تقوٌة النجباء بأسماء ونصوص الفقهاء الناقلٌن
لإلجماع على نجاسة الدماء
الحمد هلل العلً األعلى ،عالم السر والنجوى ،كاشف
الشدات والبلوى ،والصالة والسالم على عبده ورسوله
دمحم بن عبد هللا سٌد الناس فً اآلخرة واألولى،
والمبعوث رحمة للناس بالحق والهدى ،وعلى آله
وأزواجه وذرٌته وأصحابه وأتباعه ما ظهر نجم
وأشرقت شمس الضحى.
أما بعد ،أٌها اإلخوة النبالء الحصفاء  -جملكم هللا
بالعلم والفقه فً شرٌعته :-
فإن بٌن ٌدٌكم وأمام ناظرٌكم جزء فقهً ٌحمل هذا
العنوان:
"تقوٌة النجباء بأسماء ونصوص الفقهاء الناقلٌن
لإلجماع على نجاسة الدماء"
وقد بدأت كتابته قبل سنٌن عدٌدة لعلها ال تبعد عن
العشرٌن ،وظللت أزٌد فٌه حٌنا ً بعد حٌن ،حتى خرج
بهذه الصورة التً ترونها.
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وأسأل هللا تعالى أن ٌنفع به الكاتب والقارئ والناشر،
إنه جواد كرٌم.
وما كان فٌه من صواب وتسدٌد فمن هللا وحده ،هو
فمنً
ال َمان ِبه المتفضل ،وما كان فٌه من خطأ وزلل ِ
ومن الشٌطان ،ولٌس هللا ورسوله ودٌنه وشرٌعته فً
شًء منه ،وحسبً أنً لم أتقصده.
وقد جعلت الكالم عن مسألة نجاسة الدم فً عدة وقفات،
تسهٌالً لضبطها ،وإعانة على حفظها وفهمها ،وتٌسٌرا ً
لإللمام بها وإدراكها بوضوح.
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فأقول مستعٌنا باهلل  -جل وعال  -ربً وربكم:
الوقفة األولى  /عن أسماء العلماء الناقلٌن إجماع
الفقهاء على نجاسة الدم ،ونص كالمهم ،ومورده
ومصدره.
 -1إمام أهل السنة والحدٌث أبو عبد هللا أحمد بن دمحم
بن حنبل  -رحمه هللا .-
إذ قال اإلمام ابن قٌم الجوزٌة  -رحمه هللا  -فً كتابه "
إغاثة اللهفان من مصاٌد الشٌطان"( -273 /1طبعة
عالم الفوابد):
وسبل أحمد  -رحمه هللا  :-الدم والقٌح عندك سواء؟
فقال" :ال ،الدم لم ٌختلف الناس فٌه ،والقٌح قد اختلف
الناس فٌه".اهـ
ونقله عنه أٌضا ً اإلمام ابن تٌمٌة  -رحمه هللا  -فً
"شرح العمدة فً الفقه"( -155 /1طبعة :مكتبة
العبٌكان).
 -2أبو جعفر أحمد بن دمحم بن سالمة الطحاوي الحنفً
 رحمه هللا .-3

إذ قال فً كتابه "شرح مشكل اآلثار"( 151 /15حدٌث
رقم - 3553:طبعة :مؤسسة الرسالة):
ثم رجعنا إلى طلب األ َولى من هذٌن القولٌن بالنظر
الصحٌح المرجوع إلى مثله عند عدم وجود حكم األشٌاء
المختلف فٌها فً الكتاب والسنة وإجماع األمة ،فوجدنا
األصل المتفق علٌه:
أن دماء األنعام المأكولة لحومها نجسة ،وأن وقوعها فً
المٌاه ٌفسدها ،وإن أصابتها الثٌاب نجستها كدماء بنً
آدم فً ذلك.اهـ
 -3أبو سلٌمان حمد بن دمحم بن إبراهٌم بن الخطابً
البستً الشافعً  -رحمه هللا .-
إذ قال ابن حجر العسقالنً  -رحمه هللا  -فً كتابه "فتح
الباري بشرح صحٌح البخاري"( 355 /1رقم-227:
طبعة دار الرٌان والمكتبة السلفٌة):
قال الخطابً :فً هذا الحدٌث دلٌل على أن النجاسات
إنما تزال بالماء دون غٌره من المابعات ،ألن جمٌع
النجاسات بمثابة الدم ال فرق بٌنه وبٌنها إجماعاً ،وهو
قول الجمهور ،أيٌ :تعٌن الماء إلزالة النجاسة.اهـ
 -4أبو دمحم علً بن أحمد ابن حزم الظاهري  -رحمه
هللا .-
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إذ قال فً كتابه " مراتب اإلجماع فً العبادات
والمعامالت واالعتقادات"(ص -15:طبعة دار الكتب
العلمٌة):
واتفقوا على أن الكثٌر من الدم أي دم كان  -حاشا دم
السمك وما ال ٌسٌل دمه  -نجس.اهـ
 -5أبو عمر ٌوسف بن عبد هللا بن عبد البر النَّمري
المالكً  -رحمه هللا .-
إذ قال فً كتابه "االستذكار الجامع لمذاهب فقهاء
األمصار وعلماء األقطار"( -254 /3طبعة مؤسسة
الرسالة):
وال خالف أن الدم المسفوح رجس نجس ،وأن القلٌل من
الدم الذي ال ٌكون جارٌا ً مسفوحا ً متَ َجاوز عنه ،ولٌس
الدم كسابر النجاسات التً قلٌلها رجس مثل كثٌرها.اهـ
وقال أٌضا ً (:)211 /3
وإجماع العلماء على أن من صلى وثوبه الذي ٌستر
عورته قد امتأل بوالً أو عذرة أو دما ً وهو عامد فال
صالة له ،وعلٌه اإلعادة فً الوقت وبعده ،وهذا كله
دلٌل عندهم على أن غسل النجاسات فرض واجب.اهـ
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وقال فً كتابه " التمهٌد لما فً الموطأ من المعانً
واألسانٌد"( -235 /22تحقٌق سعٌد أحمد أعراب):
وهذا إجماع من المسلمٌن أن الدم المسفوح رجس
نجس.اهـ
 -6أبو بكر عالء الدٌن دمحم بن أحمد السمرقندي
الحنفً  -رحمه هللا .-
إذ قال فً كتابه "تحفة الفقهاء"( -45 /1طبعة دار
الكتب العلمٌة):
أما األول :وهو بٌان أنواع النجاسات.
فمن ذلك :أن كل ما ٌخرج من بدن االنسان مما ٌتعلق
بخروجه وجوب الوضوء أو الغسل فهو نجس ،نحو
الغابط والبول والدم والصدٌد ،والقا ملء الفم ،ودم
الحٌض ،والنفاس واالستحاضة ،والودي ،والمذي،
والمنً ،وال خالف فً هذه الجملة إال فً المنً ،فإن
عند الشافعً هو طاهر.اهـ
 -7القاضً أبو بكر بن دمحم بن عبد هللا بن العربً
المعافري المالكً  -رحمه هللا .-
إذ قال فً كتابه " أحكام القرآن"( -75 /1توزٌع مكتبة
عباس الباز):
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اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس ال ٌؤكل وال ٌنتفع
به.اهـ
 -8عالء الدٌن أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاسانً
الحنفً  -رحمه هللا .-
إذ قال فً كتابه "بدابع الصنابع فً ترتٌب الشرابع"(/1
 -63طبعة دار الكتب العلمٌة):
والثانً :أن نجاسة المٌتات لٌست ألعٌانها بل لما فٌها
من الدماء السابلة والرطوبات النجسة ولم توجد فً هذه
ٌن من الحً من هذه األجزاء
األشٌاء ،وعلى هذا ما أ ِب َ
وإن كان المبان جزءا ً فٌه دم كالٌد واألذن واألنف
ونحوها ،فهو نجس باإلجماع ،وإن لم ٌكن فٌه دم
ونحوها ،فهو على
كالشعر والصوف والظفر
ِ
االختالف.اهـ
 -9أبو الولٌد دمحم بن أحمد بن دمحم بن أحمد بن رشد
الحفٌد القرطبً األندلسً المالكً  -رحمه هللا .-
إذ قال فً كتابه "بداٌة المجتهد ونهاٌة المقتصد"(/1
 -153طبعة مكتبة ابن تٌمٌة):
وأما أنواع النجاسات ،فإن العلماء اتفقوا من أعٌانها
على أربعة:
7

مٌتة الحٌوان ذي الدم الذي لٌس بمابً ،وعلى لحم
الخنزٌر بأي سبب اتفق أن تذهب حٌاته ،وعلى الدم
نفسه من الحٌوان الذي لٌس بمابً انفصل من الحً أو
المٌت إذا كان مسفوحا ً ،أعنً كثٌرا ً ،وعلى بول ابن آدم
ورجٌعه.اهـ
وقال أٌضا ً (:)155 /1
اتفق العلماء على أن دم الحٌوان البري نجس.اهـ
 -11أبو عبد هللا دمحم بن أحمد األنصاري القرطبً
المالكً  -رحمه هللا .-
إذ قال فً كتابه " الجامع ألحكام القرآن"(-145 /2
طبعة دار الكتب العلمٌة):
اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس.اهـ
 -11أبو زكرٌا محً الدٌن بن شرف النووي الشافعً
 رحمه هللا .-إذ قال فً "شرح صحٌح مسلم"( -254 /3عند حدٌث
رقم -251:طبعة مكتبة المعارف):
وفٌه :أن الدم نجس ،وهو بإجماع المسلمٌن.اهـ
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وقال فً كتابه "المجموع"( -576 /2طبعة دار إحٌاء
التراث العربً):
والدالبل على نجاسة الدم متظاهرة ،وال أعلم فٌه خالفا ً
عن أحد من المسلمٌن إال ما حكاه صاحب "الحاوي"
عن بعض المتكلمٌن أنه قال" :هو طاهر" ،ولكن
المتكلمٌن ال ٌعتد بهم فً اإلجماع والخالف ،على
المذهب الصحٌح الذي علٌه جمهور أهل األصول من
أصحابنا وغٌرهم السٌما فً المسابل الفقهٌات.اهـ
 -12عبد هللا بن محمود بن َمودود الموصلً الحنفً -
رحمه هللا .-
إذ قال فً كتابه "االختٌار لتعلٌل المختار"(- 42 /1
طبعة :دار المعرفة  -بٌروت):
ألن قلٌل النجاسة عفو باإلجماع ،كالتً ال ٌدركها
البصر ،ودم البعوض والبراغٌث ،والكثٌر معتبر
باإلجماع.اهـ
وقال أٌضا ً ( )43/ 1معلقا ً على ما جاء فً المتن" :وكل
ما ٌخرج من بدن اإلنسان وهو موجب للتطهٌر فنجاسته
غلٌظة":
كالغابط والبول والدم والصدٌد والقًء ،وال خالف
فٌه.اهـ
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 -13أبو العباس شهاب الدٌن أحمد بن إدرٌس بن عبد
الرحمن القرافً المالكً  -رحمه هللا .-
إذ قال فً كتابه "الذخٌرة"(  -115/1طبعة دار الغرب
اإلسالمً):
والدم المسفوح نجس إجماعا ً.اهـ
وقال فً كتابه "الفروق"( -225 /1الفرق رقم-14:
طبعة دار الرسالة):
فالدم لم أ َر أحدا ً قضى علٌه بالطهارة.اهـ
 -14أبو زٌد أو أبو دمحم عبد الرحمن بن دمحم بن عسكر
البغدادي المالكً  -رحمه هللا .-
إذ قال فً كتابه" إرشاد السالك إلى أشرف المسالك فً
فقه اإلمام مالك"(ص:)4:
وال خالف فً نجاسة الدم المسفوح.اهـ
 -15عالء الدٌن علً بن دمحم بن إبراهٌم بن عمر
الشٌحً المعروف بالخازن  -رحمه هللا .-
إذ قال فً كتابه "لباب التأوٌل فً معانً التنزٌل"(/1
 -153طبعة دار الكتب العلمٌة):
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اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس ال ٌؤكل ،وال
ٌنتفع به.اهـ
 -16شمس الدٌن دمحم بن عبد هللا الزركشً المصري
الحنبلً  -رحمه هللا .-
إذ قال ابن قاسم  -رحمه هللا  -فً "حاشٌة الروض
المربع شرح زاد المستقنع"(:)351 /1
فإن العفو مختص بالٌسٌر من دم الطاهر ،وأما الدم
الكثٌر منه فال نزاع فً نجاسته ،حكاه الزركشً
وغٌره.اهـ
 -17أبو حفص عمر بن إسحاق بن أحمد الهندي
الغزنوي ،الحنفً  -رحمه هللا .-
إذ قال فً كتابه "الغرة المنٌفة فً تحقٌق بعض مسابل
اإلمام أبً حنٌفة"(ص:)26-25:
والجواب عنه من وجوه:
األول :أن الدماء التً خرجت من ثالثة أسهم أصابت
ثوبه وبدنه بال شك ،وال تجوز الصالة معها باالتفاق،
وال ٌمكن إنكار ذلك ،فإنه قد رآه المهاجري باللٌل حتى
هاله ما رأى من الدماء ،فلما لم ٌدل مضٌه فً الصالة
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على جواز الصالة مع النجاسة ،كذلك لم ٌدل على أن
الدم ال ٌنقض الوضوء.اهـ
 -18أبو حفص سراج الدٌن عمر بن علً بن عادل
الحنبلً الدمشقً النعمانً  -رحمه هللا .-
إذ قال فً كتابه " اللباب فً علوم الكتاب"(-172 /3
طبعة دار الكتب العلمٌة):
واتفق العلماء على أن الدم حرام نجس.اهـ
 -19سراج الدٌن أبو حفص عمر بن علً األنصاري
الشافعً المعروف بابن الملقن  -رحمه هللا .-
إذ قال فً كتابه "التوضٌح لشرح الجامع الصحٌح"(/4
 -431طبعة دار غراس):
األول :نجاسة الدم ،وهو إجماع.اهـ
وقال فً كتابه " اإلعالم بفوابد عمدة األحكام"(/2
 -113طبعة دار العاصمة):
السادسة :نجاسة الدم ،وهو إجماع إال من شذ.اهـ
ومراده بمن شذ بعض أهل الكالم الذٌن ذكرهم صاحب
"الحاوي" من الشافعٌة.
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 -21أبو الفضل أحمد بن علً بن حجر العسقالنً
الشافعً  -رحمه هللا .-
إذ قال فً كتابه " فتح الباري شرح صحٌح
البخاري"( 425 /1عند حدٌث رقم -245:طبعة دار
الرٌان):
والدم نجس اتفاقا ً.اهـ
 -21بدر الدٌن العٌنً محمود بن أحمد بن موسى
العَ ٌْنتَابً الحنفً  -رحمه هللا .-
إذ قال فً كتابه "عمدة القاري شرح صحٌح
البخاري"( -211 /3طبعة دار إحٌاء التراث العربً):
فإن الدم نجس ،وهو إجماع المسلمٌن.اهـ
وقال أٌضا ً (:)141/3
الدم نجس باإلجماع.اهـ
وقال فً كتابه "شرح سنن أبً داود"( -117 /2طبعة
مكتبة الرشد):
وٌستفاد من الحدٌث فوابد:
األولى :فٌه أن الدم نجس ،وهو إجماع
المسلمٌن.اهـ
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وقال فً "البناٌة شرح الهداٌة"( -727 /1طبعة دار
الكتب العلمٌة):
كالدم مثالً فإنه حرمه فأشبه بنص القرآن ،ونجاسته
مجمع علٌها بال خالف ،وهو حجة قطعٌة ،والمراد من
الدم :الدم المسفوح.اهـ
 -22زٌن الدٌن بن إبراهٌم بن دمحم ،المعروف بابن
نجٌم المصري الحنفً  -رحمه هللا .-
إذ قال فً كتابه "البحر الرابق شرح كنز الدقابق"(/1
 -21طبعة دار الكتاب اإلسالمً):
الس َراج الهندي فً "شرحِ الهداٌة" بأنه إذا استاك
وعلَّلَه ِ
للصالة ربما ٌخرج منه دم ،وهو نجس باإلجماع.اهـ
 -23أحمد بن دمحم بن علً بن حجر الهٌتمً الشافعً -
رحمه هللا .-
إذ قال فً كتابه " تحفة المحتاج فً شرح المنهاج"(/1
:)254
صرح
(ودم) إجماعا ً حتى ما ٌبقى على العظام ،ومن
َّ
بطهارته أراد أنه ٌعفى عنه ،واستَثنى منه الكبد
والطحال والمسك.اهـ
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 -24عبد الرحمن بن دمحم بن قاسم العاصمً الحنبلً
النجدي  -رحمه هللا .-
إذ قال فً "حاشٌة الروض المربع شرح زاد
المستقنع"(:)351 /1
فإن العفو مختص بالٌسٌر من دم الطاهر ،وأما الدم
الكثٌر منه فال نزاع فً نجاسته ،حكاه الزركشً
وغٌره ،وقال النووي :الدالبل على نجاسة الدم
متظاهرة ،وال أعلم فٌه خالفا ً عن أحد من المسلمٌن،
وقال :القٌح نجس بال خالف ،وكذا ماء القروح نجس
باالتفاق.اهـ
 -25دمحم األمٌن الشنقٌطً الجنكً  -رحمه هللا .-
إذ قال فً كتابه "أضواء البٌان"( - 355/2طبعة دار
الفكر):
والدم نجس بال خالف.اهـ
تنبٌه:
غالب النصوص المذكورة صرٌحة فً اإلجماع،
وبعضها وهو قلٌل ٌفهم من السٌاق.
الوقفة الثانٌة  /عن اآلثار الواردة عن الصحابة -
رضً هللا عنهم  -فً تأكٌد نجاسة الدم.
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ومن هذه اآلثار:
أوال :أثر عبد هللا بن العباس  -رضً هللا عنهما .-
إذ قال ابن المنذر  -رحمه هللا  -فً كتابه "األوسط"(/1
 277رقم:)751:
حدثنا ٌحٌى بن دمحم ثنا أحمد بن حنبل ثنا أبو عبد
الصمد العَ ِمً ثنا سلٌمان عن عمار بن أبً عمار عن
ابن عباس  -رضً هللا عنهما  -قال:
اإلعَادَةَ ،وإِ ْن كَانَ قَ ِلٌال فَ َال
(( إِذَا كَانَ الدَّم فَ ِ
احشا فَعَلَ ٌْ ِه ْ ِ
علَ ٌْ ِه )).
إِعَادَةَ َ
وإسناده صحٌح.
وقد أخرجه البٌهقً  -رحمه هللا  -فً "سننه"()4155
فً "باب :ما ٌجب غسله من الدم" من طرٌق أبً عبد
الصمد العمً ثنا سلٌمان التٌمً ،به.
ثانٌا :أثر عبد هللا بن عمر بن الخطاب  -رضً هللا
عنهما .-
إذ قال عبد الرزاق
"مصنفه"(1453و:)3751

-

رحمه

هللا

-

فً

عن معمر قال :قلت للزهري :الرجل ٌرى فً ثوبه الدم
القلٌل أو الكثٌر فقال :أخبرنً سالم:
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ٌر ِه ،ث َّم ٌَ ْبنًِ
(( أَ َّن ا ْبنَ ع َم َر كَانَ ٌَ ْن َ
ص ِرف ِلقَ ِلٌ ِل ِه َو َكثِ ِ
صلَّى إِ َّال أَ ْن ٌَت َ َكلَّ َم فٌَ ِعٌد )).
َ
علَى َما قَ ْد َ
وإسناده صحٌح.
وقال البخاري  -رحمه هللا  -فً "صحٌحه" جازما ً:
ص ِلً
(( َوكَانَ ا ْبن ع َم َر إِذَا َرأَى فًِ ثَ ْوبِ ِه دَما َوه َو ٌ َ
َو َ
صالَتِ ِه )).
ضعَه َو َمضَى فًِ َ
وقال ابن أبً
"مصنفه"(:)7216

شٌبة

-

رحمه

هللا

-

فً

حدثنا حاتم بن َوردَان عن برد عن نافع عن ابن عمر:
ص َال ِة فَ َرأَى فًِ ث َ ْوبِ ِه دَما ،فَ ِإ ِن
(( أَنَّه كَانَ إِذَا كَانَ فًِ ال َّ
ستَ ِط ْع أ َ ْن ٌَ َ
ضعَه َو َ
ع أَ ْن ٌَ َ
ضعَه
ستَ َطا َ
ضعَهَ ،وإِ ْن لَ ْم ٌَ ْ
ا ْ
صلَّى )).
سلَه ،ث َّم َجا َء فَبَنَى َ
علَى َما كَانَ َ
َخ َر َج فَغَ َ
وقال الحافظ ابن حجر العسقالنً  -رحمه هللا  -فً
كتابه "فتح الباري"( )341 /1عقبه:
وإسناده صحٌح.اهـ
وأخرجها أٌضا ً أبو عبٌد القاسم بن سالم فً كتابه
"الطهور"( )411والبغوي فً"الجعدٌات"( )2355
وابن المنذر فً األوسط"(217 /2رقم )727:والبٌهقً
فً "المعرفة"( .)4157
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الوقفة الثالثة  /عن بعض من أشار إلى اإلجماع عن
العفو عن الدم الٌسٌر.
قال الحافظ أبو عمر ٌوسف بن عبد هللا بن عبد البر
النَّمري المالكً  -رحمه هللا  -فً كتابه "االستذكار
الجامع لمذاهب فقهاء األمصار وعلماء األقطار"(/3
 -254طبعة مؤسسة الرسالة):
وال خالف أن الدم المسفوح رجس نجس ،وأن القلٌل من
الدم الذي ال ٌكون جارٌا ً مسفوحا ً متَجاوز عنه ،ولٌس
الدم كسابر النجاسات التً قلٌلها رجس مثل كثٌرها.اهـ
وقال فً كتابه "التمهٌد لما فً الموطأ من المعانً
واألسانٌد"(:)232 /22
قد أجمع العلماء على التجاوز والعفو عن دم البراغٌث
ما لم ٌتفاحش.اهـ
وقال عبد هللا بن محمود بن َمودود الموصلً الحنفً -
رحمه هللا  -فً كتابه "االختٌار لتعلٌل المختار"(42 /1
 طبعة :دار المعرفة  -بٌروت):ألن قلٌل النجاسة عفو باإلجماع ،كالتً ال ٌدركها
البصر ،ودم البعوض والبراغٌث ،والكثٌر معتبر
باإلجماع.اهـ
11

وقال أبو بكر بن المنذر النٌسابوري  -رحمه هللا  -فً
كتابه "األوسط"( 271-277 /2طبعة :دار األوقاف
القطرٌة):
وذلك أنهم قد أجمعوا فً قلٌل الدم إن صلى فصالته فٌه
جابزة.اهـ
وبعض أهل العلم نسب العفو عن الٌسٌر إلى أكثر أهل
العلم.
فقال أبو الولٌد دمحم بن أحمد بن دمحم بن أحمد بن رشد
الحفٌد القرطبً األندلسً المالكً  -رحمه هللا  -فً
كتابه "بداٌة المجتهد ونهاٌة المقتصد"( -155 /1طبعة
مكتبة ابن تٌمٌة):
وكذلك قال قوم :إن قلٌل الدماء معفو عنه ،وقال قوم:
بل القلٌل منها والكثٌر حكمه واحد ،واألول علٌه
الجمهور.اهـ
وقال أبو دمحم بن قدامة المقدسً الحنبلً  -رحمه هللا -
فً كتابه "المغنً"( - 412-411 /2طبعة هجر):
أكثر أهل العلم ٌرون العفو عن ٌسٌر الدم والقٌح ،وممن
روي عنه:
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ابن عباس وأبو هرٌرة وجابر وابن أبً أوفى وسعٌد بن
المسٌب وسعٌد بن جبٌر وطاوس ومجاهد وعروة ودمحم
بن كنانة والنخعً وقتادة واألوزاعً والشافعً فً أحد
قولٌه وأصحاب الرأي.
وكان ابن عمر ٌنصرف من قلٌله وكثٌره وقال الحسن:
كثٌره وقلٌله سواء ،ونحوه عن سلٌمان التٌمً ألنه
نجاسة فأشبه البول.اهـ
وقال أبو جعفر أحمد بن دمحم بن سالمة الطحاوي الحنفً
 رحمه هللا  -كما فً "مختصر اختالف العلماء"(/1 - 132مسألة رقم - 25:طبعة :دار البشابر):
وقال  -اللٌث  :-سمعت الناس ال ٌرون فً ٌسٌر الدم
ٌصلً وهو فً ثوبه بأساً ،وٌرون أن تعاد الصالة فً
الوقت من الدم الكثٌر ،والقٌح مثل الدم.اهـ
ومن حجة العفو عن ٌسٌر الدم ،وأنه ال ٌفسد صالة
المصلً إذا صلى به وهو على ثوبه أو بدنه:
اآلثار الوارد عن أصحاب النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً صحة الصالة
مع الدم القلٌل غٌر الفاحش.
ومن هذه اآلثار:
أوال :أثر ابن عباس  -رضً هللا عنهما :-
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إذ قال ابن المنذر  -رحمه هللا  -فً كتابه "األوسط"(/1
 277رقم:)751:
حدثنا ٌحٌى بن دمحم ثنا أحمد بن حنبل ثنا أبو عبد
الصمد العَ ِمً ثنا سلٌمان عن عمار بن أبً عمار عن
ابن عباس  -رضً هللا عنهما  -قال:
اإلعَادَةَ ،وإِ ْن كَانَ قَ ِلٌال فَ َال
(( إِذَا كَانَ الد َّم فَ ِ
احشا فَعَلَ ٌْ ِه ْ ِ
علَ ٌْ ِه )).
إِعَادَةَ َ
وإسناده صحٌح.
وأخرجه البٌهقً  -رحمه هللا  -فً "سننه"( )4155فً
"باب :ما ٌجب غسله من الدم" من طرٌق أبً عبد
الصمد العَ ِمً ثنا سلٌمان التٌمً ،به.
ثانٌا :أثر أنس بن مالك  -رضً هللا عنه :-
إذ قال الدوالبً  -رحمه هللا  -فً "الكنى
واألسماء"(:)1176
حدثنا دمحم بن بشار قال :حدثنا عبد الرحمن بن مهدي
قال :حدثنا معاوٌة بن صالح عن توبة أبً صدقة:
س ْبنَ َما ِلك كَانَ ٌَ ْقتل ا ْلق َّم َل َوا ْلبَ َرا ِغ َ
ٌث فًِ
(( أَ َّن أَنَ َ
ص َال ِة )).
ال َّ
وإسناده حسن.
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توبة هو مولى أنس بن مالك  -رضً هللا عنه  ،-وقد
روى عنه شعبة وهو ال ٌحدث إال عن ثقة ،ووثقه
الذهبً.
وقال ابن حجر العسقالنً  -رحمه هللا  -فً "تهذٌب
التهذٌب"(:)561
وقال أبو الفتح األزدي" :ال ٌحتج به".
وقرأت بخط الذهبً" :بل هو ثقة" ،روى عنه شعبة،
ٌعنى :ورواٌته عنه" :توثٌق له".اهـ
ثالثا :أثر ابن عمر  -رضً هللا عنهما :-
إذ قال ابن أبً شٌبة  -رحمه هللا  -فً
"مصنفه"(:)1465
حدثنا عبد الوهاب عن التٌمً عن بكر قال:
ش ًْء
(( َرأَ ٌْت ا ْبنَ ع َم َر َ
ص َر بَثْ َرة فًِ َو ْج ِه ِه فَ َخ َر َج َ
ع َ
صلَّى َولَ ْم ٌَتَ َو َّ
ضأ ْ )).
ِم ْن دَم ،فَ َحكَّه بَ ٌْنَ إ ْ
صبَعَ ٌْ ِه ،ث َّم َ
وإسناده صحٌح.
وقد علقه البخاري فً "صحٌحه"( قبل حدٌث رقم:
 )176جازما ً به ،فقال:
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ضأ ْ
ص َر ا ْبن ع َم َر بَثْ َرة فَ َخ َر َج ِم ْن َها الدَّم َولَ ْم ٌَتَ َو َّ
(( َو َ
ع َ
)).
وصححه ابن دقٌق العٌد كما فً "خالصة البدر المنٌر"(
 )541وابن حجر العسقالنً فً "تغلٌق التعلٌق"(/2
 )125و "فتح الباري"( )212 /1والعٌنً فً "عمدة
القاري"( )52 /3واأللبانً فً "سلسلة األحادٌث
الضعٌفة والموضوعة"( - 613 /1عند حدٌث
رقم.)475:
وأخرجه عبد الرزاق  -رحمه هللا  -فً "مصنفه"(
 )553بنحوه:
عن ابن التٌمً عن أبٌه وحمٌد الطوٌل قاال :حدثنا بكر
بن عبد هللا المزنً.
وقال أبو بكر األثرم  -رحمه هللا  -فً "سننه"(:)113
حدثنا موسى بن إسماعٌل حدثنا حماد أخبرنا أٌوب عن
نافع عن ابن عمر:
ض
سجد فٌَ ْخ ِرج ٌَدَ ٌْ ِه فٌََضَعه َما َ
(( أَنَّه كَانَ ٌَ ْ
علَى األ َ ْر ِ
شقَاق كَانَ فًِ ٌَدَ ٌْ ِه )).
ان دَما ِم ْن ِ
َوه َما ٌَ ْقط َر ِ
وإسناده حسن أو صحٌح.
وأخرجه حرب الكرمانً فً "مسابله"( )11فقال:
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حدثنا إسحاق بن عمرو بن سلٌط قال :ثنا حماد بن سلمة
عن حمٌد عن بكر بن عبد هلل ،بنحوه.
رابعا :أثر أبً هرٌرة  -رضً هللا عنه :-
إذ قال عبد الرزاق  -رحمه هللا  -فً "مصنفه"( :)556
عن معمر عن جعفر بن برقان قال أخبرنً مٌمون بن
مهران قال:
صبَعَه فًِ أَ ْن ِف ِه فَ َخ َر َجتْ
(( َرأَ ٌْت أَبَا ه َر ٌْ َرةَ أ َ ْد َخ َل إِ ْ
صلَّى فَلَ ْم ٌَت َ َو َّ
م َخ َّ
ضأ ْ )).
ضبَة دَما فَفَتَّه ،ث َّم َ
وإسناده صحٌح.
وصححه ابن حزم فً كتابه "المحلى"()235 /1
خامسا :أثر ابن أبً أوفى  -رضً هللا عنه :-
إذ قال أبو بكر األثرم  -رحمه هللا  -فً"سننه"(:)111
حدثنا معاوٌة بن عمرو عن سفٌان بن عٌٌنة عن عطاء
بن السابب:
اّلل ْبنَ أَبًِ أ َ ْوفَى ٌَتَنَ َّخم دَما عبٌطا وهو
ع ْبدَ َّ ِ
(( أَنَّه َرأَى َ
ٌصلً )).
وتابع معاوٌةٌ :على بن عبٌد عن سفٌان به ،أخرجه ابن
المنذر فً "األوسط"(.)64
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وعلقه البخاري جازما ً به فً "صحٌحه"(قبل حدٌث
رقم )176:فقال:
صالَتِ ِه )).
(( َوبَ َز َ
ق ا ْبن أَبًِ أ َ ْوفَى دَما فَ َمضَى فًِ َ
وأخرجه ابن أبً شٌبة فً "مصنفه"(  )1343فقال:
حدثنا عبد الوهاب الثقفً عن عطاء السابب ،بنحوه.
وصححه ابن حجر العسقالنً فً "فتح الباري"(/1
 )212واأللبانً فً "سلسلة األحادٌث الضعٌفة
والموضوعة"( - 613 /1عند حدٌث رقم.)475:
وجود إسناده العٌنً فً "عمدة القاري"(.)52 /3
سادسا :أثر معاذ بن جبل  -رضً هللا عنه :-
إذ قال عبد الرزاق فً "مصنف"()1752
عن ثور بن ٌزٌد عن راشد بن سعد عن مالك بن ٌخامر
قال:
(( َرأَ ٌْت معَاذَ ْبنَ َجبَل ٌَ ْقتل ا ْلقَ ْملَةَ َوا ْلبَ َرا ِغ َ
ٌث فًِ
صالَة )).
ال َّ
وأخرجه ابن أبً شٌبة فً "مصنفه"( )7565عن وكٌع
عن ثور ،بنحوه.
وأخرجه أٌضا ً ( )7565من نفس الطرٌق ،وقال:
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قال ثور َم َّرة ً :راشد بن سعد أو غٌره.اهـ
وقال العالبً  -رحمه هللا  -كتابه فً "جامع
التحصٌل"(:)13
ثور بن ٌزٌد الكالعً عن راشد بن سعد عن مالك بن
ٌخامر قال:
(( رأٌت معاذا ٌقتل القمل والبراغٌث فً الصالة )).
قال أحمد بن حنبل :لم ٌسمع ثور من راشد شٌبا ً.اهـ
وأخرج ابن أبً شٌبة نحوه أٌضا ً ( )7555فقال:
حدثنا عبد هللا بن نمٌر عن األوزاعً عن حسان بن
عطٌة قال:
(( كَانَ معَاذ ْبن َجبَل ٌَأْخذ ا ْلب ْرغ َ
صالَة فٌََ ْفركه
وث فًِ ال َّ
علَ ٌْ ِه )).
بٌَِ ِد ِه َحتَّى ٌَ ْقتلَه ،ث َّم ٌَ ْبزق َ
وحسان بن عطٌة لم ٌدرك معاذ بن جبل  -رضً هللا
عنه .-
وال ٌعلم لهؤالء من الصحابة مخالفا ً فً عدم إعادة
الصالة مع الدم القلٌل ،فٌكون إجماعاً.
وقد قال أبو دمحم بن قدامة المقدسً الحنبلً  -رحمه هللا -
فً كتابه "المغنً"( - 412 /2طبعة هجر) فً تقوٌة
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هذا القول باآلثار الواردة عن الصحابة  -رضً هللا
عنهم :-
ولنا :ما روي عن عابشة ،قالت (( :قد كان ٌكون
إلحدانا الدرع فٌه تحٌض ،وفٌه تصٌبها الجنابة ،ثم
ترى فٌه قطرة من دم فتقصعه برٌقها )).
وفً لفظ (( :ما كان إلحدانا إال ثوب فٌه تحٌض ،فإن
أصابه شًء من دمها بلته برٌقها ثم قصعته بظفرها
)) رواه أبو داود.
وهذا ٌدل على العفو عنه ،ألن الرٌق ال ٌ َ
ط َّهر به،
وٌتنجس به ظفرها ،وهو إخبار عن داوم الفعل ،ومثل
هذا ال ٌخفى عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص وال ٌصدر إال عن أمره.
وألنه قول من سمٌنا من الصحابة ،وال مخالف لهم فً
عصرهم ،فٌكون إجماعاً.اهـ
وقال بهاء الدٌن عبد الرحمن بن إبراهٌم المقدسً -
رحمه هللا  -فً كتابه "العدة فً شرح العمدة"(- 14 /1
طبعة :دار األوقاف القطرٌة):
وروي عن جماعة من الصحابة الصالة مع الدم ،ولم
ٌعرف لهم مخالف.اهـ
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وقال أحمد بن عبد الحلٌم ابن تٌمٌة الحرانً الدمشقً -
رحمه هللا  -فً "شرح العمدة"(ص - 425:طبعة :دار
العاصمة ،وتحقٌق :المشٌقح) حاكٌا ً حال الصحابة -
رضً هللا عنهم :-
وكانوا إذا وجدوا ٌسٌر الدم مضوا فً صالتهم ،فعلم أن
حمل شًء من البصاق ونحوه ،وحمل شًء من ٌسٌر
النجاسة المعفو عن ٌسٌرها ،ال كراهة فٌه ،وال ٌشرع
إلزالته شًء من العمل.اهـ
فإن قٌل:
قد ثبت عن ابن عمر  -رضً هللا عنهما  -إتمام الصالة
مع القلٌل ،والخروج منها من القلٌل والكثٌر.
فٌجاب عن ذلك بما قاله أبو دمحم بن قدامة المقدسً
الحنبلً  -رحمه هللا  -فً كتابه "المغنً"(-411 /2
 - 412طبعة هجر):
أكثر أهل العلم ٌرون العفو عن ٌسٌر الدم والقٌح ،وألنه
قول من سمٌنا من الصحابة وال مخالف لهم فً
عصرهم فٌكون إجماعاً.
وما حكً عن ابن عمر ،فقد روي عنه خالفه ،فروى
األثرم بإسناده عن نافع (( :أن ابن عمر كان ٌسجد
فٌخرج ٌدٌه فٌضعهما باألرض وهما ٌقطران دما من
21

شقاق كان فً ٌدٌه ،وعصر بثرة فخرج منها شًء من
دم وقٌح فمسحه بٌده وصلى ولم ٌتوضأ )).
وانصرافه منه فً بعض الحاالت ال ٌنافً ما روٌناه
عنه ،فقد ٌتورع اإلنسان عن بعض ما ٌرى جوازه.اهـ
فإن قال قائل :إنه ٌلزم من ٌقول بالعفو عن ٌسٌره أن
ٌقول بطهارته.
فٌقال له  -سددك هللا :-
إلزامك هذا لٌس فً محله ،وال إمام لك فٌه من السلف
الصالح وال من بعدهم من أبمة الحدٌث والفقه ،ووقوفك
فً االستدالل حٌث وقفوا خٌر لك وأسلم.
وقد قال أبو زكرٌا النووي  -رحمه هللا  -فً كتابه
"المجموع"( -576 /2طبعة دار إحٌاء التراث العربً):
والدالبل على نجاسة الدم متظاهرة ،وال أعلم فٌه خالفا ً
عن أحد من المسلمٌن إال ما حكاه صاحب "الحاوي"
عن بعض المتكلمٌن أنه قال" :هو طاهر" ،ولكن
المتكلمٌن ال ٌعتد بهم فً اإلجماع والخالف ،على
المذهب الصحٌح الذي علٌه جمهور أهل األصول من
أصحابنا وغٌرهم السٌما فً المسابل الفقهٌات.اهـ
تنبٌه:
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قد ٌرد فً عبارات بعض متأخري الفقهاء:
أن الدم الٌسٌر طاهر.
ومرادهم أنه ٌعامل معاملة الطاهر ،فتصح الصالة
معه.قال أحمد بن دمحم بن علً بن حجر الهٌتمً الشافعً
 رحمه هللا  -فً كتابه " تحفة المحتاج فً شرحالمنهاج"(:)254 /1
صرح
(ودم) إجماعا ً حتى ما ٌبقى على العظام ،ومن
َّ
بطهارته أراد أنه ٌعفى عنه.اهـ
الوقفة الرابعة  /عن ضابط القلٌل والكثٌر من الدم.
قال اإلمام الشافعً كما فً "مختصر المزنً"(- 22 /5
مع كتاب "األم"  -طبعة :دار الكتب العلمٌة):
ولو صلى رجل وفً ثوبه نجاسة من دم أو قٌح وكان
قلٌالً مثل دم البراغٌث وما ٌتعافاه الناس لم ٌعد.اهـ
وقال أبو بكر بن المنذر النٌسابوري  -رحمه هللا  -فً
كتابه "األوسط"( -257 -271 /2طبعة :دار األوقاف
القطرٌة) تحت باب " :ذكر اختالف أهل العلم فً
المقدار من الدم الذي ٌجب منه إعادة الصالة":
واختلفوا فً المقدار من الدم الذي ٌكون فاحشا ً؟
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فحكً عن مالك :أنه قال وقد سبل عن الكثٌر ،فقال:
نصف الثوب وأكثر.
واختلف فٌه عن أحمد ،ف َحكى إسحاق بن منصور أنه
قال وقد سبل عن الكثٌر ،فقال :إذا كان شبرا ً فً شبر،
وحكاه ٌحٌى بن دمحم بن ٌحٌى أنه قال وقد ذكر له شبر،
فقال :هذا كثٌر ،وحكى األثرم عنه أنه لم ٌوقت فً
الفاحش وقتا ً ،ولكنه قال :على ما تستفحشه فً نفسك.
وقال قتادة مرة :موضع الدرهم فاحش ،وقال مرة :مثل
الظفر.
وقالت طائفة :إذا كان الدم مقدار الدٌنار أو الدرهم ٌعٌد
الصالة ،روي هذا القول عن النخعً.
وقال حماد بن أبً سلٌمان :إذا كان موضع الدرهم فً
ثوبك فأعد الصالة ،وروي هذا القول عن ابن المسٌب
أنه قال ذلك ،وكذلك قال األوزاعً.
وقالت طائفة :إذا كان قدر الدرهم ال ٌضره ،وإن كان
أكثر من ذلك أعاد ،وروي هذا القول عن النخعً.
وقال سعٌد بن جبٌر :إذا كان أكثر من قدر الدرهم
فانصرف.
وقال حماد :إذا كان أكثر من درهم ٌعٌد صالته.
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وفً كتاب دمحم بن الحسن :إذا كان أكثر من قدر الدرهم
أعاد ،قال بلغنً عن النخعً أنه قال :قدر الدرهم،
والدرهم قد ٌكون أكبر من الدرهم ،فوضعناه على أكثر
ما ٌكون فٌها ،استحسن ذلك ،قلت :فإن كان قدر مثقال،
قال :ال ٌعٌد حتى ٌكون أكثر من ذلك.اهـ
الوقفة الخامسة  /عن اإلجابة عن بعض ما ورد عن
الصحابة  -رضً هللا عنهم  -والتابعٌن ،والتً احتج
بها بعض المتأخرٌن على عدم نجاسة الدم.
الدلٌل األول:
قال اإلمام البخاري  -رحمه هللا  -فً "صحٌحه"( عند
حدٌث رقم )176 :وتحت باب " :من لم ٌ َر الوضوء ِإال
علقا ً بصٌغة
من ال َمخ َرجٌن من القبل والدبر" م ِ
التمرٌض:
سلَّ َم كَانَ
صلَّى هللا َ
ً َ
علَ ٌْ ِه َو َ
وٌذكر عن جابر (( :أَ َّن النَّبِ َّ
فًِ َ
س ْهم ،فَنَ َزفَه الدَّم،
غ ْز َو ِة ذَا ِ
ً َرجل بِ َ
ت ِ
الرقَاعِ فَر ِم َ
صالَتِ ِه )).اهـ
س َجدَ َو َمضَى فًِ َ
فَ َر َك َعَ ،و َ
وقول جابر  -رضً هللا عنهما  -هذا:
قد وصله ابن المبارك فً "الجهاد"( )115وابن هشام
فً "السٌرة"( )251/2وأحمد (14754و )14165وأبو
داود ( )151وابن خزٌمة ( )36ودمحم بن نصر
32

المروزي كما فً "مختصر قٌام اللٌل" (ص)152:
والدارقطنً ( )165والحاكم ( )557وابن حبان
( )1556وابن جرٌر الطبري فً "تارٌخه"()551/2
وابن بشكوال فً "غوامض األسماء المبهمة"()431/1
عقٌل بن
من طرٌق ابن إسحاق عن صدقة بن ٌسار عن َ
جابر عن جابر.
وفً بعض طرقه تصرٌح ابن إسحاق بالتحدٌث.
وقد صححه ابن خزٌمة والحاكم وابن حبان والذهبً
والعٌنً وأبو العال المباركفوري ،وحسنه النووي
واأللبانً وابن قاسم ،وقال الشوكانً :ثبت.
وقال ابن عبد الهادي فً كتابه "تنقٌح التحقٌق فً
أحادٌث التعلٌق"( 253 /1مسألة 41:حدٌث رقم:)324:
والدارقطنً وقال :إسناده صالح.اهـ
وقال محققا "سنن الدارقطنً":
لم نقف على كالمه فً مطبوعة "السنن" وال فً
"إتحاف المهرة" ،فلعله فً رواٌة أخرى أو نسخة
أخرى.اهـ
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ونسب الزٌلعً وابن حجر العسقالنً والعٌنً وغٌرهم
الحدٌث إلى الدارقطنً ،ولم ٌذكروا كالمه على إسناده
بأنه صالح.
ووجه االستدالل منه:
أن دم الصحابً قد نزف على بدنه وثٌابه ،ولو كان
نجسا ً ألمر بإعادة الصالة ،إذ ٌبعد أن ال ٌطلع النبً
صلى هللا علٌه وسلم على واقعته.
وأجٌب عن قول جابر  -رضً هللا عنه  -واالستدالل به
من عدة أوجه:
عقٌل بن جابر ،وهو
األول :أن إسناده ضعٌف ،ألن فٌه َ
مجهول ال ٌعرف.
فقال ابن أبً حاتم  -رحمه هللا  -فً كتابه "الجرح
والتعدٌل"(:)1256
سمعت أبى ٌقول :عقٌل بن جابر ال أعرفه.اهـ
وقال الذهبً  -رحمه هللا  -فً كتابه "مٌزان
االعتدال"(:)5752
عقٌل بن جابر بن عبد هللا األنصاري عن أبٌه فٌه
جهالة ،ما روى عنه غٌر صدقة بن ٌسار.اهـ
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وقال ابن عبد الهادي  -رحمه هللا  -فً كتابه "تنقٌح
التحقٌق فً أحادٌث التعلٌق"(:)234
عقٌل بن جابر فٌه جهالة.اهـ
و َ
وقال ابن حجر العسقالنً  -رحمه هللا  -فً كتابه
"تغلٌق التعلٌق على صحٌح البخاري"(:)116 /2
عقٌل بن جابر لم ٌرو عنه سوى صدقة.اهـ
و َ
وقال أٌضاً:
وتعلٌق أبً عبد هللا له بصٌغة التمرٌض إما لكونه
اختصره ،وإما لالختالف فً ابن إسحاق ،وما انضاف
إلٌه من عدم العلم بعدالة عقٌل.اهـ
وقال فً كتابه "فتح الباري"(:)211/1
صدَقة.اهـ
و َ
عقٌل  -بفتح العٌن ال أعرف راوٌا ً عنه غٌر َ
وبنحوه قال العٌنً فً كتابه "عمدة القاري شرح صحٌح
البخاري"(.)55/3
ولم أجد لعقٌل بن جابر  -رحمه هللا  -غٌر هذا الحدٌث،
ال فً السنن والمسانٌد والمعاجم والصحاح والطبقات
والسٌرة وال فً غٌرها.
وقد ذكره ابن حبان فً كتابه "الثقات"( .)4757
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الثانً :أن ابن إسحاق قد تفرد به عن عقٌل بن جابر،
وعقٌل بن جابر تفرد به عن أبٌه جابر.
وقد تكلم غٌر واحد من األبمة على تفردات ابن إسحاق.
الثالث :أن األبمة الماضٌن  -رحمهم هللا  -لم ٌنقل عن
واحد منهم أنه استدل به على نجاسة الدم ،وإنما
ٌوردونه فً باب نواقض الوضوء وأشباهه ،عند الكالم
على خروج الدم من غٌر السبٌلٌن هل ٌنقض الوضوء
أم ال؟.
منهم:
 -1أبو عبد هللا دمحم بن إسماعٌل البخاري  -رحمه هللا -
فً "صحٌحه"(عند حدٌث.)176 :
حٌث أورده تحت باب:
"من لم ٌَر الوضوء إال من ال َمخ َر َجٌن من القبل والدبر".
 -2أبو داود سلٌمان بن األشعث الس ِجستانً -رحمه هللا
 فً "سننه"(.)151حٌث أورده تحت باب:
"الوضوء من الدم".
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 -3دمحم بن إسحاق ابن خزٌمة  -رحمه هللا  -فً
"صحٌحه"(.)36
حٌث ذكره تحت باب:
َّال على أن خروج الدم من غٌر َمخ َرج
" ِذك ِر الخبر الد ِ
ال َحدَث ال ٌوجب الوضوء".
 -4أبو الحسن علً بن عمر الدارقطنً  -رحمه هللا -
فً "سننه"(.)165
حٌث ذكره تحت باب:
"جواز الصالة مع خروج الدم السابل من البدن".
 -5أبو عبد هللا النٌسابوري المعروف بابن البٌع  -رحمه
هللا  -حٌث ذكره فً كتابه "المستدرك على
الصحٌحٌن"( )557فً باب الطهارة ،وقال عقبه:
ض ٌِقة قد اعتقد أبمتنا بهذا الحدٌث أن خروج
وهذه سنَّة َ
وجب الوضوء.اهـ
الدم من غٌر مخرج الحدث ال ٌ ِ
 -6أبو حاتم دمحم بن حبان البستً  -رحمه هللا  -فً
"صحٌحه"( )1556حٌث ذكره تحت باب:
نواقض الوضوء.
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 -7أبو بكر أحمد بن الحسٌن البٌهقً  -رحمه هللا  -فً
"السنن الكبرى"( )663حٌث ذكره تحت باب:
"ت َرك الوضوء من خروج الدم من غٌر َمخرج ال َحدَث".
 -8أبو دمحم الحسٌن بن مسعود بن دمحم بن الفراء البغوي
 رحمه هللا  -حٌث ذكره فً كتابه "شرحالسنة"( )321/1تحت باب:
وجب الوضوء".
" َما ٌ ِ
وهكذا فعل أصحاب المذاهب الفقهٌة المعروفة كما فً
البناٌة شرح الهداٌة ( )261-265 /1والحاوي الكبٌر
( )251 /1والمجموع ( )55/2وحاشٌة الروض المربع
شرح زاد المستقنع ( )242 /1وغٌرها.
الدلٌل الثانً:
ما قاله عبد الرزاق الصنعانً  -رحمه هللا  -فً
"مصنفه"( )455ومن طرٌقه الطبرانً فً "المعجم
الكبٌر"( )5215وابن المنذر فً "األوسط"(:)142
عن معمر عن قتادة عن ابن سٌرٌن عن ٌحٌى بن
الج َّزار أنه قال:
علَى بَ ْطنِ ِه فَ ْرث َودَم ِم ْن َجزور
سعود َو َ
(( َ
صلَّى ا ْبن َم ْ
نَ َح َر َهاَ ،ولَ ْم ٌَت َ َو َّ
ضأ ْ )).
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وقال األلبانً  -رحمه هللا  -فً "سلسلة األحادٌث
الصحٌحة"( 656 /1عند رقم:)355:
إسناده صحٌح.اهـ
وأخرجه ابن أبً شٌبة ( )3554فقال:
حدثنا هشٌم قال :أخبرنا خالد ومنصور عن ابن سٌرٌن
عن ٌحٌى بن الجزار:
علَى بَ ْطنِ ِه فَ َرث َودَم ،قَا َل:
صلَّى َو َ
سعود َ
(( أَ َّن ا ْبنَ َم ْ
ص َالةَ )).
فَلَ ْم ٌ ِعد َّ ال َّ
وأخرجه ابن المنذر  -رحمه هللا  -فً "األوسط"()714
فقال:
حدثنا دمحم بن علً نا سعٌد بن منصور أنبأ هشام بن
حسان عن دمحم بن سٌرٌن عن ٌحٌى بن الجزار:
ش َها
صابَه ِم ْن قَ ْر ِ
سعود نَ َح َر َجزورا فَأ َ َ
(( أ َ َّن ا ْبنَ َم ْ
س ْله )).
صلَّى َولَ ْم ٌَ ْغ ِ
َود َِم َها فَ َ
ووجه االستدالل من هذا األثر:
أن ابن مسعود  -رضً هللا عنه  -صلى وعلى بطنه دم
من جزور كان قد نحرها ،ولو كان الدم نجسا ً لغسله قبل
أن ٌصلً.
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وأجٌب عن هذا األثر بعدة أجوبة:
األول :أن الدم الذي كان على بطنه وصلى فٌه محمول
على أنه كان قلٌالً ،والقلٌل معفو عنه ،ال تبطل صالة
المرء به ،وال ٌلزمه غسله.
والذي ٌنحر أو ٌذبح عن معرفة ومهارة ،وقلة ثٌاب،
ٌعرف كٌف ٌ َجنِب بدنه وثٌابه كثرة دم ذبٌحته.
وقد أشار أبو جعفر الطحاوي  -رحمه هللا  -إلى هذا
الجواب فً كتابه "شرح مشكل اآلثار"( )156/15فقال:
وأما ما روي فٌه عن ابن مسعود من حدٌث ٌحٌى بن
الجزار ،فقد ٌحتمل أن ٌكون ذلك لم ٌكن له من المقدار
الف
ما ٌفسد به الصالة ،إذ كان قلٌل الدم فً ذلك ِخ َ
كثٌره عند كثٌر من أهل العلم.اهـ
الثانً :أن هذا األثر قد أمسك عن التحدٌث به أحد
رواته الثقات األثبات ،وهو فقٌه التابعٌن دمحم بن سٌرٌن
 رحمه هللا  ،-وذكر أنه قد أن ِكر.فقد قال ابن أبً شٌبة  -رحمه هللا  -فً
"مصنفه"( )3554فقال:
حدثنا هشٌم قال :أخبرنا خالد ومنصور عن ابن سٌرٌن
عن ٌحٌى بن الجزار:
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علَى بَ ْطنِ ِه فَ َرث َودَم ،قَا َل:
صلَّى َو َ
سعود َ
(( أ َ َّن ا ْبنَ َم ْ
ص َالةَ )).
فَلَ ْم ٌ ِعدَّ ال َّ
ثم قال عقبه (:)3555
حدثنا هشٌم قال :أخبرنا ٌونس عن ابن سٌرٌن:
ث بَ ْعد َولَ ْم ٌ ْع ِج ْبه )).
سكَ ع َْن َهذَا ا ْل َحدٌِ ِ
(( أَنَّه أ َ ْم َ
وإسناده صحٌح.
وقال أبو جعفر العقٌلً  -رحمه هللا  -فً كتابه
"الضعفاء"(:)2516
حدثنا ٌحٌى بن عثمان قال :حدثنا نعٌم حثنا حسٌن بن
حسن عن ابن عون قال:
وب،
علَ ٌْكَ َ ،و َ
(( قَا َل ِلً دمحمََّ :إِنًِ أَع ِْرض َحدٌِثًِ َ
علَى أٌَُّ َ
ث ٌَ ْحٌَى ْب ِن ا ْل َج َّز ِار« :أ َ َّن ا ْبنَ
علَ ٌْنَا ،فَ َم َّر بِ َحدٌِ ِ
ض َ
فَعَ َر َ
علَى بَ ْطنِ ِه فَ ْرث َودَم » فَقَا َل :أ ْن ِكر َهذَا
صلَّى َو َ
سعود َ
َم ْ
)).
واإلمساك عن التحدٌث به ،واإلخبار أنه أن ِكرٌ ،دل على
أنه قد أعل بشًء.
الثالث :أنه لم ٌنص أحد من العلماء على أن مذهب ابن
مسعود  -رضً هللا عنه  -طهارة الدم.
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وٌؤكد ذلك نقل الكثٌر من العلماء اإلجماع على نجاسته.
الرابع :أن المشهورٌن باألخذ عن ابن مسعود  -رضً
هللا عنه  -من أصحابه وتالمذته مذهبهم نجاسة الدم.
تنبٌه:
ابن الجزار راوي هذا األثر عن ابن مسعود  -رضً هللا
عنه  -قد ذكر بعض من ترجم له أنه ٌروي عن ابن
مسعود.
وقد تتبعت فً كتب عدٌدة ما رواه عن ابن مسعود ،-
فرأٌته فً جمٌعها ٌروي عنه بواسطة.
وٌحتاج هذا األمر إلى تتبع أكثر ،فلعل متوسع بالبحث
ٌفٌدنً مشكوراً ،أو ٌتٌسر لً فً وقت الحق.
وقد قال شعبة بن الحجاج  -رحمه هللا :-
لم ٌسمع ٌحٌى بن الجزار من علً إال ثالثة أحادٌث.اهـ
وقٌل لإلمام أحمد بن حنبل  -رحمه هللا :-
هل سمع من علً؟ قال :ال.اهـ.
وابن مسعود  -رضً هللا عنه  -قد كانت وفاته سنة
(32هـ).

42

وعلى بن أبً طالب  -رضً هللا عنه  -كانت وفاته سنة
(45هـ).
الدلٌل الثالث:
ما قاله البخاري  -رحمه هللا  -فً "صحٌحه" معلقا ً
بصٌغة الجزم:
قال الحسن  -وهو البصري التابعً َ (( :-ما َزا َل
صلُّونَ فًِ ِج َرا َحاتِ ِه ْم )).
س ِلمونَ ٌ َ
الم ْ
ووجه اال ستدالل منه:
أنه ٌحكً صالة المسلمٌن بدماء جراحاتهم ،ولو كانت
نجسة لما صلوا فٌها.
وأجٌب عنه بأربعة أجوبة:
األول :أن صالة اإلنسان فً جراحه التً تثعب حالة
ضرورة ،كما كان عمر بن الخطاب  -رضً هللا عنه -
ٌصلً وجرحه ٌثعب دما ً بعد أن طعنه أبو لؤلؤة
المجوسً  -أخزاه هللا .-
الثانً :أن األبمة الماضٌن  -رحمهم هللا  -لم ٌنقل عن
أحد منهم أنه استدل به على نجاسة الدم.
والبخاري حٌن أورده فً "صحٌحه" أورده فً باب:
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" َمن لَم ٌَ َر الوضو َء ِإ َّال ِم َن ال َمخ َر َجٌ ِنِ :م َن القب ِل
َوالدب ِر".
الثالث :أنه قد ٌكون قصد به دم الجراح الٌسٌر.
وقد أورده ابن قٌم الجوزٌة  -رحمه هللا  -فً كتابه
"إغاثة اللهفان" تحت فصل عنوانه:
"فصل :ومن ذلك :الصالة مع ٌسٌر الدم وال ٌعٌد".
الرابع :أن الحسن البصري  -رحمه هللا  -مذكور فً
من ٌرى نجاسة الدم ،ولو كان فقه أثره طهارة الدم ،لكن
أولى الناس باألخذ به ،والعمل بما د َّل علٌه.
وكتبه:
عبد القادر بن دمحم بن عبد الرحمن الجنٌد
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