
  املطريي فهد:  د  .أ.الشيخ فضيلة                                                                                                                                                                   -  82  -   املستقنع زاد

 

 www.dwrah.com 1                                 سعدي ابن جبامع املتقدمة العلمية الدورة

  
 
 

 .أمجعني وصحبه آله وعلى ،حممد نبينا على وسلم اهلل وصلى ،العاملني رب هلل احلمد

 الوضوء نواقض باب تابع 

 . أمجعني وصحبه آله وعلى ،حممد نبينا على وسلم اهلل وصلى ،العاملني رب هلل احلمد

ُدُبٍر َحَلَقِة َومسُّ:  اهلل رمحه قال.  

 هل ،غريه من أو نفسه من اإلنسان هامس إذا ،الدبر حلقة مس ينقض هل:  هاعلي وبناء ،الذكر مس مسألة تقدمت
 اليت النصوص اخلالف وسبب ،عليهم اهلل رمحة العلم أهل بني خالف فيها وقع املسألة هذه ؟ ال مأ املس هذا ينقض

رضي اهلل  صفوان نتب ُبسرة حديث من النسائي لفظ يف كما صلى اهلل عليه وسلم   النيب فإن ،الفرج لفظ فيها جاء
 صلى النيب مسعت:  قالت حينما ، رضي اهلل عنها حبيبة أم حديث وكذلك[ فليتوضأ فرجه مس من]:قال أنه ،عنها
 أميا]:قال أنه ،جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو حديث وكذلك[ فليتوضأ فرجه مس من] يقول: وسلم عليه  اهلل

 ؛ والدبر القبل على يطلق والفرج ،الفرج بلفظ فجاء[ فلتتوضأ فرجها مست امرأة أمياو،أفليتوض فرجه مس رجل
 إذا اإلنسان إن:  قال ،االعتبار ابهذ الدليل إىل نظر من عليه فبناء ؛ هذا ويشمل هذا يشمل فهو ،االنفراج من ألنه
اهلل عليه صلى   النيب أن وفيها ،النصوص رأوا ،النقض بعدم قالوا والذين ،وضوؤه ينتقض فإنه ،الدبر حلقة مس

 :  قولني على املسألة هذه يف العلماء اختلف ؛وهلذا الذكر مبس احلكم فُعلق[ توضأيفل ذكره مس من]:قال وسلم

  . احلنابلة مذهب وهو، اجلديد يف الشافعية ذهب وإليه .الوضوء ينقض الدبر حلقة مس أن:  األول القول

 أدلتهم:

  .[فليتوضأ فرجه مس من] عند النسائي اهلل عنهارضي  صفوان بنت بسرة حديث لفظ :الدليل األول

  .جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو وحديث ، رضي اهلل عنها حبيبة أم حديث:الدليل الثاني

 أحدكم أفضى إذا]قال:صلى اهلل عليه وسلم   النيب ،أنرضي اهلل عنه هريرة أبيحديث   ألفاظ أحد :الدليل الثالث
 . الفرج ذكر فيها اليت األلفاظ من ذلك غري إىل[ فليتوضأ حجاب وال رتس بينهما ليس و فرجه إىل بيده

  .والدبر القبل يشمل العرب لغة يف والفرج:  قالوا

  وهو ، القديم يف والشافعية ، واملالكية ، احلنفية ذهبإليه و .الوضوء ينقض ال الدبر حلقة مس أن:  الثاني القول
  .الدبر حلقة مبس ينتقض ال وضوءال إن:  وقالوا ، احلنابلة عند رواية

 أدلتهم: 

 .[فلتيوضأ ذكره مس من] قال صلى اهلل عليه وسلم  النيب أن، رضي اهلل عنها صفوان بنت بسرة عن :الدليل األول
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 وجب عليه قدف حائل وال سرت دونه ليس ذكره إىل بيده أفضى من] رضي اهلل عنه هريرة أبي حديث :الدليل الثاني
 - اللفظ هذا على حتمل:  فقالوا الفرج مس فيها جاء اليت األخرى األلفاظ وأما .الذكر مبس احلكم فُعلق[ الوضوء

  .ذكره مس من به املراد فرجه مس من وأن -الذكر لفظ

 لفظ والثاني ،عام لفظ ألنه ؛ بالدليل أسعد األول القول أصحاب فقول ،والدليل الداللة ناحية من نظرت وإذا
 يقتضي ال ،العام يوافق حبكم ،العام أفراد بعض ذكر)و ، خاص لفظ وهذا ، الفرجني شملي لفظ األول خاص،

 حمصورًا احلكم يكون أن يقتضي ال فإنه ، حبكم العام أفراد أحد على ُنص ثم ، عام لفظ جاء إذا مبعنى  (التخصيص
 .ُخص الذي الفرد هذا يف

 صاحب عن عام لفظ عندنا لكن. املذي خلروج مظنة وليس، شهوة فيه ليس الدبر حلقة مس أن :الدليل الثالث
، الوضوء ينقض الذكر مس إن:  قلنا إذا هذا،  به نأخذ فإنا،  والدبر القبل يشمل،  عام لفظ جاء قد دام وما،  الشرع

 قضين ال وقد تقدم أنه . أوىل باب من فهنا،  مطلقًا منه الوضوء يستحب ولكن الوضوء ينقض ال إنه:  قلنا إذا وأما
  . مطلقًا ، الوضوء

َوِسنٍّ َشْعٍر َمسُّ َلا: اهلل رمحه قال. 
 القول على بناء ، شعره املرأة مست أو ، امرأة شعر اإلنسان مس فإذا ، السن مس وال ،الشعر مس ينقض ال أنه أي

  ؟ والظفر الشعر مبس ينتقضهل ف طهره ينتقض امللموس كان إذاأي . بنقضها
 ؛ املتصل حكم يف ال ،املنفصل حكم يف والظفر الشعر ألن:  التعليل. ينقض ال والظفر لشعرا مس أن أفادنا املؤلف
 حتس ال فإنها ،شعرها من شيئا املرأة قصت أو ،رأسه شعر من شيئا اإلنسان قص لووهلذا  ،احلياة حتلهما الألنهما 

  ،به حيس ال فإنه ،ظفره اإلنسان قلم وإذا ،به
 .به املتصل اللحم يف وإمنا ،الظفر يف ليس اإلحساس أن:  فاجلواب ، به سيحس فإنه ظفرال نزع لو:  قائل قال فإن

 كل وضوء ينتقض ال فإنه ،رجل من ظفرا أو شعرا املرأة مست أو ،امرأة من ظفرا أو شعرا اإلنسان مس إذا:  إذن
 . املنفصل حكم يف العضوين هذين أن السبب ،منهما واحد

َوَأمَرَد: اهلل رمحه قال . 

  .األمرد مس أيضا ينقض وال ،والشعر الظفر مس ينقض ال أنه ذكر

  .حلية له خترج ومل شاربه خط الذي:  هو واألمرد

 :  قولني على ،عليهم اهلل رمحة ،السلف بني خالف فيها مسألة وهذه

 واحلنابلة ،افعيةوالش،احلنفية عند املذهب هوف،راجلمهو مذهب وهذا.الوضوء ينقض ال األمرد مس أن:األول القول

 أدلتهم:
 حتى امرأة ليس وهذا {النساء ملستم أو} وقراءة { النساء المستم أو} تعاىل اهلل قول يف داخل غري أنه :الدليل األول

  .مسه ينقض

  .للشهوة حمال ليس ألنه ؛ املذي خلروج مظنة ليس األمرد مس أن :الدليل الثاني
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  .صحيح غري التعليل فهذا ،أكثر أو النساء شهوة مثل رمبا الذكور تهونيش ،فطرهم انتكست من بأن:  يناَقش وهذا

ان كان  خمّرجة احلنابلة عند رواية وهو ،املالكية مذهب وهذا. بشهوة كان إن ينقض األمرد مس أن:  الثاني القول
 .عليهم اهلل رمحة شيخنا صوبهو اإلسالم شيخ استظهره الذي وهو ، بشهوة

 أدلتهم: 

فاحلكم الذي شرع من أجله الوضوء يف مس املرأة  ،ُكلٍّ يف الشهوة وجود جبامع املرأة على القياس :لاألوالدليل 
  .سواء حد على  املرأة كالمس ،بشهوة األمرد المس فإن؛ موجود يف مس األمرد

 يف موجود أنه كما ،األمرد مس يف موجود وهو ،املذي خروج مظنة وهي ،باملظنة معلق احلكم ألنو:الثانيالدليل 
  .بينهما فرق فال ،املرأة مس

 الذكر أما ،حبرام أو حبالل كان سواء ،املرأة هو غالبا ُيمس الذي ألن ؛ الغالب على فإنها اآلية أما :الثالث الدليل 
 . للوضوء ناقضا يكون فإنه ،لشهوة ُمس فإذا ،لشهوة ُيمس قد لكن ،مسه عدم فالغالب

 ، واإلعتكاف ، واإلحرام ، يفسد العبادات اليت تفسد بالوطء يف القبل مثل الصيام طء يف الدبروأن ال:الرابع الدليل
 فلتكن مقدمات هذا يف باب العبادات كمقدمات هذا .  ،وهو موجب للغسل 

 ينقض املرأة مس أن على بناء وهذا ،بشهوة كان إذا ،الوضوء ينقض األمرد مس أن ،الثاني القول هو:  راجحال
هنا  لكن ،الراجح هو كما ،أوىل باب من األمرد فمس ،الوضوء ينقض ال املرأة مس إن:  قلنا إذا وأما ،الوضوء

 ال األمرد فمس عليه وبناء ،مطلقا الوضوء ينقض ال املرأة مس أن الراجح ولكن ،بناء على القول بالنقض رجحي
  .الوضوء ينقض

حائٍل َمَع َوال: اهلل رمحه قال . 

 ،املمسوس بدن وبني ،املاس يد بني ،حائل مثة كان فإن ،حائل بال اللمس يكون أن ،واللمس ملسا تأثري شروط من
 يرون اجلمهور فإن ،عليهم اهلل رمحة ،اجلمهور قول وهو ،احلنابلة مذهب ،املذهب هو هذا ،الوضوء ينتقض ال فإنه
وهذا هو القول  .املاس وضوء ينتقض ال فإنه حائل مثة كان فإن ،حائل مثة يكون أال ،الوضوء لنقض يشرتط أنه

 وهلم تعليالن:األول : 

 ثياب مس أنه عليه يصدق وإمنا ، امللموس جسم مس قد أنه عليه يصدق ال احلائل وجود مع أنه عليل األول:الت
 . األمرد ثياب أو ، املرأة

 فكذلك ،وضوؤه ينتقض ال إنهف ،حائل وراء من ذكره  مس إذا اإلنسان فإن ،الذكر مس على قياسًا عليل الثاني:الت
  .وضوؤه ينتقض ال فإنه ،حائل وراء من امرأة مس إذا

  .باملس الوضوء وينتقض ،يؤثر فإنه رقيقًا احلائل كان فإن ، صفيقًا احلائل يكون أن يشرتط أنه:  الثاني القول

  .صفيقًا ائلاحل كان ولو حتى شهوةبن كان إ قضين أنه رواية احلنابلة عندو ، املالكية مذهب وهو

 عللوا فهم ،وضوئه يف يؤثر فإنه ؛ مشتٍه وهو امللموس ملس إذا اإلنسان فإن ،اللمس حال يف الشهوة لوجود:  التعليل
  .الشهوة بوجود
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 ينتقض فال ،غريه أو مس دون من اشتهى اإلنسان أن لو وهلذا ؛ النقض يف يؤثر ال الشهوة وجود بأن:  هذا ونوقش
  .ناقضًا ليس الشهوة فوجود ،حاله لىع باق فوضوؤه ،وضوؤه

 الراجح وأما ،الذكر مس وكذلك ،للوضوء ناقض املرأة مس وأن ،املرجوح القول على املذهب على بناء كله وهذا
 . مطلقا الوضوء منه يستحب الذكر مس لكن ،ينقضان ال فإنهما

ْهَوٌةَش ِمْنُه ُوِجَد َوَلو َبَدُنُه َمْلُموٍس َوَلا:  اهلل رمحه قال ثم. 

 ال فإنه شهوة املرأة من وجد لو حتى ؟ وضوؤها ينتقض هل املرأة ُمست فإذا ؟ وضوؤه ينتقض هل بدنه امللموس
 النقض على بناء ؛ وضوؤه ينتقض ال فإنه ، شهوة منه ووجد ُمس ، األمرد أو ، على كالم املؤلف وضوؤها ينتقض

 :  قولني على ،عليهم اهلل رمحة مالعل أهل بني اخلالف فيها وقع مسألة أيضا وهذه. به

 . واحلنابلة،  والشافعية،  احلنفية ذهبإليه  ، وضوؤه ينتقض ال بدنه امللموس أن:  األول القول

 أدلتهم:

 ملستم أو } : تعاىل اهلل لاق سواه دون به احلكم فيختص ، امللموس دون الالمس يف جاء النص أن : األول الدليل
  . { النساء

 قد ألنه ؛ صحيح غري وهذا. اجلسم ميس الذي فهو ،امللموس شهوة من أشد شهوته الالمس أن  :نيالثا الدليل
  .مسلم وغري منتقض فهذا ، الالمس شهوة من أشد امللموس شهوة تكون

،  رواية يف واحلنابلة،  املالكية ذهبإليه و ، شهوة مثة كانت إن ، وضوؤه ينتقض بدنه امللموس أن:  الثاني القول
 .رواية يف لشافعيةوا

  دليلهم:

  .وامللموس الالمس وضوء فيه ينتقض فإنه ،بشرتني بتماسِّ حصل ناقض كل فإن ؛ اجلنابة على قياسا -

 وجب التماسُّ حصل إذا ،واجب فالغسل املرأة ختان مع الرجل ختان ،اخلتانان أو البشرتان التقت إذا فاجلماع
 املاس فيه ينتقض ،بشرتني بني بالتماس حيصل ناقض كل أن ،طردةامل القاعدة هي هذه إذن:  قالوا ،الغسل

 فإنه ،ووجدت منها الشهوة ُمست وهي ،بشهوة امرأة بشرة اإلنسان مس فإذا ،ناقض املس هنا فكذلك ،واملمسوس
 . بالتماس حصل الناقض ألن ؛ وضوؤها ينتقض

 ،بشهوة غريه اإلنسان مس إذا وأنه ،الثاني القول هو الراجح ،الوضوء ينقض املرأة مس بأن القول على:  اجحالر
 . الالمس وضوء انتقض كما ،امللموس وضوء ينتقض فإنه ،موسلامل من الشهوة ووجدت

َميٍِّت َغْسُل َوَيْنُقُض: اهلل رمحه قال . 

 . تاملي غسل الوضوء نواقض من أن بني املؤلف ؟ ينتقض ال أم وضوؤه ينتقض فهل امليت غسل إذا مبعنى

 :  قولني على ،عليهم اهلل رمحة العلماء بني خالف فيها مسألة وهي

 من وهي، املذهب هي رواية يف واحلنابلة، القديم يف ذهب الشافعية إليه،الوضوء ينقض امليت غسل أن:  األول القول
   . املذهب مفردات
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 أدلتهم: 

 :الصحابة عن مروية آثار :الدليل األول
 إذن ،ال]: قال ؟ غسل ًاميت غسل من علىأ:  سئل أنه ،الرزاق عبد عند ، مثاًل  عنهمارضي اهلل عباس ابن عن:أ

 .حسنه األلباني .[وضوء ولكن ، صاحبهم َنجَُّسوا
 ولكن:  قال،  غسلوه الذي صاحبهم جنسوا أنهم فمعناه،  الغسل بوجوب قلنا فإذا،  الغسل جيب ما:  يقول فهو

 . واجب الوضوء ولكن أي،  الوضوء
   بالوضوء من تغسيل امليت . باألمر –عند عبدالرزاق أيضًا  –وأثر عن ابن عمر :ب

  .بينهم احلنابلة يتناقله وهذا ،له إسناد ال أيضا وهذا ،[الوضوء فيه ما أقل]: قال أنه هريرة أبي عن أثر هناك و:ج

  .كتبهم يف احلنابلة يذكره وإمنا ، عليه ُيحكم حتى موجودًا ليس األثر فهذا

 ال وهو سهمي أي أنه ، املس لوجود وضوؤه فانتقض ، امليت فرج ذكر مس رمبا للميت الغاسل أن:نيالدليل الثا
 قش:ون  . يدري

 ،احلدوث عدم فاألصل ، (العدم األصل) قاعدة هنا ، املس عدم أوال األصل ألن ؛ ضعيف تعليل التعليل هذاوال :أ
  .عدمه األصل قالي ،مَلس يكون قد إنه:  فقوهلم ، املس حدوث

 . الوضوء ينقض ال الفرج مس أن قبل فقد تقدم من ،امليت فرج أو امليت ذكر مس لو أنه:  وثانيا

أما و ، هبتغسيل وضوؤه ينتقض:  يقولون ال فإنهم ،حيا غسل لو اإلنسان فإن ،باطراد هذا يقولون ال أنهم:  ثالثا
 .تناقض وهذا ،بغسله وضوؤه ينتقضفإنه  امليت

 يف واحلنابلة، والشافعية، واملالكية، احلنفية، ذهب اجلمهور إليه و،مطلقا امليت غسل ينقض ال أنه:  الثاني القول
 . امليت تغسيل من الوضوء استحبا أنهما، أمحد اإلمام وعن الشافعي اإلمام عن وجاء، رواية

 أدلتهم:

 فإنه ،اهلل عباد على شيئا أوجب من فكل ،بالدليل نأتي أن بد فال شيئا أوجبنا إذا وحنن ،الدليل عدم  :الدليل األول
 . التكليف وعدم ،الذمة براءة األصل ألن ؛ بالدليل يأتي بأن ملزم

 ،حيس قد احلي ألن ؛ أوىل باب من:  يقال وقد ،مثله امليت فغسل ،الوضوء ينقض ال احلي غسل ألن  :الدليل الثاني
  .له شهوة ال فإنه ،امليت خبالف ؛ شهوة تأتيه وقد

 إن:  يقال ثم ،بدليل إال نقضبال حنكم ال فإنا ،النقض عدم األصل كان وإذا ،النقض عدم األصل أن :الدليل الثالث
  .آخر شرعي دليل مبقتضى إال ترتفع فال ،شرعي دليل مبقتضى ثبتت الطهارة

 حيسنه من منهم عباس ابن ثرأ ألن ؛  عباس ابن ألثر رمبا ؟ يتوضأ أن أمحد واإلمام الشافعي اإلمام استحب ملاذا
 لكنه ،به يؤخذ فإنه ،صحابي قول هذا:  فيقال ،االستحباب على حيمل فإنه األثر صح فإذا ،يصححه من ومنهم
 . االستحباب على حيمل
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 فإنه ،امليت غسل من توضأ اإلنسان أن لو لكن ،مطلقا الوضوء ينقض ال امليت تغسيل أن ،الثاني القول:  اجحالر
  .وضوءه جدد قد فهو ،ناقض غري كان وإن ،الطهارة له حصلت فقد ناقضا كان فإن ،طيب رأم

اْلَجُزوِر ِمَن َخاصًَّة ،اللَّْحِم َوَأْكُل:  اهلل رمحه قال.  

 :  اخلالف وسبب ،اهلل رمحهم السلف فيها اختلف مسألة اجلزور حلم  

  .الوضوء ينقض اجلزور حلم أكل أن يفيدان ،حانصحي حديثان صلى اهلل عليه وسلم   النيب عن ورد أنه -

 . النار مست مما الوضوء ترك أنه ،والسالم الصالة عليه عنه وورد -

 وأجراهما ،األولني باحلديثني أخذ من فمنهم ، متباينًا األحاديث هذه من عليهم اهلل رمحة العلماء موقف فكان
 لألحاديث ناسخا النار مست مما الوضوء ترك حديث جعل من العلم أهل ومن ،اجلزور حلم بأكل ونقض ،وطردهما

  .السابقة

 :  فهي الواردة األحاديث أما

 الغنم حلوم من أتوضأ صلى اهلل عليه وسلم  النيب سأل رجال أن ،عنه اهلل رضي مُسرة بن جابر عن :احلديث األول
 .  مسلم مأخرجه اإلما [نعم] قال ؟ اإلبل حلوم من أتوضأ:  قال ،[شئت إن] قال ؟

 ؟ اإلبل حلوم من أنتوضأ:  سئل صلى اهلل عليه وسلم   النيب أنرضي اهلل عنه، عازب بن الرباءعن  :احلديث الثاني
 ، والنووي ، خزمية وابن ،قاوإسح ، أمحد اإلمام وصححه ،النسائي إال اخلمسة رواه .[اإلبل حلوم من توضؤوا] قال

 حلم اإلبل. لالوضوء من أك بإذن جي للوجوب مرواأل ، العلم أهل من وطائفة ، واأللباني

 :  يستدلون فإنهم ،النقض عدم يرون الذين ،الثاني القول أصحاب وأما

صلى اهلل  رسول اهلل من األمرين آخر كان:]قال أنه ، رضي اهلل عنه جابر حديث من ،والنسائي داود أبو روى مبا -
 مما الوضوء ترك صلى اهلل عليه وسلم   فالنيب ،النار متسه مما بلاإل وحلم [النار مست مما الوضوء ترك عليه وسلم 

  .للوضوء ناقض غري اإلبل حلم أكلفإن  عليه فبناء ،اإلبل حلم النار متسه ما مجلة ومن ،النار مست

 :  قولني على ،املسألة هذه يف اختلفوا هذا على بناء

 مفردات من ووه،  مذهبهم من الصحيح على احلنابلة بذه وإليه الوضوء ينقض اإلبل حلم أكل أن:  األول القول
 .عليه يدل الدليل رأى ألنه ؛(به أقول وأنا):  قال، النووي رجحه وممن، املذهب

 أدلتهم:

 موحل من أتوضأ:  قال[ شئت إن: ] قال ؟ الغنم حلوم من أتوضأ ، رضي اهلل عنه مسرة بن جابر عن:الدليل األول
 .  مسلم إلمامأخرجه ا[ نعم] قال ؟ اإلبل

 ؟ اإلبل حلوم من أنتوضأ:  سئل صلى اهلل عليه وسلم  النيب أنرضي اهلل عنه، عازب بن الرباءعن  :الدليل الثاني
  .صحيح بسند النسائي إال اخلمسة أخرجه[ اإلبل حلوم من توضؤوا] قال

 :  احلديثني من االستدالل وجه
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 يف بالوضوء وألزمه ،الغنم حلم من الوضوء قضية يف اخليار للسائل جعل صلى اهلل عليه وسلم   النيب فإن األول أما
  ،اإلبل حلم من أكله حال
  .اإلبل حلم من بالوضوء صلى اهلل عليه وسلم   النيب أمر:  الثاني احلديث ويف

 يف ثريؤ هذا فهل ،سئل حينما الوضوء أوجب إمنا ،الثاني احلديث يف والسالم الصالة عليه النيب:  قائل قال فإن
 هذا كان سواء ،الوجوب على دال صلى اهلل عليه وسلم   النيب لفظ أن املهم ،احلكم يف يؤثر ال:  فاجلواب ؟ احلكم
 رسول يا:  الصحابة سأله حينما صلى اهلل عليه وسلم   النيب قول فإن ؛ عليه وبناء ،سئل أم ابتدأ ،بغريه أم بسؤال

[ ....حممد آل وعلى حممد على صل اللهم:  قولوا: ] قال ؟ عليك ينصل فكيف ،عليك نسلم كيف علمنا قد ،اهلل
:  لقوهلم ؛ صحيح غري االستدالل هذا ،سنة هي وإمنا الصالة يف واجبة غري النيب على الصالة أن على به استدل من
 ؟ األمر مفاد هو ما لكن ،سؤال على بناء جاء هو نعم ،صحيح غري وهذا ،سؤال على بناء إال يأت مل إنه

 على يدل فإنه ،سؤال على بناء كان لو حتى ،بأمر صلى اهلل عليه وسلم   النيب أمر وإذا ،الوجوب مفادهاجلواب : 
  إىل الوجوب  عن األمر خيرج ما جاء إن ثم ،واجبا يكون أن األمر يف األصل ألن ؛ العبادات يف كان إذا ،الوجوب

  .الوجوب وهو األصل على بقي وإال ،أخرج االستحباب

 . رواية واحلنابلةيف،والشافعية، واملالكية،احلنفية مذهب وهذا،مطلقا الوضوء الينقض اإلبل حلم أكل أن:الثاني القول

 أدلتهم:

 تركصلى اهلل عليه وسلم  النيب من األمرين آخر كان]: قال ،بن عبداهلل رضي اهلل عنهجابر عن:الدليل األول
  .النسائيو داود أبو أخرجه [النار مست مما الوضوء

 صلى اهلل عليه وسلم  النيب وأن ، مارضي اهلل عنه عازب بن والرباء جابر حديثي نسخ يف واضح واحلديث:  قالوا
 .منسوخ احلديث ألن ؛ اإلبل حلم أكل من الوضوء جيب فال ،النار مست مما الوضوء ترك

 :  منها بأجوبة ،ضالنق يرى ممن وغريهم احلنابلة علماء االستدالل به عن أجاب احلديث هذا

 وحديث ،مسرة بن جابر حديثي يف والسالم الصالة عليه الرسول قول أن على يدل هذا جابر حديث أناألول :
 بن جابر حديث يف صلى اهلل عليه وسلم   النيب ألن ؛النار مست مما الوضوء ترك حديث عن متأخرًا كان الرباء
 من الوضوءكان  ،النار مست مما الوضوء ترك حديث جاء وملا[ شئت إن] قال الغنم حلم عن سئل حينما ، مسرة

 الوضوء ترك حديث عن متأخرين كانا والرباء جابر حديثي أن على دليل احلديث فهذا إذن ؟ واجب غري الغنم حلم
 .النار مست مما

 ،اصانخ حديثان مسرة بن وجابر الرباء وحديث ،عام حديث ،النار مست مما الوضوء ترك حديث أنالثاني :
  .العام على مقدم واخلاص

 االستدالل عن ،القيم وابن ،تيمية ابن اإلسالم وشيخ ،حبان وابن ،الرازي حامت وأبو ،داود أبو أجابالثالث :
 ؛ له عموم ال لفظ هذا أن [النار مست مما الوضوء ترك صلى اهلل عليه وسلم  النيب من األمرين آخر كان] حبديث

 والراوي ،متأخر واآلخر ،متقدم أحدهما صلى اهلل عليه وسلم   النيب من فعالن فيها وقع ،خاصة قضية يف ألنه
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 بعض ويف ،حلم له ُقدم صلى اهلل عليه وسلم  النيب أن:  ذلك ،األمرين هذين وذكر ،احلديث اختصر للحديث
 ومل منه فأكل ،صالةال بعد إليه قرب ثم ،فصلى فتوضأ ،الصالة فحضرت ،منه فأكل (الظهر صالة قبل أنه)الروايات

 هذه ،النار مست مما الوضوء ترك صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول من األمرين آخر كان:  الصحابي فقال ،يتوضأ
 صلى اهلل عليه وسلم الرسول وأن ؟ شيء كل يشمل عام لفظ هو هل ،اللفظ هذا يف إشكال فوقع ،خاصة قضية
 هو هذا ؟ املتأخر والفعل املتقدم الفعل ، اخلاصة اضرةاحل قضيةال هذه يف أنه أم ؟ النار مست مما الوضوء ترك

 عليه فالنيب . وفعل فعل ،منه وقعا فعلني يف ،خاصة قضية يف ورد قد ألنه ؛ داللة فيه فليس ،احلديث يف الراجح
 هذين حابيالص ورأى ،يتوضأ ومل أكل ،آخر فعل منه وقع ثم ،وتوضأ أكل األول الفعل منه وقع ملا والسالم الصالة
 فال ،رأى ما فنقل ،النار مست مما الوضوء ترك صلى اهلل عليه وسلم   النيب من األمرين آخر كان:  قال ،الفعلني
 يف وهذا .العموم على داال ليس ألنه ؛ يثبت وال يصح ال احلديث بهذا االستداللف ،عليه وبناء ؛ احلديث يف عموم

 . املسألة على يقضي جدا رائع جواب احلقيقة

 لكن ،صحيح غري احلديث اختصر الراوي إن:  قولكمإن :  قال ،اجلواب هذا يرتض لمف ،اهلل رمحه حزم ابن وأما
 ابن اإلسالم شيخو ،حبان وابن ،داود وأبي ،حامت كأبي ،منهم واملدققون ،عليهم اهلل رمحة العلم أهل نقله الذي
 وترك ،واالحتجاج االستشهاد حمل وذكر ،احلديث اختصر َيالراو وأن ،خمتصر احلديث أن نقلوا ،القيم وابن ،تيمية

 . لغريه موهما االختصار هذا فكان ،سواه ما

 ،زيادة عنده من وقول ،الناقل فقول ،زيادة فيه النقض وحديث ،األصلية الرباء عن ناقل النقض حديث أنالرابع : 
 إذا األصل عن الناقل) أصولية قاعدة هذه ،ريهغ على مقدما ،باحلديثني بالنقض قال من قول فكان ،غريه على مقدم
 جاء والناقل ،ناقل واآلخر ،األصل على واحد نافه( مقدم قوله بالزيادة أتى والذي ،مقدم فقوله دليل معه كان

  .مقبول فقوله ،بالدليل

 قال أنه  صلى اهلل عليه وسلم  النيب عن ، مارضي اهلل عنه عباس ابن عن الدارقطين روى ما :الدليل الثاني
 موقوفا يصح لكنه صلى اهلل عليه وسلم   النيب إىل مرفوعا يثبت ال احلديث وهذا[ خرج مما ال دخل مما الوضوء]

 مل ما حجة الصحابي وقول،صلى اهلل عليه وسلم النيب قول خالف فقد عباس ابن عن صح فإن ،عباس ابن على
 .آخر صحابي قول أو نصا خيالف

 حلديثي جابر والرباء ،ولعدم املعارض القائم . ،الوضوء ينقض اجلزور حلم أكل أن:  أعلم واهلل:  اجحالر
 

 .حممد نبينا على وسلم اهلل وصلى

 


