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����  

كثیرة هي المسائل الفقهیة الفرعیة التي ال زالت تحتاج إلى تحقیق وتحریر، 

لرواة في ألفاظها، واختلف وكثیر من تلك المسائل بنیت على أحادیث اختلف ا

المحدثون في تصحیحها، واختلف الفقهاء في فهمها أو في الجمع بینها وبین 

  .غیرها

الماء « : ومن تلك المسائل مسألة طهوریة الماء، التي بنیت على حدیث

، وهو حدیث كثر الخالف حوله من حیث النقد »طهور ال ینجسه شيء 

إن الماء ال تؤثر به النجاسة : نا من یقولالحدیثي، والتعامل الفقهي، حتى وجد

ًمطلقا، بناء على هذا الحدیث ً.  

فقمت بهذه الدراسة التفصیلیة عنه، والتي توصلت من خاللها إلى أنه ال 

ینبغي للفقهاء أن یجهدوا أنفسهم في تأویل حدیث والجمع بینه وبین غیره إذا كان 

  .في میزان النقد الحدیثي ال یصح

ًالحدیث ـ وهو حدیث بئر بضاعة ـ ال یصح متنا وال ووجدت بأن هذا 

  .ًسندا

فمتن الحدیث مخالف لعدد من األحادیث الصحیحة الثابتة التي تؤكد تأثر 

  .الماء بالنجاسة، وجمهور الفقهاء لم یأخذوا بظاهر هذا الحدیث

َّواسناد الحدیث مداره على رجل مجهول، وقد ضعفه وأعله عدد من 
َ ُ َ ٕ

ین، والمتابعات والشواهد التي حسن بها بعض العلماء هذا العلماء المتقدم

  .الحدیث لیست مطابقة لمعناه، أو ال تصح
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Summary 

There are many jurisprudential subsidiary issues that need to be 

verified and edited and many of such issues were built on the talks 

where narrators were different in respect to their terms and relators 

were different in correction. 

One of such issues is the "water purification" which was built on 

the hadith: "Water is pure and nothing makes it impure". This hadith 

was controversial in terms of the hadith criticism and jurisprudential 

dealing, that some say: "Impurity can never affect water", based on 

this hadith. 

I have conducted this detailed study about it, and I found that 

jurisprudential scholars should not bother themselves in interpreting 

one hadith mixing between it and another if this is not good in terms 

of hadith criticism. 

I found that this hadith – which is Ba'ar Badha'a Hadith- has no 

good text or source. The text of the hadith is contrary to many true 

fixed hadiths which affirm that water is affected by impurity. 

Furthermore, public scholars have not depended on the surface 

meaning of the hadith. 

Furthermore, the source is not known, and its value was 

reduced by a number of the earlier scholars. The evidence that was 

taken by some scholars to approve this hadith was not in conformity 

to the meaning of the hadith. 
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم

����� 
  الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وآله

  :وبعد

  .فقد تكفل اهللا بحفظ كتابه، ومن ثم بحفظ هذا الدین العظیم

ًوكان من أثر ذلك أن هیأ اهللا أعالما جهابذة أفذاذا  ًحفاظا ثقاة نذروا ً ً

، فقعدوا القواعد،  r أنفسهم وحیاتهم ووقتهم وكل جهدهم لخدمة سنة رسول اهللا

ًوصنفوا في كل فن من فنون الحدیث روایة ودرایة، ولم یألوا جهدا في الذب عن 

ٕ، واعالء شأنها، وبیان صحیحها من سقیمها، وسلیمها من  r سنة رسول اهللا
  .معلولها

لماء والفقهاء والقانونیین والمفكرین والمربین والقادة، لتكون بین یدي الع

  .لیستنبطوا العقائد واألحكام واآلداب واآلخالق والتوجیهات في كل مناحي الحیاة

ولعظم الجهود المبذولة في ذلك كله؛ فإننا نلحظ في هذا العصر الحاجة 

ابقین؛ لعلنا إلى دراسة المسائل الجزئیة التي وقع فیها اختالف بین العلماء الس

نصل إلى تحریر هذه المسائل، سواء ما یتصل بالتصحیح والتضعیف والتعلیل، 

ًأو ما یتعلق باألحكام، فضال عن إیالء المستجدات وحاجات العصر ما تستحق 

  .من رعایة واهتمام

إذ إنه عندما تتوجه همة طالب علم إلى دراسة جزئیة ما، ویستفرغ وقته 

 ما قرره العلماء السابقون، ویوازن بین أقوالهم وجهده في ذلك، ویطلع على

  .وأدلتهم، فإن ذلك أعون على التحقیق والتمحیص والتدقیق

كما أننا بحاجة في هذا العصر أن نسترجع قواعد نقد الحدیث الدقیقة 

للمتقدمین، وتقدیم الدراسات التفصیلیة في هذا الجانب، لعلنا نصل إلى الراجح 

ًء، قدر الجهد البشري، الذي یحتمل الصواب والخطأ، آمال فیما اختلف فیه العلما

ًأن أقدم من خالل هذا البحث نموذجا من الدراسات النقدیة؛ أضعها بین یدي 

  .طلبة لعلهم یفیدوا منها
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من األحادیث » الماء طهور ال ینجسه شيء « : ولما رأیت أن حدیث 

امل الفقهي، حتى وجدنا التي كثر الخالف حولها، من حیث النقد الحدیثي، والتع

ًإن الماء ال تؤثر به النجاسة مطلقا، بناء على هذا الحدیث؛ رأیت أن : من یقول ً

أقوم بدراسة تفصیلیة عنه، روایة ودرایة، لعلها تكون مساهمة متواضعة في علم 

ًالنقد، وأنموذجا لمعالجة بعض االختالف عند الفقهاء، وفق أسس نقدیة متكاملة، 

  .ني السابقة التي ذكرتهاًمالحظا المعا

  :ولتحقیق ذلك جعلت البحث في مطالب

  .نص الحدیث، وبیان مفرداته: المطلب األول

  .تخریج الحدیث، وبیان ألفاظه: المطلب الثاني

  .ًنقد األسانید وبیان عللها إجماال: المطلب الثالث

  .شواهد الحدیث وما في حكمها: المطلب الرابع

  .اء في نقد الحدیث ومناقشتهاآراء العلم: المطلب الخامس

  .اتجاهات الفقهاء في التعامل مع حدیث بئر بضاعة: المطلب السادس

  .ثم كانت الخاتمة، وفیها أهم النتائج   

ًفإن وفقت فمن اهللا، وان كانت األخرى فمن نفسي، وال أدعي كماال وال  ٕ
ي ٕبعض بعضه، وانما هي محاولة قدر الجهد البشري، ومن شأن الجهد البشر

  .القصور والضعف والخطأ

ًراجیا من أهل العلم التسدید والتوجیه، مقدما بین یدي ذلك شكري وتقدیري  ً

  .ودعائي

  وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمین

     ي أ . د
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  المطلب األول

  نص الحدیث وبیان مفرداته

  :نص الحدیث

ْعن أبي سعید الخدري؛ قال ُ أنتوضأ من بئر بضاعة ؟ قیل یارسول اهللا: ُ
ُوهي بئر یلقى فیها الحیض ولحوم الكالب والنتن ؟ ُ َ

ِ  

ٌإن الماء طهور ال ینجسه شيء « :  r فقال رسول اهللا ُ َ«)]١[(.  

  :مفردات الحدیث

بئر معروفة في المدینة، والمحفوظ بضم الباء، وأجاز : ُبئر بضاعة

  .)]٢[(بعضهم كسرها

َِّسألت قیم بئر بضاعة عن : سمعت قتیبة بن سعید قال« : ودوقال أبو دا
دون : فإذا نقص؟ قال: أكثر ما یكون فیها الماء إلى العانة، قلت: عمقها، قال

وقدرت أنا بئر بضاعة بردائي، مددته علیها ثم ذرعته، فإذا : العورة، قال أبو داود

ُِّهل غیر : ني إلیهعرضها ستة أذرع، وسألت الذي فتح لي باب البستان، فأدخل
  .)]٣[(»ًال، ورأیت فیها ماء متغیر اللون : بناؤها عما كانت علیه؟ قال

َالحیض: (قوله
جمع المحیض، ) فیها المحایضیلقى : (وفي روایة) ِ

  .)]٤[(والمقصود قطعة القماش ونحوه مما تتحفظ به المرأة

َالنتن ً معنىًكل شيء مستقذر أو مذموم حسا أو: َّ
 )]٥[(.  

بفتح الطاء هو الماء الطاهر في نفسه المطهر لغیره مما یرفع : َطهور

  .)]٦[(  التطهر ذاتهاُّالحدث وغیره، أما الطهور بالضم فهو عملیة
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  المطلب الثاني

  تخریج الحدیث وبیان ألفاظه

  :روي الحدیث من طرق عن أبي سعید الخدري  

بد اهللا بن رافع بن خدیج، وقد اختلف في اسمه فسماه عبید اهللا بن ع. ١

بعضهم عبید اهللا بن عبد الرحمن، وسماه آخرون عبد اهللا بن عبد اهللا، وسماه 

  .آخرون عبد اهللا بن عبد الرحمن

  .ابن أبي سعید. ٢

  .أبي نضرة. ٣

  .سلیط بن أیوب. ٤

  .رجل. ٥

  :صیل ذلكًجمیعا عن أبي سعید الخدري به، وفیما یلي بیان تف    

  :طریق عبید اهللا بن عبد اهللا عن أبي سعید: ًأوال

، وأبو داود رقم )٣/٣١(، وأحمد )١/١٣١(أخرجه ابن أبي شیبة . ١

، والبیهقي )١/٣٠(، والدارقطني )١/١٧٤(، والنسائي )٦٦(والترمذي ) ٦٦(

ًمن طرق كثیرة جمیعا عن أبي أسامة). ١/٢٥٧(
حدثنا الولید بن : ، قال)]٧[(

َُحدثنا محمد بن كعب القرظي، عن عبید اهللا بن عبد اهللا بن رافع ـ : كثیر، قال
أنتوضأ :  r سول اهللاقیل یار: واختلف في اسمه كما سأبین ـ عن أبي سعید قال

ُمن بئر بضاعة؟ وهي بئر یلقى فیها الحیض ولحوم الكالب والنتن؟ فقال رسول  ُ ُ
  .»إن الماء طهور ال ینجسه شيء « :  r اهللا

َهذا حدیث حسن، وجود أبو أسامة هذا الحدیث، فلم یرو « : قال الترمذي ّ
د روي هذا أحد حدیث أبي سعید في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة، وق

  .وسأوضح مراده من ذلك)]٨[(»الحدیث من غیر وجه عن أبي سعید 
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راهیم بن ، من طریق إب)١/٣١(، والدارقطني )٣/٨٦(وأخرجه أحمد . ٢

، من طریق )١/٢٥٧(والبیهقي ) ١/٣٠(والدارقطني ) ٦٧(سعد، وأبو داود 

) ١/٣١(، والدراقطني )١/١١شرح معاني اآلثار (محمد بن سلمة، والطحاوي في 

عن ) إبراهیم ومحمد بن سلمة والوهبي(من طریق أحمد بن خالد الوهبي؛ ثالثتهم 

ألنصاري، عن عبید اهللا بن َمحمد بن إسحاق، عن سلیط بن أیوب بن الحكم ا

وهو یقال  r عبد الرحمن بن رافع عن أبي سعید الخدري قال سمعت رسول اهللا

ُإنه یستقى لك من بئر بضاعة، وهي بئر یلقى فیها لحوم الكالب والمحایض : له
  .»إن الماء طهور ال ینجسه شيء « :  r وعذر الناس، فقال رسول اهللا

  . إسحاق من سلیطوصرح أحمد في روایته بسماع ابن

قال حدثنا یعقوب بن إبراهیم بن سعد، قال ) ٣/٨٦(وأخرجه أحمد . ٣

) ١/٣٢(، عن الولید بن كثیر، وأخرجه الدارقطني )إبراهیم بن سعد(حدثنا أبي 

من طریق ) ١/٣١(وأخرجه الدراقطني من طریق یعقوب عن أبیه عن ابن إسحاق،

ابن (إسحاق كالهما   نا أبي عن ابنأخبر: عبید اهللا بن سعد قال حدثني عمي، قال

حدثنا عبد اهللا بن أبي سلمة، أن عبید اهللا بن عبد : قاال) إسحاق والولید بن كثیر

:  r الرحمن بن رافع حدثه، أنه سمع أبا سعید الخدري یحدث أنه قیل لرسول اهللا

أتتوضأ من بئر بضاعة؛ وهي بئر یطرح فیها المحیض ولحوم الكالب والنتن؟ 

  .»إن الماء طهور ال ینجسه شيء « :  r ول اهللافقال رس

  .إال أن ابن إسحاق سماه في روایته عبد اهللا بن عبد اهللا

قال حدثنا محمد بن خزیمة بن راشد ) ١/١١(وأخرجه الطحاوي . ٤

البصري، قال حدثنا الحجاج بن المنهال، قال حدثنا حماد بن سلمة، عن محمد 

حمن، عن أبي سعید الخدري أن رسول بن إسحاق، عن عبد اهللا بن عبد الر

یارسول اهللا؛ إنه یلقى فیه الجیف : كان یتوضأ من بئر بضاعة، فقیل r اهللا

  .»إن الماء ال ینجس « : والمحائض، فقال

  :طریق ابن أبي سعید عن أبیه: ًثانیا
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قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، والنسائي ) ٣/١٥(أخرجه أحمد 

لعباس بن عبد العظیم قال حدثنا عبد الملك بن عمرو، قال أخبرنا ا) ١/١٧٤(

، من )١/٢٥٧(، من طریق عیسى بن إبراهیم، والبیهقي )١/١٢(والطحاوي 

) عبد الصمد وعبد الملك وعیسى وابن مسلمة(طریق عبد اهللا بن مسلمة، أربعتهم 

حدثنا عبد العزیز بن مسلم عن مطرف بن طریف، عن خالد بن أبي : قالوا

: وفي بعض الروایات(مررت : سلیط عن ابن أبي سعید عن أبیه قالنوف، عن 

أتتوضأ منها وهي : ُوهو یتوضأ من بئر بضاعة، فقلت r بالنبي) انتهیت أو أتیت

  .»الماء ال ینجسه شيء« : نتن؟ فقالُیطرح فیها ما یكره من ال

  :طریق أبي نضرة عن أبي سعید: ًثالثا

عن قیس بن ) ١/٢٥٨(البیهقي ، ومن طریقه )٢١٥٥(أخرجه الطیالسي 

من طریق یزید بن هارون، والطحاوي ) ٥٢٠(الربیع، وأخرجه ابن ماجه 

) یزید واألصبهاني(، من طریق محمد بن سعید األصبهاني، كالهما )١/١٢(

عن طریف بن سفیان ) شریك وقیس(عن شریك بن عبد اهللا النخعي، كالهما 

ا في سفر فانتهینا إلى غدیر كن: البصري، عن أبي نضرة عن أبي سعید قال

؟ »ما لكم ال تستقون« : فقال r َّوجیفة، فكففنا وكف الناس، حتى أتانا رسول اهللا

  .»ّاستقوا؛ فإن الماء ال ینجسه شيء « : فقال! هذه الجیفة؟: فقلنا یارسول اهللا

عن جابر، وقال في روایته عند : قال شریك في روایته عند ابن ماجه

أو أبي سعید، كما أن في متنه اختالف عن الروایات عن جابر : الطحاوي

  .األخرى

  

  :طریق سلیط بن أیوب عن أبي سعید الخدري: ًرابعا

ثنا عبید بن أسباط، : قال) ٣/١٦٩تاریخه الكبیر (أخرجه البخاري في 

عبید (ثنا محمد بن إبراهیم، كالهما : قال) ١٥٦المراسیل ص(وابن أبي حاتم في 
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ثنا مطرف عن خالد : عن أسباط بن محمد قال) براهیمبن أسباط ومحمد بن إ

عن محمد بن إسحاق عن سلیط عن أبي ) هو خالد بن أبي نوف(السجستاني 

  .»إن الماء ال ینجسه شيء « : ًسعید الخدري مرفوعا

  :رجل عن أبي سعید: ًخامسا

عن معمر عن ابن أبي ذئب عن ) ٢٥٥المصنف (أخرجه عبد الرزاق في 

توضأ أو شرب من غدیر كان یلقى فیه لحوم  r د أن النبيرجل عن أبي سعی

َوالجیف، فذكر له ذلك فقال: ال أعلمه إال قال: الكالب، قال إن الماء ال « : ِ

   .»ینجسه شيء 

  :الخالصــة

  :أن الحدیث مداره على أبي سعید الخدري؛ رواه عنه خمسة

  .ي اسمهعبید اهللا بن عبد اهللا بن رافع بن خدیج، مع االختالف ف. ١

  .ابن أبي سعید الخدري. ٢

  .أبو نضرة. ٣

  .سلیط. ٤

  .رجل. ٥

  :أما طریق عبید اهللا بن عبد اهللا بن رافع، فرواه عنه أربعة

  ).الروایة األولى(  محمد بن كعب القرظي. ١

  ).الروایة الثانیة(  محمد بن إسحاق عن سلیط بن أیوب. ٢

  ).الروایة الثالثة(  عبد اهللا بن أبي سلمة. ٣

  ).الروایة الرابعة(  )بدون واسطة(محمد بن إسحاق . ٤

ًوقد اختلف على عبید اهللا كثیرا في اسمه ولفظ متنه، أما االختالف على 

  .اسمه فسأذكره

ـ أما االختالف على عبید اهللا بن عبد اهللا بن رافع في المتن؛ فقد جاء في 

أنه : ة الثانیة، وفي الروای...أنتوضأ من بئر بضاعة وهي: الروایة األولى
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، وفي الرابعة كان ...أتتوضأ من بئر: یستسقى لك من بئر بضاعة، وفي الثالثة

  .رسول اهللا یتوضأ

ـ أما روایة ابن أبي سعید الخدري؛ فمن طریق عبد العزیز بن مسلم، عن 

مطرف، عن خالد بن أبي نوف، عن سلیط، عن ابن أبي سعید عن أبیه، بلفظ 

  ... رمررت بالنبي یتوضأ من بئ

فمن طریق طریف بن سفیان عنه عن أبي سعید، : ـ أما روایة أبي نضرة

قیس عن طریف عن أبي نضرة عن أبي سعید، وقال یزید بن واختلف علیه، فقال

نضرة عن جابر، وقال محمد بن سعید  هارون عن شریك عن طریف عن أبي

  .األصبهاني عن شریك عن طریف عن أبي نضرة عن سعید أو جابر

كنا في سفر فانتهینا إلى غدیر وجیفة، ولیس فیه ذكر : لفظه؛ ففیهوأما 

  .بئر بضاعة
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  المطلب الثالث

ًنقد األسانید وبیان علل الحدیث إجماال
 )]٩[(

  

، وفیما یلي بیان )]١٠[(رأینا أن الحدیث روي من طرق عن أبي سعید

  :أحوالها

  :خدیجعبید اهللا بن عبد اهللا بن رافع بن . ١

عن محمد بن  فأكثر الرواة عن أبي أسامة عن الولید ًاختلف في اسمه كثیرا،

من  كعب، سموه عبید اهللا بن عبد اهللا بن رافع، وسماه ابن أبي شیبة والنسائي،

عبید اهللا بن عبد الرحمن، وسماه : طریق هارون بن عبد اهللا عن أبي أسامة

وسماه سلیط وعبد اهللا بن أبي سلمة في عبد اهللا بن عبد اهللا، : البیهقي في روایة

عبید اهللا بن عبد الرحمن، إال أنه سماه في روایة الدارقطني، عن عبد اهللا : روایة

عبد اهللا بن : عبد اهللا بن عبد اهللا، وسماه ابن إسحاق في روایته: بن أبي سلمة

 بن عبید اهللا بن عبد اهللا، وعبد اهللا: ّفتحصل من ذلك أنه سمي بـ. عبد الرحمن

عبد الرحمن، وعبد اهللا بن عبد اهللا، وعبید اهللا بن عبدالرحمن، قال ابن القطان 

هي ما سبق ذكره، وأضاف :  أقول،)]١١[(في هذا الرجل خمسة أقوال: الفاسي

ابن حجر الخامس، وهو عبد الرحمن بن رافع، ونسبها البن إسحاق، ونص 

  .)]٢١[(البخاري أن هذا القول وهم

عبید اهللا بن عبد : قال أبو أسامة مرة: قال أحمد في روایة

یعني عبید "، سماه بعضهم عبد الرحمن بن رافع: وقال أبو داود )]١٣[(الرحمن

  .)]١٤[("اهللا بن عبد الرحمن بن رافع

وذكره ابن حجر في عبید اهللا بن عبد اهللا، وترجمه في عبید اهللا بن عبد 

ًحمن تبعا للمزي، وأشار إلى االختالف فیه، وقال قیل أنهما اثنانالر
)]١٥[(.  
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ًرجحه الترمذي، مرجحا ٕوانما أراد بفعله هذا أن یؤكد أنهما واحد، وهذا ما 

، وصنیع أبي داود یدل على ذلك، إذ )]١٦[(أنه عبید اهللا بن عبد اهللا، كما نقلت

عبد الرحمن بن : وقال بعضهم:  بن عبد اهللا، ثم قالأسنده من طریق عبید اهللا

ن عبید اهللا ب: وترجمه ابن حجر في. ، أي عبید اهللا بن عبد الرحمن)]١٧[(رافع

  .ابن عبد اهللا: ویقال: ، وقال)]١٨[(عبد الرحمن

وسبقت اإلشارة إلى أن فیه خمسة أقوال، ونسب ابن حجر إلى ابن : أقول

: وقال ابن منده. وكیف ما كان فهو ال یعرف له حال، اهـ: الفاسي قولهالقطان 

  .)]١٩[(مجهول

كر المجهولین ممن روى وذكره ابن حبان في الثقات، وفق منهجه في ذ

  .ً، ولم یوثقه صراحة ونصا)]٢٠[(عن ثقة، وروى عنه ثقة

نعم : ، كما قال ابن حجر)]٢١[(مستور: وقال ابن حجر في التقریب

ومما هو معلوم عند النقاد أن تصحیح : أقول. )]٢٢[(صحح حدیثه أحمد وغیره

  .حدیث ال یقتضي توثیق رواته

  :الرواة عن عبید اهللا بن عبد اهللا

، )]٢٣[(أصحها طریق أبي أسامة وسبقت اإلشارة إلى ترجمته وهو ثقة ثبت

وجمیع الرواة إلى عبید اهللا ثقات، فال نحتاج إلى ترجمتهم، والعلة في هذا 

ًفي كون عبید اهللا نفسه مجهوال، وأشار إلى ذلك الترمذي وابن منده وابن : اإلسناد

  .لقطان كما بینتا

  :ومع ذلك فقط اضطرب الرواة في إسناد حدیثه

  اختلف على الولید بن كثیر. ١

فرواه أبو أسامة عنه عن محمد بن كعب القرظي عن عبید اهللا بن عبد 

  .اهللا
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عن أبیه عن الولید عن عبداهللا بن سلمة   ورواه یعقوب إبراهیم بن سعد

  .عن عبیداهللا بن عبد الرحمن

  .أسامة أثبت كما بین الترمذيوروایة أبي 

  :اختلف على ابن إسحاق. ٢

، )]٢٥[(؛ عن عن عمه عن أبیه)]٢٤[(فرواه عبید اهللا بن سعد بن إبراهیم

، عن عبید اهللا بن عبد )]٢٦[(عن ابن إسحاق عن عبد اهللا بن سلمة المرادي

  .الرحمن

وأحمد بن خالد  )]٢٨[(ومحمد بن سلمة )]٧٢[(ورواه إبراهیم بن سعد

الوهبي، ثالثتهم عن محمد بن إسحاق عن سلیط عن عبید اهللا بن عبد الرحمن 

ًكروا بین ابن إسحاق وعبید اهللا سلیطا، مكان عبد اهللا بن سلمة، وهم بن رافع، فذ

أوثق وأكثر، وفي هذا اإلسناد عنعنة ابن إسحاق عن سلیط وهو مدلس، وسلیط 

  .مجهول، كما سنبین

، فرواه عن حماد بن سلمة، عن ابن )]٢٩[(وخالفهم الحجاج بن المنهال

إسحاق عن عبید اهللا بن عبد الرحمن، وفیه عنعنة ابن إسحاق، وهو مدلس، 

إبراهیم بن سعد ومحمد بن سلمة وأحمد بن خالد : واألشهر مارواه الثالثة الثقات

  . عن سلیط عن عبید اهللا بن عبد الرحمنالوهبي، عن ابن إسحاق

ًفالظاهر أن ابن إسحاق كان یذكر سلیطا أحیانا ویسقطه أحیانا أخرى، إذ  ً ً

  .ًإن سلیطا مجهول

  :ابن أبي سعید الخدري. ٢

هو عبد الرحمن بن أبي سعید الخدري، األنصاري، الخزرجي، ثقة 

ًروى له البخاري تعلیقا واألربعة) هـ١١٢ت(
َ، وقد تابع عبید اهللا، لكن )]٣٠[(

  :الطریق إلیه لم یصح، إذ رواه عنه
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  :الرواة عن ابن أبي سعید

َسلیط بن أیوب، ذكره ابن حبان في الثق. ١ ،ولم یوثقه أحد، فهو )]٣١[(اتَ

  .في عداد المجهولین

، ولم یوثقه أحد، )]٣٢[(خالد بن أبي نوف ذكره ابن حبان في الثقات. ٢

ً، فهو في عداد المجاهیل أیضا وباقي رواته ثقات، وقد )]٣٣[(واختلف في اسمه

  .اختلف على خالد بن أبي نوف، كما سأشیر بعد قلیل

  :أبو نضرة. ٣

روى له البخاري ) هـ١٠٩ أو ١٠٨ت(ُهو المنذر بن مالك بن قطعة، ثقة 

ًتعلیقا، ومسلم واألربعة
وقد تابع عبید اهللا لكن الطریق إلیه لم یصح . )]٣٤[(

  .ًأیضا

  

  :الرواة عن أبي نضرة

طریف بن سفیان، أبو سفیان، وقیل ابن شهاب، وقیل ابن سعد، قال 

لیس بشيء، وال یكتب حدیثه، وضعفه ابن معین وأبو حاتم، وقال : أحمد

واهي الحدیث، : لیس بشيء، وقال: لیس بالقوي عندهم، وقال أبو داود: البخاري

ًكان مغفال یهم في األخبار، حتى : متروك، وقال ابن حبان: وقال النسائي

اجمعوا : لبریقلبها، ویروي عن الثقات، فال یشبه حدیث األثبات، قال ابن عبد ا

  )]٣٥[(.على ضعفه

وقد اضطرب في حدیثه فمرة یقول عن أبي سعید، ومرة عن جابر، : أقول

  . اإلشارةمع مخالفته في المتن كما سبقت
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  :وقد رواه عنه اثنان

قیس بن الربیع، وهو صدوق یخطئ، وتغیر لما كبر، وأدخل علیه ابنه . ١

  .)]٣٦[(ما لیس من حدیثه

ًشریك بن عبد اهللا النخعي، صدوق یخطئ كثیرا، وتغیر حفظه منذ . ٢

  .)]٣٧[(ولي القضاء

عة ومخالفة لكل الروایات أما روایة سلیط عن أبي سعید؛ فهي منقط. ٤

عن سلیط عن عبید اهللا، وسلیط مجهول، كما سبق، وقد رواه عنه خالد بن أبي 

  .ًنوف، وهو مجهول أیضا، كما سبق

ثم إنها من روایة محمد بن إسحاق عنه، وقد رأینا أن أكثر الرواة رووا 

اق الحدیث عن ابن إسحاق عن سلیط عن عبید اهللا بن عبد الرحمن، أو ابن إسح

عن عبید اهللا بن عبد الرحمن، أو ابن إسحاق عن عبد اهللا بن سلمة عن عبید 

  .سلیط عن أبي سعید: اهللا؛ لیس فیها

  .كما أنه اختلف في هذا اإلسناد على مطرف بن طریف

، ومحمد بن إبراهیم، وهو محمد بن )]٣٨[(فرواه عبید بن أسباط، صدوق

، عن أسباط بن محمد، ثقة، ضعف )]٣٩[(إبراهیم بن سعید البوشنجي، ثقة حافظ

، عن خالد عن ابن إسحاق )]٤١[(، عن مطرف بن طریف، ثقة)]٤٠[(في الثوري

  .عن سلیط عن أبي سعید

  :فیكون في هذا اإلسناد أربع علل

  .االنقطاع بین سلیط وأبي سعید. ١

  .وعنعنة ابن إسحاق. ٢
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  .ابن إسحاقاالختالف على . ٣

  .وجهالة خالد بن أبي نوف. ٤

، فرواه )]٤٢[(وخالف في ذلك عبد العزیز بین مسلم، وهو ثقة ربما وهم

بن أبي نوف عن سلیط عن ابن أبي سعید، فأسقط ابن عن مطرف عن خالد 

إسحاق بین خالد وسلیط، وجعل الحدیث من روایة سلیط عن ابن أبي سعید عن 

  .أبیه

ومع كون مدار كل الطرق على خالد بن أبي نوف، وهو مجهول، فهي 

  .مضطربة كما ترى

 أما روایة معمر عن ابن أبي ذئب؛ ففیها جهالة الرجل عن أبي سعید. ٥

      ).توضأ أو شرب: (الخدري، ومتنه مضطرب؛ فقد قال فیه 
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  المطلب الرابع

  شواهد الحدیث وما في حكمها

من طریق ) ١/١٢(أخرج الطحاوي في شرح معاني اآلثار  :الشاهد األول

) ١/٣٢(أصبغ بن الفرج، قال حدثنا حاتم بن اسماعیل، والدارقطني في سننه 

عن محمد بن أبي یحیى ) فضیل وحاتم(ا من طریق فضیل بن سلیمان، كالهم

لو : "دخلنا على سهل بن سعد في أربع نسوة فقال: األسلمي، عن أمه قالت

وفي ". سقیتكم من بئر بضاعة لكرهتم ذلك، وقد سقیت رسول اهللا منها بیدي

     .روایة الدارقطني شرب رسول اهللا من بئر بضاعة

  :وفي هذا الحدیث علل

ًطئ كثیرافضیل بن سلیمان، یخ. ١
، ومحمد )]٤٤[(، وحاتم، صدوق یهم)]٤٣[(

بن أبي یحیى، وثقه العجلي وأبو داود، وتكلم فیه یحیى القطان، وقال ابن 

ُومدار الحدیث علیه، عن أمه، وأمه مجهولة ال . )]٤٥[(فیه لین: شاهین
الماء طهور ال ینجسه « : له، ثم إن موضع الشاهد؛ وهو قو)]٤٦[(تعرف

  .ًلم ترد في النص فال یصح شاهدا» شيء 

حدثنا همام :  بإسناد ولفظ آخر فقال١/١٥٥وأخرجه ابن حزم في المحلى . ٢

الملك بن أیمن، قال   قال حدثنا عباس بن أصبغ، قال حدثنا محمد بن عبد

وهو  (حدثنا محمد بن وضاح، قال حدثنا أبو علي عبد الصمد ابن أبي سكینة

قال حدثنا عبد العزیز ابن أبي حازم، أبو تمام عن أبیه، ) كذا في المحلى) (ثقة

إنا نتوضأ من بئر : قالوا یارسول اهللا : عن سهل بن سعد الساعدي، قال

ُبضاعة، وفیها ما ینجي الناس، والمحائض والجیف، فقال رسول اهللا ُ  r  : »

  :ًصح أیضا؛ ففیه، وهذا الطریق ال ی»الماء طهور ال ینجسه شيء 

محدث األندلس مع بقي بن مخلد، : محمد بن وضاح؛ قال فیه الذهبي. ١

ًأخذ عن أصحاب مالك واللیث، وروى علما جما قال ابن : ثم قال الذهبي. ً
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له خطأ كثیر وأشیاء یصحفها، وكان ال علم له بالفقه وال بالعربیة، ثم : الفرضي

َهـ، ومن هنا ندرك لم تفرد ابن حزم .أ )]٤٧[(هو صدوق في نفسه: قال الذهبي
ِ

  ّبهذه الروایة؟ فهو أندلسي، ومن ثم هل یمكن أن یحتج بها؟

وثقه ابن حزم في كتابه : ینةأبو علي عبد الصمد بن أبي سك. ٢

، وال نجد له ترجمة في كتب الجرح والتعدیل، فهو مجهول، ونقل )]٤٨[(المحلى

  .)]٤٩[(مجهول: بر قوله فیهابن حجر عن ابن عبد ال

عن ابن عباس رضي اهللا عنه، أن امرأة من أزواج  :الشاهد الثاني

یتوضأ من فضلها، فقالت له، وفي  r بياغتسلت من جنابة، فجاء الن r النبي

  .»إن الماء ال ینجسه شيء « : r ، فقال»إني اغتسلت منه « : روایة فقالت

، وابن الجارود )٣٠٨ و ٢٨٤ و ١/٢٣٥(، وأحمد)٣٩٦(أخرجه عبد الرزاق . أ

وابن ) ١/١٧٣(، والنسائي )٣٧٠(وابن ماجه ) ٤٩ و ٤٨المنتقى رقم (في 

، وابن حبان )١/٢٦شرح معاني اآلثار  (والطحاوي في) ١٠٩(خزیمة 

من طرق عن سفیان الثوري عن سماك بن ) ١/٢٦٧(والبیهقي ) ١٢٤٢(

  .حرب عن عكرمة عن ابن عباس به

عن وكیع عن سفیان بلفظ فاغتسل ) ١/٢٣٥(إال أنه عند أحمد 

  .»إن الماء ال ینجسه شيء  «: أو توضأ، ولم یذكر r النبي

فتوضأ « : بن ماجه من طریق وكیع بلفظوكذا نحوه عند ا          

  .»إن الماء ال ینجسه شيء  «: ، ولم یذكر»واغتسل بفضل وضوئها 

كالهما من طریق شعبه ) ١/١٥٩(والحاكم ) ٩١(وأخرجه ابن خزیمة رقم . ب

  .من طریق حماد بن سلمة كالهما عن سماك به نحوه) ١١٧١٥(والطبراني 

) ١/١٣١(أخرجه ابن أبي شیبة " ِجنبُإن الماء ال ی"وروي الحدیث بلفظ . ج

) ٢٤١١(وأبو یعلى ) ٣٧١(وابن ماجه ) ٦٨(وأبو داود ) ٦٥(والترمذي 
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). ٢٦٧ و ١/١٨٩(والبیهقي ) ١١٧١٦(والطبراني ) ١٢٤١(وابن حبان 

ُمن طرق عن أبي األحوص سالم بن سلیم عن سماك به، إال أن لفظه عند  ّ

إن الماء ال ینجسه شيء « لطریق أبي یعلى وابن حبان والطبراني من هذا ا

«.  

ومن طریقه ) ١/٤٢(ورواه شریك بن عبد اهللا عن سماك، أخرجه الطیالسي . د

، ولفظه فتوضأ واغتسل بفضل )١/٥٣(والدارقطني ) ٣٧٢(ابن ماجه 

الحجاج بن المنهال عن شریك من طریق) ١/٣٣٧(وضوئها، وأخرجه أحمد 

» لماء ال ینجسه شيء الماء لیس علیه جنابة، أو إن ا« : بلفظ

من طریق یحیى بن أبي بكیر عن ) ١/٥٢(وأخرجه الدارقطني  .الشكعلى

من طریق ) ٧٤٠(وأخرجه الدرامي . » الماء لیس علیه جنابة« : شریك بلفظ

  .»لیس على الماء جنابة « : یزید بن عطاء عن سماك به بلفظ

لماء والحدیث مضطرب فهو من روایة سماك عن عكرمة وقد اختلف الع

مضطرب الحدیث، وكذا نص غیر واحد أن روایة : أحمد قالفي توثیق سماك إال أن

. أثر االضطراب في روایته، وقد رأینا )]٥٠[(سماك عن عكرمة خاصة مضطربة

إن الماء ال یجنب، أو إن الماء لیس : الماء ال ینجسه شيء، ومرة: فمرة یقول

علیه جنابة، وفي روایة وكیع عن سفیان لم یذكر إال أنه توضأ أو اغتسل بفضل 

وضوئها، فإذا نظرنا في سبب وروود الحدیث علمنا أنه ال تعلق له بحدیث 

المستعمل، وهل یؤثر  الوضوء بفضل المرأة وحكم الماءٕالباب، وانما ورد في حكم 

اغتسال المرأة بالماء أو رفع الجنابة به على طهوریته أم ال؟ فلیس من 

  .حدیثنا موضوع

فكالهما ال یثبت كما بین المباركفوري  أما الشاهدان عن عائشة وجابر ،

  .)]٥١[(في شرحه للحدیث
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  المطلب الخامس

  آراء العلماء في نقد الحدیث

  :بیان آراء من صحح الحدیث: ًأوال

نقل عن األمام أحمد أنه صحح الحدیث، فقد روى أبو الحسن . ١

: صحیح، وحدیث أبي هریرة): ُبئر بضاعة(حدیث   «: المیموني عن أحمد أنه قال

»  ًأثبت وأصح إسنادا): ال یبال في الماء الراكد(
)]٥٢[(.  

  .)]٥٣[(مد وابن معین أنه صحیحونقل ابن حجر عن أح. ٢

ّهذا حدیث حسن، وقد جود أبو أسامة هذا الحدیث، فلم یرو : قال الترمذي .٣
ُ بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة، وقد روي هذا أبي سعید في  أحد حدیث

  .)]٥٤[(الحدیث من غیر وجه عن أبي سعید

بل الماء ال ینجس : ث، وقالوذهب ابن حزم إلى صحة هذا الحدی. ٤

ًأصال
)]٥٥[(.  

هذا إسناد : قال ابن منده في حدیث أبي سعید: وقال ابن حجر. ٥

  .)]٥٦[(مشهور

أما : "ًحاول المباركفوري أن یدافع عن الحدیث ویثبت صحته قائال. ٦

؛ فقد إعالله بجهالة الراوي عن أبي سعید فلیس بشيء، فإن جهله ابن القطان

عرفه أحمد بن حنبل ویحیى بن معین، وأما إعالله باختالف الرواة في اسمه 

ًواسم أبیه؛ فهو أیضا لیس بشيء؛ ألن اختالف الرواة في السند أو المتن ال 

ّ، ثم بین أن باقي الروایات ..."یوجب الضعف إال بشرط استواء وجوه االختالف
  .)]٥٧[(ا ذكرتًمرجوحة، ثم ساق عددا من الشواهد على نحو م

  .)]٥٨[(وذهب الشیخ ناصر األلباني إلى الحكم بصحته. ٧

َّبیان آراء من ضعفه أو أعله: ًثانیا َّ:  

  :ونقد الحدیث علماء آخرون

اهـ، قال ابن . إنه لیس بثابت: نقل ابن الجوزي عن الدارقطني قوله. ١

وقد ذكر في العلل االختالف فیه ولم نر ذلك في العلل له وال في السنن، : حجر

ًوأحسنها إسنادا روایة الولید : على ابن إسحاق وغیره، وقال في آخر الكالم علیه
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بن كثیر عن محمد بن كعب یعني عن عبید اهللا بن عبد اهللا بن رافع عن أبي 

  .)]٥٩[(سعید

وأعله ابن القطان بجهالة راویه عن أبي سعید واختالف الرواة في . ٢

وذكر طریق ابن (له طریق أحسن من هذه : اسمه واسم أبیه، وقال ابن القطان

سكینة ثقة ابن أبي : أصبغ الذي رواه عنه ابن حزم، ونقل عن ابن حزم قوله

ابن أبي سكینة الذي ترجم له ابن حزم أنه : ، وتعقبه ابن حجر بقوله)مشهور

ًإنه مجهول، ولم نجد عنه راویا إال محمد : مشهور؛ قال ابن عبد البر وغیر واحد

  .)]٦٠[(بن وضاح

وعلق ابن التركماني على حدیث بئر بضاعة بما یفید عدم قبوله له، . ٣

  .، وسیرد تفصیل ذلك إن شاء اهللا)]٦١[(إذ نقد بعض طرقه

  :مناقشة آراء النقاد

  :یمكن حصر أدلة القائلین بصحة الحدیث فیما یأتي

وأن   الحدیث، بن معین صححا  ویحیى اإلمام أحمد أن. ١

  .إسنادمشهور :منده ابن وقول حسنه، الترمذي

  .ًوعلیه أن عبید اهللا بن عبد اهللا بن رافع لیس مجهوال. ٢

أن االختالف في اسمه ال یضر لكون من سماه بهذا االسم أرجح من . ٣

  .غیره

  .أنه توبع من قبل روایة ابن أبي سعید الخدري وأبي نضرة. ٤

وجود شواهد تؤید صحته، منها ما ساقه ابن حزم، وما روي عن ابن . ٥

  .عباس أن الماء الینجس

  .لكهذا غایة ما استدل به المصححون أو من نسب لهم ذ

  :ولنا أن نناقش ذلك بما یلي

ًأن اإلمام أحمد وان نقل عنه المیموني تصحیحه للحدیث، فإنه أیضا نقل . ١ ٕ
أثبت وأصح : ال یبال في الماء الراكد: وحدیث أبي هریرة: عنه قوله

.ًإسنادا
فماذا یعني هذا؟ ألیس فیه إشارة إلى انه حدیث شاذ مخالف  )]٦٢[( 

... لروایات األوثق إذ المعروف عند المحدثین أن الشاذ ما خالف الثقة الثقات

  .فال یجوز االعتماد على تصحیح اإلمام أحمد والبد من نقل عبارته كاملة
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أما التصحیح عن اإلمام ابن معین؛ فال نعلم أین قال ذلك، وما دلیله، ومع . ٢

  .ذلك فقد خولف

أما القول إن عبید اهللا قد عرفه أحمد ویحیى؛ فهذا ال یكفي للقول بوثاقته . ٣

وضبطه، مع أن النقل عن اإلمام أحمد مجتزأ، كما سبق، وهذه ترجمته في 

ً معرفته، فضال عن توثیقه، وهذا بغض كتب الجرح والتعدیل لیس فیها ما یفید

النظر عن االختالف في اسمه، مع العلم أن شدة االختالف في اسم راو 

  .مظهر من مظاهر الجهالة في بعض األحوال

أما متابعة ابن أبي سعید فال تصح إلیه البتة، ومعلوم أن من شروط صحة . ٤

ه سلیط بن أیوب ِالعمل بالمتابعات صحة الطریق إلى المتابع، ففي إسناد

وخالد بن أبي نوف وهما مجهوالن، فال یثبت أن ابن أبي سعید قد رواه 

  .ًأصال

ًأما متابعة ابن أبي نضرة؛ فلم تثبت أیضا، ففیها طریف بن سفیان، قال . ٥

أحمد لیس بشيء، والجمهور على ضعفه أو شدة ضعفه، كما مر معنا، ورواه 

 وشریك بن عبد اهللا، فأنى تثبت قیس بن الربیع: عنه اثنان كالهما یخطئ

فحكمها كحكم سابقتها؛ أنه ال یثبت أن أبا نضرة روى هذا . هذه المتابعة

ولعل سبب وروود هذه المتابعات ما یعرف باتباع الجادة، إذ . َالحدیث أساسا

أن ابن أبي سعید وأبا نضرة من تالمیذ أبي سعید الخدري المشهورین بالروایة 

  .)]٦٣[(  عنه

ًوأما روایة سلیط، فمع كونه مجهوال، فهي منقطعة ومعلولة، كما سبقت . ٦

  .ًاإلشارة، وفیها خالد بن أبي نوف مجهول أیضا

  .ر عند عبد الرزاق فیها الراوي المجهولوروایة معم. ٧

  :أما الشواهد. ٨

فقد بینت عللها من قبل، فالطریق األول عن سهل بن سعد فیه من . ١

« : ضعف وتكلم فیه، ومداره على امرأة مجهولة، ثم إن موضع الشاهد وهو قوله

  .لم یذكر» ... الماء طهور 
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م ففیه محمد بن أما الطریق الثاني عن سهل بن سعد عند ابن حز. ٢

وضاح تكلم فیه ابن الفرضي، وفیه عبد الصمد بن أبي سكینة؛ قال ابن عبد 

  .مجهول: البر

فمداره على . الماء ال ینجسه شيء: ًأما حدیث ابن عباس مرفوعا. ٣

سماك عن عكرمة، وسماك صدوق تغیر بأخرة، ویضطرب في حدیثه عن 

  عكرمة خاصة،

 یبین أنه في قصة أخرى ال تعلق لها ثم إن التأمل في سبب ورود الحدیث

فبین . بموضوعنا، وهي االغتسال بفضل ماء المرأة إذا اغتسلت من الجنابة

أن هذا ال یؤثر في طهوریة الماء، وبهذا یجاب عن : النبي صلى اهللا علیه وسلم

الروایات األخرى التي یسوقها بعض أهل العلم عن عائشة وجابر مع أنها لم 

أما ) وفي الباب عن ابن عباس وعائشة: (قال المباركفوريیثبت منها شيء، 

إن الماء ال ینجسه : حدیث ابن عباس فأخرجه أحمد وابن خزیمة وابن حبان بلفظ

  .إن الماء ال یجنب وفیه قصة: شيء، ورواه أصحاب السنن بلفظ

ًوقال الحازمي ال یعرف مجودا إال من حدیث سماك بن حرب عن 

سبق : عكرمة، وسماك مختلف فیه وقد احتج به مسلم كذا في التلخیص، قلت

  .ًتخریجه وبینت أن سماكا یضطرب عن عكرمة خاصة

وأما حدیث عائشة فأخرجه الطبراني في األوسط وأبو : قال المباركفوري

إن « : كن في صحیحه من حدیث شریك بلفظیعلى والبزار وأبو علي بن الس

، ورواه أحمد من طریق أخرى صحیحة لكنه موقوف كذا »الماء ال ینجسه شيء 

  .في التلخیص

ًوفي الباب أیضا عن جابر بلفظ إن الماء : القائل ابن المباركفوري: قلت

ال ینجسه شيء، وفیه قصة، أخرجه ابن ماجه وفي إسناده أبو سفیان طریف بن 

. )]٦٤[(وهو ضعیف متروك، وقد اختلف فیه على شریك الراوي عنهشهاب، 

 كون ًوهكذا ترى أن شیئا منها لم یصح فال تصلح شواهد لحدیث بضاعة، مع
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حدیث بضاعة فیه ما لم یذكر في الشواهد؛ وهو كون البئر یلقى فیها المحایض 

  .والنتن، وادعاء إطالق طهوریة الماء وأنه ال ینجسه شيء

أما االعتماد على تحسین الترمذي، فإن المقام یقتضي منا أن نكون . ٩

ًملمین إلماما دقیقا بمصطلحات الترمذي ودالالتها ً.  

ًام ال یتسع لبسط ذلك والتدلیل علیه إذ أن للترمذي مفهوما ٕواذا كان المق  

فإنما أردنا " حدیث حسن"وما ذكرنا في هذا الكتاب : ًخاصا للحسن بینه هو بقوله

حسن إسناده عندنا؛ كل حدیث یروى ال یكون في إسناده من یتهم بالكذب، وال 

یث ًیكون الحدیث شاذا، ویروى من غیر وجه نحو ذلك، فهو عندنا حد

  .)]٦٥[(حسن

ًال یكون روایه متهما؛ : ٕواذن فال یقتضي األمر صحة الحدیث، إذ قوله  

حدیث هنا مداره على عبید اهللا، وكونه ّال یبرؤه من الضعف أو الجهالة، فكون ال

فهل یعني االحتجاج .  حكم الترمذي انه حسن- وقد رأینا حالها–روى من طرق 

  .ضرورة

إن مفهوم حسن هنا بمعنى أنه صالح للنظر فیه، وعلى أیة حال كم من 

ال یعتمد : "حدیث حسنه أو صححه الترمذي رد علیه أهل العلم حتى قال الذهبي

  .)]٦٧[("فال یغتر بتحسین الترمذي: "وقال )]٦٦[(".صحیح الترمذيالعلماء على ت

مع أنني أرجح أننا لو فهمنا الترمذي حق الفهم لما كان لنا نقد لكثیر من 

  .كالمه، ولیس هذا أوان بسط ذلك

ّهذا حدیث حسن، وقد جود : ًوالبد من قراءة كالم الترمذي كامال إذ قال
ذا الحدیث فلم یرو أحد حدیث أبي سعید أحسن مما روى أبو أسامة، أبو أسامة ه

ه حسن إلى إذن هو أشار بقول. )]٦٨[(اهـ.وقد روي من غیر وجه عن أبي سعید

تعدد الطرق وعدم وجود متهم، وهذا ال یقتضي نفي خلل الضبط أو نفي العلل 
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ّجود أبو أسامة هذا الحدیث، أي إن غیر أبي أسامة لم : األخرى، ولذا قال
   .یضبط روایته عن عبید اهللا

ثم في كالم الترمذي هذا جملة من العلوم والفوائد النقدیة المتصلة بالحدیث 

  : فهمها، ومنهایقتضي المقام

أنه اختلف في اسم عبید اهللا بن عبد اهللا بن رافع، وأن الصواب ما . ١

  .رواه أبو أسامة

أنه اختلف على الولید بن كثیر فرواه أبو أسامة عنه عن محمد بن . ٢

كعب ورواه غیر أبي أسامة عن الولید عن عبد اهللا بن أبي سلمة، والصواب ما 

  .لك كلهرواه أبو أسامة وورد تخریج ذ

ّبین الترمذي انه إنما حكم علیه بأنه حسن لتعدد طرقه، مع أن كل . ٣
ًطریق ال یخلو من ضعف كما رأینا وأشار ضمنا إلى ما في هذه الطرق من علل 

  .رأیناها

أن هذا أحسن الطرق مع كونه ینتهي بـ عبید اهللا بن عبد اهللا وهو . ٤

ّجود؛ بیان أنه لم : ، وقولهّمجهول كما مر، فإذن قوله أحسن ال یعني صحته
فهل یكون في كالم الترمذي ما یدل . یخطئ فیه أبو أسامة كما أخطأ اآلخرون

  .على االحتجاج بهذا الحدیث

  :ّأدلة من أعل الحدیث
ًرأینا أن كال من ابن القطان والدارقطني وابن الجوزي وابن التركماني قد 

 یعملوا بالحدیث، ومع ذلك أعلوا الحدیث بوجوه، وسنرى أن معظم الفقهاء لم

  :فیمكننا أن نستدل لضعف بل لرد الحدیث بجملة أدلة منها

ما سبق بیانه من حال رواة الحدیث وأن مداره على عبید اهللا بن عبید . ١

اهللا، وهو مجهول، وأن كل المتابعات والشواهد لم یصح شيء منها، إذ لم یثبت 

  .شيء منها إلى المتابع أو الشاهد

  .شواهد إما لم تصح أو لیست في موضوع الحدیثأن ال. ٢

أن متن الحدیث مخالف ألحادیث صحیحة في الباب، بل وأصح منه، . ٣

  .وأشار إلى ذلك اإلمام أحمد
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ال : إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، وحدیث: حدیث القلتین، وحدیث: ومنها

 بیان اتجاهات یبال في المال الراكد، وغیرها من األحادیث التي سنقف علیها عند

  .الفقهاء

ًكیف سیبقى الماء طاهرا مطهرا مع أنه كان یلقى فیه الحیض، ولحوم . ٤ ً

إنه كان یستسقى لرسول : وقد قالوا! الكالب والنتن، ثم كیف یصح الحدیث

، ففي الحدیث الصحیح عن r منه، وهو الذي كان یستعذب له الماء r اهللا

یستسقى له الماء :  السقیا، وفي روایةیستعذب له الماء من بیوت r كان: عائشة

، فهل یقبل بعد ذلك حدیث یسمح أن یشرب رسول )]٦٩[(العذب من بئر السقیا

إذن هو ماء : لها نتن، فإن قیل أنها لم تكن منتنة، وال متأثرة؛ قلنامن بئر ك r اهللا

كثیر، ویكون قصد النبي هذا الماء لكثرته ولعدم تغیره طاهر مطهر، ال أن الماء 

ّكله ال ینجسه شيء، ولما كان ظاهر اللفظ خالف ذلك دل أن الحدیث ال یمكن 

أن الماء  r بوا إلى رسول اهللاأن یؤخذ به، وأنه ال شك دخلته أوهام الرواة، إذ نس

  .ًال ینجسه شيء مطلقا

أن عمل جمهور األمة على خالف هذا الحدیث، إذ یرون أن الماء . ٥

یتأثر بالنجاسة، مع تفصیل في ذلك، وال نراهم أخذوا بهذا الحدیث إال على سبیل 

مما یقتضي أن نبین مذاهب الفقهاء . التأویل، أو التوفیق بینه وبین غیره

  .اهاتهم في التعامل مع هذا الحدیثواتج
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  المطلب السادس

  اتجاهات الفقهاء في التعامل مع حدیث بئر بضاعة

ًال شك أن حدیث بئر بضاعة مشكل جدا، إذ كیف تلقى فیه النجاسات 

ًمنه، وذلك خالف عادة الناس فضال  r والنتن ثم یتوضأ منه، ویستسقى للنبي

ثم كیف یطلق القول بأن الماء طهور ال ، r ًعن الصحابة، فضال عن رسول اهللا

  .ینجسه شيء

ًوقد عبر عن هذه اإلشكاالت أدق تعبیر اإلمام الخطابي، محاوال رفعه، إذ 

إلقاء النتن [قد یتوهم كثیر من الناس إذا سمع هذا الحدیث أن هذا « : یقول

ًكان منهم عادة، وأنهم كانوا یأتون هذا الفعل قصدا وتعمدا، وهذا ] والجیف ما ال ً

ًیجوز أن یظن بذمي، بل بوثني، فضال عن مسلم، ولم یزل من عادة الناس  ّ ّ
ًقدیما وحدیثا، مسلمهم وكافرهم؛ تنزیه المیاه وصونها عن النجاسات، فكیف یظن  ً

بأهل ذلك الزمان، وهم أعلى طبقات أهل الدین، وأفضل جماعة المسلمین، 

َیكون هذا صنیعهم بالماء ّوالماء في بالدهم أعز، والحاجة إلیه أمس؛ أن 
، فكیف من )]٧٠[(من تغوط في موارد الماء r وامتهانهم له، وقد لعن رسول اهللا

ًه رصدا لألنجاس، ومطرحا لألقذار، هذا ما ال یلیق اتخذ عیون الماء ومنابع ً

  .بحالهم

ٕوانما كان هذا من أجل أن البئر موضعها في حدور من األرض، وأن 

السیول تكسح هذه األقذار من الطرق وتلقیها فیها، وكان الماء لكثرته ال یؤثر 

« : ، فقالفیه هذه األشیاء، فسألوا رسول اهللا لیعلموا حكمها في الطهارة والنجاسة

  .)]٧١[(» »إن الماء طهور ال ینجسه شيء 

كیف یتصور أن یلقي المسلمون النجاسات في الماء : وحاصل كالمه

بذلك، وحیث لم یناقش  r  به ویشربون منه، وكیف یأذن النبيالذي یتطهرون

ًمدى ثبوت الحدیث وصحته مع كثرة إشكاالته؛ كان ال بد أن یقدم تفسیرا مقنعا  ً

َلهذا األمر، فأوله بأن النجاسات كانت تقع فیه بحكم انحدار البئر، وأن الماء  َّ
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لیل، كما سأبین، وكان ًكان كثیرا فال یتأثر، ولكنه یبقى مجرد تأویل من غیر د

ّاألولى أن یدرس الحدیث نقدیا، كما مر معنا ً َْ.  

ٕواذ رأینا هذه االستشكاالت في متن الحدیث؛ فال بد أن ننظر في منهج 

  .الفقهاء في التعامل معه

إن المالحظ من تعامل جمهور الفقهاء مع حدیث بئر بضاعة أنهم لم 

، أو الجمع بین النصوص، مع تعدد ًیردوه حدیثیا صراحة، ولجؤوا إلى التأویالت

  .مناهجهم في ذلك

  :منهج الحنفیة. ١

؛ )]٢٧[(جمع الحنفیة بین حدیث بئر بضاعة وأحادیث أخرى في الباب

قلیل وكثیر، وذلك : فقرروا مبدأ تأثر الماء بالنجاسة، وقسموا الماء إلى قسمین

بأن حملوا حدیث بئر بضاعة على الماء الكثیر الذي لم یتغیر بسبب النجاسة، 

ً لسبب آخر غیر النجاسة، جمعا مع أحادیث أخرى - إن وجد- ٕوانما كان التغیر

  :حملوها على الماء القلیل، منها

ال یغتسل أحدكم في الماء « : قال r ؛ أن رسول اهللاt واه أبو هریرةما ر. أ

  .)]٧٣[(» الدائم وهو جنب

ال یبولن أحدكم في « : أنه قال r ما رواه أبو هریرة عن رسول اهللا. ب

  .)]٧٤[(»ُالماء الدائم الذي ال یجري ثم یغتسل فیه 

النصوص بأن یحمل حدیث والحدیثان صحیحان، فقالوا الجمع بین 

ألنه لو اغتسل جنب من ، بضاعة على الكثیر وحدیثي أبي هریرة على القلیل

ًماء كثیر ال یضر باالتفاق وال یصبح مستعمال، ولو بال إنسان في ماء كثیر فلم 

  .ًیتغیر أحد أوصافه ال یضر إجماعا

  :هذا مع أدلة أخرى تدل على مطلق تأثر الماء بالنجاسة؛ منها  
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ُطهور إناء أحدكم إذا ولغ فیه « :  r  ما رواه أبو هریرة عن رسول اهللا.١

  .)]٧٥[(»الكلب أن یغسله سبع مرات أوالهن بالتراب 

منها حكم القلیل، وتبقى خصوصیة التطهیر :  هذا أكثر من داللةوفي

ًبالسبع لكونه من ولوغ الكلب، مع أن للحنفیة رأیا آخر في اشتراط المرات السبع 

  .)]٧٦[(إذ هم یكتفون بثالث مرات

إنها لیست بنجس، إنما « : قال في الهرة r عن أبي قتادة أن رسول اهللا. ٢

  .)]٧٧[(»هي من الطوافین علیكم أو الطوافات 

لوال أنه بین أنها لیست بنجسة لكان یظن نجاسة ما ولغت : وجه الداللة

  .فیه

جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره :  t عن أنس بن مالك. ٣

ٍبذنوب ماء فأهریق  r ، فلما قضى بوله أمر النبيr الناس فنهاهم النبي َ

  .)]٧٨[(علیه

لوال أن للنجاسة أثرها حیث حلت لما أمر بذنوب ماء أن : وجه الداللة

  .یهراق علیها

إذا استیقظ « :  r قال رسول اهللا: عن أبي هریرة رضي اهللا عنه قال. ٤

ًأحدكم من نومه فال یغمس یدیه في اإلناء حتى یغسلها ثالثا؛ فإنه ال یدري أین 

  .)]٧٩[(»باتت یده 

فمجموع هذه األحادیث الصحیحة یؤكد تأثر الماء بالنجاسة : قال الحنفیة

وال بد من الجمع بینها؛ بأن یحمل بئر بضاعة على الكثیر، وما سواه على 

القلیل، ثم لم یحددوا القلیل والكثیر لعدم صحة حدیث القلتین عندهم، ولهم في 

  .)]٨٠[(القلیل والكثیر أكثر من رأي
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على أن للمخالف أن یناقش الحنفیة في بعض ما استدلوا به من وجوه 

ًأن حدیثي أبي هریرة ال یختصان بالقلیل ظاهرا، وأنه لمجرد النقاء : منها

كما قد ...  ًا على الصحة، أو إلبعاد الوسوسة إلى غیر ذلكوالنظافة، وحفاظ

  .یحمالن على حكم الماء المستعمل

وكذا حدیث االستیقاظ؛ لخوف أن یكون قد أصابت یده ما یؤذیه ویضر 

  .)]٨١[(به، وأما حدیث الكلب فخصوصیة

ومع أن هذا االتجاه في الجمع بین النصوص هو المعتمد عند الحنفیة 

ًوجدنا اتجاها آخر لبعضهم في التعامل مع حدیث بضاعة وهو ما ذهب إلیه 

  .الطحاوي

  :منهج الطحاوي من الحنفیة في التعامل مع حدیث بئر بضاعة

ًرى الطحاوي أن ماء بئر بضاعة كان جاریا ال یستقر، وأنها كانت طریقا ی ً

فكان حكم مائها كحكم ماء األنهار، : إلى البساتین، ونقل ذلك عن الواقدي، وقال

وهكذا نقول في كل ماء كان على هذه الصفة وقعت فیه نجاسة، فال : وقال

 الطحاوي أن سؤالهم ینجس إال أن یغلب على لونه أو طعمه أو ریحه، كما یرى

كان بعد أن أخرجوا النجاسة من البئر، فسألوا النبي هل تطهر بإخراج النجاسة؛ 

  .)]٨٢[(فال ینجس ماؤها الذي یطرأ علیها

وأیده في هذا االتجاه اإلمام الخطابي؛ إذ یرى أن البئر تقع في أرض 

، وسبق نقل )]٨٣[(منحدرة فكانت السیول تتجه إلیها وتجرف فیها هذه األشیاء

  .ذلك عنه

إال أنه یمكن أن یرد على الطحاوي أنه اعتمد في قوله ذاك على الواقدي، 

  )]٨٤[( .من طریق محمد بن شجاع الثلجي، وكالهما متروك

  :منهج الشافعیة والحنابلة. ٢
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في ضوء جملة أنه البد أن یفهم الحدیث  )]٨٥[(یرى الشافعیة والحنابلة

وعلى وجه الخصوص منها ـ مع ما سبق في منهج  األحادیث الواردة في الباب،

قال رسول : رضي اهللا عنهما، قالالحنفیة ـ حدیث القلتین، فعن عبد اهللا بن عمر

لم «: وفي روایة» إذا بلغ الماء قلتین لم یحمل الخبث « :  r اهللا

  .)]٨٦[(» ینجس

وعلیه فیحمل حدیث بئر بضاعة على الكثیر الذي لم تظهر فیه أثر 

النجاسة وما عداه على القلیل، إذ الكثیر الذي ظهرت فیه أثر النجاسة نجس 

  .ً الخبث فعالًأیضا ألنه قد حمل

  :منهج المالكیة ومن وافقهم. ٣

ذهب المالكیة إلى أن العبرة في ظهور أثر النجاسة، وال عبرة بالقلیل 

ًوالكثیر، جمعا بین النصوص السابقة كلها
، ولعدم صحة حدیث القلتین )]٨٧[(

  .ًعندهم أیضا

وحملوا أحادیث أبي هریرة في عدم البول في الماء الراكد، أو عدم اغتسال 

الجنب من الماء الراكد، أو حدیث طهور إناء أحدكم؛ على أنها تعبدیه أو 

  .الستقذار الماء ولیس ألثر النجاسة

  :ن ال فرق بین القلیل والكثیر في األثر مجموع أحادیثوالدلیل عندهم أ

  .بئر بضاعة. ١

  .ولوغ الكلب. ٢

  .بول األعرابي. ٣

فإنها ال تفرق بین قلیل وكثیر، ونقل ابن قدامة عن حذیفة وأبي هریرة وابن 

عباس، وسعید بن المسیب، وعكرمة، وعطاء، وجابر بن زید، وابن أبي لیلى، 
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وري، ویحیى القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، وروایة عن ومالك، واألوزاعي، والث

سواء؛ لحدیث بئر  الشافعي وأحمد؛ أنه ال ینجس إال ما تغیر، قلیله وكثیره

  .)]٨٨[(بضاعة

  :مذهب ابن حزم. ٤

ذهب ابن حزم إلى تصحیح حدیث بئر بضاعة، ومن ثم أخذ به على 

ّظاهره، معتبرا أن الماء طهور مطلقا ال ینجسه شيء، وأول كل ما خالفه من  ً ًٌ
فإن قیل ما معنى هذه اآلثار إن كانت ال تدل على : ، وقال)]٨٩[(النصوص

معناها ما اقتضاه لفظها، ال یحل ألحد : قبول الماء النجاسة؟ وما فائدتها؟ قلنا

ًأن یقول إنسانا من الناس ما ال یقتضیه كالمه فكیف رسول اهللا  َ ، أي )]٩٠[(...ِّ

كل حدیث یحمل على لفظه الخاص به، فحدیث ال یبولن أحد في الماء الدائم؛ 

  .خاص بهذه الحالة

  :ألحد األوصاف للحكم بنجاسة الكثیرمستند الفقهاء في اشتراط التغیر 

إن مجمل النصوص الواردة في الباب تؤكد أن الماء یتنجس بالنجاسة، إذ 

  .لم یصح حدیث بئر بضاعة كما رأینا

ًونمیل إلى أن ثمت فرقا جوهریا بین القلیل والكثیر لوروود حدیث القلتین،  ً

ام والبحث، على فرض وهذا ما یقتضیه النظر، لكننا أمام ملحوظة جدیرة باالهتم

صحة حدیث بئر بضاعة، وعلى فرض حمله على الكثیر فقط، فإن ظاهر 

ًوصفه أنه كان متغیرا بما یلقى فیه من نتن ولحوم الكالب وغیرها، فكیف حكموا 

  .أن الكثیر یتنجس إذا تغیر أحد أوصافه فقط

َلم ال یقال
هاء ًإن الماء الكثیر ال ینجس مطلقا إذا صححتم أیها الفق: ِ

ًحدیث بئر بضاعة، واذا لمتصححوه فیبقى حدیث القلتین خاصا في نجاسة  ٕ
ِالقلیل حسب ظاهره، ولم یشر إلى نجاسة الكثیر بتغیر أحد أوصافه

ُ.  
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  :لإلجابة على هذا اإلشكال أكثر من اتجاه  

  :االتجاه األول. ١

إن الماء ال ینجسه شيء « :  r أنه وردت روایات مرفوعة عن رسول اهللا

، أخرجه ابن ماجه بسنده، عن )]٩١[(» ما غلب على ریحه، وطعمه، ولونه إال

ّإن تغیر ریحه أو طعمه الماء طهور إال : أبي أمامة الباهلي وفي روایة البیهقي
  .أو لونه بنجاسة تحدث فیه

مدار الحدیث على رشدین بن سعد، وهو ضعیف له مناكیر، وقال : أقول

ال یثبت : ، وقال الدارقطني)]٩٢[(متروك: لیس بشيء، وقال النسائي: ابن معین

وهو : قلت. )]٩٣[(اتفق المحدثون على تضعیفه: هذا الحدیث، وقال النووي

إن الماء طهور ال ینجسه : مخالف للروایات األصح منه التي اطلقت القول

ًمع كونها ضعیفة أیضا، وعلیه فال یصلح هذا الحدیث مستندا لهذا ...  شيء ً

  .القید

  :االتجاه الثاني. ٢

إن ظاهر الحدیث أن الماء الكثیر ال ینجس، إال أنه مقید بما إذا : أن یقال

فإنه ینجس، وذلك باإلجماع على ذلك، فكان اإلجماع هو تغیر أحد أوصافه 

  .)]٩٤[(مستند القید، وممن نقل اإلجماع ابن المنذر

  .ًماع غیر متوافر حقاولكننا رأینا أن اإلج

  :االتجاه الثالث. ٣

إذ بلغ : هذا مأخوذ من مفهوم المخالفة من حدیث القلتین؛ إذ قال: أن یقال

هـ، لكنه حیث ظهر أثر النجاسة .الماء قلتین لم یحمل الخبث أو قال ال ینجس إ

في الماء الكثیر بحیث تغیرت إحدى األوصاف فقد حمل الخبث حقیقة، ولم أر 

   إلى هذه الفائدة، فكیف یحل اإلشكال؟من أشار



       
 

 ٢٧٠ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثالثاملجلد 
 » بئر بضاعة«يف حديث  دراسة نقدية 

ًإن حدیث بئر بضاعة یجعل جمیع الماء طاهرا، لو أخذناه على ظاهره 

ًوصححناه، أو یجعل كل كثیر على األقل طاهرا بغض النظر عن صفته إذا 

  .قیدناه بحدیث القلتین

ًكما أن حدیث القلتین یجعل كل كثیر طاهرا حسب ظاهره، وعندي أن 

حدیث بئر بضاعة ال یصح، وأن : ً، وال أجد له حال إال أن یقالاإلشكال قائم

الماء إذا وقعت فیه : نأخذ بحدیث القلتین مع فهمه وفق االتجاه الثالث السابق

ًنجاسة ینجس إن كان قلیال، أما إذا كان كثیرا فإن كانت النجاسة مؤثرة فهو  ً

ٕنجس حقیقة، وان كانت غیر مؤثر؛ فهو على أصله
)]٩٥[(.  
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رأینا أن الفقهاء قد جهدوا في التوفیق بین حدیث بئر بضاعة وما سواه من 

ر أكثرهم مبدأ تأثر الماء األحادیث مع كثرة الردود والمناقشات، مع تقری

أن یستشكل الفقهاء األجالء هذا  بالنجاسة، إال أن الشيء الذي یستوقف الباحث

األحادیث الواردة في الباب،  الحدیث؛ ثم یسعون للتوفیق بینه وبین ما سواه من

ًویطیلون النفس لالستدالل آلرائهم؛ ردا على من لم یفرق بین قلیل أو كثیر، أو 

یرى استمرار طهوریة الماء؛ مع أن الحدیث في میزان النقد الحدیثي ًردا على من 

  .الدقیق ال یصح البتة

أنه ال ینبغي أن یدرس حدیث من : ًمما یجعلنا نؤكد على حقیقة مهمة جدا

ًحیث متنه، وحل إشكاالته إال بعد نقده نقدا حدیثیا كامال، فإن لم یثبت فال حاجة  ً ً ّ ُ
ْألن تستنفذ األوقات في تأ ویله أو الجمع بینه وبین غیره من النصوص، أو الرد َ

على شبهات ذوي الشبه، فإن ذلك أدعى أن یحسم الخالف في المسألة من 

  .جذورها

وفي حدیثنا هنا یتوصل الباحث إلى أن الحدیث ـ حدیث بئر بضاعة ـ ال 

ًیصح ال متنا وال سندا، وخالصة ذلك ً:  

 قد أعلوا هذا الحدیث، ومنهم الدارقطني ًأن عددا من العلماء المتقدمین      .١

  .وابن القطان الفاسي وابن الجوزي وابن التركماني

ًأن ما نقل عن اإلمام أحمد من تصحیح؛ مجتزأ، إذ قال أیضا      .٢ ٌ وحدیث : ٍ

  .ًال یبال في الماء الراكد أثبت وأصح إسنادا: أبي هریرة

ع الوقوف علیه، لنتبین وما نقل عن ابن معین من تصحیح؛ لم أستط      .٣

  .سیاقه ومراده منه

أن تحسین الترمذي ال بد أن یفهم في سیاقه ومعرفة مراده من التحسین،       .٤

وخالصتها أنه لم یرتق إلى درجة االحتجاج، بل هو حدیث في مرتبة 

  .االعتبار عنده
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، أن الحدیث مداره على عبید اهللا بن عبد اهللا بن رافع، وهو مجهول      .٥

  .ًواختلف في اسمه كثیرا

للحدیث متابعات من طریق ابن أبي سعید وأبي نضرة وسلیط ورجل،       .٦

  .ًلكنها جمیعا غیر صحیحة، ولم تصح إلى المتابع

الماء طهور ال ینجسه شيء « : كما لم یثبت للحدیث أي شاهد لعبارة      .٧

  .لحدیث، والشواهد التي تساق ال تطابق المعنى الذي في هذا ا»

أن متن الحدیث مخالف ألحادیث صحیحة عدیدة في الباب، تؤكد تأثر       .٨

  .الماء بالنجاسة

ََِأن جمهور الفقهاء لم یعملوا بهذا الحدیث على ظاهره، ومن قبله منهم       .٩ ْ َ َ َ
ًإنه كان ماء جاریا كثیرا، وأن النجاسة لم تكن : اضطر إلى تأویله كقولهم ً ً

  .تؤثرة فیه

ولعل من أهم نتائج هذه الدراسة ضرورة التزام قواعد علماء النقد في  .١٠

التصحیح والتضعیف، وخاصة ما یتصل بشروط االحتجاج بالمتابعات 

والشواهد، حیث نجد بعض أهل العلم یصحح بالشواهد والمتابعات من غیر 

  .ِأن یصح الطریق إلى المتابع أو الشاهد

مة، وخاصة مصطلحات اإلمام وكذلك ضرورة فهم مصطلحات األئ .١١

  .الترمذي، إذ توظف في غیر مكانها

  .ًوكذا ضرورة نقل كالم األئمة كامال في النقد .١٢

ًولنصل إلى نتیجة مهمة جدا، وهي أننا إذا دققنا في دراسة كثیر من  .١٣

أحادیث األحكام وغیرها؛ فإن ذلك سیعین على رفع كثیر من االختالف 

  .الفقهي
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ابن األثیر، مجد الدین أبو السعادات بن المبارك بن محمد بن الجزري،       .١

محمود محمد الطناحي، : ، تحقیقالنهایة في غریب الحدیث واألثر  هـ،٦٠٦ت

  .م١٩٧٩، ٢المكتبة اإلسالمیة، القاهرة، ودار الفكر، ط

  .نان، بال تاریخ، دار صادر، بیروت، لبالمسند هـ،٢٤١أحمد بن حنبل، ت      .٢

، مكتب التربیة صحیح سنن أبي داود األلباني، محمد ناصر الدین األلباني،      .٣

  .م١٩٨٩، ١لدول الخلیج، توزیع المكتب اإلسالمي، بیروت، ط

، بیت الجامع المسند الصحیح  هـ،٢٥٦البخاري، محمد بن إسماعیل، ت       .٤

  .م١٩٩٨، ١األفكار الدولیة، الریاض، ط

، دار الفكر، مصور، التاریخ الكبیر هـ،٢٥٦البخاري، محمد بن إسماعیل، ت       .٥

  .بال تاریخ

، ١، دار الجیل، بیروت، طالمسند الجامع بشار عواد معروف وآخرون،      .٦

  .م١٩٩٣

، تحقیق شعیب األرناؤوط شرح السنة هـ،٥١٦البغوي، الحسین بن مسعود ت       .٧

  .هـ١٤٠٠، ١ي، بیروت، طوزهیر الشاویش، المكتب اإلسالم

، دار السنن الكبرى هـ،٤٥٨البیهقي، أبو بكر أحمد بن الحسین بن علي، ت       .٨

  .المعرفة، بیروت

سنن (  الجامع الكبیر هـ،٢٧٩الترمذي، أبو عیسى محمد بن عیسى، ت       .٩

  .م١٩٩٨، ٢بشار عواد معروف، دار الجیل، بیروت، ط. د: ، تحقیق)الترمذي
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األلباني، : ، تحقیقمشكاة المصابیح ي، محمد بن عبد اهللا الخطیب،التبریز  .١٠

  .م١٩٨٥، ٣المكتب اإلسالمي، بیروت، ط

المنتقى من السنن  هـ،٣٠٧ابن الجارود، أبو محمد عبد اهللا بن الجارود، ت   .١١

، ١عبد اهللا عمر البارودي، مؤسسة الكتب الثقافیة، بیروت، ط: تحقیق المسندة،

  .م١٩٨٨

، دار التسهیل لعلوم التنزیل هـ،٧٩٢جزي الكلبي، محمد بن أحمد، ت ابن   .١٢

  .الفكر، بیروت، بدون تاریخ

، المكتبة الفقه على المذاهب األربعة  الجزیري، عبد الرحمن الجزیري، معاصر،  .١٣

  .، بال تاریخ٣التجاریة الكبرى، القاهرة، ط

النیسابوري، ت الحاكم، أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا بن حمدویه   .١٤

  .، مكتبة الجندي، مصور بال تاریخالمستدرك على الصحیحین هـ،٤٠٥

صحیح بن  هـ،٣٥٤ابن حبان، أبو حاتم محمد بن حبان البستي، ت  .١٥

شعیب : هـ، تحقیق٧٣٩بترتیب ابن بلبان، عالء الدین علي، ت  حبان،

  .م١٩٩٣، ٢األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط

، مطبعة مجلس الثقات  هـ،٣٥٤ حاتم محمد بن حبان البستي، ت ابن حبان، أبو  .١٦

  .م١٩٧٩، ١دائرة المعارف العثمانیة، بحیدر آباد الدكن، الهند، ط

ابن حجر العسقالني، أبو الفضل شهاب الدین أحمد بن علي بن محمد بن   .١٧

محب الدین : ، تحقیقفتح الباري شرح صحیح البخاري هـ،٨٥٢حجر، ت

  .م١٩٩٧، ١سالم، مصر، ودار الفیحاء، دمشق، ط الخطیب، دار ال

ابن حجر العسقالني، أبو الفضل شهاب الدین أحمد بن علي بن محمد بن   .١٨

، مصور عن طبعة ١، دار صادر، بیروت، طتهذیب التهذیب هـ،٨٥٢حجر، ت

  .هـ١٣٢٥مجلس دائرة المعارف النظامیة، الهند، 
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دین أحمد بن علي بن محمد بن ابن حجر العسقالني، أبو الفضل شهاب ال  .١٩

محمد عوامة، دار الرشید، حلب، ط : ، تحقیقتقریب التهذیب  هـ،٨٥٢حجر، ت

  .م١٩٩٢، ٤

ابن حجر العسقالني، أبو الفضل شهاب الدین أحمد بن علي بن محمد بن   .٢٠

، منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بیروت، لسان المیزان  هـ،٨٥٢حجر، ت

  .م١٩٧١، ٢ط

حجر العسقالني، أبو الفضل شهاب الدین أحمد بن علي بن محمد بن ابن   .٢١

عبد اهللا هاشم الیماني، المدینة : ، نشرالتلخیص الحبیر  هـ،٨٥٢حجر، ت

  .م١٩٦٤، ١المنورة، ط

، دار الفكر، المحلى هـ،٤٥٦ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعید، ت   .٢٢

  .بیروت، بال تاریخ

كفایة  هـ،٨٢٩بو بكر بن محمد الحسیني الدمشقي، ت الحصني، تقي الدین أ  .٢٣

علي عبد الحمید بلطه جي ومحمد : ، تحقیقاألخیار في حل غایة االختصار

  .م١٩٩١، ١وهبي سلیمان، دار الخیر، بیروت، ط

صحیح  هـ،٣١١ابن خزیمة، محمد بن إسحاق بن خزیمة، أبو بكر السلمي، ت   .٢٤

، ١ظمي، المكتب اإلسالمي، بیروت، طمحمد مصطفى األع: ، تحقیقابن خزیمة

  .م١٩٧٠

، معالم السنن هـ،٣٨٨الخطابي، أبو سلیمان حمد بن محمد بن إبراهیم، ت   .٢٥

: المطبوع مع كتاب مختصر سنن أبي داود للمنذري، وتهذیب ابن القیم، تحقیق

     .أحمد شاكر ومحمد الفقي، دار المعرفة، بیروت، بال تاریخ

: ، تحقیقسنن الدارقطني هـ،٣٨٥حسین علي بن عمر، ت الدارقطني، أبو ال  .٢٦

  .م١٩٦٦عبد اهللا هاشم الیماني، دار المحاسن، القاهرة، 
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العلل الواردة في األحادیث  هـ،٣٨٥الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر، ت   .٢٧

  .م١٩٨٥، ١محفوظ الرحمن زین اهللا، دار طیبة، الریاض، ط: ، تحقیقالنبویة

عبد : ، تحقیقالسنن هـ،٢٥٥ محمد عبد اهللا بن عبد الرحمن، ت الدارمي، أبو  .٢٨

  .م١٩٦٦اهللا هاشم الیماني، المدینة المنورة، 

محمد : ، تحقیقالسنن هـ،٢٧٥أبو داود، سلیمان بن األشعث السجستاني، ت  .٢٩

  .محیي الدین عبد الحمید، دار إحیاء السنة النبویة، بدون تاریخ

الشرح الصغیر على أقرب   هـ،١١٣٨مد بن محمد، ت الدردیر، أبو البركات أح  .٣٠

  .هـ١٣٩٢، دار المعارف، مصر، المسالك

میزان  هـ،٧٤٨الذهبي، أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، ت   .٣١

  .علي محمد البجاوي، دار المعرفة، بیروت: ، تحقیقاالعتدال في نقد الرجال

، دار الجرح والتعدیل هـ،٣٢٧ حاتم، ت الرازي، أبو محمد عبد الرحمن بن أبي  .٣٢

، مصور عن طبعة دائرة المعارف ١إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، ط

    .م١٩٥٣العثمانیة، الهند، 

، دار الكتب المراسیل هـ،٣٢٧الرازي، أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم، ت   .٣٣

  .م١٩٨٣، ١العلمیة، بیروت، ط

شرح علل   هـ،٧٩٥لدین عبد الرحمن بن أحمد، ت ابن رجب الحنبلي، زین ا  .٣٤

  .م١٩٨٧، ١همام سعید، دار المنار، األردن، الزرقاء، ط. د  :، تحقیقالترمذي

، دار الفكر، دمشق، الفقه اإلسالمي وأدلته  الزحیلي، وهبة الزحیلي، معاصر،  .٣٥

  .م١٩٨٩، ٣ط

نصب الرایة  هـ،٧٦٢الزیلعي، جمال الدین أبو محمد عبد اهللا بن یوسف،   .٣٦

  .م١٩٧٣، ٢، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، طألحادیث الهدایة
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، دار بذل المجهود في حل أبي داود هـ،١٣٤٦السهارنفوري، خلیل أحمد، ت   .٣٧

  .الكتب العلمیة، بیروت

  .م١٩٩٣، ١٠، الفتح لإلعالم العربي، مصر، طفقه السنة سید سابق، معاصر،  .٣٨

نیل األوطار من أحادیث  هـ،١٢٥٥علي بن محمد، ت الشوكاني، محمد بن   .٣٩

  .م١٩٧٣، دار الكتب العلمیة، بیروت، سید األخیار شرح منتقى األخبار

المصنف في األحادیث  هـ،٢٣٥ابن أبي شیبة، أبو بكر عبد اهللا بن محمد، ت  .٤٠

، ١، بعنایة كمال یوسف الحوت، مؤسسة الكتب الثقافیة، بیروت، ط واآلثار

١٩٨٩.  

حاشیة الصاوي على  هـ،١٢٤١الصاوي، أحمد بن محمد الصاوي المالكي، ت   .٤١

  .هـ١٣٩٢، مطبوع مع الشرح الصغیر، دار المعارف، مصر، الشرح الصغیر

سبل السالم شرح بلوغ  هـ،١١٨٢الصنعاني، محمد بن إسماعیل بن األمیر، ت   .٤٢

، ١ربي، بیروت، طمن جمع أدلة األحكام البن حجر، دار إحیاء التراث الع المرام

  .م١٩٦٠

، المعجم الكبیر هـ،٣٦٠الطبراني، أبو القاسم سلیمان بن أحمد بن أیوب، ت   .٤٣

، ١حمدي بن عبد المجید السلفي، نشر وزارة األوقاف العراقیة، ط: تحقیق

  .م١٩٧٩

، المعجم األوسط هـ،٣٦٠الطبراني، أبو القاسم سلیمان بن أحمد بن أیوب، ت   .٤٤

  .هـ١٤١٥ عوض اهللا الحسیني، دار الحرمین، القاهرة، طارق بن: تحقیق

شرح معاني   هـ،٣٢١الطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة األزدي، ت   .٤٥

  .م١٩٧٩، ١، دار الباز، مكة المكرمة، طاآلثار



       
 

 ٢٧٨ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثالثاملجلد 
 » بئر بضاعة«يف حديث  دراسة نقدية 

مسند أبي داود   هـ،٢٠٤الطیالسي، أبو داود سلیمان بن داود بن الجارود ت   .٤٦

  .، بیروت، لبنان، دار المعرفةالطیالسي

، المصنف هـ،٢١١عبد الرزاق الصنعاني، أبو بكر عبد الرزاق بن همام، ت  .٤٧

  .م١٩٧١، ١حبیب الرحمن األعظمي، المكتب اإلسالمي، بیروت، ط: تحقیق

، ٢، مؤسسة الریان، بیروت، طتحریر علوم الحدیث عبد اهللا یوسف الجدیع،  .٤٨

  .م٢٠٠٤

عون المعبود شرح  هـ،١٣٣٣د شمس الحق، ت العظیم آبادي، أبو الطیب محم  .٤٩

  .م١٩٩٠، ١، دار الكتب العلمیة، بیروت، طسنن أبي داود

التعلیق المغني على سنن   العظیم آبادي، أبو الطیب محمد شمس الحق،  .٥٠

محمد هاشم الیماني، على هامش سنن الدارقطني، دار : ، نشرالدارقطني

  .م١٩٦٦المحاسن، القاهرة، 

 المقدسي، أحمد موفق الدین أبو محمد عبد اهللا بن أحمد، ت ابن قدامة  .٥١

  .م١٩٩٢، ١، في فقه اإلمام أحمد، دار الفكر، بیروت، طالمغني هـ،٦٢٠

، تحقیق محمد السنن هـ،٢٧٣ابن ماجه، أبو عبد اهللا محمد بن یزید القزویني،   .٥٢

  .م١٩٧٥فؤاد عبد الباقي، إحیاء التراث العربي، بیروت، 

، دار الجوهر النقي هـ،٧٤٥یني، عالء الدین بن علي بن عثمان، ت المارد  .٥٣

  .المعرفة، بیروت

محمد فؤاد عبد الباقي، : ، تحقیقالموطأ هـ،١٧٩مالك بن أنس، أبو عبد اهللا، ت   .٥٤

  .دار إحیاء التراث العربي

تحفة األحوذي بشرح  هـ،١٣٥٣المباركفوري، محمد عبد الرحمن عبد الرحیم، ت   .٥٥

  .م١٩٦٤، دار الفكر، بیروت، الترمذيجامع 
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الهدایة  هـ،٥٩٣المرغیناني، برهان الدین أبو الحسین علي بن أبي بكر، ت   .٥٦

  .، المكتبة اإلسالمیة، بال تاریخشرح بدایة المبتدي

. د: ، تحقیقتهذیب الكمال هـ،٧٤٢المزي، جمال الدین أبو الحجاج یوسف، ت   .٥٧

  .م١٩٩٢، ١ة، بیروت، طبشار عواد معروف، مؤسسة الرسال

، دار ابن صحیح مسلم هـ،٢٦١مسلم بن الحجاج، أبو الحجاج القشیري، ت  .٥٨

  .م١٩٩٨، ١حزم، بیروت، ودار المغني، الریاض، ط 

، دار إحیاء التراث السنن هـ،٣٠٣النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب، ت  .٥٩

  .م١٩٣٠، ١العربي، بیروت، ط

هـ، المجموع، شرح المهذب، ٦٧٦حي الدین بن شرف، ت النووي، أبو زكریا م  .٦٠

  .م٢٠٠٠محمود مطرجي، دار الفكر للطباعة والنشر، بیروت، ط : تحقیق



       
 

 ٢٨٠ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثالثاملجلد 
 » بئر بضاعة«يف حديث  دراسة نقدية 

اا  

 .ًسیأتي تخریجه مفصال) [١](

  .١/١٣٤ابن األثیر، النهایة في غریب الحدیث ) [٢](

  .٦٧أبو داود، السنن، رقم ) [٣](

  .١/٤٦٩ب الحدیث ابن األثیر، النهایة في غری) [٤](

  .٥/١٤ابن األثیر، النهایة في غریب الحدیث ) [٥](

  .٣/١٤٧ابن األثیر، النهایة في غریب الحدیث ) [٦](

روي له ) هـ٢٠١ت(أبو أسامة هو حماد بن أسامة القرشي مشهور بكنیته، ثقة ثبت ) [٧](

  .١٤٨٧الجماعة، تقریب التهذیب، رقم 

  .بشار عواد معروف. تحقیق د. ١٠٩، ص١، ج٦٣الترمذي، السنن، حدیث رقم ) [٨](

  .یستأنس بشجرة اإلسناد آخر البحث) [٩](

الصحابي الجلیل، سعد بن مالك بن سنان األنصاري، من صغار : أبو سعید الخدري) [١٠](

ابن حجر، تقریب التهذیب، . هـ٧٤هـ أو ٦٤ًالصحابة سنا، استصغر یوم أحد، توفي سنة 

  .٢٢٥٤رقم 

  .٧/٢٨ تهذیب، ابن حجر،) [١١](

  .وینظر مصادر التخریج. ٧/٢٨ابن حجر، تهذیب التهذیب، ) [١٢](

  .٣/٣١: المسند) [١٣](
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  ).٦٦(السنن، رقم ) [١٤](

  .٢٧، و ٧/٢٣ابن حجر، تهذیب التهذیب، ) [١٥](

  .٦٦الترمذي، السنن، رقم ) [١٦](

  .٦٦أبو داود، السنن، رقم ) [١٧](

  .٤٣١٣: تقریب) [١٨](

  .٧/٢٧ر، تهذیب التهذیب، ابن حج) [١٩](

  .١٥٢٣ت/٥، وینظر الجرح والتعدیل، ٥/٧١ابن حبان، الثقات، ) [٢٠](

  .٤٣١٣: التقریب) [٢١](

  .١٩/٨٣ وینظر المزي، تهذیب الكمال، ٧/٢٨ابن حجر، تهذیب التهذیب، ) [٢٢](

  ).١٤٨٧تقریب ترجمة (هو حماد بن أسامة ) [٢٣](

  ٤٢٩٤یب التهذیب، رقم هـ، ترجمته في تقر٢٠١ثقة، ت ) [٢٤](

 ، عم عبید اهللا بن سعد وأخو سعد، ٢٠٨عمه هو یعقوب بن إبراهیم بن سعد، ثقة ت ) [٢٥](

باب المبهمات في تقریب التهذیب، اسم عبید اهللا بن : ، وینظر٧٨١١تقریب التهذیب، 

  .سعد

  .٣٣٦٤تقریب التهذیب، رقم : صدوق تغیر حفظه، ینظر) [٢٦](

  .١٧٧رجمته في تقریب التهذیب، رقم ثقة، وینظر ت) [٢٧](

  .٥٩٢٢ثقة، ینظر ترجمته في تقریب التهذیب رقم ) [٢٨](
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  .١١٣٧ثقة، ینظر ترجمته تقریب التهذیب رقم ) [٢٩](

  .٣٨٧٤ابن حجر، تقریب التهذیب، رقم ) [٣٠](

  .٤/١٦٣، وابن حجر، التهذیب، ٦/٤٣٠ابن حبان، الثقات، ) [٣١](

  .٦/٢٥٢ابن حبان، الثقات، ) [٣٢](

  .١٢٣ و ٣/١١٣ابن حجر، التهذیب، ) [٣٣](

  .٢٨/٥٠٨تهذیب الكمال، ) [٣٤](

  .٥/١١، وابن حجر، التهذیب، ٢/٣٣٦الذهبي، میزان االعتدال، ) [٣٥](

  .٥٥٧٣ابن حجر، تقریب، ) [٣٦](

  .٢٧٨٧ابن حجر، تقریب، ) [٣٧](

  .٤٣٥٨ابن حجر، تقریب، ) [٣٨](

  .٩-٩/٨ذیب التهذیب ، وته٥٦٩٣ابن حجر، تقریب، ) [٣٩](

  .٣٢٠ابن حجر، تقریب، ) [٤٠](

  .٦٧٠٥ابن حجر، تقریب، ) [٤١](

  .٤١٢٢ابن حجر، تقریب، ) [٤٢](

  .٥٤٢٧ابن حجر، تقریب، ) [٤٣](

  .٩٩٤ابن حجر، تقریب، ) [٤٤](
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  .٩/٥٢٣وابن حجر، التهذیب،   .٢٧/١١المزي، تهذیب الكمال، ) [٤٥](

  .٤/٦١٥الذهبي، المیزان، ) [٤٦](

  .٤/٥٩الذهبي، میزان االعتدال، ) [٤٧](

  .١/١٥٥ابن حزم، المحلى، ) [٤٨](

  .١/١٣ابن حجر، التلخیص الحبیر، ) [٤٩](

  .٢٦٢٤وابن حجر، تقریب،  .١٢/١١٥المزي، تهذیب الكمال، ) [٥٠](

  .١/٢٠٦المباركفوري، تحفة األحوذي، ) [٥١](

  ).١٩/٨٤(تهذیب الكمال، ) [٥٢](

  .١/١٣ص الحبیر، ابن حجر، التلخی) [٥٣](

  .٦٦سنن الترمذي، رقم ) [٥٤](

  ).١/١٥٦(ابن حزم، المحلى، ) [٥٥](

  .١/١٣ابن حجر، التلخیص الحبیر، ) [٥٦](

  .١/٢٠٦المباركفوري، تحفة األحوذي، ) [٥٧](

  ).٤٦-١/٤٥(األلباني، إرواء الغلیل، ) [٥٨](

  .٢٨٨- ١١/٢٨٥، وینظر العلل للدارقطني ١/١٣ابن حجر، التلخیص، ) [٥٩](

، وینظر أبو الطیب محمد آبادي، التعلیق المغني على ١/١٣ابن حجر، التلخیص، ) [٦٠](

  .١/٣٠الدارقطني، 
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  .٢٥٩-١/٢٥٧ابن التركماني، الجوهر النقي، ) [٦١](

  .١٩/٨٤المزي، تهذیب الكمال، ) [٦٢](

 بن ، وعبد اهللا٢/٨٤١و١/١٤٦ینظر، همام سعید، شرح علل الترمذي، البن رجب، ) [٦٣](

  .٢/٧٤٢یوسف الجدیع، تحریر علوم الحدیث، 

  .١/٢٠٦المباركفوري، تحفة األحوذي، ) [٦٤](

  .٦/٢٥١الترمذي، السنن كتاب العلل، ) [٦٥](

  . في ترجمة كثیر بن عبد اهللا المزني٣/٤٠٧الذهبي، المیزان، ) [٦٦](

  .، في ترجمة یحیى بن عابد٤/٤١٦الذهبي، المیزان، ) [٦٧](

  .٦٦، برقم )١/١٠٩(ذي، السنن، الترم) [٦٨](

، وسنده جید وینظر المشكاة، )٣٧٣٥(، وأبو داود ١٠٨و ٦/١٠٠أخرجه أحمد، ) [٦٩](

٤٢٨٤.  

وما   :قالوا» اتقوا اللعانین « : قال r  عن أبي هریرة أن رسول اهللا ٢٦٩روى مسلم رقم ) [٧٠](

ورواه ابن »  ظلهم الذي یتخلى في طریق الناس أو في« : اللعانان یا رسول اهللا؟ قال

  .٦٧باب النهي عن التغوط على طریق المسلمین وظلهم الذي هو مجالسهم رقم : خزیمة

  .١/٧٣الخطابي، معالم السنن، ) [٧١](

  .١/١٠٤، والزیلعي، نصب الرایة، ١/١٢المرغیناني، الهدایة، ) [٧٢](

  ).١/٤٩(، والنسائي، )٢٨٣(أخرجه مسلم، رقم ) [٧٣](

  ).٢٣٩(اري، أخرجه البخ) [٧٤](
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: من غیر قوله) ١٧٢(وأخرجه البخاري   .، وله ألفاظ متقاربة)٩١/٢٧٩(أخرجه مسلم، ) [٧٥](

  .أوالهن بالتراب

  .١/١٢المرغیناني، الهدایة، ) [٧٦](

 وغیرهم، وهو ٧٥، وأبو داود، برقم ٩٢، والترمذي رقم ٢٣-١/٢٢أخرجه مالك، ) [٧٧](

  .٢٤٣٣صحیح الجامع : حدیث صحیح، انظر

  ).٢٨٥ و ٢٨٤(، ومسلم، )٦٠٢٥(اخرجه البخاري، ) [٧٨](

  ).٢٧٨(، ومسلم، )١٦٢(البخاري، ) [٧٩](

  .وسأبین حكم حدیث القلتین . فما بعد١/١٠٤الزیلعي، نصب الرایة، ) [٨٠](

، وینظر ١/٥، وحاشیة الصاوي على الشرح الصغیر، ١/٥٥ینظر المغني البن قدامة، ) [٨١](

  . فما بعد١/١٠٤الزیلعي، نصب الرایة، 

  .١/١٢شرح معاني اآلثار، ) [٨٢](

  .١/٧٣معالم السنن، ) [٨٣](

  ).٦١٧٥) (٥٩٥٤( فما بعد، وینظر تقریب التهذیب، ١/٩٤نصب الرایة، ) [٨٤](

 فما بعد، وتقي الدین الحصني، كفایة األخیار، ١/١٦٣النووي، المجموع، : ینظر) [٨٥](

  .بعد فما ١/٥٢، وابن قدامة، المغني، ١٧-١٦ص

، )٦٧(، والترمذي، )٦٥ و ٦٤(، وأبو داود، )٢٦ و ٢٣ و ٢/١٢(أخرجه أحمد، ) [٨٦](

، وابن )٩٢(، وصححه ابن خزیمة )٥١٨   و٥١٧(، وابن ماجه، )١/١٧٥(والنسائي، 

. ، كما صححه جمهور من أهل العلم)١/١٣٢(، والحاكم، )١٢٥٣ و ١٢٤٩(حبان، 

وأعله الحنفیة باالضطراب . ١١٠-١/١٠٩بشار عواد، . ینظر سنن الترمذي بتحقیق د

ًسندا ومتنا، أما سندا فألنه روي من طریق محمد بن جعفر بن الزبیر، ومحمد بن عباد بن  ً ً
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قدر قلتین أو ثالث، وبلفظ إذا بلغ الماء قلة، : ًجعفر، وأما متنا فألنه روي بألفاظ منها

 في ذلك الزیلعي في نصب وبلفظ أربعین، على االختالف في مقدار القلة، وأطال النفس

  .١١٢-١/١٠٤الرایة 

وخالصة جواب الجمهور أن األصح في روایة الحدیث من طریق محمد بن عباد            

ابن حجر،  .بن جعفر وهو ثقة ثبت وما عداه روایات ال تثبت فال یضر هذا االختالف

  .١٧- ١/١٦التلخیص الحبیر، 

، الشرح الصغیر على أقرب )هـ١١٣٨ت(ر أبو البركات، أحمد بن محمد الدردی) [٨٧](

  . فما بعد٣٧ و ١/٢٩المسالك، 

  .١/٥٣ابن قدامة، المغني، ) [٨٨](

  .١٥٦- ١/١٥٤ابن حزم، المحلى، ) [٨٩](

  .١/١٥٤ابن حزم، المحلى، ) [٩٠](

  ).٢٦٠-١/٢٥٩(، والبیهقي، السنن الكبرى، )٥٢١(أخرجه ابن ماجه برقم ) [٩١](

  .٢/٤٩الذهبي، المیزان، ) [٩٢](

  .١٧-١٦الصنعاني، سبل السالم، ) [٩٣](

  ).١/٥٣(ابن قدامة، المغني، : ینظر) [٩٤](

- ١/٤١، الجزیري، الفقه على المذاهب األربعة، ١/٥٣ابن قدامة، المغني، : ینظر) [٩٥](

  .١٦-١٥-١، وسید سابق، فقه السنة، ١٢٧-١/١٢٦، والزحیلي، الفقه اإلسالمي، ٤٢

 


