم عبِد العن

 شُعبةُ، عن قَتَادةَ، عِن الْحسِن، عن َأِبي راِفـٍع، عـن            َأنَا:  وهب بن جرير قَالَ    وعن
   .)٤(}تَهداج ثُم اَألربِع شُعِبها بين قَعد ِإذَا{ بلفظ ع النَِّبي عِن س هريرةَ َأِبي

  :أبو عوانة:  عشرخامس
:  يوسفَ الْفَاِرِسـي قَـالُوا  ِبي بِن سياٍر، وَأِإسحاقَ ودِقيِقي، محمِد بِن عبِد الْمِلِك ال  عن

ِن، عن َأِبـي     عِن الْحس  هما ِكالَ ،ثَنَا قَتَادةُ، ومطَر  : ثَنَا همام قَالَ  : ثَنَا عمرو بن عاِصٍم قَالَ    
ـ        ِإذَا{: عقَاَل رسوُل اللَِّه    : راِفٍع، عن َأِبي هريرةَ قَالَ     هَأجـِع وبا اَألرِبهشُـع نيب دقَع د 

   .)٥(} فَقَد وجب الْغُسلفْسه،نَ
ثَنَا َأِبي، عـن    : ٍم قَالَ ثَنَا معاذُ بن ِهشَا   : ثَنَا محمد بن َأِبي بكٍْر قَالَ     :  يوسفَ، قَالَ  وعن

 جلَس  ِإذَا{:  قَال ع يقَتَادةَ، ومطٍَر، عِن الْحسِن، عن َأِبي راِفٍع، عن َأِبي هريرةَ، عِن النَّبِ           
بنا اَأليِبهِع، شُعبرج ا، ثُمهدلهالْغُس بجو فَقَد {،طٍَرِديِث مِفي حو  :}ِإنونْ لَم٦(}ِزل ي(.  

   .)٧( يونُس بِن حِبيٍب بسند الطيالسي بمثلهوعن

                                         
 ). ٩٥٩٤ (ح ،)١٧/٦٩ (البزار مسند) ١(

 ). ٩٥٩٥ (ح ،)١٧/٦٩ (البزار مسند) ٢(

  ).٦٢٢٧ (ح) ١١/١٠٠ (يعلى أبو مسند) ٣(

 ). ٩٢ (ح) ١/٣٤ (الجارود البن المنتقى) ٤(

 ). ٨٢٣ (ح) ١/٢٤١ (عوانة أبي مستخرج) ٥(

 ). ٨٢٤ (ح) ١/٢٤٢ (عوانة أبي مستخرج) ٦(

 ). ٨٢٥ (ح) ١/٢٤٢ (عوانة أبي مستخرج) ٧(



 

 )٩٥٥(

   .)١( محمد بن يحيى بسند ابن الجارود بمثلهوعن
  :الطحاوي:  عشرسادس

  )٢( بسند مسلم بمثله ،ثنا وهب:  ابن مرزوق قالعن
   .)٣( بسند اإلمام أحمد بمثله،ثنا عفان:  محمد بن علي بن داود البغدادي، قالوعن
  )٤( له البخاري بمثمام بسند اإل،ثنا أبو نعيم: قال فهد وعن
 : الطبراني - عشرسابع
 نَا عمرو بن الرِبيِع بِن طَـاِرٍق، نـا الـسِري بـن     ٍق، بِن عِلي بِن زوالَ    الْحسنِ عن

قَعـد بـين شُـعِبها     ِإذَا{ : عقَاَل رسـوُل اهللا  : يحيى، عِن الْحسِن، عن َأِبي هريرةَ قَالَ   
 عِن الـسِري    يثَلَم يرِو هذَا الْحدِ   :  وقال ،}غُسل ِبالِْختَاِن، وجب الْ    الِْختَان قَ وَألْز ربِع،اَأل

  .)٥( بن الرِبيِع بِن طَاِرقرو عمإالَّبِن يحيى 
  :هين ابن شا-عشر ثامن
ِن محمِد بِن عمر الْيمـاِمي، حـدثَنَا النَّـضر بـن      عن َأحمد ب، عبد اهللا بن سليم    عن

 رسوُل اللَّـِه    محمٍد، حدثَنَا شُعبةُ، عن يونُس بِن عبيٍد، عِن الْحسِن، عن َأِبي هريرةَ، قَالَ            
 ثُم اجتَهـد فَقَـد وجـب     ربِع،شُعِبها األَ  بين َأراد الرجُل َأن يغْشَى الْمرَأةَ فَكَان        ِإذَا{: ع

َل ُل،الْغُسَأنْز   ي لَم وقال ،}نِْزل َأو  :   غَِريب ِحيحِديثٌ صذَا حا ،هٍد ِإالَّ    مَأح نع نَاهكَتَب    ـنع 
لَيِن سِد اللَِّه ببعان٦(/ م(.   

  : الدارقطني- عشرتاسع
عِن الْحسِن  ، نا قَتَادةُ   ، نا عفَّان نا همام     ، نا عِلي بن سهلٍ   ، وِري َأبي بكٍْر النَّيساب   عن

 ربِع شُعِبها األَ  بين جلَس   ِإذَا{:  قَال عَأن رسوَل اللَِّه    ، عن َأِبي هريرةَ    ، عن َأِبي راِفٍع    ، 

                                         
 ). ٨٢٦ (ح) ١/٢٤٢ (عوانة أبي مستخرج) ١(

 ).٣٢٢ (ح) ١/٥٦ (في ينزل ولم جامعي الذي باب : الطهارة كتاب : ِللطحاوي اآلثار معاني شرح) ٢(

 ). ٣٢٣ (ح) ١/٥٦ (في ينزل ولم يجامع الذي باب : الطهارة كتاب : ِللطحاوي اآلثار معاني شرح) ٣(
 ). ٣٢٤ (ح) ١/٥٦ (في ينزل ولم يجامع الذي باب : الطهارة كتاب : ِللطحاوي اآلثار معاني شرح) ٤(

 ). ٣٤١٠ (ح) ٣/٣٦٣ (ِللطبراني األوسط المعجم) ٥(
        ) ١/٤٨ (فـي  الحـديث  لهذا الناسخ الباب باب : الطهارة كتاب : شاهين البن ومنسوخه الحديث ناسخ) ٦(
 ). ٢٦ (ح



– 

  )٩٥٦(

 دهَأجوهالْغُنَفْس بجو ُل فَقَدسنِْزلَل َأنْزي لَم ١(} َأو (.  
 نفـس طريـق سـند      ،نا معاذُ بن ِهشَامٍ   ، نا زيد بن َأخْزم   ،  الْقَاِسِم بِن ِإسماِعيلَ   وعن

   .)٢(مسلم بمثله
   :قي البيه-عشرون

  .  طريق أبي نعيم، بسند البخاري بمثلهمن
  .  الطحاوي مثلهبسند طريق إبراهيم بن مرزوق، ومن
  .)٣( أبي داود بمثلهسند وشعبة هشام، ابن إبراهيم، ثن طريق مسلم ومن
   .)٤( بن هشام سند طريق مسلم مثلهمعاذ طريق ومن
   .)٥( بمثلهم مسلسند عفان وعن
 جامع بن أحمد الوكيل، ثنا أبو طاهر المجد آباذي، ثنا عثمان بن سـعيد، ثنـا               وعن

 عن الحـسن،  ة، عن قتاد  ،بةمحمد بن المنهال، ثنا يزيد بن زريع، ثنا سعيد بن أبي عرو           
 وجب  الختان التقى الختان    إذا{: عقال رسول اهللا    :  أبي رافع، عن أبي هريرة، قال      عن

   .)  ٦(}لالغسل أنزل أو لم ينز
  : الحديثشواهد

   .. ل شاهد من حديث عائشة ِللحديث
                                         

         ) ١/٢٠١ (فـي  ينْـِزلْ  لَم وِإن الِْختَانَيِن ِبالِْتقَاِء الْغُسِل وجوِب ِفي باب الطهارة كتاب : الدارقطني سنن) ١(
 ).٣٩٧ (ح

) ١/٢٠١ (وفي ينِْزْل لَم وِإن الِْختَانَيِن ِبالِْتقَاِء الْغُسِل وجوِب ِفي باب : الطهارة كتاب : الدارقطني سنن )٢(
 ). ٣٩٨ (ح

 بالتقـاء  الغسل وجوب باب : الغسل يوجب ما أبواب جماع في الطهارة كتاب : ِللبيهقي الكبرى السنن) ٣(
 ). ٧٦٣ (ح) ١/٢٥٢ (في الختانين

 بالتقـاء  الغسل وجوب باب : الغسل يوجب ما أبواب جماع في الطهارة كتاب : ِللبيهقي الكبرى السنن) ٤(
 ). ٧٦٤ (ح) ١/٢٥٢ (في الختانين

 بالتقـاء  الغسل وجوب باب : الغسل يوجب ما أبواب جماع في الطهارة كتاب : ِللبيهقي الكبرى السنن) ٥(
 ). ٧٦٥ (ح) ١/٢٥٢ (في الختانين

 بالتقـاء  الغسل وجوب باب : الغسل يوجب ما أبواب جماع في الطهارة كتاب : ِللبيهقي الكبرى السنن) ٦(
 ).٧٦٦ (ح) ١/٢٥٣ (في الختانين



 

 )٩٥٧(

ن ِعبِد اِهللا اَألنْصاِري، حدثَنَا      محمد بن الْمثَنَّى، حدثَنَا محمد ب      حدثَنَا:  اإلمام مسلم  قال
  انسح نب ِهشَام، ثَنَا حهِ   د نب ديمَأِبي    الٍل، ح نةَ، عدرـى األَ     بوسَأِبي م نع  ِريح،  شْـع 

 عـن حميـِد بـِن    ام،شَ وهذَا حِديثُه حدثَنَا ِهعلَى، حدثَنَا عبد األَ   مثَنَّى،وحدثَنَا محمد بن الْ   
 رهـطٌ  كاخْتَلَفَ ِفي ذَِل:  عن َأِبي موسى، قَاَلدةَ، عن َأِبي برإالَّ َأعلَمه  والَ -: اَلِهالٍل، قَ 

 الْماِء   ِمن الدفِْق َأو ِمن    ِإالَّ يِجب الْغُسُل    الَ: فَقَاَل اَألنْصاِريون  : ِرِمن الْمهاِجِرين واَألنْصا  
 .. وناِجرهقَاَل الْمُل       : والْغُس بجو ْل ِإذَا خَالَطَ فَقَدى  : قَاَل.. بوسو مقَاَل َأب ":  فََأنَا َأشِْفيكُم

   ذَِلك تُ،  "ِمنفَقُم    اِئشَةَ فَُأِذنلَى عتَْأذَنْتُ عا    فَاسِلي، فَقُلْتُ لَه  ": ا ُأميالْ    - اه ا ُأمي ْؤ َأومِمِنين 
ـ    الَ:"  فَقَالَتْ ،" ِإنِّي ُأِريد َأن َأسَألَِك عن شَيٍء وِإنِّي َأستَحِييكِ        -  عمـا   سَألَِني تَستَحِيي َأن تَ

 ىعلَ: قَالَتْ" فَما يوِجب الْغُسَل؟    :"  قُلْتُ ،" فَِإنَّما َأنَا ُأمك   ؛ عنْه ُأمك الَِّتي ولَدتْك    كُنْتَ ساِئالً 
 فَقَـد  ِختَان ومس الِْختَان الْاَألربِع جلَس بين شُعِبها ِإذَا{: ع قَاَل رسوُل اِهللا ؛الْخَِبيِر سقَطْتَ 
   .)١(}وجب الْغُسل

  : الحديث طرق خالصة -رابعا
 التخريج أن هذا الحديث يرويه الحسن عن أبي رافع عن           مصادر مما سبق من     تبين

  . الحسنن فيه عتُِلف واخْ،أبي هريرة
  . دعامة، ومطر الوراق، وأشعث، ويونس بن عبيدن عن الحسن قتادة بفرواه

  : قتادة عن الحسن فرواها عنهواية رأما -١
  . كما في البخاري وأحمد والدارمي وابن أبي شيبة، وعنه ابن ماجههشام -أ

  . وعنه أبو عوانة، وأحمدلسي، كما في الطياوشعبة -ب
  وليس في طريـق الـدارقطني إالَّ       هقي، وهمام عن قتادة كما في أحمد والبي       نوأبا -جـ
  . وحدههمام

  . بن أبي عروبة عن قتادة كما في السنن الكبرى للبيهقيوسعيد -د
 وحِبيب كما في األوسط في الـسنن        حميد، قرن مع قتادة     أنه  إالَّ ، عن قتادة  وحماد -هـ

  .البن المنذر
  : فرواها عنهلحسنوراق عن ا رواية مطر الأما -٢
  . وسنن الدارقطني، كما في مسلم، وإسحاق بن راهويه، والبزار، وابن حبانهشام -أ

                                         
) ١/٢٧١ (في الِْختَانَيِن ِبالِْتقَاِء الْغُسِل ووجوِب الْماِء ِمن الْماء نَسِخ باب : الحيض كتاب : مسلم صحيح) ١(
 ) . ٣٤٩ (ح



– 

  )٩٥٨(

  . كما في مستخرج أبي عوانة، والبزاروهمام -ب
  : رواية يونس عن الحسن فقد خالف فيها قتادة فرواها عنهأما -٣
 .فعه في رنس شك يو، علية كما في مصنف ابن أبي شيبة عنهابن -أ

 . بن حازم كما في أبي يعلىوجرير -ب
  : رواية أشعث عن الحسن فرواها عنهأما -٤
  . بن سعيد القطان عن الحسن عن أبي هريرة كما في مسند أحمديحيى -أ

 عيسى بن يونس عن أشعث عن ابن سيرين عن أبـي هريـرة كمـا فـي                  ورواه -ب
 ،عيـسى بـن يـونس عليـه        تـابع  داًهذا خطأ ، وال نعلم أح     : نسائي وقال ال  ،النسائي

أشعث، عن الحسن، عن أبي هريرة، والحسن لم يسمع من أبي هريـرة، أو              : والصواب
  . لم يسمعه من أبي هريرة



 

 )٩٥٩(

  ني الثاالمبحث
   الغريب وشرح أللفاظ الحديثبيان

  مـستعيناً ، هذا المبحث أقوم بتفسير، وتحليل للمفردات التي وردت في الحـديث    في
 والشروح، مع ذكر خـالف العلمـاء فـي     ب،لم في كتب الغري   في ذلك بما قاله أهل الع     

  .تفسير معاني هذه المفردات
  :} شعبها {-أوال
  ":شعب "  اللغوي لكلمة األصل -

:  والـشعب    ، مـن كـل شَـيء، والقطعـة ِمنْـه          فَةالطَّاِئ: الشعبة  : ِثير ابن األَ  قَاَل
  ،)١(النواحي

  : من الكلمة في الحديثالمقصود -
 ؛ الْمهملَـة  عـين  وفتح الْ  معجمة ِبضم الشين الْ   }شعبها{: قوله: ن العيني  بدر الدي  قال
   .)٢( "شعب"  جمع }أشعبها{:  ويروي،"شُعبة " جمع 

  . ورجالهاةيد المرأ: قيل
   .)٣(اليدان والشفران: وقيل
  .فخذاها وإسكتاها: وقيل
  . وشفراهاذاهافخ: وقيل
   .)٤(نواحي فرجها األربع: وقيل
 ألنه أقرب إلى الحقيقة، أو هو الحقيقة فـي الجلـوس   ؛ ابن دقيق العيد األولَ   ارواخت

  ..وكأنه تحويم على طلب الحقيقة الموجبة للغسل: بينهما، وعبارته
 أو الـرجلين    لين،اليـدين والـرج   : المـراد  كـون أن ي : واألقرب عنـدي  :  قال ثم

ـ  ذكـر  بمـا    فـى  عنـه بـذلك، ويكت     والفخذين، ويكون الجماع مكنياً    ن التـصريح،    ع
ـ     ؛وإنما رجحنا هذا ألنه أقرب إلى الحقيقة    ا إذ هو حقيقـة فـي الجلـوس بينهمـا، وأم 

إذا حمل على نواحي الفرج فال جلـوس بينهـا حقيقـة، وقـد يكتفـى بالكنايـة عـن                
 التـصريح، ال ســيما فــي أمثــال هــذه األمـاكن التــي يــستحيي مــن التــصريح   

                                         
 ). شعب: (مادة ،)٤٧٧/ ٢ (واألثر الحديث غريب في النهاية :ينظر) ١(

 ). ٢٤٧/ ٣ (البخاري صحيح شرح القاري عمدة: ينظر) ٢(

 . العين مع الشين باب) ٥٤٢/ ١ (الجوزي البن الحديث غريب: ينظر) ٣(

 ). ٣٩٥/ ١ (حجر البن الباري فتح: ينظر) ٤(



– 

  )٩٦٠(

   .)١(بذكرها
 فـي هـذا     لـى األو: نه نواحي الفرج األربع، فقال     القاضي عياض القول بأ    واختار

واألحرى على معنى الحكم أن الشعب نواحي الفرج األربع، والشعب النـواحي، وهـذا          
 ال تتـوارى  ألنهـا  ؛} التقى الختانان وتوارت الحشفةإذا{:  الحديث اآلخريمثل قوله ف  

إذا " و"  الختـان    إذا جاوز الختـان   : "  الشعب األربع، ومثله قول عائشة     نحتى يغيب بي  
    الختان الختان سوكذلك ال يعتبر التقاء الختانين ِإال بمجاوزتها وبمغيبها هنالك، وال           "م ،

 على غير هذه الصفة، وقد يتأتى الجلوس بـين اليـدين والـرجلين              همايلتفت إلى التقائ  
ان، وقد جـاء   وال يغيب الحشفةُ وال يلتقى الختان- وهما الشّفران  -والفخذين واألشكتين   

  )٢( وهذا ال يكون ِإال مع انتهاء المخالطة،}  التقى الرفغاِنإذا{: وايٍةفي ر
ـ       :  محمد بن طاهر الفتني    قال  وعلـى   ة،ورجح األول بأن الجلوس بين شعبها حقيق

  )٣( بين النواحي مجاز عن اإلدخالسالثاني الجلو
  :} جهدها {-ثانيا

  : اللغوي للكلمةاألصل -
 هـذا اجهد جهدك فـي     :" من قولك : والجهد بالفتح   . الطاقةُ:  بالضم   دالجه:  الفارابي قال

 ها دابته وَأجهـد   جهد: " يقال المشقَّةُ؛: والجهد جهدك، اجهد: يقال وال غايتك، ابلُغ أي" األمر
   .)٤( وبالغأي جد فيه"  الرجل في كذا جهد" إذا حمل عليها في السير فوق طاقتها، و" 
  : من الكلمة في الحديثالمقصود -

  .)٥(دفعها وحفَزها: يلبلغ جهده في عمله فيها، وق:  أي} جهدهاثم{: قوله
بلغ جهده في عمله فيهـا،      : أي" جهد  "  هنا أن يكون     لىواألو:  القاضي عياض  قال

:  حفزها، أي  : قال ن قول م  ن نحو مِ  ووهى إشارة إلى الحركة وتمكن صورة العمل، وه       
ها بحركِته، وإال فأي٦( مشقٍة تبلغ بها في ذلككد (.  

وجـوب  :  منهالمقصود وهذا ال يراد حقيقته، وإنما انين، إلى التقاء الخت  اإلشارة وهو
الغسل بالجماع وإن لم ينزل، وهى كناية عن مبالغة الجماع ومغيب الحـشفة واخـتالط            

                                         
 ). ١/١٤٢ (األحكام عمدة شرح األحكام: ينظر) ١(

 ).١٩٧/ ٢ (مسلم بفوائد المعلم إكمال: ينظر) ٢(

 ).٢٢٢/ ٣ (األنوار بحار مجمع: ينظر) ٣(

 ). جهد (مادة) ٢/٤٦٠ (العربية وصحاح اللغة تاج الصحاح: ينظر) ٤(

 ). جهد (مادة) ١/٣٢٠ (واألثر الحديث غريب في النهاية: ينظر) ٥(

 ).١٩٨/ ٢ (مسلم بفوائد المعلم إكمال: ينظر) ٦(



 

 )٩٦١(

تصريح، وإنما كنى بذلك للتنره عمـا يفحـش     فيكتفى بفهم المعنى منها عن ال      ،العضوين
  .ذكره صريحاً

  .) ١(طابيذكر ذلك عن الخ.. من أسماء النكاح " الجهد: "وقيل
  -:} وجب {-ثالثا

  :} وجب{ اللغوي لكلمة األصل -
ـ          : الْواو والِْجيم والْباء   : وجب م َأصٌل واِحد، يدلُّ علَى سقُوِط الـشَّيِء ووقُوِعـِه، ثُ

،عتَفَرو ي  "بجوب  وجو عياً الْب " و   قَّح ، قَعوو  "بجتُ   ويقَ"  الْمطَ،س    اِجـبالْقَِتيـُل وو ، 
ِديثِفيوفَالَفَِإذَا{:  الْح بجة واِكيب نِكيات} تَبِإذَا م ٢( َأي(.  

 .)٣(زمإذا ثبت ول " وجوباًوجب الشيء يجب :" يقال:  ابن األثيروقال
  :} وجب{ الشرعي لكلمة المعنى -

  .ما توعد بالعقاب على تركه:  الواجبوحد:  ابن قدامةقال
  .ما يعاقب تاركه: وقيل
 ).٤( تاركه شرعاما يذم: وقيل

  : الغسل-رابعا
  :الغسل" اللغوي لكلمة األصل -

لَى تَطِْهيِر الشَّيِء وتَنِْقيِتـِه،   َأصٌل صِحيح يدلُّ عمالْغَين والسين والالّ  : رس ابن فا  قال
الً: قَاُليغَس ءلْتُ الشَّي٥(غَس(.   

أو استعمال ماء طهور في جميع البـدن،       .  هو تعميم البدن بالماء    : الشرعي والمعنى
  .على صفة مخصوصة، على وجه التعبد هللا سبحانه

ا ٗ◌ جنُـب ۡنـتُم وِإن كُ{: لقولـه تعـالى   .  الغسل واجب إذا وجد سبب لوجوبه      :حكمه
 من الصحابة نقـالً عـن       د واألحاديث التي ورد فيها كيفية الغسل عن عد        ،)٦(}فَٱطَّهرواْ

  .)٧( دالة على وجوبهعرسول اهللا 
                                         

 ).٣٣٨/ ١ (البخاري صحيح لشرح الساري إرشاد = القسطالني شرح: ظرين) ١(

 ). وجب (مادة) ٦/٨٩ (اللغة مقاييس: ينظر) ٢(

 ). وجب (مادة) ٥/١٥٢ (واألثر الحديث غريب في النهاية: ينظر) ٣(

 ). ١٠٢/ ١ (المناظر وجنة الناظر روضة: ينظر) ٤ (

 . غسل مادة اللغة مقاييس: ينظر) ٥ (

 ٦: المائدة سورة) ٦ (

 ). ١٠٢/ ١ (المناظر وجنة الناظر روضة: ينظر) ٧ (



– 

  )٩٦٢(

  ثالث الالمبحث
  )١( في وجوب الغسل بالتقاء الختانينمسألة

  : العلماء في هذه المسألة على قوليناختلف
  .ختانين أنزل أم لم ينزليجب الغسل بالتقاء ال:  األولالقول

 وهو مرِوي عـن ابـن       ، الْعلَماِء ِمن السلَِف والْخَلَفِ    هوروبهذا قال جم  :  النووي قال
 عبـِد   ابـنِ  وهو قَوُل عروةَ بِن الزبيِر وَأِبي سـلَمةَ          ،شمسعود، وابن عباٍس، وعاِئشَةَ     

 هذَا وغَيِرِهم، و  لرْأِي ِمن َأصحاِب ا   ِعراِق ِمن َأهِل الْ   ةٌسفْيان وجماع  اَلالرحمِن، وكَذَِلك قَ  
 وهو قَوُل كُلِّ مـن نَحفَـظُ        ، وِبِه قَاَل َأحمد وِإسحاقُ، وَأبو ثَورٍ      صحاِبِه،قَوُل الشَّاِفِعي وأَ  

 ِمن نْهِلعا الَْأهاِءفُتْيلَمع اِر، اَأل ِمنصمنيب موالْي لَمتُ َأعلَسِل الِْعلِْم ِفيِه اخِْتالَ و٢(فاً َأه(.  
  .ال يجب الغسل بالجماع إذا لم ينزل:  الثانيالقول

 ، الخـدري  سـعيد  وأبـي  ، األنصاري أيوب وأبي وقاص، أبي بن سعد قول وهو
 داود بـن    متأخرين ال ن ومِ ،سليمان األعمش :  وممن ذهب إلى قولهم    ،شوزيد بن خالد    

٣(علي(.  

                                         
: والِْختَـان  يعذَر، الَِّذي الْغُالَِم خَتْن ِإحداهما: كَِلمتَاِن والنُّون والتَّاء الْخَاء: فارس ابن قال :لغـةً  الختان) ١ (

ِضعوالْقَطِْع م ا الذَّكَِر، ِمنمالِْتقَاُؤهةٌِكنَا وي نلَِطيفَةٌ ..اِإليالِج ع:) نعِن) وٍل ابيتْ: شُميمةُ  سراهـصالْم 
 ترتيـب  في والمغرب ،)ختن (مادة ،)٢٤٥/ ٢ (اللغة مقاييس: ينظر .. ِمنْهما الِْختَانَيِن اللِْتقَاِء مخَاتَنَةً

 ألن االصـطالحي؛  معنىال عن اللغوي المعنى يخرج ال :وشرعاً). ختن (مادة) ١٣٨: ص (المعرب
 فـتح : ينظر .. مخصوص عضٍو ِمن مخْصوٍص بعٍض قَطْع: حجر ابن قال.القطع هو: اللغوي المعنى
 الختـان، : خمـس  الفطرة{: ع النبي لقول الفطرة؛ سنن من والختان).٣٤٠/ ١٠ (حجر البن الباري

 باب: اللباس كتاب في البخاري أخرجه .. }اإلبط ونتف األظافر، وتقليم الشارب، وقص واالستحداد،
 ،)١/٢٢١ (في الفطرة خصال باب: الطهارة كتاب في: ومسلم ،)٥٨٨٩ (ح)٧/١٦٠ (في الشارب قص

 والكـافي  ،) ١٦٧/ ٤ (المختار لتعليل االختيار  :في الختان حكم في الفقهاء مذاهب ينْظَر). ٢٥٧ (ح
 قدامة البن والمغني ،) ٤٢٨/ ٧ (الشافعي ماإلما فقه في التهذيبو ،) ١١٣٦/ ٢ (المدينة أهل فقه في
  ).٢٨ ،٢٧/ ١٩ (الكويتية الفقهية والموسوعة ،) ١/٦٤(

 . ٢/٨١: السنن في واألوسط ،٤/١٩: مسلم على النووي شرح: ينظر) ٢(

 . ١/٧٤: السنن معالم: ينظر) ٣(



 

 )٩٦٣(

  :ول القول األأدلة -
  . والنظرسومن القيا،  أصحاب هذا القول بأدلة من السنة، ومن اإلجماع استدّل

  : السنة-أوال
 جلَس بين شُعِبها اَألربِع، ثُـم    ِإذَا{:  قَالَ ،ع عِن النَِّبي    ،س هريرة   َأِبي عن   ِوي ر ما -١

  .)١ (} وجب الغَسلقَد فَجهدها
 إيجاب الغـسل  أن:  من الحديث المذكورستنبطي:  بدر الدين العيني  قال : الداللة وجه

 غابت الحشفة يجب الغسل عليهما وإن لم ينـزال،          تى بل م  ؛ال يتوقف على نزول المني    
  .)٢(وهذا ال خالف فيه اليوم

: نْـصارِ  ِمن الْمهاِجِرين واألَ   هطٌِلك ر اخْتَلَفَ ِفي ذَ  : قَاَل:  عن أبي موسى   ِوي ر وبما -٢
بـْل ِإذَا   : هاِجرون الْم اَل وقَ ، ِمن الدفِْق َأو ِمن الْماءِ     ِإالَّ يِجب الْغُسُل    الَ: نْصاِريون األَ قَاَلفَ

  ..خَالَطَ فَقَد وجب الْغُسُل
ـ     فَقُمتُ،  " ِمن ذَِلك    فََأنَا َأشِْفيكُم :" قَاَل َأبو موسى  :  قَاَل ، ...ديث فَاستَْأذَنْتُ علَى عاِئشَةَ الح
 فَقَد وجـب    ِختَان ومس الِْختَان الْ   ربِع جلَس بين شُعِبها األَ    ِإذَا{: ع اِهللا   وُلقَاَل رس : وفيه

   .)٣(}الْغُسل
   .)٤(يالَِج ِباِإلإالَّ يتَماساِن  والَ، ِختَان الْفَرِج وِختَان الذَّكَِريِريد : الداللةوجه
 المسند بالمعنى والنظر؛ ألنـه محـال أن      فيوهذا الحديث يدخل    :  ابن عبد البر   قال

     ةًترى عائشة نفسها في رأيها حعلى غيرها من الصحابة في حين اختالفهم في هـذه           ج 
 من رأيها في مـسألة قـد    أبو موسى لعائشة قولهام أن يسلِّ  حال وم ،المسألة النازلة بينهم  

 ألن كل واحد ليس بحجة علـى صـاحبه عنـد            ؛خالفها فيها من الصحابة غيرها برأيه     
   .)٥( إلى كتاب اهللا وسنة رسولهوه إذا تنازعوا في شيء أن يردمروا ألنهم ُأ؛التنازع

                                         
 . األول المبحث في تخريجه سبق) ١(

  .٣/٢٤٧: البخاري صحيح شرح القاري عمدة) ٢(

 . المبحث في تخريجه سبق) ٣(

 . ١/٩٦: الموطأ شرح المنتقى) ٤(

 ).١٠٠/ ٢٣ (واألسانيد المعاني من الموطأ في لما التمهيد ينظر) ٥(



– 

  )٩٦٤(

ـ  ،غَيبتَ ذَكَرك ِفي فَرِجها   : معنَاه: قَاَل الْعلَماء :  النووي وقال يس الْمـراد حِقيقَـةَ      ولَ
سَأِة ِفي أعلى ا       ؛الْمرالْم ِختَان َأن ذَِلكلفرج و  اعِ   ه وال يمسِفي الِْجم الذَّكَر ،     ـعمَأج قَـدو 

ال  وضع ذَكَره علَى ِختَاِنها ولَم يوِلجه لَم يِجـِب الْغُـسُل ال علَيـِه و               والْعلَماء علَى َأنَّه لَ   
  .)١(الْمحاذَاة ِة ِبالْمماسد والْمرا، فَدلَّ علَى َأن الْمراد ما ذَكَرنَاه،علَيها

 صريحاً في وجوب الغسل بمجرد التقاء       ت ليس ها بأن : الحديثين ين على هذ  والجواب
ـ  } جهدهاثم{:  ألن قوله  ؛الختانين ة فـي   يحتمل أنه أراد بالجهد اإلنزال؛ ألنه هـو الغاي

  .األمر، فال يكون فيه دليل
 ،} لم ينْزل  وإن{:  بأنه قد رواه مسلم من طريق مطر، عن الحسن به، وزاد           :وأجيب

  .)٢(بل وقع التصريح حتى في بعض طرق قتادة
  : الفقهاءأقوال -
  .. إذَا مس الِْختَان الِْختَان فَقَد وجب الْغُسُل: ماِلكقال -

 إلَى َأسفََل ولَـم  اِهقٌ فََأما َأن يمسه وهو ز،إنَّما ذَِلك إذَا غَابتْ الْحشَفَةُ:  ابن الْقَاِسمِ قَاَل
  .)٣( يِجب الْغُسُل ِلذَِلكتَِغِب الْحشَفَةُ فَالَ

 ِلسان   فَكَان معروفًا ِفي   ، الْغُسَل ِمن الْجنَابةِ   - عز وجل    - فََأوجب اللَّه    : الشافعي وقال -
      ِإنو اعةَ الِْجمنَابالْج ِب َأنرالْعاِفقٌ   لَمد اءاِع مالِْجم عم كُننَـا   ، يالز ـدِفي ح ذَِلك كَذَِلكو 

وِإن  عقََل َأنَّه َأصـابها  نَةَ َأجنَب ِمن فُالَنًا من خُوِطب ِبَأن فُالَكُلُّ و،وِإيجاِب الْمهِر وغَيِرهِ  
   ..تَِرفاًلَم يكُن مقْ

  . ينِْزْليِريد َأنَّه لَم:  الرِبيعقَاَل
 يغَيـب فَرجـه ِفـي       ى السنَّةُ علَى َأن الْجنَابةَ َأن يفِْضي الرجُل ِمن الْمرَأِة حتَّ          ودلَّتْ

شَفَتَهح اِريوي ا إلَى َأنِجهفَر،ري َأن ا َأواعِجم كُني لَم ِإناِفقَ والد اءالْم ٤(ِمي(.  
  : اإلجماع-ثانيا

 بعدهم على القول بهـذا الحـديث،        نأجمع التابعون وم  :  ابن بطال قول القصار    نقل
 الثاني بعـدهم علـى   صر قوالن بعد انقراض الصحابة ثم أجمع الع  لمسألةوإذا كان في ا   

                                         
 . ٤/٤٢: مسلم على النووي شرح) ١(

 . ٤/٤٢: مسلم على النووي شرح) ٢(

 . ١/١٣٥: المدونة: ينظر) ٣(
 . ١/٥٢: للشافعي األم: ينظر) ٤(



 

 )٩٦٥(

 ألعـصار  وإجمـاع ا   ،قبله، ويصير ذلك إجماعـاً     للخالف   طاًأحد القولين كان ذلك مسق    
  .)١(عندنا حجة كإجماع الصحابة

 ألن  ؛وادعى ابن القصار أن الخالف ارتفع بـين التـابعين، وفيـه نظـر             :  العيني وقال
 التابعين األعمش، وتبعـه     ن وم ،فسمى بعضهم " قال به جماعة من الصحابة      :" الخطابي قال 

 َألنَّه قد ثَبـت     ؛أحد من بعد أصحابه غيره، وفيه نظر      لم يقل به    :  ولكنه قال  ؛القاضي عياض 
عن أبي سـعيد    :  سنَن أبي داود ِبِإسنَاد صِحيح     ي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وهو فِ        ِلكذ

ِريول اهللا    : الْخُدساء{:  قَال عَأن راء  الم٢(} من الم(، كَانعند ِهـشَام        وة يفعل ذَِلك، ولمو سَأب 
ِعنْده       باق، وزن عبد الرة عورضاً -ن عن أ  - َأيطاء َأنه قَالَ     بي عن عتطيـب   ال:  جريح ع 

  )٣ ( آلخذ بالعروة الوثقى؛ النَّاسف من أجل اخِْتالأغْتسلنَفِسي حتَّى 
  : النظر والقياس-ثالثا

في الفـرج   فإنا رأيناهم لم يختلفوا أن الجماع       :  من طريق النظر   اوأم: الطحاوي قال
  ..الذى ال إنزال معه حدث

  . فيه أغلظ الطهارات، وهو الغسلاهذا أغلظ األحداث، فأوجبو:  قومفقال
  . األحداث، فأوجبوا فيه الوضوءهو كأخفّ:  قوموقال
 لنعلم الصواب فيه، فوجدنا أشياء يوجبها الجماع، وهـو فـساد     ؛ أن ننظر في ذلك    فأردنا
:  فيوجب ذلك فـي الحـج      ؛الختانين وإن لم يكن معه إنزال      فكان ذلك بالتقاء     الحج،الصيام و 

القضاء والكفارة، ولو جامع فيما دون الفرج لوجـب      : الدم وقضاء الحج، ويوجب في الصيام     
        عليه في الحج الدم فقط، ولم يجب عليه في الصيام شيء إال أنوكذلك لو زنا بـامرأة  نزل، ي 

وإن  نزل لم ي  سقط لَ هةى وجه شب   ولو فعل ذلك عل    ، فعليه الحد  ووجب عليه المهـر،   عنه الحد 
وكان لو جامعها فيما دون الفرج لم يجب عليه حد وال مهر، ولكنه يعزر إن لم يكـن هنـاك       

  أنـزل أو لـم      - ر كان عليه المه   قها ثم طلّ  ج في الفر  امعها فج  تزوج امرأةً  نشبهة، وكذلك م 
 لـم   الفـرج ل، فإن جامعها فيما دون       ذلك لزوجها األو   ها وأحلّ ، ووجبت عليها العدة   -ينزل  

  .)٤(ر وكان عليه في الطالق نصف المه،يجب عليه شيء

                                         
 ).٤٠٢/ ١ (بطال البن البخاري صحيح رحش: ينظر) ١(

 ).٢١٧ (ح) ١/٥٦ (في اإلكسال في باب : الطهارة كتاب : داود أبي سنن : ينظر) ٢(

 ).٢٥٤/ ٣ (البخاري صحيح شرح القاري عمدة: ينظر) ٣(

 ١/٦٠: اآلثار معاني شرح : ينظر )٤(



– 

  )٩٦٦(

   : إذا لم ينزلماعال يجب الغسل بالج: ني القول الثاأدلة
 :  بأدلة من السنةاستدلوا

 ابـن  َأخْبره َأنَّه سَأَل عثْمان      الجهِني عن عطَاِء بِن يساٍر، َأن زيد بن خَاِلٍد          ِوي ر بما -١
 كَما يتَوضـُأ  يتَوضُأ:" مانعثْ: قَاَل" َأرَأيتَ ِإذَا جامع الرجُل امرَأتَه فَلَم يمِن؟  :" عفَّان فَقَالَ 

    هغِْسُل ذَكَريالَِة وِللص"  انثْموِل اللَّ   : ، قَاَل عسر ِمن تُهِمعَألْتُ ،عِه  سفَس     نب ِليع ذَِلك نع 
 ِبـذَِلك،  فََأمروه ش كَعٍب بن بن العواِم، وطَلْحةَ بن عبيِد اللَِّه، وُأبي         والزبيرَأِبي طَاِلٍب،   

َأن َأبا َأيوب َأخْبره َأنَّه سـِمع        َأخْبره   الزبيِر بن عروةَ َأن سلَمةَ َأبو وَأخْبرِني: يحيى: قَاَل
  .).١(عذَِلك ِمن رسوِل اللَِّه 

  : عليهوالجواب
 وأبي بن   انفرد به يحيى بن أبي كثير، وقد جاء عن عثمان وعلي          :  ابن عبد البر   قال

 نبـل  وقد دفعه جماعة منهم أحمد بن ح، ويعارضهتكعب ما يدفعه من نقل الثقات األثبا      
   .)٢( بخالفهبي وُأوقال علي ،وغيره

وذكر حديث يحيى بن أبي كثيـر       ...  علي بن المديني     سمعتُ:  يعقوب بن شيبة   قال
  . ولكنه حديث شاذّ،إسناده جيد: هذا فقال
  . وأبي بن كعب أنهم أفتوا بخالفه عن عثمان وعليِويوقد ر: قال
 جاء بعد عن النبي      ثم م كان في أول اإلسال    ؛هو حديث منسوخ  :  يعقوب بن شيبة   قال

  .أنه أمر بالغسل من مس الختان الختان أنزل أم لم ينزل
:  خالد، قال  ن بن حنبل عن حديث عطاء بن يسار عن زيد ب          أحمد سألتُ:  األثرم قال
 وطلحة، والزبير، وُأبى بن كعـب       ، عثمان، وعلى  - ع من أصحاب النبي      خمسةًً سألتُ

  .)٣(نعم، ما يروى من خالفه عنهم:  قال؟ فيه علة } من الماءالماء{:  فقالوا-
 الرجُل المـرَأةَ    امع ج اِإذَ.. يا رسوَل اللَّهِ  :"  َأنَّه قَال  س عن ُأبي بن كَعٍب      وي ر وبما -٢

  .) ٤(}يصلِّي وُأ ما مس المرَأةَ ِمنْه، ثُم يتَوضيغِْسُل{: قَال" فَلَم ينِْزْل؟ 

                                         
 كتـاب  في: ومسلم ،)٢٩٢ (أةالمر فرج من يصيب ما غسل: باب : الغسل كتاب في البخاري أخرجه) ١(

 ). ٣٤٧(ح الماء من الماء إنما باب : الحيص
 ). ١١٠/ ٢٣ (واألسانيد المعاني من الموطأ في لما التمهيد) ٢(

 . ١/٤٠٤: بطال البن البخاري صحيح شرح: ينظر) ٣(
) ٢٩٣ ( ح) ١/٦٦ (فـي  المـرأة  فرج من يصيب ما غسل باب : الغسل كتاب في: البخاري أخرجه) ٤(
 ). ٣٤٦ (ح ،)١/٢٧٠ (في الماء من الماء إنما باب الحيض كتاب في: مسلمو



 

 )٩٦٧(

  :بجوابين عليه يجاب
 إال أن حـديث     ،هذا حديث صحيح من جهة اإلسـناد      : قال ابن عبد البر   :  األول الجواب
 بـن   حديث أبـي فإن  وأيضاً، هذا المعنىفي ألن مثلها ال يجهل الحكم  يعارضه؛عائشة  

 ، عن القول به وهـو الـذي رواه  عب بن ك  رجوع أبي  هةكعب هو في نفسه رواه من ج      
   ا منسوخ لَ  ولو كان عنده غير؛ رجع عنه  م    ال يجـوز    ة من الكتاب والسن   نسخ ألن ما لم ي 

  .)١(تركه بوجه من الوجوه
 واللَّـه  ، ِفيما ِسوى الْفَرجِ   اشَرها محموٌل علَى ما ِإذَا ب     إنَّه:  قال النووي  : الثَّاِني والجواب

 لَـم   عـساه  و ، النَِّبي لَِزمه الْقَوُل ِبهِ     بِن كَعٍب عنِ   بيَأعلَم، ومن روى هذَا الْحِديثَ عن أُ      
ر لُغْهبيوعنْهجٍب عِن كَعب ي٢( ُأب(.  

 نْصاِر، مر علَى رجٍل ِمن األَ     ع َأن رسوَل اِهللا     س عن َأِبي سِعيٍد الْخُدِري      وي ر وبما -٣
 ،"نَعم يـا رسـوَل اِهللا       :"  قَالَ }؟ َأعجلْنَاك لَعلَّنَا{: ، فَقَال  ورْأسه يقْطُر  ج فَخَر ،فََأرسَل ِإلَيهِ 

 ِإذَا{:  وقَاَل ابن بـشَّارٍ    ،} غُسَل علَيك، وعلَيك الْوضوء     ُأعِجلْتَ َأو َأقْحطْتَ فَالَ    ِإذَا{: قَال
ُأِجلْتَ،ُأع ٣(}قِْحطْت َأو(.  

  .)٤(}ماء ِمن الْماء الِْإنَّما{:  في رواية أخرىس وعنه
 جـامع ولـم    من حال هذا الحديث حصول المذي ل       أقلّ إن:  قال العيني  : الداللة وجه

ِن،يعليـه  فصدق عليه وجوب الوضوء من الخارج من أحد السبيلين، ولكـن يعكـر               م 
إجماع أهل العلم وأئمة الفتوى على وجوب الغسل من مجاوزة الختان الختـان؛ ألمـر               

 ؛ جامع ولم ينـزل ال الغـسل       ن وجوب الوضوء على م    حديث وفي هذا ال   الشارع بذلك، 
  .)٥(لكنه منسوخ

  : عليهوالجواب
  من جهة النقل ثابت، ولكنه يحتمل التأويـل؛ ألن         هذا إسناد يصح  :  ابن عبد البر   قال

ـ   ؛ من التقاء الختـانين    الماء ليس فيه ما يدفع      } من الماء  الماء{: قوله أوجـب   ن ألن م 
 - أيـضاً  - الختـانين  التقاء ومن ،}الماء من الماء{ : يقول الختانين تقاءال من الغسل

                                         
 ).١٠٥/ ٢٣: (التمهيد: ينظر) ١(
 . ٢٣/١٠٦: والتمهيد ،٤/٣٦: مسلم على النووي شرح: ينظر) ٢(
 فـي  والدبر القبل من: المخرجين من إال الوضوء ير لم من باب الوضوء كتاب في: البخاري أخرجه) ٣(
 ). ٣٤٥ (ح) ١/٢٦٩ (في الماء من إنما باب الحيض كتاب في: ومسلم ،)١٨٠ (ح) ١/٤٧(
 ). ٣٤٣(ح الماء من إنما باب الحيض كتاب في: مسلم أخرجه) ٤(
 ). ٣/٥٧: (القاري عمدة: ينظر) ٥(



– 

  )٩٦٨(

  .)١(كمزيادة ح
 أن أعلـم    واهللا أرى - بعد عرض أدلة كال الفريقين       - في هذه المسألة     والراجح 
 منسوخة باألدلة التـي  - الذي ال يرى وجوب الغسل إال مع اإلنزال        - الثاني   القولأدلة  

  .. نزال وبدونهترى وجوب الغسل مع اإل
 إنما هو وجوب االغتسال بالماء مـن أجـل          } من الماء  الماء{معنى  :  الخطابي قال

 حتى يلتقي    الحكم في صدر االسالم أن مخالطة الرجل المرأةَ        وكانخروج الماء الدافق،    
 في الخبـر    المذكورين فأحد الماءين    ، ال يوجب االغتسال   زالالختانان منهما من غير إن    

  الحكـم علـى أن      ذلك واستقر  سخ ثم نُ  ،لماء اآلخر الغسول الذي يغسل به     هو المني، وا  
   .)٢(الختانين إذا التقيا فقد وجب الغسل سواء كان هناك إنزال أو لم يكن

 ِلمعارضِة حِديِث عاِئشَةَ وَأِبي     } ِمن الْماء  الْماء{: لَم ينْتَِهض حِديث  : لشوكاني ا وقال
يرةَ؛هنَّ ألَ رنْطُوقَانِ ها ممهو ومفْها؛ م ِمن حجنْطُوقُ َأرالْمـوِم،  وفْهوعامـة ِمـن روي   لْم 

الماء ِمن الماء   إن{: نهع { م          وي روالغسل ِمن التقاء الختـانين، ِمـنه خالف ذَِلك نهع  :
 وسعد بِن أبي وقاص، وابن مسعود، وابن عباس، وزيد بِن ثابت، وأُ   ،عثمان، وعلي  ِبـي 

  .)٣(بِن كعب، ورافع بِن خديج 
:  فالجمهور من الصحابة ومن بعدهم قـالوا       } من الماء  الماء{ حديث   اوأم:  النووي وقال

  .)٤(ً ثم صار واجبا الجماع بغير إنزال كان ساقطاًن بالنسخ أن الغسل مويعنون ،إنه منسوخ
 ،ة األصـلية   في هذه الحالة ثابت بالبراء     سل عدم وجوب الغ    كالم النووي أن   وظاهر

 كانـت أكثـر األحكـام       وإال؛   "نسخاً" والحكم الطارئ على البراءة األصلية ال يسمى        
 الماء  إنما{:  ألن مفهوم الحصر في قوله     ؛ وهذا الذي قاله النووي بعيد     ،الشرعية ناسخةً 

 ونفي وجوب الغسل مـن اإليـالج بـدون          ، إثبات وجوب الغسل من المني     }من الماء 
 حـديث  األول مـستفاد مـن ال      الحكم ف ، غير إنزال المني   ن غسل مِ  ال: إنزال، فكأنه قال  

  .)٥(وليس من البراءة األصلية
 ِفي الرخْصِة ِفي تَرِك الْغُسِل      عباب ِذكِْر َأخْباٍر رِويتْ عِن النَِّبي       :  ابن خزيمة    وقال

ِر ِإمغَي اِع ِمننَاٍءِفي الِْجمكَاِمهَأح ضعنُِسخَ ب ٦(ا  قَد(.  

                                         
 ). ١٠٨/ ٢٣ (التمهيد: ينظر) ١(
 ). ٧٤/ ١ (السنن معالم: ينظر) ٢(
 .١/٣٨٧: رجب بنال الباري وفتح ،١/٢٧٧: األوطار نيل: ينظر) ٣(
 ).٣٦/ ٤ (مسلم على النووي شرح: ينظر) ٤(
 . ٢/٣٨١ المنعم فتح: ينظر) ٥(
 . ١/١١٢ خزيمة ابن صحيح: ينظر) ٦(



 

 )٩٦٩(

 والرخْصِة، وتَعذَّر   يجاِب اإلِ رفَِي اَألخْبار ِفي طَ   حِتوقَد ص :  أبو بكر الحازمي   وقال
الْج،عنَاص    مم ْل نَِجدنَا هـ       اً فَنَظَر ـ  اِريِخ؛ عن غَواِئِل التَّعارِض ِمن ِجهِة التَّ يثُ ح   ـذَّرتَع 

 تَدلُّ علَى ذَِلك، وبعضها يصرح ِبالنَّسِخ، فَِحينَِئٍذ        اً فَوجدنَا آثَار  ؟ معِرفَتُه ِمن صِريِح اللَّفْظِ   
نيِإلَى اِإلتع ِصيراِب الْميجِخ ِفي ذَِلكقُِّق النَّس١( ِلتَح(.  

  :  من قال بعدم النسخوأما
  . ليس بمنسوخ} من الماءالماء{: يث إلى أن حدب ابن عباس ذهب
ـ    المراد بل منسوخاً؛ ليس أنه إلى وغيره ب عباس ابن ذهب: نوويال قال  ي بـه نف

٢( وهذا الحكم باق بال شكنزل،وجوب الغسل بالرؤية في النوم إذا لم ي(.  
  .)٣(}الم الماء من الماء في االحتإنما{:  قالب سنن الترمذي عن ابن عباس ففي
 تحـت   )٤(اية أبـي أيـوب     رو ن مِ } الماء من الماء   إنما{:  ذكر النسائي حديث   وقد
 الحـديث  بأن   ب إلى تأويل ابن عباس      راً مشي الماء؛باب الذي يحتلم وال يرى      : ترجمة  

  . محمول على ما يقع في المنام من االحتالم
  : عليه والجواب

ـ    } الماء من الماء   إنما{: قول ابن عباس  : قال التوربشتي :  المباركفوري قال  ن إلخ قاله ِم
  ..انتهى .. هذا التأويل ؤوله، ولو انتهى إليه الحديث بطوله لم يكن يطريق التأويل واالحتمال

  .)٥(أراد التوربشتي بالحديث بطوله حديث أبي سعيد الذي رواه مسلم: قلتُ
 قول ابن عباس هذا ليس تـأويالً        أن: يمكن أن يقال  :  الشيخ عبدالحق الدهلوي   وقال

 بل غرضه بيان حكم المـسألة بعـد   ؛ منسوخاًكونه من تأويلللحديث وإخراجاً له بهذا ال   
  .)٦(العلم بكونه منسوخاً، وحاصله أن عمومه منسوخ، فبقى الحكم في االحتالم

 المـاء   إنما{ مورد هذا االحتمال بأن مورد حديث        إن:  الدكتور موسى الشين   وقال
  . )٧( في الجماع وليس في االحتالم}من الماء
  .وباهللا التوفيق  .. هذا

                                         
 .٣١: ص: اآلثار من والمنسوخ الناسخ في االعتبار: ينظر) ١(
 ). ٣٦/ ٤ (مسلم على النووي شرح: ينظر) ٢(
 ). ١١٢ (ح) ١/١٨٦ (في الماء من الماء أن جاء ما باب في  :الطهارة أبواب في : الترمذي سنن : ينظر) ٣(
 ). ١٩٩ (ح) ١/١١٥ (في ماء يرى وال يحتلم الذي باب: الطهارة كتاب في : النسائي سنن : ينظر) ٤(
 . ١/٣١٠: األحوذي تحفة: ينظر) ٥(
 ). ١٢٩/ ٢ (المصابيح مشكاة شرح المفاتيح مرعاة: ينظر) ٦(
 . ٢/٣٨١ المنعم فتح: ينظر) ٧(



– 

  )٩٧٠(

 :اتــمــةالخ
 وعلـى آلـه وصـحبه       ، والصالة والسالم على نبينا محمد     ، هللا رب العالمين   لحمدا

  .أجمعين 
   ..ـد بعأما

 هذه الرحلة المباركة مع حديث صحيح من أحاديث األحكام، والتي ظاهرهـا             فكانت
 سـبق ترجيحـه فـي       ما لِ ؛ هذا الجهد المتواضع درء التعارض     عد لنا ب  ن فتبي ؛التعارض
  .الثالث المبحث
واهللا أسأله العفو والقبول، وأن يتجاوز عن التقصير، وأن ينفعنا بما علمنـا،              .. ذاه

  . ويعلمنا ما ينفعنا ، ويزيدنا علما
ربنَا لَا تَُؤاِخذْنَا ِإن نَِسينَا َأو َأخْطَْأنَا ربنَا ولَا تَحِمْل علَينَا ِإصرا كَما حملْتَه علَـى                {

نَا ربنَا ولَا تُحملْنَا ما لَا طَاقَةَ لَنَا ِبِه واعفُ عنَّا واغِْفر لَنَا وارحمنَا َأنْـتَ                الَِّذين ِمن قَبلِ  
ِم الْكَاِفِرينلَى الْقَونَا عرلَانَا فَانْصو١(}م( .  

  
  

  

                                         
 ٢٨٦: البقرة سورة) ١(



 

 )٩٧١(

  ثبت المصادر والمراجع
 تقـي  وهب، بن علي بن محمد اإلسالم شيخ العيد، دقيق ابن: األحكام عمدة شرح اإلحكام إحكام -١

   . هـ ١٣٧٢ - المحمدية السنة مطبعة: الناشر -) هـ٦٢٥/٧٠٢ (العيد دقيق ابن الدين
 الفـضل  أبو الدين مجد البلدحي، الموصلي مودود بن محمود بن اهللا عبد المختار لتعليل االختيار -٢

 الحنفيـة  علمـاء  مـن  (دقيقة أبو محمود الشيخ: تعليقات عليها -) هـ٦٨٣: المتوفى (الحنفي
  .هـ ١٣٥٦ - القاهرة ، الحلبي مطبعة: الناشر -) سابقا الدين أصول بكلية ومدرس

 الملـك  عبـد  بن بكر أبى بن محمد بن أحمد:  الساري لشرح صحيح البخاري القسطالني       إرشاد -٣
 المطبعـة : الناشر -) هـ٩٢٣: المتوفى (الدين شهاب العباس، أبو المصري، القتيبي القسطالني

  .هـ ١٣٠٥ - مصر األميرية، كبرىال
 العـسقالني  حجـر  بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل أبو: الصحابة تمييز في اإلصابة -٤

 الموجود عبد أحمد عادل: تحقيق - بيروت ، العلمية الكتب دار: الناشر -) هـ٨٥٢: المتوفى(
  .هـ ١٤١٥ ، األولى الطبعة - معوض محمد وعلى

 زيـن  الهمـداني،  الحازمي عثمان بن موسى بن محمد بكر أبو : والمنسوخ الناسخ في االعتبار -٥
 الطبعـة  - الدكن ، آباد حيدر - العثمانية المعارف دائرة : الناشر -) هـ٥٨٤ : المتوفى (الدين
   .هـ ١٣٥٩ ، الثانية

 القـرى  أم جامعة: الناشر -) هـ ٣٨٨ ت (الخطابي محمد بن حمد سليمان أبو : الحديث أعالم -٦
 الـرحمن  عبد بن سعد بن محمد. د: تحقيق -) اإلسالمي التراث وإحياء العلمية البحوث كزمر(

   .هـ ١٤٠٩ ، األولى الطبعة - سعود آل
 بـن  عياض: مسِلم بفَواِئِد المعِلِم ِإكماُل المسمى ِعياض ِللقَاِضى مسِلِم صِحيح شَرح المعلم إكمال -٧

 دار: الناشر -) هـ٥٤٤: المتوفى (الفضل أبو السبتي، اليحصبي عمرون بن عياض بن موسى
 ، األولـى  الطبعـة  - ِإسماِعيل يحيى الدكتور: المحقق مصر والتوزيع، والنشر للطباعة الوفاء

   .هـ ١٤١٩
 بـن  المطلـب  عبد بن شافع بن عثمان بن العباس بن إدريس بن محمد اهللا عبد أبو الشافعي: األم -٨

 -بيـروت  – المعرفـة  دار: الناشـر  -) هـ٢٠٤: المتوفى (المكي يالقرش المطلبي مناف عبد
  .هـ ١٤١٠

ـ ١٣٥٣: المتوفى (المباركفوري الرحيم عبد بن الرحمن عبد محمد العال أبو : األحوذي تحفة -٩ ) هـ
   .تاريخ بدون - بيروت ، الفكر دار - عثمان محمد الرحمن عبد - تحقيق -



– 

  )٩٧٢(

: المتـوفى  (العـسقالني  حجر بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل أبو:  التهذيب تقريب -١٠
            األولـى،  الطبعـة  - عوامـة  محمـد : تحقيـق  - سوريا – الرشيد دار: الناشر -) هـ٨٥٢

 .هـ ١٤٠٦
 محمد بـن عبـد   ابنأبو عمر يوسف بن عبد اهللا      :  لما في الموطأ من المعاني واألسانيد      التمهيد -١١

، مصطفى بن أحمـد العلـوي       : تحقيق -) هـ٤٦٣: المتوفى (يالبر بن عاصم النمري القرطب    
           - المغـرب  - اإلسـالمية  والـشؤون  األوقـاف  عمـوم  وزارة -محمد عبد الكبير البكري     

  . هـ ١٣٨٧
يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبو الحجاج، جمال الدين ابن الزكـي أبـي      : لكمال ا تهذيب -١٢

 - بيـروت    ،مؤسسة الرسـالة    :  الناشر -) هـ٧٤٢: المتوفى (مزيمحمد القضاعي الكلبي ال   
  . هـ ١٤٠٠ األولى ، طبعة ال-بشار عواد معروف . د: تحقيق

: الناشر -) هـ٣٧٠: المتوفى (ر بن أحمد بن األزهري الهروي، أبو منصو       محمد اللغة   تهذيب -١٣
          الطبعـة األولـى ،      -محمد عـوض مرعـب      :  تحقيق - بيروت   ،دار إحياء التراث العربي     

  .م   ٢٠٠١
 الفـراء  بن محمد بن مسعود بن الحسين محمد أبو السنة، محيي الشافعي اإلمام فقه في التهذيب -١٤

 عـادل : تحقيق - بيروت ، العلمية الكتب دار: الناشر -) هـ ٥١٦: المتوفى (الشافعي البغوي
   .. هـ ١٤١٨ ، األولى الطبعة - معوض محمد علي الموجود، عبد أحمد

 الـشهير  البغـدادي،  البـصري  حبيب بن محمد بن محمد بن علي حسنال أبو : الكبير الحاوي -١٥
 عبـد  أحمد عادل الشيخ & معوض محمد علي الشيخ: تحقيق -) هـ٤٥٠: المتوفى (بالماوردي
  . هـ ١٤١٩ ، األولى الطبعة - بيروت العلمية، الكتب دار: الناشر - الموجود

 قدامـة  بـن  محمـد  بن أحمد بن اهللا عبد الدين موفق محمد أبو:  الناظر وجنة المناظر   روضة -١٦
ـ ٦٢٠: المتوفى " (المقدسي قدامة ابن" بـ الشهير الحنبلي، الدمشقي ثم المقدسي الجماعيلي ) هـ

   .هـ ١٤٢٣ ، الثانية الطبعة - والتوزيع والنشر للطباعة الريان مؤسسة: الناشر -
 أبـو  الـصنعاني،  ثـم  الكحالني الحسني، محمد بن صالح بن إسماعيل بن محمد : السالم سبل -١٧

 ، الحـديث  دار: الناشر -) هـ١١٨٢: المتوفى (باألمير كأسالفه المعروف الدين، عز إبراهيم،
   .تاريخ بدون - مصر

 ارد: الناشـر  - يزيـد  أبيـه  اسم وماجه القزويني، يزيد بن محمد اهللا عبد أبو: ماجه ابن سنن -١٨
  . هـ١٣٧٢ -الباقيحمد فؤاد عبد م:  تحقيق- فيصل عيسى البابي الحلبي،إحياء الكتب العربية



 

 )٩٧٣(

 أبي داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي السِجـستاني              سنن -١٩
  . بدون تاريخ -محمد محيي الدين عبد الحميد : تحقيق –المكتبة العصرية، صيدا :  الناشر-

 النعمان بن دينار    ابنود   الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسع          أبو : طني الدارق سنن -٢٠
 حسن عبد المـنعم  رناؤوط، تحقيق شعيب األ- لبنان  ،البغدادي الناشر مؤسسة الرسالة، بيروت      

  . هـ ١٤٢٤ الطبعة األولى ، -شلبي، عبد اللطيف حرز اهللا، أحمد برهوم 
أبو محمد عبد اهللا بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهـرام بـن عبـد الـصمد                  :  الدارمي   سنن -٢١

 ديةدار المغني للنشر والتوزيع، المملكة العربية الـسعو       : الناشر -رمي، التميمي السمرقندي    الدا
  . هـ ١٤١٢ األولى ، طبعة ال- الداراني سدحسين سليم أ:  تحقيق-

ـ     أحمد:  الكبرى للبيهقي    السنن -٢٢  ي بن الحسين بن علي بن موسى الخُسروِجردي الخراسـاني، أب
محمـد عبـد    : تحقيق –دار الكتب العلمية، بيروت     :  الناشر -) هـ٤٥٨: المتوفى(بكر البيهقي   
  . هـ ١٤٢٤ الطبعة الثالثة ، -القادر عطا 

عبد الفتـاح   : تحقيق -) هـ٣٠٣: المتوفى( بن شعيب بن علي الخراساني،       أحمد:  النسائي سنن -٢٣
 .  هـ ١٤٠٦ ، نية الطبعة الثا- حلب ، المطبوعات اإلسالمية مكتب: الناشر -أبو غدة 

: المتـوفى  (الملـك  عبـد  بـن  خلـف  بن علي الحسن أبي : البن بطال  ي صحيح البخار  رحش -٢٤
 الطبعـة  - الريـاض  ، الرشد مكتبة: الناشر - إبراهيم بن ياسر تميم أبو: تحقيق -) هـ٤٤٩
   .هـ ١٤٢٣ ، الثانية

 بـن سـلمة األزدي      ملـك أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة بن عبد ال         :  معاني اآلثار    شرح -٢٥
عالم الكتب ، بيـروت     : الناشر -) هـ٣٢١: المتوفى( المصري المعروف بالطحاوي     الحجري

  . هـ ١٤١٤ الطبعة األولى ، -محمد سيد جاد الحق & محمد زهري النجار :  تحقيق-
ـ ٣٩٣: المتوفى(أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي         : الصحاح -٢٦ : المحقـق  -) هـ

 . هـ ١٤٠٧،  الطبعة الرابعة- بيروت، العلم للماليين دار: الناشر -أحمد عبد الغفور عطار 
محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد، التميمي، أبـو حـاتم،               :  ابن حبان    صحيح -٢٧

مؤسسة الرسـالة،  :  الناشر - اؤوطشعيب األرن :  تحقيق -) هـ٣٥٤: المتوفى(الدارمي، البستي   
  . هـ ١٤٠٨ الطبعة األولى ، -بيروت 

 الناشر دار طـوق النجـاة       -محمد بن إسماعيل أبو عبداهللا البخاري الجعفي        :  البخاري صحيح -٢٨
 تحقيق محمد زهير بن ناصـر       -) مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي        (

  . هـ ١٤٢٢ الطبعة األولى ، -الناصر 



– 

  )٩٧٤(

 تحقيق  -) هـ٢٦١: لمتوفىا( بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري        لممس:  مسلم صحيح -٢٩
 . هـ ١٣٧٤ - القاهرة العربية الكتب إحياء دار: الناشر - الباقي عبد فؤاد محمد

ر أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفـي بـد               :  القاري عمدة -٣٠
  . بدون تاريخ - بيروت ،دار إحياء التراث العربي : الناشر -)هـ٨٥٥: المتوفى(الدين العيني 

 الـرحمن،  عبـد  أبو حيدر، بن علي بن أمير بن أشرف محمد:  المعبود وحاشية ابن القيم    عون -٣١
 ، العلميـة  الكتـب  دار: الناشر -) هـ١٣٢٩: المتوفى (آبادي العظيم الصديقي، الحق، شرف
   .هـ ١٤١٥ ، الثانية الطبعة - بيروت

 الجوزي محمد بن علي نب الرحمن عبد الفرج أبي الدين جمال : الجوزي البن الحديث غريب -٣٢
 أمين المعطي عبد الدكتور: تحقيق– بيروت ، العلمية الكتب دار: الناشر -) هـ٥٩٧: المتوفى(

 . هـ ١٤٠٥ ، األولى الطبعة - القلعجي
دار :  الناشـر   -أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي          :  البن حجر  باري ال فتح -٣٣

  . هـ ١٣٢٧ -المعرفة ، بيروت 
 الـسالمي،   الحـسن،  بـن  رجب بن أحمد بن الرحمن عبد الدين زين: رجب البن الباري فتح -٣٤

 المدينـة   ، الغرباء األثرية    مكتبة:  الناشر   -) هـ٧٩٥: المتوفى(البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي     
  . هـ ١٤١٧ الطبعة األولى ، -النبوية 

 بـن  الـرحمن  عبـد  بن محمد رالخي أبو الدين شمس: للعراقي الحديث ألفية بشرح المغيث فتح -٣٥
 ، الـسنة  مكتبة: الناشر -) هـ٩٠٢: المتوفى (السخاوي محمد بن عثمان بن بكر أبي بن محمد
   .هـ ١٤٢٤ ، األولى الطبعة - علي حسين علي: تحقيق - مصر

 - مـصر  ، الـشروق  دار : الناشـر  - الشين شاهين موسى: مسلم صحيح شرح المنعم فتح -٣٦
  .هـ ١٤٢٣ ، األولى الطبعة

 عاصـم  بـن  البـر  عبد بن محمد بن اهللا عبد بن يوسف عمر أبو : المدينة أهل فقه في الكافي -٣٧
 - الموريتـاني  ماديـك  ولد أحيد محمد محمد: تحقيق -) هـ٤٦٣: المتوفى (القرطبي النمري
   .هـ ١٤٠٠ ، الثانية الطبعة - السعودية الحديثة، الرياض مكتبة: الناشر

 الكجراتـي  الفَتَِّنـي  الهنـدي  الصديقي علي بن طاهر محمد لدين،ا جمال:  بحار األنوار  مجمع -٣٨
 ، الثالثـة  الطبعـة  - العثمانيـة  المعارف دائرة مجلس مطبعة: الناشر -) هـ٩٨٦: المتوفى(

   . هـ ١٣٨٧



 

 )٩٧٥(

ـ ٦٧٦( النووي   فأبو زكريا يحيى بن شر    :  شرح المهذب  المجموع -٣٩ :  الناشـر  -) م١٢٧٧-هـ
 . تاريخ بدوندار الفكر ، 

ـ ١٧٩: المتوفى(مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني         : المدونة -٤٠ :  الناشـر -) هـ
  . هـ١٤١٥ الطبعة األولى ، -دار الكتب العلمية ، بيروت 

 حـسام  بن اهللا أمان بن محمد خان بن السالم عبد محمد بن اهللا عبيد الحسن أبو: المفاتيح مرعاة -٤١
 والـدعوة  العلميـة  البحوث إدارة: الناشر -) ـه١٤١٤: المتوفى (المباركفوري الرحماني الدين

   .هـ ١٤٠٤ ، الثالثة الطبعة - الهند بنارس - السلفية الجامعة - واإلفتاء
: المتـوفى  (اإلسـفراييني  النيـسابوري  إبـراهيم  بن إسحاق بن يعقوب: عوانة أبي مستخرج -٤٢

 الطبعـة  - بيـروت  ، المعرفـة  دار: الناشر - الدمشقي عارف بن أيمن: تحقيق -) هـ٣١٦
  .هـ ١٤١٩ ، األولى

: المتـوفى (سليمان بن داود بـن الجـارود الطيالـسي البـصرى            :  أبي داود الطيالسي     مسند -٤٣
 - مـصر    ،دار هجـر    :  الناشر -الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي       : تحقيق -) هـ٢٠٤

 . هـ ١٤١٩الطبعة األولى ، 
 الموصـلي  التميمـي،  هالل بن عيسى بن يحيى بن المثُنى بن علي بن أحمد:  أبي يعلى    مسند -٤٤

 - دمـشق  ، للتـراث  المـأمون  دار: الناشر - أسد سليم حسين: تحقيق -) هـ٣٠٧: المتوفى(
   .هـ ١٤١٤ ، األولى الطبعة

 الحنظلـي   إبـراهيم  بـن  مخلـد  بن إبراهيم بن إسحاق يعقوب أبي: راهويه بن إسحاق مسند -٤٥
ـ     تحقيق -) هـ٢٣٨: المتوفى(المروزي المعروف بـ ابن راهويه        الحـق  د عبد الغفور بن عب

  .  هـ ١٤١٢ الطبعة األولى ، - المنورة المدينة ،مكتبة اإليمان : الناشر - لوشيالب
: المتـوفى  (الشيباني أسد بن هالل بن حنبل بن محمد بن أحمد اهللا عبد أبي:  أحمد   م اإلما مسند -٤٦

 - الرسـالة  مؤسـسة  :الناشـر  - شاكر محمد أحمد ، األرناؤوط شعيب: تحقيق -) هـ٢٤١
  .. هـ ١٤٢١ ، األولى الطبعة

 بـن  الخـالق  عبـد  بن عمرو بن أحمد بكر أبي " : الزخار البحر " باسم المنشور البزار مسند -٤٧
 الـرحمن  محفـوظ : تحقيق -) هـ٢٩٢: المتوفى (بالبزار المعروف العتكي اهللا عبيد بن خالد
 عبـد  وصـبري ) ١٧ إلى ١٠ من زاءاألج (سعد بن وعادل) ٩ إلى ١ من األجزاء (اهللا، زين

 األولـى  الطبعة - المنورة المدينة ، والحكم العلوم مكتبة: الناشر -) ١٨ الجزء (الشافعي الخالق
  .م ٢٠٠٩ ،



– 

  )٩٧٦(

                المعـروف  البـستي  الخطـاب  بـن  إبـراهيم  بـن  محمد بن حمد سليمان أبو : السنن معالم -٤٨
 ، األولـى  الطبعـة  - حلـب  ، العلمية المطبعة: الناشر -) هـ٣٨٨: المتوفى " (الخطابي" بـ

   .هـ ١٣٥١
ـ          :  األوسط للطبراني  المعجم -٤٩  القاسـم   يسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أب

عبـد المحـسن بـن    ،  تحقيق طارق بن عوض اهللا بن محمد       -) هـ٣٦٠: المتوفى(الطبراني  
   .هـ ١٤١٥ ، األولى الطبعة - القاهرة ، الحرمين دار الناشر -إبراهيم الحسيني 

 مهـران  ابـن  موسـى  بـن  إسـحاق  بن أحمد بن اهللا عبد بن أحمد نعيم أبو: الصحابة معرفة -٥٠
 الـوطن  دار: الناشـر  - العزازي يوسف بن عادل: تحقيق -) هـ٤٣٠: المتوفى (األصبهاني

  .هـ ١٤١٩ ، األولى الطبعة - الرياض للنشر،
 الجمـاعيلي   قدامـة  بـن  محمد بن أحمد بن اهللا عبد لدينا موفق محمد أبي: قدامة البن المغني -٥١

:  الناشـر  -) هـ٦٢٠: المتوفى" ( قدامة المقدسي    ابن" ـ الحنبلي، الشهير ب   شقيالمقدسي ثم الدم  
   . هـ١٣٨٨ -مكتبة القاهرة 

ـ ٣٩٥: المتوفى( بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين       أحمد:  اللغة   مقاييس -٥٢ ) هـ
  .ـ ه١٣٩٩ - الناشر دار الفكر ، بيروت -السالم محمد هارون  عبد تحقيق -

أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي             :  شرح الموطأ  المنتقى -٥٣
 - بجوار محافظـة مـصر       -مطبعة السعادة   : لناشر ا -) هـ٤٧٤: المتوفى(الباجي األندلسي   
 . هـ ١٣٣٢الطبعة األولى ، 

 محمد عبد اهللا بن علي بن الجارود النيـسابوري المجـاور بمكـة              أبي: ن الجارود  الب المنتقى -٥٤
 ،مؤسـسة الكتـاب الثقافيـة    :  الناشر- البارودي   عمرعبد اهللا   : تحقيق -) هـ٣٠٧: المتوفى(

 . هـ ١٤٠٨ الطبعة األولى ، -بيروت 
ـ ف محيي الدين يحيـى بـن شـر      ياأبو زكر :  شرح صحيح مسلم بن الحجاج     المنهاج -٥٥ ووي  الن

            الثانيـة ،   بعـة  الط - بيـروت    – إحياء التـراث العربـي       ردا:  الناشر -) هـ٦٧٦: المتوفى(
 . هـ ١٣٩٢

         - الكويـت  – اإلسـالمية  والشئون األوقاف وزارة: عن صادر - الكويتية الفقهية الموسوعة -٥٦
  .هـ ١٤٢٧



 

 )٩٧٧(

 أحمد بن محمد    ابنن عثمان    حفص عمر بن أحمد ب     يأب:  الحديث ومنسوخه البن شاهين      ناسخ -٥٧
ـ       سـمير  : تحقيق -) هـ٣٨٥: ىالمتوف" (ابن شاهين   " بن أيوب بن أزداذ البغدادي المعروف ب

   .هـ ١٤٠٨ ، األولى الطبعة - الزرقاء ،مكتبة المنار :  الناشر-بن أمين الزهيري 
بهادر الزركـشي   ابن عبد اهللا بدر الدين محمد بن عبد اهللا      أبو:  على مقدمة ابن الصالح      النكت -٥٨

زين العابـدين   . د:  تحقيق - الرياض   ،أضواء السلف   :  الناشر -) هـ٧٩٤: المتوفى (الشافعي
  .بن محمد بال فريج

 محمـد بـن     ابن محمد بن المبارك السعادات أبو الدين مجد: واألثر الحديث غريب في النهاية -٥٩
ـ ٦٠٦: المتـوفى ( الشيباني الجزري ابن األثير لكريم بن عبد ا  دمحم المكتبـة  :  الناشـر -) هـ

 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ ٠ بيروت ،العلمية 
) هـ١٢٥٠: المتوفى( بن علي بن محمد بن عبد اهللا الشوكاني اليمني         محمد:  األوطار   نيل -٦٠

     الطبعـة األولـى ،      -دار الحـديث، مـصر    : الناشر -عصام الدين الصبابطي    : تحقيق -
 .   هـ١٤١٣



– 

  )٩٧٨(

  


