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یتناول البحث مسألة تتعلق بالطھارة، وھي مالقاة الماء القلیل للنجاسة، 

ھدف من ذلك معرفة أقوال أھل العلم فیھا وأدلتھم ثم الراجح منھا، وقد وال

سلكت لتحقیق ھذا الھدف المنھج االستقرائي التحلیلي، فاقتضى ذلك أن 

  :  یقسم البحث إلى ثالثة مطالب

. أدلة الفقھاء ومناقشتھا: والثاني. أقوال الفقھاء في المسألة: المطلب األول

في تخریج األحادیث الواردة في : وال، والرابعالراجح من األق: والثالث

البحث، وقد خلصت فیھ إلى أن الراجح أن الماء ال ینجس إال إذا تغیر أحد 

  . أوصافھ بنجاسة قلیًال كان أو كثیرًا

  .الماء، النجاسة، الطھارة، أقوال الفقھاء: الكلمات المفتاحیة

  



 

 

 - ٤٣١٢ - 

ABSTRACT 

Impurity Effect on Little Water: Comparative Juristic 

Study 

Saleh bin Sweileh bin Saleh Al-Hassawi 
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 Doctorate in Sharia (Comparative Jurisprudence) 

 Islamic University of Medina 

Saleh.s.hasawi@gmail.com 

The research deals with the issue of purity, which is to 

meet the little of impurity with the water. The aim of this 

research is to investigate the theories of scientists about 

this issue and their evidence, then to detect the correct 

ones .In order to achieve this objective, the analytical 

inductive approach was used. This required the research 

to be divided into three topics  :The first topic: Jurists' 

points of view on this issue. The second topic: the 

evidences of jurists and discussing them. The third topic: 

the most correct points of view, and the fourth: 

documentation of Hadith contained in the research, I 

have concluded that the most correct point of view is that 

the water becomes unclean only  if one of its descriptions 

changes by little or too much impurity . 

Keywords: water, impurity, purity, sayings of jurists. 
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  املقدمة

إن الحم��د هللا نحم��ده ون��ستعینھ ون��ستھدیھ، ونع��وذ ب��اهللا م��ن ش��رور أنف��سنا وس��یئات          
أعمالنا، من یھده اهللا فال مضل ل�ھ، وم�ن ی�ضلل ف�ال ھ�ادي ل�ھ، وأش�ھد أن ال إل�ھ إال اهللا             

ھ وحده ال شریك لھ، وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ، صلى اهللا علیھ وعلى آل�ھ وص�حب               
  :وسلم، أما بعد

فھذا بحث في إحدى المسائل الفقھی�ة المختل�ف فیھ�ا ب�ین أھ�ل العل�م، ، بین�ت فی�ھ أق�وال                
مالقاة الم�اء القلی�ل   : "أھل العلم مع أدلتھا، والراجح منھا حسب ما أداه علمي، وسمیتھ        

  ". للنجاسة؛ دراسة فقھیة مقارنة

  :أھمیة البحث

ونھ�ا تتعل�ق بطھ�ارة الم�اء، ال�ذي ھ�و ش�رط        تظھر أھمیة البح�ث ف�ي ھ�ذه الم�سألة ف�ي ك         
  .لصحة الصالة

  :مشكلة البحث

  : تتمثل مشكلة البحث في اإلجابة على التساؤالت التالیة 

ما ھي أقوال أھل العلم في المسألة؟ وما دلیل ك�ل ق�ول؟ وم�ا االعتراض�ات علیھ�ا ؟ وم�ا                   
  الراجح من تللك األقوال؟

  :نطاق البحث

القاة الماء القلیل للنجاسة، وال یتناول غیر ذل�ك م�ن أحك�ام    یعنى البحث بدراسة مسألة م 
  .المیاه أو أحكام المالقاة

  :الدراسات السابقة

، وإن )مالق�اة الم�اء القلی�ل للنجاس�ة       : (لم أقف على دراسة أو بحث خاص یعن�ى بم�سألة          
كان الفقھاء المتقدمون من أصحاب المذاھب المعتبرة قد تن�اولوا ھ�ذه الم�سألة، ون�صوا             

  .یھا في باب المیاه من كتاب الطھارةعل

  .أما وجود بحث مستقل یعنى بھذه المسألة فإني لم أقف علیھ

  . فكان أن جاء ھذا البحث متناوًال ھذه المسألة على وجٍھ من التفصیل بمشیئة اهللا تعالى
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  :منھج البحث

فقھ�اء ف�ي   اعتمد البحث على المنھج االستقرائي التحلیل�ي الق�ائم عل�ى اس�تقراء أق�وال ال              
ھذه المسألة مع أدلتھم ثم تحلیل األدلة واستنباط الراجح في ذلك، كما سار البح�ث عل�ى             

  :اإلجراءات التالیة

 .ذكر أقوال أھل العلم في المسألة  .١
 .ذكر أدلة الفقھاء ومناقشتھا .٢
 .بیان القول الراجح في المسألة مع ذكر سبب الترجیح .٣
 .كتابتھا بالرسم العثمانيعزو اآلیات إلى سورھا، وذكر أرقامھا مع  .٤
عزو األحادیث إلى مظانھا، فما كان في الصحیحین اكتفیت بھ، وما ك�ان خارج�ا             .٥

عنھا اجتھدت في عزوه والحكم علیھ حسب قواع�د الف�ن مستأن�سا ب�أقوال أئم�ة                 
 .ھذا العلم

  :تقسیمات البحث

  :قسمت البحث مع المقدمة والخاتمة، إلى ثالثة مطالب

  . الفقھاء في مالقاة الماء القلیل للنجاسةأقوال: المطلب األول

  أدلة الفقھاء ومناقشتھا: المطلب الثاني

  .الترجیح: المطلب الثالث

  .تخریج أحادیث المسألة: المطلب الرابع

  . وفیھا أھم النتائج التي توصلت إلیھا: الخاتمة
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  اطب اول

 لء اة ا  ءوال اأ  

  :تحریر محل النزاع في المسألة: الفرع األول
o أجمع العلماء على مسألتین:  
  .)١ ( أن ما تغّیر بالنجاسة یحكم بنجاستھ، سواء كان قلیًال أو كثیرًا:األولى
  .)٢( أن الماء الكثیر المستبحر ال تضره النجاسة إذا لم تغیر أحد أوصافھ:الثانیة
o   ول�م تغی�ر أح�د أوص�افھ،     ف�ي الم�اء القلی�ل إذا القت�ھ النجاس�ة،       : وموضع خالفھ�م 

 .وھذا موضع البحث
  :مذاھب الفقھاء في مالقاة الماء القلیل للنجاسة: الفرع الثاني

  : ألھل العلم في المسألة قوالن
، )٤( والظاھری�ة  )٣( ال ی�نجس الم�اء القلی�ل إال ب�التغیر، وھ�و م�ذھب المالكی�ة                :القول األول 

  .)٦( وروایة عن أحمد)٥(ووجھ للشافعیة
  . إن الماء القلیل ینجس الماء القلیل بمالقاة النجاسة ولو لم یتغیر:انيالقول الث

  :وھؤالء على طریقتین في تحدید القلیل
  .)٩( والحنابلة)٨(وھذه طریقة الشافعیة: )٧(  حد القلیل بالقلتین:الطریقة األولى

                                                           

 ). ١/٢٠(، المغني، ابن قدامة )٣٥: ص(اإلجماع، ابن المنذر : ینظر  ) ١(
 ). ١/٣٠(بدایة المجتھد، ابن رشد   ) ٢(
، المق�دمات الممھ�دات، اب�ن رش�د الج�د          )١/٧٦(النوادر والزیادات، ابن أبي زید القیرواني       : ینظر)  ٣(
، ولھم روایة أن الیسیر ما ك�ان   )١/٧٠(، مواھب الجلیل، حطاب     )١/١٧٢(، الذخیرة، القرافي  )١/٨٠(

وُح�دَّ فیھ�ا أن الی�سیر ال�ذي تف�سده القط�رة م�ن ال�دم         : بمقدار آنیة الوضوء والغسل، قال ابن رش�د الج�دّ       
یفسده ما وق�ع فی�ھ   والبول وإن لم تغیره ھو مقدار ما یتوضأ بھ، وإن كان فوق ذلك كالجرار والزیر لم             

  ). ١٨٨-١/١٨٧(البیان والتحصیل، ابن رشد . من نجاسة قلیلة أو كثیرة، یرید إال أن یتغیر من ذلك
  ). ١/٣٠(، بدایة المجتھد، ابن رشد الحفید )٢/٨٤٩(عیون األدلة، ابن القصار : ینظر  ) ٤(
العزیز شرح الوجیز، الرافع�ي     : ینظر. اختاره القاضي الرویاني في الحلیة، والغزالي في اإلحیاء         ) ٥(

ھ�و اختی�اري واختی�ار جماع�ة        : قال ف�ي البح�ر    : ، وقال )١/١١٣(، المجموع، النووي    )١/١٩٩(
  . رأیتھم بخراسان والعراق

، اإلن���صاف، )١/١٢٩(، ش���رح الزرك���شي عل���ى الخرق���ي  )١/٢٠(المغن���ي، اب���ن قدام���ة : ینظ���ر  ) ٦(
  ). ١/٣٦(، المبدع، ابن مفلح )١/٥٦(المرداوي 

بضم القاف، مثنى ُقلَّة، وھي الجرة الكبیرة من الفخ�ار، والجم�ع ِق�الل س�مِّیت ب�ذلك ألنھ�ا           :  القلّتان ) ٧(
،وأق�رب األق�وال أن   )٧(وھي قالل َھَجر، معروفة عند الصحابة، ومستفیضة عن�د الع�رب    . ُتَقلُّ أي تحمل  

) ٣٠٧(وتق�دران بح�والي     . ة مائ�ة رط�ل    القلتین خمسمائة رطل بالبغ�دادي، وھ�ي خم�س ق�رب، ك�ل قرب�              
، وتھ���ذیب اللغ���ة، األزھ���ري  )٢/٥١٤(الم���صباح المنی���ر، الفی���ومي : ینظ���ر. كل���غ ) ١٠٢(لت���رات، أو 

  ).١٨٤(ص ) ٥٩(، مجلة البحوث اإلسالمیة عدد )٨/٢٣٢(
، )١/٢٧(، البی���ان، العمران���ي  )١/٣٢٥(، الح���اوي، الم���اوردي  )١/١٨(األم، ال���شافعي : ینظ���ر  ) ٨(

  . ،)١/٢٠(، روضة الطالبین، النووي )١/١١٣( شرح المھذب، النووي المجموع
، ك��شاف القن��اع، )١/٢٠(، دق��ائق أول��ي النھ��ى، البھ��وتي  )١/٥٥(اإلن��صاف، الم��رداوي : ینظ��ر  ) ٩(

 ). ١/٣٨(البھوتي 
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 ح��د القلی��ل بالم��ساحة، وھ��و ال��ذي إذا تح��رك أح��د طرفی��ھ تح��رك    :الطریق��ة الثانی��ة
  .)١(ر، وھذه طریقة الحنفیةاآلخ

ب اطا  

ء وا أد  

  : أدلة القائلین بأن الماء القلیل ال ینجس إال بالتغیر: أوًال

  ]٤٨: الفرقان[  َّ مك لك اك يق  ىق  ُّ :  قولھ تعالى-١

أن الطھور صفة للطاھر المطھِّر، ولم َیُخصَّ ماًء من ماء، فھو على            : وجھ الداللة 
  .)٢( یقوم الدلیلعمومھ حتى

  ]١١: األنفال[   َّ نب مب زب رب يئ ىئ  نئ  ُّ    :  قولھ تعالى-٢

  
  .)٣( أنھ عام في كل ماء، قلیًال كان أو كثیرًا حتى یقوم الدلیل:وجھ الداللة

 ِإلَّ�ا َم�ا   ِإنَّ الَماَء َلا ُیَنجِّ�ُسُھ َش�ْيءٌ  «: قال رسول اهللا   :  قال   عن أبي أمامة      -٣
  .)٤(»َغَلَب َعَلى ِرْیِحِھ َوَطْعِمِھ َوَلْوِنِھ

  .)٥(ونوقش االحتجاج بھذا الحدیث أنھ ضعیف
 َأَنَتَوضَّ�ُأ ِم�ْن ِبْئ�ِر ُب�َضاَعةَ       : ، أن�ھ قی�ل لرس�ول اهللا          عن أبي سعید الخدري      -٤

الَماُء َطُھوٌر َلا «: ُض َوَلْحُم الِكالِب والنََّتن؟ َفَقاَل رسوُل اِهللا     َوِھَي ِبْئٌر ُیْطَرُح ِفیَھا الِحیَ    
  .)٦(»ُیَنجُِّسُھ َشْيٌء

  
  .)٧( أن الحدیث لم یخصَّ فیھ القلیل من الكثیر:وجھ الداللة

  س��ئل ع��ن الحی��اض الت��ي ب��ین مك��ة    أن النب��ي  ع��ن أب��ي س��عید الخ��دري   -٥
  َلَھا َما َحَمَلْت «: ، تردھا السباع والكالب والحمر، وعن الطھارة بھا، فقالوالمدینة

                                                           

، الھدای��ة ، )١/٧١(، ب��دائع ال��صنائع، الكاس��اني  )١/٥٦(تحف��ة الفقھ��اء، ال��سمرقندي  : ینظ��ر  ) ١(
-١/١٩١(، )١/١٨٥(، الدر المخت�ار، الح�صفكي    )١/٧٨(، البحر الرائق،ابن نجیم     )١/٢١(يالمرغینان

، والمتأخرون منھم اعتبر بعضھم الخلوص بالصبغ، وبع�ضھم  )٢١-١/٢٠(، اللباب، ابن حمادة     )١٩٢
بالتكدیر، وبعضھم بالم�ساحة، إن ك�ان َع�ْشرًا ف�ي َع�ْشٍر فھ�و مم�ا ال یخل�ص، وإن ك�ان دون�ھ فھ�و مم�ا                   

 .، وبھ أخذ مشایخ َبْلخیخلص
 ). ٢/٨٥٣(عیون األدلة، ابن القصار : ینظر  ) ٢(
 ). ٢/٨٥٣(عیون األدلة، ابن القصار : ینظر  ) ٣(
 . سیأتي تخریجھ مفصال  ) ٤(
  ). ١/٢١(المغني، ابن قدامة   ) ٥(
، )٦٦(ي ف�ي جامع��ھ  ، والترم�ذ )٥١٩(، واب�ن ماج��ھ ف�ي س�ننھ    )٦٦(أخرج�ھ أب�و داود ف�ي س�ننھ       ) ٦(

 ). ١/٣٨٢(، وصححھ ابن معین، وأحمد كما في البدر المنیر )٣٢٦(وحسنھ، والنسائي في سننھ 
 ). ٢/٨٥٤(عیون األدلة، ابن القصار : ینظر  ) ٧(
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  .)١(»ِفي ُبُطوِنَھا، َوَلَنا َما َغَبَر َطُھوٌر
  

  .)٢( أنھ لم یفرق بین القلیل والكثیر:لةوجھ الدال

  : ونوقش االحتجاج بھذین الحدیثین بما یلي

 أنھا محمول�ة عل�ى الم�اء الكثی�ر، ب�دلیل أن م�ا تغی�ر نج�س، أو أنھ�ا مخ�صوصة            -أ
  .)٣(بخبر القلتین، فإنھ أخص منھما، والخاص یقدم على العام

  .)٤(ھا البساتینكانوا یسقون من: قال الواقدي.  أن ماءھا كان جاریًا-ب

وأجیب عنھ بأنھ غیر مسلَّم، ألن الناس ضبطوا ھذه البئر، وذكروھا في كتبھم في   
س�معت قتیب�ة ب�ن      : إن ماءھا كان جاریًا، قال أبو داود      : أخبار المدینة، فلم یقل أحد منھم     

لى إ: كم قدر ھذا الماء إذا كثر فیھا؟ فقال: سألت َقیَِّم بئر بضاعة فقلت: سعید الثقفي قال
ھ�ل غی�رت عم�ا كان�ت علی�ھ َأوًَّال؟           : فقل�ت . دون الع�ورة  : وإذا نق�ص؟ فق�ال    : العانة فقل�ت  

  .ال: فقال

  

  .)٥(فجئت إلیھا بعد ذلك فقدرتھا بإزاري فكانت فتحتھا ستة أذرع: قال أبو داود

فضبطوا أمرھا ھ�ذا ال�ضبط، ول�م ی�ذكروا أنھ�ا كان�ت جاری�ة، ول�و كان�ت جاری�ة ل�م                    
 النبي علیھ الصالة وال�سالم أن النجاس�ة إذا ألقی�ت فیھ�ا انح�درت        یذھب علیھم، وال على   

م�ع الم�اء، ول��م تب�ق ف��ال یحت�اجون إل��ى ال�سؤال عنھ��ا، ث�م ل��و كان�ت جاری��ة كان�ت نھ��رًا،         
ك�انوا ی�سقون منھ�ا الب�ساتین ف�ال یمتن�ع أن             : والمنقول ف�ي الخب�ر البئ�ر، وق�ول الواق�دي          
  .)٦(یسقى منھا بالدالء والنواضح كسائر اآلبار

                                                           

، والطحاوي ف�ي ش�رح   )٣/٧٠٧(، والطبري في تھذیب اآلثار )٥١٩(أخرجھ ابن ماجھ في سننھ     )  ١(
ع�ن عب�د ال�رحمن ب�ن زی�د ب�ن       ) ١/٣٩١(ي ف�ي ال�سنن الكب�رى       ، والبیھق�  )٢٦٤٧(مشكل اآلث�ار    

  . أس������لم، ع������ن أبی������ھ، ع������ن عط������اء ب������ن ی������سار، ع������ن أب������ي س������عید الخ������دري مرفوًع������ا    
ھذا الحدیث الذي ذكره لیس من األحادیث التي یح�تج بمثلھ�ا؛ ألن�ھ إنم�ا دار عل�ى         : قال الطحاوي 

  . لنھای��ة م��ن ال��ضعف  عب��د ال��رحمن ب��ن زی��د ب��ن أس��لم وحدیث��ھ عن��د أھ��ل العل��م بالح��دیث ف��ي ا         
  . عب����������د ال����������رحمن ب����������ن زی����������د ض����������عیف ال یح����������تج بأمثال����������ھ     : وق����������ال البیھق����������ي 

ھذا إسناد ضعیف، عبد الرحمن بن زید قال فی�ھ  ): ١/٧٥(وقال البوصیري في مصباح الزجاجة      
 . الحاكم روى عن أبیھ أحادیث موضوعة وقال ابن الجوزي أجمعوا على ضعفھ

  ). ١/٢١(المغني، ابن قدامة   ) ٢(
  ). ١/٢١(المغني، ابن قدامة    )٣(
 ). ١/٧٢(، بدائع الصنائع، الكاساني)٢/٨٥٥(عیون األدلة، ابن القصار : ینظر  ) ٤(
 )٦٧(سنن أبي داود حدیث رقم   ) ٥(
 ). ٢/٨٥٦(عیون األدلة، ابن القصار : ینظر  ) ٦(



 

 

 - ٤٣١٨ - 

، »الماء طھور ال ینج�سھ ش�يء    «:  لما قال  على أن اْلُمَراَعى من ھذا لفظ النبي        
فعّم الماء؛ لیعلمنا أن ماء بئر بضاعة وغیره سواء في أنھ ال ینجس إال أن یتغیر طعمھ               

  .)١(أو لونھ أو ریحھ

أْي ج�نس الم�اء، ال   » ینجسھ شيء الماء طھور ال    «: في قولھ   ) الماء( أن   - جـ
ینقلب عینھ فیصیر جنُسھ جنَس ال�نجس، إال أن�ھ ق�صد ب�ھ الحك�م ال�ذي نح�ن فی�ھ، فكأن�ھ           

  .)٢(عرفنا أن العین ال تنقلب

 علی�ھ ال�سالم؛ ألن�ھ معق�ول         وأجیب عنھ بأن ھذا ال فائدة فیھ، وال یجوز أن یقصده          
أن الجنسین إذا اختلطا ل�م تنقل�ب أعیانھم�ا ح�ین ت�صیرا عین�ین، ھ�ذا ع�ین ف�ي الم�اء ل�م               
تغیر حكمھ عما كان علیھ قبل حلولھا فیھ إال أن تغل�ب علی�ھ؛ ل�دلیل اتفاقن�ا أن الم�اء إذا                  

ره، تغی��ر بالنجاس��ة ی��نجس ف��ي قلیل��ھ وكثی��ره، م��ن بینھ��ا ب��أن جعل��ھ ط��اھرًا مطھ��رًا لغی��    
 على م�اال ی�ستفاد إال م�ن جھت�ھ، فأم�ا م�ا یعل�م م�ن               وینبغي أن تحمل سنن رسول اهللا       

  .)٣(غیر جھتھ فال فائدة في حملھا علیھ، فإذا ثبت النص في الخبر انتفى معھ كل اعتبار وقیاس

، فزج��ره الن��اس،  ج��اء أعراب��ي فب��ال ف��ي طائف��ة الم��سجد   :  ق��الع��ن أن��س ب��ن مال��ك    -٦
  .)٤(» َبَذُنوٍب ِمْن َماٍء َفُأْھِرْیَق َعَلْیِھ َفَلمَّا َقَضى َبْوَلُھ َأَمَر النَِّبيُّ َفَنَھاُھُم النَِّبيُّ «

  

 أراد تطھیر المكان بھذا القدر من الم�اء، وال یطھ�ر إال ب�زوال        أنھ   :وجھ الداللة 
ة، ول�م ت�زل إال بغلب�ة الم�اء ال�ذي ھ�و دون المق�دار                النجاسة، ولم تزل إال ب�زوال النجاس�       

الذي یعتبره المخالف، ومعلوم أن ھذا القدر م�ن الم�اء ال یزی�ل ال�نجس إال وق�د ح�ّل فی�ھ                
النجس أو بعضھ، وإذا حصل النجس فیھ لم یكن بدٌّ من أن ُیْحَك�َم ل�ھ بالطھ�ارة؛ ألن�ھ ل�و                    

لنجاسة عن الموضع؛ ألنھ كلم�ا الق�ى   لم یطھر لكان نجسًا، ولو كان نجسًا لما زال حكم ا       
النجس الماء نجسھ، وإذا نجَّسھ القى ذلك الماء ال�نجس للنجاس�ة، ف�أدى ذل�ك إل�ى أن ال                     

  .)٥(تزول النجاسة، وال یطھر المكان

  : ونوقش االستدالل بھذا الحدیث بما یلي

د إن ور: أن ھنا فرقًا بین ورود الماء على النجاسة وورودھا على الماء، فقالوا -١
 علیھا الماء كما 

                                                           

 ). ٨٥٧-٢/٨٥٥(عیون األدلة، ابن القصار : ینظر  ) ١(
 ). ٢/٨٥٦(بن القصار عیون األدلة، ا: ینظر  ) ٢(
 ). ٢/٨٥٦(عیون األدلة، ابن القصار : ینظر  ) ٣(
وم�سلم ف�ي   ، )٢٢١(یھریق الماء عل�ى الب�ول    : أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الوضوء، باب        ) ٤(

  ).٢٨٤(صحیحھ، كتاب الطھارة، باب وجوب غسل البول وغیره من النجاسات 
 ). ٢/٨٥٠(عیون األدلة، ابن القصار : ینظر  ) ٥(
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في حدیث األعرابي لم ینجس، وإن وردت النجاسة على الم�اء كم�ا ف�ي ح�دیث أب�ي         
ھریرة نجس، وذلك أن اإلجماع على أن النجاسة الیسیرة ال تؤثر في الم�اء الكثی�ر                
إذا كان الم�اء الكثی�ر بحی�ث یت�وھم أن النجاس�ة ال ت�سري ف�ي جمی�ع أجزائ�ھ، وأن�ھ                     

الكثیر، وإذا كان كذلك، فال یبعد أن قدرًا م�ا م�ن الم�اء ل�و       یستحیل عینھا عن الماء     
حلھ قدر ما من النجاسة لسرت فیھ ولكان نجسًا، فإذا ورد ذلك الماء على النجاسة     
ج�زءًا فج�زءًا فمعل��وم أن�ھ تفن�ى ع��ین تل�ك النجاس��ة، وت�ذھب قب�ل فن��اء ذل�ك الم��اء،         

 ألن ن�سبتھ إل�ى م�ا    ؛وعلى ھذا فیكون آخر جزء ورد من ذلك الماء قد طھ�ر المح�ل    
ورد علیھ مما بقي من النجاسة نسبة الماء الكثیر إلى القلی�ل م�ن النجاس�ة، ول�ذلك            

ف�ي وق�وع الج�زء األخی�ر        : أي(كان العلم یقع في ھذه الح�ال ب�ذھاب ع�ین النجاس�ة              
ولھذا أجمعوا على أن مقدار ما یتوضأ بھ یطھ�ر      ) عین النجاسة الطاھر على آخر جزء یبقى من       

إذا نج��سنا دون القلت��ین ب��ورود :  وق��ال الن��ووي.)١(ل الواقع��ة ف��ي الث��وب أو الب��دنقط��رة الب��و
النجاس��ة ل��م ی��شق إلمك��ان االحت��راز منھ��ا، ول��و نج��سنا دون القلت��ین ب��وروده عل��ى   
نجاسة ل�شق وأدى إل�ى أن ال یطھ�ر ش�يء حت�ى یغم�س ف�ي قلت�ین، وف�ي ذل�ك أش�د             

  .)٢(الحرج فسقط

ب�أن البقع�ة نج�سة عل�ى     :  وأجیب عن�ھ .)٣(و الذي یطّھرهبأن الجزء األخیر من صب الماء ھ     -٢
األخی�رة، ف�إذا القاھ�ا ك�ل ج�زء م�ن ال�صبة األخی�رة ت�نّجس ذل�ك                قبل الصبة  ما كانت 

الجزء من الماء، فالقى النجُس النجَس، فلم تحصل طھارة البقع�ة عل�ى وج�ھ، فلّم�ا                 
ھا طاھر، فبان بھذا طھرت علمنا أنھا لم تطھر إّال والماء الذي طّھر كانت البقعة قد

  .)٤(الحكم لغلبة الماء على النجاسة

  .)٥( أنھ لم یظھر علیھ إحدى صفات النجاسة، فلم ینجس بھا  كالزائد عن القلتین-٧

  .)٦(كون الماء طاھراً قبل حلول النجاسة فیھ، فمن زعم أن حكمھ قد زال فعلیھ الدلیل -٨

ذا تغی�ر ھ�و غلب�ة النجاس�ة عل�ى       أن االتفاق قد حصل على أن العلة في الكثیر إ       -٩
الماء، وھذا موجود في القلیل إذا تغیر، وإذا لم یتغیر الكثیر من الماء كان الحكم للم�اء،          

وھ�ذا القی�اس   فكذلك القلیل منھ، فیقاس القلیل الذي لم یتغیر عل�ى الكثی�ر ال�ذي ل�م یتغی�ر،          
  .)٧(ص تؤیدهأولى؛ ألن الحكم یوجد بوجوده، ویرتفع بارتفاعھ حیث كان، والنصو

                                                           

 ). ١/٢٣(، بدایة المجتھد، ابن رشد )١/٣٣٢(الحاوي، الماوردي : ینظر  ) ١(
 ). ١/١١٨(المجموع، النووي   ) ٢(
 ). ٢/٨٥٤(عیون األدلة، ابن القصار : ینظر  ) ٣(
 ). ٢/٨٥٤(عیون األدلة، ابن القصار : ینظر  ) ٤(
  ). ١/٢١(المغني، ابن قدامة، ابن قدامة   ) ٥(
 ). ٨٥٤-٢/٨٥٣(دلة، ابن القصار عیون األ: ینظر  ) ٦(
 ). ٢/٨٨٢(عیون األدلة، ابن القصار : ینظر  ) ٧(
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  : أدلة القائلین بأن الماء القلیل ینجس بمالقاة النجاسة: ثانیًا

  :أدلة من حدد القلیل بالقلتین: أوًال

 ُسِئَل َع�ِن الَم�اِء َوَم�ا َیُنوُب�ُھ ِم�َن         أنَّ النَِّبيَّ   «:  عن ابن عمر رضي اهللا عنھما      -١
  .)١(»ُقلََّتْیِن َلْم َیْحِمِل الَخَبَثِإَذا َكاَن الَماُء : الدََّوابِّ َوالسَِّباِع، َفَقاَل

 أن تحدیده بالقلتین یدل على أن ما دونھما ینجس، إذ لو استوى حكم :وجھ الداللة
  .)٢(القلتین وما دونھما لم یكن التحدید مفیدًا

  :ونوقش االستدالل بھذا الحدیث بما یلي

 االض�طراب  ف�إذا اض�طرب الم�تن ھ�ذا    : )٣( أنھ حدیث م�ضطرب؛ ق�ال اب�ن الق�ّصار       -أ
الشدید لم یثبت منھ تحدید یبطل بھ ظاھر األحادیث، وال یخص بمثل ھذا؛ ألن الح�دود ال             

  .)٤(تثبت بمثلھ حتى تصیر مقادیر في الشریعة ال تتجاوز

 أن ھاتین القلتین لم یبین لنا في ھذه اآلثار ما مق�دارھما، فق�د یج�وز أن یك�ون       -ب
ویحتمل أن تكونا قلتین أرید بھ�ا قلت�ا الرج�ل،      مقدارھما قلتین من قالل ھجر كما ذكرتم،        

وھي قامتھ، فأرید إذا كان الماء قلتین أي قامتین، لم یحم�ل نج�سًا لكثرت�ھ، وألن�ھ یك�ون             
  .)٥(بذلك في معنى األنھار

 الُقّلة من األس�ماء الم�شتركة؛ ألنھ�ا تق�ع ف�ي اللغ�ة عل�ى الك�وز؛ وتق�ع عل�ى                      :وقال
ل، وغی��ر ذل��ك، ف��صارت كقولن��ا ع��ین ول��سان،    الج��رة، وعل��ى القرب��ة، وعل��ى قل��ة الجب��   

وكاألقراء؛ فال یصح ادعاء العم�وم ف�ي اس�م م�شترك، وال ص�رفھ إل�ى بع�ض م�ا یتناول�ھ                  
دون بعٍض إال بدلیل، ومن صرفھ إلى بع�ضھا ج�از آلخ�ر أن ی�صرفھ إل�ى الوج�ھ اآلخ�ر،                

 )٧(ن�ذر وق�د ذك�ر اب�ن الم   . )٦(فیجب الوقوف بھ حتى یثبت المراد من�ھ، وال یح�تج بظ�اھره          
  .)٨(في تحدید القلتین تسعة أقوال

                                                           

ھذا الحدیث ھو م�دار االخ�تالف ف�ي ھ�ذه الم�سألة ب�ین م�ن ی�رى التحدی�د ب�القلتین وم�ن ال ی�راه،                    ) ١(
 . وسیأتي تخریجھ مفصال

  ). ١/٢١(المغني، ابن قدامة   ) ٢(
ل�ھ   البغدادي القاضي أبو الح�سن المع�روف ب�ابن الق�صار، فقی�ھ وأص�ولي م�الكي،                   علي بن عمر    ) ٣(

، شذرات الذھب، ابن العم�اد   )٢/١٠٠(الدیباج المذھب، ابن فرحون     : ینظر. ـھ٣٩٨عیون األدلة، ابن القصار، توفي سنة       
)٤/٥١٠.(  

 ). ٢/٨٧٣(عیون األدلة، ابن القصار   ) ٤(
 ). ١/١٦(آلثار، الطحاوي شرح معاني ا  ) ٥(
 ). ٢/٨٧٣(عیون األدلة، ابن القصار   ) ٦(
اإلقن��اع، :  ب��ن المن��ذر أب��و بك��ر النی��سابوري ش��یخ الح��رم، الح��افظ الفقی��ھ، ل��ھ محم��د ب��ن إب��راھیم  ) ٧(

، )٣/٧٨٢(ت�ذكرة الحف�اظ، ال�ذھبي      : انظ�ر . اإلشراف، مات بمكة سنة تسع أو عشر وثالث مائة        
 ). ٢/٢٨٠(شذرات الذھب، ابن العماد 

 ). ٣٧٠-١/٣٦٩(األوسط، ابن المنذر   ) ٨(
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  .وأجیب بأن الخبر على ظاھره، والقالل ھي قالل الحجاز المعروفة

ورّد بأن الخبر لو كان على ظاھره كما ذكرتم، فإنھ ینبغ�ي أن یك�ون الم�اء إذا بل�غ          
 ل��م ذل��ك المق��دار ال ی��ضره النجاس��ة، وإن غی��رت لون��ھ أو طعم��ھ أو ریح��ھ، ألن النب��ي 

  .)١(لك في ھذا الحدیث، فالحدیث على ظاھرهیذكر ذ

 أن حملكم القلتین الوارد ذكرھا في الحدیث على خاص من الق�الل، وھ�ي ق�الل                  -ج
ھجر، جاز لغیركم أن یجعل الماء على خاص من المیاه، فإذا كانت اآلثار التي قد جاءت               

عامَّ�ًا،  لھ�ر فی�ھ    في البول في الماء الراكد، وفي نجاسة الماء الذي في اإلناء من ولوغ ا             
لم یذكر مقداره، وجعل على كل م�اء ال یج�ري؛ ثب�ت ب�ذلك أن م�ا ف�ي ح�دیث القلت�ین ھ�و            
على الماء الذي یجري وال ینظر في ذل�ك إل�ى مق�دار الم�اء كم�ا ل�م ینظ�ر ف�ي ش�يء مم�ا             

  ).٢(ذكرنا إلى مقداره

 یعلِّمھ�م  ، ففائدت�ھ أن  أن حدیث الُقّلتین لو صح إما أن یكون ابتداء من النب�ي             -د
أن للماء خصیصة لیست لغیره من المائعات، فیكون قلیلھ من القلة الصغیرة وكثیره من 
القل��ة الكبی��رة بمنزل��ة واح��دة؛ ف��ي أن��ھ إذا حّل��ت فی��ھ نجاس��ة ل��م تغی��ره فھ��و عل��ى طریق��ة  
واحدة في طھارتھ، وأن غیره من المائعات بخالفھ، إذا حلتھ نجاسة حمل الخب�ث س�واء               

 كان ذلك من النبي علیھ السالم جواًبا لسائل سألھ، فالفائدة فیھ أنھم ق�د           تغیر أو ال، وإن   
عقلوا أن الكثیر من الماء إذا حلتھ نجاسة لم تغیره فإنھ طاھر بخالف المائعات، فأرادوا       
أن یْعلموا أن فضیلتھ على غیره في قلیلھ كھي في كثیره، أو في كثیره حسب، فأعلمھم           

  .)٣(حدة من الفضیلة على غیره من المائعاتأن قلیلھ وكثیره بمنزلة وا

وأجی��ب ع��ن ذل��ك ب��أن ك��ل نجاس��ة ال یمك��ن االحت��راز منھ��ا، وت��شق إزالتھ��ا ك��دم         
البراغیث والقلی�ل م�ن ال�دم عل�ى ب�دن اإلن�سان یك�ون معف�وًا عنھ�ا؛ الن االحت�راز من�ھ ال                

از من�ھ  یمكن، ولو خرج البول من�ھ دفع�ة أو دم الف�صاد كان�ت علی�ھ اإلع�ادة؛ ألن االحت�ر                   
یمكن، كذلك أیضًا إذا كان الماء دون القلتین یمكن االحتراز من وقوع النجاسة فیھ؛ ألنھ 
یحفظ في األواني، فل�م تك�ن ھ�ذه النجاس�ة معف�وًا عنھ�ا، والم�اء إذا ك�ان قلت�ین وأكث�ر ال                       
یمكن االحتراز من وقوع النجاسة فیھ؛ ألنھ ال یحفظ في العادة في األواني، فك�ان معف�وًا     

، یؤی��د ذل��ك أن س��ائر المائع��ات م��ن الخ��ل والل��بن وغیرھم��ا لم��ا أمك��ن حفظ��ھ م��ن     عنھ��ا
النجاسة لم تكن النجاسة فیھا معفوًا عنھا، سواء كان المائع قلیًال أو كثیرًا فإنھ ینجس؛               

  .)٤(ألنھ یحفظ في األواني وإن كان كثیرًا

                                                           

 ). ١/١٦(شرح معاني اآلثار، الطحاوي   ) ١(
 ). ١/١٦(شرح معاني اآلثار، الطحاوي   ) ٢(
 ). ٢/٨٧٤(عیون األدلة، ابن القصار : ینظر  ) ٣(
 ). ١/٣٣٢(الماوردي ، الحاوي، )٢/٨٨٢(عیون األدلة، ابن القصار : ینظر  ) ٤(
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ى م�ا نق�ص    ورّد بأن ما زاد على القلتین بمقدار رطل أو رطلین أو عشرة في معن        
من القلت�ین بھ�ذا الق�در یمك�ن حف�ظ الجمی�ع ف�ي األوان�ي وال ی�شق، فینبغ�ي أن یتفق�ا ف�ي               

  .الحكم، إما في النجاسة أو الطھارة، وأنتم تفرقون بینھما

وعلى أنھ یلزم منھ إذا كان الماء كثیرًا ال یمكن التحرز من�ھ بحفظ�ھ أن یعف�ى ع�ن               
  .النجاسة وإن أثرت فیھ؛ ألنھ حفظھ یشق

إن الماء ھو دون القلتین ال یمكن حفظھ في العادة م�ن ی�سیر نجاس�ة تق�ع فی�ھ،        ثم  
  إما من ذباب یموت فیھ أو برغوث أو وزغة صغیرة تدخل فیھ وتموت، أو ما أشبھ ذلك 

فینبغي أن یكون معفوًا عنھ؛ ألن ھذا یسیر یشق التحفظ منھ فھو في الماء القلی�ل           
 ف��ي ك��ل موض��ع، س��واء أص��اب دم البراغی��ث كھ��و ف��ي الكثی��ر، وی��ستوي ھ��ذا الحك��م فی��ھ

الث��وب والب��دن أو الم��اء؛ ألن دم الرع��اف معف��و عن��ھ إذا ك��ان ی��سیرًا ف��ي الث��وب ك��دم           
البراغیث، وكذلك قلیل من الدم إذا لم یكن مسفوحًا بخالف غی�ره م�ن األنج�اس، فینبغ�ي                  

  عفي عنھ أن یستوي حكمھ، سواء حل في الثوب أو الماء؛ إذ ال یمكن التحرز منھ، وقد 

والبول وما أشبھھ إذا خرج على وجھ العادة یمكن التحفظ منھ، غیر أنھ إذا أصاب 
الثوب والبدن تنجس، ولیس حكمھ في الماء كحكم�ھ ف�ي الثی�اب والمائع�ات غی�ر الم�اء؛                   
ألن الماء یطھر األنجاس ما دام غالبًا علیھا، وی�دفعھا ع�ن نف�سھ، ف�سواء ك�ان قل�یًال أو                   

  .  أو الكثیرًا، أمكن حفظھ

أال ترى أن إزالة األنجاس واألح�داث ب�ھ ال یفت�رق الحك�م ب�ین قلیل�ھ وكثی�ره إذا ل�م           
یخالطھ نجس، فكذلك إذا خالطتھ نجاسة لم تؤثر في عینھ لم یفترق الحكم فیھ بین قلیلھ         

  .وكثیره؛ ألن الحكم لھ لغلبتھ على النجس

س�ة س�واء كان�ت قلیل�ة أو         وأما سائر المائعات غیر الماء فإنما تنجست بقلی�ل النجا         
كثی�رة، وس�واء حفظ�ت ف�ي األوان�ي أو غیرھ�ا؛ ألنھ�ا ال ت�دفع النجاس�ة ع�ن نف�سھا؛ ألن            

  .)١(األنجاس ال تزال بھا، وال یرتفع بھا الحدث، ال ألنھا تحفظ في األواني

، بأن�ھ ل�و ك�ان قلی�ل         )٢(نوقش التفریق ب�ین القلی�ل والكثی�ر ف�ي التنج�یس والتطھی�ر             
ی�ل الم�اء لم�ا ك�ان الم�اء یطھ�ر أح�دًا أب�دًا، إذ ك�ان یج�ب عل�ى ھ��ذا أن            النجاس�ة ی�نجس قل  

  .)٣(یكون المنفصل من الماء عن الشيء النجس المقصود تطھیره أبدًا نجسًا

وأجیب عنھ بأن نسبة آخر جزء یرد من الماء على آخ�ر ج�زء یبق�ى م�ن النجاس�ة              
 قطع��ًا أن الم��اء الكثی��ر ال ف��ي المح��ل ن��سبة الم��اء الكثی��ر إل��ى النجاس��ة القلیل��ة، فإن��ا نعل��م 

تف��سده النجاس��ة القلیل��ة، ف��إذا ت��ابع الغاس��ل ص��ب الم��اء عل��ى المك��ان ال��نجس أو الع��ضو   
النجس، فیحیل الماء ضرورة عین النجاسة بكثرت�ھ، وال ف�رق ب�ین الم�اء الكثی�ر أن ی�رد        

                                                           

 ). ٨٨٤-٢/٨٨٣(عیون األدلة، ابن القصار : ینظر  ) ١(
 . ھذا االعتراض یتوجھ على كل من فّرق بین القلیل والكثیر  ) ٢(
 ). ١/٣٢(بدایة المجتھد، ابن رشد   ) ٣(
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عل��ى النجاس��ة الواح��دة بعینھ��ا دفع��ة، أو ی��رد علیھ��ا ج��زءًا بع��د ج��زء، ف��إذن ھ��ؤالء إنم��ا  
  .)١(حتجوا بموضع اإلجماع على موضع الخالف من حیث لم یشعروا بذلك، والموضعان في غایة التباینا

  .)٢(قیاس ما دون القلتین على ما فوقھا بجامع أن كالّ منھما خالطتھ النجاسة -٤
أن العین الواحدة إذا اجتمع فیھا حظر وإباحة ُغلِّب حكم الحظر على اإلباحة كما  -٥

واآلخ�ر كتابی�اً   أكول وغیر مأكول، وكالولد إذا كان أح�د أبوی�ھ وثنی�ًا،    في المتولد من بین م 
 .)٣(فاقتضى شاھد ھذه األصول في تغلیب الحظر أن یُغَلَّب حكم النجاسة على الطھارة

  : ونوقش االستدالل بتغلیب الحظر على اإلباحة بما یلي

 الم��اء عل��ى   أن النجاس��ة إذا غلب��ت عل��ى الم��اء وج��ب اجتن��اب المحظ��ور، وإذا غل��ب     -أ
النجاسة جاز استعمال المباح؛ ألن للماء خصیصة لیست لغیره، أال ترى أن�ھ ف�ي الغ�دیر                  
والقلتین إن تغیر وجب اجتنابھ، وإن لم یتغیر ل�م یج�ب اجتناب�ھ، وق�د ف�رق الجمی�ع بین�ھ             
وبین سائر المائعات، فوجب أن یكون الحكم للتغیر حیث كان، وأن یكون الحكم للماء إن 

والكثیر، وإذا لم یتغیر الماء ا مستمر؛ ألن االتفاق قد حصل علیھ إذا تغیر في القلیل تغیر، وھذ
  .)٤(فرق المخالف بین القلیل والكثیر، فكان اعتبار التغیر ھو الصحیح

الم�اء طھ�ور   «:  إن ھذا االعتبار فاسد؛ ألنھ في مقابلة النص، وھو قولھ         -ب
، وال��سنة یت��رك لھ��ا القی��اس، كی��ف والقی��اس یقت��ضي اعتب��ار التغی��ر ف��ي القلی��ل            »ال ینج��سھ ش��يء 

  .)٥(والكثیر

جـ ـ أن ما ذكروه من وجوب اجتناب المحظور إذا اجتمع مع المباح یسقط ف�ي أكث�ر    
األصول مع منافاتھ للنص، وذلك أن النجس یكون محظورًا في انفراده، وإذا اجتم�ع     

حت��ى ی��صیر م��ستھلكًا فی��ھ ی��زول حك��م الحظ��ر عن��ھ تخصی��صًا  م��ع الم��اء یغل��ب علی��ھ 
للم��اء، وذل��ك بمنزل��ة الل��بن ال��ذي یح��صل ب��انفراده ف��ي ج��وف الرض��یع فتثب��ت ب��ھ          
الحرمة، ولو خلط بماء وغیره من المائعات حتى یغل�ب ذل�ك علی�ھ ل�زال حكم�ھ عم�ا                   

ط�بخ  كان علیھ، وكذلك قد نھي المحرم عن استعمال الزعفران على انف�راده، ث�م ل�و      
بالمائعات الت�ي تغل�ب علی�ھ لج�از اس�تعمالھ، فك�ذلك ال ننك�ر ح�دیث النجاس�ة م�ع الم�اء إذا غلبھ�ا                   أو خلط   

  .الماء

  . اللبن والزعفران طاھران یجوز استعمالھما منفردین:فإن قیل

الت�ي  إنھ وإن جاز استعمالھما على انفرادھما فقد صار لھما حكم ف�ي المواض�ع               : قیل
  .)١(، ثم یزول ذلك الحكم مع مخالطتھما لغیرھما، فكذلك النجسذكرناھا في انفرادھما

                                                           

 ). ١/٣٢(بدایة المجتھد، ابن رشد   ) ١(
 ). ١/٧٢(بدائع الصنائع، الكاساني: ینظر  ) ٢(
 ). ١/٧٢(بدائع الصنائع، الكاساني : ینظر  ) ٣(
 ). ٢/٨٦٠(عیون األدلة، ابن القصار : ینظر  ) ٤(
 ). ٢/٨٦٣(المصدر السابق : ینظر  ) ٥(
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 أن ھذا إذا اعتبر ح�ق االعتب�ار أدى إل�ى خ�رق اإلجم�اع، وذل�ك أن بح�ار ال�دنیا ال               -د
تخلو من األنجاس، ولو تحققنا نجسًا وقع في موضع منھا بعینھ، مع علمنا أن عین 

جس بمجاورت��ھ، إذا ت��نجس ذل��ك الج��زء بمجاورت��ھ  الم��اء ال تنقل��ب، وإنم��ا یت��نجس الج��زء ال��ذي یج��اور ال��ن 
النجس نجس ما یجاور ذلك الجزء ال�ذي یج�اور ال�نجس، وك�ذلك ك�ل ج�زء مج�اور للج�زء ال�نجس ت�نجس،                

  .)٢(فیؤدي ھذا إلى البحار العظیمة المتصلة نجسة ال یجوز استعمال شيء منھا

  : أدلة من حدد القلیل بالمساحة : ثانیًا

ال یبولن أحدكم في الماء الدائم، «:  قال أن رسول اهللا  ما رواه أبو ھریرة     -أ
  .)٣(»ثم یغتسل فیھ

 أن الم�اء ل�و ك�ان ال ی�نجس ب�الغمس ل�م یك�ن للنھ�ي واالحتی�اط ِلَظ��نِّ          :وج�ھ الدالل�ة  
  .)٤(النجاسة معنى

  .)٥( والتنزیھوأجیب عنھ بأنھ محمول على الكراھیة

إذا استیقظ أحدكم من منامھ فال یغمس یده في اإلن�اء حت�ى        «:  قال  أن النبي    -ب
  .)٦(»، فإنھ ال یدري أین باتت یدهیغسلھا ثالثًا

  .)٧(م ینھ عنھ أن النھي لوال أنھ یفید منعًا ل:وجھ الداللة

 لم یمنع من ذلك على وجھ التحریم، وإنما ھو كراھیة ال          وأجیب عنھ بأن النبي     
ألج��ل نج��س، ولك��ن تنّظف��ًا ل��ئال تك��ون ی��ده الق��ت موض��عًا یك��ره أن یخ��الط الم��اء، مث��ل أن  
یدخلھا في أنفھ، أو یالقیھا دنٌس ووسٌخ دون النجاسة، ول�و الق�ت نج�سًا ل�م یغی�ر الم�اء                

  . )٨(أیضًاكان مكروھًا 

                                                                                                                                                          

 ). ٢/٨٦٣(المصدر السابق : ینظر  ) ١(
  ). ٢/٨٦٤(عیون األدلة، ابن القصار : ینظر  ) ٢(
 ). ٢٣٩(دائم أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الوضوء، باب البول في الماء ال  ) ٣(
 ). ١/٧٢(بدائع الصنائع، الكاساني : ینظر  ) ٤(
 ). ٢/٧٥٢(عیون األدلة، ابن القصار : ینظر  ) ٥(
، وم��سلم ف��ي   )١٦٢(أخرج��ھ البخ��اري ف��ي ص��حیحھ، كت��اب الوض��وء، ب��اب االس��تجمار وت��رًا           ) ٦(

صحیحھ، كت�اب الطھ�ارة، ب�اب كراھ�ة غم�س المتوض�ئ وغی�ره ی�ده الم�شكوك ف�ي نجاس�تھا ف�ي              
 ). ٢٧٨(إلناء قبل غسلھا ثالثا ا

 ). ٢/٧٥٢(عیون األدلة، ابن القصار : ینظر  ) ٧(
 ). ٢/٨٨٠(عیون األدلة، ابن القصار : ینظر  ) ٨(
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  اطب اث

را  

مما تقدم من ذكر األقوال وأدلتھا ومناقشتھا، یظھ�ر رجح�ان الق�ول األول وھ�و أن           
الماء ال ینجس إال إذا تغیر أحد أوصافھ بنجاسة قلیًال كان أو كثیرًا، وحدیث القلت�ین ف�ي                 

أوص�افھ  تغی�رت  كون الماء ال ینجس مقید بحدیث أبي أمامة وما فیھ من اإلجم�اع ب�أن م�ا        
  .بنجاسة فھو نجس قلیًال كان أو كثیرًا، وما لم تتغیر أوصافھ فھو طھور قلیًال كان أو كثیرًا

أما الماء الیسیر الذي یكون في األواني فإن�ھ ی�راق إذا وقع�ت فی�ھ نجاس�ة لم�ا ف�ي             
  .، ھذا الراجح واهللا أعلم)فلیرقھ: (صحیح مسلم

القلی�ل ی�نجس بمج�رد المالق�اة ال ی�صح؛      أما من یستدل بمفھوم حدیث القلت�ین ب�أن      
  .ألن المفھوم ال عموم لھ، وال یعارض المنطوق الصریح

راب اطا  

ث ادأ ر  

اْلَم��اُء َال «: َق��اَل َرُس��وُل اِهللا : ، َق��اَل ع��ن أب��ي أمام��ة الب��اھليِّ  :الح��دیث األول
  .»، ِإالَّ َما َغَلَب َعَلى ِریِحِھ َوَطْعِمِھ َوَلْوِنِھُسُھ َشْيٌءُیَنجِّ

  :تخریج الحدیث

  :ھذا الحدیث یروى عن راشد بن سعد، وقد اختلف علیھ فیھ على أوجھ

   ع��ن راش��د ب��ن س��عد ع��ن أب��ي امام��ة، وعن��ھ ع��ن ثوب��ان، وعن��ھ       :الوج��ھ األول
  .قولھمرسًال، وعنھ من 

  : راشد بن سعد عن أبي أمامة:فاألول

، )٥٢١(أخرج��ھ اب��ن ماج��ھ ف��ي س��ننھ، كت��اب الطھ��ارة وس��ننھا، ب��اب الحی��اض         
، )٤٧(، وال�دارقطني ف�ي س�ننھ        )٧٥٠٣(رق�م   ) ٨/١٠٤(والطبراني ف�ي المعج�م الكبی�ر        

من طرق عن ِرْشِدین بن ) ١٢٢٩- ١٢٢٦(رقم ) ١/٣٩٢(والبیھقي في السنن الكبرى 
وعن أبي أمیة عن . وعن عطیة بن بقیة بن الولید عن أبیھ  . اویة بن صالح  سعد عن مع  

  .حفص بن عمر اُألُبلِّي

، م�ن وج�ھ ال ُیثب�ت أھ�ل          ی�روى ع�ن النب�ي       : ق�ال ال�شافعي   . وھذا الطرق ضعیفة  
  .)١(الحدیث إسناده، وھو قول العامة، ال أعلم بینھم فیھ خالفًا

                                                           

 ). ٢/٨٢(معرفة السنن واآلثار، البیھقي   ) ١(
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عد ع��ن معاوی��ة ب�ن ص��الح ول��یس  ل�م یرفع��ھ غی��ر رش�دین ب��ن س�   : وق�ال ال��دارقطني 
  .بالقوي، والصواب من قول راشد

  ):٤٥(أخرجھ الدارقطني في سننھ . راشد بن سعد عن ثوبان: والثاني

عن أبي شرحبیل عیسى بن خالد عن مروان ب�ن محم�د ع�ن رش�دین ب�ن س�عد، ن�ا                     
  .معاویة بن صالح عن راشد بن سعد عن ثوبان

  . مرسًال راشد بن سعد عن النبي :والثالث

  ):٤٩-٤٦(، والدارقطني في سننھ )٣٠(أخرجھ الطحاوي في شرح معاني اآلثار 

ع��ن عی��سى ب��ن ی��ونس، وع��ن إس��ماعیل الم��ؤدب، وأب��ي معاوی��ة، جم��یعھم ع��ن        
  .الحدیَث.. قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وعلى آلھ وسلم: األحوص بن حكیم عن راشد بن سعد قال

  ):٥٠(ھ الدارقطني في سننھ أخرج.  عن راشد بن سعد من قولھ:الرابع

:  عن أب�ي أس�امة ع�ن األح�وص ب�ن حك�یم ع�ن أب�ي ع�ون، وراش�د ب�ن س�عد، ق�اال                
  .»الماء ال ینجسھ شيء إال ما غیر ریحھ أو طعمھ«

  :النظر في االختالف

  ).١٩٤٢(التقریب .  فیرویھ رشدین بن سعد وھو ضعیفأما الوجھ األول

أحادیث�ھ كلھ�ا إم�ا منك�رة     : ل ابن َعِديقا.  حفص بن عمر األبلي:وفي أحد األسانید 
  .)١(المتن أو السند وھو إلى الضعف أقرب

التقریب .  بقیة بن الولید، وھو صدوق كثیر التدلیس عن الضعفاء         :وفي سند ثالث  
  .ولم یصرح بالسماع من ثور بن یزید). ٧٣٤(

 فمداره على أبي شرحبیل عیسى بن خالد، ولم أقف ل�ھ عل�ى ترجم�ة،     :وأما الثاني 
  .ورشدین بن سعد تقدم أنھ ضعیف

  ).٢٩٠(التقریب .  فمدارھما على األحوص بن حكیم وھو ضعیفوأما الثالث والرابع،

  .ضعیف: الحكم على الحدیث

  .الحدیث بجمیع وجوھھ ضعیف اإلسناد، وإن كان األقرب منھا ھو المرسل

سألت أبي عن حدیث رواه عیسى بن یونس ع�ن األح�وص ب�ن              : ن أبي حاتم  قال اب 
ال ی��نجس الم�اء إال م�ا غل�ب علی��ھ    : "ق�ال رس�ول اهللا   : حك�یم ع�ن راش�د ب�ن س��عد ق�ال     

                                                           

 ). ٣/٢٢٨(لسان المیزان : ینظر  ) ١(
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، بي عن أبي أمامة عن الن: یوصلھ رشدین بن سعد؛ یقول: فقال أبي" ؟ طعمھ ولونھ
  . )٢(وال یثبت الحدیث: وقال الدارقطني. )١(ورشدین  لیس بقوي، والصحیح مرسل

  .)٣(وضعفھ األلباني

 سئل عن الم�اء یك�ون    عن ابن عمر رضي اهللا عنھما أن النبي   :الحدیث الثاني  
ِإَذا َبَل��َغ الَم��اُء «: ، فق��ال رس��ول اهللا ب��أرض الف��الة، وم��ا ینوب��ھ م��ن ال��سباع وال��دواب  

  .»ُقلََّتْیِن، َلْم َیْحِمِل الَخَبَث

  . ھذا الحدیث مشھور في دوواین اإلسالم:تخریج الحدیث

فم���ن ض���عفھ جع���ل ذل���ك بحج���ة   .. واختل���ف أھ���ل العل���م ف���ي ت���صحیحھ وت���ضعیفھ  
  :ف في متنھفاالختال. االضطراب في متنھ وسنده

  .على الشك) ِإَذا َكاَن اْلَماُء ُقلََّتْیِن، َأْو َثَالًثا، َلْم ُیَنجِّْسُھ َشْيٌء: (أنھ جاء بلفظ

  ).١/٢٢٧(، والحاكم )١/٢٠(، والدارقطني )١/٣٢٥(، وابن ماجھ )٢/١٠٧(رواه أحمد 

  .من غیر شك. »ِإَذا َكاَن اْلَماُء ُقلََّتْیِن َلْم َیْحِمِل اْلَخَبَث«: وجاء بلفظ

كتاب الطھ�ارة، ب�اب   ) ٦٥(وأبو داود  ) ٥٨٥٥(رقم  ) ١٠/١٠٠(رواه أحمد في مسنده     
)  ٥١٨(، وابن ماجھ في سننھ  )١/٤٦(، والنسائي )١/٩٧(ما ینجس الماء، والترمذي 

والطح�اوي ف�ي    ) ١٢٤٤(والبیھقي في الكب�رى     ) ٤٦٣(والحاكم  ) ٢٤-٢٢(والدارقطني  
عن حم�اد ب�ن س�لمة أخبرن�ا       ) ٤٦(، وابن الجارود في المنتقى      )٢٨(شرح معاني اآلثار    

  .عاصم بن المنذر عن عبید اهللا بن عبد اهللا بن عمر

  .ھذا إسناد صحیح موصول، وروایة الجماعة الذین لم یشكوا أولى: قال البیھقي

، )١/٢٦٢ (رواه البیھق�ي  ) َلَغ اْلَماُء َأْرَبِعیَن ُقلًَّة َفِإنَّ�ُھ َال َیْحِم�ُل اْلَخَب�ثَ          ِإَذا بَ : (وجاء بلفظ 
حدثنا القاس�م ب�ن عب�د       : من طریق محمد بن بكیر الحضرمي، قال      ): ١/٢٧(والدارقطني  

  .اهللا العمري عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد اهللا مرفوعًا

  :أما االختالف في سنده

  .قالھ الدارقطني. فھو أن حماد بن سلمة یرویھ مرفوعًا، وحماد بن زید یرویھ موقوفًا

  .ه من طریق أبي أسامة عن الولید بن كثیر، وقد اختلف على الولید فیھوأنھم أخرجو

وت�ارة   فتارة یرویھ عن محمد بن جعفر بن الزبیر، وتارة عن محمد بن عباد بن جعف�ر،            
. عبد اهللا بن عبد اهللا بن عمر، وتارة عبید اهللا ب�ن عب�د اهللا ب�ن عم�ر        : یجعل شیخ شیخھ  

وترجیح أحد . علمنا أنھ مضطرب فیھ غیر محفوظفلما اختلف فیھ بھذه الصورة، : قالوا
                                                           

 ). ٩٧(العلل، ابن أبي حاتم   ) ١(
 ). ٢٧١٠(رقم ) ١٢/٢٧٣(العلل، الدارقطني   ) ٢(
 ). ٢٦٤٤(رقم ) ٦/١٥١(السلسلة الضعیفة، األلباني   ) ٣(
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القولین غیر ممكن، ولكن تابع الولیَد في روایتھ محمُد بن إسحاق عن محم�د ب�ن جعف�ر                
، )٦٤(، وأب��ي داود )٢/٢٧(ب��ن الزبی��ر، ع��ن عب��داهللا ب��ن عب��د اهللا ب��ن عم��ر عن��د أحم��د   

ن إس�حاق   وق�د    ص�رح اب�        ) ١/١٩(، والدارقطني   )٥١٧(، وابن ماجھ    )٦٧(والترمذي  
حم��اد ب��ن س��لمة وھ��ي  بالتح��دیث عن��د ال��دارقطني فانتف��ت ش��بھة الت��دلیس، وتق��دمت روای��ة   

  ).١/٢٦٠(صحیحة متصلة كما قال البوصیري في مصباح الزجاجة 

  :والجواب عن ھذا االضطراب

ھ��و م��ن روای��ة حم��اد ب��ن س��لمة ع��ن  ) قلت��ین أو ثالث��ًا(بلف��ظ : أن االض��طراب ف��ي الم��تن
ألن .  وإن كان ثقة إال أنھ تغیر في آخ�ر عم�ره واالخ�تالف من�ھ    عاصم بن المنذر، وحماد   

، )١٠/١٠٠(الذین رووه عنھ جماع�ة وف�یھم حف�اظ أثب�ات ك�ـعفان ب�ن م�سلم عن�د أحم�د             
) ٢٢(، ویزی��د ب��ن ھ��ارون عن��د ال��دارقطني  )٥١٨(ووكی��ع ب��ن الج��راح عن��د اب��ن ماج��ھ  

 ف��دل عل��ى أن  -ك أعن��ي بلف��ظ ال��شك، وب��دون لف��ظ ال��ش   –وغی��رھم رووه ب��اللفظین مع��ًا  
َأْول�ى بال�صواب؛ ألنھ��ا   ) أو ثالث�اً (االخ�تالف من�ھ دون غی�ره، لك�ن م�ن رواه ب�دون قول�ھ        

روای��ة األحف��ظ؛ وألنھ��ا موافق��ة لروای��ة أب��ي أس��امة ع��ن الولی��د ب��ن كثی��ر، وأم��ا ح��دیث       
األربعین فلیس من حدیث القلتین ف�ي ش�يء عل�ى أن أب�ا عبی�د القاس�م ب�ن س�الم ذك�ر أن            

ظ األربعین إن كان محفوظًا فال یراد ب�ھ ق�الل ھج�ر، ألن الن�اس ق�د ك�انوا        ھذا الحدیث بلف  
یسمون الكیزان التي یشرب بھا قالًال، یكون مبل�غ الك�وز منھ�ا رطل�ین أو ثالث�ة أو أكث�ر                    

  .)١(من ذلك

  .حدیث صحیح: الحكم على الحدیث

، )٩٢(وممن صححھ الشافعي، وأحمد، وأبو عبید القاسم بن سلَّام، واب�ن خزیم�ة              
، والطحاوي، وال�دارقطني، واب�ن دقی�ق العی�د،     )١/١٣٢(، والحاكم )١٢٤٩(وابن حبان   

كف�ى ش�اھدًا عل�ى      : "والعالئي ف�ي ج�زء أّلف�ھ فی�ھ، وعب�د الح�ق اإلش�بیلي، ق�ال الخط�ابي                  
صحتھ أن نجوم األرض من أھل الحدیث قد صححوه، وق�الوا ب�ھ، وھ�م الق�دوة، وعل�یھم       

 بسبب االض�طراب وق�د بین�ت    )٤(، وابن العربي)٣(عفھ ابن عبد البر وممن ض.)٢("المعول في ھذا الباب   
  .ذلك مفصًال

  
  

                                                           

 ). ٢٣٩(الطھور، القاسم بن سالم   ) ١(
 ). ١/٥٨(معالم السنن، الخطابي   ) ٢(
 ). ١/٣٢٩(التمھید، ابن عبدالبر   ) ٣(
 ). ١/٨٤(عارضة األحوذي، ابن العربي   ) ٤(
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  اخلامتة

  :وفي نھایة ھذا البحث توصلت إلى النتائج التالیة

  :لمالقاة النجاسة للماء ثالث صور، أجمع العلماء على صورتین ھما: أوًال

  .أو كثیرًاأن ما تغّیر بالنجاسة یحكم بنجاستھ، سواء كان قلیًال : األولى

  .أن الماء الكثیر المستبحر ال تضره النجاسة إذا لم تغیر أحد أوصافھ: الثانیة

الم�اء القلی�ل إذا القت�ھ النجاس�ة، ول�م تغی�ر أح�د               : واختلفوا في الصورة الثالث�ة الت�ي ھ�ي        
 .أوصافھ، وھذا كان موضع البحث

  : للفقھاء في ھذه المسألة قوالن: ثانیًا

  .لماء القلیل إال بالتغیرال ینجس ا: القول األول

  .إن الماء القلیل ینجس الماء القلیل بمالقاة النجاسة ولو لم یتغیر: القول الثاني

  :للقائلین بنجاسة الماء القلیل بالمالقاة في تحدید القلة طریقتان: ثالثًا

  .حد القلیل بالقلتین وھذه طریقة الشافعیة والحنابلة:  الطریقة األولى

ح��د القلی��ل بالم��ساحة، وھ��و ال��ذي إذا تح��رك أح��د طرفی��ھ تح��رك    : الطریق��ة الثانی��ة
  .اآلخر، وھذه طریقة الحنفیة

الراجح في ھذه المسألة أن الماء ال ینجس إال إذا تغیر أحد أوصافھ بنجاسة قلیًال             : رابعًا
 كان أو كثیرًا
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  فھرس المصادر : ثالثًا
: المت���وفى (سابوري ألب���ي بك���ر  محم���د ب���ن إب���راھیم ب���ن المن���ذر النی��� اإلجم���اع  -١

دار الم���سلم للن���شر  : ف���ؤاد عب���د الم���نعم أحم���د، الناش���ر    : ،المحق���ق )ھ���ـ٣١٩
 مـ٢٠٠٤/ ھـ١٤٢٥الطبعة األولى : والتوزیع، الطبعة 

ھ�ـ م�ع   ٢٠٤األم ، لإلمام أب�ي عب�داهللا محم�د ب�ن إدری�س ال�شافعي المت�وفى س�نة           -٢
 .م١٩٨٣-ھـ ١٤٠٣ط الثانیة، بیروت، دار الفكر، مختصر المزني

نصاف في معرفة الراجح من الخالف على مذھب اإلمام أحمد بن حنبل ،لعالء اإل -٣
ھ��ـ  ص��ححھ ٨٨٥ال��دین أب��ي الح��سن عل��ي ب��ن س��لیمان الم��رداوي المت��وفى س��نة

 .م١٩٨٠-  ١٤٠٠ط الثانیة -بیرت، دار إحیاء التراث-وحققھ محمد حامد الفقي
ر بن م�سعود ب�ن   عالء الدین، أبو بك : بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع،المؤلف     -٤

: دار الكت�ب العلمیة،الطبع�ة    : ،الناش�ر )ھ�ـ ٥٨٧: المتوفى(أحمد الكاساني الحنفي    
  .م١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦الثانیة، 

: البدر المنیر في تخریج األحادیث واألث�ار الواقع�ة ف�ي ال�شرح الكبی�ر، ت�ألیف            -٥
سراج الدین أبي حفص عمر بن علي بن أحمد األنصاري الشافعي المع�روف              

 -ال��سعودیة- الری�اض -دار الھج�رة للن�شر والتوزی��ع  : ، دار الن��شرب�ابن الملق�ن  
مصطفى أبو الغیط و عبداهللا بن : االولى، تحقیق: م، الطبعة٢٠٠٤-ھـ١٤٢٥

 .سلیمان ویاسر بن كمال
زی��ن ال��دین ب��ن إب��راھیم ب��ن محم��د،  : البح��ر الرائ��ق ش��رح كن��ز ال��دقائق،المؤلف  -٦

تكمل��ة البح��ر : ي آخ��ره،وف��)ھ��ـ٩٧٠: المت��وفى(المع��روف ب��ابن نج��یم الم��صري  
 ١١٣٨ت بع��د (الرائ��ق لمحم��د ب��ن ح��سین ب��ن عل��ي الط��وري الحنف��ي الق��ادري   

دار الكت�������اب : منح�������ة الخ�������الق الب�������ن عابدین،الناش�������ر: ،وبالحاش�������یة)ھ�������ـ
  . بدون تاریخ-الثانیة : اإلسالمي،الطبعة

أبي بكر محم�د ب�ن إب�راھیم ب�ن     : األوسط في السنن واإلجماع واالختالف، تألیف    -٧
األول�ى،  : م، الطبع�ة ١٩٨٥ - الریاض -دار طیبة : النیسابوري، دار النشر  المنذر  
 .أبو حماد صغیر أحمد بن محمد حنیف. د : تحقیق

أبو الولید محمد ب�ن أحم�د ب�ن محم�د ب�ن أحم�د ب�ن رش�د                   : تألیف، بدایة المجتھد  -٨
مطبع��ة  : الناش��ر ، )ھ��ـ٥٩٥: المت��وفى (القرطب��ي ال��شھیر ب��ابن رش��د الحفی��د     

  .م١٩٧٥/ھـ١٣٩٥الرابعة، : الطبعة ، لحلبي وأوالده، مصرمصطفى البابي ا
أب�و الح�سین یحی�ى ب�ن أب�ي الخی�ر ب�ن              : تألیف، البیان في مذھب اإلمام الشافعي     -٩

قاس��م محم��د  : المحق��ق، )ھ��ـ٥٥٨: المت��وفى(س��الم العمران��ي الیمن��ي ال��شافعي   
   . م٢٠٠٠ - ھـ١٤٢١األولى، : الطبعة،  جدة–دار المنھاج : الناشر، النوري

أب��و الولی��د محم��د ب��ن أحم��د ب��ن رش��د القرطب��ي      :  البی��ان والتح��صیل، المؤل��ف   -١٠
دار الغ���رب : د محم���د حج���ي وآخ���رون، الناش���ر : ، حقق���ھ)ھ���ـ٥٢٠: المت���وفى(

 . م١٩٨٨ - ھـ ١٤٠٨الثانیة، :  لبنان، الطبعة–اإلسالمي، بیروت 
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محم��د ب��ن أحم��د ب��ن أب��ي أحم��د، أب��و بك��ر ع��الء ال��دین  : تحف��ة الفقھ��اء ،المؤل��ف -١١
 –دار الكت��ب العلمی��ة، بی��روت  : ،الناش��ر)ھ��ـ٥٤٠نح��و : المت��وفى(مرقندي ال��س

 . م١٩٩٤ - ھـ ١٤١٤الثانیة، : لبنان،الطبعة
شمس الدین أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثم�ان ب�ن         : تذكرة الحفاظ، المؤلف   -١٢

لبن�ان،  -دار الكت�ب العلمی�ة بی�روت   : ، الناش�ر  )ھ�ـ ٧٤٨: المت�وفى (َقاْیماز ال�ذھبي    
 .م١٩٩٨ -ھـ١٤١٩ألولى، ا: الطبعة

 التمھید لما في الموطأ من المعاني واألسانید ألبي عمر یوسف بن عبد اهللا ب�ن                -١٣
 -وزارة عم��وم األوق��اف وال��شؤون اإلس��المیة/ ط) ٥ص/٥ج(عب��د الب��ر النم��ري 

  . محمد عبد الكبیر البكري ،مصطفى بن أحمد العلوي: ، ت١٣٨٧ -المغرب
ول اهللا م�ن األخب�ار، محم�د ب�ن جری�ر ب�ن       تھذیب اآلثار وتفصیل الثابت ع�ن رس�     -١٤

محمود محمد شاكر، : یزید بن كثیر بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري، تحقیق
  .  القاھرة-مطبعة المدني 

الح��اوي ،لإلم��ام أب��ي الح��سن عل��ي ب��ن محم��د ب��ن حبی��ب الم��اوردي المت��وفى            -١٥
 ھـ١٤١٤) بدون(ط، بیروت، دار الفكر ، محمود مطرجي /د: ھـ تحقیق ٤٥٠سنة

  .م١٩٩٤-
محم�د ب�ن عل�ي ب�ن        :  الدر المختار شرح تنویر األبصار وج�امع البح�ار،المؤلف         -١٦

: المت�����وفى(محم�����د الِح�����ْصني المع�����روف بع�����الء ال�����دین الح�����صكفي الحنف�����ي  
دار الكت������ب : عب������د الم������نعم خلی������ل إبراھیم،الناش������ر : ،المحق������ق)ھ������ـ١٠٨٨

  .م٢٠٠٢ -ھـ١٤٢٣األولى، : العلمیة،الطبعة
: لمنتھ�ى المع�روف ب�شرح منتھ�ى اإلرادات ،المؤل�ف          دقائق أولي النھى ل�شرح ا      -١٧

من��صور ب��ن ی��ونس ب��ن ص��الح ال��دین اب��ن ح��سن ب��ن إدری��س البھ��وتى الحنبل��ى    
 -ھ���ـ ١٤١٤األول���ى، : ع���الم الكت���ب، الطبع���ة : ،الناش���ر)ھ���ـ١٠٥١: المت���وفى(

 .م١٩٩٣
إبراھیم بن علي بن : الدیباج المذھب في معرفة أعیان علماء المذھب، تألیف       -١٨

.  بی�روت –دار الكتب العلمیة   : ن الیعمري المالكي، دار النشر    محمد بن فرحو  
: عب��د ال��رحمن ب��ن أب��ي بك��ر ال��سیوطي، دار الن��شر    : ت��اریخ الخلف��اء، ت��ألیف 

محم�د  : األول�ى، تحقی�ق  : م، الطبعة١٩٥٢ -ھـ١٣٧١ - مصر -مطبعة السعادة 
 .محي الدین عبد الحمید

دار : دار الن��شرش��ھاب ال��دین أحم��د ب��ن إدری��س القراف��ي،    : ال��ذخیرة، ت��ألیف  -١٩
 .محمد حجي: م، تحقیق١٩٩٤ - بیروت-الغرب

أب��و زكری��ا محی��ي ال��دین یحی��ى ب��ن   : ت��ألیف،  روض��ة الط��البین وعم��دة المفت��ین  -٢٠
المكت�ب  : الناش�ر . زھی�ر ال�شاویش   : تحقی�ق ، )ھ�ـ ٦٧٦: المتوفى(شرف النووي   

  .م١٩٩١/ ھـ ١٤١٢الثالثة، : الطبعة،  عمان- دمشق-اإلسالمي، بیروت
أب��و عب��د ال��رحمن محم��د   : ادی��ث ال��ضعیفة والموض��وعة ، المؤل��ف  سل��سلة األح -٢١

: المت�وفى (ناصر الدین، بن الحاج نوح بن نجاتي ب�ن آدم، األش�قودري األلب�اني               
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 الممكل�������ة العربی�������ة -دار المع�������ارف، الری�������اض : ، دار الن�������شر)ھ�������ـ١٤٢٠
 . م١٩٩٢/  ھـ ١٤١٢السعودیة،الطبعة األولى 

دار :  أب�و عب�داهللا القزوین�ي، دار الن�شر      محم�د ب�ن یزی�د     : سنن ابن ماجھ، تألیف    -٢٢
 .محمد فؤاد عبد الباقي: ، تحقیق- بیروت–الفكر 

س�لیمان ب�ن األش�عث أب�و داود السج�ستاني األزدي، دار             : سنن أبي داود، تألیف    -٢٣
 .محمد محیي الدین عبد الحمید: ، تحقیق-دار الفكر: النشر

 ال��سلمي، دار محم��د ب��ن عی��سى أب��و عی��سى الترم��ذي  :  س��نن الترم��ذي، ت��ألیف  -٢٤
أحمد محمد ش�اكر وآخ�رون      :  بیروت ، تحقیق   -دار إحیاء التراث العربي   : النشر

 .التقریب 
أحمد بن الحسین ب�ن عل�ي ب�ن موس�ى أب�و بك�ر         : سنن البیھقي الكبرى، تألیف      -٢٥

: ، تحقی�ق  ١٩٩٤ -١٤١٤ - مكة المكرم�ة   -مكتبة دار الباز  : البیھقي، دار النشر  
 .محمد عبد القادر عطا

: أحمد بن ش�عیب أب�و عب�د ال�رحمن الن�سائي، دار الن�شر          : لكبرى، تألیف السنن ا  -٢٦
عب�د  .د: األول�ى، تحقی�ق   : ، الطبع�ة  ١٩٩١ -١٤١١ - بی�روت  -دار الكتب العلمی�ة   

 .الغفار سلیمان البنداري، سید كسروي حسن
عبد الحي بن أحم�د ب�ن محم�د اب�ن         : شذرات الذھب في أخبار من ذھب، المؤلف       -٢٧

محم���ود : ، حقق���ھ)ھ���ـ١٠٨٩: المت���وفى(، أب���و الف���الح العم���اد الَعك���ري الحنبل���ي
دار ابن كثی�ر، دم�شق   : عبد القادر األرناؤوط، الناشر: األرناؤوط، خرج أحادیثھ 

   م١٩٨٦ - ھـ ١٤٠٦األولى، :  بیروت، الطبعة–
ش���مس ال���دین محم���د ب���ن عب���د اهللا  : ش���رح الزرك���شي عل���ى الخرق���ي، المؤل���ف  -٢٨

 ١٤١٣األول�ى،   : العبیك�ان، الطبع�ة   دار  : ، الناش�ر  )ھ�ـ ٧٧٢: المتوفى(الزركشي  
   م١٩٩٣ -ھـ 

أب�و جعف�ر أحم�د ب�ن محم�د ب�ن س�المة الطح�اوي                : شرح م�شكل اآلث�ار، المؤل�ف       -٢٩
مؤس��سة الرس��الة،  : ش��عیب األرن��ؤوط، الناش��ر  : ، تحقی��ق)ھ��ـ٣٢١: المت��وفى(

   م١٤٩٤ ھـ، ١٤١٥ -األولى : الطبعة
: عف��ي، تحقی��قص��حیح البخ��اري، محم��د ب��ن إس��ماعیل أب��و عب��داهللا البخ��اري الج   -٣٠

 . ھـ١٤٢٢، ١محمد زھیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط
أب��و ُعبی��د القاس��م ب��ن س��ّالم ب��ن عب��د اهللا الھ��روي البغ��دادي    : الطھ��ور، المؤل��ف -٣١

م��شھور ح��سن محم��ود س��لمان،    : ، حق��ھ وخ��رج أحادیث��ھ  )ھ��ـ٢٢٤: المت��وفى(
 –ألول  ال���شرفیة، مكتب���ة الت���ابعین، س���لیم ا  -مكتب���ة ال���صحابة، ج���دة  : الناش���ر

   م١٩٩٤ - ھـ ١٤١٤األولى، : الزیتون، الطبعة
القاض��ي أب��و بك��ر ب��ن العرب��ي المع��افري االش��بیلي  : عارض��ة األح��وذي، المؤل��ف -٣٢

 .دار الكتب العلمیة بیروت: ، الناشر) ھـ٥٤٣: المتوفى(المالكي 
عب��د الك��ریم ب��ن محم��د   : ت��ألیف) ال��شرح الكبی��ر (،  ف��تح العزی��ز ب��شرح ال��وجیز   -٣٣

  .دار الفكر: الناشر، )ھـ٦٢٣: المتوفى(ي الرافعي القزوین
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أبو الحسن علي بن عم�ر ب�ن أحم�د          : المؤلف.العلل الواردة في األحادیث النبویة     -٣٤
: المت��وفى(ب��ن مھ��دي ب��ن م��سعود ب��ن النعم��ان ب��ن دین��ار البغ��دادي ال��دارقطني      

محف������وظ ال������رحمن زی������ن اهللا  : تحقی������ق وتخ������ریج )١١-١(،م������ن )ھ������ـ٣٨٥
 ١٩٨٥ - ھ���ـ ١٤٠٥األول���ى : الطبع���ة.ری���اض ال-دار طیب���ة : الناش���ر.ال���سلفي
دار : محمد ب�ن ص�الح ب�ن محم�د الدباسي،الناش�ر     : علق علیھ) ١٥-١٢(م،ومن  

 . ه١٤٢٧األولى، :  الدمام،الطبعة–ابن الجوزي 
أب�و الح�سن اب�ن    : عیون األدلة في مسائل الخالف بین فقھاء األم�صار، المؤل�ف           -٣٥

بد الحمید بن سعد بن ناص�ر       ع. د: ، دراسة وتحقیق  )ھـ٣٩٧: المتوفى(القصار  
 المملك���ة العربی���ة -مكتب���ة المل���ك فھ���د الوطنی���ة، الری���اض : ال���سعودي، الناش���ر

   م٢٠٠٦ - ھـ ١٤٢٦: السعودیة، عام النشر
منصور بن یونس بن صالح الدین ابن  : كشاف القناع عن متن اإلقناع ،المؤلف      -٣٦

 الكت��ب دار: ،الناش��ر)ھ��ـ١٠٥١: المت��وفى(ح��سن ب��ن إدری��س البھ��وتى الحنبل��ى  
  .العلمیة

عب�د الغن��ي ب�ن طال�ب ب��ن حم�ادة ب�ن إب��راھیم      : اللب�اب ف�ي ش��رح الكت�اب،المؤلف    -٣٧
حقق���ھ، وف���صلھ،  )ھ���ـ١٢٩٨: المت���وفى(الغنیم���ي الدم���شقي المی���داني الحنف���ي   

المكتب��ة : محم��د محی��ي ال��دین عب��د الحمی��د الناش��ر    : وض��بطھ، وعل��ق حواش��یھ  
  . لبنان–العلمیة، بیروت 

د ب���ن عل���ي ب���ن حج���ر أب���و الف���ضل الع���سقالني أحم���: ل���سان المی���زان، ت���ألیف -٣٨
 -ه١٤٠٦مؤس���سة األعلم���ي للمطبوع���ات، بی���روت،   : ال���شافعي، دار الن���شر 

 .دائرة المعرف النظامیة، الھند: الثالثة، تحقیق: م، الطبعة١٩٨٦
إب��راھیم ب��ن محم��د ب��ن عب��د اهللا ب��ن مفل��ح    : المب��دع ف��ي ش��رح المقن��ع، ت��ألیف    -٣٩

  .ھـ١٤٠٠ – بیروت -تب اإلسالمي المك: الحنبلي أبو إسحاق، دار النشر
 مجلة دوریة تصدر عن الرئاسة العامة إلدارات البحوث -مجلة البحوث اإلسالمیة  -٤٠

الرئاس��ة العام��ة إلدارات البح��وث  : العلمی��ة واإلفت��اء وال��دعوة واإلرش��اد، المؤل��ف  
 العلمیة واإلفتاء والدعوة واإلرشاد  

كری��ا مح��ي ال��دین ب��ن ش��رف  المجم��وع ، ش��رح المھ��ذب لل��شیرازي، لإلم��ام أب��ي ز  -٤١
الن��ووي، حقق��ھ وأكمل��ھ بع��د نق��صانھ محم��د نجی��ب المطیع��ي، دار إحی��اء الت��راث        

  ھـ١٤١٥-م١٩٩٥: بدون، تاریخ. العربي، ط
أبو العب�اس ش�ھاب ال�دین أحم�د         : مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجھ، المؤلف       -٤٢

اني ب�ن أب��ي بك��ر ب��ن إس��ماعیل ب��ن س�لیم ب��ن قایم��از ب��ن عثم��ان البوص��یري الكن��  
دار : محم�د المنتق�ى الك�شناوي، الناش�ر       : ، المحق�ق  )ھـ٨٤٠: المتوفى(الشافعي  
 . ھـ١٤٠٣الثانیة، :  بیروت، الطبعة–العربیة 

، )ھـ٣٨٨: المتوفى(أبو سلیمان حمد بن محمد الخطابي : معالم السنن، المؤلف -٤٣
  . م١٩٣٢ - ھـ ١٣٥١األولى :  حلب، الطبعة–المطبعة العلمیة : الناشر

أحم�د ب�ن الح�سین ب�ن عل�ي ب�ن موس�ى الُخ�ْسَرْو                : ت�ألیف ، السنن واآلثار معرفة   -٤٤
عبد المعط�ي   : المحقق، )ھـ٤٥٨: المتوفى(ِجردي الخراساني، أبو بكر البیھقي      
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، دار ) باك�ستان -كراتشي  (جامعة الدراسات اإلسالمیة    : الناشرون، أمین قلعجي 
 -المن�صورة  (ف�اء  ، دار الو ) دم�شق  -حلب  (، دار الوعي    )بیروت-دمشق  (قتیبة  

 .م١٩٩١ -ھـ ١٤١٢األولى، : الطبعة، )القاھرة
أبو محم�د موف�ق ال�دین عب�د اهللا ب�ن أحم�د ب�ن محم�د ب�ن قدام�ة              : تألیف، المغني -٤٥

الجم���اعیلي المقدس���ي ث���م الدم���شقي الحنبل���ي، ال���شھیر ب���ابن قدام���ة المقدس���ي    
 -ھ���ـ ١٣٨٨: ت���اریخ الن���شر،  مكتب���ة الق���اھرة: الناش���ر، )ھ���ـ٦٢٠: المت���وفى(

  .م١٩٦٨
أب��و الولی��د محم��د ب��ن أحم��د ب��ن رش��د القرطب��ي   : المق��دمات الممھ��دات، المؤل��ف  -٤٦

دار الغ���رب  : ال���دكتور محم���د حج���ي، الناش���ر   : ، تحقی���ق)ھ���ـ ٥٢٠: المت���وفى(
   م١٩٨٨ - ھـ ١٤٠٨األولى، :  لبنان، الطبعة–اإلسالمي، بیروت 

ش��مس ال��دین أب��و عب��د اهللا محم��د ب��ن محم��د ب��ن عب��د     : ت��ألیف، مواھ��ب الجلی��ل -٤٧
: المت�وفى (لرحمن الطرابل�سي المغرب�ي، المع�روف بالحط�اب الرُّعین�ي الم�الكي              ا

  .م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢الثالثة، : الطبعة، دار الفكر: الناشر، )ھـ٩٥٤
أب�و  : النَّوادر والزِّیادات على َم�ا ف�ي المَدوَّن�ة م�ن غیرھ�ا م�ن اُألمھ�اِت، المؤل�ف           -٤٨

: ، تحقی�ق  )ھ�ـ ٣٨٦: لمت�وفى ا(محمد عبد اهللا بن أبي زید ، القیروان�ي، الم�الكي            
دار الغ��رب اإلس��المي،   : عب��د الفّت��اح محم��د الحل��و وآخ��رین، الناش��ر     / ال��دكتور

  . م١٩٩٩األولى، : بیروت، الطبعة
عل��ي ب��ن أب��ي بك��ر ب��ن عب��د الجلی��ل الفرغ��اني      : ت��ألیف، الھدای��ة ش��رح البدای��ة   -٤٩

ط��الل : المحق��ق، )ھ��ـ٥٩٣: المت��وفى(المرغین��اني، أب��و الح��سن برھ��ان ال��دین    
 . لبنان– بیروت -دار احیاء التراث العربي : الناشر، فیوس

  
  
  
 
 
  




