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االرآء الفقهية للصحابي اجلليل سهل بن سعد الساعدي رضي اهلل عنه

املقدمة:



الحمدهللا رب العالمين وأفضل الصالة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فإن هللا تعالى قد خص هذه االمة بأن
حفظ لها دينها فهيأ من يقوم بحفظ هذا الدين ونقله جيالً بعد جيل  .وجعل العدالة في أصحاب النبي (صلى هللا عليه واله وسلم) الذين هم

خير القرون وخ ير جيل علم وعمل بهذا الدين  ،ولنقف على صورة مضيئة من تلك الصور التي احتفظ بها تاريخنا  ،بحثت في سيرة صحابي

عظم له مسيرته العلمية والدعوية  ،اال وهو الصحابي الجليل سهل بن سعد الساعدي رضي هللا عنه  ،وهو من صغار الصحابه رضوان هللا

عليهم ،روى له البخاري تسعة وثالثين حديثاً كان عملي الوقوف على ارائه الفقهية لنعزز بها آراء الفقهاء .وأيضاً لنقف على طبيعة فقههم

وفتاواهم رضي هللا عنهم  ،وجدت له خمسة اراء مستقلة وكان البحث مقسماً إلى مبحثين:
األول :تناولت فيه سيرته رضى هللا عنه .

الثاني :كان لدراسة تلك اآلراء الفقهية وعرضها على اراء الفقهاء لمعرفة الموافق منها والمخالف مع بيان األدلة واألسباب والراجح من الخالف.

املبحث األول :حياة الصحابي سهل بن سعد الساعدي رضي اهلل عنه :

اسمه ونسبه وكنيته -:سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعده األنصاري الساعدي ويكنى بأبيالعباس

.

()١

والدته  -:لم أقف على والدة سهل ابن سعد رضي هللا عنه في أي من كتب السير والتراجم  ،اال ان االمام ابن حجر قال :إن الرسول صلى
هللا عليه واله وسلم توفي وعمر سهل ابن سعد خمس عشر سنة  ،وهذا هو الصحيح المعتمد في مولده  ،فيكون مولده قبل الهجرة بخمس سنين

أبوه-:سعد بن مالك رضي هللا عنه  ،قال عنه الذهبي(( :كان من الصحابة الذين توفو في حياة النبي صلى هللا عليه واله وسلم))

()٣

.

أوالده-:كان له ولد واحد وهو العباس  ،وعقبه كان منه وكان فقيهاً واحد ثقات التابعين  ،روى عن ابيه وسعيد بن زيد العدوي وابي هريرة،
حدث عنه ابناه ابي وعبد المهيمن  ،وعبد الرحمن بن الغسيل  ،وثقه يحيى بن معين وغيره

()٤

قبيلته:ـ ينتمي هذا الصحابي الجليل ( رضي هللا عنه )إلى بني ساعده من الخزرج

()١

.

والساعدي نسبة الى ساعده بن كعب بن الخزرج بن

الحارث بن حارثة بن ثعلبه األنصاري( ،)٢وبنو ساعده كانت مساكنهم عند المكان المعروف بسقيفة بني ساعده في شرقي المدينة المعروف

بسوق الغنم  ،وفي منطقة بئر بضاعة  ،كما كانت لهم منازل عند وادي بطحان توازي مساكن بني دينار

()٣

.

نشأته  -:نشأ هذا الصحابي الجليل (رضي هللا عنه) في مدينة رسول هللا صلى هللا عليه واله وسلم .بعد والدته فيها .وترعرع في احضانها
وعاش حياته كلها فيها  ,وكان كثير الصحبة للنبي صلى هللا عليه واله وسلم مع حداثة سنه,وكذلك الصحابة الكرام (رضي هللا عنهم) وباألخص
الساعديبين منهم كأبي اسيد  ,وابي حميد  ،وسعد بن عبادة  ،وكان كبيرهم يومئذ  ،وكان لسهل على صغر سنه مكانة بين قومه(.)٤
وفاته-:في وفاته (رضي هللا عنه) ثالثة أقوال  ،األول انه تُوفي سنة إحدى وتسعين هجرية  ،وهو قول معظم من ترجم له
انه توفي سنة ثمانية وثمانين(, )٦وهو ضعيف  ،والقول الثالث انه توفي سنة ست وتسعين هجرية  ،وهو الصحيح  ،خصوصاً أذا علمنا أن
()٥

 ،والقول الثاني

سهالًقد عمر حتى بلغ المائة او اكثر  ،فعلى هذا يكون قد تأخر الى سنة ست وتسعين او بعدها ،وقد قال رضي هللا عنه عن نفسه  :ان
رسول هللا صلى هللا عليه واله وسلم توفي وهو ابن خمس عشر سنة ( ,)٧فيكون ولد كما تقدم  ،قبل الهجرة بخمس سنين  ،فهذه الخمس تضاف

عمر المائة وهللا اعلم  .ورغم هذا الخالف إال أن المؤرخين اتفقوا ان سهالً بن سعد (رضي هللا
الى سنة الوفاة السته والتسعين فيكون بهذا قد ّ
سمعت سهل بن سعد
عنه)  ،هو اخر من مات من الصحابة الكرام (رضي هللا عنهم) بالمدينة المنورة نقله ابن جماعة( , )١وقال ابو حازم :
ُ

يقول ((لومت لم تسمعوا أحداً يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه واله وسلم))

()٢

.

علمه -:روى سهل بن سعد رضي هللا عنه مائة وثمانية وثمانين حديثاً  ،وقد َّ
عده الذهبي مع المكثيرين من رواية الحديث النبوي وقال عنه:
االمام الفاضل المعمر بقية أصحاب الرسول صلى هللا عليه واله وسلم (.)٣روى في الصحيحين تسعة وثالثين حديثاً  ،اتفقا على ثمانية وعشرين

 ،وباقيها للبخاري  ،وخرج له األربعة

()٤

وقد كان رضي هللا عنه حريصاً على نشر العلم وتبليغ السنة النبوية المطهرة  ،وهذا ما دلت عليه

االثار والمواقف التي ذكرت عنه رضي هللا عنه  .روى عن  :النبي صلى هللا عليه واله وسلم  .وابي بن كعب وعاصم بن عدي  ،وعمرو بن

عنبسه

()٥

 .وروى عن مروان بن الحكم  ،ومروان اصغر منه وهو من التابعين فرواية سهل عنه هي رواية الصحابي عن التابعي  ،وقد ذكر

ذلك السيوطي في ذكره النواع علوم الحديث

وعبد هللا بن عبد الرحمن بن ابي ذباب (.)٧



()٦

.وروى عنه ابنه العباس وأبو حازم سلمه بن دينار  ،والزهري ويحيى بن ميمون الحضرمي،

 





االرآء الفقهية للصحابي اجلليل سهل بن سعد الساعدي رضي اهلل عنه
املبحث الثاني اآلراء الفقهية للصحابي سهل بن سعد رضي اهلل عنه :



المسألة األولى :حكم الماء الراكد الذي القته نجاسة :

 ((اجمع العلماء على ان الماء القليل والكثير اذا وقعت فيه نجاسة ،فغيرت له طعماً او لوناً او رائحة فإنه ينجس .وكذلك اجمعوا على ان الماء الكثير اذا وقعت فيه نجاسة ولم تغير احد أوصافه الطعم  ،اللون  ،الرائحة  ،فإنه ال ينجس ))(.)١واختلفوا في الماء القليل  ،اذا وقعت فيه نجاسة  ،ولم تغير وصفاً من أوصافه  ،على مذهبيناألول :مذهب سهل بن سعد رضي هللا عنه  ،نقله ابن عبد البر

()٢

وداود  ،وهو مذهب المالكية

()٤

الثاني  :ذهب الحنفية

()٩

 ,ورواية عند الحنابلة

()٥

 ,والشافعية

,وابن نجيم الحنفي

()٣

 ,اختارها ابن تيمية

()٦

 ،انه الينجس  .وبه قال  :االوزاعي  ،والثوري ،

 ,وابن المنذر

()٧

 ,والغزالي من الشافعية(.)٨

 ,والحنابلة في المشهور(.)١١وهو رواية عند المالكية( ،)١الى التفريق بين القليل والكثير فالقليل عندهم

()١٠

ينجس بمجرد مالقاة النجاسة  ،بخالف الكثير  ،فالينجس اال بالتغيير .

األدلة-:

اوالً  -:ادلة أصحاب القول األول (القائلين ان الماء الينجس اال بالتغيير )
 -١قوله تعالى (( يا أيها الذين امنو اذا قمتم الى الصالة فأغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم
جنباً فاطهروا وان كنتم مرضى او على سف اًر أوجاء احد منكم من الغائط او المستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم

وايديكم منه مايريد هللا ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون))( )٢وجه الداللة من االية -:في هذه االيه
اباح هللا لنا التيمم  ،وشرط لذلك عدم الماء وقد جاءت لفظة (ماء) نكرة في سياق النفي  ،فتعم أي ماء قليالً كان او كثي اًر فإذا وجدنا الماء لم
ننتقل عنه الى التيمم اال بنص صريح او اجماع صحيح  ،وهذا الماء القليل باقي على خلقته لم يتغير بورود النجاسة عليه  ،فهو داخل في

هذا العموم فال يعدل الى التيمم مع وجوده

()٣

-٢قوله تعالى  (( :وهو الذي ارسل الرياح بشراً بين يدي رحمته وانزلنا من السماء ماءاً طهورا))

()٤

.

وجه الداللة -:وصف هللا تعالى الماء بالطهور  ،وهذه الصيغة اليسلبها مالم يتغير احد أوصافه  ،والماء القليل اذا خالطته نجاسة ولم تغيره
فهو داخل تحت مسمى الماء الطهور

()١

.

-٣حديث أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه قيل يارسول هللا صلى هللا عليه واله وسلم أنتوضأ من بئر بضاعة  ،وهي بئر يطرح فيها الِحيض
 ،ولحم الكالب والنتن  ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه واله وسلم(( :الماء طهور الينجسه شيء))

()٢

.

وجه الداللة  -:قوله (صلى هللا عليه واله وسلم) (( :الينجسه شيئ)) دليل على ان األصل في الماء الطهارة  ،وانه اليتأثر بالنجاسة  ،وخص

من ذلك المتغير بالنجاسة باإلجماع ( ،)٣قال إبن القيم  ( :فهذا نص صحيح صريح على ان الماء الينجس بمالقاة النجاسة مع كونه واقفاً ،
فإن بئر بضاعة كانت واقفة ولم يكن على عهده بالمدينة ماء جاري اصالً ))

()٤

.

واجيب عن استداللهم بحديث ابي سعيد الخدري رضي هللا عنه بأن بئر بضاعة كانت جارية  ،قال االمام الطحاوي  (( :كانت طريقاً للماءالى البساتين  ،فكان الماء اليستقر فيها كان حكم مائها كحكم ماء األنهار))  ،ونسب ذلك للواقدي

()٥

.

واجيب عن ذلك  :بأن هذا المنقول عن الواقدي مردود  ،الن الواقدي متروك فيما ينفرد به  ،فكيف اذا خالف الثقات في ذلك (.)٦ -٤عن سهل بن سعد رضي هللا عنه انه قال  ( :سقيت رسول هللا صلى هللا عليه واله وسلم  ،بيدي من بئر بضاعة) (.)١
وجه الداللة -:ان هذا الحديث نص على طهورية ماء بئر بضاعة .

ثانياً  -:إستدل أصحاب القول الثاني ( القائلين بالتفريق بين القليل والكثير لمذهبهم باالدلة التالية:

-١عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما قال ُ :سئل رسول هللا صلى هللا عليه واله وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب
()٤
صلى هللا عليه واله وسلم ((اذا كان الماء قلتين( )٣لم..يحمل الخبث ))

()٢

 ,والسباع  ،فقال

وجه الداللة -:قال ابن قدامه (( :وتحديده بالقلتين يدل على ان مادونها ينجس اذ لو استوى حكم القلتين ومادونهما لم يكن التحديد مفيداً ))

()٥

فدل الحديث بمنطوقه على ان الماء اذا كان قلتين فاكثر لم ينجس اال بالتغيير  ،ودل بمفهومه على انه اذا كان اقل من ذلك  ،فإنه ينجس

بمجرد مالقاة النجاسة حتى ولو لم يتغير ( . )٦وأجيب :ان الحكم بنجاسة الماء القليل اذا وقعت فيه نجاسة مستنبط من مفهوم حديث القلتين



 





االرآء الفقهية للصحابي اجلليل سهل بن سعد الساعدي رضي اهلل عنه

 ،وهذا المفهوم مقيد بمنطوق حديث ابي سعيد الخدري المجمع على قبوله والعمل به  ،فلذلك النعمل بهذا المفهوم

()٧

والمفهوم يقدم المنطوق الن داللته اقوى .

 -٢عن ابي هريرة رضي هللا عنه قال رسول هللا صلى هللا عليه واله وسلم (( ،طهور اناء احدكم اذا ولغ

()١

اوالهن بالتراب))

()٢



 ،وعند تعارض المنطوق

فيه الكلب ان يغسله سبع مرات

.

وجه الداللة -:ان النبي (صلى هللا عليه واله وسلم ) امر بغسل االناء من ولوغ ا لكلب  ،وامر باراقة سؤره  ،فاالمر بالغسل واالراقة دليل
النجاسة  ،فعلم بذلك ان الماء القليل اذا خالطته نجاسة  ،سلبته طهوريته سواء غيرته ام لم تغيره(.)٣

الترجيح -:من خالل عرض مسأله طهورية الماء والتي حاولت فيها االيجاز ولم اتوسع بذكر األدلة ومناقشتها وجدت ان هذه المسألة قد بنيت
على حديث (( الماء طهور الينجسه شيئ)) وهو نص عام يبقى على عمومه  ،حتى يأتي مايخصصه من نص او اجماع  ،واليعلم مخصص
صحيح  ،يخرج الماء القليل من هذا العموم  ،فيبقى الماء على طهوريته اال اذا تغير  .قال ابن عبد البر  :ما ذهب اليه الشافعي من حديث

القلتين مذهب ضعيف من جهة النظر غير ثابت من جهة األثر  ,النه حديث تكلم فيه جماعة من أهل العلم  ,وألن القلتين لم يوقف على

حقيقة مبلغهما من أثر ثابت وال إجماع  )٤(.ثم انه من المعروف عند األصوليين ان الدليل اذا تطرق اليه االحتمال  ،بطل به االستدالل ،

اعل من جهتي اللفظ والمعنى
وحديث القلتين قد تطرق اليه االحتمال  ،النه َّ

()١

فال يصح ان يكون مخصصاً لحديث ابي سعيد الحذري .

.

المسألة الثانية  :حكم المسح على الخفين )٢( -:اختلف الفقهاء في حكم المسح على الخفين الى مذهبين .

األول  :مذهب سهل بن سعد رضي هللا عنه  ،وهو جواز المسح على الخفين  ،نقله عنه الطبراني ( .)٣وهو مذهب جمهور الصحابة والتابعين

رضي هللا عنهم  .واليه ذهب أبو حنيفة

()٤

 ،ومالك في الراجح من قوليه

()٥

 ،والشافعي

()٦

واحمد

()٧

وابن حزم ( ،)٨كلهم على جوازه في

السفر والحضر  ،في الصيف والشتاء  ،للرجال والنساء .قال النووي  :وقد روى المسح على الخفين خالئق اليحصون من الصحابة وصرح
جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر  ،وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين منهم العشر المبشرون بالجنة (.)١

ادلتهم -:

 -١عن علي بن ابي طالب (رضي هللا عنه) انه قال ( :لوكان الدين بالرأي  ،لكان اسفل الخف أولى بالمسح من أعاله  ،لقد رأيت رسول هللا
صلى هللا عليه واله وسلم يمسح على ظاهر خفيه) (.)٢
 -٢عن سعيد بن ابي وقاص رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه واله وسلم (انه مسح على الخفين)

()٣

.

 -٣عن المغيرة بن شعبة رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه واله وسلم ( انه خرج لحاجته  ،فتوضأ ومسح على الخفين )
 -٤عن حذيفة بن اليمان رضي هللا عنه  ،قال (ان رسول هللا صلى هللا عليه واله وسلم توضأ فمسح على خفيه)

()٤

.

(٥

وجه الداللة -:من هذه النص وص يتبين صحة ماذهب اليه الجمهور من القول بالمسح  ،وهي نص في محل الخالف .

المذهب الثاني  :عدم جواز المسح على الخفين وهو مروري عن :علي وابن عباس وابي أيوب رضي هللا عنهم  ،ورواية عن عائشة ( )١واجماع

اهل البيت

()٢

 .ادلتهم  :قوله تعالى  (( :وارجلكم الى الكعبين ))

()٣

 .فقالوا  :لقد امرت هذه االية بغسل االرجل المسحها  .وأضافوا ان

احاديث المسح منسوخة بآية سورة المائدة .
وأجاب الجمهور على ذلك بما يلي -:

 -١ان اية الوضوء نزلت في غزوة المريسيع ،ومسح النبي صلى هللا عليه واله وسلم كان في غزوة تبوك  ،الن غزوة المريسيع كانت في سنة
اربع وقيل في سنة ست( ,)٤في حين ان غزوة تبوك كانت في سنة تسع (.)٥

فكيف ينسخ المتقدم المتأخر؟ ويعضد هذا التوجه ان جري اًر البجلي بال ثم توضأ فمسح على خفيه ثم قام فصلى ،فسئل  ،فقال  :رأيت النبي

صلى هللا عليه واله وسلم صنع مثل هذا قال إبراهيم النخغي :فكان يعجبهم الن جري اًر اخر من اسلم أي كان اسالمه بعد نزول المائدة (.)٦وعند

أبي داود ( :إنهم قالوا له  :انما كان ذلك قبل نزول المائدة ؟ قال  :ما أسلمت اال بعد نزول المائدة)

()٧

.

 -٢حتى لو سلمنا بتأخر اية الوضوء  ،فال عارض بينهما وبين احاديث المسح الن قوله تعالى ( :وارجلكم الى الكعبين)  .مطلق قيدته احاديث

المسح  ،او عام خصصته تلك االحاديث (.)١وأصحاب هذا المذهب لم يسعفهم من األدلة شيئ يتعضد به قولهم  .وقد نقل ابن المنذر عن ابن

المبارك انه قال (( ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختالف  ،الن كل من روي عنه منهم انكاره فقد روي عنه اثباته )) (.)٢
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الترجيح - :المسح على الخفين متواتر ،والنصوص الدالة عليه صحيحه وكثيرة ،قال ابن المنذر  ( :اجمع العلماء على جواز المسح على
الخفين ويدل عليه االحاديث الصحيحة  ،المستفيضة بمسحه صلى هللا عليه واله وسلم في السفر والحضر وامره بذلك وترخيصه واتفاق

الصحابه ومن بعدهم عليه (.)٣
المسألة الثالثة  -:الغسل من التقاء الختانين ( )٤اذا مس الختان الختان من غير إيالج ( ,)٥فالغسل فيه باتفاق الفقهاء ،وكذلك اتفقوا على ان
من اولج في الفرج  ،وانزل فقد اوجب الغسل

()٦

 .واختلفوا فيما اذا اولج ولم ينزل

()٧

 ,على مذهبين .

المذهب األول :مذهب سهل بن سعد رضي هللا عنه انه يجب الغسل بااليالج وان لم ينزل  ،نقله عنه عبد الرزاق وابن ابي شيبة
قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم واليه ذهب االئمة األربعة

()٢

 ،واالمامية

()٣

()١

 .وبه

والظاهريه (.)٤

المذهب الثاني  :اليجب الغسل اال باالنزال  ،روي ذلك عن ابي سعيد الخدري  ،وطلحة بن عبيد هللا وجمهور األنصار وعمر بن عبد العزيز
 ،وابي مسلمة بن عبد الرحمن  ،واليه ذهب بعض أصحاب الظاهر

()٥

.

األدلة -:ادلة المذهب األول  :استدلوا باالتي

 -١مارواه أبو هريره رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه واله وسلم قال (( :اذا جلس بين شعبها
وزاد مسلم  (،وان لم ينزل) ))

()٧

()٦

.

األربع ثم جهدها فقد وجب الغسل ،

 -٢ماروي عند عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال  -:قال رسول هللا صلى هللا عليه واله وسلم  ( :اذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد
وجب الغسل )

()٨

.

وجه الداللة  :ان هذين الحديثين فيهما دالله واضحة باالمر بالغسل من التقاء الختانين انزل ام لم ينزل  ،وحديث أبي هريرة في الصحيح نص

بذلك .

ادله المذهب الثاني:

-١عن ابي سعيد الخدري رضي هللا عنه  ،ان رسول هللا صلى هللا عليه واله وسلم مر على رجل من األنصار فارسل اليه فخرج ورأسه يقطر
فقال " :لعلنا اعجلناك ؟" قال نعم يارسول هللا قال ":اذا اعجلت او أقحطت فال غسل عليك وعليك الوضوء" ،وفي رواية  :فقال رسول هللا صلى
هللا عليه واله وسلم(( :انما الماء من الماء))(.)١
وجه الداللة -:ان هذا الحديث الصحيح نص على ان من جامع ولم ينزل فعليه الوضوء ،واجيب :قال المباركفوري :حديث ابي سعيد منسوخ
بحديث سهل بن سعد عن ابي بن كعب قال" :انما كان الماء من الماء ،رخصة في اول اإلسالم ثم امرنا باالغتسال بعد"(.)٢قال األمير

الصناعي حديث الغسل وان لم ينزل ارجح لو لم يثبت النسخ ،ألنه منطوق في ايجاب الغسل  ،وذلك مفهوم والمنطوق مقدم في العمل على

المفهوم وان كان المفهوم موافقاً للبراءة األصلية  ،واآلية تعضد المنطوق في ايجاب الغسل فانه قال تعالى  ( :وان كنتم جنباً فاطهروا) (,)٣

()٤
قال الشافعي :ان كالم العرب يقتضي ان الجنابة تطلق بالحقيقة على الجماع  ،وان لم يكن فيه انزال قال :فان كل من خوطب بأن فالناً

أجنب عن فالنة  ،عقل انه أصابها وان لم ينزل  ،فقال  :ولم يختلف ان الزنا الذي يجب به الجلد هو الجماع ولو لم يكن منه أنزال

()٥

فتعاضد الكتاب والسنة على إيجاب الغسل من االيالج  .وهذا الذي يرجح  ،فما ذهب اليه الجمهور هو الحق والصواب .

,

المسألة الرابعة  :تعيين وقت الجمعة :اختلف العلماء وفي وقت دخول الجمعة  ،وهل تصلى قبل الزوال ؟ على مذهبين:

المذهب األول  :مذهب سهل بن سعد رضي هللا عنه  ،ان الجمعة تجب بعد زوال الشمس  ،نقله عنه النووي

()١

 .روي ذلك عن  :الخلفاء

الراشدين ومن بعدهم رضي هللا عنهم  .واليه ذهب  :الحنفية  ،والمالكية  ،والشافعية (.)٢فعند هؤالء وقتها هو وقت الظهر  ،فال يثبت وجوبها

واليصح أدائها اال بدخول وقت الظهر .

المذهب الثاني  :صحة إقامة الجمعة قبل الزوال  .روي ذلك عن  :عبد هللا بن مسعود  ،وجابر بن عبد هللا  ،رضي هللا عنهم وسعيد بن جبير
 .واليه ذهب  :الحنابلة ( .)٣فأول وقتها عندهم هو اول وقت صالة العيد .

األدلة  :أدلة المذهب األول :

-١ماصح عن سلمه بن االكوع رضي هللا عنه انه قال ":كنا نصلي الجمعة مع النبي صلى هللا عليه وسلم اذا زالت الشمس"

()٤

عنه ايضاً رضي هللا عنه قال  ":كنا نجمع مع رسول هللا صلى هللا عليه واله وسلم اذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيئ "

()٥



 

.

 ،وفي البخاري
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وجه الدالله  :قوله ( اذا زالت الشمس ) ، .فيه دالله على ان صالة الجمعة كانت بعد زوال الشمس .وقوله  ( :ثم نرجع نتتبع الفيئ) الن
الجدران كانت في ذلك العصر قصيرة اليستظل بظلها االبعد توسط الوقت  ،فال دالله في ذلك على انهم كانوا يصلون قبل الزوال

()١

.

-٢عن انس رضي هللا عنه قال  (( :كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس))(.)٢
وجه الداللة  :قوله (حين تميل الشمس ) دليل على مواظبته صلى هللا عليه وسلم على صالة الجمعة اذا زالت الشمس .)٣( .
-٣عن سهل بن سعد رضي هللا عنه قال ( :ماكنا نقيل وال نتغذى اال بعد الجمعة )

()٤

.

وجه الدالله  :قال النووي ،معناه انهم كانو يؤخرون القيلوله والغداء في هذا البوم الى مابعد صالة الجمعة النهم ندبوا الى التبكير اليها فلو
شغلوا بشيئ من ذلك قبلها خافوا فواتها او فوت التبكير اليها (.)٥
أدلة المذهب الثاني:

-١عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه " ،ان النبي صلى هللا عليه واله وسلم كان يصلي الجمعة ثم نذهب الى جمالنا فنزيحها حين تزول
الشمس يعني النواضح)

()١

وجه الداللة :ان انقضاء صالتهم وعودتهم وقت الزوال دليل على انهم كانوا يقضون صالة الجمعة قبل الزوال .

-٢عن انس بن مالك رضي هللا عنه قال  " :كنا نبكر الجمعة ونقيل بعد الجمعة" (.)٢

وجه الداللة :ظاهر الحديث انهم كانو يصلون الجمعة باكر النهار وهو قبل الزوال .

يرد عليه  :يقول ابن حجر  :قد تكرر ان التبكر يطلق علي فعل الشيئ في اول وقته أو تقديمه على غيره وهو المراد هنا  ،والمعنى انهم

يبدؤن بالصالة قبل القيلولة بخالف ماجرت به عادتهم في صاله الظهر من الحر فإنهم كانوا يقيلون ثم يصلون لمشروعية االبراد(.)٣

-٣ماروي عن عبد هللا بن سيدان السلمي قال ":شهدت يوم الجمعة مع ابي بكر وكانت صالته وخطبته قبل نصف النهار ثم شهدتها مع عمر
وكانت صالته وخطبته الى ان أقول انتصف النهار ثم شهدتها مع عثمان فكانت صالته وخطبته الى ان أقول زال النهار فما رأيت احداً عاب

ذلك وال انكره "".)٤

يرد عليه :ان في سنده عيدان بن سيدان اتفقوا على ضعفه قال البخاري :ال يتابع حديثه وقال ابن عدي  :هو مجهول ال حجة فيه ،وهو

معارض بما روي عن إبن أبي شيبه عن طريق سويد بن غفلة  ( :انه صلى مع ابي بكر وعمر حين نزول الشمس)

()٥

.والذي يظهر ان

حجة من قال بجواز الصالة قبل زوال الشمس التقف أمام حجة وأدلة المانعين لهذا القول( .وقد حمل الجمهور ما استدلوا به من احاديث على

المبالغة في تعجيلها  ،وأيضاً الن الجمعة والظهر فرضاً وقت واحد  ،فلم يختلف وقتها لصالة الحضر وصالة السفر .والجمعة بدل صالة
الظهر  ،والبدل يأخذ حكم المبدل في الغالب (.)٦ويمكن القول بجواز الجمعة قبل الزوال رخصة.

المسألة الخامسة  (:الوقت الذي يحرم به االكل والشرب وسائر المفطرات على الصائم )

اجمع الفقهاء على ان الصوم ينقضي ويتم بغروب الشمس واختلفوا في الوقت الذي يبدأ به اإلمساك عن المفطرات على مذهبين المذهب

األول :مذهب سهل بن سعد رضي هللا عنه  ،نقله عنه النووي( ,)١ان الحد او الوقت الذي بظهوره يجب اإلمساك هو طلوع الفجر المعترض
في األفق يمنة ويسرة واليه ذهب االئمة االربعه  ،وسائر فقهاء االمصار (.)٢

المذهب الثاني  :جواز التسحر بعد طلوع الفجر مالم تطلع الشمس روي ذلك عن ابي بكر وعمر وعلي وحذيفه وابن حزم وابن عيينه ومجاهد
األدلة :ادله المذهب األول استدلوا باالتي-:

 -١عن عائشة رضي هللا عنها  ،ان رسول هللا صلى هللا عليه واله وسلم قال  ( :من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فال صيام له ) (.)٤
-٢عن حفصة ( رضي هللا عنها )أن النبي صلى هللا عليه واله وسلم قال ((من لم يجمع الصيام قبل الفجر فال صيام له ))(.)١
وجه الدالله من هذين الحديثين  -:انهما افادا بمفهومها ان وقت اإلمساك عن المفطرات هو بطلوع الفجر

 -٣عن سهل بن سعد رضي هللا عنهما قال (( انزلت (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط األبيض من الخيط األسود) ( , )٢ولم ينزل من الفجر
فكان رجال اذا أرادوا الصوم ربط احدهم في رجله الخيط األبيض والخيط األسود ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما فأنزل هللا (من الفجر) ،
فعلموا انه انما يعني الليل والنهار))

()٣

 .فظاهر قوله تعالى يعني بياض النهار من سواد الليل وهو يحصل بطلوع الفجر  ،وهو نص  ،فاهلل

تعالى اباح الوطئ واالكل والشرب الى ان يتبين لنا الفجر ولم يقل تعالى حتى يطلع الفجر وال قال حتى تشكوا في الفجر  ،فال يحل الحد ان

يقوله ،وال ان يوجب صوماً بطلوعه مالم يتبين المرء (.)٤
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-٤عن ابن عباس رضي هللا عنهما ان رسول هللا صلى هللا عليه واله وسلم قال  ( :الفجر فجران فأما األول فأنه اليحرم طعاماً واليحل الصالة
واما الثاني فأنه يحرم الطعام ويحل الصالة)

()٥

.

وجه الداللة  :ان الحديث نص في بيان وقت التحريم  ،وهو وقت طلوع الفجر الصادق  ،وهو الذي يظهر في األفق  ،ثم يزداد الضوء بعده

شيئاً فشيئاً حتى ينتشر في السماء  ،وهذا هو الفجر الذي تتعلق به االحكام الشرعيه  ،كتحريم الطعام على الصائم  ،ووجوب صالة الفجر.
ادلة المذهب الثاني-:

 -١ان الصوم انما هو في النهار  ،والنهار عندهم من طلوع الشمس واخره غروبها  ،قال تعالى (( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط األبيض
من الخيط األسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل )) فجعل هللا تعالى الليل ظرفاً لالكل والشرب والجماع  ،والنهار ظرفاً للصيام فبين

احكام الزمانين وغاير بينهما ،فاليجوز في اليوم شيئاً مما اباحه بالليل اال لمسافر او مريض(.)١

 -٢حديث حذيفة  ،قال (( :تسحرنا مع رسول هللا صلى هللا عليه واله وسلم هو وهللا النهار غير ان الشمس لم تطلع))  ،وفي روايه زر بن

حبيش قال ( تسحرت ثم انطلقت الى المسجد فمررت بمنزل حذيفة فدخلت عليه فأمر بلقمة فحلبت بقدر فسخنت ثم قال ُ :كل  ،فقلت اني اريد
الصوم  ،قال  :وانا اريد الصوم  ،قال :فأكلنا ثم شربنا ثم أتينا المسجد فأقيمت الصالة  ،قال  :هكذا فعل بي رسول هللا صلى هللا عليه واله
وسلم او صنعت مع رسول هللا صلى عليه واله وسلم قلت بعد الصبح  ،قال بعد الصبح غير ان الشمس لم تطلع )

()٢

.

واجيب عن هذا  :انه يحتمل ان يكون حديث حذيفه قبل نزول قوله تعالى ( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط األبيض من الخيط األسود

من الفجر ) فلما انزل هللا تعالى تلك االيه احكم ذلك ورد الحكم الى مابين فيها فال يجوز ترك ايه في كتاب هللا تعالى واحاديث عن رسول هللا
صلى هللا عليه واله وسلم متواتره قد قبلتها االمه وعملت بها من لدن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم إلى اليوم الى حديث يمكن ان يكون

منسوخاً بما ذكرناه(.)١وايضاً قالوا  :ان حديث حذيفه معلول وعلته الوقف وان ز ار هو الذي تسحر مع حذيفه  ،ولو ثبت حديث حذيفة من
طريق النقل لم يوجب جواز االكل في ذلك الوقت النه لم يعز االكل الى النبي محمد صلى هللا عليه واله وسلم وانما هو اخبر عن نفسه انه

اكل في ذلك الوقت فكونه مع النبي صلى هللا عليه واله وسلم في وقت ا الكل الدالله فيه على علم النبي صلى هللا عليه واله وسلم بذلك مع

اق ارره عليه  ،ولو ثبت انه عليه السالم علم بذلك واقره عليه احتمل ان يكون ذلك اخر الليل قرب طلوع الفجر فسماه نها اًر لقربه منه  ،وكذلك

اليمتنع ان يكون حذيفه سمى الوقت الذي تسحر فيه نها اًر لقربه من النهار  ،وقال بعضهم .اليثبت ذلك عن حذيفه وهو مع ذلك من اخبار
االحاد فاليجوز االعتراض به على القرآن  ،وحديث حذيفة ان حمل على حقيقته كان مبيحاً لما حصرته االيه

()٢

.

-٣حديث ( ان بالالً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم فإنه اليؤذن حتى يطلع الفجر) وفي رواية ( اليمنعن احدكم نداء بالل

من سحوره فإنه يؤذن او ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم وليس ان يقول الفجر او الصبح)( .)٣فنص صلى هللا عليه واله وسلم على ان
ابن ام مكتوم اليؤذن حتى يطلع الفجر واباح االكل الى اذانه فقد صح ان االكل مباح بعد طلوع الفجر.

 -٤حديث ابي هريرة رضي هللا عنه ان رسول هللا صلى هللا عليه واله وسلم قال  ( :اذا سمع احدكم النداء واالناء على يده فال يضعه حتى
يقضي حاجته منه )

وهم الجمهور.

()٤

 .وأصحاب هذا القول لم تسعفهم ادلتهم لتكون دليالً واضحاً على ماذهبوا اليه  ،مع قوة ادلة أصحاب القول األول

اخلامتة :

من خالل صفحات هذا البحث المتواضع الذي استعرضت فيه حياة الصحابي الجليل سهل بن سعد الساعدي رضي هللا عنه واراءه الفقهيه
توصلت الى النتائج االتية:
 -١ان هذا الصحابي الجليل رغم صغر سنه في حياة النبي صل هللا عليه واله وسلم اال انه كان كثير الصحبه له،وقد اشترك في معظم غزواته

وروى حادثه عن كل غزوة،مما يدل على ان حياته مفعمه بحب الجهاد.

-٢عدد مروياته في كتب الحديث مائه وثمانية وثمانون كما ذكر الذهبي

()١

 ,وعده من الصحابه المكثرين بالرواية روى في الصحيحين تسعه

()٢

 ,اال اننا نالحظ من خالل دراسة ارائه الفقهيه في هذا البحث انها

وخرج له األربعة
وثالثين حديثا اتفقا على ثمانيه وعشرين وبقيتها للبخاري ّ
قليلة ،وهذا يدل على انه كان يتوقف عن القول برأيه وفي هذا داللة على ورعه رضي هللا عنه،وهذا هو حال الصحابه عموما.
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-٣من خالل دراستي العداد هذا البحث ،وجدت ان هناك صحابه ليست لهم الشهره التي ينبغي ان تكون قياسا بمروياته او مواقفهم الجهاديه،

ومنهم هذا الصحابي الجليل ،وهذا يستدعي من الباحثين ان يشرعو بأبراز هذه الرموز العلمية والجهاديه لتنتفع منها االمه سواء في الميدان

العلمي او العبادي او الجهادي لكي توظف طاقات ابناءها مستهدية بهدى من هم خير القرون.
والحمد هلل رب العالمين

قائمة املصادر-:
-

القرآن الكريم

االجماع  ،محمد ابن إبراهيم بن المنذر النيسابوري أبو بكر ( ٣١٨هـ) تحقيق  :د.فؤاد عبد المنعم احمد  ( ،دار الدعوة  ،اإلسكندرية )،

-

االستبصار فيما اختلف من االخبار  ،أبو جعفر محمد بن الحسن (ت ٤٦٠هـ)  ،تحقيق  ،السيد حسن الموسوي ط ،٢مطبعة النجف

-

االستذكار لمذاهب فقهاء االمصار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي واالثار ،أبو عمر يوسف بن عبدهللا بن عبدالبر (ت٤٦٣ه).

-

االستيعاب في معرفة أسماء االصحاب  ،أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن عبد البر القرطبي (ت٤٦٣هـ)  ،ط ، ١دار العلوم الحديثة ،

-

االصابه في تمييز الصحابة  ،شهاب الدين أبو الفضل احمد بن علي العسقالني (ت٨٥٢هـ)  ،تحقيق  :طه محمد الزين ( ،ط،١دار

-

االنصاف في معرفة الراجح من الخالف  ،عالء الدين بن حسن  ،علي بن سليمان المرداوي الحنبلي ( ت٨٨٥هـ) (،دار احياء التراث

تحقيق :علي النجري ناصف ( طبعه المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية،مصر).

العلوم الحديثة  ،مصر  ١٣٢٨ ،هـ)
العربي  ،ط ، ٢د .ت) .
-

بداية المجتهد ونهاية المقتصد  ،أبو أبو الوليد محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن رشد القرطبي الحفيد (ت٩٧٧هـ) ( ،دار الكتب

-

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  ،عالء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني (ت٥٨٧ه)(،ط،٢دار الكتب العلمية  ،بيروت ١٩٨٦،م)

العلمية ١٤١٥،هـ ١٩٩٤ -م
-

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ،عبد الرحمن بن ابي بكر جالل الدين السيوطي ( ت ٩١١هـ)  ،تحقيق  :أبو قتيبة نظر محمد

الفاريالي ( ،دار طيبة  ،د.ت)
-

تلخيص الجبير في تخريج احاديث الرافعي الكبير  ،ابن حجر العسقالني تحقيق :د .شعبان محمد إسماعيل (مكتبة ابن تيمية  ،القاهرة

-

التمهيد لما في الموطأ من المعاني واالسانيد  ،ابن عبد البر  (،المطبعة الملكية  ،الرباط ١٩٦٧ ،م)

-

تهذيب التهذيب  ،ابن حجر العسقالني  ( ،ط،١مطابع مجلس دائرة المعارف  ،حيدر آباد الد

-

الجامع الصحيح المختصر ،محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري الجعفي(ط،٣دارابن كثير،بيروت١٩٨٧،م) تحقيق :د.مصطفى ديب

الجامع الحكام القرآن ،أبو عبدهللا محمد بن احمد القرطبي االنصاري (ت٦٧١ه) (ط،١دار الفكر  ،بيروت١٤٠٧ ،ه١٩٨٧-م).

الجرح والتعديل  ،أبو عبد الرحمن من ابي حاتم الرازي ( ت ٣٢٧هـ)  ( ،ط ،١دار الكتب العلمية  ،بيروت  ،د ،ت) .

جمهرة انساب العرب  ،أبو محمد على ابن احمد االندلسي ابن حزم ( ت ٤٥٦هـ) تحقيق عبد السالم محمد هارون  ( ،ط ،٣دار المعارف

 ،القاهرة ١٣٩١ ،هـ  ١٩٧١-م) .
-

حاشية ابن عابدين  ،محمد امين بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين الدمشقي (١٢٥٢هـ) ( ،ط،٢مطبعة البابي الحلبي،مصر١٣٨٦ ،هـ-

-

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،محمد بن احمد بن عرفه الدسوقي المالكي( ت  ١٢٣٠هـ) ( ،دار الفكر  ،بيروت  ،د.ت) .

-

رد المختار على الدر المختار،ابن عابدين  ،محمد امين بن عمر بن عبدالعزيز عابدين الدمشقي الحنفي(ت١٢٥٢ه)(،دار

الكتب،بيروت١٤١٢،ه١٩٩٢-م).
-

الروض النضير شرح مجموع الفقهي الكبير  ،الحسين بن احمد الجسمي الصنعاني ( ١٢٢١ه) ( ،دار الجيل ،بيروت)

-

الرياض المستطابة في جمله من روى في الصحيحين من الصحابه  ،يحيى بن ابي بكر العامري اليمن  : ،تحقيق عمر الديراوي أبو

-

سبل السالم شرح بلوغ المرام من ادلة االحكام  ،محمد بن إسماعيل الكحالني الصنعاني ( ت ١١٨٢ه)،تحقيق  :إبراهيم عمر( ،دار

مجلة  ( ،ط ،٣دار المعارف  ،بيروت  ١٩٨٣ ،م) .
الحديث  ،القاهرة،د.ت ).
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-

سنن البيهقي الكبرى  ،احمد بن الحسني بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي (ت  ٤٥٨هـ)  ،تحقيق محمد عبد القادر عطا (مكتبة دار

-

سنن الترمذي  ،البي عيسى محمد بن عيسى الترمذي ( ،ت ٢٧٩هـ)  ،تحقيق  :بشار عواد معروف ،دار الغرب اإلسالمي  ،بيروت،

-

سنن الدار قطني ،الحافظ علي بن عمر الدار قطني(ت  ) ٣٨٥تصحيح وترقيم عبد هللا هاشم  ،وبذيلة المغني على الدار قطتي ( ،دار

الباز  ،مكه المكرمه ١٩٩٤،م) .

المحاسن  ،القاهرة  ،د ،ت) .
-

سير اعالم النبالء  ،شمس الدين محمد ابن احمد بن عثمان الذهبي (ت٨٤٨هـ)  ،تحقيق مجموعة من االساتذه ( ط،١مؤسسة الرسالة،

بيروت ١٤٠٢ ،هـ . )١٩٨٢-
-

السيل الجرار المتدفق على حدائق االزهار  ،محمد بن علي الشوكاني (ت ١٢٥٠هـ) تحقيق :محمود إبراهيم دار الكتب العلميه  ،بيروت

-

شذرات الذهب في اخبار من ذهب  ،ابن العماد الحنبلي (ت ١٠٨٩هـ) ( ،المكتب التجاري ،بيروت  ،د.ت)

-

شرح معاني االثار  ،أبو جعفر احمد بن محمد بن سالمة الطحاوي (ت٣٢١هـ)  ،تحقيق  :محمد زهري البخاري مطبعة االنوار المحمدية
الطبقات الكبرى ،محمد بن سعد بن منيع البصري (ت٢٣٠هـ) (دار صادر ،بيروت ،د .ت) .

عون المعبود شرح سنن ابي داوود ،أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي  ،تحقيق :عبد الرحمن محمد عثمان ،المكتبة السلفية

فتح الباري شرح صحيح البخاري ،احمد بن علي بن محمد العسقالني (،ت٨٥٢ه)،تحقيق :محب الدين الخطيب ،محمد فؤاد عبد الباقي

( .دار المعرفة  ,بيروت  ,د  .ت)
-

الفقة اإلسالمي وادلته ،د.وهبة الزحيلي (ط،٤دارالفكر  ،دمشق  ،دار الفكر المعاصر  ،بيروت  ١٩٩٧،م)

-

اللباب في تهذيب االنساب  ،ابن االثير عز الدين الجزري (ت٦٣٠هـ ) ( ،ط ،٣مكتبة المثنى  ،بغداد  ،د.ت) .

-

لسان العرب،ابوالفضل محمد بن مكرم بن منظور االفريقي (٧١١٢ه) تحقيق:عبداللهعلى الكبير(،دار المعارف،مصر،و.ت)

-

المجموع  ،شرح المهذب  ،أبو زكريا محي الدين بن شرف النووي (ت ٦٧٦هـ)  ( ،دار الفكر  ،د .ت) .

-

المحلى :أبو محمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم االندلسي (٤٥٦٢ه) تخقيق  :احمد محمد شاكر  ،طبعه دار الفكر  ،د.ت

-

مختار الصحاح ،زين الدين أبو عبد هللا محمد بن ابي بكر الحنفي الرازي(٦٦٦هـ) تحقيق:يوسف الشيخ محمد ،المكتبة العصرية ،بيروت،

-

مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  ،أبو الحسن عبيد هللا بن محمد عبد السالم المباركفوري ( ت١٤١٤هـ)  ( .إدارة البحوث العلمية

والدعوة واالفتاء  ،الجامعه السلفية الهند  ،ط٣،١٤٠٤هـ ١٩٨٤-م) .
-

المستدرك على الصحيحين  ،الحاكم أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا النيسابوري ( ت ٤٠٥م)  ( ،دار الكتاب الوبي ،بيروت ،د .ت) .

مسلم بشرح النووي  ،مسلم من الحجاج النيسابوري ( ت٦١م ه )  ،وبها مشه الشرح  ( ،دار الكتب العلمية ،بيروت  ،د.ت) .
مسند االمام احمد  ،أبو عبد احمد بن حنبل الشيباني (ن٢٤١هـ)  ،تحقيق  :شعيب االنؤوط وآخرون ( ،ط،٢مؤسسة الرسالة

-

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير  ،احمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي أبو العباس (ت٧٧٠ه)(.المكتبة العلمية

-

مصنف بن ابي شيبة  ،عبد هللا بن محمد بن ابي شيبة الكوفي (ت٢٣٥هـ)  ،تحقيق وتصحيح األستاذ عبد الرزاق االفغاني  (،ط،٢الدار

-

مصنف عبد الرزاق أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت٢١١هـ )  ،تحقيق  :حبيب الرحمن االعظمي (،ط،٢الكتب اإلسالمي ،

-

معالم السنن وهو شرح سنن ابي داوود ،أبو سلمان حمدي محمد بن إبراهيم البستي المعروف بالخطابي (المطبعة العلمية ،حلب ١٩٣٢،م)

-

المعجم الكبير  .أبو القاسم سليمان بن احمد الطبراني (ت٣٦٠ه)،تحقيق:حمدي بن عبد المجيد السلفي (دار احياء التراث العربي ،

-

المغني  ،أبو مهدي بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسي (ت٦٢ .هـ)  (،دار الكتب العلمية  ،بيروت  ،د .ت) .

السلفية  ،بومباي  ،الهند ١٣٩٩ ،هـ . )١٩٧٩ -

ط١٩٨٣ ،٢م).
-

منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه  ،أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ( ت٦٧٦هـ) تحقيق  :عوض قاسم احمد عوض

 ( ،دار الفكر  ،بيروت  ،ط١٤٢٥ ، ١هـ  ٢٠٠٥ -م) .
-

المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي  ،ابن جماعة محمد بن إبراهيم (ت ٧٣٣هـ)  ،تحقيق  :د.محي الدين عبد الرحمن

رمضان (ط ،٢دار الفكر  ،دمشق ١٩٨٦ ،م ) .
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ميزان االعتدال في نقد الرجال  ،شمس الدين محمد بن احمد الذهبي (٧٤٨م) تحقيق علي محمد معوض ( ،دار الكتب العلمية  ،بيروت)

-

نيل االوطار شرح المنتقى من احاديث سيد االخيار،محمد بن علي الشوكاني ت(١٢٥٠ه)(،دار الجيل ،بيروت  ،د.ت ).

-

الهداية شرح بداية المبتدئ،ابوالحسن علي بن ابي بكر عبدالجليل المرغيناني (ت٥٩٣ه)(.المكتبة اإلسالمية،د.ت)

-

وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى  ،علي بن عبدهللا بن احمد الحسني الشافعي السمهودي (ت٩١١هـ)  ( ،ط،١دار العلوم الحديثة ،

مصر ١٣٢٨ ،هـ)

اهلوامش

( )١ينظر :جمهرة أنساب العرب  ,ابن حزم ص ٣٥٢ – ٢٤٦
( )٢ينظر :اللباب في تهذيب األنساب  ,ابن األثير ٩٢/٢

( )٣ينظر :وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى  ,السمهودي ٢١٠ – ٢٠٨/١
( )٤ينظر :سير اعالم النبالء  , ٢٧٠/١تقريب التهذيب ٢٩١/٢
( )٥ينظر :طبقات ابن سعد  , ٤٣٠ ,اإلصابة في تمييز الصحابة  , ٥٧١/٣شذرات الذهب ٩٩/١
( )٦ينظر :االستيعاب ٩٦/٢

( )٧ينظر :اإلصابة  , ٨٨/٢الجرح والتعديل  ,ابو حاتم الرازي ١٩٨/٤
( )٨المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي . ١١٣ / ١ ,

( )٩ينظر  :االستيعاب  ,ابن عبد البر  , ٦٦٥ / ٢االستبحار في نسب الصحابة من االنصار  ,ابن قدامه ص . ١٠٥
( )٩ينظر  :سير اعالم النبالء . ٤٢٢ / ٣

( )١٠ينظر  :الرياض المستطابة في جملة من روى في الصحيحين من الصحابة  ,يحيى العامري ص . ١١٠
( )١٢ينظر  :سير اعالم النبالء  , ٤٢٣ / ٣االصابة ابن حجر  , ٨٨ / ٢تهذيب التهذيب . ٢٥٣ / ٤
( )١٣تدريب الراوي  ,السيوطي . ٣٨٨ / ٢

( )١٤ينظر  :سير اعالم النبالء  , ٤٢٣ / ٣االصابة . ٨٨ / ٢ ,

( )١٥ينظر :االجماع البن المنذر  , ٣٥ / ١المجموع  ,للنووي  , ١١٠ / ١المغني البن قدامه . ٣١ / ١
( )١٦التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد . ٣٣٢ / ١ ,
( )١٧البحر الرائق شرح كنز الدقائق . ٨٣ / ١ ,

( )١٨وهي الرواية التي رواها المدنيون عن مالك  ,التمهيد البن عبد البر . ٣٢٧ / ١
( )١٩الفروع البن مفلح . ٨٤ / ١

( )٢٠مجموع الفتاوي  ,البن تيمية . ٣٠ / ٢١
( )٢١االجماع . ٣٥ / ١

( )٢٢االجماع للنووي . ١١٣ / ١
( )٢٣فتح القدير البن الهمام . ٧٨/١
( )٢٤االم  ,للشافعي . ٢٤/١

( )٢٥المغني  , ٣٢/١ ,شرح منتهى االرادات  ,للبهوتي ١٨/١٦/١

( )٢٦وهي التي رواها عنه تالميذه المصريون  ,ينظر  :التمهيد . ٣٢٦/١
( )٢٧سورة المائدة  ,اآلية ( . ) ٦

( )٢٨مجموع الفتاوي  ,البن تيمية . ٣٣/٢١
( )٢٩سورة الفرقان  ,اآلية (. )٤٨

( )٣٠ينظر:تفسير القرطبي  ٤٣/١٣احكام القرآن للجصاص .٢٠٣/٥
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( )٣١اخرجه أبو داود في سننه ،باب ماجآء في بئر بضاعة  ، )٦٦(١٧/١والترمذي باب ماجاء ان الماء الينجسه شيء ، )٦٦(٩٥/١
والحديث صححه االمام احمد،ويحيى بن معين ،وابن حزم  ،نقله عنهم ابن حجر في التلخيص الحبير . ١٢/١

( ) ٣٢نقل االجماع على نجاسة الماء ،اذا تغير بالنجاسة  ،وممن نقل االجماع ابن المنذر ص.٤
( )٣٤تهذيب سنن ابي داوود . ٨٢/١
( )٣٥شرح معاني االثار . ١٢/١

( )٣٦ميزان االعتدال  ،الذهبي . ٦٦٢/٣

( )٣٧اخرجه احمد في مسنده  )٢٢٧٥٨( ٣٤/٢٠والبيهقي في السنن الكبرى  ، ٣٩١/١وقال  -:اسناد حسن موصول  ،نصب الراية ١٦٣/١
( )٣٨الدواب ،جمع دابة  ،وهو كل مامشى على األرض  ،ينظر مختار الصحاح ٨٢/١
( )٣٩القلة  :اناء للعرب كالجرة الكبيرة  ،وقيل الجرة العظيمة  ،ينظر مختار الصحاح ٩٢٢/١

( )٤٠اخرجه أبو داوود في سننه  ،كتاب الطهارة  ،باب ماينجس في الماء  )٦٣( ١٧/١٠والترمذي في سننه كتاب الطهارة  ،باب ماينجس في
الماء  )٦٧( .٩٧/١وصححه الخطابي في معالم السنن  ،١/٥٨والنووي في المجموع . ١٦٥/١

( )٦(, )٤١ينظر :المغني البن قدامه . ٣٢/١
( )٤٢السيل الجرار  ،للشوكاني ٥٥/١
( )٤٣ولغ :شرب السباع بالسنتها  ،لسان العرب . ٤٦٠/٨

( )٤٤اخرجه البخاري في صحيحه  ،كتاب الوضوء  ،باب الماء الذي يغسل به شعر االنسان . )١٦٧( ٧٥/١ ،
( )٤٥المجموع ،النووي . ١٧٥/١

( )٤٦ينظر :التمهيد . ٣٢٩ – ٣٢٧/١
( )٤٧ينظر  :المصدر نفسه .

( ) ٤٨المسح على الخفين بدل عن غسل الرجلين في الوضوء  ،وهو إصابة اليد المبتلة بالماء لخف مخصوص في موضع مخصوص  ،وفي
زمن مخصوص وهو مما اشتهر  .حتى ان البعض جعله شعا اًر الهل السنة  ،ينظر  :الدر المختار  ،٢٤٠/١ :الهداية . ٢٩/١:

( )٤٩المعجم الكبير  ،١٤٧/٦ ،وقال ابن دقيق العيد في االمام هذا اسناد على شرط الشيخين  ،ينظر  :نصب الراية ١٦٧/١ :
( )٤٩بدائع الصنائع  ، ٩٥/١ :الهداية . ٢٨/١ :

( ) ٥٠قد وردت عن االمام مالك رواية ينكر المسح ، .وقد انكر أصحابه نسبة ذلك اليه  ،االستذكار  ، ٢٧١/١:الجامع االحكام الق ارن :
. ١٠٠/٦

( )٥١المجموع  ،٤١٦/١ :فتح الباري . ٢٨/١ :
( )٥٢المغني. ٣٠١/١ :
( )٥٣المحلى . ٣٠٦/١ :

( )٥٤ينظر  :مسلم بشرح النووي  ،٤٧٦/١:فتح الباري . ٣٥٨/١٢ :
( )٥٥أخرجه أبو داوود في سننه  ، )١٦٢( ٤١١/١ ،وصححه ابن حجر  :التلخيص الحبير . ١٦٠/١
( )٥٦أخرجه البخاري في صحيحة  ،باب المسح على الخفين  ٨٤/١ ،رقم (. )١٩٩
( )٥٧أخرجه البخاري في صحيحة  ،باب المسح على الخفين  ٨٥/١ ،رقم (. )٢٠٠
( )٥٨أخرجه مسلم في صحيحة  ,باب المسح على الخفين . ٢٣٠/١ ,

( )٥٩ينظر  :المجموع  ، ٤٧٦/١ :المغني  ، ٣٠١/١ :االستذكار . ٢٧١/١ :
( )٦٠الروض النظير شرح مجموع الفقهي الكبير .٢٩٨/١ :
( )٦١سورة المائدة  :االية (.)٦

( )٦٢ينظر  :االستذكار  ، ٢٦٨/١ :فتح الباري . ٣٢٠/١ :

( )٦٣مسلم بشرح النووي  ، ٢٨٨/١ :فتح الباري . ٣٢٠/١ :
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( )٦٤مسلم بشرح النووي  , ٢٢٨/١ :فتح الباري . ٤٠٧/١ :



( )٦٥اخرجه ابوداد في سننه كتاب الطهارة  ٣٨/١ ,رقم ( , )١٥٤وأخرجه الحاكم في المستدرك  ١٦٩/١ ,رقم ( , )١٠٧وقال هذا حديث
صحيح ولم يخرجاه بهذا اللفظ المشار اليه .
( )٦٨سبل السالم . ٨٧/١ :

( )٦٩ينظر  :فتح الباري  , ٤٠٤/١ :نيل االوطار  , ٢٢٢/١ :سبل السالم . ٨٧/١ :
( )٧٠ينظر  ،المجموع . ٤٧٧_٤٧٦/١ :

( ) ٧١الختان  :وهو موضع القطع من الذكر  ،وهو من المرأة الخفاض  ،فالخفاض للمرأه كالختان للرجل  ،والمراد من التقاء الختانين  ،وهو
تغييب الحشفة في الفرج  ،وليس المراد حقيقة المالقات والمس  ،وهو كناية عن الجماع  ،نيل االوطار  ، ١٣٧/١ :عارضة االحوذي :
 ١٦٨-١٦٧/١الفقه اإلسالمي وأدلته . ٥١٧/١ :

( )٧٢االيالج  :هو االدخال  ،المصباح المنير . ٤١٨/٢١

( )٧٣مسلم بشرح النووي  ،٢٧٥/٤ ،المغني ٢٠٣-٢٠٢/١ :
( )٧٤التقاء الختانين ولو من غير انزال بمغيب حشفه ( رأس الذكر) او قدرها من مقطوعها في فرج مطيق للجماع قبالً اودب اًر  ،من ذكر او
انثى  ،طائع او مكره  ،نائم او يقظان  ،ولو من غير بالغ عند الشافعية والحنابلة فاليشترط

التكليف ،فيجنب الصبي والمجنون ب االيالج ويجب عليها الغسل عند الشافعية بعد الكمال  ،ويصح الغسل من مميز ويؤمر به كالوضوء واوجب
الحنابله على صغير ابن عشر وطئ وبنت تسع وطئت الغسل والوضوء اذا أرادمايتوقف عليه الغسل  ،كقراءة القرآن او الوضوء كالصالة

والطواف  ,واشترط المالكية والحنفية  :ان يكون الوطئ من مكلف (بالغ عاقل) فال يجب الغسل على غير مكلف  ،واليشترط االنزال باالتفاق ،

اال ان الحنفية استثنوا وطئ الميته والبهيمة والصغيرة غير المشتهاه  ،اذا لم تزل بكارتها  ،فال يجب الغسل اال باالنزال فأن لم يوجد انزال ولم
تزل بكارة الصغيرة فال يجب الغسل وال الوضوء وانما يجب غسل الذكر الن هذا الوطئ غير مقصود بالوضع السليم  ،اما الجمهور فقالوا بالغسل

بوطئ الميته والبهيمة  ،بدائع الصنائع  ١٦٢/١ :حاشية ابن عابدين  ١٥٤/١ :االستذكار  ٢٤٧-٢٤٦/١ :الفقه اإلسالمي وادلته .٥١٧/١:
( )٧٥مصنف عبد الرزاق  ٢٤٨/١:مصنف ابن ابي شيبه ٨٦/١ :
( )٧٦ينظر  :حاشيه ابن عابدين  ١٥٤/١ :وحاشيه الدسوقي  ١٢٨/١:والمجموع  ١٣٠/٢وكشاف القناع ١٤٢/١:
( )٧٧الوسائل  :الباب السادس في أبواب الجنابة  :ص ٣٨٢
( )٧٨المحلي . ٤/٢ :

( )٧٩ينظر  :بدائع الصنائع  ١٦٢/١ :الستذكار  ،٣٤٧-٣٤٦/١المجموع  ،١٤٥/٢ :المغني ،٢٠٣/١ :المحلي. ٤/٢:
( )٨٠الشعب  :جمع شعبه تقول  :قعد بين شعبتيها  :أي بين رجليها  ،المصباح المنير .١٠٥/١
( )٨١فتح الباري , ٥٢٠/١مسلم بشرح النووي . ٢٨٠/٤
( )٨٢مصنف إبن أبي شيبة . ١١٢/١

( ) ٨٣المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  ,القرطبي  ,كتاب الطهارة  ,باب ما جاء من الرجل بطأ ثم ال ينزل  ٧٣/٤ :برقم . )٣١( :

( )٨٤ينظر  :مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  , ١٢٨ – ٢٧/٢ :والحديث في سنن الترمذي بشرح المباركفوري (تحفة االحوذي)  ,باب
ما جاء ان الماء من الماء  ٣٠٩/١ : ,رقم ( , )١١١قال الترمذي  :حديث حسن صحيح .
( )٨٥سورة المائدة  :اآلية ( )٤( . )٦سبل السالم . ٨٥/١

( )٨٦ينظر :كتاب االم للشافعي ٥٢/١:مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  , ١٢٨ / ٢ :سبل السالم . ٨٥/١
( )٨٧ينظر  :المجموع .٥١٢/٤ :
( )٨٨ينظر  :بدائع الصنائع  ،٢٦٩/١:اللباب  ، ١١٢/١:بداية المجتهد  ١٥٤-١٥٢/١ :مغني المحتاج -٢٧٩/١ :
 ،٢٨٥كشاف القناع . ٤٢٥٢٧/٢ :
( )٨٩ينظر  :الفروع  ،٧٢/٢ :األنصاف. ٣٦٤/٢١ .

( )٩٠أخرجه البخاري في صحيحة  ٣٠٦/١ومسلم في صحيحة . ٥٨٩/٢
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( )٩١أخرجه البخاري في صحيحة ٥٨٩/٢



( )٩٢ينظر  :نيل االوطار .٣٢٩/٣ :

( )٩٣أخرجه البخاري في صحيحة  ،باب وقت الجمعة اذا زالت الشمس  ٨/٢رقم ()٩٠٤
( )٩٤ينظر  :نيل االوطار .٣٢٩/٣:

( )٩٥أخرجه البخاري في صحيحة  ٢٣١٥/٥ومسلم في صحيحة ٥٨٨/٢
( )٩٦ينظر :المجموع .٥١٢/٤:

( )٩٧أخرجه مسلم في صحيحة .٥٨٨/٢ :

( )٩٨أخرجه البخاري في صحيحة . ٣٠٧/١
( )٩٩ينظر  :فتح الباري . ٣٣٦/٣ :

( )١٠٠أخرجه الدار قطني في سننه .)١(١٧/٢ ،
( )١٠١ينظر  :نيل األوطار .٣٢٠/٣ :
( )١٠٢ينظر  :منهاج الطالبين .١١٦/١ :
( )١٠٣ا المجموع ،٣٠٥/٦:شرح العمدة ٢١٩/٤

( )١٠٤ينظر  :األم ،١٨٩/٧المغني  ،١٠٠/٣مسلم بشرح النووي ٢٢٩/٦
( )١٠٥ينظر  :المغني  ،١٠٠/٣مسلم بشرح النووي ٢٠٠/٧
( )١٠٦أخرجه الدار قطني  ،١٧١/٢وقال رجاله كلهم ثقات.
( )١٠٧اخرجه أبو داوود في سننه  ،باب النيه في الصيام  ١٩٠/٣ ،رقم ( ، )٢٤٥٤قال االرنؤوط المحقق  :صحيح ،والترمذي في السنن ،
باب ماجاء ( الصيام لمن لم يعزم من الليل  ١٠٠/٣ ،رقم ( ،)٧٣٠قال النووي (( :والحديث حسن يحتج به اعتماداً على رواية الثقات الرافعين،

والزيادة من الثقه مقبوله) المجموع .٢٨٩/٦
( )١٠٨سورة البقرة :اية .١٨٧

( )١٠٩اخرجه البخاري في صحيحه  ،باب قوله هللا تعالى (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط األسود من الخيط األبيض ) الفجر ٦٧٧/٢ ،
رقم (. )١٨١٨

( )١١٠المحلى البن حزم .٣٦٦/٤ ،
( )١١١اخرجه ابن حزيمة في صحيحة .١٨٤/١،رقم( ، )٣٥٦والحاكم في المستدرك  ٤٢٥/١ ،رقم ( )١٥٤٩وقال  :هذا حديث صحيح االسناد
 ،ووافقه الذهبي.
( )١١٢الجامع إلحكام القرآن  ،القرطبي .٢١٤/١
( )١١٣أخرجه النسائي في سننه  ،٧٧/٢ ،وابن ماجه في السنن .٥٤١/١
( )١١٤ينظر  :شرح معاني االثار .٥٤-٥٣/٢

( )١١٥ينظر :عون المعبود  ،٣٤/٤شرح معاني االثار  ،٥٤/٢الصيام في اإلسالم في ضوء الكتاب والسنة ص .١٨٧
( )١١٦أخرجه البخاري في صحيحة  ،باب االذان قبل الفجر  ٢٢٤/١ ،وقم (. )٥٩٦( ، )٥٩٧

( )١١٧أخرجه احمد في مسنده  ٣٦٨/١٦،رقم ( ، )١٠٦٢٩وقال االرنؤوط المحقق  :إسناده حسن  ،والحاكم في مستدركه  ،باب في فصل
الصلوات الخميس ٣٢٠/١،رقم( ، )٧٢٩وقال الحاكم ،هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه  ،ووافقه الذهبي .

( )١١٨سير اعالم النبالء  ،٤٢٢/٣شذرات الذهب .٦٣/١

( )١١٩الرياض المستطابة في جملة من روى في الصحيحين من الصحابة  ،ص١١٠



 



