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٥٤٧

  من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد   

 ًحكم من وطىء مكانا نجسا 

  مستخلص البحث 

  )ًحكم من وطىء مكانا نجسا(: موضوع البحث 

األحكـــام الـــشرعیة المترتبـــة علـــى بیـــان : أهـــداف البحـــث

   المكان النجسوطىء

  .المنهج االستقرائي مع النقد والتحلیل:منهج البحث

 أن التــــدلیك یقــــوم مقــــام الغــــسل فــــي إزالــــة :أهــــم النتــــائج

  موضع النجاسة

  تحري األثر في مسائل األحكام الـشرعیة:أهم التوصیات

ٕواجــــراء مزیــــدا مــــن الدراســــات المتعلقــــة بمــــسائل الطهــــارة 

ع فــــــي حیاتنــــــا  الموضــــــوًوالنجاســــــة؛ نظــــــرا ألهمیــــــة هــــــذا

  .المعاصرة

  



       
  
 

   

 

 
 

٥٤٨

  من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد   

 ًحكم من وطىء مكانا نجسا 

 

Abstract : 

 

The subject of the research: "Ruling on one who 
defiles a unclean place" 
Objectives of the research: Statement of the 
provisions of the legitimacy of the impotence of the 
unclean place 
Research Methodology: Inductive Methodology with 
Criticism and Analysis. 
The most important results are: The massage is 
performed by washing to remove the impurity 
The most important recommendations: to investigate 
the impact on the issues of Islamic rulings and to 
conduct further studies on the issues of purity and 
impurity, in view of the importance of this topic in 
our contemporary life. 



       
  
 

   

 

 
 

٥٤٩

  من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد   

 ًحكم من وطىء مكانا نجسا 

  مقدمة

 اهللا الرمحن الرحيمبسم 

والصالة والسالم ، والذي قدر فهدى، د هللا الذي خلق فسوىالحم

أمـا .. على رسول اهللا سیدنا محمد وعلى آلـه وصـحبه أجمعـین 

  .بعد

ًفقـــد تبـــوأت النجاســـة بابـــا كبیـــرا فـــي الفقـــه اإلســـالمي؛ فدراســـتها  ً

دین، فـال تـصح ومعرفة أصول المسائل فیها تبنى علیه أركان ال

الــصالة فــي المكــان الــنجس وال فــي الثــوب الــنجس، وال بــد مــن 

ًالطهـارت فـي أبـواب العبـادات جمیعـا؛ إذ ال تـصح العبــادات إال 

علــى طهـــارة، ولــذلك جـــاءت مــسألة الطهـــارة والنجاســة متـــصدرة 

  . لكتب الفقه المختلفة

 فـي مـسألة مـن ومن هنا أردت أن ُأسهم فـي هـذا البحـث بالقلیـل

  .ًل النجاسة وهي حكم من وطىء مكانا نجسامسائ

  )ًحكم من وطىء مكانا نجسا: (موضوع البحث

 معرفـــة المكـــان تكمـــن مـــشكلة البحـــث الرئیـــسة: مـــشكلة البحـــث

الــنجس مــا هــو ، ومــا هــي النجاســة الرطبــة والنجاســة الیابــسة، 

  .وما هي أحكامها، ما هي أحكام العبادات المترتبة علیها



       
  
 

   

 

 
 

٥٥٠

  من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد   

 ًحكم من وطىء مكانا نجسا 

 مـسألة حكـم مـن وطـىء مكانـا ذا البحـثیتناول ه: حدود البحث

  .ًنجسا واألحادیث الوادة وأقوال األئمة في هذه المسألة

  :أهداف البحث

 ــــــ دراســـة أقـــوال األئمـــة فـــي مـــسألة حكـــم مـــن وطـــىء المكـــان ١

  .النجس ومحاولة الترجیح بینها

ــــى وطــــىء المكــــان ٢ ــــة عل ــــشرعیة المترتب ــــة األحكــــام ال ـــــ معرف  ـ

  .النجس

درجــة صــحة األحادیــث وضــعفها الــواردة فــي  ــــ الوقــوف علــى ٣

  . مسألة وطىء المكان النجس

  . المنهج االستقرائي مع النقد والتحلیل: منهج البحث

  : أهمیة البحث

 بعض األدلة الـواردة فـي مـسألة الحاجة الماسة إلى توضیح ــ ١

  وطىء المكان النجس

العنایة بمتون السنة وصرف األوقات في تحلیل عبارات  ــ ٢

  لرجال ا

ــــ ٣ مـــسألة تبنـــى لتقـــصیر فـــي التطهـــر مـــن النجاســـات مـــسألة ا ـ

  . علیها أركان العبادات في الدنیا واآلخرة

  



       
  
 

   

 

 
 

٥٥١

  من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد   

 ًحكم من وطىء مكانا نجسا 

  : اجراءات البحث

  :سارت أجراءات البحث كما یلي

ویتــــضمن تعریفــــا بموضــــوع البحــــث وحــــدوده وأهمیتــــه : التمهیــــد

  .وأهدافه

  تعریف النجاسة لغة واصطالحا: المطلب األول

  رأي األئمة في مسألة وطىء المكان النجس : ثانيالمطلب ال

  رأي الحنفیة

  رأي الملكیة 

  رأي الشافعیة

  رأي الحنابلة

  أبرز النتائج : الخاتمة وفیها

  :المراجع

أســأل اهللا العلــم النــافع والعمــل الــصالح وأن یكتــب لهــذا العمــل 

  .القبول

  .وصلى اهللا وسلم على سیدنا محمد والحمد هللا رب العالمین

  

  



       
  
 

   

 

 
 

٥٥٢

  من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد   

 ًحكم من وطىء مكانا نجسا 

  

  تعریف النجاسة لغة واصطالحا: المطلب األول

  : النجاسة لغة

هــو القــذر والــدنس، والنجاســة نقــیض : الــنجس : التعریــف األول

  )١(الطهارة 

  )٢(هي ما یستقذره الطبع السلیم: التعریف الثاني

  : ًجاسة اصطالحاالن

  )٣( ًعین مستقذرة شرعاهي : التعریف األول

 :لتعریف الثانيا

كــل عــین حــرم : النجاســة فــي اصــطالح الفقهــاء": لمتــوليقــال ا

 ."تناولها على اإلطالق، مع إمكان التناول ال لحرمتها

احتــراز مــن الـسموم التــي هــي  "علــى اإلطــالق" :وقولنــا": قـال 

یبــاح القلیــل  نبــات؛ فإنهــا ال یحــرم تناولهــا علــى اإلطــالق، بــل

                                                 

: ، مادة ٥٠٤ /٤، ) نجس: (، مادة٢٢٦ /٦ــ لسان العرب البن منظور ،  ١

  بريوت- دار صادر )طهر(

 :الطبعة،  ٢٦ /١ء الدين املرداوي،  لعالاإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالفــ  ٢

 دار إحياء الرتاث العريب،  بدون تاريخ-الثانية 

  ــ بريوت دار املعرفة، ٢٣٢ /١ البن نجيم، البحر الرائق رشح كنز الدقائقــ  ٣



       
  
 

   

 

 
 

٥٥٣

  من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد   

 ًحكم من وطىء مكانا نجسا 

مــع " :اوقولنــ: قــال. ٕمنهــا، وانمــا یحــرم الكثیــر الــذي فیــه ضــرر

احتـــراز مـــن األشـــیاء الـــصلبة؛ ألنـــه ال یمكـــن  "إمكـــان التنـــاول

 ."احتراز من اآلدمي" ال لحرمته: "تناولها، وقولنا

فإنــه  ًهــذا الــذي حــدد بــه المتــولي لــیس محققــا؛" :قــال النــووي 

یـــدخل فیـــه التـــراب والحـــشیش المـــسكر والمخـــاط والمنـــي، وكلهـــا 

یحـل أكلـه، فینبغـي وفي المني وجه أنـه . محرمة طاهرة مع أنها

ال لحرمتهـا، أو اسـتقذارها، أو ضـررها فـي بـدن " :أن یضم إلیها

  .)١("، واهللا أعلم"أو عقل

هــــي كــــل عــــین جامــــدة، یابــــسة أو رطبــــة أو : التعریــــف الثالــــث

ًمائعــة، یمنــع منهــا الــشرع بــال ضــرورة، ال ألذى فیهــا طبعــا، وال 

ًلحق اهللا أو غیره شرعا
)٢(  

ٕعــین تفــسد الــصالة بحمــل جنــسها فیهــا ، واذا : التعریــف الرابــع

  . )٣(اتصل بها بلل تعدى حكمها إلیه

ٕغیره، وان كان قد  والتعریف األول أرجح؛ ألنه أسهل وأسلم من

یعترض علیه بأن كسب الحجام خبیث، ومع ذلك لیس بنجس 

                                                 

  دار الفكر ،  ٥٤٧ ــ ٢/٥٤٦ للنووي، املجموع رشح املهذبــ  ١

  ٢٦ /١، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالفــ  ٢

  ٢٦ /١، اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالفــ  ٣



       
  
 

   

 

 
 

٥٥٤

  من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد   

 ًحكم من وطىء مكانا نجسا 

خبث هنا یعني الرديء، ولیس الخبث الذي إن ال: یقال لكن قد

  .هو النجاسة، واهللا أعلم

  

  رأي األئمة في مسألة وطىء المكان النجس : المطلب الثاني

ًاختلف فیمن وطىء مكانـا مـستقذرا ، هـل یجـب علیـه الغـسل أم 

ـــم اختلـــف فیمـــا إذا  ـــك موضـــع النجاســـة مجـــزىء عنـــه ، ث ّأن دل ِّ

 الرطبة هل لها جـرم أم ال ، َّكانت النجاسة یابسة أو رطبة ، ثم

ومـنهم  هم من ذهب إلى أن الدلك جائز ومذهب للنجاسـة ، فمن

بـه ،  من ذهـب إلـى أن الـدلك غیـر كـاف وأن النجاسـة ال تـزول

   :وطهارة النعل ال یذهبها إال الغسل ، على التفصیل اآلتي 

  

  :رأي الحنفیة

ً من وطئ مكانا مستقذرا یجزئه الدلكَّیرى الحنفیة أن ً  وهو كاف َ

ـــار أبـــو حنیفـــة فـــي إزالـــة النجاســـة وبـــه قـــال اإلمـــام  ، وهـــو اختی

إذا أصـــاب الخـــف أو النعـــل نجاســـة لهـــا فـــ .عبـــد الـــرزاقاإلمـــام 

حــــصلت بــــه بــــاألرض، كــــالروث والعــــذرة فجفــــت ودلكهــــا جــــرم، 

 الرطـــب ومـــا ال جـــرم لـــه اَّ، أمـــجـــازت الـــصالة فیـــهالطهـــارة ، و

 یوســف وعنــد أبــي ، كــالخمر والبــول ، ال یجــوز فیــه إال الغــسل



       
  
 

   

 

 
 

٥٥٥

  من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد   

 ًحكم من وطىء مكانا نجسا 

وحجة أبـي یوسـف قولـه  .یجزىء المسح فیهما إال البول والخمر

ــــــه وســــــلم  ــــــدلكهما : "صــــــلى اهللا علی ــــــذر فلی ــــــإن كــــــان بهمــــــا ق َف ُ ْ ُ َْ ََْ َ ٌَ ْ ِ ِ َِ َ ْ

ِباألرض َْ ْ  من غیر فصل بین الرطب والیابس وغیره للضرورة )١("ِ

  )٢ (.العامة وعلى ذلك أكثر فقهاء أبي حنیفة

  

  

  رأي المالكیة

َمـــشى بنعلـــه  " التفـــصیل فـــإن المالكیـــة إلـــى وذهـــب علـــى أرواث َ

عـن النبـي صـلى الدواب وأبوالها دلكه وصـلى لمـا فـي أبـي داود 

َقـــالاهللا علیـــه وســـلم َأنـــه  ّإذا وطـــئ أحـــدكم بنعلـــه األذى، فـــإن " :َ
ِ ِ َِ ُ َ َ

ٌالتراب له طهور َ َ ً سواء كان رطبـا أو یابـسا ، هـذا مـا لـم تكـن )٣("ُّ ً

                                                 

، حبيب الرمحن األعظمي: ــ املصنف أليب بكر عبد الرزاق، حتقيق ١

  اهلند-  املجلس العلمي، ١٤٠٣الثانية، : الطبعة، ١٥١٦ح/١/٣٨٨

 -  هـ ١٣٥٦ ، مطبعة احللبي ٢/٣٣ ـ االختيار للتعليل ، لعبد اهللا بن حممود احلنفي ، ٢

  م ، القاهرة ١٩٣٧

ِ حممد كامل قره بليل- َشعيب األرنؤوط : سنن أيب داود، حتقيق ــ ٣
َّ : الطبعة، ٢٨٦ /١، َ

 دار الرسالة العاملية،  م٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠األوىل، 



       
  
 

   

 

 
 

٥٥٦

  من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد   

 ًحكم من وطىء مكانا نجسا 

َّفــإن شــك أنهــا عــذرة ، فالظــاهر تعیــین الغــسل النجاســة عــذرة ، 

  )١(. ًاحتیاطا

وعفـــي عـــن مـــصاب الخـــف والنعـــل وســـائر مـــا  ": قـــال الخرشـــي

الــدواب وأرواثهــا، وهــو رجیــع غیــر اآلدمــي یمــشي بــه مــن أبــوال 

َّلغلبتهمـا علـى الطـرق ولمـشقة االحتـراز منهمـا ، وألن نجاسـتهما 

و حـــــذف أو مختلــــف فیهــــا ، لكـــــن بــــشرط أن یـــــدلكهما بتــــراب أ

ٕغیرهما وان كان األفـضل التـراب ، لقولـه علیـه الـصالة والـسالم 

، ویـدلك "إذا وطىء أحدكم بنعله األذى فإن التراب لـه طهـور: "

كـــل منهمـــا حتـــى ال یخـــرج الغـــسل بعـــده شـــیئا وال یـــشترط زوال 

ٕالــریح كاالســتجمار فیهمــا واذا دلكــا كــذلك جــازت الــصالة بهمــا 

المحـصر ، ویـشترط أن ال یبقـى والمشي بهما في المسجد غیـر 

   بعده شيء یخرجه الغسل

أمــا غیــر أرواث الــدواب وأبوالهــا إذا أصــاب الخــف أو النعــل ال 

یعفــى عنــه والبــد مــن غــسله كالــدم وبــول األدمــي وخــرء الكــالب 

ٕ، واذا لم یكـن معـه مـن المـاء مـا یزیـل بـه النجاسـة، وما أشبهها 

                                                 

 ، بدون طبعة وبدون تاريخ ، دار الفكر ١/١١٠رشح خمترص خليل للخريش ،  ــ ١

  بريوت- للطباعة 



       
  
 

   

 

 
 

٥٥٧

  من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد   

 ًحكم من وطىء مكانا نجسا 

َّه ، ألن الوضـوء ویبطـل حكـم المـسح فـي حقـ فإنه ینتقـل للتـیمم 

  )١(، وغسل النجاسة ال بدل لهاله بدل 

لــو شــك فیمــا أصــاب خفــه أو نعلــه هــل هــو مــن أرواث الــدواب و

ًوأبوالها أو من العذرة فالظاهر تعین الغسل احتیاطا
)٢(  

 عفــــى عمـــا یــــصیب الخــــف أو : "ّحاجــــة كوكـــب عبیــــدالوقالـــت 

تــــي النعـــل مـــن أرواث الـــدواب وأبوالهــــا فـــي الطـــرق واألمـــاكن ال

ًتطرقها الدواب كثیـرا، وذلـك لعـسر االحتـراز، أمـا فـضالت غیـر 

الدواب كاآلدمي والكلب والهر، فال یعفى عما أصاب الخـف أو 

النعـــل أو الرجــــل مــــن فـــضالتها، وكــــذلك إذا أصــــابت فــــضالت 

  .)٣("الدواب غیر الخف أو النعل أو الرجل فال یعفى عنها

  

  :رأي الشافعیة

 قولین في أنه إذا أصابت - عنهرضي اهللا-حكوا عن الشافعي 

أسفل خفه أو نعلـه نجاسـة فدلكـه بـاألرض حتـى ذهـب أجزاؤهـا، 

                                                 

 فحةنفس املرجع ورقم الص ــ ١

 ١١١ ــ ١١٠ /١نفس املرجع، ــ  ٢

 األوىل :الطبعة، ١٣٦  ، صّحاجة كوكب عبيدلل فقه العبادات عىل املذهب املالكيــ  ٣

 . سوريا- مطبعة اإلنشاء، دمشق ، م١٩٨٦ -  هـ ١٤٠٦



       
  
 

   

 

 
 

٥٥٨

  من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد   

 ًحكم من وطىء مكانا نجسا 

وهما مبنیـان  علـى أنـه ال یطهـر، : هل تجوز صالته فیه؟ قالوا

  .والكالم في العفو

-، لمـا روي أنـه ته فیـهأنـه تجـوز صـال: -وهو القـدیم-أحدهما 

ُإذا وطــئ أحــدكم" :: " قـال-صـلى اهللا علیــه وســلم َ
ِ
ِ بنعلــه األذى، َ ِ َ

ٌفإن التراب لـه طهـور َ َ ُّ وألن النجاسـة تكثـر فـي الطـرق، وغـسله )١("ّ

ٍَّكل مرة مما یشق، فعفى عنه، فاكتفى بالمسح كمحل النجو َ.  

أنـه ال یجــوز الـصالة فیـه مـا لـم یغــسل : -وهـو الجدیـد-والثـاني 

كـــالثوب إذا أصــــابه نجاســــة، واألذى فــــي الخبــــر محمــــول علــــى 

  :ًروا للقولین شروطاالمستقذرات، وذك

ٌأن یكـــون تنجـــسه بنجاســـة لهـــا جـــرم یلتـــصق بـــه، أمـــا : أحـــدهما ْ ُ

  .البول ونحوه فال یكفي فیه الدلك بحال

ًأن یقع الـدلك فـي حـال الجفـاف، فأمـا مـا دام رطبـا فـال : والثاني

  .یغنى الدلك بال خالف

حكي عن الشیخ أبي محمد بأن الخـالف فیمـا إذا كـان : والثالث

یمــشي فــي الطریــق فأصــابته النجاســة مــن غیــر تعمــد منــه، فأمــا 

إذا تعمـــد تلطـــیخ الخـــف بهـــا وجـــب الغـــسل ال محالـــة، ثـــم قـــال 

الفتــوى علــى الجدیــد، ولــم یفرقــوا فــي حكایــة القــولین : األصــحاب

                                                 

 سبق خترجيه ــ ١



       
  
 

   

 

 
 

٥٥٩

  من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد   

 ًحكم من وطىء مكانا نجسا 

ن نجاســته وبــین بــین القلیــل والكثیــر مــن طــین الــشوارع المــستیق

  .)١("سائر النجاسات الغالبة في الطرق

  

  

  :رأي الحنابلة

ـــــات ـــــة ثـــــالث روای إحـــــداهن، یجـــــزىء دلكـــــه : روي عـــــن الحنابل

ٕباألرض، وتباح الصالة فیه، وهـو قـول األوزاعـي واسـحاق؛ لمـا 

َ إذا وطـــئ أحـــدكم بنعلـــه األذى، فـــإن التـــراب لـــه ،روي أبـــو داود ُّ ّ
ِ ِ َِ ُ َ َ

ٌطهور َ")٢
(.  

ـــدلك ال یزیـــل والثانیـــة َّ، یجـــب غـــسله كـــسائر النجاســـات، فـــإن ال

  .جمیع أجزاء النجاسة

 دون غیرهمـــا؛ لـــتغلظ والثالثـــة، یجـــب غـــسله مـــن البـــول والعـــذرة

  .)٣(نجاستهما وفحشهما

                                                 

 عيل: العزيز رشح الوجيز املعروف بالرشح الكبري لعبد الكريم القزويني ، حتقيق  ــ ١

 - هـ ١٤١٧األوىل، :  ، الطبعة٢٣ /٢ عادل أمحد عبد املوجود، - حممد عوض 

  لبنان- م ، دار الكتب العلمية، بريوت ١٩٩٧

 ــ سبق خترجيه ٢

 مكتبة القاهرة، بدون طبعة، ٦٢ /٢، املغني البن قدامةــ  ٣



       
  
 

   

 

 
 

٥٦٠

  من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد   

 ًحكم من وطىء مكانا نجسا 

  

   :الترجیح

مـــا تقـــوم بـــه الطهـــارة وتـــزال بـــه النجاســـة ، ودلیلـــه  ف المـــسح َّأمـــا

یهـــا دم َّروي عـــن جـــابر أنـــه أدخـــل إصـــبعه فـــي أنفـــه فخـــرج عل

وألنهـــــــا إحـــــــدى . )١(فمــــــسحه بـــــــاألرض أو بــــــالتراب ثـــــــم صــــــلى

؛  فــي الخــف جــاز أن یكتفــي فیــه المــسحالطهــارتین، فــإذا وقعــت

 وألنهـــا .محـــل أصـــابه نجاســـة، فوجـــب أن یطهـــر بالمـــسحَّألنـــه 

 جـاز أن ینتقـل إلـى المـسحطهارة تتعلق بالرجل حـال ظهورهـا، ف

 ًتـــارة غـــسال: لبـــدن اإلزالـــة تتعلـــق با طهـــارةَّ وألن.حـــال تغطیتهـــا

 .ا، كطهــارة الحــدثًا، فجــاز أن تتعلــق بــالخف مــسحًوتــارة مــسح

هـــا عـــین لهـــا جـــرم، فـــإذا جفـــت علـــى الخـــف وحكـــت جـــازت َّوألن

   .)٢("الصالة فیه، كالمني

َإذا وطئ أحدكم بنعله األذى، فإن التراب " استداللهم بقوله َّأما ُّ ّ
ِ ِ َِ ُ َ َ

ٌله طهور  :من ثالثة أوجهف، )٣(" َ

                                                 

، حلوتكامل يوسف ا:  البن أيب شيبة ، حتقيقالكتاب املصنف يف األحاديث واآلثارــ  ١

  الرياض-مكتبة الرشد ، ١٤٠٩ األوىل، :الطبعة ١٤٧٤ ح/١٢٨ /١

 ٢/٧٣٩ـ التجريد للقدوري،  ٢

 سبق خترجيه ــ ٣



       
  
 

   

 

 
 

٥٦١

  من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد   

 ًحكم من وطىء مكانا نجسا 

َأن الحدیث مطلق فلم قیده أبو حنیفة: الوجه األول
 بالنجاسة َِ

التي لها جرم
ُفالحدیث لم یفرق بین النجاسة التي ال جرم لها  )١(

ُوالتي لها جرم، فاسم األذى یطلق علیهما، وكذلك لم یفرق بین 
ب والیابس، والواجب أن یستویا في الحكمالرط

)٢(
.. 

نعـــل رســـول اهللا  كـــان فـــيالـــذي روي أن األذى  :الوجـــه الثـــاني

كـــان دم " صـــلى اهللا علیـــه وســـلم حـــین خلـــع نعلیـــه فـــي الـــصالة 

َِحلم ً كان طیناَّوروي أنه. َ
)٣(.  

َإذا وطئ َأحدكم بنعله األذى(َّ أن حدیث الوجه الثالث  ََ ْ ِ ِ ِ
ْ َِ ِْ ُ ُ َ َ  فیه ...)َ

مجهول
)٤(

.  

ْأن الدلك َّثم  الخـف َّ فـأن ال یزیـل جمیـع أجـزاء النجاسـةٕوان كان َّ

صقیل غیر متخلل، فإذا وقعـت النجاسـة علیـه وكـشف مـا القـى 

األرض اجتــذب الرطوبــة التــي علــى وجــه الخــف، فــإذا دلكــت لــم 

  .)٥(" یرة من النجاسة، وذلك معفو عنهیبق إال أجزاء یس

                                                 

 .١/٧١٠البناية رشح اهلداية، ) (١

 .١/٧١١املرجع السابق )  (٢

  ، بدون طبعة ، دار املعرفة ــ بريوت ٨٧ /١ املبسوط للرسخيس ، )٣(

األوىل، :  ، الطبعة٦٣ /١عصام الدين الصبابطي ، : قيقحتنيل األوطار للشوكاين ، ) (٤

 م ، دار احلديث، مرص١٩٩٣ -هـ ١٤١٣

 ٢/٧٣٩ التجريد للقدوري، ) (٥



       
  
 

   

 

 
 

٥٦٢

  من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد   

 ًحكم من وطىء مكانا نجسا 

 أن القـول الـراجح هـو القـول األول؛ - واهللا أعلم-یتبین من هنا 

بأن من وطئ نجاسة بقدمیه فإنـه یجزئـه دلكهمـا بـاألرض، وهـو 

قــوة مــا اســتدل بــه أصــحاب هــذا ل، )١(اختیــار اإلمــام عبــد الــرزاق

ـــوى؛ َّألنـــهو .اجـــب اتبـــاع األثـــر وَّألنو ..القـــول  ممـــا تعـــم بـــه البل

 .فوجب فیه التخفیف

  

                                                 

مـن حفـاظ : عبد الرزاق بن مهام بن نافع احلمريي، موالهم، أبـو بكـر الـصنعاينــ  ١

لـه . كان حيفظ نحوا من سبعة عرش ألف حـديث. احلديث الثقات، من أهل صنعاء

املصنف يف احلـديث (و )  خ-تفسري القرآن (وكتاب يف  يف احلديث،) اجلامع الكبري(

ويقال له اجلامع الكبري، حققه حبيب الرمحن األعظمـي الباكـستاين املعـارص، )  ط-

، ٣/٣٥٣اإلعالم للزركيل، :  انظر. جزءا  ١١ونرشه املجلس العلمي الباكستاين يف 

 دار العلم للماليني ،  م٢٠٠٢ مايو/  أيار -اخلامسة عرش : الطبعة

 

 



       
  
 

   

 

 
 

٥٦٣

  من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد   

 ًحكم من وطىء مكانا نجسا 

  اخلامتة

ًالحمد هللا حمدا كثیـرا مباركـا طیبـا فیـه أن أعـان علـى إتمـام هـذا  ً ً ً

ُواني ألرجو اهللا أن أكون قد وفقت باإلسهام في خدمـة ، البحث  ُ ٕ

ُالسنة النبویة المطهرة، فإن وفقـت فهـو فـضل مـن اهللا یؤتیـه مـن ُ 

ٕیشاء، وله الحمـد والمنـة أبـدا، وان قـصرت فهـو طبیعـة اإلنـسان  ً

ًواهللا أســــال أن یتقبــــل هــــذا العمــــل خالــــصا .... وعلیــــه االعتــــذار

ًلوجهه الكریم، والحمد هللا بدءا وختاما، وهو حسبي والیه مناب ً.  

  :وقد خلصت في ختام هذه الدراسة، إلى النتائج اآلتیة 

مـــن المـــسائل التـــى اعتنـــى  المكـــان الـــنجس  وطـــيء ـــــ مـــسألة ١

بهمــــا األئمــــة، وحــــرروا فیهــــا أقــــوالهم معتمــــدین فــــي ذلــــك علــــى 

  .الدلیل

َإذا وطـــئ أحـــدكم بنعلــه األذى، فـــإن التـــراب لـــه " ــــ أن حـــدیث ٢ ُّ ّ
ِ ِ َِ ُ َ َ

ٌطهور    الذي أكثر األئمة من االعتماد علیه فیه مجهول "َ

  . َّ ــ أن اقتفاء األثر في المسائل الشرعیة واجب٣

لى اهللا وسلم على نبینا محمد وآله وصحبه أجمعین هذا وص

  .والحمد هللا رب العالمین

  

  



       
  
 

   

 

 
 

٥٦٤

  من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد   

 ًحكم من وطىء مكانا نجسا 

  املصادر واملراجع

ــــ ١ االختیـــار للتعلیـــل ، لعبـــد اهللا بـــن محمـــود الحنفـــي، مطبعـــة  ـ

 م ، القاهرة ١٩٣٧ - هـ ١٣٥٦الحلبي 

 لعـــالء الـــدین اإلنـــصاف فـــي معرفـــة الـــراجح مـــن الخـــالف ـــــ ٢

دار إحیاء التـراث ،  بدون تاریخ- الثانیة :الطبعةالمرداوي، 

 العربي

 ــــ دار المعرفــة البــن نجــیم، البحــر الرائــق شــرح كنــز الــدقائق ــــ ٣

 بیروت 

ـــ ســنن أبــي داود، تحقیــق٤ ِ محمــد كامــل -َشــعیب األرنــؤوط :  ـ َّ َ

دار ،  م٢٠٠٩ - هـــــــ ١٤٣٠األولــــــى، : الطبعــــــة،قــــــره بللي

 الرسالة العالمیة

، لخرشي ،  بدون طبعـة وبـدون تـاریخشرح مختصر خلیل ل ــ ٥

  بیروت-دار الفكر للطباعة 

ـــ ٦ العزیــز شــرح الــوجیز المعــروف بالــشرح الكبیــر لعبــد الكــریم  ـ

 عادل أحمد عبـد -علي محمد عوض : القزویني ، تحقیق 

 م ، دار ١٩٩٧ - هـــــ ١٤١٧األولــــى، : الموجــــود، الطبعــــة

  لبنان-الكتب العلمیة، بیروت 



       
  
 

   

 

 
 

٥٦٥

  من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد   

 ًحكم من وطىء مكانا نجسا 

 ، ّحاجـة كوكـب عبیـدللات على المـذهب المـالكي فقه العباد ــ ٧

 مطبعـــة اإلنـــشاء، ، م١٩٨٦ - هــــ ١٤٠٦األولـــى : الطبعـــة

 . سوریا-دمشق 

 البــن أبــي شــیبة ، الكتــاب المــصنف فــي األحادیــث واآلثــار ــــ ٨

، ١٤٠٩األولــــى، : الطبعــــة كمــــال یوســــف الحــــوت: تحقیــــق

   الریاض-مكتبة الرشد 

  بیروت-ر صادر دا ــ لسان العرب البن منظور ، ٩

  المبسوط للسرخسي ، بدون طبعة ، دار المعرفة ــ بیروت  ــ ١٠

   دار الفكر للنووي، المجموع شرح المهذب ــ ١١

حبیـب الـرحمن :  ــ المـصنف ألبـي بكـر عبـد الـرزاق، تحقیـق١٢

 - المجلــــس العلمــــي، ١٤٠٣الثانیــــة، : الطبعــــة، األعظمــــي

 الهند

 مكتبة القاهرةعة، ، بدون طبالمغني البن قدامة ــ ١٣

ــــــــ ١٤ ـــــــدین : نیـــــــل األوطـــــــار للـــــــشوكاني ، تحقیـــــــق ـ عـــــــصام ال

م ، دار ١٩٩٣ -هــــ ١٤١٣األولـــى، : الـــصبابطي ،الطبعـــة

 الحدیث، مصر
 


