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 املقدمة
 هللا يهده من أعمالنا، وسيئات أنفسنا شرور من باهلل ونعوذ ونستغفره، ونستعينه حنمده هلل احلمد إن
 حممًدا أن وأشهد له، شريك ال وحده هللا إال إله أال وأشهد له، هادي فال يضلل ومن له، مضل فال

 .ورسوله عبده
 {مُّْسِلُمونَ  َوأَنُتم ِإالَّ  ََتُوُتنَّ  َوالَ  تُ َقاتِهِ  َحقَّ  اّللََّ  ات َُّقوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَي َُّها يَا}
 (.102: عمران آل)
هَ  َوَخَلقَ  َواِحَدة   ن َّْفس   مِ ن َخَلَقُكم الَِّذي رَبَُّكمُ  ات َُّقوا النَّاسُ  أَي َُّها يَا} ُهَما َوَبثَّ  َزْوَجَها اِمن ْ   رَِجاالً  ِمن ْ

 (.1: النساء{ )رَِقيباً  َعَلْيُكمْ  َكانَ   اّللََّ  ِإنَّ  َواأَلْرَحامَ  بِهِ  َتَساَءُلونَ  الَِّذي اّللََّ  َوات َُّقوا َوِنَساءً  َكِثرياً 
 َوَمن ُذنُوَبُكمْ  َلُكمْ  َويَ ْغِفرْ  َأْعَماَلُكمْ  َلُكمْ  ُيْصِلحْ * َسِديداً  قَ ْوالً  َوُقوُلوا اّللََّ  ات َُّقوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَي َُّها يَا}

 (.71 ،70: األحزاب{ )َعِظيماً  فَ ْوزاً  فَازَ  فَ َقدْ  َوَرُسوَلهُ  اّللََّ  يُِطعِ 
ياه ملاب املتعلقة األحكام عن فيه تكلمت ،"املياه والنجاسات أحكام جامع" كتاب  فهذا: بعد أما

 ِبَا ِإالَّ  ِعْلِمهِ  ِمنْ  ِبَشْيء   ُيُِيُطونَ  َواَل } وحده هللا فمن وابوص حق   من فيه كان  فما ،والنجاسات
 تقصري من فيه كان  وما( , 113: النساء{ )تَ ْعَلمُ  َتُكنْ  لَْ  َما َوَعلََّمكَ ( , }255: البقرة{ )َشاءَ 

 .هللا وأستغفر والشَّيطان، نفسي فمن وخطأ
 موازيين من جتعله وأن سبيلك، يف هاداجل من الكتاب هذا يف عملي جتعل أن اللهم فأسألك

 وجوه وتسود واالئتالف السنة أهل وجوه تبيض يوم وجهي به وبيض عليك، العرض يوم وصحائفي
 .واالختالف الفرقة أهل
 وتوفيقه وإعانته، وتيسريه، فضله، على احلسن، والثَّناء واملنَّة، والشكر احلمد فلله

 .وآخًرا أوال هلل واحلمد
 وعال فيه عيبَ  ال من جلَّ ...  اخللال فسدَّ  اعيبً  جتد إن

  .وسلم وصحبه آله وعلى حممد نبينا على هللا وصلى
 جبل أيب نصر بن حممد: كتبه
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 )باب يف تعريف الطهارة( 

 من واخللوص النظافة، وبتعبري آخر: واملعنوية احلسية األقذار عن والنزاهة النظافة: لغة الطهارة 
 .واملعاصي كالعيوب:  واملعنوية وغريه، بول من كاألجناس  احلسية، األدناس أو األوساخ

 هي فالطهارة واخلبث، النجاسة وزوال املباحني، الطهورين الرتاب أو باملاء 1احلدث ارتفاع: وشرعاً 
 .وحنوها الصالة من املانع بالبدن القائم الوصف زوال

 .2احملل يف النظافة إثبات وهو التنظيف،هو : والتطهري
 .وحسية معنوية: ننوعا لطهارةاو 

 بالتوحيد وتكون واملعاصي، الشرك من الطهارة: وهي املعنوية، الباطنة الطهارة: األول النوع
 جنس وجود مع البدن طهارة تقوم أن ميكن ال بل البدن، طهارة من أهم وهي الصاحلة، واألعمال

َا} الشرك  فيجب ،3(ينجس ال املؤمن إن): وسل م عليه هللا صل ى النيب وقال ،{جَنَس   اْلُمْشرُِكونَ  ِإَّنَّ
. واليقني والتوحيد، باإلخالص وذلك والشك، الشرك، جناسة من قلبه يطهر أن مكلف كل  على

, والعجب والكرب،, والغش, والغل  , واحلقد احلسد، وآثار املعاصي، أقذار من وقلبه نفسه ويطهر
 شطر هي الطهارة وهذه. واملعاصي الذنوب يعمج من الصادقة بالتوبة وذلك... والسمعة والرياء
 .احلسية الطهارة هي الثاين والشطر اإلميان
 الثاين، اإلميان شطر هو وهذا واألجناس، األحداث من الطهارة وهي: احلسية الطهارة: الثاين النوع
 أو, لوالغس الوضوء، من هللا شرع ِبا وتكون، 4(اإلميان شطر الطهور): وسل م عليه هللا صل ى قال

 .الصالة ومكان والبدن، اللباس، من إزالتها أو النجاسة وزوال. املاء فقد عن التيمم
 :قسمني إىل تنقسم سيةاحلوالطهارة 
 .واملكان والثوب البدن يف وتكون النجس، أي اخلبث عن الطهارة وهي: حقيقية طهارةاألول: 

                                                 
 يقوم الذي وهو أصغر؛ حدث: نوعان وهو. الطهارة له يشرتط مما وحنوها الصالة من مينع بالبدن قائم وصف هو: احلََدثُ  1

  كله،  بالبدن يقوم الذي وهو أكرب؛ وحدث بالوضوء، هذا ويرتفع وغائط، بول من السبيلني من كاخلارج  الوضوء بأعضاء
 عند منهما وبدل الوضوء، وهي وصغرى، الغسل، وهي كربى؛:  احلدث فطهارة هذا وعلى. بالغسل يرتفع وهذا كاجلنابة،
 .التيمم وهو تعذرمها؛

 (.79/ 1) املختار والدر( 10/ 1) الكتاب شرح اللباب 2

 .عنه هللا رضي هريرة أيب حديث من (372)  ومسلم (،283) البخاريأخرجه  3

 .عنه هللا األشعري رضي مالك أيب ( من حديث223) مسلم أخرجه 4
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 ثالثة الطهارة من النوع وهذا لبدن،با ختتص وهي احلدث، من الطهارة وهي ُحكمية طهارة والثاين:
 .التيمم وهو: تعذرمها عند عنهما وبدل الوضوء، وهي: وصغرى الُغسل، وهي: كربى  طهارةأنواع 

 القذر، من الثوب طهر. النظافة: لغة الطهارة (:1/25قال العالمة العثيمني يف الشرح املمتع )
 .تنظف: يعين
 :معنيني على تطلق: الشرع ويف

 وهي املؤمنني، هللا لعباد والبغضاء والغل هللا، عبادة يف الشرك من القلب طهارة وهو ،أصل: األول
 إَّنا: }تعاىل قال الشرك، جنس وجود مع البدن طهارة تقوم أن ميكن ال بل البدن؛ طهارة من أهم

 [.28: التوبة{ ]جنس املشركون
 .«ينجس ال املؤمن إن»: وسلم عليه هللا صلى النيب وقال
 .احلسية الطهارة وهي فرع، :الثاين
 .زواله: أي ،«احلدث ارتفاع وهي»: قوله

 .الطهارة له تشرتط مما وحنوها الصالة من مينع بالبدن قائم وصف: واحلدث
 ارتفع توضأ فلما يصلي، أن يستطيع ال بوله حني فكان. توضأ مث واستنجى، بال رجل: مثاله

 .الصالة من انعامل الوصف لزوال يصلي أن بذلك فيستطيع احلدث،
 ارتفاع معىن يف وما: أي احلدث، على ال ،«ارتفاع» على يعود الضمري ،«معناه يف وما»: قوله

 .معناه فيها ولكن حدث، ارتفاع فيها يكون فال احلدث،
 ال ألنه حبدث؛ وليس طهارة، ويسمى واجب، فهذا الليل، نوم من القيام بعد اليدين غسل: مثاله
 توضأ أي وضوءه، رجل جدد لو وأيضا. الصالة جازت ما األيدي غسلت فلو احلدث، به يرتفع
 .احلدث ارتفاع معىن يف ألنه طهارة؛ يسمى أنه مع للحدث ارتفاع فيه يكون فال وضوء، على وهو

 ارتفاع معىن به حصل الوضوء هذا فيكون ليصلي، البول من توضأ لو البول سلس صاحب: وأيضا
 .يزل ل البول ألن احلدث؛

 .حدث عن تكون ال أو احلدث، رفع هبا ُيصل ال طهارة كل  هو: احلدث ارتفاع معىن رفصا
 ِبزيل زال أو بنفسه، زال سواء طهارة، اخلبث فزوال اخلبث، وإزالة: يقل ل ،«اخلبث وزوال»: قوله

 .طهارة ذلك فيسمى آخر،
 ببدن لضرر وال ستقذارها؛ال وال حلرمتها؛ ال تناوهلا؛ ُيرم عني كل:  والنجاسة .النجاسة هو: واخلبث

 .حدوها هكذا. منها التطهر جيب عني كل:  فقل شئت وإن. عقل أو
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 .طاهر فهو تناوله مباح فكل املباح، به خرج «تناوهلا ُيرم»: فقولنا
 .بنجس وليس لضرره، حرام فإنه وشبهه، السم به خرج «لضررها ال»: وقولنا
 .الستقذاره حمرم ألنه بنجس؛ فليس هه،وشب املخاط به خرج: «الستقذارها وال»: وقولنا
 .حلرمته حرام فإنه احلرم؛ داخل والصيد اإلحرام، حال يف الصيد به خرج «حلرمتها وال»: وقولنا
 فرضنا إذا: فمثال بنفسه، يزول قد اخلبث ألن اخلبث، إزالة من أعم «اخلبث وزوال»: قوله فيكون

 متنجسا ماء عندنا أن ولو منا، إزالة بدون تطهر هنافإ وطهرها، املطر جاء مث بالبول، جنسة أرضا أن
  وإن طاهرا، صار بنفسه ختلل مث مخر عندنا كان  ولو طهر، بنفسها الرائحة زالت مث رائحته، بتغري
 يف   هللا شاء إن   سيأيت كما  مخرا؛ صفتها على كانت  ولو بنجسة؛ ليست اخلمر أن الصواب كان
 ح املمتع.ا.ه  من الشر  «النجاسة إزالة» باب

 الذي واملاء املاء، وهو احلدث به ويرفع النجس به يزال به، يتطهر شيء إىل حتتاجاحلسية  الطهارةو 
 أصل على الباقي وهو لغريه، املطهر ذاته يف الطاهر: وهو الطَُّهور، املاء هو الطهارة به حتصل

 والبَ َرد، الثلوج وذوب طركامل:  السماء من نازالً  كان  سواء عليها، خلق اليت صفته على أي خلقته،
 .والبحار واآلبار والعيون األهنار كماء:  األرض يف جارياً  أو

 َوأَنْ َزْلَنا: )تعاىل ولقوله[. 11: األنفال( ]بِهِ  لُِيَطهِ رَُكمْ  َماءً  السََّماءِ  ِمنَ  َعَلْيُكمْ  َويُ نَ زِ لُ : )تعاىل لقوله
 [.48: الفرقان( ]َطُهورًا َماءً  السََّماءِ  ِمنَ 

 .1( والربد والثلج باملاء خطاياي من اغسلين اللهم ) وسلم عليه هللا صلى النيب ولقول
 .2(ميتته احِللُّ  ماؤه، الطهور هو: )البحر ماء عن وسلم عليه هللا صلى ولقوله

 شابه وما والليمون، والعصري والبنزين كاخلل  املاء غري ِباء الطهارة حتصل وال
 حتصل الطهارة كانت  فلو[ 6: املائدة( ]طَيِ ًبا َصِعيًدا فَ تَ َيمَُّموا َماءً  ُدواجتَِ  فَ َلمْ : )تعاىل لقوله ذلك؛

  .الرتاب إىل ينقل ول إليه، املاء عادم لنقل املاء غري ِباء
 َوثَِياَبكَ : }تعاىل قال والقدرة، الذكر مع واجبة وإزالته النجس طهارة فإن: الطهارة حكم وأما

 احلدث من الطهارة وأما{ السُُّجودِ  َوالرُّكَّعِ  َواْلَعاِكِفنيَ  لِلطَّائِِفنيَ  بَ ْييِتَ  َطهِ َرا َأن: }سبحانه وقال{ َفَطهِ رْ 
 شرط، وهي 3( طهور بغري صالة تقبل ال) : وسلم عليه هللا صلى لقوله الصالة، الستباحة فتجب

                                                 
 (.598) ومسلم ،(744) البخاري أخرجه 1

 سيأيت خترجه وهو حديث صحيح. 2

 (.224) مسلمأخرجه  3
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 يتوضأ حىت دثأح من صالة تقبل ال) : وسلم عليه هللا صلى النيب قال وقد العبد، صالة لصحة
 من بعبد أمر)قال  أنه وسلم عليه هللا صلى النيب عنرضي هللا عنه  مسعود ابن، ويف حديث 1(

 فجلد ، واحدة جلدة صارت حىت يدعو و يسأل يزل فلم ، جلدة مائة قربه يف يضرب أن هللا عباد
 إنك:  قالوا ؟ وينجلدَت ما على قال وأفاق عنه ارتفع فلما ، نارا عليه قربه فامتأل ، واحدة جلدة

 تعظيم بالطهارة الصالة أداء، و 2( تنصره فلم مظلوم على ومررت طهور، بغري واحدة صالة صليت
 هبا، حلَّ  ما استقذار توجب معنوية جناسة فهي -مرئية جناسة يكونا ل وإن- واجلنابة واحلدث هلل،

 .النظافة مبدأ وينايف بالتعظيم، خيل فوجودها
 عز وأثىن{  اْلُمَتَطهِ رِينَ  َوُيُِبُّ  الت َّوَّاِبنيَ  ُيُِبُّ  اّللََّ  ِإنَّ  : }سبحانه فقال املتطهرين، ىلتعا هللا امتدح وقد

 {. اْلُمطَّهِ رِينَ  ُيُِبُّ  َواّللَُّ  يَ َتَطهَُّروا َأن ُيُِبُّونَ  رَِجال   ِفيهِ  : }بقوله قباء مسجد أهل على وجل
رضي هللا  عباس ابن فعن: القرب يف التعذيب أسباب نم سبب النجاسة، من االسترباء يف التقصريو 

  يف يعذبان وما يعذبان، إهنما: فقال قربين، على وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مر ) قال عنهما 
 .3( احلديث....  بوله من يستنزه ال فكان هذا أما كبري،

                                                 
 (.225) ومسلم ،(135) البخاريأخرجه  1

 قال سليمان نب فهد حدثنا( 4/231) اآلثار مشكل يف الطحاوي أخرجه(: 2774قال العالمة األلباين يف الصحيحة ) 2
 عليه هللا صلى النيب عن مسعود ابن عن شقيق عن عاصم عن سليمان بن جعفر حدثنا:  قال الواسطي عون بن عمرو حدثنا
  ثبت ثقة هو و ، هذا فهد غري"  التهذيب"  رجال من ثقات كلهم  رجاله جيد إسناد هذا و:  قلت.  فذكره:  قال أنه وسلم
 قال هبدلة، ابن هو و النجود أيب ابن هو وعاصم(  1/  85)  اآلثار معاين رجال يف كما"   الغرباء"  يف يونس ابن قال كما

( 3/148) الرتغيب يف املنذري أورده احلديث و" .  الصحيحني يف حديثه و ، القراءة يف حجة ، أوهام له صدوق: "  احلافظ
 يف احلديث ليس و.  اجليد بالسند العزيز املصدر هذا فاتهف ! تضعيفه إىل أشار و التوبيخ، كتاب  يف حيان ابن الشيخ أيب برواية
 إسناده و ، املضروب دعاء فيه ليس خمتصرا حنوه عمر ابن حديث من شاهد للحديث و" .  التوبيخ كتاب  " من املطبوع اجلزء

 تارك أن لد قد ما فيه: "  عقبه الطحاوي قال:  احلديث فقه من( .  2188)  اآلخر الكتاب يف مبني هو كما  ضعيف
 نقله و(  ضالل يف إال الكافرين دعاء ما و)  تعاىل هللا لقول باطال دعاؤه لكان كافرا  كان  لو ألنه ، كافرا  بذلك يكن ل الصالة

: " معناها أن على الصالة تارك تكفري يف الواردة األحاديث بتأويل وأيده بل ، وأقره( 4/239) التمهيد يف الرب عبد ابن عنه
 ترك من

 و القاتل يكفر أن فيهم ظاهرها على وقبلها هبا بكفره قال من ألزم و.  بفرضها مقر غري مستكربا معاندا هلا جاحدا ةالصال
  وإن ، اإلسالم من املؤمن العلماء هبا خيرج ال األحاديث يف جاء مما ذلك غري إىل..  و .. و الزاين يكفر أن و ، للمسلم الشامت

 احلديث انظر و احلق، هو وهذا:  قلت.  كذلك  الصالة تارك يف اآلثار تكون أن نكري غريف ، عندهم فاسقا ذلك بفعل كان
 .قاطع نص فإنه(  3054)  اآليت

 (.292) مسلمأخرجه  3
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 (اإلسالم يف الطهارة تشريع حكم)باب بعض 

 علمه ألن عنه؛ هنت ما وال به، أمرت ما يستشكل ال اخلالدة اإلسالم شريعة به جاءت ما يعلم من
 .العلة يف وينظر احلكمة، يتلمس حائرا يقف أن من مينعه هبا

 ووقائية صحية، بربامج الطبيب ذلك جاء مث مطلقة، ثقة بشري بطبيب يثق ما شخصا أن ولو
 وجتربة، خربة عن إال هذا قال ما بأنه ثقة وكله أوامره، وينفذ له، يسلم بالطبيب الواثق ذلك لرأيت

 . هناك ذاك منع ول هنا، هذا قال ل يعرف حىت ويتأمل يقف جتده وال
 وكيف الطبيب، بذلك الشخص ذلك بثقة مقارنتها ميكن ال تعاىل بربنا ثقتنا فإن األعلى، املثل وهلل

 .وخملوق خالق بني وبشر، إله بني للمقارنة جمال مثة وليس هذا يكون
 تشريع حكم يف حبثه هناية يف: (230ص) العليل شفاءيف  القيم ابن اإلمام قاله ما هذا يصدق اومم

 غاية عليه وعظموهم فيه، هلم أتباعهم خلضع هذا ِبثل أوصوا وذويه" أبقراط" أن لو :الطهارة
 ا.ه  عليه قدروا ما والفوائد احلكم، من له وأبدوا التعظيم،

 القذر، إزالة كما تقدم هي  والطهارة ، كثرية  فهي:  طهارةال تشريع من احلكم خبصوص أما
 :احلكم هذه منف والغسل، ، والوضوء ، والنجاسات

 هو اإلسالم أن فيه شك ال ومما عليها، الناس تعاىل هللا فطر اليت للفطرة موافقة الطهارة أن -1
 منها، يرتك ما عن والبعد منها، يفعل ما فعل لتوكيد الفطرة سنن على باحلث جاء وأنه الفطرة، دين

 ُيتاج ال ذلك كل  واالستنجاء، ، االغتسال وكذا ، واليدين ، والفم األنف، وتنظيف ، الوجه فغسل
 وليحرص واجلوارح، األعضاء تلك لينظف الفطرة سليم يكون أن اإلنسان يكفي بل ليشرعه، لشرع
 .والنجاسة القذر عن بعدها على
 ينظفون ، الناس بني شامة أتباعه يكون أن على وُيرص ،واجلمال النظافة دين اإلسالم -2

 ال هؤالء ومثل الطيب، رائحة منهم وتفوح الثياب، أطهر ويلبسون ، شعورهم ويسرحون أبداهنم،
 الدين هلذا دعوهتم جناح إىل يؤدي ما وهو هبم، الناس إعجاب حمط سيكونون أهنم ريب وال شك

 يف القذر الوسخ من تنفر فإهنا وثيابه بدنه يف الطاهر النظيف إىل قلوهبم َتيل الناس أن وكما العظيم،
 . شيء يف اإلسالم من هذا وليس وبدنه، ثيابه
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 كثرية،  أمراض من صاحبها حتصن والطهارة النظافة أن املؤصلة احلديثة العلمية الدراسات أثبت -3
 تشريعاته يف يكون ال أن العظيم الدين هلذا فكيف ، األمراض من كثري  حصول يف سبب القذارة وأن
 ! .؟ وانتشارها حدوثها من ومينع ، األمراض من الوقاية يف يساهم ما
 فإنه عظيم أو ملك أو رئيس يدي بني يقف ومن للمناجاة، لقاءات تعاىل ربه مع للمسلم -4

 مع هذا على الناس وحرص رائحته، وطيب ، وثيابه ، بدنه نظافة على - مشاهد هو كما  - ُيرص
  حيث ، وسلم عليه هللا صلى حممد نبينا هدي هو هذا كان  بل ، منه مينع ما اإلسالم يف ليس البشر
 طهارة على حنرص من وأعظم له، يتجمل من أعظم أن ذلك على ونزيد ، للوفود يتجمل كان

 اوه ، تعاىل يديه بني هذا نفعل عندما نعجب ال ولذلك تعاىل، هللا هو:  يديه بني وحنن وثيابه أبداننا
 حاله يكون أن ينبغي فكيف ؛ مثلهم خملوق يدي بني منه أعظم أو مثله على ُيرصون الناس هم

 .  عنهما هللا رضي عمر ابن قال كما  الناس، له يتجمل أن أحق فاهلل هللا؛ أمام
 اإلسالم يف الطهارة طرق بني يفرق أن استطاع الفهم تعاىل هللا ورزقه الشرع، أحكام تأمل ومن -5
 الوضوء بني فرق مثة وأنه ، -مثال- البول من ال اجلنابة، من الغسل كون  يف حكم مثة وأنه ،

 . والغسل
 وسلم عليه هللا صلى الشارع إجياب (:78 ، 77/  2) املوقعني إعالميف  القيم ابناإلمام  قال

 ، ةواحلكم ، الرمحة من عليه اشتملت وما ، الشريعة حماسن أعظم من البول دون املين من الغسل
 يسيل ألنه ؛( ساللة) وتعاىل سبحانه هللا مساه وهلذا ، البدن مجيع من خيرج املين فإن ؛ واملصلحة

 فتأثر  واملثانة  املعدة يف املستحيلة  والشراب  الطعام فضلة هو فإَّنا  البول وأما ، البدن مجيع من
 .البول خبروج تأثره من أعظم املين خبروج البدن
 األرواح مجيع بل  والروح  والقلب  للبدن شيء أنفع من املين خروج من لاالغتسا فإن:  وأيضا

 يعرف أمر وهذا  املين خبروج منه حتلل ما عليه خيلف والغسل  باالغتسال تقوى فإهنا بالبدن القائمة
 . باحلس
 ملا ذر أبو قال وهلذا  وخفة  نشاطا له ُيدث والغسل  وكسال ثقال توجب اجلنابة فإن  وأيضا

 " .محال عين ألقيت كأَّنا: " اجلنابة من سلاغت
 جيري اجلنابة من الغتسالا أن ويعلم صحيحة وفطرة  سليم حس ذي كل  يدركه أمر فهذا: وباجلملة

 والروح القلب بعد من اجلنابة حتدثه ما مع ، والقلب للبدن بالضروريات تلحق اليت املصاحل جمرى
 إن: "  الصحابة من واحد غري قال وهلذا ، البعد ذلك زال:  اغتسل فإذا ، الطيبة األرواح عن
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 وهلذا ،"  هلا يؤذن ل جنبا كان  وإن ، بالسجود هلا أذن طاهرا كان  فإن ، روحه عرجت نام إذا العبد
 . يتوضأ أن نام إذا اجلنب وسلم عليه هللا صلى النيب أمر
 منه حتلل ما عليه وخيلف ، هقوت البدن إىل يعيد اجلماع بعد الغتسال بأن األطباء أفاضل صرح وقد

 وباهلل ، حبسنه والفطرة العقل شهادة ويكفي ، مضر وتركه ، والروح للبدن شيء أنفع من وإنه ،
 . التوفيق

 َتنعه األمة على ومشقة حرج أعظم ذلك يف لكان البول من االغتسال شرع لو الشارع أن على
يف التحرير  عاشور ابن وقال: "  يضاأ وانظر ا.ه  خلقه إىل وإحسانه ، ورمحته ، هللا حكمة

 يف املصلي ليكون الصالة بأداء ذلك ونيط النظافة، الغسل مشروعية يف واحلكمة: (4/65)والنتوير
 احلكم أبدع ومن. واخلضوع باملناجاة الباطن كمال  حال يف حينئذ كان  كما  اجلسد، كمال  حالة

 يستدعي الذي الوسخ من احلال دارمق ألن الوسخ حبال التنظيف وجوب تنط ل أهنا الشرعية
 حبالة الغسل وجوب فنيط وأحواهلم، عوائدهم يف البشر مدارك فيه ختتلف مما والتنظيف االغتسال

 البشرية، القوة فواضل دفع حالة وهي البشر، أعمار متعارف مدة يف البشرية القوة عن تنفك ال
 أيضا وكان فضالهتا، تندفع القوة ِبقدار إذ تام، تناسب القوة شدة وبني احلالة تلك بني كان  وحيث

 نوط كان  تام، تناسب بالوسخ عنها املعرب البدن ظاهر على الفضالت ظهور وبني القوة شدة بني
 حمصال ذلك مع وكان السبب، أو العلة هو فجعل منضبط ظاهر بوصف إناطة باجلناية االغتسال
 ذلك جعل مع يزال أن يناسب مقدار لوغهاب عند األوساخ إزالة وهي للتشريع، املقتضية للمناسبة

 مشروعية يف القول وكذلك كذلك،  عبادة الطهارة فصارت الصالة، وهي عبادة بأعظم مرتبطا
 الذي العصيب اجملموع نشاط جتديد وهي أخرى، حكمة اجلنابة من االغتسال يف أن على الوضوء،

 هبذا فقضيت األطباء لذلك تفطن حسبما الدم، زبد من املأخوذة القوة باستفراغ فتور يعرتيه
 ا.ه  عظيمة حكم االنضباط

 األقذار من وثيابه بدنه تطهري على حرص فمن والباطن، الظاهر بني عالقة اإلسالم ويف -6
 بدنه مجل ومن السوء، أخالق من وباطنه نفسه تطهري على أحرص يكون أن ينبغي فإنه والنجاسات

 مجال عن الطرف ويغض الظاهر مجال على اإلسالم ُيرص وال باطنه، مجال على عالمة فهو وثوبه
 معذورا ليس فإنه ظاهره جيمل ما توفر بعدم يعذر اإلنسان كان  وإن ، مطلوب كالمها  بل ، الباطن

 التوابني ُيب هللا إن: ) تعاىل قال ، تعاىل هللا حمبة لتحصيل سبب الطهارتني وكال ، باطنه جتميل برتك
 . 222/ البقرة( املتطهرين وُيب
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 الشريعة أبواب تأمل (:230 ، 229 ص) العليل شفاء يف هللا، رمحه القيم ابن إلمامقال  -7
 ألجلها، شرعت اليت احلميدة والغايات املقصودة، باحلكم مشحونة جتدها كيف  وغاياهتا ووسائلها

 للقلب، ومنفعة، حكمة، من الطهارة يف فكم حاال، أسوأ بل كالبهائم،  الناس لكان لوالها اليت
 النفس عز وألقاه الطبيعة، أوجبته ما أمحال من وختفيف للجوارح، وتنشيط للقلب، وتفريح والبدن،

 النعومة زيادة من اجلنابة غسل ويف والبدن، والروح للقلب منظفة فهي املخالفات، درن من
 . األمور أنفع من هو ما باجلنابة منه حتلل ما نظري البدن على واإلخالف

 السمع فيه الذي الوجه يف فجعل والعمل، الكسب حمل هي اليت األطراف يف الوضوء كون  وتأمل
 يدخل منها كلها،  والذنوب املعاصي أبواب هي األبواب وهذه ، والذوق والشم والكالم والبصر
 اللتني الرجلني يف مث ويعطي، ويأخذ يبطش هبما اللذان وجناحاه طرفاه ومها اليدين يف جعل مث إليها،
 . ويسعى ميشي هبما
 للخطايا خمرجا ذلك وجعل ، املسح مكانه جعل:  ومشقة حرج أعظم فيه مما الرأس غسل كان  وملا
 عليه هللا صلى النيب عن ثبت كما  ، وبشره شعره من املاء قطر مع خيرج حىت املواضع هذه من

 من خرج هوجه فغسل - املؤمن أو - املسلم العبد توضأ إذا: ) قال هريرة أيب حديث من وسلم
 من خرج يديه غسل فإذا - املاء قطر آخر مع أو - املاء مع بعينيه إليها نظر خطيئة كل  وجهه
 كل  خرجت رجليه غسل فإذا - املاء قطر آخر مع أو - املاء مع يداه بطشتها كان  خطيئة كل  يديه

 ، مسلم رواه( الذنوب من نقيا خيرج حىت - املاء قطر آخر مع أو - املاء مع رجاله مشتها خطيئة
 توضأ من وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال عفان بن عثمان عن أيضا مسلم صحيح ويف

 حكم أجل من فهذا( أظفار حتت من خترج حىت جسده من خطاياه خرجت الوضوء فأحسن
 .وفوائده الوضوء،

 ولو!  ألجلها شرع حكمة وال فيه، مصلحة ال حمض وعناء ومشقة تكليف إنه:  احلكمة نفاة وقال
 القيامة يوم وأطرافهم وجوههم يف وعالمتهم األمة هذه سيماء أنه إال وحكمته مصلحته يف يكن ل

 يديه يطهر املتوضئ أن إال واحلكمة املصلحة من فيه يكن ل ولو ، غريهم ألحد ليست األمم بني
 والثوب، البدن، طاهر يديه بني والوقوف ومناجاته ربه على للدخول ليستعد بالتوبة وقلبه باملاء

 إن حىت البدن مجيع يف جتري الشهوة كانت  وملا! ؟ هذا فوق ومصلحة ورمحة حكمة فأي والقلب،
 عليه هللا صلى النيب قال كما  الشهوة، سرت حيث إىل اجلنابة غسل سرى شهوة شعرة كل  حتت



 - 12 - 

 ، الشهوة حرارة دفيرب  ، شعرة كل  أصل إىل املاء يوصل أن فأمر ؛1(جنابة شعرة كل  حتت إن) وسلم
 ا.ه  يديه بني والوقوف ، كالمه  وتالوة ، هللا ذكر إىل وتطمئن ، النفس فتسكن

 :والغسل الوضوء أسرار باب (:1/134) البالغة هللا حجةوقال الدهلوي يف 
 األنوار تلك عليه فيغلب القدس حظرية أنوار إىل الطبيعة ظلمات من خيتطف قد اإلنسان أن اعلم

 يرجع فيما ويصري سلكهم، يف فينسلك الوجوه، من بوجه الطبيعة أحكام من بريئا ما ساعة ويصري
 عند ليغتنمه األوىل، احلالة يناسب ما إىل فيشتاق كان،  حيث إىل يرد مث منهم، كأنه  النفس جتريد إىل

 السرور وهي أحواله من حالة الصفة هبذه فيجد منها، الفائت القتناص شركا وجيعله فقدها،
 مسع إنسان ويتلوه بنواجذه، عليها فيعض املطهرات، واستعمال الرجز هجر من احلاصل شراحواالن

 حتصى، ال فوائد فيها وأن بارئه منه ارتضاها وأنه اإلنسان، كمال  احلالة هذه بأن خيرب الصادق املخرب
 وانصبغ الرمحة أبواب عليه وفتحت حقا، به أخرب ما فوجد به، أمر ما ففعل قلبه، بشهادة فصدقه

                                                 
 وابن ،(597 رقم ، 1/196) ماجه وابن ،(106 رقم ، 1/178) والرتمذى ،(248 رقم ، 1/65) داود أبو أخرجه 1

 هتذيب من علي مسند يف والطربي ،(92) األحكام خمتصر يف الطوسي علي وأبو ،(1/216) والعقيلي ،(2/192) عدي
 وابن ،(أطرافه -5/251/5326) األفراد يف والدارقطين ،(102) جرجان تاريخ يف والسهمي ،(3/278/428) اآلثار

 الكربى يف بيهقيوال ،(2/387) احللية يف نعيم وأبو ،(869-1/341/867) الفوائد يف وَتام ،(76) جزئه يف الغطريف
 التمهيد يف الرب عبد وابن، (1/270/276) املعرفة ويف ،(790و2/441/789) اخلالفيات ويف ،(179و1/175)
 عنه، هللا رضي هريرة أيب حديث من كلهم(  358و52/357) دمشق تاريخ يف عساكر وابن ،(179و8/178-179)

 أبو وقال بثابت، ليس احلديث هذا(: 1/142) التلخيص يف كما  الشافعى وقال منكر، حديث: داود أبو عنه قال واحلديث
 ال غريب حديث: بقوله الرتمذي وضعفه احلديث، ضعيف واحلارث منكر حديث هذا(: 1/29) البنه العلل يف كما  حامت
 وقال اإلسناد، واهي:  الطرب وقال احلديث، هبذا تفرد وقد بذاك ليس شيخ وهو وجيه بن احلارث حديث من إال نعرفه

: العقيلي وقال عدي، ابن وضعفه ضعيف، البصرة أهل من وجيه بن واحلارث مسندا يصح ال(: 8/103) العلل يف الدارقطين
 داود وأبو البخاري باحلديث العلم أهل أنكره:  البيهقي وقال احلديث، هذا على يتابع وال منكر حديث غري له هذا احلارث

 يف النووي وضعفه ،(1/69) املعال يف اخلطايب وضعفه ،(2/32) احمللى يف حزم ابن وضعفه الرب، عبد ابن وضعفه وغريمها،
 يف اجلوزي ابن وضعفه ،(1/201) الوسطى األحكام يف احلق عبد وضعفه ،(2/213) اجملموع ويف ،(1/197) اخلالصة
 الذخرية يف لقيسراينا ابن وضعفه ،(145-1/144) تنقيحه يف كما  اهلادي عبد وابن معني، ابن وضعفه ،(261) التحقيق

 يف حجر ابن وضعفه ،(1/75) تنقيحه يف الذهيب وضعفه ،(1/62) املنري البدر خالصة يف امللقن ابن وضعفه ،(2/1136)
 علل ويف(: 790و3/789) ماجه ابن سنن شرح يف مغلطاي وقال ،(1/248) التلخيص ويف ،(1/235) الرواة هداية

 مرسال احلسن عن يروى إَّنا منكر حديث وهذا أعرفه، ال: وجيه بن احلارث: -ام أمحديعين اإلم– هللا عبد أبو قال: اخلالل
، وقال األرنؤوط ومن معه يف حتقيق (1847) اجلامع ضعيف يف األلباين العالمة وضعفه أعلمه، فال سريين ابن حديث من وأما

 .به فاملصن ضعفه وقد وجيه، بن احلارث لضعف ضعيف إسناده (:1/180سنن أيب داود )
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 يف تعدله هيآت إىل وأجلأوه األنبياء قاده لكن ذلك من شيئا يعلم ال رجل ويتلوه املالئكة، بصبغ
 .اجلنة إىل بالسالسل جروا قوم وأولئك املالئكة، سلك يف لإلنسالك معاده

 النضباط الناس مجهور به خياطب أن يليق والذي الرأي، بادي النفس يف أثره ُيس الذي واحلدث
 يف استقراء منحصر - بالناس عظيم ضرر تعليمه إمهال ويف مثله، وقوع يكثر والذي مظانه،
 :جنسني
 فليس والغائط، والبول الريح الثالثة الفضول من معدته يف اإلنسان جيد ِبا النفس اشتغال أحدمها

 فسه،ن خبثت حاقنا حاقبل كان  أو الرياح، بطنه يف وجد إذا أنه نفسه من ويعلم إال أحد البشر من
 اندفعت فإذا حجاب، انشراحها وبني بينها وكان املنقبضة، كاحلائرة  وصارت األرض، إىل فأخذت

 نفسه ينبه ما واستعمل االخبثان، عنه وختفف الرياح، عنه
 .فقد ما وجد كأنه  وصار وسرورا، انشراحا وجد والوضوء، كالغسل  للطهارة
 الطبيعة إىل النفس وجه يصرف ذلك فإن فيها، وغوصها اجلماع بشهوة النفس اشتغال والثاين
 ذللت إذا واجلوارح املطلوبة، اآلداب على ومرنت ارتضيت، إذا البهائم إن حىت بالكلية، البهيمة
 الناس، كالم  ِبحاكاة كلفت  إذا والطيور صاحبها، على الصيد إمساك وعلمت والسهر، باجلوع

 قضى مث طبيعته، تقتضيه ماال واكتساب تهطبيع من ماله إزالة يف اجلهد أفرغ حيوان كل  وباجلملة
 اكتسبه، ما تنسى أن بد ال أياما اللذة تلك يف وغاص اإلناس، وعافس فرجه شهوة احليوان هذا

 يف يؤثر الشهوة هذه قضاء أن حمالة ال علم ذلك يف تأمل ومن وضالل، وجهل عمه إىل ورجع
 البهيمية، الطبيعة إىل النفس مييل ما سائرو  واملغامرة األكل كثرة  من شيء يؤثره ماال النفس تلويث

 أريد إذا املنقطعني الرهبان تدبري يف االطباء ذكره ما إىل ولريجع نفسه، من ذلك اإلنسان وليجرب
 .البهيمية إىل إرجاعهم
 يف آلتها وجوج لكثرة الناس مجهور هبا خياطب أن يليق واليت الرأي، بادي أثرها ُيس اليت والطهارة
 وكاملسلمات البشر نفوس يف الطهارات أوقع هي واليت أمرها، وانضباط املاء أعىن ملعمورةا اإلقاليم

  .وكربى صغرى: جنسني يف باالستقراء تنحصر - الطبيعي كاملذهب  كوهنا  مع بينهم املشهورة
 سلمت الطقد سلمت قد للنجاسات مزيل طهور املاء إذ والدك، بالغسل البدن فتععيم الكربى أما

 ومثل، اخلمر، شرب إنسان ورب الطهارة، خلة على النفس لتنبيه صاحلة آلة فهي ذلك، منه الطبائغ
 النفاسة، غاية يف مال إضاعة أو حق، بغري قتل من شيء منه فرط مث طبيعة، على السكر وغلب
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 ينهض، أن يستطيع ال ضعيف إنسان ورب الثمالة، عنها وكشفت وعقلت، دفعة، نفسه فتنبهت
 منافسة، أو محية أو غضب عروض من قويا تنبيها النفس تنبه واقعة فاتفقت شيئا يباشر أن وال

 .بليغا سفكا وسفك شديدة، معاجلة فعاجل
 وإَّنا النفسانية، املعاجلات يف العمدة هو خصلة إىل خصلة من وتنبه دفعي، انتقال فللنفس وباجلملة

 .املاء إال ذلك وما بليغة، طهارة أنه نفوسهم وجذر طبائعهم صميم يف ِباركز التنبه هذا ُيصل
 الصاحلة األقاليم يف العادة جرت مواضع ألهنا وذلك األطراف، غسل على االقتصار والصغرى

 عليه هللا صلى النيب هنى حيث اإلشارة وقعت إليه طبيعى ملذهب اللباس من وخروجها بانكشافها،
 وأيضا األعضاء، سائر يف ذلك وليس غسلها، يف حرج يتحقق فال الصماء، اشتمال عن وسلم
 قصد وعند وأشباههم، امللوك على الدخول وعند يوم، كل  بتنظيفها احلضر أهل يف العادة جرت

 مالقاة عند وتبصر ترى، اليت وهي األوساخ، إليها تسرع ظاهرة أهنا ذلك وفقه النظيفة، األعمال
 والرأس، الوجه على اءامل ورش األطراف، غسل بأن شاهدة التجربة وأيضا لبعض، بعضهم الناس

 من عنده ما إىل ذلك يف اإلنسان ولريجع قويا، تنبيها املثقل والغشى النوم حنو من النفس ينبه
 .والفصد اإلسهال به أفرط أو عليه غشى من تدبري يف األطباء به أمر ما وإىل والعلم، التجربة

 جبلتهم، من وصار عليه، اناإلنس كمال  يتوقف الذي الثاين االرتفاق أبواب من باب والطهارة
: وسلم عليه هللا صلى قوله وهو القرب، عذاب وتدفع الشياطني، من وبعد املالئكة، من قرب وفيها

 اإلحسان لون النفس قبول يف عظيم مدخل وهلا 1"منه القرب عذاب عامة فإن البول من أستنزهوا"
 من شعبة فيها تقررت منها كنتوَت النفس يف استقرت وإذا {املتطهرين وُيب} :تعاىل قوله وهو
 وإذا اخلطايا، وتكفري احلسنات كتابة  معىن وهو البهيمية ظلمة من شعبة وانقهرت املالئكة، نور

 هبا الناس يؤاخذ هيآت من فيها ما على صاحبها حافظ وإذا الرسوم، غوائل من نفعت رمسا جعلت
 وإذا املعرفة، سوء من نفعت كارواالذ  املستصحبة النية وعلى امللوك على الدخول عند أنفسهم

 - ذلك من وأكثر حسية داعية غري من عقل حسبما جوارحه فآداب كماله،  هذه أن اإلنسان عقل
  .أعلم وهللا للعقل الطبيعة انقياد على َترينا كانت

 
 )باب األصل يف املاء الطهارة(

                                                 
 تقدم خترجيه. 1
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 يلقى بئر وهي بضاعة؟ بئر نم أنتوضأ هللا، رسول يا قيل)  قالاخلدري رضي هللا عنه  سعيد أيبعن 
 .1( شيء ينجسه ال طهور املاء إن فقال الكالب وحلوم الننت، فيها
 يكون املاء عن يسئل وهو وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مسعت)  قال عنهما هللا رضي عمر ابن
 .2( بثاخل ُيمل ل قلتني املاء كان  إذا فقال والدواب؟ السباع من ينوبه وما األرض من الفالة ىف

                                                 
 وابن ،(11833 رقم ،86/ 3) وأمحد ،(255 رقم ،78/ 1) مصنفه يف الرزاق وعبد ،(165/ 1) الشافعى أخرجه 1

/ 1) والنسائى ،(66 رقم ،95/ 1) والرتمذى ،(67 رقم ،18/ 1) داود وأبو ،(1505 رقم ،131/ 1) شيبة أىب
 ،(1304 رقم ،476/ 2) يعلى وأبو ،(29/ 1) والدارقطىن ،(269/ 1) األوسط يف املنذر وابن ،(326 رقم ،174

 رقم ،257/ 1) الكربى يف والبيهقى ،(11/ 1) املشكل يف والطحاوى ،(47 رقم ،24 ص) املنتقى يف اجلارود وابن
 وابن حزم، وابن معني، بن وُيىي حنبل، بن أمحد وصححه أسامة، أبو وجوده الرتمذي، حسنه واحلديث وغريهم( 1146

 فضعفه، الدارقطين هؤالء كل  وخالف مشهور، والشيخ واحلويين، واأللباين، واحلاكم، حبان، وابن خزمية، وابن والبغوي، صبغ،أ
 العلل يف أي الدارقطين فنفي: اجلهابذة هؤالء بعض عن احلديث تصحيح نقله بعد حجر ابن احلافظ قال ،القطان ابن وكذا
 .باطل ثبوته

 إىل: قال املاء؟ فيها يكون ما أكثر: فقلت عمقها عن بضاعة بئر قيم سألت: قال سعيد بن قتيبة عتمس: داود أبو قال )فائدة(
 .العورة دون: قال نقص؟ وإذا: قلت. العانة
 .أذرع ستة عرضها فإذا ذرعته، مث عليها، مددته بردائي، بضاعة بئر قد رت: أيضا داود أبو قال

 .اللون متغري ماءً  فيها ورأيت .ال: فقال عليه؟ كانت  عما بناؤها غريَّ  هلُ : فيه فأدخلين البستان باب يل فتح الذي وسألت
 والنسائي ،(144/ 1) شيبة أيب وابن ،(27/ 2) وأمحد ،(517) ماجه وابن ،(67) والرتمذي ،(64) داود أبو أخرجه 2
 ،(187 - 186/ 1) يوالدارم ،(45) اجلارود وابن ،(21و 19/ 1) والدارقطين ،(92) خزمية وابن ،(175/ 1)

 وغريهم( 58/ 2) السنة شرح يف والبغوي ،(261/ 1) والبيهقي ،(133/ 1) واحلاكم ،(15/ 1) املعاين يف والطحاوي
: منده ابن وقال الذهيب، وأقره واحلاكم حبان، ابن فصححه ومصحح، مضعف بني احلديث هذا صحة يف العلماء اختلف وقد
/ 2) عباس ابن مسند يف الطربي وصححه جيد، إسناده(: 142/ 1) احملتاج حتفة يف كما  معني ابن وقال مسلم، شرط على

 وحسنه ثابت،(: 2ص) واإللتباس احلرية عن اإلعراب يف حزم ابن وقال ،(30/ 1) السنن معال يف اخلطايب وصححه ،(736
(: 66/ 1) اخلالصة يف نوويال وقال ،(278/ 1) اإلعالم يف امللقن ابن وصححه ،(511/ 1) األباطيل يف اجلوزقاين
 صححه: وقال( 23) اإلرواء يف األلباين وصححه ،(113) الصغرى أحكامه يف احلق عبد وصححه احلفاظ، صححه صحيح

 يف بينته كما  مردود باالضطراب إياه بعضهم وإعالل والعسقالين والنووي والذهيب واحلاكم حبان وابن خزمية وابن الطحاوي
 يف احلويين وصححه معه، ومن األرنؤوط وكذا املسند، حتقيق يف شاكر أمحد الشيخ وصححه ،(58 - 56) داود أيب صحيح

: احلديث هذا شرح حتت( 174 - 173/ 2) املرعاة يف املباركفوري وقال ضعفه، من على وأجاب( 52) اإلحسان بذل
 العيد دقيق ابن الدين تقي الشيخ صحح(: 20/ 6) الطبقات يف السبكي ابن ،وقال...  موصول صحيح إسناد: البيهقي قال

: أماليه يف العراقي أبوالفضل احلافظ وقال .القاري ذكره ثابت، وإسناده صحيح، القلتني خرب الطحاوي وقال. القلتني حديث
 والطحاوي خزمية وابن معني بن وُيىي واسحق وأمحد وأبوعبيد الشافعي احلفاظ أئمة من الغفري اجلم احلديث هذا صحح قد

 احلي عبد الشيخ وقال. املغتذي قوت يف كذا  وآخرون حزم وابن والبيهقي واخلطايب واحلاكم مندة وابن والدارقطين حبان وابن
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 ينجسه ال املاء)  وسلم عليه هللا صلى  هللا رسول قال: قال ،رضي هللا عنه الباهلي أمامة أيب عنو 
 .1( ولونه وطعمه رُيه على غلب ما إال شيء

                                                                                                                           

 املعارضة عن سال صحيح احلديث نفس أن هو اجلوانب من النظر إدارة بعد يظهر والذي( 377ص) السعاية يف اللكنوي
 عن اجلواب تقدم قد: قلت. وتعينها القلة معىن يف إمجال هو فيه ما وغاية ،ذلك وغري والتأويل النسخ وعن اإلمجاع، وخمالفة
 قابل اإلسناد، جيد حبديث اختاره ما يف الشافعي أخذ قد: الكنكوهي أمحد رشيد الشيخ وقال. فتذكر اإلمجال دعوى

 تعلم وأنت: وقال ذكرها مث ة،السليم الطبائع ترضاها ال بأجوبة القلتني حديث عن األحناف بعض أجاب وقد: قال. لالعتماد
. منكرة غري القلتني رواية صحة فإن البداهة انكار احلديث سند تضعيف يف إن قال األجوبة، تلك رد مث. تعسف ذلك كل  أن

 تكلم قد احلديث: قلت( 43 - 40ص:1ج) الدري الكواكب يف كذا.  ذلك على صدق شاهد السنن يف الواردة والروايات
 أجاب وقد واملنت، السند يف االضطراب دعوى جهة من املالكيون العريب وابن اسحق، بن امساعيل القاضيو  الرب، عبد ابن فيه
 إليه ذهب ما(: 335/ 1) التمهيد يف فقال الرب عبد ابن أما ه .ا إليه فارجع وأجاد،( 6،5ص) التلخيص يف احلافظ عنه

 معلول، حديث: االستذكار يف وقال األثر، جهة من ثابت غري النظر، جهة من ضعيف مذهب القلتني حديث من الشافعي
 يف الزيلعي وأعله ،(439/ 3) القرآن أحكام يف العريب ابن وضعفه يثبت، ل القلتني مقدار ألن به نقل ل إَّنا: الطحاوي وقال

 تيمية ابن نع ونقل ،(62/ 1) داود أيب سنن شرح يف القيم ابن وأعله واملنت، اإلسناد جهة من( 104/ 1) الراية نصب
 أكثر: قال حيث( 42 - 41/ 21) الفتاوى جمموع يف الثاين القول قوالن تيمية البن ولكن قلت الوقف، رجحا أهنما واملزي

 الواحد عبد بن حممد هللا أبو وصنف فيه طعن من كالم  عن أجابوا وقد به ُيتج حسن حديث أنه على باحلديث العلم أهل
 .وغريه الرب عبد بنإ ذكره ما فيه رد جزءا املقدسي

 ،(152 رقم ، 1/173) ماجه وابن ،(2566 رقم ، 1/284) وأمحد ،(396 رقم ، 1/109) الرزاق عبد أخرجه 1
 (1/259) والبيهقي ،(47) والدارقطين، (11714 رقم ، 11/274) والطرباىن ،(325 رقم ، 1/173) والنسائى
 أسامة أبو ورواه: البيهقي وقال بالقوي، وليس صاحل بن معاوية عن عدس بن رشدين غري يرفعه ل: الدارقطين عنه قال واحلديث

 بالنجاسة تغري إذا املاء جناسة يف نعلم ال أنا إال قوي غري واحلديث قوهلما من سعد بن ينوراشد عون ابن عن األحوص عن
 امللقن ابن وقال ،(3/440) القرآن أحكام يف العريب ابن وضعفه ،(1/16) اآلثار معاين شرح يف الطحاوي وضعفه خالفا،

 فإنا مقال إسناده يف كان  وإن(: 1/247) اللهفان إغاثة يف القيم ابناإلمام  وقال ضعيف، اإلستثناء(: 1/699) اإلعالم يف
 اجملموع ىف النووى وقال باالتفاق، ضعيف(: 2/141) التثريب طرح يف العراقي وقال لالعتماد، ال لالستشهاد ذكرناه

 رشدين فيه(: 1/76) الزجاجة مصباح يف البوصريى وقال ضعفه، على واتفقوا به االحتجاج يصح ال ضعيف(: 1/110)
وقال األرنؤوط ومن معه يف حتقيق سنن  ،(2644) الضعيفة يف األلباين العالمة وضعفه ضعفه، مع عليه واختلف ضعيف وهو

 بن رشدين لضعف ضعيف إسناد وهذا ،"ولونه عمهوط رُيه على غلب ما إال: "قوله دون لغريه صحيح(: 1/327ابن ماجة )
 القليل املاء أن على العلماء أمجع: املنذر ابن قال هبا، العمل على العلماء أمجع وقد سندا، تصح ل الزيادة وهذه سعد،

 .(1/15) صالتلخي يف حجر ابن احلافظ عنه نقله جنس، فهو رُيا، أو لونا أو طعما له فغريت جناسة، فيه وقعت إذا والكثري،
 وابن املنذر وابن والبيهقي الشافعي)تنبيه( قد يقول قائل إذا كان هذا احلديث ضعيفا فما هو مستند هذا اإلمجاع الذي نقله 

  .وغريهم رمحهم هللا هبرية
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 من علمه دليل إىل مستندا إال األحكام مسائل يف وال العقيدة مسائل يف ال اإلمجاع يقع أن ميكن الاعلم رمحين هللا وإياك أنه 
 يؤيده دليل إىل يستند أن بد ال إمجاع كل  وكون خفيا يكون وقد ظاهرا نصا يكون قد املستند هذا لكن جهله من وجهله علمه
 :أمران
 .ذلك ذكر سبق وقد دليل بدون حكم على اجملتهدين مجيع إمجاع حصول عقال يبعد انه: األول
 حبث إىل ُيتاج املرء لكن إليه يستند دليل اإلمجاع وهلذا إال عليها أمجع عملية أو علمية مسألة توجد فال ذلك يقع ل أنه: الثاين
 .اإلمجاع مستند ليجد العلم أهل كتب  يف ونظر

 :املذاهب كتب  إىل بالرجوع ذلك ويظهر ال خيرج عن هذه القاعدة بالنجاسة املتغري املاء على اإلمجاع مسألة و
 .به االحتجاج صحة ويرون االستثناء فيه ورد الذي كوراملذ  باحلديث ُيتجون احلنفية :فمثال

 :طريقان هلم واملالكية
 (56/ 1) املنتقى( 4/ 1) والتحصيل البيان: املذكور الضعيف احلديث - 1
 له املخالط يف يفصلون ذلك بعد مث املاء مسمى حتت يدخل فال منه خرج فما املاء مسمى يف القرآن ظاهر إىل الرجوع - 2
 (عبيد أيب كالم  يف ذلك بيان وسيأيت. )طاهر أو جنس من
 :طريقان ذلك مستند يف أيضا فلهم الشافعية وأما
 .أصحابه وأكثر الشافعي مستند وهذا القلتني حديث - 1
 .املهذب يف الشريازي صنع كما  الضعيف احلديث اعتمد وبعضهم - 2

 :طريقان أيضا فلهم احلنابلة وأما
 فغريت جناسة فيه وقعت إذا املاء عن_  أمحد اإلمام أي_  سئل ملا: )هللا رمحه تيمية ابن قال :هللا رمحه امحد ذكره ما - 1

 أو طعمه أو لونه غري ما إال شيء ينجسه ال طهور املاء قوله وهو ذلك يف املروي واحلديث ينجس شيء بأي لونه أو طعمه
 املستعمل كان  اخلنزير حلم أو امليتة او الدم طعم املاء يف ظهر فإذا اخلنزير وحلم والدم امليتة حرم هللا بأن فأجاب ضعيف، رُيه

 الفتاوى جمموع( النجاسة باستعمال التحرمي صورة خيص ل مطلقا التحرمي عنده القياس كان  ولو اخلبائث هلذه مستعمال لذلك
(21 /501) 

 فيه وليس يشرب وال به يتوضأ ال قال ؟ورُيه طعمه تغري اذا املاء عن أمحد سئل إمساعيل بن حرب وقال: )قدامة ابن وقال
 أمر وذلك له ُيل فال ورُيها امليتة طعم فذلك رُيه أو طعمه فتغري املاء يف امليتة صارت فاذا امليتة حرم تعاىل هللا ولكن حديث
 (52/ 1) املغين( ظاهر
 .به احتج وقد أمحد عن رواية وهو القلتني حديث - 2

 يف األول بالقول األثر اهل من ناس فقال وحديثا قدميا املاء يف الكالم العلماء أكثر قد) :هللا رمحه عبيد أبو قال :وأخريا
 الذي احلديث به العمل ونرى خنتاره الذي ولكن) ...  :قال مث والكثري القليل املاء يف العلماء أقوال ساق مث.... (  الرخصة

 املاء يف قولنا انتهى هذا وإىل) :قال أن إىل... (  الثالث او القلتان وهو وسلم عليه هللا صلى هللا رسول من التوقيت فيه
 يزال وال شيء ينجسه ال الذي فهو ثالثا أو قلتني املاء بلغ فإذا ألثره واقتصاصا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول بسنة َتسكا
 وجل عز هللا اشرتطه الذي املاء اسم لهزاي قد حينئذ كان  ذلك إىل صار فإذا طعمها أو األجناس برائحة مغلوبا يصر ل ما طاهرا

 احلديث ساق مث... (  موضوعا حديثا والريح الطعم يف مسعنا وقد( طيبا صعيدا فتيمموا ماء جتدوا فلم: )قال حني تنزيله يف
 حكم فهذا املاء اسم ومن التأويل من أعلمتك ما فيه احلجة إَّنا احلديث أهل به ُيتج مما ليس أنه غري: ). .. قال مث املذكور
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 لفظة بزيادة" شيء الينجسه طهور املاء إن" اجلماعة رواية يف(: 1/70قال ابن األثري يف الشايف )
 ".شيء ينجسه ال املاء إن" قوله نأل, حسنة فائدة وفيها طهور،

 ذلك مع وهو, بنجس ليس احلدث، يف املستعمل كاملاء  طهور، غري وهو, جنس غري يكون أن جيوز
 البيان، يف زيادةً  ،"شيء ينجسه ال" قوله وبقي الوهم، هذا زال ،"طهور: "قال فإذا طهور، غري

 هذا يف تؤثر ال النجاسات هذه أن أي ها،وغري  احلَِيضِ  من فيها يلقى أنه قالوا، ما بذكر وتعريًضا
 .وبيانًا تأكيًدا ذلك فذكر املاء،
 هذا يأتون كانوا  وأهنم عادة، منهم كان  هذا أن احلديث، هذا مسع إذا الناس من كثري  يتوهم وقد

 يزل ول وصحايب، مسلم عن فضالً  بوثين، بل بِذمِ ي ِ  يَُظنَّ  أن جيوز ال ما وهذا وتعمًدا، قصًدا الفعل
 يظن فكيف النجاسات، عن وصوهنا املياه تنزيه وكافرهم، مسلمهم وحديثًا، قدميًا الناس عادة من

 أعز، ببالدهم واملاء املسلمني، مجاعة وأفضل الدين، أهل طبقات أعلى وهم الزمان، ذلك بأهل
 عليه هللا صلى - النيب لعن وقد !له؟ وامتهاهنم باملاء، صنيعهم هذا يكون أن أمس، إليه واحلاجة

 لألجناس، َرَصًدا ومنابعه، املاء عيون اختذ من فكيف" ومشارعه املاء موارد يف تغوط من" - وسلم
 هذه أن أجل من ذلك، كان  وإَّنا .فيهم جيوز وال هبم، يليق ال الظن هذا مثل لألقذار؟ وُمطََّرًحا

 واألفنية الطرق نم األقذار هذه تكسح كانت  السيول وأن األرض، من َحُدور يف موضعها البئر
 األشياء هذه من شيء وقوع فيه يؤثر, فيها لكثرته املاء وكان شيًئا، فيها منها ألقت فرِبا وحتملها،

 الطهارة يف حكمها ليعلموا شأهنا عن - وسلم عليه هللا صلى - اّللَّ  رسول فسألوا يغريه، وال
 يف البئر، هذه صفة صفته الذي اءامل يريد شيء، الينجسه املاء أن هلم جوابه من فكان والنجاسة،

 .عليها اجلواب فجاء بعينها عنها وقع إَّنا السؤال ألن مجامه، وكثرة غزارته
 احلديثني فأحد قلتني، يبلغ بضاعة بئر يف الذي املاء أن معلوًما كان  إذا القلتني حديث خيالف وال

 .ييطله وال ينسخه وال ويبينه، العام على يقضي واخلاص يناقضه وال اآلخر يوافق
 وال, لونًا هلا يغري ال ما األجناس، من فيها يطرح كان  واسعة، املاء، كثرية  بضاعة بئر: الشافعي قال

" شيء ينجسه ال املاء: "جميًبا - وسلم عليه هللا صلى - النيب فقال ريح، فيها له يظهر وال, طعًما
 .مثلها املاء يف يعين

                                                                                                                           

 من كثري  به وعمل وصححه به احتج قد املذكور القلتني وحديث (135 - 131 ص) الطهور... (  والثالث القلتني مبلغ
 والنووي حزم وابن حبان وابن خزمية وابن ثور وأيب راهويه بن وإسحاق سالم بن القاسم عبيد وأيب وأمحد كالشافعي  العلم أهل
 العلم أهل أكثر: )تيمية ابن اإلسالم شيخ وقال وغريهم واخلطايب امللقن وابن والرافعي بيليالش احلق وعبد العيد دقيق وابن

 .املذكور اإلمجاع إليها يستند اليت األدلة أحد هو احلديث هذا أن واملقصود (به ُيتج حسن حديث أنه على باحلديث
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 الكلب فيه يلغ الذي اإلناء كان  ملا ألنه الكلب، لوغو  يف هريرة أيب حبديث ذلك، على واستدل
 .بالولوغ أصليته جنس حيث بغسله، أمر قليل، فيه واملاء الغالب، يف صغريًا
 فاملاء أورُيه، أوطعمه، لونه، فغريت املاء يف وقعت إذا النجاسة أن الشافعي، إليه ذهب والذي
 .جنس فهو دوهنما كان  وإن ينجس، ل فصاعًدا قلتني كان  فإن يغريه ل وإن كثر،  أم املاء قل, جنس
 بن وسعيد عمر، ابن: منهم مقدارمها، يف اختلفوا وإن مجاعة عن والكثري، القليل بني الفرق وروى
 إىل طائفة وذهبت. املزين واختاره عبْيد، وأبو ثور، وأبو حنبل، بن وأمحد وإسحاق، وجماهد، جبري،

 هريرة، وأيب وحذيفة، عباس، ابن عن ذلك وروي بالتغري، إال ينجس ال سواء، والكثري القليل أن
 مالك، ذهب وإليه زيد، بن وجابر ليلى، أيب وابن وعكرمة، املسيب، وابن البصري، واحلسن

 .املنذر ابن واختاره وداود، والثوري، واألوزاعي،
 جيز ل الظن يف غلب أو إليه، النجاسة وصول تيقن ما كل  أن إىل وأصحابه؛ حنيفة أبو وذهب

 .استعماله
 فإنه إليه، النجاسة وصول على تدل أمارة فإهنا احلركة، اعتبار من عنه ُيكى وما مذهبه، حتقيق هذا
 ا.ه  أعلم واّللَّ  النجاسة، بلغته احلركة بلغته إذا

 وقعت إذا الكثري أو القليل املاء أن على العلم أهل أمجع (:1/260وقال ابن املنذر يف األوسط )
 الوضوء جيزي وال كذلك،  دام ما جنس أنه رُيا أو لونا، أو طعما، املاء النجاسة فغريت سةجنا فيه

 جناسة فيه وقعت إذا ذلك حنو أو البحر من الرجل مثل الكثري املاء أن على وأمجعوا، به واالغتسال
 يف واختلفوا . النجاسة فيه تقع أن قبل الطهارة يف حباله أنه رُيا وال طعما، وال لونا، له تغري فلم
 قلتني املاء كان  إذا: طائفة فقالت ؛ رُيا وال لونا، وال طعما، للماء تغري ل جناسة فيه حتل القليل املاء

 وأمحد، الشافعي، قال وبه وجماهد، جبري بن وسعيد عمر بن هللا عبد عن ذلك روي ،خبثا ُيمل ل
 جريج ابن ذكره الذي احلديث ففي ؛ القلتني قدر يف واختلفوا... ثور وأبو عبيد، وأبو وإسحاق،

: قال الشافعي، قاله ثان قول وفيه.  وشيئا قربتني أو قربتني تسع القلة فإذا هجر، قالل رأيت: قال
 أو كان  جر يف جنسا ُيمل ل قرب مخس املاء كان  فإذا ونصفا، قربتني القلة تكون أن واالحتياط

 ثالث قول وفيه.  كبار  بقرب إال النجاسة ُيمل ال الذي املاء يكون وال كبار،  احلجاز وقرب غريه،
 يقل ول قرب، مخس القلتني أن: واآلخر قربتان، القلة أن: أحدمها: قوالن حنبل بن أمحد عن حكي

 قلتني املاء كان  إذا عليه نعتمد الذي أما: قال راهويه، بن إسحاق قاله رابع، قول وفيه.  قرب بأي
 ليس قرب مخس القلتني أن وهو: خامس قول وفيه.  اخلابية حنو القلة ألن ؛ قرب ست حنو ومها

 قالل وهي احلباب، أهنا وهو: سادس قول وفيه.  ثور أيب قول هذا.  بأصغرها وال القرب بأكرب
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 وفيه.  عبيد أيب قول هذا.  حدا لذلك جيعل ول أشعارهم، يف ذلك ومسعنا مستفيضة، معروفة هجر
 ول آدم، بن وُيىي ووكيع، مهدي، بن الرمحن عبد قال كذلكو  اجلرة، القلة أن وهو سابع، قول

 أن قبيصة حكى للكوز يقال قد القلة أن وهو: ثامن قول وفيه.  عليه يوقف حدا ذلك جيعلوا
 تاسع، قول وفيه.  هبا خرج مث معه وقلة نعله أخذ مث رمضان، شهر يف خلفه صلى الثوري سفيان

 هي ينجس ال وما املاء، من ينجس ما بني مقدارا جعلت اليت والقلة: قال اللغة، أهل بعض قاله
 تقل ألهنا ؛ قالال الكيزان مسيت وإَّنا ومحله، أطاقه إذا وأقله حبمله فالن استقل من مأخوذة
 واجلر والعظيمة، اللطيفة واجلرة الصغري، الكوز على تقع والقلة: قال فيها، فيشرب وحتمل باأليدي
  :معمر بن مجيل قال يقله أن يستطيع جالالر  من القوي كان  إذا اللطيف
 .قلله من احلالل وشربنا * واتكأنا بنعمة فظللنا

 سوى أقوال أربعة املاء يف بالتحديد: قال ممن األوائل عن روينا وقد: -أي ابن املنذر- بكر أبو قال
... شيء هينجس فال قلة أربعني املاء بلغ إذا: قال أنه عمرو بن هللا عبد عن أحدها: ذكرناه ما

 عن ذلك روينا.  شيء ينجسه ال كثريا  املاء كان  إذا: الثاين والقول.  املنكدر بن حممد قال وكذلك
 حديث عبيد أبو وذكر اخلبث ُيمل ال فإنه كر،  قدر املاء كان  إذا: سريين بن حممد وقال مسروق،

 املاء كان  إذا: الق أنه عباس ابن عن وروينا احلديث، أهل بعض يأخذ وبه: قال هذا، سريين ابن
 وهو رابع، قول هريرة أيب عن روي وقد.  ذنوبني أو ذنوبا: عكرمة وقال... اخلبث ُيمل ل ذنوبني

 املاء يف فقالت ذكرناه، ما كل  خالف فرقة وقالت... شيء ينجسه ل دلوا أربعني كان  إذا املاء أن
 اآلخر، اجلانب إىل اضطرابه صوخل املاء، اضطرب جانب منه حرك إذا املوضع يف كان  إذا: الراكد

 أو واسع غدير يف املاء كان  وإن فيه، النجاسة تتبني ل وإن فيه لوقوعها جنس جناسة من فيه وقع فما
 ل بعض إىل املاء بعض خيلص ول اآلخر، الطرف يتحرك ل طرفه حرك إذا وعظيمة واسعة مصنعة
 عن القول هذا حكي ،رُيه أو ونهل أو طعمه يتغري أن إال النجاسات من فيه وقع ما ينجسه

 بطعم النجاسة عليه يغلب أن إال شيء ينجسه ال وكثريه املاء قليل: طائفة وقالت، الرأي أصحاب
 تدل األوائل عن أخبارا روينا وقد ،مهدي بن الرمحن وعبد القطان، ُيىي قول هذا ريح، أو لون أو

 ابن عن ذلك وروينا ،ينجس ال املاء: الق أنه عباس ابن عن روينا شيء، ينجسه ال املاء أن على
 بن وجابر ليلى، أيب بن الرمحن وعبد وعطاء، جبري، بن وسعيد وعكرمة، البصري، واحلسن املسيب،

 احلوض يف السورة عن سئل أنه هريرة أيب وعن.  جينب ال املاء: قال أنه حذيفة عن وروينا، زيد
 ال: قال منه نتطهر هل احلمار منها ويشرب بالكال فيها ويلغ السباع ويردها اإلبل، عنها يصدر

 قوله: أحدها: ست حبجج القول هبذا يقول من بعض احتج وقد: بكر أبو قال... شيء املاء ُيرم
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 كتاب  ظاهر على فالطهارة: قال[ 43: النساء{ ] طيبا صعيدا فتيمموا ماء جتدوا فلم}  ذكره جل
 املاء به الطهارة من اإلمجاع منع الذي واملاء إمجاع، أو سنة أو كتاب  منه منع ماء إال ماء بكل هللا

 هللا صلى النيب أمر فيه الذي احلديث ومنها.  ريح أو طعم، أو بلون، النجاسة عليه يغلب الذي
 نساء من امرأة أن عباس ابن حديث ومنها... األعرايب بول على ماء من ذنوب بصب وسلم عليه
 من يستحم وسلم عليه هللا صلى النيب فجاء ، جنابة من استحمت وسلم عليه هللا صلى النيب

"  شيء ينجسه ال املاء إن: " وسلم عليه هللا صلى النيب فقال منه، اغتسلت إين: فقالت فضلها،
 يف وسلم عليه هللا صلى النيب جواب فهذا " شيء ينجسه ال طهور، املاء"  سعيد أيب حديث ومنها
 قبل طاهر القليل املاء أن على جمموعون أهنم ومنها.  قل وإن ماء، كل  على يقع عام جواب املاء
 وال طعما، وال لونا، املاء تغري ول فيه حلت إذا النجاسة أن على جيمعوا ول النجاسة، فيه ُيل أن

 أن ومنها.  إمجاع أو خبرب النجاسة حكم له يثبت حىت طاهر بالطهارة له احملكوم فاملاء جنس، أنه رُيا
 املاء كان  ولو طاهر، فهو مرات ثالث باملاء غسل إذا النجس الثوب أن على نجممعو  العلم أهل

 أن إال أبدا، ثوب القول هذا على طهر ما جنسا عليها غالب وهو بالنجاسة اختلط إذا القليل
 اختلفت املاء عليه وصب إناء يف طرح إذا الثوب أن وذلك جار، ماء أو عظيمة قصعة يف يغسل

 إن مث حاله، على جنسا الثوب بقي عصر فإذا اإلناء، يف املصبوب باملاء وبالث يف اليت النجاسة
 بالنجاسة، اإلناء يف املصبوب املاء اختلط ثانيا اإلناء يف سبيله هذا الذي النجس الثوب طرح

 النجاسة بوقوع القليل املاء جنس من قول يف ثوب يطهر وال رابعا، أو ثالثا به ذلك فعل لو وكذلك
 يذهبه ل أثر فيه يبق ل إذا الثالثة، بالغسلة يطهر الثوب أن على أمجعوا وملا أبدا، ذكرناه ما على فيه

 بعض احتج وقد، حال بكل طاهرا كان  النجاسة على غلب إذا املاء أن على ذلك دل املاء،
 يثفحد: بكر أبو قال " ينجس ل قلتني املاء كان  إذا"  عمر ابن حبديث بالقلتني القائلني أصحابنا

 النيب لقول واقعا احلديث هذا يكون أن أصحابنا بعض دفع وقد بالقلتني، قال من حجة عمر ابن
 ال املاء: " وسلم عليه هللا صلى النيب قول ألن ؛"  شيء ينجسه ال املاء: " وسلم عليه هللا صلى

 وسلم يهعل هللا صلى النيب وخصوصية فوقهما، ما وعلى القلتني، دون ما على يأيت"  شيء ينجسه
 فوق وما القلتني، دون وما القلتني، زادها، زيادة هلما الطهارة وإثبات عنهما، النجاسة ينفي القلتني
 على حافظوا}  تعاىل قوله ذلك ونظري: قال"  شيء ينجسه ال املاء: " قوله يف داخل القلتني

}  قوله مجلة يف داخلة والصلوات الصلوات على باحملافظة فأمر[ 238: البقرة{ ] الصلوات
: } فقال عليها، باحملافظة باألمر الوسطى خص مث[ 238: البقرة{ ] الصلوات على حافظوا



 - 22 - 

 خمرجا عليها باحملافظة باألمر الوسطى خصوصية تكن فلم[ 238: البقرة{ ] الوسطى والصالة
 هللا ىصل النيب قول وكذلك الصلوات، على باحملافظة فيه أمر الذي العام األمر من الصلوات سائر
 الصلوات على حافظوا}  قوله كان  كما  املياه، مجيع على وقع"  شيء ينجسه ال املاء: " وسلم عليه
 فكانت جنسا، ُيمل ل قلتني املاء كان  إذا: قال مث.  الصلوات مجيع على واقعا[ 238: البقرة{ ]
 يدفعه القلتني حديث نأ مع دوهنا ملا خمرجا ذلك يكون أن غري من القلتني زادها زيادة املقالة هذه
 من قول على يكون أن لوجب القلتني حديث ثبت ولو بالقوي، ليس: ويقول املبارك، بن هللا عبد

 أو قرب، خبمس القلتني حدد من حتديد فأما كربت،  أو صغرت قلة كل  على األخبار بعموم يقول
 احلباب، أهنا: : هلاقا من قول أو قرب، ست أو بأوساطها، أو القرب بكبار أو وشيء، قرب بأربع

 يرجع ال قائلها، من واستحسانات حتديدات، فتلك األرض، من املرء يقله ما أو اجلرة، أهنا أو
 قالل أهنا زعموا" جريج ابن وحديث.  إمجاع وال سنة أو كتاب  من حجة إىل ذلك يف منهم القائل
 بني جريج ابن فصل وقد حجة، به تقوم ال مرسل نفسه يف فاحلديث.. يثبت ال مرسل" هجر

 أن بعد مساه ولو يسمه، ل عمن حكاية زعموا: وقوله زعموا،: قال حيث برأيه قال من وبني احلديثني
 أنه جريج ابن عن الرزاق عبد وذكر.  ثقة أخربه الذي كان  ولو حجة، يكن ل عصره أهل من يكون

 قلة كل  فأظن بعد جره قالل فرأيت: القالل عن أخربين الذي قال هجر، قالل أهنا زعموا: قال
 قبوله، واجب غري فالظن قربتني تأخذ قلة كل  أن ظن أخربه الذي أن جريج ابن فذكر.  قربتني تأخذ
 جائز، غري قلة كل  ونصف قربتني جيعل أن إىل ذلك ونقل به، األخذ بالزم ليس قربتني: وقوله

 أن فإثبات كله،  ذلك من أبعد بأوساطها أو بصغارها أو القرب بكبار جيعل أن إىل ذلك وحكي
 أن الحتمل ثبت ولو ثابت، غري جريج ابن فيه شك الذي والشيء واجب، غري قربتني القلة جتعل
 نصفا، فيجعل ُيتاط، أن جائز فغري كذلك  ذلك كان  وإذا وأكثر، وأقل جزء مائة من جزءا يكون

 واألخبار هللا كتاب  ظاهر ولزوم.  التحديد، هبذا حميطة والقلل احتياطا، مسي ما الناس على يفرض مث
 القوم ودفع باملراسيل، القول إىل االنتقال وترك جيب، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن الثابتة
 الكتاب يف مثبت وهو وحججا، ومعارضات كثريا،  كالما  الباب هذا يف ذكرت وقد.  األخبار بعموم
 من قول اختالف من حضرنا ما بعض ذكرنا وقد: بكر أبو قال.  الكتاب هذا منه اختصرت الذي
 املاء، يف مالك مذهب امللك عبد حكى العلم، أهل بعض ذلك أنكر وقد، بالتحديد املاء يف قال

 أن فأما بعينه، معروفا فيجده يقع ما بعد الناس به ويفيت يتبني، أمر هو كأَّنا  مالك من رأيته: فقال
 يريده، مالكا أر فلم ويكون، ُيدث فيما به ليكتفى بعد يكن ل مما الناس به ويفيت أصل فيه يوضع
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 امليتة، فيه وقعت قد باملاء يغتسل الذي يف قال أنه مالك عن غريه وحكى شيء، يف منه يرخص وال
 األوزاعي وكان.  الوقت يف إال صالها صالة يعيد فال الوقت، ذهب وإن يغتسل، أن أرى: قال

: قال طعما، وال رائحة، جيد ول علم، مث هبا، لميع ال ميتة، فارة فيها قلة من توضأ رجل يف يقول
 طعما وال رُيا، يغري ل ما: قال املاء، يف تقع اجليفة يف يقول الثوري سفيان وكان.  صالته مضت
 الرخص إال املاء يف نر ل أو املاء يف جند ل: قال أنه الثوري عن يونس بن أمحد وحكى.  به يتوضأ

 تصرق يسري.ا.ه  من األوسط البن املنذر ب
 ُيمل ل قلتني املاء بلغَ  إذا: "وسلم عليه هللا صلى قوله(: 286قال النووي يف اإلجياز )صو 

 ال: وتقديره األخرى، الرواية يف فسره كما  فيه ووقوعها النجاسة ِبالصقة ينجس ل: معناه ،"اخلبث
 عليه، يصرب وال يقبله ال: أي الضيم؛ ُيمل ال فالن: يقال كما  نفسه، عن يدفعها بل النجاسة، يقبل

 من فاحش فخطأ مَحِْلِه؛ عن يضعف أنه معناه إن: بالقلتني للعمل املانعني بعض قول وأما. يأباه بل
 :أوجه

 ".ينجس ال فإنه: "قوله وهي بغلطه، مصرحة األخرى الرواية أن: أحدها
 يعجز: أي شبة؛اخل ُيمل ال فالن  : كقولك  األجسام، يف يكون إَّنا احلمل عن الضعف أن: الثاين
 .ذكرنا كما  يقبله، ال: فمعناه املعاين يف وأما لثقلها، عنها

 بالقلتني للتقييد يكن ل محله عن يضعف أنه املراد كان  لو ألنه يفسده؛ الكالم سياق أن: الثالث
 .بذلك أْوىل دوهنما ما فإن معىًن،

 !اسةبالنج املتغريِ   يف باإلمجاع الظاهر مرتوك احلديث هذا: قيل فإن
 عند الصحيح هو كما  عمومه على الباقي فبقي بالنجاسة، املتغري منه ُخصَّ  عام أنه: فاجلواب

 .األصوليني
 يستدل وقد .وآخرون خزمية وابن عبيد وأبو ثور وأبو وإسحاق وأمحد الشافعي بالقلتني قال وممن
 ألن فيه؛ داللة وال ،"السباع من ينوبه وما: "لقوله السِ باع، سؤر بنجاسة يقول من احلديث هبذا

 من ختلو ال وحنوها قوائمها أن مع العادة، يف فيها وبالت خاَضْتها الُغْدرَان مياه وَرَدت إذا السِ باع
 أن: عامة قاعدة - وسلم عليه هللا صلى - النيب هلم فقال ذلك، عن سؤاهلم فكان غالًبا، النجاسة

 غالًبا، قلتني عن تنقص ال والُغدران الفلوات، ومياه النجاسة، بوقوع ينجس ال قلتني بَ َلغَ  إذا املاء
 ا.ه  أعلم وهللا
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 لصريورته مقتضيا القليل يف النجاسة وقوع جمرد ليس(: 1/54وقال الشوكاين يف السيل اجلرار )
 النجاسة فيه تؤثر أن املعترب بل التزام وال تضمن وال ِبطابقة ال ذلك على يدل ما ثبت وال جنسا
 تؤثر فال ذلك ُيصل ل وإن متنجسا وصار النجاسة محل عن ضعف فقد ذلك حصل فإن تغريا

 فاعرف الطهارة وهو فيه وقوعها قبل له كان  الذي احلكم حكمه ويكون شيئا فيه الواقعة النجاسة
 املقدار هذا فكان اخلبث ُيمل ال القلتني مقدار بلغ ما أن فيه ما فغاية القلتني حديث وأما.... هذا

 طرق من الثابت باإلمجاع جنسا كان  أوصافه بعض تغري فإن احلاالت غالب يف اخلبث فيه يؤثر ال
  متعددة

 حديث إطالق فيكون طهورا املاء خلق حديث يف هبا العمل على اإلمجاع وقع اليت الزيادة وبتلك 
  املقيد على للمطلق محال بذلك مقيدا القلتني

 يدل القلتني حديث مفهوم بل وبتا قطعا اخلبث ُيمل إنه الشارع يقل فلم القلتني دون كان  ما وأما 
 أوصافه بعض بتغري إال ذلك يكون فال محله فإذا ُيمله ال وقد اخلبث ُيمل قد دوهنما ما أن على

 وهبذا بذلك منطوقه قيد كما  به والعمل قبوله على اجملمع التغري حبديث القلتني حديث مفهوم فيقيد
 وأما، متحتم ذكرناه ِبا بينها اجلمع وأن املسألة هذه يف الواردة يثاألحاد بني خمالفة ال أنه تعرف

 إىل اإلرشاد إال فيهما فليس قلبك واستفت يريبك ال ما إال يريبك ما دع حديث ِبثل االستدالل
 الشريعة لورود القبيل ذلك من بصدده حنن ما وليس املشتبهات وتوقي االشتباه عند والتوقف الورع

 ذلك فاعل على االمث إال والوسوسة الشكوك ِبجرد خمالفتها يف وليس شأنه يف الطاهرة الواضحة
 ا.ه 

 القاف بضم قلة تثنية( قلتني املاء كان  إذا)( قوله: 1/173وقال املباركفوري يف مرعاة املفاتيح )
 ابن قال هجر، بقالل: مرسل بسند جريج ابن عن الرزاق عبد زاد: السندي قال. الالم وتشديد

. اجلهالة من يتوهم ما فاندفع وشيئا، قربتني أو قربتني تسع فالقلة هجر قالل رأيت وقد: جريج
 ويتعاطى األيدي تقله الذي الصغري اإلناء القلة تكون قد(: 35 /1) السنن معال يف اخلطايب وقال

 أن الإ الرجال، من القوي يقلها اليت الكبرية اجلرة القلة تكون وقد وحنوها، كالكيزان  الشرب فيه
 بالفالة يكون الذي املاء عن سئل إَّنا ألنه األول، النوع ليس به املراد أن على دل قد اخلرب خمرج

 يف والكوزين بالكوز حتمل ال املياه هذه ومثل وحنوها، والغدران والوهاد املصانع يف األرض من
 غري من روى وقد .احلديث معىن ليس أنه فعلم جنسه، أصابه إذا النجس أدىن ألن والعادة العرف
 حدثنا. هاشم بن حممد أخربناه" هجر بقالل قلتني املاء كان  إذا" جريج ابن رواية من داود أيب طريق
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: قال. هجر بقالل: حديثه يف وقال مرسال، احلديث وذكر جريج ابن عن الرزاق، عبد عن الدبري،
 والقرب والصيعان املكائل ختتلف ال كما  ختتلف ال املقدار، معلومة الصنيعة، مشهورة هجر وقالل

 ال احلد ألن وأشهرها، القالل من يكون ما أكرب وهي واحد، مثل على احملدودة البلدان إىل املنسوبة
 داللته ألشكلت الكرب يف قلة وراءها كان  ولو التثنية، لفظ على قلتني: قيل ولذلك باجملهول، يقع
 وقد ذكرناها، ما إال فائدهتا وليست فائدة، من اهل بد ال التثنية ألن القالل أكرب أنه دل ثناها فلما
 يف جاء قد: قلت. 1انتهى -رطل مائة خبمس قدرها من ومنهم قرب، خبمس القلتني العلماء قدر

 ابن حديث من الكامل يف عدي ابن روى ما وهو هجر، بقالل القلتني تقييد ضعيف مرفوع حديث
 قال سقالب، بن املغرية سنده ويف. شيء هينجس ل هجر قالل من قلتني املاء بلغ إذا: عمر

. حديثه عامة على يتابع ال احلديث منكر: عدي ابن وقال. احلديث على مؤَتنا يكن ل: النفيلي
 وقال. به بأس ال: أبوزرعة وقال. احلديث صاحل: أبوحامت قال: ترمجته يف امليزان يف الذهيب وقال

 حتكم، القلة معىن يف اإلمجال إلزام: الديوبندية الطائفة مشائخ شيخ الكنكوهى أمحد رشيد الشيخ
 بعض يف ورد فلما ثانيا وأما عندكم، جهالتها يضر فال عندهم معلومة كانت  القلة فألن أوال أما

 فاالعتذار. انتهى -هجر قالل من: قوله وهو اإلمجال ويتبني املراد يفسر لفظ زيادة من الروايات
 عبد وابن العيد دقيق وابن الطحاوى قال كما  القلة معىن يف الاإلمج بزعم القلتني حبديث القول من
 طعمه، أو لونه، يتغري مال: أي( اخلبث ُيمل ل. )إليه يلتفت ال بارد اعتذار وغريهم التمهيد، يف الرب

                                                 
 :هي -املنذر بنا ذكرها- أقوال تسعة على القلة مقدار يف علماءال بني اخلالف قعقد  1

 .وشيًئا قربتني أو قربتني تسع القلة إن: أوالً 
 جنًسا ُيتمل ل قرب، مخس املاء كان  فإذا ونصًفا، قربتني القلة تكون أن واالحتياط" (:5/ 1" )األم" يف الشافعي قاله ما: ثانًيا
 ".كبار  بقرب إال النجاسة ُيمل ال الذي املاء يكون وال كبار،  احلجاز وِقَربُ  غريه، أو كان  جر يف

 أمحد مسائل .قرب بأي يقل ول قرب، مخس القلتني أن: واآلخر قربتان، القلة أن: أحدمها: قوالن أمحد عن حكي: ثالثًا
 (.27/ 1" )املغين"و ،(70 - 67/ 1" )اإلنصاف"و ،(4 ص) داود أليب" أمحد مسائل"و ،(8/ 1" )وإسحاق

 .راهويه بن إسحاق أبو قاله اخلابية، حنو القلة ألن قرب؛ ست حنو القلتني أن: رابًعا
 .ثور أيب قول وهذا بأصغرها، وال القرب بأكرب ليس قرب، مخس القلتني أن: خامًسا
ا لذلك جيعلوا ول آدم، بن وُيىي مهدي، بن الرمحن وعبد وكيع، قاله اجلرة، القلة: سادًسا  .عليه يوقف حدًّ
 .الكوز القلة؛: سابًعا
 .ُيمله: أي يقله؛ أن يستطيع الرجال من القوي كان  إذا اللطيف واجلر والعظيمة، اللطيفة واجلرَّة الصغري، زالكو  القلة؛: ثامًنا

 مستفيضة، العرب وعند عندهم معروفة هجر، قالل وهي: "قال" احلباب هي(: "238" )الطهور" يف عبيد أيب قول: تاسًعا
 ال الذي الدائم املاء يف هو إَّنا اقتصصناه الذي هذا وكل الناحية، وتلك أيًضا بالشام يكون وقد أشعارهم، يف ذكرها مسعنا وقد
 ".والربك واحلياض والصهاريج واملصانع الغدران مثل وذلك له، مادة
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 داود أيب رواية يف به فسره كما  فيه النجاسة بوقوع ينجس ل يعىن النجس بفتحتني واخلبث. رُيه أو
 عن يدفعها بل النجاسة، يقبل ال: املعىن وتقدير. شيء ينجسه ل: واحلاكم ماجه ابن لفظو . اآلتية

 يضعف أنه املعىن كان  ولو. نفسه عن ويدفعه يأباه كان  إذا الضيم، ُيتمل ال فالن: يقال كما  نفسه،
 بني التحديد إلفادة مسوق واحلديث دونه، وما قلتني بلغ ما بني الفرق بقى ملا فينجس، محله عن

: أي" ُيملوها ل مث: "تعاىل قوله يف كما  النجاسة حكم يقبل ال معناه: وقيل. ينجس ل الذي املقدار
 وكذا النجاسة، ِبالقاة ينجس ل قلتني بلغ إذا املاء أن على يدل ِبنطوقه واحلديث ،حكمها يقبلوا ل
 ما إال حبديث مقيد أو صصخم فهو جنس، تغري فإن يتغري ل إذا وذلك. باألوىل ذلك من أكثر هو ما

 قد: املنذر ابن قال. معناه على اإلمجاع وقع فقد ضعيفا كان  وإن وهو. طعمه أو لونه أو رُيه غري
 فهو رُيا أو لونا أو طعما له فغريت جناسة فيه وقعت إذا والكثري القليل املاء أن على العلماء أمجع
 وهذا. باملالقاة ينجس قلتني من أقل كان  إن املاء أن على ِبفهومه يدل واحلديث. انتهى- جنس

 ا.ه  باملفهوم قال من عند" طهورا املاء خلق" حديث خيصص املفهوم
 به؛ توضأ جناسته يف وشك املاء طهارة تيقن إذا(: 1/221) املذهب يف هللا رمحه الشريازي قالو 

 بقاؤه األصل ألن ؛به يتوضأ ل طهارته يف وشك جناسته تيقن وإن, الطهارة على بقاؤه األصل ألن
 .انتهى"  طهارته األصل ألن ؛ به توضأ جناسته وال طهارته يتيقن ل وإن, النجاسة على

 يف األصل أن على اتفقوا كلهم  الفقهاء أن (:21/542وقال شيخ اإلسالم يف جمموع الفتاوى )
 كما  طاهر فهو واحلصر الضبط عن خرج وما مستقصاة حمصاة النجاسات وأن الطهارة األعيان
.  املتقابالت غاية فإنه ؛ ذلك وشبه نكاحه ُيل ال وما الغسل ويوجب الوضوء ينقض فيما يقولونه

 ا.ه  للصواب اهلادي تعاىل وهللا مرسل مطلق اآلخر واجلانب مضبوطا حمصورا فيها اجلانبني أحد جتد
 الطهارة صالةأو  األصلية الرباءة استصحاب حق أقول (:1/31وقال الشوكاين يف السيل اجلرار )

 وغائطه اآلدمي بول جناسة يف كما  به هنض فإن بالدليل األعيان من عني بنجاسة زعم من يطالب أن
 يقتضيه ما على الوقوف علينا فالواجب احلجة به تقوم ال ِبا جاء أو عنه عجز وإن فذاك والروثة
 ا.ه  والرباءة األصل

 ينجس فإنه بالنجاسات تغري إذا املاء وأما (:21/30يف جمموع الفتاوى )أيضا وقال شيخ اإلسالم 
 : معروفة أقوال ففيه يتغري ل ما وأما باالتفاق
 وإحدى احلديث أهل من وكثري مالك عن املدنيني ورواية املدينة أهل قول وهو ينجس ال: أحدها

 . غريمهاو  البناء وابن ؛ املفردات يف عقيل ابن ونصرها أصحابه من طائفة اختارها أمحد عن الروايات
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 مذهب وهو: والثالث.  مالك عن البصريني رواية وهي ،النجاسة بقليل املاء قليل ينجس: والثاين
 وغريمها القلتني بني الفرق - أصحابه من طائفة اختارها - األخرى الرواية يف وأمحد الشافعي
 .بالقلتني الكثري ُيدان وأمحد والشافعي بالقلتني الكثري ُيد ال فمالك
 ميكن ل ما دون نزحه أمكن ما منه ينجس فاألول وغريمها املائعة والعذرة البول بني الفرق: والرابع

 أكثر واختيار أمحد عن الروايات أشهر وهذا ،فصاعدا القلتني ينجس ال فإنه الثاين؛ خبالف نزحه
  .أصحابه

 وأصحابه حنيفة أيب قول وهذا كثريا؛  أو قليال كان  سواء النجاسة ِبالقاة ينجس املاء أن: واخلامس
 الطرف بتحريك طرفيه أحد يتحرك ال ِبا إليه يصل ال ما حدوا مث ينجسه ال إليه يصل ل ما لكن

 فوجدوه ِبسجده احلسن بن حممد ذلك وقدر املغتسل؟ أو املتوضئ حبركة ُيد هل تنازعوا مث ،اآلخر
 فزعم ؟ تطهريها ميكن هل : جناسة فيها وقعت إذا اآلبار يف وتنازعوا أذرع عشرة يف أذرع عشرة
 أقوال الدالء تقدير يف وهلم بالنزح تطهريها ميكن وأصحابه حنيفة أبو وقال.  ميكن ال أنه املزين

 وال البول فيه ألقي ما دون البائل فيه بال ما ينجسون الذين الظاهر أهل قول: والسادس معروفة
 وهو اخلبيث اختالط أن:  املعىن جهة من املسألة هذه وأصل بالتغري إال ذلك سوى ما ينجسون
 ؟ حكم له يبق فلم املاء يف استحال قد بل يقال أم اجلميع حترمي يوجب هل باملاء النجاسة

 النجاسة وقوع من االحرتاز يشق هذا قال الكثري استثىن من مث األول؛ القول إىل ذهبوا فاملنجسون
 وأما وأمحد الشافعي أصحاب من طائفة ذلك إىل ذهب كما  استحسان موضع ذلك فجعلوا فيه

 يف باملساحة أو باحلركة وقدروه وصوهلا وعدم النجاسة وصول على األمر فبنوا حنيفة أيب أصحاب
 استحالت قد النجاسة أن علم مىت وأنه األول القول هو والصواب.  العمق دون والعرض الطول
 الطيبات أباح تعاىل هللا ألن ذلكو  كلها  املائعات يف وكذلك كثريا  أو قليال كان  سواء طاهر فاملاء
 دون الطيب صفات وغريه املاء صفات كانت  فإذا بصفاته الطيب عن متميز واخلبيث اخلبائث وحرم

 صلى النيب أن}  سعيد أيب حديث من ثبت فقد وأيضا احلرام دون احلالل يف دخوله وجب اخلبيث
 والننت الكالب وحلوم احليض فيها ىيلق بئر وهي ؟ بضاعة بئر من أنتوضأ له قيل وسلم عليه هللا

 أيضا املسند يف وهو صحيح بضاعة بئر حديث:  أمحد قال{  شيء ينجسه ال طهور املاء:  فقال
 اللفظ وهذا{  شيء ينجسه ال طهور املاء:  قال وسلم عليه هللا صلى النيب أن}  عباس ابن عن
 ألن استعماله حرم فإَّنا بالنجاسة تغري اإذ وأما ،النجاسات مجيع يف عام وهو والكثري القليل يف عام
 وليس طهور املاء فإن النجاسة استحالت إذا ما خبالف استعماهلا استعماله ففي باق النجاسة جرم
 شاربا يكن ل شارب شرهبا مث واستحالت ماء يف مخر وقع لو أنه:  ذلك يبني ومما قائمة جناسة هناك
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 يف امرأة لنب صب ولو ورُيها ولوهنا طعمها من شيء بقي ل إذ اخلمر؛ حد عليه جيب ول ؛ للخمر
:  وأيضا.  بذلك الرضاعة من ابنها يصر ل املاء ذلك طفل وشرب أثر له يبق ل حىت واستحال ماء
 إَّنا الكالم فإن{  ماء جتدوا فلم}  تعاىل قوله عموم يف فيدخل ؛ خلقته أوصاف على باق هذا فإن
 قد وسلم عليه هللا صلى النيب فإن قيل فإن.  رُيه وال لونه وال طعمه ال بالنجاسة يتغري ل فيما هو
 يدل ال الدائم املاء يف البول عن هنيه قيل ؟{  فيه االغتسال وعن الدائم املاء يف البول عن هنى} 

 ؛ للذريعة سدا هنيه يكون قد بل ذلك على يدل ما اللفظ يف ليس إذ البول؛ ِبجرد ينجس أنه على
 للذريعة سدا هنيه فكان بالبول املاء تغري هذا بال مث هذا بال إذا فإنه تنجيسه؛ إىل ريعةذ البول ألن
 الدائم املاء يف البول عن هنيه فيدل وأيضا  ينجسه أنه ألجل ال الطبع ِبجرد مكروه إنه: يقال أو
 خالفت فقد جوزته إن القلتني؟ فوق فيما بوله أجتوز القلتني لصاحب فيقال والكثري القليل يعم أنه

  ميكن ال وما نزحه ميكن ما بني فرق ملن يقال وكذلك دليلك نقضت فقد حرمته وإن ؛ النص ظاهر
 هذا فإن ؛ النص ظاهر خالفت جوزته إن ؟ مكة بطريق املبنية املصانع يف يبولوا أن للحجاج أتسوغ

 بعشرة للمقدر ليقا وكذلك.  قولك نقضت وإال والكثري القليل بني يفرق ل واحلديث دائم ماء
 ؟ فيه البول القرية ألهل أتسوغ رقيق أذرع عشرة من أكثر مستطيل غدير القرية ألهل كان  إذا أذرع
 هنى أنه على دل واإلمجاع بل النص كان  فإذا قولك نقضت وإال ؛ النص ظاهر خالفت سوغته فإن
 هذا كان   والكثري القليل فيه يشرتك فيما ذلك وغري املاء تقدير بل ؛ البول ينجسه فيما البول عن

 يقال أن جيوز وال بالنجاسة النهي تعليل جيز فلم بالنهي مستقال والكثري القليل بني املشرتك الوصف
 النص خالف هذا فإن ؛ ينجسه البول ألن فيه البول عن هنى إَّنا وسلم عليه هللا صلى إنه: 

 أبلغ البول صب فإن ؛ الفساد اهرظ فقوله البول صب وبني فيه البول بني فرق من وأما واإلمجاع
 فال املياه يف األبوال صب وأما يبول أن إىل ُيتاج قد اإلنسان إذ البول؛ جمرد من عنه ينهى أن من

 السباع من ينوبه وما الفالة بأرض يكون املاء عن سئل أنه القلتني حديث ففي قيل فإن إليه حاجة
 حديث:  قيل ؟{  شيء ينجسه ل}  لفظ ويف { اخلبث ُيمل ل قلتني بلغ إذا}  فقال والدواب

 صلى النيب كالم  من ال عمر ابن كالم  من أنه وبني ؛ املوضع هذا غري يف بسط قد كالم  فيه القلتني
 ا.ه  وسلم عليه هللا
 وحاهلا بضاعة بئر من فوضوؤه(: 83/ 1) السنن على حاشيته يف هللا رمحه القيم ابن اإلمام قالو 
  .انتهى" يتغري ل ما فيه النجاسة بوقوع يتنجس ال املاء أن ىعل دليل له ذكروه ما
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 املاء على يعود الضمري ،«قلتني بلغ وإن»: قوله(: 1/37قال العالمة العثيمني يف الشرح املمتع )
 .الطهور

 .تقريبا ونصفا قربتني تسع إهنا: قيل العرب، عند مشهورة والقلة. قلة تثنية: والقلتان
 .وجوابه الشرط فعل بني معرتضة مجلة ،«الكثري وهو»: قوله
 ما هللا رمحهم الفقهاء عرف يف املاء من فالكثري الفقهاء، اصطالح حبسب الكثري مها القلتني إن: أي
 .القلتني دون ما: واليسري القلتني، بلغ
 هذا وعلى تقريبا، ماء قربة يزن 1العراقي الرطل مائة ،«تقريبا عراقي رطل مخسمائة ومها»: قوله

 فال التحديد، سبيل على ليست املسألة أن «تقريبا»: بقوله املؤلف وأفادنا. تقريبا قرب مخس تكون
 .اليسري النقص يضر
 .النجاسة تعريف وتقدم به، امتزجت: أي ،«جناسة فخالطته»: قوله
 ه،رائحت أو لونه، أو طعمه، تغري ل املراد ،«تغريه فلم املائعة، عذرته أو آدمي، بول غري»: قوله

 :أقوال ثالثة فيها   جناسة املاء خالطت إذا ما مسألة أعين   املسألة وهذه
 تغري مطلقا، جنس القلتني دون وهو جناسة خالطته إذا أنه املتقدمني عند املذهب وهو   األول القول

 نيالقلت بلغ إذا أما ،ذلك غري أم املائعة، عذرته أم اآلدمي بول النجاسة كانت  وسواء يتغري، ل أو
 آدمي بول وخالطه القلتني بلغ فإذا النجاسات، سائر وبني املائعة، وعذرته اآلدمي بول بني فيفرق

  وإن فطهور، يتغري ول نزحه، يشق كان  فإن نزحه، يشق أن إال يتغري، ل وإن جنس املائعة عذرته أو
 ل وإن املائعة تهعذر  أو اآلدمي، بول ِبخالطة ينجس فإنه القلتني على زاد ولو نزحه يشق ال كان
 .يتغري

 وإن فطهور، يتغري ول نزحه يشق كان  فإن النزح، مشقة املائعة وعذرته اآلدمي لبول بالنسبة فاملعترب
 ول قلتني بلغ فإذا القلتان، فاملعترب النجاسات بقية وأما املالقاة، ِبجرد فنجس نزحه يشق ال كان
 .املالقاة ِبجرد فنجس القلتني يبلغ ل وإن فطهور، يتغري
 يتغري ل املاء ولكن محار، روث فيها فسقط القلتني، يبلغ ماء فيها قربة عنده رجل: ذلك مثال

 .فطهور رائحته وال لونه، وال طعمه،

                                                 
 فالرطل هذا وعلى ،2040=  بالغرام النبوي الصاع ووزن ،4.25=  بالغرام واملثقال مثقاال، 90=  العراقي الرطل 1

 .191.25=  وبالكيلو ،191250=  بالغرامات والقلتان غراما، 382.5=  العراقي
 .93.75=  2040 7 191250=  وباألصواع
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 ال وهو واحدة نقطة شخص فيه بال املاء، من قالل أربع الغدير وهذا غدير، عندنا: آخر مثال
 .النزح ِبشقة العربة ألن جنسا؛ يكون فإنه يتغري؛ ول نزحه؛ يشق

 ال طهور املاء إن»: وسلم عليه هللا صلى بقوله بالتغري إال ينجس ال قلتني بلغ إذا أنه على واستدلوا
 على واستدلوا «اخلبث ُيمل ل قلتني املاء كان  إذا» :وسلم عليه هللا صلى قوله مع ،«شيء ينجسه
 املاء يف أحدكم يبولن ال»: وسلم عليه هللا صلى بقوله النجاسات من وغريه اآلدمي بول بني الفرق
 االغتسال، مث البول عن وسلم عليه هللا صلى النيب فنهى ،«فيه يغتسل مث جيري ال الذي الدائم
 .املشقة أجل من نزحه يشق عما عفي لكن عام؛ وهذا
 غريمها وبني املائعة، وعذرته اآلدمي بول بني فرق ال أنه املتأخرين عند املذهب وهو: الثاين القول

 ينجس القلتني دون وما بالتغري، إال ينجس ل قلتني املاء بلغ فإذا سواء، الكل النجاسات، من
 .املالقاة ِبجرد
 مطلقا؛ بالتغري إال ينجس ال أنه: العلم أهل من ومجاعة اإلسالم شيخ اختيار وهو: الثالث القول
 فيه وقعت إذا يتحرز أن اإلنسان على جيب القلتني دون ما لكن يبلغ، ل أم القلتني بلغ سواء

 .يتغري دوهنما ما أن الغالب ألن النجاسة؛
 .والنظر لألثر، الصحيح هو وهذا
 تغري ما ذلك من يستثىن ولكن ،«شيء ينجسه ال طهور املاء إن»: وسلم عليه هللا صلى قوله فاألثر

 عليكم حرمت: }تعاىل قال ذلك، على تدل القرآن من إشارة وهناك. باإلمجاع جنس فإنه بالنجاسة
 أوحي ما يف أجد ال قل: }تعاىل وقال ،[3: املائدة{ ]به هللا لغري أهل وما اخلنزير وحلم والدم امليتة

: األنعام{ ]رجس فإنه خنزير حلم أو مسفوحا دما أو ميتة يكون أن إال يطعمه طاعم على حمرما إيل
 ومىت احلكم، ثبت الرجسية وجدت مىت أنه على دليل للحكم معلال «رجس فإنه»: فقوله ،[145
 .املاء يف فكذلك املأكول يف هذا كان  فإذا احلكم، انتفى انتفت
  يكن ل يؤثر ل وإذا جنسا، رجسا صار املسفوح الدم فيه أثر فإذا مسفوح دم املاء يف سقط لو: فمثال

 .كذلك
 هو ما ومنها ؛لنا معلوم هو ما منها بعلل األحكام يعلل حكيم الشرع فإن: النظر حيث ومن

 ليس فهو يوجد ل ومىت جنس، فهو شيء يف اخلبث وجد فمىت. اخلبث النجاسة وعلة. جمهول
 .وعدما وجودا علته مع يدور فاحلكم بنجس،
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 لونه يكون األحيان بعض يف فإنه كالبول  املاء؛ لون لونه خيالف ال ما النجاسات من: قائل قال فإن
 .املاء لون

 املاء بنجاسة حكمنا حينئذ املاء؛ لون يغري أنه قدر فإذا املاء، للون مغاير لونه أن يقدر: فاجلواب
 .طعمه وكذا املاء، رائحة تغري رائحته أن الغالب أن على
 معارضة فال ضعيف إنه: قال فمن. وتضعيفه تصحيحه يف العلماء اختلف فقد القلتني حديث وأما
 .حجة به تقوم ال الضعيف نأل ؛«شيء ينجسه ال طهور املاء إن»: حديث وبني بينه

 ينجس، ل قلتني املاء بلغ إذا: فمنطوقه. ومفهوما منطوقا له إن: فيقال صحيح بأنه القول وعلى
  .باإلمجاع جنسا يكون فإنه بالنجاسة تغري إذا منه يستثىن ألنه عمومه؛ على هذا وليس

 إن»: حديث منطوق ألن بالنجاسة؛ تغري إذا ينجس: فيقال ينجس، القلتني دون ما أن ومفهومه
 هنا وهي واحدة، بصورة يصدق املفهوم إن إذ املفهوم، هذا على مقدم «شيء ينجسه ال طهور املاء

 .تغري إذا فيما صادقة
 عليه هللا صلى بقوله النجاسات من وغريمها وعذرته اآلدمي بول بني التفريق على االستدالل وأما

 ل وسلم عليه هللا صلى النيب إن: فيقال ،«فيه يغتسل مث الدائم املاء يف أحدكم يبولن ال»: وسلم
 جيعل أن املعقول من ليس ألنه ولكن جنس، ألنه ال يغتسل؛ مث يبول أن هنى بل ينجس، إنه: يقل
 جلد امرأته أحدكم جيلد ال»: وسلم عليه هللا صلى كقوله  وهذا فيه، ويغتسل يرجع مث مباال هذا

: والصواب، تناقض فإنه بينهما اجلمع عن بل مضاجعتها؛ عن هنيا ليس ، فإنه1«يضاجعها مث العبد؛
 .واألثرية النظرية لألدلة اإلسالم شيخ إليه ذهب ما

 طفل، فيه بال ماء خزان عندنا(: 102/5) املفتوح الباب لقاء يفأيضا  العثيمني العالمة وسئل
 ؟ رأيك فما, فأراً  فيه وجدنا وكذلك
 ول جنساً، يكون مما غريها أو فأرة أو عذرة، أو بول، من جاسةالن فيه سقطت إذا املاء: فأجاب

, إخراجها جيب اجلرم ذات النجاسة لكن, طهور فهو بالنجاسة، رُيه وال لونه وال طعمه ال يتغري
 . انتهى" أيضاً  خترج فأرة أو, املاء من خترج أن جيب ، عذرة كانت  لو مثل

 رُيه أو طعمه أو لونه تغري فإذا ، الطهارة املاء يف األصل :(5/84)  الدائمة اللجنة علماء وقال
  . انتهى طهور فهو النجاسة تغريه ل وإذا ، كثريا  أو قليال كان  سواء ، جنس فهو بنجاسة

                                                 
 .رضي هللا عنه زمعة بن هللا عبد حديث من( 2855) رقمومسلم ب له، واللفظ( 5204) رقمب البخاريأخرجه  1
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 ، مغاسل دورات هبا الواقع هو كما  لدينا البيوت (:30/24) أيضا الدائمة اللجنة علماء سئلو 
 على باق املاء وهذا األواين، يف الذي املاء من هبا مما الوضوء إىل احلاجة تدعو األوقات بعض ويف

 لنا جيوز فهل ، بالبيت الاليت النساء منه بعضا استعمل قد أنه خنشى أننا إال األصلية، حقيقته
 ؟ للوضوء البيت أهل بعض منه استعمل أنه نستبعد ال أننا كما  ، للصالة املاء هذا استعمال
 يف جتدونه الذي الشك فمجرد بشك يقني يزول وال متيقن وهذا ، رةالطها املاء يف األصل فأجابوا:
 ا.ه  منه تتوضؤون فأنتم ذلك على وبناء ، أثر له ليس ذكرمت فيما نفوسكم

 النجاسة وخالطته قلتني عن نقص إذا املاء (:10/15وسئل العالمة ابن باز كما يف جمموع فتاواه )
 .بذلك؟ طهوريته تذهب هل ، عذرة أو بول من

 :ذلك يف العلماء اختلف قد فأجاب:
 أو لونه يتغري ل وإن بذلك، ينجس فإنه جناسة وأصابته القلتني، دون كان  إذا املاء أن رأى من فمنهم
 ) لفظ ويف ،( اخلبث ُيمل ل قلتني املاء كان  إذا ) وسلم عليه هللا صلى النيب لقول ؛ رُيه أو طعمه

 وإن النجاسة، من فيه يقع ِبا ينجس القلتني دون ما أن ديثاحل هذا فمفهوم:  قالوا(...  ينجس ل
 .يتغري ل

  .ضعيفة املفهوم داللة :العلم أهل من آخرون وقال
 عليه هللا صلى النيب لقول القلتني بلغ كالذي  بالتغري، إال ينجس ال القلتني دون ما أن والصواب

 على ليدل القلتني؛ وسلم عليه هللا صلى النيب ذكر وإَّنا... (شيء ينجسه ال طهور املاء إن ) وسلم
 . املذكور سعيد أيب حلديث مطلقا ينجس  أنهال وعناية؛ ونظر تثبت إىل ُيتاج دوهنما ما أن

 ثبت وهلذا منه؛ والتحرز إراقته، فينبغي غالبا، بالنجاسة يتأثر جدا القليل املاء أن: ذلك من ويستفاد
 1( مرات سبع ليغسله مث فلريقه أحدكم إناء يف الكلب غول إذا ) قال أنه وسلم عليه هللا صلى عنه
 فوجب.. الكلب بولوغ تتأثر صغرية الغالب يف تكون الناس يستعملها اليت األواين ألن إال ذاك وما
 دع ) وسلم عليه هللا صلى لقوله للشبهة ودرءا باحليطة، أخذا جناسة؛ فيه وقعت إذا هبا ما يراق أن
 لدينه استربأ فقد الشبهات اتقى من ) وسلم عليه هللا صلى وقوله ،2( كيريب ال ما إىل يريبك ما

 ا.ه  3( وعرضه

                                                 
 (.279أخرجه مسلم ) 1

 .سيأيت خترجيه يف الباب القادم 2

 .(1599) سلممو  ،(52)أخرجه البخاري  3
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 هبا يستسقى والقلة قلة، مثىن القلتان وقال الشيخ حممد املختار الشنقيطي يف شرح عمدة الفقه:
 تْ َأقَ لَّ  ِإَذا َحىتَّ }  تعاىل قوله ومنه احلمل، العرب لغة يف القل أصل ألن بذلك مسيت اجلرة هي

 انتزعها طبعاً  اجلملة وهذه هجر، قالل والقالل الريح، به وسارت محلته أي ،{ ثَِقاالً  َسَحاباً 
... ثبوته يف  هللا رمحهم العلماء اختلف ومتناً  سنداً  فيه خمتلف   حديث   من هللا رمحه املصنف
 عن سئل سلمو  عليه هللا صلى النيب أن وحاصله سنده ثبوت على والعمل األئمة، من مجع وصححه

 إذا ،( اخلبث ُيمل ل قلتني املاء بلغ إذا)  والسالم الصالة عليه-فقال ، السباع من ينوبه وما املاء
 العلماء تكلم احلديث وهذا عنهما، هللا رضي عمر ابن حديث وهو اخلبث، ُيمل ل قلتني املاء بلغ

 الشافعية،... و ثبوته على واحملققني ةاألئم من مجع أنه قلنا ولكن فيه الكالم وكثر ومتناً  سنداً  عليه
 كونه  عن بانتقاله حنكم ال فإننا قلتني بلغ إذا املاء أن: اآليت ويقولون احلديث، هبذا يعملون واحلنابلة
 رائحته أو طعمه أو لونه تغري ل فيه وقعت جناسة فأي رُيه، أو طعمه أو لونه تغري إذا إال طهوراً،

 ل جناسة فيه ووقعت قلتني بلغ إذا املاء أن اجلميع، عند عليها متفق األوىل اجلزئية هذه طهور، فإنه
 . طهور فباإلمجاع فيه رائحة أو طعمه أو لونه تغري

 حىت إذاً  جنس، فباإلمجاع رائحته أو طعمه أو لونه فغريت القلتني بلغ وقد جناسة فيه وقعت لوو 
 بركة جنس، فباإلمجاع فيه جناسة بوقوع تهرائح أو طعمه أو لونه وتغري قلتني بلغ إذا اخلالف، نفهم

 رائحتها أو طعمها أو لوهنا فأصبح النجاسة من وايت فيها أفرغ قالل، مخسة تسع املاء من
 إذاً  القلتني، بلغت قد أهنا مع لغريها مطهرة وال نفسها يف طاهرة غري جنسة باإلمجاع نقول بالنجاسة،

 ال فباإلمجاع يتغري ل وإذا يؤثر باإلمجاع تغري فأكثر قلتني املاء من كان  ما فأكثر القلتان تغريت إذا
 فعلى جناسة فيه وقعت لو القلتني، من أقل يعين القلتني دون فيما اإلشكال فيه، النجاسة وقوع يؤثر

  :صورتني
 القلتني دون ماء سطل جنس، فباإلمجاع رائحته أو طعمه أو لونه وغريت جناسة فيه وقعت إناألوىل: 

 ال جنس، باإلمجاع رائحته أو طعمه أو البول لون فوجدنا ، -هللا أكرمكم- فيه وبال شخص جاء
  . القلتني دون وهو به يتطهر أن جيوز

 رائحته وال طعمه وال لونه تغري ل بول، قطرة فيه وقعت القلتني دون وهو السطل هذا أن لو الثانية: 
 منطوقًا، به يقولون كلهم  منطوقاً  ال مفهوماً  يثاحلد هبذا يقولون الذين العلماء، عند اإلشكال فهنا
 فيه، يؤثر ما تغريه ل جناسة فيه ووقعت قلتني بلغ إذا أنه به، يقولون كلهم  منطوقه قلتني املاء بلغ إذا

 فاملالكية رائحته، وال طعمه وال لونه تغري ل جناسة فيه ووقعت القلتني دون كان  إذا االشكال لكن
 وقوع فيه يؤثر وال طهور أنه على احملققني، من وطائفة تيمية ابن اإلسالم شيخ راختيا وهو والظاهرية
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  إذا أنه على هللا، رمحه املصنف عليه درج ما على واحلنابلة والشافعية، يتغري، ل أنه مادام النجاسة
 غري النجاسة ألن حقيقة ال حكماً  متنجساً، بكونه ُيكم أنه جناسة فيه ووقعت القلتني دون كان

 أنه معناه ( اخلبث ُيمل ل قلتني املاء بلغ إذا)  قال ملا احلديث ألن الشرع حبكم يقول لكن مؤثرة،
 مفهوم العدد، مفهوم يسمونه هذا فيه أثر اخلبث فيه وقع فإذا اخلبث، محل القلتني دون كان  إذا

 وظرف والعدد ءواالستثنا واللقب والعلة والشرط الصفة العشرة، املفاهيم أنواع أحد وهو العدد
 والغاية واحلصر املكان وظرف الزمان
 اغيا وحصر ظرفني وعد * ثنيا ولقب علل واشرتط صف

 قلنا اخلبث، محل القلتني دون كان  إذا أنه على دل ( قلتني املاء بلغ إذا)  قال ملا قالوا العدد مفهوم
 : قولني على املسائلة هذه يف العلماء اختلف
 وهذا تغري، ل أو غريت سواءً  فيه، النجاسة وقوع ِبجرد ينجس القلتني دون كان  ما: األول القول

 .واحلنابلة الشافعية، مذهب
 تغريه ل وإن متنجسًا، بكونه ُحكم غريته إن جناسة فيه وقعت إذا القلتني دون ما أن: الثاين القول
 .وطائفة تيمية ابن اإلسالم شيخ واختيار والظاهرية، املالكية، مذهب وهذا طهور، فهو

 ِمنْ  َوأَنَزْلَنا}  تعاىل قال باألصل الثاين القول أصحاب واستدل احلديث، ِبفهوم األولون استدل
 وما بضاعة بئر يف عنه هللا رضي سعيد أيب حديث من السُّنة يف احلديث وجاء ،{ َطُهوراً  َماءً  السََّماءِ 

 قالوا ( شيء ينجسه ال طهور اءامل إن)  والسالم الصالة عليه قال والننت احليض من فيه يُلقى
 قدم واملفهوم، املنطوق تعارض إذا: والقاعدة مفهوم، وعندنا منطوق وعندنا األصل على فنبقى

  لو ولذلك والتأثر، بالتغري فيه العربة القلتني دون ما أن الصحيح، هو وهذا املفهوم، على املنطوق
 ل فإن ال، أو تغري هل ننظر جناسة فيه عتووق القلتني، دون سطل يف كان  لو إبريق يف املاء كان
 . غريه ما حبسب فهو تغري وإن طهور، فهو يتغري

 .حرارهتا من فسخن الشمس، يف ضعهو املاء الذي و و ، املشمس املاءحكم استعمال  مسألة:
 أحاديث بعض بالكراهة قال من مستند، و إىل كراهة استعمال املاء املشمس ذهب بعض الفقهاء

 .1الربص يورث ذلك أن فيها باطلة
                                                 

 عليه هللا صلى هللا رسول عن يصح ال حديث هذا هذا احلديث مث قال:( 2/80) املوضوعات يف اجلوزي ابن ابن أورد وقد 1
 وضعفه موضوع،:  3/475) الكامل يف عدي ابن وقال مسندًا، يصح شيء املشمس املاء يف ليس: العقيلي وقال وسلم،

 املوصلي بدر بن عمر وأورده ،(1/28) املغين يف قدامة ابن وضعفه ،(1/87) لصغرىا السنن يف البيهقي وضعفه الدارقطين،
 السنة منهاج يف تيمية ابن وقال باالتفاق، ضعيف(: 1/87) اجملموع يف النووي وقال ،(31) املوضوعة األحاديث كتابه  يف
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 وبعضهم مستنده يف هذه الكراهة يرجع إىل الطب.
 :قولني على املاء املشمس استعمال حكم يف اختلفواف

 يف أم البدن يف االستعمال هذا أكان سواء كراهة،  من غري مطلقا استعماله جواز: األول القول
 .الثوب
 كالنووي  والشافعية املالكية فقهاء ضلبع قول وهو وداود احلنفية ومجهور احلنابلة قال وهبذا

 .1والروياين
 وبعض املذهب يف والشافعية عندهم املعتمد يف املالكية إليه وذهب استعماله كراهة:  الثاين القول

 .احلنفية
 يكره أي ، الشمس سخنته ما أي املشمس املاء تنزيها شرعا ويكره: الشربيين اخلطيب يقول

  أنه)  عنه هللا رضي عمر عن الشافعي روى ملا ، وشرب كأكل  وغريها الطهارة يف البدن يف استعماله
 .2( الربص يورث  وقال املشمس، باملاء االغتسال يكره كان

                                                                                                                           

 ابن قال وكذا موضوع،(: 2/168) السري يف الذهيب وقال موضوع، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول على كذب(:  7/430)
( 428/  1) املنري البدر يف امللقن ابن وقال ،(51) املنيف املنار يف القيم ابن قال وكذا ،(20) لطيفة رسالة يف اهلادي عبد
 ُيل وال يصح، ال بَاِطل طرقه مِجيع من املشمس، املاء استعمال عن النهي يف الوارد َأن فتلخ ص :طرقه على تكلم أن بعد

 الفقيه إرشاد يف كثري  ابن وقال ، انتهى وأَنس عائشة حديث يف الوضع ِإىل نسبته يف  اجلوزي ابن قصر وما  به ااِلْحتجاج ألحد
 العالمة وقال جمهول، أو كذاب  من ختلو ال طرق له(: 10 رقم) اجملموعة الفوائد يف الشوكاين وقال جدا، ضعيف(: 1/25)

 .وضوعم(: 1/51) األرواء يف األلباين
 رد بأعلى املختار والدر ،89 ، 87/  1 واجملموع ،20 - 17/  1 واملغين ،3/  1 واألم ، 42/  1 الكبري الشرح 1

 . 27/  1 احملتار
 وله عنه يصح فال العقيلى إليه أشار الذي عمر أثر وأما (:1/53أثر عمر رضي هللا عنه قال عنه العالمة األلباين يف اإلرواء ) 2

 جابر عن الزبري أيب عن هللا عبد بن صدقة أخربين:  قال حممد بن إبراهيم أخربنا" :  األم"  يف الشافعي قال:  ألولا:  إسنادان
 سننه يف البيهقي أخرجه الشافعي طريق ومن" .  الربص يورث انه:  وقال املشمس باملاء االغتسال يكره كان  عمر أن: " 

 سبق كما  مرتوك متهم فالرجل عبثا ولكن حاله َتشية حماوال هذا ابراهبم حول فيه الكالم وأطال( 1/4) املعرفة ويف( 1/6)
 أبو وهو هللا عبد بن صدقة:  الثانية.  املذكور ابراهيم:  األوىل:  بالعلل مسلسل اإلسناد وهذا(  15)  رقم احلديث عند بيانه

"  العلل هذه كل  ومع: قلت.  مدلس فإنه الزبري أيب عنعنة:  الثالثة" .  ضعيف: "  التقريب يف احلافظ قال السمني معاوية
 أزهر بن حسان عن: الثاين!  ضعيف إسناد: قوله على"  الدراية"  يف احلافظ يقتصر الشافعي شيخ إبراهيم ضعف وشدة

 ةترمج يف"  الثقات"  يف حبان ابن أخرجه" .  الربص يورث فانه املشمس باملاء تغتسلوا ال: "  عمر قال:  قال السكسكي
 الشاميني عن روايته من أنه مع عياش بن بإمساعيل الرتكماين ابن وأعله.  عنه وسكتا والبيهقي والدارقطين( 1/25) هذا حسان

 مثله فعل النه البيهقي بذلك ملزما به أعله ولكنه الرتكماين ابن يعرفه مما وذلك.  األئمة من وغريه البخاري عند صحيحة وهي
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 البحر يف نقله كما  أخرى، حالة إىل حالته عن الشمس تقلبه أي حارة ببالد يكون أن بشرط لكن
 حال يف يستعمل وأن وحنوه، حاسكالن  طرق ما كل  وهي النقدين غري منطبعة آنية يف األصحاب عن

 أن خيف بسخونتها البدن القت فإذا املاء، تعلو زهومة منه تفصل حبدهتا الشمس ألن حرارته،
 .1الربص فيحصل الدم فيحتبس عليه تقبض

 فيكره الصُّْفر أواين يف يكون أن   إالَّ  طهور، كله  املشمَّسُ  املاءُ (: 2/63قال ابن العريب يف املسالك )
 ا.ه  العلَّة خلوف النَّهيَ  ألنَّ  أجزأه؛ به توضَّأَ  فمن الرَبَص، ُُيِْدث ألن ه احلار ة؛ البالد يف ذلك
 مصر حنو يف ال احلجاز كأرض  احلارة األقطار يف بالشمس املسخن أي املشمس يكره: رالدردي وقال

 .والروم
 ابن نقله ما هو: لهبقو " الكراهة واملعتمد" الكبري الشرح يف الدردير قول على الدسوقي وعقب
 . املذهب أهل من مجاعة عليه واقتصر مالك عن الفرات
 كراهته  كانت  لو ما خبالف الغسل، أو الوضوء إكمال من َتنع ال ألهنا شرعية ال طبية الكراهة وهذه
 .2الطبية خبالف تاركها يثاب الشرعية أن: الكراهتني بني والفرق شرعية، فإهنا حرارته لشدة

                                                                                                                           

 التعصب يعمل فهكذا.  الشاميني عن روايته صحة من ذكرنا ِبا"  الدم من الوضؤ ترك باب"  يف هتصرُي مع األثر هذا غري يف
 رجال من ثقة وهو حبان ابن عند القدوس عبد املغرية أبو عليه تابعه بل هبذا يتفرد ل امساعيل أن على ! العلم بأهل املذهيب

 ابن أن سوى أحد عند ترمجة له أجد ل فإين هذا حسان اإلسناد ذاه علة اَّنا!  ؟ الرتكماين ابن على هذا خفي فهل الشيخني
 أشار حجر ابن احلافظ ولعل.  التوثيق يف بتساهله معروف وهو األثر هذا يف إال يعرفه أنه أظن وما"  الثقات"  يف ذكره حبان

  هللا رمحه الشافعي قال ما أحسن ماو " .  األول من أصلح وهو" : "  الدراية"  يف عقبه قال حني أيضا اإلسناد هذا تضيف إىل
 ." الطب جهة من يكره أن اال املشمس املاء أكره وال: " البيهقي معرفة يف كما

 :هي بشروط إال عند من قال هبا تتحقق ال الكراهةمعىن هذا أن  1
 .وغريمها اجلنوبية واليمن كاحلجاز  حار وقطر حار ببلد يكون أن - 1
 .تعلوه زهومة إنائه من تنفصل حبيث أخرى، إىل حالة من الشمس تنقله وأن - 2
 .جوهرمها لصفاء النقدين، غري ورصاص، وحديد، كنحاس،  -لالنطباع قابل: أي- منطَبع إناء يف يكون وأن - 3
 .الكراهة انتفت األوىل حالته إىل وعاد برد فلو. حرارته حالَ  استعماله يكون وأن - 4
 .والربودة السخونة شديد يكره كذاو  حار ، زمن يف التشميس يكون وأن - 5

 الكراهة هبذه املراد وليس (:2/103، قال السيوطي يف احلاوي )44/  1 الدسوقي وحاشية ، 16/  1 الصغري الشرح 2
 األئمة كالم  يف الكراهة بل كاحلرام،  القبيح قسم يف داخلة بأهنا األصوليون يصفها اليت اخلمسة األحكام أقسام أحد هي اليت

 أن واختار أحب اجملتهد أن ِبعىن واآلخر الشرعية بالكراهة عنها ويعرب هذا أحدمها: إطالقان هلا والشافعي ، كمالك  ديناجملته
 ال الكراهة وهذه اإلرشادية بالكراهة هذه عن ويعرب ، القبيح نوع من هو الذي املكروه قسم يف إدخاله غري من ذلك يفعل ال
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 يف صرح وبه مشمس، ِباء يكون ال أن: منها أن الوضوء مندوبات يف قدمنا: بدينعا ابن ويقول
 . البحر يف ومثله بكراهته، الفتح يف صرح ولذا عنه، النهي من عمر عن صح ِبا مستدال احللية
 لعائشة وسلم عليه هللا صلى لقوله باملشمس، الطهارة وتكره: القنية ويف الدراية معراج يف وقال
:  الغاية ويف ،1( الربص يورث فإنه محرياء يا تفعلي ال ) بالشمس املاء سخنت حني عنها هللا رضي
 . 2منطبعة أوان يف حار قطر يف باملشمس يكره

 أوصافه أحد تغري ال الشمس ألن، كراهة  من غري مطلقا املاء املشمش استعمال جوازوالراجح هو 
 ، ول يأت من كره ذلك بدليل صاحل للحجيةاألصل يف املاء الطهارةو  طهوريته أصل على باق فهو

 .ينقلنا عن هذا األصل
 أثرا له أن أو ذلك، الطب أثبت فإن الطب، إىل فيها يرجع العلة هذهف الربص، يورثأما القول بأنه 

 يقال قد بل قوي، قول بالكراهة فالقول املاء، يف -مثال- الشمس أشعة لتأثري غريه، أو اجللد على
 جائزة به فالطهارة ذلك، من شيء الطب طريق من يثبت ل إذا ولكن ضرر، عليه ترتب إذا باملنع

 .فيه إشكاال -الطب أهل عن الساعة هذه حىت- أعلم وال كراهة،  غري من
 وباملاء البحر ِباء جائز للفروض والغسل للصالة والوضوء (:1/220لذا قال ابن حزم يف احمللى )

 وعن املسخن، للماء الكراهة جماهد عن وروي.... جالثل من أذيب وِباء واملشمس املسخن
 أو ثابتة سنة أو قرآن يف إال حجة وال له، معىن ال هذا وكل املشمس، للماء الكراهة الشافعي

 ا.ه  متيقن امجاع
 ال أنه واملختار املشمس باملاء الطهارة كراهة  مذهبنا من املشهور (:17وقال النووي يف فتاواه )ص

 عنهما تعاىل هلل رضي عمر ابن عن واألثر عنها، هللا رضي عائشة عن فيه املروي احلديث ألن يكره
 يكون أن إال املشمس ُأَكر ِه ال: الشافعي وقال. األطباء إال يعرفه ال الربص وخوف جًدا؛ ضعيفان

 ا.ه  الطب جهة من
 املاء تعمالاس كراهة  الشافعي مذهب من واألصح(: 2/187وقال املباركفوري يف مرعاة املفاتيح )

 وهو كراهته،  عدم أصحابه متأخري عند واملختار. أوكثرياً  كان  قليالً  مطلقاً  البدن يف املشمس

                                                                                                                           

 هل فاختلفوا الطب، جهة من املشمس أكره وأنا: الشافعي قول يف ذلك أصحابنا ذكر وقد ، فعلها يف قبح وال تركها يف ثواب
 .وجهني على ؟ فيها ثواب ال إرشادية أو فيها يثاب شرعية الكراهة هذه

 تقدم خترجيه يف أول املسألة. 1

 . 180/  1 املختار الدر على احملتار رد 2
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.  - وسلم عليه هللا صلى - النيب عن شيء فيه يصح ل ألنه الراجح، وهو الثالثة، األئمة مذهب
 ا.ه  والكراهة املنع على يدل ما الشارع عن يصح حىت اإلباحة واألصل

 .الشمسية والسخانات املشمس املاء استخدام عن :(74/  5) الدائمة اللجنة لماءع وسئل
 . انتهى"  املشمس املاء استعمال من مينع صحيحا دليال نعلم ال: فأجابوا

: هللا رمحه قوله(: 42وقال الشيخ حممد املختار الشنقيطي يف شرح كتاب الطهارة من الزاد )ص
 وجيوز الطهورية، يسلبه ال فإنه ساخناً؛ فصار الشمس؛ يف اإلناء ضعو : أي[ بِالشَّْمسِ  ُسخِ نَ  أو]

 األطباء بعض قول على بناء هللا رمحهم العلماء بعض وكرهه ضعيف، أثر وفيه الطهارة، يف استعماله
 فإن يثبت ل إذا وأما الضرر، لذلك دفعاً  استعماله جيز ل ضرر فيه ثبت وإذا الربص، يورث إنه

 .به الطهارة جواز على هللا رمحه أمحد االمام نص   وقد وسالمته، طهوريته، األصل
 حكم املاء املسخن. مسألة:
 عن طرق من( 37/ 1) والدارقطين ،(251/ 1) املنذر وابن ،(175/ 1) الرزاق عبد أخرج
 املاء فيه يسخن قمقم رضي هللا عنه لعمر كان): قال أبيه عن أسلم بن زيد عن سعد بن هشام

 .عقبه الدارقطين قال كما،  ناده صحيح( وإسفيتوضأ
 وابن ،(270) الطهور يف عبيد وأبو ،(25/ 1) شيبة أيب وابن ،(175/ 1) الرزاق عبد أخرجو 

 يتوضأ كان  أنه) عنهما هللا رضي  عمر ابن عن نافع عن أيوب طريق من( 251/ 1) املنذر
 .( وإسناده صحيحباحلميم
 جريج ابن عن( 175/ 1) مصنفه يف وهو الرزاق دعب طريق من ،(251/ 1) املنذر ابن أخرجه

( به ويتوضأ احلميم، باملاء يغتسل أن بأس ال): قال عنهما هللا رضي عباس ابن عن عطاء أخرب
 .وإسناده صحيح

 سلمة عن عبيد أيب بن يزيد عن طريقني من( 25/ 1) شيبة أيب وابن ،(271) عبيد أبو أخرجو 
 .( وإسناده صحيحالربد يف به فيتوضأ املاء له يسخن كان) أنه رضي هللا عنه األكوع بن
 معبد بن راشد ثنا نعيم أبو ثنا ُيىي بن حممد ثنا نصر بن حممد ثنا( 251/ 2) املنذر ابن أخرجو 

  ورجاله( اجلمعة يوم به يغتسل مث الشتاء يفرضي هللا عنه  مالك بن ألنس يسخن املاء رأيت): قال
  .به بأس ال: اآلجري سؤاالت يف كما  داود أبو عنه لقا معبد بن راشد غري ثقات، كلهم

 جتدوا فلم}  ذكره جل هللا قال احلميم باملاء الوضوء ذكر(: 1/250قال ابن املنذر يف األوسط )
 يتطهروا أن الناس أمر اليت املياه مجلة يف داخل املسخن فاملاء اآلية[ 43: النساء{ ] فتيمموا ماء
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 املاء جيد ل وإن املسلم، وضوء الطيب الصعيد: " قال أنه وسلم عليه هللا صلى النيب عن وروينا، هبا
 باملاء الوضوء رأى أنه عنه روينا وممن "خري ذلك فإن لبشرته، فليمسه املاء وجد فإذا سنني، عشر

 عطاء، مذهب وهو... مالك بن وأنس عباس، وابن عمر، وابن اخلطاب، بن عمر املسخن
 قال وكذلك الكوفة، وأهل املدينة أهل من عنه حنفظ من كل  قال وكذا وائل، وأيب واحلسن،
 الوضوء كره  أنه جماهد عن وروينا.  مجيعا والعراق احلجاز أهل قول أنه وذكر عبيد، وأبو الشافعي

 حنفظ من كل  أمجع وقد، معىن لذلك لكراهيته وليس ليث، ذلك عنه روى والذي الساخن، باملاء
 جتوز وال ،1العصفر وماء الشجر ماء أو الورد ِباء جائز غري وضوءال أن على العلم أهل من عنه

 .املاء اسم عليه يقع مطلق ِباء إال الطهارة
 

 )باب ما جاء يف ماء البحر(
 وحنمل البحر، نركب إنا هللا رسول يا ) فقال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول 2رجل سأليف احلديث 

 عليه هللا صلى هللا رسول فقال البحر؟ ِباء أفنتوضأ عطشنا، به توضأنا فإن املاء، من القليل معنا
 .3( ميتته احلل ماؤه الطهور هو وسلم

                                                 
ء الورد عصارة أنواع معينة من الورود، وكذا ماء العصفر، هو عصارة نبات العصفر، ، فماالبخاري   بالتقطري ضَّرحتهذه املياه  1

 وماء الشجر هو عصارة بعض األشجار. 
 وقيل عبيد، امسه املهذب، شرح يف النووي، قال: وقال املدجلي هللا عبد السائلَ  بشكوال ابنُ  مسى: حجر ابن احلافط قال 2

 له وصف العركي بل كذلك  وليس له، علم امسه العركي أن إهبام فيه العركي امسه نساب،األ يف السمعاين، قول وأما: قال عبد،
ح وهو ح هو يكالعر : العارضة يف العريب، ابن وقال. 279/ 9: األنساب وانظر 12/ 1 التلخيص يف كذا  السفينة مال   املال 

 .88/ 1: األحوذي عارضة النويت، عندنا له يقال الذي

 وأنس الصديق بكر وأيب عمرو وابن عباس وابن وجابر وعلي هريرة أيب منهم الصحاب من عدة عن روي صحيح حديث 3
 البخاري، صححه واحلديث ،السيوطي قبله ومن، متواترا املتناثر نظم يف الكتاين عده وقدمجيعا  عنهم هللا رضي عمر وابن

 السكن، وابنوالدارقطين، والبغوي،  حبان، وابن زمية،خ وابن منده، وابن املنذر، وابن الرب، عبد وابنوالعقيلي،  والرتمذي،
وابن  تيمية، وابن والنووي، وابن العريب، وابن اجلوزي، واجلورقاين، حزم، وابن احلق، وعبد والبيهقي، واخلطايب، والطحاوي،

 وأأللباين شاكر، أمحدو  والشوكاين، والصنعاين،وابن اهلمام،  حجر، وابن والعراقي، كثري،  وابن ،بن القيموادقيق العيد، 
 على متفق صحيح احلديث هذا: البغوي وقال الطهارة، علم نصف احلديث هذا: الشافعي اإلمام قال وغريهم،واحلويين، 

 وقال ثقات، ورجاله به واحتجوا كتبهم  يف األئمة أخرجه مشهور صحيح حديث هذا: املسند شرح يف األثري ابن وقال صحته،
 من أصل احلديث وهذا: املوطأ شرح يف الزرقاين وقال طرق، من مروي جليل صحيح احلديث هذا: نريامل البدر يف امللقن ابن

، وانظر الكبار األئمة ورواه األقطار مجيع يف األعصار سائر يف األمصار فقهاء وتداولته بالقبول األئمة تلقته اإلسالم أصول
 (.123-2/90حبث موسع يف ختريج هذا احلديث يف بذل اإلحسان )
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 من( 248/ 1) املنذر وابن( 252) الطهور يف عبيد وأبو ،(130/ 1) شيبه أيب ابن أخرجه
 بكر أبو سئل): قال عنه هللا رضي الطفيل أيب عن دينار بن عمرو عن عمر بن هللا عبيد عن طرق
 ( وإسناده صحيح. ميتته احلل ماؤه الطهور هو: فقال البحر؟ ماء من أيتوضأ عنه هللا رضي

 طريق من( 148/ 1) املنذر وابن ،(130/ 1) شيبة أيب وابن ،(95/ 1) الرزاق عبد أخرجو 
(، البحر ماء من أطهر ماء وأي: فقال البحر؟ ماء عن سئل) أنه عنه هللا رضي عمر عن عكرمة
/ 1) شيبة أيب ابن أخرجه يقويهقد  آخر إسناد لألثر لكن، عمرا يدرك ل عكرمة نقطعم إسناد وهذا
 الوضوء عنرضي هللا عنه  عمر سئل) أنه الصيادين أحد حدثين املدين يزيد أيب طريق من( 130

 .يعرف ال يزيد أبو عنه حدث الذي والرجل(، منه أطهر ماء وأي: فقال البحر ِباء
 عن كريب  عن قتادة عن سعيد عن سعيد بن ُيىي ثنا( 52/ 1 املسندة - املطالب) مسدد أخرجو 

( بدأت بأيهما يضرك ال البحران مها): قال البحر ماء من الوضوء يف عنهما هللا رضي عباس ابن
 من( 257) الطهور يف عبيد أبو أيًضا أخرجه وقد ثقات، رجاله موقوف هذا: عقبه ححر ابن قال

 .به قتادة عن شعبة طريق
 عن عامر أبو نا حممد بن العباس نا القاضي إمساعيل بن احلسني نا( 36/ 1) الدارقطين رجأخ

 ذكر لقد): قال عنهما هللا رضي عباس ابن عن عكرمة عن عمرو أيب بن عمرو عن بالل بن سليمان
 فال البحر ماء يطهره ل ومن غريه، ماء من الغسل علينا يقولون مث البحر من يغتسلون رجاال أن يل

 سناده صحيح.‘( وهللا طهره
 البحر، ماء من الوضوء جواز - عنهما هللا رضي - عامر بن وعقبة عمرو بن هللا عبد عن روى وقد
 .ضعيف بإسناد لكن

 من( 131/ 1) شيبة أيب ابن وأخرجه منصور، طريق من ،(262) الطهور يف عبيد أبو أخرجو 
 التيمم): قال عنهما هللا رضي عمر ابن تمسع صهبان بن عقبة عن قتادة عن كالمها  شعبة طريق
 ( وإسناده صحيح.البحر ماء من الوضوء من إيل أحب

/ 1) شيبة أيب ابن وأخرجه عروبة، وأيب منصور، طريق من( 261) الطهور يف عبيد أبو أخرجو 
: قال عنهما هللا رضي عمرو بن هللا عبد عن أيوب أيب عن قتادة عن كالمها  هشام طريق من( 131

( أحبر سبعة َعدَّ  حىت نارًا، مث ماء، مث نارًا، البحر حتت إن جنابة، وال وضوء من جيزئ ال البحر ماء)
  (. 18-1/16) الفقه يف الصحابة آثار من صح ماانظر كتاب  وإسناده صحيح.
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:  عندنا به املعمول والقول(: 303قال اإلمام أبو عبيد القاسم بن سالم يف كتاب الطهور )صو 
 به أفىت ما مث « ميتته احلل ماؤه الطهور » أنه على وسلم عليه هللا صلى هللا رسول بسنة األخذ
 أنه قبله مسينا الذين العلماء أخذ مث ذكرنا، الذين وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب علماء
 الثالثة األحاديث هذه يف إال كراهته  تأتنا ول ،غريه وال تيمم إىل معه ُيتاج وال فيه كراهة  ال طاهر
. صاحبه إسناد بغري ُيدث منهم واحد كل  رجال، ثالثة عنه رواها مث قتادة، عن ذكرناها قد اليت

 عن ُيدث ومنصور عمرو، بن هللا عبد عن ُيدث عروبة أيب وابن هريرة، أيب عن ُيدث والدستوائي
 وعبد « ماؤه ورالطه » وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن ُيدثه هريرة أبا فإن هذا مع عمر، ابن
 فهذا حديثيهما يف ذكرنا وقد "وجل عز هللا طهره فال البحر ماء يطهره ل من" :يقول عمرو، بن هللا

 أطهر البحر ماء بل ، مثله ماحل ماء كل  يف يقول أن البحر ماء كره  من ويلزم ، الرواية تلك خالف
 ا.ه  أبدا امغلوب يكون ال البحر وماء ، غلبت إذا تنجس قد كلها  املياه ألن

 ماؤه إذ البحر، ماء من والوضوء الغسل يف الرخصة باب(: 1/97وقال ابن خزمية يف صحيحة )
 وحتت نارا، البحر حتت أن وزعم البحر؛ ماء من والغسل الوضوء كره  من قول ضد حل ميتته طهور
 ا.ه  زعم ةالعل هلذه مائه من والغسل الوضوء وكره نريان وسبع أحبر، سبعة عد حىت حبرا، النار

 البحر ِباء الوضوء جواز نفى من قول املدحض اخلرب ذكر (:4/49وقال ابن حبان يف صحيحة )
 ا.ه 

 باألمصار الفتيا أئمة ومجاعة العلماء مجهور أمجع وقد(: 16/221وقال ابن عبد الرب يف التمهيد )
 اخلطاب بن عمر بن هللا عبد عن روي ما إال به جائز الوضوء وأن ماؤه طهور البحر أن الفقهاء من

 أحد يتابعهما ول البحر ماء من الوضوء كرها  أهنما عنهما روي فإنه العاص بن عمرو بن هللا وعبد
 هللا صلى النيب عن الباب هذا حلديث إليه التفت وال عليه عرج وال ذلك على األمصار فقهاء من

 عندهم أوىل وهذا له بوهلموق به وعملهم عندهم احلديث استشهار على يدلك وهذا، وسلم عليه
 ا.ه  التوفيق وباهلل األصول ترده ِبعىن الصحة الظاهر اإلسناد من
 وهو ولونه، طعمه تغري مع جيوز البحر ِباء التوضؤ أن: منها فوائد احلديث هذا يف: البغوي قالو 

 لىع األرض من نبع ما كل  وكذلك العلماء وعامة وسلم عليه هللا صلى النيب أصحاب أكثر قول
/ 2) السنة شرح .املكان يف املكث بطول تغري ما وكذلك به، الوضوء جاز كان  وطعم لون أي
 .يسري بتصرف( 56
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 بكر أبو ؛ طهور البحر ماء: قال أنه عنه روينا وممن (:1/247وقال ابن املنذر يف األوسط )
 وهو سن،واحل وطاوس عطاء قال وبه، عامر بن وعقبة عباس، وابن اخلطاب، بن وعمر الصديق،

 قال وبه الشام، وأهل واألوزاعي، الكوفة، وأهل الثوري، وسفيان املدينة، وأهل أنس، بن مالك قول
 جتدوا فلم}  تعاىل قوله وهو الكتاب، نص لظاهر نقول وبه عبيد، وأبو وإسحاق وأمحد الشافعي

[ 43: النساء{ ] ءما جتدوا فلم}  قوله مجلة يف داخل املياه من البحر وماء[ 43: النساء{ ] ماء
 اليت وللرواية"  ميتته احلل ماؤه الطهور هو: " قال أنه وسلم عليه هللا صلى هللا نيب عن وللثابت
 عمرو بن هللا وعبد عمر ابن عن روينا وقد، العلم أهل عوام قول وهو وعمر، بكر أيب عن رويناها

 أبو قال، منه فتوضأ البحر إىل أجليت إذا: قال أنه املسيب بن سعيد عن وروينا...، ذلك وغري
 على دليل[ 96: املائدة{ ] وللسيارة لكم متاعا وطعامه البحر صيد لكم أحل}  قوله ويف بكر،
  ا.ه  البحر ماء طهارة

 أخذ على قادرا كان  فان جتري والسفينة البحر يف كان  ومن (:2/133وقال ابن حزم يف احمللى )
 بن هللا عبد عن روينا ،وأجزأه تيمم أخذه على يقدر ل فان ذلك، غري جيزه ل به والتطهر البحر ماء

 به، الوضوء جيزئ ال البحر ماء أن عنهم هللا رضى اخلطاب بن عمر بن هللا وعبد العاص بن عمرو
 الصحيح، وهو البحر، ِباء الوضوء عنه هللا رضى عمر عن وروينا التيمم، غريه جيد ل من حكم وأن

 لنا تربتها وجعلت: )وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ولقول( فتيمموا ماء دواجي فلم: )تعاىل هللا لقول
 يقدر ماء جيد ال فهو منه املاء أخد على يقدر ل فان مطلق، ماء البحر وماء( املاء جند ل إذا طهورا
 ا.ه  التيممم ففرضه به، التهطر على

 روي ما إال البحر ِباء الوضوء زجوا على الصحابة واتفقت (:1/141وقال ابن العريب يف القبس )
 وروي جهنم، طبق هو يقول عمرو ابن هللا عبد وكان ،2عمرو بن هللا وعبد 1عمر بن هللا عبد عن

                                                 
 ،(3/ 8) الرزاق وعبد ،(122/ 1) شيبة أيب ابن أخرجه ( البحر ماء من إيل أحب التيممال ابن عمر رضي هللا عنهما ) ق 1

وهو صحيح عنه كما قال الشيخ مشهور يف تعليقه على   (249/ 1) األوسط يف املنذر وابن ،(248) الطهور يف عبيد وأبو
 (.348كتاب اإلجياز للنووي )ص

 الرزاق وعبد ،(22/ 1) شيبة أيب ابن أخرجه ( جنابة وال وضوء من جيزيء ال البحر ماء)  عمرو رضي هللا عنهماال ابن ق 2
 يف والبيهقي ،(345/ 1" )األباطيل" يف واجلوزقاين ،(247" )الطهور" يف عبيد وأبو ،(250/ 1) املنذر وابن ،(93/ 1)
 وهو( 279/ 3" )املوضوعات" يف اجلوزي ابن صنع وكذا! املهاجر نب ِبحمد اجلوزقاين وأعله ،(334/ 4" )الكربى السنن"
   (.348وهو صحيح عنه كما قال الشيخ مشهور يف تعليقه على كتاب اإلجياز للنووي )ص واحد، غري تعقبه ولذا به، ينفرد ل
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 صلى النيب هنى كما  به يتوضأ فال وعذاب سخط ماء أنه إىل إشارة هذا وكأن ،1نار هو قال أنه عنه
  .2الناقة تردها كانت  اليت صاحل بئر ِباء الوضوء على وحض   مثود ِباء الوضوء عن وسلم عليه هللا
 ركوبه يف وسلم، عليه هللا صلى النيبُّ  أذن ملا عذاب وماء سخط ماء كان  لو فإنه ضعيف هذاو 

 للمنفعة التهيؤ إىل بالقدرة خمرج السماء من منزل وهو به يتوضأ ال وكيف راكبه ميدح بأن فكيف
 ركبت وقد األجاج كاملاء  الوضوء جواز من مينع ال وذلك للشرب اليصلح أنه مما أكثر فيه وليس

 أنه منهم أحد عن روي فما مراراً  طويالً  ركوباً  وسلم عليه هللا صلى النيب عهد من البحر الصحابة
 ا.ه  للتيمم تراباً  احتمل

 عمر بن هللا عبد عن حكي أنه إال العلم أهل عامة قول وهذا(: 1/36وقال ابن قدامة يف املغين )
 عن املاوردي وحكاه ،نار وهو( منه الينا أعجب التيمم) البحر يف قاال اهنما عمرو بن هللا عبد و

                                                                                                                           

 يف واجلوزقاين ،(246) "الطهور" يف عبيد وأبو ،(122/ 1) شيبة أيب ابن فأسنده هريرة، أيب عنأيضا  املذهب هذا وحكي
 - 406 - 405/ 4" )املوقعني إعالم" يف كما-" سننه" يف منصور بن وسعيد ،(345 - 344/ 1" )األباطيل"

 .عنه يثبت ل مما فهو مبهم، راو   وفيه -( بتحقيقي
 .فيه متكل من إسناده ويف( 122/ 1) شيبة أيب ابن عند كما  مهران، بن رفيع العالية أيب عن املذهب هذا وأثر

 حتت فإن هللا، سبيل يف غاز أو معتمر أو حاج إال البحر يركب ال)  مرفوعا عمرو بن هللا عبد لعل ابن العريب  يقصد حديث 1
 ،(2393 رقم ، 2/186) السنن كتاب  ىف منصور بن وسعيد ،(2489) داود أبو أخرجه(  حبرا النار وحتت نارا البحر

 وابن، (7711 رقم ، 5/130) والديلمى ،( 1/  78)  التلخيص يف يبواخلط ،(10861 رقم ، 6/18) والبيهقى
 مسلم بن بشري ترمجة يف الكبري تارخيه يف البخاريضعفه  واحلديث( 1200) اخلالف أحاديث يف التحقيق يف اجلوزي

 ال جمهولون تهروا ألن باحلديث، العلم أهل يصححه ال اإلسناد مظلم: (1/240) التمهيد يف الرب عبد ابنالكندي، وقال 
 روي أضطراب احلديث هذا يف(:3/359) السنن خمتصريف  املنذري وقال ،(1/69) اخلالصة يف النووي وضعفه، يعرفون

وقال  ذلك غري وقيل عمر بن هللا عبد عن رجل عن عنه وروى عمرو، بن هللا عبد عن بلغه أنه عنه وروى هكذا، بشري عن
 ليس: البخاري قال األئمة، باتفاق ضعيف وهو(: 73/1) اخلالصة يف امللقن ابن لوقا ،احلديث هذا إسناد ضعفوا اخلطايب

 اختلف: اإلمام صاحب وقال إسناده، ضعفوا:  اخلطايب وقال جمهولون، رواته: داود أبو وقال ، غريب: أمحد وقال بصحيح،
 وقال جمهوالن، وبشري هللا عبد أبو بشر جدا، ضعيف حديث هذا: داود أبو قال(: 207/2) احلق عبد وقال إسناده، يف

 ضعيف إسناده (:4/145، وقال األرنؤوط ومن معه يف حتقيق سنن أيب داود )منكر(: 478) الضعيفة يف األلباين العالمة
 .إسناده يف اختالف على مسلم بن وبشري هللا عبد أيب بشر جلهالة جدا

 مثود أرض احلجر على سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع وانزل الناس أن ) عمر بن عبدهللا لعل ابن العريب  يقصد حديث 2
 العجني اإلبل ويعلفوا استقوا ما يهريقوا أن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فأمرهم العجني به وعجنوا آبارها من فاستقوا
 (. الناقة تردها كانت  اليت البئر من يستقوا أن وأمرهم
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 فال ماء البحر وماء{  فتيمموا ماء جتدوا فلم: }  تعاىل هللا لقول أوىل واألول 1املسيب بن سعيد
(... تتهمي احلل ماؤه الطهور هو) ... مرفوعاهريرة أيب عن وروي وجوده مع التيمم اىل العدول جيوز

 على باق ماء وألنه (هللا طهره فال البحر ماء يطهره ل من) قال أنه عنه هللا رضي عمر عنوروي 
 خالف فهو احلال يف نار انه به أريد إن نار هو وقوهلم ،كالعذب  -به– الوضوء فجاز خلقته أصل
 ا.ه   ماء كونه  حال به الوضوء ذلك مينع ل نارا يصري أنه أريد وإن احلس

: الزرقاين قال صحيح، دليل الكراهة على يقم ل(: 192/ 1) األحوذي املباركفوري حتفة قالو 
 به األجزاء عدم من بعضهم عن نقل وما واخللف السلف مجهور عليه كما  حالل البحر ِباء التطهري
 ا.ه  عنده الكمال وجه على اإلجزاء بعدم أراد بأنه مئول أو مزيف

 من للصالة الوضوء جيوز هل: يلي فيما هللا أثابكم أفتوين (:5/74وسئل علماء اللجنة الدائمة )
 البحر ماء أو العذب املاء من أتوضأ فهل متوفر عذب ماء ولدي البحر جبانب كنت  إذا البحر، ماء

 منه الوضوء جائز غري يقول والبعض الضرورة عند إال البحر ِباء الوضوء جيوز ال أنه يقال حيث
 .هللا أدامكم اإلجابة أرجو

 « ميتته احلل ماؤه الطهور هو »: وسلم عليه هللا صلى لقوله البحر ِباء تتوضأ أن لك جيوزفأجابوا: 
 .ال أم منه تتوضأ عذب ماء عندك وجد سواء ذلك يف فرق وال

 أو بطبيعته املاحل باملاء الوضوء يصح هل (:11/88وسئل العالمة العثيمني كما يف جمموع فتاواه )
 ؟ املكائن بواسطة رضاأل من املستخرج
 وسلم عليه هللا صلى النيب ألن فيه ملح بوضع أو بطبيعته املاحل باملاء الوضوء يصح نعمفأجاب: 

 ماحلة البحر مياه أن املعلوم ومن، "ميتته احلل ماؤه الطهور هو: " فقال البحر ِباء الوضوء عن سئل
 جيوز وكذلك، أصله من ماحلا كان  أو ارئاط امللح كان  سواء املاحل باملاء يتوضأ أن لإلنسان فيجوز

 أيها يا ) تعاىل قوله يف داخل هذا ألن احلديثة اآلالت من وغريها باملكائن أخرج الذي باملاء الوضوء
 أو سفر على أو مرضى كنتم  وإن ) قوله إىل ( وجوهكم فاغسلوا الصالة إىل قمتم إذا آمنوا الذين

                                                 
 وابن ،(33" )اإلمجاع" يف املنذر ابن: منهم مجع،على جواز التطهر ِباء البحر  مجاعاإل حكىوهذا اخلالف قد انقرض، لذا  1

، (160/ 1" )اإلقناع" يف القطان وابن ،(22/ 1" )اإلحكام" يف العيد دقيق وابن ،(221/ 16" )التمهيد" يف الرب عبد
، اتظر للخالف رافع صحيح إمجاع وليهمق أحد على املختلفني عصر بعد اإلمجاع إن يقول قول من وهذا اإلمجاع يصح على 

 (.592-1/589تفصيل هذه املسألة يف الكواكب النرية بتوضيح املذكرة )
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 فامسحوا طيبا صعيدا فتيمموا ماء جتدوا فلم نساءال المستم أو الغائط من منكم أحد جاء
 (.  منه وأيديكم بوجوهكم

 البخاري شرط على احلديث هذا يكن ل ملا: تنبيه (1/142قال ابن العريب يف القبس ) مسألة:
 رسول سئل: عمر ابن حديث وأدخل عنه، سأل مما بأكثر السائل أجاب من باب فقال عليه بوب
 احلديث هذا على التنبيه قصد وإَّنا الثياب، من احملرم يلبس عما ،- وسلم عليه هللا صلى - هللا،

 :موضعني يف عنه سأل مما بأكثر السائل جواب فيه الذي
 أال يقتضي وكان السؤال على حماالً  جواباً  لكان نعم له قال لو فإنه ماؤه، الطهور هو قوله: األول
 ،- وسلم عليه هللا صلى - النيبُّ، فأطلق املاء، لةوق العطش خوف عند إال البحر ِباء الوضوء جيوِ ز

 .عام وحكم مطلق طهور أنه ليبني إطالقاً  القول
 من استنكافاً  السائل من فهم وسلم، عليه هللا صلى النيبَّ  وكأن( ميتته احللَّ : )قوله: الثاين املوضع
 حالل وميتته طهور ماؤه كله  بركة أنه له يبني أن ،- وسلم عليه هللا صلى - النيبُ  فأراد البحر
 ا.ه  ودرر جواهر وقعره جماز وظهره

 السائل هذا - وسلم عليه هللا صلى - النيب جواب ويف (:1/64وقال ابن األثري يف الشايف )
 قال لو فإنه بألفاظه، خاصة   وفصاحة   كالمه  من معروفة بالغة... "  احلل ماؤه الطهور هو: "بقوله

 اجلواب هذا عن عدل - وسلم عليه هللا صلى - لكنه غرضه للسائل ُيصل ل. نعم: اجلواب يف له
 مث مائه، يف املتناهية الطهورية وهي اجلواز بعلة مقرونًا وجه أكمل على بالغرض أتى الذي اجلواب إىل
 أشد املقام هذا يف ألنه الطهور؛ ماؤه: يقل ول" ماؤه الطهور هو: "فقال املاء على الطهارة قدم إنه

 يف فقدم املاء، ذكر دون الطهورية وهو به الوضوء وجاز املاء به اتصف الذي الوصف ربذك عناية
: قوله يف اليت الفائدة من السديد اجلواب هذا يف ما إىل فانظر. إليه واألحوج عنده األهم الذكر

 لالسائ هلذا رخصة أجازه إَّنا ذلك أن من عليه" نعم" لفظة ُُيْمل أن جيوز كان  ما إىل هذا" نعم"
 من االحتمال وهذا به، الوضوء جيوز ال املاء كثرة  مع وأنه املاء من القليل معه ممن حاله يف كان  وملن
 له الزم وصف ذلك وأن ...به الوضوء جواز يف العلة بذكر منتف - وسلم عليه هللا صلى - النيب
 سؤاله عن السائل أجاب ملا وسلم عليه هللا صلى... مث كثر،  أو فيه املسافرين مع املاء قل سواء

 سأله ملا ألنه" ميتته احلل: "وسلم عليه هللا صلى فقال عنه يسأله ول شيء على جوابًا إليه أضاف
 قد أهنم لعلمه البحر طعام يف هلم يعرفه أن السائل هلذا املصلحة من رأى فأجابه البحر ماء عن

 مجع إليهما احلاجة مجعتهم لماف العذب، املاء أعوزهم كما  الزاد قلة البحر ركبوا إذا هلم يعرض
 وعلم األكثرين عند ظاهر أمر البحر ماء طهارة علم وألن, فيهما احلكم عن وأبان عنهما اجلواب
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 أن علم األمرين، بأظهر جاهاًل  السائل رأى فلما األصل؛ يف مشكل حالاًل  وكوهنا البحر ميتة حال
 وقد البحر، ماء بطهارة أعلمهم ملا - وسلم عليه هللا صلى - النيب وألن, أوالمها بالبيان أخفامها

 من النوع هذا حكم أن يظهر أن احتاج -جنس وامليتة- فيه، ميوت قد حيوانًا البحر يف أن علم
 صلى - النيب إضافة ويف فيه، حبلوهلا ينجس ماءه أن يتومسوا وأال امليتات سائر خبالف حالل امليتة

 يف الزيادات من أمثاله جواز على دليل عنه ُيْسَأل ل عما جوابًا اجلواب إىل - وسلم عليه هللا
 مناهج إىل وهداية الرشاد بطرق تعريف   ذلك فإن السائل، كحال  السائل حال كنت  إذا األجوبة
 يزيل مطهر طاهر عنده البحر فماء احلديث، هبذا العمل الشافعية إليه ذهبت والذي ....1الصالح

 وعمر، بكر أبو -عنهم اّللَّ  رضي- الصحابة من بذلك عمل وقد احلدث به ويرفع النجاسة به
 بن وعطاء املسيب، بن سعيد: التابعني ومن عامر، بن وعتبة مالك، بن وأنس عباس، وابن وعلي،
 وأهل أنس، بن مالك قال وبه البصري، واحلسن سريين، بن وحممد وعكرمة، وطاوس، رباح،

 بن وإسحاق حنبل، بن وأمحد الشام، وأهل األوزاعيو  الكوفة، وأهل والثوري، حنيفة، وأبو املدينة،
 َعمرو بن اّللَّ  وعبد ُعمر، بن اّللَّ  عبد: به الوضوء كره  وقد سالم، بن القاسم عبيد وأبو راهويه،

 ا.ه  مْنه فتوضأ إليه أجلئت إذا: قال أنه املسيب عن وُحكي ،2( منه إلينا أعجب التيمم) : وقاال
 بالعلم اجلود: الرابعة: "اجلود مراتب عن حديثه عند(: 2/279املدارج )وقال اإلمام ابن القيم يف 

 .املال من أشرف العلم ألن باملال؛ اجلود من أفضل به واجلود, اجلود مراتب أعلى من وهو،وبذله
 خبيال به ينفع ال أن: النافذ وتقديره هللا حكمة اقتضت وقد. متفاوتة مراتب على به اجلود يف والناس

 .أبدا
 .طرحا عليه تطرحه بل عنه، يسألك ملن تبذله أن: به اجلود نوم

 يكون ال شافيا، جوابا جواهبا له استقصيت: مسألة عن سألك إذا السائل أن: بالعلم اجلود ومن
. ال: أو نعم،: الفتيا جواب يف يكتب بعضهم كان  كما  الضرورة، به تدفع ما بقدر له جوابك
 .عليها مقتصرا

                                                 
 جييب أن للمفيت جيوز: (128/ 4) املوقعني إعالميف  القيم ابن اإلمام قال .احلكيم جواب: األصول علماء يسميه ما وهذا 1

 نصحه، وضعف عطنه وضيق علمه فلقلة ذلك عاب ومن وإرشاده، علمهو  نصحه كمال  من وهو عنه، سأله مما بأكثر السائل
  ا.ه  عنه سأل مما بأكثر السائل أجاب من باب: فقال صحيحه يف لذلك البخاري ترجم وقد

 ُيتاج مما هبا تعلق له ما الرقعة يف ما على -املفيت أي- يزيد أن العلماء واستحب :(48/ 1) اجملموع مقدمة يف النووى وقال
 (.279/ 1) الباري فتح وانظر .(ميتته احلل ماؤه الطهور هو) حلديث السائل هإلي
2  
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 :عجيبا أمرا ذلك يف - روحه هللا قدس - تيمية ابن اإلسالم شيخ من شاهدت ولقد
 اخلالف، ومأخذ قدر، إذا األربعة، األئمة مذاهب جواهبا يف ذكر حكمية، مسألة عن سئل إذا كان

 فيكون. مسألته من للسائل أنفع تكون رِبا اليت املسألة متعلقات وذكر. الراجح القول وترجيح
. الناس بني - هللا رمحه - فتاويه وهذه .ِبسألته فرحه من أعظم: مواللواز  املتعلقات، بتلك فرحه
 .ذلك رأى عليها الوقوف أحب فمن
 ومتعلقها نظائرها له يذكر بل. السائل مسألة على يقتصر ال أنه: بالعلم اإلنسان جود فمن

 .ويكفيه يشفيه حبيث ومأخذها،
 هو» فقال البحر؟ ِباء املتوضئ عن موسل عليه هللا صلى النيب عنهم هللا رضي الصحابة سأل وقد

 أحوج إليه األحيان بعض يف لعلهم ِبا عليهم وجاد. سؤاهلم عن فأجاهبم «ميتته احلل ماؤه، الطهور
 .عنه سألوه مما

: فقال بالتمر؟ الرطب بيع عن سألوه كما.  وحكمته علته على نبههم احلكم عن سألوه إذا وكانوا
 وسلم عليه هللا صلى عليه خيفى يكن ول «إذن فال: قال. نعم: قالوا جف؟ إذا الرطب أينقص»

 عليه هللا صلى أجوبته يف جدا كثري  وهذا. احلكم علة على نبههم ولكن جبفافه، الرطب نقصان
 أخيك مال من تأخذ أن لك ُيل فال جائحة فأصابتها. مثرة أخيك من بعت إن»: قوله مثل. وسلم
 أحدكم يأخذ مب: الثمرة هللا منع إن أرأيت»: لفظ ويف «ق؟ح بغري أخيه مال أحدكم يأخذ مب. شيئا
 ليس اليت الثمرة هللا منع وهي. بالثمن إلزامه ألجلها ُيرم اليت بالعلة فصرح «حق؟ بغري أخيه مال

 .صنع فيها للمشرتي
 طريق عن السائل سأله: ويقولون. بذلك يعيبونه - تيمية ابن اإلسالم شيخ يعين - خصومه وكان
 حاجة وأي. واهلند والعراق، وخراسان، واملدينة، مكة، طريق معها له فيذكر - ثالم - مصر

 ا.ه  والكرب اجلهل: العيب وإَّنا بعيب، ذلك ليس هللا ولعمر ذلك؟ إىل بالسائل
 هللا رضي مالك بن أنس ( عن1912(، ومسلم )2788ثبت يف احلديث عند البخاري ) مسألة:

فتطعمه  ملحان بنت حرام أم على يدخل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان  يقول ) مسعه أنه عنه
 فأطعمته وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عليها فدخل الصامت بن عبادة حتت حرام أم وكانت

 وما فقلت قالت يضحك وهو استيقظ مث وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فنام رأسه تفلي وجعلت
 البحر هذا ثبج يركبون هللا سبيل يف غزاة علي عرضوا أميت من ناس قال هللا رسول يا يضحكك

 أن هللا ادع هللا رسول يا فقلت قالت إسحاق شك األسرة على امللوك مثل أو األسرة على ملوكا
 فقلت يضحك وهو استيقظ مث رأسه وضع مث وسلم عليه هللا صلى هللا رسول هلا فدعا منهم جيعلين
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 األول يف قال كما  هللا سبيل يف غزاة علي عرضوا أميت من ناس قال هللا رسول يا يضحكك وما
 زمان يف البحر فركبت األولني من أنت قال منهم جيعلين أن هللا ادع هللا رسول يا فقلت قالت
 فهلكت (.  البحر من خرجت حني دابتها عن فصرعت سفيان أيب بن معاوية

 ، منه الذمة برئت فقد رجله، يرد شيء حوله ليس بيت فوق أي إجار، فوق بات ويف احلديث )من
 .1الذمة ( منه برئت فقد ، يرتج ما بعد البحر ركب ومن

 أو شيء كل  عظم الثبج" البحر هذا ثبج يركبون: "(: قوله5/102قال ابن العريب يف املسالك )
 .وحى األنبياء رؤيا أن: إحدامها :فائدتني هذا فأفاد .ظهره أو جلته الثبج: وقيل .ظهره
 حىت منه، عمر مينع كان  وقد والغزو، الطاعة يف البحر ركوب جواز فيه بني البحر، وبرك: الثانية

 عود، على دود: يقول وكان العزيز، عبد بن عمر منعه مث فركبه، ملعاوية عفان بن عثمان فيه أذن
 - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول أن, عمرو بن هللا لعبد واللفظ وغريه داود أبو رواه وملا
 النار وحتت نارا البحر حتت فإن هللا، سبيل يف غاز أو معتمر، أو حاج، إال البحر يركب ال:"قال

 وأشبعنا ،"املاء من القليل وحنمل البحر نركب إنا: "قوله يف الطهارة كتاب  يف ذلك بينا وقد"  صخرا
 فيه ألحد لةحي وال هلل والقوة احلول أن يعلم أن أراد فمن لنا،" الكبري الكتاب" يف فيه القول

 فهي الدنيا طلب يف الروم البحرإىل ركب من: سحنون فقال للتجارة، دخوله وأما .البحر فلريكب
 .هنالك جتري عليه الكفر أحكام ألن السودان؛ أرض إىل التجارة عن هنى وقد: وقال فيه، جرحة
 ومن مييد، دما من مأخوذ وهو ورأسه، جوفه اضطراب وهو فيه، فماد البحر ركب إذا وأما :نكتة

 يركبه فهل احلال، هذا على كان  فإذا .تضطرب: أي{ بكم َتيد أن: }تعاىل قوله من األرض، مادت
 هللا، سبيل يف يعرتيه مرض ألنه ويصلي؛ يركبه: وقيل .للصلوات معطل ألنه يركب ال: ال؟ فقيل أم

                                                 
 التاريخ ويف ،(1194 رقم ، 1/408) املفرد األدب ىف والبخارى ،(الرسالة 20749 رقم ، 34/351) أمحد أخرجه 1

 يف املنذري عنه قال واحلديث( 4725) الشعب يف والبيهقي ،(1/275) احلديث غريب يف عبيد وأبو ،(3/26) الكبري
(: 6/103) الفتح يف احلافظ وقال ،(3/246) الشرعية اآلداب يف مفلح ابن قال وكذا ثقات، رواته(: 4/99) الرتغيب

 وإسناده الصحابة من رجل عن زهري عن روايته يف فقال تارخيه يف حديثه البخاري أخرج وقد صحبته يف خمتلف زهري فيه
 غري(: 5/820) واإليهام الوهم بيان يف فقال القطان ابن أما ابن ،(828) الصحيحة يف األلباين العالمة وحسنه حسن،

بقوله املسند  حتقيق يف معه ومن األرنؤوط وضعفه ،(3/551) ،(2/83) امليزان يف ضعفه إىل الذهيب وأشار موصول،
 يف فذكره حبان ابن وانفرد اجلوين، عمران أيب غري عنه يرو ل فإنه هللا، عبد بن زهري جلهالة ضعيف إسناده: (34/352)
 .سيأيت كما  اضطراب اإلسناد ويف ،"ثقاته"
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 أجر له القيء، يصيبه حرالب يف أملائد قال ) أنه وسلم عليه هللا صلى النىب عن اآلثار يف روي وقد
 حسن ا.ه  حديث وهو حرام، أم عن داود أبو خرجه ،1شهيدين ( أجر له والغرق شهيد،

 يف إيراده وخصوص الرتمجة، أطلق كذا"  البحر ركوب باب: "(: قوله6/88وقال احلافظ يف الفتح )
 البيوع أوائل يف موتقد ركوبه، جواز يف السلف اختلف وقد بالغزو، ختصيصه إىل يشري اجلهاد أبواب

 ويف{ والبحر الرب يف يسريكم الذي هو: }تعاىل بقوله واحتج حبق، إال هللا ذكره ما: الوراق مطر قول
 فال: "رواية ويف" الذمة منه برئت فقد ارتج إذا البحر ركب من: "يرفعه هللا عبد بن زهري حديث
 أخرج وقد صحبته، يف لفخمت وزهري" احلديث غريب" يف عبيد أبو أخرجه" نفسه إال يلومن

 وفيه حسن وإسناده" الصحابة من رجل عن زهري عن: "روايته يف فقال تارخيه يف حديثه البخاري
 غلبت فإذا العلماء، أقوال من املشهور وهو عدمه، عند اجلواز ومفهومه باالرجتاج، املنع تقييد

 مطلقا، للمرأة فمنعه مالك، عن وهو واملرأة الرجل بني فرق من ومنهم سواء والبحر فالرب السالمة
 للجمهور ا.ه  حجة احلديث وهذا
 للتجارة البحر ركب رجل عن(: 3/22) الكربى كما يف الفتاوى  تيمية ابن اإلسالم شيخ وسئل
 ؟ شهيدا مات فهل ، فغرق

 وسلم عليه هللا صلى النيب عن صح قد فإنه بركوبه، عاصيا يكن ل إذا شهيدا، مات نعم،: فأجاب
 َتوت واملرأة ، شهيد بالطاعون وامليت ، شهيد واحلريق ، شهيد واملبطون ، شهيد الغريق: ) لقا أنه
 إذا جائز للتجارة البحر هؤالء، وركوب غري ذكر وجاء ،(شهيد اهلدم وصاحب ، شهيدة نفاسها يف

 على أعان فقد فعل فإن ، للتجارة يركبه أن له فليس ذلك بدون وأما ، السالمة الظن على غلب
 أعلم ا.ه  وهللا ، شهيد إنه:  يقال ال هذا ومثل ، نفسه قتل

 كان  كأن  ، البحر بركوبه العاصي الغريق من بعضهم واستثىن: "  هللا رمحه الشربيين اخلطيب وقال
 بزنا احلامل بالطلق امليتة ومن,  مخر لشرب ركبه أو ، األمران استوى أو ، السالمة عدم فيه الغالب

"  الشهادة مينع ال ذكر ما أن أيضا األخرية ويف,  األخرية عدا فيما الزركشي لقا كما  والظاهر, 
 (.2/34) احملتاج مغين من باختصار انتهى

                                                 
،  285) ويف اجلهاد ،(3315) واملثاين اآلحاد يف عاصم أيب وابن ،(349) احلميدي(، 2493أخرجه أبو داود ) 1

 يف الرب عبد وابن (،4/335) والبيهقي ،(324رقم / 25) الكبري يف والطرباين (،2/127) الكىن يف والدواليب ،(286
يف صحيح أيب داود، (، وكذا حسنه العالمة األلباين 5/104( واحلديث حسنه ابن العريب يف املسالك )1/239التمهيد )

(، وقال األرنؤوط ومن معه يف حتقيق سنن أيب 1673وحسنه العالمة الوادعي يف الصحيح املسند مما ليس يف الصحيحني )
  .ميمون بن هالل أجل من حسن إسناده (:4/149داود )



 - 50 - 

 بركوب عاصيا كان  ولو أي( كالغريق: ) قوله( : " 2/281" )اخلطيب على البجريمي حاشية" ويف
 بالتعدي والعصيان.  قلهاث أو لصغرها البحر ذلك يف مثلها يسري ال سفينة ركب كأن  ، البحر

:  قوله الشافعية علماء بعض عن نقل مث.  الشهادة حصول ينايف ال احلالة هذه يف بالركوب
 ميت ل إن اخلمر لشرب ركوهبا شهادته من مينع وال,  الغرق وقت يف السفينة يسري ل ما( كالغريق)

 . انتهى به بشرق
 يركب ( وهو احلديث املتقدم خترجيه )ال479) وقال العالمة األلباين يف الضعيفة حتت احلديث

 سبيل يف البحر ركوب من املنع من احلديث هذا يف ما خيفى معتمر(: وال أو حاج أو غاز إال البحر
 حتصيلها عن احلكيم الناس الشارع يصد أن يعقل ال اليت املصاحل من وحنوذلك والتجارة العلم طلب

 السفن هلم خلق بأنه عباده على مينت تعاىل وهللا كيف  ، البحر يف الغرق وهو أال مظنون بسبب
 هلم وخلقنا املشحون الفلك يف ذريتهم محلنا أنا هلم وآية: }  فقال..  هبا البحر ركوب هلم وسهل

 القرطىب رجحه الذي الصحيح القول على السفن أي(  42 ، 41:  يس{ )  يركبون ما مثله من
 . وغريهم القيم وابن كثري  وابن
 . أعلم وهللا ، منكرا وكونه احلديث هذا ضعف على دليل ذاه ففي

 الغرق شهيد أجر له القيء يصيبه الذي البحر يف املائد: "  وسلم عليه هللا صلى قوله هذا ويؤيد
 وهو حسن بسند عنها هللا رضي حرام أم عن والبيهقي داود أبو رواه ،"  شهيدين أجر له والغرق
 ( .1149)  اإلرواء"  يف خمرج
 يسقط ال احلج أن على دليل وفيه ، بغزووحنوه مقيد غري مطلقا حضا البحر ركوب على حض ففيه

:  اآلخر قوله يف وقال ، الشافعي قويل وأحد احلنابلة مذهب وهو ، مكة وبني بينه البحر بكون
 - 73/  2)  اجلوزي البن"  التحقيق"  يف كما  املنكر احلديث هبذا بعضهم له واحتج ، يسقط
 ا.ه  !الضعيفة األحاديث آثار من وذلك(  74

 عليه هللا صلى هللا رسول إقرار فيه( البحر نركب إنا: )وقال الشيخ عطيه سال يف شرح البلوغ: قوله
 مروي وهو للضرورة، إال البحر ركوب جيوز ال: يقول من على رد هذا ويف البحر، ركوب على وسلم

 البحر ألن اهلالك؛ من خمافةً  ذلك يقول عمر ابن و ا،عنهم تعاىل هللا رضي عمر بن هللا عبد عن
 واجلزر، املد شدة يف اهليجان عند البحر يركب أن إلنسان ينبغي ال وهلذا الناس، يقول كما  غول

 وقت تبحر أن تأمينها حتت بضاعة حتمل لباخرة تسمح ال التجاري التأمني شركات أن ومعلوم
 ضماهنا حتت لسفينة تسمح ال فهي التأمني، شركة منتهاض السفينة غرقت إن ألهنا البحر؛ هيجان
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 اجلوية النشرات يف نسمعهم ودائماً  هادئ، البحر أن اجلوية األرصاد هيئة أخربهتا إذا إال تبحر أن
 أحوال من ذلك غري إىل أمتار، أربعة أو أمتار ثالثة إىل ونصف ومرتين مرتين بني ما املوج: يقولون
 أما التهلكة، قمة هذا ألن يركبه؛ أن لإلنسان ينبغي فال هيجانه وقت يف البحر كان  فإذا البحر،

 .وقدره هللا بقضاء األمر يكون فحينئذ عاتية؛ بأمواج السفينة أهل يفاجأ وقد بأس، فال هادئ وهو
 

  (املياه )باب أقسام
 :1اختلف أهل العلم يف أقسام املياه على قولني

 ية والشافعية واحلنابلة أن املاء ثالثة أقسام:وهو قول اجلمهوراملالك القول األول:
 القسم األول: الطهور وهو الطاهر يف نفسه املطهر لغريه وهو نوعان:

 ِمنَ  َوأَنْ َزْلَنا}األول: الباقي على خلقته كماء األمطار والبحار واألهنار والعيون وحنو ذلك قال تعاىل 
 : الفرقان .48اآلية { َطُهورًا َماءً  السََّماءِ 

والثاين: املتغري بغري ممازج كقطع الكافور أو دهن أو تغري ِبا يشق صون املاء عنه كورق شجر أو 
 طحلب أو أسن لطول مكث وحنو ذلك فهو طهور.

القسم الثاين: الطاهر وهو الطاهر يف نفسه الغري مطهر لغريه وهو املتغري ِبمازج  طاهر كماء الورد 
قول الشافعية واحلنابلة وعند املالكية أنه طهور وأما امللح املائي والزعفران أو خالطه ملح  معدين يف 

فهو طهور عند اجلميع، ويكره عند متأخري احلنابلة، ووجه التفريق أن امللح املائي أصله من املاء 
فإذا ذاب فيه رجع إىل أصله خبالف املعدين فليس أصله من املاء فيختلف حكمه ويدخل يف حكم 

 ت، وكذا املاء املستعمل يف طهارة فهو طاهر  غري طهور.املمازجات الطاهرا
 القسم الثالث: النجس وهو ما تغري رُيه أو طعمه أو لونه بنجاسة  خالطته، وقد تقدم تفصيل ذلك.

 واستدلوا على تقسيم املاء إىل هذه األقسام الثالث ِبا يلي:
                                                 

  طرق أربع املاء تقسيم يف لألصحاب أن اعلم(: 1/21وبعضهم له تقسيم آخر، فقال املرداوي يف اإلنصاف ) 1
  .وجنس وطاهر طهور أقسام ثالثة إىل ينقسم املاء أن اجلمهور طريقة وهي أحدها 
 وصاحب اخلرقي طريقة وهي طهور غري وطاهر طهور رطاه قسمان والطاهر وجنس طاهر قسمني إىل ينقسم أنه الثاين الطريق 

 .األوىل من قريبة وهي فيهما والبلغة التلخيص
 ماء كل  أن عنده فإن -ابن تيميه– الدين تقي الشيخ طريقة وهي وجنس طهور طاهر قسمني إىل ينقسم أنه الثالث الطريق
  احليض باب يف عنه الفروع يف نقله وحنوه الورد كماء  مقيدا أو مطلقا كان  وسواء به الطهارة حتصل طاهر

  .شرحه يف رزين بن طريقة وهي بغريه الشتباهه فيه ومشكوك وجنس وطاهر طهور أقسام أربعة أنه الرابع الطريق 
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، فاملاء ورد يف اآلية مطلقاً فيكون املراد 6ئدة: املا{  فَ تَ َيمَُّموا َماءً  جَتُِدوا فَ َلمْ } قوله تعاىل  -1
الباقي على خلقته وأما املتغري ِبادة  فيضاف إىل تلك املادة فيقال ماء ورد وماء زعفران وماء 

 مستعمل وحنو ذلك فال يبقى على إطالقه إال املاء الباقي على خلقته.
ماءه احلل ميتته ( فالصحابة يعلمون  أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال يف البحر ) هو الطهور -2

أن البحر ليس بنجس وأنه طاهر لكنهم شكوا هل يصح التطهر به مما يدل على أهنم يرون أن هناك 
 ماء طاهر غري طهور.

أن النيب صلى هللا عليه وسلم هنى عن االغتسال يف املاء الراكد وعن غمس اليدين يف اإلناء  -3
هذه املياه ليست بنجسة فدل على أن من املاء ما يكون طاهرًا غري قبل غسلهما للقائم من النوم و 

 مطهر.
 وإليك بعض أقوال العلماء القائلني هبذا املذهب.

 عن التنزه وهي الطهارة، يف البالغ هو الطاء بفتح الطَّهور،(: 1/62قال ابن األثري يف الشايف )
 َتَطهًُّرا، يَ َتَطهَّرُ  وَتَطهَّرَ  طاهر، فهو فيها ارَةً َطهَ  َيْطُهرُ  وَطُهرَ  َطُهور: يقال والنجاسات، األدناس
 .طهور: والثاين مطهر، غري طاهر: أحدمها وصفان؛ له الطاهر واملاء الطَُّهور، واالسم
 احلدث به يرفع ال املاء وهذا احلدث؛ رفع يف املستعمل فيه ويدخل بنجس ليس الذي هو فالطاهر
 ألنه البدن وال الثوب به يغسل وال الصالة يف ومحله به والطبخ شربه جيوز ولكن النجاسة به والتزال
 كان  إذا -الفاء بفتح- وفَ ُعول النجاسة، وإزالة احلدث رفع به يصح الذي فهو الطهور وأما طاهر،

 والقتل والشرب األكل منه يكثر ملن وقتول وشروب، أكول،: حنو املبالغة أبنية من فهو فاعل اسم
 حنو تستعمل اليت األمساء من فهو فاعل اسم يكن ل فإن وقاتل، اربوش آكل: من أكثر وذلك

 .عليه ويفطر به يتسحر ملا والفطور السَّحور
 أهل من قوم خالف وقد مطهًرا، أي ،48: الفرقان{ َطُهورًا َماءً  السََّماءِ  ِمنَ  َوأَنْ َزْلَنا: }تعاىل اّللَّ  قال

 حنيفة أيب أصحاب من وقوم األصفهاين، داود بن بكر أبو قال وبه الطاهر هو الطهور: فقالوا اللغة
 وقعود قاعد مثل واللزوم التعدي يف وفعول فاعل بني تفرق ال العرب بأن واعتلوا- اّللَّ  رمحه

 على واألكثرون كذلك،  وطهور ُمتَ َعد    غري والطاهر فعوله، تعدي فاعله تعدي ضروب وضارب
  ا.ه  قدمناه كما  -القول هذا خالف
 اللون هي اليت أوصافه أحد يتغري ل الذي هو الطهور املاء (:2/59ن العريب يف املسالك )وقال اب
 قال.... .عنه متولد وال له بقرار ليس ِبا أو غالبا، عنه ينفك ال ِبا أحدمها أو والرائحة، والطعم
 :أقسام سبعة على الطهور واملاء: علماؤنا
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 جناسة تالقه ل ما طهور أنه خالف وال واألهنار، دروالغ اآلبار كماء  األوصاف، مطلق: األول - 1
 .والربد الثلج كماء  غالبا، عنه تنفك طهارة أو تغريه،
  إن: وجهني فعلى صفته، على به توضأ وإن به، التوضؤ جاز ذاب إذا -أي الثلج– واجلمد - 2

 ألن الرأس؛ مسح يف إال يصح ل يذوب ال صلبا كان  وإن صح، ماؤه األعضاء على جيري رخوا كان
 .البلل إصابة فيه جيزئ املسح
 .والطني وباحلمأة املكث طول من كاملتغري  غالبا، تزايله ال بصفة املتغري املاء: الثالث - 3
 .واملعادن السباخ على واجلاري - 4
 .طهور أنه خالف ال والورد، كالطحلب  عنه، يتولد ِباء واملتغري - 5

  فيه بطرحه عنه ينفك ال وما الرتاب ألن طهور؛ فهو فتغري رتابال فيه طرح إذا املطلق املاء :مسألة
 غري فهو فتغري املدقوق، واآلجر والزجاج، الزرنيخ، فيه طرح وإذا. يغريه ال فإنه عليه كطرحه

 :وجهني من بينهما والفرق، طهور
 .حبال عنه ينفك ال والرتاب الغالب، يف املاء عنه ينفك مما: أحدمها
 .مصنوعة واألجرة اآلدمي صنعة خلتهد هذا أن: والثاين

 جيوز التيمم ألن األرض؛ جنس من امللح فإن طهور، إنه قلنا فإن حمتملة، املسألة: القصار ابن قال
 امللح بني الباجي وفصل، غالبا عنه ينفك مما فإنه طهور، غري إنه قلنا وإن والرمل، الطني كماء  عليه

 أنه فيه خيتلفوا فلم املائي وأما بالعراق، شيوخنا فيه تلفاخ الذي هو اجلبلى :فقال واملائي اجلبلي
 .آدمي صنعة دخلته ألنه طهور؛ غري
 وألن كاجلمد،  فهو مجد وقد املاء، أصله اجلبلي ألن أوىل؛ بالعكس التفصيل وهذا: اإلمام قال

 .املاء أصلهما ألن سواء؛ امللحني إن وقيل، كاجلمد  فهو املاء أصله واملائي الزرنيخ
 املذهب وظاهر طهور، غري إنه: بعضهم فقال عليه، النابت الشجر بورق املاء تغري إذا وهي :لةمسأ
 . غالبا عنه ينفك ال مما ألنه طهور؛ أنه

 : وجهان فيه الشافعي وألصحاب
 .طهور أنه: أحدمها
 .طهور فغري ربيعيا كان  كان  فطهور، خريفيا كان  إن: والثاين
 :بوجهني بينهما وفرقوا
 .يابسات فإهنا اخلريفى خبالف باملاء، خمتلطة رطوبة الربيعي الشجر ورق من خترج أنه - 1
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 ينفك فال اخلريفي خبالف عنه، املاء صون فيمكن الشجر، من يتأثر ما قل الربيعي أن: والثاين - 2
 .عنه

 :مسألتان وفيه تزايله، بصفة املقيد املاء :مسألة
 أيضا، حنبل بن وألمحد لذلك، كراهيته  يف جملاهد خالفا ،طهور فهو بالنار املسخن :األوىل املسألة

 ال والتسخني الطهارة األصل وألن حمرم، وهو باجلحفة محاما دخل عباس بن هللا عبد أن روي ملا
 .بالفالة املسخن كاملاء  كراهية،  فيه ُيدث
 عبد قول على طهور فهو الرائحة، باملاء وعلقت فأخرج، الطيب، عود املاء يف سقط إذا :مسألة
 الرائحة، دون اللون ذهب حىت فغسل مخر، ثوب على انصب لو وانظر، حمتملة واملسألة امللك،

 لبقاء حكم ال: قالوا كما  للرائحة، حكم فال الثوب بطهارة قلنا فإن نصا، فيها لشيوخنا رأيت فما
 مع يطهر ال لناق وإن. اللون زوال مع الرائحة تضره ال املاء يف وكذلك الغسل، بعد النجاسة لون
 .سواء أهنما واألظهر واللون، الرائحة بقاء بني الفرق يف ما وانظر طهور، غري فاملاء الرائحة، بقاء

 يف عنه ينفك ِبا تغري ماء كل  وهو املضاف، املاء ويسمى املطهر، غري الطهور املاء يف :مسألة
 :قسمني على وهو طهر،م غري طاهرا فيصري فقط، التطهري حكم فيسلبه الطهارات من الغالب

 كاألول  طهور غري عندنا فهذا والشجر، واألس الورد كماء  منه، خرج ما إىل مضاف: أحدمها - 1
 .سواء
 فهو خبز، فيه بل ماء أو زعفران، فيه بل ماء إليه ونسب عليه غلب إن: الشافعي وقال - 2

 .مطهر غري طهور
 بالنجاسة املتغري فأشبه غالبا، عنه ينفك ِباء بل نه،ع ِبتولد وال له بقرار ليس ِباء تغري أنه: ودليلنا
 .والطبخ
: القابسي قال وقد طهور، أنه املذهب فظاهر يغريه، فلم طاهر مائع املاء يف دخل إذا هي :مسألة

 وهذا. يغريه ل جنس خالطه إذا أنه كما  القاسم، ابن مذهب على الوقت يف صالته أعاد به توضأ إذا
 .صحيح غري
 فالظاهر الشجر، وماء كالعرق  رُيه وال طعمه وال املاء لون خيالف ال مائع بالطهور اختلط فإن: قال
 .طهور أنه

 .طهور فغري لغريه، يغريه مما كان  لو ما، قدر خالطه فإن يغريه، مما بغريه اعتربه: الشافعية بعض وقال
 :به له فاحكم بالغالب، اعتربه إَّنا: غريه وقال



 - 55 - 

 .يعترب فبأيها خمتلفة املائعات كانت  فهذا: اإلمام قال
 .بأدناها عورض صفة، بأعالها قيل فإن
 أن فيجب تغريه، ول املاء عني هبا تنفرد صفة هلا فإن بنفسه املخالطة يعترب أن لزمه بأدناها، قال وإن

 .حبال يعترب ال فإنه أعتربه ال: قال فإن. طاهرا يكون
 .صحته يف املاء تبعه اءامل من أكثر كان  إذا ألنه مستحيل؛ هذا: له قيل
 .صحته يف املاء تبعه

 فيه، استهلكه حىت يغريه ل ِبائع فكمله الكفاية، دون الطهور من عنده كان  إذا: وهي :مسألة
 مث به يتوضأ أن واألحوط بني، ِبائع توضأ ألنه طهور؛ غري يكون أن وُيتمل طهور، أنه فالظاهر

 .يتيمم
 .أجزأه فيه، حل الذي املائع ِبقدار املاء من يوبق به توضأ إن: علمائنا بعض وقال
 وال الباقي، فكذلك مائع، وبعضه ماء بعضه املستعمل ألن صحيح؛ غري وهذا: احلافظ اإلمام قال
 .املائع هو الباقي يكون أن جيوز
 بتمر فاختلطت َترة، يأكل أال حلف من وبني بينه الفرق ما فانظر طهور، إنه قلنا فإذا: اإلمام قال

 غري ألهنا قطعا عليها احمللوف التمرة أكل احلالف أن والفرق بإمجاع، ُينث فإنه مجيعه، كلفأ
 مرقة فأكل خال يأكل أال حلف كمن  فصار املائع، فيه استهلك قد ِباء املتوضئ وخبالفه مستهلكة،

 بالسمن ملثوثا سويقا فأكل مسنا يأكل أال حلف ومن. عليه حنث ال الطبخ، يف استهلك قد خل
 .مستهلكة غري السويق يف موجودة حقيقة السمن طعم ألن ُينث؛ أنه

 جيوز إذ بالشك، احلنث يف أصله على ُينث ل واحدة، منه بقيت لو التمر يف الشافعي ذهب وقد
 .عليها احمللوف هي الباقية التمرة تكون أن

 هي املأكولة ةالتمر  تكون أن جيوز إذ بالشك، احلنث يف أصله على واحدة، بأكل ُينثه ومالك
 .عليها احمللوف
 الداللة يف يكون رائحتها، أو طعمها أو اجلديد، احلبل من اآلبار يف الذي املاء لون تغري إذا :مسألة

 .الغالب يف عنه ينفك مما ألنه طهور؛ غري
 :وجهان املسألة يف وعندي
 يف اآلبار عنه تنفك وال بد، منه يوجد ال مما ألنه طهور؛ فهو الصحاري آبار يف كان  إن: أحدمها
 .الغالب
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 عندنا فهو املصطكا، وخبور الدلو يف كان  بقطران والطعم، اللون دون فقط املاء ريح تغري إذا: الثاين
 .طهور غري

 مالك عن احلكم عبد ابن نص وقد. الرائحة اعتبار ترك يف أصله على طهور هو: امللك عبد وقال
 . مالك ُمَوطَّأ شرح يف املساِلكمن ف بتصر  ا.ه  .معتربة الرائحة أن املختصر يف

 هللا رمحه قوله (:32وقال الشيخ حممد املختار الشنقيطي يف شرح كتاب الطهارة من الزاد )ص
  .أنواعها واختالف لتعد دها، هللا رمحه ومجعها ماء، مجع املياه (ثالثة املياه)

 رمحهم العلماء مجهور مذهب هو وهذا والنجس، والطاهر، الطهور،: وهي (ثالثة)  هللا رمحه وقوله
 .املشهور يف واحلنابلة والشافعية، املالكية، من هللا

 .والطاهر ، الطهور بني فرق ال وأنه وجنس، طاهر،: قسمان املاء أن إىل هللا رمحهم احلنفية وذهب
  :يلي ملا وذلك هللا، عند والعلم نظري يف الراجح هو اجلمهور إليه ذهب وما
 أن:  الداللة ووجه ،{  طهورا ماء السماء من وأنزلنا:}  وتعاىل سبحانه قوله يف ابالكت دليل: أوال
 لغريه مطهر نفسه يف طاهر أنه:  أي{  طهورا:}  بقوله خلقته أصل على الباقي املاء وصف هللا

 على دل وقد لغريه، مطهرا كونه  وهي فيه، األصلية الطهارة صفة على زائدة صفة فيه فأصبحت
 هذه يف السماء ماء وصف فلما{  به ليطهركم مآء السمآء من عليكم وينزل}  سبحانه قوله ذلك
 من اجلمهور ذكره ما صحة على دل يطهر كونه  من فيه األصلي املاء وصف على زائد بوصف اآلية

 ، بعضا بعضه يفسر والقرآن ، الطاهر ففارق لغريه مطهرا كونه  وهو زائد، معىن فيه الطهور أن
 به ليطهركم:}  سبحانه قوله من الثانية اآلية يف ورد ما{  طهورا}  األوىل اآلية يف قوله معىن فيكون

 أن إقتضت املبىن يف زيادة فيه{  طهورا:}  سبحانه قوله إن املفسرين بعض قول معىن هو وهذا ،{ 
 هو نهبأ للطهور اجلمهور تعريف ويكون ، هللا رمحه القرطيب اإلمام يقوله كما  مطهرا طاهرا يكون

 .الشرعي الدليل هذا من مستنبطا لغريه املطهر نفسه يف الطاهر
 هللا رسول يا:  فقال وسلم عليه هللا صلى النيب سأل رجال أن عنه هللا رضي هريرة أيب حديث:  ثانيا
 هللا صلى فقال ؟ البحر ِباء أفنتوضأ ؛ عطشنا به توضأنا إن املاء من اليسري ومعنا البحر نركب إنا

  (ميتته احلل ماؤه الطهور هو) سلمو  عليه
 :وجهني من الداللة ووجه
 بذلك، يكتفوا فلم ظاهره، يف ماء أنه مع البحر، ماء عن سألوا عنهم هللا رضي الصحابة أن: األول
 على الباقي وهو خمصوص، ماء من بد ال وأنه ماء، بكل يتوضأ ال أنه يعرفون كانوا  أهنم على فدل
 ول طهوريته، يف مؤثر التغري هذا أن فظنوا متغري، طاهر ماؤه والبحر ،يتغري ل الذي خلقته أصل
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 املاء نوعي بني التفريق على الدال الوجه هذا على سؤاهلم والسالم الصالة عليه عليهم ينكر
 طهوريته، يف يؤثر ال بالقرار تغريه وأن طهورا زال ال البحر ماء أن هلم بني وإَّنا والطاهر، الطهور،

 .(الطهور هو) جواهبم يف قوله من ستفادي ما وهو
 فعول صيغة إختار حيث بينهما الفرق إىل إشارة الطاهر يقل ول ،(الطهور هو) قوله يف: الثاين الوجه
 .الكتاب دليل يف قدمنا كما  كالطاهر  ليس أنه ليبني غريه على فيه املعىن زيادة على الدال

 رمحه قوله (:36رح كتاب الطهارة من الزاد )صوقال الشيخ حممد املختار الشنقيطي أيضا يف ش
ه، أحكام بيان يف شرع الطهور يف األصل هللا رمحه بني   أن بعد (مُمازِج   بغريِ  تغري   فإن): هللا  تغري 

ه، سواء املاء، يف يُلقى ِبا املتعلقة املسائل بيان يستلزم وهذا األصل، ذلك عن وإنتقاله  ل أو غري 
ه  .يغريِ 
، هللا رمحه فبدأ  املاء، إستعمال بكراهة احلكم يوجب ولكنه الطهورية، يسلب ال الذي وهو باألخفِ 
 :هللا رمحه فقال وحنوه كالدُّهن،  املاء ميازج ال الذي وهو

 يكون أو للماء، ِبمازج يكون أن إما نوعان التغري أن إىل العبارة هبذه أشار (مُمازِج   بغريِ  تغري   فإن)
 .احلالتني بني التفريق ليمكن أواًل؛ املمازجة حقيقة معرفة يستلزم وهذا ممازج، بغري
  يصريا حبيث بينهما، يفرق أن ميكن ال حىت ببعضهما؛ الشيئني إختالط فحقيقتها املمازجة فأما

 فيه طرحه ِبجرد فإنه الطهور، املاء يف احلربُ  يُلَقى أن الطاهرات يف أمثلته ومن الواحد، كالشيء
 يف ألقى إذا فإنه البول: النجاسات يف ومثاله وطعماً، لونًا، الواحد كالشيء  ايصري  حىت باملاء ميتزج

 .ظاهرةً  املاء يف ولونه وطعمه، البول، رائحة فتجد وخالطه معه، إمتزج الطَّهور
 أي جنس؛ إىل وإما طاهر، إىل إما الطهور املاء ينقل وهو فيه، إشكال ال املمازجهَ  من النوع فهذا

ه ما حكمَ  أخذَ  تَغري   ِإن املاءُ ): قيل هنا ومن ،فيه ألقي ما حبسب  .(َغري 
ه، للحكم موجب ألنه الط هور يف يُ ْبحث ال هذا ومثل  مثل مستثىن املسائل من كان  ما إال بتغري 

 ببقائه ُحِكمَ  ما هو هنا يبحث والذي بعُد، هللا رمحه عليها سينبه واليت املشقة، توجب اليت احلاالت
، ل ما وهو ،الط هورية أصل على  ُُيكمُ  ال التغري   من صوراً  هللا رمحه املصنف إختار هنا ومن يتغري 
 الباقي بني وسط وهي فيها، املاء إستعمال بكراهية حمكوم أنه إال الط هورية، من املاء بانتقال فيها
 خذتأ أهنا األصول علماء بعض مذهب احلالة هذه ومثل حقيقة، املتغري   وبني الطهورية، أصل على

 عن اخلارج واملتغري   األصل، على الباقي الطهور بني توس طه جهة من بكراهته فاحلكم املكروه؛ حكم
ه كان  سواء األصل؛  عليه وُبين األصول؛ علماء من طائفة عند أصل وهذا جنس، أو بطاهر، تغري 
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 فهي للكعبني زاراإل مساواة مسألة: ومنها كثرية،  نظائر وله القول، هذا خيتار من عند الفقهي احلكم
 .1بكراهتها يقول من عند فكرهت واحلرام احلالل، بني وسط
 الكافور، قطع الطهور املاء يف وضع إذا: أي (َكاُفور    َكِقطع  مُمازج؛ بغريِ  تَغري   فإنْ ): هللا رمحه قال

ته  مازج،كامل  املاء يف تتحل ل ال اجلامدة الكافور قطع ألن ممازج؛ بغري حصل التغري   هذا فإن فغري 
 .وحنوها والز فت، والقطران، القماري، كعود:  مثله كان  ما حكمه ويف املعروف، الطيب هو والكافور

 يف وقعت فإذا والزيوت كالسَّْمِن،  املاء يف يتحلل ال أنواعه جبميع الدُّهن (ُدْهن   أو): هللا رمحه قوله
 فلم تأثريها، وضعف ممازجة؛ بغري التغري   حكم أخذت هنا ومن به، َتتزج ول فوقه، صارت املاء

 .باجملاورة بالتغري   عنه عرب   ما وهذا الطهورية، وصف املاء سلب تغيريها يوجب
 امللح كان  فإذا منهما ُيستخلص ألنه مائيًا؛ يكون أو جبلياً، يكون أن إما: امللح: (مائي   ِملح   أو)

  يكون ألنه يضره؛ ال وحينئذ ،املاء من أصله ألن الطهورية؛ يسلبه ل طهور ماء يف ووضع مائياً 
 امللح وهو املاء، غري من أصله امللح كان  إذا وأما الط هور، املاء يف أذيبا إذا والربد كالثلج،

                                                 
 احلنفية فخص، املياه من بنوع القسم هذا مذهب كل  خصقد و  ،استعمال عند بعض العلماء مكروه مطهر طاهر ماءهناك  1

 والكراهة ، قليال وكان ، والفأرة واحلية الطري وسباع املخالة والدجاجة األهلية اهلرة مثل حيوان منه شرب الذي باملاء ذلك
 املطلق وجود عند هي إَّنا الكراهة إن مث ، النجاسة حتاميها بعدم ذلك معلال الكرخي إليه ذهب ما وهو ، األصح على تنزيهية

 . أصال كراهة  فال وإال ،
  حدث طهارة يف ذلك بعد استعماله يكره فإنه خبث حكم إزالة يف أو حدث رفع يف استعمل إذا املاء بأن املالكية وصرح
 كآنية  قليال املستعمل املاء ذلك يكون أن:  بأمرين مقيدة والكراهة ، خبث حكم إزالة يف ال مندوب اغتسال أو كوضوء
 الغسل أو الوضوء آنية قدر كان  ما وهو - اليسري املاء دهمعن يكره كما  ، كراهة  فال وإال ، غريه يوجد وأن ، والغسل الوضوء

 الذي املاء يكون أن:  سبعة بقيود مقيدة الكراهة:  الدسوقي قال ، تغريه ول كالقطرة  قليلة جناسة فيه حلت إذا - دوهنا فما
 له يكون ال وأن غريه، يوجد وأن تغريه، ال وأن ، فوقها فما قطرة فيه حلت اليت النجاسة تكون وأن ، يسريا النجاسة فيه حلت
 غسل أو ووضوء خبث حكم حدث كرفع  طهور، على يتوقف فيما استعماله يراد وأن جاريا، يكون ال وأن كبئر،  مادة

 .كراهة  فال منها قيد انتفى فإن مندوب،
 . اخلمر شارب وسؤر النجاسة، من فيه سالمة حتققت ولو كلب  فيه ولغ الذي اليسري املاء: أيضا املكروه ومن

 قوم ديار وماء ، الناقة بئر إال مثود ديار وماء ، الربودة وشديد احلرارة، وشديد ، املشمس: مثانية املكروه املاء الشافعية وعند
 .ذروان بئر وماء ، بابل أرض وماء برهوت، بئر وماء ، لوط

 الذي املاء أو بنجاسة، أو ِبغصوب سخن ماء أو ،كافور  وقطع وقطران كدهن  ممازج، بغري املتغري املاء:  احلنابلة عند واملكروه
 البئر ماء استعمال يكره وكذا الكراهة وزالت تعني إليه احتيج فإن إليه، االحتياج بعدم مقيدة والكراهة ، برده أو حره اشتد
 النجاسة إزالة يف زمزم ماء استعمال كراهة  على نصوا كما  ، تنجسه ظن وما غصب، موضع يف بئر يف وماء ، املقربة يف الذي
 إىل بعدها وما 41/  1 الدسوقي حاشية ، 13/  1 الفالح مراقي على الطحطاوي حاشية، له تشريفا احلدث طهارة دون
 . 28/  2 ، 27/  1 القناع كشاف.   19/  1 وعمرية القليويب ، 61/  1 احملتاج هناية ، 43



 - 59 - 

 الطعم يغري ألنه فيه، وضع إن الطهورية املاء يسلب فإنه وحنوها السبخة، األراضي من املستخلص
 ....هللا رمحه املصنف عبارة مفهوم وهو بطاهر،

 املتغري   الطهور من الثاين النوع بيان يف العبارة هبذه هللا رمحه شرع (ِبُْكِثهِ  تغري   وِإنْ ): هللا رمحه قوله
اً  كونه  مع إستعماله، يكره ال الذي وهو  .قدمنا كما  متغري 

ه اآلسن، املاء وهو( ِبكثه يتغري   أن: )منها صوراً  له وذكر  خارج من بشيء وليس نفسه، منه فتغري 
 .يضر   مفل عنه،
 أن بني فرق هناك وليس.... فيها املاء بقاء طال إذا والربك املستنقعات، يف يقع ما: أمثلته ومن

 يف املكث طول بسبب يكون أو والربك، كاملستنقعات،  األرض يف املكث طول بسبب التغري   يكون
 فال املواصري أو ياه،امل خزانات يف املاء مكث طال إذا زماننا ويف النحاس، وأواين القرب، مثل اآلنية
اً  هللا رمحهم العلماء وجعله يؤثر،  .ِبنبعه التغري   أشبه منه االحرتاز يشق تغري 
 باملشقة فالتعبري عنه املاء صون يصعب بشيء تغري   أي (َعْنه املاء َصونُ  َيُشقُّ  ِبا أو): هللا رمحه قوله

 الصورة فهذه التعذر، وهو وأحرى، أوىل، باب من منها أعلى هو ما يستلزم الشيء لصعوبة املوجبة
  فإذا( ِإتسع ضاقَ  إذا األمرَ  أن  : )فالقاعدة التغري   فيها يؤثر فال املؤاخذة، وسقوط للرخصة موجبة

 تغري   أو والربك، والبحريات، املستنقعات، يف يوجد الذي البحري كالطُّحلب  فيه نابت املاء يف كان
 اآلبار، أفواه إىل الرياح حتركها مث أوراقها، تسقط حيث البساتني يف يقع كما  فيه يسقط شجر بورق

 أو البساتني، داخل املوجودة واملستنقعات الربك، إىل حتركها أو املاء، طعم فتغري   فيها، فتسقط
 .به املاء تغري   يؤثر وال عنه، املاء صون يشقُّ  ذلك فجميع الغابات

 شجرة مثل شجرة البئر على يكون البادية يف كثري  هذا (َشَجر   وَوَرقِ  فيِه، نَاِبت   ِمنْ ): هللا رمحه قوله
 فإذا اللوز، كرائحة  البئر ماء رائحة تصبح مث البئر، يف فتسقط أوراقها تسقط الشجرة وهذه اللوز،

 والربك املستنقعات، يف كثري  أيضاً  وهو يؤثر، ل عنه البئر صون يشق الذي الوجه هذا على املاء تغري  
 فصل يف خاصة األشجار بأوراق مغطاة جتدها ما فكثرياً  والبساتني، ابات،الغ داخل توجد اليت

اً  املاء طعم وجتد اخلريف،  .يضر فلم عنه؛ املاء صونُ  يشقُّ  تغري   ولكنه الورق، ذلك بطعم متغري 
 يشق ِبا وطعمها لوهنا، ويتغري الرتاب، جترف فإهنا واألمطار السيول، مياه احلالة هذه حكم ويف

 .عنه صوهنا
 للماء امليتة جماورة ألن املالصقة، به املراد (ِبجاورة أو) قوله: (َمْيَتة   ِبَجاورةِ  أو): هللا رمحه قوله

 هللا رمحهم العلماء بعض فص ل مث به، ملتصقة كانت  إذا وتضرُّ  ملتصقة، تكن ل إذا تضر ال الطهور
 .والط عم الل ون، تغري   إذا بَضَررِهِ  فحكم إلتصاقها؛ حال يف
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 هذه إىل العلماء بعض أشار وقد تؤثر، ال: قال وبعضهم، تؤثر: بعضهم فقال :الرائحة يف اختلفو 
 :بقوله املسألة

 َلصقْ  إن وضرَّ  مطلقاً  َيضرُّ  * يلتصقْ  لْ  إَذاْ  اجملاورُ  ليسَ 
 الشِ قاق ُمْعَتمدِ  يف كالر ِيحِ   * باالتفاقِ  والطعمِ  الل ونِ  يف

 باملاء ملتصقة تكن ل إذا مطلقاً  تضر   ال النجاسة أن يعين( صقيلت ل إذا اجملاور ليس: )فقوله
 .تؤثر ال تالصقه ل أهنا دام ما منه قريبة أو املاء، عن بعيدة كانت  سواء الطهور،

 .يضر فإنه بالطهور؛ ملتصقاً  كان  إذا أنه: أي( لِصقْ  إنْ  وضرَّ ) وقوله
 الطهورية يسلبه فإنه وطعمه املستنقع، يف املوجود املاء لون تغري إذا: يعين( والطعم اللَّون، يف) وقوله

 .املسألة يف العلماء قويل أرجح على الطهورية يسلبه فإنه الرائحة؛ يف تغري   إذا وأما باإلتفاق،
 كاحلطب،  بطاهر ُسخِ ن: أي (ِبطَاهر   َأوْ )قوله  (ِبطَاهر   َأوْ  بِالشَّْمسِ  ُسخِ نَ  أو): هللا رمحه قوله

 العيون يف احلارة املياه إستعمال جاز مثلما كراهة،  بال استعماله فيجوز زماننا، يف والغاز والفحم،
 .احلارة
 عليها، التنبيه ينبغي مسألة هنا أن إال كراهة،  بال مائها استعمال جيوز زماننا يف فالسخانات وعليه
 على دارتهإ يف إستعماله عند البعض يتساهل قد الربودة شديد أو احلرارة، شديد املاء أن وهي

 القيام يف مستعمله يتساهل ال أن استعماله عند ينبغي فحينئذ املعترب، الوجه على وغسلها األعضاء
 ا.ه  املعترب وجهها على بالطهارة

ورواية عن أمحد رجحها ابن قدامة  1أن املاء قسمان طهور وجنس وهو مذهب احلنفية القول الثاين:
 ثيمني وغريهم وهو اختيار ابن حزم. واستدلوا ِبا يلي :وابن تيمية والشوكاين وابن باز، والع

 النِ َساءَ  اَلَمْسُتمُ  َأوْ  اْلَغاِئطِ  ِمنَ  ِمْنُكمْ  َأَحد   َجاءَ  َأوْ  َسَفر   َعَلى َأوْ  َمْرَضى ُكْنُتمْ   َوِإنْ } قوله تعاىل  -1
يف سياق النفي وقد تقرر يف األصول ، فاملاء ورد يف اآلية نكرة 6املائدة: {  فَ تَ َيمَُّموا َماءً  جَتُِدوا فَ َلمْ 

أن النكرة يف سياق النفي من صيغ العموم فيعم كل ماء إال ما دلَّ الدليل على أنه غري مطهر وهو 
 النجس وما عداه يصح التطهر به.

ما جاء عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه قال ) قيل يا رسول هللا أنتوضأ من بئر بضاعة  -2
حليض وحلوم الكالب والننت فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن املاء وهي بئريلقى فيها ا

                                                 
حنيفة وأيب يوسف أنه جنس وروي عن حممد بن احلسن وزفر أنه  اختلف احلنفية يف املاء املستعمل يف طهارة فروي عن أيب 1

 طاهر غري طهور فيكونوا قد وافقوا اجلمهور يف تقسيم املياه إىل ثالثة أقسام.
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طهورالينجسه شيء( ففيه دليل على أن األصل يف املاء الطهورية وإَّنا خرج النجس باإلمجاع 
 والباقي على األصل .

ثله ، وم1أن النيب صلى هللا عليه وسلم ) أمر أن يغسل امليت الذي وقصته دابته ِباء  وسدر ( -3
 توفيت حني وسلم عليه هللا صلى هللا رسول علينا دخل)  قالت حديث أم عطية رضي هللا عنها

  اآلخرة يف واجعلن وسدر ِباء ذلك رأينت إن ذلك من أكثر أو مخسا أو ثالثا اغسلنها فقال ابنته
يت فكذلك جيوز ومعلوم أن السدر يغري املاء وإذا جاز أن يَُطهَر به امل، 2( كافور  من شيئا أو كافورا

 أن يتطهر به احلي .
 واحد؛ إناء من وميمونة اغتسل وسلم عليه هللا صلى النيب أن)  رضي هللا عنها هانئ أم حديث -4
والعجني يغري املاء فدلَّ على أن املاء املتغري بطاهر  يبقى على ، 3( العجني أثر فيها قصعة يف

 طهوريته.
 ا املذهب.وإليك بعض أقوال العلماء القائلني هبذ

 الطعام خيالطه الذي باملاء الوضوء يف العلم أهل اختلف(: 1/257قال ابن املنذر يف األوسط )
 قول وهو الشافعي قال كذلك.   به يتوضأ ل فيه مستهلكا املاء كان  إذا: طائفة فقالت والشراب،

 منه، يتوضأ أن به بأس فال فيه، مستهلكا املاء يكن ل إذا: الشافعي وقال وإسحاق، حنبل بن أمحد
: آخر موضع يف الشافعي وقال إسحاق، قال وكذلك.  القطران أو ألبان املاء يف يقع أن مثل وذلك

 باملاء وال بالعسل، املمزوج باملاء يتوضأ ال: مالك وقال ،به يتوضأ ل املاء يف القطران ريح ظهر إن
: قال تغريه، ل أو لونه، غريت ماء يف بلت كسر  يف الزهري قاله ثان، قول وفيه ،اخلبز فيه يبل الذي
 الناس به يتعاجل مما بشيء أو بأس أو بأشنان، غلي ماء يف قال أنه يعقوب عن وذكر، به يتوضأ

 ثخينا، فيكون ذلك يغلب ل ما بذلك جيزي الوضوء فإن وشبهه، البابونج من ويتوضئون فيغتسلون
 حاهلا عن تتحول حىت تطبخ املياه من شيءب والغسل الوضوء جيزي وليس جيزي، ال فإنه ثخن فإذا
 اختلط فما باملاء بالطهارة ذكره جل هللا أمر: بكر أبو قال ،املاء اسم بغري ويسمى غريها حال إىل

 غري وما فيه اختالف وال جائزة، به فالطهارة رُيا، وال طعما، وال لونا، املاء يغري فلم ذكرناه مما باملاء

                                                 
 ( من حديث ابن عباس رضي هللا عنهما.1206(، ومسلم )1365أخرجه البخاري ) 1

 (.939(، ومسلم )1253أخرجه البخاري ) 2

 و ،(485" )املشكاة" وانظر وغريمها، ،(303" )ماجه ابن سنن صحيح" ماجه وابن ،(234) "النسائي سنن صحيح" 3
 (.271" )اإلرواء"
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 اختلط ما املاء يف ظهر إذا وذلك جائز، غري به فالوضوء مطلق ماء له قالي ال حىت ذكرناه مما املاء
 ا.ه   مطلق ماء يسمى ال حىت غريه من به

 وطعمه ورُيه لونه فيه فظهر مباح طاهر شيء خالطه ماء وكل(: 1/200قال ابن حزم يف احمللى )
: تعاىل قوله ذلك برهان، ائزج للجنابة به والغسل جائز به فالوضوء, املاء اسم عنه يزل ل أنه إال
 ا.ه  ذلك غري أو زعفرانا أو عسال أو مسكا فيه الواقع كان  سواء, ماء وهذا{ ماء جتدوا فلم}

 األشنان حنو له أنقى ليكون باملاء طُبخ وما(: "492/ 3) القرآن أحكام يف اجلصاص وقال
 فيه وقع إن وكذلك زي،جي فال املخلوط السويق مثل يكون أن إال جائز به فالوضوء والصابون

؛ به فالوضوء لونه، وغريَّ  بصبغه يصبغ مما شيء أو زعفران  .اه ". املاء غلبة ألجل جائز 
 أو اليسري املاء تغري مسألة (:25-21/24) الفتاوى جمموعيف  تيمية ابن اإلسالم شيخ قالو 

 يغري قد مما ذلك غريو  والعجني والرتاب واخلطمي والسدر والصابون كاألشنان:   بالطاهرات الكثري
 فهذا:  املاء اسم بقاء مع به فتغري ماء فيه ووضع خطمي أو سدر أثر فيه كان  إذا اإلناء مثل املاء
 والشافعي مالك مذهب هو كما  به التطهري جيوز ال أنه:  أحدمها.  للعلماء معروفان قوالن فيه

 ليس هذا ألن ؛ أصحابه متأخري كثروأ والقاضي اخلرقي اختارها اليت عنه الروايتني إحدى يف وأمحد
 هذا من استثنوا القول هذا أصحاب إن مث{ .  ماء جتدوا فلم}  تعاىل قوله يف يدخل فال مطلق ِباء

 ِبا أو اخللقة بأصل حاصال التغري من كان  فما فيه خمتلف وبعضها بينهم عليه متفق بعضها أنواعا
 قوالن ففيه:  ذلك وحنو والكافور باألدهان غريت وما.  باتفاقهم طهور فهو:  عنه املاء صون يشق

 عنه يعفى ال أو عنه يعفى فهل:  يسريا تغريه كان  وما.  وغريمها وأمحد الشافعي مذهب يف معروفان
 ال أنه:  الثاين والقول.  املسائل من ذلك غري إىل أوجه ثالثة على ؟ وغريها الرائحة بني يفرق أو

 دام فما عنه االحرتاز يشق ال ِبا وال ؛ عنه االحرتاز يشق ِبا وال ريهوغ اخللقة بأصل املتغري بني فرق
 األخرى الرواية يف وأمحد حنيفة أيب مذهب هو كما  طهورا كان  غريه أجزاء عليه يغلب ول ماء يسمى

:  قال وتعاىل سبحانه هللا ألن ؛ الصواب هو القول وهذا.  أجوبته أكثر يف عليها نص اليت وهي عنه
 ماء جتدوا فلم النساء المستم أو الغائط من منكم أحد جاء أو سفر على أو مرضى تمكن  وإن} 

 سياق يف نكرة{  ماء جتدوا فلم: }  وقوله{  منه وأيديكم بوجوهكم فامسحوا طيبا صعيدا فتيمموا
 املاء اسم يف يدخل ال املتغري إن قيل فإن ،ونوع نوع بني ذلك يف فرق ال ماء هو ما كل  فيعم النفي

 ميكن الذي التغري بني وال والطارئ األصلي التغري بني فيه فرق ال ملسماه االسم تناول:  قيل.  ؟
 حلاجة القياس جهة من هو إَّنا وهذا هذا بني الفرق فإن منه االحرتاز ميكن ال والذي منه االحرتاز
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 بني فرق فال وخصوصه االسم وعموم اللغة جهة من فأما هذا دون املتغري هذا استعمال إىل الناس
 هذا بني يفرق ل:  ذلك غري أو ماء يشرب ال حلف أو ماء شراء يف وكله لو وهلذا ؟ وهذا هذا

 دخول على االتفاق حصل فلما هذا خرج هذا خرج وإن هذا دخل هذا دخل إن بل ؛ وهذا
 وقد.  اآلية عموم يف داخل النوع هذا أن علم:  عنه صونه يشق ِبا حادثا أو أصليا تغريا املتغري
{  ميتته احلل ماؤه الطهور هو: }  البحر يف قال أنه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول بسنة ثبت

 أن أخرب قد وسلم عليه هللا صلى النيب كان  فإذا.  ملوحته لشدة شديدا تغريا الطعم متغري والبحر
 امللح كان  إنو  طهورا يكون أن أوىل منه ملوحة أخف هو ما كان  - التغري هذا مع - طهور ماءه

 ؛ املانعني حجة ضعف يظهر وهبذا.  اللغة جهة من االسم يف بينهما فرق ال إذ ؛ قصدا فيه وضع
 عموم يف داخل فهو هذا ومع البحر ماء ذلك يتناول ل ماء شراء يف وكله أو ماء استقى لو فإنه
 بغسل أمر}  وسلم هعلي هللا صلى النيب أن ثبت فقد وأيضا.  الصفة يف مثله كان  ما فكذلك اآلية
{  وسدر ِباء يغتسل أن أسلم الذي وأمر{ }  وسدر ِباء ابنته بغسل وأمر{ }  وسدر ِباء احملرم
 إن:  القائل وقول.  به يأمر ل املاء يفسد التغري كان  فلو املاء يغري أن بد ال السدر أن:  املعلوم ومن
 فإن ؛ الشرع يف وال اللغة يف ال مؤثر غري بوصف تفريق:  يؤثر فال االستعمال حمل يف تغري هذا

 ماء يسم ل وإن.  اإلناء يف وهو مطلقا ماء فيسمى البدن على وهو مطلقا ماء يسمى كان  إن املتغري
 يف يفرقون ال اللغة أهل أن املعلوم من فإنه ؛ اآلخر املوضع يف مطلقا يسم ل أحدمها يف مطلقا

.  إليه يلتفت فال شرعي دليل عليه يدل ل فرق هذا فإن:  الشرع وأما.  وحمل حمل بني التسمية
 الشرع عليه دل مما فرقا أو مجعا احلكم مناط جعله ما أن يبني أن:  فرق أو مجع إذا عليه والقياس

 نفسه تلقاء من لشرع واضعا كان:   شرعي دليل بغري وفرقا مجعا بأوصاف األحكام علق فمن وإال
 الذي املشرتك الوصف تأثري يبني أن القائس على كان  وهلذا.  هللا به يأذن ل ما الدين يف شارعا
 يف وكذلك.  احلكم علة هو املشرتك الوصف كون  على الدالة الطرق من بطريق احلكم مناط جعله

 فإن:  وأيضا.  الشرعية الطرق من بطريق تأثريه يبني أن عليه الصورتني بني فيه فرق الذي الوصف
 من العادة يف بد ال أنه املعلوم ومن{  العجني أثر فيها قصعة من توضأ } وسلم عليه هللا صلى النيب
 ؟ يسريا كان  التغري ذلك قيل فإن العجني واحنل املاء قل إذا األمر آخر يف سيما ال بذلك املاء تغري
 للنص؛ خمالفا كان  مطلقا والكثري اليسري التغري بني سوى إن فإنه ؛ املسألة يف دليل أيضا وهذا قيل
 بني فرق ومن عرف وال عقل وال شرع وال بلغة ال منضبط حد بينهما للفرق يكن ل بينهما فرق نوإ

 يدل اضطرابا مضطربون املانعني فإن وأيضا ،صحيحا قوله يكن ل معلوم غري بفرق واحلرام احلالل
 ال اورةجم عن التغري هذا إن ويقول وغريه والدهن الكافور بني يفرق من منهم قوهلم أصل فساد على
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 الربيعي الورق بني يفرق من ومنهم ذلك أثر املاء يف جند حنن بل يقول من ومنهم خمالطة عن
 يفرق من ومنهم واملائي اجلبلي امللحني بني يسوي من ومنهم بينهما يسوي من ومنهم واخلريفي

 ل إذ ؛ إمجاع وال قياس وال نص من ال عليه يعتمد دليل األقوال هذه من شيء على وليس بينهما
 كان  ولو: }  وتعاىل سبحانه هللا قال وقد.  الشرع جهة من مأخوذا عليه تفرعت الذي األصل يكن
 قال كما  حمفوظ فإنه هللا عند من جاء ما خبالف وهذا{  كثريا  اختالفا فيه لوجدوا هللا غري عند من

 القول فإن وأيضا ولالق هذا ضعف على ذلك فدل{  حلافظون له وإنا الذكر نزلنا حنن إنا}  تعاىل
 ملواقع املاء اسم تناول فإن واملعاين؛ بالظواهر عليه مدلول واملعنوي؛ اللفظي للعموم موافق باجلواز
 بني التسوية فتجب اجلنس يف هذا كصفات  هذا وصفات اللغة يف النزاع ملوارد كتناوله  اإلمجاع

 ملعارض الشرعي بالدليل العمل وترك لاألص خمالفة يلزم: املانعني قول على فإنه وأيضا، املتماثلني
 احلدث طهاريت يف املتغريات من شيء استعمال جيوز ال أنه: عندهم القياس يقتضي كان  إذ راجح؛
 موضع هذا فكان واملشقة للحرج عنه املاء صون يشق وِبا اخللقة بأصل املتغري استثين لكن واخلبث

 رخصة يكون: األول القول وعلى ألصلا خالف على األدلة وتعارض القياس له ترك استحسان
 ا.ه  أقوى هذا فيكون الشرع؛ أدلة بني تعارض غري من القياس وفق على ثابتة
 األرض، من نبع أو السماء، من نزل ماء كل(:  33/  1) السالكني منهجيف  السعدي الشيخ وقال
 قال كما  طاهر، ءبشي رُيه أو طعمه أو لونه تغري ولو واألخباث، األحداث من يطهر طهور، فهو
 فإن، صحيح وهو ، السنن أهل رواه( شيء ينجسه ال طهور املاء إن: ) وسلم عليه هللا صلى النيب
 . انتهى"  اجتنابه جيب جنس، فهو بنجاسة أوصافه أحد تغري

 من فمنهم ، املياه أقسام حول نقاش حدث (:10/14) اهفتاو  جمموعيف  باز ابنعالمة ال وسئل
 ثالثة إىل تنقسم املياه أن:  يرى من ومنهم ، وجنس ، طاهر:  قسمني إىل تنقسم املياه أن:  يرى

 أرجو الثاين؟ الفريق أم األول الفريق مع الصواب هل:  والسؤال ، وجنس ، وطاهر ، طهور:  أقسام
 .ذلك يف املسألة توضيح مساحتكم من

 َماءً  السََّماءِ  ِمنَ  َوأَنْ َزْلَنا}  تعاىل هللا قال وجنس طهور، قسمان املطلق املاء أن الصوابفأجاب: 
 بِهِ  لُِيَطهِ رَُكمْ  َماءً  السََّماءِ  ِمنَ  َعَلْيُكمْ  َويُ نَ زِ لُ  ِمْنهُ  َأَمَنةً  الن َُّعاسَ  يُ َغشِ يُكمُ  ِإذْ }  تعاىل وقال{  َطُهورًا

 .اآلية{  الشَّْيطَانِ  رِْجزَ  َعْنُكمْ  َويُْذِهبَ 
 وسلم عليه هللا صلى  ومراده(...  شيء ينجسه ال طهور املاء نإ ) وسلم عليه هللا صلى النيب وقال

 يف يقع ما أما العلماء، بإمجاع ينجس فإنه النجاسات من بشيء لونه أو رُيه أو طعمه تغري ما إال
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 املاء اسم دام ما الطهورية يفقده وال ينجسه، ال فإنه حنومها، أو الشجر أوراق أو الشراب من املاء
 .باقيا
 خيرج فإنه ذلك وحنو والشاي، والقهوة، كاللنب،  آخر؛ اسم إىل خالطه ِبا املاء اسم غريت إن أما

 .هبا ينجس وال ، املخالطة هبذه طاهر نفسه يف ولكنه ماء، يسمى وال املاء، اسم عن بذلك
 وال طهورا، يسمى وال طاهرا، يسمى فهذا ، الرمان وماء العنب، وماء الورد، كماء  املقيد؛ املاء أما

 األدلة تشمله فال مطلقا، ماء وليس مقيد ماء ألنه والنجاسة؛ األحداث من التطهري به ُيصل
 وماء املطر، كماء  بالتطهري؛ املطلق املاء وصف إَّنا والشرع باملاء، التطهري على الدالة الشرعية
 ا.ه  والعيون واألهنار، البحر،

 ِبادة الشرب مياه ختتلط ما كثريا  بالدنا يف (:10/19) اهفتاو  جمموعيف  باز ابنعالمة ال وسئل أيضا
 أفيدونا للمتوضئ؟ تطهريه على هذا يؤثر فهل ، املاء وطعم لون تغري مادة وهي ، املطهرة الكلور
 . هللا أفادكم

 املاء اسم بقاء مع ، الناس يضر قد ما ملنع فيه توضع اليت وباألدوية بالطاهرات املاء تغريفأجاب: 
 ينبت الذي بالطحلب تغري لو كما  ، بذلك التغري بعض حصل ولو ، يضر ال هذا فإن ، حاله على
 . ذلك أشبه وما ، يعرتيه الذي وبالرتاب ، الشجر وبأوراق ، فيه
 حىت املاء، اسم من خيرجه بشيء تغري إذا إال يضره ال حاله، على باق طهور فهو يضره، ال هذا كل

 مرقا صار أو شايا، صار أو لبنا، وصار غريه حىت املاء على جعل إذا كاللنب  ، آخر شيئا جيعله
 . آخر اسم إىل املاء اسم عن خرج لكونه به؛ الوضوء يصح ال فهذا املاء، اسم عن خارجا

 ال مما ذلك غري أو والتنب، كالرتاب،  ؛ الطاهرات من شيء فيه وقع وإَّنا باقيا املاء اسم دام ما أما
 كان  أو رُيه، أو لونه أو طعمه تغري إذا تفسده فإهنا نجاساتال أما يضره، ال فهذا املاء اسم يسلبه
 ا.ه  استعماله جيوز وال بذلك، يفسد فإنه فيه تظهر ل وإن ، بالنجاسة يتأثر قليال

 يقتل الذي( جافيل) ِباء خملوط ِباء الوضوء يصح هل (:30/23وسئل علماء اللجنة الدائمة )
 ؟ هذا يف اإلسالم كمح ما غريه وجود عدم حالة ويف ، اجلراثيم

 فإهنا آخر اسم إىل املاء اسم تغري ول جنسة غري املاء خالطت اليت املذكورة املادة كانت  إنفأجابوا: 
 . منه الوضوء فيجوز - الطهورية تسلبه ال

 املياه؟ أقسام عن (:11/86وسئل العالمة العثيمني كما  يف جمموع فتاواه )
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 يتغري ل وما جنس، فهو بالنجاسة، تغري فما وجنس، ورطه: قسمان املاء أن الراجح: فأجاب
 على والدليل الشريعة، يف لذلك أصل فال الطاهر، وهو ثالث، قسم إثبات أما، طهور فهو بنجاسة،

 به تأيت مفهوما، معلوما أمرا لكان بالشرع، ثابتا الطاهر القسم كان  لو إذ الدليل، عدم هو هذا
 أن إما عليه يرتتب إذ اهلني، باألمر وليس بيانه، إىل تدعو حلاجةا ألن الواضحة، البينة األحاديث

 ا.ه  يتيمم أو ِباء يتطهر
 مجع: املياه ،«طهور: ثالثة املياه»: قوله(: 1/28وقال العالمة أيضا العثيمني يف الشرح املمتع )

 :أقسام ثالثة واملياه ماء،
:   بالفتح   فالطهور الشيء، به يفعل امل اسم: وفعول فعول، وزن على الطاء بفتح الطهور،: األول
 .به يتسحر الذي للطعام اسم:   بالفتح   والسحور به، يتطهر ملا اسم
 .الفعل فهو بالضم، وسحور طهور، وأما

 ِبا تغري حبيث حكما أو أوصافه، من شيء يتغري ل حبيث حقيقة، خلقته على الباقي املاء: والطهور
 .الطهورية يسلبه ال

 طهور، السماء من النازل املاء: وأيضا يتغري، ل ساخنا طبيعته على البئر من خنرجه الذي اءامل: فمثال
 املتغري كاملاء  «حكما أو»: وقولنا حقيقة، خلقته على للباقي مثاالن هذان خلقته، على باق ألنه
 وكذلك قة،حقي خلقته على يبق ل لكنه طهور فهذا عنه، املاء صون يشق ِبا املتغري أو ممازج، بغري
 خلقته على باق ألنه طهور؛ فهو ذلك ومع سخن، ألنه حقيقته؛ على ليس فإنه املسخن املاء

 .شرحه تقدم وقد الطهور، املاء تعريف هذا ،«خلقته على الباقي وهو»: قوله ...حكما
 وعن وهو الكافور؛ كقطع  ميازجه ال بشيء املاء تغري إن ،«كافور  كقطع  ممازج بغري تغري فإن»: قوله
 طعمه تغري فإهنا املاء يف وضعت إذا القطع فهذه قطع، غري ناعما ودقيقا قطعا، يكون الطيب من

 .مكروه طهور فإنه هبذا تغري فإذا فيه، تذوب ال: أي ختالطه، ال: أي َتازجه، ال ولكنها ورائحته،
 تغري؟ وقد طهورا يكون كيف:  قيل فإن

 القطع هذه ألن يتغري ل هنا فاملاء جماورة، عن نولك ممازجة، عن ليس التغري هذا إن: فاجلواب
 .جاورته ألهنا ولكن مازجته،

 مكروها؟ يكون ملاذا: قيل فإن
 فصار الطهورية يسلبه التغري هذا أن فريون ،مطهر غري طاهر إنه: يقول العلماء بعض ألن: فاجلواب
 .كره  اخلالف هذا أجل فمن باخلالف، التعليل
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 العلم، أبواب يف كثرية  مسائل لكرهنا به قلنا لو ألننا يصح؛ ال الفباخل التعليل أن: والصواب
 .يستقيم ال وهذا العلمية، املسائل يف اخلالف لكثرة

 التعليل ألن اخلالف؛ من خروجا: بقولك التعليل يقبل وال شرعية، علة ليس باخلالف فالتعليل
 واألدلة النظر، من حظ اخلالف اهلذ كان  إن: نقول بل. باخلالف التعليل هو اخلالف من باخلروج
 ما إىل يريبك ما دع)  باب من فيكون حتتمله، األدلة ألن ولكن خالفا، فيه ألن ال فنكرهه؛ حتتمله،

 .1( يريبك ال
  فليس .حكما منه ونأخذ املسائل؛ به نعلل أن ميكن فال النظر من له حظ ال اخلالف كان  إذا أما
 .2النظر من ظح له خالف إال * معتربا جاء خالف كل
: فيقال األحكام، به تثبت شرعيا دليال ليست اخلالف ومراعاة بدليل، إال تثبت ال األحكام ألن
  .مكروه غري أو مكروه، هذا
 دهنا إنسان وضع لو: مثاله. «كافور  قطع» على أو «ممازج غري» على معطوف ،«دهن أو»: قوله

 طافيا فتجده املاء ميازج ال الدهن ألن طهورا؛ قىيب بل الطهورية، يسلبه ال فإنه به، وتغري ماء، يف
 .ممازجة ال جماورة تغري به فتغريه أعاله، على
 فإنه ماء، يف منه كسرة  وضعت لو امللح فهذا املاء، من يتكون الذي وهو ،«مائي ِبلح أو»: قوله

 .اخلالف من خروجا الكراهة مع طهورا ويبقى ماحلا، يصبح
 هوريته؟ط تنسلب ال ملاذا: قيل فإن

 .املاء أصله امللح هذا ألن: يقال أن فاجلواب

                                                 
/ 2) والدارمى ،(2518 رقم ،668/ 4) والرتمذى ،(1178 رقم ،163 ص) والطيالسى ،(200/ 1) أمحد أخرجه 1

 شعب ىف والبيهقى ،(722 رقم ،498/ 2) حبان وابن ،(6762 رقم ،132/ 12) يعلى وأبو ،(2532 رقم ،319
/ 2) واحلاكم ،(2348 رقم ،59/ 4) خزمية وابن ،(5711 رقم ،327/ 8) والنسائى ،(5747 رقم ،52/ 5) اإلميان
 عنه قال واحلديث الصحابة، من أيضا غريه عن وورد عنهمان هللا رضي علي بن احلسن حديث من( 2169 رقم ،15

 وقال ،(181/ 1) اجملموع يف وحسنه ،(32) العارفني بستان يف النووي ححهوص احلاكم، وصححه صحيح، حسن: الرتمذي
 وصححه صحيح، إسناده: (2/345) املسند حتقيق يف شاكر أمحد الشيخ وقال قوي، سنده: املستدرك تلخيص يف الذهيب
 ،318) الصحيحني يف سلي مما املسند الصحيح يف الوادعي العالمة وصححه ،(12 رقم حديث) اإلرواء يف األلباين العالمة
 .صحيح إسناده: املسند حتقيق يف معه ومن األرنؤوط وقال ،(320

 واملدين املكي معرفة يف له قصيدة يف األخري هو البيت وهذا   حممد بن حممد بن علي وهو. احلصار ابن احلسن أليب البيت 2
 (.12 ،11/ 1) «اإلتقان»: انظر. «واملنسوخ الناسخ» كتابه  ضمنها السور، من



 - 68 - 

 .عليه الكالم تقدم قد للكراهة باخلالف والتعليل
 على الطهورية يسلبه فإنه األرض من يستخرج معدين ِبلح تغري لو أنه «مائي»: قوله من وعلم

 .....مطهر غري طاهرا فيكون املذهب،
 تغري بل فيه، حادث بشيء يتغري ل ألنه يضر، فال إقامته، بطول: أي ،«ِبكثه تغري وإن»: قوله

 .يكره فال بنفسه،
 أو عشب، فيه نبت غدير: مثل ،«شجر وورق فيه نابت من عنه املاء صون يشق ِبا أو»: قوله

 ورُيه، وطعمه لونه تغري ولو مكروه؛ غري طهور فإنه هبا، فتغري شجر ورق فيه تساقط أو طحلب،
 ال حىت الرياح من األشجار هذه أحد مينع أن مثال  فيشق منه، رزالتح يشق أنه ذلك يف والعلة
 .مكثه طول بسبب يتغري ال حىت املاء هذا أحد مينع أن يشق وأيضا. املكان هذا يف أوراقها توقع
 .عليهم لشققنا مطهر، غري طاهرا يكون املاء هذا إن: للناس قلنا ولو
 متغريا املاء صار حىت بشدة رجليه ُيرك وأخذ ه،برجلي الغدير يف رجل مشى لو كما  بطني تغري وإن
 .ِبكثه تغري ألنه مكروه؛ غري طهور املاء فإن بالطني؛ جدا
 كريهة  رائحة له وصار جانب، كل  من ميتة شاة عشرون عنده غدير: مثاله ،«ميتة ِبجاورة أو»: قوله
 ممازجة، عن ال رة،جماو  عن التغري ألن مكروه؛ غري طهور إنه: املؤلف يقول اجليف، بسبب جدا

 ألفاظ ببعض يستدل ورِبا امليتة، ِبجاورة بتغريه ينجس ال أنه على اإلمجاع حكى العلماء وبعض
 بصحة القول على ،«فيه حتدث بنجاسة رُيه أو لونه أو طعمه تغري إن إال طاهر، املاء إن»: احلديث
 .احلديث

 ِباء يتلوث أن من وأبعد أفضل، فهو يتغري ل ماء وجد فإذا أمكن، إن عنه التنزه األوىل أن شك وال
 حتل مكروبات الروائح هذه حتمل فقد ضرر، الطبية الناحية من فيه يكون ورِبا جنسة، خبيثة رائحته

 .املاء هذا يف
 يف املاء وضع الشتاء يف شخص: مثاله. ليسخن الشمس يف وضع أي ،«بالشمس سخن أو»: قوله

 .كراهة  الو  حرج، فال به، فاغتسل ليسخن الشمس
 ا.ه  يكره ال فإنه الكهرباء، أو الغاز، أو احلطب، مثل بطاهر سخن أو: يعين ،«بطاهر أو»: قوله

وقال صاحب كتاب أحكام املياه يف الفقه اإلسالمي: والراجح: أن املاء قسمان ال ثالث هلما إما 
 عرف الناس بل يقال طهور وإما جنس وأما املتغري بطاهر فإن سلبه امسه حبيث ال يقال هذا ماء يف

قهوة أو شاي أو عصري أو حنو ذلك ل يكن ماء حىت جيعل من أقسام املياه ، وإن ل يسلبه امسه فهو 
طهور إذ لو كان طاهراً غري مطهر لبينه النيب صلى هللا عليه وسلم لتوافر الدواعي لذلك لعظم منزلة 
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كت عنه الشارع رجعنا إىل األصل يف الصالة وكثرة اختالط املاء بالطاهرات وحنو ذلك  فلما س
املياه وهي الطهارة . وأما استدالهلم حبديث )هو الطهور ماءه( فهو عليهم ال هلم ألن ماء البحر 
 ممتزج بامللح حىت تغري طعمه عن املياه العذبة فدل على أن املتغري بطاهر يبقى طهور بالنص النبوي.

 .اآلجن املاءحكم  مسألة:
 .فيه حلت جناسة غري من فتعريت أحد أوصافه مكثه طال قدلذي اهو  اآلجن املاء

 أو فأننت االرض يف قارا املاء كان  فإذا فيه قارا املاء كان  ما إال (:20/ 1) األم يف الشافعي وقال
 ا.ه   فيه يكن ل مما به خلط كما  هذا وليس املاء دون له اسم ال النه به توضأ تغري

 الوضوء أن على العلم أهل من عنه حنفظ من كل  أمجع (:1/259وقال ابن املنذر يف األوسط )
 ابن عن روي شيئا إال جائز فيه حلت جناسة غري من املوضع يف مكثه طال قد الذي اآلجن باملاء

 بن ومالك املبارك، بن هللا وعبد البصري احلسن بأسا اآلجن باملاء بالوضوء يرى ال كان  وممن سريين،
 مكثه يطول الذي اآلجن ومعىن: عبيد أبو قال راهويه، بن وإسحاق دعبي وأبو والشافعي، أنس

 حبديث ذلك يف إسحاق واحتج.  ختالطه جناسة غري من رُيه أو طعمه يتغري حىت باملكان وركوده
 أحد، يف مصعدين وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مع خرجنا ) قال.. العوام بن الزبري عن روي
 درقته، يف ِباء فأتى ،1املهراس فأتى طالب أيب بن علي وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أمر مث: قال

 يف اليت الدماء به فغسل فعافه رُيا له فوجد منه يشرب أن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فأراد
 قال(..  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وجه دمى من على هللا غضب اشتد: " يقول وهو وجهه،

.  به الدم وسلم عليه هللا صلى النيب يغسل ل ذلك لوال طاهر، أنه على يانب ذلك ففي: إسحاق
 ا.ه  اآلجن باملاء الوضوء يكره سريين ابن وكان: بكر أبو قال

 عنه، صونه ميكن ال ِبا -املاء أي- تغري إن فأما(: "72/ 1) العمدة شرح يف شيخ اإلسالم وقال
 الغثاء، من املد ُيمله وما فيه املنجابة األشجار وورق ببالطحل املتغري كاملاء  طهوريته على باق فهو
 هذا ألن والنفط؛ كالقار،:  ِبجاريه تغري ما وكذلك مكثه، بطول تغري إن وكذلك فيه، ينبت وما

 .اه ". املاء عليه هللا خلق الذي التغري فأشبه ابتداء هللا فعل من وهو عنه، املاء َصْون ميكن ال التغري
 وكذلك به الوضوء جاز مكثه بطول أو بطاهر التغري كان  وإن (:5/76ة الدائمة )وقال علماء اللجن

 ا.ه  النجاسة وإزالة الغسل

                                                 
 معجم" وانظر. املربد قاله. بأحد ماء: -مهملة سني آخره ويف مفتوحة، مهملة راء مث اهلاء، وسكون امليم، بكسر -هراسامل 1
 .عقب وال خشب فيه ليس جلد من الرتس: الدرقة، و 232/ 5 البلدان ومعجم ،1274/ 2" للبكري استعجم ما
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 مكثه؟ بطول  املتغري املاء حكم عن (:11/88وسئل العالمة العثيمني كما يف جمموع فتاواه )
 ، املكان هذا يف مكثه بطول تغري وإَّنا خارج ِبازج يتغري ل ألنه ، تغري وإن طهور املاء هذا: فأجاب

 . صحيح والوضوء منه يتوضأ به بأس ال وهذا
 

 (ِبائها التطهر وحكم العذاب أرض آبار)باب حكم 
 من األجهوري واستظهر ،الكراهة مع ِبائها والتطهري التطهر صحة إىل والشافعية احلنفية ذهب

 التطهري صحة على ودليلهم ،القول ظاهر غري لكنها احلنابلة، عند رواية وهو ،الرأي هذا املالكية
 والدليل املاء، أوصاف أحد يتغري أو تتنجس ل ما املياه مجيع طهارة على الدالة العمومات ِبائها
 املالكية من العدوي وينقل، العذاب مظنة ألهنا بأذى مستعمله يصاب أن خيشى أنه الكراهية على

 يف احلنابلة عند الظاهرة الرواية وهي ،اآلبار هذه ِباء التطهري صحة بعدم جزم األجهوري غري أن
 .3الناقة بئر عدا ،2برهوت وبئر 1أروان ذي كبئر  مثود، أرض آبار

 املاء بإهراق أمر وسلم عليه هللا صلى النيب أن اآلبار هذه ِباء التطهري صحة عدم على والدليل
 التطهري يصح ال هاماء أن على يدل بإهراقها أمره فإن مثود، أرض آبار من أصحابه استقاه الذي

 بأرض املوجودة اآلبار من غريها أن إال مثود بأرض املوجودة اآلبار يف واردا كان  وإن النهي وهذا ،به
 العذاب نزل أرض يف موجود منها كال  أن جبامع عليها بالقياس حكمها يأخذ أهلها على هللا غضب
 . بأهلها

                                                 
 14 النووي بشرح مسلم صحيح)  مسلم رواه فيما ، وسلم عليه هللا لىص للنيب السحر فيها وضع اليت هي: أروان ذي بئر 1
 .(189 - 185/  10) الباري فتح. ذروان:  البخاري رواية ويف(  املصرية ط 178 - 174/ 

 وجه على ماء خري ) بلفظرضي هللا عنهما مرفوعا  عباس ابن، ورد فيها حديث حضرموت بأرض عميقة بئر: برهوت بئر 2
 ( احلديث. . . "  برهوت بوادي ماء األرض وجه على ماء وشر السقم من وشفاء ، الطعم من طعام فيه ، زمزم ماء األرض
 ابن صححه احلديثو ( 8129 رقم ، 8/112) األوسط ىفو  ،(11167 رقم ، 11/98) يف الكبري الطرباىن أخرجه
، وحسنه العالمة األلباين (3/286)ثمي يف اجملمع ، وكذا قال اهليثقات رجاله: (: 2/200، وقال املنذري يف الرتغيب )حبان

  (. 1056يف الصحيحة )

 هذه يف احلجاج يردها كبرية  بئر هي(: 1/40) حاشيته يف عابدين ابن يقول.  مثود بأرض الناقة تردها كانت  بئر: الناقة بئر 3
 .األزمان
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 وكذلك ، الكراهة على النهي ومحلوا ، بطهارهتا لالقو  على مثود أرض وراء ما أبقوا فقد احلنابلة أما
 ِبال حفرت واليت ، املغصوبة األرض يف واآلبار ، باملقابر املوجودة اآلبار على بالكراهة حكموا

 (.1/89املوسوعة الفقهية ) ا.ه  من مغصوب
 وال - مثود أرض وهى - احلجر بئار ماء من الوضوء ُيل وال(: 1/219وقال ابن حزم يف احمللى )

 جائز ذلك فكل الناقة بثر حاشى الشرب، وال منها جائز ذلك فكل الناقة بثر حاشى الشرب،
 ال)  قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عنهما هللا رضي عمر بن هللا عبدمث ذكر حديث  ،منها

 يصيبكم ال همعلي تدخلوا فال باكني تكونوا ل فإن باكني تكونوا أن إال املعذبني هؤالء على تدخلوا
 . ا.ه 1( أصاهبم ما

 االنتفاع وال ِبائها الوضوء جيوز فال مثود آبار اآلبار من ويستثىن(: 1/49وقال يف مواهب اجلليل )
 القرآن أحكام يف العريب ابن عن له ناقال ألغازه يف فرحون وابن مسلم شرح يف القرطيب ذكره كما  به

 حني - عنهم هللا رضي - الصحابة أمر - وسلم يهعل هللا صلى - ألنه» وذلك واحد غري ونقله
 اآلبار تلك من عجنوه ما يطرحوا أن وأمرهم الناقة تردها كانت  اليت البئر من إال يشربوا أن هبا مروا

 يف مسلم وذكره األنبياء أحاديث كتاب  يف البخاري رواه الصحيحني يف واحلديث «املاء ويهريقوا
 شرح يف القرطيب قال اإلبل العجني يعلفوا أن أمرهم أنه هوفي الزهد كتاب  بعد صحيحه أواخر
 املاء ذلك على حكم للدواب العجني وعلف سقوا ما بإراقة - وسلم عليه هللا صلى - أمره مسلم

 احملرتم الطعام أتلف ملا املاء جناسة ولوال جنسا كان  أو النجاسة خالطته ما حكم ذلك إذ بالنجاسة
 تقادمت وإن والصاحلني األنبياء بآثار التربك على دليل الناقة بئر من يستقوا أن وأمره شرعا،

 جيوز ال خلقته أصل على باق كثري  ماء: قلت فإن: األلغاز يف فرحون ابن وقال انتهى أعصارهم
 عليه هللا صلى - النيب أمر وقد .مثود أرض يف اليت اآلبار ماء هو: قلت .به االنتفاع وال الوضوء

 ذلك يطرحوا أن فأمرهم وعجنا استقينا قد: قالوا منها، يستقوا وال بئرها من وايشرب ال أن - وسلم
 سخط ماء أنه ألجل وذلك الناقة تردها كانت  اليت البئر من يستقوا أن وأمرهم املاء ويريقوا العجني

                                                 
 ال( أصاهبم ما يصيبكم: )قوله ات الباب املفتوح:(، قال العالمة العثيمني يف لقاء2980(، ومسلم )433أخرجه البخاري ) 1

 اإلعراض من أصاهبم وما احلسي العذاب من أصاهبم ما املراد يكون قد احلسي، العذاب من أصاهبم ما به يراد أن منه يلزم
 هذا على اباجلو : نقول. بشيء يصابوا ول باكني غري وهم األماكن هذه إىل يذهبون أناس يوجد إنه: قائل قال فلو والكفر،

 ِبا يصابوا أن خشية أو خوفاً : قال ولكنه هبذا، يصابوا أن يؤكد ل وسلم عليه هللا صلى الرسول إن: األول الوجه: وجهني من
 الظاهرة احلسية العقوبة من هؤالء به أخذ ِبا يؤخذوا أن بذلك املراد يكون أن يتعني ال: نقول أن: الثاين الوجه. هؤالء أصاب

  .احلق ورد واإلعراض االستكبار هو الذي القلب مرض بذلك املراد يكون قد آخرهم، عن أماتتهم اليت لصيحةوا الرجفة وهي
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 ذبك  ولقد} تعاىل قوله عند العريب البن القرآن أحكام انظر هللا سخط من فرارا به االنتفاع جيز فلم
 احلديث ألن بنجاسته حنكم وال الشافعي مذهب وهو[ 80: احلجر{ ]املرسلني احلجر أصحاب

 الرسالة شرح يف زروق الشيخ وقال. انتهى وغضب سخط ماء هو وإَّنا للنجاسة تعرض فيه ليس
[ 80: احلجر{ ]املرسلني احلجر أصحاب كذب  ولقد} تعاىل قوله عند األحكام يف العريب ابن ذكر
 منها عجن ما بطرح أمر - والسالم الصالة عليه - وألنه غضب بئر ألهنا مثود بئر من وءالوض منع

 الرسالة قول يعين العموم من هنا ما خالف وهو اآلبار من مستثناة فهي استعماهلا وترك وبالتيمم
 .اآلبار وماء
 استعماله من مينع وإَّنا املاء بنجاسة ُيكم ال أنه زروق والشيخ فرحون ابن قاله ما والظاهر: قلت
 أوعيتهم بغسل أمرهم - والسالم الصالة عليه - أنه يروا ل ألنه وغضب سخط ماء ألنه فقط

 النجاسة على دل ملا نقل لو أنه على لنقل ذلك وقع ولو ثياهبم من أصابه وما منه وأيديهم
 شرح يف هاينالفاك كالم  من يؤخذ الذي وهو املاء ذلك اجتناب يف مبالغة ذلك يكون أن الحتمال
 الناقة بئر إال هبا والطهارة شرهبا عن هنى فإنه احلجر أبيار مياه إال: قال اآلبار ذكر ملا فإنه الرسالة

 منع يف إشكال وال جناسته بعدم املهذب شرح يف النووي صرح وقد. انتهى الصحيح يف ذلك ثبت
 .أعلم وهللا القرطيب قاله ما على منها الوضوء

 ما وهو احلديث يف عليه أقف ل استعماهلا وترك بالتيمم وأمرهم زروق الشيخ قال :األول (تنبيهات)
 مباحة طاهرة أرض: قلت فإن: ونصه التيمم باب يف العريب ابن عن األلغاز يف فرحون ابن نقله

 .منها التيمم جيوز ال أميال مخسة مسرية
 .منها التيمم جيوز ال أنه على أحكامه يف العريب ابن نص مثود ديار أرض هي( : قلت)

 فقال الناقة تردها كانت  اليت البئر علمت أين من البلقيين اإلمام شيخنا سئل: حجر ابن قال :الثاين
 عليه هللا صلى - النيب أن يظهر والذي: حجر ابن قال انتهى، اإلسالم فيه يشرتط ال إذ بالتواتر
  .انتهى كذل بعد جييء من على الشيخ كالم  فيحمل بالوحي علمها - وسلم

 إال حرام أو مكروه وغريها طهارة يف اآلبار هذه استعمال: املذهب شرح يف النووي قال :الثالث
 كراهة  على الشافعية من مجاعة واقتصر جاز هبا للوضوء اضطر إذا أنه فظاهره شرعية لضرورة

 ماء كل  هبا قويلح: اخلادم يف الزركشي عن الشافعية من شريف أيب ابن وقال اآلبار، هذه استعمال
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 بئر وماء «ملعونة أرض أهنا» داود أيب حلديث بابل ديار وماء 1لوط قوم ديار كماء  عليه مغضوب
 باليمن بئر وهي برهوت بئر وماء - وسلم عليه هللا صلى - للنيب السحر فيها وضع اليت ذروان

 بالعراق وهي بقرةال سورة يف املذكورة هي وبابل انتهى برهوت األرض يف بئر شر حبان ابن حلديث
 الراء وسكون املوحدة بفتح برهوت وبئر باملدينة هي الراء وسكون املعجمة الذال بفتح ذروان وبئر
  .أعلم وهللا قعرها إىل النزول يستطاع ال حبضرموت عميقة بئر وهي

 .القبور بنياليت  بئرحكم ماء ال مسألة:
  عقيل ابن قال وبقلها وشوكها القبور بني بئر ماء كره(: )273/ 6" )الفروع"  يف مفلح ابن قال
 (.واجلاللة بنجس مسد كما

 تعبدية القبور يف الصالة من املنع من العلة أن األصحاب، مجهور قول وهو املذهب، من الصحيح
 أحلق حيث هنا عقيل ابن اختيار ظاهر وهو النجاسة ِبظنة معللة أهنا إىل األصحاب بعض وذهب

 .واجلاللة بنجس مسد لذيا باملاء املقربة بئر ماء
 حلما احليوان أعضاء يف يستحيل كالدم  مطهرة عنده االستحالة ألن بالنجاسة ُيكم ال عقيل وابن

 هللا بإذن يأيت وسوف مطهرة، غري االستحالة أن املذهب من الصحيح خالف على لبنا، ويصري
 .النجاسات باب يف املسألة هذه حترير
 مظنة بكونه عندهم الكراهة تعليل لعل(: 387/ 1) لطهارةا موسوعة يف الدبيان الشيخ قال

 ىل' ُيتاج شرعي حكم والكراهة الكراهة، عدم والصحيح، املقربة ماء إىل النجاسة من شيء وصول
 جتعل ال املاء جناسة يف الشك فإن قائما اإلحتمال هذا كان  لو وحىت دليل، وال شرعي، دليل

 واحلنابلة بالنجاسة، تغريه تيقنا إذا إال عنها ننتقل وال رة،الطها األصل لن مكروهة؛ منه الطهارة
 هذا من الطهارة كرهوا  وهنا اليقني، على بىن طهارته يف أو غريه أو ماء جناسة يف شك إذا: يقولون
 قول فهو كذلك  ذلك كان  إذا طهوريته، يف اخلالف وجود عندهم الكراهة سبب يكون أن إال املاء،

 .الكراهة به يعلل حىت الشرعية األدلة من ليس اخلالف أن قدمت وقد أيضا، ضعيف
 .بالوعة جنبها إىل يكون بئرحكم ماء ال مسألة:

                                                 
( عند قول النووي 348وهي تعرف اآلن باسم البحر امليت، )تنبيه( قال الشيخ مسهور يف تعليقه على كتاب اإلجياز )ص 1
 ملح فإنه امليت، كالبحر  املاء خواص يسلب ل ما كذلك  هو نعم،: (البحر ِباء الطهارة جواز: منها فوائد، احلديث هذا ويف)

  .فليتأمل نظر، الوضوء يف استخدامه ويف أجاج،
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 هللا رسول عن ثابت بالوعة جنبها إىل يكون البئر ذكر(: 1/284قال ابن املنذر يف األوسط )
 كانت  قريبة الوعةالب جبنبها البئر كان  فإذا ،"شيء ينجسه ال املاء: "قال أنه وسلم عليه هللا صلى
 فإن فيها حلت جناسة من ريح أو لون أو بطعم املاء يتغري أن إال البئر ذلك يضر ل بعيدة أو منها
 املبارك وابن الثوري مذهب وهذا طهارته، على فاملاء وإال فسد ذكرناه ما ببعض البئر ماء تغري

 كان  إذا النعمان لقول ىنمع وال: بكر أبو قال.  البصري احلسن عن ذلك وروي وإسحاق، وأمحد
 قيل عنه، رجع أنه بلغين وقد قال، ما على تدل معه حجة ال إذ ِبائها بأس فال أذرع سبعة بينهما

.  أكرهه فإين تؤذي كانت  إذا: وقال الذرع فرتك تؤذي وهي أذرع سبعة بينهما كان  فإن: للنعمان
 فإن رقاقا، واألخرى غالظا ضاألر  تكون ختتلف،  األرضون: فقال املسألة هذه عن مالك وسئل
 ال: قال تغري واملاء رائحة هلا كانت  فإن: فقيل منها، يتوضأ فال شيء منها إليها يصل أن ختوف
 .منها يتوضأ

 
 حكم املاء املسخن بنجاسة( )باب

 فما بالنجاسة يشوى فإنه الفخار عن (:21/608سئل شيخ اإلسالم كما يف جمموع الفتاوى )
 .؟ حكمها فما بالزبل تسخن اليت واألفران حكمه؟

 الوقود يف وحنوه النجس السرقني أحدمها: أصلني على مبنية املسائل هذه.  هلل احلمدفأجاب: 
 جيوز ال ذلك إن وغريه أمحد أصحاب من الفقهاء بعض فقال ذلك وحنو الطعام أو املاء ليسخن

 النجاسة إتالف ألن حمرم ريغ مكروه ذلك إن بعضهم وقال ومباشرهتا النجاسة مالبسة يتضمن ألنه
 له استعمال فإنه النجس بالدهن االستصباح ذلك يشبه ومما.  هبا التلوث مظنة ذلك وإَّنا ُيرم ال

 والقول الصحابة عن املأثور وهو جيوز ذلك أن العلماء من وغريه أمحد عن واملشهور باإلتالف
 شيء ُيرم ال أنه والصحيح النجاسة ندخا ولكراهة به التلوث مظنة ألنه املنع غريه وعن عنه اآلخر

 النيب عن الصحيحني يف ثبت وقد اخلنزير وحلم وامليتة الدم من اخلبائث حرم تعاىل هللا فإن ذلك من
 وهذا.  الدباغ قبل لبسها حرم إنه مث{  أكلها امليتة من حرم إَّنا: }  قال أنه وسلم عليه هللا صلى
 هذا كتايب  جاءكم فإذا امليتة جلود يف لكم رخصت نتك  ) عكيم بن هللا عبد حديث يف قوله وجه
  دباغ بال باجللود االنتفاع يف كانت  املتقدمة الرخصة فإن 1( عصب وال بإهاب امليتة من تنتفعوا فال
 عنه ينه فلم الدباغ بعد هبا االنتفاع فأما أرخص عما النهي فرفع السلف من طائفة إليه ذهب كما

                                                 
 سيأيت خترجيه يف باب دباغ جلود امليتة. 1
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 الذكاة مقام يقوم هل لكن:  امليتة جللود مطهر الدباغ أن:  أمحد عن الروايتني آخر كان  وهلذا قط
 على ؟ ذلك سوى ما دون احلياة يف طاهرا كان  ما جلد أو املأكول جلد فيطهر احلياة مقام أو

 حديث يف وسلم عليه هللا صلى لنهيه الذكاة تطهره ما بالدباغ فيطهر.  األول أصحهما:  وجهني
 أن مع املنازعون سلمه ذلك وحنو احلريق إطفاء يف اخلمر استعمال فإن اوأيض.  السباع جلود عن

 فيه ليس ِبا النجاسات فإتالف منفعة فيه ِبا اخلمر إتالف جاز فإذا أعظم اخلمر ِبجانبة األمر
 قول وأما.  أوىل النار يف فاستعماهلا والصقور للبزاة امليتة طعام جواز سلموا وألهنم ؛ أوىل منفعة
 عند وثيابه بدنه طهر إذا جائز للحاجة النجاسة مالبسة:  فيقال مالبستها مظنة هذا : القائل

 الروايتني أصح على ذلك يكره وال النجاسة مباشرة مع باملاء االستنجاء جيوز كما.   وحنوها الصالة
  بينهما جيمع أو احلجر يستعمل بل ذلك يكره الثانية والرواية الفقهاء أكثر قول وهو أمحد عن

 يقل ل إذا امليتة جلود استعمال ويف مباشرهتا فيه كان  وإن أفضل املاء على االقتصار أن واملشهور
 وأما باحلاجة تزول فالكراهة يكره إنه قيل وإن ذلك جواز أصحهما روايتان اليابسات يف بطهارهتا

 يف النجاسة أن وهو الثاين األصل على مبين فهذا (النجاسة بدخان التلوث إىل يفضي هذا) قوله
 روايتان مها للعلماء مشهورين قولني على ؟ ال أم جنسة هي فهل ذلك وحنو ملحا صارت إذا املالحة

 ما غسل إىل ُيتاج أم به لصق ما النار تطهر هل التنور يف املشوي اخلنزير يف عليهما نص أمحد عن
 أصحاب وأكثر.  فعيالشا مذهب وهذا جنسة هي أحدمها: )  منصوصتني روايتني على ؟ منه أصابه
 اخلمرة إال باالستحالة النجاسة من يطهر ال:  يقولون وهؤالء مالك أصحاب قويل وأحد أمحد

 حنيفة أيب مذهب وهو الثاين والقول، إزالة ال إحالة الدبغ إن قيل إذا املدبوغ واجللد بنفسها املنتقلة
 نص يتناوهلا ل األعيان هذه فإن الصواب هو وهذا جنسة تبقى ال أهنا وغريهم املالكية قويل وأحد

 وهي التحليل نص فيتناوهلا طيبة أعيان هي بل النصوص معىن يف وليست معىن وال لفظا ال التحرمي
 فتطهر باالستحالة جنست اخلمر بأن الفرق من ذكروه وما بنفسها املنقلبة اخلمر من بذلك أوىل

 الغذاء عن مستحيل فإنه كالدم:   تحالةباالس جنست إَّنا النجاسات مجيع فإن باطل؛ باالستحالة
 من وحنومها والرتاب املاء عن مستحيل النجس احليوان حىت والعذرة البول وكذلك الطاهر

 يطهر ل النجس نفس فإن باالستحالة طهرت النجاسة بأن ذلك عن يعرب أن ينبغي وال الطاهرات
 أن كما  واحدة واملادة منه مستحيال كان  وإن النجس ذلك هو ليس الطاهر وهذا استحال لكن
 تعاىل وهللا املين هو ليس واإلنسان امليت هو ليس املقربة وتراب واحلب واهلواء الزرع هو ليس املاء
 هذا هذا ليس احلقائق مع تبدل وهي بعض إىل بعضها وُييل بعض من بعضها العال أجسام خيلق

 كونه  وأما العظم اسم يتناوله أنه عىنِب.  نفسه والدم واللحم امليت العظم هو الرماد يكون فكيف
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 وكالمها اخلبث هو الذي واملعىن االسم يتبع التحرمي فإن يضر ال فهذا واملادة األصل باعتبار هو هو
 السقف يف جيتمع الذي النجس املاء وخبار طاهر بالنجاسة املوقدة النار فدخان هذا وعلى منتف
 شيء النجاسة من فيه ليس إذ طاهر الفخار فهذا كذلك  كان  وإذا املسائل من ذلك وأمثال طاهر
 النجاسة استعمال نفس وأما طاهر أنه والصحيح القولني على خرج دخاهنا من خالطه إنه قيل وإن
 مها قولني على يكره هل لكن طاهر؛ فإنه بالنجاسة املسخن املاء يف والنزاع فيه الكالم تقدم فقد

 مالك مذهب وهو يكره والثاين. والشافعي حنيفة أيب قول وهو يكره ال: إحدامها أمحد عن روايتان
 الحتمال فيكره النجاسة من شيء املاء إىل وصل قد يكون أن خشية أحدمها مأخذان وللكراهة

 أيب الشريف طريقة وهذه يكره ل حصني حاجز النار وبني املوقد بني كان  إذا هذا فعلى تنجسه
 السخونة وأن مكروها النجاسة استعمال كون  الكراهة بسب أن: والثاين. وغريمها عقيل وابن جعفر

 فإن النجس بالوقود الطعام طبخ هذا ومثل يعلى أيب القاضي طريقة وهذه مكروه بفعل حصلت
 ليس الذي املاء تسخني تشبه النجس بالوقود الفخار طبخ يف والكراهة املاء كسخونة  الطعام نضج
 ا.ه  أعلم وهللا حاجز النار وبني بينه
 سخن إذا: أي ؛«كره  بنجس سخن أو»: قوله(: 1/33ال العالمة العثيمني يف الشرح املمتع )وق

 .يكره فإنه يتغري ل أو تغري بنجس املاء
 فيه الكراهة وجه فإن مكشوفا كان  فإن يكره، فإنه املاء به وسخن محري، روث رجل مجع لو: مثاله

 .فيه ويؤثر يدخله الدخان ألن ظاهر،
 أنه: والصواب. إليه أجزاء صعود من غالبا يسلم ال ألنه أيضا؛ كره  الغطاء وحمكم مغطى، كان  وإن
 .يكره ال الغطاء حمكم كان  إذا
 قلنا فإن طاهرا، النجس تصري االستحالة بأن القول على ينبين فإنه وغريه، دخان فيه دخل فإن

 جنسا كان  الدخان هبذا املاء أوصاف أحد وتغري تطهر؛ ال االستحالة بأن قلنا وإن. يضر ل بذلك
 ا.ه 

 رمحه قوله (:39وقال الشيخ حممد املختار الشنقيطي أيضا يف شرح كتاب الطهارة من الزاد )ص
 إستعماله، يكره لكنه طهور؛ فهو بنجس   ُسخِ ن إذا املاء أن هللا رمحه بني   (بنجس   ُسخ نَ  أو): هللا

 .كاملمازج  ِبؤثرة ليست فنجاسته ِبجاورة، تغري   وإَّنا ممازج، بشيء يتغري   ل أنه: ذلك يف والسبب
 كما  إليه النجاسة من لطيفة أجزاء صعود من غالباً  يسلم ل بالنجس سخن إذا أنه على مبين وهذا

 قصر َمنْ  هللا رمحه أمحد اإلمام أصحاب ومن يكره، ال أنه: رواية هللا رمحه أمحد اإلمام وعن يقولون،
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 يف اخلالف هللا رمحه املرداوي اإلمام ذكر وقد يُْكره، ل برد ذافإ ساخناً، حاله على الكراهة حكم
 وحمل مطلقاً، روايتان فيها أصحها إن: وقال طريقاً، عشرة أربع فيه لألصحاب وأن املسألة، هذه

 ويف (.ِإلْيهِ  َُيَْتجْ  لْ  ِإنْ : )بقوله هللا رمحهم العلماء بعض عنه عرب   ما وهذا غريه، يوجد ل إذا الكراهة
 .باملغصوب املَُسخ نُ  بالن جسِ  املُسخ نِ  حكم
 األصول علماء اصطالح يف وأما احملبوِب، ضد   اللغة يف واملكروه مكروهاً، صار: أي (ُكرِهَ ): قوله
 (.فاِعُلهُ  يعاقبُ  وال تارُِكُه، يُثابُ  الذي: )فهو

 كون:  أعين األصل على باق   أنه على يدل السابقة الصور هذه يف مكروهاً  املاء بكون فالتعبري وعليه
 أهل ومن طهارته، صحت استعمله فلو الطهارة، يف غريه يستعمل أن األفضل وأن طهوراً، املاء

 كما  عندهم مكروهاً  يكن ل غريه جيد ل فإذا غريه، وجود حال يف الكراهة جعل من هللا رمحهم العلم
 .قدمنا

 ما وبني األصل، على باق   هو ما بني رتددم أنه من قدمنا ما على مبني ة الكراهة هذه أن والصحيح
 عن انتقل ما وبني أصله، على الباقي الطهور بني: وسط   مقام يف أنه أي األصل، عن منتقل هو

اً  يتمحض ول كاألصل،  خلوصاً  يتمحض ل يسري، بشيء متغري   فهو األصل  األصل عن كاملنتقل  تغري 
 األصول علماء من طائفة عليه مشى األصل اوهذ الكراهة، وهو يناسبه، ُحكماً  أعطى هنا ومن

 .اجلميع على هللا رمحة احلنابلة فقهاء عند حىت معترب وهو قدمنا كما  هللا رمحهم
 
 

 )باب حكم املاء املستعمل(
 فُأيت باهلاجرة، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول علينا خرج) : قالرضي هللا عنه  جحيفة أيب عن -1

 .1( به فيتمسحون وضوئه فضل من يأخذون الناس فجعل فتوضأ، بوضوء
 هللا صلى وضوئه أعضاء من سال ما تناولوا يكونوا أن وُيتمل(: 353/ 1) الفتح يف احلافظ قال
 .اه . املستعمل املاء طهارة على بينة داللة وفيه وسلم، عليه
 يقتتلون كادوا  موسل عليه هللا صلى النيب توضأ وإذا... )  رضي هللا عنه خمرمة بن املسور وعن -2

 .2( وضوئه على
                                                 

 (.187) البخاري أخرجه 1

 (.189) البخاري أخرجه 2
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 ماء فيه بقدح دعا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن رضي هللا عنه ) األشعري موسى أيب عن -3
 .1( وحنوركما وجوهكما على وأفرغا منه، اشربا ولبالل له قال مث فيه، ومج فيه، ووجهه يديه فغسل

 وأنا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ليع دخل قال ) رضي هللا عنهما عبدهللا بن جابروعن  -4
 آية فنزلت كاللة  يرثين إَّنا هللا رسول يا فقلت فعقلت وضوئه من علي فصبوا فتوضأ أعقل ال مريض
 .2( املرياث

 :اآليت التفصيل على وذلك وحكمه املستعمل املاء من املراد يف الفقهاء اختلفلقد 
 حدث به أزيل الذي املاء هو يوسف وأيب حنيفة أيب عند لاملستعم املاء :احلنفية عند املستعمل املاء

 وعند، فرض إلسقاط أو التقرب بنية الوضوء على كالوضوء  القربة، وجه على البدن يف استعمل أو
 .احلدث إلزالة املستعمل املاء هو زفر وعند، قربة إلقامة استعمل الذي املاء هو احلسن بن حممد

 اخلالف هذا أثر ويظهر، 3البدن عن انفصاله ِبجرد مستعمال يصري املاء أن احلنفية عند واملذهب
 : يلي فيما املستعمل املاء من املراد يف عندهم

 املصحف ومس املسجد ودخول اجلنازة وصالة املعهودة الصالة حنو القربة إقامة بنية توضأ إذا - أ
 إزالة ومها السببني، لوجود خالف بال مستعمال املاء صار حمدثا كان  فإن، وحنوها القرآن وقراءة
 . القربة وإقامة احلدث

 إقامة لوجود وحممد يوسف وأيب حنيفة أيب الثالثة عند مستعمال املاء يصري حمدث غري كان  وإن
 إزالة النعدام مستعمال يصري ال زفر وعند ،4نور على نور الوضوء على الوضوء لكون ، القربة

 . احلدث
 يوسف وأيب حنيفة أيب عند مستعمال املاء صار حمدثا كان  فإن ، للتربد اغتسل أو توضأ إذا - ب

 ال حمدثا يكن ل وإن ، القربة إقامة لعدم مستعمال يصري ال:  حممد وعند احلدث إزالة لوجود وزفر
 .باالتفاق مستعمال يصري

                                                 
 (.188) البخاري أخرجه 1

 (.1616) مسلم أخرجه 2
 . 90 ، 89/  1 القدير فتح 3

: املنذريقال املنذري:  {نور على نور الوضوء على الوضوء} ( عن حديث39/ رقم 1قال صاحب كتاب حتذير أويل النهى ) 4
: البهية النخبة صاحب وقال أصال، السبكي له جيد ول أصال، له أجد ل: املغين يف العراقي قال، و السلف بعض كالم  من ولعله

 .له أصل ال: املشكاة يف يناأللبا وقال السنة، يف يعرف ل
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 ، جائز ريخم به التوضؤ ألن باالتفاق مستعمال يصري ال وحنوه الورد كماء  املقيد باملاء توضأ إذا - ج
 .القربة إقامة وال احلدث إزالة يوجد فلم

 يدها املرأة غسلت أو وحنوه، واألحجار واألواين والثمار النبات من الطاهرة األشياء غسل إذا - د
 .مستعمال املاء يصري ال ذلك، وحنو احلناء أو العجني من

 إزالة جيوز فإنه املعتمد الراجح على خلبث بل حلدث بطهور ليس احلنفية عند املستعمل واملاء
 .1به احلقيقية النجاسة

 أو حدث رفع يف استعمل ما هو املستعمل املاء أن إىل املالكية ذهب :املالكية عند املستعمل املاء
 أو هبا اتصل أو األعضاء من تقاطر ما هو حدث رفع يف املستعمل وأن خبث، حكم إزالة يف

 .2فيه عضوه لغس أو - يسريا املنفصل وكان - عنها انفصل
 وجود مع مندوبة اغتساالت أو حدث رفع يف استعماله يكره لكن مطهر طاهر أنه عندهم وحكمه

 إناء غسل أو النجاسة إزالة يف أخرى مرة استعماله األرجح على يكره وال يسريا، كان  إذا غريه
 .وحنوه
 املستعمل املاء كذل يكون أن بأمرين مقيدة والكراهة: (42 ، 1/41) تهحاشييف الدسوقي  قال

 املاء على صب إذا كراهة  ال أنه كما  ، كراهة  فال وإال غريه، يوجد وأن والغسل، الوضوء كآنية  قليال
 الكراهة تنتف ل كثر  حىت مثله مستعمل عليه صب فإن مستعمل، غري مطلق ماء املستعمل اليسري

 ه ا. نفيها السالم عبد ابن واستظهر للكل، يثبت لألجزاء ثبت ما ألن
 املستعمل فأقل الغسل آنية قدر هو الذي اليسري املاء: (1/56) الصغري الشرح يف الدردير وقال

 رفع يف استعمل يكون وأن يسريا، يكون أن: ثالثة بشروط حدث يف استعماله يكره حدث يف
 ا.ه  حدث رفع يف الثاين االستعمال يكون وأن خبث، حكم ال حدث
 ال حدث يف املستعمل املاء وأن استعماله، له يكره ال خبث حكم يف املستعمل املاء فإن هذا وعلى
 .3طهوريته يف خمتلف أنه الكراهة تعليل يف والراجح خبث، حكم يف استعماله يكره

                                                 
 . 134/  1 احملتار ورد املختار والدر ، 67 ، 66/  1 الصنائع بدائع 1

 . 42 ، 41/  1 الدسوقي حاشية 2

 . 76 - 74/  1 اخلرشي على العدوي وحاشية ، 56/  1 املسالك وأقرب ، 56/  1 الصغري الشرح 3
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 فرض يف املستعمل القليل املاء هو الشافعية عند املستعمل املاء: الشافعية عند املستعمل املاء
  الطهارة نفل أما الثوب، أو البدن عن جنس إزالة يف أو ،فيه األوىل كالغسلة  حدث عن الطهارة

 .1طهور أنه اجلديد يف فاألصح والثالثة الثانية، كالغسلة
 .فأكثر قلتني يبلغ الذي الكثري وبني قلتني، يبلغ ال الذي القليل بني الشافعية ويفرق
 يزيل وال حدثا يرفع الف طهور، غري طاهر املستعمل املاء من القليل أن: اجلديد املذهب يف فريون
 .منه عليهم يتقاطر عما وال عنه ُيرتزون ال كانوا  الصاحل السلف ألن جنسا
 أعقل ال مريض وأنا يعودين وسلم عليه هللا صلى هللا رسول جاء:  قال عنه هللا رضي جابر فعن

 .فعقلت وضوئه من علي وصب فتوضأ
 إىل انتقلوا بل ثانيا لالستعمال املستعمل اءامل جيمعوا ل - مياههم قلة مع - الصاحل السلف وألن

 . مستقذر ألنه للشرب جيمعوه ل كما  ، التيمم
 .األصح على فطهور قلتني فبلغ املستعمل املاء مجع فإن

 كما  مطلق غري ألنه األصح وهو:  الشربيين قال املستعمل، املاء استعمال منع علة يف واختلف
 . وغريه النووي صححه

 االستعمال، من أشد النجاسة ألن األصح يف فطهور قلتني فبلغ اجلديد على ملاملستع مجع فإن
 ومقابل أوىل، فاملستعمل قطعا، طهورا صار به تغري وال أي قلتني بلغ حىت مجع لو املتنجس واملاء

 اختيار وهو وحنوه الورد ِباء فالتحق باالستعمال مستوفاة صارت قوته ألن طهورا يعود ال األصح
 .2سريج ابن

 ومستعمل احلدث، طهارة يف مستعمل: ضربان املستعمل املاء: (1/8يف املهذب ) الشريازي ويقول
 فهو حدث رفع يف استعمل فإن فيه فينظر احلدث طهارة يف املستعمل فأما، النجس طهارة يف

 . طاهر ثوب به غسل لو كما  طاهرا، فكان طاهرا، حمال القى طاهر ماء ألنه طاهر،
 هللا صلى لقوله جنس فهو وتغري احملل من انفصل فإن فيه فينظر النجس يف املستعمل وأما: قال مث

 .ولونه وطعمه رُيه على غلب ما إال شيء ينجسه ال املاء إن:  وسلم عليه
 : أوجه ثالثة ففيه متغري غري كان  وإن

                                                 
 . 8/  1 املهذب 1

 . 21/  1 احملتاج مغين 2
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 فلم سةالنجا من حفظه ميكن ال ماء ألنه إسحاق وأيب العباس أيب قول وهو طاهر، أنه :أحدها
 . جناسة فيه وقعت إذا الكثري كاملاء  تغري غري من ينجس

 
 فيه وقعت ما فأشبه جناسة، القى قليل ماء ألنه األَّناطي القاسم أيب قول وهو ينجس، أنه: والثاين
 .جناسة

 أيب قول وهو جنس فهو جنس، واحملل انفصل وإن طاهر، فهو طاهر واحملل انفصل إن أنه :والثالث
 حكمه والطهارة النجاسة يف حكمه فكان:  احملل يف الباقي مجلة من املنفصل ألن قاصال بن العباس

 .ا.ه 
 يتغري ول جنس إزالة أو حدث رفع يف استعمل الذي املاء احلنابلة قال :احلنابلة عند املستعمل املاء
 وعند، عندهم املذهب ظاهر هو وهذا جنسا يزيل وال حدثا يرفع ال مطهر غري طاهر أوصافه أحد
 . مطهر طاهر أنه أخرى رواية أمحد

 للجمعة والغسل فيه والثالثة الثانية والغسلة الوضوء كتجديد  مستحبة طهارة يف املستعمل املاء أما
 :روايتان ففيه وغريمها والعيدين
 . جنابة من به اغتسل لو ما أشبه مشروعة طهارة ألنه احلدث رفع يف كاملستعمل  أنه: إحدامها
 الطهارة تكن ل فإن ، به تربد لو ما أشبه الصالة من مانعا يزل ل ألنه الطهورية مينع ال: والثانية

 شيئا فيها املاء استعمال يؤثر ل الوضوء يف الرابعة كالغسلة  شيئا فيها املاء استعمال يؤثر ل مشروعة
 باق أنه والتنظيف التربد يف استعمل ما أن الرواية ختتلف وال ، ثوبه به غسل أو تربد لو كما  وكان
 . خالفا فيه نعلم وال: قدامة ابن قال إطالقه، على
 ل بواجب ذلك ليس قلنا فإن ، الليل نوم من اليدين كغسل  حدث غري من تعبد يف املستعمل وأما
 اخلطاب أبو وذكر مطهر، غري طاهر هو:  القاضي فقال بوجوبه قلنا وإن ، املاء يف استعماله يؤثر
 رفع يف املستعمل أشبه تعبد طهارة يف مستعمل ألنه إطالقه عن خيرج أنه:  دامهاإح ، روايتني فيه

 قبل اإلناء يف يده الليل نوم من القائم يغمس أن هنى وسلم عليه هللا صلى النيب وألن ، احلدث
 . منعا يفيد أنه على ذلك فدل ، غسلها
ا.ه  من املوسوعة الفقهية  1به املتربد بهأش ، حدثا يرفع ل ألنه إطالقه على باق أنه الثانية والرواية

(39/359.) 

                                                 
 . 21 - 18/  1 املغين 1
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 .طهور وحنومها والعود بالدهن املتغري املاء أن الصحيح: مسألة (:17وقال النووي يف فتاويه )ص
 .طهور املسنونة واألغسال الوضوء وجتديد والثالثة الثانية كالغسلة  الطهارة نفل يف املستعمل وأن
 املسلم الستباحة واغتسلت نفاسها أو حيضها انقطع اليت كتابيةوال الصيب، استعمله الذي وأن

 .بطهور ليس
 أو وضوئه يف والغسل الوضوء نية وجوب يعتقد ال ممن وغريه احلنفي استعمله الذي املاء: مسألة
 :ألصحابنا أوجه ثالثة فيه غسله،

 .بطهور ليس أنه: أصحها - 1
 .وجوهبا يعتقد ال نوى وإن ينوي ال قد ألنه طهور؛: والثاين - 2
 .فطهور وإال بطهور، فليس نوى ِإن: والثالث - 3

 قد ألنه به؛ الطهارة جتوز ال مستعمل املميز الصيب به توضأ الذي املاء أن املشهور الصحيح :مسألة
 .عبادة   به وأُدِ َيتْ  حدثًا رفع
 ا.ه  فرض   به يُ َؤد ل ألنه ِبستعمل ليس أنه وغريه البغوي حكاه وجه: وفيه

 جناسة ختالطه ول املطلق، املاء اسم عن خيرج ل دام ما مطهًرا يبقى املاء املستعمل أن والراجح
 ،رضي هللا عنهم أمامة وأيب عمر، وابن طالب، أيب بن علي مذهب، وهو أوصافه أحد يف فأثرت
 وأمحد، الشافعي عن الروايتني إحدى وهو مالك، مذهب من واملشهور السلف، من ومجاعة

 ، والعالمة األلباين، والعالمة العثيمني وغريهم. اإلسالم شيخ واختاره املنذر، وابن حزم، ابن ومذهب
 وإليك بعض أقوال العلماء القائلني بذلك:

 املاء أن على والدليل. املستعمل باملاء الوضوء إباحة باب(: 1/95قال ابن خزمية يف صحيحة )
 املوضع كان  إذا. طاهرا املاء وكان املاء، جسين ل مجيعه أو البدن أعضاء بعض به غسل إذا

 ا.ه  عليه جناسة ال طاهرا البدن من املغسول
 الفرض به املؤدى املستعمل املاء أن على الدال اخلرب ذكر (:4/77وقال ابن حبان يف صحيحة )

 ا.ه  أخرى الفرض به يؤدى أن جائز طاهر مرة
 املستعمل، باملاء واالغتسال الوضوء يف العلم أهل اختلف(: 1/285وقال ابن املنذر يف األوسط )

 الوضوء يرون ال: الرأي وأصحاب والشافعي واألوزاعي مالك كان  به الوضوء جيوز ال: طائفة فقالت
 عن وحكي هؤالء، كقول  قال أنه الفاريايب عنه فحكى الثوري عن فيه واختلف به توضئ الذي باملاء

 يف مما َتسح أن أجزأك بلل حليتك ويف توضأت وقد سكبرأ َتسح أن نسيت إذا: قال أنه األشجعي
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 املاء من فيها بئر يف اغتسل جنب يف أمحد وقال ،إيل أحب لرأسك ماء تأخذ وأن يدك، أو حليتك
 املستعمل باملاء بالوضوء بأس ال: طائفة وقالت ،املا ذلك أجنس قد جيزيه، ال: قال قلتني من أقل
 املاء، جيد وهو يتيمم أن ألحد وليس حجة املاء هبذا طهارةال أبطل من مع وليس طاهر ماء ألنه

 مسح نسي فيمن أمامة وأيب عمر وابن علي عن رويت بأخبار القول هبذا يقول من بعض واحتج
 رباح أيب بن عطاء قال وكذلك... البلل بذلك رأسه ميسح أن أجزأه حليته يف بلال وجد أو رأسه

 املستعمل املاء طهارة على يدل قوهلم من وهذا ري،والزه ومكحول والنخعي البصري واحلسن
 أجزأه به توضأ الذي املستعمل باملاء توضأ إن: يقول ثور أبو وكان املستعمل املاء استعمال وعلى

 فلم: } ذكره جل قوله املستعمل باملاء الوضوء يرى من حجة ومن: بكر أبو قال.  نظيفا كان  إذا
 موجود طاهر وماء يتيمم أن ألحد جيوز فال: قال[ 43: النساء{ ] طيبا صعيدا فتيمموا ماء جتدوا
 للماء الطهارة إثبات يف واحتج ظاهره، عن اخلروج وترك الكتاب بظاهر القول أوجب من يلزم وهذا

 أعقل، ال مريض وأنا يعودين وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أتى ) قال جابر حبديث املستعمل
 أهل فأمجع(...  به املتوضأ املاء طهارة على يدل احلديث فهذا :قال وضوئه من علي وصب فتوضأ
 فسال ذراعيه أو وجهه على ماء صب لو أعضائه على جناسة ال الذي احملدث الرجل أن على العلم
 ماء الوضوء باب يف وكذلك طاهرا، بدنا القى طاهرا ماء أن وذلك ،طاهر أنه ثيابه وعلى عليه ذلك
 إىل السبيل جيد ال من به يتطهر أن وجب طاهر به املتوضأ املاء أن ثبت ذاوإ طاهرا بدنا القى طاهر

: " قال أنه وسلم عليه هللا صلى النيب عن احلديث يف ألن موجود، طاهر وماء يتيمم وال غريه ماء
  يف هللا فأوجب" .  بشرتك فأمسسه املاء وجدت فإذا املاء، جيد ل ما املسلم وضوء الطيب الصعيد

 له واجدا كان  من كل  على به واالغتسال باملاء الوضوء وسلم عليه هللا صلى نبيه لسان ىوعل كتابه
 منه قطر وما واملغتسل املتوضئ أعضاء على الباقي الندى أن العلم أهل إمجاع ويف ِبريض، ليس
 بغري به الوضوء ملنع معىن فال طاهرا كان  وإذا املستعمل املاء طهارة على دليل طاهر ثياهبما على
 وجهه به غسل الذي باملاء اغتسل إذا: قال من قول فأما.  القول خالف من إليها يرجع حجة
 ِباء وجهه غسل ألنه بينهما سوى قد بلى: له يقال أن ذلك جواب فإن بينهما يسو ل كأنه  ويديه
 اهرظ يف املستعمل املاء يستعمل أن خيالفنا من أجاز وإذا طاهر ِباء كذلك  أيضا يديه وغسل طاهر

 كان  أنه عمر ابن عن روينا وقد، األعضاء سائر يف يستعمل أن كذلك  جاز الذراع باطن يف الذراع
 قول وهو بأسا بذلك اليرون التابعني من واحد وغري النخعي وكان وضوئه، من إنائه يف ينتضح
 يدخل هذا وكل الرأي وأصحاب وإسحاق وأمحد ومالك العزيز عبد بن وسعيد واألوزاعي الزهري

 اغتسال ويف به املستعمل املاء باختالط قرب مخس من أقل كان  إذا املستعمل املاء أفسد من على



 - 84 - 

 اعتالل فأما.  القول هذا قائل إغفال على دليل واحد إناء من وعائشة وسلم عليه هللا صلى النيب
 علج كان  لو الذي ودعواه قوله بعض أعاب قد فكأنه مرة الفرض به أدى قد هذا بأن اعتل من

 الفرض به أدى قد ثوب يف يصلي أن جييز القول هذا قائل أن مع أحسن كان  هبا يديل حجة مكانه
 مث يده فقطعت مرة سرقه قد واحد ثوب يف سارق ويقطع به، رمى قد حبصا يرمي أن وجييز مرة

 . واحدة مرة إال فيه يقطع ال أنه زعم حيث الكويف على منكرا رجله قطع فوجب ثانيا سرقه
: قوالن املستعمل باملاء الوضوء يرى ال ملن ففيها حدث طهر على توضأ فإن: بكر أبو قال :ةمسأل

 هذا املاءين، من بواحد الوضوء جيوز ال واحد الوضوء فرض به املتوضأ واملاء املاء هذا أن: أحدمها
 بني فرق وال: بكر أبو قال الطاهر الثوب به املغسول باملاء بأس ال: وقالوا الرأي، أصحاب قول
 توضأ رجال أن لو: قال الثوري قاله ثان قول وفيه طاهر بدن به غسل وماء طاهر ثوب به غسل ماء

 ليس ذلك ألن أجزأه وضوئه من فيه سال الذي املاء ذلك من إنسان فتوضأ وضوء على وهو
 الشافعي مذهب يشبه وهذا: بكر أبو قال.  جيزه ل حدث من بوضوء توضأ ولو حدث من بوضوء

 ا.ه  من األوسط بتصرف. وإسحاق ألوزاعيوا
 للجنابة، به الغسل وكذلك جائز، املستعمل باملاء والوضوء(: 1/183وقال ابن حزم يف احمللى )

 اغتسل أو، نافلة أو لفريضة بعينه به توضأ الذي املاء وهو يوجد، ل أو غريه آخر ماء وجد وسواء
  وان) تعاىل هللا قول ذلك برهان ،امراة أو رجال به املتوضئ كان  وسواء غريها، أو جلنابة بعينه به

( فتيمموا ماء جتدوا فلم النساء المستم أو الغائط من منكم أحد جاء أو سفر على أو مرضى كنتم
 ما إال جيده وهو الواجب وغسله وضوئه يف املاء يرتك أن الحد ُيل فال خيصه، ول ماء كل  تعاىل فعم
 .بصحته مقطوع يقنمت امجاع أو ثابت نص منه منعه
 طهورا لنا تربتها وجعلت مسجدا كلها  االرض لنا وجعلت: )وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وقال

 أو آخر نص خيصه ل باملنع ماء ختصيص ُيل فال خيص، ول السالم عليه أيضا فعم( املاء جند ل إذا
 به فيغسل املاء يأخذ فانه متوضئ كل  أن يف االسالم أهل من اثنان خيتلف فال.... متيقن امجاع

 وبالضرورة اجلنابة، غسل وىف الوضوء يف عضو كل  وهكذا مرفقه، إىل أصابعه أطراف من ذراعيه
 أول به غسل مث وغسلت، الكف به وضئت قد املاء ذلك أن لذلك مشاهد كل  يدرى واحلس
 طهر الذي املاء من رتقط وهي االناء إىل يده يرد إنه مث بيقني، مستعمل ماء وهذا آخره، مث الذراع

 العضو يطهر ل أنه سليم حس ذي كل  يدرى فبالضرورة اآلخر، للعضو آخر ماء فيأخذ العضو، به
 ا.ه   منه خملص ال ما وهذا آخر، عضو تطهري يف مستعمل آخر ماء مازجه قد جديد ِباء إال الثاين



 - 85 - 

 إناء الصنبور حتت ويكون ؛ أتوضأ أحيانا (:10/18وسئل العالمة ابن باز كما يف جمموع فتاواه )
 املاء هذا من توضأت إذا وهل ، اإلناء يف اجتمع الذي املاء من الوضوء حكم فما ، املاء فيه جيتمع
 صحيحة؟ الصالة تكون

 . طاهرا يعترب املغتسل أو املتوضئ أعضاء من إناء يف اجملتمع املاء من الوضوء فأجاب:
 املقيد كاملاء  فقط، طاهر أم به، والغسل الوضوء وزجي طهور هو هل طهوريته، يف العلماء واختلف

 وحنومها؟ ، العنب وماء الرمان ماء: مثل
 وال (.. شيء ينجسه ال طهور املاء إن ) وسلم عليه هللا صلى النيب قول لعموم طهور؛ أنه: واألرجح
، باإلمجاع ساجن صار بذلك تغري فإذا ، بالنجاسة رُيه أو طعمه أو لونه تغري ما إال ذلك من يستثىن

 من فيه يقع وملا اخلالف، من خروجا وأحوط؛ أوىل املستعمل املاء هذا مثل من الوضوء ترك لكن
 من الوضوء أعضاء غسل هو بالوضوء واملراد ،الغسل أو به بالوضوء احلاصلة األوساخ، بعض
 ا.ه  بعده وما الوجه

 املاء إىل املتغري املاء من هللا رمحه املؤلف انتقل (:1/9وقال العالمة العثيمني يف تعليقه على الكايف )
 هذا ماء أعضائه من ويتناثر يتوضأ إنسان الوضوء مثل واجبة طهارة يف استعمل فإن املستعمل

 هو هل يعين طهور هو هل لكن جناسة تصبه ل ألنه طاهر أنه املؤلف ذكر مستعمال يسمى املتناثر
 يطهر طهور أنه والثانية يطهر ال أنه الروايتني من األشهر روايتان ذلك يف ذكر ال؟ أو مطهر

 املاء اسم إطالق عنه زال املؤلف ذكر ِبا مطهر غري طاهرا كونه  علل وقد يطهر طهور أنه والصحيح
 اسم عنه زال هل اجلنابة غسل بعد البدن من أو الوضوء أعضاء من تناثر ما هل مسلم غري وهذا
 فال واجبة طهارة يف استعمل هذا ألن قال أخرى بعلة لماءالع بعض علله لكن ماء هو أبداً  املاء؟
 أعتق إذا العبد ألن نظر فيه القياس وهذا ثانية مرة يعتق ال فإنه أعتق إذا كالعبد  أخرى مرة يعاد
 سبيناه مث الكفار قاتلنا مث الكفار إىل ذهب أنه فرض لو نعم ذلك بعد يسرتق أن ميكن وال حراً  صار
 املاء اسم يزل ل نقول الواجبة الطهارة يف استعمل ملا أيضا املاء وهذا رقيقا جعير  فحينئذ ثانية مرة
 الراجح القول فيكون هذا وعلى بصحيح ليس إذاً  فالقياس حراً  وصار عتق فإنه العبد خبالف عنه
 ا.ه  مطهر طهور فإنه واجبة طهارة يف استعمل أنه املسألة هذه يف

 على يعود الضمري «استعمل وإن»: قوله(: 1/35شرح املمتع )وقال العالمة أيضا العثيمني يف ال
 الذي هو املستعمل املاء وليس منه، ويتساقط العضو، على املاء مير أن: واالستعمال، الطهور املاء

 .به الغسل بعد يتساقط الذي هو بل. منه يغرتف
 .املستعمل املاء هو وجهك من يسقط الذي فهذا وجهك، غسلت: مثاله
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  .حدث غري من مشروعة: أي ،«مستحبة طهارة يف»: قوله
 وقت دخل مث األول بوضوئه إنسان صلى فلو سنة، الوضوء جتديد ،«وضوء كتجديد»: قوله

 هذه يف املستعمل املاء فهذا   طهارة على كان  وإن   الوضوء جيدد أن يسن فإنه األخرى، الصالة
 .يكره لكنه طهور الطهارة

 ألن الطهورية؛ سلبه يف للخالف مكروها ويكون الطهورية، عن ينقله ام ُيصل ل ألنه طهورا؛ يكون
 الكالم سبق وقد ،مطهر غري طاهرا يكون فإنه مستحبة طهارة يف استعمل لو: قال العلماء بعض
 .باخلالف التعليل على
 غسل يف املاء استعمل فإذا سنة، اجلمعة غسل أن اجلمهور قول على هذا ،«مجعة وغسل»: قوله

 .الكراهة مع طهورا يكون فإنه ةاجلمع
 قوله والدليل بواجبة، ليست الوضوء يف والثالثة الثانية الغسلة ،«كره  وثالثة ثانية وغسلة»: قوله
 [6: املائدة{ ]وجوهكم فاغسلوا: }تعاىل

 والثالثة فالثانية، 1مرة مرة توضأ أنه ثبت وسلم عليه هللا صلى النيب وألن بواحدة، يصدق والغسل
 سلبه يف اخلالف: هي والعلة الكراهة، مع طهورا يكون فيهما املستعمل فاملاء مستحبة، طهارة

 .الطهورية
 وكيف دليل، إىل يفتقر شرعي حكم الكراهة ألن يكره؛ ال أنه: كلها  املسائل هذه يف والصواب

 .الشرع من دليل عندنا وليس. املاء هذا تستعملوا أن لكم يكره إنه: هللا لعباد نقول
 الشرع دل فيما هلم كالرتخيص  منعه على الشرع يدل ل مما العباد منع أن نعرف أن جيب كولذل
 وهذا حالل هذا الكذب ألسنتكم تصف ملا تقولوا وال: }فقال سواء جعلهما هللا ألن منعه؛ على
 األصل ألن احلرام؛ حتليل من أشد احلالل حترمي إن: قائل يقول قد بل ،[116: النحل{ ]حرام
 وهو   املاء بقليل: أي ،«حدث بقليله رفع أو»: قوله.... .لعباده التيسري ُيب وجل عز وهللا احلل،

 قدر عنده رجل: ذلك مثال بعضها، أو األعضاء لكل احلدث كان  سواء حدث،   القلتني دون ما
 وجهه، فغسل أخرى غرف مث منه، غرف أن بعد كفيه  فغسل يتوضأ أن فأراد القلتني، دون ماء فيه
 فنزع احلدث رفع الغمس بذلك ونوى فيه، ذراعه غمس مث مطهر، غري طاهرا املاء يصر ل اآلن فإىل
 .مطهر غري طاهرا فصار حدث بقليله رفع أنه فصدق اليد، عن احلدث ارتفع فاآلن يده،

                                                 
 .رضي هللا عنهما عباس ابن حديث من( 157) رقمب البخاريأخرجه  1
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  أخرى، مرة فيها يستعمل فال طهارة يف استعمل املاء هذا أن وهو تعليل؛ ولكن دليل، هلذا وليس
 :وجهني من عليل التعليل وهذا. أخرى مرة يعتق فال أعتق إذا كالعبد
 يبق ل حررناه ملا احملرر الرقيق وهو عليه املقيس األصل ألن والفرع؛ األصل بني الفرق وجود: األول
 .القياس يصح فال ماء بقي حدث بقليله رفع ملا املاء وهذا رقيقا،
 لنا فإن بعد؛ فيما عليه استولينا مث الكفار إىل هرب لو فيما رقه، إىل يعود أن ميكن الرقيق أن: الثاين

  .واجبة كفارة  يف ثانية مرة ُيرر أن يصح مث الرق، وصف إليه يعود وحينئذ نسرتقه، أن
 هذا عن العدول ميكن وال الطهورية، بقاء األصل ألن طهور؛ حدث بقليله رفع ما أن فالصواب

 ا.ه  وجيها يكون شرعي بدليل إال األصل
 رمحه قوله (:43ل الشيخ حممد املختار الشنقيطي أيضا يف شرح كتاب الطهارة من الزاد )صوقا
 وهي األصلية، هي فالواجبة مستحبة، أو واجبة، إما الطهارة (مْسَتحب ة   طهارة يف اسُتعملَ  وِإنْ ): هللا

 احلدث نم اغتسل أو األصغر، احلدث يف توضأ فإذا األكرب، أو األصغر، احلدث لرفع تكون اليت
 وغسله وضوؤه كان  إذا وأما واجبة، طهارة يف مستعمل ماء الطهارتني يف املستعمل املاء فإن األكرب

 فإنه للعيدين الغسل أو وجوبه، بعدم القول على للجمعة والغسل الوضوء، كتجديد  واجبني غري
 ألهنا الوضوء يف ثةوالثال الثانية، الغسلة يف مستعمل ماء به ويلتحق واجبة، غري طهارة يف مستعمل

 يف مقرر هو كما  التكرار، يقتضى ال الوضوء آية يف األمر ألن الواجبة؛ هي واألوىل بواجبة، ليست
 .األصول

 بكون احلكم يستلزم وهذا مكروه، املستحبة الطهارة يف املستعمل املاء أن بني   هللا رمحه فاملصنف
 .طهوراً  زال ال املاء

 املأذون بني األمر تردد من هللا رمحهم العلماء عند األصل من قدمناه ما على مبين بالكراهة واحلكم
 .للحالل حترمياً  ال غريه، وجود عند الرتك يف ترغيباً  الكراهة حكم فأعطي واحملظور،
 وغريه، هللا، رمحه البهويت اإلمام عليه نب ه كما  الورع طريق على مبين أنه هذا يف عندهم واألصل

 ليس كله  وهذا تركه، يف الرتغيب على عنه هللا رضي النعمان حديث ودل   املشتبه، جنس من فصار
 .خيفى ال كما  شيء، يف احلالل حترمي من

 كما  الطهورية سلبه واجبة طهارة يف استعمل إذا أنه[ ُمستحب ة   َطهارة   يف: ]هللا رمحه قوله ومفهوم
 املاء استعمال أن أي[ َحدث   بِقليِله رُِفعَ  أو: ]هللا رمحه قوله.... .املذهب على وهذا بيانه، سيأيت

 .الطهورية بسلبه احلكم يوجب احلدث رفع يف الطهور
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 الربك،: مياه مثل فأكثر قلتني كان  فلو القلتني، دون يكون أن به املراد[ بَِقليِله: ]وقوله
 .املاء تغري إذا إال تتأثر، ال فإهنا أكرب أو أصغر، حدث لرفع فيها وانغمس واملستنقعات،

 وحفظ القلتني، دون صغرية بركة يف إغتسل رجالً  أن فلو واألكرب لألصغر، شامل (حدث): وقوله
 به يرفع أن غريه أو هو، أراد مث فيه، املاء وحفظ طشت، يف اغتسل أو فيها، املستعمل املاء ذلك
 وصفَ  َسَلبه أو الً  به احلدثِ  رفعَ  أن ِبعىن, طهوراً  ال طاهراً، ماء أصبح ألنه يرتفع ل ثانية مرة حدثاً 

 على وذلك املسألة، هذه يف هللا رمحهم العلماء اختلف وقد طهوراً؛ ال طاهراً، وأصبح الط هورية
 :أقوال ثالثة

 املالكية مذهب هو وهذا باإلستعمال، يتغري أال بشرط تقدم ما مجيع يف طهور املاء إن: األول القول
 رمحة الظاهرية مذهب وهو اإلسالم، شيخ إختارها ابلةاحلن عند ورواية   للشافعية، وقول املشهور، يف
 .اجلميع على هللا

 .هللا رمحهم اجلمهور مذهب وهو بطهور، وليس طاهر، إنه: الثاين القول
 على هللا رمحة احلنابلة وبعض احلنفية، من يوسف أيب القاضي قول وهو جنس، إنه: الثالث القول

 .اجلميع
 الصالة عليه عنه الصحيح احلديث يف ثبت ِبا مذهبهم ىعل األول القول أصحاب استدل وقد

 طهور، أنه املاء يف األصل أن على فدل ،[َشيء يُنجِ ُسهُ  ال طَهور املاءَ  ِإن: ]قوله من والسالم
 األصل على البقاء فوجب رُيه وال طعمه، وال لونه، يف يؤثر ل احلدث رفع يف هنا وإستعماله

 فدل[ جُيِْنب ال املاءَ  ِإن: ]والسالم الصالة عليه بقوله أيضاً  واواستدل بطهوريته، للحكم املوجب
 عليها باق   هو بل الطهورية، سلبه يوجب ال عموماً  احلدث أو اجلنابة، رفع يف املاء إستعمال أن على

 .يتغري ل ما
 هنى أنه: ]الصحيحني يف ثبت ِبا: طهوراً  ال طاهراً، بكونه القائلون الثاين القول أصحاب واستدل

 يسلبه أنه إال لذلك معىن ال إنه: قالوا[ الدَّائمِ  املاءِ  يف اإلْغِتسالِ  َعنِ  والسَّالمُ  الصَّالةُ  عليه
 .طهوراً  ال طاهراً  فيصبح الطهورية،
 عليه هنى أنه): الصحيح يف ثبت ِبا بالنجاسة القائلون وهم الثالث، القول أصحاب واستدل
 َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى النيب أن الداللة ووجه (فيه واإلغتسالِ  لدَّائِم،ا املاء يف البول عن والسالم الصالة
  رفع قاسوا كما  فيه، كالبول  الطهارة املاء يسلب االغتسال أن أي حكمهما الحتاد بينهما مجع َوَسلَّمَ 

 كغسالة  بنجاسته فيحكم كل،  يف الطهارة حصول جبامع اخلبث إزالة على الطهور باملاء احلدث
 .هبا املتغرية سةالنجا
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 :يلي ملا الطهورية على املاء ببقاء القول هو هللا عند والعلم نظري، يف يرتجح والذي
 .ذلك على السنة داللة لصحة: أوالً 
 خشية هو عل ته بأن عنه فيجاب الدائم املاء يف اإلغتسال عن النهي حبديث االستدالل وأما: ثانياً 

 ولذلك به، واإلنتفاع شربه، يريد من يؤذي املاء داخل يف اإلستحمام ألن الغري على املاء إفساد
 .ذكروه مما أقوى العلِ ة وهذه منه، باإلغرتاف اإلذن جاء
 هو كما  ضعيفة وهي اإلقرتان، داللة على مبين فهو البول عن النهي حبديث اإلستدالل وأما: ثالثاً 
 .ذكروه ما تبطل[ فيه سليَ ْغتَ  مث: ]الصحيح يف الرواية أن إىل إضافة األصول، يف مقرر
 غسالة ألن فيه، املختلف إىل فيه املختلف رد ِ  من إنه مث الفارق، مع قياس فهو املذكور القياس وأما

 .األصل على باقية فهي تتغري ل إذا النجس
 َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى النيب صبَّ  حينما عنه هللا رضي جابر حديث النجاسة عدم على يدل ومما

 .َوضوَءه عليه
اً  كان  إذا إال احلدث؛ رفع يف املستعمل املاء بطهورية القول يرتجح فإنه وعليه  .متغري 

 
 (غسلها قبل اإلناء يف يدهعن غمس  املستيقظ هني باب)

 يف فليجعل أحدكم توضأ إذا قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أنرضي هللا عنه )  هريرة أيب عن
 يف يدخلها أن قبل يده فليغسل نومه من أحدكم استيقظ وإذا فليوتر، ستجمرا ومن لينثر، مث أنفه

  .1( يده باتت أين يدري ال أحدكم فإن وضوئه،
 ....فوائد احلديث يف (:2/42يف طرح التثريب )العراقي قال 

 لفوخا والنهار الليل، نوم بني ذلك يف فرق ال أنه على نومه من قوله بعموم اجلمهور احتج( الثالثة)
 ولرواية يده باتت أين: احلديث آخر يف لقوله الليل بنوم احلكم هذا فخصصا وداود أمحد ذلك يف
 الرواية يف احلسن يقول وهكذا بالليل أحدكم استيقظ أو قام إذا املتقدمتني ماجه وابن داود أيب

 اجلمهور، قةمواف أيضا احلسن عن وروي الليل نوم مثل النهار نوم جيعل ال كان  أنه عنه املشهورة
 أن فيشبه املبيت أما: الرب عبد ابن قال بالليل يكون إَّنا فاملبيت عنه، األثرم رواه فيما أمحد وقال
 وكونك الليل يف دخولك البيتوتة العني كتاب  يف قال اخلليل ألن فيه؛ صحيحا أمحد قاله ما يكون

 أنك ترى أال قال أخطأ قدف النوم على وفسره َّنت ِبعىن بت قال ومن: قال نوم وغري بنوم فيه

                                                 
 (. 278(، ومسلم )162أخرجه البخاري ) 1
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 أحدا أعلم ال: الرب عبد ابن قال وينظر ينام كان  كيف  نوما كان  فلو قال النجم أراعي بت: تقول
 .انتهى غريمها املسألة هذه يف وأمحد احلسن بقول قال
 إال هنارا أو ليال استيقظ ألحد ينبغي ال: فقال راهويه بن إسحاق صاحبه ذلك يف أمحد خالف وقد
 .النهار نوم مثل أنه الليل نوم يف والقياس: قال الوضوء يدخلها أن قبل يده ليغس أن
 الغالب خمرج خرج ذلك بأن احلديث عن وأجابوا العلماء عامة عليه الذي هو إسحاق قاله وما

 يلزم وال «يده طافت وأين» الدارقطين ورواية «يده تطوف كانت  وأين» داود أيب رواية لذلك ويدل
 - وسلم عليه هللا صلى - النيب يكون أن جيوز بل شكا ذلك يكون أن الروايتني يف أو صيغة من
 هنارا أو كان  مساء نومه يف يده تطوف كانت  أين أو املبيت يف يده باتت أين يريد معا األمرين قال
 .أعلم وهللا

 ممن قظاملستي غري بذلك ريؤم ل أنه فمفهومه األصوليني أكثر عند حجة الشرط مفهوم( الرابعة)
 رواه فيما فقال الشعيب ذلك يف وخالف األكثرين قول وهو سيأيت، ما على كالشاك  معناه يف ليس
 اإلناء يف يده يدخل ل الوضوء عليه وجب إذا سواء واملستيقظ النائم، عنه املروزي نصر بن حممد
 خاهلاإد قبل اليد غسل إطالق وطاوس واحلسن عمر ابن عن أيضا نصر ابن وروى يغسلها حىت

 عن احرتازا لالستعمال االغرتاف أراد ذلك أطلق من ولعل نوم من باستيقاظ تقييد غري من لإلناء
 من املستيقظ يد إدخال عن النهي لعل: وافقه ومن الشعيب يقول وقد الصغار، األواين يف الوضوء

 ال ومالعم أفراد بعض وذكر مفهوم له يكون فال عنه سؤال جواب على خرج اإلناء يف النوم
 يثبت فال سؤال اجلواب على ذلك خروج احلديث طرق يف ينقل ل بأنه اجلمهور جييب وقد خيصص،

 .أعلم وهللا معناه يف ليس ممن وغريه النوم من املستيقظ بني حينئذ فيفرق باالحتمال ذلك
 الوجوب، أو الندب على هو هل يده فليغسل األوىل الرواية يف قوله يف األمر يف اختلفوا( اخلامسة)

 أو للتحرمي هو هل يغسلها حىت الوضوء يف يده يضع فال: الثانية الرواية يف قوله يف النهي وكذا
 وهو والتحرمي، الوجوب، على ال والتنزيه الندب، على ذلك أن إىل العلم أهل أكثر فذهب التنزيه

 على ذلك أن إىل الظاهر وأهل البصري احلسن وذهب وغريهم الكوفة وأهل والشافعي مالك قول
 بن وحممد داود عن اخلطايب وحكى املاء يهراق وقالوا، والنهي األمر، لظاهر والتحرمي الوجوب،

 أمحد عن الرافعي وحكى مغسولة اليد تكن ل إذا به ينجس املاء أن رأيا وأهنما ذلك، وجوب جرير
 مث التفرقة، من عنه تقدم ما على النهار دون الليل نوم من االستيقاظ عند غسلهما يوجب أنه

 بذلك املاء يفسد وال عاصيا كان  فعله إن إنه: أكثرهم فقال عنه الظاهري داود أصحاب اختلف



 - 91 - 

 ثالثة على املستيقظ: املالكية من زرقون ابن وقال به الوضوء جيوز ال عنه أصحابه بعض وقال
 .املاء يفسد ال فالطاهر وجنب وجنس طاهر أحوال
 فيجري بالنجاسة املوقن وأما يفسده، أنه أصحابنا من تونسيال غافق ابن عن حارث ابن وحكى

 يده أصاب ما يدري ال الذي واحملتلم اجلنب، وأما املاء، قليل يف حتل النجاسة يف اختالفهم على
 .انتهى حنوه اجملموعة يف وملالك احلديث معىن وهو: قال املاء يفسد إنه: حبيب ابن فقال

 الندب؛ على دل ما باألمر اقرتن قد ألنه الباجي؛ الوليد أبو الوق اجلمهور إليه ذهب ما والصواب
 ....يده غسل عليه وجب ملا جناسة يده مست هل شك ولو بالشك، علل ألنه

 على يدل وهو اإلناء، يف رواية ويف إنائه يف وضوئه يف قوله بدل مسلم رواية يف أن تقدم( السابعة)
 على فيها اليد بغمس مائها فساد خياف ال اليت ياضواحل الربك، دون باألواين خمصوص النهي أن

 مهراسكم جئنا إذا فكيف: هبذا حدث حني هريرة أليب األشجعي قيس قال ولذلك جناستها تقدير
 ضرب هريرة أبو فكره البيهقي رواه شرك من باهلل أعوذ: هريرة أبو فقال به؟ نصنع فكيف هذا

 فقال احلديث هذا يف عمر ابن حديث من البيهقيو  الدارقطين، رواه ما وكذلك للحديث، األمثال
 وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول عن أخربك وقال عمر ابن فحصبه حوضا كان  إن أرأيت: رجل له
 - وسلم عليه هللا صلى - حبديثه األمثال ضرب عمر ابن فكره حوضا كان  إن أرأيت وتقول -

 إناء جيد ول حتريكه ميكنه ال كبريا  اإلناء كان  إذا إنه: أصحابنا قال وهلذا لألثر االتباع شديد وكان
 عليه، يصب ِبن يستعني أو يده به وغسل النظيف ثوبه بطرف أو بفمه منه املاء أخذ به يغرتف
 .سيأيت ما على النجاسة يف الشك عند كله  وهذا

 حىت تعبد هو بعضهم فقال املعىن معقول أو تعبد هو هل بذلك األمر يف العلماء اختلف( الثامنة)
 كان  كذلك  وهو واستيقظ، طاهرة خرقة أو ثوبا عليها لف بأن نومه يف يده طهارة حتقق من إن

 مالك مذهب مشهور وهو ألصحابنا، الوجهني أحد وهو بذلك، املستيقظ أمر لعموم بغسلها مأمورا
 يكره ال أنه الرافعي قال كما  أصحابنا عند الوجهني وأظهر يده، طهارة تيقن وإن يستحب، أنه

 يف قوله بدليل النجاسة الحتمال بذلك أمر إَّنا ألنه يده؛ طهارة تيقن مع للمستيقظ اليد غمس
 .أعلم وهللا يده على جناسة طرو باحتمال األمر فعلل يده باتت أين يدري ال فإنه احلديث، آخر

 باتت أين يدري ال فإنه: بقوله العلة إىل أشار الشارع وأن املعىن، معقول ذلك أن تقرر إذا( التاسعة)
 كانوا  احلجاز أهل أن معناه - عنه هللا رضي -: الشافعي فقال ذلك سبب يف اختلف فقد يده

 ذلك على يده تطوف أن النائم يأمن فال عرق أحدهم نام فإذا حارة، وبالدهم باألحجار يستنجون
 .ذلك غري أو قذر أو قملة أو بثرة على أو النجس املوضع
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 مس قد لعله أما حبيب ابن فقال للمستيقظ اليد غسل سبب يف اختلف: باجيال الوليد أبو وقال
 وقد يستجمرون، كانوا  أكثرهم ألن: وقيل يقذر مما جناسة غري أو هبا يعلم ل منه خرجت جناسة من

 ل وما منه، بعلم إال الغالب يف خترج ال النجاسات ألن ببني؛ ذلك وليس قال النجو أثر بيده ميس
 غسل كان  ولو لذلك، القصد مع إال النائم يد تناله ال االستجمار وموضع له حكم فال به يعلم

 من العراقيون إليه ذهب ما واألظهر: قال عليها ذلك جلواز الثياب بغسل ألمر ذلك لتجويز اليدين
 وغري عرقه وموضع بدنه يف بثره أو مغابنه حك من يده تسلم يكاد ال النائم أن وغريهم املالكيني

 .انتهى مطلقا يده غسل له فاستحب ذلك
 كذلك  ليس لذلك القصد مع إال النائم يد تناله ال االستجمار موضع إن: وقوله كالمه  حاصل

 فتتأثر االستنجاء حمل دون يده يف العرق كان  رِبا أنه أحدمها ملعنيني جبيد ليس بالثياب واعرتاضه
 .ثوبه بغسل يؤمر حىت اءامل يف ثوبه غمس يريد ال أنه والثاين الثوب، دون اليد
 ماء يف مستجمر نزل لو أنه بدليل املاء يف عنه يعفى ال االستنجاء أثر ألن بذلك؛ فأمر اليد وأما
 من رجحه وما عنه، املعفو احملل إىل بالنسبة فهو االستنجاء أثر عن عفي قد كان  وإن تنجس، قليل

 .مذكور - عنه هللا رضي - الشافعي كالم  يف فهو يقذر ما أو بثره حك العلة أن
 كذلك  وهو اإلناء، يف إدخاهلما قبل اليدين غسل يف التثليث استحباب مسلم رواية يف( العاشرة)

 الوضوء؟ يف املشروع التثليث هو أو النجاسة الحتمال هو هل املأمور التثليث ولكن أصحابنا عند
 .النظر حمل

 فيها، بالسبع أمر اليت املغلظة غري طلقام النجاسات غسل يف التثليث استحباب فيه( عشر احلادية)
 النجاسة احتمال موضع يف بالتثليث أمر وإذا أصحابنا، عند خالفا فيها التثليث استحباب يف فإن

 .أوىل باب من النجاسة حتقق مع به فاإلتيان
 على زواهلا يتوقف أو غمسها قبل مرة اليد بغسل الكراهة تزول هل العلماء اختلف( عشر الثانية)

 إال يغسلهما ل فإن: البويطي خمتصر يف الشافعي فقال مسلم؟ رواية يف ثبت ما على ثالثا غسلها
 .أساء فقد وضوئه يف أدخلهما حني أصال يغسلهما ل أو مرتني أو مرة

 من وأصحابه الشافعي عليه نص وما األصحاب، به صرح الشافعي عليه نص ما إن: النووي وقال
 إذا اليد غمس يكره ال أنه من تصحيحه تقدم ما عليه يشكل لثالثا على الكراهة زوال توقف
 فكيف حكمها يزل ل عينية جناسة مث يكن، ل إن لليد مطهرة الواحدة املرة أن ومعلوم طهارهتا حتقق
 اليد طهارة تيقن أن على العلم أهل مجهور كان  جرم ال الطهارة حتقق مع الكراهة ببقاء يقال

 وعند ندب أمر العلماء مجهور بإمجاع به مأمور هو بل بالغسل األمر يرفع ال النوم من للمستيقظ
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 مجهور عن احلاوي يف املاوردي حكاه بل التمهيد يف الرب عبد ابن حكاه كما  إجياب أمر بعضهم
 يف احلرمني إمام وذكر الطهارة تيقن عند الغسل يستحب أنه وهو وصححه، الشافعي أصحاب

 عبد ابن حكاه كما  طهارته حتقق مع يده غمس يكره أنه مالك عن أيضا راملشهو  وهو حنوه، النهاية
 .الرب

 أدخلها يديه من واحدة غسل إذا أنه على دليل يدخلها أن قبل يده فليغسل قوله يف( عشر الثالثة)
 يف إدخاهلما قبل اليدين غسل صفة يف خالفا الباجي الوليد أبو حكى لكن كذلك  وهو اإلناء،

 يف يدخلها مث فيغسلها، اليمىن يده على يفرغ أن يستحب أنه مالك عن أشهب عن فحكي الوضوء
 أن إيل أحب القاسم ابن عن عيسى وروى قال للحديث موافق وهذا اليسرى، على يصب مث إنائه،
 وهذا مرتني، مرتني فغسلهما احلديث يف قوله أشهب رواية ووجه: قال فيغسلهما يديه على يفرغ

 ببعض بعضهما وغسل التنظيف، القصد أن القاسم ابن قول ووجه منهما ةواحد كل  إفراد يقتضي
 .هلما أنظف

 من االستيقاظ حبال خاصة غسلها قبل اإلناء يف يده املتوضئ غمس كراهة  ليست( عشر الرابعة)
 فمن هذا وعلى احلديث آخر يف عليه نبه كما  النجاسة احتمال فيه املعىن أن تقدم قد ألنه النوم؛
 .وغريه الرافعي به جزم كما  كذلك  وهو نام، قد يكن ل وإن ذلك، له كره  يده سةجنا يف شك

 وقد كذلك،  وهو جنسته، القليل املاء على وردت إذا النجاسة أن على دليل فيه( عشر اخلامسة) 
 .1قبله الباب يف املسألة تقدمت

                                                 
 أصحاب بعض احتج" :فقال قوي، وتوجيه وتفصيل بتأصيل القول هذا( 59 - 57/ 2" )التمهيد" يف الرب عبد ابن رد 1

 - هللا رسول أن ترى أال: وقالوا احلديث؛ هبذا عليه ورودها وبني النجاسة، لىع املاء ورود بني الفرق يف ملذهبهم الشافعي
 املاء بطرح أمره جناسة، يده يف تكون أن وضوئه إىل منه القائم نومه من املستيقظ النائم على خاف ملا - وسلم عليه هللا صلى

 النجاسة أن على ذلك فدلنا: قال ذلك؛ عن هناه بل يه،ف ليغسلها اإلناء يف يده بإدخال يأمره ول ليغسلها، يده على اإلناء من
 على املاء ورود أن على أيًضا ذلك على ودلنا: قال تغريه؛ ل وإن به الطهارة من ومنعت أفسدته القليل، املاء على وردت إذا

 يف أبًدا طهارة تصح ل ا،عليه وروده مع أفسدته لو ألهنا له؛ مفسدة غري وهي هلا مطهر عليها بوروده وأنه تضره، ال النجاسة
 اإلناء، يف الكلب ولوغ وحبديث الدائم، املاء يف البول عن - وسلم عليه هللا صلى - بنهيه أيًضا واحتجوا األشياء؛ من شيء

 يف - وسلم عليه هللا صلى - النيب عن يأت ل لو أما" :وقال ،"األعرايب بول على بالصب أمره مع اآلثار، من ذلك وبنحو
 ال أنه املاء يف - وسلم عليه هللا صلى - النيب عن جاء قد ولكن التأويل؛ هذا بعض املاء يف لساغ احلديث هذا ريغ املاء

: قوله يف املاء به وجل عز هللا وصف ملا موافق احلديث وهذا. ذلك على االمجاع بدليل عليه، غلب ما إال يريد -شيء ينجسه
 معنا أمجعوا وقد" :قال" عليه يغلب أن إال شيء ينجسه ال يعين -[48: الفرقان({ ]48) ُهورًاطَ  َماءً  السََّماءِ  ِمنَ  َوأَنْ َزْلَنا}

 بذلك فبان رُيه، أو لونه أو طعمه هبا يتغري ل إن ذاته يف وطاهر هلا؛ مطهر وأنه يضره، ال النجاسة على املاء ورود أن على
 وضوئه، يف يده يغمس ال أن نومه من القائم - وسلم عليه هللا صلى - أمره أن رسوله وسنة هللا بكتاب وعلمنا قولنا؛ صحة
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 سائر غسل بجي إنه: عنه الروايتني إحدى يف قوله يف أمحد على حجة فيه( عشر السابعة)
 الكلب، جناسة غري يف يوجبوا فلم اجلمهور وخالفه الكلب ولوغ على للجمع محال سبعا النجاسات

 الصالة كانت)  : قال عمر ابن حديث من داود أبو روى وقد مرة، الغسل إال معناها يف وما
 هللا رسول يزل فلم مرات سبع الثوب من البول وغسل مرات سبع اجلنابة من والغسل مخسني،

 من البول وغسل مرة اجلنابة من والغسل مخسا، الصالة جعلت حىت يسأل وسلم عليه هللا صلى
 .ضعف إسناده ويف 1( مرة الثوب

 جواز يف بالرخصة خمصوص االستنجاء موضع أن على وغريه اخلطايب به استدل( عشر الثامنة)
 البيهقي رواية عليه ويدل نتهىا عليه مقيس غري عداه ما وأن عليه، النجاسة أثر بقاء مع الصالة

 .جسده من النجاسة مظان من أي «منه يده باتت أين»
 ُيصل إَّنا بل االحتياط حلصول بالرش فيها يكتفى ال املتومهة النجاسة أن وفيه( عشر التاسعة)

 ذلك فليس االستنجاء بعد الثوب نضح من ورد ما وأما اليد، بغسل ألمره بغسلها االحتياط

                                                                                                                           

 أواًل، املخرجني بغسل ألمر النجاسة، بذلك أراد لو ألنه طاهرة؛ وغري طاهرة يده كانت  ملن قائمة وسنة وأدب ندب ذلك إَّنا
 قبل غسلها جناسة، يده يف انتك  وإن وضوئه؛ يف أدخلها جناسة، فيها يكن ل فإن يده؛ فلينظر نومه من أحدكم قام إذا: ولقال

 خوف احتياط علة" يده باتت أين يدري ال فإنه: "- وسلم عليه هللا صلى - قوله جعل من مذهب على هذا يدخلها؛ أن
 مسه أو حكه فرِبا أثر، فيها يبقى أن بد ال فاألحجار ماء؛ غري من باألحجار يستنجون كانوا  أهنم وذلك جناسة، هبا إصابته
 واملاء فيها، بعامل الشك وليس طهارهتا، على اليد: قال مسنونة، وسنة ندبًا ذلك جعل ومن ذلك؛ يف باالحتياط فأمروا بيده،

 نومه من يقوم مث فيها، وينام سراويله يف يبيت الذي أن على العلماء مجهور أمجع وقد" :قال" أعلم وهللا شيء، ينجسه ال
 فرًضا يده غسل -هذه حاله مع- عليه أوجب من ومنهم وضوئه؛ إناء يف يدخلها أن قبل يده غسل إىل مندوب أنه ذلك،
 من األغلب يف جناسة بيده ميس أن عليه خياف ال سراويله، يف بات من أن ومعلوم .-هللا شاء إن- الباب هذا يف نذكره ما على
 ورود يف قوهلم نقضوا وقد" :قال مث" أعلم وهللا الشافعي، أصحاب ظنه كما  ليس احلديث، هبذا املراد أن كله  هبذا فعلمنا أمره؛
 وأنه تفسده، النجاسة أن القلتني؛ دون املاء وكان موضعه أو إناء يف جناسة على املاء ورد إذا: يقولون ألهنم النجاسة، على املاء
 مهراقًا، صبًّا ءاملا ورود يكون أن وشرطهم عليه؛ ورودها وبني النجاسة، على املاء ورود بني ههنا يفرقوا فلم هلا؛ مطهر غري

 ".أعلم وهللا عليه، دليل ال حتكم
( واحلديث ضعفه النووي 245-244و 1/179الكربى ) يف والبيهقي ،(247) داود أبو، و (2/109) أمحد أخرجه 1

، وقال العالمة تفرد به ضعيفان، وله شاهدا من وجه آخر (:1/88(، وقال ابن كثري يف إرشاد الفقيه )1/178يف اخلالصة )
. فيه خمتلف عصم بن هللا وعبد. احلديث واهي جابر بن أيوب ألن ضعيف؛ إسناده (:1/98لباين يف ضعيف أيب داود األم )األ

، وقال األرنؤوط "حبديثه ُيتج وال اليمامي، سليمان أبو جابر بن أيوب: عنه والراوي واحد، غري فيه تكلم: " املنذري وقال
 بن هللا وعبد اليمامي، احلنفي سيار ابن وهو جابر، بن أيوب لضعف ضعيف نادهإس (:10/124ومن معه يف حتقيق املسند )

 .عصمة أو عصم:أبيه اسم يف اختلف فيه،وقد خمتلف عصمة
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 وهللا الوسوسة عنه لتذهب الرش على أحاله بلال وجد إذا حىت الوسواس لدفع هو اوإَّن للتطهري،
 ....أعلم تعاىل

 يقل، ل فإنه بالكناية، اإلفهام حصل إذا منه يستحيا عما الكناية استحباب فيه( والعشرون الثالثة)
 اإلفهام به صلُي ِبا ذلك عن كىن  بل ذلك حنو أو دبره أو فرجه على َتر يده لعل يدري ال فإنه
 .أعلم وهللا

 ودفع بالقبول يتلقاها أن - وسلم عليه هللا صلى - ألقواله للسامع ينبغي( والعشرون الرابعة)
 وأين فقال احلديث هذا مسع شخصا أن بلغنا فقد األمثال هبا يضرب ال وأنه هلا، الرادة اخلواطر

 وأقلع، ذلك عن تاب حىت خترج لمف حمشوة دبره داخل يف ويده النوم من فاستيقظ منه يده باتت
 هللا فنسأل يتكلم مسعه لو - وسلم عليه هللا صلى - حياته يف معه كاألدب  بعده أقواله مع واألدب

 .أعلم وهللا وظاهرا باطنا املطهرة الشريعة مع األدب ويرزقنا الرديئة اخلواطر من قلوبنا ُيفظ أن
 هبما املراد هل اإلناء إدخاهلا قبل ثالثا اليد لبغس النوم من املستيقظ أمر( والعشرون اخلامسة)

 من للقيام يده غسل إذا أنه حبيث آخر أمر هذا أو الوضوء أول يف سنة هو الذي الكفني غسل
 به صرح وممن األول أصحابنا به صرح الذي ثالثة؟ له كفيه  غسل الوضوء وأراد ثالثا النوم

 املراد أن يف ظاهر فهو وضوئه يف قوله يدل هوعلي الصباغ وابن الطيب أبو والقاضي البندنيجي
 النوم من أحدكم قام إذا» جابر حديث من ماجه ابن عند به مصرح وهو الوضوء، عند غسلهما

 .احلديث «يغسلها حىت وضوئه يف يده يدخل فال يتوضأ أن فأراد
 أحدكم كان  ذاإ» هريرة أيب عن الرمحن عبد موىل ثابت رواية من املصنف يف الرزاق عبد ذكره وكذا

 .احلديث «اإلناء يف يده يضع فال الوضوء فأراد استيقظ مث نائما،
 .أعلم وهللا لفظه يسق ل ولكنه الرزاق عبد طريق من مسلم عند وهو

 يستحب ل يده طهارة حتقق فإن النجاسة، خلشية هو إَّنا الغسل أن إىل املالكية من أشهب وذهب
: لألعرايب قال - وسلم عليه هللا صلى - النيب بأن لكذ على واستدل الوضوء يف كفيه  غسل له

ا.ه  من طرح  أعلم وهللا اإلناء إدخاهلما قبل اليدين غسل اآلية يف وليس هللا أمرك كما  توضأ
 التثريب بتصرف.  

 هل:  فيه يده الرجل غمس إذا املاء عن (:21/46وسئل شيخ اإلسالم كما يف جمموع الفتاوى )
 ؟ ال أم استعماله جيوز

 والشافعي ؛ حنيفة وأيب ؛ كمالك  ؛ العلماء مجهور عند استعماله جيوز بل بذلك ينجس ال فأجاب:
 ا.ه  أعلم وتعاىل سبحانه وهللا.  مستعمال يصري أنه:  أخرى رواية وعنه ؛ وأمحد ؛
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 أن قبل املاء يف يده غمس رجل عن(:21/43وسئل شيخ اإلسالم أيضا كما يف جمموع الفتاوى )
 باتت إذا اليد غسل يف احلكمة وما ؟ طهورا يكون املاء هذا فهل:  الليل نوم من قيامه من يغسلها
 ؟ طاهرة

 أمحد عن روايتان وفيه مشهور نزاع فيه فهذا به يتوضأ ال مستعمال مصريه أما:  هلل احلمدفأجاب: 
 عن ذلك يروىو  أتباعه وأكثر والقاضي بكر أيب اختيار فاملنع أصحابه من طائفة واحدة كل  اختار

 أكثر قول وهو وغريمها حممد وأيب اخلرقي اختيار وهي مستعمال يصري ال والثانية.  وغريه احلسن
 ؛ اليد على تكون جناسة خوف أنه أحدها:  أقوال ثالثة ففيها اليد غسل يف احلكمة وأما.  الفقهاء

 يعقل وال تعبد أنه:  اينوالث.  ذلك وحنو زبلة على أو ؛ العرق مع االستجمار موضع يده مرور مثل
 النيب عن ؛ هريرة أيب عن الصحيحني يف كما  للشيطان مالمسة يده مبيت من أنه:  والثالث.  معناه
 فإن ؛ املاء من ِبنخريه فليستنشق منامه من أحدكم استيقظ إذا: }  قال أنه وسلم عليه هللا صلى

 ذلك أن فعلم ؛ خيشومه على طانالشي ِببيت معلال بالغسل فأمر{  خيشومه على يبيت الشيطان
{ "  ؟ يده باتت أين يدري ال أحدكم فإن: }  وقوله.  معروف واحلديث النجاسة عن للغسل سبب
 وهللا.  باالعتبار النص هلا شهد اليت املؤثرة العلل من العلة هذه فتكون ؛ ذلك به يراد أن ميكن
 أن قبل اإلناء يف يده الليل نوم من ائمالق يغمس أن}  وسلم عليه هللا صلى هنيه وأما فصل .أعلم

 قد وأنه أثرا املاء يف يؤثر ألنه يكون قد بل باالتفاق املاء تنجيس يقتضي ال فهو{  ثالثا يغسلها
 على يدل ال أنه تقدم وقد الدائم املاء يف البول عن النهي من بأعظم ذلك وليس التأثري إىل يفضي

 ِبنخريه فليستنثر نومه من أحدكم استيقظ إذا}  هريرة أيب عن الصحيحني ففي وأيضا.  التنجيس
 بل النجاسة عن مسببا ليس الغسل ذلك أن فعلم{  خيشومه على يبيت الشيطان فإن املاء؛ من
 يده باتت أين يدري ال أحدكم فإن}  املعروف واحلديث.  خيشومه على الشيطان ِببيت معلل هو
 هنيه وأما باالعتبار النص هلا شهد اليت املؤثرة العلل من العلة هذه فتكون ذلك به يراد أن ميكن{ 
 عن كنهيه  فهو وسلم عليه تعاىل هللا صلى النيب عن صح إن فهذا البول بعد فيه االغتسال عن

 له حصل اغتسل مث املستحم يف بال إذا فإنه{  منه الوسواس عامة فإن: }  وقوله املستحم يف البول
 فيه اغتسل مث املاء يف بال إذا وكذلك رشاشه عليه فعاد البول أجزاء من شيء بقي ورِبا وسواس

 املاء يف االغتسال عن وهنيه لذلك عنه فنهي البول؛ أجزاء بقاء مع االستحالة قبل يغتسل فقد
 ال غريه؛ على املاء تقذير من فيه ملا يكون قد وهذا املستعمل املاء ِبسألة يتعلق صح إن الدائم
 { جينب ال املاء إن}  قال أنه عنه الصحيح يف ثبت قد فإنه ؛ مستعمال تهلصريور  وال جناسته ألجل

 ا.ه 
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 قبل اإِلناء يف يديه اإِلنسان َأدخل ِإذا (:2/17وسئل الشيخ حممد بن إبراهيم كما يف فتاواه )
 ؟.اخل.. املاء يفسد فهل احلديث يف كما  ثالثًا غسلهما
 إذا : )وسلم عليه هللا صلى وقوله اإلناء ماإدخاهل قبل بغسلهما باألمر صريح احلديث فأجاب:
 باتت أين يدري ال أحدكم فإن اإلناء يف يدخلهما أن قبل يديه فليغسل نومه من أحدكم استيقظ

 آمث عاص فهو ذلك قبل أدخلهما فإن ثالثا، غسلهما قبل إدخحاهلما ُيل فال. مسلم رواه(  يده
 احلديث يف حلكمه يتعرض فلم اليدان فيه املدخلة وأما. وسلم عليه هللا صلى الرسول ألمر خمالف
 ال املاء إن آخرون وقال. فقهائنا متأخري عند املشهور وهذا بذلك، يفسد إنه: الفقهاء بعض فقال
 ا.ه  احملققون عليه الذي الصواب وهذا غريها وال بالنجاسة يتغري ل طهورا دام ما بذلك يفسد

 هل ماء، به إناء يف يديه ووضع ليال نوم من قام من له (:4/19وسئل علماء اللجنة الدائمة )
 أصح فأيهما ، به الوضوء وجيوز الطهورية على باق أم به الوضوء جيوز وال املاء طهورية سلب
 وأوىل؟

 الوضوء جواز والصحيح املاء، تنجيس يقتضي ال تعبدي أمر احلديث هذا يف الوارد النهي فأجاب:
  ا.ه  به

 ناقض ليل نوم من قائم يد فيه غمس أو»: قوله (:1/49ني يف الشرح املمتع )وقال العالمة العثيم
 الرسغ إىل هبا فاملراد أطلقت إذا واليد. القليل املاء إىل يعود «فيه»: قوله يف الضمري ،«لوضوء
 .الذراع فيها يدخل فال الذراع، من الكف مفصل

 فيكون الذراع حد إىل يده فغمس ليل،ق ماء فيه قدر وعنده الليل، يف النوم من قام رجل: مثاله
 يده يغمس فال نومه؛ من أحدكم استيقظ إذا»: وسلم عليه هللا صلى قوله بدليل مطهر غري طاهرا

 اإلناء، يف اليد غمس عن النهي ففيه، «يده باتت أين يدري ال فإنه ثالثا؛ يغسلها حىت اإلناء يف
 رجل غمس وإذا طهورا، يكون فإنه كثري  ماء يف اليد غمست فلو إخل،...  أحدكم فإن: والتعليل

 فإنه يده كافر  غمس ولو طهور، فإنه ذراعه غمس لو وكذلك ،«يد»: قال ألنه طهور؛ فإنه رجله
 النهار يف طويال نام أن بعد يده رجل غمس ولو مكلف، غري ألنه الصغري؛ أو اجملنون وكذا طهور،

 يده املكلف غمس ولو. هللا رمحهم كالمهم  ريرتق هذا الليل، يف يسريا نام إن وكذا طهور، فإنه
 ألن جدا؛ ضعيفة وجدهتا املسألة تأملت إذا ولكن، مطهر غري طاهرا كان  املؤلف ذكر اليت بالشروط
 .للماء وسلم عليه هللا صلى النيب يتعرض ول اليد، غمس عن النهي فيه بل عليه، يدل ال احلديث

 هذا ألن فيه؛ احلكم يتغري ال املاء أن على دليل ،«يده باتت أين يدري ال أحدكم فإن»: قوله ويف
، اليقني به يرفع الذي اليقني باب من وليست االحتياط، باب من املسألة أن على يدل التعليل
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، بالشك يرفع فال بيقني، إال رفعه ميكن ال اليقني وهذا طهور، املاء هذا أن وهو يقني؛ اآلن وعندنا
 باب من فالكافر ثالثا غسلها قبل يده يغمس أن املسلم هنى وسلم ليهع هللا صلى النيب كان  وإذا

 الكافرين إىل اخلطاب يوجه ل وكونه النائم، الكافر يف العلة هي النائم املسلم يف العلة ألن أوىل،
 .وضعي بل تكليفيا، حكما هذا وليس الشريعة، بفروع خماطبون الكفار أن الصحيح أن: جوابه

 ملوثة يده تكون فقد يعاقب، ال كان  وإن هذا ِبثل خياطب املميز إن: التكليف اشرتاط عن يقال مث
 وال نفسه، احلافظ املكلف يد غمس يضر فكيف نائم، وهو فرجه وميس يستنجي ال وقد بالنجاسة،

 بوجه عليه يدل ال احلديث فألن أثرا أما ونظرا، أثرا ضعيف القول فهذا !.املميز؟ يد غمس يضر
 ليل نوم من يكون وأن والتكليف، اإلسالم، وهي، ذكروها اليت الشروط فألن نظرا ماوأ الوجوه، من
 .احلديث من أخذها يتعني ال

 شرط فهذا مسلمون، املخاطبون «أحدكم»: قوله أن :احلديث من الشروط هلذه استدالهلم أوجه
 .املكلف إال خياطب ال «أحدكم»: وقوله اإلسالم،

 من وأخذ للوضوء، ناقضا يكون أن يشرتط وأيضا، بالليل إال كونت ال البيتوتة «باتت»: وقوله
 الكافر يد: فيقال .يضر فال نفسه عن اإلنسان يدري اليسري فالنوم ،«يدري ال أحدكم فإن»: قوله
 .بالتأثري أوىل مييز ل الذي الصغري ويد

 فإنه ثالثا هاغسل قبل املاء يف يده وغمس ذكروها اليت الشروط َتت إذا أنه: كالمهم  وخالصة
 .طهورا ال طاهرا يكون

 .ثالثا غسلها قبل غمسها حيث النهي؛ خمالفته أجل من يأمث لكن طهور؛ أنه والصواب
 باب من تيمم مث استعمله غريه اإلنسان جيد ل إذا: هللا رمحهم قالوا القول هذا ضعف أجل ومن

 عليه هللا صلى رسوله سنة أو هللا، بكتا  يف اإلجياب هذا أين ولكن طهارتني، عليه فأوجبوا االحتياط
 املاء بأن القول هذا بضعف هللا رمحهم لشعورهم لكن الرتاب، أو املاء استعمال فالواجب ؟!وسلم
 غمس عن النهي يف احلكمة ما: قيل فإن .ويتيمم يستعمله: قالوا الطهارة إىل الطهورية من ينتقل
 النوم؟ من قام ملن ثالثا غسلها قبل اليد

 .«يده باتت أين يدري ال أحدكم فإن»: بقوله وسلم عليه هللا صلى النيب بينها احلكمة أن: أجيب
 على َّنت إنين مث بدين، من جنسا شيئا َتس ل أهنا فأعرف جراب، يف يدي وضعت: قائل قال فإن

 تنجس؟ ال فإهنا الدبر أو الذكر مست أهنا فرض ولو شرعي، استنجاء
، احملض التعبد باب من بذلك فالعمل معلومة غري العلة إن: قالوا هللا رمحهم الفقهاء أن: فاجلواب

 .«يده باتت أين يدري ال أحدكم فإن»: بقوله معللة املسألة أن احلديث ظاهر لكن
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 استيقظ إذا»: بقوله وسلم عليه هللا صلى كتعليله  التعليل هذا أن هللا رمحه اإلسالم شيخ ذكر وقد
 تكون أن فيمكن «خياشيمه على يبيت الشيطان فإن مرات؛ ثثال فليستنثر منامه؛ من أحدكم

 صلى النيب فنهى للماء مفسدة أو لإلنسان، مضرة أشياء إليها ومحل الشيطان، هبا عبث اليد هذه
 .ثالثا يغسلها حىت يده يغمس أن وسلم عليه هللا
 باتت أين يعلم اناإلنس لكان احلسي األمر إىل رجعنا فلو وإال وجيه، هللا رمحه الشيخ ذكره وما

 ا.ه  بعضا بعضها يفسر السنة لكن يده،
 أو): هللا رمحه قوله (:51وقال الشيخ حممد املختار الشنقيطي يف شرح كتاب الطهارة من الزاد )ص

 على يدل (يد): وقوله املاء، ذلك يف أدخلها أي (فيه ُغِمسَ ): قوله (ليل   نومِ  من قائم   يدُ  فيه ُغِمسَ 
 نوم من للمستيقظ اليدين غسل جيب أنه على واملذهب كافية،  الواحدة وأن دين،الي يشرتط ال أنه

 أن الصحيحني يف عنه هللا رضي هريرة أيب حديث ذلك ودليل بيانه، هللا شاء إن سيأيت كما  الليل
 يغسَلها حىت ناءِ اإل يف يَده يُدخل فال نومهِ  ِمنْ  أحدُكمْ  إستيقظَ  إذا: ]قال َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى النيب
 .طاهراً  وأصبح الطهورية، املاء سلب يده غمس فإذا[ ثالثاً 

 بسلبهِ  ُحكمَ  تغريَّ  فإنْ  املاء وأما الصحيح، احلديث يف الوارد النهي ِبخالفة يأمث أنه والصحيح
: والسالم الصالة عليه لقوله الغمس ِبجرد عنه بانتقاله ُيكم وال األصل، على بقي وإال الطهورية،

 .(شيء   يُنجِ سه ال طهور   املاء إن)
 أن احلنابلة مذهب على مبين وهذا احلكم، يأخذ ال النهار نوم أن مفهومه ،(ليل   نومِ  ِمنْ ): وقوله
 بقوله واستدلوا النهار، نوم دون الليل، بنوم خمصوص اإلناء يف إدخاهلما قبل اليدين بغسل األمر
 بالليل، إال تكون ال والبيتوتة: قالوا (يُده باَتتْ  أَْينَ  دريي ال أحدَكم فإنَّ ): والسالم الصالة عليه
 ،{َسَكًنا اللَّْيلَ  َوَجَعلَ : }تعاىل قال كما  غالباً  الليل يف يكون النوم ألن الغالب خمرج خرج بأنه ورُدَّ 
 ل الغالبِ  خمَرج َخرجَ  إذا النصَّ  إن  : ]األصولية للقاعدة مفهومه، يعترب ل الغالب خمرج خرج وإذا
 ا.ه  تعاىل هللا بإذن موضعها يف املسألة هذه بيان وسيأيت[ َمفهوُمه يُعتربْ 

 والليل ،( نومه من أحدكم استيقظ إذا: ) قال وقال الشيخ عطية حممد سال يف شرح بلوغ املرام:
 القرينة إن يديه؟ يغسل واستيقظ اإلنسان نام كلما  فهل لالستيقاظ، صاحل والنهار لالستيقاظ صاحل

 .ليالً  تكون والبيتوتة ،( يده باتت أين يدري ال فإنه: ) قوله هي ناه
 نوعية ُيدد ما احلديث آخر يف ولكن ويستيقظ، ينام من لكل مطلق عام( استيقظ إذا: )فقوله
 وصرفت احلدود ضربت فإذا بالشفعة، أحق اجلار: ) وسلم عليه هللا صلى قوله هذا ونظري، النوم

 احلدود، ضربت فإذا: ) احلديث آخر ولكن اجملاور، ِبعىن اجلار: قال من كوهنا ،( شفعة فال الطرق



 - 100 - 

 فالبد، قبل من وطرقهم حدودهم عندهم اجلريان ألن الشركاء؛ بني تكون أهنا بني(  الطرق وصرفت
  أن لنا بينتا( صرفت)و( فضربت) فلفظيت واحد، لفظ فيه يغفل وال ِبجموعه احلديث يؤخذ أن

 .الشريك هبا يراد الشريك يف وجماز اجملاورة يف حقيقة هي اليت اجلار كلمة
 حىت اإلناء يف يده يغمس ال منه استيقظ إذا الذي النوم نوعية تبني قرينه فيه فاحلديث هذا وعلى

 وهذا أعلم، تعاىل وهللا- فيقولون يغسلها؟ ملاذا: قائل يقول وقد (يده باتت) كلمة  وهي يغسلها،
 واحدة! يدي باتت أين أعلم ال كيف!  عجيب: وقال احلديث هذا عمس رجالً  إن -املوعظة باب من

 .يستقذره مكان يف ويده يستيقظ جعله أن هللا فابتاله اآلخر، اجلنب فوق واألخرى جنيب حتت
 وهي املدينة يف قيل احلديث إن: فيقولون العلة، وظاهر معلل هنا احلديث: يقول الناس وبعض

 وسلم عليه هللا صلى الرسول إن حىت يستنجون، وال ستجمروني وكانوا حارة، واحلجاز حجازية،
{  اْلُمطَّهِ رِينَ  ُيُِبُّ  َواّللَُّ  يَ َتَطهَُّروا َأنْ  ُيُِبُّونَ  رَِجال   ِفيهِ : } اآلية فيهم نزلت حني قباء أهل إىل جاء

  كان  فما ،( باملاء احلجارة نتبع: قالوا تفعلون؟ فماذا عليكم، أثىن هللا إن: ) وقال[ 108:التوبة]
 ال نام إذا اإلنسان إن: الناس بعض فيقول باحلجارة، يكتفون بل املاء، احلجارة يتبعون الناس كل

 هنا فمن تنقي، ال فاحلجارة عرق، ورِبا املكان، ذلك إىل يده وصلت فلرِبا يده، تطيش أين يدري
 فبمقتضى نومه من قظواستي بالكفوف مغطاة ويده بات أنه لو: يقولون اجلمهور ولكن، يده يغسل

 تصيب هندسية أقوال الفقهاء من تنتج وهنا، يغسلها حىت اإلناء يف يغمسها ال احلديث هذا
 .وختطئ

 فسيكفئه صغرياً  اإلناء كان  وإن يغمسها، أن إىل ُيتاج ال فإنه الصنبور من سيتوضأ كان  فإذا
 يفعل؟ فماذا مييله أن ستطيعي وال به نعرتف ما عنده وليس كبرياً   اإلناء كان  إذا ولكن ويتوضأ،

 املاء، يف ويغمسه ثيابه من يأخذ: يقول وبعضهم يديه ويغسل بفيه املاء يأخذ: يقول الفقهاء فبعض
 .يده على يعصره مث

 فاحلديث يتوضأ، أن وأراد النوم من استيقظ فإذا بذاته، مستقل نومه من للمستيقظ اليدين فغسل
 (.ثالثاً  يغسلها حىت اإلناء يف يده يغمس فال: )يقول

 أن أراد لو كما  الوضوء، يف الكفني غسل عن جيزئ اإلناء يف لغمسها ثالثاً  اليدين غسل هل :مسألة
 حكم فهذا للوضوء؟ ومرة اإلناء يف لغمسها مرة اليدين غسل من البد أم العصر، أو للظهر يتوضأ
 .حكم وذاك
 الستيقاظك ثالثاً  مرات، ست تغسلهما فإنك الصنبور حتت غسلهما وأردت نومك من قمت فلو
 .احلديث هذا نص مقتضى وهذا للوضوء، وثالثاً  النوم، من
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 السنة اإلنسان أخذ وكلما هذا، يف للتعليل دخل ال هلم نقول، معللة مسألة إهنا: يقولون والذين
 له أسلم ذلك كان  كلما  فيها العقل يدخل أن دون مقتضاها إىل نفسه واطمأنت عمومها على

 .أعلم تعاىل وهللا، خاطرلل وأطيب
 

 (الراكد املاء يف البول باب)
 الدائم املاء يف أحدكم يبولن ال) قال سلم و عليه هللا صلى النيب عنرضي هللا عنه  هريرة أيب عن

 .1(فيه  يغتسل مث جيري ال الذي
 املاء يف أحدكم يغتسل ال ) وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال رضي هللا عنه قال هريرة وعن أيب

 .2( تناوال يتناوهلا قال ؟ هريرة أبا يا يفعل كيف  فقال جنب وهو الدائم
 .3( الراكد املاء يف يبال أن هنى أنه)  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن رضي هللا عنه جابر عنو 

 أن إىل احلنفية وذهب غائطا، أو بوال املاء، يف احلاجة قضاء كراهة  إىل واملالكية احلنفية ذهب
 هنى وسلم عليه هللا صلى النيب أن:  عنه هللا رضي جابر حلديث راكدا املاء كان  وإن حترميية الكراهة

 مث جيري ال الذي الدائم املاء يف أحدكم يبولن ال:  هريرة أيب وحلديث الراكد، املاء يف يبال أن
 املاء يف يبال أن الرسول هنى حلديث جاريا، املاء كان  إن تنزيهية الكراهة وتكون فيه، يغتسل
 . اجلاري

 وأما تنجيسه، إىل أدى ورِبا ، يقذره أنه فيه واملعىن: (1/228) احملتار رديف  عابدين ابن قال
 املاء يف والتغوط باستعماله، غريه ويغر ماليته ويتلف ينجسه ألنه فيه، البول فيحرم القليل الراكد
 قبيح فكله ، إليه فجرى النهر بقرب بال أو اء،امل يف صبه مث إناء يف بال إذا وكذا البول، من أقبح

 ا.ه  عنه منهي مذموم
 القليل يف وهو وإرشاد، كراهة  هني هو احلديث يف الوارد النهي: املالكية من عياض القاضي قالو 

 من تغري أنه املار ويظن البائلني لتكرر يفسد املاء ألن للتحرمي، النهي وقيل يفسده، ألنه أشد،
 على اجلاري: املدونة شرح يف ناجي ابن وقال.  ه .ا النجاسة وصب التغوط بالبول ويلحق قراره،
 .4القليل يف التحرمي على الكراهة أن املذهب أصل

                                                 
 (. 282(، ومسلم )239أخرجه البخاري ) 1
 (.283أخرجه مسلم ) 2
 (.281أخرجه مسلم ) 3
 . 144/  1 اخلرشي على العدوي حاشية 4
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 .للحديث كثريا  أو كان  قليال الراكد املاء يف البول يكره: واحلنابلة الشافعية وقال
 وفيه:  النووي قال يكره، ل كثريا  كان  وإن كره  قليال كان  إن: الشافعية من مجاعة فقال اجلاري وأما

 وأما غريه، وعلى نفسه على ويتلفه ينجسه ألنه ، مطلقا القليل يف البول ُيرم أن وينبغي نظر،
 ظاهر هو كما  الراكد يف البول ُيرموا ل ولعلهم اجتنابه، األوىل لكن ُيرم، فال اجلاري الكثري

 .1باإلضافة تطهريه كنمي ألنه أو عادة، متمول غري املاء ألن احلديث،
 النفس تعافه ال حبيث استبحر فإن يستبحر، ل ِبا فيه التخلي يكره الذي الكثري املاء بعضهم وقيد
 .2كراهة  فال

 .3فيحرم واملوقوف، املسبل املاء استثناء على أيضا الشافعية ونص
 القناع كشاف  ففي الثاين، وحترمي األول كراهة  فرأوا فيه والتغوط املاء يف التبول بني احلنابلة وفرق

 ألنه جار أو راكد كثري  أو قليل ماء يف تغوطه وُيرم جار، قليل أو راكد ماء يف بوله يكره: (1/63)
 .  4(34/14ا.ه  من املوسوعة الفقهية ) به االنتفاع الناس ومينع يقذره

                                                 
 . 62/  1 القناع افوكش ، 93/  2 اجملموع 1

 . 63/  1 القناع وكشاف ، 120/  1 البهجة شرح على قاسم ابن حاشية 2

 . 88/  1 املنهج شرح على اجلمل حاشية 3

، والركود اجلريان حاليت يف بنجس املختلط املاء حكم يف الفقهاء اختلف(: 39/370وجاء يف املوسوعة الفقيهة أيضا ) 4
 :ذلك يف الفقهاء أقوال يلي وفيما
 : راكدا أو جاريا املاء كون  بني احلنفية فقهاء فرق: احلنفية مذهب - أوال
 . عندهم طاهر فهو املاء أوصاف أحد تغري ول ، مرئية غري والنجاسة جاريا وكان جناسة املاء يف وقع فإن

 : جاريا كان  فإن:  املاء يف - النجس أي - وقع فإن: الكاساين يقول
  موضع أي من منه ويتوضأ رُيه، أو طعمه أو لونه يتغري ل ما ينجس ال:  وحنومها واخلمر كالبول  مرئي غري النجس كان  فإن - أ

 . حممد ذكره كذا.  آخر جانب من أو النجس فيه وقع الذي اجلانب من كان
 مما اجلاري املاء ألن وهذا به، بأس ال: قال ؟ به يتوضأ منه أسفل ورجل اجلاري املاء يف بال اجلاهل يف حنيفة أيب وعن: قال مث
 بنجاسته حنكم فال األصل يف طاهر واملاء طاهر، أنه وُيتمل جنس، أنه ُيتمل به يتوضأ الذي فاملاء بعض، إىل بعضه خيلص ال

 . بالشك
 ألنه اجليفة أسفل من التوضؤ جيوز ال اجليفة على جيري املاء مجيع كان  فإن ، وحنوها كاجليفة  مرئية النجاسة كانت  وإن - ب

 . باجلريان يطهر ال والنجس بيقني، جنس
 .للغالب العربة ألن فكذلك، اجليفة على جيري أكثره كان  وإن
 يف بالعدم ملحق املغلوب ألن اجليفة، أسفل من به التوضؤ جيوز الطاهر على جيري واألكثر ، اجليفة على جيري أقله كان  وإن

 فال بيقني، طاهرا كان  املاء ألن به، التوضؤ جيوز أنه فالقياس صفالن دون أو النصف، عليها جيري كان  وإن، الشرع أحكام
 .احتياطا جيوز ال االستحسان ويف، بالشك جنسا بكونه ُيكم
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 .والورق بالتنب جيري أن هو بعضهم فقال اجلريان حد يف احلنفية فقهاء اختلف وقد
 .فال وإال ، جار فهو انهجري ينقطع ل عرضا املاء يف يده رجل وضع لو حبيث كان  إن: بعضهم وقال
 . فال وإال ، جار فهو باالغرتاف األرض وجه ينحسر ل بكفيه املاء إنسان اغرتف لو حبال كان  إن:  يوسف أيب عن وروي
 . األقاويل أصح وهو:  الكاساين قال.  فال ال وما ، جار فهو جاريا الناس يعده ما:  وقيل
 .ينجس ال كثريا  كان  وإن ينجس قليال وكان راكدا املاء كان  وإن
 فيه حلت إذا - دوهنما فما الغسل أو الوضوء آنية قدر كان  ما وهو - اليسري املاء إن:  الدسوقي قال: املالكية مذهب :ثانيا

 املسنونة كالطهارة  طهور على ومتوقف خبث حكم يف أو حدث رفع يف استعماله يكره فإنه ، تغريه ول كالقطرة  قليلة جناسة
 بقيود مقيدة الكراهة: قال مث، طهور على يتوقف ِبا خاصة فالكراهة ، فيه كراهة  فال العادات يف استعماله أماو ، واملستحبة

 وأن تغريه، ال وأن فوقها، فما قطرة فيه حلت اليت النجاسة تكون وأن يسريا، النجاسة فيه حلت الذي املاء يكون أن:  سبعة
 وحكم حدث كرفع  طهور على يتوقف فيما استعماله يراد وأن جاريا، يكون ال وأن كبئر،  مادة له يكون ال وأن غريه، يوجد
 .كراهة  فال منها قيد انتفى فإن.  مندوبة واغتساالت وأوضية خبث
 راكدا بعضه أو ، جاريا أو راكدا يكون أن إما:  خيلو ال جناسة املاء يف وقعت إذا:  الشريازي يقول: الشافعية مذهب :ثالثا

 .جاريا وبعضه
:  نظرت سائلة نفس هلا ميتة أو بول أو مخر من الطرف يدركها جناسة كانت  فإن:  النجاسة يف نظرت:  راكدا كان  فإن - أ

 رُيه غري ما إال ينجس ال املاء 00 :وسلم عليه هللا صلى لقوله ، جنس فهو رائحة أو لون أو طعم من أوصافه أحد تغري فإن
 .معنامها يف ألنه عليهما اللون وقيس ، والريح الطعم على فنص طعمه أو

:  نظرت:  يتغري ل وإن، بعض دون بعضه ينجس أن جيوز فال ، واحد ماء ألنه ، اجلميع جنس:  البعض دون بعضه تغري وإن
 ل قلتني املاء كان  إذا:  وسلم عليه هللا صلى لقوله طاهر فهو فصاعدا قلتني كان  وإن ، جنس فهو القلتني دون املاء كان  فإن

 حدا القلتني فجعل ، النجاسة من حفظه ميكن ال والكثري ، الظروف يف النجاسة من حفظه ميكن القليل وألن ،اخلبث ملُي
 . بينهما فاصال

  :طرق ثالث ففيه الطرف يدركها ال مما النجاسة كانت  فإن:  قال مث
 سائر حكم حكمها:  قال من ومنهم.  رجنيالس كغبار  فهي منها االحرتاز ميكن ال ألهنا ، هلا حكم ال: قال من أصحابنا من

 . قوالن فيه قال من ومنهم، الطرف يدركها اليت كالنجاسة  فهي متيقنة جناسة ألهنا النجاسات
 :فقال جاريا كان  إن حكمه بني كما
  فهو ، النجاسة إىل صلي ل ألنه طاهر قبلها الذي فاملاء ، املتغرية واجلرية ، كامليتة  جارية جناسة وفيه جاريا املاء كان  وإن - ب

 من بالنجاسة ُييط ما وأما ، النجاسة إليه تصل ل ألنه أيضا طاهر بعدها والذي ، إبريق من النجاسة على يصب الذي كاملاء
 .كالراكد  جنس فهو دوهنما كان  وإن ، طاهر فهو يتغري ول قلتني كان  فإن ومشاهلا وميينها وحتتها فوقها
 فلم النجاسة على ورد ماء ألنه لتغري، إال اجلاري املاء ينجس ال أنه القدمي يف قاله آخر قول فيه:  القاص ابن العباس أبو وقال

 .النجاسة به املزال كاملاء  تغري، غري من ينجس
  وإن طاهر، فهو قلتني كان  إن عليها جيري وما ، طاهر بعدها وما قبلها ما فإن عليها، جيري واملاء واقفة النجاسة كانت  وإن
 قلتني ويبلغ موضع يف يركد حىت ذلك من شيء يطهر وال جنس، فهو بعدها عليها جيري ما كل  وكذلك جنس، فهو دوهنما كان

. 
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 ،-الراكد وهو- ائمالد املاء يف البول عن النهي: احلديثني ويف(: 304وقال النووي يف اإلجياز )ص
 يتغري أن إىل يؤول وقد يقذِ ره، ألنه ُيرم؛ أنه واملختار تنزيه، كراهة  النهي هذا أن مجاعة أطلق وقد

 .التحرمي على حممول   النهي مطلق أن مع باإلمجاع، جنًسا فيصري بالنجاسة
 نص وقد تنزيه، كراهة  مكروه أنه فاملراد" اجلنابة من فيه يغتسل وال: "وسلم عليه هللا صلى قوله وأما

 ا.ه  1تنزيه كراهة  مكروه أنه على وغريه الشافعي
 قد وسلم عليه هللا صلى النيبَّ  فإن: قيل فإن(: 76وقال شيخ اإلسالم يف املسائل املاردينية )ص

 على َيدل ال الدائم املاء يف البول عن هَنُيهُ : قيل، فيه االغتسال وعن الدائم، املاء يف البول عن هنى
 ألن للذريعة؛ سدًّا نَ ْهُيهُ  يكون قد بل ذلك على يَدل ما اللفظ يف ليس إذ البول؛ ِبجرد يَنُجس هأن

 أو للذريعة، سدًّا هنيه فكان بالبول املاء تغري هذا بال مث هذا بال إذا فإنه تنجيسه، إىل ذريعة البول
 .2ينجسه أنه ألجل ال الطبع، ِبجرد مكروه إنه: يُقال

                                                                                                                           

 جبنبه جيري واملاء ، املاء فيه يركد منخفض موضع النهر يف يكون بأن:  راكدا وبعضه جاريا بعضه كان  وإن: الشريازي وأضاف
 فهو قلتني يبلغ ُياذيها اليت اجلرية مع كان  فإن ، القلتني دون وهو جناسة راكدال يف فوقع ، اجلري مست عن زائل والراكد

 . فيطهر قلتان موضع يف جيتمع أن إىل جبنبها جرية كل  وتتنجس ، جنس فهو قلتني يبلغ ل وإن، طاهر
 . جنس فهو النجاسة ِبخالطة املاء تغري إذا:  احلنابلة قال: احلنابلة مذهب :رابعا
 النجاسة يقتضي الرواية هذه وعموم ، األصحاب وعليه املذهب وهو ، ينجس:  إحدامها ، روايتان ففيه يسري وهو يتغري ل وإن

 . الراكد املاء يف اخلالف وهذا ، ينجس ال الثانية والرواية، املذهب وهو الصحيح وهو ، ال أو الطرف أدركها سواء
 .املذهب وهي فال وإال تغريه، ل إن النجاسة دفع نيقلت مجيعه إن بلغ كالراكد  أنه أمحد فعن اجلاري وأما
 القاضي اختارها بنفسها، جرية كل  تعترب أمحد وعن الروايتني، أصح يف تغريه قبل جار قليل ينجس وال :الصغري احلاوي يف قال

 .املذهب هي وقال وأصحابه،
" اجلليل مواهب: "انظر املالكية، مذهب وه الكراهة، مذهب(: 305فال الشيخ مشهور يف تعليقه على كتاب اإلجياز )ص 1
 ،(98 ،44/ 1" )اإلنصاف: "انظر احلنابلة، مذهب وهو، (176/ 1" )اخلرشي" ،(39/ 1" )اجلليل منح" ،(76/ 1)
 طاهر، واملاء طاهر، اجلنب بدن إن: القول هذا ودليل (227/ 2" )اجملموع: "الشافعية ملذهب وينظر، (116/ 1" )الفروع"

 حرمة إىل حنيفة أبو وذهب .املاء تنجس معىن غري آخر ملعىن النهي فكان الطاهر، البدن ِبالقاة املاء ينجس أن ميكن فال
 ابن نصره الذي وهو ،(67/ 1" )الصنائع بدائع" ،(316/ 1" )اهلداية شرح البناية: "انظر .الدائم املاء يف اجلنب اغتسال

/ 1" )الباري فتح: "يف تنظر أخرى، أقوال املسألة ويف !جيزيء ال احلالة هذه يف الغسل أن ورأى( 203/ 1" )احمللى" يف حزم
 دقيق البن( 25/ 1" )األحكام" له وينظر املصنف، ذكره ما رجحان يظهر ومنهما للباجي،( 108/ 1" )املنتقى" ،(347
 (.281/ 1" )األحكام عمدة بفوائد اإلعالم" العيد،

 تلوينه - املاء إفساد عن فضاًل - عليه يرتتب املاء يف البول ألن عنه والنهي: "-هللا رمحه- الفقي حامد حممد الشيخ قال 2
 ".الفتاكة األمراض من وغريها كالبوهلارسيا  األمراض، بأنواع
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 أجُتَو ِز: الُقلَّتَ نْي  لصاحب فُيقال والكثري، القليل يَ ُعمُّ  أنه الدائم املاء يف البَ ْول عن ُيهُ هن فَيدل: وأيًضا
 .دليلك نقضت فقد حرمُتهُ  وإن النص، ظاهر خالفت فقد جوزته إن القلتني؟ فوق فيما بوله

 املبنيَّة 1املصانع يف ولوايب أن للحجاج أُتَسو ِغ: مُيكن ال وما نزُحهُ  ميكن ما بني فرَّق ملن يُقال وكذلك
 القليل بني يفرق ل واحلديث دائم ماء   هذا فإن  النص؛ ظاهر خالفت جوزته إن مكة بطريق

 .قولك نقضت وإال والكثري،
 رقيق أذرع عشرة من أكثر مستطيل غدير   القرية ألهل كان  إذا: أذرع بعشرة للمقدِ ر يُقال وكذلك
 .قولك نقضت وإال النص؛ ظاهر خالفت َسوَّغُتهُ  نفإ فيه؟ البول القرية ألهل أتسو ِغ

 وغري املاء تقدير بل البول؛ ينجسه فيما البول عن هنى أنه على دل واإلمجاع، بل النص كان  فإذا
 بالنهي مستقاًل  والكثري القليل بني املشرتك الوصف هذا كان  والكثري القليل فيه يشرتك فيما ذلك
 فيه، البول عن هنى إَّنا  وسلم عليه هللا صلى  إنه يُقال أن جيوز وال بالنجاسة، النهي تعليل جَيُز فلم
 .واإلمجاع النص خالف هذا فإن يُ َنجسه البول ألن
 يُ ْنهى أن من أبلغ البول صبَّ  فإنَّ  الفساد ظاهر فقوله البول، صب ِ  وبني فيه البول بني فرَّق من وأما
 2إليه حاجة فال املياه يف األبوال صبُّ  وأما يَبول، أن إىل ُيتاج قد اإلنسان إذ البول؛ جمرد من عنه
 ا.ه 

                                                 
 لغًة، باهلاء واملصنعة والصهريج الربكة حنو املاء جلمع ُيصنع ما: املصنع(: "133 ص" )املنري املصباح" يف الفيومي قال 1

 ".صانعم واجلمع

 بالظاهر التمسك يف هللا رمحه حممد أبو تغاىل (:1/140هذا هو قو الظاهرية، قال الشيخ أمحد شاكر يف تعليقه على احمللى ) 2
 فقال رد أبلغ اجملموع يف النووي عليه رد وقد النقل، يوافقه وال عقل يؤيده ال مذهبا املسألة هذه يف وذهب جدا، أغرب حيت

 لو: قال بأن داود انفرد: فقالوا عجيبا، مذهبا هللا رمحه االصبهاين الظاهرى على بن داود عن بناأصحا نقل(: )118 / 1)
 وهو( منه يتوضأ صم الدائم املاء يف أحدكم يبولن ال) وسلم عليه هللا صلى لقوله منه هو يتوضأ أن جيز ل راكد ماء يف رجل بال

 إىل البول جرى مث هنر شط يف بال أو ماء يف صبه مث إناء يف بال ولو عنده، بنجس ليس النه لغريه وجيوز قال صحيح، حديث
 ول تغوط النه منه، يتوضأ أن جاز جاز ماء يف تغوط ولو قال غريه، يف بل فيه بال ما النه منه، هو يتوضأ أن جيوز قال النهر،
 عليه، االحتجاج عن مغن وفساده، هللا رمحه عنه صح ان عنه نقل ما أشنع فهو الفساد، غاية وىف عجيب مذهب وهذا يبل،
، افساده عن مغن فساده: وقالوا مذهبه، حكايتهم بعد عليه الرد عن اخلالف بذكر املعتنني أصحابنا من مجاعة أعرض وهلذا
 يف صبي إناء يف والبول املاء نفس يف البول بني فرقه مث البول، وبني بينه أحد يفرق ل إذ الغائط، يف قوله يف االمجاع خرق وقد
 التغوط من معناه يف ما على بالبول نبه وسلم عليه هللا صلى النيب أن، عليه به يرد ما أخصر ومن! االشياء أعجب من املاء

 أن وأمجعوا، حوهلا وما فألقوها جامدا كان  ان السمن يف َتوت الفأرة يف قال وسلم عليه هللا صلى انه ثبت كما  غريه وبول
 غريه أمر فلو فلغسله أحدكم اناء يف الكلب ولغ إذا الصحيح ويف كالسمن  الدهن من السمن وغري ذلك يف كالفأرة  السنور
 ا.ه  أعلم وهللا قوله وناقض املعىن إىل نظر فقد يطهر قال وأن مجاع اال خرق هو غسله ما لكونه يطهر ال داود قال إن فغسله
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 ( يف ذكر مسائل احلديث:2/30يف طرح التثريب )العراقي وقال 
 يبولن ال» الرتمذي رواية ويف منه يغتسل أو منه يتوضأ مث بعضها، ففي ألفاظه اختالف يف( الثانية)

 رواية ويف مهام طريق من ومسلم أمحد وايةلر  خمالفة وهي ، «منه يتوضأ مث الدائم، املاء يف أحدكم
 أو الدائم: رواية ويف منه، يشرب أو منه يتوضأ مث للبيهقي، رواية ويف «اجلنابة من فيه يغتسل وال»

 هذا يف تعارض وال الناقع عمر ابن حديث من ماجه والبن الراكد جابر حديث من وملسلم الراكد
 صلى - النيب أن وحممله الكل صح فقد والشرب ،والغسل الوضوء، معىن اختلف وإن االختالف،

 من واحد كل  حفظ ما على اثنني بعضهم وأدى واحدا بعضهم فأدى الثالثة ذكر - وسلم عليه هللا
 .الرواة
 والوضوء االغتسال، ألن متعددة؛ أحاديث أهنا على يدل االختالف هذا: الكرمي عبد احلافظ وقال

 واملعىن اللفظ، خمتلف لكان واحدا حديثا كانت  لو وأهنا ملعىن،ا خمتلفة وهي عنه، السؤال ميكن مما
 .تعارض غري من ممكن اجلمع من ذكرناه وما انتهى، واحد

 يف البخاري وقال مسلم عند هو وهكذا والنون بامليم، منه يغتسل مث مهام، رواية يف وقع( اخلامسة)
 كل  يفيد خمتلف ومعنامها: العيد دقيق ابن قال حتت من واملثناة بالفاء، فيه يغتسل مث األعرج، رواية
 .ذكرناه ملا الستويا يرد ل ولو االستنباط، بطريق وآخر النص بطريق حكما منهما واحد

 شيئني، عن النهي فيه فيكون القولني أحد على هنيا منه يغتسل مث: قوله جعلنا إذا( السادسة)
 النهي يقتضي ال فاألول اجلميع عن ياهن يكون وقد اجلمع، عن هنيا يكون قد الشيئني عن والنهي

 يبولن ال» داود أيب رواية الثاين على ويدل فرد كل  عن النهي يقتضي والثاين وحده، فرد كل  عن
 ِبفرده فيه االغتسال عن النهي على أيضا ويدل «اجلنابة من فيه يغتسل وال الدائم املاء يف أحدكم

 وهو الدائم، املاء يف أحدكم يغتسل ال» هريرة أيب نع هشام موىل السائب أيب رواية من مسلم رواية
 . «تناوال يتناوله قال هريرة؟ أبا يا يفعل كيف  فقال جنب

 فإن قلتني، من أكثر كان  وإن فيه، النجاسة حبلول الراكد املاء تنجيس يف احلنفية به احتج( السابعة)
 إمجاعا؛ بعمومه العمل ذريتع احلديث هذا بأن عنه الشافعي أصحاب وأجاب عموم صيغة الصيغة

                                                                                                                           

 به وصل الذي حزم، ابن ظاهرية من بالظاهرية التمسك يف رقأغ ظاهرية هذه: والنور اهلدى سلسلة يف األلباين العالمة قالو 
 ،«الراكد املاء يف البول عن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول هنى»: والسالم الصالة عليه الرسول حديث يف يقول أن األمر
 من البول هذا أراق مث فارغ، إناء يف بال إذا لكنه الراكد، املاء يف البول عن هنى: حزم ابن يقول كما  العريب اللفظ هذا ظاهر
 لكن حقيقة، فاضل رجل وهو وعلمه فضله مع! هللا سبحان جيوز، هذا إذاً  الراكد، املاء يف بال ما الراكد املاء يف اإلناء هذا

 .ورسله ألنبيائه إال العصمة وجل عز هللا أىب! هللا سبحان
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 وتطرق عمومه بطل وإذا ومنكم، منا اتفاقا النجاسة فيه تؤثر ال املستبحر الكثري الدائم املاء ألن
 احلديثني، بني مجعا القلتني دون ما على عمومه فيحمل القلتني حبديث خصصناه التخصيص إليه
 احلديث مقتضى من أخص كوذل فوقهما، فما القلتني تنجيس عدم يقتضي القلتني حديث فإن

 .العام على مقدم واخلاص ذكرناه، الذي العام
 إال النجاسة فيه تؤثر ال قليال كان  وإن اجلاري، املاء أن للشافعي القدمي للقول حجة فيه( الثامنة)

 ليس أنه يف الدائم املاء عن إخراجه احلديث فمفهوم يتغري ل إذا فأما إمجاعا، ينجس فإنه غريته، إذا
 األصول يف الصحيح على حجة وهو صفة، مفهوم وهو منه، االغتسال عن وال فيه البول عن يامنه

 وخصص الغزايل اختيار أنه إىل وأشار القدمي القول اختيار األصحاب من طائفة عن الرافعي وحكى
 النجاسة تأثري مفهومه فإن القلتني، حديث ِبفهوم احلديث هذا مفهوم الشافعي أصحاب مجهور

 .أعلم وهللا راكدا أو كان  جاريا دوهنا فيما
 كان  وإن الراكد، املاء ينجس العذرة من معناه يف وما اآلدمي، بول أن على أمحد به احتج( التاسعة)

 إىل والعذرة البول، حكم نعد فلم القلتني فيه يعترب النجاسات من ذلك غري وإن قلتني، من أكثر
 عنده اليت هي وكأهنا باملائعة، العذرة تقييد أمحد عن الشراح بعض كالم  ويف النجاسات، من غريمها

 .املاء يف امتناع ال إذ اجلامدة دون البول معىن يف
 وهذا األجناس، إىل بالنسبة عاما القلتني حديث يف املذكور اخلبث رأى وكأنه: العيد دقيق ابن قال

 يف الواقعة النجاسات ىلإ بالنسبة العام على اخلاص فقدم اآلدمي بول إىل بالنسبة خاص احلديث
 خبصوصه القلتني يف الواقعة النجاسات مجلة من معناه يف وما اآلدمي، بول وأخرج الكثري املاء

 النهي هذا أن جزما علمنا قد يقول أن وملخالفهم: قال مث النجاسات، من غريه دون املاء فتنجس
 .الطهاخ ِبا تعاىل هللا إىل التقرب وعدم النجاسة ملعىن هو إَّنا جزما
 إىل املعىن هذا إىل بالنسبة منها اآلدمي بول ختصيص يتجه فال األجناس سائر فيه يستوي املعىن وهذا

 من معناه يف يشاركه مما غريه على تنبيها ورد البول ذكر أن على احلديث فيحمل: قال أن
 .حمضة ظاهرية األجناس لسائر ومشوله املعىن وضوح مع ههنا الظاهر جمرد على والوقوف االستقذار،

 على الراكد املاء يف البول على احلديث هذا يف النهي - تعاىل هللا رمحه - مالك محل( العاشرة)
 أو كان  كثريا  بالتغري إال إليه النجاسة بوصول عنده يتنجس ال املاء ألن التحرمي؛ على ال الكراهية

 رِبا ولكن. احلديث «شيء ينجسه ال طهورا املاء هللا خلق»: قوله وحجته راكدا أو كان  جاريا قليال
 على يلتفت وهذا: العيد دقيق ابن قال .باإلمجاع حمرما به االغتسال فيكون فيه بالبول الراكد تغري
 حالة إن: هذا على يقال وقد قال، أصولية مسألة وهي خمتلفني، معنيني على الواحد اللفظ محل
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 إال متجه وهذا قال، معنيني يف الواحد اللفظ استعمال يلزم فال اللفظ هذا غري من مأخوذة التغري
 الكراهة، يف استعماله كان  للتحرمي النهي جعلنا فإن احلديث، هذا يف التخصيص منه يلزم أنه

 صاحب وأجاب انتهى منعه على واألكثرون وجمازه، حقيقته يف الواحد اللفظ استعمال والتحرمي
 سد على احلديث هذا ُيمل أن يصح فإنه هور،ط أنه مذهبه مشهور كان  وإن بأنه مالك عن املفهم

 .ذلك عن فنهى تغريه إىل أدى رِبا ألنه الذريعة؛
 رواية أو حنيفة أيب قول وهو جنس، املستعمل املاء أن على احلنفية بعض به استدل( عشر احلادية)

 اجلمهور ورده االغتسال، فكذلك ينجسه والبول منه، واالغتسال فيه، البول بني فيه قرن فإنه عنه،
 الفقهاء، من غريمها وخالفهما واملزين يوسف أبو هبا قال ضعيفة االقرتان داللة أن أحدمها بوجهني

: األنعام{ ]حصاده يوم حقه وآتوا أمثر إذا مثره من كلوا} تعاىل قوله عليهما يرد ومما واألصوليني
 .مأعل وهللا األكل وجوب الزكاة بإيتاء األكل اقرتان من يلزم فال[ 141
 ذلك ُيصل بل بنجاسته القول ذلك من يلزم فال االقرتان داللة سلمنا ولو أنا الثاين والوجه

 فغري للنجاسة منهما كل  يف االمتناع كون  أما ذلك بعد به يتطهر ال منهما كل  كون  يف باشرتاكهما
 يدل فيه لاالغتسا عن هنيه إن اخلطايب قال وهكذا الستعماله والثاين به، لتنجسه األول بل الزم
 ينجسه والبول ينجسه، ال فيه االغتسال أن إال حكمه يسلبه فيه كالبول  حكمه يسلبه أنه على

 .أعلم وهللا نفسه يف لنجاسته
 يتطهر فال الطهورية مسلوب املستعمل املاء أن على واجلمهور الشافعي، به استدل( عشر الثانية)
 وهذا عنه، هنى ملا أخرى مرة به يغتسل نهكو   عن خيرجه فيه االغتسال أن ولوال أخرى، مرة به

 هنيا، جعلناه ولو: قيل فإن النهي، على جمزوم يغتسل مث قوله، بأن القول على جيعل إَّنا االستدالل
 على أما قلنا بول تقدم غري من فيه االغتسال عن النهي يلزم فال فيه البول تقدم بعد النهي فإَّنا
 االغتسال عن هني فهو «اجلنابة من فيه يغتسل وال» داود يبأ رواية على وأما .فنعم األصل رواية
 وهو الدائم، املاء يف أحدكم يغتسل ال» املتقدمة مسلم رواية ذلك من وأصرح االنفراد على فيه

 .أعلم وهللا البول عن النهي بعد يذكره ول «جنب
 املستبحر املاء فإن ا،اتفاق إطالقه على ليس الراكد املاء يف االغتسال عن النهي( عشر الثالثة)

 وافقه ومن الشافعي عند القلتني من أكثر هو ما وكذلك اتفاقا، النهي يتناوله ال امللح كالبحر  الكثري
 .فيه االغتسال يكره لكنه النجاسة يف ذكرنا كما  القلتني حبديث خمصوص فهو
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 وكثريه الراكد قليل واءوس فيه فقال البويطي يف - هللا رمحه - الشافعي عليه نص فقد كثريا  كان  وإن
 كراهة  على كله  وهذا قال، ِبعناه وغريهم أصحابنا صرح وكذا النووي، قال فيه االغتسال أكره

 .التحرمي ال التنزيه
 فيه احلكم فيفرتق عمومه على ليس الراكد املاء يف االغتسال أو البول أن تقرر إذا( عشر الرابعة)

 األصول، إىل مردود الراكد املاء يف البول عن النهي: رةصف أيب بن املهلب قال وكثرته قلته بسبب
 وقال الوجوب على فالنهي قليال كان  وإن التنزه، وجه على ذلك عن فالنهي كثريا  املاء كان  فإن

  فإن املسألة، حكم من ذلك ويؤخذ للكراهة بعضها ويف للتحرمي املياه بعض يف النهي وهذا النووي،
 .اجتنابه األوىل ولكن احلديث ملفهوم فيه البول رمُي ل جاريا كثريا  املاء كان
 على وتنجسه يقدره ألنه ُيرم؛ أنه واملختار يكره، أصحابنا من مجاعة قال فقد جاريا قليال كان  وإن

 راكدا كثريا  املاء كان  وإن جنس، أنه مع فيستعمله غريه ويغر وغريه الشافعي مذهب من املشهور
 املختار على التحرمي يقتضي النهي فإن بعيدا، يكن ل ُيرم قيل لوو  ُيرم، وال يكره أصحابنا فقال
 .األصول أهل من واألكثرين احملققني، عند
 ومن حنيفة أيب عند تنجيسه إىل أو لتغريه باإلمجاع تنجيسه إىل أدى ورِبا يقدره أنه املعىن من وفيه

 .فيه جناسة قوعبو  ينجس اآلخر الطرف بتحريك طرفه يتحرك الذي الغدير أن يف وافقه
 فيه؛ البول ُيرم أنه املختار والصواب مكروه، أنه أصحابنا من مجاعة أطلق فقد القليل الراكد وأما
 .أعلم وهللا باستعماله غريه ويغر مائيته ويتلف ينجسه ألنه
 أنه وهو أصحابنا، عند معروف تفصيل فيه مستعمال؟ يصري فهل اجلنابة من فيه اغتسل وإذا: قال
 اجلنب فيه انغمس فإن القلتني، دون كان  إذا وأما مستعمال، يصر ل فصاعدا قلتني املاء كان  إن

 ركبتيه إىل فيه نزل وإن مستعمال، املاء وصار جنابته ارتفعت نوى املاء حتت صار ملا مث نية، بغري
 عن جلنابةا وارتفعت غريه إىل بالنسبة مستعمال احلال يف املاء صار باقيه انغماس قبل نوى مث مثال،
 على انفصال غري من انغماسه َتم إذا الباقي عن أيضا وارتفعت خالف بال املنغمس القدر ذلك

 ذلك بعد به يغسله ما جيزه ل إليه عاد مث انفصل، فلو املشهور املنصوص املختار الصحيح املذهب
 .مسلم شرح يف كالمه  انتهى خالف بال

 عن نقله فما وغريه الشافعي مذهب من املشهور على ينجسه البول إن: القليل اجلاري يف وقوله
  الراكد القليل بل بالتغري إال ينجس ال أنه العلم أهل أكثر عند املشهور بل جبيد ليس الشافعي غري

 .عنها سئل اليت مسائله بعض يف تيمية بن الدين تقي الشيخ حكاه كما  العلم أهل أكثر عند كذلك
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 والنهار الليل، بني الراكد املاء يف واالغتسال البول، يف يةالشافع من قوم فرق( عشر اخلامسة)
 وال فيه يبال أن ينبغي فال للجن بالليل املاء أن قيل ملا وذلك أشد، الليل يف الكراهة وجعلوا
 بكراهة الكفاية يف الرفعة ابن وجزم الرافعي به جزم هكذا جهتهم من تصيبه آفة من خوفا يغتسل
 من النووي ذكره ما خيالف وهو للجن، بالليل املاء إن: قيل ملا الليل يف اجلاري الكثري املاء يف البول

 .أعلم وهللا فقط األوىل خالف كونه  إطالق
 على محلناه سواء النهي يف داخال ليس اجلاري باملاء االغتسال أن احلديث مفهوم( عشر السادسة)

 وغريهم أصحابنا من العلماء قال الفق بالكراهة مسلم شرح يف النووي وجزم الكراهة أو التحرمي
 قال اجلارية العني يف االغتسال يكره وكذا كثريا،  أو كان  قليال الراكد املاء يف االغتسال يكره

 دائمة أو كانت  معينة البئر يف يغتسل أن للجنب أكره: البويطي يف - تعاىل هللا رمحه - الشافعي
 .انتهى جيري ال الذي الراكد املاء ويف

 ذلك يقتضي ما نصه يف وليس الشافعي نص من اجلارية العني يف االغتسال كراهة  أخذ نوويال وكأن
 فيها، عني َتدها اليت هي فاملعينة والدائمة املعينة، البئر ذكر وإَّنا اجلاري، يذكر ل والشافعي
 بأس ال اجلاري أن احلديث ومقتضى للجارية تعرض كالمه  يف وليس عني َتدها ال اليت هي والدائمة

 .أعلم وهللا للكراهة وجه فال كبرية  عينا كانت  إن خصوصا فيه باالغتسال
 ليس أو تقديره من فيه ملا فيه االستنجاء الراكد املاء يف البول عن بالنهي يلحق هل( عشر السابعة)

 وال حبرام فليس كثريا  كان  وإن حرام، فهو قليال كان  إن: النووي قال البول حكم يف االستنجاء
 .انتهى أحسن كان  هذا اإلنسان اجتنب ولو: قال يقاربه وال البول معىن يف ليس ألنه كراهته؛  تظهر
 نظر الكراهة عدم ففي الغائط من االستنجاء أراد وإن فواضح، البول من االستنجاء أراد كان  فإن

 .أعلم وهللا البول من أفحش كان  فرِبا والكثرة االنتشار، ومع باحلجر خيففه ل ملن خصوصا
 بالتخصيص ظاهره عن إخراجه من بد ال احلديث هذا أن اعلم: العيد دقيق ابن قال( عشر الثامنة)

 واالتفاق النجاسة، فيه تؤثر ال جدا الكثري املستبحر املاء أن على واقع االتفاق ألن التقييد؛ أو
 على النهي لمح إذا - هللا رمحه - فمالك استعماله امتنع النجاسة غريته إذا املاء أن على واقع

 عن أعين بالنجاسة التغري صورة خيرج أن بد ال بالتغري إال ينجس ال املاء أن العتقاده الكراهة
 ا.ه  الكل عند الظاهر عن اخلروج من بد ال فإذا .التحرمي مث احلكم فإن بالكراهة، احلكم

 ال الذي الدائم اءامل يف االغتسال على اجلنب إقدام: أوال (:5/70وقال علماء اللجنة الدائمة )
 ال »: قال وسلم عليه هللا صلى النيب أن عنه هللا رضي هريرة أيب عن مسلم رواه ملا جيوز ال جيري

 .« تناوال يتناوله قال هريرة أبا يا يفعل كيف  فقيل جنب وهو الدائم املاء يف أحدكم يغتسل
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 أجزأ اجلنابة من فيه باالغتسال رُيه أو طعمه أو لونه يتغري ول فأكثر قلتني الدائم املاء بلغ إذا: ثانيا
 يف استعماله يصح ل بنجاسة تغري وإن واألحداث، األخباث لتطهري وصلح منه والغسل الوضوء
 ففي بنجاسة ال فيه اجلنابة من االغتسال تتابع ِبجرد تغري وإن إمجاعا، أخباث وال أحداث طهارة

 قلتني من أقل كان  وإن اخلالف، من خروجا الطهارة يف استعماله ترك واألحوط خالف طهوريته
 وال األحداث من به التطهر يصح ل بدنه على كانت  جنب بنجاسة تغري فإن جنب فيه واغتسل
 ترك واألحوط خالف، واألخباث األحداث من به التطهر صحة ففي بنجاسة يتغري ل وإن األخباث
 ا.ه  غريه تيسر عند الطهارات يف استعماله

 عن ينهى سلم وآله عليه هللا صلى النيب(: 688األلباين يف سلسلة اهلدى والنور )وقال العالمة 
 واضح فاألمر اغرتافاً، منه يغرتف بأن يأمر ولكنه جنباً، اإلنسان كان  إذا الراكد املاء يف االنغماس

 .قذارةلل وإما، للنجاسة إما: منهما بد وال شيئني ألحد الراكد املاء هذا يعرِ ض االنغماس أن جداً 
 تالزمها اليت النقاوة املاء، نقاوة على -األقل على- أو املاء طهارة على احملافظة سبيل يف: فإذاً 

 وإما يلوثه، أن إما املاء يف ينغمس الذي هذا أن حيث قذر، لكنه طاهراً  املاء يكون فقد الطهارة،
 هذا ينهى أن ألمته مالسال عليه الرسول تأديب من كان  ذلك على احملافظة سبيل ففي ينجسه، أن
 رضي هريرة أبو وهو احلديث، راوي ذلك بنيَّ  كما  اغرتافاً  منه يغرتف أن فيأمره املاء، يف ينغمس أن
 ندرس حينما نالحظه أن إىل حباجة حنن أمر   إىل النظر ألفت أن أريد البيان هذا وبعد .عنه تعاىل هللا

 أبو سئل فهنا: آخر صحايب قول -رأيي يف- َتاماً  ُيْشِبه هنا الصحايب هذا قول أن وهو السنة،
 .اغرتافاً  يغرتف: قال املاء؟ يف ينغمس أن هُني الذي هذا يفعل ماذا: احلديث راوي وهو ، هريرة
 .غريه من ِبَْرِوي ِهِ  أدرى الراوي: نقول فهنا
 أنه دام ما هذا احلديث راوي: فنقول احلديث، هذا يف القاعدة هذه ونقعِ د الفائدة هذه نستفيد هنا

 احلديث ِبعىن أدرى هو فيكون(  اغرتافاً  يغرتف: ) بقوله احلديث َرَوى حينما السؤال عن أجاب
 .آخر بتأويل   ويتأوله بعده، يأيت قد ممن

: ) روى حينما عنه، تعاىل هللا رضي مالك بن أنس به وأعين آخر، صحايب جواب َتاماً  يشبه فهذا
 فليس(  شر  : قال فاألكُل؟: سائل فسأل قائم، وهو الرجل شربي أن هنى والسالم الصالة عليه أنه
 عليه الرسول عن روى فهو قائمًا، الشرب حكم احلديث يف وإَّنا قائماً، األكل حكم احلديث يف

 من: أي شر ، هو: بقوله أجاب قائماً، األكل عن ُسِئل فحينما قائماً، الشرب عن هنى أنه السالم
 مقيد شك بال وهذا غريه، من ِبَْرِويِ هِ  أعلم ألنه نتبناه؛ أن جيب اجلواب اهذ فحينئذ   .قائماً  الشرب
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 أو الصحايب هذا جواب ينايف والسالم الصالة عليه الرسول كالم  من نص   هناك يكن ل إذا فيما
 ا.ه  ذاك

 نم املدرسني من جمموعة أننا هي مشكلتنا وسئل العالمة العثيمني كما يف فتاوى نور على الدرب:
 إمام وهلا مسجد هبا القرية وهذه القرى إحدى يف وحنن الشقيق اليمن يف نعمل إسالمية عربية دولة

 أي فيها يتطهر من فتجد القرية أهل من املصلون إليها يأيت الربكة وهذه املاء من بركة به واملسجد
 للتطهر شئ لكل الربكة هذه أن أي فيها يتوضأ وكذلك حوهلا يستنجي من وجند ويتطهر يستحم

 إلينا يستمعوا فلم ذلك عن هنيهم وحاولنا تقريباً  أسبوع كل  يتغري وماؤها والوضوء واالستنجاء
 هو فما كالمنا  إىل يستمع ول منها أيضاً  يتوضأ فهو املسجد إمام أي اإلمام هي األكرب واملشكلة

 ذلك؟ يف رأيكم
 الذي الدائم أو الراكد املاء يف إلنسانا يغتسل أن هنى وسلم عليه هللا صلى النيب إن نقول فأجاب:

 أو بإناء   منه فخذوا االغتسال أردمت إذا املاء هذا يف تغتسلوا ال هلؤالء نقول هذا وعلى جيري ال
 بالنسبة وكذلك املاء من اجملَتَمع هذا خارج جلودكم من يتساقط ما وليكن بأيديكم منه اغرفوا

  إذا االستنجاء وكذلك به بأس ال فهذا عنه خارجاً  يكون يتساقط وما منه يتوضئون كانوا  إذا للوضوء
 السائل ذكر ما املشكل ولكن به بأس ال هذا فإن عنه خارجاً  يكون تسرب وما منه يغرتفون كانوا

 جنباً  اإلنسان يغتسل أن وسلم عليه هللا صلى النيب هنى فقد فيه يغتسلون كانوا  بأهنم السائلون أو
 أيضاً  مضراً  يكون قد الصحية الناحية من إنه مث ذلك عن هؤالء فينهى ريجي ال الذي الدائم املاء يف

  .عنه ينهون فإهنم األعمال هبذه يتلوث املاء هذا كان  فإذا الطبية الناحية من هذا يف يُنظر أن وينبغي
 

 (املرأة طهور فضل يف جاء ما باب)
 يتوضأ أن هنى ) وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن رضي هللا عنه الغفاري عمرو بن احلكم عن

 .1( املرأة وضوء بفضل الرجل
                                                 

/ 2) والتاريخ املعرفة يف والفسوي ،(373) ماجه بنوا ،(82) داود وأبو ،(1252) والطيالسي ،(66/ 5) أمحد أخرجه 1
 ،(191/ 1) والبيهقي ،(53/ 1) والدارقطين ،(1260) حبان وابن ،(179/ 1) والنسائي ،(64) والرتمذي ،(276

 عنه، هللا رضي الغفاري عمرو بن احلكم حديث من( 129/ 7) الكمال هتذيب يف واملزي ،(212/ 1) احمللى يف حزم وابن
 سألت: قال أنه الرتمذي عيسى أيب عن وبلغين: البيهقي قال(: 39/ 1) التنقيح يف اهلادي عبد ابن عنه قال واحلديث

: األثرم وقال عمرو، بن احلكم عن حاجب أيب حديث يعين بصحيح، ليس: فقال احلديث، هذا عن -البخاري يعين -حممدا
 سؤر فضل عن: )يقول بعضهم غندر، كتاب  يف هو ليسو  شعبة، عن فيه يضطربون: -حنبل بن أمحد- هللا عبد أبو قال
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 جفنة، يف وسلم عليه هللا صلى النيب أزواج بعض اغتسل ) قال رضي هللا عنهما عباس ابن عنو 
. جنبا كنت  إين هللا، رسول يا له فقالت -يغتسل أو- منها ليتوضأ وسلم عليه هللا صلى النيب فجاء
 .1( جينب ال املاء إن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال

                                                                                                                           

 ال مضطرب(: 209/ 1) اإلستذكار يف الرب عبد ابن وقال عليه، يتفقون ال ،(املرأة وضوء فضل عن: )يقول وبعضهم ،(املرأة
 يف عهم ومن األرنؤوط وقال ،(149/ 1) السنن هتذيب يفبن القيم وا( 200/ 1) اخلالصة يف النووي وضعفه حجة، به تقوم

 له روى فقد -العنزي عاصم بن سوادة وهو -حاجب أيب غري الشيخني رجال ثقات رجاله(: 254/ 34) املسند حتقيق
 احلق عبد وقال ،(212/ 1) احمللى يف حزم ابن به واحتج فحسنه، الرتمذي أما .بالوقف أعل وقد ثقة، وهو السنن، أصحاب

 صحيح يف األلباين العالمة وصححه ،(61/ 1) الكايف يف قدامة ابن وحسنه صحيح، إسناده(: 114) الصغرى األجكام يف
 .داود أيب

 ،149) الطهور يف وأبوعبيد ،(115) والطيالسي ،(14/ 4) وأمحد ،(353 رقم ،38/ 1) شيبة أىب ابن أخرجه 1
 ،(175/ 1) والنسائي ،(370) ماجة وابن ،(65 رقم ،94/ 1) والرتمذى ،(68 رقم ،18/ 1) داود وأبو ،(150

 والدارمي ،(1248 رقم ،56/ 4) حبان وابن ،(109 ،91) خزمية وابن ،(132/ 1) والبزار ،(7098) يعلى وأبو
 ،(49 ،48) اجلارود وابن ،(11716 ،11715) والطرباين ،(169 ،168/ 1) األوسط يف املنذر وابن ،(734)

 واخلطيب ،(58 ،57) واملنسوخ الناسخ يف هنيشا وابن ،(267/ 1) والبيهقي ،(27/ 2) والبغوي ،(26/ 1) والطحاوي
 وابن حبان، وابن خزمية، وابن الرتمذى، صححه واحلديث وغريهم،( 403/ 10) تارخيه ويف ،(300ص) املبهمة األمساء يف

 إسناده(: 692/ 2) عباس ابن مسند يف جرير ابن وقال الذهيب، ووافقه احلاكم وصححه حجر، وابن والنووي، اجلارود،
/ 1) احملرر يف اهلادي عبد ابن وقال اإلقرتاح، يف العيد دقيق ابن وكذا ،(87/ 1) العارضة يف العريب ابن وصححه صحيح،
 قلت أعلم، وهللا بعكرمة والبخاري بسماك، مسلم احتج وقد,  غريه يرويه أحد ليس مساك، حلال أتقيه: أمحد قال(: 86

 رجال ثقات كلهم  رجاله إسناد: قال حيث( 118/ 1) األم داود أيب صحيح يف العلة هذه عن األلباين العالمة أجاب
 مسلم؛ رجال من كان  وإن -حرب ابن وهو -مساكا أن إال. الكويف احلنفي سليم بن سالم هو: األحوص وأبو ؛" الصحيح"

  جمموع من فيه عندي يتلخص والذي. فيها يضطرب إنه: فقالوا: عكرمة عن روايته يف سيما ال حفظه؛ قبل من فيه تكلم فقد
 يف ترمجته يف أطال وقد، مطلقا عنه وشعبة سفيان برواية احلديث صحيح اإلسناد، هذا غري يف احلديث حسن أنه: كالمهم

 الثوري كان  احلديث؛ جائز: " فيه قال أنه العجلي عن نقل مث".  العلم أوعية من صاحل صدوق"  إنه: هو وقال"  امليزان"
 وإسرائيل األحوص وأبو عكرمة، عن جيعلوهنا وشعبة فسفيان مضطربة، عكرمة عن روايته: ديينامل ابن وقال".  قليال يضعفه
 غري يف وهو مضطربة، خاصة عكرمة عن وروايته: يعقوب قال": "  التهذيب" ويف" ..  عباس ابن عن عكرمة عن جيعلوهنا
 أبو اتفق فإذا: قلت".  مستقيم صحيح عنه يثهمفحد وسفيان شعبة مثل قدميا منه مسع ومن. املتثبتني من وليس صاحل عكرمة

 فإنه القبيل؛ هذا من احلديث وهذا صحته، على دليال كان  عباس؛ ابن عن عكرمة عن عنه احلديث إسناد يف وسفيان األحوص
 يف مشهور الشيخ وصححه ،(55/ 1) املكدود غوث يف احلويين وصححه ه . ا أيضا شعبة وتابعه يأيت، كما  أيضا سفيان رواه

 وهذا لغريه، صحيح (:1/51، وقال األرنؤوط ومن معه يف حتقيق سنن أيب داود )(180/ 3) تعليقه على إغالم املوقعني
 .عكرمة عن -حرب ابن وهو- مساك رواية الضطراب ضعيف إسناد
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 إناء من يغتسالن كانا  وميمونة وسلم عليه هللا صلى النيب أن)  رضي هللا عنهما عباس ابن عنو 
  .1( واحد

 أبو صحبه كما  وسلم عليه هللا صلى النيب صحب رجال لقيت ) قال الرمحن عبد بن محيد عنو 
 يف يبول أو يوم، كل  أحدنا يتمشط أن سلمو  عليه هللا صلى هللا رسول هنانا قال سنني أربع هريرة

 .2( مجيعا وليغرتفا املرأة، بفضل الرجل يغتسل أو الرجل، بفضل املرأة تغتسل أو مغتسله،
 خالد حدثنا األعلى عبد بن حممد عن شعيب بن أمحد أخربين( 142/ 1) الكىن يف الدوالىب أخرج
رضي هللا عنه  الغفاري احلكم على سنا اجتمع): قال العنزي عاصم بن سوادة عن عمران حدثنا
 .( وإسناده صحيحفنهاهم املرأة طهور فضل عن فسألوه باملربد

 نا جرير بن وهب نا ُيىي بن احلسني نا إمساعيل بن احلسني حدثنا( 117/ 1) الدارقطين أخرجو 
 غسل فضل من وتغتسل املرأة تتوضأ: قالرضي هللا عنه  سرجس بن هللا عبد عن عاصم عن شعبة

 موقوف وهذا: الدارقطين قال( طهورها وال املرأة غسل فضل من الرجل يتوضأ وال وطهوره، الرجل
 .صحيح

 :وجهني على الباب هذا يف الواردة األحاديثاعلم رمحين هللا وإياك أن 

                                                 
 (. 323(، ومسلم )253أخرجه البخاري ) 1
/ 1) اآلثار معاين شرح يف والطحاوي ،(130/ 1) والنسائي ،(81) داود وأبو ،(369/ 5) ،(110/ 4) أمحد أخرجه 2

 وهذا: البيهقي وقال احلميدي، صححه(: 36) احملرر يف اهلادي عبد ابن عنه قال واحلديث( 190/ 1) والبيهقي ،(24
 حاديثاأل خمالفته لوال جيد، مرسل أنه إال املرسل، ِبعىن فهو حدثه، الذي الصحايب يسم ل محيدا أن إال ثقات، رواته احلديث

 ىف أنه البيهقى دعوى و قوية حجة على أعله عن أقف ل: بقوله (300/ 1) الفتح يف احلافظ تعقبهف قبله، املوصولة الثابتة
 بن محيد عن راويه داود أن حزم ابن دعوى و لقيه بأنه التابعى صرح قد و يضر، ال الصحاىب إهبام ألن مردودة املرسل معىن
 و داود أبو أبيه باسم صرح قد و ثقة هو و األودى هللا عبد ابن فإنه مردودة ضعيف هو و ودىاأل يزيد ابن هو الرمحن عبد

 فذكر مضطربة، ذلك جواز ويف املرأة بفضل التطهر منع يف الواردة األحاديث أن أمحد عن امليموين، عن احلافظ، ونقل غريه،
 األعضاء، من تساقط ما على النهي أحاديث حتمل بأن ممكن هوو  اجلمع، تعذر عند إليه يصار إَّنا باضطراهبا القول أن احلافظ
 يف العراقي وقال أعلم، وهللا. األدلة بني مجعا التنزيه، على النهي ُيمل أو اخلطايب، مجع وبذلك املاء، من بقي ما على واجلواز

 ،(449) املشكاة يف بايناألل وصححه ،(12) املرام بلوغ يف احلافظ قال وكذا صحيح، إسناده(: 40/ 2) التثريب طرح
 يف ليس مما املسند الصحيح يف مقبل الشيخ وصححه(، 1/213وصححه الشيخ أمحد شاكر يف تعليقه على احمللى )

    .صحيح إسناده(: 223/ 2) املسند حتقيق يف معه ومن األرنؤوط وقال ،(1489) الصحيحني
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 من يتبقى ما وهو املرأة، وضوء بفضل الرجل يغتسل أو يتوضأ أن جواز على تدل أحاديث :أوال
 واملالكية احلنفية من العلم أهل مجاهري األحاديث هبذه أخذ وقد منه، توضأت الذي ءاإلنا يف املاء

" العلم أهل أكثر قول وهو عقيل، ابن اختارها: "قدامة ابن قال. أمحد اإلمام عن ورواية والشافعية
 (.1/136) املغين من انتهى
 أو جنبا كانت  إذا رأةامل فضل عن فنهى عمر ابن هبا أخذ وقد ذلك، عن تنهى أحاديث :ثانيا

 شيبة أيب ابن مصنف يف كما  املسيب، بن وسعيد البصري احلسن مطلقا هبا وأخذ حائضا،
(1/47-49. ) 

 غري أو حائض - امرأة منه توضأت ماء وكل: (1/211) احمللى يفحيث قال  حزم ابنوكذا 
 الغسل وال لالفض ذلك من الوضوء لرجل ُيل ل فضال، منه فأفضلت منه اغتسلت أو - حائض

 والنساء، للرجال شربه وحالل حينئذ، التيمم وفرضهم غريه، جيدوا ل أو آخر ماء وجدوا سواء منه،
 استعملته مما أقل يكون أن إال فضال يكون وال، حال كل  على للنساء والغسل به الوضوء وجائز
 فضل وأما، لنساءوا للرجال جائز به والغسل والوضوء فضال، فليس أكثر أو مثله كان  فان منه،

 عنده، فنقف عنه املرأة هنى يف خرب يصح أن اال واملرأة، للرجل جائز والغسل به فالوضوء الرجال
 معا يغرتفان واحد إناء من اغتسال أو واحد إناء من واملرأة الرجل توضأ فان، صحيحا جنده ول

 عمرو بن احلكم. حديث ..ذلك برهان قبل أمت أيهما أو قبل، بدأ أيهما نبايل وال جائز، فذلك
.. وحديث ( املرأة طهور بفضل الرجل يتوضأ أن هنى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن : )الغفاوى

 ول ( املرأة وضوء بفضل الرجل يغسل أن هنى وسلم عليه هللا صلى النيب أن: )سرجس بن هللا عبد
 سرجس بن هللا عبد يقول وهبذا ،باجتنابه الرجال غري أمر وال املاء، بنجاسة السالم عليه خيرب

 أم جويرية تقول وبه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب من صاحبان ومها عمرو، بن واحلكم
 خالف من بالدرة ضرب أنه عمر عن روى وقد اخلطاب، بن وعمر املؤمنني أم سلمة وأم املؤمنني

 .القول هذا
 هناىن فكالمها املرأة، بفضل الوضوء عن البصري واحلسن املسيب بن سعيد سألت: قتادة وقال
 وقد، جنبا أو حائضا تكن ل ما املرأة بفضل بأس ال أنه عمر ابن عن نافع عن مالك وروى ،عنه

 معا واحد اناء من عنها هللا رضي عائشة مع يغتسل كان  أنه وسلم عليه هللا صلى النيب عن صح
 هذا، يرتكه حىت فضال ذلك من شئ ليسو  حق وهذا( ىل ابق: )له وتقول( ىل ابقي: )يقول حىت
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من احمللى  انتهى . مث ذكر ابن حزم األحاديث اليت تدل على اجلواز وضعفهاخالف بال اللغة حكم
 بتصرف يسري.

 (.1/37) القناع كشاف  يف كما  ، مذهبهم من املعتمد يف احلنابلة القول هبذا وأخذ
 أو شرب يف مسته ما دون َتسه، ل وإن طهارهتا عن فضل ما املرأة ماء بفضل املراد: الشرواين قالو 

 بعض ذهبف املرأة، ماء بفضل التطهر حكم يف الفقهاء اختلفقد و ، نية بال فيه يدها أدخلت
، للخالف مراعاة مكروه املرأة ماء بفضل التوضؤ أن إىل رواية يف وأمحد الشافعية وبعض احلنفية
 أن إىل البغوي منهم الشافعية وبعض املذهب، يف واملالكية رواية، يف وأمحد احلنفية، بعض وذهب
 هللا رضي عباس ابن عن ورد ملا استعماله يكره فال مطلقا، احلدث يرفع مطهر طاهر املرأة ماء فضل
 عليه هللا صلى النيب فأراد جفنة يف وسلم عليه هللا صلى النيب أزواج بعض اغتسل: "قال عنهما
 يف احلنابلة وذهب، "جينب ال املاء إن فقال جنبا كنت  إين ، هللا رسول يا فقالت منه يتوضأ أن وسلم
 .  1املرأة طهور بفضل الطهارة للرجل جيوز ال أنه إىل املذهب ظاهر

 .املرأة طهور بفضل الرجل يتوضأ أن هنى النيب أن حلديث
 يعقل ال تعبدي املرأة طهور فضل استعمال من الرجل منع: (1/48) اإلنصاف يف املرداوي قال

 ألن ؛ وغريها واخلبث احلدث طهارة يف به التطهر وهلا سواها المرأة يباح ولذلك ، عليه نص.  معناه
من املوسوعة الفقهية  ا.ه  مورده على قصره فيجب ، معقول غري وهو ، بالرجل خمصوص النهي

(43/383.) 
 ألن;  احلائضو  اجلنب بفضل ويغتسل يتوضأ أن بأس ال" (:8/98) األميف  الشافعي اإلمام قال
 بفضل منهما واحد كل  اغتسل فقد واحد إناء من وعائشة اغتسل إذا وسلم عليه هللا صلى النيب

 . انتهى" صاحبه
 منهم مجاعة فإن النساء، أسآر هذا على ويرتكب(: 2/80وقال القاضي ابن العريب يف املسالك )

 .وغريه أمحد منهم املرأة، بسؤر يتوضأ ال: قالوا
 زمان يف والنساء الرجال كان  إن: يقول كان  أنه عمر؛ نن هللا عند عن نافع، عن مالك، حديث
 .مجيعا ليتوضؤون وسلم عليه هللا صلى رسول

. املرأة بفضل يتوضأ ال: قال من قول إبطال على واضح دليل احلديث ظاهر: احلافظ اإلمام قال
 .عنهن فضل وِبا معهن الوضوء يف والنساء الرجال خمالطة الصحيح يف ثبت وقد

                                                 
 . 77/  1 وحواشيه احملتاج وحتفة ، 52/  1 اجلليل ومواهب ، 48/  1 واإلنصاف ، 90/  1 املختار والدر احملتار رد 1
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 - النيب عن روي ملا معارض حديث املرأة بفضل يتوضأ ال أنه يف حنبل بن أمحد به احتج والذي
 من مجيعا اغرتفا إذا أهنما معلوم ألنه املرأة؛ بفضل الرجل يتوضأ أن هنى إذ ،- وسلم عليه هللا صلى
 واحد فكل. ذلكك  مالك عن هشام رواه مالك، رواية غري من احلديث يف جاء كما  واحد، إناء

 من واحد إناء من هللا ورسول أنا أغتسل كنت: "قالت عائشة حديث صح وقد متوضئ، منهما
 ".فيه أيدينا ختتلف اجلنابة

 :أقوال ثالثة على املسألة هذه يف العلماء اختلف: احلافظ اإلمام قال
 .طهره بفضل املرأة تتطهر وأن املرأة، طهر بفضل الرجل يتطهر بأن الكراهية، أحدها: األول القول
 أن يف خري فال بالطهور املرأة خلت وإن به، بأس فال التطهر يف مجيعا شرعا إذا أهنما: الثاين القول
 .منهما واحد كل  خال أو مجيعا شرعا، صاحبه طهور بفضل هو يتطهر
 ا،جنب الرجل يكن ل ما صاحبه، طهور بفضل منهما واحد كل  يتطهر أن بأس ال أنه: الثالث القول

 .عمر ابن قول وهو جنبا، أو حائضا املرأة أو
 وسؤرها، املرأة وضوء بفضل بأس ال أنه األمصار؛ فقهاء مجهور عليه والذي: احلافظ اإلمام قال

 املرأة خلت إذا: قال فإنه حنبل ابن إال معا، شرعا أو بالطهور، خلت جنبا، أو كانت  حائضا
 .مجيعا يتوضأ أن فيه صرخ الذي إَّنا الرجل منه يتوضا فال بالطهور

 وِبا معهن والوضوء والنساء، الرجال خمالطة الصحيح يف ثبت قد: العريب بن بكر أبو القاضي وقال
 ا.ه  ذلك الوضوء نواقض مجلة من وليس عنهن، يفضل

 يتوضأ أن بأس ال أنه للجمهور حجة فيه( السابعة)(: 2/39وقال العراقي يف يف طرح التثريب )
 .مجيعا واغتساهلما بوضوئهما بأس ال وأنه كعكسه،  املرأة ءوضو  بفضل الرجل

 بفضل املرأة طهر وكذلك املسلمني، بإمجاع جائز فهو واحد إناء من تطهريمها فأما: النووي قال
 .أيضا باإلمجاع جائز الرجل

 أم به خلت سواء العلماء ومجاهري حنيفة وأيب مالك وعند عندنا جائز فهو بفضلها الرجل طهر وأما
 واستعملته باملاء خلت إذا أهنا إىل وداود أمحد وذهب ذلك يف كراهة  وال: أصحابنا بعض قال ختل ل
 وروي البصري واحلسن سرجس بن هللا عبد عن هذا وروي مطلقا فضلها استعمال للرجل جيوز ال

 اعإمج من حكاه وما، انتهى كمذهبنا  أمحد عن وروي مطلقا فضلها كراهية  املسيب وابن احلسن عن
 عليه االتفاق أيضا املفهم صاحب حكاية وكذلك واحد، إناء من تطهريمها جواز على املسلمني

 من املرأة مع الرجل يغرتف أن جيوز ال أنه طائفة عن التمهيد يف الرب عبد ابن حكى فقد، جبيد ليس
 مجاعاإل النووي نقل وكذلك، انتهى صاحبه بفضل حينئذ يتوضأ منهما واحد كل  ألن واحد؛ إناء
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  أهنم قوم عن اآلثار معاين شرح يف الطحطاوي حكى فقد نظر فيه الرجل بفضل تطهرها جواز على
 فضل كرها  أهنما وإسحاق أمحد عن الرتمذي وحكى اآلخر بفضل منهما كل  يتوضأ أن كرهوا

 .بأسا سؤرها بفضل يريا ول طهورها
 عليه هللا صلى - النيب أن» غفاريال عمرو بن احلكم حبديث إليه ذهب ملا أمحد احتج( الثامنة)

 والنسائي، داود، أبو رواه «بسؤرها قال أو املرأة طهور بفضل الرجل يتوضأ أن هنى - وسلم
 اخلالصة يف النووي قال كما  حتسينه يف اجلمهور وخالفه حسن حديث وقال لفظه وهذا والرتمذي،

 فضل عن منهما لكل النهي آخر حديث يف ورد وقد بصحيح، ليس احلكم حديث: البخاري فقال
 وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول هنى»: قال سرجس بن هللا عبد حديث من ماجه ابن رواه اآلخر

 قال.  «مجيعا يشرعان ولكن الرجل وضوء بفضل واملرأة املرأة، وضوء بفضل الرجل يغتسل أن -
 الدارقطين قال وهكذا أخطأ فقد رفعه ومن سرجس بن هللا عبد على موقوف أنه الصحيح البخاري

 - النيب صحب رجال لقيت: قال احلمريي محيد رواية من صحيح بإسناد داود أبو روى وقد وغريه،
 عليه هللا صلى - هللا رسول هنى» قال هريرة أبو صحبه كما  سنني أربع - وسلم عليه هللا صلى
 ليغرتفا» رواية يف زادو .  «املرأة بفضل الرجل يغتسل أو الرجل بفضل املرأة تغتسل أن - وسلم
 دون به التطهر عند األعضاء من سال ما على حممول النهي بأن ذلك عن اخلطايب وأجاب «مجيعا

 اخلطايب قال اإلجياب دون االستحباب على النهي محل من الناس ومن: قال اإلناء يف بقي ما
 .النهي خرب إسناد من أجود اإلباحة حديث وإسناد

 إَّنا املرأة وضوء فضل عن النهي أن إىل يذهب كان  أنه عمر ابن عن أيضا اخلطايب حكى( التاسعة)
 املتقدم عباس ابن حديث يرده وهذا، به بأس فال طاهرا كانت  فإذا حائضا، أو جنبا كانت  إذا هو

 صححه «جينب ال املاء إن: فقال جنبا كنت  إين فقالت» وفيه السنن، أصحاب أخرجه الذي
 عليه هللا صلى - هللا ورسول أنا أغتسل كنت» عائشة حديث من حالصحي يف ما ويرده الرتمذي

 اغرتاف تقدم فإن بفضلها، وضوئه يف صرُيا يكن ل وإن وهذا «جنبان وحنن واحد إناء من - وسلم
 يغرتف صحيح بإسناد هذا عائشة حديث يف الطحاوي روى وقد لفضلها، الستعماله موجب عائشة
 .أعلم وهللا قبله وتغرتف قبلها

 وعدم تزوجهن جلواز وسؤرها طهورها فضل استعمال وجواز الذمية لطهارة حجة فيه( العاشرة)
 باب: قال فإنه ذلك، على به استدالله إىل البخاري أشار وقد وغريها، املسلمة بني ذلك يف التفرقة
 وما الباب، حديث ذكر مث نصرانية، بيت ومن باحلميم عمر وتوضأ: قال مث امرأته، مع الرجل وضوء

 وأيب والثوري األوزاعي العلم أهل أكثر قول وهو الكتاب، أهل سؤر طهارة من احلديث عليه دل
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 غري النصرانية سؤر يعين كرهه  أحدا أعلم وال: املنذر ابن قال ثور وأيب والشافعي وأصحابه حنيفة
 .انتهى روايتان مالك وعن وإسحاق أمحد
 وحكم: املهذب شرح يف النووي قال نصرانية جرة من عمر أثر يف األم يف الشافعي رواية ويف

 باستعمال واملتدين وغريهم، الكتاب أهل فيه سواء وثياهبم الكفار أواين استعمال يكره أنه املسألة
 ال قوم من كان  فإن جناسته، وال طهارته يتيقن ول كافر  إناء من تطهر وإذا: قال وغريه النجاسة
 فوجهان هبا يتدينون قوم من كان  وإن خالف، بال رتهطها صحت النجاسة باستعمال يتدينون

 ا.ه  طهارته تصح أنه منهما الصحيح
 أن هنى وسلم عليه هللا صلى النيب أن) احلديث يف وسئل العالمة العثيمني يف لقاءات الباب املفتوح:

 صلى النيب أن: )الثاين واحلديث( مجيعاً  وليغرتفا املرأة، بفضل والرجل الرجل، فضل: املرأة تغتسل
 بينهما؟ اجلمع كيف(  ميمونة بفضل يغتسل كان  وسلم عليه هللا

 واألفضل, بالغسل وهي بالغسل ينفرد أال زوجته مع للرجل ينبغي يعين إرشاد هني األول فأجاب:
 وال بل للتحرمي هنياً  وليس, احلديث معىن هذا واحد مكان ويف واحد إناء يف مجيعاً  يغتسال أن

 النيب هدي هو وهذا, اجتمعا إناء يف والزوجة إناء يف تغتسل أنك من بدل إرشاد هني لكنه للكراهه
 دع: تقول حىت, فيه أيديهما ختتلف, واحد إناء من عائشة و هو يغتسل كان  وسلم عليه هللا صلى

 هللا صلى النيب اغتسال أما. الزوجني بني والرابطة احملبة قوة إىل يؤدي مما أيضاً  وهذا! يل دع! يل
, بعدها فاغتسل, اغتساله بوقت اغتساهلا وقت يصادف ول, سبقته فألهنا ميمونة بفضل وسلم هعلي

 لطهارة املرأة به خلت ِبا يغتسل ال الرجل أن من الفقهاء إليه ذهب ما ضعف يتبني هذا وعلى
 ا.ه  حرج وال يغتسل نقول بل, واجبة

 يسري طهور رجل حدث يرفع وال»: لهقو (: 1/43وقال العالمة العثيمني أيضا يف الشرح املمتع )
 «يسري طهور» آخر، قيد «رجل» قيد، هذا «حدث» ،«حدث عن كاملة  لطهارة امرأة به خلت

 «حدث عن» سادس، قيد «كاملة  لطهارة» خامس، قيد «امرأة» رابع، قيد «به خلت» ثالث، قيد
 حدثه، يرتفع ل حدث عن الرجل به تطهر فإذا احلكم، ثبت السبعة القيود هذه َتت إذا. سابع قيد

 .طهور واملاء
 يف به خلت   االصطالح يف يسري وهو   ونصفا قلة يسع املاء من قدر عندها امرأة: ذلك مثال

 يرفع ال: له نقول به، ليتوضأ بعدها الرجل فجاء خرجت مث كامال،  وضوءا منه فتوضأت احلمام،
 .حدثك
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 وأحلق الرجل بفضل واملرأة املرأة، بفضل الرجل يغتسل أن وسلم عليه هللا صلى النيب هني والدليل
 .الوضوء به

 عبادة فعل فقد توضأ فإن الفساد، يقتضي والنهي به، الوضوء عن وسلم عليه هللا صلى النيب فنهى
 .صحيحة تكون فال عنه منهي وجه على
 أن على به يستدلوا ول املرأة، بفضل يتوضأ ال الرجل أن على به استدلوا أهنم: العلم غرائب ومن
 واحدا، الدليل دام فما الرجل، بفضل املرأة تغتسل أن جيوز: وقالوا الرجل، بفضل تتوضأ ال املرأة

 العلم مع الثاين؛ بالقسم نأخذ وال بقسم، نأخذ بالنا فما تقسيما، مقسما واحلديث واحدا واحلكم
 بفضل اغتسل وسلم عليه هللا صلى أنه وهو جوازه، على يدل ما السنة يف ورد قد الثاين القسم بأن

 .ثانية غريبة وهذه الرجل، بفضل املرأة تغتسل أن جواز على يدل ما األول القسم يف يرد ول ميمونة
 فإهنا ثوبه أو بدنه عن جناسة به يزيل أن الرجل هذا أراد لو أنه منه يفهم «رجل حدث»: وقوله

 لو أنه أيضا منه ويفهم. حبدث يسل ألنه الليل؛ نوم من القيام من يديه غسل لو وكذلك تطهر،
 .«رجل حدث»: لقوله جيوز؛ فإنه امرأة بعد امرأة به تطهرت

 حديث ألفاظ بعض يف أنه والدليل حدثه، يرفع فإنه كثريا  كان  لو أنه منه يفهم «يسري»: وقوله
 .يسرية واجلفنة ،«جفنة يف» ميمونة
 مميز شاهدها فإن مميز، مشاهدة عن به ختلو أن: املذهب على اخللوة تفسري «به خلت»: وقوله
 أحد به يتوضأ ول به، تتوضأ ِبعىن به تنفرد: أي به؛ ختلو: وقيل، الرجل حدث ورفع اخللوة زالت
 ختلو أن وسلم عليه هللا صلى النيب يشرتط ول العموم، ظاهره ألن احلديث؛ إىل أقرب وهذا. غريها

 .به
 بأن آخرها، أو أوهلا، يف أو الطهارة، أثناء يف به تخل لو أنه منه يفهم ،«كاملة  لطهارة»: وقوله

 ألنه حدثه؛ يرفع فإنه أحد، حضر طهارهتا تكمل أن قبل أو ذهب، مث الطهارة أول يف أحد شاهدها
 .كاملة  لطهارة به ختل ل

 به خلت أو للوضوء، جتديدا تطهرت لو ما خبالف حدث، عن تطهرت: أي «حدث عن»: وقوله
، حدث عن لطهارة به ختل ل ألهنا الرجل؛ حدث يرفع فإنه لتستنجي، أو سة،جنا من ثوهبا لتغسل

 .املذهب على املسألة حكم هذا
 التنزيه؛ وكراهة األولوية سبيل على بل التحرمي، سبيل على ليس احلديث يف النهي أن: والصحيح

 جفنة، يف سلمو  عليه هللا صلى النيب أزواج بعض اغتسل: عنهما هللا رضي عباس ابن حديث بدليل
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 ،«جينب ال املاء إن»: فقال جنبا، كنت  إين: فقالت منها، ليغتسل وسلم عليه هللا صلى النيب فجاء
 .صحيح حديث وهذا

 على باق املاء فإن اجلنابة من منه اغتسلت إذا أهنا يعين جينب ال املاء أن وهو تعليل؛ وهناك
 .طهوريته

 اختيار وهذا حدثه، ويرتفع صحيحة طهارته فإن رأة؛امل به خلت ِبا تطهر لو الرجل أن: فالصواب
 ا.ه  هللا رمحه تيمية ابن اإلسالم شيخ

: هللا رمحه قوله (:47وقال الشيح حممد املختار الشنقيطي يف شرح كتاب الطهارة من الزاد )ص
 الطهور ملاءا أن معناه (َحَدث   عن كاملة    لطهارة   إمرأة بهِ  َخَلتْ  يسري طهور رجل   َحدثَ  يَرَفعُ  وال)

 داود، أيب حديث املسألة هذه على والدليل الطهورية، ذلك سلبه بشرطه املرأة به إنفردت إذا
 أنْ  هنى): َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى هللا رسول أن عنه هللا رضي عمرو بن احلكم عن مسنده يف وأمحد
 أن: وهي خاصة، حبالة   ُمقي د احلكم هذا أن هللا رمحه بني   وقد ،(املرأةِ  َطهورِ  بفضلِ  الرجلُ  يَتوضأَ 
 والفرق الكثري، اليسري بقوله فخرج كاماًل،  حدثاً  به ترفع وأن املرأة، به ختلو وأن يسرياً، يكون
 ففضلة الرجلَ  (إمرأة): وبقوله به، ختلو ال أن"  اخللو"  بوصف وخرج املذهب، على بالقلتني بينهما
  لغسل باملاء ختلو أن مثل الطهارة، غري (كاملة  لطهارة): بقوله خرجو  باملنع، احلكم تأخذ ال طُُهوره
 فتغسل للوضوء ختلو أن: مثل بعضها دون الطهارة، لبعض خلت لو به خيرج وكذلك كفيها،
: مثل اخلبث احلدثِ  بوصف وخرج الصور، من ذلك وحنو زوجها، بدخول خلوهتا تنقطع مث وجهها،

 فضلة ذلك يف إستعملته الذي املاء من تفضل مث مكان أو ثوب، أو بدن، يف جناسة به تغسل أن
 .الطهورية على باقية فإهنا

 املاء بسلب حكم األوصاف هذه حتققت إذا أنه على يدل[ َحَدثَ  يَرَفعُ  وال: ]هللا رمحه وقوله
 .احلدث إرتفاع به التطهر يوجب فال الطهورية،

 املاء، لفساد موجباً  النهي يعتربوا ول األصل، ألهنا الطهورية على ببقائه فقالوا اجلمهور؛ وخالف
 بعض أن الصحيح يف وأصله عنهما هللا رضي عباس إبن حبديث ذلك وأكدوا عنه، الطهورية وسلب
 منها اإلغتسال والسالم الصالة عليه فأراد َجْفنة ، يف إغتسل َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى النيب أزواج

 على باق   أنه على فدل   (جُيِْنبُ  ال املاءَ  إن): والسالم الصالة عليه فقال !!جنباً  كنت  إين ِ : فقالت
 .البلوغ شرح يف بيناها عل ة وللحديث زواهلا، يوجب ال له املرأة إستعمال وأن الطهورية أصل
  أهنا الصحيحني يف عنها هللا رضي عائشة املؤمنني أم حديث على مبين فهو اخللوة اشرتاط وأما

 النهي حديث وبنيَ  بينه، فُجمع واحد، إناء   من َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى هللا ورسول تغتسل، كانت
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 يف منه ثبوتاً  أقوى املرأة يف كونه  إىل إضافة واملرأة الرجل، بني للتفريق بالنسبة وهكذا باشرتاطها،
 .الرجل

 
 )باب يف ذكر فتوى جامعة لشيخ اإلسالم(

 فإذا ؛ احلمام إىل يعربون الذين هؤالء عن (:21/49موع الفتاوى )سئل شيخ اإلسالم كما يف جم
 يفرغ حىت معه أحد يغتسل وال وحده؛ الطهور على منهم واحد وقف اجلنابة من يغتسلوا أن أرادوا
 جيوز فهل احلمام أحواض بقية من تطهر وإن يطهر؟ ال غريه معه اغتسل إذا فهل ؛ واحد بعد واحدا

 ؟ جنس أو طاهر اجلماع من اجلنب بدن على من يتقاطر الذي املاء وهل فيها؟ بائنا املاء كان  وإن
 أيام احلمام يف يكون الذي الزنبور وهل ؟ ال أم جنس بالنجاسة مسخنا كونه  عند احلمام ماء وهل

 الذي واملاء ؟ ال أم مبلول وجسده اغتسل إذا الرجل به يتنجس النجاسة دخان من هو الشتاء
  .الوسواس ليزول أفتونا ؟ جنس أم طاهر الناس اغتسال من اماحلم أرض يف جيري

 هي تغتسل كانت  أهنا عنها هللا رضي عائشة}  عن الصحيحني يف ثبت قد هلل احلمدفأجاب: 
 يل دع تقول كانت}   إهنا رواية ويف{  مجيعا يغرتفان واحد إناء من وسلم عليه هللا صلى هللا ورسول
 من عائشة وغري هو يغتسل كان  أنه}  الصحيح يف أيضا وثبت ملاءا قلة من{  يل دعي:  هو ويقول
  قالت أهنا عائشة}  عن وثبت{  سلمة وأم احلارث بنت ميمونة مثل واحد إناء من املؤمنني أمهات
 بالرطل والفرق{  الفرق قدر واحد إناء من وسلم عليه هللا صلى هللا ورسول أنا أغتسل كنت

 الصحيح يف وثبت. رطال عشر مخسة من أقل املصري وبالرطل ؛ رطال عشر ستة القدمي العراقي
 ابن عن الصحيح يف وثبت{  بالصاع ويغتسل باملد يتوضأ كان  أنه وسلم عليه هللا صلى النيب}  عن

 ماء من يتوضئون وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عهد على والنساء الرجال كان:   قال}  أنه عمر
 عهده على ِبدينته كانوا  الذين وأصحابه وسلم عليه هللا صلى النيب نع الثابتة السنن وهذه{  واحد
 منهما كل  كان  وإن واحد إناء من االغتسال يف والنساء الرجال اشرتاك هو أحدها.  أمور على دلت

 الرجال أو واملرأة الرجل أن بينهم نزاع بال املسلمني أئمة عليه اتفق مما وهذا.  اآلخر بسؤر يغتسل
.  املستفيضة الصحيحة بالسنن ذلك ثبت كما  جاز واحد ماء من واغتسلوا توضئوا اإذ والنساء

 التطهر عن الرجل ينهى هل به خلت أو باالغتسال املرأة انفردت إذا فيما العلماء تنازع وإَّنا
 مطلقا يكره والثاين مطلقا بذلك بأس ال أحدها وغريه أمحد مذهب يف أقوال ثالثة على ؟ بسؤرها
 يف أحاديث ذلك يف روي وقد.  به ختل ول به انفردت ما دون به؛ خلت إذا عنه نهىي والثالث
 فلم واحد إناء من مجيعا والنساء الرجال اغتسال فأما.  املسألة هذه موضع هذا وليس السنن
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 النساء دون الرجال فاغتسال مجيعا والنساء الرجال اغتسال جاز وإذا جوازه يف العلماء يتنازع
 معه يغتسل أن كره  فمن.  فيه نزاع ال مما وهذا باجلواز أوىل:  مجيعا الرجال دون لنساءا أو مجيعا
 مجاعة وفارق املسلمني؛ إمجاع عن خرج فقد:  وحده يغتسل حىت يتم ال طهره أن رأى أو غريه؛

 والنساء والرجال وأزواجه وسلم عليه هللا صلى النيب كان  اليت اآلنية أن ذلك يوضح املؤمنني
 تطهر كان  فإذا يفيض يكن ول غريه وال أنبوب ال مادة هلا يكن ول صغرية آنية كانت  منها لونيغتس

 ؛ احلمامات وغري احلمامات يف اليت احلياض هبذه فكيف جائزا اآلنية تلك من مجيعا والنساء الرجال
 مخسمائة اأهنم:  الصحيح على فيهما قيل ما أكثر القلتني فإن قلتني؟ من أكرب احلوض يكون اليت
 الرطل فإن األرطال؛ من بعشرات ذلك من أكثر املصري الرطل هذا فيكون القدمي بالعراقي رطل

 وأربعة مائة املصري الرطل وهذا درهم أسباع وأربعة درمها وعشرون ومثانية مائة القدمي العراقي
 وربع أوقية من أكثر وذلك درهم أسباع وثالثة درمها عشر خبمسة ذلك على يزيد درمها وأربعون
 درمها؛ ومثانون ومخسة ؛ درهم ومائتا ؛ درهم ألف وستون أربعة بالعراقي رطل فاخلمسمائة مصرية
 وسبع أرطال وسبعة مائة درهم ستمائة هو الذي الدمشقي بالرطل وذلك ؛ درهم أسباع ومخسة

 وربع ذراع تنيالقل ومساحة أوقية وكسر رطال وأربعون وستة رطل أربعمائة املصري الرطل وهذا رطل
 وغري املصرية احلمامات يف اليت احلياض هذه غالب أن ومعلوم وعمقا وعرضا طوال وربع ذراع يف

 بالشام تستعمل اليت الكائنة القرب هذه من حنو القلة فإن بكثري؛ املقدار هذا من أكثر احلمامات
 بالتقريب هو إَّنا لقلتنيا حتديد فإن ريب بال تقريب كله  وهذا القرب هبذه قربتان فالقلتان ومصر

 وسلم عليه هللا صلى النيب كان  فإذا ذلك أضعاف فيها احلياض هذه أن ومعلوم القولني أصوب على
 التطهر جيوز أنه الثاين األمر ؟ احلياض هذه من بالتطهر فكيف:  اآلنية تلك من وأزواجه هو يتطهر

  وسواء ؛ تكن ل أو فيها تصب نبوباأل كانت  وسواء تكن ل أو فائضة كانت  سواء احلياض هذه من
 تلك من ماء أكثر حال بكل وهي طهارهتا بقاء واألصل طاهرة فإهنا ؛ يكن ل أو فيها بائنا املاء كان

 كان  وال فائضة تكن ول ؛ منها يتطهرون وأصحابه وسلم عليه هللا صلى النيب كان  اليت الصغار اآلنية
 ذلك واعتقد ؛ وحده إال يغتسل ول يفيض؛ حىت حلوضا انتظر ومن غريه وال أنبوب من مادة هبا

 ل ما الدين يف يشرعوا أن عن وأمثاله يردعه الذي للتعزير مستحق ؛ للشريعة خمالف مبتدع فهو دينا
 االقتصاد الثالث األمر مستحبة وال واجبة غري وأعمال فاسدة باعتقادات هللا ويعبدون هللا به يأذن

{  بالصاع ويغتسل باملد يتوضأ كان  أنه}  وسلم عليه هللا صلى نيبال عن ثبت فقد املاء صب يف
 وفقهاء احلجاز أهل وأما ؛ حنيفة أبو قال كما  بالعراقي أرطال مثانية إنه:  فيه قيل ما أكثر والصاع
 أيب وحكاية بالعراقي وثلث أرطال مخسة أنه فعندهم - وغريهم وأمحد والشافعي كمالك  - احلديث
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 يأتوه أن املدينة أهل فأمر ؟ واملد الصاع مقدار عن سأله ملا مشهورة ذلك يف مالك مع يوسف
 أين من منهم لواحد مالك قال يوسف أبو حضر فلما كثري  شيء منها عنده اجتمع حىت بصيعاهنم

 هللا صلى هللا رسول إىل الفطر صدقة به يؤدي كان  أنه أبيه عن أيب حدثين:  قال ؟ الصاع هذا لك
 رسول إىل حديقتها صدقة يعين به تؤدي كانت  أهنا أمها عن أمي حدثتين اآلخر الوق.  وسلم عليه
 يوسف ألىب مالك فقال.  ذلك حنو اآلخر وقال ذلك حنو اآلخر وقال.  وسلم عليه هللا صلى هللا

 أهل يا برطلكم هذا حررت فأنا:  مالك قال هؤالء يكذب ما وهللا ال قال ؟ يكذبون هؤالء أترى
 ولو هللا عبد أبا يا قولك إىل رجعت قد:  ملالك يوسف أبو فقال وثلثا أرطال مخسة تهفوجد العراق

.  واملد الصاع ِبقدار املدينة أهل عن املتواتر النقل فهذا رجعت كما  لرجع رأيت ما صاحيب رأى
 إىل - الربكات أيب وجدي ؛ تعليقه يف يعلى أيب والقاضي قتيبة كابن  - العلماء من طائفة ذهب وقد
  أهنا عائشة}  خرب منها حبجج واحتجوا  مثانية املاء وصاع ؛ وثلث أرطال مخسة الطعام صاع أن

 بالعراقي رطال عشر ستة والفرق{  بالفرق وسلم عليه هللا صلى هللا ورسول هي تغتسل كانت
.  موضعه يف مبسوط وهذا أظهر وهو واحد واملاء الطعام يف واملد الصاع أن على واجلمهور

 إىل عراقية أرطال مثانية بني ما الغسل يف وسلم عليه هللا صلى النيب طهور مقدار أن هنا ودواملقص
 يكثر فالذي كذلك  كان  وإذا ذلك من أقل املصري بالرطل وهذا ذلك ربع والوضوء وثلث مخسة
 عقوبة عوقب به تدين ومن للسنة خمالف مبتدع أكثر أو أقل أو ماء بقنطار يغتسل حىت املاء صب
.  األحاديث هذه يف بني كله  وهذا للسنة املخالفة بالبدع املتدينني كسائر  ذلك عن وأمثاله رهتزج
 الطاسة مثل اآلنية تكون بأن ؛ مستعمال أو جنسا يكون قد املاء ألن هذا حنو يفعل إَّنا:  قيل فإن

 غمس اجلنب بأن أو منه هبا غرف مث ؛ النجاسة من األرض على ِبا تنجست قد باألرض الالصقة
 أو للنجاسة احملتمل أو النجس احلمام سقف عرق من عليه قطر أو مستعمال املاء فصار فيه يده

 احتطنا مستعمال أو جنسا كونه  فالحتمال فنجسته؛ جنسة وهي فيه أعضاءه الداخلني بعض غمس
 ال ما إىل يريبك ما دع}  وسلم عليه هللا صلى النيب لقول بيقني؛ الطهور املاء إىل وعدلنا لديننا
 أحدها وجوه من هذا عن اجلواب قيل{  ودينه لعرضه استربأ الشبهات اتقى من}  ولقوله{  يريبك

 عن السؤال يستحب وال بل مشروعا وال مستحبا ليس املياه أمور يف الشك ِبجرد االحتياط أن
 فال الوإ ؛ جنسناه النجاسة على دليل قام فإن االستصحاب على األمر يبىن أن املشروع بل ذلك

.  آخر مقام فذاك ظاهرة أمارة قامت إذا وأما النجاسة احتمال ِبجرد استعماله جيتنب أن يستحب
 ويغتسلون يتوضئون والتابعون والصحابة وسلم عليه هللا صلى النيب زال ما أنه:  القاطع والدليل

 كل  بل االحتمال اهذ وجود مع وغريها واحلياض الصغار والدالء اآلنية يف اليت املياه من ويشربون
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 وحمرم ؛ لوصفه حمرم نوعان احملرمات أن وذلك ؛ إليه يلتفت ل شرعية أمارة إىل يستند ال احتمال
 لغري أهل وما اخلنزير وحلم والدم كامليتة  لوصفه واحملرم وامليسر؛ والربا كالظلم  لكسبه فاحملرم لكسبه

 من والثياب األطعمة يف ُيرتزون السلف كان  اوهلذ ؛ مشهور فيه والتورع حترميا أشد واألول.  به هللا
 هللا أباح وقد اخلبث وصف من فيه ملا حرم فإَّنا:  الثاين وأما اخلبيثة املكاسب من الناشئة الشبهات

 علمنا وإذا هللا غري عليه يسموا أو الشرعية التذكية يذكوه ال أن إمكان مع الكتاب أهل طعام لنا
}  عائشة حديث من الصحيح يف ثبت وقد العلماء قويل أصح يف لكذ حرم هللا غري عليه مسوا أهنم
 مسوا فقال ؟ ال أم عليه أمسوا يدرى وال باللحم يأتون قوم عن سئل وسلم عليه هللا صلى النيب أن

 استعماله صار فيه وظهرت النجاسة خالطته إذا ولكن طهور نفسه يف فهو املاء وأما، { وكلوا أنتم
 ل فإذا خبيث نفسه يف ألنه ال اخلبيث من خالطه ملا استعماله عن هني فإَّنا اخلبيث لذلك استعماال

 وعدم املاء طيب مع واالحتمال التقدير هذا كان  له اخلبيث خمالطة على ظاهرة أمارة هنا يكن
 وقد عنا املرفوعة واألغالل اآلصار باب ومن شريعتنا عن هللا نفاه الذي احلرج باب من:  فيه التغيري

 ومر االحتمال هذا قيام مع نصرانية جرة من توضأ - عنه هللا رضي - اخلطاب بن عمر نأ ثبت
 ماؤك امليزاب صاحب يا:  صاحبه فقال ِبيزاب له وصاحب - عنه هللا رضي - اخلطاب بن عمر

 هذه على نص وقد عليه ليس هذا فإن.  ختربه ال امليزاب صاحب يا عمر فقال ؟ جنس أم طاهر
 على تدل أمارة وال وحنوه ميزاب من ماء عليه سقط إذا أنه على نصوا وغريه كأمحد  األئمة املسألة

 استحب وقد وجهني على ؟ اجلواب رد يلزم فهل سأل وإن يكره بل عنه السؤال يلزم ل النجاسة
 هذه يقول أن الثاين والوجه ضعيف وهو السؤال وغريه أمحد أصحاب من الفقهاء بعض

 الدين من ليس حرج إليها وااللتفات إليها يلتفت فال البعد غاية يف أو ؛ منتفية هنا االحتماالت
  احلمامات الناس هبا يدخل اليت اآلنية من وغريها الطاسات أن وذلك الشيطان؛ هبا يأيت ووسوسة

  فإذا الباعة حوانيت يف اليت األوعية جناسة احتمال من أضعف جناستها واحتمال األصل يف طاهرة
 حمكوما والرطبة واجلامدات املائعات من ذلك وغري والعجني واخللول واأللبان هاناألد آنية كانت

 تقع إهنا القائل قول وأما الناس بطاسات فكيف:  الوسواس هذا إىل فيها ملتفت غري ؛ بطهارهتا
 وما الطهارة فيه األصل فإن فيه؛ شبهة ال طاهر األرض من احلياض عند وما فنعم:  األرض على
 من اجلنب وأبدان طاهر:  ذلك وغري والصابون واألشنان واخلطمي والسدر املياه من عليه يقع

 صلى النيب أن عنه هللا رضي هريرة أيب}  حديث من الصحيح يف ثبت وقد طاهرة والنساء الرجال
  أين:  فقال أتيته مث فاغتسلت ؛ منه فاخننست:  قال ؛ املدينة طرق بعض يف لقيه وسلم عليه هللا

 ال املؤمن إن هللا سبحان فقال جنب وأنا أجالسك أن فكرهت ؛ جنبا كنت  إين:  قلتف ؟ كنت
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 فيه يكون الذي والثوب طاهر وعرقه طاهر اجلنب بدن أن األئمة بني عليه متفق وهذا{ .  ينجس
 احلائض وكذلك بل األئمة بني نزاع بال ينجسه ل مائع أو دهن يف اجلنب سقط ولو طاهر؛ عرقه

 عليه هللا صلى النيب}  عن الصحيح يف ثبت وقد.  طاهر عرقها فيه يكون الذي وثوهبا طاهر عرقها
 فيه وصلت أزالته دما فيه رأت إذا وأهنا فيه حتيض الذي ثوهبا يف تصلي أن للحائض أذن أنه وسلم
 بعض عليه يبول قد إنه يقال ما أكثر ؟ البالط ذلك ينجس أين فمن كذلك  كان  فإذا{ . 

 ذلك وحنو األرض هبا يطأ جناسة املغتسلني بعض بدن على يكون أو عليه يبقى وأ املغتسلني؛
 غالب أن الثاين.  بقعة كل  من املتيقن هذا وليس ؛ نادر قليل هذا أن أحدها وجوه من هذا وجواب

 من شيء البالط ذلك أصاب إذا أنه:  الثالث.  يزيلها الذي املاء عليها يصب جناسة منه تقع من
 ؛ تطهريها يقصد ل وإن البقعة تلك يطهر الناس يصبه والذي احلوض من يفيض الذي اءامل فإن هذا
 من املتأخرين بعض ولكن األربعة األئمة من أحد عند بشرط ليس النجاسة إزالة يف القصد فإن

 يف حنيفة أيب مناظرة يف قياسهم ليطردوا ؛ ذلك يف ضعيفا وجها ذكروا وأمحد الشافعي أصحاب
 القولني وكال لقياسه طردا التيمم يف النية وجوب نفى زفر أن كما  احلدث طهارة يف يةالن اشرتاط
 على يصب الذي املاء وغالب يصيبها اليت األرض يطهر املطر ماء أن على األئمة نص وقد مطرح
 الوجه متغريا يكون وال جنابة عن يكون ال الناس يصبه الذي املاء أكثر فإن ؛ ِبستعمل ليس األرض

.  كثري  ماء فهذا:  جنب فيه انغمس أو ؛ حمققة جناسة فيه وقعت احلوض أن هب يقال أن الثالث
 بئر من تتوضأ إنك هللا رسول يا:  له قيل وسلم عليه هللا صلى النيب أن}  سعيد أيب عن ثبت وقد

{  شيء ينجسه ال طهور املاء:  فقال ؟ والننت ؛ الكلب وحلوم ؛ احليض فيها يلقى بئر وهي بضاعة
 عليه هللا صلى النيب}  أن عمر ابن عن السنن ويف صحيح بضاعة بئر حديث:  أمحد اإلمام قال

 قلتني املاء بلغ إذا:  فقال ؟ والدواب السباع من ينوبه وما الفالة بأرض يكون املاء عن سئل وسلم
 اآلن إىل ةباقي وهي اآلبار كسائر  بئر بضاعة وبئر{  اخلبث ُيمل ل}  لفظ ويف{  شيء ينجسه ل

 على يكن ل فإنه ؛ بينا غلطا غلط فقد جارية عينا كانت  إهنا:  قال ومن الشرقية الناحية من باملدينة
 يتوضئون منها اآلبار إال هبا يكن ول أصال جارية عني باملدينة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عهد

 اليت والبئر طلحة أيب حديقة)  ببريحاء اليت البئر أو ؛ بقباء اليت أريس بئر مثل ويشربون ويغتسلون
 اآلبار من والزرع للنخل سقيهم وكان اآلبار هذه وغري املسلمني على وحبسها عثمان اشرتاها

.  هلم تكن فلم جارية عني فأما السيول من يأيت وما السماء ِباء أو ذلك وحنو والسواين بالنواضح
 من الشهداء بنقل الناس وأمر خالفته يف عاويةم أحدثها إَّنا محزة عيون تسمى اليت العيون وهذه

 دما فانبعثت أحدهم رجل املسحاة أصابت حىت ينتنوا ل رطاب وهم ينبشوهنم فصاروا موضعها
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 العلماء من أحد فيه ينازع ال أمر وهذا ؟ حدثت مىت أدري ال لكن ؛ حمدثة الزرقاء عني وكذلك
 خربة هلم ليس الذين ؛ العراق علماء أتباع بعض هذا مثل يف ينازع وإَّنا وأحواهلا باملدينة العاملني
 من يتوضأ وسلم عليه هللا صلى النيب كان  وإذا.  وسريته ومدينته وسلم عليه هللا صلى النيب بأحوال

 فعله أمر عن نتنزه أن لنا يشرع فكيف:  والننت الكالب وحلوم احليض فيها يلقى اليت البئر تلك
 أقوام بال ما: }  وقال يفعله عما يتنزه من على أنكر أنه عنه ثبت وقد ؟ وسلم عليه هللا صلى النيب

 نتنزه:  قائل قال ولو{  حبدوده وأعلمكم هلل ألخشاكم إين وهللا ؟ فيها أترخص أشياء عن يتنزهون
  وإن جنسته جناسة فيه وقعت إذا املاء يقول من العراق أهل من فإن ؛ فيه اخلالف ألجل هذا عن

 الطرف بتحرك طرفيه أحد يتحرك ال ِبا ويقدرونه ؛ النجاسة تبلغه ال مما يكون أن إال ؛ كثريا  كان
 يف أذرع بعشرة ذلك بعضهم وقدر قولني على ؟ املغتسل حبركة أو املتوضئ حبركة العربة وهل اآلخر
 يغتسل مث الدائم املاء يف أحدكم يبولن ال}  وسلم عليه هللا صلى النيب بقول وُيتجون أذرع عشرة

 تنزح بعضها ويف النجاسات بعض يف مقدرة دالء منها ينزح فإنه البئر تنجست إذا يقولون مث{  منه
 وقعت إذا املاء يف شبهة يورث االختالف فهذا تطم البئر أن إىل متكلميهم بعض وذهب  كلها  البئر
 عليه هللا صلى هللا رسول سنة تتبني ل إذا شبهة يورث إَّنا االختالف القائل هلذا قيل ؟ جناسة فيه

 ترخص عما نتنزه أن كره  وقد ؛ شيء يف أرخص وسلم عليه هللا صلى النيب أن تبينا إذا فأما وسلم
 خزمية وابن أمحد رواه{  معصيته تؤتى أن يكره كما  برخصه يؤخذ أن ُيب هللا إن: }  لنا وقال ؛ فيه
 نرضيه أن أحق ورسوله وهللا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عصينا عنه تنزهنا فإن:  صحيحه يف

 عام كان  كما  العلماء لبعض وقعت لشبهة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول نغضب أن لنا وليس
 ابن خلالف احلالل يستبيحه ما يستبيح أن هديا أرسل ملن نكره لكنا الباب هذا فتحنا ولو احلديبية

 قبل احملرم تطيب نكره لكناو  هريرة أيب خلالف يغتسل أن صام إذا للجنب نستحب ولكنا عباس
 خلالف التعريف بعد اجلمرة يرمي أن إىل يليب أن له نكره وكنا ومالك وابنه عمر خلالف الطواف

 واألئمة السلف من هذا من شيء يف خالف من وأما.  ينضبط ال واسع هذا ومثل وغريه مالك
 وإذا أجران فلهم صابواأ إذا وهم واجتهادهم علمهم ِببلغ قالوا جمتهدون فهم عنهم هللا رضي

 ومن تبلغهم ل البينة السنة وألن ؛ الجتهادهم معذورون فهم عنهم حمطوط واخلطأ أجر فلهم أخطئوا
 فلم:  احلال حقيقة له وتبني وغريهم العلماء من السنة تبلغه من فأما.  أحسن فقد علم ما إىل انتهى

 ألجل سنته عن يرغب وال وسلم عليه هللا صلى النيب فيه ترخص عما يتنزه أن يف عذر له يبق
 فأصوم أنا أما:  أحدهم يقول أقواما أن بلغه أنه}  الصحيحني يف عنه ثبت قد فإنه ؛ غريه اجتهاد

 ويقول.  النساء أتزوج فال أنا أما:  اآلخر ويقول.  أنام وال أقوم فأنا:  اآلخر ويقول.  أفطر ال
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 رغب فمن اللحم وآكل النساء وأتزوج ؛ وأنام أفطرو  أصوم بل فقال اللحم آكل فال أنا أما اآلخر
 قيام على املداومة أن يرون والدين العلم إىل املنتسبني من طائفة أن ومعلوم{   مين فليس سنيت عن

 جمتهدين كانوا  إذا هذا يف وهم هذا من أفضل:  الطيبات من وغريه النكاح وترك النهار وصيام الليل
 اهلدي هذا وأن ؛ أفضل هذا إىل السنة ترك أن اعتقاد ألجل عنها فرغب السنة علم ومن معذورون

 من}  بقوله النبوي الوعيد حتت هو بل معذورا يكن ل:  وسلم عليه هللا صلى حممد هدي من أفضل
 أن إىل بصاحبه يئول واسع باب والتأويل االجتهاد باب)  اجلملة ويف{  مين فليس سنيت عن رغب
 يعتقد أن وإىل النساء وحشوش فيها املتنازع واألنبذة الفضل ربا يف أولت كمن  حالال احلرام يعتقد

 املعصوم قتل وجوب يعتقد بل وغريه الضب مثل النزاع صور من ذكرناه ما بعض مثل حراما احلالل
 ما ترك جيوز فال:  والدين العلم من مراتبهم وعرفت عذروا وإن االجتهاد فأصحاب بالعكس أو

 يده يغمس قد إنه قوهلم عن اجلواب يظهر وهبذا أعلم وهللا تأويلهم ألجل يواهلد السنة من تبني
 فيه تؤثر فكيف:  النجاسة فيه يؤثر ال هذا أن بالسنة ثبت قد فإنه اجلنب فيه ينغمس أو فيه

 املاء يف الرجل يبول أن عن وسلم عليه هللا صلى النيب هني}  عن اجلمهور أجاب وقد ؟ اجلنابة
 إىل يفضي قد ذلك ألن البول؛ وعن االغتسال عن النهي أن أحدها بأجوبة{  منه يغتسل مث الدائم
 جواب وهذا استحالته قبل البول يصيبه فقد اغتسل مث بال وإذا املاء يتغري حىت ذلك من اإلكثار

 رواية يف وأمحد ؛ مالك أصحاب من يقوله من ذلك يقول كما  بالتغري إال ينجس ال املاء يقول من
 توفيقا ؛ القلتني دون ما على حممول ذلك أن الثاين ،التعليقة صاحب البغدادي حممد بوأ اختارها

 يف ورد إَّنا النص أن:  الثالث.  أمحد أصحاب من وطائفة الشافعي جواب وهذا األحاديث بني
 يكون ألنه ممكنة منه املاء وصيانة ؛ منه القرب عذاب أكثر ألن ؛ غريه من أغلظ والبول البول
 ؛ عنه املاء صيانة يعسر ما وبني بينه فرق - ممكنة عنه املاء وصيانة - غلظ فلما اإلنسان رباختيا
 أنا:  الرابع اجلواب.  أصحابه مجهور واختيار ؛ عنه املشهور يف أمحد جواب وهذا.  دونه وهو

 دتور  اليت النصوص صورة بعينه فهذا:  أيديهم فيه غمسوا املغتسلني وأن ؛ قليل املاء أن نفرض
 .واحد إناء من أزواجه من واملرأة هو يغتسل كان  فإنه وسلم عليه هللا صلى النيب عن
 هل فيه يده اجلنب غمس إذا مستعمال يصري به املتطهر املاء بأن يقولون الذين الفقهاء تنازع وقد

 من عند وجهه غسل بعد يده املتوضئ غمس نظري وهو مشهورين قولني على ؟ مستعمال يصري
 ؛ ينويه ال أو الغسل ينوي أن بني به الفرق:  عندهم والصحيح.  وأمحد كالشافعي  رتتيبال يوجب

 يصر ل أطلق وإن مستعمال يصر ل االغرتاف جمرد نوى وإن مستعمال صار الغسل جمرد نوى فإن
 من اغرتف أنه وسلم عليه هللا صلى النيب}  عن الصحيح يف ثبت وقد الصحيح على مستعمال
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 هذا يف املسلمني على ُيرج ول اجلنابة يف منه اغرتف أنه عنه ثبت كما{   وجهه سلغ بعد اإلناء
 الصغار اآلنية من كان  عهده على واغتساهلم املسلمني توضؤ أكثر أن يقينا علمنا قد بل املوضع

 ما ضيق فقد بذلك مستعمال املاء جعل فمن مجيعا والغسل الوضوء يف أيديهم يغمسون كانوا  وأهنم
 عن أبعد هذا قيل املستعمل املاء ينجس من قول ألجل ذلك من حنرتز فنحن قيل فإن.  هللا وسعه
 عن الروايتني إحدى كان  وإن - وحنوه الدم كنجاسة  حسية جناسة املستعمل املاء جناسة فإن ؛ السنة

 اجللية واألدلة الصحيحة للنصوص خمالف ؛ وأئمتها األمة سلف لقول خمالف فهو - حنيفة أيب
 النيب}  عن الصحيح يف ثبت فقد ريب بال قطعية هي بل الظنون موارد من املسألة هذه ستولي

 كما  وضوئه على يقتتلون كانوا  وأهنم{  جابر على وضوءه وصب توضأ أنه وسلم عليه هللا صلى
 جنس من ِبنزلة كان  املستعمل املاء جنس فمن الوداع حجة عام شعره اقتسموا وكما خنامته يأخذون

 بالنص طاهر اجلنب فبدن وأيضا سلمان عن يروى كما  البصاق جنس من ِبنزلة بل اآلدميني شعور
 طهارة ذلك بتسمية احتجاجهم وأما باإلمجاع ينجس ل طاهرا حمال القى إذا الطاهر واملاء واإلمجاع

 ؛ النجاسة فضدها طهارة كل  أن يسلم ال أنه:  أحدمها:  وجهني من فضعيف النجاسة ضد وأهنا ؛
 ونقول ذلك نسلم أنا الثاين ،وحكمية عينية طهارة وحدث خبث طهارة إىل تنقسم الطهارة إنف

  ذلك ضد بالنجاسة يراد كما  والفسوق الكفر من الطهارة بالطهارة فرياد كالطهارة  أنواع النجاسة
 صراينوالن اليهودي سؤر أن بدليل املاء تفسد ال النجاسة وهذه{  جنس املشركون إَّنا}  تعاىل كقوله
 اليهودي أهدى}  وقد طاهرة أيديهم فيها ويغمسون املائعات فيها يصنعون اليت وآنيتهم طاهر
 أجاب وقد}  باشروها أهنم علمه مع{  لقمة منها وأكل مشوية شاة وسلم عليه هللا صلى للنيب
 من هارةالط بالطهارة يراد:  والثاين{ .  سنخة وإهالة شعري خبز إىل يهوديا وسلم عليه هللا صلى

 أجنس إنه:  ذلك حنو عن سئل ملا أجوبته بعض يف أمحد قال كما  احلدث جناسة هذه وضد احلدث
 جناسة أمحد أراد وإَّنا.  عنه رواية ذلك فذكر ؛ اجلنب جناسة أراد أنه أصحابه بعض فظن.  املاء

 ختفى أن من أظهر ذلك يف والسنة قط له معلومة ظاهرة سنة خيالف ال عنه هللا رضي وأمحد احلدث
 ؛ النجاسة على يدل ال هذا أن والصواب منه بدنك اغسل قال أنه عنه نقل لكن أتباعه أقل على
 استحباب يف هللا رمحه أمحد عن ذكروا ولكن باالتفاق جيب ال املستعمل املاء من البدن غسل فإن

 ال ذلك أن والصحيح الشبهة ألجل االستحباب على تدل اليت الرواية روايتني منه البدن غسل
 يصيبهم ِبا ثياهبم يغسلون يكونوا ل وسلم عليه هللا صلى النيب عمل هذا ألن ؛ يستحب وال جيب
 هذه يف والكالم جنسة هي اليت اخلبيثة األعيان من الطهارة بالطهارة يراد:  الثالث  الوضوء من

 هو ذلك وحنو املنجس واملاء كالدم  ؛ اخلبيثة األعيان ِبنزلة صار املستعمل املاء بأن بالقول النجاسة
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 هذه فجميع هذا وعلى بطالنه على اجللي والقياس القدمي واإلمجاع النصوص دلت الذي القول
 ؛ املدارس ويف املساجد أبواب وعلى والطرقات احلمامات يف اليت والربك ؛ احلياض يف اليت املياه
 عن يتنزه أن لإلنسان وليس تعملاملس املاء فيها سقط وإن منها بشيء التطهر يكره ال ذلك وغري
 رضي العلماء لبعض وقعت شبهة ألجل بالرخصة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سنة فيه ثبتت أمر
 أو جبماع اجلنب بدن من يقطر الذي املاء عن السائل جواب ذكرناه ِبا تبني وقد أمجعني عنهم هللا

 للسنة خمالفة بدعة ذلك يف اليت للشبهة ستهمالم عن أو عنه التنزه وأن طاهر املاء أن وتبني غريه
 بالنجاسة املسخن وأما غسله صحة يف يقدح ل مغتسال مس لو اجلنب أن املسلمني بني نزاع وال

 يف فيه كراهة  ال نزاع ففيها كراهته  وأما ينجسه ما له ُيصل ل إذا األئمة باتفاق بنجس فليس
 الرواية يف وأمحد مالك وكرهه عنهما الروايتني دىإح يف وأمحد ومالك ؛ حنيفة وأيب الشافعي مذهب
 ؛ املاء إىل النجاسة أجزاء وصول احتمال أحدمها:  مأخذان هلا الكراهة وهذه.  عنهما األخرى

 واملاء الوقود بني كان  مىت املأخذ هذا فعلى ظاهرة أمارة إىل مستندا شكا طهارته يف مشكوكا فيبقى
 طريقة وهذه.  النجاسة إليه تصل ل املاء أن تيقن قد ألنه ؛ هيكر  ل احلمامات كمياه  حصني حاجز
 كونه  الكراهة سبب أن:  والثاين.  وغريمها عقيل وابن جعفر أيب كالشريف  أمحد أصحاب من طائفة
 طريقة وهذه ،مكروه باملكروه واحلاصل ؛ عندهم مكروه النجاسة واستعمال ؛ النجاسة بإيقاد سخن

 غالب كان  إذا فأما.  بالنجاسة حصل التسخني كان  إذا الكراهة إَّنا هذا فعلى.  وغريه القاضي
 أن وهو أصل على مبين فهذا النجاسة دخان وأما.  املسألة هذه تكن ل فيه شك أو طاهرا الوقود
 ما يصري أن مثل - الطيبة األعيان من كغريها  طيبة صارت حىت استحالت إذا اخلبيثة النجسة العني
 وخرسفا رمادا الوقود يصري أو امللح من كغريها  طيبا ملحا وخنزير وميتة دم من املالحة يف يقع

 القولني أحد وهو.  الشافعي كقول.   يطهر ال أحدمها:  قوالن للعلماء ففيه - ذلك وحنو وقصرمال
 أنه:  األخرى والرواية ؛ عنه الروايتني وإحدى ؛ أمحد أصحاب عن املشهور وهو ؛ مالك مذهب يف

 أهل ومذهب.  أمحد عن الروايتني وإحدى ؛ القولني أحد يف ومالك حنيفة أيب مذهب اوهذ ؛ طاهر
 نصوص تتناوهلا ل األعيان هذه فإن ؛ به املقطوع الصواب هو وهذا.  تطهر أهنا:  وغريهم الظاهر
 نصوص تتناوهلا بل لتحرميها وجه فال احملرم معىن يف وال حمرمة فليست ؛ معىن وال لفظا ال التحرمي

 .حتليلها يقتضي والقياس فالنص حله على اتفق ما معىن يف أيضا وهي.  الطيبات من فإهنا ؛ احلل
 واستحالة طيبا حالال صارت تعاىل هللا بفعل خال صارت إذا اخلمر على كلهم  اتفقوا فقد وأيضا
 فطهرت لةباالستحا جنست اخلمر:  قالوا بينهما فرقوا والذين اخلمر استحالة من أعظم األعيان هذه

 جنست النجاسات مجيع فإن ؛ ضعيف الفرق وهذا.  اخلنزير وحلم وامليتة الدم خبالف باالستحالة
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 النجس واحليوان والبول العذرة وكذلك طاهرة أعيان عن مستحيل الدم فإن.  باالستحالة أيضا
  اخلبث وصف من هبا قام ملا اخلبائث حرم تعاىل هللا فإن وأيضا.  خملوقة طاهرة مادة عن مستحيل

 من شيء فيها ليس فيها املتنازع األعيان وهذه الطيب وصف من هبا قام ملا الطيبات أباح أنه كما
 والبخار فالدخان القولني أصح فعلى:  هذا عرف فإذا.  الطيب وصف فيها وإَّنا اخلبث وصف

 اخلبث وصف نم شيء فيه وليس ؛ ومائية ونارية هوائية أجزاء ألنه ؛ طاهر النجاسة عن املستحيل
 االحرتاز يشق عما يعفى كما  منه االحرتاز يشق عما ذلك من يعفى أن بد فال اآلخر القول وعلى. 

 أضعف فقوله منه االحرتاز يشق عما يعف ول ذلك بنجاسة حكم ومن القولني أصح على منه
 العلماء اتفاقب يؤثر فال والشوك والقصب كاخلشب  الطاهر فأما.  جنسا الوقود كان  إذا هذا األقوال
. العلماء قويل أصح يف طاهرة فإهنا ؛ واخليل والغنم والبقر اإلبل من حلمه يؤكل ما أرواث وكذلك

 .أعلم وهللا
 وغسل النظافة غسل املغتسلني أبدان من وينزل يفيض مما احلمام أرض على جيري الذي املاء وأما

 علم إذا إال فيه ما واألشنان واخلطمي ركالسد  الغسل من فيه كان  وإن طاهر فإنه ذلك وغري اجلنابة
 له النجاسات هذه خالطته الذي املاء فذلك:  النجاسات من ذلك غري أو قيء أو بول بعضه يف

 بل ريب بال جارية املياه وهذه سيما ال نزاع بال حكمه له يكون فال بعده وما قبله ما وأما حكمه
 ذلك على نص وقد العلماء قويل أصح يف جار نهفإ فائضا احلوض كان  إذا فيه هو الذي احلمام ماء

 كان  وإن املاء هذا فإن ؛ وحنوها حفرة من األهنار يف يكون ما ِبنزلة وهو العلماء من وغريه أمحد
 خبالف ذهابه يبطئ لكن ؛ بعده ما ويأيت ويذهب ؛ فشيئا شيئا يستخلف فإنه وجهه على اجلريان
.  بالتغري إال ينجس ال:  أحدمها:  قولني على اجلاري املاء يف العلماء تنازع وقد.  مجيعه جيري الذي
 للشافعي القدمي والقول مالك مذهب أيضا وهو الدائم املاء يف تشديده مع حنيفة أيب مذهب وهذا
 الرواية وهي ؛ للشافعي اآلخر والقول.  أصحابه حمققي واختيار أمحد عن الروايتني أنص وهو

 فرق وسلم عليه هللا صلى النيب فإن ؛ األول والصواب.  اجلرية تعتربف كالدائم  أنه أمحد عن األخرى
 اجلاري وألن بينهما الفرق على يدل وذلك فيه والبول فيه االغتسال عن هنيه يف واجلاري الدائم بني
 ما على دل إَّنا{  اخلبث ُيمل ل قلتني املاء بلغ إذا}  وقوله لنجاسته وجه فال النجاسة تغريه ل إذا

 فرق إذا بل اخلبث ُيمل القلتني دون ما أن على ذلك يدل فال له عموم ال واملفهوم باملفهوم مادوهن
 كان  فإذا.  به معموال احلدث كان  اخلبث ُيمل األحيان بعض يف كان  إذا أو وجار دائم بني فيه

 نكا  وإذا صفاته بقاء مع طهارته على البقاء وجب قياس وال نص جناسته يف وليس بيقني طاهرا
 الصحيح على ينجسه ل تغريه ول عذرة أو دم أو بول فيه ووقع قليال كان  إذا الفائض احلمام حوض
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.  ينجس ل تغريه ول جناسة فيه وقعت إذا فإنه ؟ احلمام أرض على جيري مجيعه الذي باملاء فكيف
 جناسة هاعلي وقعت إذا تراب غري أو ترابا كانت  وإن األرض أن وهو ؛ أخرى ِبسألة يتضح وهذا

 فاملاء:  النجاسة عني زالت حىت األرض على املاء صب إذا فإنه:  غريمها أو عذرة أو بول من
 إن:  قالوا وهلذا ؟ بالبالط فكيف العلماء مجاهري مذهب يف املاء ينفصل ل وإن طاهران واألرض
 ؛ طاهرا مليازيبا من ينزل ما كان  عينها أزال حىت املطر ماء وأصابه جناسة عليه كانت  إذا السطح
 املاء كان:   عينه ذهبت حىت ماء عليه فصب قيء أو بول هبا كان  فإذا ؟ احلمام بأرض فكيف

 .أعلم وهللا ؟ مكانه عن وزال جرى إذا فكيف ؛ املاء جير ل وإن طاهرين واألرض
 طهارة على شرعيا دليال عشر بضعة وذكرنا ؛ املوضع هذا غري يف ذلك على الكالم بسطنا وقد

 بينة األرواث هذه وطهارة ؟ أيضا منها باملستحيل فكيف طاهرة كانت  فإذا وروثه حلمه يؤكل ما ولب
 بالسنة ثبت قد إذ ؛ خالطته ما اتقاء ألجله يستحب شبهة فيها اخلالف جيعل فال السنة يف

  حلمه يؤكل ال ما روث وأما يالبسوهنا كانوا  وأصحابه وسلم عليه هللا صلى النيب أن الصحيحة
 من ينجس ال وأنه ؛ طهارهتا إىل طائفة ذهب وقد العلماء مجهور عند جنسة فهذه واحلمري كالبغال
 يف شك إذا اجلمهور قول املشهور القول على لكن ؛ وعذرته اآلدمي بول إال واألبوال األرواث

 مها للعلماء قوالن ففيها ؟ حلمه يؤكل ال ما روث من أو حلمه يؤكل ما روث من هي هل:  الروثة
 وهو والثاين ،النجاسة األرواث يف األصل ألن ؛ بنجاستها ُيكم أحدمها أمحد مذهب يف وجهان
 النجاسة األرواث يف األصل أن ودعوى الطهارة األعيان يف األصل ألن ؛ بطهارهتا ُيكم األصح

 ل اوإذ أبطل فقد إمجاع وال نص بال أصال ادعى ومن إمجاع وال نص ال ذلك على يدل فلم ؛ ممنوع
 إذا ؟ األرواث جناسة األصل أن يدعى فكيف ؛ طاهر حلمه يؤكل ما فروث القياس إال معه يكن

 طهارته تيقن إذا وأما تقدم كما  االستحالة مسائل من فالدخان جنس الوقود أن تيقن فإن ذلك عرف
 استهجن يف وشك روثا فيه أن تيقن وإن الطهارة فاألصل ؟ جنس فيه هل:  شك وإن فيه نزاع فال

 له كان:   عنه املستحيل بنجاسة وقلنا وجنس طاهر على اشتماله علم وإن بطهارته احلكم فالصحيح
 ينجس فال النجس من يكون أن وجيوز الطاهر من يكون أن جيوز املغتسل بدن يصيب فيما حكمه
 يف أن اتيقن وإن بذلك البدن بنجاسة حنكم ال فإنا الوقود هذا مثل رماد بعض أصابه لو كما  بالشك
 بالشك بنجاسته حنكم فال بيقني طاهر والبدن جنس غري الرماد هذا يكون أن إلمكان ؛ جنسا الوقود
 يتميز ال حبيث اختلطا إذا فأما بالطاهر النجس البخار أو بالطاهر؛ النجس الرماد خيتلط ل إذا وهذا

 خمتلطا يكون ال مقره يف الوقود ولكن ؛ مجيعا منهما يكون اإلنسان أصاب فما:  اآلخر عن أحدمها
 امليتة أو بأجنبية أخته كاشتباه  باحلرام احلالل اشتبه لو قيل فإن، حيزها يف يبقى جناسة كل  رماد بل
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 النجس يكن ل إذا للطهارة يتحرى فقيل بالنجس الطاهر املاء اشتبه ولو مجيعا اجتنبهما باملذكاة
 بوال أحدمها كان  لو كما  جيتنبهما بل يتحرى؛ ال وقيل الشافعي قاله كما  بوال يكون بأن األصل جنس
 وهذا أكرب اآلنية كانت  إذا يتحرى وقيل مالك أصحاب من وطائفة أمحد مذهب من املشهور وهو

 أيضا فهنا عندهم معروف نزاع الكبري تقدير ويف أمحد أصحاب من وطائفة حنيفة أيب مذهب
 من ليست مسألتنا ولكن صحيح هذا قيل رامباحل احلالل فاشتبه بالطاهرة النجسة األعيان اشتبهت

 قطعا احلرام استعمال لزم استعملهما إذا ألنه اجتنبهما؛ باحلرام احلالل اشتبه إذا فإنه الباب هذا
 يف ظهرت إذا كالنجاسة  َتييزه ميكن ال وجه على باحلرام احلالل اختالط ِبنزلة فهو جيوز ال وذلك

 احلكم يف مستويان ومها مرجح؛ بال ترجيحا كان  شرعي دليل غري من أحدمها استعمل وإن املاء
 فيه نشأ فإَّنا بالنجس الطاهر املاء اشتباه وأما مجيعا فيجتنبان هذا؛ من بأوىل هذا استعمال فليس
 التحري منعوا والذين حبرام واجب اشتبه فقد حرام وبالنجس واجبة؛ بالطهور الطهارة ألن النزاع
 هنا؛ منتف وذلك والقدرة؛ العلم مع جيب فإَّنا الطهور استعمال ماوأ حرام النجس استعمال قالوا
 ال أنه أصحهما مشهورين؛ قولني على أوراقه؟ خبلط الطهور يعدم أن إىل ُيتاج هل  تنازعوا وهلذا
 ألنه الطهارة؛ فيهما األصل كان  إذا التحري جوز إَّنا هللا رمحه والشافعي كالعجز  اجلهل ألن ؛ جيب

 استصحاب على فيه األمر فيبقى تنجسه يف شك وقد طاهر أصله ما استعمل قد يكون حينئذ
 االستصحاب زال وقد األصل؛ جنس ِبنزلة فهو بالتغري جنسا صار ما قالوا نازعوه والذين احلال
 حمرمة تكون من ِبنزلة فإنه ؛ غريمها أو طالق أو برضاع امرأتيه إحدى حرمت لو كما  النجاسة بيقني

 وقلنا بالنجس الطاهر اشتبه إذا وأما متعددة فروع ذات باحلرام احلالل اشتباه لةومسأ عنده األصل
 ال أحدمها من شيء طعامه أو ثوبه أو اإلنسان بدن على وقع إذا فإنه يتحرى ال أو يتحرى؛
 ألنه أحدمها استعمال من منعنا وحنن جناسته يف مشكوك عليه ورد وما الطهارة األصل ألن ينجسه؛
 بنجاسة حكم ثوبني أصابا لو نعم بالشك يثبت فال ذلك أصابه ما تنجس فأما.  مرجح بال ترجيح
 أن الرجالن تيقن إذا ما على مبين هذا ؟ أحدمها بنجاسة ُيكم فهل بدنني أصابا ولو أحدمها
 طهارة منهما واحد على جيب ال أنه أحدمها قوالن وفيه امرأته طلق أحدمها أن أو أحدث أحدمها

 يف ال رجلني يف الشك ألن أمحد؛ مذهب يف القولني وأحد وغريه الشافعي مذهب هو اكم  طالق وال
 الشخص ِبنزلة ذلك أن والثاين نفسه يف األصل حكم يستصحب أن له منهما واحد فكل ؛ واحد

 يف قطعا يثبت التحرمي أو اإلجياب حكم ألن أقوى؛ وهو أمحد مذهب يف اآلخر القول وهو الواحد
 فاجتناهبما بالنجس الطاهر اشتبه إذا أنه ذكرناه ما وسر مجيعا عنهما لرفعه وجه فال أحدمها حق

 ملا وهلذا ؛ حتكم اآلخر دون حتليله ألن أحدمها واجتناب احملرم لفعل يتضمن ألنه واجب مجيعا
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 حالال كان  ما فأما.  احلالل واستصحابه به أو بالتحري؛ عضده الصور بعض يف رخص من رخص
 جنسة بقعة غريه أو املسجد يف أن تيقن لو وهلذا ؟ ينجس فكيف جنس بأنه حكم ما لطهخيا ول بيقني

 ول بيقني طاهرا كان  ألنه صالته؛ صحت املتنجس أنه يعلم ول منه مكان يف وصلى ؛ عينها يعلم ول
 طني بعض أن علم وإن بنجاسته ُيكم ل الشوارع طني من شيء أصابه لو وكذلك جنس أنه يعلم

 قيل كما  والكثري؛ القلتني وبني املنحصر؛ وغري املنحصر العدد بني هذا يف يفرق وال.  جنس عالشوار 
 التحرمي طريان يف شك وهنا باحلرام احلالل اشتبه هناك ألنه ؛ باألجنبية األخت اشتباه يف ذلك مثل
 ؛ ضحهبن يأمر من العلماء فمن ؟ البدن أو الثوب أصابت هل النجاسة يف شك وإذا احلالل على

 احتاط فإذا ذلك يوجب ال من ومنهم.  مالك يقوله كما  ؛ النضح فيه املشكوك حكم وجيعل
 لبس ما طول من اسود الذي للحصري أنس نضح يف روي كما  حسنا كان  فيه املشكوك ونضح
 .أعلم وهللا. ذلك وحنو ثوبه؛ عمر ونضح

 
 املشركني( أواين)باب حكم 

 له مسري يف سلم و عليه هللا صلى هللا نيب مع كنت  ) لقا رضي هللا عنه حصني بن عمرانعن 
 أول فكان قال الشمس بزغت حىت أعيننا فغلبتنا عرسنا الصبح وجه يف كان  إذا حىت ليلتنا فأدجلنا

 يستيقظ حىت نام إذا منامه من سلم و عليه هللا صلى هللا نيب نوقظ ال وكنا بكر أبو منا استيقظ من
 حىت بالتكبري صوته ويرفع يكرب فجعل سلم و عليه هللا صلى هللا يبن عند فقام عمر استيقظ مث

 فسار ارحتلوا قال بزغت قد الشمس ورأى رأسه رفع فلما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول استيقظ
 انصرف فلما معنا يصل ل القوم من رجل فاعتزل الغداة بنا فصلى نزل الشمس ابيضت إذا حىت بنا

 أصابتين هللا نيب يا قال ؟ معنا تصلي أن منعك ما فالن يا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول له قال
 يديه بني ركب يف عجلين مث فصلى بالصعيد فتيمم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فأمره جنابة
 مزادتني بني رجليها سادلة بامرأة حنن إذا نسري حنن فبينما شديدا عطشا عطشنا وقد املاء نطلب
 يوم مسرية قالت ؟ املاء وبني أهلك بني فكم قلنا لكم ماء ال أيهاه أيهاه قالت ؟ املاء أين هلا فقلنا
 أمرها من َّنلكها فلم ؟ هللا رسول وما قالت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إىل انطلقي قلنا وليلة
 أخربتنا الذي مثل تهفأخرب  فسأهلا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول هبا فاستقبلنا هبا انطلقنا حىت شيئا

 براويتها بعث مث العلياوين العزالوين يف فمج فأنيخت بروايتها فأمر أيتام صبيان هلا موَتة أهنا وأخربته
 ل أنا غري صاحبنا وغسلنا وإداوة معنا قربة كل  ومألنا روينا حىت عطاش رجال أربعون وحنن فشربنا

  من هلا فجمعنا عندكم كان  ما هاتوا قال مث( تنياملزاد يعين) املاء من تنضرج تكاد وهي بعريا نسق
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 أتت فلما مائك من نرزأ ل أنا واعلمي عيالك هذا فأطعمي اذهيب هلا فقال صرة هلا وصر وَتر كسر
 ذاك هللا فهدي وذيت ذيت أمره من كان  زعم كما  لنيب إنه أو البشر أسحر لقيت لقد قالت أهلها
  .1( وأسلموا فأسلمت املرأة بتلك الصرم

 إنا هللا رسول يا فقلت وسلم عليه هللا صلى النيب أتيت)  قال رضي هللا عنه اخلشين ثعلبةوعن أيب 
 بأرض أنك ذكرت ما أما وسلم عليه هللا صلى النيب فقال... آنيتهم يف فنأكل الكتاب أهل بأرض
 .2( وكلوا فاغسلوها بدا جتدوا ل فإن بدا جتدوا ال أن إال آنيتهم يف تأكلوا فال كتاب  أهل

 ،أوان اآلنية ومجع.  غريه يستوعب أن ميكن ظرف كل  وهو ، الوعاء واإلناء ، إناء مجع اآلنية
 .اللغوي االستعمال عن اللفظ هلذا الفقهاء استعمال خيرج وال، واملاعون الظرف، ويقاربه

 حلم من تولد وقد اللعاب، به املختلط ألن طاهر؛ سؤرهم ألن طاهرة الكفار آنية ألحنافاقال 
 املسجد يف ثقيف وفد أنزل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن روي فقد طاهرا، فيكون ، طاهر
 إَّنا: }  تعاىل بقوله يعارض وال:  ذلك فعل ملا جنسا املشرك عني كان  ولو، 3(مشركني وكانوا

 جيري فإنه أوانيهم تنجست فمىت ، العقيدة يف النجس به املراد ألن، 28/  التوبة{  جنس املشركون
 علينا ما وعليهم لنا ما هلم إذ ، وغريه غسل من املسلمني أواين من تنجس ما على جيري ما عليها

 ال كما  يتقوهنا وال ، اخلمر الستحالهلم بأبداهنم املتصلة السراويل إال منها يكره وال ، طاهرة وثياهبم
 يباح فإنه ، قائما طهارهتا من التأكد وكان هلا بالنسبة ذلك أمن فلو ، عنها والتنزه النجاسة يتوقون
 ، جناسة تصيبها عندما املسلمني مالبس تطهري على جيري ما عليها جرى تنجست وإذا ، لبسها
 .4غريه أو بالغسل سواء

                                                 
 (.312(، ومسلم )344أخرجه البخاري ) 1

 (.1930(، ومسلم )5478أخرجه البخاري ) 2

 وابن ،(939) مسنده يف والطيالسي ،( 3026 رقم ، 3/163) داود وأبو ،(17942 رقم ، 4/218) أمحد أخرجه 3
 أيب وابن( 373) املنتقى يف اجلارود وابن ،(2/30) والطحاوى ،( 1328) خزمية وابن ،(3/197) املصنف يف شيبة أيب

 يعرف ال: أحكامه يف احلق عبد عنه قال واحلديث( 4131 رقم ، 2/444) والبيهقى ،(1520) واملثاين اآلحاد يف عاصم
 من يسمع ل البصري احلسن إن قيل:  السنن هتذيب يف املنذري وقال بقوي، احلديث طريق وليس عثمان من مساع للحسن
(: إسناده 2/28، وقال احلويين يف غوث املكدود )(4319) الضعيفة يف األلباين العالمة وضعفه العاص، أيب بن عثمان

(: إسناده صحيح، وقال األرنؤوط ومن معه يف حتقيق 2/213ضعيف، أما ابن الوزير اليماين فقال يف العواصم والقواصم )
 أيب بن عثمان من البصري وهو- احلسن مساع يف أن إال ثقات، رجاله إسناد وهذا لغريه، صحيح: (4/638سنن أيب داود )

 (.16280" )أمحد مسند" يف بيناه كما  اختالفا -العاص
 . 244/  1 عابدين ابن ، 17/  1 االختيار ، الصفحة بذات هبامشه والعناية ، 75/  1 القدير فتح 4
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 يا:  قلت:  قال عنه هللا رضي اخلشين ثعلبة أبو روى ملا وثياهبم أوانيهم استعمال الشافعية وكره
 بدا جتدوا ال أن إال آنيتهم يف تأكلوا ال:  فقال آنيتهم يف ونأكل ، الكتاب أهل بأرض إنا هللا رسول

 . لذلك فكره النجاسة يتجنبون ال وألهنم. فيها وكلوا فاغسلوها بدا جتدوا ل فإن ،
 النيب ألن الوضوء؛ صح النجاسة باستعمال يتدينون ال ممن كانوا  فإن:  نظرت أوانيهم من توضأ فإن

 وألن نصراين، جرة من عنه هللا رضي عمر وتوضأ مشركة مزادة من توضأ لموس عليه هللا صلى
 . الطهارة أوانيهم يف األصل

 يف األصل ألن الوضوء يصح أنه:  أحدمها: وجهان ففيه النجاسة باستعمال يتدينون ممن كانوا  وإن
 باملاء ملسلمونا يتدين كما  النجاسة باستعمال يتدينون ألهنم يصح ال: والثاين الطهارة، أوانيهم
 .1النجاسة وثياهبم أوانيهم من فالظاهر ، الطاهر
 ما مجيع بأن الفروق يف القرايف وصرح ، طهارهتا عدم تيقن إذا إال أوانيهم استعمال املالكية وأجاز
 من النجاسات من يتحرزون وال يستنجون وال يصلون ال الذين واملسلمون الكتاب أهل يصنعه

 فإهنا أوانيهم تنجست فإذا النجاسة، عليه الغالب كان  وإن الطهارة، على حممول وغريها األطعمة
 . الطهورية صفة له مما بغريه أو باملاء بالغسل النجاسة تلك بزوال تطهر

 يف يصلى ال ولذا النجس، يصبها ل ما الطهارة فيها األصل فإن ملالبسهم، بالنسبة احلال وكذلك
 ظنت أو علمت إن أما:  الشك عند عليها فحمل جناستها، الغالب ألن يلبسونه؛ ما أي مالبسهم

 .2فيها يصلى أن جيوز فإنه طهارهتا
 إن:  وأضافوا ، جناستها تعلم ل ما االستعمال مباحة طاهرة إهنا وأوانيهم ثياهبم يف احلنابلة ويقول
 موشراهب طعامهم أكل فيباح الكتاب أهل فأما - وغريهم الكتاب أهل - ضربني على الكفار

 استعمال ُيرم ال أنه يف الرواية ختتلف ال: عقيل ابن قال جناستها، تعلم ل ما آنيتهم واستعمال
 عبد وعن ،5 :املائدة { لكم حل الكتاب أوتوا الذين وطعام: }  وتعاىل تبارك هللا لقول ، أوانيهم

 ال وهللا فقلت فالتزمته قال خيرب يوم شحم من جرابا أصبت ) قال عنه هللا رضي مغفل بن هللا
 .3( متبسما وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فإذا فالتفت قال شيئا هذا من أحدا اليوم أعطي

                                                 
 . 36/  1 اخلطيب للشربيين اإلقناع ، 20 - 19/  1 الشافعي اإلمام فقه يف املهذب 1

 . 10/  1 اإلكليل جواهر ، 61/  1 الكبري الشرح 2

 (.1772أخرجه مسلم ) 3
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 جرة من عمر وتوضأ ،( 3) سنخة وإهالة خببز يهودي أضافه وسلم عليه هللا صلى النيب أن وروى
 . نصرانية

 أهل من اخلنزير حلم ليأك ومن - وحنوهم األوثان وعبدة اجملوس وهم - الكتاب أهل غري وأما
 ثياب حكم ثياهبم فحكم والظفر بالسن يذبح أو امليتة، يأكل أو أكله، ميكنهم موضع يف الكتاب

 يباح الكتاب، أهل أواين حكم حكمها:  اخلطاب أبو فقال أوانيهم وأما باألصل، عمال الذمة أهل
 ،مشركة مزادة من توضئوا صحابهوأ وسلم عليه هللا صلى النيب ألن جناستها، يتحقق ل ما استعماهلا

 . بالشك تزول فال الطهارة، األصل وألن
 ، املتقدم ثعلبة أيب حلديث ، غسله بعد إال منها استعملوه ما يستعمل ال جنسة، هي القاضي وقال
 فإنه ، أمحد كالم  ظاهر وهذا هبا فتتنجس ، ميتة وذبائحهم ، أطعمتهم من ختلو ال أوانيهم وألن
 أطعمتهم يف املستعملة آنيتهم جناسة الظاهر ألن ، الفاكهة إال طعامهم من يؤكل ال:  اجملوس يف قال

ا.ه  من املوسوعة  1طهارته األصل ألن ؛ طاهر فهو ؟ ال أم استعملوه هل اإلناء يف شك ومىت ،
 (.29/113الفقهية )

 يف يكون يالذ املاء من والغسل الوضوء يف الرخصة باب (:1/98وقال ابن خزمية يف صحيحة )
 ا.ه  إياه املشركني بدباغ يطهر اإلهاب أن على والدليل وأسقيتهم، الشرك أهل أواين

 نرضي هللا عنه: إ اخلشين ثعلبةأيب  ( عند شرح حديث10/133وقال ابن امللقن يف اإلعالم )
 قاعدة على بناء ذلك يف الفقهاء اختلف وقد الغسل على تتوقف الكتاب أهل أواين استعمال

 وأهل املشركني من النجاسة باستعمال يتدين فيمن اخلالف وذكروا والغالب، األصل ضتعار 
 يكثرون أو اخلمر باستعمال يتدينون ألهنم أولئك، وبني بينهم فر ق قد كان  وإن كذلك،  الكتاب

 وجه فال كالرهبان،  ِبالمستها يتدين من ومنهم النجاسات، جيتنبون ال منهم والنصارى. مالبستها
 املستفاد الظن فإن الظن، غلبة ترجيح مقتضى على جار   واحلديث ،باستعماهلا يتدين ممن جهمإِلخرا

 احلديث هذا يقال قد" شرحه" يف النووي وقال. األصل من املستفاد الظن على راجح الغالب من
 فيها ةكراه  وال غسلت، إذا املشركني أواين استعمال جيوز إنه: يقولون فإهنم الفقهاء يقوله ملا خمالف

 وال, غريها وجد إن استعماهلا كراهة  يقتضي احلديث وهذا، ال أم غريها وجد سواء الغسل، بعد
 .غريها جيد ل إذا ويستعملها يغسلها وإَّنا الكراهة، نفي يف لهاسغ يكفي

                                                 
 . 69 ، 68/  1 املغين مع الكبري والشرح ، 62 ، 61/  1 قدامة البن املغين 1
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 ويشربون اخلنزير حلم فيها يطبخون كانوا  اليت آنيتهم يف األكل عن بالنهي املراد إن: واجلواب
 اخلنزير قدورهم يف يطبخود وهم الكتاب أهل جناور إنا" داود أيب رواية يف به صرح ماك  اخلمر،

 فيها فكلوا غريها وجدمت إن: "وسلم عليه هللا صلي هللا رسول فقال. اخلمر آنيتهم يف ويشربون
 لغسلا بعد فيها األكل عن هنى وإَّنا ،"واشربوا وكلوا باملاء، فارحضوها غريها جتدوا ل وإن واشربوا،

 .املغسولة احملجمة يف األكل يكره كما  للنجاسة، معتادة وكوهنا لالستقذار،
 استعماهلا يكره فهذه النجاسات، يف مستعملة ليست اليت الكفار آنية مطلق فمرادهم: الفقهاء فأما
 الكراهة نفي يريدوا ول استقذار فيها وليس طاهرة، ألهنا, فيها كراهة  فال غسلت فإذا غسلها، قبل
 .النجاسات من وغريه اخلنزير يف املستعملة آنيتهم عن

 :تنبيهان
 ظاهر فإن إليها، احلاجة عند إالَّ  جتوز ال رخصة الغسل مع استعماهلا أن احلديث ظاهر: أحدمها

 غريما وجدان بني للتفصيل كان  ملا هلا مطهًرا الغسل كان  فلو غسلت، وإن ،"فيها تأكلوا وال: "قوله
 .معىن وعدمه
 :أقوال ثالثة اخلمر أوعية يف وملالك بالغسل تطهري ال وحنوها اخلمر أوعية أن منه يستفاد قد: الثاين

 .حال كل  على كسرها:  أحدها
 .استعماهلا جاز املاء فيها طبخ أو املاء يف طبخت إن: وثانيها
 ا.ه  غريها يف والتشديد الرقاق، يف التخفيف: وثالثها

 بالرفع «آنية»: قوله ،«الكفار آنية وتباح»: قوله (:1/82املمتع )وقال العالمة العثيمني يف الشرح 
 وثياهبم»: قوله .«حتل» فاعل أهنا على بالرفع ،«ذبائحهم حتل ل ولو»: قوله .فاعل نائب أهنا على

 معطوفة أهنا يوهم هللا رمحه املؤلف وكالم «آنية» على معطوفة أهنا على بالرفع ،«حاهلا جهل إن
 .«ذبائحهم» على
 .اإليهام هذا من لسلم. ذبائحهم حتل ل ولو حاهلا، جهل إن وثياهبم الكفار آنية وتباح: قال ولو

 .واملرتد األصلي الكافر يشمل «الكفار»: وقوله
 والنصارى اليهود هم ذبائحهم حتل الذين والكفار ،خالف إشارة «ذبائحهم حتل ل ولو»: وقوله
 واملراد[. 5: املائدة{ ]هلم حل وطعامكم لكم حل الكتاب أوتوا الذين وطعام: }تعاىل لقوله. فقط

 وما وشعريهم خبزهم املراد وليس ،1عنهما هللا رضي عباس ابن ذلك فسر كما  ذبائحهم بطعامهم

                                                 
 (.5508) البخاريأخرجه  1
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 والوثنيني والدهريني، اجملوس، ذبائح حتل وال غريهم، ومن منهم لنا حالل ذلك ألن ذلك؛ أشبه
 الدليل؟ هو ما: قائل قال فإن. فتحل آنيتهم أما الكفار، من وغريهم

 أهل إن مث ،[29: البقرة{ ]مجيعا األرض يف ما لكم خلق الذي هو: }تعاىل قوله عموم: قلنا
 ثبت إنه مث بأوانيهم، مطبوخا أحيانا إلينا به يأتون أهنم املعلوم فمن طعامهم، لنا هللا أباح إذا الكتاب

 وكذلك. منها فأكل سنخة وإهالة شعري، خبز على يهودي غالم دعاه وسلم عليه هللا صلى النيب أن
 عليه هللا صلى أنه وثبت ،1خيرب يف وسلم عليه هللا صلى له أهديت اليت املسمومة الشاة من أكل

 .طاهر فهو الكفار، باشر ما أن على يدل هذا كل  مشركة، امرأة مزادة من وأصحابه توضأ وسلم
 جتدوا أال إال فيها، تأكلوا ال»: قال وسلم عليه هللا صلى الرسول أن اخلشين ثعلبة أيب حديث وأما

 هذا محلوا العلم أهل من كثريا  ولكن التنزه، األوىل أن على يدل فهذا «فيها وكلوا فاغسلوها غريها،
 هللا صلى النيب إن: فقالوا وحنوه، اخلنزير، أكل من النجاسات ِبباشرة عرفوا أناس على احلديث

 احلمل وهذا ،فيها ونأكل نغسلها، فإننا غريها، جند ل إذا إال آنيتهم يف األكل من منع وسلم عليه
 ا.ه  الشرع قواعد مقتضى وهو جيد،

: هللا رمحه قوله(: 68وقال الشيخ حممد املختار الشنقيطي يف شرح كتاب الطهارة من الزاد )ص
 كلها  األواين أن وبني   لمني،املس أواين أحكام -تعاىل هللا رمحه- لنا بني أن بعد[: الكفار آنية وتباح]

 .الفضة أو الذهب، من كان  إذا إال به تنتفع أن جيوز وعاء كل  وأن والفضة، الذهب، آنية إال جائزة
 :قسمني على والكفار الكفار، أواين حكم عن السؤال يرد فإنه

 اليهود وهم مساوي، دين األصل يف هلم الذين وهم الكتاب، أهل من كفار:  األول القسم
 .نصارىوال

 .وحنوهم وامللحدين، واملشركني، كالوثنيني،  مساوي دين غري على كفار:  الثاين والقسم
 أن يل جيوز هل ليهودي إناءً  وجدتُ  لك وقال األيام من يوماً  سألك إنساناً  أن لو: السؤال َفريِدُ 

 حكم الشريعة بينت ولذلك وارد، سؤال هذا فيه؟ أشرب أو أكل، أو منه، اغتسل أو به، أتوضأ
 .املسألة هذه يف -هللا رمحهم- العلماء إختلف وقد حديث، من أكثر يف الكفار آنية

 :حالتان هلا الكفار أواين أن وتوضيحها
  طاهرة مواد من مصن عة جديدة منهم تأيت اليت كاألواين  مستعملة غري جديدة تكون أن: األوىل احلالة

 ألن إشكال، بال هبا االنتفاع وجيوز اهرة،ط فهذه وحنوه واخلشب، والصفر، والنحاس، كاحلديد،

                                                 
 .هريرة أيب عن( 5777)  البخاريأخرجه  1
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 وإباحة لطهارهتا، املوجب األصل على فنبقي النجاسة؛ على دليل هناك وليس طهارهتا، اليقني
 .إستعماهلا

 للنجاسة استعماهلم رأيت فإن مستعملة كانت  فإن مستعملة، الكفار أواين تكون أن: الثانية احلالة
  أن فلو يُ ْغَسل، حىت استعماله جيوز وال جنس، أنه فباإلمجاع لنجاسةا وفيه اإلناء، ترى أن: مثل فيها

 طُبخَ  إذا الوعاء وهكذا وتنظيفها، غسلها، بعد إال استعماهلا، جيوز ال فإنه مخر؛ فيها ُصبَّ  كأساً 
 .لُيطه ر ويغسل جنس، فإنه فيه؛ ُوضع أو خنزير، فيه
 شربوا أو فيها، أكلوا قد وكانوا غريها، إلنسانا جيد ول عندهم، مغس لة األواين هذه كانت  إذا وأما
 من الصحيح يف ثبت ملا إليها، يضطر   أن إال تستعمل ال: قال من منهم: وجهان فيه للعلماء فهذا

 يف أفنأكلُ  كتاب    أهلِ  قوم   بأرض إين -هللا رسول يا-: قال عنه، هللا رضي اخُلشين ثعلبة أيب حديث
 فدل   ،[فيها ُكلوا  مث فاغِسُلوها، غريَها؛ جَتُدوا ال أنْ  ِإال ال: ]َوَسلَّمَ  َلْيهِ عَ  اّللَُّ  َصلَّى فقال آنيتهم؟

 حديث   احلديث هذا عارض وقد فيها، يؤكل ال يستعملوهنا اليت الكفار آنية أن على احلديث هذا
،  أن مسنده يف أمحد حديث ففي الكفار، آنية من -َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى- النيب أكل وهو ثان 
 اّللَُّ  َصلَّى- النيب فأكل َسنخة   وإهالة   ُخبز ، على يهودي إستضافه -َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى- النيب
 .منها -َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ 

 شاة ، إىل دعته يهودية إمرأةً  أن: والسالم الصالة عليه عنه الصحيح يف ثبت -أيضاً - وكذلك
 فيها، يؤكل الكفار آنية أن على هذا فدل والسالم، الصالة عليه نهام فأكل فيها، السمَّ  ووضعت

 املرأة لقي ملا أنه -َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى- النيب عن الصحيحني ففي والوضوء الشرب، أما: قالوا
 كليؤ  الكفار أواين أن على يدل فهذا: قالوا. منها وأصحابه هو، توض أ املَزادةُ  معها اليت املشركة

 .جناستها تُ ْعلم ل ما منها ويشرب فيها،
 طهارهتا الظن على يغلب حالة على آنيتهم كانت  إن: يقال بأن األحاديث هذه بني اجلمع وميكن

 الصالة عليه حاله مثل وهذا بالسالمة، للحكم املوجب والظاهر األصل، وإعمال إستعماهلا، جاز
  إذا إال الشرب ماء فيها يوضع أن حبال ميكن ال ادةاملز  ألن املشركة، مزادة من وضوئه يف والسالم

 .والنجاسة الدنس، من ساملة طاهرة كانت
 غسلها بعد إال للضَّيف الطعام فيها يوضع ال اآلنية ألن واليهودية اليهودي، طعام من أكله ومثله

 إن مث طاهرة، أهنا حاهلا فظاهر لنفسه، ُيتاط مما أكثر للضَّيف ُيتاط اإلنسان جتد قد بل وتنظيفها،
 .طاهر فيها ُجعل الذي والطعام واخلبز، الشاة،
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 وأهل يستعملوهنا، اليت آنيتهم إستعمال عن جاء فيه فالسؤال عنه هللا رضي ثعلبة أيب حديث وأما
 َصلَّى النيب فمنعه واملشروب، املأكول، يف احلرام فاجتمع اخلنزير، ويأكلون اخلمور، يشربون الكتاب

 يضمن وجه على إستعماهلا له فأجاز احلاجة وجود حالة واستثىن آنيتهم، يستعمل أن َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ 
 والشرب األكل، األول يف فجاز ظاهر، احلالتني بني والفرق النجس، احملر م من اإلناء سالمة معه

 .أعلم وهللا. النجاسة لغلبة الثاين يف وُحر ما والطهارة، السالمة، لغلبة
 :الكتاب أهل ألواين حاالت ثالث فهناك تقدم ما على وبناء

 فال املشركة، مزادة حديث يف كما  السالمة ظاهرها أو طاهرة، مواد من جديدة تكون أن: األوىل
 جنسة مواد من مصنوعة كانت  إذا وأما الشرعي، لألصل إعماالً  إستعماهلا وجواز طهارهتا، يف إشكال

 يف إشكال فال بالدباغة، تطهر ال فمثلها األكل حمرمة هي اليت احليوانات جلود من تصنع أن: مثل
 .قدمية أو كانت،  جديدة حترميها
 فال كاخلمر،  مشروب أو كاخلنزير،  مأكول من جناسة فيها يضعوا أن: مثل متنجسة تكون أن: الثانية

 أيب حلديث غريها جيد ال أن إال إستعماهلا جيوز وال وتطهريها، غسلها، فيجب جناستها، يف إشكال
 .عنه هللا رضي ثعلبة

 إال إستعماهلا؛ جيوز فال: طاهرة مباحة مواد من وتكون طهارة، أو فيها، بنجاسة نعلم ال أن: الثالثة
 .عنه هللا رضي ثعلبة أيب حديث لعموم فيها يأكل مث فيغسلها، غريها، جيد ال أن

 حتل ل ولو أوانيهم، ِإستعمال لك يباح أي (ذبائُحهم حَتل   لَ  ولوْ  الكفاِر، آنيةُ  وتُباحُ ): هللا رمحه قوله
 ال ممن غريهم وأما ذبائحهم، حتلُّ  الذين الكتاب أهل آنية يباح يقول العلماء بعض ألن ذبائحهم؛

 حتل   ممن كانوا  سواء عامة، الكفار ألواين اإلباحة أن هللا رمحه فبني   آنيتهم، تباح فال ذبائحهم حتل
 .غريهم من أو ذبائحهم،

 .امليتات عظام من املتخذة األواينحكم  مسألة:
 من املتخذة اآلنية وأما.  إمجاعا استعماهلا ُيل مذكى اللحم مأكول حيوان عظم من املتخذة اآلنية

 والظفر القرن بطهارة لقوهلم ، طاهرة أهنا يرون فاحلنفية مذكى كان  فإن ، اللحم مأكول غري حيوان
 عظم وهو ،1( عاج من ِبشط ميتشط كان)   وسلم عليه هللا صلى النيب بأن مستدلني ، والعظم

                                                 
(، وضعفه البيهقي 1/26واحلديث قال عنه الدارمي منكر كما يف سنن البيهقي ) (26/ 1) يف الكربى البيهقي هأخرج 1

، وأقره ضعيفة اجملهولني شيوخه عن بقية رواية، مث قال البيهقي: منكر هذا: -الدارمي سعيد ابن يعين- عثمان قال" بقوله:
، وضعفه ابن امللقن يف التوضيح يصح ال وهذا: (1/27) املهذب يف الذهيب وقال(، 1/119الزيلعي يف نصب الراية )

 (: منكر.4846(، وقال العالمة األلباين يف الضعيفة )4/471)
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 اختاذ جواز على يدل وهذا ،وسلم عليه هللا صلى الرسول به امتشط ملا طاهرا يكن ل فلو الفيل،
 الرأي هذا أصحاب وحجة ،تيمية ابن ورأي الشافعية، عند رأيني أحد وهو ،الفيل عظم من اآلنية

 عليه هللا صلى النيب ولقول يأل، وال ُيس ال والصوف، كالشعر  والظلف والقرن والسن العظم أن
، احلل على عداها ما فيبقى امليتة من ُيرم ملا حصر وذلك ,1( أكلها امليتة من حرم إَّنا ) وسلم

 . املذهب وهو ، جنس أنه للشافعية اآلخر والرأي
 ومن فاحلنفية(  همأكول غري أو اللحم مأكول كان  سواء)  مذكى غري حيوان من العظم كان  إن وأما

 وأكثر الشافعية وقال، بإزالته إال يطهر فال دسم، عليه يكن ل ما ، طهارته يف طريقتهم على معهم
 . حبال يطهر وال جنس، هنا العظم واحلنابلة املالكية

  ولو - اآلدمي وعظم ، عينه لنجاسة ، اخلنزير عظم استعمال حرمة على الفقهاء أمجع وقد هذا
 . هلكرامت - كافرا
 وكره ،باخلنزير الكلب الشافعية وأحلق ،عنده عينه لنجاسة باخلنزير الفيل احلسن بن حممد وأحلق
 سريين بن حممد هبا االنتفاع يف ورخص ،الفيلة عظام العزيز عبد بن وعمر واحلسن وطاوس عطاء
 اشرتى وسلم يهعل هللا صلى هللا رسول أن)  ثوبان عن بإسناده داود أبو روى ملا ، جرير وابن وغريه

 حرمت}  تعاىل بقوله بالنجاسة القائلون واستدل ،2( عاج من وسوارين عصب من قالدة لفاطمة
 ذكي جنس فهو حلمه يؤكل ال والفيل حمرما، فيكون مجلتها، من والعظم، 3 :املائدة{  امليتة عليكم

 . يذك ل أو

                                                 
 ( من حديث ابن عباس رضي هللا عنهما.363(، ومسلم )1492أخرجه بنحوه البخاري ) 1
 434 ترمجة ، 2/270) دىع وابن ،(4213 رقم ، 4/87) داود وأبو ،(22417 رقم ، 5/275) أمحد أخرجه 2

 والبيهقى ،(1453 رقم ، 2/103) ، والطرباىن(655 رقم ، 1/428) الروياىن، و (محيد أىب بن محيد ويقال الشامى محيد
 التهذيب يف واملزي ،(1336 رقم ، 2/800) املتناهية العلل ىف اجلوزى وابن ،(5659 رقم ، 5/31) شعبال ىف
 احلديث هذا عليه انكر إَّنا هذا الشامي ومحيدث قال عنه ابن عدي: احلديو ( 12/111-112) ،(7/413-414)

(، وضعفه ابن اجلوزي، وقال الضياء يف السنن 1/26، وأقره البيهقي يف السنن الكربى )غريه له علمأ ول حديثه وهو
اهلادي قي التنقيح  ، وضعفه ابن عبدفيه محيد الشامي سئل عنه أمحد وُيىي بن معني فقاال ال نعرفه (:1/40واألحكام )

(، 1/119، وضعفه الزيلعي يف نصب الراية )فيه محيد وشيخه جمهوالن(: 1/33(، وقال الذهيب يف التنقيح )1/73)
 ضعيف إسناده (:6/274وضعفه العالمة األلباين يف ضعيف أيب داود، وقال األرنؤوط ومن معه يف حتقيق سنن أيب داود )

  .بهياملن وسليمان الشامي محيد جلهالة
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 الفيل إن مالك لإلمام قول ويف، ضعيف وهو ،مكروه الفيل عظم استعمال إن: املالكية بعض وقال
 (.1/122ا.ه  من املوسوعة الفقهية ) 1جنس فهو وإال طاهر، فعظمه ذكي إن

 ما-أي من حكم النجاسة– ذلك من ويستثىن (:1/94وقال العالمة العثيمني يف الشرح املمتع )
 املذهب، يف القولني أحد وهو هللا رمحه تيمية ابن اإلسالم شيخ اختاره ما على امليتة، عظم :يلي

 وليس الدم، ُيله وال الكاملة، احلياة فيه ليس لكنه وُيس يتأل كان  وإن العظم بأن: لذلك ويستدل
 له

 مدار إن: أيضا ويقال. اجلسم كبقية  وليس ذلك، أشبه وما والشعر الظفر يشبه فهو بغريه، إال حياة
 سائلة نفس له ليس ما كان  وهلذا الدم؛ على والنجاسة الطهارة

 .هراطا
 له ليس ما وبني العظم بني الفرق ألن الصواب؛ هو املسألة هذه يف املذهب أن يظهر الذي ولكن
 جنسا فكان العظم وأما مستقل، حيوان الثاين أن سائلة نفس
 فيه أن الظاهر فإن نظر؛ حمل دم فيه ليس كونه  إن مث الشعر، أو كالظفر  فليس يتأل وألنه لغريه؛ تبعا
 .العظام بعض يف يرى قد كما  دما
 

 )باب حكم استعمال ماء زمزم يف الطهارة(
 أسامة مردف وهو بعرفة وقف وسلم عليه هللا صلى النيب أن ) عنه هللا رضي طالب أيب بن علي عن
 فدعا وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول أفاض مث... موقف عرفة وكل املوقف هذا فقال زيد بن

 .2.. (.وتوضأ منه فشرب زمزم، ماء من بسجل
 ثالثة على النجس إزالة أو احلدث من الطهارة يف زمزم ماء استعمال حكم يف الفقهاء اختلف
 :أقوال

 استعمال جواز إىل املالكية من شعبان وابن رواية يف وأمحد والشافعية احلنفية ذهب: األولالقول 
 ودليل، 1وإكراما له ريفاتش فيكره األجناس إزالة يف أما األحداث، إزالة يف كراهة  غري من زمزم ماء

                                                 
 .5/  1 واملغين ، 253/  10 واجملموع ، 62/  1 وأيضا ، بعدها وما 49/  1 الصغري الشرح 1

(، وقال الشيخ أمحد 1/45واحلديث حسنه العالمة األلباين يف اإلرواء ) (532) البزارو  (،1/75أخرجه هبذا اللفظ أمحد ) 2
 .حسن إسناده (:2/9ط ومن معه يف حتقيق املسند )(: إسناده صحيح، وقال األرنؤو 1/406شاكر يف حتقيق املسند )
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 شرفه وكبري زمزم، ماء فضل عظيم على تدل كثرية  وآثار احاديث من ورد ما باملنع القائلني الفقهاء
 املالئكة به غسل ماء انه فوجدوا فيه، زمزم ماء استعمال ورد ما اىل نظروا وايضا ،مكانته وجليل
 للتربك زمزم ماء يستعمل وسلم، عليه هللا صلى النيب وكان وسلم، عليه هللا صلى النيب قلب الكرام

 به وسلم، عليه هللا صلى النيب وحنك املرضى على وصبه به، واالستشفاء به، والوضوء بشربه به
 وتشريف واحرتام تكرمي كل  فيها اليت االستعماالت من هذا وحنو عنهما، هللا رضي واحلسني احلسن

 .زمزم ملاء
 يف هو واَّنا باملنع، احلكم هذا وايضا به، الطهارة حصول على ءالفقها نص فقد باملنع، القول ومع
 يف الستعماله احلاجة ودعت زمزم، غري يوجد ل فان واإل به، للتطهر زمزم ماء غري وجود حال

 .الضرورات حكم خيفى وال ضرورة، فهذه به النجاسة وازالة التطهر
 أكان سواء أي مطلقا، كراهة  غري من زمزم ماء استعمال جواز إىل املالكية ذهب: الثاينالقول 

 وعموم باطالق ذلك جواز على ويستدل .2النجس إزالة يف أم احلدث من الطهارة يف االستعمال
 عن هني ثبوت ولعدم وغريها، زمزم بني فرق بال املطلقة، باملياه التطهري جواز يف الواردة النصوص
 .زمزم ِباء االغتسال

 إزالة يف أي مطلقا استعماله كراهة  إىل املالكية من شعبان وابن، ايةرو  يف أمحد ذهب: الثالثالقول 
 لشارب وهي املسجد يف يغتسل ملغتسل أحلها ال ) عنه هللا رضي عباس ابن لقول والنجس احلدث

  (.39/358ا.ه  من املوسوعة الفقهية ) 3( وبل حل ومتوضئ

                                                                                                                           
 92/  1 واجملموع ، 20/  1 احملتاج ومغين ، احلليب مصطفى ط 180 ، 179/  1 عابدين ابن حاشية مع املختار الدر 1
 .احلليب عيسى ط 140/  1 العدوي وحاشية ،

 .احلليب عيسى ط 139/  1 العدوي حاشية بأعلى القريواين زيد أيب ابن رسالة شرح الرباين الطالب كفاية  2

 لشارب وهي ملغتسل، أحلها ال إين اللهم: قال أنه املطلب عبد عن ذُكر وقد (:1/463قال ابن كثري يف البداية والنهاية ) 3
 جدد الذي هو فإنه نفسه، املطلب عبد عن أنه والصحيح املطلب، عبد بن العباس عن الفقهاء بعض ذكره وقد. وبل حل
 بن الرمحن عبد عن سعيد، بن ُيىي أخربين عبيد، أبو حدثنا: مغازيه يف األموي قال وقد .أعلم وهللا قدمنا، ماك  زمزم حفر

 حل لشارب وهي ملغتسل، أحلها ال: قال زمزم احتفر حني هاشم بن املطلب عبد أن ُيدث املسيب بن سعيد مسعت حرملة
 أن عن املسجد لينزه ملغتسل أحلها ال: قال ذلك فعند وضوء،لل وحوضاً  للشرب، حوضاً : حوضني هلا جعل أنه وذلك. وبل

 ... فيه يغتسل
 ملغتسل، أحلها ال: يقول العباس مسع أنه زرا، مسع أنه النجود، أيب بن عاصم عن عياش، ابن بكر أبو حدثنا: عبيد أبو قال مث

 ( .1) وبل حل لشارب وهي
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 الوضوء يكره: حنبل بن أمحد وقال، طهور كلها  اآلبار ماء (:2/63قال ابن العريب يف املسالك )
 وألنه ماء، وهذا( 2{ )طيبا صعيدا فتيمموا ماء جتدوا فلم: }وجل عز قوله: ودليلنا، 1زمزم ِباء
 ا.ه  سلوان كعني  شريف حمل عن نابع

 أمحد إال كافه  العلماء قال وبه ، عندنا زمزم ِباء الطهارة تكره ال(: 16صيف فتاواه ) النووي وقال
:  قال أنه وسلم عليه هللا صلى النيب عن وثبت ، هني فيه يثبت ل أنه( ذلك دليل) دليلنا.  رواية يف
 ( .شيء ينجسه ال طهور املاء)

 ا.ه  عنه بصحيح فليس زمزم ِباء االغتسال عن النهي من العباس عن يقال ما وأما
 به والغسل الوضوء يكره ال أنه كمذهبنا  اجلمهور فمذهب زمزم وأما (:1/91وقال يف اجملموع )

 ملغتسل أحله ال زمزم عند وهو قال أنه عنه هللا رضي العباس عن جاء النه بكراهته رواية امحد وعن
 يزل ول فرق بال املياه يف املطلقة الصرُية الصحيحة النصوص ودليلنا: وبل حل لشارب وهو

 املطلب عبد أبيه عن كيح بل العباس عن ذكروه ما يصح ول انكار بال منه الوضوء علي املسلمون
 وقت يف قاله أنه علي حممول بأنه أصحابنا وأجاب: به النصوص ترك جيز ل العباس عن ثبت ولو

 ا.ه  الشاربني لكثرة املاء ضيق
 ماء يف يقول املطلب عبد بن العباس كان  وقد (:12/600وقال شيخ اإلسالم يف جمموع الفتاوى )

 وهلذا(  ومتوضئ لشارب ) قال أنه عنه وروي ( وبل لح لشارب ولكن ملغتسل أحله ال ) زمزم
 والشافعي ،أمحد عن روايتني فيه وذكروا زمزم ماء من والوضوء الغسل يكره هل العلماء اختلف
 ماء من توضأ وسلم عليه هللا صلى النيب}  أن فيه حبديث احتج واملرخص العباس حبديث احتج
.  حاجة وقت هذا لكن ؛ بركته مع أصابعه بني من نبع الذي املاء من توضئوا والصحابة{  زمزم

 الغسل بني والتفريق الوضوء عن ال فقط الغسل عن جاء إَّنا العباس من النهي أن:  والصحيح
 أن جيب ما اجلنابة يف يغسل أن جيب وهلذا ؛ النجاسة إزالة يشبه الغسل فإن الوجه هلذا هو والوضوء

 من صوهنا خبالف متوجه النجاسات من املباركة ياهامل هذه فصون وحينئذ ؛ النجاسة من يغسل
  ا.ه  أعلم وهللا.  الطاهرات من وحنوه الرتاب

                                                                                                                           

 إليهما، صحيح وهذا ذلك، يقول عباس ابن مسع أنه علقمة، بن رمحنال عبد عن سفيان، حدثنا مهدي، بن الرمحن عبد وحدثنا
 وهللا تقدم، ما ينايف فال هلا، حفره عند املطلب عبد اشرتطه ِبا واإلعالم التبليغ سبيل على أيامهما يف ذلك يقوالن وكأهنما

 .أعلم

 .51 /1: قدامة البن الكبري والشرح ،298: صاحل البنه حنبل بن أمحد اإلمام مسائل 1
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 من النابعة( العيون وماء): (1/124) القريواين زيد أيب ابن رسالة على الدواين الفواكه وقال يف 
 امليت وتغسل به النجاسة إزالة ُيرم طعام إنه: قوله يف شعبان البن خالفا طاهر طيب كزمزم  األرض

 وإزالة احلدث رفع يف استعماله فيجوز املطلق يف دخوله من املشهور على وأما جناسته، على بناء به
 ا.ه  طهارته على وجيوز ميته بنجاسة القول على فيكره به امليت تغسيل وأما اخلبث، حكم أو عني

 .زمزم؟ ِباء ءاالستنجا جيوز هل (:9/94وسئل العالمة ابن باز يف جمموع فتاواه )
 ثبت وقد مبارك، شريف ماء زمزم ماء أن على الصحيحة األحاديث دلت فقد، هلل احلمدفأجاب: 

 يف وزاد( طعم طعام إهنا مباركة إهنا)  زمزم يف قال وسلم عليه هللا صلى النيب أن مسلم صحيح يف
 ماء فضل على دلي الصحيح احلديث فهذا (سقم وشفاء) جيد بسند الطيالسي داود أيب عند رواية
 هللا صلى النيب شرب كما  منه، الشرب والسنة مبارك، وأنه سقم، وشفاء طعم، طعام وأنه زمزم،
 إىل احلاجة دعت إذا اجلنابة من الغسل وكذلك واالستنجاء، منه الوضوء وجيوز منه، وسلم عليه
 من حاجتهم الناس ذأخ مث أصابعه، بني من املاء نبع أنه وسلم عليه هللا صلى عنه ثبت وقد، ذلك
 مثل يكن ل إن زمزم وماء ،واقع هذا كل  وليستنجوا، ثياهبم، وليغسلوا وليتوضئوا، ليشربوا املاء؛ هذا
 شريف، ماء فكالمها ذلك، فوق يكن ل وسلم عليه هللا صلى النيب أصابع بني من نبع الذي املاء
 صلى أصابعه بني من نبع الذي ملاءا من الثياب وغسل واالستنجاء، واالغتسال، الوضوء، جاز فإذا
 منه، الشرب يستحب طيب طهور ماء فهو حال وبكل ،زمزم ماء من جيوز فهكذا وسلم، عليه هللا
 احلاجة دعت إذا االستنجاء يف حرج وال منه، الثياب غسل يف حرج وال منه، الوضوء يف حرج وال
 ويف 1(له شرب ملا زمزم ماء ) قال نهأ وسلم عليه هللا صلى النيب عن روي وقد تقدم، كما  ذلك إىل

 ا.ه  هلل واحلمد املتقدم، الصحيح احلديث له يشهد ولكن ضعف، سنده
 فقط زمزم من ماء معه احلاج كان  إذا (:23/222وسئل العالمة العثيمني كما يف جمموع فتاواه )

 فقط؟ ربللش ويتخذ مبارك زمزم ماء أن إىل نظرا يتيمم أم منه، يتوضأ فهل الصالة وحضرت
                                                 

 عنه هللا رضي جابر عن والبيهقي ماجة وابن وأمحد شيبة أيب ابن رواه( 269/ 4) النهى أويل حتذير كتاب  صاحب قال 1
 فيه احلديث هذا املناوي قال عنهما هللا رضي عمرو ابن عن الشعب يف والبيهقي عنهما هللا رضي عباس ابن عن واحلاكم
 ابن وقال. ه . ا. جمازفة بوضعه والبعض بصحته البعض وجزم حسن أنه واحلق: مالقي ابن قال مفردة، وتأليفات طويل خالف
 الصحيح، رسم على إنه: الدمياطي وقال جيد، بإسناد ماجة ابن أخرجه: الزركشي وقال بشواهده، حسن غريب: حجر

 والعراقي، املنذري سنهوح والسيوطي، اجلوزي وابن واحلاكم خزمية ابن وصححه ه . ا" اجلامع صحيح" يف األلباين وصححه
 يف الدينوري أخرجه ما عيينة ابن رواية يقوي ومما(: 905/ 3) احلبري التلخيص يف تعايل هللا رمحه حجر ابن احلافظ وقال

 صحيح؟ زمزم ماء عن حدثتنا الذي احلديث حممد أبا يا: فقال رجل فجاء عيينة، ابن عند كنا:  قال احلميدي طريق من اجملالسة
 .حديث مائة فحدثه اجلس: فقال حديث، مائة لتحدثين اآلن شربته فإين: الق نعم: قال
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 وسلم عليه هللا صلى - النيب عن احلديث يف جاء وقد مبارك، هو األخ قال كما  زمزم ماء فأجاب:
 الصالة، ألداء العبد به يتطهر أنه أيضا بركته من: نقول ولكن ،"له شرب ملا زمزم ماء" أن -

 إىل قمتم إذا آمنوا الذين أيها يا: )تعاىل قوله عموم يف فيدخل ماء ألنه حرج؛ وال جائز به فالوضوء
 كنتم  وإن فاطهروا جنبا كنتم  وإن: )قال أن إىل( املرافق إىل وأيديكم وجوهكم فاغسلوا الصالة
 صعيدا فتيمموا ماء جتدوا فلم النساء المستم أو الغائط من منكم أحد جاء أو سفر على أو مرضى

 إىل العدول له جيوز وال ته،طهار  يف زمزم ماء أي املاء هذا يستعمل أن عليه جيب هذا فعلى( طيبا
 ا.ه  موجودا املاء هذا دام ما التيمم

 من احلمام يف فيه مرض لوجود دبره يف الطفل غسل جيوز هل (:23/223وسئل الشيخ أيضا )
 فيه؟ قرئ وقد زمزم ماء

 لكن اجلسم، من موضع أي يف األل موضع به وميسح زمزم ماء وغري زمزم ماء على يقرأ فأجاب:
 .املاء هبذا ميسح مث الغائط أو البول، أثر من والقبل الدبر أوال ينظف

 
 )باب حكم الكلب(

 إناء يف الكلب شرب إذا ) قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أنرضي هللا عنه  هريرة أيب عن
 أن الكلب فيه ولغ إذا أحدكم إناء طهور) ، ويف روايه عند مسلم 1( مرات سبع فليغسله أحدكم
 فلريقه أحدكم إناء يف الكلب ولغ إذا ويف روايه عند مسلم ) (، 2بالرتاب أوالهن مرات سبع يغسله

                                                 
 (.279(، ومسلم )172أخرجه البخاري برقم ) 1
 - أوالهن» رواية ويف «بالرتاب السابعة»يف بعض الرويات يف غري الصحيح و  «بالرتاب أوالهن»هكذا أخرجه مسلم بلفظ  2

 احمللىيف  حزم ابن قال« بالرتاب آخره » رواية ويف «بالرتاب - أوهلن:  قال أو - أوالهن» رواية ويف «بالرتاب - أخراهن أو
 أيتهن بيان( األوىل) لفظة ويف الغسالت إحدى شك بال هي: األوىل ألن معناه، خيتلف ال ذلك وكل(: 122 - 121/ 1)

 فقد أوالهن غري يف جعله ومن ،امع اللفظتني واستعمل شك بال( إحداهن) يف جعله فقد( أوالهن) يف الرتاب جعل فمن هي
 يف بالرتاب تعفريه أن ندري شك وال ،ُيل ال وهذا( أوالهن) يف ذلك يكون أن يف وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أمر خالف
 عليه ألفاظه جلميع الطاعة تصح وهبذا مجعهن، إذا لسائرهن سابقة الغسلة تلك وأن غسالت السبع إىل ثامن تطهري أوالهن
 حيث ومن واألحفظية، األكثرية حيث من أرجح" أوالهن" رواية: (1/276) الفتح يف احلافظ قالو  ه .ا. اخلرب هذا يف السالم
وقال العالمة األلباين يف صحيح أيب داود األم  لتنظيفه، أخرى غسله إىل االحتياج يقتضي األخرية ترتيب ألن أيضا، املعىن

وقال احلويين يف "،بالرتاب أوالهن: "األوىل الرواية -احلافظ قال كما  -رجح واأل شاذ،" بالرتاب السابعة" :قوله (:1/127)
 .عليها الثقات لتتابع ترتجح" أوالهن" رواية (:2/152غوث املكدود )
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 إمساعيل حدثنا الصباح بن حممد وحدثين ( قال اإلمام مسلم بعد هذه الرواية:مرار سبع ليغسله مث
  .1فلريقه يقل ول مثله اإلسناد هبذا األعمش عن زكرياء بن
 باهلم ما قال مث الكالب بقتل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مرأ ) قال املغفل بنعبد هللا  عنو 

 سبع فاغسلوه اإلناء يف الكلب ولغ إذا وقال الغنم وكلب الصيد كلب  يف رخص مث ؟ الكالب وبال
 . 2( الرتاب يف الثامنة وعفروه مرات

 من هريرة أيب عن واملشهور املوطأ يف هو كذا  شرب إذا قوله(: 1/274قال احلافظ يف الفتح )
 شرب إذا فيهما بالفتح يلغ ولغ يقال اللغة يف املعروف وهو ولغ إذا عنه أصحابه مجهور رواية

 مائع كل  من وغريه املاء يف لسانه يدخل أن هو ثعلب وقال فحركه فيه لسانه أدخل أو لسانه بطرف
 وقال عقهل يقال مائع غري كان  فإن مكي بن وقال يشرب ل أو شرب درستويه بن زاد فيحركه
 غريه وأن مالك إال يروه ل شرب لفظ أن الرب عبد بنا وادعى حلسه يقال فارغا كان  فإن املطرزي

                                                 
 أسامة وأبو الضرير، معاوية وأبو احلجاج، بن شعبة :خالفه ولكن ثقة، وعلي اإلراقة، بزيادة احلديث هذا مسهر بن علي روى 1

 محيد، بن الرمحن وعبد تغلب، بن وأبان زياد، بن الواحد وعبد زكريا، بن وإمساعيل احلميد، عبد بن وجرير أسامة، بن محاد
 اجملتىب يف النسائي قال، فالزيادة هذه يف مسهر بن علي األئمة بعض خطأ كذلك؛  ذلك كان  وملا، وصدوق ثقة بني وهؤالء

 هذا أما" (:273/ 8) التمهيد يف الرب عبد ابن قال، و "فلريقه: "قوله ىعل مسهر بن علي تابع أحدا أعلم ال: (1/53)
 تعرف ال" :مندة ابن وقال .اه " وغريه شعبة مثل الثقات األعمش أصحاب يذكره فلم ،"فليهرقه" األعمش حديث يف اللفظ

 غري هي" :الكناين محزة وقال . اه" اإلسناد هبذا مسهر ابن علي عن إال الوجوه من بوجه - وسلم عليه هللا صلى - النيب عن
 وهم بعض، دون األوقات بعض يف حديثهم ضعف الذين الثقات أمثلة يف هذه الزيادة رجب ابن احلافظ وذكر، "حمفوظة
 حديث يف ومنها، مفاريد له مسهر بن وعلي :(2/755شرح علل الرتمذي ) يف ، فقالعمرهم آخر يف خلطوا الذين الثقات

 منده ابن قال(: 1/545ا.ه  أما ابن امللقن فقال يف البدر املنري ) مسلم خرجه وقد" فلريقه أحدكم اءإن يف الكلب شرب إذا"
 الوجه من بوجه - وسلم عليه هللا صلى - النيب عن تعرف وال ، مسهر بن علي هبا تفرد - «فلريقه»:  وهي - الزيادة وهذه: 
 قال وهلذا به، واالحتجاج عدالته على متفق ، حافظ إمام مسهر بن علي فإن ، هبا تفرده يضر وال:  قلت، الرواية هذه من إال

 صحيحه يف خزمية بن إسحاق بن حممد األئمة إمام وأخرجها، ثقات ورواهتا حسن، إسنادها: - هلا خترجيه بعد -  الدارقطين
" : فلريقه" زيادة تعليل يف ألئمةا بعض أقوال نقل أن بعد: (121/ 2) التثريب طرح يف العراقيا.ه  وقال  «فليهرقه»: ولفظه

 بن أمحد وثقه قد مسهر بن وعلي واحملدثني، واألصوليني والفقهاء العلماء عند مقبولة الثقة زيادة فإن فيه قادح غري وهذا قلت"
 يضره فال فيه تكلم أحداً  علمت وما الشيخان هبم احتج الذين احلفاظ أحد وهو وغريهم والعجلي ، معني بن وُيىي حنبل
 النيل يف الشوكاينو  (،1/30) األحكام عمدة على شرحه يف العيد دقيق ابن أيضاً  الزيادة هذه صححا.ه  و  "به تفرده

 ثقة، مسهر بن علي(: 2/193(، وصححه العالمة األلباين يف صحيح النسائي، وقال احلويين يف بذل اإلحسان )1/34)
، وقال (122 - 121/ 2" )التثريب طرح" يف العراقي زيادته لبوق ،"صحيحه" يف مسلم أعتمده ولذلك حمتمل، وتفرده

 .حاصل حتصيل املنت يف ووجودها مقبولة، ثقة زيادة وهي (:12/416األرتؤوط ومن معه يف حتقيق املسند )
 (.280أخرجه مسلم ) 2
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 عن حسان بن هشام عن طريقني من املنذر بناو  خزمية بن رواه فقد ادعى كما  وليس ولغ بلفظ رواه
 كذا  ولغ إذا بلفظ حسان بن هشام عن املشهور لكن شرب إذا بلفظ هريرة أيب عن سريين بن

 عمر بن ورقاء شرب إذا بلفظ مالك شيخ الزناد أيب عن رواه وقد عنه طرق من وغريه مسلم أخرجه
 ولغ إذا بلفظ مالك عن وروي نعم يعلى أبو أخرجه الرمحن عبد بن املغرية وكذا اجلوزقي أخرجه
 وكذا اعيلياإلمس أورده طريقه ومن عنه عمر بن إمساعيل عن له الطهور كتاب  يف عبيد أبو أخرجه
 من صحيحة نسخة يف وهو مالك عن احلنفي علي أيب طريق من له املوطآت يف الدارقطين أخرجه

 لتقارهبما باللفظني به حدث الزناد أبا وكأن أيضا مالك عن عبادة بن روح رواية من ماجه بن سنن
 ولغ إذا قوله يف الشرط ومفهوم مقامه يقوم فال الولوغ من أخص بينا كما  الشرب لكن املعىن يف

 إذا ما إىل احلكم يتعدى للتنجيس بالغسل األمر إن قلنا إذا لكن ذلك على احلكم قصر يقتضي
 فاملذهب ورجله كيده  أعضائه باقي إحلاق وأما للغالب الولوغ ذكر ويكون مثال لعق أو حلس

 وقال ولاألب القدمي يف وخصه األوىل باب من الباقي فيكون أشرفها فمه ألن كذلك  أنه املنصوص
 قد املذكورة واألولوية الدليل حيث من القوي إنه املهذب شرح ويف شاذ وجه إنه الروضة يف النووي

 خيرج ومفهومه اآلنية يف العموم ظاهره أحدكم إناء يف قوله ،النجاسات استعمال حمل فمه لكون َتنع
 يف احلكم جيري للتنجيس الغسل بأن قلنا إذا لكن مطلقا األوزاعي قال وبه مثال املستنقع املاء

 تتوقف ال الطهارة ألن هنا اعتبارها يلغى أحدكم إناء يف اليت واإلضافة الكثري دون الباب من القليل
 طريق من والنسائي مسلم وزاد الغاسل هو يكون أن على يتوقف ال فليغسله قوله وكذا ملكه على
 وهو فلريقه احلديث هذا يف ةهرير  أيب عن رزين وأيب صاحل أيب عن األعمش عن مسهر بن علي

 يؤمر ل طاهرا كان  فلو طعاما أو ماء يكون أن من أعم املراق إذ للتنجيس الغسل بأن القول يقوي
 زيادة على مسهر بن علي تابع أحدا أعلم ال النسائي قال لكن املال إضاعة عن للنهي بإراقته
  األعمش أصحاب من احلفاظ يذكرها ل ربال عبد بن وقال حمفوظه غري إهنا الكناين محزة وقال فلريقه
 عن إال الوجوه من بوجه وسلم عليه هللا صلى النيب عن تعرف ال منده بن وقال وشعبة معاوية كأيب
 مرفوعا هريرة أيب عن عطاء طريق من أيضا باإلراقة األمر ورد قد قلت اإلسناد هبذا مسهر بن علي

 أيوب عن زيد بن محاد اإلراقة ذكر وكذا وقوفم أنه والصحيح نظر رفعه يف لكن عدي بن أخرجه
 يقتضي فليغسله قوله وغريه الدارقطين أخرجه صحيح وإسناده موقوفا هريرة أيب عن سريين بن عن

 سبع أي سبعا قوله اإلناء ذلك يستعمل أن أراد ملن إال االستحباب على اجلمهور محله لكن الفور
 سريين بن عن اال هريرة أيب عن الروايات من شيء يف ثبتي ول الترتيب مالك رواية يف يقع ول مرار
 والد الرمحن وعبد الدارقطين عند رافع وأيب احلسن عن أيضا وروي يذكره ل أصحابه بعض أن على
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 طريق من وغريه فلمسلم الترتيب غسلة حمل يف سريين بن عن الرواة واختلف البزار عند السدي
 املذكورة رافع أيب رواية يف وكذا سريين بن عن األكثر رواية وهي أوالهن عنه حسان بن هشام

 وقال الدارقطين أخرجه أيضا أوالهن عنه بشري بن سعيد فقال سريين بن عن قتادة عن واختلف
 أو اوالهن سريين بن عن أيوب عن سفيان عن وللشافعي داود أبو أخرجه السابعة قتادة عن أبان

 عنه الزناد أيب عن عروة بن هشام رواية يف وكذا اهنإحد البزار عن السدي رواية ويف إحداهن
 يف كانت  إن وأو معينة والسابعة وأوالهن مبهمة إحداهن يقال أن الروايات هذه بني اجلمع فطريق
 على زيادة فيه ألن أحدمها على ُيمل أن املقيد على املطلق محل فمقتضى للتخيري فهي اخلرب نفس

 من وغريه املرعشي به وصرح والبويطي األم يف الشافعي هعلي نص الذي وهو املعينة الرواية
 من شكا أو كانت  وإن ذكرنا كما  منصوص وهو حبثا والسبكي العيد دقيق بن وذكره األصحاب

 رواية بني الرتجيح يف النظر فيبقى شك أو أهبم من رواية من أوىل يشك ول عني من فرواية الراوي
 أيضا املعىن حيث ومن واألحفظية األكثرية حيث من أرجح نأواله ورواية السابعة ورواية أوالهن

 أن على حرملة يف الشافعي نص وقد لتنظيفه أخرى غسلة إىل االحتياج يقتضي األخرية ترتيب ألن
 جياورها ما إىل حملها عن يتعدى النجاسة حكم أن على دليل احلديث ويف أعلم وهللا أوىل األوىل
 الذي اإلناء تنجيس وعلى جناسة منها جزء يف وقع إذا ائعاتامل تنجيس وعلى مائعا كونه  بشرط
 يغري ال الكلب ولوغ ألن يتغري ل وإن فيه النجاسة بوقوع ينجس القليل املاء أن وعلى باملائع يتصل

 املاء بإراقة أمر ألنه عليه ورودها خيالف النجاسة على املاء ورود أن وعلى غالبا اإلناء يف الذي املاء
  ولو غسال يسمى ِبا تتأدى وحقيقته بغسله وأمر مجيعه إراقة يف حقيقة وهو النجاسة عليه وردت ملا

 فلم املالكية فأما واحلنفية املالكية احلديث هذا ظاهر خالف فائدة أريق مما أقل به يغسل ما كان
 مالك ةرواي يف يقع ل الترتيب ألن عندهم املشهور على التسبيع إجياهبم مع أصال بالترتيب يقولوا

 أن رواية مالك وعن هبا يقولوا ل كيف  منهم فالعجب األحاديث فيه صحت قد منهم القرايف قال
 عندهم طاهرا الكلب لكون للتعبد لكنه للوجوب أنه أصحابه عند واملعروف للندب بالتسبيع األمر

 قاعدته لكن جنس بأنه رواية مالك وعن سيأيت كما  التنجيس غري حكمة له متأخريهم بعض وأبدى
 هللا صلى قوله عليه يرد لكن للتعبد بل للنجاسة التسبيع جيب فال بالتغري إال ينجس ال املاء أن

 عن منبه بن ومهام سريين بن حممد طريق من وغريه مسلم رواه فيما احلديث هذا أول يف وسلم عليه
 اإلناء على حدث وال خبث أو حدث عن إما تستعمل الطهارة ألن أحدكم إناء طهور هريرة أيب

 الطهارة وألن املسلم طهور له قيل وقد احلدث يرفع ال التيمم ألن احلصر ِبنع وأجيب اخلبث فتعني
)  وسلم عليه هللا صلى وقوله تطهرهم صدقة أمواهلم من خذ تعاىل كقوله  ذلك غري على تطلق
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 يطهر ما قام فلما حدث عن ناشيء التيمم بان األول عن واجلواب ،1.. (للفم مطهرة السواك
 أن الثاين عن واجلواب أصله من اإليراد هذا مينع احلدث يرفع بأنه يقول ومن طهورا مسي احلدث
 ودعوى دليل قام إذا إال الشرعية على محلت والشرعية اللغوية احلقيقة بني دارت إذا الشرع ألفاظ
 إىل ُيتاج فيه أذونامل دون اختاذه عن املنهي الكلب ولوغه من بالغسل املأمور أن املالكية بعض
 اختاذه يف يؤذن ل ما املراد أن على تدل قرينة وإىل بالغسل األمر عن االختاذ عن النهي تقدم ثبوت

 إىل للعهد أهنا املدعي فيحتاج املاهية لتعريف أو للجنس أهنا الكلب قوله يف الالم من الظاهر ألن
 الكلب بالكلب خمصوص ذلك أن مبعضه ودعوى واحلضري البدوي بني بعضهم تفرقة ومثله دليل
 صبوا كقوله  منه مواضع يف السبع اعترب الشارع ألن الطب جهة من بغسله األمر يف احلكمة وأن
 املاء يقرب ال الكلب الكلب بأن وتعقب عجوة َترات بسبع تصبح من قوله قرب سبع من علي

 منه الكلب استحكام بعد املاء يقرب ال بأنه رشد بن حفيد وأجاب ولوغه من بالغسل يؤمر فكيف
 والتعليل دليل بال التخصيص يستلزم لكنه مناسبة فيه كان  وإن التعليل وهذا ميتنع فال ابتدائه يف أما

 ولوغ من الغسل بأن التصريح عباس بن عن ثبت وقد املنصوص معىن يف ألنه أقوى بالتنجيس
 خالفه الصحابة من أحد عن يصح ول صحيح بإسناد املروزي نصر بن حممد رواه رجس بأنه الكلب

 يغسل مث فيؤكل الطعام إناء وبني ويغسل فرياق املاء إناء بني التفرقة أيضا املالكية عن واملشهور

                                                 
 ،(السندي بترتي( 30/ 1" مسنده" يف الشافعي ووصله( 1934) احلديث قبل به جمزوما صحيحه يف البخاري علقه 1

 وابن ،(135) خزمية وابن ،(338) األوسط يف املنذر وابن ،(4598) يعلى وأبو ،(162) واحلميدي ،(124/ 6) وأمحد
/ 7) احللية يف نعيم وأبو ،(278) األوسط يف والطرباين ،(109) بكر أيب مسند يف املروزي بكر وأبو ،(143) حبان
 ،(34/ 1) الكربى يف والبيهقي ،(284/ 1) بغداد تاريخ ذيل يف لدبيثيا وابن ،(105/ 2) أصبهان أخبار يف و ،(159

 ،(799/ 2) الكمال هتذيب يف واملزي ،(200) السنة شرح يف والبغوي ،(582) اآلثار معرفة ويف ،(77) الصغرى ويف
/ 1" )السنة رحش" يف البغوي عنه قال واحلديث عنها، هللا رضي عائشة حديث من كلهم(  164/ 3) التغليق يف واحلافظ
 صحيحة، اجملزومة وتعليقاته جمزوما معلقا البخاري رواه(: 101/ 1) الرتغيب يف املنذري وقال حسن، حديث(: 394

 املنري البدر يف امللقن ابن وقال جيد،(: 332/ 1) اإلمام يف العيد دقيق ابن وقال ،(268/ 1) اجملموع يف النووي وصححه
 بعض يف كونه  يضره وال مرية وال شك غري من صحيح حديث وهو جزم بصيغة نهأل صحيح التعليق هذا(: 687/ 1)

 غري بذلك شهد وقد رجاله يف ألحد مطعن ال صحيح ثابت الباقني إسناد فإن ومسعر عيينة ابن كرواية  إسحاق ابن أسانيده
 وصححه ،(261/ 15) فتاواه جمموع يف باز ابن العالمة وصححه ،(67/ 2) التثريب طرح يف العراقي وصححه واحد،
 وصححه ،(169/ 1) املسند حتقيق يف شاكر أمحد الشيخ وصححه ،(66 رقم ،150/ 1) اإلرواء يف األلباين العالمة
 وهذا لغريه، صحيح حديث(: 241/ 40) املسند حتقيق يف معه ومن األرنؤوط وقال ،(53/ 1) اإلحسان بذل يف احلويين
 .الشيخني رجال ثقات رجاله وبقية تدليسه، شبهة فانتفت هنا، بالتحديث صرح وقد إسحاق، بن حممد أجل من حسن إسناد
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 النهي بأن وعورض املال إضاعة عن بالنهي منه الطعام فيخص عام باإلراقة األمر ألن تعبدا اإلناء
 من النجاسة فيه تقع ما إراقة على باإلمجاع الثاين هذا ويرتجح باإلراقة باألمر خمصوص اإلضاعة عن

 وإذا باإلراقة األمر خبالف خمصوص اإلضاعة عن النهي عموم أن فثبت مثنه عظم ولو املائعات قليل
 األول لكن مثال امليتة كأكل  طارئة لنجاسة أو عينه لنجاسة يكون أن من أعم كان  سؤره جناسة ثبتت
 جناسة ثبت وإذا مثال كاهلرة  احلكم يف له غريه مشاركة ثاينال على يلزم وألنه األصل هو إذ أرجح
 متحلب ألنه جنس ففمه جنس لعابه يقال كأن  القياس بطريق إال باقيه جناسة على يدل ل لعينه سؤره

 ألن جنسا بدنه كان  جنسا عرقه كان  وإذا جنسا عرقه فيكون بدنه أطيب وفمه فمه عرق واللعاب منه
 ال أم والترتيب السبع وجوب يف بلسانه أعضائه باقي يلتحق هل لكنو  البدن من متحلب العرق

 الترتيب وال السبع بوجوب يقولوا فلم احلنفية وأما النووي كالم  من ذلك إىل اإلشارة تقدمت
 بذلك فثبت غسالت بثالث أفىت راويه هريرة أيب كون  منها بأمور عنهم وغريه الطحاوي واعتذر

 نسي كان  أو وجوهبا ال السبع ندبية العتقاده بذلك أفىت يكون أن ُيتمل بأنه وتعقب السبع نسخ
 عنه روى من ورواية سبعا بالغسل أفىت أنه ثبت فقد وأيضا النسخ يثبت ال االحتمال ومع رواه ما

 أما النظر حيث ومن اإلسناد حيث من خمالفتها عنه روى من رواية من أرجح لروايته فتياه موافقة
 وهذا عنه سريين بن عن أيوب عن زيد بن محاد رواية من وردت فاملوافقة سناداإل وأما فظاهر النظر

 دون وهو عنه عطاء عن سليمان أيب بن امللك عبد رواية فمن املخالفة وأما األسانيد أصح من
 فيكون بالسبع يقيد ول الكلب سؤر من النجاسة يف أشد العذرة أن ومنها بكثري القوة يف األول
 أشد يكون ال أن االستقذار يف منه أشد كوهنا  من يلزم ال بأنه وأجيب األوىل باب من كذلك  الولوغ

  بذلك األمر أن دعوى ومنها االعتبار فاسد وهو النص مقابلة يف قياس وبأنه احلكم تغليظ يف منها
 كان  بقتلها األمر بأن وتعقب بالغسل األمر نسخ قتلها عن هني فلما الكالب بقتل األمر عند كان

 بن ذكر وقد مغفل بن هللا وعبد هريرة أيب رواية من ألنه جدا متأخر بالغسل واألمر اهلجرة أوائل يف
 سياق بل هريرة كأيب  سبع سنة إسالمه وكان بالغسل يأمر وسلم عليه هللا صلى النيب مسع أنه مغفل
 مثان إجيابب الشافعية إلزام ومنها الكالب بقتل األمر بعد كان  بالغسل األمر أن يف ظاهر مسلم

 مرات سبع فاغسلوه ولفظه مسلم أخرجه الذي مغفل بن هللا عبد حديث بظاهر عمال غسالت
 يقولون ال الشافعية كون  من يلزم ال بأنه وأجيب بالرتاب أمحد رواية ويف الرتاب يف الثامنة وعفروه
 عن الشافعية اراعتذ ألن ورأسا أصال باحلديث العمل هم يرتكوا أن مغفل بن هللا عبد حديث بظاهر
 وقد العيد دقيق بن قاله به العمل ترك يف ملوم الفريقني من فكل وإال فذاك متجها كان  إن ذلك

 احلسن عن بذلك القول ثبت ألنه نظر وفيه خالفه على باإلمجاع به العمل عن بعضهم اعتذر
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 حديث هو قال أنه الشافعي عن ونقل عنه الكرماين حرب رواية يف حنبل بن أمحد قال وبه البصري
 الرتجيح إىل بعضهم وجنح صحته على وقف ملن العذر يثبت ال هذا ولكن صحته على أقف ل

 بن حبديث واألخذ اجلمع إمكان مع إليه يصار ال والرتجيح مغفل بن حديث على هريرة أيب حلديث
 يف الرتجيح سلكنا ولو مقبولة الثقة من والزيادة العكس دون هريرة أيب حبديث األخذ يستلزم مغفل
 به فقلنا ذلك ومع أثبته من رواية من أرجح بدونه مالك رواية ألن أصال بالترتيب نقل ل الباب هذا

 املاء غري جنسا الرتاب كان  ملا فقال اجملاز من بضرب احلديثني بني بعضهم ومجع الثقة بزيادة أخذا
 الثامنة وعفروه قوله بأن العيد دقيق بن وتعقبه باثنتني معدودا الواحده املرة يف اجتماعهما جعل

 كانت  السبع الغسالت ورود قبل أوله يف التعفري وقع لو لكن مستقلة غسلة كوهنا  يف ظاهر بالرتاب
 يف الرتاب تعني مرجحات من اجلمع وهذا جمازا الترتيب على الغسلة إطالق ويكون مثانية الغسالت

 هذا ولكن بالتصنيف يفرد أن وميكن جدا رمنتش منه يتفرع وما احلديث هذا على والكالم األوىل
 ا.ه  املستعان وهللا املختصر هذا يف كاف  القدر

 .الكلب جناسةيف  مسألة:
 سؤره ولكن العني، بنجس ليس الكلب أن احلنفية يرى(: 35/129جاء يف املوسوعة الفقهية )

 .1جنسة ورطوباته
 كلبا  ولو - حي فكل الطهارة شياءاأل يف األصل لقوهلم العني طاهر الكلب أن: املالكية ويرى

 أو خماط أو بيض من احليوان من خرج ما وإال ولعابه، وخماطه ودمعه عرقه وكذا طاهر، - وخنزيرا
، 2جنسة ميتته الذي احليوان يف فهذا جنسا، يكون فإنه - شرعية ذكاة بال موته بعد لعاب أو دمع

 ا.ه  3العني جنس الكلب أن واحلنابلة الشافعية ويرى

                                                 
 ال؟ أم كاخلنزير  العني جنس هو هل الكلب يف -أي األحناف– أصحابنا اختلف مث (:1/169قال العيين يف خنب األفكار ) 1

 أيب عن وكذا جنس، أنه حممَّد عن وير  فقد الكلب عني فأما": اإليضاح" ويف" البدائع" يف كذا  العني بنجس ليس أنه واألصح
 .بالدباغ جلده طهارة بداللة طاهر؛ هو: قالوا وبعضهم يوسف،

 كلب  يف قالوا وهلذا عينه، يف جنس ألنه كله؛  ينزح والسباع واخلنزيز كالكلب  النجس احليوان فأما: البئر مسائل فصل يف وقال
 الروايات من عندي صح الذي :"املنية قنية" يف وذكر فيه، الصالة زجت ل الدرهم قدر من أكثر ثوب على منه وانتضح ابتل إذا
 بئر يف وقع كلب  يف تظهر وفائدته العني، بنجس ليس حنيفة أيب وعند عندمها، العني جنس الكلب أن" واألمايل النوادر" يف

 .هللا رمحه حنيفة أليب خالفا عندمها؛ والثوب املاء ينجس إنسان، ثوب فأصاب حي ا وخرج

 . 44 ، 43/  1 مالك مذهب إىل املسالك أقرب على الصغري الشرح 2

 . 35/  1 قدامة البن واملغين ، 69/  1 وعمرية والقليويب ، 8/  1 األم 3
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 أن: الشافعي إليه ذهب والذي(: 1/102) الشافعي مسند شرح يف الشايفوقال ابن األثري يف 
 إراقته، ووجبت جنسه، -الطعام أو القليل املاء وفيه- اإلناء يف ولغ إذا وأنه الذات، جنس الكلب
 .منه اإلناء وغسل

 حنيفة أيب مذهب وهو .زبريال بن عروة: التابعني ومن هريرة، وأبو عباس، ابن: الصحابة من قال وبه
 الكلب: قال حنيفة أبا أن إال راهويه بن وإسحاق حنبل، بن وأمحد عبيد، وأيب ثور، وأيب وأصحابه،

 .جنس سؤره أن إال الذات طاهر
 جيوز طاهر فيه ولغ الذي املاء وأن الذات، طاهر الكلب أن إىل وداود؛ ومالك، الزهري، وذهب
 .به الوضوء

 .غريه ماء جيد ل إذا به يتوضأ: وزاعيواأل الرتمذي، وقال
 .بعده يتيمم مث: الثوري وزاد

 .ولوغه من اإلناء بتطهري األمر الكلب، عني جناسة على ويدل
 -: أمران املاء جناسة على ويدل

 املباشر يكون أن فباألوىل املاء، فيه الذي اإلناء بتطهري أمر وقد املاء، باشر إَّنا الكلب أن: أحدمها
 .جنسا

 كان  لو ألنه جناسته، على دليل بإراقته واألمر" فلريقه" مسلم روايات إحدى يف جاء قد أنه: الثاينو 
 .بإراقته يأمر ل طهارته على باقيا
 .جنس ألنه ال تعبدا، بغسله أمر إَّنا: قال واإلناء املاء طهارة إىل ذهب ومن
 ا.ه  1تراه كما  القول وهذا

 ما غريه أو اللنب يف ولغ إذا الكلب عن (:21/530فتاوى )وسئل شيخ اإلسالم كما يف جمموع ال
 ؟ ذلك يف جيب الذي

                                                 
 بأن التصريح عباس ابن عن ثبت وقد املنصوص، معىن يف ألنه أقوى بالتنجيس التعليل (:332/ 1) الفتح يف احلافظ قال 1

 وأذا خالفه، الصحابة من أحد عن يصح ول. صحيح بإسناد املروزي نصر بن حممد رواه رجس بأنه الكلب ولوغ من الغسل
 األصل، هو إذ أرجح األول لكن مثال، امليتة كأكل  طارئة لنجاسة أو عينه لنجاسة يكون أن من أعم كان  سؤره جناسة ثبتت
 بطريق إال باقيه جناسة على يدل ل لعينه سؤره جناسة ثبتت اوإذ مثال، كاهلرة  احلكم يف له غريه مشاركة الثاين على يلزم وألنه

 كان  وأذا جنسا عرقه فيكون بدنه أطيب وفمه فمه عرق واللعاب منه متحلب ألنه جنس ففمه جنس لعابه: يقال كأن  القياس،
 بتصرف اه ...  جنسا بدنه كان  جنسا عرقه
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 هو وهذا ريقه حىت طاهر أنه أحدها أقوال ثالثة على فيه العلماء تنازع فقد الكلب وأما فأجاب:
 ،أمحد عن الروايتني وإحدى الشافعي مذهب هو وهذا شعره حىت جنس والثاين ،مالك مذهب
 وهذا عنه الروايتني إحدى يف وأمحد حنيفة أيب مذهب هو وهذا جنس ريقهو  طاهر شعره والثالث

 أريق املاء يف ولغ وإذا بذلك ينجس ل شعره رطوبة البدن أو الثوب أصاب فإذا ،األقوال أصح
 .املاء
 يقول من ومنهم وغريه مالك كقول  الطعام ذلك يؤكل يقول من العلماء فمن وحنوه اللنب يف ولغ وإن
 تقدم كما  ينجس ال أنه فالصحيح كثريا  اللنب كان  إن فأما وأمحد والشافعي حنيفة أيب كمذهب  يراق
 ا.ه  

 جناسة على الكلب ولوغ من بالغسل باألمر استدل(: 2/120وقال العراقي يف طرح التثريب )
 وأمحد والشافعي سعد بن والليث وأصحابه حنيفة وأيب الثوري سفيان قول وهو ولعابه، سؤره

 إىل وداود مالك وذهب الظاهر أهل وأكثر الطربي جرير بن وحممد ثور وأيب عبيد أيبو  وإسحاق
 سؤر أن أصحابه عند مذهبه عليه واستقر مالك إليه ذهب ما مجلة: الرب عبد ابن قال طهارته
 عنده بأس وال: قال إجيابا ال أيضا واستحبابا تعبدا سبعا ولوغه من اإلناء ويغسل طاهر الكلب

، املاء من فيه ولغ ما يهريق أن ويستحب ذلك وغري والسمن اللنب، من الكلب فيه غول ما بأكل
 ابن وروى ،1عنه القاسم ابن ذكره فيما مرارا وضعفه حقيقته؟ ما أدري ما: احلديث هذا يف وقال

 من يغسل أنه وهب ابن وروى وحده املاء يف إال الكلب ولوغ من اإلناء يغسل ال أنه عنه القاسم
 عند املاء يهراق وإَّنا الطعام من شيء يراق ال أو تعبد بعد اإلناء ويغسل الطعام ويؤكل غريهو  املاء

 .مؤنته ليسارة وجوده
 الذي والشراب الطعام، ويؤكل باملاء ويتوضأ فرض سبعا منه اإلناء وغسل طاهر سؤره: داود وقال
 بن علي رواية من رواه قتهبإرا األمر من مسلم صحيح يف ثبت ما وداود مالك قول ويرد فيه، ولغ

 عليه هللا صلى هللا رسول قال قال هريرة أيب عن صاحل وأيب رزين أيب عن األعمش أخربنا مسهر
 أحدا أعلم ال: النسائي قال «مرات سبع ليغسله مث فلريقه، أحدكم إناء يف الكلب ولغ إذا» وسلم

                                                 
: فقيل. يضعفه وكان: القاسم ابن قول من"  املدونة" يف وقع ما معىن يف اختلف وقد (:2/125قال ابن العريب يف املسالك ) 1

 - النيب تعليل من السنة يف أيضا ثبت وما. يعارضه القرآن وظاهر آحاد حديث ألنه احلديث؛ يضعف كان  أنه بذلك أراد إنه
 بل: وقيل" 92/ 1: املقدمات يف كما  الكالم تتمةا.ه  و  لنا واملخالطة علينا بالطواف اهلرة طهارة يف - وسلم عليه هللا صلى
 يف بعيد اللفظ يف ظاهر األول فالتأويل. العدد يضعف كان  أنه بذلك أراد بل وقيل. الغسل وجوب يضعف كان  أنه بذلك أراد

  ".واملعىن اللفظ يف بعيد فهو الثالث التأويل وأما...  املعىن يف ظاهر اللفظ يف بعيد الثاين والتأويل...  املعىن
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 باألمر تفرد مسهر بن علي أن منده نب هللا عبد أبو قال وكذا، فلريقه قوله على مسهر بن علي تابع
 وكذا. وغريه شعبة مثل احلفاظ الثقات األعمش أصحاب يذكره ل الرب عبد ابن وقال فيه، باإلراقة

 غري فلريقه: قوله يف الزيادة وهذه: قال مسهر بن علي غري يروها ل الكناين حممد بن محزة قال
 الفقهاء، من العلماء أكثر عند مقبولة ةالثق زيادة فإن فيه، قادح غري وهذا: قلت حمفوظة

 وغريهم، والعجلي معني، بن وُيىي حنبل بن أمحد وثقه قد مسهر بن وعلي واحملدثني، واألصوليني
 به، تفرده يضره فال فيه تكلم أحدا علمت وما الشيخان، هبم احتج الذين احلفاظ أحد وهو

 ضعفه، وجه ما أدري فما حلديثا أصل ضعف كونه  من مالك عن القاسم ابن حكاه ما وكذلك
 رواية من اإلسناد هبذا وهو املصراة، حلديث ردهم العراق أهل على - هللا رمحه - مالك أنكر وقد
 ألحد اإلسناد هذا يف وهل قال أنه مالك عن وهب ابن فروى هريرة أيب عن األعرج عن الزناد أيب

 يف تقدم كما  هريرة أيب أسانيد أصح اإلسناد هذا إن البخاري قال وقد، هللا رمحه وصدق مقال؟
 كونه  بني احلكم دار مىت ألنه أوىل؛ التنجيس على واحلمل: العيد دقيق ابن قال الكتاب خطبة شرح
 املعقولة األحكام إىل بالنسبة التعبد لندرة أوىل املعىن فاملعقول املعىن معقول كونه  وبني تعبدا
 ويف مسلم رواه «مرات سبع يغسله أن فيه الكلب ولغ إذا أحدكم إناء طهر».... ويف قوله .املعىن
 عن تكون إَّنا الطهارة ألن نفسه؛ يف وجناسته الكلب سؤر جناسة على يدل ما (طهور) له رواية

 كما  العلماء أكثر قول وهو للنجاسة، ذلك يكون أن فتعني اإلناء على حدث وال جنس أو حدث
 ال تكون قد الطهارة بأن احلصر هذا على الكيةامل بعض اعرتض... و .قبله الذي احلديث يف تقدم
 قال (طهورا األرض يل وجعلت)  وسلم عليه هللا صلى  قوله بدليل خبث عن وال حدث عن

 كالتيمم،  االستعمال إباحة على يطلق والطهور جناسة املتيمم على وليس احلدث يرفع ال والتيمم
 يقال فال احلدث موجبه فإن احلدث، يرفع ال كان  وإن التيمم، ألن مردود؛ به اعرتض الذي وهذا

 جناسة على باحلديث احملتجني على العيد دقيق ابن اعرتض.. و .أعلم وهللا حدث عن ال طهارة إهنا
 الولوغ، بسبب اإلناء جناسة على دل إَّنا احلديث إن: يقال أن وهو ذكره، آخر ببحث الكلب
 والدال غالبا، النجاسة باستعمال تنجسهما أو الفم وعني اللعاب عني جناسة بني مشرتك قدر وذلك
 فال اللعاب عني أو الفم عني جناسة على احلديث يدل فال اخلاصني أحد على يدل ال املشرتك على

 العلة كانت  لو يقال بأن هذا على يعرتض وقد: قال مث كله،  الكلب عني جناسة على الداللة تستمر
 ثبوت أو العموم يف التخصيص وقوع إما وهو أمرين، دأح لزم إليه أشرمت كما  الفم أو اللعاب تنجس
 يف فولغ كان  وجه بأي أو كثري  ِباء النجاسة من الكلب فم تطهري فرضنا إذا ألنا علته؛ بدون احلكم
 ثبوت لزم ثبت وإن العموم، ختصيص وجب يثبت ل فإن ال، أو غسله وجوب يثبت أن فإما اإلناء
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 السؤال هذا عن به جياب أن ميكن والذي: قال مث األصل، خالف على وكالمها علته بدون احلكم
 البحث وهذا: قال مث إليه، يلتفت ال نادر الصورة من ذكرَتوه وما بالغالب، منوط احلكم: يقال أن
 الغسل ليس: قلت .انتهى الكلب قذارة ألجل الغسل إن: يقول من قول يقوي ههنا إىل انتهى إذا
 الشرعية، احلقيقة على حممول أحدكم إناء طهور وقوله لغوية هي وإَّنا شرعية، طهارة القذارة من

 خالف يعارض تنجيسه باحتمال الكلب فم جناسة فإثبات الشرعية احلقيقة على محلناه وإذا
 كالسباع،  اجليف تأكل اليت القذرة احليوانات من غريه يف ثبت الكلب يف ذلك ثبت ولو األصل،
 صلى قال وقد واحلشرات، كالفأرة،  النجاسات يأكل ما ثريافك اهلر يف أيضا ذلك ولثبت والطيور

 ال أصلية الكلب جناسة أن على فدل بسؤرها وتوضأ (بنجس ليست إهنا) اهلرة يف وسلم عليه هللا
 ا.ه  أعلم وهللا أخرى جناسة باحتمال عارضة

 للعابا أهو فيه، النجس الشيء هو فما جنس، الكلب (:30/197وسئل علماء اللجنة الدائمة )
 .؟ بالرتاب إحداهن مرات سبع يديه يغسل أن اإلنسان على جيب ومىت آخر؟ شيء أم

 يطهر، حىت باملاء وغريه إناء من لوثه ما غسل وجيب ، ولعابه وعرقه روثه كله  جنس الكلب فأجابت:
 من مقامه يقوم ما أو بالرتاب إحداهن باملاء مرات سبع أصابه ما غسل فيجب خاصة اللعاب أما
 فيه ولغ إذا أحدكم إناء طهور )  وسلم عليه هللا صلى النيب لقول وغريه؛ كالصابون  نظفاتامل

 ا.ه  صحيحه يف مسلم خرجه ( بالرتاب أوالهن مرات سبع يغسله أن الكلب
 األمور يف إال الكلب اقتناء اإلنسان على ُيرم أنه فيه شك ال مما: " هللا رمحه العثيمني العالمة قالو 

 - حرث أو ماشية أو صيد كلب  إال - كلبا  اقتىن من فإن فيها، اقتنائه جواز على شرعال نص اليت
  األجر فوات ألن بذلك، يأمث فإنه قرياط أجره من ينتقص كان  وإذا قرياط، يوم كل  أجره من انتقص

 .التحرمي على يدل كالمها  اإلمث، كحصول
 وهي الكالب اقتناء من الكفار فعله ِبا وااغرت  الذين املغرورين أولئك كل  أنصح فإين املناسبة وهبذه

 إحداهن غسالت بسبع إال تطهر ال الكالب جناسة فإن احليوانات، جناسات أعظم وجناستها خبيثة،
 .احلد هذا تبلغ ال فنجاسته رجس وأنه حمرم أنه القرآن يف هللا نص الذي اخلنزير حىت. بالرتاب

 يألفون الذين بالكفار اغرتوا الناس بعض نأ جند الشديد األسف مع ولكن خبيث جنس فالكلب
 أهنا مع وينظفوهنا ويربوهنا يقتنوهنا. ضرورة وبدون حاجة بدون الكالب هذه يقتنون فصاروا اخلبائث

 كثرية  أمواال خيسرون هم مث عينية، جناستها ألن نظفت، ما بالبحر نظفت ولو أبدا، تنظف ال
 .املال إضاعة عن وسلم عليه هللا صلى النيب هنى وقد أمواهلم بذلك فيضيعون
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 احتياج من أما بيوهتم، من الكالب خيرجوا وأن وجل عز هللا إىل يتوبوا أن املغرتين هؤالء فأنصح
 انتهى"  بذلك وسلم عليه هللا صلى النيب إلذن بذلك بأس ال فإنه ماشية أو حرث أو لصيد إليها
  (.447/ 4" )إسالمية فتاوى" من

 يف املسجد يف وتدبر وتقبل تبول الكالب كانت)  ابن عمر رضي هللا عنه  يف معىن حديث )فرع(:
 .1(ذلك من شيئا يرشون يكونوا فلم وسلم عليه هللا صلى هللا، رسول زمان

 املسجد، خارج تبول كانت  أهنا على احلديث بعضهم تأول (:2/83قال البغوي يف شرح السنة )
 ول ، نادرة أوقات يف ذلك وكان عابرة، املسجد يف وتدبر وتقبل
 ا.ه  العبور من َتنعها أبواب للمسجد يكن

 هللا رسول أن فيه ليس النه مسند فغري عمر ابن حديث أما (:1/171وقال ابن حزم يف احمللى )
 فيه، حجة فال اخلرب يف هذا ليس واذ فاقره، املسجد يف الكالب ببول عرف وسلم عليه هللا صلى

 االحتجاج هذا فسقط فاقره، عرفه أنه صح فيما أو عمله يف أو لسالما عليه قوله يف اال حجة ال إذ
 عليه هللا صلى هللا رسول عهد على خنرج كنا: )سعيد أىب حبديث احتج من يلزم لكن اخلرب، هبذا

 صلى هللا رسول يعرفه أن إىل أقرب النه اخلرب، هبذا ُيتج أن( طعام من صاعا الفطر صدقة وسلم
 لعمل شنع من ويلزم املدينة، جهات من جهة يف خدرة بىن عمل يعرف أن ىلإ منه وسلم عليه هللا

 جنسا، غريها وال الكالب أبوال ير فال هذا، عمر ابن حبديث يأخذ أن عنهم هللا رضى الصحابة
 ا.ه  فيه تناقضوا مما هذا ولكن

 اإلقبال باستمرار مشعر الرتكيب هذا قلت فإن(: 3/11وقال الكرماين يف الكواكب الدراري )
 اجلنس اسم إذ األزمنة مجيع عموم على دال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول زمن ولفظ واإلدبار
 لفظ بدون يرشوا فلم قولك يف ليست مبالغة يرشون يكونوا فلم ويف العامة األلفاظ من املضاف
 الرش لفظ يف اوكذ هللا يعذهبم وما يقل ل حيث( ليعذهبم هللا كان  وما) تعاىل قوله يف كما  الكون

                                                 
 برقم به جمزوما البخاري وعلقه ،(1656) حبان وابن ،(300) خزمية وابن ،(382) داود وأبو ،(70/ 2) أمحد أخرجه 1
 يف اإلسالم شيخ وصححه ،(383/ 1) السنة شرح يف البغوي وصححه حبان، وابن خزمية، ابن صححه واحلديث( 174)

 عند وهو وتبول،: يقل ول البخاري رواه(: 236/ 1) ناللهفا إغاثة يف القيم ابن اإلمام وقال ،(480/ 21) الفتاوى جمموع
 يذكر ول به، جمزوما تعليقا البخاري رواه(: 112/ 1) الفقيه إرشاد يف كثري  ابن وقال الزيادة، هبذه صحيح بإسناد داود أيب

 يف األلباين العالمة وصححه ،(36) الطهارة كتاب  يف الوهاب عبد بن حممد الشيخ وصححه شرطه، على وإسناده وتبول،
 األرنؤوط قال وكذا صحيح، إسناده(: 49/ 5) املسند حتقيق يف شاكر أمحد الشيخ وقال ،(233/ 2) األم داود أيب صحيح

 (.284/ 1) داود أيب سننن حتقيق يف معه ومن
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 فيه يشرتط فإنه الغسل خبالف املاء جريان فيه ليس الرش ألن الغسل لفظ على اختاره حيث
 سياق يف وقعت نكرة ألنه عام أيضا شيئا ولفظ الغسل نفي من أبلغ يكون الرش فنفي اجلريان
 بعض إىل يصل لعابه أن الغالب الصورة هذه مثل يف إذ سؤره طهارة يف للمبالغة كله  وهذا النفي
. طاهر أنه علم قط بغسله يأمر ول ذلك وسلم عليه هللا صلى الرسول قرر فإذا املسجد أجزاء
 مشكوك وجناسته متيقنة املسجد طهارة ألن كان  إَّنا السؤال تقرير إذ إذ ذلك يف له داللة ال: قلت
 احلديث نطوقم داللة تعارض ال داللته تقدير وعلى الشك عن فضال الظن يرفع ال واليقني فيها

 فيه ولوغه استمرارها من الغالب أن كما  مث سبعا فليغسلهما قال حيث الغسل بإجياب صرُيا الناطق
 عن الراوي النسفي إبراهيم نسخة ويف أيضا طاهرا بوله يكون أن فيلزم فيه بوله أيضا منه الغالب

 أنه منه فعلم بوله بطهارة لقائ وال وتدبر وتقبل تبول الكالب كانت  الفربري مرتبة يف الذي البخاري
 يقلبون كانوا  ألهنم وإما النجاسة حكم ثبوت قبل اإلسالم عهد أول يف كان  ألنه إما الظاهر مرتوك
 احلديث هذا إيراد من الغرض أن والظاهر ذلك وحنو منسوخ هو أو اآلخر الوجه إىل النجس األرض

 أن مع املكان تنجس ال يابسة تكان  إذا النجاسة وأن فقط املسجد يف الكالب مر جواز بيان
 ا.ه  الدرجات نوازل من وهو وحنوه حدثين بلفظ ال قال بلفظ البخاري نقله احلديث

 الكالب طهارة على به استدل ملن فيه حجة فال هذا وعلى (:1/278وقال احلافظ يف الفتح )
 يؤكل ما بول وأن ليؤك الكلب إن يقول من بأن وتعقب. املنري ابن قاله بوهلا جناسة على لالتفاق

 إال طاهرة كلها  احليوانات أبوال بأن مجع قال وقد سيما ال. االتفاق نقل يف يقدح طاهر حلمه
 وقال. البول غسل باب يف وسيأيت عنه وغريه اإلمساعيلي حكاه وهب ابن به قال وممن اآلدمي،
 عليه يكن ل إذ املسجد، يف وتدبر تقبل مث مواطنها يف املسجد خارج تبول كانت  أهنا املراد: املنذري

 وتعقب. فيه بالبول َتتهنه حىت املسجد تنتاب الكالب ترتك أن ويبعد: قال. غلق الوقت ذلك يف
 احلال ابتداء يف كان  ذلك إن: يقال أن واألقرب اهلرة، يف كما  ذلك ميتنع ل بطهارهتا قيل إذا بأنه

 ما ذلك إىل ويشري عليها، األبواب وجعل اوتطهريه املساجد بتكرمي األمر ورد مث اإلباحة أصل على
 يقول عمر كان:  قال عمر ابن عن احلديث هذا يف وهب ابن طريق من روايته يف اإلمساعيلي زاده

 عهد على املسجد يف أبيت كنت  وقد: عمر ابن قال"  املسجد يف اللغو اجتنبوا"  صوته بأعلى
 ورد مث االبتداء، يف كان  ذلك أن إىل أشارف اخل،. الكالب وكانت وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 وأما. الكلب طهارة على به االستدالل يندفع وهبذا الكالم، لغو من حىت املسجد بتكرمي األمر
 اسم ألنه األزمنة مجيع يف عاما كان  وإن فهو: "وسلم عليه هللا صلى هللا رسول زمن يف: "قوله

"  يرشون يكونوا فلم: "قوله ويف. املسجد بصيانة فيه أمر الذي الزمن قبل ِبا خمصوص لكنه مضاف
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 من ألن سؤره طهارة على بطال ابن بذلك واستدل األوىل، باب من الغسل نفي على لداللته مبالغة
 أن خيلو فال املسجد إال هلم بيوت ال الصحابة بعض وكان املأكول، مواضع تتبع أن الكالب شأن
 فيه، مشكوك ذكر وما متيقنة املسجد طهارة بأن وتعقب املسجد، أجزاء بعض إىل لعاهبا يصل

 من بالغسل األمر يف الوارد احلديث منطوق داللة تعارض ال داللته إن مث. بالشك يرفع ال واليقني
 أن يعين باجلفاف، النجاسة القتها إذا تطهر األرض أن على السنن يف داود أبو به واستدل ولوغه،

 تطهري يفيد اجلفاف أن فلوال األوىل، باب من املاء صب نفي على يدل"  يرشون يكونوا ل: "قوله
 ا.ه  فيه ما خيفى وال ذلك، تركوا ما األرض

 باملشاهدة إال بالنجاسة حتكم ال الشريعةَ  أن واحلاصل (:1/370وقال صاحب فيض الباري )
 تطرقِ  ِبجردِ  النجاسةب حتكم ال نهإف ُجزئية، مشاهدة وال ِإخبار هناك يكن ل فِإذا اإِلخبار، أو اجلزئية

 ،بالكلية تعتربها ل وكذا بالكلية االحتماالت هتدر ل الشريعةَ  أن واعلم ،الصدور وتوسوس األوهامِ 
 فقهائنا عبارات عامةُ  كانت  وإن ،أخرى ويهدرُ  مرة فيعتربُ  األحوال على تُقَسمَ  أن يل تبني والذي
 أن وعندي ،مطلًقا طاهر فِإنه احلرب دار من إلينا ُُيمل ما إن: قالوا فِإهنم التعميم إىل تذهبُ 

 .املَُخالة الدجاجة سؤر يف قالوا كما  بنجاستها، الظن لغلبة مكروهة   كلها  اهلندوسيني مطبوخات
 احلنفية، على يردُ  ال وهذا ،تعاىل هللا رمحهم الشافعية على( ذلك من شيًئا يرشون يكونوا فلم: )قوله
 َتر مث املسجد خارجَ  تبولُ  كانت  بأهنا تأويله يف اخلَطَّايب وأبعد ،يُْبسبال األرض بطهارة قائلون فِإهنم

 به أرد فلم أيًضا عندنا مستنكر   الُيبس حىت املسجد أرض يف البولِ  ترك أن واعلم... .املسجد يف
 التعريضَ  أردت بل الطريق، هذا على كانت  عندهم املسجد أرضِ  طهارةَ  أن من احلديث شرحَ 
 .الباب يف ُمْسَكة   هلم أيًضا تعاىل هللا رمحهم احلنفية أن اخلصومُ  ليفهمَ 

 العلم حصول مع أبواهلا، ِبواضع اخلصوصي علمهم عدم بيانُ  منه الراوي غرضَ  أن عندي والوجه
 من ُيدثْ  ل إنه: فيقول أيًضا تبول أن فأمكن وتدبر تُقبلُ  كانت  إذا فِإهنا عندهم، وجنسه الكلي

 بالنجاسة واحلكمُ . ذلك قبل كانت  كما  طاهرة ُعدَّت بل جديد، أمر سجدامل تطهري يف اجلنس هذا
 ا.ه   شيًئا احلق عن تغين فال الظُّْنون وأما. صحيح إخبار أو ُجْزئية ِبشاهدة إال عندنا ميكن ال

 عنهما هللا رضي عمر، ابن حديث عن (:11/247وسئل العالمة العثيمني كما يف جمموع فتاواه )
 فلم وسلم عليه هللا صلى هللا، رسول زمان يف املسجد يف وتدبر وتقبل تبول كالبال كانت: )  قال

 ؟ (ذلك من شيئا يرشون يكونوا
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 تبول الكالب كانت)   قال عمر ابن عن البخاري صحيح يف وجدته إليه املشار احلديث فأجاب:
 هذا أشكل وقد ( ذلك من شيئا يرشون يكونوا فلم ، هللا رسول زمان يف املسجد يف وتدبر وتقبل

 طهرت، يبست إذا األرض إن: داود أبو فقال :خترجيه يف واختلفوا هللا رمحهم العلماء على احلديث
 والريح، بالشمس تطهر األرض أن ذكر فإنه اإلسالم شيخ ذهب هذا وإىل احلديث، هبذا واستدل
 . احلديث هبذا واستدل
 هو إَّنا املسجد يف الذي وأن املسجد ريغ يف يعين(  وتبول: ) قوله أن إىل العلماء بعض وذهب
 يف فائدة يكن ل املسجد يف تبول ال كانت  لو ألهنا ، ضعيف التخريج هذا لكن واإلدبار اإلقبال

 أن يقال أن واألقرب: الباري فتح يف حجر ابن وقال( .  ذلك من شيئا يرشون يكونوا ول: )  قوله
 . عليها األبواب وجعل وتطهريها داملساج بتكرمي يؤمر ان قبل األمر أول يف ذلك

 حىت فيبست النجاسة أصابتها إذا األرض وأن الصحيح هو اإلسالم شيخ كالم  أن يل يظهر والذي
 فتطهر معدومة صارت أثر للنجاسة يبق ل فإذا علته، مع يدور احلكم ألن تطهر فإهنا أثرها زال

 .بذلك األرض
 .الكلب شعر حكم مسألة:
 فذهب, موته بعد أو حياته حال يف منه أخذ سواء طهارته أو الكلب شعر اسةجن يف الفقهاء اختلف
 . طهارته إىل أمحد عن رواية وهو واملالكية احلنفية
 . جناسته إىل املذهب على واحلنابلة الشافعية وذهب

 حمل على النابتة الشعور يف -أي أمحد– وله (:21/616قال شيخ اإلسالم يف جمموع الفتاوى )
 عبد بكر أيب اختيار وهو واخلنزير الكلب شعر حىت طاهر مجيعها أن إحداها روايات ثالث جنس

 كان  احلياة يف طاهرة كانت  إن امليتة شعر أن والثالثة الشافعي كقول  جنس مجيعها أن والثانية العزيز
 املنصوصة هي وهذه واخلنزير كالكلب  جنس احلياة حال يف جنس هو ما وشعر والفأرة كالشاة  طاهرا
 خبالف وغريمها واخلنزير الكلب شعر كلها  الشعور طهارة هو الراجح والقول أصحابه أكثر عند

 مذهب هو كما  عليه شيء فال اإلنسان ثوب وأصاب رطبا الكلب شعر كان  فإذا هذا وعلى الريق
 األعيان يف األصل ألن وذلك عنه الروايتني إحدى يف وأمحد ومالك حنيفة كأيب  الفقهاء مجهور
 عليكم حرم ما لكم فصل وقد}  تعاىل قال كما  بدليل إال حترميه وال شيء تنجيس جيوز فال ارةالطه

{  يتقون ما هلم يبني حىت هداهم إذ بعد قوما ليضل هللا كان  وما}  تعاىل وقال{  إليه اضطررمت ما إال
 من جرما نيباملسلم املسلمني أعظم من إن ) الصحيح احلديث يف وسلم عليه هللا صلى النيب وقال
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 من ومنهم مرفوعا الفارسي سلمان عن السنن ويف 1( مسألته أجل من فحرم ُيرم ل شيء عن سأل
 فهو عنه سكت وما كتابه  يف هللا حرم ما واحلرام كتابه  يف هللا أحل ما احلالل)  قال أنه موقوفا جيعله

 فيه ولغ إذا أحدكم إناء رطهو : } قال وسلم عليه هللا صلى فالنيب كذلك  كان  وإذا 2( عنه عفا مما
 كلها  فأحاديثه{  الكلب ولغ إذا}  اآلخر احلديث ويف{  بالرتاب أوالهن سبعا يغسله أن الكلب

 أعظم البول إن قيل فإذا بالقياس هو إَّنا فتنجيسها األجزاء سائر يذكر ل الولوغ ذكر إال فيها ليس
 الكلب باطن من متحلل الريق ألن ميكن؛ فال بالريق الشعر إحلاق وأما متوجها هذا كان  الريق من

 إن يقولون مجهورهم فإن وهذا هذا بني يفرقون كلهم  والفقهاء ظهره على نابت فإنه الشعر خبالف
 طاهر النجسة األرض يف النابت الزرع إن يقولون وأكثرهم والشافعي ريقها خبالف طاهر امليتة شعر
 الزرع كان  فإذا النجسة األرض يف النابت لزرعكا  جنس منبت يف نابتا يكون أن الكلب شعر فغاية
 فيه فإن الشعر خبالف النجاسة أثر فيه يظهر ولني رطوبة فيه الزرع ألن بالطهارة أوىل فالشعر طاهرا

 الزرع إن وغريه عقيل كابن  أمحد أصحاب من قال فمن ذلك ظهور مينع ما واجلمود اليبوسة من
 اليت باجلاللة يلحق الزرع فإن ذكر ما بينهما الفرق فإن جنس الزرع إن قال ومن أوىل فالشعر طاهر
 هللا صلى النيب هنى قد النجاسة تأكل اليت اجلاللة فإن املسألة يف حجة أيضا وهذا النجاسة تأكل

                                                 
 .عنه هللا رضي وقاص أيب بن سعد حديث من( 2358) برقم مسلم، و (7289) البخاريأخرجه  1

 بييب جزء ىف شريح وابن ،(2 - 1/ 158 ق/ 9) الصحابة معحم ىف البغوي القاسم وأبو ،(1726) الرتمذي أخرجه 2
 ،(6124/ 6) الكبري يف والطرباين ،(174/ 2) الضعفاء يف والعقيلي ،(1267/ 3) الكامل ىف عدي وابن ،(85)

 هذا من اال مرفوعا نعرفه ال غريب حديث هذا: الرتمذي عنه قال واحلديث ،(12/ 10) والبيهقي ،(115/ 4) واحلاكم
 سألت و أصح املوقوف احلديث وكأن قوله، سلمان عن عثمان أيب عن التيمي سليمان عن وغريه سفيان وروي الوجه،

 قال موقوفا، سلمان عن عثمان ايب عن التيمي سليمان عن سفيان روي حمفوظا أراه ما: فقال احلديث هذا عن البخاري
 عن يعين - عنه اال ُيفظ ال: العقيلي وقال. احلديث ذاهب حممد بن وسيف احلديث اربمق هارون بن وسيف: البخاري

 هذا: " فقال احلديث هذا عن( 1503( )احلديث علل) يف كما  الرازي حامت أبو وسئل ،" السند هبذا اال - هارون بن سفيان
. . . الصحيح وهو( سلمان) فيه ليس - المرس وسلم عليه هللا صلي النيب عن عثمان ايب عن التيمي عن الثقات رواه خطأ

 يف وحسنه ثابت صحيح معناه لكن جداً  ضعيف إسناده(: 54/ 3) الرضية التعليقات يف األلباين العالمة وقال انتهي،.
 .الرتمذي صحيح

 ،(كشف  - 2231،2855 ،123) البزار أخرجه أخرجه عنه هللا رضي الدرداء أيب حديث من شاهد وللحديث
 يف البيهقي وعنه( 375/ 2) واحلاكم( 416 ص) الشاميني مسند يف والطرباين ،(12/  137/ 2) سننه يف والدارقطين

 الذهيب، وأقره احلاكم وصححه صاحل، إسناده: البزار عنه قال واحلديث عنه، هللا رضي الدرداء أيب عن( 12/ 10) الكربى
 يف فضعفه املعلمي العالمة أما، (2256) الصحيحة يف لبايناأل العالمة وحسنه ،(171/ 1) اجملمع يف اهليثمي إسناده وحسن
 (.1162) اهلاجد تنبيه يف احلويين وضعفه ،(312) الكاشفة األنوار
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 يظهر ذلك قبل ألهنا املسلمني؛ باتفاق حالال كانت  تطيب حىت حبست فإذا لبنها عن وسلم عليه
 فإن طاهرة عادت ذلك زال فإذا وخبثها النجاسة ننت فيظهر وعرقها وبيضها لبنها يف النجاسة أثر

 يكن فلم أصال النجاسة آثار من شيء فيه يظهر ال والشعر بزواهلا زال بعلة ثبت إذا احلكم
 قيل حيوان وكل تعاىل هللا شاء إن سنذكره كما  امليتة شعور يف بالكالم يتبني معىن وهذا لتنجيسه
 من ناب ذي كل  بنجاسة قيل فإذا الكلب شعر يف كالكالم  وريشه هشعر  يف فالكالم بنجاسته
 العلماء من كثري  مذهب هو كما  اخللقة يف دوهنا وما اهلرة إال الطري من خملب ذي وكل السباع
 النزاع هذا فيه وشعره ذلك ريش يف الكالم فإن أمحد عن الروايتني أشهر وهو العراق أهل علماء

 والشافعي حنيفة كأيب  اجلمهور مذهب وهو طاهر أنه إحدامها أمحد عن روايتني على  جنس هو هل
 ذلك بطهارة والقول أمحد أصحاب متأخري من كثري  اختيار هو كما  جنس أنه الثانية والرواية ومالك

 واملاشية الصيد كلب  اقتناء يف رخص وسلم عليه هللا صلى فالنيب وأيضا تقدم كما  الصواب هو
 فالقول ذلك وغري واحلمار البغل رطوبة يصيبه كما  شعوره رطوبة يصيبه أن هاقتنا ملن بد وال واحلرث
 الصيد أصاب إذا الكلب لعاب فإن وأيضا األمة عن املرفوع احلرج من هذه واحلال شعورها بنجاسة

 وسلم عليه هللا صلى النيب ألن أمحد؛ عن الروايتني إحدى وهو العلماء قويل أظهر يف غسله جيب ل
 موضع غري يف بغسله وأمر احلاجة موضع يف الكلب لعاب عن عفى فقد ذلك بغسل داأح يأمر ل

 ا.ه  أعلم وهللا وحاجتهم اخللق مصلحة راعى الشارع أن على فدل احلاجة
 العلماء من وغريه يرى هللا رمحه اإلسالم شيخ ولكنوقال العالمة العثيمني يف تعليفه على الكايف: 

 جنس شيء الشعور يف ليس نقول ذلك على وبناءً  الكلب من حىت حيوان كل  من طاهر الشعر أن
 اآلن الصبيان ألن خاصة للكلب بالنسبة الناس على تيسري فيه اإلسالم شيخ قاله الذي وهذا

 وبعضهم حبا قلبه مأل قد كلبه  ألن الكلب شفة يقبل رِبا بعضهم كذلك؟  أليس الكالب مع يلعبون
 مرات سبع يده يغسل أن جيب رطبة ويده الشعر مسح إذا هأن املذهب من واملشهور ميسحه أيضا

 شعر أن واضح دليل هناك وليس الناس على ختفيف فيه اإلسالم شيخ فقول بالرتاب إحداها
 من كغريها  الكلب جناسة أن إىل الظاهرية خصوصا العلماء بعض ذهب وقد كريقه  يكون الكلب

 ذلك وغري بالرتاب إحداها مرات سبع يغسل أن جيب ولغ إذا قالوا فقط الولوغ يف إال النجاسات
 القول وهذا فقط النجاسة تزول حىت يغسل يعين السباع من كغريه  حكمه منه خيرج وما وعذرته بوله

 لكن بالرتاب إحداها غسالت بسبع كلها  جناساته تغسل أن االحتياط أن شك ال ولكن قوة له
 . احلياة حتله ال تمعرف كما  الشعر ألن جدا وجيه بطهارته القول الشعر

 كم مرة يغسل اإلناء من ولوغ الكلب.  مسألة:
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 ولوغ من الغسل يف اكتفائه يف حنيفة أيب على حجة فيه(: 2/123قال العراقي يف طرح التثريب )
 أيب على موقوفا والدارقطين الطحاوي رواه ِبا احلديث عن أصحابه واعتذر مرات بثالث الكلب

 فالعربة سبعا الولوغ من للغسل الراوي هو هريرة وأبو مرات الثث ولوغه من يغسل أنه هريرة
 على عندهم دال رواه ما خبالف فعمله النص خمالفة عن به للظن حتسينا روى ِبا ال رأى ِبا عندهم
 مع املوقوف يف حجة ال إذ روي ِبا العربة: فقالوا واألصوليني الفقهاء، من اجلمهور وخالفهم النسخ
 النسخ يثبت وال خبالفه فأفىت روى ما نسي يكون أن الحتمال فيه، ذلك يقدح وال املرفوع صحة
 .1االحتمال ِبجرد

                                                 
 القاعدة وهذه، التعارض عند رأيه على مقدمة الراوي رواية ألن الرأي، ال الرواية هو املعتمدف وروايته الراوي رأي تعارضإذا  1

 ُيل وال  معه تعارض لو فيما الراوي رأي ذلك ومن شيء، كل  على تقدميه الدليل تعظيم من فإن الدليل تعظيم قواعد من
 منه والقول: الناظم قال وكما كان  من كائنا  أحد مذهب أو أحد رأي وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قول على يقدم أن ملسلم
 . ثاين شيئا تقول احلديث ذكر إذا فاحذر مقدم
، تفيد بذاته حجة أنه تفيداليت  الواحد، خبرب االحتجاج يف املعلومة األحاديث مجيعأن : منها أدلة عدة ذلك على دل وقد

 الراوي، هذا عمل يف العيب فإن مرويه خبالف عمل إن الراوي وأن الراوي، عمل يوافقه ل وإن مجيعها أن احلديث حجة
 .مرويه يف العلة أن ال الراوي، لعمل يطلب والعذر
 أجبتم ماذا"  القيامة يوم سنسأل ننا، فإبرأيه ال بروايته متعبدون فنحن هلا، املخالف بالرأي ال بالراوية متعبدون أننا : ومنها

  .الرأي عن ال الراوية عن القيامة يوم السؤال حمط أن أي ، وفالنا فالنا أجبتم ذا ما ال"  املرسلني
 املقدم أن جرم فال بانفراده، له عصمة ال من فعل فإنه الرأي وأما لتشريع،ا يف اخلطأ من املعصوم عن نقلت الراوية أن: ومنها
  .غريه عن ال املعصوم عن نقل ما التعارض عند

  .ذلك من شيء فيها فليس الرواية وأما والنسيان، والسهو والغفلة الغلط يدخله الرأي أن: ومنها
 راجحا معارضا مثة أن ظن أو عنه غفل أو رواه ما نسي الراوي أن ملفيحت حمتمل هلا املعارض والرأي حمكمة، الرواية أن: ومنها
 رأيه واطراح احملكمة ألهنا الراوية اعتماد فوجب احملكم، إىل يرد املتشابه أن الدين قواعد يف تقرر وقد ذلك، غري أو عليه، يقدم
  .احملتمل املتشابه ألنه

 السوء، ظن من هذا ألن الناسخ، عن ويسكت املنسوخ، الدليل ألمةل يبلغ أن الثقة العدل الراوي يف يظن ال أنه: ومنها
  .أوىل باب من أنه شك ال وعدالة وعلما أمانة األمة خري هم الذين الصحابة من الراوي كان  إن فكيف
 من فهو هلا ضاملعار  الرأي وأما وحفظت، علمت قد والرواية للمظنون، املعلوم يرتك ال أنه الدين قواعد يف تقرر قد أنه:  ومنها

 يف النقلية النصية فاألدلة وإال وصدق، حق أهنا إال العقلية األدلة من كانت  وإن وهذه الظن، جملرد املعلوم يرتك فال املظنون،
 من العلم أهل مجهور عليه جرى ما هو املسألة هذه يف فاحلق هدايته، هللا أراد ملن ذلك يف كافية  الواحد خرب حلجية االستدالل

 على الرأي قدموا فإهنم احلنفية وأما واسعة، رمحة هللا رمحهم العلم أهل من احملققني من وغريهم واحلنابلة والشافعية ةاملالكي
  احتماالت حتتمل روى ملا الراوي خمالفة بل  خطأ وهذا الراوي، علمه ناسخ مثة بأن روى فيما الراوي خمالفة وحصروا الرواية،

 .اجلمهور إليه ذهب ما فاحلق حال كل  وعلى فقط، اسخنال وجود يف حتصر وال قليل، قبل ل ذكرته كما  كثرية
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 بعض يف بقوله واحتجوا حد بال يغسل أنه سعد بن والليث والثوري أيضا حنيفة أيب عن وحكي
 قالوا ،1( سبعا أو مخسا أو ثالثا يغسله اإلناء يف يلغ الكلب يف)  مرفوعا هريرة أيب حديث طرق
 عبد رواية من ألنه ضعيف؛ واحلديث والثالث، اخلمس، وبني بينها خيري ل واجبا التسبيع كان  فلو

 عن إمساعيل ورواية عروة بن هشام عن عياش بن إمساعيل عن الضعفاء أحد الضحاك بن الوهاب
 .اجلمهور عند ضعيفة احلجازيني

 قتلها عن هنى فلما الكالب قتلب األمر حالة على حممول بأنه احلديث عن احلنفية بعض وأجاب
 بن هللا عبد حديث سياق ظاهر بل والرأي باحلدس، يثبت ال النسخ فإن مردود، وهو ذلك، نسخ

                                                 
 عن الوهاب عبد به تفرد" :الدارقطين قال عنه واحلديث (58/ 40/ 1) التحقيق يف اجلوزي ابن وعنه الدارقطين أخرجه 1

" العلل" يف أيضا وقال، "الصواب هوو  ،"سبعا فاغسلوه: "اإلسناد هبذا إمساعيل عن يرويه وغريه احلديث، مرتوك وهو إمساعيل،
 بن هشام عن عياش، بن إمساعيل عن -ضعيفا وكان- الضحاك بن الوهاب عبد احلديث هبذا وحدث" (:1/ 26 ق/ 3 ج)

 أو سبعا، فليغسل الكلب ولغ إذا: "- وسلم عليه هللا صلى - النيب عن هريرة أيب عن األعرج، عن الزناد أيب عن عروة،
 وهو ذلك، على يزد ول" سبعا فليغسله: "وقال اإلسناد هبذا عياش بن إمساعل عن فرواه غريه، وخالفه ".ثالثا أو مخسا،

 به ُيتج ال عياش بن وإمساعيل. مرتوك الضحاك بن الوهاب عبد. ِبرة ضعيف وهذا" (:240/ 1) البيهقي وقال، "الصواب
 سبع فاغسلوه: "الزناد أيب عن هشام، عن إمساعيل، عن جندة، ابن الوهاب عبد رواه وقد احلجاز، أهل عن روى إذا خاصة
 مرتوك وهو إمساعيل، عن الضحاك، بن الوهاب عبد به تفرد" (:255) األباطيل يف قاينر اجلو  وقال، "الثقات رواه كما"  مرات

 عن احلمصي، روعم بن خالد بن أمحد ورواه الصواب، وهو" سبعا فاغسلوه: "اإلسناد هبذا إمساعيل عن يرويه وغريه احلديث،
 أشبه وهذا" مرات سبع فاغسلوه: "قال - وسلم عليه هللا صلى - النيب عن اإلسناد هبذا عياش بن إمساعيل عن أبيه،

 قال. الوهاب عبد هبذا تفرد" (:333/ 1" )الواهيات" يف اجلوزي ابن وقال، "ضعيف عياش بن إمساعيل أن مع بالصواب،
(، وضعفه احلويين يف 33، وضعف ابن عبد اهلادي يف رسالة لطيفة )ص"ضعفه سبق قد عياش وابن احلديث، مرتوك: العقيلي

 (.2/143بذل اإلحسان )
 ثالث وليغسله فليهرقه، أحدكم إناء يف الكلب ولغ إذاوقد روي هذا احلديث عن أيب هريرة رضي هللا عنه بلفظ آخر وهو )

 يف اجلوزي وابن ،(354 رقم/ 1 ج" )األباطيل" يف ايناجلوزق وعنه ،(776/ 2" )الكامل" يف عدي ابن أخرجه (مرات
 عليه هللا صلى النيب إىل مرفوعا الكرابيسي غري يرويه ال هذا" :عدي ابنعنه  قالواحلديث  (333 - 332/ 1" )الواهيات"

 بن امللك بدع حديث" :  املعرفة كتاب"   يف البيهقي وقال، "مرات ثالث والغسل اإلهراق من متنه يف ذكر ما وعلى وسلم،
 عطاء، أصحاب بني من امللك عبد به تفرد مرات، ثالث الكلب ولوغ من اإلناء غسل يف هريرة أيب عن عطاء عن سليمان أيب
 وعبد ،" مرات سبع"  يروونه هريرة أيب وأصحاب عطاء أصحاب من الثقات واحلفاظ هريرة، أيب أصحاب بني من عطاء مث

 هبذا الكرابيسي غري األزرق إسحق عن يرفعه ل منكر، حديث هذا" :قاينر اجلو  وقال لثقات،ا فيه خيالف ما منه يقبل ال امللك
 عن يرفعه ل يصح، ال حديث هذا" :اجلوزي ابن وقال، "موقوف احلديث هذا يف واألصل به، ُيتج ال ضعيف وهو اإلسناد،

، وقال العالمة األلباين يف الضعيفة " فموقو  أنه احلديث هذا وأصل حبديثه، ُيتج ال ممن وهو الكرابيسي، غري إسحق
 (.2/166(: منكر بلفظ )ثالث(، وضعفه احلويين يف بذل اإلحسان )1037)
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 هللا رسول أمر»: فيه قال فإنه قتلها، عن النهي بعد ولوغها من بالتسبيع أمره مسلم عند مغفل
 الصيد، كلب  يف رخص مث ب؟الكال وبال باهلم ما قال مث الكالب، بقتل وسلم عليه هللا صلى

 بعضهم وأجاب «بالرتاب الثامنة وعفروه مرات سبع فاغسلوه اإلناء يف الكلب ولغ إذا وقال والغنم
 حىت الوجوب يف حقيقة األمر إذ أيضا ضعيف وهو االستحباب على حممول بالتسبيع األمر بأن

  الفقهاء من بعدهم ومن والتابعني الصحابة، من العلم أهل أكثر وذهب صارف الوجوب عن يصرف
 بالطرق عنه ذلك روى وممن: قال الكلب ولوغ من التسبيع وجوب إىل الرب عبد ابن حكاه كما

 قال وبه دينار بن وعمرو وطاوس سريين بن وحممد الزبري بن وعروة عباس وابن هريرة أبو الصحاح
 ا.ه  الطربيو  وداود، عبيد وأبو ثور وأبو وإسحاق وأمحد والشافعي واألوزاعي مالك

 جناسة من الغسل اشرتاط إىل ذهب من على حجة فيه (:2/134وقال العراقي يف نفس املصدر )
 ثامنة ومرة باملاء سبعا يغسل بأنه يفيت كان  أنه البصري احلسن عن الرب عبد ابن وحكاه مثانيا الكلب
 كما  أيضا حنبل بن أمحد إليه ذهب قد: قلت .غريه بذلك يفيت كان  أحدا أعلم وال: قال بالرتاب
 بن هللا عبد حديث ذلك يف وحجته الرافعي أيضا عنه وحكاه املالكية من املفهم صاحب عنه حكاه
 واحلديث العيد دقيق ابن قال تقدم وقد بالرتاب، الثامنة وعفروه سبعا فاغسلوه مسلم عند مغفل
 املخالف هلذا ينبغي: طاويالطح وقال، استكراه فيه بوجه تأويله إىل احتاج به يقل ل فمن فيه قوي

 تقدم وقد مجيعا، باحلديثني ليأخذ بالرتاب الثامنة مرات مثاين يغسل حىت اإلناء يطهر ال: يقول أن لنا
 ا.ه  احلديث هذا من أيضا العاشرة ويف السابعة الفائدة يف هذا عن اجلواب

 فليغسله أحدكم إناء يف الكلب ولغ إذا) وسئل العالمة العثيمني كما يف لقاءات الباب املفتوح:
 ؟(سبعاً ) رواية ويف ؟(بالرتاب ثامنهن) بالرتاب الثامنة يعفر رواية يف عندي واإلشكال( سبعاً 

 ليس مثان، صار؟ كم  والرتاب باملاء غسالت سبع أضفت إذا لكن السابعة، ضمن هو فأجاب:
 منافاة فال مثان، صار ابالرت  إليه أضفت إذا لكن سبع، باملاء مرات، مثان باملاء تغسله أنك معناه

 .األخرى تنايف ال وكلتامها صحيحة كالمها  ألن الروايتني؛ بني
 يف حكم الغسل. غريه وبني اختاذه يف املأذون الكلب بني فرقهل هناك  مسألة:

 صيد كلب  كان  كلب  وأي كان  إناء أي كلب،  اإلناء يف ولغ إن (:1/120قال ابن حزم يف احمللى )
 مرات، سبع باملاء يغسل مث كان  ما كائنا  اإلناء ذلك يف ما إهراق فالفرض كبريا  أو صغريا غريه، أو
 ا.ه  بد وال املاء مع بالرتاب أوالهن بد وال
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 يف الكالب سائر حكم أن يف للجمهور حجة فيه (:2/120وقال العراقي يف طرح التثريب )
 وغري الكلب بني وال غريه وبني هاختاذ يف املأذون الكلب بني فرق ال وأنه سواء، ولوغها من الغسل
 جنس فسؤره اختاذه يف يؤذن ل ما وبني طاهر فسؤره فيه املأذون بني التفرقة ملالك قول ويف الكلب
 فيه الرب عبد ابن قال واحلضري البدوي، بني ذلك يف التفرقة إىل املالكية من املاجشون ابن وذهب

 وهذا: قال سبعا ولوغه من اإلناء بغسل فيه راملأمو  هو اختاذه أبيح الذي الكلب أن على دليل
 هللا أمر ما ألن بشيء؛ فيه يتعبد أن حمال بقتله وأمر اختاذه يبح ل ما ألن والنظر؛ املعقول له يشهد
 ا.ه  ولوغه من اإلناء بغسل أمرنا واملاشية للصيد، اختاذه لنا أبيح وما موجود، ال معدوم فهو بقتله

 - الكلب أن أناس من مسعت (:5/381يف فتاوى نور على الدرب ) وسئل العالمة ابن باز كما
 .صحيح هذا فهل بنجس، ليس السالقي الكلب - هللا أكرمكم
 صيدها أباح هللا ولكن جنسة، كلها  وغريها الصيد كالب  جنسة، الكالب كل  بصحيح، ليس فأجاب:

 بول، من منها شيء صابكأ وإذا مرات، سبع يغسل اإلناء يف ولغت إذا ولكن وإحسانا، منه فضال
 يقول جنسة، كلها  الكالب ومجيع احلرث وكلب املاشية كلب  وهكذا مرات، سبع يغسل لعاب أو

 جنس، أنه على فدل «مرات سبع يغسله أن الكلب فيه ولغ إذا أحدكم إناء طهور»: الرسول
 للصيد،: ثالثة ألمور اقتناءه هللا وأباح صيده، هللا أباح لكن ولوغه، من مرات سبع منه ويغسل

 السراق عن املزارع ُيمي: وللحرث به، يصاد ما ويعلم به يصاد: للصيد وللماشية، وللحرث،
 مسع إذا ُيميها الذئب، عن الغنم عند املاشية وهكذا املزرعة، صاحب ينتبه حىت بنباحه وغريهم

 .ماشيتهم عن يدافعوا حىت املاشية أهل أهله؛ وانتبه عنها ابتعد الذئب صوته
 .مستنقع ماء يفالكليب  ولغإذا  ألة:مس

 من يغسل إَّنا أنه على أحدكم إناء يف بقوله استدل (:2/120قال العراقي يف طرح التثريب )
  وإن ينجسه، وال منه يغسل ال فإنه مستنقع، ماء يف ولغ إذا أما إناء يف ولوغه كان  إذا الكلب ولوغ
 وإَّنا القيد، خمرج خيرج ل ذلك فإن شاذ، قول وهو األوزاعي، عن الطحاوي حكاه قليال املاء كان

 .أعلم وهللا اآلنية يف وأطعمتهم مياههم وضع الغالب كون  الغالب خمرج خرج
 حكم إراقة ما يف اإلناء. مسألة:

  اإلناء ذلك يف ما إهراق فالفرض... كلب  اإلناء يف ولغ فإن (:1/120قال ابن حزم يف احمللى )
 ا.ه  كان  ما كائنا
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 املاء إراقة وجوب: -أي فلريقه– الرواية هذه وظاهر (:1/306امللقن يف اإلعالم )وقال ابن 
 ال: آخر قول ويف .مالك مذهب يف وقول مذهبنا وهو بالنجاسة، التعليل على مبين وهو والطعام،
 عليه دل الذي بالدليل الكلب طهارة اعتقد ملا وكأنه مندوبة، فاإلراقة التعبد على وبنوه يراقان،

 .بدليل ظاهره عن يصرف قد واألمر الندب، إىل الوجوب من له صارفًا جعله
 .وصوبوه وماليته، حلرمته الطعام دون لتيسره املاء يراق أنه: ثالث وقول
 يطرح فإنه املاء خبالف طُرح، حضريًا كان  وإن ُأكل، بدويًا وكان لنب من شرب إن: رابع وقول

 طعام به عجن فإن مطلًقا،
 الكلب بأن واستشكلوه امللك، عبد قول وهو احلضري، دون اختاذه يف للبدوي نأذ ألنه تنجَّس؛

 يف البدوي يف اخلالف راَعى يكون أن إالَّ  جناسة؟ فيه لنب أكل للبدوي يبيح فكيف جنس عنده
 .إليه والضرورة ملاليته الطعام؛
 وإن أكل، ثريًاك  الطعام كان  إن سواء، واحلضري البدوي أن مطرف إىل عزوه: خامس قول وعندهم

 .الكثري خبالف القليل يف ضرورة ال إذ طرح؛ قلياًل  كان
 .جامداما يف اإلناء  كان  إذاحكم الولوغ  مسألة:

 ذنبه أو رجله أدخل أو فيه يلغ ول اإلناء يف الكلب أكل فإن (:1/120قال ابن حزم يف احمللى )
 وكذلك كان،  كما  كله  طاهر حالل وهو ألبتة فيه ما هرق وال اإلناء غسل يلزم ل فيه بكله وقع أو
 من شيء غسل يلزم فال إناء يسمى ال ما يف أو إنسان يد يف أو األرض يف بقعة يف الكلب ولغ لو

 الثوب أو اجلسد عرقه أو الكلب لعاب مس فلو فقط، الشرب هو والولوغ، فيه ما هرق وال ذلك
 ذكرنا ما كل  من بد وال غريه، أو كان  ماء زالهأ ِبا ذلك إزالة ففرض الصيد، أو ما متاعا أو اإلناء أو
 ا.ه  باملاء إال يزال فال الثوب من إال

 الكلب، جناسة من سبعا اإلناء بغسل األمر حمل (:2/126وقال العراقي يف طرح التثريب )
 حينئذ الواجب فإن جامدا، كان  إذا أما مائعا اإلناء يف ما كان  إذا ما هو باإلراقة األمر حمل وكذلك

 وجود مع الكلب فم أصابه إذا إال حينئذ اإلناء غسل جيب وال بفمه الكلب أصاب ما إلقاء
 هذه ليست: يقول أن ولقائل سواء السمن يف تقع كالفأرة  سبعا فقط أصابه ما غسل فيجب الرطوبة
 بل ولوغا وال شربا منه الكلب أخذ يسمى ال جامدا فيه ما كان  إذا ألنه احلديث؛ يف داخلة الصورة

 أعلم وهللا يليه الذي احلديث يف سيأيت كما  اللسان بطرف األخذ الولوغ وإَّنا أكمل، هو
 .الكلب جناسة من التطهري يف الرتابغري  استعمالهل جيزئ  مسألة:
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 احلنابلة عند هذا بالرتاب، إحداهن سبعا غسله جيب يطهر كي  فإنه إناء، يف الكلب ولغ إذا
 الكلب ولغ إذا: قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عنه هللا ضير  هريرة أبو روى ملا والشافعية،

 مغفل بن هللا عبد روى وملا ،بالرتاب أوالهن مسلم زاد ، عليه متفق سبعا فليغسله أحدكم إناء يف
 الثامنة وعفروه ، مرات سبع فاغسلوه اإلناء يف الكلب ولغ إذا:  قال والسالم الصالة عليه أنه

 بعده عليه املاء ليأيت أو اخلرب، لفظ ملوافقته األوىل، الغسلة يف الرتاب جيعل أن حبواملست. بالرتاب
 ويف أوالهن:  حديث ويف بالرتاب إحداهن:  حديث يف روي ألنه أجزأه، به غسل ومىت ،فينظفه
 . مقصود غري الغسالت من الرتاب حمل أن على فيدل الثامنة يف:  حديث

 ال أنه فاألصح ، ثامنة غسلة غسله أو وحنومها، والصابون األشنان من غريه الرتاب مكان جعل فإن
 . مقامه غريه يقم ل ولذا تعبدا، بالرتاب فيها أمر طهارة ألنه ، جيزئ

 ،به املغسول احملل إفساد أو الرتاب، عدم عند غريه إىل الرتاب عن العدول جيوز: احلنابلة ولبعض
  .1حامد ابن قول وهذا ،فال الضرر وعدم وجوده مع فأما

 فيه، لسانه وُيرك املاء يف فمه يدخل بأن فيه، الكلب بولوغ سبعا اإلناء غسل يندب: املالكية وعند
 كل  يف يثبت ل الترتيب ألن، إحداهن أو األخرية، أو األوىل، يف جيعل بأن الغسل مع ترتيب وال

 . 2اضطراب فيه وقع فيه، ثبت الذي البعض وذلك بعضها، يف ثبت وإَّنا الروايات،
 مخسا أو ثالثا بغسله وقول ،ثالثا الكلب ولوغ من اإلناء يغسل حلديث ثالثا، بغسله قول وللحنفية

 الكلب، يف وسلم عليه هللا صلى النيب عن هريرة أيب عن األعرج عن الدارقطين روى ملا ،سبعا أو
 : الفالح مراقي على اويالطحط حاشية يف وورد، 3سبعا أو مخسا أو ثالثا يغسله أنه اإلناء، يف يلغ

 (. 10/138ا.ه  من املوسوعة الفقهية )  4بالرتاب إحداهن وكون التسبيع يندب
 صلى هللا رسول حلد تعد ألنه غريه، الرتاب بدل جيزيء وال (:111/ 1) احمللى يف حزم ابن وقال

 .اه " وسلم وآله عليه هللا
                                                 

 روض وشرح ، اإلسالمي املكتب 33 - 32/  1 الطالبني وروضة احلديثة الرياض ط 54 - 52/  1 قدامة البن املغين 1
 . اإلسالمية املكتبة نشر 21/  1 املطالب أسىن من الطالب

 وجواهر ، 84 - 83/  1 للدردير الكبري الشرحبينا فيما تقدم ضعف هذا القوا حديثيا، وانظر مذهب املالكية يف  2
  . 276/  1 البخاري صحيح بشرح الباري وفتح ، املعرفة دار نشر 14 - 13/  1 اإلكليل

 بينا فيما تقدم ضعف هذه األحاديث.  3
 ومراقي ، املعرفة دار نشر 19/  1 املختار شرح واالختيار ، العريب الرتاث اءإحي دار ط 95 - 94/  1 القدير فتح 4

 . 18 ص عليه الطحطاوي وحاشية الفالح



 - 170 - 

 تعيينه، يقتضى" بالرتاب: "وقوله" (:162 - 161/ 1) العمدة شرح يف العيد دقيق ابن وقال
 بناء الرتاب مقام تقوم الثامنة والغسلة واألشنان الصابون أن وجه، أو قول، الشافعي مذهب ويف

 وهذا ،ذلك يف مقامه يقومان واألشنان الصابون وأن التنظيف، زيادة بالرتاب املقصود أن على
 إلغاء جيز ل الشىء بذلك خيتص معىن واحتمل معني، بشيء ورد إذا النص ألن ضعيف؛ عندنا

 التنظيف، زيادة وهو ذكروه ملا حمتمال كان  وإن بالرتاب واألمر فيه، املعني خصوص وإطراح النص،
 وهذا والرتاب، املاء أعىن مطهرين بني اجلمع وهو آخر، معىن يزامحه فإنه املعىن ذلك بتعيني جنزم فال

 جمرد سوى فيها يكن ل إذا هاملستنبط املعاين هذه إنف وأيضا ،واألشنان صابونال يف مفقود املعىن
 وأيضا. النص اتباع فالصواب االحتماالت، فيها وقعت فإذا القوي، األمر بذلك فليست املناسبة،

 .اه " األصوليني مجيع عند فمردود ختصيص، أو بإبطال النص على عاد إذا املستنبط املعىن فإن
" األصح على الرتاب مقام والصابون األشنان يقوم وال (:185/ 3) مسلم شرح يف النووي وقال

 .اه 
 يف الترتيب جيب ال أنه يف ومالك حنيفة أليب به احتج(: 2/124وقال العراقي يف طرح التثريب )

 من غريه حفظه فقد حجة فيه وليس احلديث هلذا روايته يف مالك يذكره ل إذ الولوغ من الغسل
 هللا شاء إن يليه الذي احلديث يف املسألة وستأيت حفظ من ىعل حجة ُيفظ ل من وليس الثقات

 قول وهو الكلب، جناسة يف الترتيب اشرتاط على بالرتاب أوالهن مسلم برواية استدل... و .تعاىل
 أبو وذهب الظاهرية وأكثر الطربي جرير بن وحممد ثور وأيب عبيد وأيب وإسحاق وأمحد الشافعي

 الترتيب بعضهم وأوجب فقط املاء الواجب وإَّنا الترتيب، جيب ال هأن إىل واألوزاعي ومالك حنيفة
 .وحنوها كالثياب  به يفسد ما دون كاإلناء  به يفسد ال فيما

 جناسة يف بالترتيب األمر يف الشافعي أصحاب اختلف (:2/133وقال العراقي يف نفس املصدر )
  وإن مقامه، غريه يقوم ال وأنه تعينا،م جعله تعبد إنه: قال فمن املعىن معقول أو تعبد هو هل الكلب

 فقال العلة يف اختلفوا املعىن معقول جعله ومن وحنومها واألشنان كالصابون،  اإلزالة يف أبلغ كان
 بغريه املاء مع االستظهار بعضهم وجعلها للنجاسة تغليظا الطهور نوعي بني اجلمع فيه العلة: بعضهم

 مع آخر بأمر اكتفى لالستظهار جعله ومن الرتاب بغري فيكت ل الطهور نوعي بني باجلمع علل فمن
 تعني والنووي الرافعي صححه كما  واألصح املاء على زيادة ال إذ الثامنة بالغسلة يكتف ول املاء

 كالثياب  بالرتاب يفسد فيما يكفي أنه وجه وفيه وحنومها، واألشنان الصابون يكفي ال وأنه الرتاب،
 قد األخري وهذا وجوده، عند ال عدمه عند مقامه غريه يقوم أنه آخر قول وفيه النفيسة، خصوصا
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 يكفي أنه آخر قول وفيه ألحدمها، ترجيح غري من األول القول مع األم يف الشافعي عليه نص
 .تقدم كما  الرتاب عدم عند األم يف فرضه وإَّنا الرافعي، حكاه مطلقا

 ال الرتاب عن بدال باملاء ثامنة مرة غسله لو أنه فيه(: 2/133وقال العراقي يف نفس املصدر )
 .الرافعي قاله كما  األصح وهو يكفي،

 أن جيوز ال ألنه فمردود؛ الرتاب من التطهري يف أبلغ املاء ألن يكفي؛ أصحابنا من قال من وأما
 وجد ملن جلاز مطلقا الرتاب من أبلغ املاء كان  ولو باإلبطال، عليه يعود معىن النص من يستنبط

 املاء ألن التيمم؛ دون واليدين الوجه، غسل على يقتصر أن التيمم ألعضاء املاء من يكفيه ام بعض
 ا.ه  أعلم وهللا بذلك قائل وال التطهري يف أبلغ

 ،«وحنوه أشنان الرتاب عن وجيزئ»: قوله (:1/418وقال العالمة العثيمني يف الشرح املمتع )
 وهو سابقا، الثياب به تغسل أصغر، أو كرالس كحبيبات  حبيبات ويكون يدق شجر: األشنان

 .الكلب جناسة يف «الرتاب عن جيزئ»: املؤلف قال وهلذا ومزيل، ومنظف، الرتاب، كخشونة  خشن
 :يلي ملا نظر فيه وهذا
 .النص اتباع فالواجب الرتاب، على نص الشارع أن - 1
 .إليهما يشر ول لم،وس عليه هللا صلى النيب عهد يف موجودة كانت  واألشنان السدر أن - 2
 .الكلب لعاب من خترج اليت اجلراثيم تقتل مادة الرتاب يف لعل - 3
 عليه هللا صلى قال عدم إذا التيمم باب يف املاء مقام يقوم ألنه الطهورين، أحد الرتاب أن - 4

 على فاختاره الرتاب يف مالحظات للشارع كان  فرِبا( وطهورا مسجدا األرض يل وجعلت): وسلم
 لكن الرتاب، عن جيزئ ال أنه فالصحيح وغريه األشنان كذلك  وليس الطهورين، أحد لكونه ه؛غري 
 من خري الصابون أو األشنان استعمال فإن -بعيد احتمال وهذا- الرتاب وجود عدم فرض لو

 ا.ه  عدمه
 غسل وجه العصر أطباء بعض بني وقد (:2/188قال املباركفوري يف مرعاة املفاتيح ) )فائدة(:

 طوهلا جدا صغرية شريطية دودة الكالب أكثر أمعاء يف أن وهو طبا، الكلب ولوغ من سبعا اإلناء
 بالشعر منها كثري  فليصق الروث، يف بكثرة البويضات خرجت الكلب راث فإذا ميليمرتات،( 4)

 وفمه لسانه تلوث عادته هي كما  بلسانه نفسه ينظف أن الكلب أراد فإذا دبره، من بالقرب الذي
 قبله أو ماء، شرب أو إناء، يف الكلب ولغ فإذا غريه، أو لسانه بواسطة شعره بقية يف وانتشرت هبا،

 هذه بعض علقت القبيحة، العادات يف األفرنج قلد من بعض أو األفرنج يفعل كما  إنسان
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 هامن وخترج معدته إىل فتصل شربه أو أكله أثناء فمه إىل وصوهلا وسهل األشياء، بتلك البويضات
 والقلب، املخ، يف كثرية  أمراضا فتحدث الدم، أوعية إىل وتصل املعدة، جدار فشقت األجنة،
 املصاب الكلب َتييز كان  وملا. بالدهم يف أوروبا ألطباء مشاهد ذلك وكل. ذلك غري إىل والرئة،

 من قليل الإ استعماهلا يعرف ال اليت باآللة دقيق وحبث زمن إىل ُيتاج ألنه جدا عسريا الدودة هبذه
 ما شيء فيها يعلق ال حبيث لإلناء إنقاء مرات سبع وغسله جنسا، إياه الشارع اعتبار كان  الناس
 . 1أعلم وهللا والصواب، احلكمة عني هو ذكرنا

                                                 
 حجم صغر كلما  أنه املعروف ومن الصغر، يف متناه دقيق الكلب فريوس أن: بالرتاب أوالهن مرات سبع الغسل يف احلكمة 1

 هيئة على يكون الفريوس على احملتوي الكلب ولعاب به، والتصاقه اإلناء دارجب للتعلق سطحه فعالية زادت كلما  امليكروب
 ". دقائقه سطح على اإلناء من - السطحي بااللتصاق - امليكروب امتصاص هو هنا الرتاب دور و سائل، لعايب شريط

 مادتني على ُيتوي الرتاب أن احلديث العلم أثبت:" حيث للجراثيم قاتلتني مادتني على ُيتوي الرتاب أن علميا ثبت وقد
 ".اجلراثيم بعض ضد التعقيم عمليات يف وتستعمالن( التتاراليت) و( ترتاكسلني)

 أظهرت والتحاليل التجارب لكن املوتى، جثث بسبب معينة جراثيم املقابر تراب يف جيدوا أن الباحثني األطباء بعض توقع لذا
 بتحليل احلديث العصر يف العلماء قام: " بقوهلم األطباء من جمموعة أعلنه ما هذا و...  اجلراثيم قتل يف فعال عنصر الرتاب أن

 البشر من كثريا  ألن ذلك و الضارة، اجلراثيم من كثريا  فيه جيدوا أن يتوقعون كانوا  و اجلراثيم، من فيه ما ليعرفوا املقابر تراب
 أن   ذلك من فاستنتجوا...  املؤذية الضارة اجلراثيم لتلك أثرا بالرتا يف جيدوا ل لكنهم و اجلرثومية، اإلنتانية باألمراض ميوتون
 و عليه هللا صلى - النيب سبقهم قد و أمرها، استفحل و خطرها النتشر ذلك ولوال الضارة، اجلراثيم قتل خاصية للرتاب

 ".الشريفة النبوية األحاديث هبذه احلقيقة هذه تقرير إىل -سلم
 ثبت فقد الس بع؛ املر ات إحدى يف الرتاب استعمال على احلث   يف العلمي اإلعجاز تبني   قد و: "الص مد عبد كامل  حممد قال
..   مجيعا إزالتها فتمتصها فتسه ل معها تندمج الرتاب ذر ات ألن   ذلك و واجلراثيم، البويضات إزالة على كبري  عامل الرتاب أن  

 ... " البويضات هلذه قاتلة مواد على الرتاب ُيتوي قد كما
 :االختصاص أهل بعض أقوال بعض وإليك الكالب بنجاسة يتعلق فيما مذهلة حقائق إىل العلم توصل لقد
 -سلم و عليه هللا صلى -حممد اإلسالم نيب به أوصى ما حقيقة جديد طيب كشف  أكد: " املهاجر اإلمسعالوي الدكتور قال

 وجد فقد بالعمى، اإلصابة خطر يزيد لعاهبا أو ضالهتالف التعرض و مداعبتها و الكالب ملس أن من األطباء حذر عندما
" باسم تعرف طفيلية ديدان ينقل وغريها، بول و براز من لفضالهتا والتعرض الكالب تربية أن خمتصون بيطريون األطباء

 يف يطريالب الطب أخصائي -رايت إيان الدكتور الحظ و إنسان، ألي العمى و البصر فقدان تسبب اليت" كانيس  توكسوكارا
 180 وجود اكتشف حيث فرائسها، يف الدودة تلك بيوض حتمل احليوانات ربع أن كلبًا،  60 فحص بعد -سيت سومر
 بويضة 71 األخر ربعها محل كما  الرتبة، عينات يف موجود هو مما بكثري أعلى كمية  هي و شعرها، من الواحد الغرام يف بويضة
"  صحيفة نشرته الذي تقريرهم يف اخلرباء أوضح و البشر، ألصابة تكفي ناضجة امنه ثالثة كانت  و نامية، أجنة على حتتوي
 مالمسة عند تنتقل بسهولة أن وميكن واحدا، ملليمرتا طوهلا يبلغ و جدا لزجة الدودة هذه بويضات أن الربيطانية،" مريور ديلي

 جيدا اليدين بغسل األطباء ينصح ذلك، من للوقاية و العني، خلف الواقعة املنطقة يف ترتعرع و لتنموا مداعبتها، أو الكالب
 يف الديدان بتلك اصابة آالف 10 ظهور االحصاءات قدرت أن بعد خصوصا الكالب، مداعبة بعد و الطعام تناول قبل
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 .اإلناء غسل يف جنس برتاب الترتيبهل يصح  مسألة:
 يف آخره يف الرتاب ذكر مع أحدكم إناء طهور: قوله يف (:2/132قال العراقي يف طرح التثريب )

 أصح وهو مطهرا، يكون ال النجس ألن جنس؛ برتاب الترتيب يكفي ال أنه على دليل مسلم رواية
 بشيء كالدباغ  يصح أنه الثاين والوجه جنس، برتاب التيمم يصح ال كما  الرافعي قاله كما  الوجهني

 يكفي ال قلنا فإن لب،بالك الرتابية األرض تنجست إذا ما اخلالف هذا على الرافعي وبىن جنس
 ُيتاج ال إنه: الرافعي قال كما  املسألة هذه يف األظهر ولكن آخر تراب من بد فال النجس الرتاب

 .الرتاب لترتيب معىن ال إذ آخر تراب إىل
 .التطهري يف احملل على الرتاب بذر يكتفيهل  مسألة:

 على يدل قد ما بالرتاب أوالهن سبعا فاغسلوه: قوله يف (:2/132قال العراقي يف طرح التثريب )
 كما  كذلك  وهو احملل، إىل ويوصله املاء يف جيعله أن بد ال بل احملل على الرتاب بذر يكتفي ال أنه

                                                                                                                           

 من أكثر منذ -سلم و عليه هللا صلى -حممد اإلسالم نيب أوصى قد و األطفال، بني معظمها يقع سنويا، املتحدة الواليات
 ينقل الذي األمر اليوم، يف مرات عدة جلده أو فروه يلحس الكلب ألن لعاهبا، و الكالب مالمسة بعدم سنة، 1400
 للصحة مؤذيا فيصبح اللعاب و الفم و اجللد إىل اجلراثيم

 دودة ئهأمعا يف تعيش إذ اخلطرة، األمراض لبعض ناقل الكلب أن علميا ثبت:" طهماز حممود احلميد عبد الدكتور قال و -
 و اآلواين إىل منه تنتقل مث إليه، البيوض هذه تنتقل بلسانه دبره يلحس عندما و برازه، مع بيوضها خترج املكورة تدعى

 إىل تتسرب اليت األجنة منها خترج و البيوض قشرة فتنحل فأمعائهم، معدهتم إىل تدخل منها و أصحابه، أيدي و الصحون
 العضو يف تنمو مث...  اجلسم يف الرئيسية املصفاة ألنه الكبد إىل وخباصة اجلسم، أحناء مجيع إىل هبما تنتقل و البلغم، و الدم

 رأس حبجم يصبح حىت الكيس يكرب قد و الينبوع، كماء  صاف بسائل و األبناء، باألجنة مملوء كيسا  تشكل و إليه تدخل الذي
 الدماغ يف ماكان أخطرها و فيه، تتبعض الذي العضو حسب على أعراضه تكون و املائية الكيس داء: املرض يسمى و اجلنني،

 ".اجلراحية العملية سوى...  عالج له يكن ل و القلب، عضلة يف أو
 مرض"  منها ,كثرية  تطهريها قبل آنيتها من الشربب أو الكالب بتقبيل الشرع خمالفة نتيجة اإلنسان تصيب اليت األمراضو 

 وحتت ، واحليوانات لإلنسان العلوي التنفسي اجلهاز يف طبيعيا له املرضي السبب ديوج ، بكتريي مرض وهو"  الباسرتيال
 . املرض حمدثا اجلسم اجلرثوم هذا يغزو خاصة ظروف
 هلا إصابة أعلى وتكون ، واحليوان لإلنسان الداخلية األحشاء تصيب اليت الطفيلية األمراض من وهو"  املائية األكياس"  ومنها

 . اجلسم أعضاء وبقية ، البطين التجويف يليها ، والرئتني الكبد يف
 ، ملم( 9 - 2) منها البالغة طول صغرية دودة وهي( كرانيلوسيس  ايكاينكوس) تسمى شريطية دودة املرض هذا ويسبب
 . ممصات بأربع مزودا الرأس ويكون ، ورقبة ، ورأس ، قطع ثالث من تتكون
 إىل املرض هذا وينتقل، والذئاب والثعالب والقطط بالكالب املتمثلة ، لنهائيةا املضائف أمعاء يف البالغة الديدان وتعيش

 اإلنسان تصيب اليت األليفة احليوانات أمراض: "  كتاب  انظر .إنائه من يشرب أو ، يقبله حني ، الكالب برتبية املولع اإلنسان
 . السنايف عبيد إمساعيل علي للدكتور" 
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 مسمى يف داخلة الترتيب مرة جعل أنه االستدالل ووجه: العيد دقيق ابن قال وغريه الرافعي به جزم
 الرتاب ذر إذا ألنه احتمال؛ وفيه ممكن، ذاوه غسال يسمى ال احملل على الرتاب وذر الغسالت،

 .بالرتاب غسل يقال أن يصح املاء وأتبعه احملل على
 خلطه كان  فإن احملل، على الرتاب ذر بطريق بالترتيب باالكتفاء يشعر قد وعفروه: فقوله وأيضا
 على الرتاب ذر ىعل ينطلق حينئذ التعفري لفظ ألن قالوه؛ ما ثبت فقد لغة تعفريا كونه  ينايف ال باملاء
 باملاء خلطه على يدل الغسلة مسمى اعتبار على دل الذي واحلديث إليه، باملاء إيصاله وعلى احملل

 من ذكرناه الذي التقدير على التعفري مطلق مقتضى على زائد أمر وذلك به، احملل إىل وإيصاله
 من الشيخ أبداه وما، ىانته باملاء وإيصاله الرتاب ذر أعين معا للصورتني التعفري اسم مشول

 الشيخ بأن عليه ورد الرفعة ابن به باالكتفاء صرح قد باملاء وإتباعه الرتاب ذر إجزاء يف االحتمال
 .األصحاب من غريه كالم  مقتضى وهو يكفي، ال أنه التبصرة يف صرح اجلويين حممد أبا

 .املاء غري ِبائع الرتاب مزج يكفيهل  مسألة:
 ِبائع الرتاب مزج يكفي ال أنه على الرافعي به استدل (:2/133تثريب )قال العراقي يف طرح ال

 هو وهذا واضح، وهو املاء بغري سبعا الغسل جلاز وإال سبعا باملاء فليغسله املعىن ألن املاء؛ غري
 وهو الرتاب، السابعة الغسلة من املقصود ألن يكفي؛ أنه الثاين والوجه الرافعي قاله كما  األصح

 ....بعيد
 ليس الرتاب ألن يكفي؛ ال أنه ثامنة به فغسله ِبائع الرتاب مزج مث سبعا، باملاء غسله لو أنه فيهو 

 هو وهذا املاء، مع الرتاب مجع اشرتاط على يدل واحلديث إحداهن، يف وال الغسالت أوىل يف
 أما افعيللر  تبعا حمتمل كتبه  بقية يف وكالمه بالتنقيح املسمى الوسيط شرح يف النووي صححه الذي

 جيوز أنه املهمات ففي ثامنة غسلة املاء مع به وغسله باملائع الرتاب ومزج سبعا باملاء غسله إذا
 أن يف بعيد األوجه خالف فيه يتجه وال: قال الوسيط مشكل يف الصالح ابن عليه نبه كما  قطعا

 .وحنوه باخلل طهوريته تزول الرتاب
 ؟الكلب جناسة لغس يف الرتاب عن بالرمل يكتفىهل  مسألة:

 جناسة يف الرتاب عن بالرمل يكتفى ال أنه احلديث ظاهر (:2/134قال العراقي يف طرح التثريب )
 له ناعما كان  إذا به التيمم جواز صححوا أصحابنا أن إال الرتاب دون خيصه امسا له ألن الكلب؛

 التيمم جاز غبار له رصا حىت الرمل سحق لو أنه الفتاوى يف فقال هذا على النووي زاد بل غبار
، ترابا يسمى كونه  جواز على يتوقف وذلك الكلب، من الترتيب يف به االكتفاء هذا ومقتضى به،
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 حديث يف أن للهروي العرنيني على ذيله يف املديين موسى أبو فذكر عليه يدل قد ما احلديث ويف
 أن فيحتمل بالرتاب يلت أنهب وفسره بالرتاب اللحم يرمل وأن القدور، تكفأ أمران األهلية احلمر
 الرمل، ذكر بني فجمع الرتاب جنس من الرمل ألن يرمل؛ بقوله فأتى بالرتاب يرتب أنه املراد يكون

 الرتاب عليه فيلتصق السرير يرمل كما  رماال له الرتاب يصري حىت املراد يكون أن وُيتمل والرتاب
 .أعلم هللاو أظهر واألول السرير، على بالنسج كثرته  من ذلك فشبه

 .اإلناء غسل يف الرتاب فيها علجي اليت املرةيف تعيني  مسألة:
 فعند الرتاب فيها جتعل اليت املرة يف الروايات اختلفت(: 2/128قال العراقي يف طرح التثريب )

 إحداهن مسنده يف البزار بكر أليب رواية ويف بالرتاب أخراهن قال أو أوالهن تقدم كما  مسلم
 بذكر عليه فمردود هريرة أيب حديث من ترد ل أهنا املصنفني من ذكر ومن املهملتني لوالدا باحلاء،
 بالبطحاء إحداهن فيه فقال علي حديث من أيضا هكذا الدارقطين رواها وقد. مسنده يف هلا البزار
 يف الكلب ولغ إذا» مغفل بن هللا عبد حديث من وملسلم ثابتة رواية أهنا الفتاوى يف النووي وذكر
 بينها اجلمع يف الشارحني كالم  اختلف وقد.  «بالرتاب الثامنة وعفروه مرات سبع فاغسلوه اإلناء

 .قال إحداهن املراد بل االشرتاط على ليس وبغريها باألوىل التقييد بأن بينها النووي فجمع
 منهن حدةوا سبعا اغسلوه املراد أن اجلماهري ومذهب فمذهبنا بالرتاب الثامنة وعفروه رواية وأما

 تضعيف إىل العيد دقيق ابن وأشار هلذا ثامنة فسميت غسلة مقام قائم الرتاب فكأن املاء مع برتاب
 .استكراه فيه تأويل بأنه اجلواب هذا

 فإنه تقدم، ما وبني بالرتاب الثامنة رواية بني اجلمع تعذر على السنن يف البيهقي كالم  يدل وهكذا
 أحفظ هريرة وأبو صورته ما الثامنة يف مغفل ابن حديث ذكر بعد فقال اجلمع دون الرتجيح إىل صار
 الرتجيح وجوه أحد وهو أحفظ بكونه روايته البيهقي فرجح أوىل فروايته دهره يف احلديث روى من

 .املعارضة عند
 رواية بأن السبع الغسالت من شاء غسلة أي يف الرتتيب إجزاء العيد دقيق ابن استشكل وقد

 جيزئ فال بالسابعة بعضها ويف بأوالهن بعضها يف قيدت وقد مطلقة، ثبوهتا يرتقد على إحداهن
 يف الشافعي عليه نص قد وحبثا استشكاال ذكره وما نفيه، على القيدين التفاق غريمها يف الترتيب
 يطهره وال بالرتاب أخراهن أو أوالهن سبعا غسل اإلناء يف الكلب ولغ وإذا: فقال. البويطي خمتصر

 األم يف وعبارته حبروفه، لفظه هذا - وسلم عليه هللا صلى - النيب عن روي وكذلك ك،ذل غري
 الكايف يف الزبريي األخرى أو باألوىل ذلك تقييد على أصحابه من تبعه وقد ذلك، من قريبة

 ضعف وقد جابر، ابن عن االستذكار يف أيضا الدارمي ونقله األقسام ترتيب كتاب  يف واملرعشي
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 أو أخراهن أو أوالهن كوهنا  من االضطراب هبذا الرتاب فيها ذكر اليت الرواية حلنفيةا مصنفي بعض
 قال وكذا رأسا، الرتاب ذكر طرح يقتضي االضطراب هذا إن: فقال الثامنة أو السابعة أو إحداهن
 تتساقط إَّنا املضطرب احلديث فإن نظر، قااله وفيما مضطربة الزيادة هذه إن املفهم صاحب
 فال الراجحة للرواية فاحلكم الوجوه بعض ترجح إذا أما االضطراب وجوه تساوت إذا الروايات

 رواية أن شك فال ذلك تقرر وإذا. احلديث علوم يف معروف هو كما  خالفها من رواية فيها يقدح
 بن وحبيب حسان بن هشام ثالثة، سريين بن حممد عن رواها فإنه الروايات، سائر من أرجح أوالهن
 الرواة كثرة:  بأمرين فترتجح هشام رواية من صحيحه يف مسلم وأخرجها السختياين أيوبو  الشهيد
 .التعارض عند الرتجيح وجوه من ومها هلا الشيخني أحد وختريج

 أن إال احلديث كتب  من شيء يف مسندة منفردة توجد فال والراء املعجمة، باخلاء أخراهن رواية وأما
 أهنا إال يليه الذي الوجه يف سيأيت كما  هريرة أيب عن خالس رواها هأن التمهيد يف ذكر الرب عبد ابن

 فإنه ِبعناها، كانت  وإن فهي، بالرتاب السابعة رواية وأما. سيأيت كما  أوالهن مع مضمومة رويت
 عنه إبان فقال قتادة على فيها اختلف وقد داود، أبو هبا وانفرد قتادة سريين بن حممد عن هبا تفرد

 كذلك  رواه اجلماعة فوافق بالرتاب األوىل عنه بشري بن سعيد وقال داود أيب ايةرو  وهي هكذا،
 وأما. للجماعة ملوافقته أوالهن رواية ترجيح يقتضي وهذا طريقه، من والبيهقي سننه، يف الدارقطين

 كما  البزار رواها وإَّنا الستة، الكتب من شيء يف فليست والدال املهملة، باحلاء إحداهن رواية
 .متقد
 حبث وفيه صحيح، بإسناد طريقه من والبيهقي الشافعي، رواها فقد أخراهن أو أوالهن رواية وأما

 شك هو أو الشارع كالم  من جمموعة تكون أن إما ختلو ال أخراهن أو أوالهن قوله أن وهو أذكره،
 على لدا فهو - وسلم عليه هللا صلى - النيب كالم  من جمموعة كانت  فإن احلديث، رواة بعض من

 من ألن وذلك؛ هبما، التقييد من - هللا رمحه - الشافعي عليه نص ما حينئذ ويرتجح بينهما التخيري
 فاقتصر مرة حفظ منهن كال  ألن السابعة؛ أو األوىل على اقتصر من على علم زيادة معه بينهما مجع

 الرواة بعض من شكا ذلك كان  وإن. أوىل فكان واألخرى األوىل، بني اجلمع هذا وحفظ عليها
 بعض من شك ذلك أن على يدل ومما تقدم كما  األوىل فرتجح الرتجيح إىل ويرجع قائم فالتعارض

 أن على يدل فهذا بالرتاب أخراهن قال أو أوالهن روايته يف الرتمذي قول الشارع كالم  من ال الرواة
 عن رافع أيب عن خالس رواية من أيضا شاهد وهلا األوىل تعيني حينئذ فيرتجح فيه شك الرواة بعض

 أصحابنا ذكر ملا حجة ففيه أرجح األوىل ذكر كان  وإذا. يليه الذي الوجه يف سيأيت كما  هريرة أيب
 فتناثر األوىل يف الترتيب قدم إذا أنه وهو آخر، معىن له وذكروا أوىل األوىل املرة يف الترتيب كون  من
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 إذا ما خبالف ترتيبه جيب ل الكلبية سةبالنجا املتلوث املوضع غري إىل رشاش الغسالت بعض من
 محله فينبغي الصحيحة الرواية عليه دلت عما متقاصر األولوية على محله لكن أرفق هذا فكان أخر
 ا.ه  أعلم وهللا األوىل املرة تعيني على

 وسلم عليه هللا صلى أنه ذلك على والدليل (:1/416وقال العالمة العثيمني يف الشرح املمتع )
 «مرات سبع يغسل أن اإلناء يف الكلب ولغ إذا أمر»: مغفل بن هللا وعبد هريرة، أيب يثحد يف
 «إحداهن» ألن األوىل، من أخص الرواية وهذه «بالرتاب أوالهن»: رواية ويف ،«بالرتاب إحداهن»

 الق وهلذا باالعتبار، أوىل فيكون باألوىل، خيصصه فإنه «أوالهن» خبالف السابعة، إىل األوىل يشمل
 :يلي ملا األوىل يف الرتاب يكون أن األوىل: تعاىل هللا رمحهم العلماء

 .بذلك النص ورود - 1
 النجاسات من غسلة أول بعد فتكون النجاسة، خفت غسلة أول يف الرتاب جعل إذا أنه - 2

 .املتوسطة
 جعل ولو تراب، بال ستا غسل آخر حمال الرتاب بعد الثانية الغسلة يف املاء أصاب لو أنه - 3

 ا.ه  بالرتاب إحداها ستا غسل آخر حمال الثانية الغسلة وأصابت األخرية، يف الرتاب
 حكم التسبيع يف غسل بول وروث الكلب. مسألة:

 على شرب إذا أو ولغ إذا: بقوله الظاهرية بعض استدل(: 2/122قال العراقي يف طرح التثريب )
 أن ومفهومه األكثرين عند حجة الشرط مفهوم ألن والشرب؛ الولوغ، يتعدى ال احلكم هذا أن

 اإلناء يف لعابه وقع لو أنه إىل هذا قائل فذهب الولوغ وهو الشرط، عدم عند كذلك  ليس احلكم
 من فمه غري املاء يف وقع لو وكذلك فيه، ما ينجس وال منه اإلناء يغسل ال أنه فيه يلغ أن غري من

 .سبعا غسله جيب ال فيه تغوط أو اإلناء يف لبا لو وكذا ينجس، ال رجله أو كيده  أعضائه
 أصحاب لبعض وجه وهو الشرب، أو بالولوغ األمر لتقييد النجاسات كسائر  مرة يغسل وإَّنا

 وقال الرافعي حكاه دما أو عذرة أو بوال كان  وإن مرة، منه يغسل إَّنا أنه لعابه غري يف الشافعي
 الغسل فيه يكفي لعابه تناثر أن فاقتضى بالولوغ باللعا عن عرب ولكنه شاذ إنه: الروضة يف النووي

 متجه إنه: بقوله املهذب شرح يف النووي رجحه وقد كذلك،  وليس الوجه هذا صاحب عند مرة
 الكالب مؤاكلة عن لتنفريهم كان  إَّنا الولوغ من سبعا بالغسل األمر ألن الدليل؛ حيث من قوي

 سائر يف التسبيع وجوب أصحابه عامة به وجزم الشافعي عليه نص الذي الصحيح واملذهب .انتهى
 إَّنا فإهنا األواين، من الكالب تصيبه فيما الغالب لكونه الولوغ على نص إَّنا وأنه الكلب، أجزاء
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 - الشافعي قال الشرط خمرج ال الغالب خمرج بذلك فخرج األواين من والشرب األكل، تقصد
 اإلناء يف وقع إذا أعضائه من عضو أو رجله أو هذنب أو يده الكلب أعضاء ومجيع: - عنه هللا رضي
 اهلرة يف - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول قول ويف قال فيه ما هراقة بعد مرات سبع غسل

 قال بولوغه ينجس وما حي، وهو جنس، هو ما البهائم من احليوان يف أن على دليل تنجس ليست
 .عليه املنصوص الكلب إال أعلمه وال
 جناسة على به االستدالل ويف الشافعي عن التمهيد يف الرب عبد ابن حكاه هكذا نزيراخل ذكر مث

 أن بنجسة ليست اهلرة كون  من يلزم فال اجلمهور عند حبجة وليس لقب مفهوم ألنه نظر؛ الكلب
 مشهور الكلب جناسة على احلديث هذا من االستدالل وجه إن: الرافعي وقول جنسا غريها يكون
 هللا صلى - هللا رسول أن» وهي تصانيفهم، يف الفقهاء أصحابنا بعض ذكرها زيادة إىل بذلك أشار
 تأيت هللا رسول يا: فقالوا عليهم ذلك فشق دار ودوهنم األنصار من قوم دار يأيت كان  - وسلم عليه
 رهمدا يف فإن قالوا، كلبا  داركم يف إن: وسلم عليه هللا صلى النيب فقال دارنا؟ تأيت وال فالن دار

 كان  هكذا الزيادة هذه ثبتت فلو.  «بنجس ليست إهنا: وسلم عليه هللا صلى النيب فقال سنورا
 هبذه رواه وقد هكذا، احلديث كتب  من شيء يف أصال يعرف ال أنه إال مشهورا منه االستدالل وجه

 بن سىعي رواية من املستدرك يف واحلاكم سننه، يف والدارقطين مسنده يف أمحد اإلمام الزيادة
 النيب فقال قاال وإَّنا بنجس، ليست إهنا: فيه يقوال ل أهنما إال هريرة أيب عن زرعة أيب عن املسيب

 صاحل املسيب بن عيسى: خترجيه بعد الدارقطين وقال 1( سبع السنور ) وسلم عليه هللا صلى -

                                                 
 رقم ،442/ 2) وأمحد ،(178 رقم ،222/ 1) راهويه بن وإسحاق ،(343 رقم ،37/ 1) شيبة أىب ابن أخرجه 1

 واحلريب( , 2626) اآلثار مشكل يف والطحاوي( 63/ 1) والدارقطىن ،(6090 رقم ،478/ 10) يعلى وأبو ،(9706
 ،(169 مرق ،292/ 1) طوالم املستدرك يف احلاكم( , 387/ 3) الضعفاء يف والعقيلي( , 682/ 2) احلديث غريب يف

( , 547) املتناهية العلل يف اجلوزي وابن خمتصرا،( 251/ 1( )249/ 1) الكربى يف والبيهقي( , 252/ 5) عدي وابن
 نعيم، أبو يرفعه ل: بقوله( 174/ 1) حامت أيب ابن علل يف كما  الرازي زرعة أبو اإلمام ضعفه واحلديث( 67) التحقيق ويف
 ال عيسى يف العقيلي قال: بقوله(: 27/ 1) العلل على تعليقة يف اهلادي عبد ابن وضعفه بالقوي، ليس وعيسى أصح، وهو

 الزوائد جممع يف اهليثمي وقال ،(62/ 1) الدراية يف احلافظ وضعفه وضعفه دونه، أو مثله هو من إال احلديث هذا على يتابعه
/ 1) املهذب ويف ،(97/ 2) نقيحهت يف الذهيب وضعفه ضعيف، وهو املسيب بن عيسى وفيه أمحد رواه(: 287/ 1)

 صححه وهذا(:146/ 4) القدير فيض يف املناوي وقال ،(11/ 1) املنري البدر يف ضعفه إىل امللقن ابن ابن وأشار ،(253
 وأورده وغريهم حبان وابن والنسائي داود أبو ضعفه املسيب بن عيسى فيه وبأن, قوي غري حديث: أمحد بقول ونوزع احلاكم

 األلباين العالمة وضعفه وضعفه، أيضا العقيلي رواه حجر ابن وقال يصح ال حديث اجلوزي ابن وقال وأعله ترمجته يف امليزان يف
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 زرعة أيب عن دينفر  املسيب بن وعيسى خيرجاه ول اإلسناد صحيح حديث هذا احلاكم وقال احلديث
 حبان، وابن والنسائي داود، وأبو معني ابن جرحه بلى(: قلت) قط جيرح ول صدوق أنه إال

 .املوضع هذا غري يف والدارقطين
 وفيه كلب،  فيها اليت الدار دخول اجتناب فيه وإَّنا الكلب، جناسة يقتضي ما اللفظ هذا يف وليس

 أن هلم فبني السباع سؤر طهارة علموا قد كانوا  ملكوهن ذلك ذكر إَّنا وكأنه بسبع، ليس الكلب أن
 ا.ه  أعلم وهللا بسبع ليس فإنه الكلب، خبالف فمها طهارة ليعلموا سبع اهلرة

 واملعلم األسود، يشمل «كلب»: وقوله(: 1/416وقال العالمة العثيمني يف الشرح املمتع )
 .والكبري والصغري، وغريه، اقتناؤه يباح وما وغريمها،
 .العرق أو الريق، أو الروث، أو البول، أو بالولوغ، تنجس ملا أيضا ويشمل
 أو اجلنس، حلقيقة هنا «أل» و ،«الكلب ولغ إذا»: وسلم عليه هللا صلى قوله ذلك على والدليل
 .العموم على دالة هي كل  وعلى اجلنس، لعموم

 اقتناؤه؟ يباح ملا بالنسبة مشقة هذا يف يكون أال: قيل فإن
 أواين له خيصص بأن املستعملة، األواين عن الكلب بإبعاد املشقة هذه تزول ولكن بلى،: أجيب
 غري وهذا اللفظ، عليه دل ما أكثر ألخرجنا أخرجناه لو إذ العموم، عن خنرجه وال وشرابه، لطعامه
 .االستدالل يف سديد
 النجاسات، ئرفكسا وروثه بوله، أما الكلب، ولغ إذا فيما احلكم هذا إن: الظاهرية بعض وقال
 .القياس يرون ال ألهنم

 على نص وسلم عليه هللا صلى والنيب أخبث، هو بل كولوغه،  وبوله روثه، إن: قالوا الفقهاء ومجهور
  وما فقط، فيها يلغ بل غالبا، األواين يف ويروث يبول ال الكلب إن إذ الغالب، هو هذا ألن الولوغ،

 .احلكم به خيص وال له، مفهوم فال الغالب باب من كان
 امتناع أجل من ولكن بالظاهر؛ األخذ أجل من ال ،1الظاهرية مذهب املتأخرين بعض ورجح

 احلكم ألن احلكم، يف يساويه حىت العلة يف لألصل الفرع مساواة القياس شرط من ألن القياس،
 .فال وإال احلكم، يف اشرتكا العلة يف اشرتكا فإذا العلة، على مرتب

                                                                                                                           

 املسند حتقيق يف معه ومن األرنؤوط ضعفه وكذا(، 225-2/223وضعفه احلويين يف بذل اإلحسان ) ،(534) الضعيفة يف
(14/85). 
 .(914/ 1) العدة على الصنعاين حاشية انظر 1
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 لعابه من انفصلت ولغ وإذا باإلنسان، ضارة شريطية دودة فيه الكلب لعاب أن :قوهلم على والفرق
 .الرتاب إال يتلفها وال وخترقها، اإلنسان ِبعدة تتعلق فإهنا ذلك بعد أحد استعمله فإذا اإلناء، يف

 أهنا ثبت فإذا هذا، يف النظر جيب وروثه؟ بوله، عن منتفية هي فهل طبيا، ثبتت إذا العلة هذه ولكن
 لو ألنك الفقهاء، عامة إليه ذهب ما فاألحوط وإال النظر، من وجه القول هلذا فيكون منتفية،
 بالرتاب، إحداها غسالت سبع تطهره ل لو ولكن أخطأت، أحد يقل ل بالرتاب إحداها سبعا طهرته
 .يطهر ل واإلناء أخطأت،: يقول من فهناك

 املعىن؟ و معقولأ تعبد الكلب جناسةيف غسل  تسبيعهل ال مسألة:
 أو تعبد هو هل الكلب جناسة تسبيع يف العلماء اختلف(: 2/124قال العراقي يف طرح التثريب )

 الغسالت يف العدد أن الكلب جناسة إىل ذهب عمن التمهيد يف الرب عبد ابن فحكى املعىن؟ معقول
 النجاسة وهو املعىن، معقول الغسل أصل وأن تعبد أنه على يدل ما العيد دقيق ابن كالم  ويف تعبد
 ل التفصيل يف معناه يعقل ال ما التفاصيل يف وقع وإذا به، قلنا معقوال املعىن أصل كان  وإذا: قال

 لكنا النجاسة يف التغليظ زيادة تظهر ل ولو: قال الشريعة يف نظائر ولذلك التأصيل ألجله ينقض
 يف النووي قال وكذا .انتهى املعىن قوليةمع على املعىن أصل يف ونكتفي العدد على التعبد يف نقتصر
 .احلديث هذا من عشر الثانية الفائدة يف هذا بعد كالمه  نقل سيأيت كما  تعبد إنه املهذب شرح
 فيه العلة وأن الطيب، املعىن على العدد هذا ومحل تكلف بعضهم فإن الكلب، جناسة ير ل من وأما

 على الشرع من مواضع يف جاء قد السبع وهو د،العد هذا أن وذكر كلبا  الكلب كون  من خياف ما
 ذلك يف يضره ل املدينة عجوة من َترات بسبع يوم كل  تصبح من قال كما  والتداوي الطب، جهة
 وحنو «أوكيتهن حتلل ل قرب سبع من علي هريقوا» مرضه يف وسلم عليه هللا صلى وكقوله سم اليوم
 .هذا
 والرجم التعسف، من هذا ويف املالكية، من رشد بن وليدال أيب إىل وغريه املفهم صاحب عزاه وقد

  املاء يقرب ال الكلب الكلب أن وهو أيضا، طيب جبواب قائله على هذا رد وقد خيفى، ال ما بالظن
 إَّنا املاء من امتناعه أن هذا عن حفيده وأجاب .أعلم وهللا الطب كتب  يف عليه منصوص هو كما
 عن هنيا كونه  التسبيع يف العلة بعضهم وجعل املاء فيقرب مبادئه يف فأما منه الداء َتكن حالة يف هو

 اقتنائه عن النهي يكون أن ُيتمل نعم ثالثا؟ أو سبعا كونه  بني مناسب معىن وأي له معىن وال اختاذه
 .مناسبة وجه له يظهر فال سبعا كونه  أما عنه للتنفري العدد لزيادة مقتضيا
 .؟الفور على الكلب ولوغ من الغسلهل  مسألة:



 - 181 - 

 عند هل يُغسل، مىت مذهبنا اختلف وكذلك (:2/102قال القاضي عياض يف إكمال املعلم )
 فعند لتنُجس   أو وقوعه فعند لتعبُّد   هو هل اخلالف على مبىن وهو وقوعه؟ عند أو استعماله

 ا.ه . استعماله؟
 على الكلب ولوغ نم الغسل جيب أنه على به استدل(: 2/125وقال العراقي يف طرح التثريب )

 الذي اخلالف فيه جيري أن وينبغي املختار وهو الفقهاء، أكثر عند الفورية يقتضي األمر ألن الفور؛
 الفورية أن على واألكثرون الفور، على الكلب فيه ولغ الذي اإلناء إراقة وجوب يف املاوردي حكاه

 .اإلراقة وجبت اإلناء استعمال أراد فإن مستحبة،
 .الولوغ تعددحكم  مسألة:

 يف كالب  ولوغ أو واحد إناء يف مرات واحد كلب  ولوغ بسبب سبعا الغسل يتعدد ال: املالكية قال
 وموجبات الوضوء كنواقض  املسبب يف املتفقة األسباب مسببات لتداخل ، غسله قبل واحد إناء

 .1والقصاص احلدود
 ثالثة ففيه إناء يف مرات واحد كلب  أو كلبان،  ولغ لو أنه (3/185) مسلم شرح يف النووي وذكر
 سبع، ولغة لكل جيب: والثاين بالرتاب، إحداهن مرات سبع للجميع يكفيه أنه الصحيح: أوجه

 . سبع كلب  لكل وجيب سبع، الواحد الكلب لولغات يكفي: والثالث
 بالرتا مقام غسالت سبع قدر فيه ومكثه كثري  ماء يف اإلناء غمس وال الثامنة، الغسلة تقوم وال

 ا.ه  األصح على
 إحداها يف الترتيب مع السبع يكفيو : (1/21) املطالب أسىنكما يف   األنصاري زكريا الشيخ قال
 .الكالب تعددت وإن

 إال عنه يزل فلم روثه، أو دمه الكلب جناسة كانت  ولو: (3/185) مسلم شرح يف النووي وقال
 ثالثة ؟ السبع من ُيسب ال أم واحدة، غسلة أم غسالت، ستة ذلك ُيسب فهل غسالت، بست
 (.35/131ا.ه  من املوسوعة الفقهية ) واحدة أصحها ، أوجه

 بتعدد الكلب ولوغ يف الواجبة الغسالت تتعدد هل (:2/125وقال العراقي يف طرح التثريب )
 سبع للجميع يكفي أنه واألصح أصحابنا، بني خالف فيه فأكثر؟ كلبني  أو واحد كلب  من الولغات

 وهللا الكالب بتعدد وتتعدد الواحد الكلب ولغات يف السبع يكفي وقيل سبع ولغة لكل جيب وقيل

                                                 
 . 179/  1 اجلليل ومواهب ، 14/  1 اإلكليل جواهر 1
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 األصغر يندرج بل السبع على الزيادة جتب ل الكلب غري أجنبية بنجاسة تنجس لو وكذلك أعلم،
 وجه ففيه جبيد وليس فيه اخلالف نفي الرفعة وابن النووي وادعى الصحيح على كاحلدث  األكرب يف

 ا.ه  أعلم وهللا أيضا األجنبية للنجاسة غسله جيب أنه الصغري الشرح يف رافعيال حكاه
 يغسل هل: كالب  من أو واحد كلب  من الولوغ تعدد إذا (:1/307وقال ابن امللقن يف اإلعالم )

 مالك، مذهب يف وقوالن عندنا وجهان فيه فيه؟ الولوغ يتكرر الغسل يتكرر أو سبًعا، للجميع
 واملشهور واحد، كلب  إىل اإلشارة أي عهدية أو جنسية الكلب يف والالم فاألل أن منشأمها
 كالسبب  وكانت تداخلت موجبها احتد إذا األسباب بأن ويعتضد عندنا، األصح وهو األول عندهم

 .سبع كلب  فلكل كالب  من أو سبع، كفى  كلب  من تكرر إن أنه: ثالث وجه وعندنا الواحد،
 .والطهارة النجاسة حيث من الصيد كلب  معض حكممسألة: 

 .1جنس الكلب معض بأن - احلنابلة عند رواية وهو - الشافعية صرح
 . للحاجة عنه يعفى: والثاين ،كولوغه  عنه يعفى ال أنه الشافعية عند واألصح

 املعض غسل يكفي أنه األول على واألصح: (4/267) احملتاج مغين كما يف  اخلطيب الشربيين قال
 .يرد ل ألنه ويطرح، املعض يقور أن جيب ال وأنه كغريه،  إحداهن، يف وتراب ِباء سبعا

 .ا.ه  املاء يتخلله فال لعابه، تشرب املوضع ألن الغسل؛ يكفي وال ذلك، جيب: والثاين
 فيجب جناسته، ثبت قد ألنه الكلب، فم أثر غسل جيب: (8/546) املغينيف  قدامة ابن وقال
 ا.ه  كبوله  أصابه ما غسل

 ،غسله وجوب وعدم الكلب، معض طهارة إىل - احلنابلة عند أخرى رواية وهو - الكيةامل وذهب
 يف طاهر ألنه يؤكل، الكلب ناب موضع: (184ص) الفقهية القواننيكما يف   جزي ابن قال

 ا.ه  املذهب
 هللا بأن الرواية هذه على بناء املعض غسل وجوب عدم( 8/546) املغينيف  قدامة ابن وعلل

 ا.ه  بغسله يأمرا ول بأكله، راأم ورسوله
 وإَّنا العني، جنس ليس الكلب أن عندهم به املفىت لكن، املسألة يف نصا هلم جند فلم احلنفية أما

 املختار الدر يف عابدين ابن قال كما  حي، وهو حكمها يظهر وال ودمه، حلمه بنجاسة جناسته
 (.28/142ا.ه  من املوسوعة الفقهية ) . (1/139)

                                                 
 الرياض.  ط:  280 - 279/  4 واملغين ، 235/  2 احملتاج ومغين ، 245/  2 اجملتهد وبداية ، 189/  4 البدائع 1
. 
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 أو صاد، إذا الكلب أن: املؤلف كالم  وظاهر(: 1/419عالمة العثيمني يف الشرح املمتع )وقال ال
 أو بالرتاب، إحداها مرات سبع فمه أصابه الذي اللحم غسل من بد فال بفمه، الصيد أمسك

 .املذهب هو وهذا الصابون، أو األشنان،
 أمر أنه وسلم عليه هللا صلى النيب عن يرد ل ألنه الشارع؛ عنه عفا مما هذا إن: اإلسالم شيخ وقال

 .1صاده الذي الصيد من الكلب فم أصابه ما بغسل
 معدته من خيرج فقد ،«عض إذا»: يقل ول ،«ولغ إذا»: قال وسلم عليه هللا صلى الرسول: وأيضا

 يغسلون يكونوا ل عنهم هللا رضي الصحابة أن شك وال. العض عند خترج ال أشياء الشرب عند
 وهو القادر هو سبحانه فاهلل عنه، معفو أنه ذلك ومقتضى بالرتاب، إحداها مرات سبع اللحم
 وإذا وحمرمة، جنسة، امليتة فمثال قدرا، ضرره زال شرعا عنه معفوا كان  وإذا املشرع، وهو اخلالق
 .املضطر على فيها ضرر ال حالال صارت أكلها إىل اإلنسان اضطر

 .جنسا خبيثا صار حرم وملا ،األكل حالل طيب ُيرم أن قبل واحلمار
 على مبين الكلب صيد ألن تقدم، ملا صيده عند الكلب فم أصابه ما غسل جيب ال أنه: فالصحيح

 بالكالب ال بأنفسهم؛ يصيدوها أن العباد وجل عز هللا يكلف أن جلاز وإال أصله؛ يف التيسري
 يكون وأن الكلب، فم أصابه ما غسل جيب ال أنه وهو الصورة، هذه حىت يشمل فالتيسري املعلمة،

 .عنه تعاىل هللا عفا مما
 .اناء يف رأسه كلبال أدخلإذا  مسألة:

: فيه ولغ هل يعلم ول وأخرجه اناء يف رأسه كلب  أدخل(: إذا 1/180قال النووي يف اجملموع )
: فوجهان رطبا كان  وان: خالف بال طاهر فاملاء يابسا فمه كان  نإ وغريه حلاويا صاحب قال
 مث ماء يف بال إذا كاحليوان  فصار ولوغه يف ظاهر دليل الرطوبة الن املاء بنجاسة ُيكم مهاأحد

 الن طهارته على باق املاء أن وأصحهما املعني السبب هذا على بناء بنجاسته حكم متغريا وجده
 الن احليوان بول كمسألة  وليس لعابه من الرطوبة كون  وُيتمل فيها مشكوك والنجاسة يقني الطهارة

 .أعلم وهللا هذا خبالف املاء تغري يف ظاهر سبب وهو النجاسة حصول تيقنا هناك
 .بالدباغة الكلب يطهر جلدهل  مسألة:
 جنس ألنه بالدباغة يطهر ال الكلب جلد أن إىل املالكية عند املشهور وهو واحلنابلة الشافعية ذهب
 . دبغ ولو يباع فال العني

                                                 
 (.620/ 21) الفتاوى جمموع 1
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 ، اخلنزير حىت بالدباغة تطهر احليوانات مجيع جلود أن احلكم عبد وابن سحنون عن رواية ويف
 . الدباغة بعد الكلب جلد بيع فيجوز 1( طهر فقد اإلهاب دبغ إذا)  حلديث
 جنس ألنه اخلنزير عدا ما بالدبغ اللحم مأكولة غري احليوانات مجيع جلد بطهارة يقولون واحلنفية

 باغة.وسيأيت هذا البحث بتوسع يف باب الد .2العني
 .واخلنازير الكالب غسلحكم العمل يف مهنة  مسألة:

 كان  من حكم وما واخلنازير الكالب غسل شرعا ُيرم هل (:14/471سئلت اللجنة الدائمة )
 منه ولغا الذي اإلناء كغسل  احليوانني هذين جناسة من املوظف ذلك تطهر تكون وهل ذلك؟ حرفته
 تطهريه يكون كيف  باستمرار اخلنازير لذبح املوظف مث ذلك؟ كيف  أم بالرتاب إحداهن مرات سبع
 واخلنزير؟ الكلب جناسة يف احلكمة هي وما غريها؟ وظيفة جيد ل أنه العلم مع ذلك؟ من

 من ذلك يف ملا املهنة؛ هذه ميتهن أن ملسلم جيوز وال واخلنازير، الكالب غسل شرعا ُيرم فأجاب:
 إذا »: قال أنه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن ثبت وقد ضرورة، دون من النجاسة مباشرة
 إذا أحدكم إناء طهور » ومسلم وألمحد عليه متفق « سبعا فليغسله أحدكم إناء يف الكلب شرب

 الكلب، حرمة من أشد اخلنزير وحرمة « بالرتاب أوالهن مرات سبع يغسله أن الكلب فيه ولغ
 اّللََّ  يَ تَّقِ  َوَمنْ : } سبحانه هللا قال وقد لعمل،ا هذا يرتك أن عليه جيب الشخص هذا أن يعلم وهبذا
 وباهلل{  َُيَْتِسبُ  اَل  َحْيثُ  ِمنْ  َويَ ْرزُْقهُ { }  خَمَْرًجا َلهُ  جَيَْعلْ  اّللََّ  يَ تَّقِ  َوَمنْ { }  ُيْسًرا َأْمرِهِ  ِمنْ  َلهُ  جَيَْعلْ 

  .التوفيق
 

 سؤر اخلنزير()باب 
 السبع من فيه فالذي والسبعية، البهيمية بني يشرتك نزيراخل :الدمريي قال خبيث حيوان اخلنزير
 ا.ه  والعلف العشب وأكل الظلف البهيمية من فيه والذي اجليف، وأكل الناب

 جناسة وثبوت كله،  اخلنزير جناسة يف وصنص لدينا وإَّنا اخلنزير، ُسؤر حكم يف نص لدينا ليسو 
 .بالضرورة ُسؤره جناسة ثبوت يستلزم كله  اخلنزير

                                                 
 رضي هللا عنهما. عباس ابن عبدهللا( من حديث 366أخرجه مسلم ) 1

 الدسوقي وحاشية ، 86/  1 الصنائع وبدائع ، 137/  1 احملتار ورد ، 51/  1 احلقائق وتبيني ، 91ص فالحال مراقي 2
 . 71/  1 واملغين ، 246 - 245/  1 واجملموع ، 54/  1
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 وما أجزائه مجيع جناسة وكذلك اخلنزير، عني جناسة على واحلنابلة والشافعية احلنفية اتفق دفق
 طاعم على حمرما إيل أوحي فيما أجد ال قل: }  تعاىل لقوله وذلك ،1ومنيه ولعابه كعرقه  عنه ينفصل
 فمن به هللا لغري أهل فسقا أو رجس فإنه خنزير حلم أو مسفوحا دما أو ميتة يكون أن إال يطعمه
 رجس فإنه خنزير حلم أو}  تعاىل قوله يف والضمري{  رحيم غفور ربك فإن عاد وال باغ غري اضطر

 .أجزائه ومجيع اخلنزير عني حترمي على فيدل اخلنزير إىل راجع{ 
 ، الطهارة حي كل  يف األصل ألن وذلك ، احلياة حال اخلنزير عني طهارة إىل املالكية وذهب

 .2وخماطه ودمعه ولعابه عرقه طهارة وكذلك ، احلياة بسبب عينه فطهارة ، عارضة والنجاسة
 اخلنزير سؤر جناسة إىل واحلنابلة واحلنفية الشافعية ذهب(: 20/34جاء يف املوسوعة الفقهية )

 سبعا يغسل بأن فيه ولغ إذا اإلناء تطهري ويكون، عنه متولد ألنه لعابه وكذا العني، جنس لكونه
 الكلب شرب إذا ) عنه هللا رضي هريرة أيب حلديث - واحلنابلة الشافعية عند - بالرتاب إحداهن

 إناء طهور أخرى ويف مرات سبع ليغسله مث فلريقه:  رواية ويف مرات سبع فليغسله أحدكم إناء يف
 الكلب يف هذا ثبت فإذا قالوا ( بالرتاب أوالهن مرات سبع يغسله أن الكلب فيه ولغ إذا أحدكم
 إىل مندوب وألنه حبال، يقتىن ال اخلنزير ألن أشد، وحترميه الكلب من حاال أسوأ ألنه أوىل فاخلنزير

 فثبت{  رجس فإنه خنزير حلم أو: } تعاىل قوله يف حترميه على منصوص وألنه ضرر، غري من قتله
 . التنبيه بطريق فيه ولغ ما غسل وجوب

 . 3ثالثا يغسل بأن خنزير فيه ولغ إذا اإلناء تطهري يكون: احلنفية وعند
 إذا اإلناء غسل ثبت وقد ، عندهم لعابه لطهارة وذلك اخلنزير سؤر جناسة عدم إىل املالكية وذهب

 ا.ه   4الغسل يندب للمالكية آخر قول ويف اخلنزير، فيه يدخل فال تعبدا الكلب فيه ولغ
هر لو كان القياس (: واما قياس اخلنزير على الكلب فخطأ ظا1/112وقال ابن حزم يف احمللى )

حقا الن الكلب بعض السباع ل ُيرم إال بعموم حترمي حلوم السباع فقط، فكان قياس السباع وما 
ولغت فيه على الكلب الذى هو بعضها والىت جيوز أكل صيدها إذا علمت: أوىل من قياس اخلنزير 

                                                 
 1 احملتاج وهناية ، القدير فتح هبامش 82/  1 اهلداية على العناية شرح ، 63/  1 الصنائع بدائع ، 82/  1 القدير فتح 1
 . 181/  1 القناع وكشاف ، 19/ 
 . 43/  1 الصغري الشرح 2
/  1 احملتاج هناية ، 173/  1 واجملموع ، 5ص الفالح مراقي ، 134/  1 الرائق البحر ، 76 ، 75/  1 القدير فتح 3

 . 182/  1 القناع وكشاف ، 236
 . 86/  1 الصغري والشرح ، 119/  1 اخلرشي 4
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صيده، فكذلك ال  لعلى الكلب، وكما ل جيز أن يقاس اخلنزير على الكلب يف جواز اختاذه وأك
 جيوز أن يقاس اخلنزير على الكلب يف عدد غسل االناء من ولوغه، فكيف والقياس كله باطل ا.ه 

(: من جعل العلة يف التسبيع من ولوغ الكلب كونه منهيا 2/125وقال العراقي يف طرح التثريب )
ير؛ ألنه منهي عن عن اختاذه واقتنائه كما تقدم حكايته عن بعضهم عدى حكم الكلب إىل اخلنز 

اقتنائه مطلقا خبالف بعض الكالب املتخذة للصيد، والزرع فهو إذا أسوأ حاال من الكلب يف ذلك، 
وهذا قول الشافعي اجلديد أنه جيب الغسل منه سبعا كالكلب وذهب أكثر العلماء إىل أنه ال جيب 

ل قدمي للشافعي قال التسبيع من جناسة اخلنزير ويقتصر يف التسبيع على مورد النص، وهو قو 
 النووي يف شرح مسلم، وهو قوي يف الدليل.

وكذا قال يف شرح املهذب: إنه الراجح من حيث الدليل قال: وهذا هو املختار؛ ألن األصل عدم 
الوجوب حىت يرد الشرع ال سيما يف هذه املسألة املبنية على التعبد وذكر حنوه يف شرح الوسيط بل 

طهارة اخلنزير ومن ادعى من أصحابنا اإلمجاع على جناسته فقد أخطأ  ذهب كثري من العلماء إىل
 لوجود اخلالف فيه وهللا أعلم ا.ه 

، اخلنزير: حيوان معروف «وخنزير»(: وقوله: 1/418وقال العالمة العثيمني يف الشرح املمتع )
ثر يف قتلها، ولذا بفقد الغرية، واخلبث، وأكل العذرة، ويف حلمه جراثيم ضارة، قيل: إن النار ال تؤ 

 حرمه الشارع.
والفقهاء   رمحهم هللا   أحلقوا جناسته بنجاسة الكلب؛ ألنه أخبث من الكلب، فيكون أوىل باحلكم 

 منه.
وهذا قياس ضعيف؛ ألن اخلنزير مذكور يف القرآن، وموجود يف عهد النيب صلى هللا عليه وسلم، ول 

 يرد إحلاقه بالكلب.
 اسة غريه، فتغسل كما تغسل بقية النجاسات ا.ه فالصحيح: أن جناسته كنج

وسئل العالمة العثيمني أيضا كما يف لقاءات الباب املفتوح: هل يصح قياس اخلنزير على الكلب يف 
 الولوغ؟

فأجاب: )إذا ولغ الكلب يف اإلناء فإنه يغسل سبع مرات إحداهن بالرتاب(، كما ثبت به احلديث 
وقد قاس بعض الفقهاء اخلنزير على الكلب؛ لكن هذا القياس غري النيب صلى هللا عليه وسلم،  عن

صحيح؛ ألن اخلنزير حتدث هللا عنه يف القرآن الكرمي وهو معروف، ومع ذلك ل يلحقه النيب صلى 
هللا عليه وسلم بالكلب. وكل شيء وجد سببه يف عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم ول ُيكم فيه 
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فيه بشيء خيالف ما كان عليه يف عهد النيب صلى هللا عليه وسلم. بشيء فإنه ال يصح أن ُيكم 
 وعلى هذا فاخلنزير جناسته كغريها من النجاسات، إذا ولغ يف اإلناء ال نغسله سبع مرات ا.ه 

(: قال بعض 351وقال الشيخ حممد املختار الشنفيطي يف شرح كتاب الطهارة من الزاد )ص
لو أن خنزيراً أدخل رأسه، وولغ يف اإلناء يغسل سبعاً والثامنة العلماء: يُقاس على الكلب غريه، ف

بالرتاب، وهذا مذهب احلنابلة كما نص  عليه املصنف رمحه هللا، وهو قول مرجوح، والصحيح أن 
 احلكم خيتص بالكلب، وأما اخلنزير فإنه ال يأخذ هذا احلكم.

ُ َعَلْيِه َوسَ -والدليل على ذلك: أن النيب  نص  على الكلب وحده، وكان اخلنزير  -لَّمَ َصلَّى اّللَّ
موجوداً يف زمانه، فلو كان يأخذ حكم الكلب لنص  على ذلك عليه الصالة والسالم ولقال: 

 )واخلنزير(، فاقتصاره على الكلب يدل على أن احلكم خمتص به، وأنه ال يقاس عليه غريه. 
 حكم شعر اخلنزير. مسألة:
 . النجسة للعني استعمال ألنه استعماله جيوز فال نزيراخل شعر جناسة إىل اجلمهور ذهب
 عنه، معفو لكنه بالرتاب أو بالغسل اخلرز حمل يطهر ل اخلنزير بشعر خف خرز لو الشافعية وعند

 ويباح رطبا به خرز ما غسل جيب احلنابلة وعند البلوى لعموم والنوافل الفرائض فيه فيصلى
 الرطب يف استعماله جيوز وال جناسته، تعدي لعدم سياب يف النجس الشعر من منخل استعمال
 .بالرطوبة النجاسة النتقال

 . للضرورة للخرازين شعره استعمال احلنفية وأباح
 املوت، بعد القص وقع وإن استعماله جاز ِبقص قص فإذا اخلنزير شعر طهارة إىل املالكية وذهب

 يف للشك غسله يستحب أنه إال باملوت، ينجس ال احلياة حتله ال وما احلياة، حتله ال مما الشعر ألن
 .1طاهرا يكون فال نتف إذا أما ،وجناسته طهارته

 به خيرز أن يعجبين ال قال، اخلنزير شعر عن ايب سألت (:13يف مسائل اإلمام أمحد لعبد هللا )ص
 ا.ه  يعلق ال ألنه به خيرز الذي اخلفني يف بالصالة بأس فال به خرز فإن

 شعر عن - األوزاعي يعين - سئل: قلت (:9/4672وإسحاق للمروزي ) ويف مسائل أمحد
 قال .1إيل   أعجب بالليف خرز إن. يعجبين ما: أمحد قال .به بأس ال: قال. به خياط اخلنزير

 ا.ه  .قال كما:  إسحاق

                                                 
 . 56/  1 القناع وكشاف ، 21/  1 املطالب وأسىن ، 49/  1 الدسوقي حاشية ، 63/  1 الصنائع بدائع 1
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 عليكم حرم إَّنا: } وتعاىل تبارك هللا قال اخلنزير شعر ذكر (:2/279وقال ابن املنذر يف األوسط )
 حرم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن وثبت اآلية[ 173: البقرة{ ] اخلنزير وحلم والدم امليتة

 واتفاق والسنة بالكتاب حمرم واخلنزير ،اخلنزير حترمي على العلم أهل وأمجع: بكر أبو قال... اخلنزير
 ومالك، صري،الب احلسن فيه رخص ،به خيرز أن طائفة فرخصت شعره استعمال يف واختلفوا األمة

 مديد فيها ُيمل اخلنازير جلود من جرب عن سئل أنه الشعيب عن روينا وقد والنعمان، واألوزاعي،
 وبيعه، شراءه النعمان وكره بيعه، وكره شرائه، يف األوزاعي ورخص به، بأس ال: فقال أذربيجان، من

 خيرز إسحاقو  أمحد وقال وإسحاق، وأمحد، ومحاد، واحلكم، سريين، ابن اخلنزير شعر استعمال وكره
 أن هللا عبد عن جابر خبرب استدالال حبال احملرم استعمال جيوز ال: بكر أبو قال، إلينا أحب بالليف

 هبا ويستنفع اجللود، هبا ويدهن السفن، هبا يدهن أنه شحوم يف قيل ملا وسلم عليه هللا صلى النيب
 هللا رسول حرمه ما أن دليل جابر ديثح ففي اليهود، قصة ذكر مث حرام، هي ال،: قال الناس،
 علىرضي هللا عنهما  عباس ابن خرب ويدل وشراؤه، بيعه، وحمرم استعماله، حمرم وسلم عليه صلى
 فرفع الركن، عند جالسا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول رأيت ) ، وخرب ابن عباس هوذلك مثل

 فباعوها الشحوم عليهم حرم هللا إن ا،ثالث اليهود، هللا لعن: " فقال فضحك، السماء إىل بصره
 (.  مثنه عليهم حرم شيئا قوم على حرم إذا هللا وإن أمثاهنا، وأكلوا

 
 وال, يتملك أن ُيل ال, كله  فحرام وعظمه اخلنزير شعر وأما (:1/124وقال ابن حزم يف احمللى )

 أقرب إىل راجع ضمريوال{ رجس فإنه خنزير حلم أو: }قال تعاىل هللا ألن;  منه بشيء ينتفع أن
 الشيطان عمل من رجس: }تعاىل بقوله, اجتنابه واجب والرجس, رجس كله  فاخلنزير, مذكور

 2"طهر فقد دبغ إهاب وأميا"  السالم عليه قوله بعموم طاهر بالدباغ فإنه اجللد حاشا{ فاجتنبوه
 ا.ه 

 ألنه به وينتفع اخلنزير عرش يباع: عنه هللا رضي مالك، قال (:1/624وقال ابن العريب يف القبس )
 من حال يف اخلنزير من شيء ُيل ال أنه عندي والصحيح أصبغ، ذلك ومنع فيه، خنزيرية ال

                                                                                                                           
 الصواب إىل أقرب وهو: الفروع تصحيح يف قال -. يكره: روايات ثالث اخلنزير بشعر اخلرز يف (1/90) اإلنصاف يف ذكر 1
 .جيوز وال وجيوز، -
 مسألة دباغ جلد اخلنزير سيأيت الكالم فيها يف حبث مستقل. 2
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 خيلف ألنه امليتة جلد يف الدباغ يف ،- وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول أذن وإَّنا ،(7) األحوال
 ا.ه  كله  هذا عن خارج واخلنزير ،( هُ ذََكاتُ  اأْلَِدميِ  ِدبَاغُ )  وغريه الدارقطين روى وقد احلياة،

 عن تفرع لقد(: 86-84ص) واأللبسة واألشربة األطعمة من احملرمة باألعيان االنتفاع كتابويف  
 الشعر أتبع عينه بنجاسة قال فمن شعره، جناسة يف خالفهم اخلنزير عني جناسة يف الفقهاء خالف

 :املسألة يف الفقهاء مذاهب يلي وفيما عره،ش بطهارة قال عينه طهارة رأى ومن النجاسة، يف له
 .به االنتفاع جواز وعدم اخلنزير شعر بنجاسة القول إىل والشافعية احلنفية ذهب -أ

 املالكية أن إال اخلنزير، بشعر االنتفاع جواز إىل ذهبوا فقد عنه رواية يف وأمحد املالكية أما -ب
 به االنتفاع جيوز فال نتفه حال يف اما ميتا، أم حيا أكان سواء منه، جز قد الشعر يكون أن شرطوا

 .النتف بعد جز إذا أال
 بكراهة القول إىل - املذهب يف الراجحة الرواية وهي - الثانية الرواية يف أمحد وذهب -ت

 .برطبه خرز ما غسل وشرط اخلنزير، بشعر االنتفاع
  :باآليت باجلواز القائلون استدل

 .لطهارته بشعره االنتفاع جاز شأنه هذا كان  وما العني، رطاه احلياة حال اخلنزير أن -
  سواء طاهر فهو أوجناسته، طهارته يف هلا مدخل ال احلياة أن ِبعىن احلياة، حتله ال مما الشعر وألن -

 .ميتا أم حيا اخلنزير كان
 بسيا ألن غريه؛ إىل جناسته تتعدى ال الشعر بأن ذلك علل الكراهة مع به االنتفاع أجاز ومن

 رطب، بشعر خرز قد كان  إن به خرز ما غسل شرطوا لذلك أيضا، جاف هو ِبا وخياط( جاف)
 .حال كل  على هبا التنجيس من األمر يسلم وال جنسة عني استخدام ألجل هي إَّنا والكراهة
 جزء والشعر جنسة اخلنزير عني بكون اخلنزير بشعر االنتفاع جواز بعدم قال من نظر وجهة وتتلخص

 . به االنتفاع جيوز ال جنس هو وما الكل، حكم له اجلزءو  منه،
 واليت اخلنزير عني لنجاسة وذلك به؛ االنتفاع جواز وعدم اخلنزير شعر جناسة هو لدي يرتجح والذي
 جواز عدم تستلزم وجناسته اخلنزير، من جزء هو شك بال والشعر منه، جزء كل  جناسة منها يفهم

 .واالختيار عةالس حال يف وهذا - به االنتفاع
 اخل،...  احلياة حتله مماال ذلك على عالوة الشعر وأن طاهرة اخلنزير عني بأن املالكية قول وأما

 واجلزء النجسة، عني من جزءا لكونه جنسا الشعر كان  لذلك، جنسة اخلنزير عني بأن عنه فيجاب
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 أصله على فيبقى اخلنزير رشع يستثين دليل وال استثنائه، على الدليل يدل مال حكمه يف الكل يتبع
 .النجاسة من

 بأن تسليمهم مع -الكراهة مع - اخلنزير بشعر االنتفاع جبواز القول من احلابلة رجحه ما والغريب
 لكونه امليتة بشحم االنتفاع جواز بعدم مذهبهم من الراجح يف القائلون وهم النجسة، عني الشعر

 مقام هذا ليس احلاجة وموضوع للحاجة، األول كان  إذا إال التفرقة، هلذه وجها أرى وال جنسة، عينا
 .واالختيار السعة حال عن هو إَّنا احلديث نأل حبثه؛
 الزحيلي وهبة الدكتور املعاصرين من به االنتفاع جواز وعدم اخلنزير شعر بنجاسة أفتوا الذين ومن
 االنتفاع ُيرم: "أجابف اخلنزير؟ شعر من املصنوعة احلالقة فرشاة استخدام حكم عن سئل أن بعد
 القرآن يف عليها منصوص جناسة العني جنس ألن جلده؛ أو شعره: اخلنرير أجزاء من شيء بأي

 ا.ه  (رجس فإنه خنزير حلم أو: )تعاىل قوله من الكرمي
 ؟اخلنزير من أو تغيري شريان املريض للقلب صمام عمل جيوز هل مسألة:

 على ويقدم ، للضرورة اخلنزير جلد من صنعه جيوز هفإن طاهر جلد من الصمام صنع ميكن ل إذا
 . كثرية  جانبية أضرار إىل تؤدي قد باستمرار أدوية أخذ يف يتسبب الذي املعدن

 أصحابنا قال طاهر، بعظم جيربه أن فينبغي عظمه انكسر إذا" (:3/145) اجملموعيف  النووي قال
 جربه فإن مقامه، يقوم طاهر على درتهق مع بنجس، جيربه أن جيوز وال:  - الشافعية:  يعين -

 ووجد إليه ُيتج ل وإن معذور، فهو مقامه يقوم طاهرا جيد ول اجلرب، إىل حمتاجا كان  إن نظر، بنجس
 .انتهى"  عضو تلف وال نفسه، تلف نفسه على خيف ل إن نزعه ووجب أمث، مقامه يقوم طاهرا
 ص) الطبية اجلراحة أحكام يف  – النووي كالم  على تعليقا - الشنقيطي املختار حممد الشيخ وقال
 عليه يقدم أن وينبغي النجس، بالعظم التداوي حرمة يقتضي األصل أن هللا رمحه فبني" (:268
 :شرطان يتحقق أن ينبغي فإنه  جنس بعظم وجربه جيد ل فإن الطاهر، العظم
 . عظمه جرب إىل حمتاجا يكون أن: األول
 . مقامه ميقو  طاهرا جيد أال: الثاين
 ، نزعه عليه وجيب به، جرب لو آمثا ويعترب بالنجس، اجلرب له جيوز ال فإنه: الشرطني أحد ختلف فإن

 . أعضائه من عضو أو نفسه، على التلف خوف عدم بشرط
 غري احليوان:  أي] - الضرب هذا يف احليوان أعضاء بنقل التداوي فإن:  التفصيل هذا على وبناء

 : شرطان فيه يتحقق أن ينبغي -[ الطاهر
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 الشرط هذا ويتحقق ، إليه النجس احليوان عضو نقل إىل حمتاجا املريض الشخص يكون أن: األول
 . احلاجة هبذه املختصني األطباء بشهادة
 . مقامه يقوم أن ميكن الذي الطاهر العضو يوجد أال: والثاين

 وال وجزئه، النجس العضو بنقل اجلراح الطبيب قيام يف حرج ال فإنه: الشرطان هذان حتقق فإذا
 ؛ الطهارة هلا يشرتط اليت وعبادته صالته يف مؤثرا املريض جسم يف النجس العضو ذلك وجود يعترب
 . انتهى" النجاسة هذه وجود للرتخيص املوجب العذر ملكان نظرا

 ومذكى مأكول حيوان من العضو يؤخذ أن" جواز اإلسالمي الفقهي اجملمع جملس قرر وهكذا
 ".إليه مضطر إنسان يف لزرعه الضرورة عند غريه أو طلقا،م

 جراحي إن(: 2 رقم السؤال/  106) املفتوح الباب لقاءات كما يف  العثيمنيعالمة ال سئل وقد
 مع, اخلنزير من يأخذونه شريانا - أيضا - يضعون وقد معدنيا، شريانا أو عرقا يضعون قد القلوب

 وقد ، أحسن يكون اخلنزير من الذي والشريان, الصدى يبهيص قد املعدن من الذي الشريان أن
 . ؟ ذلك حكم فما, نفسه اإلنسان من وكأنه ويصري يلتحم

 هو ما إىل وينظر,  آخر حيوان بشريان قلبه شريان إنسان يصل أن بأس ال أي، به بأس ال: فأجاب
 علمنا وإذا,  أكال ليس ذاوه ، اخلنزير أكل هللا حرم إَّنا ، األكل من ليس هذا ألن ؛ لقلبه أنسب

 املباشر األكل اخلنزير حلم أكل يف تعاىل هللا قال وقد,  الضرورة باب من فهذا:  هذا إال ينفعه ال أنه
 .انتهى 119/األنعام( إليه اضطررمت ما إال عليكم حرم ما لكم فصل وقد: )

 .اخلنزير هبا ذبح إذا الذبح أدوات تطهري كيفية  مسألة:
 مرات سبع يغسل أن يشرتط وال الدم، آثار تزول حىت بغسله يكون اخلنزير دم أصابه ما تطهري

 عني إزالة الطهارة حصول يف يكفي بل الكلب، جناسة غسل يف الشأن هو كما  بالرتاب إحداهن
 يف مسألة خاصة يف هذا الباب. ذلك بيان سبق وقد، املنظفات أو باملاء النجاسة
 من بقطعة املسح فيه يكفي النجاسة تتشرب ال اليت - صقولةامل اآلالت وكذلك - السكني وتطهري
 . غريه أو القماش

 كالسيف  الصقيلة األجسام وتطهري" (:39ص) االختياراتكما يف   تيمية ابن اإلسالم شيخ قال
 يف مثله أمحد عن ونقل ، حنيفة وأيب مالك مذهب وهو ، باملسح تنجست إذا وحنوها واملرآة

 . انتهى" الذبيحة دم من السكني
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 بقية احليونات( سؤر)باب 

 دخل قتادة أبا أن): رضي هللا عنه  قتادة أيب ابن حتت وكانت مالك بن كعب  بنت كبشةعن  
 أنظر فرآين كبشة  قالت شربت، حىت اإلناء هلا فأصغى منه فشربت هرة فجاءت وضوءا له فسكبت

 إهنا :قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إن فقال نعم فقلت أخي؟ ابنة يا أتعجبني فقال إليه
 .1والطوافات( عليكم الطوافني من إهنا بنجس ليست
 :اجتاهني على األسآر أحكام يف الفقهاء اختلف
 .املالكية مذهب وهو األسآر، طهارة إىل يذهب: أحدها

                                                 
 رقم ،100/ 1) الرزاق وعبد ،(39 رقم ،22/ 1) والشافعى ،(42 رقم ،22/ 1) املوطأ يف مالك أخرجه أخرجه 1

 ،(736 رقم ،203/ 1) والدارمى ،(22581 رقم ،296/ 5) وأمحد ،(325 رقم ،36/ 1) شيبة أىب وابن ،(352
 ،131/ 1) ماجه وابن ،(68 رقم ،55/ 1) والنسائى ،(92 رقم ،153/ 1) والرتمذى ،(75 رقم ،19/ 1) داود وأبو
 ،(104 رقم ،55/ 1) خزمية وابن ،(18/ 1) املشكل يف والطحاوى ،(60 رقم ،26 ص) اجلارود وابن ،(367 رقم
 ابن صححه واحلديث( 567 رقم ،263/ 1) واحلاكم ،(70/ 1) والدارقطىن ،(1299 رقم ،115/ 4) حبان وابن

 اجملموع يف النووي وصححه الذهي، ووافقه املوطأ ىف به واحتج مالك صححه مما ديثاحل هذا: احلاكم وقال حبان وابن خزمية
 البخاري وصححه(: 36 رقم 41/ 1) التلخيص يف احلافظ وقال ،" صحيح إسناده: " قال أنه البيهقي عن ونقل( 17/ 1)

 هذا إال هلما يعرف وال اجلهالة حمل ماحمله كبشة  وخالتها محيدة بأن مندة بن وأعله: قال مث والدارقطين والعقيلي والرتمذي
 أبو رواه العاطس تشميت يف آخر حديثا حلميدة بأن فمتعقب احلديث هذا إال هلما يعرف ال إهنما قوله فأما انتهى احلديث

 كبشة  ماوا معني بن عند ثقة وهو ُيىي ابنه إسحاق مع عنها روى فحميدة حاهلما وأما املعرفة يف نعيم أبو رواه ثالث وهلا داود
  وإن مالك ختريج على اعتمد صححه من لعل العيد دقيق بن وقال أعلم وهللا حباهلا اجلهل يضر فال ثبت فإن صحابية إهنا فقيل
 وإال مالك ختريج أعين تصحيحه يف الطريقة هذه سلكت فإن عنه صح كما  وأمها معني بن عند ثقة فهو له خرج من كل

 العيد دقيق ابن االمام من دقيق حتقيق وهذا: قلت(: 193/ 1) اإلرواء يف األلباين عالمةال قال ه .ا مندة بن قال ما فالقول
 هذا خصوص يف كله  هذا ولكن العلم هذا قواعد يقتضيه الذي وهو منده ابن قاله ما إىل مييل أنه إىل كالمه  من ويرتجح
 بن أسيد عن الدراوردي طريق من الدارقطين فرادأ يف ما منها قتادة أيب عن أخرى طرق من احلديث"  جاء فقد وإال اإلسناد

 وبقية ترمجة له أجد ول يزيد امسه أسيد وابو احلافظ عليه سكت. حنوه احلديث االناء يصغي كان  قتادة أبا أن أبيه عن أسيد أيب
: املسند حتقيق يف األرنؤوط وقال( 69 ،68) داود أيب صحيح"  يف أوردهتا وشاهد أخرى طرق وللحديث. ثقات رجاله

 (.306/ 3) كثري  ابن تفسري صحيح يف العدوي مصطفى الشيخ وصححه صحيح، حديث
 مالك قول هذا طاهر، سؤره وأن منه، شرب ما ينجس ليس اهلر أن فيه (:2/78)فائدة( قال ابن العريب يف املسالك )

 املتومهة حالتها من يعرض ما وأن أصلية، هاسؤر  طهارة أن إىل إشارة املاء؛ من بتمكينها االبتداء.. و وأصحاهبومجاعة والشافعى
 جيوز ال ذلك فإن املاء؛ إىل النجاسة من عينك على َتشي أو أذى، فمها يف تر ل إذا وهذا. االعتبار ساقطة النجاسات بأكلها

  .وسلم عليه هللا صلى النيب به هلا حكم الذي أصلها إىل فتعود عنك تغيب حىت
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 :يلي كما  والتفصيل. بعضها وجناسة األسآر بعض طهارة يرون الذين اجلمهور مذهب: واآلخر
 :أنواع أربعة إىل األسآر تقسيم إىل نفيةاحل ذهب
  صغريا كافرا،  أو كان  مسلما أحواله جبميع اآلدمي سؤر وهو طهارته على متفق سور: األول النوع
 الصالة عليه أيت وقد ،جنبا أو نفساء أو حائضا جنسا أو طاهرا أنثى، أو ذكرا كبريا،  أو كان

 هللا رضي بكر أبا ناوله مث فشرب، ميينه على كان  اأعرابي الباقي وناول بعضه فشرب بلنب) والسالم
 حائض، وأنا أشرب كنت): قالت عنها هللا رضي عائشة وعن ،1(فاألمين األمين: وقال فشرب، عنه
 اآلدمي سؤر وألن، 2(فيشرب يف موضع على فاه فيضع وسلم عليه هللا صلى النيب أناوله مث

 جنسا؛ سؤره فيكون اخلمر شرب حال يف إال ،طاهرا سؤره فكان طاهر، وحلمه حلمه، من متحلب
 .باخلمر فمه لنجاسة

 والدجاجة اجلاللة إال والطيور األنعام من حلمه يؤكل ما سؤر طهارته على املتفق األول النوع ومن
 من متولد سؤره وألن ،4(شاة أو بعري بسؤر توضأ) وسلم عليه هللا صلى النيب أن روي ملا ،3املخالة

 .طاهر وحلمه حلمه
 استعماله فيكره حلمها أننت حىت النجاسات تأكل اليت وهي املخالة والدجاجة اجلاللة سؤر أما

 .سؤرها يف كراهة  فال حلمها ننت يذهب حىت حبست وإذا، ومنقارها فمها جناسة الحتمال
 وهو حنيفة، أيب عن الرواية وظاهر وحممد، يوسف أيب قول على فطاهر الفرس سؤر وأما

 بل لنجاسته ليست عنده حلمه كراهة  وألن طاهر؛ وحلمه حلمه، من متحلب سؤره ألن ؛5الصحيح
 يف حنيفة أبو ويرى، فيه يؤثر فال سؤره يف منعدم وذلك العدو، وإرهاب اجلهاد آلة ألنه الحرتامه؛

 ليس ما: النوع هذا ومن، حلمه بنجاسة عنه األخرى الرواية على بناء جنس سؤره أن عنه أخرى رواية
 .طاهر فسؤره غريه يف أو املاء يف يعيش كان  سواء سائل، دم أي سائلة نفس له

 فسؤرها وحنوها واحلدأة والصقر كالبازي  الطري سباع سؤر وهو املكروه الطاهر السؤر: الثاين النوع
 عنها األواين صيانة وألن بسؤرها؛ لعاهبا خيتلط فلم جاف عظم وهو ِبنقارها تشرب ألهنا طاهر؛

                                                 
 .مالك بن أنس حديث من( احلليب ط - 1603/  3) ومسلم ،( السلفية ط - 86/  10 الفتح) البخاري أخرجه 1
 ( .احلليب ط - 246 - 245/  1) مسلم أخرجه 2

 .النجاسة من حتاميها لعدمهي الطليقة الغري حمبوسة، وذكرها هنا عند األحناف  املخالة الدجاجة 3

 أجده مسندا. ول( العريب ابالكت دار نشر - 64/  1) البدائع كتاب  صاحب أوردهال يثبت  4
 عن هللا وعبيد حجاج عن حفص ثنا قال( 30/ 1) مصنفه يف وهو شيبة أيب ابن طريق من( 313/ 1) املنذر ابن أخرج 5

 ( وإسناده صحيح.الفرس بسؤر بأًسا يرى ال كان  أنه): عنهما هللا رضي عمر ابن عن نافع
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 وامليتات اجليف تتناول أهنا الغالب ألن سؤرها؛ يكره أنه إال فتشرب، اجلو من تنقض ألهنا متعذرة؛
  إن الطري سباع أن يوسف وأيب حنيفة أيب عن وروي. املخالة الدجاجة منقار معىن يف منقارها فأصبح

 .بسؤره الوضوء يكره فال وحنوه األهلي البازي مثل امليتات يتناول ال كان
 دم هلا اليت احلشرات من وحنوها والعقرب والوزغة واحلية كالفأرة  البيوت سواكن سؤر النوع هذا ومن

 .منها األواين صون يتعذر ألنه سائل؛
 عنه هللا رضي هريرة أيب عن روي ملا مكروه ولكنه طاهر فهو اهلرة سؤر: أيضا النوع هذا ومن

 وسلم عليه هللا صلى ولقوله ،1(سبع السنور): قال أنه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إىل مرفوعا
 اهلرة فيه ولغت وإذا بالرتاب، آخرهن أو أوالهن مرات سبع الكلب فيه ولغ إذا اإلناء يغسل)

 .2(مرة غسل
                                                 

 رقم ،442/ 2) وأمحد ،(178 رقم ،222/ 1) راهويه بن وإسحاق ،(343 رقم ،37/ 1) شيبة أىب ابن أخرجه 1
 واحلريب( , 2626) اآلثار مشكل يف والطحاوي( 63/ 1) والدارقطىن ،(6090 رقم ،478/ 10) يعلى وأبو ،(9706

 ،(169 رقم ،292/ 1) مطوال املستدرك يف احلاكم( , 387/ 3) الضعفاء يف والعقيلي( , 682/ 2) احلديث غريب يف
( , 547) املتناهية العلل يف اجلوزي وابن خمتصرا،( 251/ 1( )249/ 1) الكربى يف والبيهقي( , 252/ 5) عدي وابن
 نعيم، أبو يرفعه ل: بقوله( 174/ 1) حامت أيب ابن علل يف كما  الرازي زرعة أبو اإلمام ضعفه واحلديث( 67) التحقيق ويف
 ال عيسى يف العقيلي قال: بقوله(: 27/ 1) العلل على تعليقة يف اهلادي عبد ابن وضعفه بالقوي، ليس وعيسى أصح، وهو

 الزوائد جممع يف اهليثمي وقال ،(62/ 1) الدراية يف احلافظ وضعفه وضعفه دونه، أو مثله هو من إال احلديث هذا على يتابعه
/ 1) املهذب ويف ،(97/ 2) تنقيحه يف الذهيب وضعفه ضعيف، وهو املسيب بن عيسى وفيه أمحد رواه(: 287/ 1)

 صححه وهذا(:146/ 4) القدير فيض يف املناوي وقال ،(11/ 1) املنري البدر يف ضعفه إىل امللقن ابن ابن وأشار ،(253
 وأورده وغريهم حبان وابن والنسائي داود أبو ضعفه املسيب بن عيسى فيه وبأن,  قوي غري حديث: أمحد بقول ونوزع احلاكم

 األلباين العالمة وضعفه وضعفه، أيضا العقيلي رواه حجر ابن وقال يصح ال حديث اجلوزي ابن وقال وأعله ترمجته يف امليزان يف
 .املسند حتقيق يف معه ومن األرنؤوط ضعفه وكذا ،(534) الضعيفة يف
 أيب عن (161 -1/160) احلاكم، و (24) والدارقطين، (1/11) الطحاويو  ،(91 رقم ، 1/151) الرتمذىأخرجه  2

 اهلرة فيه ولغت وإذا ،-بالرتاب أخراهن أو أوالهن- مرات سبع الكلب فيه ولغ إذا اإلناء يغسل): رفوعاي هللا عنه مرض هريرة
 اهلرة، ذكر يف الوقف األكثرون رواه الذي والصحيح ووقفه، اهلرة ذكر رفع يف احلديث، هذا رواة على اختلف( وقد مرة غسل
: قال مث ،"املعرفة"و" السنن" يف البيهقي ذلك بيان يف أطال وقد اجلهضمي، نصر بن علي وفصله. الكلب ذكر يف والرفع

 فهو وإال ذلك، صح إن اهلرة يف فتياه يف عليه حجة هو ما - وسلم عليه هللا صلى - النيب عن هريرة، أيب عن روي وقد)
 بن مسلم رواية بعد احلاكم لوقا (.- وسلم عليه هللا صلى - النيب عن وعائشة، قتادة، أيب حديث من تقدم ِبا حمجوج

 النووي وقال (.اهلرة طهارة يف أنس بن مالك حديث اىل الشريعة حكم يف الرجوع ثبت فقد: )اهلرة يف موقوفا قرة عن إبراهيم،
 هريرة أيب كالم  من احلديث، يف مدرج هو بل ،- وسلم عليه هللا صلى - النيب كالم  من ليس اهلرة ذكر": )املهذب شرح" يف

 وزعم: البيهقي قال. . . . فيه احلفاظ وكالم دالئله ونقلوا ذلك، وغريه البيهقي نقل وقد. احلفاظ قاله كذا  عليه، اموقوف
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 :وجهني من اهلرة سؤر كراهة  يف واملعىن
 املتولد بلعاهبا خمتلط جنس وسؤرها حلمها، لنجاسة جنسة اهلرة أن وهو: الطحاوي ذكره ما أحدمها

 هللا صلى قوله يف املنصوصة الطواف لعلة اتفاقا، سؤرها جناسة سقطت ولكن النجس، هاحلم من
 الغرف وتعلو املضائق تدخل إهنا حيث ،1(الطوافات أو عليكم الطوافني من هي إَّنا): وسلم عليه

 .منها األواين صون فيتعذر
 وإلمكان النجاسة ميهاحتا لعدم الكراهة؛ بقيت الطواف لضرورة سؤرها من النجاسة حكم سقط وملا

 .اجلملة يف عنها التحرز
 صلى النيب ألن يوسف أبو ذهب هذا وإىل - بنجسة ليست اهلرة أن وهو الكرخي ذكره ما: والثاين

 أخذها لتوهم سؤرها يكره ولكن ،2(بنجس ليست إهنا): بقوله النجاسة عنها نفى وسلم عليه هللا
 إن: حنيفة أبو قال املاء شربت مث الفأرة أكلت لوف. نومه من املستيقظ كيد  فمها فصار الفأرة
 .يكره بل يتنجس فال شربت مث فمها وحلست ساعة مكثت وإن املاء، تنجس الفور على شربته
 املاء صب أن وهو اخلمر، شارب سؤر يف ذكراه ما على بناء املاء يتنجس: وحممد يوسف أبو وقال
 .حممد عند بطهور ليس املائعات من املاء سوى ام وإن يوجد، ول يوسف أيب عند التطهري يف شرط

                                                                                                                           

وقال  (.هريرة أيب قول من وجعله احلديث، من ميزه أصحابه من الثقة أن يعلم ول صحيح هريرة أيب حديث أن الطحاوي،
(: الغسل من ولوغ الكلب صحيح مرفوعا، وأما الغسل من ولوغ اهلرة 1/112األرنؤوط ومن معه يف حتقيق سنن الرتمذي )

 فصحيح أيضا، لكنه موقوف.
 ل وسلم عليه هللا صلى النيب عن هريرة، أيب عن وجه غري من روي وقد..  صحيح حسن حديثأما اإلمام الرتمذي فقال: 

 الرتمذي صححه (:1/124صحيح أيب داود األم ) ، وصححه العالمة األلباين يف صحيح الرتمذي، وقال يفاهلرة فيه يذكر
 هذه وأعل... له تصحيح منه فهو ؛( 1/117) احمللى يف حزم ابن به واحتج ..الطحاوي وكذا والذهيب واحلاكم والدارقطين

 وسلم، عليه هللا صلى النيب عن حديثه يف الرواة بعض أدرجه: البيهقي وقال"  :بقوله( 65 رقم" ) خمتصره" يف املنذري: الزيادة
 يف قال"  ( :1/136" ) الراية نصب" ويف"!  موقوف اهلرة ولوغ ويف مرفوع، الكلب ولوغ يف أنه والصحيح فيه، وومهوا

 أنه تلخص والذي":  اإلمام" يف قال. داود أبو عنه رواه: فوقفه... معتمر عن رواه مسددا أن: احلديث وعلة":  التنقيح"
 العالمة قال".  أعلم وهللا. وقفه من لوقف يلتفت ول عنده، الرجال عدالة على تصحيحه يف الرتمذي واعتمد. رفعه يف خمتلف

 اإلمام" يف العيد دقيق ابن العالمة قال الذي وهذا"  :-الكالم هذا نقل أن بعد -" الرتمذي" على تعليقه يف شاكر حممد أمحد
 علة لكان علة؛ هذا كان  فلو. اهلر ولوغ ويف الكلب ولوغ يف موقوفا كله  احلديث روى مسددا أن: عليه وأزيد جيد، صحيح" 
 تصحيح من الرتمذي صنعه فما. مقبولة وهي الثقة، زيادة باب من الرفع بل هبا؛ شبيها وال علة ليس ولكنه كله،  احلديث يف

 ". الصواب هو: احلديث
 سيأيت خترجيه يف التعليق القادم.  1
  تقدم خترجيه. 2
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 سباع وسائر واخلنزير الكلب سؤر وهو املذهب يف جناسته على املتفق النجس السؤر: الثالث النوع
 من يتولد ولعابه. 145/  األنعام{ رجس فإنه: }تعاىل لقوله العني جنس فألنه اخلنزير أما. البهائم

 مرات، سبع ولوغه من اإلناء بغسل أمر وسلم عليه هللا صلى النيب فألن الكلب وأما. النجس حلمه
 ميكن وألنه بالنجاسة؛ أوىل فكان اإلناء دون األخرى املائعات من يشربه ما أو املاء يالقي ولسانه

 املاء عن سئل عندما وسلم عليه هللا صلى النيب وألن عنهما، األواين وصيانة سؤرمها عن االحرتاز
 .بالقلتني ُيده ل طاهرة كانت  ولو 1(ينجس ال فإنه قلتني املاء كان  إذا): قال ع؟السبا  من ينوبه وما
 عمرو فقال حوضا وردا حىت العاص بن عمرو فيه ركب يف خرج) عنه هللا رضي عمر أن روي وملا
 ختربه ال احلوض صاحب يا: عمر فقال السباع؟ حوضك ترد هل احلوض صاحب يا: العاص بن

 للنهي وال للسؤال يكن ل منه بشرهبا يتنجس املاء يكن ل ولو. 2(علينا وترد عالسبا  على نرد فإننا
 شرهبا وعند منها، األواين صون وميكن اللحم مأكولة غري احليوانات هذه وألن معىن؛ اجلواب عن

 .جنسا سؤرها فكان جنس، وهو حلمها من لتحلبه جنس ولعاهبا باملشروب لعاهبا خيتلط
 طهارته يف مشكوك فسؤرمها والبغل األهلي احلمار وهو سؤره طهارة يف وكاملشك: الرابع النوع

 ولعاهبما لعاهبما، عن سؤرمها خيلو ال ألنه النجاسة؛ سؤرمها يف فاألصل األدلة، لتعارض وجناسته
 كان) وسلم عليه هللا صلى النيب أن روي ملا طاهر عرقه وألن جنس، وحلمهما حلمهما من متحلب

                                                 
 تقدم خترجيه.  1

 - 42)و ،(مصعب أيب رواية - 55 رقم/ 26/ 1)و ،(ُيىي رواية - 14 رقم/ 24-23/ 1رجه مالك يف املوطأ )أخ 2
/ 1) األوسط يف املنذر وابن ،(1/32) السنن يف الدراقطينو  ،(250 رقم) املصنف يف الرزاق عبدو  (،احلسن بن حممد رواية
 بن عمر إن): قال الرمحن عبد بن ُيىي عن( 927 رقم/ 3) اخلالفياتيف و  (،250/ 1) الكربى يف والبيهقي (،310

 ألن عمر عن يثبت ال أيضا ضعيف األثر هذا إن مث(: 49...( واألثر قال عنه العالمة األلباين يف َتام املنة )ص خرج اخلطاب
 بأنه 174/  1" اجملموع" يف النووي جزم ولذلك .عنهما هللا رضي عثمان خالفة يف ولد فإنه عمر يدرك ل هذا حاطب ابن

 وابن جابر حديث إىل يشري: -أي األلباين– قلت ".تقويه شواهد له املرسل هذا أن إال" :فقال استدرك ولكنه. منقطع مرسل
، وقال الشيخ فتذكر القلتني حلديث ملخالفتهما املنت يف والنكارة السند يف الضعف من فيهما ما علمت وقد املتقدمني عمر

 فإنه عمر، يدرك ل حاطب بن الرمحن عبد بن ُيىي ألن منقطع؛ أنه إال ثقات؛ ورجاله (:5/390ات )مشهور يف حتقيق املوافق
 بن حممد قال وكذا منطقع، مرسل: قال إذ (174/ 1) اجملموع يف النووي أعله وبه ضعيف، فاإلسناد عثمان؛ خالفة يف ولد
 حديث من شاهد له: قلت ".تقويه شواهد له املرسل هذا أن إال: "النووي وزاد ،(246/ 1) التحقيق تنقيح يف اهلادي عبد
 ،"48 ،47ص" "املنة َتام" يف ذلك تفصيل انظر ضعيفان، أهنما إال مرفوًعا، كالمها  جابر، حديث من وآخر عمر ابن
  ".39 مسألة/ 3" "اخلالفيات"و
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  فإذا. الثوب ذلك يف يصلي وكان ثوبه، العرق ويصيب احلجاز، حر واحلر 1(وريامعر  احلمار يركب
 .أوىل فالسؤر طاهرا العرق كان
: يقول كان  أنه عنهما هللا رضي عباس ابن فعن وجناسته، احلمار سؤر طهارة يف اآلثار تعارضت وقد

 إنه: يقول كان  هأن عنهما هللا رضي عمر ابن وعن. 2طاهر فسؤره والتنب القت يعتلف احلمار
 يف ليس ألنه فيه؛ الضرورة أصل حتقق تعارض كما  ولبنه حلمه أكل يف األخبار وتعارضت ،3رجس

 يف الشك فوقع كالكلب،  اجملانبة يف وليس املضائق، يدخل وال الغرف يعلو فال كاهلرة  املخالطة
 فال فيه وكامشك كان  ولذلك واجب، األدلة تعارض عند احلكم يف والتوقف األصل، حكم وقوع

 احتياطا، ويتيمم بسؤره يتوضأ املاء عدم وعند النجس، به يطهر وال الطاهرة، األشياء سؤره ينجس
 .الرتتيب يف فائدة فال متيقن، غري منهما املطهر ألن جاز؛ قدم وأيهما
 .4حقيقة للماء عادما ليصري البغل أو احلمار بسؤر بالوضوء يبدأ: زفر وقال

 واهلرة والسباع واحلمري والبغال واخليل األنعام، من احليوانات مجيع سؤر نأ إىل الشافعية وذهب
 هذه سؤر - املأكولة وغري املأكولة احليوانات وسائر أبرص، وسام واحليات والطيور والفئران

 .أحدمها من أو منهما تولد وما واخلنزير الكلب إال فيه كراهة  ال طاهر احليوانات

                                                 
(، وأما كونه معروريا 2130،  2125ة )أما كونه صلى هللا عليه وسلم كان يركب احلمار فثابت يف أحاديث كما يف الصحيح 1

 عن العسقالين اجلراح بن رواد عصام أبو من طريق (3674 رقم 242 - 241/ 13) السنة شرح يف البغوي، فأخرجه
 دعوة وجييب العري، احلمار يركب - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول رأيت: قال أنس عن البناين ثابت عن عمارة بن احلسن
 ذراع إيل أهدي ولو جئت، كراع  إىل دعيت لو" ويقول األرض، على ويأكل األرض، على وجيلس األرض، على اموين، اململوك
 .احلديث مرتوك: ومجاعة أمحد قال عمارة بن واحلسن فيه، خمتلف اجلراح بن ورواد (لقبلت

 وسلم عليه هللا صلى لنيبا يف كانت: "  قال عتبة بن هللا عبد بن محزة عن(: و 2125ويف الصحيحة حتت احلديث رقم )
".  شيء عليه ليس عريا احلمار يركب وكان ... أجابه إال الناس من أسود وال أمحر يدعوه ال كان  اجلبارين، يف ليست خصال
 ثقة البخاري وزاد عنه، مجع رواية من( 212/  2/  1) حامت أيب ابن ترمجه هذا، محزة غري ثقات ورجاله. سعد ابن أخرجه
 .حسن مرسل فاحلديث( 169/  4" ) التابعني ثقات"  يف حبان بنا وذكره آخر،

 الشعيب عن الشعيب موىل مسلم عن أيضا سعد ابن أخرجه. (عريا محارا ركب وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن) الشعيب عنو 
 .أعرفه ل هذا ومسلم. مرسال

 ل أجده. 2

 عن نافع عن هللا عبيد طريق من( 309/ 1) املنذر وابن ،(510/ 1) الرزاق وعبد ،(240) الطهور يف عبيد أبو أخرج 3
 ( وإسناده صحيح.بفضلهن يتوضأ أن واهلر والكلب احلمار سؤر كره  أنه) عنهما هللا رضي عمر ابن

 ،47/  1 قدامة البن املغين ،18/  1 املختار تعليل االختيار ،148/  1 عابدين ابن حاشية ،64 - 63/  1 البدائع 4
 .23/  1 اهلندية الفتاوى ،173/  1 لنوويل اجملموع



 - 198 - 

  بال به الوضوء جاز ماء من شرب وإذا كراهة،  بال أكله جاز طعام يف اتاحليوان هذه أحد ولغ فإذا
 .كراهة

 تنجيس يف ألن. 78/  احلج{ حرج من الدين يف عليكم جعل وما: }تعاىل بقوله لذلك واستدلوا
 .البيوت سواكن من وحنوها كاهلرة  بعضها عن االحرتاز ويعسر حرجا، احليوانات هذه سؤر
 وضوءا له فسكبت عليها دخل قتادة أبا أن) عنهما هللا رضي قتادة أيب زوجة كبشة  عن ورد وملا

: فقال إليه، أنظر فرآين: كبشة  قالت شربت، حىت اإلناء هلا فأصغى منه تشرب هرة فجاءت
 ليست إهنا: قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إن: فقال. نعم: فقلت أخي؟ ابنة يا أتعجبني
 النيب أن عنه هللا رضي جابر عن روي وملا ،1(الطوافات أو يكمعل الطوافني من هي إَّنا بنجس
 عمرو وعن، 2(السباع أفضلت وِبا: قال احلمر؟ فضلت ِبا أنتوضأ): له قيل وسلم عليه هللا صلى

 يسيل لعاهبا وإن ناقته، على وسلم عليه هللا صلى هللا رسول خطب): قال عنه هللا رضي خارجة بن
 احلياض عن سئل) وسلم عليه هللا صلى النيب أن عنه هللا رضي اخلدري سعيد أيب وعن، 3(كتفي  بني
 عليه هللا صلى فقال منها، الطهارة وعن واحلمر، والكالب السباع تردها واملدينة مكة بني اليت

                                                 
 تقدم خترجيه قريبا.  1
 كربىال يف والبيهقي ،(3 - 2 رقم 62/ 1) السنن يف والدارقطين ،(6/ 1) األم ويف ،(40) مسنده يف الشافعي أخرجه 2
(، 1/67غين )(، وابن قدامة يف امل1/95واحلديث ضعفه الدارقطين، وابن األثري يف شرح مسند الشافعي ) (249/ 1)

 كان  وإن احلديث هذا ذكرت وإَّناوقال: ( 1/173" )اجملموع" يف النووي قال(، و 1/26والضياء يف السنن واألحكام )
، وضعفه أيضا ابن عبد اهلادي يف التنقيح عليه فنبهت بعضهم اعتمده ورِبا ، األصحاب كتب  يف مثمهورأ لكونه ضعيفا

(، والزيلعي يف 1/467، وابن امللقن يف البدر املنري )(1/254يف املهذب )(، و 1/22(، والذهيب يف تنقيحه )1/50)
 (. 47(، وضعفه أيضا العالمة األلباين يف َتام املنة )ص1/62(، واحلافظ يف الدراية )1/136نصب الراية )

 ،(2121) والرتمذي ،(428) منصور بن وسعيد ،(1217) والطيالسي ،(17699 رقم ،186/ 4) أمحد أخرجه 3
 يعلى وأبو ،(247/ 6) والنسائي ،(2481) و( 786) واملثاين اآلحاد يف عاصم أيب وابن ،(2712) ماجة وابن

 اخلشين خارجة بن عمروولفظه  (14/299) التمهيد يف الرب عبد وابن، (61 رقم/ 17) الكبري يف والطرباين ،(1508)
 إن: " فقال كتفي  بني يسيل لعاهبا وإن جبرهتا، لتقصع راحلته وإن راحلته، على خطبهم وسلم، عليه هللا صلى النيب أن حدثهم

 أبيه، غري إىل ادعى ومن أال احلجر، وللعاهر للفراش الولد لوارث، وصية جتوز فال املرياث، من نصيبه إنسان لكل قسم قد هللا
 واحلديث( صرفا وال عدال أو عدال وال ،صرفا منه هللا يقبل ال أمجعني، والناس واملالئكة هللا، لعنة فعليه مواليه، غري توىل أو

، وصححه العالمة األلباين لشواهده يف صحيح حسن هذا: الرتمذي عنه قال، وقد حوشب بن شهر لضعف ضعيف إسناد
 شهر لضعف ضعيف إسناد وهذا لغريه، صحيح(: 214/ 29) املسند حتقيق يف معه ومن األرنؤوط قالصحيح الرتمذي، و 

 الشواهد ليس فيها حمل الشاهد. . قلت ولكن هذهحوشب بن
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 السباع على نرد فإننا وفيه املتقدم عمر ولقول ،1(طهور غرب ما ولنا بطوهنا، يف محلت ما هلا: وسلم
 .علينا وترد
 فإنه: }اخلنزير يف تعاىل لقوله جنس، فسؤره أحدمها من أو منهما تفرع وما واخلنزير الكلب أما

 فيه ولغ إذا أحدكم إناء طهور): الكلب يف وسلم عليه هللا صلى ولقوله .145/  األنعام{ رجس
 واإلراقة .فيه ولغ الذي املاء أي 2(فلريقه) رواية ويف( بالرتاب أوالهن مرات سبع يغسله أن الكلب

 .املال إضاعة عن هنى قد إذ بإراقته أمر ملا طاهرا املاء كان  فلو مال، إضاعة للماء
 منه فشربت قلتني يبلغ ال أي قليل ماء على وردت مث جناسة تأكل حنوها أو هرة شخص رأى وإن
 :الشافعية عند أوجه ثالثة ففيه

 فطهر كثري  ماء على وردت قد تكون أن جيوز ألنه املاء ينجس ل رجعت مث غابت إن أنه: أصحها
 املتيقن املاء ينجس فال فمها، جناسة يف وشككنا املاء طهارة تيقنا قد - احلالة هذه يف - وألنا فمها

 .بالشك
 .فمها جناسة تيقنا ألنا املاء ينجس: والثاين

 إَّنا: حديث هالوج هذا ودليل عنه، فعفي منها االحرتاز ميكن ال ألنه حبال املاء ينجس ال: والثالث
 وعسر احلاجة لعموم وغريه الغزايل عند األحسن هو وهذا الطوافات أو عليكم الطوافني من هي

 .3الشافعية عند سؤرمها يكره ال فإنه اخلمر وشارب كاليهودي  فهي االحرتاز
 .طاهر وقسم جنس قسم قسمني إىل احليوان تقسيم إىل احلنابلة وذهب

 :نوعني إىل النجس قسموا مث

                                                 
 قالواحلديث  (258/ 1) ، والبيهقي(31/ 1) والدارقطين ،(2647) املشكل يف الطحاوي(، و 519أخرجه ابن ماجة ) 1

 العلم أهل عند وحديثه أسلم، بن زيد بن الرمحن عبد على دار إَّنا ألنه ِبثلها، ُيتج اليت األحاديث من ليس: الطحاوي عنه
(، وقال ابن 1/26، وضعفه الضياء يف السنن واألحكام )والبوصريي ،البيهقي كذلك  وضعفه ،الضعف من لنهايةا يف باحلديث

، وضعفه العالمة األلباين يف وإن كان يف إسناده مقال فإنا ذكرناه لالستشهاد ال لالعتماد (:1/247القيم يف إغاثة اللهفان )
 زيد بن الرمحن عبد لضعف ضعيف إسناده (:1/326ق سنن ابن ماجة )وقال األرنؤوط ومن معه يف حتقي ضعيف ابن ماجة،

 .أسلم بن
 تقدم خترجيه. 2

 البدائع ،22/  1 السالم سبل ،33/  1 الطالبني روضة ،24/  1 احملتاج مغين ،589/  2 ،172/  1 للنووي اجملموع 3
1  /64. 
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 فهذا أحدمها، من أو منهما تولد وما واخلنزير الكلب وهو واحدة رواية جنس هو ما: األول وعالن
 صلى وقوله اآلية{ رجس فإنه: }اخلنزير يف تعاىل لقوله جنس، منه خيرج ما ومجيع وعينه سؤره النوع

: رواية يفو  مرات سبع ليغسله مث فلريقه أحدكم إناء يف الكلب ولغ إذا: الكلب يف وسلم عليه هللا
 . بالرتاب أوالهن مرات سبع ليغسله

 .أكله جيوز فال طعام من أكل وإذا إراقته، جيب آخر مائع أو ماء يف ولغ فإذا
 والبغل، األهلي واحلمار الطري وجوارح البهائم سباع سائر وهو جناسته يف اختلف ما: الثاين النوع
 قليل ماء من شربت فإذا فيها، دوهنا أو لقةاخل يف مياثلها وما السنور إال جنس سؤرها أن أمحد فعن
 ) فقال السباع من ينوبه وما املاء عن سئل وسلم عليه هللا صلى النيب ألن وتيمم، تركه غريه جيد ول
 وسلم عليه هللا صلى ولقوله، بالقلتني ُيده ل طاهرة كانت  فلو 1( ينجس ال فإنه قلتني املاء كان  إذا
 حيث - الفرس مثل حلرمته ال ، أكله حرم حيوان وألنه 2( رجس إهنا ) خيرب يوم األهلية احلمر يف

 واجلوارح السباع وألن ؛ الكلب فأشبه غالبا منه التحرز وميكن - حبرمته يقول من عند أكله ُيرم
 أن فينبغي ، هلا مطهر وجود يتحقق وال ، أفواهها فتنجس والنجاسات ، امليتات أكل عليها الغالب
 تيمم سؤرها غري جيد ل إذا واحلمار البغل يف:  قال أنه أمحد عن وروي، كالكالب  بنجاستها يقضى

 .الثوري قول وهو معه
 وروي ،به الطهارة جتز ل جنسا كان  لو ألنه ؛ سؤرمها طهارة على تدل الرواية وهذه: قدامة ابن قال
: قال مث ،3(عليها نردو  علينا ترد): فيها قال عمر ألن السباع بسؤر بأس ال: سعيد بن إمساعيل عن

                                                 
 تقدم خترجيه. 1

 .مالك بن أنس حديث نم( السلفية ط - 654/  9 الفتح) البخاري أخرجه 2

 تقدم خترجيه يف هذا الباب. 3
 عكرمة عن احلذاء خالد عن علية بن إمساعيل طريق من( 31/ 1) شيبة أيب وابن ،(224) الطهور يف عبيد أبو أخرج )تنبيه(:

 ( وإسناده صحيح.البيت متاع من هي): اهلرة يف قال عنهما هللا رضي  عباس ابن عن
 صخر أيب عن وهب ابن عن مرمي أيب ابن ثنا: قال طريقه من( 302/ 1) املنذر وابن ،(225) رالطهو  يف عبيد أبو أخرجو 

( وإسناده البيت رباط من ربيطة -أي اهلرة – هى إَّنا): قال أنه - عنهما هللا رضي  عمر ابن عن نافع عن قسيط بن يزيد عن
 صحيح أيضا.

 بن احلسن املليح أيب عن معبد بن علي نا: قال( 302/ 1) ذراملن ابن طريقه ومن ،(222) الطهور يف عبيد أبو أخرجو 
  ورِبا بأًسا، به يرى ال كانرضي هللا عنه   هريرة أبا إن فقال؟ السنور؟ سؤر عن سئل أنه) مهران بن ميمون عن الفزاري عمرو
 سيأيت قريبا.( وإسناده صحيح، ولكن صح عن أيب هريرة خالف ذلك و البيت أهل من هو إَّنا: وقال اإلناء له كفى
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 ،1والبغال احلمري يركب كان  وسلم عليه هللا صلى النيب ألن واحلمار، البغل طهارة عندي والصحيح
 وألنه ؛ ذلك وسلم عليه هللا صلى النيب لبني جنسة كانت  فلو الصحابة، عصر ويف زمنه، يف وتركب

 ففي النجاسات تأكل اليت اجلاللة النوع هذا ومن اهلرة، فأشبه ملقتنيها بالنسبة منها التحرز ميكن ال
 . طاهر أنه أخرى ويف جنس، سؤرها أن رواية

 :أضرب ثالثة وهو طاهران وعرقه وسؤره نفسه، يف طاهر: الثاين القسم
 كانت  وإن امرأة، أو رجال كافرا،  أو مسلما كان  سواء طاهر وسؤره طاهر فهو اآلدمي،: األول

 وحلديث ،2(ينجس ال املؤمن):  وسلم عليه هللا صلى لقوله جنبا الرجل كان  أو نفساء أو حائضا
  .3(عائشة سؤر من وسلم عليه هللا صلى النيب شرب)

 يأكل جالال كان  إن إال ، به والوضوء شربه جيوز طاهر فسؤره ، حلمه يؤكل ما:  الثاين الضرب
 . جناسته الظاهر ألن املخالة الدجاجة سؤر ويكره.  السابقتان الروايتان سؤره ففي النجاسات

 حشرات من ذلك وحنو عرس وابن كالفأرة  دوهنا أو اخللقة من مياثلها وما اهلرة: الثالث الضرب
:  قالت عنها هللا رضي عائشة حلديث ، يكره وال ، به والوضوء شربه جيوز طاهر فسؤره ، األرض

                                                                                                                           

  غالب أيب عن حيان بن سليم عن مهدي ابن حدثنا: قال طريقة من( 302/ 1) املنذر وابن ،(32/ 1) شيبة أيب ابن أخرجو 
 ( وإسناده حسن.البيت متاع من اهلر): يقولرضي هللا عنه  أمامة أبا مسعت: قال

 :طرق ثالت له األثر هذا( و اهلرة بسؤر بأس ال): قال - عنه هللا رضي - علي عنو 
 الربيع بن الركني طريق من( 302/ 1) املنذر وابن( 59/ 1 - املسند - املطالب) مسنده يف مسدد أخرجه: األول الطريق

 .تعرف ال الركني وعمة .به علي عن علي بن احلسن عن عمته عن
 أبيه عن مسلم بن ُيىي طريق نم( 1296) املتفق يف اخلطيب طريقه ومن( 57/ 7) تارخيه يف البخاري أخرجه: الثاىن الطريق

 .أيًضا يعرفان ال وأبوه مسلم بن وُيىي به، علي عن مالك بن عوف عن
 علي بن حممد هو جعفر وأبو ِبعناه، علي عن أبيه عن حممد بن جعفر طريق من( 70/ 1) الدارقطين أخرجه: الثالث الطريق

 ِبجموع طرقه. فلعله يتقوي .جده يدرك ل وهو طالب أيب بن علي بن احلسني بن
 .ضعيف بإسناد لكن أيضا - عنهما هللا رضي - وعائشة سلمة أم عن اهلرة سؤر إباحة ورد وقد

. جبل بن معاذ حديث من( السلفية ط - 58/  6) البخاري أخرجه".  احلمار وسلم عليه هللا صلى ركوبه: " حديث 1
 .عازب بن الرباء حديث من( سلفيةال ط - 69/  6 الفتح) البخاري أخرجه"  البغلة ركوبه: " وحديث

 .هريرة أيب حديث من( احلليب ط - 282/  1) ومسلم ،( السلفية ط - 391/  1 الفتح) البخاري أخرجه 2
 - 246 - 245/  1) مسلم أخرجه"  فيها موضع على فاه ويضع حائض وهي عائشة سؤر من يشرب كان: "  حديث 3

 .عائشة حديث من( احلليب ط
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 ،1(ذلك قبل اهلرة منه أصابت وقد واحد إناء من وسلم عليه هللا صلى هللا ورسول أنا أتوضأ كنت)
 الذي كبشة  وحلديث ،2(اهلرة بفضل يتوضأ وسلم عليه هللا صلى هللا رسول رأيت وقد):  قالت
 .1ذكره سبق

                                                 
" املشكل" ويف ،(19/ 1) املعاين شرح يف والطحاوي ،(368) ماجة ابنو  ،(356 رقم/ 1) مصنفه يف رزاقال أخرجه عبد 1
/ 2) الكامل يف عدي وابن ،(2 - 1/ 104 ق/5) عللويف ال ،(69 ،52/ 1)يف السنن  ، والدارقطين(269/ 3)

 (146/ 9) التاريخ يف، و (66/ 2) املوضح يف واخلطيب، (1/ 21 ق/  2 ج) واملنسوخ الناسخ يف شاهني وابن ،(616
 يتكلم ممن وهو الرجال أيب بن حارثة عن هو وإَّنا إسناده يف مؤمل أخطأ: اآلثار مشكل شرحيف  الطحاوي عنه قال واحلديث

 ابن وأقره ،(2/472) الكامل يف كما  الرجال أيب بن حارثة أجل من عدي ابن وضعفه الضعف، غاية ويضعف حديثه يف
 التلخيص يف احلافظ وقال(: معلل، 1/222وقال مغلطاي يف شرح سنن ابن ماجة ) ،(4/1899) ذخريةال يف القيسراين

 املغرية بن سلم وفيه آخر وجه ومن ماهان بن مصعب عن به تفرد الدارقطين قاله ضعيف وهو حممد بن حارثة فيه(: 1/63)
 مصباح يف البوصريي وقال حارثة، عن لثوريا عن واحملفوظ ماهان بن مصعب عن به تفرد: الدارقطين قال ضعيف، وهو

 وهذا (:2/252وقال احلويين يف بذل اإلحسان ) الرجال، أيب ابن حارثة لضعف ضعيف إسناد هذا(: 1/105) الزجاجة
 بن وعلي والنسائي، معني، وابن أمحد، تركه فقد .واه لعله بل ضعيف، حممد بن وحارثة .منكرة" اهلر" وزيادة ضعيف، سند

 قال: "قال أنه الزيلعي عن( 69/ 1) املغىن التعليق صاحب نقله ما إال عليه أثىن أحدا أر ول الرازى، زرعة أبو ووهاه .اجلنيد
 صحيح يف إسناده ضعف ألنه لشواهده، ماجة ابن صحيح يف صححهف األلباين العالمة ، أماأعلم فاهلل" به بأس ال: الدارقطين

 منت (:1/240، وقال األرنؤوط ومن معه يف حتقيق سنن ابن ماجة )ضعيف هذا ثةوحار :  بقوله( 1/135) األم داود أيب
 .الرجال أيب ابن وهو: حارثة لضعف ضعيف إسناد وهذا حسن، احلديث

 - 2/ 26 ق) الطهور كتاب  يف عبيد وأبو(، 76وأبو داود ) ،(1030،  1003) مسنده يف راهويه بن إسحاق أخرجه 2
 ،(216) والدارقطين ،(7949) األوسط يف والطرباين ،(2654،  2653) اآلثار كلمش شرح يف والطحاوي ،(1/ 27
 دينار بن صاحل بن داود عن (403/ 8) الكمال هتذيب يف واملزي(، 246/ 1) والبيهقي ،(308/ 9) احللية يف نعيم وأبو

 هرة فجاءت ضعيها، أن إيل فأشارت ،تصلي فوجدهتا عنها، هللا رضي عائشة إىل هبريسة أرسلتها موالهتا أن) أمه عن التمار،
 ليست إهنا: "قال - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول إن: فقالت اهلرة، أكلت حيث من أكلت انصرفت فلما منها، فأكلت
( واحلديث ضعفه البزار  بفضلها يتوضأ - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول رأيت وقد" عليكم الطوافني من هي إَّنا بنجس،
 على ووقفه عروة بن هشام عنه ورواه صاحل، بن داود عن الدراوردى رفعه" :الدارقطين قال(، و 1/42التلخيص )كما يف 
 حممد بن العزيز عبد فرواه. عنه واختلف التمار، صاحل بن داود يرويه" (:1/ 104 ق/5) العلل يف وقال ".عائشة

 بن هشام عن واختلف -مرفوعا: والصواب املخطوطة يف اكذ  - موقوفا عائشة، عن أمه، عن صاحل، بن داود عن الدراوردي،
 عن أسامة، وأبو يونس بن عيسى فقال. هشام عن واختلف. موقوفا عائشة عن أمه، عن صاحل، بن داود عن فرواه. عروة

 عن صاحل، بن داود عن هشام عن األموي، سعيد بن وُيىي معاوية وأبو مسهر بن علي وقال. أمه عن داود، عن هشام،
 بن داود أمأي – ليست ":املشكل" يف الطحاوي قالو  .اه " عائشة على إيقافه يف هشام عن خيتلف ول، عائشة عن ته،جد

، وضعفه احلويين يف بذل اإلحسان "العلم أهل عند معروفة هي وال عنها، هذا مثل يؤخذ اليت الروايات أهل من -صاحل
(2/217-218،) 
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 ووافقه واحلاكم خزمية ابن بعضه صحح وقد صحيح، حديث (:1/134أيب داود األم )أما العالمة األلباين فقال يف صحيح 
 فصل من تسم ل من فصل" يف الذهيب أوردها صاحل؛ بن داود أم غري ثقات؛ كلهم  رجاله هإسناد... واحلديث واحلافظ الذهيب
 داود عن الدراوردي رفعه"  :الدارقطين لوقا.. .األتية وبطرقه قبله، الذي يشاهده صحيح احلديث لكن. ".اجملهوالت النسوة

 مما أخرى؛ طرق من مرفوعا عنها جاء قد لكن: -أي األلباين– قلت ".عائشة على موقوفا عروة بن هشام عنه ورواه. صاحل بن
، وقال األرنؤوط ومن معه يف حتقيق سنن أيب داود فوقفه الرواة بعض به قصر األصل، يف مرفوع احلديث أن على يدل

 ترمجها التمار صاحل بن داود أم ضعيف، إسناد وهذا بطرقه، حسن اهلرة بفضل والتوضؤ لغريه، صحيح منه املرفوع (:1/57)
 .داود ابنها غري عنها الرواة يف يذكر ول" امليزان" يف الذهيب

 قتادة أيب ابن حتت وكانت مالك، بن كعب  بنت كبشةاملصنف إىل  يشري  1
 أنظر فرآين: كبشة  قالت شربت، حىت اإلناء هلا فأصغى منه، فشربت هرة فجاءت ضوءا،و  له فسكبت دخل قتادة أبا أن)

 إهنا بنجس، ليست إهنا: "قال - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول إن: فقال نعم،: فقلت أخي؟ ابنة يا أتعجبني: فقال إليه،
 وعبد ،(39 رقم ،22/ 1) والشافعى ،(42 رقم ،22/ 1) املوطأ يف مالك أخرجه أخرجه( والطوافات عليكم الطوافني من

 والدارمى ،(22581 رقم ،296/ 5) وأمحد ،(325 رقم ،36/ 1) شيبة أىب وابن ،(352 رقم ،100/ 1) الرزاق
 ،(92 رقم ،153/ 1) والرتمذى ،(75 رقم ،19/ 1) داود وأبو ،(478/ 8) سعد وابن ،(736 رقم ،203/ 1)

 يف والطحاوى ،(60 رقم ،26 ص) اجلارود وابن ،(367 رقم ،131/ 1) جهما وابن ،(68 رقم ،55/ 1) والنسائى
 ،(70/ 1) والدارقطىن ،(1299 رقم ،115/ 4) حبان وابن ،(104 رقم ،55/ 1) خزمية وابن ،(18/ 1) املشكل
 احتجو  مالك صححه مما احلديث هذا: احلاكم وقال حبان وابن خزمية ابن صححه واحلديث( 567 رقم ،263/ 1) واحلاكم

 يف احلافظ وقال صحيح، إسناده: قال أنه البيهقي عن ونقل( 17/ 1) اجملموع يف النووي وصححه الذهي، وأقره املوطأ ىف به
  وخالتها محيدة بأن مندة بن وأعله: قال مث والدارقطين والعقيلي والرتمذي البخاري صححه(: 36 رقم 41/ 1) التلخيص

 بأن فمتعقب احلديث هذا إال هلما يعرف ال إهنما قوله فأما انتهى احلديث هذا إال ماهل يعرف وال اجلهالة حمل حملهما كبشة
 مع عنها روى فحميدة حاهلما وأما املعرفة يف نعيم أبو رواه ثالث وهلا داود أبو رواه العاطس تشميت يف آخر حديثا حلميدة
 دقيق بن وقال أعلم وهللا حباهلا اجلهل يضر فال ثبت فإن صحابية إهنا فقيل كبشة  واما معني بن عند ثقة وهو ُيىي ابنه إسحاق

 سلكت فإن عنه صح كما  وأمها معني بن عند ثقة فهو له خرج من كل  وإن مالك ختريج على اعتمد صححه من لعل العيد
(: 193/ 1) اءاإلرو  يف األلباين العالمة وقال ه  .ا مندة بن قال ما فالقول وإال مالك ختريج أعين تصحيحه يف الطريقة هذه
 يقتضيه الذي وهو منده ابن قاله ما إىل مييل أنه إىل كالمه  من ويرتجح العيد دقيق ابن االمام من دقيق حتقيق وهذا: قلت

 أفراد يف ما منها قتادة أيب عن أخرى طرق من احلديث جاء فقد وإال اإلسناد هذا خصوص يف كله  هذا ولكن العلم هذا قواعد
 عليه سكت. حنوه احلديث االناء يصغي كان  قتادة أبا أن أبيه عن أسيد أيب بن أسيد عن دراورديال طريق من الدارقطين

 داود أيب صحيح يف أوردهتا وشاهد أخرى طرق وللحديث. ثقات رجاله وبقية ترمجة له أجد ول يزيد امسه أسيد وابو احلافظ
 صحيح، حديث: املسند حتقيق يف معه ومن وطاألرنؤ  وقال ،(62/ 1) املكدود غوث يف احلويين وصححه ،(69 ،68)

 (.306/ 3) كثري  ابن تفسري صحيح يف العدوي وصححه
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 قال وبه ،1(مرتني أو مرة اهلرة فيه ولغت الذي اإلناء يغسل):  قال عنه هللا رضي هريرة أبا أن إال
 ابن عن وروي كالكلب،  مرات سبع:  طاوس وقال ، مرة:  سريين وابن احلسن وقال املنذر، ابن

 مث جناسة وحنوها اهلرة أكلت وإذا، 2(واحلمار اهلرة بسؤر الوضوء كره  أنه) عنهما هللا رضي عمر
 النجاسة عنها نفى وسلم عليه هللا صلى النيب ألن ، طاهر فاملاء غابت أن بعد يسري ماء من شربت

  طاهر فسؤرها تغيب أن قبل شربت إن وكذا.  النجاسات تأكل بأهنا علمه مع بفضلها وتوضأ ،
 . التحرز ملشقة مطلقا عنها عفا الشارع ألن ، الراجح يف كذلك

:  تيمية ابن اجملد وقال ، متيقنة جناسة عليه وردت ألنه ؛ املاء ينجس:  عقيل وابن القاضي وقال
 أثر فيه زولي بزمن بعده كان  وإن ، جنس فسؤرها األكل عقيب ولغت إن أهنا عندي األقوى

 وهبيمة األطفال أفواه مطهرا الريق جعل عندي يقوى وكذلك:  قال ، ينجس ل بالريق النجاسة
 طعام من أكلوا أو يسري ماء من وشربوا جناسة أكلوا فإذا ، طاهرة أخرى هبيمة وكل ، األنعام

 ما على ودهاور  ميكن غيبة النجاسة أكلت أن بعد وحنوها اهلرة غابت إن:  وقيل ، طاهر فسؤرهم
 وإال ، فطاهر فمها يطهر ما قدر الغيبة كانت  إن:  وقيل، فنجس وإال طاهر فسؤرها فمها يطهر

  .3فنجس
 هذه كانت  ولو ، ماء كان  إذا ومطهر طاهر مجيعا البهائم سؤر أن إىل واألوزاعي املالكية وذهب
 من أو منها تولد وما ، واخلنزير الكلب ذلك يف ويدخل ، جاللة كانت  أو اللحم حمرمة البهيمة
 االنتفاع فأباح. 29/  البقرة{  مجيعا األرض يف ما لكم خلق الذي هو}  تعاىل لقوله أحدمها

 النجاسة على تدل ال احليوانات لبعض األكل وحرمة ، بالطاهر إال االنتفاع يباح وال ، كلها  باألشياء
 اإلناء غسل جيب أنه إال ، أكلها يباح وال طاهر وحنوها والزنبور والعقرب الذباب ومثله فاآلدمي ،

 املخالة والدجاجة واجلاللة الكلب بسؤر الوضوء يكره ولكن ، تعبدا طهارته مع الكلب ولوغ من
 يتوضأ آخر ماء جيد ل إذا إال ، كاهلرة  النجاسة تتوقى ال اليت احليوانات بقية وكذا ، اخلمر وشارب

                                                 
 اغسله(، ويف رواية )أهرقه مث مرة اغسله: قال اإلناء؟ يف يلغ اهلر يفيشري املصنف إىل ما جاء عن أيب هريرة رضي هللا عنه ) 1

 ابن عن أيوب بن معمر عن( 300/ 1) املنذر وابن( 67 /1) والدارقطين( 99/ 1) الرزاق عبد أخرجه (مرتني أو مرة
 . وإسناده صحيح.به هريرة أيب عن سريين

 ابن عن نافع عن هللا عبيد طريق من( 299/ 1) املنذر وابن( 98/ 1) الرزاق وعبد ،(230) الطهور يف عبيد أبو أخرج 2
 ( وإسناده صحيح.اهلرة سؤر كره  أنه) عنه هللا رضي عمر

/  1 الفروع ،343/  1 اإلنصاف ،22/  1 السالم سبل ،195/  1 القناع كشاف  ،46/  1 قدامة نالب املغين 3
256. 
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 يكره فال طعاما السؤر كان  أو ، النجاسة تتقي ال اليت احليوانات من االحرتاز عسر أو ، به
 ولقوله ، االحرتاز ملشقة وذلك والطعام املاء بني بعضهم يفرق ول.  حينئذ ذكر ما سؤر استعمال

 ذهبوا كما  ،1(الطوافات أو عليكم الطوافني من إهنا بنجس ليست):  اهلرة يف وسلم عليه هللا صلى
ا.ه  من املوسوعة الفقهية  .2كفارا  كانوا  ولو جلنبوا والنفساء احلائض سؤر طهارة إىل
(24/100-105 .) 

 حلمه يؤكل ما سؤر أن بينهم اختالف ال العلم أهل أمجع (:1/299وقال ابن املنذر يف األوسط )
 هللا عبد كان  اهلر، سؤر ذلك فمن حلمه يؤكل ال ما سؤر يف واختلفوا. به والتطهر شربه جيوز طاهر

 وهو ثان قول وفيه.. .ليلى أيب وابن األنصاري ُيىي ذلك وكره اهلر، بسؤر وضأيت أن يكره عمر بن
 قول وفيه. املسيب بن وسعيد هريرة أبو قال هكذا مرتني، أو مرة يغسل اهلر فيه يلغ الذي اإلناء أن

 ِبنزلة مرات سبع يغسل أن وهو رابع قول وفيه... مرة يغسل: قاال سريين وابن احلسن قاله ثالث
 قول وفيه... هريرة أيب عن ذلك وروي الكلب ِبنزلة: عطاء وقال طاوس، قال. هكذا الكلب
 هللا صلى هللا رسول عن الثابتة واألخبار اهلر سؤر يف الرخصة وهو العلم أهل عوام قال وبه خامس

 وأهل املدينة أهل من األمصار فقهاء قول وهو سؤره طهارة وعلى ذلك على دالة وسلم عليه
 بن علي عن القول هذا روي احلديث، وأصحاب والعراق احلجاز أهل وسائر الشام لوأه الكوفة

 ابن وقال. البيت متاع من اهلر: قالوا أهنم أمامة وأيب قتادة وأيب عباس ابن عن وروي طالب، أيب
 سلمة وأم وعائشة هريرة أبو ذلك يف الرخصة عنه روينا وممن. البيت ربائط من ربيطة هي إَّنا: عمر
 دم فيه يكون أن خياف أن إال بأسا به يرى ال الرمحن عبد بن ربيعة وكان.. التابعني من واحد وغري
 وأبو عبيد وأبو وإسحاق وأمحد والشافعي الثوري وسفيان األوزاعي فيه رخص وممن مالك، قال وبه
 أجزأه، به توضأ فإن: وقال بسؤره -الوضوء- يكره كان  فإنه النعمان إال الرأي وأصحاب ثور

 على الدال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن اخلرب لثبوت وذلك نقول العلم أهل اهريمج قولبو 
 احلمار، بسؤر الوضوء طائفة فكرهت والبغل احلمار سؤر يف العلم أهل اختلف... و سؤره طهارة
 والثوري األوزاعي قال وبه سريين، وابن واحلسن والشعيب والنخعي عمر ابن ذلك يرى وممن
: قال أنه عنه وحكي كرهه  أنه عنه فحكي إسحاق عن فيه اختلف وقد. .وأمحد الرأي حابوأص

 إيل أحب: سليمان أيب بن محاد وقال. يتيمم وال ضرورة من كان  إذا والبغل احلمار سؤر من يتوضأ

                                                 
 تقدم خترجيه. 1
 .47/  1 املغين ،12/  1 الصغري الشرح ،51/  1 اجلليل مواهب ،6/  1 اإلكليل جواهر 2
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 النخعي البغل بسؤر وكره. يعيد ال: احلكم وقال والبغل، احلمار بسؤر توضأ إذا الصالة يعيد أن
 والبغل احلمار بسؤر الوضوء يف طائفة ورخصت وإسحاق وأمحد الرأي وأصحاب والثوري وزاعيواأل

 األنصاري وُيىي والزهري وعطاء البصري احلسن احلمار بفضل الوضوء رخص وممن.. والسباع
 خال ما كلها  الدواب بأسوار بأس ال: وقال والشافعي ومالك الزناد وأبو وربيعة األشج بن وبكري

 ومالك وعثمان األشج بن وبكري سعيد بن ُيىي البغال بفضل الوضوء يف ورخص. واخلنزير الكلب
 يتيمم مث به يتوضأ أن إلينا أحب فإن والبغل احلمار سؤر إال جيد ل إن: طائفة وقالت. والشافعي

 والسباع الدواب من حلمه يؤكل ال ما مجيع: النعمان وقال الثوري، قال هكذا استوثق، قد فيكون
 جيزئه ل وصلى متوضئ به توضأ إذا: السباع ومجيع الكلب سؤر يف وقال مكروه، فسؤره الطريو 

 فإنه السنور إال به يتوضأ ول تيمم سؤرمها غري ماء املتوضئ جيد ل فإن يعيدها، أن وعليه صالته
 لك  سؤر يكره والوزغة الفأرة وكذلك جائزة وصالته أساء فقد متوضئ به توضأ وإن سؤرها يكره
 احلمار سؤر يف وقال يتيمم، ول به توضأ غريه ماء جيد ل وإن أجزأه، به توضأ وإن منهما واحد

 وتيمم به توضأ سؤرمها غري ماء جيد ل فإن والصالة الوضوء يعيد أن فعليه رجل به توضأ إن: والبغل
 جيزئه، ل الوضوء بلق بالتيمم بدأ وإن يتيمم، مث به يتوضأ: قال أنه زفر عن وحكي احتياطا، جيمعهما

 صلى هللا نيب عن ثابت: بكر أبو قال. أجزأه به توضأ مث تيمم أو تيمم مث به توضأ إن: يعقوب وقال
 أسوار فحكم «والطوافات عليكم الطوافني من إهنا بنجس ليست»: اهلرة يف قال أنه وسلم عليه هللا

 العلم أهل أمجع ما إال الطهارة ىعل ماء كل  أن على اهلر سؤر حكم حلومها تؤكل ال اليت الدواب
 الدواب أسوار أن يرى العلم أهل من عنه حنفظ من وكل. سنة أو كتاب  عليه يدل أو جنس أنه عليه
 أهل قول وهو وإسحاق وأمحد والشافعي الثوري عنه ذلك حفظنا وممن طاهر حلومها تؤكل اليت

 يرون ال ومحاد واحلكم سريين وابن واحلسن عمر ابن وكان. الكوفة أهل من الرأي وأصحاب املدينة
 ا.ه  بأسا الفرس بسؤر

 يؤكل ال أو حلمه يؤكل ما كل  وسؤر كافرة  أو كافر  كل  وسؤر(: 1/138وقال ابن حزم يف احمللى )
 ما للعاب هنالك يظهر ل إذا - خملى غري أو خملى دجاج أو أهلي محار أو سبع أو خنزير من حلمه

 من اإلناء غسل جيب وال فقط، الكلب فيه ولغ ما حاشا حالل، طاهر فهو - أثر حلمه يؤكل ال
 ا.ه  فقط واهلر الكلب فيه ولغ ما حاشا منه، شيء

 .طاهر؟ هو هل واحلمار البغل سؤر عن (:21/620وسئل شيخ اإلسالم كما يف جمموع الفتاوى )
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 يف وأمحد فعيوالشا كمالك  ،به التوضؤ جيوزون العلماء فأكثر واحلمار البغل سؤر وأمافأجاب: 
 ،ويتيمم به فيتوضأ حنيفة أيب كقول.   فيه مشكوك عنه األخرى والرواية، عنه الروايتني إحدى
 هللا صلى النيب لكن ،الكلب كلعاب  جنسا فيكون جنس حيوان باطن من متولد ألنه جنس أنه والثالثة

 من لكوهنا سؤرها ارةطه فعلل{  والطوافات عليكم الطوافني من إهنا: }  اهلرة يف قال وسلم عليه
 سؤر يبيح من حجة من وهذا للطهارة مقتضية احلاجة أن يقتضي وهذا والطوافات علينا الطوافني

 قنيته إباحة مع فإنه الكلب سؤر مثل ذلك يقول واملانع ذلك إىل داعية احلاجة فإن ،واحلمار البغل
 خبالف ؛ مثنه حرم وهلذا للحاجة أباحه الكلب إن: يقول واملرخص ،سؤره عن هني إليه فيه ُيتاج ملا

 حلمه يؤكل ال وما السباع أسآر على مبنية واملسألة ،املسلمني باتفاق جائز بيعهما فإن واحلمار البغل
 ا.ه 

 واحلمار والطري، البهائم وسباع» : قوله (:1/460وقال العالمة العثيمني يف الشرح املمتع )
 والنمر، والضبع، كالذئب،  وتفرتس تأكل اليت هي :البهائم وسباع «جنسة: منه والبغل األهلي،
 .اهلرة من أكرب هو مما ذلك أشبه وما عرس، وابن آوى، وابن والفهد،

 .اهلرة من أكرب هي اليت كالنسر،  الطري وسباع: أي ،«والطري»: قوله
 .طاهر فهو األكل حالل الوحشي ألن الوحشي، احلمار من احرتازا ،«األهلي واحلمار»: قوله
 أبا أمر وسلم عليه هللا صلى النيب أن عنه هللا رضي أنس حديث يف كما  جنس حمرم فهو األهلي اوأم

 فإهنا األهلية، احلمر حلوم عن ينهيانكم ورسوله هللا إن): خيرب يوم ينادي أن عنه هللا رضي طلحة
 .1(جنس أو رجس
 على نزا إذا احلمار من لدتتو  دابة: والبغل األهلي، احلمار من: أي ،«جنسة: منه والبغل»: قوله

 .الفرس
 ال وجه على األهلي، واحلمار الفرس من خلق البغل هذا ألن احلظر؛ جانب تغليب: ذلك وتعليل
 .احلالل باجتناب إال احلرام اجتناب ميكن فال اآلخر؛ عن أحدمها به يتميز
 الوحشي ألن طاهر، البغل هذا فإن فرس، على وحشي محار نزا لو كما  وحشي، محار من كان  فإن

 .طاهر فهو الطاهر من يتولد وما طاهر، والفرس طاهر،
 .جنسة -وشراهبا طعامها بقية أي- آسارها فإن جنسة، األشياء هذه كانت  وإذا
 .املؤلف كالم  على جنس فإنه املاء، من شيء شربه بعد وبقي إناء، من شرب أهليا محارا أن فلو

                                                 
 (.1940) رقمب ومسلم ،(5528) رقمب البخاريأخرجه  1
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: وعللوا ،علينا الطواف كثرية  كانت  إذا طاهرة البهائم هذه آسار أن إىل العلم أهل من كثري  وذهب
 هذه فتأيت مكشوفة، ظاهرة أوانيهم تكون البادية يف الناس فإن غالبا، منه التحرز يشق هذا بأن

 لكان بعدها اإلناء غسل ووجوب املاء، إراقة بوجوب الناس ألزمنا فلو. وتشرب عليها، فرتد السباع
 .مشقة ذلك يف

 على يدل وبعضها النجاسة، على يدل فبعضها. التعارض من شيء فيها لكذ يف واألحاديث
 النيب أن عنهما هللا رضي عمر ابن رواه الذي القلتني حديث الطهارة، على يدل ورد فمما، الطهارة

 ُيمل ل قلتني املاء بلغ إذا) :فقال السباع؟ من ينوبه وما املاء، عن سئل وسلم عليه هللا صلى
 اخلبث، ُيمل ل قلتني بلغ إذا وأنه باملاء، منوطا احلكم جعل بل طاهرة، هذه بأن ليق ول ،(اخلبث
 .قلتني بلغ املاء أن لوال خبيثا جيعله املاء على السباع هذه ورود أن على ذلك فدل
 طاهرة، البهائم آسار أن على تدل طرق عدة هلا لكن ضعف، فيها كان  وإن أخرى، أحاديث وفيه

 ،(طهور غرب ما ولنا بطوهنا، يف محلت ما هلا): فقال ذلك عن وسلم عليه هللا صلى النيب سئل حيث
 .الطهارة على يدل وهذا

. طهورا ويكون به، بأس فال بالشرب يتغري ال كثريا  املاء كان  إن: فيقال احلديثني، بني اجلمع وميكن
 .جنس فإنه منه؛ شرهبا بسبب وتغري يسريا، كان  وإن

 من ركوهبما خيلو وال تركبهما، األمة ألن ؛ طاهران والبغل احلمار إن: هللا رمحه قدامة ابن وقال
 وسلم عليه هللا صلى النيب يأمر ول رطبا، البدن أو رطبة، الثياب تكون وقد ينزل، مطر ومن عرق،

 .الصحيح هو وهذا. ذلك من بالتحرز أمته
 ذكرناه أن سبق ما يؤيد وهذا طاهر، أنفهما من خيرج وما وريقهما، وعرقهما، فسؤرمها، هذا وعلى

 الذين احلمر أهل سيما وال علينا، الطوافني من شك بال احلمار فإن اهلرة، يف قتادة أيب حديث يف
 .جدا شاق منها فالتحرز ركوهبا، اعتادوا

 عليهم؟ تطوافها يكثر والصيد، واملاشية الزرع، كصاحب  اقتناؤها له ملن أيضا الكالب: قيل فإن
 ،«...  الكلب ولغ إذا»: وسلم عليه هللا صلى قوله وهو أخرجها نص فيها لكالبا أن: فاجلواب
 ا.ه  الطوافني من كان  وإن حىت الكلب، سؤر جناسة على يدل وهذا، احلديث

 منه شرب الذي املاء حكم ما (:5/388وسئل العالمة ابن باز كما يف فتاوى نور على الدرب )
 ؟منه الوضوء جيوز هل احليوان؟
 ال املباحة والطيور والغنم والبقر كاإلبل  اللحم، مأكول من احليوان كان  إذا خيتلف هذا :فأجاب

 كالكلب  جنس حيوان فيه ولغ الذي املاء كان  إذا أما ذلك، يف حرج وال منه ويشرب يستعمل بأس،
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 احلكم يف طاهرا احليوان كان  إذا وهكذا يضر، ال فإنه كثريا  كان  إذا أما قليال، كان  إذا يراق فإنه
 احلمر علينا، الطوافني من ألهنم احلياة؛ يف طاهران أهنما الصحيح والبغل واحلمار كاهلر  الشرعي
 والبغال احلمر وكانت الطهارة، حكم له منه يشرب وما سؤره أن فالصواب والسنور والبغال

 النيب كان  ا،أسآره يستعملون بل أسآرها، يرتكون يكونوا ول وسلم، عليه هللا صلى عهده يف تستعمل
 عرقه أن على فدل ذلك، فعل ما جنسا كان  ولو يعرق، أنه ومعلوم عاريا، احلمار يكون يركبها،
 من إهنا): وسلم عليه هللا صلى النيب فيها قال اهلر، وهكذا بنجس، ليس فمه من يصدر وما وسؤره

 كالكلب،  أريق ليالق كان  فإن والذئاب واألسود كالنمور  السباع أما (والطوافات عليكم الطوافني
 وال يستعمله بل منه، شربه يضره ال فإنه كثرية  مياه فيها اليت واألماكن كاحليضان  كثريا  كان  وإن

 النيب قال كما  يراق، فإنه فيه ولغت إذا الصغرية األواين يف الذي القليل الشيء أما ذلك، يضره
 األواين يف العلم، أهل عند هذا (أرقه: قال الكلب، فيه ولغ الذي اإلناء يف وسلم عليه هللا صلى

 والربك واحليضان الكثرية املياه فيها اليت الكبرية األواين أما وحنوها، الكالب بولوغ تتأثر اليت الصغرية
 .هلل واحلمد تستعمل، الكالب، غري يضرها وال الكالب، يضرها ال فهذه

 بال سبع غريمها جناسة ويف»: قوله (:1/420قال العالمة العثيمني يف الشرح املمتع ) )فرع(:
 بأن سبع، من بد فال تراب، بال غسالت سبع واخلنزير الكلب غري جناسة يف جيزئ: أي ،«تراب
 الدلك إىل احتاج وإن غسالت، سبع إىل وهكذا تعصر، مث ثانيا، تغسل مث تعصر، مث أوال، تغسل

 فال لون وال فيه، رائحة ال ،نظيفا احملل وبقي غسلة، بأول النجاسة زالت وإذا الدلك، من بد فال
 بغسل أمرنا): قال أنه عمر ابن عن روي ِبا: واستدلوا، املذهب هو وهذا السبع، بإكمال إال يطهر

 املرفوع من فيكون وسلم، عليه هللا صلى النيب هو فاآلمر أمرنا الصحايب قال وإذا ،1(سبعا األجناس
 .حكما

                                                 
(  1/54" ) املغىن"  ىف قدامة ابن أورده وقد .اللفظ هبذا أجده ل (:163، رقم  1/186 اإلرواء )قال العالمة األلباين يف 1

 بن أيوب طريق من( 245   1/244) والبيهقى( 2/109) وأمحد( 247) داود أبو وروى .عزو بدون املؤلف أورده كما
 البول وغسل,  مرار سبع اجلنابة من والغسل,  مخسني الصالة كانت: "  قال عمر بن هللا عبد عن عصم بن هللا عبد عن جابر
,  مرة اجلنابة من والغسل,  مخسا الصالة جعلت حىت يسأل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول يزل فلم,  مرار سبع الثوب من

"  ىف بينته كما  فيه خمتلف عصم ابن وشيخه,  اجلمهور ضعفه هذا أيوب,  ضعيف إسناد وهذا ". مرة الثوب من البول وغسل
 أعلم وال .أعلم وهللا,  الكتاب حديث خيالف ضعفه على احلديث فهذا .فقط بأيوب قدامة ابن وضعفه".  داود أىب ضعيف
 إحداهن سبعا غسله جيب فإنه فيه الكلب ولغ الذى اإلناء إال اللهم,  سبعا النجاسة بغسل األمر ىف صحيحا مرفوعا حديثا

 .تعاىل هللا شاء إن قريبا خترجيه وسيأتى بالرتاب
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 كان  وسلم عليه هللا صلى النيب بأن: واستدلوا، غسالت ثالث من بد ال إنه: العلماء بعض وقال
 .غالبا بدوهنا تزول ال النجاسة وألن مرات، ثالث أعاله الوضوء يف حىت ثالثا، األشياء يكرر
 .احملل هبا ويطهر النجاسة، عني هبا تزول واحدة غسلة تكفي: آخرون وقال

 :يلي ِبا ذلك على واستدلوا
 مث تنضحه، مث باملاء، تقرصه مث حتته): الثوب يصيب احليض مد يف وسلم عليه هللا صلى قوله - 1

 معترب عدد هناك كان  فلو سؤال، عن جواب ألنه بيان؛ مقام واملقام عددا، يذكر ول 1(فيه تصلي
 مع أنه مع تغسله، يقل ول أوال، حتته: قال جافا، الدم كان  ملا وهلذا وسلم، عليه هللا صلى النيب لبينه

 .باألسهل بدأ لكن جافا، كان  ولو يزول، أن نميك الغسل تكرار
 فال هذا وعلى جدا، واضح عقلي دليل وهذا حكمها، زال زالت مىت خبيثة عني النجاسة أن - 2

 بالرتاب إحداها غسالت سبع من إلزالتها بد فال الكلب جناسة عدا ما عدد؛ النجاسة إزالة يف يعترب
 .عليه للنص

 :جبوابني عمر ابن حديث عن وأجيب
 .له أصل ال ضعيف، أنه - 1
 هللا صلى النيب أن نظر فيه كان  وإن حديثا هللا رمحه أمحد اإلمام روى فقد صحته؛ تقدير على - 2

 فيحمل ،2(واحدة مرة بغسلها فأمر ،التخفيف هللا سأل مث سبعا، األجناس بغسل أمر) وسلم عليه
 .به اللاالستد فيسقط النسخ، قبل أنه على - صح إن- عمر ابن حديث

 ما فعلى الكلب عدا ما احملل، ويطهر النجاسة، بعني تذهب واحدة غسلة يكفي أنه: والصحيح
 .تقدم
 على والدليل احملل، يطهر حىت مرات عشر ولو وهكذا، وثالثة ثانية، زاد بغسلة النجاسة تزل ل فإن

 إن أكثر؛ أو سبعا، أو ،مخسا أو ثالثا، اغسلنها): ابنته غسلن لاليت وسلم عليه هللا صلى قوله ذلك
 التطهري: أي - كذلك  كان  فإذا الغالب، يف جناسة عن ليس امليت تطهري أن مع ،3(ذلك رأينت
 باب من جناسة عن كان  فما - ذلك الغاسل رأى إذا السبع على فيه يزاد جناسة عن ليس الذي
 ا.ه  النجاسة تطهر حىت يغسل أن جيب بل أوىل،

                                                 
 ( من حديث أمساء رضي هللا عنها.291(، ومسلم )227أخرجه البخاري ) 1

 تقدم خترجيه يف التعليق قبل السابق.  2
 من حديث أم عطية رضي هللا عنها.( 939) برقم ومسلم ،( 1253) البخاري أخرجه 3
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 طاهر؟ هو هل  واحلمار البغل سؤر عن(: 21/620موع الفتاوى )وسئل شيخ اإلسالم كما يف جم
 يف وأمحد والشافعي كمالك  ،به التوضؤ جيوزون العلماء فأكثر واحلمار البغل سؤر وأما فأجاب:

 ،ويتيمم به فيتوضأ حنيفة أيب كقول.   فيه مشكوك عنه األخرى والرواية، عنه الروايتني إحدى
 صلى النيب لكن:  الكلب كلعاب  جنسا فيكون جنس حيوان باطن من متولد ألنه جنس أنه والثالثة

 لكوهنا سؤرها طهارة فعلل{  والطوافات عليكم الطوافني من إهنا: }  اهلرة يف قال وسلم عليه هللا
 يبيح من حجة من وهذا للطهارة مقتضية احلاجة أن يقتضي وهذا والطوافات علينا الطوافني من

 إباحة مع فإنه الكلب سؤر مثل ذلك يقول واملانع ذلك إىل داعية احلاجة فإن.  واحلمار البغل سؤر
 ؛ مثنه حرم وهلذا للحاجة أباحه الكلب إن:  يقول واملرخص.  سؤره عن هني إليه فيه ُيتاج ملا قنيته

 ال وما السباع أسآر على مبنية واملسألة.  املسلمني باتفاق جائز بيعهما فإن واحلمار البغل خبالف
 .حلمه يؤكل

 جنس؟ هو هل القنفذ ريش عن (:21/622سئل شيخ اإلسالم كما يف جمموع الفتاوى ) )فرع(:
 حنيفة وأيب مالك مذهب وهو العلماء مجهور عند موته بعد وجد وإن طاهر هو ، هلل احلمد فأجاب:

  .مذهبه ظاهر يف وأمحد
 

 )باب سؤر احلائض(
 فأشرب فأبدأ باإلناء، يؤتى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان) :قالت رضي هللا عنها عائشة عن
 على فاه يضع مث فأعضه، العرق وآخذ يف، موضع على فاه فيضع اإلناء، يأخذ مث حائض، وأنا

 .1(يف موضع
 وإباحة. بنجس ليس احلائض سؤر أن على الدليل باب(: 1/97قال ابن خزمية يف صحيحة )

 هللا صلى النيب شرب ملا جنسا حائض سؤر كان  لو إذ. جنس غري طاهر هو إذ به، والغسل الوضوء
 ا.ه  شربه إىل مضطر غري جنسا ماء وسلم عليه

 واجلنب احلائض بسؤر الوضوء يف العلم أهل اختلف(: 1/296وقال ابن املنذر يف األوسط )
 وجماهد البصري احلسن بأسا بسؤرمها يرى ال كان  وممن آخرون، ذلك وكره فرقة فيه فرخصت
 قول وهو وحممد ويعقوب والنعمان عبيد وأبو وأمحد والشافعي وسفيان واألوزاعي الكوم والزهري

 وروينا. العلم أهل من وكثري والشعيب البصري احلسن يشرب أن سؤرمها يف ورخص العلم، أهل عوام

                                                 
 (.300أخرجه مسلم برقم ) 1
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 شراب فضل ويكره بأسا، وضوئها بفضل يرى وال احلائض شراب فضل يكره كان  أنه النخعي عن
 أنه زيد بن جابر عن وروي. املاء أهريق املاء يف البزاق وقع إذا: يقول النخعي وكان ووضوئه، اجلنب
 وباألخبار: بن املنذر بكر أبو قال. ال: فقال للصالة؟ منه يتوضأ هل احلائض املرأة سؤر عن سئل

 ا.ه  نقول واجلنب احلائض سؤر طهارة على الدالة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن الثابتة
 فيما فيه خالف وال طاهر احلائض ريق أن على يدل احلديث ( :1349ال الشوكاين يف النيل )وق

(: 1/350.. مث قال رمحه هللا )خالفا فيه أعلم وال شراب أو طعام من سؤرها طهارة وعلى أعلم،
 ِبواكلة يروا ل العلم؛ أهل عامة قول وهو: الرتمذي قال، احلائض مواكلة جواز على يدل واحلديث
 بن حممد اإلمجاع نقل وهكذا عليه، الناس أمجع وهذا: شرحه يف الناس سيد ابن قال، بأسا احلائض

 .وطأهن اعتزلوا: فاملراد{ احمليض يف النساء فاعتزلوا: }تعاىل قوله وأما، الطربي جرير
 
 

  املاء إن القى جناسة( تطهري كيفية)باب  
 بئر وهي ؟ بضاعة بئر من أنتوضأ هللا، رسول يا: قيل) قال عنه هللا رضي اخلدري سعيد أيب عن

 ال طهور املاء إن):  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال ،والننت الكالب وحلوم احليض فيها يلقى
 .1(شيء ينجسه
 : اآليت الوجه على النجس املاء تطهري كيفية  يف الفقهاء اختلف

                                                 
 وابن ،(11833 رقم ،86/ 3) وأمحد ،(255 رقم ،78/ 1) فهمصن يف الرزاق وعبد ،(165/ 1) الشافعى أخرجه 1

/ 1) والنسائى ،(66 رقم ،95/ 1) والرتمذى ،(67 رقم ،18/ 1) داود وأبو ،(1505 رقم ،131/ 1) شيبة أىب
 ،(1304 رقم ،476/ 2) يعلى وأبو ،(29/ 1) والدارقطىن ،(269/ 1) األوسط يف املنذر وابن ،(326 رقم ،174

 رقم ،257/ 1) الكربى يف والبيهقى ،(11/ 1) املشكل يف والطحاوى ،(47 رقم ،24 ص) املنتقى يف اجلارود وابن
 وابن حزم، وابن معني، بن وُيىي حنبل، بن أمحد وصححه أسامة، أبو وجوده الرتمذي، حسنه واحلديث وغريهم( 1146

 فضعفه، الدارقطين هؤالء كل  وخالف مشهور، والشيخ ،واحلويين واأللباين، واحلاكم، حبان، وابن خزمية، وابن والبغوي، أصبغ،
 .باطل ثبوته العلل يف أي الدارقطين فنفي: اجلهابذة هؤالء بعض عن احلديث تصحيح نقله بعد حجر ابن احلافظ قال

  ضاعةب بئر أن والصواب قصدا، هذا يفعلون كانوا  أهنم الناس بعض يتوهم قد(: 61) السنن معال يف اخلطايب قال (:تنبيه)
 ذلك فيها يؤثر ال مائها لكثرة وكانت إليه، وحتملها الطرق، من األقذار هذه تكسح السيول وكانت األرض، منحدر يف كانت

 .واختصار بتصرف اه  تتغري فال
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 خالف على عندهم البئر فمسائل ياه،امل من وغريه البئر ماء بني احلنفية فرقمذهب األحناف: 
 .املياه من وغريه البئر ماء بني يفرقوا ل اجلمهور بينما القياس،

 وجد إن تغريه زوال بشرط املاء تطهري يف فلهم جناسة، الصغري احلوض يف أو األواين يف وقعت فإذا
 :أقوال ثالثة
 فيه؛ املاء دخول حال اخلروج كان  إذا قل وإن طهر، منه املاء وخرج آخر، ماء فيه دخل إذا: قيل
 .اجلاري ِبنزلة ألنه

 .فيه ما خبروج إال يطهر ال: وقيل
 .والكثرة القلة يف كاملاء  املائعات وسائر املاء، من فيه كان  ما أمثال ثالثة خبروج إال يطهر ال: وقيل

 دخول حال املاء خروج وكان منه، املاء وخرج آخر، ماء فيه دخل إذا النجس املاء أنوحجتهم 
 .بالتغري إال ينجس ال اجلاري واملاء اجلاري، املاء ِبنزلة أصبح فيه؛ اجلديد املاء
 جعفر أبو فقال وحنوها، األواين يف النجسة املياه تطهري كيفية  يف املشايخ اختلف: الكاساين قال

 تستبني ال أن دبع بطهارته ُيكم بعضه وخرج اإلناء يف الطاهر املاء دخل إذا: الليث وأبو اهلنداوين
 .فيه النجاسة ببقاء يستيقن ول جاريا، ماء صار ألنه النجاسة، فيه

 مرات، ثالث فيه كان  ما مثل منه وخيرج فيه، املاء يدخل حىت يطهر ال: األعمش بكر أبو وقال
 تنجست إذا كالبئر  يطهر، النجس املاء مقدار منه خرج إذا: وقيل، ثالثا غسله ِبنزلة ذلك فيصري

 .1املاء من فيها ما بنزح بطهارهتا كمُي أنه
 أو عليه، مطلق ماء بصب أو بنفسه، تغريه يزول أن إما بالنجاسة املتغري املاء: قالواف :املالكيةأما و 

 .وحنوه تراب بإضافة
 والكثري، القليل بني حداً  ذلك ىف جيدوا ول كثرياً،  أو قليالً  املاء يكون أن فإما بنفسه، املاء تغري فإن
 .عداها ما والكثري وحنوها، الوضوء أواين قليلفال

 .عندهم اتفاقاً  جنس فهو قليالً  كان  فإن
 :قوالن فيه مالك فألصحاب كثرياً   بنفسه تغري الذى املاء كان  وإن

 وجوداً  علته مع يدور واحلكم زال وقد التغري ألجل هو إَّنا بالنجاسة احلكم ألن طهور؛ أنه: األول
 .رشد ابن هذا رجح وقد يتخلل، كاخلمر  وعدماً،

                                                 
 .55/  1 القدير وفتح ،87/  1 الصنائع بدائع ،(23/ 1) احلقائق تبيني 1
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 بقاء فيستمر هنا حاصالً  وليس املطلق، باملاء إال تزال ال عندهم النجاسة ألن جنس؛ إنه: وقيل
 .النجاسة

 هو إال يوجد ل إذا أما غريه، وجود مع بالنجاسة احلكم قيدوا أهنم إال بنجاسته، حكموا أهنم ومع
 .للخالف مراعاة كراهة  بال فيستعمله

 استعماله صح ملا بالنجاسة جزموا لو ألهنم عندهم؛ بنجاسته القول ضعف على يدل وهذا: قلت
 احلال هو كما  التيمم، اىل صار جنس ماء إال يوجد ل إذا ألنه يوجد؛ ل أم غريه وجد سواء مطلقًا،

 .أعلم وهللا عندهم، بالنجاسة القول ضعف على دليل االستثناء فهذا بالنجاسة، متغري ماء وجد إذا
 املضاف كان  ولو حىت عندهم، اتفاقاً  طهور فهو مطلق، ماء بإضافة بالنجاسة املاء تغري زال وإن

 :شرطني إال يشرتطون فال عندهم قلتني املاء يبلغ أن يشرتط وال قلياًل،
 .طاهراً  وال جنساً  ماء ليس أى مطلقاً  ماء املضاف املاء يكون أن: أحدمها

 .باإلضافة تغريه يزول أن: الثاين
 :فينظر طني بإلقاء تغريه زال وإن
 عمالً  النجاسة فاألظهر فيه ألقي ِبا املاء تغري وإن طهر، فقد بالطني املاء يتغري ل فإن

 .1باالستصحاب
 يتغري، ول جناسة القى إذا الكثري واملاء القليل املاء بني يفرقون الشافعيهف .الشافعية مذهبأما 

 :أقسام ثالثة إىل املاء الشافعية يقسم اهذ وعلى الثاىن، دون عندهم األول فينجس
 :حاالت ثالث تطهريه وىف بالتغري، إال ينجس فال قلتني، من أكثر املاء يكون أن: األول القسم
 .أوىل باب من نفسه يطهر فكونه غريه، يطهر املاء ألن بنفسه؛ تغريه يزول أن: األوىل احلالة
  أم قليالً  جنساً، أم طاهراً  املضاف كان  سواء عليه، آخر ماء بإضافة تغريه يزول أن: الثانية احلالة
 .طهر تغريه زال فإذا فيه، نبع أو املاء عليه صب كثرياً،
 فأكثر قلتني النزح بعد الباقي يكون أن بشرط يطهر، فإنه بعضه بنزح تغريه يزول أن: الثالثة احلالة

 .الشافعية عند خالف بال يطهر ل دوهنما بقي فإن متغري، غري
 له التطهري وىف. بالتغري إال ينجس ال وهذا قلتني، املاء يكون أن: النجس املاء من: الثاين قسمال

 :حالتان

                                                 
 وحاشية( 21 ،20/ 1) خليل خمتصر على الزرقاين وشرح( 43 ،42/ 1) اجلليل ومنح( 81 ،80/ 1) اخلرشي 1

 (.42 ،41/ 1) الصغري الشرح على الصاوي حاشية ،(46،47/ 1) الكبري الشرح على الدسوقي
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 .بنفسه تغريه يزول أن: األوىل
 .قليالً  أو جنساً  املضاف كان  ولو. عليه آخر ماء بإضافه تغريه يزول أن: الثانية
 مالقاة ِبجرد عندهم ينجس املاء وهذا القلتني، دون املتنجس املاء يكون أن: الثالث القسم

 .يتغري ل ولو النجاسة،
 كان  ولو حىت قلتني، يبلغ حىت عليه آخر ماء بإضافة تغريه يزول أن وهي واحدة، طريقة تطهريه ففي
 ماء إليه أضيف إذا أما .يطهر فإنه تغريه زال فقد قلتني بلغ إذا أنه دام ما جنساً، املضاف املاء هذا
 :عندهم وجهان ففيه القلتني دون

 ألن: قالوا قليل؟ وهو النجاسة، القى وقد طاهراً، كان  ملاذا .مطهر غري طاهراً  يكون: قيل: األول
 هنا احلال هو كما  النجاسة على املاء ورد إذا أما عليه، وردت إذا بالنجاسة ينجس إَّنا القليل املاء
 .النجاسة إزالة ىف ملاستع ماء ألنه: قالوا طهورًا؟ يكون ال إذا وملاذا .ينجس فال

 النجس املاء تطهري يف الطرق هذه النجاسة، إزالة يف استعمل ماء ألنه يطهر، ال قالوا: الثاين الوجه
 .املالكيه وافقوا فقد بالرتاب تطهريه أما .الشافعية عند باملاء
 طهر فقد صافياً  كان  فإن صافيًا، أو كدراً   املاء يكون أن فإما .تغريه وزال تراب فيه طرح إذا: قالوا
 .فيه ألقي ِبا كدراً   املاء كان  وإن .جزماً 
 ال أنه األكثرون وصحح. آخر ِباء أو بنفسه زال لو كما  فصار زال قد التغري ألن يطهر؛: فقيل
 .1يطهر

 أهنم إال الشافعية تقسيم من قريبة باملاء املتنجس املاء تطهري ىف احلنابلة طريقة: احلنابلة مذهب
 :قسمني إىل أوالً  املتنجس املاء احلنابلة فقسم .يسرية ضعموا ىف خالفوهم

 .املائعه عذرته أو آدمي ببول تنجس قسم: األول
 .النجاسات بسائر تنجس وقسم: الثاين

 :أقسام ثالثة إىل نقسمه أن ميكن فإنه املائعة وعذرته آدمي بول بغري تنجس الذي املاء أما
 باملالقاة أو بالتغري، جناسته تكون أن إما احلال هذه ويف. القلتني دون املاء يكون أن: األول القسم

 املاء من قلتني إليه تضيف أن هو واحد، شرط باملالقاة املتنجس املاء لتطهري فيشرتط .يتغري ل ولو
 .يطهر ل القلتني دون إليه أضفت فإن طهوراً  يصبح وبالتايل الطهور،

                                                 
 ،(21 ،20/ 1) الطالبني روضة ،(339/ 1) واحلاوي ،(23،22/ 1) احملتاج ومغين ،(191 - 183/ 1) اجملموع 1

 (.7/ 1) املهذب ،(29 ،28/ 1) رسالن ابن زبد شرح ،(3/ 1) الطالبني منهاج
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 هللا صلى - لقوله غريه عن يدفعها فكيف نفسه عن النجاسة يدفع ال القليل املاء ألن: التعليل
 .اخلبث ُيمل ل قلتني املاء بلغ إذا: "عمر ابن حديث ىف - وسلم عليه

 املاء أصبح حىت أخرى قلة إليها فأضفت واحدة قلة باملالقاة املتنجس املاء أن لنفرض: قائل لوقال
 بعضهم وحكى املذهب، من وراملشه وهو يطهر، ال أنه على األصحاب أكثر يطهر؟ فهل قلتني
 .اإلنصاف صاحب وصوبه بالتطهري، وجهاً 
 هل تنظر مث الطهور املاء من قلتني إليه تضيف احلالة هذه ففي بالتغري القليل املاء جناسة كانت  وإن
 إذا أما .تغريه يذهب حىت إليه تضيف فإنك يزل ل وإن طهر، فقد زال فإن بقي؟ أم التغري زال

 .املذهب هو وهذا تغريه زال ولو حىت جنساً  يكون املاء فإن لقلتنيا دون إليه أضفت
 املاء ألن: قالوا. يتغري ل ولو بالنجاسة القائلني أو. املذهب قواعد على حىت طهوراً  يكون إنه: وقيل

 املاء بنجاسة قلنا ولو .النجاسة على املاء ورد قد وهنا عليه واردة كانت  إذا بالنجاسة ينجس إَّنا
 لبول مطهراً  الدلو كان  وملا قلتني، يكون أن إال جنس ثوب على صب إذا املاء بنجاسة لنالق هنا

 رمحهم األصحاب عند املاء تطهري يف الطريقة هذه. قلة حىت وال قلتني ليس بالتأكيد ألنه األعرايب،
 .قلتني من أقل املاء كان  إذا هللا

 :طريقان فله قلتني، املاء كان  إذا: الثانية احلالة
 يشرتطون ملاذا سبق مما علمت وقد بالنجاسة، تغريه يذهب حىت فأكثر قلتني إليه تضيف أن: األول
 .الشافعية فيه خالفوا وهذاالشرط. إلعادته داعي فال القلتني؟ دون ما يعتربون ال ول القلتني، إضافة
 قلتان وهو نفسه،ب تغريه زال إذا أنه املذهب من فاملشهور بنفسه، تغريه يزول هل: الثاين األمر
 باالستحالة، تطهر ال املذهب يف النجاسة أن على بناء يطهر ال أنه املذهب يف آخر وجه وفيه طهر،
 يكون ال ألنه طاهر، إنه: وقيل .حكمية وليست عينية جناسة النجاسة أن يرى من رأي على وهذا
  إذا القليل املاء على قاسوه ،متغري غري كثري  ماء وهو جنساً  يكون وال النجاسة، به أزيلت وقد طهوراً 
 .النجاسة هبا زالت غسلة آخر كان

 :طرق ثالثة فلهم قلتني من أكثر املاء كان  إذا: الثالثة احلالة
 .القلتني اشرتاط من التعليل لكم سبق وقد التغري يزول أن بشرط قلتني إليه تضيف أن: األوىل
 .أوجه ثالثة املذهب يف لكم وسبق املذهب من املشهور هو وهذا بنفسه، تغريه يزول أن: الثانية
 .متغري غري فأكثر قلتني النزح بعد فيبقى منه ينزح أن: الثالثة
 منها فنزح رجل فقام. املاء رائحة فغريت ميته فيه سقطت...  أربع أو قالل ثالث ماء عندنا: مثاله
 املاء؟ يطهر فهل. النجاسة رائحة ذهبت حىت ماء
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 املشهور على املاء تطهري يف الطريقة هى وهذه .طهر فقد فأكثر قلتني باقيال املاء كان  إن: اجلواب
 .هللا رمحه أمحد االمام مذهب من

 :وجهان ففيه الرتاب وأما
 إال تزال ال عندهم النجاسة ألن املذهب من الصحيح على: االنصاف يف قال. يطهر ال أنه: األول
 .املاء خبالف النجاسة يسرت نهأل يطهر ال الرتاب: عقيل ابن قال .املطلق باملاء
 .ِبكثه زال لو كما  بنجاسته احلكم فيزول زال وقد التغري، جناسته علة ألن بذلك، يطهر: الثاين

 النجاسة كانت  فإن املائعة، عذرته أو آدمي ببول متنجساً  يكون أن: النجس املاء من: الثاين القسم
 تغري وقد نزحه، يشق املاء كان  وإن إليه نزحه يشق ما بإضافة فتطهريه نزحه يشق ال وكان تغريه ل

 :حاالت ثالث فله بالنجاسة
 .نزحه يشق ما إليه يضاف أن: األوىل
 .بنفسه تغريه يزول أن: الثانية
 .1متغريتني غري قلتان بعده فيبقى منه ينزح أن: الثالثة

 كان  فإن، بالنزح يكون وتارة بنفسه، يكون وتارة باإلضافة، يكون تارة التطهري :سبق ما خالصة
 :شروط له فيشرتط باإلضافة، التطهري
 ال إذ الشافعية، عند بشرط وليس واحلنابلة، املالكية، عند شرط وهذا طهوراً، املاء يكون أن: األول
 .بالنجاسة املاء تغري يزول سوف بإضافته كان  إذا جنساً  ماء عندهم تضيف أن مانع
 املالكية، عند بشرط وليس للحنابلة، شرط وهذا - فأكثر قلتان_  كثرياً   املضاف يكون أن: الثاين

 .والشافعية
 هذا يكفي فال احلنابلة وأما املالكية، عند بشرط وليس. اإلضافة بعد قلتني املاء يبلغ أن: الثالث
 .قلتني نفسه املضاف يكون أن يشرتطون ألهنم عندهم
 كثرياً،  املاء يكون أن يشرتطون حلنابلةوا والشافعية، املالكية،: بنفسه تغريه بزوال املاء تطهري

 .بالقلتني ُيدونه والشافعية احلنابلة بينما والكثري، القليل يف هلم حد على أقف ل واملالكية
 .متغري غري كثري  ماء النزح بعد يبقى أن يشرتطون واحلنابلة فالشافعية بالنزح، التغري أما

                                                 
 القناع كشاف  ،(10/ 1) الكايف ،(3،2/ 1) احملرر ،(66/ 1) اإلنصاف ،(58 ، 56 /1) املبدع ،(52/ 1) املغين 1
(1 /38.) 
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  املعاجلة طريق عن كان  ولو حىت كثريًا،  أو كان  قليالً  وجه، أي على املاء تغري زال مىت أنه: والصحيح
 لكونه إال للتنجس علة وال وعدماً، وجوداً  علته مع يدور احلكم ألن يطهر؛ فإنه ... مثالً  كالتقطري

 .1أعلم وهللا زال، وقد بالنجاسة متغرياً 
 .حكمية جناسة أم عينية جناسة املاء جناسة هل )فرع(:

 .أوىل باب من فنفسه غريه يطهر ألنه النجس؛ كالثوب  فهو كمية،ح املاء جناسة أن الصحيح
 (.63 ،62/ 1) االنصاف ىف وصوبه ،(87/ 1) الفروعكما يف   تيميه ابن اختيار وهذا
 .عينية جناسة جناسته إن: وقيل
 تصحيح يف املرداوي وتعقبه األصحاب كالم  ظاهر وهو(: 87/ 1) الفروع ىف مفلح ابن قال

 الميكن العينية النجاسة: قالوا احلنابلة ألن نظر، عينيه إهنا قوله ويفبقوله: (87/ 1) الفروع
 .تطهريه ميكن وهذا تطهريها،

ا.ه  من  بيعه جيوز وهلذا اإلزالة، سريعة جماورة جناسة جناستة(: 63/ 1) اإلنصافكما يف   وقيل
 (.1/401) الطهارة أحكام موسوعة

 .اآلبار مياه تطهريكيفية   )فرع(: 
 التغري يزول أن إىل بالتكثري يكون تطهريه فإن البئر ماء تنجس إذا أنه إىل الفقهاء مجهور ذهب

 هذا يصل حىت فيه طاهر ماء بصب أو الكثرة حد إىل ويصل املاء يزيد حىت بالرتك التكثري ويكون
 إذا أنه ىلإ احلنفية وذهب، أيضا للتطهري طريقا النزح اعتبار إىل واحلنابلة املالكية ذهب كما،  احلد

 .فقط بالنزح يكون تطهريه فإن البئر ماء تنجس
 خالف على املاء تطهري إن: القائل وقول(: 20/521وقال شيخ اإلسالم يف جمموع الفتاوى )

 إال ينجس ال املاء أن القياس أن أصله من كان  فمن وإال الفاسد األصل هذا على بناء هو القياس
 زال فإذا التغري العلة كانت  وإذا بزواهلا زال بعلة ثبت إذا احلكم فإن ؛ تطهريه عنده فالقياس بالتغري
 كيف.   طهرت زالت فإذا املضطربة الشدة اخلمر يف كانت  ملا العلة أن كما  النجاسة زالت التغري

 االستحالة مسألة"  على مبين هذا:  يقال قد ولكن ؟ األرض كنجاسة  عليه واردة املاء يف والنجاسة
 تطهر أهنا الظاهر وأهل حنيفة أيب ومذهب قوالن وأمحد مالك مذهب ففي هورمش نزاع وفيها" 

 فإن أصح باالستحالة تطهر إهنا:  القائل وقول.  باالستحالة تطهر ال الشافعي ومذهب باالستحالة
 املتناولة فالنصوص والصفة االسم وتبدل احلقيقة تبدلت فقد رمادا أو ملحا صارت إذا النجاسة

                                                 
 (.410-1/401موسوعة أحكام الطهارة ) 1
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 الذي واملعىن معىن وال لفظا ال والرتاب والرماد امللح تتناول ال اخلنزير وحلم والدم امليتة لتحرمي
 والذين.  جنسة خبيثة بأهنا للقول وجه فال األعيان هذه يف معدوم خبيثة األعيان تلك كانت  ألجله
 وكذلك:  هلم فيقال باالستحالة فطهرت باالستحالة جنست اخلمر:  قالوا اخلمر وبني ذلك بني فرقوا
 ا.ه  باالستحالة تطهر أن فينبغي باالستحالة جنست إَّنا والعذرة والدم البول

 ما وحاهلا بضاعة بئر من فوضوؤه (:83/ 1) السنن على" حاشيته يف هللا رمحه القيم ابن قالو 
 ا.ه  يتغري ل ما فيه النجاسة بوقوع يتنجس ال املاء أن على دليل له ذكروه

 كثري  طهور النجس املاء إىل أضيف فإن»: قوله(: 1/55يف الشرح املمتع )وقال العالمة العثيمني 
 تطهري يف طرق ثالث ذكر وقد النجس، املاء تطهري طرق بيان الكالم هذا يف ،«وحنوه تراب، غري
 :النجس املاء

 ألننا كثريا؛  املضاف يكون أن املؤلف واشرتط وحنوه، تراب غري كثريا  طهورا إليه يضيف أن: إحداها
 .النجس املاء ِبالقاة تنجس قليال أضفنا لو

 أردنا فإذا قلتني، من أكثر يأخذ كبري  اإلناء وهذا قلة، نصف مقداره جنس ماء فيه إناء عندنا: مثاله
 فيكون كثريا؛  ماء إليه أضفنا قد فنكون القلة، نصف على القلتني نفرغ مث بقلتني نأيت نطهره أن

 على يبقى بل طهورا، يكون ال فإنه التغري وزال واحدة؛ قلة ليهإ أضفنا فإن تغريه، زال إذا طهورا
 متصلة، املاء إضافة تكون أن بد وال يطهره، وال به فينجس يسري وهو النجاسة القى ألنه جناسته؛

 أن املضاف يف فيشرتط وهكذا تنجس، قد األول يكون بأخرى أتينا مث قلة، نصف أضفنا إذا ألننا
 فيه إناء عندنا كان  فإذا يسريا، أو كثريا  يكون أن فيه يشرتط ال إليه ضافوامل كثريا،  طهورا يكون
 .قلتان النجس أن مع يطهر فإنه تغريه وزال قلتني إليه وأضفنا قالل، أربع يأخذ ولكنه جنستان قلتان
 الثانية الطريقة هي وهذه قلتني، بلغ ما هو: الكثري ،«بنفسه الكثري النجس تغري زال أو»: قوله
 .كثريا  كان  إذا بنفسه تغريه يزول أن وهي النجس، املاء ريلتطه
 للنجاسة يبق ول رائحته وزالت ثالثة أو يومني بقي ولكنه جنس، وهو قلتني يبلغ إناء يف ماء: مثاله
 نفسه فتطهري غريه، تطهري على يقوى الكثري املاء ألن طهورا، فيكون شيئا، إليه نضف ل وحنن أثر،
 .أوىل باب من
 :بأمرين يطهر فإنه قلتني كان  إذا أنه: الصةواخل
 .سبق كما  اإلضافة - 1
 .بنفسه تغريه زوال - 2
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 النجس، املاء لتطهري الثالثة الطريقة هي هذه ،«طهر متغري غري كثري  بعده فبقي منه نزح أو»: قوله
 .كثري  طهور النزح بعد يبقى حىت منه ينزح أن وهي

 .النزح إىل «بعده»: قوله ويف الكثري، ملاءا إىل يعود «منه»: قوله يف فالضمري
 بعد يبقى أن اشرتط املؤلف ألن قلتني؛ من أكثر املتنجس املاء يكون أن بد ال الصورة هذه ففي

 شيء منه ونزح جنس، وهو قالل أربع فيه إناء اإلنسان عند كان  فإن .فأكثر قلتان: أي كثري،  النزح
 تطهريه ميكن القلتني على زاد ما أن: واخلالصة .طهورا كونفي فيه تغري ال الباقي وهذا قلتان، وبقي

 :طرق بثالث
 .سبق كما  اإلضافة - 1
 .بنفسه تغريه زوال - 2
 .متغري غري كثري  بعده فيبقى منه؛ ينزح أن - 3

 .كانت  وسيلة بأي طهر النجس املاء تغري زال مىت أنه: الصحيح والقول
 ومع ترابا، أضفنا فلو اإلضافة، مسألة من هذه املؤلف استثىن ،«وحنوه تراب غري»: وقوله

 التطهر ألن: قالوا الطهورين، أحد أنه مع يطهر فال النجاسة، زالت وترسبه بالرتاب االختالط
 .معنوية بل حسية طهارة يتطهر ال التيمم عند فاإلنسان معنوي، بل حسيا، ليس بالرتاب

 .املذهب هو املؤلف عليه مشى وما املاء، إال يطهر ال ألنه شاهبه؛ وما كالصابون  «وحنوه»: وقوله
 ثبت مىت احلكم ألن طهورا؛ يكون فإنه كان  طريق بأي النجس املاء تغري زال إذا أنه: والصحيح

 فإنه النجاسة زالت مىت واحدة، فالعلة يسريا، أو كثريا،  يكون أن بني فرق وأي .بزواهلا زال لعلة
 .وعمال فهما أيسر أيضا وهذا طهورا يكون
 املائعات فسائر املائعات، سائر دون فقط، للماء بالنسبة   املذهب على   احلكم هذا أن واعلم
 فيه وسقطت مائع مسن فيه كبري  إناء إنسان عند كان  فلو قلة، مائة كانت  ولو املالقاة، ِبجرد تنجس
 .شربه أو أكله وال شراؤه؛ وال بيعه؛ جيوز ال جنسا، يكون فإنه كلب؛  من شعرة

 .بالتغري إال ينجس ال كاملاء  املاء غري أن: ابوالصو 
 

 وجدنا وكذلك ، طفل فيه بال ماء خزان عندنا (:102/5) املفتوح الباب لقاءكما يف   أيضا وسئل
 ؟ رأيك فما,  فأرا فيه
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 ول ، جنسا يكون مما غريها أو فأرة أو ، عذرة أو ، بول من النجاسة فيه سقطت إذا املاء" :فأجاب
,  إخراجها جيب اجلرم ذات النجاسة لكن,  طهور فهو ، بالنجاسة رُيه وال لونه وال مهطع ال يتغري
 .انتهى" أيضا خترج فأرة أو, املاء من خترج أن جيب ، عذرة كانت  لو مثل
 

 (احلديثة بالوسائل تنقيتها بعد الصرف مياه حكم)باب 
 العادية احلياتية األنشطة يف ءللما اإلنسان استخدام عن ناجتة مياه عن عبارة هو: الصحي الصرف

 .ذلك وحنو واالستنجاء والتنظيف بالغسيل يتعلق ما مثل
 :أمور لثالثة استعماله ُيرم الصحي الصرف هذا و

 .آدم بين فضالت من كثري  فيه توجد الصحي الصرف هذا فإن( النجاسة: )األول
 .املكروبات من كثريو  السموم من كثري  فيه يوجد الصحي الصرف هذا فإن( الضرر: )الثاين

 .وعاداهتم الناس عرف يف مستقذر الصحي الصرف هذا فإن( االستقذار: )الثالث
 :ِبراحل مير األوىل حلالته ويعود يطهر لكي الصحي الصرف
 :أمور ثالثة على تشتمل وهذه املعاجلة قبل ما مرحلة ويسموهنا: األوىل املرحلة

 .البالستيكية واملواد واحلديد األخشاب مثل ةالكبري  واألجسام الطافية املواد إزالة - 1
 .الرتسيب طريق عن الناعم الرمل إزالة - 2
 .خاصة أحواض يف تعوميها طريقة عن الشحوم إزالة - 3

 العضوية وغري( اإلنسان فضالت) العضوية املواد برتسيب تقوم وهي األولية املعاجلة: الثانية املرحلة
 .األوىل الرتسيب مرحلة هي وهذه, اخلاصة الرتسيب بطريقة
 نوع تنمى العضوية وغري العضوية للمواد الرتسيب هذا يتم أن بعد: احليوية املعاجلة: الثالثة املرحلة

 .رسبت اليت املواد هذه على تتغذى اهلوائية البكرتيا من
 احليوية لةاملرح بعد العالقة املواد من شيء فيه يبقى املاء: الثاين الرتسيب مرحلة: الرابعة املرحلة
 .خاصة أخرى مرة ترسيب ِبرحلة فيقام

 ما إزالة عن عبارة املرحلة وهذه الرملية باملرشحات وَتسى الثالثية املعاجلة مرحلة: اخلامسة املرحلة
 .رملية مرشحات خالل من العالقة املواد من تبقى

 غاز حقل طريق عن ملاءا هذا تعقيم يتم حيث األخرية املرحلة وهي التعقيم مرحلة: السادسة املرحلة
 .األحواض يف الكلور
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 :قسمني إىل تنقسم الشرعي احلكم حيث من الست املراحل هذه
 .هنائية تنقية - 2. ثنائية تنقية - 1

 األربعة املراحل بعد يعين( الرملية املرشحات) الثالثية املعاجلة مرحلة قبل تكون هذه: الثنائية التنقية
 ِبقدار الطبيعية حالته إىل يعود املاء فإن التعليمية نظمها بحس بكاملها طبقت فإذا األوىل
 حالته إىل يعود الغالب يف املاء بأن يقولون الرملية واملرشحات الثالثية املعاجلة مرحلة وبعد ،95%

 .األوىل خلقته إىل و األوىل
 :استخداماته باختالف خيتلف فهذا الثنائية للتنقية بالنسبة الشرعي احلكم

 بقي أنه مادام يطهر ل اآلن حىت ألنه وحمرم جائز غري هذا: والطهارة الشرب يف ستخدامها: أوال
 .فيه باقية تزال ال النجاسة صفة اآلن وحىت %5 عليه
 العلماء عليها تكلم مسألة على مبنية املسألة هذه: واألشجار الزروع سقي يف استخدامه: ثانيا

 أو آدم بين بفضالت مثال النجسة باألشياء شجارواأل النباتات تسميد حكم وهي هللا رمحهم
 هبذه واألشجار النباتات تسميد حكم فما,  إخل..  احلمار مثل يؤكل ال الذي احليوان بفضالت
 :قولني على هللا رمحهم العلماء فيها اختلف املسألة هذه النجسة؟ باألشياء

 والشافعية واملالكية احلنفية، من ماءالعل مجهور قول وهذا,  به بأس وال جائز هذا أن: األول القول
 ظاهر النجس املاء أصاب فإن طاهر، جنس ِباء يسقى الذي الزرع أن إىل احلنابلة من عقيل وابن
 .1بالغسل تطهريه ووجب تنجس الزرع

 :أدلتهم
، 2(له  أرض إىل -أي ذرة– عرة مكتل ُيمل) رضي هللا عنه وقاص أيب بن سعد عن يروى ما: منها

 .يثبت ال عيفض وإسناده
 من املنع الشرع يف يرد ول الناس عادات به جرت مما هذا وأن اإلباحة ذلك يف األصل أن: منها
 .ذلك
 إىل تستحيل وحنوها كالعذرة  النجاسات هذه فمثل باالستحالة، تطهر النجاسة أن قوهلم يؤيد ومما

 بأن والقول,  هللا شاء إن سيأتينا كما  باالستحالة تطهر النجاسة و.مثار إىل وتستحيل حبوب

                                                 
 مع واملغين ،81/  1 احملتاج مغينو  ،52/  1 الدسوقي وحاشية ،88/  1 اخلرشي وشرح ،217/  5 عابدين ابن حاشية 1

 .73 - 72/  11 الكبري الشرح

 ( وإسناده ضعيف. 6/139) الكربى يف البيهقي(، و 4/485ابن أيب شيبة ) أخرجه 2
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 ألن,  هللا رمحه تيمية بن اإلسالم شيخ واختيار الظاهرية مذهب هذا باالستحالة تطهر النجاسة
 امليتة هذه واحرتقت ميتة عندنا كان  لو فمثال,  أخرى عني إىل عني من انقلبت هذه النجسة العني
 .فيه شيء وال طاهر الرماد هذا بأن فنقول اخلبيثة، الصفة منها وذهبت رمادا أصبحت اآلن فإهنا
 بأس وال جائز هذا بأن فنقول ضرر ذلك على يرتتب وال باالستحالة تطهر األشياء هذه كانت  فإذا

 .به
 هذه أيضا وكذلك باالستحالة، تطهر - بنجاستها القول على - اخلمر أن على قائم اإلمجاع وأيضا

 .باالستحالة تطهر بأهنا قالوا األشياء
 مذهب من املشهور النجاسات،وهذا أو بالعذرة واألشجار الزروع تدمل أن جيوز ال: الثاين القول

 .احلنابلة
 صلى هللا رسول أرض نكري كنا)  :قال أنه عنهما تعاىل هللا رضي عباس ابن عن يروى ما :دليلهم

 اوألهن، ضعيف أيضا األثر وهذا 1(الناس بعذرة يدملوها ال أن عليهم ونشرتط وسلم، عليه هللا
 سقيت إذا تطهر هذا فعلى تطهر، ال واالستحالة أجزاؤها، فيها وترتقى بالنجاسات تتغذى

 .2الطاهرات وأطعمت حبست إذا كاجلاللة  الطاهرات،
 وال جائز هذا أن النجسة بالفضالت أو بالعذرة واألشجار الزروع تسميد أن ذلك يف والصواب

 .الدليل من ذكرنا ملا به بأس
 .واألشجار الزروع به تسقى أن بأس ال أنه الثنائية مرحلته يف الصحي الصرف ذاه أن هبذا ويتبني

 أو جنًسا ماءً  والثمر، والبقل، الزرع، سقى إذا (:21وقد سئل اإلمام النووي كما يف فتاواه )ص
 .أكله؟ ُيل هل أرضه زبلت

 .أعلم وهللا أكله، ُيل فأجاب:

                                                 
، واحلديث ضعفه البيهقي، وقال عباس ابن عن عكرمة عن أبيه عن حسان بن احلجاج طريق عن (6/139) البيهقى أخرجه 1

 إسناد وهذا (:2507، رقم  8/152(:سنده ضعيف، وقال العالمة األلباين يف اإلرواء )2/188احلافظ يف التلخيص )
 يذكروا ول,  عكرمة عن روى أنه احلجاج ابنه ترمجة ىف ذكروا وقد,  ترمجة له أجد فلم,  احلجاج والد حسان غري ثقات رجاله

 .أعلم وهللا .أبيه عن رواية له
 مع واملغين ،81/  1 احملتاج ومغين ،52/  1 الدسوقي وحاشية ،88/  1 اخلرشي وشرح ،217/  5 عابدين ابن حاشية 2

 .73 - 72/  11 الكبري الشرح
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 الوادي، جانب يف وغنم إبل عنده رجل املفتوح:وسئل العالمة العثيمني كما يف لقاءات الباب 
 ويشرب حلمها يؤكل فهل املواشي، هذه منه وتشرب الصحي الصرف مياه الوادي هذا يف وجيري
 لبنها؟

 إنه: العلماء قال اليت واجلاللة فقط، تشرب ألهنا لبنها؛ ويشرب حلمها يؤكل أن حرج ال فأجاب:
 وهذا النجاسة، علفها أكثر اليت هي: يقولون ثالثاً  هرالطا وتطعم حتبس حىت ولبنها حلمها ُيرم

 تذهب مواد فيها جيعل اجملاري هذه أن أمسع: أخرى جهة من. جهة من هذا. بعلف وليس شرب
 هذا إىل األمر وصل وإذا الريح، يف وال الطعم يف وال اللون يف ال أثر للنجاسة يبقى ال النجاسة،

 أنه به، أخربت الذي هذا صح إذا تغسله، أن عليك جيب ل ثيابك أصاب لو طاهراً، املاء صار
 .رُياً  وال طعماً  وال لوناً  ال النجاسة وتزيل تفتته املواد عليه يلقى

  سكين جممع ذات حكومية إدارة يف جنران يف أعمل (:22/298وسئل علماء اللجنة الدائمة )
 هذه حواف على وينمو - هللا أكرمكم - الصحي للصرف آبار وجود ضروراته ومن ، جدا كبري

 اآلخر والبعض ، النخيل تلك مثار من شيئا يتناول البعض وأرى ، املثمر النخيل أشجار بعض اآلبار
 جيوز هل:  سؤايل، الصحي الصرف وفضالت ماء على يتغذى النخيل أن حبجة أكلها عن يستنكف

 الصحي الصرف هو واحد غذائي مصدر على ومقتصرة دائمة تغذية) تتغذى اليت النباتات مثار أكل
 إال تؤكل ال اليت احليوانات من باجلاللة قياسا ؟ جيوز ال ذلك أن أم( اإلنسان فضالت من يتبعه وما
 ؟ اإلنسان فضالت لتناول قابلة أهنا طاملا حبقها شرعية شروط تطبيق بعد

 األصل ألن ؛ أكلها يباح فإنه رُيها أو النخيل هذه مثار طعم يف النجاسات أثر يظهر ل إذا فأجابوا:
 .تناوهلا ُيرم فإنه ، رُيها أو طعمها يف النجاسة أثر ظهر إذا إال ، أكلها إباحة
 خلقته إىل يعد ول الثائية مرحلته يف الصحي الصرف ِباء واحلدائق املنتزهات ري يف استخدامه: ثالثا
 ِبياه سقي أنه عليها كتب  املنتزهات بعض جتد وهلذا. كثريا  ُيدث وهذا فيه النجاسة صفة تزال وال

  .إخل...  اجللوس من الناس ُيذر لكي الصحي الصرف
 :قسمني إىل العلماء قسمه هذا
 جائز العمل هذا فمثل للتجميل هي وإَّنا فيها اجللوس إىل الناس ُيتاج ال خضراء مسطحات - 1
 .الناس إىل يتعدى ال الضرر هذا ألن به بأس وال
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 العلماء عليها تكلم مسألة على ينبين هذا. فيها للجلوس الناس ُيتاجها منتزهات و حدائق - 2
 هذا. املياه موارد يف أو طرقهم يف أو, الناس جلوس أماكن يف احلاجة قضاء حكم وهي هللا رمحهم

 :رأيان ذلك يف هللا رمحهم للعلماء
 .التحرمي: األول الرأي
 .الكراهة: الثاين الرأي

 ِبياه الناس عليها جيلس اليت احلدائق هذه سقي نقول وعلى ,زجيو  وال حمرم أنه ذلك يف والصواب
 :ذلك ودليل جيوز وال حمرم بأنه نقول الثنائية املرحلة بعد الصحي الصرف

 وما: قالوا، الالعنني اتقوا) رضي هللا عنه هريرة أيب حديث يف صلى هللا عليه وسلم النيب قول• 
 .1(ظلهم يف أو الناس طريق يف يتخلى الذي: قال هللا؟ رسول يا الالعنان

 وإمثا هبتانا احتملوا فقد اكتسبوا ما بغري واملؤمنات املؤمنني يؤذون والذين: }يقول تعاىل وهللا• 
 {.مبينا

 العامة؟ احلدائق يف الصالة حكم ما (:10/403وقد سئل العالمة ابن باز كما يف جمموع فتاواه )
 من مصفاة املياه هذه أن فهمت ولقد كريهة،  رائحة منها تنبعث ِبياه تسقى احلدائق هذه أن علما
 .النجسة البيارات مياه إليها تتسرب آبار من أو اجملاري مياه

 صحة شروط من ألن صحيحة؛ غري فيها فالصالة الكريهة الرائحة منها تنبعث دامت ما فأجاب:
 الصالة صحت طاهرا صفيقا حائال عليها وضع فإن املسلم، عليها يصلي اليت البقعة طهارة الصالة

 .عليه
 به وغذيت األرض يف املاء هذا حقن لو يعين املاء هذا ِبثل اجلوفية املياه تغذية يف استخدامه: رابعا
 .املتأخرين يني خالف موضع هذا جائزا؟ أوليس جائز هذا هل اجلوفية املياه

 :ذلك على والدليل مطهر وهو طهور والرتاب األرض ألن به، بأس وال جائز أنه والصواب
 {.ليطهركم يريد ولكن حرج من عليكم ليجعل هللا يريد ما} تعاىل هللا قال• 
 .2(سنني عشر املاء جيد ل وإن املسلم وضوء الطيب الصعيد): صلى هللا عليه وسلم النيب وقال• 

                                                 
 رضي هللا عنه. هريرة أيبمن حديث  (269) مسلم أخرجه 1

 ،332) داود وأبو ،(21408 رقم ،155/ 5) وأمحد ،(913 رقم ،238/ 1) الرزاق عبد وخمتصرا مطوال أخرجه 2
 والدارقطىن ،(1313 رقم ،140/ 4) حبان وابن ،(2292) خزمية وابن ،(124 رقم ،211/ 1) مذىوالرت  ،(333

 من شاهد وله ذر، أيب عن كلهم  وغريهم( 961 رقم ،212/ 1) والبيهقى ،(627 رقم ،284/ 1) واحلاكم ،(187/ 1)
 الراية نصب يف الزيلعي قال ولكن ال،احل جمهول وهو جبدان بن عمرو على مداره واحلديث عنه، هللا رضي هريرة أيب حديث
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 هللا نبإذ يتطهر فإنه املاء هذا ختللها إذا والرمل والرتاب األرض أن الباحثني من مجلة ذكر وأيضا• 
 باملرشحات تسمى ما وهي الثالثية املعاجلة مرحلة وهي الثالثة املرحلة مقام ذلك ويقوم عزوجل
 .الرملية

 :الشرعي احلكم حيث من املاء هذا استخدام أن الثنائية املرحلة يف لنا فتلخص
 .جيوز وال حمرم هذا والطهارة والشرب األكل يف استخدامه: أوال
 .به بأس وال جائز هذا إخل..  الزروع و األشجار سقي يف استخدامه: ثانيا
 واملنتزهات احلدائق هذه كانت  إن: تفصيل فيه هذا واملنتزهات احلدائق سقي يف استخدامه: ثالثا

 .به بأس وال جائز هذا فإن يغشوهنا ال الناس كان  وإن جيوز، وال حمرم هذا فإن الناس يغشاها
 .به بأس وال جائز هذا فإن اجلوفية املياه تغذية: رابعا

 بأن يقولون هذه الثالثة املعاجلة مرحلة بعد الصحي الصرف ِبياه يتعلق ما :الثاين الشرعي احلكم
 كبار  هيئة قرارات ذلك من ,قرارات ذلك يف صدرت وقد األوىل، الطبيعية حالته إىل يعود املاء

وهذا  خلقته على عاد إذا أنه لثالثيةا املعاجلة مرحلة بعد املاء أن السعودية العربية باململكة العلماء
 أو بنفسه تغريه زال إذا يطهر بنجاسة املتغري الكثري املاء أن من العلم أهل ذكره ما على بناءنصه: 
 ذلك حنو أو عليه الرياح ومرور مشس تأثري أو مكث بطول تغريه زال أو ، إليه طهور ماء بإضافة
 . علته بزوال احلكم لزوال

 مما وختليصها تنقيتها إن وحيث ، وسائل بعدة جناستها من التخلص ميكن املتنجسة املياه إن وحيث
 وسائل أحسن من يعترب التنقية إلعمال احلديثة الفنية الطرق بواسطة النجاسات من عليها طرأ

  ، النجاسات من املياه هذه لتخليص املادية األسباب من الكثري يبذل حيث ، والتطهري الرتشيح

                                                                                                                           

 بن عمرو حال معرفة يف الرتمذي بتصحيح يكتف ل القطان ابن كون  العجب ومن اإلمام يف العيد دقيق ابن قال(: 49/ 1)
 حديثا له يصحح أو ثقة هو: يقول أن بني فرق وأي. صحيح حسن حديث هذا: كالمه  نقل فقد باحلديث، تفرده مع جبدان
 السكن، وابن والدارقطىن، حبان، ابن أيضا صححه واحلديث ،(11/ 3) طبعته يف مشهور الشيخ بينه نظر وفيه اه ! به؟ انفرد

/ 4) الفيض يف املناوي وقال صحيح، حديث هذا(: 129/ 1) واملناكري األباطيل يف اجلورقاين وقال الذهيب، وأقره واحلاكم
(: 153) اإلرواء يف األلباين العالمة وقال قوي، إسناده: ختصرامل يف احلافظ وقال صحيح، حديث: النووي قال(: 238
 وسنده هريدة أيب حديث من شاهد وله والنووي والذهيب واحلاكم حامت وأبو والدارقطين حبان ابن وصححه صحيح إسناده
 يف همع ومن األرنؤوط وقال ،(359 - 357) داود أيب سنن صحيح يف إسناده صحة وبينت احلديث خرجت وقد صحيح

 .جبدان بن عمرو غري الشيخني رجال ثقات رجاله لغريه، صحيح(: 298/ 35) املسند حتقيق



 - 227 - 

 وخربهتم عملهم يف إليهم الشك يتطرق ال ممن بذلك املختصون اخلرباء ويقرره لكبذ يشهد كما
 . وجتارهبم
 يرى ال األوىل خلقتها إىل تعود حبيث الكاملة التنقية تنقيتها بعد طهارهتا يرى اجمللس فإن ولذلك

 وحتصل ، باثواألخ األحداث إزالة يف استعماهلا وجيوز ، ريح وال لون وال طعم يف بنجاسة تغري فيها
 ذلك فيمتنع استعماهلا عن تنشأ صحية أضرار هناك كانت  إذا إال شرهبا جيوز كما  ، منها هبا الطهارة

 . لنجاستها ال ، للضرر وتفاديا ، النفس على للمحافظة
 سبيل، ذلك إىل وجد مىت للشرب استعماهلا يف عنها االستغناء يستحسن ذلك يقرر إذ واجمللس
 ، املوفق وهللا . الطباع منه وتنفر ، النفوس تستقذره عما وتنزها ، للضرر تقاءوا ، للصحة احتياطا
 البحوث جملة" . العلماء كبار  هيئة . انتهى" وسلم وصحبه آله وعلى حممد نبينا على هللا وصلى

 .(41 ، 17/40" )اإلسالمية
 بأس ال الثالثية معاجلة لةمرح بعد أنه اإلسالمي العال رابطة هيئة يف الفقهي جممع قرار أيضا وكذلك

 .آخره إىل والطهارة الشرب و األكل يف يستخدم أن
 سكين جممع إلنشاء تعاقدت قد املؤسسة بأن لكم نعرض (:5/97وسئل علماء اللجنة الدائمة )

 بعد الزراعة لري اجملاري مياه استخدام ميكن حبيث للمجاري معاجلة حمطة إقامة على يشتمل باجلبيل
 هذه من قطرات أو برذاذ القاطنني مالبس إصابة الحتمال ونظرا امليكروبات، من هريهاوتط تنقيتها

 إمكانية أو املياه تلك طهارة مدى عن إلفادتنا لسماحتكم الكتابة ضرورة رأينا فقد الري أثناء املياه
 حتياتنا؟ وتقبلوا هبا املصابة باملالبس الصالة

 فال طهورا صار ورُيا وطعما لونا عنه النجاسة أوصاف زالتو  كثريا  املتنجس املاء كان  إذا فأجابوا:
 تنجس بعضها بقي بل النجاسة أوصاف منه تزل ل وإن مكان أو بدن أو ثوب من أصابه ما ينجس

 ا.ه  مكان أو ثوب أو بدن من يصيبه ما
 ملعب يف نلعب الشباب من جمموعة حنن وسئل العالمة العثيمني كما يف فتاوى نور على الدرب:

 فهل تكريرها بعد املستمعني وإخواين هللا أعزكم اجملاري مياه من يسقى ولكنه طبيعية زراعة مزروع
 هبذا؟ اإلفادة فأرجو الزرع على أحدنا يسقط أن ُيصل ألنه الصالة قبل االغتسال علينا

 ذاه ألن املكرر املاء هذا من أبدانكم أو ثيابكم تغسلوا أن يعين االغتسال عليكم ليس فأجاب:
 النجس واملاء بالنجاسة ذهبت اليت الكيماوية املواد من إليه أضيف ِبا جناسته زالت قد املكرر املاء

 إن العلماء قال بل ريح أو لون أو طعم من النجاسة أثر هبا يزول إليه شيء بإضافة تطهريه يكون
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 بالغا أي كثريا  يكون أن اشرتط العلماء بعض لكن طهورا صار بنفسه تغريه زال إذا النجس املاء
 إال يطهر ال فإنه القلتني دون كان  وإن طهور فهو القلتني بلغ وقد بنفسه تغريه زال فإذا للقلتني
 مزيل بأي النجس املاء النجس تغري زال مىت أنه الراجح القول ولكن إليه كثري  طهور ماء بإضافة

 .األبدان وال الثياب ينجس ال طهورا يكون فإنه
 

 ( ء الطهور بالنجس)حكم اشتباه املا
 واشتبه جنس ماء اآلخر البعض ويف طهور، ماء بعضها يف وكان جماورة، اختالط األواين اختلطت إذا

 اختلف فقد بعضها، يف الذي غري طهور آخر ماء إجياد على له قدرة وال الشخص، على األمر
 :أقوال مخسة على املسألة هذه يف الفقهاء
 ظنه على وغلب اجتهد فإذا منها، الطهور ملعرفة والتحري داالجتها عليه جيب: األول القول

 .فال وإال به، التطهر له جاز تظهر بعالمة أحدها طهورية
{ فتيمموا ماء جتدوا فلم: }تعاىل بقوله واستدلوا .2املالكية وبعض ،1الشافعية مجهور قال وهبذا

 صحة شروط من شرط التطهر أنوب االجتهاد، ووجب التيمم، جيز فلم للماء واجد وهذا، 6:املائدة
 ويف األحكام يف االجتهاد وعلى القبلة، على قياسا فوجب باالجتهاد، إليه التوصل ميكن الصالة

 .3اخلطأ يف يقع قد كان  وإن املتلفات تقومي
 أواين عدد من أكثر الطهور املاء أواين عدد كان  إذا والتحري االجتهاد عليه جيب: الثاين القول

 بل التحري، له جيوز ال أقل أو النجس أواين لعدد مساويا الطهور املاء أواين عدد نكا  فإن النجس،
 .5احلنابلة وبعض ،4احلنفية قال وهبذا، يتيمم

 إىل يريبك ما دع): وسلم عليه هللا صلى النيب أن عنهما هللا رضي علي بن احلسن حبديث واستدلوا
 وبأن التيمم، وهو فيه ريب ال ما إىل لعدولوا تركه فوجب تريب، النجس وكثرة ، 6(يريبك ال ما

                                                 
 .26/  1 احملتاج ومغين ،180/  1 اجملموع 1

 .بريوت - الكتب عال ط 228/  1 الفروق وهتذيب ،171/  1 اجلليل مواهب 2

 .181/  1 اجملموع 3

 .األزهرية املطبعة طبع لثانيةا ط 21/  1 الفالح مراقي على الطحطاوي حاشية 4

 .60/  1 املغين 5

/ 2) والدارمى ،(2518 رقم ،668/ 4) والرتمذى ،(1178 رقم ،163 ص) والطيالسى ،(200/ 1) أمحد أخرجه 6
 شعب ىف والبيهقى ،(722 رقم ،498/ 2) حبان وابن ،(6762 رقم ،132/ 12) يعلى وأبو ،(2532 رقم ،319
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 أو كأخت  املنع يف حكمه تغليب يوجب واحلرام احلالل واستواء احلرام كثرة  أن على مقررة األصول
 .بأجنبية اختلطت زوجة

 .1يتيمم بل فيه جيتهد ال فإنه وبول، ماء اشتبه لو ما على وبالقياس
،  ويتيمم اجلميع يرتك بل مطلقا، االشتباه عند ختلطةامل املياه يف التحري جيوز ال: الثالث القول
 وأكثر وأمحد ،3الشافعية من واملزين ثور أبو قال وبه ،2املالكية من سحنون قويل أحد وهو

 .4أصحابه
 لو كما  فيه االجتهاد جيز فلم بنجس طاهر اشتبه وأنه النجس، يف يقع قد اجتهد إذا بأنه واستدلوا

 .وبول ماء اشتبه
 عدم لتحقق املاء يريق حىت يتيمم ال: الروايتني إحدى يف أمحد فقال: بينهم فيما هؤالء اختلف مث

 .كاملعدوم  ألنه يرقه ل وإن يتيمم: واملزين ثور وأبو سحنون وقال،  املاء
 الثاين القول وهو املاجشون، ابن قال وهبذا،  إناء وزيادة النجس بعدد ويصلي يتوضأ: الرابع القول

 تيقن إىل سبيل وال الطهارة حمقق ماء معه احلالة هذه يف الشخص بأن ستدلواوا،  5لسحنون
 .ذلك فلزمه إناء، وزيادة النجس بعدد والصالة بالتوضؤ إال استعماله

 بأن واستدلوا،  6للشافعية وجه وهو، ظن وال اجتهاد بال شاء بأيها التطهر جيوز: اخلامس القول
 (.39/375.ه  من املوسوعة الفقهية )ا .األواين كل  يف املاء طهارة األصل

 
                                                                                                                           

/ 2) واحلاكم ،(2348 رقم ،59/ 4) خزمية وابن ،(5711 رقم ،327/ 8) والنسائى ،(5747 رقم ،52/ 5) اإلميان
 عنه قال واحلديث الصحابة، من أيضا غريه عن وورد عنهمان هللا رضي علي بن احلسن حديث من( 2169 رقم ،15

 وقال ،(181/ 1) عاجملمو  يف وحسنه ،(32) العارفني بستان يف النووي وصححه احلاكم، وصححه صحيح، حسن: الرتمذي
 األلباين العالمة وصححه صحيح، إسناده: املسند حتقيق يف شاكر أمحد الشيخ وقال قوي، سنده: املستدرك تلخيص يف الذهيب

 وقال ،(320 ،318) الصحيحني يف ليس مما املسند الصحيح يف الوادعي العالمة وصححه ،(12 رقم حديث) اإلرواء يف
 .صحيح إسناده: ملسندا حتقيق يف معه ومن األرنؤوط

 .61/  1 املغين  1

 .38 ص الفقهية والقوانني ،171/  1 اجلليل مواهب 2

 .181/  1 اجملموع 3

 .33 ،32/  1 القناع وكشاف ،61/  1 املغين  4

 .38 ص الفقهية والقوانني ،171/  1 اجلليل مواهب  5
 .180/  1 اجملموع 6



 - 230 - 

 على يرتكب فإنه التغري، إال فيه يؤثر ال املاء أن ثبت إذا(: 2/42وقال ابن العريب يف املسالك )
 :صور عشر األصل هذا

 طاهر؛ بأنه القول فعلى ال؟ أم جناسة فيه وقعت هل فيه، شك إناء معه يكون أن هو :األوىل الصورة
 يف حكما يوجب ال الشك ألن عندنا؛ به يتوضأ ال فإنه جنس؛ بأنه القول وعلى به، ويصلي يتوضأ
 .ويتيمم به يتوضأ فإنه شيء، منه النفس يف وقع شيء هذا: قال فإنه شهاب ابن قول وعلى الدين،
 يتوضأ: طاهر إنه األول القول فعلى تغريه، ل لكنها فيه، النجاسة وقوع حتقق إذا هو :الثانية الصورة

 فهل بذلك، قلنا وإذا،  تقدم كما  ويتيمم يتوضأ: وقيل. يتيمم: جنس بإنه الثاين القول وعلى. به
 كان  إن ألنه بالتيمم؛ يبدأ أنه عندي والصحيح علماؤنا؟ فيه اختلف فقد بالتيمم؟ أو بالوضوء يبدأ
 .صالته ذلك بعد جازت فقد طاهرا ماء كان  وان طاهرة، بأعضاء وصلى تيمم فقد جنسا ماء

 :أقوال مخسة للعلماء ففيهما جنس، واآلخر طاهر أحدمها إناءان معه كان  إذا هو :الثالثة الصورة
 .تفصيل على صالتني، ويصلي هبما، يتوضأ أنه: منها األول
 .يدعهما أنه ،:الثاين القول
 .به توضأ الطاهر، إىل اجتهاده أداه فإذا وجيتهد، فيهما يتحرى أنه: الثالث القول
 .الباقي ويريق: زاد منه، قريب أو تقدم ما مثل هو: الرابع القول
 للمشقة، التحري عنه سقط كثرية  كانت  وإن حترى، يسرية كانت  إذا األواين أن هو: اخلامس القول
 .احلسن أبو القاضي قاله شاء، بأيهما وتوضأ
 :األقوال هذه ترجيح

 ُيصل حىت استعماهلما، يهعل وجب -منها الطاهر يف أعين- فيه شك ملا أنه األول؛ القول وجه أما
 .يقينا الطاهر
 .احملظور يواقع لئال يرتكها أنه: الثاين والوجه
 يف الشريعة أصل واألمارات العالمات على والتعويل االجتهاد ألن وجيتهد؛ يتحرى: الثالث والوجه

 ما مثل هي إذ أوىل، بذلك فمسألتنا واحلرام، واحلالل والنهي األمر يف املفزع وهو املشكالت،
 .ذكرنا
 .ثانية يعود لئال اإلشكال إزالة قصد فإنه يريقه،: قال من وأما
 قلت، أو املشكالت يف الشبهات كثرت  سواء ألنه له؛ معىن فال والكثرة، القلة بني فرق من وأما
 فيه فيسقط احلصر، حد عن األمر خيرج أن إال واألمارات، الدالالت على فيها املعول فإَّنا

 .التكليف
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 هبما يتوضا فإنه مستعمل؛ ماء من واآلخر مطهر، طاهر أحدمها إناءان، معه كان  إذا :الرابعة الصورة
 يوسف أبو رواه مجيعا، يرتكهما: حنيفة أيب وعند عندنا، فيهما جناسة ال مطلقان ماءان ألهنما مجيعا؛

 ".اخلالف مسائل" يف بيناه وقد القاضي،
 فيهما، أيضا فشك ورد، ماء والثاين ماء، أحدمها ان،طاهر  إناءان معه كان  إذا :اخلامسة الصورة

 .عندنا حكمه هذا طاهران، ألهنما صالة؛ وصلى منهما واحد بكل توضأ
 واحد، على اجتهادمها اتفق فإن فاجتهدا، مشتبهني، إناءين وكانا رجلني، كانا  إذا :السادسة الصورة

 غري إناء إىل منهما واحد كل  اجتهاد أدى فإن. صاحبه منهما واحد كل  وأم الثاين، وأراقا استعماله
: وهي بصاحبه، منهما واحد يؤم ول اجتهاده، ِبوجب منهما واحد كل  عمل اآلخر، رآه الذي

 .السابعة الصورة
 كل  ولزم اجتهادهم، فاختلف ثالثة، أو اثنني والرجال ثالثة، األواين تكون أن وهو :الثامنة الصورة
 أن جاز الثانية، الصالة جاءت فإذا أحدهم، ويؤمهم طاهرا، يراه ذيال باإلناء يتوضأ أن منهم واحد
 وقع النجس يكون أن احتمل األول، أم إذا ألنه إمامهم؛ الثالث يكون أن جيوز وال اآلخر، يؤمهم

 فصالة حقي، يف النجس وقع يكون أن جيوز: الثالث يقول الثاين، أم وإذا. املأمومني أحد قسم يف
 ما أبدا، فرع وهكذا جيز، فلم النجس، اإلناء به تعلق من يبق ل الثالث أم وإذا. صحيحة إمامي
 واحد، يبقى حىت أبدا اإلمامة جازت طاهر، واحد بقي فإذا الرجال، عدد زاد أو األواين زادت
 .هللا شاء إن تصب عليه فقس

 األمصار علماء فاتفق األواين، يف اجتهادمها اختلف وقد باآلخر أحدمها أم فإن :التاسعة الصورة
 إماما يكون أن منهما واحد لكل جيوز: ثور أبو وقال الثاين، يؤم أن جيوز ال أحدمها أن على

 نفسه يف صاحبه صالة أن يرى وهو اجتهاد، هو وإَّنا بيقني، ليس عنده خطأه ألن لصاحبه؛
 مسألة وهذه. فيها يؤمه أن له جيوز فكذلك بغريها، العمل له جيوز وال حكمها يلزمه صحيحة

 .املوقع عظيمة
 بطول تغري ماء فيه إناء يف املسألة هذه وتتصور بول، وإناء ماء إناء عليه اشتبة إذا :العاشرة الصورة
 فيهما يتحرى ال: حنيفة وأبو الشافعي فقال بول، بإناء ذلك بعد اشتبه مث أننت، حىت املكث

 أصولنا، تقتضيه الذي وهو يهما،ف يتحرى: الشافعي أصحاب من املالقي زيد أبو وقال ويرتكهما،
 ا.ه  أقول وبه

 فيه نشأ فإَّنا بالنجس الطاهر املاء اشتباه وأما (:21/77وقال شيخ اإلسالم يف جمموع الفتاوى )
 التحري منعوا والذين.  حبرام واجب اشتبه فقد حرام وبالنجس ؛ واجبة بالطهور الطهارة ألن النزاع
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 منتف وذلك ؛ والقدرة العلم مع جيب فإَّنا الطهور استعمال اوأم.  حرام النجس استعمال:  قالوا
 ؛ مشهورين قولني على ؟ إراقة أو خبلط الطهور يعدم أن إىل ُيتاج هل:  تنازعوا وهلذا ؛ هنا

 األصل كان  إذا التحري جوز إَّنا هللا رمحه والشافعي.  كالعجز  اجلهل ألن ؛ جيب ال أنه أصحهما
 فيه األمر فيبقى تنجسه يف شك وقد طاهر أصله ما استعمل قد يكون حينئذ ألنه ؛ الطهارة فيهما
 وقد ؛ األصل جنس ِبنزلة فهو بالتغري جنسا صار ما:  قالوا نازعوه والذين.  احلال استصحاب على
 فإنه ؛ غريمها أو طالق أو برضاع امرأتيه إحدى حرمت لو كما  النجاسة بيقني االستصحاب زال

 إذا وأما.  متعددة فروع ذات باحلرام احلالل اشتباه ومسألة عنده ألصلا حمرمة تكون من ِبنزلة
 أو ثوبه أو اإلنسان بدن على وقع إذا فإنه:  يتحرى ال أو ؛ يتحرى:  وقلنا بالنجس الطاهر اشتبه
 وحنن جناسته يف مشكوك عليه ورد وما الطهارة األصل ألن ؛ ينجسه ال أحدمها من شيء طعامه
 بالشك يثبت فال ذلك أصابه ما تنجس فأما.  مرجح بال ترجيح ألنه أحدمها استعمال من منعنا
 ا.ه  أحدمها بنجاسة حكم ثوبني أصابا لو نعم

 .حمرمة أو بنجسة طاهرة ثياب اشتبهت إذا مسألة:
: فقيل :ذلك يف العلماء اختلف فقد كاحلرير،  حمرمة أو متنجسة، بثياب طاهرة، ثياب اشتبهت إذا

 مذهب يف رواية وهو ،3املالكية من الباجي واختاره ،2والشافعية ،1احلنفية مذهب وهو يتحرى،
 .1تيمية ابن شيخ اإلسالم واختاره ،4أمحد

                                                 
 مطلقًا، يتحرى: قالوا هنا واحلنفية(. 267/ 2) الرائق البحر ،(275/ 2) اهلداية شرح العناية ،(200/ 10) املبسوط 1

 تكون أن للتحري اشرتطوا بنجس، طهور اشتبه إذا املاء مسألة يف أما الطاهرة، الثياب من أكثر النجسة الثياب كانت  ولو حىت
 .الطاهرة لألواين الغلبة

 األواين مسألة وبني الثياب مسألة بني والفرق(: 201/ 10) بسوطامل يف فيقول املسألتني، بني الفرق عن السرخسي وجييب
 التحري استعمال إىل يضطر فال الطاهر، املاء عن العجز عند له طهور الرتاب ألن األواين؛ يف تتحقق ال الضرورة أن: لنا

 به يتوصل بدل للسرت ليس ألنه ؛َمسَّت الضرورة الثياب مسألة ويف بالبدل، الفرض إقامة أمكنه ملا النجاسة، غلبة عند للوضوء
 أن له جيوز الطاهر، املاء وعدم العطش عند الشرب يف الضرورة تتحقق كان  ملا األواين مسألة يف إنه حىت الفرض، إقامة إىل

 .أوىل بتحريه مأمول الطاهر وإصابة التحري جيوز فألن الضرورى عند النجس املاء شرب له جاز ملا ألنه للشرب؛ يتحرى
 فكذلك له الغلبة كانت  فإذا صالته، جتوز ال فعل ولو هبا، بالتوضىء يؤمر ال جنسة كلها  كانت  لو األواين مسألة يف أن يوضحه

 .. للنجاسة الغلبة كانت  إذا فكذلك ذلك، وجيزيه بعضها، يف بالصالة يؤمر جنسة الكل كان  وإن الثياب مسألة ويف. أيضاً 

 فيصلي الثوبني أحد يتحرى فإنه يعرفه وال جنس واآلخر طاهر أحدمها ثوبان معه نكا  إن(: 111/ 8) األم يف الشافعي قال 2
 .(18/ 2) املزين خمتصر ،(234ن  151/ 1) اجملموع وانظر اه . وجيزئه فيه

 (.60/ 1) املنتقى 3

 (.66/ 1) الفروع ،(77/ 1) اإلنصاف 4
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 وقول ،2أمحد مذهب من املشهور وهو صالة، ويزيد احملرمة، أو النجسة الثياب بعدد يصلي: وقيل
 حترى الثياب عدد كثر  إن: يلوق،  4ثور أيب قول وهو عرياناً، يصلي: وقيل،  3املالكية مذهب يف

  .5احلنابلة من عقيل ابن اختيار وهو باليقني، عمل عددها قل وإن للمشقة، دفعاً 
 «...  بنجسة طاهرة ثياب اشتبهت وإن»: قوله(: 1/65قال العالمة العثيمني يف الشرح املمتع )

 فشك يلبسهما أن أراد مث طاهر، والثاين متيقنة، جناسته أحدمها ثوبان، له رجل: املسألة هذه مثال
 يكون أن ُيتمل فيه يصلي ثوب كل  ألن صالة؛ ويزيد النجس بعدد فيصلي النجس، من الطاهر يف
 يصلي أن ميكن وال طاهر، بثوب يصلي أن الصالة شروط ومن به، الصالة تصح فال النجس، هو

 .ذلك فعل إذا إال يقينا طاهر بثوب
 وهذا وقت، كل  صالة وثالثني واحدا يصلي فإنه اهر،ط وثوب جنسا ثوبا ثالثون عنده كان  فإن

 .املؤلف عليه مشى ما هذا جديدا، يشرتي أو ثوبا، يغسل أن فيمكن وإال فرضا،
 إال نفسا يكلف ال وهللا فيه، صلى الثياب أحد طهارة ظنه على غلب وإذا يتحرى، أنه: والصحيح

 .مرتني الصالة يصلي أن اإلنسان على هللا يوجب ول وسعها،
 جنس؟ بثوب يصلي أن التحري مع ُيتمل أال: قلت فإن

. جتوز أهنا الصواب الضرورة، عند النجس بالثوب الصالة إن مث قدرته، هذه ولكن بلى،: فاجلواب
 إال عنده وليس الصحراء، يف رجال أن فرضنا فلو وتعيد، فيه تصلي أنك فريون املذهب على أما

  ويعيد وجوبا، بالنجس فيصلي كامال،  شهرا وبقي لثوب،ا هذا به يطهر ما عنده وليس جنس ثوب
 .وجوبا طهره إذا فيه صلى ما كل

 .جنس ثوب يف صلى ألنه ويعيد هبا، وأمر الصالة وقت حضر ألنه يصلي
                                                                                                                           

 من النجاسة اجتناب ألنسالم كما يف بدائع الفوائد: ، قال شيخ اإل(776/ 3) الفوائد بدائع ،(176/ 1) اللهفان إغاثة 1
 يف صلى فقد اجتهد فإن يعد، ل الصالة بعد علمها مث جناسته، يعلم ال ثوب يف صلى ولو النية، له تشرتط ال وهلذا الرتك، باب
 أن له جاز حاله يعلم ال ثوباً  اشرتى لو كما  وهذا: القيم ابن قال. غري ال عليه الواجب هو وهذا طهارته، ظنه على يغلب ثوب

 على وغلب الثوبني أحد طهارة إىل اجتهاده أداه إذا فكذلك األمر، نفس يف جنساً  كان  وإن ظنه، غلبة على اعتماداً  فيه يصلي
 األمر نفس يف جنساً  كان  وإن فيه، يصلي أن جاز ظنه

 (.51/ 1) املغين ،(4: ص) الفقه عمدة ،(77/ 1) اإلنصاف ،(66/ 1) الفروع 2

 (.241/ 1) التفريع 3
 لو فإنه الفساد، غاية يف ثور أيب وقول: يف إغاثة اللهفان القيم ابن قال (176/ 1) اللهفان إغاثة ،(166/ 2) األوسط 4

 .للناظرين السوأة بادي متجرداً  صالته من هللا إىل وأحب خرياً  فيه صالته لكانت الثوب جناسة تيقن

 (.176/ 1) اللهفان إغاثة 5
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 اضطر إذا اخلوف صالة يف إنه: قالوا   هللا رمحهم   وهم يعيد، وال يصلي أنه والراجح ضعيف، وهذا
 فماذا وإال للضرورة؛ أيضا وهذا: فيقال ، للضرورة عليه إعادة وال همحل النجس السالح محل إىل

 . يصنع؟
 
 

 ()حكم استعمال املاء املغصوب واملسروق وحنومها
 هل ولكن بذلك، يأمث فإنه مثالً  كاملاء  إليه، حباجة غريه وكان غريه، مال على اإلنسان تعدى إذا

 :ذلك يف العلماء اختلف ال؟ أم اخلبث، ويزول احلدث، يرتفع
 .3والشافعية ،2واملالكية ،1احلنفية مذهب وهو وخبثه، حدثه ويرتفع يأمث،: فقيل
 حدث، به يرتفع ال: وقيل،  4احلنابلة بعض اختاره اخلبث، به ويرتفع به، الطهارة تصح ال: وقيل

 .6حزم ابن اختيار وهو ،5احلنابلة مذهب من املشهور وهو خبث، وال

                                                 
 (.341/ 1) عابدين ابن حاشية ،(179/ 2) األصول يف الفصول ،(48/ 1) احلقائق تبيني 1

 حاشية ،(124/ 1) الدواين الفواكه ،(44/ 3) و ،(181/ 1) اخلرشي ،(84/ 2) الفروق أنواع يف الربوق أنواع 2
 (.138/ 1) اجلليل منح ،(54/ 3) و( 144/ 1) الدسوقي

 (.68 ،59/ 1) وعمرية قليويب حاشيتا ،(295/ 2) اجملموع ،(55/ 1) الطالبني إعانة 3

 ". وحنوه كمغصوب  مباحاً  ماليس وهو اخلبث ويزيل احلدث، يرفع وال استعماله ُيرم ماء(: " 15/ 1) السبيل منار يف قال  4
 من وهو. به تصح ال الطهارة أن املذهب، من فالصحيح املغصوب، باملاء الوضوء وأما(: 28/ 1) اإلنصاف يف قال  5

 .تذكرته يف عبدوس ابن اختاره وتكره، تصح: وعنه. املذهب مفردات

 فال كذلك،  إناء من أو به، اغتسل أو حق، بغري أخذ أو مغصوب، ِباء توضأ من: (208/ 1) احمللىقال ابن حزم يف  6
 حس ذي كل  يدري ةوبضرور  حرام، ووضوئه غسله يف اإلناء وذلك املاء ذلك استعماله أن اإلسالم أهل من أحد بني خالف
 به، تعاىل هللا أمره الذي الوضوء يتوضأ فلم هذا يف شك ال فإذ عمله، املفرتض الواجب غري هو عنه املنهي احلرام أن سليم

 هللا أمر الذي الوضوء بغري والصالة الغسل، وكذلك تعاىل، هلل عاص فيه هو حمرم، وضوء هو بل به، إال الصالة جتزئ ال والذي
 إطعام كفارة  عليه عمن لنا املخالفني ونسأل. فيه إشكال ال أمر وهذا جتزئ، ال به تعاىل هللا أمر الذي الغسل ريوبغ به تعاىل

 غريه، أمة فأعتق رقبة عتق عليه ومن والتشريق، والنحر الفطر أيام فصام أيام، صيام عليه من أو غريه، مال فأطعمهم مساكني،
 مغصوب ِباء والغسل الوضوء وأجزمت هذا منعتم أين فمن: هلم فيقال. ال: قوهلم فمن ؟عليه تعاىل هللا افرتض مما ذلك أجيزيه
. سواء سواء بإقراركم غريه مال من ذلك عليه حمرم نفسه، مال يف موصوف عمل عليه مفرتض هؤالء وكل مغصوب؟ وإناء
 أمر خبالف العمل وحتت األموال، حترمي حتت داخل واحد حكم هو بل قياسًا، هذا وليس. منه االنفكاك إىل هلم سبيل ال وهذا

 عمال عمل هؤالء وكل" رد فهو أمرنا عليه ليس عمال عمل من: "- وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول قال وقد ى تعال، هللا
 .وسلم عليه هللا صلى النيب حبكم مردود فهو وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وأمر تعاىل هللا أمر عليه ليس
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 بآلة والذبح املغصوبة، الدار يف الصالة وكذلك(: 286/ 29) اوىالفت جمموع يف اإلسالمقال 
 من فيه ملا حرم إَّنا هذا كل  مغصوب، بوقود املاء وتسخني مغصوب، حبطب الطعام وطبخ مغصوبة،

 أعيان من أو ماله، منفعة من أخذه ما أعطاه فإذا حقه، املظلوم بإعطاء يزول وذلك اإلنسان، ظلم
 من برئ فقد عنه؛ هناه ما فعل من تعاىل اّللَّ  إىل هو وتاب احلطب، ومثن الدار كرى  فأعطاه له ما

 والذبح مباح، بوقود كالطعام  والطعام مباح، مكان يف كالصالة  صالته وصارت العبد، وحق اّللَّ  حق
 ألجل كلها  الشاة حترم وال ذحبه، أجرة السكني لصاحب كان  ذلك؛ يفعل ل وإن مباحة، بسكني

 فعله ليس شركة، يه لغريه طعاًما أخذ من ِبنزلة كان  مثنه؛ يوفه ول الطعام أكل اوإذ الشبهة، هذه
 يف: يعين) الصالة وكذلك، شركة فيه الوقود لصاحب الطعام نضج فإن حمًضا، حالاًل  هو وال حراًما
 صالة صلى من كرباءة  ذمته؛ تربأ وال بقدره صالته من ينقص الظلم إمث عليه يبقى( املغصوبة الدار
 على يعاقب الطعام أكل وكذلك ذنبه، قدر على يعاقب بل يصل، ل من كعقوبة  يعاقب وال تامة،
ًرا َذرَّة   ِمثْ َقالَ  يَ ْعَملْ  َفَمنْ : }يقول تعاىل واّللَّ  ذنبه، قدر { يَ َرهُ  َشرًّا َذرَّة   ِمثْ َقالَ  يَ ْعَملْ  َوَمنْ  * يَ َرهُ  َخي ْ

 ا.ه  [8 - 7: الزلزلة]
 الثوب وكذلك به توضأ إذا املغصوب املاء حكم ما (:5/216لدائمة )وسئل علماء اللجنة ا

 احلرام؟ باملال احلج وبني بينهما والفرق به صلى إذا املغصوب
 ماء غصب ومن القيامة، يوم ظلمات والظلم ظلم ألنه املسلمني؛ بإمجاع حرام الغصب فأجابوا:

 يف صحيح وحجه وصالته وضوئه نم فكل به وحج ماال أو فيه وصلى ثوبا أو للصالة به وتوضأ
 ا.ه  ذلك من هللا إىل التوبة وعليه العلماء قويل أصح

 على الوضوء يصح فال مغصوب ِباء توضأ ولو (:5/57وقال العالمة العثيمني يف الشرح املمتع )
 .استعماله ُيرم املغصوب املاء ألن املذهب؛ من املشهور
 .لصاحبه ضمانه وعليه اإلمث، مع مغصوب ِباء وضأيت أن يصح أنه: الراجح وهو: الثاين والقول

 وجهان ففيه والفضة الذهب آنية من تطهر فإنوقال يف تعليقه على الكايف عند شرح قول املوفق: )
 وإَّنا ِبعصية وليس العضو على املاء جريان الوضوء ألن اخلرقي قول وهذا طهارته تصح أحدمها
 أشبه العبادة يف للمعصية استعمال ألنه بكر أبو اختاره تصح ال والثاين اإلناء استعمال املعصية
 (.املغصوبة الدار يف الصالة
 التحرمي ألن والفضة الذهب إناء من الطهارة صحة فالصحيح الصحيح هو األول: العثيمني الشيخ

  وما عموما والفضة الذهب استعمال إىل يعود لكنه شيء فيه ليس فاملاء املاء استعمال إىل يعود ال
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 غري فهو املغصوبة األرض على والقياس بكر أبو قول وأما العبادة يف يؤثر ال فإنه خاصا حترميه نكا
 الدار يف الصالة أن والصحيح عليه متفقا كان  حيث إال أصل على يقاس ال إنه قلنا وقد عليه متفق

 حيحص املغصوب باملاء الوضوء وأن الصحيح هو هذا صحيحة املغصوبة األرض يف أو املغصوبة
 وضوء يف مطلقا املغصوب املاء استعمال احملرم وإَّنا خلصوصيته املغصوب باملاء الوضوء ُيرم ال ألنه
 فإنه بعينه عنه واردا النهي كان  ما أن) هذا يف والقاعدة، ذلك غري أو ثياب غسل يف أو نظافة يف أو
 .1(االستعمال حترمي مع يصح الراجح القول على فإنه عاما كان  وما يصح ال

                                                 
 صوم: مثاله( تفسد ل خارج أمر إىل عاد وإذا فسدت، شرطها إىل أو العبادة، نفس إىل التحرمي عاد إذاعدة هي: )هذه القا 1

 النهي ألن باطل؛ الصوم هذا نقول العيد أيام صيام عن النهي يف األخبار صحت وقد العيد، يوم صام إنسانًا أن لو: العيد يوم
 راجع ألنه باطل، فهو  والسالم الصالة عليه  لنهيه املخالفة عني هو فصومه، لعيدا يوم صوم وهو عنه، املنهي ذات إىل عائد

 الصوم، يصح فال خصوًصا العيد يوم يف عنه ينهى لكن به تعلق شيء ألجل العيد يوم يف الصوم عن يَ ْنهَ  فلم الصوم ذات إىل
 .العلم أهل مجاهري قول هذا باطل والصوم

 هذا وأن الصالة، نفس إىل يعود النهى ألن باطلة سبب بال فالصالة النهي، أوقات يف الصالة عن النهي - أيًضا - ومنه
 عاد إذا هذا باطلة، الصالة نقول احلالة هذه يف سبب بغري فيها النافلة ابتداء جيوز ال أنه ِبعىن أصاًل  للصالة حماًل  ليس الوقت

 .األول القسم هو هذا أركاهنا، من ركن إىل أو العبادة ذات إىل
 الصالة يف -العورة سرتأي  – السرتة وترك النجاسة كاجتناب  هبا خيتص وجه على العبادة يف شرط إىل عاد إذا: الثاين القسم

 على العبادة شرط إىل عائد فهو الصالة خبصوص جاء بالسرتة واألمر الصالة خبصوص جاء بالنجاسة الصالة عن النهي هذا
 والنسيان، الذُّكر بني النجاسة مسألة يف بعضهم وفص ل تصح، ال أهنا إىل العلم أهل من كثري  هذا إىل وذهب هبا، خيتص وجه
 إزالتها على قادرًا ذاكًرا كان  فإذا خالف فيها واملسألة عم م، وبعضهم تبطل، ال النسيان حال ويف تبطل، الذُّكر حال يف قالوا
 .تبطل ال اأهن فالصحيح ناسًيا أو جاهاًل  كان  إذا أما باطلة، أهنا شك فال
 حال، كل  يف باطلة فالصالة املذهب على أما صحيحة، فالصالة هلا عادًما كان  وإن باطلة، فالصالة ذاكًرا كان  إن السرتة أما

 .صحيحة فالصالة لعدمها كان  وإن
 الصالة إنف الوضوء، وهو شرطها كفقد  ناسًيا أو ذاكًرا كان  سواء خالف بال باطلة الصالة تكون الشروط من أشياء وهنالك

 حسب ختتلف التقاسيم فهذه ، "يتوضأ حىت أحدث إذا أحدكم صالة هللا يقبل ال: "- والسالم الصالة عليه - قال كما  باطلة
 .الرتجيح به خيتلف ما وفيها اجلماهري قول على صحيًحا يكون ما وفيها خالف، بال باطاًل  يكون ما وفيها العلم، أهل أقوال

 عنه منهي الشرط هذا اجتناب ألن بالصالة خيتص ال وجه على شرطها إىل النهي عاد إذا: الباب هذا يف املشهورة املسائل من
 الغصب ألن بالصالة؛ خيتص ال الشرط فهذا املغصوبة، واألرض املغصوب الثوب يف كالصالة  الصالة، غري ويف الصالة يف

 كذلك  إمساكه عليه فيحرم صاحبه إىل املغصوب رد عليه فيجب هبا متلبًسا يكن ل أم بالصالة متلبًسا كان  سواءً  عنه منهي
 مغصوب إناء من الوضوء كان  إذا اإلناء يف الفرق على املغصوب واإلناء املغصوب املاء - أيًضا - به وأحلق املغصوبة، السرتة
 كلها  املسائل فهذه فضة، أو ذهب إناء من الوضوء أو املغصوب، غري واإلناء مغصوب ماء من الوضوء أو مغصوب، غري واملاء
 .ذكروها طويلة تفاصيل وفيها العلم أهل بني خالف فيها

 فالغصب الصالة خصوص إىل يعود ال النهى إن: وقالوا املسائل هذه مجيع يف مطلًقا الصالة صحة رجح العلم أهل من وكثري
 إىل عائًدا النهي يكون فال جهة من عنها ًياومنه جهة، من هبا مأمورًا كان  انفكت إذا واجلهة الصالة، وغري الصالة يف عنه منهي
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 (باملكاثرة النجسة األرض تطهري باب)

 النيب فقال به، ليقعوا الناس إليه فقام املسجد يف فبال أعرايب قام) قالرضي هللا عنه  هريرة أيب عن
 بعثتم فإَّنا - ماء من ذنوبا أو - ماء من سجال بوله على وأريقوا دعوه: وسلم عليه هللا صلى

 .1(معسرين تبعثوا ول ميسرين
- وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مع املسجد يف حنن بينما) قالرضي هللا عنه  مالك نب أنس وعن

:  قال!  مه مه: وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب فقال املسجد يف يبول فقام أعرايب جاء ذ
 هللا صلى هللا رسول إن مث بال حىت فرتكوه ،دعوه تزرموه ال: وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال
 لذكر هي إَّنا القذر، وال البول هذا من لشيء تصلح ال املساجد هذه إن: قال مث دعاه، وسلم عليه
 رجال فأمر: قال، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال كما  أو ،القرآن وقراءة والصالة وجل عز هللا
 .2(فشنه ماء من بدلو فجاء القوم من

 املاء عليها فيصب رخوة، األرض كانت  إن: فقيل سة،املتنج األرض تطهري كيفية  يف الفقهاء اختلف
 مستوية كانت  فإن ،3صلبة األرض كانت  وإن، العصر مقام قائماً  ختلله ويكون يتخللها، حىت

 يف فيحفر مستوية، غري كانت  وإن الغسل، ينفعها وال ترابه، ونقل منها، جزء حبفر يكون فتطهريها

                                                                                                                           

 فنفس املغصوبة األرض يف صلى فمن الغصب، عن منهي بالصالة مأمور هو احلال هذه ففى شرطه، إىل وال عنه املنهى ذات
 ًيامنه ليس كان  فإذا الغصب، عن منهي بالصالة وجه من مأمور   فهو هبا، مأمور   نفسها والصالة عنه منهي األرض يف الوجود

 األرض يف الصالة أما وجه، كل  من الصالة عن منهي فهو النهي وقت يف الصالة خبالف صحيحة فالصالة وجه كل  من
 أهل قال هذا فألجل املغصوب، الثوب لبس عن ومنهى عنه منهي فإنه البقعة شغل أما هبا مأمور الصالة ونفس املغصوبة

 إىل وال العبادة شرط إىل يعود ال النهي ألن الصالة؛ صحت وجه من منهًيا وجه من مأمورًا فكان انفكت إذا اجلهة إن: العلم
 الصالة يف عنه منهى احلرير فلبس احلرير، يلبس وهو صلى من مثل فهو له، جيوز وال هذا بفعله عاص   شك ال وهو ركنها،
 عنه منهي ذهب من اخلامت سلب نفس ألن باطلة؟ ليست الصالة إن: قالوا ذهب خلامت البس وهو صلى ومن الصالة، وخارج
 (.217ا.ه  من شرح القواعد السعدية )ص .صحيحة الصالة إن فقالوا الصالة خارج أو الصالة داخل كان  سواء

 .(6128،  220) البخاري خرجهأ 1
 (.285) ، ومسلم(6025،  219) البخاري خرجهأ  2
 كاألرض  املاء عليه يكاثر فهل الصلبة األرض يف ولالب وقع إذا (:24سئل العالمة العثيمني كما يف الكنز السمني )ص 3

 ماذا؟ أم الرخوة
 .ماء   املكان على يراق مث البول أوالً  ينشففأجاب: 
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 احلنفية مذهب هو وهذا مرات، ثالث احلفرية يف ريستق حىت عليها املاء ويصب حفرة، أسفلها
 .1هللا رمحهم

                                                 
 (.731/ 1) اهلداية على البناية ،(238 - 237/ 1) الرائق البحر ،(89/ 1) الصنائع بدائع 1

مر حبفر مكان النجاسة ولكن هذه الزيادة ال تثبت، ودليل السادة األحناف على احلفر أن يف بعض طرق حديث الرتمجة األ
 :منهم,  أصحابه ثقات من مجاعة سفيان عن-أي حديث أنس املتقدم– ورواه(: 2/53قال احلويين يف بذل اإلحسان )

 ىيُي عن سفيان، عن فرواه العالء، بن اجلبار عبد وخالفهم ".املخزومي الرمحن عبد بن وسعيد واحلميدي، وأمحد، الشافعي،"
 ".ماء من ذنوبا عليه صبوا مث مكانه، احفروا: "وسلم عليه هللا صلى النيب فقال املسجد، يف بال أعرابيا أن أنس عن سعيد، بن

 ".احلفر" بذكر فتفرد
 ابن على اجلبار عبد وهم" :وقال العالء، بن اجلبار عبد طريق من -( 212/ 1" )الراية نصب" يف كما- الدارقطين أخرجه
 دينار ابن عمرو عن هذا عيينة ابن روى وإَّنا" احلفر" بدون سعيد بن ُيىي عن عنه رووه احلفاظ عيينة ابن أصحاب نأل, عيينة
 املتنان العالء بن اجلبار عبد على فاختلط: قلت .اه " مرسال" مكانه احفروا: "قال وسلم عليه هللا صلى النيب أن طاووس عن

 بن عمرو عن عيينة، ابن عن( 1659 رقم/1 ج" )مصنفه" يف الرزاق عبد خرجهأ وقد .حديث يف حديث عليه ودخل مجيعا،
 ثنا قتيبة، بن بكار حدثنا( 14/ 1) الطحاوي أخرجه .به عيينة ابن ثنا بشار، بن إبراهيم وتابعه .مرسال طاووس عن دينار،
 ذكر أن بعد وقال( 37/ 1" )التلخيص" يف احلافظ ذكره .به عيينة ابن عن منصور، بن سعيد تابعهما وكذا بشار بن إبراهيم
 إىل ضمت إذا إسنادها صحة مع املرسلة الطريق هذه أن إال بالغ، حتقيق وهذا" :العالء بن اجلبار لعبد الدارقطين توهيم

 أبو أحدمها أخرج. مرسالن واآلخران" :فقال( 325/ 1" )الفتح" يف قال بينما هنا، قال كذا  ".قوة أخذت الباب أحاديث
 من يلزم وهو ثقات ورواهتما طاووس طريق من منصور بن سعيد طريق من واآلخران مقرن، بن معقل بن هللا عبد طريق نم داود
 من وكان التابعني، كبار  رواية من كان  إذا عنده يعتضد إَّنا والشافعي مطلقا، اعتضد إذا به ُيتج من وكذا مطلقا، باملرسل ُيتج
 .اه " أعلم وهللا سنديهما، من ظاهر هو ما علي املذكورين املرسلني يف مفقود كوذل ثقة، إال يسمى ال مسى، إذا أرسل

 يف اجلوزي وابن ،(428/ 2) والبيهقي( , 132/ 1) الدارقطين أخرجه :فقد مقرن، بن معقل بن هللا عبد مرسل أما
 بن جرير طريق من( 1/ 7 ق" )املراسيل" ويف( 381" )سننه" يف وهذا داود، أيب عن مجيعا( 60/ 42/ 1" )التحقيق"

 عليه هللا صلى النيب مع أعرايب صلى: قال مقرن، بن معقل بن هللا عبد عن ُيدث عمري بن امللك عبد مسعت: قال حازم،
 عن وأهريقوا فألقوه، الرتاب من عليه بال ما خذوا: "وسلم عليه هللا صلى النيب يعين: وقال: فيه قال ،(1) القصة هبذه وسلم
 ذكره احلديث هذا" :اخلطاىب وقال .اه " وسلم عليه هللا صلى النيب يدرك ل معقل ابن. مرسل وهو: "داود أبو الق ".ماء مكانه

 وإَّنا ضعيف، هذا: داود أبو يقل ل" (:125/ 3" )القاري عمدة" يف العيىن البدر فتعقبه ".مرسل: فقال وضعفه، داود أبو
 املرسل ألن, باملعىن إَّنا باللفظ، داود أليب املقالة ينسب ل اخلطاىب ألن, قبالتع هذا حتت طائل وال: قلت .اه "  مرسل: قال
 الرتمذي ضعفه احلديث وهذا: قلت لو كما  مرسل،: فيه قال حيث ضعيف وهو: يقول فهو الضعيف، احلديث قسم من

 .أعلم وهللا". غريب: "فقال
 حديث هذا: حنبل ابن أمحد وقال. مرسل فهو تابعي، معقل بن هللا عبد: الدارقطين قال" ":التحقيق" يف اجلوزى ابن وقال
 قول ذكر يف وهم اجلوزى ابن يكون أن أخشى: قلت .اه " يصح وال مرفوعا روى وقد: السجستاين داود أبو وقال. منكر
 وحديث (.37/ 1" )التلخيص" يف احلافظ قال كما  هللا، شاء إن قريبا اآليت مسعود ابن حديث يف أمحد قاله وإَّنا هنا، أمحد
 ".خملط" :معني ابن وقال ".روايته قلة مع جدا احلديث مضطرب: "أمحد فيه قال عمري بن امللك عبد فإن إرساله، مع معقل
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 النجاسة كانت  إن: وقيل،  1املالكية مذهب وهو مطلقاً، األرض على املاء بصب االكتفاء: وقيل
 كانت  وإن النجاسة، به اختلطت الذي الرتاب إزالة من بد فال األرض، بأجزاء خمتلط جرم هلا

 هو وهذا يغمرها، حىت باملاء املتنجسة األرض مكاثرة فيكفي الً مث كالبول  هلا جرم ال النجاسة
 .3واحلنابلة ،2الشافعية مذهب من املشهور

 
 

  إذا كلها  النجاسات غسل يف جيزئ»: قوله (:1/415قال العالمة العثيمني يف الشرح املمتع )
 طرأت إذاف املوضع، باعتبار ختفيف هذا ،«النجاسة بعني تذهب واحدة غسلة األرض على كانت

 تزل ل فإن واحدة، بغسلة كانت  أيا النجاسة عني تزول أن لطهارهتا يشرتط فإنه أرض؛ على النجاسة
 بال ملا وسلم عليه هللا صلى قوله ذلك على والدليل، فثالث وبثالث فغسلتان، بغسلتني، إال

 .بعدد يأمر ول ،(ماء من ذنوبا بوله على أريقوا): املسجد يف األعرايب
 مث جف، دما أو عذرة، كانت  لو كما  اجلرم، إزالة من أوال بد فال جرم، ذات النجاسة نتكا  وإن
 غسل؛ إىل ُيتاج ال فإنه اجتثاثا، اجتثت لو كما  رطوبة، من حوهلا ما بكل أزيلت فإن، باملاء يتبع
 ا.ه  أزيل قد بالنجاسة تلوث الذي ألن

: هللا رمحه قوله (:346تاب الطهارة )صوقال الدكتور حممد املختار الشنقيطي يف شرح الزاد ك
: وقوله يكفي، أي: جيزئ[: واحدة غسلة األرض على كانت  إذا كلها  النجاسات غسل يف جيزئ]
 على بول وقع لو: ذلك مثال األرض، على كانت  إذا النجاسة تطهري يف :أي (النجاسات غسل يف)

 من أكثر تكون ماء من صبة املكلف يصب أن طهارهتا يف جيزئ تراب، من وكانت مسجد، أرض
 النجاسة، من أكثر كانت  إذا جمزئة تكون إَّنا جتزئ، ال فإهنا أقل، أو مثله، كانت  إذا أما البول،
 بول موضع تطهري يف وذلك (ماء من سجال عليه أريقوا): -وسلم عليه هللا صلى- قال ولذلك

                                                                                                                           

 يصح فال املوصوالن احلديثان وأما معقل، بن هللا عبد ِبرسل طاووس مرسل تقوية فأهاب ".باحلفظ يوصف ل" :حامت أبو وقال
ولكنهما ضعيفان انظر خترجيهما يف بذل  شاهدانللحديث و ا.ه  .أعلم وهللا, حمفوظ غري" احلفر" ذكر أن فنرى منهما، واحد

 اإلحسان.

 (.159/ 1) اجلليل مواهب 1
 
 (.29/ 1) الطالبني روضة 2

 (.74/ 21) الفتاوى جمموع ،(238/ 1) الفروع ،(315/ 1) اإلنصاف 3
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 -وسلم عليه هللا صلى- النيب أن :احلديث من الداللة ووجه"  ماء من دلوا: " رواية ويف األعرايب،
 أن يكفي ال وأنه مطلوبة، املكاثرة أن على فدل"  سجال: " قال ولكن ماء، عليه أريقوا: يقل ل

: " قوله يف ذلك وجه عليها، املصبوب النجاسة من أكثر يكون أن من بد ال بل ماء، أي تصب
 كان  وإن الكبري، الدلو هو: ديثاحل شراح بعض قال بل الدلو، معلوم هو كما  السجل فإن"  سجال
 وقرابة السطل، قرابة إليه نظرت إذا الدلو فإن املعتاد، الدلو وهو العريف، السجل احلديث ظاهر

 وعليه باملكاثرة، تطهر النجاسة أن على يدل وهذا البول، أضعاف فإنه بول على صببته إذا السطل
 أن من بد ال بل صبة، أي يشمل حبيث إطالقه على هو ليس (واحدة غسلة): املصنف قول فيكون
 تذهب: ]ذلك بعد بقوله أكده ما وهذا تزيلها، أهنا ظنك على يغلب حبيث النجاسة من أكثر تكون
 إذا فإنك بالعباد، -وجل عز- هللا ورمحة ويسرها، الشريعة، مساحة من احلكم وهذا ،[النجاسة بعني

 يقلع أن للمكلف ميكن ال فإنه غرفة أو سجد،م يف الرتابية األرض أصابت إذا النجاسة إىل نظرت
 الصالة عليه فقال ومشقة، حرج، فيه لكان بذلك أمر ولو بثوبه، يفعل ما مثل ويغسله الرتاب

 هذا على املاء صب فإن ويسرها، الشريعة، مساحة على فدل[ ماء من سجال عليه أريقوا: ]والسالم
 .بالناس أرفق الوجه
 فلم (ماء من سجال عليه أريقوا): والسالم الصالة عليه لقوله ؛(حدةوا غسلة): هللا رمحه وقوله

 أن وهو قدمنا، ما بشرط واحدة صبة واجملزئ الواجب، أن على فدل ثالثة، أو سجلني، يشرتط
 :بقوله هللا رمحه املصنف إليه أشار الشرط وهذا التطهري، هبا ُيصل حبيث النجاسة من أكثر تكون

 أو النجاسة، من أقل كان  ما جيزئ فال بالنجاسة تذهب كوهنا  من بد الف: (النجاسة بعني تذهب)
 تزل؛ ل إذا صبة من أكثر فتكون عليها يزيد أن فيلزمه به، زواهلا الظن على يغلب ال حبيث مثلها
 يف سواء حد على وعدمه وجوده، املاء صب كان  أثرها بقي فإذا النجاسة، إزالة قصد الشرع ألن

 بزواهلا، الظن غلبة حتصل حىت النجاسة من أكثر املصبوب املاء يكون أن من بد ال ولذلك إزالتها،
 رفعه، ميكن مما وحنوه القماش، من األرض على ما كان  إذا أما ترابية، األرض كانت  إذا كله  هذا

 النجاسة، أصابته الذي القدر يرفع ولذلك كالثوب؛  ويغسل؛ يرفع، حينئذ فإنه وتطهريه وغسله،
 هو ما مثل عصره ميكن ل إذا وأما عصره، أمكن إذا يعصره أو طريقة، هذه املاء عليه ويصب
 مث املاء، صب يكفيه فإنه العصر فيه يشق مما وحنوه املوكيت، البساط السجاد من اآلن موجود

 مكاثرة ألن زالت، قد النجاسة أن ظنك على يغلب حىت وجيفف ينصب، أو ويشفط، يسحب،
 .ذلك على زائد أمر يشرتط وال وأثرها، النجاسة، عني تذهب الصب
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 (جف إذا نجاسةال من طهرل ياحمل)باب هل 
 زمان يف املسجد يف وتدبر وتقبل تبول الكالب كانت) قال ابن عمر رضي هللا عنهما هللا عبد

 .1(ذلك من شيئا يرشون فلم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
                                                 

 برقم به جمزوما البخاري وعلقه ،(1656) حبان وابن ،(300) خزمية وابن ،(382) داود وأبو ،(70/ 2) أمحد أخرجه 1
 يف اإلسالم شيخ وصححه ،(383/ 1) السنة شرح يف البغوي وصححه حبان، وابن خزمية، ابن صححه واحلديث( 174)

 عند وهو وتبول،: يقل ول البخاري رواه (:236/ 1) اللهفان إغاثة يف القيم ابن اإلمام وقال ،(480/ 21) الفتاوى جمموع
 يذكر ول به، جمزوما تعليقا البخاري رواه(: 112/ 1) الفقيه إرشاد يف كثري  ابن وقال الزيادة، هبذه صحيح بإسناد داود أيب

 يف األلباين العالمة وصححه ،(36) الطهارة كتاب  يف الوهاب عبد بن حممد الشيخ وصححه شرطه، على وإسناده وتبول،
 األرنؤوط قال وكذا صحيح، إسناده(: 49/ 5) املسند حتقيق يف شاكر أمحد الشيخ وقال ،(233/ 2) األم داود أيب صحيح

 (.284/ 1) داود أيب سننن حتقيق يف معه ومن
 وعلى ناقصة،" كانت" أن على اخلربية على النصب حمل يف مجلة واإلدبار اإلقبال من( وتدبر تقبل الكالب كانت: )قوله و

 وتدبر، وتقبل تبول الكالب كانت:  والبيهقي نعيم وأيب واإلمساعيلي داود أيب رواية ويف. توجد ِبعىن تامة أهنا على احلال
 قال. النيب مسجد يف: أي للعهد والالم األلف( املسجد يف. )حمفوظة الزيادة هذه أن والظاهر" وتدبر تقبل" قبل" تبول" بزيادة

 وجود مع ذلك وميكن: قلت. فيه عبورها من َتنع أبواب املسجد ىعل يكن ول نادرة، أوقات يف وإدبارها إقباهلا كان:  اخلطايب
 ليس الرش ألن والصب، الغسل نفى يف ليست مبالغة الرش نفى يف( يرشون يكونوا فلم. )زماننا يف كما  أيضاً  واألبواب الغلق
 نكرة ألنه عام( شيئاً . )والصب الغسل نفى من أبلغ الرش فنفى والسيالن، اجلريان فيه يشرتط فإنه الغسل، خبالف املاء جريان
 البول أجل من: أي( ذلك من. )املاء من شيئاً : أي باملاء النضح عدم يف املبالغة يفيد أيضاً  وهو النفي، سياق يف وقعت

 تطهر، النجاسة أثر فذهب اهلواء أو بالشمس فجفت جناسة أصابتها إذا األرض أن على دليل فيه واحلديث. واإلدبار واإلقبال
 مشكل واحلديث. ذلك تركوا ما األرض تطهري يفيد اجلفاف أن فلوال باألوىل، والغسل الصب عدم على يدل الرش معد إذ

 يدل احلديث، يف ِبحفوظة ليس" تبول" لفظ بعضهم: فقال لألرض، مطهراً  اجلفاف بكون: يقولوا ل حيث الشافعية، على جداً 
 بن سكن ثنا: أبيه عن أمحد بن هللا عبد احلديث هذا روى: قلت. روايته يف اللفظ هذا البخاري ترك يف حمفوظ غري كونه  على
 شابًا، أعزب كنت:  قال أبيه عن عمر، بن هللا عبد بن سال عن الزهري عن األخضر، أيب بن صاحل ثنا: أبواحلسني الباهلي نافع
 يرشون يكونوا فلم املسجد، يف تدبرو  تقبل الكالب وكانت ،- وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول عهد يف املسجد يف أبيت
 على واالقتصار" تبول" لفظ ترك أن فالظاهر البخاري، طريق غري والطريق" تبول" لفظ فيه ليس ترى كما  وهذا. ذلك من شيئاً 
 ويرتكها مرة" تبول" لفظة يذكر غريه أو عمر ابن فكان البخاري، من ال الرواة، من غريه من أو عمر، ابن من وتدبر تقبل

 يف املسجد خارج تبول الكالب كانت:  فقال املنذر ابن وتأوله. حمفوظة اللفظة هذه أن فالظاهر األمر، كان  ما وكيف خرى،أ
 وهال إمامه، لرأي املتعصب إال له يتكلف ال الظاهر، خالف هذا: قلت. اخلطايب قال وكذا املسجد، يف وتدبر تقبل مث مواطنها

. املسجد يف قوله أن التأويل هذا موانع أكرب ومن املسجد؟ تدخل مث هناك وتستنجي داملسج خارج تبول الكالب كانت:  قال



 - 242 - 

 عن التيمي ابن عن (31/ 1) مصنفه يف وهو رزاقال عبد طريق من( 172/ 1) املنذر ابن أخرج
 ما فيطأ حاف، وهو خيرج مث يتوضأ، ِبىنرضي هللا عنهما  عمر ابن رأيت): قال املزين بكر عن أبيه

  .( وإسناده صحيحيتوضأ وال فيصلي املسجد يدخل مث يطأ،
 عن الرمحن دعب بن حصني عن سفيان عن هللا عبد ثنا علي حدثنا( 171/ 1) املنذر ابن أخرجو 

 .( وإسناده صحيحموطئ من يتوضأ ال): قال ماعنه هللا رضي عباس ابن عن وثاب بن ُيىي
: قال وثاب بن ُيىي عن األعمش عن غياث بن حفص حدثنا( 55/ 1) شيبة أيب ابن أخرجو 
 رطبة كانت  إن: قال عذرة؟ على فوطأ الصالة إىل خرج رجل عنرضي هللا عنهما  عباس ابن سئل)

  .( وإسناده صحيحتضره ل يابسة كانت  وإن أصابه، ما غسل
 بغريمها، أو الريح بفعل أو الشمس بفعل إما جفت، حىت فرتكت أرضاً، النجاسة أصابت إذا

 النجاسة؟ غسل من بد ال أو طهارهتا، يف كاف  هذا فهل ورُيها، ولوهنا النجاسة عني فذهبت
 .1احلنفية مذهب وهذا هبا، التيمم جيوز الو  فقط، الصالة حق يف األرض يطهر اجلفاف إن: فقيل
 ،3والشافعية ،2املالكية مذهب وهذا غسلها، من بد ال بل باجلفاف، األرض تطهر ال: وقيل

 .5احلنفية من زفر واختيار ،4واحلنابلة
 أمحد، عن رواية وهو غريمها، حق ويف التيمم حق ويف الصالة حق يف مطلقًا، مطهر اجلفاف: وقيل

 .يميةت ابن نصرها

                                                                                                                           

 حديث شرح يف فيه الكالم من شيء وتقدم كلها،  بعده وما تبول: لقوله ظرف هو وإَّنا وحده" وتدبر وتقبل: "لقوله ظرفاً  ليس
 (.2/210مرعاة املفاتيح ) .فتذكر األعرايب بول على املاء صب

 (.728/ 1) اهلداية على البناية ،859/ 1) الصنائع بدائع ،(237/ 1) رائقال البحر 1
 :منها بوجوه والتيمم، الصالة بني احلنفية وفرق
 النجاسة ذهبت فإذا معًا، الوصفان فقد جناسة األرض أصابت فإذا وطهورًا، طاهرًا، الرتاب يكون أن التيمم يف يشرتط: األول

 .معاً  الوصفني ثبوت من بد ال به يتيمم وحىت طهوريته، تثبت ول ،طاهراً  الرتاب أصبح فقد باجلفاف
 !!الظين الواحد خبرب ينسخ فال العزيز، الكتاب وهو قطعي، بنص شرطاً  ثبتت وطهوريته الرتاب طهارة: الثاين
 .التيمم يف لنجاسةا من شيء عن يعفى وال عنه، معفو وهو النجاسة، من يسري شيء معه يبقى باجلفاف الطهارة: الثالث الوجه

 (.64/ 1) املنتقى ،(162/ 1) اجلليل مواهب ،(140/ 1) املدونة 2

 (.144/ 2) التثريب طرح ،(616/ 2) اجملموع 3

 (.419/ 1) املغين ،(317/ 1) اإلنصاف ،(241/ 1) الفروع ،(318/ 1) املبدع 4

 (.728/ 1) يةاهلدا على البناية ،859/ 1) الصنائع بدائع ،(237/ 1) الرائق البحر 5
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 أن وهو:  أصل على فمبين الشوارع طني وأما (:21/479قال شيخ اإلسالم يف جمموع الفتاوى )
 على ؟ األرض تطهر هل.  ذلك حنو أو الشمس أو بالريح ذهبت مث جناسة أصابتها إذا األرض
 مذهب وهو.  تطهر أهنا:  أحدمها:  وغريمها وأمحد الشافعي مذهب يف قوالن ومها للفقهاء قولني

 عليها يصلى أنه والصحيح.  هبا يتيمم وال عليها يصلى حنيفة أيب عند ولكن:  وغريه حنيفة أيب
  الكالب أن: }  عمر ابن عن الصحيح احلديث يف ثبت قد ألنه ؛ الصواب هو وهذا هبا ويتيمم
 كذل من شيئا يرشون يكونوا ول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مسجد يف وتبول وتدبر تقبل كانت

 الصحيح يف ثبت ما ينايف ال وهذا.  ذلك غسل لوجب باقية كانت  لو النجاسة أن املعلوم ومن{ 
 ُيصل هذا فإن{  ماء من ذنوبا املسجد يف بال الذي األعرايب بول على يصبوا أن أمرهم}  أنه من
 أن إىل تبقى النجاسة فإن املاء يصب ل إذا ما خبالف ؛ مقصود وهذا األرض تطهري تعجيل به

 فلينظر املسجد أحدكم أتى إذا: } قال وسلم عليه هللا صلى النيب أن السنن ففي وأيضا.  تستحيل
 أنه: }  أيضا السنن ويف{  طهور هلما الرتاب فإن بالرتاب فليدلكهما أذى هبا وجد فإن نعليه يف

 وقد 1{ بعده ام يطهره:  فقال الطاهر املكان على مث القذر املكان على ذيلها جتر املرأة عن سئل
 األول باحلديث األخذ على عنه الروايتني إحدى يف ونص الثاين احلديث هبذا األخذ على أمحد نص
 وسلم عليه هللا صلى النيب كان  فإذا.  وغريمها والشافعي مالك أصحاب من به يقول من قول وهو
 األوىل بطريق هنفس يطهر فألن:  طهورا ومساه الذيل وأسفل النعل أسفل يطهر الرتاب جعل قد

 العلماء تنازع فقد وأيضا، جناسة يبق ل ترابا فصارت الرتاب يف استحالت إذا فالنجاسة واألحرى
 صاحبها قصد بدون هللا بفعل انقلبت إذا اخلمر أن على واتفقوا النجاسة حقيقة استحالت إذا فيما

 ال ختليلها قصد إذا أنه يحوالصح وتفصيل نزاع التخليل قصد إذا فيها وهلم تطهر أهنا خال وصارت
 عليه هللا صلى النيب هني من صح ملا عنه هللا رضي اخلطاب بن عمر عن ذلك ثبت كما  حبال تطهر
 فيما وتنازعوا للنعمة سببا تكون ال واملعصية نعمة والطهارة معصية حبسها وألن ختليلها عن وسلم

 كرتاب:   ترابا والصديد والدم امليتة صارت أو رمادا صارت أو املالحة يف ملحا النجاسة صارت إذا
 وأهل حنيفة أيب كمذهب  طاهر ذلك أن: أحدمها: وأمحد مالك مذهب يف قوالن فيه فهذا املقربة

 أثر من شيء يبق ل إذا طاهر كله  ذلك أن والصواب الشافعي كمذهب  جنس أنه: والثاين الظاهر
 صفات يتبع وذلك اخلبائث وحرم الطيبات أباح هللا ألن ؛ رُيها وال لوهنا وال طعمها ال النجاسة
 يف تدخل ول هللا أباحها اليت الطيبات يف دخلت خال أو ملحا العني كانت  فإذا وحقائقها األعيان

                                                 
 سيأيت خترجيهما يف آخر الباب. 1



 - 244 - 

 ل وإذا التحرمي نصوص يف يدخل ال ذلك وغري والرماد الرتاب وكذلك هللا حرمها اليت اخلبائث
 يف هذا كان  وإذا طاهرا فيكون وحترميه بتنجيسه القول جيز ل معىن وال لفظا ال.  التحرمي أدلة تتناوهلا

 فهو النجاسة أثر به يظهر ل أنه قدر إذا الشوارع فطني وحينئذ بذلك أوىل فالرتاب الرتاب غري
 أحدهم كان  عليهم هللا رضوان الصحابة فإن: يسريه عن يعفى فهذا فيه النجاسة أن تيقن وإن طاهر

 طالب أيب بن علي عن معروف وهذا رجليه يغسل وال فيصلي سجدامل يدخل مث الوحل يف خيوض
 يف كان  لو أنه وذكر مطلقا عنهم مالك حكاه وقد ،تقدم كما  الصحابة من وغريه  عنه هللا رضي
 وغريمها وأمحد الشافعي أصحاب من العلماء من غريه قال وهكذا ذلك عن لعفي منبثة عذرة الطني

 ا.ه  أعلم وهللا. جناسته تيقن عم الشوارع طني يسري عن يعفى أنه
 املتنجس ،«بشمس متنجس يطهر وال»: قوله(: 1/423وقال العالمة العثيمني يف الشرح املمتع )

 أو ثوبا، أو أرضا، كان  سواء متنجس، كل  فتعم النفي، سياق يف نكرة هنا وهو، النجاسة أصابته ما
 على والدليل بالشمس، جناسته ذهابب يعين بالشمس، يطهر فال ذلك، غري أو جدارا، أو فراشا،
 :ذلك
 آلة املاء هللا فجعل ،[11: األنفال{ ]به ليطهركم ماء السماء من عليكم وينزل: }تعاىل قوله - 1

 .التطهري
 .1(ماؤه الطهور هو): البحر يف وسلم عليه هللا صلى قوله - 2
 الطهارة، به حتصل: أي ،2(ورطه فإنه): الصائم عليه يفطر املاء يف وسلم عليه هللا صلى قوله - 3

 .املاء سوى الطهارة به حتصل شيئا وسلم عليه هللا صلى النيب وال وجل عز هللا يذكر فلم
                                                 

 تقدم خترجيه. 1

 والرتمذي ،(1699) ماجه ابنو ، (2355 رقم ، 2/305) داود وأبو ،(215-213و 19و 4/17) أمحد أخرجه 2
، (6676،  6675،  3312،  3311،  3309،  3306،  3305) الكربى ىف والنسائى ،(704،  664)
 ، 4/238) والبيهقى، (1575 رقم ، 1/597) واحلاكم، (3515" )حبان ابنو  ،(6192 رقم ، 6/272) الطرباىنو 

 التمر جيد ل فإن التمر على فليفطر صائما أحدكم كان  إذارضي هللا عنه ولفظه ) عامر بن سلمان عنعن   ،(7917 رقم
 أيب سألت :(687 رقم 237/  1)البنه ( واحلديث قال عنه اإلمام أبو حامت الرازي كما يف العلل طهور املاء فإن املاء فعلى
، وصححه صحيح حسن: الثاين املوضع ويف حسن، حديث: األول املوضع يف الرتمذي قالو  ،طريقيه من صحيح: فقال عنه

 عن الرباب، عن سريين، بنت حفصة عن الدستوائي، هشام ورواه :البيهقيابن خزمية، وابن حبان واحلاكم وأقره الذهيب، و 
 صحيح: احلاكم وقال، صحيح حسن حديث: الرتمذى وقال (:4/50وقال العالمة األلباين يف اإلرواء )، عهيرف فلم سلمان

 إال تعرف ال هى مث,  تعليقا البخارى هلا أخرج إَّنا هذه الرباب فإن,  كذلك  وليس: قلت .الذهىب ووافقه  البخارى شرط على
 وصحح"  الزكاة"  ىف تقدم كما  حبان ابن وثقها وقد " امليزان " ىف نفسه الذهىب قال كما  عنها سريين بنت حفصة برواية
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 الناس، فزجره منه، طائفة يف فبال املسجد، دخل أعرابيا أن): عنه هللا رضي أنس حديث - 4
 يرتكه فلم ،1(عليه فأريق ماء من بذنوب أمر بوله، قضى فلما وسلم، عليه هللا صلى النيب فنهاهم

 .تطهره حىت للشمس وسلم عليه هللا صلى النيب
 باد متنجس شيء هناك كان  فلو النجاسة، إلزالة يشرتط املاء أن املذهب، من املشهور هو وهذا

 فال تغريه وزال بالكلية، زال عليه الشمس ومرور األيام، طول ومع األرض، على كالبول  للشمس
 .ملاءا من بد ال بل يطهر،
 عني وأن هبا، النجاسة أثر زال إذا املتنجس، تطهر الشمس أن إىل هللا رمحه حنيفة أبو وذهب

 :يلي ملا الصواب هو وهذا احملل، طهر مزيل بأي زالت إذا النجاسة
 .طهارته إىل الشيء عاد زالت فإذا بذاهتا، جناستها خبيثة عني النجاسة أن - 1
  سبب بأي حصل فإذا احملظور، اجتناب باب من بل املأمور، ببا من ليست النجاسة إزالة أن - 2

 وزالت املتنجسة األرض على املطر نزل فلو نية، النجاسة إلزالة يشرتط ال وهلذا احلكم، ثبت كان
 ذكرها الوضوء من فرغ أن بعد مث جناسة ذراعه أصابت وقد إنسان توضأ ولو طهرت، النجاسة
 غسالت، سبع يشرتطون ألهنم املذهب؛ على إال تطهر، دهي فإن الوضوء ِباء زالت قد فوجدها
 .بسبع يكون ال والوضوء
 لكن األشياء، به تطهر شيء أيسر وأنه مطهر، املاء أن ينكر ال أنه: احلنابلة به استدل عما واجلواب

 ال املعني السبب عدم أن: وهي قاعدة لدينا ألن مطهرا، غريه يكون أن مينع ال مطهرا، كونه  إثبات
 وعرب. للنجاسة بالنسبة الواقع وهذا. آخر شيئا يكون قد املؤثر ألن املعني، املسبب انتفاء قتضيي

                                                                                                                           

 صححه وكذا"  املرام بلوغ"  ىف كما  أيضا احلديث صحح فقد خزمية ابن لشيخه تابع ذلك ىف وهو,  رأيت كما,   هذا حديثها
 معروف فإنه,  حامت ىبأ مثل من سيما ال,  التصحيح هذا وجه ما أدرى وال: أقول( 192) التلخيص ىف كما  الرازى حامت أبو

 أهنا ذلك ومعىن,  تقدم كما  الرباب عن حفصة لتفرد,  التصحيح هذا مثل تأىب احلديثية والقواعد,  التصحيح ىف بتشدده
 كما  للثقات عامر بن سعيد ِبخالفة معلول وهو أنس حديث إال,  له شاهد وجود عدم مع!  حديثها؟ يصحح فكيف,  جمهولة
! مجع صححه ذلك ومع الرباب، جلهالة ضعيف؛ إسناده (:2/263محه هللا يف ضعيف أيب داود األم )ا.ه  وقال ر  بيانه سبق
وقال األرنؤوط ومن معه يف حتقيق سنن أيب ، (2040) برقم اآلخر الكتاب يف وهو وسلم، عليه هللا صلى فعله من صح وقد

 -صليع بنت وهي- الرباب الشواهد، يف حسن إسناد وهذا ،-وسلم عليه هللا صلى- النيب فعل من صحيح (:4/38داود )
 ".الثقات" يف حبان ابن وذكرها سريين، بنت حفصة غري عنها يرو ل
 تقدم خترجيه يف الباب السابق. 1
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 قد ألنه املدلول؛ انتفاء يستلزم ال املعني الدليل انتفاء: بقوله القاعدة هذه مضمون عن بعضهم
 .آخر بدليل يثبت
 ألجل ذلك فإن املاء، عليه يصب بأن وسلم عليه هللا صلى النيب وأمر أنس، حلديث بالنسبة وأما

 يطهره واملاء أيام، إىل ذلك ُيتاج بل تطهره حىت مباشرة عليه تأيت ال الشمس ألن بتطهريه، املبادرة
 يبادر أن لإلنسان ينبغي وهلذا، الناس مصلى ألنه بتطهريه؛ املبادرة إىل ُيتاج واملسجد احلال، يف

 :يلي ملا هومصال وبدنه، وثوبه، مسجده، عن النجاسة بإزالة
 .وسلم عليه هللا صلى النيب هدي هو هذا أن - 1
 .القذر هذا من ختلص أنه - 2
 .النجاسة مع فيصلي النجاسة ِبكان جهالة أو نسيان، اإلنسان على يرد لئال - 3

، املذهب من املشهور هو هذا. اهلواء يعين بالريح، املتنجس يطهر ال أي ،«ريح وال»: قوله
 .املاء إال يطهر ال هأن سبق ما: والدليل
 عليه ميضي أن بد ال بل تطهريا، ليس اليبس جمرد لكن ،1بالريح املتنجس يطهر أنه: الثاين والقول

 فحملت رملية؛ أرضا املتنجس كان  لو: ذلك من يستثىن لكن وأثرها، النجاسة عني تزول حبيث زمن
 .تطهر فإهنا أثرها؛ وزال فزالت هبا، تلوث وما النجاسة الريح

 النجاسة عني تذهب صقيال كان  سواء مطلقا؛ بالدلك املتنجس يطهر ال: أي ،«دلك وال»: ولهق
 .املذهب هو هذا صقيل، غري أم كاملرآة،  بدلكه
 :قسمني إىل ينقسم املتنجس أن: الثاين والقول
 يتشرب ال هذا ومثل والسيف، كاملرآة  صقيال كان  إذا وذلك بدلكه، النجاسة إزالة ميكن ما: األول

 ال واضحة أصبحت حىت دلكتها مث مرآة، تنجست فلو بالدلك، يطهر أنه فالصحيح النجاسة،
 .تطهر فإهنا فيها دنس
 من أجزاء ألن بالدلك، يطهر ال فهذا خشنا، لكونه بدلكه؛ النجاسة إزالة ميكن ال ما: الثاين

 .خالله يف تبقى النجاسة
 .حال إىل حال من حتول: أي استحال ،«استحالة وال»: قوله
 فال رمادا؛ فصار به أوقد محار روث: مثاله، باقية عينها ألن باالستحالة؛ تطهر ال النجاسة أن: أي

 املتصاعد والدخان أبدا، تطهر ال العينية النجاسة أن سبق وقد النجاسة، عني هي هذه ألن يطهر؛
                                                 

 (.306   304/ 2) اإلنصافو  ،(523/ 21) الفتاوى جمموع 1
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 ثوب تلوث فلو النجاسة، هذه من متولد ألنه املؤلف؛ كالم  مقتضى على جنس النجاسة هذه من
 .غسله من بد فال رطب، وهو بالدخان جسمه أو إنسان،

 وجناسته يطهر، ال فإنه ملحا، وصار واستحال، «ملح أرض» مملحة يف كلب  سقط لو: آخر مثال
 :يلي ما ذلك من ويستثنون .مغلظة
 .بنفسها تتخلل اخلمرة - 1
 .طاهر حيوان إىل تتحول العلقة - 2

 .1سيأيت كما  جنسة ليست الراجح القول على اخلمرة ألن االستثناء، اهلذ حاجة ال أنه: والصحيح
 بنجاستها، ُيكم ال الرحم هو الذي معدهنا يف وهي ألهنا الستثنائها؛ حاجة فال للعلقة بالنسبة وأما
 صارا خرجا وإذا طاهرين، بطنه يف وعذرته اإلنسان بول كان  ولذلك، خرجت لو جنسة كانت  وإن

 عليه هللا صلى النيب أن بدليل صالته؛ لصحت صالته يف شخصا محل لو ياملصل وألن جنسني،
 غائط أو بول فيها قارورة املصلي محل ولو ،2(يصلي وهو زينب، ابنته بنت أمامة محل وسلم

 ا.ه  صالته لبطلت
 جناسة من تطهر األرض أن برناجمكم يف مسعت: الدرب على نور فتاوىرمحه هللا كما يف  أيضا وسئل
 الفرش حكم وهل ؟ اجلفاف جمرد أم الشمس تأثري من البد فهل الشمس بتأثري جفت إذا البول
 .؟ ال أم باألرض التصقت سواء كذلك  البيت داخل

 األثر زوال من البد بل ، اجلفاف جمرد والريح بالشمس تطهر األرض بكون املراد ليس: فأجاب
 . النجس الشيء أو البول صورة يبقى ال حىت

 أثر يعين موجودة الزلت البول صورة ولكن ويبس أرض يف بول حصل إذا:  قولفن هذا وعلى
 النجاسة ألن ؛ هبذا تطهر فإهنا أثرها زال مث مدة عليها مضى لو لكن ، بذلك تطهر ال فإهنا البقعة

 . طاهرة تكون فإهنا مزيل بأي العني هذه زالت فإذا ، منها والتنزه ، منها التخلي جيب عني
 منفصلة أم باألرض الصقة كانت  سواء ، األرض هبا تفرش اليت الفرش تغسل بأن فالبد الفرش وأما

 وثالثة ثانية مرة يصب مث باإلسفنج ينشف مث املاء عليها يصب بأن:  وغسلها ، تغسل أن البد ،
 ا.ه  النجاسة أثر زال أنه الظن على يغلب حىت

                                                 
 هذا القول فيه نظر وسيأيت حكم اخلمر يف باب مستقل. 1

 .رضي هللا عنه قتادة أيب حديث من( 543) رقمب ومسلم ،(516) رقمب البخاريأخرجه  2
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 جفت مث بالبول تبللت اليت املالبس هل تاواه:وسئل الدكتور الفوزان حفظه هللا كما يف املنتقى من ف
 ؟ اللمس موضع يغسل هل اإلنسان؛ ملسها وإذا ؟ البلل موضع يغسل أن جيب وهل ؟ جنسة تظل

 عنها، النجاسة جفاف يكفي وال الطهور، باملاء بالغسل إال املالبس عن تزول ال النجاسة فأجاب:
 مث تنضحه، مث باملاء، تقرصه مث حَتُت ه،: )  املرأة ثوب يصيب احليض دم يف وسلم عليه هللا صلى قال

 جناسة اإلنسان ملس وإذا، فيه الصالة قبل الثوب عن النجاسة غسل فيجب  عليه متفق(  به تصلي
 يغسل ال فإنه اليابسة؛ النجاسة أما إليه، النجاسة النتقال جسمه؛ من به ملسها ما يغسل فإنه رطبة؛

 .أعلم وهللا.  إليه انتقاهلا لعدم به؛ ملسها ما
: هللا رمحه قوله(: 354وقال الدكتور حممد املختار الشنقيطي يف شرح الزاد كتاب الطهارة )ص

 على باملاء تكون النجاسة إزالة أن: هللا رمحه مراده (دلك وال بريح، وال بشمس، متنجس يطهر وال)
 رأيت أنك لو: ذلك أمثلة ومن بالدلك، أو بالريح، أو بالشمس بالتبخر إزالتها ُيصل وال األصل،
 إنك مث أياما، الشمس أصابته املوضع هذا مث عليه، تصلي األرض من طرفا أصابت قد النجاسة

 بطهارته، حنكم فهل بالشمس عنه النجاسة أثر زال فقد للنجاسة أثرا تر فلم ذلك بعد عليه وقفت
 :قولني على املسألة هذه يف هللا رمحهم العلماء إختلف
 رمحهم العلماء مجهور قال وبه الغسل، من بد ال بل بالشمس، تطهر ال النجاسة أن: ولاأل القول

 .هللا
 رمحه اإلسالم شيخ واختاره حنيفة، أبو اإلمام قال وبه بالشمس، تطهر النجاسة أن: الثاين القول

 .هللا
 عليه قال سجدامل يف بال ملا أنه األعرايب قصة يف الصحيح يف ثبت ِبا األول القول أصحاب إستدل
 أمر ملا بالشمس تطهر األرض كانت  لو: قالوا (ماء من سجال بوله على أريقوا): والسالم الصالة

 حىت املوضع ولرتك املوضع، على املاء بصب يتكلفوا بأن الصحابة -وسلم عليه هللا صلى- النيب
 البول أن لغالبوا مسقوفا، يكن ل والسالم الصالة عليه مسجده أكثر وأن خاصة، بالشمس يطهر
 من املكشوف املوضع يقصد أن احلالة هذه مثل يف األعرايب يف الغالب ألن املسقوف، غري يف يكون

 .املسقوف دون املسجد،
 مع يدور احلكم إن: " وقالوا العقل، بدليل كاملاء  تطهر الشمس بأن الثاين القول أصحاب واستدل

 فإنه الثوب؛ يف النجاسة وجود على مبنيا ثوبال بنجاسة حكمنا كان  فلما"  وعدما وجودا، علته
 لطهارة املوجب األصل إىل فنرجع بالشمس، زالت وقد النجاسة، بزوال احلكم هذا يزول أن ينبغي

 .املوضع



 - 249 - 

 :يلي ملا وذلك بالشمس، التطهري بعدم القول هو هللا عند والعلم,  نظري يف يرتجح والذي
 الكتاب ففي: الشريعة نصوص عليه دلت الذي وهو اء،بامل تكون أن الطهارة يف األصل أن: أوال
 أن: هللا رمحهم العلماء بعض منه وفهم مطهرا،: أي{ طهورا ماء السماء من وأنزلنا: }تعاىل قوله

 .األصل على فبقيت إستثناء الشمس يف يرد ول الشرع، استثناه ما إال بغريه؛ يكون ال التطهري
 .السنة دليل من لالقو  هذا أصحاب ذكره ما قوة: ثانيا
 مثال النجاسة، الريح أذهبت إذا بالريح املتنجس املوضع يطهر ال أي (ريح وال): هللا رمحه قوله
 للنجاسة يبق ل حىت بالثوب وعبثت الريح فجاءت فنشره، جناسة، ثوبه أصابت إنسانا أن لو: ذلك

 بل جنسا، كونه  من ستيقنامل الوصف زوال يوجب ال الريح جريان إن: نقول فحينئذ الثوب؛ يف أثر
 .الغسل من بد ال

 يزيل ال أنه: فيه األصل هو وهذا النجاسة، يزيل ال الدلك أن مراده (دلك وال): هللا رمحه قوله
 :حالتني للدلك فإن هنا ومن فيها، مزيال فاعتربه األحوال، بعض استثىن الشرع أن إال النجاسة

 .مطهرة باعتبارها الشرع ثبت: األوىل احلالة
 .بالغسل إال يطهر ال املوضع كون  من األصل على بقيت: الثانية واحلالة

 ففي املرأة؛ وثوب احلذاء، جناسة يف فهي مطهرا فيها الدلك باعتبار الشرع ثبت اليت احلالة أما
: فقال اليهود وخمالفة بالنعال، بالصالة أمر أنه وسلم عليه هللا صلى النيب عن الصحيح احلديث

 ،1(فيهما ليصل مث باألرض، فليدلكهما أذى فيهما أحدكم وجد فإن): قال مث ،1(الكمنع يف صلوا)
 .األذى لعموم بالدلك، تطهر النجاسة أن على هذا فدل

                                                 
 رضي هللا عنهما. أنس حديث ومن أوس بن شداد حديث من ورد 1

 حبان وابن ،(132/ 1) الكىن يف والدواليب ،(652) داود أبو فأخرجه رضي هللا عنه أوس بن شداد حديث فأما
( 534) السنة شرح يف والبغوي ،(432/ 2) والبيهقي ،(260/ 1) واحلاكم ،(7165) الكبري يف والطرباين ،(2186)

 .مرفوعا به أبيه عن أوس بن شداد بن يعلي ثابت أيب عن الرملي ميمون بن هالل عن الفزاري معاوية بن مروان عن طرق من
 هالل عن الضرير ازمخ بن حممد معاوية أبو ورواه "والنصارى" حبان ابن وزاد "اليهود خالفوا نعالكم يف صلوا" الطرباين ولفظ

 نعالكم يف صلوا" مرفوعا هالل شك وسلم عليه هللا صلى النيب أصحاب من غريه أو أبيه عن شداد بن يعلي عن ميمون بن
 معني ابن وثقه ميمون بن هالل: قلت "اإلسناد صحيح: احلاكم قال (7164) الكبري يف الطرباين أخرجه "باليهود تشبهوا وال

، واحلديث حسن فاإلسناد ثقات، والباقون صدوق،": التقريب" يف واحلافظ" الكاشف" يف الذهيب وقال ،حامت أبو ولينه وغريه،
 إسناده :الرتمذي شرح يف قال أنه العراقي احلافظ عن: الفيض يف ناويامل ونقل صححه ابن حبان، واحلاكم وأقره الذهيب، 

، وصححه العالمة األلباين يف إسناده يف مطعن وال صحيحه" يف حبان ابن أخرجه (:2/131) يف النيل الشوكاين وقال، حسن
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 املرأة يف السنة ألن له؛ جرها عند النجاسة يصيب املرأة ثوب عن والسالم الصالة عليه سئل وملا
 سنة وهذه السرت، يف أبلغ وهذا ذراع، أو شرب، ىلإ تزيد حبيث سابغة تكون أن العباءة لبست إذا

 من الثوب ذلك يصيبه عما سئل فلما الزمان، هذا يف خاصة املؤمنني نساء من كثري  أضاعها
 موضع على مرت مث جناسة، على بعباءهتا املرأة مرت لو: يعين 2(بعده ما يطهره) :فقال النجاسة

                                                                                                                           

(، وقال 472(، وحسنه العالمة الوادعي يف الصحيح املسند مما ليس يف الصحيحني )3/225صحيح أيب داود األم )
 .ثقات رجاله وباقي ميمون، بن هالل أجل من حسن إسناده (:1/486األرنؤوط ومن معه يف حتقيق سنن أيب داود )

 أنس عن قتادة عن نبهان بن عمر ثنا قتيبة أبو ثنا العمي مكرم بن عقبة عن( 597 كشف) البزار فأخرجه أنس حديث وأما
 من إال أنس عن يروى نعلمه ال: وقال "ونعاهلم خفافهم يف يصلون ال فإهنم ونعالكم خفافكم يف وصلوا اليهود خالفوا" مرفوعا

 وهو نبهان بن عمر وفيه: (2/54) اجملمع يف اهليثمي وقال، مشهور وعمر بةقتي أبو إال عمر عن به حدث وال الوجه هذا
 .فيه عمر بن نبهان وهو ضعيف (:1/109، وقال العالمة األلباين يف أصل صفة الصالة )ضعيف

 رقم ،20/ 3) وأمحد ،(2154 رقم ،286 ص) والطيالسى ،(1516 رقم ،388/ 1) الرزاق عبدبنحوه  أخرجه 1
 رقم ،370/ 1) والدارمى ،(880 رقم ،278 ص) محيد بن وعبد ،(480/ 1) الطبقات يف عدس وابن ،(11169
 رقم ،409/ 2) يعلى وأبو ،(650 رقم ،175/ 1) داود وأبو ،(7890 رقم ،181/ 2) شيبة أىب وابن ،(1378
 قمر  ،391/ 1) واحلاكم ،(2185 رقم ،560/ 5) حبان وابن ،(1017 رقم ،107/ 2) خزمية وابن ،(1194
 العلل يف كما  املوصول حامت أبو ورجح وإرساله، وصله يف اختلف قد واحلديث( 3890 رقم ،402/ 2) والبيهقى ،(955
/ 3) اجملموع يف والنووي ،(196/ 1) الصغرى األحكام يف احلق عبد وصححه واحلاكم، خزمية، ابن صححه لذا البنه،
 وقال ،(248رقم) اإلرواء يف األلباين العالمة وصححه صحيح، هإسناد(: 135ص) الطالب حتفة يف كثري  ابن وقال ،(132
 يف مشهور الشيخ وقال مسلم، شرط على صحيح(: 569) الصحيحني يف ليس مما املسند الصحيح يف الوادعي العالمة
 .مسلم شرط على صحيح إسناده: املسند حتقيق يف األرنؤوط وقال صحيح، إسناده(: 179/ 1) املوافقات على تعليقه

 شيبة أيب ابنو  ،(السندي ترتيب-) 1/25) املسند يف الشافعي طريقه ومن (،1/24) املوطأ يف مالك أخرجههبذا اللفظ  2
 ماجه وابن ،(383) داود وأبو، (1/89/42) راهويه بن وإسحاق ،(742) والدارمي، (26488) أمحدو ، (1/56)
،  845رقم / 23) والطرباين( 6981،  6925) يعلى وأبو ،(142) اجلارود وابن ،(143) الرتمذيو  ،(531)

 احللية يف نعيم وأبو ،(70 -69 ص) احلديث علوم معرفة يف واحلاكم ،(736) األوسط يف املنذر وابن ،(846
 ،(293) السنة شرح يف والبغوي ،(13/104) التمهيد يف الرب عبد وابن ،(2/406) الكربى يف والبيهقي ،(6/338)

رضي  سلمة أموغريهم من حديث  (26/169) الكمال هتذيب  واملزى ،(1/434) املبهمة اءاألمس غوامض بشكوال وابن
، وصححه ابن العريب يف العارضة إسناده صاحل جيد (:2/257هللا عنها، واحلديث قال عنه العقيلي يف الضعفاء )

، وقال ابن رف حاهلا ال تقوم هبا احلجةأم ولد إلبراهيم جمهولة ال يع(: 1/101(، اما اخلطايب فقال يف معال السنن )1/203)
(، وقال الذهيب يف املهذب 1/95، وضعفه النووي يف اجملموع )يف إسناده مقال(: 1/157األثري يف شرح مسند الشافعي )

(، وقال العالمة األلباين يف صحيح أيب 5/392، وضعفه ابن امللقن يف شرح البخاري )فيه أم الولد جمهولة احلال (:2/820)
 وقد آخر، إسناداً  له علمنا وقد.. جمهولة فإهنا هذه؛ إبراهيم ولد أم غري ثقات؛ كلهم  رجاله هإسناد (:2/234ود األم )دا
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 املاء صب لو كما  له، منظفا يعترب بالرتاب بالثو  هذا احتكاك فإن يابس؛ تراب على أو يابس
 النجاسة هذه بقاء واستنكروا تراب، على سيمر أنه يعلمون عنهم هللا رضي الصحابة كان  وملا عليه،

 طاهر بكل كانت  لو إذ تغسل، أهنا النجاسات يف األصل أن على هذا دل تراب على مير كونه  مع
 ذا، اليابسة األرض على وجترها بعباءهتا، َتر املرأة نكو   عنهم هللا رضي الصحابة استشكل ملا تزول
 يف كما  مزيال فيه باعتباره الشرع ورد ما إال للنجاسة مزيل غري األصل يف الدلك فإن هذا؛ ثبت

  .املرأة وثوب احلذاء، مسألة
 

 (بالنبيذ الوضوء)باب  
 يف ما): اجلن ليلة له قال وسلم عليه هللا صلى النيب أن رضي هللا عنه مسعود بن هللا عبد عن

 .1(طهور وماء طيبة َترة: قال نبيذ،: قال  إداوتك؟

                                                                                                                           

، وقال ذكره يأيت هريرة أيب حديث من آخر شاهداً  له أن كما  به، فيعتضد صحيح، إسناد وهو هذا، بعد املصنف أخرجه
 عبد بن إبراهيم ولد أم إلهبام ضعيف إسناد وهذا لغريه، صحيح حديث (:44/90األرنؤوط ومن معه يف حتقيق املسند )

 قسم يف" امليزان" يف الذهيب وذكرها -التيمي احلارث ابن وهو - إبراهيم بن حممد عنها بالرواية تفرد فقد عوف، بن الرمحن
 الشيخني، رجال ثقات اإلسناد الرج وبقية". التهذيب" يف حجر ابن احلافظ ذلك وجوز محيدة، ومساها النساء، من اجملهوالت

 .احلديث حسن صدوق وهو السنن، أصحاب له روى فقد - األنصاري حزم بن عمرو ابن وهو - عمارة بن حممد غري
 ،(105) مصنفه يف الرزاق وعبد ،(443/ 45) أمحد أخرجه األشهل عبد بين من امرأة حديث من صحيح شاهد لحديثول

 يف اجلارود وابن ،(452 رقم/ 25) الكبري يف والطرباين ،(533) ماجه وابن ،(56/ 1) شيبة أيب ابن ،(384) داود وأبو
 عبد بين من امرأة حديث من( 432/ 7) الغابة أسد يف األثري وابن ،(434/ 2) الكربى يف والبيهقي ،(143) املنتقى

 أليس: "قال مطرنا؟ إذا نفعل فكيف نة،منت املسجد إىل طريقا لنا إن هللا، رسول يا): قلت: قالت عنها، هللا رضي األشهل
/ 2) ماجة ابن شرح يف مغلطاي عنه قال واحلديث( هبذه فهذه: "قال بلى،: قلت: قالت"  منها؟ أطيب هي طريق بعدها
 وعبد املنذري وصححه صحيح، إسناده(: 237/ 2) األم داود أيب صحيح يف األلباين العالمة وقال صحيح، إسناده(: 60
  الصحابة ألن: يعين احلديث؛ صحة يف يوثر ال ذلك بأن املنذري ورده! الصحابية املرأة جبهالة اخلطايب وأعله اإلشبيلي احلق

 صحيح حديث هذا: بقوله( 1678) الصحيحني يف ليس مما املسند الصحيح يف الوادعيالعالمة  وصححه عدول، كلهم
 املسند حتقيق يف معه ومن األرنؤوط وقال صحيح، إسناده(: 142/ 1) املكدود غوث يف احلويين وقال الصحيح، رجال رجاله

 (.249/ 6) تعليقه على إعالم املوقعني يف مشهور الشيخ قال وكذا صحيح، إسناده(: 443/ 45)
 
 
 ،(84 رقم ،21/ 1) داود وأبو ،(4301 رقم ،450/ 1) وأمحد ،(693 رقم ،179/ 1) الرزاق عبد أخرجه 1

/ 7) عدي وابن ،(264رقم) الطهور يف عبيد وأبو ،(384 رقم ،135/ 1) ماجه ابنو  ،(88 رقم ،147/ 1) والرتمذى
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 رقم/ 10) الكبري يف والطرباين ،(828 ،827) مسنده يف والشاشي ،(5301 رقم ،203/ 9) يعلى وأبو ،(2746
 رقم،  248 /2" )مسنده" يف كليب  بن اهليثمو  ،(77/ 1) والدارقطىن، (158/ 3) اجملروحني يف حبان ابنو  ،(9962
/ 33) الكمال هتذيب يف واملزي ،(94 رقم) واملنسوخ الناسخ يف شاهني وابن ،(27 رقم ،9/ 1) والبيهقى، (822
 رجل زيد وأبو النىب، عن هللا عبد عن زيد أىب عن احلديث هذا روى وإَّنا: بقوله الرتمذي ضعفهو  واحلديثوغريهم، ( 333
  يصح وال جمهول، حريث بن عمرو موىل زيد أبو: عدي ابن وقال احلديث، هذا غري رواية له يعرف ال احلديث أهل عند جمهول

 حريث بن عمرو موىل زيد أبو أما: " ... الرب عبد ابن وقال، القرآن خبالف وهو ،وسلم عليه هللا صلى النيب عن احلديث هذا
 رواه وال له، أصل ال منكر بالنبيذ الوضوء يف دمسعو  بن هللا عبد عن وحديثه فزارة، أيب رواية بغري يعرف ال عندهم، فمجهول

 أبوه يعرف ال هو، من يدرى وليس عليه، يتابع ل ما مسعود ابن عن يروي زيد أبو: "حبان ابن وقال، يثبت وال به، يوثق من
 والرَّأي؛ والنَّظر والقياس اعواإلمج والسنة الكتاب فيه خالف واحًدا، خربًا إال يرو ل مثَّ  النعت، هبذا كان  إذا واإلنسان بلده، وال

 يف والطحاوي ،(140/ 1) املعرفة يف والبيهقي ،(315ص) الطهور يف عبيد أبو وضعفه، به ُيتج وال فيها، جمانبته يستحق
 ،(358 - 355/ 1) املتناهية العلل يف اجلوزي وابن ،(256/ 1) األوسط يف املنذر وابن ،(95/ 1) اآلثار معاين شرح

 هللا هبة قال(: 22/ 1) التحقيق تنقيح يف اهلادي عبد ابن وقال ،(425/ 3) السنة منهاج يف اإلسالم خشي أيضا وضعفه
/ 1) الراية نصب يف الزيلعي وقال العصبية، ظهور عند مسعود ابن أصحاب على وضعت بالنبيذ الوضوء أحاديث الطربي
 زيد وأبو بصحيح ليس بالنبيذ، الوضوء يف فزارة أيب حديث: يقول زرعة أبا مسعت: العلل كتابه  يف حامت أيب ابن قال(: 131
 بصحبته يعرف ال جمهول بالنبيذ الوضوء يف مسعود ابن حديث روى الذي زيد أبو: قال البخاري عن عدي ابن وذكر جمهول

/ 1) حمللىا يف حزم ابن وقال انتهى، القرآن خالف وهو سلم و عليه هللا صلى النيب عن احلديث هذا يصح وال هللا عبد
 يف مستقصى كالما  عليه تكلمنا وقد فيه، خري ال من أو يعرف، ال من طرقه مجيع يف ألن يصح، فلم املذكور اخلرب أما(: 204

 الإ الوضوء آية تنزل ول اهلجرة قبل ِبكة كانت  اجلن ليلة الن حجة، فيه هلم يكن ل التواتر بنقل صح لو مث الكتاب، هذا غري
 كال  بالنبيذ فالوضوء كذلك  ذلك فإذ ِبكة، فرضا كان  الوضوء بأن أثر قط يأت ول املائدة، سورة ويف النساء سورة يف باملدينة
 يف مغلطاي وقال، ضعيف أنه على احلفاظ أمجع(: 360وقال النووي يف اإلجياز )ص  ه . ا صح لو به التعلق فسقط وضوء،

 اجملتهد بداية يف رشد ابن وقال، البخاري قاله جمهول، وهو حريث بن عمرو موىل زيد أبو إسناده ويف(: 46 رقم) املنظوم الدر
 الطرق هذه من أوثق طريق من روي قد وألنَّه رواته، لضعف يقبلوه ول اخلرب، هذا احلديث أهل رد(: اهلداية مع - 307/ 1)

 احلديث وهذا(: 354/ 1) الفتح يف احلافظ وقال ،اجلن ليلة - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول مع يكن ل مسعود ابن أن
 حتقيق يف شاكر أمحد الشيخ ضعفه وكذا ،(480) املشكاة يف األلباين العالمة وضعفه تضعيفه، على السلف علماء أطبق

 (.19 رقم) اخلالفيات حتقيق يف مشهور الشيخ وضعفه األرنؤوط، ضعفه وكذا املسند،
 رقيقاً  حلواً  صار حىت َترات فيه ألقي ماء الباء، وكسر النون بفتح( نبيذ) ه(: قول1/177قال املباركفوري يف مرعاة املفاتيح )

 والشعري، واحلنطة والعسل والزبيب التمر من األشربة من يعمل ما النبيذ: اجلزري قال. مطبوخ غري أو كان  مطبوخاً  مسكر غري
( طهور وماء طيبة َترة. )ال أم مكسراً  كان  سواء يذاً نب اختذته وانتبذته نبيذًا، ليصري املاء عليه تركت إذا والعنب التمر نبذت

 وأخرجه( أبوداود رواه. )التوضئ مينع ما فيه وليس اختالطها، يضر فال طهور، وهو وماء طيبة، وهي َترة إال ليس النبيذ: أي
 جائز، بالنبيذ التوضؤ أن على دليل فيه( منه فتوضأ والرتمذي أمحد وزاد. )والطحاوي والبيهقي والدارقطين ماجه ابن أيضاً 
  لكن حلواً  وصار طعمه فتغري َترات املاء يف ألقى إذا أنه واعلم. ستعرف كما  لالحتجاج، يصلح ال جداً  ضعيف احلديث لكن
 خالفاً  ال، أو املاء وجد سواء مطلقًا، احلنفية عند به الوضوء جاز مسكر وال مطبوخ غري كاملاء  األعضاء على يسيل رقيقاً  كان
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 جواز يف خالف وال األربعة، النبيذ أقسام أحد وهذا بالشيء، املخلوط املقيد: أي املضاف املاء مسألة وهي لثالثة،ا لألئمة
 األئمة عند به الوضوء جيوز وال يسكر، ول وطبخ رقيقاً  حلواً  صار حىت َترات فيه ألقى ما: والثاين. احلنفية أئمة عند به الوضوء
 غريه ورجح املبسوط، يف كما  الصحيح يف الوضوء به جيوز ال: عابدين ابن قال احلنفية، أئمة فيه واختلف كاألول،  مطلقاً  الثالثة
 هي وهذه يتيمم، وال النية، فيه ويشرتط به يتوضأ: إحداها روايات، ثالث ذلك يف حنيفة أيب عن: اجلصاص وقال. اجلواز

 بن وأسد مرمي، أيب بن نوح عنه رواها يتوضأ، وال يتيمم: يةوالثان. زفر قال وبه األول، قوله هو: خان قاضي وقال. املشهورة
 واختار العلماء، وأكثر أبويوسف قال وهبا إليها، رجع والذي عنه، الصحيح وهو: خان قاضي قال زياد، بن واحلسن عمر

 يف خالف وال أسكر ام النبيذ أنواع من: والثالث. انتهى - حممد قول وهذا بينهما، اجلمع عنه روى: والثالثة. هذا الطحاوي
 من ظهر وقد. به الوضوء جواز يف خالف ال مما وهذا ُيل، ل أي يتغري ول َترات فيه ألقي ما: والرابع. به الوضوء جواز عدم
 ألن اجلمهور قول ذلك يف واحلق األوالن القسمان هو إَّنا حنيفة أيب وبني الثالثة األئمة بني االختالف حمل أن التفصيل هذا

 أجاب وقد هذا، مسعود ابن حبديث حنيفة أليب واحتج{ . طيباً  صعيداً  فتيمموا ماء جتدوا فلم: }تعاىل وقال ِباء، ليس النبيذ
 أمجع: الدين مجال السيد قال( : 344ص:1ج) املرقاة يف القاري قال. به االحتجاج يصح ال ضعيف بأنه عنه اجلمهور
 وقال. انتهى - تضعيفه على السلف علماء أطبق احلديث هذا: الفتح يف احلافظ وقال. ضعيف احلديث هذا أن على احملدثون
 قاله جمهول وهو أبازيد سنده يف أن منها: لوجوه العلماء وضعفه: قلت. احملدثني باتفاق ضعيف النبيذ حديث: النووي

. وآخرون واحلافظ البيهقيو  والنووي عدى وابن احلريب وأبواسحق حبان وابن وأبوزرعة والرتمذي احلاكم وأبوأمحد البخاري،
 بعد احلديث ثبوت يف تقدح ال زيد أيب جهالة بأن احلنفية بعض عنه وأجاب جمهول زيد أبا أن على اتفقوا: الرب عبد ابن وقال
 عن رجالً  عشر أربعة احلديث هذا روى( : 180ص:3ج) العيين قال. مسعود ابن عن مجاعة تابعه فقد له، املتابعات ورود
 يف الطرباين عند أبوعلي رباح: والثاين. واحلاكم( 57ص:1ج) الطحاوى عند أبورافع األول. أبوزيد رواه اكم  مسعود ابن

 الكىن يف أمحد أيب عند البكايل عمرو: الرابع. الصحابة كتاب  يف األصبهاين موسى أيب عند عمر بن هللا عبد: الثالث. األوسط
. املدائين عيسى بن حممد عند وحديثهما أبواألحوص،: والسادس. عودمس بن هللا عبد بن أبوعبيدة: اخلامس. صحيح بسند
 وقال به، بأس ال ثقة: فيه الربقاين قال: قلت باطل، واحلديث احلديث، واهي املدائين عيسى بن حممد: البيهقي قال: قلت فإن

 غرائب كتاب  يف املظفر بن ناحلس أيب احلافط عند مسلمة بن هللا عبد: السابع. السماع عن يدفع ليس صاحل: الاللكائي
 الثقفي غيالن بن عمرو بن هللا عبد: التاسع. به البأس بسند أيضاً  املظفر ابن عند أبيه عن ظبيان أيب بن قابوس: الثامن. شعبة
 احلادي. والطحاوي ماجه ابن عند عباس بن هللا عبد: العاشر. عنه ُيىي عن كثري  أيب بن ُيىي حديث مجعه يف اإلمساعيلي عند

 هللا، عبد بن طلحة عن هللا، عبد بن أبوعبيدة رواه هللا، عبد ابن: عشر الثاين. الدارقطين عند سلمة بن شقيق أبووائل: عشر
 جيدة طريق من واملنسوخ الناسخ كتاب  يف شاهني بن حفص أيب عند سنة بن أبوعثمان: عشر الثالث. حدثه أباه أن أبيه عن

. العيين كالم  انتهى - هبا بأس ال بطريق مسنده يف الدورقي عند النهدى أبوعثمان: عشر الرابع. مستدركه يف احلاكم وخرجها
 تلك لبعض تصحيحه يكفي وال. ال أم للمتابعة تصلح وأهنا حاهلا يعرف حىت املتابعات هذه أسانيد العيين يذكر ل: قلت

 عليه وقفت حسبما بعضها يف الكالم أذكر اوأن. أبداً  تصحيحه على يعتمد فال الشأن، هذا أهل من ليس ألنه األحاديث
 علي سنده ويف ،( 28ص) والدارقطين ،( 455ص:1ج) أمحد أيضاً  رواه فقد مسعود ابن عن رافع أيب حديث أما: فأقول

 بالنبيذ الوضوء باب يف حديثه آخذ ل الشذى العرف صاحب قال. وغريه الدارقطين قاله ضعيف، وهو جدعان بن زيد بن
 ابن عن أبيه، عن رباح بن علي بن موسى طريق من البيهقي أيضاً  فأخرجه علي أيب رباح حديث وأما. حلفظا سيء لكونه

 وأما بالنبيذ، الوضوء ذكر فيه ليس أنه على ضعيفان ومها الصالح، بن وروح احلسني، بن حممد الرمحن أبوعبد وفيه مسعود،
 لكن طويل حديث يف( 399ص:1ج) مسنده يف أمحد أخرجه ما هو فلعله البكايل عمرو وأماحديث عمر بن هللا عبد حديث
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 من الدارقطين أيضاً  فأخرجه األحوص وأيب مسعود، بن هللا عبد بن عبيده أيب حديث وأما. بالنبيذ الوضوء ذكر فيه ليس
 عن قتيبة نب احلسن به تفرد: الدارقطين قال اسحق، أيب بن يونس عن قتيبة، بن احلسن عن حيان، بن عيسى بن حممد حديث
 حديث وأما مسلمة بن هللا عبد حديث وأما. يصح ال: الدارقطين وقال ضعيفان، عيسى بن وحممد قتيبة، بن واحلسن يونس،
 حديث وأما. بالنبيذ الوضوء ذكر حديثه يف ليس أنه على لني، فيه هذا وقابوس الطحاوي، أيضاً  فأخرجه ظيبان أيب بن قابوس

 الدارقطين وأخرجه. تعديل وال جبرح يعرف ال هذا عمرو بن هللا وعبد جرير، ابن أيضاً  فأخرجه غيالن بن عمرو بن هللا عبد
 قال. مسعود بن هللا عبد مسع أنه الثقفي غيالن ابن عن سالم أيب جده عن زيد، أخيه عن سالم، بن معاوية عن ،( 29ص)

 مطوالً  النبوة دالئل يف أبونعيم ورواه غيالن، بن عمرو بن هللا عبد: وقيل عمرو، امسه: قيل جمهول، هذا غيالن وابن: الدارقطين
  ابن قال. الثقفي غيالن بن عمرو حدثه من عن سالم أيب عن سالم، بن زيد عن سالم، بن معاوية إىل بسنده الطرباين طريق من

. بالنبيذ الوضوء ذكر هذه نعيم أيب رواية يف ليس ذلك ومع: قلت. يسلم ل مبهم رجل فيه ولكن جدًا، غريب إسناد هذا: كثري
 يف والبزار معجمه يف والطرباين( 28ص) والدارقطين( 398ص:1ج) أمحد أيضاً  فأخرجه عباس بن هللا عبد حديث وأما

 قال العجلي، هللا عبيد بن احلسني ففيه وائل أيب حديث وأما. احلديث ضعيف وهو به، تفرد وقد هليعة، ابن وفيه مسنده،
 هذا، الدارقطين كالم  العيين يذكر ول. انتهى - الثقات على ثاحلدي يضع: الدارقطين

 أعظم فاملصيبة يدري كان  وإن * مصيبة فتلك يدري ال كان  فإن
 سنة بن عثمان أيب حديث وأما. هو وكيف هو كتاب  أي يف يدري فال خرجه، من العيين يذكر فلم هللا، عبد ابن حديث وأما

 البيهقي رواه ما هو فلعله النهدي عثمان أيب حديث وأما. بالنبيذ الوضوء ذكر فيه يسول جرير، ابن أيضاً  فأخرجه اخلزاعي،
 ذكر فيهما وليس. جامعه من األمثال أبواب يف الرتمذي رواه ما أو احلديث، الطريق، بعض زطايف أبصر مسعود ابن أن عنه

 هتذيب يف احلافظ قال نباذًا، كان  هذا زيد باأ أن بالنبيذ الوضوء يف مسعود ابن حديث تضعيف وجوه ومن. بالنبيذ الوضوء
 قال مسعود ابن من مساعه يعرف ال زيد أبا أن ومنها. بالكوفة نباذاً  أبوزيد كان:  أبوداود قال( 102ص:1ج) التهذيب
 الوق. هللا عبد من مسعه أبوزيد يكون ال أن أخاف: املديين ابن وقال هللا، عبد بصحبة يعرف ال جمهول أبوزيد: البخاري
 مستقيم أنه: فيه حبان ابن قال العبسي كيسان  بن راشد فزارة أبا زيد أيب عن الراوي أن ومنها. هللا عبد أبوزيد يلق ل: أبوحامت
 هتذيب يف كذا.  فال العلم أهل يعرفه ال الذي حريث بن عمرو موىل زيد أيب مثل فأما ثقة، ودونه فوقه كان  إذا احلديث

 أنه مسعود بن هللا عبد عن علقمة، عن مسلم روى ما وهو منه، أقوى هو ِبا معارض أنه ومنها( . 227ص3ج) التهذيب
 ما يكن فلم اجلن، ليلة يشهد ل مسعود ابن أن على نص فهذا ،- وسلم عليه هللا صلى - النيب مع اجلن ليلة أكن ل: قال
. حجة ِبثلها تقوم ال طريق من روي مسعود ابن حديث إن: الطحاوي قال. ثابتاً  الليلة هذه يف بالنبيذ الوضوء يف عنه روى
 أبوعبيدة وسئل. معه كنت  أين وددت ،- وسلم عليه هللا صلى - النيب مع اجلن ليلة أكن ل إين: مسعود بن هللا عبد قال وقد
 ول أبيه، من يسمع ل عبيدة أبا ألن انقطاعًا، فيه أن مع. ال فقال ؟- وسلم عليه هللا صلى - النيب مع اجلن ليلة أبوك كان  هل

 مثل عليه خيفى ال أمره من ومكانه العلم يف تقدمه يف مثله ألن عبيدة أيب بكالم احتججنا ولكنا انقطاعًا، وال اتصاالً  فيه نعترب
 مرة، غري كانت  اجلن ليلة إن: احلنفية بعض قال( 146ص: 1ج) الراية نصب يف الزيلعي ذكره. فيه حجة قوله فجعلنا هذا،

 صلى - هللا رسول ذهاب وقع أنه بعضهم وذكر. األخرى التارة يف معيته إنكار يستلزم ال املرات تلك من مرة يف ملعيةا فإنكار
 يف فيها حضوره مسعود ابن نفى اليت وهي منها، مرة أول مسعود ابن ُيضر ل مرات، ثالث مكة يف اجلن إىل - وسلم عليه هللا

 فيها، اجلبال يف السالم عليه غاب قد مكة بأعلى ومرة ِبكة، جبل باحلجون مرة ني،األخري املرتني يف وحضرها مسلم، رواية
: قلت. النبوة دالئل يف أبونعيم رواه كما  مسعود، ابن حضرها قد الغرقد، بقيع واقعة منها مرات، ثالث أيضاً  املدينة يف ووقع

 إنه يقال اليت املرات بقية وأما مسعود ابن ُيضرها ول فقط واحدة ليلة هي اجلن ليلة من والتابعني الصحابة عند املشهور
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 بالنبيذ رفعه يف واختلفوا الطهور، باملاء يرفع احلدث أن على العلماء اتفق

                                                                                                                           

 إَّنا: قلت. منه بعيداً  كان  وإَّنا األحكام، وتعليم املخاطبة عند يكن ل مسعود ابن بأن بعضهم ومجع. تثبت فلم هو حضرها
 التعارض لعدم فال، قوياً  واآلخر ضعيفاً  أحدها كان  إذا وأما. وتعارضت, القوة يف احلديث طرق تساوت إذا اجلمع إىل ُيتاج

 اجلن ليلة شهوده مسعود ابن نفى قد وأيضاً  الضعيف، خمالفة فيه يؤثر ال القوي ألن الضعيف، على القوي يقدم بل حينئذ ،
 حديث إن بعضهم وقال. إليه يصغي ال مما قرينة غري من وقت دون بوقت إنكاره فتخصيص حال، دون حبال يقيده ول مطلقًا،
 حرفاً  منه الرواة أسقط حديثاً  ذكر ما بعد( 119ص) احلديث خمتلف يف قتيبة ابن قال. حرفاً  منه اةالرو  أسقط قد النفي

 جمرد هذه: قلت" غريي"الراوي فأسقط غريي، أحد شهدها ما: اجلن ليلة يف مسعود ابن قول مثل وهذا: املعىن بسببه فاختل
 األمان يرفع مما دليل غري من العدول الثقات إىل واإلسقاط غلطال نسبة فإن عليها، يلتفت فال برهان، وال بينه غري من دعوى

 - هللا رسول أن مسعود ابن عن( 503ص:2ج) املستدرك يف احلاكم رواه ِبا ذلك على االستشهاد وأما النبوية، السنن من
 أحد منهم ُيضر مفل فليفعل، اجلن أمر الليلة ُيضر أن منكم أحب من:" ِبكة وهو ألصحابه قال - وسلم عليه هللا صلى
 ما: امليزان يف الذهيب وقال. أعرفه ال: أبوزرعة قال جمهول، وهو الشامي، سنة بن عثمان أبا سنده يف أن ففيه. احلديث ،"غريي
 ول. انتهى -مجاعة عند صحيح هو: تلخيصه يف الذهيب وقال. احلاكم يصححه ل ولذا. انتهى -الزهري غري عنه روى أعرف
 هو ملا ومناقض خمالف فهو صحته سلم ولو وتضعيفه، احلديث تصحيح يف مرتبتهم يعرف حىت اجلماعة ءأمسا الذهيب يذكر
 هذه احلاكم رواية يف ليس أنه على ،- وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول مع اجلن ليلة أكن ل: قال مسعود ابن أن منه أقوى
 يف النفي لرواية مساوية اإلثبات رواية كانت  إذا هذا: قلت. ايفالن على مقدم املثبت إن: بعضهم وقال. بالنبيذ الوضوء ذكر

 ابن إنكار رواية أن علمت وقد. وصحتها لقوهتا النفي لرواية فالرتجيح ضعيفة، اإلثبات رواية كانت  إذا وأما والصحة، القوة
 لكتاب خمالف أنه هذا مسعود ابن حديث يف الطعن وجوه ومن. اإلثبات رواية تقاومها ال صحيحة اجلن ليلة لشهوده مسعود

 الراية نصب يف الزيلعي قال. ِباء ليس والنبيذ ،{ طيباً  صعيدا فتيمموا ماء جتدوا فلم: }قال تعاىل هللا ألن هللا،
 املاء اسم عنه سلب حىت التمر يف استحال املاء أن على فدل. ال: قال ماء؟ معك هل: قال السالم عليه أنه( 146ص:1ج)

 بنص التيمم عليه فيجب ماء، واجد ليس فواجده مطلقًا، ماء يسمى ال النبيذ ماء إن: يقال أو. انتهى -عنه هنفي صح ملا وإال
 يف امللقاة التمرات تلك أن على اآلية، ليوافق احلديث هذا يؤولوا أن ألولئك ينبغي كان  احلديث صحة تقدير وعلى الكتاب،

 يغريه ل وإن شيء فيه ينبذ ما وهو اللغوي الوضع به املراد أو األول، اجملاز من نبيذاً  له مسعود ابن وتسمية تغريه، ل املاء
 فال اآلحاد، أحاديث من فهو صحيح، غري وهو صحيحاً  كان  لو بأنه هذا مسعود ابن حديث عن اجلمهور أيضاً  وأجاب
 هذا مسعود ابن وحديث. خالف الب مدنيتان ألهنما واملائدة، النساء بآييت منسوخاً  لكان معارضاً  صلح ولو الكتاب يعارض

 ابن واحملقق والتوربشيت، كالنووي،  احملققون اعرتف قد: السندهي قال. اهلجرة قبل وهي مكة يف اجلن ليلة كان  أنه رواته زعم إَّنا
 ايةرو  ذكر بعد( 55ص:1ج) البذل صاحب وقال. انتهى-املتأخرون إليه مال الذي إنه: احملقق وقال الكالم، هذا بقوة اهلمام
 املذهب وهو الطحاوي، واختاره الفتوى، وعليه األخري، وقوله حنيفة أيب عن إليها املرجوع الرواية وهي: يوسف أيب عن التيمم

 اآلثار شرح يف الطحاوي وقال. انتهى -مدنية هي إذ له ناسخة التيمم آية صح وإن احلديث ألن عندنا، املختار املصحح
 يف واملروى. املاء فقد عند هو فكذلك املاء، وجود مع بالنبيذ :أي به الوضوء جيوز ال أنه على الناس أمجع قد( 58ص:1ج)

 له استعماله حكم يف فهو يريدهم، مكة من خرج ألنه مسافر، غري السالم عليه وهو هو، إَّنا به توضأ أنه مسعود ابن حديث
 النظر وهو احلديث، هلذا طرحهم ثبت ذلك خالف على أمجعوا فلما املاء وجود حال يف به الوضوء جاز ذلك ثبت فلو ِبكة،
 .ملخصاً  انتهي -عندنا
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 مذهب وهو ويتيمم، به يتوضأ: وقيل، 1حنيفة أيب مذهب وهو غريه، جيد ل إن به يتوضأ: فقيل
 .2احلسن بن حممد
 يوسف أبو واختاره ،5واحلنابلة ،4والشافعية ،3املالكية مذهب وهو به، يتوضأ وال يتيمم،: وقيل

 .8حزم ابن اختيار وهو ،7حنيفة أيب عن رواية وهو ،6احلنفية من والطحاوي
 (.املسكر وال بالنبيذ الوضوء جيوز ال: باب) (353/ 1: فتحقال اإلمام البخاري يف صحيحه )

 من بشيء جيوز ال والوضوء االغتسال أن على وأمجعوا(: 1/253وقال ابن املنذر يف األوسط )
 إال الوضوء جيوز ال: طائفة فقالت املاء، فقد عند به الطهارة يف اختلفوا فإهنم. النبيذ سوى األشربة

 ال: مالك وقال. أنس بن مالك مذهب هذا. ذلك غري جيزيه ال تيمم املاء جيد ل وإن خاصة، باملاء
 وكان ويعقوب، حنبل، بن وأمحد عبيد، وأبو الشافعي،: قال وكذلك. لكذ وحنو بالنبيذ يتوضأ
 عطاء وكره به، بأس ال أن وهو ثان، قول للحسن وفيه، بنبيذ وال بلنب يتوضأ ال: يقول احلسن
 باللنب، الوضوء عن سئل أنه عباس ابن عن وروينا بالنبيذ، االغتسال العالية أبو وكره باللنب، الوضوء

 ال بإسناد علي، عن روينا وقد. .بالصعيد فليتيمم املاء أحدكم جيد ل إذا باللنب، واتوضئ ال: فقال
: طائفة وقالت. واألوزاعي البصري احلسن قال وبه. بالنبيذ بالوضوء بأسا يرى ال كان  أنه يثبت
 ابتلي إن: راهويه بن إسحاق وقال. عكرمة عن القول هذا روي. املاء جيد ال ملن وضوء النبيذ
 من إيل أحب فهو اللون، غري حىت املاء يف ألقيت َترات العالية أبو وصف كما.  جاز بالنبيذ أوتوض

                                                 
 (.543/ 2) القرآن أحكام ،(118/ 1) اهلداية شرح العناية ،(15/ 1) الصنائع بدائع ،(90/ 2) املبسوط 1
 (.15/ 1) الصنائع بدائع ،(119 ،118/ 1) القدير وفتح ،(464/ 1) البناية 2

 إيل أحب والتيمم: قال باملاء، املمزوج العسل وال األنبذة، من بشيء يتوضأ وال(: " 114/ 1) املدونة يفكما   مالك قال 3
 ."  ذلك من

 أو عسل من كان  صفة أي على عندنا به الطهارة جيوز فال النبيذ أما(: " 140/ 1) اجملموع يف النووي قال( 7/ 1) األم 4
 فطاهر ينش ل وإن احلد، شاربه وعلى شربه، ُيرم جنس فهو أسكر أو شَّ ن فإن غريه، أو كان  مطبوخاً  غريها، أو زبيب، أو َتر،

 ." واجلمهور يوسف وأبو وأمحد مالك قال وبه مذهبنا، تفصيل هذا به، الطهارة جتوز ال ولكن شربه، ُيرم ال

/ 1) غينامل ،(127/ 1) وإسحاق أمحد ومسائل ،(5/ 1) هانئ ابن ومسائل ،(22/ 1) هللا عبد رواية أمحد مسائل 5
/ 1) التحقيق تنقيح ،(42/ 1) املبدع ،(6/ 1) قدامة البن الكايف ،(136/ 1) الكبار املسائل يف االنتصار ،(23

225.) 

 (.118/ 1) اهلداية شرح العناية ،(35/ 1) احلقائق تبيني ،(90/ 2) املبسوط( 15/ 1) الصنائع بدائع 6

 (.35/ 1) احلقائق تبيني 7

 (.1/195احمللى ) 8
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 إال األشربة من حىت يتوضأ أن جيزي ال: النعمان قاله رابع قول وفيه.. .إيل أحب ومجعهما التيمم
 ووافقه. بذةاألن لسائر وال والعسل الزبيب بنبيذ يتوضأ أن له ليس: قال أنه عنه وحكي. التمر نبيذ
 وقد.. خامس قول هذا حممد وقول. يتيمم مث به يتوضأ احلسن بن حممد وقال. مقالته على زفر

 ظاهر ترك جيوز وال.. مقال إسناده يف مسعود ابن رواه حبديث بالنبيذ الوضوء جييز من بعض احتج
 عبد يكون أن كرأن قد علقمة أن مع جمهول رجل لرواية وسلم عليه هللا صلى النيب وأخبار الكتاب

 بظاهر بالنبيذ الوضوء جييز ال من احتج وقد... اجلن ليلة وسلم عليه هللا صلى النيب مع كان  هللا
 جيد ال من على وفرض باملاء، الطهارة هللا افرتض[ 43: النساء{ ]فتيمموا ماء جتدوا فلم} قوله
 املاء جيد ل إذا الصعيد، أو باملاء إال طهارة جيوز فليس بالصعيد التيمم واملسافرين املرضى من املاء

 على والسنة الكتاب ظاهر فدل... ذلك على بالداللة وسلم عليه هللا صلى النيب عن احلديث وجاء
 ا.ه  فالتيمم املاء جيد ل فإن باملاء، إال جيزي ال الوضوء أن

 الوضوء جيز ل وغريه، كالنبيذ  مجلة، املاء اسم عنه سقط فإن (:1/195وقال ابن حزم يف احمللى )
 .يوجد ل أم آخر ماء وجد قبلها، واليت املسألة هذه يف وسواء التيمم، حينئذ واحلكم الغسل، وال به

 هللا رسول ولقول[ 43: النساء{ ]طيبا صعيدا فتيمموا ماء جتدوا فلم: }تعاىل هللا قول ذلك برهان
 . «املاء جند ل إذا طهورا لنا تربتها وجعلت» - وسلم عليه هللا صلى -

 منها اليت املاء صفات مجيع عنه تزول حىت املاء غري عليه غلب ما على يقع ال املاء اسم كان  وملا
 وأمحد والشافعي مالك قول وهذا املاء، بغري الوضوء جيوز وال ماء، ليس أنه صح حده، يؤخذ
 ثور وأبو حاقوإس يوسف وأبو الثوري وسفيان رباح أيب بن وعطاء احلسن به وقال وغريهم، وداود

 .وغريهم
 .وجوده مع يتيمم وال املاء يوجد ل إذا وضوء النبيذ أن عكرمة عن وروي
 يتوضأ فال مسكرا كان  فإن مسكر، غري نبيذ يوجد دام ما املاء عدم إذا يتيمم ال: األوزاعي وقال

 .به
 احلضر يف املفرتض والغسل به الوضوء جيوز خاصة التمر نبيذ: حي بن احلسن صاحب محيد وقال

 .يوجد ل أو املاء وجد التمر، نبيذ بغري ذلك جيوز وال يوجد، ل أو املاء وجد والسفر،
  فيما - ويغتسل به يتوضأ فإنه يسكر ل إذا خاصة التمر نبيذ إن: قوليه أشهر يف حنيفة أبو وقال
 به وضوءال جاز مطبوخا كان  فإن أسكر، فإن املاء، عدم عند - خاصة والقرى األمصار خارج كان

 ال ذلك، من بشيء الوضوء جيوز وال ذلك، يف أصال استعماله جيز ل نيئا كان  فإن كذلك،  والغسل
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 غري األنبذة من بشيء وال - املاء عدم وإن - أصال القرى يف وال األمصار يف وال املاء عدم عند
 األنبذة مجيع أن عنه خرىاأل والرواية املاء، عدم عند وال القرى، غري يف وال القرى يف ال التمر نبيذ

 التمر بنبيذ يتوضأ: احلسن بن حممد وقال .سواء سواء التمر نبيذ يف قال كما  ويغتسل، هبا يتوضأ
 .معا ويتيمم املاء عدم عند
 

 (وحنوه النجاسة تصيبه النعل أسفل يف جاء ما باب)
 إذ بأصحابه يصلي  سلمو  عليه هللا صلى هللا رسول بينما): قال رضي هللا عنه اخلدري سعيد أيب عن

 صلى - هللا رسول قضى فلما نعاهلم، ألقوا القوم ذلك رأى فلما يساره، عن فوضعهما نعليه، خلع
 نعليك ألقيت رأيناك: قالوا"  نعالكم؟ إلقائكم على محلكم ما: "قال صالته - وسلم عليه هللا

 أن فأخربين أتاين السالم عليه يلجرب  إن: "- وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول فقال نعالنا، فألقينا
 فليمسحه أذى أو قذرا نعليه يف رأى فإن فلينظر، املسجد إىل أحدكم جاء إذا: "وقال" قذرا فيهما

 .1(فيهما وليصل
 وسلم عليه هللا صلى النيب زوج سلمة أم سألت أهنا عوف بن الرمحن عبد بن إلبراهيم ولد أم عنو 

 هللا صلى هللا رسول قال: سلمة أم فقالت القذر، املكان يف يوأمش ذيلي أطيل امرأة إين): فقالت
 .2(بعده ما يطهره: وسلم عليه

                                                 
 رقم ،20/ 3) وأمحد ،(2154 رقم ،286 ص) والطيالسى ،(1516 رقم ،388/ 1) الرزاق عبد خرجهأ 1

 رقم ،370/ 1) والدارمى ،(880 رقم ،278 ص) محيد بن وعبد ،(480/ 1) الطبقات يف سعد وابن ،(11169
 رقم ،409/ 2) يعلى وأبو ،(650 رقم ،175/ 1) داود وأبو ،(7890 رقم ،181/ 2) شيبة أىب وابن ،(1378
 رقم ،391/ 1) واحلاكم ،(2185 رقم ،560/ 5) حبان وابن ،(1017 رقم ،107/ 2) خزمية وابن ،(1194
 فقيل لفظه، يف محاد على واختلف (242/ 22) التمهيد يف الرب عبد وابن، (3890 رقم ،402/ 2) والبيهقى ،(955

 حامت أبو ورجح وإرساله، وصله يف اختلف قد واحلديث ،الشك على" قذرا أو أذى" وقيل" خبثا" وقيل" قذر" وقيل" أذى"
 والنووي ،(196/ 1) الصغرى األحكام يف احلق عبد وصححه واحلاكم، خزمية، ابن صححه لذا البنه، العلل يف كما  املوصول

 إلرواءا يف األلباين العالمة وصححه صحيح، إسناده(: 135ص) الطالب حتفة يف كثري  ابن وقال ،(132/ 3) اجملموع يف
 وقال مسلم، شرط على صحيح(: 569) الصحيحني يف ليس مما املسند الصحيح يف الوادعي العالمة وقال ،(248رقم)

 على صحيح إسناده: املسند حتقيق يف األرنؤوط وقال صحيح، إسناده(: 179/ 1) املوافقات على تعليقه يف مشهور الشيخ
 .مسلم شرط

، (1/56) شيبة أيب ابنو  ،(السندي ترتيب-) 1/25) املسند يف الشافعي طريقه ومن (،1/24) املوطأ يف مالك أخرجه 2
 ،(531) ماجه وابن ،(383) داود وأبو، (1/89/42) راهويه بن وإسحاق ،(742) والدارمي، (26488) أمحدو 
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 إىل طريقا لنا إن هللا، رسول يا): قلت: قالت عنها، هللا رضي األشهل عبد بين من امرأةوعن 
: قلت: قالت"  منها؟ أطيب هي طريق بعدها أليس: "قال مطرنا؟ إذا نفعل فكيف منتنة، املسجد

 1(هبذه فهذه: "قال لى،ب
 الرتاب فإن األذى، بنعله أحدكم وطئ إذا): قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن هريرة، أيب عنو 
 .2(طهور له

                                                                                                                           

 بنوا ،(846،  845رقم / 23) والطرباين( 6981،  6925) يعلى وأبو ،(142) اجلارود وابن ،(143) الرتمذيو 
 يف والبيهقي ،(6/338) احللية يف نعيم وأبو ،(70 -69 ص) احلديث علوم معرفة يف واحلاكم ،(736) األوسط يف املنذر

 غوامض بشكوال وابن ،(293) السنة شرح يف والبغوي ،(13/104) التمهيد يف الرب عبد وابن ،(2/406) الكربى
وغريهم واحلديث قال عنه العقيلي يف الضعفاء  (26/169) الكمال هتذيب  واملزى ،(1/434) املبهمة األمساء

(: 1/101(، اما اخلطايب فقال يف معال السنن )1/203، وصححه ابن العريب يف العارضة )إسناده صاحل جيد (:2/257)
سناده يف إ(: 1/157، وقال ابن األثري يف شرح مسند الشافعي )أم ولد إلبراهيم جمهولة ال يعرف حاهلا ال تقوم هبا احلجة

، وضعفه ابن فيه أم الولد جمهولة احلال (:2/820(، وقال الذهيب يف املهذب )1/95، وضعفه النووي يف اجملموع )مقال
 ثقات؛ كلهم  رجاله هإسناد (:2/234(، وقال العالمة األلباين يف صحيح أيب داود األم )5/392امللقن يف شرح البخاري )

 فيعتضد صحيح، إسناد وهو هذا، بعد املصنف أخرجه وقد آخر، إسناداً  له علمنا وقد.. جمهولة فإهنا هذه؛ إبراهيم ولد أم غري
 حديث (:44/90، وقال األرنؤوط ومن معه يف حتقيق املسند )ذكره يأيت هريرة أيب حديث من آخر شاهداً  له أن كما  به،

 - إبراهيم بن حممد عنها بالرواية تفرد فقد عوف، بن الرمحن عبد بن إبراهيم ولد أم إلهبام ضعيف إسناد وهذا لغريه، صحيح
 ابن احلافظ ذلك وجوز محيدة، ومساها النساء، من اجملهوالت قسم يف" امليزان" يف الذهيب وذكرها -التيمي احلارث ابن وهو

 - ياألنصار  حزم بن عمرو ابن وهو - عمارة بن حممد غري الشيخني، رجال ثقات اإلسناد رجال وبقية". التهذيب" يف حجر
 .احلديث حسن صدوق وهو السنن، أصحاب له روى فقد

 ماجه وابن ،(56/ 1) شيبة أيب ابن ،(384) داود وأبو ،(105) مصنفه يف الرزاق وعبد ،(443/ 45) أمحد أخرجه 1
 وابن ،(434/ 2) الكربى يف والبيهقي ،(143) املنتقى يف اجلارود وابن ،(452 رقم/ 25) الكبري يف والطرباين ،(533)

 العالمة وقال صحيح، إسناده(: 60/ 2) ماجة ابن شرح يف مغلطاي عنه قال واحلديث (432/ 7) الغابة أسد يف األثري
 جبهالة اخلطايب وأعله اإلشبيلي احلق وعبد املنذري وصححه صحيح، إسناده(: 237/ 2) األم داود أيب صحيح يف األلباين

 الوادعيالعالمة  وصححه عدول، كلهم  الصحابة ألن: يعين احلديث؛ صحة يف ثريو  ال ذلك بأن املنذري ورده! الصحابية املرأة
 يف احلويين وقال الصحيح، رجال رجاله صحيح حديث هذا: بقوله( 1678) الصحيحني يف ليس مما املسند الصحيح يف

 وكذا صحيح، ادهإسن(: 443/ 45) املسند حتقيق يف معه ومن األرنؤوط وقال صحيح، إسناده(: 142/ 1) املكدود غوث
 (.249/ 6) تعليقه على إعالم املوقعني يف مشهور الشيخ قال

 والبيهقى، (591 رقم ، 1/272) ، واحلاكم(292) خزمية وابن ،( 386،  385 رقم ، 1/105) داود أبو أخرجه 2
 القطان ابن ضعفه (:1/151وقال ابن امللقن يف خالصة البدر املنري ) (300) البغويو  ،(4046 رقم ، 2/430)

 األوزاعي، على اختلف معلول؛ وهو(: 4/44)، وقال احلافظ يف التلخيص واحلاكم حبان وابن خزمية ابن وصححه والبيهقي
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 حديث أيب هريرة رضي هللا ِبعىن) وسلم عليه هللا صلى  هللا رسول عن رضي هللا عنها عائشة عنو 
 .1عنه(

 بغسله، يكون تطهريه فإن جناسة النعل أو اخلف أسفل ابتأص إذا أنه إىل واحلنابلة الشافعية ذهب
 وعند جافة، أو رطبة النجاسة تكون أن بني ذلك يف فرق وال والبدن، كالثوب  دلكه لو جيزئ وال

 وهو للشافعي، اجلديد القول: أصحهما دلكت، إذا اجلافة النجاسة عن العفو يف قوالن الشافعية
حلديث أيب سعيد رضي هللا عنه املتقدم  جيوز: والثاين به، لصالةا تصح وال يغسله، حىت جيوز ال أنه

 .شروط فله العفو وهو بالقدمي قلنا إذا: الرافعي قاليف الرتمجة، 
 .حبال دلكه يكفي فال وحنوه البول أما باخلف، يلتصق جرم للنجاسة يكون أن: أحدها
 .قطعا دلكه يكفي فال رطبا دام ما وأما اجلفاف، حال يف يدلكه أن: الثاين

 الغسل وجب هبا اخلف. تلطيخ تعمد فلو تعمد، غري من باملشي النجاسة حصول يكون أن: الثالث
 .قطعا
 يعفى الدلك بعد واحلذاء اخلف أسفل على كانت  إذا النجاسة يسري أن اإلنصاف عن البهويت ونقل
 .2بنجاسته القول على عنه

                                                                                                                           

 صحيحه يف حبان ابن وأخرجه ،صحيح حديث (:2/239، وقال العالمة األلباين يف صحيح أيب داود األم )ضعيف وسنده
 احلديث لكن، مث قال الشيخ بعد أن بني ضعف طرق احلديث: حسن: إنه: يةتيم ابن وقال الذهيب، ووافقه احلاكم، وصححه
 إسناد وهذا لغريه، صحيح (:1/287، وقال األرنؤوط ومن معه يف حتقيق سنن أيب داود )ذكرمها يأيت شاهدين له ألن صحيح؛
 .عنه الروايات أكثر يف املبهم األوزاعي شيخ بتسمية انفرد وقد به، يعترب ضعيف الصنعاين كثري  بن حممد ضعيف،

 ترمجة يف والعقيلي ،(4869 رقم ، 8/283) يعلى أبو(، و  387وأبو داود ) ،(104 رقم ، 1/33) الرزاق عبد أخرجه 1
 عدى وابن ،(2759 رقم ، 3/148) األوسط ىف والطرباىن ،(257 – 256/ 2) الضعفاء من مسعان بن زياد بن هللا عبد

( 546 رقم ، 1/334) املتناهية العلل ىف اجلوزى وابن ،(مسعان بن سليمان بن ادزي بن هللا عبد 968 ترمجة 4/125)
 إسناده (:2/241احلديث  ضعفه الدارقطين، والبيهقي، وابن اجلوزي، وقال العالمة األلباين يف صحيح أيب داود األم )و 

: يعين -سكت"  :الرتكماين ابن فقال اع؛باالنقط البيهقي أعله وقد، تيمية ابن وأقره ،" حسن حديث: " املنذري وقال صحيح،
 من القعقاع ترمجة إىل رجعت وقد: قلت ". عائشة من يسمع ل القعقاع ": اخلالفيات" يف وقال احلديث؛ هذا عن -البيهقي

 .خلإ"  ... احلسني ابن وعلي عمر، وابن وعائشة، وجابر، ،-يلقه ل: وقيل -هريرة أيب عن روى"  :يقول به فإذا ؛" التهذيب"
 عن اإلسناد هذا صحة نرجح فإنا ولذلك؛ .االتصال على حممولة فروايته بتدليس، يعرف ل والقعقاع منها، مساعه ينفِ  فلم

 عائشة؛ حديث وأما"  ( :363 رقم" ) خمتصره" يف املنذري قال ولذلك. أعلم تعاىل وهللا منقطع؛ غري متصل وأنه عائشة،
وقال األرنؤوط  ". حسن حديث عائشة حديث: قيل وقد:" فقال ،( 2/28) "لفتاوىا" يف تيمية ابن وأقره".  حسن فحديث

 .ثقات رجاله وباقي به، بأس ال عائذ بن حممد قوي، إسناده (:1/287ومن معه يف حتقيق سنن أيب داود )
 .323/  1 اإلنصاف ،189/  1 القناع كشاف  ،598/  1 اجملموع 2
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 باألرض فدلكه فجفت، والعذرة، كالروث  جرم، اهل جناسة اخلف أصاب إذا أنه إىل حنيفة أبو وذهب
 املسح جيزئ: يوسف أبو وقال الغسل، إال فيه جيوز ال والبول كاخلمر  له جرم ال وما والرطب جاز،
 قول إطالق يوسف وأليب، كالثوب  الغسل إال فيهما جيوز ال: حممد وقال واخلمر، البول إال فيهما
 وليصل األرض، يف فليدلكهما أذى نعله أو أحدكم خف أصاب إذا: وسلم عليه هللا صلى النيب

 وللضرورة وغريه، واملتجسد واليابس، الرطب بني فصل غري من، هلما طهور ذلك فإن فيهما،
 كان،  مما أكثر اخلف به يتلطخ باألرض مسح إذا الرطب أن إال. احلديث هذا حنيفة وأليب. العامة

 البول كذلك  وال عنه، معفو وهو يسري شيء إال هيتداخل ال اخلف ألن اليابس؛ خبالف يطهره فال
 رطب طني عليه لصق لو حىت حاله، على فيبقى اخلف، على ما مثل جيتذب ما فيه ليس ألنه واخلمر
 فال النجاسة، أجزاء فتتداخله متخلل ألنه الثوب وخبالف جرم، له كالذي  جاز، دلكه مث فجف،

 .الغسل فيجب باملسح، تزول
 .فيهما تداخلها اخلف يف تداخلت النجاسة أن جبامع والبساط، الثوب على القياس وحملمد

 .البلوى لعموم املختار وهو املشايخ، أكثر يوسف أيب قول وعلى: الكمال قال
 .1للضرورة الفتوى وعليه صحيح، وهو: يوسف أيب قول عن السرخسي وقال
 من شيء اخلف أصاب فإذا ات،النجاس من غريها وبني وأبواهلا الدواب أرواث بني املالكية وفرق
 إن وكذا العني، زالت حىت حنوه أو حجر أو برتاب دلك إن عنه يعفى فإنه وأبواهلا الدواب روث

 .احلكم سوى الغسل خيرجه شيء يبق ل حبيث النجاسة جفت
  - كثريا  الدواب يطرقه ِبوضع بالنجاسة النعل أو اخلف إصابة تكون بأن العفو بعضهم وقيد

 .عنه االحرتاز شقةمل - كالطرق
 ابن كالم  ويف اعتباره، والظاهر التوضيح، يف نقله القيد وهذا: البناين عن نقال الدسوقي قال

 فال هذا وعلى االحرتاز، لعسر هو إَّنا العفو أن خليل ذكر كما  باملشقة، لتعليله إليه إشارة احلاجب
 .دلكا ولو كثريا  لدوابا تطرقه ال ِبوضع الدواب أرواث من والنعل اخلف أصاب عما يعفى
 أو الكالب كخرء  وأبواهلا، الدواب أرواث غري النجاسات من شيء النعل أو اخلف أصاب وإن

 .غسله من بد وال عنه، يعفى ال فإنه دم، أو اآلدمي فضلة
 كروث  صار فيها ذلك كثر  فإن الطرقات، يف ذلك ندور والعلة: العريب ابن عن نقال احلطاب قال

 (.110-29/108ن املوسوعة الفقهية )ا.ه  م .1الدواب
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 الرطب القذر خفه أو بنعله يطأ الرجل يف العلم أهل اختلف (:2/167قال ابن املنذر يف األوسط )
 يطأ أن بني وفرق األوزاعي قول هذا فيه ويصلي بالرتاب بذلك ميسح أن جيزيه: طائفة فقالت
 إال جيزي ال: القدمني يف وقال طهور، اهلم الرتاب: والنعل اخلف يف فقال ونعله خبفه أو بقدميه

 فيه يبق ل إذا فيه يصلي حار وهو الرجل ميسحه الدم يصيبه السيف يف أمحد وقال باملاء غسلهما
 ثور أبو وقال بوال أو غائطا يكون أن إال باألرض مسحهما جائز: األقذار يف يقول إسحاق وكان أثر
 إيل أحب والغسل جيزيه أن رجوت أثرا وال رُيا له دجي ال حىت باألرض، مسحه إذا: والنعل اخلف يف

 قال وهكذا. بالقوم فيصلي املسجد باب عند الساقني يف يكون اخلف أو النعل ميسح النخعي وكان
 رجله انغمست مث توضأ رجل يف سفيان وقال فيها، ويصلي ميسحها الروث يصيبها النعل يف عروة

 مواضع من شيئا أصاب وإذا: قال وضوءه يتم ل رجل زلةِبن وهو يتيمم: قال ماء جيد ول ننت يف
 قال من حجة ومن: بن املنذر بكر أبو قال. املاء ِبنزلة وكان بالرتاب مسحه ننت والتيمم الوضوء

 باملاء إال تطهر ال النجاسات إن: يقال أن جيوز قد: مث ذكر أحاديث الرتمجة.. مث قال: القول هذا
 من عليكم وينزل} وقال[ 48: الفرقان{ ]طهورا ماء السماء من اوأنزلن} قال تعاىل هللا ألن

 أنه وسلم عليه هللا صلى النيب عن الثابتة واألخبار اآلية[ 11: األنفال{ ]به ليطهركم ماء السماء
 باملاء النجاسات إزالة فوجب احليضة دم بغسل أمر وألنه األعرايب بول على ماء من دلو بصب أمر
 السنة عليه دلت ما فإن السنة عليه دلت موضع إال باملاء إال النجاسات من لشيء طهارة تقع ال

 عليه هللا صلى النيب أن على يدل احلديث ألن الثالثة باألحجار االستنجاء: وذلك املاء بغري يطهر
 بالرتاب مسحها يصيبها ما طهارة فإن والنعال وللخفاف االستنجاء ملوضع طهورا ذلك جعل وسلم

 ومن باملاء إال تطهر فال النجاسات سائر فأما ذكرنامها وقد هريرة، أيب وحديث عيدس أيب حبديث
 جنعل أن كذلك  جيب املوضع لذلك مطهرة االستنجاء موضع يف األحجار جنعل أن وجب حيث
 وهللا املاء يطهرها األجناس سائر يكون أو بينهما فرق ال بالرتاب مسحها والنعال اخلفاف طهارة
 الثوري وكان الشافعي قال كذلك  بغريه تطهر ال باملاء تطهر كلها  النجاسات: ائفةط وقالت. أعلم
 أو الدم أو العذرة أو الروث يصيبه اخلف يف النعمان وقال سواء والثوب النعل يف البول يف يقول
 وإن يغسله حىت جيزيه ال والثوب يغسله حىت جيزه ل رطبا كان  وإن جيزيه: قال فحكه فيبس املين
 إال وغريه اخلف يف موضعه يغسل حىت أيضا اليبس يف جيزيه ال: حممد وقال. خاصة املين يف إال يبس

 كتاب  ويف. يبس وإن يغسله حىت جيزيه ال: البول يصيبه اخلف يف حنيفة أبو وقال خاصة املين يف
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 مثل والبغل احلمار روث وكذلك ذلك جيزيه ال: قال فيحته الدم أو العذرة يصيبه الثوب يف حممد
 جيزيه باألرض الرجل فمسحه فجف الروث أو العذرة أو الدم اخلف أو النعل أصاب فإن العذرة
 فإذا جلد النعل ألن: قال والثوب؟ النعل اختلف أين فمن: له قلت: قال فيه، يصلي أن وله ذلك

 يف حممد وقال ،فيه فيبقى ينشفه الثوب ألن هكذا ليس والثوب منه القذر ذهب باألرض مسحه
 موضعه من يغسله حىت والنعل اخلف من ميسحه أن جيزيه ال والنعل اخلف أصاب إذا: والعذرة لدما

 فيه فصلى الروث الثوب أو النعل أو اخلف أصاب إذا: وحممد يوسف أبو وقال. يابسا كان  وإن
 الصالة أعاد فيه فصلى فاحشا كثريا  كان  وإن تامة صالته إن الدرهم قدر من أكثر وهو رطب وهو

 .ه ا
 واملداس اجلمجم مثل وحنوه النعل يف الصالة أما (:2/54وقال شيخ اإلسالم يف الفتاوى الكربى )

 و عليه هللا صلى النيب عن الصحيح يف ثبت ملا مستحب هو بل يكره فال:  ذلك وغري والزربول
 1(خالفوهمف نعاهلم يف يصلون ال اليهود إن) :قال أنه عنه السنن ويف نعليه يف يصلي كان  أنه سلم
  لليهود خمالفة النعال يف بالصالة فأمر

                                                 
 رضي هللا عنهما. أنس حديث ومن أوس بن شداد حديث من ورد 1

 حبان وابن ،(132/ 1) الكىن يف والدواليب ،(652) داود أبو فأخرجه رضي هللا عنه أوس بن شداد حديث فأما
( 534) السنة شرح يف والبغوي ،(432/ 2) والبيهقي ،(260/ 1) واحلاكم ،(7165) الكبري يف اينوالطرب  ،(2186)

 .مرفوعا به أبيه عن أوس بن شداد بن يعلي ثابت أيب عن الرملي ميمون بن هالل عن الفزاري معاوية بن مروان عن طرق من
 هالل عن الضرير خازم بن حممد معاوية أبو ورواه "النصارىو " حبان ابن وزاد "اليهود خالفوا نعالكم يف صلوا" الطرباين ولفظ

 نعالكم يف صلوا" مرفوعا هالل شك وسلم عليه هللا صلى النيب أصحاب من غريه أو أبيه عن شداد بن يعلي عن ميمون بن
 معني ابن وثقه ميمون بن هالل: قلت "اإلسناد صحيح: احلاكم قال (7164) الكبري يف الطرباين أخرجه "باليهود تشبهوا وال

، واحلديث حسن فاإلسناد ثقات، والباقون صدوق،": التقريب" يف واحلافظ" الكاشف" يف الذهيب وقال حامت، أبو ولينه وغريه،
 إسناده :الرتمذي شرح يف قال أنه العراقي احلافظ عن: الفيض يف ناويامل ونقل صححه ابن حبان، واحلاكم وأقره الذهيب، 

، وصححه العالمة األلباين يف إسناده يف مطعن وال صحيحه" يف حبان ابن أخرجه (:2/131) يف النيل الشوكاين وقال، حسن
(، وقال 472(، وحسنه العالمة الوادعي يف الصحيح املسند مما ليس يف الصحيحني )3/225صحيح أيب داود األم )

 .ثقات رجاله وباقي ميمون، بن لهال أجل من حسن إسناده (:1/486األرنؤوط ومن معه يف حتقيق سنن أيب داود )
 أنس عن قتادة عن نبهان بن عمر ثنا قتيبة أبو ثنا العمي مكرم بن عقبة عن( 597 كشف) البزار فأخرجه أنس حديث وأما

 من إال أنس عن يروى نعلمه ال: وقال "ونعاهلم خفافهم يف يصلون ال فإهنم ونعالكم خفافكم يف وصلوا اليهود خالفوا" مرفوعا
 وهو نبهان بن عمر وفيه: (2/54) اجملمع يف اهليثمي وقال، مشهور وعمر قتيبة أبو إال عمر عن به حدث وال الوجه هذا

 .فيه عمر بن نبهان وهو ضعيف (:1/109، وقال العالمة األلباين يف أصل صفة الصالة )ضعيف
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 فيها يصلي فال جناستها تيقن إذا وأما املسلمني باتفاق فيها الصالة تكره ل طهارهتا علمت وإذا 
 كانت  سواء السنة به جاءت كما  بذلك طهر باألرض النعل دلك إذا أنه الصحيح لكن ، تطهر حىت

  فلما السبيلني ِبنزلة فهو له النجاسة مالقاة تكرر حمل النعل أسفل فإن عذرة غري أو عذرة النجاسة
 تكره ل اخلف أسفل جناسة يف شك وإذا ،هذا فكذلك املتواترة بالسنة ثابتا باحلجارة عنها إزالته كان

 كالبدن  غريه وكذلك الصحيح يف عليه إعادة فال جنسا كان  أنه الصالة بعد تيقن ولو فيه الصالة
 .ه ا واألرض والثياب

 يف العلماء بني اختالف ال جائزة، النعلني يف والصالة (:3/42وقال ابن رجب يف فتح الباري )
 .طاهرتني كانتا  إذا نعليه يف يصلي أن بأس ال: أمحد قال وقد ذلك،
 مسعود ابن أن: ذلك على يدل، جناستهما تتحقق ل إذا: مراده بل طهارهتما، حتقق إذا: مراده وليس

 نكفت ال أن أُمرنا): ولفظه ماجه، ابن وخرجه، داود أبو خرجه( موطئ من توضأن ال كنا): قال
 من نتوضأ وما رايتنا لقد): ولفظه كتابه  يف وكيع وخرجه، 1(موطئ من نتوضأ وال ثوبا، وال شعرا

                                                 
 وابن، (1041) ماجه ابنو (، 204) وأبو داود(، 194 ،1/56) مصنفه يف شيبة أيب ابنو  ،(101) الرزاق عبدأخرجه  1

( واحلديث صححه احلاكم وأقره الذهيب، 139/ 1) والبيهقي ،(139/ 1) واحلاكم ،(10458) والطرباين ،(37) خزمية
األرنؤوط ومن معه يف حتقيق ، وقال الشيخني شرط على صحيح (:1/369وقال العالمة األلباين يف صحيح أيب داود األم )

 .صحيح إسناده (:1/147سنن ايب داود )
 وسلم عليه هللا صلى النيب مع نصلي كنا  هللا عبد عن وائل أيب حديث عن (:111/ 1) العلل يف الدارقطين االمام قال )تنبيه(

 وائل أيب عن رجل عن االعمش عن عيينة ابن عن القطيعي معمر أبو رواه فقال موطئ من نتوضأ وال ثوبا وال شعرا نكف وال
 الشافعي حممد بن وإبراهيم قتيبة منهم هللا عبد عن شقيق عن االعمش عن عنه فرووه عيينة بن أصحاب فهوخال هللا عبد عن

 الثوري االعمش أصحاب قال وكذلك الزهري حممد بن هللا وعبد املخزومي الرمحن عبد بن وسعيد العالء بن اجلبار وعبد
 عبد عن شقيق عن االعمش عن كلهم  االمحر خالد وأبو وهشيم إدريس بن هللا وعبد معاوية وأبو غياث بن وحفص وشريك

 ا.ه  وائل أيب عن الفقيمي عمر بن احلسن عن احلديث هذا أخذ االعمش إن ويقال بالصواب أشبه وهو هللا
 من نتوضأ ال كنا:  عبدهللا عن وائل، أيب عن األعمش وروى:  ... (190-189 ص) التحصيل جامع يف العالئي قالو 

 األعمش كان:  قال هو؟ وعمن: له قلت وائل، أيب من يسمعه ل احلديث، هذا يدلس األعمش كان:  أمحد ماإلما قال موطئ،
ا.ه  قلت  منه يسمعه ول وائل، أيب عن وجعله عمرو، بن احلسن فطرح وائل، أيب عن الفقيمي، عمرو بن احلسن عن يرويه

 ثقة ثبت. الفقيمى عمرو بن احلسن
 .صحيح وإسناده ،(1040) و( 884) ماجه ابن ندع عباس ابن حديث من شاهد وله

 إذا لألذى الوضوء يعيدون ال أهنم بذلك وأراد املوطوء، وأصله الطريق، يف األذى من يوطأ ما: اخلطايب قال. موطئ من: وقوله
  وأهنا اليابسة، اسةالنج على البيهقى ومحله أصاهبا، إذا األذى من ينظفوهنا وال أرجلهم يغسلون ال كانو  أهنم ال أرجلهم، أصاب
 .مسها من أرجلهم يغسلون ال كانوا
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 من نتوضأ ال أن امرنا: قال أنه) عمر، ابن عن وروي(، أثره فنغسل رطبا يكون أن إال موطئ،
 واملراد ،1عمر ابن فعل من وجعله يرفعه، ل بعضهم أن وذكر ،العلل يف لدارقطينا خرجه(، موطئ
 يغسل وال يصلي فإنه املطر، طني خاض أو اليابسة النجسة األرض على حافيا مشى من أن: بذلك
 .رجليه
 عن إال العلم، أهل من إمجاعا املنذر ابن وذكره، ذلك على يزالوا ل الناس أن وغريه مالك ذكر وقد

 جل وبقول: قال، إجيابا ال استحبابا منه هذا يكون أن ويشبه: قال. رجليه يغسل: قال فإنه عطاء،
 ال مما األرض، من الرجل يصيب ما غسل يرون ال العلماء مجهور أن يبني وهذا، نقول العلم أهل

 داود أبو هخرج ما النعلني، يف بالصالة األمر روي وقد، الصالة يف عنه التنزه وال جناسته، تتحقق
 خالفوا: )قال وسل م، عليه هللا صلى النيب عن أوس، بن شداد حديث من صحيحه يف حبان وابن

 أنس عن مثامة، عن املثىن، بن هللا عبد وروى، (خفافهم يف وال نعاهلم، يف يصلون ال فإهنم اليهود
 القوم فخلع مرة، إال الصالة يف نعله - َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى النيب خيلع ل: قال ،رضي هللا عنه

                                                                                                                           

 إال القدم غسل عليه جيب ال أنه القذر املكان على الرجل وطئ إذا: قالوا العلم، أهل من واحد غري قول وهو: الرتمذي وقال
 .أصابه ما فيغسل رطبا، يكون أن

 تقدم خترجيه. 1
 حفص بن قيس ثنا علي بن هشام طريق من( 2/434": )الكربى" يف قيالبيه أخرجهويف الباب أثر علي رضي هللا عنه الذي 

 إىل عنه هللا رضي طالب أيب بن علي مع أقبلت: قال جده عن أبيه عن العالء بن معاذ عن النعمان بن عمرو ثنا القعقاع بن
 املؤمنني أمري يا هات: قلت :قال وسراويله، نَ ْعليه فخلع وطني ماء من حوض املسجد وبني بينه فحال: قال ماش، وهو اجلمعة
 ذكره السريايف علي بن وهشام .رجليه يغسل ول بالناس صلى مث ونَ ْعليه سراويله لبس جاوز فلما فخاض ال،: قال عنك، أمحله

 وعمرو وقيس الدارقطين، ووثقه .ه . أ( أصحابنا عنه كتب  احلديث مستقيم: )وقال( 9/234": )الثقات" يف حبان ابن
 يف حبان وابن" والتعديل اجلرح" يف حامت أيب وابن" الكبري التاريخ" يف البخاري ذكرمها وأبوه عمار بن العالء نب ومعاذ ثقات،

 .صدوق: وقال معاذاً " التقريب" يف حجر ابن وذكر عنهما وسكتوا" الثقات"
 طريق من( رشد ابن مقدمات مع -22 ،1/21": )املدونة" يف وسحنون( 2/171": )األوسط" يف املنذر ابن وأخرجه
 ول فصلى املسجد دخل مث املطر، طني خيوض علياً  رأيت: قال ُكَميل  أو ُكَهيل  عن أبيه عن جُماشع بن حممد ثنا يونس بن عيسى
 روايته، على توبع لكنه جمهول حممد وابنه شيخ،: حامت أبو وقال حبان وابن معني ابن وثقة حممد بن وجماشع .رجليه يغسل
 وكانت علي مع كنت:  قال البصري ُكَهيل  ثنا الثعليب الربيع أبو جُمَاشع ثنا نُعيم أيب طريق من( 2/171) :املنذر ابن أخرجه

 حممد بن جماشع عن احلباب بن زيد ورواه .رجليه يغسل وال وضوءًا، يعيد وال فيصلي املاء فيطأ فيخرج رمل، وهو الَرْحَبة َتطر
 حفص طريق من( 1/194": )املصنف" يف شيبة أيب ابن وأخرجه ( .1/230": )الكبري التاريخ" يف البخاري ذكره بنحوه، به
 فيه أرطاة بن واحلجاج .يتوضأ وال فيصلي املسجد ويدخل املطر طني خيوض علي كان:  قال احلكم عن حجاج عن ِغياث بن

 (. 48ا.ه  من التحجيل )ص .ضعف
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 أن: قال فخلعنا، خلعت رأيناك قالوا نعالكم؟ خلعتم ل: )وسل م عليه هللا صلى النيب فقال نعاهلم،
 عبد: قلت، بإسناده بأس وال املثىن، بن هللا عبد تفرد: البيهقي قال 1(قذراً  فيهما أن أخربين جربيل

 - َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى - النيب عادة أن على يدل وهذا، متقد كما  البخاري له خيرج املثىن، بن هللا
 الصالة من أفضل النعلني يف الصالة أن على يدل السلف أكثر وكالم نعليه، يف الصالة املستمرة

 ا.ه  حافيا
 النجاسة من النعال َمْسحَ  أنَّ  على داللة احلديث يف (:2/334وقال املغريب يف البدر التمام )

 .جافة أو رطبة النجاسة كانت  سواء النجاسة هو منهما الظاهر واألذى القذر إذ له مطهر
 عليه وجب الصالة أثناء يف ذكر مث ناسيا بنجاسة متلبس وهو الصالة يف دخل إذا املصلي أن وعلى
 للشافعي، قدمي قول وهو يوسف وأبو حنيفة أبو األول بالطرف قال وقد صالته، على والبناء اإِلزالة

 األكثر وذهب والباقر، القاسم عن" الشفا" يف احلسني األمريُ  ذلك وروى اآليت، هريرة أيب حلديثو 
 املتنجس، الثوب على قياسا به العني زالت وإن الرطبة النجاسة يف يكفي ال ذلك أنَّ  إىل العلماء من

 قياسا والرطبة ةاجلاف يف يكفي ال ذلك أن إىل الشافعي قويل من واألخري العرتة وأكثر حممد وذهب
 ولكن والبصاق كاملخاط  فيه جناسة ال ما بالقذر املراد بأن متأول واحلديث املتننجسات سائر على
 وجيابُ ، التأويل ذلك بدفع أصرح وهي" خبثا: "رواية ويف هنا احلديث يف كما"  قذرا أو أذى" رواية
 صحة عن يقصر ال فهو تصحيحه على يُ تَّفق ل وإن واحلديث باحلديث، بالتخصيص القياس عن

 ا.ه  أعلم وهللا الشواهد، من يعضده ما مع سيما وال به العمل
 صلى من أن الفقه من احلديث يف: اخلطايب قال(: 2/482وقال املباركفوري يف مرعاة املفاتيح )

 الصالة فساد يرى ومن: القاضي قال. عليه إعادة وال جمزية صالته فإن هبا يعلم ل جناسة ثوبه ويف
 محله: قلت. النجاسة من املعفو املقدار على بعضهم ومحله. كاملخاط  عرفاً  تقذر ما على القذر لمح

 النجس الغري املستقذر على القذر محل ويرد حتكم، عنه معفو جنس أو جنس، غري مستقذر على
 يف رأى فإن) والغائط البول مها األخبثني أن وغريهم اللغة أئمة بني لالتفاق املذكورة اخلبث رواية
 النعال، يف الصالة استحباب على دليل فيه( فيهما وليصل فليمسحه قذرا) أحدمها يف أو( نعليه
 يطهر النعل أن فيه اإلطالق عند والظاهر. القذر من له مطهر النجاسة من النعل مسح أن وعلى

                                                 
 عباس ابن حديث ومن مسعود ابن حديث ومن ريرةه أيب حديث من حديث من شاهد هول، (403/ 2) البيهقي أخرجه 1

 حديث ومن مرسال قتادة حديث ومن مرسال جعفر بن عباد بن حممد حديث ومن مرسال املزين هللا عبد بن بكر حديث ومن
 .مرسال رباح أيب بن عطاء
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 تنجس من أن على دليل فيه: القاضي قال. جافة أو رطبة النجاسة كانت  سواء: أي مطلقاً  باملسح
 الغري باملستقذر أول خالفه يرى ومن. انتهى - فيه الصالة وجاز طهر، األرض على دلك إذا نعله

  على مفصالً  الكالم تقدم وقد. إليه يلتفت فال حتكم وهو النجاسة، من املعفو باملقدار أو النجس
 ا.ه  النجاسات تطهري باب يف هلا مطهرا النعال دلك كون

 هري ذيل املرأة.باب كيفية تط مسألة:
 ما يطهره وال ، كالبدن  غسله جيب فإنه املرأة ثوب ذيل تنجس إذا أنه إىل واحلنابلة الشافعية ذهب
 إذا النجاسة من اليابس املرأة ثوب ذيل يصيب عما يعفى أنه إىل املالكية وذهب، 1األرض من بعده
 . غريه أو أرضا كان  سواء ، يابس طاهر موضع على اإلصابة بعد مرت

 : هي قيود بعدة العفو هذا وقيدوا
 . واخليالء للزينة ال ، للسرت أطالته وقد يابسا الذيل يكون أن - أ

 هذا فعلى ، جورب أو خلف البسة غري كانت  إذا إال للسرت تطيله ال أنه املعلوم من:  الدسوقي قال
 . ال أم زيها من ذلك كان  ، عفو فال هلما البسة كانت  لو
 ، الغسل جيب فإنه رطبة كانت  فإن ، جافة خمففة الثوب ذيل أصابت اليت جاسةالن تكون وأن - ب
 . كالطني  عنه معفوا يكون أن إال
ا.ه  من املوسوعة الفقهية  .2يابسا طاهرا اإلصابة بعد عليه َتر الذي املوضع يكون وأن - ج
(29/110.) 

 بالتخفيف ولبعضها غليظبالت النجاسات لبعض الوصف(: 29قال الشوكاين يف السيل اجلرار )ص
 فيه ورد فما النجاسة عني إزالة يف الدليل اتباع والواجب دليل إيل يرجع ال اصطالح جمرد هو

 أو الرش أو الصب فيه ورد وما تطهريه هو ذلك كان  طعم وال ريح وال لون منه يبقى ال حىت الغسل
 .تطهريه وه ذلك كان  طاهرة أرض يف املشي جمرد أو األرض على املسح أو احلت
 وكذلك اصطالحا املغلظة من وهو باملسح يطهر القذر يصيبه الذي النعل أن السنة يف ثبت وقد
 .طاهرة أرض على املرور يطهره أنه قذرة أرض على املشي عند القذر أصابه إذا الثوب يف ورد

 أو جنسة العني هذه كون  عرفنا الذي هو النجاسات تطهري كيفية  عرفنا الذي الشارع أن واحلاصل
 فإن الفاسدة والتومهات الشيطانية الشكوك وطرح أمره وامتثال: قوله اتباع علينا والواجب متنجسة

                                                 
 .189/  1 القناع كشاف  ،31/  1 الطالبني روضة ،598/  1 اجملموع 1
 .110/  1 خليل على اخلرشي ،75 ،74/  1 الكبري حالشر  على الدسوقي حاشية 2
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 وهو عنه النهي ورد وقد الدين يف غلو أيضا هو السهلة السمحة للشريعة خمالفة كونه  مع ذلك
 من خيلصك هفإن ذكر على منك هذا ليكن، رسوله وعن هللا عن يؤخذ إَّنا هللا ودين إفراط أيضا
 ا.ه  الفروع كتب  يف وقعت شديدة أمور

 جعل وسلم عليه هللا صلى الرسول أن فاحلاصل (:3/585وقال العالمة العثيمني يف شرح الرياض )
 طاهرة أرض على مرت مث بنجاسة التقى إذا -األرض على ميشي الذي ثوهبا طرف أي - املرأة ذيل
 .وغريه ماء من يزيلها ما بكل تطهر ةالنجاس أن على ذلك فدل يطهره، الطاهر فإن
 

 (النجاسة إزالة حكم)باب 
 متلبساً  اإلنسان كان  ولو تصح عبادات فهناك أخرى، إىل مسألة من النجاسة إزالة حكم خيتلف

 هللا يذكر أن لإلنسان فيمكن النجاسة، من الطهارة لذلك جيب ال هللا يذكر العبد فكون بالنجاسة،
 عنها، هللا رضي عائشة، عن عروة، عن البهي، طريق من مسلم روى قد،فأحواله من حال أي على

 يف اجتمع قد احلائض وهذه،  1(أحيانه كل  على هللا يذكر) وسلم عليه هللا صلى النيب كان  :قالت
  .هللا ذكر من َتنع ل ذلك ومع واخلبث، احلدث من الطهارة عدم حقها
 تطويف أال غري احلاج يفعل ما افعلي): حاضت حني لعائشة وسلم عليه هللا صلى  هللا رسول قال

 .2(تطهري حىت بالبيت
 بعرفة، تقف فهي هللا، ذكر من احلجاج يفعله ما مجيع فيه دخل ( احلاج يفعل ما افعلي): وقوله

 بعد هللا وتذكر اجلمرات، وترمي هناك، هللا وتذكر احلرام املشعر يف وتقف هللا، وتذكر هناك وتدعو
 .هللا ذكر من ممنوعة ليست فهي والوسطى، وىلاأل اجلمرة رمي

 خترج حىت العيد، يوم خنرج أن نؤمر كنا): قالت رضي هللا عنها عطية أم عن البخاري ويف صحيح
 بدعائهم، ويدعون بتكبريهم، فيكربن الناس، خلف فيكن احليض، خترج حىت خدرها، من البكر

 ذلك بركة يرجون بدعائهم ويدعون): قوله دون مسلم، يف وهو(، وطهرته اليوم ذلك بركة يرجون
 .3(وطهرته اليوم

                                                 
 (.117) مسلمأخرجه  1

 (.1211) مسلم ،(305)البخاري  خرجهأ 2

 (.890) مسلم ،(971) البخاري صحيح خرجهأ 3
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 بطهارة هلا عالقة ال اخلبث فطهارة بدنه، على جناسة هناك كانت  ولو الرجل وضوء يصح أنه كما
 من عبادة يؤدي أن يريد كان  إذا النجاسة عن يتخلى أن مطلوباً  اإلنسان يكون وإَّنا احلدث،
  ولو املصحف ميس أن املسلم يستطيع وبالتايل كالصالة،  بثاخل من الطهارة واجبها من أو شرطها

 اخلبث من الطهارة ألن خفيه؛ يلبس أن ويستطيع توضأ؛ قد أنه دام ما جناسة فيه ثوبه أو بدنه كان
 .اخلف لبس يف شرطاً  وال املصحف، مس يف شرطاً  ليست

 وقال( بالبيت وافالط إال كلها  املناسك احلائض تقضي بابقال األمام البخاري يف صحيحه )
 عليه هللا صلى - النيب وكان. بأسا للجنب بالقراءة عباس ابن ير ول ،اآلية تقرأ أن بأس ال: إبراهيم
 بتكبريهم فيكربن احليض، خيرج أن نؤمر كنا:  عطية أم وقالت. أحيانه كل  على هللا يذكر - وسلم

 وسلم، عليه هللا صلى النيب ببكتا دعا هرقل أن سفيان، أبو أخربين: عباس ابن وقال. ويدعون
: عمران آل] اآلية{ كلمة  إىل تعالوا الكتاب أهل يا}و الرحيم الرمحن هللا بسم: "فيه فإذا فقرأ،
، تصلي وال بالبيت، الطواف غري املناسك فنسكت عائشة حاضت: جابر عن عطاء، وقال[. 64
: األنعام{ ]عليه هللا اسم يذكر ل مما تأكلوا وال: }هللا وقال. جنب وأنا ألذبح إين: احلكم وقال
 ا.ه  [121

 الباب هذا يف ذكر ِبا البخاري مقصود يف قيل فيما األحسن (:6/72قال صاحب كوثر املعاين )
 رضي عائشة حبديث واجلنب احلائض قراءة جواز على االستدالل مراده أن واآلثار األحاديث من
 استثناه وإَّنا الطواف، إال احلج مناسك مجيع من ستثني ل وسلم عليه هللا صلى ألنه عنها؛ تعاىل هللا

 من شيء من احلائض َتنع ول ودعاء، وتلبية ذكر على مشتملة احلج وأعمال خمصوصة، صالة ألنه
 فرق فال هللا ذكر لكونه كان  إن القراءة ومنع حدثه، من أغلظ حدثها ألن اجلنب؛ فكذلك ذلك،

 من شيء املصنف عند يصح ول خاص، دليل إىل اجفيحت تعبدا كان  وإن ذكر، ما وبني بينه
 أكثرها لكن غريه، عند احلجة به تقوم ذلك يف ورد ما جمموع كان  وإن ذلك، يف الواردة األحاديث

 بعموم وداود املنذر وابن كالطربي  غريه باجلواز قال ومن البخاري َتسك وهلذا للتأويل، قابل
 بغريه، أو بالقرآن يكون أن من أعم الذكر ألن قريبا؛ يتاآل" أحيانه كل  على هللا يذكر كان: "حديث

  ا.ه  بالعرف والتالوة الذكر بني فرق وإَّنا
 والتكبري يحبالتسب تعاىل هللا ذكر جواز على العلماء اتفق وقد (:136وقال النووي يف اإلجياز )ص

 األوىل، خالف هكنول تنزيه، كراهة  يكره ال وأنه واجلنب، للمحدث القرآن سوى وحنوها، والتهليل
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 كان  وسلم عليه هللا صلى أنه: بعده الباب يف املشهور احلديث ويف. عليها احلديث هذا فيحمل
ا.ه  أحيانه كل  على تعاىل هللا يذكر  

 الطهارة يرى الفقهاء وبعض هبا التلبس قبل النجاسة من الطهارة هلا جتب عبادات هناك )فرع(:
 ،الصالة يف والبقعة والبدن الثوب طهارة يف وذلك العبادة، لصحة شرطاً 
 يف الصالة: اخلبث  من الطهارة مسألة يف العلم أهل اختلفوقد 
 هبا عاملاً  بالنجاسة، متلبس وهو صلى، ومن الصالة، صحة يف شرط اخلبث من الطهارة إن: فقيل
 مذهب يف ولوق ،3واحلنابلة ،2والشافعية ،1احلنفية مذهب وهذا، باطلة فصالته إزالتها، على قادراً 

 .4املالكية
 .5املالكية بعض اختاره سنة، اخلبث من الطهارة: وقيل
 متعمداً  عاملاً  صلى وإن الوقت، يف صالته أعاد مضطراً  أو جاهالً  أو ناسياً  بالنجاسة صلى إن: وقيل
 .6هللا رمحه مالك عن القاسم، ابن رواية هو القول وهذا أبداً، أعاد مضطر غري

 اإلمث، مع صحيحة فصالته متعمداً  عاملاً  بالنجاسة صلى فإن النجاسة، من الطهارة جتب: وقيل
 ،7املالكية مذهب يف قول وهو الوقت يف دام ما ويعيد

                                                 
/ 1) عابدين ابن حاشية ،(95/ 1) احلقائق تبيني ،(45/ 1) املختار لتعليل االختيار ،(114 ،79/ 1) الصنائع بدائع 1

 (.256/ 1) القدير فتح شرح ،(281/ 1) الرائق البحر ،(402

 يف شرط النجاسة إزالة أن مذهبنا(: 139/ 3) اجملموع يف النووي وقال ،(101/ 1) األنام مصاحل يف األحكام قواعد 2
 .صالته تصح ال أنه فاملذهب جهلها أو نسيها وإن,  خالف بال صالته تصح ل علمها فإن الصالة صحة

 .(483/ 1) اإلنصاف وانظر. العلم أهل أكثر قول يف الصالة لصحة شرط وهو( 401/ 1) املغين يف امةقد ابن قال 3

 (.201/ 1) الدسوقي حاشية ،(131/ 1) اجلليل مواهب 4

 مواهب ،(260/ 1) الصغري الشرح على الصاوي حاشية ،(201/ 1) الدسوقي حاشية ،(188/ 1) واإلكليل التاج 5
 (.131/ 1) اجلليل

 .(101/ 1) اخلرشي ،(333/ 1) الرباين الطالب كفاية  شرح على العدوي حاشية ،(188/ 1) واإلكليل لتاجا 6

 :ذلك يف مالك عن حكوا فيما اختلفوا العراقيني أصحابنا فإن النجاسة إزالة فأما(: 41/ 1) املنتقى يف الباجي قال 7
 .روايتني ذلك يف مالك عن املعونة يف حممد أبو القاضي فحكى

 .وهب ابن عن طاهر أبو رواه الذي وهو أبدًا، أعاد ذاكرا عامدا هبا صلى فمن الفرائض، وجوب واجبة إزالتها أن: إحدامها
 ابن قويل ظاهر وهذا استحبابًا، الوقت يف إال يعد ول أمث عامدا هبا صلى من أن ذلك ومعىن السنن، وجوب واجبة أهنا: والثانية
 .القاسم
 .الوقت يف اإلعادة له ويستحب صالته أجزأته إزالتها على قادر غري أو ناسيا هبا صلى من مجيعا الوجهني وعلى

 .عامداً  أو ناسيا هبا صلى من أبداً  الصالة أعاد الفرائض وجوب واجبة إهنا: قلنا إن أننا إىل احلسن أبو القاضي وذهب
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 .1الشوكاين اختاره
 .كالتايل  األقوال أن لنا يتبني األقوال فبهذه
 أو انوالنسي اجلهل مع تسقط هل واختلفوا الصالة، لصحة شرط النجاسة من الطهارة أن: األول

 .قولني على تسقط ال
 .الوقت يف دام ما الصالة يعيد أن له ويستحب سنة، أهنا: الثاين

 .2اإلمث مع بدوهنا الصالة وتصح للصالة، واجبة الطهارة أن: الثالث
 مكان يف طاهر، وجسد طاهرة، بثياب إال صالة أحدا جتزئ ال (:2/234قال ابن حزم يف احمللى )

 ذكرنا ما كل  يف ساملا كرب  أن بعد اجتنابه فرض شيء مصاله أو ثيابه وأ بدنه أصاب فمن... طاهر
 وزال الربد، يؤذه ل ما - عريانا بقي وإن - الثوب أزال: بذلك علم فإن: - ذلك بعد أصابه مما

 عليه شيء وال وأجزأه صالته على وَتادى به، يزيلها أن أمر ِبا بدنه عن وأزاهلا املكان؛ ذلك عن
 .ذلك غري

                                                                                                                           

 الوقت يف أعاد مضطراً  أو ناسيا هبا صلى ومن,  مداعا هبا صلى من أبدا الصالة أعاد السنن وجوب واجبة إهنا: قلنا وإذا
 .استحباباً 

 اخلالف وإَّنا قوله من ذلك يف خالف ال واجبة إهنا: املبتدئ تلقني يف وقال الرسالة، شرح يف هذا مثل حممد أبو القاضي وقال
 العلي فتح وانظر اه . لتوفيقا وباهلل هللا شاء إن عندي الصحيح هو وهذا ال، أم الصالة صحة يف شرط هي هل اإلزالة يف

 (.112/ 1) املالك

 يف وجوده يؤثر وال املشروط عدم يف عدمه يؤثر ما هو الشرط ان عرفناك قد (:98قال الشوكاين يف السيل اجلرار )ص 1
 ال لتقو  أن مثل والصحة الذات لنفي مفيدة بعبارة أما وذلك بعدمه يعدم املشروط أن على يدل بدليل إال يثبت فال وجوده
 كذا  فعل من صالة تصلح وال كذا  يفعل ال من أو كذا  فعل من صالة تقبل ال تقول أو كذا  فعل ملن أو كذا  يفعل ال ملن صالة

 وذلك برتكه والعقاب بفعله الثواب فاعله يستحق ما والواجب الوجوب عليه يدل ما فغاية األوامر جمرد وأما كذا  يفعل ل من أو
 .فال العدم عدمه من يلزم أنه وأما آمثا له التارك يكون بل شرطا واجبال ذلك يكون أن يستلزم ال

 لذاته الشيء ذلك عن النهي كان  إذا للبطالن املرادف الفساد على يدل الذي بالنهي الشرطية على االستدالل يصح وهكذا
 .عنه خارج ألمر ال جلزئه أو
 فإن النجس من طهارته وأما للشرطية املفيد الدليل لوجود الصالة شرط احلدثني من البدن طهارة أن علمت هذا عرفت إذا

 بدنه يف ملن هنى وجد أو جناسة بدنه ويف صلى من صالة تقبل ال أو جناسة بدنه ويف صلى ملن صالة ال أنه على يدل دليل وجد
 البدن طهارة ونك  على بذلك االستدالل صح للبطالن املرادف الفساد على يدل النهي ذلك وكان الصالة يقرب أن جناسة

 عامة وأن البول من باإلستنزاه األمر حديث فإن ذلك على يدل ما املقام يف وليس فال وإال الصالة لصحة شرطا النجاسة عن
 .صالته تبطل وال آمثا بدنه يف النجاسة وجود مع املصلي فيكون االستنزاه وجوب على الداللة إال فيه ليس منه القرب عذاب

 (.13/430) هارةالط أحكام موسوعة 2
 



 - 272 - 

 أمر، كما  العمل بذلك وأتى الصالة، وأمت ألغي، صالته من عليه مفرتضا عمال عمل حىت نسي فإن
 مىت الصالة أعاد انتقضت فإن طهارته؛ تنتقض ل ما سلم، أن بعد ذلك كان  وإن للسهو، يسجد مث

 ا.ه  .ذكر
 ةالصال شروط ومن: أي «والنجس»: قوله (:2/98وقال العالمة العثيمني يف الشرح املمتع )

 .النجس من الطهارة
 الثوب، يف: يعين النجس من والطهارة، النجسة األعيان بيان النجاسة إزالة باب يف تقدم وقد

 :الثوب يف النجاسة من الطهارة اشرتاط على فالدليل، أشياء ثالثة فهذه والبدن، والبقعة،
 يصيب احليض دم عن سئل وسلم عليه هللا صلى الرسول أن احليض أحاديث يف جاء ما: أوال

 من بد ال أنه على دليل وهذا ،1(فيه تصلي مث تنضحه، مث باملاء، تقرصه مث حتته) أن فأمر الثوب
 .النجاسة إزالة
 فأتبعه ِباء فدعا حجره، يف فبال الطعام؛ يأكل ل بصيب أيت) وسلم عليه هللا صلى الرسول أن: ثانيا
 .السابق احلديث يف جاء ما يؤيده لكن وب،بالوج القول على يقوى ال والفعل فعل، وهذا 2(إياه
 نعاهلم، الصحابة فخلع نعليه، خلع مث بنعليه، يوم ذات صلى وسلم عليه هللا صلى الرسول أن: ثالثا

 نعالنا، فخلعنا نعليك خلعت رأيناك: فقالوا نعاهلم؟ خلعوا ملاذا: الصالة من انصرف حني فسأهلم
 من التخلي وجوب على يدل وهذا ،3(قذرا أو أذى افيهم أن فأخربين أتاين جربيل إن): فقال

 :البدن يف النجاسة من الطهارة اشرتاط على والدليل .الثوب يف الصالة حال النجاسة
 االستنجاء ألن النجاسة؛ من الطهارة وجوب على تدل واالستجمار االستنجاء أحاديث كل:  أوال

 .النجاسة أصابته الذي للمحل تطهري واالستجمار
 يف النجاسة من التخلي يشرتط أنه على يدل 4(املذي بغسل) وسلم عليه هللا صلى النيب أمر :ثانيا

 .البدن
 .5البول من يستنزه ال كان  أحدمها ألن قربيهما؛ يف يعذبان اللذين الرجلني عن إخباره: ثالثا

 :املكان يف النجاسة من الطهارة اشرتاط على والدليل
                                                 

 .رضي هللا عنهما بكر أيب بنت أمساء عن له واللفظ( 291) رقم ومسلم ،(307) رقم البخاريأخرجه  1

 ( من حديث عائشة رضي هللا عنها.286أخرجه مسلم ) 2

 تقدم خترجيه. 3

 سيأيت خترجيه، وهو صحيح. 4

 سيأيت خترجيه، وهو متفق عليه. 5
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{ السجود والركع والعاكفني للطائفني بييت طهرا أن وإمساعيل إبراهيم إىل وعهدنا: }تعاىل قوله: أوال
 [.125: البقرة]

. 1عليه فأهريق ماء من بذنوب وسلم عليه هللا صلى النيب أمر املسجد؛ يف األعرايب بال ملا أنه: ثانيا
 .الثالثة املواطن هذه يف النجاسة اجتناب من بد فال إذا؛

 من الطهارة فهو:  الطهارة من الثاين النوع أما (:12/380اه )وقال رمحه هللا يف جمموع فتاو 
 بدنه يف النجاسة عن اإلنسان يتنزه أن فالبد.  والبقعة ، والثوب ، البدن: ثالثة ومواضعها النجاسة

 وبقعته ، وثوبه ، بدنه يف النجاسة اإلنسان يتجنب أن البد إذن... ذلك ودليل، وبقعته ، وثوبه ،
 بقعته أن ، جنس ثوبه أو يغسلها ل جناسة أصابته قد أي جنس وبدنه صلى فإن ، عليها يصلى اليت

 نسي مث هبا علم أن ، النجاسة هبذه يعلم ل لو لكن العلماء مجهور عند صحيحة غري فصالته جنسه
 هللا صلى النيب أن ذلك ودليل ، يعيد أن يلزمه وال صحيحة صالته فإن صالته َتت حىت يغسلها أن

 هللا صلى النيب انصرف فما ، نعاهلم الناس فخلع ، نعليه فخلع يوم ذاب بأصحابه صلى لموس عليه
 جربيل إن: )فقال ، نعالنا فخلعنا نعليك خلعت رأيناك:  قالوا نعاهلم خلعوا ملاذا سأهلم وسلم عليه
 ستأنف ال اجلهل حال النجاسة باستصحاب تبطل الصالة كانت  ولو(. خبثاً  فيهما أن فأخربين أتاين
 لصحة شرط والبقعة ، والثوب ، البدن يف النجاسة اجتناب إذن، الصالة وسلم عليه هللا صلى النيب

 هبا علم سواء صحيحه صالته فإن ناسياً  أو ، جاهالً  النجاسة اإلنسان يتجنب ل إذا لكن ، الصالة
 وبني هذا بني الفرق ما:  قلت فإن، الصالة بعد إال هبا يعلم ل أو ، يغلسها أن نسي مث الصالة قبل
 باإلعادة جاهالً  أو ناسياً  وضوء بغري صلى من أمرنا حيث ، جاهالً  أن ناسياً  وضوء بغري صلى إذا ما
 ؟ باإلعادة جاهالً  أو ناسياً  بالنجاسة صلى الذي نأمر ول ،

 كتر  باب من النجاسة واجتناب ، املأمور فعل باب من الغسل أو الوضوء أن بينهما الفرق: قلنا
 .2احملظور فعل خبالف والنسيان باجلهل فيه يعذر ال املأمور وترك ، احملظور

                                                 
 تقدم خترجيه. 1

 رمحك - اعلم (هبما تسقط الرتوك ويف والنسيان باجلهل تسقط ال املأمورات باب يف الشروطفقهية نصها )هذا نص فاعدة  2
 كالطهارة  هبا إال الفعل يصح ال اليت هي الصحة فشروط. وجوب وشروط صحة، شروط: نوعان عندنا الشروط أن - تعاىل هللا

 .النجاسة ةوإزال العورة وسرت القبلة استقبال وكذلك الصالة لصحة شرط
 احملرم كشرط  بدوهنا يصح لكن هبا إال الفعل جيب فال بالوجوب تعلق هلا وإَّنا بالصحة هلا تعلق ال اليت هي الوجوب وشروط
 اإلقامة كاشرتاط  اإلمث، مع صحيح فحجها حمرم بال حجت لو لكن احملرم، توفر عند إال احلج عليها جيب ال احلج، يف للمرأة

 وهكذا باإلقامة، إال عليه جيب ال لكن صيامه لصح املسافر صام فلو الصوم، لوجوب
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 تشكل ال حىت هلذا فانتبه الوجوب شروط ال الصحة شروط هبا نعين إَّنا( الشروط) القاعدة يف قولنا أن فاعلم هذا علمت إذا
 .الفروع بعض عليك

 باب يف: )بقويل املراد هي فهذه جيادها،بإ املكلف فأمر معدومة كانت  شروط: األول: نوعان عندنا الصحة شروط أن اعلم مث
 حمدثًا، كان  إذا صالة   كل  عند بإجيادها املكلف فأمر معدومة كانت  للصالة كالطهارة  بإجيادها، أمر املكلف أن يعين( املأمورات
: بقويل املرادة هي هفهذ عنها، واالبتعاد باجتناهبا أي هبا التلبس بعدم املكلف أمر شروط: الثاين. بإجياده مأمور شرط فالطهارة

 واالبتعاد النجاسة باجتناب أمر املكلف أن ِبعىن تركي شرط هو النجاسة كإزالة  برتكها، أمر املكلف أن يعين( الرتوك باب يف)
 من شرط عليك أشكل إذا: فأقول: الفرق يوضحان اللذين السؤالني هذين فإليك ذلك عليك أشكل وإن بفعلها، ال عنها

 أي الشرط هبذا باإلتيان أمرنا هللا هل :سؤالني نفسك فاسأل الرتك؟ شروط من أو اإلجياد شروط من هو هل الصحة شروط
 عنه؟ واالبتعاد واجتنابه برتكه أمرنا هللا أن أم معدوًما؟ كان  وقد بإجياده

 .املأمورات شروط من أنه فاعرف بإجياده أمرنا هللا أن أي نعم،:باألول اجلواب كان  إذا
 لصحة كالطهارة  الرتوك، شروط من أنه فاعرف عنه واالبتعاد واجتنابه برتكه أمرنا هللا أن أي نعم،:بالثاين اباجلو  كان  وإذا

 .الصيام لصحة األكل وترك الصالة،
 دةإرا عند الطهارة بإجياد هللا أمرك نعم: اجلواب الطهارة؟ برتك أمرين أو هبا والتلبس وإجيادها الطهارة بفعل أمرين هللا هل: فتقول

 .والنسيان باجلهل يسقط فال بإجياده مأمور شرط الطهارة إًذا الصالة،
 إًذا والشرب، األكل أترك أن هو: اجلواب والشرب؟ األكل أترك أو والشرب األكل أوجد أن صمت إذا أمرين هللا هل: وتقول
 .جًدا واضح وهذا والنسيان باجلهل فيسقط تركي شرط الصوم لصحة والشرب األكل
 عن يرفعه أن املكلف يقدر الذي كاجلهل  صاحبه فيه يعذر ال الذي اجلهل هو به املراد( والنسيان باجلهل تسقط ال) :وقولنا
 حال   يف به اإلنسان يؤاخذ وال اتصاله، ويقطع التفكري على يغطي طبيعي عارض فهو النسيان وأما. ذلك يف فرط لكنه نفسه
 الفروع، بعض يف اآلن سنذكره كما  الشريعة ألدلة التام االستقراء هو لقاعدةا هذه دليل أن فاعلم هذا علمت إذا حال، دون
 والتلبس بإجياده املكلف أمر مما العورة سرت هل: نقول احلكم؟ فما جاهالً  أو ناسًيا عورة سرت بال صلى رجل: فمنها. أعلم وهللا

 ال بإجيادها املأمور والشروط بإجياده، مأمور شرط وه إذا األول هو اجلواب أن الشك واجتنابه؟ برتكه املكلف أمر مما أو به
 .أعلم وهللا إعادهتا، ويلزمه باطلة صالته إذاً  والنسيان باجلهل تسقط
 هل: نقول أن اجلواب احلكم؟ فما الستقباهلا، ناسًيا أو فيه يعذر ال جهالً  احلكم جاهالً  للقبلة استقبال بال رجل صلى: ومنها

 شروط من القبلة استقبال إًذا األول هو اجلواب واجتنابه؟ برتكه املكلف أمر مما أو بإجياده ملكلفا أمر مما القبلة استقبال
 .أعلم وهللا باطلة، إًذا فصالته والنسيان باجلهل يسقط فال اإلجياد
 أمر مما ال واجتنابه برتكه املكلف أمر مما الصالة يف الكالم إن نقول احلكم؟ فما ناسًيا أو جاهالً  الصالة يف تكلم رجل: ومنها
 ذلك على ويدل عليه شيء وال صحيحة صالته إًذا والنسيان باجلهل تسقط الرتوك وشروط الرتوك شروط من هو فإًذا بفعله

 .مسلم يف احلكم بن معاوية حديث
 يف والشرب األكل ألن قلياًل؛ أو األكل كان  كثريًا  صحيحة صالته فإن جاهالً  أو ناسًيا الصالة يف شرب أو أكل من أن: ومنها

 .والنسيان باجلهل تسقط الرتوك وشروط تركي شرط فهو واجتنابه برتكه املكلف أمر مما الصالة
 اإلجياد شروط من فهي به والتلبس بإجياده املكلف أمر مما النية ألن باطلة؛ صالته أن هلا ناسًيا نية بال صلى من أن: ومنها

 .والنسيان باجلهل تسقط ال اإلجياد وشروط
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 إذا شك يف وجود النجاسة. مسألة:
 .تطهريها توجب جناسة عليها طرأ إذا إال ، طاهرة أهنا املالبس يف األصل

 جيب عليه يرشش مما ثوبه إىل وصل فما شك باب فهذا (:2/138قال ابن املنذر يف األوسط )
 شك يف وهو بيقني طاهر الثوب ألن غسله عليه فليس ثوبه إىل وصوله من شك يف هو وما هغسل
 .احلال هذه يف إليه النجاسة وصول من

 يوقن حىت عليه صلى ال؟ أم جناسة أصابته هل موضع يف شك وإذا (:2/188وقال أيضا )
 ا.ه  عليه الةالص فتحرم فيه حلت بنجاسة يوقن حىت الطهارة على األشياء ألن بالنجاسة

 على عندنا فمحمول املسلم ثوب أما (:3/97) مالك ُمَوطَّأ شرح يف املسالكوقال ابن العريب يف 
 ا.ه  النجاسة يتيقن حىت الطهارة

 سقط إذا أنه وغريه هللا رمحه أمحد مةئاأل ونص (:5الفقهية لشيخ اإلسالم )صويف اإلختيارات 
 فهل سئل وإن يكره بل عنه السؤال يلزمه ل النجاسة على أمارة وال وحنوه ميزاب من ماء عليه
 منه وأضعف ضعيف وهو السؤال وغريهم األصحاب بعض واستحب، وجهان فيه اجلواب رد يلزمه

                                                                                                                           

 يف والشرب األكل ألن ذلك وسقاه هللا أطعمه فإَّنا صومه ويتم عليه شيء ال رمضان يف ناسًيا شرب أو أكل من أن: ومنها
 يدل ذلك وعلى صحيح فصومه والنسيان باجلهل تسقط الرتوك وشروط تركي شرط فهو واجتنابه برتكه املكلف أمر مما رمضان
 .عليه متفق( … صومه يتمفل ناسياً  شرب أو أكل من: )هريرة أيب حديث
 املكلف أمر مما رمضان هنار يف اجلماع ألن صحيح؛ وصومه عليه شيء ال فإنه ناسًيا أو جاهالً  رمضان هنار يف جامع من: ومنها
 .للمذهب خالفًا الصحيح هو وهذا والنسيان باجلهل تسقط الرتوك وشروط تركي شرط إًذا فهو فعله وعدم واجتنابه برتكه
 احملظورات هذه ألن فدية؛ وال كفارة  فال ناسًيا أو جاهالً  احملظور ذلك كان  أيَّا اإلحرام، حمظورات من حمظورًا رتكبا من: ومنها

 خالفًا الصحيح هو وهذا والنسيان باجلهل تسقط الرتوك وشروط الرتوك شروط من فهي اإلحرام حال واجتناهبا برتكها أمرنا مما
 .أعلم وهللا غريه، وبني اإليالف باب من كان  وما الصيد بني فرق ملن

 بإجياده املكلف أمر مما الذبيحة على التسمية ألن وميتة؛ حرام فذبيحته ناسًيا أو جاهالً  الذبيحة على التسمية ترك من: ومنها
 َوال}: تعاىل قوله وعليه الصحيح هو هذا والنسيان، باجلهل تسقط ال اإلجياد باب يف والشروط اإلجياد شروط من فهي وفعله
 ما ُيل ال وحنوها كالبندقية  الصيد آلة أو اجلارحة إرسال عند التسمية ترك من وكذلك ،{ َعَلْيهِ  اّللَِّ  اْسمُ  يُْذَكرْ  لَْ  ممَّا تَْأُكُلوا

 مع الكل يف التسمية تسقط قال ملن خالفًا الصحيح هذا والنسيان، باجلهل تسقط فال اإلجياد شروط من التسمية ألن اصطاده
 مع كالطهارة  الذبح على التسمية فإن الصيد، على تسقط وال الذبح عند تسقط فقال بينهما فرق ملن وخالفًا نسيان،ال

 واحد باهبا اإلجياد شروط فإن قبلها، طهارة ال اليت الصالة فليصحح عليها التسمية تركت اليت الذبيحة أَحلَّ  الصالة،فمن
 عليه ترك ما حرمة اإلسالم شيخ اختار ولذلك بإجياده، املكلف أمر مما نهام واحد كل  أن يف متماثلة وهي واحد وحكمها
 .أعلم وهللا معه، واحلق صيًدا أو ذبيحة كان  أيًا التسمية
  الفقهية القواعد بشرح العلية األفهام تلقيح ا.ه  من تعاىل هللا شاء إن - كفاية  مضى فيما لكن كثرية  وفروعها
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 النجاسة يف شك وإذا ،فال وإال اجلواب وجب حباسته املسئول علم إن األزجي قال أوجبهما من
 كما  النضح فيه املشكوك حكم وجيعل بنضحه يأمر من العلماء فمن البدن أو الثوب أصابت هل

 للحصري أنس نضح يف روي كما  حسنا كان  ونضح احتاط فإذا يوجبه ال من ومنهم مالك يقوله
  .ذلك وحنو ثوبه عمر ونضح اسود قد الذي

 فيه الصالة تكره ل اخلف أسفل جناسة يف شك وإذا (:2/54وقال رمحه هللا يف الفتاوى الكربى )
 والثياب كالبدن  غريه وكذلك الصحيح يف عليه إعادة فال جنسا كان  أنه الصالة بعد تيقن ولو

 ا.ه  واألرض
 ول ثوبه جناسة يف اإلمام شك إذا (:10/396وقد سئل العالمة ابن باز كما يف جمموع فتاواه )

 ينصرف وهل احلكم؟ فما ثوبه يف النجاسة وجد الصالة أهنى فلما الشك، جملرد الصالة من ينصرف
 صالته؟ يقضي أن إىل ينتظر أم الشك جملرد احلالة هذه مثل يف الصالة نم

  سواء منها، االنصراف له جيز ل الصالة يف وهو ثوبه يف جناسة وجود يف املصلي شك إذا فأجاب:
 ثوبه يف النجاسة وجود ذلك بعد علم ومىت صالته، يتم أن وعليه منفردا، أو مأموما أو إماما كان

 .الصالة بعد إال بوجودها جيزم ل ألنه العلماء؛ قويل أصح يف قضاء عليه فليس
 عليه جربائيل أخربه ملا الصالة يف وهو نعليه خلع أنه وسلم عليه هللا صلى النيب عن ثبت وقد

 .صالته يف استمر بل الصالة، أول يعد ول قذرا، هبما أن: السالم
 فإن اجلنابة، من يغتسل ل أنه أو حمدث أنه الصالة بعد بان مث طهارة، على أنه يعتقد صلى لو أما

 بغري صالة تقبل ال): وسلم عليه هللا صلى النيب لقول العلم؛ أهل بإمجاع ويعيد يتطهر، أن عليه
 صالة تقبل ال): وسلم عليه هللا صلى وقوله صحيحه، يف مسلم أخرجه (غلول من صدقة وال طهور

  .صحته على متفق (يتوضأ حىت أحدث إذا أحدكم
 الوضوء يريدون عندما الناس بعض عن (:11/108وسئل العالمة العثيمني كما يف جمموع فتاواه )

 أن شك وال مالبسهم ابتلت وقد فيخرجون احلاجة لقضاء املخصصة احلمامات داخل يتوضؤن
 ذلك؟ فعل هلم جيوز وهي تلك؟ مالبسهم يف الصالة تصح فهل النجاسات من ختلو ال احلمامات
 مجيع من كاملة  - احلمد وهلل - الشريعة هذه إن :أقول السؤال، هذا على أجيب أن قبلفأجاب: 

 بل والسهولة باليسر جاءت إهنا حيث عليها، اخللق هللا فطر اليت اإلنسان لفطرة ومالئمة الوجوه
 فإن هذا على وبناء هلا، أصل ال اليت والتخييالت الوساوس يف املتاهات عن اإلنسان بإبعاد جاءت

 األصل وهذا ثيابة، أو بدنه على النجاسة ورود يتيقن فال طاهرا يكون أن األصل ِبالبسه، نساناإل
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 - صالته يف الشيء جيد أنه إليه خييل رجل إليه شكى حني وسلم عليه هللا صلى النيب قول له يشهد
 ألصلفا".  رُيا جيد أو صوتا يسمع حىت ينصرف ال: " وسلم عليه هللا صلى فقال - احلدث يعين
 .ماكان على كان  ما بقاء

 الذي فمن ِباء تلوثت إذا السائل ذكره كما  احلاجة هبا يقضون اليت احلمامات هبا دخلوا اليت فثياهبم
 جنزم ال كنا  وإذا ذلك؟ حنو أو بغائط متغري ماء أو بول من النجاسة رطوبة هي الرطوبة هذه إن يقول
 ما ولكن جنس، بشيء تلوثت أهنا الظن على يغلب قد أنه صحيح الطهارة، األصل فإن األمر هبذا
 .الطهارة بقاء األصل فإن نتيقن ل دمنا

 األصل فإن جنس بشيء أصيبت ثياهبم أن يتيقنوا ل إذا إهنم: السؤال هذا على اجلواب يف فنقول
 ا.ه  اعلم وهللا حرج وال هبا يصلوا أن وهلم ثياهبم غسل عليهم جيب وال الطهارة بقاء

 ، وضوءه يبطل ال هذا فإن ، ثوبه إىل وصوهلا من اإلنسان وحتقق النجاسة وجود فرض لو )تنبيه(
 صحة على تؤثر وإَّنا الوضوء على تؤثر ال فالنجاسة ، يزيلها حىت هبا علم إذا هصالال وزجت ال لكن

 ، الوضوء بذلك يصلي مث ، الصالة قبل يغسلها أن - النجاسة حصول تيقن إن - فيلزمه ، الصالة
 . بذلك وضوؤه يبطل وال

 .الرتاخي على أم الفور على النجاسة من التطهر هل مسألة:
 الكتب عن النجاسة إزالة فمثالً  الرتاخي، على تكون وتارة الفور، على تكون تارة النجاسة إزالة

 من احلال هذه على بقاءها ألن الفور، على واجبة العلم أهل وكتب السماوية، كالكتب  احملرتمة،
 العيد يوم باخلطبة بدأ من أول): قال شهاب بن طارق عن( 49) مسلم رواه ما بدليل  كرات،املن

 أبو فقال. هنالك ما ترك قد: فقال. اخلطبة قبل الصالة: فقال رجل إليه فقام مروان، الصالة قبل
 رأى من: يقول - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول مسعت عليه، ما قضى فقد هذا أما: سعيد
 (اإلميان أضعف وذلك فبقلبه، يستطع ل فإن فبلسانه، يستطع ل فإن بيده، فليغريه منكرا ممنك

 .الفور على أي"  فليغريه منكراً  منكم رأى من: " فقوله
 على ليس بدنه يف هبا بالتلطخ يعص ل اليت النجاسة إزالة(: 620/ 2) اجملموعيف  النووي قال

 ا.ه  إزالتها تعجيل يستحب لكن وحنوها، الصالة إرادة عند جتب وإَّنا,  الفور
 على فإزالتها معصية هبا التلطخ كان  إذا النجاسة أن على دليل"  هبا بالتلطخ يعص ل اليت: " فقوله
 .شرعاً  حمرتمة كتب  على النجاسة وقعت لو كما  الفور
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 حىت ذلك تأخري جيوز بل الفور، على إزالتها جيب فال للصالة، واجبة النجاسة إزالة كانت  إذا وأما
 .2تعجيلها ويستجب ،1الصالة أو الطهارة يريد

 واجب شيء بدنه يف من رجخي ال أنه يف اثنان خيتلف وال (:2/234وقال ابن حزم يف احمللى )
 ال؟ أم الصالة يف مباح ذلك هل: الكالم وإَّنا الصالة؛ غري حال يف مقعده يف أو ثيابه ويف اجتنابه

 صلى - ورسوله تعاىل هللا أوامر تستعمل حيث يبق ل املتيقن باإلمجاع الصالة غري حال خرجت فإذا
 ا.ه  التوفيق تعاىل وباهلل ،- فيها فرض فهذا للصالة؛ إال - وسلم عليه هللا

 يفسد ال وأنه,  طاهر املين أن إىل ذاهبون فذهب (:1/49وقال الطحاوي يف شرح معاين اآلثار )
 يف وخالفهم. اآلثار هبذه ذلك يف واحتجوا,  النخامة حكم لكذ يف حكمه وأن,  فيه وقع وإن املاء
 ذكر يف جاءت إَّنا ألهنا,  اآلثار هذه يف لكم حجة ال: وقالوا,  جنس هو بل: فقالوا,  آخرون ذلك
 بأس ال والدم والبول بالغائط النجسة الثياب رأينا وقد فيها يصلي ثياب يف تأت ول فيها ينام ثياب
 حجة احلديث هذا يكون وإَّنا. كذلك  املين يكون أن جيوز فقد,  فيها الصالة وزجت وال فيها بالنوم
 النيب عن رويتم ما ونوافق ذلك نبيح كنا  فإذا النجس الثوب يف النوم يصلح ال: نقول كنا  لو علينا
 مما شيئا خنالف فلم,  ذلك يف الصالة يصلح ال,  بعد من ونقول,  ذلك يف وسلم عليه هللا صلى
 ا.ه  وسلم عليه هللا صلى النيب عن ذلك يف روي

 جيب أنه على-أي حبديث ولوغ الكلب يف اإلناء– به استدل (:2/125ويف طرح التثريب )
 املختار وهو الفقهاء، أكثر عند الفورية يقتضي األمر ألن الفور؛ على الكلب ولوغ من الغسل
 على الكلب فيه ولغ الذي اإلناء قةإرا وجوب يف املاوردي حكاه الذي اخلالف فيه جيري أن وينبغي
 ا.ه  اإلراقة وجبت اإلناء استعمال أراد فإن مستحبة، الفورية أن على واألكثرون الفور،

 على االستنجاء جيب ال: (129 – 1/128) احملتاج هناية على تهحاشيكما يف   الشرباملسي قالو 
. أوله يف فعلها يرد ل وإن الصالة توق دخل بأن حكما، أو حقيقة الصالة إىل القيام عند بل الفور،

 قضى إن نعم،: قال مث ،بضيقه ومضيقا الوقت، بسعة موسعا وجوبا وجب الصالة وقت دخل فإذا
 ا.ه  فورا احلجر استعمال وجب الوقت، يف املاء جيد ال أنه وعلم الوقت، يف حاجته

                                                 
 زبد شرح ،(174/ 1) الشرواين حواشي ،(53/ 1) للشربيين اإلقناع ،(107/ 1) طالبنيال إعانة ،(146/ 1) اجملموع 1

 (.50/ 1) املطالب أسىن ،(43/ 1) احملتاج مغين ،(52: ص) رسالن بن

 (.13/447موسوعة أحكام الطهارة ) 2
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 دم يف قدمها عروسال وضع حكم عن (:2/325وسئل العالمة العثيمني كما يف جمموع فتاوه )
 مذبوح؟ خروف

 :ألهنا سيئة؛ عادة وهي شرعي أصل من العادة هلذه ليس فأجاب:
 .الشرع من هلا أساس ال فاسدة عقيدة: أوال
 .عنها والبعد بإزالتها، مأمور النجاسة ألن سفه؛ النجس بالدم تلوثها أن: ثانيا

 النجاسة أصابته إذا اإلنسان أن روعاملش من إن: املسلمني إلخواين أقول أن أود املناسبة وهبذه
 بال ملا األعرايب فإن: -وسلم عليه هللا صلى- النيب هدي هو هذا فإن وتطهريها؛ بإزالتها، فليبادر

 الصيب وكذلك ماء؛ من ذنوب بوله على يراق أن -وسلم عليه هللا صلى- النيب أمر املسجد يف
 الصيب؛ بول أتبعه أي إياه فأتبعه ِباء -وسلم عليه هللا صلى- النيب دعا: النيب حجر يف بال الذي

  وإن وهذا جناسة؛ على وهو اإلنسان يصلي مث ذلك، نسيان إىل يؤدي سبب النجاسة إزالة وتأخري
 لكن صحيحة؛ فصالته يغسلها أن نسي بنجاسة صلى لو وأنه الراجح، القول على به يعذر كان
 صالته يف االستمرار مع النجاسة من يتخلص أن هميكن ل إذا وحينئذ الصالة؛ أثناء يف يتذكر رِبا

 العادة هذه حال كل  على، جديد من ويبتدئها وينصرف، صالته، يقطع سوف أنه ذلك فالزم
 أمر الشرع فإن السفه، من هو الذي بالنجاسة املرأة تلوث فيها عنها السؤال وقع اليت السيئة

 إما يذحبوه أن وهي أخرى عقيدة هناك نيكو  أن أخشى إنين مث وتطهريها، النجاسة من بالتخلص
- هللا يغفره ال الشرك أن ومعلوم الشرك؛ من نوعا هذا فيكون ذلك؛ أشبه ما أو شياطني، أو جلن،

  .املستعان وهللا -وجل عز
 أو جناسة يف إلقاؤه جيوز ال كما  جنس، بشيء القرآن كتابة  جيوز ال أنه إىل الفقهاء ذهب )فرع(:
 يف الشرعية العلوم أو احلديث أو التفسري كتب  من شيء إلقاء كذلك  وزجي وال، بنجس تلطيخه

 جيوز فال النجاسات، عن املساجد تنزيه وجوب إىل الفقهاء وذهب، بنجس تلطيخه أو جناسة
 تلويث خبشية الشافعية وقيده جناسة، ثيابه أو بدنه على من دخول أو املسجد إىل النجاسة إدخال

 .1متنجس أو بنجس ؤهبنا جيوز ال كما  املسجد،
 

                                                 
/  1 الدسوقي وحاشية ،46 الفالح مراقي على الطحطاوي وحاشية ،284 ،223/  3 ،116/  1 عابدين ابن حاشية 1

 ،176/  4 وقليويب ،344/  3 الطالبني وروضة ،27/  1 احملتاج ومغين ،3/  2 ،21/  1 اإلكليل وجواهر ،125
 .193 ،188/  1 والفروع ،62/  2 الطالب وروض ،148/  1 واملغين ،26/  1 والزواجر
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 (النجاسة إزالة يف النية)باب هل تشرتط 

 يف النية فاشرتطوا املالكية أكثر وخالف، 1نية له تشرتط ال اخلبث من الطهارة أن على اجلمهور اتفق
 ،2املذهب يف املعتمد وهو خاصة، املذي من االستنجاء طهارة
 .3شاذ قول هوو  النجاسات، كل  إزالة يف النية تشرتط: القرايف وقال
/ 5) تفسريه يف القرطيب منهم نية، إىل جتتاج ال اخلبث طهارة أن على اإلمجاع مجاعة حكىوقد 
 والبغوي، ،(160/ 1) اجلليل مواهبكما يف   املالكية من السالم عبد وابن بشري وابن ،(213

 (.354/ 1) اجملموعكما يف   الشافعية من احلاوي وصاحب
 إال جيزئ ال فإنه ما صفة على به تعاىل هللا أمر لنجاسة تطهري كل  (:1/91قال ابن حزم يف احمللى )

 أمرنا عليه ليس عمال عمل من»: - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول لقول الصفة تلك وعلى بنية
 يصلوا أن الناس على فإَّنا ما بصفة أمر فيها ليس جناسة وكل قبل، بإسناده ذكرناه وقد «رد فهو

                                                 
/ 1) القدير فتح شرح احلنفية كتب  يف انظر اخلبث، طهارة يف وال احلدث، طهارة يف ال النية يشرتطون ال فإهنم احلنفية أما 1

 ،(19/ 1) الصنائع بدائع ،(24/ 1) الرائق البحر ،(5/ 1) احلقائق تبيني ،(173/ 1) اهلداية شرح يف البناية ،(32
 واجملموع ،(14/ 1) املهذب انظر الشافعي مذهب ويف، (337/ 3) للجصاص القرآن أحكام ،(29:ص) الفالح مراقي

 (.117/ 1) املبدع انظر ،(105/ 1) النهي أويل مطالب احلنابلة مذهب ويف ،(354/ 1)
 وإزالة املادة، بقطع معلل إنه: قيل خالف، فيه وقع املذي من الذكر غسل أن واعلم(: 112/ 1) الدسوقي حاشية يف قال 2

 فعلى جتب، ال أو غسله يف النية جتب هل ًا،أيض ويتفرع: قال مث( تعبداً  كونه  أي. )الثاين واملعتمد تعبد، إنه: وقيل، النجاسة
 جيزئ االستنجاء بأن صرحوا فقد املذي غري يف وأما اه . وجوهبا واملعتمد جتب، ال معلل بأنه القول وعلى جتب، بالتعبد القول

 الثوب سلغ وكذلك نية، بغري فعله وجيزئ: االستنجاء يف زيد أيب ابن قال(: 229/ 1) واإلكليل التاج يف جاء نية، بال
 (.160/ 1) اجلليل مواهب وانظر اه . النجس

 النيب يسأل أن رجال فأمرت مذاء رجال كنت) قالرضي هللا عنه  علي عن البخاري، رواه ماقلت دليل بعض السادة املالكية 
 يف حقيقة ذكرك، اغسل: وسلم عليه هللا صلى فقوله (ذكرك واغسل توضأ فقال فسأل ابنته ملكان - وسلم عليه هللا صلى
 أن عندهم فالراجح الذكر بقية أما النجاسة، أجل من الذكر خمرج فيغسل الذكر، مجيع فيعم مضاف، مفرد فهو الذكر، مجيع

  فهو املذي، مادة قطع أجل من هو إَّنا الذكر َغْسل إنب:  :وأجيب، النية اشرتاط سبب وهذا املعىن، معقول غري تعبدي غسله
 غسله يف يفتقر هل علماؤنا واختلف (:2/172، لذا قال ابن العريب املالكي يف املسالك )نية إىل يفتقر ال النجاسات، كغسل

 . عليها قياسا النجاسة، كإزالة  نية، إىل يفتقر ال أنه والصحيح ال؟ أم نية إىل -أي املزي–
 (.160/ 1) اجلليل مواهب 3
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 أمروا ما فعلوا فقد كذلك  صلوا فإذا صالهتم، موضع يف وال ثياهبم يف وال أجسامهم يف جناسة بغري
 ا.ه  به

 نية إىل التفتقر أهنا عندنا فاملشهور النجاسة إزالة وأما(: 13/54وقال النووي يف شرح مسلم )
 أوجبهاف أصحابنا بعض وشذ فيها اإلمجاع نقلوا وقد نية إىل الُيتاج والرتك الرتوك باب من ألهنا
  ا.ه  باطل وهو

 ضعيف، احلدث بطهارة اخلبث طهارة واعتبار (:133وقال شيخ اإلسالم يف املسائل املاردينية )ص
 النية فيها واشرتط واجلهل، بالنسيان تسقط ل وهلذا هبا، املأمور األفعال باب من احلدث طهارة فإن
 .اجلمهور عند
 فعل فيها يشرتط ال وهلذا اخلبيث، اجتناب ودهافمقص الرتوك، باب من فإهنا اخلبث طهارة وأما

 أئمة إليه ذهب كما  املقصود، حصل السماء من النازل باملطر زالت لو بل قصده، وال العبد
 شاذ قول فهو النية فيها يعترب إنه :وأمحد الشافعي أصحاب من قال ومن وغريهم؛ األربعة املذاهب

 املناظرة، يف اجملال ضيق من هذا مثل قيل وإَّنا ذاهب،امل أئمة خمالفته مع السابق، لإلمجاع خمالف
 األصل، يف احلكم فمنعوا اخلبث، طهارة على احلدث طهارة قاس النية مسألة يف هلم املنازع فإن

 ا.ه  بشيء ليس وهذا
 أوجب ملن -أي حديث "إَّنا األعمال بالنيات"– به احتج (:2/12وقال صاحب طرح التثريب )

 سهل أبو قال وبه سريج ابن عن وُيكى الرافعي قال واجب عمل ألنه ة؛النجاس غسل يف النية
 أهنا ثالثا وجها الرحلة فوائد يف الصالح ابن وحكى، انتهى التتمة صاحب حكاه فيما الصعلوكي

 حبكاية ذلك رد وقد غريه، يف صالته إلمكان الثوب دون البدن على اليت النجاسة إلزالة جتب
 النجاسة إزالة يف تشرتط ال النية أن التهذيب يف والبغوي احلاوي يف ياملاورد حكى فقد اإلمجاع

 يشرتطوا ل وإَّنا والصعلوكي، 1سريج ابن عن أي عنهما النقل يصح ال عندي البحر يف الروياين قال
                                                 

  فإن النجاسة، إزالة يف النية باشرتاط يقول أنه - هللا رمحه - سريج بابن ظن (:2/458قال ابن دقيق العيد يف شرح اإلملام ) 1
 يدبغ بأن معلقة الطهارة أن: ووجهه احلديث، هبذا يستدل أن فيمكن فيها، النية باشرتاط قول وثبت صحيحا، الظن كان

 هذا مثل يف باملفهوم يلق فإذا بالصفة، مقيدا بالطهارة احلكم فيكون فاعل، من فعال تقتضي" دبغ" لفظة أن قدمنا وقد اجللد،
 القائل لعدم املسائل؛ باقي يف ثبت هذا ثبت فإذا الدباغ، حصول ِبجرد يطهر وال دابغ، بدباغة إال اجللد يطهر ال أن اقتضى

 يف فرق وال املستقذرة، الفضالت انتزاع بسبب الطهارة، يف الدباغ بتأثري املقصود وظهور املعىن لقوة ضعيف؛ أنه إال بالعرف،
 .وعدمه القصد بني هذا

 قرروه، ما على التقييد حمل عدا عما احلكم انتفاء على يدل ال الغالب على خرج إذا بالصفة التقييد أن وهو: آخر ووجه
 .أعلم وهللا نادر، الدباغ مقصود ُيصل حىت فيها ولبثه املدبغة، يف اإلهاب ووقوع والقصد، الفعل الدباغ يف والغالب
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 بأن التعليل هذا على يعرتض وقد املعاصي، كرتك  فصار الرتوك باب من ألهنا النجاسة؛ إزالة يف النية
 فيه النية وجوب على أمجعوا وقد قطعه، على بالعزم يبطل ال وهلذا أيضا؛ الرتوك باب نم الصوم

 ا.ه 
 فيها املقصود كان  إذا الرتوك قلت( بعد نقل الكالم السابق: 1/32قال العيين يف عمدة القاري )

 إليها اجُيت فال العذاب إلسقاط كانت  وإن فيها النية من بد فال الثواب وحتصيل الشارع أمر امتثال
 نظر فيه النية وجوب على أمجعوا وقد قوله. النية إىل الثواب لتحصيل فيها حمتاج للمعاصي فالتارك

 ا.ه   رمضان يف كان  إذا فيه النية وجوب يريان ال وجماهدا عطاء ألن
 فإذا بذاهتا، جناستها خبيثة عني النجاسة أن(: 1/425وقال العالمة العثيمني يف الشرح املمتع )

 اجتناب باب من بل املأمور، باب من ليست النجاسة إزالة. و .طهارته إىل الشيء عاد تزال
 املطر نزل فلو نية، النجاسة إلزالة يشرتط ال وهلذا احلكم، ثبت كان  سبب بأي حصل فإذا احملظور،

 بعد مث جناسة ذراعه أصابت وقد إنسان توضأ ولو طهرت، النجاسة وزالت املتنجسة األرض على
 ألهنم املذهب؛ على إال تطهر، يده فإن الوضوء ِباء زالت قد فوجدها ذكرها الوضوء من غفر  أن

 ا.ه  .بسبع يكون ال والوضوء غسالت، سبع يشرتطون
 حصل فإذا احملظور، اجتناب باب من بل املأمور، باب من ليست النجاسة إزالة أنمما تقدم يتبني 

 ونيته العبد بفعل زالت إن ولكن نية، النجاسة إلزالة يشرتط ال ولذلك احلكم، ثبت سبب بأي
 عليه يكن ول ثواب له يكن ول املفسدة، زالت نيته وال فعله بغري عدمت إذا وإال ذلك، على أثيب

 .املسلمني باتفاق -بالنجاسة القائلني عند- تطهر بنفسها خال املنقلبة اخلمر أن هذا ويؤيد، عقاب
 

 (يطعم ل إذا الغالم بول نضح باب)
 هللا رسول إىل 1الطعام يأكل ل صغري، هلا بابن أتت أهنا) رضي هللا عنها حمصن بنت قيس أم عن

 ِباء فدعا ثوبه، على فبال حجره، يف وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فأجلسه وسلم، عليه هللا صلى
 .2(يغسله ول فنضحه

                                                 
 به ُينك الذي والتمر يرتضعه الذي اللنب عدا ما بالطعام املراد": "الطعام يأكل ل: "تفسري يف" حالفت" يف احلافظ قال 1

 النووي كالم  مقتضى هذا االستقالل، على اللنب بغري االغتذاء له ُيصل ل أنه املراد فكأن وغريه، للمداواة يلعقه الذي والعسل
 ".املهذب شرح" و" مسلم شرح" يف

 ".الرضاع عن به يستغن ول بالطعام، يتقوت ل أنه أرادت أهنا ُيتمل: "-"الفتح" يف كما- التني ابن وقال

 (. 287(، ومسلم )223أخرجه البخاري ) 2
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 فبال بصيب، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أيت): قالت أهنارضي هللا عنها  املؤمنني أم عائشة عنو 
 .1(إياه فأتبعه ِباء فدعا ثوبه، على

 يف رأيت إين: فقلت وسلم، عليه هللا صلى النيب أتيت): قالت رضي هللا عنها الفضل أم عنو 
 ،فتكفلينه غالما، هللا شاء إن فاطمة تلد: قال أعضائك، من عضوا حجريت أو بييت، يف منامي،
 يوما وسلم عليه هللا صلى النيب به وأتيت قثم، بلنب فأرضعته إليها، فدفعته حسنا، فاطمة فولدت
 البول فأصاب صدره، على فبال صدره، على فوضعه وسلم، عليه هللا صلى النيب فأخذه أزوره،
: فقلت  هللا رمحك: قال أو هللا أصلحك ابين أوجعت: فقال كتفيه،  على بيدي فزخخت إزاره،
 يغسل إَّنا"، ويف رواية الغالم بول على ويصب اجلارية، بول يغسل إَّنا: الفق أغسله، إزارك أعطين

 .2("الذكر بول من وينضح األنثى بول من

                                                 
 (. 286(، ومسلم )222أخرجه البخاري ) 1

 يعلى وأيب، (2274،  2273) وإسحاق ،(1487) الرزاق وعبد ،(279/ 8) سعد وابن ،(339/ 6) أمحد جهأخر  2
 وابن ،(3923 ،522) ماجه وابن ،(375) داود وأيب ،(172 - 171/ 14و 121/ 1) شيبة أيب وابن ،(7074)

/ 1) اآلثار معاين شرح يف والطحاوي، (7074) يعلى وأبو ،(673،  669) العيال يف الدنيا أيب ابن ،(282) خزمية
 واحلاكم، (14) دكني بن الفضل نعيم أيب عن الرواة يف األصبهاين نعيم وأبو ،(40 رقم/ 25) الكبري يف والطرباين ،(92

 السنة شرح يف والبغوي ،(376 - 375/ 3) واآلثار السنن معرفةيف و  ،(414/ 2)يف الكربى  والبيهقي ،(166/ 1)
 أحاديث ختريج يف واحلافظ ،(331 - 330/ 23) التهذيب يف املزيو ، (109) الطاهرة الذرية يف والدواليب ،(295)

 :أوجه ثالثة على مساك على اختلف فيه وقد وغريهم (399 - 398/ 2) املختصر
 صاحل بن وعلي وشريك، وإسرائيل، األحوص، أبو: عنه رواه. الفضل أم عن املخارق بن قابوس عن حرب بن مساك: األول

 .عنه هشام بن معاوية رواية من اهلمداين
 بن وعلي األشجعي، احلسني بن امللك عبد: عنه رواه. الفضل أم عن أبيه عن املخارق بن قابوس عن حرب بن مساك: الثاين
 .عنه املري سعيد بن عثمان رواية من اهلمداين صاحل

 .عنه الثورى به تفرد. قاله وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن املخارق بن قابوس عن حرب بن مساك: الثالث
 عليه، مساك أصحاب أثبات من أربعة الجتماع بالصواب، أشبه األول والوجه

 .الفضل أم عن قابوس، عن مساك، عن: قال من قول والصواب(: 218/ 5) العلل يف الدارقطين قال لذا
 ليس: معني ابن وقال. البخاري قاله عندهم، بالقوي ليس األشجعي مالك أبا احلسني بن امللك عبد فإن الثاين، الوجه وأما

 يقلب: حبان ابن وقال. حديثه يكتب وال بثقة، ليس: النسائي الوق. ضعيف: والدارقطين زرعة وأبو حامت أبو وقال. بشيء
 هو ممن خولف لكنه به، بأس ال صدوق فهو املري، سعيد بن عثمان وأما. تفرد إذا به االعتبار ُيل ال الثقات، على األسانيد

(: إسناده جيد، وكذا 1/534ري )وقال ابن امللقن يف البدر املن الذهيب، وأقره واحلاكم خزمية، ابن صححه واحلديث منه، أوثق
 إن صحيح وهو ثقات رجاله إسناد هذا( : 4/157)يف مصباح الزجاجة  البوصريى قال(، 4/484قال احلافظ يف اإلصابة )
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 الغالم، بول ينضح الرضيع بول يف قال وسلم عليه هللا صلى هللا نيب أنرضي هللا عنه ) علي عنو 
 .1(اجلارية بول ويغسل
 على فبال احلسني أو باحلسن وجيء وسلم عليه هللا صلى النيب خادم كنت): قال السمح أيبوعن 

 .2(الغالم بول ويرش اجلارية، بول يغسل فإنه رشا رشوه" فقال يغسلوه، أن فأرادوا صدره،

                                                                                                                           

وحسنه العالمة الوادعي يف الصحيح  ،(222/ 2) األم داود أيب صحيح يف األلباين العالمة وصححه .االنقطاع من سلم
  (.446/ 44) املسند حتقيق يف معه ومن األرنؤوط وصححه(، 1660لصحيحني )املسند مما ليس يف ا

 ماجه وابن ،(378 رقم ،103/ 1) داود وأبو ،(610 رقم ،509/ 2) والرتمذى ،(563 رقم ،76/ 1) أمحد أخرجه 1
 ،212/ 4) حبان وابن ،(284 رقم ،143/ 1) خزمية وابن ،(717 رقم ،294/ 2) والبزار ،(525 رقم ،174/ 1)

 ،(569) األحكام خمتصر يف الطوسي علي وأبو ،(307) يعلى وأبو، (670" )العيال" يف الدنيا أيب وابن ،(1375 رقم
 ،270/ 1) واحلاكم، (129/ 1) والدارقطين، (92/ 1) املعاين شرح يف والطحاوي ،(144/ 2) األوسط يف املنذر وابن
 يف والبغوي ،(191) لصغرىا ويف( 377/ 3) عرفةامل ويف ،(3960 رقم ،415/ 2)يف الكربى  والبيهقى ،(587 رقم

 حجر ابن واحلافظ ،(233 - 232/ 33) التهذيب يف واملزي، (496 رقم ،126/ 2) والضياء، (296" )السنة شرح"
 سألت (:142/ 1وقال يف العلل ) صحيح، حسن: الرتمذي عنه قال واحلديث( 397/ 2) املختصر أحاديث ختريج يف

 وقال املرفوع، الدستوائي حديث تقوية إىل يشري، قلت حافظ الدستوائي وهشام يرفعه، ال شعبة: فقال احلديث هذا عن حممدا
 ابن حبان، وصححها.ه   ثقة حافظ وهو الدستوائي هشام ورفعه عروبة، أيب بن سعيد وقفه حديث هذا": املعرفة" يف البيهقي

 وإرساله وصله ويف ووقفه رفعه يف اختلف أنه إال صحيح إسناده(: 38/ 1) التلخيص يف احلافظ وقال الذهيب، أقرهو  احلاكمو 
 حديث من الفعل هذا روى وقد أبيه عن هشام بن معاذ برفعه تفرد البزار وقال الدارقطين وكذا صحته البخاري رجح وقد

 قتادة عن سعيد واهور  صحيح، وإسناده(: 338/ 1" )الفتح يف وقال علي، حديث إسنادا وأحسنها الصحابة من مجاعة
 اإلرواء يف األلباين العالمة وصححه، حسن حديث هذا: املختصر أحاديث ختريج يف وقال، قادحة بعلة ذلك وليس فوقفه،

: ومن معه يف حتقيق املسند األرنؤوط وقال صحيح، إسناده: (2/268) املسند حتقيق يف شاكر أمحد الشيخ وقال ،(166)
 .مسلم رجال فمن حرب أيب غري الشيخني رجال ثقات الهرج مسلم شرط على صحيح إسناده

 ماجه وابن ،(304 رقم ،158/ 1) والنسائى( 376 رقم 102/ 1) داود أبوو  ،(41 ص) الكىن يف البخاري أخرجه 2
 يف عاصم أيب وابن ،(958 رقم ،384/ 22) والطرباىن ،(283 رقم ،143/ 1) خزمية وابن ،(526 رقم ،175/ 1)

 رقم ،2920/ 5) املعرفة يف نعيم وأبو ،(130/ 1) والدارقطين ،(37/ 1) الكىن يف والدواليب ،(469) ينواملثا اآلحاد
 ،(384/ 33) تهذيبال يف واملزي، (156/ 6) الغابة أسد يف األثري وابن ،(589 رقم ،271/ 1) واحلاكم ،(6840
(، وصححه ابن 1/101ابن حزم يف احمللى )احتج به  واحلديث( 402 - 401/ 2) املختصر أحاديث ختريج يف واحلافظ

 وال غريه السمح أليب ليس زرعة وأبو البزار قال(: 38/ 1) التلخيص يف احلافظ قال(، و 1/532امللقن يف البدر املنري )
 ووافقه احلاكم، وصححه خزمية، ابن وصححه ه . ا حسن حديث البخاري وقال إياد، امسه يقال غريه وقال امسه أعرف

 اجلامع صحيح يف األلباين العالمة وصححه ،صحيح حديث هذا: يف ختريج أحديث املختصر احلافظ وقالالذهيب، 
 (.177/ 6) طبعته يف مشهور الشيخ إسناده وحسن ،(8117)
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 بول كنجاسة  جنس بوهلما فإن عامني وبلغا الطعام أكال إذا والصغرية الصغري أن على الفقهاء اتفق
 صلى النيب عن روي ما البول جناسة على والدليل ل،البو  هذا أصابه إذا الثوب غسل جيب الكبري؛

 .1(منه القرب عذاب عامة فإن البول، من استنزهوا): قال وسلم عليه هللا
 هل العلماء اختلففقد  الرضاعة فرتة يف وكانا ،2الطعام يأكال ل إذا والصغرية الصغري بول أما

 .ال؟ أو واحد حكمهما
 .4واملالكية ،3حلنفيةا مذهب وهو معًا، غسلهما جيب: فقيل
 احلسن قال وبه ،6واحلنابلة ،5الشافعية مذهب وهو ينضح، الغالم وبول يغسل، اجلارية بول: وقيل

 .احلديث أهل من ومجاعة ،8والزهري ،7البصري
                                                                                                                           

، ضعيف واحملل حجة، به تقوم ال حديث وهو: وقال( 112 و 111/ 9) التمهيد يف احلديث هذا الرب عبد ابن ذكر )تنبيه(:
 .ذلك على الرب عبد ابن يتابع ول: فقال( 60/ 10) التهذيب يف افظاحل فتعقبه

 .البخاري به واحتج وغريهم، والدارقطين حبان وابن والنسائي حامت وأبو معني ابن احملل وثق فقد قال، كما  وهو
/ 1) اإلرواء يف يناأللبا العالمة صححه واحلديث عنهم، هللا رضي عباس وابن هريرة، وأىب, مالك بن أنس حديث من روي 1

 (.280 رقم ،310
 لغذائه يطعمه وما العسل، يلعق قد ألنه طعم، إذا وليس بوله، غسل واشتهاه وأراده الطعام طعم إذا الصيب: أمحد اإلمام قال 2

 .الغسل يوجب ويشتهيه يريده وهو
 ص) املودود حتفة" من انتهى"  به تغذيا هواشتها وأراده الطعام أكل إذا النضح حكم يزول إَّنا: "  هللا رمحه القيم ابن قالو 

190. ) 
 ويتناوله الطعام يريد كان  إذا بل ، وابتالعه فمه يف يوضع ما امتصاصه املراد ليس: "  هللا رمحه إبراهيم بن حممد الشيخ وقال

 من انتهى( الطعام ليأك أنه عليه يطلق الذي هو فهذا ، إليه يشري أو يصيح أو ،( ويطلبه إليه يتطلع:  أي) إليه ويشرئب
 ( .2/95) فتاويه جمموع

 (.318/ 1) عابدين ابن حاشية ،(9/ 1) اآلثار معاين شرح ،(88/ 1) الصنائع بدائع ،(70 - 69/ 1) احلقائق تبيني 3

 .(67/ 2) االستذكار ،(94/ 1) اخلرشي ،(129/ 1) للباجي املنتقى 4
 أو بول من جسدها أو املرضعة ثوب يصيب عما يعفى: قالوا املالكية أن إال (:27/25جاء يف املوسوعة الفقهية ) )تنبيه(
 غسله يندب لكن املفرطة، خبالف نزوهلا، حال عنها النجاسة درء يف جتتهد كانت  إذا غريها، أم أمه أكانت سواء الطفل؛ غائط

 .25 ص فالحال مراقي. 73/  1 الصغري الشرح 82 ،77/  1 اجملتهد بداية ،140/  1 القدير فتح. كثر  إن

 (.589/ 2) اجملموع ،(240 - 239/ 1) احملتاج هناية ،(85 - 84/ 1) احملتاج مغين 5

 (.323/ 1) اإلنصاف ،(346/ 1) الفروع ،(218 - 217/ 1) القناع كشاف(  326 - 325/ 1) املبدع 6

 (.112/ 9) التمهيد 7

 فإذا الطعام، يأكل حىت الصيب بول من يغسل ال بأن السنة فمضت(: 211/ 4) حبان ابن صحيح يف كما  شهاب ابن قال 8
 .بوله من غسل الطعام أكل
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 احلسن عن مروي القول وهذا غسلهما، وجب طعما فإذا يطعما، ل ما فيهما النضح يكفي: وقيل
 .1األوزاعي يلقو  وأحد وسفيان، البصري،

 رمحه حزم ابن اختيار وهو األنثى، بول ويغسل صغرياً، أم كان  كبرياً   مطلقاً، الذكر بول ينضح: وقيل
  .2تعاىل هللا

 ثالثة على ذلك يف -عليهم هللا رضوان- العلماء اختلف (:2/286قال ابن العريب يف املسالك )
 :أقوال
 عن القاسم ابن قاله الطعام، يأكال ل وإن مجيعا يغسالن والغالم اجلارية بول أن: األول القول
 .3مالك
 .4عنه مسلم بن الوليد رواه يغسالن، ال ائهما: الثاين القول

 وأبو ،الشافعي قال وبه وهب، ابن عنه رواه الغالم، بول دون اجلارية بول يغسل أنه: الثالث
 ا.ه  5حنيفة

 أوجه هي مذاهب ثالثة على لكذ يف العلماء واختلف (:1/327وقال احلافظ يف الفتح )
 والزهري واحلسن وعطاء علي قول وهو اجلارية ال الصيب بول يف بالنضح االكتفاء أصحها للشافعية

 شاذة رواية هي أصحابه وقال مالك عن مسلم بن الوليد ورواه وغريهم وهب وبن وإسحاق وأمحد
 العريب بن وخصص لشافعيوا مالك عن وحكي األوزاعي مذهب وهو فيهما النضح يكفي والثاين
 وبه الغسل وجوب يف سواء مها والثالث أصال شيء أجوافهما يدخل ل كانا  إذا ِبا هذا يف النقل
 أي يغسله ول بقوهلا املراد وقالوا القياس ذلك يف اتبعوا العيد دقيق بن قال واملالكية احلنفية قال

 من قدمناها اليت يعين األخر حاديثاأل يف ورد ما ويبعده الظاهر خالف وهو فيه مبالغا غسال
 ما منها أوجه بينهما التفرقة يف ذكر وقد قال بينهما اليفرقون فإهنم والصبية الصيب بول بني التفرقة

 يف الرخصة فحصلت يعين باإلناث منها بالذكور أعلق النفوس إن قيل ما ذلك وأقوى ركيك هو
 جمرد على زائد أمر من فيه بد ال الغسل أن على املالكية بعض به واستدل املشقة لكثرة الذكور

                                                 
 (.98/ 1) األوزاعي اإلمام فقه ،(133/ 1) احمللى 1

 (.133/ 1) احمللى 2

 (.27/ 1) املدونة 3
 .شاذة رواية هذه: وقال (128/ 1): املنتقى يف الباجي ذلك على نص باملختصر ليس ما خمتصر: كتاب  يف 4

 .126/ 1: العلماء اختالف خمتصر راجع. نظر فيها حنيفة أيب إىل القول اهذ نسبة 5
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 قال تنبيه الغسل هنا بالنضح املراد أن يدعون ألهنم عليهم مشكل وهو قلت احملل إىل املاء إيصال
 ا.ه  جناسته لتخفيف ولكنه جنس غري الصيب بول أن أجل من النضح جوز من جتويز ليس اخلطايب

 ينضح: طائفة فقالت الباب هذا يف العلم أهل اختلف (:2/142وقال ابن املنذر يف األوسط )
 وعطاء سلمة وأم علي عن القول هذا روي اجلارية بول ويغسل الطعام يأكل ل ما الغالم بول

 قول هذا ذلك يف واجلارية الغالم بول بني فرق ال: طائفة وقالت، وإسحاق أمحد قال وبه واحلسن
 املاء عليه يصب: قال واجلارية الغالم بول يف سفيان قال وبه ذلك يغسل أن يرى وكان النخعي

 عليه هللا صلى النيب عن الرش حديث ثبت وإن واجلارية الغالم بول يغسل: يقول ثور أبو وكان
 الغالم بول أن وهو ثالثا قوال والنخعي احلسن عن روينا وقد  الغالم بول يف جائزا الرش كان  وسلم

 قيس أم حبديث الغالم بول رش جيب: بن املنذر بكر وأب قال يطعما ل ما مجيعا ينضحان واجلارية
 ا.ه  اجلارية بول وغسل
 واجلارية الغالم بول بني الفرق يف املسندة واألحاديث: (416/ 2) الكربى السننيف  البيهقي وقال

 وال :قال حني هللا رمحه الشافعي عند تثبت ل وكأهنا قويت، بعض إىل بعضها ضم إذا الباب هذا يف
 ا.ه  الثابتة السنة من فرق واجلارية الصيب بول يف يل يتبني

 الصحيحة السنة رد: واخلمسون الثاين املثال(: 2/267وقال ابن القيم يف إعالم املوقعني )
 اإلفتاء وصح... الغسل دون بالنضح يطعم ل الذي الغالم بول يف االكتفاء يف احملكمة الصرُية

 هذه فردت خالفهما، صحايب عن يأت ول سلمة، وأمه، رضي هللا عن طالب أيب بن علي عن بذلك
 الثوب يغسل إَّنا): قوله وهو اخلاص هذا به يرد ل وبعموم الشيخ، بول على متشابه بقياس السنن

 بن زيد بن علي رواية من فإنه يثبت؛ ال واحلديث (والقيء والدم واملين والغائط البول من أربع من
 محاد، بن ثابت غري زيد بن علي عن رواه أعلم ال: عدي ناب قال، محاد بن ثابت عن جدعان

 ويكون باآلخر، أحدمها يضرب وال باحلديثني، العمل وجب صح ولو ومعلوالت، مناكري وأحاديثه
 الصحة يف هذه دون بأحاديث حلمه يؤكل ما بول منه خص كما  الصيب، ببول خمصوصا فيه البول

 ا.ه  والشهرة
 أهل من العلم أهل مجهور األحاديث هبذه القول إىل وذهب(: 215وقال يف حتفة املودود )ص

 دون ورشه بنضحه ورد إَّنا النص ألن قال الغالم بول طهارة إىل داود ذهب حىت والفقه احلديث
 يزيله ال والرش والنضح غسله
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 حنيفة وأيب والثوري النخعي قول هذا مجيعا فيهما الغسل إال فيه جيزئ ال العراق فقهاء وقال
 الغالم لبول وقياسا النجاسات سائر على وقياسا البول بغسل الواردة األحاديث لعموم صحابهوأ

 السنة به صرحت ما بني التسوية جيوز فال صرُيا البولني بني فرقت قد والسنة اجلارية بول على
 غالمال بول ينضح عنه مسلم بن الوليد رواية يف ومالك األوزاعي منهم طائفة وقالت بينهما بالفرق

 يغسالن قال من يقابل القول وهذا هلما واحلمل بالرتبية االبتالء لعموم للمشقة دفعا واجلارية
 الصرُية الصحيحة السنة عليه دلت الذي الصواب هو والتفريق

 طالب أيب بن علي عن داود أبو رواه الصحابة إمجاع البولني بني والتفريق تيمية ابن الربكات أبو قال
 هللا صلى هللا رسول من السنة مضت راهويه بن إسحاق وقال سلمة أم عن منصور بن سعيد ورواه
 قال تطعم ل أو طعمت اجلارية بول ويغسل الطعام يطعم ل الذي الصيب بول يرش بأن وسلم عليه

 وسلم عليه هللا صلى النيب عن يسمع ول قال بعدهم ومن الصحابة من العلم أهل كان  ذلك وعلى
 السنة مقابلة يف والقياس كالمه  انتهى واجلارية الغالم سوى أحدا أن التابعني زمان إىل بعده عمن وال

 مردود
 وهاهنا هاهنا وينشر يتطاير الغالم بول أن أحدها فروق بعدة املعىن يف واجلارية الغالم بني فرق وقد

 بول من ننتأ اجلارية بول أن الثاين غسله يشق فال واحد موضع يف يقع اجلارية وبول غسله فيشق
 الغالم محل أن الثالث رائحته وختفيف البول إنضاج يف تؤثر وهي أقوى الذكر حرارة ألن الغالم
 وإال الفروق هذه صحت فإن املشاهدة عليه تدل كما  به القلوب لتعلق اجلارية محل من أكثر

 ا.ه  السنة تفريق على فاملعول
 على يزد ول: ملسلم رواية ويف( يغسله ول: )هقول(: 2/197يف مرعاة املفاتيح ) املباركفوريوقال 

 من على صريح ورد الغسل، بالنضح يرد ل أنه على واضح دليل يغسله، ل: فقوله باملاء، نضح أن
 النضح اجلارية وبول الرضيع الصيب بول بني التفرقة بعدم القائلني واملالكية احلنفية من تأول

: قوهلم وأما ترى كما  وهو يغسله ول فغسله املعىن لكان سلالغ بالنضح املراد كان  لو فإنه بالغسل،
 دليل وال الظاهر، خالف فإنه عليهم، فمردود فيه مبالغاً  غسالً : أي يغسله، ول: بقوهلا املراد بأن

 ما إذ أيضاً  للمذهب خمالف بعده ومع بعيد، تأويل هو: هذا تأويلهم ذكر بعد السندي قال. عليه
 ما وببعده الظاهر، خلف هو: العيد دقيق ابن وقال. انتهى - واملبالغة لخفةل الفقه كتب  يف تعرضوا

: قلت. انتهى -بينهما يفرقون ال فإهنم والصبية الصيب بول بني التفرقة من األخر األحاديث يف ورد
 عند علي وحديث الثاين الفصل يف اآلتيني السمح أيب وحديث لبابة، حديث األخر باألحاديث أراد

: راوية قتادة قال. الغالم بول وينضح اجلارية، بول يغسل: بلفظ وغريهم داود، وأيب رتمذيوال أمحد
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 بل تأويلهم تبعد أهنا شك ال األحاديث فهذه. مجيعاً  غسالً  طعما فإذا الطعام، يطعما ل ما هذا
 ،اجلارية بول يغسل أنه إىل األحاديث هذه معىن ُييل الغسل على والرش النضح محل فإن تبطله،
 رسول كالم  ُيمل أن يرضي باللغة معرفة أو بالعلم مساس له أحداً  أن أظن وما الغالم بول ويغسل

: مسلم عند عائشة حديث يف يف وقع ما وأما. املعىن هذا على - وسلم عليه هللا صلى - هللا
 ال والنضح الرش هو املاء، وإتباع بالصب فاملراد" إياه فأتبعه"البخاري وعند عليه، فصبه ِباء فدعاء

: للطحاوي أخرى ويف. يغسله ول املاء فأتبعه: والطحاوي ملسلم رواية يف ما عليه يدل الغسل،
 ا.ه  عليه فنضحه

 بول حكم يف العلماء مذاهب يف: اخلامسة املسألة (:5/109وقال األثيويب يف ذخرية العقىب )
 وأم علي، مذهب وهو اجلارية، ال الصيب بول يف يكفي النضح أن إىل بعضهم ذهب: واجلارية الغالم
: أصحابه وقال مالك، عن وروي وغريهم، وهب، وابن وإسحاق، وأمحد، والزهري، وعطاء، سلمة،

 وابن وداود، والنخعي، واألوزاعي، والثوري، سلمة، أم عن أيضا حزم ابن ورواه شاذة، رواية هي
 .وهب

 .والشافعي مالك، عن يوحك األوزاعي، مذهب وهو فيهما، يكفي أنه إىل بعضهم وذهب
 وحديث. واملالكية الكوفيني، وسائر احلنفية، مذهب وهو فيهما، الغسل وجوب إىل بعضهم وذهب
 .والثالث الثاين، املذهب يرد وحنومها اآليت واحلديث الباب،

.. "  البول من ثوبك تغسل إَّنا: "وفيه عمار، حبديث الثالث املذهب ألهل بعضهم استدل وقد
 .الباب حديث يعارض فال ضعفه، لىع متفق لكنه

 فيه، املبالغ الغسل" يغسله ول: "بقوله املراد: وقالوا بالقياس، إليه ذهبوا ملا واملالكية احلنفية واستدل
 .واجلارية الغالم بول بني فرق حيث اآليت، الباب حلديث معارضته مع الظاهر، خالف لكنه

 الصحيح، هو األول فاملذهب إليه، لركونا يوجب شيء الباب حديث يعارض ل أنه واحلاصل
 ا.ه  التكالن وعليه التوفيق، وباهلل باالعتساف، تتحري وال بإنصاف، فخذه

 األحاديث يوافق الذي :(71) رقمحتت حديث  الرتمذي سنن حتقيق شاكر أمحدوقال الشيخ 
 األحاديث بعض ألفاظ تأول من وأما. اجلارية بول ويغسل الغالم بول ينضح أنه هذا يف الصحيحة

 معناها عن األحاديث وأحال األلفاظ، مدلول عن أبعد فقد الغسل بأنه" الرش"و" نضح" لفظ يف
  الغالم، بول وبني اجلارية بول بني التفريق فيها اليت الباب يف األخرى األحاديث عليه وترد احلقيقي،
 الذكر، بول من ينضح َّناإ: "مرفوًعا ماجه وابن داود وأيب أمحد عند احلارث بنت لبابة كحديث
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 ُيمل الغسل بأنه والرش النضح هؤالء تأول فإن السمح، أيب وكحديث". األنثى بول من ويغسل
 أو بالعلم مساس له أن أحًدا أظن وما الغالم، بول ويغسل اجلارية بول يغسل أنه إالَّ  احلديثني معىن

 ونفس. املعىن هذا على - وسلم هعلي هللا صلى - هللا رسول كالم  ُيمل أن يرضى: باللغة معرفة
 معىن فهل" يغسله ول فنضحه: "البخاري رواية يف -حمصن بنت قيس أم حديث- الباب حديث

 اه  يغسله؟ ول فغسله: هذا
 كان  إذا البول رشاش من يصيبكما ما تغسال أن فعليكما (:5/370وقال علماء اللجنة الدائمة )

 ونضحه بوله رش كفاكما  بالطعام يتغذى ال الغالم كان  إنف بالطعام، يتغذى غالم وبول جارية بول
 بول ومن اجلارية بول من يغسل اإلحرام ثوب وهكذا عصر، وال غسل إىل حاجة غري من باملاء

 إال عندك يكن ل وإذا بالطعام، يتغذى ال الذي الغالم بول من ويرش الطعام، يأكل الذي الغالم
 وتغسله الطعام، يأكل ل غالم من أصابه الذي البول كان  ذاإ باملاء ترشه أن أمكنك اإلحرام ثوب
 ا.ه  زوجتك سوى أحد فيه عورتك يرى ال حمل يف الطعام يأكل الذي والغالم اجلارية بول من

 به خرج: «بول» ،«غالم بول ويطهر»: قوله (:1/437وقال العالمة العثيمني يف الشرح املمتع )
 .اجلارية به خرج: «غالم». الغائط

 .به يتغذى: أي الطعام، يأكل من خرج ،«بنضحه الطعام يأكل ل»: ولهق
 ،عائشة حديث: ذلك على والدليل كله،  يشمله حىت عصر أو فرك، دون املاء تتبعه أن: والنضح

 ِباء فدعا ثوبه، على فبال بغالم، أيت وسلم عليه هللا صلى النيب أن األسدية حمصن بنت قيس وأم
 .هيغسل ول بوله؛ فأتبعه

 أن: أجيب .اجلارية؟ كبول  يغسل وال ينضح، يطعم ل الذي الغالم بول أن احلكمة ما: قيل فإن
 بال ما: عنها هللا رضي عائشة سئلت ملا وهلذا حكمة، هبا وكفى بذلك، جاءت السنة أن احلكمة
 هللا صلى الرسول عهد على ذلك يصيبنا كان»: فقالت الصالة؟ تقضي وال الصوم، تقضي احلائض

 احلكمة العلماء بعض التمس ذلك ومع «الصالة بقضاء نؤمر وال الصوم، بقضاء فنؤمر وسلم عليه
  ذلك يف

 به، ويفرح كثريا،  ُيمل الذكر أن العادة ألن املكلف، على التيسري ذلك يف احلكمة: بعضهم فقال
 بوله ورشاش محله، كثرة  فمع انتشر، بال فإذا ضيق، ثقب من خيرج وبوله األنثى، من أكثر وُيب
 .فيه فخفف مشقة؛ فيه يكون
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 وقوته بوله، غسل من بد فال الطعام يأكل كان  إذا وهلذا لطيف، اللنب هو الذي غذاؤه: أيضا وقالوا
 واجلارية الغالم بول بني التفريق أن أصحابنا كالم  وظاهر، اجلارية قوة من أكرب الغذاء تلطيف على
  الطعام يأكل الذي والغالم اجلارية وبول، الغسل من فيه دب ال كغريه  الصيب هذا وغائط، تعبدي أمر

 .الغسل من فيهما بد ال كغريمها،
 .جنس؟ أو طاهر الطعام يأكل ل الذي الصيب بول هل العلماء اختلف )فرع(:

 .العامة قول وهو جنس،: فقيل
  .3الشوكاين ونصره ،2احلنابلة بعض واختاره ،1الظاهري داود مذهب وهو طاهر،: وقيل

 هذا: مسلم شرح يف النووي قال (:1/684) األحكام عمدة بفوائد اإلعالمقال ابن امللقن يف 
: أيًضا اخلطايب قال وكذا جناسته، يف خالف وال الصيب عليه بال ما تطهري كيفية  يف هو إَّنا اخلالف

 على مجاعاإلِ  أصحابنا بعض نقل وقد: النووي قال إزالته، يف للتخفيف بل جناسته لعدم النضح ليس
 عن عياض القاضي مث بطال ابن حكاه ما وأما: قال الظاهري، داود إالَّ  فيه خيالف ل وأنه جناسته

 .مذهبنا يف تعرف ال قطًعا باطلة حكاية فينضح طاهر الصيب بول: قالوا أهنم وغريه الشافعي
 والباجي الرب عبد ابن وكذا أيًضا، إمامنا عن ملسلم شرحه يف القرطيب نقله: -اي ابن امللقن– قلت

  يف الشافعى عن البصري الصباحي زكريا بن ُيىي أبو الشيخ حكاه فقد به ينفردوا ول املنتقى، يف
 وروي: قال جنسة، كلها  األبوال: قال أنه الشافعي عن ُحكي: لفظه وهذا العلماء اختالف كتابه
 عليه؛ يرش فإنه يطعم ل يالذ الغالم بول إالَّ  جنسة كلها  األبوال: قال أنه آخر موضع يف عنه

 وابن واحلسن أمحد عن ملسلم شرحه يف القرطيب وحكاه ،وسلم عليه هللا صلى هللا رسول حلديث
: حنيفة أيب مذهب ومشهور: قال وقتادة، حنيفة أيب عن وحكي: قال أيًضا، مالك عن ورواية وهب

 أقوال ثالثة حينئذ   مالك مذهب ففي واألنثى، الذكر بول بطهارة القول مالك عن وروى النجاسة،
 ا.ه 

 ه.بول بنضح االكتفاءوالقائلني بالطهارة حجتهم 
 اجلارية، كبول  غسله لوجب جنساً  كان  لو إذ طاهر، بوله أن الصيب بول بنضح االكتفاء من فأخذوا 

 .النجاسات من وكغريه بل

                                                 
 (.140/ 2) التثريب طرح 1

 (.323/ 1) اإلنصاف 2

 (.35 ،31/ 1) اجلرار والسيل ،(22/ 1) املضيئة الدراري انظر والنجاسة، الطهارة املسألة، هذه يف قوالن للشوكاين 3
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 كان  ولو جناسته، على دليل إياه املاء وبإتباع بنضحه فاألمر جنس، الصيب الرضيع أن والصحيح
 .يطهر ال الطاهر إذ تطهريه؛ إىل حاجة هناك يكن ل طاهراً  البول
 على بنضحه باألمر أو الصيب، بول برش يستدل ممن والعجب(: 644/ 2) املفهم يف القرطيب قال

 يف رخص قد إذ طهارته، نوع يف التخفيف على داللته وغاية ذلك؛ على يدل ما فيه وليس طهارته،
 الذكران محل ملالزمتهم األنثى دون الذكر التخفيف هذا خص ختفيفاً  غسله عن وعفا هورش نضحه
 ا.ه  أعلم واّللَّ  هلم حملبتهم هبم فرحهم لفرط
 تصيبه الذي النعل بطهارة: لقلنا طاهراً  كان  طهارته يف التخفيف ثبت ما كل  أن بقاعدة، أخذنا ولو

 .منها النعل غسل جيب وال الدلك، قبل جنس هو ذلك ومع بالرتاب، الدلك طهارته فإن النجاسة،
 بعده، ما فيطهره طاهر، مكان على مير بأن تطهريه فإن جناسة، أصابته إذا املرأة ذيل بطهارة ولقلنا

 بعض طهارة يف التخفيف فليس وهكذا، طاهر، مكان على مير أن قبل جنس وهو غسله، جيب وال
 وهللا الراجح، هو وهذا تطهريها، يف الشارع خفف إنو  جنسة، هي بل طهارهتا، على دليال األماكن

 .1أعلم
 .واجلارية الغالم بول بني التفريق أوجبت اليت العلة ذكر )فرع(:

 بني الشارع فرق فإذا متفرقني، بني جيمع وال متماثلني، بني يفرق ال الشارع أن به املقطوع من
 عن قاصرة والعقول تعلم، ال وقد العلة، تعلم وقد ذلك، مثل أوجبت علة هناك فإن متشاهبني

 كان  وإن حلكمة، إال ينهى وال يأمر وال حكيم، وتعاىل سبحانه فاهلل األحكام، مجيع علل إدراك
 وإال القياس، يلحقه مما غريه إىل احلكم تعدي من يفيد ما على مقصوراً  يكون أن ينبغي العلة طلب

 أن أمراً  ورسوله هللا قضى إذا مؤمنة وال ؤمنمل كان  وما} املؤمنني طريق هو الشرعي للنص فالتسليم
 مسعنا يقولوا أن ورسوله هللا إىل دعوا إذا املؤمنني قول كان  إَّنا}، 36: األحزاب {اخلرية هلم يكون
 قال الذي إبليس كحال  حاله ويكون فيهلك، بعقله النص املؤمن يعارض وال، 51: النور{ وأطعنا
 .76: ص{ طني من وخلقته نار من خلقتين منه خري أنا} ربه أمر على معرتضاً 

 العلة تلك تلمس يف العلماء اختلف وقد
 بول أن بعضهم فريى الذكر بول عن خيتلف وأنه األنثى، بول طبيعة إىل ذلك أرجع من فمنهم
 .الغالم بول دون بغسله أمر ولذلك الذكر، بول من وأثقل رائحة أننت األنثى

                                                 
 (.13/133موسوعة أحكام الطهارة ) 1
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 أبو حدثنا معقل، بن موسى بن أمحد حدثنا: قال سلمة بن سناحل أبو ذكره ما هذا يف يدخل ومما
 الغالم، بول من يرش:  وسلم عليه هللا صلى النَّيب   حديث عن الشافعي سألت: قال املصري اليمان
 اجلارية وبول والطني، املاء من الغالم بول ألن: قال واحد؟ مجيعاً  واملاءان اجلارية، بول من ويغسل

 خلق ملا تعاىل اّللَّ  إن: قال ال،: قلت: قال لقنَت؟: قال أو فهمت؟: يل قال مث والدم، اللحم من
 من اجلارية بول وصار والطني، املاء من الغالم بول فصار القصري، ضلعه من حواء خلقت آدم

 .به اّللَّ  نفعك: قال. نعم: قلت فهمت؟: يل قال: قال والدم، اللحم
 .1ماجه ابن سنن يف كما  ماجه، ابن على زوائده يف سلمة بن احلسن أبو رواه

                                                 
 القطان، احلسن أيب زيادات من الشافعي اإلمام عن اخلرب هذا (:1/331ل األرنؤوط ومن معه يف حتقيق سنن ابن ماجة )قا 1

 ضلعه من حواء خلقت: "وقوله، أكثرها يف وساقط األصول بعض يف هذا(: س) هامش على وكتب ،(م) و( ذ) يف يرد ل وهو
 وسلم عليه هللا صلى - قوله وأن السالم، عليه آدم منه خلق مما خلقت أهنا قنياحملق العلماء عند الثابت فإن نظر، فيه" القصري

: تعاىل كقوله  وهو االعوجاج، طبعها ويف خلقت: واملعىن للعوج، استعري" ضلع من خلقت املرأة إن:"الصحيح احلديث يف -
 للذي تقول والعرب تعقل، ِبا العرب خوطبت: الزجاج قال عجوال، خلق: أي[ 37: األنبياء{ ]عجل من اإلنسان خلق}

" صحيحه" يف البخاري عند احلديث رواية ذلك يوضح بذلك، وصفه يف املبالغة يريدون لعب من خلقت إَّنا: اللعب منه يكثر
 هبا تستمتع وإن كسرت،  إقامتها أردت إن كالضلع  املرأة مثل إَّنا(: "4180) حبان ابن ولفظ" كالضلع  املرأة(: "5184)

 ".عوج هاوفي هبا تستمتع
 ( :3/460" )املشكاة شرح" يف القاري الشيخ وقال: (6499وقال العالمة األلباين يف الضعيفة حتت احلديث رقم )

 قوله يف ونظريه معىن أو صورة، للمعوج واستعري معوج، عظم وهو األضالع، من خلقن فكأهنن اعوجاج، فيه خلقا خلقن أي"
 :ألمرين وذلك حقيقة، ال وتشبيه استعارة أنه عندي الراجح هو ذاوه: قلت { ".عجل من اإلنسان خلق: }تعاىل

 .تقدم كما  آدم ضلع من حواء خلق يف حديث يثبت ل أنه: األول
 إن: "بلفظ هريرة أيب عن رواية يف التشبيه بصيغة احلديث جاء أنه: واآلخر

 بن احلسن أيب رواية من -( 225) احلديث حتت -( 1/175" )ماجه ابن سنن" يف جاء ما وأما (تنبيه) ... كالضلع  املرأة
 عليه هللا صلى النيب حديث عن الشافعي سألت" :قال املصري اليمان أبو حدثنا: معقل بن موسى بن أمحد حدثنا: سلمة
 ةاجلاري وبول والطني، املاء من الغالم بول ألن :قال واحد؟ مجيعا واملاءان" اجلارية بول من ويغسل الغالم، بول يرش: "وسلم

 ضلعه من حواء خلقت آدم؛ خلق ملا هللا إن :قال. ال: قلت: قال لقنت؟ قال أو فهمت،: يل قال مث، والدم اللحم من
: يل قال ،نعم :قلت فهمت؟: يل قال: قال. والدم اللحم من اجلارية بول وصار والطني، املاء من الغالم بول فصار القصري؛

 وأفاد الرواية، هذه يف إال يعرف ال املصري اليمان أبا فإن الشافعي؛ اإلمام ىلإ ضعيف إسناد هذا: فأقول ". به هللا نفعك
 :التقريب يف وقال .- اخلراساين خالد بن هللا عبد بن حممد: وامسه -( لقمان أبو: )فيه الصواب أن" التهذيب" يف احلافظ

 من أكثر عنه روى من: السابعة" :التوثيق مراتب ذكر صدد يف" املقدمة" يف قال ألنه ؛"جمهول: "يقول أن وحقه ".مستور"
 بن موسى بن أمحد) غري ؛"التهذيب" يف راويا له يذكر ل وهو ". احلال جمهول أو مستور،: بلفظ اإلشارة وإليه يوثق، ول واحد
 وشيخه هذا أمحد ترمجة يف ماجه البن األثر هذا نسب أنه وهو آخر، وهم يف وقع إنه مث .ذلك إىل اإلشارة تقدمت كما(  معقل

 ابن سنن" على القطان سلمة بن احلسن أيب زيادات من األثر أن والواقع ماجه، ابن رجال من جعلهما وبالتايل اليمان، أيب
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 ولذلك غسله فيشق فينتشر بقوة خيرج الغالم فبول البول خروج طريقة إىل ذلك أرجع من ومنهم
 .غسله فيسهل جمتمعاً  فيكون األنثى بول أما فيه، تسومح
 منهم فيكثر غريه، من أكثر فتحمله الغلمان، إىل َتيل الناس نفوس أن إىل ذلك أرجع من ومنهم

 يف شرعاً  معتربة وهي املشقة، فيهما العلة ألن قريبان؛ واألخريان، غسله عليهم ويشق تبول،ال
 على الكالم عند تعاىل هللا شاء إن ذلك أمثلة سيأيت كما  كلياً،  عنها العفو ويف بل النجاسة، ختفيف

ريت يف هذا واليت أج-كشفت األحباث العلمية احلديثة قلت                  .عنها املعفو النجاسة
عن وجود الفرق بني بول الغالم الرضيع وبني بول األنثى الرضيعة، ومن تلك األحباث  -جملال

البحث الذي أجراه أصيل حممد علي َوأمحد حممد صاحل من جامعة دهوك بالعراق، وملخص هذا 
ثي َتت دراسة نسبة تواجد البكترييا يف بول األطفال الرضع وحدي البحث على النحو التايل:

 73الوالدة، حيث مت مجع عينات البول بشكل عشوائي من األطفال الرضع الذين بلغت أعدادهم 
ذكراً(، وصنف وا إىل أربع فئات عمرية؛ دون شهر ومن شهر إىل شهرين مث إىل  38أنثى و 35طفالً )

تفحص ثالثة مث أكثر من ثالث ة مع تزايد احتمال تناول أطعمة، ومجعت العينات ونقلت مباشرة ل
 معملياً واستمر العمل لعدة أشهر مع مراعاة أقصى ما ميكن من درجات التعقيم وجتنب التلوث.

م يف صبغ البكرتيا حيث 1884واستخدمت طريقة د. هانز كريستيان جرام اليت اكتشفها عام 
 واختربت مجيع العينات باختيار حقل جمهري لعد تكون البنفسجية موجبة اجلرام واحلمراء سالبة.

مرة، ووجد أن مجيعها سالبة اجلرام، وصنفت البكرتيا على أهنا  100البكرتيا بتكبري موحد هو 
                                        وقد كانت النتائج على النحو التايل: .Escherichia Coliبكرتيا القولون 

 %95.44يف بول الرضع اإلناث يوماً كانت نسبة تواجد البكرتيا  30أواًل: يف الفئة العمرية حىت 
بينما  41.9أكثر من الرضع الذكور؛ حيث بلغ عدد البكرتيا يف احلقل اجملهري لبول الرضع اإلناث 

                                                                                                     يف نفس احلقل للرضع الذكور. 2بلغ العدد 
انياً: يف الفئة العمرية )من شهر إىل شهرين( كانت نسب ة تواجد البكرتيا يف بول الرضع اإلناث ث

أكثر من الرضع الذكور؛ حيث بلغ عدد البكرتيا يف احلقل اجملهري لبول الرضع اإلناث  91.48%
                                                                                               يف حالة الرضع الذكور. 2.25بينما بلغ العدد  24.1

 %93.69شهور كانت نسب ة تواجد البكرتيا يف بول الرضع اإلناث  3 - 2ثالثاً: يف الفئة العمرية 
                                                                                                                           

 هلما يرتجم ل ولذلك رجاله، من اليمان وأبو ،- سلمة أبا أعين - شيخه هو إَّنا موسى بن وأمحد ،"السنن" راوي وهو ،"ماجه
" النبالء سري" يف حسنة ترمجة القطان احلسن وأليب. التنبيه فاقتضى ؛"الكاشف" يف الذهيب وال ،"لالكما هتذيب" يف املزي

(15/463 - 465.) 
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بينما  24.1أكثر من الرضع الذكور؛ حيث بلغ عدد البكرتيا يف احلقل اجملهري لبول الرضع اإلناث 
                                                                                                 الة الرضع الذكور.يف ح 1.6بلغ العدد 

أكثر  %69شهور كانت نسبة البكرتيا يف بول الرضع اإلناث  3رابعاً: يف الفئة العمرية أكثر من 
بينما بلغ  13.9لبول الرضع اإلناث  من الرضع الذكور؛ حيث بلغ عدد البكرتيا يف احلقل اجملهري

                                                                                                            يف حالة الرضع الذكور. 6.8العدد 
 ومن املقارنة بني نفس اجلنس من األطفال نالحظ بأن معدل عدد البكرتيا لدى األنثى يتناقص

، أما الفئة العمرية اليت 41.9بتقدم العمر، حيث كان املعدل يف الفئة العمرية اليت تقل عن الشهر 
، على عكس ما مت مالحظته لدى 13.9تزيد على الثالثة األشهر نالحظ اخنفاض املعدل إىل 

ة الذكور؛ حيث كان معدل البكرتيا لدى الفئة العمرية اليت تقل عن شهرين أقل بكثري من الفئ
(، ونستدل من هذا بأن معدل البكرتيا يف األنثى يكون 6.8العمرية اليت جتاوزت الثالثة أشهر )

لديها مرتفعاً منذ األيام األوىل يف عمرها بغض النظر عن تقدم العمر وبغض النظر عما إذا كانت قد 
ام األوىل من عمره، بدأت بأخذ الطعام أم ال، أما الذكر فإن تواجد البكرتيا يكون أقل بكثري يف األي

وتبدأ هذه النسبة بالتزايد تدرجيياً مع مرور الزمن، وخاصة عندما يتجاوز الشهر الثالث من عمره، 
                                                                                         (.14حيث تزداد احتمالية البدء بتناول الطعام)

بت الدكتور صالح الدين بدر من خالله أن هناك فرقاً بني بول الغالم الرضيع ويف حبث آخر أث
                                                                          وبول األنثى، وملخص هذا البحث على النحو التايل:

واليت يسبب انتقاهلا كثرياً من  أثبت العلم اليوم أن البول ُيتوي على عدد كبري من البكرتيا املمرضة،
بكرتيا القولون )إيشريشيا كوالي(، والبكرتيا العنقودية،  األمراض اخلطرية، ومن هذه البكرتيا:

والدفترييا، والبكرتيا السبحية، وفطر الكانديدا، وغريها. ولذلك وجب غسل وتطهري اجلسم 
وأثبت العلم أن بول  يا املمرضة.واملالبس من هذا البول حىت ال حتدث إصابة بأحد هذه البكرت 

الطفل احلديث الوالدة معقم، وال يوجد به أي نوع من أنواع البكرتيا، ولكنه بعد ذلك ُيمل 
وأكد الدكتور صالح الدين يف حبثه  البكرتيا، وغالباً ما يكون التلوث بالبكرتيا من اجلهاز اهلضمي.

 األم )اللنب الطبيعي( ال ُيتوي على أي نوع أن بول الغالم الرضيع الذي يقتصر يف غذائه على لنب
من أنواع البكرتيا، بينما ُيتوي بول األنثى الرضيعة على بعض أنواع البكرتيا، وأرجع ذلك إىل 

االختالف يف اجلنس، فمجرى البول يف األنثى أقصر من جمرى البول يف الذكر، جبانب إفرازات غدة 
الذي ل  -قاتل للجراثيم، ولذلك ال ُيتوي بول الغالم الرضيع الربوستاتا لدى الذكر واليت هلا تأثري 

ونتيجة للفارق التشرُيي للجهاز البويل لألنثى والذكر فإن األنثى  على بكرتيا ضارة. -يأكل الطعام
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أكثر عرضة للتلوث البكتريي باملقارنة مع الذكر، فمن السهل انتقال البكرتيا إىل املثانة يف األنثى، 
البكرتيا اليت تنتقل من هناية اجلهاز اهلضمي وتتعلق ِبجرى البول، وغالباً ما تكون  وخصوصاً تلك

وبالنظر إىل قوله صلى هللا عليه وسلم يتبني أن بول األنثى ُيتوي على  تلك البكرتيا بكرتيا القولون.
 بكرتيا تسبب العدوى ومن مث وجب غسله؛ وذلك للوضع التشرُيي جلهازها البويل، وصغر جمرى

وقد كشف العلم اليوم أن تغذية الطفل بغري لنب  البول يف األنثى مقارنة باجلهاز البويل عند الذكر.
األم وذلك باأللبان الصناعية أو بأي مكونات غذائية أخرى صناعية كانت أم طبيعية يكون سبباً يف 

السكريات يف لنب  تلوث البول؛ حيث إن لنب األم مينع تواجد بكرتيا القولون يف بوله، فهناك بعض
األم َتنع من التصاق بكرتيا القولون باخلاليا الطالئية يف اجلهاز البويل؛ مما يؤدي إىل عدم تلوث 

-جاء التفريق بني بول الغالم الرضيع وقد  (.15البول ببكرتيا القولون، وبالتايل يكون بوله معقماً)
، فبول الغالم كما تقدم يف أحاديث الرتمجة  وبني بول األنثى يف السنة املطهرة -الذي ل يأكل الطعام

يكتفى فيه بالرش، بينما يتحتم الغسل من بول األنثى، وليس يف هذا احلكم حتيز للذكر على 
وإَّنا التفريق  حساب األنثى؛ فأحكام الشريعة أحكام إهلية، وليس هلل تعاىل مصلحة يف ذلك التفريق.

تفريق قائم على فروق يف أصل خلقة الذكر  -نيويف غريه من مواطن التفريق بني اجلنس-هنا 
واألنثى؛ وذلك ليقوم كل واحد منهما ِبا أوكل إليه من أعمال وتكاليف يف هذه احلياة الدنيا، فكل 

وقد   [.50ميسر ملا خلق له، وسبحان هللا تعاىل ﴿الَِّذي َأْعَطى ُكلَّ َشْيء  َخْلَقُه مثَّ َهَدى﴾ ]طه: 
حلديثة عن املطابقة التامة بني أحكام الشريعة وبني ما كشف عنه العلم كشفت األحباث العلمية ا

احلديث من فروق بني الذكر واألنثى، ومن تلك الفروق التطهر من بول الغالم الرضيع بالرش، 
ول يكن عند النيب حممد صلى هللا عليه وسلم معامل وخمتربات  والتطهر من بول األنثى بالغسل.

كشف عن هذا الفرق بني بول الغالم الرضيع واألنثى الرضيعة، وبالتايل فإن يستطيع من خالهلا ال
العقل السليم جيزم بأن هذا اإلخبار من هذا النيب األمي صلى هللا عليه وسلم ما هو إال وحي تلقاه 

من اخلالق العليم؛ ليمتثله املؤمنون، وتقوم به احلجة على من كان له عقل رشيد، ويبقى ذلك شاهداً 
 صالحية هذه األحكام لكل زمان ومكان. على

 
 
 
 

 )باب أنواع النجاسات(
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 تقسيم يف املذاهب اختلفت فقد فقهي، اصطالح هو إَّنا النجاسة تقسيم على الكالم كان  ملا
 النجاسات،

 .وحكمية حقيقية إىل: النجاسة يقسمون: فاحلنفية
 .مثالً  جف إذا كالبول  مرئية وغري كالدم،  مرئية إىل ويقسموهنا اخلبث، جناسة هي: فاحلقيقية
 .احلدث جناسة هي: واحلكمية

 احلدث رفع يف املستعمل فاملاء ولذلك النجاسة، من نوع وأنه احلدث يف مذهبهم على بناء وهذا
 .مذهبهم يف قول على عندهم جنس
 :وخمففة مغلظة إىل النجاسة احلنفية يقسم كما

 .فمخففة آخر بنص عورض فإن آخر، بنص ارضيع ل نص فيها ورد ما: حنيفة أيب عند فاملغلظة
 .آخر بنص يعارض ول جناسته، على النص لورود مغلظ جنس احليض دم: مثاله
 جناسته، على يدل ،1(البول من استنزهوا) حديث ألن خمفف؛ جنس حلمه يؤكل ما بول بينما

 دل آخر بنص عورض فلما طهارته، على يدل اإلبل أبوال بشرب هلم أذن حيث العرنيني، وحديث
 .خمففة جناسته أن على

 األئمة اختلف ما واملخففة جناسته، على أمجع ما املغلظة النجاسة أن إىل وحممد يوسف أبو وذهب
 .جناسته يف

 يعارض ول ،2(ركس إهنا) وسلم عليه هللا صلى لقوله حنيفة؛ أيب عند مغلظة حلمه يؤكل ما فروث
 .3بطهارته وأمحد الكم لقول خمفف صاحبيه عند والروث، آخر بنص

 :أقسام ثالثة إىل تطهريها كيفية  باعتبار النجاسة تقسيم إىل واحلنابلة الشافعية وذهب
 خبالف والترتيب، التسبيع إىل فتحتاج منهما، تولد وما واخلنزير الكلب جناسة وهي: مغلظة - أ

 .النجاسات من غريها
 .النضح هارهتاط يف ويكفي الذكر، الرضيع بول طهارة وهي: خمففة   ب
 .النجاسات سائر وهي: متوسطة - ج 

 :قسمني إىل النجاسة واحلنابلة الشافعية قسم كما
 .بالتخلل فتطهر اخلمر، إال حبال تطهر ال اليت النجاسة وهي: العني جنس

                                                 
 تقدم خترجيه. 1
 ( من حديث ابن مسعود رضي هللا عنه.156أخرجه البخاري ) 2

 (.240/ 1) الرائق البحر ،(318/ 1) عابدين ابن حاشية انظر 3
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 هذا وعلى، (باملتنجس يسمى ما وهو) جنس حمل على الطارئة النجاسة وهي: حكمية وجناسة
 .1تطهريه ميكن ما واملتنجس حبال، يطهر ال فالنجس متنجسًا، أو جنساً  إما النجاسة فتكون
 إذا كالبول  حتس وال وجودها تيقن اليت هي: احلكمية(: 28/ 1) الطالبني روضةيف  النووي وقال
 .مرة احملل على املاء إجراء فيكفي أثر، وال رائحة له يوجد ول احملل، على جف
 ا.ه  وريح ولون طعم من منها وجد ما إزالة حماولة من بد فال: العينية وأما

 كيفية  إىل ترجع وتارة النجاسة، ذات إىل ترجع تارة سبق، كما  اصطالحية تقاسيم هي التقاسم وهذه
 .2أعلم وهللا االصطالح، يف مشاحة وال تطهريها،

 .النجاسات درجات (:40/109وجاء يف املوسوعة الفقهية )
 :املغلظة النجاسات -1

 وإن اجتنابه يف حرج وال آخر يعارضه ول نص جناسته يف ورد ما حنيفة أيب عند النجاسة من املغلظ
 بلوى وال جناسته على اتفق ما: وحممد يوسف أيب وعند، النص يعارض ال االجتهاد ألن فيه، اختلفوا

 كان  إن مساحة الدرهم قدر على تزيد أن الغليظة النجاسة من الصالة مينع الذي والقدر، إصابته يف
 .3كثيفا  كان  إن ووزنا مائعا

 والدم والبول كالغائط  غليظة فنجاسته للتطهري موجب وهو اإلنسان بدن من خيرج ما كل:  وقالوا
: عنها هللا رضي لعائشة وسلم عليه هللا صلى لقوله املين كذلك  فيه، خالف وال والقيء والصديد

 4(فافركيه يابسة كان  وإن فاغسليه، رطبا كان  إن)
 وذكر: مخس من الثوب يغسل إَّنا): عنهما هللا رضي ياسر بن لعمار وسلم عليه هللا صلى وقوله
 وذكر بالفرك، يطهر ال أنه حنيفة أيب عن احلسن روى وجف، البدن أصاب ولو 5(املين منها

                                                 
 (.58/ 1) القناع كشاف  ،(27/ 1) الطالبني روضة ،(83/ 1) احملتاج مغين 1

 (.23-13/21موسوعة أحكام الطهارة ) 2
 .1936 احلليب مصطفى ط 31/  1 املختار شرح االختيار 3

 يكون أن غري من ذلك تفعل كانت  هي أهنا املنقول وإَّنا يعرف ال احلديث هذا (:1/107قال ابن اجلوزي يف التحقيق ) 4
 سند، بال ألنه شيء؛ ال وهذا (:1/36، وقال الذهيب يف تنقيحه )(1/136بد اهلادي يف التنقيح )، وأقره ابن عأمرها

 هبذه أجده ل(: 91/ 1) اهلداية أحاديث ختريج يف الدراية يف احلافظ وقال، يأمرها أن غري من ذلك تفعل كانت  أهنا واملعروف
 .له أصله فال بغسله األمر وأما(: 33/ 1) التلخيص يف وقال، السياقة

 ( وسيأيت خترجيه بتوسع يف باب مستقل حلكم املين.4849حديث ضعيف جدا كما يف الضعيفة ) 5
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 أيب عن الصحيح فإن طهارته، على يدل ال بالفرك واالكتفاء أعم، فيه البلوى ألن يطهر أنه الكرخي
 .هلما خالفا عنده جنسا يعود املاء أصابه إذا حىت فيه الصالة فتجوز بالفرك، يقل ل أنه حنيفة

 بنص ثبتت جناستها ألن حنيفة، أيب عند الدواب من حلمه يؤكل ال ما وبول واإلخثاء الروث وكذلك
 هوألن مثله، واإلخثاء ،(رجس هي): الروثة يف والسالم الصالة عليه قوله وهو غريه، يعارضه ل

 .كاآلدمي  فصار عنه التحرز ميكن حيوان عن منفصل وهو وفساد ننت إىل استحال
 واالحرتاز ،(البول من استنزهوا): وسلم عليه هللا صلى قوله إلطالق وخرؤها، الفأرة بول وكذلك

 .فيهما عنه فيعفى والثياب الطعام يف ممكن غري املاء يف ممكن عنه
 نضح من ورد ما وأما فصل، غري من املذكور للحديث ال، أو أكال والصغرية الصغري بول وكذلك

 وسلم عليه هللا صلى النيب أن عنه هللا رضي طالب أيب بن علي رواه فيما يأكل ل إذا الصيب بول
 الصالة عليه قال الغسل، ِبعىن يذكر فالنضح 1(اجلارية بول ويغسل الغالم، بول ينضح): قال

 عليه فيحمل اغسله أي 2(فرجك وانضح توضأ): املذي عن هسأل ملا األسود بن للمقداد والسالم
 .توفيقا
  .3احلنفية فقهاء بإمجاع غليظة جناستهما والدجاج األهلي والبط
 من أو منهما متولد أو خنزير أو كلب  من شيء ِبالقاة جنس ما املغلظ إن: الشافعية وقال

 .4أحدمها
 يف طاهرا كان  ما واملتنجس وحنومها، العذرةو  كالبول  جنسة ذاته كانت  ما: املالكية عند والنجس
 .5جناسة وأصابه األصل
 .أقسام ثالثة إىل تطهريها حيث من النجاسة احلنابلة وقسم
 مرات سبع بالغسل تطهريها ويكون أحدمها، من أو منهما تولد وما واخلنزير الكلب جناسة: األول

 .بالرتاب إحداهن
 أي بنضحه البول هذا من النجاسة حمل ويطهر الطعام، يأكل ل الذي الصيب بول جناسة: الثاين
 .باملاء غمره

                                                 
 تقدم خترجيه يف الباب السابق. 1

 تقدم خترجيه. 2

 .1936 احلليب مصطفى ط 35 - 33 ،32/  1 املختار شرح االختيار 3
 .83/  1 احملتاج مغين 4

 .60 1 الكبري الشرح على الدسوقي حاشية 5
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 .1تراب هلا يشرتط وال منقية غسالت بسبع وتطهر املتنجسات بقية: الثالث
 :املخففة النجاسات - 2

 .وجناسته طهارته يف نصان تعارض ما: حنيفة أيب عند النجاسة من املخفف
 والنجاسة، كالنص  شرعية حجة االجتهاد ألن جناسته، يف اختلف ما: وحممد يوسف أيب وعند

 كمسح  الشرع أحكام يف الكل حكم للربع ألن الثوب، ربع تبلغ ل إذا الصالة َتنع ال املخففة
: يوسف أيب وعند والذيل، كالكم  أصابه ما ربع: وقيل الثوب، مجيع ربع: قيل ومث وحلقه، الرأس

 أنه حنيفة أيب وعن الربع، واملختار القدمني، ضعمو : وعنه ذراع، يف ذراع: حممد وعند شرب، يف شرب
 .2االستفحاش يف الناس لتفاوت املبتلى، رأي إىل موكول هو مقدر غري
 الطرقات يف به البلوى لعموم واإلخثاء الروث وحممد يوسف أيب عند خمففة جناسة النجس ومن

 .3فيه االختالف ووقوع
 من حلمه يؤكل ال ما وخرء واحلمار البغل بولعا السمك ودم الفرس وبول حلمه يؤكل ما وبول

 من قوما أن) وهو العرنيني، حلديث طاهر، حلمه يؤكل ما بول حممد وعند خمففة، جناسته الطيور
 هللا رسول فأمر بطوهنم وانتفخت ألواهنم فاصفرت - توافقهم ل أي - فاجتووها املدينة أتوا عرينة
 وشربوا فخرجوا وأبواهلا، ألباهنا من ويشربوا لصدقةا إبل إىل خيرجوا بأن وسلم عليه هللا صلى

 الصالة عليه قال وقد - حراما لكونه بشربه أمرهم ملا جنسا اإلبل من ذلك كان  فلو. 4(فصحوا
 .5(عليكم حرم فيما شفاءكم جيعل ل هللا إن): والسالم

                                                 
 .101 ،97/  1 اإلرادات منتهى وشرح ،1 89 - 1 83/  1 القناع كشاف  1

 .1936 احلليب مصطفى ط 31 - 30/  1 املختار شرح االختيار 2

 .1936 احلليب مصطفى ط 31/  1 املختار شرح االختيار 3

 هللا رضي أنس حديث من( احلليب عيسى ط 1296/  3) ومسلم( السلفية ط 335/  1 الباري فتح) البخاري أخرجه 4
 .عنه

 رقم ،233/ 4) حبان وابن ،(98 رقم ،139/ 1) راهويه بن وإسحاق ،(6966 رقم ،402/ 12) يعلى أبو أخرجه 5
 عنها، هللا رضي سلمة أم عن كلهم(  19463 رقم ،5/ 10) والبيهقى ،(749 رقم ،326/ 23) والطرباىن ،(1391
 الذهيب وقال مستور، فإنه واحدا رجال إال صحيح إسناده(: 41/ 9) موعاجمل يف النووي وقال حبان، ابن صححه واحلديث

 إعالله، يف حزم ابن ووهم(: 713 - 712/ 8) املنري البدر يف امللقن ابن وقال صويلح، إسناده(: 3966/ 8) املهذب يف
 شاكر أمحد الشيخ وقال ن،حبا ابن وثقه وقد خمارق، بن حسان خال الصحيح رجال يعلى أىب رجال(: 86/ 5) اهليثمى وقال

 إياه، حزم ابن تعليل من نفوسنا يف أوثق عليه حجر ابن وإقرار للحديث حبان ابن تصحيح(: 176/ 1) احمللى على تعليقه يف
 (.1637) اجلامع ضعيف يف األلباين العالمة وضعفه
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 بالشمس، بيضي ألنه حقيقة بدم ليس السمك ودم أيضا، حممد عند الفرس بول الطاهر يف ويدخل
 ما وخرء النصوص، لتعارض واحلمار البغل ولعاب لذلك، خبفته قيل ولذا جنس، أنه يوسف أيب وعن

 حممد وعند اهلواء، من تزرق ألهنا عنه االحرتاز ميكن ال فإنه البلوى لعموم الطيور من حلمه يؤكل ال
 .1بلوى فال الناس ختالط ال ألهنا غليظة جناسته

 خبالف باللنب، إال يتغذ ول احلولني يبلغ ل إذا الصيب بول خصوص هي يةالشافع عند واملخففة
 اإلصابة حمل على يرش إصابته حمل تطهري يراد عندما الصيب بول ألن ذلك املشكل، واخلنثى األنثى

 ويتحقق اإلصابة، حمل غسل جيب فإنه املشكل واخلنثى األنثى أما يسل، ل وإن النجاسة يعم ِباء
، 2(الغالم بول من ويرش اجلارية، بول من يغسل): وسلم عليه هللا صلى لقوله النبالسي الغسل
 .باألنثى اخلنثى وأحلق
 .واملخففة املغلظة النجاسة عدا ما وهي املتوسطة، النجاسة وهو ثالث تقسيم وهلم
 جري تطهريها يف كفى  ريح وال لون وال طعم هلا يدرك وال وجودها، تيقن ما وهي عينا، تكن ل فإن
 .النضح على زائدا يسيل حبيث حملها على املاء
 بقاء على يدل بقاءه ألن عسر، وإن والريح الطعم إزالة عينها زوال بعد وجب عينية كانت  وإن

 .العني
 لداللة بقاؤه فيضر سهل إذا ما خبالف للمشقة، احملل فيطهر زواله عسر ريح أو لون بقاء يضر وال

 .العني بقاء على ذلك
 لقوة الصحيح على ضرا واحد ِبحل معا بقيا فإن :النووي قال بقاؤه، يضر أنه قوله حالري ويف

 .3جمتمعني فكذا منفردين، الغتفارمها يضر ال والثاين العني، بقاء على داللتهما

                                                                                                                           

/ 4) واحلاكم ،(9716 رقم ،345 /9) الطرباىن أخرجه عنه هللا رضي مسعود ابن على موقوفا احلديث هذا ورد (تنبيه)
/ 4) التلخيص يف احلافظ وقال به، جمزوما البخاري وعلقه( 19464 رقم ،5/ 10) والبيهقى ،(7509 رقم ،242
 ابن العالمة وصححه صحيحة، إليه طرق من" التعليق تغليق" يف أوردته وقد مسعود، ابن عن تعليقا البخاري وذكره(: 206

 أمحد الشيخ وصححه ،(1633) احلديث حتت الصحيحة يف األلباين العالمة وصححه ،(207 /1) فتاواه جمموع يف باز
 (.176/ 1) احمللى على تعليقه يف شاكر

 .1936 احلليب مصطفى ط 33/  1 املختار شرح االختيار 1

 تقدم خترجيه يف الباب السابق. 2
  .85/  1 احملتاج مغين 3
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 تولد وما واخلنزير الكلب جناسة: األول: أقسام ثالثة إىل تطهريها حيث من النجاسة احلنابلة وقسم
 .بالرتاب إحداهن مرات سبع بالغسل تطهريها ويكون حدمها،أ من أو منهما
 أي بنضحه البول هذا من النجاسة حمل ويطهر الطعام، يأكل ل الذي الصيب بول جناسة: والثاين
 .باملاء غمره

 .1تراب هلا يشرتط وال منقية غسالت بسبع وتطهر النجاسات، بقية: الثالث
 :2عنها املعفو النجاسات

 النجاسة يف وزنا الدرهم قدر فيعفى: أمور عن املغلظة النجاسة يف يعفى أنه إىل احلنفية ذهب
 ِبقعر وقدر مساحة، الدرهم بقدر املائعة أو الرقيقة النجاسة ويف قرياطا، بعشرين وقدر الكثيفة
 فكراهة وإال الصالة، فساد عن العفو: عنها الشارع بعفو واملقصود األصابع، مفاصل داخل الكف

 .تبلغ ل إن وتنزيها الدرهم، بلغت إن إمجاعا اقيةب التحرمي
 وقع إذا الفأرة خرء عن فيعفى الضرورة، حالة فيه تظهر فيما وخرئهما والفأرة اهلرة بول عن ويعفى

 ما خبالف الضرورة، لتحقق البئر يف سقط إذا بوهلا عن ويعفى أثره، يظهر حىت يكثر ول احلنطة يف
 وقع إذا اهلرة بول عن ويعفى التحرز، إلمكان عنه يعفى ال فإنه مثال ءإنا أو ثوبا أحدمها أصاب إذا

 يعفى ال فإنه ذلك غري شيئا بوهلا أو خرؤها أصاب إذا ما خبالف الضرورة، لظهور ثوب حنو على
 .عنه

 أن إال يتنجس ال الثوب وأصابت بالعذرات الريح مرت فلو سرقني، وغبار النجس خبار عن ويعفى
 .به التصاهلا مبلوال كان  إن يتنجس: وقيل الثوب، يف سةالنجا أثر يظهر

 فإنه البدن، أو الثوب مأل ولو يرى ال حبيث اإلبر كرءوس  رقيقا كان  إذا البول رشاش عن ويعفى
 أصاب فلو للضرورة، حقه يف عنه فيعفى القصاب يصيب الذي الدم ومثله للضرورة، كالعدم  يعترب

 أثر هذا ومثل حينئذ، الضرورة لعدم املاء تنجس قليل ماء يف الثوب ذلك وقع مث ثوبا الرشاش
 .عنه يعفى فإنه املصلي ثوب أصاب مث جناسة على وقع الذي الذباب
 .تغسيله يف دام ما عنه االمتناع ميكنه ال مما امليت غسالة من الغاسل يصيب عما ويعفى
 .اعينه ير ل ما غالبة بنجاسة خملوطا كان  ولو الشوارع طني عن ويعفى
 .كله  البدن ربع أو كله  الثوب ربع دون عما املخففة النجاسة يف ويعفى

                                                 
 .101 ،97/  1 اإلرادات هىمنت وشرح ،189 - 183/  1 القناع كشاف  1

 هي جنسة، املذهب بعض يف املعتربة األعيان بعض أن بيان يف لنا حاجة ال مذهب كل  يف عنها املعفو النجاسة ذكر معرض يف 2
 .العكس أو الطاهرة؛ األعيان من األمر راجح يف
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 وال وخمففة، مغلظة بني فرق ال تنجس، جناسة أصابته مىت املائع ألن املائع، غري يف اخلفة تظهر وإَّنا
 .مساحة أو لوزن فيه عربة

 فيتلون يتفتت أو فاحشة ثرةك  يكثر ل ما اإلناء، يف أو البئر يف وقع إذا والغنم اإلبل بعر عن ويعفى
 .خالطه الذي الشيء به

 .عكسه والكثري إليه، الناظر يستقله ما هو عنه املعفو والقليل
 أو يابسا كان  سواء والبلوى، الضرورة حالة يف عنه يعفى فإنه والفيل البقر وخثي احلمار روث وأما
 .1رطبا
 : يأيت ما عنه املعفو من املالكية وعد

 جيب فال بنفسه، منها شيء سال إذا مين أو ودي أو مذي أو غائط أو كبول  األحداث سلس - أ
 شيء حصل إذا آخر مكان إىل عنه التحول ميكن ال الذي املكان أو الثوب أو البدن عن غسله
 .مرة يوم كل  ولو منها
 الإ غسلها عن يعفى فال يده وأما مرة، ولو يوم كل  ثوبه أو صاحبه يد أصاب إذا الباسور بلل - ب
 يف واحدة ِبرة والبدن الثوب يف اكتفي وإَّنا يوم، كل  مرتني عن يزيد بأن إرجاعه يف استعماهلا كثر  إذا

 الثوب خبالف الكثرة عند إال غسلها يشق ال اليد ألن اثنتني على زاد ِبا إال اليد يف يكتف ول اليوم
 .والبدن

 إذا - وليدها يكن ل ولو - رضيعها غائط أو بول من املرضعة بدن أو ثوب يصيب ما - ج
 .للصالة ثوب إعداد هلا يندب ولكن نزوهلما، حال عنهما التحرز يف اجتهدت

 هلم يندب ولكن اجلروح، يعاجل الذي والطبيب املراحيض ونازح اجلزار بدن أو ثوب يصيب ما - د
 .للصالة ثوب إعداد

 خنزيرا، ولو غريه أو كان  آدميا غريه، دم أو دمه من مكانه أو بدنه أو املصلي ثوب يصيب ما - ه 
 البغل، ذراع يف تكون اليت السوداء الدائرة وهو البغلي، الدرهم قدر عن تزيد ال مساحته كانت  إذا
 بول من مكانه أو بدنه أو ثوبه يصيب وما، والصديد القيح ذلك يف الدم ومثل بالوزن، عربة وال

 عنه فيعفى ذلك، حنو أو ربطها أو علفها أو هارعي يباشر ممن كان  إذا محري أو بغال أو خيل أوروث
 .االحرتاز ملشقة
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 مث فمه، أو برجله فيتعلق منها شيئا ويرفع النجاسة على يقع صغري َّنل أو ناموس أو ذباب أثر - ز
 .لندرته عنه يعفى فال الكبري النمل أثر أما االحرتاز، ملشقة بدنه أو ثوبه على يقع
 .فيغسله يربأ أن إىل عنه فيعفى وحنوها، خبرقة مسحه بعد احلجامة موضع دم أثر - ح
 ولو الطرق يف موجودا دام ما بنجاسة املختلط مائه أو املطر طني من رجله أو ثوبه يصيب ما - ط

 أو الطني من أكثر املخالطة النجاسة تكون ال أن: أوال: ثالثة بشروط عنه فيعفى املطر، انقطاع بعد
 .ظنا أو حتقيقا املاء
 .طني أو ماء بدون النجاسة تصيبه ال أن :ثانيا
 خالية طريق عن يعدل كأن  املاء، أو الطني ذلك من بشيء اإلصابة يف مدخل له يكون ال أن: ثالثا
 .ذلك فيها طريق إىل ذلك من
 حمتاج غري ولو بعصرها أو بنفسها سالت سواء الواحد، من أكثر دمامل من السائلة املدة - ي

 وأما الدرهم، قدر على زاد ولو عنها سال عما فيعفى العصر، إىل االحتياج ةمظن كثرهتا  ألن إليه،
 إال يعفى فال حاجة بغري عصر فإن إليه، احتيج بعصر أو بنفسه منه سال عما فيعفى الواحد الدمل

 .الدرهم قدر عن
 .عنه يعفى ولكن جنس فخرؤها املسفوح، بالدم تغذت وإن كثر،  ولو الرباغيث خرء - ك

 .تقدم كما  البغلي الدرهم قدر على منه زاد عما يعفى ال غريها كدم  فإنه هادم وأما
 يعفى ولكن جنس، فإنه منتنا أصفر يكون حبيث املعدة من كان  إذا النائم فم من اخلارج املاء - ل

 .الزم إذا عنه
 .فأقل ثالثة عن منه فيعفى القمل ميتة من القليل - م
 وال عنه، فيعفى وحنوه حجر من يزيلها ِبا النجاسة عني إزالة بعد السبيلني على النجاسة أثر - ن

 النجاسة إزالة يف املاء يتعني كما  باملاء، غسله تعني انتشر فإن كثريا،  ينتشر ل ما باملاء غسله جيب
 .1املرأة قمل عن

 .ال أو قويا أكال النجاسة النار أكلت سواء مطلقا، طاهر جنس رماد إن: عندهم املعتمد يف وقالوا
 وأبو واملازري والتونسي اللخمي اختاره الذي وهو جنس، املذهب ظاهر ففي النجاسة دخان وأما

 .2كالرماد  النجاسة دخان طهارة رشد ابن واختار املشهور، وهو: بعضهم قال عرفة، وابن احلسن
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 .1النجس الغبار من اليابس املرأة ثوب بذيل تعلق عما يعفى: وقالوا
 ومنها، مغلظة ولو النجاسة من املعتدل البصر يدركه ال ما منها: أمور عن يعفى: الشافعية وقال
 .لصاحبه بالنسبة عنه فيعفى باحلجر، االستنجاء بعد باحملل الباقي األثر
 ال طاهرا، كان  ظن أو الطني ذلك جناسة يف شك فإذا احملققة، بالنجاسة املختلط الشارع طني ومنها
 .النجاسة عليه تظهر ال أن: أوال: أربعة بشروط عنه يعفى وإَّنا عنه، معفوا جنسا
 .سقاء حنو لرشاش يتعرض وال ثيابه ذيل يرخي ال حبيث إصابتها، عن حمرتزا املار يكون أن: ثانيا
 عنه يعفى فال ثيابه فتلوثت األرض على سقط إذا أما راكب، أو ماش وهو النجاسة تصيبه أن: ثالثا

 .الوقوع لندرة
 .بدن أو ثوب يف اسةالنج تكون أن: رابعا
 احلليمي كالم  وظاهر طاهر، إنه: فقيل وعظامه، اللحم على الباقي الدم عندهم عنه يعفى ومما

 .اخلطيب الشربيين قال كما  الظاهر هو وهذا عنه، معفو جنس أنه ومجاعة
 .عرفا يسريه وعن قليله عن يعفى جنس فإنه النجاسة دخان ومنها
 لكن بقوهتا النار تفصلها النجاسة أجزاء ألن فنجس، نار واسطةب تصاعد إن النجاسة خبار ومنها
 .فطاهر الكنيف جناسة من اخلارج كالبخار  كان  بأن وإال قليله، عن يعفى

 .اليابسة النجاسة غبار عنه املعفو من بأن الزركشي وصرح
 من كان  إن ال فنجس، بصفرة منتنا خرج كأن  املعدة، من كان  إن النائم فم من السائل املاء ومنها

 .فطاهر منها أنه يف شك أو غريها،
 فالظاهر :الروضة يف قال منه لكثرته شخص به ابتلي فإن فطاهر، وإال فنجس متغريا كان  إن: وقيل
 .2العفو

 حمل: أحدها: مواضع ثالثة يف حملها ألجل املغلظة النجاسة عن يعفى أنه إىل احلنابلة وذهب
 .العدد واستيفاء اإلنقاء بعد ماراالستج أثر عن فيه فيعفى االستنجاء،

 ثالث ففيه النجاسة، عني زالت حىت باألرض فدلكها جناسة أصابته إذا واحلذاء اخلف أسفل: الثاين
 جيب: والثانية قدامة، ابن قال كما  األوىل هي الرواية وهذه باألرض، دلكه جيزئ: إحداها: روايات
 .غريمها دون والعذرة بولال من غسله جيب: والثالثة النجاسات، كسائر  غسله
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 يتضرر باطنة جناسة ألهنا الضرر، خاف إذا قلعه يلزمه ل فاجنرب جنس بعظم عظمه جرب إذا: الثالث
 .العروق دماء فأشبهت بإزالتها،

 اليسري عن يعفى وإَّنا يسريا، نفسه يف اإلنسان يعده ما واليسري وصديد، وقيح دم يسري عن ويعفى
 .مومطعو  مائع غري أصاب إذا
 .التحرز ملشقة التحفظ َتام بعد بول سلس يسري عنه يعفى ومما

 .صفة له تظهر ل ما وخبارها وغبارها جناسة دخان ومنها
 .عنه ِبعفو تنجس ماء قليل ومنها
 .بغسلها ويتضرر اإلنسان عني تصيب اليت النجاسة ومنها
ا.ه  من املوسوعة  1اسةالنج من خالطه ِبا جناسته حتققت الذي الشارع طني من اليسري ومنها

 الفقهية.
 عن العفو يف العلماء مذاهب يف السادس الفصل(: 13/464ويف موسوعة أحكام الطهارة )

 .النجاسات
 يف املصلي حق يف مطلقاً  النجاسة قليل عن العفو إىل احلنفية ذهب :احلنفية مذهب: األول القول
 النجاسة يف القليل فتقدير أخرى، إىل جناسة من خيتلف للقليل تقديرهم أن إال وبقعته، وثوبه بدنه

 .يفحش ل ما هو: املخففة
 .2الدرهم قدر هو: املغلظة النجاسة يف القليل وتقدير

 :منها بأدلة ويستدلون
 من النجاسة غسل عن يعفى أنه هذا ومعىن عندهم، بواجب ليس واالستجمار االستنجاء أن: أوالً 
 .املعتاد مكانه يف غائط أو بول

                                                 
/  1 اإلرادات منتهى وشرح الفكر، دار ط 412 - 411/  1 واملغين ،729 - 725/  1 الكبري الشرح مع املغين 1

 .192/  1 القناع وكشاف ،103 - 102

 يعارض ل نص فيها ورد ما: حنيفة أيب عند املغلظة أن( 240/ 1) الرائق والبحر( 318/ 1) عابدين ابن حاشية يف جاء 2
، آخر بنص يعارض ول جناسته، على النص لورود مغلظ؛ جنس احليض دم: مثاله .فمخفف آخر بنص عورض فإن آخر، بنص
 طهارته، على يدل العرنيني وحديث جناسته، على يدل البول من استنزهوا ثحدي ألن خمفف؛ جنس حلمه يؤكل ما بول بينما
. جناسته على أمجع ما: املغلظة النجاسة أن إىل وحممد يوسف أبو وذهب .خمففة جناسته أن على دل آخر بنص عورض فلما

 ول" ركس إهنا"  وسلم عليه هللا صلى لقوله حنيفة؛ أيب عند مغلظ حلمه يؤكل ما فروث. جناسته يف األئمة اختلف ما: واملخفف
 .بطهارته وأمحد مالك لقول خمفف صاحبيه عند والروث، آخر بنص يعارض
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 أن وترجح"  اخلالء آداب"  الطهارة أحكام كتاب  يف مستقل باب يف املسألة هذه وقشتن وقد
 .واجب االستجمار أو االستنجاء
 عفي ذلك ومع املاء، إال يزيله ال أثر وهو االستجمار، بعد املتبقي األثر عن بالعفو أيضاً  ويستدلون

 .النجاسة قليل عن العفو على دليل وهو عنه،
 يف وضعهما ألن والركبتني؛ اليدين موضع يف املصلي بقعة يف كانت  إن الكثرية ةالنجاس عن ويعفى
 .ركن القيام ألن املصلي قدم موضع يف النجاسة كثري  عن يعفى وال بركن، ليس السجود حال
 .قولني على الكثرية النجاسة عن العفو يف فاختلف السجود موضع يف وأما

 .درهمال من أكرب اجلبهة ألن يعفى؛ ال: فقيل
 .الدرهم من أقل وهي األنف، أرنبة بقدر يؤدى السجود فرض ألن يعفى؛: وقيل

 دليل بال تفريق والواجب الركن بني والتفريق
 حبال وكان رؤيت فإن ترى، أال بشرط كثرت  وإن اإلبر، كرؤوس  املنتضحة النجاسة عن يعفى كما

 .إزالتها وجبت الدرهم من أكثر بلغت مجعت لو
 القصاب ثوب على والدم ضحاملنت وكالبول

 تنفك ال املصلي طرق وكانت الشوارع طني يف خمتلطة كانت  إذا الكثرية النجاسة عن يعفى كما
 كما  قليلها عن إال يعفى فال النجاسة عني رأى فإن النجاسة عني ير ل ما لكن غالباً  النجاسات عنها
 .سبق
 .املاء به فيتلون يتفتت أو فاحشة كثرة  يكثر ل ما البئر يف وقع إذا والغنم اإلبل بعر عن يعفى كما
 اهلواء، يف تذرق ألهنا كثر؛  وإن والصقر كالبازي  الطيور، من حلمه يؤكل ال ما ذرق عن يعفى كما

 .1منها االحرتاز فيصعب
  النجاسات من عنه االحرتاز يعسر عما املالكية مذهب يف يعفى :املالكية مذهب: الثاين القول

 درء يف اجتهدت إذا جسدها أو مرضعة وكثوب باسور وكبلل( كثرياً   مالزم أي) مستنكح كحدث
: املرضع ومثل عنه، عفي التحفظ بعد شيء أصاهبا فإذا البول حال عنها تنحيه بأن الغائط أو البول

 فال يتحفظا ل فإن التحفظ، بعد أصاهبما عما فيعفى واجلزار، الكنف، ينزح الذي أي الكناف،
 .عفو

                                                 
/ 1) القدير فتح شرح ،(322/ 1) عابدين ابن حاشية ،(105 - 104: ص) الفالح مراقي على الطحطاوي حاشية 1

202 - 205). 
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 حيض دم ولو غريه ومن منه مطلقاً  دم من أثر أو عني عن البغلي الدرهم قدر دون عما ويعفى -
 .مكان أو بدن أو ثوب يف خنزير أو
 .وجه كل  من الدم مثل فمثله والصديد، والقيح الدم يسري عن ويعفى -
 عن زائداً  كان  إن ولكن غسله، جيب فال بالغسل يتضرر كان  إذا احلجامة موضع أثر عن ويعفى -
 إىل العفو ويستمر مسح، بال عنه عفي البغلي الدرهم من أقل كان  وإن يربأ، حىت مسح الدرهم رقد
 .املوضع ذلك يربأ أن
 فإن كثرياً،  الدواب يطرقه ِبوضع وأبواهلا، الدواب أرواث من واخلفاف النعل أصاب عما ويعفى -

 بد وال أيضاً، عفو فال واهلاوأب الدواب أرواث غري من النجاسة كانت  وإن عفو، فال الثياب أصابت
 .1غسله من
 .يفسد لئال ميسحه ل وإن واملرآة والسكني كالسيف  الصقيل يف املباح الدم عن يعفى كما  -
 فإن حاجة، بال يقشر أو يعصر أي ينك ل ما الواحد اجلرح ومثله الواحد الدمل أثر عن ويعفى -

  ولو عنه عفي حلاجة قشره أو عصره وإن الدرهم، عن زاد عما يعف ل حاجة بال قشره أو عصره
 .كثر
 .واجلرب كاحلكة  لذلك الضطراره قشرها أو عصرها ولو مطلقاً، عنها فيعفى الدمامل كثرت  وإن
 .البدن أو الثوب على ُيطها مث أعضائه، على ُيملها وناموس ذباب أثر عن يعفى كما  -

                                                 
 املشهور: قوالن الرطبة ويف إليها، الواصل الذيل عن فمعفو ةيابس النجاسة كانت  إذا(: 152/ 1) اجلليل مواهب يف قال 1
 .يعفى أنه والثاين يعفى، ال

 وأبواهلا، الدواب أرواث من النعل يصيب وعما اخلف، يصيب ما أثر عن ويعفى(: 153/ 1) املذكور املرجع يف أيضاً  وقال
 ذلك يف والعلة والنعل، اخلف بذلك يصلي أن له جاز دلكه فإذا ذلك، يدلك أن بشرط املدونة، يف قاله كما  رطبة، كانت  ولو

 .احلاجب ابن ارتضاه الذي وهو املشقة،
 يف مالك كالم  على املرأة ذيل حكم وخرج رطبة، النجاسة كانت  ولو عنهما يعفى فقال واخلف، الذيل بني ساوى وبعضهم

 .اخلف
 رطبة، كانت  وإن وأبواهلا، الدواب أرواث من لطرقاتا منه تنفك ال فيما ذلك أن األشبه(: 152/ 1) اجلليل مواهب يف قال
 غسل ألن حسن؛ اخلف على ذلك ختريج أن ولعمري: سند قال. اخلف يف مالك قال كما  للضرورة، ذيلها ينجس ال ذلك فإن

 هعلي تركه إن والثوب وينشف، وينزعه يغسله اخلف فإن اخلف، غسل مشقة فوق كانت  رِبا ومشقة، حرج فيه وقت كل  الثوب
 خالف لكنه ظاهر، قااله وما: تعليقاً  احلطاب قال. يلبسه آخر ثوباً  جيد أحد كل  فليس نزعه وإن مشقة، إىل فمشقة مبلوالً 

 .املدونة مذهب
 كخرء  وأبواهلا الدواب أرواث غري النجاسات من شيء أصابه إذا اخلف أن وحاصله(: 75/ 1) الدسوقي حاشية يف وقال

 .غسله من بد وال مر، كما  عنه يعفى ال فإنه دم أصابه أو اآلدمي فضلة أو الكالب
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 أن بشرط حنومها، أو الرش أو طرامل لسبب الطني كان  سواء املتنجس، الشوارع طني عن يعفى -
 يصيب ال وأن ظناً، أو يقيناً  الطني على النجاسة تغلب ال وأن اإلصابة، منه خيشى طرياً  الطني يكون

 .املختلطة غري النجاسة عني اإلنسان
 يعلق ما وكذا للخيالء، وليس للسرت أطالته إذا املرأة بذيل النجس غبار من يعلق عما ويعفى -

 .1يطهرمها ما على ِبرورمها مرتتباً  عنهما العفو وليس عليها، مر إذا يابسة جناسة من مبلولة برجل
 اليت الضوابط إىل يرجع سبق كما  وهو املالكية، مذهب يف النجاسات من عنه يعفى ما جل هذا

 .النجاسة ويسري واالضطرار البلوى وعموم التحرز مشقة من سابقاً  ذكرت
 عرق ولو عنه يعفى أنه األصح ويف ِبحله، استجمار أثر عن يعفى :الشافعية مذهب: الثالث القول

 .2منه االحتزار لعسر وانتشر؛ األثر حمل
 .3عنه االحرتاز ملشقة كثرياً؛  كان  ولو النجس، املركوب احليوان شعر عن ويعفى -
 يف السمك وروث والبعوض، الزنابري وروث وبول الذباب، وونيم اخلفاش، بول قليل عن ويعفى -

 .4االحرتاز ملشقة وحنوها؛ املاء
 أصحاب اتفق فقد سائلة له نفس ال مما وغريمها والقردان والبق والرباغيث القمل دم أما -

 صاحب قال. عنه العفو أصحهما مشهوران وجهان كثريه  ويف, قليله عن يعفى أنه على الشافعية
 .أصحابنا عامة قول هذا البيان
 :فضربان نفسه، الشخص دم وأما
 قليله عن يعفى,  باالتفاق الرباغيث دم حكم فله وصديد، وقيح دم من بثرة من خيرج ما: دمهاأح

 .العفو أصحهما: الوجهان كثريه  ويف, قطعاً 
 واحلجامة الفصد وموضع والقروح الدماميل من بل البثرات، من ال منه خيرج ما: الثاين الضرب
 :طريقان وفيه. وغريها
  مقتضى هذا: الرافعي قال الوجهان كثريه  ويف قليله، عن فيعفى والبثرات الرباغيث كدم  أنه: أحدمها

 .األكثرين كالم
 .عنه يعفى فال أي. األجنيب كدم  أنه العراقيني وسائر احلرمني إمام اختاره األصح وهو: والثاين

                                                 
 .(78 - 71/ 1) الدسوقي حاشية مع الكبري الشرح انظر 1

 .(25/ 1) احملتاج هناية 2

 (.81/ 1) احملتاج مغين 3

 (.19 - 18: ص) العماد ابن منظومة( 175/ 1) املطالب أسىن( 81/ 1) احملتاج مغين 4
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 .1كثريه  دون فقط قليله عن عفي الربغوث قتل أو الدمل أو البثرة هو عصر وإذا
 .الطارقني ثياب يلحق الذي القليل عن العفو يف خالف فال الشوارع طني اسةجن تيقن وإذا -
: والثاين بنجاسته، ُيكم: األول قوالن، فهناك الشوارع، طني جناسة الظن على غلب إذا أما

 .2والظاهر األصل تعارض على بناء بطهارته،
 يغري وأال قلياًل، الواقع ونيك أن شرط املاء يف وقع إذا سائلة له نفس ال ما ميتة عن يعفى كما  -

 .3سائلة له نفس ال ما ميتة بنجاسة القائل الشافعية مذهب على مبين وهذا املاء،
 .4السرجني دخان وقليل النجاسة، وغبار دخان من القليل عن يعفى -
 بصره كان  من أما لقلتها، تبصر ال مخر كنقطة  املعتدل، البصر يدركها ال اليت النجاسة عن يعفى -
 .5برؤيته عربة فال النجاسة تلك فأبصر داً حا

 وتارة مقدارها، باعتبار تارة أقساماً  الشافعية مذهب يف عنها املعفو النجاسات السيوطي قسم وقد
 :احلفظ على الطالب يعني التقسيم ألن نظراً  حبروفه، وننقله حملها، باعتبار

 :أقسام النجاسات: السيوطي قال
 .والبدن الثوب يف ثريهوك قليله عن يعفى ما: أحدها

 الفصد وموضع والقروح والدماميل والصديد والبثرات والبعوض والقمل الرباغيث دم: وهو
 :شرطان ولذلك واحلجامة،

 .عنه يعف ل وكثر، به فتلوث برغوثاً، قتل فلو, بفعله يكون ال أن: أحدمها
 وهو مثال، سنة تركه لوف, الثياب غسل يف عادة للناس فإن باإلمهال؛ يتفاحش ال أن: واآلخر
 .عنه يعف ل مرتاكم
 .كثريه  دون قليله عن يعفى ما: الثاين
 .جناسته املتيقن الشارع وطني األجنيب، دم وهو

 .عينه دون أثره عن يعفى ما: الثالث
 .زواله عسر لون، أو ريح وبقاء, االستنجاء أثر وهو

                                                 
 (.143/ 3) اجملموع 1

 (.28 - 27/ 1) احملتاج هناية ،(262 - 261/ 1) اجملموع 2

 (.55: ص) العماد ابن منظومة شرح ،(323/ 1) اخلطيب على البجريمي حاشية 3

 (.81/ 1) احملتاج مغين 4
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 .ذلك عدا ما وهو أثره، وال عينه عن يعفى ال ما: الرابع
 .النجاسة من عنه يعفى ملا ثان تقسيم
 وقليل اجلاف، النجس وغبار الطرف، يدركه ال ما وهو والثوب، املاء يف عنه يعفى ما: أحدها

 .البدن: الثوب ومثل املائع،: املاء ومثل. والصبيان اهلرة وفم والشعر، الدخان
 الطري ومنفذ سائل هلا دم ال اليت تةاملي وهو والبدن، الثوب دون واملائع املاء يف عنه يعفى ما: الثاين

 .املائع يف الناشئ والدود احلب يف السمك وروث
 به صرح غسله، جيب ال فيه مات إذا القز ودود الشارع وطني اليسري الدم: وهو,  عكسه: الثالث

 .خبالفه حسني القاضي وصرح احلموي،
 يف أوضحته كما  واملطاف، جداملسا يف الطيور ذرق وهو, فقط املكان يف عنه يعفى ما: الرابع

 .الراجح وهو تتبعها لعسر عنه؛ بالعفو القول على الصغار السمك جوف يف ما به ويلحق البيوع،
 من واخلنزير الكلب فيها استثين اليت الصور :فقال آخر، عنوان بوضع السيوطي ذلك أتبع مث

 .العفو
 أر ول: املهذب شرح يف قال البيان يف رهذك منهما، إال عنه يعفى حيوان كل  من اليسري الدم: األوىل
 .املقصود يف املقدسي نصر الشيخ وافقه وقد: اإلسنوي قال خمالفته، وال ِبوافقته تصرُيا لغريه

 .االستقصاء يف ذكره منهما، إال اليسري الشعر عن يعفى: الثانية
 .حبثاً  اخلادم يف ذكره منهما، إال الطرف يدركها اليت النجاسة عن يعفى: الثالثة
 .عندنا خالف بال جلدمها إال جلد كل  يطهر الدباغ: الرابعة

 .حبثاً  اخلادم يف ذكره منهما، إال زواله عسر إذا رُيها أو النجاسة لون عن يعفى: اخلامسة
 يعفى فال, لغلظهما واخلنزير؛ الكلب جناسة دخان جناسة استثناء ينبغي: اخلادم يف قال: السادسة

 .1قليلها عن
 بعد االستجمار أثر عن يعفى أنه أمحد مذهب يف الرواية ختتلف ال :احلنابلة مذهب: رابعال القول
 يف طاهر حيوان من ومطعوم مائع غري يف والصديد والقيح الدم يسري عن يعفى كما،  والعدد اإلنقاء
 عوق فإن السبيلني، غري من يكون أن بشرط كاهلر،  غريه من أو اللحم مأكول من كان  سواء احلياة،

 يعفى فال السبيلني أحد من خرج أو واخلنزير كالكلب  جنس حيوان من كان  أو مطعوم أو مائع يف
 .ذلك من شيء عن

                                                 
 (.432: ص) للسيوطي والنظائر األشباه 1
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 .املذهب من الصحيح على يسريه عن يعفى فال القيء وأما
 .يسريه عن يعفى بأنه ثان قول وفيه
 من الصحيح على يسريه عن يعفى ال بنجاستهما القول على وعرقهما والبغل احلمار ريق أن كما

 .املذهب
 .يسريه عن يعفى أنه ثانية رواية وفيه
 يعفى ال بنجاسته القول على وعرقها والطري - واخلنزير الكلب غري - البهائم سباع ريق أن كما
 .املذهب من الصحيح على يسريه عن

 .يسريه عن يعفى: وقيل
 .املذهب من الصحيح على عنه يعفى فال جنس، اخلطاف وكذا اخلشاف وكذا اخلفاش بول أن كما
 .يسريه عن يعفى وعنه
 .املذهب من الصحيح على ِبوته وينجس يؤكل، ال طاهر أو جنس هبيم كل  بول يسري عن يعفى وال

 .املذهب من الصحيح على يسريه عن يعفى فال النجس، النبيذ وأما
 .يسريه عن يعفى وعنه

 الراجح أن تقدم وقد بنجاستها، القول لىع وحنوها والذباب والرباغيث والقمل البق دم عن ويعفى
 .الطهارة فيها

 القول على عنها يعفى الدلك بعد واحلذاء اخلف أسفل على كانت  إذا النجاسة يسري ومنها
 .األصحاب به وقطع بنجاسته،

 العفو، عدم األكثر كالم  وظاهر: الناظم قال عنه، يعفى التحفظ كمال  مع البول سلس يسري ومنها
 .االستحاضة دم يسري قياسه وعلى
 من الصحيح على صفة له تظهر ل ما عنه يعفى وخبارها وغبارها النجاسة دخان يسري ومنها

 .املذهب
 أو تعذر أو: وقيل صفة، له ويظهر شيء منه جيتمع ل ما: وقيل يتكاثف، ل ما عنه يعفى: مجاعة قال

 .منه االحرتاز تعسر
 .ذلك يسري عن يعفى ال: وقيل
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 .1عنه يعفى: وقيل املذهب، من الصحيح على عنه يعفى ال حبسها قبل اجلاللة جناسة يسري ومنها
 حترير هو الفصل هذا يف الشأن إن: قلنا وكما احلنابلة، مذهب يف يعفى ال وما عنه يعفى ما جل هذا

 فيها والراجح والطاهرة، النجسة األعيان حترير أن سبق ألنه وذلك ملناقشتها؛ تعرض دون املذاهب
 خالل من ذلك ضبط حماولة سبق فكما العفو يف الراجح وأما متقدمة، ومباحث وفصول أبواب يف

 جامعة، ضوابط
 النجس، الدم وبني البول بني تفريق دون الصحيح، على عنه معفو فهو عرفاً  يسري جنس فكل

 .املكان يف أو الثوب يف أو البدن يف النجاسة تعلقت وسواء احليوان، من أو اإلنسان من كان  وسواء
 .العلة يف احتدا إذا النص، فيه ورد ما على بالعفو نص فيه يرد ل ما ويقاس

{ حرج من الدين يف عليكم جعل وما} فرق، غري من عفو فهو منه التحرز يشق ما كل  أن كما
 بكم يريد وال اليسرى بكم هللا يريد. }28: النساء{ عنكم خيفف أن هللا يريد: }وقال .78: احلج

 .185: البقرة {العسر
  أن كما،  غريها يف أو امليتة أكل يف أو العورة سرت يف سواء النجاسات، تعاطي تبيح الضرورة أن كما
 هي هذه التيسري، جتلب املشقة الشرعية للقاعدة وفقاً  للتخفيف، مدعاة فإنه البلوى به تعم ما كل

 هذه تنزيل يف املناط، قيقحت العلم طالب على ويبقى النجاسة، عن العفو يف الشرعية الضوابط
 ا.ه  من موسوعة أحكام الطهارة.  أعلم وهللا األعيان، على الضوابط

 يسري عن ومطعوم مائع غري يف ويعفى»: قوله (:1/438وقال العالمة العثيمني يف الشرح املمتع )
 ما: طعوموامل: واملرق واللنب، كاملاء،  السائل، هو: واملائع. والتيسري التسامح: العفو ،«جنس دم

 .أشبه وما كاخلبز،  يطعم
 جنس دم يسري عن ذلك أشبه وما واألرض والفرش، والبدن، كالثياب،  النوعني هذين غري يف فيعفى

 عن العفو :والراجح املذهب، هو هذا فيهما، يسريه عن يعفى فال واملطعوم؛ املائع أما .إخل... 
 .مبالد أوصافهما أحد يتغري ل ما كغريمها  فيهما يسريه

 والراجح بياهنما، سبق قولني على والكثري اليسري ميزان يف تعاىل هللا رمحهم العلماء واختلف
 .1منهما

                                                 
/ 1) النهى أويل مطالب ،(250 - 249/ 1) املبدع ،(340/ 1) املستوعب ،(334 - 331/ 1) اإلنصاف 1

235.) 
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 حكمية؟ أو حقيقة عنه املعفو طهارة )فرع(: 
 سقط النجاسة حكم أن أو عنه، العفو بعد العني طاهر يصبح هل عنه، املعفو يف العلماء اختلف

 التطواف لعلة بطهارته السنة حكمت قد اهلر إن: قلنا إذا القولني بني اخلالف أثر ويتبني قيامها، مع
 أصله إىل يرجع فهل طوافاً  وليس متوحشاً  اهلر وكان التطواف، علة ذهبت فإذا االحرتاز، ومشقة

 .هذا؟ يف العلماء اختلف مطلقًا، طاهراً  يكون أو النجاسة، من
 .3احلنابلة مذهب يف وقول ،2حلنفيةا مذهب يف قول وهو حقيقة، طاهر عنه املعفو إن: فقيل
 ،5املالكية ومذهب ،4احلنفية مذهب يف قول وهذا النجاسة، حكم سقط وإَّنا جنس، إنه: وقيل

 (.13/459ا.ه  من موسوعة أحكام الطهارة ) .7احلنابلة مذهب من واملشهور ،6والشافعية
 
 

                                                                                                                           
 املؤلف أطلق ،«كثريا  أو»: قوله «غريمها جنسا كثريا  أو»: قوله (:272-1/271قال الشيخ رمحه هللا يف نفس املصدر ) 1

 :قيل كما  عرف،ال إىل فمرجعه بالشرع ُيدد ول أتى، ما أن: املعروفة والقاعدة الكثري،
 ُيدد ول أتى ما وكل

 .احدد فبالعرف كاحلرز  بالشرع
 .قليال صار قليل، هذا: قالوا وإن كثريا،  صار كثري،  هذا: قالوا فإن الناس، عرف حبسب: فالكثري

 .القلي صار قليل أنه رأى من وكل كثريا،  صار كثري  أنه رأى من فكل حبسبه، أحد كل  عند املعترب إن: العلماء بعض وقال
  دم منه خرج فإذا هتاون عنده من ومنهم كثرية،  عنده الواحدة فالنقطة وسواس، عنده من الناس من ألن نظر؛ فيه القول وهذا
 .قليل هذا: قال كثري

 .قليل فهو قليال اعتربوه وما كثري،  فهو كثريا  اعتربوه فما الناس، أوساط اعتربه ما املعترب أن: األول والصحيح
  احلجارة، على اقتصر وإَّنا باملاء، يستنج ول الرجل فيها سقط إذا البئر بنجاسة قالوا وقد ،(337/ 1) دينعاب ابن حاشية 2

 .البئر طهارة يف مذهبهم سيأيت كما

 حامد بن هللا عبد أبو فذهب طهارته، يف أصحابنا واختلف(: 411/ 1) املغين يف قدامة ابن وقال ،(109/ 1) اإلنصاف 3
 جنساً  كان  ولو به، بأس ال: سراويله يف يعرق املستجمر يف قال فإنه أمحد، كالم  ظاهر وهو طهارته، إىل مةاملسل بن حفص وأبو

 .عنه معفو جنس أي اه . جنس هو بل احملل، يطهر ال: املتأخرون أصحابنا وقال: قال مث .لنجسه
 (.238/ 1) الرائق البحر ،(72/ 1) احلقائق تبيني ،(337/ 1) عابدين ابن حاشية 4

 (.111/ 1) الدسوقي حاشية ،(45/ 1) اجلليل مواهب 5

 والنظائر األشباه ،(128/ 2) احملتاج حتفة ،(208/ 1) وعمرية قليويب حاشيتا انظر جنسًا، االستجمار أثر اعترب حيث 6
 .(84: ص)

 واستيفاء اإلنقاء بعد يسريه نع يعفى السبيل، من اخلارج بقية ألنه جنس؛ االستجمار وأثر: البهويت وقال(. 411/ 1) املغين 7
 .نعلمه خالف بغري العدد،
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 (حلمه يؤكل ما وروث بول)باب حكم   
 و عليه هللا صلى هللا رسول على قدموا مثانية عكل من نفرا أن) هرضي هللا عن مالك بن أنس عن

 صلى هللا رسول إىل ذلك فشكوا أجسامهم وسقمت األرض فاستومخوا اإلسالم على فبايعوه سلم
 بلى فقالوا(  ؟ وألباهنا أبواهلا من فتصيبون إبله يف راعينا مع خترجون أال)  فقال سلم و عليه هللا

 . 1(الراعي فقتلوا فصحوا وألباهنا بواهلاأ من فشربوا فخرجوا
 املسجد يبىن أن قبل يصلي وسلم عليه هللا صلى النيب كانرضي هللا عنه ) مالك بن أنس عنوعن 

 .2(الغنم مرابض يف
 من أأتوضأ - وسلم عليه هللا صلى  هللا رسول سأل رجال أن) رضي هللا عنه مسرة بن جابر عنو 

 نعم: قال اإلبل؟ حلوم من أتوضأ: قال. تتوضأ فال شئت وإن ضأفتو  شئت إن: قال الغنم؟ حلوم
: قال اإلبل؟ مبارك يف أصلي: قال ،نعم: قال الغنم؟ مرابض يف أصلي: قال ،اإلبل حلوم من فتوضأ

 .3(ال
: قال أشتكي أين وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إىل شكوت): قالت رضي هللا عنها سلمة أم عنو 

 البيت جنب إىل يصلي وسلم عليه هللا صلى هللا ورسول فطفت ،راكبة وأنت الناس وراء من طويف
 .4(مسطور وكتاب بالطور يقرأ

 بعري على الوداع حجة يف وسلم عليه هللا صلى النيب طاف) قال عنهما هللا رضي عباس ابن عنو 
 .1(ِبحجن الركن يستلم

                                                 
 اإلبل، أبوال من بالشرب أمرهم وسلم عليه هللا صلى النيب كون( واللفظ له. و 1671(، ومسلم )233أخرجه البخاري ) 1

ما يصيب  بغسل وألمرهم، منها األواين بغسل وألمرهم بالشرب، هلم أذن ما جنسة كانت  ولو منها، األواين بغسل يأمرهم ول
 وأمحد مالك مذهب وهو حلمه، يؤكل ما بول طهارة -ويف احلديث-(: 4/451قال ابن امللقن يف التوضيح ) .أبداهنم منها

 كانت  فإن النجاسة، تستعمل ال كانت  إذا ِبا املالكية ذلك وقيد الشافعية، من والروياين خزمية وابن اإلصطخري وقول
 شرهبم بأن: وروثه بوله بنجاسة القائلون الشافعية ومجهور احلنفية، وهم املخالفون وأجاب ر،املشهو  على جنس فإنه تستعملها،

 الشرب حمرمة جنسة كانت  لو بأهنا: عليهم واعرتض .واملسكرات اخلمر سوى النجاسات بكل جائز وهو للتداوي، كان  األبوال
 ويف .جوزته الضرورة بأن: ذلك عن جياب وقد عليها، حرم افيم األمة هذه شفاء جيعل ل تعاىل هللا ألن هبا؛ التداوي جاز ما

 وروي الظاهر وأهل علية ابن قول وهو آدم، ابن بول غري طاهر حلمه يؤكل ال كان  وإن حيوان كل  بول أن: ثالث قول املسألة
 .والغنم اإلبل مع الدواب ذكر حيث يوافقه البخاري إيراد وظاهر، احلسن عن ورواية الشعيب، عن مثله

 .طهارهتا على فدل والروث، البول من ختلو ال الغنم مرابضو  (.534(، ومسلم )234أخرجه البخاري ) 2
 (.360أخرجه مسلم ) 3
 (.1276(، ومسلم )464أخرجه البخاري ) 4
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 هللا صلى هللا رسول مع هدشرضي هللا عنه  مسعود ابن كان  هل) علقمة سألت :قال عامر عنو 
 مع منكم أحد شهد هل: فقلت مسعود، ابن سألت أنا: علقمة فقال: قال اجلن، ليلة وسلم عليه

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مع كنا  ولكنا ال،: قال اجلن؟ ليلة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 ليلة بشر فبتنا: قال. اغتيل أو ستطريا: فقلنا والشعاب، األودية يف فالتمسناه ففقدناه، ليلة، ذات
 فطلبناك، فقدناك، هللا رسول يا: فقلنا: قال. حراء قبل من جاء هو إذا أصبحنا فلما قوم، هبا بات
 عليهم فقرأت معه، فذهبت اجلن، داعي أتاين: فقال قوم، هبا بات ليلة بشر فبتنا جندك، فلم

 اسم ذكر عظم كل  لكم: فقال الزاد وسألوه رياهنم،ن وآثار آثارهم فأرانا بنا، فانطلق: قال القرآن
 هللا صلى  هللا رسول فقال. لدوابكم علف بعرة وكل حلماً، يكون ما أوفر أيديكم يف يقع عليه هللا

 .2(إخوانكم طعام فإهنما هبما؛ تستنجوا فال: وسلم عليه
 شأن من حدثنا  عنهرضي هللا اخلطاب بن لعمر قيل) أنه رضي هللا عنهما عباس بن هللا عبد عنو 

 ظننا حىت عطش فيه أصابنا منزالً  فنزلنا شديد، قيظ يف تبوك إىل خرجنا: عمر فقال العسرة، ساعة
 ستنقطع، رقبته أن يظن حىت يرجع فال املاء يلتمس ليذهب الرجل كان  إن حىت ستنقطع، رقابنا أن

: الصديق بكر أبو فقال كبده،  على بقي ما وجيعل فيشربه، فرثه، فيعصر بعريه، ينحر الرجل إن حىت
 فلم يده فرفع نعم،: قال ذلك؟ أحتب: فقال لنا فادع خرياً، الدعاء يف عودك قد هللا إن هللا رسول يا

 جازت جندها فلم ننظر ذهبنا مث معهم، ما فمألوا سكبت مث فأظلمت، السماء، قالت حىت يرجعهما
 .3(العسكر

                                                                                                                           
 ال حيث بوله، طهارة على دليل عليه والطواف املسجد، البعري إدخالو  (.1272) ومسلم ،(1608) البخاريأخرجه  1

 .للنجاسة املسجد وسلم عليه هللا صلى النيب يعرض ل جنساً  كان  ولو الطواف، أثناء يف البعري لبو  يؤمن
 يُنظَّف حصوله، تقدير وعلى حمتمل، هو وإَّنا الطواف، حال يف يروث أو يبول أن دخوله من يلزم الواعرتض على ذلك: بأنه 

 وغائطهم بوهلم من يؤمن ال أنَّه ومعلوم املساجد، وحنوهم الصبيان دخول - وسلم عليه هللا صلى - أقر وقد منه، املسجدُ 
العدة يف  .جنًسا أو طاهًرا األقذار من املسجد به يؤذى ما كان  سواء إليه، دخوهلم من املسجد لَنُ ز ِهَ  حمقًقا، ذلك كان  ولو فيها،

 (.2/1008شرح العمدة البن العطار )

 دواب علف ألنه بالروث؛ نستنجي أن هنى وسلم عليه هللا صلى لنيبا أن :االستدالل وجهو  (.450) مسلمأخرجه مسلم  2
 ينجسه، به االستنجاء يكن ل جنساً  نفسه يف البعر كان  فلو عليهم، ننجسه لئال ذلك عن هنى إَّنا أنه ومعلوم اجلن، من إخواننا

 بذلك تصري فإهنا مؤمنني، لقوم علفاً  ونيك أن يصلح ل جنساً  كان  لو البعر إن مث به، واملستنجى البعر بني فرق هناك يكن ول
 طهارة اجلن طعام يف َشَرطَ  وكونه حينئذ، فرق فال الدواب، ورجيع اإلنس رجيع تعلف أن جلاز جاللة تصري أن جاز ولو جاللة،
 .الطهارة من ذلك حنو دواهبم علف يف َيْشِرط أن بد ال فكذلك عليه، هللا اسم ذكر عظم كل  لكم: بقوله العظم،

 حبان وابن ،(101 رقم ، 1/53) خزمية ابن ،(14/541) تفسريه يف والطربي كشف،(  1841) البزار خرجهأ 3
 يف البيهقي ،(5/132) البحرين جممع يف كما  والطرباين ،(566 رقم ، 1/263) واحلاكم ،(1383 رقم ، 4/223)
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 ببول بأس ال) وسلم عليه هللا صلى هللا رسول: قال: والقا وعن علي والرباء وجابر رضي هللا عنهم
 .1(حلمه يؤكل ما

                                                                                                                           

 يف املقدسي والضياء ،(190) ص نبوةال دالئل يف نعيم وأبو ،(5/231) النبوة دالئل ويف ،(9/357) الكربى السنن
 حسن:  اإلسالم تاريخ يف أيضا الذهيب وقال ، الذهيب وأقره احلاكم صححه واحلديث( 325 ،280-1/278) املختارة

-6/194) اجملمع يف اهليثمي وقال الوجه، هذا من خيرجوه ول جيد، إسناد(: 4/16) السرية يف كثري  ابن وقال ، قوي
 العالمة أما ، مسلم شرط على صحيح إسناده: حبان ابن صحيح حتقيق يف األرنؤوط وقال ثقات، البزار رجال(: 195
 نقل بعد خزمية ابن صحيح على تعليقاته يف وقال ،(6/212) حبان ابن صحيح على احلسان التعليقات يف فضعفه األلباين

 الدفاع يف احلديث على الشيخ تكلم قد ولكن ، اختلط كان  هالل أيب ابن لكن له الذهيب وموافقة للحديث احلاكم تصحيح
 قوي احلديث إن يقال أن ميكن نعم مرسالً  شاهًدا له ذكر ما بعد آخره يف قال مث( 10:  9) والسرية النبوي احلديث عن

 اجملمع يف احلديث اهليثمي فأورد نعم:  للروايات سياقه بعد( 407 ص)  السرية فقه يف وقال ، أعلم وهللا.  الطريقني ِبجموع
 .صحيح أو هللا شاء إن حسن فاحلديث هذا صح فإذا ثقات البزار ورجال األوسط يف والطرباين: قال مث

 فينجس كبده،  على جيعله أن للمرء جيز ل جنساً  عصر إذا الفرث ماء كان  لو(: 54 - 53/ 1)يف صحيحه  خزمية ابن قال
 ذلك يشرب ل إن التلف خوف عند النجس املاء شرب فأما ،منه النجس موضع يغسل طاهر ملاء واجد غري وهو بدنه، بعض
 اخلنزير وحلم والدم امليتة بأكل النفس إحياء االضطرار عند أباح قد وجل عز هللا إذ جنس، ماء بشرب للنفس إحياء فجائز املاء
 النفس إلحياء إليه للمضطر حمبا  عنه، املستغين على حمرم جنس اخلنزير وحلم والدم وامليتة. ذلك يأكل ل إن التلف خيف إذا

 أن فأما شربه، برتك نفسه على التلف خاف إذا جنس ماء بشرب نفسه ُييي أن النجس املاء إىل للمضطر جائز فكذلك بأكله،
 يف كان  وال نفسه، على التلف خيف ل بدنه على النجس املاء ذلك جيعل ل إن أنه حميط والعلم بدنه، بعض على جنسا ماء جيعل

 غري فهذا املاء، بذلك بدنه من جنس ما يغسل طاهر ماء عنده وال بذلك، نفسه إحياء بدنه بعض النجس املاء ذلك إمساس
 .فعله ألحد واسع وال جائز

 (: ضعيف جدا.4850قال العالمة األلباين يف الضعيفة ) 1
 . طالب أيب ابن وعلي ، هللا عبد بن وجابر ، عازب بن الرباء حديث من روي
 ص" )سننه" يف الدارقطين أخرجه . عنه اجلهم أيب عن طريف بن مطرف عن مصعب بن سوار فريويه ؛ الرباء يثحد أما -1

 أهل مجيع عند مرتوك مصعب بن سوار ألن ؛ موضوع باطل خرب هذا" : وقال( . 181/ 1" )احمللى" يف حزم وابن ،( 47
 : الدارقطين وقال" . املوضوعات يروي ، عنه الرواية ترك على متفق ، النقل

 طريق من( 252/ 1) والبيهقي ، هو ساقه مث " .بسؤره بأس فال حلمه أكل ما:  عنه فقيل ، عنه اختلف وقد ، مرتوك وسوار"
 عن فرواه ؛ منه شر أو مثله هو من إسناده يف خالفه وقد " .مرتوك مصعب بن وسوار" : البيهقي وقال.  به سوار عن أخرى
 : وهو جابر
 : بلفظ مرفوعا عنه دثار بن حمارب عن مطرف عن العالء بن ُيىي أخربنا:  احلصني بن عمرو فريويه ؛ ابرج حديث أما -2
/ 2" )الفوائد" يف الديباجي وابن ،( 2-1/ 164" )الفوائد" يف وَتام ، الدارقطين أخرجه " .ببوله بأس فال ؛ حلمه أكل ما"

 " .ضعيفان العالء بن وُيىي احلصني بن عمرو ؛ يثبت ال" :الدارقطين وقال( 2/ 82
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 ،1املالكية مذهب وهو مطلقاً، طاهر هو: فقيل وروثه، املأكول احليوان بول يف العلماء اختلف
 .1واحلنابلة

                                                                                                                           

 ابن وقال . بالوضع متهمان مرتوكان مها بل:  قلت " .ذلك من شيء يصح وال ضعيفان، ومها" :وقال ،عنهما البيهقي وعلقه
 ابن وُيىي.  بإمجاعهم واه - العقيلي وهو - احلصني بن عمرو ؛ ضعيف وإسناده" ( :2/ 5" )املنري البدر خالصة" يف امللقن
 " .احلديث يضع كذاب:   أمحد وقال.  عدي ابن وقاله.  موضوعة حاديثهأ العالء
 قال أبيه عن النخعي الرمحن عبد بن موسى بن حممد حدثين:  النخعي أبان بن حممد بن إسحاق فريويه ؛ علي حديث وأما -3
: 

 ال" : بلفظ ؛ مرفوعا عنه دهج عن أبيه عن أيب حدثين:  زيد بن حممد فقال ، علي بن زيد بن وحممد املهدي باب على كنت
 يف السيوطي أورده طريقه ومن ،( 288/ 5" )بغداد تاريخ" يف اخلطيب أخرجه " .حلمه أكل ما وكل ؛ احلمار ببول بأس

 تنزيه" يف عراق ابن قال وكذا " .جمهوالن وابنه وموسى.  إسحاق به واملتهم ، موضوع" :وقال( 2/ 2" )املصنوعة الآلىلء"
 هو عليا إن:  يقول املذهب خبيث كان..   الغالة من مارق كذاب" : الذهيب قال ؛ هذا وإسحاق:  قلت( 66/ 2" )الشريعة

 ...." . زنديق هذا فإن ؛ وأحسنوا ، كتبهم  يف اجلرح أئمة" الضعفاء" يف يذكره ول...  هللا
 حممد اإلمام ملذهب( 254-253/ 1" )الفتح" يف القاري علي الشيخ - وجابر الرباء عن - الرتمجة حبديثي استدل (:تنبيه)

 : مرتني بذلك فأساء!  والدارقطين ألمحد وعزامها ، حلمه يؤكل ما بول طهارة يف احلسن بن
 يف اهليثمي ألورده فيه كان  ولو.  جابر عن وال الرباء عن ال ؛" مسنده" يف هو فليس ؛ حمض خطأ وهو ، ألمحد عزوه:  األوىل

 " .مسنده" به يراد إَّنا مطلقا ألمحد العزو أن:  القوم اصطالح يف املعلوم ومن ! اختصاصه من فإنه ؛" اجملمع"
 ! عادته هي كما  ، اآلخر يقوي أحدمها أن بدعوى ولو ، حديثهما ثبوت فأوهم ؛ عليهما سكوته:  واألخرى

 ؛ شيئا يصنع ل فإنه " !نياحلديث من كال  الدارقطين ضعف وقد" : بقوله عليهما علق حني غدة أبا الشيخ أن تعلم ذلك ومن
 أن يبني بأن عليه الطريق يسد أن عليه فكان!  اآلخر يقوي فأحدمها:  يقول أن ما ملتعصب مفتوحا الطريق يبقي ذلك ألن

 وإَّنا ، الشريف العلم هذا يف التحقيق شأنه من وليس ، ذلك له أىن ولكن.  اآلخر أحدمها يقوي فال ، جدا شديد ضعفهما
 - وغريه الكتاب هذا على تعليقه يف - املنكرة األحاديث من كثري  على مير تراه ولذلك!!  املقلدين من كغريه  مجاع حطاب هو

 .!! ذلك على القريبة األمثلة بعض تذكر ولعلك ؛ وضعفها نكارهتا على ينبه أن دون
 (:2/72العريب يف املسالك )قال ابن  (.27: ص) الفقهية القوانني ،(86 - 85/ 1) اخلرشي ،(94/ 1) اجلليل مواهب 1

  حمرم حلمه ما وبول .كلحمه  مكروه حلمه يكره ما وبول .طاهر حلمه يؤكل ما فبول :أضرب ثالثة على علمائنا عند واألبوال
 حلرمته، ال لنجاسته حرم وحلم .آدم كابن  لنجاسته ال حرمته أجل من حرم فلحم :وجهني على أكله حرم ما أن غري .كلحمه

 واستثىن جنسة، كلها  واألرواث األبوال: والشافعي حنيفة أبو قال .األرواث وكذلك حلمه، إىل مردود بول فكل .اخلنزير وهو
 أهنما ودليلنا: ابن العريب اإلمام قال .طاهران إهنما: فقال وجنوه - وسلم عليه هللا صلى - النيب بول قوليه أحد يف الشافعي
: وقوله اإلبل، أبوال شرب للعرنيني أباح - السالم عليه- وألنه ،"ببوله بأس فال حلمه أكل ما: "السالم عليه قوله: طاهران
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 .3احلنابلة مذهب يف وقول ،2الشافعية مذهب وهو مطلقاً، جنس: وقيل
 واحلمام كالعصافري  اهلواء يف 4يذرق كان  فإن الطري، بول وأما جنس، احليوان بول إن: وقيل

 مذهب وهذا. جنس فهو والبط كالدجاج  اهلواء يف يذرق ال كان  وإن طاهر، فهو واخلفافيش
 .1احلنفية

                                                                                                                           

 الفصل هذا ويف .جنس غري بوله أن فدل بعري، على بالبيت طاف - وسلم عليه هللا صلى - وألنه" هللا حرم فيما شفاء وال"
 :فرعان
 وإَّنا الطهارة، إىل النجس تنقل ال استحالته ألن: لوهابا عبد قال .جنسة وأرواثه اجليف يأكل مما حلمه يؤكل ما أبوال: األول

 أن وإما .حلمه يؤكل فيما حاله على ليبقيه أو حلمه، يؤكل ال مما وذلك النجس، إىل الطاهر ينقل أن إما :حكمني أحد على هي
 .الطهارة إىل النجس يكسب

 وروى .أبواهلا ما أدري ولست الوحش، من هي وإَّنا نعاماأل من ليست: اجملموعة يف قال :قوالن الظباء أبوال يف: الثاين الفرع
  .والضحايا اهلدايا يف يعين منها، بشيء يتقرب أن أرى وال أشبهها، وما الظباء بأبوال بأس ال أنه عنه؛ القاسم ابن

 ،(338/ 1) املبدع ،(314/ 1) واملستوعب ،(131) هانئ ابن ومسائل ،(31/ 1) هللا عبد رواية أمحد مسائل 1
 قول وهو (: قال الرتمذي:1/204قال صاحب حتفة األحوذي ) (.249 - 248/ 1) الفروع ،(339/ 1) اإلنصاف

 خزمية بن الشافعية من ووافقهم السلف من وطائفة وأمحد مالك قول وهو( حلمه يؤكل ما ببول بأس ال قالوا العلم أهل أكثر
 مأكول من كلها  واألرواث األبوال بنجاسة القول إىل واجلمهور الشافعي وذهب والروياين واإلصطخري حبان وبن املنذر وبن

 .حنيفة أيب أصحاب من احلسن بن حممد حلمه يؤكل ما بول طهارة إىل وذهب قلت احلافظ قاله وغريه اللحم

 (.224/ 1) احملتاج هناية ،(79/ 1) احملتاج مغين ،(547/ 2) اجملموع 2

 (.315/ 1) املستوعب 3

 كالتغوط  الطائر من وهو. بسلحه رمى إذا وذراقا ذرقا وضمها الراء بكسر يذرق الطائر ذرق من الطائر، خرء اللغة يف الذرق 4
 كاحلمام  حلمه يؤكل مما الطيور رقذ (:21/210، وقد جاء يف املوسوعة الفقهية )والسبع الثعلب يف يستعار وقد. اإلنسان من

 الطرق امتالء بسبب به البلوى لعموم وذلك( احلنابلة عند الظاهر وهو الكيةوامل احلنفية) الفقهاء مجهور عند طاهر والعصافري،
 .املساجد يف احلمام ترك على املسلمني وإلمجاع هبا؛ واخلانات

 .ثوبه ينجس وال صالته تفسد ال خارجها أو الصالة داخل ثوبه أو اإلنسان بدن منه شيء أصاب فإن ذلك وعلى
 .والفساد الننت من خرؤمها خيلو فال بنجس يتغذيان ألهنما األهلي؛ والبط الدجاج خرء احلكم اهذ من واملالكية احلنفية واستثىن

 عموم يف داخل ألنه غريه؛ من أم اللحم مأكول من أكان سواء الطيور، خرء بنجاسة - أمحد عن رواية وهو - الشافعية وقال
 ذرق عن يعفى بأنه صرحوا فقد ذلك ومع.اآلدمي كرجيع  ساجن فكان رجيع وألنه البول من تنزهوا: وسلم عليه هللا صلى قوله

، كثريه  عن يعفى ال رواية ويف عنه، االحرتاز ملشقة الشافعية عند األصح على كثريا  أم قليال أكان سواء اللحم، املأكولة الطيور
 .كثريه  عن يعفى وال قليله عن يعفى الصالة خارج ويف مطلقا، الصالة يف عنه بالعفو فقالوا وغريها، الصالة بني بعضهم وفرق
 قدامة البن واملغين ،1/  4 ،193/  1 القناع وكشاف ،217 ، 9 / 1 اإلكليل وجواهر ،35-34/  1 االختيار انظر
 .88/  2 قدامة البن واملغين ،193 ،79/  1 احملتاج ومغين ،184/  1 القليويب حاشية، 89/  2
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، وقد خالف ابن حزم 2الظاهري داود مذهب وهو اآلدمي، بول عدا كلها  األبوال بطهارة: وقيل
 حلمه يؤكل مما إنسان، غري أو إنسان حيوان كل  من كله  والبول (:1/169أصحابه فقال يف احمللي )

 حرام ذلك فكل حلمه، يؤكل ال أو حلمه يؤكل طائر من أو كذلك،  ذكرنا ما حنو حلمه يؤكل ال أو
 والصالة الطهارة يف اجتنابه وفرض فقط عطش أو جوع أو إكراه أو تداو لضرورة إال وشربه أكله

 ا.ه  الرباغيث وجنو الذباب كونيم  عنه معفو فهو حبرج إال منه التحفظ ميكن ال ما إال
 القرآن من دليل يأيت حىت الطهارة األشياء يف األصل، ألن من املعلوم أن مطلقاً  طاهروالراجح أنه 

 أن نعلم وحنن خاصة الدليل، فعليه النجاسة ادعى ومن جناستها، على اإلمجاع من أو السنة من أو
 البلوى وليست جنسة، كانت  لو حكمها بيان إىل داعية فاحلاجة وغنم إبل بأصحا كانوا  الصحابة

 جنسة بأهنا بيان يأت ل فلما وروثها، املواشى أبوال يف البلوى من أكثر األواين يف الكلب ولوغ يف
 .طاهرة أهنا علم
 ل, رطاه وروثه حلمه أكل ما وبول(: 313/ 5) الكربى الفتاوى يف تيمية ابن شيخ اإلسالم قال

 ا.ه  الصحابة من له سلف ال حمدث قول بنجاسته القول بل تنجسه، إىل الصحابة من أحد يذهب
 وال بنجس، ليس حلمه يؤكل ما أبوال أن على الدليل باب (:1/99وقال ابن خزمية يف صحيحة )

  ولو ،ألباهنا مع اإلبل أبوال بشرب أمر قد وسلم عليه هللا صلى النيب إذ ،خالطه إذا املاء ينجس
  ولو اإلبل، بأبوال باالستشفاء أمر وقد احملرم، يف شفاء ال أن أعلم وقد بشربه، يأمر ل جنسا كان
: سئل ملا وسلم عليه هللا صلى أعلم كما  شفاء فيه كان  وما دواء، ال داء كان  حمرما، كان  جنسا كان

 ا.ه  بدواء وليست داء هي إَّنا: فقال باخلمر؟ أيتداوى

                                                                                                                           
قال الطحاوي يف شرح  (.210/ 1) عابدين ابن حاشية ،(239/ 1) قالرائ البحر ،(62 - 61/ 1) الصنائع بدائع 1

,  ذلك إىل ذهب وممن. حلمه كحكم,   ذلك حكم وأن,  طاهر حلمه يؤكل ما بول أن إىل قوم فذهب (:1/107معاين اآلثار )
 وهو حلمه، كليؤ  ما بول بطهارة قال من احلديث هبذا استدل وقد (:71 /1وقال الشوكاين يف النيل )، احلسن بن حممد

 خزمية ابن الشافعية من ووافقهم السلف، من وطائفة وزفر وحممد وأمحد ومالك والزهري واألوزاعي والنخعي العرتة مذهب
 .فبالقياس حلمه يؤكل مما غريها يف وأما فبالنص، اإلبل يف أما. والروياين واإلصطخري حبان وابن املنذر وابن

 بول حاشا طاهر، فهو - يؤكل ل أو حلمه أكل - وجنوه حيوان كل  بول: داود وقال :(170/ 1) احمللى قال ابن حزم يف 2
 أو شيء بتحرمي نص يأيت حىت الطهارة على األشياء: قالوا فإهنم أصحابنا قول وأما... .جنسان فهما فقط وجنوه اإلنسان
 أن فوجب وجنوه، اإلنسان بول حاشا وه،وجن احليوان من شيء بول تنجيس يف إمجاع وال نص وال: قالوا. عنده فيوقف تنجيسه

 .ذلك من شيء بتنجيس يقال ال
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: طائفة فقالت يؤكل ال وما حلمه يؤكل ما بول يف واختلفوا(: 2/195يف األوسط )وقال ابن املنذر 
 فال حلمه يؤكل ما: قال فممن حلمه يؤكل ال ما أبوال عندها كذلك  وليس طاهر حلمه، يؤكل ما بول
 يف األنصاري ُيىي وقال الزهري، والغنم اإلبل أبوال يف ورخص والثوري والنخعي عطاء ببوله بأس

 وقتادة احلسن وقال التيس بول يف الشعيب ورخص والغنم والبقر اإلبل من ذلك يكره ال: األبوال
 ال: قال الشياه أبوال يف احلكم ورخص ويصلي قدميه، ميسح: الرطب الروث على وطئ فيمن

 جعفر أبو الطري ذرق يف ورخص... والسرقني الرتاب على صلى أنه موسى أيب عن وروي تغسله
 ويف صلى من على يرى ال احلسن وكان فافركه يبس إذا: الدجاج خرء يف محاد الوق. ومحاد واحلكم

 يؤكل ل أو حلمه أكل ما جنسة كلها  واألبوال األرواث: طائفة وقالت. إعادة الدجاج خرء ثوبه
 الغالم بول ذلك من استثىن أنه عنه حكي وقد الشافعي قول هذا جنس كلها  الطري ذرق وكذلك

 كان  البول وال الروث وال العذرة بيع جيوز ال: يقول الشافعي وكان عليه بالرش وأمر يطعم ل الذي
 جنسة كلها  أهنا واألرواث األبوال يف الشافعي كقول  ثور أبو وقال الدواب من أو الناس من ذلك
 ما اغسل: يقول كلها  البهائم أبوال يكره وكان يغسل كله  البول: احلسن وقال يابسا أو كان  رطبا

 العلم أهل يرى ال: قال مالك قاله ثالث قول وفيه اغسله: الشاة بول يف محاد وقال نهام أصابك
 غسلها ذلك مع يستحسنون وهم أبعارها وكذلك جنسا األنعام من لبنه وشرب حلمه أكل ما أبوال

 وأرواثها الدواب من حلمه يؤكل ال ما أبوال ويكرهون بأسا أبواهلا بشرب باالستشفاء يرون وال
 وحكى عنه وهب ابن حكاية هذه وألباهنا أبواهلا شرب ويكرهون الوقت يف كان  ما يعيد أن ةالرطب
 يف وقع إن وأرواثها اجليف يأكل ال مما حلمه أكل ما بأبوال بأسا يرى ال كان  مالكا أن القاسم ابن

 الوقت يف صالته شيء منه ثوبه يف كان  من يعيد: واألذى اجليف تأكل اليت الطري يف وقال الثوب،
 وقال مرة، حلمه يؤكل ما أبوال يف اجلواب عن أمحد ووقف. عليه إعادة فال الوقت ذهب فإذا: قال
 وقد كذلك  إسحاق وقال أشد واحلمار البغل ولكن إيل أحب كلها  الدواب بول عن ينزه: مرة

 جيب ال طاهر آدم بين بول سوى كلها  األبوال: طائفة وقالت. الباب هذا يف أمحد قول اختلف
 ال وما حلمه أكل ما بول بني وليس: قال له، التسليم جيب مما ذلك يوجب أن إال نضحه  وال غسله
 بغل بال: قال أنه معشر أيب عن مغرية ذكر وقد حبجة إال جتب ال الفرائض ألن فرق حلمه يؤكل
 أمرا أهنما والزهري عطاء عن روينا وقد أصابك لو عليك ما: إبراهيم يل فقال فتنحيت مين قريب
 أصاب إذا سواء كله  والروث احلمار وروث الفرس روث يف النعمان وقال اإلبل بول على بالرش
 يعقوب وقال. والنعل اخلف أصاب إذا وكذلك فيه الصالة جتز ل الدرهم من أكثر منه الثوب
 ثرياك  يكون أن إال يفسد ال: الفرس بول يف النعمان وقال فاحشا، كثريا  يكون أن إال جيزيه: وحممد
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 ال: حممد وقال ويعقوب، النعمان قول وهو الدرهم من أكثر كان  إذا يفسد احلمار وبول فاحشا،
 وخرء البقر أخثاء يف النعمان وقال حلمه يؤكل ما بول ألنه فاحشا كثريا  كان  وإن الفرس بول يفسد

 الدجاج خرء يف وحممد يعقوب قال وكذلك الدرهم قدر من أكثر منه يفسد السرقني مثل الدجاج
 جنسة كلها  األبوال جعل من احتج: بكر أبو قال. فصاعدا الربع الفاحش الكثري: حممد وقال خاصة

 يدخل ومشروهبم اآلدميني مأكول ألن بذلك أوىل البهائم فأبوال جنسة كانت  ملا آدم بين أبوال بأن
 هبذا أوىل لسباعا وتأكل البهائم تعتلف كان  ما فكان جنسا، خيرج حىت اجلوف يف يتغري مث حالال
 أن آدم بين أبوال على قياسا البهائم أبوال جعل من ويلزم: بكر أبو قال. تأكل ما تتوقى ال ألهنا
 أحد جيعل أن جاز إذا هذا األنعام وأشعار اإلبل وأوبار الغنم أصواف على قياسا آدم بين شعر جيعل

 كثرية  بفروق واألنعام آدم بين بني الباب هذا غري يف مفرق فرق فإذا اآلخر على قياسا الصنفني
 قياسا الصنفني أحد جيعل ال أن الباب هذا يف كذلك  وجب اآلخر على قياسا أحدمها جيعل أن ومنع
 وال اإلبل أبوال طهارة على دالة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن الثابتة واألخبار اآلخر، على
 طهارة على يدل وهذاكر حديث العرنيني مث قال: مث ذ  والغنم البقر أبوال وبني اإلبل أبوال بني فرق

 جناسة تثبت حىت الطهارة على األشياء أن ومع األنعام سائر وأبوال أبواهلا بني فرق وال اإلبل أبوال
 يقال أن جاز لو: له قيل خاصة للعرنيني ذلك بأن قائل قال فإن إمجاع أو سنة أو بكتاب منها شيء

 أصحابه مذاهب السنن من يوافق ال فيما أراد من لكل جلاز جةح بغري خاصة األشياء من شيء يف
  عن به مستغىن الباب هذا يف وسلم عليه هللا صلى هللا رسول خرب وظاهر خاص، ذلك: يقول أن

 وكذلك أسواقهم يف ذلك الناس وبيع األدوية يف اإلبل أبوال والعامة اخلاصة واستعمال قول، كل
 كان  ولو ذلك طهارة على دليل الثابتة والسنن فيها يصلى الغنم ومرابض األسواق يف تباع األبعار

 واحلديث القدمي يف ذلك بيع إنكار العلم أهل ترك ويف العلم، أهل ذلك ألنكر حمرما ذلك بيع
 جيعل أن منع من على جيب وقد ذكرناه ملا بيان الثابتة السنة على فيها معتمدين ذلك واستعمال

 رسول عن الثابتة بالسنة الطهارة له ثبت قد ما جيعل أن مينع أن ضبع على قياسا بعضها األصول
 أباح الذي هو آدم بين بول بغسل أمر الذي ألن آدم بين بول على قياسا وسلم عليه هللا صلى هللا

 دعوى والثاين حجة بغري السنة أباحته ما حترمي أحدها وجه غري من غلط وهذا اإلبل أبوال شرب
 وصاحب بالبهائم، آدم بين أبوال تشبه والثالث بذلك، حجة مدعيه عم ليس شيء يف اخلصوص

 القياس إىل أقرب لكان الباب هذا يف القياس جاز ولو أصل على أصل يقاس ال: يقول املقالة هذه
 آدم بين بول على قياسا حلمه يؤكل ال ما وجيعل اإلبل أبوال على قياسا حلمه يؤكل ما بول جيعل أن

 ا.ه  غريه من القياس إىل أقرب ذلك فيكون
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 حلمه، يؤكل حيوان كل  من واألزبال األبوال طهارة والظاهر(: 71 /1وقال الشوكاين يف النيل )
 يقتضيه الذي احلكم عن ناقل شرعي حكم والنجاسة األصلية، للرباءة واستصحابا باألصل، َتسكا
 دليال بالنجاسة للقائلني جند ول, عنها للنقل يصلح بدليل إال مدعيها قول يقبل فال والرباءة، األصل

 سلف كما  اخلصوص به مرادا كونه  مع وهو القربين، صاحيب حديث به جاءوا ما وغاية كذلك،
 ا.ه  سلف ِبا املعتضدة األدلة تلك معارضة على ينتهض ال الداللة ظين عموم

 أن على دليل فيه( حلمه يؤكل ما ببول بأس ال: )قوله (2/211وقال املباركفوري يف مرعاة املفاتيح )
 عليه، ستقف كما  لالستدالل يصلح ال جداً  ضعيف احلديث لكن طاهر، حلمه يؤكل ما بول

 اإلذن وأحاديث العرنيني حديث يذكر ول الضعيف، احلديث هذا أورد أنه املصنف من والعجب
 ؤكلي ما بول بطهارة القائلني استدالل وأصل صحيحة، أحاديث وهي الغنم، مرابض يف بالصالة

 اللحم، مأكوالت أبوال طهارة باب يف احملدثون ذكرها ولذلك الصحيحة، األحاديث هبذه حلمه
 والغنم اإلبل أبوال طهارة على يدالن الغنم مرابض يف بالصالة اإلذن وحديث العرنيني، فحديث

 فإن ولالب من استنزهوا: مرفوعاً  هريرة أيب حديث وأما. حلمه يؤكل مما غريها عليها ويقاس نصًا،
. احليوان سائر بول ال اإلنسان بول على فمحمول وغريه، خزمية ابن أخرجه. منه القرب عذاب عامة
 إهنما: فقال بقربين، - وسلم عليه هللا صلى - النيب مر: قال عليه املتفق عباس ابن حديث وكذا

 ال الناس بول به رادامل. احلديث -البول من يسترت ال فكان أحدمها أما كبري،  يف يعذبان وما يعذبان
 بول سوى يذكر ول: البخاري قال. بوله من يسترت ال كان:  للبخاري رواية يف ملا احليوان، سائر بول

 مجيع بول يف العموم على محله ملن حجة هذا عباس ابن حديث يف يكون فال. انتهى -الناس
 ا.ه  احليوان

 أنه: يعين (وروثه حلمه، يؤكل ما وبول): قوله (:1/450وقال العالمة العثيمني يف الشرح املمتع )
 .ذلك شابه وما واألرانب، والغنم، والبقر، كاإلبل،.  طاهر

 :يلي ما ذلك على والدليل
 ول وألباهنا، أبواهلا من ويشربوا الصدقة، إبل يلحقوا أن العرنيني أمر وسلم عليه هللا صلى أنه - 1

 .منها األواين بغسل وألمرهم بالشرب، مهل يأذن ل جنسة كانت  ولو األواين، بغسل يأمرهم
 .والروث البول، من ختلو ال وهي الغنم، مرابض يف بالصالة أذن وسلم عليه هللا صلى أنه - 2
 .الطهارة فاألصل الدليل، فعليه شيء أي يف النجاسة ادعى فمن األصلية، الرباءة - 3
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 ال فكان أحدمها أما): وفيه ،القربين صاحب قصة يف عباس ابن حديث عن اجلواب ما: قيل فإن
 جناسة على يدل ذلك فإن لالستغراق، أو للجنس، «أل» جعلنا سواء عام والبول البول، من يسترت

 .البول؟
 يدل هذا فإن اإلبل، معاطن يف الصالة عن وسلم عليه هللا صلى النيب هني عن اجلواب ما وكذلك

 .أيضا؟ جناستها على
 والدليل الذهين، للعهد «فأل». نفسه بول أي (البول من): ولهق أن عباس ابن حديث عن فاجلواب

 وهذا (بوله من يستربئ ال فكان أحدمها أما): البخاري عند احلديث ألفاظ بعض يف أنه ذلك على
 .عليه األول فيحمل صريح نص
 العلة كانت  ولو النجاسة، هي ليست النهي يف فالعلة اإلبل، معاطن يف الصالة عن النهي وأما

 .آخر شيء العلة ولكن والغنم، اإلبل بني فرق هناك يكن ل نجاسةال
 .العلة معلوم غري أنه: يعين تعبدي، احلكم هذا إن: فقيل
 صالته عليه فتشوش يصلي، وهو املربك هذا إىل تأوي أن مباركها يف صلى إذا أنه خيشى: وقيل
 وليس. 1احلديث بذلك دور  كما  الشياطني من خلقت إهنا: وقيل ،الغنم خبالف جسمها، لكرب

                                                 
 يف صلوا) وسلم عليه هللا صلى النيب قال: قال عنه هللا رضي املزين مغفل بن هللا عبد عن ثبت ذلك يف أحاديث منها حديث 1

 اجلن من فإهنا اإلبل أعطان يف صلوات ال) رواية ويف ،(الشياطني من خلقت فإهنا اإلبل، أعطان يف تصلوا وال الغنم، مرابض
 ،(92/ 1) األم يف الشافعي أخرجه (الرمحة من أقرب هي فإهنا الغنم مرابد يف وصلوا نفرت إذا وهبتها عيوهنا ترون أال خلقت
/ 1) شيبة أىب ابن ،(16845 رقم ،86/ 4) وأمحد ،(913 رقم ،123 ص) والطيالسى ،(1302) الرزاق وعبد
 رقم ،601/ 4) حبان وابن ،(769 رقم ،253/ 1) ماجه وابن ،(501) محيد بن عبدو  ،(3877 رقم ،337

 وأبو ،(898) مسنده يف والروياين ،(384/ 1) اآلثار معاين شرح يف والطحاوي ،(85) أماليه يف واحملاملي ،(1702
 عبد وابن ،(4153 مرق ،449/ 2) والبيهقى ،(504) السنة شرح يف والبغوي ،(3301) اجلعديات يف البغوي القاسم

 يف الرب عبد ابن عنه قال واحلديث هريرة، وأيب عمر ابن عن الباب ويف وغريهم،( 303 - 302/ 5) التمهيد يف الرب
 ،(317/ 1) اخلالصة يف النووي وحسنه ،(174/ 1) احمللى يف حزم ابن به واحتج حسن، إسناده(: 334/ 22) التمهيد

 سنن شرح يف مغلطاي وقال ،(429) الصالة- العمدة شرح يف تيمية ابن اإلسالم شيخ وصححه ،(160/ 3) اجملموع ويف
 السيوطي وصححه الصحيح، رجال أمحد ورجال(: 26/ 2) اجملمع يف اهليثمي وقال صحيح، إسناده(: 212/ 3) ماجة ابن
 املسند الصحيح يف الوادعي العالمة وصححه ،(23/ 2) النيل يف الشوكاين وصححه ،(5018 ،630) الصغري اجلامع يف
 فصححه األلباين العالمة أما ،(353/ 27) املسند حتقيق يف معه ومن األرنؤوط وصححه ،(885) الصحيحني يف ليس مما
 ،(388 - 387/ 1) املستطاب والثمر ،(769و 768) ماجة ابن وصحيح ،(1439 و 3788) اجلامع صحيح يف

 (.335 - 25) الظمآن موارد ضعيف يف( الشياطني من خلقت فإهنا) مجلة ضعف مث( 238/ 5) والضعيفة
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 خلق: }تعاىل كقوله  وهذا الشيطنة، من خلقت أهنا املعىن ولكن ذلك، مادهتا أصل أن املعىن
 كما  طبيعته، هذه لكن عجل، من اخللق مادة أن املعىن وليس ،[37: األنبياء{ ]عجل من اإلنسان

  ذروة على أن): يفاضع كان  وإن ورد وكذا [.11: اإلسراء{ ]عجوال اإلنسان وكان: }تعاىل قال
 احلمام؛ يف الصالة عن النهي يشبه فهذا للشياطني، مأوى اإلبل مأوى فيكون ،1(شيطانا بعري كل
 .الشياطني مأوى احلمام ألن

                                                                                                                           

: فقال اإلبل، حلوم من الوضوء عن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سئل) قال عنه هللا رضي عازب بن الرباءومنها حديث 
 مبارك يف تصلوا ال: "فقال اإلبل، مبارك يف الصالة عن وسئل" منها توضؤوا ال: "فقال الغنم، حلوم عن وسئل" منها توضؤوا"

/ 4) أمحد وخمتصرا بتمامه أخرجه (بركة فإهنا فيها صلوا: "فقال الغنم، مرابض يف الصالة عن وسئل" الشياطني من فإهنا اإلبل،
 رقم ،337/ 1) شيبة أىب وابن ،(735 ،734) والطيالسي ،(1596) املصنف يف الرزاق وعبد ،(18561 رقم ،288

 خزمية وابن ،(1709) يعلى وأبو ،(81) والرتمذي ،(494) ماجه ابنو  ،(184 رقم ،47/ 1) داود وأبو ،(3878
 حبان وابن ،(138/ 1) األوسط يف املنذر وابن ،(26) اجلارود وابن ،(384/ 1) اآلثار معاين شرح يف والطحاوي ،(32)
 ابن عنه لوقا حبان، ابن صححه واحلديث( 159/ 1) الكربى السنن ويف ،(453/ 1) املعرفة يف والبيهقي ،(1128)

 ،(429) الصالة- العمدة شرح يف تيمية ابن اإلسالم شيخ وصححه حسن، إسناده(: 333/ 22) التمهيد يف الرب عبد
 ،(151) الصحيحني يف ليس مما املسند الصحيح يف الوادعي العالمة وصححه داود، أيب صحيح يف األلباين العالمة وصححه

 عبد بن هللا عبد غري الشيخني، رجال ثقات رجاله صحيح، إسناده(: 510/ 30) املسند حتقيق يف معه ومن األرنؤوط وقال
 .ثقة وهو السنن، أصحاب رجال فمن -جعفر أبو الري قاضي هاشم بين موىل الرازي وهو - هللا

 (.135وللتوسع يف معىن قوله صلى هللا عليه وسلم انظر كتاب جامع أحكام اجلان )ص

 اسم واذكروا فاركبوهن شيطان، ذروته يف إال بعري من ما) مرفوًعا عنه هللا رضي اخلزاعي الس أيب عن روي هذا احلديث عن 1
لُ  فإَّنا ألنفسكم امتهنوهن مث أُمرمت، كما  عليهن؛ هللا  الطبقات يف سعد وابن ،(221/ 4) أمحد أخرجه(. َوَجلَّ  َعزَّ  - هللا ُُيمِ 
 اآلحاد يف عاصم أيب وابن ،(249/ 1) احلديث غريب يف واحلريب ،(216) الدوري تاريخ يف معني وابن ،(297/ 4)

 يف والطرباين ،(2543/ 142 و 2377/  73/ 4) صحيحه يف خزمية وابن ،(2328/ 304 - 303/ 4) واملثاين
/ 6) الصحابة معرفة يف األصبهاين نعيم وأبو ،(302/ 5) التمهيد يف الرب عبد وابن ،(838 و 837/ 334/ 22) الكبري

 ،(444/ 1) واحلاكم( , 25/ 3) التعليق تغليق يف حجر ابن طريقه ومن املعرفة يف منده وابن ،(7063/ 3051
 واملزي ،(17/ 41 و 16/ 40) املقلني مسند يف ودعلج ،(940/ 429) اآلداب ويف ،(252/ 5) الكربى يف والبيهقي

 رواه(: 131/ 10) اهليثمى وقال الذهيب، ووافقه احلاكم، صححه واحلديث( 398 و 398 - 397/ 34) التهذيب يف
 العالمة وقال أحدها، ىف بالسماع صرح وقد إسحاق بن حممد غري الصحيح رجال أحدها ورجال بأسانيد والطرباىن أمحد

 يف بالتحديث صرح فقد عنعنه، قد كان  إن و إسحاق، وابن ثقات، رجاله حسن إسناد هذا(: 2271) الصحيحة يف األلباين
/ 29) املسند حتقيق يف معه ومن األرنؤوط وقال هلل، واحلمد احلديث فثبت روايتيه، إحدى يف أمحد اوكذ احلريب، رواية
 احلكم بن وعمرو التالية، الرواية يف بالتحديث صرح وقد احلديث، حسن صدوق إسحاق بن حممد حسن، إسناده(: 458
 .ثقات اإلسناد رجال وباقي أيضا، صدوق
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 تبيح والضرورات للضرورة، اإلبل أبوال شرب أباح وسلم عليه هللا صلى النيب إن: قيل فإن
 :وجوه من فاجلواب .احملظورات؟

 .عليها حرم فيما األمة هذه شفاء جيعل ل هللا أن: األول
 ال إذ استعماهلا، من االنتهاء بعد األواين بغسل يأمرهم ل وسلم عليه هللا صلى النيب أن: الثاين

 .فيها النجاسة لبقاء ضرورة
 ال وقد بدونه، يشفى قد اإلنسان أن: ذلك ووجه. «دواء يف ضرورة ال»: امةالع القاعدة: الثالث
   من الشرح املمتع.ا.ه به يشفى
 البدن يف استعمل فإذا ، طاهر حلمه يؤكل ما بول ( :6/414) الدائمة اللجنة فتاوى يف وجاء
 . ا.ه به الصالة من حرج فال حلاجة

 وأنا وأحيانا مواشي مزرعة عندي (:29/105وسئل العالمة ابن باز كما يف جمموع فتاواه )
 ما كل  أن مسعت بأين علما جناسة؟ تعترب هذه فهل ائم،البه وروث بول من ثيايب على يأيت أتفقدهن

 صحيح؟ هذا فهل طاهر، وروثه فبوله حلمه أكل
 والغنم والبقر اإلبل مثل طاهر، كله  وروثه حلمه يؤكل ما بول أن: الصواب هو هذا نعم، فأجاب:
 العرنيون ماستوخ وملا الغنم، مرابض يف يصلي كان  وسلم عليه هللا صلى والنيب طاهر، كله  والصيد

 من بالشرب هلم أذن فلما صحوا، حىت وألباهنا أبواهلا من يشربون الصدقة إبل إىل بعثهم املدينة يف
 يف الصالة عن هنى ولكن طهارهتا، على دل الغنم مرابض يف صلى وملا طهارهتا، على دل أبواهلا

 الغنم، وهكذا البقر، وهكذا طاهر، وروثها فبوهلا وإال آخر، ألمر بل للنجاسة ال اإلبل معاطن

                                                                                                                           

 فإذا شيطان، بعري كل  ظهر على) وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال عنه هللا رضي سلمياأل عمرو بن محزة عنوروي أيضا 
 والدارمي ،(494/ 3) وأمحد ،(9772/  391/ 10) مصنفه يف شيبة أيب ابن أخرجه .. ( وجل عز هللا فسموا ركبتموها

 ،(2546 رقم ،143/ 4) ةخزمي وابن ،(504/ 351 - 350) والليلة اليوم عمل يف والنسائي ،(286 - 285/ 2)
 رقم ،261/ 2) األوسط وىف ،(2994/  160/ 3) الكبري يف والطرباين( 2694 رقم ،411/ 6) حبان وابن

 رجال رجاله(: 131/ 10) اجملمع يف اهليثمي وقال الذهيب، وأقره احلاكم صححه واحلديث( 444/ 1) واحلاكم ،(1924
 يف معه ومن األرنؤوط وقال ،(4031) اجلامع صحيح يف األلباين العالمة وصححه ثقة، وهو محزة، بن حممد غري الصحيح

 البخاري، له علق املخالفة، عند إال احلديث حسن -الليثي وهو -زيد بن أسامة حسن، إسناده(: 426/ 25) املسند حتقيق
 ه . ا ثقات رجاله وبقية ،"الثقات" يف حبان ابن وذكره مجع، عنه روى األسلمي، وهو: محزة بن وحممد. مسلم به واستشهد
/ 1) واحلاكم ،(2547/ 144 - 143/ 4) صحيحه يف خزمية ابن أخرجه: بنحوه عنه هللا رضي هريرة أيب عن وللحديث
 .حسن وسنده وإسناده به، هريرة أيب عن األعرج عن أبيه عن الزناد أيب ابن طريق عن( 444
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 هذه جناسات تأكل جاللة دجاجة كانت  إذا لكن احلمام، وهكذا الدجاج، وهكذا الصيد، وهكذا
 جاللة كوهنا  وقت منها ثوبه غسل وإذا تنظف، حىت أكثر أو أيام ثالثة طيبا شيئا تأكل حىت تنجس،

 ا.ه  وأحسن أحوط يكون
هذا بالنسبة  :السائل :..(:34/  19/  131نور )وسئل العالمة األلباين كما يف سلسلة اهلدى وال

  .للجبنة واللنب ، يف هنا وأنتم بكرامة الغنم يف شاة بالت وسط احلليب

 .فيها العافية :الشيخ

 أينعم ، اجلواب من ناحيتني : الناحية األوىل أعطيتك اجلواب سلفاً، صح ؟ :الشيخ

  .أي نعم :السائل

ا نشرح من الناحية األوىل ، جيب أن نعلم ساحمك هللا هذيك أفظع الناحية الثانية، أو خلين :الشيخ
، جيب أن نعلم أن روث احليوانات املأكولة اللحم وأبواهلا طاهرة، لكن مش كل طاهر مقبول، اآلن 
لو واحد إنسان هو بنفسه بسق يف ماء، هل يشرب منه ؟ ما يشرب منه تعافه نفسه، لكن هل هو 

هذه الناحية األوىل، الناحية الثانية واليت أريد أنا أن أحتدث عنها،  طاهر أم جنس ؟ طاهر، نعم،
هؤالء أصحاب الغنم والبقر عليهم أن يعتنوا باحلفاظ على احلليب من أن يقع فيه شيء من هذه 
املستقذرات، وال أقول النجاسات واضح اجلواب ؟ عليهم أن ُيتاطوا حبيث أن ال يقع شيء من 

 .طاهرذلك ، لكن إن وقع فهو 

 .يصفوه :السائل

 .نعم، يصفوه لكن يبقى على كل حال داخلة :الشيخ

 .اخلوف من اجلراثيم، وهللا أنا بطلت أحب اجلبنة :السائل

لكن يلي يقولوه لك نصفه، نصفه وأنت اعمل واجبك ، لكن يلي بقع غصب عنك ما  :الشيخ
 ا.ه   بتكون مسئول عنه

 .1لة ننقلهل لفاستهاولشيخ اإلسالم فتوى جامعة يف هذه املسأ

                                                 
 والطري الدواب من واألبوال األرواث طهارة يف القول : األول الفصل :(21/542) فتاواه جمموع يف شيخ اإلسالم قال 1

 . أدلة عدة ذلك وعلى حترم ل اليت
 األعيان وهذه طاهر فهو جنس أنه لنا يبني ل ما فكل جناستها تتبني حىت األعيان مجيع طهارة اجلامع األصل أن:  األول الدليل

 إن:  فنقول الثاين وأما.  القاهرة واحلجج الباهرة بالرباهني ثبت فقد الدليل من األول الركن أما.  طاهرة فهي جناستها لنا يبني ل
 واحدة قبلة إال لنا ليس وأنه طالعان قمران وال مشسان فيها ليس السماء بأن كعلمنا  به وحنيط حنصره نفي:  ضربني على املنفي

 رمضان شهر صوم إال يفرض ل وأنه بقرآن ليس اللوحني بني ليس ما وأن هللا إال إله ال أنه علمنا بل ؛ بعده نيب ال حممدا وأن
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 نفي كله  فهذا.  عده يطول مما ذلك وغري ينم ل البارحة وأنه يطعم ل وأنه تغري وال قبل دراهم يف ليس أنه اإلنسان وعلم
 على يغلب ما منه مث.  وعدمه نفيه يستيقن ال ما:  الثاين.  النفي على الشهادة تقبل ال قوله يطلق من خطأ يبني مستيقن
 النفي نرى أن فاملطلوب الثاين الصنف من ينفي منوطا حكما رأينا فإذا.  كذلك  يكون ال ما ومنه الرأي يف ويقوى القلب
.  القسم هذا من هو جمازه على الكالم حلمل املوجب وعدم املخصص وبعدم باالستصحاب واالستدالل.  قلوبنا على ويغلب

.  معروفة أدلة إال فيها جند فلم السنني من مئات منذ فيها يتكلمون والناس األعيان هذه جناسة على يدل اعم وسربنا حبثنا فإذا
 استدل ما بفسخ يتم إَّنا الدليل هبذا االستدالل فنقول.  ذلك إال دليل ال أن علمنا حبسب املقام هذا يف جازمة شهادة شهدنا

 يف املخرج عباس ابن فحديث:  األثري أما:  ونظري أثري:  نيِبسلك لذلك احتج وقد ذلك ونقض النجاسة على به
 ال فكان أحدمها أما.  كبري  يف يعذبان وما ليعذبان إهنما:  فقال بقربين مر وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن}  الصحيحني

 إن: }  قوله يف نسانكاإل.   العموم فيوجب بالالم حملى جنس اسم والبول{  - يستنزه ال}  وروي -{  البول من يسترت
 لست اجلموع أمساء تقتضيه ما العموم من تقتضي األجناس أمساء أن املرتضى فإن{  آمنوا الذين إال{ }  خسر لفي اإلنسان

 أقول وإَّنا.  ريب بال اجلموع حكم تلك حكم فإن والشجر والرب كالتمر:   اهلاء وكثريه واحده بني يفصل الذي اجلنس:  أقول
 هللا صلى النيب كان  وإذا.  ذلك وشبه وثوب وفرس ورجل كإنسان:   أشبهه ما وعلى الشيء على الدال فردامل اجلنس اسم: 

 الدواب مجيع أبوال ذلك فيجمع البول جنس من والتنزه االحرتاز وجب البول جنس من بالعذاب أخرب قد وسلم عليه
 من بعض عليه اعتمد قد وهذا.  املقصود وهو العموم هذا يف األنعام بول فيدخل يؤكل ال وما يؤكل ما والبهيم الناطق واحليوان

 . وموئال مفزعا وجعله يتكايس من بعض وارتضاه الرأي وبعض بالسمع االستدالل يدعي
 : أوجه ثالثة من وهو:  النظري الثاين املسلك
 احلكم مناط أن يبني أن القياس اهذ فيحتاج األبوال كسائر  جنسا فكان وروث بول:  فنقول احملرم البول على القياس:  أحدها

 إذا إسرائيل بنو كان: }   وقوله{  البول اتقوا: }  قوله مثل النصوص تنبيهات ذلك على دل وقد وروث بول أنه هو األصل يف
 حد على النفوس تعافه مستقذر مستخبث والروث البول فإن:  أيضا واملناسبة{ .  باملقراض قرضه البول أحدهم ثوب أصاب
 أرواث تنجس باالعتبار له شهد وقد األحوال وحماسن األخالق مكارم على للناس محال التحرمي يناسب وهذا ملباينةا يوجب

 . اخلبائث
 عن احليوان أبدان يف استحال ما وجدنا ؛ والطهارات النجاسات بني الفاصل احلد عن وحبثنا فحصنا إذا:  نقول أن الثاين

 من كان  فما.  رد أي رجع مث أخذ كأنه.   رجيعا يسمى وهلذا خبيثه فهو فضل وما اءالغذ طيب فهو جزءا صار فما أغذيتها
 كالدمع:   األعلى اجلانب من خرج وما.  جنس فهو والودي والوذي واملين والبول كالغائط:   األسفل اجلانب من خيرج اخلبائث
 أعلى من خرج ما بني الفصل وهذا، تردد ففيه املعدة كبلغم  تردد وما.  طاهر فهو الرأس وخنامة واملخاط والبصاق والريق
 زعم حىت الفقه كل  يفقه ل الذي.  الضيق املقام هذا يف حسن كالم  وهو وحنوه املسيب بن سعيد عن جاء قد وأسفله البدن

 إليه يضم حىت ِبفرده له حقيقة ال الكالم هذا أن وعندنا.  يعصي من وبني يطيع من بني وَتييز وابتالء حمض تعبد أنه زاعمون
:  ذلك ثبت وإذا.  كاللنب  معدته من استحال وما والقيء كالروث  احليوان معدة يف استحال ما بني فرق من فرق أخر أشياء
 فرق فإن.  جنسا ويكون وأسفله دبره جهة من خبيثه وخيرج طيبه وينصع احليوان بدن يف يستحيل مما واألرواث األبوال فهذه

  حلمه حرم إَّنا اإلنسان فإن روثه طهارة يوجب ال وكرمه وشرفه احليوان طيب:  فيقال حملرما حلم وخبث املأكول حلم بطيب
 حي وهو منه أبني ما وأن تنجسه ال احلياة مفارقة إن:  تقولون أنكم ترى أال.  األبوال أخبث فبوله ذلك ومع وشرفا له كرامة

 القدح ذلك يف اإلنسان لكان روثه لطهارة موجبا احليوان رامإك كان  فلو حلمه يؤكل ل وإن األثر يف جاء كما  أيضا طاهر فهو
 كما.   االستقذار من النازلة والطبقة االستخباث من السفلى الدرجة يف أنه:  الثالث الوجه.  ولباهبا املسألة سر وهذا.  املعلى
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 أو طاهر إال لنا وليس ونسله يواناحل در منزلة ينزله أحدا جند نكاد ال حىت وأخالقهم طبائعهم وجتده.  الناس أنفس به شهد
 ألن ؛ طاهرا يكون فال وجمانبته مباعدته من.  النجاسات أحكام عليه والغالب النجاسات يف دخل الطهارات فارق وإذا جنس
 قال أنه هذا ويقوي.  أشبه هبذا وهو البول من غريه وبني اللنب بني مرتدد وهو شبها بأكثرها حلقت األصول جتاذبتها إذا العني
 يف والرمحة القدرة لتظهر الفرث فكذلك جنس الدم أن ثبت قد{  للشاربني سائغا خالصا لبنا ودم فرث بني من: }  تعاىل

 مع بينهما يفرق فكيف وطعمه ورُيه ولونه خلقه يف البول من غريه يوافق أنه مجيعه هذا ويبني.  خبيثني بني من طيب إخراج
 عليه املدلول باملشرتك احلكم وتعليق التمثيل قياس:  األول فالوجه.  اآلخر حقيقة أحدمها حقيقة جتعل تكاد اليت اجلوامع هذه

 إدخاله جيوز فال الطاهرات جنس وبني بينه التفريق:  والثالث.  كلي  أصل وضبط احلكم مناط بتنقيح التعليل قياس:  والثاين. 
 هو:  والثاين . األخباث من غريه وبني بينه واجلمع األصل هو:  األول فالوجه.  وفصل ووصل أصل.  القياس أنواع فهذه فيها

 عن فاجلواب العكس قياس وهو الطاهرات من غريه وبني بينه الفصل:  والثالث.  فيه يدخل الذي والضابط والقاعدة األصل
 كان  ما فتفيد للتعريف البول يف الالم أن:  أحدمها:  لوجهني جدا فضعيف:  األول املسلك أما.  املستعان وهللا احلجج هذه

 على مجيعه إما اجلنس أفادت بواحد عهد مث يكن ل وما املراد فهو معهودا واحدا املعروف كان  فإن املخاطبني عند معروفا
 ال أنه اخلطاب دالالت يف والنظر باللسان املعرفة أهل نص وقد.  كذلك  كانت  ورِبا الناس بعض رأي على مطلقه أو املرتضى

 فرعون إىل أرسلنا كما}   تعاىل قوله مثل معهود شيء مث كان  إذا فأما معهود شيء مث يكن ل إذا إال اجلنس يفتعر  إىل يصار
 معهود ألنه معني هو{  بينكم الرسول دعاء جتعلوا ال: }  وقوله ذكره بتقدم معهودا صار{  الرسول فرعون فعصى{ }  رسوال
 اجلنس مطلق أو اجلنس عموم تعريف يفيد هل فيه ينظر حىت االسم لكذ جنس لتعريف يكون ال فإنه وعلمه معرفته بتقدم
 وقد اجلنس مجيع تريد قد اإلنسان قلت فإذا.  ومطلقة وخاصة عامة:  ثالثة احلقائق فإن.  املسالك حماسن من فإنه هذا فافهم

.  وتصورا ومعرفة علما والنفوس بالقلو  يف فوجوده:  العام اجلنس فأما.  اجلنس من بعينه شيئا تريد وقد اجلنس مطلق تريد
 وقد األذهان خارج ويف األعيان يف وجود له يقال الذي وهو حل حيث هو فوجوده وعمرو زيد مثل:  اجلنس من اخلاص وأما

 احلقيقة نفس له يقال الذي وخصوص عموم عن اجملرد اإلنسان مثل املطلق اجلنس وأما.  متميزا خاصا القلب يف هكذا يتصور
 جعل ورِبا االعتبار هبذا له حمال فتجعل بالقلوب إال يدرك ال أنه إال ِبحله يتقيد ال نفسه يف يتقيد ال كما  فهذا نساجل ومطلق
 فإذا.  وقسطها حظها النوع من املعينة العني يف فاملوجود اإلنسانية مطلق من حظا إنسان كل  يف أن باعتبار األعيان يف موجودا

 أيضا هذا على يدل.  نفسه بول وهو يصيبه كان  الذي وهو املعهود للبول بيان البول من يستنزه ال كان  فإنه:  فقوله هذا تبني
 براءة طلب ألنه ؛ نفسه بول من إال يكون ال واالسترباء{  البول من يستربئ ال كان  فإنه}  روي ما:  أحدها:  أوجه سبعة
: }  قوله مثل وهذا بوله من:  كقوله{   البول من: }  فقوله ضافةاإل تعاقب الالم أن:  الثاين . الولد من الرحم كاسترباء  الذكر
 وهذا{  بوله من يسترت ال فكان}  صحيحة وجوه من احلديث هذا روي قد أنه:  الثالث.  أبواهبا أي{  األبواب هلم مفتحة
 أن ومعلوم عباس ناب عن جماهد عن األعمش روى منصور عن:  متأخر اللفظ يف االختالف هذا مث.  الرواية تلك يفسر

 ينب ول باملعىن رووه أهنم فعلم وسلم عليه هللا صلى النيب قول تكرر عدم والظاهر واألصل اللفظني هذين بني جيمع ال احملدث
 ملعىن موافقا يكون أن جيوز أحدمها معىن أن مع اللفظني قال قد وسلم عليه هللا صلى النيب كان  إن مث.  األصل هو اللفظني أي

 بقربين وسلم عليه هللا صلى النيب مر ملا حال حكاية يف احلديث أن هذا يبني.  املوافقة فالظاهر خمالفا يكون أن جيوزو  اآلخر
 جرت الذي أن ومعلوم منه يسترت وال يصيبه كان  البول أن بعينه شخص عن إخبار أنه:  الرابع.  واحدة قضية أهنا ومعلوم
 عنده املطلق البول أن فعلم الغنم بأبوال بأس ال أيضا وقال جنس كله  البول:  قال ناحلس أن:  اخلامس.  نفسه بول به العادة

  فإنه:  قوله من يفهم ال فإنه والتمريح الوسواس عن قلبه جترد عند للسامع املفهوم هو هذا أن:  السادس . اإلنسان بول هو
 وشاة.  بعري بول من:  األبوال مجيع باهلم على الناس ألكثر خيطر ل أنه:  قيل ولو.  نفسه بول إال البول من يسترت ال كان
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 ل البول جنس مجيع يريد وأن املعهود ألنه ؛ نفسه بول يريد أن احتمل إذا:  يقال بأن يكفي أنه:  السابع.  صدقا لكان وثور
 على محله جيب أنه نم مستقر أصل قدمنا فالذي وإال تنزل لعمري وهذا.  االستدالل فيقف بدليل إال أحدمها على محله جيز

 ول بإنقائه استهان ورِبا وسوقه أفخاذه على ويرتشرش غالبا يصيبه الذي نفسه بول وهو البول أنواع من نوع وهو املعهود البول
 بل الكلمة هذه نفس من ذلك فليس نفسه بول حكم ساوى وإن حكمه فإن اآلدميني من غريه بول فأما منه االستنجاء ُيكم

 أصابه ولو غريه بول يصيبه يكاد ال أحدا أن ترى أال.  احلكم يف االستواء يوجب احلقيقة يف واالستواء احلقيقة يف الستوائهما
 عامة فإن البول اتقوا: }  قوله وهو احلديث هذا يف غالب موجود أمر عن أخرب إَّنا وسلم عليه هللا صلى والنيب ذلك لساءه
 . به خفاء ال بني وهذا الناس من أحدا يصيب يكاد ال شيء من القرب عذاب عامة يكون فكيف{  منه القرب عذاب
 من اختصاصه يوجب ما النوع هذا طهارة على اخلاصة األدلة من نذكر فسوف األبوال مجيع يف عاما كان  لو أنه:  الثاين الوجه

 له إبطال به العمل ترك ألن ؛ أوىل باخلاص فالعمل والعام اخلاص تعارض إذا املستقرة األصول من ومعلوم العام االسم هذا
 سلمنا ولو.  كثري  غالب هو بل الكالم يف ببدع اخلاص وإرادة العام استعمال وليس العام معاين لبعض ترك به والعمل وإهدار

 وغري والعمل الكثرة من أخرى وجوها والرتجيح للتقدمي املوجبة الوجوه من أدلتنا يف فإن الوجه هذا من التساوي على التعارض
 من القرب عذاب أكثر}  وسلم عليه هللا صلى قوله بعضهم عليه اعتمد ما عجيب ومن.  تعاىل هللا شاء إن سنبينه مما لكذ

 كان  ولو نفسه بول إصابته الكثري وإَّنا نادر قليل غريه بول اإلنسان إصابة نعلم أنا مع تقدم فيما كالقول  فيه والقول{ .  البول
 واعتمد.  النجاسات من القرب عذاب أكثر قوله ِبنزلة لكان منه بنوع العذاب وقوع يكثر لذيا اجلنس يف بوله يدرج أن أراد

 وزعم.  والنجو البول يعين{  األخبثان يدافعه وهو وال طعام حبضرة أحدكم يصلي ال}  وسلم عليه هللا صلى قوله على أيضا
 ما لغري مشول فيه ليس اللفظ فإن.  السقوط ايةغ يف وهذا جنس حرام واألخبث أخبث وجنو بول كل  تسمية يفيد هذا أن

 ؟ وجنوه اإلنسان بول أم ؟ وجنو بول أكل ؟ العام اجلنس وما:  له فيقال.  كله  اجلنس يشمل االسم إن: "  وقوله.  أصال يدافع
 عمدة فهذه احلديث يف له مدخل فال أصال يدافع ال ما فأما غريه يدافع الذي جنس من شخص كل  يدافع الذي أن علم وقد

 وجهني من األول الوجه عن فاجلواب املفصل أما.  ومفصل جممل:  طريقني من عنه فاجلواب:  النظري املسلك وأما.  املخالف
 بول هبا املراد بأن اجلواب سلف فقد النصوص تنبيه من ذكروه وما وروث بول أنه األصل يف العلة أن نسلم ال:  أحدمها: 

 من حمدود بقدر أو واستقذارها النفس استخباث جبنس يكون أن إما:  التعليل:  فنقول ناسبةامل من ذكروه وما.  اإلنسان
 ؛ والنخامة والبصاق املخاط جناسة فيجب مستقذر مستخبث كل  تنجيس وجب:  األول كان  فإن.  واالستقذار االستخباث

 أرواث عن نفورها من أشد األشياء هذه بعض عن النفوس نفرت رِبا بل ؛ الثياب من بإماطته األثر جاء الذي املين جناسة بل
 مدعاة ذلك كان  ورِبا الشراب يف وضعت إذا الكبري الشيخ وخنامة بالطعام اختلطت إذا اجملذوم خمطة مثل البهائم من املأكول
 احلد بيان من بد ال لكن حقا يكون قد فهذا االستقذار من موقت بقدر التعليل كان  وإن.  القيء يذرعه أن إىل األنفس لبعض

 بيان ينقض مما األعيان هذه ولعل ذلك يبني ول يوجب ال ما وبني للتنجيس املوجب االستخباث من القدر بني الفاصل
 الغالب األمر يف الشرع عن استقذارها جهة من تعلم إَّنا واألحكام األسباب يف التقديرات إن مث.  املعترب احلد استقذارها

 فنعود استخباثه يغلظ ل أنه علمنا نوع بنجاسة ُيكم ل ومىت استخباثه غلظ مما أنه علمنا عنو  بنجاسة حكم مىت:  فنقول
 باالعتبار الشاهد وأما.  هذا فبطل اسرتابة أشد العلة يف فنحن احلكم يف اسرتبنا فمىت العلة من املعترب على باحلكم مستدلني

 العلة تكون أن جيوز ال ل:  نقول أن وثانيهما.  الغليظ ستقذارواال الشديد لالستخباث شهد االستخباث جلنس شهد أنه فكما
 واجبا يكن ل إن واالنعكاس املسألة هذه يف.  املخالفني ومن منا باإلمجاع مطردة علة وهذه ؟ حلمه يؤكل ما بول أنه األصل يف

 من أيسر االنعكاس وعدم يف خولفوا حيث وأوىل العلة اطراد يف قالوا ما فيه فنقول العلل يف شرطا كان  وإن الغرض حصل فقد
 أبني املناسبة وهذه والبول الروث يف افرتاقهما جيوز ال فلم والشعر واللنب والعظم اللحم يف الصنفان افرتق وإذا.  االطراد عدم
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.  لتهمج على الشيء لبعض قياسا سائرها فيلحق منها متولد أو البهيمة أبعاض من بعض هو األجزاء هذه من واحد كل  فإن ؛
 أخبث من وبوله فروثه هذا ومع وفضالته أمواهه سائر وكذلك طاهر ولبنه طاهر فإنه باإلنسان منقوض هذا:  قيل فإن

 وعكسا طردا الباب هذا يف احليوان من غريه فارق اإلنسان أن اعلم:  فنقول.  وغريه البول بني فيه الفرق فحصل األخباث
 ينجس ال أنه ترى أال الواجب هو حيز يف اإلنسان وجعل اإلنسان حيز يباين يزح يف وجعلها ببعض بعضها البهائم فقياس
 نوعه لكرم احليوان من غريه لتحرمي مفارق حترميه أن ترى أال بوهلا من أشد بوله مث باملوت تنجس وهي املختار على باملوت
 اإلنسان بول أن على يدل وغريه فهذا لظوأغ أشد بوله أن مع جلده يدبغ أن ُيل ال وحىت وغريه الكافر ُيرم حىت وحرمته

 به أعلم هللا مما ذلك لغري أو به يستخف ال حىت مالبسته لعموم إما فضالهتا البهائم بول مفارقة من أشد فضالته سائر فارق
 األبوال حلاقفإ اجلملة ويف.  واألرواث األبوال عامة يف ليس ما والقذر والننت اخلبث من وبوله اإلنسان عذرة يف يقال أنه على

 مسلم اآلدميني يف األصل ذلك فنقول:  الثاين الوجه وأما.  أعلم وهللا غريه من طردا أحسن والنجاسة الطهارة يف باللحوم
 كذلك  يقال أين فمن األسفل أو األعلى الشق من وخروجه أبداهنم يف االستحالة من فيهم جاء إَّنا السلف عن جاء والذي
 خبث ما أن ثبت قد:  فيقولون ؛ البهائم يف األحكام أكثر مينعوهنم خمالفوهم مث الفرق إىل إلشارةا مضت وقد ؛ احليوان سائر
 من الرطبة الفضالت مجيع إن:  يقولون قد بل:  االستحالة يف القاعدة هذه فبطلت اآلدمي خبالف ؛ ومنيه لبنه خبث حلمه

 وبوله وريقه لبنه خبث حلمه خبث وما.  ودمعه وريقه وعرقه يهومن وروثه وبوله لبنه طاب حلمه طاب فما سواء حكمها البهائم
 بني بالفرق هلم يشهد واملين فاللنب وباجلملة.  غريه قاله وقد عنه املشهور يف أمحد يقوله قول وهذا ودمعه وعرقه ومنيه وروثه

 خيرج ما بني يفرق لإلنسان يقال ذاه فعلى ؛ الشهادة من ضربا احليوان من الفضالت وباستواء قاطعة شهادة واحليوان اإلنسان
 يف والشراب الطعام استحالة حمل هي اليت ومعدته.  أعاليه يف كلها  جناسته القامة منتصب فإنه به أعلم هللا ملا وأسفله أعاله من

 اللنب فيهو  منها املؤخر اجلانب يف ضرعها فإن.  البهيمة كذلك  وليس األعلى الشق يف فهو وحنوه الثدي وأما.  األسفل الشق
 من غريه وبني بينه الفصل على فمداره:  الثالث الوجه وأما.  احلزورات هذه ِبثل األحكام إثبات يف مطمع وال الطيب

 بد فال خاص بقدر فصل وإن منه استقذارا أشد كانت  رِبا اليت املستقذرات جبميع بطل االستقذار بنوع فصل فإن الطاهرات
 وهو املنصوصة اآلثار مقابلة يف قياس هذا أن:  أحدها:  ثالثة أوجه فمن العام اجلواب وأما.  هذا تقرير مضى وقد توقيته من

 وحرم البيع هللا وأحل الربا مثل البيع إَّنا: }  قالوا الذين قول ضاهى فقد بينه السنة فرقت ما بني مجع ومن الوضع فاسد قياس
. .  وما مأخذه يتبني ول وأنواطه أسبابه تظهر ل باب يف قياس هذا أن:  الثاين.  هذا وجنست هذا السنة طهرت ولذلك{  الربا

 افرتاق وال اجتماع وال إحلاق وال قياس فال صرف وابتالء حمض استعباد هذا يقول قائل إما:  قسمني على فيه الناس بل ،.
 الكتاب ويعلمنا يزكينا رسوال يناإل هللا بعث وقد ومذاهبه مسالكه علينا وخفيت وأسبابه علله علينا دقت:  يقول قائل وإما

 والدين الرجال بآراء تعارض وال األمثال هلا تضرب ال والسنة يصنع رأيناه ما نصنع فإَّنا شيئا نعلم ال وحنن إلينا بعثه واحلكمة
  هذا:  يقال أن:  الثالث.  األلباب أويل باتفاق ممتنع الباب هذا مثل يف والقياس الدين على الرأي يتهم أن وجيب بالرأي ليس
 وأما خبيثة احملرم ريح فإن مفرتقني شيئني بني مجع وهو حلمه يؤكل ال ما وبول حلمه يؤكل ما بول بني التسوية على مداره كله
 غالبا خلقه وكذلك غريه كريح  رُيه فليس منه يستطب ل وما.  وغريها الظباء أرواث مثل:  يستطاب قد ما فمنه املباح ريح
 . آخرها يف هللا شاء إن إليه وسنعود املسألة حقيقة يف الكالم ألن وهذا املباح من ياءأش على يشتمل فإنه

 عرينة أو عكل من ناسا أن}  مالك بن أنس حديث وغريهم الصحيح أصحاب أخرجه املستفيض احلديث:  الثاين الدليل
 راعي قتلوا صحوا فلما وألباهنا أبواهلا من يشربوا أن وأمرهم بلقاح وسلم عليه هللا صلى النيب هلم فأمر فاجتووها املدينة قدموا
 أن بد وال األبوال شرب يف هلم أذن أنه احلجة فوجه.  احلديث وذكر{ .  الذود واستاقوا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 فيجب آنيتهم وتطهري للصالة وثياهبم وأيديهم أفواههم تطهري وجب جنسة كانت  فإذا وآنيتهم وثياهبم وأيديهم أفواههم يصيب
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 إماطة عليهم جيب أنه وسلم عليه هللا صلى النيب هلم يبني ول جيوز ال إليه االحتياج وقت عن البيان تأخري ألن:  هلم ذلك بيان
.  ذلك يف تغليظه يشتد أن ألوشك الناس كأبوال  اإلبل أبوال كانت  لو أن البني ومن جنس غري أنه على فدل.  منه أصاهبم ما

 بشيء وأتى اإلبعاد غاية أبعد فقد النجاسات من التطهري وجوب يعلمون كانوا  وإهنم جنسة أهنا يعلمون كانوا  هنمإ:  قال ومن
 وإفشائه العلم وتناقل اإلسالم انتشار وبعد أخفى كانت  شرعت ما أول الشريعة أن أحدها: )  لوجوه بطالنه يستيقن قد

 أبو قال قد بل عليه التابعني وعامة طهارهتا على الناس أكثر بل جناستها الن يستنب ل اليوم إىل كنا  وإذا وأظهر أبدى صارت
 نقل يف املتأخرين أكثر اعتماد وعليه:  املنذر بن بكر أبو وقال.  يتقوهنا وال ينجسوهنا كانوا  ما السلف إن:  وغريه طالب

 نعلم وال:  قال.  جنس كلها  األبوال:  عيالشاف قال:  قال مث.  السلف عامة عن األبوال طهارة ذكر وقد واخلالف اإلمجاع
 اغسل : فقال الناقة بول عن سئل أنه عمر ابن عن نقل وقد قلت. )  جنس وأبعارها األنعام أبوال إن الشافعي قبل قال أحدا

 ةالشا بول يف سليمان أيب بن محاد وعن.  ينضح:  قال اإلبل أبوال من الراعي يصيب فيما الزهري وعن.  منه أصابك ما
 قليل اجتناب بوجوب القول املنذر ابن أراده الذي فلعل فيه هلم تفصيل على ذلك جناسة حنيفة أيب ومذهب.  يغسل والبعري
 والبصاق املخاط من الثوب يغسل كما  بغسله أمر عمر ابن ولعل السلف من أحد عن يبلغنا ل هذا فإن.  وكثريه والروث البول
 هاهنا وقال.  أمامه والصحراء الدواب روث فيه مكان على صلى أنه األشعري وسىم أيب عن ثبت وقد ذلك وحنو واملين

 بل ؛ بنجاستها القول الصحابة من أحد عن أعرف ولست.  كرش  ذي كل  ببول بأس ال مالك بن أنس وعن.  سواء وهاهنا
 . ألولئك معلوما ذلك يكون أين فمن النجاسة أراد كان  إن عمر ابن عن ذكر ما إال ؛ بطهارهتا القول
 وغريهم التابعني من طائفة الثياب يف أنكره قد البينة األمور من ليس النجاسة من التطهر فوجوب جنسا كان  لو أنه:  وثانيها

 . ؟ أولئك يعلمه أين فمن
  فقد فروالك باجلاهلية العهد حديثو ألهنم ؛ أولئك يعلمه أن جيب ل الصحابة ظهراين بني مستفيضا كان  لو هذا أن:  وثالثها
 أوىل خفي أمر يف خفي بشرط فجهلهم الظاهرة الشرائع من غريها وكذلك وأوقاهتا وأعدادها الصلوات أصناف جيهلون كانوا

 وأصاهبم أسلموا حني بل ؛ واحلكمة العلم أهل خيالطوا ول ارتدوا ولذلك تفقه أدىن الدين يف يتفقهوا ل والقوم سيما ال وأحرى
 . اخلفي األمر هبذا العلم هلم أين من شعري ليت فيا ةبالبداو  أمرهم االستيخام

 إليه ُيتاج ما واحد لكل يبني بل ؛ غريه إىل للتعليم واكال وإرشاده تعليمه يف يكن ل وسلم عليه هللا صلى النيب أن:  ورابعها
 . املاضية بالسنن املعرفة أحسن ملن معلوم وذلك

 حجاهلن يف العذارى علمه قد الذي اإلنسان بول بنجاسة العلم من أبني ثاألروا هذه بنجاسة العلم ليس أنه:  وخامسها
 من اخلفية باألمور أعلم اجلفاة األعراب فصار.  واإلميان العلم أوتوا الذين واألنصار للمهاجرين منه حذر قد مث وخدورهن
 . ترى كما  فهذا الظاهرة باألمور واألنصار املهاجرين
 يورث أن بد فال استواءمها يوجب ل إن الشيئني بني والقران واحدا خمرجا وأخرجهما واأللبان الاألبو  بني فرق أنه:  وسادسها

 . حقا التمييز كان  إن بينهما للتمييز موجبة الطاهر وبني بينه املقارنة لكانت واجبا البيان يكن ل فلو شبهة
 جواز يف خمالفا أعلم ولست شرهبا هلم يبح ل جنسة حمرمة كانت  ولو شرهبا هلم أباح أنه وهو تنازع فيها أخرى داللة احلديث ويف

 وغري للتداوي اإلطالق على مباحة أهنا هو:  فقيل مناطه ختريج يف اختلفوا لكن ؛ السنة جاءت كما.   اإلبل بأبوال التداوي
 آخر ركن إىل ُيتاج الوجه هبذا واالستدالل جنسة ذلك مع هي:  وقيل.  للتداوي أباحها وإَّنا حمرمة هي بل:  وقيل.  التداوي

 حرمت: }  قوله مثل التحرمي على الدالة األدلة أن:  أحدها:  وجوه من عليه والدليل حمرم النجسة باحملرمات التداوي أن وهو
 حال يف عامة{  رجس واألزالم واألنصاب وامليسر اخلمر إَّنا: }  و{  حرام السباع من ناب ذي كل: }   و{  امليتة عليكم

 أباحها فقد:  قيل فإن.  جائز غري وذلك ؛ العموم وخص بينه هللا مجع ما بني فرق فقد بينهما فرق فمن التداوي وغري التداوي
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 أن ذلك يؤيد.  إليها احلاجة جبامع للجائع إباحتها على للمريض إباحتها نقيس أنا أو له فتباح مضطر واملتداوي للضرورة
 فكذلك بالصعيد الطهارة إىل باملاء الطهارة من واالنتقال رمضان شهر يف والصيام ةالصال يف القيام من الفرائض يسقط املرض

 جاءت قد واحلرير الذهب مثل واللباس احللية من احملرمات أن ذلك يؤيد.  واحد واد من واحملارم الفرائض ألن ؛ احملارم يبيح
 فدلت هبما كانت  حكة من احلرير لباس يف الرمحن بدوع للزبري ورخص به األسنان وربط الذهب من األنف اختاذ بإباحة السنة
 التداوي وليس ؛ فحق للضرورة إباحتها أما:  قلت.  إليها واالفتقار االحتياج حني احملظورات إباحة على الكثرية األصول هذه

 يف والساكنني القرىو  الوبر أهل يف سيما ال تداو بال يشفون املرضى أكثر أو املرضى من كثريا  أن:  أحدها:  لوجوه بضرورة
 وعمل حركة نوع من هلم ييسره وفيما للمرض الرافعة أبداهنم يف املطبوعة القوى من فيهم خلق ِبا هللا يشفيهم األرض نواحي

 فهو األكل وأما الدواء غري الكثرية األسباب من ذلك غري إىل التوكل وحسن للقلب قوة أو نافعة رقية أو مستجابة دعوة أو
.  شيء يف الضرورة من ليس التداوي أن هبذا فثبت ملات يأكل يكن ل فلو بالغذاء إال تقوم احليوان أبدان هللا علجي ول ضروري
 غري والتداوي النار دخل فمات يأكل فلم امليتة إىل اضطر من:  مسروق قال.  واجب الضرورة عند األكل أن:  وثانيها
 ودخول البالء على الصرب بني وسلم عليه هللا صلى النيب خريها اليت وداءالس املرأة يف السنة خصمته:  فيه نازع ومن واجب

 دعائه ويف اجلوع كدفع  موضع للتخيري يكن ل واجبا املرض رفع كان  ولو.  واجلنة البالء فاختارت.  بالعافية الدعاء وبني اجلنة
 وخصمه.  الطاعون من الفرار عن هنيه ويف لطاعونوا بالطعن أمته بفناء دعائه ويف قباء ألهل احلمى اختياره ويف باحلمى أليب
 حال وخصمه.  وغريه السالم عليه أيوب مثل:  له الدافعة األسباب يتعاطوا ل حني البالء على الصابرين املبتلني هللا أنبياء حال

 قال فما:  قالوا رآين قد:  قال ؟ الطبيب لك ندعو أال:  له قالوا حني عنه هللا رضي الصديق بكر أبا فإن ؛ الصاحل السلف
  أو الكوفيني أفضل هو الذي املنيب املخبت خثيم بن الربيع عن يروى وحنوه هذا ومثل.  أريد ملا فعال إين:  قال ؟ لك

 التداوي أوجب سالفا أعلم ولست.  عددا ُيصون ال كثري  وخلق املهدي اهلادي الراشد اخلليفة العزيز عبد بن وعمر كأفضلهم
 عن املنصوص وهذا له وتسليما به ورضى هللا اختار ملا ؛ واختيارا تفضال تركه يفضل واملعرفة الفضل أهل من كثري  كان  وإَّنا
 من هللا خلقه ملا استمساكا السلف من كثري  كطريقة.   ويرجحه يستحبه من ومنهم يوجبه من أصحابه من كان  وإن أمحد

 . عباده يف سنته من وجعله األسباب
 دفع خبالف أحد ميت ل ذلك اطرد لو إذ ؛ للمرض دفعه يظن ال األمراض من كثري  ويف بل يستيقن ال الدواء أن:  وثالثها
 يندفع ل فإذا شىت أدوية له يكون املرض أن:  ورابعها.  وخلقه عباده يف هللا سنة حبكم مستيقن فإنه واجملاعة للمسغبة الطعام
 جيوز وال املوت إال دواء داء لكل أنزل الداء أنزل والذي دواء أو شفاء حلاللا يف له يكون ال أن وحمال احمللل إىل انتقل باحملرم

 جيعل ل هللا إن: }  املروي باحلديث اإلشارة هذا وإىل.  الرحيم الرءوف سبحانه وهو احملرم القسم يف األدواء أدوية يكون أن
 فإن غريه فقد عند يباح إَّنا اخلبيث أن إال اتفق طعام بأي اندفعت وإن فإهنا املسغبة خبالف{  عليها حرم فيما أميت شفاء

 فال نادر غريه وعدم املعني الدواء وتعني بكثري اجلوع من أندر املرض ألن ؛ نادرة صورة فتلك الدواء يف هذا مثل صورت
 الطعام إىل نمفتقري خلقه جعل تعاىل هللا أن:  الباب فقه وفيه:  وخامسها.  غىن السالفة األوجه يف أن على.  هذا ينتقض
.  للمخمصة املزيل للمسغبة الكاشف النوع وعلمنا هدانا فقد وصنفه الطعام بنوع إال ومسغبتهم جماعتهم تندفع ال والغذاء

 ل بنوعه الدواء مث.  مزيال الدواء يتعني فلم وجسمانية روحانية وباطنة ظاهرة:  األسباب من كثرية  بأنواع يزيله فإنه املرض وأما
 ومعرفته دركه عامتهم على بل الناس أكثر على خيفى املعني النوع ذلك مث.  املعني الداء إزالة يف األجسام أنواع من لنوع يتعني

 عليه خيفى مث ذلك معرفته يف عمره من كثريا  أفىن قد منهم الرجل يكون والعقول األفهام أولوا الفن هذا منهم املزاولون اخلاصة
 احلقائق هذه يف للمخمصة املزيلة األسباب للمرض املزيلة األسباب ففارقت وشفاؤه دواؤه عليه وخيفى وحقيقته املرض نوع

 ويباح يسقط فيها اجلامع والقول املذكورة األقيسة عن اجلواب ظهر وهبذا.  ذكرنا كما  أحكامها افرتقت فكذلك وغريها البينة
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 خبالف مستيقنة ذلك منفعة فألن ؛ واالغتسال لصياموا القيام من يسقط ما سقوط أما.  اآلن حضرين ما والضرورة للحاجة
 فاجتنبوه شيء عن هنيتكم إذا}  وسلم عليه هللا صلى النيب قال عنه املنهي فعل من أيسر به املأمور ترك فإن وأيضا.  التداوي

 املستطاع بني به راملأمو  يف وفرق عنه منهي كل  عن االجتناب أوجب كيف  فانظر{  استطعتم ما منه فأتوا بأمر أمرتكم وإذا
 املشقة من بأنواع تسقط واحلج واجلمعة القيام من الواجبات فإن:  وأيضا.  املسألة يف مستقال دليال يكون يكاد وهذا وغريه
 ألنه ؛ األسنان وربط لألنف الذهب أبيح فإَّنا:  احللية وأما . بالتأمل بني وهذا احملظورات من شيء الستباحة تصلح ال اليت

 والذهب احلرير فإن ذلك سلم إن واجلرب للحكة:  احلرير لبس وأما.  املخمصة يف كاألكل  يقينا احلاجة يسد ووه اضطرار
 وإهداؤمها فيهما التجارة وأبيح بعضهما اآلخر للصنف وأبيح املكلفني صنفي ألحد أبيحا قد فإهنما اإلطالق على حمرمني ليسا

 من احملرمات خبالف النساء تزين إىل احلاجة من أقوى التداوي إىل حلاجةوا احلاجة ملطلق أبيحا إهنما فعلم.  للمشركني
 باب خيالف الطعام باب أن:  والطعام احلرير بني الفرق مث.  األمر غالب يف بذلك املصلحة حلصول أيضا وأبيح.  النجاسات

 هي اليت للضرورة إال يباح ال الطعام من فاحملرم.  مضى قد ما على اللباس تأثري من أشد األبدان يف الطعام تأثري ألن اللباس
 والفرق.  بينه هللا فرق ما بني مجع وال السنة جاءت هكذا أيضا وللحاجة للضرورة يباح اللباس من واحملرم واملخمصة املسغبة

 الثاين هالوج.  املسألة هذه يف به يعارض ما كل  عن اجلواب حصل وقد الشرعيات من كثري  يف معلوم واحلاجات الضرورات بني
 بدواء وليست داء إهنا:  فقال ؟ هبا أيتداوى اخلمر عن سئل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن}  صحيحه يف مسلم أخرج: 
 احملرم قياس فإن بينهما فرق ملن خالفا قياسا مثلها احملرمات وسائر أباحه من على ردا باخلمر التداوي من املنع يف نص فهذا {

 نوعها من املسلمني بعض أباح وقد اإلسالم أيام بعض يف مباحة كانت  قد اخلمر بل ؛ بالغراب لغرابا من أشبه الطعام من
 بدواء وليست داء أهنا وسلم عليه هللا صلى النيب أخرب قد اخلمر:  قيل فإن.  ذلك خبالف والدم وامليتة اإلسكار دون الشرب

 شرهبا إىل داع وذلك واعتصارها اصطناعها إجازة هبا التداوي باحةإ ففي وأيضا.  غريها خبالف دواء هي:  يقال أن جيوز فال
 هي:  يقال أن جيوز ال:  قولك أما:  فأقول.  هلا األنفس حمبة لقوة اخلبيثة املطاعم من غريها دون هبا باحلد اختصت ولذلك

 مث{  حرام يف شفاءكم جيعل ل هللا إن}  الصحيح احلديث عليه دل ما على احملرمات سائر يف القول وكذلك حق فهو.  دواء
 هبا يندفع أنه والفساق الكفار يف العادة جرت ؟ وغريها السخونة من طبيعية قوة فيها خيلق ل هللا أن أتريد ؟ هبذا تريد ماذا

 األول أردت فإن ؟ آخر شيئا تريد أم.  األجسام من األدوية مجيع أودعها اليت والطبائع القوى كسائر.  .الباردة األدواء بعض
.  ويعاين يشاهد ملا رد هو بل الضروريات جمرى الناس من كثري  عند وجرت األمم عليها تواطأت اليت اجملربة بالقضايا باطل فهو
 املقاالت مجيع من أظهر اخلمر يف هذا ولعل{  للناس ومنافع كبري  إمث فيهما قل}  تعاىل لقوله:  للقرآن رد إنه:  قيل قد بل

 اخلبائث أم وهي والعقول والقلوب للنفوس داء أهنا أخرب وسلم عليه هللا صلى النيب أن أردت وإن.  بداناأل طيب من املعلومة
 صلح فإذا رهبا املالئكة طاعة له مطيع له تابع وهو له آلة البدن وإَّنا وكماله صالحه املطلوب امللك هو والقلب والنفس
 خواصه ألفضل مضعضع له مفسد للقلب ومرض داء هي فاخلمر كله  البدن فسد القلب فسد وإذا كله  البدن صلح القلب
 كوهنا  بواسطة الوجه هذا من للبدن داء فتصري السنة به جاءت كما  كله  البدن فسد القلب فسد وإذا والعلم العقل هو الذي

 القلب عليها يفسد لكن ومسن ونبت البدن عليها صلح رِبا فإنه واملسروقة املغصوبة األموال مجيع وكذلك.  للقلب داء
 فهي يسريا شيئا أصلحت وإن فهي قليل متاع ونفعها فقط للبدن منفعة فإهنا فيها اليت:  املصلحة وأما.  بفساده البدن فيفسد

 فهذا{  نفعهما من أكرب وإمثهما للناس ومنافع كبري  إمث فيهما}  تعاىل قوله معىن بعينه وهذا.  إصالح كال  تفسده ما جنب يف
 من فيها ما على يريب ما واآلخرة الدنيا يف البدن مث القلب يف تؤثر اليت اخلبيثة القوة من فيها فإن احملرمات مجيع شأن لعمري
 من فيها أن نقطع فإنا احملرمات يف املفسدة جهة نعلم ل وإن أنا على.  خاصة الدنيا يف وحده البدن يف تكون قليلة منفعة

 فليس:  اعتصارها إىل إفضاؤه وأما.  وسرها املسألة فقه يظهر به فإن هذا فافهم.  املصاحل من نظنه ما على يريب ما املفاسد
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 احلرق بإطفاء منتقض هذا أن موجودة كانت  إذا القول وإَّنا اعتصارها ُيرم أنه على الكتاب أهل من أخذها ميكن ألنه بشيء
 اخلنزير وحلم والدم أيضا امليتة يف احلد يوجب بصريال احلسن فإن:  باحلد اختصاصها وأما.  غريها يوجد ل إذا الغصة ودفع هبا

 إىل مدعاة ويكون ليتقابال أيضا دنيوي وزاجر شرعي رادع فنصب اخلمر إىل إراديا وباعثا طبعيا داعيا النفوس يف أن الفرق لكن
 خمارق بن حسان روى ما:  الثالث الوجه.  طلب عظيم وال ميل كثري  إليه النفوس يف ليس مما غريها كذلك  وليس شرهبا قلة
 ؟ هذا ما:  فقال يغلي وهو وسلم عليه هللا صلى النيب فدخل كوز  يف هلا فنبذت يل بنت اشتكت سلمة أم قالت: }  قال

 ويف - صحيحه يف حبان بن حامت أبو رواه{  حرام يف شفاءكم جيعل ل هللا إن : فقال هذا هلا فنبذنا اشتكت بنيت إن:  فقلت
 ما:  الرابع الوجه.  املسألة يف نص احلديث وهذا احلفاظ بعض وصححه{  عليكم حرم فيما شفاءكم جيعل ل هللا إن}  رواية
:  وقال الضفدع قتل عن وسلم عليه هللا صلى النيب فنهى دواء يف جيعلها ضفدع له وصف رجال أن}  السنن يف داود أبو رواه
 اخلبائث حترمي من أخف الضفدع حترمي ولعل.  املسألة يف نص ووه للتداوي يبح ول حمرم حيوان فهذا{  تسبيح نقنقتها إن

 بطلب استخفافه لك بني كله  وهذا.  ذلك وغري وامليتة باخلنزير ظنك فما تسبيح نقنقتها أن فيها قيل ما أكثر فإنه غريها
: }  قال طبيب أنا:  له قال:  لرجل املصدوق الصادق قال وهلذا قلبه وتطييب باملريض الرفق جمرى وإجرائه واقتضائه الطب
{  اخلبيث الدواء عن هنى وسلم عليه هللا صلى النيب أن}  سننه يف أيضا روي ما:  اخلامس الوجه{ .  الطبيب وهللا رفيق أنت
 - ركبت ما أو - أتيت ما أبايل ما: }  املرفوع احلديث:  السادس الوجه.  املسألة يف الفتوى صورة وهو مانع جامع نص وهو
 ل أنه على السلف من الرتياق كره  من كراهة  من روي ما مع{  نفسي من الشعر قلت أو َتيمة تعلقت أو ترياقا تشرب إذا

 الستقصيت حفظي من هذا كتبت  أين ولوال املوضع هذا يف املقصد وسنام املطلب ذروة يبلغ خاص وال عام نص ذلك يقابل
 . السبيل ءسوا إىل اهلادي وهللا وجل دق ِبا ُييط وجه على القول
 رسول أن}  وغريه مسرة بن جابر حديث من وغريه مسلم خرجه الذي الصحيح احلديث:  رابع احلقيقة يف وهو:  الثالث الدليل

 مبارك يف الصالة عن وسئل{ . }  بركة فإهنا فيها صلوا:  فقال الغنم مرابض يف الصالة عن سئل وسلم عليه هللا صلى هللا
 ول بالصالة اإلذن أطلق أنه:  أحدمها:  وجهني من احلجة ووجه{ .  الشياطني من خلقت فإهنا فيها تصلوا ال:  فقال ؛ اإلبل

 بقول شبيه وهذا.  هذا تقرير مضى وقد لبينه احتاج فلو.  البيان إىل حاجة موضع واملوضع مالمستها من بقي حائال يشرتط
 السائل استفصال ترك فإنه.  املقال يف العموم منزلة ينزل.  مالاالحت قيام مع.  احلال حكاية يف.  االستفصال ترك:  الشافعي

 ألن:  ذلك من أوكد هذا بل اإلذن وأطلق فقط قيامه مع ليس ؛ االحتمال ظهور مع ؟ أبعارها وبني بينك ُيول حائل أهناك: 
  حمرمة إما:  فيها الصالة كانتل اآلدميني كأرواث  جنسة كانت  لو أهنا:  الثاين والوجه.  وأوكد أمس البيان إىل هنا احلاجة

 بركة ويسميها فيها الصالة يستحب أن فأما.  واألجناس األخباث مظنة ألهنا شديدة كراهية  مكروهة أو والكنف كاحلشوش
 من وسلم عليه هللا صلى الرسول وحاشا.  املتضادين املتنافيني بني مجع فهو ذلك من قريبا أو احلشوش شأن شأهنا ويكون

 الفقيه الصاحب وهو.  سواء ومث هاهنا:  وقال الربية إىل وأشار الغنم مبارك يف صلى موسى أبا أن روي ما هذا ويؤيد.  ذلك
 عن هنيه وأما.  بنجاستها القول هذا جيامع فكيف عنها خال ما وبني األبعار حمل بني سوى.  للتأويل الفاهم بالتنزيل العال

 بني تفريقا لكان البول جناسة السبب كان  لو إذ واخليل والظباء والغنم البقر ندو  به اختصت فليست اإلبل مبارك يف الصالة
 . يقينا ممتنع وهو.  املتماثلني

 وأدخلها راحلته على طاف وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن}  من واستفاض ثبت ما:  سابع احلقيقة يف وهو:  الرابع الدليل
 راكبة تطوف أن سلمة ألم إذنه وكذلك.  أسبوعا طاف حىت وبركها األرض بقاع عمجي على هللا فضله الذي{  احلرام املسجد
  فلو.  السجود والركع والعاكفني للطائفني بتطهريه املأمور املسجد تلويث من به َتتنع ما العقل من الدواب مع ليس أنه ومعلوم
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 وهلذا إليه دعت احلاجة وإَّنا ذلك إىل دعت ما الضرورة أن مع للتنجيس احلرام املسجد تعريض فيه لكان جنسة أبواهلا كانت
 . فيها ريب اليت السنة وجه يف رده بطالنا بقوله وحسبك احلرام املسجد الدواب إدخال تنجيسها يرى من بعض استنكر
 وهذا{  ببوله بأس فال حلمه أكل ما فأما: }  قال أنه وسلم عليه هللا صلى النيب عن روي ما:  الثامن وهو اخلامس الدليل
 وقال وسلم عليه هللا صلى النيب عن ثبت العزيز عبد بكر أبو فقال.  وردا قبوال فيه اختلف قد احلديث أن إال ؛ املسألة ترمجة
 من غريه عن مثله جاء وقد صاحب قول فهو الثاين كان  وإن فيه ريب فال األول كان  فإن.  جابر على موقوف هو غريه

 انتشر أنه علم وإن.  يتبع أن وأحق بعدهم من قول من أوىل الصحابة قول أن على فينبين وغريه األشعري موسى أيب الصحابة
 . سكوتيا إمجاعا فصار ينكروه ول سائرهم يف

 ساجدا كان  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن}  مسعود بن هللا عبد عن عليه املتفق احلديث:  التاسع وهو السادس الدليل
 هللا رسول ظهر على فوضعهما وسالها بفرثها فجاء هلم جزورا حنروا قد قوم إىل معيط أيب بن عقبة قريش فأرسلت الكعبة عند

 الصالة يقطع ل والسلى الفرث ذلك أن يف بني أيضا فهذا{  صالته قضى حىت ينصرف ول ساجد وهو وسلم عليه هللا صلى
 يكن ل وإن مرتفع احلكم هذا أن بالنسخ وأعين منسوخ وه يقال أن إما:  ثالثة وجوه أحد على إال أرى فيما محله ميكن وال
 وأيضا.  النسخ يثبت فال بالظن وأما ؛ بيقني إال إليه يصار ال النسخ ألن جدا ضعيف وهذا.  ِبكة كان  خبطاب ألنه ثبت قد
: }  تعاىل بقوله النجاسة اجتناب على ُيتج من سيما ال واجبا صار مث واجب غري كان  النجاسة اجتناب أن علمنا ما فإنا

 هذا فهذا.  الفرائض أول من هؤالء قول على النجاسات من التطهري فرض فيكون املنزل أول يف املدثر وسورة{  فطهر وثيابك
 فيلزمهم القول هبذا يقول ال املسألة هذه يف خيالف من وعامة الصالة يف النجاسة محل جواز على دليل هذا:  يقال أن وإما. 

 خيتلفون أعلمهم ال إين مث.  األحاديث من وغريه احليض دم يف الصحاح األحاديث خلالفه ضعيف قول هذا مث.  احلديث ترك
 فرث ألنه ؛ طاهر هو وإَّنا بنجس ليس والسلى الفرث:  يقال أن إال يبق ل.  هذا فهذا أوىل منه الصالة إعادة وأن مكروه أنه
 تعني يوجب األولني الوجهني وبطول.  عليه الدالئل وظهور به القائلني كثرةل تعاىل هللا شاء إن الواجب هو وهذا حلمه يؤكل ما

 عن معفو اليسري والدم يسري أنه الظاهر بل يسريا دما يكون أن جيوز:  قلنا.  دم فيه يكون وقد السلى ففيه قيل فإن. )  هذا
 حرم كان  قد أنه نسلم ال:  قلنا.  اتفاقب وذلك جنس وذلك املشركني ذبيحة من حلم فالسلى قيل فإن. )  الصالة يف محله

 كانوا  أهنم ينقل ل أسلموا الذين الصحابة فإن حينئذ حرمت تكن ل أهنا به املقطوع أو املظنون بل املشركني ذبائح حينئذ
 قومه ذحبه ما أما.  لألصنام ذبح ما إال جيتنب كان  أنه عنه ينقل ل وسلم عليه هللا صلى النيب وكذلك.  قومهم ذبائح ينجسون

 القليل النفر على املشقة من ذلك يف لكان اإلسالم صدر يف وقع قد املشركني ذبائح حترمي كان  ولو يتجنبه يكن ل دورهم يف
 ويف.  وخبزهم طعامهم من إال ويشربوا يأكلوا أن ميكنهم ال وهم مشركون البلد أهل عامة فإن به هلم قبل ال ما أسلموا الذين

 . دليل إىل احتاج ادعاه فمن حينئذ التحرمي عدم األصل مث.  وفقرهم عفهموض لقلتهم أوانيهم
 زاد إنه:  وقال والبعر بالعظم االستجمار عن هنى أنه}  وسلم عليه هللا صلى النيب عن صح ما:  العاشر وهو السابع الدليل

 ما أوفر يعود عليه هللا اسم ذكر عظم كل  لكم:  فقلت ولدواهبم هلم الطعام فسألوين: }  قال لفظ ويف{  اجلن من إخوانكم
{ .  اجلن من إخوانكم زاد فإهنما هبما تستنجوا فال}  وسلم عليه هللا صلى النيب قال{  لدوابكم علف بعرة وكل حلما يكون
 اهبمدو  وعلف اجلن من إخواننا زاد هو الذي{  والبعر بالعظم يستنجى أن هنى وسلم عليه هللا صلى النيب أن}  الداللة فوجه

 . اإلنس بزاد االستنجاء جيوز ال أنه هذا من الفقهاء استنبط وهلذا عليهم ننجسه لئال ذلك عن هنى إَّنا أنه ومعلوم
{  بريء منه حممدا فإن رجيع أو بعظم استنجى أو وترا تقلد من: }  قال حىت والتغليظ ذلك يف النهي استفاض قد إنه مث

 ال الذي والبعر به املستنجى البعر بني فرق يكن ول ينجسه به االستنجاء يكن ل جنسا نفسه يف البعر كان  لو أنه ومعلوم
 تصري فإهنا مؤمنني لقوم علفا يكون أن يصلح ل جنسا كان  لو البعر إن مث.  بينه السنة فرقت ما بني مجع وهذا به يستنجى
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 ما هلم الزاد جعل ملا وألنه.  حينئذ فرق فال بالدوا ورجيع اإلنس رجيع تعلف أن جلاز جاللة تصري أن جاز ولو جاللة بذلك
 يشرط أن بد فال عليه هللا اسم ذكر عظم كل  طعامهم يف شرط البعر من اإلنس دواب عن فضل ما ولدواهبم اإلنس عن فضل

 إهنا : } فقال وروثة حبجرين أتاه ملا مسعود ابن حديث يف قوله أن لك يبني وهذا.  الطهارة وهو ذلك حنو دواهبم علف يف
 فال حلمه يؤكل ال ما وروثة حلمه يؤكل ما روثة تكون أن فيحتمل عني قضية أهنا على وحنوه آدمي روثة لكوهنا كان  إَّنا{  ركس
 املردود أي املركوس هو الركس ألن النجاسة على يدل ال الركس لفظ أن مع حلمه يؤكل مما بأهنا القطع جيوز وال الصنفني يعم
 . اجلن من إخواننا دواب علف لكونه وإما لنجاسته إما حبال جيوز ال بالرجيع االستنجاء أن مومعلو  الرجيع معىن وهو

 وذلك جنسة فليست يبينه ول وسلم عليه هللا صلى النيب لبينه جنسة كانت  لو األعيان هذه أن:  عشر احلادي وهو الثامن الوجه
 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فيها بعث اليت األمة خصوصا نهام لكثري ومباشرهتم هلا الناس مالبسة تكثر األعيان هذه ألن
 عمر أن حىت فيهم االحتفاء كثرة  مع وسفرهم مقامهم يف أماكنها ويباشرون يباشروهنا يزالون وال أمواهلم غالب والغنم اإلبل فإن

 وليس أبواهلا من فيها يقع ما كثريا  لباناأل وحمالب.  وانتعلوا حفاة وامشوا واخشوشنوا َتعددوا:  بذلك يأمر كان  عنه هللا رضي
 ومينع خمالطته وعدم منها واألواين واألبدان الثياب غسل جيب جنسة كانت  فلو أوانيهم يف الكلب ولوغ من بأقل هبا ابتالؤهم

 وُيرم همأغنام مراح ويف أسفارهم يف تكثر فيها والصالة فيها صلى إذا ذلك فيه مما األرض تطهري وجيب ذلك مع الصالة من
 يبني أن لوجب النجاسة أحكام من ذلك غري إىل البعر رطوبة أو البول أصاهبا إذا اليد وتغسل بعرها فيه يقع الذي اللنب شرب
 مثل توجب القوم وعادة الشريعة فإن بعضه أو مجيعه لنقل ذلك بني ولو احلكم معرفة به حتصل بيانا وسلم عليه هللا صلى النيب
 مباشرهتا على هلم تقريره جهة من طهارهتا على دليل جناستها ذكر وعدم.  جناستها هلم يبني ل أنه علم لكذ ينقل ل فلما ذلك
 من ألنه الرأي على فيه األمة حتال وال باخلطاب بيانه جيب هذا مثل أن وجه ومن.  اإلباحة دليل والتقرير عنه النهي وعدم

 . الوجه هبذا وصل إذا سيما ال عنه عفا مما فهو عنه هللا سكت ما أن جهة ومن.  الفروع من ال األصول
 زمن يف ابتلوا ما بأضعاف أزماهنم يف الناس ابتلي قد السلف وعامة والتابعني الصحابة أن وهو:  عشر الثاين وهو التاسع الوجه
 إما:  شيئني أحد عنهم قولاملن مث.  املسألة هبذه املتعلقة احلوادث وقوع كثرة  يف عاقل يشك وال وسلم عليه هللا صلى النيب

 أثر رجليه وعلى يصلي كان  أنه مغفل بن هللا وعبد وأنس موسى أيب عن ذكرناه ما مثل بالنجاسة احلكم عدم أو بالطهارة القول
 أكابر عاين قد وهذا مسجدي يف تبعر غنما يل إن:  قال عمري بن عبيد وعن بالعراق الصحابة أكابر عاين قد وهذا.  السرقني
 عمر ابن موىل ونافع الباقر جعفر أيب وعن بأس ال قال السرقني أصابه وقد يصلي فيمن النخعي إبراهيم وعن باحلجاز بةالصحا

 عمر ابن عن روي ما أن على بالدليل أشبه وهو الصادق جعفر وسأهلما.  بأس ال مجيعا:  فقاال بعري بول عمامته أصابت أنه
 وال ذلك يف عمر ابن طريقة عليه خيفى يكاد ال نافعا فإن والتنظيف االستحباب سبيل على أو ضعيف إما الغسل من ذلك يف

 ما مثل النزاع حمل بنجاسة صرُية فليست ثبتت إن ألفاظ بعضهم عن نقل وقد.  كثري  ذلك يف السلف عن واملأثور خيالفه يكاد
 الذكر اإلنسان بول أراد أنه فعلم الغنم بأبوال بأس ال قال أنه عنه روي وقد يغسل كله  البول:  قال أنه احلسن عن روي

 ذكرنا وقد عنه ثبت إن ذلك أراد فلعله أجناس كلها  األبوال قال أنه الشعثاء أيب عن روي ما وكذلك والصغري والكبري واألنثى
 عدم على إمجاع هذا أن فيه شك ال الذي املعلوم ومن بنجاستها القول السلف من أحد عن يعرف ل أنه وغريه املنذر ابن عن

 حمدثة مقالة سيما ال احلوادث إبطال على الدالة باألدلة مردودا فيكون احملدثة األقوال من التنجيس أن مقتضاه بل النجاسة
 احلاجة مع وتنجيسها حترميها عن أمسكوا إذا ومكاهنم زماهنم يف املوجودة األعيان أن املعلوم ومن األول الصدر عليه ملا خمالفة

 من فيجيء ثابتا كان  لو وجوهبا بيان إىل ُيتاج أفعال بيان عن ميسكوا أن ِبنزلة بعدهم ممن وتنجيسها حترميها نكا  ذلك بيان إىل
 الوجوب اعتقاد عدم على منهم إمجاعا كان  حترميا وال وجوبا يذكروا ول الوجوب أو للتحرمي املقتضي قام ومىت.  فيوجبها بعدهم

 عن يغفل وال يتأملها أن للفقيه ينبغي عظيم أصل وهي األحكام من كثري  يف معتمدة الطريقة وهذه.  املطلوب وهو والتحرمي
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 أن أحق واحلق الطريقة هذه بطلت حمقق خالف فيه كان  فإن األول الصدر يف اخلالف ظهور بعدم إال يسلم ال لكن ؛ غورها
 . يتبع

 مزارع يف تزرع كانت  وحنوها والذرة والبيضاء الشعري من احلبوب أن يقينا نعلم أنا:  احلقيقة يف عشر الثالث وهو العاشر الوجه
 ذلك كان  ولو وتبول تروث أن بد فال داست إذا الدواب أن ونعلم بيته وأهل وسلم عليه هللا صلى النيب عهد على املدينة
 هللا رسول هدع على العرب جزائر وسائر وجند واليمن احلجاز أسلمت وقد.  تنجيسها لوجب أو مطلقا حلرمت احلبوب ينجس
 إىل جتلب الشام مسراء وكانت وغريها احلنطة من حبوهبم عشور يأخذون وعماله سعاته إليهم وبعث.  وسلم عليه هللا صلى

 وزرع مثر من منها خيرج ما بشطر خيرب أهل وعامل عهده على واملؤمنون وسلم عليه هللا صلى هللا رسول منها فيأكل املدينة
 تنجس كانت  فلو عليها وتبول تروث اليت بالدواب تداس هذه وكل خيرب غلة من شعري وسق مثانني ئهنسا من املرأة يعطي وكان

 عهده على فعل وال ذلك يفعل ل وسلم عليه هللا صلى أنه ومعلوم وغسله احلب تطهري األحوال أقل على الواجب لكان بذلك
 واألصل البول أصابه مما أكله الذي احلب ذلك أن يتيقن ل وه:  يقال وال.  بنجاستها ُيكم ل وسلم عليه هللا صلى أنه فعلم

 بل ؛ اجلميع استعمال له ُيل فال بالنجس الطاهر عليه واشتبه حبه بعض جناسة تيقن قد احلب فصاحب:  نقول ألنا ؛ الطهارة
 به يتيقن ما غسل سةالنجا مكان عليه وخفي األرض أو الثوب أو البدن بعض جناسة علم إذا كما  ؛ اجلميع تطهري الواجب
 ؟ حتر غري من أحدمها يباح فكيف باحلرام احلالل الطعام اشتباه من نوع بالنجس الطاهر اشتباه مث.  بذلك يأمر ل وهو غسلها

 وإَّنا جوزه أحدا أعرف فال حتر بال أحدمها من األكل فأما بالتحري يقول أن وإما اجلميع ُيرم يقول أن إما:  القائل فإن
 األبوال هذه بطهارة:  يقال أن إما:  أمرين أحد إىل إال الدليل هذا عن حميص وال النجاسة تيقن مع صلباأل يستمسك
 وكما الوجهني أحد على الصيد بدن يف الكلب ريق عن يعفى كما.   للحاجة املوضع هذا يف عنها عفي:  يقال أن أو واألرواث

 على جريانه استحل فيما األصل:  فيقال.  احلاجات مواضع من لكذ غري إىل الوجهني أحد يف باحلجر االستنجاء حمل يطهر
 حبجة إال منه يقبل فال األصل خيالف ما ادعى فقد احلاجة ألجل ؛ للدليل خمالف هذا استحالل أن ادعى فمن األصل وفاق
 يستثىن أن ألمكن راحلظ يوجب دليل قام لو أنه شك وال.  لألصل خمالفا هذا جيعل أن يوجب ما احلجة من معه وليس قوية
 تلك داللة من أقوى املطلقة الطهارة على املوضع هذا فداللة الضعيف والقياس الضعيف العموم من ذكر ما فأما املوضع هذا
 فيبقى اخلالف موارد أحد املوضع هذا يف عنها والعفو طهارهتا ثبوت أن على.  التأمل عند تبني ما على املطلقة النجاسة على

 : هذا جنس ومن.  بالفرق القائل بعدم به الباقي إحلاق
 من احلبوب دياس على ومصر عصر كل  يف بعدهم ومن والتابعني الصحابة إمجاع وهو:  عشر الرابع وهو عشر احلادي الوجه
 وال أحد هذا ألجل احلنطة يغسل ول منكر ذلك ينكر ول احلنطة على وروثها ببوهلا القطع مع وحنوها بالبقر وغريها احلنطة
 هذا خيالف ملن أعلم وال سؤاال عليه أعلم ما اضطراري علم كله  هبذا والعلم . إليه البول لوصول البيادر يف مما شيء عن احرتز
 يقول لئال ؛ اخلالف هذا فيها ظهر اليت األعصار بإمجاع حنتج ل لكن البالد مجيع يف متصل زماننا إىل العمل وهذا.  شبهة

 كانوا  كوهنم  على اإلمجاع جنس من اإلمجاع وهذا.  اخلالف ظهور قبل باإلمجاع احتججنا وإَّنا هذا يف أخالف أنا املخالف
 ويقرون احلب ذلك يأكلون كانوا  أهنم ونتيقن تزرع كانت  األرض أن نتيقن فإنا البناء ويسكنون الثياب ويلبسون احلنطة يأكلون

 له دياسها ويطول أياما يبقى الذي البيدر على تبول أن بد ال أن ونتيقن بالدواب إال يداس ال احلب أن ونتيقن أكله على
 . يقينية مقدمات كلها  وهذه
 بيته بتطهري فأمر{  السجود والركع والقائمني للطائفني بييت وطهر: }  قال تعاىل هللا أن:  عشر اخلامس وهو عشر الثاين الوجه
 طيبة أرض كل  يل جعلت: }  وقال املساجد بتنظيف أمر أنه - وسلم عليه هللا صلى - عنه وصح احلرام املسجد هو الذي

 هللا بيت وعبادة ألمنه احلرام للمسجد مالزما يزل ل احلمام أن قطعا ومعلوم{  صالة بالبيت الطواف}  وقال{  وطهورا مسجدا
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 (حلمه يؤكلال  ما وروث بول)باب 
 األئمة مذهب وهو جنس،: فقيل اآلدمي، عدا املأكول غري احليوان وروث بول يف العلماء اختلف
 .1األربعة

                                                                                                                           

:  منه املسجد هريتط ولوجب بذلك املسجد لتنجس جنسا كان  فلو.  واملصلى املطاف ويف املسجد يف ينزل ذرقه يزال ال وأنه
 أرضه لنجاسة وسيدها وأمها املساجد أفضل يف الصالة تصح ول املسجد بتسقيف أو املسجد بتطهري أو احلمام بإبعاد إما

 رجحان بينا وقد قبله الدليل يف كما.   عنه العفو أو مطلقا طهارته إما:  قولني أحد من بد وال.  يقينا فساده يعلم مما كله  وهذا
 . املطلقة ارةبالطه القول
 احليوان بني الفرق أن اعلم:  اهلادي وهللا فنقول والتوجيه التشبيه مسلك.  عشر السادس احلقيقة يف وهو عشر الثالث الدليل

 القوة إما:  التحرمي وأسباب.  خبيثا وهذا طيبا هذا هللا مسى وقد حقيقتهما الفرتاق بينهما فرق إَّنا املأكول وغري املأكول
 وإما به أعلم هللا ملا أو السباع أخالق الناس أخالق فتصري منها أبداننا نبات يورث فأكلها البهيمة نفس يف تكون اليت السبعية

 وخبثه احلل يف يؤثر املطعم طيب رأينا فقد كاحلشرات  مستخبثة نفسها يف ألهنا أو الطري من اجليف يأكل كما  مطعمها خبث
 املسقي النبات وكذلك باخلبيث الغتذائه الطيب حرم فإنه وبيضها ولبنها اجلاللة ومحل يف السنة به جاءت كما  احلرمة يف يؤثر
 ل الذي الصيب مثل جناسته خفة أو البول طهارة يف يؤثر الطعام عدم رأينا وقد به يقول من عند بالسرقني واملسمد النجس باملاء
 تكون ال املباحات أن ثبت وقد كالصيب  املطعم حبسب أهناش خيفف قد األبوال أن منها:  أشياء يبني كله  فهذا.  الطعام يأكل

 حلم من منه نبت ما حرم وفسد خبث إذا املطعم أن ومنها.  لذلك طاهرة أبواهلا تكون أن مستنكر فغري طيبة إال مطاعمها
 فغري واحلل الطهارة هتوجب ما تنجيس يف يؤثر فساده كان  فإذا اجليف يأكل الذي وكالطري املسمد والزرع كاجلاللة  ؛ وبيض ولنب

 باطن يف خملوقة مستحيلة واألبوال األرواث فإن حمرما جنسا آخر حمل يف يكون ما تطهري يف يؤثر وحله طيبه يكون أن مستنكر
 واللون والريح اخللق يف األرواث من غريها خمالفتها من األرواث هذه يف يوجد ما هذا يبني.  وغريه اللنب من كغريها  البهيمة

 بيناه قد ما ذلك يؤكد.  لإلنسان خالفها يظهر وهبذا واملنبتني اللبنني بني ما فرق بينها ما فرق فيكون الصفات من لكذ وغري
 من احلب ويصيب بالبقر املأكولة الزروع يدوسون زالوا ما ومصر عصر كل  يف اليوم وإىل املتقدم الزمن من املسلمني أن من

 تنفر وأن عنها ينهوا أن ألوشك مستقذرا أو منجسا ذلك كان  ولو حبا غسل املسلمني من أحدا مسعنا وما وأبواهلا البقر أرواث
 األنعام أبعار من احملالب يف يسقط زال ما وكذلك حقا لكان عملي إمجاع هذا قيل ولو.  اإلنسان بول عن نفورها نفوسهم عنه
 والنجس الطاهر يف كلي  قانون ضبط أن على سبالتنجي يقول من بعض ذلك عن عفا ولذلك.  ذلك من ُيرتز أحد يكاد وال

 إىل لطيفة إشارة فهذه.  النجسة واألنواع الطاهرة باألنواع علمنا بعد علينا بالواجب ذلك وليس يتيسر ل منعكس مطرد
 { . السبيل يهدي وهو احلق يقول وهللا}  اجمللس هذا يف كتابه  حضرين ما وَتامه املسألة هذه يف الرأي مسالك
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 والشرح( 58/ 1) الدسوقي حاشية مع الكبري الشرح ،(94/ 1) اخلرشي ،(116/ 1) املدونة، و (241/ 1) الرائق



 - 340 - 

 .مجيعاً  هللا رمحهم ،3والبخاري ،2والشعيب ،1الظاهري داود مذهب وهو طاهر،: وقيل
 ما يلي: حلمه يؤكلال  وروث ما بول بنجاسة ودليل من قال

 .بوله فكذلك خبيث، احليوان هذا حلم إن: قالواأوال: 
 حبيوان بالك فما اجلاللة، يف كما  حبس العذرة أكل إذا األكل احلالل الطاهر احليوان كان  إذا ثانيا:

 من جنساً  يكون أال آخر، شيء إىل املستحيلة العذرة أكل طريق عن وليس ،بنفسه حلمه خبث قد
 .أوىل باب
 من وأننت أخبث هو الذي ببوله بالك فما سبعاً، اإلناء منه ويغسل جنساً، الكلب ريق كان  إذا ثالثا:
 .الكلب جناسة يف األحاديث هذه سبقت وقد ريقه،

 املاء عن - وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سئل): قال رضي هللا عنهما عمر ابن عنرابعا: حديث 
 4(اخلبث ُيمل ل قلتني املاء كان  إذا: فقال والدواب، السباع نم ينوبه وما الفالة بأرض يكون

 ال الكثري املاء أن الصحيح احلديث هبذا قضى وسلم عليه هللا صلى الرسول أن :االستدالل وجهو 
 كان  وإذا والدواب، السباع بسؤر يتأثر قد القليل املاء أن ومفهومه والدواب، السباع بسؤر يتأثر
 .5ريقها من ونتناً  خبثاً  أشد فإنه وروثها، ببوهلا بالك فما شراهبا، يةبق أي: سؤرها يف هذا

                                                                                                                           

 ،(321/ 1) املستوعب ،(193/ 1) القناع كشاف  ،(340/ 1) اإلنصاف ،(256/ 1) الفروع ،(54/ 1 الصغري
 (.234/ 1) النهى أويل مطالب

 (.171: ص) اإلسالمي الفقه يف وأثره الظاهري داود اإلمام 1

 السوق، يف الشعيب مع كنت:  قال شربمة، ابن عن فضيل، ابن حدثنا: قال ،1244 رقم( 109/ 1) شيبة أيب ابن رواه 2
 .ابكأص لو عليك ما: فقال عنه، فتنحيت بغل، فبال

 بالدواب واملراد (والغنم والدواب اإلبل أبوال بابوهو يشرح ترمجة البخاري ) (278،335/ 1) قال احلافظ يف الفتح 3
 على اخلاص عطف مث اخلاص على العام عطف من يكون أن وُيتمل واحلمري والبغال اخليل من احلافر ذوات وهو العريف معناه
 به ليستدل العرنيني وحديث تركب اليت الدواب مأوى ألهنا الربيد دار يف صالته يف موسى أيب أثر ساق وهلذا أوجه واألول العام
 وفتح أوله بكسر مربض مجع ومرابضها قوله منها أيضا ذلك على به ليستدل الغنم مرابض وحديث اإلبل أبوال طهارة على

  باحلكم املصنف يفصح ول الغنم وهو ذكورم أقرب على يعود والضمري لإلبل كاملعاطن  للغنم وهي معجمة بعدها املوحدة
 صاحب حديث يف قوله ذلك على ويدل الطهارة باختياره يشعر العرنيني حديث إيراده ظاهر لكن فيه املختلف يف كعادته

 جناسة على اإلمجاع نقل من على يرد وهو وغريهم وداود علية وبن الشعيب ذهب ذلك وإىل الناس بول سوى يذكر ول القرب
 .فيه ما قدمنا وقد مطلقا املأكول ريغ بول

 تقدم خترجيه. 4

 (.13/163موسوعة أحكام الطهارة ) 5
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  حلمها يؤكل ال اليت الطيور ذرق أن على الفقهاء مجهور(: 21/211وجاء يف املوسوعة الفهية )
 وهو واحلنابلة، والشافعية املالكية قول وهذا جنس، واحلدأة والغراب والرخم والشاهني كالباز

 .1وفساد ننت إىل احليوان طبع أحاله مما ألنه احلنفية؛ ندع واملعتمد األصح
 ملا ليس بأنه لطهارته واستدلوا. حملمد خالفا يوسف وأيب حنيفة أيب عند طاهر أنه الكرخي رواية ويف

  .رائحة وخبث ننت الطيور من ينفصل
 ما بني اخلرء يف فرق ال وألنه طاهر؛ اجلميع خرء أن فعرفنا املساجد عن الطيور من شيء ينحى وال

 . 2حلمه يؤكل ال وما حلمه يؤكل
 أو الثوب منه أصاب عما يعفى: املالكية قال - اجلمهور إليه ذهب كما  - بنجاسته القول وعلى
 .3املساحة يف أقل أو الدرهم مقدار يكون بأن عنه، االحرتاز ويشق يصعب ما مقدار البدن
 وعدم لندرته كثريه  عن يعفى وال عنه، االحرتاز سرولع البلوى لعموم قليله عن يعفى: الشافعية وقال
 . 4عنه االحرتاز مشقة

 عادة عنه االحرتاز ويعسر به التلطخ عادة يغلب فما الغالبة، بالعادة عندهم والقلة الكثرة وتعرف
 . كثري  عليه زاد وما قليل،
 يفحش ال مما يسريا قيحا أو دما كانت  إذا إال النجاسات من شيء يسري عن يعفى ال: احلنابلة وقال

 الدم يف إال يوجد ول الدليل، خصه ما إال النجاسة عن العفو عدم األصل ألن الشخص؛ نظر يف
 شيء أصابه فإذا فيه حتيض واحد ثوب إال إلحدانا كان  ما: )قالت أهنا عائشة عن روي فقد والقيح

 فيضعهما يديه فيخرج يسجد كان  عمر ابن أن وروي 5(بظفرها فقصعته بريقها قالت دم من
                                                 

/  1 وقليويب ،79/  1 احملتاج ومغين ،34/  1 واالختيار ،747/  1 اهلداية على البناية ،214/  1 عابدين ابن 1
 .151/  1 الدسوقي وحاشية ،217 ،9/  1 اإلكليل وجواهر ،193/  1 القناع وكشاف ،86/  2 واملغين ،184

 .747/  1 اهلداية على البناية 2
 .72 ،71/  1 الدسوقي وحاشية ،11/  1 اإلكليل جواهر 3
 .93 ،79/  1 احملتاج ومغين ،26/  2 احملتاج وهناية ،184/  1 القليويب حاشية 4
  .عائشة عن جماهد، عن جنيح، أيب ابن عن نافع، بن إبراهيم عن دكني، بن الفضل نعيم أيب عن( 312) البخاري أخرجه 5

 فأما االضطراب، دعوى جهة ومن االنقطاع دعوى جهة من احلديث هذا يف بعضهم طعن: (1/413) فتحال يف احلافظ قال
 هذا غري يف البخاري عند منها بسماعه التصريح وقع فقد مردود، وهذا عائشة، من جماهد يسمع ل: حامت أبو فقال االنقطاع
 .نفاه من على مقدم فهو املديين، ابن علي ثبتهوأ اإلسناد،

 وهذا جنيح، أيب ابن بدل مسلم، بن احلسن عن نافع، بن إبراهيم عن كثري،  بن حممد عن له داود أيب فلرواية االضطراب، وأما
 البخاري شيخ نعيم فأبو كذلك  يكن ل ولو منهما، مسعه نافع بن إبراهيم أن على حممول ألنه االضطراب، يوجب ال االختالف
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 وقيح دم من شيء منها فخرج بثرة وعصر يديه، يف كان  شقاق من دما يقطران ومها باألرض،
 .يتوضأ ول وصلى بيده فمسحه

 . 1أعاد قلت وإن جناسة ثوبه ويف صلى إن ذلك وعلى
 وسباع البهائم وسباع واحلمار البغل وريق واملذي القيء يسري عن يعفى أنه أمحد عن رواية ويف

 . 2عنه التحرز يشق ألنه وأرواثها أبواهلا يف احلكم وكذلك: يعلى أبو القاضي قال. لطريا
 ألهنا اخلفيفة النجاسة من يوسف وأبو حنيفة أبو اعتربه الذرق، بنجاسة الرواية فعلى احلنفية أما

 وال رورةللض التخفيف ألن الغليظة؛ النجاسة من حممد واعتربه متعذر، عنه والتحامي اهلواء يف تذرق
 . 3للناس الطيور هذه خمالطة لعدم هنا؛ ضرورة
 عند اللحم مأكولة غري الطيور بذرق املصاب البدن أو الثوب ربع دون ما قدر فيعفى ذلك وعلى

 التفريق من احلنفية أصل على بناء حممد عند الدرهم قدر من أكثر يعفى وال يوسف، وأيب حنيفة أيب
 .الغليظة والنجاسة اخلفيفة النجاسة بني

 مقعر قدر تكون بأن باملساحة املائعة ويف بالوزن، املتجسدة النجاسة يف عندهم الدرهم قدر ويعرف
 ا.ه  4األصابع مفاصل داخل الكف

 األئمة باتفاق فطاهر ورباطها اخليل مقاود أما(: 21/520وقال شيخ اإلسالم يف جمموع الفتاوى )
 فيها مشكوك أو ؟ جنسة أو طاهرة هي هل:  خالف فيها احلمري ولكن.  باالتفاق طاهرة اخليل ألن

 أوىل احلمار فشعر طاهر الكلب شعر أن بينا قد إذ طاهر شعرها أن فيه ريب ال الذي والصحيح ؟
 فمحكوم وبراذعها مقاودها وأما اخليل بريق أو الكلب بريق يلحق هل احلمار ريق يف الشبهة وإَّنا. 

 العلماء بني نزاع فيه واحلمار البغل وبول.  وروثها الدواب بول صيبهاي قد أنه فيها ما وغاية بطهارهتا
 لكن:  األربعة األئمة مذهب وهو اجلمهور وهم ينجسه من ومنهم ؛ طاهر هو:  يقول من منهم. 

 ما كان  وروثه بوله يسري عن عفي فإذا أمحد عن روايتان مها:  قولني على ؟ يسريه عن يعفى هل
 الطهارة ذلك يف فاألصل الشك مع وأما.  النجاسة تيقن مع وهذا عنه معفوا وغريها املقاود يصيب

                                                                                                                           

 فرجحت السالم عبد بن والنعمان حذيفة وأبو ُيىي بن خالد نعيم أبا تابع وقد فيه، داود أيب شيخ كثري  بن حممد من أحفظ فيه
 .روايته

 .194 ،193/  1 القناع وكشاف ،78 ،77/  2 املغين 1
 .82/  2 قدامة البن واملغين ،194 ،193/  1 القناع كشاف  2
 .447 ،446/  1 يةاهلدا على البناية 3
 .147/  1 عابدين ابن وحاشية ،84 - 83 ص الفالح مراقي على والطحطاوي ،447/  1 اهلداية على البناية 4
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 ل جنسا يكون أن وجيوز طاهرا يكون أن جيوز ما أصابه إذا الرجل فإن ؛ وسواس ذلك يف واالحتياط
 هو مر عنه هللا رضي اخلطاب بن عمر فإن ؛ االحتياط وال الصحيح على التجنب له يستحب
 أو طاهر ماؤك امليزاب صاحب يا:  صاحبه فقال ماء منه صاحبه على فقطر ِبيزاب له وصاحب

 فرش فإذا بالعفو القول وعلى. 1عليه ليس هذا فإن ختربه ال امليزاب صاحب يا:  عمر فقال ؟ جنس
 فالصحيح اخليل روث وأما.  ذلك يسري عن يعفى فإنه وحنوها احلمري روث على وغريها اخلانات يف
 رطبة يده كانت  وسواء احلضر دخل إذا ذلك من شيء عليه جيب وال عفو ىلإ ُيتاج فال طاهر أنه
 - الصحابة عن ذلك ينقل ل بدعة املقاود وغسل.  املقاود من يضره ال فإنه ذلك غري أو ماء من

 والبغال واخليل}  تعاىل قوله يف بذلك عليهم هللا وامنت.  يركبوهنا كانوا  بل - عليهم هللا رضوان
 احلمار ركب أنه: }  عنه وروي{  يركبها بغلة وسلم عليه هللا صلى للنيب وكان{ }  بوهالرتك واحلمري

 . ذلك من ُيرتزوا أن الدواب خدام أمر أنه نقل وما{ 
 فتعلق قطر عليه فوقع سطح به وطني محار بزبل جبل طني عن (:21/621رمحه هللا أيضا ) وسئل

 .؟ حكمه ما به
 أمحد عن الروايات إحدى وهو، العلماء قويل أحد يف ،عنه عفي ريايس كان  إن ، هلل احلمد فأجاب:

 يستحل ل وإن استحال قد يكون فقد السطح به طني الذي بالطني خلط قد الزبل كان  إذا سيما ال
 . يسري شيء بالقطر تعلق فالذي
 .؟ فيه يصلى هل الفراش يف الفأر بال إذا عما :(21/621رمحه هللا أيضا ) وسئل

 ا.ه  أمحد عن الروايتني إحدى وهو العلماء قويل أحد يف يسريه عن ويعفى أحوط سلهغ :فأجاب
  جنس فإنه وروثه حلمه يؤكل ال ما بول وأما العثيمني كما يف لقاءات الباب املفتوح:وقال العالمة 

 األشياء حىت الوضوء تنقض ال: اجلواب الوضوء؟ تنقض هل وأما ذلك، وحنو واهلر واحلمار كالبغل
 . له الوضوء جيب وال فقط غسله جيب النجس ألن الوضوء؛ تنقض ال نجسةال
 

 املين( يف جاء ما باب)
 فيخرج وسلم، عليه هللا صلى النيب ثوب من اجلنابة أغسل كنت): قالت رضي هللا عنها عائشة عن
 .2(ثوبه يف املاء بقع وإن الصالة إىل

                                                 
 تقدم خترجيه. 1

 (.288) ومسلم ،(229) البخاريأخرجه  2
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 بعرق ثوبه من املين يسلت وسلم عليه هللا ىصل هللا رسول كان): قالت رضي هللا عنها عائشة عنو 
 .1(فيه يصلي مث يابسا، ثوبه من وُيته فيه، يصلي مث اإلذخر،

                                                                                                                           

 فاغسليه، رطبا كان  إن) :عنها هللا رضي لعائشة وسلم عليه هللا صلى قالهذا احلديث يذكره األحناف يف كتبهم هكذا   )تنبيه(
 ذلك تفعل كانت  هي أهنا املنقول وإَّنا يعرف ال احلديث هذا (:1/107قال ابن اجلوزي يف التحقيق ) (فافركيه يابسة كان  وإن
 ألنه شيء؛ ال وهذا (:1/36، وقال الذهيب يف تنقيحه )(1/136، وأقره ابن عبد اهلادي يف التنقيح )أمرها يكون أن غري من
 ل(: 91/ 1) اهلداية أحاديث ختريج يف الدراية يف احلافظ وقال، يأمرها أن غري من ذلك تفعل كانت  أهنا واملعروف سند، بال

 .له أصله فال بغسله األمر وأما(: 33/ 1) التلخيص يف وقال، السياقة هبذه أجده
 إن يقال وال يطهر، ال الطاهر ألن ته،جناس على دليل املين غسل إنوقد استدل القائلني بنجاسة املين باحلديث حيث قالوا: 

 غري من للغاسل وإتعاباً  للماء، إتالفاً  غسله يف وألن بغسلها، املأمور هي إذ للنجاسة، أنه الغسل يف األصل ألن للنظافة؛ غسله
 :وجوه من هذا وتعقب .ضرورة
 .كاملذي  غسله ولوجب بفركه، اكتفت امل جنساً  كان  فلو تغسله، وال يابسًا، تفركه كانت  عنها هللا رضي عائشة أن: األول
 بفعل فكيف الوجوب، على يدل ال اجملرد - وسلم عليه هللا صلى - الرسول وفعل عائشة، من فعل جمرد األمر هذا: ثانياً 
 .غريه
 حث وقد جناسته، على الداللة يف كافياً   هذا يكون وال يستقذر، ما وكل والبصاق املخاط من يغسل قد الثوب إن: ثالثاً 

 هللا صلى الرسول فعل وكما وحنوها، األوساخ إلزالة الثوب كغسل  طاهر هو ما إزالة يف املاء يتلف فقد النظافة، على اإلسالم
 .حملها وتطييب املسجد من النخامة إزالة يف وسلم عليه

شيخ اإلسالم ( واحلديث قال عنه 2/418) الكربى يف والبيهقي ،(295،  294) خزمية ابن، و (6/255) أمحد أخرجه 1
(، وحسنه العالمة األلباين يف 1/434(: إسناده صحيح، وكذا قال السفاريين يف كشف اللثام )21/589يف جمموع الفتاوى )

 اإلذخر، بعرق: قوهلا دون صحيح حديث (:43/179(، وقال األرنؤوط ومن معه يف حتقيق املسند )4953صحيح اجلامع )
 حكى وكذا عائشة، من يسمع ل: قوله جريج ابن عن" الزوائد" يف اهليثمي نقل وقد عمري، بن عبيد بن هللا عبد فيه إسناد وهذا

 .حزم ابن عن" هتذيبه" يف احلافظ
 قال: القشريي الدين تقي الشيخ خبط قرأ أنه 418-2/417 للبيهقي" الكربى السنن" على تعليقه يف الرتكماين ابن وذكر

 عائشة من مسع يكون أن ُيىي فأنكر اإلسناد، هبذا عمار، بن عكرمة عن معاذ، بن معاذ حدثناه حديثا ليحىي ذكرت: الغاليب
 حدثنا داود، أبو حدثنا: الغاليب قال. عبيد بن هللا عبد

 .عائشة عن كلثوم،  أم: هلا يقال منهم امرأة عن عمري، بن عبيد بن هللا عبد عن العقيلي، بديل عن هللا، عبد أيب بن هشام
 يف وهم ورِبا صدوقا، كان:  حامت أبو وقال اضطراب، كثري  أيب بن ُيىي عن حديثه ويف ثقة،: داود أبو الق: عمار بن وعكرمة
 والدارقطين، حنبل، بن وأمحد معني، بن ُيىي ووثقه: قلنا. األغاليط بعض كثري  أيب بن ُيىي عن حديثه ويف دلس، ورِبا حديثه،
 ابن وقال ثبتا، ثقة أصحابنا عند كان:  املديين ابن وقال لبخاري،ا خلف بن أمحد بن وإسحاق الطنافسي، حممد بن وعلى
 .ثقة عنه روى إذا احلديث مستقيم: عدي
 .والبيهقي خزمية ابن عند عمري بن عبيد بن هللا عبد من بالسماع صرح وقد: قلنا

 عباس ابن عن عطاء، عن هخيرب  كالمها  جريج، وابن دينار بن عمرو عن سفيان، عن الشافعي طريق من البيهقي أخرج )تنبيه(
: البيهقي قال. واملخاط البصاق ِبنزلة هو فإَّنا - إذخر بعود: أحدمها قال - عنك أمطه: قال الثوب، يصيب املين يف قال أنه
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 ثويب، يف فاحتلمت ،رضي هللا عنها عائشة على نازالً  كنت): قال اخلوالين، شهاب بن هللا عبد عنو 
 ما على محلك ما: قالتف عائشة، إيل فبعثت فأخربهتا، لعائشة، جارية فرأتين املاء، يف فغمستهما

. ال: قلت شيئًا؟ فيهما رأيت هل: قالت. منامه يف النائم يرى ما رأيت: قلت: قال بثوبيك؟ صنعت
 .1(هللا صلى هللا رسول ثوب من ألحكه وإين رأيتين لقد غسلته، شيئاً  رأيت فلو: قالت

  عائشة فقالت ثوبه يغسل فأصبح بعائشة نزل رجال أن) واألسود علقمة عنو 
 ثوب من أفركه رأيتين ولقد حوله نضحت تر ل فإن مكانه تغسل أن رأيته إن جيزئك كان  إَّنا:  

 .2(فيه فيصلي فركا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
                                                                                                                           

 عطاء، عن ليلى، أيب ابن عن شريك طريق من وأخرج .رفعه يصح وال مرفوعا، روي وقد قوله، من عباس ابن عن صحيح هذا
 املخاط، أو البصاق، ِبنزلة هو إَّنا: فقال الثوب، يصيب املين عن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سئل: قال عباس، ابن عن
 .الصحيح وهو عباس، ابن على موقوفا ليلى أيب ابن عن وكيع ورواه :البيهقي قال. إذخر أو خبرقة َتسحه أن يكفيك إَّنا

 (.290أخرجه مسلم ) 1
 (.288أخرجه مسلم ) 2

 احلصر، حروف من وهي: إَّنا: قالت فإهنا غسله، إال فيه جيزئ ال وأنه جنس، املين أن على يدل عائشة من وهذا: يبالقرط قال
 كما  اإلصابة، يف وشك النجاسة، حتققت حيث مشروعيته إَّنا النضح فإن حوله، نضحت تر ل فإن: قوهلا ويوضحه هذا ويؤيد
 أل: قيل فإن .أر ل ما وأنضح رأيت ما أغسل: فقال ثوبه، من جنابة ليغس أصبح حيث عنه، هللا رضي اخلطاب بن عمر قال
 يدل؛ ال: قيل طهارته؟ على هذا يدل أال فيه، فيصلي فركًا، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ثوب من أفركه رأيتين ولقد: تقل
كما   األرض يف بدلكه النعل طهارة انتك  كما  تطهريها، يف كاف  اليابسة النجاسة حق يف والفرك مزيل، بأي تزال النجاسة ألن

 تقدم.
 زالت فدلك يابس سرجني به علق إذا النعل خبالف واملذي كالبول  الثوب منه جزء ويتشرب ثخني، سائل املين أن :فاجلواب
 أبو رهاواختا حنيفة، أيب عن احلسن رواية وهي فاملالكية، فإن ولذلك فركه، على اقتصر ملا جنساً  كان  فلو بالكلية، النجاسة
 .تطهريه يف املاء يوجبون بل بالفرك، إزالته يرون ال يوسف

 باملاء، الغسل إال النجاسات سائر يف وال املين يف وأصحابه مالك عند جيزئ وال(: 113/ 3) االستذكار يف الرب عبد ابن قال
 اه . يعرفه ول وأنكره، الفرك، عنده فيه جيزئ وال
 وذكر. يطهر ال أنه حنيفة أيب عن احلسن روى باحلت؟ يطهر فهل -املين: يعين- جف وإن(: 85/ 1) الصنائع بدائع يفو 

 الثوب يف ورد وأنه. باحلديث عرفناه وإَّنا بالغسل، إال الثوب يف يطهر ال أن القياس أن احلسن رواية وجه. يطهر أنه الكرخي
 يف وارداً  يكون الثوب يف الوارد النص أن: كرخيال قول وجه .القياس أصل على الفرك ُيتمل ال أنه مع البدن فبقي بالفرك،

 انظر. العني إزالة يف الثوب يف الفرك عمل يعمل البدن يف واحلت الثوب، من تشرباً  أقل البدن ألن األوىل؛ طريق من البدن
 (.235،236/ 1) الرائق البحر ،(53/ 1) اآلثار معاين شرح ،(32/ 1) املختار لتعليل االختيار ،(81/ 1) املبسوط

 اه . ِباء مستنجياً  كان  كأن  حشفة رأس طهر إن بفرك يابس مين ويطهر(: 312/ 1) املختار الدر يف وقال
 فإن مذي، يسبقه ل إذا ِبا أيضاً  مقيد هو: قيل. حشفة رأس طهر إن: قوله: " النص هلذا شرحاً  حاشيته يف عابدين ابن قال

: يقال أن إال ميين مث ميذي فحل كل  ألن مشكلة؛ املين مسألة: احللواين ئمةاأل مشس قال هذا وعن. بالغسل إال يطهر فال سبقه
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 وهو وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ثوب من املين حتت كانت  أهنا) رضي هللا عنها عائشة عنو 
 .1(يصلي

 يف ماء أدلو ؛ بئر على وأنا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول علي ىأت): قال رضي هللا عنه عمار عنو 
 خنامة من ثويب أغسل ؛ وأمي بأيب!  هللا رسول يا: قلت  ؟ تصنع ما!  عمار يا :فقال يل، ركوة

                                                                                                                           

 يلزم يابساً  بالفرك الشرع طهره وقد كذلك،  فحل كل  كان  إذا فإنه ظاهر، وهذا. تبعاً  فيجعل فيه، مستهلك باملين، مغلوب إنه
 .لجئامل لعدم أمىن حىت يستنج فلم بال إذا ما خبالف للضرورة، مستهلكاً  اعترب أنه
 اه . هلا قالع ال للنجاسة مقلل ألنه باحلجر؛ االستنجاء عن واحرتز البول، بعد أي: ِباء مستنجياً  كان  كأن:  وقوله: قال مث

 فيجب حبجر، استنجاؤه كان  فإن ِباء، استنجى قد يكون أن بشرط احلشفة رأس من املين فرك يكفي احلنفية فمذهب وعليه
 .أعلم وهللا. املين غسل

  املاء بغري جيوز فال إزالتها جيب جناسة ألهنا باملاء؛ إال البدن تطهري جيوز ال أنه يوسف أيب وعن(: 70/ 1) احلقائق تبيني يف قال
 اه . كاحلدث

 الطهارة: يعين - حتصل الثوب يف فقال والبدن، الثوب بني فرق أنه يوسف أيب عن وروي(: 83/ 1) الصنائع بدائع يف وقال
 .أعلم وهللا حنيفة، أيب كقول  يوسف أيب عن ثان قول وفيه اه . باملاء إال حتصل ال: البدن يف وقال -مزيل مائع بكل

 اإلمام قال (:1/490وغريه واحلديث قال عنه ابن امللقن يف البدر املنري ) (1/147/290) صحيحه يف خزمية ابن أخرجه 1
 أئمة رواها صحيحة، رواية وهي شك، بال: قلت .أقوى هبا واالستدالل: قال. الصالة يف وهو تفركه أهنا وروي: الرافعي
 الدين حميي الشيخ قول من العجب قضيت ذلك، عرفت فإذا.. فيهم ألحد مطعن ال ثقات، رجاهلا كل  بأسانيد حفاظ،
العالمة  ، وصححهرواها من يعرف ال أنه: يعين. غريبة احلفاظ األئمة هؤالء رواها اليت املذكورة الرواية أن: هللا رمحه النووي

 (.3172األلباين يف الصحيحة )
 ا.ه  طاهر غري جنس املين أن زعم من قول املدحض اخلرب ذكر (:4/219قال ابن حبان يف صحيحه يف ترمجته هلذا احلديث )

 حديث فإن اآلدمي مين بنجاسة القائلون به استدل ما انتهاض عدم أيضا وتعرف(: 24وقال الشوكاين يف السيل اجلرار )ص
 معه يصلح ال حد إيل الضعف يف لبلوغه أصال احلجة به تقوم ال" واملين والدم والقيء والغائط البول من ثوبك تغسل اإَّن"

 جمرد فإن جنسا كونه  ألجل ذلك أن فيه ليس" املين من ثوبه يغسل كان" وسلم عليه هللا صلى أنه حديث وكذا به لالحتجاج
 هللا رسول ثوب من املين تفرك كانت  أهنا.. عائشة حديث من ثبت وقد لغسله اسبب يكون مما الثوب درن جمرد بل االستقذار

 صلى الذي النعال بنجاسة الوحي عليه نزل كما  بذلك الوحي عليه لنزل جنسا كان  ولو يصلي وهو لمسو  وآله عليه هللا صلى
 ا.ه   فيه

 ِبعىن كانت  وإن باملخالفة، معلولة حبان ابن رواية إن: القول ومجلة (:3172وقال العالمة األلباين يف الصحيحة حتت )
 الفتح يف وكذا تقدم كما  ،التلخيص يف احلافظ عنها سكت لذلك وكأنه علة هلا جند ل اليت خزمية ابن عند الرتمجة حديث

 القول كان  ولذلك ظاهر هو كما  الداللة يف وأقواها أصرحها الرتمجة وحديث املين طهارة علي الداللة متفقة وكلها( 1/333)
 .الفتح يف كما  احلديث وأصحاب وأمحد الشافعي عليه الذي الصواب هو بطهارته
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، واملين ، والدم ، والقيء ، والبول ، الغائط من: مخس من الثوب يغسل إَّنا!  عمار يا فقال أصابته
 .1(سواء إال ركوتك يف الذي واملاء عينيك، ودموع امتك،خن ما!  عمار يا
 سفر، يف وهو جنابة أصابته عنه هللا رضي عمر أن) أبيه عن حاطب بن الرمحن عبد بن ُيىي عنو 

 أدرك، حىت السري فأسرع نعم: قالوا الشمس؟ طلوع قبل املاء ندرك أن أترون: قال أصبح فلما
 لو: العاص بن عمرو له فقال ،-أسفر حىت- ثوبه يف اجلنابة من رؤي ما يغسل جعلو  فاغتسل
 فعلت لو إين إنسان؟ كل  وجده ثوبًا وجدت إن: عمر له فقال وصليت؟ هذا غري ثوبًا لبست
 .2(أر ل ما وأنضح رأيت ما أغسل ولكين سنة، لكانت

                                                 
 - 2/524) الكامل ىف عدى ابنو ، (1611 رقم/  3) مسنده، وأبو يعلى يف (1397 رقم ،4/234) البزار أخرجه 1

، (2/ 74/ 2) عرفةامل يف منده ابن، و (176/  1) الضعفاء ىف والعقيلى   ،(5963) األوسط ىف والطرباىن ،(525
 ىف اجلوزى ابن، و (14/ 1) الكبري ىف البيهقى، و (309/ 2) أصبهان أخبار يف نعيم وأبو ،(127/ 1) سننه يف والدارقطين

 له: احلديث هذا له ذكر أن بعد محاد بن ثابت ترمجة يف عدي ابن قالعنه  قالواحلديث  (332 - 1/331) الواهيات
 هذا له ذكر مث بالنقل، جمهول وهو حمفوظ غري حديثه: العقيلي وقال مناكري، وهي الثقات، اأسانيده ويف فيها خيالف أحاديث
 ال باطل   هذا: البيهقى وقال، ضعيفان وثابت وإبراهيم جدًا، ضعيف وهو محاد، بن ثابت غري يروه ل:الدارقطىن وقال احلديث،

 وقال ،(1/ 4) املنري البدر خالصة يف امللقن ابن وأقره، بالوضع ُمتَّهم محاد بن وثابت به، حمتج غري زيد بن وعلى...  له أصل
 حكمه على البيهقي أقر وكذلك، ومقلوبات مناكري أحاديثه محاد؛ بن ثابت: (1/ 27 ق) األحكام يف اإلشبيلي احلق عبد

 ،جمهول وثابت ظ،حمفو  غري احلديث هذا: العقيلي وقال :وزاد ؛( 99 ص" )املوضوعة األحاديث ذيل" يف السيوطي السابق
 اجملموع يف النووي وقال ، محاد بن ثابت ترك على اتفقوا النقل أهل أن: الاللكائي عن احلنبلي اخلطاب أبو نقل: اللسان ويف

، كذب على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم موضوع  (:7/430وقال شيخ اإلسالم يف منهاج السنة ) باطل،(: 549/ 2)
ابن القيم يف إعالم املوقعني  وضعفه به، االحتجاج ُيل ال باطل احلديث هذا(: 239/ 2) املنري البدر يف امللقن ابن وقال

/ 1) الغفار فتح يف الرباعي وقال ،(46/ 1) التلخيص يف واحلافظ ،(83/ 1) الفقيه إرشاد يف كثري  ابن(، و 2/271)
 (: ضعيف جدا. 4849عيفة )، وقال العالمة األلباين يف الضاحلديث هذا ضعف على احلفاظ اتفق(: 30

 عن أبيه عن عروة بن هشام عن معمر عن( 370/ 1) مصنفه يف وهو الرزاق عبد طريق من( 157/ 1) املنذر ابن أخرجه 2
 وإسناده صحيح. به أبيه عن حاطب بن الرمحن عبد بن ُيىي

 ،..اعتمر أنه حاطب بن الرمحن عبد بن ُيىي عن. أبيه عن. عروة بن هشام عن: قال( 112) املوطأ يف مالك أخرجه )تنبيه(
: هشام أصحاب ألن فيه، وهم مالكا أن عدا مما هذا: امللك عبد أبو قال( 150و 1/149) شرحه يف الزرقاين قال .فذكره

: ملالك فسقط أبيه عن حاطب بن الرمحن عبد بن ُيىي عن أبيه عن هشام عن: قالوا ومعمرا سلمة بن ومحاد فضالة بن الفضل
 .أبيه عن

 من ثوبه يف كان  ما تتبع أنه يريد" أسفر حىت االحتالم من رأى ما يغسل فجعل"  قوله :(103/ 1) املنتقىقال الباجي يف 
 على يدل وهذا أفضل، هو الذي الوقت أول مبادرة من أوىل فرض، هو الذي ثوبه تطهري أن ورأى الصبح، أسفر حىت املين

 التأخري، العاص بن عمرو عليه وأنكر ضيقه، من عليه وخيف الوقت أكثر ذهب ىتح له وتتبعه به اشتغاله ألن املين؛ جناسة
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 أبيه عن سعد بن مصعب عن طرق من( 159/ 1) املنذر وابن ،(84/ 1) شيبة أيب ابن أخرجو 
 .( وإسناده صحيحالثوب من املين يفرك كان  أنه) عنه هللا رضي سعد

 عن سفيان ثنا بشار بن إبراهيم ثنا بكرة أبو حدثنا( 53/ 1) اآلثار معاىن يف الطحاوي أخرجو 
: قال الثوب يصيب املين عن رضي هللا عنهما عمر ابن سألت): قال سحيم بن جبلة عن مسعر

 .( وإسناده صحيحباملاء انضحه
 املنذر وابن ،(406/ 2) والبيهقى ،(82/ 1) شيبة أيب وابن ،(369/ 1) الرزاق عبد جأخر و 
 أبا مسعت: قال عوف بن هللا عبد بن طلحة عن الزهري عن حممد طريق منوغريهم ( 162/ 2)

 أصابه شككت فإن كله،  الثوب فاغسل جتده ول ثوبك يف احتلمت أنك تمعل إذا): يقول هريرة
 ( وإسناده صحيح. الثوب فارشش ال؟ أم شيء

 الليث طريق من( 162/ 2) املنذر ابن وأخرجه أيوب طريق من( 83/ 1) شيبة أيب ابن أخرجو 
 أثره فرآى اجلنابة من شيء الثوب أصاب إذا): قال عنهما هللا رضي عمر ابن عن نافع عن كالمها

 أصابه قد أنه وعلم له تديه ل فإذا الثوب سائر يغسل وال الثوب من املكان ذلك فليغسل الثوب يف
 .( وإسناده صحيحكله  الثوب فليغسل

 بن السري عن طريقني من( 53/ 1) اآلثار معاين يف والطحاوي ،(82/ 1) شيبة أيب ابن أخرجو 
: قال أثره؟ ير فلم ثوبه، يف أجنب رجل يفرضي هللا عنه ) أنس عن رشيد بن الكرمي عبد عن ُيىي

/ 6) التهذيب يف كما  معني وابن َّنري ابن رثقه رشيد بن الكرمي وعبد( وإسناده صحيح، كله  يغسله
372.) 

                                                                                                                           

: له لقيل به اشتغل ولو بغسله، عمر اشتغل ملا عندهم جنساً  يكن ل ولو عندهم، الثوب جناسة على دليل الثوب باستبدال وأمره
 .إزالته تلزم ل ما بإزالة الصالة عن تشتغل
 :وأجيب

"  أسفر حىت: " قوله إن مث يصبح، أن قبل منه ذلك رأى قد عمر أن ظاهر"  يصبح أن كاد  وقد عمر لمفاحت"  قوله أن: أوالً 
 فإن مستغرب، غري املين من ثوبه ينظف أن حريصاً  عنه هللا رضي املؤمنني أمري وكون كثريًا،  الصالة تأخري على دليل فيه ليس
 .املين جناسة يرى عمر أن على دليل فيه فليس الناس، مامأ به يبدو الذي الثوب يف سيما ال طبعًا، مستقذر املين
 .جنس واملذي ِبذي، مصحوباً  منياً  يكون قد االحتالم فأثر فقط، املين يغسل أنه يف نصاً  ليس االحتالم أثر يغسل كونه:  ثانياً 
 يرى ال ممن الصحابة من هغري  خالفه قد فإنه التنزل، باب من وهذا جناسته، يرى اخلطاب بن عمر يكون أن فرض على: ثالثاً 

 إىل رجعنا الصحابة اختلف فإذا تعاىل، هللا شاء إن قريباً  عنه سيأيت كما  عباس وابن عنها، هللا رضي كعائشة  غسله، وجوب
 أن فوجدنا ،59: النساء{ اآلخر واليوم باهلل تؤمنون كنتم  إن والرسول هللا إىل فروده شيء يف تنازعتم فإن: }تعاىل لقوله السنة،
 .تعاىل هللا شاء إن الثاين القول أدلة ذكر سيأيت كما  بالنجاسة، عليه حتكم ل السنة
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 من( 157/ 2) املنذر وابن ،عوانة أيب طريق من( 53/ 1) اآلثار معاين يف الطحاوي أخرجو 
 الرجل عن عنده وأنارضي هللا عنه  رةمس بن جابر سئل): قال عمري بن امللك عبد عن أسباط طريق
 فإن تنضحه وال فتغسله شيًئا فيه ترى أن إال فيه صل: قال أهله؟ فيه جيامع الذي الثوب يف يصلي
 .( وإسناده صحيحشًرا إال يزيده ال النضح

 مع عرسنا): قال أبيه عن محيد بن أفلح عن وكيع عن( 129/ 1) املدونة يف وهب ابن أخرجو 
 إزاري يف صليت إين: عمر البن فقلت النهار ارتفع حىت الفجر صلينا حني سرنا مث باألبواء عمر ابن

 مث الصالة، وأقم ركعتني وصل إزارك فاطرح انزل: فقال عمر ابن فوقف أغسله، ول احتالم وفيه
 ( وإسناده صحيح.ففعلت الفجر، صل

 ليلى أيب وأبن أرطاة بن حجاج طريق من( 125/ 1) والدارقطين ،(85/ 1) شيبة أيب ابن أخرجو 
 النخامة ِبنزلة هو إَّنا: قال الثوب يصيب املين يف قال)رضي هللا عنهما  عباس ابن عن عطاء عن

  متابعة لكن ضعيف، كالمها  ليلى أيب وابن أرطاة بن وحجاج (خبرقة أو بإذخرة عنك أمطه والبزاق
 .األثر تقويقد  لآلخر منهما كل

 بن مهام عنوغريهم  (538، وابن ماجة )(116) الرتمذيو  الرسالة(،-40/187أمحد ) أخرجو 
 فاحتلم، فيها فنام صفراء، ِبلحفة له فأمرت ضيف، عنها هللا رضي عائشة ضاف): قال احلارث

 ثوبنا علينا أفسد ل: عائشة فقالت هبا، أرسل مث باملاء فغسلها اإلحتالم، أثر هبا يرسل أن فاستحيا
( عيبأصاب  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ثوب من فركته ورِبا بأصابعه يفركه أن يكفيه كان  إَّنا

، وصححه العالمة األلباين يف صحيح صحيح حسن حديث هذا: الرتمذيعنه  قالواحلديث 
 شرط على صحيح إسناده (:40/188الرتمذي، وقال األرنؤوط ومن معه يف حتقيق املسند )

  .الشيخني
 ،1احلنفية مذهب وهو جنس، املين: فقيل جنس، أم طاهر هو هل اإلنسان مين يف العلماء اختلف

 مذهب وهو طاهر، املين: وقيل، 3احلنابلة مذهب يف وقول ،2الشافعية مذهب يف وقول ،1كيةواملال
 .تيمية وابن ،6حزم ابن ورجحه ،5واحلنابلة ،4الشافعية

                                                 
 البحر ،(53/ 1) اآلثار معاين شرح ،(32/ 1) املختار لتعليل االختيار ،(81/ 1) املبسوط ،(85/ 1) الصنائع بدائع 1

 (.235،236/ 1) الرائق
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 علينا يرد وال كالبول،  جنسة فكانت البول، خمرج من خيرج الغذاء، عن ةمستحيل فضلة املين إنواستدل من قال بالنجاسة بأن 
 جنسة، ليست البدن أعايل من اخلارجة الفضالت أن ترى أال، البول خمرج من خترج ال ألهنا والعرق؛ والدمع واملخاط البصاق

 .جنسة تكون أسافله ويف
 :األمرين جملموع أو البول، خمرج من للخروج أو ،الغذاء عن لالستحالة يكون أن إما بالنجاسة حكمك بأن :وأجيب
 .والبصاق واملخاط كالدمع  بنجاستها، احلكم يوجب ال الغذاء عن الفضله استحالة جمرد إذ باطل؛ فاألول

 اجملرى فإن أيضًا؛ فاسد وهذا العني جنس أنه ال جمراه، لنجاسة متنجس أنه يفيدك إَّنا فهذا البول، خمرج من خلروجه كان  وإن
 ال عينه خلبث املنفصل بنجاسة وُيكم واالنفصال، اخلروج بعد بالنجاسة ُيكم وإَّنا بالنجاسة، عليه ُيكم ال الباطن املقرو 

 .األمرين جمموع إىل االستناد بطالن هبذا علم وقد ومقره، جملراه
 الطاهر، الريح خمرج فإنه بالدبر، منقوض وهو شرعيًا، دليال ليس املخرج يف إشرتاكهن جبامع اخلارجات مجيع على قياسه إن مث

/ 3) الفوائد بدائع .قول على النجس القيء وخمرج الطاهرين، والبصاق النخامة خمرج فانه وبالفم النجس، الغائط وخمرج
650.)  

 للطهارة املوجبة األحداث وألن احليض، كدم  جنساً  فكان خبروجه، االغتسال جيب البدن من خارج املينواستدل بعضهم بأن 
 .واملذي والغائط كالبول  جنسة

 حدثاً  كوهنا  يوجب ول إمجاعًا، حدث هي ذلك ومع طاهرة، فالريح جنسة، كلها  للطهارة املوجبة األحداث أن نسلم ال:وأجيب
 بينما الغسل عليه وجب إنزال دون احلالل الفرج يف ذكره غيب ولو، بسببها واألبدان الثياب تغسل أن وال منها، يستنجى أن
 .غسل عليه جيب ل عذرة، أو خنزير دم يف ذكره بغي لو

 .جناستهما على لإلمجاع والغائط، البول من الغسل لوجب وإال املين، جناسة معناه ليس الغسل إجياب إن على فدل
 الشهوة، تثريه مائع أنه القياس جهة من دليلنا(: 103/ 1) املنتقى الباجي قال املذي، على املين واستد بعضهم بقياس

 .كاملذي  جنساً  يكون أن وجبف
 واملذي املين بني اجلامع وكون. خبالفه واملذي اإلنسان، أصل هو الذي الولد منه يتكون فاألول املذي، غري املين بأن :وأجيب

 .باألصل الفرع إحلاق يف علة تكون حىت التنجيس مناط هي ليست الشهوة ألن وذلك يصح؛ ال قياس الشهوة هو
 .الدوام على وأصحابه - وسلم عليه هللا صلى - النيب فعل املين من ستنجاءاال واستدل بعضم بأن

 الثوب من إماطته يستحب كما  مستحب منه االستنجاء(: 595/ 21) الفتاوى جمموع يفوأجيب بقول شيخ اإلسالم 
 اخلارج خرج إذا الوضوء أعضاء غسل جيب وكما املذي، من األنثيني غسل جيب قيل قد كما  واجب، هو: قيل وقد والبدن،

 سائر منه يغسل كما  آخر، سبب بل وتنجيسه إماطته هبا املقصود يكن ل وإن خلارج، وجبت طهارة كله  فهذا الفرج، من
 يف ممنوع وصف اخلبث طهارة يوجب: فقوهلم آخر، سبب بل النجاسة هو ليس منه االستنجاء سبب أن فاحلاصل البدن،
 وغسل الليل، نوم من القيام عن اليد كغسل  ذلك يف منحصرة الطهارات ليستو  للخبث، الفرج من غسله فليس الفرع،
 قياسه فيبطل الثالث، القسم من فهي بوجوهبا، قيل إن الطهارة فهذه ذلك وغري األنثيني، وغسل املستحبة، واألغسال امليت
 .اجلامع الوصف لفساد البول؛ على

 الغسل إال النجاسات سائر يف وال املين يف وأصحابه مالك عند زئجي وال(: 113/ 3) االستذكار يف الرب عبد ابن قال 1
 اه . يعرفه ول وأنكره، الفرك، عنده فيه جيزئ وال باملاء،
 النجاسة تعدت إن وال املذي، من وال املين من -باحلجارة: يعين- االستجمار جيوز ال(: 51: ص) الفقهية القوانني يف وقال

: ص) خليل خمتصر ،(285/ 1) اجلليل مواهب ،(111/ 1) الدسوقي حاشية وانظر ه ا. منهما قرب ما أو املخرجني
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 عليه هللا صلى هللا رسول عن ثبت ما تفسري يف اختالفهم املسألة هذه يف العلماء اختالف وسبب
 يابساً  بفركه االكتفاء من والشافعية احلنابلة فأخذ، يابساً  وفركه رطبًا، املين غسل من هذا يف وسلم
 منه جزء ويتشرب ثخني، سائل املين أن خاصة غسله لوجب جنساً  كان  لو إذ طهارته، على دليالً 

 البلوى أن خاصة بغسله، وسلم عليه هللا صلى الرسول من األمر جلاء جنساً  املين كان  ولو الثوب،
 ما بغسل - وسلم عليه هللا صلى يأمرهم ل فلما وغريها، والفرش ثيابوال األبدان يف شديدة فيه

 على تدل ال اجملردة وسلم عليه هللا صلى الرسول وأفعال فعل، جمرد عنه الثابت وكان أصاهبم،
 .طاهر املين أن علم االستحباب، على تدل بل الوجوب

 كما  بالفرك تزول قد النجاسة فإن جناسته، على دليالً  رطباً  وغسله يابساً  فركه من احلنفية وأخذ
 املالكية ورجح، وهكذا بعده، طاهر برتاب ِبروره املرأة وذيل الرتاب، يف بدلكهما النعلني تطهر

 غسلها من بد ال بل بالفرك، تزال النجاسة أن يروا ول الفرك، أحاديث على الغسل أحاديث
  .6باملاء

 يف والرخصة بنجس ليس املين أن على ليلالد ذكر باب (:1/145قال ابن خزمية يف صحيحه )
 النيب صالة ويف الغسل، دون الفرك الثوب عن يزيله ال النجس إذ الثوب، من يابسا كان  إذا فركه

                                                                                                                           

/ 1) املوطا شرح املنتقى ،(128/ 1) واملدونة ،(558/ 1) للقرطيب املفهم ،(285،285/ 1) واإلكليل التاج ،(15
103.) 

 (.572/ 2) اجملموع 1

 :املين يف ياتروا ثالث أمحد وعن ،(351،350/ 1) اإلنصاف ،(516/ 1) املغين 2
 .املشهور وهو: املغين يف قال طاهر، أنه: األوىل
 .يسريه عن ويعفي كالدم،  جنس أنه: الثانية
 املرأة دون الرجل من: وقيل. واملرأة الرجل من يابسه فرك وجيزئ يسريه، عن يعفى ال أنه: الثالثة

 (.80/ 1) احملتاج مغين ،(553/ 2) ،(156/ 1) اجملموع 3

 قلت(: 56/ 3) صاحل رواية مسائله يف أمحد وقال. 150 ،159 ،158 رقم( 32/ 1) داود أيب رواية أمحد مسائل 4
 شديد، البول البول، من املين أين: وقال جدًا، املين يف وسهل آخر، شيء املين: فقال عليه؟ يبسط املين، يصيبه الفراش أليب

 هللا عبد ورواية ،(25/ 1) هانئ ابن رواية أمحد مسائل وانظر اه  .عباس ابن يقوله املخاط، ِبنزلة أنه جاء وقد يفرك، واملين
 (.157،192،257/ 1) وإسحاق أمحد ومسائل. 52 رقم( 59/ 1)
 وال مثله والبصاق إزالته، جتب ال الثوب أو اجلسد يف أو كان  املاء يف طاهر املين: 131: مسألة( 135/ 1) احمللى يف قال 5

 .فرق

 (.13/171) موسوعة أحكام الطهارة 6
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 ليس املين أن وثبت بان، ما يابسا فركه بعد مين أصابه قد الذي الثوب يف وسلم عليه هللا صلى
 ا.ه  بنجس

 غسله طائفة فأوجبت املين طهارة يف العلم أهل اختلف (:2/157وقال ابن املنذر يف األوسط )
 وعائشة عمر وابن مسرة بن جابر بغسله وأمر اخلطاب، بن عمر ثوبه من غسله فممن الثوب من

 على وهذا عندنا عليه جممع واجب أمر الثوب من االحتالم غسل: مالك وقال... املسيب وابن
 جيب ال طاهر املين: طائفة وقالت... الدرهم ِبقدار يقول أنه غري الثوري قول وهو األوزاعي مذهب
 وابن سعد ثوبه من املين يفرك أنه يرى كان  فممن الثوب من يفرك: بعضهم وقال منه، الثوب غسل
 كهيئة  هو: قال أنه عنه وروي. شئت إن تغسله وال خرقة أو بإذخرة امسحه: عباس ابن وقال عمر

 إذا: املسيب ابن وقال بإذخرة أمطه: عطاء وقال خبرقة سحهام أو فحته املخاط أو البزاق أو النخام
 أبو قال وبه بنجس ليس املين: يقول الشافعي وكان... عليك إعادة فال جنابة ثوبك ويف صليت

 الرجل فحته فيجف الثوب يف يكون املين يف الرأي أصحاب وقال يفركه أن جيزيه: أمحد وقال ثور
 فأخذنا أثر املين يف جاء أنه غري سواء القياس يف ومها احلت زيهجي ال والدم العذرة ويف ذلك، جيزيه

 وال طاهر املين: ابن املنذر بكر أبو قال.. عائشة حديث من بأخبار بالفرك قالوا الذين واحتج به
 منه اختصرت الذي الكتاب يف ذكرت وقد غسله يوجب إمجاع وال سنة وال كتاب  من داللة أعلم
 ا.ه   الفريقني حجج الكتاب هذا

 هو: واملين. طاهر: أي (اآلدمي ومين): قوله (:1/453وقال العالمة العثيمني يف الشرح املمتع )
 مهني ماء من خنلقكم أل: }بقوله تعاىل هللا وصفه غليظ، ماء وهو بالشهوة، اإلنسان من خيرج الذي
 بل ِبهني، ليس ءما فهو يسيل، الذي املاء خبالف غلظه، من يسيل ال غليظ: أي ،[املرسالت{ ]

 من ساللة من اإلنسان خلقنا ولقد: }تعاىل قال السالم، عليه آدم بنو منه خلق املاء وهذا متحرك،
 [.املؤمنون{ ] مكني قرار يف نطفة جعلناه مث* طني
 طهارته تقرير يف ولنا والصاحلون، والشهداء، والصديقون، واألولياء، األنبياء، خلق املاء هذا فمن

 :طرق ثالث
 .الدليل فعليه شيء جناسة ادعى فمن الطهارة، األشياء يف األصل أن - 1
 وتغسل وسلم، عليه هللا صلى النيب مين من اليابس تفرك كانت  عنها هللا رضي عائشة أن - 2

 احليض دم يف وسلم عليه هللا صلى النيب قال فقد بالفرك، فيه اكتفت ما جنسا كان  ولو منه، الرطب
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 بعد الغسل من بد فال «فيه تصلي مث تنضحه، مث باملاء، تقرصه مث حتته،»: قال الثوب، يصيب
 .احليض كدم  يابسه فرك جيزئ ول غسله، من بد ال كان  جنسا املين كان  ولو احلت،

 وتأىب والصاحلني، والشهداء، والصديقني، النبيني، من املخلصني هللا عباد أصل املاء هذا أن - 3
 .جنسا الربرة هؤالء صلأ يكون أن تعاىل، هللا حكمة

 أن ُياول وهو طاهرا، أصله أجعل أن أحاول: قال شأنكما؟ ما: فقال يتناظران، بعاملني رجل ومر
 .جناسته يرى واآلخر املين، طهارة يرى أحدمها ألن جنسا؛ أصله جيعل
 املين، ةطهار  يرى أحدمها رجلني بني مناظرة 1الفوائد بدائع كتابه  يف هللا رمحه القيم ابن عقد وقد

 .العلم لطالب مفيدة مناظرة وهي جناسته، يرى واآلخر
 .وغائط؟ بول، من آدم بين كفضالت  جنس بأنه: يقال ال ملاذا: قيل فإن

 :فاجلواب
 .طاهر كله  وعرقه وخماطه، فريقه، جنسة، آدم بين فضالت مجيع ليس أنه - 1
  رائحة وله والشراب، الطعام فضلة ئطوالغا فالبول. واملين والغائط، البول، بني فرقا هناك أن - 2

 الطعام خالصة فهو فبالعكس املين أما جنسا، فكان ومناظرهم، الناس مشام يف مستخبثة كريهة
 مير وهلذا اجلسم، به تعاىل هللا يسقي الدم وهذا دم، إىل أوال يتحول والشراب فالطعام والشراب،

 بني فالفرق اآلدمي، منه خيلق الذي املاء هذا إىل يتحول الشهوة حدوث عند مث كله،  اجلسم على
 هذه احلكم، يف باألخرى إحدامها نلحق أن ميكن فال جدا، واضح احلقيقة حيث من الفضلتني

 .مكروهة منتنة خبيثة وهذه خالصة، طاهرة طيبة فضلة
 أنه: أي له، عموم ال املفهوم هذا ولكن جنس، اآلدمي غري مين أن مفهومه «اآلدمي ومين»: وقوله

 يف كان  وإن الصور، من واحدة صورة يف باملخالفة يصدق ألنه الصور، مجيع يف املنطوق خيالف ال
  وإن طاهر، فهو والروث البول طاهر حيوان من كان  إن اآلدمي غري فمين هذا وعلى موافقا، الباقي
 .جنس فهو والروث البول جنس حيوان من كان

 .فضلة الكل ألن نيه؛م فكذا جنس، وروثه بوله أن: ذلك على والدليل
 .جنسا؟ منيه فليكن جنس، وروثه بوله اآلدمي: قيل فإن

                                                 
 (.126 - 119/ 3) الفوائد بدائع 1
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 يف طاهرا كان  ما: العلماء بعض وقال غريه، خبالف اآلدمي مين طهارة على الدليل قام أنه: فاجلواب
 وما والريق، العرق، جنس من هو بل والروث، البول على املين قياس يصح وال طاهر، فمنيه احلياة
 ا.ه  كذل أشبه

 ، معدوم واملاء ، جنب واجلسد ، جنسة الثياب كانت  إذا (:5/155وسئل علماء اللجنة الدائمة )
 ؟ للصالة والتيمم الثياب هذه لبس جيوز فهل

 ثوبا جيد ل بأن ذلك عليه تعذر فإن طاهرة، بثياب الصالة يؤدي أن املصلي على جيبفأجابوا: 
 . حاله حبسب لىص ملرض ثيابه تغيري عن عجز أو ، طاهرا

 قويل من الصحيح على طاهر املين ألن ، الثياب ينجس ال فإنه مين الثياب أصاب ما كان  إن وأما
 ا.ه   العلماء

 .1ويف املسألة فتوى مطولة لشيخ اإلسالم ننقلها يف احلاشية لنفاستها

                                                 
  جنس أنه:  أحدها:  ثالثة أقوال وفيه اآلدمي مين يف الثاين الفصل (:21/587قال شيخ اإلسالم يف جمموع الفتاوى ) 1

 فرك زئجي جنس أنه:  وثانيها.  وطائفة والثوري واألوزاعي مالك قول وهذا والثوب البدن من ويابسا رطبا غسله فيجب كالبول
 املرأة دون الرجل من رطبه ومسح يابسه فرك جيزئ:  قيل أوجه هنا مث.  أمحد عن ورواية وإسحاق حنيفة أيب قول وهذا يابسه

 جيزئ وقيل.  أمحد منصوص وهذا كاملذي  رقيق فإنه املرأة مين خبالف ومسحه فركه يتأتى الرجل ومين يسريه عن يعفى ألنه
  السنة به جاءت كما  املرأة دون الرجل من بالفرك خمتص اجلواز بل:  وقيل.  باملسح أثره وبقاء بالفرك لذهابه منهما فقط فركه
 والدليل نصرناه الذي وهو عنه املشهور يف وأمحد الشافعي قول وهذا والبصاق كاملخاط  مستقذر أنه:  وثالثها.  سنذكره كما
 وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول ثوب من املين أفرك كنت  : } قالت عائشة عن وغريه مسلم أخرج ما:  أحدها:  وجوه عليه

 يف نص فهذا{ .  رطبا كان  إذا وأغسله يابسا كان  إذا أفركه كنت}   - الدارقطين لفظ يف وروي -{  فيه فيصلي يذهب مث -
 ؛ أرجح الثاين لكن قكالبصا  طاهرا أو كالدم  جنسا يكون أن جيوز:  يقال أن فبقي.  غليظة جناسة جنسا يكون كالبول  ليس أنه

 فإن ؛ كثريه  يف ذلك ثبت الصالة يف قليله محل جواز ثبت فإذا وكثريها قليلها األجناس من الثياب تطهري وجوب األصل ألن
 كان  - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول أن}  عائشة عن صحيحه يف مسلم أخرج فقد:  قيل فإن.  بينهما يفرق ال القياس
 هللا رسول مين يف الفرك حديث يعارض فهذا{ .  فيه الغسل أثر إىل أنظر وأنا الثوب ذلك يف الصالة إىل جخير  مث املين يغسل

 والفرك للرطب الغسل ألن ؛ خيالفه ال هذا:  فيقال.  يطهر ال الطاهر فإن النجاسة دليل والغسل - وسلم عليه هللا صلى -
 املخاط من يغسل قد الثوب فإن الغسل وأما.  أحيانا وهذا أحيانا هذا أو.  الدارقطين رواية يف مفسرا جاء كما  لليابس

 ِبنزلة هو فإَّنا بإذخرة ولو عنك أمطه:  عباس وابن.  وقاص أيب بن سعد قال وهلذا ؛ تنجيسا ال استقذارا والنخامة والبصاق
 صلى - هللا رسول كان: }   قالت عائشة عن صحيح بإسناد مسنده يف أمحد اإلمام روى ما:  الثاين الدليل.  والبصاق املخاط

 خصائص من وهذا{ .  فيه يصلي مث يابسا ثوبه من وُيته فيه يصلي مث اإلذخر بعرق ثوبه من املين يسلت وسلم عليه هللا
 بعض به احتج ما:  الثالث الدليل.  رطبه مسح جيوزون ال بنجاسته القائلني عامة فإن النجاسات أحكام من ال املستقذرات

 هللا صلى - النيب سئل: }  قال عباس ابن عن عطاء عن الرمحن عبد بن حممد عن شريك عن األزرق إسحاق رواه اِب أولينا
 قال{ .  بإذخرة أو خبرقة َتسحه أن يكفيك وإَّنا والبصاق املخاط ِبنزلة هو إَّنا:  فقال الثوب يصيب املين عن - وسلم عليه
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.  األئمة أحد األزرق يوسف بن إسحاق ألن ؛ يقدح ال وهذا:  قالوا.  ريكش عن األزرق إسحاق غري يرفعه ل:  الدارقطين
.  به ينفرد وما رفعه فيقبل الصحيح صاحبا له أخرج وقد طبقته يف ومن أمحد عنه وحدث وغريمها وشريك سفيان عن وروى

 وأما.  كتبهم  يف وغريه الشافعي اعنهم ذلك ذكر وقاص أيب بن سعد وقبله عباس ابن عن ثابتة فهي الفتيا هذه أما:  أقول وأنا
 شريك مث.  موقوفا شريك عن رووه كلهم  الناس ألن ؛ له أصل ال باطل فمنكر - وسلم عليه هللا صلى - النيب إىل رفعه

 هو الذي جريج ابن مثل بعطاء منهم أعلم هم والذين بذاك احلفظ يف ليسا - ليلى أيب ابن وهو - الرمحن عبد بن وحممد
 من أليس:  قلت فإن . الرواة تلك وهم على دليل كله  وهذا موقوفا إال أحد يروه ل املكيني من وغريه القطب من فيه أثبت

 تكافؤ مع حق عندنا هذا:  قلت ؟ زائد ألنه وقف ملن ال رفع ملن احلكم وأن ؟ مقبولة العدل زيادة أن املستقرة األصول
 تتصادم ل إذا ذاك فإَّنا وأيضا.  نظر وفيه.  أولونا فيه اختلف فقد يزد ل من عدد زيادة مع وأما وتعادهلم املخربين احملدثني

 عليه هللا صلى - النيب بكون مقابال هو ليس املروي وهاهنا ريب بال األقل رواية يسقط تعارضتا مىت وأما وتتعارضا الروايتان
 صورة على استفىت رجل يف عني وقضية حال حكاية هو وإَّنا آثرا وتارة ذاكرا تارة.  تارة صاحبه قاهلا مث قاهلا قد - وسلم

 القضية وليست - وسلم عليه هللا صلى - النيب إىل ترفعه الرواية وهذه عباس ابن املستفيت أن ذكروا فالناس مأثورة وحروف
 نقد هلفأ وأيضا.  ذلك ِبثل اهتمامهم من يعرف ما على ذلك األثبات الثقات أمهل ملا القضية تعددت لو إذ واحدة إال

 فيجب الطهارة األعيان يف األصل أن:  الرابع الدليل.  وهم الرواية هذه أن يف يشكون وليسوا بذلك أقعد به واملعرفة احلديث
 االحرتاز ميكن ال ما كل  أن فعلم أصال لذلك جند فلم وسربنا حبثنا وقد جنس بأنه القول يوجب ما جييئنا حىت بطهارته القضاء

 فهو آنيتهم يف اهلر يلغ مما أكثر اختيارهم بغري وفرشهم وثياهبم الناس أبدان يصيب املين أن ومعلوم عنه معفو مالبسته عن
 مين من االحرتاز على يقدر وال ثيابه املصيب واملخاط البصاق من االحرتاز من اإلنسان يتمكن قد بل الفضالت طواف

 يف خفف الشارع أن ترى أال.  قائما للتنجيس املقتضي كان  ولو طهارته توجب الظاهرة املشقة وهذه واجلماع االحتالم
 سيما ال املين من الثياب غسل إجياب من أهون املاء وجود عند االستنجاء إجياب أن مع باجلامد فيها فاجتزأ املعتادة النجاسة

 عن روي ما:  أحدها : وجوه املين جناسة على يدل الذي:  قيل فإن.  واحد ثوب إال له ليس ومن الفقري حق يف الشتاء يف
 ابن رواه{  والقيء واملين والغائط البول من الثوب يغسل إَّنا: }  قال أنه - وسلم عليه هللا صلى النيب - عن ياسر بن عمار
 اخلبث طهاريت يوجب خارج أنه:  الثاين الوجه.  يغسله كان  وسلم عليه هللا صلى النيب أن يف مضى قد عائشة وحديث.  عدي

 من أخف وتنحيته إماطته فإن جنس أنه على دليل الطهارة جناسة إجياب ألن وذلك ؛ واحليض كالبول  جنسا فكان واحلدث
 وتنحية إماطة االستنجاء فإن ؛ منه االستنجاء بوجوب يقول من عند سيما ال.  أوىل فاألخف األثقل وجب فإذا منه التطري

 ألن وذاك كاملذي  جنسا فكان املذي جنس من أنه:  الثالث وجهال.  وأوىل أحق خمرجه غري ففي خمرجه يف تنحيته وجب فإذا
 الفرع جنس فإذا خمرجه من وخيرج جمراه يف جيري وهو استكماهلا عند املذي أصل واملين الشهوة مقدمات عند خيرج املذي
 البول مثل:  وارجاخل كجميع  جنسا فكان القبل من خارج أو الذكر من خارج أنه:  الرابع الوجه.  أوىل األصل ينجس فألن

 جنسة ليست البدن أعايل من اخلارجة الفضالت أن ترى أال.  باملخرج منوط النجاسة يف احلكم ألن وذلك ؛ والودي واملذي
 الشهوة قصرته دم ألنه ؛ الدم عن مستحيل أنه:  اخلامس الوجه ؟ البدن يف االستحالة مجعها وإن جنسة تكون أسافله ويف

 . عندكم باالستحالة تطهر ال والنجاسة جنس والدم أمحر اجلماع من راإلكثا عند خيرج وهلذا
 على تدل كلها  أدلة فهذه.  النجس الظرف يف كاللنب  فيكون البول ِبالقاة فيتنجس البول جمرى يف جيري أنه:  السادس الوجه
 قال محاد بن ثابت إسناده يف . له أصل فال ياسر بن عمار حديث أما:  السبيل قصد هللا وعلى اجلواب:  فنقول.  جناسته

 يوجب:  فقوهلم الثاين الوجه وأما.  فيه القول مضى عائشة وحديث مناكري له:  عدي ابن وقال جدا ضعيف:  الدارقطين
 هو:  قيل وقد والبدن الثوب من إماطته يستحب كما  مستحب منه االستنجاء بل ؛ فممنوع اخلبث أما واحلدث اخلبث طهاريت
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 طهارة كله  فهذا الفرج من اخلارج خرج إذا الوضوء أعضاء غسل جيب وكما املذي من األنثيني غسل جيب لقي قد كما  واجب
 سبب أن فاحلاصل.  البدن سائر منه يغسل كما  آخر سبب بل ؛ وتنجيسه إماطته هبا املقصود يكن ل وإن خلارج وجبت

 عن غسله فليس الفرع يف ممنوع وصف اخلبث ارةطه يوجب:  فقوهلم.  آخر سبب بل ؛ النجاسة هو ليس منه االستنجاء
 املستحبة واألغسال امليت وغسل الليل نوم من القيام عند اليد كغسل:   ذلك يف منحصرة الطهارات وليست للخبث الفرج
 صفالو  لفساد ؛ البول على قياسه فيبطل الثالث القسم من فهي بوجوهبا:  قيل إن الطهارة فهذه.  ذلك وغري األنثيني وغسل
 . اجلامع

 الريح من جتب الصغرى فإن.  النجاسات يف منحصرة أسباهبا ليست احلدث طهارة لكن ؛ حق فهو احلدث طهارة إجيابه وأما
 يف جتب كانت  وقد امليت وغسل الردة ومن اإلبل حلوم ومن الفرج مس ومن الشهوة مالمسة من احلجة ِبوجب وجتب إمجاعا
 وال اخلتانان التقى إذا باإليالج فتجب:  الكربى وأما.  جنسة غري األسباب هذه وكل رالنا غريته ما كل  من اإلسالم صدر
 عند باإلسالم وجتب.  جنس هو يقال وال باملوت وجتب.  طاهر والولد خمتار رأي على معها دم ال اليت بالوالدة وجتب جناسة
 إىل ضموا فإن.  طرده فبطل الكثرية الصور هبذه ضمنتق جنس االغتسال أوجب أو احلدث طهارة أوجب إَّنا:  فقوهلم.  طائفة
 إن مث.  به االحرتاز جيوز فال طردي وصف خارج قولكم:  يقال مث.  قادحا نقضا والولد بالريح انتقض خارجا كونه  العلة

 من ليسريوا يسل ل الذي كالدم  جنس:  كثري  شيء منه احلدث طهارة يوجب ال ما فإن التأثري عدمي والوصف باطل أيضا عكسه
 فجمع.  تطهريه من أبعد منه التطهري:  قوهلم وأما.  أربعة أو ثالثة أوجه فهذه.  تعاىل هللا شاء إن الفرق فسيأيت وأيضا.  القيء

 واألسباب احلقيقة يف خمتلفان جنسان ومها خبث إزالة وتطهريه حدث عن طهارة منه الطهارة فإن متباينني متفاوتني بني ما
 املنهي اجتناب باب من وتلك به املأمور فعل باب من وهذه.  تلك دون النية هلا جتب هذه فإن ؛ كثرية  هوجو  من واألحكام

 حكمها يتعدى وهذه رأي على مواضع ويف باالتفاق مواضع يف املاء بغري تلك تزال وقد الرتاب أو باملاء خمصوصة وهذه عنه
 حمل يف جتب وتلك غريه ويف فيه أو السبب حمل غري يف جتب هذهو .  ِبحلها حكمها خيتص وتلك البدن مجيع إىل سببها حمل

 سرب على مستصعبة وتلك البحاثني مقايس سنن على أمورها أكثر يف جارية وهذه عقلية وتلك حسية وهذه فقط السبب
.  ظاهر فخال خاصة البدن يف تلك بدل ويف بدل هلا وهذه.  معلوم خالف األخرى وجوب ويف باالتفاق واجبة وهذه القياس

 احلقيقتني اختالف مع عبادة وتلك عبادة هذه ألن ؛ احلج على الصالة كقياس  الطهارة تلك على الطهارة هذه فقياس وباجلملة
 بافرتاق وفرقوا سلموه واألكثرون املذي بطهارة قول على األصل يف احلكم منع فقد باملذي إحلاقه وهو:  الثالث الوجه وأما. 

  أحكام عليه يبىن عيب اإلمناء عدم أن ترى أال.  خبالفه وذلك اإلنسان أصل هو الذي الولد منه خيلق هذا فإن ؛ احلقيقتني
 انبعاثهما يف اشرتكا وإن كالبول  فيه منفعة ال حمضة فضلة وهو مرضا كانت  رِبا اإلمذاء وكثرة نقص أنه على منشؤها:  كثرية

 إن عليه فنتكلم جمراه أجريناه وإن.  آخر شيء بل ؛ فقط الباءة ةشهو  عن أنه املين لطهارة املوجب فليس النكاح شهوة عن
 فإنه خلقه كمال  قبل املرأة أسقطته إذا كاإلنسان:   الناقص اجلنني ِبنزلة هو بل ؛ كذلك  فليس فرعا كونه  وأما.  تعاىل هللا شاء
 وليس استخباث النجاسة فإن ؛ فرعا كان  ولو قل ما إال اإلنسان أحكام من به يناط فال اإلنسان خلق مبدأ كان  وإن

 اخلارجات مجيع على فقياسه:  الرابع الوجه وأما.  اإلنسان من اخلارجة كالفضول:   أصله خبث باملوجب الفرع استخباث
 الريح خمرج الدبر وكذلك.  النجس والقيء الطاهرين والبصاق النخامة خمرج فإنه بالفم منقوض املخرج يف اشرتاكهن جبامع

 األمور من الناس يعتاد ما بني فصلوا وإن.  النجس والدم الطاهر املخاط خمرج األنف وكذلك.  النجس ائطوالغ الطاهر
 فإنا وأيضا.  الريح وكذلك معتادة - بنجاستها:  قيل إذا - املعدية النخامة:  قلنا . حادثة ألسباب هلم يعرض ما وبني الطبيعية

 يف خلق وما فطاهر البدن أعلى يف خلق فما واملستحال باملعدن االعتبار يقال ال ول ؟ باملخرج االعتبار إن قلتم ل:  نقول
 املنجسة والنخامة القيء ألن ؛ اطرادا أشد وهذا.  والودي البول خبالف ؛ والرتائب الصلب بني من خيرج واملين فنجس أسفله
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:  فقوهلم اخلامس الوجه وأما.  تعاىل هللا شاء إن نفرق فسوف وأيضا.  جنسني كانا  املعدة يف استحاال ملا لكن الفم من خارجان
 فإهنما وِبضغته باآلدمي منقوض أنه:  أحدها.  قاطعة مستنرية أجوبة عدة عنه:  تطهر ال واالستحالة الدم عن مستحيل

 الدم أن نسلم ال أنا:  وثانيها.  املأكولة البهائم سائر وكذلك بنجاسته أحد يقل ول دم وهي العلقة عن وبعده عنه مستحيالن
 نقول ألنا ؛ احلقيقة باتفاق وبرز ظهر إذا عليه القياس يغين وال تنجيسه على الدليل من بد فال جنسا يكون وبروزه ظهوره قبل

 بعد إال األجناس هلذه يثبت ال الوصف وهذا املستخبث املستقذر هو النجس أن:  أحدها:  وجوه طهارته على للدليل
 الصالة يف جمانبته وجوب النجس خاصة أن:  وثانيها.  به تتصف ال ِبا وصف فيها بالنجاسة وصفهاف خلقها مواضع مفارقتها

 فلئن صالته تصح ل دما أوعي قد مسدودا وعاء حامال صلى من أن ترى أال.  وغريها الدماء من البدن يف فيها مفقود وهذا. 
 يعلل وسلم عليه هللا صلى والرسول منه املانع فما.  االحرتاز ملشقة طاهرا جعل بل:  قلت.  االحرتاز ملشقة عنه عفي:  قلت

 رأينا قد:  أقول بل.  ؟{  والطوافات عليكم الطوافني من إهنا بنجسة ليست إهنا: }  يقول حيث االحرتاز ِبشقة اهلرة طهارة
 بالطهارة فحكم مجيعه عن يعف مشقا اجلنس مجيع من االحرتاز كان  فإن.  التخفيف جنس يف مؤثرا االحرتاز يف املشقة جنس

 وما كاهلر  بالطهارة لنوعه فيحكم األبدان داخل يف ما مجيع من االحرتاز يشق وهنا املشق القدر عن عفي بعضه من كان  وإن. 
 هبا إال حياته تقوم ال اليت احليوان أركان أحد هي وغريها األبدان يف املستخبثة الدماء أن:  الرابع الوجه.  ثالث وجه وهذا دوهنا
 أن:  اخلامس الوجه.  البعد غاية يف جنسا نوعا والدواب الناس من عباده أركان أحد جيعل هللا بأن فاحلكم نفسا مسيت حىت

 الوجه.  وخصائصها النجاسة أدلة من شيء املستخبثة الدماء هذه يف وليس بدليل إال النجاسة تثبت فال الطهارة األصل
 فاملاء.  ذلك فارقت إذا ما وبني ومنفعتها عملها موضع يف كانت  إذا ما بني:  حاهلا رتقتف األعيان رأينا قد أنا:  السادس

 باق فعمله عليه دام ما النجس احملل يف واملاء.  حاله تغريت انفصل فإذا طهور فهو املتطهر أعضاء يف جاريا دام ما املستعمل
 موارد يف األمواه تغري مع وهذا ؛ مطهر غري أو جنس إما فهو عمله حمل فارق فإذا مطهر طاهر ألنه إال ذلك يكون وال وتطهريه
 فما وانتفاعنا عملنا حمل يف تؤثر ال التغيري أسباب أشد هي اليت املخالطة كانت  فإذا بالنجاسات وتارة بالطاهرات تارة التطهري

 سلمنا لو أنا:  الدليل أصل عن الثالث هالوج.  الفقه لباب فإنه هذا فافهم وتدبريه هللا خبلق عمله حمل يف املفرد باجلسم ظنك
 املخالفة العريضة الطويلة الفتوى هبذه أفىت من:  قلنا.  تطهر ال االستحالة:  وقوهلم.  وتبدل استحال قد فإنه جنس الدم أن

:  أقول بل والشجر الدواب حتويل وكذلك طهرت خال وحتويلها بإفسادها هللا بدأ إذا اخلمر أن أمجعوا املسلمني فإن لإلمجاع
 وحلم مضغة والعلقة منيا والدم خال اخلمر جعل مثل جنس إىل جنس من وتبديله بتحويله هللا بدأ ما كل  أن دلنا االستقراء

 التنجيس حكم يزول فإنه ذلك وغري الطاهر باملاء سقي إذا بالنجس املسقي والزرع ولبنها بيضها وكذلك طيبا اخلبيث اجلاللة
 هللا فإن األرض يف املخلوقة األجسام مجيع فإن ؛ فيه املنازعة ميكن ال ضروري وهذا للحقيقة التابع هوامس النجس حقيقة ويزول
  اإلنسان كسب  بسبب استحال ما وأما.  وعناصرها موادها إىل التفات وال خلق بعد خلقا ويبدهلا حال إىل حال من ُيوهلا

 وظهور اجتاه بالتطهري وللقول.  مشهور خالف ففيه ملحا يصري حىت املالحة يف اخلنزير ووضع رمادا يصري حىت الروث كإحراق
 وتلك غليظ فإنه خلقه يف الذكر من خيرج ما جلميع خمالف املين أن:  اخلامس الدليل.  احلمد وهلل األول القسم من ومسألتنا

 أنبيائه جلميع أصال هللا جعله مث.  خبيثة وتلك الطلع كرائحة  طيب فإنه رُيه ويف.  البياض شديد أبيض فإنه لونه ويف.  رقيقة
 بنجاسته يقول من بعض ناظر وقد:  عقيل ابن قال وهلذا جنسا أصله يكون فكيف املكرم واإلنسان الصاحلني وعباده وأوليائه

 لالفضو  شأن شأنه ليس مث جنسا يكون أن إال يأىب وهو طاهرا أصله أجعل أن أريد:  قال ؟ هذا وبال بالك ما:  له قال لرجل
: )  أجوبة وفيه:  السادس الدليل.  بالفضل منه أشبه باألصول فهو النسل قوام هو إذ األبدان يف ومادة غذاء هو ما شأن بل

 وباجلملة.  مشهور وهذا رشحا خيرج إَّنا البول وإن رقيقة جلدة بينهما إن:  قيل فقد البول جمرى يف جيري أنه نسلم ال أحدها
 يف جرى لو أنه:  الثاين الوجه.  جناسته عن معفو أو طاهر وهو الذكر ثقب يف إال معلوما ذلك يسول اتصاهلما بيان من بد فال
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 .االستجمار بعد اخلارج املين )فرع(:
 أم طاهراً  املين يبقى هل املين بطهارة القائلون العلماء فاختلف استجمار، سبقه وقد املين، خرج إذا

 .االستجمار؟ بعد املتبقي البول بأثر الختالطه يتنجس؛
 .1الشافعية ذهب وإليه يتنجس،: فقيل
 .2احلنابلة مذهب وهو طاهراً، املين ويبقى ذلك، يؤثر ال: وقيل
 .ونتيجة مقدمة من مركب القول هذا :بنجاسته قال من دليل
 معفو احملل على الباقية النجاسة فأثر النجاسة، خيفف وإَّنا احملل، يطهر ال االستجمار أن: مةاملقد
 .عنها

 يف أما يضر، ل الباطن يف االلتقاء كان  ولو املين، تنجس اخلارج باملين البول أثر اختلط إذا: النتيجة
 كان  إذا بالفرك طهارته أن ونير  كاحلنفية  املين بنجاسة القائلون وحىت، املين يُ َنِجس فإنه اخلارج
 .نفسها للعلة يابساً  كان  ولو الفرك، جيزئ وال تطهريه، يف املاء تعني استجمار سبقه فإذا يابسًا،
 اه  3ِباء مستنجياً  كان  كأن  حشفة رأس طهر إن بفرك يابس مين ويطهر: املختار الدر يف وقال
 هو: قيل. حشفة رأس طهر إن: قوله" : النص هلذا شرحاً  (312/ 1) حاشيته يف عابدين ابن قال

 األئمة مشس قال هذا وعن. بالغسل إال يطهر فال سبقه فإن مذي، يسبقه ل إذا ِبا أيضاً  مقيد
 مستهلك باملين، مغلوب إنه: يقال أن إال ميين مث ميذي فحل كل  ألن مشكلة؛ املين مسألة: احللواين

                                                                                                                           

 وبعض ركن ذلك ألن ؛ البول يف منه أبني الدم يف وهو الدم يف تقريره مر كما.   جنس ظهوره قبل البول أن نسلم فال جمراه
 يف قيل قد كما.   للتنجيس موجبة احليوان باطن يف ماسةامل أن نسلم فال جنسا كان  لو أنه:  الثالث الوجه.  فضل وهذا

 يف املماسة كانت  ولو{  للشاربني سائغا خالصا لبنا ودم فرث بني من}  تعاىل قوله هذا يؤيد.  أبني املماسة يف وهو االستحالة
 يف هذا ذكره أن على عدمه األصل:  قيل.  حاجزا بينهما فلعل:  قيل فإن . اللنب لنجس للنجاسة موجبة مثال للفرث الباطن
  يف ظاهر احلاجز مع فهو وإال احلاجز عدم مع إال يتم وال االغتذاء يف خبيثني بني من طيب بإخراج االقتدار ذكر بيان معرض
 اللنب فخروج وباجلملة للشرب املوجب قيام مع يكون أن بد ال واخللوص{  خالصا: }  قوله وكذلك.  سبحانه خلقه كمال

 كان  ألنه طاهرا ولبنها امليتة إنفحة رأى من املسلك هذا سلك وقد البول خمرج من املين خبروج شيء أشبه والدم الفرث بني من
 عن ينفصل املين بأن املين وبني بينه فرق هذا جنس ومن.  ظاهر غري الباطن يف املالقاة:  فقال الوعاء جناسة حدث وإَّنا طاهرا

 النجاسة يلحقه ما حد يف يصري وحينئذ الضرع إبراز بعد إال امليتة من فصله ميكن ال فإنه اللنب خبالف أيضا الباطن يف النجس
 الوقت هذا يف حضرين الذي وهذا.  اصطفى الذين عباده على وسالم هلل واحلمد{  السبيل يهدي وهو احلق يقول وهللا. } 
 .العظيم العلي باهلل إال قوة وال حول وال

 (.80/ 1) احملتاج مغين 1

 (.235/ 1) النهى أوىل مطالب ،(606/ 21) الفتاوى وعجمم 2

 (.312/ 1) املختار الدر 3
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 يلزم يابساً  بالفرك الشرع طهره وقد كذلك،  حلف كل  كان  إذا فإنه ظاهر، وهذا. تبعاً  فيجعل فيه،
 .امللجئ لعدم أمىن حىت يستنج فلم بال إذا ما خبالف للضرورة، مستهلكاً  اعترب أنه
 مقلل ألنه باحلجر؛ االستنجاء عن واحرتز البول، بعد أي: ِباء مستنجياً  كان  كأن:  وقوله: قال مث

 يكون أن بشرط احلشفة رأس من املين فرك كفيي احلنفية فمذهب وعليه اه . هلا قالع ال للنجاسة
 .أعلم وهللا. املين غسل فيجب حبجر، استنجاؤه كان  فإن ِباء، استنجى قد

 أوجبوا فكيف املعتاد، موضعه اخلارج يتجاوز ل إذا واجباً  االستنجاء يرون ال احلنفية أن: والعجيب
 !!استجمر قد كان  إذا احلشفة رأس من املين غسل
 املاء استعمال أنكر بعضهم إن حىت باحلجارة، يستجمرون كانوا  الصحابة غالب أن :لةاحلناب دليل

 هللا صلى - الرسول يأمرهم ل ذلك ومع االستنجاء، كتاب  يف ذلك قدمنا وقد النجاسة، إزالة يف
 أن كما،  ألمته وسلم عليه هللا صلى  لبينه واجباً  غسله كان  ولو املين، بغسل - وسلم عليه

 ،1طاهر: وقيل، يسريه عن معفو جنس،: فقيل االستنجاء، أثر وأما مطهر، االستجمار نأ الصحيح
 .عنه معفو أنه على اإلمجاع وحكي

 ثالثة يف حملها ألجل املغلظة النجاسات عن عفي وقد(: 511/ 1) املغينيف  قدامة ابن قال
 :مواضع
 خالف بغري العدد واستيفاء اإلنقاء بعد االستجمار أثر عن فيه فعفي االستنجاء، حمل: أحدها
 إىل املسلمة بن حفص وأبو حامد بن هللا عبد أبو فذهب طهارته، يف أصحابنا واختلف، نعلمه

 جنساً  كان  ولو به، بأس ال: سراويله يف يعرق املستجمر يف قال فإنه أمحد، كالم  ظاهر وهو طهارته،
 .لنجسه

 .عنه معفو جنس أي اه . جنس هو بل احملل، يطهر ال: املتأخرون أصحابنا وقال: قال مث
 السبيل، من اخلارج بقية ألنه جنس؛ االستجمار وأثر(: 192/ 1) القناع كشافيف   البهويت وقال
 .2نعلمه خالف بغري العدد، واستيفاء اإلنقاء بعد يسريه عن يعفى

 .املرأة ماءحكم  )فرع(:
 .املرأة ينم حكم يف اختلفوا الرجل، مين بطهارة القائلون العلماء اختلف

                                                 
 (.511/ 1) املغين ،(109/ 1) اإلنصاف 1
 (.13/191موسوعة أحكام الطهارة ) 2
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 على واألدلة ،2احلنابلة ومذهب ،1الشافعية مذهب يف الراجح وهو كالرجل،  طاهر ماءها إن: فقيل
 .السابقة املسألة يف ذكرها سبق وقد الرجل مين طهارة على األدلة هي طهارته
 .جنسة فرجها رطوبة ألن ؛ 3واحلنابلة الشافعية مذهب يف قول وهو جنس، ماءها إن: وقيل

 جنسة املرأة فرج رطوبة أن قدر ولو املرأة، فرج رطوبة على الكالم يأيت وسوف األول، والصواب
 .4يضر ال الباطن يف املاء اختالط فإن

 املرأة مين   أن: شاذ قول ولنا املين، حكم هذا (:3/22قال ابن سيد الناس يف شرح الرتمذي )
 .طاهران أهنما والصواب جنس، ملرأةا ومىن   الرجل مين أن  : منه أشذ   وقول الرجل، مين دون جنس
 فهو مستقذر؛ ألنه أكله ُيل ال أن ه أظهرمها ألصحابنا، وجهان فيه الطاهر؟ املين أكل ُيل وهل

 ا.ه  علينا احملرمة اخلبائث مجلة يف داخل
 :آراء ثالثة املرأة من االحتالم حصول يف للفقهاء (:2/96جاء يف املوسوعة الفقهية ) )تنبيه(

 احلنفية، عند الرواية وظاهر احلنابلة، قول وهو. الفرج ظاهر إىل املين بوصول االحتالم حصول - أ
 عند أو احلاجة، قضاء عند يظهر ما: الفرج بظاهر واملراد. للثيب بالنسبة الشافعية قول وهو

 .القدمني عند اجللوس
 الشافعية ولوق مطلقا، املالكية قول وهو الفرج، خارج املين بوصول االحتالم حصول - ب

 .اجلسم كباطن  فرجها داخل ألن للبكر؛ بالنسبة
 مين ألن الفرج؛ ظاهر إىل املين خيرج ل وإن رمحها يف املرأة إنزال ِبجرد االحتالم حصول - ح

 .5احلنفية من احلسن بن حممد قول وهو الولد، منه ليتخلق الرحم داخل ينعكس عادة املرأة
  .ذلك وحنو برد أو ملرض املين إنزالحكم  )فرع(:

                                                 
 (.572/ 2) اجملموع 1

 (.517/ 1) املغين 2
 جناسة يرون ألهنم واملالكية؛ نفيةاحل ملذهب نتعرض ول( 517/ 1) املغين ،(351/ 1) اإلنصاف ،(572/ 2) اجملموع 3

 .واملرأة الرجل من مطلقاً  املين
 (.13/195موسوعة أحكام الطهارة ) 4
 ط 140 - 38/  12 واجملموع النجاح، مكتبة نشر 351/  5 واإلكليل والتاج بوالق، ط 14/  1 اهلندية الفتاوى 5

 والدسوقي ،307/  1 واحلطاب بوالق، ط 43 ،42/  1 القدير وفتح الرياض، ط 199/  1 قدامة البن واملغين املنريية،
 على واجلمل صادر، دار ط 198/  1 خليل على والعدوي الفكر، دار ط 95/  1 خليل على والزرقاين ،126/  1

 .138/  1 القناع وكشاف ،161 ،153/  1 املنهج
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 خروج أن( واحلنابلة واملالكية احلنفية) الفقهاء مجهور يرى (:2/333جاء يف املوسوعة الفقهية )
 أو علو، من سقوط أو الظهر، على ضربة أو مرض، أو برد بسبب كان  بأن وشهوة، لذة لغري املين
 .الوضوء يوجب ولكن الغسل، يوجب ال ذلك، شابه ما أو عقرب، لدغة

  بأن ذلك، بغري كان  أم ولذة، بشهوة أكان سواء املين، خبروج عندهم الغسل جيب فإنه افعيةالش أما
 غري من خرج إذا احلكم وكذا املعتاد، املخرج من املين خرج إذا وهذا سبق، مما وحنوه ملرض كان

 فال املعتاد املخرج غري من خروجه مع مستحكما يكن ل إذا أما مستحكما، وكان املعتاد خمرجه
 .1الغسل جيب

 .احليوان مينحكم  مسألة:
 احليوان مين يف العلماء اختلف

 يف املعتمد والقول ،2احلنفية مذهب وهو مأكوله، وغري مأكوله بني فرق غري من مطلقاً  جنس: فقيل
 .4للشافعية وقول ،3املالكية مذهب

 وهو مطلقاً، ناتاحليوا سائر من وطهارته أحدمها، فرع أو واخلنزير الكلب مين بنجاسة: وقيل
 .5الشافعية عند األصح

 يف قول وهذا. جنس فهو األكل حمرم من كان  وإن طاهر، فهو اللحم مأكول من املين كان  إن: وقيل
 .8احلنابلة مذهب يف واملشهور ،7الشافعية مذهب يف وقول ،6املالكية مذهب

 .مطلقاً  احليوان مين بنجاسة قال من دليل
                                                 

 احلليب، ط 61/  1 الصغري الشرحو  ،128 ،127/  1 الدسوقي وحاشية ،12/  1 واالختيار ،108/  1 عابدين ابن 1
/  1 القناع وكشاف ،141 ،140/  2 واجملموع ،63/  1 والقليويب ،70/  1 احملتاج ومغين ،163/  1 واخلرشي
139، 142. 

 (.61 - 60/ 1) الصنائع بدائع ،(315/ 1) عابدين ابن حاشية ،(720/ 1) اهلداية على البناية 2

/ 1) الدسوقي حاشية ،(53/ 1) اجلليل منح ،(55 ،55/ 1) الصغري الشرح على الصاوي حاشية ،(23/ 1) املدونة 3
 .(92/ 1) اخلرشي ،(56

 (.17/ 1) الطالبني روضة 4

 (.17/ 1) الطالبني روضة ،(225/ 1) احملتاج هناية ،(80 ،79/ 1) احملتاج مغين 5

 .كذلك  منيه كان  طاهراً  لهبو  كان  فإذا حلمه، يؤكل ما بول بطهارة الطهارة وعلل ،(92/ 1) اخلرشي 6

 (.17/ 1) الطالبني روضة 7

( 257/ 1) الفروع ،(338/ 1) املبدع ،(315/ 1) املستوعب ،(339/ 1) اإلنصاف ،(37: ص) الساغب بلغة 8
 (.63/ 1) اإلقناع
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 وقد احليوان، مين جناسة على به استدلوا اآلدمي مين جناسة على به دلوااست دليل كل  :األول الدليل
 .مستقلة مسألة يف اآلدمي مين جناسة على واملالكية احلنفية أدلة سبقت
 .البول جمرى جيري ألنه جنس املين هذا أن :الثاين الدليل
 .ألصله تبعاً  جنساً  فيكون جنس، والدم الدم، من أصله أن :الثالث الدليل

 .السابقة األدلة يف هذا عن أجيب قدو 
 كل  طهارة الشافعية مذهب كان  ملا :واخلنزير الكلب عدا حيوان كل  مين بطهارة قال من دليل

  منيه كان  عندهم طاهر حيوان من كان  فما لبدنه، تبعاً  منيه جعلوا واخلنزير الكلب عدا حيوان
 .جنساً  منيه كان  عندهم جنس حيوان من كان  وما كذلك،

 وطري، حيوان كل  من مطلقاً  البول بنجاسة يقولون ألهنم البول؛ حكم املين حكم جيعلوا ل افعيةوالش
 .احليوان لبدن العربة جعلوا وإَّنا
 .املأكول وغري املأكول احليوان مين بني فرق من دليل

 .منيه فكذلك طاهر بوله املأكول احليوان إن: قالوا :األول الدليل
  فإن طاهر، بأنه منيه على وحكموا بالنجاسة، اآلدمي بول على كمواح أهنم هذا على يشكل لكن
 .اآلدمي مين بطهارة قالوا فلماذا للبول تبعاً  املين كان

 
 .منيه فكذلك طاهر، املأكول احليوان لنب أن فمادام احليوان، لنب على القياس :الثاين الدليل
 ألن طاهر، منيه فإن احلياة يف طاهراً  يواناحل كان  فإذا احليوان، حلكم تبعاً  املين أن يل يظهر الذي
 عن خيرج ال منيه فكذلك وريقه احليوان لعرق بالطهارة حكمنا فإذا فضالته، كسائر  فضلة املين
 .فضالته سائر
 .احلكم هبذا أوىل منيه كان  بالنجاسة وريقه لعرقه حكمنا وإن

 .أعلم وهللا كذلك،  منيه يكون أن مفيلز  حياته، حال طاهراً  كان  فإذا له، أصل منيه حيوان كل  وألن
 .األكل حالل حيوان لكل بالطهارة حكمنا وقد
 .وحنوها واهلر واحلمار كالبغل  منه التحرز يشق حيوان لكل بالطهارة حكمنا كما
 1أعلم وهللا والطري، البهائم وسباع واخلنزير كالكلب  األكل حمرم حيوان لكل بالنجاسة حكمنا وقد
 ا.ه 

                                                 
 (.13/197موسوعة أحكام الطهارة ) 1
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 فمنها اآلدمي، غري احليوانات باقي مين   وأما (:3/22لناس يف شرح الرتمذي )وقال ابن سيد ا
 مني ه يف احليوانات من عداها وما خالف، بال جنس فمني ها أحدمها، من واملتولد واخلنزير الكلب

 :أوجه ثالثة
 .وغريه اللحم مأكول من طاهرة كلها  أهنا: األصح
 .جنسة أهنا: والثاين

 ا.ه  جنس فهو وغريه طاهر، فهو اللحم، مأكول بني التفرقة: والثالث
 .اآلدمي مين حكم هذا(: 1/407) األحكام عمدة شرح يف األفهام رياضيف  الفاكهاينو 

 فعلى غريمها وأما أعلمه، خالف بال فنجس أحدمها، من تو لد وما واخلنزير، الكلب فأما غريه، فأما
 :مأكول وغري مأكول،: قسمني

 طاهر حلمه يؤكل ما بول ألن البول؛ جمرى على جبريانه املين جناسة ع للنا إن طاهر منيه فاملأكول
 .جنسا كان  دم، أصله بأن ع للناها وإن عندنا،

 فالبول البول، ِبجرى النجاسة عللنا إن ألنا واخلنزير؛ بالكلب فيلحق حترميا، املأكول غري وأما
 ويف .مذهبنا هذا أعلم، وهللا ،- أيضا - موجود فذلك األصل، يف دم املين بأن عللناها وإن جنس،

 غريمها ومن جنس، أحدمها وفرع واخلنزير الكلب فمين: اآلدمي غري مين وأما: ح للشيخ الروضة
 كاللنب  غريه؛ من جنس اللحم، مأكول من طاهر: والثالث طاهر،: والثاين جنس،: أصحها أوجه؛ فيه
 ا.ه 

 غري مين أن مفهومه «اآلدمي ومين»: وقوله (:1/455وقال العالمة العثيمني يف الشرح املمتع )
 ألنه الصور، مجيع يف املنطوق خيالف ال أنه: أي له، عموم ال املفهوم هذا ولكن جنس، اآلدمي
 غري فمين هذا وعلى موافقا، الباقي يف كان  وإن الصور، من واحدة صورة يف باملخالفة يصدق
 والروث البول جنس حيوان من كان  وإن طاهر، هوف والروث البول طاهر حيوان من كان  إن اآلدمي

 .جنس فهو
 .فضلة الكل ألن منيه؛ فكذا جنس، وروثه بوله أن: ذلك على والدليل

 .جنسا؟ منيه فليكن جنس، وروثه بوله اآلدمي: قيل فإن
 يف طاهرا كان  ما: العلماء بعض وقال غريه، خبالف اآلدمي مين طهارة على الدليل قام أنه: فاجلواب

 وما والريق، العرق، جنس من هو بل والروث، البول على املين قياس يصح وال طاهر، فمنيه حلياةا
  .ذلك أشبه
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 )باب ما جاء يف املذي(

 وسلم عليه هللا صلى  النيب أسأل أن أستحيي وكنت مذاء، رجال كنت) قال رضي هللا عنه علي عن
 .1(ويتوضأ ذكره سليغ فقال فسأله األسود بن املقداد فأمرت ابنته ملكان

 منه، االغتسال أكثر فكنت شدة، املذي من ألقى كنت): قال رضي هللا عنه حنيف بن سهل عنو 
 ِبا كيف:  فقلت ،الوضوء منه جيزئك إَّنا: فقال ذلك؟ عن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فسألت
 .2(أصاب أنه ترى حيث ثوبك من هبا فتمسح ماء من كفا  تأخذ أن يكفيك فقال ثويب؟ يصيب
 يوجب عما) وسلم عليه هللا صلى النيب سألت: قال رضي هللا عنه األنصاري سعد بن هللا عبدوعن 

 فرجك ذلك من فتغسل ميذي، فحل وكل املذي، ذلك: فقال املاء؟ بعد يكون املاء وعن الغسل،
 .3(للصالة وضوءك وتوضأ وإنثييك،

                                                 
 واللفظ له. (303) مسلمو  ،(269) البخاري خرجهأ 1
 والرتمذي ،(468) املنتخب يف محيد بن عبد ،(210) داود وأبو ،(91/ 1) شيبة أيب وابن ،(485/ 3) أمحد أخرجه 2
 ،(291) خزمية وابن ،(1913) واملثاين اآلحاد يف عاصم أيب وابن ،(184/ 1) والدارمي ،(506) ماجه وابن ،(115)

 ،(696 رقم ،142/ 2) األوسط يف املنذر وابن ،(47/ 1) اآلثار معاين شرح يف والطحاوي ،(1103) حبان وابن
 حديث هذا: الرتمذي عنه قال واحلديث( 107/ 1) احمللى يف حزم وابن ،(5595 ،5594 ،5593) الكبري يف والطرباين

/ 1) احمللى يف حزم ابن به واحتج حبان، وابن خزمية، ابن وصححه إسحاق، بن حممد حديث من إال نعرفه وال صحيح، حسن
 وهو إسحاق، اين غري ثقات؛ كلهم  رجاله حسن، إسناد هذا(: 380/ 1) داود أيب صحيح يف أللباينا العالمة وقال ،(107
 وهو إسحاق بن حممد فيه(: 107/ 1) احمللى على تعليقه يف شاكر أمحد الشيخ وقال بالتحديث، صرح وقد احلديث؛ حسن

 وقال جيد، إسناده(: 97) البلوغ على شيتهحا يف باز ابن العالمة وقال حجة، إذن فهو بالتحديث صرح ولكنه يدلس قد
 فانتفت بالتحديث، صرح وقد إسحاق، بن حممد أجل من حسن إسناده(: 345/ 25) املسند حتقيق يف معه ومن األرنؤوط

 .تدليسه شبهة
 ،(133 رقم ،240/ 1) والرتمذى ،(1202 رقم ،210/ 2) خزمية وابن ،(19029 رقم ،342/ 4) أمحد أخرجه 3

 وابن ،(651 رقم 213/ 1) ماجه وابن ،(1075 رقم 265/ 1) والدارمى ،(212 ،211 رقم ،54/ 1) داود وأبو
 يف واخلطيب ،(94/ 2) معجمه يف قانع وابن ،(339/ 1) اآلثار معاين شرح يف والطحاوي ،(7 رقم ،15 ص) اجلارود
 وابن ،(385 رقم ،409/ 9) اءوالضي ،(3934 رقم ،411/ 2) والبيهقى ،(111/ 1) والتفريق اجلمع أوهام موضح
(: 145/ 2) اجملموع يف النووي وقال غريب، حسن: الرتمذي عنه قال واحلديث( 50 ، 29/49) دمشق تاريخ يف عساكر
 األم داود أيب صحيح يف األلباين العالمة وصححه ثقات، ورجاله صحيح إسناده: الزوائد ىف البوصريي وقال صحيح، إسناده

/ 31) املسند حتقيق يف معه ومن األرنؤوط وقال صحيح، إسناده(: 20/ 1) املكدود غوث يف ييناحلو  وقال ،(381/ 1)
 يف فسماه حرام، والد اسم يف احلضرمي وهو: صاحل بن معاوية على اختلف قد أنه إال ثقات رجاله صحيح، إسناده(: 346
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 إين: فقال عليهما، فخرج عمر، ومعه كعب  بن أيب أتى أنهرضي هللا عنهما ) عباس ابن عنو 
 من أمسعته: قال نعم: قال ذلك؟ جيزئ أو: عمر فقال وتوضأت، ذكري، فغسلت مذيًا، وجدت
 .1(نعم: قال وسلم؟ عليه هللا صلى هللا رسول
 وابن( 158/ 1) الرزاق عبد وأخرجه معاوية أيب طريق من( 299/ 1) الغريب يف عبيد أبو أخرج
 احلر بن خرشة عن مسهر بن سليمان عن األعمش عن كالمها  سفيان طريق نم (135/ 1) املنذر

 .( وإسناده صحيحالوضوء وفيه القطر ذاك: فقال املذي عن سئل أنه) عنه هللا رضي عمر عن
 املنذر وابن ،(115/ 1) والبيهقي ،(92/ 1) شيبة أيب وابن ،(159/ 1) الرزاق عبد أخرجو 
رضي هللا عنهما  عباس ابن عن مورق عن جماهد عن صورمن عن سفيان عن طرق من( 134/ 1)

( ذكره ويغسل الوضوء ففيهما والودي املذي وأما الغسل ففيه املين فأما واملذي، والودي املينقال )
 وإسناده صحيح.

 أن) النهدي عثمان أيب عن التيمي سليمان عن علية ابن حدثنا( 90/ 1) شيبة أيب ابن أخرجو 
 أو- الرجل من خيرج ما منه فخرج: قال فالعبها فرآها عقيل بين من امرأة جتزو  ربيعة بن سليمان

 وأخرجه(، أيسر ذلك غسل ذلك يف عليك ليس: فقال عمر أتيت مث فاغتسل،: قال -املذي: قال
 فاغسل املاء وجدت إذا): عمر قال وفيه التيمي سليمان عن محاد طريق من( 47/ 1) الطحاوي

 ( وإسناده صحيح.للصالة وضوءك وتوضأ وأنثييك فرجك

                                                                                                                           

 على نبه وقد واحد، ومها اثنان، أنه له ترجم من بعض فظن. معاوية( 19008) اآلتية الرواية يف ومساه حكيما، الرواية هذه
 هو: احلارث بن العالء. حكيم بن حرام ترمجة يف" التقريب" يف واحلافظ ،"والتفريق اجلمع أوهام موضح" يف اخلطيب ذلك

 تجُي ليس احلق عبد قال( 418/ 2) املنري البدر يف امللقن ابن قال احلديث فضعف احلفاظ بعض وخالف ه . ا احلضرمي
 موضع منه يبني أن عليه بقي ولكن كذلك،  وهو احلق، عبد قال كذا:  «كتابه» يف القطان ابن وقال. ذلك يف اإلسناد هبذا

 ذلك على وأقره اجلهالة، إىل حكيم بن حرام القطان ابن نسب كذا:  قلت الدمشقي، حكيم بن حرام حبال اجلهل وهو العلة،
 حزم؛ وابن ،«هتذيبه» يف املزي الدين مجال احلافظ أفاده كما  دحيم وثقه فقد ؛كذلك  وليس «اإلمام» يف الدين تقي الشيخ

 .الرتمذي حسنه وقد ضعف إسناده يف( 331/ 1) التلخيص يف احلافظ وقال ه . ا ضعفه فإنه
 رقم ،1/87) شيبة أيب ابن، و (507 رقم ،1/169)ابن ماجة و  .مطولة تهورواي( 21110) مسنده يف أمحدأخرجه  1

 (:1/318واحلديث ضعفه العالمة األلباين يف ضعيف ابن ماجة، وقال األرنؤوط ومن معه يف حتقيق سنن ابن ماجة ) (969
 .جمهول حبيب أبو وشيخه احلديث، لني -العبدري وهو- شيبة بن مصعب. ضعيف إسناد وهذا لغريه، صحيح
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 عن أسلم بن زيد عن (136/ 1) املنذر ابن هطريق من، و (49/ 1) املوطأ يف مالك أخرجو 
 إذا: فقال املذي عنرضي هللا عنه  عمر ابن سألت): قال رضي هللا عنه عباس ابن موىل جندب
 .( وإسناده صحيحللصالة وضوءك وتوضأ فرجك فاغسل وجدته

 زيد عن عيينة بن وسفيان معمر عن( 134/ 1) احمللى يف حزم ابن طريقة ومن الرزاق عبد أخرجو 
 مثل أحدكم من ليخرج إنه): قال أنهرضي هللا عنه  اخلطاب بن عمر مسعت أبيه عن أسلم بن

 .( وإسناده صحيحوليتوضأ ذكره فليغسل ذلك أحدكم وجد فإذا اجلمانة
 املسيب ابن عن سعيد، بن ُيىي عن عيينة، ابن عن( 613، رقم  159 /1) الرزاق عبد أخرجو 

 عمر عن: سعيد وقال: قال، ذلك أبايل فما أصلي وأنا ينحدر فخذي على املذي ألجد إين): قال
( وإسناده صحيح إىل ذلك أبايل ما املنرب على وأنا ينحدر فخذي على املذي ألجد إين اخلطاب، بن

 ،رضي هللا عنه عمر من هللا رمحه باملسي بن سعيد مساع يف اختلفوا ولكنهم، املسيب بن سعيد
 للحويين( 229/ 3) املكدود غوث يف جتدها عمر من املسيب بن سعيد مساع مسألة يف واخلالف

 .1السماع صحة رجح وقد

                                                 
 بن ُيىي: يعين وسألته(: "117) ص تارخيه يف الدارمي قال اخلطاب، بن عمر من املسيب بن سعيد مساع يف اختلف لقد 1

 ".ال: يقولون: فقال. عمر؟ من املسيب ابن مسع: قلت -معني
 .صغريا وكان عمر رأى قد املسيب بن سعيد: يقول ُيىي مسعت: "191/ 3 معني ابن تاريخ يف الدوري وقال
 قوم هنا ها: قال مث. شيئا؟ ُيفظ سنني انمث ابن: ُيىي فقال عمر، خالفة من مضتا لسنتني ولدت: يقول هو: ليحىي قلت

 ". باطل وهذا وعثمان، علي بني أصلح إنه يقولون
. مساعا له يثبت فلم اخلطاب، بن عمر رأى إنه املسيب، بن سعيد حديث يف: يقول ُيىي مسعت: "216/ 3 أيضا وقال

 له يثبت ول بشيء، هذا ليس: فقال. ر؟عم خالفة من مضتا لسنتني ولدت: قال أنه املسيب بن سعيد عن يروى أليس: فقلت
 ".مساعا عمر من

 ال،: قال - عمر؟ من مساع املسيب بن لسعيد يصح: له وقيل -أيب مسعت(:"73) ص" املراسيل" يف حامت أيب ابن وقال
 ".مقرن بن النعمان ينعي املنرب على إالرؤيته
 ".األربعة السنن يف -عنه هللا رضي- عمر عن يثهحد: قلت: "بقوله هذا( 223) ص" التحصيل جامع" يف العالئي وأعقب

 ".رووه قد كانوا  وإن ذلك يصححون العلم أهل أر ول عمر، من مسع أنه ويروى: "88/ 5 الطبقات يف سعد ابن وقال
 ".عمر من مسع إنه: وقيل...  عثمان من ومسع عمر، رأى: "218/ 4" النبالء أعالم سري" يف الذهيب وقال
 ألمحد قلت: قال طالب أبا مسعت: قال احلسن بن محويه بن حممد حدثنا: "61/ 4" والتعديل اجلرح" يف متحا أيب ابن وقال

 .حجة؟ عمر، عن سعيد،. قلت. اخلري أهل من ثقة، املسيب؟، بن سعيد مثل كان  ومن: فقال .املسيب؟ بن سعيد: حنبل بن
 ". يقبل؟ فمن عمر، عن ،سعيد يقبل ل إذا. منه ومسع عمر، رأى قد حجة، عندنا هو: قال
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 إلسناد حديث يل وقع وقد: قلت:"سعد ابن عن نقلناه ما ذكر أن بعد 88 - 87/ 4" التهذيب هتذيب" يف احلافظ وقال
 عن مسنده، يف مسدد حدثنا...  سلطان قلت خدجية على قرأته عمر، من بسماعه سعيد تصريح فيه فيه، مطعن ال صحيح

 أن عسى: يقول املنرب هذا على اخلطاب بن عمر مسعت: قال املسيب بن سعيد عن هند، يبأ بن داود حدثنا عدي، أيب ابن
 ".مسلم شرط على اإلسناد هذا...  هللا كتاب  يف جنده ال يقولون بالرجم، يكذبون أقوام بعدي يكون
 سعيد عن األخنس، بن بكري عن" الشيباين إسحاق أيب طريق من 223 - 222/ 4" النبالء أعالم سري" يف الذهيب وأورد

 ".عاقبته إال ينزل، ل أو أنزل يغتسل فلم جامع أحدا أجد ال: يقول وهو املنرب على اخلطاب بن عمر مسعت: قال املسيب بن
 احلديث، كثري  ثقة، جامعا، املسيب بن سعيد وكان: "فيه قالوا الذي وهو بالسماع، فيهما املسيب ابن صرح حديثان هذانف

: رقم/ 288 ،200 - 199/ 1) أمحد لإلمام" الرجال ومعرفة العلل" انظر ".رفيعا عاليا ورعا، أمونا،م مفتيا فقيها، ثبتا
 عبد البن" الدم حبر كتاب"و ،(65 - 54) ص للخطيب "الكفاية"و (،5/106) سعد بن، و"الطبقات" ال(464 ،197
/ 2" )احلثيث الباعث"و( 206 و 68/ 1) احلنبلي رجب البن" الرتمذي علل شرح"و( 369: رقم/ 177 ص) اهلادي
 البن" والتعديل اجلرح"و( 42: رقم/ 87/ 1" )األوسط التاريخ"و( 591/ 3) البخاري لإلمام" الكبري التاريخ"و( 522

/ 1) الباري فتحو  ،(223 - 222/ 4" )النبالء أعالم سري"و( 184 ص) للعالئي" التحصيل جامع"و( 61/ 4) حامت أيب
171 – 173.) 
 املذي يف املسلمني علماء من أحد عند رخصة ال( بعد أن ذكر هذا األثر: 1/242ال ابن عبد الرب يف اإلستذكار )ق )تنبيه(
 وجوب يف اإلمجاع صح وملا.... فيها هلل واحلمد خالف ال عليها جممع سنة وهي منه الوضوء يوجب كلهم  الصحة على اخلارج

 وال مالك عند فيه وضوء فال كذلك  خروج كان  فإذا وعلة فساد من خروجه يف الرخصة تكون أن إال يبق ل املذي من الوضوء
 منه للوضوء وجه فال ينقطع وال يرقأ ال ما ألن بلده أهل وعلماء سلفه عند

 يدخل وال ثوبه من يغسله أن دمله أو جرحه دم يرقأ ول مذيه أو بوله سلس فحش من يلزم أنه املسيب بن سعيد قول ومعىن
 فخذه على سال ولو يقطعها ل الصالة يف دخل فإذا وكثر منه فحش ما غسلي حىت صالته يف

 يؤمر ألنه ابتداءه كذلك  وليس صالته َتام من املصلي مينع ال والثوب البدن يف وفحشه املذي كثرة  أن ذلك بقوله سعيد فأراد
 بن ُيىي عن احلديث هذا يف مالك عن سمالقا بن رواية ويف، بقطعها يؤمر وال الصالة يف دخوله قبل منه الفحش الكثري بغسل
 فاغسل أهلك إىل انصرفت فإذا للرجل قال أنه سعيد عند كان  من وأخربين سعيد بن ُيىي قال املسيب بن سعيد عن سعيد
 فسرنا ما لك توضح وهي القاسم بن عن وغريه مسكني بن ُيىي رواها الزيادة وهذه منه أمسعه فلم أنا وأما ُيىي قال، ثوبك
 قال اخلطاب بن عمر أن حدثه األعرج الرمحن عبد أن حدثه فرقد بن كثري  أن سعد بن الليث عن وهب بن ذكر، توفيقنا وباهلل

 وغلب املذي أمر استنكحه عمر أن يدل وهذا، أباليه وال إليه التفت فما اللؤلؤ أو اجلمان مثل مين ينحدر املذي ألجد إين
 القول فيه فقال البول يسلس كما  منه وسلس عليه
 املغرية أخيه عن موطئه يف ذئب أيب بن وذكر املوطأ يف ما على الصحة حال يف مواله أسلم عنه حكى الذي القول خالف وهذا

 فقال فسألته الرمحن عبد أيب بن ربيعة فأتيت والثالث املرتني توضأت فرِبا قال املذي مين خيرج كان  قال أنه الرمحن عبد بن
 الشيطان من ذلك إَّنا فقال فسألته القاسم فجئت قال علما عنده جتد أن عسى فسله حممد بن مالقاس ائت أدري ما وهللا
 يسميه الذي وهو وشهوة لصحة ال وفساد لعلة منه املذي خروج كان  فيمن الباب وهذا، عين فانقطع عنه فلهوت عنه فاله

 أمجع وقد، ذلك غري أو برد أو كرب  من به لتنز  لعلة بوله أو مذيه ينقطع ال الذي السلس صاحب وهو املستنكح أصحابنا
، غريها يستطيع ال إذ تلك حالته على وقتها يف يصليها أن عليه وأن الصالة فرض عنه ذلك يسقط ال أنه على العلماء
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 بن سعيد عن سعيد، بن ُيىي عن الثوري، عن (613، رقم  159 /1) الرزاق عبد أخرجو 
  ( وإسناده صحيح.املذي يعين نصرفتا ما فخذي على سال لو): يقول مسعته: قال املسيب

 ،2واملالكية ،1احلنفية مذهب وهو جنس،: فقيل املذي، جناسة يف العلم أهل اختلفوقد 
 .4أمحد عن رواية وهو طاهر، املذي: وقيل، احلنابلة مذهب من واملشهور ،3والشافعية

 عند اخلارج وهو عليه، املتعارف املعهود املذي وأما(: 199/ 1) االستذكاريف  الرب عبد ابن قالو 
 حديث يف السؤال خرج املعىن هذا فعلى عزبة، لطول أو اللذة، من جيده ملا أهله الرجل مالعبة

 منه، الوضوء إجياب يف املسلمني بني خالف ال إمجاع موضع وهو اجلواب، وقع وعليه هذا، علي
 ا.ه  لنجاسته غسله وإجياب

 ا.ه  والودي املذي جناسة على األمة أمجعت(: 571/ 2) اجملموعيف  النووي وقال
 يف واختلفوا جنس، املذي أن على العلماء أمجع: (145/ 1) األحوذي عارضةيف  العريب وقال ابن

 (.3/12ا.ه  وأقره ابن سيد الناس يف شرح الرتمذي ) نضحه أو غسله
 .طاهر املذي أن يرى عنه رواية يف أمحد اإلمام أن لنا سبققد و 

 صلى لقوله بنجس ليس ألنه النضح املذي يف جيزىء(: 4/88) الفوائد بدائع وقال ابن القيم يف
 مثله هذا وكان املين وهو طاهرا الفحل ماء كان  فلما" ماء فحل ولكل الفحل ماء: "وسلم عليه هللا

 .حمفوظ فاخلالفا.ه   الشهوة من ينشآن ألهنما
                                                                                                                           

 له يستحب ولكنه صالة لكل الوضوء له جيب ال أنه مالك فذهب تلك حاله مع للصالة عليه الوضوء إجياب يف واختلفوا
 43 النساء( الغائط من منكم أحد جاء أو) تعاىل قوله وحجته أيضا استحباب هلا عنده والوضوء باملستحاضة تبارااع ذلك

، وضوءا عنده ذلك يوجب وال عرق دم املستحاضة دم وألن أجله من الغائط قصد معروفا معتادا كان  ملا وذلك 6 واملائدة
، صالة لكل يتوضأ الشافعي وقال، هللا شاء إن موضعه يف املستحاضة يف القول ويأيت قوله وجه األحداث باب يف مضى وقد

 على الوضوء وأصحاهبما حنيفة وأبو والشافعي واألوزاعي الثوري وقال، واحد بوضوء والعصر الظهر بني جيمع األوزاعي وقال
 احلال تلك على صالهتا تؤدي لواوقا، هللا شاء إن باهبا يف بعضها أو سنذكرها آثارا ذلك يف رووا صالة لكل واجب املستحاضة

  .(صالة لكل وتوضئي فاغتسلي احليضة أدبرت فإذا) وسلم عليه هللا صلى هللا رسول هلا قال وكذلك، وضوءها فكذلك
 (.67/ 1) املبسوط ،(72/ 1) القدير فتح شرح ،(58/ 1) اآلثار معاين شرح 1

 (.323/ 3) التمهيد برتتيب الرب فتح ،(112/ 1) يالدسوق حاشية ،(159/ 1) اخلرشي ،(285/ 1) اجلليل مواهب 2

 (.79/ 1) احملتاج مغين ،(67/ 1) الطالبني روضة ،(165/ 2) اجملموع 3

 بسبب خارج ألنه خالفه؛ يف اخلطاب أبو اختاره كاملين،  طاهر املذي أن أمحد وعن(: 159/ 1) املقنع شرح املبدع يف 4
 (.351/ 1) نصافواإل ،(513/ 1) املغين وانظر اه . الشهوة
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 النجاسات يف املْذي ذكر الالئق كان  (:1/116وقال العالمة األلباين يف التعليقات الرضية )
 .ذلك إىل نفسه املؤلف يشري كما  بغسله، األمر لورود عليها، املنصوصة

 .املذي تطهري كيفية  )فرع(
 احلجارة؟ تكفي أو املاء، يتعني هل املذي، من الطهارة يف الفقهاء اختلف

 ،4بلةواحلنا ،3والشافعية ،2واملالكية ،1احلنفية مذهب وهو املاء يتعني: فقيل
 ،6والشافعية ،5احلنفية مذهب هو كما  فقط احلشفة موضع غسل جيب هل بينهم خالف على

 (.323/ 3) التمهيد الرب عبد ابن ورجحه للجمهور،( 164/ 2) اجملموعيف  النووي ونسبه
 .8أمحد عن رواية وهو ،7مالك أصحاب أكثر وعليه كله،  الذكر غسل جيب أو
 .9املفردات من وذكروه احلنابلة، مذهب هو كما  يني،األنث مع كله  الذكر غسل جيب أو

 .10الشافعية مذهب يف قول وهو االستجمار، جيزئ: وقيل
 .11أمحد عن رواية وهو طاهر، املذي: وقيل

 :ذلك يف الواردة األحاديث يف اختالفهم الفقهاء اختالف وسبب
 هذا"  ويتوضأ ذكره ليغس: "وفيه عليه، املتفق علي حديث من أخذه كله،  الذكر غسل أوجب فمن
 .بنحوه البخاري ورواه مسلم، لفظ

                                                 
 (.67/ 1) املبسوط ،(72/ 1) القدير فتح شرح ،(48/ 1) اآلثار معاين شرح 1

 (.323/ 3) التمهيد برتتيب الرب فتح ،(112/ 1) الدسوقي حاشية ،(149/ 1) اخلرشي ،(285/ 1) اجلليل مواهب 2

 (.79/ 1) احملتاج مغين ،(67/ 1) الطالبني روضة ،(164/ 2) اجملموع 3

 الرباين الفتح ،(249/ 1) املبدع ،(330/ 1) اإلنصاف ،(21/ 1) اإلرادات منتهى شرح ،(214/ 1) روعالف 4
 (.112/ 1) املغين ،(56/ 1) أمحد فقه يف الكايف ،(87/ 1) الشيباين حنبل ابن ِبفرادت

 (.67/ 1) املبسوط ،(72/ 1) القدير فتح شرح ،(48/ 1) اآلثار معاين شرح 5

 (.79/ 1) احملتاج مغين ،(67/ 1) الطالبني روضة ،(416/ 2) اجملموع 6

 (.323/ 3) التمهيد برتتيب الرب فتح ،(112/ 1) الدسوقي حاشية ،(149/ 1) اخلرشي ،(285/ 1) اجلليل مواهب 7

 (.330/ 1) اإلنصاف ،(56/ 1) أمحد فقه يف الكايف 8

 الرباين الفتح ،(249/ 1) املبدع ،(330/ 1) اإلنصاف ،(21/ 1) اإلرادات منتهى شرح ،(214/ 1) الفروع 9
 (.112/ 1) املغين ،(56/ 1) أمحد فقه يف الكايف ،(87/ 1) الشيباين حنبل ابن ِبفرادت

 (.164/ 2) اجملموع 10

 بسبب خارج ألنه خالفه؛ يف اخلطاب أبو اختاره كاملين،  طاهر املذي أن أمحد وعن(: 149/ 1) املقنع شرح املبدع يف 11
 (.341/ 1) واإلنصاف ،(413/ 1) املغين وانظر اه . الشهوة
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 .الذكر مجيع فيعم مضاف، مفرد فهو الذكر، مجيع يف حقيقة":  ذكره يغسل: "فقوله
 ذكره، غسل فقد الذكر من املذي خمرج غسل من إن: قالوا: احلشفة موضع يغسل: قال ومن

 .الشرع من عليه دليل ال كله  الذكر غسل فإجياب
 أن على فدل" حشفته يغسل: "يقول وتارة" ذكره يغسل: "تارة: يقول أنه عباس ابن عن صح وقد

 ل قح عريب ألنه غريه؛ فهم من أوىل الصحايب وفهم احلشفة، أي" ذكرك اغسل: " بقوله مراده
 يقتضي كان  فلو املذي، من الذكر غسل حديث علي عن روى ممن وهو العجمة، لسانه تدخل
 .غريه من ذلك بفهم أوىل عباس ابن نلكا كله  الذكر غسل ذلك

 .كله  الذكر فيه يغسل ال اإلنسان فإن البول على وقياساً 
 أن على دليل فهذا"  ذكره يغسل: " احلديث يف بقوله استدل يكفي ال االستجمار أن رأى ومن

  على املذي أحاديث يف وليس(: 205/ 21) التمهيديف  الرب عبد ابن قال يكفي، ال االستجمار
 .االستجمار ذكر هتاكثر 
 وأنثييه ذكره يغسل): قال منه رواية ففي علي، حبديث فاستدل: أنثييه يغسل: قال من وأما

 .2البول على قاسه فقد يكفي، االستجمار إن: قال من وأما، 1(ويتوضأ
 وينضح الذكر من خمرجه يغسل باملاء، تطهريه واملذي (:119- 1/118قال ابن حزم يف احمللى )

 يقول كما  الذكر، غسل اسم عليه يقع الذكر من املذي خمرج غسل... الثوب منه مس ام باملاء
 وقال عليه، دليل ال شرع كله  غسل إجياب فزيادة البول، من ذكري غسلت: غسله إذا القائل

 ا.ه  أبلغ فهو إذن العقاقري من بالقوابض ذلك فعانوا: له فيقال تقليص ذلك يف بعضهم

                                                 
 جيب أمذى إذا: ألمحد قلت(: 106) داود أليب أمحد مسائل تقدم خترجيه، وزيادة )وأنثييه( قال عنها اإلمام أمحد كما يف 1

 فيها سفلي كلها  األحاديث فأما علي، حديث يف: يعين - عروة بن هشام إال األنثيني غسل قال ما: قال أنثييه؟ غسل عليه
وصححه العالمة األلباين يف ، سنده جيد وورد بإسناد آخر حسن(: 97، وقال العالمة ابن باز يف تعليقه على البلوغ )ذا

وقال األرنؤوط ومن (: إسناده صحيح، 2/40وقال الشيخ أمحد شاكر يف حتقيق املسند )(، 1/376صحيح أيب داود األم )
 فيما مرسلة علي عن الزبري بن عروة ورواية الشيخني، رجال ثقات رجاله ح،صحي حديث (:2/293معه يف حتقيق املسند )

 يف العالئى الثاين وعن ،1/54" العلل" ويف 149 ص" املراسيل" يف ابنه األول عن نقله الرازيان، زرعة وأبو حامت أبو قاله
 دون صحيح حديث (:1/150)، وقال هو ومن معه يف حتقيق سنن أيب داود بعده ما وانظر. 236 ص" التحصيل جامع"

 مرسلة علي عن الزبري بن عروة رواية أن إال ثقات رجاله إسناد وهذا الشذوذ، أو الوهم من سلم إن فحسن" وأنثييه: "قوله
 .الرازيان زرعة وأبو حامت أبو قاله فيما

 (.13/531موسوعة فقه الطهارة ) 2
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 جيزئ هل املذي يف عليهم هللا رضوان علماؤنا اختلف (:2/170سالك )وقال ابن العريب يف امل
 لألحداث؛ ذلك يف رخص إنه: بينهما فرق من فقال املاء؟ من بد ال أو كالبول،  االستجمار منه

 أيضا وهي وجوده، إىل الصرب ويشق فيها، املاء وجود يتفق ال مواضع يف اإلنسان تعرتي ألهنا
 .احلدث ففارق مكتسبا، غالبا ويكون يتكرر ال واملذي متكررة،
 بد ال أم البول، من يغسل ما منه يغسل أن جيزئ هل املذي، من الذكر غسل يف القائلون واختلف

: الروايات بعض يف ألن بآخره؛ أو االسم بأول احلكم تعلق ما على ينبين واخلالف مجيعه؟ غسل من
 من كله  الذكر يغسل طائفة قالت دفق .والكل البعض على ينطلق الذكر واسم" ذكره يغسل"

 يف مالك قول وهو عباس، وابن عمر ابن عن هذا وروي الصالة، وضوء مثل منه ويتوضأ املذي،
 " .املدونة"

 .العموم ظاهر وهو" ذكرك واغسل توضأ: "-السالم عليه- قوله وحجتهم
 وهذا كله،  ذكرال غسل ال الوضوء، مع فقط الذكر من األذى موضع غسل جيب إَّنا: آخرون وقال
:  علي قال: قال الرمحن؛ عبد أيب عن حصني أبو أيضا رواه وما األعمش، رواه ملا الكوفيني، قول

 ".واغسله توضأ: "فقال -وسلم عليه هللا صلى- النيب إىل فأرسلت مذاء رجال كنت
 حديث موطئه يف روى مالكا أن صحته على الدليل: مالك أصحاب من البغداديون علماؤنا قال

 بكري، وابن وهب، وابن القعنيب رواه هكذا" وليتوضأ فرجه فليغسل: "وفيه املذي غسل يف ملقدادا
 .ومجاعة

 واملذي البول خروج موضع على تقع إَّنا الفرج فحقيقة اجلبلني، بني الشق اللغة يف والفرج: قال
 ا.ه  فقط

 ذكره فليغسل" ديث،احل هذا روايات بعض يف جاء وقد(: 1/235وقال ابن األثري يف الشايف )
: نال قد يكون رِبا وأنه الدين، أمر يف واالحتياط االستظهار باب من هو األنثيني وغسل "وأنثييه

 نال إذا البارد املاء أن الطب باب من: قيل وقد بغسلهما، أمره فلذلك املذي، بعض األنثيني
 ا.ه  غربه وكسر املذي رد األنثيني

 :حكمني - هنا ها - منه البخاري استنبط وقد(: 1/304وقال ابن رجب يف فتح الباري )
 معىن يف العلماء اختلف وقد (ذكرك اغسل) وسلم عليه هللا صلى لقوله املذي؛ غسل :أحدمها

 الذكر؟ مجيع غسل أو كالبول،  منه الذكر أصاب ما غسل املراد هل: املذي من الذكر بغسل األمر
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 كله  الذكر غسل بوجوب ثالثة، رواية عنه وحكي، أمحد واإلمام مالك عن روايتان ومها قوالن،: وفيه
 .األنثيني مع

 وأنثييه ذكره يغسل: )قال وسلم عليه هللا صلى النيب أن رضي هللا عنه علي حديث يف روي وقد
 أصحابنا، من جعفر بن العزيز عبد بكر أبو الرواية هذه واختار، فيها تكلم قد وجوه من ،(ويتوضأ

 على وهذا، اصحابنا ذكره: كالبول  أجزأه حبجر منه استجمر ولو، لكبذ صح احلديث أن وذكر
 مع الذكر أو مجيعه، الذكر غسل جيب قلنا إن فأما، ظاهر منه الذكر أصحاب ما غسل جيب: قولنا

 .االستجمار منه جيزىء أن ينبغي فال األنثيني،
 هل: النادر اخلارج أن على بناء قوالن فيه االستجمار؟ فيه جيزيء هل: املذي أن: الشافعية وعنده
 على زيادة يوجبون ال لكنهم، اجلواز: أصحهما للشافعي، قولني على ، كاملعتاد؟  االستجمار جيزيء
 يغسل املذي يف جبري بن سعيد وقال، وغريه حنيفة أيب قول وهو منه، الذكر أصاب ما غسل

 ا.ه  ثالثا منه احلشفة
 يوجب بل الغسل يوجب ال املذي أن على دليل فيه (:2/215وقال العيين يف عمدة القاري )

 واختلف منه أصابه ما غسل الشافعي عند منه واملراد الذكر غسل منه جيب وهلذا جنس فإنه الوضوء
 أو االسم بأول احلكم يتعلق هل أنه على مبين واخلالف عياض قال كله  الذكر غسل يف مالك عن

 وعلى البعض على يطلق الذكر واسم ذكره سليغ وسلم وآله عليه تعاىل هللا صلى لقوله بآخره
 إال املذي من األنثيني يغسل ال الزهري وعن ال أم النية إىل ُيتاج هل أيضا مالك عن واختلف الكل

 متسبسبا لزجا خيرج ما وهو الوضوء ينقض املذي قدامة البن املغىن ويف شيء أصاهبما يكون أن
 االستنجاء يوجب ال أنه فروي حكمه يف روايةال واختلفت الذكر رأس على فيكون الشهوة عند

 مجيعهم عند املذي عمر أبو وقال الوضوء مع واألنثيني الذكر غسل جيب الثانية والرواية والوضوء
 عند كالبول  أيضا فهو كذلك  كان  فإن وزمانة باردة علة عن خارجا يكن ل ما الوضوء يوجب
 توجب طائفة أن إال أيضا مجيعهم عند بولال سلس حكم فحكمه ينقطع ال سلسا كان  فإن مجيعهم
 وال تستحبه وطائفة عندهم املستحاضة على قياسا صالة لكل حاله هذه كانت  من على الوضوء

 لطول أو اللذة من جيري ملا أهله الرجل مالعبة عند اخلارج وهو واملتعارف املعهود املذي وأما توجبه
 وهو اجلواب يقع وعليه عنه تعاىل هللا رضي يعل حديث يف السؤال خروج املعىن هذا فعلى عزبة

 ا.ه  لنجاسته غسله وإجياب منه الوضوء إجياب يف املسلمني بني خالف ال إمجاع موضع
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 مين هو هل أنزله فيما شك   ولو: املاوردي قال(: 3/13وقال ابن سيد الناس يف شرح الرتمذي )
 وإن طاهًرا، منيًّا يكون أن جلواز غسله يلزمه وال ويتوضأ فيه، للشك عليه غسل فال مذي أو

 ا.ه  وأفضل أوىل كان  واغتسل فغسله األمرين يف احتاط
 وعندما" املذي كثري  أي" مذاء رجل فأنا الدين يف حياء ال (:5/382وسئل علماء اللجنة الدائمة )

 له تنظف ل رِبا أماكن هناك بأن الشك فينتابين املذي المسه أنه أتوقع ما بغسل أقوم أتوضأ
 عليه هل عنه يتنزه ل من البول مثل املذي من كذلك  متأكدا ولست شك جمرد وأنا صحيحة صاليت

 وعقاب؟ إمث
 على يغلب الذي احملل غسلت فإذا له أثر ال الطارئ والشك والثوب، البدن طهارة األصل فأجابوا:

 مذي منك جخر  فإذا جنس فإنه املذي وأما عليك، شيء وال تصلي فإنك أصابه املذي أن ظنك
 صلى النيب ألن والبدن؛ الثوب من املذي أصابه ما ونضح واألنثيني أصله من الذكر غسل وجب

 الثوب أصاب ما بنضح وأمر املذي من والوضوء واألنثيني الذكر بغسل عليا أمر) وسلم عليه هللا
 (.ذلك من

 دون أشياء مين خيرج يتزوج ُأداعبُ  عندما وسئل العالمة العثيمني كما يف فتاوى نور على الدرب:
 .هللا وفقكم للوضوء ناقضاً  أو جنابة يعترب فهل اجلماع من عادة خيرج ما

 املين ألن منياً  يعترب ال لشهوة النظر وتكرار واملداعبة املالمسة عند منك خيرج الذي هذافأجاب: 
 هذا لكنو  خاصاً  إحساساً  خروجه عند به اإلنسان وُيس غليظ وهو بلذة دفقاً  خيرج الذي هو

 واألنثيني الذكر غسل يوجب وإَّنا الغسل يوجب ال واملذي مذياً  يكون ما أقرب خيرج الذي السائل
 الذكر غسل يوجب املذي لكن الوضوء يوجب حيث السبيلني من خيرج مما كغريه  الوضوء مث فقط

 أربعة لذكرا من خيرج الذي أن العلم أهل ذكر وقد أيضاً  الوضوء ويوجب يصبهما ل وإن واألنثيني
 :أنواع
 .معروف وهو: البول

 .البول انتهاء عند خيرج أبيض ماء وهو: والودي
 .الرجل به ُيس أن بدون الشهوة عقب خيرج لزج ماء وهو: واملذي
 منها واحد لكل األنواع وهذه. خمصوص وبإحساس بلذة خيرج الذي الدافق املاء هذا وهو: واملين
 .حكم

 .أيضاً  الوضوء ويوجبان منهما شيء أصابه ما َغسل يوجبان جنسان فهما والودي البول أما
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 ويوجب باملاء ينضح منه أصابه فيما النضح فيه جيزئ خفيفة جناسته لكن جنس فإنه املذي وأما
 .الوضوء ويوجب منه شيء يصبهما ل وإن واألنثيني الذكر غسل
 رطب تغسل عنها هللا رضي عائشة كانت) وقد البدن جلميع الغسل ويوجب طاهر فإنه املين وأما
 (.وسلم عليه هللا صلى النيب ثوب من يابسه وتفرك املين

 .الثوب يصيب املذي تطهري يف )فرع(:
 ،2واملالكية ،1احلنفية مذهب وهو غسله، من بد ال: فقيل الثوب، يصيب املذي يف العلماء اختلف

 .4احلنابلة مذهب يف وقول ،3والشافعية
 .5القيم وابن تيمية، ابن ورجحه أمحد، عن رواية ووه النضح، فيه يكفي: وقيل
 هللا صلى - النيب أن ذلك ومن (:36)ص قاسم ابن مجع تيمية ابن فتاوى على املستدركففي 
  تأخذ): قال منه؟ ثويب أصاب ِبا ترى كيف:  فقال منه بالوضوء فأمر املذي عن سئل - وسلم عليه
 ما نضح فجوز والنسائي، والرتمذي أمحد واهر ، 6(أصابه أنه ترى حيث به فتنضح ماء من كفا

 يشق جناسة هذه ألن ؛ الصواب هو وهذا :شيخنا قال، الغالم بول بنضح أمر كما  املذي، أصابه
 أسفل ومن الغالم بول من بالتخفيف أوىل فهي العزب، الشاب ثوب يصيب ما لكثرة منها االحرتاز

 .واحلذاء اخلف
 أبو وحكى جناسته على دليل يقم ول والصديد والقيح ياملذ من والبدن الثوب غسل جيب وال

 .طهارته العلم أهل بعض عن الربكات
 ا.ه  أمحد عن الروايتني إحدى وهو النضح فيه جيزي أنه املذي يف واألقوى

                                                 
 (.67/ 1) املبسوط ،(72/ 1) القدير فتح شرح ،(48/ 1) اآلثار معاين شرح 1

 (.323/ 3) التمهيد برتتيب الرب فتح ،(112/ 1) الدسوقي حاشية ،(149/ 1) اخلرشي ،(285/ 1) اجلليل مواهب 2

 (.79/ 1) احملتاج مغين ،(67/ 1) الطالبني روضة ،(164/ 2) اجملموع 3

 (.330/ 1) اإلنصاف ،(56/ 1) أمحد فقه يف الكايف 4

/ 4) و( 120 - 119/ 3) الفوائد بدائع ،(278 - 277/ 4) املوقعني إعالم ،(914 - 148/ 1) السنن هتذيب 5
88.) 

 أن يصح وال املذى جناسة رفع يف يكفي النضخ جمرد أن على احلديث هذا فدل (:25قال الشوكاين يف السيل اجلرار )ص 6
 أن هبذا فظهر الغسل يزيله كما  املذى عني يزيل ال النضخ جمرد ألن مستقذرا كونه  غسله سبب إن املين يف قيل ما هنا يقال

 .تطهريه خفف جنس وأنه واجب نضخه
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 الثوب، أو البدن من الفرج غري املذي أصاب إن فأما(: 1/304وقال ابن رجب يف فتح الباري )
 رواية وعنه، كالدم  يسريه عن يعفى أنه: رواية أمحد وعن، كالبول  غسله جيب جنس أنه على فاجلمهور

 به، البلوى لعموم الطعام؛ يأكل ل الذي الغالم كبول  باملاء، نضحه جيزىء خمففة، جناسته أن: ثالثة
 .منه االحرتاز ومشقة

 أصاب عما سئل أنه ،- وسلم عليه هللا صلى - النيب عن حنيف، بن سهل رواية من حديث، وفيه
 وأبو أمحد اإلمام خرجه(أصابك أنه ترى حيث به فتنضح ماء من كفا  تأخذ: )قال املذي؟ من الثوب
 وقال، إسحاق ابن حديث من إال نعرفه وال صحيح، حسن: وقال، والرتمذي ماجه وابن داود

 ابن إال يروه ل: قال أنه غريه، عنه ونقل، خيالفه شيئا اعلم ال: - األثرم رواية يف - أمحد اإلمام
  طاهر املذي أن: رواية أمحد وعن، النضح أجزأه ثابتا كان  إن: مرة وقال، أتيهيبه وأنا إسحاق،

 .تعبدا نضحه ذلك مع أوجب أصحابنا، من الربمكي حفص أيب اختيار وهي، كاملين
 .منه الثوب أصاب ما غسل جيب ل بطهارته، قلنا إذا: قال من األصحاب ومن
 ا.ه  بغسله لألمر خمالف وهو بعيد، وهذا، كاملين  وجهني، على منه؟ االستنجاء جيب وهل

 فقال الثوب يصيب املذي يف اختلفوا العلم أهل أن اعلم (:1/247وقال صاحب عون املعبود )
 أمحد وقال، النضح جيزئه بعضهم وقال وإسحاق الشافعي قول وهو الغسل إال جيزئ ال بعضهم

 إذا املذي يف العلم أهل اختلف النيل يف الشوكاين وقال، الرتمذي هقال باملاء النضح جيزئه أن أرجو
 ما وفيه، الغسل برواية أخذا الغسل إال جيزيه ال وغريمها وإسحاق الشافعي فقال الثوب أصاب
 رواية يعارض ل فإنه النزاع حمل هو الذي الثوب يف ال الفرج يف هي إَّنا الغسل رواية أن على سلف

 وال احلق هو الشوكاين قال ما قلت جمزانتهى صحيح به فاالكتفاء معارض الباب يف املذكورة النضح
 كالغسل  جمزىء الرش وأن الثوب من مسه ما باملاء وينضح منه الذكر يغسل جنس املذي أن يف ريب
 ا.ه 

 الشهوة عقيب ُيصل رقيق ماء هو واملذي (:6/375وقال العالمة العثيمني يف الشرح املمتع )
 طاهر فاملين النجاسة، حيث من واملين البول بني وهو خروجه، عند اإلنسان به سُي أن بدون

 واملذي واملالبس، البدن من أصاب ما لغسل موجب جنس والبول البدن، مجيع لغسل موجب
 كما  النضح فيه يكفي بل املالبس، أصاب إذا الغسل يوجب وال واألنثيني، الذكر غسل يوجب

 ا.ه  ذلك وسلم هعلي هللا صلى النيب عن ثبت
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(: يا شيخنا بالنسبة 1/91وسئل العالمة األلباين كما يف جامع تراث العالمة األلباين يف الفقه )
 الثياب اللي عليها املذي أيضا ترش باملاء فقط؟ 

 الشيخ: املذي؟
 السائل: نعم.
 الشيخ: نعم.

 
 )باب ما جاء يف الودي(

 .2أمحد عن رواية وهو طاهر، :وقيل، 1األربعة األئمة مذهب وهو جنس، الودي
 الفقهاء، اختلف احلجارة؟ فيه يكفي أم منه، االستنجاء يف املاء جيب فهل بنجاسته، القول وعلى
 قول وهو إزالته، يف املاء من بد ال: وقيل، 3اجلمهور قول وهو ،البول من جيب ما منه جيب: فقيل

 (.  2/469وسوعة أحكام الطهارة )ا.ه  من م .2الشافعية مذهب يف وقول ،1املالكية مذهب يف

                                                 
 شاس أن( 104/ 1) اجلليل مواهب يف املالكية من احلطاب وحكى ،(60/ 1) الصنائع بدائع: احلنفية مذهب يف انظر 1

/ 1) األم يف شافعيال وقال (.56/ 1) الدسوقي حاشية ،(92/ 1) اخلرشي وانظر اه . الودي جناسة على اإلمجاع نقل
 بل اه . املين خال ما كله  جنس فهو يعرف، أو يعرف، ال ما أو ودي، أو مذي، أو بول، رطوبة من ذكر من خرج ما كل(:  72
/ 1) اإلنصاف ،(248/ 1) الفروع وانظر اه . والودي املذي جناسة على األمة أمجعت(: 571/ 2) اجملموع يف النووي قال

 (.193/ 1) القناع كشاف  ،(341
 (.341/ 1) اإلنصاف ،(249/ 1) املبدع 2

 والودي املذي، من عندنا يغسل الفرج ألن الودي؛ من أشد عندنا املذي: مالك قال(: 121/ 1) املدونة يف مالك قال 3
 اه . البول ِبنزلة عندنا

 :إمامهم عبارة فهم يف مالك أصحاب واختلف
 .منه احلشفة رأس فيغسل الودي، خبالف كله،  الذكر غسل جيب أنه الودي، من أشد املذي مالك قول ُيتمل: فقيل
 البن التمهيد انظر. غسله من بد ال واملذي باألحجار، منه يستنجى الودي ألن الودي؛ من أشد املذي معىن: بعضهم وقال
 (.149/ 1) اخلرشي ،(205/ 21) الرب عبد
 قال. البول من جيب ما منه جيب  البول بأثر خيرج خاثر أبيض ماء فهو الودي وأما(: 112/ 1) الدواين الفواكه يف قال

  باحلجر االستجمار فيه وجيزي فقط، األذى حمل منه يغسل إَّنا أي: البول من جيب ما منه جيب: العبارة هذه شرح يف النفرواي
 .كالبول

 باحلجر، االستجمار أو ه،حمل غسل: قال" البول من جيب ما منه جيب: " عبارة شرح يف( 133/ 1) العدوي حاشية يف وقال
 اه . باملاء الغسل يتعني فال
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 سائل البول بعد مين ينزل أنه سؤايل (:10/33وقد سئل العالمة ابن باز كما يف جمموع فتاواه )
 ذكري أعصر بأنين علما الوضوء؟ هلذا الصحيحة والطريقة وضوئي، حكم فما( مذي) اللون أبيض

 الصحية، الناحية من طيب وغري صحيح، غري هذا إن: اإلخوة بعض يل قال وقد االستنجاء، بعد
 وأكون للصالة ويؤذن الشارع يف أكون أحيانا ولكن الوقت، بعض وأنتظر مناديل ورق أضع فكنت

 هذه تكون أن وأخشى وأصلي، مباشرة وأتوضأ نفسي أحبس لكن للبول، احلمام لدخول حاجة يف
 .هللا أفادكم فأفيدوين كاملة،  غري الصالة

 السلس، أسباب من وهو عظيم، خطر فيه الذكر وعصر األمر، هذا يف التكلف ينبغي ال فأجاب:
 أما. هلل واحلمد تستجمر أو هلل، واحلمد تستنجي البول خرج مىت ولكن الوساوس، أسباب ومن

                                                                                                                           

 فكان البول مع خيرج وألنه العلة، من ذكرت ملا جنس، فهو الودي وأما(: 47/ 1) املهذب يف قال الشافعية، مذهب ويف
/ 1) ملاجل حاشية ،(181/ 1) احملتاج حتفة ،(55/ 1) للشربيين واإلقناع ،(571/ 2) اجملموع وانظر اه . حكمه حكمه
97.) 
 ال وودي، ومذي كدم  نادراً  ولو ملوث، خارج كل  من للنجاسة إزالة: االستنجاء وجيب(: 160/ 1) احملتاج مغين يف وقال
 اه (. حجر أو) النجاسة إزالة يف األصل على( ِباء) إليه، احلاجة عند بل الفور على

 جيزئه فإنه احلاجة موضع النجاسة تتعد ل اذا(: 156/ 1) العمدة شرح يف تيمية ابن قال: احلنابلة مذهب يف وانظر
 اه . ذلك وغري والدم والودي واملذي البول من منه يستنجى ما مجيع ذلك يف سواء العدد، واكمل انقى اذا االستجمار

 اه . معناه يف ألنه البول؛ حكم حكمه البول، عقيب خيرج أبيض ماء: والودي(: 86/ 1) الكايف يف قدامة ابن وقال
 من خارج ألنه سواء؛ البول حكم فحكمه خاثر، البول عقيب خيرج أبيض ماء فهو: الودي أما(: 413/ 1) املغين يف قالو 

 .جمراه وجار البول، خمرج
 على الودي من أشد املذي: إمامهم عبارة تفسري يف اختلفوا مالك أصحاب وأن املالكية، مذهب األول القول يف سبق 1

 :قولني
 باملاء احلشفة رأس غسل جيب التفسري هذا وعلى احلشفة، رأس غسل جيب والودي كله،  الذكر غسل منه بجي املذي: األول

 .الودي من
 الرب عبد البن والتمهيد ،(149/ 1) اخلرشي انظر. املاء فيه جيب واملذي باألحجار، منه يستنجى الودي إن: قالوا: والثاين

(21 /205.) 

 فيه احلجر؟ جيزئه فهل وشبهها واملذي والودي والقيح كالدم  نادراً  اخلارج كان  إذا(: 144/ 1) اجملموع يف النووي قال 2
 :طريقان

 تدعو احلاجة ألن وحرملة؛ املختصر يف عليه نص احلجر، جيزئه أصحهما: قولني على أنه العراقيون قطع وبه - منهما الصحيح
 املهذب وانظر. وأشباهه كالقصر  صورها مجيع يف املعىن ذلك وجود يلزم ال مث ملعىن تأيت والرخص رخصة، واالستنجاء إليه،

(1 /29.) 
 .املاء يتعني: الثاين القول
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 البول، وسلس الوسوسة أسباب من وهو جيوز، وال غلط، فهذا شيء خيرج أن على الذكر عصر
 ثالث وحنوها باحلجارة تستجمر أو باملاء، تستنجي بولال انقطع مىت هذا، حتذر أن لك فينبغي
 أو املذي هو: البول بعد األبيض املاء من خيرج وما ويكفي، األذى يزول حىت فأكثر، مرات

 الذي وهو: مذيا كان  إذا لكن منه، تستنجي وديا أو مذيا كان  سواء البول، حكم يف كله  الودي،
 .السنة به جاءت كما  مجيعا، واألنثيني الذكر معه سلتغ فهذا حتركها، عند الشهوة بأسباب خيرج

 أصابه ما الذكر من تغسل البول حكم حكمه فهذا - الودي: وهو - املذي غري األبيض املاء أما
 .هلل واحلمد ذلك ويكفي البول،
 الودي. املذيو  الفرق بني املين يف جاء ما مسألة:
 .1البول إثر يف خيرج الذي األبيض الثخني املاء: اللغة يف الودي
 :الصفات يف: األول الفرق

                                                 
 صوابه: يقولون اللغة أهل من وقوم. املنقوطة بالذال" الوذي" يقرؤون الفقهاء وأكثر (:2/170قال ابن العريب يف املسالك ) 1

 .خمففان: وقيل. مشددان والودي املذي: وقيل .الذال جبزم اللغة أهل عند أيضا واملدي منقوطة، غري جمزومة بالدال الودي
 بالذال والوذي: قال .ومنيت وأمنيت، أمذيت، مذيت: ويقال. خمففان والوذي واملذي مشدد، عندنا املين: عبيد أبو قال

 شهوة دون شهوة وله: لقا .السافلة اللغة وهي منقوطة، غري بالدال الودي: أيضا فيه ويقال العالية، اللغة وهي منقوطة،
 .الفعل وزن على هو واملذي العالية، اللغة ومذي إمذاء، ميذي وأمذى مذيا، ميذي مذى: منه يقال أصفر، لونه يف وهو اجلماع،

 املالعبة عند خيرج ما -املعجمة الذال وسكون امليم بفتح- واملذي (:431،  1/419وقال العيين يف حنب األفكار )
 من تَ ْقِذي أنثى وكل مُيِذي، ذكر كل:  ويقال مثله، باأللف -وأمذى -بالفتح- الرجل مذى: يقال. الصحاح يف قاله. والتقبيل

 .بياضا رمحها من ألقت إذا: الشاة َقذتِ 
 فيه جيب وال النساء، مالعبة عند الذكر من خيرج الذي اللزج البَ َلل: -الياء خمفف الذال بسكون- املذي: األثري ابن وقال

 وَأْمذى، مَيِْذي، الرجل، َمذى وقد املذي، كثرة  يف للمبالغة فَ عَّال: َمذَّاء ورجل الوضوء، وينقض غسله، جيب جنس ووه الُغسل،
 .منه فَ َعال املَُماذاة: وامِلذاء

 .وَمذَّى وأمذى، َمذى،: يقال وكسرها، الذال بسكون املالعبة، أو التذكر عند خيرج رقيق، ماء هو": املطالع" ويف
 ... .بالتشديد وَمِذي   بالتخفيف، َمْذي: وجهان فيه: ضعيا وقال
 غليظ ماء الَوْدي": البدائع" ويف وبعده، البول مع يكون الذي وهو املهملة، الدال وسكون الواو بفتح فهو": الَوْدي" وأما

 من أغلظ غليظ ولكنه لبول،ا بقي ة: األمر نفس يف الودي: ويقال ،- عنها هللا رضي - عائشة عن ُرُويَ  وكذا البول، بعد خيرج
 معجمة بذال فيه ويقال": املطالع" ويف بالتشديد، الوديَّ  وكذا البول، بعد خيرج ما بالتسكني الَوْدي: اجلوهري وقال البول،
 .الوادي ومنه سال،: َوَوَدي السيالن، من وهو وَودَّي، وَأْوَدى، َودي،: فيه يقال أيًضا، الوديُّ : ويقال أيًضا،

 .الطلع رائحة له إن: الشافعي وقال الذكر، منه ينكسر أبيض حاثر: املين": البدائع" ويف بشهوة، الدافق املاء فهو: ينامل وأما
 ومنه ويدفق، يُراق: أيب مُيْىَن، ألنه َمِني ا مُسي: األزهري وقال كلها،  لغات املُِريُّ : مثال على وامِليِن   وامليُِن   امليَِن  ": املطالع" ويف

 .ماؤه دفق إذا: وَأْمىَن  الرجل َمىن: يقال التخفيف، فيه جيوز وال مشدد، وامليَِنُّ  يراق،: أيب الدماء، من هبا مُيىن ملا مىن مسيت
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 هذه يف واألصل. رقيق أصفر فهو للمرأة بالنسبة أما أبيض، غليظ ماء للرجل بالنسبة: املين
 ترى املرأة عن وسلم عليه هللا صلى هللا نيب سألت) أهنا عنها هللا رضي سليم أم عن جاء ما الصفات

 فقالت فلتغتسل املرأة ذلك رأت إذا: وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال الرجل يرى ما منامها يف
 فمن: وسلم عليه هللا صلى النيب فقال. ؟ هذا يكون وهل: قالت ذلك من واستحييت: سليم أم

 يكون سبق أو عال أيهما فمن أصفر رقيق املرأة وماء أبيض غليظ الرجل ماء إن ؟ الشبه يكون أين
 .عليه متفق(الشبه

 ماء إن" وسلم عليه هللا صلى النيب قول عند( 3/222) مسلم صحيح على شرحه يف النووي قال
 يف صفته وهذه املين صفة بيان يف عظيم أصل هذا": أصفر رقيق املرأة وماء أبيض غليظ الرجل
 خروجه يف يتدفق ثخني أبيض الصحة حال يف الرجل مين:  العلماء قال ، الغالب ويف السالمة حال
 طلع كرائحة  ورائحة فتور خروجه استعقب خرج وإذا خبروجه ويتلذذ هوةبش وخيرج دفقة بعد دفقة

 ميرض أن( .. منها بأسباب املين لون يتغري وقد.. ) ، العجني رائحة من قريبة الطلع ورائحة النخل
 اجلماع من يستكثر أو وشهوة التذاذ غري من فيسيل املين وعاء يسرتخي أو أصفر رقيقا منيه فيصري
  يف االعتماد عليها اليت املين خواص إن مث..  ، عبيطا دما خيرج ورِبا اللحم ماءك  ويصري فيحمر

  الطلع رائحة شبه اليت الرائحة:  والثانية.  عقبه الفتور مع بشهوة اخلروج أحدها:  ثالث منيا كونه
 كونه  إثبات يف كافية  الثالث هذه من واحدة وكل ، دفعات و بدفق اخلروج:  الثالث.  سبق كما

 كونه  الظن على وغلب منيا بكونه ُيكم ل منها شيء يوجد ل وإذا ، فيه اجتماعها يشرتط وال يامن
 وله ، قوهتا لفضل يبيض وقد رقيق أصفر فهو املرأة مين وأما ، الرجل مين يف كله  هذا منيا ليس

 وفتور جهخبرو  التلذذ والثانية الرجل مين كرائحة  رائحته أن أحدمها منهما بواحدة يعرف خاصيتان
 .ه .أ.  خروجه عقب قوهتا

 خيرج لزج رقيق أبيض ماء فهو املذي وأما: والودي املذي بني الفرق مبينا (2/160) اجملموعوقال 
 واملرأة الرجل ويشرتك,  خبروجه ُيس ال ورِبا فتور، يعقبه وال دفق وال, بشهوة ال, شهوة عند
, له رائحة وال الكدورة يف وخيالفه الثخانة يف املين يشبه, ثخني كدر  أبيض فماء الودي وأما ...فيه

 قطرتني أو قطرة وخيرج ثقيل، شيء محل وعند مستمسكة، الطبيعة كانت  إذا البول عقيب وخيرج
 ا.ه  والودي املذي خبروج الغسل جيب ال أنه العلماء وأمجع وحنومها
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 وال شهوة منه خلروجه جيد وال إرادته أو اجلماع يف التفكري عند خيرج لزج أبيض ماء فهو: املذي أما
 النووي اإلمام قاله الرجال من أكثر النساء يف وهو واملرأة للرجل ذلك يكون ، فتور يعقبه وال دفعا

 ( .3/213) مسلم شرح يف
 : اإلنسان من خروجه على املرتتب احلكم يف: الثاين الفرق
 .باالحتالم املنام يف كان  أو ريهغ أو جبماع يقظة خروجه كان  سواء اجلنابة من الغسل يوجب املين
:   قال عنه هللا رضي طالب أيب بن علي رواه ما ذلك ودليل فقط الوضوء يوجب فإنه املذي أما

 فيه: "  فقال فسأله وسلم عليه هللا صلى هللا رسول يسأل أن املقداد فأمرت مذاء رجال كنت
:  املنذر ابن قال(: 1/168) غينامل يف قدامة ابن قال.  للبخاري واللفظ عليه متفق"  الوضوء

 وخروج املرأة وقبل الرجل ذكر من البول وخروج الدبر من الغائط خروج أن على العلم أهل أمجع
 . الطهارة منها واحد كل  ينقض أحداث الدبر من الريح وخروج املذي
 :وجناستهما طهارهتما جهة من احلكم: الثالث الفرق
 كما قدمنا.  العلماء قوالأ من الراجح القول على طاهر املين
 عليه هللا صلى النيب أن طرقه بعض يف جاء والذي ذكره املتقدم علي حلديث جنس فإنه املذي أما

 وقال مستخرجه يف عوانة أبو أخرجه كما  ويتوضأ( اخلصيتني أي) واألنثيني الذكر بغسل أمر وسلم
 من واألنثيني الذكر غسل جيب جنس فهو.  فيه مطعن ال إسناد وهذا:  التلخيص يف حجر ابن

 . الطهارة ويبطل خروجه
 واملذي املين أصابه إذا الثوب حكم
 بأس فال الثوب بذلك اإلنسان صلى ولو ينجسه ال الثوب أصاب لو فإنه املين بطهارة القول على

 غري من صلى وإن فركه أستحب بطهارته قلنا وإن( : " 1/763) املغين يف قدامة ابن قال بذلك
 ". هأجزأ فرك
 عن سننه يف داود أبو رواه ما ذلك ودليل ذلك يف للمشقة الثوب بنضح يكتفى فإنه:  املذ أما

 هللا رسول فسالت االغتسال من اكثر وكنت شدة املذي من ألقى كنت:   قال حنيف بن سهل
 ِبا فكيف هللا رسول يا:  قلت.  الوضوء ذلك من جيزئك إَّنا"  فقال ذلك عن وسلم عليه هللا صلى

 أنه( تظن أي) ترى حيث ثوبك هبا فتنضح ماء من كفا  تأخذ بأن يكفيك:  قال ؟ منه ثويب يصيب
 بن حممد حديث من إال نعرفه ال و صحيح حسن حديث هذا:  وقال الرتمذي ورواه"  أصابه

 .ه .ا هذا مثل املذي يف إسحاق
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 يكفي لثوبا أصاب إذا املذي أن على به واستدل( : 1/373) األحوذي حتفة صاحب قال
  . أعلم تعاىل وهللا.  غسله جيب وال عليه املاء ورش نضحه

 املين أن ، واملذي املين بني الفرق" :والودي واملذي املين بني الفرق مبينا عثيمنيال العالمة قالو 
 املين رائحة له وليس رقيق ماء فهو املذي وأما ، الشهوة اشتداد عند دفقا وخيرج ، رائحة له غليظ

 لإلنسان تبني فرتت إذا فتورها عند بل ، الشهوة اشتداد عند أيضا خيرج وال ، دفق بدون جوخير  ،
. 

 .البول آخر يف بيضاء نقط ، البول بعد خترج عصارة فإنه الودي أما
 . الثالثة األشياء هذه ملاهية بالنسبة هذا
 .وجه كل  من البول أحكام له الودي فإن:  ألحكامها بالنسبة أما

 ، النضح فيه فيكفي أخف جناسته ألن ، منه التطهر يف الشيء بعض البول عن تلفخي واملذي
 كله  الذكر غسل فيه جيب وكذلك ، فرك وبدون عصر بدون باملاء أصابه الذي احملل يعم وهوأن

 . يصبهما ل وإن واألنثيني
 ، للغسل موجب وهو ، فقط األثر إزالة سبيل على إال أصابه ما غسل يلزم ال طاهر فإنه املين أما

 . اه " الوضوء توجب فكلها والبول والودي املذي وأما
 (.11/169" )عثيمني ابن فتاوى جمموع"

 فأما. واملين واملذي، والودي، البول،: أنواع أربعة اإلنسان من خيرج الذي وقال يف اللقاء الشهري:
 انتهاء عند يكون أبيض ماء الودي ألن منهما؛ العضو تطهري جيب واحد، فحكمهما والودي، البول
 من خيرج لكنه الشهوة، بسبب خيرج الذي فهو: املذي وأما. حكمه فله بول، عن عبارة هو البول

 يشعر أن دون البلل هذا وجد اإلنسان شهوة بردت إذا أنه: أي الشهوة، برودة وعند به شعور غري
 أيب بن علي وسلم عليه هللا صلى النيب بذلك أمر كما  واألنثيني؛ الذكر غسل يوجب وهذا به،

 الصغري، الغالم بول ينضح كما  ينضح فإنه منه الثوب أصاب وما أيضًا، الوضوء ويوجب طالب،
 عند خيرج غليظ ماء فإنه: املين وأما. طاهراً  يكون وبذلك يعمه، حىت املاء عليه يصب أنه: أي

 من ُيدث فما هذا وعلى. الغسل يوجب ولكنه طاهر وهذا اإلنسان، به وُيس الشهوة اشتداد
 وبدفق، وبقوة بشهوة خيرج ما وهو مين أنه أحس إذا الرطوبة، من زوجته مداعبة عند الناس بعض
 مذي هذا فإن ولذة بدفق يكون أن دون بالرطوبة أحس بل كذلك  يكن ل وإذا الغسل، عليه وجب
 .البدن من أو الثياب من أصاب ما ونضح واألنثيني، الذكر غسل فيه جيب
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 جنس؟ وهو الدم، من املصنوع املين من اإلنسان خلقية كيف  مسألة:
 بنجس فليس وعروقه احليوان بدن يف كان  إذا أما ، وخرج سفح إذا بنجاسته ُيكم إَّنا الدم : أوال

. 
 وبروزه ظهوره قبل الدم أن نسلم ال"  (:600-21/598) الفتاوى جمموعيف  اإلسالم شيخ قال

 ؛ احلقيقة باتفاق وبرز ظهر إذا عليه القياس يغين وال تنجيسه على الدليل من بد فال ، جنسا يكون
 الوصف وهذا ، املستخبث املستقذر هو النجس أن:  أحدها:  وجوه طهارته على للدليل نقول ألنا
 تتصف ال ِبا وصف فيها بالنجاسة فوصفها خلقها مواضع مفارقتها بعد إال األجناس هلذه يثبت ال
 . به

 الدماء من البدن يف فيما مفقود وهذا.  الصالة يف جمانبته وجوب النجس ةخاص أن:  وثانيها
 هبا إال حياته تقوم ال اليت احليوان أركان أحد هي وغريها األبدان يف املستخبثة الدماء وهذه، وغريها

 غاية يف جنسا نوعا والدواب الناس من عباده أركان أحد جيعل هللا بأن فاحلكم ، نفسا مسيت حىت ،
 . بعدال

 من شيء املستخبثة الدماء هذه يف وليس بدليل إال النجاسة تثبت فال ، الطهارة األصل أن كما
 .يسري بتصرف انتهى"  وخصائصها النجاسة أدلة

 ، حملها فارقت إذا وغائطا بوال الفضلة تصري إَّنا"  :(641/  3) الفوائد بدائعيف  القيم ابن وقال
 وإَّنا ، خبيث غري طيب وشراب طعام فهي حملها يف دامت فما إالو  ، بالنجاسة عليها ُيكم فحينئذ

 بدن يف كان  إذا فأما ، وخرج سفح إذا جنس هو إَّنا الدم وكذلك وإخراجه قذفه بعد خبيثا يصري
 . انتهى"  بنجس فليس وعروقه احليوان

 فاملين ؛ واناحلي أو اإلنسان بدن من خروجه قبل ، حمله يف وهو جنس الدم أن افرتضنا إذا :ثانيا
 أخرى صفات إىل ، األصلية الدم صفات عن حتول أي ؛ استحال ألنه وذلك ، منه تولد وإن طاهر

 هو اليت بصفاته العربة وإَّنا ، عنه حتول الذي باألصل ليست هنا والعربة ؛ االستحالة هبذه فطهر ،
 . عليه احلكم وقت عليها
 جنس الدم أن سلمنا لو"  (:601-600/  21) الفتاوى جمموعيف  تيمية ابن اإلسالم شيخ قال
 الطويلة الفتوى هبذه أفىت من:  قلنا.  تطهر ال االستحالة:  وقوهلم.  وتبدل استحال قد فإنه

:  خال وحتويلها بإفسادها هللا بدأ إذا اخلمر أن أمجعوا املسلمني فإن ؛ لإلمجاع املخالفة العريضة
 بتحويله هللا بدأ ما كل  أن دلنا االستقراء:  أقول بل ، والشجر الدواب حتويل وكذلك.  طهرت
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 اجلاللة وحلم ، مضغة والعلقة ، منيا والدم ، خال اخلمر جعل مثل ، جنس إىل جنس من وتبديله
:  ذلك وغري ، الطاهر باملاء سقي إذا بالنجس املسقي والزرع ، ولبنها بيضها وكذلك ، طيبا اخلبيث

 ميكن ال ضروري وهذا ، للحقيقة التابع وامسه النجس قةحقي ويزول التنجيس حكم يزول فإنه
 خلقا ويبدهلا ، حال إىل حال من ُيوهلا هللا فإن األرض يف املخلوقة األجسام مجيع فإن ؛ فيه املنازعة

 ."وعناصرها موادها إى التفات وال ، خلق بعد
 والطعام كاملاء  ، جنسا رصا خبيثا استحال إذا الطيب(:" 14/  2" )املوقعني إعالم القيم ابن وقال

 انقالب يف تؤثر ول خبيثا الطيب انقالب يف االستحالة أثرت فكيف ، وعذرة بوال استحال إذا
 بل باألصل عربة وال ، الطيب من واخلبيث ، اخلبيث من الطيب خيرج تعاىل وهللا ؟ طيبا اخلبيث
 لالسم تابع واحلكم ، صفهوو  امسه زال وقد اخلبث حكم بقاء املمتنع ومن ، نفسه الشيء بوصف

  .انتهى"  وعدما وجودا معه دائر والوصف
 
 

 (وبوله اإلنسان غائط)باب جناسة 
 .العلم أهل من خلق اإلمجاع ونقل الكبري، اآلدمي وغائط بول جناسة على املسلمون أمجع
 .البول جناسة إثبات على أمجعوا: (.34: ص) اإلمجاعيف  املنذر ابن قال

 .(138/ 2) األوسط العظيم كتابه  يف لككذ  اإلمجاع ونقل
 قد كل  آدم بين حلوم فإذا ذلك، يف فنظرنا: " (109/ 1) اآلثار معاين شرحيف  الطحاوي قالو 

 .جنسة حرام أبواهلم وأن طاهرة، حلوم أهنا على أمجع
 الطعام يأكل آدمي كل  بول أن على املسلمون أمجع(: 109/ 9) التمهيديف  الرب عبد ابن وقال
 .جنس
 بإمجاع مغلظ جنس أنه فحكمه الكبري اآلدمي بول: (400 ،387/ 1) البنايةكما يف   العيين وقال

 .والعقد احلل أهل من املسلمني
 اتفقوا العلماء فإن النجاسات أنواع وأما: " (192 ،175/ 2) اجملتهد بدايةيف  رشد ابن وقال

 ".رجيعهو  آدم ابن بول وعلى: منها ذكر مث أربعة، على أعياهنا من
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 ابن من فذلك والرجيع األبوال وأما: " (36 ،35: ص) الفقهية القواننيكما يف   جزي ابن وقال
 آدم ابن بول: منها ذكر مث املذاهب، يف عليها اجملمع النجاسات: أيضاً  وقال.. "إمجاعاً  جنس آدم

 ".ورجيعه
 نقل املسلمني، اعبإمج فنجس الكبري اآلدمي بول وأما: (567/ 2) اجملموعيف  النووي وقال

 .وغريهم وأصحابنا املنذر ابن فيها اإلمجاع
 ما إال العلماء من إمجاع وهو, اآلدمي بول جناسة فيه: (140/ 2) التثريب طرحصاحب  وقال
, يغسله ول فنضحه الصحيح للحديث بنجس ليس أنه يطعم ل الذي الصيب بول يف داود عن حكي
 .الصيب بول جناسة يف أيضا اإلمجاع حابناأص بعض حكى فقد باإلمجاع مردود وهو
 ". والغائط البول وهو نزاع، بال جنس(: " 40 ،39/ 2) يف شرحه الزركشي وقال

 والصغري الكبري وسواء إمجاع، وهو اآلدمي بول جناسة (:4/403وقال ابن امللقن يف التوضيح )
 .بعده الباب يف ستعلمه كما  النضح فيه يكفي الصغري بول لكن به، يعتد من بإمجاع

 غري أكل إذا إمجاع وهو اآلدمي بول جناسة (:1/695) األحكام عمدة بفوائد اإلعالموقال يف 
 .اللنب
 وهو اآلدمي، بول جناسة على داللة فيه واحلديث: (34/ 1) السالم سبل يف الصنعاين وقال
 .إمجاع
 جممع وهو اآلدمي، لبو  جناسة على الباب حبديث واستدل: (61/ 1)يف النيل  الشوكاين وقال
 .عليه

 للقطع املفيدة الصحيحة فباألدلة وغائطه اآلدمي بول جناسة أما (:1/27) املضية الدراريوقال يف 
  وِبا الشرعية باألدلة اشتغال له من على خيفى ال كما  الدينية الضرورة باب من جناستهما بل بذلك
 .األحوال بعض يف تطهريمها يف فالتخفي ذلك يف يقدح وال النبوة عصر يف األمر عليه كان

 )تنبيه( يتعلق هبذا الباب مسائل كثرية سنذكرها إن شاء هللا يف كتاب "جامع أحكام اخلالء".
 

 (واستعماله الزبل اقتناء)باب حكم 
 الزبل يف واختلفوا. وحنوها اخلبز وإنضاج والتسخني الزراعة يف واستعماله اقتناؤه، جيوز الطاهر الزبل

 .وحنومها اخلبز وإنضاج الزرع تنمية يف واستعماله اقتناؤه جيوز: احلنفية لفقا. النجس
 .عندهم ذلك يكره لكنه الشافعية عند للزراعة واقتناؤه الزبل من االستفادة جيوز كذلك
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 طهر، غسل فإذا النجاسة ِبالقاة ينجس لكن العني، بنجس ليس الزبل على النابت الزرع: وقالوا
 .طاهرة ارجةاخل فحباته سنبل وإذا

 ِباء عذرة جعل: منها أشياء منه استثنوا لكنهم بنجس، االنتفاع جيوز ال أنه املالكية عند واألصل
 ولو طاهر النجس الروث نار على املخبوز اخلبز أن عندهم واملعتمد عندهم، فيجوز الزرع سقي
 .الرماد من شيء به تعلق

 كما  النجس، الزبل بيع جواز بعدم صرحوا لكنهم الزبل، استعمال يف كالم  على للحنابلة نعثر ول
 .1باب القادمال يف سيأيت
 ذلك كل  يستحيل والرتاب، واملاء، والبول، والرباز، والزبل،(: 294/ 1) احمللى يف  حزم ابن قال
 حالل رطب هو بل ماء، وال ترابا، وال زبال، حينئذ ذلك من شيء فليس ورطبا، ورقا النخلة يف

  . كله  النبات سائر يف وهكذا دة،واح والعني طيب،
 النجس[ الزبل:  أي] بالسرقني االنتفاع العلماء مجهور جوز(: 664/ 5) زاديف الالقيم  ابن قالو 

 ".  عينه جناسة مع والبقل والثمر للزرع ؛ األرض عمارة يف
 ول: نياحلرم إمام قال...  النجس بالزبل األرض تسميد جيوز(: 4/448) اجملموعيف  النووي وقال
 .الكراهة مع جبوازه القطع:  والصواب ، فيه خالفا يقتضي ما الصيدالين كالم  وىف ، أحد منه مينع

 األرض تسميد وأما: قوله: حجر ابن قال (:10/5070وقال الشوكاين كما يف الفتح الرباين )
 عن األثبات هنقل وقد الضرورة، من القريبة للحاجة أحد منه مينع ل: اإلمام قال فجائز، بالزبل

 صلى هللا عليه وسلم. هللا رسول أصحاب
 مثر ُيرم أنه احلنابلة عند املشهور(: 11/52) والرسائل الفتاوى جمموعيف عثيمني ال العالمة وقال
...  النجاسة عني وتزول بطاهر يسقى حىت ، بذلك لنجاسته ؛ به مسد أو ، بنجس سقي وزرع

 والثمر احلب يف النجاسة أثر يظهر أن إال ، بذلك ينجس وال ُيرم ال أنه إىل العلم أهل أكثر وذهب
  انتهى". والثمر احلب يف أثر هلا يظهر فال تستحيل النجاسة أن والغالب ، الصحيح هو وهذا ،

 بد فال ، النجاسات هلذه مالبسا يكون حبيث ، األرض يف نابتا والثمار املزروعات من كان  ما )تنبيه(
 . األكل قبل غسله من

                                                 
 ،17/  1 والروضة ،9/  2 املطالب وأسىن ،246/  5 عابدين وابن ،122/  8 واهلداية ،133/  2 اهلندية الفتاوى 1

 .283/  4 واملغين ،156/  3 القناع وكشاف ،60 ،57/  1 لدسوقيوا ،382/  3و ،87/  1 احملتاج وهناية



 - 386 - 

 ولكن ، كاخلنزير  حمرم حيوان من أنه أو جناسته أجل من ال السماد هذا استعمال ُيرم قديضا وأ
 .هبذا احلكم يستطيعون الذين ، التخصص أهل إىل هذا يف واملرجع ، مضرا لكونه

 
 (الزبل بيع)باب حكم 

 .الزبل بيع(: حكم 23/214جاء يف املوسوعة الفقهية )
 وألنه إنكار، غري من بيعه على األعصار مجيع يف األمصار أهل تفاقال الزبل بيع جواز احلنفية يرى
 .األشياء كسائر  بيعه فجاز به، االنتفاع جيوز

 :للمالكية أقوال ثالثة الزبل بيع يف عرفة ابن وذكر
 .مالك عند املنع يف العذرة على للزبل القاسم ابن قياس وهو املنع، - أ

 .القاسم البن قول وهو اجلواز، - ب
 هذا. احلسن أيب وفهم املدونة ظاهر على الكراهة وتزاد. أشهب قول وهو ،للضرورة اجلواز - ج

 . 1للضرورة العذرة دون الزبل بيع جواز على املالكية عند والعمل
 بيع من املنع يف املذهب أصل على اجلاري هو باملنع القول أن واعلم: (4/261) احلطاب قال

 أخذ أن ورأى األمران، عنده تعارض بالكراهة قال ومن. الضرورة عاةملرا باجلواز والقول النجاسات،
 .األخالق مكارم من ليس ذلك عن الثمن

 .إليه االضطرار بوجود حتققها من بد فال االضطرار، هي إَّنا اجلواز يف العلة أن رأى اآلخر والقول
 رضي عباس ابن حبديث تدلواواس. حرام ومثنه باطل وغريها املأكولة البهائم زبل بيع: الشافعية وقال

 وألن (مثنه عليهم حرم شيئا قوم على حرم إذا هللا إن): قال وسلم عليه هللا صلى النيب أن عنه هللا
 .2كالعذرة  بيعه جيز فلم العني جنس الزبل
 ا.ه  3األنعام وهبيمة احلمام، كروث  منه، الطاهر خبالف النجس الزبل بيع صحة عدم احلنابلة ويرى

 بيعه، - هللا رمحهما - حنيفة وأيب مالك، أصحاب بعض جوز(: 5/667القيم يف الزاد )وقال ابن 
 بأس ال: القاسم ابن وقال. الناس منافع من ذلك ألن العذرة؛ ببيع بأس ال: املاجشون ابن فقال

                                                 
 ،10/  3 والدسوقي ،230/  9 واجملموع ،122/  8 األفكار ونتائج ،133/  2 اهلندية هبامش اخلانية الفتاوى 1

 .260/  4 واحلطاب
 .231 - 230/  9 اجملموع 2

 .14/  4 املغين بذيل الكبري والشرح ،156/  3 القناع كشاف  3
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: الزبل يف أشهب وقال. العذرة بيع يرى أنه على قوله من يدل وهذا: اللخمي قال. الزبل ببيع
 ومها منهما، واحدا هللا يعذر ل: احلكم عبد ابن وقال. اشرتائه يف يعين البائع، من فيه أعذر املشرتي

 .اإلمث يف سيان
 حترمي من يلزم ال أنه واملقصود به، االنتفاع جاز وإن حرام ذلك بيع وأن ،الصواب هو وهذا: قلت
 وغري والبزاة الصقور وإطعام الوقيدك  منها، ورسوله هللا حرم ما غري يف هبا االنتفاع حترمي امليتة بيع

 عمل جواز وعلى املساجد، غري يف النجس بالزيت االستصباح جواز على مالك نص وقد. ذلك
 حرم بيعه حرم ما كل  فليس البيع، باب من أوسع االنتفاع باب أن يعلم أن وينبغي منه، الصابون
 ا.ه  البيع حترمي من االنتفاع حترمي يؤخذ فال بينهما، تالزم ال بل به، االنتفاع

 فكره والسرقني، العذرة بيع جواز يف العلماء واختلف (:14/559وقال ابن امللقن يف التوضيح )
 وزبل السرقني، بيع الكوفيون وأجاز هبا، االنتفاع يف خري ال: وقالوا العذرة، بيع والكوفيون مالك

 عند ببيعه بأس فال البقر وخثاء لاإلب بعر وأما كالعذرة،  يكون أن فينبغي جنس مالك عند الدواب
 .مالك
 طاهرا، يكون أن املبيع وشرط األجناس، من شيء وال الروث وال العذرة بيع جيوز ال: الشافعي وقال

 والبناء بالطني، إياه خلطهم وكذا به، بأس ال الزراعة يف جنسا كان  وإن بالسرقني، الناس وانتفاع
 .خالف ملن خالفا االستهالك، عند الضمان وال لكيةامل على يدل وال النريان، ولوقود للفخار

 وبيعه؛ طوبا ضربه فأرادوا الزبل، فيها الناس يرمي خربة هلم قوم عن سئل أنه: القاسم ابن مساع ويف
 ا.ه  قاعدهتم على وهذا هلم، ذلك: قال األرض، تلك به ليعمروا

 بيع يصح وال يعين «النجس سرجنيوال»: قوله(: 8/122وقال العالمة العثيمني يف الشرح املمتع )
 السماد وهذا والزروع، األشجار به تسمد الذي بالسماد يعرف ما هو والسرجني، النجس السرجني

 .متنجس ومساد طاهر، ومساد جنس، مساد: أقسام ثالثة إىل ينقسم
 أن ذلك يف والعلة ذلك؛ أشبه وما اإلنسان، وعذرة احلمري، كروث  بيعه، يصح ال النجس فالسماد

 .حراما كان  بنجس مسد اإلنسان أن لو يعين به، يسمد أن يصح ال السماد من النوع هذا
 وعذرات احلمري بروث والزروع األشجار تسمد وأن بالنجس السماد جييزون العلم أهل أكثر لكن

 تفعين كان  وإن جيوز، ال الظاهر هبا؟ ينتفع ألنه بيعها؛ جيوز إنه: القول هذا على نقول فهل اإلنسان،
: قالوا واألصنام، واخلنزير وامليتة اخلمر بيع حرم هللا إن): قال ملا وسلم عليه هللا صلى النيب ألن هبا؛

 يتخذون يعين الناس؟ هبا ويستصبح اجللود، هبا وتدهن السفن، هبا تطلى فإنه امليتة شحوم أرأيت
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 عليه هللا صلى النيب منع لكن انتفاعا، فيه أن مع البيع، يعين 1(حرام هو ال،: قال املصابيح، منها
 جبواز قلنا لو حىت بيعه، يصح ال النجس السرجني: نقول هذا فعلى جنس، ألنه بيعه؛ من وسلم

 .به السماد
 .تطهريه ميكن ألنه بيعه؛ جيوز املتنجس: السماد أقسام من الثاين
 طاهر، أصله بالرتا هذا جنس، بوهلا اليت احليوانات من حيوان عليه بال تراب املتنجس ومثل

 نطهره؟ أن قبل املتنجس الرتاب هذا بيع جيوز فهل متنجسا، فيكون النجاسة عليه ووردت
 عنده كان  إذا أليس متنجسا، ثوبا اإلنسان باع لو كما  جناسته، إزالة ميكن ألنه جيوز، نعم: اجلواب

 لئال متنجس؛ هأن املشرتي خيرب أن جيب لكن جائز، فالبيع الناس من أحد على وباعه متنجس ثوب
 .به يغرت

 ا.ه  أوىل باب من حالل وبيعه الطاهر،: الثالث
 ينتج وما األغنام، من عدًدا َّنلك حنن (:2/500وسئل الدكتور الفوزان كما يف جمموع فتاواه )

 منه، لنستفيد مزارع َّنلك ال وألننا ونكدسه، جنمعه - هللا أجلكم - روث أو فضالت من عنها
 جيوز؟ ال أو مثنه، وأكل بيعه جيوز هل: نسأل فإننا

 طاهر، حلمه يؤكل ما فروث والبقر، واإلبل األغنام مساد مثل الطاهر، السماد ببيع بأس ال فأجاب:
 النجس، السماد هو واإلشكال، االشتباه فيه الذي إَّنا فيه، حرج ال طيب ومثنه به، بأس ال وبيعه

 حيوان من الذي الطاهر السماد أما اخلالف، وفيه اإلشكال فيه الذي هو هذا املتنجس، أو
 .مثنه وأكل ببيعه بأس وال باستعماله، بأس ال هذا مأكول؛

 
 (السم )باب حكم

  ما بني وال وغريه، اجلامد بني يفرقوا ول جنس السم بأن القول احلنابلة أطلق السم، جناسة يف اختلفوا
 اهلوام وسائر والعقارب، احليات من نكا  وما ألضرارها، إال حترم ل اليت الطاهرة النباتات من كان

 مضرا كونه  جهة من إال ُيرم ل مما والنباتات األشجار من كان  ما بني الشافعية وفرق. السموم ذوات
 اهلوام حلوم من وغريها احليات حلوم خيالطه كأن  جنس، من كان  أو جناسة خالطته ما وبني بالصحة،

                                                 
 حرام، بيعها فإن تبيعوها، ال: معناه"  حرام هو ال،"  قوله: النووي قال (1581) ومسلم ،(2236) برقم البخاريأخرجه  1

 امليتة بشحوم االنتفاع جيوز أنه: وأصحابه الشافعي عند الصحيح هو هذا االنتفاع، إىل ال البيع، إىل يعود"  هو"  يف فالضمري
 على"  حرام هو"  قوله محلوا العلماء وأكثر اآلدمي، بدن يف وال بأكل، ليس مما ذلك وغري واالستصباح، السفن طلي يف

 .املدبوغ اجللد وهو بالدليل خص ما إال أصال، بامليتة االنتفاع ُيرم: فقالوا االنتفاع
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 بلسعة الصالة تبطل: قالوا اهلوام، وسائر والعقرب ية،احل كسم  ذكر، ملا لعابا كان  أو السموم ذوات
 عندهم األوجه على الصالة به تبطل فال العقرب لعاب أما. اللسعة حمل على تظهر مسها ألن احلية؛

 ليس عندهم جناسته وسبب ،1غسله جيب ال وهو فيه، السم وميج اللحم باطن يف تغوص إبرهتا ألن
 .كولمأ غري فضلة لكونه بل السمية يف

 ل إذا حي كل  كلعاب  طاهر السموم ذوات من وغريها والعقارب احليات لعاب إن: املالكية وقال
 شرح يف قال أنه: هارون ابن عن اجلمع صاحب نقل: " اجلليل مواهب يف جاء النجاسة، يستعمل

 احةمب: مسها من أمن إذا احلشرات إن: قال مث طاهر، احلي من واملخاط اللعاب: احلاجب ابن قول
 .2مسها من يؤمن ل وإن: الزرقاين وقال ،"

 من ولعاهبا حلمها، لنجاسة عندهم؛ جنس والعقارب احليات لعاب أن احلنفية عبارات من ويفهم
 (.25/255ا.ه  من املوسوعة الفقهية ) 3حلمه يؤكل ال ما ككل  جسمها

 وليس ُيرم، السم «وحنوه كالسم»: قوله (:15/13قال العالمة العثيمني يف الشرح املمتع )
 السموم من أنواع فيوجد دواء، يستعمل أحيانا والسم... لضرره حرام ولكنه طاهر هو بل بنجس،
 أن بشرط لكن جائزة، أهنا على العلماء نص فهذه دواء، فتستعمل األدوية بعض مع ختلط اخلفيفة

 تباح؛ فإهنا فيه ضرر ال وجه على لكن سامة، بأشياء األدوية بعض خلطت فإذا الضرر، انتفاء نعلم
 أو السم، استعمل فإذا وعدما، وجودا علته مع يدور احلكم أن وهي مهمة، فقهية قاعدة لدينا ألن

 مثال أو هذا، من اإلنسان يكثر ال لكن جائزا، ذلك كان  فيه ضرر ال وجه على سم فيه شيء
 بدل آخذ أنا: يقول هفي األل لقوة مث معني، بقدر السم من شيء فيه الذي الدواء هذا له يوصف
 تكون أن األمور هذه مثل يف بد ال بل ويهلك، يتضرر ذلك فعل إذا فرِبا أقراص، عشرة القرص
 .األطباء وهم بذلك، العلم أهل ِبشورة

 
 

 (الصديد )باب حكم 

                                                 
 على الشرقاوي حاشية ،234 - 233/  1 احملتاج وهناية ،189/  6 القناع كشاف  ،309/  6 النهى أويل مطالب 1

 .118/  1 التحرير
 .24/  1 الزرقاين شرح ،.بعده وما 93/  1 اجلليل مواهب 2

 .65 - 64/  1 الصنائع بدائع ،19: ص الطحطاوي حاشية 3
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 .1تستخبثه السليمة والطباع اخلبائث، من ألنه كالدم،  جنس الصديد أن إىل: الفقهاء مجهور ذهب
 (.26/344ملوسوعة الفقهية )ا.ه  من ا

 بدن من خرج إذا القيح أن على الفقهاء اتفق (:34/128وجاء يف املوسوعة الفقهية أيضا )
 السليمة والطباع ،{ اخلبائث عليهم وُيرم: }تعاىل هللا قال اخلبائث، من ألنه جنس؛ فهو اإلنسان

 اسم النجس إذ القيح يف موجود ةالنجاس معىن ألن النجاسة؛ دليل لالحرتام ال والتحرمي تستخبثه،
 الدم من متولد وألنه رائحة؛ وننت خبث إىل الستحالته السليمة الطباع تستقذره مما وهذا للمستقذر

 .2جنس والدم
  حالة احليوان من والصديد القيح خرج إن (:13/279وقال صاحب موسوعة أحكام الطهارة )

 .احلالة هذه يف منه وخرجت ميتًا، جنساً  كان  أو اً،وميت حياً  جنساً  كان  سواء جنسة، فهي جنساً  كونه
 طهارة على بناء طاهرة األشياء هذه تكون فهل طهارته، حال حيوان من والصديد القيح خرج وإن

 .العلم أهل فيها اختلف مسألة هذه جنسة؟ تكون أو احليوان،
 .3األربعة األئمة رأي وهو جنسة، إهنا: فقيل
 واختاره ،(1/181يف احمللى ) حزم ابن رجحه ،4احلنابلة مذهب يف قول وهو طاهرة، إهنا: وقيل

 (.43/ 1) اجلرار السيليف  الشوكاين
 والصديد القيح وأن الدم، بنجاسة القول على مبين والصديد القيح جناسة على اجلمهور دليلو 

 .أصلهما حكم هلما فيكون وفساد، ننت إىل استحاال دمان أصلهما
 خالف، بال جنس القيح: فقال القيح، جناسة على اإلمجاع (577/ 2) موعاجمل يف النووي ساق وقد
 .باالتفاق جنس املتغري القروح ماء وكذا

 رجحه احلنابلة، مذهب يف قول وأنه القيح، طهارة يف األقوال عرض يف قدمنا كما  حمفوظ واخلالف
 .حزم ابن

                                                 
 .186/  1 واملغين ،124/  1 القناع وكشاف ،79/  1 احملتاج ومغين ،56/  1 والدسوقي 60/  1 البدائع 1
 احلليب، مصطفى. ط 79 - 77/  1 احملتاج ومغين الفكر، دار. ط 56/  1 وقيالدس وحاشية ،60/  1 الصنائع بدائع 2

 .325/  1 واإلنصاف الرياض،. ط 186/  1 قدامة البن واملغين
 مذهب ويف (.39 ،38/ 1) اهلداية شرح العناية ،(76/ 1) املبسوط ،(60/ 1) الصنائع بدائع: احلنفية مذهب يف انظر 3

 روضة ،(577/ 2) اجملموع: الشافعية مذهب ويف (.27: ص) الفقهية القوانني ،(105 /1) اجلليل مواهب: املالكية
 (.328/ 1) اإلنصاف ،(253/ 1) الفروع ،(313/ 5) الكربى الفتاوى: احلنابلة مذهب ويف (.18/ 1) الطالبني

 (.328/ 1) اإلنصاف ،(253/ 1) الفروع 4



 - 391 - 

 
 :املذاهب يف عليها ملتفقا النجاسات (:304،  1/302) وأدلته اإلسالمي الفقهوجاء يف 
 وهو: الصديد ومثله. مستحيل دم ألنه جنس وهو دم، خيالطه ال فاسد، دم وهو: القيحاخلامس: 

 .القليل عن ويعفى الكثري، هو: منهما والنجس. دم خيالطه رقيق ماء
 :فيها املختلف النجاسات (:317،  1/305وجاء يف نفس املصدر السابق )

 من خترج اخلاثرة امِلدَّة وهو، القيح: النجاسات من 1واملالكية احلنفية عدَّ : القروح ماء الثامن:
  وهو: األبيض املصل القروح وماء دم، خيالطه قد الذي امِلدَّة، من الرقيق املاء وهو والصديد ،الدمل

 الصديد قليل عن يعفى لكن ذلك، غري أو حكة أو َجرب أو نار، نَ َفط من اجلرح من سال ما كل
 .كالدم  والقيح
 أنه احلنابلة قرر لكن والصديد، القيح بنجاسة احلكم يف األئمة بقية مع 2واحلنابلة الشافعية واتفق
 ألن ومطعوم؛ مائع غري يف قروح، وماء كصديد،  وغريه قيح من منه تولد وما دم يسري عن يعفى

 فال واملطعوم املائع وأما. االستجمار كأثر  عنه، االحرتاز يشق وألنه منه، يسلم ال غالباً  اإلنسان
 .ذلك من شيء عن يعفى
 القيح من ويعفى النفس، يف يفحش ال ما أي الوضوء، ينقض ل الذي هو: عنه املعفو اليسري وقدر
 غري من آدمي من طاهر حيوان من كان  إذا عنه واملعفو. الدم من مثله عن يعفى مما أكثر وحنوه

 .عنه يعف ل سبيل من كان  فإن سبيل،
 وماء الذباب، وونيم الرباغيث ودم( صغري خرَّاج) الَبثَرات دم طهارة: الشافعية عند قطعاً  واملذهب

 الفصد وموضع األظهر، يف له ريح ال أو ريح، له الذي املتنفِ ط أو( احلروق أي) والنفاطات القروح
 املنفصل اناإلنس دم عن أي األجنيب، دم قليل عن العفو واألظهر. كثرياً   أو كان  قليالً  واحلجامة،

 ا.ه  إليه العائد مث عنه
 مها: طائفة فقالت والصديد القيح يف العلم أهل اختلف(: 1/181وقال ابن املنذر يف األوسط )

 وقتادة والزهري الزبري بن وعروة وعطاء جماهد قال وبه النخعي عن القول هذا روينا ،الدم ِبنزلة
 من خيرج شيء كل:  ومحاد احلكم وقال الدم، ةِبنزل القيح: سعد بن الليث وقال واحلكم، والشعيب

                                                 
: الفقهية القوانني ،1/ 55:الصغري الشرح ومابعدها، 1/ 56:بريالك الشرح ،1/ 294:املختار الدر ،1/ 60:البدائع 1

 .33 ص

 .1/ 47:املهذب ،194 - 193،1/ 79:احملتاج مغين ،1/ 219:القناع كشاف  2
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 احلسن قول هذا وضوء، والصديد القيح خروج يف ليس طائفة وقالت. الدم ِبنزلة فهو اإلنسان
 يف يرى ال جملز أبو وكان شيء، فيه ليس: القرح من خيرج الذي املاء يف عطاء وقال البصري،

  منها سال قرحة يف يقول األوزاعي وكان ملسفوح،ا الدم وجل عز كتابه  يف ذكر إَّنا: وقال شيئا القيح
 كله  هذا والصديد القيح يف حنبل بن أمحد وقال فيه، وضوء ال قيح وال بدم ليس اللحم كغسالة

 ليس: بكر أبو قال. وضوءا يوجب ال الدم سوى كان  ما كل:  إسحاق وقال الدم، من عندي أيسر
 املدينة وأهل مالك مذهب ذكرنا وقد حجة، الوضوء القرح وماء والصديد القيح يف أوجب من مع

 أو قيح أو دم أو ماء منها يسيل النفطة يف الرأي أصحاب وقال الباب هذا يف وأصحابه والشافعي
 ا.ه  ينقض ل يسل ل وإن الوضوء نقض اجلرح رأس عن سال إن: صديد

 الصديد،: يعين ،الشيء منه خيرج اجلرح عن إبراهيم وسئل (:2/91وقال البغوي يف شرح السنة )
:  احلسن وقال ، العلم أهل عامة قول وهو ومحاد، واحلكم، قتادة، عن ومثله الدم، ِبنزلة هو:  قال
 ا.ه  العبيط الدم منه خيرج حىت بشيء ليس

 الثوب غسل جيب ال: "-أي ابن تيمية– شيخنا قال (:1/151وقال ابن القيم يف إغاثة اللهفان )
 ".جناسته على دليل يقم ول: "قال ،"والصديد قيحوال امِلدَّة من اجلسد وال

 ال عنهما هللا رضى عمر ابن وكان. الربكات أبو حكاه طاهر، أنه إىل العلم أهل بعض وذهب
 .حنوه احلسن وعن. الدم من وينصرف الصالة، ىف منه ينصرف

 يذكر ول دمال هللا ذكر إَّنا بشىء، ليس: "فقال والثوب؟ البدن يصيب القيح عن جملز أبو وسئل
 ".القيح
 يوجب وال وشبهه، املننت العرق مثل عندى فهو الدم سوى كان  ما كل: "راهويه بن إسحاق وقال

 ".وضوءا
 قد والقيح فيه، الناس خيتلف ل الدم ال،: "فقال سواء؟ عندك والقيح الدم: هللا رمحه أمحد وسئل

 ا.ه  "الدم من أسهل ىعند وامِلدة والصديد القيح: "مرة وقال". فيه الناس اختلف
 .بالصديد بدنه أو ثوبه تلوث من صالةحكم  )فرع(:

 البدن أصاب فإذا النجاسة، من واملكان والبدن، الثوب، طهارة: الصالة شروط من أن املقرر من
 ال غالبا اإلنسان ألن به؛ الصالة وجتوز اليسري عن يعفى اجلملة يف فإنه الصديد من شيء الثوب أو

 .الفقهاء باتفاق وهذا منه، التحرز يشق وألنه هذا؛ مثل من يسلم
 ل زاد فإن دونه، وما الدرهم قدر زفر غري احلنفية عند فهو عنه املعفو اليسري قدر يف اختلفوا لكنهم

 .سواء وكثريها النجاسة قليل ألن عنه؛ يعفى ال: زفر وقال به، الصالة جتز
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 من إنه: وقيل الكثري من إنه: قيل فقد الدرهم قدر أما الدرهم، دون عما يعفى املالكية عند وكذلك
 .القليل
 خيلو ال اإلنسان ألن بفعله؛ يكن ل ما الراجح على والكثري القليل عن يعفى: قيل الشافعية وعند
 قليله عن فيعفى بفعله منها خرج ما أما ذلك، عليه لشق مرة كل  يف الغسل وجب فلو غالبا، منها

 العادة، يف الناس يتعافاه الذي القدر وهو فقط، اليسري عن يعفى: وقيل فقط،
ا.ه  من  1النفس يف يفحش ال ما: أي الوضوء، ينقض ل الذي هو عنه املعفو اليسري: احلنابلة وعند

 (.26/344املوسوعة الفقهية )
 ففيه السبيلني أحد من القيح أو الدم خرج إن(: 4/116جاء يف املوسوعة الفقهية ) )فرع(:
 وهذا. االستجمار فيه يكفي وال النجاسات، كسائر  غسله من بد ال أنه: األول :هاءللفق قوالن
 والغائط البول يف ذلك وترك الغسل، النجاسة يف األصل ألن والشافعية، املالكية من كل  عند قول

 .اخلارج من النوع هذا لندرة هنا، ضرورة وال للضرورة،
 واألمر املذي من الذكر بغسل أمر وسلم عليه هللا صلى النيب بأن أيضا القول هذا أصحاب واحتج
 ليس وأسانيدها ألفاظها اختالف على كلها  اآلثار بأن استدلوا: الرب عبد ابن قال. الوجوب يقتضي

 .علي حديث يف املذي من بالغسل كاألمر.  الغسل هو إَّنا االستجمار، ذكر فيها
 املالكية من لكل وقول واحلنابلة، فيةاحلن رأي وهو االستجمار، فيه جيزئ أنه: الثاين والقول

 .غائط أو ببول خيتلط ل إن وهذا والشافعية،
  فمعتاد املذي وأما. املشقة مظنة فهو تكرره، لعدم الغسل فيه يشق ل وإن أنه القول، هذا وحجة
 .2جيب ال: وقيل تعبدا، منه الذكر غسل وجيب كثري،
 .الكفن على الكتابة حكم )فرع(

 أو القرآن من شيئا -أي األكفان– عليها يكتب أن له جيوز ال :املنهج شرح لىع اجلمل يف جاء
 .3الصالح ابن قال وبه الصديد، من هلا صيانة املعظمة األمساء

 
                                                 

/  1 واملهذب ،48/  1 والوجيز ،194/  1 احملتاج ومغين ،73/  1 والدسوقي ،35/  1 واهلداية ،32/  1 االختيار 1
 .105 - 104/  1 واملواق واحلطاب ،102/  1 اإلرادات منتهى وشرح ،190/  1 القناع وكشاف ،67

 املعفوات منظومة وشرح. 43/  1 والقليويب ،200/  1 والذخرية ،253/  1 الرائق والبحر ،150/  1 القدير فتح 2
 .114/  1 واملغين دمشق، ط 25 ص للشرنباليل

 .329/  1 وقليويب لبنان، بريوت - العريب الرتاث إحياء دار ط 162/  2 املنهج شرح على اجلمل 3
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 شعر(ال)باب حكم   

 بأن لطهارته واستدلوا منفصال، أم متصال الشعر أكان سواء ميتا، أو حيا طاهر اإلنسان شعرأوال: 
 جواز عدم على الفقهاء واتفق، 1الناس بني فقسمه شعره طلحة أبا ناول وسلم يهعل هللا صلى النيب

 بين كرمنا  ولقد: }وتعاىل سبحانه لقوله مكرم اآلدمي ألن واستعماال؛ بيعا اآلدمي بشعر االنتفاع
ا.ه  من املوسوعة الفقهية  .2مبتذال مهانا أجزائه من شيء يكون أن جيوز فال .70/  اإلسراء{ آدم

(26/102.) 
 .احليوان شعرثانيا: حكم 

 كان  إذا أما ،3باإلمجاع طاهر فإنه حي، وهو طاهر، حيوان من جز قد الوبرأو  الشعر كان  إذا
 :ذلك يف العلماء اختلف فقد ميت، حيوان من والصوف والوبر الشعر
 مذهب وهو جنس، أم طاهر حيوان من كان  سواء طاهر، فهو احليوان من الشعر جز إذا: فقيل

 .فقط اخلنزير شعر استثنوا احلنفية أن إال ،6أمحد عن ورواية ،5واملالكية ،4حلنفيةا
 جنساً، احليوان كان  وإذا طاهر، فشعره مأكول، غري كان  ولو احلياة، يف طاهراً  احليوان كان  إن: وقيل

 .1احلنابلة مذهب من املشهور وهو له، تبع فالشعر
                                                 

 .مالك بن أنس حديث من ،( احلليب ط - 948/  2) مسلم أخرجه 1

/  1 احملتاج وهناية ،49/  1 الدسوقي حاشية ،330/  2 احملتاج هناية على الشرباملسي حاشية ،407/  6 البناية 2
 .57 - 56/  1 القناع كشاف  ،229 ،228

 الفتاوى يف تيمية وابن ،(183/ 2) اجملتهد بداية يف رشد وابن ،(296/ 1) اجملموع يف النووي كذل على اإلمجاع نقل 3
(21 /98.) 

 النرية اجلوهرة ،(96/ 1) اهلداية شريح العناية ،(26/ 1) احلقائق تبيني ،(171،170/ 1) للجصاص القرآن أحكام 4
 حاشية ،(32،33/ 1) األحبر ملتقى يف األهنر جممع ،(24/ 1) اهلندية الفتاوى ،(96/ 1) القدير فتح شرح ،(16/ 1)

 (.206/ 1) عابدين ابن

 ،(89/ 1) اجلليل مواهب ،(150/ 3) العريب البن القرآن أحكام ،(219/ 2) القرطيب تفسري ،(180/ 1) املنتقى 5
 والصوف، والوبر الشعر يف قوهلم هذا ،(50،51/ 1) الصغري الشرح على الصاوي حاشية ،(584/ 1) العدوي حاشية

 جيوز ال(: 189: ص: )فقال املالكية، مذهب املدينة أهل فقه يف الكايف يف الرب عبد ابن ذكر فقد امليتة، من الريش وأما
 الذي الريش( 137/ 3) املنتقى يف الباجي واستثىن ،(408/ 1) التفريع يف اجلالب ابن ذكر وكذلك ،"امليتة بريش االنتفاع

 .وحنوه بالزغ مثل له، سنخ ال

 (.617/ 21) الفتاوى جمموع ،(263/ 1) تيمية البن الكربى الفتاوى 6
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 ،2الشافعية مذهب املشهور وهو اآلدمي، شعر إال جنس امليتة من والصوف والوبر الشعر إن: وقيل
 .3أمحد عن ورواية
 احمللىيف  حزم ابن اختيار وهو بعده، حالل الدباغ قبل جنس ووبرها وشعرها امليتة صوف: وقيل

(1 /128.) 
 .جيز أن بطهارته قال من واشرتط

 جمزوزاً، أو حملوقًا، كان  إذا اً طاهر  يكون إَّنا امليتة شعر(: 113/ 1) الرائق البحريف  جنيم ابن قال
 .جنس فهو منتوفاً  كان  وإن

 واإلزالة احللق فيشمل النتف، يقابل ما: باجلز واملقصود(: 49/ 1) الكبري الشرحيف  الدردير وقال
 .طاهر والباقي جنس، اجللد أجزاء فيه الذي فاألصل النتف، بعد جزت فلو بالنورة،

 .امليتة شعر بطهارة قال من دليل
 .5: النحل{ تأكلون ومنها ومنافع دفء فيها لكم خلقها واألنعام: }تعاىل قال :األول دليلال

 .4واحلي امليتة من اجلميع إباحة يقتضي وذلك وصوفها، ووبرها شعرها من به يتدفأ ما: والدفء
 وجه .80: النحل{ حني إىل ومتاعاً  أثاثاً  وأشعارها وأوبارها أصوافها ومن: }تعاىل قال:الثاين الدليل

 املذكى بني فرق غري من باإلباحة والشعر والوبر الصوف مجيع على حكمت اآلية أن :االستدالل
 .الدليل فعليه وشعرها ووبرها امليتة صوف استثىن ومن امليتة، وبني منه

 .الدليل فعليه بالنجاسة، حكم أو منع فمن والطهارة، اإلباحة األشياء يف األصل أن :الثالث الدليل
 حرم إَّنا: امليتة عن هللا رسول قال وفيه عباس، ابن حديث من الصحيحني يف ثبت ما :الرابع يلالدل

 . 5أكلها

                                                                                                                           
 الفتاوى جمموع ،(57/ 1) القناع كشاف  ،(20/ 1) الكايف ،(78/ 1) الفروع ،(76/ 1) املبدع ،(92/ 1) اإلنصاف 1
 (.60/ 1) املغين ،(617/ 21)

وجاء يف املوسوعة  (.43 ،15/ 1) الطالبني روضة ،(96/ 1) العلماء حلية ،(11/ 1) املهذب ،(291/ 1) اجملموع 2
 املنفصل الشعر وكذلك ودبغ، بالدباغ جلده يطهر ما إال امليتة شعر جناسة إىل الشافعية وذهب(: 26/103الفقهية الكويتية )

  .78/  1 احملتاج مغين ،237 - 236 ،231 - 230/  1 اجملموع. حي وهو املأكول غري احليوان من

 (.78 ،77/ 1) الفروع ،(92/ 1) اإلنصاف 3

 (.171/ 1) للجصاص القرآن أحكام 4

 (.363) مسلم صحيح ،(1492) البخاري صحيح 5
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 جناسته إىل ننتقل فال موته، قبل احليوان من املأخوذ الشعر طهارة على اإلمجاع دل :اخلامس الدليل
 املأخوذ الشعر كان  فإذا احلياة، حال احليوان من املأخوذ الشعر على القياس: يقال أو، بدليل إال
  .طاهراً  املوت بعد الشعر كان  طاهراً، احلياة حال احليوان من

 .وحنوه الشعر بنجاسة قال من دليل
 ملا اسم امليتة فإن وغريه، للشعر عام وهو ،3: املائدة{ امليتة عليكم حرمت: }تعاىل بقوله استدلوا
 .أجزائه جبميع الروح فارقته

 :جبوابني وأجيب
 امليت ألن وذلك أشبهها؛ وما الشعور فيها يدخل ال ،{امليتة عليكم حرمت: }تعاىل قوله أن: األول
 .النبات وحياة: احليوان حياة :نوعان واحلياة احلي، ضد

 .اإلرادية واحلركة احلس خاصتها: احليوان فحياة
 فارقته ِبا هو إَّنا األية،{ امليتة عليكم حرمت} تعاىل وقوله. واالغتذاء النمو خاصتها: النبات وحياة
 تعاىل قال وقد. املسلمني باتفاق ينجس ل يبس إذا والزرع الشجر فإن النباتية، دون احليوانية احلياة

 هللا أن اعلموا: }وقال .65: النحل األية{ موهتا بعد األرض به فأحيا ماء السماء من أنزل وهللا}
. اإلرادية واحلركة احلس فارقها ما: احملرمة تةاملي وإَّنا .17: احلديد اآلية{ موهتا بعد األرض ُيىي
 ينمو فإنه احليوان، حياة جنس من ال النبات، حياة جنس من حياته فالشعر كذلك  كان  وإذا

 ميوت حىت احليوانية احلياة حتله فال بإرادته، يتحرك وال حس، فيه وليس. كالزرع  ويطول ويتغذى
 احلياة حال يف أخذه أبيح ملا احليوان من جزءاً  الشعر كان  لو وأيضاً . لتنجيسه وجه فال. ِبفارقتها

 .1اخل... 
 

 أصوافها ومن: }تعاىل وقوله عام،{ امليتة عليكم حرمت} تعاىل قوله إن: قالوا :الثاين اجلواب
 والصوف، الشعر وهو بعضها، يف خاص .80: النحل{ حني إىل ومتاعاً  أثاثاً  وأشعارها وأوبارها

 .2العام ىعل مقدم واخلاص. والوبر
                                                 

 (.98 ،97/ 21) الفتاوى جمموع 1

 يف عامة أيضاً  اآلية تلك فإن وخصوص، عموم فيها اآليتني، من واحدة كل  أن(: 292/ 1) اجملموع يف بقوله النووي ودفعه 2
 العموم حيث من فتساويتا وجه، من خاصة وجه، من عامة آية فكل امليتة، بتحرمي خاصة وهذه وامليت، احلي احليوان

 ووردت علينا، حمرمة امليتة وأن احملرم، لبيان وردت ألهنا أوىل؛{ امليتة عليكم حرمت: }تعاىل بقوله التمسك وكان واخلصوص،
 .لنا أحل ِبا لالمتنان األخرى
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 هللا صلى - النيب إن: بقوله ذلك على حزم ابن استدل: بالدبغ الشعر طهارة على حزم ابن دليل
 أباح وال ذلك، بإزالة يأمر فلم والصوف، والريش الشعر امليتة جلود على أن علم قد - وسلم عليه

 بعد ذلك كلو  حرام، فهو امليتة، بعض الدبغ قبل ذلك وكل الدبغ، قبل ذلك من شيء استعمال
 يطهر فال اخلنزير، شعر استثىن حزم ابن ان إال أكله، حاشا حالل، فهو ميتة، ليس طاهر الدبغ
 (.1/553ا.ه  من موسوعة أحكام الطهارة ). 1بذلك جلده طهر وإن بالدبغ، عنده

 ياة،احل حتلها اليت أجزائها بيع امليتة بيع حترمي يف ويدخل(: 5/668قال ابن القيم يف زاد املعاد )
 ألنه ذلك؛ يف يدخل فال والصوف، والوبر الشعر وأما والعصب، والشحم كاللحم  باملوت، وتفارقها

 طاهرة وأوبارها وأصوافها امليتة شعور إن: العلم أهل مجهور قال وكذلك. احلياة حتله وال ِبيتة، ليس
 واألوزاعي، ثواللي حنبل، بن وأمحد حنيفة وأيب مالك مذهب هذا طاهر، حيوان من كانت  إذا

 بن هللا عبد وأصحاب سريين، وابن احلسن،: التابعني ومن واملزين، املنذر، وابن وداود، والثوري،
 سائر يتناول كما  يتناوهلا امليتة اسم بأن له واحتج بنجاستها، بالقول الشافعي وانفرد مسعود،
: ) يرفعه عمر ابن حديث من: عدي البن( الكامل) ففي األثر، أما والنظر، األثر بدليل أجزائها

 ( . «ميتة فإهنا والشعر، والدم األظفار، ادفنوا»
 يف نابت شعر وبأنه أعضائه، كسائر  باملوت فينجس بنمائه، ينمو باحليوان متصل فإنه النظر، وأما
 تبعا، حكمه له يثبت أن يقتضي خلقة بأصله ارتباطه ألن وهذا اخلنزير، كشعر  جنسا فكان جنس حمل
 الطهارة، يف غسله فأوجب ذلك، وفق على فيه األحكام أجرى والشارع عرفا، منه حمسوب فإنه

 وكذلك وحرمة، حال والطالق النكاح يف باملرأة وأحلقه كاألعضاء،  الصيد من يأخذه اجلزاء وأوجب
 .إضاعتها وعدم وصيانتها، وحفظها األموال إصالح إىل تشوف له الشارع وبأن هاهنا،

 طاهرا الشعر كان  ولو( .  «به فانتفعتم فدبغتموه إهاهبا أخذمت هال»: ) يمونةم شاة يف هلم قال وقد
 .تناوال وأسهل كلفة،  أقل ألنه أوىل؛ أخذه إىل إرشادهم لكان
{ حني إىل ومتاعا أثاثا وأشعارها وأوبارها أصوافها ومن: }تعاىل هللا قال: للشعور املطهرون قال

 الرزاق، عبد عن( : أمحد مسند) ويف وأمواهتا، حياءهاأ يعم وهذا ،[ 80: النحل[ ]80: النحل]
 قال - عنه هللا رضي - عباس ابن عن عتبة، بن هللا عبد بن هللا عبيد عن الزهري، عن معمر، عن

                                                                                                                           

  حياته يف أخذ أو ذكي، إذا املأكول شعر على حممولة بأهنا{ وأشعارها وأوبارها أصوافها ومن: }اىلتع قوله عن بعضهم وأجاب
 .ذكرناه ما وهو الطاهر بالبعض واملراد للتبعيض، من أن: مفاده آخر جبواب املاوردي وأجاب املعهود، هو كما

 (.124 ،123/ 1) احمللى 1
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 وكيف: قالوا بإهاهبا، انتفعتم أال: )فقال ميتة، مليمونة بشاة - وسلم عليه هللا صلى - النيب مر»
 والكبد والشحم اللحم، سوى ما إباحة يف جدا ظاهر وهذا( .  «هاحلم حرم إَّنا: قال ميتة؟ وهي

 بالعظم هذا ينتقض وال اخلنزير، حلم حترمي يف دخلت كما  اللحم، يف داخلة كلها  واأللية والطحال
 .املسألة هذه عقيب سنقرره كما  ذلك طهارة الصحيح فإن واحلافر، والظفر والقرن،

: قالوا. األعضاء وعكسه كالبيض  باملوت، ينجس فلم طاهرا انلك احلياة، حال أخذ لو وألنه: قالوا
 ال وأنه احليوان، من جزءا ليس أنه على دل باإلمجاع، احليوان حياة حال يف جبزه ينجس ل ملا وألنه
 أهل رواه( .  «ميتة فهو حي، من أبني ما»: ) قال - وسلم عليه هللا صلى - النيب ألن فيه؛ روح

 على يدل فال النماء وأما فيه، احلياة عدم دليل وذلك ِبسه، ُيس وال بأخذه، يتأل ال وألنه. السنن
 احملل وجنس احلياة، على دل لو النماء جمرد فإن ِبفارقتها، احليوان يتنجس اليت واحليوانية احلياة

 .له واالغتذاء النمو حياة ملفارقة بيبسه، الزرع لتنجس احلياة، هذه ِبفارقة
 طهارة يف فقدها يؤثر اليت هي: فاألوىل واغتذاء، َّنو وحياة وحركة، حس حياة: اننوع فاحلياة: قالوا
 .الثانية دون احلي
 من بريئة واألصواف والشعور فيه، اخلبيثة والفضالت الرطوبات الحتقان ينجس إَّنا واللحم: قالوا

 .سنذكره ملا واألظفار بالعظام ينتقض وال ذلك،
 عن املستحيل كالرجيع  باستحالتها، التنجيس عليها يطرأ وإَّنا رة،الطها األعيان يف واألصل: قالوا

 ل مث طاهرة، كانت  استحالتها حال يف والشعور وأشباهها، العصري عن املستحيل وكاخلمر الغذاء،
 احتقان وهو جناستها، يقتضي ما هلا عرض فإهنا احليوان، أعضاء خبالف جناستها يوجب ما هلا يعرض

 .اخلبيثة الفضالت
 حامت أبو قال. رواد أيب بن العزيز عبد بن هللا عبد إسناده ففي عمر، بن هللا عبد حديث وأما: الواق

 فلسا يساوي ال: اجلنيد بن احلسني بن علي وقال الصدق، عندي حمله ليس منكرة أحاديثه: الرازي
 .كذب  بأحاديث ُيدث

 :أجوبة ثالثة فعنه للشعر يتعرض ول ،(  «بإهاهبا انتفعتم أال»: ) وقوله امليتة الشاة حديث وأما
 شعر، من فيه بد ال أنه مع الشعر، من عليه ما بإزالة يأمرهم ول باإلهاب، االنتفاع أطلق أنه: أحدها

 به االنتفاع أن على فدل وجه، دون بوجه به املنتفع اإلهاب يقيد ل - وسلم عليه هللا صلى - وهو
 .الشعر من خيلو ال مما وغريه فروا
 حيث نفسه احلديث يف بالشعر االنتفاع إىل أرشدهم قد - وسلم عليه هللا صلى - أنه: اينوالث

 ( . «حلمها أو أكلها امليتة من حرم إَّنا»: ) يقول
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 بالتبعية وتعليلهم املوت، ُيله ال ألنه احلديث؛ يف له ليتعرض امليتة من ليس الشعر أن: والثالث
 الطهارة يف بغسله وَتسكهم عندهم، الشعر دون يطهر فإنه شعر، وعليه دبغ، إذا امليتة جبلد يبطل
 يتبع فإنه النكاح، يف وأما. وباحلمل بالبيض، يبطل الصيد من بضمانه وَتسكهم باجلبرية، يبطل

 ل التنجس، يف تبعها أن بعد اجلملة فارق لو وهاهنا عنها، بانفصاله اجلملة وزوال التصاله، اجلملة
 ا.ه  الفرق فعلم عندهم، فيه يفارقها
(  وحنوه شعر، غري جنسة أجزائها وكل(: قوله )1/93العالمة العثيمني يف الشرح املمتع )وقال 

 من ويستثىن .أشبهها وما والبقر، للمعز والشعر للطيور، والريش لإلبل، والوبر للغنم، كالصوف
 :يلي ما ذلك
 املذهب، يف القولني أحد وهو هللا رمحه تيمية ابن اإلسالم شيخ اختاره ما على امليتة، عظم   1

 وليس الدم، ُيله وال الكاملة، احلياة فيه ليس لكنه وُيس يتأل كان  وإن العظم بأن: لذلك ويستدل
 إن: أيضا ويقال. اجلسم كبقية  وليس ذلك، أشبه وما والشعر الظفر يشبه فهو بغريه، إال حياة له

 أن يظهر الذي ولكن، طاهرا سائلة نفس له ليس ما كان  وهلذا الدم؛ على والنجاسة الطهارة مدار
 الثاين أن سائلة نفس له ليس ما وبني العظم بني الفرق ألن الصواب؛ هو املسألة هذه يف املذهب
 كونه  إن مث الشعر، أو كالظفر  فليس يتأل وألنه لغريه؛ تبعا جنسا فكان العظم وأما مستقل، حيوان
 .العظام بعض يف يرى قد كما  دما فيه أن الظاهر فإن نظر؛ حمل دم فيه ليس
 لكم أحل: }تعاىل لقوله حالل طاهرة ميتته فإن استثناء، بدون البحر حيوان من وغريه السمك   2

 عباس ابن تفسري وتقدم ،[96: املائدة{ ]وطعامه البحر صيد
 :قواعد ثالث عندنا فيتلخص عكس، وال الطهارة، احلل من ويلزم .والطعام للصيد

 .اهرط حالل كل  أ 
 .حرام جنس كل    ب
 .جنسا حرام كل  ليس ج 
 مات إذا الرجل وألن ،«ينجس ال املؤمن إن»: وسلم عليه هللا صلى قوله لعموم اآلدمي ميتة   3

 .التغسيل به أفاد ما جنسا كان  ولو يغسل،
. بوالعقر  واجلراد، كالذباب،  جرح، أو قتل، إذا يسيل الذي الدم واملراد دم، له ليس ما ميتة   4

 إذا»: وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال: قال عنه هللا رضي هريرة أيب حديث ذلك على والدليل
 املاء يف غمسه يشمل «فليغمسه»: فقوله .«لينزعه مث فليغمسه أحدكم شراب يف الذباب وقع
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 موسل عليه هللا صلى الرسول ألمر ينجس كان  فلو ميوت، فإنه احلار املاء يف غمس وإذا احلار،
 .بإراقته

 .احلل الطهارة من يلزم ال أنه: وهي رابعة قاعدة السابقة للقواعد ونضيف
 إذا ألنه قلعا، يقلع أن ال جزا جيز أن وحنوه الشعر يف هللا رمحهم اشرتطوا ،«وحنوه شعر غري»: وقوله
 وهذا امليتة، من شيء فيها حمتقن أصوله فإن قلع

 مباشر شيء وفيه اجللد، يف منغرس احلقيقة يف لكنه اهر؛بظ فليس الشعر، أما الريش، يف جدا يظهر
 :أقسام ثالثة إىل تنقسم امليتة أن علمنا وهبذا .للنجاسة

 .طاهر وحنوه الشعر   1
 .الدبغ فيه ينفع وال جنس، اجللد داخل كان  وما اللحم،   2
 .السابقني القسمني بني وحكمه بينهما، طبقة وهو اجللد   3

 الدباغ، ِبنزلة أي دباغ،   حباال أي   وترا والكرش املصران جعل أن هللا، رمحهم الفقهاء ذكر: تتمة
 اليابسات يف استعماله وجيوز طاهرا، يكون ال عليه وبناء
 وال   هللا رمحه اإلسالم شيخ تالميذ أشهر من وهو هللا رمحه «الفروع» صاحب لكن .املذهب على
 القول على أو املذهب، على بناء األوجه أن يرى أنه: واملعىن ،«ال يتوجه»: يقول   الفقه يف سيما

 ما والصواب امليتة، صلب من والكرش املصران ألن متوجه؛ قاله وما دباغا، ليس أنه عنده الراجح
 صاحب عبارات من فهو ،«كذا  يتوجه»: قيل إذا: املناسبة وهبذه .«الفروع» صاحب إليه ذهب

 املتأخرين من وهو ،«الغاية» صاحب مرعي عبارات نم فهو «كذا  يتجه»: قيل وإذا ،«الفروع»
 واجتاهات «الفروع» صاحب توجيهات بني لكن .«اإلقناع» و «املنتهى» بني «الغاية» يف مجع

 غالبا «الفروع» صاحب فتوجيهات .عظيم فرق والدليل والتعليل القوة حيث من «الغاية» صاحب
 ا.ه  تلك مستوى دون فهي «الغاية» احبص اجتاهات أما واألصول، القواعد على مبنية تكون

 (.1/12" وهي يف احلاوي )السنجاب ِبسألة األجناب حتفةوانظر للسيوطي رسالة "
 

 (الشهيد عن النجاسة إزالة)باب 
 عنه، تغسل الشهادة دم غري جناسة الشهيد على كان  إذا أنه: إىل واحلنابلة والشافعية املالكية ذهب

 تغسل ال الشافعية، عند قول ويف العبادة، أثر من ليست ألهنا الشهادة؛ دم إزالة إىل ذلك أدى وإن
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 .احلنفية عند الشهيد عن تغسل النجاسة أن وسبق .1الشهادة دم إزالة إىل تؤدي كانت  إذا النجاسة
 (.26/277ا.ه  من املوسوعة الفقهية )

 دم بقاء جيب(: 1/261) الفقهية واألجوبة األسئلةيف  السلمان حممد بن العزيز عبدوقال الشيخ 
 فيغسلها؛ جناسة ختالطه أن إال بدمائهم أحد شهداء بدفن وسلم عليه هللا صلى ألمره عليه، الشهيد

 . ادةبالع أثر بقاء وهو املصلحة جلب من أوىل النجاسة غسل وهو املفسدة دفع ألن
 
 

 )باب حكم عرق احليونات(
 الصاحي والكافر، املسلم بني ذلك يف رقف ال مطلقا، اإلنسان عرق طهارة إىل الفقهاء ذهب

 .2واجلنب واحلائض والطاهر والسكران،
 وجنس، طاهر،: أنواع أربعة إىل احليوان عرق احلنفية فقسم :احليوان عرق طهارة حكم يف واختلفوا
 عرق: فالطاهر، حكمه فأخذ اللحم من متولد منها واحد كل  ألن وذلك؛ فيه، ومشكوك ومكروه،

 فأخذ مأكول حلم من يتولد فألنه حلمه؛ يؤكل ما عرق أما الفرس، وعرق احليوان، من حلمه يؤكل ما
 اجلهاد آلة لكونه وحرمته طاهر، وهو حلمه من متولد عرقه فألن الفرس؛ عرق طهارة وأما حكمه،

 النيب لقول سؤره فلنجاسة الكلب أما البهائم، وسباع واخلنزير الكلب عرق: والنجس، لنجاسته ال
 احلديث فهذا ،3مرات سبع يغسله أن الكلب فيه ولغ إذا أحدكم إناء طهور: وسلم عليه هللا صلى
 والثاين احلدث، أو التنجس سابقة فيستدعي الطهارة ِبعىن مصدر الطهور ألن النجاسة؛ يفيد

 البهائم؛ سباع وأما{ رجس فإنه} تعاىل لقوله العني جنس فألنه اخلنزير؛ وأما األول، فتعني منتف،
 ذي كل  عن هنى: وسلم عليه هللا صلى النيب أن ورد ملا جنس؛ حرام وحلمها حلمها، من متولد نهفأل

 .4الطري من خملب ذي كل  وعن السباع من ناب
 عرق كراهية:  الكرخي قال البيوت، وسواكن الطري وسباع املخالة والدجاجة اهلرة عرق: واملكروه

 قول: الزيلعي قال، حلمها حلرمة الكراهة: طحاويال وقال النجاسة، تتحامى ال أهنا ألجل اهلرة

                                                 
 .249/  2 اجلليل مواهب ،499/  2 اإلنصاف ،120 / 2 الطالبني روضة ،315/  1 املطالب أسىن 1

 .49/  1 املغين ،194 ،193/  1 القناع كشاف  ،50/  1 الدسوقي حاشية ،31/  1 احلقائق تبيني 2

 .ملسلم واللفظ. هريرة أيب حديث من( 234/  1) ومسلم ،( 274/  1 الباري فتح) البخاري أخرجه 3

 .ملسلم واللفظ. عباس ابن حديث من( 1534/  3) ومسلم ، (657/  9 الباري فتح) البخاري أخرجه 4
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 عارض، غري الزم للكراهة املوجب ألن البهائم؛ كسباع  أقرب التحرمي إىل أهنا على يدل الطحاوي
 والسالم الصالة عليه فإنه احلديث، موافقة إىل واألقرب أصح وهذا التنزه، على يدل الكرخي وقول
 الدجاجة عرق كراهة  وأما 1والطوافات عليكم الطوافني من هي إَّنا بنجس ليست إهنا: فيها قال

 اجلاللة، والبقر اإلبل هبا ويلحق رجليها، حتت ما إىل منقارها ويصل النجاسة، حتاميها فلعدم املخالة
 الطري فسباع البلوى، وعموم للضرورة فاستحسانا البيوت وسواكن الطري سباع عرق كراهة  وأما

 ألزم طوافها البيوت وسواكن الرباري، يف سيما ال عنها األواين صون ميكن فال وهواء علو من تنقض
 والقياس النجاسة، لسقوط الباب يف العلة وهو دخوله اهلرة تقدر ال ما تدخل الفأرة ألن اهلرة؛ من
 األدلة؛ لتعارض والبغل احلمار عرق فيه املشكوك والعرق. وحرام جنس حلمها ألن جنسا؛ يكون أن

 األهلية احلمر حلوم من القدور بإكفاء خيرب يوم أمر: أنه وسلم عليه هللا صلى النيب عن ثبت قد ألنه
 سببه: قيل: عابدين ابن قال ِبنزلته، فيكون احلمار نسل من فهو البغل وأما. 2رجس إهنا: وقال

 لوجوده اهلرة أشبه احلمار أن: واألصح سؤره، يف الصحابة اختالف وقيل حلمه، يف األخبار تعارض
 الكلب فأشبه البيت مضايق لدخوهلا فيها الضرورة دون فيه الضرورة لكن واألفنية، الدور يف

 تساقطا والنجاسة الطهارة يوجب ما واستوى وجه دون وجه من الضرورة ثبت فلما والسباع،
 أحدمها وليس اللعاب، يف والنجاسة املاء، يف الطهارة: شيئان هنا وهو األصل، إىل فصري للتعارض،

 .آخر من طاهرا وجه، من جنسا مشكال، األمر فبقي اآلخر من بأوىل
 .3خنزيرا أو كلبا  ولو بريا، أو كان  حبريا حي، حيوان كل  عرق طهارة إىل املالكية وذهب
 طاهر، الطاهر احليوان فعرق وجناسة، طهارة حيوانه حكم له العرق أن إىل واحلنابلة الشافعية وذهب
 تفرع وما واخلنزير الكلب عدا ما طاهرة احليوانات كل  الشافعية وعند جنس، النجس احليوان وعرق

                                                 
 تقدم خترجيه وهو صحيح.  1

 .أنس حديث من( 1540/  3) ومسلم ،( 654 - 653/  9 الباري فتح) البخاري أخرجه 2

 :ضربني على اخليل أعراق (:2/71قال ابن العريب يف املسالك )ولكن  3
 .عرقه ةطهار  يف خالف فال الطهارات، يتغذى ما فأما
 :قوالن ففيه النجاسات، يتغذى ما وأما

 غريها مع تسلق الفاسدة بالبيضة القرويني بعض وشبهه. واجلاللة اخلمر شارب كعرق  ينجس إنه: يقول الوهاب عبد فالقاضي
 .رشح ألنه العرق فكذلك القشر، وهو حجاب والطاهر النجاسة بني كان  وإن تؤكل، ال أهنا

 عني يقال أن وجيوز: التونسي وقال .يشرب أو يؤكل ما نفسى العرق ليس إذ طاهرة، كلها  األعراق والتونسى احلق عبد وقال
 خروج مينع ال رقيق جسم ألنه صحيح؛ غري البيضة بقشر والتمثيل: احلق عبد وقال .ختللت إذا كاخلمر  عرقا خرج إذا اخلمر
 .واحليوان آدم بين أجزاء كذلك  ليس الطاهر، إىل تصل النجاسة من املضاف أجزاء
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  خلقة اهلر فوق مما والبهائم الطري من يؤكل ال ما احليوان من النجس: احلنابلة وعند أحدمها، من
 واألسد واحلمار والبغل واألبقع البني وغراب والرخم والنسر واحلدأة والعقاب والبوم كالصقر

 والصحيح: املغين صاحب قال. والقرد والدب آوى وابن واخلنزير والكلب والذئب والفهد والنمر
 عصر ويف زمنه يف ويركبان يركبهما كان  وسلم عليه هللا صلى النيب ألن واحلمار؛ البغل طهارة عندي

 منهما التحرز ميكن ال وألهنما ذلك؛ وسلم عليه هللا صلى النيب هلم لبني جنسا كان  فلو الصحابة
 (.64-30/62ا.ه  من املوسوعة الفقهية ) 1السنور أشبهاف ملقتنيهما

 
 (سائلة له نفس ال ما باب)

 أحدكم إناء يف الذباب وقع إذا) قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عنه هللا رضي هريرة أيب عن
 .2(داء اآلخر ويف شفاء جناحيه أحد يف فإن ليطرحه مث كله  فليغمسه

                                                 
 1 الطالبني روضة ،50/  1 الدسوقي حاشية بعدها وما 148/  1 عابدين ابن حاشية بعدها، وما 31/  1 احلقائق تبيني 1
/  1 القناع كشاف  ،237 ،234 بعدها وما 231/  1 النهى أويل مطالب ،81 ،78/  1 احملتاج مغين ،16 ،13/ 

 .49/  1 قدامة البن واملغين ،192
 الصحيحني يف ليستوهي ( الداء فيه الذي باجلناح يتقي وإنه) زيادةويف احلديث زيادة  (3320) برقم البخاري أخرجه 2

 حبان وابن ،(105 رقم/ 1) خزمية وابن ،(3844 رقم ،365/ 3) داود وأبو ،(246 ،229/ 3) أمحد أخرجها وقد
 حممد وأبو ،(1/ 70ق) املنتقاة الفوائد يف السمرقندي عمرو وأبو ،(283) املشكل يف والطحاوي ،(4226 ،1243)

/ 1) البيهقي وعنه ،(21) جزئه يف عرفة بن واحلسن ،(1/ 151ق/ 2) شيوخه عن مسرة أيب بن ُيىي حديث يف الفاكهي
: الذهيب وقال حبان، ابن صححه واحلديث( 322/ 6) السري يف والذهيب ،(2/ 69 ق) التلخيص يف واخلطيب ،(252

 أمحد الشيخ وصححه ،(38) رقم احلديث حتت الصحيحة يف األلباين العالمة إسناده وحسنه اإلسناد، حسنُ  احلديث هذا
 رجال ثقات رجاله قوي، إسناده(: 46/ 12) املسند حتقيق يف معه ومن األرنؤوط وقال ،(552/ 6) املسند حتقيق يف شاكر

 وهو املتابعات، يف مسلم له وروى البخاري له علقو  السنن، أصحاب له روى فقد ،-حممد وامسه- عجالن ابن غري الشيخني
 .احلسن رتبة عن ينحط فال الصحيح، رتبة حديثه يبلغ ل إن - 322/ 6" السري" يف الذهيب احلافظ قال كما-
 علم ممن معاصرينا بعض فيه لعب مما احلديث وهذا(: 557/ 6) املسند حتقيق يف هللا رمحه شاكر أمحد العالمة قال (تنبيه)
 من منهم بل وحفظه، روايته يف وطعن هريرة أيب على محل من فمنهم، وجتر أ جهل وممن السنة عداء إىل وعمد علم وممن خطأوأ

ا يزعم ل إن صحيحة، غري أحاديث الصحيحني يف أن فزعم بعضهم غال حىت يروي فيما صدقه يف الطعن على جرؤ  أصل ال أهن 
 أن   بنقدهم أرادوا الذين املتقدمني أولئك اعرتاض يفهموا فلم فيهما، قليلة ألسانيد مةاألئ بعض نقد يف شبهات من رأوا ِبا هلا،

ا يريدوا ل الشيخان التزمها الىت الصحة من العليا الدرجة عن خارجة أسانيدمها بعض  .قط ضعيفة أحاديث أهن 
 عندهم هو بل البخاري، على احلديث ةأئم من أحد إستدركه مما يكن ل -الذباب حديث- بعينه احلديث هذا أن الغريب ومن

 .الصحة درجات أعلى يف شرطه على جاء مما مجيًعا
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 أو غفلوا هللا، رمحهم اطالعهم وسعة بالسنة منهم كثري  علم على هريرة أيب على محلوا الذين هؤالء أن   أيًضا الغريب ومن
 وسلم آله وعلى عليه هللا صلى النيب عن أيًضا اخلدري وسعيدأب رواه بل بروايته ينفرد ل عنه هللا رضى هريرة أبا أن   عن تغافلوا

 1ج) والبيهقي( 185ص 2ج) ماجة وابن( 193ص 2ج) والنسائي( 11207،11666" )املسند" يف أمحد عند
 البزار رواه: وقال( 38 ص 5ج" )الزوائد جممع" يف اهليثمي ذكره كما  أيًضا، مالك بن أنس ورواه صحاح، بأسانيد( 253ص

 ورجاله البزار أخرجه: وقال( 213ص 10ج" )الفتح" يف احلافظ وذكره" األوسط" يف الطرباين ورواه الصحيح، رجال هورجال
 .ثقات

 أنه غفلوا ِبا منهم عليه باحلمل انفرد ولكنه وسلم آله وعلى عليه هللا صلى هللا رسول عن احلديث هذا برواية ينفرد ل فأبوهريرة
 .الصحابة من غريه اثنان رواه

 إمياهنم وعصمهم وحنوها، املكروبات من احلديثة املكتشفات ينايف أنه من نفوسهم يف وقر ملا احلديث هذا يعجبهم ل أنه واحلق
 .أباهريرة فاستضعفوا األمسى املقام على جيرؤا أن عن

م أيًضا واحلق : عجيبةً  خطةً  ألنفسهم اختطوا مث يصرحون ال ولكنهم بالغيب إمياهنم من أكثر احلديثة املكتشفات هبذه آمنوا أهن 
 وأن( العلمية احلقائق) يسمونه ما خالف ما إذا العريب الكالم معىن عن خيرجه ِبا القرآن يؤلوا وأن شيء كل  على يقدموها أن

 بعضب يؤمن ملن منهم إن بل التجديد، يف وحًبا هللا على افرتاءً  هذه، حقائقهم خيالف أنه يظنون ما الصحيحة السنة من يردوا
 واجلن املالئكة وجود وينكر األرواح، استحضار خبرافات يؤمن من فمنهم يتأوهلا، أو اإلسالم حقائق وينكر األوربيني، خرافات
 هللا رسول معجزات ينكر مث والقديسات، القديسني إىل ينسب وما القدماء بأساطري يؤمن من ومنهم احلديث، العصري بالتأول
 معىن عن خيرجوهنا السابقني األنبياء معجزات من والسنة الكتاب يف ورد ما ويتأول كلها،  موسل آله وعلى عليه هللا صلى

 بقلمه نعجب كنا  األطالع، واسع األداء، جيد أديب قدير كاتب  لنا صديق هذا عصرنا ويف..  وهكذا وهكذا كله  اإلعجاز
 الصحابة من برواهتا واالزراء السنة على الطعن يف واجملالت اجلرائد صفحات على وهنات هنات منه بدت مث واطالعه، وعلمه

 مداها من يوسع عامة قواعد -املستشرقون يصنع كما- جيعلها معينة أسانيد ىف للمتقدمني بكلمات يستمسك بعدهم، فمن
 دينه على مين حرًصا خاصة، ومكاتبات شفوية مساجالت ذلك يف بيننا وكانت قائلوها، أراده الذي حدها عن هبا وخيرج

 .عقيدته علىو 
 يف طويالً  كتابًا  له فكتبت وغلًوا، إمعانًا فيها ازداد اليت طريقته على كلمةً   -عامني من أكثر منذ- اجملالت إحدى يف كتب  مث

 وقد: له قلت فيها كتب  الىت اجمللة أمسي أو هنا، أمسيه أن غري من فيه له قلت مما كان(  1370) سنة األوىل مجادى شهر
 ولست الصحيحة، احلديث روايات يف الطعن من قلبك يف وقر ما فيها تدع ل ... جملة يف كلمة  تقريًبا نيأسبوع منذ لك قرأت
 روايته، وطرق احلديث علوم درست -أخي يا- وليتك، فيه أنت عما باإلقالع إحراجك أرضي أو إقناعك أستطيع أين أزعم

 شيء ضوء على وتنق ب تبحث فأنت قلدوه، وممن قلدهم ممن ،وأمثاله هللا رمحه( فالن) بسخافات متأثر غري وافيةً  دراسةً 
 ما السنة يف تقول أن يغضبين وال يهمين ال أمني، ناصح لك أين وثق اهلوى، من خالًيا حًرا حبثًا ال قبل، من قلبك يف استقر
 فعلوا ملستشرقنيا أن -أخي يا- وثق ببعض، بعضه الكالم تضرب ولكنك قرأت، ما أضعاف كالمك  مثل من قرأت فقد تشاء
م نسيت ولكنك هوًى، منك صادف إذ رأيهم، وأعجبك قوهلم مثل فقلت السنة، يف ذلك مثل  منه وأكثر ذلك مثل فعلوا أهن 
 بعض ففعلوا واألهواء، الرأي أهل من وكثري املعتزلة قام وقبلهم فعلوا، مما شيء السنة وال القرآن ضار فما نفسه، القرآن يف

 أهل من تقد منا فيمن نر ل بل وأومهوها، وحدها رؤوسهم هؤالء وأتعب اجلبال، كثبوت  ثبوتًا إال السنة دتزا فما كله،  أو هذا
 فيوهم كالمك،  يطويه الذى والتشنيع اإليهام عن فضالً  موضوعة أحاديث الصحيحني يف أن ادعاء على اجرتأ من العلم

 باد عاء ال بأعياهنا فيهما أحاديث نقد العلماء فيه تكلم ما غاية ،املستشرقني كالم  هذا موضوع، السنة يف ما أكثر أن األغرار
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ا ظنوا أحاديث عليهما نقدوا إَّنا ضعفها، باد عاء وال باهلل، والعياذ وضعها  كل  التزمها اليت العليا الذروة الصحة يف تبلغ ال أهن 
 .منهما
 أن قط يستطع ول وفقهه، بالسنة علمه على هللا، رمحه رضا رشيد السيد أستاذنا ومنهم الناس، من كثري  فيه أخطاء مما وهذا
 وحممد الدين جبمال األثر أشد متأثًرا كان  ولكنه فيها، يقع أن علمه على يسمو كلمات  منه وأفلتت يرى، ما على حجته يقيم
 دخيلة يف الباقي األثر اللو  رأيًا، وأثبت قدًما وأعلى منهما أعلم ذلك بعد هو كان  بل شيًئا، احلديث يف يعرفان ال ومها عبده

 .وله لنا يغفر وهللا نفسه،
 وال ذلك يف يقد مون وال هلم، حساب فال العصر هذا يف الناس أما هللا، حساب من عليك خشيةً  إال هذا يف لك أفضت وما

 القرآن يتأول من ومنهمم يصرح، من فمنهم مضض، على إال القرآن يرضون ال جعلتهم امللعونة اإلفرجنية الرتبية فإن يؤخرون،
 وهكذا فيلتوون يصرحوا أن وخيشون يؤمنون ال احلقيقة على فهم الطاعنني طعن من ليحفظهما ال امللتوي، عقله لريضي والسنة

 .هلل واحلمد آلوت وما نصحتك وقد القيامة، يوم هللا حساب من لنفسك فاحذر بأمره، هللا يأيت حىت هم،
م األجرياء اجلاهلون وأما  إحدى يف طبيب يكتب أن وجرأهتم سخافاهتم من رأيت ما أعجب ومن العصر، هذا يف كثر  فإهن 

 الطعن إال جماالً  جيد فال البخاري، امسه مؤلف رواه وأنه علمه، ينايف وأنه يعجبه، ل احلديث هذا أن إال يرى فال الطبية اجملالت
 هذا البخاري عن يعرف ال وهو. وسلم آله وعلى ليهع هللا صلى هللا رسول على والكذب باالفرتاء ورميه البخاري هذا يف

 مما شاء، ما عليه فافرتى صحيح غري الواسع بعلمه هو يراه شيًئا روى أنه إال كتابه،  وال عصره وال امسه يعرف أظنه ال بل شيًئا،
 .عسريًا حسابًا هللا يدي بني عليه سيحاسب

 من أدبًا أكثر كانوا  أولئك ولكن األقدمون، أمثاهلم من سبقهم بل ذا،ه يف تكلم من أول اجملرتئون املعرتضون هؤالء يكن ول
. له خالق ال من بعض احلديث هذا يف تكلم وقد": السنن هتذيب" من( 3695) رقم" السنن معال" يف اخلطايب فقال. هؤالء
 الداء جناح تقدم حىت هانفس من ذلك تعلم وكيف الذبابة، جناحي يف والشفاء الداء جيتمع وكيف هذا؟ يكون كيف:  وقال

 .ذلك يف أرهبا وما الشفاء جناح وتؤخر
 احلرارة بني فيها مجع قد احليوان عامة ونفوس نفسه جيد الذى وإن متجاهل، أو جاهل سؤال وهذا(: اخلطايب القائل: )قلت

 على وقهرها بينها أل ف قد سبحانه هللا أن يرى مث تفاسدت، تالقت إذا متضادة أشياء وهي واليبوسة والرطوبة والربودة
 حيوان من جزءين يف والشفاء الداء اجتماع ينكر ال أن جلدير وصالحها بقاؤها هبا الىت احليوان قوى منها وجعل االجتماع،

 ألوان وتدخره قوهتا تكتسب أن الذرة وأهلم فيه تعسل وأن الصنعة العجيب البيت تتخذ أن النحلة أهلم الذى وأن واحد،
 مدرجة هو الذي االبتالء من هللا أراد ملا جناًحا وتؤخر جناًحا تقدم أن إىل اهلداية هلا وجعل الذبابة خلق الذي وه إليه، حاجتها
 .األلباب أولوا إال يذ كر وما وحكمة عربة شيء كل  ويف التكليف، مضمار هو الذي واالمتحان التعبد،

 الذباب يف أن واعلم(: 211 - 210ص 3ج" )املعاد زاد" يف -القدمي الطب شأن يف- القيم ابن فقال الطيب املعىن وأما
 صلى النيب فأمر بسالحه اتقاه يؤذية فيما سقط فإذا السالح ِبْنزلة وهى لسعه، من العارضة واحلكة الورم عليها يدل مسية، قوة
 والطعام، املاء يف كله  سفيغم الشفاء، من اآلخر جناحه يف هللا أودعه ِبا السمية تلك يقابل أن وسلم آله وعلى عليه هللا

 مشكاة من خارج هو بل وأئمتهم، األطباء كبار  إليه يهتدى ال طب وهذا ضررها، فيزول النافعة، باملادة السمية املادة فيقابل
 مؤيد وأنه اإلطالق، على اخللق أكمل بأنه به جاء ملن ويقر إلعالج هلذا خيضع املوفق العارف العال فالطبيب هذا ومع النبوة،
 الذباب، أنفسهم تقذر يزالون وال كانوا  الناس إن -احلديث الطب شأن يف- وأقول .البشرية القوى عن خارج إهلي بوحي
 وال كثري  شيء -فيه الناس غال إذا- اإلسراف من هذا ويف قربانه، يرضون يكادون وال شراب، أو طعام من فيه وقع مما وتنفر
 عن والباحثون األطباء كشف  وقد كله،  شأهنم ويف ويقظتهم، نومهم ويف راهبم،وش طعامهم يف الناس على يلح الذباب يزال
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 على يفسدون كادوا  لقد حىت ضارة، مكروبات من الذباب ُيمل ما بيان يف شديًدا غلًوا وغلو والنافعة الضارة املكروبات
 فال وتشرب الذباب، عليه سقط مما لتأك الناس أكثر أن بالعيان لنرى وإنا تامة، حرفي ة طاعة أطاعوهم لو حياهتم الناس

 شديد الذباب ضرر أن أيًضا لنرى وإنا نفسه، وخيدع الناس خيدع فإَّنا هذا يف كابر  ومن النادر، القليل يف إال شيء يصيبهم
 أن فيه الشك فمما الوباء حال أما كبرية،  فروق بينهما ظاهرتان حاالن إذن فهناك أحد، ذلك يف مياري ال العام الوباء يقع حني

 جتري احلياة وكانت الوباء عدم إذا وأما التحرز، أشد املكروب ينقل مما وأضرابه الذباب من التحرز إىل يدعو فيها االحتياط
 يف كابر  ومن الذباب، عليه وقع شراب أو طعام كل  إفساد من فيه غال ما تنفي واملشاهدة التحرز، هلذا معىن فال سننها على
 ما يقولون منهم وكثري دقيًقا، تطبيًقا إليه يدعو ما يطب ق أظنه وما والتأن ق الرتف داعي ويطيع بالعمل، ال بالقول جيادل فاَّنا هذا

 اه . يفعلون ال
 برييل الدكتور نشر 1922 سنة فمنذ احلديثه العليمية واملكتشفات احلديث، هذا بني التعارض ال أنه وأياك هللا رمحين اعلم
 ملتهمات تدعى و تلتهمها، و اجلراثيم تغزو دقيقة كائنات  وجود: اهلند يف الكولريا ئحاتجا ألسباب مسهبة دراسة بعد

 الناقهني براز يف يوجد أنه و الكولريا، جوائح إطفاء يف األساسي العامل هو البكرتيوفاج أن برييل أثبت و"  بكرتيوفاج"  اجلراثيم
 الكولريا جائحة وة جذ تبدأ و األهلون، فيشربه الشرب ماء ارآب إىل الرباز من ينقله الذباب أن و املذكور، املرض من

  ماتت و حني، بعد أثرها فاختفى ممرضة جراثيم فروع البيوت ذباب برييل األستاذ أطعم حني 1928 عام تأكد كما.  باالنطفاء
 أنه عرف و بنفسه، هو ينقلها دق اليت اجلرثومية األمراض مكافحة يف الكبري الذباب شأن اجلراثيم، ملتهم وجود جرَّاء من كلها

 اجلراثيم من األقل على أنواع أربعة ملتهمات على حتتوي اخلالصة هذه فإن فسيولوجي، مصل يف الذباب من خالصة هيئ إذا
"  مساه الفطريات جنس من بطفيلي مصابة املنزلية الذبابة أن وجد هال جامعة من بريفلد األملاين األستاذ و املمرضة،

 ما املُحَدثون العلماء أيد قد و ... الذبابة بطن داخل املوجودة الدهنية الطبقة يف حياته يقضي الطفيلي هذا و"  يأمبوزاموسك
 الجنريون الفطريات أستاذ أعلن 1945 سنة ففي الذبابة، بطن على يعيش الذي الفطر هذا خصائص بيَّنوا و بريفلد اكتشفه

 موفيتش عزل 1947 سنة ويف .للمرض احلاملة احلشرة أجزاء تذيب قوية مخرية افيه الفطر هذا فيها يعيش اليت اخلاليا أن
 كجراثيم  سليب جرام جراثيم على قوي مفعول ذات وجدها و الذبابة، جسم على تعيش للفطريات مزرعة من حيوية مضادات

 مادة عزل من ليوس رو السويسري لالعا و كوك  و آرنشتني اإلجنليزيان العاملان َتكَّن السنة نفس يف و التيفويد، و الزحار
 سليب جرام من خمتلفة جراثيم تقتل حيوية مضادة املادة هذه أن هلم تبني و الذباب، على تعيش اليت الفطور من جافاسني مسوها

 مسوها أخرى حيوية مضادة عزل من بريطانيا من جيفريس و هيمنغ و كورتيس  و بريان َتكن 1948 سنة ويف إجيايب، جرام و
 َتكن 1949 سنة ويف الزحار، و كالتفوئيد  سليب جرام جراثيم يف تؤثر هي و الذباب، يف تعيش اليت الفطريات من وتيزينكل

 أخرى( حيوية مضادة) صادَّة عزل من بالنتز و إثلنجر و روث و جرمان السويسريون و فارمر و كومسي  اإلنكليزيان العاملان
  إجيايب جرام و سليب جرام جراثيم يف شديد أثر هلا و أنياتني مسوها الذباب، يف يشتع اليت الفطور فصيلة إىل ينتمي فطر من

 من":  النبوية والسنة اإلسالم يف العلمى اإلعجاز"  ىف الصمد عبد كامل  حممد ويقول غريها، و الزحار و الكولريا و كالتيفويد
 وعامل, املرض لعامل ذكره ذهبية بأحرف الطب ريختا له يسجلها أن جيب اليت - وسلم عليه هللا صلى - الطبية معجزاته
 وتلوث فيه الذباب وقع إذا املاء لتطهري وذكره..  قرنا عشر بأربعة اكتشافهما قبل الذبابة جناحى على حممولني الشفاء

 األمر اآلخر اجلناح يف يوجد الذي الشفاء عامل إلدخال املاء يف الذبابة نغمس جناحيه أحد يف املوجودة املرضية باجلراثيم
 هذا يف اليت الغامضة األسرار احلديثة العلمية التجارب أثبتت وقد باملاء، املوجودة املرضية اجلراثيم إبادة إىل يؤدي الذي

 يف الذباب سقط فإذا هذا وعلى..  ناحيته إىل البكرتيا ُيول أنه هي الذباب جناحي أحد يف خاصية هناك أن..  احلديث
 هو منها واحد وأول اجلراثيم لتلك مبيد أقرب فإن، الطعام أو الشراب ذلك يف بأطرافه العالقة اجلراثيم وألقى طعام، أو شراب
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  الذباب غمس فإن ولذا..  منه قريب فدواؤه داء هناك كان  فإذا جناحيه أحد من قريبا جوفه يف الذباب ُيمله البكرتيا مبيد
 جسيمات يفرز الذباب أن علميا ثبت قد أنه كما  عملها إبطال يف وكاف به، عالقة كانت  اليت اجلراثيم لقتل كاف  وطرحه كله

 صغرية الشفاء عامل أو يوفاج الباكرت للجراثيم املفرتسة وهذه اجلراثيم مفرتسة أي يوفاج باكرت تسمى اإلنزمي نوع من صغرية
 تلك خترج كي  فيه تغمس أن جبو  الشراب أو الطعام يف الذبابة وقعت فإذا ميكرون ميلي 25: 20 ب  طوهلا يقدر احلجم

 ملن إعجازية بصورة وسلم عليه هللا صلى النيب عنه أخرب ما حقق قد فالعلم هنا من تنقلها اليت اجلراثيم فتبيد الضدية األجسام
 مالءالز  األطباء أحد رفض: اإلسكندرية جبامعة والتقومي العظام جراحة أستاذ رضا أمني الدكتور األستاذ ويقول!. احلديث يرفض
/ 6/ 16) الدمشقية تشرين جريدة وىف .سنده أساس على ال ملتنه العقلي العلمي التحليل أساس على الذبابة حديث
 كبرية  قدرة َتلك اليت النشطة الربوتينات من نوع الذبابة حشرة جسم يف يوجد أنه مؤخراً  صينيون علماء اِكتشف(: )1987

 ملركبات جديداً  مصدراً  ليكون الذباب جسم من املواد هذه باستخراج العلماء وقام .فيها لألمراض املسببة اجلراثيم إبادة على
 الربوتينات أن شانغهاي يف الصادرة الصينية( الشعب) جريدة ذكرت: 1987/ 6/ 20 بتاريخ وأيضا ،(للجراثيم قاتلة

 العشرة يف واحداً  كثافتها  بلغت إذا تامة، بادةإ فيها اليت والفريوسات اجلراثيم مجيع إبادة على تقدر الذباب ميلكها اليت النشطة
 الربوتينات هذه استخراج مت إذا له، المثيل جبارة قدرة له للجراثيم، جديد مضاد للبشر يصبح سوف إنه: النبأ وقال .آالف
 بعض ميكروبات زرع من الذباب أطعم لقد: مايلى األجنليزية الطبية التجارب جملة وذكرت الذباب، جسم من الغريبة

 تسمى جراثيم من مفرتسة مادة الذباب ىف وتكون أثرها، واختفى اجلراثيم تلك ماتت الزمن من حني وبعد األمراض،
 اجلراثيم من أنواع أربعة إبادة ميكنها الىت بكرتيوفاج على الحتوت ملحى حملول ىف الذباب من خالصة عملت ولو بكرتيوفاج،

 للجراثيم أخرى أنواع أربعة ضد للمناعة نافعة البكرتيوفاج خالف مادة على أيضا اخلالصة تلك والحتوت لألمراض، املولدة
 شفاء أسرع جراحهم أن اجلنود من العاملية احلرب جرحى على لوحظ وقد ،(1937 سنة 1307عدد الطبية التجارب جملة)

 على الذباب لوقوع فيتعرضون امليدان يف نيتداوو  اجلنود ألن املستشفيات؛ يف عناية مزيد هبم يُعىن الذين الضباط من والتئاماً 
  اللحم فارم الذباب و  lucilia  الالمع الذباب و  calliphora  األزرق الذباب أن طبيا املعلوم من و جراحاهتم،

sacrophaga  العضوية املواد على تتغذى ويرقاهتم جلدى نغف وإحداث اجللد وقرح جروح مهامجة على قدرة لديهم 
 الرائحة بواسطة والقرح للجروح وجتذب والقرح اجلروح على وتتغذى هتاجم أن  larvae  الريقات هلذه كنومي املتحللة
. وا ُسليمان أماىن/د. ا  myiasis  النغف موضوع حتت الثاىن اجلزء  medical parasitology  انظر) الكريهة

 اجلروح عالج ىف تستخدم الريقات هذه كانت  يدببع ليس زمن ،ومنذ(القاهرة طب ميخائيل ِعزت د. وا الرفاعى ُسعاد/د
 .التغذية عن كفت  سليُما جلداُ  وجدت فإذا املنتنة األنسجة على تتغذى أهنا حيث والقرح

 ول مكشوفة، اآلنية ترك على يشجِ ع ول اإلناء، يف عنوة ووضعه الذباب صيد إىل أحداً  يدعُ  ل النبوي احلديث هذا (تنبيه)
 إنائه يف الذباب يقع من إن وأيضا إليها، الذباب دخول من املنازل محاية ويف والشوارع البيوت نظافة يف اإلمهال على يشجع

 مينع ال النبوي احلديث وهذا وسعها، إال نفساً  يكلف ال هللا فإن تناوله، على جيرب فال فيه ما تناول ميكنه وال ذلك، من ويشمئز  
 يتبادر أن ميكن وال وإبادته، وإعدامه وحماربته مواطنه يف للذباب التصدي من بالشع صحة على والقائمني األطباء من أحداً 

. حماربته يف التهاون إىل يدعو أنه أو. للذباب مفارخ أو مزارع إقامة إىل الناس يدعو احلديث هذا أن الدين علماء أحد ذهن إىل
 .كبري  خطأ يف وقع فقد فيه اعتقد أو ذلك صنع ومن
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 شيء من تولد سواء مطلقاً، طاهر هو: قيل: فجيري له دم ال الذي واناحلي يف العلماء وقد اختلف
 أو مأكوالً  امليت كان  وسواء غريه، يف مات أو منه، تولد فيما مات وسواء جنس، شيء من أو طاهر
 .مأكول غري

 .4احلنابلة مذهب يف وقول ،3الشافعية مذهب يف وقول ،2واملالكية ،1احلنفية مذهب هو وهذا
 والتني التمر كدود  ينجسه، ل منه، تولد فيما ومات طاهر، شيء من تولد إن لكن س،جن هو: وقيل

 .5الشافعية مذهب يف قول وهو جنسه، غريه، يف ومات أخرج وإن فيها، ميوت واجلنب
 من تولد وإن ال، أم منه تولد فيما مات سواء مطلقاً، طاهر فهو طاهر، شيء من تولد إن: وقيل
 .6احلنابلة مذهب من املشهور هو وهذا جنس، فهو نف،الك كصراصري  جنس، شيء
 يف غمسه وهو: ِبقله وسلم عليه هللا صلى النيب أمر(: 210/ 3) املعاد زاديف  القيم ابن قال

 أمراً  لكان ينجسه كان  فلو حاراً، الطعام كان  إذا والسيما ذلك، من ميوت أنه ومعلوم الطعام،
 نفس ال ما كل  إىل احلكم هذا عدي مث بإصالحه، أمر إَّنا لموس عليه هللا صلى وهو الطعام، بإفساد

 سببه، بانتفاء وينتفي علته، بعموم يعم احلكم إذ ذلك وأشباه والعنكبوت والزنبور كالنملة  7سائلة له

                                                 
قال ابن العريب يف املسالك  (.62/ 1) الصنائع بدائع ،(51/ 1) املبسوط ،(34/ 3) صاصللج القرآن أحكام 1
 ابن وزاد األرض، وشحمة والوزغة واحلية والفأرة كالطري  سائلة، نفس له ما: أيضا نوعني فعلى الرب، حيوان وأما (:2/59)

 ابن كتاب" ويف .يؤكل أن بأس ال: ثريد يف عوق برغوث يف سحنون وقال .باملوت ينجس كله  ذلك فإن والرباغيث،: القصار
 ذكاه لدواء منه شيئا احتاج من ذلك، أشبه وما والبعوض، والدود والنمل كاخلنفساء  دم وال حلم له ليس ما: مالك عن" حبيب

 من يكون نأ إال الدم يف يراعى ال هذا فعلى. إليه ينتقل دم وفيه دم له ليس ما صنف من البعوض فجعل اجلراد، به يذكى ِبا
 دم له ليس وما. باملوت ينجس أنه واحد قول دم له وما باملوت، ينجس ال أنه واحد قول دم له ليس مما فيكون احليوان، نفس
 الربغوث يكون أن آخر وجها وُيتمل. ومالك سحنون قول على ينجس وال القصار، ابن قول على ينجس: القوالن دم وفيه

 .دم فيه يكن ل إذا ينجس وال الدم، فيه كان  إذا باملوت ينجس
 (.115/ 1) املدونة 2

 (.5/ 1) األم 3

 (.41/ 1) املغين 4

 ينجسه، ل منه أخرج حىت ميت فلم ماء، يف فوقع يؤكل، أن حراماً  كان  ما كل  أن إيل أحب(: " 5/ 1) األم يف الشافعي قال 5
 ".املعىن هذا يف كان  وما القملةو , والربغوث والذباب واجلعل اخلنفساء مثل وذلك, جنسه فيه مات وإن

 يف املطلب غاية ،(37: ص) الساغب بلغة ،(22/ 1) اهلداية ،(16/ 1) قدامة البن الكايف ،(338/ 1) اإلنصاف 6
  (.35: ص) املذهب معرفة

 .له دم ال أي: له نفس ال فما الدم، هو :النفس 7
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 سائل له دم ال ما يف مفقوداً  ذلك وكان ِبوته، احليوان يف احملتقن الدم هو التنجس سبب كان  فلما
 ا.ه  علته النتفاء نجسبالت احلكم انتفى

 شراب بطوهنا من خيرج} النحل عن تعاىل قوله: (273/ 3) القرآن أحكاميف  اجلصاص قالو 
 وفراخه امليت النحل من خيلو ال أنه ومعلوم العسل طهارة بيان فيه {للناس شفاء فيه ألوانه خمتلف

 ال ما أن على ذلك فدل, سللنا الشفاء من فيه عما فأخرب بطهارته ذلك مع تعاىل هللا وحكم, فيه
 ا.ه  فيه ميوت ما يفسد ال له دم

 ألن طاهر وشبهه والبعوض الذباب دم( : 11/267) فتاواه جمموع يف كما  العثيمني العالمة وقال
 ما الشراب ومن ، الشراب يف وقع إذا بغمسه األمر يف هريرة أيب حديث عليه دل كمل  طاهرة ميتته
 املتولدة احلشرات أما ه .ا امليتة حترمي علة من سبق ملا دمه طهارة لىع دليل وهذا به، ميوت حار هو
 وخالفهم جناسته، إىل واحلنابلة الشافعية فذهب.. اجلرح ودود الكنف كصراصري  النجاسة من

 .اخلالف من خروجاً  النوع هذه من التحفظ واألوىل باز ابن العالمة ومعهم واألحناف، املالكية
 
 

 
 (طعامال يف نجاساتال من يقع ما باب)

                                                                                                                           

 الدم ومسي جيري، له الدم: أي: سائلة له نفس ال: " قوهلم ومنه الدم، وهو: النفس(: " 317: ص) املنري املصباح يف جاء
 ه .ا"  هذا من والنفساء. بالدم قوامها احليوان، جلملة اسم هي اليت النفس ألن نفسًا؛

 له ما احليوان من النجس أن على يدل إَّنا احلديث ألن دم فيه يكن ل ما وهذا(: 338/ 1)يف التمهيد  كما  الرب عبد ابن قال
 .ا.ه  الدم بالنفس يعين بنجس فليس سائلة نفس له ليس ما إبراهيم قال وكذلك سائل دم

 .عظم فيه ليس ما: وقيل
 له ما" الفقهاء كقول  احليوان يف يكون الذي الدم النفس بلفظ يراد وقد (:9/293وقال شيخ اإلسالم يف جمموع الفتاوى )

 ا.ه  "سائلة نفس له ليس وما سائلة نفس
 وقع أو املاء يف سقط إذا وأشباهه والزنبور اجلعل يف كثري،  أيب بن ُيىي عن معمر، عن ،(296) املصنف يف الرزاق عبد روى

 حيث من أصح واألول. به بأس فال عظم فيه ليس مما املاء يف يكون وما منه ويتوضأ ويشرب يؤكل قال: والشراب الطعام يف
 .والشرع اللغة
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 صلى النيب فاخرب مسن يف وقعت فأرة أن) رضي هللا عنها ميمونة عنرضي هللا عنهما  عباس ابن عن
 .1(وكلوا حوهلا ما ألقوا: "فقال وسلم عليه هللا
 السمن، يف تقع الفأرة عن وسلم عليه هللا صلى النيب سئل): قال ،رضي هللا عنه هريرة أيب عنو 

 .2(تقربوه فال مائعا، كان  وإن حوهلا، وما فألقوها دا،جام كان  إن: "فقال
 احلجاج بن ثابت عن بن برقان جعفر عن َّنري بن هللا عبد عن( 24397) شيبة أيب ابنوأخرج 

 .(تأكله فال مائعاً  كان  وإن بقي، ما وكل حوهلا وما فألقها جامداً  كان  إن): عائشة قالت عن
 وإسناده صحيح.

 أن) عبيد أيب بنت صفية عن نافع عن أيوب عن عليه ابن عن( 24397) شيبة أيب ابنوأخرج 
 أن عمر ابن فأمرهم فماتت فأرة فيه وقعت زيادة أو مسن من فرقا عشرون فيه عمر ابن آلل جراً 

 وإسناده صحيح. .(به يستصبحوا
 وإسناده صحيح.

                                                 
 (.5538،  235) البخاري أخرجه 1

 ،(1364) حبان وابن ،(192/ 2) والنسائي ،(3842) داود وأبو ،(490،265 ،233 - 232/ 2) أمحد هأخرج 2
 احملرر يف كما  البخاري ضعفه فقد نظر، تصحيحهم ويف العلماء بعض صححه اللفظ هبذاواحلديث ( 353/ 9) والبيهقي

 ،(226) والبلوغ ،(304) احملرر يف ماك  الرازي حامت أبو ضعفه وكذا ،(37/ 9) والتمهيد ،(226) والبلوغ ،(304)
 ،(570 ،566/ 2) التنقيح يف اهلادي عبد وابن ،(490/ 21) الفتاوى جمموع يف اإلسالم شيخ وضعفه الرتمذي، وضعفه

 على هو وقالوا مجاعة احلديث صحح الصحة غاية يف اإلسناد هذا ظاهر(: 319/ 10) السنن هتذيب يف بن القيما وقال
 حمضا، خطأ رأوه بل صحيحا يروه ول فيه طعنوا احلديث أئمة ولكن تصحيحه الذهلي ُيىي بن حممد عن يوحك الشيخني شرط
 الشيخ وضعفه معلول،(: 160/ 3) املكدود غوث يف احلويين وقال شاذ،(: 1532) الضعيفة يف األلباين العالمة وقال

 منت (:12/101ؤوط ومن معه يف حتقيق املسند )، وقال األرن(182 - 181/ 3) تعليقه على إعالم املوقعني يف مشهور
 ابن عن شهاب، ابن عن رواه إذ إسناده يف أخطأ قد معمرا أن إال الشيخني، رجال ثقات إسناده ورجاله صحيح، احلديث

 عن عباس، ابن عن عتبة، بن هللا عبد بن هللا عبيد عن الزهري، عن فرووه الزهري أصحاب خالفه فقد هريرة، أيب عن املسيب،
  257-4/256" السنن"و ،759-2/758" العلل" انظر وغريهم، حامت وأبو والرتمذي البخاري قاله أصح، وهو ميمونة،
 فيه فزاد متنه يف وأخطأ ،287-7/285 للدارقطين" العلل"و ،2/12 الرازي حامت أيب البن" العلل"و للرتمذي، كالمها

 ونقل... .337-5/336 القيم البن" السنن هتذيب" يف ذلك تفصيل روانظ" تأكلوه فال مائعا كان  وإن: "وهي غريبة زيادة
 ميمونة عن عباس ابن طريق لكن حمفوظان، عندنا الطريقان": الزهريات" يف قال أنه الذهلي عن 1/344" الفتح" يف احلافظ
 .األخرى على إحدامها يرجح ل 287-7/285" العلل" يف الطريقني الدارقطين أورد وملا. أشهر
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 تبيع عن قبيل أبو أخربين أيوب بن ُيىي عن احلباب بن زيد عن (24399) شيبة أيب ابنوأخرج 
 ملسلم أكله ُيل ال فإنه فيموت الفأرة فيه تقع الزيت يف) قال عمرو بن هللا عبد عن كعب  امرأة ابن
 كالمهاف وتبيع الغافقي وهو أيوب بن وُيىيوإسناده حسن من أجل  .(لنصراين وال ليهودي وال

 .احلديث حسن
 فإنه املاء غري مائعاً  النجاسة خالطت إذا :فقيل النجاسة ختالطه املاء غري من املائع الفقهاء اختلف
 مذهب وهذا املتغري، وغري املتغري، وبني والكثري، القليل بني فرق غري من النجاسة، ِبالقاة يتنجس
 منه تنجس ال املاء، حكم حكمه: وقيل، 1واحلنابلة ،3والشافعية ،2واملالكية ،1احلنفية من اجلمهور

                                                 
 (.198/ 10) املبسوط ،(167،166/ 1) للجصاص القرآن وأحكام ،(45/ 1) اهلندية فتاوىال 1

 الفأرة تؤخذ: قال فيه؟ وتفسخت جامد مسن يف ماتت الفأرة أرأيت: قلت" 85/ 1: األصل كتاب  يف احلسن بن حممد قال
 .95/ 1: واملبسوط ،299: الطحاوي خمصر وانظر" به واالنتفاع بقي ما بأكل باس وال به، فريمى حوهلا وما

/ 1) واإلكليل التاج ،(114 - 110/ 1) اجلليل مواهب ،(46/ 9) التمهيدوانظر  ،(59/ 1) الدسوقي حاشية 2
 وهذا بغسلها، النجسة األدهان تطهر وال(: 189: ص) الكايف يف الرب عبد ابن قال(. 388/ 1) الدواين الفواكه ،(113
  اه . املدنيني من وطائفة مالك مذهب حتصيل

 له كان  ما مائعا كان  لو إذ جامد أنه على يدل" حوهلا وما ألقوها: "املفسرون قال(: 7/537وقال ابن العريب يف املسالك )
 وقال، ينجسها املوت نفس ألن فيه؛ شيء منها سال يكون أن أمن وإن ينجس،: حبيب ابن قال مائعا، كان  فإن... حول
: عنه املواز بن حممد وقال .باملنع حبيب ابن فبت املاجشون، ابن بقول حبيب ابن وبقول. أكله أحب ال": املوازية" يف مالك

  الزيت وليس يضره، ال الكثري الزيت يف الفأرة ماتت إذا: نافع ابن عن سحنون وروى .بالكراهية. تصريح وهذا أحب، ال
 وال لونه يتغري ول كثريا،  ذلك كان  فإن الزيت، أو رالبئ يف الدجاجة أو الفارة وقعت إذا: امللك عبد عن زيد أبو وروى، كاملاء
  وإن الفأرة فيه تقع الزيت كره  أنه مالك عن وروي .كثر  وإن لنجس فيه ماتت ولو ينجس، ول منه ذلك أزيل رُيه، وال طعمه
 تطهر فال املائعات وأما ،يغري ما إال فيه يؤثر فال يطهر املاء ألن املاء؛ خالف كله  واملائع الزيت: الفقهاء سائر وقال .كثريا  كان

 قوالن، لعلمائنا ففيه باملاء؟ تطهريه جيوز هل... .الروايات من الصحيح وهو يتغري، ل وإن فيها النجاسات من يقع ما فينجسها
 جب يف جيعل أن: غسله وصفة، كاجلامد  طهر املاء باشره جنس حمل كل  ألن وذلك ؛"الفروع كتب  يف بيانه طويل تفصيل يف

  به ِبروره فطهر املاء، أجزاء من جزء مسه قد املائع من جزء كل  أن وعلمنا طاهر، الزيت ويبقى املاء فيخرج منبع، له يكون
 .كاجلامد

 وجهان فيه تطهريه؟ ميكن فهل األدهان، وسائر والشريج والسمن الزيت جنس إذا(: 620/ 2) اجملموع يف النووي قال 3
 بيعه جيوز ما باب يف املصنف ذكرمها وقد مشهوران،
 مائعاً  كان  إن: السمن يف تقع الفأرة يف - وسلم عليه هللا صلى - لقوله بغريه، وال بالغسل يطهر ال: األكثرين عند أصحهما

 ال فإنه تنجست، إذا املائعات من وغريمها واخلل الدبس على وقياساً  هلم، لبينه الغسل جاز ولو اغسلوه، يقل ول. تقربوه فال
 .خالف بال ريهاتطه إىل طريق

 إىل وصل أنه الظن على يغلب حتريكاً  وحنوها خبشبة وُيرك به ويكاثر املاء عليه ويصب إناء يف جيعل بأن بالغسل، يطهر: والثاين
 ورجحه سريج، ابن قول الوجه وهذا الدهن، ويطهر املاء، فيخرج اإلناء، أسفل يفتح مث الدهن، يعلو حىت يرتك مث أجزائه،
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 كاخلل  املائي املائع بني التفرقة: وقيل، احلنابلة مذهب يف قول وهو بالتغري، إال فوق فما القلتان
 فتنجس واألدهان كالزيوت  املاء وغري املاء، حكم حكمه املاء يشبه الذي فاملائع وغريه، وحنوه،
 .2احلنابلة مذهب يف قول وهو يتغري، ل أم تغري كثر،  أو قل النجاسة، ِبالقاة
 بسبب رُيها أو لوهنا أو طعمها تغري إذا إال تنجس ال جناسة فيها وقعت إذا املائعات: وقيل

 وهي خرجت أو فيه، ماتت سواء مطلقًا، يتنجس فإنه الفأرة، فيه تقع الذائب السمن إال النجاسة،
 .(142/ 1) احمللىكما يف يف   حزم ابن اختيار وهذا حية،

  جامد، يف لنجاسةا وقعت إذا أنه إىل الفقهاء ذهب(: 29/102وجاء يف املوسوعة الفقهية )
 الباقي ويكون وطرحه، حوهلا ما وتقوير النجاسة برفع يكون تطهريه فإن وحنوه، اجلامد كالسمن

 مجهور عند يطهر وال ينجس، فإنه مائع يف النجاسة وقعت وإذااملتقدم.  ميمونة روت ملا طاهرا،
 املتقدم. هريرة أيب حلديث ويراق، الفقهاء،
 فريفع املاء، الدهن فيعلو ويغلي، ماء يف يوضع بأن وذلك بالغلي، ريهتطه إمكان إىل احلنفية وذهب
 الفتوى، وعليه أوسع وهو يوسف، أيب عند وهذا: عابدين ابن قال، مرات ثالث وهكذا بشيء،
 - كالزيت  - بالغلي تطهريه يتأتى ما أن: احلنابلة من اخلطاب أبو اختاره ما منه وقريب، حملمد خالفا
 مث أجزائه، مجيع املاء يصيب حىت فيه، خياض كثري  ماء يف جعله: ذلك وطريقة كاجلامد،  به يطهر
 من املاء غري يطهر ال: قدامة ابن قاله كما  احلنابلة، وعند، فيؤخذ املاء، على يعلو حىت يرتك

 جيري وَتاسكه لقوته فإنه الزئبق، إال: عقيل ابن قال عقيل، وابن القاضي قول يف بالتطهري املائعات
 فيه وقعت إذا السمن عن سئل وسلم عليه هللا صلى النيب بأن قدامة ابن واستدل ،اجلامد جمرى

 ا.ه  3بإراقته يأمر ل طريق تطهريه إىل كان  ولو تقربوه، فال مائعا كان  إن: فقال الفأرة،

                                                                                                                           

 غريه ويف قطعًا، بالغسل السمن يطهر ال: العدة صاحب وقال بصحيح، هو ليس: وغريه البغوي قالو  العدة، صاحب
/ 3) الطالبني روضة ،(26/ 1) البجريمي وحاشية ،(40/ 9) أيضاً  اجملموع وانظر اه . فرق ال أنه واملشهور الوجهان،
 (.6/ 1) الطالبني منهاج ،(349

 (.243/ 1) املبدع ،(188 /1) القناع كشاف  ،(321/ 1) اإلنصاف 1

 (.56/ 1) املبدع ،(67/ 1) اإلنصاف ،(33/ 1) املغين 2

 املغين 57 ،56/  1 املهذب ،59 ،58/  1 الكبري الشرح ،147/  1 القدير فتح ،( 222/  1) عابدين ابن حاشية 3
 .37/  1 قدامة البن



 - 413 - 

 باشرها وما امليتة الفأرة أكل أن على العلماء وأمجع (:8/507قال ابن عبد الرب يف اإلستذكار )
 املائع والزيت الذائب املائع السمن يف واختلفوا ذلك من شيء أكل ُيل ال حرام اجلامد السمن نم

  املائعات وسائر واملري والعسل واخلل
 شيء فيه مات إذا كله  ذلك من شيء يؤكل ال باألمصار الفتيا أئمة ومجاعة العلماء مجهور فقال 

 بالذكاة املأكول احليوان وسائر والوزغة الدجاجةو  والعصفور كالفأرة  سائل دم له الذي احليوان من
 فقالوا داود منهم اجلماعة عن طائفة وشذت ،أحرى عندهم بذلك فهو أصال احليوان من يؤكل وما
 فيه تظهر ل إذا وجامد مائع من كله  ذلك غري ويؤكل السمن من بالفأرة املتصل اجلامد يؤكل ال

 من أيضا البدع أهل ومن ،املاء حكم للمائعات هنا وحكموا منه شيئا تغري ول فيه الواقعة النجاسة
 اآلحاد أخبار لسائر كردهم  احلديث وردوا الفأرة فيه وقعت إذا اجلامد وغري اجلامد أكل أجاز

 ا.ه  اخلذالن من برمحته هللا عصمنا العدول
 من ريمهاوغ والسمن كالزيت:  املائعات وأما(: 512/ 21) الفتاوى جمموع يف اإلسالم شيخ قالو 

 ففي النجاسات من وحنوها امليتة الفأرة مثل جناسة فيه وقعت إذا وغريمها واللنب كاخلل  األدهان
 وهو السلف من وغريه الزهري قول وهذا املاء حكم ذلك حكم أن: أحدمها للعلماء، قوالن ذلك

 حنيفة يبأ قول أصل هو وهذا املواضع بعض يف مالك عن رواية ويذكر أمحد عن الروايتني إحدى
 فإنه املاء خبالف فيها النجاسة بوقوع تنجس املائعات أن: والثاين املائعات، على املاء قاس حيث
 قول وفيها وأمحد، مالك عن األخرى الرواية وهو الشافعي مذهب وهذا وكثريه، قليله بني يفرق
 وخل باملاء لحقي التمر فخل وغريها املائية املائعات بني الفرق وهو أمحد عن رواية هو: ثالث

 إال ينجس ال فإنه قلتني يكون أن مثل كثريا  الزيت كان  إذا األول القول وعلى به، يلحق ال العنب
 قليال املائع كان  وإن. ينجس ال: فقال. كثري  زيت يف ولغ كلب  يف أمحد ذلك على نص كما  بالتغري
 يف ذلك: قال بالتغري إال ينجس ال القليل إن قال فمن القليل، املاء يف املتقدم النزاع على انبىن

 .الدواب من غريها أو الفأرة عن سئل ملا الزهري أفىت وبذلك وغريه الزيت
  وسواء كثريا  أو قليال كان  سواء ويؤكل منها قرب وما تلقى: فقال األدهان من غريه أو مسن يف َتوت
: قال ومن هللا، شاء إن سنذكره ملعىن صحيحه يف عنه البخاري ذلك ذكر وقد مائعا، أو جامدا كان

 باملكاثرة املاء يطهر كما  باملكاثرة يطهر فإنه كاملاء  إنه: قال النجاسة بوقوع ينجس القليل املائع إن
 القول هو املاء ينجس ال كما  تنجس ال املائعات بأن والقول اجلميع طهر كثري  زيت عليه صب فإذا

 اخلبائث علينا وحرم الطيبات لنا أحل هللا ألن وذلك املاء من التنجيس بعدم أوىل هي بل الراجح
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 الطيبات من هي - املائعة واألطعمة واخللول والزيت واأللبان األدهان من - واألشربة واألطعمة
:  أجزائه من شيء وال رُيه وال لونه وال طعمه ال: اخلبث صفة فيها يظهر ل فإذا لنا هللا أحلها اليت

 ال الطيب صفات صفاهتا أن مع احملرمة اخلبيث من جتعل أن جيوز فال الطيب يف حاهلا على كانت
 الصفات تلك وألجل بينهما، املميزة بالصفات واخلبائث الطيبات بني الفرق فإن اخلبائث صفات

 باق واللنب استحالت وقد مخر قطرة أو دم قطرة فيه وقع احلب هذا كان  وإذا هذا وأحل هذا حرم
 ول واستحالت استهلكت قد تلك فإن وجه ذلك لتحرمي يكن ل صفته على باق والزيت صفته على
 من بالطهارة أوىل كانت  وإَّنا واخلمر، الدم أحكام من شيء عليها يرتتب األحكام من حقيقة هلا يبق
 فإنه كاالستنجاء  املائعات إتالف يف يرخص ل حيث وإتالفه املاء إراقة يف رخص الشارع ألن املاء

 فال ذلك يف املائعات استعمال وأما باملاء، النجاسات سائر إزالة وكذلك هذه دون باملاء يستنجى
 ولغ إذا يراق املاء إن: العلماء من قال من قال وهلذا تزول، ال أو النجاسة تزول قيل سواء: يصح

 امللح من بالنجاسة تغريا أسرع املاء فإن وأيضا والشراب، الطعام آنية تراق وال الكلب فيه
 وشرعا حسا التنجيس قبول عن أبعد فاملائعات املاء يف منها املاء غري يف ةاستحال أشد والنجاسة

 البخاري صحيح يف ثبت فقد وأيضا تنجس، ال أن أوىل فاملائعات املاء ينجس ال فحيث املاء من
 حوهلا وما ألقوها: }فقال مسن يف وقعت فأرة عن سئل أنه وسلم عليه هللا صلى النيب عن، وغريه
 وأن حوهلا وما يلقوها بأن مطلقا عاما جوابا وسلم عليه هللا صلى النيب أجاهبمف{ مسنكم وكلوا

 قيام مع احلال حكاية يف االستفصال وترك جامدا، أو مائعا كان  هل يستفصلهم ول مسنهم يأكلوا
: قيل وقد ذائبا، يكون أن احلجاز مسن على الغالب أن مع املقال، يف العموم منزلة ينزل االحتمال

  أو قليال كان  هل يستفصل ل أنه مع القلتني يبلغ ال أنه السمن على والغالب ذائبا إال يكون ال إنه
 مائعا كان  وإن مسنكم وكلوا حوهلا وما فألقوها جامدا كان  إن) احلديث يف روي فقد: قيل فإن كثريا،

 املائع بني قفر  من عليها اعتمد اليت هي الزيادة هذه: قيل وغريه، داود أبو رواه ،(تقربوه فال
 ِببلغ قائلني جمتهدين ذلك يف وكانوا وسلم عليه هللا صلى النيب كالم  من ثابتة أهنا واعتقدوا واجلامد
 .واجتهادهم علمهم

 أن لغريهم تبني قد لكن الزيادة؛ هذه وصحح الزهري حديث الذهلي ُيىي بن حممد ضعف وقد
 الذي هو وهذا. وسلم عليه هللا صلى النيب كالم  من ليست احلديث يف خطأ وقعت الزيادة هذه
 فلذلك وسلم عليه هللا صلى النيب كالم  من ليست الزيادة هذه بأن جازمون وحنن ولغرينا لنا تبني

 الباطل يف التمادي من خري احلق إىل الرجوع فإن أوال هبا نفيت كنا  أن بعد هبا اإلفتاء عن رجعنا
 معمرا وأن باطلة أهنا لنا بينوا قد احلديث أئمة من وغريمها عليهما هللا رمحة والرتمذي والبخاري
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. كمالك:  الزهري أصحاب من واألثبات الغلط كثري  معمر وكان الزهري عن هلا روايته يف غلط
 فجعله ومتنا إسنادا احلديث هذا يف روايته اضطربت نفسه وهو ذلك يف خالفوه عيينة وابن ويونس

 ميمونة عن عباس ابن عن هللا عبد بن هللا عبيد عن وه وإَّنا هريرة أيب عن املسيب بن سعيد عن
{. تقربوه فال بعضها ويف. به فاستصبحوا مائعا كان  إن: }قال أنه طرقه بعض يف عنه وروي

 فأرة عن سئل أنه نفسه الزهري من يونس عن صحيحه يف ذكر بأن هذا يف غلطه بني والبخاري
 النيب ألن ويؤكل منها قرب وما تلقى كثريا  أو قليال مائعا أو جامدا كان  إن: فقال مسن يف وقعت
 فالزهري{ مسنكم وكلوا حوهلا وما ألقوها: }فقال مسن يف وقعت فأرة عن سئل وسلم عليه هللا صلى
 واستدل ويؤكل منها قرب وما الفأرة تلقى بأن واجلامد املائع يف أفىت قد عليه احلديث مدار الذي
. غلط فقد النوعني بني الفرق عنه ذكر من أن فتبني. ابهأصح مجهور عنه رواه كما  احلديث هبذا

 أو باجلامد تلحق هل األطعمة من كثري  يف االشتباه يقع بل ينضبط ال أمر وامليعان فاجلمود وأيضا
  وما: }تعاىل قال كما.  فيه اشتباه ال مبني بفصل إال واحلرام احلالل بني يفصل ال والشارع. املائع
 هلم يبني أن بد فال يتقون مما واحملرمات{. يتقون ما هلم يبني حىت هداهم إذ بعد قوما ليضل هللا كان

  {.عليكم حرم ما لكم فصل وقد: }تعاىل قال وقد. احلالل وبني بينها فاصال بيانا احملرمات
 من فغريها املسلمني باتفاق حلت بنفسها انقلبت إذا اخلبائث أم هي اليت اخلمر كانت  فإذا وأيضا

 اختياره بغري مسلم خل يف وقعت مخر قطرة أن قدر وإذا باالنقالب تطهر أن وىلأ النجاسات
 خبالف باالستحالة؛ طهرت باالستحالة جنست ملا اخلمر: قيل فإن. بالطهارة أوىل كانت  فاستحالت

 جنست النجاسات مجيع إن: األول عن اجلواب يف قيل. تطهر ل ختليلها قصد إذا واخلمر غريها؟
 وغائطا وبوال دما تستحيل مث طاهرة وهي الشراب ويشرب الطعام يأكل اإلنسان إنف باالستحالة

 املوت بعد حاله وصار الفضالت فيه احتبست مات فإذا طاهرا يكون احليوان وكذلك. فتنجس
  الدباغ إن: قيل سواء اجلمهور عند الدباغ بعد اجللد يطهر وهلذا فينجس احلياة يف حاله خالف
  الدباغ أن على تدل والسنة للعلماء مشهورين قولني ذلك يف فإن كالذكاة؛  هإن قيل أو كاحلياة
. ال أو التخليل لقصد حبست سواء حرام اخلمر حبس ألن فذلك: ختليله قصد ما وأما. كالذكاة
  ه .ا احملرم بالفعل النعمة تثبت فال نعمة والطهارة

 يزيد ما ُيوي للزيت، خزان ئيأقربا أحد لدى يوجد(: 73/ 13) الدائمة اللجنة علماء وسئل
 اخلزان، يف سقطتا قد فأرتني وجد بيعها أراد وعندما مدة وبعد الزيتون، زيت من أطنان أربعة على

 تفضلوا الكرمي بردكم توصيلي انتظار ويف املسألة، هذه يف الشرع حكم يعرف حىت اخلزان فأغلق
 ؟خريا هللا وجزاكم واالحرتام، التقدير عبارات أمسى سيدي
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 البخاري صحيح يف ملا حوله؛ وما يلقى الفأر فإن وحنوه، الزيتون زيت يف الفأر وقع إذا: فأجابت
 وكلوا حوهلا وما ألقوها: فقال مسن يف سقطت فأرة عن سئل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن)

 ه . ا( مسنكم
 الدهن ،«يطهر ل مائع دهن تنجس أو»: قوله(: 1/433وقال العالمة العثيمني يف الشرح املمتع )

 ل فإن وعاؤه، فك إذا جيري أو يتسرب الذي هو: قيل واملائع جامدا، يكون وتارة مائعا، يكون تارة
 تزال فإهنا وتنجس، جامدا، كان  فإذا، النجاسة سريان مينع ال الذي هو: وقيل. جامد فهو يتسرب

 الفأرة، تأخذ أن طهارته إىل الطريقف فماتت، جامد ودك يف فأرة سقطت: مثاله، حوهلا وما النجاسة،
 من فاملشهور مائعا، كان  وإن، حالال طاهرا الباقي ويكون فيه، سقطت الذي مكاهنا تقور مث

 وسواء كثريا،  أم قليال الدهن كان  وسواء كثرية،  أم قليلة النجاسة كانت  سواء يطهر، ال أنه املذهب
 - والزيت للبزر الكبري الظرف وهي- دبة كبرية يف فأرة شعرة سقطت إذا: فمثال يتغري، ل أم تغري

 فتلقي كاجلامد؛  املائع الدهن أن: والصواب، ويفسد الدهن هذا فينجس املائع، الدهن من مملوءة
 :يلي ما ذلك على والدليل .طاهر والباقي حوهلا، وما النجاسة

 حوهلا وما ا،ألقوه»: فقال مسن يف وقعت فأرة، عن سئل وسلم عليه هللا صلى النيب أن - 1
 كان  وإذا حوهلا، وما فألقوها جامدا، كان  إذا»: رواية أما .يفصل ول ،«مسنكم وكلوا فاطرحوه،

 .اإلسالم شيخ ذلك ذكر كما  فضعيفة ،«تقربوه فال مائعا،
 .األشياء فيه فتنفذ املاء، خبالف مائعا، أم جامدا كان  سواء النجاسة، فيه تسري ال الدهن أن - 2

 بعض قال .تطهريه؟ ميكن فهل فيه وأثرت قليل، والسمن وكثرية، قوية النجاسة كانت  إن لكن
 الدهن، يف يدخل ال فإنه وصببناه ِباء، جئنا فلو الدهن، يف تنفذ ال األشياء ألن ميكن؛ ال: العلماء

 بعد وطعمها النجاسة رائحة تزول حىت ِباء يغلى بأن تطهريه ميكن: آخرون وقال، معزوال يبقى بل
 زال زالت مىت خبيثة عني النجاسة أن وهو سبق ما على ينبين القول وهذا، النجاسة عني ةإزال

 ا.ه  حكمها
 جناسة فيهما وقعت إذا والسمن الزيت(: 490وقال العالمة األلباين يف سلسلة اهلدى والنور )رقم 

 اليت النجاسة ههبذ الثالثة أوصافه أحد تغري   إذا امليزان خذ يتنجس، فهل سائال، منهما كل  وكان
 ل إذا أما. إراقته جيب وإَّنا شراؤه، وال بيعه جيوز فال السائل السمن أو السائل الزيت هذا يف وقعت
 وشراءه، وبيعه أكله جائًزا طاهًرا فيظل الثالثة، األوصاف هذه من ِبغريات السمن أو الزيت يتغري  
 .أسهل فاألمر جامًدا كان  إذا أما سائاًل، كان  إذا هذا
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 مسن يف الفأرة وقعت إذا: )والسالم الصالة عليه قوله وهو الصحيح، احلديث يف جاء فقد: شيخال
 اختالف على بناءً  املسألة هذه يف أو هذا يف الفقهاء اختلف وقد( وكلوه حوهلا وما فألقوها أحدكم
 مسن يف أرالف وقعت إذا: )مطلقة آنًفا مسعتموه ما هو: الصحيحة الرواية، احلديث هذا يف الرو اة

 اإلمام على تدور طرق ومن وغريه، البخاري الصحيح رواية هذه( وكلوه حوهلا وما فألقوها أحدكم
 يف فأدخل الزهري عن معمر بروايتها تفر د الصحيح، خارج أخرى رواية يف لكن الزهري، اجلليل

 وما فألقوها اجامدً  كان  فإن: )قال حيث الفقهاء، خالف منشأ التفصيل هذا كان  تفصياًل، احلديث
 هذا معمًرا ألن احلديث علماء تعبري يف شاذة رواية هذه معمر رواية(. فأريقوه مائًعا كان  وإن حوهلا،

 هذا واقع هو كما  منه، عدًدا أكثر أو منه أحفظ هو من خالف فإذا املخالفات بعض له ولكن ثقة
 .احلديث علماء عند عيفالض احلديث أقسام من قسم الشاذ واحلديث شاذة روايته كانت  احلديث

 تفر د الذي التفصيل هذا فيه ليس هو مطلق   الصحيح احلديث وأن احلديثية احلقيقة له تبي نت فمن
 كما  بالرأي أو الشاذة بالرواية احلديث خيصص أن الفقهية الناحية من له جيز ل حينئذ   معمر، به

 حميط وهو جامًدا السمن نرى ينماح ميكن اجلامد السمن يف تقع حينما الفأرة هذه بعضهم، يقول
 السمن تكون فإًذا مائع، وهو الزيت يف أو السمن يف ووقعت وقعت حينما تكون أن ميكن بالفأرة

 فما السمن، من أو الزيت من السائل هبذا جناستها واختلطت الفأرة فيها اضطربت قد الزيت أو
 الناقدين لبعض رأي هذا الزيت، أو طفق جامد وهو السمن هذا يف وقعت الفأرة هذه أن حنن يدرينا

 إطالق أو احلديث عموم جتاه ُتذكر قيمةً  أو وزنًا الرأي هذا ملثل نرى ال حنن ولكن الفقهاء، من
 أو السمن يف وقعت ملا الفأرة أن نتصور أن وميكننا( وكلوه حوهلا وما فألقوها) الصحيح، احلديث

 أن هلا آن ما لكن آخره إىل لفوق وطلعت واسير  وضربت فيها اضطربت فعالً  املائعني الزيت يف
 هللا صلى هللا رسول صدق فإًذا السمن؛ هذا أو الزيت هذا عموم يف مفاسدها تذيع وأن تتفسخ

 .(كلوه  مث حوهلا وما فألقوها: )قال حني وسلم عليه
 

 (حي وهو احليوان من قطع ما)باب جناسة 
 حية وهي البهيمة من قطع ما): وسلم عليه هللا صلى النيب قال: قال رضي هللا عنه واقد أيب عن

 .1(ميتة فهي
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 خيتلف منه، يفصل أي احليوان، من يبان الذي العضو إن(: 5/151جاء يف املوسوعة الفقهية )
 :يلي كما  ذلك وتفصيل. األحوال حبسب وحرمته أكله حل يف الشرعي احلكم
 من فاملبان وحرمته، األكل حل يف احليوان هذا كميتة  يعترب :حي حيوان من املبان العضو -1

  إن: اجلراد يف يقولون واملالكية، تؤكل ميتتهما ألن اجلمهور، عند يؤكل احلي اجلراد أو احلي السمك
 مصحوبة كانت  وإن املبان، يؤكل ل عمدا التسمية عن خالية أو التذكية، نية عن خالية اإلبانة كانت
 .حنومها أو يدا أو جناحا كان  إن يؤكل وال أس،الر  هو كان  إن املبان أكل والتسمية بالنية

 أم كاألنعام،  مأكوال أصله أكان سواء يؤكل، ال السائل الدم ذات الربية احليوانات سائر من واملبان
 قال فقد حيا، منه أبني ما فكذلك ،1خالف بال تؤكل ال منهما كل  ميتة فإن كاخلنزير،  مأكول غري

 .ميتة فهو حية وهي البهيمة من قطع ام: وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 .خالف بال وعدمه األكل يف امليتة سائر حكم حكمه :امليتة من املبان العضو - 2
 فلو. احلي من املبان حكم حكمه :َتامها قبل تذكيته أثناء يف املأكول املذكى من املبان العضو - 3

 جنس فاملقطوع أليتها، أو يدها خرآ إنسان فقطع للتذكية، مريئها وبعض الشاة حلقوم إنسان قطع
 .أيضا فيه خالف ال وهذا احلي، من كاملقطوع  األكل، حرام
 :روحه زهوق وقبل تذكيته َتام بعد املأكول املذكى من املبان العضو -4

 الزوالق طري يف رمق هو احلياة من رمق بقاء ألن املذكى، حكم حكمه ألن اجلمهور، عند أكله ُيل
 . 1املوت حكم فحكمه العاجل،

                                                                                                                           

 والطرباىن ،(1572) اآلثار مشكل شرح يف والطحاوي ،(3062) اجلعديات يف البغوي القاسم وأبو ،(1450) يعلى وأبو
، (78 رقم ،23/ 1) والبيهقى ،(7597 رقم ،266/ 4) واحلاكم ،(4/292) قطينوالدار  ،(3304 رقم ،248/ 3)

 ثالثة عن طرق ثالثة له واحلديث عنه، هللا رضي الليثي واقد أيب عن( 2 - 1/ 104 ق/  5 ج) األفراد ىف شاهني وابن
: البخاري اإلمام وقال الرتمذي حسنه واحلديث عنهم، هللا رضي الدارى وَتيم عمر، وابن سعيد، أىب: هم الصحابة من آخرين

 إرشاد يف كثري  ابن وقال ،(251/ 8) احللية يف نعيم أبو وصححه حسن، غريب حديث هذا: شاهني ابن وقال حمفوظ، هو
 وخالفه الصلت، به تفرد(: 40/ 1) التلخيص يف احلافظ وقال البخاري، شرط على صحيح إسناده(: 1/ 363) الفقيه

 ابن عن أخرى طريق وله بالصواب، أشبه املرسل الدارقطين وقال قال، كذا  مرسالً  عطاء عن زيد عن: فقال بالل، بن سليمان
 (: إسناده صحيح،3/166وقال احلويين يف غوث املكدود ) ،(5652) اجلامع صحيح يف األلباين العالمة وصححه عمر،
 40/ 1) احلبري وتلخيص( 297/ 6) الدارقطين علل وانظر حسن، حديث: (36/233) املسند حتقيق يف األرنؤوط وقال
 (.14 رقم
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 أن وإما مستقرة، حياة حيا إبانته بعد املصيد يبقى أن إما: الصيد بآلة املصيد من املبان العضو -5
 .كميتته  فيكون حي، حيوان من مبانا عضوا يكون: األوىل احلالة ففي: مذبوح حياة حياته تصري

 :متعارضتني شبه صفتني له ألن إليه، النظر وخيتلف بالتذكية، مبانا عضوا يكون: الثانية احلالة ويف
 .ُيل فال احلي من املبان حكم حكمه فيكون التذكية َتام قبل أبني عضو أنه( األوىل الصفة)
 التذكية ألن مذكى، منه واملبان املبان من وكل املذكى، حل يف سبب التذكية أن( الثانية والصفة)

 ا.ه  .لباقيا ُيل كما  العضو فيحل لبعضه، ال كله  للمصيد تذكية هي بالصيد
 فبان تذكيتها َتام قبل أو - حية وهي - البهيمة من قطع وما (:6/136وقال ابن حزم يف احمللى )

 تلك تؤكل ول البهيمة أكلت الشيء ذلك قطع بعد الذكاة َتت فإن أكله، ُيل ال ميتة فهو عنها
 كانت  ذكاة عليها عتق فال أكلها حرام وهي البهيمة زايلت ألهنا فيه خالف ال ما وهذا - القطعة

 . منه قطعت ملا مفارقتها بعد
 هي حلت ماتت فإذا حية البهيمة دامت ما أكله ُيل ل موهتا وقبل التذكية َتام بعد منها قطع وما

 هللا يبح فلم[ 36: احلج{ ]منها فكلوا جنوهبا وجبت فإذا: }تعاىل هللا لقول أيضا القطعة وحلت
 واقعة فالذكاة ماتت فإذا - املوت اللغة يف وهو - اجلنب وجوب بعد إال منها شيء أكل تعاىل
 .التوفيق تعاىل وباهلل أجزاؤها حلت هي حلت فإذا مذكى منها قطع فالذي ذكيت، إذ مجيعها على
 أقروا: عمر قول ذكرنا وقد يذكى، ما سائر حكم ذلك يف البدن حكم أن يف أحد بني خالف وال

 ا.ه  .الصحابة من لكذ يف له خمالف وال تزهق، حىت األنفس
 الشاة كألية  - حي حيوان من املنفصل العضو(: 581-580/ 2) اجملموع يف النووي قالو 

 ...باإلمجاع جنس -ذلك وغري واليد واألذن البقرة وذنب البعري وسنام
 كلها  ففيها اآلدمي ومشيمة وظفره ورجله كيده  واآلدمي واجلراد السمك من املبان العضو وأما

 .كميتاهتا  اخلراسانيون صححه الذي وهو, طهارهتا هماأصح :وجهان
 اآلدمي يد يف مجهورهم أو العراقيون قطع وهبذا حلرمتها، اجلملة بطهارة ُيكم وإَّنا جناستها،: والثاين
 أو قطعت إذا وغريه, السارق يد جناسة على االتفاق الطيب أيب القاضي نقل وتكرر أعضائه، وسائر

, ذكرناه كما  الطهارة والصحيح, اآلدمي مشيمة جناسة على االتفاق أيضا القاضي ونقل, سقطت
 ا.ه  أعلم وهللا حياته، يف املنفصلة أجزائه سائر يف كما  خالف بال فنجسة اآلدمي مشيمة وأما
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 واألنف واألذن كاليد  دم فيه جزءاً  املبان كان  إن(: 133/ 1) الصنائع بدائع يف الكاساين قالو 
 على فهو وحنوه والظفر والصوف كالشعر  دم فيه يكن ل وإن اع،باإلمج جنس فهو وحنوها

 اه . االختالف
 إبانتها؟ تلزمه فهل, سنه أو, إبانتها بعد أذنه ألصق ومن(: 258/ 8) املغين يف قدامة ابن قالو 

 جنس هو: قلنا إن طاهر؟ أو جنس هو هل, اآلدمي من بان فيما, الروايتني على مبنيان, وجهان فيه
 تلزمه ل بطهارهتا قلنا وإن. جنس بعظم عظمه جرب لو كما,  بإزالتها الضرر خيف ل ما, التهاإز  لزمته

 جزء ألنه; الصحيح وهو اخلراساين، وعطاء, رباح أيب بن عطاء وقول, بكر أيب اختيار وهذا. إزالتها
  اه . اتصاله كحالة  طاهرا فكان, وموته حياته يف طاهر آدمي

 كما  حرام، فهو حي وهو املأكول، احليوان من قطع ما(: 22/503مة )وقال علماء اللجنة الدائ
 ؛ حرام هي بل حية، وهي منها، قطعت إذا البهيمة خصى أكل جيوز فال ولذا ذكاة، بغري مات لو

 ( ا.ه ميتة فهو حية وهي البهيمة، من قطع ما): وسلم عليه هللا صلى النيب لقول
 «فطاهر سن أو عضو من منه سقط وما: قوله(: 2/235) وقال العالمة العثيمن يف الشرح املمتع

 .طاهر فهو سن أو عضو؛ اإلنسان من سقط إذا: أي
 .واضح: السن مثال. األصبع قطع: العضو مثال

 وقوله. ميتا وال حيا ال: أي ،(ينجس ال املؤمن إن): وسلم عليه هللا صلى النيب قول ذلك ودليل
: قاعدة ذلك من العلماء وأخذ .(ميت فهو حية وهي هيمةالب من قطع ما): والسالم الصالة عليه
 فالعضو إذا؛ طاهرة، اآلدمي وميتة وجناسة، وطهارة وحرمة؛ حال كميتته  فهو حي من أبني ما وهي

 لشرط ،«...  عضو من منه سقط وما»: املسألة هذه مناسبة ما: قيل فإن... طاهر منه املنفصل
 يف أعاده مث عضو، منه سقط لو أنه املناسبة أن: فاجلواب الصالة؟ شروط باب يف النجاسة اجتناب

 .الصالة أراد إذا يزيله أن يلزمه ال طاهرا يكون فالتحم احلال
 

 )باب حكم عظم امليتة(
 على لذاته تبع طاهر اآلدمي عظم أن كما  إمجاعاً، طاهر املذكى اللحم املأكول احليوان عظم

 .1الكافر يف املثلة وحترمي املؤمن، لكرامة افرك  من ولو استعماله جيوز ال ولكن الصحيح،
                                                 

 القناع كشاف  ،(117/ 1) احملتاج حتفة ،(52/ 1) الصغري الشرح على الصاوي حاشية ،(214/ 4) البصائر عيون غمز 1
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 اختلف فقد اللحم مأكول غري أم اللحم مأكول من كان  سواء املذكى، غري احليوان عظم وأما
 :التايل النحو على طهارته يف العلماء

 تيمية الفتاوى ابنشيخ اإلسالم  ورجحه احلنفية، مذهب وهو طاهرة، احليوان هذا عظام إن: فقيل
 :أمرين يستثنون احلنفية أن إال (267/ 1) الكربى
 .اخلنزير عظم: األول
 غري حق يف وغريمها واألذن السن بنجاسة فيحكمون كميتته،  عندهم فهو احلي من أبني ما: الثاين

 .1فطاهرة صاحبها حق يف أما صاحبها،
 فعظمه جنسة هميتت كانت  وما طاهر، فعظمه طاهرة ميتته كانت  فما ميتته، حكم له العظم إن: وقيل

 ،3والشافعية ،2املالكية مذهب من املشهور وهو جنس،
 .1واحلنابلة

                                                 
 ،(63/ 1) الصنائع بدائع ،(26/ 1) احلقائق تبيني ،(112/ 1) الرائق البحر ،(167: ص) جنيم البن والنظائر األشباه 1

 (.33/ 3) و( 170/ 1) للجصاص القرآن أحكام ،(329: ص) الصغري اجلامع ،(46/ 3) البداية شرح اهلداية

/ 1) العدوي حاشية ،(7:ص) خليل خمتصر ،(89/ 1) اخلرشي ،(54،53/ 1) الدسوقي حاشية ،(136/ 3) املنتقى 2
 (.50/ 1) الصغري الشرح على الصاوي حاشية ،(52/ 9) التمهيد ،(287/ 2) الدواين الفواكه ،(585

 الفيل عظم مثل حلمه، يؤكل ال ذكي عظم وال ة،ميت عظم يف يشرب وال يتوضأ وال(: " 23/ 1) األم يف الشافعي قال 3
  على هللا رمحه النووي نص وقد ،(291/ 1) اجملموع وانظر اه . العظم يطهران ال والغسل الدباغ ألن أشبهه؛ وما واألسد
 من املتخذ العاج(: 198/ 1) هللا رمحه قال تتعدى، ال هنا النجاسة ألن ُيرم؛ وال يابس، شيء يف امليتة عظام استعمال كراهة
: أصحابنا قال جنسه، فيه استعمل فإن رطب، شيء يف استعماله جيوز ال العظام، من غريه كنجاسة  عندنا جنس الفيل عظم

 يف فاستعمله الفيل عظم من مشطاً  اختذ ولو به، يتنجس ال ألنه ُيرم؛ وال النجاسة، ملباشرة اليابسة األشياء يف استعماله ويكره
. لألصحاب املشهور هو هذا ُيرم، وال يكره ولكنه فال، وإال شعره، تنجس اجلانبني أحد من رطوبة انتك  فإن حليته، أو رأسه

 أن وينبغي(: النووي القائل) قلت. ضعيف غريب وهذا ُيرم، أن ينبغي: قال أنه حامد أيب الشيخ تعليق من نسخة يف ورأيت
 جيوز ال وحنوها، والقصاع األقداح هيئة على للغنم حشاءأ من حوران بالد ببعض يصنع ما استعمال يف هكذا احلكم يكون

 من غريه أو لالستصباح الفيل عظم يف الدهن جعل ولو: الروياين قال الكراهة، مع يابس يف وجيوز رطب، يف استعماله
..  العظم يف بوضعه ينجس ألنه جنس؛ بزيت االستصباح جواز يف اخلالف هو وهذا جوازه، فالصحيح البدن غري يف االستعمال

 استعمال لكثرة أفرده وإَّنا: قالوا األصحاب، مث الشافعي أفرده كما  العظام عن أفردته وإَّنا الفيل، عظم يف مذهبنا تفصيل هذا
 ذكي إن: رواية يف مالك وقال العظام، كل  يف أصله على بناء بطهارته قال حنيفة أبا فإن فيه، العلماء والختالف له، الناس
 دليل قدمنا وقد خبرطه، يطهر لكن جنس، إنه: النخعي إبراهيم قال مأكول، الفيل أن له رواية على بناء فنجس، وإال فطاهر
 البجريمي حاشية: الشافعية مذهب يف وانظر. أعلم وهللا. الضعف بني ضعيف النخعي ومذهب منها، وهذا العظام مجيع جناسة

 (.44 ،43 /1) الطالبني روضة ،(117/ 1) الشرواين وحاشية ،(35/ 1)
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 .2حزم ابن اختيار وهو هبا، االنتفاع وجيوز العظام، بيع جيوز ال: وقيل
 .3املالكية بعض اختاره غليها، ودباغها بالدباغ، تطهر جنسة، العظام إن: بعضهم وقال

 فيها، الدم احتقان بسبب هو هل امليتة جناسة يف ماختالفه امليتة، عظام يف اختالفهم وسبب
 فيها، دم ال ألنه أوىل؛ باب من العظام فكذلك باملوت، ينجس ال له دم ال الذي احليوان ولذلك

 ال إذ أوىل؛ باب من فالعظام طاهرًا، أصبح النجسة الرطوبة عنه وانقطعت دبغ إذا امليتة جلد وهذا
 باملوت؟ فتنجس امليتة من جزء والعظام النجاسة، سبب وه املوت أن أو. أصالً  فيها رطوبة
 املوت أن أو املوت، فيدخله احليوانية، احلياة خصائص من العظام هذه يف والتغذية النمو وهل

ا.ه   .املوت؟ يلحقها ال وبالتايل ذلك، من شيء العظام يف وليس املستقلة، واحلركة احلس يف خاص
 (.13/355من موسوعة أحكام الطهارة )

 أدركت -وغريه الفيل حنو امليتة عظام يف- الزهري قال(: 342/ 1) صحيحه يف البخاري علق
 بريش بأس ال: محاد وقال .بأسا به يرون ال فيها، ويدهنون هبا ميتشطون العلماء سلف من ناسا
 ا.ه  امليتة

 الفيلة وأنياب تةاملي بعظام االنتفاع يف العلم أهل اختلف(: 2/281وقال ابن املنذر يف األوسط )
 هبا، يستمتع فال: قال ميتة، وهي إال عظامها يصاب ال أنه زعموا: عطاء قال ذلك، طائفة فكرهت

 طاوس وكره ال،: قال فيه؟ ُينا امليتة عظام يف وجيعل: قيل نعم،: قال كذلك؟  امليتة وعظام: قيل
 فال ذكي فيه كان  ما: اجالع أمشاط يف مالك وقال، العاج العزيز عبد بن وعمر البصري، واحلسن

 امليتة عظام تباع ال: الشافعي وقال. معمر ذلك وكره فيه، خري فال ميت منها كان  وما به، بأس
 عظام من ومدهن مشط أليب كان:  هشام وقال. الزبري بن عروة قول هذا العاج، يف طائفة ورخصت

 وهو ثانيا، قوال البصري احلسن عن روينا وقد بأسا، به التجارة يف يرى ال سريين ابن وكان. الفيل
  وإن والقرون، العظام من أشبهه وما العاج ببيع بأس ال يقول النعمان وكان الفيلة، بأنياب بأس ال أن

                                                                                                                           
 ،(56/ 1) القناع كشاف  ،(76 ،74/ 1) املبدع ،(5: ص) الطالب دليل ،(56/ 1) املغين ،(16: ص) اخلرقي خمتصر 1

 (.20/ 1) الكايف ،(92/ 1) اإلنصاف

 ما إال وبيعه ملكه مباح واحلي احلي، بعض احلي من ذلك فكل والقرن والريش العظم وأما(: 132/ 1) احمللى يف قالحيث  2
 فال ميتة، امليتة وبعض امليتة، بيع - وسلم عليه هللا صلى - النيب حترمي صح وقد ميتة، امليتة من ذلك وكل نص، ذلك من عمن

 بامسه حرم ما إال ذلك عدا ما فأباح" أكلها حرم إَّنا: " السالم عليه لقوله جائز، ذلك بكل واالنتفاع ذلك، من شيء بيع ُيل
 .وحلمها عصبها منو  بشحومها، واالدهان بيعها من

  (.137 ،136/ 3) املوطا شرح املنتقى 3
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 ير فلم الفيل حلم عن سئل أنه الشعيب عن روينا وقد والشعر، والوبر الريش وكذلك ميتة من كان
 بأس، به فليس حي منه وقع وما بأسا، الظلفو  بالقرن أرى ال يقول الثوري سفيان وكان بأسا به

: يقول سعد بن الليث وكان غسل، إذا امليت بعظم بأس ال: الرأي أصحاب وقال العظم ِبنزلة ليس
 حىت باملاء النار على أغليت إذا ذلك وغري واملداهن األمشاط هبا ينتفع أن امليتة بعظام بأس ال

 وحلم والدم امليتة هللا حرم: بكر أبو قال العلماء من مسعته الذي وهو الدسم من فيها ما يذهب
 أقاويلهم مجل يف العلم أهل وأمجع امليتة، حرم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن وثبت اخلنزير،

 كتاب  ظاهر على حمرمة فامليتة عنهم ذكرناه ما سبيل على امليتة عظام يف واختلفوا امليتة، حترمي على
 ُيىي العظم أن على البني الدليل ومن. األمة واتفاق وسلم عليه هللا ىصل نبيه وسنة وجل عز هللا

 أول أنشأها الذي ُيييها قل رميم وهي العظام ُييي من قال: }تعاىل قوله ِبوته وميوت احليوان حبياة
 يف أن على ذلك ودل العظام، ُييي أنه فأعلمنا اآلية،[ 79: يس{ ]عليم خلق بكل وهو مرة

 طهارة على العلم أهل إمجاع ودل. فيهما حياة ال ألنه كذلك  والصوف، الشعر وليس حياة، العظم
 فلما".  جنس ذلك أن حية وهي منها قطع لو عضوا وأن حية، وهي الشاة من جز إذا الصوف
 فيه حياة ال اآلخر وأن ِبوته، وميوت الروح ذي حبياة ُيىي أحدمها بأن بينهما الفرق على أمجعوا

 صلى هللا نيب عن الثابت باخلرب امليتة مجلة من فيستثىن املدبوغ اجللد وأما وحالر  ذي كموت  فيموت
 صلى هللا رسول عن سنة العظم يف وجدنا ولو امليتة، حكم حكمه كان  ذلك ولوال وسلم، عليه هللا
 كما  امليت، مجلة من ألخرجناه املدبوغ اجللد استثناء توجب كما  استثناءه توجب وسلم عليه هللا

 يا احلسن يل فقال: قال سقط للحسن ضرسا أن كلثوم  بن ربيعة ذكر وقد املدبوغ، اجللد أخرجنا
 االنتفاع ومنعه اخلنزير بشعر االنتفاع يف الكويف إباحة فأما اليوم، بعضي مات أنه أشعرت ربيعة

 ا.ه  واملعقول النظر باب عن خارج هو إذ وأقبحه حكي ما أعجب فمن وبيعها آدم بين بشعور
 وغريها األمشاط يف وشبهه كالعاج  امليتة عظم أجاز ومن(: 9/52ابن عبد الرب يف التمهيد )وقال 

 أكلها حرم إَّنا احلديث هذا يف بقوله واحتجوا العظم كذلك  وليس الدم فيه جرى ما امليتة أن زعم
 وممن كلهاأ حرم إَّنا لقوله به االنتفاع جائز امليتة من يؤكل ال ما فكل قالوا يؤكل مما العظم وليس
 وأبو الزبري بن وعروة سريين ابن امليتة وعظام الفيلة أنياب من يصنع وما العاج أمشاط يف رخص
 باملاء تغلى قال أنه إال سعد بن الليث قال وبه وتشرتى وتباع هبا وينتفع تغسل قالوا وأصحابه حنيفة
 وال بيعها يف يرخص ول ةامليت عظام وسائر العاج كره  وممن الدسم من فيها ما يذهب حىت والنار

 احلسن عن فيها واختلف والشافعي أنس ابن ومالك العزيز عبد بن وعمر وطاوس عطاء هبا االنتفاع
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 تعاىل قوله بدليل ميتة والعظم عليهما اجملتمع والسنة بالكتاب حمرمة امليتة أن حجتهم ومن البصري
 ا.ه   ذكره يطول ما ذلك يف وهلم احلي من يؤخذ ال وأنه رميم وهي العظام ُييي من

 وبعض حنيفة، كأيب  باملوت، ينجسه ل فمن عظمها، وأما(: 5/673وقال ابن القيم يف الزاد )
 مأخذ اختلف وإن عندهم، بيعه فيجوز مالك، أصحاب من وهب ابن واختيار أمحد، أصحاب
 دليل األل كون  عواومن امسها، يتناوله وال امليتة، يف يدخل ال: قالوا حنيفة أيب فأصحاب الطهارة،

 ُييي من قال: }تعاىل قوله ومحلوا العظم، ذات ال اللحم من جاوره ملا تؤمله وإَّنا: قالوا حياته،
 املأخذ هذا ضعف وغريهم. أصحاهبا أي مضاف، حذف على[ 78: يس{ ]رميم وهي العظام
 مضاف؛ حذف على اآلية محل يصح وال اللحم، أل من أشد وأمله حسا، يأل العظم: وقال جدا،

 يستلزم التقدير هذا أن: الثاين. إليه سبيل فال عليه، دليل ال ما تقدير أنه: أحدمها لوجهني
 عظما أخذ خلف بن أيب فإن» العظام، حياة استشكل الذي السائل سؤال جواب عن اإلضراب

 هذا ُييي هللا أترى! حممد يا: فقال يده، يف ففته وسلم عليه هللا صلى النيب إىل به جاء مث باليا،
 أن الطهارة فمأخذ( النار ويدخلك ويبعثك، نعم،: )وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال رم؟ بعدما
 ألن اللحم؛ على قياسها يصح وال بنجاستها، ُيكم فلم العظام، يف منتف امليتة تنجيس سبب

 ينجس ال سائلة هل نفس ال ما أن كما  العظام، دون به خيتص اخلبيثة والفضالت الرطوبات احتقان
 من وأقوى أصح املأخذ وهذا أوىل، فالعظم. فيه التنجيس سبب لعدم كامل،  حيوان وهو باملوت،
 .العني طاهر حيوان من كانت  إذا امليتة عظام بيع فيجوز هذا، وعلى األول،

 أن أرى ال: مالك قال: القاسم ابن قال عينية، جناستها إذ بيعها، جيوز ال فإنه جناستها، رأى من وأما
 يدهن وال بأمشاطها، ميتشط وال فيها، يتجر وال الفيل، أنياب وال تباع، وال امليتة عظام تشرتى

 بعظام يطبخ أن وكره مبلولة، وهي امليتة، بعظام حليته وميشط امليتة يف الدهن جيعل وكيف ِبداهنها،
 غليت إن وأصبغ وهب، ناب وأجازه مطلقا، الفيل أنياب بيع املاجشون وابن مطرف، وأجاز امليتة،

 ا.ه   هلا دباغا ذلك وجعال وسلقت،
 عظم :يلي ما-أي النجاسة– ذلك من ويستثىن (:1/93وقال العالمة العثيمني يف الشرح املمتع )

 ويستدل املذهب، يف القولني أحد وهو هللا رمحه تيمية ابن اإلسالم شيخ اختاره ما على امليتة،
 حياة له وليس الدم، ُيله وال الكاملة، احلياة فيه ليس لكنه وُيس يتأل كان  وإن العظم بأن: لذلك

 مدار إن: أيضا ويقال. اجلسم كبقية  وليس ذلك، أشبه وما والشعر الظفر يشبه فهو بغريه، إال
 .طاهرا سائلة نفس له ليس ما كان  وهلذا الدم؛ على والنجاسة الطهارة
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 له ليس ما وبني العظم بني الفرق ألن لصواب؛ا هو املسألة هذه يف املذهب أن يظهر الذي ولكن
 جنسا فكان العظم وأما مستقل، حيوان الثاين أن سائلة نفس
 فيه أن الظاهر فإن نظر؛ حمل دم فيه ليس كونه  إن مث الشعر، أو كالظفر  فليس يتأل وألنه لغريه؛ تبعا
 .العظام بعض يف يرى قد كما  دما
 

 (باملوت ينجس ال املسلم اآلدمي)باب 
 ،2الشافعية عند وقول ،1احلنفية مذهب وهو مطلقاً، جنس: فقيل اآلدمي، ميتة يف العلماء اختلف

 .4واحلنابلة ،3املالكية عند وقول
 .7احلنابلة عند واملشهور ،6واملالكية ،5الشافعية مذهب يف الراجح وهو مطلقًا، طاهر: وقيل
 عند وقول ،8املالكية مذهب يف قول وهو جنس، امليت والكافر طاهر، امليت املسلم: وقيل

  (.50-13/49ا.ه  من موسوعة أحكام الطهارة ) .1حزم ابن واختيار ،9احلنابلة

                                                 
( 17/ 1) املختار لتعليل االختيار انظر آدمي فيه مات إذا البئر بنجاسة احلنفية حكم وقد ،(243/ 1) الرائق البحر 1

 ومذهبهم ،(104/ 1) القدير فتح شرح مع مطبوع البداية، شرح اهلداية ،(75/ 1) الصنائع بدائع ،(58/ 1) املبسوط
 ال احلدث أن والصحيح. احلدث معىن فيه ألن غسله، جيب امليت ألن وذلك احملدث، بنجاسة القائل مذهبهم مع متسق هذا

 مستقاًل، حبثاً  املسألة هذه حبثنا وقد النجاسة، من ذلك يعترب ال طهارة األكرب أو األصغر احلدث رفع مسي وكونه جناسة، يعترب
 .تعاىل هللا رمحهم احلنفية أدلة عن وأجبنا

 (.580 ،579/ 2) اجملموع 2

 (.99/ 1) اجلليل مواهب 3

 (.337/ 1) اإلنصاف ،(42/ 1) املغين 4

: منهما الصحيح القوالن، هذان فيه ال؟ أم باملوت ينجس هل اآلدمي وأما(: "580 ،579/ 2) اجملموع يف النووي قال 5
/ 1) املطالب أسىن وانظر اه . ذكره الذي واملعىن السابقة حاديثاأل ودليله تصحيحه، على األصحاب اتفق ينجس، ال أنه
 (.239 ،238/ 1) احملتاج هناية ،(10

 (.89 ،88/ 1) اخلرشي( 99/ 1) اجلليل مواهب 6

 (.233/ 1) النهى أويل مطالب ،(193/ 1) القناع كشاف  ،(42/ 1) املغين 7

 وال املتقدمني من أحداً  أعلم وال والكافر، املسلم بني التفرقة إىل أشياخنا بعض وذهب(: 99/ 1) اجلليل مواهب يف قال 8
 .بينهما فرق املتأخرين من

 حال ويف, اآلدمية يف الستوائهما; والكافر املسلم بني أصحابنا يفرق ل(: 42/ 1) املغين يف قال احتمااًل، قدامة ابن ساقه 9
 وليس, عليه يصلى ال ألنه; عليه الكافر قياس يصح وال, املسلم يف ردو  إَّنا اخلرب ألن; ِبوته الكافر ينجس أن وُيتمل, احلياة

 اه . املسلم كحرمة  حرمة له
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 يتنجس أنه احلنفية مشايخ عامة فريى امليت اآلدمي وأما (:40/78وجاء يف املوسوعة الفقهية )
 لو وهلذا باملوت، ائلس دم هلا اليت احليوانات سائر يتنجس كما  املسفوح، الدم من فيه ملا باملوت

 الكافر وأما له، كرامة  مسلما كان  إذا بطهارته ُيكم غسل إذا أنه إال تنجسه، يوجب البئر يف وقع
 .2حامله صالة تصح ال وأنه بالغسل، يطهر ال فإنه

 وابن شعبان وابن القاسم ابن ومذهب املعتمد، على طاهرة كافرا  ولو اآلدمي ميتة: املالكية ويقول
 . جناسته احلكم عبد
 العذرة ِبنزلة هي اليت امليتة لغسل معىن ال إذ تنجيسه، يأىب وإكرامه غسله ألن: عياض قال

 أنه روي وملا ،3(املسجد يف عنه هللا رضي بيضاء بن سهيل على) والسالم الصالة عليه ولصالته
 الصالة يهعل فعل ملا جنسا كان  ولو ،4(املوت بعد مظعون بن عثمان قبل) وسلم عليه هللا صلى

 .1ذلك والسالم

                                                                                                                           

 يف وتابعه, شرحه يف اجملد قال. املغين يف احتمال وهو, املسلم دون, الكافر ينجس: وقيل(: 337/ 1) اإلنصاف يف وقال
 يف الدين تقي الشيخ وخص. كالشاة  أبداً  بالغسل يطهر وال املسلم يف املذهبني كال  على ِبوته الكافر ينجس: البحرين جممع
 .الكافر يف َتيم ابن وأطلقهما. باملسلم اخلالف العمدة شرح

 أن: ومفهومه ميتًا، وال حياً  ينجس ال املؤمن أن: فمنطوقه"  ينجس ال املؤمن إن"  حديث بظاهر هللا رمحه حزم ابن يأخذ 1
 الكافر لعاب جناسة على ُيكم وبالتايل"  جنس املشركون إَّنا: " عنده اآلية منطوق املفهوم اهذ ويؤيد وميتًا، حياً  جنس، الكافر
 (.2018 ،603 ،139 ،134: مسألة) احمللى انظر واملوت، احلياة يف أجزائه وسائر ولبنه وعرقه

 . 141/  1 عابدين ابن وحاشية ، 299/  1 الصنائع وبدائع ، حجازي ط 15/  1 املختار شرح االختيار 2

 .عنها هللا رضي عائشة حديث من( 973) مسلم أخرجه 3

 والطيالسي ،(6775) مصنفه يف الرزاق وعبد ،(989) والرتمذي ،(206/ 6) و( 55و 43/ 6) أمحد أخرجه 4
 املنتخب يف محيد بن وعبد ،(921) راهوية ابن وإسحاق ،(396/ 3) سعد وابن ،(385/ 3) شيبة أيب وابن ،(1415)
/ 3و 361/ 1) واحلاكم ،(1867/ 5) الكامل يف عدي وابن(، 1456وابن ماجة ) ،(3163) داود وأبو ،(1526)

(: 645/ 2) اإلستذكار يف وقال حسن،(: 224/ 21) التمهيد يف املصنف وقال الرتمذي، صححه واحلديث( 190
 عبيد بن بعاصم ُيتجا ل لشيخنيا أن إال األئمة، بني متداول حديث هذا: احلاكم وقال حسن، صحيح وجه من مسند متصل

 يف وقال ،(693) اإلرواء يف األلباين العالمة وضعفه ،(164ص) الصابرين عدة يف القيم ابن وصححه ،!الذهيب ووافقه. هللا
 كما  ضعيف وهو هللا عبيد بن عاصم وفيه: قلت صحيح حسن: وقال الرتمذي رواه: قوله بعد( 509/ 1) املشكاة ختريج

 احملمدية الشمائل خمتصر يف وقال ماجة، ابن وصحيح الرتمذي، صحيح يف وصححه الشيخ عاد مث التقريب، يف احلافظ قال
 اجلنائز أحكام يف بعضها خرجت تقويه شواهد له فإنه قال كما  وهو: الرتمذي تصحيح ساق ملا( 280 رقم 172ص)
 قال وكذا ضعيف، وهو عاصم فيه( 474/ 17) املهرة إحتاف يف فقال حجر ابن احلافظ أما أعلم، وهللا(. 21 - 20ص)

/ 40) املسند حتقيق يف معه ومن األرنؤوط وقال ،(700/ 2) الغفار فتح يف الرباعي قال وكذا ،(55/ 4) النيل يف الشوكاين
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 بين كرمنا  ولقد) تعاىل لقوله مسلم، غري أو مسلما امليت اآلدمي بطهارة كذلك  الشافعية ويقول
 املوت، بعد بنجاسته ُيكم ال أن التكرمي وقضية وأمواتا، أحياء طهارهتم يقتضي وتكرميهم( آدم

 أو االعتقاد جناسة به فاملراد (جنس املشركون إَّنا) تعاىل قوله وأما  وغريه املسلم ذلك يف وسواء
 .2األبدان جناسة ال كالنجس  اجتناهبم

 إن) وسلم عليه هللا صلى لقوله وميتا، حيا طاهر اآلدمي أن املذهب يف الصحيح إن: احلنابلة ويقول
 . تنجس اليت احليوانات كسائر  بالغسل يطهر ل باملوت جنس فلو آدمي وألنه (ينجس ال املؤمن

 الكافر ينجس أن وُيتمل احلياة، حال ويف اآلدمية يف الستوائهما والكافر املسلم بني يفرقوا ول
  حرمة له وليس عليه يصلى ال ألنه عليه، الكافر قياس يصح وال املسلم يف ورد إَّنا اخلرب ألن ِبوته،

 .3املسلم كحرمة
 بعد أو حياته يف انفصلت سواء مجلته حكم وأبعاضه اآلدمي أجزاء حكم أن: الفقهاء مجهور ويرى
 احلنابلة من القاضي وذكر، 4كجملته  طاهرة فكانت عليها يصلى وألهنا مجلته من أجزاء ألهنا موته،

 ا.ه  5عليها يصلى ال أنه بدليل هلا حرمة ال ألهنا واحدة رواية جنسة أهنا
 والسدر باملاء ووضوئه امليت غسل باب (:3/172وقال البخاري يف صحيحه )

 رضي عباس ابن وقال يتوضأ ول وصلى ومحله زيد بن لسعيد ابنا عنهما هللا رضي عمر ابن وحنط
 صلى النيب وقال مسسته ما جنسا كان  لو سعيد وقال 6(ميتا وال حيا ينجس ال املسلم) عنهما هللا
 ا.ه  ينجس ال املؤمن وسلم عليه هللا

                                                                                                                           

 العدوي وقال فيه، اضطرب وقد اخلطاب، بن عمر بن عاصم ابن وهو هللا، عبيد بن عاصم لضعف ضعيف إسناده(: 194
 .ضعيف وهو هللا عبيد بن عاصم إسناده يف: ضعيف إسناده: املنتخب على هتعليق يف

 . 54 ، 53/  1 الكبري والشرح ، الفكر دار ط 65 - 64/  1 السالك إرشاد شرح املدارك أسهل 1

 . 30/  1 اخلطيب للشربيين اإلقناع 2

 . 46/  1 قدامة البن املغين 3

 واإلقناع ، 54/  1 الدسوقي حاشية مع الكبري والشرح ، 49 ص لفالحا ومراقي ، 15/  1 املختار شرح االختيار 4
 . 46/  1 قدامة البن املغين ، 30/  1 للشربيين

 . 46 - 45/  1 قدامة البن املغين 5

 و ، سلمة بن ومنصور معلى طريق من( 6/306) البيهقي أخرجه (:6304قال العالمة األلباين يف الضعيفة حتت احلديث ) 6
 ثقات وكلهم - رابع وتابعهم عباس، ابن على موقوفا به...  بالل بن سليمان عن ثالثتهم ؛ وهب ابن طريق من( 3/398)

 خمتصرا موقوفا به عباس ابن عن عطاء عن عمرو عن عيينة بن سفيان حدثنا (3/267) صنفامل يف شيبة أيب ابن فقال ؛ -
 " .ميتا الو  حيا بنجس ليس املؤمن فإن ؛ موتاكم تنجسوا ال" : بلفظ
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 رضي بكر أبا أنأورد حيث  .. مثامليت تقبيل إباحة ذكر (:5/323وقال ابن املنذر يف األوسط )
 بعض الباب هذا يف تكلم وقدمث قال:  ،1(ميت وهو وسلم عليه هللا صلى النيب قبل) عنه هللا

 أن املؤمنني هللا أكرم قد: وقال وميتا حيا طاهر املؤمن أن على احلديث هبذا واستدل أصحابنا،
 الدنيا، ِباء غسل ولو طهر ما اجنس املؤمن كان  لو: وقال وفاهتم وبعد حياهتم يف أجناسا يكونوا
 ا.ه  النجس يقبل أن جاز ما جنسا مات إذا املؤمن كان  لو: وقال

 ال عبادة تطهري أنه امليت غسل ىف عندى والقول: (8/192) االستذكار ىف الرب عبد ابن قالو 
 .جناسة إلزالة

  وغسله كاجلنب،  هو اوإَّن جناسة، إلزالة ال عبادة تطهري امليت تطهري (:1/376) التمهيدوقال يف 
  ا.ه   سواء اجلنب كغسل

                                                                                                                           

 عبدالرزاق أخرجه .حنوه به...  عطاء عن جريج ابن وتابعه .الشيخني شرط على صحيح إسناد وهذا: قلت
 . به...  عطاء عن عبدامللك وتابعه( 3/405/6101)

 عن وعمر  أيب بن عمرو عن بالل بن سليمان عن الثالثة الثقات رواية تؤيد هذه عطاء فرواية: قلت. أيضا شيبة أيب ابن أخرجه
، بني خطأ بالل بن سليمان عن إياه خملد بن خالد رفع وأن موقوف، عباس ابن عن احلديث أن وتؤكد.  عباس ابن عن عكرمة

 البيهقي طريقه ومن ،( 1/385) احلاكم أخرجه رفعه لكن ؛ املتقدم بإسناده عيينة ابن طريق من بعضهم رواه فقد:  قيل فإن
 وعثمان بكر أبو ثنا:  البغدادي زهري بن املسيب مسلم أبو ثنا:  العدل إبراهيم بن عصمة بنا إبراهيم أخربنا:  احلاكم فقال ،

 وهذا:  قلت !الذهيب ووافقه"!  الشيخني شرط على صحيح" : احلاكم وقال.  به ... عيينة ابن سفيان ثنا:  قاال شيبة أيب ابنا
 تقدم كما  فوقهما من وكذلك ، الشيخني شيوخ من فإهنما - ةشيب أيب ابين عند نظرمها وقف أهنما وسببه ، منهما فاحش خطأ

 هو كما  - فال ؛ وإال اإلسناد، بصحة القول أمكن ؛ الثقات من كانوا  فإذا ، أيضا دوهنما من إىل ينظرا أن عليهما وكان ، -
 يف جاء كما  ، أحاديث كتبه  يف أدخلوا فقد ، نفسه يف وقا صد كان  وإن عصمة بن إبراهيم احلاكم شيخ فإن ، - هنا الشأن

 يف بغداد شرطة على كان  أنه وذكر ،( 13/137) اخلطيب ترمجه البغدادي زهري بن املسيب وشيخه " . اللسان"و " امليزان"
 الطريق ففي ذلك ومع ، بإسناده املهدي عن رواه واحدا حديثا إال ورواة شيوخا له يذكر ول ، والرشيد واملهدي املنصور أيام
 اخلطيب ذكر كما  -( 176) سنة مات وقد ، جمهول إذن فهو ؛ -( 787) برقم خترجيه مضى وقد - بالوضع رمي من إليه
 أبا فإن ، سنة ستني بنحو بعده املتوىف عن السنة هذه يف املتوىف يروي أن املعهود من ليس إذ ؛ غرابة اإلسناد هذا ففي ، -

 احلديث برواية معروفا كان  الراوي هذا أن لو ؛ نعم( 239) سنة تويف عثمان وأخاه ،( 235) سنة تويف شيبة أيب بن بكر
 البيهقي قال لذلك فلعله ؛ معروف غري ولكنه ،( األصاغر عن األكابر رواية) باب من إنه:  لقلنا ؛ احلفاظ عن إياه وتلقيه
 عباس، ابن على موقوف أنه احلديث يف الصواب أن:  القول وخالصة" موقوف املعروف عيينة ابن عن غريب" :احلديث عقب

 .أعلم وتعاىل سبحانه وهللا.  وهم األوىل الطريق من حتسينه وأن ، عنه الطريقني من
 (.1242 ،1241أخرجه البخاري )  1
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 يكون أن أو مسلم، ميت من نتنجس نكون أن هللا ومعاذ (:2/24وقال ابن حزم يف احمللى )
  لكن أصال، لنجاسة امليت غسل من الواجب الغسل وليس وميتا حيا طاهر هو بل جنسا، املسلم
 ولد أطهر وهو وسلم عليه هللا لىص هللا رسول غسل كما  وعندهم، عندنا الواجب امليت كغسل

 وأمواتا، أحياء الطيبون الطاهرون وهم ماتوا إذ عنهم هللا رضي أصحابه وغسل وميتا، حيا آدم
 ا.ه  اخلرب هبذا َتويههم فبطل هنالك، جناسة وال اجلمعة وكغسل

 يلوالدل لنجاسته، ليس عبادة امليت غسل: علماؤنا قال (:437وقال ابن العريب يف القبس )ص
 الصفة وذكر احلكم، يف الصفة فذكر 1(ينجس ال املؤمن إن): وسلم عليه هللا صلى النيب قول عليه

 .إلميانه ينجس ال قال كأنه  تعليل احلكم يف
 احلياة حال يف أعضائه من عنه يبني ما كان  ملا باملوت ينجس ل لو: -أي ابن العريب– القاضي قال

 علماؤنا واختلف، فاسد اعتبار فهذا شريعة وال حقيقة يف اجلملة حكم لألبعاض ليس: قلنا جنسا،
 وإزالة للرحم، وبراءة عبادة كالعدة  ونظافة، تعبد أنه عندي والذي للعبادة، أو للنظافة غسله هل

 وصب تسرُيه يف ألن, حنيفة ألىب خالفا خفيفا، تسرُيا رأسه يسرح ولذلك ونظافة، عبادة النجس
 حني حنيفة أليب خالفا وميضمض مشروع، فهو املقصود حقق وكلما ،النظافة يف زيادة عليه املاء
 له تنظيف عنه وخروجه احملل على املاء مرور: قلنا املاء، يقذف ال ألنه مضمضته يف فائدة ال قال
 ا.ه   اجلنابة كغسل  املضمضة فيه فشرعت البدن مجيع يعم غسل فإنه

 تكون أن إال لنجاسة ليس عندنا امليت وغسل (:3/385وقال القاضي عياض يف إكمال املعلم )
 الذات إذ جناسة إال الغسل زاده ملا لنجاسة كان  ولو نظافة،: وقيل عبادة، هو وإَّنا فتزال، ظاهرة به

 حيا املؤمن طهارة والصحيح فكيف مات، إذا األدمى بنجاسة القول على املاء، يطهرها ال النجسة
 ا.ه  " ينجس ال ناملؤم: " - السالم عليه - قال وقد وميتا؟
 . تعبدى غسل أنه اجلمهور عند واملشهور: (151/ 3) الفتححلافظ يف ا وقال

 حلدث   وجب إَّنا: فقيل غسله، وجوب يف علماؤنا اختلف(: 1/78وقال العيين يف خنب األفكار )
 طهر ملا تنجس لو إذ كرامة،  باملوت ينجس ال اآلدمي فإن لنجاسته؛ ال املفاصل باسرتخاء ُيله

                                                 
 فانسل جنب وهو املدينة طرق من طريق يف سلم و عليه هللا صلى النيب لقيه أنه) رضي هللا عنه هريرة أيب عنلفظاحلديث  1

 جنب وأنا لقيتين هللا رسول يا قال هريرة أبا يا ؟ كنت  أين: قال جاءه فلما سلم و عليه هللا صلى النيب دهفتفق فاغتسل فذهب
( أخرجه البخاري ينجس ال املؤمن إن هللا سبحان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال أغتسل حىت أجالسك أن فكرهت

 (.371(، ومسلم )285)



 - 430 - 

 احلياة، حال يف كما  الوضوء أعضاء على الغسل اقتصار الواجب وكان احليوانات كسائر  الغسلب
 كاجلنابة  فكان يتكرر، ال املوت بسبب واحلدث يوم كل  يتكرر فيما للحرج نفيا كان  إَّنا ذلك لكن

 احلرج لعدم البدن غسل وجوب وهو األصل على يبقى بل األربعة األعضاء بغسل فيها يكتفي ال
 سائال دًما لآلدمي ألن احلدث؛ بسبب ال باملوت لنجاسته غسله جيب: العراقيون وقال، هذا ذافك

 جتز ل املصلي محله ولو جن سها البئر يف مات لو أنه ترى أال غريه، على قياسا باملوت فيتنجس
 هفحكم الكافر حكم وأما املسلم، حكم هذا. حمدثا محل لو كما  جلازت جنسا يكن ل ولو صالته،

 ا.ه  لقوم خالفا اجلمهور عند املسلم كحكم  والنجاسة الطهارة يف
 امليت وأما فإمجاع، احلي أما وميتا، حيا املسلم طهارة (:4/645وقال ابن امللقن يف التوضيح )

 ابن عن البخاري تعليق أيضا، وسيأيت عياض القاضي وصححه الشافعي، قول من األصح فهو
 جريان يف وسواء الشيخني شرط على صححه واحلاكم ميتا وال حيا ينجس ال املسلم: عباس

 يف جناسته إىل الظاهر أهل بعض وذهب لشرفه، بالذكر؛ املؤمن وخص والكافر، املسلم اخلالف
 إىل" اجلنائز" يف القرطيب وعزاه ،[28: التوبة{ ]جنس املشركون إَّنا: }تعاىل بقوله أخذا حياته

 هللا صلوات واألنبياء املوت، بعد الشهيد طهارة على تفاقاال العريب ابن ونقل .فأغرب الشافعي
 .فاعلمه قبورهم، يف أحياء عليهم وسالمه
 عليهم الغالب أن أو األعضاء، ال واالعتقاد األفعال جنسوا بأهنم السالفة اآلية عن وأجيب

 ا.ه  غالبا منها يتحفظون ال فإهنم النجاسة،
 املسلم طهارة يف العلماء مذاهب يف: اخلامسة املسألة (:4/595وقال اإلثيويب يف ذخرية العقىب )

 طهارة يف عظيم أصل احلديث هذا: هللا رمحه النووي قال. ال؟ أم, جنس الكافر وهل وميتا، حيا
 فرجها، رطوبة وعليه أمه ألقته إذا اجلنني حىت املسلمني بإمجاع فطاهر احلي فأما وميتا، حيا املسلم

 جناسة يف املعروف اخلالف فيه جييء وال: قال املسلمني، بإمجاع طاهر هو: أصحابنا بعض قال
 فيه فإن وحنوه، الدجاج بيض ظاهر جناسة يف أصحابنا كتب  يف املذكور اخلالف وال الفرج، رطوبة

 وللشافعي للعلماء، خالف ففيه امليت وأما احلي، املسلم حكم هذا. الفرج رطوبة على بناء وجهني
 املسلم إن: "- وسلم عليه هللا صلى - ولقوله غسل، وهلذا طاهر، أنه امنهم الصحيح قوالن، فيه
 هذا ،"ميتا وال حيا ينجس ال املسلم: "تعليقا عباس ابن عن صحيحه يف البخاري وذكر ،"ينجس ال

 ومذهب مذهبنا هذا املسلم، حكم والنجاسة الطهارة يف فحكمه الكافر وأما املسلم، حكم
َا} :وجل عز هللا قول وأما .واخللف السلف من اجلماهري  جناسة فاملراد{ جَنَس   اْلُمْشرُِكونَ  ِإَّنَّ
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 ثبت فإذا وحنومها، والغائط البول، كنجاسة  جنسة، أعضاءهم أن املراد وليس واالستقذار، االعتقاد،
 أو جنًبا، أو حمدثًا، كان  سواء طاهرات، ودمعه ولعابه فعرقه كافرا  أو كان  مسلما اآلدمي طهارة
 .املسلمني بإمجاع كله  وهذا نفساء، أو ،حائًضا

 مذهب فإن نظر، للكافر بالنسبة اإلمجاع دعواه يف: عنه هللا عفا -أي اإلثيويب– اجلامع قال
     .سنذكره كما  العني جنس أنه الظاهرية

 
 )باب حكم الدم(

 دما أو ةميت يكون أن إال يطعمه طاعم على حمرما إيل أوحي ما يف أجد ال قل: }تعاىلقال هللا 
 .145: األنعام{ رجس فإنه خنزير حلم أو مسفوحا

 يصيب إحدانا فقالت سلم و عليه هللا صلى النيب إىل امرأة جاءت) قالترضي هللا عنها  أمساء عنو 
 .1(فيه تصلي مث تنضحه مث باملاء تقرصه مث حتته قال ؟ به تصنع كيف  احليضة دم من ثوهبا

 دم عن وسلم عليه هللا صلى النيب سألت):قالت  عنهارضي هللا حمصن بنت قيس أمويف حديث 
 .2(سدر و ِباء اغسليه و بضلع حكيه قال ؟ الثوب يف يكون احليض
 ابن عن نافع عن هللا عبيد من طريق( 148/ 2) املنذر ابن، و (198/ 1) شيبة أيب ابن أخرج
( وإسناده فقصه ِبقص فدعا أسودا، أثره فبقي فغسله، دًما، ثوبه يف رأى أنه) عنهما هللا رضي عمر

 .صحيح
 جبري بن سعيد عن هاشم أيب عن سفيان عن وكيع من طريق( 197/ 1) شيبة أيب ابن أخرجو 

 .( وإسناده صحيحبريقها ثوهبا عن الدم لتقرص املؤمنني أمهات بعض كان  إن): قال

                                                 
 (.912) ومسلم ،(307) البخاري أخرجه 1
 (.300انظر خترجيه يف الصحيحة ) 2

 املعجمة، بالضاد احلديث أخرج من مجيع عند وقع كذا"  بضلع"وقوله فيه 
 الصاد بفتح العيد دقيق ابن ضبطه"  (:13) التلخيص يف احلافظ قال لكن .العود وهو يكسر، و الالم فتح و بالكسر وهو

 ولعله الالم، فتح و املعجمة الضاد بكسر املواضع بعض يف وقع و: لقا. احلجر وهو مهملة عني مث الالم وإسكان املهملة
 ويف"  :باملعجمة" ضلع" مادة يف العباب يف الصغاين قال لكن .قال كذا.  بذلك الضلع ختصيص يقضي معىن ال ألنه تصحيف
 زاد و املذكورة املادة يف زهرياأل ذكره وكذا . اعوجاج فيه الذي العود ههنا الضلع: األعرايب ابن قال " . بضلع حتيه احلديث

 ". يشبهه الذي العود به فسمي احليوان ضلع فيه األصل: " قال :الليث عن
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 بكر بن بشر نا الكيساىن شعيب بن سليمانمن طريق ( 163/ 2) األوسط يف املنذر ابن أخرجو 
 هللا رضي عمر بن هللا عبد أبيه عن عمر بن هللا عبد بن سال أخربىن شهاب ابن أخربين األوزاعي نا

( وإسناده بقي ما يصلى مث يغسله، حىت انصرف الصالة يف وهو دًما ثوبه يف رأى إذا كان  أنه) عنهما
 .صحيح

 العمي الصمد عبد أبو نا نبلح بن أمحد نا حممد بن ُيىيمن طريق ( 152/ 2) املنذر ابن أخرجو 
 فعليه فاحًشا الدم كان  إذا): قال  اعنهم هللا رضي عباس ابن عن عمار عن التيمي عن سليمان نا

 .( وإسناده صحيحعليه إعادة فال قلياًل  كان  ولو اإلعادة،
: قال معمر عن (154/ 1) املنذر ابن، ومن طريقه (372/ 1) املصنف يف الرزاق عبد أخرجو 
 كان  عمر ابن أن سال أخربىن قال الكثري؟ أو القليل الدم ثوبه يف يرى الرجل: زهريلل قلت)

 .( وإسناده صحيحيتكلم أن إال صلى قد ما على يبين مث وكثريه، لقليله ينصرف
منهم اإلمام أمحد نقله عنه شيخ ة الدم، جناس على اإلمجاع العلم أهل من واحد غري نقلوقد 

 . (151/ 1) اللهفان إغاثة ىف القيم وابن ،(105/ 1) العمدة حشر  يف تيمية ابن اإلسالم
 املسفوح الدم أن املسلمني من إمجاع وهذا(: "... 230/ 22) التمهيدوقال ابن عبد الرب يف 

 ."جنس رجس
 ." جنس رجس املسفوح الدم أن خالف وال(: " 36/ 2) االستذكار يف وقال

 :منهم العلماء من كثري  املسفوح الدم جناسة ىعل اإلمجاع حكاية على الرب عبد ابن ووافق
 دم حاشا كان  دم أي الدم من الكثري أن على اتفقوا"  :(19 ص) اإلمجاع مراتبيف حزم  ابن قالو 

 ." جنس دمه يسيل ال وما السمك،
 أعياهنا من اتفقوا العلماء فإن النجاسات أنواع وأما(:" 175/ 2) اجملتهد بداية يف رشد ابن وقال
 كان  إذا امليت أو احلي من انفصل ِبائي ليس الذي احليوان من نفسه الدم وعلى ،...  ربعةأ على

 ." كثريا  أعين مسفوحا،
 يؤكل ال حرام الدم أن على العلماء اتفق"  :(79/ 1) القرآن أحكام يف املالكي العريب ابن وقال
 ومحل باملسفوح، مقيدا األنعام رةسو  يف وعينه مطلقا، هاهنا تعاىل هللا عينه وقد به، ينتفع وال جنس

 ."إمجاعا املقيد على املطلق هاهنا العلماء
 ". جنس حرام الدم أن على العلماء اتفق(:" 222/ 2) تفسريه يف القرطيب وقال
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 العلماء ومحل"  مسفوحا"  بقوله األنعام يف وقيده مطلقا، هنا ها الدم وتعاىل سبحانه هللا ذكر: وقال
 .اه . إمجاعا املقيد على املطلق هنا ها

 خالفا فيه أعلم وال متظاهرة، الدم جناسة على والدالئل"  (:576/ 2) اجملموع يف النووي وقال
 ولكن طاهر، هو: قال أنه املتكلمني بعض عن احلاوي صاحب حكاه ما إال املسلمني من أحد عن

 ". واخلالف اإلمجاع يف هبم يعتد ال املتكلمني
 ". املسلمني بإمجاع وهو جنس الدم أن وفيه" (:200/ 3) مسلم شرح يف وقال
 ". اتفاقا جنس والدم"  (:352/ 1) الفتح يف احلافظ وقال
 جممع وجناسته القرآن، بنص فأشبه حرمة فإنه مثال كالدم" (:737/ 1) البناية يف العيين وقال
 ".املسفوح الدم الدم من واملراد قطعية، حجة وهو خالف بال عليها
 ". باإلمجاع جنس الدم أن على الداللة فيه أن ومنها ..(:"141/ 3) القاري عمدة يف أيضا وقال
 ". باإلمجاع جنس وهو دم منه خيرج ورِبا" ...  (:20/ 1) الرائق البحر يف جنيم ابن وقال
 ". إمجاعا فنجس اجلاري أي املسفوح الدم أما " (:72/ 1) حاشيته يف الرهوين وقال
كما   الشوكاين منهم، عندهم اإلمجاع ثبوت لعدم بطهارته القول إىل املتأخرين من مجاعة ذهب بينما

( 82/ 1) الندية الروضة يفكما   خان حسن وصديق( 21 - 20/ 1) املضية الدراري يف
، وللعالمة 1(300) رقم حديث حتت( 545 - 542/ 1) الصحيحة يف كما  األلباينالعالمة و 

 .1العثيمني يف هذه املسألة قوالن

                                                 
/  1)  الشوكاين ذكره كما  اإلمجاع عليه و ، بغسله لألمر جنس احليض دم أن(: 300قال العالمة األلباين يف الصحيحة ) 1

 اتفقا"  من(  221/  2)  تفسريه يف القرطيب ذكره ما إال اللهم تهاجناس أعلم فال الدماء سائر أما و ، النووي عن(  35
 : وجهني من نظر فيه و ، فأطلقه"  الدم"  قال هكذا " . الدم جناسة على العلماء
 و"  جنس الربي احليوان دم أن على العلماء اتفق"  ( : 62/  1" )  البداية"  يف فقال ، مقيدا ذلك ذكر رشد ابن أن:  األول

 .. " . السمك دم يف لفوااخت
 هللا صلى الرسول إىل املرفوع حكم يف ذلك بعض إن بل ، املذكور اإلطالق ينايف ما السلف بعض عن ثبت قد أنه:  الثاين و

 . وسلم عليه
.  منه تسيل الدماء و صالته يف فاستمر يصلى قائم هو و أسهم بثالثة املشرك رماه الذي األنصاري الصحايب ذلك قصة - 1
" )  داود أيب صحيح"  يف بينته كما  حسن بسند جابر حديث من غريه و داود أبو أخرجه كما  ، الرقاع ذات غزوة يف ذلك و

 النيب يطلع ال أن يبعد ألنه ، هبا علم وسلم عليه هللا صلى النيب أن الظاهر من و ( 192
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(  165/  1)  الشوكاين قال كما  بطلت صالته بأن ربهأخ أنه ينقل ل و.  العظيمة الواقعة هذه مثل على وسلم عليه هللا صلى
. 
.  يتوضأ ل و ، حنرها جزور من دم و فرث بطنه على و مسعود ابن صلى:  قال اجلزار ُيىي عن سريين بن حممد عن - 2

"  يف الطرباين و(  1/  151/  1" )  املصنف"  يف شيبة أيب ابن و ( 1/  51/  2" )  األمايل"  يف الرزاق عبد أخرجه
 4)  حامت أيب ابن قال اجلزار ابن ُيىي و سريين ابن عن طرق من أخرجوه صحيح إسناده و(  2/  28/  3)  " الكبري املعجم

 " . ثقة:  زرعة أبو و أيب قال و( : "  133/  2/ 
 ميتتة جعل فمن ، هميتت يف إختالفهم هو اختالفهم يف السبب أن ذكر و ، السمك دم يف العلماء اختالف رشد ابن ذكر - 3

 " . امليتة على قياسا دمه أخرج ميتتة أخرج من و ، كذلك  دمه جعل التحرير عموم حتت داخلة
 : بأمرين يشعر فهذا

 فما ، مثال السمك كدم  جناستها يف اختلف الدماء بعض هناك ألن بصواب ليس الدم جناسة على االتفاق إطالق أن:  أحدمها
 إَّنا النص و ، النص إىل فيه الرجوع وجب بل ، النزاع موارد على به االستدالل يصح ل ، يثبت ل إطالقه على االتفاق أن دام
 بنص إال منه خيرج فال الطهارة هو و املتنازعني بني عليه املتفق األصل على فهو ذلك سوى ما و ، احليض دم جناسة على دل

 . احلجة به تقوم
 كما  التنجيس التحرمي من فاستلزموا القرآن بنص حمرم أنه إال حجة عندهم ليس ءالدما بنجاسة القائلني أن:  اآلخر األمر
 مث " السالم سبل"  يف الصنعاين بينه كما  العكس خبالف التنجيس التحرمي من يلزم ال أنه خيفى ال و اخلمر يف َتاما فعلوا

 أمساء حديث ذكر أن بعد(  18/  1)  " الندية الروضة"  يف خان حسن صديق احملقق قال لذلك و ، غريمها و الشوكاين
 ، تطهريه وجه اختلف إن و ، جناسته ثبوت يفيد بضلع حكه و احليض دم بغسل فاألمر"  : الثالث قيس أم حديث و املتقدم
 لالدلي يأيت حىت ، مستصحبة األصلية الرباءة و مضطربة ، خمتلفة فاألدلة الدماء سائر أما و ، جنسا كونه  عن خيرجه ال فذلك

 تقدم ما مجيع إىل ( رجس فإنه)  تعاىل قوله يف الضمري رجوع على الدليل قام لو و ، املساوية أو الراجحة املعارضة عن اخلالص
 ما يرد ل لكن و ، امليتة و املسفوح الدم لنجاسة مفيدا ذلك لكان ، اخلنزير حلم و املسفوح الدم و امليتة من الكرمية اآلية يف

 إلفراد ، اخلنزير حلم هو و األقرب إىل الرجوع الظاهر و ، األقرب إىل أو الكل إىل رجوعه يف كائن  زاعالن بل ، ذلك يفيد
 يف الواقع اخلالف يف الكالم حتقيق رام من و.  حيض بدم ليس الذي الدم دون اخلنزير حلم بنجاسة هنا جزمنا هلذا و الضمري

 أمور على مشتملة مجلة بعد الواقع القيد على الكالم يف األصول أهل ذكره ما إىل فلريجع ، اآلية يف املذكور الضمري هذا مثل
 " . متعددة

 ذلك على تبعه و ، فقط احليض دم إَّنا و ، عمومه على الدم"  البهية الدرر"  من النجاسات يف الشوكاىن يذكر ل هلذا و
 هذا"  : بقوله"  الروضة"  على تعليقه يف شاكر دأمح العالمة تعقب أما و.  آنفا عنه نقلته فيما رأيت كما  خان حسن صديق

 كان  أنه جيد لألحاديث املتتبع و ، الدم ملطلق بل حيض دم ألنه ليست احليض دم جناسة فإن ، الشارح و املؤلف من خطأ
 فهذا:  لتق " . الطاهرة بالفطرة جنس قذر هو ما يعرفون كانوا  قد و ، بذلك صريح لفظ يأت ل لو و ، جنس الدم أن مفهوما
 ملطلق بل حيض دم ألنه ليس احليض دم جناسة على الدليل فأين إال و ، الدعوى جمرد إال فيه ليس ألنه ، حتته طائل ال تعقب
 و.  غريمها و خان صديق و الشوكاين على تعاىل هللا شاء إن خفي ملا و نفسه هو لذكره هذا على دليل هناك كان  لو و ؟ الدم

 على يدل إَّنا هو و واحدا حديثا إال ، مطلقا الدم جناسة على دليال جيد ل اطالعه سعة على حزم ابن أن ذكرته ما يؤيد مما
 منها كان  ما سيما ال األدلة استقصاء يف عادته هي كما  ، ألورده غريه عنده كان  فلو ، بيانه سيأيت كما  فقط احليض دم جناسة
 دعوى جمرد فهو " . جنس الدم أن مفهموما كان  أنه جيد لألحاديث املتتبع و"  : شاكر أمحد الشيخ قول أما و . ملذهبه مؤيدا
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 حديث يف سبق كما  الدعوى هذه يبطل ما فيها وجدت بل األحاديث من عليه وقفت فيما البتة به أشعر ل شيء و ، أيضا
 أن علمنا فما " . الطاهرة رةبالفط جنس قذر هو ما يعرفون كانوا  قد و"  : قوله ذلك مثل و . مسعود ابن حديث و األنصاري

 مما هذا فهل ، املذي جناسة و ، املين بطهارة حكم الشارع أن ترى أال ، الشارع عرف يف النجاسات معرفة يف مدخال للفطرة
 ؟ بالفطرة معرفته ميكن مما هذا فهل ، ختللت إذا تطهر إهنا و ، اخلمر جناسة إىل اجلمهور ذهب كذلك  و ، بالفطرة معرفته ميكن
 .التوفيق و اهلداية ويل تعاىل هللا و.  مسلما لكان يزد ل و"  قذر هو ما"  قال أنه فلو.  ال اللهم

 بغسل وسلم، عليه هللا صلى النيب يأمر ل وهلذا طاهر، عليه الشهيد دم (:1/440الشرح املمتع )فقال رمحه هللا يف  1
 أنه أم اجلمهور، إليه ذهب ما وهذا شهيد، دم ألنه طاهر هو وهل .بغسله النيب ألمر جنسا كان  لو إذ دمائهم، من الشهداء

 .آدمي دم ألنه طاهر؛ هو: الثاين الرأي وعلى. جنسا لكان الشهيد عن انفصل لو: اجلمهور رأي فعلى .آدمي؟ دم ألنه طاهر
 .يلي ما ذلك على والدليل قوي، قول السبيلني من خيرج ل ما طاهر اآلدمي دم بأن والقول

 احليض، دم إال الدم بغسل أمر وسلم عليه هللا صلى أنه نعلم وال النجاسة، دليل يقوم حىت الطهارة األشياء يف األصل نأ - 1
 احلاجة ألن وسلم؛ عليه هللا صلى لبينه جنسا كان  فلو ذلك، وغري وحجامة، ورعاف، جروح، من اإلنسان يصيب ما كثرة  مع

 .ذلك إىل تدعو
 عنه يرد ول للعفو، حمال ليس الذي الكثري، الدم منهم يسيل وقد القتال، يف جراحاهتم يف يصلون زالوا ما املسلمني أن - 2

 أصاهبا اليت ثياهبم عن التخلي ُياولون حبيث شديدا؛ حترزا عنه يتحرزون كانوا  أهنم يرد ول بغسله، األمر وسلم عليه هللا صلى
 .غريها وجدوا مىت الدم
 يف أهنم سيما وال عليه، كان  ما إال الثياب من له يكون ال وقد فقريا، أكثرهم كان  عنهم هللا رضي الصحابة إن: يقال وال

 .للضرورة عليهم الثياب بقاء فيكون بالدهم عن خيرجون احلروب
 .كذل أشبه وما البلد، أو املاء، إىل بالوصول سبيال ذلك إىل وجدوا مىت غسله إىل املبادرة منهم لعلمنا كذلك  كان  لو: فيقال
 اآلدمي من اجلزء كان  فإذا كثريا،  يكون ورِبا دما؛ حتمل أهنا مع طاهرة لكانت يده قطعت فلو طاهرة، اآلدمي أجزاء أن - 3

 .أوىل باب من غريه وخيلفه منه ينفصل الذي فالدم طاهرا، البدن بنية يف ركنا يعترب الذي
 دم إن: يقال فكذا طاهرة، ميتته ألن طاهر؛ السمك دم أنب ذلك وعلل طاهرة، ميتته والسمك طاهرة، ميتته اآلدمي أن - 4

 .طاهرة ميتته ألن طاهر، اآلدمي
 بأن: فيجاب، جنسا الدم فليكن جنس، وغائط بول من اإلنسان من اخلارج أن وهو آخر، بقياس يقابل القياس هذا: قيل فإن

 تقولون ال وأنتم الطباع، منه تنفر منتنة رائحة ذو خبيث جنس والغائط البول ألن الدم؛ وبني والغائط البول بني فرقا هناك
 .باآلخر أحدمها يلحق فال يسريمها، عن يعفى فال والغائط البول خبالف يسريه عن يعفى الدم إذ عليه، الدم بقياس

 تقرصه مث حتته، أن املرأة أمر وسلم عليه هللا صلى النيب أن بدليل جنس، احليض ودم احليض، دم على يقاس أال: قيل فإن
 .فيه؟ تصلي مث تنضحه، مث باملاء،

 :فرقا بينهما أن: فاجلواب
 أنه فبني ،«آدم بنات على هللا كتبه  شيء هذا إن»: وسلم عليه هللا صلى قال للنساء، وجبلة طبيعة دم احليض دم أن -أ

 .مابينه ففرق «عرق دم إنه»: االستحاضة يف وسلم عليه هللا صلى وقال كونية،  قدرية كتابة  مكتوب
 على السبيلني غري من اخلارج الدم قياس يصح فال والغائط، البول فيشبه مستكرهة، رائحة له مننت غليظ دم احليض أن -ب

 .واالستحاضة والنفاس احليض دم وهو السبيلني، من اخلارج الدم
 .عليه يدالن والقياس النص ألن جدا؛ قوي قوله اآلدمي دم بطهارة يقول فالذي
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 :حبكمني حكموا يسريه عن العفو مع النجاسةب قالوا والذين
 .النجاسة -أ

 .اليسري عن العفو -ب
 النجس أن األصل ألن عنه، معفو اليسري أن أثبتوا مث الدم، جناسة أوال أثبتوا: فنقول دليل، إىل ُيتاج احلكمني هذين من وكل

 .سبق وقد الدم طهارة وهو فقط، واحد دليل إىل إال ُيتاج ال بالطهارة، قال من لكن منه، شيء عن يعفى ال
 .النجاسة على يدل وهذا أحد، غزوة يف وسلم عليه هللا صلى النيب عن الدم تغسل كانت  عنها هللا رضي فاطمة إن: قيل فإن

 :وجهني من أجيب
 .الوجوب على يدل ال اجملرد والفعل فعل، جمرد أنه: أحدمها

 يسريا، كان  ولو دم، وجهه يف يكون أن يرضى ال اإلنسان ألن الوجه، عن دمال إلزالة النظافة؛ أجل من أنه ُيتمل أنه: الثاين
 ا.ه  من الشرح املمتع. االستدالل يبطل االحتمال فهذا

 : األقوال هذه يف رأيكم ما(: 11/196وسئل العالم رمحه هللا كما يف جمموع فتاواه )
 .بنجاسته أحد يقل فلم وسواها اجلروح كدم  حاملسفو  غري أما اخلالف، فيه وقع الذي هو ، املسفوح الدم أن -1
 . املفسرون أشار وكذلك املسفوح للدم إال التحرمي إىل أبدا يشريوا ل احملدثني أن -2
 دام وما ، عندهم دليل ال وهؤالء الفقهاء، بعض إشارة من كان  ما إال الدم، بنجاسة يفيد صحيح واحد دليل يوجد ال أنه -3

 ؟ دم بقع ثوبه وعلى صلى من صالة تبطل فال الدم طهارة فاألصل يوجد، ل الدليل
 الدم فإن ، ذكر ما خالف على األمر أن لوجد العلم أهل كالم  إىل القائل رجع فلو 1 رقم يف ذكرمت ما:  بقوله فأجاب
 على االتفاق نقل دوق تعاىل، هللا شاء إن تقريره سيأيت كما  جناسته على القرآن دل وقد كيف  بطهارته قائال نعلم ل املسفوح

 أربعة، على أعياهنا من اتفقوا العلماء فإن النجاسات أنواع وأما: احلليب ط76 ص فقال اجملتهد، بداية يف رشد ابن جناسته
:  منه 79ص يف وقال ، كثريا  أي مسفوحا كان  إذا امليت أو احلي من انفصل ِبائي ليس الذي احليوان من الدم:  منها وذكر
 يف البغوي ذكره وملا اللفظ لظاهر خمالف بالكثري للمسفوح تفسريه لكن ه  ا. جنس الربي احليوان دم أن ىعل العلماء اتفق

 ألن وذلك الذبح، عند األوداج من خيرج وما حي وهو احليوان من خرج ما أنه   عنهما هللا رضي   عباس ابن عن ، تفسريه
 العلم أهل من كثري  عفا حيث االتفاق حمل القيد هبذا رشد ابن يريد أن إال اللهم. كثريا  كونه  يقيد ال السائل املراق هو املسفوح

 .منه اليسري تطهري بوجوب املشقة دفع أرادوا وإَّنا طاهرا جيعلوه ل عنه العافون لكن املسفوح، الدم يسري عن
 شرح يف النووي وقال جنس، حرام الدم أن على العلماء اتفاق الكاتب دار ط2 ج 221 ص تفسريه يف القرطيب نقل وقد

 حكاه ما إال املسلمني من أحد عن خالفا فيه أعلم وال متظاهرة الدم جناسة على والدالئل: املطيعي ط2 ج 511 ص املهذب
 وهللا باملسفوح مقيد والنووي القرطيب كالمي  يف اإلطالق أن والظاهر.  ه  ا طاهر قال أنه املتكلمني بعض عن احلاوي صاحب

 . اعلم
 احليض دم يشمل( وسواها)  قوله أن مع بنجاسته أحد يقل ل أنه وذكر وسواها اجلروح بدماء له مثل الذي املسفوح غري وأما

 يف صريح العلم أهل كالم  أن لوجد العلم أهل كالم  إىل القائل رجع فلو.  هللا شاء إن سيأيت كما  جناسته على السنة دلت الذي
  .ظاهر أو بنجاسته القول

 دم أن على دليل هذا ويف:  احليض دم يف أمساء حديث ذكر بعد املعرفة دار ط1 ج  67ص األم يف   هللا رمحه   الشافعي قال
 .والدم العذرة:  منها بأمثلة للنجس مثل منه 56ص ويف. غريه دم كل  وكذا جنس احليض
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 . تفصيل ريغ من الدم جناسة على يدل ما   هللا رمحه   مالك عن الفكر دار ط1 ج  38ص املدونة ويف
 . أصحابه عنه نقله معروف ذلك يف امحد اإلمام ومذهب

 يف كان  أو غريه أو كان  مسك دم سواء كان  دم أي أو احليض دم وتطهري ك املنريية ط1 ج  102ص احمللى يف حزم ابن وقال
 اإلنسان على غسله يف رجح ما إال تطهريمها يلزم فال اجلسد ودم الرباغيث دم حاشا باملاء إال يكون فال اجلسد أو الثوب
 . ه  ا.  فيه عليه مشقة ال ما حسب ذلك املرء فيطهر
( و)منه تولد وما دم يسري عن األصح على ويعفى: للطباعة مصر دار ط1 ج  253ص(  احلنابلة كتب  من)  الفروع وقال
 األربعة األئمة عند جنس الدم ان هذا ومقتضى الثالثة األئمة وفاق إىل إشارة اصطالحه يف بالواو والرمز.  ه  ا بدن من وقيل
 . جناسته على يدل يسريه عن بالعفو التعبري ألن

 وسلم عليه هللا صلى النيب لقول جنس والدم:  اإلسالمي املكتب ط 1 ج / 110 ص( أيضا احلنابلة كتب  من) الكايف يف وقال
 القيح وجناسة منه يستثىن ما ذكر مث امليتة أشبه رآنالق بنص لعينه جنس وألنه عليه، متفق(. باملاء اغسليه) الدم يف ألمساء

 وقوله اه .  فيهما التصريح وعدم جناستهما يف اخلالف لوقوع الدم من حكما أخف مها: قال أمحد أن إال وقال والصديد،
 . جناسته يف خالف ال الدم بأن يفيد ما جناستهما يف اخلالف لوقوع
 أحدمها وجهني السمك دم يف ذكر مث فنجس الدم وأما:  املطيعي ط2 ج  511ص( الشافعية كتب  من)  املهذب يف وقال
 . طاهر والثاين كغريه  جنس
 فصد أو بذكاة جار أي مسفوح ودم:  النجاسات عد يف احلليب ط 1 ج  9ص( املالكية كتب  من)  اإلكليل جواهر يف وقال
 حيض غري أو املصلي بدن من بكونه تقييده عن امطلق دم من درهم ودون:  النجاسات من عنه يعفى فيما منه 11ص ويف

 . ه  ا مكان أو ثوب أو بدن يف أو وخنزير
 كالدم  مغلظ جنس من الدرهم قدر وعفى: عثمانية ط 1 ج  52-51ص( احلنفية كتب  من)  األهنر جممع شرح يف وقال

 . طاهر والذباب والربغوث والقمل والبق السمك دم أن منه 53 ص ذكر مث والبول
 على دليل استثنوه ما واستثناؤهم الدم بنجاسة القول يف صرُية وغريهم املتبوعة املذاهب أهل من العلم أهل أقوال هفهذ

 . العلم أهل عن القول هذه بعد بنجاسة قال أحد يكون أن إنكار ميكن وال سواه، فيما العموم
 فكل بنجس وليس حرام السم فهذا التنجيس منه يلزم ال والتحرمي حترميه، يف ال الدم جناسة يف فالكالم2 رقم يف ذكر ما وأما
 كان  حترميه ثبوت بأن التعبري إن مث.  جيد غري حترميه إىل جناسته يف البحث من الكالم فنقل جنسا، حمرم كل  وليس حمرم جنس

 اجملمع القطعي القرآن بنص كان  املسفوح الدم فتحرمي سديد، غري القطعي القرآن بنص كان  أنه مع واملفسرين احملدثني بإشارة
 .يعلم كما  واملفسرين احملدثني بإشارة ال عليه
 غري أن ذكرمت ألنكم وغريه هو أو فقط املسفوح بالدم تقصدون أنكم على يدل كالمكم  سياق فإن 3 رقم يف ذكر ما وأما

 يدل ما فيهما لوجدمت لسنةوا الكتاب إىل رجعتم ولو املسفوح، الدم هو اخلالف موضع وأن بنجاسته، أحد يقل ل املسفوح
 . اجلرح ودم احليض ودم املسفوح الدم جناسة على
 َأوْ  َمْيَتةً  َيُكونَ  َأنْ  ِإالَّ  َيْطَعُمهُ  طَاِعم   َعَلى حُمَرَّماً  ِإيَلَّ  ُأوِحيَ  َما يف  َأِجدُ  ال ُقلْ : ) تعاىل هللا قال القرآن ففي املسفوح الدم جناسة فأما
)  يف املسترت والضمري حمرما، شيئا:  والتقدير حمذوف ملوصوف صفة( حمرما)  قوله فإن(  رِْجس   فَِإنَّهُ  ِخْنزِير   مَ حلَْ  َأوْ  َمْسُفوحاً  َدماً 

 أيضا يعود( فإنه)  قوله يف البارز والضمري ، إخل ميتة احملرم الشيء ذلك يكون أن إال أي احملرم الشيء ذلك على يعود(  يكون
 األشياء هذه يف وعلته احلكم بيان الكرمية اآلية يف فيكون هذا وعلى رجس، احملرم الشيء ذلك نفإ أي احملرم الشيء ذلك على
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 مذكور أقرب بأنه ذلك معلال اخلنزير حلم على( فإنه) قوله يف الضمري قصر ومن اخلنزير، وحلم املسفوح والدم امليتة:  الثالثة
 والدم امليتة) للجميع ذاكرا يكون حيث القرآين البيان يف قصورال وإىل الضمائر تشتيت إىل يؤدي ألنه وذلك قاصر فقصره

 . فقط منها لواحد يعلل م واحدا حكما( اخلنزير وحلم املسفوح
 : فجوابه ، فإهنن أو فإهنا: لقال للثالثة الضمري كان  لو بأنه معلال اخلنزير حلم على قصره من وكذلك

 . الثالثة األمور بأحد عنه املخرب   يكون   يف املسترت الضمري إىل عائد هو بل للثالثة الضمري إن نقول ال أنا
 النيب أن   عنها هللا  رضي ميمونة عن السنن ففي امليتة، جناسة من السنة عليه دلت ما للثالثة الرجس وصف أن على ويدل
 أخرجه( والقرض املاء يطهرها: ) لفقا ميتة، إهنا: فقالوا(. إهاهبا أخذمت لو: ) فقال ، جيروهنا بشاة مر وسلم عليه هللا صلى

(. طهورها دباغها: ) امليتة جلود يف قال وسلم عليه هللا صلى النيب أن احملبق بن سلمة حديث من وأخرجا ، داود وأبو النسائي
 اسقية عن ُسئل وقد:  قال   عنهما هللا رضي   عباس ابن حديث من مسلم صحيح ويف( .  ذكاهتا دباغها: )  النسائي وعند

 (.طهوره دباغه: )  يقول وسلم عليه هللا صلى النيب مسعت اجملوس،
 . املسفوح الدم جناسة على القرآن داللة تقرر وهبذا
 لفاطمة قال ، وسلم عليه هللا صلى ، النيب أن   عنها هللا رضي   عائشة حديث من الصحيحني ففي احليض، دم جناسة وأما
 وقد البخاري، لفظ هذا( . صلي مث الدم عنك فاغسلي أدبرت وإذا الصالة، يفدع حيضتك أقبلت إذا: )  حبيش أيب بنت
:  قال وسلم عليه هللا صلى النيب أن   عنها هللا  رضي بكر أيب بنت أمساء حديث من أيضا وفيهما الدم، غسل باب عليه ترجم

 ويف ، رواية يف البخاري لفظ ذاه(. فيه تصلي مث ِباء لتنضحه مث فلتقرضه احليضة من الدم إحداكن ثوب أصاب إذا) 
 صلى النيب وكون كلها،  الثالث اجلمل يف بثم لكن اللفظ، هبذا ملسلم وهو( . فيه وتصلي وتنضحه باملاء تقرضه مث حتته:)أخرى

 . فقط النظافة ألجل ال لنجاسته، غسله أن على دليل ، بثم غسله على الصالة يرتب وسلم عليه هللا
 عليه هللا صلى النيب وجه جرح قصة يف   عنه هللا رضي   سعد بن سهل حديث من الصحيحني ففي:  اجلرح دم جناسة وأما

 عليها يسكب طالب أيب بن علي وكان الدم، تغسل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول بنت فاطمة فكانت:  قال أحد يوم وسلم
 اجملرد والفعل فعل جمرد أنه أو الشرعي، للتطهري ال للتنظيف غسله أن مدع يدعى قد كان  وإن وهذا. مسلم لفظ هذا باجملن،

 غسل ان على قرينة الدم بغسل حبيش أيب بنت لفاطمة وسلم عليه هللا صلى النيب أمر أن جوابه فإن ، الوجوب على يدل ال
 . عندهم متقررا شرعيا تطهريا كان  وسلم عليه هللا صلى النيب وجه من الدم
 : وجهني على فإنه منه، والتطهري الدم غسل جيب ال أنه على ظاهره يدل مما الصحابة بعض عن ورد ما وأما

 بأسا، الصالة يف الدم من بالقطرتني يرى ال أنه   عنه هللا رضي   هريرة أيب عن يروى ما مثل عنه يعفى يسريا يكون أن:  أحدمها
 .مصنفه يف شيبة أيب ابن نهع ذلك ذكر فيصلي، يقوم مث فيحته الدم عليها فيخرج أنفه يف أصابعه يدخل وأنه

 طعن، حني اخلطاب بن عمر أن خمرمة، بن املسور عن املوطأ يف مالك رواه ما مثل منه، التحرر ميكن ال كثريا  يكون أن:  الثاين
 غريه لو ثوبه وكذلك ، شيئا يستفد فلم خيرج، ستمر ال غسل لو إذا منه التحرز ميكن ال هذا فإن دما، يثغب وجرحه صلى
 عن خيرج ال الصحابة عن الوارد كان  فإذا شيئا، تغيريه من يستفد فلم اآلخر الثوب لتلوث   أخر ثوب له كان  إن   خرآ بثوب
 يلي ما وجناسته الدم طهارة يف نراه فيما النصوص من يتبني والذي ، ذلك ِبثل الدم طهارة إثبات ميكن ال فإنه الوجهني، هذين

: 
 .الكرمية اآلية عليه تدل كما  جنس فهذا سة،جن مييته حيوان من السائل الدم-أ

   عنهما هللا رضي   وأمساء عائشة حديثا عليه يدل كما  جنس وهو احليض، دم   ب
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 نقله قدف ،والصواب يف هذه املسألة قول عامة أهل العلم ألن اإلمجاع املنقول يف هذه املسألة ثابت
ومن  ،عن أحد من العلماء املعترب قوهلم يف اإلمجاع ينقضه ما يثبت ول العلم أهل من واحد غري

 املنقول فيه اإلمجاع،املعلوم أن اإلمجاع يتعقب بإثبات املخالف ال بذكر أدلة يظن أهنا ختالف احلكم 
، فإن ثبت اخلالف عن عال معترب قبل اإلمام أمحد أو أمحد اإلمام عن نقل ما النقوالت هذه وأعلى

 ذلك يف ثابت صريح خالف يعرف وال بذاته، قائم دليل اإلمجاعفيف عصره اخنرق اإلمجاع وإال فال، 
 . عشرة الثانية املائة بعد إال

 ودم احليوانات دم جنس كله  والدم(:... 7/299وى نور على الدرب )قال العالمة ابن باز يف فتا
 ذبيحة من اإلنسان أصابت يسرية نقط يسريا، شيئا كان  إذا أما مسفوحا، كان  إذا جنس كله  آدم بين
 يف يقع قد مما املسفوح، من ليس الدم كان  أو العلم، أهل عند الصحيح يف عنه يعفى إنسان من أو

 يضر ال هذا اللحم، يف يكون الذي الدم آثار من شيء اللحم من وأصابه ،حلما محل بأن اللحوم
 الذبح، عند العنق عند من يسفح الذي الدم غري اللحوم يف يكون الذي الدم بطهارته، حمكوم هذا

                                                                                                                           

 أن ميكن كان  وإن ، املستمر اجلرح كدم  منه التحرز يشق ما إال تطهريه وجوب النصوص وظاهر آدم، بين من السائل الدم   ج 
  قطعت إذا اآلدمي أجزاء وبأن ، وسلم عليه هللا صلى ، النيب جرح غسل على الكالم عند هإلي أشرنا ِبا الظاهر هذا يعارض
 اليت الشبهات واتقاء ، النصوص لظاهر منه التطهر االحتياط لكن أوىل، باب من فالدم ، العلم أهل أكثر عند طاهرة كانت

 .وعرضه لدينه استربأ اتقاها من
 بدليل فيها الدم بقاء أجل من امليتة حترمي فإن طهارته على دليال ذلك كان  طاهرة ميتته كانت  إذا ألنه طاهر وهو السمك دم د 

 احلل سبب وسلم عليه هللا صلى النيب فجعل(.  فكل عليه هللا اسم وذكر الدم أهنر ما: )  وسلم عليه هللا صلى النيب قول
 : أمرين

 الدم إهنار:  أحدمها
 . تعاىل هللا اسم ذكر:  الثاين
 . معنوي والثاين حسي، األول

 ومن ، الشراب يف وقع إذا بغمسه األمر يف هريرة أيب حديث عليه دل كمل  طاهرة ميتته ألن وشبهه والبعوض الذباب  دم ه 
 . امليتة حترمي علة من سبق ملا دمه طهارة على دليل وهذا به، ميوت حار هو ما الشراب

 فكذلك الشرعية، بالتذكية طاهرة حالل وأجزاؤها البهيمة أجزاء كسائر  ألنه مذكى حيوان من النفس خروج بعد الباقي الدم و 
 . والطحال والكبد القلب كدم  الدم
 . املستقيم صراطه مجيعا يهدينا أن تعاىل هللا ونسأل لنا، ظهر ما هذا
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 يعفى يسري شيء اليسرية، النقط وهكذا عنه، يعفى هذا اللحوم، يف يكون الذي الدم أن فاملقصود
 ا.ه  حيوان يف جرح أو فيه جرح من اإلنسان يصيب الذي الدم من عنه

 عندنا مرض من حكم ما (:1/394سئل العالمة ابن باز يف فتاوى نور على الدرب ) )فرع(:
 ويرش سحر، من أو جنون من املرض كان  إذا وذلك حرزا؟ يعمل وهو ليداويه الشيخ له يدعون

 وسلم؟ عليه هللا صلى النيب عهد يف هذا كان  وهل املسفوح؟ الدم عليه
 أن وال هذا، جيوز فال جنس ألنه منكر؛ املسفوح بالدم رشه - باهلل نعوذ - منكر هذا فأجاب:

 عليه والرسول جيوز، ال كله  هذا ذلك غري يف أو عضده يف أو رقبته، يف ويعلقها حروزا له يكتب
 .«له هللا ودع فال ودعة تعلق ومن له، هللا أمت فال َتيمة تعلق من»: قال والسالم الصالة
 وطلب الدم، بفقر مصاب رجل املستشفى يف(: 25/66سئل علماء اللجنة الدائمة ) )فرع(:

 هلذا بدمه يتربع أن يريد ملن رخصة هناك فهل جنس، الدم أن لدينا ومعروف دما، له املستشفى
 ممنوع؟ ذلك أو ذلك، إىل املضطر املريض

 أو تقويته إىل سبيل ال املريض كان  إذا لكن شرعا، أبيح ِبا يكون أن التداوي يف األصل فأجابوا:
 املعرفة أهل ظن على وغلب الضعف، أو املرض من لإلنقاذ طريقا هذا وتعني غريه بدم إال عالجه
َا: } تعاىل لقوله غريه، بدم وضعفه مرضه من وختليصه به، بعالجه بأس فال ، به انتفاعه بذلك  ِإَّنَّ
رَ  اْضطُرَّ  َفَمنِ  اّللَِّ  ِلَغرْيِ  بِهِ  ُأِهلَّ  َوَما اخْلِْنزِيرِ  َوحلَْمَ  َوالدَّمَ  اْلَمْيَتةَ  َعَلْيُكمُ  َحرَّمَ   َعَلْيهِ  ِإمثَْ  َفاَل  َعاد   َواَل  بَاغ   َغي ْ
 .{ ِإلَْيهِ  اْضطُرِْرمتُْ  َما ِإالَّ  َعَلْيُكمْ  َحرَّمَ  َما َلُكمْ  َفصَّلَ  َوَقدْ : } وقوله{  رَِحيم   َغُفور   اّللََّ  ِإنَّ 

 للصالة املسجد إىل ُيظر اإلخوان بعض نرى(: 5/373سئل علماء اللجنة الدائمة ) )فرع(:
 هذا فهل الصالة يبطل ال ودمها حالل ذبيحة دم هنا الدم يقول ننصحه وعندما دم عليها ومالبسه

 ال؟ أم والبشرة املالبس على بالدم الصالة جتوز وهل ال أم صحيح الكالم
 تالزم وال بدليل، إال وجنس حمرم هذا أن يقال وال والطهارة، اإلباحة ياءاألش يف األصل فأجابوا:

 الدم حترمي على القرآن دل وقد. جنسا حرام كل  وليس حرام، جنس فكل والنجس احلرام بني مطلقا
: } تعاىل وقال{  َوالدَّمُ  اْلَمْيَتةُ  َعَلْيُكمُ  ُحر َِمتْ : } تعاىل قال املقيد على ُيمل واملطلق ومقيدا، مطلقا

 الدم فأطلق. اآلية{  َدًما َأوْ  َمْيَتةً  َيُكونَ  َأنْ  ِإالَّ  يَْطَعُمهُ  طَاِعم   َعَلى حُمَرًَّما ِإيَلَّ  ُأوِحيَ  َما يف  َأِجدُ  اَل  ُقلْ 
 حرام الدم أن على العلماء اتفق: ) القرطيب قال. الثانية اآلية يف باملسفوح وقيده األوىل اآلية يف

 األنعام يف وقيده مطلقا هاهنا الدم وتعاىل سبحانه هللا ذكر: )أيضا وقال ،(به نتفعي وال يؤكل ال جنس
 -البقرة سورة يف أي- هنا فالدم إمجاعا املقيد على املطلق هاهنا العلماء ومحل{  َمْسُفوًحا}  بقوله
 انتهى. (عليه جممع والطحال الكبد وكذلك بإمجاع حمرم فغري اللحم خالط ما ألن املسفوح؛ به يراد
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 ليس اللحم بني الذي الدم من وثيابه اإلنسان بشرة يصيب الذي الدم أن يعلم وهبذا. املقصود
 باجلفاء يتهم ولئال لقذارته، ذلك من يتنظف أن باملسلم األوىل لكن مسفوحا، ليس ألنه بنجس؛

 عنه يعفى حاملسفو  الدم من اليسري الشيء أن العلم مع املسفوح، هو الذي النجس بالدم والتلطيخ
 .العلم أهل عند

 .الشهيد دمحكم  مسألة:
 ،1احلنفية مذهب وهو بطهارته، فقيل صاحبه، عن ينفصل ل إذا الشهيد دم يف الفقهاء اختلف

 .2واحلنابلة
 .5احلنابلة مذهب يف وقول ،4والشافعية ،3املالكية مذهب وهو جنس، إنه: وقيل

 والقيح، املدة، وكذلك جنس، كله  والدمة(: الطهار -109قال شيخ اإلسالم يف شرح العمدة )ص
 كالكبد،  املأكولة الدماء إال يسريه، عن العفو من ذكرناه ما على املتغري القروح وماء والصديد،
 ليست اليت الدماء وإال. واحدة رواية السمك ودم السفح، بعد اللحم على بقي وما والطحال،

 الشارع ألن عليه دام ما الشهيد دم إال الروايتني، أقوى يف والرباغيث والبق، الذباب، كدم  سائلة
 ا.ه  صالته تبطل ل مصل محله فلو كثرته  مع عليه بإبقائه أمر

 النيب يأمر ل وهلذا طاهر، عليه الشهيد دم(: 1/440وقال العالمة العثيمني يف الشرح املمتع )
  .بغسله النيب رألم جنسا كان  لو إذ دمائهم، من الشهداء بغسل وسلم، عليه هللا صلى

 
 (جنس قيءال هل)باب 

                                                 
 (.211/ 1) عابدين ابن حاشية ،(127/ 1) الرائق البحر ،(29/ 1) احلقائق تبيني 1

 (.191/ 1) القناع كشاف  ،(108/ 1) اإلرادات منتهى شرح ،(252/ 1) الفروع ،(328/ 1) اإلنصاف 2

 مواهب يف جاء حىت جنس، أنه كالمهم  فظاهر الشهيد، دم تستثين وال املسفوح، الدم النجس الدم من تذكر املالكية كتب   3
 اإلنسان، دم فاألول: فيه وخمتلف جنس: نيضرب على الدم: اللخمي قال(: 96/ 1) فقال والطاهر، النجس للدم ِذْكر   اجلليل

 اجلسم يف بقي فيما واختلف مسفوح، ألنه الذبح؛ حني أو احلياة، حال يف خرج إذا أكله جيوز ما ودم أكله، جيوز ال ما ودم
 اه . احلوت دم ويف سائلة، نفس له ليس ما دم ويف الذكاة، بعد

 على أقف ول. جنس وأنه الشهيد دم يدخل املسفوح الدم وبعموم يه،ف واملختلف عندهم عليه املتفق النجس الدم هو فهذا
 .أعلم وهللا النجس، الدم من الشهيد دم يستثين عندهم نص

 (.397/ 1) وعمرية قليويب حاشيتا ،(488/ 1) املنهج على البجريمي حاشية ،(194/ 1) اجلمل حاشية 4

 (.328/ 1) اإلنصاف  5
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 فتنخمت، يل ناقة أسقي وأنا وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول يب مر): قال رضي هللا عنه عمار عن
 عليه هللا صلى النيب فقال يدي، بني اليت الركوة من ثويب أغسل فأقبلت ثويب، خناميت فأصابت

 من ثوبك تغسل إَّنا ركوتك، يف الذي املاء نزلةِب إال عينيك دموع وال خنامتك ما عمار يا: وسلم
 .1(ءوالقي والدم األعظم املاء من واملين والغائط البول

  :أقوال ففيه الفم، إىل القيء خرج إذا
 .3الشافعية عند واملعتمد ،2احلنفية مذهب وهذا يتغري، ل أو تغري مطلقاً، جنس: فقيل
 جيب حرام كافر  أو مسلم كل  من والقيء: الفق( 1/188) احمللىيف  بالتحرمي حزم ابن وعرب

 عليه قال وإَّنا (قيئه يف كالعائد  هبته يف العائد): وسلم عليه هللا صلى هللا رسول لقول اجتنابه،
 ا.ه  اهلبة يف العودة منع على ذلك السالم

                                                 
/ 1) الضعفاء يف والعقيلي ،(1611 رقم 186 - 185/ 3) يعلى وأبو ،7139 رقم 234/ 4) البزار أخرجه 1

 يف منده ابن، و (309/ 2) أصبهان أخبار يفو  ،(5214) املعرفة يف نعيم وأبو ،(98/ 2) الكامل يف عدي وابن ،(176
 ،(1 مرق ،127/ 1) سننه يف قطين والدار ،(5963 رقم ،113/ 6) األوسط يف والطرباين، (2/ 74/ 2) املعرفة

 رقم 331/ 1) املتناهية العلل ويف ،(101 رقم 64 - 63/ 1) التحقيق يف اجلوزي وابن( 14/ 1) الكربى يف والبيهقي
 ثابت على مداره واحلديث به، ياسر بن عمار عن املسيب بن سعيد عن زيد بن علي نا محاد بن ثابت طريق من كلهم(  542

 خيالف أحاديث له: احلديث هذا له ذكر أن بعد محاد بن ثابت ترمجة يف عدي ناب قالعنه  قالواحلديث  متهم، وهو محاد بن
 وقال احلديث، هذا له ذكر مث بالنقل، جمهول وهو حمفوظ غري حديثه: العقيلي وقال مناكري، وهي الثقات، أسانيدها ويف فيها

...  له أصل ال باطل   هذا: البيهقى وقال ،ضعيفان وثابت وإبراهيم جدًا، ضعيف وهو محاد، بن ثابت غري يروه ل:الدارقطىن
 احلق عبد وقال ،(1/ 4) املنري البدر خالصة يف امللقن ابن وأقره، بالوضع ُمتَّهم محاد بن وثابت به، حمتج غري زيد بن وعلى

 بقالسا حكمه على البيهقي أقر وكذلك، ومقلوبات مناكري أحاديثه محاد؛ بن ثابت: (1/ 27 ق) األحكام يف اإلشبيلي
 ويف ،جمهول وثابت حمفوظ، غري احلديث هذا: العقيلي وقال :وزاد ؛( 99 ص" )املوضوعة األحاديث ذيل" يف السيوطي

/ 2) اجملموع يف النووي وقال ، محاد بن ثابت ترك على اتفقوا النقل أهل أن: الاللكائي عن احلنبلي اخلطاب أبو نقل: اللسان
 وقال، كذب على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم موضوع  (:7/430اج السنة )وقال شيخ اإلسالم يف منه باطل،(: 549

ابن القيم يف إعالم املوقعني  وضعفه به، االحتجاج ُيل ال باطل احلديث هذا(: 239/ 2) املنري البدر يف امللقن ابن
/ 1) الغفار فتح يف عيالربا وقال ،(46/ 1) التلخيص يف واحلافظ ،(83/ 1) الفقيه إرشاد يف كثري  ابن(، و 2/271)

 (: ضعيف جدا.4849، وقال العالمة األلباين يف الضعيفة )احلديث هذا ضعف على احلفاظ اتفق(: 30
 صافيا؛ ماء أو طعاما يكون أن وبني, سوداء أو صفراء مرة القيء يكون أن بني فرق ال(: " 26/ 1) الصنائع بدائع يف قال 2

/ 1) البناية ،(9/ 1) احلقائق تبيني وانظر".  املعدة بنجاسات الختالطه جنس املاء أو والطعام, النجس خلروج اسم احلدث ألن
215.) 

 .(79/ 1) احملتاج مغين ،(240/ 1) احملتاج هناية ،(570/ 2) اجملموع 3
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 .وسيأيت مفصال الشوكاين قول وهو يتغري، ل أو تغري مطلقاً  طاهر: وقيل
 أوصاف يشبه ل ولو جنس، فهو حبموضة ولو تغري وإن طاهر، فهو تغريم غري خرج إن: وقيل

 .3الشافعية مذهب يف وقول ،2واملالكية ،1احلنفية من احلسن اختيار وهذا العذرة،
 والقاضي رشد، ابن املالكية من اختاره العذرة، أوصاف أحد أشبه إذا إال القيء ينجس ال: وقيل

 .4عياض
 .5احلنابلة مذهب وهو مطلقاً، فنجس غريه وأما هر،طا حلمه يؤكل ما قيء: وقيل
 .القيء مسألة يف اخلالف جممل هذا

 بد ال وهل والصغري، للكبري بالنسبة جنس القيء هل (:4/193وقد سئل علماء اللجنة الدائمة )
 .إرشادنا نرجو الوضوء؟ ينقض وهل عليه، وقع إذا غريه أو الثوب غسل من

 أشبه الفساد، إىل اجلوف يف استحال طعام ألنه كبري؛  أو صغري من انك  سواء جنس، القيء فأجابوا:
 عني تذهب حىت والعصر الفرك مع باملاء غسله وجب غريه أو الثوب أصاب فإذا والدم، الغائط

                                                 
 وانظر اه . يتغريا ل إذا والطعام املاء يف للحسن خالفا جنسة، ألهنا; القيء أنواع بني فرق وال(: 9/ 1) احلقائق تبيني يف قال 1

 (.37/ 1) الرائق البحر ،(309/ 1) عابدين ابن حاشية

 استقراره بعد الطعام من اخلارج وهو: قيء الطاهر ومن(: 51/ 1) الدسوقي حاشية هبامش املطبوع الكبري الشرح يف قال 2
 .هللا رمحه كالمه  اخل. ذرةالع أوصاف أحد يشابه ل ولو فنجس، الطعام حالة عن بنفسه منه املتغري إال املعدة، يف

 بشري وابن والباجي سند محلها ذلك وعلى التغري، كان  كيفما  جنس املتغري أن املصنف كالم(:  94/ 1) اجلليل مواهب يف وقال
 .احلاجب وابن شاس وابن
 .عياض وتبعه العذرة، أوصاف أحد إىل تغري إذا يريد: اللخمي وقال
 :أقسام ثالثة على القيء أن فتحصل قارهبا، أو,  العذرة أوصاف أحد شابه إن: رشد وابن التونسي إسحاق أبو وقال

 .اتفاقاً  فنجس قارهبا أو,  العذرة أوصاف أحد شابه ما -
 بنجاسة يقول أن والبلغم الصفراء بنجاسة يقول من عرفة ابن ألزم لكن اتفاقًا، فطاهر يتغري ل الطعام هيئة على كان  وما -

 .مطلقاً  القيء

. للهضم ويستعد الطعام هيئة عن يستحيل بأن: فرحون ابن قال العذرة، أوصاف أحد يقارب ول الطعام هيئة عن غريت وما -
 بشري وابن إسحاق وأيب للخمي خالفا املشهور، على جنس فهو كذلك  كان  فإذا محوضة، فيه تظهر بأن: البساطي وقال

 .وعياض

 (.570/ 2) اجملموع 3

 (.51/ 1) الكبري الشرح على الدسوقي حاشية 4

 اه . جنس يؤكل ال مما والقيء(: 107/ 1) اإلرادات منتهى شرح يف قال 5
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 الفم مأل بأن فاحشا كثريا  كان  إن الوضوء ينقض والقيء احملل، وينقى أجزاؤها وتزول النجاسة
 ا.ه  الوضوء ينقض فال كذل دون اليسري أما فأكثر،

 ".دفعة الفم مأل املعدة من وقيء: "قوله (:29أما الشوكاين فقال يف السيل اجلرار )ص
 عن ينقل ال وأنه الطهارة هو األشياء مجيع يف األصل أن الطهارة كتاب  أول يف عرفناك قد: أقول
 ذلك وجدنا فإن يهيسأو  أو عليه يرجح ِبا معارض غري به لالحتجاج صاحل صحيح ناقل إال ذلك
 النجاسة ملدعي ونقول املنع موقف يف الوقوف علينا وجب كذلك  ذلك جند ل وإن ونعمت فبها
 أهنا تزعم اليت العني هذه غسل هو واجبا عباده على أوجب سبحانه هللا أن تتضمن الدعوى هذه

 إَّنا: "مارع حديث قال فإن .ذلك على الدليل فهات هبا الصالة صحة وجودها مينع وأنه جنسة
 حسن وال صحيح وجه من يثبت ل هذا قلنا ".واملين والدم والقيء والغائط البول من ثوبك تغسل

 احلكم هذا به يثبت فكيف عليه والعمل به لالحتجاج املوجبة الدرجات من درجة أدىن إيل بلغ وال
 قد: قال فإن .العباد؟ أفراد من فرد على حكم أخف إلثبات يصلح ال وهو البلوى به تعم الذي

: قلت فإن .جنس؟ هو ما إال الوضوء ينقض ال أنه ورد فهل: قلنا .سيأيت كما  الوضوء ينقض أنه ورد
 قلنا .التنجيس فرع النقض إن الفروع أهل بعض قال قد قلت وإن سبيال إليه جتد ال فأنت نعم
 يقل ل ِبا جئت فقد نعم قلت فإن .هللا؟ عباد من أحد على حجة البعض هذا من القول هذا فهل

 ا.ه  أحد؟ على أحد به ُيتج ل ِبا واالحتجاج لك فما قلنا ال قلت وإن اإلسالم أهل من أحد به
 من إن" السنة فقه" صاحب قول على معلقا( 53 ص) املنة َتام يف األلباين عالمةال وقال

 على متفق نهإ: ] قوله إال اللهم ذلك على الدليل املؤلف يذكر ل:  قلت"  :القيء النجاسات
 وهو املسلم، قيء بطهارة صرح حيث حزم ابن ذلك يف خالف فقد منقوضة دعوى وهذه[ جناسته
 النجاسات يف يذكرا ل حيث ،شرحها يف خان وصديق" البهية الدرر" يف الشوكاين اإلمام مذهب

 األصلو : )بقوهلما الطهارة ورجحا خالفا جناسته يف أن ذكرا مث احلق، وهو مطلقا، اآلدمي قيء
 الشوكاين حنوه وذكر( عليه يقدم أو يساويه ما يعارضه ل صحيح ناقل إال عنها ينقل فال الطهارة

 . انتهى"  اجلرار السيل يف أيضا
 ناحية؟ أي من: الشيخ القيء؟ حكم ما وسئل العالمة العثيمني كما يف لقاءات الباب املفتوح:

 .!جناسته ناحية من: السائل
 من أو الصغري من سواء: الشيخ! الكبري أو الصغري سواء: السائل. جسبن ليس القيء فأجاب:
 يكثُر تعلم كما  القيء ألن به؛ فخذ والسالم الصالة عليه الرسول عن دليالً  وجدتَ  إذا إال الكبري؛
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 ينقض ال أنه كما  بنجس، فليس جنس أنه السنة يف وال القرآن يف جند ل فإذا الناس؛ من وقوعه
 .أيضاً  الوضوء

 -هللا أعزكم- اإلنسان استفرغ إذا سئل العالمة العثيمني كما يف لقاءات الباب املفتوح: فرع(:)
 املياه؟ دورة يف ذلك جيعل أن له فهل الواضحة األطعمة بعض االستفراغ هذا يف وظهر

 وعلى العلماء، أكثر أو العلماء من كثري  عند جنس فهو املعدة من خرج إذا القيء نعم،فأجاب: 
 مجهور قول على جنس لكنه الطعام؛ جرم يوجد كان  وإن املياه، دورة يف يتقيأ أن بأس الف هذا

 مقام يف هذا والسالم الصالة عليه النيب ذكر وهلذا حرمة، له ليس طاهر بأنه قول   وعلى العلماء،
  .قبيحاً  شيئاً  هذا فجعل( قيئه يف يعود مث يقيء كالكلب  هبته يف العائد: )فقال الذم

 
 هل الكافر جنس()باب 

 املؤمنات من واحملصنات هلم حل وطعامكم لكم حل الكتاب أوتوا الذين وطعام: }تعاىل قال
 .5: املائدة 1{قبلكم من الكتاب أوتوا الذين من واحملصنات

                                                 
 املعاشرة من ويلزم نسائهم، نكاح لنا أباح كما  أبداهنم، طهارة هلا مباشرهتم مع لنا طعامهم حل من يلزمأنه  االستدالل وجه 1

 .أجسادهن طهارة على فدل وريقهن، عرقهن إصابة من يسلم ال هذا ويف لآلخر، الزوجني من واحد كل  مباشرة الزوجية
 هذا يف دليل فأي, نعم قلنا, ووطؤهن الكتابيات نكاح لنا أبيح قد: قيل فإن: بقوله االستدالل هذا على حزم ابن اعرتضوقد 
 من مسه فيما يفعل بل, خطأ هذا: قلنا. ذلك من التحفظ على يقدر ال إنه: قيل فإن طاهر؟ ودمعها وعرقها لعاهبا أن على
 ذلك هلم صح لو أنه هب مث, ذلك يف حرج وال, فرق وال فرجها مائية أو دمها أو بوهلا مسه إذا يفعل الذي مثل وعرقها لعاهبا

 قياسا ذلك قلنا: قالوا فإن الكتاب؟ أهل غري من والرجال النساء طهارة أو رجاهلم طهارة هلم أين من, الكتاب أهل نساء يف
 طهارة يف علتهم أن بطالنه أول ألن, الباطل عني منه هذا لكان حقا كان  لو مث, باطل كله  القياس: قلنا. الكتاب أهل على

 بني جامعة بعلة إال جيوز ال عندهم والقياس. الكتابيات غري يف بإقرارهم معدومة العلة وهذه, نكاحهن جواز الكتابيات
 .قالتوفي تعاىل وباهلل جامعة ال مفرقة علة وهذه, احلكمني

 اعرتاض سلم ولو فرق، وال طاهراً  الرجل كان  طاهرة، الكتاب أهل من املرأة كانت  إذا بأنه هللا رمحه حزم ابن على الرد ميكنو 
 آنيتهم، ويف ِبياههم، ويطبخونه بأيديهم، يباشرونه فإهنم الكتاب، أهل طعام أكل عن جوابه فما الدليل هذا على حزم ابن
 .املرأة وطعام الرجل طعام بني فرق غري ومن
 :وفيه ،- وسلم عليه هللا صلى - للرسول السم وضع قصة يف هريرة أيب حديث من بسنده( 3169) البخاري أخرج فقد
 الشاة هذه يف وضعتم هل: قال. نعم: قالوا سألتكم؟ إن شيء عن صادقي أنتم هل: - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول قال
 .يضرك ل نبياً  كنت  وإن منك، نسرتيح كاذباً   كنت  إن أردنا: قالوا ذلك؟ على محلكم ما: قال. نعم: قالوا مسًا؟
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 برجل فجاءت جند قبل خيال  وسلم عليه هللا صلى النيب بعث): قال عنه هللا رضي هريرة أيبعن 
 .1(احلديث ...املسجد سواري من بسارية فربطوه أثال، بن مثامة هل يقال حنيفة بين من

 وأصحابه النيب أن).... :فيه جاء وقد الطويل،يف حديثه  رضي هللا عنه حصني بن عمرانوعن 
 .2(املاء ذلك من فاغتسل جمنباً  كان  الصحابة أحد وأن مشركة، امرأة مزادة من شربوا

 عليه هللا صلى هللا رسول على قدموا ملا ثقيف وفد أن) رضي هللا عنه العاص أيب بن عثمان عنو 
 فقال جيبوا وال يعشروا وال ُيشروا ال أن عليه فاشرتطوا لقلوهبم أرق ليكون املسجد أنزهلم وسلم
 .3(ركوع فيه ليس دين يف خري وال تعشروا وال حتشروا ال أن لكم" وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 بأدلة منها: ملشركا بنجاسة قال مناستدل  وقد
 .28: التوبة 4{هذا عامهم بعد احلرام املسجد يقربوا فال جنس املشركون إَّنا: }تعاىل قوله

                                                                                                                           

 ال: فقلت فالتزمته،: قال خيرب يوم شحم من جراباً  أصبت :قال مغفل، بن هللا عبد طريق من بإسناده (1772) مسلم وروى
( 5508) البخاري ورواه متبسمًا، - لموس عليه هللا صلى - هللا رسول فإذا فالتفت: قال. شيئاً  هذا من أحداً  اليوم أعطي

  .ملسلم واللفظ
 طهارة على فدل مشرك، وهو املسجد يف مثامة ربط ملا العني جنس الكافر كان  لو، و (1764) ومسلم ،(4372)أخرجه  1

 جنس كوناملشر  إَّنا: }تعاىل قوله يف املسجد املشركني دخول عن النهي قبل كان  بأنه احلديث هذا على اعرتضو  .املشرك بدن
 .احلديث يف الوارد للحكم ناسخة اآلية فتكون ،{هذا عامهم بعد احلرام املسجد يقربوا فال

 مسجد يف خاصاً  ليس النهي وهذا املساجد، من غريه دخول عن النهي يشمل ال احلرام املسجد دخول عن النهي بأن :وجياب
 ال كله  احلرم عن خاص هني فهذا ويتغوط، اإلنسان فيه تبولي قد احلرم باقي كان  وإن كله،  احلرم دخول عن ينهى بل الكعبة،

 .بذلك الدليل ورد ما إال البقاع من غريه عليه يقاس فال املسجد، عن
 .اجلنب اغتسال قصة دون مسلموهو عند ( 682) مسلمو  ،(3571) البخاريأخرجه  2
 وابن ،(939) مسنده يف طيالسيوال ،(3026 رقم ،163/ 3) داود وأبو ،(17942 رقم ،218/ 4) أمحد أخرجه 3

 أيب وابن( 373) املنتقى يف اجلارود وابن ،(30/ 2) والطحاوى ،(1328) خزمية وابن ،(197/ 3) املصنف يف شيبة أيب
 يعرف ال: أحكامه يف احلق عبد عنه قال واحلديث( 4131 رقم ،444/ 2) والبيهقى ،(1520) واملثاين اآلحاد يف عاصم

 يسمع ل البصري احلسن إن قيل: السنن هتذيب يف املنذري وقال انتهى، بقوي احلديث طريق وليس عثمان من مساع للحسن
 إسناده(: 28/ 2) املكدود غوث يف احلويين وقال ،(4319) الضعيفة يف األلباين العالمة وضعفه العاص، أيب بن عثمان من

 حتقيق يف معه ومن األرنؤوط وقال صحيح، إسناده(: 213/ 2) والقواصم العواصم يف فقال اليماين الوزير ابن أما ضعيف،
 أيب بن عثمان من البصري وهو- احلسن مساع يف أن إال ثقات، رجاله إسناد وهذا لغريه، صحيح(: 638/ 4) داود أيب سنن

   (.16280) أمحد مسند يف بيناه كما  اختالفا -العاص
 جناسة جناستهم على فدل جنس، أهنم وهو ذلك، يف العلة وذكر احلرام، املسجد املشركني دخول عن وتعاىل سبحانه نهىف 4

 .الشرعية احلقيقة على ذلك محل الشرع يف جنس لفظ ورد وإذا عينية،
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 الكتاب، أهل من قوم بأرض إنا هللا نيب يا): قلت: قال رضي هللا عنه اخلشين ثعلبة أيبوحديث 
 يصلح فما املعلم، وبكليب ِبعلم ليس الذي وبكليب بقوسي أصيد صيد وبأرض آنيتهم، يف أفنأكل

 فاغسلوها جتدوا ل وإن فيها، تأكلوا فال غريها وجدمت فإن الكتاب، أهل من ذكرت ما أما: قال يل؟
 هللا اسم فذكرت املعلم بكلبك صدت وما فكل، هللا اسم فذكرت بقوسك صدت وما فيها، وكلوا
 .1(فكل ذكاته فأدركت معلم غري بكلبك صدت وما فكل

                                                                                                                           

 املؤمن إن: "قوله يف معنوية طهارة اإلميان أن كما  معنوية، جناسة والشرك الشرك، وهو وصف، على معلق احلكم بأن :وأجيب
 عليها، ُيمل ل الشرعية احلقيقة إرادة من َتنع قرينة وردت إذا لكن األصل، هو الشرعية حلقيقةا على املعىن ومحل ،"ينجس ال

 النجاسة على اآلية فحملنا مرداة، غري الشرعية احلقيقة أن علم طعامهم، لنا وأباح الكتاب، أهل نساء نكاح يف أذن فلما
 .أعلم وهللا املعنوية،

 بعد احلرام املسجد يقربوا فال جنس املشركون إَّنا آمنوا الذين أيها يا(: 10/159) وقال ابن عاشور يف التحرير والتنوير
 .هذا عامهم

 هللا مساجد يعمروا أن للمشركني كان  ما: بقوله املفاد احلرام املسجد عن املشركني إقصاء غرض إىل للرجوع ابتدائي استئناف
 أهنم وهي: عنه إبعادهم تقتضي أخرى بعلة تعليله مع احلرام ملسجدا عن بإبعادهم األمر لتأكيد به جيء اآلية،[ 17: التوبة]

 بأهنم هنا وعلل للتوحيد، املبين املسجد لتعمري أهال فليسوا بالكفر، أنفسهم على شاهدون بأهنم مضى فيما علل فقد جنس،
 .لطهارته املسجد يعمروا فال جنس

 أهنا فعلمنا اإلشراك، بصفة هبم النجاسة وصف أنيط وقد له، مالزمة صفة النجاسة الذي للشيء اسم مشبهة، صفة وجنس
 الناس من متجنبا حمقرا األوصاف من وصف صاحب اعتبار هي: املعنوية والنجاسة، ذاتية جناسة وليست نفسانية معنوية جناسة

 نظيفا جسده كوني وقد إشراكه، عقيدة ألجل جنس فاملشرك كذلك،  جعلته اليت بالصفة متلبسا دام ما لفضل أهال يكون فال
 تنظفهم ولكن التطهر، منه يطلب ال دينه ألن بالنجاسات ملطخا اجلسد مستقذر ذلك مع يكون وقد يستقذر، ال مطيبا

 أن شك وال اخلري، جمامع عن وتبعيدهم حتقريهم اإلسالم يف هلم الوصف هذا من واملقصود. وبيئتهم عوائدهم باختالف خيتلف
 تلك عن اخنالعا أسلم إذا املشرك على الغسل أوجب ولذلك الذات، قذارة من التحقري إىل بصاحبها أدىن االعتقاد خباثة

 املنع بالشرك جناستهم على فرع وقد، هذا من لقريب احلدث طهارة وإن نفسه، خباثة إلزالة احلسية بالطهارة املعنوية القذارة
 .هذا امهمع بعد احلج موسم حضور من املنع أي احلرام، املسجد يقربوا أن من

 (.1930) ومسلم ،(5478) البخاريأخرجه  1
 كانت  وإذا جناستها، على ذلك فدل غسلها، بعد إال باستعماهلا يأذن ل وسلم عليه هللا صلى الرسول أن :االستدالل وجهو 

 .كذلك  جنسة أبداهنم تكون أن أوىل باب فمن جنسة آنيتهم
 :جبوابني وأجيب
 ال، أم طهارهتا تيقنا سواء مطلق، غريها وجود مع استعماهلا عن فالنهي مباشرة، بغسلها مرأل النجاسة العلة كانت  لو: األول

 مصنوع طعامهم أن ومعلوم ،{لكم حل الكتاب أوتوا الذين وطعام} وتعاىل سبحانه قال ملا لكن املنع، النهي يف واألصل
 باب من الغسل أن على فدل صحيحة، أحاديث يف الكتاب أهل طعام وسلم عليه هللا صلى النيب وأكل وأوانيهم، بأيديهم

 .واالستحباب االحتياط
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 فأخذ جنب، وأنا وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول لقيين): قال ي هللا عنهرض هريرة أيبوحديث 
  أين: فقال قاعد وهو جئت مث فاغتسلت، الرحل، فأتيت فانسللت، قعد حىت معه فمشيت بيدي
 .1(ينجس ال املؤمن إن هر أبا يا هللا، سبحان: فقال له، فقلت هر؟ أبا يا كنت
 مذهب وهو طاهر، بدنه: فقيل جنس؟ أو طاهر هو هل املشرك، بدن يف الفقهاء اختلفوقد 

 .5واحلنابلة ،4والشافعية ،3واملالكية ،2احلنفية من اجلمهور
 .7تعاىل هللا رمحه حزم ابن ذهب وإليه ،6املالكية مذهب يف قول وهو مطلقاً، جنس بدنه: وقيل
 .1املالكية مذهب يف قول وهو ميتًا، وجنس حياً، طاهر املشرك: وقيل

                                                                                                                           

 أمر ولذا اخلمر، فيها ويشربون واخلنزير، امليتة آنيتهم يف يأكلون كانوا  قوم يف اخلشين ثعلبة أيب حديث أن :الثاين اجلواب
  .املسلمني كآنية  فآنيتهم اخلمر فيها يشربون وال امليتة فيها يأكلون ال أهنم يعلم من أما غريها، يوجد ل إن بغسلها

 (.371) مسلم( 285) البخاريأخرجه  1
 وقد"  جنس املشركون إَّنا: " الكرمية اآلية منطوق وعندنا احلديث، ِبفهوم االستدالل إىل حاجة ال، و جنس املشرك إن: مفهومهو 

 .عنه هللا رضي هريرة أيب حديث مفهوم عن جواباً  كان  اآلية عن جواباً  كان  وما اآلية، عن أجبت
  ولو مشركني، وكانوا املسجد، يف ثقيف وفد - وسلم عليه هللا صلى - النيب أنزل(: 47/ 1) املبسوط يف السرخسي قال 2

 (.64/ 1) الصنائع بدائع وانظر اه . املسجد يف أنزهلم ملا جنساً  املشرك عني كان
 بدن بنجاسة القول على وأما احملدث، بدن بطهارة تقول واليت ة،احلنفي مذهب يف الثانية الرواية على ينزل أن ينبغي القول وهذا

 شرطاً  ليست النية ألن املشرك؛ من الوضوء يصححون وهم متطهرًا، يكون أن إال جنساً  املشرك يكون أن ينبغي فإنه احملدث،
 .عندهم

/ 1) واإلكليل التاج ،(47/ 1) لاجللي منح انظر الكلب، حىت مطلقاً  حي كل  طهارة إىل عندهم الراجح يف املالكية ذهب 3
 (.50/ 1) الدسوقي حاشية ،(99/ 1) اجلليل مواهب ،(227

 .(320/ 1) اجملموع 4

 (.233/ 1) النهى أويل مطالب ،(93/ 1) القناع كشاف  5

 (.47: ص) جزي البن الفقهية القوانني 6

 منهم العرق وكذلك كله،  جنس - وغريهم ينيالكتاب - والنساء الرجال من الكفار ولعاب (:1/137حيث قال يف احمللى ) 7
 حاشا فأر، أو سبع أو هر أو كلب  أو خنزير من غريه، أو طائر من حلمه أكل ُيل ال ما كل  ولعاب منهم، كان  ما وكل والدمع،
: وبةالت{ ]جنس املشركون إَّنا: }تعاىل هللا قول ذلك برهان. اجتنابه واجب حرام - ودمعه ذكرنا ما كل  وعرق فقط، الضبع
 هبكم: قيل الدين، جنس معناه إن: قيل فإن أبعاضه، غري شيئا هو ليس الكل ألن جنس؛ النجس بعض أن جيب وبيقني[ 28

{ جنس املشركون إَّنا: }تعاىل هللا قول من قط فهم وما هذا من هلل حاشا طاهرون؟ املشركني أن ذلك من أجيب. كذلك  ذلك أن
 الدنيا يف عجب وال طاهرون، املشركني أن «ينجس ال املؤمن إن»: - وسلم عليه هللا صلى - نبيه قول مع[ 28: التوبة]

 جنس، إنه نص بنجاسته قط يأت ل الذي املين يف يقول مث طاهرون، إهنم جنس أهنم تعاىل هللا نص فيمن يقول ممن أعجب
 .السالمة على هللا وحنمد. مساعه القول هذا من ويكفي
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 الكفار، توقي وأصحابه  وسلم عليه هللا صلى النيب عن ينقل لصل يف األشياء الطهارة، و قلت األ
 أجناساً  كانوا  ولو املدينة، يف الكتاب ألهل توقيهم ينقل ل كما  اهلجرة، قبل مكة يف معهم كانوا  وقد
 .منهم أصاهبم ما وغسل هلم، توقيهم لنقل

: تعليقا عباس ابن عن صحيحه يف بخاريال وذكر(:... 4/66) مسلم شرحقال النووي يف 
 والنجاسة الطهارة يف فحكمه الكافر وأما املسلم، حكم هذا ،"ميتا وال حيا ينجس ال املسلم"

 إَّنا: }وجل عز هللا قول وأما. واخللف السلف من اجلماهري ومذهب مذهبنا هذا املسلم، حكم
 كنجاسة  جنسة، أعضاءهم أن املراد سولي واالستقذار، االعتقاد، جناسة فاملراد{ جنس املشركون

 طاهرات، ودمعه ولعابه فعرقه كافرا  أو كان  مسلما اآلدمي طهارة ثبت فإذا وحنومها، والغائط البول،
 ا.ه  2املسلمني بإمجاع كله  وهذا نفساء، أو حائضا، أو جنبا، أو حمدثا، كان  سواء

 
 مباشرة جواز على واإلمجاع بيات،الكتا مباشرة من سلف وما (:1/35وقال الشوكاين يف النيل )

 - وإطعامه نزل، ما آخر وهي املائدة بآية ونسائهم الكتاب أهل طعام وحتليل إسالمها، قبل املسبية
 ينقل ول به، أمر وال لآلنية، غسل دون من الكفار من للوفد وأصحابه - وسلم عليه هللا صلى
 التقشف من ليس السالم عبد ابن قال. علشا  توقوها ولو الصاحل السلف عن الكفار رطوبات توقي

 ا.ه  ذلك إىل يلتفتوا ل الصحابة ألن الكافر؛ مسن من ال املسلم مسن من أشرتي يقول أن
 ال أنه املؤمن يف ظاهر هذا إن: قيل فإن (:1/448وقال العالمة العثيمني يف الشرح املمتع )

: التوبة{ ]جنس املشركون إَّنا: }وليق وهللا ينجس، ال: يقال فكيف للمشرك بالنسبة أما ينجس،
28.] 

 أهل نساء نتزوج أن لنا أباح تعاىل هللا أن بدليل املعنوية؛ النجاسة هنا بالنجاسة املراد أن: فاجلواب
 أهل من كانت  إذا زوجته يالمس واإلنسان تالمسه؛ أيديهم أن مع طعامهم، نأكل وأن الكتاب،
 .الصحيح القول هو وهذا منهن؛ بالتطهر أمر يرد ول الكتاب،

 :يلي ِبا واستدلوا باملوت، ينجس الكافر إن: العلماء بعض وقال
 .السابقة اآلية منطوق - 1
 .السابق احلديث مفهوم - 2

                                                                                                                           
 (.53/ 1) الدسوقي حاشية 1

 .اخلالف يف املسألة  ثابت كما تقدم فإن نظر، للكافر بالنسبة اإلمجاع دعواه يفو  2
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 التغسيل فإن العني جنس كان  وما العني، جنس أنه فيه فالعلة يغسل، ال كان  وإذا يغسل، ال أنه - 3
 .فيه يفيد ال

 بدن بطهارة قال من هبا استدل اليت لألدلة املعنوية؛ النجاسة اآلية يف سبالنج املراد بأن: هذا ورد
 تغسيل فألن: تغسيله عدم وأما. «ينجس ال املؤمن إن»: حديث مفهوم عن جياب وكذلك الكافر،

 ا.ه  لإلكرام حمال ليس والكافر إكرام؛ امليت
 األهل سكن عن بعيدة نطقةم يف معلمة أناوقد رمحه هللا أيضا كما يف فتاوى نور على الدرب: 

 ضمن من وكان لنا احلكومة خصصته الذي املعلمات سكن يف أسكن أن وظيفيت تستوجب
 وكذلك والشرب األكل يف تشاركين وهي مسلمة غري معلمة الغرفة نفس يف معي اللوايت املعلمات

 هذا من أتوضأ نأ املغرب صالة يف أضطر فأنا وخنزنه الشاطئ من املاء جنلب ألننا الغسيل ماء يف
 هذه على وبقيت ليالً  وموحشة ريفية املنطقة أن وخاصة النهر إىل ليالً  اخلروج أخاف ألنين املاء

 هللا بارك ذلك يف أفيدوين صحيحة هلا معاشريت هل وأيضاً  صحيحة صاليت فهل سنوات أربع احلال
 فيكم؟

 بني أي بينكما املخزن ملاءا استعمال حكم عن األول السؤال سؤالني تضمن السؤال هذافأجاب: 
 بدن ألن وذلك مطهر طاهر املخزن املاء فهذا مسلمة غري وهي معها كانت  من وبني السائلة املرأة

 آَمُنوا الَِّذينَ  أَي َُّها يَا) تعاىل هللا لقول معنوية جناسة الكافر جناسة بل حسية جناسة بنجس ليس الكافر
َا  وسلم عليه هللا صلى النيب ولقول( َهَذا َعاِمِهمْ  بَ ْعدَ  احْلََرامَ  اْلَمْسِجدَ  ْقَربُواي َ  َفال جَنَس   اْلُمْشرُِكونَ  ِإَّنَّ

 املسلم غري خزنه الذي باملاء يتوضأ أن لإلنسان فيجوز هذا وعلى( ينجس ال املسلم إن) هريرة أليب
 املسلم غري طبخه الذي الطعام يأكل وأن املسلم غري غسلها اليت الثياب يلبس أن جيوز وكذلك

 تعاىل هللا لقول حالل فذبيحته والنصارى اليهود من الذابح كان  فإن املسلمني غري ذحبه ما وأما
 عباس ابن قال( هَلُمْ  ِحل   َوطََعاُمُكمْ  َلُكمْ  ِحل   اْلِكَتابَ  ُأوُتوا الَِّذينَ  َوَطَعامُ  الطَّيِ َباتُ  َلُكمْ  ُأِحلَّ  اْليَ ْومَ )

 الشاة من أكل أنه) وسلم عليه هللا صلى النيب عن ثبت وألنه( حهمذبائ طعامهم) عنهما هللا رضي
 على مغفل بن هللا عبد وأقر( شعري وخبز سنخة إهالة على يهودياً  وأجاب( )اليهودية له أهدهتا اليت

 أن اإلقرارية والسنة الفعلية بالسنة فثبت( خيرب فتح يف به رُمي الذي الشحم من اجِلراب أخذ)
 ثبت فقد ال أم عليه اسم ذكروا هل وال ذحبوا كيف  نسأل أن ينبغي وال حالل بالكتا أهل ذبائح

 باللحم يأتوننا قوماً  إن هللا رسول يا: قالوا قوماً  أن) عنها هللا رضي عائشة عن البخاري صحيح يف
: قالت وكلوا، أنتم مسوا: وسلم عليه هللا صلى النيب فقال ال، أم عليه هللا اسم أذكروا ندري ال
 الفرعية األحكام عليهم ختفى قد هؤالء ومثل اإلسالم، جديدو أهنم يعين( بكفر عهد حديثي انواوك
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 هؤالء وسلم عليه هللا صلى النيب أرشد هذا ومع املسلمني بني عاش من إال يعلمها ال اليت الدقيقة
 وأما وكلوا ألكلا على مسوا أي( وكلوا أنتم مسوا: فقال) بأنفسهم هم بفعلهم يعتنوا أن إىل السائلني

 من ذلك ألن عنه السؤال ينبغي وال الصحة على ُيمل فإنه صحيح تصرفه ممن غريكم فعله ما
 أن الحتمال كثرياً   إتعاباً  أنفسنا ألتعبنا ذلك مثل عن بالسؤال أنفسنا نلزم ذهبنا ولو والتنطع التعمق
 يكون أن اجلائز من فإنه كإلي وقدمه طعام إىل دعاك من فإن مباح غري إلينا قدم طعام كل  يكون
ََ  الطعام هذا  الذي اللحم يكون أن اجلائز ومن حراماً  مثنه يكون أن اجلائز ومن مسروقاً  أو مغصوبًا
 من صدر قد كان  إذا الفعل أن بعباده تعاىل هللا رمحة فمن ذلك أشبه وما عليه هللا يسمَّ  ل فيه ذبح
 .... اخل.حرج فيه اإلنسان يلحق وال لذمةا به تربأ وجه   على ُفِعلَ  أنه الظاهر فإن أهله

 صلى عنه صح فقد الكفار أواين استعمال وجيوز(: 8وقال العالمة األلباين يف الثمر املستطاب )ص
 هللا صلى هللا رسول مع نغزو كنا:  جابر وقال( أخرجاه) مشركة مزادة من الوضوء وسلم عليه هللا

/ 2) د( عليهم ذلك يعيب فال هبا فنستمتع وأسقيتهم املشركني آنية من فنصيب وسلم عليه
 ويتظاهرون اخلنزير حلم أكل عليهم يغلب كان  إذا لكن. جيد بإسناد( 379/ 3) حم( 148
 يا: قلت: اخلشين ثعلبة أبو قال غسلها جيب فحينئذ غريها جيد ال أن إال استعماهلا جيوز فال بذلك

 بآنيتهم أصنع فكيف اخلمر ويشربون اخلنزير حلم يأكلون وإهنم كتاب  أهل أرض أرضنا إن هللا نيب
/ 1) مس( 194/ 4 حم( )واشربوا فيها واطبخوا فارخصوها غريها جتدوا ل إن: )قال وقدورهم؟
 . لني بسند( 148/ 2: د) عند آخر طريق وله شرطهما على صحيح وهو( 143

 
 جنسة( املرأة فرج من خترج اليت اإلفرازات)باب هل 

 فلم امرأته الرجل جامع إذا أرأيت): فقال عنه هللا رضي عفان بن عثمان سأل أنه خالد بن زيدغت 
 صلى هللا رسول من مسعته: عثمان قال «ذكره ويغسل للصالة يتوضأ كما  يتوضأ»: عثمان قال مين؟
 .1(احلديث....  وسلم عليه هللا

: قال ينزل؟ فلم رأةامل الرجل جامع إذا هللا، رسول يا: قال أنه) رضي هللا عنه  كعب  بن أيبوعن 
 .2(ويصلي يتوضأ مث منه املرأة مس ما يغسل

                                                 
 .منسوخ وهو( 347) ومسلم ،(292) البخاري أخرجه 1
 .منسوخ وهو( 346) ومسلم ،(293) البخاري أخرجه 2

 .الفرج رطوبة جناسة على دليل املرأة فرج من أصيب ما بغسل وسلم عليه هللا صلى النيب فأمر
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 أنه وسلم، عليه هللا صلى النيب زوج حبيبة أم أخته عن ،رضي هللا عنة سفيان أيب بن معاوية عن
 ل إذا نعم،: فقالت فيه؟ جيامعها الذي الثوب يف يصلي وسلم عليه هللا صلى النيب كان  هل): سأهلا

 .1(أذى فيه ير

                                                                                                                           

  يف املرأة فرج لرطوبة( 411/ 2) سننه يف البيهقي بوب قدلكن و ، بالغسل األمر بأحاديث منسوخان احلديثني بأن: رتضواع
 منه نسخ فإَّنا: عقيبه قال مث املتقدم كعب  بن أيب حديث أسند مث( املرأة فرج رطوبة باب) فقال األجناس باب الصالة، كتاب

 .اه  نسخه شيئا نعلم فال ةاملرأ من أصابه ما غسل فأما الغسل، ترك
 بكونه جناسته على كذلك  واستدلوا، منها أو منه خيرج الذي املذي أجل من بالغسل األمر يكون أن ُيتمل بأنهأيضا: واعرتض 

 .«املين عدا جنس فهو السبيلني من خرج ما أن»: والقاعدة السبيلني، أحد من خارجا
 - للفرج الداخلية الرطوبة عن يتحدث وهو( 198 - 197/ 1) احلديث لموالع النبوي الطب يف ناظم حممود الدكتور قال
 إال بغزارة الغدد تفرزها ال لزجة خماطية رقيقة خالصة شفافة مادة إفراز يف وبارتوالن سكن غدد تشرتك"  - املرأة فرج أعين
 .وتليينه الفرج ثغر لتشحيم اللزجة املخاطية املادة هذه من العادي القدر يكفي الغالب ويف اجلنسي، التهييج عند

 يزداد ما عند وأنه الفقهي، بالتعبري اخلارجي الفرج رطوبة يؤلف الذي هو القليل املخاطي املفرز هذا أن إىل هنا أشري أن وأحب
 .حبروفه كالمه  انتهى"  سرتى كما  جنسية رعشة يرافقه ل ما مذيا يسمى اجلنسي التهيج يف

 من أيضا يتألف ألنه اخلارجي، الفرج رطوبة صفات فهي صفاته أما"  املرأة مذي وصف يف( 203/ 1) أيضا الكتاب يف وقال
 قرب الفرج ظاهر إىل الدهليز من خيرج مث الفرج، من العميقة الطبقة يف مفرزاهتا تفرغ اليت بارتوالن وغديت سكن غديت مفرزات

 ناتج إفرازه أن هو وشرعا طبا الرطوبة تلك عن مييزه وما شفاف، لزج رقيق خماطي مفرز اخلارجي الفرج كرطوبة  فهو العويكشة،
 .بنصه كالمه  انتهى"  الغدد تلك إفراز من يزيد الذي التهيج ذلك اجلنسية، الشهوة هتيج عن

 :يلي ِبا ملن قال بالطهارة ويستدل
 وهو قط، نيب احتلم ما فإنه مجاع من وهو وسلم عليه هللا صلى النيب ثوب من املين تفرك كانت  عنها هللا رضي عائشة أن - 1

 .برطوبته فيتنجس فرجها من خيرج ألنه منيها، بنجاسة حلكمنا املرأة فرج بنجاسة حكمنا لو وألننا الفرج، رطوبة يالقي
 عليه هللا صلى النيب عهد يف النساء يف موجودا كان  أنه شك وال النساء، يف كثرية  وهي خيفى، ال أمر اإلفرازات هذه أن - 2

 .منه الوضوء أو منه بالغسل أمرهن وسلم عليه هللا صلى النيب أن يرد ول زماننا، نساءك  وسلم
 .النجس البول خمرج غري اإلفرازات هذه خمرج أن - 3
 ينعقد ول وسلم عليه هللا صلى املعصوم عن قوال ليس فهذا( املين عدا جنس، السبيلني من خرج ما كل) الفقهاء قول أن - 4

 إن موضعه، يف سيأيت ما على االستحاضة كدم  الوضوء ينقض ال السبيلني من خيرج ما بعض أن ورد قد بل ة،األم إمجاع عليه
 .هللا شاء

 بن وعبد ،(2/482) شيبة أيب ابن، و (2052) مسنده يف وإسحاق ،(464/ 1) سعد ابنو  ،(6/427) أمحد أخرجه 1
 الكربى ويف ،(1/155) اجملتىب يف والنسائي ،(366) داود وأبو ،(1376) والدارمي ،(1555) املنتخب يف محيد

 خزمية وابن ،(7126) يعلى وأبو ،(3073،  3072) واملثاين اآلحاد يف عاصم أيب وابن ،(540) ماجه وابن ،(287)
 يف والطرباين ،(2331) حبان وابن ،(1/50) اآلثار معاين شرح يف والطحاوي ،(721) األوسط يف املنذر وابن ،(776)

 ،(7/407) تارخيه يف واخلطيب ،(3/364) عرفةامل ويف ،(2/410) الكربى يف والبيهقي ،(405رقم / 23) الكبري
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 لذات تبعاً  جنسة فهي جنس، حيوان من الفرج رطوبة كانت  إناف العلماء يف رطوبة الفرج، فاخت
 .احليوان

 :قسمان فهي طاهر، حيوان من الفرج رطوبة كانت  وإن
 .طاهرة فهي الفرج، ظاهر من الرطوبة تكون أن

 الفرج رطوبة وأما: فقال :(313/ 1) حاشيته يف عابدين ابن طهارهتا على اإلمجاع نقل وقد
 .اتفاقاً  فطاهرة اخلارج،

 فرطوبته اخلارج أما الداخل، أي: الفرج: قوله الفرج، رطوبة يف مطلب(: " 166/ 1) أيضاً  وقال
 ا.ه  اتفاقاً  طاهرة
 .البدن من اخلارج والعرق والفم األنف رطوبة ِبنزلة الظاهرة الفرج رطوبة وألن
 م،العل أهل بني خالف ففيها الفرج باطن من كانت  وإن

 النووي رجحه الشافعية، مذهب يف وقول ،1حنيفة أيب مذهب وهو طاهرة، الفرج رطوبة إن: فقيل
 .(414/ 1) املغينيف  قدامة ابن رحجه ،3احلنابلة مذهب من واملشهور ،2وغريه

                                                                                                                           

واحلديث صححه ابن خزمية، وابن حبان، وقال  (517) الشيوخ معجم يف عساكر وابن ،(522) السنة شرح يف والبغوي
(: رجاله ثقات، وصححه 2/218لنيل )(: إسناده صحيح، وقال الشوكاين يف ا2/75مغلطاي يف شرح سنن ابن ماجة )

(، 1553العالمة األلباين يف صحيح أيب داود، وكذا صححه العالمة الوادعي يف الصحيح املسند مما ليس يف الصحيحني )
 (: إسناده صحيح.45/395وقال األرنؤوط ومن معه يف حتقيق املسند )

 ل ألنه املرأة، فرج رطوبة طهارة: السنن شرح يف رسالن ناب قال كما  احلديث فوائد من(: 2/218قال الشوكاين يف النيل )
 .لنقل غسله لوو  يصلي أن قبل اجلماع من ثوبه يغسل كان  أنه هنا يذكر

 (.349/ 1) املختار الدر ،(64/ 1) الفالح مراقي على الطحطاوي حاشية 1

(: 589 ،588/ 2) اجملموع يف وقال  اه. األصح يف بنجس املرأة فرج رطوبة وليست(: 18/ 1) الطالبني روضة يف قال 2
, النجاسة التنبيه ويف هنا رجح هللا رمحه املصنف إن مث فيها، اختلف فلهذا, والعرق املذي بني مرتدد أبيض ماء الفرج رطوبة

: الغسل يوجب ما باب يف احلاوي صاحب وقال, الطهارة: األصح: وغريمها والرافعي البغوي وقال البندنيجي أيضا ورجحه
 قوالن املسألة يف فحصل سريج ابن عن التنجيس وحكي, الفرج رطوبة طهارة على كتبه  بعض يف هللا رمحه الشافعي نص

 اه . طهارهتما واألصح, احلاوي صاحب نقله واآلخر, املصنف نقله ما أحدمها, للشافعي منصوصان
 وفيها املرأة، فرج رطوبة طهارة على ثاحلدي هبذا العلماء من مجاعة استدل وقد(: 198/ 3) مسلم صحيح شرح يف وقال

 .طهارهتا واألظهر غرينا، وعند عندنا مشهور خالف

/ 1) أمحد فقه يف الكايف وانظر اه . مطلقاً  املذهب من الصحيح وهو(: 341/ 1) اإلنصاف يف وقال ،(255/ 1) املبدع 3
 (.195/ 1) القناع كشاف  ،(87
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 ،2الشافعية مذهب يف وقول ،1احلنفية من وحممد يوسف أبو اختاره جنسة، الفرج رطوبة إن: وقيل
 .3احلنابلة مذهب يف وقول
 فنجسة، كاآلدمي  غريه من كانت  وإن فطاهرة، األكل مباح من كانت  إن الفرج رطوبة إن: وقيل
 . 4املالكية مذهب من املشهور وهو
. ا.ه  من 5احلنابلة من القاضي اختاره فطاهر، وإال جنس، فهو اجلماع حال يف منه أصاب ما: وقيل

 (.13/263موسوعة أحكام الطهارة )
 ماء وهي املرأة فرج رطوبة طهارة يف الفقهاء اختلف(: 22/260ملوسوعة الفقهية )وجاء يف ا

 .والعرق املذي بني مرتدد أبيض
 الطهارة وحمل، طاهرة الوالدة عند الولد رطوبة فإن مث ومن طهارهتا، إىل واحلنابلة حنيفة أبو فذهب

 .املرأة أو الرجل، من مين أو مذي الفرج رطوبة خيالط ول دم، يكن ل إذا احلنفية عند
 رطوبة جناسة على ويرتتب الفرج، رطوبة جناسة إىل احلنفية من وحممد يوسف وأبو املالكية وذهب
 .أصبع أو خرقة من يدخل ما أو الواطئ ذكر تنجيس الفرج
 عند يظهر الذي احملل يف تكون ما وهي قطعا، طاهرة: أقسام ثالثة إىل الفرج رطوبة الشافعية وقسم
 من اخلارجة الرطوبة وهي قطعا وجنسة واالستنجاء، الغسل يف غسله جيب الذي وهو رأة،امل جلوس

 ا.ه  6اجملامع ذكر يصله ما وهي األصح على وطاهرة اجملامع، ذكر وراء ما وهو الفرج، باطن

                                                 
 .هلما خالفاً  طاهرة، املرأة فرج رطوبة(: 349/ 1) احملتار لدرا حاشية مع املطبوع املختار الدر يف قال 1

 النجاسة، حمل يف متولدة رطوبة ألهنا جنسة؛ أهنا فاملنصوص املرأة، فرج رطوبة وأما(: 48/ 1) املهذب يف الشريازي قال 2
 .البدن رطوبات كسائر  طاهرة هي: قال من أصحابنا ومن. جنسة فكانت

 (.341/ 1) افاإلنص ،(414/ 1) املغين 3

 منه أما األكل، مباح غري من( فرج ورطوبة(: )57/ 1) النجاسات عدد على كالمه  معرض يف الكبري الشرح يف قال 4
 .بنجس املتغذي إال فطاهرة
 ال ممن احليوان يكون وأن بالنجاسات، يتغذى أال :األكل مباح من املرأة فرج رطوبة بطهارة للقول شرطني الدسوقي واشرتط

 .ُييض
 .طاهر بوله ما رطوبة فرج رطوبة من يستثىن(: 105/ 1) اجلليل مواهب يف وقال

 (.414/ 1) املغين 5
 ،246/  1 احملتاج هناية ،( 105/  1 اجلليل مواهب ،57/  1 الدسوقي حاشية ،223/  1 عابدين ابن حاشية 6

 كشاف  ،81/  1 احملتاج مغين األوىل، الطبعة - األمريية املطبعة ،316 ،315/  1 الشرواين حاشية مع احملتاج حتفة ،247
 .248/  1 الفروع ،195/  1 القناع
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 ينزل، ل إذا جامع عمن تسالغاال إسقاط ذكر"  فقال( 76/ 2) األوسط يف املنذر ابنقال 
 اه  منه املرأة مس ام غسل وإجياب

 بعض فقال املسالة، هذه يف واختلف(: 390/ 1) املمتع الشرح يف عثيمنيلا عالمةال قالو 
 فيه فاألصل السبيل من خرج ما مجيع بأن: وعللوا أصابتها، إذا الثياب وتنجس جنسة، إهنا: العلماء

 .طهارته على الدليل قام ما إال النجاسة
 ألن النساء، من به ابتلي من خصوصا تعاىل، هللا إال يعلمه ال ما شقةوامل احلرج من القول هذا ويف
 النساء وبعض وتسيل، خترج بالغة رطوبة عندها النساء فبعض امرأة، لكل ليست الرطوبة هذه

 .أبدا عندها تكون ال النساء وبعض األخرية، الشهور سيما وال احلمل، أيام يف عندها تكون
 هذه أن شك وال أهله، جيامع الرجل بأن: وعللوا املذهب، وهو رةطاه إهنا: العلماء بعض وقال

 رسول عهد من عليه كاجملمع  وهذا ذكره، يغسل أن عليه جيب ال ذلك ومع به، تعلق سوف الرطوبة
 قلنا إذا ألننا عنها، ويعفى جنسة بأهنا: يقال وال الناس، عند هذا يومنا إىل وسلم عليه هللا صلى هللا

 .ذلك على دليل إىل احتجنا ذلك
 عنها التحرز من للمشقة ولكن جنسة، هي وتكون ذلك يكون ورِبا املشقة، الدليل إن: قيل فإن

 .منه التحرز يشق مما وشبهه كالدم  يسريها عن يعفى
 :جمريان للفرج: نقول وحنن
 رجوخي باملثاين، وال البول، ِبجاري له عالقة وال بالرحم، يتصل وهذا الذكر، مسلك جمرى: األول

 .البول جمرى أسفل من
 .الفرج أعلى من وخيرج باملثاين، يتصل وهذا البول، جمرى: الثاين
 سلس حكم وحكمها جنسة، فهي البول جمرى من املثاين اسرتخاء عن ناجتة الرطوبة هذه كانت  فإذا

 والشراب، الطعام فضالت من ليست ألهنا طاهرة، فهي الذكر مسلك من كانت  وإذا البول،
 أن أهله جامع إذا يلزم ال وألنه ذلك، على الدليل يقوم حىت النجاسة عدم واألصل ال،بو  فليست

 هبا يتلوث ألنه املين، ينجس أن ذلك من للزم جنسة كانت  ولو به، تلوثت إذا ثيابه وال ذكره، يغسل
 اه 

 ء،النسا بعض من تنزل اليت السوائل حكم ما :(11/284) اهفتاو  جمموعوسئل رمحه هللا كما يف 
 الوضوء؟ تنقض وهل جنسة؟ هي وهل
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 من خرج ما ولكن الغسل، توجب ال شهوة لغري املرأة فرج من خترج اليت األشياء هذه فأجاب:
 :جناسته يف اختلفوا العلماء فإن الولد خمرج
 .النجاسة من طهارهتا منها تتطهر أن وجيب جنسة املرأة فرج رطوبة إن: العلماء بعض فقال
 القول وهذا خرجت، إذا الوضوء تنقض ولكنها طاهرة، املرأة فرج رطوبة إن: العلماء بعض وقال

 .جناسة غسل اجلماع بعد الذكر يغسل ال وهلذا الراجح، هو
 املرأة يف جعل قد وجل عز وهللا البول حكم له ألن جنسا يكون فإنه البول خمرج من خيرج ما أما

 الذي املسلك من خترج اليت فاإلفرازات لولد،ا منه خيرج ومسكا البول، منه خيرج مسلكا: مسلكني
 وأما حلكمه، املكان هذا يف وجل عز هللا خيلقها وسوائل طبيعية إفرازات هي إَّنا الولد، منه خيرج
 منها والكل جنسا ويكون الغالب، يف املثانة من خيرج فهذا البول، منه خيرج ما من خيرج الذي
 وهي اإلنسان من خترج الريح هي فها جنسا؛ يكون نأ الناقض من يلزم ال ألنه الوضوء، ينقض
 .الوضوء تنقض ذلك ومع استنجاء، منها يوجب ل الشارع ألن طاهرة

 هل الفرج، من إفرازات من النساء من خيرج ما حكم ما (:5/384وسئل علماء اللجنة الدائمة )
 البول؟ كحكم  حكمه

 بدهنا أصاب ما وغسل الشرعي، ضوءوالو  منه االستنجاء عليها البول، حكم حكمه فأجابوا:
 .اه  ومالبسها

 وهل جنس؟ أو طاهر املرأة من ينزل الذي السائل هل: (11/284) وسئل العالمة رمحه هللا أيضا
 .الوضوء ينقض ال أنه يعتقدن النساء فبعض الوضوء؟ ينقض

 خيرج وإَّنا ملثانةا من خيرج ال كان  إذا املرأة من اخلارج السائل أن البحث بعد يل الظاهرفأجاب: 
 أن للوضوء للناقض يشرتط ال ألنه طاهرا، كان  وإن الوضوء ينقض ولكنه طاهر، فهو الرحم من

 إذا هذا وعلى الوضوء، تنقض ذلك ومع جرم، هلا وليس الدبر من خترج الريح هي فها جنسا، يكون
 ال فإنه ستمرا،م كان  فإن جتديده، وعليها الوضوء ينقض فإنه وضوء، على وهي املرأة من خرج
 فيه تتوضأ الذي الوقت هذا يف وتصلي وقتها دخل إذا إال للصالة تتوضأ ال ولكن الوضوء، ينقض
 به فيمن هذا حنو العلم أهل قال كما  هلا، يباح مما شاءت ما وتفعل القرآن وتقرأ ونوافل فروضا
 . البول سلس

 .البدن وال ابالثي ينجس ال طاهر، فهو الطهارة جهة من السائل حكم هو هذا



 - 457 - 

 مستمرا كان  فإن عليها، مستمرا يكون أن إال للوضوء، ناقض فهو الوضوء، جهة من حكمه وأما
 .تتحفظ وأن الوقت دخول بعد إال للصالة تتوضأ ال أن املرأة على لكن الوضوء، ينقض فإنه
 الذي الوقت ىلإ الصالة تؤخر فإهنا الصالة، أوقات يف ينقطع أن عادته من وكان متقطعا كان  إن أما

. وتصلي( تتحفظ) وتتلجم تتوضأ فإهنا الوقت، خروج خشيت فإن الوقت، ختش ل ما فيه ينقطع
 .وكثريه قليله ناقضا فيكون السبيل من خارج كله  ألنه والكثري، القليل بني فرق وال

   هللا رمحه   حزم البن قوال إال أصال له أعلم ال فهذا الوضوء، ينقض ال أنه النساء بعض اعتقاد وأما
 الكتاب من دليل له كان  ولو ، دليال هلذا يذكر ل ولكنه ، الوضوء ينقض ال هذا إن:  يقول فإنه

 الصالة فإن ، طهارهتا على وحترص هللا تتقي أن املرأة وعلى ، حجة لكان الصحابة أقوال أو والسنة
 طهارة بال يصلي الذي إن : يقول العلماء بعض إن بل ، مرة مائة صلت ولو طهارة بغري تقبل ال

 .وتعاىل سبحانه هللا بآيات االستهزاء باب من هذا ألن يكفر
 

 (طهر فقد اإلهاب دبغ)باب 
 هللا رسول هبا فمر فماتت، بشاة مليمونة موالة على تصدق): قالرضي هللا عنهما  عباس ابن عن

 إَّنا: فقال ميتة، إهنا: فقالوا. هب فانتفعتم فدبغتموه، إهاهبا، أخذمت هال: فقال وسلم، عليه هللا صلى
 .1(أكلها حرم

: يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مسعت: قالرضي هللا عنهما أيضا  عباس بن هللا عبد عنو 
 .2(طهر فقد اإلهاب دبغ إذا)

                                                 
  (.363) مسلمأخرجه  1

 هللا رضي عباس ابن عن وعلة، بن الرمحن عبد عن أسلم، بن زيد على مدارهوأعله اإلمام أمحد، و  (366) مسلمأخرجه  2
 بن زيد عن عيينة، بن سفيان ورواه .طهر فقد اإلهاب دبغ إذا: بلفظ أسلم بن زيد عن بالل بن سليمان رواه مجيعًا، عنهما
 .رواياهتم ختريج وإليك معًا، باللفظني الثوري وسفيان حممد، بن العزيز وعبد مالك، ورواه .طهر فقد دبغ إهاب أميا: بلفظ أسلم

 بن سفيان رواية وأما .(20/ 1) والبيهقي الباب، حديث يف كما  صحيحه يف مسلم فأخرجه بالل، بن سليمان رواية أما
/ 5) املصنف يف شيبة أيب وابن ،(10/ 1) مسنده يف الشافعي أخرجها فقد دبغ، إهاب أميا: بلفظ أسلم بن زيد عن عيينة،
 ،(3609) ماجه وابن ،(1728) والرتمذي ،(486) مسنده يف واحلميدي ،(219/ 1) أمحد ،24771 رقم( 162

/ 1) اآلثار معاين شرح يف والطحاوي ،(2385) مسنده يف يعلى وأبو ،(4241) والصغرى( 4567) الكربى يف والنسائي
 إذا: بلفظ زيد عن مالك، رواية وأما (.16/ 1) والبيهقي ،(1287،1288) حبان وابن ،(61،874) واملنتقى ،(469

 وأما (.46/ 1) والدراقطين ،(10/ 1) مسنده يف والشافعي ،(498/ 2) املوطأ يف مالك فأخرجها طهر، فقد اإلهاب دبغ
 بن زيد عن الثوري، سفيان ورواية (.1287) صحيحه يف حبان ابن فأخرجها دبغ، إهاب أميا: الثاين باللفظ مالك رواية
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   .1(ذكاته األدمي دباغويف احلديث )
                                                                                                                           

 ،(1985) والدرامي ،(270،343/ 1) وأمحد ،(190) املصنف يف الرزاق عبد أخرجها دبغ، إهاب أميا: بلفظ أسلم،
 ،(218/ 10) احللية يف نعيم وأبو ،(399/ 1) الصغري ويف ،(7289) ألوسطا يف والطرباين ،(212/ 1) عوانة وأبو

 (.4123) داود أيب سنن يف فهي اإلهاب، دبغ إذا: بلفظ الثوري سفيان رواية وأما (.338/ 10) تارخيه يف واخلطيب
/ 1 سننه يف الدراقطين هاأخرج طهر، فقد اإلهاب دبغ إذا: بلفظ أسلم، بن زيد عن الدراوردي، حممد بن العزيز عبد ورواية
 بن زيد غري ورواه .عيينة ابن برواية مقروناً  دبغ، إهاب أميا: بلفظ أيضاً  العزيز عبد طريق من( 1728) الرتمذي ورواه ،(46

 وعلة بن على رأيت: قال هللا، عبد بن مرثد اخلري أيب طريق من( 366) مسلم رواه فقد وعلة، بن الرمحن عبد عن أسلم،
 نؤتى واجملوس، الرببر ومعنا باملغرب، نكون إنا: قلت عباس بن هللا عبد سألت قد َتسه؟ مالك: فقال فمسسته، ًا،فرو  السبئي
 صلى - هللا رسول سألنا قد: عباس ابن فقال الودك، فيه جيعلون بالسقاء ويأتونا ذبائحهم، نأكل ال وحنن ذحبوه، قد بالكبش

 .ورهطه دباغه: فقال ذلك، عن - وسلم عليه هللا
/ 1) اآلثار معاين شرح يف والطحاوي ،(212/ 1) مسنده يف عوانة وأبو ،(4242) النسائي رواه اخلري أيب طريق ومن

 أن إىل العلماء بعض ذهب وقد وعلة، بن الرمحن عبد على مداره واحلديث (.17/ 1) الكربى السنن يف والبيهقي ،(470
/ 21) الفتاوى جممع يف حجتهم تيمية ابن وذكر يطهر، ال الدباغ أن يريان لكوما أمحد اإلمام وكان شيء، فيه يصح ل الدباغ
 وذكر اه . وعلة ابن يف وتكلم: قال مث ذلك، تفصيل وسيأيت الدباغ، بذكر الزهري عن عينية، بن سفيان حديث وانتقد( 91

 (.263/ 6. )الدباغ حديث يف فضعفه أمحد، ذكره: قوله وعلة بن الرمحن عبد ترمجة يف التهذيب هتذيب يف احلافظ
 وآخرون احلديث، علماء بعض يصححه ما صحيحاً  يسمى قد ومما(: " 17/ 18) الفتاوى جمموع يف تيمية ابن وقال

 من غريه صحتها يف ونازعه صحيحه، يف مسلم رواها ألفاظ مثل بصحيح، ليس ضعيف هو: فيقولون تصحيحه، يف خيالفوهنم
 - هللا رسول أن عباس، ابن عن وعلة، ابن حديث مثل بدليل، إال بصدقه جيزم ال فهذا فوقه، أو دونه أو مثله إما العلم، أهل

 أمحد اإلمام ضعفه وقد البخاري، عن مسلم، به انفرد مما هذا فإن طهر، فقد دبغ إهاب أميا: قال - وسلم عليه هللا صلى
 يف احلافظ وقال شيخ،: الرازي حامت أبو وقال ئي،والنسا معني بن ُيىي وثقه قد وعلة وابن اه . مسلم رواه وقد وغريه،

 .صدوق: التقريب
(، وحسنه اخلليلي يف اإلرشاد 470،  1/469واحلديث صححه ابن حبان، وكذا الطحاوي يف شرح معاين اآلثار )

ال (: ثابت، وق2/517) اإلعراب عن احلرية وااللتباس(، وقال يف 11/336(، واحتج به ابن حزم يف احمللى )3/865)
تكلم فيه اإلمام أمحد، ورواه الدارقطين من  (:40(: صحيح، وقال ابن عبد اهلادي يف احملرر )1/214النووي يف اجملموع )

(: 7/177(، وقال العيين يف خنب األفكار )1/584، وصححه ابن امللقن يف البدر املنري )حديث ابن عمر، وحسن إسناده
(، وصححه العالمة األلباين يف صحيح ابن ماجة، 4/144يف حتقيق املسند )إسناده صحيح، وكذا قال الشيخ أمحد شاكر 

  .صحيح إسناده(: 4/602وقال األرنؤوط ومن معه يف حتقيق سنن ابن ماجة )

 عن قتادة، بن اجلون حديث من حبان، وابن والبيهقي والنسائي، داود وأبو أمحد(: أخرجه 1/80قال احلافظ يف التلخيص ) 1
 ويف"  دباغها ذكاهتا: " لفظ ويف"  طهورها دباغها: " لفظ ويف"  ذكاهتا دباغها: " لفظ ويف قصة، وفيه به، قاحملب بن سلمة
 عنه وروى املديين، بن علي عرفه غريه، عرفه وقد أعرفه، ال اجلون: أمحد وقال صحيح، وإسناده"  دباغه األدمي ذكاة: " لفظ

 كما  حزم بن على ذلك مفوز بن بكر أبو وتعقب صحبة، له أن احدو  وغري حزم وابن سعد ابن وصحح وقتادة، احلسن
 .الصحابة يف كتايب  يف أوضحته
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 من تنتفعوا ال أن غالم، وأنا م،وسل عليه هللا صلى النيب كتاب  أتانا): قال عكيم، بن هللا عبد عنو 
 .1(عصب وال بإهاب امليتة

                                                                                                                           

  دباغ»: بلفظ عنه وعلة، ابن عن أسلم، بن زيد عن فليح، طريق من شاهني، وابن الدارقطين رواه عباس، ابن عن الباب ويف
 ابن مع وعلة البن قصة وفيه ،" طهوره دباغه"  لفظب وعلة ابن عن اخلري، أيب حديث من مسلم، يف وأصله «طهوره إهاب كل

 احلارث، بن هللا عبد بن إسحاق حديث من الكىن يف الدواليب ورواه اجملوس، هبا تأتيهم اليت األسقية عن له سؤاله يف عباس،
 كل  ذكاة: وليق - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول مسعت: فقال امليتة؟ جلود من تصنع الفراء عباس، البن قلت»: قال

 شاة ماتت»: قال عباس، ابن عن أبيه، عن عطاء، بن يعقوب حديث من والبيهقي، والطرباين البزار ورواه . «دباغه مسك
 بن ُيىي ضعفه عطاء وابن «طهوره؟ األدمي دباغ فإن بإهاهبا، استمتعتم أال: - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول فقال مليمونة،

 أخيه، عن اجلعد، أيب بن سال طريق من والبيهقي، واحلاكم خزمية وابن أمحد رواه آخر، حديث عباس والبن زرعة، وأبو معني
 جنسه أو خبثه يزيل دباغه: فقال ميتة، إنه: له فقيل سقاء، من يتوضأ أن أراد - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول أن»: عنه
 حديث من والبيهقي والدارقطين والطرباين، حبان وابن النسائي ورواه والبيهقي، احلاكم قاله صحيح، وإسناده «رجسه أو

 بن املغرية عن أيضا الباب ويف.  «طهورها امليتة جلود دباغ»: حبان ابن لفظ ويف"  طهورها دباغها: " النسائي فلفظ عائشة،
 دباغها امليتة جلود»: فظبل شاهني ابن عند عمر ابن وحديث .الطرباين يف وهي عمر وابن أمامة وأيب ثابت بن وزيد شعبة

 شرحبيل، بن هزيل وعن سهل، أيب ترمجة يف أمحد، أيب للحاكم الكىن ويف نيسابور، تاريخ يف ثابت بن زيد وحديث «طهورها
 رواه آخر، حديث سلمة وألم البيهقي عند وهو غريها، أو سلمة أم ،- وسلم عليه هللا صلى - النيب أزواج بعض عن

 مسعود وابن وجابر أنس وعن ضعيف، وهو فضالة، بن الفرج وفيه ، «اخلمر خل ُيل كما  ُيل باغهاد إن»: بلفظ الدارقطين
 .مستخرجه يف منده بن القاسم أبو ذكرها

 هؤالء عند تؤثر إَّنا والذكاة الذكاة، فيه تؤثر فيما إال الدباغ يؤثر أال فوجب(: 5/302)فائدة(: قال ابن العريب يف املسالك )
 الدباغ يصح ل الذكاة تعمل ل وإذا الذكاة، تبح ل اللحم يبح ل فهذا اللحم، استباحة هبا الشرع قصد ألن مه؛حل يستباح فيما
 .البتة

 ماجة وابن ،(4260) والنسائي ،(1729) والرتمذي ،(4128) و( 4127) داود وأبو ،(311/ 4) أمحد أخرجه 1
 ،(1277) حبان وابن ،(251 /1) األوسط يف اينوالطرب  ،(488) محيد بن وعبد ،(1293) والطيالسي ،(3613)

 حسن،: الرتمذي قال( 148 - 147/ 1) التلخيص يف املصنف عنه قال واحلديث وغريهم( 18/ 1) الكربى يف والبيهقي
 عن عكيم، ابن عن: فقال بعضهم روى حيث إسناده، يف اضطربوا ملا تركه مث األمر، آخر هذا: ويقول إليه يذهب أمحد وكان
 هذه: أخرجها أن بعد: حبان ابن وقال. فيه توقف فيه، الرواة تزلزل هللا عبد أبو رأى ملا: اخلالل وقال جهينة، من اخأشي

 هللا صلى رسول كتاب  شهد عكيم بن هللا عبد بل كذلك،  وليس ِبتصل، ليس اخلرب هذا أن الناس، من عاملا أومهت اللفظة
 ابن وقال. مرسل اخلرب هذا: واخلطايب البيهقي وقال ذلك، يقولون جهينة شايخم ومسع جهينة، يف عليهم قرئ حيث وسلم عليه
 بن علي عن نقل أنه فزعم املاوردي وأغرب كتابة،  روايته وإَّنا صحبة، عكيم بن هللا لعبد ليست: أبيه عن العلل، يف حامت أيب

 من ليس ضعفه من تضعيف: اإلمام صاحب وقال سنة، عكيم بن هللا ولعبد مات، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن: املديين
 ما فيه االضطراب ومن أمحد عن نقل كما نقل  االضطراب، على الضعف ُيمل أن ينبغي وإَّنا ثقات، كلهم  فإهنم الرجال، قبل
 كتاب  جاءنا: ولفظه عنه، ليلى، أيب بن الرمحن عبد عن احلكم، عن سعيد، بن شبيب حديث من والطرباين عدي ابن رواه
 وال بإهاب تنتفعوا فال وعصبها، امليتة إهاب يف لكم رخصت كنت  إين: }جهينة بأرض وحنن وسلم عليه هللا صلى هللا لرسو 
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 ،(267/ 4) املنذر وابن ،(1235/  عباس ابن مسند) اآلثار هتذيب يف والطربي أخرجو 
رضي  عائشة سئلت: قال األسود عن إبراهيم عن واألعمش منصور طريق من( 24/ 1) البيهقيو 

 . صحيح( وإسناده طهورها غهادبا يكون أن أرجو): فقالت الفراء؟ عنهللا عنها 
/ عباس ابن مسند) اآلثار هتذيب يف والطربي ،يعلى طريق من( 267/ 2) املنذر ابن أخرجو 

 ابن كان): قال احلارث بن رياح عن املثىن بن صدقة عن كالمها  فضيل ابن طريق من( 1232
 هذا: قال مث بشراب مهل فدعا األكرب، املسجد يف الكوفة أهل من ناًسا يقريرضي هللا عنه  مسعود

( دباغها ذكاهتا: فقال امليتة؟ يف أتسقنا هللا رسول صاحب يا: قالوا فماتت لنا كانت  منيحة سقاء يف
 .صدوق فهو فضيل ابن غري ثقات كلهم  رجاله حسن وإسناده

                                                                                                                           

 عن احلكم، عن خالد، حديث من داود أبو ورواه .األوسط يف الطرباين عند املفضل بن فضالة وتابعه ثقات، إسناده{ عصب
 هللا عبد أن: وأخربوين إيل، فخرجوا الباب، على وقعدت فدخلوا، عكيم بن هللا عبد إىل معه وأناس هو انطلق أنه: الرمحن عبد
 محل منه، الرمحن عبد بسماع التصريح وجد إن لكن عكيم، ابن من مسعه ما الرمحن عبد أن على يدل فهذا أخربهم، عكيم بن

 وهو الفضل، بن عدي وفيه نسوخ،وامل الناسخ يف شاهني ابن رواه عمر، ابن عن الباب ويف ذلك بعد منه مسعه أنه على
 بكر أبو ورواه ضعيف، وزمعة جابر، عن الزبري، أيب عن صاحل، بن زمعة عن مسنده، يف وهب ابن رواه جابر، وعن ضعيف

 احلديث على واملنسوخ الناسخ يف احلازمي تكلم وقد حسن إسناده: املوفق الشيخ قال أخرى، طريق من فوائده يف الشافعي
 هللا صلى النيب من يسمعه ل عكيم بن هللا عبد أن وهو باإلرسال، التعليل عنه وغريهم الشافعية به أجاب ما وحمصل فشفى

  عن: قال تارة فإنه سنده؛ يف واالضطراب عكيم، بن هللا عبد من يسمعه ل ليلى أيب بن الرمحن عبد بأن واالنقطاع وسلم، عليه
 األكثر فرواه املنت، يف واالضطراب الكتاب قرأ من عن: وتارة جهينة من خةمشي عن: وتارة وسلم عليه هللا صلى النيب كتاب

 الدالة األحاديث بأن باملعارضة والرتجيح أيام، ثالثة أو يوما أربعني أو شهرين، أو شهر بقيد رواه من ومنهم تقييد، غري من
 ابن ذلك على محله وقربة، شنا فيسمى الدباغ بعد وأما الدباغ، قبل اجللد اسم اإلهاب بأن ِبوجبه والقول أصح، الدباغ على
: " قوله وجاء األمرين احتمل ملا: شاهني ابن وقال به، جزم وقد واجلوهري مشيل، بن النضر عن منقول وهو والبيهقي، الرب عبد
 الكلب جلد عنه املنهي بأن بالتخصيص بينهما واجلمع احلديثني، بني مجعا األول على فحملناه"  طهر فقد دبغ إهاب أميا

 حزم ابن وقال ه  .ا أعلم وهللا اإلباحة، يف ظاهره وعلى النهي، يف اجللد باطن على حممول: وقيل يدبغان، ال فإهنما واخلنزير،
 حىت اال باهاب امليتة من ينتفع أن ُيل ال حق، هو بل قبله، ما خيالف وال صحيح خرب هذا( 122 - 121/ 1) احمللى يف

 كلها  الهنا ببعض، بعضها ضرب ُيل وال فرض، لبعض بعضها السالم عليه أقواله ضم إذ االخر، اديثاالح يف جاء كما  يدبغ،
 هللا غري عند من كان  ولو: )تعاىل وقال( يوحى وحي اال هو ان اهلوى عن ينطق وما: )تعاىل هللا قال عزوجل، هللا عند من حق

 - 76/ 1) واإلرواء ،(2812) والصحيحة( 121 - 120/ 1) الراية نصب أيضا وانظر( كثريا  اختالفا فيه لوجدوا
 الرسالة(. -31/75، ومسند أمحد )(79
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 عن الثوري عن( 146/ 1) مصنفه يف وهو الرزاق عبد طريق من( 266/ 2) املنذر ابن أخرجو 
  رجاله وإسناد( دباغها طهورها فقال مشقة؟ عن سئل أنهرضي هللا عنه ) عمر عن وائل أيب عن ثعلبة
 .الثقات من مجع عنه روى فقد، اخلثعمي وهو ثعلبة غري ثقات كلهم

 أن) جماهد عن عون ابن عن طريقني من( 376/ 8) شيبة أيب وابن( 265/ 2) املنذر ابن أخرجو 
 يل يكون أن لسرين ذكى، هذا أن علمت لو: فقال رًواف رجل على رأىرضي هللا عنهما  عمر ابن
 ( وإسناده صحيح.مثله

 من( 299/ 2) املنذر وابن( 265/ 4) املشكل يف والطحاوي( 258/ 2) شيبة أيب ابن أخرج
 يصلي رجاًل  رأى عمر أن):  عنه هللا رضي أنس عن سريين ابن عن عبيد بن يونس أنبا هشيم طريق
 ليس لعله يدريك ما: وقال رأسه عن فأكفأها: قال الثعالب، جلود من بطانتها قلنسوة وعليه
 .( وإسناده صحيحبذكى
 .مقال فيه لكن بالدباغ اجللود طهارة عنهما هللا رضي عباس وابن علي عن ورد وقد

 اإلنسان جلد إال اجللود، مجيع يطهر الدباغ: فقيل املسألة هذه حكم يف العلماء اختلفوقد 
 .1احلنفية بمذه وهو واخلنزير،

 ،2مالك مذهب وهو مطلقًا، باجللد ينتفع ال الدبغ وقبل بالدباغ، امليتة جلد يطهر ال: وقيل
 عند املاء ويف عندمها، يابس يف استعماله فيباح الدبغ بعد وأما، 3احلنابلة مذهب من واملشهور

 .1املالكية
                                                 

 حاشية ،(24/ 1) احلقائق تبيني ،(85/ 1) الصنائع بدائع ،(105/ 1) الرائق البحر ،(21/ 1) البداية شرح اهلداية 1
 .(111/ 1) الطحطاوي حاشية ،(202/ 1) املبسوط ،(203/ 1) عابدين ابن

/ 1) والتحصيل البيان ،(101/ 1) اجليل مواهب ،(101/ 1) واإلكليل التاج ،(55،54/ 1) الدسوقي حاشية 2
 (.189: ص) الكايف ،(162/ 1) و( 156،157/ 4) التمهيد ،(100

 جلد اشرتى من: قال شهاب، ابن مذهب يشبه ما مالك عن احلكم عبد ابن ذكر: (4/157) التمهيديف  الرب عبد ابن قال
 والظاهر..  الدباغ وبعد الدباغ قبل امليتة جلد بيع جواز مذهبه أن على يدل فهذا يبني، حىت يبيعه فال نعاال وقطعه هفدبغ ميتة
 اليابسة األشياء يف هبا االنتفاع يبيح ولكن امليتة جلد يطهر ال الدباغ أن وهو احلكم، عبد ابن حكاه ما غري مالك مذهب من
 كان  فأتلفه مدبوغ غري ميتة جلد اغتصب من: املدونة ويف مالك مذهب من الظاهر هو اهذ. فيه يؤكل وال عليه، يصلى وال

 أن إال: إمساعيل قال عليه، شيء فال مدبوغ غري ميتة جلد لرجل اغتصب من: قال مالكا أن الفرج أبو وذكر. قيمته عليه
 .جدا كثرية  الدباغ شرط امليتة جبلد نتفاعاال بإباحة وسلم، عليه هللا صلى النيب عن املتواترة واآلثار..  جملوسي يكون

 الفروع ،(13/ 1) اإلقناع ،(86/ 1) اإلنصاف ،(54/ 1) القناع كشاف  ،(122/ 1) العمدة شرح ،(70/ 1) املبدع 3
 (.53/ 1) املغين ،(19/ 1) الكايف ،(72/ 1)
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 واخلنزير الكلب إال حلمه، ليؤك ال ما جلود ذلك يف ِبا امليتة جلود مجيع يطهر الدباغ: وقيل
 .2الشافعية مذهب وهو أحدمها، من واملتولد

 بعض ورجحه ،4ثور أبو واختاره ،3مالك عن رواية وهو الذكاة، حتله ما إال يطهر ال الدباغ: وقيل
 (.95/ 21) الفتاوى جمموعكما يف   تيمية وابن ،5القوي عبد وابن رزين وابن كاجملد  احلنابلة

 وهو أصحابه، بعض واختارها أمحد، عن رواية وهو احلياة، يف طاهر حيوان كل  هريط الدباغ: وقيل
 .6تيمية ابن عن ثانية رواية
 .7الظاهرية مذهب وهو واخلنزير، الكلب جلد حىت اجللود مجيع يطهر الدباغ: وقيل

 :أمران اخلالف هذا من لنا فتلخص
 .به عباالنتفا  يتعلق: وثانيهما .اجللد بطهارة يتعلق: أحدمها

 واخلنزير الكلب إال اجللود مجيع يطهر: وقيل .مطلقاً  يطهر: وقيل .مطلقاً  يطهر ال الدباغ: فقيل
 .أكله حمرماً  كان  وإن احلياة، يف طاهراً  كان  ما يطهر: وقيل .الذكاة حتله ما يطهر: وقيل .واإلنسان

 .8ال أم بغتد سواء مطلقا، باجللود االنتفاع يباح: فقيل به، باالنتفاع يتعلق وأما

                                                                                                                           
 يضره فال لطهوريته، نفسه عن الدفع قوة له ملاءا إن: قالوا والسمن، واللنب كالعسل  السوائل من غريه وبني املاء بني والفرق 1

 .غريه خبالف الثالثة، أوصافه أحد غري ما إال

 ،(41/ 1) الطالبني روضة ،(129/ 1) الوسيط ،(28/ 1) للشربيين اإلقناع ،(93/ 1) العلماء حلية ،(9/ 1) األم 2
 (.275/ 1) اجملموع

 جلود يف هذا يقال أال: فقال طاهرًا؟ الدواب جلود من دبغ ما ترىأ: مالك وسئل(: 101/ 1) والتحصيل البيان يف جاء 3
 الرب عبد ابن ونقل اه . حلمه يؤكل وال فيه، ذكاة ال مما وهو دبغ، إذا طاهراً  يكون فكيف حلمه يؤكل ال ما جلود فأما األنعام،

 جبلود االنتفاع جيوز ال العلم أهل من طائفة وقالت(: 182/ 4) التمهيد يف وقال(. 326/ 15) االستذكار يف الكالم هذا
 ويزيد ثور، وأبو وإسحاق، املبارك وابن األوزاعي: القول هذا قال وممن ميتة، أو كانت  مذبوحة بعده، وال الدباغ قبل ال السباع

 .هارون بن

 (.326/ 15) االستذكار 4

 (.87/ 1) اإلنصاف 5

 (.86/ 1) اإلنصاف 6

/ 11) املعبود وعون ،(357/ 3) والتحصيل البيان يف رشد ابن الظاهري اودلد مذهباً  وذكره ،(118/ 1) احمللى 7
179.) 

 داود وأبو ،(365/ 1) أمحد ومسند ،(62/ 1) الرزاق عبد مصنف يف كما  هللا، رمحه الزهري اإلمام يراه القول هذا 8
 .السلف بعض عن تيمية ابن وحكاه ،(101/ 21) الفتاوى جمموع ،(4122)
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ا.ه   .وماء يابس يف: وقيل يابس يف هبا االنتفاع يباح: وقيل .الدبغ بشرط هبا االنتفاع يباح: وقيل
 (.1/502من موسوعة أحكام الطهارة )

 ما لنا املبني: قال{ امليتة عليكم حرمت. }تعاىل هللا قال ملا (:1/300قال ابن العريب يف القبس )
 رسول يا: قالوا به فانتفعتم فدبغتموه إهاهبا أخذمت هال: "فقال ميتة بشاة مر وقد علينا منه أشكل

 عموم من التحرمي متناول أن - وسلم عليه هللا صلى - فبني" أكلها حرم إَّنا. قال ميتة إهنا هللا
 بالدباغ االنتفاع حتصيل طريق علم مث األصلية، اإلباحة على امليتة باقي وأن خاصة، األكل القرآن
 مهيئا معها ويبقى اجللد عن العفونة تدفع احلياة فإن للحياة؛ خلقا حبكمته سبحانه هللا جعله الذي

 ا.ه  اللحم عن انفراده عند باجللد الدباغ يفعل كما  باللحم، اتصاله مع لالنتفاع
 بالدباغ، وطهارهتا امليتة، جلود دباغ يف العلماء اختلف(: 4/54) مسلم شرحوقال النووي يف 

 :هبمذا سبعة على
 من واملتولد واخلنزير، الكلب إال امليتة، جلود مجيع بالدباغ، يطهر أنه الشافعي مذهب: أحدها
 وال واليابسة، املائعة األشياء يف استعماله وجيوز وباطنه، اجللد ظاهر بالدباغ ويطهر وغريه، أحدمها

 مسعود بن هللا وعبد طالب، أيب بن علي عن املذهب هذا وروي. وغريه اللحم مأكول بني فرق
 .عنهما هللا رضي

 هللا، عبد وابنه اخلطاب، بن عمر عن هذا وروي بالدباغ، اجللود من شيء يطهر ال: الثاين واملذهب
 .مالك عن الروايتني وإحدى أمحد، عن الروايتني أشهر وهو عنهم، هللا رضي وعائشة

 وابن األوزاعي، مذهب هوو  غريه، يطهر وال اللحم، مأكول جلد بالدباغ يطهر: الثالث واملذهب
 .راهويه بن وإسحاق ثور، وأيب املبارك،

: اخلامس واملذهب. حنيفة أيب مذهب وهو اخلنزير، إال امليتات، مجيع جلود يطهر: الرابع واملذهب
 ويصلى املائعات، دون اليابسات، يف ويستعمل باطنه، دون ظاهره، يطهر أنه إال اجلميع، يطهر
 .عنه أصحابه حكاية يف املشهور مالك بمذه وهذا فيه، ال عليه،

 وأهل داود، مذهب وهو وباطنا، ظاهرا واخلنزير، والكلب، اجلميع، يطهر: السادس واملذهب
 .يوسف أيب عن وحكي الظاهر،

 وهو واليابسات، املائعات يف استعماهلا وجيوز تدبغ، ل وإن امليتة، جبلود ينتفع أنه: السابع واملذهب
 .إليه التفات وال عليه، تفريع ال أصحابنا، لبعض شاذ وجه وهو الزهري، مذهب
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 بعض، دليل عن بعضهم وأجاب وغريها، بأحاديث املذاهب، هذه أصحاب من طائفة كل  واحتجت
 من واالستنباط األحكام بيان هنا والغرض ،"املهذب شرح" من أوراق يف دالئلهم أوضحت وقد

 وباطنه، ظاهره يطهر أنه األكثرين، ملذهب اللةد عباس، ابن عن وعلة، ابن حديث ويف احلديث،
 بالدباغ، طهارهتا على نص وقد جنسة، اجملوس ذكاه ما جلود فإن املائعات، يف استعماله فيجوز

 ول ،"بإهاهبا انتفعتم أال: "وسلم عليه هللا صلى بقوله الزهري ُيتج وقد والودك، املاء يف واستعماهلا
 وهللا. طهوره دباغه وأن الدباغ، ببيان الباقية الروايات وجاءت طلق،م بأنه عنه وجياب دباغها، يذكر
 ا.ه  أعلم

 يطهر؟ هل الدباغ، يف تنازعوا والعلماء(: 120)ص املاردينية املسائلوقال شيخ اإلسالم يف 
 أنه: واجلمهور والشافعي حنيفة أيب ومذهب يطهر؛ ال أنه: عنهما املشهور يف وأمحد مالك فمذهب

 .عنه الرتمذي احلسني ابن أمحد ذلك ذكر كما  أمحد، رجع القول هذا وإىل يطهر؛
 أو بإهاب امليتة من ينتفعوا أن هناهم وسلم عليه هللا صلى النيب أن على يدل عكيم ابن وحديث
 فإن فيه، رخص قد فيكون الدباغ، قبل يكون قد هذا لكن ذلك؛ يف هلم أذن كان  أن بعد ؛ عصب
 هلم رخص قد فيكون الدباغ، قبل امليتة جلود يف رخص قد كان  أنه يبني: الصحيح الزهري حديث

: اللغه أهل من طائفه قالت وهلذا ذلك؛ عن هناهم الدباغ قبل هبا االنتفاع عن هني ملا مث ذلك، يف
 ا.ه  يدبغ ال والعصب العصب، معه قرن وهلذا يدبغ، ل ملا اسم اإلهاب ِإن

: الدبغ ،«بدباغ ميتة جلد يطهر وال»: قوله (:1/85ع )وقال العالمة العثيمني يف الشرح املمت
 فإن امليتة جلد دبغ فإذا .املاء إىل تضاف مواد بواسطة اجللد يف كان  الذي والقذر األذى تنظيف
 .بالدباغ يطهر ال إنه: يقول املؤلف

 كانت  وإن طاهر، جلدها فإن طاهرة امليتة كانت  إن: فاجلواب امليتة؟ جلد ينجس هل: قيل فإن
 .جنس فجلدها جنسة
 [.96: املائدة{ ]وطعامه البحر صيد لكم أحل: }تعاىل لقوله السمك: الطاهرة امليتة أمثلة ومن
 ما أما .طاهر فجلدها «ميتا أخذ ما وطعامه حيا، أخذ ما صيده»: عنهما هللا رضي عباس ابن قال

 حلم أو مسفوحا دما أو ميتة يكون أن إال: }تعاىل لقوله باملوت ينجس جلده فإن باملوت ينجس
 امليتة إن: قيل فإن .امليتة عموم يف داخل فهو جنس، أي[ 145: األنعام{ ]رجسه فإن خنزير
 النجاسة؟ التحرمي من يلزم وال حرام،
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 على بنجس وليس حرام واخلمر بنجس، وليس حرام، فالسم وهلذا صحيحة، القاعدة أن: فاجلواب
 إيل أوحي ما يف أجد ال لق: }قال ملا هللا ولكن الراجح، القول
: األنعام{ ]أو رجس فإنه خنزير حلم أو مسفوحا دما أو ميتة يكون أن إال يطعمه طاعم على حمرما
 امليتة فإذا. جنسة امليتة أن يف واضح وهذا النجس، والرجس «رجس»: بقوله ذلك علل ،[145
 ال أنه فاملذهب لعلم،ا أهل ذلك يف اختلف .يطهر؟ هل دبغناه إذا ولكن جنس؛ وجلدها جنسة؛
 ِبياه غسلت لو احلمار فروثة يطهر، أن ميكن ال العني وجنس العني، جنسة امليتة ألن: قالوا يطهر،
 ما البحار

 .يطهر فإنه غسلناه، مث ثوب على طرأت كنجاسة  احلكمية، النجاسة خبالف طهرت،
 أن عنها هللا رضي مونةمي حديث وهو النص، مقابلة يف أنه إال جدا واضح أنه مع القياس وهذا
 أخذمت هال: فقال جيروهنا، بشاة مر»: وسلم عليه هللا صلى النيب

: قالوا ولكن .بالدبغ يطهر أنه يف صريح وهذا ،«والقرظ املاء يطهرها: قال ميتة، إهنا: قالوا إهاهبا؟
 إلينا كتب  وسلم عليه هللا صلى النيب إن»: قال عكيم بن هللا عبد عن يروى ِبا منسوخ احلديث هذا

 .«عصب وال بإهاب امليتة، من تنتفعوا ال
 :ذلك على واجلواب .«بشهر وفاته قبل»: داود وأبو أمحد زاد
 .«مسلم صحيح» يف ما يقابل فال ضعيف، احلديث أن: أوال
 أو بشهر، ميوت أن قبل ميمونة حديث يف الشاة قضية هل ندري ال ألننا بناسخ؛ ليس أنه: ثانيا
 .بالتاريخ العلم بالنسخ القول شرط ومن ام؟بأي ميوت أن قبل
 بإهاب امليتة من تنتفعوا ال»: قوله ألن ميمونة؛ حديث يعارض ال فإنه متأخر، أنه ثبت لو أنه: ثالثا
:  قائل قال فإن .ميمونة حديث وبني بينه جيمع وحينئذ الدبغ، قبل اإلهاب على ُيمل «عصب وال

 أن نعرف وحنن ميتة، أجزاء وكلها طهر؟ اجللد دبغ ولو طهر؛ ما اللحم دبغ لو تقولون كيف
 متماثلني؟ بني تفرق أن ميكن ال احلكيمة الشريعة
 :وجهني من أجيب
 املعىن، يف فرقا هناك أن فاعلم متشاهبني، شيئني بني والسنة الكتاب يف الفرق ثبت مىت أنه: األول

 ممكنة، غري هللا حبكمة إحاطتك ألن إليه؛ تتوصل ل ولكنك
 .التسليم حينئذ قفكفمو 

 أشد اجللد داخل كان  فيما احلياة حلول فإن واجللد، اللحم بني التفريق ميكن إنه: يقال أن: الثاين
 الصالبة من نوع فيه اجللد ألن نفسه، اجللد يف حلوهلا من
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   اخلبث من فيه يكون فال مثله، ليس فإنه داخله كان  وما واألمعاء، والشحوم، اللحوم، خبالف
 حكما يعطى إنه: نقول وهلذا .وحنوه اللحم يف ما مثل   وجنسة حراما امليتة صارت أجله من الذي

 :حكمني بني
 .بالدباغ يطهر ال اجللد داخل كان  ما أن: األول احلكم
 أعطي وهلذا بينهما، واجللد طاهر، فإنه والشعر الوبر من اجللد خارج كان  ما أن: الثاين احلكم
 بني جتمع أن وال متماثلني، بني تفرق أن ميكن ال وأهنا الشريعة، مسو نعرف وهبذا .بينهما حكما

 ألنه العظيمة؛ احلكمة من باملوت وجناسته العظيمة، احلكمة من الدبغ بعد اجللد طهارة وأن خمتلفني،
 ا.ه  واألمعاء واللحم كالشحم  وليس والريش، والوبر كالشعر  ليس

 املعاطف حكم ما (:860/ 3) املسلمة للمرأة امعةاجل الفتاوىوسئل العالمة ابن باز كما يف 
 ؟ اخلنزير جلود من املصنوعة
 دباغ: ) وقال( طهر فقد اجللد دبغ إذا: ) قال أنه وسلم عليه هللا صلى النيب عن ثبت قد فأجاب:

 جبلود خيتص أم ؟ اجللود مجيع احلديث هذا يعم هل ذلك يف العلماء واختلف( طهورها امليتة جلد
 .؟ بالذكاة حتل اليت امليتة
 يف شيء كل  يف استعماله جيوز والبقر كاإلبل  بالذكاة حتل اليت امليتة جلود من دبغ ما أن شك وال

 خالف بالدباغ طهارته ففي بالذكاة ُيل ال مما وحنومها والكلب اخلنزير جلد أما العلماء، أقوال أصح
 الشبهات اتقى ومن: )وسلم عليه هللا ىصل النيب بقول عمال استعماله ترك واألحوط العلم أهل بني
 ا.ه  1(يريبك ال ما إىل يريبك ما دع: )والسالم الصالة عليه وقوله ،( وعرضه لدينه استربأ فقد

 معطفا اشرتى أورويب بلد يف رجل (:91وسئل العالمة األلباين كما يف سلسلة اهلدى والنور )رقم 
 لنصراين؟ يهديه أن جيوز فهل حراما كان  فإذا حكمه؟ فما خنزير جلد من أنه له تبني مث جلديا

                                                 
/ 2) والدارمى ،(2518 رقم ،668/ 4) والرتمذى ،(1178 رقم ،163 ص) والطيالسى ،(200/ 1) أمحد أخرجه 1

 شعب ىف والبيهقى ،(722 رقم ،498/ 2) حبان وابن ،(6762 رقم ،132/ 12) يعلى وأبو ،(2532 رقم ،319
/ 2) واحلاكم ،(2348 رقم ،59/ 4) خزمية وابن ،(5711 رقم ،327/ 8) والنسائى ،(5747 رقم ،52/ 5) اإلميان
 عنه قال واحلديث الصحابة، من أيضا غريه عن وورد عنهمان هللا رضي علي بن احلسن حديث من( 2169 رقم ،15

 وقال ،(181/ 1) اجملموع يف وحسنه ،(32) العارفني بستان يف النووي وصححه احلاكم، وصححه صحيح، حسن: الرتمذي
 األلباين العالمة وصححه صحيح، إسناده: املسند حتقيق يف شاكر أمحد يخالش وقال قوي، سنده: املستدرك تلخيص يف الذهيب

 وقال ،(320 ،318) الصحيحني يف ليس مما املسند الصحيح يف الوادعي العالمة وصححه ،(12 رقم حديث) اإلرواء يف
 .صحيح إسناده: املسند حتقيق يف معه ومن األرنؤوط
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 الثاين واجلانب ال؛ أم اجللد هبذا تصح الصالة هل األول اجلانب: جانبان له السؤال هذافأجاب: 
 صحيحة الصالة كالمها،  األمران جيوز أقول نصراين؛ أو للمشرك إهدائه جيوز فهل حراما كان  إذا

 فقال عامة قاعدة وضع السالم عليه الرسول ألن زيراخلن جلد من هو الذي الثوب هذا واقتناء
( طهر فقد دبغ إهاب أميا) آخر الفظ ويف طهر، فقد دبغ إهاب كل(  طهر فقد دبغ إهاب كل)

 من هذه ألن الكلب جلد وأوىل فبالتايل اخلنزير؛ جلد أيضا النزاع مواضع من وهذا ذلك يف دخل
 فن بأن وخباصة طهرت فقد دبغت اجللود هذه امماد آخره؛ إىل واألسد النمر والثعلب اخلالفات

 من ذلك وحنو وامللح بالقرض الدبغ من بكثري وأنظف وأطهر وأمسى أرقى احلاضر العصر يف الدباغة
 طاهر فهو آخر، شيء أو اجلاكيت منه صنع الذي اجللد فهذا ولذلك الفطرية؛ البدائية الوسائل

  .للكافر إهداءه وجيوز فيه، الصالة وجيوز لبسه وجيوز
 

 )باب هل اخلمر جنسة( 
 لعلكم فاجتنبوه الشيطان عمل من رجس واألزالم واألنصاب وامليسر اخلمر إَّنا: }تعاىل قال

 .90: املائدة 1{تفلحون
                                                 

 .عينية جناسة النجس هو الشرع عرف يف والرجس رجس، بأهنا اخلمر تعاىل هللا وصف 1
 :يأيت ملا احلسية، النجاسة به يراد ال اآلية يف الرجس بأن :وأجيب

 حسية، جناسة جنسة ليست األشياء هذه كانت  وإذا واألزالم، واألنصاب بامليسر اخلمر قرن وتعاىل سبحانه هللا أن: أوالً 
 على تدل ل فلما حسية، جناسة جنسة األشياء هذه لكانت احلسية النجاسة يف نصاً  رجس كلمة  كانت  ولو اخلمرة، فكذلك

 .اخلمرة جناسة على تدل ل األشياء، تلك جناسة
 عداها ما وبقي طهارهتا، على باإلمجاع خرجت واألزالم واألنصاب امليسر إن: بقوهلم هذا من اخلروج املخالفون حاولقد و 

 .النجاسة على
  أن على دل اإلمجاع ألن النجاسة؛ يف حجة الدليل هذا يكن ل احلسية، النجاسة يف نصاً  ليست رجس كلمة  أن دام ما: فيقال
 .بنجس ليس وهو الشيء على تطلق قد رجس كلمة

 البن إال القول هذا يعرف ال ولكن واألزالم، واألنصاب امليسر بنجاسة فقال حزم، ابن خالف فقد إمجاع، هناك ليس إنه مث
 .حجة إىل يستند ال رأي وهو هللا، رمحه حزم
 قال ولذلك حسيًا، رجساً  وليس معنوي، أي عملي، رجس فهو"  الشيطان عمل من: " بقوله وصف هنا الرجس أن: ثانياً 

 .وتزيينه حبمله أي: الشيطان عمل من: القرطيب
 أهل الرجس عنكم ذهبي أن هللا يريد إَّنا: }تعاىل قال املعنوية، النجاسة يف جاء ما أكثر الشارع كالم  يف الرجس: ثالثاً 

 ،{يؤمنون ال الذين على الرجس هللا جيعل كذلك: }تعاىل وقال ،{يعقلون ال الذين على الرجس وجيعل: }تعاىل وقال ،{البيت
 إىل رجساً  فزادهتم مرض قلوهبم يف الذين وأما: }سبحانه وقال ،{وغضب رجس ربكم من عليكم وقع قد: }سبحانه وقال

 كالم  يف األكثر كان  فإذا ،{األوثان من الرجس فاجتنبوا: }وقال ،{رجس إهنم عنهم أعرضواف: }سبحانه وقال ،{رجسهم
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 النجاسة هبا يراد واألزالم واألنصاب وامليسر السابقة، اآليات يف معنا مر كما  املعنوية، النجاسة على الرجس إطالق الشارع
 على دليل فقط وحده اخلمر يف الرجس بأن فالقول واألزالم، بواألنصا وامليسر اخلمر األربعة عن إخبار هنا واخلرب املعنوية،
 .عليه دليل ال حتكم نوع فيه املعنوية النجاسة به يراد معه قرن مما غريه وعلى احلسية، النجاسة
 نم يظهر وال"  :هللا رمحه يقول حيث اخلمر، جناسة على نصاً  اآلية يف - اخلمر جناسة يرى ممن وهو - النووي ير ل ولذلك

 "النجاسة منه يلزم ال باالجتناب األمر وكذا النجاسة، ذلك من يلزم وال القذر اللغة أهل عند الرجس ألن ظاهرة داللة اآلية
 ا.ه 

 واألنصاب وامليسر اخلمر إَّنا آمنوا الذين أيها يا: تعاىل قوله (:1/426ولكن قال العالمة الشنقيطي يف أضواء البيان )
 .اآلية رجس واألزالم

 تعافه مستقذر كل  العرب كالم  يف والرجس رجس،: إهنا قال تعاىل هللا ألن;  العني جنسة اخلمر أن الكرمية اآلية هذه من ميفه
 .النفس
 أهل شراب يف تعاىل قوله يف املخالفة مفهوم هلذا ويدل: العلماء بعض قال. والننت العذرة وهو الركس، من أصله إن: وقيل
 يؤيد ومما كذلك،  ليست الدنيا مخر أن منه يفهم طهور بأنه اجلنة أهل لشراب وصفه ألن;  هوراط شرابا رهبم وسقاهم: اجلنة
: وكقوله( ينزفون عنها هم وال غول فيها ال): كقوله  الدنيا، مخر عن منفية اآلخرة مخر تعاىل هبا مدح اليت األوصاف كل  أن هذا

 هو الذي الصداع يصيبهم أي يصدعون، وأهلها العقول يغتال ولغ ففيها الدنيا مخر خبالف ،(ينزفون وال عنها يصدعون ال)
 صاحب واملزين والليث، ربيعة، ذلك يف وخالف ذكرنا، ملا العني جنسة اخلمر أن على العلماء ومجاهري... بسببها الرأس وجع

 .تفسريه يف القرطيب عنهم نقله كما  والقرويني، البغداديني من املتأخرين وبعض الشافعي،
  وإن العني، جنسة ليست وأزالم وأنصاب، قمار، ومال ميسر، مال من اآلية يف معها املذكورات بأن عينها لطهارة واواستدل
 نص أو إمجاع، أخرجه فما الكل، يف العني جناسة يقتضي رجس،: قوله بأن اجلمهور جهة من وأجيب .االستعمال حمرمة كانت
 ال املخصصات، من ِبخصص العام تناوله ما بعض خروج ألن;  بنجاسته ماحلك لزم إمجاع وال نص خيرجه ل وما بذلك، خرج

 به بالتطيب اليوم البلوى عمت الذي فاملسكر هذا، وعلى... األصول يف مقرر هو كما  الباقي، يف به االحتجاج يسقط
 االجتناب يقتضي فاجتنبوه،: راملسك يف تعاىل قوله أن ويؤيده به، الصالة جتوز ال جنس بالكوالنيا الدارجي اللسان يف املعروف
 .وغريه القرطيب قاله كما  الوجوه، من بوجه اآلية يف معه وما املسكر، من بشيء معه ينتفع ال الذي املطلق

 أنه مع واستحسانه واستطابته، برُيه والتلذذ املذكور، بالطيب التضمخ أن منصف على خيفى ال: عنه هللا عفا - مقيده قال
 كما  رجس، إنه: فيه يقول ربه يسمع ِبا يتطيب أن للمسلم فليس فيه، ما فيه رجس اخلمر بأن كتابه  يف يصرح وهللا مسكر،

 االنتفاع جواز بني كما  لبينها، أخرى منفعة فيها كانت  فلو اخلمر بإراقة أمر - وسلم عليه هللا صلى - أنه ويؤيده واضح، هو
 .أراقها وملا امليتة، جبلود
 جنسة كانت  ولو;  املدينة طرق يف أراقوها الصحابة بأن اخلمر عني طهارة على القروي احلداد بن دسعي به استدل ما أن واعلم

 تعم ال فإهنا فيه، له دليل ال الطرق، يف التخلي عن هناهم كما  ذلك، عن وسلم عليه هللا صلى النيب ولنهاهم;  ذلك فعلوا ملا
  يعمها الطرق يف سيال أو هنرا تكون حبيث جدا كثرية  اخلمر تكن ول ،واسعة كانت  املدينة ألن منها، التحرز ميكن بل الطرق،
 .ظاهر وهو القرطيب، قاله منها، التحرز ميكن يسرية مواضع يف أريقت وإَّنا كلها،
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 حلم يأكلون الكتاب، أهل أهلها بأرض   إىن هللا رسول يا: قال اخلشين ثعلبة أبا أن قالبة، أيب عنو 
 جتدوا ل فإذا بداً، منها وجدمت ما دعوها: فقال وقدورهم؟ بآنيتهم يففك اخلمر، ويشربون اخلنزير،

 .(واشربوا: قال وأحسبنه: قال. وكلوا فيها اطبخوا مث اغسلوها: قال أو باملاء، فارحضوها بداً  منها
 اخلمر، وشرب اخلنزير حلم زيادة ذكر يف واختلف اخلشين، ثعلبة أيب من يسمع ل قالبة أبوو 

 .1ةالزياد هذه فيه وليس صحيحنيال يف واحلديث

                                                 
 :التايل النحو على ذكرها يف اختلف اخلمر ويشربون اخلنزير، يأكلون وهم: زيادة 1

 (.193/ 4) وأمحد( 8503) لرزاقا عبد مصنف يف كما  معمر طريق من ذكرها فجاء
 أيب عن أيوب، عن كالمها  ،(502) للحاكم واملستدرك ،(1014) الطيالسي دواد أيب مسند يف كما  زيد بن محاد طريق ومن

 .ثعلبة أيب من يسمع ل قالبة أبو منقطع، سند وهذا. ثعلبة أيب عن قالبة،
 :شعبة على واختلف أيوب، عن شعبة، ورواه
 (.193/ 4) أمحد مسند يف كما  جعفر بن حممد فرواه

 (.1193) اجلعد ابن مسند يف كما  مشيل بن والنضر
 (.1194) أيضاً  اجلعد ابن مسند يف كما  الطيالسي داود وأبو

 بدون ثعلبة أيب عن قالبة، أيب عن أيوب، عن شعبة، عن رووه أربعتهم( 143/ 1) احلاكم مستدرك يف كما  مرزوق بن وعمر
 بذكر. به أيوب عن شعبة، عن فرواه( 1796 ،1560) الرتمذي سنن يف كما  قتيبة بن سلم وخالفهم .رواخلم اخلنزير ذكر
 يكتب الوهم، كثري  بأس به ليس: الرازي حامت أبو قال أوهامًا، له أن إال صدوق، قتيبة بن وسلم .اخلمر وشرب اخلنزير حلم

 .احملامل حتمل اليت اجلمال من قتيبة أبو ليس: القطان سعيد بن ُيىي وقال .حديثه
 حممد مع خالف وقد فكيف شعبة، يف الناس أثبت من جعفر بن حممد ألن عليه، لرد جعفر بن حممد قتيبة بن سلم خالف ولو
 عن وأصحابه جعفر بن حممد رواية أن كما  اخلمر، وشرب اخلنزير حلم ذكر بدون شعبة عن رووه الرواة من مجاعة جعفر بن

 .ثعلبة أيب عن إدريس أيب طريق من حيحنيالص لرواية موافقة شعبة
 ثنا غنام بن عبيد حدثنا: قال ،604 رقم( 230/ 22) الكبري يف الطرباين أخرجه. به أيوب عن عروبة، أيب بن سعيد ورواه

 يكتب نأ الرسول من طلب ثعلبة أبا أن زيادة وفيه. به أيوب عن عروبة أيب بن سعيد ثنا بشر بن حممد ثنا شيبة أيب بن بكر أبو
 واخلمر، اخلنزير حلم ذكر الرواية هذه يف وليس حينئذ ، - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول عليها يظهر ل بالشام، أرضاً  له

 .أيوب عن شعبة، عن جعفر، بن حممد لرواية موافقة  فهي
 وسنن ،(195/ 4) أمحد مسند يف كما  ثعلبة، أيب عن الرحيب، أمساء أيب عن قالبة، أيب عن أيوب، عن سلمة، بن محاد ورواه

/ 22) الكبري املعجم يف والطرباين ،(505) واملستدرك ،(2631) واملثاين اآلحاد يف عاصم أيب وابن ،(1797) الرتمذي
 محاد رواية أن إال املذكورة، الزيادة فيها وليس الرحيب، أمساء أبا اإلسناد يف فزاد سلمة، بن محاد فوصله ،580 رقم( 217

 سلمة بن محاد رواية وأن خاصة منها، أرجح املنقطعة فالرواية الرحيب، أمساء أيب ذكر بدون أيوب عن وشعبة، ومعمر، زيد، بن
 عدم على ومعمر وشعبة، زيد بن محاد اتفق وقد فكيف سلمة، بن محاد على مقدم وحده زيد بن ومحاد كالم،  فيها أيوب عن
 .الرحيب أمساء أيب ذكر
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 عيسى بن حممد طريق من 581 رقم( 218/ 22) الطرباين فرواه :خالد على واختلف قالبة، أيب عن احلذاء، خالد ورواه
 عن هشيم، عن ثالثتهم ُيىي بن ُيىي طريق من( 33/ 1) البيهقي طريقه ومن( 506) واحلاكم .يونس بن وسريج الطباع
  أمساء أبا اإلسناد يف فزاد الطرباين، طريق يف بالتحديث هشيم صرح وقد. ثعلبة أيب عن أمساء، أيب عن قالبة، أيب عن خالد،
 الفريايب يوسف بن حممد طريق من 630 رقم( 230/ 22) الطرباين فرواه هشيماً  سفيان وخالف .سلمة بن محاد كرواية

. ءأمسا أيب ذكر بدون اخلشين، ثعلبة أيب عن قالبة، أيب عن خالد، عن سفيان، عن كالمها  أمحد أيب طريق من( 504) واحلاكم
 لرواية موافق فلفظه اخلمر، وشرب اخلنزير حلم زيادة الطريقني كال  يف يذكر ل فإنه إسناده يف خالد على االختالف ومع

 .الصحيحني
 رقم( 227/ 22) الكبري يف الطرباين أخرجه فقد سبق، من مجيع فيه فخالف قالبة، أيب عن قحذم، أبو معبد بن النضر ورواه
 عن قحذم، أبو ثنا السكن، بن ُيىي ثنا بكري، أيب بن ُيىي بن حممد بن هللا عبد ثنا التسرتي، زهري بن أمحد حدثنا: قال 599

 إنا هللا رسول يا: فقال - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول أتى اخلشين ثعلبة أبا أن الصنعاين، األشعث أيب عن قالبة، أيب
 غريها وجدمت إن: قال وقدورهم؟ آنيتهم يف تأمرنا فكيف اخلمر، ويشربون اخلنازير حلوم يأكلون كتاب،  أهل أهلها بأرض

 األشعث أبا جعل ثعلبة أيب وبني قالبة أيب بني الواسطة قحذم أبو فجعل .فيها كلوا  مث باملاء، فارحضوها وإال فخذوها
 حديثه، يكتب: حامت بوأ وقال بشيء، ليس: معني بن ُيىي وقال. بثقة ليس: النسائي فيه قال ضعيف، قحذم وأبو الصنعاين،

 (.165/ 6) امليزان لسان انظر
 زيادة فيها فليس الرحيب، أمساء أيب رواية فيها واليت املتصلة، الرواية رجحنا فإن. ثعلبة أيب عن قالبة، أيب بطريق يتعلق فيما هذا
 .اخلمر وشرب اخلنزير، أكل
 منقطعة، كوهنا  مع فهي الرحيب، أمساء أبا تذكر ل واليت زيد، بن ومحاد ومعمر، شعبة رواية وهي املنقطعة، الرواية رجحنا وإن
: أوالً  ثعلبة، أيب عن قالبة، أيب عن أيوب، عن شعبة، رواية بالتقدمي وأوالها ذكرها، يف أيوب على احلديث يف اختلف فقد

 .شعبة إلمامة
 .اخلمر وشرب اخلنزير حلم ذكر عدم يف الصحيحني رواية ملوفقتها: وثانياً 
 ومن ،(3839) داود أبو رواه ثعلبة أيب عن مشكم، بن مسلم طريق ذلك فمن قالبة، أيب طريق غري من احلديث روي وقد

 .-(: إسناده صحيح1/75وقال عنه العالمة األلباين يف اإلرواء )- عاصم، بن نصر حدثنا( 33/ 1) البيهقي طريقه
 بن العالء بن هللا عبد عن شعيب، بن حممد عن كالمها  خالد، بن حممود طريق من( 783) الشاميني مسند يف الطرباين وأخرجه

 .واخلمر اخلنزير بذكر. ثعلبة أيب عن مشكم، بن مسلم هللا عبيد أيب عن زبر،
 بن الوليد ثنا أيب، حدثين الدمشقي، دحيم بن إبراهيم حدثنا: قال ،584 رقم( 219/ 22) الكبري يف الطرباين وأخرجه
 .واخلمر اخلنزير بذكر. به زبر بن عالءال بن هللا عبد عن مسلم،
 فيها املتهم هو األوزاعي عن روايته أن إال عنعن قد مسلم بن الوليد أن كما  توبع، قد لكنه ضعف، فيه عاصم بن ونصر

 .األوزاعي غري عن الطريق وهذا التسوية، بتدليس
 .دحيم بن إبراهيم طريق من 592 رقم( 223/ 22) الكبري يف الطرباين فأخرجه هانئ، بن عمري طريق وأما

 بن حممد عن الدمشقي، دحيم عن كالمها  إمساعيل، بن حممد بكر أيب طريق من( 10/ 10) و ،(33/ 1) البيهقي وأخرجه
 .اخلشين ثعلبة أيب عن هانئ، بن عمري عن جابر، بن زيد بن الرمحن عبد عن شعيب،
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 صلى هللا رسول فأمر... ) وفيه اخلمر، حترمي قصة يف أنس حديث: اخلمر طهارة على به يستدل ومما
 يف فجرت فأهرقتها فخرجت: قال....  حرمت، قد اخلمر إن أال: ينادي مناديا وسلم عليه هللا

 .1(املدينة سكك
                                                                                                                           

 النص الطريق هذا يف جاء وقد ثقات، رجاله وباقي البيهقي، سند يف كما  توبع وقد ترمجة، على له أقف ل دحيم بن وإبراهيم
 .اخلمر وشرب اخلنزير حلم على
 أيب طريق من 597 رقم( 226/ 22) الكبري يف والطرباين( 2831) ماجه ابن أخرجه رومي، بن عروة طريق من روي كما
 سند وهذا. واخلمر اخلنزير زيادة فيه وليس. هب اخلشين ثعلبة أيب عن اللخمي، رومي بن عروة حدثين سنان، بن يزيد فروة

 (.396/ 3) والتعديل اجلرح انظر ثعلبة، أبا يلق ل عروة أن كما  سنان، بن يزيد فروة أبو فيه ضعيف،
 موىل الفرح، بن حممد طريق من 600 رقم( 228/ 22) الكبري يف الطرباين رواه ثعلبة، أيب عن العطاردي، رجاء أبو ورواه

 حلم على النص وفيه. اخلشين ثعلبة أيب عن العطاردي، رجاء أبو حدثين منصور، بن علي ثنا غراب، بن علي ناث هاشم، بين
 .منصور بن وعلي الفرح، بن حممد ترمجة على أقف ول اخلمر، وشرب اخلنزير،

 أكثر يف وردت أهنا يل نيتب وقد اخلمر، وشرب اخلنزير حلم أكل زيادة يف اخلشين ثعلبة أيب حديث طرق من عليه وقفت ما هذا
ا.ه  من موسوعة أحكام الطهارة  أعلم وهللا عدمه، من إيرادها يف اختالف من تسلم ال الطرق هذه أن إال طريق من

(1/4930496.) 
 على املاء بصب وسلم عليه هللا صلى النيب ألمر جنسة اخلمر كانت  فلو (1980) ومسلم ،(2332) البخاريأخرجه  1

 .منها باالحرتاز وألمرهم األعرايب، بول على بالصب أمر كما  لتطهريها األرض
  ولو قال.  املدينة طرق يف بسفكها طهارهتا على القروي احلداد بن سعيد استدل وقد(:  6/388قال القرطيب يف تفسريه )

 الطريق يف التخلي عن هنى كما  عنه وسلم عليه هللا صلى النيب ولنهى ، عليهم هللا رضوان الصحابة ذلك فعل ملا جنسة كانت
 ا.ه 
 : اآلتية بالوجوه االستدالل هذا يناقش وقد

 ال بأنه يقال أن فإما استطراق مسالك هي بل للصالة مواضع ليست اخلمر فيها أريق اليت املواضع يقال قد:  األول الوجه
 وأبو أمحد اإلمام فروى ، بعده ما يطهره فإنه املار ووطئها منها االحرتاز يشق ال بأنه القول وعلى ، ال أو منها االحرتاز يشق
 يطهره وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  فقالت القذر املكان يف وأمشي ذيلي أطيل إين »:  سلمة ألم قالت امرأة أن داود

 بنعله كمأحد  وطئ إذا »:  قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عنه هللا رضي هريرة أيب عن داود أبو وروى ،« بعده ما
 عن أيضا داود أبو وروى .« الرتاب فطهورها خبفيه األذى أحدكم وطئ إذا »:  لفظ ويف. « طهور هلما الرتاب فإن األذى
 بعدها أوليس:  قال ؟ تطهرنا إذا نفعل كيف  منتنة املسجد إىل طريقا لنا إن هللا رسول يا »:  قالت األشهل عبد بين من امرأة
 . سلمة أم عن مثله الرتمذي وروى. « هبذه فهذه:  قال ، بلى:  قلت:  قالت منها، أطيب طريق
 إىل فيبادروا تراق نفوسهم هبا تعلقت اليت اخلمر الناس لريى بليغ زجر فيه األسواق يف إراقتها إن يقال قد:  الثاين الوجه

 . االنتفاع وجوه من وجه بأي به ينتفع ال أنه عرف منها شيء عنده كان  فمن االمتثال
 فتكون املسكرة املادة منها فزالت الرتاب وخالطها الرياح ضربتها الطرقات يف أريقت ملا اخلمر إن يقال وقد:  الثالث لوجها

 البحث يف ذلك على مفصال الكالم مضى وقد ، طاهرة أهنا بنفسها ختللت إذا اخلمر أن العلماء ذكر وقد ، بنفسها متخللة
 . التاسعة دورته يف اجمللس حبثه الذيو "  االستحالة"  موضوع يف أعد الذي
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 إن»: وسلم عليه هللا صلى النيب فقال... ): مخر همافي مزادتان معه كان  الذي الرجل حديث ويف
 .1...( فيهما ما ذهب حىت املزادتني الرجل ففتح بيعها، حرم شرهبا حرم الذي هللا

 .جنسة؟ أم طاهرة هي هل اخلمرة، يف العلماء اختلفوقد 
لى كما يف احمل  حزم ابن واختيار ،2األربعة األئمة مذهب وهو حسية، جناسة جنسة إهنا: فقيل

 (.320/ 1) اإلنصاف ابن تيمية كما يف شيخ اإلسالم ورجحه ،(10/105)
 ،5الظاهري وداود ،4الشافعي أصحاب من واملزين ،3الرأي ربيعة ذهب وإليه طاهرة، اخلمرة: وقيل

 .(35/ 1) اجلرار السيليف  الشوكاين، و (61/ 1) السالم سبليف  و ورجحه الصنعاين
 إذ جنسة، ذاهتا أن" الذات جنسة اخلمر إن: "قولنا وليس (:5/342قال ابن العريب يف املسالك )

 إهنا: "قولنا معىن وإَّنا الطهارة، إىل صفاهتا بتبدل انتقلت ملا جنسة، جسمها هي اليت ذاهتا كانت  لو

                                                                                                                           

 . فيه أريقت الذي الطريق مع مير ملن بالنسبة منها التحرز يسهل حبيث قليلة إهنا يقال وقد:  الرابع الوجه
 إىل ذلك ألدى السوق يف يتغوط أن أحد لكل ساغ لو وألنه املروءة مع يتناسب ال األسواق يف التغوط أن:  اخلامس الوجه
 عليهم وجبت طرقهم يف املسلمني آذى من »:  وسلم عليه هللا صلى قال وقد األبد إىل عليه الناس واستمر اسالن على ضرر

 . « لعنتهم
 . األسواق يف التغوط عن وسلم عليه هللا صلى كنهيه  األسواق يف إراقتها عن لنهى جنسة كانت  لو يقال ال ذلك على وبناء

 ءواإلفتا العلمية للبحوث الدائمة اللجنة
 الرئيس...  اللجنة رئيس نائب...  عضو
ا.ه  من جملة البحوث اإلسالمية  باز بن هللا عبد بن العزيز عبد...  عفيفي الرزاق عبد...  الغديان الرمحن عبد بن هللا عبد

(38/83.)   

 .بغسلهما املزادتني صاحب ألمر جنسة كانت  ولو (1206) مسلمأخرجه  1

 ،(76/ 1) احلقائق تبيني ،(320/ 1) عابدين ابن حاشية ،(32 - 31/ 9) القدير فتح شرح: احلنفية مذهب يف انظر 2
 (.79/ 1) القدير فتح شرح ،(66/ 1) الصنائع بدائع ،(52/ 1) املبسوط

/ 1) الصغري الشرح على الصاوي حاشية ،(98/ 1) واإلكليل التاج ،(43/ 1) للباجي املنتقى: املالكية مذهب يف وانظر
 (.50 ،49/ 1) الدسوقي حاشية ،(46

 ،(565/ 2) اجملموع ،(52/ 1) األم: الشافعية مذهب يف وانظر
 ابن قواعد ،(88/ 1) الكايف ،(242/ 1) الفروع ،(49/ 1) املغين ،(319/ 1) اإلنصاف: احلنابلة مذهب يف وانظر
 (.187/ 1) القناع كشاف  ،(230: ص) رجب

 (.288/ 6) القرآن ألحكام اجلامع 3

 .السابق املرجع 4

 (.581/ 2) اجملموع 5
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 طاهرة كانت  قد أهنا ترى أال بذلك، حرمت كما  فيها اخلمر حبلول جنسة ذاهتا أن" الذات جنسة
 بذلك جنست اخلمر صفات فيها حلت فلما فيها، اخلمر حلول قبل عصريا كوهنا  حني حالال

 ا.ه   وحرمت
  املسكرة واملائعات ... (:109ص) الطهارة كتاب  الفقه يف العمدة شرح يف اإلسالم شيخ قالو 

 باجتنابه وأمر اجتنابه، جيب الذي والنجس القذر هو والرجس رجساً  مساها هللا ألن جنسة؛ كلها
 ..عينها وسل م عليه هللا صل ى النيب ولعن بإراقتها وأمر ذلك، وغري واملس الشرب، عمي وهو مطلقاً 

 ا.ه 
 جنسة؟ اخلمر هل (:60)ص باز ابن اإلمام مسائلوسئل العالمة ابن باز كما يف 

  ا.ه  احتياطًا أصابته ما َغسل فينبغي جنسة؛ أهنا على اجلمهور فأجاب:
 واختاره األربعة، األئمة ومنهم   العلماء مجهور (:1/429متع )وقال العالمة العثيمني يف الشرح امل

 واألنصاب وامليسر اخلمر إَّنا آمنوا الذين ياأيها: }تعاىل بقوله واستدلوا جنسة، أهنا   اإلسالم شيخ
 ال قل: }تعاىل قوله بدليل النجس؛: والرجس[. 90: املائدة{ ]الشيطان عمل من رجس واألزالم

 فإنه خنزير حلم أو مسفوحا دما أو ميتة يكون أن إال يطعمه طاعم على حمرما إيل أوحي ما يف أجد
 بعلة جنسة إىل تنقلب مث طيبة؛ األصل يف تكون أن من مانع وال ،[145: األنعام{ ]رجس

 .جنسا خبيثا خيرج مث طاهر طيب وهو الطعام يأكل اإلنسان أن كما  اإلسكار؛
 على فدل اجلنة، يف يعين[ 21: اإلنسان{ ]طهورا شرابا هبمر  وسقاهم: }تعاىل بقوله أيضا واستدلوا

 .الدنيا يف كذلك  ليس أنه
 :يلي ما ذلك على والدليل جنسة، ليست أهنا: والصحيح

 ،«السكك يف وأراقوها الناس، خرج حرمت ملا اخلمر أن»: عنه هللا رضي أنس حديث - 1
 يف يبول أن اإلنسان على ُيرم وهلذا ،النجاسة إلراقة مكانا تكون أن جيوز ال املسلمني وطرقات
 يف جاء كما  ضيقة أو واسعة تكون أن بني ذلك يف فرق وال النجاسة، فيه يصب أو الطريق؛
 أو الناس طريق يف يتخلى الذي»: قال هللا؟ رسول يا اللعانان وما: قالوا ،«اللعانني اتقوا»: احلديث

 .«ظلهم يف
 كلها  تكن ل املدينة طرقات إن: يقال أنه على وضيقا، سعاوا كان  ما يعم «الناس طريق يف»: فقوله

 .التنازع عند يعين أذرع، سبعة الطرقات تكون ما أوسع إن: هللا رمحهم العلماء قال قد بل واسعة،
 بإراقتها؟ وسلم عليه هللا صلى النيب علم هل: قيل فإن
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 تعاىل فاهلل يعلم ل وإن ُيا،صر  مرفوعا ويكون وسلم عليه هللا صلى منه إقرار فهو علم إن: أجيب
 .حكما مرفوع وهذا منكر، على عباده يقر وال علم،
 كما  بغسلها، ألمروا جنسة كانت  ولو إراقتها، بعد األواين بغسل يؤمروا ل اخلمر حرمت ملا أنه - 2

 .خيرب غزوة يف حرمت حني األهلية احلمر حلوم من األواين بغسل أمروا
 .ثبتت قد جناستها تكن ول التحرمي، قبل األواين يف كانت  اخلمر إن: قيل فإن

 .تراق أن قبل جنسة صارت حرمت ملا أهنا: أجيب
 علمت أما»: فقال وسلم عليه هللا صلى للنيب فأهداها مخر براوية جاء رجال أن مسلم رواه ما - 3
 أمرته: الق ،«ساررته؟ مب»: وسلم عليه هللا صلى النيب فقال بعها، أن رجل فسارة «حرمت؟ أهنا

 املزادة الرجل ففتح ،«بيعها حرم شرهبا حرم الذي إن»: وسلم عليه هللا صلى النيب فقال ببيعها،
 التحرمي بعد وهذا اغسلها،: له يقل ول وسلم، عليه هللا صلى النيب حبضرة وهذا. فيها ما ذهب حىت
 .ريب بال
 النجاسة؛ التحرمي من يلزم وال .هنا دليل وال النجاسة، دليل يقوم حىت الطهارة األصل أن - 4

 .بنجس وليس حرام السم أن بدليل
 :لوجهني احلسية ال املعنوية، النجاسة بالنجاسة يراد أنه: اآلية عن واجلواب

 .معنوية هذه وجناسة وامليسر، واألزالم باألنصاب قرنت أهنا: األول
 تكون عينيا رجسا وليس ،عملي رجس فهو{ الشيطان عمل من: }بقوله قيد هنا الرجس أن: الثاين

 .جنسة األشياء هذه به
 نعيم من شيء ِبفهوم نقول ال فإننا ،[21: اإلنسان{ ]طهورا شرابا رهبم وسقاهم: }تعاىل قوله وأما

 .الدنيا أحكام عن نتكلم ألننا اآلخرة؛
{ ينزفون عنها هم وال غول فيها ال} فيه جنس شيء هناك فليس طهور اجلنة يف ما فكل: وأيضا

 .النجاسة بعدم وسلم عليه هللا صلى النيب عن سنة لدينا ألن متعني؛ وهذا[ الصافات]
 يشرب وكلها وعسل، ولنب ماء من أهنار فيها بل اخلمر، على مقصورا ليس اجلنة أهل شراب إن مث

 .اآلية؟ هذه ِبفهوم جنس وعسلها ولبنها الدنيا ماء إن: يقال أن ميكن فهل منها،
 .اجلمهور؟ ختالف كيف:  قيل فإن

 أحد من الكثرة اعتبار دون والسنة، الكتاب إىل بالرجوع التنازع عند أمر تعاىل هللا أن: فاجلواب
 جناسة اخلمر جناسة على فيهما دليل ال أنه للمتأمل يتبني والسنة الكتاب إىل وبالرجوع اجلانبني،
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 طهارته على يدل ما األدلة من بينا أننا على الطهارة، فاألصل ذلك على دليل يقم ل وإذا حسية،
 ا.ه  احلسية الطهارة

 وهي هامة، فائدة احلديث ويف (:2348وقال العالمة األلباين يف الصحيحة حتت حديث رقم )
 بعيدة وألراقوها وممراهتم طرقهم يف الصحابة يرقها ل وإال حترميها، مع طاهرة اخلمر أن إىل اإلشارة
 الالعنني اتقوا: " وسلم عليه هللا صلى قوله ذلك إىل يشري اكم  كلها،  النجاسات شأن هو كما  عنها،

 وغريه، مسلم رواه".  ظلهم يف أو الناس، طريق يف يتخلى الذي: " قال الالعنان؟ وما: قالوا". 
 كثري  قال وقد ذلك، يف الناس اختلف وقد. وغريه( 101 - 100/ 1" ) اإلرواء"  يف خمرج وهو
  وقد وغريهم، احملدثني من وكثري سعد، بن والليث الرأي ربيعة مثل ،بطهارهتا املتقدمني األئمة من

 هلل، واحلمد طبعه مت وقد ،"السنة فقه على التعليق يف املنة َتام"  يف ذلك يف القول فصلت كنت
 .القراء أيدي متناول يف وأصبح
 .املسكرة احلشيشةحكم  مسألة:

 لنا وبقي مسكراً، كونه  هبا القائلني عند النجاسة علة أن عرفنا وقد اخلمر، حكم يف اخلالف لنا تقدم
 ذلك يف بالطهارة، هلا ُيكم أو جنسة تكون فهل جامدة، ذات وهي املسكرة، احلشيشة حكم

 :خالف
 احلنابلة، مذهب يف وقول ،3والشافعية ،2املالكية ،1احلنفية مذهب وهو طاهرة، احلشيشة إن: فقيل
 .4املشهور وهو: املطلب غاية يف قال

 يف قال ،7تيمية ابن اختاره ،6احلنابلة مذهب يف قول وهو ،5الشافعية بعض اختاره جنسة،: قيلو 
 .الصحيح على جنسة(: 321 ،320/ 1)اإلنصاف

                                                 
 حاشية انظر طهارهتا، إىل منهم ذهاب وهذا املسكرة، غري احلشيشة من القليل أكل احلنفية وأباح ،(277/ 1) الرائق البحر 1

 .(441: ص) الفالح مراقي على الطحطاوي حاشية ،(458/ 6) عابدين ابن

 (.90/ 1) اجلليل مواهب ،(50/ 1) الدسوقي حاشية هبامش املطبوع الكبري الشرح ،(50/ 1) الدسوقي حاشية 2

/ 1) الشرواين حواشي ،(96: ص) القومي املنهج ،(39/ 1) الوردية البهجة شرح البهية الغرر ،(10/ 1) املطالب أسىن 3
 (.29: ص) رسالن ابن زبد شرح ،(288

 (.321 ،320/ 1) اإلنصاف وانظر ،(36: ص) املذهب معرفة يف املطلب غاية 4

 (.39/ 1) الوردية البهجة شرح البهية لغررا 5

 .(58/ 1) السبيل منار ،(242/ 1) املبدع 6
 (.358/ 23) الفتاوى جمموع ،(320/ 1) اإلنصاف ،(419/ 3) الكربى الفتاوى 7
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 وتوقف واحلد النجاسة يف كاخلمر  احلشيشة الذهيب وقال(: 10/99قال صاحب عون املعبود )
 جيد ل وأنه كالبنج  طرب غري من العقل ريتغ ألهنا التعزير فيها ورأى فيها احلد عن العلماء بعض

 اخلمر كشراب  واشتهاء نشوة هلم ُيصل آكلوها بل ذلك وليس كالما  فيها املتقدمني للعلماء
 هي فقيل وغريه أمحد مذهب يف أقوال ثالثة على جناستها يف العلماء تنازع مطعومة جامدة ولكوهنا

 ومائعها جامدها بني يفرق وقيل جلمودها ال قيلو  الصحيح االعتبار هو وهذا املشروبة كاخلمر  جنسة
 ا.ه  ومعىن لفظا املسكر اخلمر من ورسوله هللا حرم فيما داخلة فهي حال وبكل

 إن -اي ابن تيمية– الشيخ يقول (:12/72وقال الشيخ حممد بن ابراهيم كما يف جمموع فتاواه )
 .الغائط ِبنزلة واحلشيشة البول، ِبنزلة النجاسة يف اخلمر

 .احلشيش زيت استعمال حكم)فرع(: 
 الرأس، شعر غسل يف احلشيشة لزيت النساء استعمال األخرية األونة يف كثر  لقد

 مادة تستخرج( الثمرة أو الزهرة) النامية قمته ومن الِقنَّب، نبات هو( احلشيش) ب  يعرف ماو 
 .التقطري أو الطحن أو بالرتشيح املخدِ رة( الراتنج)

 طاهر نفسه يف فهو الزيت، كذا.  املعاجلة بعد إال خمدراً  يكون وال طاهر، نبات أصله يف فاحلشيش
 يضف ل ما به، الشعر وغسل اقتناؤه فيجوز مفرت ، وال خمدِ ر غري وهو طاهرة ، مادة   من مستخرج

 هاقناؤ  جيوز ال فإنه يفرت، أو ُيسكر ما بوجه الزيت هذا تناول أن ثبت ما ومىت، مفرتِ   أو مسكر   إليه
 .به للسكر ذريعة ذلك ألن به؛ الشعر غسل بغرض ولو

 :نوعان احلشيش نبات من املستخرج الزيت فإن أكثر؛ وللتوضيح
 االزهار على املوجود للراتنج مرات عدة التقطري بواسطة املستخرج احلشيش زيت: األول النوع
 .باالزهار احمليطة الوريقات او القنابات وكذلك املؤنثة
 قيمتها تقدر مل100 ال ) جداً  غال وهو السواد، اىل مييل الذي ولونه بلزوجته ميزيت الزيت وهذا

 .باحلشيش اخلاصة املهيجة او املهلوسة املادة من كبرية  كمية  على ُيتوي النه ؛( لاير 10000 ب 
 وال التقطري، بطريقة وليس العصر بطريق احلشيش مثار بذور من املستخرج الزيت: الثاين النوع

 .املهيجة الراتنجية املادة على ُيتوي
 صناعة يف الزيت هذا ويدخل الدهنية، باالمحاض جداً  غين   احلشيش بذرة زيت من النوع وهذا

 املواد من مادة أي على احلشيش بذر زيت ُيتوي وال الشعر، ودهان التجميل مستحضرات
 .للحشيش املؤنثة االزهار رايتنج يف املوجودة املهيجة
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 بني واملتداول   احلشيش نبات بذور من املستخرج احلشيش زيت اسم يكون نأ بعضهم ويقرتح
 يسمونه حيث االوروبية الدول يف املعروف هو االسم وهذا". احلشيش بذر زيت"   اآلن الناس

"Cannabis See Oil "أو Hemp Seed Oill وكلمة Hemp احلشيش تعين. 
 ( .12912 العدد ه ،2/9/1424 اءالثالث الرياض، جريدة: ينظر هذا يف ولالستزادة)

 يكثر األسواق يف املنتشر احلشيش زيت أن إىل ننبه أن املسلمني لعامة النصيحة تقتضينا أنه على
 .أمنية ألسباب مؤخراً  للمملكة استرياده ُمنع وقد والتدليس، الغش فيه
 نباتيةال قسم ريئسة( ه 20/7/1424 والتاريخ ،12871 العدد) الرياض جلريدة صرحت وقد

: اجلوهر هيا الصيدالنية بالسعودية الصحة وزارة يف واألغذية لألدوية املركزي املخترب يف والبحوث
 والتدليس الغش من نوع هو احلشيش زيت اسم حتت احمللية األسواق يف املباع الزيت بأن

 وائهالحت وذلك والشعر، للجلد بالنسبة فوائد من احلشيش بذرة زيت عن عرف ملا واالستغالل
 قام واألغذية لألدوية املركزي املخترب ان اىل مشريةً  ،( %30-25) الربوتني من عالية نسبة على

 خلوه وثبت ،( احلشيش لبذرة زيت أنه على األسواق يف املعروض) الزيت هذا من عينات بتحليل
 ثبت ملا حلشيشا بذرة زيت هو   فعالً    كان  لو ألنه مغشوش؛ أنه أي   وبروتينات لفوائد اثر اي من

 .الربوتني من خلوه
 .الكحولية العطورحكم  مسألة:
كما   تعاىل هللا رمحه الشنقيطي اختيار وهو جنس،: فقيل الكحول،العطور  طهارة يف العلماء اختلف

 (.129/ 2) البيان أضواءيف 
 .القول هبذا قال من بيان سبق وقد اخلمر، بطهارة قال من كل  يلزم وهو. طاهر: وقيل
 وقد( اإليثيلي) الكحول مادة على حتتوي( البارفان أو الكولونيا) ب  املعروفة العطرية الروائح أكثر
 يف أو اخلمر، عن بديالً  الفقراء بعض ويشرهبا مسكرة، أهنا األطباء من اخلربة أهل بقول ثبت

 روى فقد ،النبوي النص ِبقتضى مخراً  كانت  مسكرة، كانت  وإذا اخلمر، بيع فيها مينع اليت املواضع
 رسول قال: قال عمر ابن عن نافع، عن أيوب، حدثنا زيد، بن محاد طريق من( 2003) مسلم

 الدنيا يف اخلمر شرب ومن حرام، مسكر وكل مخر، مسكر كل): - وسلم عليه هللا صلى - هللا
  فيشمل العموم، ألفاظ من" مسكر كل"   فقوله (اآلخرة يف يشرهبا ل يتب، ل يدمنها وهو فمات،

 .غريمها أو العنب عصري أو العطور من كان  سواء مسكر، كل
 :ألمرين الطيب يف استعماهلا جيوز فال هذا وعلى
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{ فاجتنبوه الشيطان عمل من رجس واألزالم واألنصاب وامليسر اخلمر إَّنا: }قال تعاىل هللا أن - 1
 الذي املطلق االجتناب يقتضي وهذا باجتناهبا وأمر رجسا( مسكر كل  وهي) اخلمر تعاىل هللا فسمى

 كانت  ولو( 2) اخلمر بإراقة وسلم عليه هللا صلى النيب أمر ولذلك املسكر، من بشيء معه ينتفع ال
 .أراقها وملا امليتة، جبلود االنتفاع جواز بني كما  لبينها، أخرى منفعة فيها
 أنه مع ستحسانهوا واستطابته برائحته والتلذذ املذكور، بالطيب التضمخ أن منصف على خيفى فال

 .فيه ما فيه مسكر،
 على- فتحرم كما تقدم  وغريهم األربعة األئمة من -العلماء مجهور عند- جنسة اخلمر أن - 2

 .بذلك اجلمهور عند الصالة تبطل بل!! العطر هذا أصابه الذي البدن أو الثوب يف الصالة -هذا
 أهل يعرفه وهذا- قليلة فيها حولالك نسبة كانت  إذا العطور هذه أجاز من العلماء من أن على

 .أعلم وهللا الكحول، هذا بغري املذابة العطور استعمال أو تركها، واألحوط -اخلربة
 من نسبة فيها اليت أوربا من املستوردة العطور هل (:22/144وسئل علماء اللجنة الدائمة )

 هبا؟ التعطر ُيرم أنه ِبعىن كاخلمر  لذاهتا جنسة الكحول
 مبين العلماء بني خالف جناستها يف كثريها  يسكر الكحول من نسبة على املشتملة عطورال فأجابوا:

 قال ومن النجاسة، العطور هلذه أثبت بالنجاسة اخلمر على حكم فمن وطهارهتا، اخلمر جناسة على
 كحول،  فيها اليت العطور استعمال جيوز فال حال وبكل طاهرة، العطور هذه إن: قال اخلمر، بطهارة

  فيها اليت والعطور منها، االستفادة وعدم اخلمر إتالف لوجوب طهارهتا؛ أو اخلمر بنجاسة قلنا اءسو 
 ا.ه  اخلمر حكم حكمها كثريها  يسكر كحول

 بعض استخدام عن يسأل أخونا (:5/250وسئل العالمة ابن باز كما يف فتاوى نور على الدرب )
 الوضوء؟ نقضي هل الكحول، على احتوائها يف يشك اليت العطور،
 جل هللا بدليل، إال وكذا كذا  فيها إهنا للعطور يقال فال والسالمة، اإلباحة األصل أوال فأجاب:

يًعا اأْلَْرضِ  يف  َما َلُكمْ  َخَلقَ  الَِّذي ُهوَ } :قال األرض، يف ما لعباده أباح: وعال  اإلباحة فاألصل ،{مجَِ
 عليه هللا صلى الرسول لقول كثريه،  يسكر شيء من استخرج العطر هذا أن ثبت إذا إال للعباد،
 ال علما املؤمن علم فإذا .والسالم الصالة عليه يقول هكذا «حرام فقليله كثريه  أسكر ما»: وسلم
 ال فإنه ذلك، يعلم ل إذا أما يستعمله، ال فإنه يسكر، كثريها  مادة من العطر هذا أن فيه، شك
 كل  مالبسه، يف وكونه وشرائه، بيعه يف عليه فيه حرج وال بأنواعه، العطر استعمال يف عليه، حرج
 ا.ه  .هلل واحلمد اإلباحة هو األصل ألن فيه، حرج ال ذلك
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 حمرمة كحول  هبا اليت العطور أن الشيخ فضيلة يا صحيح هل وسئل العالمة الفوزان كما يف املنتقى:
 هل اخلمر؛ يف الراجح هو وما ؟ البدن أو الثوب يف كانت  إذا هبا للصالة جتوز ال وأهنا ؟ استعماهلا

 . هللا أثابكم أفيدوين ؟ جنسة أم طاهرة هي
 منها شيء أصابه الذي الثوب يف الصالة جتوز وال استعماهلا، ُيرم املسكرة العطور نعمفأجاب: 

 جنسة؛ ألهنا منها؛ أصابه ما غسل جيب البدن وكذا النجاسات، كسائر  منها؛ أصابه ما يغسل حىت
 اخلمر أن والراجح(  حرام مخر وكل مخر، مسكر كل: )   وسلم عليه هللا صلى قولهل مخر؛ ألهنا

 َعَملِ  مِ نْ  رِْجس   َواأَلْزاَلمُ  َواألَنَصابُ  َواْلَمْيِسرُ  اخْلَْمرُ  ِإَّنََّا آَمُنواْ  الَِّذينَ  أَي َُّها يَا: }  تعاىل لقوله جنسة؛
 النجس، معناه والرجس رجس، اخلمر أن فأخرب ،[ 90 ةآي:  املائدة سورة{ ]  فَاْجَتِنُبوهُ  الشَّْيطَانِ 

 ا.ه  أعلم وهللا.  جناسته على يدل وهذا باجتنابه، وأمر
 الىت العطور استعمال ماحكم (:500وسئل العالمة األلباين كما يف سلسلة اهلدى والنور )رقم 

 ؟ فيهاكحول
 أذا حبيث مسكراً  سائال بةالطي هذه الروائح جتعل هذه الكحول نسبة النسبة كانت  لو فأجاب:

 اخلمر من املدمن شربه
 لعل فيجوز قليلة الكحول نسبة كانت  أن أما جيوز فال فيه اخلمر فعل تفعل آى عليها واملعتاد
 ا.ه   واضح اجلواب

 الذي الطيب استعمال حكم ما (:240) املفتوح الباب لقاءوقد سئل العالمة العثيمني كما يف 
 ؟ الكحول أو الكولونيا على ُيتوي

  إذا:  فنقول فيها نفصل أن البد كحوال  فيها أن أو كولونيا  فيها إن يقال اليت األطياب فأجاب:
 قلق نفسه يف يكون أن بدون اإلنسان وليستعملها ، تضر ال فإهنا قليلة الكحول من النسبة كانت

 . يؤثر ال فهذا ، ذلك من أقل أو املائة يف مخسة النسبة تكون أن مثل ،
 تعقيم مثل ، حلاجة إال اإلنسان يستعملها ال أن األوىل فإن تؤثر حبيث كبرية  النسبة كانت  إذا وأما

 . ذلك أشبه ما اجلروح
 ما أعلى الكبرية النسبة هذه ألن وذلك ، حرام أنه نقول وال ، يستعملها أال فاألوىل حاجة لغري أما

 يف االستعمال هل لكن ، واإلمجاع صبالن حرام شربه ان شك ال واملسكر ، مسكر إهنا فيها نقول
 هللا ألن ، نظر حمل إنه:  قلت وإَّنا ، يستعمل أال واالحتياط ، نظر حمل هذا ؟ حالل الشرب غري

 الشيطان عمل من رجس واألزالم واألنصاب وامليسر اخلمر إَّنا آمنوا الذين أيها يا: ) قال تعاىل
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 وامليسر اخلمر يف والبغضاء العداوة بينكم يوقع أن الشيطان يريد إَّنا ، تفلحون لعلكم فاجتنبوه
 أخذنا( فاجتنبوه: ) قوله عموم إىل نظرنا فإذا( منتهون أنتم فهل الصالة وعن هللا ذكر عن ويصدكم
 نظرنا وإذا ، ذلك غري أو دهنا أو شربا كان  سواء ، حال كل  على جيتنب اخلمر إن:  وقلنا بالعموم

 ذكر عن ويصدكم وامليسر اخلمر يف والبغضاء العداوة بينكم يوقع أن الشيطان يريد إَّنا: ) العلة إىل
 إىل يؤدي ال به األدهان جمرد ألن ، شربه هو إَّنا احملظور إن قلنا( منتهون أنتم فهل الصالة وعن هللا

 وال به بأس ال فإنه ، قليلة الطيب هذا يف الكحول نسبة كانت  إذا:  نقول أن اآلن فاخلالصة ، هذا
 ُيتاج أن مثل واحلاجة ، حاجة من إال جتنبه فاألوىل كبرية  كانت  وإن ، فيه قلق وال فيه إشكال

 ا.ه  ذلك أشبه وما جرح تعقيم إىل اإلنسان
 أكثر، أو( OH) اهليدروكسيل جمموعة على ُيتوي عضوي مركب( Alcohol) الكحول )تنبيه(

 :نوعان والكحول
 وهي - والسكرية النشوية املواد - السكري لولاحمل ختمر من الناتج الكحول وهو: مسكر نوع -

 .اإليثيلي بالكحول يعرف ما وهو اإليثانول بتحضري خاصة طريقة
  وغريها بروبانول أوكحول امليثانول، أو امليثيلي الكحول باسم املعروف الكحول مثل: سام ونوع -

 .الضرر شديدة أو سامة كحوالت  وهي كثري،
 أنواع من فأي. نفسه الكحول حكم على متوقف الكحول على تويةاحمل العطور استعمال يف واحلكم

 قول يف وجنسا حمرما فيكون - نعلم فيما - فقط اإليثيلي الكحول وهو يسكر أنه ثبت الكحول
 كما تقدم.  األربعة األئمة

 - كذلك  واحلال - الواجبوال جيوز استعماله أيضا عند من قال بطهارة اخلمر على الراجح ألن 
: -{ فاجتنبوه: }تعاىل قوله عند - القرطيب قال، مخرا لكونه عليه؛ املشتملة العطور باجتنا

 ختليل وال بيع وال بشرب ال الوجوه، من بوجه بشيء معه ينتفع ال الذي املطلق االجتناب يقتضي
 اهرو  ما املباحة الوجوه يف ولو - باملسكر االنتفاع حرمة على يدل ومما". ذلك غري وال مداواة وال
 ورثوا أيتام عن وسلم عليه هللا صلى النيب سأل طلحة أبا أن: مالك بن أنس عن والرتمذي داود أبو

 فلو( ال: قال خال؟ أجعلها أفال: قال. أهرقها: )- وسلم عليه هللا صلى -هللا رسول له فقال مخرا،
 .بهابسك اليتامى مال بتضييع النيب أمر ملا مباح، وجه أي يف باخلمر االنتفاع جاز
 كحوالت  ألهنا، استخدامها فيجوز اإلثيلي، غري األخرى الكحوالت أنواع على املشتملة العطور أما

 على السليب لتأثريها بالعمى، يصيب قد وتناوهلا مخرا، تكون أن يتصور فال السمية؛ شديدة صناعية
 التصنيع، اءأثن كاملة  استحالة استحيلت اليت الكحوالت استعمال جيوز وكذلك البصري، العصب
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 يكتب ِبا العطور هذه وتعرف جنسة وال خبمر فليست يسكر، ال ما إىل كحول  من هبا ما ويتحول
 .الطب جهة من ضررها يثبت أن إال( denatured alcohol) عليها

 
 

 (خال فصارت ختللت إذا اخلمر حكم)باب 
 .طاهرة تكون فإهنا بنفسها ختللت إذا اخلمر أن على العلم أهل اتفق

 هللا بفعل انقلبت إذا اخلمر أن على اتفقوا(: 475/ 21) الفتاوى جمموع يف اإلسالم شيخ لقا
 ه . ا تطهر أهنا خال وصارت صاحبها قصد بدون
 .حبرمتها يقول من ومنهم حبلها، يقول من فمنهم: ذلك يف العلماء اختلف فقد خللت إذا وأما
 .وافقهم ومن حزم وابن واملالكية احلنفية: حالل بأهنا قال وممن
 أو بنفسها خال صارت سواء حلت، اخلمر ختللت وإذا(: 113/ 4) البداية شرح العناية يف جاء

 ه . ا ختليلها يكره وال فيها يطرح بشيء
 يطهر وحنوه واملاء وامللح كاخلل  فيها؛ شيء بإلقاء اخلمر ختللت ولو(: 98/ 1) اجلليل مواهب ويف

 ه . ا فيه ألقي وما اخلل
 حديث ذكر مث ... حالل فاخلل وخللت اخلمر ختللت إذا(: 124 \1) احمللى يف حزم ابن وقال
 عليه فعم: قال مث( اخلل االدام نعم: )وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال هللا عبد بن جابر عن

 مخر ال فاذن شك بال الرجس احلرام غري الطاهر احلالل الن مخرا ليس واخلل خيص ول السالم
 ه . ا وإزالته اجتنابه جيب شئ هنالك فليس االناء، يف هلا أثر وال أصال، هنالك

 :واملعىن بالسنة القول هلذا واستدل
 جابر، حديث من واألربعة مسلم رواه «اخلل اإلدام نعم»: وسلم عليه هللا صلى فقوله: السنة أما

 .خيص ول عم وسلم عليه هللا صلى أنه: الداللة ووجه
 اخلمر عن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سئل) عنه هللا رضي أنس حبديث داللاالست هذا وعورض

 عليه هللا صلى النيب سأل طلحة أبا أن) أنس عن رواية ويف مسلم، أخرجه( ال: قال خال؟ تتخذ
 هذه بني اجلمع وميكن ،(ال: قال خال؟ جنعلها أفال: قال أهرقها: قال مخرا؟ ورثوا أيتام عن وسلم

 مخرا، أصله يكن ل الذي واخلل بنفسها ختللت إذا اخلمر على األول احلديث حبمل: األحاديث
 .قصدا فاعل بفعل خللت إذا ما على الثاين ومحل
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 .قصدا خللت إذا اخلمر حل على األول احلديث يف داللة فال هذا وعلى
 يزول تحليلبال إنه(: 113/ 4) البداية شرح العناية يف جاء فقد: املعىن جهة من الدليل وأما

 به والتغذي الشهوة وكسر الصفراء تسكني حيث من الصالح صفة وتثبت املفسد، الوصف
 الفساد إلعدام واالقرتاب وبالدباغ بنفسه باملتخلل اعتبارا للمصاحل الصاحل وكذا مباح، واإلصالح

 به، ابتلي من فيختاره الثاين يف حالال يصري حال احرتام من فيه ملا وذلك والتخليل؛ اإلراقة فأشبه
 حديث هو والنص النص، مع اجتهاد وال نص، مقابل يف اجتهادي دليل بأنه: ذلك عن جياب وقد
 .ه . ا سبق وقد احلديث «ال: قال خال؟ تتخذ اخلمر عن سئل»: مسلم رواه الذي أنس

 شيخ ارهواخت واحلنابلة، الشافعية: هبذا قال وممن حالل، تكون ال خللت إذا اخلمر أن: الثاين القول
 .تيمية ابن اإلسالم

 .ه . ا تطهر ل ملح أو خبل خللت وإن(: 48/ 1) املهذب يف جاء قد
 على تعليقا( 318/ 1) اإلنصاف يف املرداوي فقال ،(تطهر ل خللت وإن: )قدامة ابن وقال
 ه . ا األصحاب وعليه املذهب، من الصحيح على ختليلها ُيرم اخلمرة أن اعلم: ذلك
 تطهر ال ختليلها قصد إذا أنه والصحيح(: 481/ 21) الفتاوى جمموع يف سالماإل شيخ وقال
 ه . ا حبال

 .واملعىن واألثر بالسنة القول هلذا واستدل
 سأل طلحة أبا أن) عنه، هللا رضي أنس عن صحيحة بأسانيد وغريه داود أبو رواه فما: السنة أما

 ،1(ال قال أخللها؟ أفال: فقال أهرقها: فقال ؟مخرا ورثوا أيتام عن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 .جيوز ال أنه على فدل التخليل عن هناه أنه: الداللة وجه

                                                 
 رقم ،159/ 2) والدارمي ،(3675) داود وأبو ،(202/ 8) شيبة أيب وابن ،(180 ،119/ 3) أمحد أخرجه 1

 يف والطحاوي ،(4051) يعلى وأبو ،(282) األموال يف عبيد أبو ،(1293 رقم ،588/ 3) يوالرتمذ ،(2115
 عنه قال واحلديث وغريهم( 37/ 6) الكربى يف والبيهقي ،(265/ 4) والدارقطين ،(3337 ،3336) اآلثار مشكل
 ابن وصححه ،(296/ 2) املوقعني أعالم يف القيم ابن وصححه صحيح، أو حسن إسناده(: 233/ 9) اجملموع يف النووي
 إسناده: املسند حتقيق يف معه ومن األرنؤوط وقال داود، أيب صحيح يف األلباين وصححه ،(630/ 6) املنري البدر يف امللقن
 الصحيح، رتبة عن ينزله كالم  فيه مسلم، رجال من كان  وإن وهو -الرمحن عبد بن إمساعيل وهو- السدي أجل من حسن
 إسناده(: 4/298/ 4) املوقعني إعالم على تعليقه يف مشهور الشيخ وقال الصحيح، رجال قاتث اإلسناد رجال وباقي
 .حسن
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 التغليظ على حممول إنه: فقال(.:311/ 4) الراية نصب يف كما  ذلك عن الطحاوي وأجاب
 طرقه عضب يف ورد أنه بدليل الكلب سؤر يف ذلك ورد كما  اإلسالم، ابتداء يف كان  ألنه والتشديد؛

  وقد الغري، مال إتالف فيه ألن التغليظ؛ يف صريح وهذا ..... الزقاق وتقطيع الدنان بكسر األمر
 .الردع يف أبلغ ليكون التشديد بإتالفها قصد ولكن وتطهريها، والزقاق الدنان إراقة ميكن كان

 عليه يدل ليلد إىل فيحتاج الظاهر، خالف على التغليظ على محله بأن: ذلك عن جياب أن وميكن
 ه . ا سبق كما  التحرمي، على احلديث داللة بقاء فاألصل وإال وجد فإن ذلك،

 على جناح وال بفسادها، هللا بدأ مخرا إال مخر خل تأكلوا ال) عنه هللا رضي عمر فقول: األثر وأما
  .1(إفسادها تعمدوا أهنم يعلم ل ما إذا الذمة أهل مخر خل من يشرتي أن مسلم

 فعل قد كان  التخليل باقتنائها قصد فمىت حمرم، اخلمر اقتناء إن: اإلسالم شيخ فقال: عىنامل وأما
 باململكة العلماء كبار  هيئة أحباث من ه . ا. واإلباحة للحل سببا يكون ال احملرم والفعل حمرما،
 (.190 - 186/ 6) السعودية العربية

 يعلم ول خال انقلبت إذا اخلمرة عن(: 483/ 21) الفتاوى جمموع يف كما  اإلسالم شيخ سئل وقد
 يبيعها؟ أو منها يأكل هل انقلبت أهنا علم إذا أو يبيعها أو يأكلها أن له هل بقلبها

 إذا لكن جيوز؛ ال: وقيل. حنيفة أيب عن ُيكى كما  ختليلها جيوز قيل نزاع، ففيه التخليل أما: فأجاب
 عنها الغطاء وكشف الظل إىل الشمس من بنقلها جيوز وقيل مالك عن ُيكى كما  طهرت خللت

.  حبال جيوز ال وقيل. وأمحد الشافعي مذهب يف وجه هو كما.  شيء فيها يلقى أن دون ذلك؛ وحنو
 صلى النيب عن ثبت قد فإنه الصحيح؛ هو وهذا وأمحد الشافعي أصحاب من يقوله من يقوله كما
 من هللا سيغنيهم: فقال فقراء إهنم: له يلفق. بإراقتها فأمر ليتامى مخر عن سئل أنه} وسلم عليه هللا

                                                 
 شرح يف والطحاوي ،(438 رقم ،287ص) األموال يف زجنويه وابن ،(288 رقم ،137ص) األموال يف عبيد أبو أخرجه 1

(: 262/ 1) التمهيد يف الرب عبد ابن وقال صحيح، وإسناده( 62/ 6) الكربى يف والبيهقي ،(393/ 8) اآلثار مشكل
 عن ذئب، أيب ابن رواه حديث عن أيب سألت(: 460/ 4) العلل يف حامت أيب ابن قال ولكن الباب، هذا يف شيء أعدل

: أيب فقال األثر،..  أفسدت مخر من خال أشرب ال: عمر قال: قال عمر؛ موىل أسلم عن حممد، ابن القاسم عن الزهري،
 - الزهري عن وروي. الطالء يف كالم  عمر عن اإلسناد هبذا روي قد ألنه الزهري؛ كالم  من الكالم هذا مةعا يكون أن يشبه
 باحلديث، ُيدث الزهري كان  وقد. الزهري كالم  وأنه عمر، كالم  من هو ليس الكالم هذا أن: فاستدللنا الكالم، هذا - قوله

 كالم  مييزون فكانوا الكتب وأصحاب احلفاظ وأما احلديث، يف كالمه  افجعلو  يضبطون، ال أقوام فكان كالم،  إثره على يقول مث
 يف أيب قال ما حنو وذكر الزهري، كالم  كله  هذا أن عندي الذي: فقال زرعة؟ أليب احلديث هذا فذكرت. احلديث من الزهري

 .احلديث هذا علة بيان
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 تراق أن فيجب. عنه وهنى به أمر فيما طاعته وجبت ختليلها عن وهنى بإراقتها أمر فلما{ فضله
 فلم التحرمي قبل متخذة كانت  اخلمرة تلك كون  ومع يتامى كانوا  كوهنم  مع هذا. ختلل وال اخلمرة
 .عصاة يكونوا

 الظروف وشق اآلنية بكسر أمروا كما  بذلك فأمروا اإلسالم أول يف كان  ألنه منسوخ هذا: قيل فإن
 ورسوله هللا بأمر إال ينسخ ال ورسوله هللا أمر أن: أحدها. وجوه من غلط هذا: قيل. عنها ليمتنعوا

 عمر عن ثبت كما.  هبذا عملوا موته بعد الراشدين اخللفاء أن: الثاين. ينسخه نص هذا بعد يرد ول
 يشرتي أن مسلم على جناح وال بفسادها هللا بدأ مخرا إال مخر خل تأكلوا ال: " الق أنه اخلطاب بن
 هللا بدأ فيما ويأذن إفسادها قصد اليت اخلمر خل عن ينهى عمر فهذا".  الذمة أهل خل من

 يتخلل وإَّنا مخرهم يفسدون ال ألهنم الكتاب؛ أهل من. اخلمر خل اشرتاء يف ويرخص بإفسادها
 كانوا  الصحابة يقال أن: الثالث الوجه. األقوال مجيع على حجة عمر قول ويف .اختيارهم بغري

 ختليلها عن هنوا قد هذا مع كانوا  فإذا أراقوها اخلمر عليهم حرم ملا وهلذا ورسوله هلل الناس أطوع
 ذلك يبني. منهم ورسوله هلل طاعة أقل فإهنم بذلك منهم أوىل القرون من بعدهم فمن بإراقتها وأمروا

  زمانه أهل ألن فيها ينفي كان  حىت اخلمر شرب يف العقوبة الناس على غلظ اخلطاب بن عمر أن
 زمان يكون فكيف. وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عهد على الصحابة من هلا اجتنابا أقل كانوا
 أهله أن ريب ال عنه هللا رضي اخلطاب بن عمر وال - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول فيه ليس
. منهم تقوى أقل وهم لغريهم وتفتح املتقني أولئك عن الذريعة تسد فكيف للمحارم اجتنابا أقل
 نقله ومن وسلم عليه هللا صلى النيب يقله ل الكالم فهذا"  مخركم خل خلكم خري: " يروى ما وأما
 بدأ يالذ به املراد ولكن ماء فيها يكون ال اخلمر خل فإن صحيح كالم  هو ولكن أخطأ فقد عنه
 عمل العلماء وصف وقد. اخلمر خل مثل فهو ماء بال العنب من يعمل مخر فكل وأيضا. بقلبه هللا

 .مخرا أوال يستحيل ال حىت ُيمضه شيء العنب يف أوال يوضع أنه: اخلل
 وجوب أظهرمها: وغريه أمحد مذهب يف قولني على إراقتها؟ جيب هل: اخلالل مخرة يف تنازعوا وهلذا

 خلمر لكانت حرمة اخلمر من لشيء كان  ولو حمرتمة مخرة الشريعة يف ليس فإنه ها؛كغري   إراقتها
 يكون وال اقتناؤها جيوز فال اخلمر باجتناب أمر هللا أن وذلك التحرمي قبل هلم اشرتيت اليت اليتامى

 التخليل أن اعتقد العلماء بعض ألن التخليل؛ يف الشبهة وقعت وإَّنا أصال مخر مسلم بيت يف
 إذا لكن. غريه وال لتخليل ال: جيوز ال اقتناؤها: قال وبعضهم. النجس اجللد كدباغ  هلا حإصال

 ثانيا به تنجست مث أوال تنجس شيء فيها ألقي إذا: قال وبعضهم جنسة تكون فكيف خال صارت
 قصد: فقالوا الراجح القول أهل وأما. التنجيس يوجب ال فإنه شيء فيها يلق ل إذا ما خبالف
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  التخليل قصد فإذا بإراقتها وأمر اقتنائها عن هني قد فإنه لتنجيسها املوجب هو لتخليلها لاملخل
 حمللة تصر ل حمرمة كانت  إذا والعني احليوان كتذكية  ختليلها يكون ما وغاية. حمرما فعل قد كان

 قبل حمرما احليوان كان  ملا وهلذا. والرمحة للنعمة سببا تكون ال املعصية ألن عنه؛ املنهي بالفعل
 قدرته مع واللبة احللق غري يف يذكيه أن مثل حمرمة تذكية ذكاه فلو بالتذكية إال يباح وال التذكية

 قتله إذا الصيد وكذلك. يبح ل ذلك وحنو بتذكيته جموسيا أو وثنيا يأمر أو. ذكاته يقصد أوال. عليه
 تارة. حال يف جنسة حراما تكونو  حال يف حالال طاهرة تكون الواحدة فالعني ذكيا يصر ل احملرم

. وغريه باحملدد الذبيحة بني كالفرق  الفعل باعتبار وتارة. والوثين الكتايب بني كالفرق:  الفاعل باعتبار
 قصد ما بني كالفرق  الفاعل قصد باعتبار وتارة. وغريه العتق بني كالفرق  وغريه احملل باعتبار وتارة

 للحالل أبيح صيدا احلالل ذكى إذا وأمحد والشافعي كمال عند إنه حىت، قتله قصد وما تذكيته
 من اخلل إىل اخلمر وانقالب هذا حق يف جنسا حراما هذا حق يف طاهرا حالال فيكون احملرم دون
 ل كما  طاهرا وال حالال به اخلل يصر ل اإلنسان قصده فإذا حمظورا ذلك كان  ما مثل النوع هذا
 يعتمد الذي هو اخلطاب بن عمر عن ذكرناه وما. شرعية غري ةبتذكي طاهرا حالال احليوان حلم يصر
 جاز ذلك يعلم ل وإذا منه تشرت ل ختليلها قصد قد صاحبها أن علم مىت أنه املسألة هذه يف عليه

 ه . ا أعلم وهللا. خيللها أن يرضى ال اخلمر صاحب أن العادة ألن منه؛ اشرتاؤها
 السنة رد: والستون السادس املثال(: 292/ 2) عنياملوق إعالم يف القيم ابن اإلمام وقال

 رسول سئل»: أنس عن مسلم صحيح يف كما  اخلمر، ختليل من املنع يف احملكمة الصرُية الصحيحة
 أنس حديث من وغريه املسند ويف «ال: قال خال، تتخذ اخلمر عن - وسلم عليه هللا صلى - هللا

 حرمت حني مخر عنده وكان يتيم، حجره ويف - سلمو  عليه هللا صلى - النيب إىل رجل جاء»: قال
 وكيع ثنا: أمحد وقال «الوادي سال حىت فصبها ال،: قال خال؟ أصنعها هللا رسول يا: فقال اخلمر،

 - وسلم عليه هللا صلى - النيب سأل طلحة أبا أن»: أنس عن هريرة أيب عن السدي عن سفيان ثنا
 من والبيهقي احلاكم وروى «ال: قال خال؟ جنعلها أفال: الفق أهرقها،: فقال مخرا، ورثوا أيتام عن

 حترمي هللا أنزل فلما مخرا، هلم فاشرتى يتامى، طلحة أيب حجر يف كان»: قال أيضا أنس حديث
 ويف «فأهرقه: قال خال؟ أأجعله: فقال له، ذلك فذكر ،- وسلم عليه هللا صلى - النيب أتى اخلمر
 خمالف، الصحابة يف هلم يعلم وال اخلطاب، بن عمر عن ذلك وصح جابر، عن الزبري أيب عن الباب
 أم عن عمرة عن سعيد بن ُيىي عن فضالة بن الفرج رواه ما وهو يثبت، ال جممل حبديث فردت
 فعلت ما: فقال ،- وسلم عليه هللا صلى - النيب ففقدها حتلبها، شاة هلا كانت  أهنا» سلمة
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 ُيل كما  ُيل دباغها فإن: قال ميتة، إهنا: قلت بإهاهبا، تمانتفع أفال: قال ماتت،: فقلت بشاتك؟
 .«اخلمر اخلل
 خل حتليل يصح ول حبديثه، ُيتج ال ممن والفرج ُيىي، عن فضالة بن الفرج به تفرد: احلاكم قال

 فعلى حلت؛ خال فصارت تغريت إذا اخلمر أن يعين: فقال الفرج رواية فسر وقد وجه، من اخلمر
 بن الرمحن عبد كان:  الدارقطين قال وقد. اخلالف يرتفع احلديث راوي فسره يالذ التفسري هذا

 مقلوبة أحاديث األنصاري سعيد بن ُيىي عن حدث: ويقول فضالة، بن فرج عن ُيدث ال مهدي
 .احلديث منكر فضالة بن الفرج: البخاري وقال منكرة،
 «مخركم خل خلكم خري»: يرفعه برجا عن الزبري أيب عن زياد بن مغرية رواية من واه حبديث وردت
 أيب بن عطاء عن حدث إنه: ويقال عندهم، مناكري صاحب املكفوف هشام أبو له يقال هذا ومغرية

 فكيف موضوع، غريب حبديث نسي بن عبادة عن حدث وقد املناكري، من جبملة الزبري وأيب رباح
 يف - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول عن احملفوظة الصحيحة األحاديث الرواية هذه ِبثل يعارض
 .ذلك ينكرون - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول مدينة أهل يزل ول اخلمر؟ ختليل عن النهي
 مسعت: يقول إسحاق بن حممد مسعت: يقول احلريي عيسى بن علي احلسن أبا مسعت: احلاكم قال

: فقال مخر؟ خل عندك: فقلت قاض إىل فتقدمت مالك، أيام املدينة قدمت: يقول سعيد بن قتيبة
 مالك، موت بعد قدمت مث: قال ؟- وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول حرم يف هللا، سبحان
 أنه عائشة وعن اخلمر، خبل اصطباغه من علي عن روي ما وأما. علي ينكر فلم هلم، ذلك فذكرت

 ه . ا باختاذها ال بنفسها ختللت الذي اخلمر خل فهو به؛ بأس ال
 وال حترميها، على بقيت خل إىل اخلمرة حولت إذا(: 109/ 22) الدائمة اللجنة فتاوى يف وجاء
 صلى - النيب أن» ،- عنه هللا رضي - أنسى عن( مسلم صحيح) يف ملا حكمها؛ عن اإلزالة تنقلها

 أحد عمل دون من بنفسها ختللت إذا أما ،«ال: فقال خال، تتخذ اخلمر عن سئل - وسلم عليه هللا
 ه . ا وتباح بذلك تطهر فإهنا
 ِإىل يعود الضَّمري ،«ُخلِ َلتْ  فِإن»: قوله(: 432/ 1) املمتع الشرح يف العثيمني العالمة وقال

 يذهب ما هبا يصنع أو غريه، أو نبيذ من املْسِكرة شدَّهتا يُذِهب ما ِإليها ُيضاف أن وختليلها اخلمرة،
 فرق وال املسكرة، شدَّهُتا زالت ولو تطُهر، ال ُخلِ َلتْ  ِإذا أهنا: املذهب من واملشهور .املْسِكرة شدَّهتا

 ختليُلها؛ جيوز ِإنه: وقال اخلالَّل مخرة استثىن العلماء بعض ألن غريه؛ أو خالَّل، مخرة تكون أن بني
 وأن فرق، ال أنَّه الصَّحيح ولكن. ماله عليه أفسدنا التَّخليل من منعناه فِإذا ماله، كلُّ   هي هذه ألن
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 تطُهر فِإهنا بنفسها ختلَّلت ِإذا ما خبالف للتَّخليل تُ تَّخذ أن جيوز وال أريقت؛ ختمَّرت مىت خلمرا
 ال التَّخليل ِإذ أثره، عليه يرتتَّب فلم حمرَّم، شيء بفعل كان  اإِلسكار زوال بأن: واستدلُّوا وحِتلُّ،
؟ تُ تَّخذ اخلمر عن ِئلسُ ) وسل م عليه هللا صل ى النيبَّ  أنَّ  أنس رواه ما بدليل جيوز؛  حُتَوَّلُ : أي- َخالًّ
 فال مردوداً، باطالً  فيكون رسوله، وال هللا، أْمر عليه ليس عمل التَّخليل وألن ،(ال: قال -خالًّ 

 وقال ،«رَد   فهو أمرنا عليه ليس عمالً  عمل من»: وسل م عليه هللا صل ى قال كما  أثر   عليه يرتتَّبُ 
 اإلسكار، النَّجاسة ِعلَّة أنَّ : وعل لوا حراماً، الفعل كون  مع بذلك، وحتلُّ  ر،تطهُ  ِإهنا: العلماء بعض

 .حالالً  فتكون زال، قد واإِلسكار
 وصارت َحلَّت، والنَّصارى، اليهود الكتاب؛ كأهل  اخلمر ِحلَّ  يعتقدُ  َمنْ  خلَّلها ِإنْ : آخرون وقال

 اآليت اخللُّ  يكون هذا وعلى األقوال، أقرب وهو ،جنسة حرام فهي له حتَِلُّ  ال َمنْ  خلَّلها وِإن. طاهرة
 من مُينعون ال ولذا ِحلَّه، يعتقدون وجه على ذلك فعلوا ألهنم طاهرًا، حالالً  والنَّصارى اليهود من

 .اخلمر شرب
 اخلمر ألن خالًّ؛ قُلب: يقل ول «خالًّ  انقلب فإن»: وقوله(: 182/ 10) املصدر نفس يف وقال

 بن أنس حلديث حرام فهو بفعلنا ختلل وإن بفعلنا، وليس هللا بفعل ألنه حالل؛ فهو بنفسه ختلل إن
 وألن ال،: قال خالًّ، تتخذ اخلمر عن سئل وسل م عليه هللا صل ى النيب أن عنه هللا رضي مالك

 إتالف وإراقته له، إبقاء ختليله ألن بتخليله؛ ألمر بالتخليل ُيل كان  ولو اخلمر، بإراقة أمر الشارع
 التخليل أن ُعلم إليه يرشد ل فلما الشارع، إليه ألرشد شرعاً  ماليته تعود أن ميكن كان  ولو ه،ل

 .حرام
 ُيل؟ فهل كافر،  أو مسلم من التخليل ِحلَّ  يعتقد من خلَّله لو لكن

 من الوارد فاخلل هذا وعلى مباحًا، فصار مباح، وجه على خالًّ  انقلب هذا ألن ُيل؛ أنه الصحيح
 يعتقد آدمي بفعل خملل ألنه آدمي، بفعل خملالً  كان  وإن للمسلمني؛ حالالً  يكون ارالكف بالد

  .حتليله
 
 

 وامليت( احلي اآلدمي لنب)باب حكم 
 ذلك كان  تناوله جاز ما ألن باإلمجاع، طاهر فهو احلياة حال مسلمة امرأة من املرأة لنب كان  إن

 .طهارته على دليالً 
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 كان  طاهر، الكافر أن رآى فمن الكافر، طهارة على مبنياً  فيه اخلالف كان  كافرة  امرأة من كان  وإن
 وقد حزم، ابن كرأي  لعينه تبعاً  جنساً، املرأة لنب كان  جنس، أنه رأى ومن طاهراً، الكافرة املرأة لنب

 جناسة جناسته وأن عينه، طهارة ورجحنا جنس؟ أم طاهر هو هل الكافر، عني يف اخلالف تقدم
 .معنوية
 يف وقول ،1املالكية مذهب يف قول وهو جنس، إنه: فقيل امليتة، املرأة لنب يف العلماء تلفاخوقد 

 .2الشافعية مذهب
ا.ه  من موسوعة  .4الشافعية عند واملذهب ،3املالكية مذهب يف املعتمد وهو طاهر، لبنها: وقيل

 (.13/271أحكام الطهارة )
 أم امرأة من أكان سواء باتفاق، طاهر احلي اآلدمي لنب (:35/198وجاء يف املوسوعة الفقهية )

 احلنفية عند طاهر فهو امليت اآلدمي لنب أما. جنسا منشؤه يكون أن بكرامته يليق ال إذ رجل من
 وإن املوت بعد طاهر هو بل باملوت ينجس ال اللنب ألن احلنابلة، مذهب من الظاهر وهو والشافعية

 معدنا الظرف يكن ل إذا املظروف جناسة توجب اإَّن الظرف وجناسة له، األصلي الوعاء تنجس
 جناسة توجب ال فنجاسته ومظانه موضعه األصل يف كان  إذا فأما األصل، يف له وموضعا للمظروف
 ا.ه  5طاهر إنه: وقيل جنس، امليت اآلدمي لنب إن: املالكية وقال، املظروف

 :أضرب ثةثال على احليوان ألبان(: 2/72وقال ابن العريب يف املسالك )
 .باتفاق طاهر حلمه يؤكل حيوان كل  ولنب آدم، بين فلنب - 1
 .مكروه حلمه يؤكل ال ما: الثاين الضرب - 2

                                                 
 فاختلف امليتة املرأة لنب فأما(: 126/ 10) تفسريه يف القرطيب وقال ،(51/ 1) الدسوقي حاشية ،(85/ 1) اخلرشي 1

 .هللا رمحه كالمه  اخل. جنس فهو باملوت ينجس: قال ومن طاهر، فهو وميتًا، حياً  طاهر اإلنسان إن: قال فمن فيه، أصحابنا
 (.300 ،299/ 1) اجملموع( 2)

 (.300 ،299/ 1) اجملموع 2

 بعد أو احلياة يف خرج مطلقًا، مباح فطاهر اآلدمي لنب وأما(: 182/ 1) الصغري الشرح على حاشيته يف الصاوي قال 3
 (.48/ 1) اجلليل منح وانظر اه . املعتمد على املوت

 فاللنب - باملوت اآلدمي ينجس قلنا فإن - لنب ثديها ويف امرأة ماتت إذا(: 300 ،299/ 1) اجملموع يف النووي قال 4
 .طاهر إناء يف ألنه; طاهر اللنب فهذا باملوت ينجس ال ياآلدم إن: باملذهب قلنا وإن. الشاة يف كما  جنس

/  4 واملغين ،227/  1 احملتاج وهناية ،93/  1 واحلطاب ،51 - 50/  1 والدسوقي ،9 - 8/  4 الصنائع بدائع 5
288، 7  /540. 
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 .الوقت يف أعاد ثوبه يف محارة بلنب صلى من:  ُيىي بن ُيىي قال
 .التونسي قاله انقلبت، اللنب عني ألن به؛ بأس ال النجس يأكل ما ألبان: الثالث الضرب - 3

 .بعسلها بأس ال جنسا تغتذي النحل ِبنزلة هو: ريهغ وقال
 .جنس قمح من نبت كزرع  هو: الوهاب عبد وقال

 
 (البهيمة لنب)باب حكم 

 .وحترميه وكراهتهوالطهارة  التناول إباحة يف للحمه تابع فهو حي حيوان من اللنب خرج إن
 لالستخباث، ال للتكرمي حترميه ألن حمرما، حلمه كان  وإن مباح، فلبنه اآلدمي،: احملرم من ويستثىن

 .واحلنابلة والشافعية واملالكية احلنفية اتفق هذا وعلى
 أو حمرمة أهنا من حنيفة أيب اإلمام عن نقل ما على بناء اخليل، املكروه أو احملرم من احلنفية واستثىن

 :رأيان هذا على لبنها ففي مكروهة،
 .مكروها أو حراما فيكون للحم تابع أنه: أحدمها
 الستخباث ال اجلهاد آلة لكوهنا كراهتها  أو اخليل حترمي ألن مباح، أنه - الصحيح وهو -: وثانيهما
 األهلية، احلمر لنب يف رخصوا أهنم والزهري وطاوس عطاء عن ونقل. اجلهاد آلة ليس واللنب حلمها،

 .عليه متفق وهذا مأكول، فهو تذكيته بعد مأكول حيوان من اللنب خرج وإن
 عند أيضا وكذا. 1باملوت ينجس ال اآلدمي بأن القائلني عند مأكول فهو ميتة آدمية من رجخ وإن

 لنب إن: يقول امليت اآلدمي بنجاسة قوله مع فإنه حنيفة، كأيب  باملوت ينجس بأنه القائلني بعض
 .للصاحبني خالفا مأكول، طاهر امليتة املرأة
 ورواية ،2حنيفة أيب قول وهذا طاهر، إنه: فقيل مثال، كالنعجة  املأكول، ميتة من اللنب خرج وإن
 .5تيمية ابن ورجحه ،4الظاهري داود واختيار ،3أمحد اإلمام عن

                                                 
 أيضا، قوالن وللحنفية. آلدميا ميتة طهارة اجلميع عند والراجح قوالن هلم واحلنابلة والشافعية املالكية من كال  أن يالحظ 1

 .النجاسة عندهم والراجح

 احلقائق تبيني ،(27/ 24) املبسوط ،(168/ 1) للجصاص القرآن أحكام ،(455/ 3) و ،(96/ 1) القدير فتح شرح 2
(1 /26.) 

 (.103 ،102/ 21) تيمية ابنشيخ اإلسالم  فتاوى جمموع 3

 (.92/ 1) اإلنصاف ،(107/ 1) الفروع ،(57/ 1) املغين 4

 (.171/ 1) الكربى الفتاوى ،(103/ 21) الفتاوى جمموع 5
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 ،3والشافعية ،2املالكية مذهب وهو ،1احلنفية من احلسن بن وحممد يوسف أبو اختاره جنس،: وقيل
 .4احلنابلة مذهب من واملشهور

 
 بني من بطونه يف مما نسقيكم لعربة األنعام يف لكم وإن: )اىلتع قوله وإباحته بطهارته القائلني وحجة
 (.للشاربني سائغا خالصا لبنا ودم فرث

 وهذا سائغا بكونه ووصفه جمراه، بنجاسة يتنجس فال خالصا بكونه وصفه وجل عز هللا أن وذلك
 .باحلرام ال باحلالل واملنة به، علينا وامنت احلل، يقتضي
 .يلاخل لنب حكم مسألة:

 عن النقل واختلف احلنفية، من وحممد يوسف وأيب واحلنابلة الشافعية عند حالل طاهر الفرس نبل
 شربه يف ليس ألنه بلبنه، بأس ال: وقيل لبنه، يف كما  سؤره يف الكراهة عنه احلسن فروى حنيفة أيب

 غري لنب: الواق فقد للحم، اللنب تبعية على بناء املالكية عند جنس الفرس ولنب ،5اجلهاد آلة تقليل
 واملكروه املباح وهو التذكية بعد طاهرا حلمه كان  فإن التذكية بعد الطهارة يف للحمه تابع اآلدمي
 احليوانات من والفرس جنس، فلبنه األكل حمرم وهو التذكية بعد جنسا كان  وإن طاهر فلبنه األكل
 .6عندهم احملرمة
 .األهلية احلمر لنب حكم :مسألة

                                                 
 (.97 ،96/ 1) القدير فتح شرح ،(63/ 1) الصنائع بدائع 1

 ظرف يف ألنه امليتة؛ لنب وكذلك ميتة، دجاجة من أخرجت بيضة تؤكل وال(: " 188: ص) الكايف يف الرب عبد ابن قال 2
 .(50/ 1) الدسوقي حاشية وانظر اه . الشاة ِبوت ميوت ألنه جنس؛

 إناء يف كاللنب  فهو للنجاسة مالق ألنه;  جنس فهو امليتة الشاة ضرع يف اللنب وأما(: 300 ،299/ 1) الشريازي قال 3
 اه . جنس
 الذي احليوان من وغريها الشاة لنب حكم هذا, خالف بال عندنا جنس فهو اللنب مسألة أما: العبارة هذه شارحاً  النووي قال

 .باملوت ينجس
 .اإلقناع ،(92/ 1) اإلنصاف ،(57/ 1) املغين ،(107/ 1) الفروع 4

 ،227/ 1 احملتاج وهناية العريب، الرتاث إحياء دار نشر ،421/ 8 القدير فتح وتكملة ،216/ 5 عابدين ابن حاشية 5
 .591/ 8 واملغين ،80/ 1 احملتاج ومغين

 .218 ،9/ 1 اإلكليل جواهرو  ،51 - 50/ 1 الدسوقي حاشية مع الدردير شرح 6



 - 491 - 

 والشافعية املالكية عند حمرمة جنسة هي بينما والزهري، وطاوس عطاء األهلية مراحل ألبان يف رخص
 .1احلنفية عند مكروهة وهي واحلنابلة

 أن قدمنا وقد لبنه، حرم أكله حرم وما لبنه، حل أكله حل فما للحم تابع اللنب أن والصواب
 .لبنها فكذا األهلية، احلمر حترمي هو الراجح

 الناس بعض يصف: عن الطبية املسائل يف الشرعية الفتاوى يف كما  هللا رمحه ناجلربي الشيخ سئل لذا
 يف ذلك حكم وما صحيح؟ هذا فهل الشديدة، كالكحة  األمراض لبعض مفيد بأنه احلمري حليب
 الدين؟
 يف اهلجرة من سبع سنة أكلها حترمي ظهر وإَّنا اإلسالم، أول يف مباحة كانت  األهلية احلمر: فأجاب

 ابن قال. العلماء أكثر أكلها حترمي وعلى .... عنها النهي يف كثرية  أحاديث وردت حيث ربخي غزوة
 اجتهاد فهو عباس ابن عن روى ما فأما. حترميها يف اليوم املسلمني علماء بني خالف ال الرب عبد
 حرم ما ألن لغريه؛ وال السعال لعالج حليبها شرب جيوز ال هذا وعلى عنه، رجوعه ُروي وقد منه،
 .أعلم وهللا للمضطر، امليتة هبا حتل اليت للضرورة إال ُيل وال به، العالج حرم أكله

 .اجلاللة لنبحكم  :مسألة 
 كره  النجاسة أكلها أغلب يكون اليت الغنم أو البقر أو كاإلبل  حلمه يؤكل مما اللنب ذات اجلاللة
 تأكله ما ننت ظهر إذا - النووي قال كما  - الشافعية عند األصح وهو واحلنابلة احلنفية لبنها شرب

 ابن رواه ما ذلك يف واألصل حرام، لبنها شرب أن الشافعية عند األصح ومقابل. وعرقها رُيها يف
 وألن. 2(وألباهنا اجلاللة أكل عن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول هنى): قال عنهما هللا رضي عمر

 يف احلسن رخص كما  شربه، يكره وال طاهر، اجلاللة لنب املالكية وعند. لبنها يتغري تغري إذا حلمها

                                                 
/ 8 واملغين ،195/ 1 القناع وكشاف ،227/ 1 احملتاج وهناية ،80/ 1 احملتاج ومغين ،216/ 5 عابدين ابن حاشية 1

 .117/ 2 ،51 - 50/ 1 والدسوقي ،218 ،9/ 1 اإلكليل وجواهر ،587

( 1826) الرتمذي و( 210/ 2) النسائي و( 134/ 2) داود أبو أخرجه(: 2391) الصحيحة يف األلباين العالمة قال 2
/ 9) البيهقي و ،(445/ 1) واحلاكم ،(1363) حبان وابن ،(256/1/ 1) خزمية وابن( 89 و 83/ 2) الدارمي و

 أبا أن إال به، عنه عكرمة عن قتادة عن طرق من( 339 ،321 ،293 ،241 ،226/ 1) أمحد و له اللفظ و( 334
 هو و: قلت".  صحيح حسن حديث: " الرتمذي قال و صححه، و احلاكم يذكرمها ل و ،" لنب"  مكان"  ركوب: " قال داود
 (.399) خترجيه سبق و منه، األخرية الفقرة أخرج قد و البخاري، شرط على
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 بتنجيس ُيكم ال اخلمر شارب أن بدليل النجاسات بأكل تنجس ال احليوانات ألن وألباهنا، حلومها
  .1أعضائه

 
 (بيض)باب حكم ال

 ال مما وهو موته، بعد أو شرعا، تذكيته بعد أو حياته، حال يف مأكول حيوان من البيض خرج إن
 .فسد إذا إال إمجاعا، مأكولطاهر  فبيضه كالسمك،  التذكية ىلإ ُيتاج
 فرخا أو مضغة، صار أو دما، صار أو بعفن، انفصاله بعد فسد ما بأنه الفاسد البيض املالكية وفسر

 .ميتا
 إذا دما، صريورته عندهم يضر فال للتخلق، صاحل غري أصبح حبيث تغري الذي بأنه الشافعية وفسره

 .للتخلق صاحل إنه :اخلربة أهل قال
  الذكاة، إىل ُيتاج مما وهو شرعية، تذكية دون موته بعد مأكول حيوان من البيض خرج وإن

 .ال أم قشرته أتصلبت سواء يؤكل: الشافعية عند ووجه حنيفة أيب فعند كالدجاج،
 من جزء ألهنا أكلها، ُيل وال مطلقا، جنسة أهنا: الشافعية عند ووجه سعد بن والليث املالكية وقال
 .امليتة
 إذا القشرة ألن فقط، قشرته تصلبت ما يؤكل: املنذر وابن األصح يف والشافعية احلنابلة وقال

 .فتحل امليتة، وبني املأكول بني حجزت صلبت
 كان  إذا إال عندمها يؤكل فال مائعا، كان  إن جنسا يكون أنه وحممد يوسف أيب عن الزيلعي وحكى
 .جامدا

 الدم ذوات من كان  إن أنه احلنفية مذهب فمقتضى مأكول غري وانحي من البيض خرج وإن
 .مأكوال يكون فال للحمه، تبعا جنس فبيضه األبقع، كالغراب  السائل،

 .ِبيتة ليس ألنه ومأكول للحمه، تبعا طاهر فبيضه كالزنبور  السائل الدم ذوات من يكن ل وإن
 تنقسم ال تبيض اليت احليوانات ألن ذكى،امل أو احلي من اخلارج البيض كل  عندهم ُيل واملالكية
 على حمرم فهو كالوزغ،  مسه يؤمن ال ما إال األكل، مباح كلها  بل مأكول، وغري مأكول إىل عندهم

 .للضرر هي إَّنا عندهم فالعربة فال، وإال حمرم فهو يضر، كان  إن بيضه فكذلك. يضره من

                                                 
/  4 احملتاج ومغين ،217 - 216/  1 اإلكليل وجواهر ،216/  5 عابدين ابن وحاشية ،40/  5 الصنائع بدائع 1

 .594 - 593/  8 واملغين ،568/  1 الباملط وأسىن ،304
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 :مأكول طاهر املأكول غري احلي بيض بأن النووي وصرح
 ابن قال لكن مستقذر، غري فألنه مأكوال كونه  وأما ،1طاهر حيوان أصل فألنه طاهرا كونه  أما

 .2"تردد يؤكل ال ما بيض ويف"  الروض يف املقري
 بعض البيض أن هلذا به احتج ومما ،أكله ُيل ال جنس املأكول غري بيض بأن احلنابلة وصرح

 .3مأكول غري فبعضه مأكول غري احليوان كان  فإذا احليوان،
 .الدم من نقطة فيه الذي البيض أكل حكم :مسألة

  عند تشاهد وهي األبيض، الدجاج يف عنه البين الدجاج سالالت يف واللحم الدم بقع وجود يكثر"
 والسبب, حلم قطع أهنا على تصنف قاَتة أخرى بقع أو واضحة دم نقط بوجود البيضة كسر

 تسمى معروفة منطقة من املبيض يف الصفار على تويةاحمل احلوصلة تنفجر عندما هو لذلك الرئيسي
 دموية جلطة تاركة املنطقة، هذه من القريبة الصغرية الدموية األوعية بعض أحيانا تتمزق( ستجما)

 أي يتواجد أن احملتمل ومن,  البيض قناة يف تكوينها َتام بعد البيضة يف وحماصرة بالصفار ملتصقة
 قناة يف مرورها أثناء النامية البيضة من جزء يف البيض قناة من أو احلوصلة غالف من منفصل نسيج
 ".قاَتا لوهنا يصبح الوقت مرور ومع البيض

 الدم حرم إَّنا تعاىل هللا ألن عنه، هللا عفا مما فهذا الدم، من نقطة أو قطرة يتعدى ال األمر كان  فإذا
 دما أو ميتة يكون أن إال يطعمه مطاع على حمرما إيل أوحي ما يف أجد ال قل: )فقال املسفوح،
 .145/النعام( به هللا لغري أهل فسقا أو رجس فإنه خنزير حلم أو مسفوحا

 .كذلك  ليست النقطة وهذه ويراق، يسيل الذي هو املسفوح والدم
 :وهي بأمور، إال فاسدا البيض يكون وال أكله، جيوز ال الفاسد والبيض

 .ميت فرخ إىل حتول إذا - 1

                                                 
 موضح هو كما  أحدمها من أو منهما تولد وما الكلب أو اخلنزير سوى حيا دام ما الشافعية عند طاهر حيوان كل  ألن: أي 1
 .النجاسات موضوع يف

 كتب  يف وليس بطهارته، قلنا وإن أكله، منع على والبحر والتتمة والنهاية األم لنص خمالف اجملموع كالم  إن: " البلقيين وقال 2
 .570/ 1 املطالب أسىن. اه "  النص هذا خيالف ما املذهب

/ 1 احملتاج وهناية ،85/ 1 خليل على واخلرشي ،26/ 1 احلقائق وتبيني ،43/ 5 والبدائع ،194/ 5 عابدين ابن حاشية 3
 التفريع ،234 - 233/ 1 نهىال أويل ومطالب ،570/ 1 املطالب وأسىن ،556/ 2 للنووي واجملموع ،227 ،226

 .149 ،120/ 1 للجصاص القرآن أحكام 439/ 1 الرب عبد البن والكايف ،408/ 1 اجلالب البن
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 ختلق ألنه أكله؛ جيوز ال ميتة يعترب الفرخ( "360/ 22" )لإلفتاء الدائمة اللجنة تاوىف" يف جاء
 .انتهى" بالضرورة الدين من معلوم هو مما امليتة وحترمي البيضة، يف
: يعين] استحالت إذا(: "267/ 8" )الكويتية الفقهية املوسوعة" يف جاء: دما صار أو - 2

 ويف مذهبهم، من الصحيح يف واحلنابلة واملالكية احلنفية دعن جنسة صارت دما البيضة[ حتولت
 .انتهى" طاهرة فهي عفونة غري من ببياضها صفارها اختلط وإن...  الشافعية عند األصح

 .منعقد دم ألهنا مضغة، صار أو - 3
 .عنه يعفى مما فهذا بياضه أو البيض صفار يف دم نقطة وجود وأما
 يف السفح مراعاة فمقتضى منه، يتولد دم نقطة أحيانا البيض ارصف وسط يف يوجد: " القرايف قال

 أما ويراق، يسيل الذي وهو املسفوح، الدم حرم إَّنا تعاىل هللا أن: يعين] جنسة تكون ال الدم جناسة
".  غريه يظهر ول مجاعة، مع البحث فيها وقع وقد ،[جنسا يكون وال ُيرم فال مسفوحا ليس ما

 (.108/ 4)". الذخرية" من انتهى
 احلي من انفصاله بعد فسد ما وهو,  املذر البيض(: " 85/ 1) خليل خمتصر شرح يف اخلرشي قال

 هذا لكن ببياضه، صفاره اختلط ما على ويطلق جنس ميتا فرخا أو مضغة صار أو دما صار أو بعفن
 فمقتضى البيض بياض وسط يف دم نقطة من يوجد ما وأما,  عفن فيه ُيصل ل ما طاهر األخري
 .انتهى"  للقرايف الذخرية يف كما  هذه، يف الطهارة: الدم جناسة يف السفح مراعاة
 دم نقطة أحيانا البيض صفار وسط يف يوجد(: " 234/ 3" )اجلليل مواهب" يف احلطاب وقال

 يظهر ول,  مجاعة مع فيها البحث وقع وقد,  جنسة تكون ال الدم جناسة يف السفح مراعاة فمقتضى
 .انتهى"  غريه

 .سوداء أو محراء نقطة فيه وجد الذي البيض أكل من حرج فال هذا؛ وعلى
 (.عام بوجه الفاسد وهو) املذر البيض حكم :مسألة

 ويف مذهبهم، من الصحيح يف واحلنابلة واملالكية احلنفية عند جنسة صارت دما البيضة استحالت إذا
 احلنفية عند طاهرة فهي فقط بالتعفن غريتت وإذا طاهرة، أهنا ومقابله الشافعية، عند األصح

 غري من ببياضها صفارها اختلط وإن. املالكية عند جنسة وهي املننت، كاللحم  واحلنابلة، والشافعية
 .1طاهرة فهي عفونة

                                                 
/ 2 واجملموع ،305/ 4 ،80/ 1 احملتاج ومغين ،27/ 1 اجلليل ومنح ،50/ 1 والدسوقي 505/ 4 عابدين ابن 1

 .252 ،251/ 1 والفروع ،192 ،191/ 1 القناع وكشاف ،147/ 8 احملتاج وهناية ،510
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 .جنس ماء يف البيض سلق إذا :مسألة
 املرجوح القول هوو  واحلنابلة والشافعية احلنفية) اجلمهور عند أكله حل جنس ماء يف البيض سلق إذا

 يف النجس املاء لسريان تطهريه وتعذر لنجاسته أكله ُيل ال املالكية عند الراجح ويف( املالكية عند
 .1مسامه

  
 (التطهري حيث من اإلحراق)باب حكم 

 املذهب ظاهر غري وهو للفتوى املختار وهو احلنفية من احلسن بن وحممد املعتمد يف املالكية ذهب
 حىت حقيقتها انقالب أو أوصافها بتبدل النجسة العني به تبدلت إذا اإلحراق أن ىلإ احلنابلة عند

 اإلحراق من يتخلف ما فإن دخانا، أو رمادا فصارت احرتقت إذا كامليتة  وذلك آخر، شيئا صارت
، املتنجس كالثوب  وتنجست، األصل يف طاهرة العني كانت  إذا أوىل باب ومن طاهرا، يكون

 .دبغ إذا واإلهاب ختللت إذا اخلمر على ذلك قياس ودليلهم
 أن إىل احلنبلي، املذهب ظاهر وهو يوسف، وأبو املعتمد، غري يف واملالكية الشافعية وذهب

 أو النجسة، العني ذلك يف وسواء. جناسته على فيبقى آخر، شيئا منه يتخلف ما جيعل ال اإلحراق
 .النجسة العني من جزء اإلحراق من املتخلف ألن النجاسة؛ لقيام املتنجسة،

 .2فنجس وإال طاهر، فرمادها قويا أكال النجاسة النار أكلت إن: فقالوا املالكية بعض وفصل
 قليله عن يعفى أنه إىل ذهبوا النجس إحراق من املتخلف بنجاسة الفقهاء من قال من وإن هذا

 (.2/115ا.ه  من املوسوعة الفقهية ) التيسري جتلب املشقة وألن للضرورة؛
 فما بالنجاسة يشوى فإنه الفخار عن (:21/608وسئل شيخ اإلسالم كما يف جمموع الفتاوى )

 .؟ حكمها فما بالزبل تسخن اليت واألفران ؟ حكمه
 الوقود يف وحنوه النجس السرقني أحدمها: أصلني على مبنية املسائل هذه ، هلل احلمد :فأجاب
 جيوز ال ذلك إن:  وغريه أمحد أصحاب من قهاءالف بعض فقال ذلك وحنو الطعام أو املاء ليسخن

 إتالف ألن حمرم غري مكروه ذلك إن بعضهم وقال.  ومباشرهتا النجاسة مالبسة يتضمن ألنه
 فإنه النجس بالدهن االستصباح ذلك يشبه ومما هبا التلوث مظنة ذلك وإَّنا ُيرم ال النجاسة

                                                 
 .75/ 1 واملغين ،305/ 4 احملتاج ومغين ،60/ 1 والدسوقي الرتاث، إحياء دار ونشر ،186/ 1 القدير فتح 1
/  1 احملتاج وهناية ،85/  1 والبدائع ،60/  1 واملغين ،58 ،57/  1 الدسوقي وحاشية ،139/  1 القدير فتح 2

 .332/  1 عابدين نواب ،30 ،29/  1 الطالبني وروضة ،230
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 الصحابة عن املأثور وهو جيوز ذلك أن لماءالع من وغريه أمحد عن واملشهور باإلتالف له استعمال
 ال أنه والصحيح النجاسة دخان ولكراهة به التلوث مظنة ألنه املنع غريه وعن عنه اآلخر والقول

 يف ثبت وقد اخلنزير وحلم وامليتة الدم من اخلبائث حرم تعاىل هللا فإن.  ذلك من شيء ُيرم
 حرم إنه مث{ .  أكلها امليتة من حرم إَّنا: } لقا أنه وسلم عليه هللا صلى النيب عن الصحيحني

 جلود يف لكم رخصت كنت: }  عكيم بن هللا عبد حديث يف قوله وجه وهذا الدباغ قبل لبسها
 كانت  املتقدمة الرخصة فإن{  عصب وال بإهاب امليتة من تنتفعوا فال هذا كتايب  جاءكم فإذا امليتة

 االنتفاع فأما أرخص عما النهي فرفع السلف من طائفة هإلي ذهب كما  دباغ بال باجللود االنتفاع يف
:  امليتة جللود مطهر الدباغ أن: أمحد عن الروايتني آخر كان  وهلذا قط عنه ينه فلم الدباغ بعد هبا

 دون احلياة يف طاهرا كان  ما جلد أو املأكول جلد فيطهر احلياة مقام أو الذكاة مقام يقوم هل لكن
 هللا صلى لنهيه الذكاة تطهره ما بالدباغ فيطهر.  األول أصحهما:  وجهني على ؟ ذلك سوى ما

 ذلك وحنو احلريق إطفاء يف اخلمر استعمال فإن وأيضا.  السباع جلود عن حديث يف وسلم عليه
 فإتالف منفعة فيه ِبا اخلمر إتالف جاز فإذا أعظم اخلمر ِبجانبة األمر أن مع املنازعون سلمه

 يف فاستعماهلا والصقور للبزاة امليتة طعام جواز سلموا وألهنم ؛ أوىل منفعة فيه ليس ِبا النجاسات
 طهر إذا جائز للحاجة النجاسة مالبسة:  فيقال مالبستها مظنة هذا:  القائل قول وأما.  أوىل النار
 ىعل ذلك يكره وال النجاسة مباشرة مع باملاء االستنجاء جيوز كما.   وحنوها الصالة عند وثيابه بدنه

 أو احلجر يستعمل بل ذلك يكره:  الثانية والرواية الفقهاء أكثر قول وهو أمحد عن الروايتني أصح
 جلود استعمال ويف مباشرهتا فيه كان  وإن أفضل املاء على االقتصار أن واملشهور.  بينهما جيمع
 فالكراهة يكره إنه قيل وإن ذلك جواز أصحهما:  روايتان اليابسات يف بطهارهتا يقل ل إذا امليتة
 وهو الثاين األصل على مبين فهذا النجاسة بدخان التلوث إىل يفضي هذا: قوله وأما باحلاجة تزول

 مشهورين قولني على ؟ ال أم جنسة هي فهل ذلك وحنو ملحا صارت إذا املالحة يف النجاسة أن
 أم به لصق ما النار تطهر هل التنور يف املشوي اخلنزير يف عليهما نص أمحد عن روايتان مها للعلماء

 : منصوصتني روايتني على ؟ منه أصابه ما غسل إىل ُيتاج
 وهؤالء مالك أصحاب قويل وأحد أمحد أصحاب وأكثر الشافعي مذهب وهذا جنسة هي أحدمها
 إن قيل إذا املدبوغ واجللد بنفسها املنتقلة اخلمرة إال باالستحالة النجاسة من يطهر ال: يقولون
 تبقى ال أهنا وغريهم املالكية قويل وأحد حنيفة أيب مذهب وهو الثاين والقول.  إزالة ال إحالة الدبغ
 معىن يف وليست معىن وال لفظا ال التحرمي نص يتناوهلا ل األعيان هذه فإن الصواب هو وهذا جنسة

 وما ابنفسه املنقلبة اخلمر من بذلك أوىل وهي التحليل نص فيتناوهلا طيبة أعيان هي بل النصوص
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 إَّنا النجاسات مجيع فإن ؛ باطل باالستحالة فتطهر باالستحالة جنست اخلمر بأن الفرق من ذكروه
 احليوان حىت والعذرة البول وكذلك الطاهر الغذاء عن مستحيل فإنه كالدم:   باالستحالة جنست
 النجاسة نبأ ذلك عن يعرب أن ينبغي وال الطاهرات من وحنومها والرتاب املاء عن مستحيل النجس
 النجس ذلك هو ليس الطاهر وهذا استحال لكن يطهر ل النجس نفس فإن باالستحالة طهرت

 ليس املقربة وتراب واحلب واهلواء الزرع هو ليس املاء أن كما  واحدة واملادة منه مستحيال كان  وإن
 إىل بعضها يلوُي بعض من بعضها العال أجسام خيلق تعاىل وهللا املين هو ليس واإلنسان امليت هو

 والدم واللحم امليت العظم هو الرماد يكون فكيف.  هذا هذا ليس احلقائق مع تبدل وهي بعض
 فإن يضر ال فهذا واملادة األصل باعتبار هو هو كونه  وأما العظم اسم يتناوله أنه ِبعىن.  نفسه

 بالنجاسة املوقدة لنارا فدخان هذا وعلى منتف وكالمها اخلبث هو الذي واملعىن االسم يتبع التحرمي
 كذلك  كان  وإذا املسائل من ذلك وأمثال طاهر السقف يف جيتمع الذي النجس املاء وخبار طاهر
 على خرج دخاهنا من خالطه إنه: قيل وإن شيء النجاسة من فيه ليس إذ طاهر الفخار فهذا

 املاء يف والنزاع هفي الكالم تقدم فقد النجاسة استعمال نفس وأما.  طاهر أنه والصحيح القولني
 ال:  إحدامها.  أمحد عن روايتان مها:  قولني على يكره هل لكن ؛ طاهر فإنه بالنجاسة املسخن

 أحدمها:  مأخذان وللكراهة.  مالك مذهب وهو يكره والثاين.  والشافعي حنيفة أيب قول وهو يكره
 كان  إذا هذا فعلى نجسهت الحتمال فيكره النجاسة من شيء املاء إىل وصل قد يكون أن خشية: 

 . وغريمها عقيل وابن جعفر أيب الشريف طريقة وهذه يكره ل حصني حاجز النار وبني املوقد بني
 وهذه مكروه بفعل حصلت السخونة وأن مكروها النجاسة استعمال كون  الكراهة سبب أن: والثاين
 املاء كسخونة  الطعام نضج فإن النجس بالوقود الطعام طبخ هذا ومثل يعلى أيب القاضي طريقة

 وهللا حاجز النار وبني بينه ليس الذي املاء تسخني تشبه النجس بالوقود الفخار طبخ يف والكراهة
 .أعلم

 
 

 (النجاسة وخبار دخان)باب حكم 
 من وبعض رشد ابن اختيار وهو املالكية عند املعتمد وهو عندهم الصحيح يف احلنفية ذهب

 .مطلقا بالطهارة القول إىل احلنابلة عند املذهب ظاهر غري وهو الشافعية متأخري
 اللخمي املالكية من واختاره احلنبلي، املذهب ظاهر وهو الصحيح، مقابل يف احلنفية وذهب

 الدخان طهارة عدم إىل املشهور، بأنه بعضهم ووصفه عرفة وابن احلسن وأبو واملازري والتونسي
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 جسم على نداوة منه اجتمعت إذا النجس املاء من داملتصاع والبخار النجاسة، وقود من املتصاعد
 .ينجسه النجاسة خبار من الثوب يصيب وما جنس، فهو قطر مث صقيل
 تصاعد إذا النجاسة وخبار. قليله عن يعفى جنس النجاسة دخان أن إىل الشافعية بعض وذهب
 .قليله عن فيعفى بقوهتا النار تفصلها النجاسة أجزاء ألن جنس؛ نار بواسطة

 ل إن طاهر فالطعام نشادرا، فصار هباب حتت به أوقد أو هبيمة، أو آدمي، بروث طعام طبخ وإذا
 فهو وإال طاهرا، هبابه كان  إن النشادر وكذا. تنجس وإال كثريا،  النجاسة دخان من أصابه ما يكن
 لرماد،كا  جنس، به أوقد إذا املتنجس الزيت أو السرجني دخان من املتخذ املعروف فاهلباب. جنس

 (.2/117ا.ه  من املوسوعة الفقهية ) .1التيسري جتلب املشقة ألن قليله؛ عن ويعفى
 من املتصاعد الدخان طهارة يف الفقهاء اختلف(: 20/240وجاء يف املوسوعة الفقهية أيضا )

 سةالنجا دخان أن إىل احلنابلة، وبعض املعتمد، يف واملالكية به، املفىت على احلنفية فذهب: النجاسة
 .التحرز وتعذر وللضرورة للحرج، دفعا االستحسان سبيل على ذلك إن: احلنفية قال. طاهر

  النجاسة دخان أن إىل احلنفية من يوسف وأبو املذهب، يف واحلنابلة األصح يف الشافعية وذهب
 استصبح فمن هذا وعلى مطلقا، عنه معفو قليله أن الشافعية من الرملي كالم  وظاهر كأصلها،

 .لقلته املصباح دخان من يصيبه عما يعفى جنس، بدهن
  أو كان  قليال عنه يعفى فال وإال مغلظ، من يكن ل إن قليله عن فيعفى اهليتمي حجر ابن عند وأما

 ا.ه  2كثريا
 باتفاق بنجس فليس بالنجاسة املسخن وأما(: 21/69وقال شيخ اإلسالم يف جمموع الفتاوى )

 حنيفة وأيب الشافعي مذهب يف فيه كراهة  ال نزاع ففيها كراهته  وأما ينجسه ما له ُيصل ل إذا األئمة
 وهذه.  عنهما األخرى الرواية يف وأمحد مالك وكرهه عنهما الروايتني إحدى يف وأمحد ومالك ؛

 طهارته يف مشكوكا فيبقى ؛ املاء إىل النجاسة أجزاء وصول احتمال:  أحدمها:  مأخذان هلا الكراهة
                                                 

 ،81/  1 احملتاج ومغين ،58 ،38/  1 الدسوقي وحاشية ،325/  1 عابدين ابن وحاشية ،47/  1 اهلندية الفتاوى 1
 ،61/  2 الطالبني وروضة ،173/  2 ،230 ،229/  1 القاهري الشرباملسي حاشية مع املنهاج شرح إىل احملتاج وهناية

 .60/  1 قدامة البن واملغين

 ،58 - 57/  1 الدسوقي وحاشية العريب، الرتاث إحياء دار ط 216/  1 عابدين وابن ،47/  1 اهلندية فتاوىال 2
 ط 179/  1 اجلمل وحاشية ،22/  1 الشربيين للخطيب واإلقناع الفكر، دار ط 107 - 106/  1 اجلليل ومواهب

 ،72/  1 واملغين ،278/  1 املطالب وأسىن احلليب، البايب مصطفى ط 247/  1 احملتاج وهناية العريب، الرتاث إحياء دار
 .186/  1 القناع وكشاف
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 كمياه  حصني حاجز واملاء الوقود بني كان  مىت املأخذ هذا فعلى ظاهرة أمارة إىل مستندا شكا
 أصحاب من طائفة طريقة وهذه.  النجاسة إليه تصل ل املاء أن تيقن قد ألنه ؛ يكره ل احلمامات

 .وغريمها عقيل وابن جعفر أيب كالشريف  أمحد
 ؛ عندهم مكروه النجاسة الواستعم ؛ النجاسة بإيقاد سخن كونه  الكراهة سبب أن: والثاين

 التسخني كان  إذا الكراهة إَّنا هذا فعلى.  وغريه القاضي طريقة وهذه.  مكروه باملكروه واحلاصل
 دخان وأما.  املسألة هذه تكن ل فيه شك أو طاهرا الوقود غالب كان  إذا فأما.  بالنجاسة حصل

  طيبة صارت حىت استحالت إذا اخلبيثة النجسة العني أن وهو أصل على مبين فهذا:  النجاسة
 كغريها  طيبا ملحا وخنزير وميتة دم من املالحة يف يقع ما يصري أن مثل - الطيبة األعيان من كغريها

 ال:  أحدمها: قوالن للعلماء ففيه - ذلك وحنو وقصرمال وخرسفا رمادا الوقود يصري أو امللح من
 ؛ أمحد أصحاب عن املشهور وهو ؛ مالك مذهب يف القولني أحد وهو الشافعي كقول  يطهر

 القولني أحد يف ومالك حنيفة أيب مذهب وهذا ؛ طاهر أنه: األخرى والرواية ؛ عنه الروايتني وإحدى
 املقطوع الصواب هو وهذا.  تطهر أهنا:  وغريهم الظاهر أهل ومذهب أمحد عن الروايتني وإحدى ؛
 احملرم معىن يف وال حمرمة فليست ؛ معىن وال لفظا ال التحرمي نصوص تتناوهلا ل األعيان هذه فإن ؛ به

 حله على اتفق ما معىن يف أيضا وهي الطيبات من فإهنا ؛ احلل نصوص تتناوهلا بل لتحرميها وجه فال
 تعاىل هللا بفعل خال صارت إذا اخلمر على كلهم  اتفقوا فقد وأيضا حتليلها يقتضي والقياس فالنص
: قالوا بينهما فرقوا والذين اخلمر استحالة من أعظم األعيان هذه واستحالة طيبا حالال صارت
 ؛ ضعيف الفرق وهذا اخلنزير وحلم وامليتة الدم خبالف باالستحالة فطهرت باالستحالة جنست اخلمر

 العذرة وكذلك طاهرة أعيان عن مستحيل الدم فإن.  باالستحالة أيضا جنست النجاسات مجيع فإن
 قام ملا اخلبائث حرم تعاىل هللا فإن وأيضا.  خملوقة طاهرة مادة عن حيلمست النجس واحليوان والبول

 فيها املتنازع األعيان وهذه الطيب وصف من هبا قام ملا الطيبات أباح أنه كما  اخلبث وصف من هبا
 القولني أصح فعلى: هذا عرف فإذا الطيب وصف فيها وإَّنا اخلبث وصف من شيء فيها ليس

 شيء فيه وليس ؛ ومائية ونارية هوائية أجزاء ألنه ؛ طاهر النجاسة عن تحيلاملس والبخار فالدخان
 يعفى كما  منه االحرتاز يشق عما ذلك من يعفى أن بد فال اآلخر القول وعلى اخلبث وصف من
 منه االحرتاز يشق عما يعف ول ذلك بنجاسة حكم ومن ،القولني أصح على منه االحرتاز يشق عما

 يؤثر فال والشوك والقصب كاخلشب  الطاهر فأما جنسا الوقود كان  إذا هذا األقوال أضعف فقوله
 أصح يف طاهرة فإهنا ؛ واخليل والغنم والبقر اإلبل من حلمه يؤكل ما أرواث وكذلك العلماء باتفاق

 .أعلم وهللا.  العلماء قويل
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 بغري املاء(  النجاسة إزالة )باب حكم
، 1باملاء االستنجاء مشروعية إىل ذهاهبم يف األربعة األئمة مذهب وهو باملاء، النجاسة إزالة جيوز

 واألحاديث يف ذلك مشهورة.
 االستنجاء عن النهي من السلف بعض عن رود ما إال باملاء النجاسة إزالة من منع أحداً  أعلم وال

 ....2مرجوح وهو. باحلجارة باالستجمار عنه واالكتفاء باملاء،
 .النجاسة إلزالة املاء يتعني هلولكن 
 .املسألة هذه يف العلماء اختلف

                                                 
 البحر ،(77/ 1) احلقائق تبيني ،(21/ 1) الصنائع بدائع ،(229/ 3) للجصاص القرآن أحكام: احلنفية مذهب يف انظر 1

 (.48/ 1) اهلندية الفتاوى ،(254/ 1) الرائق
 (.283/ 1) اجلليل مواهب ،(44/ 1) للباجي املنتقى ،(117/ 1) املدونة: املالكية مذهب يف وانظر
 (.149/ 1) احملتاج هناية ،(117/ 2) اجملموع: الشافعية مذهب يف وانظر
 (.105/ 1) اإلنصاف ،(261/ 1) الكربى الفتاوى ،(101/ 1) املغين: احلنابلة مذهب يف وانظر

 ذلك إَّنا: املسيب ابن ويقول ذلك، يكرهون السلف من هوغري  املسيب بن سعيد كان(:  46/ 1) للباجي املنتقى يف جاء 2
 اه . النساء وضوء

: قال حذيفة، عن مهام، عن إبراهيم، عن األعمش، عن معاوية، أبو حدثنا(: 142/ 1) املصنف يف شيبة أيب ابن روى وقد
 .ننت يدي يف تزال ال إذاً : فقال باملاء؟ االستنجاء عن سئل

 .الفتح يف احلافظ إسناده صحح وقد صحيح، وسنده
 .باملاء يستنجي ال عمر ابن كان:  قال نافع، عن جعفر، عن إمساعيل، بن حامت حدثنا( 143/ 1) شيبة أيب ابن وروى
 .تعاىل هللا شاء إن حسن إسناد وهذا
 ديزي بن الرمحن وعبد األسود كان:  قال إبراهيم، عن منصور، عن جرير، حدثنا: قال ،(142/ 1) شيبة أيب ابن وروى

 .صحيح وإسناده. ماء يسمان وال عليها، يزيدان وال بأحجار، فيستنجيان اخلالء، يدخالن
 يغسل رجالً  رأى أنه الزبري ابن عن القبطية، ابن هللا عبيد عن مسعر، عن وكيع، حدثنا(: 142/ 1) أيضاً  شيبة أيب ابن وروى

 .صحيح إسناد وهذا. نفعله كنا  ما: فقال الغائط، أثر عنه
 صحيحة بأسانيد شيبة أيب ابن روى(: باملاء االستنجاء باب) البخاري ترمجة على تعليقاً ( 150 ح) الفتح يف حجر ناب وقال
 كان  عمر ابن أن نافع وعن. ننت يدي يف يزال ال إذا: فقال باملاء، االستنجاء عن سئل أنه عنه هللا رضي اليمان بن حذيفة عن
 - وسلم عليه هللا صلى - النيب يكون أن أنكر أنه مالك عن التني ابن ونقل. نفعله كنا  ما: الزبري ابن وعن باملاء، يستنجي ال

 اه . مطعوم ألنه باملاء؛ االستنجاء منع أنه املالكية من حبيب ابن وعن. باملاء استنجى
 جيوز وال باملاء، االستنجاء يوجب أنه اخلرشي حاشية يف كما  حبيب ابن عن املوجود أن مع حبيب، ابن عن حجر ابن نقل كذا

 ألن احلافظ؛ نقل على مقدم وهو حجر، ابن نقله ما عكس هذا والنقل. املاء وجود مع باحلجارة االستنجاء على االقتصار
 .أعلم وهللا أصحاهبم، ِبذهب أعلم وهم املالكية، كتب  من هذا
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 .الطهور باملاء إال النجاسة تزال ال: فقيل
 .4احلنفية من وزفر وحممد ،3واحلنابلة ،2والشافعية ،1املالكية مذهب وهو
 .املاء يتعني وال مزيل، مائع بأي تزال النجاسة: وقيل
 .6تيمية ابن واختيار ،5احلنفية مذهب من املشهور وهو
 وإن، غريه إىل العدول جيز ل واملذي احليض دم كنجاسة  باملاء تطهريه على الشارع نص نإ: وقيل
 املاء ألن املاء؛ إىل العدول وجيوز، عليه االقتصار فيجوز النعلني، كطهارة  املاء غري على الشارع نص

 .بالتطهري غريه من أقوى
 اختيار القول وهذا. فقط املاء على االقتصار وجب التطهري، مادة على ينص ل الشارع كان  وإن

 .7هللا رمحه الشوكاين

                                                 
/ 1) الصغري الشرح ،(30/ 1) لاجللي منح ،(25: ص) جزي ابن   الفقهية القوانني ،(86/ 1) رشد البن املقدمات 1

31.) 

 (.61/ 1) احملتاج هناية ،(7/ 1) الطالبني روضة ،(142/ 1) اجملموع ،(18 ،17/ 1) احملتاج مغين 2

 (.259/ 1) الفروع ،(181/ 1) القناع كشاف  ،(309/ 1) اإلنصاف 3

 .(711/ 1) البناية ،(309/ 1) عابدين ابن حاشية ،(83/ 1) الصنائع بدائع انظر 4

: ص) للزخمشري املسائل رؤوس ،(65 ،64 ص) الفالح مراقي ،(233/ 1) الرائق البحر ،(83/ 1) الصنائع بدائع 5
 فتح شرح ،(48/ 1) اآلثار معاين شرح انظر املذي، طهارة يف املاء وجوب على نصوا أهنم إال( 709/ 1) البناية ،(93

 (.6/ 1) املبسوط ،(72/ 1) القدير

 يرى تيمية ابن أن إال( 611 ،610/ 21) ،(522/ 20) الفتاوى جمموع ،(259/ 1) الفروع ،(309/ 1) اإلنصاف 6
 .احلنفية خبالف مائعاً  يكن ل ولو للنجاسة، قالع مزيل بأي تزال النجاسة أن

 :النجاسة إزالة يف أشياء ثالثة وُشِرط(: 709/ 1) البناية يف العيين قال
 .هوحنو  كاخلل  يسيل مائعاً  كونه:  األول
 .النجاسة يزيل ال النجس ألن طاهرًا؛ املائع يكون أن: الثاين

 تنبسط هبا ألن وحنوها؛ واللنب والدبس الدهن عن به واحرتز وحنومها، الورد وماء كاخلل  مزيالً  الطاهر املائع يكون أن: الثالث
 .تزول وال النجاسة،

 كالمه  اخل جاز، أثره أذهب حىت زيت أو مسن أو هنبد الثوب من الدم غسل لو: يوسف أيب عن احلسن روى الذخرية ويف
 .هللا رمحه
 وسوف والسكني، النعل كطهارة  معينة، بشروط باملسح وبعضها بالدلك، النجاسات بعض طهارة على نصوا فهم ذلك ومع
 .تعاىل هللا شاء إن مستقلة مسائل يف األشياء هذه بسط يأيت

 (.49/ 1) اجلرار والسيل ،(70/ 1) األوطار نيل انظر 7
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 الرسول أرشد فقد الباب، هذا يف الواردة األدلة فهم يف اختالفهم: الفقهاء بني االختالف وسبب
 وآنية اإلناء يف يلغ والكلب واملذي األعرايب وبول احليض دم تطهري إىل - وسلم عليه هللا صلى -

 هذه وكل صحيحة، أحاديث يف باملاء تطهريها إىل ذلك وحنو غريها يوجد ل إذا الكتاب أهل
، باملاء إال تزال ال النجاسة أن اجلمهور منها فأخذ متفرقة، سابقة مسائل يف ذكرت قد األحاديث

 .للنجاسة مزيل مائع كل  احلنفية عليه وقاس
 بالرتاب، بدلكها لالنع طهارة ثبت كما  املاء، بغري للنجاسة إزالة وهي باحلجارة، االستجمار وورد
 ريقها، يطهره الفأرة تأكل واهلرة الطهور، الرتاب من بعده ما يطهره النجس باملكان مير املرأة وذيل

 الريق فيطهر اخلمر يشرب واملسلم طهور، ماء إليه يضاف أن بدون بنفسه فيطهر يتخلل واخلمر
 كان  سواء مزيل، بكل النجاسة ةإزال جواز العلماء بعض منها فأخذ اخلمرة، بنجاسة القول على فمه

 .جامداً  أو مائعاً 
 جتاوز فإذا فيه، البلوى لعموم موضعه يف خاص بأنه باحلجارة االستجمار عن اجلمهور وأجاب
 دليل يوجد وال ،2احلنفية عند املزيل املائع وتعني ،1اجلمهور عند املاء تعني العادة موضع اخلارج

 باحلجارة النجاسة إزالة جواز يقتضي والقياس باالستجمار، خاص باألحجار النجاسة إزالة أن على
 دلكها فإذا تتعدى، ال يابسة جناسة على بالدلك النعل تطهري محلوا كما،  البدن على موضع أي يف

 ختفيفاً  عنها معفواً  جناسة جنس النعل أن يرى وبعضهم أصاًل، يتنجس فلم احملل وأما سقطت بالرتاب
ا.ه  من موسوعة أحكام  .املرأة ذيل ومثله تعاىل، هللا شاء إن فيه الكالم تفصيل وسيأيت الشارع، من

 (.13/487الطهارة )
 

 أقوال ثالثة ففيها املاء بغري النجاسة إزالة وأما(: 130وقال شيخ اإلسالم يف املسائل املاردينية )ص
 :أمحد مذهب يف

 .محدوأ مالك مذهب يف القولني أحد وهو الشافعي كقول  املنع،: أحدها
 .وأمحد مالك مذهب يف الثاين القول وهو حنيفة، أيب كقول  اجلواز،: والثاين

                                                 
 اجلليل منح ،(112/ 1) الدسوقي حاشية ،(148/ 1) اخلرشي ،(285/ 1) اجلليل مواهب املالكية مذهب يف انظر 1
(1 /105.) 

 (.142/ 2) اجملموع ،(68/ 1) الطالبني روضة ،(22/ 1) األم: الشافعية مذهب يف وانظر
 (.66/ 1) القناع كشاف  ،(105/ 1) اإلنصاف ،(89/ 1) املبدع: احلنابلة مذهب يف وانظر

 (.18: ص) الفالح مراقي ،(254/ 1) الرائق البحر 2
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 أفواه وطهارة بريقها، اهلرة فم طهارة يف كما  للحاجة، جيوز ذلك أن: أمحد مذهب يف الثالث والقول
 مث حتيه): ألمساء قوله يف باملاء بالتطهري باألمر جاءت قد والسنة ذلك، وحنو بأرياقهم، الصبيان
 حديث يف وقوله، 2(باملاء اغسلوها مث ارحضوها): اجملوس آنية يف وقوله، 1(باملاء اغسليه مث اقرصيه
 قضايا يف باملاء باإلزالة فأمر ،3(ماء من َذنوبا بوله على صبوا): املسجد يف بال الذي األعرايب
: منها :مواضع يف املاء بغري اإزالته يف أذن وقد باملاء، جناسة كل  تزال بأن عاًما أمًرا يأمر ول معينة،

 ومنها ،4(طهورًا هلما الرتاب فإن بالرتاب، لُيدلكهما مث): النعلني يف قوله ومنها، باحلجارة االستجمار
 ،5(بعده ما يطهره): الثوب ذيل يف قوله

 ل مث وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول مسجد يف وتبول وتدبر تقبل كانت  الكالب أن): ومنها
 يف اهلرة أن مع 7(والطوافات عليكم الطوافني من إهنا) اهلر يف: قوله: ومنها، 6(ذلك غسلوني يكونوا
، ريقها طهورها فإن باملاء أفواهها هبا تطهر عليها ترد وحنوها قناة هناك يكن ول الفأر، تأكل العادة
 املسألة هذه يف فالراجح كذلك  كان  وإذا، املسلمني باتفاق تطهر بنفسها املنقلبة اخلمر أن: ومنها

 ال لكن بزواهلا، زال بعلة ثبت إذا احلكم فإن حكمها، بذلك زال وجه بأي زالت مىت النجاسة أن
 كما  األموال، إفساد من ذلك يف ملا حاجة؛ لغري النجاسة إزالة يف واألشربة األطعمة استعمال جيوز

  األمر وليس تعبد، هذا إن: قال من منهم باملاء، إال يزول ال: قالوا والذين، هبا االستنجاء جيوز ال
 هبا ينتفع اليت باألشربة إزالتها ألن لتعينه، معينة قضايا يف باملاء أمر الشريعة صاحب فإن كذلك،

 فإنه باملاء، واألرض واإلناء الثوب كغسل  متعذرة، كانت  باجلامدات وإزالتها هلا، إفساد املسلمون
 يكن ل إذا فكيف بإفساده، يأمرهم ل ذلك وغري وخل    َوْرد   ماءُ  عندهم كان  لو أنه املعلوم من

 وليس به؛ غريه يلحق فال املائعات من لغريه ليس ما اللطف من له املاء إن: قال من ومنهم عندهم؟
 واالستحالة وأبلغ، كاملاء  النجاسة من األنية يف ما يزيالن وغريمها الورد وماء اخلل بل كذلك،  األمر

                                                 
 (.291) ومسلم ،(308 ،357 ،227) البخاري أخرجه 1
 وغريه،( 3839) داود أبو أخرجه اللفظ وهبذا ،(1930) برقم ومسلم ،(5478) برقم البخاري أخرجه احلديث أصل 2

 (.649/ 5) داود أيب سنن حتقيق يف معه ومن األرنؤوط صححه وكذا داود، أيب صحيح يف األلباين العالمة صححه واحلديث
 .عنه هللا رضي أنس حديث من( 221) البخاري أخرجه 3

 تقدم خترجيه. 4
 تقدم خترجيه. 5
 تقدم خترجيه. 6
 تقدم خترجيه. 7
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 قال، كما  عنه، فيعفى النجاسة لون معها يبقى قد باملاء اإلزالة فإن باملاء، غسلال من اإلزالة يف أبلغ
 .والريح واللون الطعم يزيل املاء وغري ،1(أثره يضرك وال املاء يكفيك): ألمساء
 للحاجة، املاء يف رخص لكن باملالقاة، لتنجسه باملاء يزول ال أن القياس كان:  قال من ومنهم
 .عليها يُقاس فال استحسان صورة باملاء اإلزالة فجعل

 زال بعلة ثبت إذا احلكم أن القياس بل القياس، خالف على إزالتها فليست: باطل املقدمتني وكال
 .بزواهلا
 البخاري بني أو عليه، واملورود الوارد بني فرَّق سلَّم ومن ممنوع، باملالقاة ينجس إنه: وقوهلم

 .والواقف
 علته، عرفت إذا عليه، يُقاس القياس خالف ما أن: فالصواب س؛القيا خالف على إهنا: قيل ولو
 طهارة فإن ضعيف، احلدث بطهارة اخلبث طهارة واعتبار والفارق، باجلامع القياس يف االعتبار إذ

 عند النية فيها واشرتط واجلهل، بالنسيان تسقط ل وهلذا هبا، املأمور األفعال باب من احلدث
 .اجلمهور

 فعل فيها يشرتط ال وهلذا اخلبيث، اجتناب فمقصودها الرتوك، باب من فإهنا ثاخلب طهارة وأما
 أئمة إليه ذهب كما  املقصود، حصل السماء من النازل باملطر زالت لو بل قصده، وال العبد

 شاذ قول فهو النية فيها يعترب إنه :وأمحد الشافعي أصحاب من قال ومن وغريهم؛ األربعة املذاهب
 املناظرة، يف اجملال ضيق من هذا مثل قيل وإَّنا املذاهب، أئمة خمالفته مع السابق، لإلمجاع خمالف

 األصل، يف احلكم فمنعوا اخلبث، طهارة على احلدث طهارة قاس النية مسألة يف هلم املنازع فإن
 .بشيء ليس وهذا
 هو كما  عليه، إعادة فال ناسًيا أو جاهاًل  بالنجاسة صلى إذا أنه: العلماء أقوال أصح كان  وهلذا

 الصالة يف نعليه خلع)  وسلم عليه هللا صلى النيب ألن: عنه الروايتني أظهر يف وأمحد مالك مذهب
 جناسة ثوبه يف وجد ملا اآلخر احلديث يف وكذلك الصالة، يستأنف ول ،2(فيهما كان  الذي لألذى
 .الصالة يعد ول بغسله أمرهم
 كما  عليه، إمث فال خمطًئا أو ناسًيا العبد فعله إذا( 4[ )راحملظو ] اجتناب مقصوده كان  ما ألن وذلك

 .والسنة الكتاب عليه دلَّ 

                                                 
 تقدم خترجيه. 1

 تقدم خترجيه. 2
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 ِإنْ  تُ َؤاِخْذنَا اَل  رَب ََّنا: }تعاىل وقال[ 5: األحزاب{ ]بِهِ  َأْخطَْأمتُْ  ِفيَما ُجَناح   َعَلْيُكمْ  َولَْيسَ : }تعاىل قال
، صحيحه يف مسلم رواه (فعلت قد): -وجل عز- هللا قال[ 286: البقرة{ ]َأْخطَْأنَا َأوْ  َنِسيَنا
 ال واحلج والصيام الصالة حمظورات من خمطًئا أو ناسًيا العبد فعله ما أن: األقوال أقوى كان  وهلذا
 احمللوف فعل إذا وكذلك ناسًيا، والطيب واللباس، ناسًيا، واألكل ناسًيا، كالكالم  العبادة، يبطل
 .ناسًيا عليه
 من النجاسة أن على التنبيه هنا املقصود وإَّنا موضعه، هذا ليس وتفصيل نزاع املسائل هذه ويف

 بفعل زال إن ولكن املقصود، حصل كان،  طريق بأي اخلبث زال فإذا وحينئذ عنه، املنهي ترك باب
 ثواب، له يكن ل املفسدة، زالت فقد نيته، وال فعله بغري عدمت وإذا ذلك، على أثيب ونيته العبد

 ا.ه  عقاب عليه وال
 ال: أي ،«غريه الطارئ النجس يزيل وال»: قوله (:1/29وقال العالمة العثيمني يف الشرح املمتع )

 مث حتته،»: الثوب يصيب احليض دم يف وسلم عليه هللا صلى قوله والدليل املاء، إال النجس يزيل
 إلزالة املاء تعني لىع دليل فهذا ،«باملاء»: قوله والشاهد .«فيه تصلي مث تنضحه، مث باملاء، تقرصه

 .النجاسة
 .«ماء من سجال بوله على أهريقوا»: املسجد يف بال الذي األعرايب يف وسلم عليه هللا صلى وقوله

 املاء، إال النجس يزيل ال أنه على هذا فدل ،«إياه فأتبعه ِباء دعا حجره؛ على الصيب بال وملا»
 .ملؤلفا كالم  على تطهر ل املاء بغري النجاسة أزلنا فلو

 زالت فإذا خبيثة، عني النجاسة ألن حملها؛ طهر كان  مزيل بأي النجاسة زالت إذا أنه: والصواب
: هللا رمحهم الفقهاء قال وقد الشرع، به جاء ِبا إال يزال ال كاحلدث  وصفا فليست حكمها، زال

 ،«طاهرة ارتص بنفسها اخلمر ختللت وإذا طهورا، صار بنفسه الكثري النجس املاء تغري زال إذا»
 .املاء بغري طهارة وهذه
 يف أسرع لكونه تعيينه ألن تعينه؛ على تعيينه يدل فال السابقة األدلة يف التطهري يف املاء ذكر وأما

 .املكلف على وأيسر اإلزالة،
 .طاهر حمل على ورد الذي: أي ،«الطارئ النجس»: وقوله
 طاهرا كان  حمل على وقعت فقد ذلك، بهأش وما البساط، أو الثوب على النجاسة تقع أن: فمثال
 .طارئة النجاسة فتكون النجاسة، وقوع قبل
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 مرات سبع غسل فلو كالكلب،  غريه؛ وال ماء ال يطهرها ال أبدا، تطهر ال فهذه العينية النجاسة أما
 .جنسة عينه ألن يطهر؛ ال فإنه بالرتاب إحداهن
 فصار بالروث أوقد لو كما  ؛ طهرت حالتاست إذا العينية النجاسة أن إىل العلماء بعض وذهب
 حتول ألنه طاهرا، يكون فإنه ملحا؛ فصار مملحة يف الكلب سقط لو وكما طاهرا، يكون فإنه رمادا؛

 ملحا، صار ودما، وعظاما حلما كان  الذي الكلب فهذا ذهبت، األوىل والعني آخر، شيء إىل
 .األوىل العني على قضى فامللح

 الذي البخار وهل ؟ املاء بغري النجاسة تطهر هل :(4/86)واه فتا جمموع وسئل رمحه هللا كما يف
 ؟ هلا مطهر األكوات به تغسل

 إزالة وإَّنا ، مقصودة عبادة ليست أهنا أي ، قصدا به يتعبد مما ليست النجاسة إزالة" : فأجاب
 فإنه ، ثرهاأ وزال وزالت ، النجاسة أزال شيء فبأي ، جنسة خبيثة عني من التخلي هو النجاسة

 عني زالت فمىت ، يكون مزيل أي أو ، بالبنزين أو باملاء كان  سواء ، هلا مطهرا الشيء ذلك يكون
 اختاره الذي الراجح القول على إنه حىت ، هلا مطهرا ذلك يعترب فإنه ، يكون شيء بأي النجاسة

 عني هي:  قلت كما  األهن ، احملل يطهر فإنه والريح بالشمس زالت لو ، تيمية ابن اإلسالم شيخ
 إىل أي ، أصله إىل املكان عاد زالت ومىت ، هبا متنجسا احملل صار وجدت مىت ، خبيثة جنسة

 يكون فإنه - عنه املعجوز اللون عن يعفى أنه إال - وأثرها النجاسة عني به تزول ما فكل ، طهارته
 . هلا مطهرا
" مطهرا يكون فإنه النجاسة به زالت إذا األكوات به تغسل الذي البخار إن: نقول ذلك على وبناء
  .انتهى

  أحكام األحاديث هذه من يستفاد(: 300قال العالمة األلباين يف الصحيحة حتت احلديث رقم )
 :أمهها أذكر كثرية
 احليض، دم ِبثابة النجاسات مجيع ألن املائعات، من غريه دون باملاء تزال إَّنا النجاسات أن: األول

 بكل النجاسة تطهري جيوز أنه إىل حنيفة أبو وذهب اجلمهور مذهب وهو. اتفاقا نهاوبي بينه فرق وال
 .طاهر مائع
 (:35/ 1) الشوكاين قال
 بتعينه القول لكن مقيد غري مطلقا وصفا وسنة كتابا  بذلك لوصفه التطهري يف أصل املاء أن واحلق" 

 كثري،  ذلك وأمثال إذخرة،ب وإماطته املين، وفرك النعل مسح حديث يرده غريه إجزاء وعدم
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 عليه اشتمل ِبا تطهريها على املنصوص النجاسات أفراد من فرد كل  يطهر أنه يقال أن فاإلنصاف
 هبا اختص اليت للمزية غريه إىل لعدول جيوز فال املاء هو عليه احملال الفرد ذلك كان  إن لكنه النص،
 وإن لذلك، املاء إىل عنه العدول جاز ءاملا غري الفرد ذلك كان  وإن فيها، له غريه مساواة وعدم
 بل املطهرات أفراد من فرد على تطهريه يف اإلحالة الشارع من يقع ل النجاسة أفراد من فرد وجد
 وغريه بالقطع، به االمتثال حلصول الالزم هو املاء على فاالقتصار التطهري ِبطلق األمر جمرد

 ". سلوكها عن حميص ال القولني بني متوسطة طريقة وهذه. فيه مشكوك
 .بالنواجذ عليه فشد التحقيق هو وهذا: قلت
: " الثاين احلديث يف وسلم عليه هللا صلى قوله احليض دم يف جيزىء ال املاء غري أن على يدل ومما

 .فتأمل. يكفي ال املاء غري أن مفهومه فإن"  املاء يكفيك
 اليت املالبس تنظيف حكم ما (:339) وسئل العالمة األلباين أيضا كما يف سلسلة اهلدى والنور

 املاء؟ استخدام بدون كلني  بالدراي جناسة فيها
 كلني؟  الدراي هذا شو عفًوا،: الشيخ
 يوجد هناك يعين الناشف؛ على بطريق املالبس تنظيف عملية عن عبارة هو كلني  الدراي: املتصل
 وبريجع هنائًيا، املاء َتس وال نقهارو  تفقد ال أنه وحبيث املالبس، فيه يضعوا البنزين: مثل حملول؛
 على التنظيف: كلني  بالدراي: عليه واملتعارف هاأليام يسمُّوه ما وهذا ونظيًفا؛ مكو ِيًا الثوب

 ال بأهنا علًما النجاسة؛ تزيل هذه التنظيف طريقة هل جناسة، عليه الثَّوب كان  إذا فهل! الناشف
 هنائًيا؟ املاء ميسها
 النجاسة إزالة جيوز وال األصل، فهو باملاء غسلها وميكن األيدي تطوهلا اليت بللثيا بالنسبة: الشيخ

 باملاء فُتَكاثَر تتنجس واألرض فيطُهر، بالرتاب يُدَلك النَّعل: مثالً  اسُتثيِن؛ ما إال الطريقة ها بغري
 .تطُهر واهلواء للشَّمس وتعرضها باملاء باملسح ميكن -مثالً - الغسيل حبال فتطُهر،

 .باملاء الَغسل إال جيوز فال بالَغسل، األيدى تناله أن ميكن مما ذلك سوى ما اأمَّ 
 .اخلراب إىل القطعة هذه باملاء الغسيل عرَّض لو حىت: املتصل
 إىل؟: الشيخ
 تغسل أن جيب ال أنه: تنبيه عليها يوضع القماش القطع بعض هناك فيه يعين التَّلف؛ إىل: املتصل
 .بأخرى أو بطريقة رهبابيخ املاء ألن باملاء؛
 النَّوع؟ هذا من اقُتيِنَ  ملاذا اللباس؛ أو الثوب هذا إىل النَّظر إىل يعود بقى هذا وهللا: الشيخ
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: املال إفساد عدم باب من يُقال أن ميكن فهنا ذلك، وحنو طبيَّة أو صحيَّة ضرورة هناك كان  فإن
 .اجلديدة الوسيلة هبذه تنظيفه جيوز
 املاء يفسده ال الذي القماش من بلباس اللباس من النُّوع هذا عن لالستغناء جمال يف كان  إذا أمَّا
 .الشرعيَّة بالوسيلة غسله حكم من نتخلص أن ذلك بعد وحناول نتعاطاه، أن ينبغى فال
 

 (التطهري بعد النجاسة رائحة أو لون بقاء)باب حكم 
 عمرة أو حج يف وسلم عليه هللا صلى النيب أتت يسار بنت خولة أن رضي هللا عنه هريرة أيب عن

 موضع فاغسلي طهرت فإذا: قال فيه أحيض وأنا واحد، ثوب إال يل ليس هللا رسول يا: فقالت
  .1(أثره يضرك وال املاء يكفيك: قال أثره خيرج ل إن هللا رسول يا: قالت فيه صلي مث الدم،

                                                 
 رقم ،408/ 2) البيهقى ،(7651) املعرفة يف نعيم ووأب ،(365) داود وأبو ،(8752 رقم ،364/ 2) أمحد أخرجه 1

/ 33) مسموعاته من منتخب يف الصويف احلمصي وابن ،(2/ 2) حامت أيب ابن عن حديثه يف القصار احلسن وأبو ،(3920
 إسناده: البيهقي قال(: 298) الصحيحة يف األلباين العالمة عنه قال واحلديث( 321/2/ 2) املعرفة يف منده وابن ،(1

 ضعفوه، وقد(: " 2/ 89 ق) " التنبيه أدلة حافظ للنبيه، اإلبريز خالصة"  يف امللقن ابن وقال هليعة، ابن به تفرد ضعيف
 ونقله".  مرسل شاهد وله ضعف، إسناده ويف غريه، و داود أبو رواه(: " 266/ 1) فتحال يف احلافظ قال و"  بعضهم ووثقه

 ". ضعيف وسنده الرتمذي، أخرجه: " املرام بلوغ يف أيضا احلافظ وقال !وأقره( 142 - 141/ 1) املعبود صاحبعون عنه
".  هليعة ابن فيه و البيهقي، أخرجه وكذلك"  (:1/  29/ 1" ) التمام بدر"  ألصله تبعا( 55/ 1) الصنعاين شارحه قال

 قبله ومن ،(17/ 1" ) الندية الروضة " يف خان حسن صديق منهم الرتمذي، إىل له تبعا فعزوه مجاعة هذا احلافظ بقول واغرت
 بنت خولة عن طريقني من البيهقي و داود، أبو و أمحد و الرتمذي أخرجه(: " 35/ 1) فقال"  األوطار نيل"  يف الشوكاين

 .وأمحد الرتمذي يذكر ل لكنه( 13) التلخيص يف احلافظ قال وكذا".  هليعة ابن وفيه يسار،
 :فأقول عليه السكوت جيوز ال ما األوهام من ضلاألفا هؤالء كلمات  يف و: أقول
 عقب إليه أشار إَّنا و البتة، خيرجه ل فإنه حمض، هم و الرتمذي عزوه: أوال

 ختريج يف الناس سيد ابن شرع ملا ولذلك".  حمصن بنت قيس أم و هريرة، أيب عن الباب يف و: " بقوله اآليت أمساء حديث
 ال و بل ،" سننه"  من موضع ألي يعزه فلم ،" أمحد رواه: " قوله على يزد ل املعلقة رتمذيال أحاديث ختريج يف كعادته  احلديث

 أخرجه(. " 128/ 1) فقال! آخر بوهم جاء أنه إال. عليه شرحه يف املباركفوري صنع كذلك  و. األخرى كتبه  من كتاب  ألي
 ."! ماجه ابن و النسائي و داود أبو

 يف ثقة أنه فيه األئمة كالم  جمموع من املتقرر فإن بصواب ليس هذا، حديثه إسناد و عةهلي ابن على الضعف إطالق: ثانيا
 أن على بعضهم نص قد و فأخطأ، حفظه من حدث احرتقت فلما كتبه  من ُيدث كان  قد و احلفظ، سىيء لكنه و نفسه،
 املقرىء، يزيد بن هللا وعبد املبارك، بن هللا عبد و وهب، بن هللا عبد: الثالثة العبادلة أحد طريق من جاء إذا صحيح حديثه
. املقرىء و وهب ابن و املبارك ابن صحيح، فهو هليعة ابن عن العبادلة روى إذا: األزدي سعيد ابن الغين عبد احلافظ فقال
 يعةهل ابن حديث من مسعته بشيء أعتد ال: " يقول مهدي ابن مسعت: محاد بن نعيم قول حنوه و. مثله غريه و الساجي وذكر
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 فإذا فيه، حتيض واحد ثوب إال اناإلحد كان  ما): رضي هللا عنها عائشة قالت :قال جماهد، عنو 
 .1(بظفرها فقصعته بريقها، قالت دم من شيء أصابه

 يذهب فال فأغسله، الثوب، يف يكون الدم عن عنها هللا رضي عائشة سألت): قالت معاذة، عنو 
 .2(طهور املاء: فقالت أثره،

                                                                                                                           

 و كتبه،  احرتاق بعد خلط صدوق،": "  التقريب"  يف بقوله هذا إىل حجر ابن احلافظ أشار وقد".  حنوه و املبارك ابن مساع إال
 أحد عنه رواه قد ألنه صحيح احلديث أن لك تبني هذا عرفت فإذا".  غريمها من أعدل عنه وهب ابن و املبارك ابن رواية

 هليعة، ابن عن غريه و داود أيب طريق بني التفريق فينبغي سبق، كما  غريه، و البيهقي عند بوه بن هللا عبد هو و العبادلة
 أحوال بيان يف األئمة تدقيقات من استفدناه دقيق حتقيق هذا و. ذكرنا ملا فتصحح البيهقي، طريق بني و ضعيفة، إهنا: فيقال
 حسن، حديث(: 504/ 14) املسند حتقيق يف معه ومن األرنؤوط لوقا ه . ا تعاىل هللا من التوفيق و. تعديال و جترُيا الرواة
 صاحلة، عنه وروايته سيأيت، كما  وهب بن هللا عبد أيضا احلديث هلذا عنه روى قد ،-احلفظ سىيء كان  وإن- هليعة بن هللا عبد

وقتيبة  وهب ابن عنه اويالر  كان  وإن هليعة ابن أجل من ضعيف احلديث إسناد قلت ه . ا الشيخني رجال ثقات رجاله وباقي
 مثلهم هو ومن العبادلة رواية ولكن حفظه لسوء العموم على ضعيف أنه: أعلم فيما فيه احملدثني مجهور قول هو وهذابن سعيد 

 منه؟ القدماء مساع هليعة ابن عن زرعة أبو سئل: حامت أيب بن الرمحن عبد قال وأعلم، أعلى تعاىل وهللا صحيحة وليست أصح
 من يأخذون كانوا  الباقون وهؤالء منه، فيكتبان أصوله يتتبعان كانا  وهب وابن املبارك ابن أن إال سواء، وأوله رهآخ: فقال

  (.145/ 5) والتعديل اجلرح. حبديثه ُيتج ممن وليس يضبط، ال هليعة ابن وكان الشيخ،
 والتعديل اجلرح. ال: قال به؟ ُيتج وهب وابن املبارك بن مثل هليعة ابن عن يروى من كان  إذا أليب قلت: حامت أيب ابن وقال

(5 /145.) 
 موجودًا، عنه املتأخرين رواية يف التخليط فرأيت عنه، واملتأخرين املتقدمني رواية من هليعة ابن أخبار سربت قد: حبان ابن وقال
 هليعة ابن رآهم أقوام عن ضعفاء، مأقوا عن يدلس كان  فرأيته االعتبار إىل فرجعت كثريًا،  املتقدمني رواية من له أصل ال وما

  هليعة ابن إيل كتب  كثريًا،  وال قليالً  هليعة ابن عن أمحل ال: مهدي بن الرمحن عبد قال. به املوضوعات تلك فالتزقت ثقات،
 هليعة بنا عن كتابه،  من املبارك ابن إيل فأخرجه املبارك، ابن على فقرأته: الرمحن عبد قال شعيب، بن عمرو حدثنا: فيه كتاباً 
 .شعيب بن عمرو عن فروة، أيب بن إسحاق: حدثين قال

  سواء قراءة، إليه دفع ما يبايل ال كان  أنه وذاك كثرية،  مناكري ففيها كتبه  احرتاق بعد عنه املتأخرين رواية وأما: حبان ابن قال مث
 عن املدلسة األخبار من فيها ملا كتبه،  احرتاق قبل عنه املتقدمني رواية عن التنكب فوجب حديثه، غري أو حديثه من ذلك كان

/ 2) اجملروحني. حديثه من ليس مما فيه ملا كتبه،  احرتاق بعد عنه املتأخرين برواية االحتجاج ترك ووجب واملرتوكني، الضعفاء
11.) 

 (.312) البخاريأخرجه  1
 ذهاب أن على دليل وهذا رائحتها، طعيق وال النجاسة، بلون يذهب أن ميكن ال وحده الريق أن :باحلديث االستدالل وجهو 

 .إزالتهما يتعسر كان  إذا خاصة بشرط، ليس والرائحة اللون
 معاذة مسعت الرشك يزيد عن شعبة حدثنا الربيع بن سعيد من طريق (408/ 2) البيهقيو  ،(2101) الدارمي أخرجه 2

 وإسناده صحيح. .به العدوية
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 أو ورس بصفرة فلتغريه يذهب فلم الدم املرأة غسلت إذا): قالت رضي هللا عنها عائشة عنو 
 .1(زعفران

 
 خالف، بال جنساً  زال ما فهو النجاسة طعم بقي فإن املتنجس، احملل غسل إذا

 من جزء بقاء على يدل الطعم بقاء بأن: ذلك وعلل( 613/ 2) اجملموع يف النووي حكاه
 .2الطعم يف للحنابلة خالفاً  اإلنصاف صاحب وحكى، النجاسة

 بقاؤمها أو أحدمها بقاء يضر ال: فقيل العلماء، اختلف فقد معاً  امه أو الرائحة أو اللون بقي وإن
 .5واحلنابلة ،4واملالكية ،3احلنفية مذهب وهو إزالتهما، شق إذا معاً 

 يضر، فال إزالته وشقت أحدمها بقي إن وأما يطهر، ل احملل فإن معاً  والرائحة اللون بقي إن: وقيل
 .6الشافعية عند املعتمد القول هو وهذا
 .8واحلنابلة ،7الشافعية بعض اختاره الريح، دون اللون عن يعفى: وقيل

 فيه فرخصت,  الثوب يف أثره فيبقى يغسل الدم يف اختلفوا (:2/148قال ابن املنذر يف األوسط )
,  الشافعي قول وهذا,  غسل وقد دم أثر فيه ثوب يف علقمة وصلى. عائشة فيه رخص وممن فرقة

 دما ثوبه يف وجد إذا عمر ابن وكان,  زعفران من بشيء تلطخ أن رتأم أهنا عائشة عن وروي
 عوام قول وهو أقول األول وبالقول: بكر أبو قال.... مكانه فقطع جبلمني دعا خيرج فلم يغسله

                                                 
وإسناده  .به عائشة عن العدوية معاذة عن عاصم حدثنا يزيد بن ثابت حدثنا نالنعما أبو أخربنا( 1011) الدارمي أخرجه 1

 صحيح.
 
  .يضر ال: وقيل املذهب، من الصحيح على الطعم بقاء ويضر(: 317/ 1) اإلنصاف يف قال 2

 .(249/ 1) الرائق البحر ،(209/ 1) القدير فتح شرح 3

 اه . الغسالة يف ال الثوب، يف ذلك بقاء يغتفر بل عسرا، وريح نلو  زوال يشرتط وال(: 80/ 1) الدسوقي حاشية يف قال 4
 (.73/ 1) اجلليل منح( 115/ 1) اخلرشي ،(163/ 1) اجلليل مواهب وانظر

/ 1) اإلرادات منتهى شرح ،(228/ 1) النهى أويل مطالب ،(429/ 1) الكربى الفتاوى ،(183/ 1) القناع كشاف  5
 (.317/ 1) اإلنصاف ،(239/ 1) املبدع ،(103

/ 1) احملتاج حتفة ،(86/ 1) وعمرية قليويب حاشيتا ،(433: ص) للسيوطي والنظائر األشباه ،(614 ،613/ 2) اجملموع 6
318.) 

 (.85/ 1) احملتاج مغين 7

 (.317/ 1) اإلنصاف 8
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 وليس به أمر ِبا أتى فقد ثوبه من الدم دم ثوبه يف من غسل وإذا: األمصار فقهاء من العلم أهل
 النيب يفرق ول,  يذهب ال وقد بالغسل يذهب قد أثره أن معلوما كان  اومل,  ذلك من أكثر عليه
 ظاهر على بالغسل يطهر احمليض دم فيه الذي الثوب أن على دل ذلك بني وسلم عليه هللا صلى
 ابن حديث من أنه غري مفسرا حديثا الباب هذا يف وسلم عليه هللا صلى النيب عن روينا وقد أمره
 ا.ه  -املتقدم يسار بنت خولةأي حديث – هليعة

 أثر إىل أنظر وأنا الصالة إىل خيرج مث: " وقوهلا (:2/116وقال القاضي عياض يف إكمال املعلم )
 هلم يكن ل وأنه الوقت ومبادرته وسلم عليه هللا صلى الستعجاله املاء ألثر ُيتمل":  فيه الغسل
 غسلت إذا النجاسة أن حجة وفيه. سلهغ بعد املىن أثر عنت أهنا ُيتمل: وقيل يتداولوهنا، ثياب
 جاء وقد احلديث، هذا على البخارى ترجم وكذلك لوهنا، أو أثرها بقاء يضر ال عينها ذهب حىت
 ا.ه  عمر ابن عن إال خالف هذا ىف يذكر ول"  أثره يضرك ال مث: " فيه

 أما عينية؛ وإىل حكمية إىل تنقسم النجاسة(: 3/244وقال ابن سيد الناس يف شرح الرتمذي )
 أثر، وال رائحة له توجد ول احملل على جف إذا كالبول  وجودها تيقن مع حتس ال اليت فهي: احلكمية
 ملن خالفًا عندنا عدد اإلجراء يف جيب وال يزال، ما مث إذليس موردها على املاء إجراء فيكفي
 .تقدم كما  اشرتطه

 والطعم اللون، الثالثة أوصافها إزالة حماولة من بد ال بل املاء إجراء فيها يكفي فال: العينية وأما
 ألن وحده، أو الصفات من غريه مع بقي سواء يطهر ل طعم بقي فإن منها، وجد وما والرائحة

 فهو فغسله أخرى بنجاسة فوه تنجس أو لثته دميت إذا فيما تصويره ويظهر اإلزالة، سهل الطعم
 وإن فيه، طعمه جيد دام ما طاهر غري

 كدم  اإلزالة عسر كان  وإن يطهر، فال اإلزالة سهل وكان وحده اللون بقي إن نظر لطعما يبق ل
 من ذكرناه ملا فيطهر والقرص باحلت واالستعانة املبالغة بعد يزول ال ورِبا الثوب يصيب احليض
 أو ورس بصفرة فلتغريه: "الدارمي طريق من عائشة حديث يف رويناه وال وغريه، خولة حديث
 ".زعفران

 بالصفرة تغريه أن فلها الدم لون كرهت  إن وأهنا يضر ال األثر ذلك أن -أعلم وهللا- املراد وكأن
 احملل؟ يطهر فهل اخلمر، كرائحة  اإلزالة عسرة وهي وحدها الرائحة بقيت وإن اخلرب، يف إليها املشار

 :أصح واألول وجهان وقيل- قوالن فيه
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 لوال اللون، يف القياس هو وهذا كالطعم،  فصار العني، اءبق على يدل الرائحة بقاء ألن ال؛: أحدمها
 .ذكرناها اليت األخبار

 يف موجود املعىن وهذا إزالته، يف للمشقة اللون بقاء احتملنا إَّنا ألنا يطهر، األصح وهو: الثاين
 .الرائحة
 يطهر فال مًعا ةوالرائح اللون بقي وإن باقيا، دام ما احملل يطهر ال أنَّه وجه أيًضا اللون يف ويروى

 ا.ه  ضعيف وجه ويف العني، بقاء على داللتهما لقوة احملل
 إزالة يف العني زوال بعد األثر بقاء أن على املصنف به واستدل (:1/334وقال احلافظ يف الفتح )

 وأعاد "أثره يذهب فلم غريها أو اجلنابة غسل إذا باب" ترجم فلهذا يضر ال وغريها النجاسة
 يف وذكر يضر ال ذلك أن ومراده املغسول الشيء أثر يذهب فلم أي املعىن على مذكرا الضمري
 حديث من وغريه داود أبو رواه ما إىل بذلك أشار أو قياسا هبا غريها وأحلق اجلنابة حديث الباب

 أصنع فكيف احيض وأنا واحد ثوب إال يل ليس هللا رسول يا قالت يسار بنت خولة أن هريرة أيب
 ويف أثره يضرك وال املاء يكفيك قال الدم خيرج ل فإن قالت فيه صلي مث فاغسليه طهرت إذا قال

 وبني هذا بني مجعا إزالته تعسر ما باألثر واملراد البيهقي ذكره مرسل شاهد وله ضعف إسناده
 يكن ل وملا حسن وإسناده أيضا داود أبو أخرجه وسدر ِباء واغسليه بضلع حكيه قيس أم حديث

  املعىن ذلك على يدل ما شرطه على الذي احلديث من استنبط املصنف شرط على احلديث هذا
 ا.ه  كعادته

 عسرت الذي النجاسة أثر بقاء أن"  أثره يضرك ال: " قوله (:1/59وقال الشوكاين يف النيل )
 مستقذر، ألنه الدم؛ لون يذهب حىت غريمها أو صفرة أو بزعفران التغري بعد لكن يضر، ال إزالته
 ا.ه  إزالته يف التقصري إىل رآه من نسبها اورِب

 ، قل لو و احليض دم غسل جيب(: 300وقال العالمة األلباين يف الصحيحة حتت احلديث رقم )
 وحنومها الصابون و كالسدر  النجاسة أثر لقطع املواد من شيء استعمال جيب هل و ، األمر لعموم

 وذهب األولني، احلديثني يف احلاد ورود بعدم مستدلني الوجوب عدم إىل غريهم و احلنفية فذهب ؟
 يف بالسدر باألمر واستدلوا الوجوب إىل( 36 - 1/35) األوطار يل يف كما  والعرتة الشافعي
 على ردا( 1/55) السالم سبل يف فقال الصنعاين هذا إىل وجنح واد،احل من هو و الثالث احلديث
 باملاء احليض لدم بالغسل األمر ورد قد: يقال وقد"  ":أظهر األول والقول" قوله يف املغريب الشارح

 يف أطلق ما به فيقيد عرفت، كما  الصحة غاية يف به الوارد واحلديث، احلواد من والسدر والسدر،
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 وذلك النجاسات، من غريه عليه يقاس وال احليض، بدم احلاد وخيص(  السابقني كاحلديثني)   غريه
 أي"  يذهب فلم: "  عائشة وقول ،" أثره يضرك وال"  يثحد وُيمل القياس، شروط حتقق لعدم
 ا.ه  احلديث ظاهر إىل األقرب هو وهذا: قلت " . احلاد بعد

 كان  وإن -أثره يضرك والأي حديث:  – احلديث هذا وقال العالمة ابن باز يف شرح بلوغ املرام:
 .املقام هذا يف به يستشهد لكن هليعة ابن رواية من ألنه ضعيفا
 وعزاه (وسعها إال نفسا هللا يكلف ال) تعاىل وقوله( استطعتم ما هللا فاتقوا) وعال جل هولقول

 ضعف وإَّنا املطروح بذاك ليس هليعة ابن ألن قوته له حديث وهو داود أيب إىل املنتقى صاحب
 .به يستشهد فهو حفظ ساء كتبه  احرتقت ملا حفظه سوء من احلديث
 ما يفعل( استطعتم ما هللا فاتقوا) األشياء هذه مثل يف القاعدة ولكن املقام يف كاف    أمساء وحديث
 أثر له بقى إذا يضر ال يزل ل أثر له وبقى السدر أو األشنان أو بالصابون غسله فإذا منها استطاع

 . األثر يضر ال املطلوب الغسل بعد صفرة أو محرة من
 

 
 (النجاسة إزالة يف استعماله ُيرم ما يف)باب 

 .الشرعية بالكتب النجاسة لةإزاأوال: 
 .به وإحلاد باهلل كفر  الشريف باملصحف النجاسة إزالة
 .مرتداً  كافراً   صار عاملاً  باهلل والعياذ املصحف أوراق من بشيء استنجى لو: النووي قال
 هو وهل ذلك، عن وهنوا به، االستنجاء عن العلماء تكلم فقد الشرعية، بالكتب النجاسة إزالة وأما
 خالف؟ الكراهة أو تحرميال على
 .1احلنفية مذهب وهو وجيزئ، يكره،: فقيل
 .2املالكية مذهب وهو وجيزئ، ُيرم: وقيل
 .2واحلنابلة، 1الشافعية مذهب يف الوجهني أصح وهو جيزئ، وال ُيرم: وقيل

                                                 
 (.16: ص) اإليضاح نور ،(340/ 1) عابدين ابن حاشية 1

 االستنجاء يعين- عليه ُيرم وفضة وذهب ومكتوب مطعوم من احملرتم أما(: 115/ 1) اخلرشي على حاشيته يف العدوي قال 2
/ 1) واإلكليل التاج ،(286/ 1) اجلليل مواهب وانظر اه . جيزئ أنقى إذا ولكن ال؟ أم عليه االقتصار أراد سواء -هبا

 (.347/ 1) التمهيد ،(15: ص) خليل خمتصر ،(286
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 هلا، إهانة هبا النجاسة وإزالة حمرتم، علم من فيه ملا احرتامها، جيب الشرعية الكتب نمن املعلوم أ
 .عنه منهي وهذا
 وإفساد املال، هلذا إفساد هبا النجاسة وإزالة شرعاً، قيمة فلها املال، من تعترب الشرعية الكتب وألن

 .عنه منهي األموال
 وال توقريها، جيب شريفة أحاديث ومن وتعاىل، سبحانه هللا أمساء من ختلو ال الشرعية الكتب وألن
 .إهانتها جيوز

  فإذا دواهبم، وطعام اجلن من إخواننا طعام ألنه والروث؛ بالعظم االستنجاء عن النهي على وقياساً 
 .الشرعية العلوم من األرواح زاد فكذلك عنه، منهياً  األبدان زاد كان

 .أعلم وهللا تنزيه، كراهة  ال حترمي، كراهة  تكون أن يبعد ال احلنفية عند اليت والكراهة
 .باألطعمة النجاسة إزالةحكم ثانيا: 

 دواهبم، وطعام اجلن طعام ألنه والروث؛ بالعظم االستنجاء عن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول هني
 .البدن عن النجاسة إزالة من نوع واالستنجاء أوىل، باب من دواهبم وطعام اإلنس طعام عن فالنهي

 .أوىل باب من عليها التبول عن هني هبا االستنجاء عن هني إذا أنه وكما
 سألت :قال عامر عن داود، عن األعلى، عبد حدثنا املثىن، بن حممد حدثنا: قال لم،مس روى فقد

: علقمة فقال: قال اجلن، ليلة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مع شهد مسعود ابن كان  هل علقمة
 اجلن؟ ليلة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مع منكم أحد شهد هل: فقلت مسعود، ابن سألت أنا

 األودية يف فالتمسناه ففقدناه، ليلة، ذات وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مع كنا  ولكنا ال،: قال
 من جاء هو إذا أصبحنا فلما قوم، هبا بات ليلة بشر فبتنا: قال. اغتيل أو استطري: فقلنا والشعاب،

 قوم، هبا بات ليلة بشر فبتنا جندك، فلم فطلبناك، فقدناك، هللا رسول يا: فقلنا: قال. حراء قبل
 وآثار آثارهم فأرانا بنا، فانطلق: قال القرآن، عليهم فقرأت معه، فذهبت اجلن، داعي أتاين: فقال

 حلماً، يكون ما أوفر أيديكم يف يقع عليه هللا اسم ذكر عظم كل  لكم: فقال الزاد وسألوه نرياهنم،

                                                                                                                           
 الشرع، علوم من شيء فيها اليت الكتب هبا االستنجاء ُيرم اليت احملرتمة األشياء من(: 137/ 2) اجملموع يف النووي قال 1

: ص) القومي املنهج ،(306/ 1) الوسيط وانظر. جيزئه ال الصحيح: الوجهان الفرض سقوط ويف. أمث عاملاً  بشيء استنجى فإن
 (.68/ 1) الطالبني روضة ،(55: ص) رسالن ابن زبد شرح ،(80 ،79

 .(10/ 1) احملرر ،(93/ 1) املبدع ،(111،110/ 1) اإلنصاف ،(105/ 1) املغين 2
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 طعام فإهنما هبما؛ جواتستن فال: وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال. لدوابكم علف بعرة وكل
 .1إخوانكم

 .2بالطعام االستنجاء حترمي إىل األربعة األئمة ذهب وهلذا
 .واملالكية احلنفية عند اإلنقاء حصل إذا أجزأه واستنجى خالف وإذا
 .واحلنابلة الشافعية مذهب يف جيزئ ال: وقيل
 .3به يستنجي فال البهيمة طعام اآلدمي طعام ومثل
 طري أو حيوان هبا ينتفع وقد امتهاهنا، وعدم وتعظيمها، النعمة لشكر مناف طعامبال االستنجاء وألن

 .األرض دواب من غريمها أو
  أو ماء، هناك يكن ل لو كما  ذلك إىل اضطر إذا األطعمة ببعض النجاسة إزالة الفقهاء بعض وأجاز
 .املتنجس احملل املاء يفسد كان

 أمية عن سحيم، بن سليمان حدثين إسحاق، بن مدحم طريق من أمحد رواه ما ِبا لذلك واستدل
 حقيبة على وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أردفين: قالت غفار، بين من امرأة عن الصلت، أيب بنت
 حقيبة عن ونزلت فأناخ، الصبح إىل - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول لنزل فوهللا: قالت. رحله
 فلما واستحييت، الناقة إىل فتقبضت: قالت حضتها، ضةحي أول فكانت مين، دم هبا وإذا رحله

                                                 
  (.450) مسلمأخرجه  1
  حترمي كراهة  ولعلها. اخل ... آلدمي وطعام بعظم االستنجاء ويكره: قال( 20: ص) الفالح مراقي يف الكراهة أطلق 2

/ 1) الرائق البحر يف وقال. اخل..  وروث طعامو  بعظم حترمياً  وكره( "339/ 1) املختار الدر يف املوجود فإن كاجلمهور،
 .حترمي كراهة  أهنا والظاهر(: 255
 العدوي حاشية وانظر اه . به االستنجاء جيوز ال أكله جيوز وما(: 17: ص) الكايف كتابه  يف املالكية من الرب عبد ابن وقال
  (.15: ص) خليل خمتصر ،(286/ 1) واإلكليل التاج ،(286/ 1) اجلليل مواهب ،(151/ 1) اخلرشي على
 خالف فإن املطعوم، من غريمها وال خبز وال بعظم االستنجاء جيوز ال(: 135/ 2) اجملموع يف قال: الشافعية مذهب ويف

 إن احلجر بعده كفاه  املطعوم جيزئه ل وإذا: قال مث اجلمهور، به وقطع الشافعي، عليه نص هكذا جيزئه وال عصى، به واستنجى
 (.55:ص) رسالن بن زبد شرح ،(54/ 1) للشربيين اإلقناع ،(108/ 1) الطالبني إعانة وانظر اه . اسةالنج ينشر ل

/ 1) املبدع ،(110،111/ 1) اإلنصاف ،(104/ 1) املغين ،(67،69/ 1) القناع كشاف:  انظر احلنابلة مذهب ويف
 (.10/ 1) احملرر ،(93

 (.339/ 1) عابدين ابن حاشية ،(16: ص) اإليضاح نور يف احلنفية البهيمة طعام على نص 3
 القناع كشاف  ،(110/ 1) اإلنصاف ،(93/ 1) املبدع ،(24/ 1) السبيل ومنار ،(6: ص) الطالب دليل احلنابلة ومن

(1 /69.) 
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: قلت: قالت نفست؟ لعلك لك؟ ما: قال الدم، ورأى يب ما وسلم عليه هللا صلى هللا رسول رأى
 أصاب ما اغسلي مث ملحاً، فيه فاطرحي ماء من إناء وخذي نفسك، من فأصلحي: قال نعم،

 .ضعيف نادهإسو  .1احلديث. ملركبك عودي مث الدم، من احلقيبة
 .مطعوم وامللح احليض، دم إزالة يف امللح استعمال: االستدالل وجه
 من وتنقيته الثياب غسل يف امللح استعمل أنه الفقه من فيه: احلديث هذا على تعليقاً  اخلطايب قال

 يفسده إبريسم من ثوباً  كان  إذا بالعسل الثياب غسل جيوز هذا فعلى مطعوم، وامللح الدم،
 بدقيق األيدي وغسل بالنخالة، التدلك هذا على وجيوز وحنوه، احلرب أصابه إذا باخللو  الصابون،

 .اجلالء قوة هلا اليت األشياء من ذلك وحنو والبطيخ الباقلى
 .2" بالنخالة يتدلك الشافعي فرأيت ِبصر، احلمام دخلت: قال األعلى عبد بن يونس عن وحدثونا

 - الرسول فيه قال قد واخلل باخلل، النجاسة إزالة ،4ابلةاحلن مذهب يف قول وهو 3احلنفية وأجاز
 .5اخلل اإلدام نعم: - وسلم عليه هللا صلى
, وغريها والعظم واللحم كاخلبز  املطعومات جبميع االستنجاء حترمي على أصحابنا اتفق: النووي وقال
 كاليقطني,  يابساً  ال رطباً  يؤكل ما منها: فقال حسناً، تقسيماً  املاوردي فقسمها والفواكه الثمار وأما
 .مزيالً  كان  إذا يابساً  وجيوز رطباً، به االستنجاء جيوز فال

 :أقسام وهو ويابساً  رطباً  يؤكل ما ومنها
 منه بشيء االستنجاء جيوز فال, وغريها والسفرجل والتفاح كالتني  والباطن، الظاهر مأكول: أحدها

 .يابساً  وال رطباً 
                                                 

 ،(2/847) املتشابه تلخيص يف واخلطيب ،(3914) الكربى يف والبيهقي ،(313) داود وأبو ،(6/380) أمحدأخرجه  1
فيه سليمان قيل: ما لقي أمية (: 2/832قال عنه الذهيب يف املهذب ) واحلديث (437و 7/31) الغابة أسد يف األثري وابن

 املسند حتقيق يفومن معه  األرنؤوط وقال ،داود أيب ضعيف يف األلباين العالمة ضعفه، و , فيكون اخلرب منقطعاً , مث من أمية؟!
 سليمان سوى عنها يرو ل إذ - آمنة: هلا ويقال الغفارية، وهي - الصلت أيب بنت أمية جلهالة ضعيف إسناده: (45/109)

 .التخريج يف سريد كما  سليمان، على فيه اختلف قد أنه مث. حاهلا يعرف ال: احلافظ وقال سحيم، بن
 (.197/ 1) السنن هتذيب مع مطبوع للخطايب السنن معال 2

 النجاسة إزالة منعوا وعندما اه . الورد وماء كاخلل  مزيل وِبائع باملاء لبدنا يطهر(: 69/ 1) احلقائق تبيني يف الزيلعي قال 3
 احلكام درر انظر غريه يزيل فال بالثوب بنفسه فيبقى دسومة فيه بأن ذلك عللوا وإَّنا مطعوم، بأنه ذلك يعللوا ل والدهن باللنب

(1 /44.) 

 (.309/ 1) اإلنصاف 4

 (.2051) مسلمأخرجه  5
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 بنواه وجيوز, بظاهره جيوز فال نوى ذي وكل واملشمش كاخلوخ  باطنه، دون ظاهره يؤكل ما: والثاين
 .املنفصل
 :أحوال فله قشره وأما, بلبه االستنجاء جيوز فال, كالرمان  جوفه يف ومأكوله قشر له ما: والثالث
 فيها برمانة استنجى لو وكذا, بالقشر االستنجاء فيجوز كالرمان،  يابساً  وال رطبا يؤكل ال: أحدها

 .مزيلة كانت  إذا جاز احبه
 .يابساً  وال رطباً  جيوز فال كالبطيخ،  ويابساً  رطباً  قشره يؤكل: والثاين

 .رطباً  ال يابساً  بقشره فيجوز, والباقالء كاللوز  يابساً  ال رطباً  يؤكل: والثالث
 فإن, وأجزأه كره  اليابس واللوز كاجلوز  جوفه يف مأكوله ِبا استنجى إن: البغوي وقال: قال مث
 .1أعلم وهللا, كراهة  بال به االستنجاء جاز القشر نفصلا

 فأقل النظافة، يف وغريه املاء واستوى املاء، وجود مع كان  إن باألطعمة النجاسة إزالة أن والصحيح
 وقد له، وامتهاناً  للطعام إفساداً  ذلك يف ألن جدًّا؛ وجيه بالتحرمي والقول مكروهاً، يكون أن أحواله
 تنظيف زيادة يف له احتاج فإن النعمة، شكر من الصنيع هذا وليس األرض، وابد أو حيوان يأكله

 قدر ذلك يف يباح قد أعلم وهللا فإنه متوفر، غري املاء كان  أو حنوها، أو النجاسة لون قلع أو
 .2حاجة لغري النجاسة إزالة يف واألشربة األطعمة استعمال جيوز ال: تيمية ابن قال احلاجة،
 .والروث بالعظام النجاسة الةإز حكم ثالثا: 

 البدن، عن النجاسة إزالة من نوع وهو والروث بالعظام االستنجاء، 4واحلنابلة ،3الشافعية منع
 (.110/ 1) احمللىكما يف   الظاهرية من حزم ابن واختاره

 .5املالكية من أشهب اختيار وهو هبما، يستنجي: وقيل
شيخ و  ،1واملالكية احلنفية، مذهب وهو أجزأه، جاسةالن وأزال خالف وإن هبما، يستنجي ال: وقيل

 .2احلنابلة من تيمية ابناإلسالم 

                                                 
 (.136/ 2) اجملموع 1

 (.475/ 21) الفتاوى جمموع 2

: ص) التنبيه ،(108/ 1) الطالبني إعانة ،(54/ 1) للشربيين اإلقناع ،(65/ 1) العلماء حلية ،(28/ 1) املهذب 3
18.) 

 (.10/ 1) احملرر ،(92/ 1) املبدع ،(69/ 1) القناع كشاف  ،(92/ 1) الفروع 4
 اه . بأسا به أرى فما علمي يف أنا وأما عامًا، هنياً  والروث العظم يف مسعت ما(: 68/ 1) للباجي املنتقى يف كما  أشهب قال 5

 .يبلغه ل والروثة بالعظم االستنجاء عن النهي أن فواضح
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 بن الرمحن عبد عن( 156) البخاري رواه ملا والروث بالعظم االستنجاء جيوز ال أنه والصحيح
 أن فأمرين الغائط، - وسلم عليه هللا صلى - النيب أتى): يقول هللا عبد مسع أنه أبيه عن األسود،

 فأخذ هبا، فأتيته روثة، فأخذت أجده، فلم الثالث والتمست حجرين فوجدت أحجار، بثالثة يهآت
 .(ركس هذا: وقال الروثة وألقى احلجرين

 النيب مع ُيمل كان  أنه) عنه، هللا رضي هريرة أيب عن (3860)أيضا  هللا رمحه البخاري رواه وملا
 أبو أنا: فقال هذا؟ من: فقال هبا يتبعه هو فبينما وحاجته، لوضوئه إداوة وسلم عليه هللا صلى
 طرف يف أمحلها بأحجار فأتيته بروثة، وال بعظم تأتين وال هبا، أستنفض أحجاراً  ابغين: فقال. هريرة
: قال والروثة؟ العظم بال ما: فقلت مشيت، فرغ إذا حىت انصرفت مث جنبه، إىل وضعت حىت ثويب
 ال أن هلم هللا فدعوت الزاد، فسألوين اجلن، ونعم نصيبني، جن وفد أتاين وإنه اجلن، طعام من مها

 .(طعاماً  عليها وجدوا إال بروثة وال بعظم ميروا
 .دواهبم وطعام اجلن، من إخواننا طعام أهنما النهي فعلة طاهرين، والروث العظم كان  فإن
: وقال الروثة ألقىف: وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ماذكره فالعلة جنسني، والروث العظم كان  وإن
 .3جنس أي: ركس هذا: - وسلم عليه هللا صلى - فقوله .ركس هذا

 )باب بعض أحكام مسائل النجاسات(
 .بالنجس املعادن َتويهحكم  املسألة األوىل:

 ال شيء يف بعدئذ استعمل فإذا ظاهره، يطهر ثالثا، فغسل بنجس، احلديد سقي لو أنه على اإلمجاع
 ثالثا، بالطاهر سقي لو مطلقا يطهر أنه الشافعية عند وجه وهو حممد داع احلنفية وعند. ينجس
 .أبدا يطهر ال أنه احلسن بن حممد وعند. الصالة يف حلمله بالنسبة وذلك
 ال قليل، ماء يف وقع أو بطيخ، حنو به قطع مث ثالثا غسل لو أما. الصالة يف للحمل بالنسبة وهذا

 .إمجاعا ظاهره يطهر فالغسل. ينجسه

                                                                                                                           
 ،(289/ 1) واإلكليل التاج وانظر اه . أجزأت وعظم بروث االستجمار: يعين- أنقت فإن( 151/ 1) اخلرشي يف قال 1

 حاشية ،(114/ 1) الدسوقي حاشية ،(290/ 1) اجلليل مواهب ،(68/ 1) للباجي تقىاملن ،(114/ 1) الكبري الشرح
 ( .106/ 1) اجلليل منح ،(42:ص) الفقهية القوانني ،(102/ 1) الصاوي

  ،(53/ 1) الكايف ،(23/ 1) السبيل منار ،(10/ 1) ،(6: ص) الطالب دليل ،(92/ 1) املبدع ،(123/ 1) الفروع 2
 (.69/ 1) القناع كشاف

 (.485-13/475موسوعة أحكام الطهارة ) 3
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 بتطهريه بنجس املسقي احلديد لتطهري يكتفى أنه الشاشي، اختاره للشافعية، آخر قول وهناك
 احلديد سقي إن املالكية وعند. اجلوف على ال يظهر ما على جعلت كلها  الطهارة ألن ظاهرا؛
 فيهما النجاسة سريان لعدم طهارهتما على ويبقيان ينجسهما ال بنجس وغريمها والنحاس احملمى
 .1باحلرارة النجاسة اعالندف

 .واملتنجس بالنجس االستصباححكم  املسألة الثانية:
 .النجس بالدهن االستصباح أوال:
 بأنه ذلك وعللوا. هبا االستصباح جيوز ال امليتة شحوم احلنفية، عند الرواية ظاهر وهو احلنابلة، عند
 عليه هللا صلى هللا رسول مسع أنه جابر عن البخاري صحيح يف ما ويؤيده. وجزؤها النجاسة عني

 رسول يا: فقيل. واألصنام واخلنزير وامليتة اخلمر بيع حرم هللا إن: ِبكة وهو يقول الفتح عام وسلم
 ال،: قال الناس؟ هبا ويستصبح اجللود، هبا ويدهن السفن، هبا يطلى فإنه امليتة، شحوم أرأيت هللا
 .احلديث ..حرام هو

 غري يف وذلك. وحنوها العجالت لدهن ميتة شحم إال بالنجس ينتفع ال: قالوا حيث املالكية وحنوهم
 .2النجس بالدهن االستصباح املسجد غري يف الكراهة مع ُيل: الشافعية وعند. فيه ال مسجد،

 .املتنجس بالدهن االستصباح ثانيا:
 :املتنجسة باألدهان االستصباح يف اآلراء اختلفت

 أنه اخلرقي، اختارها احلنابلة عند رواية وهو عندهم املشهور يف والشافعية واملالكية احلنفية ذهب
 ألنه فيجوز؛ فيه والضوء املسجد خارج املصباح كان  إذا إال املسجد، غري يف به االستصباح جيوز

 .عمر ابن عن مروي وهو. كالطاهر  فجاز ضرر، غري من به االنتفاع أمكن
 صلى النيب ألن مطلقا؛ جيوز ال أنه إىل املنذر، ناب اختيار وهو األخرى، الرواية يف احلنابلة وذهب

 الناس؟ هبا ويستصبح اجللود، هبا وتدهن السفن، هبا تطلى امليتة شحوم عن سئل وسلم عليه هللا
 .واملتنجس النجس بني سووا فقد. عليه متفق. حرام هو ال،: فقال

 .النجاسة وبعني باملتنجس االختضابحكم  املسألة الثالثة:

                                                 
 .60/  1 الدسوقي وحاشية ،222/  1 عابدين وابن ،30/  1 الطالبني روضة 1

 احملتاج، وهناية ،61 ،60/  1 الدسوقي وحاشية ،73/  5 و 331 ،330/  1 عابدين ابن وحاشية ،15/  4 املغين 2
 .373/  2 الشرباملسي وحاشية
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 فلو ثالثا بغسله يطهر ِبتنجس صبغ أو خضب ما أن واحلنابلة والشافعية واملالكية افاألحن يرى
 االختضاب كان  إذا أما. طهر ثالثا كل  وغسل املتنجس باحلناء املرأة اختضبت أو الرجل اختضب

 ألن اللون؛ بقاء عن ويعفى صافيا، املاء وخروج ورُيه وطعمه عينه بزوال إال يطهر فال النجاسة بعني
 واملصبوغ ،( جنس فهو) بالدم املصبوغ القبيل هذا ومن. بقاؤه يضر ال زواله يشق الذي األثر

 .1جنس وهو فيها الدم يتجمد ميتة فإهنا سائل دم هلا اليت املائية غري بالدودة
 .النجاسة عن اخلربحكم  املسألة الرابعة:

 النجاسة سبب وبني غريه، أو طعام، أو ثوب، أو ماء، بنجاسة الثقة أخرب إذا أنه على الفقهاء اتفق
 األشياء هذه مثل يف العدل الواحد خرب ألن بنجاسته؛ حكم النجاسة يقتضي السبب ذلك وكان

 وقت دخول عن أخرب لو وكذا اخلرب، باب من هو وإَّنا الشهادة، باب من هذا وليس مقبول،
 والبصري األعمى بني وال رأة،وامل الرجل بني هذا يف فرق وال حله، أو الطعام حرمة وعن الصالة،
 مييز ال الذي والصيب اجملنون وكذا والطهارة، النجاسة يف خربمها يقبل فال والفاسق الكافر خبالف

 .خربه قبول يف اختلفوا فقد املميز الصيب أما. خالف بال األشياء هذه مثل يف خربمها يقبل فال
 أن فيه يشرتط العدل ألن لصغره، دالةبالع يوصف ال ألنه خربه؛ قبول عدم إىل اجلمهور فذهب
 .بالغا عاقال مسلما يكون

 .املميز الصيب خرب قبول إىل األصح مقابل يف الشافعية بعض وذهب
 فال( بكسرها) واملخرب( الباء بفتح) املخرب مذهب يتفق ول النجاسة، سبب املخرب يبني ل إذا أما

 املخرب يعتقده ال بسبب أو أصال، ينجسه ال اِب املاء جناسة اعتقاده الحتمال خربه قبول يلزمه
 ( .بالفتح)

 على غلب فإن والكافر، املميز، والصيب، الفاسق، خرب يف رأيه ُيكم أن( الباء بفتح) للمخرب وجيوز
 .به يعمل فال يغلب ل وإن به، عمل صادق أنه ظنه

 عن اإلخبار يف وكذلك هاوحنو  الدور دخول يف اإلذن يف والكافر املميز والصيب الفاسق خرب ويقبل
 .2وسلم عليه هللا صلى النيب عن ذلك لثبوت ُيملها صيب من اهلدية

                                                 
 ،96/  1 واخلرشي ،115 - 114/  1 والرهوين ،172/  1 الطالب روض وشرح 219/  1 عابدين ابن حاشية 1

 .الرياض ط 64/  1 واملغين ،182/  1 القناع وكشاف ،120/  1 واحلطاب

/  1 العدوي حاشية ،80/  1 اخلرشي ،86/  1 احلطاب ،279 ،247/  1 عابدين ابن حاشية ،72/  1 البدائع 2
 للغزايل املستصفى ،297/  1 الباجوري حاشية ،39 ،35/  1 الطالبني روضة ،176/  1 ويالنو  لإلمام اجملموع ،140

 .64/  1 قدامة البن املغين ،159/  1
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 .النجاسة خفاءحكم  املسألة اخلامسة:
 وجب ذلك من شيئا النجاسة أصابت وإذا الصالة، لصحة شرط واملكان والثوب البدن طهارة
 .مكانه علم إذا وهذا النجاسة، أصابته الذي اجلزء بغسل إزالتها

  الثوب غسل جيب والبدن للثوب فبالنسبة هي، جزء أي يف يعلم ول النجاسة موضع خفي إذا أما
 .كله  البدن أو كله

 .النجاسة يزيل ال والنضح الصالة، من للمانع متيقن أنه وهلم اجلمهور عند وهذا
 غري وهذا: الكاساين قال الباقي، بطهارة ُيكم الثوب من موضعا غسل إذا: احلنفية عند قول ويف

 غسل وهو) القول وهذا البعض، من أوىل البعض وليس معلوم، غري النجاسة موضع ألن سديد؛
 بعد يشك بأنه وعلله الشافعية، من سريج ابن عن وجها البيان صاحب حكاه( الثوب من موضع
 الثوب هذا يف النجاسة تيقن ألنه بشيء؛ ليس وهذا: النووي قال طهارته، واألصل جناسته يف ذلك

 .1زواهلا يف وشك
 يتحرى: شربمة ابن وقال كله،  نضحه الثوب، يف النجاسة خفيت إذا: ومحاد واحلكم عطاء وقال
 .فيغسله النجاسة مكان

 وسلم عليه هللا صلى النيب عن املذي يف حنيف بن سهل حبديث ُيتجون ولعلهم: قدامة ابن قال
 به فتنضح ماء من كفا  تأخذ أن يكفيك :قال منه؟ ثويب يصيب ِبا كيف  هللا رسول يا): قلت: قال

 .3والنضح بالتحري فأمره. 2(منه أصاب أنه ترى حيث ثوبك
                                                 

 (.85/  2) املغين يف االستدالل هذا قدامة ابن ناقشوقد  1

 والرتمذي ،(468) املنتخب يف محيد بن عبد ،(210) داود وأبو ،(91/ 1) شيبة أيب وابن ،(485/ 3) أمحد أخرجه 2
 ،(291) خزمية وابن ،(1913) واملثاين اآلحاد يف عاصم أيب وابن ،(184/ 1) والدارمي ،(506) ماجه وابن ،(115)

 ،(696 رقم ،142/ 2) األوسط يف املنذر وابن ،(47/ 1) اآلثار معاين شرح يف والطحاوي ،(1103) حبان وابن
 حديث هذا: الرتمذي عنه قال واحلديث( 107/ 1) احمللى يف حزم بنوا ،(5595 ،5594 ،5593) الكبري يف والطرباين

/ 1) احمللى يف حزم ابن به واحتج حبان، وابن خزمية، ابن وصححه إسحاق، بن حممد حديث من إال نعرفه وال صحيح، حسن
 وهو إسحاق، اين غري ثقات؛ كلهم  رجاله حسن، إسناد هذا(: 380/ 1) داود أيب صحيح يف األلباين العالمة وقال ،(107
 وهو إسحاق بن حممد فيه(: 107/ 1) احمللى على تعليقه يف شاكر أمحد الشيخ وقال بالتحديث، صرح وقد احلديث؛ حسن

 وقال جيد، إسناده(: 97) البلوغ على حاشيته يف باز ابن العالمة وقال حجة، إذن فهو بالتحديث صرح ولكنه يدلس قد
 فانتفت بالتحديث، صرح وقد إسحاق، بن حممد أجل من حسن إسناده(: 345/ 25) داملسن حتقيق يف معه ومن األرنؤوط

 .تدليسه شبهة

 .املطيعي حتقيق 137/  3 واجملموع ،79 - 78/  1 والدسوقي ،81/  1 البدائع 3
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 صغري كمصلى  صغري مكان يف النجاسة كانت  إن واحلنابلة الشافعية فعند للمكان بالنسبة وأما
 جزء بقي ما النجاسة بقاء األصل إذ كله،  يغسله حىت فيه يصلي أن جيز ل مكاهنا، وخفي وبيت،
 عليه، يشق ذلك ألن غسله؛ جيب ال والصحراء الواسع كالفضاء  واسعا املكان كان  وإن منها،

 جيب وال فيه، يصلي موضعا جيد ال أن إىل أفضى الصالة من منع لو ألنه شاء؛ حيث ويصلي
 .1اجتهاد بال فيه يصلي أن وله: قالوا الشافعية، قال كما  يسن بل االجتهاد

 عرفة ابن حكاه بالغسل قول: مكاهنا يعلم ول النجاسة أصابتها اليت ضاألر  يف قوالن وللمالكية
 .2الواسعة واألرض الضيق املكان بني يفرقوا ول املدونة ظاهر وهو بالنضح وقول اتفاقا،

 الصالة وجتوز باجلفاف تطهر األرض إن: يقولون أهنم إال ذلك يف حكم على للحنفية نطلع ول
 املسجد يف أبيت كنت:  قال عنهما هللا رضي عمر ابن عن بسنده داود أبو رواه ِبا واستدلوا عليها،

 يف وتدبر وتقبل تبول الكالب وكانت عزبا شابا فىت وكنت وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عهد يف
 .3ذلك من شيئا يرشون يكونوا فلم املسجد

 بأهنم العلم مع النجاسة فبوص هلا تبقية ذلك كان  باجلفاف تطهر اعتبارها فلوال: اهلمام ابن قال
 وكون بيته، يف للصالة يتخلف من وعدم املسجد صغر مع منه بد ال إذ الصالة يف عليها يقومون

 .4وتبول وتدبر تقبل كانت  حيث واحدة، بقعة يف ال املسجد، من كثرية  بقاع يف يكون ذلك
 وهذا مجيعا، هماغسل وجب هي كم  أي يف يعلم ول الثوب يف الكمني أحد النجاسة أصابت ولو
 .إسحاق أبو قاله الشافعية، عند وجه ويف املالكية، عند املذهب وهو واحلنابلة، احلنفية عند

                                                 
 .189/  1 القناع وكشاف ،86/  2 واملغين ،189/  1 احملتاج مغين 1

 .82/  1 الدسوقي 2

 برقم به جمزوما البخاري وعلقه ،(1656) حبان وابن ،(300) خزمية وابن ،(382) داود وأبو ،(70/ 2) أمحد أخرجه 3
 يف اإلسالم شيخ وصححه ،(383/ 1) السنة شرح يف البغوي وصححه حبان، وابن خزمية، ابن صححه واحلديث( 174)

 عند وهو وتبول،: يقل ول البخاري رواه(: 236/ 1) اللهفان إغاثة يف القيم ابن اإلمام وقال ،(480/ 21) الفتاوى جمموع
 يذكر ول به، جمزوما تعليقا البخاري رواه(: 112/ 1) الفقيه إرشاد يف كثري  ابن وقال الزيادة، هبذه صحيح بإسناد داود أيب

 يف األلباين العالمة وصححه ،(36) الطهارة كتاب  يف الوهاب عبد بن حممد الشيخ وصححه شرطه، على وإسناده وتبول،
 األرنؤوط قال وكذا صحيح، إسناده(: 49/ 5) املسند حتقيق يف شاكر أمحد الشيخ وقال ،(233/ 2) األم داود أيب صحيح

 (.284/ 1) داود أيب سننن حتقيق يف معه ومن

 .72/  1 والزيلعي العريب الرتاث إحياء دار ط ،175 - 174/  1 القدير فتح 4
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 ول أحدمها تنجس إذا كالثوبني  فيغسله، أحدمها الكمني من يتحرى: املالكية من العريب ابن وقال
 يغسلهما ما املاء من دووج الكمني لغسل الوقت اتسع إذا املالكية عند اخلالف حمل لكن يعلمه،

 يغسله واحدا حترى واحدا، يغسل ما إال املاء من جيد ل أو واحد، غسل إال الوقت يسع ل فإن معا،
 الوقت يسع ل فإن املاء، وجود عند أو الوقت، ضاق إذا الصالة بعد الثاين يغسل مث اتفاقا، فقط

 على احملافظة من أوىل الوقت لىع احملافظة ألن غسل، بدون صلى التحري يسع ل أو واحد غسل
 .اخلبث من الطهارة
 .1العباس أبو قاله. كالثوبني  فهما متميزتان عينان ألهنما يتحرى: الشافعية عند الثاين والوجه

 النجاسة بوجود العلم مع هو املكان، أو البدن، أو الثوب يف النجاسة خفاء يف احلكم من مضى وما
 الطهارة سبق تيقن مع النجاسة وجود يف شك فإن املكان، أو ن،البد أو الثوب، من موضعها وخفاء
 .واحلنابلة والشافعية احلنفية عند وهذا اليقني، يرفع ال الشك ألن غسل، دون الصالة جازت

 فيوجبون مثال، حصري أو ثوب، من غريه وجناسة البدن جناسة يف الشك بني فيفرقون املالكية أما
 قد ألنه واحلصري؛ الثوب نضح ويوجبون -أي بكثرة الغسل– بذلك يفسد ال ألنه البدن؛ غسل
 .2اجلملة يف وهذا. األحوط فعل فقد غسل وإن بذلك، يفسد

 جيزم حىت غسل جناسة موضع خفي وإن»: قوله (:1/435قال العالمة العثيمني يف الشرح املمتع )
 .زواهلا يتيقن حىت بتهأصا ما غسل وجب مكاهنا، وخفي شيئا، النجاسة أصابت إذا: يعين ،«بزواله
 :أمرين من خيلو ال النجاسة أصابته ما أن واعلم

 .واسعا يكون أن وإما ضيقا، يكون أن إما
 املكان مجيع غسل ألن أصابته، النجاسة أن ظنه على غلب ما ويغسل يتحرى، فإنه واسعا كان  فإن

 .صعوبة فيه الواسع
 .بزواهلا جيزم حىت يغسل أن جيب فإنه ضيقا، كان  وإن

 الكمني غسل فيجب أصابته، الكمني أي تعرف ول الثوب، كمي  أحد النجاسة أصابت: ذلك مثال
 .بذلك إال بزواهلا جيزم ال ألنه مجيعا،
 .مجيعا غسلهما فيجب نسيت مث أحدمها، علمت لو وكذا

 .واليقني اجلزم من بد ال ألنه أمكن؛ ولو التحري جيوز ال أنه على يدل هللا رمحه وكالمه

                                                 
 .45/  1 القناع وكشاف 32/  1 واملهذب ،82 - 81/  1 والدسوقي ،81/  1 البدائع 1

 .45/  1 القناع وكشاف 32/  1 واملهذب ،82 - 81/  1 والدسوقي ،81/  1 البدائع 2
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 الصواب، فليتحر»: الصالة يف الشك يف وسلم عليه هللا صلى لقوله التحري، جيوز أنه: صحيحوال
 .«عليه ليتم مث

 .تغسله مث النجاسة، أصابته الكمني أي فتتحرى جمال، للتحري كان  إذا وعليه؛
 الذي فهنا الكمني، أي يف تدري وال منها، وأصابك ميينك، عن بالنجاسة مررت لو: ذلك مثال

 .األيسر دون غسله عليك فيجب األمين، أنه الظن على يغلب
 بذلك، إال النجاسة بزوال جتزم ال ألنك مجيعا؛ الكمني فتغسل للتحري، جمال هناك يكن ل إذا أما

 :أربع فاألحوال
 .مجيعا فتغسلهما للموضعني؛ النجاسة بإصابة جتزم أن: األوىل
 .وحده سلهفتغ بعينه؛ أحدمها أصابت أهنا جتزم أن: الثانية
 .الراجح القول على وحده فتغسله أحدمها؛ أصابت أهنا ظنك على يغلب أن: الثالثة
 .مجيعا فتغسلهما سواء؛ عندك االحتماالن يكون أن: الرابعة

 .مجيعا فتغسلهما كالرابعة؛  الثالثة أن: واملذهب
 .النجاسة إزالة يف الغسل تكرار جيب هل املسألة السادسة:

 باملاء، النجاسة غسل تكرار وجوب يف العلماء اختلف
 مرئية غري كانت  وإن بعينها، تذهب واحدة غسلة فيها يكفي كالدم  مرئية النجاسة كانت  إن: فقيل

 .1احلنفية مذهب وهذا وحنوها، الكلب ولوغ جناسة مثل وذلك ثالثًا، غسلها وجب
 والشافعية، ،2الكم مذهب وهو الكلب، عدا ما مطلقاً  النجاسات غسل يف العدد جيب ال: وقيل

 .3بالكلب اخلنزير أحلقوا الشافعية أن إال
 .واخلنزير الكلب جناسة من التطهري كيفية  يف اخلالف وقد مر

 والنجاسة الطعام، يأكل ل الذي الصيب بول جناسة إال سبعاً، النجاسات مجيع غسل جيب: وقيل
 .4احلنابلة مذهب وهو األرض، على اليت

                                                 
(. 36،35/ 1) املختار لتعليل االختيار(. 64: ص) الفالح مراقي ،(88/ 1) الصنائع بدائع ،(75/ 1) احلقائق تبيني 1

 (.209/ 1) القدير فتح شرح

 (.114/ 1) اخلرشي ،(9:ص) خليل خمتصر ،(223/ 2) اجملتهد بداية ،(69/ 01) املدونة 2

/ 1) وعمرية القليويب حاشية ،(83/ 1) احملتاج مغين ،(6/ 1) األم ،(611/ 2) اجملموع ،(32،31/ 1) الطالبني روضة 3
73.) 

 (.102/ 1) اإلرادات منتهى شرح ،(182/ 1) القناع كشاف  4
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 جناسة كغسل  النجاسات بعض غسل يف ورد العدد أن: العدد وجوب يف الفقهاء اختالف وسبب
 الليل، نوم من القيام من اليدين غسل يف العدد ورد كما  سبعاً، غسلها يف ورد النص فإن الكلب،

 النجاسة يف ورد العدد كان  إذا: فقالوا النجاسة، ملظنة هو إَّنا الغسل أن العلماء بعض منه وفهم
 األمر احلنابلة منه فأخذ باحلجارة، االستجمار يف العدد ورد كما  املتيقنة، سةبالنجا فكيف املظنونة،

 دم غسل يف وورد املرئية، غري النجاسة يف ثالثاً  بغسلها األمر احلنفية وأخذ سبعاً، النجاسات بغسل
 بعني تذهب غسلة فيه ويكفي عدد، بدون تزال النجاسة أن العلماء منه فأخذ عدد، بدون احليض
 النجاسة، بعني تذهب واحدة غسلة النجاسات غسل يف يكفي وأنه الراجح، هو وهذا سة،النجا
 .أعلم وهللا. تذهب حىت ذلك كرر  تذهب ل فإن

 .النجاسة غسل عند تنجسةامل الثياب عصرهل يشرتط  املسألة السابعة:
 يشرتط: فقيل وحنوها، كالثياب  النجاسة تتشرب اليت األشياء يف العصر اشرتاط يف العلماء اختلف
 .2واحلنابلة ،1احلنفية مذهب وهو العصر،

 .5احلنفية من يوسف أيب واختيار ،4والشافعية ،3املالكية مذهب وهو عصرها، يشرتط ال: وقيل
 غسلها، حني الثياب عصرب األمر إىل يرشد ما الشرع يف يأت ول العصر، وجوب عدم األصل قلت
 حىت ثوبه غسل ومن باملاء، وقرصه الدم حت يف جاء ماك  به، األمر جلاء واجباً  العصر كان  ولو

 .به أمر ما وفعل الثوب، طهر فقد ورُيها وطعمها النجاسة عني ذهبت
 .النجاسة غسالةحكم  املسألة الثامنة:

                                                 
 (.332/ 1) عابدين ابن حاشية ،(249/ 1) الرائق البحر ،(76/ 1) احلقائق تبيني ،(88/ 1) الصنائع بدائع 1

 ثقيالً  كان  إن تقليبه أو دقه أو النجاسة، يتشرب فيما إمكانه مع غسلة كل  يف العصر يعترب(: 316/ 1) اإلنصاف يف قال 2
 (.104/ 1) اإلرادت منتهى شرح ،(239/ 1) الفروع وانظر. املذهب من الصحيح على

 (.80/ 1) الدسوقي حاشية ،(114/ 1) اخلرشي ،(159/ 1) اجلليل مواهب ،(235/ 1) واإلكليل التاج 3

. يشرتط ال أنه األصح: وجهان فيه غسله؟ إذا الثوب عصر يشرتط هل(: 200/ 3) مسلم لصحيح شرحه يف النووي قال 4
 اه 

 وال(: 28/ 1) الطالبني روضة يف وقال اه . اخلالف من خروجاً  عصره ميكن ما عصر ويسن(: 85/ 1) احملتاج مغين يف وقال
 مقامه قام شرط العصر إن: بالضعيف قلنا وإن. الغسالة طهارة على بناء األصح على الثوب عصر الطهارة حصول يف يشرتط
 .املاء زوال يف أبلغ ألنه األصح؛ على اجلفاف

 (.88/ 1) الصنائع بدائع 5
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 لو ألننا يتغري؛ ل أو تغري مطلقاً  طهور فإنه احملل عن ينفصل أن قبل النجاسة إزالة يف املستعمل املاء
 باملاء إال النجاسات تطهري احلال هذه يف ميكنا ول أبداً، احملل طهر ما املالقاة جردِب ينجس قلنا

 .1حرج فيه وهذا الكثري
 جنس فهو بالنجاسة، املاء تغري فإن، ال أو بالنجاسة يتغري أن إما خيلو فال احملل عن انفصل إذا وأما

 .هناك فانظره البهائم سباع سؤر مسألة يف املذاهب علماء من مجاعة عن نقلناه وقد باإلمجاع،
 اختالفهم على بناء حكمه يف العلماء اختلف فقد قليل، ماء وهو يتغري، ل املنفصل املاء كان  وإن
 وبعضهم سبعاً، وبعضهم ثالثاً، النجاسة غسل تكرار وجوب يرى فبعضهم الغسل، تكرار وجوب يف

 مسألة يف قول كل  أدلة ذكرنا وقد لب،ك  جناسة تكن ل ما واحدة مرة النجاسة غسل يكفي أنه يرى
 .الشارع من عليها للنص الكلب جناسة إال النجاسات غسل يف يشرتط ال العدد أن وترجح سابقة،

 بغسالة يسمى ما وهو املتنجس، احملل هذا تطهري عند املنفصل املاء يف العلماء اختلف وقد
 .طهورا؟ أو طاهراً  أو اً جنس يكون هل يتغري ل وهو احملل، عن انفصل إذا النجاسة،

 وهذا جنس، الثالثة الغسلة حىت األوىل الغسلة من احلقيقية النجاسة غسل من املنفصل املاء: فقيل
 .2احلنفية مذهب

 .الراجح وهو ،3املالكية مذهب وهو بالنجاسة، يتغري ل ما طهور املنفصل املاء: وقيل
 .4يةالشافع عند األصح وهو مطهر، غري طاهراً  يكون: وقيل

                                                 
 (.40/ 1) النهى أويل مطالب 1

 وهذا ،(325/ 1) عابدين ابن حاشية ،(240/ 4) حممودية بريقة ،(245/ 1) الرائق البحر ،(66/ 1) الصنائع بدائع 2
 العدد، فيها جيب فال احلدث، طهارة وهي احلكمية، احلقيقية وضد مرات، ثالث احلقيقية النجاسات غسل وجوب على مبين
 (.87/ 1) الصنائع بدائع انظرو  النجاسة، من نوع احلدث بأن قوهلم على بناء وهذا

 ،(36 - 35: ص) الفقهية القوانني ،(72/ 1) اجلليل منح ،(43/ 1) مالك اإلمام مذهب نصرة يف املسالك هتذيب 3
 (.259/ 3) االستذكار ،(80/ 1) الدسوقي حاشية ،(80/ 1) اخلرشي

 قلتني كان  فإن وإال فنجسة، بالنجاسة أوصافها بعض تغري إن النجاسة غسالة يف(: 34/ 1) الطالبني روضة يف النووي قال 4
 .أعلم وهللا املذهب، على ومطهرة خالف، بال فطاهرة

 :أوجه وقيل أقوال، فثالثة دوهنما كانت  وإن
 .مطهرة غري فطاهرة وإال فنجسة، بعد جنساً  كان  إن الغسل، بعد احملل حكم حكمها أن اجلديد وهو: أظهرها
 .مطهرة فتكون الغسل قبل كمهاح حكمها القدمي، وهو: والثاين

 اه . جنسة فتكون الغسل قبل احملل حكم حكمها احلدث، رفع من خمرج وهو: والثالث
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 يف النجاسة عني زالت ولو حىت جنس، السادسة الغسلة حىت األوىل الغسلة من املنفصل: وقيل
. طهور الثامنة الغسلة من واملنفصل مطهر، غري طاهر، السابعة الغسلة من واملنفصل األوىل، الغسلة

 .1احلنابلة مذهب من املشهور وهذا
 هلا ممازجته تضره وال طهرها، فقد منها شيء فيه ريظه ول النجاسة على املاء غلب إذاوالراجح أنه 

 به، ليطهرنا علينا وأنزله طهوراً، املاء هللا جعل فقد كثرياً،  أم قليالً  املاء كان  سواء عليها، غلب إذا
 من عليه غلب ما إال: يعين"  شيء ينجسه ال املاء: "- وسلم عليه هللا صلى - الرسول وقال

 منها، شيء فيه يظهر ول عليها غلب فإن ميازجها، حىت جناسة يطهر ال أنه ومعلوم فغريه، النجاسة
 .2منها شيء املاء يف ظهر إذا هلا فاحلكم النجاسة غلبته وإن له، فاحلكم

 العقل خيامر كان  ما الستهالك صانع، غري من خالً  صارت إذا اخلمر طهارة على العلماء أمجع وقد
 .3وأحرى أوىل هلا املاء باستهالك حكمها ويزول النجاسة، تطهر فألن عليه، التحليل بطريان منها

 .باملسح التطهريحكم  املسألة التاسعة:
 بد ال أم باملسح، تطهر هل والسكني واملرآة كالسيف  الصقيلة ألشياءا تطهري يف العلماء اختلف

 غسلها؟ من
 .4احلنفية مذهب وهو مطلقاً، املسح يطهرها: فقيل

                                                                                                                           

 بن زبد شرح وانظر"  احملل طهر وقد متغرية، غري انفصلت إذا النجاسة غسالة طهارة واألصح(: " 544/ 2) اجملموع يف وقال
 .شروطاً  الغسالة بطهارة للحكم الشافعية واشرتط(. 34/ 1) رسالن

 طهارة وبشرط تغريها، عدم بشرط النجاسة غسالة طهارة أصحابنا عند الصحيح(: " 134/ 2) التثريب طرح يف العراقي قال
 عنها، وانفصل املاء يزهلا فلم وحنوه كالدم  عينية جناسة احملل يف كان  بأن احملل يطهر ل وإن إمجاعًا، جنسة كانت  تغريت فإن احملل،
 النجاسة غسل قبل قدره على انفصاله بعد الغسالة وزن يزداد أال وهو آخر، شرطاً  الرافعي وزاد أيضا، جنس فإنه ة،باقي وهي

 .به

 طالب وأيب وحنبل صاحل رواية يف عليه نص سبعاً  النجاسات سائر يف العدد جيب(: 485/ 1) االنتصار يف اخلطاب أبو قال 1
 اه . وامليموين

 الدلك؟ من بد ال أو املاء، يف يغمسه أن جيزيه البول يصيبه الثوب عن أيب سألت(: " 34/ 1) يهألب هللا عبد مسائل ويف
 منتهى شرح ،(36/ 1) القناع وانظركشاف اه . 137رقم( 27/ 1) هانئ ابن مسائل وانظر" ويعصره سبعًا، يغسله: فقال

 .(313/ 1) اإلنصاف ،(239 ،238/ 1) الفروع ،(102/ 1) اإلرادت

 (.259/ 3) تذكاراالس 2
 (.45/ 1) املسالك هتذيب 3

 (.728/ 1) اهلداية على البناية ،(72/ 1) احلقائق تبيني ،(85/ 1) الصنائع بدائع ،(236/ 1) الرائق البحر 4
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 مسح، بدون عنه يعفى وهل الفساد، عليه خشي إن مباح دم من قيلالص الشيء عن يعفى: وقيل
 .1األول واملعتمد املالكية مذهب يف قوالن املسح؟ بعد أو

 .3واحلنابلة ،2الشافعية مذهب وهو مطلقاً، املسح يطهر ال: وقيل
 عليه هللا صلى  الرسول أصحاب ن، بأالصقيلة لألشياء مطهر املسحبأن  قال منوقد استدل 

 ول هلا، حاملون معهم وهي يصلون، ذلك ومع الدم، فيصيبها بسيوفهم، الكفار يقاتلون كانوا  موسل
 هللا صلى به ألمرهم واجباً  غسلها كان  ولو بغسلها، أمرهم أنه وسلم عليه هللا صلى النيب عن ينقل
 .وسلم عليه

 قبل كانت  كما  عترج مسحت فإذا النجاسة، تدخلها فال مسام فيها ليس الصقيلة األجساموأيضا 
 .الطهارة يف املطلوب هو وهذا للنجاسة، إصابتها

 .حكمها زال فقد زالت فمىت خبيثة، عني النجاسةو 
 .احلجامة موضعكيفية تطهري   املسألة العاشرة:

 وقاس نظاف، رطبات خرق بثالث مسحها إذا احلجامة موضع باملسح يطهر بأنه احلنفية صرح
 .4الثقب إىل السريان اإلسالة من وخياف تلطخ، إذا لفصدا حمل حول ما عليه الفتح صاحب
 أو احلجامة موضع دم أثر عن يعفى: بقوهلم احلجامة موضع يف املالكية به صرح ما هذا من ويقرب

 ويستمر احملل، لذلك املاء وصول من احملتجم لتضرر الدم، عنه مسح املوضع ذلك كان  إذا الفصادة

                                                 
 ،عنه العفو إىل احتاج ملا طاهراً  كان  لو إذ جنس، فاحملل وإال حكمية، طهارته أن ذلك معىن: الصقيل الشيء عن يعفى: فقوله 1

 .الغسل تعني الفساد من عليه خيش ل فإن العفو، شرط هذا بالغسل، الفساد عليه خشي إن: وقوله
 القاسم، ابن عن روايته يف عيسى قال باملسح، النجاسة بانتفاء علله ملن خالفاً  أي: املعتمد على ال أم الدم من مسحه وسواء

 .ميسحه ل أو الدم من مسحه: مالك عن
 .األهبري قول إنه: رشد ابن وقال مالك، عن الباجي نقله املسح، رطبش العفو إن: وقيل
 عدم العريب ابن كالم  ومقتضى عباراهتم، أكثر من املفهوم وهو بالدم، خاص العفو أن: مباح دم من: قوله من وفهم

 القصر؛ وُيتمل يه،عل احلكم يقصر ال أن فيحتمل الدم، يف هو إَّنا السيف يف أمثلتهم أكثر: التوضيح يف وقال. التخصيص
 ،(77/ 1) الكبري الشرح مع الدسوقي حاشية ،(156/ 1) اجلليل مواهب انظر. إليه الواصلة النجاسات من الغالب ألنه

 (.28: ص) الفقهية القوانني ،(112/ 1) اخلرشي

 .(85/ 1) احملتاج مغين 2

 (.322/ 1) اإلنصاف ،(323/ 1) املبدع 3

 .33/  1 ارواالختي ،206/  1 عابدين ابن 4
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 اخلارج الدم أثر كان  إذا العفو حمل إن مث املوضع، غسل برئ فإذا املوضع، ذلك يربأ أن إىل العفو
 ؟.1مسح العفو يف يعترب فال وإال درهم، من أكثر

 .اخلمر أواين تطهريكيفية   املسألة احلادية عشرة:
 والشافعية عندهم الصحيح يف واملالكية احلنفية قال هبذا غسلها، هو اخلمر أواين تطهري يف األصل
 . اآلنية من مزفتا كان  فيما احلنبلي املقدسي لفرجا أبو والشيخ

 بقيت فإن أثرها، وال اخلمر رائحة فيها تبقى ال حبيث ثالثا بغسلها تطهر: احلنفية يقول هذا ويف
 ما ألن تغسل؛ ل وإن تطهر فيها جبعله ألنه اخلل؛ سوى املائعات من فيها جيعل أن جيوز ال رائحتها

 .باخلل يتخلل اخلمر من فيها
  وإن ساعة، مرة كل  مرات، ثالث املاء فيه جيعل أن تطهريه مخر فيه كان  إذا الكوز: اخلالصة ويف

 .2أبدا يطهر ال حممد وعند يطهر، يوسف أيب عند جديدا كان
 ملا مرات، ثالث غسلها ويندب النجاسة، أثر زال إذا واحدة مرة بغسلها تطهر: الشافعية ويقول

 حىت اإلناء يف يده يغمس فال نومه من أحدكم استيقظ إذا ) قال وسلم عليه هللا صلى النيب أن ورد
 أن على فدل النجاسة، يف للشك الثالث إىل فندب .3( يده باتت أين يدري ال فإنه ثالثا، يغسلها

  .واحدة مرة الغسل على االقتصار وجيوز تيقن إذا يستحب ذلك
 .4لنجاسةا تستهلك حىت باملاء يكاثر أن ذلك يف الواجب والغسل

 قال قوالن، كاخلمر  غواص جنس من الفخار طهارة يف: الفقهية القوانني يف جاء كما  املالكية، وعند
 إذا أوانيه وتطهر ،1الرائحة تضرها وال هبا، وينتفع تغسل اخلمر أواين يف النوادر عن نقال املواق

 .2بغواص فخارا ولو هلا تبعا إناؤها ويطهر ، خللت أو فيها اخلمر حتجرت
                                                 

 .73/  1 الدسوقي حاشية 1

 . 145/  1 القدير فتح 2

 الشافعي ذهب(: 2/146( من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه، قال املربكفوري يف مرعاة املفاتيح )278أخرجه مسلم ) 3
 النجاسة يف اجبو  عندهم التثليث فإن للحنفية، خالفاً  مندوب، التثليث وأن مرة، بالغسل يطهر الثوب أن من وافقه ومن
 ليس وما عينها، بزوال فطهارهتا مرئياً  منها كان  فما مرئية، وغري مرئية ضربان النجاسة: املرغيناين الدين برهان قال. املرئية الغري
 ألن بالثالث قدروا وإَّنا لالستخراج، منه بد ال التكرار ألن طهر، قد أنه الغاسل ظن على يغلب حىت يغسل أن فطهارته ِبرئي

 - ثالثاً  يغسلها حىت اإلناء يف يده يغمسن فال منامه من أحدكم استيقظ إذا: حبديث ذلك ويتأيد عنده، ُيصل الظن لبغا
 ال النظافة باب من احلديث ألن نظر، املرئية الغري النجاسة يف التثليث إجياب على احلديث هبذا االستدالل يف: قلت. انتهى

 .تيمية وابن الباجي، إليه ذهب كما  النجاسة باب من

 . 56/  1 الشافعي اإلمام فقه يف املهذب 4
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 طعم فيه ظهر سواء مائع، فيه جعل مىت مث اإلناء، يتشرهبا مخر اإلناء يف كان  إذا: احلنابلة ويقول
  يطهره فلم اإلناء، جسم من أجزاءه يستأصل ال الغسل ألن بالغسل؛ يطهر ل لونه، أو اخلمر

 بالغسل؛ فتطهر املزفت، منها اخلمر آنية: املقدسي الفرج أبو قال بالنجاسة، ابتل إذا كالسمسم
 النجاسة، أجزاء فيتشرب ِبزفت، ليس ما ومنها، اإلناء جسم إىل النجاسة وصول مينع الزفت ألن
 .3ولونه اخلمر طعم فيه ظهر مائع فيه ترك مىت فإنه بالتطهري، يطهر فال

 .احلار باملاء الريش نتفحكم  املسألة الثانية عشرة:
 ألقي إذا الدجاج عن سئل( : واإلباحة احلظر يف مجني ابن فتاوى عن نقال) األنقروي فتاوى يفجاء 

 باملاء يغسل ولكن يتنجس،: فأجاب يتنجس؟ هل بطنه شق قبل ريشه، لينتف الغليان حال املاء يف
 املطبوخ اللحم من ليس: للمالكية خليل خمتصر على الزرقاين شرح يف وجاء ،4فيطهر مرات ثالث

 ليس هذا ألن املذبح؛ غسل غري من ريشه إلخراج رحا ماء يف يوضع املذبوح، الدجاج بالنجاسة
 .5ويؤكل يغسل بل أعماقه، يف النجاسة تدخل حىت بطبخ

 .والبلغم واملخاط الريقحكم  املسألة الثالثة عشرة:
 صلى ألنه لطهارته، الفم مأل وإن وضوؤه ينتقض ال بلغما قاء فمن البلغم، طهارة إىل احلنفية ذهب

 الرأس من النازل ينقض ال وهلذا ،6بعض على بعضه ورد فيه فبزق ردائه طرف أخذ وسلم عليه هللا
 غري والقليل قليل، فهو النجاسة من جياوره ما وأما النجاسة، تتداخله ال للزوجته هو باإلمجاع،

 النجاسة حمل ألنه نقض اجلوف من كان  إن: يوسف أبو وقال، َتازجها فإهنا الصفراء خبالف ناقض،
 .7الصفراء فأشبه

 كافرا،  أو كان  مسلما آدميا، أو خنزيرا أو كلبا  بريا، أو كان  حبريا حي كل  أن إىل املالكية وذهب
 بصفرته املعدة من أنه يعلم ل ما طاهر، - نوم أو يقظة يف فمه من سال ما وهو - كله  ذلك لعاب

                                                                                                                           
 . 113/  1 املواق 1
 . 37 ص الفقهية والقوانني 60/  1 الكبري الشرح ، 67 - 66/  1 للكشناوي السالك إرشاد شرح املدارك أسهل 2

 .291 ، 50 الشرح مع قدامة البن املغين  3
 .146/  1 اهلمام بنال القدير فتح وانظر ،168/  1 األنقروي فتاوى 4
 .32/  1 الزرقاين 5

 .عنه هللا رضي أنس حديث من( السلفية ط 513/  1 الباري فتح) البخاري أخرجه 6

 .احلليب ط 9/  1 املختار شرح واالختيار احلليب، ط 18 ص الفالح مراقي 7
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 وهو طاهر، كذلك  وخماطه فال، وإال الزم إذا عنه ويعفى لعابا، حينئذ يسمى وال جنس، فإنه ونتونته،
 .1أنفه من سال ما

 حيث غريه، أو آدمي من الرأس من يسقط أو الصدر من خيرج كاملخاط  املنعقد وهو طاهر، والبلغم
 .2فساد إىل االستحالة القيء جناسة وعلة طاهر، منها خيرج فما احلياة، لعلة املعدة بطهارة يقولون
 وإَّنا الباطن، يف واستحالة اجتماع له ليسو  احليوان، باطن عن انفصل ما إن: الشافعية ويقول
 جنسا كان  إن منه، املرتشح احليوان حكم فله واملخاط، والعرق والدمع كاللعاب  رشحا يرشح

 .فطاهر وإال فنجس،
 أو احللق أقصى من أو الرأس من النازل خبالف جنس، املعدة من الصاعد البلغم إن: ويقولون
 .3طاهر فإنه الصدر
 عليه هللا صلى النيب أن أنس حديث ففي طاهر، وخنامته وخماطه اآلدمي ريق إن :احلنابلة ويقول
 أحدكم إن: فقال بيده فحكه فقام وجهه، يف رؤي حىت عليه ذلك فشق القبلة يف خنامة رأى وسلم

 قبلته، قبل أحدكم يبزقن فال - القبلة وبني بينه ربه إن: أو - ربه يناجي فإنه صالته يف قام إذا
 أو: فقال بعض على بعضه رد مث فيه فبصق ردائه طرف أخذ مث قدميه حتت أو يساره عن ولكن
 .قدمه حتت وال الصالة يف وهو ثوبه يف ِبسحها أمر ملا جنسة كانت  ولو ،4هكذا يفعل

 .الصدر من خيرج وما الرأس من خيرج ما بني البلغم يف فرق وال
 :نوعان منه تحرزال وميكن حلمه يؤكل ال وما طاهر، اللحم مأكول وريق

 .عنهما ينفصل وما وفضالهتما أجزائهما جبميع جنسان فهما واخلنزير، الكلب: أحدمها
 أجزائها جبميع جنسة أهنا أمحد فعن واحلمار، والبغل الطري وجوارح البهائم سباع من عدامها ما: الثاين

 .5اآلدمي حكم هافحكم طهارهتا على يدل ما وعنه جناستها، يسري عن يعفى أنه إال وفضالهتا
 .النجاسة تالقيه ماحكم  املسألة الرابعة عشرة:

                                                 
 .65 - 64/  1 السالك إرشاد شرح املدارك وأسهل ،8/  1 اإلكليل وجواهر ،50/  1 الدسوقي حاشية 1

 .9/  1 اإلكليل وجواهر ،44/  1 الصغري والشرح ،51/  1 الدسوقي حاشية 2

 وحاشية 69/  1 املنهاج مع وقليويب ،32/  1 اخلطيب للشربيين واإلقناع اإلسالمي، املكتب ط 16/  1 الطالبني روضة 3
 .174/  1 اجلمل

 ( .السلفية ط 508 - 507/  1 الباري فتح) البخاري أخرجه 4

 .734 - 733/  1 الشرح مع قدامة البن املغين 5
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 البدن يف النجاسة أثر وظهر قدم بلل أو نائم عرق من جنسان تراب أو فراش ابتل لو: احلنفية قال
 الرطب ينعصر ال رطب جنس ثوب يف لف طاهر جاف ثوب ينجس ال كما  فال، وإال تنجسا والقدم

 وال فيه، أثرها يظهر ول منه فتندت يابسة جنسة أرض على بنشره رطب ثوب ينجس وال عصر، لو
 كان  إن ينجس: وقيل الثوب، أي فيه أثرها يظهر أن إال الثوب فأصابت جناسة على هبت بريح

 تنجس فال اخلارجة الريح طهارة فالصحيح مبلولة ومقعدته ريح منه خرج ولو، به التصاهلا مبلوال
 .1املبتلة الثياب
 جافا، فالقى بلله، وبقي مضاف من املطلق املاء بغري احملل عن النجاسة عني زال لو: كيةاملال وقال

 ينتقل، ال وهو احلكم إال يبق ل إذ املذهب، على حملها مالقي يتنجس ل مبلوال والقى جف أو
 القى إذا أنه: ذلك ومقتضى جنس، فالباقي املالقاة ِبجرد يتنجس قد املضاف أن املذهب ومقابل

 .2املالقاة ِبجرد يتنجس أنه مبلول شيء اجلاف احملل القى أو جافا، املبلول لاحمل
 واآلخر رطب وأحدمها جنس شيء القاها إذا الطاهرة األعيان أن إىل واحلنابلة الشافعية وذهب
 .3ِبالقاهتا الطاهر فينجس يابس

 .تطهري دون واملتنجسات بالنجاسات االنتفاعحكم  املسألة اخلامسة عشرة:
 أنه عنه هللا رضي جابر عن ورد ملا املتنجس، بالدهن االنتفاع ُيل ال أنه احلنفية عند املذهب ظاهر
 اخلمر بيع حرم ورسوله هللا إن): ِبكة وهو يقول الفتح عام وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مسع

 هبا ويدهن السفن هبا يطلى فإنه امليتة شحوم أرأيت هللا رسول يا: فقيل. واألصنام واخلنزير وامليتة
 بشعر االنتفاع جواز إىل احلنفية ذهب كما،  4(حرام هو. ال: قال الناس؟ هبا ويستصبح اجللود

                                                 
 والفتاوى ،468/  5 ،223 - 221 ،231/  1 عابدين ابن وحاشية ،85 الفالح مراقي على الطحطاوي حاشية 1

 .45 ،41/  1 اهلندية

 .50/  1 الزرقاين وشرح ،165/  1 اجلليل ومواهب ،13/  1 اإلكليل وجواهر ،80/  1 الدسوقي حاشية 2

 .83/  1 احملتاج ومغين ،188 ،184/  1 القناع وكشاف ،55/  1 املهذب 3

 (.1581(، ومسلم )2236أخرجه البخاري ) 4
 هبا يدهن السفن، هبا يطلى امليتة، شحوم إىل عائد الضمري الفقهاء بعض قال يعود؟ ماذا على( حرام هويف قوله )الضمري و 

 .أحاديث ذلك يف وورد املدبوغ اجللد إال امليتة من جيوز وال حرام األشياء هذه فكل: الناس هبا ويستصبح اجللود،
 تعلف أن أجاز و أشياء حرم وسلم عليه هللا صلى النيب أن منه ألسباب وذلك البيع منه املراد حرام هو قوله: قال من ومنهم

 هللا صلى فالنيب سؤاهلم سألوا مث واخلنزير امليتة و اخلمر بيع حرم النيب قال احلديث بداية يف مث االنفكاك تقبل فاحلرمة للدواب
 يف هلم يرخص فلم االنتفاع هلذا يبتاعوه أهنم فأخربوه البيع حترمي عن أخربهم وإَّنا االنتفاع حترمي عن أوال خيربهم ل وسلم عليه
 .البيع على يعود الضمري فإذن البيع
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 ال غريه وألن بدونه يتأتى ال عملهم ألن وذلك العني، جنس أنه من بالرغم للضرورة للخرازين اخلنزير
 .1عمله يعمل

 أما ونبيذ، وخل ولنب كزيت  واللباس والشراب امالطع من ِبتنجس االنتفاع جواز إىل املالكية وذهب
 فإنه املدبوغ امليتة جلد إال به، ينتفع فال وحنومها والعذرة كالبول  جنسة ذاته كانت  ما وهو النجس

 انتفاع فيه للكالب امليتة طرح إذ لكالب تطرح ميتة أو واملاء، اليابسات يف الدبغ بعد به ينتفع
 لوقود ميتة عظم أو وحنوها، عجلة لدهن ميتة شحم أو احبها،ص عند من تأكله كانت  ما لتوفري
 وكأكل غريه، عدم عند خبمر غصة كإساغة  ضرورة دعت أو جريا، لتصري حجارة أو طوب على
 تنجس بزيت يوقد فال فيه، ال مسجد غري يف فيجوز الزرع لسقي ِباء عذرة جعل أو ملضطر، ميتة
 إلضاعة يهدم ال به بين فإن باملتنجس يبىن وال يجوز،ف فيه والضوء خارجه املصباح كان  إذا إال

 جوفه لتنجيسه املتنجس وشرب أكل اآلدمي على ُيرم فإنه آدمي وشرب أكل غري ويف املال،
 يزيل ما عنده أن علم إن الراجح على مكروه به االدهان أن إال به، يدهن وال تطهريه، عن وعجزه

 مث صابون، به ويعمل املتنجس بالزيت يستصبح أن آلدميا وأكل املسجد بغري واملراد النجاسة، به
 ويطعم به ويسقى وساقية وعجلة حبل به ويدهن به، الغسل بعد املطلق باملاء الثياب تغسل

 .2للدواب
 من اإلناء كاستعمال  اليابسة األشياء يف واملتنجس النجس استعمال جيوز أنه إىل الشافعية وذهب
 .3يكره لكن امليتة عظام وإيقاد الدباغ، قبل امليتة جلد وكذا النجس، العظم

 عمر ابن ألن إباحته، الروايات فأكثر النجس بالزيت االستصباح يف احلنابلة عند الرواية واختلفت
 به، االستصباح جيوز ال أمحد وعن السفن، به تطلى أن وجيوز به، يستصبح أن أمر عنهما هللا رضي
 السفن هبا تطلى امليتة شحوم عن سئل وسلم عليه هللا صلى النيب أن حلديث املنذر، ابن قول وهو

 زيت إنه: قالوا به االستصباح إباحة ويف، حرام هو ال،: فقال الناس هبا ويستصبح اجللود هبا وتدهن
 العجني يف وسلم عليه هللا صلى النيب عن جاء وقد كالطاهر،  فجاز ضرر غري من به االنتفاع أمكن

                                                 
 357 ،202/  5 هبامشه والعناية القدير وفتح الكربى، ةاألمريي املطبعة ه  1323 الثالثة الطبعة 231/  1 عابدين ابن 1
 .1316 األمريية الكربى املطبعة 359 -
 .55 - 54/  1 السالك إرشاد شرح املدارك وأسهل ،10/  1 اإلكليل وجواهر ،61 - 60/  1 الدسوقي حاشية 2
 .44/  1 الطالبني روضة 3
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 ليس الزيت وهذا ،1النواضح يعلفوه أن وأمرهم أكله، عن هناهم أنه ودمث آبار من ِباء عجن الذي
 وال ميسه ال وجه على به يستصبح فإنه هذا ثبت إذا اخلرب، فيتناوله شحومها من هو وال ِبيتة

 .إليه جناسته تتعدى
 .والقرب األسقية منه جيعل: وقال اجللود هبا تدهن أن هللا عبد أبو ير ول

! ! لعجبا هذا يف إن: وقال هذا من أمحد وعجب اجللود، به تدهن أنه عنه هللا رضي عمر عن ونقل
 تنجيس إىل يفضي انتفاع كل:  أمحد قول على أي هذا فعلى! !  ميتة؟ فيه بشيء يطيب يلبس شيء

 عليه هللا صلى النيب فإن حترميه، يف إشكال فال أكله فأما جاز، ذلك إىل يفض ل وإن جيوز ال إنسان
 .اخلبائث هللا حرم وقد خبيث النجس وألن 2تقربوه فال مائعا كان  وإن: قال وسلم
 هبا تطلى أن وال غريه، وال باستصباح منها بشيء االنتفاع جيوز فال اخلنزير وشحم امليتة شحوم فأما

 اخلمر بيع حرم ورسوله هللا إن: قال أنه وسلم عليه هللا صلى النيب عن ورد ملا اجللود، وال السفن
 هبا ويدهن السفن هبا يطلى فإنه امليتة شحوم أرأيت هللا رسول يا: فقيل واألصنام، واخلنزير تةواملي

 ألنه جنس فدخانه النجس بالزيت استصبح وإذا، حرام هو ال،: قال الناس؟ هبا ويستصبح اجللود
 لتحرزا ميكن ال ألنه عنه، عفي يسريا وكان بشيء علق فإن تطهر، ال واالستحالة منه يستحيل جزء
 .3عنه يعف ل كثريا  كان  وإن الرباغيث، دم فأشبه منه

 .النجاسة حاله غالب ما استعمالحكم  )فرع(:
 :النجاسة حاله غالب ما استعمال يف الفقهاء اختلف
 أو أكل لو هذا ومع الغسل، قبل املشركني أواين يف والشرب األكل يكره أنه إىل احلنفية فذهب
 فأما األواين، بنجاسة يعلم ل إذا وهذا. حراما وشاربا آكال يكون وال جاز، الغسل قبل فيها شرب

 وآكال شاربا كان  أكل أو شرب ولو الغسل، قبل منها ويأكل يشرب أن جيوز ال فإنه علم إذا
 .به التوضؤ جيوز ال فإنه جناسة منقارها على كان  أنه علم إذا الدجاجة سؤر نظري وهو حراما،

 جتوز ال جنسة سراويلهم أن علم إن: أوانيهم من والشرب األكل نظري نياملشرك سراويل يف والصالة
 .4جيوز صلى ولو فيها، الصالة تكره يعلم ل وإن فيها، الصالة

                                                 
 رضي عمر ابن حديث من( احلليب عيسى ط 2286/  4) سلموم( السلفية ط 378/  6 الباري فتح) البخاري أخرجه 1

 .عنهما هللا

 تقدم خترجيه. 2

 .العريب الكتاب دار ط 88 - 86/  11 الكبري الشرح مع املغين 3

 .347/  5 اهلندية الفتاوى 4
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 باشر غريه، أو كتايب  أنثى، أو ذكر كافر،  بلباس نفل أو فرض يصلى أن ُيرم أنه إىل املالكية وذهب
 كعمامته  ال أو الفرج، حاذى وما كالذيل  النجاسة تلحقه أن الشأن مما كان  يباشره، ل أو جلده

 فيه فيصلى الكافر، منسوج أي نسجه خبالف طهارته، تظن أو تعلم أن إال ال، أو جديدا والشال،
 عند الطهارة على فيها ُيمل صنائعه سائر وكذا الطهارة، على حلمله تظن أو جناسته تتحقق ل ما

 .عرفة البن خالفا - نفسه بيت يف صنعها ولو - الشك
 غريه، أو ِبين جناسته الغالب ألن به، الصالة مريد غري أي آخر، مصل فيه ينام ِبا يصلى أن وُيرم
 أخرب إذا فيه يصلى وكذا فيه، صلى وإال طهارته، يف حمتاط فيه ينام من أن يظن أو يعلم ل إذا وهذا

 .ثقة كان  إذا بطهارته صاحبه
 يلتف عليه النائم أن الغالب ألن فيه، الصالة فتجوز املقاعدو  والقيعان املضايف يف يفرش ما وأما
 اتفق فقد به، ملتف هو ما يصيب فإَّنا مثال شيء منه حصل فإذا الفرش، ذلك غري آخر شيء يف

 .1طهارهتا على والغالب األصل
 اخلمر، مدمين كثياب  الطهارة فيه واألصل شيء يف النجاسة غلبت لو أنه إىل الشافعية وذهب
 عمت ما وكذا باألصل، عمال بالطهارة له حكم. . واجلزارين والصبيان واجملانني كاجملوس  اسةوالنج

 .2ذلك وحنو. . ولعاهبا الدواب كعرق  البلوى به
 وكذا طهارهتا، علمت لو كما  حاهلا جهل إن طاهرة وأوانيهم الكفار ثياب أن إىل احلنابلة وذهب

 .طاهرة وثياهبم كثريا  النجاسة البس من وآنية وثياهبم، اخلمر مدمين آنية
 مع طهارهتا، األصل ألن اخلمر كمدمين  وحنوهم والصيب واحلائض املرضعة ثياب يف الصالة وتصح

 .3فيها الصالة تصح فال جناستها تعلم ل ما للعبادة، احتياطا الكراهة
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