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  )دراسة تحلیلیة فى فوائده( شرح حدیث ولوغ الكلبإنارة القلب 
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 :ملخصلا

، وال��سنة مھم��ا م��ن جوان��ب ال��شریعة اإلس��المیةیتن��اول البح��ث جانب��ا 

النبویة ، إلظھ�ار عظم�ة ال�شریعة عموم�ا ، وأس�بقیة ال�سنة المع�صومة 

س�باب الم�ضرة ،و الوقای�ة منھ�ا ، و بالتأیید اإللھي ، ف�ي الك�شف ع�ن أ

وذل��ك م��ن خ��الل دراس��ة تحلیلی��ة  .إزال��ة ال��ضرر ع��ن الن��اس خ��صوصا

ص��لى هللا علی��ھ –لح��دیث واح��د م��ن أحادی��ث رس��ول هللا س��یدنا محم��د 

ٍطُھوُر إناء أحدكم إذا ولغ فیھ الكل�ُب أن یغ�سلُھ س�بع م�رات « : -وسلم  َّْ َ َ َ َ ََ َِ ِْ ْ َ َ ْ ُ ِ ُ

ِأوالُھن بالتراب  ُّ َّ   .وغایة ذلك الحث على التمسك بالسنة المشرفة  .»ُ

 – ول��وغ – طھ��ور – ح��دیث – فوائ��د -دراس��ة  : كلم��ات مفتاحی��ة ال

  . تراب – غسل –الكلب 
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Illumination of the heart, an explanation of the 

hadith, and the entry of the dog 

Muhammad Saad Abdul Majeed Qasim 

Department of Hadith and its Sciences - College of 

Fundamentals of Religion and Islamic Call - Al-Azhar 

University - Menoufia - Egypt 

E- mail: Mohamedqassem.adv@azhar.edu.eg 

ABSTRACT 

The research deals with an important aspect of 

Islamic law, and the Sunnah of the Prophet, to show 

the greatness of the law in general, and the primacy 

of the infallible Sunnah with divine support, in 

revealing harmful causes, preventing them, and 

removing harm to people in particular. And that is 

through an analytical study of one of the hadiths of 

the Messenger of God, our master Muhammad - 

may God bless him and grant him peace -: “Cleanse 

one of you’s bowl if the dog reaches it when it is 

washed seven times, the first of them being with 

dust.” The purpose of this is to urge to stick to the 

honorable year. 

Keywords: study - benefits - talk - clean - access - 

dog - wash - dirt. 
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ة  المبعــــــوث رحمــــــعــــــالمین، والـــــصالة والــــــسالم علـــــىرب الالحمـــــد هللا   

 وصــحبه البــررة المتقــین، أئمــة الــدین، للعــالمین ســیدنا محمــد، وعلــى آلــه

وصـــفوة الخلـــق بعـــد األنبیـــاء والمرســـلین، ورضـــي اهللا عمـــن تبـــع ســـنتهم، 

  . وسلك طریقهم، واقتفي أثرهم، ونصرهم إلي یوم الدین

 أ :    

بـــأن هیـــأ لهمـــــا   وســـنة نبیـــهقـــد حفـــظ كتابـــه  فـــإن اهللا عـــز وجـــل

 حتـى لـم یعـد ،الزمان ِّ القرآن الكریم على مرُاظَّفُر حُ فكثالمهرة، الحفظـة

 الحــــــدیث ورواتــــــه، ُاظَّفــــــُ حكثــــــر هم وال إحــــــصاؤهم، كمــــــاُّباإلمكــــــان عــــــد

  .نون به، الجامعون ألفراده وآحادهَتْعُالم

حـل ُ للناس مـا یـنفعهم فـي معـادهم ومعاشـهم، فلـم یوقد شرع اهللا 

ِّلهم إلى الطیـب ولـم یحـرم علـیهم إال الخبیـث؛ كمـا قـال اهللا  ُ }َ��ـ�ٱ ِ
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   .١٥٧: سورة األعراف)١(
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ـــي  ـــذا فـــإن النب ـــد أن ل ـــاء فـــال ب ـــب فـــي اإلن ـــه إذا ولـــغ الكل َّ بـــین إن

ُنغــسله ســبع مــرات، إحــداهن بــالتراب؛ وألن هــذا الحــدیث لــه خــصوصیة  ُ

مــن حیـــث طبیعـــة الكلـــب، وحكمـــة التـــشریع مـــن الغـــسل، وحكمـــة الغـــسل 

ًبـــالتراب، فـــإني قـــد تناولـــت هـــذا الحـــدیث تنـــاوال تحلیلیـــا  ً مـــن حیـــث فوائـــد ُ

اإلســناد وفوائــد المــتن، واإلعجــاز الطبــي فــي هــذا الحــدیث، تحــت عنــوان 

  .»حدیث ولوغ الكلب دراسة تحلیله في فوائده« 

 تلخص ?هميته في عد? ?مو??ت: ?همية ?لبحث :  

دراسة مسائله اإلسنادیة، وروایاته، وزیادة الثقـة، وغیرهـا ألهمیة  -١

 .من مسائله التي تتعلق باإلسناد

 .ُبیان طبیعة الكلب وما یتعلق به من أحكامة أهمی -٢

تنــــوع المــــسائل مــــن حیــــث تعلقهــــا بعلــــوم مختلفــــة أشــــارت إلیهــــا  -٣

 .روایات الحدیث 

 .األحكام الفقهیة المترتبة على ولوغ الكلب في اإلناء أهمیة -٤

 .أهمیة إبراز اإلعجاز الطبي في هذا الحدیث -٥

 طة ?لبحثخاتمةُ وقد شمل هذا البحث مقدمة ومبحثین و:خ :  

 قدمــةشــملت أهمیــة البحــث، وخطتــه، والدراســات الــسابقة، :?لم 

  .ومنهج البحث

 ??دراسة قضایا اإلسناد:?لمبحث ?أل .  

 دراسة قضایا المتن :?لمبحث ?لثاني. 

 ذكرت فیها أهم النتائج والتوصیات:?لخاتمة . 
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 لسابقة? ?    :?لد??سا

. ولــــوغ الكلــــب بــــین اســــتنباطات الفقهــــاء واكتــــشافات األطبــــاء -١

 جوانـب وتنـاول فیـه مؤلفـاه. سـالف لقـیقط/ أ.نجیب بوحنیـك/أ

ًولــوغ الكلــب تنــاوال فقهیــا طبیــا، وهــو بحــث جیــد فــي بابــه ً ً.
  )١(

  

وبحثنا هذا الذي نحن بصدده تمیز عن البحث المذكور بأنـه 

بحــث تحلیلــي حــدیثي انفــرد بالمــسائل اإلســنادیة واألصــولیة، 

 . بي في الحدیثوالدعویة، كما أنه تناول اإلعجاز الط

ـــــشفاء إعجـــــاز-٢ ـــــي ال ـــــق ف ـــــراب، الری ـــــدكتورة والت ـــــد أروى/ لل  عب

.أحمـــد الـــرحمن
) ٢(

 وتناولـــت فیــــه المؤلفـــة اإلعجـــاز العلمـــي فــــي 

ُالتـــــراب والریـــــق والفوائـــــد الطبیـــــة، وهـــــو بحـــــث متمیـــــز فـــــي هـــــذا 
  .الجانب

 منهج ?لبحث:  

استقرا�ي فمن�� العمل من�� أما
)٣(

�است�باطي
)٤(

 :  

                                                           

  .وھو بحث منشور في المؤتمر الدولي السابع إلعجاز القرآن والسنة )١(

 میكروبیول�وجي، -الحی�اة عل�وم ق�سم ص�نعاء، جامع�ة العل�وم، كلیةأستاذة في  )٢(

 الق�رآن إلعج�از الع�المي الم�ؤتمر أبح�اث ض�من من�شور مختصر بحث وھو

   .والسنة

یقوم على تتبع الجزئیات للوص�ول إل�ى قاع�دة عام�ة ویعتم�د  ھو المنھج الذي )٣(

: ُینظ�ر.  " على التحقق بالمالحظة المنظمة والتحكم في المتغی�رات المختلف�ة

   ". ٤٩محمد زیان عمر صــ / البحث العلمي مناھجھ وتقنیاتھ  للدكتور

عم�ل  ھو المنھج الذي یقوم على االستنتاج االجتھادي، والتجدید العملي، فكل )٤(

یھدف إلى وضع نظریة علمیة، أو بناء قاعدة في الفقھ واألصول، أو تأصیل 

                     =.  فتوى أو مجموعة من الفتاوي یدخل في المنھج االستنباطي
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ايـــات�فقـــد�اســـتخدمتھ��ـــ��اســـتقراء�: ســـتقرا�يأمـــا�املـــن���� - والر

دة����حديث�ولوغ�ال�لب   .رالوا

الفوائــــــد�فقــــــد�اســــــتخدمتھ��ــــــ��اســــــت�باط�: واملــــــن����ســــــت�باطي -

املتعلقــــة�با��ــــديث�إســــنادا�ومتنــــا�وفق�ــــا�وغ�ــــ��ذلــــك�مــــن�فوائــــد�
ً ً ً

 .ا��ديث

ً أن یجعل عملي خالـصا لوجهـه الكـریم، وأال یحرمنـي    أسأل الحق 

جتهـاد والنیـة، وأن یوفـق قارئیـه لتـسدید خللـه ونقـصه فالكمـال هللا أجر اال

وصل اللهم على سیدنا محمد ،ِّ وعلى آله وصحبه وسلم   .  

                                                                                                                                           

،  أبج��دیات البح��ث ف��ي العل��وم ال��شرعیة محاول��ة ف��ي التأص��یل المنھج��ي" =   

   ".٩٩ صــ فرید األنصاري / للدكتور 
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  المبحث األول

    ???سة مسائل ?إلسنا?

  

  وفيه ثالثة مطالب

  .ألفاظه وتحرير  تخريج الحديث:المطلب األول

   .ترجمة أبي هريرة : المطلب الثاني

   .الثقةزيادة : الثالمطلب الث
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  ?لمطلب ?أل??

  . ?تحرير ?لفاظهتخريج ?لحديث

ْ طهــور إنــاء أحــدكم «:  قــال رســول اهللا : قــال  عــن أبــي هریــرة    ُ ُُ ِ ِ ُ

ِإذا ولغ فیه الكلب أن یغسله سبع مرات ُأوالهن بالتراب  ُّ َّ ُ
ٍ َِّ َ َ ْ َ ُ َ َُ َْ ْ َ َ َ«.   

  : ?خرجه ?ألئمة في مصنفاتهم: تخريج ?لحديث 

بــاب المــاء الــذي یغــسل بــه شــعر /كتــاب الوضــوء/ح البخــاري صــحی -١

ـــم »إذا شـــرب «بلفـــظ ). ٢٧٤/١٧٠ـصـــ/١ـفـــتح البـــاري جـــ(اإلنـــسان  ، ول

  .»اإلراقة«، و» التراب«یذكر 

ٌ أخرجـــــه مـــــسلم -٢
ِ
ْ ُ ُ َ َ ـــــاب الطهـــــارة/ْ ـــــوغ الكلـــــب/ كت شـــــرح /(بـــــاب حكـــــم ول

ُ لـه روایـة وفي ،  )١٨٢/٢٧٩صـ/٣جـ/النووي ُفلیرقـه : " َ ُْ ِ  وفـي روایـة ،" َْ

  .»وعفروه الثامنة في التراب« : أخرى 

 /١ـجــــ/بــــاب الوضـــوء بـــسؤر الكلـــب/كتـــاب الطهـــارة/ ســـنن أبـــي داود-٣

  .»السابعة بالتراب« :وفي روایة له بلفظ . ١٩/٧١ـص

 /بــاب مــا جــاء فــي ســؤر الكلــب/كتــاب أبــواب الطهــارة/ ســنن الترمــذي-٤

َّ ُأوالهن أو ُأخراهن«بلفظ.١٥١/٩١ـص/١ـج َُّ ُْ ْ   .» بالتراب ْ

ٕسؤر الكلب واراقة ما فـي باب /كتاب الطهارة / للنسائيالسنن الكبرى-٥

إحـداهن « :وفـي روایـة لـه بلفـظ . ٧٨/٦٩ـصـ/١ـجـ/اإلناء الذي یلـغ فیـه 

  .»بالتراب

 عـن أبـي هریـرةوفي روایة له موقوفـا . ٦٦ـص/١ـج/سنن الدارقطني  -٦

 ه ثالث مراتإذا ولغ الكلب في اإلناء فاهرقه ثم اغسل« : قال« .  



        
 
 

 

 
  

 

٢٠٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

 ) فوائدهدراسة حتليلية يف( رشح حديث ولوغ الكلبإنارة القلب  

باب في طهارة الماء والقذر الذي یـنجس وال /المنتقى البن الجارود  -٧

أولهـــن أو إحـــداهن « : وفـــي روایـــة لـــه بلفـــظ. ٢٥/٥٢ـصـــ/١ـجـــ/یـــنجس 

  .»بالتراب

  

  ?لمطلب ?لثاني

     هرير?ي?بترجمة 

، واختلـف )١(والدوسـي نـسبة إلـى قبیلـة دوس بـالیمن  :?سمه ?نسبه   -١

ًبیـه علـى أكثـر مـن ثالثـین قـوال أقربهـا عبـد اهللا، أو عبـد في اسمه واسم أ

، ي بهذه الكنیـة لهـرة كـان یلعـب بهـاالرحمن بن صخر الدوسي ، وقد كن

كنـــت :  ، فقـــد قـــال كنـــاه غیـــر النبـــي :  بـــذلك ، وقیـــل كنـــاه النبـــي 

ٌأرعى غنما وكان لي هرة صغیرة ألعب بها فكنوني بها  ُ ً.  

  : مناقبه -٢

ِ هریرة عریف وقد كان أبو) أ( َ
 أهل الصفة ، وهم جماعـة فقـراء كـانوا )٢(

َیــسكنون صــفة مــسجد رســول اهللا  ّ ُ أي المكــان المرتفــع منــه ، فكــان ، 

أبــو هریــرة المتحــدث باســمهم ، وقــد أســلم عــام خیبــر وشــهدها مــع رســول 

 ثـم لزمـه وواظـب علـى مالزمتـه رغبـة فـي العلـم ، فـدعا لـه رســول اهللا 

  . ًال ینسي شیئا   بالحفظ فكان اهللا 

                                                           

  . ٤٨٤/ ٢ُّاللباب في تھذیب األنساب : ُینظر . الیمن وھي من أزد ) ١(

النھایة في غریب " .  بأحوالھمأي القائم على أمورھم والمتحدث إلى النبي ) ٢(

 .٦٠٨/الحدیث 



        
 
 

 

 
  

 

٢٠٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

 ) فوائدهدراسة حتليلية يف( رشح حديث ولوغ الكلبإنارة القلب  

قلــت یــا رســول اهللا أســمع منــك : ُوقــد روى ابــن األثیــر بــسنده عنــه قــال 

ً، فبـسطته ، فحـدث حـدیثا " ك  َابـسط رداء: " أشیاء فال أحفظها ؟ قـال  َّ ُ

َّكثیرا ، فما  نسیت شیئا حدثني به  ً ًُ .  

 ، وقــد بــین ســبب ذلــك ًوقــد كــان مكثــرا لروایــة حــدیث رســول اهللا ) ب(

َ هریـرة قـال يَأبـه الـشیخان بـسندیهما عـن فیما روا َ َ َ َْ َإنكـم تزعمـون َأن َأبـا : ُ َُّ َ ُ َْ ْ ُ َّ
ِ

ِهریــرة یكثــر الحــدیث علــى رســول اللــه  َّ ِ ِِ
ُ َ ُ َ ََ َ َ َُ ْ ْ َ ْ ُ ُواللــه الموعــد ِ

ْ َ ْ ُ
َّ

َإنــي كنــت امــرًأ، َ ْ ُ ْ ُ ِِّ 

َمسكین ِ ِ
ِ َألزم رسول الله ًاْ َّ َ ُ َ ُ َ ْ  ِعلى ملء بطني ِ ِْ َ َْ َوكان المهـ، َ ُ ْ َ َ ُْاجرون یـشغلهم َ ُُ َ ْ َ َ ِ

ِالـــــصفق باألســـــواق 
َ ْ َ َِّ ُ ْوكانـــــت األنـــــصار یـــــشغلهم القیـــــام علـــــى َأمـــــوالهم، ْ ُْ ُ

ِ ِ ِ
َ َْ َ َُ َ َُ ْ َ ْ ْْ ََ َ َ ،

ِفــشهدت مــن رســول اللــه  َّ ِِ
ُ َ ْ ُ ْ ِ َ َ  َذات یــوم وقــال َ َ

ٍ
ْ َ َ َّمــن یبــسط رداءه حتــى " : َ َِ َُ َ َُ ْ ْ ْ َ

َِأقضي مقالتي  َِ َ َ َ ُثم یقبـضه ، ْ ْ ِ ْ َ َفلـن ی، َُّ ْ َنـسى شـیئََ ْ َ َ ِّ سـمعه منـيًاْ ِ ُِ َ ُفبـسطت ، "َ ْ َ ََ

َّبردة كانت علي  َ َ ُْ َ ًَ َ َفوالذي بعثه بالحق ما نسیت شیئ، ْ ْ َ ُ ِ َِ َ ِّ َ َْ ِ ُ َ َ ََّ ُ سمعته منهًاَ ُْ ِ ُِ ْ َ. )١(  

وقـد روي لـه خمـسة آالف حـدیث وثالثمائـة وأربعـة : عد? ?حا?يثه   -٣

علـى ثالثمائـة ، اتفـق الـشیخان البخـاري ومـسلم )٥٣٧٤(ًوسبعون حـدیثا 

ً، وانفــرد البخــاري بثالثــة وتــسعین حــدیثا ) ٣٢٥(ًوخمـسة وعــشرین حــدیثا 

  ) .١٩٠(ً، ومسلم بمائة وتسعین حدیثا ) ٩٣(

ثمــان : تــوفي رحمــه اهللا بالمدینــة ســنة تــسع وخمــسین، وقیــل : ?فاتــه -٤

                                                           

 ، وكت���اب ٢٥٨/ ١ب���اب حف���ظ العل���م / أخرج���ھ البخ���اري ف���ي كت���اب العل���م ) ١(

رق�م .... النب�ي االعتصام بالكتاب والسنة باب الحجة على من ق�ال إن أحك�ام 

 باب من فضائل أبي ھریرة /  ، ومسلم في كتاب فضائل الصحابة ٧٣٥٤

 ، ٧٢٣٣ رق���م  ، واإلم���ام أحم���د ع��ن أب���ي ھری���رة ٢٤٩٢ رق��م ٢٩٠/ ٨

٧٦٤٨.  



        
 
 

 

 
  

 

٢٠٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

 ) فوائدهدراسة حتليلية يف( رشح حديث ولوغ الكلبإنارة القلب  

سـبع وخمـسین ، عـن عمـر ینـاهز ثمـان وسـبعین سـنة : ، وقیـل وخمسین

  )١(. ُ، ودفن بالبقیع 

  

  ?لثالث?لمطلب 

  .?يا?? ?لثقة

   :متهيد

ــــادة"مــــسألة  مــــذاهب متعــــددة حــــول لعلمــــاءل   ــــة زی  اختلفــــت قــــد، و" الثق

 كمـــا األســـانید فـــي تكـــون قـــد ، والزیـــادة ًكثیـــرا مـــواقفهم وتباینـــتهم أنظـــار

   . المتون في تكون

?بما ?? ?لحديث ??? في بعض ???ياته ?يا?? في متنه ، 

?يتلخص ?قو?? ?لعلما? . نو? فقطفسيكو? ?لبيا? في هذ? ?ل

  :في هذ? ?لمسألة فيما يأتي 

ـــولا  حبـــان كـــابن المحـــدثین وبعـــض الفقهـــاء  جمهـــور  ذهـــب :األول لق

ــــي مــــنهم األصــــولیین مــــن وجماعــــة والحــــاكم  و" المستــــصفى "فــــي الغزال

ًمطلقا مقبولة الثقة زیادة أن إلى النووي
)٢(.  

   .غیره من وال ًناقصا رواه منم ال ، ًمطلقا تقبل ال  أنها :الثاني القول

                                                           

  .٣/٢٥٢ ، وخالصة تذھیب الكمال ٣٢١ : ٦/٣١٨أسد الغابة ) ١(

  .٢٣٣صـ /١جـ/ ، وفتح المغیث ٤٦٤صـ/ الكفایة - (٢)



        
 
 

 

 
  

 

٢٠٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

 ) فوائدهدراسة حتليلية يف( رشح حديث ولوغ الكلبإنارة القلب  

  .)١(المحدثین بعض عن" الكفایة "في الخطیب ذكره

 الحـدیث روى الـذي غیر لها الراوي كان إذا الزیادة قبول : الثالث القول

 طائفـة قـول وهـذا تقبـل الفـ هـو نفـسه فـي الحـالتین كان إن فأما ، بدونها

  .)٢(الشافعیة من

  

 تغیــــر لــــم ٕوان . تقبــــل لــــم عــــراباإل  الزیــــادةغیــــرت إن : الرابــــع القــــول

 قبلـت عنهـا اإلمـساك مـن أكثـر الزیـادة ذكـر مرات عدد وكان ، اإلعراب

مـذهب اإلمـام   وهـذا .ًأیـضا قبلت تساویا ٕوان  ،ردت العكس كان ٕوان ،

  .)٣(الرازي الدین فخر

  

 ال عـــدد إلـــى انتهـــوا قـــد الزیـــادة یـــرو لـــم مـــن كـــان إن : الخـــامس القـــول

 هـذه فـإن . وفهمها الزیادة تلك سماع عن ثلهمم غفلة العادة في یتصور

ـــم أم التـــواتر حـــد بـــدونها للحـــدیث الـــرواة أبلـــغ ســـواء ، تقبـــل ال الزیـــادة  ل

   . قبلت الحد هذا إلى ینتهوا لم ٕوان ، یبلغوه

  .)٤(والسمعاني  ،الحاجب وابن  ،واآلمدي  ،الصباغ ابن ذهب ٕوالیه

                                                           

   .٢٣٥صـ /١جـ/ ، وفتح المغیث ٤٦٥صـ/فایة  الك- (١)

   .٢٣٥صـ /١جـ/ فتح المغیث - (٢)

   .٦٨١ - ٦٨٠صـ/٢جـ/ المحصول- (٣)

، ١٥٥ص�ـ/٢جـ/ ،اإلحكام في أصول األحكام٢٤٦صـ/١جـ/ تدریب الراوي- (٤)

ف�������تح   ب�������شرح اإلیج�������ي ،٧١ص�������ـ/٢ج�������ـ/مخت�������صر اب�������ن الحاج�������ب

   .٢٣٤صـ/١جـ/المغیث



        
 
 

 

 
  

 

٢٠٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

 ) فوائدهدراسة حتليلية يف( رشح حديث ولوغ الكلبإنارة القلب  

 عـــن یروهـــا لـــم ممـــن البــاقون ســـكت إذا الزیـــادة تقبـــل : الـــسادس القـــول

. تقبــلهــا فــال بنفی صــرحوا إذا أمــامــع إمكــان اطالعهــم علیهــا ،  ، نفیهــا

  .)١(الجویني الحرمین إمام  إلیهذهبوهذا ما 

  .تقبل فال ٕواال ، ًشرعیا حكما أفادت إذا تقبل الزیادة إن : السابع القول

  .)٢(حدأل یعزه ولم »الكفایة« في الخطیب هذكر

  . المعنى دون اللفظ جهة من الزیادة قبول وجوب : الثامن القول

  .)٣(حدأل یعزه ولم »الكفایة« في الخطیب هذكر

 مــــن تقبــــل وال الفقهــــاء  مــــنالمتــــون فــــي الزیــــادة تقبــــل : التاســــع القــــول

 مـــن فتقبـــل اإلســـناد فـــي الزیـــادة وأن بالفقـــه، یهتمـــون ال الـــذین المحـــدثین

   .سنادباإل یهتمون ال الذین الفقهاء من تقبل وال المحدثین

  .)٤("صحیحه "مقدمة في حبان ابن اإلمام ذهب القول هذا ٕوالى

 ًواســتعماال شــهرة وأكثرهــا. الثقــة زیــادة فــي العلمــاء مــذاهب أهــم هــذه... 

 إلــى العلمــاء مــن كثیــر نــسبه وقــد . »ًمطلقــا الثقــة زیــادة بقبــول«:  القــول

 وقـد  .یـرده الحـدیث ألئمـة النقـدي العلمي الواقع ولكن المحدثین جمهور

 مــــا -فقـــال تعـــالى اهللا رحمــــه حجـــر ابـــن الحـــافظ اإلمــــام هـــذا علـــى نبـــه

  :-ملخصه

                                                           

 ، ف��������تح ٦٦٥-٦٦٤ص��������ـ/١ج��������ـ/ق��������ھ  البرھ��������ان ف��������ي أص��������ول الف- (١)

  .٢٣٤صـ/١جـ/المغیث

   .٤٦٥صـ/ الكفایة– (٢)

  . المرجع السابق– (٣)

   .١٢٠صـ /١جـ  صحیح ابن حبان بترتیب األمیر عالء الدین الفارسي - (٤)



        
 
 

 

 
  

 

٢٠٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

 ) فوائدهدراسة حتليلية يف( رشح حديث ولوغ الكلبإنارة القلب  

 غیــــر مــــن مطلقــــا الزیــــادة بقبــــول القــــول العلمــــاء مــــع جمــــع عــــن اشــــتهر

ــــأتى وال تفــــصیل ــــى ذلــــك یت ــــق عل ــــذین المحــــدثین طری ــــشترطون ال  فــــي ی

 بمخالفة الشذوذ یفسرون ثم ًشاذا یكون ال أن -وكذلك الحسن-الصحیح

  .منه أوثق وه من الثقة

 ، مهـدي بـن الرحمن كعبد المتقدمین الحدیث أئمة عن والمنقول :ثم قال

ــــن وأحمــــد القطــــان، ویحیــــى ــــى ، حنبــــل ب ــــن ویحی ــــي ، معــــین ب ــــن وعل  ب

 قطنـي والـدار ، والنـسائي ، حـاتم وأبي ، زرعة وأبي ، والبخاري المدیني

 أحـد عن یعرف وال ، وغیرها بالزیادة یتعلق فیما الترجیح اعتبار وغیرهم

  .)١(الزیادة قبول إطالق منهم

 ، ًمطلقـا ردهـا أو ، ًمطلقـا الثقـة مـن الزیـادة قبـولوعلى هـذا فـإن القـول ب

 القــرائنباجتهــاد العلمــاء فــي النظــر إلــى  الحكــم یتعلــق ٕوانمــاغیــر دقیــق 

  .والمرجحات

الـواردة فـي روایـة » فلیرقـه « فزیادة كلمة. وهذا الحدیث مثال على ذلك 

 إســـــناده«: ، ثـــــم قـــــول الـــــدارقطني بعـــــد روایتـــــه للحـــــدیث اإلمـــــام مـــــسلم 

   .)٢(»ثقات كلهم رواته ،صحیح

  .)٤( العید دقیق وابن ، )٣(الشوكاني اإلمام ًأیضا الزیادة هذه صحح وقد

  
                                                           

  .٢٧ نزھة النظر ص- (١)

   .٦٤صـ /١جـ/ سنن الدارقطني – (٢)

  .٣٤صـ/١جـ/ نیل األوطار - (٣)

   .٣٠صـ/١جـ/ إحكام األحكام- (٤)



        
 
 

 

 
  

 

٢٠٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

 ) فوائدهدراسة حتليلية يف( رشح حديث ولوغ الكلبإنارة القلب  

 ظـاهر علـى الزیـادة هـذه تـصحیح فـي اعتمـدوا األئمـة هـؤالء أن ونالحـظ

 أحمـد وثقـه قـد، فثقـة  مـسهر بـن عليهو بها و المتفرد فالراوي،  اإلسناد

 الحفـاظ أحـد وهـو،  )١(وغیرهم ، والعجلي ، معین بن ویحیى ، حنبل بن

   .زیادته فتقبل الشیخان بهم احتج الذین

   :هؤالء منو قبولها عدم على أشار من األئمة من هناك لكن

 زیـادة علـى مـسهر بـن علـي تـابع ًأحـدا أعلـم ال« : قال ، النسائي اإلمام

  .)٢(») فلیرقه(

 ال« : منــــده ابــــن وقــــال ،»محفوظــــة غیــــر إنهــــا« : الكنــــاني حمــــزة وقــــال

 بــن علــي إال الوجــوه مــن بوجــه وســلم علیــه اهللا صــلى النبــي عــن تعــرف

  .)٣(»اإلسناد بهذا مسهر

وفي عدم إخراج اإلمام البخاري لهذه الزیادة دلیل على أنه لم یقبلهـا فـي 

  . صحیحه 

  

  

  

  

  

                                                           

  .١٢١ صـ/٢جـ/ طرح التثریب- (١)

   .٥٦ صـ/١جـ/ سنن النسائي- (٢)

    .٢٥صـ/١جـ/ ، والتلخیص الحبیر٣٣٠صـ/١جـ/ فتح الباري– (٣)



        
 
 

 

 
  

 

٢١٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

 ) فوائدهدراسة حتليلية يف( رشح حديث ولوغ الكلبإنارة القلب  

  

  

  

  

  

  الثانيالمبحث 

  لمتن???سة مسائل ?

  

  : مطالبوفيه خمسة 

  .المباحث العربية: المطلب األول

  .المسائل الفقهية: المطلب الثاني

  .المسائل األصولية: المطلب الثالث

  .فائدة دعوية: المطلب الرابع

  .اإلعجاز الطبي في الحديث: المطلب الخامس

  

  



        
 
 

 

 
  

 

٢١١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

 ) فوائدهدراسة حتليلية يف( رشح حديث ولوغ الكلبإنارة القلب  

  ?لمطلب ?أل??

   ?لعربية?لمسائل

  :صیلها كاآلتيوتفوقد شمل هذا الحدیث عدة مسائل عربیة 

ُاألظهـــر» ُطهـــور« : األولـــى َ ْ َ ِفیـــه ْ ُّضـــم ِ ِالطـــاء، ألن َ  الفعـــل بـــه المقـــصود َّ

ُویقال  ،الماء به المقصود ولیس الطهارة ، وهو َ ُ َبفتحها َ
ِ ْ َ ِ .  

ملغـــاة » إنـــاء أحـــدكم « اإلضـــافة فـــي جملـــة » إنـــاء أحـــدكم« : الثانیـــة

 ال یتوقـف علـى المفهوم المخالف ، ألن الحكم بالنجاسة ووجوب الغـسل

 فــــإن لغیــــره أو لإلنــــسان اإلنــــاء كــــان سواء ، فــــاالختــــصاصالملكیــــة أو 

   .واحد الحكم

َولغ» ولغ فیه«: الثالثة  َ ُالكلب َ ْ ِاإلناء ِفي َْ َ ِوفـي ِْ ِالـشراب َ
َ
ُیلـغ َّ ُكیهـب ََ ََ ُویلـغ َ ِ

َ َ 

َوولــغ ِ
َ َكــورث َ ِ َ َووجــل َ ِ

َ َشــرب : َ ِ ِفیــه َمــا َ ِبــَأطراف ِ
َ ْ

ِلــسانه ِ ِ ِ
ََأدخــل َْأو ، َ َ ُلــسانه ْ َ َ

ِ ، 

ِفیه ُفحركه ِ ََ َّ َ .)١(  

لجنس الكـالب فیـصدق علـى كـل » الكلب « أل في » الكلب« : لرابعةا

  نوع من أنواعها

لكــــن ال » أحــــدكم«ضــــمیر الفاعــــل یعــــود علــــى » فلیرقــــه «: الخامــــسة 

ــــك ، ــــق هــــو المال ــــر، هــــو المقــــصود  ألنیــــشترط أن یكــــون المری  التطهی

 ،اإلنــاء صــاحب غیــر مــن أو اإلنــاء صــاحب مــن التطهیــر كــان وســواء

ٕى اإلنــاء مــن إطــالق المحــل وارادة الحــال أي لــوضــمیر المفعــول یعــود ع

                                                           

 ، ل����سان ٤/٣٢٩/، ال����صحاح للج����وھري٣/١٨٤/ ش����رح م����سلم للن����ووي– (١)

  .١/٩٨٢/العرب



        
 
 

 

 
  

 

٢١٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

 ) فوائدهدراسة حتليلية يف( رشح حديث ولوغ الكلبإنارة القلب  

  .فلیرق ماء اإلناء

ُعفـــروه» وعفــــروه« : الــــسادسة ِّ  ویطلــــق األرض وجــــه بفتحتــــین  العفــــر :َ

 وعفرتــه بــالعفر دلكتــه ضــرب بــاب مــن عفــرا اإلنــاء وعفــرت التــراب علــى

ِالعفر في ُالتمریغ : ُالتعفیر  مبالغة بالتثقیل ْ ُالتراب وهو َ
)١(.   

  .)٢(التراب هو ما یكون على ظاهر األرض» بالتراب« : السابعة

  

  

  

  

                                                           

ت���ار مخ  ،٣/٢٦١/، النھای���ة ف���ي غری���ب الح���دیث٤/٥٨٣/ ل���سان الع���رب–(١)

  .١٨٥ /١/الصحاح

  .١/٢٢٧/ لسان العرب– (٢)



        
 
 

 

 
  

 

٢١٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

 ) فوائدهدراسة حتليلية يف( رشح حديث ولوغ الكلبإنارة القلب  

  ?لمبحث ?لثاني

  . ?لفقهية ?لمسائل

  : ?قد شمل هذ? ?لحديث عد? مسائل ?فو?ئد فقهية 

? ?لكلب :??ال? ? ?لذ    .???قتنا يبا

   .نوعان اقتنائه یباح ذيال الكلب

ــــب -١ ــــت، والمزرعــــةحراســــة ل كل ــــاج اإل: ، والماشــــیةلبی ــــى یحت ــــسان إل ن

فـــي  ماشـــیة هعنـــد یكـــونأو مزرعتـــه ، أو  حمایـــة بیتـــه مـــن اللـــصوص ،

 الـذئاب مـن لیحمیها كلبا یتخذف حمایتها إلى یحتاجمزرعتة أو في بیتة و

 شـخص أتـي إذا معلـم الكـالب بعـض ألن ونحـوهم الـسراق ومـن والسباع

   .له صاحبه تبهین حتى نبح أجنبي

   . به ویصید الصید یعلمه كلبا اإلنسان یتخذ: الصید كلب -٢

 هـــذه غیـــر فـــي أو یتخـــذه بـــه یلهـــو كلبـــا یتخـــذ أن اإلنـــسان علـــى ویحـــرم

 یبـاح ال والـذي اقتنائـه یبـاح الـذي الكلـب یشمل الحدیث ظاهرو. األنواع

  .اقتنائه

 كلــب الإ كلبــا اقتنــى مــن« :  اهللا رســول قــال :قــال  عمــر ابــن عــن

  .)١(» قیراطان یوم كل أجره من نقص فإنه ماشیة أو صید

                                                           

ِم��ن ب��اب / ال��ذبائح وال��صیدكت��اب/ ص��حیح البخ��اري– (١) َاقتن��ى َ َ ًكلب��ا ْ ْ َل��یس َ ْ ِبكل��ب َ ْ َ ِ 

ٍص��ید ْ ْأو َ ٍماش��یة َ َ ِ   / الم��ساقاةكت��اب/ص��حیح م��سلم . )٥٤٨١( ح ٨٧ص /٧ ج��ـَ

           د،ل��صی إال اقتنائھ��ا تح��ریم وبی��ان ن��سخھ، وبی��ان الك��الب، بقت��ل األم��ر ب��اب

 )١٥٧٤( ح  ١٢٠١ صـ /٣جـ / ذلك ونحو ماشیة أو زرع، أو



        
 
 

 

 
  

 

٢١٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

 ) فوائدهدراسة حتليلية يف( رشح حديث ولوغ الكلبإنارة القلب  

 كلبـــا تقتنـــي أن مثـــل الحاجـــة لغیـــر الكلـــب اقتنـــاء یحـــرم « : النـــووي قـــال

  .)١(»خالف بال حرام فهذا للمفاخرة أو بصورته إعجابا

  

 في ه?لحس،  هلعق? ه ،شرب?  حكم ?لو? ?لكلب ،:ثانيا?

  .، ??لكبير? ?لصغير? ?آلنية

  .یة الصغیرة فالحكم ظاهر بنجاستها وما فیها أما اآلن

 فـــي أو،  كبیـــر حـــوض فــي أو،   بركـــة، أو فـــي الكبیــرة اآلنیـــة فـــي وأمــا

   .تفصیل ففیها بالنجاسة تأثری ال  ممامستنقع

 لعـــاب لزوجـــة تظهـــر بـــأن وذلـــك ، الـــشرب أو الولـــوغ أثـــر فیهـــا ّبـــین إذا

   .الف ٕواال ، بالحكم تلحق فإنها كذلك كان فإذا ، الكلب

 خـــرج فـــي ركـــب فـــیهم عمـــرو بـــن هأنـــ«  :  عمـــر عـــن ورد مـــا بـــدلیل

ـــــصاحب  العـــــاص  حتـــــى وردوا حوضـــــا فقـــــال عمـــــرو بـــــن العـــــاص ل

فقــال عمــر   ؟یــا صــاحب الحــوض هــل تــرد حوضــك الــسباع: الحــوض 

یا صاحب الحوض ال تخبرنا فإنا نـرد علـى الـسباع وتـرد : بن الخطاب 

   . )٢(»علینا 

                                                           

   .١٨٦صـ   /٣جـ/ شرح مسلم للنووي– (١)

، ٢٣/٤٣ص��ـ/١ج��ـ/ ب��اب الطھ��ور للوض��وء/ كت��اب الطھ��ارة/ موط��أ مال��ك- (٢)

/ ب��اب الم��اء ت��رده الك��الب وال��سباع /كت��اب الطھ��ارة /م��صنف عب��د ال��رزاق

ب�اب س�ور س�ائر /كت�اب الطھ�ارة /ى، س�نن البیھق�ي الكب�ر٧٦/٢٥٠ص�ـ/١جـ

كت�اب / ، س�نن ال�دارقطني٢٥٠ص�ـ/١ج�ـ/ الحیوانات سوى الكلب والخنزی�ر 

 .٣٢/١٨صـ/١جـ/ باب الماء المتغیر /الطھارة 



        
 
 

 

 
  

 

٢١٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

 ) فوائدهدراسة حتليلية يف( رشح حديث ولوغ الكلبإنارة القلب  

? من ?لكلب ?كلحكم : ثالثا?   . ?إلنا? في طعا

 فـــال اإلنـــاء أطـــراف یلحـــس ولـــم وســـطه مـــن فأكـــل كثیـــرا الطعـــام كـــان إذا

 مـــا ُیـــزال فإنـــه كثیـــرا كـــان فـــإن، الطعـــام علـــى الكـــالم ویبقـــى ، بـــه یلحـــق

  .نفسه قبلته لمن باقیه من ُویستفاد الكلب أصابه

? ?لصيد :??بعا? ? ?لكلب ??? ?صا   .حكم لعا

 الكلـــب فــي خاصــة الــصید، أصــاب اإذ الكلــب لعــاب یــسیر عــن ُیعفــى 

   :، وذلك لألسباب اآلتیة الصید على ّالمعلم

   .وسائل مائع في ولیس جامد في ألنه -١

   .للنار ّسیتعرض الصید ألن -٢

   .بذلك البلوى ولعموم-٣

  .حكم تسبيع ?لغسل: خامسا?

 وال مـرتین وال مرة غسله یكفي فال مرات، سبع الغسل یكون أن: التسبیع

 أن فیـــه ذكـــر الحـــدیث ألن ســـبع؛ مـــن البـــد بـــل ًســـتا وال ًخمـــسا وال ًثالثـــا

  . مرات سبع یكون الغسل

الحدیث نـص فـي اعتبـار الـسبع فـي عـدد الغـسالت « :یقول ابن الملقن 

وهــو مــذهب الــشافعي ، وأحمــد ، ومالــك ، والجمهــور ، وهــو حجــة علــى 

ح  ، كمــا نقلــه عنــه النــووي فــي شــر»یغــسل ثالثــا«: أبــي حنیفــة فــي قولــه

مسلم وهو خالف مـا نقـل عنـه فـي شـرح المهـذب ، أنـه ال یعتبـر عـدد ، 

بل یغسل حتى یغلب على الظن نقـاؤه مـن النجاسـة كـسائر النجاسـات ، 

وهذا مناقض لظاهر هذا الحدیث وغیره مـن األحادیـث الـصحیحة الدالـة 



        
 
 

 

 
  

 

٢١٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

 ) فوائدهدراسة حتليلية يف( رشح حديث ولوغ الكلبإنارة القلب  

  .)١(»على وجوب اعتبار العدد

  .حكم ?لتتريب: سا?سا?

 التــي الغــسلة ترتیــب مــا ثــم. بــالتراب واحــدة تكــون أن: ومعنــاه التتریــب،

: الروایــات بعــض فــي جــاء األخیــرة؟ أو األولــى هــي هــل بــالتراب، تكــون

 ،)أخـراهن: (بعـضها فـي وجـاء ،)الـسابعة: (بعـضها فـي وجاء ،)أوالهن(

 هـــي واألكثـــر األوثـــق علیـــه والـــذي غیـــره، مـــن واألرجـــح الـــصحیح ولكـــن

 األولــى الغــسلة ألن معنــى؛ال حیــث مــن تــرجح ًوأیــضا ،)أوالهــن: (روایــة

 ألنهـا األخیرة؛ هي تكون فال النجاسة، تباشر التي هي التراب فیها التي

ـــو ـــیج األخیـــرة كانـــت ل ـــى أخـــرى غـــسلة إلـــى الحت ـــاء ینظـــف حت  مـــن اإلن

: روایـة: ًإذا. فقـط سـبع أنهـا ذكـر وسـلم علیـه اهللا صلى والرسول التراب،

 مــن الــرواة حیــث مــن غیرهــا علــى المقدمــة وهــي األرجــح هــي) أوالهــن(

 حیــــث مــــن ًوأیــــضا واإلتقــــان، والــــضبط الثقــــة حیــــث ومــــن العــــدد، حیــــث

 النجاســة إزالــة فــي یفیــد فإنــه بــالتراب اإلنــاء دلــك إذا بأنــه وذلــك المعنــى؛

  .)٢(والتتریب التسبیع من فالبد هذا وعلى مغلظة، النجاسة وهذه منه،

  

  

                                                           

  .١/٣٠١/ اإلعالم بفوائد عمدة األحكام– (١)

اإلع����الم بفوائ����د عم����دة األحك����ام الب����ن :   لمزی����د م����ن التف����صیل راج����ع– (٢)

 .٣١٧-١/٣٠٨/الملقن



        
 
 

 

 
  

 

٢١٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

 ) فوائدهدراسة حتليلية يف( رشح حديث ولوغ الكلبإنارة القلب  

  ?لمطلب ?لثالث

  .?ألصولية?لفو?ئد 

  : عدة مسائل أصولیةكما شمل هذا الحدیث 

? لمــــا ????: ??ال? ? بقــــو? مخالفــــة ?لــــر?? ? ?إلحتجــــا ، ?شــــر

  . ?لصحابي

 اعتمــدها جمهــور التــيفــإن القاعــدة  روى مــا خــالف الــراوي عــن ورد إذا

 ُیعمــلفــال  هــذا وعلــى  .)١(رأى بمــا ال روى بمــا العبــرة  إن:العلمــاء هــي 

 إلنـــاءا غـــسل رأى أنـــه - عنـــه صـــح إن -  هریـــرة أبـــي عـــن ورد بمـــا

  .روى بما فالعبرة ، ثالثا

 النبــي ســنة مــن الثابــت فلُیخــا ملــ إذ إال حجــة یكــون ال الــصحابي وقــول

،  وأحیانا یجتهد الصحابي وال یوافقه غیره من الصحابة.  

ــا? ــد?  :ثانيـ ــق ??(قاعـ ــين ??? ??? ?لمطلـ ــدين بـ ــضا?ين مقيـ  متـ

? ?قتضى فإ? ?لجمع ?تعذ?  ??ال قيـد  بأحـدهما  تقييد? ?لقيا

  ).?طالقه على ?لمطلق ?بقي معا ?عتبا?هما سقط

ــــاس بــــن علــــيیوضــــح هــــذه القاعــــدة   -رحمــــه اهللا- الحنبلــــي البعلــــي عب

  :فیقول

 بقیــــدین بعینهــــا الــــصورة تلــــك قیــــدت ثــــم الواحــــدة الــــصورة أطلقــــت إذا« 

› مـرات سـبع فلیغسله أحدكم إناء يف الكلب ولغ إذا‹ : كقوله متنافیین

 ولــــــم الــــــدارقطنى رواهــــــا ›بــــــالتراب إحــــــداهن‹ روایــــــة يفــــــ ورد قــــــد فإنــــــه

                                                           

 .١/٣٠٣/ اإلعالم بفوائد عمدة األحكام البن الملقن– (١)



        
 
 

 

 
  

 

٢١٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

 ) فوائدهدراسة حتليلية يف( رشح حديث ولوغ الكلبإنارة القلب  

  . مسلم رواها ›بالتراب أوالهن‹ روایة وفى......)١(یضعفها

   )٢(داود أبو رواها› بالتراب السابعة‹ األخرى وفى

 يفـــــــ اإلطـــــــالق إلـــــــى ورجعتـــــــا تــــــساقطا متنافیـــــــان القیـــــــدان كـــــــان فلمــــــا 

 اءالمـــــ مـــــن علیـــــه أتـــــى إذا،  ازَجــــ ُهَلـــــَعَج ٍةَلْسَغـــــ ِّيَأ يِفـــــَف ،› إحــــداهن‹

  . منه المقصود لیحصل یزیله ما

ابـن (  اختـاره .ولىُاأل يف لهْعَج ىَلْوَاأل:  فقیل. یةواألول يف اختلف لكن

 األولــى وقیــل، أحمــد اإلمــام عــن روایــة وهــو،  المغنــى صــاحب )قدامــة 

  . األخیرة يف جعله

ــــصواب  ــــ وال ــــل يف ــــد ســــقوط هــــذا مث ــــسبة التقیی ــــى بالن ــــین إل  األولــــى تعی

 اآلخـــر مـــن أولـــى القیـــدین أحـــد یكـــن ولـــم تعارضـــتا مـــال ألنهمـــا والـــسابعة

 فـال وحینئـذ غیـره يفـ ال التعـارض فیـه حصل فیما التخییر وبقى تساقطا

   نفیه على القیدین التفاق عداهما فیما التعفیر یوجد

 أو أوالهـــن‹ صـــحیح بإســـناد الـــدارقطنى رواه مـــا :قلنـــاه مـــا علـــى ویـــدل 

 مـــن ذكرنـــاه مــا علـــى يعالــشاف نـــص وقـــد ›أو‹  بــصیغة أعنـــى ›أخــراهن

 ٕواذا الــشافعى قــال :نــصه مــا البــویطى فــي فقــال واألخــرى األولــى تعیــین

 یظهــر وال بــالتراب أخـراهن أو أوالهــن سـبعا غــسل اإلنــاء يفـ الكلــب ولـغ

  )٣(»ذلك غیر

                                                           

  .٦٦صـ/١جـ/ باب الماء المتغیر /كتاب الطھارة /  سنن الدارقطني– (١)

 . راجع تخریج الحدیث– (٢)

 .١/٢٨٥/ القواعد والفوائد األصولیة ، للبعلي- (٣)



        
 
 

 

 
  

 

٢١٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

 ) فوائدهدراسة حتليلية يف( رشح حديث ولوغ الكلبإنارة القلب  

: فقــــال» أوالهــــن« روایــــة -رحمــــه اهللا-رجــــح الحــــافظ ابــــن حجــــر: قلــــت 

 المعنـى حیـث ومن ة،ظیحفواأل األكثریة حیث من أرجح اوالهن وروایة«

 أخـــــــرى ةغـــــــسل إلـــــــى االحتیـــــــاج یقتـــــــضي األخیـــــــرة تتریـــــــب ألن ؛أیـــــــضا

  )١(»لتنظیفه

? تنقيح : ?لعلة في ?الجتها? ?جو?من : ثالثا?    .)٢(?لمنا

  .من الواجب قبل بیان هذه المسألة أن تتضح بعض المصطلحات

ــــــة ــــــب المناســــــب  الوصــــــف:العل ــــــه الحكــــــم لترت ــــــیح .علی   التهــــــذیب:التنق

  .صوالتخلی

 ، والتعلـق اإلناطـة: ومعنـاه ، المكـان اسـم بمعنـى میمـي  مـصدر:المناط

ـــاط ـــشيء هـــو الحكـــم فمن ـــذي ال ـــق ال ـــه عل ـــیط الحكـــم علی ـــه وأن  مـــا أو . ب

   .علیه عالمة ونصبه ، إلیه الحكم الشرع أضاف

 علــى علمــا جعــل إضــافي مركــب :  مــن حیــث اللغــة هــوالمنــاط تنقــیحف

   .للعلیة المثبتة الطرق من طریق

 لمحـل المختلفـة األوصـاف تعریـف فـي المجتهـد اجتهـاد :هو صطالحاوا

                                                           

  .١/٢٧٦/ فتح الباري– (١)

: ھ جابر فیاض العل�واني، بعن�وان ھذه المسألة مستفادة من بحث للدكتور ط– (٢)

تعلی��ل األحك��ام ال��شرعیة واخ��تالف العلم��اء فی��ھ وحقیق��ة موق��ف الحنابل��ة من��ھ 

الصادرة عن /منشور في مجلة البحوث اإلسالمیة.وأثر ذلك في حجیة القیاس

 -١٦٦ص��ـ/١٠الع��دد /الرئاس��ة العام��ة للبح��وث العلمی��ة واإلفت��اء بال��سعودیة 

٢٠٨.  



        
 
 

 

 
  

 

٢٢٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

 ) فوائدهدراسة حتليلية يف( رشح حديث ولوغ الكلبإنارة القلب  

 أن بعــد عـداه مـا واســتبعاد ، للحكـم مناطـا منهـا یــصلح مـا لتحدیـد الحكـم

   .الجملة على الحكم مناط علم قد یكون

 عــرف مــا: وهــو المنــاط تنقــیح أقــسام مــنومــا یهمنــا هنــا هــو قــسم واحــد 

  .التعقیب اءفب یبالترت من التسبیب بصیغة اللفظیة باإلضافة

 إنـاء فـي الكلب ولغ إذا «وهو ما جاء في إحدى روایات الحدیث بنص 

   .»بالتراب إحداهن سبعا فلیغسله أحدكم

 ســـــائر عــــن قیـــــد »الكلــــب«و ، وغیـــــره )١(الكــــروع عـــــن قیــــد »الولــــوغ«ف

: وقولـــه ، وغیـــره الثـــوب عـــن قیـــد »اإلنـــاء«و ، الخنزیـــر حتـــى الحیوانـــات

 مــن وقیــد ، وغیــره والتــشمس الفــرك مــن: رآخــ فعــل عــن قیــد »فلیغــسله«

 األعـــداد ســـائر عـــن قیـــد »ســـبعا«: وقولـــه ، اإلنـــاء صـــاحب غیـــر غـــسل

  .وغیــره واألشــنان الــصابون عــن قیــد »بــالتراب إحــداهن«: وقولــه . ســواه

   .للمناط تنقیح -القیود هذه في- وتصرفهم المجتهدین فنظر

  

  
  

  

                                                           

َ ك��رع ف��ي الم��اء – (١) َ ًیك��رع كروع��ا، إذا تناول��ھ بفی��ھ م��ن موض��عھ م��ن غی��ر أن َ ُ ُ َ َْ

   .١/٩٧ الصحاح في اللغة للجوھري: راجع.ءَّیشرب بكفیھ وال بإنا



        
 
 

 

 
  

 

٢٢١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

 ) فوائدهدراسة حتليلية يف( رشح حديث ولوغ الكلبإنارة القلب  

  ?لر?بع ?لمطلب

  ?عوية فائد? 

 شــمولیةى فائــدة مــن أهــم الفوائــد الدعویــة وهــي هــذا الحــدیث یــدل علــ

  . اإلسالمیة الشریعة

 مــع التعامــل فــي حتــىالــشریعة اإلســالمیة تــشمل جمیــع منــاحي الحیــاة ف

 وال راجحـة أو متحققـة ومصلحته إال بشيء الشریعة تأمر ال  إذ،الحیوان

    .راجحة أو متحققة ومفسدته إال شيء عن تنهى

التماســك فــي المــنهج اإلســالمي ، وعلــى ومــن هنــا تبــرز عناصــر القــوة و

فـــي دعوتـــه مـــن خـــصائص تجعلهـــا  الداعیـــة المـــسلم أن یبـــین للنـــاس مـــا

  .محل قبول واستحسان عند العامة والخاصة من جمیع الطوائف

  
  ?لمطلب ?لخامس

  .?إلعجا? ?لطبي في ?لحديث

 أن العلمیـة الدراسـات أثبتـت حیـث نبـوي، إعجـاز فیـه الحـدیث وهذا     

 المیكروبـــات مقاومـــة علـــى تعمـــل التـــي البكتریـــا مـــن الكثیـــر فیـــه ُّلتـــرابا

  .والنبات والحیوان، اإلنسان، في الموجودة

 غـــسل ّعملیـــة فـــي رابُّالتـــ اســـتعمال ضـــرورة علـــى األطبـــاء ّأكـــد    وقـــد 

   :اآلتي التفصیل حسب ذلك، سبب وبینوا الكلب فیه ولغ الذي اإلناء

 للـصحة (مقال في غیره دون التراب استعمال في ُرَّالس األطباء بین    

 أن: بــالتراب أوالهــن مـرات ســبع الغـسل فــي الحكمــة” : فیـه جــاء) العامـة



        
 
 

 

 
  

 

٢٢٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

 ) فوائدهدراسة حتليلية يف( رشح حديث ولوغ الكلبإنارة القلب  

 صـغر كلمـا أنـه المعـروف ومـن الصغر، في ٍومتناه دقیق الكلب فیروس

 التـصاقهو اإلناء بجدار للتعلق سطحه فعالیة زادت كلما المیكروب حجم

 شـــریط هیئـــة علـــى یكـــون الفیـــروس علـــى المحتـــوي الكلـــب لعـــاب و بـــه،

 بااللتــصاق – المیكــروب امتــصاص هــو هنــا التــراب ودور ســائل، لعــابي

  )١( .دقائقه سطح على اإلناء من – السطحي

 للجــــراثیم قـــاتلتین مـــادتین علــــى یحتـــوي التـــراب أن ًعلمیــــا ثبـــت وقـــد    

) تتراكـسلین (مـادتین علـى یحتـوي التـراب أن الحـدیث العلـم أثبت” :حیث

،  الجـــراثیم بعـــض ضـــد التعقــیم عملیـــات فـــي تـــستعمالن و) تتارالیــتال (و

كما أثبتت الدراسات الطبیة الحدیثیة أن التـراب فیـه عـالج لعـدة أمـراض 

األمـــراض المعدیـــة، وأمـــراض القـــروح والجـــروح، وأمـــراض األورام : منهـــا

  )٢(. والسرطانات            ُعبر تثبیط الخالیا المسببة لألورام 

 جـــراثیم المقـــابر تـــراب فـــي یجـــدوا أن البـــاحثین األطبـــاء عـــضب وتوقـــع   

 التــراب أن أظهـرت والتحالیـل التجـارب لكــن المـوتى، جثـث بـسبب معینـة

 األطبــاء مــن مجموعــة أعلنــه مــا وهــذا …الجــراثیم قتــل فــي فعــال عنــصر

                                                           

 مؤس�سة واألساتذة، األطباء العلماء من مجموعة: العالمیة العربیة الموسوعة(١) 

 – ھ����ـ ١٤١٩): (٢ (-الری����اض – والتوزی����ع للن����شر الموس����وعة أعم����ال

   ).م١٩٩٩

 كلی�ة –إعجاز الشفاء في الریق والتراب للدكتورة أروى عب�د ال�رحمن أحم�د (٢) 

 الم�ؤتمر الع�المي الث�امن أبح�اث، وھو بحث ض�من - جامعة صنعاء–العلوم 

   .١٧٤ألبحاث القرآن الكریم والسنة النبویة صــ 



        
 
 

 

 
  

 

٢٢٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

 ) فوائدهدراسة حتليلية يف( رشح حديث ولوغ الكلبإنارة القلب  

 لیعرفـوا المقـابر تـراب بتحلیـل الحدیث العصر في العلماء قام”  : بقولهم

 الجــراثیم مــن ًكثیــرا فیــه یجــدوا أن یتوقعــون وكــانوا م،الجــراثی مــن فیــه مــا

 اإلنتانیــــــة بــــــاألمراض یموتــــــون البــــــشر مــــــن ًكثیــــــرا ألن وذلــــــك الــــــضارة،

 الــــضارة الجــــراثیم لتلــــك ًأثــــرا التــــراب فــــي یجــــدوا لــــم ولكــــنهم الجرثومیــــة،

 الـضارة، الجـراثیم قتـل خاصیة للتراب ّأن ذلك من فاستنتجوا … المؤذیة

 اهللا صـلى ـ النبي سبقهم قد و أمرها، واستفحل طرهاخ النتشر ذلك ولوال

  )١(.الشریف النبویة األحادیث بهذه الحقیقة هذه تقریر إلى ـ سلم و علیه

الكالب  أمراض یتعلق فیما مذهلة حقائق إلى العلم توصل ولقد   

  :منها

 الـشریطیة الدیـدان مـن كبیـرة أعـداد على الكالب أمعاء احتواء -١

 فـي الموجـود بیـضها ابـتالع طریـق عـن نـساناإل إلى تنتقل والتي

 .الكالب ببراز الملوث الماء أو الطعام

ـــب داء  -٢ َالكل ـــواع وبعـــض المعـــروف َ  وداء، اللیـــشمانیات داء أن

 ٍراشــحة، ٍبحمــة اإلصــابة عــن یــنجم خطیــر ٌّخمجــي مــرض َالكلــب

 حـــال فـــي عـــصبي انجـــذاب لهـــا الحمـــى هـــذه َالكلـــب، حمـــى هـــي

. األحــوال كــل فــي ٌممیتــة المــرض نهایــة أن كمــا للجــسم، دخولهــا

 وذلك المصاب الحیوان ِّعض من اإلنسان عند اإلصابة تحصل

                                                           

آیات اإلعج�از العلم�ي م�ن وح�ي الكت�اب وال�سنة ، عب�د ال�رحمن س�عد ص�بي (١) 

   ٢٩٧الدین صــ



        
 
 

 

 
  

 

٢٢٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

 ) فوائدهدراسة حتليلية يف( رشح حديث ولوغ الكلبإنارة القلب  

 أن یجــب اإلنــسان یــصاب حتــى: أي الجــرح، إلــى لعابــه بــدخول

 الجلـد، فـي جـرح أو ٌشـجة، توجـد أن وكـذلك الكلـب لعاب یالمس

 فـــي وتنتـــشر األعـــصاب، إلـــى الحمـــى تنجـــذب الحالـــة هـــذه وفـــي

 .ممیت دماغي التهاب إلى دیةمؤ العصبیة، الخالیا

 هــي فیهــا الكــالب تكــون والتــي الكلبیــة المائیــة الكیــسة مــرض -٣

 تتغذى والتي األلیفة وحیواناته اإلنسان إصابة في الغالب السبب

 فتنتقـــــل بلـــــسانه أســـــته ینظـــــف الكلـــــب ألن ذلـــــك الجیـــــف، علـــــى

 فــي تعــیش والتــي) المــشوكة المكــورة الــشریطیة (دیــدان بویــضات

 بهـــا الملـــوث المـــاء أو الطعـــام طریـــق عـــن نـــساناإل إلـــى أمعائـــه

 األمــراض مــن كثیــر).الخطیــر المائیــة الكیــسات داء (لــه وتــسبب

 الـشریطیة الـدودة تـسببه والتـي) عداري (مرض وأخطرها الطفیلیة

 العــالم منــاطق كــل فــي توجــد والتــي) جرانیولوســاس أكنوكاوكــاس(

 آكلـة جنـةالدا الحیوانـات مـن مقربة على الكالب فیها تعیش التي

  .العشب

تخـــــرج البویــــــضات فـــــي بــــــراز الكلــــــب : داء الیرقـــــات الجلدیــــــة -٤

 لإلنــسان  بویــضات تلــك الدیــدانالمــصاب بهــذا المــرض، وتنتقــل

ُالمــصاحب للكلــب المــصاب بطریقــة أو بــأخرى  إلــى فــم اإلنــسان، ُ

ًوتفقس في أمعائه وتصبب له أمراضا خطیرة ُ. 

ٌفیلـــــي ُیـــــسبب هـــــذا المـــــرض ط: ُمـــــرض الحویـــــصالت المائیـــــة -٥
ُخطیـــر یتعـــایش مـــع الكلـــب، ویمكـــن أن یـــصیب أي عـــضو مـــن 



        
 
 

 

 
  

 

٢٢٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

 ) فوائدهدراسة حتليلية يف( رشح حديث ولوغ الكلبإنارة القلب  

ُأعــــضاء اإلنــــسان كالكبـــــد والطحــــال والـــــرئتین والقلــــب والكلیتـــــین 

ُوكثیـــرا مـــا تـــدفع هـــذه الحویـــصالت األطبـــاء إلـــى إجـــراء عملیـــات  ً

ًجراحیـة ظنـا مــنهم أنهـا أورام سـرطانیة، ویتفاجــأ الطبیـب بانفجــار 

  )١ (. المریضتلك الحویصالت مما یؤدي إلى وفاة

  :?إلعجا? ?جه     

 الجلیــة اإلشــارة یالحــظ فیهــا فالمتــدبر مــا ســبقفی اإلعجــاز أوجــه أمــا    

 ٕوالـــى الدقیقـــة الكائنـــات عـــالم إلـــى أخـــرى ًأحیانـــا الخفیـــة واإلشـــارة ًأحیانـــا

 بینمــا األوبئـة وانتـشار العلــل وحـدوث لألمـراض كمــسببات الـضارة المـواد

 بــــل زمنــــه وقبــــل وســــلم علیــــه اهللا صــــلى الرســــول زمــــن فــــي النــــاس كــــان

ــــى-وبعــــده ــــشاف حت ــــات )٢ ()باســــتور (اكت ــــدون كــــانوا -المیكروب  أن یعتق

 لهــــا عالقــــة وال والنجــــوم والــــشیاطین الــــشریرة األرواح تــــسببها األمــــراض

ــــــة  بالــــــشعوذة العــــــالج لهــــــا یطلبــــــون وكــــــانوا ســــــلوك أو نظــــــام أو بنظاف

  .والخرافات

                                                           

أحم���د ش���وقي / د. موس���وعة اإلعج���از العلم���ي ف���ي الح���دیث النب���وي : ُینظ���ر(١) 

طــ . أحمد محمد كنعان/ ، الموسوعة الطبیة الفقھیة د١٣٢-٧/١٣١. إبراھیم

 آی�ات ، ٨٠٣ م، صــ ٢٠٠٠ – ١٤٠٢دار النفائس بیروت ، الطبعة األولى 

   .٢٩٨ صــ  والسنة الكتاب وحي من العلمي اإلعجاز

، ھ��و ع��الم كیمی��ائي فرن��سي )Louis Pasteur: بالفرن��سیة(س��تور ل��ویس با(٢) 

) . م١٨٩٥ – ١٨٢٢(.الط��بوأح��د أھ��م مؤس��سي عل��م األحی��اء الدقیق��ة ف��ي 

  .موقع ویكیبیدیا الموسوعة الحرة على شبكة اإلنترنت: راجع 



        
 
 

 

 
  

 

٢٢٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

 ) فوائدهدراسة حتليلية يف( رشح حديث ولوغ الكلبإنارة القلب  

 األمــراض مــن الوقایــة طــرق كــل إلــى ّووجهــه للمــسلم اإلســالم شــرع لقــد  

 والقـضاء لمقاومتهـا الدفاع وسائل كل وتقویة أسبابها باجتناب واألخطار

 حتــى وبعــده النبــوة زمــن فــي ًغیبــا كــان الدقیقــة الكائنــات عــالم إن علیهــا،

 والغـسل والوضـوء الطهـارة في اإلسالمیة التوجیهات لكن الماضي القرن

ــــي والنظافــــة ــــبس ف ــــي والتوجیهــــات جمعــــات،الت وأمــــاكن والمــــسكن المل  ف

 الكــــسبیة واألوامــــر والخــــاص العــــام الخلقــــي والــــسلوك والمــــشرب المأكــــل

 بـآخر أو بطریـق كلهـا لتـشیر اإلنـسان نفـس في اإلیمانیة الجوانب لتقویة

 وحولـــــه وفوقـــــه أجـــــسادنا داخـــــل تعـــــیش التـــــي الخفیـــــة العـــــوالم هـــــذه إلـــــى

 مذهلــــة دادبأعــــ موجــــودة وهــــي تهلكنــــا أو تفیــــدنا وقــــد وتهــــددنا وتهاجمنــــا

 بقــدرة وأســلحتها بــسمومها البــشر مالیــین وتــصیب فائقــة بأعــداد وتتكــاثر

  .ومشیئته اهللا

 ًقرنـا عـشر أربعـة منـذ الدقیقـة الحقـائق هـذه عـن بـشر یتكلم أن أیمكن   

! بخلقـه خبیـر علـیم مـن یأتیه ًوحیا كالمه یكون أن إال اللهم الزمان؟ من

 علینـا ّمـن مـا على فنحمده ربنا نم أنها فنعرفها آیاته سبحانه یرینا حتى

ِوقل{: تعالى قال. وتكلیف تشریع من ُ ُالحمد َ ْ َ ِلله ْ ْسـیریكم ّ ُ ِ ُ ِآیاتـه َ ِ
َفتعرفونهـا َ َ ُ َِ ْ َ 

َوما َربك َ ّ ٍبغافل َ ِ َ ّعما ِ َتعملون َ ُ َ ْ َ{ )١(  

 إلـى اإلشـارة فـي النبویـة والـسنة الكـریم القـرآن سـبق العلـم أثبـت وهكذا   

 أیــسر للبــشریة اإلســالم قــدم وقــد األمــراض، ومــسببات الدقیقــة، الكائنــات

                                                           

   .٩٣ النمل(١) 



        
 
 

 

 
  

 

٢٢٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

 ) فوائدهدراسة حتليلية يف( رشح حديث ولوغ الكلبإنارة القلب  

 أخطارهـا، مـن ووقایتـه اإلنـسان وحمایـة علیهـا القـضاء فـي السبل وأنجح

 وسـلم علیـه اهللا صـلى اهللا لرسـول اهللا وحـي صـدق بأعینهم العلماء ورأى

َویــرى{: تعــالى لقولــه ًتحقیقــا َ َالــذین َ
ِ ُْأوتــوا ّ َالعلــم ُ ْ َالــذي ِْ

ِ َإلیــك َلُِأنــز ّ َربــك ِمــن َِْ ّ ّ 

ّالحق َُهو َ َویهدي ْ
ِ
ْ َ َإلى َ ِصراط َِ ِ

ِالعزیز َ ِ َ ِالحمید ْ ِ
َ ْ{)١(    

  

  :وهنا ال بد من إثارة سؤال مهم هو

?  تقو? هل ?  كالـصابو?  ?لحديثـة  ?لمنظفـا ?  ??لمطهـر?  مقـا

?؟   ?لتر?

  

 وال التـراب مقـام تقـوم ال أنهـامن خـالل مـا سـبق یتبـین واإلجابة واضحة 

 عــن وحـدیثا قـدیما العلمـاء تكلـم وقـد، الكلــب لعـاب نظافـة فـي بهـا یكتفـى

 دون علیــه منــصوص التــراب ألن ؛ بهــا یكتفــى ال أنــه علــى ونــصوا ذلــك

ــا ثبــت  فقــد .فقــط التنظیــف  ضــارة فطریــات یحمــل الكلــب لــسان أن طبی

  .الماء مع بالتراب إال تقتل وال تزول ال الفطریات وهذه ، باإلنسان جدا

  

  
  

  

  

                                                           

   .٦: سبأ(١) 



        
 
 

 

 
  

 

٢٢٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

 ) فوائدهدراسة حتليلية يف( رشح حديث ولوغ الكلبإنارة القلب  

  ـةُــمتِخاالـ

     الحمــد هللا الــذي بنعمتــه تــتم الــصالحات والــصالة والــسالم علــى

  : ، أما بعدخیر البریة وعلى آله وصحبه وسلم

 إلـــى نهایـــة بحثـــي وتوصـــلت إلـــى عـــدة فقـــد انتهیـــت بفـــضل اهللا 

  : ُنتائج ، و توصیات أجمل أهمها فیما یلي

  

  : النتائج–أوال 

 ویـنجس. اإلنـاء ینجس األكل، ومثله ء،إنا في الكلب ولوغ إن -١

 . منه فضل ما

 األولــى مــع یكــون أن واألولــى مــرة، التــراب اســتعمال وجــوب  -٢

 أو التـراب علـى الماء یطرح أن بین فرق وال. بعدها الماء لیأتي

 فیغــسل بالمــاء، المخــتلط التــراب یؤخــذ أن أو المــاء علــى التــراب

  .یجزئ فال بالتراب النجاسة موضع مسح أما به

 فـــي بهـــا یكتفـــى وال التـــراب مقـــام تقـــوم ُالمنظفـــات والمطهـــرات ال -٣

 یحمــــل الكلــــب لــــسان أن طبیــــا ثبــــت فقــــد الكلــــب، لعــــاب نظافــــة

 وال تــــزول ال الفطریــــات وهـــذه ، باإلنــــسان جـــدا ضــــارة فطریـــات

 .الماء مع بالتراب إال تقتل

 إلــى اإلشــارة فــي النبویــة والــسنة الكــریم القــرآن ســبق العلــم أثبــت -٤

 للبـشریة اإلسـالم قدم وقد األمراض، ومسببات الدقیقة، الكائنات



        
 
 

 

 
  

 

٢٢٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

 ) فوائدهدراسة حتليلية يف( رشح حديث ولوغ الكلبإنارة القلب  

 ووقایتـه اإلنـسان وحمایـة علیهـا القـضاء فـي الـسبل وأنجـح أیسر

 .أخطارها من

 خبیـــر، حكـــیم مـــن زیـــلنت وأنهـــا ، المطهـــرة الـــشریعة هـــذه عظمــة -٥

ــیم  فــسبحان.الهــوى عــن ینطــق لــم  مؤدیهــا وأن  الخبیــر، العل

 .للجاحدین وویل ،للموقنین وهنیئا

 فــي خاصــة الــصید، أصــاب إذا الكلــب لعــاب یــسیر عــن ُیعفــى -٦

 .الصید على ّالمعلم الكلب

  

 : التوصیات–ثانیا 

وبعـــد أن ذكـــرت أهـــم النتـــائج والفوائـــد، یطیـــب لـــي أن أذكـــر بعـــض 

  :  التوصیات، والمقترحات التي ظهرت لي من خالل بحثي، ومن أهمها

 صلى اهللا علیـه وسـلم -النبيأوصي جمیع المسلمین باتباع سنة  -١

 فـــي كــــل أمـــر؛ ألنــــه ال یـــأمر إال بالطیــــب وال ینهـــى إال عــــن –

  .خبیث

االبتعــاد عــن اقتنــاء الكــالب لمــا فیهــا بأوصــى األغنیــاء واألثریــاء  -٢

ٕمـــــــن أضـــــــرار عظیمـــــــة، وانفـــــــاق هـــــــذه األمـــــــوال علـــــــى الفقـــــــراء 

  .والمحتاجین

ًأقتـــــرح علـــــى جامعـــــة األزهـــــر أن تعقـــــد مـــــؤتمرا ســـــنویا ل -٣ ً إلعجـــــاز ُ

  .العلمي في القرآن والسنة



        
 
 

 

 
  

 

٢٣٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

 ) فوائدهدراسة حتليلية يف( رشح حديث ولوغ الكلبإنارة القلب  

كما أوصي إخـواني البـاحثین بـالتعمق فـي أحادیـث اإلعجـاز -٤

العلمــي والطبــي وربــط الحــدیث بــالواقع، عــن طریــق بحــث هــذه 

ًاألحادیث بحثا حدیثیا طبیا ً ً.  

   

  



        
 
 

 

 
  

 

٢٣١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

 ) فوائدهدراسة حتليلية يف( رشح حديث ولوغ الكلبإنارة القلب  

  ثبت بالمصا?? ??لمر?جع

لمحمـــد بـــن حبـــان بـــن : اإلحـــسان فـــي تقریـــب صـــحیح ابـــن حبـــان  -١

األمیــر عــالء : هـــ، ترتیــب٣٥٤: المتــوفىستي، ُأحمــد بــن حبــان البــ

 هــــ، طـــــ مؤســــسة ٧٣٩: الـــدین علــــي بــــن بلبـــان الفارســــي، المتــــوفى

/  م، تحقیـق١٩٨٨ - هــ ١٤٠٨األولى، : الطبعة الرسالة، بیروت،

  .شعیب األرناؤوط

 بـــن أحمـــد بـــن علـــي محمـــد ألبـــي: األحكـــام أصـــول فـــي اإلحكـــام  -٢

ــــن ســــعید ــــ حــــزم ب ــــوفى (القرطبــــي سياألندل ــــق)هـــــ٤٥٦: المت /  تحقی

 .بیروت الجدیدة، اآلفاق دار شاكر، طــ  محمد أحمد الشیخ

 الــرحمن عبــد أروى/ للــدكتورة والتــراب، الریــق فــي الــشفاء إعجــاز  -٣

 قـــسم صـــنعاء، جامعـــة العلـــوم، كلیـــة فـــي أحمـــد، أســـتاذة البیولـــوجي

 ضــمن منــشور مختــصر بحــث وهــو میكروبیولــوجي، -الحیــاة علــوم

   .والسنة القرآن إلعجاز العالمي المؤتمر اثأبح

ــــــد عمــــــدة األحكــــــام  -٤ ــــــدین : اإلعــــــالم بفوائ ــــــن ســــــراج ال ــــــن الملق الب

هـــــ، طــــــ دار العاصــــمة للنــــشر والتوزیــــع، ٨٠٤: المــــصري، المتــــوفى

م، ١٩٩٧ - هــ ١٤١٧األولـى، :  الطبعةالمملكة العربیة السعودیة،

 .عبد العزیز بن أحمد بن محمد المشیقح/ تحقیق

 الــرحمن عبــد ، والــسنة الكتــاب وحــي مــن العلمــي اإلعجــاز آیــات  -٥

   ٢٩٧صــ الدین صبي سعد

 بـن یوسـف بـن اهللا عبـد بـن الملـك لعبـد: الفقه أصول في البرهان  -٦



        
 
 

 

 
  

 

٢٣٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

 ) فوائدهدراسة حتليلية يف( رشح حديث ولوغ الكلبإنارة القلب  

 الحــرمین بإمــام الملقــب الــدین، ركــن المعــالي، أبــو الجــویني، محمــد

عویــــــضة            بـــــن محمــــــد بـــــن حصـــــال:  المحقــــــق)هــــــ٤٧٨: المتـــــوفى(

 األولـــى الطبعـــة: لبنــان، الطبعـــة – بیـــروت العلمیـــة الكتـــب دار طــــ 

  .م  ١٩٩٧ - هـ ١٤١٨

ــــدین ع:  تــــدریب الــــراوي فــــي شــــرح تقریــــب النــــواوي  -٧ بــــد لجــــالل ال

ـــــسیوطي،  ـــــي بكـــــر، ال ـــــن أب ـــــرحمن ب ـــــوفىال هــــــ، طــــــ دار ٩١١: المت

نــشأت كمــال / م، تحقیــق٢٠٠٨ -ـهــ١٤٢٩العقیــدة، الطبعــة األولــي 

  .المصري

لإلمام أبي داود سلیمان بن األشـعث بـن إسـحاق : سنن أبي داود  -٨

ْالسجـــستاني، المتـــوفى ِ طــــ دار الرســـالة العالمیـــة، الطبعـــة  هــــ،٢٧٥: ِّ

  . َشعیب األرناؤوط/  م، تحقیق٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠األولى 

ْلإلمـــام أبـــي عیـــسي محمـــد بـــن عیـــسى بـــن ســـورة : ســـنن الترمـــذي  -٩ َ

هــــ، طــــ شـــركة مكتبـــة ومطبعـــة مـــصطفى ٢٧٩: الترمـــذي، المتـــوفى

                       م، ١٩٧٥ - هــــ ١٣٩٥ مـــصر، الطبعـــة الثانیـــة –البـــابي الحلبـــي 

، ومحمـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي )٢، ١جــــ (أحمـــد محمـــد شـــاكر / تحقیـــق

جـــ (ٕ، وابــراهیم عطــوة عــوض المــدرس فــي األزهــر الــشریف )٣جـــ (

٥، ٤ . (  

ألبـــــي الحـــــسن علـــــي بـــــن عمـــــر الـــــدارقطني، : طنيســـــنن الـــــدارق  -١٠

الطبعـــة األولـــى -هــــ، طــــ مؤســـسة الرســـالة، بیـــروت ٣٨٥: المتـــوفى

شــــعیب األرنــــاؤوط، وحــــسن عبــــد /  م، تحقیــــق٢٠٠٤ - هـــــ ١٤٢٤



        
 
 

 

 
  

 

٢٣٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

 ) فوائدهدراسة حتليلية يف( رشح حديث ولوغ الكلبإنارة القلب  

 .المنعم شلبي، وعبد اللطیف حرز اهللا، وأحمد برهوم

ألبــي بكــر أحمــد بــن الحــسین بــن علــي البیهقــي، : الــسنن الكبــرى  -١١

، الطبعة الثالثـة -طـ دار الكتب العلمیة، بیروت  هـ،٤٥٨: المتوفى

  .محمد عبد القادر عطا/  م، تحقیق٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤

ألبـــي عبـــد الـــرحمن أحمـــد بـــن شـــعیب بـــن علـــي : الـــسنن الكبـــرى  -١٢

ـــــ مؤســــسة الرســــال٣٠٣: المتــــوفىالخراســــاني، النــــسائي،   –ة هـــــ، طـ

                    م، ٢٠٠١ - هــــــــــــــــــــــــ ١٤٢١بیـــــــــــــــــــــــروت، الطبعـــــــــــــــــــــــة األولـــــــــــــــــــــــى 

  .حسن عبد المنعم شلبي/ تحقیق

ماعیل بـن ألبـي نـصر إسـ: الصحاح تاج اللغة وصـحاح العربیـة  -١٣

هـــ، طــــ دار العلــم للمالیــین ٣٩٣: المتــوفى حمــاد الجــوهري الفــارابي،

                    م، ١٩٨٧ -   هـــــــــــــــــــــ١٤٠٧ بیــــــــــــــــــــروت، الطبعــــــــــــــــــــة الرابعــــــــــــــــــــة –

 .أحمد عبد الغفور عطار/ تحقیق

لإلمــــام أبــــي عبــــد اهللا محمــــد بــــن إســــماعیل : صــــحیح البخــــاري   -١٤

/ هــ، تحقیــق١٤٢٢البخـاري، طـــ دار طـوق النجــاة، الطبعـة األولــى، 

  . محمد زهیر بن ناصر

: لإلمـام مـسلم بـن الحجـاج، النیـسابوري، المتـوفى: صحیح مسلم  -١٥

محمــد /  بیــروت، تحقیــق–ر إحیــاء التــراث العربــي هـــ، طـــ  دا٢٦١

  .فؤاد عبد الباقي

لإلمـام أبـي الفـضل زیـن الـدین : طرح التثریـب فـي شـرح التقریـب  -١٦

اإلمــام أبــو : وأكملــه ابنــه  هـــ،٨٠٦: عبــد الــرحیم، العراقــي، المتــوفى



        
 
 

 

 
  

 

٢٣٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

 ) فوائدهدراسة حتليلية يف( رشح حديث ولوغ الكلبإنارة القلب  

ـــــ الطبعــــة ٨٢٦: زرعــــة ولــــي الــــدین، ابــــن العراقــــي، المتــــوفى هـــــ، طـ

دار إحیـــاء التـــراث (ها دور عـــدة منهـــا  وصـــورت-المـــصریة القدیمـــة 

  ).العربي، ومؤسسة التاریخ العربي، ودار الفكر العربي

ألبـي الفـضل أحمـد بـن علـي : فتح الباري شرح صحیح البخـاري  -١٧

ـــــــ، ١٣٧٩ بیــــــروت، -بــــــن حجــــــر العــــــسقالني، ط دار المعرفــــــة   هـ

  .محب الدین الخطیب/ تحقیق

ي الخیــــر لــــشمس الـــدین أبــــ: فـــتح المغیــــث بـــشرح ألفیــــة الحـــدیث  -١٨

هــــ، ٩٠٢: محمـــد بـــن عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد، الـــسخاوي، المتـــوفى

/ هــــــــ ١٤٢٤ مـــــــصر، الطبعـــــــة األولـــــــى –مكتبـــــــة الـــــــسنة : الناشـــــــر

 .علي حسین/ م، تحقیق٢٠٠٣

 البـن: الفرعیـة األحكـام من وما یتبعها األصولیة والفوائد القواعد  -١٩

 البعلــي عبــاس بــن محمــد بــن علــي الحــسن أبــو الــدین عــالء اللحــام،

ــــــي مــــــشقيالد ــــــد/ ،  تحقیــــــق)هـــــــ٨٠٣: المتــــــوفى (الحنبل  الكــــــریم عب

  .م  ١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠: العصریة، الطبعة الفضیلي طــ المكتبة

ألبـــي بكـــر أحمـــد بـــن علـــي الخطیـــب : الكفایـــة فـــي علـــم الروایـــة  -٢٠

 المدینـــة المنـــورة، ،هــــ، ط المكتبـــة العلمیـــة٤٦٣: البغـــدادي المتـــوفى

  . حمدي المدنيٕوابراهیم، أبو عبداهللا السورقي / تحقیق

ألبـــــي الحـــــسن علـــــي بـــــن أبـــــي : اللبـــــاب فـــــي تهـــــذیب األنـــــساب  -٢١

دار : طــ الناشـر هـ،٦٣٠: المتوفىالشیباني، عز الدین ابن األثیر، 

  . بیروت –صادر 



        
 
 

 

 
  

 

٢٣٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

 ) فوائدهدراسة حتليلية يف( رشح حديث ولوغ الكلبإنارة القلب  

ألبي الفضل محمد بن مكرم بن علـى بـن منظـور : لسان العرب  -٢٢

:  بیـــروت، الطبعـــة– دار صـــادر طهــــ، ٧١١: األنـــصاري، المتـــوفى

  .   هـ ١٤١٤ -الثالثة 

ألبــــي عبــــد ): ســــنن النــــسائي(المجتبــــى مــــن الــــسنن المعــــروف بـــــ  -٢٣

هـــ، طــــ ٣٠٣: المتــوفى الــرحمن أحمــد بــن شــعیب بــن علــي النــسائي،

 – ١٤٠٦ حلـــب، الطبعـــة الثانیـــة –مكتـــب المطبوعـــات اإلســـالمیة 

   .عبد الفتاح أبو غدة/ ، تحقیق١٩٨٦

ي عبــد اهللا محمــد بــن عمــر الملقــب بفخــر الــدین ألبــ: المحــصول  -٢٤

ــــ مؤســـسة الرســـالة، دراســـة وتحقیـــقهــــ، ٦٠٦: الـــرازي، المتـــوفى : طـ

  .الدكتور طه جابر فیاض العلواني

 بكــر أبــي بــن محمــد اهللا عبــد أبــو الــدین زیــن : الــصحاح مختــار  -٢٥

 الـــشیخ  یوســـف)هــــ٦٦٦: المتـــوفى (الـــرازي الحنفـــي القـــادر عبـــد بـــن

صــید  – بیــروت النموذجیــة، الــدار - العــصریة  طــــ المكتبــةمحمــد ،

  .م ١٩٩٩ / هـ١٤٢٠ الخامسة،: الطبعة

ألبـي عبـد اهللا أحمـد بـن محمـد بـن : مسند اإلمام أحمد بن حنبـل  -٢٦

هـــــ ، ط مؤســــسة الرســــالة، الطبعــــة ٢٤١: حنبــــل الــــشیباني المتــــوفى

  .شعیب األرناؤوط/  م، تحقیق٢٠٠١ - هـ ١٤٢١األولى

 بكــــــر عبــــــد الــــــرزاق بــــــن همــــــام، الــــــصنعاني، ألبــــــي: المــــــصنف  -٢٧

ـــــــ المكتــــــب -هـــــــ، طـــــــ المجلــــــس العلمــــــي٢١١: المتــــــوفى  الهنــــــد، طـ

  .حبیب الرحمن األعظمي/  بیروت، تحقیق–اإلسالمي 



        
 
 

 

 
  

 

٢٣٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

 ) فوائدهدراسة حتليلية يف( رشح حديث ولوغ الكلبإنارة القلب  

ألبــي محمــد عبــد اهللا بــن علــي بــن : المنتقــى مــن الــسنن المــسندة  -٢٨

هــــ،    طــــــ  مؤســـسة الكتـــاب ٣٠٧: المتـــوفى الجـــارود النیـــسابوري،

/ تحقیـق  م،١٩٨٨ – هــــ ١٤٠٨ بیروت، الطبعة األولـى –الثقافیة 

  .عبد اهللا عمر البارودي

ألبـــي زكریـــا محیـــي : المنهـــاج شـــرح صـــحیح مـــسلم بـــن الحجـــاج  -٢٩

 –هــــ، طــــ دار إحیــاء التـــراث العربـــي ٦٧٦: الــدین النـــووي، المتــوفى

  . هــ ١٣٩٢بیروت، الطبعة الثانیة

 أحمـــــد /د . النبـــــوي الحـــــدیث فـــــي العلمـــــي اإلعجـــــاز موســـــوعة   -٣٠

 .إبراهیم شوقي

 دار طـــــــ. كنعـــــان محمـــــد أحمـــــد/ د الفقهیـــــة الطبیـــــة الموســـــوعة  -٣١

  .م  ٢٠٠٠ – ١٤٠٢ األولى الطبعة ، بیروت النفائس

 األطبـــــاء العلمـــــاء مـــــن مجموعـــــة: العالمیـــــة العربیـــــة الموســـــوعة  -٣٢

  -الریاض – والتوزیع للنشر الموسوعة أعمال مؤسسة واألساتذة،

ــ: موطــأ اإلمــام مالــك  -٣٣ ك بــن أنــس بــن مالــك، المــدني، لإلمــام مال

 لبنــان، –ه، طـــــ دار إحیــاء التــراث العربــي، بیــروت ١٧٩: المتــوفى

 .محمد فؤاد عبد الباقي/  م، تحقیق١٩٨٥ - هـ ١٤٠٦

: نزهــة النظــر فــي توضــیح نخبــة الفكــر فــي مــصطلح أهــل األثــر  -٣٤

، طــــــ مطبعـــــة )هـــــ٨٥٢: المتــــوفى، بــــن حجــــر العـــــسقالنيا للحــــافظ

/ تحقیـق  ، ٢٠٠٠ - هــ ١٤٢١الثالثـة، : ةالصباح، دمشق، الطبع

 .نور الدین عتر



        
 
 

 

 
  

 

٢٣٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

 ) فوائدهدراسة حتليلية يف( رشح حديث ولوغ الكلبإنارة القلب  

لمجــد الــدین أبــو الــسعادات : النهایــة فــي غریــب الحــدیث واألثــر  -٣٥

هـ، طــ المكتبـة ٦٠٦: المبارك بن محمد ابن األثیر الجزري المتوفى

طـــــاهر أحمـــــد / م، تحقیــــق١٩٧٩ -هــــــ ١٣٩٩ بیـــــروت، -العلمیــــة 

  . محمود محمد الطناحي-الزاوى 

هـــ، طـــــــ دار ١٢٥٠: لإلمــام الــشوكاني، المتــوفى: ارنیــل األوطــ  -٣٦

/ م، تحقیـــق١٩٩٣ -هــــ ١٤١٣األولـــى، : الحـــدیث، مـــصر، الطبعـــة

  .عصام الدین الصبابطي

. ولـــــوغ الكلــــــب بــــــین اســـــتنباطات الفقهــــــاء واكتــــــشافات األطبــــــاء  -٣٧

 المــؤتمر فـي منـشور بحـث وهــو. سـالف لقـیقط /أ. نجیـب بوحنیـك/أ

 .والسنة القرآن إلعجاز السابع الدولي

 

  
 


