


موسوعة 
أحكام الطهارة

أدلة ومسائل وقواعد وضوابط

القسم الثاين
طهارة اخلبث

املجلد السادس
األعيان النجسة وكيفية تطهريها



5طهارة اخلبث )األعيان النجسة(

بسم اهلل الرمحن الرحيم

وااله،  ومن  وصحبه  آله  وعىل  اهلل،  رسول  عىل  والسالم  والصالة  هلل،  احلمد 
التعبدية،  للطهارة  والذي خصص  الطهارة،  أحكام  األول من  القسم  فإن  بعد،  أما 
)طهارة احلدث( قد انتهى واحلمد هلل يف املجلدات اخلمسة السابقة، وقد انتظم فيه: 

الكتب التالية: 

أحكام املياه، والوضوء، ومنه طهارة املسح باملاء، وطهارة الغسل والتيمم.

وهذا أوان الدخول يف القسم الثاين من أحكام الطهارة، وهي الطهارة احلسية 
النجسة،  األعيان  معرفة  عىل  تعاىل  اهلل  شاء  إن  الدراسة  وستقوم  اخلبث(  )طهارة 

وكيفية الطهارة منها. وسينتظم البحث فيه إن شاء اهلل تعاىل بالكتب التالية: 

األعيان النجسة وكيفية الطهارة منها. 

الطهارة من حاجة اإلنسان الطبيعية )البول والغائط(. 

الطهارة من الدماء الطبيعية )احليض والنفاس(. 

وستكون اخلطة يف الكتاب األول، أعني األعيان النجسة وكيفية الطهارة منها 
عىل النحو التايل: 
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خطة البحث: 

مقدمة الكتاب: وتشتمل عىل ثالثة مباحث.

املبحث األول: يف تعريف النجاسة.

املبحث الثاين: األصل يف األشياء الطهارة.

املبحث الثالث: يف أقسام النجاسات.

الباب األول: يف الطاهر والنجس من احليوان. 

الفصل األول: يف طهارة بني آدم.
املبحث األول: يف طهارة املسلم.
املبحث الثاين: يف طهارة املرشك.

املبحث الثالث: يف نجاسة بني آدم باملوت.

الفصل الثاين: يف احليوان غري اآلدمي.
املبحث األول: يف احليوان احلي غري املأكول.

الفرع األول: يف طهارة اهلرة. 

الفرع الثاين: يف احليوان املركوب كاحلامر والبغل.

الفرع الثالث: يف نجاسة الكلب.

الفرع الرابع: يف نجاسة اخلنزير.

الفرع اخلامس: يف نجاسة سباع البهائم والطري.

املبحث الثاين: يف احليوان الربي املأكول.
الفرع األول: يف طهارة احليوان املأكول احلي أو املذكى.

الفرع الثاين: يف نجاسة احليوان الربي باملوت.

املسألة األوىل: يف نجاسة احليوان الربي باملوت مما له نفس سائلة.
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املسألة الثانية: يف احليوان الربي الذي ال نفس له سائلة. 

املطلب األول: املقصود من قول الفقهاء ال نفس له سائلة.

املطلب الثاين: يف طهارة ما ال نفس سائلة وهو حي.

املطلب الثالث: يف طهارة ميتة ما ال نفس له سائلة.

املبحث الثالث: يف طهارة احليوان البحري.

املبحث الرابع: يف اجلاللة.

الفرع األول: يف تعريف اجلاللة.

الفرع الثاين: يف حكم حلم اجلاللة وركوهبا ورشب لبنها.

املبحث اخلامس: يف األجزاء املنفصلة من احليوان.

الفرع األول: يف الشحم واللحم إذا انفصال من احليوان وهو حي.

الفرع الثاين: يف شعر احليوان وريشه ووبره.

الفرع الثالث: يف طهارة العظم من احليوان.

الفرع الرابع: يف عصب احليوان.

الفرع اخلامس: يف جلد امليتة. 

الباب الثاني: يف فضالت احليوان.

الفصل األول: يف البول والغائط والروث.
املبحث األول: يف بول اآلدمي وعذرته.

الفرع األول: يف بول الصبي واجلارية.

الفرع الثاين: ذكر العلة التي أوجبت التفريق بني بول الغالم واجلارية.

الفرع الثالث: يف البول والغائط من اآلدمي الكبري.

املبحث الثاين: يف بول وروث احليوان.
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الفرع األول: يف بول ورث احليوان املأكول.

الفرع الثاين: يف بول وروث احليوان غري املأكول.

الفصل الثاين: من املني واملذي والودي من احليوان.
املبحث األول: يف مني اآلدمي.

الفرع األول: يف طهارة مني بني آدم.

الفرع الثاين: يف املني اخلارج بعد االستجامر.

الفرع الثالث: يف طهارة ماء املرأة.

املبحث الثاين: يف مني احليوان.

املبحث الثالث: يف نجاسة املذي.

الفرع األول: يف نجاسة مذي اإلنسان.

الفرع الثاين: يف نجاسة مذي احليوان غري اآلدمي.

املبحث الرابع: يف نجاسة الودي.

الفصل الثالث: يف حكم الدم.
املبحث األول: يف نجاسة دم احليض.

املبحث الثاين: يف نجاسة دم اإلنسان من عرق ونحوه.

املبحث الثالث: يف دم الشهيد.

املبحث الرابع: يف دم احليوان الذي ال نفس له سائلة.

املبحث اخلامس: علقة احليوان الطاهر.

من  الذبح  بعد  العروق  يف  والباقي  واللحم  القلب  دم  يف  السادس:  املبحث 
احليوان املأكول.

املبحث السابع: يف دم الكبد والطحال.
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املبحث الثامن: يف دم السمك.

الفصل الرابع: يف طهارة القيء.
الفصل اخلامس: يف طهارة القلس.

الفصل السادس: يف طهارة رطوبة الفرج.
الفصل السابع: يف اللبن.

املبحث األول: طهارة لبن اآلدمي احلي. 

املبحث الثاين: يف طهارة لبن اآلدمي امليت. 

التذكية  بعد  أو  احلياة  حال  املأكولة  البهيمة  لبن  طهارة  يف  الثالث:  املبحث 
الرشعية.

املبحث الرابع: يف لبن امليتة إذا كانت من حيوان مأكول. 

املبحث اخلامس: يف لبن احليوان غري املأكول حًيا وميًتا.

الفصل الثامن: طهارة إنفحة امليتة.

الفصل التاسع: يف القيح والصديد.
الفصل العارش: يف بيض احليوان.

املبحث األول: يف بيض مأكول اللحم.

املبحث الثاين: يف بيض غري مأكول اللحم.

املبحث الثالث: يف البيض الفاسد.

املبحث الرابع: سلق البيض بامء نجس.
الباب الثالث: يف اآلسار.

الفصل األول: يف سؤر اآلدمي.
الفصل الثاين: يف طهارة سؤر احليوان املأكول حلمه.
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الفصل الثالث: يف طهارة سؤر احليوان غري مأكول اللحم.
املبحث األول: يف سؤر اهلرة وما دوهنا يف اخللقة.

املبحث الثاين: يف طهارة سؤر البغل واحلامر.

املبحث الثالث: يف سؤر سباع البهائم والطري.

املبحث الرابع: يف سؤر اخلنزير.

املبحث اخلامس: يف سؤر الكلب.

الباب الرابع: يف اجلامدات.

الفصل األول: يف طهارة اخلمر.
الفصل الثاين: يف حكم الطيب املوجود فيه كحول.

الفصل الثالث: يف احلشيشة املسكرة.
الباب اخلامس: يف حكم الطهارة من النجاسة.

الفصل األول: يف حكم إزالة النجاسة.
الفصل الثاين: يف الصالة مع التلبس بالنجاسة.

الفصل الثالث: يف اشرتاط الفورية يف إزالة النجاسة.
الفصل الرابع: يف اشرتاط النية يف إزالة النجاسة.

الفصل اخلامس: فيام يعفى عنه من النجاسات.
مبحث: املعفو عنه هل هو طاهر حقيقة أم حكاًم.

الفصل السادس: مذاهب العلامء يف العفو عن النجاسات.
الفصل السابع: فيام حيرم استعامله يف إزالة النجاسة.

املبحث األول: إزالة النجاسة بالكتب الرشعية.
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املبحث الثاين: يف إزالة النجاسة باألطعمة.

املبحث الثالث: إزالة النجاسة بالعظام والروث.

الباب السادس: يف كيفية إزالة النجاسة.

الفصل األول: يف إزالة النجاسة باملاء.
املبحث األول: يف مرشوعية إزالة النجاسة باملاء.

املبحث الثاين: يف تعني املاء إلزالة النجاسة.

املبحث الثالث: تكرار الغسل يف إزالة النجاسة.

املبحث الرابع: يف بقاء لون أو رائحة النجاسة بعد التطهري.

املبحث اخلامس: يف إضافة مطهر مع املاء إلزالة اللون أو الرائحة.

املبحث السادس: يف اشرتاط عرص الثياب النجسة عند غسل النجاسة.

املبحث السابع: يف حكم احلت والقرص.

املبحث الثامن: يف كيفية تطهري املذي.

املبحث التاسع: يف الكالم عىل غسالة النجاسة.

الفصل الثاين: يف كيفية التطهري بالنضح.
املبحث األول: يف تطهري بول الرضيع الذكر بالنضح.

املبحث الثاين: يف تطهري املذي يصيب الثوب.

الفصل الثالث: يف كيفية تطهري النجاسة بغري املاء.
املبحث األول: يف التطهري باملسح.

الفرع األول: تطهري األشياء الصقيلة كالسيف واملرآة والسكني باملسح.

الفرع الثاين: يف االستجامر باحلجارة.

الفرع الثالث: املسح، هل يطهر حقيقًة أو حكاًم.
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الفرع الرابع: يف وجوب تكرار املسح يف إزالة النجاسة.

املبحث الثاين: يف التطهري بالدلك.

املبحث الثالث: التطهري باجلفاف.

املبحث الرابع: التطهري باالستحالة.

الفصل الرابع: يف كيفية تطهري املائع املتنجس.
املبحث األول: يف كيفية تطهري املاء املتنجس.

الفرع األول: املاء املتغري بالنجاسة متنجس وليس نجًسا.

الفرع الثاين: أن يزول تغري املاء الكثري بنفسه.

الفرع الثالث: أن يزول تغري املاء بإضافة ماء آخر عليه.

الفرع الرابع: أن يزول تغري املاء بإضافة تراب أو طني.

الفرع اخلامس: أن يزول تغري املاء بالنزح.

املبحث الثاين: يف تطهري املائعات سوى املاء.

الفصل اخلامس: يف كيفية تطهري األرض املتنجسة.
الفصل السادس: يف كيفية تطهري بعض النجاسات املخصوصة.

املبحث األول: يف كيفية التطهري من ولوغ الكلب.

الفرع األول: يف عدد الغسالت من نجاسة الكلب.

الفرع الثاين: يف وضع الصابون واألشنان بداًل من الرتاب.

الفرع الثالث: يف تعفري اإلناء برتاب نجس.

الفرع الرابع: يف كيفية الطهارة من بول الكلب ورجيعه.

الفرع اخلامس: يف قيام الغسلة الثامنة مقام الرتاب.

الفرع السادس: يف صفة التطهري بالرتاب.
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املبحث الثاين: يف كيفية التطهري من نجاسة اخلنزير.

هذا ما يسَّ اهلل سبحانه وتعاىل دراسته من أحكام النجاسات، سائاًل املوىل عز 
وجل بأسامئه وصفاته احلسنى كام تفضل عيلَّ بإنجازه، أن يمن عيل بقبوله، وأن يرزق 

القبول واالنتفاع      

                                                                                                         وكتبه

أبو عمر دبيان بن حممد الدبيان

السعودية – القصيم – بريدة

e e e
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تعريف النجاسة اصطالًحا)1(: 

تارة،  النجاسة  يعرفون  ذلك  يف  وهم  للنجاسة،  تعريفات  عدة  الفقهاء  م  قدَّ
يمنع من كذا وكذا،  النجاسة وصف  بقوهلم:  أخرى  تارة  النجاسة  ويعرفون حكم 
وهناك فرق بني تعريف عينها، وبني تعريف حكمها، وقد اخرتت من كل مذهب 

تعريًفا وقمت برشحه وبيان حمرتزاته، واهلل املوفق. 

تعريف احلنفية للنجاسة:
قالوا: النجاسة: عني مستقذرة رشًعا )2(.

)1(  ذكر يف املصباح املنري )ص:594(: َنِجَس ينَجس َفُهَو َنِجٌس ِمْن َباِب َتِعَب إَذا َكاَن َقِذًرا َغرْيَ 
َنظِيٍف. 

َوَنَجَس َينُْجُس ِمْن َباِب َقَتَل ُلَغٌة.   
َم َأنَّ  ف ِخاَلُف َطُهَر، َوَمَشاِهرُي اْلُكُتِب ال تذكر َذلَِك، َوَتَقدَّ وَقاَل َبْعُضُهْم: َوَنُجَس من باب رَشُ  

اْلَقَذَر َقْد َيُكوُن َنَجاَسًة َفُهَو ُمَوافٌِق هِلََذا. 
َأْنَجاٌس،  َوَقْوٌم  بِامْلَْصَدِر،  َوْصٌف  َوبِاْلَفْتِح  َفاِعٍل  اْسُم  بِاْلَكْسِ  َنِجٌس  َوَثْوٌب  النََّجاَسُة.  َواالْسُم   
ِجنُْسُه  َيْمنَُع  َما  َوُهَو  َمُْصوٌص،  َقَذٌر  ِع:  ْ الرشَّ ُعْرِف  يِف  َوالنََّجاَسُة  ْسُتُه.  َوَنجَّ ُء،  ْ الشَّ َس  َوَتنَجَّ

ِم َواخْلَْمِر.  الَة َكاْلَبْوِل َوالدَّ الصَّ
البحر الرائق )8/1(، حاشية ابن عابدين )58/1(.  )2(

مقدمة الكتاب 
املبحث األول 

تعريف النجاسة
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فقوهلم: )عني( خرج به الوصف، فإنه معنى من املعاين.

والبصاق،  كاملخاط  طبًعا،  استقذر  ما  به  خرج  رشًعا(  )ُمستقذرة  وقوهلم: 
ألن  وذلك  رشًعا؛  طاهرين  كانا  وإن  وطبيعتهم،  الناس  عرف  يف  مستقذران  فإهنام 

استقذارهم بالطبع والعرف، وليس بالرشع.

تعريف املالكية للنجاسة:

قالوا: صفة حكمية توجب ملوصوفها منع جواز استباحة الصالة به أو فيه)1(.

النجاسة،  لذات  تعريف  سبق  وما  حكمها،  بتعريف  النجاسة  تعريف  وهذا 
وبعض األصوليني يمنعون تعريف الشء بحكمه، فكوهنا متنع استباحة الصالة به، 
إن كانت حممولة، أو فيه إن كانت يف املكان، هذا حكم النجاسة، وليس تعريًفا ملاهية 

النجاسة. وقد قال بعضهم: 

وعندهم من مجلة املردوِد     أن تدخل األحكام يف احلدوِد

وكذلك  املغصوبة  الدار  يف  الصالة  وهو  آخر:  باعرتاض  عليه  يعرتض  قد  ثم 
الثوب املغصوب، فإنه قد قام به وصف يمنع من استباحة الصالة فيه إن كان باملكان، 

أو به، إن كان بالثوب، وال يقال بنجاستهام، واهلل أعلم.

تعريف الشافعية:

التناول ال  إمكان  تناوهلا عىل اإلطالق مع  املتويل: »حدها: كل عني حرم  قال 

الدسوقي  بحاشية  الكبري  الرشح   ،)43/1( اجلليل  مواهب   ،)27 )ص:  عرفة  ابن  حدود   )1(
.)32/1(

وقال الصاوي يف حاشيته عىل الرشح الصغري )24/1(: تعريف النجاسة: صفة حكمية يمتنع   
هبا ما استبيح بطهارة اخلبث. والطاهر: املوصوف بصفة حكمية يستباح هبا ما منعه احلدث أو 

حكم اخلبث. اهـ 
والتعريف قريب مما قدمناه يف صلب الكتاب.  
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حلرمتها، زاد النووي: أو استقذارها أو رضرها يف بدن أو عقل، واهلل أعلم«)1(. 

قال: وقولنا: )عىل اإلطالق( احرتاز من السموم التي هي نبات، فإهنا ال حيرم 
تناوهلا عىل اإلطالق، بل يباح القليل منها، وإنام حيرم الكثري الذي فيه رضر. 

يمكن  ال  ألنه  الصلبة؛  األشياء  من  احرتاز  التناول(  إمكان  )مع  وقولنا:  قال: 
تناوهلا، وقولنا: )ال حلرمتها( احرتاز من اآلدمي.

وما دفع النووي إىل هذه الزيادة قوله: وهذا الذي حدد به املتويل ليس حمقًقا فإنه 
يدخل فيه الرتاب واحلشيش املسكر واملخاط واملني وكلها طاهرة مع أهنا حمرمة. ويف 
املني وجه أنه حيل أكله، فينبغي أن يضم إليها »ال حلرمتها أو استقذارها أو رضرها يف 

بدن أو عقل واهلل أعلم«.

وقال الزركش يف املنثور: واعلم أن ذا حد للنجس ال للنجاسة؛ فإن النجاسة 
حكم رشعي فكيف تفس باألعيان، وقال صاحب اإلقليد: رسموها بحكمها الذي 
ال يعرف إال بعد معرفتها لكل عني حرمت ال ملرضهتا وال تعلق حق الغري هبا أو كل 

ما يبطل بمالقاته الصالة)2(. 

وعرف النجاسة بعض الشافعية بأهنا: مستقذر يمنع من صحة الصالة حيث ال 
مرخص)3(.

تعريف احلنابلة:

قال املرداوي: »حد النجاسة كل عني حرم تناوهلا مع إمكانه ، ال حلرمتها، وال 
الستقذارها ، وال لرضر هبا يف بدن أو عقل« قاله يف املطلع)4(.

حتفة   ،)78/1( وعمرية  قليويب  حاشيتا   ،)9/1( املطالب  أسنى  وانظر   ،)565/2( املجموع   )1(
املحتاج )287/1(.

املنثور يف القواعد الفقهية )248/3(.  )2(
مغني املحتاج )77/1(.  )3(

اإلنصاف )25/1(.  )4(
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قلت: هذا التعريف متفق مع التعريف الذي ارتضاه النووي من الشافعية.

الفقهاء جعلوا  أن  واملتأمل هلا جيد  الفقهاء،  التي قدمها  التعريفات  هذه بعض 
علة النجاسة: 

إما راجًعا إىل االستقذار رشًعا، كالتعريف املختار عند احلنفية، وهو أرجحها.

أو راجًعا إىل حتريم التناول، كالتعريف املختار عند الشافعية واحلنابلة.

مكان  ال  الشارع،  من  متلقى  حكم  هو  نجس  بأنه  للشء  احلكم  أن  واحلق 
لالجتهاد يف عني هل هي نجسة أو طاهرة، وذلك أن النجاسة عىل الصحيح معدودة 

ال حمدودة.

q العالقة بني املعىن اللغوي واملعىن االصطاليح:
هناك وجه شبه بني املعنى اللغوي واملعنى االصطالحي للنجس.

فالنجس يف لغة العرب: ضد النظافة والطهارة، فكل يشء يستقذر فهو نجس، 
ويف الرشع النجاسة: مستقذر مصوص كالبول ونحوه.

فاملخاط والبصاق مثاًل قذر لغة، وليس قذًرا رشًعا، والبول قذر لغًة ورشًعا. 

e e e
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q األصل يف األشياء اإلباحة والطهارة، من حيوان، أو نبات، أو مجاد، أو مائع.

q النجاسات حمصورة مستقصاة، والطاهر من األعيان ال حرص له.

q احلكم بنجاسة يشء متلقى من الشارع، ال دخل للقياس فيه.

]م-468[ هذا أصل عظيم من أصول الرشيعة، حيتاج إليه الفقيه يف كثري من 
األعيان املختلف يف طهارهتا.

قال ابن حزم: »من ادعى نجاسًة أو حترياًم مل يصدق إال بدليل من نص: قرآن، 
أو سنة صحيحة« )1(.

q وقد دل على هذا أدلة كثرية منها: 
من الكتاب قوله تعاىل: )ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ( ]البقرة: 29[.

قال الكاساين: أباح االنتفاع باألشياء كلها، وال يباح االنتفاع إال بالطاهر)2(.

املحىل )مسألة:394(.  )1(
بدائع الصنائع )65/1(.  )2(

املبحث الثاني

األصل يف األشياء الطهارة
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وقال يف مغني املحتاج: »اعلم أن األعيان مجاد وحيوان، فاجلامد كله طاهر؛ ألنه 
خلق ملنافع العباد، ولو من بعض الوجوه. 

وإنام   ،]29 ]البقرة:  ۆئ(  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  )ەئ  تعاىل:  قال 
حيصل االنتفاع أو يكمل بالطهارة إال ما نص الشارع عىل نجاسته«)1(.

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعاىل:  وقال 
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ( ]األنعام: 119[.

وجه الداللة من اآلية:

هو  والتفصيل:  علينا:  حرم  ما  لنا  فصل  قد  أنه  لنا  بنيَّ  وتعاىل  سبحانه  اهلل  أن 
ليس  وما  بمحرم،  فليس  حتريمه  يبنيِّ  مل  فام  املحرمات،  بنيَّ  أنه  هذا  ومعنى  التبيني، 

بمحرم فهو حالل، وكل حالل لنا فهو طاهر.

الصالة،  يف  ومحله  ومبارشته  مالبسته  حل  ما  الطاهر  أن  تيمية:  ابن  ذكر  وقد 
والنجس بخالفه)2(.

وقال القرايف: والطهارة ترجع لإلباحة)3(.

)1030-1( وأما اآلثار، فمنها ما رواه أبو داود، قال: حدثنا حممد بن داود بن 
صبيح، حدثنا الفضل بن دكني، حدثنا حممد يعني ابن رشيك املكي، عن عمرو بن 

دينار، عن أيب الشعثاء، 

تقذًرا،  أشياء  ويرتكون  أشياء  يأكلون  اجلاهلية  أهل  كان  قال:  عباس  ابن  عن 
فبعث اهلل تعاىل نبيه ×، وأنزل كتابه، وأحل حالله، وحرم حرامه فام أحل فهو حالل 
وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو وتال: )ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ( 

مغني املحتاج )77/1(، وانظر أسنى املطالب )9/1(، حاشية البجريمي )103/1(.  )1(
بترصف جمموع فتاوى ابن تيمية )536/21، 541(.  )2(

الفروق )35/2(.  )3(
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]األنعام: 145[ إىل آخر اآلية)1(.

]صحيح[)2(.

وأما اإلمجاع، فقد قال ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل: »الفقهاء كلهم اتفقوا عىل أن 
األصل يف األعيان الطهارة، وأن النجاسات حمصاة مستقصاة، وما خرج عن الضبط 
حيل  ال  وما  الغسل،  ويوجب  الوضوء  ينقض  فيام  يقولون  كام  طاهر،  فهو  واحلرص 

سنن أيب داود )3800(.  )1(
إثر  اآلثار عىل  والطحاوي يف رشح مشكل   ، تفسريه )1404/5(  أيب حاتم يف  ابن  وأخرجه   )2(
طريق  من   )504( املختارة  األحاديث  يف  واملقديس   )115/4( واحلاكم   ،)754(  حديث 

أيب نعيم الفضل بن دكني به. 
وأخرجه ابن حزم يف املحىل )436/7( من طريق أمحد بن اهليثم، أخربنا حممد بن رشيك به.  

وأخرجه البيهقي )330/9( من طريق سفيان، عن عمرو بن دينار به. وفيه قصة.  
ورواه ابن أيب شيبة يف املصنف )259/4( عن عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن ابن عباس.  

وانظر إحتاف املهرة )7252(، وحتفة األرشاف )5368(.  
وله شاهد من حديث أيب الدرداء، ومن حديث سلامن ريض اهلل عنهام،   

أما حديث أيب الدرداء: فأخرجه الطرباين يف مسند الشاميني )2102(، من طريق عبد الوهاب   
بن نجدة،

والبزار كام يف مسنده )4087( من طريق سليامن بن عبد الرمحن الدمشقي، كالمها عن إسامعيل   
بن عياش، عن عاصم بن رجاء بن حيوة، عن أبيه، عن أيب الدرداء، قال: قال رسول اهلل ×: 
ما أحل اهلل يف كتابه فهو حالل، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه، فهو عفو، فاقبلوا من اهلل 

عافيته: )مج جح مح جخ(.
قال البزار: إسناده صالح.  

وأخرجه الدارقطني يف السنن )137/2(، والبيهقي يف السنن )12/10( من طريق أيب نعيم،   
ثنا عاصم بن رجاء به. وهذه متابعة إلسامعيل بن عياش.

وعلة هذا احلديث االنقطاع؛ فإن رجاء بن حيوة مل يسمع من أيب الدرداء.  
انظر حتفة التحصيل يف ذكر رواة املراسيل )259(، وجامع التحصيل )ص: 175(.  

وله شاهد من حديث سلامن ريض اهلل عنه: أخرجته يف الكالم عىل إنفحة امليتة، حديث رقم   
.)1629(
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نكاحه وشبه ذلك«)1(.

وقال أيًضا: »األصل اجلامع: طهارة مجيع األعيان حتى تتبني نجاستها، فكل ما 
مل يبني لنا أنه نجس فهو طاهر«)2(.

وأما الرباءة األصلية: قال الشوكاين: »حق استصحاب الرباءة األصلية، وأصالة 
به كام يف  بالدليل، فإن هنض  بنجاسة عني من األعيان  الطهارة أن يطالب من زعم 
نجاسة بول اآلدمي، وغائطه، والروثة فذاك، وإن عجز عنه، أو جاء بام ال تقوم به 

احلجة، فالواجب علينا الوقوف عىل ما يقتضيه األصل والرباءة«)3(.

وقال الشوكاين: »احلكم بنجاسة يشء يستلزم تكليف العباد بحكم، واألصل 
الرباءة من ذلك، وال سيام يف األمور التي تعم هبا البلوى«)4(.

هذا،  بحثنا  يف  كثرًيا  إليها  سنحتاج  التي  املهمة  اجلليلة  القاعدة  هذه  عىل  وبناًء 
وذلك أنه إذا وقع نزاع يف يشء، هل هو طاهر أو نجس؟ نطالب من قال بالنجاسة 
بالدليل من الكتاب، أو من السنة، أو من اإلمجاع، أو من القياس الصحيح، أو من 
قول صحايب مل خيالف، فإن أثبت لنا حجته، وإال حكم للشء بالطهارة، وال نحتاج 

إىل دليل عىل طهارة هذه العني، واهلل أعلم.

e e e

جمموع الفتاوى )542/21، 591(.  )1(
جمموع الفتاوى )536/21(.  )2(

السيل اجلرار )31/1(.  )3(
الدراري املضيئة )27/1(.  )4(
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

إىل  وتارة  النجاسة،  ذات  إىل  تارة  راجع  تقسيم اصطالحي  النجاسة  تقسيم   q
كيفية تطهريها، وال مشاحة يف االصطالح.

q احلكم عىل يشء بأنه نجس متلقى من الرشع، وأما تطهريه فمعقول املعنى، 
فمتى زال، أو أزيل بأي مزيل زال حكمه.

فقد  فقهي،  اصطالح  هو  إنام  النجاسة  تقسيم  عىل  الكالم  كان  ملا  ]م-469[ 
اختلفت املذاهب يف تقسيم النجاسات، 

فاحلنفية: يقسمون النجاسة: إىل حقيقية وحكمية.

فاحلقيقية: هي نجاسة اخلبث، ويقسموهنا إىل مرئية كالدم، وغري مرئية كالبول 
إذا جفَّ مثاًل.

واحلكمية: وهي نجاسة احلدث.

وهذا بناء عىل مذهبهم يف احلدث وأنه نوع من النجاسة، ولذلك فاملاء املستعمل 

املبحث الثالث

أقسام النجاسات
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يف رفع احلدث نجس عندهم عىل قول يف مذهبهم كام بيناه سابًقا)1(.

كام يقسم احلنفية النجاسة إىل مغلظة ومففة:

فاملغلظة عند أيب حنيفة: ما ورد فيها نص مل يعارض بنص آخر، فإن عورض 
بنص آخر فمخففة.

بنص  يعارض  ومل  نجاسته،  عىل  النص  لورود  مغلظ  نجس  احليض  دم  مثاله: 
آخر.

البول«)2(،  بينام بول ما يؤكل حلمه نجس مفف؛ ألن حديث: »استنزهوا من 
عىل  يدل  اإلبل  أبوال  برشب  هلم  أذن  حيث  العرنيني،  وحديث  نجاسته،  عىل  يدل 

طهارته، فلام عورض بنص آخر دل عىل أن نجاسته مففة.

وذهب أبو يوسف وحممد إىل أن النجاسة املغلظة ما أمجع عىل نجاسته، واملخففة 
ما اختلف األئمة يف نجاسته.

فروث ما يؤكل حلمه مغلظة عند أيب حنيفة؛ لقوله: إهنا ركس)3(، ومل يعارض 
بنص آخر.

والروث عند صاحبيه مفف لقول مالك وأمحد بطهارته)4(.

وذهب الشافعية واحلنابلة إىل تقسيم النجاسة باعتبار كيفية تطهريها إىل ثالثة 
أقسام:

أ - مغلظة: وهي نجاسة الكلب واخلنزير وما تولد منهام، فتحتاج إىل التسبيع 
والترتيب، بخالف غريها من النجاسات.

ذكرنا أدلتهم واجلواب عليها يف كتاب أحكام الطهارة )املياه واآلنية( يف بحث املاء املستعمل يف   )1(
رفع احلدث. 

سيأيت خترجيه إن شاء اهلل تعاىل يف ذكر خالف أهل العلم يف نجاسة أبوال ما يؤكل حلمها.  )2(
سيأيت خترجيه إن شاء اهلل تعاىل، انظر خالف أهل العلم يف نجاسة بول ما يؤكل حلمه.  )3(

انظر حاشية ابن عابدين )318/1(، البحر الرائق )240/1(.  )4(



25طهارة اخلبث )األعيان النجسة(

ب ـ مففة: وهي طهارة بول الرضيع الذكر، ويكفي يف طهارهتا النضح.

جـ - متوسطة: وهي سائر النجاسات.

كام قسم الشافعية واحلنابلة النجاسة إىل قسمني:

نجس العني: وهي النجاسة التي ال تطهر بحال إال اخلمر، فتطهر بالتخلل.

يسمى  ما  )وهو  نجس  حمل  عىل  الطارئة  النجاسة  وهي  حكمية:  ونجاسة 
باملتنجس(.

بحال،  يطهر  ال  فالنجس  متنجًسا،  أو  نجًسا  إما  النجاسة  فتكون  هذا  وعىل 
واملتنجس ما يمكن تطهريه)1(.

وقال النووي: احلكمية: هي التي تيقن وجودها وال حتس كالبول إذا جف عىل 
املحل، ومل يوجد له رائحة وال أثر، فيكفي إجراء املاء عىل املحل مرة.

وأما العينية: فال بد من حماولة إزالة ما وجد منها من طعم ولون وريح)2(.

وهذه التقاسم هي تقاسيم اصطالحية كام سبق، تارة ترجع إىل ذات النجاسة، 
وتارة ترجع إىل كيفية تطهريها، وال مشاحة يف االصطالح، واهلل أعلم.

e e e

مغني املحتاج )83/1(، روضة الطالبني )27/1(، كشاف القناع )58/1(.  )1(
روضة الطالبني )28/1(.  )2(
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q تطهري اخلبث معقول املعنى، ولذا كان التطهري يف حمل اخلبث، وطهارة احلدث 
تعبدية فلم يتعلق التطهري يف حمل احلدث.

باخلبث كغريه  املسلم  باحلدث، وإن كان  ينجس أي  املؤمن ال  إن   :× قال   q
تلحقه النجاسة.

q تطلق الطهارة ويراد هبا الطهارة من الذنوب، وهذه ال تقتيض النجاسة احلسية، 
قال تعاىل: )ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ( ]التوبة:103[.

q بدن احلائض طاهر يف غري موضع األذى، إن حيضتك ليست يف يدك، وكانت 
عائشة تدهن رأس رسول اهلل × وترجله، وهي حائض، فاملحدث واجلنب أوىل 

بطهارة بدهنام من احلائض؛ ألهنام أخف حدًثا.

الباب األول 

يف الطاهر والنجس من احليوان
الفصل األول 

فـي طهارة بين آدم
املبحث األول

فـي طهارة املسلم
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بال  إذا كان متطهًرا من احلدث األصغر واألكرب فهو طاهر  املسلم  ]م-470[ 
خالف بني أهل العلم)1(.

]م-471[ وإن كان حمدًثا، سواًء كان حمدًثا حدًثا أكرب: كاجلنب واحلائض، أو 
حدًثا أصغر كام لو نام، أو بال، أو تغوط، ونحوها، فقد اختلف يف طهارته:

فقيل: طاهر، وهو مذهب اجلمهور)2(، وقول يف مذهب احلنفية)3(.

وقيل: نجس نجاسة حكمية، وهو قول يف مذهب احلنفية)4(.

وقيل: جيب اعتزال احلائض، روي هذا عن ابن عباس)5(، وال يثبت عنه، وروي 
عن عبيدة السلامين)6(، وهو قول شاذ.

q دليل اجلمهور:

  الدليل األول:

لو كان املحدث نجًسا ملا صح محله يف الصالة، وقد جاء يف حديث أيب قتادة يف 
الصحيحني: »أن الرسول × كان يصيل، وهو حامل أمامة بنت زينب« )7(.

  الدليل الثاين:

)1031-2( ما رواه البخاري من طريق محيد، عن بكر، عن أيب رافع،

رشح النووي لصحيح مسلم )267/3(، وسيأيت نقل كالمه بتاممه يف أثناء ذكر األدلة، وانظر   )1(
الفتاوى الكربى )226/1(. 

رقم  حديث  حتت  الباري  فتح   ،)267/3( مسلم  لصحيح  النووي  رشح   ،)559/1( املفهم   )2(
)299(، اإلمجاع البن املنذر )ص: 36(. 

تبيني احلقائق )88/1(.  )3(
بدائع الصنائع )70/1(، تبيني احلقائق )88/1(.  )4(

شاء  إن  قريًبا  خترجيه  وسيأيت   )332/6( أمحد  ومسند   ،)1234( الرزاق  لعبد  املصنف  انظر   )5(
اهلل تعاىل.

سيأيت قوله منسوًبا ومرًجا إن شاء اهلل تعاىل.   )6(
البخاري )516(، ومسلم )543/41(.  )7(
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عن أيب هريرة قال: لقيني رسول اهلل ×، وأنا جنب، فأخذ بيدي فمشيت معه 
حتى قعد فانسللت، فأتيت الرحل، فاغتسلت، ثم جئت وهو قاعد فقال: أين كنت 

يا أبا هر. فقلت له، فقال: سبحان اهلل، يا أبا هر إن املؤمن ال ينجس)1(.

وقوله: إن املؤمن ال ينجس: حيتمل معنيني: 

كره  إنام  أبا هريرة  أن  باحلدث- وذلك  ينجس هبذا -أي  املؤمن ال  إن  األول: 
جلوسه مع الرسول × لكونه جنًبا، فقال له: إن املؤمن ال ينجس أي هبذا، وإن كان 

املؤمن قد تلحقه النجاسة الطارئة كغريه، فإذا أصاب بدنه نجاسة تنجس.

فيكون احلديث دلياًل عىل طهارة بدن اجلنب.

املعنى الثاين: إن املؤمن ال ينجس أي طاهر بإيامنه، وهي طهارة معنوية، خاصة 
املعنى:  فيكون  مؤثًرا يف احلكم،  اإليامن  فيكون  اإليامن،  أن احلكم كان عىل وصف 

املؤمن طاهر بإيامنه.

كقوله ×: املؤمن القوي خري وأحب إىل اهلل من املؤمن الضعيف)2(.

إيامنه،  يف  الضعيف  املؤمن  من  اهلل  إىل  وأحب  خري  إيامنه  يف  القوي  املؤمن  أي 
وليس املراد ما يستدل به أهل الرياضة عىل قوة األبدان، فإن قوة البدن ال يتعلق هبا 
مدح وال ذم إال حيث استعملت يف طاعة اهلل سبحانه وتعاىل، ولذلك كان ابن مسعود 

دقيق الساق، وهو من أفضل الصحابة.

احلائض  طهارة  وأما  أكرب،  حدث  وهو  اجلنب،  طهارة  يف  هريرة  أيب  وحديث 
فنذكره يف األدلة التالية.

  الدليل الثالث:

)1032-3( ما رواه مسلم، من طريق ثابت بن عبيد، عن القاسم بن حممد، عن 

البخاري )285(، ومسلم )371(.  )1(
صحيح مسلم )2664(.  )2(
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عائشة، قالت: قال يل رسول اهلل ×: 

حيضتك  إن  فقال:  حائض.  إين  فقلت:  قالت:  املسجد.  من  اخلمرة  ناوليني 
ليست يف يدك)1(.

ففي هذا احلديث داللة عىل أنه ال ينجس من احلائض إال موضع األذى، فكام أن 
حيضتها ليست يف يدها، فهي ليست يف يشء من جسمها إال موضع خروج األذى، 

وهكذا سائر األحداث. واهلل أعلم

  الدليل الرابع:

)1033-4( ما رواه مسلم، قال: حدثنا حييى بن حييى، قال: قرأت عىل مالك، 
عن ابن شهاب، عن عمرة، 

عن عائشة، قالت: كان رسول اهلل × خيرج إيل رأسه من املسجد، وهو جماور، 
فأغسله وأنا حائض. ورواه البخاري أيًضا)2(.

قال احلافظ: وهو دال عىل أن ذات احلائض طاهرة، وعىل أن حيضها ال يمنع 
مالمستها)3(.

واحليض حدث، فدل عىل أن املسلم املحدث طاهر.

  الدليل اخلامس:

)1034-5( ما رواه مسلم، من طريق املقدام بن رشيح عن أبيه،

عن عائشة، قالت: كنت أرشب وأنا حائض، ثم أناوله النبي × فيضع فاه عىل 
موضع يفِّ فيرشب، وأتعرق العرق، وأنا حائض، ثم أناوله النبي × فيضع فاه عىل 

صحيح مسلم )298(.   )1(
البخاري )299(، ومسلم )297(.   )2(

الفتح يف رشحه حلديث )299(   )3(
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موضع يّف. ومل يذكر زهري فيرشب)1(.

قال القرطبي: قوهلا: »أتعرق العْرق: أي العظم الذي عليه اللحم، ومجعه عراق، 
وأتعرقه: آكل ما عليه من اللحم، وهذه األحاديث متفقة الداللة عىل أن احلائض ال 

ينجس منها يشء، وال جيتنب إال موضع األذى فحسب«)2(.

  الدليل السادس:

الرمحن  بن حرب، حدثنا عبد  قال حدثني زهري  ما رواه مسلم،   )6-1035( 
ابن مهدي، حدثنا محاد بن سلمة، عن ثابت، 

عن أنس ريض اهلل عنه قال: إن اليهود كانوا إذا حاضت املرأة مل يؤاكلوها ومل 
جيامعوهن يف البيوت، فسأل أصحاب النبي × فأنزل اهلل تعاىل: ژ ڻ  ڻ 
اصنعوا   :× فقال  ]البقرة: 222[،  ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھژ 
كل يشء إال النكاح فبلغ ذلك اليهود، فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا 
يا رسول اهلل، إن  فيه، فجاء أسيد بن حضري، وعباد بن برش فقاال:  شيًئا إال خالفنا 
اليهود تقول كذا وكذا، أفال نجامعهن؟ فتغري وجه رسول اهلل × حتى ظننا أن قد 
وجد عليهام، فخرجا، فاستقبلهام هدية من لبن إىل النبي × فأرسل يف آثارمها فسقامها 

فعرفا أنه مل جيد عليهام )3(.

  الدليل السابع:

اإلمجاع: قال ابن املنذر رمحه اهلل: »وأمجعوا عىل أن عرق اجلنب طاهر وكذلك 
احلائض«)4(.

صحيح مسلم )300(.   )1(
املفهم )559/1(.   )2(

صحيح مسلم )302(   )3(
اإلمجاع البن املنذر )ص: 36(.  )4(
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وإذا كان عرقهام طاهرين، وهو خارج من جسدمها، كان جسدمها طاهًرا.

وقال النووي: قال العلامء: ال تكره مضاجعة احلائض، وال قبلتها، وال االستمتاع 
هبا فيام فوق السة وحتت الركبة، وال يكره وضع يدها يف يشء من املائعات، وال يكره 
غسلها رأس زوجها، أو غريه من حمارمها، وترجيله، وال يكره طبخها وعجنها، وغري 
ذلك من الصنائع، وسؤرها وعرقها طاهران. وكل هذا متفق عليه، وقد نقل اإلمام 
أبو جعفر حممد ابن جرير الطربي يف كتابه يف مذاهب العلامء إمجاع املسلمني عىل هذا 

كله ودالئله من السنة ظاهرة مشهورة)1(.

قال: وهذا  ثم  والنساء طاهرة«،  الرجال  من  اجلنب  »وأبدان  تيمية:  ابن  وقال 
متفق عليه بني األئمة أن بدن اجلنب طاهر، وعرقه طاهر، والثوب الذي يكون فيه 

عرقه طاهر، ولو سقط اجلنب يف دهن أو مائع مل ينجسه، بال نزاع بني األئمة»)2(.

وإذا ثبتت طهارة املحدث حدًثا أكرب، كان املحدث حدًثا أصغر طاهًرا من باب 
أوىل.

q دليل من قال: املحدث جنس جناسة حكمية:
  الدليل األول:

قالوا: إن استعامل املاء لرفع احلدث يسمى طهارة، قال تعاىل: )ٿ ٿ ٿ 
ٹ( ]املائدة: 6[.

والطهارة ال تكون إال عن نجاسة ؛ إذ تطهري الطاهر ال يعقل)3(.

q ويجاب عنه:

أواًل : سمي طهارة؛ ألنه يطهر العبد من الذنوب، ال أنه طهره من نجاسة حلت 

رشح النووي لصحيح مسلم )267/3(.   )1(
الفتاوى الكربى )226/1(.  )2(

البناية بترصف )350/1، 351(.  )3(
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فيه، ولذلك ملا اعترب أبو هريرة حدثه نجاسة بني له × بقوله: )إن املؤمن ال ينجس(. 
متفق عليه، وقد يقال: سمي طهارة باعتبار اللغة، فإن الطهارة يف اللغة النظافة وإزالة 

ما يستقذر وهذا الفعل متضمن لذلك.

ثانًيا: جتديد الوضوء يسمى طهارة رشعية مع أنه متطهر.

  الدليل الثاين:

)1036-7( ما رواه مسلم، من طريق ابن وهب، أخربين عمرو بن احلارث، 
عن بكري بن األشج، أن أبا السائب موىل هشام بن زهرة حدثه،

أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول اهلل ×: ال يغتسل أحدكم يف املاء الدائم 
وهو جنب فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناواًل)1(.

فلوال أن اجلنب يؤثر يف طهورية املاء ملا هنى عنه، فهذا دليل عىل أن بدنه نجس.

q وأجيب:
بأنه الرسول × مل يتعرض حلكم املاء، ومل يقل عليه الصالة والسالم: إنه أصبح 
نجًسا بمجرد االغتسال فيه، فاحلديث ليس فيه إال النهي عن االغتسال يف املاء الدائم، 
حالة كون املغتسل جنًبا، فإن قيل: ما احلكمة من النهي عن االغتسال يف املاء الدائم؟ 

من  فيه  يغتسل  الذي  الدائم  املاء  استعامل  كراهة  عىل  جمبولة  الطباع  إن  يقال: 
اجلنابة، وقد يكون يف بدنه يشء من املذي فيستقذر.

q دليل من قال: جيب اعزتال احلائض حال احليض:
  الدليل األول: 

قوله تعاىل: ژ ہ ہ ہ ھژ ]البقرة: 222[.

واعتزال النساء: اعتزال جلميع بدهنا. ومن بارشها ال يصدق عليه أنه اعتزهلا.

مسلم )283(.  )1(
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q وأجيب:
ليبني  وتعاىل  اهلل سبحانه  بعثه  وقد   ،× الرسول  هو  القرآن  يوضح  الذي  بأن 
للناس ما نزل إليهم، وقد قال × يف حديث أنس عند مسلم)1(، وقد ذكرته بطوله: 

)اصنعوا كل يشء إال النكاح(. 

  الدليل الثاين:

والنسائي)5(،  داود)4(،  وأبو   ،)3( وأمحد   ،)2( الرزاق  عبد  أخرج   )8-1037(
طريق  من  كلهم  رووه  للبيهقي،  واللفظ  والبيهقي)7(،  الطربي)6(،  جرير  وابن 

الزهري، عن حبيب موىل عروة بن الزبري،

أخربته، أهنا أرسلتها ميمونة إىل عبد اهلل   × أن ندبة موالة ميمونة زوج النبي 
ابن عباس يف رسالة، فدخلت عليه فإذا فراشه معزول عن فراش امرأته، فرجعت إىل 
ميمونة فبلغتها رسالتها، ثم ذكرت ذلك. فقالت هلا ميمونة: ارجعي إىل امرأته فسليها 
فراشه  عزل  طمثت  إذا  أهنا  فأخربهتا  ذلك،  عن  فسألتها  إليها،  فرجعت  ذلك،   عن 
عبد اهلل عنها، فأرسلت ميمونة إىل عبد اهلل بن عباس، فتغيظت عليه، وقالت: أترغب 
يبلغ  ما  بالثوب  لتأتزر  أزواجه  من  املرأة  كانت  إن  فواهلل   ،× اهلل  رسول  سنة  عن 

أنصاف فخذهيا، ثم يبارشها بسائر جسده.

]ضعيف[)8(. 

صحيح مسلم )302(.   )1(
املصنف )1234(.   )2(

املسند )332/6، 336(.   )3(
السنن )267(.   )4(

سنن النسائي )189/1(.   )5(
يف التفسري )4243(.   )6(

السنن الكربى )313/1(.  )7(
انظر خترجيه يف املجلد الثامن ح: )1630(.  )8(
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وعىل فرض صحته فإنه ال يتوقع من ابن عباس ريض اهلل عنهام أن تبلغه سنة 
املصطفى ثم يبقى عىل رأيه املخالف لفعل الرسول ×، بل واملخالف لقوله. فكونه 
مل يعرتض عىل ميمونة دليل منه عىل التسليم والقبول ملا أخربته، وإذا رجحنا رجوعه 

عنه مل يبق قواًل له. واهلل أعلم.

وممن رأى هذا الرأي عبيدة السلامين:

)1038-9( فقد أخرج ابن جرير الطربي يف تفسريه: من طريقني، عن حممد 
ابن سريين، قال: قلت لعبيدة السلامين: 

ما حيل يل من امرأيت إذا كانت حائًضا، قال: الفراش واحد، واللحاف شتى)1(.

]صحيح[.

وهذا موقوف عليه، وال حجة يف قول أحد مع قول الرسول × وفعله، وقول 
عبيدة ال خيرق اإلمجاع املؤيد بالسنة الصحيحة الرصحية ما دام أن األمر مل يثبت عن 

ابن عباس.

بل الثابت عن ابن عباس خالفه.

بن  حممد  طريق  من  تفسريه:  يف  الطربي  جرير  ابن  روى  فقد   )10-1039(
عمرو، عن حممد بن إبراهيم بن احلارث قال: 

قال ابن عباس: إذا جعلت احلائُض ثوًبا أو ما يكف األذى، فال بأس أن يبارش 
جلدها زوجها)2(.

]حسن[ )3(.

النووي: »وأما ما حكي عن عبيدة السلامين وغريه، من أنه ال يبارش شيًئا  قال 

تفسري الطربي )4242، 4244(.   )1(
تفسري الطربي )4252(.   )2(

انظر خترجيه يف املجلد الثامن، ح: )1632(.   )3(
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مردوًدا  لكان  عنه  صح  ولو  مقبول،  وال  معروف،  غري  منكر  فشاذ  منه  بشء  منها 
باألحاديث الصحيحة املشهورة، املذكورة يف الصحيحني وغريها من مبارشة النبي 

× فوق اإلزار، وإذنه يف ذلك بإمجاع املسلمني قبل املخالف وبعده«)1(.

وقال الشوكاين: »وأما ما يروى عن ابن عباس، وعبيدة السلامين، أنه جيب عىل 
الرجل أن يعتزل فراش امرأته إذا حاضت فليس بشء«)2(.

فالراجح: طهارة املسلم سواًء كان حمدًثا أو غري حمدث، وسواًء كان حدثه أكرب 
أم أصغر، وأما طهارته حال املامت فإننا سوف نتعرض له يف باب مستقل عند الكالم 

عىل امليتة.

q الراجح: 

أن بدن املسلم طاهر، ولو كان حمدًثا، وأن احلدث معنى تعبدي، يمنع املتصف به 
من بعض العبادات التي من رشطها الطهارة من احلدث، وليس احلدث خبًثا يتصف 

به بدن املحدث حتى يتنجس به.

e e e

رشح مسلم )204/3(.  )1(
تفسري فتح القدير )226/1(.    )2(
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q إباحة نساء أهل الكتاب وطعامهم دليل عىل طهارة أبداهنم.

وصف  عىل  النجاسة  علقت  أو  كاإليامن،  وصف  عىل  الطهارة  علقت  إذا   q
يكون  الرشك ال  تطهري  احلسية؛ ألن  النجاسة  أو  الطهارة  بذلك  يرد  مل  كالرشك 

إال باعتقاد اإليامن، بينام النجاسة عني خبيثة يمكن تطهريها بإزالتها.

]م-472[ اختلف الفقهاء يف بدن املرشك، هل هو طاهر أو نجس؟ 

والشافعية،  واملالكية،  احلنفية،  من  اجلمهور  مذهب  وهو  طاهر،  بدنه  فقيل: 
واحلنابلة)1(.

قال السخيس يف املبسوط )47/1(: »أنزل النبي × وفد ثقيف يف املسجد، وكانوا مرشكني،   )1(
ولو كان عني املرشك نجًسا ملا أنزهلم يف املسجد«.اهـ وانظر بدائع الصنائع )64/1(، واملحيط 

الربهاين يف الفقه النعامين )124/1(، االختيار لتعليل املختار )18/1(.
بدن  بطهارة  تقول  والتي  احلنفية،  مذهب  يف  الثانية  الرواية  عىل  ينزل  أن  ينبغي  القول  وهذا   
نجاسة  نجًسا  املرشك  يكون  أن  ينبغي  فإنه  املحدث،  بدن  بنجاسة  القول  عىل  وأما  املحدث، 
حكمية إال أن يكون متطهًرا، وهم يصححون وضوء املرشك؛ ألن النية ليست رشًطا عندهم.=

املبحث الثاني

فـي طهارة املشرك
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ابن حزم  املالكية، وإليه ذهب  بدنه نجس مطلًقا، وهو قول يف مذهب  وقيل: 
رمحه اهلل تعاىل)1(.

وقيل: املرشك طاهر حًيا، ونجس ميًتا، وهو قول يف مذهب املالكية)2(.

q دليل من قال: إن بدن املشرك طاهر:

  الدليل األول:

ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  )ۋ  تعاىل:  قوله 
ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ( ]املائدة: 5[.

وجه االستدالل:

نكاح  لنا  أباح  كام  أبداهنم،  طهارة  هلا  مبارشهتم  مع  لنا  طعامهم  حل  من  يلزم 
نسائهم، ويلزم من املعارشة الزوجية مبارشة كل واحد من الزوجني لآلخر، ويف هذا 

ال يسلم من إصابة عرقهن وريقهن، فدل عىل طهارة أجسادهن.

اعرتاض عىل االستدالل:

نكاح  لنا  أبيح  قد  قيل:  فإن  بقوله:  االستدالل  هذا  عىل  حزم  ابن  اعرتض 
ودمعها  وعرقها  لعاهبا  أن  عىل  هذا  يف  دليل  فأي  نعم،  قلنا  ووطؤهن،  الكتابيات 
طاهر؟ فإن قيل: إنه ال يقدر عىل التحفظ من ذلك. قلنا: هذا خطأ، بل يفعل فيام مسه 
من لعاهبا وعرقها مثل الذي يفعل إذا مسه بوهلا أو دمها أو مائية فرجها وال فرق، 
وال حرج يف ذلك، ثم هب أنه لو صح هلم ذلك يف نساء أهل الكتاب، من أين هلم 

اجلليل  منح  انظر  الكلب،  مطلًقا حتى  إىل طهارة كل حي  الراجح عندهم  املالكية يف  وذهب   =
)47/1(، التاج واإلكليل )227/1(، مواهب اجلليل )99/1(، حاشية الدسوقي )50/1(، 
وانظر احلاوي )80/1(، املجموع )320/1(، فتح الوهاب برشح منهج الطالب )24/1(، 

كشاف القناع )93/1(، مطالب أويل النهى )233/1(.
القوانني الفقهية البن جزي )ص: 47(، املحىل مسألة: 134 )137/1(.  )1(

حاشية الدسوقي )53/1(.  )2(
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طهارة رجاهلم أو طهارة النساء والرجال من غري أهل الكتاب؟ فإن قالوا: قلنا ذلك 
ا لكان هذا منه عني  قياًسا عىل أهل الكتاب. قلنا: القياس كله باطل، ثم لو كان حقًّ
الباطل؛ ألن أول بطالنه أن علتهم يف طهارة الكتابيات جواز نكاحهن، وهذه العلة 
الكتابيات. والقياس عندهم ال جيوز إال بعلة جامعة بني  بإقرارهم يف غري  معدومة 

احلكمني، وهذه علة مفرقة ال جامعة وباهلل تعاىل التوفيق.

q ورد هذا االعرتاض:

يمكن الرد عىل ابن حزم رمحه اهلل بأنه إذا كانت املرأة من أهل الكتاب طاهرة، 
كان الرجل طاهًرا وال فرق، ولو سلم اعرتاض ابن حزم عىل هذا الدليل فام جوابه 
ويف  بمياههم،  ويطبخونه  بأيدهيم،  يبارشونه  فإهنم  الكتاب،  أهل  طعام  أكل  عن 

آنيتهم، ومن غري فرق بني طعام الرجل وطعام املرأة. 

)1040-11( فقد أخرج البخاري بسنده من حديث أيب هريرة يف قصة وضع 
مِّ للرسول ×، وفيه:  السُّ

×: هل أنتم صادقي عن يشء إن سألتكم؟ قالوا: نعم. قال:  قال رسول اهلل 
؟ قالوا: نعم. قال: ما محلكم عىل ذلك؟ قالوا: أردنا إن  هل وضعتم يف هذه الشاة سامًّ

كنت كاذًبا نسرتيح منك، وإن كنت نبيًّا مل يرضك)1(.

)1041-12( وروى مسلم بإسناده من طريق عبد اهلل بن مغفل، قال: 

أصبت جراًبا من شحم يوم خيرب قال: فالتزمته، فقلت: ال أعطي اليوم أحًدا من 
هذا شيًئا. قال: فالتفت فإذا رسول اهلل × متبساًم، ورواه البخاري واللفظ ملسلم)2(.

   الدليل الثاين:

)1042-13( ما رواه البخاري من طريق سعيد بن أيب سعيد، 

البخاري )3169(.  )1(
مسلم )1772(، البخاري )5508(.  )2(
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× خياًل قبل نجد فجاءت  أنه سمع أبا هريرة ريض اهلل عنه قال: بعث النبي 
املسجد.  سواري  من  بسارية  فربطوه  أثال،  بن  ثاممة  له  يقال  حنيفة  بني  من  برجٍل 

احلديث قطعة من حديث طويل. ورواه مسلم أيًضا)1(.

وجه االستدالل:

لو كان الكافر نجس العني ملا ربط ثاممة يف املسجد وهو مرشك، فدل عىل طهارة 
بدن املرشك.

q اعرتاض وجواب:
اعرتض عىل هذا احلديث بأنه كان قبل النهي عن دخول املرشكني املسجد يف 
قوله تعاىل: )ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ( 

]التوبة: 28[، فتكون اآلية ناسخة للحكم الوارد يف احلديث.

q ويجاب:
من  غريه  دخول  عن  النهي  يشمل  ال  احلرام  املسجد  دخول  عن  النهي  بأن 
املساجد، وهذا النهي ليس خاًصا يف مسجد الكعبة، بل ينهى عن دخول احلرم كله، 
وإن كان باقي احلرم قد يتبول فيه اإلنسان ويتغوط، فهذا هني خاص عن احلرم كله ال 

عن املسجد، فال يقاس عليه غريه من البقاع إال ما ورد الدليل بذلك.

   الدليل الثالث:

)1043-14( ما أخرجه البخاري من حديث عمران بن حصني الطويل، وقد 
جاء فيه:

 أن النبي × وأصحابه رشبوا من مزادة امرأة مرشكة، وأن أحد الصحابة كان 
جمنًبا فاغتسل من ذلك املاء. واحلديث يف صحيح مسلم دون قصة اغتسال اجلنب)2(.

صحيحي البخاري )4372(، ومسلم )1764(.   )1(
البخاري )3571(، صحيح مسلم )682(.   )2(
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  الدليل الرابع:

)1044-15( ما رواه أمحد، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا محاد بن سلمة، عن 
محيد، عن احلسن، 

عن عثامن بن أيب العاص أن وفد ثقيف قدموا عىل رسول اهلل × فأنزهلم املسجد 
ليكون أرق لقلوهبم. احلديث)1(.

]اختلف يف سامع احلسن من عثامن، كام اختلف يف وصله وإرساله، والراجح 
إرساله[)2(.

املسند )218/4(.  )1(
رجاله ثقات، واختلف يف سامع احلسن من عثامن بن أيب العاص.  )2(

فأثبت سامعه عيل بن املديني. انظر علل ابن املديني )4(.  
بن  عثامن  عىل  ندخل  كنا  قوله:  احلسن  عن   )212/6( الكبري  التأريخ  يف  البخاري  وذكر    

أيب العاص.
وصحح الرتمذي حديث احلسن عن عثامن بن أيب العاص، قال: )واختذ مؤذًنا ال يأخذ عىل أذانه   

أجًرا(.
وأثبت البزار سامع احلسن من عثامن بن أيب العاص، انظر نصب الراية )9/1(.  

وقال املزي: قيل: مل يسمع منه. وهذه الصيغة عىل سبيل التمريض، فلم جيزم املزي بعدم السامع.   
العاص«.  أيب  بن  عثامن  رأى  إنه  »يقال:   )260/4( الدوري  رواية  تارخيه  يف  معني  ابن  وقال   

واحلاكم يف املستدرك )409/1( وجزم احلافظ يف التهذيب بعدم السامع منه.
]ختريج احلديث[  

أخرجه الطياليس )939(، ومن طريقه البيهقي يف دالئل النبوة )305/5(.  
وأخرجه أمحد كام يف إسناد الباب، وابن أيب شيبة يف املصنف )10579(، وابن خزيمة )1328(   

عن عفان.
ورواه أبو داود )3026(، والطحاوي يف رشح معاين اآلثار )30/2(، والطرباين )54/9( ح   

8372، وابن خزيمة )1328(، والبيهقي )444/2(، من طريق أيب الوليد.
وأخرجه ابن اجلاورد يف املنتقى )373( حدثنا حممد بن حييى.  

وأخرجه يف اآلحاد واملثاين )1520( والطرباين )54/9( رقم 8372 عن هدبة بن خالد،      =  
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وجه االستدالل به، كاالستدالل بحديث ثاممة.

   الدليل اخلامس:

قبل  مكة  يف  معهم  كانوا  وقد  الكفار،  توقي  وأصحابه   × النبي  عن  ينقل  مل 
اهلجرة، كام مل ينقل توقيهم ألهل الكتاب يف املدينة، ولو كانوا أنجاًسا لنقل توقيهم 

هلم، وغسل ما أصاهبم منهم.

q دليل من قال بنجاسة املشرك:

  الدليل األول:

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  )ٿ  تعاىل:  قوله 
ڤ( ]التوبة: 28[.

وجه االستدالل:

هنى اهلل سبحانه وتعاىل عن دخول املرشكني املسجد احلرام، وذكر العلة يف ذلك، 
وهو أهنم نجس، فدل عىل نجاستهم نجاسة عينية، وإذا ورد لفظ نجس يف الرشع 

محل ذلك عىل احلقيقة الرشعية.

كلهم )أبو داود الطياليس، وعفان، وأبو الوليد، وحممد بن حييى، وهدبة( عن محاد بن سلمة،   =
عن محيد، عن احلسن، عن عثامن بن أيب العاص مرفوًعا.

واختلف عىل احلسن:  
فرواه محيد موصواًل كام سبق.  

عن  أشعث،  طريق  من   )1521( واملثاين  اآلحاد  ويف   ،)17( املراسيل  يف  داود  أبو  وأخرجه   
احلسن مرساًل. 

وأخرجه عبد الرزاق يف مصنفه )1620( وابن أيب شيبة )260/2( من طريق سفيان،   
وأخرجه ابن أيب شيبة )260/2( عن ابن علية، كالمها عن يونس، عن احلسن مرساًل.  

وأخرجه الطحاوي يف رشح معاين اآلثار )13/1( من طريق أيب عقيل الدورقي، عن احلسن   
مرساًل.

فهؤالء ثالثة يروونه عن احلسن مرساًل، ويونس من أصحاب احلسن، مقدم عىل غريه، واهلل أعلم.  
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q وأجيب:

أن  كام  معنوية،  نجاسة  والرشك  الرشك،  وهو  وصف،  عىل  معلق  احلكم  بأن 
احلقيقة  املعنى عىل  املؤمن ال ينجس()1(، ومحل  اإليامن طهارة معنوية يف قوله: )إن 
إرادة احلقيقة الرشعية مل حيمل  إذا وردت قرينة متنع من  الرشعية هو األصل، لكن 
احلقيقة  أن  علم  طعامهم،  لنا  وأباح  الكتاب،  أهل  نساء  نكاح  يف  أذن  فلام  عليها، 

الرشعية غري مرداة، فحملنا اآلية عىل النجاسة املعنوية، واهلل أعلم.

  الدليل الثاين:

 )1045-16( ما رواه البخاري، قال: حدثنا عبد اهلل بن يزيد، حدثنا حيوة، 
قال: أخربين ربيعة بن يزيد الدمشقي، عن أيب إدريس، 

الكتاب،  بأرض قوم من أهل  إنا  نبي اهلل  يا  ثعلبة اخلشني قال: قلت:  عن أيب 
وبكلبي  بمعلم  ليس  الذي  وبكلبي  بقويس  أصيد  صيد  وبأرض  آنيتهم،  يف  أفنأكل 
فإن وجدتم غريها فال  الكتاب،  ما ذكرت من أهل  أما  قال:  املعلم، فام يصلح يل؟ 
تأكلوا فيها، وإن مل جتدوا فاغسلوها وكلوا فيها، وما صدت بقوسك فذكرت اسم اهلل 
فكل، وما صدت بكلبك املعلم فذكرت اسم اهلل فكل وما صدت بكلبك غري معلم 

فأدركت ذكاته فكل)2(.

وجه االستدالل:

أن الرسول × مل يأذن باستعامهلا إال بعد غسلها، فدل ذلك عىل نجاستها، وإذا 
كانت آنيتهم نجسة فمن باب أوىل أن تكون أبداهنم نجسة كذلك.

q وأجيب جبوابني:
فالنهي عن استعامهلا مع  النجاسة ألمر بغسلها مبارشة،  العلة  األول:لو كانت 

البخاري )285(، ومسلم )371(.  )1(
صحيح البخاري )5478(، ومسلم )1930(.  )2(



43طهارة اخلبث )األعيان النجسة(

وجود غريها مطلق، سواًء تيقنا طهارهتا أم ال، واألصل يف النهي املنع، لكن ملا قال 
سبحانه وتعاىل: )ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې( ]املائدة: 5[، ومعلوم أن طعامهم 
مصنوع بأيدهيم وأوانيهم، وأكل النبي × طعام أهل الكتاب يف أحاديث صحيحة، 

فدل عىل أن الغسل من باب االحتياط واالستحباب.

اجلواب الثاين:

واخلنزير،  امليتة  آنيتهم  يف  يأكلون  كانوا  قوم  يف  اخلشني  ثعلبة  أيب  حديث  أن 
ويرشبون فيها اخلمر، ولذا أمر بغسلها إن مل يوجد غريها، أما من يعلم أهنم ال يأكلون 

فيها امليتة وال يرشبون فيها اخلمر فآنيتهم كآنية املسلمني. 

محاد  حدثنا  قال:  الطياليس،  داود  أبو  رواه  ما  هذا  عىل  ويدل   )17-1046(
ابن زيد، عن أيوب، عن أيب قالبة، 

أن أبا ثعلبة اخلشني قال: يا رسول اهلل إنى بأرٍض أهلها أهل الكتاب، يأكلون 
بآنيتهم وقدورهم؟ فقال: دعوها ما وجدتم  حلم اخلنزير، ويرشبون اخلمر، فكيف 
منها بًدا، فإذا مل جتدوا منها بًدا فارحضوها باملاء، أو قال: اغسلوها ثم اطبخوا فيها 

وكلوا. قال: وأحسبنه قال: وارشبوا)1(.

 ]أبو قالبة مل يسمع من أيب ثعلبة اخلشني، واختلف يف ذكر زيادة حلم اخلنزير 
ورشب اخلمر، واحلديث يف الصحيحني وليس فيه هذه الزيادة[)2(.

  الدليل الثالث:

)1047-18( ما رواه البخاري من طريق محيد، عن بكر، عن أيب رافع، 

عن أيب هريرة قال: لقيني رسول اهلل ×، وأنا جنب، فأخذ بيدي فمشيت معه 
حتى قعد فانسللت، فأتيت الرحل، فاغتسلت، ثم جئت وهو قاعد فقال: أين كنت 

سنن أيب داود الطياليس )1014(.   )1(
سبق خترجيه يف املجلد األول ح )119(.  )2(
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يا أبا هر؟ فقلت له، فقال: سبحان اهلل، يا أبا هر إن املؤمن ال ينجس)1(. 

مفهومه: إن املرشك نجس.

قلت: ال حاجة إىل االستدالل بمفهوم احلديث، وعندنا منطوق اآلية الكريمة: 
)ٿ ٿ ٿ( وقد أجبت عن اآلية، وما كان جواًبا عن اآلية كان جواًبا 

عن مفهوم حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه.

q دليل من قال: إن املشرك ينجس باملوت:
ميتة  العلم يف حكم  أهل  التايل كالم  الفصل  تعاىل يف  اهلل  إن شاء  أعقد  سوف 

اآلدمي، وأذكر فيه أدلة كل قول، فانظره مشكوًرا.

q الراجح من اخلالف: 

الراجح أن بدن املرشك طاهر، وأن نجاسته معنوية، واهلل أعلم.

e e e

البخاري )285( مسلم )371(.   )1(
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q تغسيل امليت دليل عىل طهارة عينه؛ إذ لو كان نجس العني ملا تعبدنا بغسله؛ 
ألن غسل ما هو نجس العني ال يزيده إال تنجيًسا.

q املقصد الرشعي من غسل امليت معنيان: أحدمها غسل بمعنى احلدث، وهذا 
يرجع  وهذا  بدنه،  نظافة  إىل  يرجع  وغسل  ثالث،  إىل  واحدة  غسلة  فيه  يكفي 
تقديره إىل الغاسل، قال × ملن غسل ابنته: اغسلنها ثالًثا أو مخًسا أو أكثر من 

ذلك إن رأيتن ذلك.

]م-473[ اختلف العلامء يف ميتة اآلدمي: 

عند  وقول  املالكية،  عند  وقول  احلنفية،  مذهب  وهو  مطلًقا،  نجس  فقيل: 
الشافعية، وقول عند احلنابلة)1(.

البحر الرائق )243/1(، وقد حكم احلنفية بنجاسة البئر إذا مات فيه آدمي انظر االختيار لتعليل   )1(
مطبوع  البداية،  رشح  اهلداية   ،)75/1( الصنائع  بدائع   ،)58/1( املبسوط   )17/1( املختار 
مع رشح فتح القدير )104/1(، وهل نجاسته نجاسة حدث، أو نجاسة خبث الصحيح يف 
مذهب احلنفية أن نجاسته نجاسة خبث، باعتباره حيواًنا دموًيا فينجس باملوت، انظر حاشية 

ابن عابدين )211/1(.
وانظر مواهب اجلليل )99/1(، املجموع )579/2، 580(، املغني )42/1(، اإلنصاف )337/1(.  

املبحث الثالث

فـي جناسة بين آدم باملوت
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وقيل: طاهر مطلًقا، وهو الراجح يف مذهب الشافعية، واملالكية، واملشهور عند 
احلنابلة)1(.

وقيل: املسلم امليت طاهر، والكافر امليت نجس، وهو قول يف مذهب املالكية)2(، 
وقول عند احلنابلة)3(، واختيار ابن حزم)4(.

q دليل من قال: إن ميت�ة اآلديم طاهرة:

  الدليل األول:

)1048-19( ما رواه البخاري من طريق محيد، عن بكر، عن أيب رافع، 

عن أيب هريرة قال: لقيني رسول اهلل ×، وأنا جنب، فأخذ بيدي فمشيت معه 

فيه هذان  باملوت أم ال؟  النووي يف املجموع )579/2، 580(: »وأما اآلدمي هل ينجس  قال   )1(
القوالن، الصحيح منهام: أنه ال ينجس، اتفق األصحاب عىل تصحيحه، ودليله األحاديث السابقة 

واملعنى الذي ذكره«. اهـ وانظر أسنى املطالب )10/1(، هناية املحتاج )238/1، 239(.
القناع  كشاف   ،)42/1( املغني   ،)89  ،88/1( اخلريش   )99/1( اجلليل  مواهب  وانظر:   

)193/1(، مطالب أويل النهى )233/1(.
قال يف مواهب اجلليل )99/1(: »وذهب بعض أشياخنا إىل التفرقة بني املسلم والكافر، وال   )2(

أعلم أحًدا من املتقدمني وال من املتأخرين فرق بينهام«.اهـ
والكافر؛  املسلم  بني  أصحابنا  يفرق  مل   :)42/1( املغني  يف  قال  احتامالً،  قدامة  ابن  ساقه   )3(
الستوائهام يف اآلدمية، ويف حال احلياة، وحيتمل أن ينجس الكافر بموته؛ ألن اخلرب إنام ورد يف 

املسلم، وال يصح قياس الكافر عليه؛ ألنه ال ُيصىل عليه، وليس له حرمة كحرمة املسلم. اهـ
وقال يف اإلنصاف )337/1(: وقيل: ينجس الكافر، دون املسلم، وهو احتامل يف املغني. قال   
املجد يف رشحه، وتابعه يف جممع البحرين: ينجس الكافر بموته عىل كال املذهبني يف املسلم وال 
يطهر بالغسل أبًدا كالشاة. وخص الشيخ تقي الدين يف رشح العمدة اخلالف باملسلم. وأطلقهام 

ابن متيم يف الكافر. اهـ
يأخذ ابن حزم رمحه اهلل بظاهر حديث )إن املؤمن ال ينجس( فمنطوقه: أن املؤمن ال ينجس حًيا   )4(

وال ميًتا، ومفهومه: أن الكافر نجس، حًيا وميًتا، ويؤيد هذا املفهوم منطوق اآلية عنده: )ٿ 
ٿ ٿ( وبالتايل حيكم عىل نجاسة لعاب الكافر وعرقه ولبنه وسائر أجزائه يف احلياة 

واملوت، انظر املحىل مسألة: )134، 139، 603، 2018(.
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حتى قعد فانسللت، فأتيت الرحل، فاغتسلت، ثم جئت وهو قاعد فقال: أين كنت 
يا أبا هر. فقلت له: فقال: سبحان اهلل، يا أبا هر إن املؤمن ال ينجس)1(.

وجه االستدالل:

قوله: )إن املؤمن ال ينجس( هذا مطلق، وهو يشمل حال احلياة وحال املوت.

  الدليل الثاين:

)1049-20( ما رواه ابن أيب شيبة، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو، 
عن عطاء، 

عن ابن عباس: ال تنجسوا موتاكم؛ فإن املؤمن ليس بنجس حًيا وال ميًتا)2(.

ورواه البخاري معلًقا بصيغة اجلزم)3(.

]صحيح[)4(.

  الدليل الثالث:

قوله تعاىل: )ک ک ک گ( ]اإلرساء: 70[.

وجه االستدالل:

أن التكريم يقتيض بأن ال حيكم عليه بالنجاسة سواًء يف حال احلياة أو يف حال 
املوت.

q ويمكن جياب عنه:

وغائطه  بوله  عىل  احلكم  أن  كام  امليت،  طهارة  عىل  ا  نصًّ ليس  الدليل  هذا  بأن 
ومذيه بأنه نجس، ال ينايف تكريم اهلل له،، فكذلك احلكم عىل بدنه بأنه نجس حال 

البخاري )285( مسلم )371(.   )1(
املصنف )469/2(.  )2(

يف باب غسل امليت ووضوئه باملاء والسدر.  )3(
سبق خترجيه، انظر املجلد الثاين، ح )495(.   )4(
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املوت ال ينايف التكريم، وقد يكون املراد من التكريم هو ما أعطاه اهلل هلذا املخلوق 
من عقل، وسخر له ما يف السموات واألرض وغري ذلك من نعم اهلل عىل بني آدم.

  الدليل الرابع:

يرشع للميت الغسل قبل الدفن، ولو كان نجس العني ملا طهره الغسل، ومل يكن 
ملرشوعيته فائدة، وهذا ما ينزه عنه الشارع.

q وأجيب:

بأنه لو كان طاهًرا مل يؤمر بغسله كسائر األعيان الطاهرة.

q ورد هذا:

رفع  بمنزلة  وهو  تعبدي،  أحدمها:  الرشع،  يف  مقصودان  له  امليت  غسل  بأن 
احلدث من احلي، فكام أن املسلم احلي طاهر، سواًء كان حمدًثا أو غري حمدث، فكذلك 
امليت، والطهارة من احلدث ليست طهارة عن نجاسة، وذلك ألن غسل األعضاء 
املخصوصة يف الوضوء ال دخل هلا يف مرج البول والغائط والريح وسائر األحداث، 

وإنام هي طهارة تعبدية.

الغاسل،  تقدير  إىل  فيه  الغسالت  عدد  ترك  وهلذا  بدنه،  نظافة  وهي  والثاين: 
قال ×: اغسلنها ثالًثا أو مخًسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. 

   الدليل اخلامس:

 )1050-21( ما روه مسلم، من طريق عبد العزيز بن حممد، عن عبد الواحد 
ابن محزة، عن عباد بن عبد اهلل بن الزبري، 

عليه،  فتصيل  املسجد  يف  وقاص  أيب  بن  سعد  بجنازة  يمر  أن  أمرت  عائشة  أن 
فأنكر الناس ذلك عليها فقالت: ما أرسع ما نيس الناس، ما صىل رسول اهلل × عىل 

سهيل بن البيضاء إال يف املسجد)1(.

مسلم )973(.   )1(
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وجه االستدالل:

كون املسلمني إىل يومنا هذا يصلون عىل موتاهم يف املساجد، دليل عىل طهارة 
امليت، ولو كان املوت جيعل اآلدمي نجًسا ما صيل عىل امليت يف املسجد، مع األمر 
كالبصاق  طاهرة  كانت  ولو  القاذورات  وعن  بل  النجاسات،  عن  املساجد  بحفظ 

والنخامة ونحومها.

q دليل من قال: إن امليت جنس مطلًقا:

  الدليل األول:

نجًسا  أصبح  تذكية  غري  من  مات  إذا  اللحم  املأكول  الطاهر  احليوان  كان  إذا 
باإلمجاع، فكذلك بدن اآلدمي، فإن طهارته حال احلياة ال متنع من نجاسته إذا مات، 

لكونه حيواًنا له نفس سائلة.

q وأجيب:

بأن هذا القياس يف مقابل النص، فيكون قياًسا فاسًدا، فقد دلت النصوص عىل 
طهارة املسلم حًيا وميًتا كام ذكرناها يف أدلة القول األول، فيكون اآلدمي مصوًصا 
من احليوان الذي له نفس سائلة، وينجس باملوت، كام خص السمك بطهارته ميًتا، 

وإن كان له نفس سائلة.

كام يمكن أن يقال: بأن هذا قياس مع الفارق، حيث إن احليوان حالل األكل 
خلقه اهلل ليكون مائدة تؤكل، ويفتقر عند التذكية إىل ذكر اسم اهلل عليه ليكون طاهًرا 
حالاًل، بخالف اآلدمي فال حيل أكله حًيا وال ميًتا كام هو معلوم، وإذا ثبت الفارق 

سقط القياس، واهلل أعلم.

  الدليل الثاين:

)1051-22( ما رواه ابن أيب شيبة، قال: حدثنا هشيم، عن منصور، 

ماء  ينزف  أن  الزبري  ابن  فأمر  قال:  فامت،  زمزم،  يف  وقع  حبشيًّا  أن  عطاء  عن 
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زمزم، قال: فجعل املاء ال ينقطع، قال: فنظروا فإذا عني تنبع من قبل احلجر األسود، 
قال: فقال ابن الزبري: حسبكم)1(.

]صحيح[)2(.

  الدليل الثالث:

)1052-23( ما رواه ابن أيب شيبة، من طريق سعيد بن أيب عروبة، عن قتادة، 

عن ابن عباس: أن زنجيًّا وقع يف ماء زمزم، فأنزل إليه رجاًل فأخرجه، ثم قال: 
انزفوا ما فيها من ماء، ثم قال للذي يف البئر: ضع دلوك من قبل العني التي تيل البيت 

أو الركن؛ فإهنا من عيون اجلنة)3(.

]قتادة مل يسمع من ابن عباس[)4(.

  الدليل الرابع:

)1053-24( ما رواه الطحاوي يف رشح معاين اآلثار من طريق جابر، 

عن أيب الطفيل، قال: وقع غالم يف ماء زمزم، فنزفت أي نزح ماؤها)5(.

املصنف )1721(.  )1(
 ،)274/2( األوسط  يف  املنذر  وابن   ،)188( الطهور  كتاب  يف  عبيد  أبو  أخرجه  قد  واألثر   )2(

والطحاوي يف رشح معاين اآلثار )17/1( من طريق هشيم، أخربنا منصور به.
املصنف )150/1( رقم: 1722.   )3(

ومن   )33/1( الدارقطني  أخرجه  فقد  عباس  ابن  عن  الرواية  يف  قتادة  سريين  ابن  تابع  وقد   )4(
طريقه البيهقي )266/1( من طريق هشام بن حسان، عن ابن سريين، عن ابن عباس.

وابن سريين مل يسمع من ابن عباس أيًضا كام أفاده البيهقي يف سننه )266/1(، ويف املعرفة )94/1(.  
بن  عمرو  عن  هليعة،  ابن  حدثنا  قال:  القعنبي،  طريق  من   )93/1( املعرفة  يف  البيهقي  ورواه   

دينار، عن ابن عباس. وابن هليعة فيه ضعف.
فهذه ثالثة طرق عن ابن عباس، وإن كان كل طريق منها ضعيًفا إال أن هذه الطرق بمجموعها   

قد يشد بعضها بعًضا. وانظر إحتاف املهرة )8884(. 
رشح معاين اآلثار )17/1(.  )5(
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ا[)1(. ]ضعيف جدًّ

وجه االستدالل من هذه اآلثار:

لو مل يكن اآلدمي ينجس باملوت ملا نجس ماء زمزم بموت اآلدمي فيه، وملا كان 
هناك حاجة إىل نزحه.

q ويجاب عن هذا من أربع وجوه :

الوجه األول: 

هناك من يضعف قصة وقوع الزنجي يف بئر زمزم، وإىل هذا ذهب سفيان بن 
عيينة رمحه اهلل.

فقد روى البيهقي بإسناده عن سفيان قوله: أنا بمكة منذ سبعني سنة مل أر أحًدا 
صغرًيا وال كبرًيا يعرف حديث الزنجي الذي قالوا: إنه مات يف زمزم، وما سمعت 

أحًدا يقول: ينزح زمزم)2(.

الوجه الثاين: 

مل  إذا  ت فهي موقوفة عىل صحايب، وفعل الصحايب حجة  هذه اآلثار إن صحَّ
خيالف املرفوع، وهنا قد خالف ما رواه أمحد، 

ابن كثري،  الوليد  أبو أسامة، حدثنا  )1054-25( قال أمحد يف مسنده: حدثنا 
عن حممد بن كعب، عن عبيد اهلل بن عبد اهلل -وقال أبو أسامة مرة : عن عبيد اهلل بن 

عبد الرمحن بن رافع بن خديج-

عن أيب سعيد اخلدري، قال : قيل : يا رسول اهلل أنتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر 

يف إسناده جابر اجلعفي، وهو مرتوك.   )1(
وقال البيهقي يف املعرفة )94/1(: رواه جابر اجلعفي مرة عن أيب الطفيل، عن ابن عباس، ومرة   

عن أيب الطفيل نفسه، ثم قال: وجابر اجلعفي ال جيتح به.
املعرفة )95/1(.  )2(
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يلقى فيها احليض، والنتن، وحلوم الكالب؟ قال : إن املاء طهور ال ينجسه يشء )1(.
]صحيح بشواهده[)2(

)1055-26( وروى أمحد أيًضا، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن سامك ابن 
حرب، عن عكرمة، 

عن ابن عباس، قال : قال رسول اهلل ×:»املاء ال ينجسه يشء»)3(.

]سبق خترجيه[)4(.

معارض  عنه  بصحته  التسليم  عىل  البئر  بنزح  باألمر  عباس  ابن  فعل  إن  بل 
بام صح عن ابن عباس نفسه، 

)1056-27( فقد روى ابن أيب شيبة، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو، 
عن عطاء، 

عن ابن عباس: ال تنجسوا موتاكم؛ فإن املؤمن ليس بنجس حًيا وال ميًتا)5(.

وهذا نص رصيح بأن املوت ال ينجس املؤمن، وإذا كان املوت ليس من أسباب 
النجاسة يف حق املؤمنني، مل يكن من أسباهبا يف حق غريهم، ألن الشء ال يمكن أن 
يكون إذا حلق زيًدا مل ينجسه، وإذا حلق عمًرا نجسه، بل احلكم يكون شاماًل لعموم 

الناس عىل صورة واحدة. 

الوجه الثالث:

ربام نزح البئر لسبب آخر غري وقوع اجلثة يف البئر، فإنه يبعد أن يسقط أحد يف 
بئر ويسلم من اجلروح، وقد يغري الدم لون املاء وطعمه، ومعلوم أن الدم حيرم رشبه، 

املسند )31/3(.   )1(
انظر املجلد األول، ح: )4(.   )2(

املسند )308/1(.  )3(
انظر )1/ 51( الشاهد الثالث.  )4(

املصنف )469/2(، وسبق خترجيه انظر )1049(.  )5(
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فنزحت من أجل ذلك، أو من أجل استقذار املاء.

عن  شهاب،  ابن  طريق  من  البخاري،  رواه  ما  ذلك  ويؤيد   )28-1057(
الزهري، عن عبيد اهلل بن عبد اهلل، عن ابن عباس، 

× سئل عن فأرة سقطت يف سمن، فقال: ألقوها  عن ميمونة، أن رسول اهلل 
وما حوهلا، فاطرحوه، وكلوا سمنكم)1(.

إناء  إناء السمن، وهو  امليتة وهي بال شك نجسة، ويف  الفأرة  فإذا كان هذا يف 
ينجس  مل  ذلك  ومع  للنجاسة،  دفعه  يف  كاملاء  ليس  والسمن  كالبئر،  ليس  صغري 
السمن كله، فام بالك بالبئر والذي غالًبا ما يكون املاء فيه كثرًيا، ومع اآلدمي وهو 
عىل الصحيح عني طاهرة، فإنه بال شك يكون طاهًرا، وأن األمر بنزح املاء إنام هو 

لالستقذار أو حلرمة رشب الدم وقد تغري املاء به، واهلل أعلم.

الوجه الرابع: 

أنكم تقولون بنزح البئر مطلًقا، تغري املاء أو مل يتغري، مع أن املاء الكثري إذا وقعت 
فيه نجاسة ومل تغريه فهو ماء طهور باإلمجاع كام نقلنا اإلمجاع عىل ذلك عند الكالم 
البئر من هذا اإلمجاع، وما احلاجة إىل نزحه، وبئر  عىل سؤر اخلنزير فلامذا أخرجتم 

زمزم من املاء الكثري، وليس من املاء القليل.

q دليل من قال: إن الكافر امليت جنس خبالف املؤمن:

  الدليل األول:

استدلوا بعموم قوله تعاىل : )ٿ ٿ ٿ( ]التوبة :28[.

فهذا مطلق يشمل حال احلياة وحال املوت.

  الدليل الثاين:

مفهوم قوله ×: سبحان اهلل إن املؤمن ال ينجس.

صحيح البخاري )235(.   )1(
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معناه: أن غري املؤمن نجس.

وقد أجبنا عىل هذه األدلة يف الكالم عىل طهارة الكافر يف حال احلياة، وال يوجد 
أهل  من  ليس  ألنه  عليه؛  والصالة  غسله  وترك  الوفاة،  حال  يف  نجاسته  عىل  دليل 

العبادة، وليس هذا راجًعا إىل نجاسته.

q الراجح من اخلالف:

بعد استعراض أدلة األقوال تبني لنا أن القول بطهارة بني آدم أرجح من غريها، 
وذلك لقوة أدلتهم، وسالمتها من االعرتاض، عىل خالف أدلة بقية األقوال، فإهنا 

ال تكاد تسلم من االعرتاضات، واهلل أعلم.

e e e
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

بكثرة  عنها، كاهلرة عللت طهارهتا  معفو  فنجاسته  منه  التحرز  ما شق  q كل 
التطواف، ويلحق هبا ما كان مثلها. 

]م-474[ اختلف العلامء يف حكم اهلرة من حيث الطهارة والنجاسة،

فقيل: إن اهلرة عينها نجسة، ولكن سقَطْت نجاسة سؤرها لعلة التطواف علينا، 
وبقيت الكراهة إلمكان التحرز منه، وهذا مذهب احلنفية)1(.

بدائع الصنائع )65/1(، املبسوط )51/1(، اللباب يف اجلمع بني السنة والكتاب )58/1(.  )1(

الفصل الثاني

فـي احليوان غري اآلديم
املبحث األول

فـي احليوان الربي اليح غري المأكول
الفرع األول

يف طهارة الهرة
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وقيل: هي طاهرة، وهو مذهب املالكية، والشافعية، واحلنابلة)1(.

q دليل احلنفية:

   الدليل األول:

)1058-29( ما رواه الرتمذي يف سننه، قال: حدثنا سوار بن عبد اهلل العنربي، 
حدثنا املعتمر بن سليامن، قال: سمعت أيوب حيدث، عن حممد بن سريين، 

عن أيب هريرة عن النبي × أنه قال: يغسل اإلناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات 
أوالهن أو أخراهن بالرتاب، وإذا ولغت فيه اهلرة غسل مرة. 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، ثم قال: وقد روي هذا احلديث من 
غري وجه عن أيب هريرة عن النبي × نحو هذا ومل يذكر فيه إذا ولغت فيه اهلرة غسل 

مرة)2(.

]املحفوظ أن غسل اإلناء من ولوغ الكلب مرفوع، ومن ولوغ اهلر موقوف عىل 
أيب هريرة، فال حجة فيه فيام عارض املرفوع من حديث أيب قتادة[)3(.

ذهب املالكية إىل جواز أكل حلم اهلر مع الكراهة، انظر املدونة )104/4(، حاشية الدسوقي   )1(
)49/1(، اخلريش )16/5(.

وقال الباجي يف املنتقى )62/1(: اهلرة عند مالك طاهرة العني.  
بأن رشبت  قلياًل،  ت ماء  الشافعي يف األم )6/1(: وال نجاسة يف يشء من األحياء ماسَّ قال   
منه، أو أدخلت فيه شيًئا من أعضائها إال الكلب واخلنزير، وإنام النجاسة يف املوتى. اهـ وانظر 

املهذب مع املجموع )585/2(.
اإلنصاف   ،)246/1( الفروع  انظر  طاهر،  اخللقة  يف  دوهنا  وما  اهلرة  أن  احلنابلة  واعترب   

)343/1(، كشاف القناع )57/1(.
سنن الرتمذي )91(.  )2(

هذا احلديث رجاله ثقات إال أنه معلول، فقد اختلف فيه عىل معتمر بن سليامن، فرواه سوار بن   )3(
عبد اهلل العنربي كام يف سنن الرتمذي )91(، ومشكل اآلثار للطحاوي )2650(، 

وحممد بن أيب بكر املقدمي كام يف رشح معاين اآلثار للطحاوي )21/1( كالمها عن املعتمر بن   
سليامن، عن أيوب به مرفوًعا.                  =
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وخالفهام مسدد، كام يف سنن أيب داود )72( فرواه عن املعتمر بن سليامن به موقوًفا.  =
قال ابن عبد اهلادي يف التنقيح )60/1(: علة احلديث أن مسدًدا رواه عن معتمر فوقفه، رواه   

عنه أبو داود. اهـ
وقد رواه غري املعتمر بن سليامن، عن أيوب، موقوًفا:  

رواه ابن أيب شيبة )37/1( حدثنا عبد الوهاب الثقفي.  
وأبو داود )72( والدارقطني )64/1( من طريق محاد بن زيد.   

األوسط  يف  املنذر  ابن  رواه  الرزاق  عبد  طريق  ومن   ،)344( املصنف  يف  كام  الرزاق  وعبد   
عن  أيوب،  عن  ومعمر(  ومحاد  )الثقفي  ثالثتهم  معمر،  عن   )67/1( والدارقطني   ،)217( 

ابن سريين به موقوًفا.
ورواه الطحاوي يف مشكل اآلثار )70/7( ويف رشح معاين اآلثار )20/1( من طريق هشام بن   

حسان، عن حممد بن سريين به موقوًفا. وهذه متابعة لرواية أيوب املوقوفة.
ورواه قرة بن خالد، عن ابن سريين، واختلف عىل قرة فيه:   

فرواه أبو عاصم النبيل كام يف رشح معاين اآلثار للطحاوي )21/1(، ومشكل اآلثار )2649(   
ومستدرك احلاكم )160/1(، وفوائد متام )1366(، ومعجم ابن املقرئ )38(، عن قرة بن 

خالد، عن ابن سريين، عن أيب هريرة مرفوًعا، قال: اهلرة مرة أو مرتني، قرة يشك.
وخالفه أبو عامر العقدي، كام يف العلل للداقطني )117/8(.  

ومسلم بن إبراهيم كام يف األوسط البن املنذر )216(، وسنن الدارقطني )98/1(، واحلاكم   
)161/1(، والبيهقي )247/1، 248( عن قرة به موقوًفا عىل أيب هريرة.

ورواه نرص اجلهضمي، عن قرة موقوًفا كذلك.  
قال احلاكم: وقد شفى عيل بن نرص اجلهضمي، عن قرة يف بيان هذه اللفظة، فأخرجه احلاكم   
)161/1(، والبيهقي )247/1( من طريق نرص بن عيل اجلهضمي، حدثنا أيب )عيل بن نرص 

اجلهضمي(، حدثنا قرة بن خالد، عن حممد بن سريين، 
عن أيب هريرة، عن رسول اهلل ×، قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع   
مرات، أوالهن بالرتاب، ثم ذكر أبو هريرة اهلر، ال أدري قال: مرة أو مرتني. قال نرص بن عيل: 
وجدته يف كتاب أيب يف موضع آخر، عن قرة، عن ابن سريين عن أيب هريرة يف الكلب مسنًدا، 

ويف اهلر موقوًفا.اهـ
ورواه أبو حاتم كام يف العلل البنه )20/1( عن أيب نعيم، عن قرة موقوًفا كذلك، فهؤالء ثالثة   
يروونه عن قرة، موقوًفا مالفني يف ذلك رواية أيب عاصم عن قرة.              =
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  الدليل الثاين:

)1059-30( ما رواه أمحد، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا عيسى بن املسيب، 
عن أيب زرعة، 

عن أيب هريرة قال: قال رسول اهلل ×: اهلر سبع)1(.

]ضعيف[)2(.

فتبني من هذا أن أبا عاصم أدرج املوقوف من كالم أيب هريرة باملرفوع،   =
عن  روى  ثم  فيه،  وأخطأ  عاصم،  أبو  رواه  كذا   :)20/1( البنه  العلل  يف  كام  حاتم  أبو  قال    

أيب نعيم، عن قرة، عن حممد موقوًفا عليه.
وروى الدارقطني )67/1( عن شيخه احلافظ أيب بكر النيسابوري قوله: كذا رواه أبو عاصم   

مرفوًعا، ورواه غريه عن قرة ولوغ الكلب مرفوًعا، وولوغ اهلر موقوًفا.
قول  إدراج  يف  أخطأ  أنه  إال  ثقة  ملد  بن  الضحاك  عاصم  وأبو   :)247/1( البيهقي  وقال    

أيب هريرة يف اهلرة يف احلديث املرفوع يف الكلب.
وقال الدارقطني يف  العلل )117/8(: »والصحيح قول من وقفه عن أيب هريرة يف اهلر خاصة«.  
ولغ  )إذا  هريرة:  أيب  عن  سريين،  بن  حممد  حديث  »وأما   :)69/2( املعرفة  يف  البيهقي  وقال   
اهلر غسل مرة( فقد أدرجه بعض الرواة يف حديثه، عن النبي × يف ولوغ الكلب وومهوا فيه، 

والصحيح أنه يف ولوغ الكلب مرفوع، ويف ولوغ اهلر موقوف«.
وقال البيهقي يف اخلالفيات )113/3(: »غلط فيه بعض الرواة فأدرجه يف احلديث، وقد بينه   
قرة، عن ابن سريين بياًنا شافًيا، ثم ساق احلديث بإسناده من طريق قرة، ونقل كالم نرص بن 
عيل اجلهضمي املتقدم، ثم قال: وكذلك رواه محاد بن زيد، واملعتمر بن سليامن، عن أيوب، عن 

حممد، عن أيب هريرة، قال: إذا ولغ اهلر غسل مرة. 
فعىل هذا الوجه رواية احلفاظ، فال اعتبار برواية من رواه يف اهلر مرفوًعا«.  

املسند )442/2(.  )1(
ومن طريق وكيع أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف )1 /37( رقم 343، وإسحاق بن راهوية   )2(

)178(، وأبو يعىل يف مسنده )6090( والدارقطني )63/1(، واحلاكم )650(.
ورواه أمحد )327/2(، والدارقطني )63/1( واحلاكم )649(، والبيهقي )249/1، 251(   
من طريق أيب النظر هاشم بن القاسم، أخربنا عيسى بن املسيب به، وفيه قصة، وقال: السنور 
سبع بداًل من قوله: اهلر.                  =
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q دليل اجلمهور:
)1060-31( ما رواه مالك، عن إسحق بن عبد اهلل بن أيب طلحة، عن محيدة 
ابن  حتت  -وكانت  مالك  بن  كعب  بنت  كبشة  خالتها  عن  رفاعة،  بن  عبيد   بنت 

أيب قتادة األنصاري- أهنا أخربهتا:

أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوًءا، فجاءت هرة لترشب منه، فأصغى 
هلا اإلناء حتى رشبت قالت كبشة: فرآين أنظر إليه فقال: أتعجبني يا ابنة أخي؟ قالت: 
× قال: إهنا ليست بنجس؛ إنام هي من الطوافني  فقلت: نعم، فقال إن رسول اهلل 

عليكم أو الطوافات)1(.

وأخرجه ابن عدي )252/5( من طريق مسكني احلذاء، عن عيسى به.  =
قال احلاكم: هذا حديث صحيح، ومل خيرجاه، وعيسى بن املسيب تفرد به عن أيب زرعة، إال أنه   

صدوق، ومل جيرح قط. اهـ
قلت: روى الدوري عن حييى بن معني أنه قال: عيسى بن املسيب ضعيف احلديث، ليس بشء.   

اجلرح والتعديل )288/6(.
وقال أبو حاتم الرازي: حمله الصدق ليس بالقوي، قيل: هو أحب إليك أم بكري بن عامر؟ قال:   

بكري أثبت عندي. املرجع السابق.
وقال أبو زرعة: شيخ ليس بالقوي. املرجع السابق.  

قال النسائي: ضعيف. الضعفاء واملرتوكني للنسائي )424(.  
اجلوزي  البن  واملرتوكني  الضعفاء   ،)405/4( امليزان  لسان  ضعيف.  الدارقطني:  وقال   

.)242/2(
وقال أبو داود: هو قايض الكوفة ضعيف. لسان امليزان )405/4(.  

وذكره العقييل يف الضعفاء )386/3(، وقال: ال يتابعه إال من هو مثله أو دونه.  
ويف العلل البن أيب حاتم )44/1(: قال أبو زرعة: مل يرفعه أبو نعيم، وهو أصح، وعيسى ليس   

بالقوي. اهـ
أطراف املسند )127/8(، إحتاف املهرة )20337، 20338(.  

املوطأ )44/1(.  )1(
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]صحيح[)1(.

بن  وابنها حييى  اهلل  بن عبد  رفاعة، روى عنها زوجها إسحاق  بن  بنت عبيد  إسناده محيدة  يف   )1(
إسحاق، وذكرها ابن حبان يف الثقات )250/6(.

ويف التقريب: مقبولة أي إن توبعت وإال فلينة احلديث.  
وكبشة بنت كعب بن مالك، مل يرو عنها إال محيدة، وذكرها ابن حبان يف الثقات )344/5(.  

عىل أن كبشة قد ذكر ابن حبان يف ثقاته ونقله أبو موسى املديني عن جعفر أهنا صحابية، انظر   
الثقات )357/3(، و )344/5(، كام ذكر ذلك ابن سعد أيًضا يف طبقاته )351/8(.

وقد جاء يف سنن البيهقي )245/1(: »قال أبو عيسى سألت حممًدا يعني: ابن إسامعيل البخاري   
عن هذا احلديث فقال: جود مالك بن أنس هذا احلديث، وروايته أصح من رواية غريه«. وكلمة 

)أصح( قد ال تدل عىل الصحة. 
وصححه أيًضا الرتمذي، قال يف السنن )153/1(: »هذا حديث حسن صحيح، وهذا أحسن   
يشء روي يف هذا الباب، وقد جود مالك هذا احلديث عن إسحاق بن عبد اهلل بن أيب طلحة، 

ومل يأت أحد أتم من مالك«.اهـ
وقال العقييل يف الضعفاء )142/2(: »إسناده ثابت صحيح«.  

وقال الدارقطني يف العلل )163/6( بعد أن ساق االختالف يف إسناده: »ورفعه صحيح، ثم   
قال: وأحسنها إسناًدا ما رواه مالك عن إسحاق، عن امرأته، عن أمها، عن أيب قتادة، وحفظ 

أسامء النسوة وأنساهبن، وجود ذلك ورفعه إىل النبي ×«.اهـ
وصححه ابن خزيمة وابن حبان حيث ذكراه يف صحيحيهام كام سيأيت بيانه إن شاء اهلل تعاىل.  

كام صححه ابن عبد الرب يف التمهيد )324/1(.  
وقال احلاكم: »هذا حديث صحيح، ومل خيرجاه عىل ما أصاله يف تركه، غري أهنام قد شهدا مجيًعا   
به يف  واحتج  مالك،  مما صححه  احلديث  املدنيني، وهذا  احلكم يف حديث  أنه  أنس  بن  ملالك 

املوطأ«. ومل يتعقبه الذهبي.
وقال البيهقي: إسناده صحيح كام يف تلخيص احلبري )54/1(، وصححه النووي يف املجموع   

)168/1، 225(، وابن تيمية كام يف جمموع الفتاوى )42/21(. 
وأعله ابن منده، قال ابن دقيق العيد يف اإلمام )234/1(: »وأما أبو عبد اهلل بن منده فإنه أخرج   
هذا احلديث من رواية مالك يف املوطأ، ثم ذكر اختالف رواياته، وقال: أم حييى اسمها محيدة، 
وخالتها كبشة، وال يعرف هلام رواية إال يف هذا احلديث، وحملها حمل اجلهالة، وال يثبت هذا اخلرب 
من وجه من الوجوه، وسبيله سبيل املعلول«.اهـ                =



61طهارة اخلبث )األعيان النجسة(

من  طريق  فلعل  احلديث،  هذا  يف  إال  رواية  هلام  تعرف  مل  »إذا  بقوله:  العيد  دقيق  ابن  فتعقبه   =
صححه أن يكون اعتمد عىل إخراج مالك لروايتهام مع شهرته بالتشدد، نقلت من خط احلافظ 
أيب الفضل حممد بن طاهر املقديس وروايته من سؤاالت أيب زرعة، قال: سمعت أمحد بن حنبل 

يقول: إذا روى مالك عن رجل ال يعرف، فهو حجة.
عىل  االعتامد  )أعني:  احلديث  هذا  تصحيح  يف  الطريق  هذا  سلكت  فإن  العيد:  دقيق  ابن  قال   
ختريج مالك له( وإال فالقول ما قال ابن منده، وقد ترك الشيخان إخراجه يف صحيحيهام«. انظر 

البدر املنري )342/2، 343(.
تقي  الشيخ  من  وتعجب   :)20/1( املنري  البدر  خالصة  يف  منده،  ابن  كالم  امللقن  ابن  ورد   
 الدين كيف تابع ابن مندة عىل هذه املقولة، وقال يف البدر املنري: »قال شيخنا احلافظ أبو الفتح 
ابن سيد الناس اليعمري: بقي عىل ابن مندة أن يقول: ومل يعرف حاهلام من جارح، فكثري من 

رواة األحاديث مقبولون. 
وقال ابن امللقن يف البدر املنري )342/2-346(: »استبعد كل البعد توارد األئمة املتقدمني عىل   
تصحيح هذا احلديث مع جهالتهم بحال محيدة وكبشة، فإن اإلقدام عىل التصحيح -واحلالة 

هذه- ال حيل بإمجاع املسلمني، فلعلهم اطلعوا عىل حاهلام، وخفي علينا«.اهـ
قلت: بل هذا يفصح عن منهج األئمة، وأن جمهول احلال ليس مردوًدا مطلًقا.  

القطان:  ابن  قال  بغيل:  بن  االعتدال )ترمجة: 2112( يف ترمجة حفص  ميزان  الذهبي يف  قال   
ال يعرف له حال، وال يعرف. فتعقبه الذهبي بقوله: مل أذكر هذا النوع يف كتايب هذا؛ فإن ابن 
القطان يتكلم يف كل من مل يقل فيه إمام عارص ذاك الرجل أو أخذ عمن عارصه ما يدل عىل 
عدالته، وهذا يشء كثري ففي الصحيحني من هذا النمط خلق كثري مستورون، ما ضعفهم أحد 

وال هم بمجاهيل«.اهـ 
وقال يف ترمجة مالك بن اخلري: قال ابن القطان: هو ممن مل تثبت عدالته، فتعقبه الذهبي بقوله:   
يريد أنه ما نص أحد عىل أنه ثقة، ويف رواة الصحيحني عدد كثري ما علمنا أن أحًدا نص عىل 
توثيقهم، واجلمهور عىل أن من كان من املشايخ، قد روى عنه مجاعة، ومل يأت بام ينكر عليه، أن 

حديثه صحيح«.اهـ
قلت: فإذا أضيف إىل ذلك تصحيح هؤالء األئمة حلديث محيدة وكبشة، فكيف يضعف احلديث   

هبام.
وقال ابن سعد كام يف الطبقات )351/8(: أسلمت كبشة، وبايعت رسول اهلل ×.               =  
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] ختريج احلديث [.  =
أخرجه  مالك  طريق  ومن  الباب،  إسناد  من  علمت  كام  املوطأ  يف  مالك  أخرجه  احلديث    
وابن   ،)6/1( األم  ويف   ،)9 )ص:  املسند  يف  والشافعي   ،)353( املصنف  يف  الرزاق   عبد 
 أيب شيبة يف مصنفه )36/1( رقم 325، و )308/7( رقم 36348، وأمحد يف مسنده )303/5(، 
والدارمي   ،)367( ماجه  وابن   ،)340  ،68( والنسائي   ،)92( والرتمذي   ،)75( داود  وأبو 
رشح  ويف   ،)19  ،18/1( اآلثار  معاين  رشح  يف  والطحاوي   ،)60( اجلارود  وابن   ،)736(
مشكل اآلثار )370/3(، وابن خزيمة )104(، وابن حبان )1299(، والدارقطني )70/1(، 

واحلاكم )567(، والبيهقي )245/1(. 
وقد توبع فيه مالك، تابعه حسني املعلم ومهام بن حييى.  

  فقد أخرجه البيهقي )245/1( من طريق حسني املعلم، عن إسحاق بن عبد اهلل بن أيب طلحة، 
عن أم حييى، عن خالتها بنت كعب، قالت: دخل علينا أبو قتادة.. فذكرت احلديث.

قال البيهقي: أم حييى هي محيدة، وابنة كعب: هي كبشة بنت كعب.  
وقال مثله أبو زرعة وأبو حاتم، انظر علل ابن أيب حاتم )52/1(.  

وأخرجه البيهقي أيًضا )245/1( من طريقني عن مهام، عن إسحاق بن عبد اهلل بن أيب طلحة،   
قال: حدثتني أم حييى به.

هكذا روى احلديث مالك، وحسني املعلم، ومهام هذا احلديث هبذا اإلسناد:   
وخالفهم ابن عيينة، وعيل بن املبارك، وهشام بن عروة.   

أما رواية سفيان بن عيينة:   
أمها،  امرأة، عن  اهلل، عن  بن عبد  عيينة، عن إسحاق  ابن  الرزاق )351( عن  فأخرجها عبد   

وكانت عند أيب قتادة مثل حديث مالك.
امرأة أظنها  ابن عيينة، عن إسحاق، قال: سمعت  ورواه احلميدي كام يف مسنده )430( عن   
امرأة عبد اهلل بن أيب قتادة يشك سفيان أن أبا قتادة كان يأتيهم فيتوضأ عندهم فيصغي اإلناء 
للهر، فيرشب، فسألناه عن سؤرها فقال: إن رسول اهلل × أخربنا أهنا ليست بنجس، فقال: إهنا 

من الطوافني والطوافات عليكم.
فأسقط ابن عيينة محيدة.  

وأخرجه عبد الرزاق )352( عن ابن جريج، عن هشام بن عروة، عن إسحاق، عن امرأة، عن   
أمها، وكانت حتت أيب قتادة أن أمها أخربهتا أن أبا قتادة زارهم، وذكر نحو حديث مالك، وهذه 
موافقة لرواية عبد الرزاق عن ابن عيينة.                  =
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ورواية  هشام  رواية  كانت  احلمل  صح  فإن  اخلالة،  عىل  أحياًنا  األم  تطلق  أمها:  عن  وقوهلام:   = 
ابن عيينة من رواية عبد الرزاق عنه موافقة لرواية مالك  وإال كان هذا اخلطأ من  قبل هشام 

وابن عيينة.
وقال الدارقطني يف العلل )160/6(: »ورواه ابن نمري، عن هشام نحو هذا، وقال أبو معاوية:   

عن هشام، عن إسحاق من بني زريق، عن أيب قتادة، فنقص من اإلسناد محيدة امرأة إسحاق. 
ورواه عبد اهلل بن إدريس وعبد اهلل بن داود اخلريبي، عن هشام، عن إسحاق، عن أيب قتادة، مل   

يذكر بينهام أحًدا. 
ورواه وكيع، عن هشام. وعيل بن املبارك، عن إسحاق، عن امرأة عبد اهلل بن أيب قتادة عن أيب   
أبا معاوية يف روايته عن هشام، ونقص من اإلسناد امرأة إسحاق .... وأحسنها  قتادة، وافق 
إسناًدا ما رواه مالك، عن، إسحاق، عن امرأته، عن أمها، عن أيب قتادة، وحفظ أسامء النسوة 

وأنساهبن وجود ذلك ورفعه إىل النبي ×«.اهـ
قال البيهقي »هكذا رواه مالك بن أنس يف املوطأ، وقد قرص بعض الرواة فلم يقم إسناده ....«.  
مهام  منهم  مالك،  رواه  كام  إسحاق  عن  مجاعة  احلديث  هذا  روى  »وقد  الرب:  عبد  ابن  وقال   
يقيام  مل  عيينة  وابن  هشام  كان  وإن  عيينة،  وابن  عروة،  بن  وهشام  املعلم،  وحسني  حييى،  ابن 

إسناده....«. 
قتادة  أيب  عن  إسحاق،  عن  سلمة،  بن  محاد  »ورواه   :)160/6( العلل  يف  الدارقطني  وقال   

مرساًل. 
ورواه عبد اهلل بن عمر، عن إسحاق، عن أيب سعيد اخلدري، عن النبي ×، قاله إسامعيل بن   

عياش عنه ووهم يف ذكر أيب سعيد. 
قتادة موقوًفا،  قتادة عن أيب  ×، ورواه عكرمة وعبد اهلل بن أيب  النبي  وكل هؤالء رفعوه إىل   
ورفعه صحيح، ولعل من وقفه مل يسأل أبا قتادة هل عنده عن النبي × فيه أثر أم ال؟ ألهنم 

حكوا فعل أيب قتادة فحسب ...«.اهـ 
انظر مشكوًرا: إحتاف املهرة )4098( و )4066(، حتفة األرشاف )12141(، أطراف املسند   

.)50 ،49/7(
وللحديث شاهدان:  

األول: حديث عائشة.  
أخرجه إسحاق بن راهوية يف مسنده )460(، قال: أخربنا عبد العزيز بن حممد، أخربنا داود بن   
صالح التامر، عن أمه،                     =
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عن عائشة أهنا قالت يف اهلرة: إنام هي من الطوافني عليكم، ولقد رأيت رسول اهلل × يتوضأ   =
بفضلها.

اآلثار  والطحاوي يف مشكل  الطهور )207(،  كتاب  عبيد يف  وأبو  داود )76(،  أبو  وأخرجه   
)2653، 2654(، والطرباين يف األوسط )364(، والدارقطني )70/1(، والبيهقي يف السنن 

)246/1(، ويف اخلالفيات )99/3(، من طرق كثرية عن عبد العزيز بن حممد به.
ويف إسناده أم داود بن صالح، مل يرو عنها إال ابنها، ومل يوثقها أحد، فهي جمهولة العني.  

ومع ذلك فقد اختلف يف وقفه ورفعه:  
قال الدارقطني يف السنن )70/1(: »رفعه الدراوردي، عن داود بن صالح، ورواه عنه هشام   

ابن عروة، ووقفه عىل عائشة«.اهـ 
قال ابن امللقن يف البدر املنري )360/2( بعد أن نقل كالم الدارقطني: »قلت: قال أمحد يف داود   
ابن صالح: ال أعلم به بأًسا، فإًذا ال يرض تفرده، لكن أمه جمهولة ال يعلم هلا حال، وهلذا قال 
البزار: ال يثبت من جهة النقل، وقال الدارقطني يف علله: اختلف يف هذا احلديث فرفعه قوم، 

ووقفه آخرون، واقتىض كالمه أن وقفه هو الصحيح«. اهـ
إىل  يرجع  فوجدناه  احلديث  هذا  »تأملنا   :)74/7( اآلثار  مشكل  رشح  يف  الطحاوي  وقال    
التي يؤخذ مثل هذا عنها، وال هي معروفة عند  الرواية  أم داود بن صالح، وليست من أهل 

أهل العلم«.اهـ
ورواه الدارقطني من طريق عبد ربه بن سعيد، عن أبيه، عن عروة بن الزبري،   

عن عائشة، أهنا قالت: كان رسول اهلل × يمر به اهلر، فيصغي هلا اإلناء، فترشب، ثم يتوضأ   
بفضلها.

قال الدارقطني: عبد ربه: هو عبد اهلل بن سعيد املقربي، وهو ضعيف. اهـ  
واملنسوخ  الناسخ  يف  شاهني  وابن   ،،)275( األستار  كشف  يف  كام  املسند  يف  البزار  وأخرجه   
)141(، وابن عدي يف الكامل )7/(، واخلطيب يف املوضح )192/2( من طريق عبد اهلل بن 

سعيد املقربي به. 
البخاري:  وقال  مرتوك.  احلديث  منكر  أمحد:  قال  ا،  جدًّ ضعيف  املقربي  سعيد  بن  اهلل  وعبد   

تركوه.
وقال حييى بن سعيد: جلست إليه جملًسا فعرفت فيه، يعني الكذب.   

وقال النسائي: ليس بثقة. وانظر تنقيح التحقيق )271/1(.   
ورواه الطحاوي يف رشح معاين اآلثار )19/1( من طريق صالح بن حسان، ثنا عروة، به مرفوًعا.=  
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ا، فيه صالح بن حسان، قال أمحد وابن معني: ليس بشء. وهذا ضعيف جدًّ  =
وقال البخاري: منكر احلديث.  

وقال النسائي: مرتوك احلديث.  
والبيهقي   ،)69/1( والدارقطني   ،)160/1( واحلاكم   ،)102( خزيمة  ابن  وأخرجه   
)246/1( من طريق حممد بن عبد اهلل بن أيب جعفر الرازي، قال: حدثنا سليامن بن مسافع، عن 

منصور بن صفية، عن أمه، 
عن عائشة مرفوًعا: إهنا ليست بنجس، هي كبعض أهل البيت.  

منكر،  بخرب  أتى  يعرف،  ال  وقال:   ،)223/2( امليزان  يف  الذهبي  وضعفه  احلاكم،  وصححه   
وكذا قال يف املغني يف الضعفاء )2624(.

وتعقبه احلافظ يف اللسان، فقال: وليس فيه نكارة كام زعم املصنف. اهـ  
واحلق مع الذهبي والنكارة ليست يف متنه، وإنام هي متوجهة إما لتفرد مسافع فيه عن منصور،   
وإما يف رفعه، فقد أورده العقييل يف الضعفاء الكبري )141/2( من طريق زهدم بن احلارث، عن 
عبد امللك بن مسافع احلجي، عن منصور، عن أمه، عن عائشة موقوًفا عليها، ورجح العقييل 

وقفه.
ومل أقف عىل راو يقال له عبد امللك بن مسافع وكنت أخشى أنه حتريف، إال أن ابن حجر قد نقله   

يف لسان امليزان ومل يتعقبه )105/3(.
وزهدم بن احلارث ليس بأرجح من عبد اهلل بن أيب جعفر الرازي.  

يذكره  يعرف، ومل  بن مسافع ال  التحقيق )269/1(: سليامن  تنقيح  اهلادي يف  ابن عبد  وقال    
ابن أيب حاتم يف كتابه، وقد ذكره العقييل يف كتاب الضعفاء، ورواه يف ترمجته، وقال: ال يتابع 

عليه. اهـ
 ،)368( ماجه  وابن   ،)356( الرازق  وعبد   ،)1002( املسند  يف  راهوية  بن  إسحاق  ورواه   
والطحاوي يف رشح معاين اآلثار )19/1(، والدارقطني يف السنن )52/1، 69(، وابن شاهني 
يف ناسخ احلديث ومنسوخه )142، 143(، من طرق عن حارثة، عن عمرة، عن عائشة مرفوًعا 

كنت أتوضأ أنا ورسول اهلل × من إناء قد أصاب منه اهلر قبل ذلك. 
هذا لفظ عبد الرزاق.   

قال البوصريي يف مصباح الزجاجة )55/1(: هذا إسناد ضعيف، لضعف حارثة بن أيب الرجال.  
وبه أعله ابن دقيق العيد يف اإلمام )236/1(، واحلافظ ابن حجر يف تلخيص احلبري )55/1(.=  
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فاشتمل احلديث عىل حكمني:

األول: طهارة عينها، بقوله: إهنا ليست بنجس.

الثاين: طهارة سؤرها. وال يلزم من طهارة الثاين طهارة األول، ألنه قد يقال: إنه 
عفي عن السؤر لعلة التطواف، لكن ملا قال: إهنا ليست بنجس علمنا طهارة عينها، 

واهلل أعلم.

فاخلالصة حديث عائشة ريض اهلل عنها ال يصح مرفوًعا، وال موقوًفا.  =
واحلديث يف البخاري )250(، ومسلم )319( عن عائشة أهنا كانت تغتسل هي ورسول اهلل   

× من إناء واحد، ومل يذكروا إصابة اهلرة.
وروى الطحاوي )19/1( من طريق خالد بن عمرو اخلرساين، قال: حدثنا صالح بن حيان،   
للهرة، ويتوضأ  اإلناء  × كان يصغي  اهلل  أن رسول  الزبري، عن عائشة  بن  قال: حدثنا عروة 

بفضله. 
  ويف إسناده خالد بن عمرو اخلرساين، قال فيه أمحد: ليس بثقة. وقال أمحد: أحاديثه موضوعة. 

الشاهد الثاين: حديث أنس.  
من   )71/2( أصبهان  أخبار  يف  كام  نعيم  وأبو   ،)227/1( الصغري  املعجم  يف  الطرباين  رواه   
طريق جعفر بن عنبسة، قال: حدثنا عمر بن حفص املكي، عن جعفر بن حممد، عن أبيه، عن 

جده عيل بن احلسني، 
عن أنس بن مالك، قال: خرج رسول اهلل × إىل أرض باملدينة يقال هلا: بطحان، فقال: يا أنس   
اسكب يل وضوًءا، فسكبت له، فلام قىض رسول اهلل × حاجته، أقبل إىل اإلناء، وقد أتى هر، 
فولغ يف اإلناء، فوقف له رسول اهلل × وقفة حتى رشب، ثم توضأ، فذكرت لرسول اهلل × 

أمر اهلر، فقال: يا أنس إن اهلر من متاع البيت، لن يقذر شيًئا، ولن ينجسه.
قال الطرباين عقبه: مل يروه عن جعفر إال عمر بن حفص، وال روى عيل بن احلسني عن أنس   

حديًثا غريه. اهـ
وفيه جعفر بن عنبسة قال احلاكم: قال الدارقطني: حيدث عن الضعفاء، ليس به بأس.   

وقال البيهقي يف الدالئل يف إسناده هو فيه: إسناد جمهول. اللسان )461/2(.   
وقال ابن القطان: ال يعرف.   

وعمر بن حفص، قال الذهبي يف امليزان: ال يدرى من ذا )190/3(.  
وضعفه احلافظ ابن حجر يف الدراية )62/1(.  
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اهلرة أن ما كان مثلها فام دون يف اخللقة فهو  إال أن احلنابلة أخذوا من طهارة 
طاهر، وكأن احلكم علق يف حجم احليوان، وليس لعلة التطواف، واحلديث رصيح 
بأهنا أعطيت اهلرة حكم الطهارة ملشقة التطواف ال غري، ومل ينظر إىل حجم اهلرة، فقد 
يقاس عىل اهلرة كل حيوان حمرم األكل يشق التحرز منه، سواًء كان يف حجم اهلرة 
أو أكرب أو أصغر؛ ألن احلجم ال يؤثر يف الطهارة والنجاسة، وقد حيكم عىل حيوان 

أصغر حجاًم من اهلرة بأنه نجس، إذا كان حمرم األكل، ومل يشق التحرز منه.

فتعليق احلكم بحجم احليوان فيه حمذوران: 

األول: إمهال العلة التي نصَّ عليها النبي ×: وهي علة التطواف.

الثاين: إعامل علَّة مل ينص عليها الرسول ×، وهو حجم اهلرة. وعليه فاملشقة 
هي علَّة احلكم ال غري، واهلل أعلم.

e e e
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q األصل يف احليوان الطهارة، وال حيكم بنجاسة يشء منها إال بدليل.

q العلة يف طهارة احليوان الربي، هل راجعة إىل احلياة؛ ألنه باملوت يكون نجًسا؟ 
وعليه فكل حيوان حي فهو طاهر بام يف ذلك الكلب واخلنزير، وما ورد يف تطهري 
اإلناء من ولوغ الكلب فهو تعبدي، لوجوب العدد يف غسله، والنجاسة يكفي 

فيها غسلة واحدة تذهب بعينها. 

أو أن احلكم بالطهارة للحيوان راجع إىل إباحة األكل، فام كان حمرم األكل فهو 
نجس، إال أن يشق التحرز منه؟ 

q علة الطهارة والنجاسة يف احليوان مركبة، ومتنوعة، فاملوت علة يف نجاسة كل 
حيوان مطلًقا إال ميتة اآلدمي، وميتة البحر، وما ال نفس له سائلة، والتذكية من 
أهلها علة يف طهارة ما يؤكل من احليوان الربي، بخالف ما ال يؤكل، واحليوان 

حمرم األكل نجس إال أن يشق التحرز منه.

]م-475[ اختلف العلامء يف احلامر والبغل:

الفرع الثاني

يف احليوان املركوب كاحلمار والبغل
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فتوقف احلنفية فيهام)1(.

وقيل: إهنام طاهران، وإليه ذهب املالكية، والشافعية، ورواية عن أمحد، اختارها 
ابن قدامة)2(.

وقيل: احلامر والبغل نجسان، وهو املشهور يف مذهب احلنابلة)3(.

q دليل اجلمهور:

  الدليل األول:

األصل يف األعيان الطهارة، وال حيكم بنجاسة يشء إال بدليل صحيح رصيح، 
وال دليل هنا.

  الدليل الثاين:

قوله تعاىل: )ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ( ]النحل: 8[.

حل  يف  عباده،  عىل  االمتنان  مقام  يف  احليوانات  هذه  وتعاىل  سبحانه  اهلل  فذكر 
ركوهبا واختاذها زينة، ولو كانت نجسة ملا أباحها هلم.

  الدليل الثالث:

يصيب  أن  بد  وال   ،× اهلل  رسول  عهد  عىل  تركب  كانت  والبغل  احلامر  أن 

البحر الرائق )140/1(، البناية )454/1(، املبسوط )50/1(، مرقاة املفاتيح )62/2(.  )1(
التاج واإلكليل )91/1(، حاشية الدسوقي مع الرشح الكبري )50/1(.  )2(

قال النووي يف املجموع )590/2(: وأما احليوان فكله طاهر إال الكلب واخلنزير واملتولد من   
أحدمها. اهـ وانظر األوسط )308/1(.

وانظر املستوعب )321/1(، اإلنصاف )342/1(.  
وقال ابن قدامة يف املغني )44/1(: »والصحيح عندي طهارة البغل واحلامر؛ ألن النبي × كان   
×؛ وألهنام ال يمكن التحرز  يركبها يف زمنه، ويف عرص الصحابة، فلو كان نجًسا لبينه النبي 

منهام ملقتنيهام، فأشبه السنور، وقول النبي ×: إهنا رجس، أراد أهنا حمرمة«.اهـ
رشح الزركش )142/1(، الدرر السنية )188/4(.  )3(
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توقي  ولنقل   ،× النبي  لبينه  نجسة  كانت  ولو  ولعاهبا،  عرقها  من  يشء  الراكَب 
الصحابة لذلك.

  الدليل الرابع:

ذكر  تقدم  كام  علينا  الطوافني  من  لكوهنا  اهلرة  بطهارة  حكم   × الرسول  أن 
الدليل وخترجيه، واحلامر والبغل يشرتكان يف هذه العلة، خاصة قبل ظهور السيارات 
الناس يف  الناس، وال زالت مركوب كثري من  وانتشارها، فقد كانت مركوب عامة 
العلة  وجدت  وإذا  بوادهيم،  يف  الرعاة  ويستعملها  الفقرية،  اإلسالمية  املجتمعات 

وجد احلكم.

q دليل من قال بنجاسة احلمار والبغل:
  الدليل األول:

)1061-32( ما رواه البخاري من طريق حممد بن سريين، 

عن أنس بن مالك ريض اهلل عنه قال صبحنا خيرب بكرة، وفيه: فأصبنا من حلوم 
احلمر فنادى منادي النبي × إن اهلل ورسوله ينهيانكم عن حلوم احلمر فإهنا رجس)1(.

q وأجيب:
بأن اخلالف ليس يف حلوم احلمر األهلية وإنام يف أبداهنا حال احلياة، فالضمري يف 
قوله: )فإهنا رجس( عائد إىل اللحوم، وليس إىل احلمر، ونجاسة اللحوم ال يستلزم 
نجاسة احليوان حال احلياة؛ ألن احلامر ال حتله التذكية، فإذا ذبح كان ميتة، ونجاسة 
امليتة معلوم من الرشع بالرضورة. فالرسول × قال: إهنا رجس ملا قيل له: يا رسول 

اهلل أكلت احلمر، ولذلك أكفئت القدور بعد أن طبخت.

وحيتمل أن قوله: إهنا رجس: أي حرام، فلم يتعرض احلديث للنجاسة، كام يف 
قوله تعاىل يف اخلمر وامليس واألنصاب واألزالم إهنا رجس، أي حرام، وإال فامليس 

صحيح البخاري )4198(، ورواه مسلم )1940(.  )1(



71طهارة اخلبث )األعيان النجسة(

ال يقال: إنه نجس، وكذلك األنصاب واألزالم، واجلواب األول أقوى؛ ألن الغالب 
يف إطالق لفظة »رجس« عىل احليوان إنام يراد هبا أنه نجس، وإن كانت تطلق عىل غري 

املأكول واملرشوب ويراد هبا احلرام أحياًنا، واهلل أعلم.

  الدليل الثاين:

قالوا: إنه حيوان حرم أكله ال حلرمته، مع إمكان التحرز منه غالًبا أشبه الكلب 
يف النجاسة.

q وأجيب:
بأن الكلب ورد فيه نص عىل نجاسة سؤره، ووجوب غسل اإلناء من ولوغه 
سبًعا، وحرم اقتناؤه إال حلاجة، بخالف احلامر فإنه جيوز اقتناؤه للزينة، ومل يرد نص 
يف غسل اإلناء من ولوغه، ومل نؤمر بغسل ما أصاب ثيابنا من عرقه ولعابه، فأين وجه 

الشبه بني املقيس واملقيس عليه.

لراكبه  يمكن  ال  إذ  نظر،  ففيه  الغالب  يف  منه  التحرز  يمكن  بأنه  القول  وأما 
البالد  يف  خاصة  احلامر  بدن  فيعرق  الراكب،  بدن  يالمس  فبدنه  عرقه  من  التحرز 

احلارة، فيصيب ثياب الراكب وبدنه، وال بد.

q ذكر ما أوجب للحنفية التوقف يف البغل واحلمار:
حيث كان التوقف يف املسألة ال يعترب حكاًم، مل أقدم ذكر أدلة احلنفية كالعادة حني 
ذكر األدلة؛ فالتوقف ليس من أحكام الرشع، واملتوقف هو ملتبس عليه األمر، فلم 
حيرر يف املسألة قواًل فضاًل أن حيرر دلياًل، وما أوجب هلم التوقف هو تعارض األدلة 
عندهم يف طهارة سؤره، ويف حكم حلمه، فجاء عندهم ما يقتيض نجاسة سؤره، وما 
فلام  أكلها،  إباحة  يقتيض  يقتيض حتريم حلمه، وما  ما  يقتيض طهارته، وجاء عندهم 

تعارضت األدلة توقفوا، وجعلوا سؤرمها مشكوًكا فيه:

يقول السخيس: »أما سؤر احلامر فطاهر عند الشافعي رمحه اهلل تعاىل، وهو قول 
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ابن عباس ريض اهلل عنهام، فإنه كان يقول: احلامر يعلف القت والتبن، فسؤره طاهر. 
وعندنا مشكوك فيه غري متيقن بطهارته، وال بنجاسته؛ فإن ابن عمر ريض اهلل عنهام 
وكذلك  عنهام،  اهلل  ريض  عباس  ابن  وقول  قوله  فيتعارض  رجس،  إنه  يقول:  كان 
األخبار تعارضت يف أكل حلمه فروي أن النبي × هنى عن أكل حلوم احلمر األهلية 

يوم خيرب. 

وروي أن أبجر بن غالب ريض اهلل عنه قال: مل يبق يل من مايل إال محريات فقال 
عليه الصالة والسالم كل من سمني مالك)1(، وكذلك اعتبار سؤره بعرقه يدل عىل 
إليه رسول اهلل  الذي أشار  بلبنه يدل عىل نجاسته؛ وألن األصل  طهارته، واعتباره 
× يف اهلرة موجود يف احلامر؛ ألنه خيالط الناس لكنه دون ما يف اهلرة فإنه ال يدخل 
املضايق فلوجود أصل البلوى ال نقول بنجاسته، ولكون البلوى فيه متقاعًدا ال نقول 
بطهارته فيبقى مشكوًكا فيه، وأدلة الرشع أمارات ال جيوز أن تتعارض، واحلكم فيها 

الوقف)2(.

وهذه األدلة التي ساقها السخيس ليست متكافئة، حتى يقال: بالتعارض، فأثر 
ابن عباس مل يعارض احلديث املرفوع يف النهي عن حلوم احلمر األهلية، فإننا نقول 

بطهارة سؤرها، وحتريم حلمها، وال تعارض.

به احلديث  يعارض  الضعيف ال  فيقال: احلديث  التي ساقها،  وأما األحاديث 
املتفق عىل صحته، فالنهي عن حلوم احلمر األهلية ثابت يف حديث متفق عىل صحته، 

كام خرجته يف أدلة القول األول.

وحديث )كل من سمني مالك( حديث مضطرب، ال يثبت عن رسول اهلل ×.

بن  عبيد  قال: حدثنا شعبة، عن  الطياليس،  داود  أبو  رواه  فقد   )33-1062(
احلسن، قال: سمعت عبد اهلل بن معقل حيدث عن عبد اهلل بن بس، 

سيأيت خترجيه قريًبا إن شاء اهلل تعاىل.  )1(
املبسوط )49/1(.  )2(
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فقال:   ،× النبي  أبجر- سأل  ابن  أبجر -أو  أن  الظاهرة،  مزينة  من  ناس   عن 
×: أطعم أهلك من سمني  يبق يل مال إال محري، فقال رسول اهلل  يا رسول اهلل مل 

مالك، فإنام كرهت هلم جوال)1( القرية)2(.

]احلديث فيه اضطراب كثري[ )3(.

اجلوال: مجع جالة، واجلاللة من احليوان هي التي تأكل العذرة.  )1(
مسند أيب داود الطياليس )1305(.  )2(

يف إسناده اختالف كثري:   )3(
فرواه شعبة، اختلف عليه فيه:  

يف  عاصم  أيب  ابن  رواه  طريقه  ومن  الباب،  إسناد  يف  كام  مسنده  يف  الطياليس  داود  أبو  فرواه   
اآلحاد واملثاين )1134(، والطرباين يف املعجم الكبري )266/18( ح 667، وأبو نعيم يف معرفة 
الصحابة )1103(، عن شعبة، عن عبيد بن احلسن، عن عبد اهلل بن معقل، عن عبد اهلل بن بس، 

عن ناس من مزينة أن أبجر أو ابن أبجر سأل النبي × ... وذكر احلديث.
وقد تفرد بروايته عن أيب داود الطياليس يونس بن حبيب فقال يف مسند أيب داود الطياليس: ويف   

املعجم الكبري للطرباين )266/18( ح 667، ويف معرفة الصحابة )عبد اهلل بن بس(. 
وأشار حمقق املسند ط هجر )1401( أن يف بعض النسخ )عبد اهلل بن برش(.   

ورواه يونس بن حبيب عن أيب داود كام يف اآلحاد واملثاين البن أيب عاصم فقال: )عبد اهلل بن   
برش(.

وخالف إبراهيم بن مرزوق يونس بن حبيب، فرواه الطحاوي يف رشح معاين اآلثار )203/4(   
من طريقه، قال: حدثنا أبو داود )يعني الطياليس( غري أنه قال: عبد الرمحن بن معقل بداًل من 

عبد اهلل بن معقل. ومها أخوان، وقال: عبد الرمحن بن برش، بداًل من عبد اهلل. 
الطياليس قوله )ناس من مزينة( مبهمون ال يعرف من هم، ومل يقل: من  ويف رواية أيب دواد   

أصحاب النبي ×.
ورواه روح بن عبادة، كام يف رشح معاين اآلثار للطحاوي يف )203/4(.  

وأبو نعيم الفضل بن دكني كام يف رشح معاين اآلثار للطحاوي )203/4(، كالمها روياه عن   
شعبة، عن عبيد بن احلسن، عن عبد الرمحن بن معقل، عن عبد الرمحن بن برش، أن ناًسا من 

أصحاب النبي × من مزينة حدثوا عن سيد مزينة األبجر أو ابن األبجر.
فروياه عن عبد الرمحن بن معقل بداًل من أخيه عبد اهلل، وعن عبد الرمحن بن برش بداًل من     =  
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عبد اهلل بن برش وقيل: بس، ووصفا املبهمني من مزينة بأهنم من أصحاب النبي ×، فإن كان   =
حمفوًظا فإهبامهم ال يرض إذا ثبتت صحبتهم.

الطحاوي  إسناد  يف  قال   ،)268/21( األفكار  نخب  املسمى  للعيني  اآلثار  معاين  رشح  ويف   
)عبد اهلل بن معقل( بداًل من عبد الرمحن بن معقل فلينظر ما هو الصحيح يف نسخة رشح معاين 

اآلثار.
ورواه حممد بن جعفر، عن شعبة، واختلف عىل حممد:   

فرواه احلازمي يف االعتبار يف الناسخ واملنسوخ )ص: 159( من طريق حممد بن املثنى، عن حممد   
بن جعفر، عن شعبة به كرواية روح والفضل بن دكني.

ورواه أبو نعيم يف معرفة الصحابة )1104( من طريق أمحد بن حنبل، حدثنا حممد بن جعفر،   
عن عبيد أيب احلسن، سمعت عبد اهلل بن معقل، عن عبد الرمحن بن برش، أن ناًسا من أصحاب 

النبي × حدثوا أن سيد مزينة ابن األبجر أو األبجر ...
فذكر عبد اهلل بن معقل بداًل من عبد الرمحن بن معقل.  

فتبني أن أبا دواد الطياليس رواه بقوله: عبد اهلل بن معقل، وقوله: )عبد اهلل بن برش، أو عبد اهلل   
بن بس(.

وخالفه روح بن عبادة، والفضل بن دكني، فقاال: عبد الرمحن بن معقل، وعبد الرمحن بن برش.   
كرواية إبراهيم بن مرزوق عن أيب داود الطياليس، واهلل أعلم.

ورواه حممد بن جعفر بالوجهني، مرة بذكر عبد اهلل بن معقل، ومرة بذكر عبد الرمحن بن معقل،   
إال أنه مل يقل أحد: عبد اهلل بن برش إال أبا داود الطياليس.

ورواه وكيع كام يف مصنف ابن أيب شيبة )24340(، وابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين )1131(   
عبيد  فروياه عن شعبة، عن  نعيم )1104(  الصحابة أليب  معرفة  كام يف  بن طهامن   وإبراهيم   
أناس  الرمحن بن معقل، عن  إبراهيم: عن عبد  ابن معقل. وقال  ، قال وكيع: عن  بن احلسن 
×، عن أبجر أو ابن أبجر. وأسقطا من إسناده   من مزينة، قال إبراهيم: من  أصحاب النبي 

عبد الرمحن بن برش.
ومل يصف وكيع املبهمني أهنم من أصحاب النبي ×.  

هذا هو االختالف عىل شعبة، والذي يمكن الرتجيح فيه أن عبد اهلل بن بس تفرد به أبو داود   
الطياليس مالًفا كل من رواه عن شعبة، فقد ذكروه باسم )عبد الرمحن بن برش(. 

وأما الرتجيح بني عبد اهلل بن معقل أو عبد الرمحن بن معقل فال أستطيع الرتجيح، لورودها من   
غري طريق أيب داود الطياليس.                   =
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وقال  حبان،  ابن  إال  يوثقه  ومل  متابعة،  واحًدا  حديًثا  مسلم  له  أخرج  برش  بن  الرمحن  وعبد   = 
ابن حزم: هذا احلديث بطرقه باطل؛ ألهنا كلها من طريق عبد الرمحن بن برش، وهو جمهول«. 

وقال فيه ابن حجر: مقبول: أي حيث يتابع، وإال فلني، وهذا أقرب ما يقال يف مثله، واهلل أعلم،   
كيف وقد اختلف يف إسناده، وعارض ما هو أصح منه مما هو يف الصحيح. ورواه غري شعبة.  

رواه مسعر بن كدام، واختلف عليه فيه أيًضا:  
فرواه عبد الرزاق كام يف املصنف )8728(، عن ابن عيينة، عن مسعر، عن عبيد بن احلسن،   
عن عبد اهلل بن معقل، أن رجلني من مزينة أتيا النبي ×... وذكر احلديث، ومل يذكر أبجر أو 
ابن أبجر، وجعل عبد اهلل بن معقل يرويه مبارشة عن رجلني من مزينة من أصحاب النبي ×. 

وهذا منقطع، فإن ابن معقل إنام رواه عن عبد الرمحن بن برش، عن أناس من مزينة.
ورواه ابن أيب عمر العدين، واختلف عليه:   

فرواه ابن أيب  عاصم كام يف اآلحاد واملثاين )1133( عن ابن أيب عمر، عن ابن عيينة، عن مسعر   
به كرواية عبد الرزاق. 

ورواه أمحد بن عمرو اخلالل املكي كام يف املعجم الكبري للطرباين )266/18( ح 668، حدثنا   
حممد بن أيب عمر العدين، حدثنا سفيان بن عيينة، عن مسعر، عن عبيد بن احلسن، عن رجل، 
عن رجلني من مزينة أتيا النبي ×، فقاال: إن السنة أصابتنا ... وذكر احلديث. فإذا محل املبهم 
يف قوله )عن رجل( أنه ابن معقل، تصبح الرواية موافقة لرواية عبد الرزاق، وابن أيب عاصم 

عن ابن عيينة، ومل يذكر يف اإلسناد أبجر أو ابن أبجر.
ويكون هذا اإلسناد كام قلت منقطًعا فإن ابن معقل يرويه عن عبد الرمحن بن برش كام يف رواية   

شعبة، وليس يرويه عن رجلني من مزينة من أصحاب النبي ×.
وخالف ابن عيينة كل من:   

حممد بن سليامن كام يف سنن أيب داود )3810(.  
وفهد بن سليامن، كام يف رشح معاين اآلثار للطحاوي )203/4(،  

وفضيل بن حممد امللطي كام يف املعجم الكبري للطرباين )266/18( رقم 666 ، ثالثتهم رووه   
عن أيب نعيم )الفضل بن دكني(، حدثنا مسعر، عن عبيد بن حسن، عن ابن معقل، عن رجلني 
من مزينة، أحدمها عن اآلخر: أحدمها عبد اهلل بن عمرو بن عويم، واآلخر غالب بن األبجر. 

قال مسعر: أرى غالًبا الذي أتى النبي × هبذا احلديث.
وابن معقل هنا يرويه مبارشة عن رجلني من مزينة، عىل خالف رواية شعبة.  

وعبد اهلل بن عمرو بن عويم متلف يف صحبته، انظر اإلصابة )167/4(.               =  
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ورواه وكيع كام يف املعجم الكبري للطرباين )266/18( عن مسعر، عن عبيد بن احلسن، عن   = 
ابن معقل، عن أناس من مزينة الظاهرة، عن غالب بن األبجر، فزاد يف إسناده عىل ابن عيينة 

غالب بن أبجر .
هذا هو وجه االختالف عىل مسعر، ورواه منصور، واختلف عليه:   

فرواه أبو داود )3809( وابن سعد يف الطبقات الكربى )48/6( والبيهقي يف السنن الكربى   
)332/9( من طريق إرسائيل، عن منصور، عن عبيد أيب احلسن، عن عبد الرمحن، عن غالب 

بن أبجر.
وهذا مالف إلسناد شعبة، حيث يرويه عبيد بن احلسن عن عبد الرمحن معقل، عن عبد الرمحن   

ابن برش، عن أناس من مزينة، عن أبجر أو ابن أبجر. 
وأخرجه ابن أيب شيبة )24338(، وابن أيب عاصم )1132(، والطحاوي يف رشح معاين اآلثار   
منصور،  عن  رشيك،  طريق  من   ،670 رقم   )267/18( الكبري  يف  والطرباين   ،)203/4(
ابن  ابن أيب شيبة، وقال يف رواية  بن ذيخ، هكذا يف مصنف  بن احلسن، عن غالب   عن عبيد 

أيب عاصم والطرباين: )ذريح(، ويف رواية الطحاوي عن غالب بن أبجر. 
قال ابن عبد الرب يف االستيعاب يف ترمجة غالب بن أبجر، ويقال: غالب بن ذيخ، ولعله جده.  

فأسقط عبد الرمحن بن معقل، وصار يرويه عبيد بن احلسن عن غالب دون واسطة، ورشيك   
يسء احلفظ.

ورواه الطرباين يف املعجم الكبري )265/18(ح664 من طريق حفص بن غياث، عن أيب عميس،   
عن عبيد بن احلسن، عن عبد اهلل بن معقل، عن غالب بن أبجر.

عىل  واسطة  بال  غالب  عن  ورواه  الرمحن،  عبد  من  بداًل  معقل  بن  اهلل  عبد  رواية  من  فجعله   
خالف رواية شعبة. 

قال أبو زرعة: الصحيح حديث شعبة، انظر العلل )7/2(.  
قال الزيلعي يف نصب الراية )197/4(: ويف إسناده اختالف كثري: فمنهم من يقول: عن عبيد   
أيب احلسن. ومنهم من يقول: عبيد بن احلسن. ومنهم من يقول: عن عبد اهلل بن معقل. ومنهم 
من يقول: عبد الرمحن بن معقل. ومنهم من يقول: عن ابن معقل وغالب بن أبجر ويقال أبجر بن 
غالب. ومنهم من يقول: غالب بن ذريح. ومنهم من يقول: غالب بن ذيخ ومنهم من يقول: عن 
أناس من مزينة عن غالب بن أبجر. ومنهم من يقول: عن أناس من مزينة أن رجاًل أتى النبي ×.
الطرباين،  معجم  يف  بعضها  االختالفات  وهذه   ،× النبي  سأال  رجلني  إن  يقول:  من  ومنهم   
وبعضها يف مصنف ابن أيب شيبة وعبد الرزاق، وبعضها يف مسند البزار وقال البزار: وال يعلم=
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وذكر الطحاوي عن بعضهم جواًبا عن هذا احلديث، فقال: 

قد جيوز أن يكون احلمر التي أباح النبي × أكلها يف هذا احلديث كانت وحشية، 
ويكون قول النبي ×: فإنام كرهت لكم جوال القرية عىل األهلية)1(.

وجواًبا آخر: أنه جاء يف احلديث قيل للنبي ×: إنه قد أصابتنا سنة، وإن سمني 
مالنا يف احلمري، فقال: كلوا من سمني مالكم، فأخرب أن ما كان أباح هلم من ذلك كان 
يف عام سنة فيكون إنام أباحه هلم يف حال الرضورة وقد حتل يف حال الرضورة امليتة، 
فليس يف هذا احلديث دليل عىل حكم حلوم احلمر األهلية يف غري حال الرضورة، وقد 
جاءت اآلثار عن رسول اهلل × جميئا متواترا يف هنيه عن أكل حلوم احلمر األهلية)2(. 

قال:  ثم  تقدم.  ما  ذكر االختالف عىل  ثم  فيه،  اختلف  احلديث وقد  إال هذا  أبجر  بن  لغالب   =
قال البيهقي يف املعرفة: حديث غالب بن أبجر إسناده مضطرب وإن صح فإنام رخص له ثم 

الرضورة حيث تباح امليتة كام يف لفظه انتهى.
وذكر ابن حزم هذا احلديث وقال: »هذا كله باطل؛ ألهنا من طريق عبد الرمحن بن برش وهو   
جمهول، واآلخر من طريق عبد الرمحن بن عمرو بن لويم، وهو جمهول، أو من طريق رشيك 
وهو ضعيف، عن أيب احلسن وال يدرى من هو، عن غالب بن ذيخ وال يدرى من هو، ومن 

طريق سلمى بنت النرض اخلرضية وال يدرى من هي«.اهـ
ويف كثري مما قاله ابن حزم نظر.  

وقال اخلطايب يف معامل السنن )250/4(: »حديث ابن أبجر قد اختلف يف إسناده«.  
انظر حتفة األرشاف )11018(، إحتاف املهرة )4، 16241(، وقد نسبه احلافظ فيه إىل املسند،   
وقد قال حمققه : ومل أجده يف مسند أمحد مع شدة تتبعي له، وفحيص فيه خاصة، وال يف ترتيبه 
)الفتح الرباين( ومل يذكره املصنف يف أطراف املسند، ال يف أبجر بن غالب، وال غالب بن أبجر، 
وال ابن أبجر، وال عزاه إىل املسند يف ترمجته ألبجر يف اإلصابة أو التهذيب... وعزاه ابن كثري يف 

جامع السنن واملسانيد إىل املسند، فاهلل أعلم.
وهذا جواب ضعيف، حيث إن ذكر احلمر جاء يف احلديث املذكور مطلًقا، فينرصف غالًبا إىل   )1(
احلمر األهلية املعتادة، ولو أراد الوحشية لقيده، كام هو املعروف عن الشارع أنه متى أراد غري 

املعهود قيده بوصفه، واهلل أعلم.
ا. رشح معاين اآلثار )203/4( بترصف يسري جدًّ  )2(
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وهذا جواب قوي لو كان حديث ابن أبجر صحيًحا، أما إذا كان ضعفه بيِّنًا فال 
حاجة لتلمس اجلواب عن دليل ال يقوم بنفسه لضعفه، واهلل أعلم.

والقول بأن هناك شيًئا من أحكام الرشيعة مشكوًكا فيه غري صحيح، وال جيوز 
تعارض  املجتهد عند  يعرتي  أمر عارض  إنام هو  الشك  اعتقاده؛ ألن  به وال  القول 
األدلة، وما يكون مشكوًكا فيه عند جمتهد ال يكون مشكوًكا فيه عند آخر؛ ألن الشك 
يف الشء هو عجز عن الوصول إىل احلكم الرشعي، قطعًيا كان أو ظنًيا، والتوقف وإن 
صح أن يكون من آحاد املجتهدين لقصور أو تقصري، لكن ال يصح كونه مذهًبا يدعى 
إليه وإىل تبنيه من أتباع املذهب احلنفي، بل جيب عىل غريهم من علامء املذهب احلنفي 
يوجب  ال  يشء  يف  الصحابة  واختالف  الرشعي،  احلكم  إىل  الوصول  يف  االجتهاد 
الصحابة يكون حكمه مشكوًكا  فيه  اختلف  ما  فليس كل  الشء،  الشك يف طهارة 
فيه، وإال أدى األمر إىل الشك يف كثري من األحكام الرشعية؛ ألن األمور التي اختلف 
فيها الصحابة أكثر من األمور التي اتفقوا عليها، بل جيب النظر يف خالفهم، واألخذ 

بام هو أقرب إىل الكتاب والسنة وقواعد الرشع.

ثم إن األحكام الرشعية مجيعها قد بينها اهلل سبحانه وتعاىل بياًنا واضًحا،كام قال 
تعاىل: )ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ( ]النحل: 89[، ولكن هذا البيان مل 
يعلمه كل أحد، واخلالف إنام هو ناشئ عن اختالف األفهام، فالقصور والتقصري إنام 

هو من قبل البرش، ال من قبل الترشيع قطًعا.

e e e
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q نجاسة اإلناء بولوغ الكلب دليل عىل نجاسة لسانه، وإذا كان لسانه نجًسا مل 
يكن هناك فرق بني اللسان وبني سائر أعضائه.

q كل حيوان حمرم األكل فهو نجس عىل الصحيح، ولو يف احلياة، إال ما شق 
التحرز منه كاهلر، أو كان التحريم حلرمته كاآلدمي.

وقيل: كل حي من احليوان فهو طاهر حتى الكلب واخلنزير.

]م-476[ اختلف الفقهاء يف نجاسة عني الكلب، وسيأيت الكالم عىل سؤره يف 
باب مستقل إن شاء اهلل تعاىل. 

الفرع الثالث

يف جناسة الكلب
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املالكية)2(،  ومذهب  حنيفة)1(،  أيب  قول  وهو  العني،  طاهر  الكلب  إن  فقيل: 
وقول الزهري)3(، واختاره داود الظاهري)4(.

وقيل: إن الكلب نجس العني، معلمه وغري معلمه، وهو قول أيب يوسف وحممد 
ابن احلسن من احلنفية)5(، واملعتمد يف مذهب الشافعية)6(، واحلنابلة)7(.

q دليل من قال بطهارة عني الكلب:

  الدليل األول:

من الكتاب قوله تعاىل: )ہ ہ ھ ھ( ] املائدة :4[.

وجه االستدالل:

املكان  بغسل  يأمرنا  ومل  الكالب،  أمسكت  مما  األكل  وتعاىل  سبحانه  اهلل  أباح 

الكلب، وال يف نجاسة سؤره، وإنام اخلالف عندهم يف  ال خالف عند احلنفية يف نجاسة حلم   )1(
بنجاستها هو قول أيب يوسف  فالقول بطهارة عينه هو قول أيب حنيفة، والقول  نجاسة عينه، 
وحممد، وتظهر ثمرة اخلالف فيام لو وقع الكلب يف بئر وأخرج حًيا، فعند أيب حنيفة املاء طاهر، 

وعند صاحبيه املاء نجس.
رواية  فعىل  بدنه  أو  أحد  ثوب  رشاشه  فأصاب  باملاء،  املبتل  الكلب  انتفض  لو  فيام  وكذلك   
البناية  انظر  وهكذا،  نجسان،  أهنام  صاحبيه  رواية  وعىل  طاهران،  والبدن  الثوب  حنيفة  أيب 
حاشية   ،)108  -106/1( الرائق  البحر   ،)102  -93/1( القدير  فتح   ،)435  ،367/1( 

ابن عابدين )208/1(، بدائع الصنائع )63/1(.
الرشح   ،)272  ،271/18( والتمهيد   ،)211  ،208/1( االستذكار   ،)6  ،5/1( املدونة   )2(

الكبري بحاشية الدسوقي )50/1(، اجلامع ألحكام القرآن )45/13(.
املجموع )585/2(.  )3(

املجموع )585/2(، االستذكار )211/1(، حلية العلامء )313/1(.   )4(
انظر اإلحالة عىل مذهب احلنفية يف القول األول.   )5(

األم )5/1، 6(، الوسيط )309/1، 338(، املجموع )585/2(، روضة الطالبني )31/1(،   )6(
مغني املحتاج )78/1(.

 ،)310/1( اإلنصاف   ،)87/1( املحرر   ،)89/1( قدامة  البن  الكايف   ،)235/1( الفروع   )7(
رؤوس املسائل )89/1(. 
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الذي أمسكته معه، مع أنه ال خيلو من التلوث بريق الكلب، ولو كان نجًسا ألمرنا 
بغسله، ولنقل عن الصحابة ريض اهلل تعاىل عنهم غسله.

q وأجيب:
بأن احلنابلة يوجبون غسل ما أصاب فم الكلب من الصيد، قال البهويت: وجيب 
من  كغريه  غسله  فوجب  نجاسة،  أصابته  موضع  ألنه  الكلب؛  فم  أصاب  ما  غسل 

الثياب واألواين)1(.

أصاب  ما  غسل  وجوب  يف  معروف  خالف  »لنا  املجموع:  يف  النووي  وقال 
الكلب، فإن مل نوجبه فهو معفو عنه للحاجة واملشقة يف غسله بخالف اإلناء«)2(.

احلنابلة  مذهب  من  املشهور  وهو  الشافعية  مذهب  يف  قول  فهناك  عليه  وبناء 
بوجوب غسل ما أصابه فم الكلب، وإذا قلنا بالوجوب فال طريق إىل إلزامنا بعدم 

الغسل.

q ورد عليهم:
بأن اعرتاض املالكية واحلنفية بعدم وجود أمر من الشارع بغسل ما أصاب فم 
مل  فهذا  الغسل  بوجوب  يوجد قول  أما كونه  أمر،  فليس هناك  الكلب، وهذا حق، 
نتعرض له، ومل ندع أن املسألة إمجاع، إال أن يقال: عدم األمر اكتفاء بعموم أدلة تطهري 

املتنجس.

ويمكن أن جياب عن هذا بأن اآلية دليل عام عىل جواز أكل صيد الكلب املعلم 
أدلة  وردت  قد  بل  الكلب،  طهارة  عىل  يدل  ما  اآلية  يف  وليس  ذلك،  إىل  للحاجة 
أخرى بينت نجاسة الكلب، كحديث: )إذا ولغ الكلب يف إناء أحدكم...( وغريه من 

األحاديث، فهذا دليل خاص حتمل عليه األدلة العامة، كاآلية ونحوها، واهلل أعلم.

كشاف القناع )224/6(.  )1(
املجموع )585/2(.  )2(
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  الدليل الثاين:

)1063-34( ما رواه البخاري يف صحيحه: قال: وقال أمحد بن شبيب، حدثنا 
أيب، عن يونس، عن ابن شهاب، قال: حدثني محزة بن عبد اهلل، 

عن أبيه قال كانت الكالب تبول وتقبل وتدبر يف املسجد يف زمان رسول اهلل × 
فلم يكونوا يرشون شيًئا من ذلك)1(.

q وأجيب بعدة أجوبة:
األول: أن هذا كان يف بداية اإلسالم، وقبل األمر بالغسل من ولوغ الكلب.

بقتل  األمر  إن  بل  حقيقة،  التاريخ  يعلم  وال  الظن،  عىل  قائم  اجلواب  وهذا 
الكالب كان متقدًما ثم نسخ، فلو عكس قائل املسألة وقال: إن التغليظ يف نجاسة 
الكلب كان ذلك حني كان املسلم مأموًرا بقتلها، فلام نسخ القتل خفف األمر، لو قيل 

به كان أوجه من هذه الدعوى.

طهارهتا  عىل  تستدلون  فكيف  نجاسته،  يف  خالف  ال  الكالب  بول  أن  الثاين: 
بام قام اإلمجاع عىل نجاسته؟

q وأجيب:
بأن حكاية اإلمجاع فيه نظر، فقد ذكر احلافظ يف الفتح أن ابن وهب يرى أن مجيع 
األبوال طاهرة عدا بول اآلدمي، كام أن هناك قواًل بجواز أكل حلم الكالب، ويرى 

أن بول ما يؤكل حلمه طاهر، وهذا القول خيرق دعوى اإلمجاع)2(.

الثالث:

أن النجاسة كوهنا مل تغسل؛ ألن النجاسة قد تطهرها الشمس، وهو ما يسمى 

صحيح البخاري )174(، قال احلافظ يف الفتح: زاد أبو نعيم والبيهقي يف روايتهام هلذا احلديث   )1(
من طريق أمحد بن شبيب املذكور موصواًل برصيح التحديث. 

فتح الباري )278/1(.  )2(
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فإذا  حارة،  بالد  احلجاز  بالد  أن  خاصة  باالستحالة،  التطهري  الفقهاء  بعض  عند 
أذهبت احلرارة لون النجاسة ورحيها وطعمها طهر املحل.

وهذا اجلواب أقواها يف نظري، واهلل أعلم.

وهناك أدلة أخرى استدلوا هبا عىل طهارة الكالب، منها أدلتهم يف طهارة سؤر 
السباع، وسوف نذكرها يف مبحث مستقل إن شاء اهلل تعاىل، فانظرها غري مأمور.

q دليل من قال بنجاسة الكالب.
  الدليل األول:

)1064-35( ما رواه مسلم من طريق هشام بن حسان، عن حممد بن سريين، 
عن أيب هريرة، قال : قال رسول اهلل ×:

طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أوالهن بالرتاب)1(.

نجاسة،  أو  حدث  من  إال  يكون  ال  والطهور  أحدكم(  إناء  )طهور  فقوله: 
وال يتصور وجود احلدث عىل اإلناء، فدل عىل نجاسته.

)1065-36( وروى مسلم من طريق عيل بن مسهر، عن األعمش، عن أيب رزين 
وأيب صالح،

عن أيب هريرة، قال: قال رسول اهلل ×: إذا ولغ الكلب يف إناء أحدكم فلريقه، 
ثم ليغسله سبع مرار)2(.

q وأجيب:

بأن األمر بغسل اإلناء من ولوغ الكلب إنام هو للتعبد، وليس للنجاسة، يؤيد 
ذلك أمور:

األول: أمر بغسل اإلناء مع أن املاء مل يتغري، وإنام ينجس املاء بالتغري بالنجاسة، 

صحيح مسلم )279(.   )1(
صحيح مسلم )279(.   )2(
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العلم،  أقوال أهل  املاء ومل تغريه مل ينجس عىل الصحيح من  فإذا وقعت نجاسة يف 
وهذا دليل عىل أن األمر بغسلها إنام هو للتعبد.

ثانًيا: غسل النجاسة معقول املعنى، واملطلوب غسلها حتى تذهب عينها، فإذا 
ذهبت ذهب حكمها ، فلم اعترب العدد يف غسل نجاسة الكلب دل عىل أن الغسل 
للتعبد، ألن دم احليض وهو جممع عىل نجاسته قد أمر الرسول × بغسله بدون عدد 

كام يف حديث أسامء املتفق عليه. 

ثالًثا: استعامل الرتاب مع املاء عىل خالف القياس يف سائر النجاسات، كل هذا 
يدل عىل أن األمر بغسلها إنام هو تعبدي.

رابًعا: أن قوله: »طهور إناء أحدكم« ال يدل عىل أن اإلناء تنجس، قال ابن العريب:

فإن قيل: »روي عن النبي × طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله 
سبًعا، والطهارة تقابل النجاسة، قلنا: ال يصح ما ذكرتم، بل يرد عىل املحل النجس 
وعىل الطاهر، قال اهلل تعاىل: )ٿ ٿ ٿ ٹ( ]النساء: 43[، وقال ×: 

)ال يقبل اهلل صالة بغري طهور()1(.

وقال  للفم(  مطهرة  )السواك  الفم:  يف  السواك  يف  وقال  نجاسة،  هناك  وليس 
تعاىل: )ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ( ]التوبة: 103[، وحقيقة املسألة أن 

لفظ النجاسة يقتيض الطهارة، وأما لفظ الطهارة فال يقتيض النجاسة)2(.

 q وأجيب:

أواًل : أن قوله »طهور إناء أحدكم« دليل عىل ثبوت النجاسة؛ إذ الطاهر ليس 
بحاجة إىل تطهري.

ثانًيا: أن قوله: »فلريقه« دليل عىل أن املاء تنجس، وإال ملا أمر بإفساد املاء وإراقته، 

مسلم )224(.  )1(
عارضة األحوذي )134/1، 135(.  )2(
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وإذا ثبتت نجاسة لعابه، فعرقه وبوله ومنيه وسائر بدنه نجس من باب أوىل؛ ألن فم 
الكلب أطهر ما فيه. 

واحلق أن زيادة فلريقه يف احلديث ال يثبتها أهل احلديث، ويروهنا لفظة شاذة )1(، 
ولكن يكفي قوله: )طهور إناء أحدكم( إلثبات نجاسة لعابه، فكذلك عرقه وبوله 

ومنيه وسائر بدنه.

ثالًثا: أما اجلواب عن القول بأن املاء ال ينجس إال بالتغري، فنقول: هذه مسألة 
خالفية، وإن كنا نعتقد أن الصحيح أن املاء ال ينجس إال بالتغري، وإذا حكمنا بنجاسة 
نجاسة  فيه  حلت  قليل  ماء  كل  بنجاسة  نقول  أن  منه  يلزم  مل  الكلب  ولوغ  يف  املاء 
ولو مل يتغري؛ ألن الكالب خصت ببعض األحكام من دون سائر النجاسات، فمنها 

التسبيع، ومنها الترتيب، فال يقاس األخف عىل األغلظ. 

عىل أنه قد يقال: ال نسلم عدم التغري؛ ألن لعاب الكلب له لزوجة قد ال تتحلل 
بالنجاسة،  املاء عن طبيعته  تغري  نوًعا من  فيكون هذا  منه،  فتظهر عىل يشء  املاء  يف 

فينجس واهلل أعلم.

وأما قول ابن العريب رمحه اهلل تعاىل: إن لفظ الطهارة ال يقتيض النجاسة فليس 
أن تكون عن نجاسة،  أن تكون عن حدث وإما  إما  الطهارة  نقول:  بصواب، ألننا 
واألمر بتطهري اجلنب إنام هو عن حدث، وأما غسل اإلناء فال يمكن أن حيمل عىل 
مطهرة(  )السواك  حديث  وأما  اخلبث،  طهارة  به  املقصود  فيكون  احلدث،  طهارة 
من  الطهارة  هبا  املقصود  الصدقة  وآية  النظافة،  اللغوية: وهي  الطهارة  به  فاملقصود 

الذنوب، فهي طهارة معنوية.

  الدليل الثاين:

)1066-37( ما رواه أمحد، من طريق عيسى يعني: ابن املسيب، حدثني أبو زرعة

)1(  سبق الكالم عىل شذوذ هذه اللفظة يف املجلد األول، ح )81(.
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× يأيت دار قوم من األنصار، ودوهنم دار قال:  عن أيب هريرة قال: كان النبي 
فشق ذلك عليهم فقالوا: يا رسول اهلل سبحان اهلل تأيت دار فالن، وال تأيت دارنا قال: 
فقال النبي ×: ألن يف داركم كلًبا، قالوا: فإن يف دارهم سنوًرا، فقال النبي ×: إن 

السنور سبع)1(.

]ضعيف وسبق خترجيه يف طهارة اهلر[)2(.

وجه االستدالل:

عىل  دل  كام  الكلب  نجاسة  عىل  فدل  والكلب،  اهلر  بني  فرق   × الرسول  أن 
طهارة اهلر.

q وأجيب: 

 بأن احلديث ضعيف، ومل يذكر الرسول × يف احلديث أن اهلر طاهر حتى يقال 
اهلر سبع، والسبع قد يكون  قال:  الكلب نجس، وإنام  أن  فيقال: مفهومه  باملفهوم، 
اهلل  إن شاء  أبحثها يف مبحث مستقل  طاهًرا وقد يكون نجًسا، وهذه مسألة سوف 

تعاىل. 

  الدليل الثالث:

)1067-38( ما رواه مسلم يف صحيحه من طريق ابن شهاب، عن ابن السباق، 
أن عبد اهلل بن عباس، قال:

أخربتني ميمونة أن رسول اهلل × أصبح يوًما وامًجا، فقالت ميمونة: يا رسول 
×: إن جربيل كان وعدين أن  اليوم، قال رسول اهلل  اهلل لقد استنكرت هيئتك منذ 
يلقاين الليلة فلم يلقني، أما واهلل ما أخلفني قال: فظل رسول اهلل × يومه ذلك عىل 
ذلك ثم وقع يف نفسه جرو كلب حتت فسطاط لنا، فأمر به فأخرج، ثم أخذ بيده ماء 

املسند )327/2(.  )1(
انظر حديث رقم )1059( من هذا الكتاب.  )2(
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فنضح مكانه، فلام أمسى لقيه جربيل فقال له: قد كنت وعدتني أن تلقاين البارحة، 
قال: أجل، ولكنا ال ندخل بيًتا فيه كلب وال صورة، فأصبح رسول اهلل × يومئذ، 
احلائط  كلب  ويرتك  الصغري،  احلائط  كلب  بقتل  يأمر  إنه  حتى  الكالب  بقتل  فأمر 

الكبري.

وجه االستدالل:

فيه  ألن  نضحه؛  ملا  طاهًرا  حمله  كان  ولو  الكلب،  مكان  نضح   × النبي  بأن 
إضاعة للامل.

والنضح هنا املقصود به الغسل.

قال ابن األثري: قد يرد النضح بمعنى الغسل واإلزالة، ومنه احلديث: نضح الدم 
عن جبينه)1(.

قال السيوطي يف رشحه للحديث: ينضح الدم بكس الضاد أي يغسله ويزيله)2(. 

وقال الطحاوي: فقد جيوز أن يكون أراد بالنضح الغسل؛ ألن النضح قد يسمى 
يرضب  يعني  بجانبها  البحر  ينضح  مدينة  ألعرف  إين   :× اهلل  رسول  قال  غساًل. 

البحر بجانبها«)3(.

q وأجيب:
فعل،  جمرد  ذلك  لكان  الغسل،  به  املقصود  الكلب  مكان  النضح  أن  سلم  لو 

حدثنا  قال:   ،)1972( مسلم  رواه  قد  احلديث  قلت:   .)70/5( احلديث  غريب  يف  النهاية   )1( 
أبو بكر بن أيب شيبة، حدثنا وكيع وحممد بن برش، عن األعمش، عن شقيق، عن عبد اهلل بن 

مسعود ريض اهلل عنه، قال : 
كأين أنظر إىل رسول اهلل × حيكي نبًيا من األنبياء رضبه قومه، فهو ينضح الدم عن جبينه. وهو   

يف الصحيحني إال أنه بلفظ: وهو يمسح الدم عن وجهه.
الديباج )402/4(.   )2(

انظر  ضعيف،  الطحاوي  ذكره  الذي  احلديث  وهذا   .)53/1( للطحاوي  اآلثار  معاين  رشح   )3(
خترجيه يف املجلد الثامن، ح )1732(.
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والفعل املجرد ال يدل عىل الوجوب.

q ويرد عليه:
بأن جربيل ال خيلف وعده وهو واجب عليه من أجل أمر مستحب، بل ألجل 

أمر واجب.

املالئكة،  لدخول  واجًبا  كان  البيت  من  الكلب  خروج  أن  سلمنا  يقال:  وقد 
ولذلك من اقتنى كلًبا من غري حاجة نقص من أجره كل يوم قرياط، لكن النضح مل 
يدل احلديث عىل وجوبه، فربام كان خروج الكلب كافًيا، ولكن الرسول إنام نضحه 

طلًبا للكامل، وطلب الكامل ليس فيه إضاعة للامل، فتأمل.

q الراجح: 

ا،  جدًّ قوي  قول  الكلب  بنجاسة  القول  أن  نجد  األقوال  أدلة  استعراض  بعد 
ونجاسة لسان الكلب ظاهرة يف السنة الصحيحة، وال يوجد فرق بني لسان الكلب 
وبني سائر أعضائه، بل إن لسان الكلب قد يكون أطهر من سائر أعضائه، فإذا حكمنا 

بنجاسة فم الكلب حكمنا بنجاسة سائر األعضاء وال بد، واهلل أعلم.

e e e
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

يف  والنجاسة  الطهارة  علة  يف  اخلالف  إىل  يرجع  اخلنزير  طهارة  يف  اخلالف   q
احليوان: 

إال  تنجس  مات  فإذا  حي،  حيوان  يف  نجاسة  فال  احلياة،  هي  الطهارة  علة  هل 
ما استثني كميتة اآلدمي، والبحر، وما ال نفس له سائلة، وما ورد يف تطهري اإلناء 
من ولوغ الكلب فهو تعبدي، لوجوب العدد يف تطهريه، والنجاسة يكفي فيها 

غسلة واحدة تذهب بعينها. 

أو أن علة النجاسة يف احليوان ترجع إىل حتريم األكل، فكل حيوان حمرم األكل 
فهو نجس، إال أن يكون آدمًيا، أو يشق التحرز منه كاهلر، الصحيح الثاين.

]م-477[ اختلف العلامء يف نجاسة اخلنزير: 

فقيل: اخلنزير نجس نجاسة عينية، وهو مذهب اجلمهور من احلنفية، والشافعية، 

الفرع الرابع 

يف جناسة اخلنزير
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واحلنابلة)1(،وقول يف مذهب املالكية)2(.

وقيل: إن عينه طاهر، بناء عىل أن كل حيوان حي، فهو طاهر، وهو املعتمد يف 
مذهب املالكية)3(، ورجحه الشوكاين)4(.

q دليل من قال بنجاسة اخلنزير.
  الدليل األول:

قال تعاىل: )ھ ھ ھ ے ے( ]األنعام : 145[.

والرجس: يأيت بمعنى النجس.

قال اجلصاص: واللحم وإن كان مصوًصا بالذكر فإن املراد مجيع أجزائه، وإنام 
خص اللحم بالذكر؛ ألنه أعظم منفعته وما يبتغى منه، كام نص عىل حتريم قتل الصيد 
عىل املحرم واملراد حظر مجيع أفعاله يف الصيد، وخص القتل بالذكر؛ ألنه أعظم ما 

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  )ٻ  تعاىل:  وكقوله  الصيد.  به  يقصد 
يبتغون من  ما  بالنهي؛ ألنه كان أعظم  البيع  فخص  ڀ ٺ ٺ( ]اجلمعة:9[، 
منافعهم، واملعني مجيع األمور الشاغلة عن الصالة. وإنام نص عىل البيع تأكيًدا للنهي 
حتريمه  حلكم  تأكيًدا  بالنهي  اخلنزير  حلم  خص  كذلك  الصالة،  عن  االشتغال  عن 
ا  وحظًرا لسائر أجزائه ، فدل عىل أن املراد بذلك مجيع أجزائه وإن كان النص خاصًّ

القدير )110-94/1(،  فتح  الصنائع )63/1(، رشح  بدائع  اهلداية )360/1(،  البناية عىل   )1(
حاشية ابن عابدين )206/1(، مغني املحتاج )78/1(، األم )5/1، 6(، الوسيط )309/1، 
الكايف   ،)235/1( الفروع   ،)31/1( الطالبني  روضة   ،)585/2( املجموع   ،)339  ،338

البن قدامة )89/1(، املحرر )87/1(، اإلنصاف )310/1(، رؤوس املسائل )89/1(.
التمهيد )320/1(.  )2(

العريب  البن  القرآن  أحكام   ،)6  ،5/1( املدونة   ،)50/1( الدسوقي  بحاشية  الكبري  الرشح   )3(
)80/1(، اخلريش )85/1(.

السيل اجلرار )38/1(.  )4(
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يف حلمه)1(.

q اعرتاض وجواب:

محل الشوكاين رمحه اهلل تعاىل قوله: )ے ے( عىل احلرام، وحتريم أكل 
حلم اخلنزير إمجاع ال خالف فيه.

q وأجيب:
القرآنية،  البالغة  وينايف  التكرار  إىل  يؤدي  ألنه  بعٌد؛  فيه  احلرام  عىل  محله  بأن 
فيكون تقدير اآلية: قل ال أجد فيام أوحي إىل حمرًما عىل طاعم يطعمه إال أن يكون 
ميتة أو دًما مسفوًحا أو حلم خنزير فإنه حرام فيبعد أن يكون صدر اآلية وآخرها عىل 
تكرار التحريم، بل قوله تعاىل: )ے ے( تعليل للتحريم، وليس تكراًرا له.

دليل عىل  هو  لكن هل  النجاسة،  دليل عىل  )ے(  قوله:  أن  والصحيح 
نجاسة اخلنزير أو عىل نجاسة حلمه عند إرادة أكله، فاهلر حلمه رجس، وكذا احلامر 
إذا  اخلنزير  احلياة؛ ألن  يتضمن حال  حلمه رجس كام جاء يف احلديث)2(، وذلك ال 
فارقته احلياة فهو ميتة، سواًء مات حتف أنفه، أو مات عن طريق التذكية؛ ألن التذكية 
ال تعمل فيه احلل، وهو حمرم األكل، ولو قال: )أو خنزير فإنه رجس( لكان يف اآلية 

دليل عىل نجاسة عني اخلنزير، واهلل أعلم.

  الدليل الثاين:

)1068-39( ما رواه أبو داود الطياليس، قال: ثنا محاد بن زيد، عن أيوب، عن 
أيب قالبة، 

أن أبا ثعلبة اخلشني قال: يا رسول اهلل إين بأرٍض أهلها أهل الكتاب، يأكلون 
ما وجدتم  دعوها  فقال:  بآنيتهم وقدورهم؟  فكيف  اخلمر،  ويرشبون  اخلنزير،  حلم 

أحكام القرآن للجصاص )174/1(.  )1(
سبق ذكر األدلة عىل حتريم احلمر األهلية يف مسألة مستقلة.  )2(
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منها بًدا، فإذا مل جتدوا منها بًدا فارحضوها باملاء، أو قال: اغسلوها ثم اطبخوا فيها 
وكلوا. قال: وأحسبه قال: وارشبوا)1(.

]أبو قالبة مل يسمع من أيب ثعلبة اخلشني، واختلف يف ذكر زيادة حلم اخلنزير 
ورشب اخلمر، واحلديث يف الصحيحني وليس فيه هذه الزيادة[)2(.

وجه االستدالل:

آنيتهم اخلنزير، وهذا شأن  أنه أمر بغسلها يف املاء حني كان أهلها يطبخون يف 
النجاسات.

اعرتاض:

أن نجاسة حلم اخلنزير ال تعني نجاسة اخلنزير حال احلياة، وبينهام فرق.

  الدليل الثالث:

قال النووي: نقل ابن املنذر يف كتاب اإلمجاع إمجاع العلامء عىل نجاسة اخلنزير، 
وهو أوىل ما حيتج به لو ثبت اإلمجاع، ولكن مذهب مالك طهارة اخلنزير ما دام حًيا)3(.

  الدليل الرابع:

اخلنزير أوىل بالنجاسة من الكلب؛ ألنه حيرم اقتناؤه بخالف الكالب فإنه مباح 
للحاجة، وجيب قتله من غري رضر، ومنصوص عىل حتريمه.

وقولنا: من غري رضر: احرتاز من العقرب، فإنه يباح قتلها، وهي طاهرة، ولكن 
من أجل دفع رضرها)4(.

سنن أيب داود الطياليس )1014(.   )1(
سبق خترجيه، انظر املجلد األول، ح )119(.  )2(

املجموع )586/2(، ومل أقف عليه يف كتاب اإلمجاع البن املنذر، فليتأمل.  )3(
املهذب مع املجموع )586/2(.  )4(
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q وأجيب:
من  أعم  فالتحريم  النجاسة،  لزوم  واالقتناء  األكل  حتريم  من  يلزم  ال  بأنه 
النجاسة، فقد يكون الشء حمرم األكل وهو طاهر، كالسم ونحوه، كام أنه قد حيرم 

االقتناء مع الطهارة كالتامثيل واألزالم ونحوها.

  الدليل اخلامس:

عن  مرثد،  بن  علقمة  عن  سفيان،  طريق  من  مسلم،  رواه  ما   )40-1069(
سليامن بن بريدة،

خنزير  حلم  يف  يده  صبغ  فكأنام  بالنردشري  لعب  من  قال   × النبي  أن  أبيه  عن 
ودمه)1(.

فشبه اللعب هبا بغمس اليد يف هذه النجاسات.

لكن قد جياب عنه بام قاله النووي يف رشحه لصحيح مسلم، قال: ومعنى »صبغ 
يده يف حلم اخلنزير ودمه يف حال أكله منهام« وهو تشبيه لتحريمه بتحريم أكلهام. واهلل 

أعلم.

عليه،  جممع  األكل  وحتريم  القاذورات،  هبذه  اليد  تلوث  ملجرد  وليس  يعني: 
والنزاع يف طهارة عينه حال احلياة، واهلل أعلم.

  الدليل الثالث:

املامت،  وحال  احلياة  حال  مطلًقا  النجاسة  فيه  األصل  األكل  حمرم  حيوان  كل 
ولكن استثني ما يشق التحرز منه لعلة التطواف، وبقي ما عداه عىل النجاسة، أرأيت 
يقتيض  دليل  يوجد  ال  إنه  يقل:  مل  بطهارهتا،  حكم  حني   × الرسول  فإن  اهلر،  إىل 
احلكم  منه  يفهم  التعليل  إن  بل  طاهرة،  كوهنا  يف  كافًيا  حية  كوهنا  ير  ومل  النجاسة، 

صحيح مسلم )2260(.  )1(
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رفع  يعني:  عليكم،  الطوافني  من  إهنا  قال:  فإنه  العلة،  هذه  وجود  لوال  بالنجاسة 
التحرز  ومشقة  التطواف،  علة  لوجود  علينا،  واملشقة  للحرج  دفًعا  بنجاسته  احلكم 
علينا،  يطوف  ال  اهلر  جنس  كان  فلو  وعدًما،  وجوًدا  علته  مع  يدور  واحلكم  منها، 

وتوحش لكان مقتىض التعليل أن يعود احلكم عليها بالنجاسة، واهلل أعلم.

وهذا أقوى دليل يف نظري عىل احلكم بنجاسة كل حيوان حمرم األكل.

q و قد جياب عنه:
بأن يقال: إن قوله: )إهنا من الطوافني عليكم( تعليل لكون اهلل سبحانه وتعاىل 
الطوافني عليكم؟ فألجل ذلك مل  خلقها طاهرة، أي كيف تكون نجسة، وهي من 
خيلقها اهلل تعاىل نجسة، وال يستفاد من ذلك العكس، أن ما مل يكن طواًفا كان نجًسا؛ 
ألن هذا يقتيض أن األصل هو النجاسة، ومعلوم أن النجاسة حكم رشعي ناقل عن 

األصل: الذي هو الطهارة.

q دليل من قال بالطهارة:
  الدليل األول: 

قالوا: األصل يف األشياء الطهارة، وال نحكم بنجاسة عني إال لدليل صحيح 
رصيح يقتيض النجاسة، وال دليل هنا.

قال النووي رمحه اهلل مع أنه يتبنى مذهب الشافعية، قال: ليس لنا دليل واضح 
عىل نجاسة اخلنزير يف حياته)1(. وهذا من متام عدله وإنصافه.

  الدليل الثاين:

إن حتريم أكل حلم اخلنزير ال يقتيض نجاسته حال احلياة، فاحلامر والبغل واهلر 
حمرمة األكل، ومع ذلك هي طاهرة عىل الصحيح.

املجموع )586/2(.  )1(
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q الراجح بني القولني:

أرى أن القول بالنجاسة أقوى من حيث الدليل والتعليل، وتوجيه طهارة اهلر 
واضح يف أن كل حيوان حمرم األكل فهو نجس إال ما يشق التحرز منه فإنه طاهر حال 

احلياة، واهلل أعلم.

e e e
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

الطهارة  علة  يف  اخلالف  إىل  يرجع  والطري  البهائم  سباع  طهارة  يف  اخلالف   q
والنجاسة يف احليوان: 

هل علة الطهارة هي احلياة، فال نجاسة يف حي حتى الكلب واخلنزير، أو أن علة 
الطهارة هي إباحة األكل، فكل حيوان حمرم األكل فهو نجس إال اآلدمي، وما 

يشق التحرز منه كاهلر.

]م-478[ اختلف الفقهاء يف نجاسة سباع البهائم والطري، 

فقيل: إهنا نجسة، وهو مذهب احلنفية)1(، واحلنابلة)2(.

عند  ذكره  سيأيت  ما  عىل  الطري  سباع  وسؤر  البهائم،  سباع  سؤر  بني  يفرقون  احلنفية  كان  وإن   )1(
الكالم عىل األسآر إن شاء اهلل تعاىل. انظر بدائع الصنائع )64/1(، املبسوط )48/1(، حاشية 

ابن عابدين )223/1(، البناية عىل اهلداية )439/1(، رشح فتح القدير )111/1(.
البهائم والطري إال اهلر وما دونه يف اخللقة فإنه طاهر عندهم، وقد  يرى احلنابلة نجاسة سباع   )2(
سبق مناقشة تعليلهم النجاسة باخللقة قياًسا عىل اهلر عند الكالم عىل حكم اهلر. انظر اإلنصاف 
)342/1(، رؤوس املسائل اخلالفية )93/1(، اهلداية )22/1(، املبدع )431/1(، مطالب 

أويل النهى )232/1(. 

الفرع اخلامس 

يف جناسة سباع البهائم والطري
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وقيل: إهنا طاهرة، وهو مذهب املالكية)1(، والشافعية)2(.

q دليل من قال بالنجاسة:
  الدليل األول:

)1070-41( ما رواه مالك يف املوطأ، عن حييى بن سعيد، عن حممد بن إبراهيم 
ابن احلارث التيمي، عن حييى بن عبد الرمحن بن حاطب، 

أن عمر بن اخلطاب خرج يف ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوًضا، 
ترد حوضك  يا صاحب احلوض، هل  العاص: لصاحب احلوض:  بن  فقال عمرو 
السباع  نرد عىل  فإنا  يا صاحب احلوض،ال ختربنا؛  السباع؟ فقال عمر بن اخلطاب: 

وترد علينا)3(.

]رجاله ثقات إال أن إسناده منقطع[)4(.

بناء عىل أصلهم يف أن احلياة علة الطهارة، فكل حي طاهر عندهم. انظر: االستذكار )121/2(،   )1(
اإلرشاف )43/1(، اخلريش )84/1(. 

الطالبني  روضة  انظر  واخلنزير،  الكلب  خال  طاهرة  احليوانات  كل  أن  يف  أصلهم:  عىل  بناء   )2(
)13/1(، كفاية األخيار )43/1(، حاشيتا القليويب وعمرية )69/1(، مغني املحتاج )80/1(.

املوطأ )23/1(، ومن طريق مالك أخرجه عبد الرزاق يف املصنف )250(، والبيهقي يف السنن   )3(
الكربى )250/1(. 

وأخرجه الدارقطني )32/1( من طريق محاد بن زيد، حدثنا حييى بن سعيد به. وانظر إحتاف   
املهرة )15834(.

الرمحن،  عبد  بن  حييى  إىل  صحيح  إسناده  األثر  هذا   :)226/1( املجموع  يف  النووي  قال   )4(
لكنه مرسل منقطع؛ فإن حييى وإن كان ثقة فلم يدرك عمر، بل ولد يف خالفة عثامن، هذا هو 
الصواب، قال حييى بن معني: حييى بن عبد الرمحن بن حاطب عن عمر باطل، وكذا قاله غري 

ابن معني. إلخ كالمه رمحه اهلل. 
وقال ابن أيب حاتم وابن حبان مثل قول ابن معني بأنه ولد يف خالفة عثامن. اجلرح والتعديل   

)165/9(، الثقات )523/5(، وانظر جامع التحصيل )ص: 298(.
وقال ابن عبد اهلادي يف التنقيح )75/1(: »ويف إسناده انقطاع«.  
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وجه االستدالل:

لوال أنه كان إذا أخرب بورود السباع يتعذر عليهم استعامله ملا هناه عن ذلك.

q وأجيب:

بأن األثر ضعيف أواًل .

السباع وترد علينا رصيح  نرد عىل  فإنا  فيه داللة، فإن قول عمر:  وثانًيا: ليس 
أنه ال يؤثر ورود السباع عىل املاء حتى مع العلم بورودها، ولو قال: ال ختربه، فإنا مل 

نكلف السؤال، عماًل باألصل لكان االستدالل له وجه.

  الدليل الثاين:

)1071-42( ما رواه ابن أيب شيبة، قال: حدثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثري، 
عن حممد بن جعفر بن الزبري، عن عبد اهلل بن عبد اهلل، 

عن ابن عمر، قال: سئل رسول اهلل × عن املاء يكون بأرض الفالة وما ينوبه 
من السباع والدواب، فقال: إذا كان املاء قلتني مل حيمل اخلبث)1(.

]إسناده صحيح إن شاء اهلل[)2(.

وجه االستدالل:

لو مل يكن ولوغ السباع مؤثًرا يف طهارة املاء ملا قال: إذا بلغ املاء قلتني مل حيمل 
السباع  ولوغ  من  اخلبث  حيمل  فقد  القلتني  دون  املاء  كان  إذا  مفهومه  فإن  اخلبث، 

والدواب، واهلل أعلم.

q وأجيب:
بأن السباع والدواب منها ما هو نجس كالكلب، فالكلب داخل يف لفظ السباع 
كام أنه داخل يف لفظ الدواب، ومنها ما هو طاهر، فال يدل عىل نجاسة كل السباع، 

املصنف )133/1( رقم 1526.   )1(
سبق خترجيه، انظر املجلد األول، ح )79(.  )2(
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وإذا كان الكلب من مجلة ما ينوب املاء مل يكن احلديث داالًّ عىل نجاسة كل سبع، وإنام 
يدل عىل نجاسة السباع النجاسة التي من مجلتها الكلب.

ثانًيا: ورد يف بعض ألفاظ احلديث: وما ينوبه من الكالب والدواب.

أيًضا،  فيه  تبول  فقد  الولوغ،  تعني فقط االقتصار عىل  ينوبه ال  أن كلمة  ثالًثا: 
وبوهلا غري ريقها، واهلل أعلم.

  الدليل الثالث:

)1072-43( ما رواه البخاري من طريق ابن شهاب، عن أيب إدريس اخلوالين، 

من  ناب  أكل كل ذي  × هنى عن  اهلل  أن رسول  عنه  اهلل  ثعلبة ريض  أيب  عن 
السباع، ورواه مسلم)1(.

  الدليل الرابع:

)1073-44( ما ورواه مسلم، قال: حدثنا عبيد اهلل بن معاذ العنربي، حدثنا 
أيب، حدثنا شعبة، عن احلكم، عن ميمون بن مهران، 

عن ابن عباس قال هنى رسول اهلل × عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي 
خملب من الطري)2(.

وجه االستدالل:

أن احلديث دال عىل أن هذه السباع من البهائم والطري حمرمة األكل، وكل ما كان 
حمرم األكل ال حلرمتها، وأمكن التحرز منها كانت نجسة.

  الدليل اخلامس:

 × الرسول  حكم  حني  فاهلر،  هنا:  نعيده  اخلنزير،  نجاسة  يف  سابًقا  قلناه  ما 
كافًيا  حية  كوهنا  يف  ير  ومل  النجاسة،  يقتيض  دليل  يوجد  ال  إنه  يقل:  مل  بطهارهتا، 

البخاري )5530(، ومسلم )1932(.  )1(
مسلم )1934(.  )2(
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العتبارها طاهرة، بل إن التعليل يفهم منه احلكم بالنجاسة لوال وجود هذه العلة، 
فإنه قال: إهنا من الطوافني عليكم. يعني: رفع احلكم بنجاسته دفًعا للحرج واملشقة 
علينا، لوجود علة التطواف، ومشقة التحرز منها، واحلكم يدور مع علته وجوًدا 
أن  التعليل  مقتىض  لكان  وتوحش  علينا،  يطوف  ال  اهلر  جنس  كان  فلو  وعدًما، 
كانت  منها  التحرز  يمكن  السباع  هذه  كانت  وإذا  بالنجاسة،  عليها  احلكم  يعود 

نجسة والبد.

q دليل من قال بطهارة سباع البهائم والطري:
  الدليل األول:

األصل يف األشياء الطهارة، وال ننتقل عنه إال بدليل صحيح رصيح.

q وأجيب:
بأننا سقنا األدلة عىل نجاستها، وهذا يكفي يف النقل عن أصل اإلباحة.

  الدليل الثاين:

)1074-45( ما رواه ابن ماجه حدثنا أبو مصعب املدين، حدثنا عبد الرمحن 
ابن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، 

واملدينة  مكة  بني  التي  احلياض  عن  سئل   × النبي  أن  اخلدري  سعيد  أيب  عن 
تردها السباع والكالب واحلمر وعن الطهارة منها فقال: هلا ما محلت يف بطوهنا ولنا 

ما غرب طهور)1(.

]ضعيف[)2(.

سنن ابن ماجه )519(.  )1(
احلديث رواه عبد الرمحن بن زيد بن أسلم، واختلف عليه يف إسناده:   )2(

فرواه أبو مصعب أمحد بن أيب بكر القريش كام يف سنن ابن ماجه )519(.  
للبيهقي  الكربى  والسنن   ،)2647( للطحاوي  اآلثار  مشكل  يف  كام  أويس  أيب  بن  وإسامعيل   
)258/1(، كالمها عن عبد الرمحن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أيب سعيد.=
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  الدليل الثالث:

حدثنا  احلراين،  خالد  بن  أيوب  طريق  من  الدارقطني  رواه  ما   )46-1075(
حممد بن علوان، عن نافع، 

فمروا  لياًل،  فسار  أسفاره،  بعض  × يف  اهلل  قال: خرج رسول  ابن عمر،  عن 
عىل رجل جالس عند مقراة له، فقال عمر: يا صاحب املقراة أولغت السباع الليلة يف 
مقراتك؟ فقال له النبي ×: يا صاحب املقراة ال ختربه، هذا متكلف، هلا ما محلت يف 

بطوهنا، ولنا ما بقي رشاب طهور)1(.

ا[)2(. ]ضعيف جدًّ

ومن   )31/1( الدارقطني  وسنن   ،)2647( اآلثار  مشكل  يف  كام  فرواه  وهب  ابن  وخالفهام   =
طريقه ابن اجلوزي يف التحقيق )66/1( فرواه عن عبد الرمحن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن 

عطاء، عن أيب هريرة. فجعله من مسند أيب هريرة.
ويف إسناده عبد الرمحن بن زيد بن أسلم، جاء يف ترمجته:  

ا – يعني ابن املديني – التأريخ الكبري )284/5(. قال البخاري: ضعفه عيل جدًّ  
وقال النسائي: ضعيف. الضعفاء واملرتوكني للنسائي )360(.  

وقال حييى بن معني: ليس بشء. الكامل البن عدي )269/4(.  
وقال عيل بن املديني: ليس يف ولد زيد بن أسلم ثقة. املرجع السابق.  

وقال ابن عدي: له أحاديث حسان، وهو ممن احتمله الناس وصدقه بعضهم، وهو ممن يكتب   
حديثه. املرجع السابق.

وجاء يف الضعفاء للعقييل )331/2(: عامة أهل املدينة ال تريد عبد الرمحن بن زيد بن أسلم،   
إنه كان ال يدري ما يقول.

قال الشافعي: ذكر رجل ملالك حديثا منقطعا فقال: أذهب إىل عبد الرمحن بن زيد حيدثك عن   
أبيه عن نوح. هتذيب التهذيب )161/6(.

انظر حتفة األرشاف )4186(، إحتاف املهرة )19574(.  
 .)66/1( التحقيق  يف  اجلوزي  ابن  رواه  الدارقطني  طريق  ومن   ،)26/1( الدارقطني  سنن   )1(

وانظر إحتاف املهرة )11336(.
يف إسناده أيوب بن خالد، ذكره ابن حبان يف الثقات )125/8(.                =  )2(
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  الدليل الرابع:

)1076-47( ما رواه الشافعي يف األم عن إبراهيم بن حممد.

ورواه عن سعيد بن سامل عن ابن أيب حبيبة أو أيب حبيبة )شك الربيع(، كالمها 
)إبراهيم وابن أيب حبيبة( عن داود بن احلصني، عن أبيه،

عن جابر، قال: قيل لرسول اهلل × أنتوضأ بام أفضلت احلمر؟ قال: وبام أفضلت 
السباع كلها)1(.

]ضعيف[)2(. 

ما ذكرت من  بن خالد غري  قال: وأليوب  ثم  باملناكري،  األوزاعي  ابن عدي: حدث عن  قال   =
األخبار قل ما يتابعه عليها أحد. الكامل )358/1(.

وقال احلاكم أبو أمحد: ال يتابع يف أكثر أحاديثه. التنقيح )49/1(.  
وقال القاسم بن زكريا املطرز عن إبراهيم بن هانئ، ثنا أيوب بن خالد احلراين وكان ثقة. املرجع   

السابق.
ويف إسناده أيًضا حممد بن علوان، قال ابن اجلوزي: مرتوك احلديث، نقله الذهبي يف املغني يف   

الضعفاء )5832(.
وقال األزدي: مرتوك. انظر ميزان االعتدال )651/3(.  

وهناك رجل اسمه حممد بن علوان يروي عن عيل مرساًل، قال أبو حاتم يف اجلرح والتعديل   
)49/8(: جمهول. قال احلافظ يف اللسان: أظنهام واحًدا. )289/5(.

وقال ابن عبد اهلادي يف التنقيح )49/1(: هذا حديث منكر، وحممد بن علوان ضعيف.اهـ  
األم )6/1(.   )1(

ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي يف السنن الكربى)249/1(.  )2(
ويف أحد إسناديه إبراهيم بن حممد، جاء يف ترمجته:  

قال فيه أمحد: كان قدرًيا معتزلًيا، جهمًيا، كل بالء فيه.  
وقال برش بن املفضل: سألت فقهاء املدينة عنه كلهم يقولون: كذاب، أو نحو هذا.   

فيه ثالث خصال: كان كذاًبا، وكان قدرًيا، وكان رافضًيا. هتذيب  وقال حييى بن معني: كان   
الكامل )184/2(.                     =
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  الدليل اخلامس:

)1077-48( ما رواه أبو عبيد يف كتاب الطهور)1(، ومن طريقه ابن املنذر)2(، 
عن ابن أيب عدي، عن حبيب بن شهاب، عن أبيه، قال: 

السباع  السؤر يف احلوض يصدر عنها اإلبل، فرتدها  أرأيت  قلت أليب هريرة: 
وتلغ فيها الكالب ويرشب منها احلامر، هل أتطهر منه؟ فقال: ال حيرم املاء يشء. 

]صحيح موقوف[.

وجه االستدالل: 

طهارة سؤرها دليل عىل طهارة عينها.

التعديل، ولو  إذا كان مفًسا كان مقدًما عىل  الشافعي رمحه اهلل؛ ألن اجلرح  بتوثيق  وال عربة   =
كان من إمام واحد إذا مل يعرف أنه متشدد يف اجلرح، فكيف إذا اتفق األئمة املعتربون عىل تركه 

كاإلمام أمحد والبخاري وحييى بن معني وحييى بن سعيد القطان واإلمام مالك.
التاريخ  البخاري كام يف  إبراهيم بن إسامعيل، قال  ابن أيب حبيبة، واسمه  ويف اإلسناد اآلخر:   

األوسط )153/2(: »عنده مناكري«.
وضعفه النسائي، كام يف الضعفاء واملرتوكني له )2(.  

وقال الدارقطني: ليس بالقوي، وقال يف الضعفاء واملرتوكني: مرتوك.   
وضعفه ابن حجر يف التقريب، ووثقه أمحد بن حنبل.   
ويف اإلسنادين مًعا: حصني والد داود، جاء يف ترمجته:  

الكامل  هتذيب   ،)315/1( الكبري  الضعفاء  بالقائم.  ليس  حديثه  حاتم:  وأبو  البخاري  قال   
حديثه   :)7/3( الكبري  التاريخ  يف  البخاري  وعبارة   ،)50/1( التحقيق  وتنقيح   ،)551/6(

ليس يف وجه صحيح.
ويف التقريب: لني احلديث.  

وقال ابن حبان: اختلط يف آخر عمره، حتى كان ال يدري ما حيدث به، واختلط حديثه القديم   
بحديثه األخري فاستحق الرتك. التنقيح )50/1(.

الطهور )238(.  )1(
األوسط )310/1(.  )2(
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q وأجيب:

احلديث ليس يف مسألتنا، بل يتحدث عن تأثري النجاسة تقع يف املاء الكثري هل 
ترضه أم ال؟ ومل يقل أبو هريرة: إن هذه األشياء طاهرة، وإنام قال: ال حيرم املاء يشء. 
تغريه هبا،  لكثرته، ولعدم  املاء  تؤثر يف  مل  وإنام  أهنا نجسة،  دليل عىل  السؤال  إن  بل 
واحليضة  والكالب  امليتة  طهارة  عىل  به  كاالستدالل  طهارهتا  عىل  هبا  واالستدالل 
حني سئل رسول اهلل × عن بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها احليض وحلوم الكالب 
والنتن، فقال: إن املاء طهور ال ينجسه يشء، فإذا كان احلديث ال يدل عىل طهارة هذه 
األشياء الواقعة يف بئر بضاعة، فال يدل أثر أيب هريرة عىل طهارة سؤر السباع، واهلل 

أعلم.

  الدليل السادس:

أن السباع كاألسد والصقر ونحوها حيوانات جيوز بيعها واالنتفاع هبا من غري 
رضورة، فكانت طاهًرا كالشاة)1(.

q وأجيب:
أن اشرتاط الطهارة يف املبيع رشط متلف فيه بني الفقهاء بعد اتفاقهم عىل حتريم 

بيع امليتة، واختلفوا يف العلة هل هي النجاسة، فيحرم بيع كل نجس؟

أو ألن امليتة ليست مااًل، وما جيوز بيعه يشرتط أن يكون مااًل، فهذا القرد واحلامر 
جييز احلنابلة بيعه مع أنه نجس عندهم، فليس كل ما جاز بيعه حكمنا بطهارته.

فهو  منها  التحرز  يشق  كان  ما  إال  احليوانات  نجاسة هذه  أعلم:  واهلل  الراجح 
طاهر لعلة التطواف، برصف النظر عن حجمه، وهل هو أكرب من اهلر خلقة أو مثله 

أو دونه؟ واهلل أعلم.

e e e

املجموع )174/1(، املغني )49/1(.  )1(
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

اللحم فهو طاهر يف احلياة، وكذا إن فارقته احلياة بذكاة  كل حيوان مأكول   q
رشعية.

]م-479[ احليوان مأكول اللحم، إما أن يكون حًيا، أو فارقته احلياة عن طريق 
التذكية الرشعية، فهذا القسم من احليوان طاهر باإلمجاع.

قال ابن حزم: »وكل ما يؤكل حلمه فال خالف فيه أنه طاهر، قال تعاىل: )ڌ 
ڎ ڎ ڈ ڈ ژ( ]األعراف: 157[، فكل حالل طيب، والطيب 

ال يكون نجًسا بل هو طاهر«)1(.

املحىل: مسألة: 133 )137/1(.  )1(

املبحث الثاني

فـي احليوان الربي المأكول
الفرع األول

يف طهارة المأكول اليح أو املذكى
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وقال ابن قدامة: »ما يؤكل حلمه فهو طاهر بال خالف«)1(.

وقال الشريازي: »إذا ذبح حيوان يؤكل مل ينجس بالذبح يشء من أجزائه ... 
وإن ذبح حيوان ال يؤكل نجس بذبحه كام ينجس بموته؛ ألنه ذبح ال يبيح أكل اللحم 

فنجس به كام ينجس باملوت كذبح املجويس«)2(.

e e e

)1(  الكايف )13/1(. 
)2(  املهذب )11/1(. 
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

q إذا مات احليوان فإما أن يموت حتف أنفه، أو بذكاة، فإن مات بالذكاة، فهو 
طاهر باالتفاق إن كان مباح األكل، وخمتلف يف طهارته إن كان حمرم األكل، وإن 
ا فهو حالل خالًفا أليب حنفية، وإن كان برًيا ليس  مات حتف أنفه، فإن كان بحريًّ
فهو  سائلة  نفس  ذا  برًيا  كان  وإن  للشافعي،  خالًفا  طاهر  فهو  سائلة،  نفس  له 

نجس باالتفاق.

]م-480[ أمجع العلامء عىل نجاسة احليوان الربي الذي له نفس سائلة إذا مات 
حتف أنفه بغري ذكاة، أو كانت التذكية غري معتربة رشًعا)1(.

ويستثنى من ذلك ميتة اآلدمي فإنه طاهر عىل الصحيح. 

سيأيت توثيق نقل اإلمجاع عىل نجاسة امليتة ضمن األدلة إن شاء اهلل تعاىل.   )1(

الفرع الثاني

يف جناسة احليوان الربي باملوت
املسألة األوىل

يف جناسة احليوان الربي باملوت مما له نفس سائلة
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وشذَّ الشوكاين فذهب إىل طهارة امليتة، وال أعلم أحًدا سبقه إىل هذا القول)1(.

q دليل اجلمهور على جناسة امليت�ة:
  الدليل األول:

ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  )ڳ  تعاىل:  قوله 
ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے( ]األنعام: 145[.

وقد رد الشوكاين هذا االستدالل بقوله:

إن الضمري راجع إىل أقرب مذكور، وهو حلم اخلنزير، إلفراد الضمري بقوله: 
)ے ے()2(.

اآلية  إن  يقال:  بأن  هذا  أقوى من  بجواب  جُياب  وقد  اجلواب ضعيف،  وهذا 
سيقت لبيان حتريم األكل، بقوله: )ڻ ڻ ڻ( وال نزاع يف حتريم أكل امليتة.

ا يف النجاسة.  وأما القول: بأنه رجس، فالرجس هو الشء املستقذر، وليس نصًّ
وهذا يقال لو كان هذا هو الدليل الوحيد يف نجاسة امليتة، ويكفي يف نجاسته ما حكي 

من إمجاع عىل نجاستها.

  الدليل الثاين:

)1078-49( ما رواه البخاري من طريق الليث، عن يزيد بن أيب حبيب، عن 
عطاء بن أيب رباح،

عن جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنهام، أنه سمع رسول اهلل × يقول عام الفتح، 
وهو بمكة: إن اهلل ورسوله حرم بيع اخلمر وامليتة واخلنزير واألصنام. فقيل: يا رسول 
هبا  ويستصبح  اجللود،  هبا  ويدهن  السفن،  هبا  يطىل  فإهنا  امليتة،  شحوم  أرأيت  اهلل، 
الناس؟ فقال: ال، هو حرام، ثم قال: رسول اهلل × عند ذلك: قاتل اهلل اليهود، إن اهلل 

الدراري املضية رشح الدرر البهية )26/1(.  )1(
الدراري املضية )32/1(.   )2(
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ملا حرم شحومها مجلوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه. ورواه مسلم)1(.

فالعلة يف حتريم بيع امليتة عند مجهور الفقهاء: هو كوهنا نجسة، وخالف يف ذلك 
احلنفية، فقالوا: إن العلة كوهنا ليست مااًل.

  الدليل الثالث:

)1079-50( ما رواه مسلم من طريق زيد بن أسلم، أن عبد الرمحن بن وعلة 
أخربه، 

عن عبد اهلل بن عباس قال: سمعت رسول اهلل × يقول: إذا دبغ اإلهاب فقد 
طهر)2(.

فإذا كان اجللد قبل الدبغ نجًسا كان ذلك دلياًل عىل نجاسة حلم امليتة؛ وذلك 
ألن نجاسة اجللد إنام هو التصاله بشحم وحلم امليتة، فإذا دبغ قطع منه ما تعلق به من 

شحم وحلم ورطوبة، فبقي حلم امليتة نجًسا لعدم إمكان دبغه، 

قال ابن تيمية: فامليتة ثالثة أقسام :

بعد  أو  احلياة،  حال  يف  جز  سواًء  جز،  إذا  كالشعر  مطلًقا،  طاهر  هو  ما  »منها 
املوت.

ومنها ما ال يطهر بحال كاللحم، والدم املسفوح.

ومنه ما حيكم بنجاسته ما دام متصاًل برطوبة النجاسة ودمها، فإذا دبغ قطعت 
عنه هذه النجاسات، فأصبح طاهًرا. ونجاسة اجللد قبل الدباغ كنجاسة الثوب، فإذا 

دبغ قطعت عنه النجاسة«)3(.

البخاري )2236(، ومسلم )1581(.  )1(
مسلم )366(، وقد ورد بلفظ: إذا دبغ اإلهاب فقد طهر، وبلفظ: »أيام إهاب دبغ، وتكلمنا عىل   )2(

الراجح من اللفظني يف )425/1( ح 124.
جمموع الفتاوى بترصف )102-90/21(.   )3(
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  الدليل الرابع:

 اإلمجاع، قال ابن رشد: »وأما أنواع النجاسات فإن العلامء قد اتفقوا يف أعياهنا 
عىل أربعة: ميتة احليوان ذي الدم الذي ليس بامئي ...«)1(.

وقال ابن قدامة: »ال خيتلف املذهب يف نجاسة امليتة قبل الدبغ ، وال نعلم أحًدا 
خالف فيه«)2(.

امليتات  باقي  »وأما  واجلراد:  السمك  ميتة  بطهارة  حكمه  بعد  النووي  وقال 
فنجسة، ودليلها اإلمجاع«)3(.

وقال ابن حزم: »واتفقوا أن حلم امليتة وشحمها، وودكها، وعرضوفها، ومها، 
وأن حلم اخلنزير وشحمه ... حرام كله، وكل ذلك نجس«)4(.

كام حكى اإلمجاع ابن الرفعة من الشافعية)5(.

 q دليل الشوكاين على طهارة امليت�ة:

  الدليل األول:

األصل يف األعيان الطهارة، وال ننتقل عن هذا األصل إال بدليل صحيح رصيح.

q ويجاب:
بأن هذا أصل عظيم، وهو مسلم، ولكننا ال نسلم أن امليتة مل يأت فيها دليل عىل 

النجاسة، بل وردت أدلة من األثر ومن النظر عىل نجاستها كام سبق، واهلل أعلم.

بداية املجتهد )66/1(.  )1(
املحتاج  حتفة   ،)40/1( الوردية  البهجة  رشح  يف  البهية  الغرر  وانظر   ،)53/1( املغني   )2(

)292/1(، هناية املحتاج )238/1(.
املجموع )580/2(.   )3(

مراتب اإلمجاع )ص: 23(.   )4(
املحتاج )292/1(،  الوردية )40/1(، حاشية الرشواين عىل حتفة  البهجة  البهية رشح  الغرر   )5(

حاشية الشربامليس )238/1(. 



111طهارة اخلبث )األعيان النجسة(

  الدليل الثاين:

)1080-51( ما رواه البخاري من طريق يونس، عن ابن شهاب، حدثني عبيد 
اهلل بن عبد اهلل، 

عن ابن عباس ريض اهلل عنهام قال وجد النبي × شاة ميتة أعطيتها موالة مليمونة 
من الصدقة فقال النبي × هال انتفعتم بجلدها؟ قالوا: إهنا ميتة. قال: إنام حرم أكلها، 

ورواه مسلم)1(.

فقوله: )إنام حرم أكلها( دليل عىل أنه ال حيرم من امليتة إال األكل.

q وأجيب:

يتعدى،  ال  وجه  عىل  بالنجاسات  االنتفاع  جواز  عىل  دليل  احلديث  هذا  بأن 
امليتة، وقد  بيع  لقلنا بجواز  بظاهر احلرص  الطهارة، ولو أخذنا  فيه دليل عىل  وليس 
جاء حديث جابر املتفق عليه يف النهي عن بيع امليتة، وهو غري األكل، وبالتايل ليس يف 

احلديث دليل عىل طهارة أو نجاسة امليتة.

q الراجح من اخلالف:
أن امليتة نجسة، ومل أقف عىل قول ألحد قال بطهارة امليتة قبل الشوكاين، وقد 

حكي اإلمجاع عىل نجاستها، وعىل حتريم أكلها، واهلل أعلم.

e e e

صحيح البخاري )1492(، صحيح مسلم )363(.   )1(
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]م-481[ اختلف العلامء يف املقصود من قوهلم ال نفس له سائلة، هل يعني 
ذلك أنه ال دم له مطلًقا، أو له دم ولكنه ال يسيل: 

فقيل: املعترب السيالن، ال عدم أصل الدم.

أي سائل،  له(  دم  »قوله: )ال  الفالح:  مراقي  الطحطاوي عىل  جاء يف حاشية 
فاملعترب عدم السيالن ال عدم أصل الدم، حتى لو مات يف املاء حيوان له دم جامد غري 

سائل ال ينجسه«)1(.

عن  دمه  يسل  مل  ذبح  إذا  سائلة  له  نفس  ال  الذي  »احليوان  العمراين:  وقال 
موضعه«)2(.

ومل يقل: ال دم له. 

له سائلة:  الدم، ومنه قوهلم: »ال نفس  »النفس: وهو  املنري:  املصباح  وجاء يف 

)1(  حاشية الطحطاوي عىل مراقي الفالح )ص: 40(. 
)2(  البيان للعمراين )32/1(. 

املسألة الثانية

يف احليوان الربي الذي ال نفس له سائلة
املطلب األول

املقصود من قول الفقهاء ال نفس له سائلة
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احليوان،  اسم جلملة  التي هي  النفس  نفًسا؛ ألن  الدم  له جيري، وسمي  دم  أي: ال 
قوامها بالدم. والنفساء من هذا«)1(.

)1081-52( روى البخاري من طريق حييى بن أيب كثري، عن أيب سلمة، أن 
زينب بنت أم سلمة حدثته، أن أم سلمة حدثتها، قالت: 

بينا أنا مع النبي × مضطجعة يف مخيصة إذ ِحْضُت، فانسللت، فأخذت ثياب 
ورواه  اخلميلة.  يف  معه  فاضطجعت  فدعاين  نعم.  قلت:  أنفست؟  قال:  حيضتي، 

مسلم)2(.

قال يف الفتح: قال اخلطايب: أصل هذه الكلمة من النفس وهو الدم)3(.

قال ابن عبد الرب: قوله: »)نفست( لعلك أصبت بالدم، يعني احليضة، والنفس: 
الدم. أال ترى إىل قول إبراهيم النخعي، وهو عريب فصيح، كل ما ال نفس له سائلة 

يموت يف املاء ال يفسده. يعني: دًما سائاًل«)4(.

فإن وجد  له،  له سائلة: أي ال دم  بقولنا ال نفس  املقصود  إن  املالكية:  وقالت 
الدم منقواًل  ذاتيًّا فال يدخل يف حكم ما ال دم له سائل، وإن كان  فيه دم، فإن كان 
له،  له، ألننا نقول: ال دم  أنه ال دم  أي طارًئا كالقمل والبعوض، فإن يصدق عليه 

وال نقول: ال دم فيه.

غريه:  قول  معنى  هو  له(  دم  ال  )ما  »قوله:  الصغري:  الرشح  يف  الصاوي  قال 
وحيكم  منقواًل،  يكون  دم  فيه  وجد  إن  بل  له،  ذايت  دم  ال  أي  سائلة(:  له  )ال نفس 

املصباح املنري )ص: 317(.   )1(
صحيح البخاري )298( ومسلم )296(.   )2(

فتح الباري )536/1(.   )3(
انظر: التمهيد كام يف فتح الرب برتتيب التمهيد البن عبد الرب )456/3( وانظر يف أسامء احليض   )4(
 )378/1( الكبري  واحلاوي   ،)44/10( العروس  وتاج   ،)126/5(  )142/4( اللسان 

واملجموع )378/2(، وعارضة األحوذي البن العريب )203/1، 204(.
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بنجاسة الدم فقط، فلذلك قال: )ال دم له( ومل يقل: )ال دم فيه(« )1(. )النفس(: هو 
الدم، فام ال نفس له سائلة: أي ال دم له جيري.

وقيل: ما ليس فيه عظم.

)1082-53( روى عبد الرزاق، عن معمر، 

عن حييى بن أيب كثري، يف اجلعل والزنبور وأشباهه إذا سقط يف املاء أو وقع يف 
الطعام والرشاب: قال يؤكل ويرشب ويتوضأ منه وما يكون يف املاء مما ليس فيه عظم 

فال بأس به)2(.

ومذهب احلنفية أصح من حيث اللغة والرشع.

e e e

)1(  حاشية الصاوي عىل الرشح الصغري )44/1(. 
املصنف )296(  )2(
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q كل حيوان ال دم له، أو له دم ال يسيل فهو طاهر باالتفاق إن كان حًيا، وطاهر 
عىل الصحيح إن كان ميًتا خالًفا للشافعي، واألصل فيه حديث غمس الذباب.

والنطيحة،  املرتدية  احلال يف  الدم، كام هو  تارة تكون الحتقان  امليتة  نجاسة   q
 :× قوله  ذلك  جيمع  واملرشك،  املجويس  كذكاة  التذكية،  لفساد  تكون  وتارة 
فيه  ينحبس  فال  له،  دم  ال  ما  بخالف  فكل،  عليه  اهلل  اسم  وذكر  الدم  ما أهنر 

ما يقتيض تنجيسه.

]م-482[ اختلف العلامء يف طهارة احليوان الذي ال دم له جيري، 

فقيل: طاهر مطلًقا، سواًء تولد من طاهر أو من نجس، وهذا هو مذهب احلنفية، 
واملالكية، والشافعية، وقول يف مذهب احلنابلة)1(.

املدونة   ،)62/1( الصنائع  بدائع   ،)51/1( املبسوط   ،)34/3( للجصاص  القرآن  أحكام    )1(
حاشية  مع  الصغري  الرشح   ،)48/1( الكبري  الرشح   ،)87/1( اجلليل  مواهب   ،)4/1(
روضة   ،)161/1( العزيز  فتح   ،)5/1( األم   ،)45/1( اجلليل  منح   ،)44/1( الصاوي 

الطالبني )13/1(، املغني )41/1(.

املطلب الثاني

يف طهارة ما ال نفس له سائلة وهو يح
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من  تولد  وما  واخلنزير،  الكلب،  إال  فطاهرة،  احليوانات،  »وأما  النووي:  قال 
أحدمها. ولنا وجه شاذ، أن الدود املتولد من امليتة نجس العني، كولد الكلب، وهذا 

الوجه غلط، والصواب: اجلزم بطهارته«)1(.

وقال الدردير يف الرشح الصغري: »كل حي، ولو كلًبا أو خنزيًرا طاهر«)2(.

وبنات  واخلنافس  والذباب  كالعقرب  له  دم  الذي ال  »احليوان  وقال اخلريش: 
وردان واجلراد والدود والنمل وما يف معناها، وهو مراد أهل املذهب بام ال نفس له 

سائلة طاهر«)3(.

كرصاصري  نجس،  من  تولد  وإن  طاهر،  فهو  طاهر،  يشء  من  تولد  إن  وقيل: 
عند  شاذ  ووجه  احلنابلة،  مذهب  من  املشهور  هو  وهذا  نجس،  فهو  الكنف، 

الشافعية)4(.

q دليل من قال بطهارة ما ال نفس له سائلة مطلًقا:

  الدليل األول:

األصل يف احليوان احلي الطهارة، وال حيكم بنجاسة حيوان حي إال بدليل، وال 
يوجد دليل عىل نجاسة احليوان الذي ال دم له سائل. 

  الدليل الثاين:

قوله تعاىل عن النحل: )ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ( 
]النحل: 69[.

)1(  روضة الطالبني )13/1(. 
)2(  الرشح الصغري )43/1(. 

)3(  رشح اخلريش )81/1(. 
اهلداية   ،)16/1( قدامة  البن  الكايف   ،)338/1( اإلنصاف   ،)13/1( الطالبني  روضة   )4(
روضة   ،)35 )ص:  املذهب  معرفة  يف  املطلب  غاية   ،)37 )ص:  الساغب  بلغة   ،)22/1(

الطالبني )13/1(. 
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امليت  النحل  من  خيلو  ال  أنه  ومعلوم  العسل  طهارة  بيان  فيه  اجلصاص:  قال 
وفراخه فيه، وحكم اهلل تعاىل مع ذلك بطهارته فأخرب عام فيه من الشفاء للناس، فدل 

ذلك عىل أن ما ال دم له ال يفسد ما يموت فيه)1(.

وإذا كانت ميتته طاهرة، كان يف حال حياته طاهًرا من باب أوىل.

  الدليل الثالث:

)1083-54( ما رواه البخاري، من طريق عتبة بن مسلم موىل بني تيم، عن 
عبيد بن حنني موىل بني زريق، 

عن أيب هريرة ريض اهلل عنه أن رسول اهلل × قال إذا وقع الذباب يف إناء أحدكم 
فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن يف أحد جناحيه شفاء ويف اآلخر داء)2(.

وله شاهد من حديث أيب سعيد اخلدري، 

)1084-55( رواه أمحد رمحه اهلل من طريق ابن أيب ذئب، قال: حدثني سعيد 
ابن خالد، عن أيب سلمة، 

أحدكم  طعام  يف  الذباب  وقع  إذا  قال:   × النبي  عن  اخلدري  سعيد  أيب  عن 
فامقلوه)3(.

]حسن[)4(.

أحكام القرآن للجصاص )273/3(.  )1(
صحيح البخاري )5782(.   )2(

املسند )24/3(.  )3(
احلديث رواه أبو داود الطياليس )2188(، وعبد بن محيد يف مسنده كام يف املنتخب )884(،   )4(
ويف   ،)1247( الصحيح  يف  حبان  وابن   ،)986( يعىل  وأبو   ،)4262( املجتبى  يف  والنسائي 

الثقات )358/6( والبيهقي )253/1( من طريق ابن أيب ذئب به.
ويف إسناده سعيد بن خالد:    

ذكره ابن أيب حاتم يف اجلرح والتعديل )16/4( ومل يذكر فيه شيًئا.               =  
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وجه االستدالل:

قال ابن القيم: أمر النبي × بمقله: وهو غمسه يف الطعام، ومعلوم أنه يموت 
ا، فلو كان ينجسه لكان أمًرا بإفساد الطعام،  من ذلك، والسيام إذا كان الطعام حارًّ
وهو × إنام أمر بإصالحه، ثم عدي هذا احلكم إىل كل ما ال نفس له سائلة كالنملة 
والزنبور والعنكبوت وأشباه ذلك إذ احلكم يعم بعموم علته، وينتفي بانتفاء سببه، 
مفقوًدا يف  ذلك  وكان  بموته،  احليوان  املحتقن يف  الدم  هو  التنجس  كان سبب  فلام 

ما ال دم له سائل انتفى احلكم بالتنجس النتفاء علته)1(.

وإذا كان ال ينجس باملوت، مل ينجس يف احلياة من باب أوىل. 

  الدليل الرابع:

أن هذه احليوانات مما يشق االحرتاز منها، فلو حكمنا بنجاستها لوقع الناس يف 
)ھ ھ  احلرج؛ ألنه يتعذر صون األواين عنها، واحلرج مرفوع عن هذه األمة، 

ھ ھ ے ے ۓ( ]احلج: 78[.

وذكره ابن حبان يف الثقات )357/6(.  =
وقال الدارقطني: مدين حيتج به. سؤاالت الربقاين )183(، هتذيب التهذيب )18/4(.  

يف  املزي  ذلك  ونقل   ،)2371( الضعفاء  يف  املغني  النسائي.  ضعفه  صدوق،  الذهبي:  وقال   
هتذيب الكامل )405/10(.

ويف التهذيب: ضعفه النسائي، لكن ذكر احلافظ عن النسائي أنه قال: يف اجلرح والتعديل: ثقة،   
فينظر أين قال: إنه ضعيف.

النسائي قال يف كتاب اجلرح  ويف حاشية حتقيق هتذيب الكامل: »ذكر مغلطاي وابن حجر أن   
-أعني  القول  هذا  جيد  فلم  النسائي  تصانيف  يف  بحث  أنه  مغلطاي  وذكر  ثقة،  والتعديل: 

تضعيفه- وذكر مغلطاي أيًضا أن ابن خلفون نقل توثيق النسائي له يف ثقاته«.
ويف التقريب: صدوق.  

وانظر إحتاف املهرة )5823(، أطراف املسند )333/6(، حتفة األرشاف )4426(.  
زاد املعاد )210/3(.  )1(
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  الدليل اخلامس:

)1085-56( ما رواه الدارقطني، من طريق بقية، حدثني سعيد بن أيب سعيد، 
عن برش بن منصور، عن عيل بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن املسيب، 

عن سلامن، قال: قال رسول اهلل ×: يا سلامن كل طعام ورشاب وقعت فيه دابة 
ليس هلا دم، فامتت فيه، فهو حالل أكله ورشبه ووضوءه. 

قال الدارقطني: مل يروه غري بقية، عن سعيد الزبيدي، وهو ضعيف)1(.

  الدليل السادس:

)1086-57( ما رواه عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن منبوذ، 

عن أمه، أهنا كانت تسافر مع ميمونة زوج النبي ×، قالت: فكنا نأيت الغدير فيه 
اجلعالن أمواًتا، فنأخذ منه املاء. يعني: فيرشبونه)2(.

]ضعيف[)3(.

سنن الدارقطني )37/1(، ومن طريقه ابن اجلوزي يف التحقيق )65/1( رقم 45.  )1(
وأخرجه ابن عدي يف الكامل )405/3(، ومن طريقه البيهقي يف السنن الكربى )253/1(،   

من طريق بقية به.
قال احلافظ يف التلخيص )28/1(: وفيه بقية بن الوليد، وقد تفرد به، وحاله معروف، وشيخه   
سعيد بن أيب سعيد الزبيدي جمهول. وقد اتفق احلفاظ عىل أن رواية بقية عن املجهولني واهية، 

وعيل بن زيد بن جدعان ضعيف أيًضا. وقال احلاكم أبو أمحد: هذا حمفوظ. 
وساقه ابن عدي من منكرات سعيد بن أيب سعيد، وقال: وهذه األحاديث يروهيا سعيد الزبيدي،   

عمن يرويه عنهم، وليس هو بكثري احلديث، وعامتها ليست بمحفوظة. الكامل )405/2(.
وأورده الذهبي يف امليزان )140/3(، وقال: أحاديثه ساقطة.  

انظر إحتاف املهرة )5912(.  
املصنف )297(.  )2(

يف اإلسناد: منبوذ، قال عنه احلافظ يف التقريب: مقبول. فلم يصب.   )3(
قال ابن معني: ثقة. اجلرح والتعديل )418/8(، وهتذيب التهذيب )213/10(.                =  
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  الدليل السابع:

أن امليتة إنام تنجست الحتباس الدم فيها، ولذلك إذا دبغ اإلهاب وهو جزء من 
امليتة طهر، ملا يف الدباغ من قطع للدماء والرطوبات النجسة، وما ال نفس له سائلة 

ليس له دم مسفوح، فيكون طاهر حًيا وميًتا.

q دليل من قال: بنجاسة ما ال نفس له سائلة إذا كان متولًدا من جنس:
  الدليل األول: 

أن ما استحال من النجاسة فهو نجس؛ ألن الفرع له حكم أصله، وما تولد من 
نجس فهو نجس، وألن النجس غري املتنجس، فالنجس عينه نجسة، وما كانت عينه 
النجاسة وصارت رماًدا،  فإذا احرتقت  ينقلب إىل عني طاهرة،  أن  نجسة ال يمكن 
أو وقع اخلنزير يف املالحة، وصار ملًحا، أو تكثف البخار املتصاعد من ماء نجس، 
فتحول إىل رطوبة، فإن كل هذا ال حيول األعيان النجسة إىل طاهرة، فكذلك إذا تولد 

ما ال نفس له سائلة من النجاسات صارت عينه نجسة.

q ونوقش هذا:
الصحيح أن االستحالة مؤثرة، فاالستحالة تقلب الطيب إىل خبيث، كالغذاء 
القول  وعىل  احليض،  دم  من  كاللبن  طيب،  إىل  اخلبيث  وتقلب  عذرة،  إىل  ينقلب 

وذكره ابن حبان يف الثقات. الثقات )524/7(.  =
وقال الذهبي: ثقة. الكاشف )5624(.   

ومثل هذا ال يقال له مقبول: أي لني احلديث إذا انفرد، لكن علة اإلسناد أم منبوذ، حيث مل يرو   
عنها إال ابنها منبوذ، ومل يوثقها أحد فهي جمهولة.

واألثر رواه ابن أيب شيبة )1510(،   
وأبو عبيد يف كتاب الطهور )187(،   

وإسحاق بن راهوية )2027(،   
البيهقي يف السنن )259/1( من طريق احلميدي، أربعتهم عن ابن عيينة به.  
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بنجاسة اخلمر فإهنا إذا انقلبت خاًل بنفسها حكمتم بطهارهتا وهكذا. 

قال ابن حزم: »وإذا أحرقت العذرة أو امليتة أو تغريت فصارت رماًدا أو تراًبا، 
فكل ذلك طاهر، ويتيمم بذلك الرتاب، برهان ذلك أن األحكام إنام هي عىل ما حكم 
اهلل تعاىل هبا فيه مما يقع عليه ذلك االسم الذي به خاطبنا اهلل عز وجل، فإذا سقط ذلك 
االسم فقد سقط ذلك احلكم، وأنه غري الذي حكم اهلل تعاىل فيه. والعذرة غري الرتاب 
وغري الرماد، وكذلك اخلمر غري اخلل، واإلنسان غري الدم الذي منه خلق، وامليتة غري 

الرتاب«)1(.

q الراجح:
الراجح قول من قال بطهارة ما ال دم له سائل.

e e e

املحىل )مسألة: 132(.  )1(
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q كل حيوان ال دم له، أو له دم ال يسيل فهو طاهر باالتفاق إن كان حًيا، وطاهر 
عىل الصحيح إن كان ميًتا خالًفا للشافعي، واألصل فيه حديث غمس الذباب.

q نجاسة امليتة تارة تكون الحتقان الدم فيها، كام هو احلال يف املرتدية والنطيحة، 
 :× قوله  ذلك  جيمع  واملرشك،  املجويس  كذكاة  التذكية،  لفساد  تكون  وتارة 
فيه  ينحبس  فال  له،  دم  ال  ما  بخالف  فكل،  عليه  اهلل  اسم  وذكر  الدم  ما أهنر 

ما يقتيض تنجيسه. 

]م-483[ تكلمت يف املسألة السابقة عن خالف العلامء يف طهارة احليوان إذا مل 
يكن له نفس سائلة حال احلياة، فإذا مات مثل هذا احليوان، فهل ينجس باملوت علاًم 

أنه ليس له دم، أو يكون حكمه ميًتا كحكمه حًيا ؟ 

اختلف العلامء يف ذلك: 

فقيل: طاهر مطلًقا، سواًء تولد من الطاهرات، أو تولد من غريها، وسواًء مات 
مأكول  أو غري  الفاكهة،  مأكواًل كدود  كان  مات يف غريه، وسواًء  أو  منه،  تولد  فيام 

كالرصاصري ونحوها.

املطلب الثالث

يف طهارة ميت�ة ما ال نفس له سائلة
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وهذا هو مذهب احلنفية)1(، واملالكية)2(، وقول يف مذهب الشافعية)3(، وقول يف 
مذهب احلنابلة)4(.

مل  منه،  تولد  فيام  ومات  طاهر،  يشء  من  تولد  إن  لكن  مطلًقا،  نجسة  وقيل: 
سه،  ينجسه، كدود التمر والتني واجلبن يموت فيها، وإن أخرج ومات يف غريه، نجَّ

وهو مذهب الشافعية)5(.

قال النووي: »ال فرق يف احلكم بنجاسة هذا احليوان بني ما تولد من الطعام، 
كدود اخلل، والتفاح، وما يتولد منه، كالذباب، واخلنفساء، لكن خيتلفان يف تنجيس 
ما ماتا فيه، ويف جواز أكله، فإن غري املتولد، ال حيل أكله، ويف املتولد أوجه. األصح: 

حيل أكله مع ما تولد منه، وال حيل منفرًدا«)6(.

ويف أسنى املطالب: »فميتة دود نحو خل، وتفاح نجسة لكن ال تنجسه؛ لعس 
االحرتاز عنها وجيوز أكله معه لعس متييزه بخالف أكله منفردا، وأكله مع ما مل يتولد 

منه«)7(.

وقيل: إن تولد من يشء طاهر، فهو طاهر مطلًقا، سواًء مات فيام تولد منه أم 
ال، وإن تولد من يشء نجس، كرصاصري الكنف، فهو نجس، وهذا هو املشهور من 

أحكام القرآن للجصاص )34/3(، املبسوط )51/1(، بدائع الصنائع )62/1(.  )1(
املدونة )4/1(، الرشح الكبري )48/1(، الرشح الصغري مع حاشية الصاوي )44/1(، منح   )2(

اجلليل )45/1(.
األم )5/1(.   )3(

املغني )41/1(.  )4(
روضة الطالبني )14/1(، قال الشافعي يف األم )5/1(: »أحب إيل أن كل ما كان حراًما أن   )5(
مثل  وذلك  نجسه،  فيه  مات  وإن  ينجسه،  مل  منه  أخرج  حتى  يمت  فلم  ماء،  يف  فوقع  يؤكل، 

اخلنفساء واجلعل والذباب والربغوث، والقملة وما كان يف هذا املعنى«.
)6(  روضة الطالبني )14/1(. 

)7(  أسنى املطالب )10/1(. 
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مذهب احلنابلة)1(.

دليل من قال بطهارة ميتة ما ال نفس له سائلة مطلًقا:

  الدليل األول: 

ما رواه البخاري، من طريق عتبة بن مسلم موىل بني تيم، عن عبيد بن حنني 
موىل بني زريق، 

عن أيب هريرة ريض اهلل عنه أن رسول اهلل × قال إذا وقع الذباب يف إناء أحدكم 
فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن يف أحد جناحيه شفاء ويف اآلخر داء)2(.

وله شاهد من حديث أيب سعيد اخلدري، 

وجه االستدالل:

أن النبي × أمر بغمسه يف الطعام، ومعلوم أنه يموت من ذلك، والسيام إذا كان 
الطعام حاًرا، فلو كان ينجسه لكان أمًرا بإفساد الطعام، وهو × إنام أمر بإصالحه، 
ثم عدي هذا احلكم إىل كل ما ال نفس له سائلة كالنملة والزنبور والعنكبوت وأشباه 
التنجس هو  كان سبب  فلام  بانتفاء سببه،  وينتفي  علته،  بعموم  يعم  احلكم  إذ  ذلك 
الدم املحتقن يف احليوان بموته، وكان ذلك مفقوًدا يف ما ال دم له سائل انتفى احلكم 

بالتنجس النتفاء علته)3(.

  الدليل الثاين:

أن امليتة إنام تنجست الحتباس الدم فيها، قال ×: ما أهنر الدم، وذكر اسم اهلل 
عليه فكل)4(. 

)ص:  الساغب  بلغة   ،)22/1( اهلداية   ،)16/1( قدامة  البن  الكايف   ،)338/1( اإلنصاف   )1(
37(، غاية املطلب يف معرفة املذهب )ص: 35(. 

صحيح البخاري )5782(.   )2(
زاد املعاد )210/3(.  )3(

)4(  صحيح البخاري )2488(، ومسلم )1968(. 
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للدماء  قطع  الدباغ من  ملا يف  امليتة طهر،  من  اإلهاب وهو جزء  دبغ  إذا  وهلذا 
والرطوبات النجسة، وما ال نفس له سائلة ليس له دم مسفوح حتى يتنجس باملوت.

دليل من قال بنجاسة ميت�ة ما ال نفس له سائلة:

  الدليل األول:

من القرآن قوله تعاىل: )ٱ ٻ ٻ( ]املائدة: 3[، وهذا ميتة.

ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  )ڳ  تعاىل:  وقال 
ہ( ]األنعام: 145[.

وهذا عام يشمل كل ميتة، سواًء كان له نفس سائلة أم ال.

وأجيب: 

احلياة  حال  جز  إذا  امليتة  شعر  فهذا  اللفظ،  هذا  بعموم  تأخذون  ال  بأنكم 
ال تقولون بنجاسته، وهو جزء من امليتة، وهذا جلد امليتة يطهره الدباغ، وهو جزء من 
امليتة، فكونه خيرج من هذا العموم الذباب ونحوه مما ال دم له ليس بمستنكر، فيكون 

قد خص من هذا العموم ما ال دم له، كام خص غريه من اجللود إذا دبغت ونحوها.

  الدليل الثاين: 

أخربين  قال:  الزهري،  طريق  من  البخاري  رواه  ما  السنة،  من   )58-1087(
عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة، 

فأرة وقعت يف سمن فامتت فسئل  أن  ابن عباس حيدثه عن ميمونة،  أنه سمع 
النبي × عنها فقال: ألقوها وما حوهلا وكلوه)1(.

وجه االستدالل:

أنه تنجس ما حول الفأرة حني ماتت، وهذا دليل عىل نجاسة امليتة، وهو عام يف 

صحيح البخاري )5538(.  )1(
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كل ميتة، وال خيرج منه يشء إال بدليل.

يموت  له  دم  ال  ما  بني  ومالك  حنيفة  أيب  تفريق  من  »العجب  حزم:  ابن  قال 
يف املاء ويف املائعات، وبني ما له دم يموت فيها، وهذا فرق مل يأت به قط قرآن وال 
سنة صحيحة وال سقيمة، وال قول صاحب، وال قياس وال معقول، والعجب من 

حتديدهم ذلك بام له دم، وبالعيان ندري أن الربغوث له دم والذباب له دم. 

فإن قالوا: أردنا ما له دم سائل، قيل: وهذا زائد يف العجب ومن أين لكم هذا 
التقسيم بني الدماء يف امليتات؟ وأنتم جممعون معنا ومع مجيع أهل اإلسالم عىل أن 
كل ميتة فهي حرام، وبذلك جاء القرآن، والربغوث امليت والذباب امليت والعقرب 
التفريق  لكم هذا  أين وقع  فمن  أحد،  بال خالف من  امليت حرام  واخلنفساء  امليت 
الباقالء  امليتات املحرمات؟ فقال بعضهم: قد أمجع املسلمون عىل أكل  بني أصناف 
املطبوخ وفيه الدقش امليت، وعىل أكل العسل وفيه النحل امليت وعىل أكل اخلل وفيه 
الدود امليت، وعىل أكل اجلبن والتني كذلك، وقد أمر رسول اهلل × بمقل الذباب 
يف الطعام. قيل هلم وباهلل تعاىل التوفيق: إن كان اإلمجاع صح بذلك كام ادعيتم، وكان 
يف احلديث املذكور دليل عىل جواز أكل الطعام يموت فيه الذباب كام زعمتم، فإن 
وجه العمل يف ذلك أحد وجهني: إما أن تقترصوا عىل ما صح به اإلمجاع من ذلك 
وجاء به اخلرب خاصة. ويكون ما عدا ذلك بخالفه، إذ أصلكم أن ما القى الطاهرات 
من األنجاس فإنه ينجسها، وما خرج عن أصله عندكم فإنكم ال ترون القياس عليه 
سائغا أو تقيسوا عىل الذباب كل طائر، وعىل الدقش كل حيوان ذي أرجل، وعىل 
الدود كل منساب. ومن أين وقع لكم أن تقيسوا عىل ذلك ما ال دم له؟ فأخطأتم 

مرتني: 

إحدامها: أن الذباب له دم، والثانية: اقتصاركم بالقياس عىل ما ال دم له، دون 
عدا  ما  قسنا  قالوا:  فإن  روح.  ذي  أو كل  جناحني  ذي  الذباب كل  عىل  تقيسوا  أن 
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ذلك عىل حديث الفأر يف السمن. قيل هلم: ومن أين لكم عموم القياس عىل ذلك 
اخلرب؟ فهال قستم عىل الفأر كل ذي ذنب طويل، أو كل حرشة من غري السباع وهذا 
ما ال انفصال هلم منه أصاًل، والعجب كله من حكمهم: أن ما كان له دم سائل فهو 
امليتة وبني حتريم اهلل تعاىل الدم؟  النجس، فيقال هلم: فأي فرق بني حتريم اهلل تعاىل 
فمن أين جعلتم النجاسة للدم دون امليتة؟ وأغرب ذلك أن امليتة ال دم هلا بعد املوت 

فظهر فساد قوهلم بكل وجه«)1(.

q واجلواب على ما أثاره ابن حزم، أن يقال:
أواًل : ليس كل دم حرام، وإنام النص جاء يف الدم املسفوح، فقال تعاىل: )ہہ 

ھ(.
الدم،  انحباس  أسباهبا  من  كان  امليتة  حتريم  أن  شك  ال   )59-1088( ثانًيا: 
ولذلك روى البخاري يف صحيحه من طريق سعيد بن مسوق، عن عباية بن رفاعة،

عن جده أنه قال: يا رسول اهلل ليس لنا مدى فقال ما أهنر الدم وذكر اسم اهلل 
فكل ليس الظفر والسن أما الظفر فمدى احلبشة وأما السن فعظم)2(.

فقوله: ما أهنر الدم، دليل عىل أن انحباس الدم وعدم إهناره مؤثر يف حل الذبيحة.

ثالًثا: جاء يف حديث ابن عباس يف مسلم: إذا دبغ اإلهاب فقد طهر)3(.

فاإلهاب ملا كان متصاًل برطوبة النجاسة ودمها كان نجًسا، فإذا دبغ قطعت عنه 
هذه النجاسات، فأصبح طاهًرا، فام بالك باحليوان الذي ليس فيه دم أصاًل.

وقد ذكر ابن تيمية أن علة نجاسة امليتة، إنام هو الحتباس الدم فيها، فام ال نفس 
له سائلة، ليس فيه دم سائل، فإذا مات مل يكن فيه دم حيتبس فيه، فال ينجس والذي 

املحىل )152/1( وما بعدها.  )1(
)2(  صحيح البخاري )2488(، ومسلم )1968(. 

مسلم )366(.   )3(
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يوضح هذا أكثر أن اهلل سبحانه وتعاىل حرم علينا الدم املسفوح، قال سبحانه وتعاىل: 
)ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

ھ ھ ھ ے ے( ]األنعام: 145[.
وعفا عن غري الدم املسفوح، مع أنه من جنس الدم، واهلل سبحانه وتعاىل حرم 
واملرتدية  واملوقوذة  املنخنقة  بسبب غري جارح حمدد، فحرم  أو  أنفه،  مات حتف  ما 
والنطيحة، والفرق بينهام إنام هو يف سفح الدم، فدل عىل أن سبب التنجس هو احتقان 
الدم واحتباسه، ثم قال: وال يعارض هذا بتحريم تذكية املرتد واملجويس، ولو سفح 
الدم؛ ألن التحريم تارة يكون الحتقان الدم، كام هو احلال يف املرتدية والنطيحة، وما 

صيد بعرض املعراض، وتارة تكون لفساد التذكية، كذكاة املجويس واملرشك)1(.

دليل من قال: يعطى حكم ما تولد منه: 

نظر احلنابلة إىل أصله، فإن تولد من نجس فهو نجس حًيا وميًتا، وإن تولد من 
طاهر فهو طاهر حًيا وميًتا، فالفرع له حكم أصله، وال تأثري لالستحالة، وال حكم 

للموت يف نجاسته أو طهارته.

وسبق ذكر دليلهم ومناقشته عند الكالم عىل طهارة ما ال نفس له سائلة، يف حال 
احلياة، فأغنى ذلك عن إعادته هنا، واحلمد هلل.

والراجح: 

من  أو  طاهر  من  تولد  سواًء  مطلًقا،  وميًتا  حًيا  طاهر  سائلة  له  نفس  ال  ما  أن 
نجس، وسواًء مات فيام تولد منه أو يف غريه، واهلل أعلم. 

e e e

انظر جمموع الفتاوى )99/21، 100( بترصف يسري.   )1(



129طهارة اخلبث )األعيان النجسة(

مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q موت احليوان حتف أنفه علة يف نجاسته إال ثالثة: ميتة اآلدمي، وميتة البحر، 
وما ال نفس له سائلة.

ا فهو حالل خالًفا أليب حنفية، وإن  q إذا مات احليوان حتف أنفه، فإن كان بحريًّ
ا ذا نفس  ا ليس له نفس سائلة، فهو طاهر خالًفا للشافعي، وإن كان بريًّ كان بريًّ

سائلة فهو نجس باالتفاق.

]م-484[ اختلف العلامء يف ميتة البحر: 

يموت  أن  السمك خاصة برشط  إال  منها  يباح  البحر طاهرة، وال  ميتة  فقيل: 
بسبب ظاهر، كانحسار املاء أو نبذه له، أو رضب صياد ونحو ذلك، فإن مات حتف 

أنفه بغري سبب ظاهر وطفا، فأكله مكروه، وهذا مذهب احلنفية)1(.

حاشية   ،)36/5( و   )79/1( الصنائع  بدائع   ،)151/1( للجصاص  القرآن  أحكام   )1( 
املبسوط   ،)297/5( احلقائق  تبيني   ،)726/10( البناية   )307  ،306/6( عابدين  ابن 

)57/1( و)267/11(.

املبحث الثالث

فـي طهارة احليوان البحري
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وقيل: إن مات يف البحر ما ال نفس له سائلة فهو طاهر، وإن مات ما له نفس 
سائلة فهو نجس، وهذا منسوب إىل أيب يوسف من احلنفية)1(.

وقيل: يباح مجيع ميتات البحر، مما ال يعيش إال يف املاء، وهذا مذهب اجلمهور، 
إال أن بعضهم استثنى كلب وإنسان وخنزير املاء)2(.

اختاره  البحر،  يف  أو  الرب  يف  مات  سواًء  مطلًقا،  نجسة  البحر  ميتة  إن   وقيل: 
ابن نافع من املالكية)3(.

وقيل: ما مات يف البحر فهو طاهر، وما مات يف الرب فهو نجس، وهذا اختيار 
ابن قاسم من املالكية)4(.

املذاهب  أوسع  ومن  باألكل،  يتعلق  فيام  املذاهب  أضيق  احلنفية  فمذهب 
فيام يتعلق بالطهارة.

q دليل احلنفية على اقتصار اإلباحة على ميت�ة السمك خاصة:
  الدليل األول:

گ  )گ  تعاىل:  قوله  يف  مطلًقا  امليتة  بتحريم  اهلل  كتاب  من  النص  جاء 

اجلوهرة النرية )15/1(.  )1(
 ،215/1( التفريع   ،)128/3( للباجي  املنتقى   ،)5/1( املدونة  املالكية:  مذهب  يف  انظر   )2(
ومنح   ،)49/1( الدسوقي  حاشية   ،)134/1( القبس   ،)6 )ص:  خليل  ومترص   ،)216

اجلليل )45/1(، اخلريش )26/3(، الكايف يف فقه أهل املدينة )ص: 186(.
الطالبني  روضة   ،)180/1( املجموع   ،)63/15( احلاوي  الشافعية:  مذهب  يف  وانظر   
املحتاج  هناية   ،)90/1( الطالبني  إعانة   ،)298/4( و   )78/1( املحتاج  مغني   ،)275/3(

.)239/1(
 )137/1( الزركش  رشح   ،)314/9( و   )42/1( املغني  احلنابلة:  مذهب  يف  وانظر   

و)647/6(، اإلنصاف )384/10(، كشاف القناع )204/6(، املبدع )253/1(.
حاشية الدسوقي )49/1(، منح اجلليل )45/1(.  )3(

انظر املراجع السابقة.  )4(
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گ ڳ ڳ( ]النحل: 115[.
واستثني احلديث من امليتات ميتة السمك واجلراد، فدل عىل أن ميتة غري السمك 

واجلراد ليست حالاًل.

)1089-60( فقد روى أمحد)1( من طريق عبد الرمحن بن زيد بن أسلم، عن 
أبيه زيد بن أسلم، 

امليتتان  فأما  ميتتان ودمان،  لنا  ×: أحلت  اهلل  قال رسول  قال:  ابن عمر،  عن 
فاجلراد واحلوت، وأما الدمان فالكبد والطحال.

]سبق خترجيه[ )2(.

  الدليل الثاين:

استدلوا بعموم قوله تعاىل: )ڈ ڈ ژ( ]األعراف : 157[.

وجه االستدالل:

بأن ميتة البحر فيام عدا السمك تعافه الطباع السليمة، وما عافته فهو خبيث.

q وأجيب:

بأن احلكم عىل الشء بأنه خبيث حيتاج إىل حكم رشعي، وليس مرد ذلك إىل 
بل  اخلبائث،  من  السمك  ما سوى  ميتة  بأن  يقيض  دليل رشعي  يوجد  وال  الطباع، 

يوجد دليل عىل أهنا من الطيبات، كام سأذكره يف أدلة القول الثاين إن شاء اهلل تعاىل.

  الدليل الثالث:

)1090-61( ما رواه أمحد، من طريق ابن أيب ذئب، عن سعيد بن خالد، عن 
سعيد بن املسيب،

وذكر   ،× اهلل  عند رسول  الدواء  ذكر طبيب  قال:  عثامن  بن  الرمحن  عبد  عن 

املسند )97/2(.   )1(
انظر  )ص: 260( من هذا الكتاب.  )2(
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الضفدع تكون يف الدواء، فنهى رسول اهلل × عن قتلها)1(.

]حسن[)2(.

وجه االستدالل:

أن الرسول × حرم قتل الضفدع، وهو يستلزم حتريم أكلها، وهذا حيوان غري 
السمك.

املسند )499/3(.  )1(
 ،3871( داود  وأبو   ،)62/5( شيبة  أيب  وابن   )1183( الطياليس  داود  أبو  رواه  احلديث   )2(
املعرفة  يف  والفسوي   ،)4366( والنسائي   ،)313( املنتخب  يف  محيد  بن  وعبد   ،)5269
)285/1(، والدارمي )1988(، واحلاكم )410/4(، والبيهقي )258/9، 318(، واملزي 
يف هتذيب الكامل )405/10( من طرق عن ابن أيب ذئب، عن سعيد بن خالد به. وصححه 

احلاكم، ومل يتعقبه الذهبي.
يف إسناده سعيد بن خالد:   

ذكره البخاري يف التاريخ الكبري )469/3(.  

وابن أيب حاتم يف اجلرح والتعديل )16/4(.  
وابن سعد يف الطبقات الكربى الطبقات الكربى )276/1(، ومل يذكروا فيه جرًحا وال تعدياًل.  

وقال الدارقطني: مدين حيتج به. املرجع السابق، وانظر سؤاالت الربقاين )183(.  
وذكره ابن حبان يف الثقات )357/6(.  

يف  املغني  يف  والذهبي   ،)405/10( الكامل  هتذيب  يف  املزي  نقله  ضعيف.  النسائي:  وقال   
الضعفاء )2371(.

قال مغلطاي يف إكامل هتذيب الكامل )282/5(: »قال النسائي يف كتاب اجلرح والتعديل: ثقة،   
والذي نقله عنه املزي متبعا صاحب الكامل: ضعيف مل أره يف يشء من تصانيف النسائي فيام 
أعلم .... وهو الذي نقله عنه مجاعة أيضا منهم ابن خلفون ملا ذكره يف كتاب الثقات، ويف كتاب 

املجروحني البن حبان عن يعقوب بن إسحاق احلرضمي: هو ثقة«.
وقال ابن جحر يف التهذيب متعقًبا املزي يف نقله التضعيف عن النسائي: قال النسائي يف اجلرح   

والتعديل: ثقة، فينظر يف أين قال: إنه ضعيف«.اهـ 
وقال الذهبي يف املغني يف الضعفاء، واحلافظ يف التقريب: صدوق.  

وبقية رجال اإلسناد ثقات مشهورون.  
وانظر إحتاف املهرة )13508(، حتفة األرشاف )9705(، أطراف املسند )621/10(.  
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q وأجيب:

بأن الضفدع ليس من حيوان البحر خاصة، بل هو يعيش يف البحر كام يعيش يف 
املاء، وعليه فاحلديث ليس يف حمل النزاع.

q وأما الدليل على أن السمك الطايف الذي مات حتف أنفه حرام: 

الطائفي، قال:  أبو داود من طريق حييى بن سليم  )1091-62( فهو ما رواه 
حدثنا إسامعيل بن أمية، عن أيب الزبري، 

عن جابر بن عبد اهلل قال: قال رسول اهلل ×: ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه، 
وما مات فيه وطفا فال تأكلوه)1(.

]ضعيف، والصواب وقفه عىل جابر[)2(.

سنن أيب داود )3815(.  )1(
رواه إسامعيل بن أمية، عن أيب الزبري، واختلف فيه عىل إسامعيل:   )2(

فرواه حييى بن سليم الطائفي كام يف سنن أيب داود )3815(، وسنن ابن ماجه )3247( ومشكل   
اآلثار للطحاوي )4028(، واملعجم األوسط )2880(، وسنن الدارقطني )268/4(، وسنن 

البيهقي )255/9، 256(، عن إسامعيل بن أمية، عن أيب الزبري به مرفوًعا.
قال البيهقي: حييى بن سليم الطائفي كثري الوهم يسء احلفظ، وقد رواه غريه عن إسامعيل بن   

أمية موقوًفا.
وذكر املزي يف زيادته عىل حتفة األرشاف )287/2(: أن إسحاق بن عبد الواحد املوصيل رواه   
عن حييى بن سليم، عن إسامعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ×. فجعله من 

مسند ابن عمر.
وهذا من سوء حفظ حييى بن سليم.  

ورواه إسامعيل بن عياش كام يف سنن الدارقطني )269/4( عن إسامعيل بن أمية، عن أيب الزبري،   
عن جابر موقوًفا. قال الدارقطني: موقوف هو الصحيح.

كام رواه ابن أيب ذئب عن جابر مرفوًعا، وال يصح.  
واخلطيب   ،)5656( األوسط  يف  والطرباين  الكبري)636/2(،  العلل  يف  الرتمذي  أخرجه   
بن غياث، عن  الطحان، عن حفص  يزيد  بن  بغداد )148/10( من طريق حسني  تاريخ   يف 
ابن أيب ذئب، عن أيب الزبري، عن جابر مرفوًعا.                  =
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q دليل من قال: يب�اح حيوان البحر كله:

  الدليل األول:

قال تعاىل: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ( ]املائدة : 96[.

قال ابن عباس: طعامه ميتته)1(.

قال البخاري فيام نقله عنه الرتمذي يف العلل الكبري )439(: »ليس هذا بمحفوظ، ويروى عن   =
جابر خالف هذا، وال أعرف البن أيب ذئب عن أيب الزبري شيًئا«.

وقد رواه أيوب كام يف مصنف ابن أيب شيبة )19739(.  
وعبيد اهلل بن عمر كام يف سنن الدارقطني )268/4(، ومن طريقه البيهقي )265/9( كالمها   

عن أيوب، عن أيب الزبري، عن جابر موقوًفا، وهو الصواب.
وقال أبو داود عقب روايته للحديث: »روى هذا احلديث سفيان الثوري وأيوب ومحاد، عن   
أيب الزبري، أو قفوه عىل جابر. وقد أسند هذا احلديث أيًضا من وجه ضعيف، عن ابن أيب ذئب، 

عن أيب الزبري، عن جابر«.اهـ
ورواه الثوري عن أيب الزبري، واختلف عليه:   

فرواه أبو أمحد الزبري كام يف سنن الدارقطني )268/4(، وسنن البيهقي )255/9( عن الثوري،   
عن أيب الزبري، عن جابر مرفوًعا. 

ورواه عبد الرزاق كام يف املصنف )8662( عن الثوري به موقوًفا.  
الرزاق  وعبد  والعدنيان  وكيع  وخالفه  أمحد،  أيب  غري  الثوري  عن  يسنده  »مل  الدارقطني:  قال   

ومؤمل وأبو عاصم وغريهم عن الثوري، رووه موقوًفا وهو الصواب.
وكذلك رواه أيوب السختياين وعبيد اهلل بن عمر وابن جريج وزهري ومحاد بن سلمة وغريهم   
عن أيب الزبري موقوًفا. وروي عن إسامعيل بن أمية، عن أيب الزبري. وابن أيب ذئب، عن أيب الزبري 

مرفوًعا وال يصح رفعه، رفعه حييى بن سليم عن إسامعيل بن أمية ووقفه غريه.اهـ
وقال البيهقي: نحو كالم الدارقطني.  

وانظر: إحتاف املهرة )3189(، حتفة األرشاف )2657(.  
أخرجه البخاري تعليًقا بصيغة اجلزم يف كتاب الذبائح والصيد، باب قول اهلل تعاىل: )ٱ ٻ   )1(
ٻ ٻ ٻ(. قال احلافظ يف الفتح: وصله الطربي من طريق أيب بكر بن حفص، عن 

عكرمة، عن ابن عباس.
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q وأجيب:

بأن املقصود من قوله: )ٱ ٻ ٻ ٻ( هو فعل الصيد، وهو االصطياد؛ 
ألنه هو الصيد حقيقة ال املصيد؛ ألنه مفعول فعل الصيد، وقوله: وحرم عليكم صيد 
مباح  الصيد؛ ألن ذلك  أكل  املحرم، ال  منه االصطياد من  املراد  ما دمتم حرًما  الرب 
إباحة  اآلية عىل  أنه ال دليل يف  فثبت  بأمره،  بنفسه وال غريه  إذا مل يصطده  للمحرم 
األكل، بل خرجت للفصل بني االصطياد يف البحر وبني االصطياد يف الرب للمحرم)1(.

ورد هذا اجلواب: 

بأن إباحة االصطياد يلزم منها إباحة الصيد، وال يلزم من إباحة الصيد إباحة 
االصطياد.

  الدليل الثاين:

)1092-63( ما رواه أمحد، قال : حدثنا عبد الرمحن، عن مالك، عن صفوان 
ابن سليم، عن سعيد بن سلمة من آل ابن األزرق، 

هو  البحر:  ماء  يف  قال   × النبي  عن  هريرة،  أيب  عن  بردة،  أيب  بن  املغرية  عن 
الطهور ماؤه احلالل ميتته)2(.

]صحيح وسبق خترجيه[)3(.

فقوله:)احلل ميتته( يشمل مجيع ميتات البحر سواًء كان َسَمًكا أو غريه.

  الدليل الثالث:

)1093-64( ما رواه البخاري من طريق ابن جريج، عن عمرو بن دينار، 

ر أبو عبيدة،  أنه سمع جابًرا -ريض اهلل عنه- يقول : غزونا جيش اخلبط، وُأمِّ

بترصف انظر بدائع الصنائع )35/5(.  )1(
أمحد )237/2(.   )2(

انظر املجلد األول ح )3(.  )3(
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فجعنا جوًعا شديًدا، فألقى البحر حوًتا ميًتا مل نر مثله يقال له العنرب، فأكلنا منه نصف 
شهر، فأخذ أبو عبيدة عظاًم من عظامه، فمر الراكب حتته، فأخربين أبو الزبري أنه سمع 
جابرا يقول: قال أبو عبيدة: كلوا، فلام قدمنا املدينة ذكرنا ذلك للنبي ×، فقال: كلوا 

رزًقا أخرجه اهلل أطعمونا إن كان معكم، فأتاه بعضهم فأكله)1(.

q وأجاب احلنفية عنه جبوابني:

األول: أن احلوت نوع من السمك.

الثاين: أن أكل ذلك امليت كان يف حال رضورة وممصة، وهي حال تباح فيها 
أكل امليتة مطلًقا.

q ورد عليهم:

أن الرسول × قال: كلوا رزًقا أخرجه اهلل، فقوله: )كلوا( تعبري عن املستقبل، 
ثم إن الرسول × أكل منه، وهو يف املدينة، وليس يف حال الرضورة واملخمصة.

وهذا القول هو الراجح.

e e e

صحيح البخاري )4362(، ورواه مسلم بنحوه )1935(.  )1(
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]م-485[ اختلف أهل العلم يف تعريف اجلاللة عىل أقوال:

فقيل: ما كان علفها النجاسة، ومل خيلط بغريه، وأنتن حلمها من ذلك.

قال السخيس: »تفسري اجلاللة التي تعتاد أكل اجليف وال ختلط، فيتغري حلمها، 
الناس  لتأذي  عليها  والعمل  اخلبائث،  من  ألنه  األكل؛  فحرم  منتنًا،  حلمها  ويكون 
بنتنها، وأما ما خيلط فيتناول اجليف وغري اجليف عىل وجه ال يظهر أثر ذلك من حلمه، 
ا غذي بلبن خنزير فال  فال بأس بأكله، والعمل عليه، حتى ذكر يف النوادر: لو أن جديًّ
بأس بأكله؛ ألنه مل يتغري حلمه، وما غذي به صار مستهلًكا، ومل يبق له أثر، وعىل هذا 
يتغري  اجليف؛ ألهنا ختلط، وال  تقع عىل  كانت  وإن  الدجاجة،  بأكل  بأس  نقول: ال 

حلمها وال ينتن«)1(.

احلنفية)2(،  النجاسة، وهو قول يف مذهب  ما كان أغلب علفها  اجلاللة  وقيل: 

املبسوط )255/11(.  )1(
بدائع الصنائع )39/5(.   )2(

املبحث الرابع

فـي اجلاللــة
الفرع األول

يف تعريف اجلاللة
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وقول يف مذهب الشافعية)1(، وهو مذهب احلنابلة)2(.

وقال الكاساين من احلنفية: يكره أكل حلوم اإلبل اجلاللة، وهي التي األغلب 
من أكلها النجاسة)3(.

النجاسة من ريح ونتن، وهو قول يف مذهب  أثر  وقيل: اجلاللة: ما ظهر فيها 
احلنفية)4(، ومذهب الشافعية)5(.

وهذا القول هو أقرب األقوال؛ ألن النجاسة إذا مل يظهر هلا أثر، وقد استحالت 
يف  أنه  إال  إليه،  استحالت  ما  حكم  فتعطى  مؤثرة،  االستحالة  فإن  أخرى،  مادة  إىل 
احلالة التي يظهر فيها أثر للنجاسة فإن هذا دليل عىل التغري بالنجاسة، فإذا كان املاء 

املجموع )30/9(.  )1(
يف  القايض  قال  وألباهنا.  اجلاللة  حلوم  أكره  أمحد:  »قال   :)329/9( املغني  يف  قدامة  ابن  قال   )2(
النجاسة، حرم حلمها ولبنها. ويف بيضها  القذر، فإذا كان أكثر علفها  التي تأكل  املجرد : هي 
روايتان. وإن كان أكثر علفها الطاهر، مل حيرم أكلها وال لبنها. وحتديد اجلاللة بكون أكثر علفها 
النجاسة، مل نسمعه عن أمحد، وال هو ظاهر كالمه، لكن يمكن حتديده بام يكون كثرًيا يف مأكوهلا، 

ويعفى عن اليسري«.اهـ
بدائع الصنائع )39/5(.  )3(

قال يف بدائع الصنائع )40/5(: »وال يكره أكل الدجاج املخىل، وإن كان يتناول النجاسة؛ ألنه   )4(
ال يغلب عليه أكل النجاسة، بل خيلطها بغريها وهو احلب فيأكل ذا وذا. 

وقيل: إنام ال يكره؛ ألنه ال ينتن كام ينتن اإلبل، واحلكم متعلق بالنتن؛ وهلذا قال أصحابنا: يف   
جدي ارتضع بلبن خنزير حتى كرب: إنه ال يكره أكله؛ ألن حلمه ال يتغري وال ينتن فهذا يدل عىل 
أن الكراهة يف اجلاللة ملكان التغري والنتن، ال لتناول النجاسة، وهلذا إذا خلطت ال يكره، وإن 

وجد تناول النجاسة؛ ألهنا ال تنتن، فدل أن العربة للنتن، ال لتناول النجاسة«.
)5(  قال النووي يف املجموع )30/9(: »الصحيح الذي عليه اجلمهور أنه ال اعتبار بالكثرة، وإنام االعتبار 

بالرائحة والنتن، فإن وجد يف عرفها وغريه ريح النجاسة فجاللة، وإال فال«. اهـ
وقال البيهقي يف الشعب )19/5(: وما روي عنه من النهي عن اجلاللة وما قال فيها أهل العلم   

من أن املراد هبا إذا ظهر ريح القذر يف حلمها. اهـ
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الذي خلق طهوًرا، ويدفع النجاسة عن غريه فإذا تغري بالنجاسة حكمنا له بالنجاسة، 
فام بالك بغري املاء، واهلل أعلم.

e e e
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q النجاسة يف مقرها الباطن ال حكم هلا.

q انقالب األعيان له تأثري يف األحكام عىل الصحيح

q استحالة الطيب إىل خبيث جتعله خبيًثا، فكذا استحالة اخلبيث إىل طاهر جتعله 
طاهًرا.

q تغري الصفات دليل عىل تغري الذات.

]م-486[ اختلف أهل العلم عىل أقوال، 

فقيل: يكره كراهة تنزيه، وهو مذهب احلنفية)1(، والصحيح من قويل الشافعية)2(، 
وقول يف مذهب احلنابلة)3(. 

حاشية ابن عابدين )223/1(، الفتاوى اهلندية )289/5(، بدائع الصنائع )40/5(، اجلوهرة   )1(
النرية )185/2(، املبسوط )255/11(.

مغني املحتاج )304/4(، أسنى املطالب )568/1(، حتفة املحتاج )386/9(، هناية املحتاج   )2(
.)156/8(

اإلنصاف )356/10(.  )3(

الفرع الثاني

يف حكم حلم اجلاللة وركوبها وشرب لبنها
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وقيل: ال بأس بذلك، وهو مذهب املالكية)1(، وإليه ذهب احلسن البرصي)2(.

وقيل: حيرم، وهو قول يف مذهب الشافعي)3(، واملشهور من مذهب احلنابلة)4(، 
واختاره ابن حزم)5(.

q دليل من قال بالكراهة أو التحريم:
  الدليل األول:

)1094-65( ما رواه أمحد، قال: حدهنثنا حييى، عن هشام، حدثنا قتادة، عن 
عكرمة، 

عن ابن عباس قال: هنى رسول اهلل × عن لبن شاة اجلاللة، وعن املجثمة، وعن 
الرشب من يف السقاء)6(.

]صحيح[)7(.

املدونة )542/1(، والتاج واإلكليل )346/4(، مواهب اجلليل )230/3(.  )1(
انظر املغني )329/9(.  )2(

املجموع )30/9(.  )3(
املغني )329/9(، اإلنصاف )356/10(، رشح منتهى اإلرادات )411/3(، كشاف القناع   )4(

.)194 ،193/6(
املحىل )410/7(.  )5(
املسند )226/1(.  )6(

)7(  احلديث رواه هشام الدستوائي عن قتادة كام يف مسند أمحد )226/1، 293، 321(، وسنن 
أيب داود )3786(، والرتمذي )1825(، والنسائي يف املجتبى )4448( ويف الكربى )4522(، 
والبيهقي   ،)307/11( والطرباين   ،)2001( والدارمي   ،)887( املنتقى  يف  اجلارود  وابن 

)333/9( بالنهي عن لبن اجلاللة.
ورواه سعيد بن أيب عروبة عن قتادة، واختلف عىل سعيد:   

فرواه أبو عبد الصمد كام يف مسند أمحد )339/1(.  
وعبد العزيز بن عبد الصمد كام يف صحيح ابن حبان )5399(.   

وعبد الوهاب بن عطاء كام يف مستدرك احلاكم )34/2( وسنن البيهقي )334/9( ثالثتهم  =  
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عن سعيد بن أيب عروبة، عن قتادة به بلفظ: هنى عن لبن اجلاللة كام هي رواية هشام الدستوائي   =
عن قتادة. 

ورواه حممد بن جعفر عن سعيد كام يف مسند أمحد )339/1( بلفظ: هنى عن اجلاللة، هكذا   
جمماًل.

ورواه الرتمذي )1825( عن ابن أيب عدي، عن سعيد، وقال: نحوه، يعني نحو رواية هشام.   
ورواه محاد بن سلمة، عن قتادة به بالنهي عن ركوب اجلاللة.   

رواه أبو داود )3719( عن موسى بن إسامعيل.   
وابن خزيمة )2552( من طريق أسد بن موسى.   

والبيهقي )254/5( من طريق أسود بن عامر، ثالثتهم رووه عن محاد بن سلمة، عن قتادة به   
بلفظ: هنى عن ركوب اجلاللة.

ورواه حجاج بن منهال، عن محاد بن سلمة كام يف املعجم الكبري للطرباين )11819(، ومستدرك   
احلاكم )444/1( بلفظ هنى عن اجلاللة جمماًل ومل يذكر لبنًا وال ركوًبا كرواية حممد بن جعفر 

عن سعيد بن أيب عروبة.
وأخرجه ابن أيب شيبة )19856( ، )24128( حدثنا يونس بن حممد.   

والدارمي )1975، 2117(، والبيهقي )254/5( و )331/9(  عن  عفان، كالمها عن محاد بن   
سلمة، عن قتادة به مترًصا، ومل يذكر ابن أيب شيبة والدارمي والبيهقي يف إحدى موضعيه اجلاللة، 

وذكر البيهقي يف املوضع اآلخر عن عفان النهي عن ركوب اجلاللة، كرواية األكثر عن محاد.
الكبري  املعجم  يف  والطرباين   ،)3421( ماجه  وابن   )5629( صحيحه  يف  البخاري  وأخرجه   
)349/11( ح 11977، 11978، وابن حبان يف صحيحه )5316(، واحلاكم يف املستدرك 
)7206(، من طريق خالد احلذاء، عن عكرمة به، واقترص البخاري وابن ماجه وابن حبان عىل 

النهي من الرشب من يف السقاء، ومل يذكروا اجلاللة. 
اهلل  عبد  حدثنا  اجلنديسابوري،  سهل  بن  السي  حدثنا   )11820( الكبري  يف  الطرباين  ورواه   
ابن رشيد، حدثنا جماعة بن الزبري، عن قتادة، عن عكرمة به، بالنهي عن اجلاللة. وهذا إسناد 

ضعيف، شيخ الطرباين، وشيخه عبد اهلل بن رشيد فيهام ضعف.
عن  عكرمة،  عن  الصرييف،  بسام  طريق  من   11692 ح   )267/11( الطرباين  وأخرجه    
وعسب  الكلب  ثمن  وعن  اجلاللة،  الشاة  عن   × اهلل  رسول  هنى  بلفظ:  مرفوًعا  عباس  ابن 
وكسب  الفحل،  وعسب  الكلب،  ثمن  عن  النهي  الصرييف  فيه  وزاد  احلجام،  وكسب  الفحل 
احلجام. وهو رجل صدوق.                  =
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  الدليل الثاين:

)1095-66( ما رواه أبو داود، قال: حدثنا سهل بن بكار حدثنا وهيب عن 
ابن طاووس 

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال هنى رسول اهلل × يوم خيرب عن 
حلوم احلمر األهلية وعن اجلاللة عن ركوهبا وأكل حلمها)1(.

]رواه وهيب عن ابن طاووس، فوصله، ورواه معمر عن ابن طاووس معضاًل، 
وهو املحفوظ[)2(.

وأخرجه البيهقي )333/9( من طريق ابن هليعة، عن أيب الزبري، عن طاووس، عن ابن عباس،   =
أن رسول اهلل ق هنى عن أكل حلوم اجلاللة وألباهنا. وانفرد ابن هليعة هبذا اإلسناد، وباجلمع بني 

النهي عن لبن اجلاللة وأكل حلومها.
فملخص احلديث أن احلديث من رواية قتادة، يرويه هشام، وسعيد بن أيب عروبة بالنهي عن   
لبن اجلاللة، ويرويه محاد بن سلمة، عن قتادة بالنهي عن ركوب اجلاللة، واملحفوظ رواية هشام 

ومن وافقه، واهلل أعلم.
انظر أطراف املسند )222/3(، إحتاف املهرة )8597(، حتفة األرشاف )6190، 6191(.  

سنن أيب داود )3811(.   )1(
اختلف فيه عىل ابن طاوس:   )2(

فرواه أمحد )219/2(، حدثنا مؤمل.   
والطرباين يف املعجم األوسط )2809( من طريق إبراهيم بن احلجاج السامي.  

عن  ثالثتهم  احلرضمي.  إسحاق  بن  أمحد  طريق  من   )33/9( والبيهقي   ،)2498( واحلاكم   
وهيب، حدثنا ابن طاوس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.

فيكون اإلسناد: عمرو بن شعيب، عن أبيه )شعيب بن حممد( عن جده )عبد اهلل بن عمرو(.   
ورواه سهل بن بكار، واختلف عليه:   

فرواه أبو داود وأبو داود )3811(، عن سهل بن بكار، عن وهيب به كام هي رواية اجلامعة.  
ورواه النسائي يف املجتبى )4447( ويف الكربى )4521( أخربين عثامن بن عبد اهلل بن خرزاذ،   
بن  عمرو  عن  طاوس،  ابن  عن  خالد،  بن  وهيب  حدثني  قال:  بكار،  بن  سهل  حدثني  قال: 
شعيب، عن أبيه، عن حممد بن عبد اهلل بن عمرو، قال مرة: عن أبيه، وقال مرة: عن جده.      =
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  الدليل الثالث:

)1096-67( ما رواه أبو داود، قال: حدثنا أمحد بن أيب رسيج، أخربين عبد اهلل 
ابن جهم، حدثنا عمرو بن أيب قيس، عن أيوب السختياين، عن نافع، 

عن ابن عمر قال: هنى رسول اهلل × عن اجلاللة يف اإلبل أن يركب عليها أو 
يرشب من ألباهنا)1(.

]حسن وعمرو بن أيب قيس قد توبع يف أيوب[)2(.

فإن كان ذكر حممد بن عبد اهلل بن عمرو حمفوًظا يف اإلسناد ففيه علتان:   =
األوىل: حممد بن عبد اهلل بن عمرو مل يوثقه أحد، وقال ابن حجر: مقبول، أي حيث توبع، وإال   

فلني.
العلة الثانية: أنه مل يسمع من عمرو بن العاص، وإنام روايته عىل قلتها واالختالف عليه فيها عن   
أبيه، قال املزي يف هتذيب الكامل )514/25(: »روي له يشء يسري من احلديث عىل خالف فيه«.
وصحح إسناده ابن عبد اهلادي يف التنقيح )670/4(، وحسن إسناده احلافظ يف الفتح )648/9(.  
وخالف وهيًبا معمر بن راشد، فرواه عبد الرزاق )8712( عنه، عن ابن طاووس، قال: أخربين   
عمرو بن شعيب، قال: هنى رسول اهلل × عن حلوم اإلبل اجلاللة وألباهنا، وكان يكره أن حيج 

عليها. وهذا معضل.
ومعمر مقدم عىل وهيب، خاصة يف أهل اليمن، فمعمر وشيخه ابن طاووس يمنيان.  

طريق  من   )333/9( البيهقي  وعنه   ،)2269( واحلاكم   ،)283/4( الدارقطني  وأخرجه   
إسامعيل بن إبراهيم بن مهاجر، عن أبيه، عن عبد اهلل بن باباه، عن عبد اهلل بن عمرو بنحوه.

وصحح إسناده احلاكم، فتعقبه الذهبي بقوله: إسامعيل وأبوه ضعيفان. اهـ  
انظر إحتاف املهرة )11799(، حتفة األرشاف )8726(، أطراف املسند )53/4( حيث أحلقه   

املحقق وفقه اهلل مستدرًكا عىل ابن حجر عدم ذكره.
سنن أيب داود )3787(.  )1(

أخرجه احلاكم يف املستدرك )34/2(، والبيهقي )333/9( من عمرو بن أيب قيس، عن أيوب   )2(
به. 

وأخرجه أبو داود )2557( والبيهقي )254/5( من طريق عبد الوارث، عن أيوب به، بلفظ:   
هنى عن ركوب اجلاللة.                     =
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  الدليل الرابع:

)1097-68( رواه ابن أيب شيبة، قال: حدثنا شبابة، حدثنا مغرية بن مسلم، 
عن أيب الزبري، 

عن جابر، قال: هنى رسول اهلل × عن اجلاللة أن يؤكل حلمها، أو يرشب لبنها)1(.

]حسن إن شاء اهلل[)2(.

ورواه ابن أيب نجيح، عن جماهد، عن ابن عمر، واختلف عىل ابن أيب نجيح فيه:   =
فرواه حممد بن إسحاق، كام يف سنن الرتمذي )1824(، ومستدرك احلاكم )2248( والسنن   

الكربى للبيهقي )332/9( عن ابن أيب نجيح، عن جماهد، عن ابن عمر.
ورواه عبد الرزاق كام يف املصنف )8718(.   

به،  الرزاق ووكيع( عن سفيان  ابن أيب شيبة )24610(، كالمها )عبد  ووكيع كام يف مصنف   
فالراجح من رواية جماهد أهنا مرسلة.

قال الرتمذي: روى الثوري، عن ابن أيب نجيح، عن جماهد، عن النبي × مرساًل.  
وال شك أن الثوري مقدم عىل ابن إسحاق.  

قال الرتمذي يف علله )ص: 304( بعد أن ذكر رواية حممد بن إسحاق البن أيب نجيح موصولة،   
عن  نجيح،  أيب  ابن  عن  الثوري،  سفيان  روى  فقال:  احلديث،  هذا  عن  حممًدا  »سألت  قال: 

جماهد، قال: هنى رسول اهلل × عن حلوم اجلاللة مرسل«.اهـ
يشري البخاري إال إعالل الرواية املوصولة.  

كام رواه عبد الرزاق يف املصنف )8713(، وابن أيب شيبة أيًضا )148/5( من طريق الثوري،   
عن إبراهيم بن مهاجر، عن جماهد مرساًل أيًضا.

وخالف كل هؤالء رشيك، فرواه البيهقي يف السنن الكربى )332/9( من طريقه، عن ليث بن   
أيب سليم، عن جماهد، عن ابن عباس. وهذا اإلسناد منكر، تفرد به رشيك، عن ليث.

انظر إحتاف املهرة )10130(، حتفة )7589(.  
رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه )24604(، ويف مسنده كام يف املطالب العالية )2347(.  )1(

مغرية بن مسلم هو الساج، صدوق احلديث، وكذا أبو الزبري وباقي رجاله ثقات، وقد حسن   )2(
إسناده احلافظ يف الفتح )648/9(، وقال البوصريي يف إحتاف اخلرية املهرة )326/4(: رجاله 

ثقات.
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q دليل من قال: ال بأس باجلاللة ركوًبا وحلًبا وحلًما:
  الدليل األول:

إذا اعتربنا أن االستحالة مؤثرة يف حتول العني النجسة إىل طاهر، كاخلمرة تتحول 
إىل خل ونحوها، فكذلك هذه النجاسة التي أكلتها الدابة قد حتولت إىل عني طاهرة، 

فال يبقى هلا حكم، واهلل أعلم. 

  الدليل الثاين:

البول والغائط من اإلنسان ما دام يف  النجاسة يف مقرها ال حكم هلا، فهذا  أن 
جوفه ال حيكم ملن حيمله بالنجاسة، فكذلك النجاسة التي أكلتها هذه الدابة ال حيكم 
هلا بالنجاسة ما دامت يف معدهنا، وبالتايل ال يمكن أن تتنجس الدابة الطاهرة بعذرة 

يف جوفها.

  الدليل الثالث:

تنجس الدابة ملا حتمل يف معدهتا من نجاسة إنام هو تنجس باملجاورة، واملاء إذا 
تروح بريح نجسة حكمنا له بالطهارة كام حكي ذلك إمجاًعا)1(، فكذلك تنجس الدابة 

إنام هو عن جماورة النجاسة، فال حيكم هلا بالنجاسة.

  الدليل الرابع:

وال  اخلنزير،  ويأكل  يرشبه  والكافر  اخلمر،  برشب  يبتىل  قد  املسلم  إن  قالوا: 
يكون ظاهرمها نجًسا؛ إذ لو تنجسا ما طهرمها االغتسال، ويلزم من قوهلم: إن اجلاللة 
الدم،  واملني من  املني،  متولدة من  النجاسة؛ ألهنا  أكل  قبل  تكون نجسة  أن  نجسة 

والدم عندهم نجس.

  الدليل اخلامس:

استدل بعضهم بقوله تعاىل: )ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

قدمت بحًثا يف املاء املتغري باملجاورة يف كتاب املياه يف مسألة مستقلة.   )1(
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ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے( ]األنعام: 145[.
 × اهلل  رسول  عنه  هنى  ما  ألن  نظر؛  فيه  االستدالل  وهذا  اجلاللة،  تذكر  ومل 
حكمه حكم ما هنى عنه اهلل سبحانه وتعاىل، وقد تكون اآلية خرجت عىل سبب فيام 
املنخنقة واملوقوذة  أيًضا  كان حيرمه أهل اجلاهلية مما حكاه اهلل عنهم، وقد حرم اهلل 
ملب  ذي  وكل  السباع  من  ناب  ذي  كل   × الرسول  وحرم  والنطيحة،  واملرتدية 

ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  )ڳ  تعاىل:  قوله  عىل  زيادة  وهو  الطري،  من 
ڻ( ]األنعام: 145[.

q الراجح من اخلالف:
بعض أدلة املالكية فيه قوة، ولكن ال جمال للنظر ويف املسألة أثر صحيح، خاصة 
جتعل  املالكية  أدلة  قوة  يقال:  لكن  الصحيح،  رجال  رجاله  فإن  عباس  ابن  حديث 
الباحث حيمل األحاديث عىل الكراهة بدال من محلها عىل التحريم، فنقول: يكره أكل 
حلوم اجلاللة ما دامت النجاسة هلا أثر يف حلمها ونتنها؛ ألن النهي من الشارع مشرتك 
بني التحريم والكراهة، واألصل فيه التحريم إال لقرينة، ومن القرائن أن يكون النهي 
فإن  واحليوان،  اإلنسان  عىل  أثر  له  والطعام  العبادة،  أجل  من  ال  اآلداب  أجل  من 
اإلنسان إذا أكل بعض األكل وجد رحيه يف عرقه كاحللبة والثوم، فام بالك إذا أنتن من 
أكل النجاسة، وكذلك الدابة تأكل الطعام الطيب فيظهر يف لبنها، وخيلط هلا األكل 
احليوان  لبن  إن  يقال:  أن  يمكن  ال  ذلك  ومع  لبنها،  جودة  يف  أيًضا  فيظهر  الرديء 

ا. نجس إذا ظهر فيه ريح النجاسة، لكن الكراهة هلا وجه قوي جدًّ

]م-487[ ومتى حيل أكل اجلاللة؟

حيل أكلها إذا ذهب عنها ريح النجاسة، وبعضهم مل يقيده بمدة معينة، وإنام علقه 
عىل ذهاب النتن والقذر. 

عمر  ابن  عن  صحيح  أثر  ذلك  يف  روي  وقد  أيام،  بثالثة  قدره  وبعضهم 
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ريض اهلل عنهام.

)1098-69( روى ابن أيب شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عمرو بن 
ميمون، عن نافع،

عن ابن عمر أنه كان حيبس الدجاجة اجلاللة ثالًثا)1(.

]صحيح[)2(.

املصنف )148/5( رقم 24608.  )1(
أنه كان حيبس  ابن عمر  نافع، عن  املصنف )8717( عن عبد اهلل، عن  الرزاق يف  ورواه عبد   )2(

الدجاجة ثالًثا إذا أراد أن يأكل بيضها. 
وهذا إسناد صالح يف املتابعات، وعبد اهلل العمري يف حفظه يشء، لكنه قد توبع من عمرو بن   

ميمون. 
كام روى ابن أيب شيبة أيًضا )148/5( من طريق ابن أيب رواد، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان   

عنده إبل جاللة، فأصدرها إىل احلمى، ثم ردها، فحمل عليها الرواحل إىل مكة.
وهو يف مصنف عبد الرزاق )8710(.  

ويف إسناده عبد العزيز بن أيب رواد، جاء يف ترمجته:  
قال ابن عدي: يف بعض رواياته ما ال يتابع عليه. الكامل )290/5(.   

وقال النسائي: ال بأس به. هتذيب الكامل )136/18(.   
وقال أمحد بن حنبل: رجل صالح احلديث، وكان مرجئا وليس هو يف التثبت مثل غريه. املرجع   

السابق. 
وقال إسحاق بن منصور عن حييى بن معني: ثقة. املرجع السابق.   

وقال العجيل: ثقة. معرفة الثقات )96/2(.   
وقال ابن حبان: كان ممن غلب عليه التقشف حتى كان ال يدري ما حيدث به، فروى عن نافع   
أشياء ال يشك من احلديث صناعته إذا سمعها أهنا موضوعة، كان حيدث هبا تومًها ال تعمًدا، 
ومن حدث عىل احلسبان وروى عىل التوهم حتى كثر ذلك منه سقط االحتجاج به وإن كان 
فاضال يف نفسه، وكيف يكون التقي يف نفسه من كان شديد الصالبة يف اإلرجاء، كثري البغض 
ملن انتحل السنن، ثم قال ابن حبان: روى عبد العزيز، عن نافع، عن ابن عمر نسخة موضوعة، 
ال حيل ذكرها إال عىل سبيل االعتبار منها. املجروحني )136/2(.                =
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وهذا أحسن ما ورد يف حبس اجلاللة.

وقال يف بدائع الصنائع: »واألفضل أن حتبس الدجاج حتى يذهب ما يف بطنها 
يأكله(  ثم  أيام  ثالثة  الدجاج  حيبس  كان   × اهلل  رسول  أن  روي  )ملا  النجاسة  من 
وذلك عىل طريق التنزه وهو رواية أيب يوسف عن أيب حنيفة عليهام الرمحة أهنا حتبس 
ثالثة أيام كأنه ذهب إىل ذلك للخرب وملا ذكرنا أن ما يف جوفها من النجاسة يزول يف 

هذه املدة ظاهًرا أوغالًبا)1(.

وقال احلافظ: وأخرج البيهقي بسند فيه نظر عن عبد اهلل بن عمرو مرفوعا أهنا 
ال تؤكل حتى تعلف أربعني يوًما.

وبعضهم حرمها مطلًقا إذا تغذت عىل النجاسة، ولو علفت بعد ذلك باحلالل، 
كابن حزم رمحه اهلل، قال: وال حيل أكل حلوم اجلاللة ، وال رشب ألباهنا ، وال ما ترصف 

منها؛ ألنه منها وبعضها، وال حيل ركوهبا)2(.

ثم قال: روينا عن ابن عمر أنه كان إذا أراد أكلها حبسها ثالًثا حتى يطيب بطنها. 
قال أبو حممد: هذا ال يلزم ألنه إن كان حبسها من أجل ما يف قانصتها مما أكلت فالذي 

وذكره العقييل يف الضعفاء. الضعفاء الكبري )6/3(.   =
وقال احلافظ يف التقريب: صدوق عابد ربام وهم، ورمي باإلرجاء.  

ومع متابعة عمرو بن ميمون عن نافع يف حبس اجلاللة يتقوى ما روى عبد العزيز بن أيب رواد،   
واهلل أعلم.

أن  أنه كره  ابن عمر  نافع، عن  بن عمر، عن  اهلل  أيًضا )8711( عن عبد  الرزاق  وروى عبد   
تركب اجلاللة، أو أن حيج عليها.

غري  يف  به  االنتفاع  جيوز  النجس  واحليوان  األكل،  من  أخف  بالركوب  االنتفاع  أن  شك  وال   
األكل، فام بالك باحليوان الطاهر إذا أكل نجاسة، وما يرشح من عرق فله حكم عرق احليوان 

الطاهر، وليس له حكم النجاسة، واهلل أعلم. 
بدائع الصنائع )40/5(.  )1(

املحىل )85/6(.  )2(
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يف القانصة ال حيل أكله مجلة؛ ألنه رجيع ، وإن كان من أجل استحالة املحرمات التي 
أكلت فال يستحيل حلمها يف ثالثة أيام، وال يف ثالثة أشهر بل قد صار ما تغذت به من 
ذلك حلام من حلمها، ولو حرم من ذلك حلرم من الثامر والزرع ما ينبت عىل الزبل - 
وهذا خطأ. وقد قدمنا أن احلرام إذا استحالت صفاته واسمه بطل حكمه الذي علق 

عىل ذلك االسم وباهلل تعاىل التوفيق)1(.

يرى  ال  وهو  فقط،  االتباع  إال  اجلاللة  حتريم  يف  علة  يرى  ال  حزم  ابن  فكأن 
عىل  واجلمهور  خالفية،  مسألة  وهي  عنه،  اهلل  ريض  الصحايب  بقول  االستدالل 

ا. االستدالل به، وأقل أحواله أن يكون من املرجحات إذا مل خيالف ومل يعارض نصًّ

فعىل هذا يكون القول الراجح أن اجلاللة يكره أكل حلمها ما دام النتن قد ظهر 
يف حلمها، فإذا ذهب النتن جاز أكلها، والثالثة أيام غالًبا ما يكون كافًيا يف إزالة النتن 

منها إذا حبست وعلفت طعاًما طيًبا، واهلل أعلم.

e e e

املحىل )110/6(.  )1(
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

فهو كميتته طهارة  فيه حياة حيوانية  مما  البهيمة وهي حية  يقطع من  ما  q كل 
ونجاسة.

]م-488[ إذا انفصل من احليوان عضو حال احلياة فام حكم هذا املنفصل؟ هل 
يعترب طاهًرا أو نجًسا؟

إذا انفصل من احليوان يد أو رجل، أو شحم، أو حلم، أو كرش أو أمعاء ونحوها 
بال تذكية رشعية، فإن هذه األشياء إذا انفصلت من احلي فلها حكم ميتته، فإن كانت 
ميتته طاهرة إمجاًعا كانت هذه األجزاء طاهرة إمجاًعا، وإن كانت ميتته نجسة اتفاًقا 
كانت منه نجسة كذلك، وإن كانت ميتته متلًفا فيها كان اخلالف يف أجزائها كذلك، 
نجاستها،  رجح  ميتته  نجاسة  رجح  ومن  بطهارهتا،  حكم  ميتته  طهارة  رجح  فمن 

وهكذا.

املبحث اخلامس

يف األجزاء املنفصلة من احليوان 
الفرع األول

يف الشحم واللحم إذا انفصال من احليوان وهو يح



موسوعة أحكام الطهارة 152

احلياة  حال  منهام  املبان  فالعضو  ميتتهام،  طهارة  عىل  جممع  واجلراد  فالسمك 
طاهر.

طهارة  عىل  االتفاق  مع  السمك  من  املبان  العضو  يف  خالًفا  النووي  وساق 
ميتته)1(.

وما أمجع عىل نجاسة ميتته مما له نفس سائلة غري اآلدمي والسمك كاإلبل والغنم 
والبقر فإن العضو املبان منها نجس، وحكي اإلمجاع عىل نجاسته)2(.

قال النووي: »العضو املنفصل من حيوان حي - كألية الشاة وسنام البعري وذنب 
البقرة واألذن واليد وغري ذلك- نجس باإلمجاع«)3(.

وما اختلف يف نجاسة ميتته - كاآلدمي وما ال نفس له سائلة - فام انفصل منه 
حال احلياة يكون عىل اخلالف)4(.

كيده  واآلدمي  واجلراد  السمك  من  املبان  العضو  »وأما  املجموع )581/2(:  النووي يف  قال   )1(
ورجله وظفره ومشيمة اآلدمي ففيها كلها وجهان: 

أصحهام: طهارهتا، وهو الذي صححه اخلراسانيون كميتاهتا.   
والثاين: نجاستها ....«.  

وظاهر قول العمراين يف البيان أن الوجهني فيام قطع من السمكة إذا بقيت السمكة حية، قال يف   
البيان )423/1(: »فإن قطع من السمكة قطعة، وبقيت السمكة حية، فهل حيكم بطهارة تلك 

القطعة؟ فيه وجهان حكامها ابن الصباغ ....«.
قال الكاساين يف بدائع الصنائع )133/1(: »إن كان املبان جزًءا فيه دم كاليد واألذن واألنف   )2(
فهو عىل  والظفر ونحوه  والصوف  كالشعر  دم  فيه  يكن  مل  وإن  باإلمجاع،  فهو نجس  ونحوها 

االختالف«.اهـ
املجموع )580/2(.  )3(

قال ابن قدامة يف املغني )258/8(: »ومن ألصق أذنه بعد إبانتها، أو سنه، فهل تلزمه إبانتها؟   )4(
فيه وجهان، مبنيان عىل الروايتني، فيام بان من اآلدمي، هل هو نجس أو طاهر؟ إن قلنا: هو 
نجس لزمته إزالتها، ما مل خيف الرضر بإزالتها، كام لو جرب عظمه بعظم نجس. وإن قلنا بطهارهتا 
مل تلزمه إزالتها. وهذا اختيار أيب بكر، وقول عطاء بن أيب رباح، وعطاء اخلراساين، وهو         =
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وقد سبق احلديث عن اخلالف يف طهارة ميتة اآلدمي ، فلريجع إليه.

q ومستن�د اإلجماع يف ذلك.

)1099-70( ما رواه أمحد من طريق زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، 

أسنمة  جيبون  والناس  املدينة،   × اهلل  قدم رسول  ملا  قال:  الليثي  واقد  أيب  عن 
×: ما قطع من البهيمة وهي حية،  اإلبل، ويقطعون أليات الغنم، فقال رسول اهلل 

فهي ميتة)1(.
]الراجح أنه مرسل[ )2(

e e e

الصحيح؛ ألنه جزء آدمي طاهر يف حياته وموته، فكان طاهًرا كحالة اتصاله«.اهـ وانظر من   =
املغني أيًضا )42/1(.

ويرى ابن حزم كام يف املحىل )181/1( مسألة: 39: أن ما أبني من املسلم فهو طاهر، وما أبني   
من الكافر فهو نجس متشًيا مع مذهبه بنجاسة الكافر، وقد ذكر دليله يف مسألة مستقلة يف الباب 

األول وسبق ترجيح طهارة الكافر مطلًقا حًيا وميًتا.
املسند )218/5(.   )1(

سبق خترجيه، انظر املجلد األول ح )143(.  )2(
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q األصل يف األشياء الطهارة. 

كالشعر  باملوت،  ينجس  احليوانية ال  احلياة  مما ال حتله  البهيمة  من  كل جزء   q
والصوف، والظلف والقرن.

q الشعر حياته نباتيه، وليست حيوانية، فال ينجس من البهيمة حية أو ميتة.

فالشعر  طهر،  بالدباغ  النجسة  الرطوبات  قطعت  إذا  امليتة  جلد  كان  إذا   q
ال  رطوبة فيه أصاًل، فهو باق عىل طهارته.

بل  السمك واجلراد،  ليس موهتا فحسب، ألنه موجود يف  امليتة  نجاسة  q علة 
الحتباس الدماء النجسة فيها، وهلذا ال ينجس باملوت ما ال نفس له سائلة.

فالشعر  حيوانية،  حياته  كانت  وإن  باملوت،  ينجس  ال  سائلة  له  نفس  ال  ما   q
والوبر والصوف مثله، أو أوىل.

طاهر  فإنه  حي،  وهو  طاهر،  حيوان  من  والوبر  الشعر  ُجزَّ  إذا  ]م-489[ 

الفرع الثاني

يف شعر احليوان وريشه ووبره
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باإلمجاع)1(. 

قال ابن املنذر: »وأمجعوا عىل أن االنتفاع بأشعارها، وأوبارها، وأصوافها جائز؛ 
إذا أخذ ذلك، وهي حية«)2(.

الشاة، وهي حية  العلامء عىل أن جز الصوف عن  الرب: »وأمجع  ابن عبد  وقال 
حالل«)3(.

]م-490[ وأما إذا ُجزَّ الشعر والوبر والصوف من حيوان ميت، فقد اختلف 
العلامء يف ذلك: 

فقيل: طاهر مطلًقا، سواًء أكان من حيوان طاهر أم نجس، وهو مذهب احلنفية، 
واملالكية، ورواية عن أمحد)4(، إال أن احلنفية استثنوا شعر اخلنزير فقط.

وقيل: الشعر يف الطهارة تبع لذات احليوان، فإن كان الشعر من حيوان طاهر يف 
احلياة ولو كان غري مأكول، فشعره طاهر، وإن كان من حيوان نجس فالشعر تبع له، 

نقل اإلمجاع عىل ذلك النووي يف املجموع )296/1(، وابن رشد يف بداية املجتهد )183/2(،   )1(
وابن تيمية يف الفتاوى )98/21(. 

)2(  اإلمجاع )ص: 16(، وانظر األوسط )273/2(. 
)3(  التمهيد )52/9(. 

البناية عىل اهلداية )377/1(، البحر الرائق )112/1(، أحكام القرآن للجصاص )170/1،   )4(
171(، تبيني احلقائق )26/1(، العناية رشح اهلداية )96/1(، اجلوهرة النرية )16/1(، رشح 
فتح القدير )96/1(، الفتاوى اهلندية )24/1(، جممع األهنر يف ملتقى األبحر )32/1، 33(، 
املنتقى )180/1(، تفسري  ابن عابدين )206/1(، حاشية الدسوقي )46/1، 47(،  حاشية 
القرطبي )219/2(، أحكام القرآن البن العريب )150/3(، مواهب اجلليل )89/1(، حاشية 
العدوي )584/1(، حاشية الصاوي عىل الرشح الصغري )50/1، 51(، هذا قوهلم يف الشعر 
والوبر والصوف، وأما الريش من امليتة، فقد ذكر ابن عبد الرب يف الكايف مذهب املالكية، فقال: 
)ص: 189( »ال جيوز االنتفاع بريش امليتة«، ونص عىل ذلك ابن اجلالب يف التفريع )408/1(، 

واستثنى الباجي يف املنتقى )137/3( الريش الذي ال سنخ له، مثل الزغب ونحوه.
وانظر الفتاوى الكربى البن تيمية )263/1(، جمموع الفتاوى )617/21(.   
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وهو املشهور من مذهب احلنابلة)1(.

وقيل: إن الشعر والوبر والصوف من امليتة نجس إال شعر اآلدمي، وهو املشهور 
مذهب الشافعية)2(، ورواية عن أمحد)3(.

وقيل: صوف امليتة وشعرها ووبرها نجس قبل الدباغ طاهر بعده، وهو اختيار 
ابن حزم)4(.

واشرتط من قال بطهارته أن جيز جًزا.

قال ابن نجيم: »شعر امليتة إنام يكون طاهًرا إذا كان حملوًقا، أو جمزوًزا، وإن كان 
منتوًفا فهو نجس«)5(.

وقال الدردير: »واملقصود باجلز: ما يقابل النتف، فيشمل احللق واإلزالة بالنورة، 
فلو جزت بعد النتف، فاألصل الذي فيه أجزاء اجللد نجس، والباقي طاهر«)6(.

وقد ذكرنا أدلة كل قول يف بحث مستقل، يف املجلد األول املياه واآلنية، فأغنى 
عن إعادته هنا.

الشعر  وأن  الدليل،  حيث  من  أقوى  واملالكية  احلنفية  رأي  أن  يل  ترجح  وقد 
ال  وأنه  فارقها،  إذا  لتنجيسه  تكفي  ال  النباتية  واحلياة  احليوانية،  احلياة  ال تدخله 
الكلب  استثنى شعر  النجس، ومن  باحلياة واحليوان  الطاهر  احليوان  فرق بني شعر 

القناع  كشاف   ،)20/1( الكايف   ،)78/1( الفروع   ،)76/1( املبدع   ،)92/1( اإلنصاف   )1(
)57/1(، جمموع الفتاوى )617/21(، املغني )60/1(. 

 ،15/1( الطالبني  روضة   ،)96/1( العلامء  حلية   ،)11/1( املهذب   ،)291/1( املجموع   )2(
 .)43

اإلنصاف )92/1(، الفروع )77/1، 78(.   )3(
املحىل )128/1(.   )4(

البحر الرائق )113/1(.   )5(
الرشح الكبري )49/1(.   )6(
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أو اخلنزير إن كان يف ذلك إمجاع فالدليل اإلمجاع، وإن مل يصح يف املسألة إمجاع فال 
فرق بني شعره وشعر غريه، وهبذا يتبن لنا أن امليتة ثالثة أقسام : 

نجس مطلًقا ال يطهر بحال، وهو اللحم والدم. 

وطاهر مطلًقا، وهو الشعر والوبر والصوف إذا جز جًزا. 

وهو  ونحوه،  الدباغ  طريق  عن  العالقة  النجسة  الرطوبة  قطع  برشط  وطاهر 
اجللد. 

وهناك قول آخر مل أذكره ألنه راجع إىل أحد األقوال السابقة، وهو أن الشعر 
طاهر بعد الغسل، وهو مروي عن عطاء، واحلسن، واألوزاعي كام ذكر ذلك عنهام 
ابن قدامة والنووي، وهذا املذهب يرجع إىل قول من قال بطهارة الشعر؛ ألن الشعر 

والوبر والصوف لو كان نجس العني ملا طهره الغسل. واهلل أعلم.

e e e
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

كل جزء من البهيمة مما ال حتله احلياة احليوانية ال ينجس باملوت، كالعظم،   q
والشعر والظلف والقرن.

q جلد امليتة إذا قطعت عنه الرطوبات النجسة بالدباغ طهر، فالعظم ال رطوبة 
فيه بأصل اخللقة، فهو باق عىل طهارته.

q ما ال نفس له سائلة ال ينجس باملوت، فالعظم مثله، أو أوىل.

عظم  أن  كام  إمجاًعا،  طاهر  املذكى  اللحم  املأكول  احليوان  عظم  ]م-491[ 
اآلدمي طاهر تبع لذاته عىل الصحيح، ولكن ال جيوز استعامله ولو من كافر لكرامة 

املؤمن، وحتريم املثلة يف الكافر)1(.

حتفة   ،)52/1( الصغري  الرشح  عىل  الصاوي  حاشية   ،)214/4( البصائر  عيون  غمز  انظر   )1(
املحتاج )117/1(، كشاف القناع )51/1(، املحىل )426/1(. 

الفرع الثالث

فـي طهارة العظم من احليوان
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وإذا كان يف العظم دسم فإن حكمه حكم اجللد واللحم. 

وإذا انفصل العظم من احليوان يف حياته، أو كان من حيوان غري مذكى كام لو 
كان من ميتة، سواًء أكان من مأكول اللحم أم من غريه فقد اختلف العلامء يف طهارته 

عىل النحو التايل:

فقيل: طاهر، وهو مذهب احلنفية، ورجحه ابن تيمية)1( إال أن احلنفية يستثنون 
أمرين: 

األول: عظم اخلنزير.

الثاين: ما أبني من احلي فهو عندهم كميتته، فيحكمون بنجاسة السن واألذن 
وغريمها يف حق غري صاحبها، أما يف حق صاحبها فطاهرة)2(.

طاهر،  فعظمه  طاهرة  ميتته  كانت  فام  ميتته،  حكم  له  العظم  إن  وقيل: 
وما كانت ميتته نجسة فعظمه نجس، وهـو املشهور من مذهب املالكية، والشافعية، 

واحلنابـلـة)3(.

الفتاوى الكربى )267/1(.   )1(
األشباه والنظائر البن نجيم )ص: 167(، البحر الرائق )112/1(، تبيني احلقائق )26/1(،   )2(
بدائع الصنائع )63/1(، اهلداية رشح البداية )46/3(، اجلامع الصغري )ص: 329(، أحكام 

القرآن للجصاص )170/1( و )33/3(. 
املنتقى )136/3(، حاشية الدسوقي )53،54/1(، اخلريش )89/1(، مترص خليل )ص:7(،   )3(
حاشية العدوي )585/1(، الفواكه الدواين )287/2(، التمهيد )52/9(، حاشية الصاوي 

عىل الرشح الصغري )50/1(.
وقال الشافعي يف األم )23/1(: »وال يتوضأ وال يرشب يف عظم ميتة، وال عظم ذكي ال يؤكل حلمه،   

مثل عظم الفيل واألسد وما أشبهه؛ ألن الدباغ والغسل ال يطهران العظم«.اهـ 
روضة   ،)117/1( الرشواين  وحاشية   ،)35/1( البجريمي  حاشية   )291/1( املجموع  وانظر   
الطالبني )43/1، 44(، مترص اخلرقي )ص: 16(، املغني )56/1(، دليل الطالب )ص: 5(، 

املبدع )74/1، 76(، كشاف القناع )56/1(، اإلنصاف )92/1(، الكايف )20/1(. 
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وقيل: ال جيوز بيع العظام، وجيوز االنتفاع هبا، وهو اختيار ابن حزم)1(.

وقال بعضهم: إن العظام نجسة، تطهر بالدباغ، ودباغها غليها، اختاره بعض 
املالكية)2(.

بسبب  هو  هل  امليتة  نجاسة  يف  اختالفهم  امليتة،  عظام  يف  اختالفهم  وسبب 
احتقان الدم فيها، ولذلك احليوان الذي ال دم له ال ينجس باملوت، فكذلك العظام 
من باب أوىل؛ ألنه ال دم فيها، وهذا جلد امليتة إذا دبغ وانقطعت عنه الرطوبة النجسة 
أصبح طاهًرا، فالعظام من باب أوىل؛ إذ ال رطوبة فيها أصاًل، أو أن املوت هو سبب 

النجاسة، والعظام جزء من امليتة فتنجس باملوت؟ 

فيدخله  احليوانية،  احلياة  خصائص  من  العظام  هذه  يف  والتغذية  النمو  وهل 
العظام يشء من  وليس يف  املستقلة،  املوت خاص يف احلس واحلركة  أن  أو  املوت، 

ذلك، وبالتايل ال يلحقها املوت؟

وقد سبق ذكر هذه املسألة بأدلتها يف بحث مستقل، ورجحت طهارة عظام امليتة 
مما أغنى عن إعادته يف هذا الكتاب)3(. 

e e e

قال يف املحىل )132/1(: وأما العظم والريش والقرن فكل ذلك من احلي بعض احلي، واحلي   )1(
مباح ملكه وبيعه إال ما منع من ذلك نص، وكل ذلك من امليتة ميتة، وقد صح حتريم النبي × 
بيع امليتة، وبعض امليتة ميتة، فال حيل بيع يشء من ذلك، واالنتفاع بكل ذلك جائز، لقوله عليه 
السالم: »إنام حرم أكلها«، فأباح ما عدا ذلك إال ما حرم باسمه من بيعها واالدهان بشحومها، 

ومن عصبها وحلمها. اهـ
املنتقى رشح املوطأ )136/3، 137(.   )2(

انظر كتايب أحكام الطهارة )باب املياه واآلنية( )ص: 545(.  )3(
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q كل جزء من البهيمة مما ال حتله احلياة احليوانية ال ينجس باملوت، كالعصب 
والعظم، والشعر، والظلف، والقرن.

والنطيحة،  املرتدية  الدم، كام هو احلال يف  تارة يكون الحتقان  امليتة  تنجيس   q
 :× قوله  ذلك  جيمع  واملرشك،  املجويس  كذكاة  التذكية،  لفساد  يكون  وتارة 

ما أهنر الدم وذكر اسم اهلل عليه فكل.

q ليس املوت فحسب هو علة النجاسة يف امليتة لوجوده يف السمك واجلراد ومها 
طاهران، بل ملا فيهام من الرطوبات السيالة والدماء النجسة.

q ما ال نفس له سائلة ال ينجس باملوت فالعصب مثله أو أوىل.

q جلد امليتة إذا قطعت عنه الرطوبات النجسة بالدباغ طهر فالعصب طاهر منها 
بأصل اخللقة أو نجاسته عن جماورة.

]م-492[ العصب إما أن ينفصل من احليوان يف حال احلياة، أو بعد مفارقته 
للحياة. 

الفرع الرابع 

فـي عصب احليوان
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كان  طاهرة  ميتته  حيوان  من  كان  فإن  احلياة  حال  يف  احليوان  من  انفصل  فإن 
عند  املسألة  هذه  عىل  الكالم  سبق  وقد  سمك،  من  انفصل  لو  كام  باالتفاق  طاهًرا 

احلديث عىل حكم ما أبني من احليوان حال احلياة. 

وكذا لو انفصل العصب من حيوان مأكول بعد تذكيته التذكية الرشعية. 

]م-493[ وإن انفصل من حيوان حال احلياة، وكانت ميتته نجسة،  أو انفصل 
من حيوان بعد أن مات حتف أنفه، فهل يعطى العصب حكم ميتته فيكون نجًسا، 

أو يكون طاهًرا باعتبار أن العصب ال دم فيه فينجس باملوت؟ 

اختلف العلامء يف هذه املسألة. 

فقيل: العصب طاهر، إال من اخلنزير فإنه نجس، وهذا مذهب احلنفية)1(.

واحلنابلة)4(،  والشافعية)3(،  املالكية)2(،  مذهب  وهو  نجس،  العصب  وقيل: 
وقول يف مذهب احلنفية)5(.

q دليل احلنفية على طهارة عصب امليت�ة:
  الدليل األول:

قالوا: إن علة نجاسة امليتة، إنام هو الحتباس الدم فيها، ولذلك كان ما ال نفس 

رشح   ،)107/1( عابدين  ابن  حاشية   ،)114/1( الرائق  البحر   ،)142/5( الصنائع  بدائع   )1(
فتح القدير )96/1، 211(. 

حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري )54/1(، حاشية الصاوي عىل الرشح الصغري )50/1(،   )2(
اخلريش )89/1(، 

قال النووي يف املجموع )581/2(: »عصب امليتة غري اآلدمي نجس بال خالف«.اهـ ويقصد   )3(
رمحه اهلل بقوله: بال خالف أي يف املذهب. 

املبدع )75/1(، الفروع )110/1( اإلنصاف )92/1( كشاف القناع )56/1(، مطالب أويل   )4(
النهى )61/1(.

املبسوط )203/1(.   )5(
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له سائلة، إذا مات مل ينجس؛ ألنه مل يكن فيه دم حيتبس فيه، فالعصب ونحوه أوىل 
باإلرادة  فيه دم سائل، وال كان متحرًكا  العصب ليس  التنجس من هذا، فإن  بعدم 
إال عىل وجه التبع، فإذا كان احليوان الكامل اإلحساس املتحرك باإلرادة، ال ينجس 
لكونه ليس فيه دم سائل، فكيف ينجس العصب الذي ليس فيه دم سائل أصاًل؟!)1(.

  الدليل الثاين:

امليتة من  امليتة؛ ألن  بميتة، فليست داخلة يف عموم حتريم  هذه األشياء ليست 
احليوان يف عرف الشارع اسم ملا زالت حياته، وال حياة يف هذه األشياء، وما ال حتله 

احلياة ال حيله املوت. 

فإن قيل: إهنا داخلة يف امليتة؛ ألن العصب حتس وتتأمل.

كالذباب  سائلة  له  نفس  ال  ما  فإن  اللفظ،  عموم  يف  تأخذوا  مل  أنتم  هلم:  قيل 
والعقرب ال ينجس عند مجاهري العلامء، مع أنه ميتة)2(.

  الدليل الثالث:

أن طهارة العصب أوىل من طهارة اجللد بالدباغ، فهذا اجللد جزء من امليتة، وفيه 
الدم كسائر أجزائها، والنبي × جعل الدباغ طهارة له؛ ألن الدباغ ينشف رطوبته، 
فهو  فيه رطوبة سائلة،  ليس  الرطوبات، والعصب  التنجس هو  أن سبب  فدل عىل 

أوىل بالطهارة من اجللد)3(.

  الدليل الرابع:

قال  وفيه،  عنهام،  اهلل  ريض  عباس  ابن  حديث  من  الصحيحني  يف  ثبت  ما 
رسول اهلل × عن امليتة: إنام حرم أكلها)4(، وقد سبق احلديث بتاممه.

انظر جمموع الفتاوى )99/21، 100( بترصف يسري.   )1(
املرجع السابق.   )2(
املرجع السابق.   )3(

صحيح البخاري )1492(، صحيح مسلم )363(.   )4(
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امليتة  أكل  حتريم  من  يلزم  وال  امليتة،  بعصب  االنتفاع  جواز  عىل  دليل  فهذا 
نجاستها، فاألكل يشء، والنجاسة يشء آخر، فال تالزم بينهام.

االنتفاع  فباب  طهارته،  امليتة  بعصب  االنتفاع  جواز  من  يلزم  وال  يقال:  وقد 
واحلراسة  بالصيد  به  االنتفاع  وجيوز  نجس،  الكلب  فهذا  الطهارة،  باب  من  أوسع 

ونحومها.

q دليل اجلمهور على جناسة العصب:
  الدليل األول:

قوله تعاىل: )ٱ ٻ ٻ( ]املائدة : 3[، والعصب جزء من امليتة.

  الدليل الثاين:

)1100-71( ما رواه ابن أيب شيبة، قال: حدثنا غندر، عن شعبة، عن احلكم، 
عن عبد الرمحن بن أيب ليىل، 

تنتفعوا  ال  أن  غالم،  وأنا   ،× النبي  كتاب  أتانا   : قال  عكيم،  بن  اهلل  عبد  عن 
بإهاب ميتة، وال عصب)1(.

فهو   ،× النبي  من  سامع  له  يثبت  مل  عكيم  بن  اهلل  عبد  أن  إال  ثقات،  ]رجاله 
مرسل، وقد اختلف يف إسناده اختالًفا كثرًيا[)2(.

املصنف )206/5(.   )1(
احلديث يف إسناده اختالف كثري، فرواه احلكم بن عتيبة، واختلف عليه:   )2(

فقيل: عن احلكم، عن ابن أيب ليىل، عن عبد اهلل بن عكيم مرسال.  
وقيل: عن احلكم عن عبد اهلل بن عكيم.  

وقيل: عن احلكم، عن رجال جمهولني، عن عبد اهلل بن عكيم.  
وتارة حيدث به عبد اهلل بن عكيم مبارشة، وتارة يرويه عبد اهلل بن عكيم، عن مشايخ من جهينة.  

ورواه القاسم بن ميمرة، واختلف عليه أيًضا:   
فقيل: عن القاسم، عن عبد اهلل بن عكيم، عن أشياخ من جهينة.               =  
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q الراجح:

يتبني يل أن العصب طاهر، وأن حتريم األكل ال  الفريقني  أدلة  بعد استعراض 
يلزم منه النجاسة، وأنه جيوز االنتفاع به، شأنه شأن العظم والظفر والقرن واحلافر 

ونحوها، واهلل أعلم.

e e e

وقيل: عن القاسم، عن احلكم، عن ابن أيب ليىل، عن عبد اهلل بن عكيم.  =
وكام اختلفوا يف إسناده، اختلفوا يف متنه:   

فقيل: قبل وفاته بشهر.   
وقيل: قبل وفاته بشهر أو شهرين عىل الشك.  

وقيل: قبل وفاته بأربعني يوًما.   
وقيل: قبل وفاته بثالثة أيام. وقد خرجت هذه التفصيالت يف املجلد األول ح )120(.  
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

q قال النبي ×: أيام إهاب دبغ فقط طهر. 

أن  أو متنجس يمكن  امليتة، هل هو نجس  العلامء يف جلد  ]م-494[ اختلف 
يطهر بالدباغ ونحوه، وهل يباح االنتفاع به قبل الدبغ أو بعده؟ فأقول: 

اختلف العلامء عىل قولني:

يطهره  أن  يمكن  ال  هذا  وعىل  متنجًسا،  وليس  نجس،  امليتة  جلد  إن  فقيل: 
من  واملشهور  مالك)1(،  مذهب  وهو  مطلًقا،  باجللد  ينتفع  ال  الدبغ  وقبل  الدباغ، 

مذهب احلنابلة)2(.

البيان   ،)101/1( اجليل  مواهب   ،)101/1( واإلكليل  التاج   ،)55 ،54/1( الدسوقي  حاشية   )1(
والتحصيل )100/1(، التمهيد )156/4، 157( و )162/1(، الكايف )ص: 189(. 

 ،)86/1( اإلنصاف   ،)54/1( القناع  كشاف   ،)122/1( العمدة  رشح   ،)70/1( املبدع   )2(
اإلقناع )13/1(، الفروع )72/1(، الكايف )19/1(، املغني )53/1(. 

الفرع اخلامس

فـي جلد امليت�ة



167طهارة اخلبث )األعيان النجسة(

وأما بعد الدبغ فيباح استعامله يف يابس عندمها، ويف املاء عند املالكية)1(.

وقيل: إن جلد امليتة متنجس، وليس بنجس، وعىل هذا يمكن أن يطهره الدباغ 
عىل خالف بينهم يف عني اجللود التي يطهرها الدباغ.

مذهب  وهو  واخلنزير،  اإلنسان  جلد  إال  اجللود،  مجيع  يطهر  الدباغ  فقيل: 
احلنفية)2(.

إال  حلمه،  يؤكل  ال  ما  جلود  ذلك  يف  بام  امليتة  جلود  مجيع  يطهر  الدباغ  وقيل: 
الكلب واخلنزير واملتولد من أحدمها، وهو مذهب الشافعية)3(.

وقيل: الدباغ ال يطهر إال ما حتله الذكاة، وهو رواية عن مالك)4(، واختاره أبو ثور)5(، 
ورجحه بعض احلنابلة كاملجد وابن رزين وابن عبد القوي)6(، وابن تيمية)7(.

والفرق بني املاء وبني غريه من السوائل كالعسل واللبن والسمن، قالوا: إن املاء له قوة الدفع   )1(
عن نفسه لطهوريته، فال يرضه إال ما غري أحد أوصافه الثالثة، بخالف غريه. 

تبيني   ،)85/1( الصنائع  بدائع   ،)105/1( الرائق  البحر   ،)21/1( البداية  رشح  اهلداية   )2(
احلقائق )24/1(، حاشية ابن عابدين )203/1(، املبسوط )202/1(، حاشية الطحطاوي 

 .)111/1(
األم )9/1( حلية العلامء )93/1(، اإلقناع للرشبيني )28/1(، الوسيط )129/1(، روضة   )3(

الطالبني )41/1(، املجموع )275/1(. 
جاء يف البيان والتحصيل )101/1(: »وسئل مالك: أترى ما دبغ من جلود الدواب طاهًرا؟   )4(
فقال: أال يقال هذا يف جلود األنعام، فأما جلود ما ال يؤكل حلمه فكيف يكون طاهًرا إذا دبغ، 

وهو مما ال ذكاة فيه، وال يؤكل حلمه«. اهـ 
 :)182/4( التمهيد  يف  وقال   .)326/15( االستذكار  يف  الكالم  هذا  الرب  عبد  ابن  ونقل   
»وقالت طائفة من أهل العلم ال جيوز االنتفاع بجلود السباع ال قبل الدباغ وال بعده، مذبوحة 
بن  ويزيد  ثور،  وأبو  املبارك وإسحاق،  وابن  األوزاعي  القول:  هذا  قال  ميتة، وممن  أو  كانت 

هارون«.اهـ
االستذكار )326/15(.   )5(

اإلنصاف )87/1(.   )6(
جمموع الفتاوى )95/21(.   )7(
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وقيل: الدباغ يطهر كل حيوان طاهر يف احلياة، وهو رواية عن أمحد، واختارها 
بعض أصحابه، وهو رواية ثانية عن ابن تيمية)1(. 

مذهب  وهو  واخلنزير،  الكلب  جلد  حتى  اجللود  مجيع  يطهر  الدباغ  وقيل: 
الظاهرية)2(. 

فتلخص لنا من هذا اخلالف ما ييل: 

قيل: الدباغ ال يطهر مطلًقا. 

وقيل: يطهر مطلًقا.

وقيل: يطهر مجيع اجللود إال الكلب واخلنزير واإلنسان.

وقيل: يطهر ما حتله الذكاة.

وقيل: يطهر ما كان طاهًرا يف احلياة، وإن كان حمرًما أكله كاهلرة ونحوها.

وأما االنتفاع باجللود، فقيل : 

يباح االنتفاع باجللود مطلقا، سواًء دبغت أم ال)3(. 

وقيل: يباح االنتفاع هبا برشط الدبغ. 

وقيل: يباح االنتفاع هبا يف يابس، وقيل: يف يابس وماء. 

وقد ذكرت أدلة كل قول يف هذه املسألة يف املجلد األول من كتاب اآلنية، فأغنى 
ذلك عن إعادته هنا، وهلل احلمد. 

e e e

اإلنصاف )86/1(.   )1(
البيان والتحصيل )357/3(،  ابن رشد يف  الظاهري  املحىل )118/1(، وذكره مذهًبا لداود   )2(

وعون املعبود )179/11(. 
أمحد  ومسند   ،)62/1( الرزاق  عبد  مصنف  يف  كام  اهلل،  رمحه  الزهري  اإلمام  يراه  القول  هذا   )3(
)365/1(، وأبو داود )4122(، جمموع الفتاوى )101/21(، وحكاه ابن تيمية عن بعض 

السلف. 
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q كل بول من اآلدمي فهو نجس حتى بول الصبي الذي مل يأكل الطعام، وإنام 
التخفيف يف كيفية تطهريه، ال يف طهارته. 

q ليس كل ما ثبت التخفيف يف طهارته كان طاهًرا، فاألمر بنضح بول الصبي 
دليل عىل نجاسته.

q ما ثبت للغائط من حكم ثبت للبول، فبول من ال يأكل الطعام نجس قياًسا عىل 
غائطه، وروث ما يؤكل حلمه طاهر فكذلك بوله، وأما كيفية تطهري النجاسات 

فليست واحدة، فتطهري نجاسة الكلب خمتلفة عن نجاسة غريه)1(.

)1(  انظر رشح التلقني للامزري )260/1(. 

الباب الثاني 

فـي فضالت احليوان
الفصل األول 

يف البول والغائط والروث
املبحث األول 

يف بول اآلديم وعذرته
الفرع األول 

يف بول الصيب واجلارية
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بول  عليه غريه، كتطهري  يقاس  بتطهري خاص ال  النجاسات  من  استثني  ما   q
الصبي، ال يقاس عليه بول ذكور صغار البهائم النجسة، كام ال يقاس يف صفة 

تطهري اإلناء من ولوغ اخلنزير عىل صفة تطهري اإلناء من ولوغ الكلب.

]م-495[ اختلف العلامء هل بول الصبي الذي مل يأكل الطعام طاهر أو نجس؟

فقيل: نجس، وهو قول العامة)1(.

وقيل: طاهر، وهو مذهب داود الظاهري)2(، واختاره بعض احلنابلة)3(، ونرصه 
الشوكاين)4(.

وأما االختالف يف كيفية تطهريه فسوف يأيت ذكره إن شاء اهلل تعاىل يف باب كيفية 
إزالة النجاسة.

q دليل من قال بطهارته:

  الدليل األول: 

)1101-72( ما رواه البخاري، من طريق ابن شهاب، عن عبيد اهلل ابن عبد اهلل 
ابن عتبة،

عن أم قيس بنت حمصن أهنا أتت بابن هلا صغري مل يأكل الطعام إىل رسول اهلل ×، 
فأجلسه رسول اهلل × يف حجره، فبال عىل ثوبه، فدعا بامء فنضحه، ومل يغسله. ورواه 

مسلم أيًضا)5(.

يرون  وكلهم  الغسل،  أم  النضح  جيب  هل  األربعة،  األئمة  أقوال  تطهريه  يف  ذكرنا  أن  سبق    )1(
نجاسته، انظر العزو إليهم يف املسألة التي قبل هذه.

)2(  طرح التثريب )140/2(.
)3(  اإلنصاف )323/1(.

)4(  للشوكاين قوالن يف هذه املسألة، الطهارة والنجاسة، انظر الدراري املضيئة )22/1(، والسيل 
اجلرار )31/1، 35(.

)5(  صحيح البخاري )323(، ومسلم )287(.
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  الدليل الثاين:

)1102-73( ما رواه البخاري من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، 

عن عائشة ريض اهلل عنها قالت: كان النبي × يؤتى بالصبيان، فيدعو هلم، فأيت 
بصبي، فبال عىل ثوبه، فدعا بامء، فأتبعه إياه ومل يغسله. ورواه مسلم)1(.

فهذان احلديثان دليالن عىل أنه يكفي يف بول الصبي النضح، وأن الغسل غري 
واجب لقوله يف احلديث: ومل يغسله.

وهذا النضح خاص يف بول الصبي، وأما اجلارية فيجب غسله،

)1103-74( ملا رواه أبو داود من طريق عبد الرمحن بن مهدي حدثني حييى 
ابن الوليد، حدثني حمل بن خليفة، 

حدثني أبو السمح، قال: كنت أخدم النبي ×، فكان إذا أراد أن يغتسل قال: 
ولني قفاك، فأوليه قفاي، فأسرته به، فأيت بحسن أو حسني ريض اهلل عنهام، فبال عىل 

صدره، فجئت أغسله فقال: يغسل من بول اجلارية، ويرش من بول الغالم)2(.

]حسن[)3(.

فأخذوا من االكتفاء بنضح بول الصبي أن بوله طاهر، إذ لو كان نجًسا لوجب 
غسله كبول اجلارية، بل وكغريه من النجاسات. 

إياه دليل عىل نجاسته، ولو  املاء  أنه نجس، فاألمر بنضحه وبإتباع  والصحيح 
كان البول طاهًرا مل يكن هناك حاجة إىل تطهريه؛ إذ الطاهر ال يطهر.

)1(  صحيح البخاري )6355(، ومسلم )286(.
)2(  سنن أيب داود )376(.

)3(  وسوف يأيت خترجيه يف كيفية التطهري بالنضح، وله شاهد من حديث عيل بن أيب طالب، وحديث 
أم الفضل وأم كرز اخلزاعية وغريهم، وقد خرجناها كاملة يف كيفية التطهري بالنضح فأغنى عن 

إعادهتا هنا.
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باألمر  أو  الصبي،  بول  برش  يستدل  والعجب ممن  »املفهم«:  القرطبي يف  قال 
بنضحه عىل طهارته، وليس فيه ما يدل عىل ذلك؛ وغاية داللته عىل التخفيف يف نوع 
طهارته، إذ قد رخص يف نضحه ورشه وعفا عن غسله ختفيًفا خص هذا التخفيف 
-واهلل  هلم  ملحبتهم  هبم  فرحهم  لفرط  الذكران  محل  ملالزمتهم  األنثى  دون  الذكر 

أعلم- )1(.

ولو أخذنا بقاعدة، أن كل ما ثبت التخفيف يف طهارته كان طاهًرا لقلنا: بطهارة 
النعل الذي تصيبه النجاسة، فإن طهارته الدلك بالرتاب، ومع ذلك هو نجس قبل 

الدلك، وال جيب غسل النعل منها.

مكان  عىل  يمر  بأن  تطهريه  فإن  نجاسة،  أصابته  إذا  املرأة  ذيل  بطهارة  ولقلنا 
طاهر، فيطهره ما بعده، وال جيب غسله، وهو نجس قبل أن يمر عىل مكان طاهر، 
وهكذا، فليس التخفيف يف طهارة بعض األماكن دلياًل عىل طهارهتا، بل هي نجسة، 

وإن خفف الشارع يف تطهريها، وهذا هو الراجح، واهلل أعلم.

e e e

)1(  املفهم )644/2(.
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الفرع الثاني 

ذكر العلة اليت أوجبت التفريق بني بول الغالم واجلارية

مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q مل تكشف النصوص  الرشعية علة يف التفريق بني بول اجلارية والغالم.

q ما استثني من األشياء مما ال يفهم معناه ال يقاس عليه.

q طريقة التطهري متالقاة من الرشع، كغسل بول اجلارية دون الغالم، ووجوب 
الغسل من املني واحليض دون البول واملذي، وإجياب أربعة شهداء يف الزنا دون 

القتل، ومثله كثري.  

q العلة املستنبطة باالجتهاد ليست بمنزلة العلة املنصوصة؛ ألن االجتهاد خيطئ 
ويصيب.

q طلب العلة ينبغي أن يكون مقصوًرا عىل ما يفيد من تعدي احلكم إىل غريه 
مما يلحقه القياس.

بني  جيمع  وال  متامثلني،  بني  يفرق  ال  الشارع  أن  به  املقطوع  من  ]م-496[ 
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ق الشارع بني متشاهبني فإن هناك علة أوجبت مثل ذلك، وقد تعلم  متفرقني، فإذا فرَّ
إدراك علل مجيع األحكام، فاهلل سبحانه  تعلم، والعقول قارصة عن  العلة، وقد ال 
وتعاىل حكيم، وال يأمر وال ينهى إال حلكمة، وإن كان طلب العلة ينبغي أن يكون 
فالتسليم  وإال  القياس،  يلحقه  مما  غريه  إىل  احلكم  تعدي  من  يفيد  ما  عىل  مقصوًرا 

للنص الرشعي هو طريق املؤمنني: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 
ڀ ڀ ڀ ٺ( ]األحزاب: 36[.

ۆئ(  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  )ې 

]النور: 51[.

وال يعارض املؤمن النص بعقله فيهلك، ويكون حاله كحال إبليس الذي قال 
معرتًضا عىل أمر ربه: )ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ( ]ص:76[.

وقد اختلف العلامء يف تلمس تلك العلة،

فمنهم من أرجع ذلك إىل طبيعة بول األنثى، وأنه خيتلف عن بول الذكر فريى 
بعضهم أن بول األنثى أنتن رائحة وأثقل من بول الذكر، ولذلك أمر بغسله دون بول 

الغالم. 

)1104-75( ومما يدخل يف هذا ما ذكره أبو احلسن بن سلمة قال: حدثنا أمحد 
ابن موسى بن معقل، حدثنا أبو اليامن املرصي قال: سألت الشافعي عن حديث النبي 
×: يرش من بول الغالم، ويغسل من بول اجلارية، واملاءان مجيًعا واحد؟ قال: ألن 
بول الغالم من املاء والطني، وبول اجلارية من اللحم والدم، ثم قال يل: فهمت؟ أو 
قال: لقنَت؟ قال: قلت: ال، قال: إن اهلل تعاىل ملا خلق آدم خلقت حواء من ضلعه 
والدم،  اللحم  من  اجلارية  بول  والطني، وصار  املاء  من  الغالم  بول  القصري، فصار 

قال: قال يل: فهمت؟ قلت: نعم. قال: نفعك اهللَّ به.
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 رواه أبو احلسن بن سلمة يف زوائده عىل ابن ماجه، كام يف »سنن ابن ماجه«)1(. 

q وقد ين�اقش: 

ا بالصبي، وإنام يصدق حتى يف حق الرجل، وال فرق  بأن هذا الفرق ليس خاصًّ
بينه وبني بول األنثى. 

ومنهم من أرجع ذلك إىل طريقة خروج البول فبول الغالم خيرج بقوة فينترش 
فيشق غسله، ولذلك تسومح فيه، أما بول األنثى فيكون جمتمًعا فيسهل غسله. 

ومنهم من أرجع ذلك إىل أن نفوس الناس متيل إىل الغلامن، فتحمله أكثر من 
غريه، فيكثر منهم التبول، ويشق عليهم غسله.

ختفيف  يف  رشًعا  معتربة  وهي  املشقة،  فيهام  العلة  ألن  قريبان؛  واألخريان 
النجاسة، بل ويف العفو عنها كلًيا، كام سيأيت أمثلة ذلك إن شاء اهلل تعاىل عند الكالم 

عىل النجاسة املعفو عنها.

والذي أميل إليه أن هذه املسألة مستثناة، وغري معقولة املعنى فال يقاس عليها 
غريها، كام خصت نجاسة الكلب بالتطهري بالتسبيع والترتيب.

e e e

)1(  سنن ابن ماجه )175/1(.
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q كل بول من اآلدمي فهو نجس حتى بول الصبي الذي مل يأكل الطعام، وإنام 
التخفيف يف كيفية تطهريه، ال يف طهارته.

حلرمته  التحريم  كان  سواًء  نجس،  فهو  األكل  حمرم  حيوان  من  بول  كل   q
كاآلدمي، أو لنجاسته كالسباع إال ما يشق التحرز منه.

]م-497[ أمجع املسلمون عىل نجاسة بول وغائط اآلدمي الكبري، ونقل 
اإلمجاع خلق من أهل العلم.

قال الطحاوي: »فنظرنا يف ذلك، فإذا حلوم بني آدم كل قد أمجع عىل أهنا حلوم 
طاهرة، وأن أبواهلم حرام نجسة ...«)1(. اهـ

وقال العيني: »بول اآلدمي الكبري فحكمه أنه نجس مغلظ بإمجاع املسلمني من 
أهل احلل والعقد«)2(.

)1(  رشح معاين اآلثار )109/1(.
)2(  البناية )387/1، 400(.

الفرع الثالث 

يف البول والغائط من اآلديم الكبري
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وقال ابن رشد: »وأما أنواع النجاسات فإن العلامء اتفقوا من أعياهنا عىل أربعة، 
ثم ذكر منها:  بول ابن آدم ورجيعه«)1(.

وقال ابن جزي: »وأما األبوال والرجيع فذلك من ابن آدم نجس إمجاًعا«)2(.

وقال أيًضا: »النجاسات املجمع عليها يف املذاهب، ثم ذكر منها: بول ابن آدم 
ورجيعه«)3(.

وقال النووي: »وأما بول اآلدمي الكبري فنجس بإمجاع املسلمني، نقل اإلمجاع 
فيها ابن املنذر وأصحابنا وغريهم«)4(.

وقال العراقي: »فيه نجاسة بول اآلدمي، وهو إمجاع من العلامء إال ما حكي عن 
داود يف بول الصبي الذي مل يطعم أنه ليس بنجس للحديث الصحيح، فنضحه ومل 
يغسله، وهو مردود باإلمجاع فقد حكى بعض أصحابنا اإلمجاع أيضا يف نجاسة بول 

الصبي«)5(.

وقال ابن املنذر: أمجعوا عىل إثبات نجاسة البول)6(.

ونقل اإلمجاع كذلك يف كتابه العظيم األوسط)7(.

وقال الزركش: »نجس بال نزاع، وهو البول والغائط«)8(.

وقال الصنعاين يف سبل السالم: واحلديث فيه داللة عىل نجاسة بول اآلدمي، 

)1(  بداية املجتهد )175/2، 192(.
)2(  القوانني الفقهية )ص: 35، 36(.
)3(  القوانني الفقهية )ص: 35، 36(.

)4(  املجموع )567/2(.
)5(  طرح التثريب )140/2(.

)6(  اإلمجاع )ص: 34(.
)7(  األوسط )138/2(.

)8(  رشح الزركش )39/2، 40(.
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وهو إمجاع)1(.

الباب عىل نجاسة بول اآلدمي، وهو جممع  وقال الشوكاين: واستدل بحديث 
عليه)2(.

وانظر لالستزادة كتاب إمجاعات ابن عبد الرب يف العبادات )3(.

e e e

)1(  سبل السالم )34/1(.

)2(  نيل األوطار )61/1(.
.)314/1(  )3(



179طهارة اخلبث )األعيان النجسة(

مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q األصل يف األشياء الطهارة. 

q كل بول أو روث من حيوان مباح األكل فهو طاهر عىل الصحيح، لتجويزه 
× الصالة يف مرابض الغنم وإذنه يف رشب أبوال اإلبل.

وقيل: 

q كل األبوال نجسة من مأكول اللحم وغريه، لقوله: كان ال يسترت من البول.

]م-498[ اختلف العلامء يف بول احليوان املأكول وروثه، 

فقيل: هو طاهر مطلًقا، وهو مذهب املالكية)1(، واحلنابلة)2(.

مواهب اجلليل )94/1(، اخلريش )85/1، 86(، القوانني الفقهية )ص: 27(.  )1(
 ،)314/1( واملستوعب   ،)131( هانئ  ابن  ومسائل   ،)31/1( اهلل  عبد  رواية  أمحد  مسائل   )2(

املبدع )338/1(، اإلنصاف )339/1(، الفروع )248/1، 249(.

املبحث الثاني 

فـي بول وروث احليوان 
الفرع األول 

يف بول وروث احليوان المأكول
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وقيل: نجس مطلًقا، وهو مذهب الشافعية)1(، وقول يف مذهب احلنابلة)2(.

اهلواء  يف  يذرق  كان  فإن  الطري،  بول  وأما  نجس،  احليوان  بول  إن  وقيل: 
كالدجاج  اهلواء  يف  يذرق  ال  كان  وإن  طاهر،  فهو  واخلفافيش  واحلامم  كالعصافري 

والبط فهو نجس. وهذا مذهب احلنفية)3(.

وقيل: بطهارة األبوال كلها عدا بول اآلدمي، وهو مذهب داود الظاهري)4(.

q دليل من قال بالطهارة:

  الدليل األول:

من  أو  السنة،  من  أو  القرآن،  من  دليل  يأيت  حتى  الطهارة  األشياء  يف  األصل 
أن  نعلم  ونحن  خاصة  الدليل،  فعليه  النجاسة  ادعى  ومن  نجاستها،  عىل  اإلمجاع 
الصحابة كانوا أصحاب إبل وغنم فاحلاجة داعية إىل بيان حكمها لو كانت نجسة، 
وليست البلوى يف ولوغ الكلب يف األواين أكثر من البلوى يف أبوال املوايش وروثها، 

فلام مل يأت بيان بأهنا نجسة علم أهنا طاهرة.

تيمية رمحه اهلل: »وبول ما أكل حلمه وروثه طاهر، مل يذهب أحد من  ابن  قال 
الصحابة إىل تنجسه، بل القول بنجاسته قول حمدث ال سلف له من الصحابة«)5(.

  الدليل الثاين:

)1105-76( ما رواه مسلم من طريق جعفر بن أيب ثور، 

عن جابر بن سمرة، أن رجال سأل رسول اهلل × أأتوضأ من حلوم الغنم؟ قال: 

املجموع )547/2(، مغني املحتاج )79/1(، هناية املحتاج )224/1(.  )1(
املستوعب )315/1(.   )2(

بدائع الصنائع )61/1، 62(، البحر الرائق )239/1(، حاشية ابن عابدين )210/1(.  )3(
)4(  املحىل )169/2(.

)5(  الفتاوى الكربى )313/5(.
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إن شئت فتوضأ وإن شئت فال تتوضأ. قال: أتوضأ من حلوم اإلبل؟ قال: نعم فتوضأ 
من حلوم اإلبل. قال: أصيل يف مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصيل يف مبارك اإلبل؟ 

قال: ال.

وجه االستدالل:

أن النبي × أذن يف الصالة يف مرابض الغنم، ومرابض الغنم ال ختلو من البول 
والروث، فدل عىل طهارهتا. 

  الدليل الثالث:

محاد  حدثنا  قال  حرب  بن  سليامن  حدثنا  البخاري،  رواه  ما   )77-1106(
ابن زيد عن أيوب عن أيب قالبة 

فأمرهم  املدينة  فاجتووا  أو عرينة  أناس من عكل  قدم  قال  مالك  بن  أنس  عن 
النبي × بلقاح وأن يرشبوا من أبواهلا وألباهنا. احلديث واحلديث رواه مسلم)1(.

وجه االستدالل:

األواين  بغسل  يأمرهم  ومل  اإلبل،  أبوال  من  بالرشب  أمرهم   × النبي  كون 
منها، ولو كانت نجسة ما أذن هلم بالرشب، وألمرهم بغسل األواين منها. وهذا نص 

رصيح يف حمل النزاع.

  الدليل الرابع:

)1107-78( ما رواه البخاري من طريق يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد اهلل 
ابن عبد اهلل،

بعري  عىل  الوداع  حجة  يف   × النبي  طاف  قال  عنهام  اهلل  ريض  عباس  ابن  عن 
يستلم الركن بمحجن. ورواه مسلم)2(.

)1(  صحيح البخاري )233(، ومسلم )1671(.
صحيح البخاري )1608(، ومسلم )1272(.   )2(
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وجه االستدالل:

إدخال البعري املسجد، والطواف عليه دليل عىل طهارة بوله، حيث ال يؤمن بول 
البعري يف أثناء الطواف، ولو كان نجًسا مل يعرض النبي × املسجد للنجاسة.

  الدليل اخلامس: 

)1108-79( ما رواه مسلم، قال: حدثنا حممد بن املثنى، حدثنا عبد األعىل، 
عن داود، عن عامر قال: 

سألت علقمة هل كان ابن مسعود شهد مع رسول اهلل × ليلة اجلن، قال: فقال 
× ليلة  أنا سألت ابن مسعود، فقلت: هل شهد أحد منكم مع رسول اهلل  علقمة: 
اجلن؟ قال: ال، ولكنا كنا مع رسول اهلل × ذات ليلة، ففقدناه، فالتمسناه يف األودية 
والشعاب، فقلنا: استطري أو اغتيل. قال: فبتنا برش ليلة بات هبا قوم، فلام أصبحنا إذا 
هو جاء من قبل حراء. قال: فقلنا: يا رسول اهلل فقدناك، فطلبناك، فلم نجدك، فبتنا 
القرآن  أتاين داعي اجلن، فذهبت معه، فقرأت عليهم  ليلة بات هبا قوم، فقال:  برش 
قال: فانطلق بنا، فأرانا آثارهم وآثار نرياهنم، وسألوه الزاد فقال: لكم كل عظم ذكر 
فقال  لدوابكم.  علف  بعرة  وكل  حلاًم،  يكون  ما  أوفر  أيديكم  يف  يقع  عليه  اهلل  اسم 

رسول اهلل ×: فال تستنجوا هبام؛ فإهنام طعام إخوانكم )1(.

وجه االستدالل:

اجلن،  من  إخواننا  دواب  علف  ألنه  بالروث؛  نستنجي  أن  هنى   × النبي  أن 
ومعلوم أنه إنام هنى عن ذلك لئال ننجسه عليهم، فلو كان البعر يف نفسه نجًسا مل يكن 
االستنجاء به ينجسه، ومل يكن هناك فرق بني البعر واملستنجى به، ثم إن البعر لو كان 
نجًسا مل يصلح أن يكون علًفا لقوم مؤمنني، فإهنا تصري بذلك جاللة، ولو جاز أن 
تصري جاللة جلاز أن تعلف رجيع اإلنس ورجيع الدواب، فال فرق حينئذ، وكونه 

)1(  صحيح مسلم )450(.
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َط يف طعام اجلن طهارة العظم، بقوله: لكم كل عظم ذكر اسم اهلل عليه، فكذلك  رَشَ
ط يف علف دواهبم نحو ذلك من الطهارة)1(. ال بد أن َيرْشِ

  الدليل السادس:

)1109-80( ما رواه ابن خزيمة يف صحيحه، قال: أخربنا يونس بن عبد األعىل، 
أخربنا ابن وهب، أخربين عمرو بن احلارث، عن سعيد بن أيب هالل، عن عتبة بن أيب 

عتبة، عن نافع بن جبري،

عن عبد اهلل بن عباس أنه قيل لعمر بن اخلطاب: حدثنا من شأن ساعة العرسة، 
فقال عمر: خرجنا إىل تبوك يف قيظ شديد، فنزلنا منزاًل أصابنا فيه عطش حتى ظننا 
أن رقابنا ستنقطع، حتى إن كان الرجل ليذهب يلتمس املاء فال يرجع حتى يظن أن 
رقبته ستنقطع، حتى إن الرجل ينحر بعريه، فيعرص فرثه، فيرشبه، وجيعل ما بقي عىل 
كبده، فقال أبو بكر الصديق: يا رسول اهلل إن اهلل قد عودك يف الدعاء خرًيا، فادع لنا 
فقال: أحتب ذلك؟ قال: نعم، فرفع يده فلم يرجعهام حتى قالت السامء، فأظلمت، ثم 

سكبت فمألوا ما معهم، ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جازت العسكر)2(.

]صحيح[)3(.

)1(  بترصف جمموع الفتاوى )577/21(.
)2(  صحيح ابن خزيمة )101(.

)3(  ومن طريق يونس أخرجه الطربي يف تفسريه )55/11(.
املستدرك  يف  واحلاكم   ،)1841( مسنده  يف  والبزار   ،)1383( صحيحه  يف  حبان  ابن  ورواه   
)566(، والبيهقي يف دالئل النبوة )231/5( من طريق حرملة بن حييى، قال: حدثنا ابن وهب 

به. وهذه متابعة من حرملة ليونس بن عبد األعىل.
كام أخرجه الطربي يف تفسريه )55/11( من طريق يعقوب بن حممد، ثنا عبد اهلل بن وهب به.   

وهذه متابعة أخرى.
ورواه الطرباين يف املعجم األوسط )3292( من طريق ابن هليعة، عن خالد بن يزيد، عن سعيد   

بن أيب هالل، عن عتبة بن أيب عتبة به. انظر إحتاف املهرة )15473(. 
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وجه االستدالل:

قال ابن خزيمة: لو كان ماء الفرث إذا عرص نجًسا مل جيز للمرء أن جيعله عىل 
كبده، فينجس بعض بدنه، وهو غري واجد ملاء طاهر يغسل موضع النجس منه، فأما 
للنفس  إحياء  فجائز  املاء  ذلك  يرشب  مل  إن  التلف  خوف  عند  النجس  املاء  رشب 
برشب ماء نجس؛ إذ اهلل عز وجل قد أباح عند االضطرار إحياء النفس بأكل امليتة 
اخلنزير  وحلم  والدم  وامليتة  ذلك.  يأكل  مل  إن  التلف  خيف  إذا  اخلنزير  وحلم  والدم 
نجس حمرم عىل املستغني عنه، مباح للمضطر إليه إلحياء النفس بأكله، فكذلك جائز 
للمضطر إىل املاء النجس أن حييي نفسه برشب ماء نجس إذا خاف التلف عىل نفسه 
برتك رشبه، فأما أن جيعل ماء نجسا عىل بعض بدنه، والعلم حميط أنه إن مل جيعل ذلك 
املاء النجس عىل بدنه مل خيف التلف عىل نفسه، وال كان يف إمساس ذلك املاء النجس 
بعض بدنه إحياء نفسه بذلك، وال عنده ماء طاهر يغسل ما نجس من بدنه بذلك 

املاء، فهذا غري جائز وال واسع ألحد فعله)1(.

  الدليل السابع:

كان احلَبُّ يف عهد الصحابة ومن بعدهم يداس يف البيادر عن طريق الدواب، 
وال بد أن يصيب احلبوب يشء من أبواهلا وأرواثها، ومل ينقل عن النبي × وال عن 
صحابته، وال عن غريهم أهنم كانوا يغسلون احلب بعد الفراغ من دياسها، فلو كانت 
نجسة لوجب غسلها، ولنقل األمر بذلك من النبي ×، فلام مل يأمر بغسلها علم أن 

أبواهلا طاهرة.

تزرع،  أن األرض كانت  نتيقن  »فإنا  الصحابة:  تيمية حاكًيا عن عهد  ابن  قال 
ونتيقن أن احلب ال يداس إال بالدواب، ونتيقن أنه ال بد أن تبول عىل البيدر الذي 

يبقى أياًما ويطول دياسها له، فهذه كلها مقدمات يقينية«)2(.

)1(  صحيح ابن خزيمة )53/1- 54(.
)2(  جمموع فتاوى ابن تيمية )584/21(.
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  الدليل الثامن:

إمجاع املسلمني عىل اختاذ احلَاَمم يف املسجد احلرام من غري نكري، فهذا دليل عىل 
طهارهتا؛ خاصة أن اهلل سبحانه وتعاىل قد أمر بتطهري املسجد بقوله تعاىل: )ڇ 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ( ]احلج:26[.
  الدليل التاسع:

)1110-81( ما رواه الدارقطني يف سننه، من طريق سوار بن مصعب، عن 
مطرف بن طريف، عن أيب اجلهم، 

عن الرباء، قال: قال رسول اهلل ×: ال بأس ببول ما أكل حلمه)1(.

ا [)2(. ]ضعيف جدًّ

q دليل من قال بالنجاسة:

  الدليل األول:

عن  معاوية،  أبو  حدثنا  حييى،  حدثنا  قال:  البخاري،  رواه  ما   )82-1111(

)1(  سنن الدارقطني )128/1(.
)2(  ومن طريق سوار بن مصعب أخرجه البيهقي يف السنن )252/1(، وابن اجلوزي يف التحقيق 

.)101/1(
قال أمحد وحييى بن معني والنسائي والدارقطني: سوار بن مصعب مرتوك. انظر سنن الدارقطني   

)128/1(، والتحقيق )101/1(.
قال الدارقطني: خالفه حييى بن العالء، ثم ساق الدارقطني إسناده )128/1( من طريق عمرو   

بن احلصني، نا حييى بن العالء، عن مطرف، عن حمارب بن دثار، عن جابر.
وعمرو بن احلصني وحييى بن العالء مرتوكان.  

قال الدارقطني: ال يثبت، عمرو بن احلصني وحييى بن العالء ضعيفان.  
قال ابن اجلوزي: قال أمحد: حييى بن العالء كذاب يضع احلديث. التحقيق )102/1(.  

وعمرو بن احلصني: قال أبو حاتم الرازي: ليس بشء.  
وقال الدارقطني: مرتوك. وانظر إحتاف املهرة )2210(.  
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األعمش، عن جماهد، عن طاوس، 

أنه مر بقربين يعذبان فقال: إهنام   × النبي  عن ابن عباس ريض اهلل عنهام عن 
ليعذبان، وما يعذبان يف كبري، أما أحدمها فكان ال يسترت من البول. احلديث واحلديث 

رواه مسلم بنحوه)1(.

وجه االستدالل:

قوله: »ال يسترت من البول« فـ)أل( يف البول عام جلميع األبوال، سواًء جعلنا أل 
للجنس أو لالستغراق.

وعىل فرض االختصاص ببول اإلنسان فإن سائر األبوال تلحق به قياًسا.

قال اخلطايب: »يف احلديث داللة عىل أن األبوال كلها نجسة جمتنبة من مأكول 
اللحم وغري مأكوله، لورود اللفظ به مطلًقا عىل سبيل العموم«)2(.

q وأجيب:

بأن الالم يف كلمة )البول( للعهد الذهني، أي بول نفسه، وقد نص أهل املعرفة 
باللسان أنه ال يصار إىل تعريف اجلنس إال إذا مل يكن ثم يشء معهود، فإن كان هناك 

يشء معهود مل حيمل عىل اجلنس، والدليل عىل أن املقصود به بوله هو عدة أدلة:

فكان  أحدمها  )أما  للحديث  أخرى  رواية  يف  الصحيحني  يف  جاء  ما  األول: 
ال يسترت من بوله(. 

 الثاين أن احلديث قد رواه ابن أيب شيبة حدثنا وكيع، وأبو معاوية، عن األعمش، 
عن جماهد، عن طاووس، 

عن ابن عباس بلفظ: ال يستربئ من بوله)3(.

)1(  صحيح البخاري )1361(، ومسلم )292(.
)2(   معامل السنن )19/1(. 

)3(  رواه ابن أيب شيبة يف املصنف )1304(، ورواه النسائي )2069( من طريق أيب معاوية وحده به.=
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ورواه النسائي من طريق منصور، عن جماهد، عن ابن عباس)1(. 

واالسترباء: طلب الرباءة من البول، وهو أن يستفرغ بقية البول، وينقي موضعه 
واالسترباء  واملرض،  الدين  من  يربأ  كام  عنهام  يبينه  أي  منه:  يربئهام  حتى  وجمراه، 

استنقاء الذكر عن البول)2(.

  الدليل الثاين:

عن  موسى،  بن  اهلل  عبيد  خربنا  قال:  محيد،  بن  عبد  رواه  ما   )83-1112(
إرسائيل، عن أيب حييى، عن جماهد، 

عن ابن عباس، قال: قال رسول اهلل  ×: إن عامة عذاب القرب يف البول فتنزهوا 
من البول)3(.

]ضعيف[)4(.

املنتقى )130( والطحاوي يف مشكل اآلثار )5190( من طريق وكيع  ابن اجلارود يف  ورواه   =
وحده به.

)1(  النسائي )2068(.
)2(  اللسان )33/1(، التوقيف عىل مهامت التعريف )ص: 54(، النهاية يف غريب احلديث )112/1(.
 )653( واحلاكم   )128/1( الدارقطني  وأخرجه   ،)642( محيد  بن  عبد  مسند  من  املنتخب    )3(
من طريق إسحاق بن منصور، عن إرسائيل به. قال الدارقطني: ال بأس به. وانظر إحتاف املهرة 

.)8779(
)4(  يف إسناده أبو حييى القتات، جاء يف ترمجته:

قال األثرم: قلت أليب عبد اهلل - يعني أمحد بن حنبل- أبو حييى القتات؟ قال: روى عنه إرسائيل   
ا. اجلرح والتعديل )432/3(. أحاديث كثرية مناكري جدًّ

قلت: وهذا منها، فإن حديث ابن عباس يف الصحيحني بغري هذا اللفظ.   
وقال الدوري عن حييى بن معني: أبو حييى القتات يف حديثه ضعف. املرجع السابق.  

وروى الدارمي عن ابن معني أنه قال: ثقة. هتذيب التهذيب )303/12(.  
وقال أمحد: كان رشيك يضعف أبا حييى القتات. اجلرح والتعديل )432/3(.  

وقال النسائي: ليس بالقوي. الضعفاء واملرتوكني له )672(.                =  
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  الدليل الثالث:

)1113-84( ما رواه أمحد، قال: حدثنا حييى بن محاد، حدثنا أبو عوانة، عن 
األعمش، عن أيب صالح، 

عن أيب هريرة، عن النبي ×، قال: أكثر عذاب القرب من البول)1(.

يدرك  والدارقطني وقفه، وهو مما ال  الرازي  أبو حاتم  ثقات، ورجح  ]رجاله 
بالرأي[)2(.

وذكره العقييل يف الضعفاء )229/2، 230(.  =
وقال عيل بن املديني: قيل ليحيى بن سعيد: إن إرسائيل روى عن أيب حييى القتات ثالثامئة، وعن   
إبراهيم بن مهاجر ثالثامئة، فقال: مل يؤت منه، أيت منهام مجيًعا. يعني من أيب حييى ومن إبراهيم.

وقال ابن سعد: أبو حييى القتات فيه ضعف. املرجع السابق.   
)1(  املسند )326/2(.

)2(  اختلف فيه عىل األعمش: 
فرواه أبو عوانة كام يف مصنف ابن أيب شيبة )115/1(، ومسند أمحد )388/2، 389(، وسنن   
األوسط )689(،  املنذر يف  وابن  اآلثار )5192(،  والطحاوي يف مشكل  ماجه )348(،  ابن 
والدارقطني )128/1(، واحلاكم يف املستدرك )653(، والبيهقي يف السنن الكربى )412/2( 

عن األعمش، عن أيب صالح، عن أيب هريرة مرفوًعا.
ورواه ابن فضيل كام يف علل الدارقطني )208/8( عن األعمش به موقوًفا عىل أيب هريرة.  

فأسنده  عنه،  واختلف  األعمش،  يرويه  فقال:   ،)208/8( علله  يف  الدارقطني  عنه  وسئل    
ابن فضيل،  ×. وخالفه  النبي  أبو عوانة، عن األعمش، عن أيب صالح، عن أيب هريرة، عن 

فوقفه، ويشبه أن يكون املوقوف أصح. اهـ
عوانة، عن  أيب  عفان، عن  رواه  حديث  أيب عن  »سألت  أيب حاتم )366/1(:  ابن  علل  ويف   
األعمش، عن أيب صالح، عن أيب هريرة، عن النبي ×، قال: أكثر عذاب القرب من البول. قال 

أيب: هذا حديث باطل. يعني: مرفوع«. اهـ 
ونقله احلافظ يف التلخيص وأقره، فقال )106/1(: أعله أبو حاتم، فقال: إن رفعه باطل.اهـ  

وقال احلافظ يف إحتاف املهرة )486/14( ذكر الرتمذي يف العلل املفرد أنه سأل البخاري عنه،   
فقال: هو صحيح.                   =
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وجه االستدالل:

ابن عباس  توجيه حديث  قلنا يف  بول، وكام  البول عام يف كل  من  استنزهوا 
نقوله هنا.

اجلواب عن هذا االستدالل:

أواًل : األحاديث ضعيفة، وهذا احلكم يرحينا من اجلواب عنها.

ثانًيا: أن املقصود به بول اإلنسان، كام قدمنا يف حديث ابن عباس.

ثالًثا: أن البول الذي يصيب اإلنسان، ويكون عامة عذاب القرب منه إنام هو بوله 
هو، وهو الذي يتعرض له يف كل يوم، بل ربام يف اليوم عدة مرات، وأما بول غريه 
فيندر أن يصيب أحًدا من الناس، فكيف يكون عامة عذاب القرب من يشء ال يكاد 

يصيب أحًدا من الناس، فتعني محله عىل بول نفسه، واهلل أعلم.

  الدليل الرابع:

أبو عبيدة  ليس  قال:  البخاري من طريق أيب إسحاق،  ما رواه   )85-1114(
ذكره، ولكن عبد الرمحن بن األسود، عن أبيه، 

أحجار،  بثالثة  آتيه  أن  فأمرين  الغائط،   × النبي  أتى  يقول:  اهلل  عبد  سمع  أنه 
فأخذ  هبا،  فأتيته  روثة  فأخذت  أجده،  فلم  الثالث  والتمست  حجرين،  فوجدت 

قال احلاكم: هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني، وال أعرف له علة، ومل خيرجاه.  =
السامن، عن  نا أزهر بن سعد  البرصي،  السامن  الدارقطني )128/1( من طريق حممد  ورواه    
ابن عون، عن حممد بن سريين، عن أيب هريرة، أن رسول اهلل × قال: استنزهوا من البول فإن 

عامة عذاب القرب منه.
قال الدارقطني: الصواب مرسل.  

قال الذهبي يف املغني )593/2(: حممد بن صباح السامن البرصي، عن أزهر السامن ال يعرف،   
وخربه منكر. وانظر لسان امليزان )203/5(.

وانظر إحتاف املهرة )18059(، أطراف املسند )198/7(، حتفة األرشاف )12501(.  
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احلجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس)1(.

فإن قيل: ليس يف احلديث دليل عىل النجاسة، وإنام فيه ترك االستنجاء بالروث، 
وال يلزم من ذلك النجاسة، كام مل يلزم من ترك االستنجاء بالعظم واملحرتمات كوهنا 

نجسة.

لقول  ولكن  فيها،  االستنجاء  لرتك  ليس  نجاستها  عىل  االعتامد  أن  فاجلواب: 
النبي ×: إهنا ركس. والركس له معنيان:

أحدمها: الركس بمعنى الرجيع.

واملعنى اآلخر: الركس: بمعنى النجس.

إخبار  ذلك  فإن  رجيع،   الروث  بأن  إخبار  جمرد  أنه  عىل  حيمل  أن  ينبغي  وال 
باملعلوم، فيؤدي إىل احلمل عليه خلو الكالم من الفائدة، فوجب محله عىل ما ذكرنا 

بأن معنى الركس: النجس.

q وأجيب:

تنزل كل علة عىل حمل:  بالروث مركب من علتني،  النهي عن االستنجاء  بأن 
فالروث إن كان نجًسا فإنه ال يستنجى به؛ ألنه نجس، ونحن ال نقول: إن كل روث 

طاهر.

وعليه حيمل كالم الرسول × بقوله: إهنا ركس.

وإن كان الروث طاهًرا كام هو احلال هنا، فإنه ال يستنجى به؛ ال ألنه ال يطهر، 
ولكن ألنه طعام دواب إخواننا من اجلن كام جاء يف احلديث، وذكرناه يف أدلة القول 

األول.

  الدليل اخلامس:

قال تعاىل: )ڈ ڈ ژ( ]األعراف: 157[.

)1(  صحيح البخاري )156(.
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واحرتامه  لكرامته  ال  الشء  وحتريم  تستخبثه،  الكريمة  الطباع  أن  ومعلوم 
تنجيس له رشًعا.

q وتعقب:
أواًل : احلكم عىل الشء بأن هذا طيب أو خبيث ليس مرده إىل الطباع، وإنام مرده 
ما هو خبيث، والرشع  ما هو طيب، وتستطيب  الطباع قد تستقبح  إىل الرشع؛ ألن 
عندنا مل حيكم عىل هذا بأنه خبيث، بدليل أنه أذن يف رشب أبوال اإلبل، والصالة يف 

مرابض الغنم، وهي ال ختلو من بوهلا وروثها.

ثم إن كراهة الشء طبًعا ال تقتيض نجاسته، فهذه النخامة مستقذرة طبًعا، وهي 
طاهرة.

هو  ما  فكل   ،]157 ]األعراف:  ژ(  ڈ  )ڈ  تعاىل:  قوله  ثانًيا: 
قال  متالزمتني،  غري  والنجاسة  فاخلبث  نجًسا،  حمرم  كل  وليس  خبيث،  فهو  حمرم، 
تعاىل عن املال الردئ )ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ( ]البقرة: 267[، واخلبث هنا 

يف الشء الطاهر.

والكالم   ،]24 ]إبراهيم:  ٿ(  ٿ  ٺ  ٺ  )ٺ  تعاىل:  وقال 
ليس فيه ما هو نجس باملعنى االصطالحي.

  الدليل السادس:

القياس عىل بول اآلدمي ورجيعه، فإذا كان بول اآلدمي نجًسا باإلمجاع فكذلك 
بول احليوان بجامع أن كاًل منهام قد استحال إىل فساد ونتن.

q وأجيب:
الفارق، حيث أذن الشارع يف رشب أبوال اإلبل دون بول  بأن هذا قياس مع 
اآلدمي، وأذن بالصالة يف مرابض الغنم، ومل يأذن يف الصالة يف موضع فيها بول آدمي 
أو رجيعه، وقياس بول ما يؤكل حلمه عىل بول ما ال يؤكل قياس مع الفارق، وهو 
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قياس مصادم للنص فال عربة به.

  الدليل السابع:

نتن وفساد يف  إىل  استحال  قد  منهام  كاًل  أن  بجامع  القيء  نجاسة  القياس عىل 
الباطن.

q وأجيب:
ال نسلم لكم بنجاسة القيء، وال يوجد دليل عىل نجاسته، وإذا مل يسلم لكم 
تعاىل فصل خاص يف حكم  اهلل  إن شاء  يعقد  الفرع، وسوف  لكم  يسلم  مل  األصل 

القيء.

  الدليل الثامن:

هنى النبي × عن الصالة يف معاطن اإلبل، وهذا يدل عىل نجاستها. وقد ذكر 
نص احلديث يف أدلة القول األول.

q وأجيب:
أواًل : بأنه لو كان النهي عن الصالة يف معاطن اإلبل من أجل النجاسة ما صىل 

عليها رسول اهلل ×، وقد كان يصيل النافلة عىل بعريه.

الشيخان من طريق مالك، عن أيب بكر بن عمر بن  )1115-86( فقد روى 
عبد الرمحن بن عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب، 

عن سعيد بن يسار، أنه قال: كنت أسري مع عبد اهلل بن عمر بطريق مكة، فقال 
أين  عمر:  بن  اهلل  عبد  فقال  حلقته،  ثم  فأوترت،  نزلت  الصبح  خشيت  فلام  سعيد: 
كنت؟ فقلت: خشيت الصبح، فنزلت، فأوترت، فقال عبد اهلل: أليس لك يف رسول 
اهلل × أسوة حسنة؟ فقلت: بىل واهلل. قال: فإن رسول اهلل × كان يوتر عىل البعري)1(.

)1(  صحيح البخاري )999(، ومسلم )700(.
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ثانًيا: يقابل النهي هذا بإذنه يف الصالة يف مرابض الغنم، فيقال: إن العلة ليست 
النجاسة، ولو كانت العلة هي النجاسة مل يكن هناك فرق بني بول اإلبل والغنم، 

ولكن العلة يشء آخر:

فقيل: إن احلكم تعبدي، فتكون علته مفية عنا.

يصيل،  وهو  املبارك،  هذه  إىل  تأوي  أن  مباركها  يف  صىل  إْن  خيشى  إنه  وقيل: 
فتشوش عليه صالته؛ ألهنا كبرية اجلسم، وألن من طبعها النفار املفيض إىل تشويش 

قلب املصيل، ولذلك ورد يف احلديث أن اإلبل خلقت من الشياطني.

)1116-87( فقد روى ابن أيب شيبة، قال: حدثنا هشيم، أخربنا يونس،  عن 
احلسن،

الغنم،  مرابض  يف  صلوا   :× اهلل  رسول  قال  قال:  مغفل،  بن  اهلل  عبد  عن 
وال تصلوا يف أعطان اإلبل؛ فإهنا خلقت من الشياطني)1(.

]صحيح[)2(.

املصنف )337/1( رقم 3877.   )1(
صحيحه  يف  حبان  ابن  أخرجه  طريقه  ومن  الباب،  إسناد  يف  كام  شيبة  أيب  ابن  رواه  احلديث    )2(

 .)1702(
ورواه البيهقي يف سننه )449/2( من طريق هشيم.  

ورواه أمحد يف مسنده )85/4( حدثنا إسامعيل بن علية. وزاد قتل الكلب األسود، وإباحة اختاذ   
الكلب يف الصيد واملاشية.

ورواه أمحد أيًضا )56/5، 57( حدثنا عبد األعىل.   
ورواه الرواياين يف مسنده )898( من طريق سفيان.  

ورواه ابن ماجه )769( من طريق أيب نعيم،  
علية  وابن  )هشيم  ستتهم  زريع،  بن  يزيد  طريق  من   )5657( صحيحه  يف  حبان  ابن  ورواه    
وعبد األعىل وسفيان ويزيد بن زريع وأبو نعيم( عن يونس، عن احلسن،  عن عبد اهلل بن مغفل.
وقد توبع يونس بن عبيد، تابعه أبو سفيان بن العالء ومبارك بن فضالة.               =  
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قال ابن حبان يف صحيحه: لو كان الزجر عن الصالة يف أعطان اإلبل ألجل أهنا 
خلقت من الشياطني مل يصل × عىل البعري؛ إذ حمال أن ال جتوز الصالة يف املواضع 
التي قد يكون فيها الشيطان ثم جتوز الصالة عىل الشيطان نفسه، بل معنى قوله ×: 
إهنا خلقت من الشياطني: أراد به أن معها الشياطني عىل سبيل املجاورة والقرب)1(.

من  خلقت  فإهنا   :× قوله  صحيحه:  من  آخر  موضع  يف  حبان  ابن  وقال 
الشياطني: أراد به أن معها الشياطني، وهكذا قوله ×: فليدرأه ما استطاع فإن أبى 
فليقاتله؛ فإنه شيطان، ثم قال يف خرب صدقة بن يسار، عن ابن عمر: فليقاتله؛ فإن 

معه القرين)2(.

وقيل: معناه أن من طبعها الشيطنة، وليس معناه أن مادة خلقها الشيطنة، فهو 
فهي  هكذا،  طبيعته  يعني:  ]األنبياء:37[،  ٹ(  ٿ  ٿ  )ٿ  تعاىل:  كقوله 

فقد أخرجه أمحد )54/5( ومن طريقه ابن اجلوزي يف التحقيق )317/1( حدثنا وكيع، عن   =
أيب سفيان بن العالء، عن احلسن به. 

كنت  القطان:  سعيد  بن  حييى  فيه  قال  لكن  وثقه،  أحد  عىل  أقف  مل  العالء  بن  سفيان  وأبو   
 أشتهي أن أسمع من أبى سفيان حديث احلسن، عن عبد اهلل بن مغفل، كان يقول فيه: حدثني 
أنه قد توبع يف هذا احلديث، فإذا روى حديًثا مل  ابن مغفل. اجلرح والتعديل )381/9(، كام 
ينكر عليه، بل قد تابعه عليه الثقات، ومل نقف له عىل جرح كان هذا مما يقوي أمره، واهلل أعلم.

وأخرجه أبو داود الطياليس )913( وأمحد )86/4( وعيل بن اجلعد )3180( وابن عدي يف   
الكامل )320/6( من طريق مبارك بن فضالة، عن احلسن به.

عن  رجاًل  عرش  مخسة  نحو  رواه  مغفل  بن  اهلل  عبد  »حديث   :)333/22( الرب  عبد  ابن  قال   
احلسن، وسامع احلسن من عبد اهلل بن مغفل صحيح«.اهـ

وقد خرجت من هذه الطرق ما نص فيها عىل أن اإلبل خلقت من الشياطني، وتركت غريها مما   
مل يرد فيه موضع الشاهد، واهلل أعلم.

وانظر إحتاف املهرة )13415(، أطراف املسند )241/4(، حتفة األرشاف )9651(.  
)1(  صحيح ابن حبان )603/4(.
)2(  صحيح ابن حبان )601/4(.
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ال تكاد هتدأ، وال تقر يف العطن، بل تثور، فربام قطعت عىل املصيل صالته، وشوشت 
عليه خشوعه، وهذه هي الشيطنة املذكورة يف احلديث. 

ولذلك ملا صىل عليها أمن من رشها، بخالف الصالة يف مباركها، فقد تأيت إليه 
جمتمعة يف حالة من النفار فتفسد عليه صالته.

وعىل كل حال فليس يف هنيه عن الصالة يف معاطن اإلبل دليل عىل نجاسة بوهلا 
وروثها.

  الدليل التاسع:

)1117-88( ما رواه أبو يعىل، من طريق ثابت بن محاد أبو زيد، حدثنا عيل بن 
زيد، عن سعيد بن املسيب، 

فأصابت  فتنخمت،  يل  ناقة  أسقي  وأنا   ،× اهلل  رسول  يب  مر  قال:  عامر،  عن 
نخامتي ثويب، فأقبلت أغسل ثويب من الركوة التي بني يدي، فقال النبي ×: يا عامر 
ما نخامتك وال دموع عينيك إال بمنزلة املاء الذي يف ركوتك، إنام تغسل ثوبك من 

البول والغائط واملني من املاء األعظم والدم والقيء)1(.

ا[)2(. ]ضعيف جدًّ

فقوله: )إنام تغسل ثوبك من البول( مطلق، فيشمل كل بول.

واحلديث ضعيف، فال داعي للجواب عنه، ولو صح مل يسلم هلم االستدالل به، 
كام قدمناه يف حديث ابن عباس )أما أحدمها فكان ال يسترت من البول(.

q دليل احلنفية يف التفريق بني ما يذرق يف الهواء وبني غريه:

احلنفية ذهبوا إىل ما ذهب إليه الشافعية يف نجاسة األبوال كلها من احليوان، إال 
أهنم خالفوهم يف بعض الطيور، فقسموا الطيور إىل قسمني:

مسند أيب يعىل )1611(.   )1(
)2(  سبق خترجيه، يف الطهارة باالستنجاء واالستجامر، ح )1504(.
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طري يذرق يف اهلواء كالعصافري واحلامم فذرقه طاهر.

وطري ال يذرق يف اهلواء كالدجاج والبط، فذرقه نجس.

واستدلوا بطهارة ما يذرق يف اهلواء بوجود احلاََمم يف املسجد احلرام، مع األمر 
بتطهري املساجد من البول والقذر: قال تعاىل: )ڇ ڇ ڍ ڍ 

ڌ ڌ( ]احلج: 26[.
حدثنا  عامر،  بن  عكرمة  طريق  من  صحيحه  يف  مسلم  وروى   )89-1118(

إسحق بن أيب طلحة، 

حدثني أنس بن مالك وهو عم إسحق، قال: قال رسول اهلل ×: إن هذه املساجد 
ال تصلح ليشء من هذا البول وال القذر إنام هي لذكر اهلل عز وجـل والصالة وقراءة 

القرآن أو كام قال رسول اهلل ×)1(.

وألن فضالت ما يطري يف اهلواء ال رائحة له، بخالف ذرق الدجاج ونحوها مما 
ال يطري فإنه منتن.

عنه،  الثياب  صيانة  يمكن  فال  منه،  التحرز  يشق  اهلواء  يف  يذرق  الذي  وألن 
فيكون طاهًرا دفًعا للحرج واملشقة.

q دليل داود على طهارة األبوال كلها عدا بول اآلديم:

  الدليل األول:

وال  إمجاع،  أو  نص  من  بدليل  إال  عنه  نعدل  وال  الطهارة،  األشياء  يف  األصل 
يوجد ما يدل عىل نجاسة األبوال، فتبقى طاهرة.

q ونوزع يف هذا:
أما األصل فصحيح، وأما دعوى أنه ال يوجد دليل عىل نجاسة بعض األبوال 

)1(  صحيح مسلم )285(.
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فغري مسلم، بل هناك أدلة كثرية تدل عىل نجاسة بول ما ال يؤكل حلمه، منها ما ذكرنا 
يف قوله عن الروث:  إهنا ركس.

  الدليل الثالث:

قال:  أنس،  عن  أبان،  عن  الثوري،  عن  الرزاق،  عبد  رواه  ما   )90-1119(
ال بأس ببول ذات الكرش)1(.

ا[)2(. ]ضعيف جدًّ

q الراجح من اخلالف:
أقوى األقوال، وأوسطها، بني قول من  ما يؤكل حلمه هو  القول بطهارة بول 

يرى طهارة مجيع األبوال عدا بول اآلدمي، وقول من يرى نجاسة كل األبوال. 

وال يمكن أن يباح حلمه، ثم يكون بوله نجًسا.

وال يمكن أن يكون الكلب واخلنزير أطهر بواًل من اإلنسان، وأن يكون ريق 
الكلب نجًسا، وبوله طاهًرا، وبوله أخبث من ريقه، لذا أجد مذهب املالكية واحلنابلة 

أقوى األقوال يف هذه املسألة، واهلل أعلم.

e e e

املصنف )1483(.  )1(
)2(  يف إسناده أبان بن أيب عياش، وهو مرتوك، وال يميز بني قول احلسن وبني قول أنس، وقد رواه 
عبد الرزاق )17139( عن الثوري، عن أبان، عن احلسن من قوله، فال يبعد أن تكون نسبته 

ألنس غلط من أبان بن أيب عياش، واهلل أعلم.
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q بول احليوان وروثه تبع للحمه، فام كان منها حمرًما فهو نجس، وما كان منها 
مباًحا فهو طاهر إال ما شق التحرز منه فهو عفو.

]م-499[ اختلف العلامء يف بول وروث احليوان غري املأكول عدا اآلدمي، 

فقيل: نجس، وهو مذهب األئمة األربعة)1(.

والبخاري)4(،  والشعبي)3(،  الظاهري)2(،  داود  مذهب  وهو  طاهر،  وقيل: 

القدير  فتح  رشح   ،)46/1( اهلندية  الفتاوى   ،)60/1( املبسوط  احلنفية:  مذهب  يف  انظر    )1(
)202/1(، وحاشية ابن عابدين319/1(، والبحر الرائق )241/1(.

حاشية  مع  الكبري  الرشح   ،)94/1( اخلريش   ،)116/1( املدونة  املالكية  مذهب  يف  وانظر   
الدسوقي )58/1( و الرشح الصغري 54/1(.

وانظر يف مذهب الشافعية: احلاوي الكبري )249/2(، البيان للعمراين )418/1(، فتح العزيز   
)177/1(، روضة الطالبني )16/1(.

وانظر يف مذهب احلنابلة الفروع )256/1(، اإلنصاف )340/1(، كشاف القناع )193/1(،   
املستوعب )321/1(، مطالب أويل النهى )234/1(.

)2(  اإلمام داود الظاهري وأثره يف الفقه اإلسالمي )ص: 171(.
)3(  رواه ابن أيب شيبة )109/1( رقم 1244، قال: حدثنا ابن فضيل، عن ابن شربمة، قال: كنت 

مع الشعبي يف السوق، فبال بغل، فتنحيت عنه، فقال: ما عليك لو أصابك. وسنده حسن.
)4(  صحيح البخاري مع فتح الباري )335،278/1(، و املحىل )196/1(

الفرع الثاني 

يف بول وروث احليوان غري المأكول
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رمحهم اهلل مجيًعا.

q دليل من قال بنجاسة البول والروث:

  الدليل األول:

قالوا: إن حلم هذا احليوان خبيث، فكذلك بوله)1(.

  الدليل الثاين:

إذا كان احليوان الطاهر احلالل األكل إذا أكل العذرة حبس كام يف اجلاللة، فام 
بالك بحيوان قد خبث حلمه بنفسه، وليس عن طريق أكل العذرة املستحيلة إىل يشء 

آخر، أال يكون نجًسا من باب أوىل. 

  الدليل الثالث:

الذي هو  ببوله  بالك  الكلب نجًسا، ويغسل منه اإلناء سبًعا، فام  إذا كان ريق 
أخبث وأنتن من ريقه، وقد سبقت هذه األحاديث يف نجاسة الكلب.

  الدليل الرابع:

بن  الوليد  أسامة، عن  أبو  قال: حدثنا  أيب شيبة،  ابن  ما رواه   )91-11120(
كثري، عن  حممد بن جعفر بن الزبري، عن عبد اهلل بن عبد اهلل، 

عن ابن عمر، قال: سئل رسول اهلل × عن املاء يكون بأرض الفالة وما ينوبه 
من السباع والدواب، فقال: إذا كان املاء قلتني مل حيمل اخلبث)2(.

]صحيح إن شاء اهلل، وسبق خترجيه[)3(.

وجه االستدالل:

أن الرسول × قىض هبذا احلديث الصحيح أن املاء الكثري ال يتأثر بسؤر السباع 

)1(  جمموع الفتاوى )586،585/21(.
املصنف )133/1( رقم 1526.   )2(

)3(  انظر خترجيه يف املجلد األول، ح )79(.
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والدواب، ومفهومه أن املاء القليل قد يتأثر بسؤر السباع والدواب، وإذا كان هذا يف 
سؤرها: أي بقية رشاهبا، فام بالك ببوهلا وروثها، فإنه أشد خبًثا ونتنًا من ريقها.

  الدليل اخلامس:

)1121-92( ما رواه مالك، عن إسحاق بن عبد اهلل بن أيب طلحة، عن محيدة 
بنت عبيد بن رفاعة، عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك - وكانت حتت ابن أيب قتادة 

األنصاري- أهنا أخربهتا:

أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة لترشب منه، فأصغى 
هلا اإلناء حتى رشبت قالت كبشة: فرآين أنظر إليه فقال: أتعجبني يا ابنة أخي؟ قالت: 
× قال: إهنا ليست بنجس؛ إنام هي من الطوافني  فقلت: نعم، فقال إن رسول اهلل 

عليكم أو الطوافات)1(.

]صحيح[)2(.

وجه االستدالل:

ملا علل طهارة اهلرة بأهنا من الطوافني علينا، علم أن املقتيض لنجاستها قائم، 
للحرج،  دفًعا  لذلك  فطهرت  منها،  التحرز  مشقة  عارضه  لكن  حمرمة،  كوهنا  وهو 
لو مل تكن طوافة علينا لكان سؤرها نجًسا، وإذا كان هذا يف  اهلرة  أن  ومعنى ذلك 

سؤرها، فام بالك يف بوهلا، فإنه أشد نجاسة من سؤرها.

  الدليل السادس:

قد ثبت عندنا أن الروث نوعان:

روث ما يؤكل حلمه، وهذا طاهر، ألدلة كثرية ذكرناها يف مسألة )بول مأكول 
اللحم(، وروث نجس، وهو روث ما ال يؤكل حلمه، 

)1(  املوطأ )44/1(.
)2(  سبق خترجيه، انظر ح )1060( من هذا الكتاب.
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عبيدة  أبو  ليس  قال:  أيب إسحاق،  البخاري من طريق  رواه  ملا   )93-1122(
ذكره ولكن عبد الرمحن بن األسود، عن أبيه، 

أحجار،  بثالثة  آتيه  أن  فأمرين  الغائط،   × النبي  أتى  يقول:  اهلل  عبد  سمع  أنه 
فأخذ  هبا،  فأتيته  روثة  فأخذت  أجده،  فلم  الثالث  والتمست  حجرين،  فوجدت 

احلجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس)1(.

q دليل من قال بالطهارة:
  الدليل األول: 

األصل يف األشياء الطهارة حتى يأيت نص من كتاب أو سنة أو إمجاع، وال نص 
وال إمجاع يف تنجيس غري بول اآلدمي.

q وأجيب:
قد قدمنا األدلة عىل نجاسة سؤر الكلب، وعىل نجاسة سؤر اهلرة لوال علة 

التطواف، وقدمنا أن املاء القليل قد يتأثر بسؤر الدواب والسباع، مع أن ريقها أطهر 
من بوهلا، وكل هذه األدلة صحيحة ظاهرة يف نجاسة بول هذه احليوانات، واهلل 

أعلم.

  الدليل الثاين:

)1123-94( ما رواه البخاري يف صحيحه من طريق يونس، عن ابن شهاب، 
قال: حدثني محزة بن عبد اهلل، 

عن أبيه قال كانت الكالب تبول وتقبل وتدبر يف املسجد يف زمان رسول اهلل × 
فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك)2(.

)1(  صحيح البخاري )156(.
صحيح البخاري )174(، قال احلافظ يف الفتح: زاد أبو نعيم والبيهقي يف روايتهام هلذا احلديث   )2(

من طريق أمحد بن شبيب املذكور موصواًل برصيح التحديث. 
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q وأجيب:
بأن بوله لن يكون أطهر من ريقه، وقد حكمنا عىل ريقه بالنجاسة كام يف احلديث 
املتفق عىل صحته يف غسل اإلناء من ولوغ الكلب، ولكن عدم تطهري املكان من بول 
الكلب إما لكون الشمس حارة يف بالد احلجاز، فكانت تطهر األرض باالستحالة، 
مرور  كان  وربام  املكان،  طهر  فقد  ورحًيا  وطعاًم  لوًنا  النجاسة  الشمس  أذهبت  فإذا 
الكالب ليس يف موضع مصىل املسلمني، بل يف مؤخرة املسجد، فكان األمر ال يتطلب 

املبادرة إىل تطهريه باملاء، بل يرتك حتى تطهره الشمس.

أن  ألفاظه  يقال: إن هذا األمر كان يف أول اإلسالم، خاصة أن يف بعض  وقد 
ا عزًبا، وكان ينام يف مسجد رسول اهلل ×، وقد تزوج ابن عمر يف  ابن عمر كان شابًّ
حياته × كام يف قصة طالق ابن عمر للمرأة احلائض يف عهد النبي ×، واحلديث يف 

الصحيحني.

  الدليل الثالث:

صىل  البخاري:  قال  اجلزم،  بصيغة  تعليًقا  البخاري  روى   )95-1124( 
أبو موسى يف دار الربيد و السقني والربية إىل جنبه فقال هاهنا وثم سواًء)1(.

)1(  رواه البخاري تعليًقا بصيغة اجلزم، يف كتاب الوضوء، يف باب أبوال اإلبل والدواب والغنم 
ومرابضها.

قال احلافظ يف الفتح )336/1(: وهذا األثر وصله أبو نعيم شيخ البخاري يف كتاب الصالة   
بنا   له، قال: حدثنا األعمش، عن مالك بن احلارث هو السلمي الكويف، عن أبيه، قال: صىل 
عىل  صليت  لو  فقالوا:  الباب،  عىل  والربية  الدواب  رسقني  وهناك  الربيد،  دار  يف  موسى  أبو 

الباب فذكره. اهـ
وقال يف تغليق التعليق )141/2(: ذكره البخاري يف تارخيه عن أيب نعيم، ورواه ابن أيب شيبة يف   

املصنف عن وكيع، عن األعمش نحوه.
مع  كنا  قال:  أبيه  عن  احلارث،  بن  مالك  عن  األعمش،  عن  عبيد،  بن  حممد  حدثنا  أيضا:  وقال    
أيب موسى بعني التمر يف دار الربيد، فأذن وأقام، فقلنا له: لو خرجت إىل الربية، فقال: ذاك وذا سواًء.=
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وجه االستدالل: 

أن أبا موسى صىل عىل السقني يف دار الربيد، وكانت تربط فيها الدواب ذوات 
احلوافر من خيل وبغال ومحري، ولو كان نجًسا ملا صىل عليه. 

q وأجيب:
إما خيل وإبل فأكلها  الربيد طاهرة، ألهنا  التي ترد إىل  الدواب  أواًل : أن هذه 
حالل، فكذلك بوهلا، وإما بغال ومحر فهي طاهرة ملشقة التحرز منها كام قدمنا بحثه 

يف مسألة مستقلة.

ثانًيا: قد يكون أبو موسى صىل بحائل. 

َصىلَّ عىل رسقني،  بقوله:  يأباه  اللفظ  ثم ظاهر  األصل عدمه،  االحتامل  وهذا 
ظاهره أنه مبارش له.

ثالًثا: عىل فرض أن يكون صىل عىل رسجني نجس، فهو فعل صاحبي قد خالفه 
أدلة مرفوعة عىل  قدمنا  الصحابة كابن عمر وغريه فال يكون حجة، وقد  غريه من 

نجاسة هذه األبوال، وإنام يصار إىل االستدالل برأي الصحايب برشطني:

األول: أال خيالف نًصا من كتاب أو سنة مرفوعة.

ومالك بن احلارث هو السلمي روى له مسلم من حديث األعمش عنه، ووثقه حييى بن معني،   =
وأبوه ذكره ابن حبان يف الثقات.

قلت روايتا ابن أيب شيبة التي أشار إليها احلافظ رمحه اهلل تعاىل هي يف املصنف، فروايته عن حممد   
بن عبيد فهي يف )198/1( ح2268، وقد ذكر احلافظ لفظها. 

وأما رواية ابن أيب شيبة، عن وكيع، عن األعمش به، فذكرها ابن أيب شيبة يف )169/2( بلفظ:   
كنا مع أيب موسى يف دار الربيد، فحرضت الصالة، فصىل بنا عىل روث ونتن، فقلنا: تصيل بنا 

هنا، والربية إىل جنبك، فقال: الربية وهاهنا سواًء. اهـ
وأخرجه عبد الرزاق يف املصنف )1606( عن الثوري، عن األعمش به.  

ورواه ابن املنذر يف األوسط )196/2( من طريق رشيك، عن األعمش به.  
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بينهام  الرتجيح  إىل  ذهبنا  فإن خالفه غريه  الصحابة،  أال خيالفه غريه من  الثاين: 
بحسب ما تقتضيه األدلة والقواعد الرشعية.

رابًعا: قال بعضهم: لعل أبا موسى كان ال يرى الطهارة من النجاسة رشًطا أو 
واجًبا يف صحة الصالة، وهو قول يف مذهب املالكية. 

q الرتجيح: 

الراجح و اهلل أعلم بالصواب، مذهب القائلني بنجاسة أبوال البهائم احلية غري 
أدلتهم وسالمتها من االعرتاضات  لقوة  منها، وذلك  التحرز  أن يشق  أال  املأكولة، 

القادحة.

e e e
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

كاملني،  أصلها،  حكم  فحكمها  طاهر  أصل  من  املتولدة  الفضالت  كل   q
والبيض، واللبن، والعرق، والعفو عن غسل املني آية طهارته. 

q كل مني من احليوان فهو تبع للحمه حتى بني آدم، وحلمه إنام حرم حلرمته، 
ال لنجاسته.

q مل يأت أمر بالتطهر من املني، كام جاء األمر بالتطهر من البول، واملذي، ودم 
احليض وغريها، وما ورد من غسل وفرك موقوف عىل عائشة، وهو ال يدل عىل 

اجلوب.

q ال تأثري للمخرج يف طهارة أو نجاسة، فيخرج منه البول واملذي والودي، وهي 
أشياء نجسة، وخيرج منه الريح وهي طاهرة، وكذا املني ورطوبة فرج املرأة عىل 

الصحيح.

q ليس كل ما ينقض الطهارة فهو نجس كالريح واملني.

الفصل الثاني 

يف املين واملذي والودي من احليوان 
املبحث األول 

يف املين اخلارج من اإلنسان
الفرع األول

يف طهارة مين بين آدم
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]م-500[ اختلف العلامء يف مني اإلنسان هل هو طاهر أم نجس، 

مذهب  يف  وقول  واملالكية)2(،  احلنفية)1(،  مذهب  وهو  نجس،  املني  فقيل: 
الشافعية)3(، وقول يف مذهب احلنابلة)4(.

ورجحه  واحلنابلة)6(،  الشافعية)5(،  مذهب  وهو  طاهر،  املني   وقيل: 

بدائع الصنائع )85/1(، املبسوط )81/1(، االختيار لتعليل املختار )32/1(، رشح معاين   )1(
اآلثار )53/1(، البحر الرائق )235/1، 236(. 

قال ابن عبد الرب يف االستذكار )113/3(: وال جيزئ عند مالك وأصحابه يف املني وال يف سائر   )2(
النجاسات إال الغسل باملاء، وال جيزئ فيه عنده الفرك، وأنكره، ومل يعرفه. اهـ

وال  املني  من  باحلجارة-  -يعني:  االستجامر  جيوز  ال   :)51 )ص:  الفقهية  القوانني  يف  وقال   
الدسوقي  حاشية  وانظر  اهـ،  منهام.  قرب  ما  أو  املخرجني  النجاسة  تعدت  إن  وال  املذي،  من 
)111/1(، مواهب اجلليل )285/1(، مترص خليل )ص: 15(، التاج واإلكليل )285/1، 

285(، املفهم للقرطبي )558/1(، واملدونة )128/1(، املنتقى رشح املوطا )103/1(.
املجموع )572/2(.  )3(

املغني )516/1(، اإلنصاف )350/1، 351(، وعن أمحد ثالث روايات يف املني:   )4(
األوىل: أنه طاهر، قال يف املغني: وهو املشهور.  

الثانية: أنه نجس كالدم، ويعفي عن يسريه.   
الثالثة: أنه ال يعفى عن يسريه، وجيزئ فرك يابسه من الرجل واملرأة. وقيل: من الرجل دون املرأة.  

املجموع )156/1(، )553/2(، مغني املحتاج )80/1(.  )5(
مسائله  يف  أمحد  وقال   .159  ،158  ،150 رقم   )32/1( داود  أيب  رواية  أمحد  مسائل  انظر   )6(
آخر،  املني يشء  فقال:  عليه؟  يبسط  املني،  يصيبه  الفراش  قلت أليب  رواية صالح )56/3(: 
أنه  جاء  وقد  يفرك،  واملني  شديد،  البول  البول،  من  املني  أين  وقال:  ا،  جدًّ املني  يف  وسهل 
ورواية   ،)25/1( هانئ  ابن  رواية  أمحد  مسائل  وانظر  اهـ  عباس.  ابن  يقوله  املخاط،   بمنزلة 

عبد اهلل )59/1( رقم 52. ومسائل أمحد وإسحاق )157/1، 192، 257(.
وعن أمحد ثالث روايات يف املني:   

األوىل: أنه طاهر، قال يف املغني: وهو املشهور.  
الثانية: أنه نجس كالدم، ويعفي عن يسريه.   

الثالثة: أنه ال يعفى عن يسريه، وجيزئ فرك يابسه من الرجل واملرأة. وقيل: من الرجل دون   
املرأة. انظر املغني )516/1(، اإلنصاف )350/1، 351(.
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ابن حزم)1(، وابن تيمية)2(.

وسبب اختالف العلامء يف هذه املسألة اختالفهم يف تفسري ما ثبت عن رسول اهلل 
× يف هذا من غسل املني رطًبا، وفركه يابًسا.

فأخذ احلنابلة والشافعية من االكتفاء بفركه يابًسا دلياًل عىل طهارته، إذ لو كان 
ولو  الثوب،  منه  جزء  ويترشب  ثخني،  سائل  املني  أن  خاصة  غسله  لوجب  نجًسا 
شديدة  فيه  البلوى  أن  خاصة  بغسله،   × الرسول  من  األمر  جلاء  نجًسا  املني  كان 
وكان  أصاهبم،  ما  بغسل   × يأمرهم  مل  فلام  وغريها،  والفرش  والثياب  األبدان  يف 
الثابت عنه جمرد فعل، وأفعال الرسول × املجردة ال تدل عىل الوجوب بل تدل عىل 

االستحباب، علم أن املني طاهر.

وأخذ احلنفية من فركه يابًسا وغسله رطًبا دلياًل عىل نجاسته، فإن النجاسة قد 
تزول بالفرك كام تطهر النعلني بدلكهام يف الرتاب، وذيل املرأة بمروره برتاب طاهر 

بعده، وهكذا.

ورجح املالكية أحاديث الغسل عىل أحاديث الفرك، ومل يروا أن النجاسة تزال 
بالفرك، بل ال بد من غسلها باملاء.

وقد ذكرت أدلة األقوال يف كتاب أحكام اخلالء، يف حكم االستنجاء من املني، 
وهلل احلمد، وقد رجحت هنا القول بطهارة املني، ويكفي حجة هلذا القول أن الشارع 
مل يأت منه أمر بغسله، ولو كان نجًسا جلاء األمر بغسله، والتوقي منه كام جاء األمر 
باالستتار من البول، وغسل دم احليض، وغسل املذي، وغريها من سائر النجاسات، 
وال مع من قال بنجاسته إال جمرد أن عائشة كانت تغسله من ثوب رسول اهلل ×، 

قال يف املحىل )135/1( مسألة: 131: املني طاهر يف املاء كان أو يف اجلسد أو الثوب ال جتب   )1(
إزالته، والبصاق مثله وال فرق. اهـ

جمموع الفتاوى )588/21(.  )2(
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وتفركه إذا كان يابًسا، ولو كان الفاعل هو النبي × مل يكن ذلك حجة عىل نجاسة 
املني؛ ألن أفعال النبي × املجردة ال تقتيض الوجوب، واهلل أعلم.

e e e
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]م-501[ إذا خرج املني، وقد سبقه ا ستجامر، فاختلف العلامء القائلون بطهارة 
املني هل يبقى املني طاهًرا أم يتنجس؛ الختالطه بأثر البول املتبقي بعد االستجامر؟

فقيل: يتنجس، وإليه ذهب الشافعية)1(.

وقيل: ال يؤثر ذلك، ويبقى املني طاهًرا، وهو مذهب احلنابلة)2(.

q دليل من قال بنجاسته:

هذا القول مركب من مقدمة ونتيجة. 

املقدمة: أن االستجامر ال يطهر املحل، وإنام خيفف النجاسة، فأثر النجاسة الباقية 
عىل املحل معفو عنها.

النتيجة: إذا اختلط أثر البول باملني اخلارج تنجس املني، ولو كان االلتقاء يف 
الباطن مل يرض، أما يف اخلارج فإنه ُينَِجس املني.

وحتى القائلون بنجاسة املني كاحلنفية يرون أن طهارته بالفرك إذا كان يابًسا، 

مغني املحتاج )80/1(.  )1(
جمموع الفتاوى )606/21(، مطالب أوىل النهى )235/1(.  )2(

الفرع الثاني

يف املين اخلارج بعد االستجمار
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فإذا سبقه استجامر تعني املاء يف تطهريه، وال جيزئ الفرك، ولو كان يابًسا للعلة نفسها.

إن طهر رأس حشفة كأن كان  بفرك  يابس  املختار: ويطهر مني  الدر  وقال يف 
مستنجًيا بامء)1(. اهـ

ابن عابدين يف حاشيته رشًحا هلذا النص: »قوله: )إن طهر رأس حشفة(  قال 
قيل: هو مقيد أيًضا بام إذا مل يسبقه مذي، فإن سبقه فال يطهر إال بالغسل. وعن هذا 
قال شمس األئمة احللواين: مسألة املني مشكلة؛ ألن كل فحل يمذي ثم يمني إال 
كان  إذا  فإنه  تبًعا. وهذا ظاهر،  فيجعل  فيه،  باملني، مستهلك  مغلوب  إنه  يقال:  أن 
كل فحل كذلك، وقد طهره الرشع بالفرك يابًسا يلزم أنه اعترب مستهلًكا للرضورة، 

بخالف ما إذا بال فلم يستنج حتى أمنى لعدم امللجئ. 

ثم قال: وقوله: )كأن كان مستنجًيا بامء(: أي بعد البول، واحرتز عن االستنجاء 
باحلجر؛ ألنه مقلل للنجاسة ال قالع هلا«)2(.

املني من رأس احلشفة برشط أن يكون قد  وعليه فمذهب احلنفية يكفي فرك 
استنجى بامء، فإن كان استنجاؤه بحجر، فيجب غسل املني. واهلل أعلم.

والعجيب: أن احلنفية ال يرون االستنجاء واجًبا إذا مل يتجاوز اخلارج موضعه 
املعتاد، فكيف أوجبوا غسل املني من رأس احلشفة إذا كان قد استجمر!

q دليل احلنابلة:
أن غالب الصحابة كانوا يستجمرون باحلجارة، حتى إن بعضهم أنكر استعامل 
يأمرهم  مل  ذلك  ومع  االستنجاء،  كتاب  يف  ذلك  قدمنا  وقد  النجاسة،  إزالة  يف  املاء 

الرسول × بغسل املني، ولو كان غسله واجًبا لبينه × ألمته.

كام أن الصحيح أن االستجامر مطهر، وأما أثر االستنجاء، 

الدر املختار )312/1(.  )1(
حاشية ابن عابدين )312/1(.  )2(
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فقيل: نجس، معفو عن يسريه.

وقيل: طاهر)1(. وحكي اإلمجاع عىل أنه معفو عنه.

قال ابن قدامة: »وقد عفي عن النجاسات املغلظة ألجل حملها يف ثالثة مواضع: 

واستيفاء  اإلنقاء  بعد  االستجامر  أثر  عن  فيه  فعفي  االستنجاء،  حمل  أحدها: 
العدد بغري خالف نعلمه. 

بن  حفص  وأبو  حامد  بن  اهلل  عبد  أبو  فذهب  طهارته،  يف  أصحابنا  واختلف 
املسلمة إىل طهارته، وهو ظاهر كالم أمحد، فإنه قال يف املستجمر يعرق يف رساويله: 
ال بأس به، ولو كان نجًسا لنجسه... وقال أصحابنا املتأخرون: ال يطهر املحل، بل 

هو نجس«)2(. أي نجس معفو عنه.

وقال البهويت: »وأثر االستجامر نجس؛ ألنه بقية اخلارج من السبيل، يعفى عن 
يسريه بعد اإلنقاء واستيفاء العدد، بغري خالف نعلمه)3(.

وقد ذكرنا األدلة عىل أن االستجامر مطهر عىل الصحيح يف كتاب االستنجاء.

q الراجح من اخلالف: 

بعد استعراض أدلة الفريقني نرى أن ما ذهب إليه احلنابلة من أن املني طاهر، 
ولو اختلط يف أثر االستجامر أقوى حجة، واهلل أعلم.

e e e

اإلنصاف )109/1(، املغني )511/1(.   )1(
املغني )511/1(.   )2(

كشاف القناع )192/1(.   )3(
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

q كل ما ثبت يف حق الرجال ثبت يف حق النساء إال بدليل. 

]م-502[ اختلف العلامء القائلون بطهارة مني الرجل، اختلفوا يف حكم مني 
املرأة.

فقيل: إن ماءها طاهر كالرجل، وهو الراجح يف مذهب الشافعية)1(، ومذهب 
احلنابلة)2(. 

واألدلة عىل طهارته هي األدلة عىل طهارة مني الرجل وقد سبق ذكرها. 

وقيل: إن ماءها نجس، وهو قول يف مذهب الشافعية واحلنابلة)3(.

املجموع )572/2(.  )1(
املغني )517/1(.  )2(

احلنفية  ملذهب  نتعرض  ومل   )517/1( املغني   ،)351/1( اإلنصاف   ،)572/2( املجموع   )3(
واملالكية؛ ألهنم يرون نجاسة املني مطلًقا من الرجل واملرأة، وقد ذكرنا اإلحالة عىل مذهبهم يف 

املسألة التي قبل هذه، واهلل أعلم.

الفرع الثالث

يف طهارة ماء املرأة
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واستدلوا بأدلة القائلني بأن مني الرجل نجس، وسبق ذكر ذلك؛ وألن رطوبة 
فرجها نجسة، فكذلك ماؤها.

والصواب األول، وسوف يأيت الكالم عىل رطوبة فرج املرأة، ولو قدر أن 
رطوبة فرج املرأة نجسة فإن اختالط املاء يف الباطن ال يرض.

e e e
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q كل مني من احليوان فهو تبع للحمه حتى بني آدم، وحلمه إنام حرم حلرمته، 
ال لنجاسته.

]م-503[ اختلف العلامء يف مني احليوان،

فقيل: نجس مطلًقا من غري فرق بني مأكوله وغري مأكوله، وهو مذهب احلنفية، 
والقول املعتمد يف مذهب املالكية)1(، وقول للشافعية)2(. 

وقيل: طاهر إال مني الكلب واخلنزير أو ما تفرع من أحدمها، وهو األصح عند 
الشافعية)3(.

البناية عىل اهلداية )720/1(، حاشية ابن عابدين )315/1(، بدائع الصنائع )60/1، 61(،   )1(
املدونة )23/1(، حاشية الصاوي عىل الرشح الصغري )55/1، 55(، منح اجلليل )53/1(، 

حاشية الدسوقي )56/1(، اخلريش )92/1(.
انظر روضة الطالبني )17/1(.  )2(

مغني املحتاج )79/1، 80(، هناية املحتاج )225/1(، روضة الطالبني )17/1(.  )3(

املبحث الثاني 

فـي مين احليوان
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فهو  األكل  حمرم  من  كان  وإن  طاهر،  فهو  اللحم  مأكول  من  كان  إن  وقيل: 
يف  واملشهور  الشافعية)1(،  مذهب  يف  وقول  املالكية،  مذهب  يف  قول  وهذا  نجس. 

مذهب احلنابلة)2(. 

q دليل من قال بنجاسة مين احليوان مطلًقا:

  الدليل األول:

كل دليل استدلوا به عىل نجاسة مني اآلدمي استدلوا به عىل نجاسة مني احليوان، 
وقد سبقت أدلة احلنفية واملالكية عىل نجاسة مني اآلدمي يف مسألة مستقلة.

  الدليل الثاين:

أن هذا املني نجس ألنه جيري جمرى البول.

وقد أجبت عىل هذا الدليل يف مسألة مني اآلدمي.

  الدليل الثالث:

أن أصل املني دم، والدم نجس، فيكون نجًسا تبًعا ألصله.

وقد أجيب عن قوهلم هذا يف األدلة السابقة.

q دليل من قال بطهارة مين كل حيوان عدا الكلب واخلنزير:

ملا كان مذهب الشافعية طهارة كل حيوان عدا الكلب واخلنزير جعلوا منيه تبًعا 
لبدنه، فام كان من حيوان طاهر عندهم كان منيه كذلك، وما كان من حيوان نجس 

عندهم كان منيه نجًسا.

والشافعية مل جيعلوا حكم املني حكم البول؛ ألهنم يقولون بنجاسة البول مطلًقا 

علل الطهارة اخلريش يف رشحه ملخترص خليل )92/1(، بطهارة بول ما يؤكل حلمه، فإذا كان   )1(
بوله طاهًرا كان منيه كذلك. وانظر قول الشافعية يف روضة الطالبني )17/1(.

بلغة الساغب )ص: 37(، اإلنصاف )339/1(، املستوعب )315/1(، املبدع )338/1(،   )2(
الفروع )257/1( اإلقناع )63/1(.
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من كل حيوان وطري، وإنام جعلوا العربة لبدن احليوان.

q دليل من فرق بني مين احليوان المأكول وغري المأكول:
  الدليل األول:

قالوا: إن احليوان املأكول بوله طاهر فكذلك منيه.

لكن يشكل عىل هذا أهنم حكموا عىل بول اآلدمي بالنجاسة، وحكموا عىل منيه 
بأنه طاهر، فإن كان املني تبًعا للبول فلامذا قالوا بطهارة مني اآلدمي.

  الدليل الثاين: 

القياس عىل لبن احليوان، فامدام أن لبن احليوان املأكول طاهر، فكذلك منيه.

الذي يظهر يل أن املني تبًعا حلكم احليوان، فإذا كان احليوان طاهًرا يف احلياة فإن 
منيه طاهر؛ ألن املني فضلة كسائر فضالته، فإذا حكمنا بالطهارة لعرق احليوان وريقه 

فكذلك منيه ال خيرج عن سائر فضالته.

وإن حكمنا لعرقه وريقه بالنجاسة كان منيه أوىل هبذا احلكم.

وألن كل حيوان منيه أصل له، فإذا كان طاهًرا حال حياته، فيلزم أن يكون منيه 
كذلك، واهلل أعلم. 

 وقد سبق لنا طهارة كل حيوان حالل األكل، ونجاسة كل حيوان حمرم األكل 
كالكلب واخلنزير إال أن يشق التحرز منه. واهلل أعلم.

e e e
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q املذي تبع للبول، فام كان بوله نجًسا كان مذيه نجًسا، وما كان بوله طاهًرا 
كان مذيه طاهًرا. 

q يوجب املذي ما يوجبه البول من نقض الطهارة، ووجوب التطهر منه.

q ما دار بني أصلني يلحق باألشبه منهام، فاملذي مرتدد بني البول واملني، فمن 
منه  الفرج، وال خيلق  بأنه خارج من  بنجاسته، وعلله  بالبول حكم  قوى شبهه 
بأنه  وعلله  بطهارته  حكم  باملني  شبهه  قوى  ومن  الغسل،  به  جيب  وال  الولد، 

خارج بسبب الشهوة وخيرج أمامها، والنصوص تؤيد الشبه األول.

]م-504[ اختلف أهل العلم يف نجاسة املذي، 

فقيل: نجس، وهو مذهب احلنفية، واملالكية، والشافعية، واملشهور من مذهب 

املبحث الثالث

فـي جناسة املذي
الفرع األول

يف جناسة مذي اإلنسان
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احلنابلة)1(.

وقيل: املذي طاهر، وهو رواية عن أمحد)2(.

q دليل من قال: إن املذي جنس.

  الدليل األول:

)1125-96( ما رواه مسلم من طريق األعمش، عن منذر بن يعىل -ويكنى 
أبا يعىل- عن ابن احلنفية، 

ابنته  × ملكان  النبي  عن عيل قال كنت رجاًل مذاًء، وكنت أستحيي أن أسأل 
فأمرت املقداد بن األسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ، ورواه البخاري بنحوه)3(.

  الدليل الثاين:

أخربنا  قال:  إبراهيم،  بن  إسامعيل  حدثنا  قال:  أمحد،  رواه  ما   )97-1126(
حممد بن إسحاق، قال: حدثني سعيد بن عبيد بن السباق، عن أبيه، 

عن سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من املذي شدة، فكنت أكثر االغتسال منه، 
× عن ذلك ؟ فقال: إنام جيزئك منه الوضوء. فقلت: كيف بام  فسألت رسول اهلل 
يصيب ثويب ؟ فقال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتمسح هبا من ثوبك حيث ترى أنه 

أصاب)4(.

رشح معاين اآلثار )58/1(، رشح فتح القدير )72/1(، املبسوط )67/1(، مواهب اجلليل   )1(
التمهيد  برتتيب  الرب  فتح   ،)112/1( الدسوقي  حاشية   ،)159/1( اخلريش   ،)285/1(
)323/3(، املجموع )165/2(، روضة الطالبني )67/1(، مغني املحتاج )79/1(، املغني 

)513/1(، املبدع )159/1(، اإلنصاف )315/1(. 
يف  اخلطاب  أبو  اختاره  كاملني،  طاهر  املذي  أن  أمحد  وعن   :)159/1( املقنع  رشح  املبدع  يف   )2(

خالفه؛ ألنه خارج بسبب الشهوة. وانظر املغني )513/1(، واإلنصاف )351/1(. 
صحيح مسلم )303(، وصحيح البخاري )269(.   )3(

املسند )585/3(.  )4(
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]حسن[)1(.

  الدليل الثالث:

)1127-98( ما رواه أبو داود، قال: حدثنا إبراهيم بن موسى، قال: أخربنا 
عبد اهلل بن وهب، قال: حدثنا معاوية بن صالح، عن العالء بن احلارث، عن حرام 

ابن حكيم، 

عن عمه عبد اهلل بن سعد األنصاري، قال: سألت النبي × عام يوجب الغسل، 
فتغسل من ذلك  يمذي،  املذي، وكل فحل  فقال: ذلك  املاء؟  بعد  يكون  املاء  وعن 

رجاله ثقات غري حممد بن إسحاق، فإنه صدوق، فاإلسناد حسن إن شاء اهلل تعاىل.  )1(
احلديث أخرجه ابن أيب شيبة )88/1( 972، وأبو داود )210(، وابن أيب عاصم يف اآلحاد   
واملثاين )1913(، والطرباين يف الكبري )5595(، وابن خزيمة )291(، وابن حبان كام يف املوارد 

)250( عن إسامعيل بن علية به.
وأخرجه ابن أيب شيبة )320/7(، والدارمي )185/1( والطرباين )5595( من طريق يزيد بن   

هارون.
وأخرجه الرتمذي )115(، وابن ماجه )506( من طريق عبدة بن سليامن.  

وأخرجه ابن ماجه )506( والطرباين يف الكبري )5595( من طريق عبد اهلل بن املبارك.  
 )57/1( اآلثار  معاين  رشح  يف  والطحاوي   )568( املنتخب  يف  كام  محيد  بن  عبد  وأخرجه   

والطرباين يف الكبري )5593( من طريق محاد بن زيد.
وأخرجه ابن خزيمة )291( من طريق حممد بن أيب عدي.  

وأخرجه الطرباين يف األوسط )5196( من طريق العالء بن هارون، كلهم عن حممد بن إسحاق   
به.

قال الرتمذي: هذا حديث حسن صحيح، وال نعرفه إال من حديث حممد بن إسحاق يف املذي   
مثل هذا، وقد اختلف أهل العلم يف املذي يصيب الثوب، فقال بعضهم: ال جيزئ إال الغسل، 

وهو قول الشافعي وإسحاق.
وقال إسحاق: جيزئه النضح، وقال أمحد: أرجو أن جيزئه النضح باملاء. وانظر ح: )378(  

انظر ملراجعة طرق احلديث: أطراف املسند )543/2(، حتفة األرشاف )4664(، إحتاف املهرة   
.)6163(
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فرجك وأنثييك، وتوضأ وضوءك للصالة)1(.

]ضعيف[)2(.

سنن أيب داود )211(.   )1(
يف هذا احلديث ثالث علل:   )2(

األوىل: األمر بغسل األنثيني عىل اختالف يف ذكرها كام سيتبني، وقد روى البخاري )269(،   
ومسلم )17-303( من حديث عيل ريض اهلل عنه صفة تطهري املذي، فقال النبي ×: يغسل 

ذكره ويتوضأ، ومل يذكر أنثييه. 
العلة الثانية: يف إسناده العالء بن احلارث، قد اختلط، ومل يتميز يل من سمع منه قبل االختالط   

ممن سمع منه بعد.
العلة الثالثة: معاوية بن صالح صدوق له أوهام، وقد تفرد به عن العالء، وقد ضعفه احلافظ يف   

التلخيص )117/1(.
واحلديث مداره عىل العالء بن احلارث، عن حرام بن حكيم، عن عمه.  

رواه عنه معاوية بن صالح، عن العالء بن احلارث، واختلف عىل معاوية بن صالح:   
فرواه عبد الرمحن بن مهدي، عن معاوية بن صالح كام يف مسند أمحد )342/4(، وسنن الرتمذي   
)133(، ويف اآلحاد واملثاين البن أيب عاصم )865(، وسنن ابن ماجه )651، 1378(، وسنن 
الدارمي )1073(، ويف معجم الصحابة أليب القاسم البغوي )1558(، وصحيح ابن خزيمة 
)1202(، ومعجم الصحابة البن قانع )93/2(، ومعرفة الصحابة أليب نعيم )4178(، ومل 

يذكر غسل األنثيني، رواه أمحد بتاممه، واخترصه الباقون.
ورواه عبد اهلل بن وهب، عن معاوية بن صالح بذكر غسل األنثيني:   

رواه أبو داود )211(، حدثنا إبراهيم بن موسى.   
وابن اجلارود يف املنتقى )7(، والطحاوي يف رشح معاين اآلثار )1994( حدثنا بحر بن نرص،   
كالمها رواياه عن ابن وهب، عن معاوية بن صالح به، بذكر غسل األنثيني، واخترصه الطحاوي 

عىل فضل صالة التطوع يف البيت.
ورواه ابن قانع يف معجم الصحابة )94/2( من طريق إبراهيم بن املنذر، أخربنا ابن وهب،   

أخربنا معاوية بن صالح به، فقال: يغسل فرجه، ويتوضأ، ومل يذكر غسل األنثيني.
وتوبع ابن وهب عىل ذكر غسل األنثيني تابعه عبد اهلل بن صالح كاتب الليث، حيث أخرجه   
الطرباين يف مسند الشاميني )1989(، والبيهقي يف السنن الكربى )411/2( من طريقه، عن 
معاوية بن صالح به.                     =
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  الدليل الرابع:

)1128-99( ما رواه ابن ماجه، من طريق مصعب بن شيبة، عن أيب حبيب 
ابن يعىل بن منية، 

عن ابن عباس أنه أتى أيب بن كعب ومعه عمر، فخرج عليهام، فقال: إين وجدت 
مذًيا، فغسلت ذكري، وتوضأت، فقال عمر: أو جيزئ ذلك؟ قال: نعم قال: أسمعته 

من رسول اهلل ×؟ قال: نعم)1(.

]ضعيف[)2(.

  الدليل اخلامس:

 )1129-100( روى عبد الرزاق، عن الثوري، عن منصور، عن جماهد، عن 
والودي  املذي  ومن  الغسل،  املني  من  واملني:  والودي  املذي  يف  قال  عباس،  ابن 

الوضوء، يغسل حشفته ويتوضأ)3(.

وكاتب الليث يف حفظه يشء.   =
وانظر مراجعة بعض طرق احلديث يف إحتاف املهرة )7175، 7176(، أطراف املسند )27/3(،   

حتفة األرشاف )5326، 5328(.
سنن ابن ماجه )507(.  )1(

رواه أمحد )117/5(، وابن أيب شيبة يف املصنف )969(، وعنه ابن ماجه )507( من طريق   )2(
مصعب بن أيب شيبة به.

ويف إسناده أبو حبيب بن يعىل بن أمية، فيه جهالة، ذكره ابن أيب حاتم وسكت عنه، فلم يذكر   
فيه شيًئا. اجلرح والتعديل )359/9(.

وذكره ابن حبان يف الثقات )575/5(.  
وقال الذهبي يف امليزان: تفرد عنه مصعب بن شيبة.  

وقال احلافظ يف التقريب، ويف اللسان )558/7(: جمهول.  
ومصعب بن شيبة، قال فيه أمحد: أحاديثه مناكري، منها ... عرشة من الفطرة ... انظر ضعفاء   

العقييل )1775(، وقال الدارقطني: ليس بالقوي. وقال أبو حاتم: ال حيمدونه. 
املصنف )608(.   )3(
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]صحيح[)1(.

  الدليل السادس:

حكى اإلمجاع عىل نجاسته، وعىل وجوب الوضوء.

قال ابن عبد الرب: »وأما املذي املعهود املتعارف عليه، وهو اخلارج عند مالعبة 
الرجل أهله ملا جيده من اللذة، أو لطول عزبة، فعىل هذا املعنى خرج السؤال يف حديث 
عيل هذا، وعليه وقع اجلواب، وهو موضع إمجاع ال خالف بني املسلمني يف إجياب 

الوضوء منه، وإجياب غسله لنجاسته«)2(.

وقال النووي: »أمجعت األمة عىل نجاسة املذي والودي«)3(.

وسبق لنا أن اإلمام أمحد يف رواية عنه يرى أن املذي طاهر.

q دليل من قال بطهارته:

  الدليل األول:

قالوا: إن املذي خارج بسبب الشهوة، فيكون طاهًرا)4(.

وكأن هذا القول قاسه عىل املني، ولو صح القياس لوجب فيه الغسل، فلام مل 
جيب فيه الغسل علم أن قياسه عىل املني ال وجه له. 

  الدليل الثاين:

)1130-101( ما رواه عبد الرزاق، قال: عن ابن عيينة، عن حييى بن سعيد، 
عن ابن املسيب،

انظر خترجيه يف الطهارة باالستنجاء، املجلد السابع، ح )1494(.  )1(
االستذكار )199/1(.   )2(

املجموع )571/2(.   )3(
املبدع )159/1(.  )4(
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عن عمر، قال: إين ألجد املذي عىل فخذي ينحدر وأنا عىل املنرب ما أبايل بذلك)1(.
]منقطع[)2(

  الدليل الثالث:

ربام يؤخذ من كونه ورد يف بعض األحاديث النضح يف طهارته ربام يفهم بعضهم 
منه أن ذلك دليل عىل طهارته، كام قالوه يف بول الصبي الذي مل يأكل الطعام، وليس 
أن  مع  النضح،  ملا وجب يف حقه  كان طاهًرا  لو  يدل عىل طهارته؛ ألنه  ما  ذلك  يف 
النضح متلف فيه، هل املقصود به الغسل، أو جمرد الرش، وهل ذلك عىل البدن أم يف 
الثياب خاصة، وسوف يأيت تفصيل ذلك إن شاء اهلل تعاىل يف كيفية تطهري النجاسات 

يف باب مستقل بلغنا اهلل إياه بمنه وكرمه ورمحته.

q الراجح: 
أن املذي نجس، واخلالف يف طهارته خالف شاذ، واهلل أعلم.

e e e

املصنف )613(.  )1(
اختلف يف سامع ابن املسيب من عمر، انظر خالف أهل العلم يف ذلك يف جملد احليض والنفاس،   )2(

ح )257(.
وقد روى مالك يف املوطأ )51/1( عن زيد بن أسلم، عن أبيه، أن عمر بن اخلطاب قال: إين   
فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصالة،  فإذا وجد أحدكم،  اخلزيزة،  ينحدر مني مثل  ألجد 

يعني: املذي. وهذا إسناد صحيح، وهو أصح من اإلسناد السابق.
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املذي تبع للبول، فام كان بوله نجًسا كان مذيه نجًسا، وما كان بوله طاهًرا فإن 
مذيه لن يكون أخبث من بوله، فحكمهام واحد.

فاإلنسان حني كان بوله نجًسا باإلمجاع كان مذيه نجًسا، وكذلك الودي منه.

وينبغي أن يكون حكم املذي من احليوان حكم البول، وقد فصلنا مسألة بول 
احليوان يف مسألة مستقلة.

e e e

الفرع الثاني

مذي احليوان غري اآلديم
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

q الودي بمنزلة البول. 

]م -846[اختلف العلامء يف حكم الودي، 

فقيل: الودي نجس، وهو مذهب األئمة األربعة)1(. 

انظر يف مذهب احلنفية: بدائع الصنائع )60/1(،   )1(
الودي؛ ألن  املدونة )121/1(: قال مالك: املذي عندنا أشد من  املالكية: جاء يف  يف مذهب   

الفرج يغسل عندنا من املذي، والودي عندنا بمنزلة البول. اهـ
واختلف أصحاب مالك يف فهم عبارة إمامهم:  

الودي،  بخالف  كله،  الذكر  غسل  جيب  أنه  الودي،  من  أشد  املذي  مالك  قول  حيتمل  فقيل:   
فيغسل رأس احلشفة منه.

وقال بعضهم: معنى املذي أشد من الودي؛ ألن الودي يستنجى منه باألحجار، واملذي ال بد   
الدواين،  الفواكه   ،)159/1( اخلريش   ،)205/21( الرب  عبد  البن  التمهيد  انظر  غسله.  من 
حاشية العدوي )133/1(، ويف مواهب اجلليل )105/1( أن شاس نقل اإلمجاع عىل نجاسة 
الودي. اهـ وحاشية الدسوقي )56/1(.                 =

املبحث الرابع 

فـي جناسة الودي
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وقيل: طاهر، وهي رواية عن أمحد)1(.

q الدليل على جناسة الودي:

  الدليل األول:

)1131-102( ما رواه ابن أيب شيبة، قال: حدثنا حسني بن عيل، عن زائدة، 
عن الركني، عن حصني بن قبيصة الفزاري، 

فكنت   ،× اهلل  رسول  بنت  حتتي  وكانت  مذاًء،  رجاًل  كنت  قال:  عيل  عن 
أستحي أن أسأله، فأمرت رجاًل فسأله فقال: إذا رأيت املذي فتوضأ، واغسل ذكرك، 

وإذا رأيت الودي فضخ املاء فاغتسل)2(.

]رجاله ثقات إال أن ذكر الودي فيه غري حمفوظ[)3(.

  الدليل الثاين:

)1132-103( ما رواه ابن أيب شيبة، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، 

وقال الشافعي يف األم )72/1(: كل ما خرج من ذكر من رطوبة بول، أو مذي، أو ودي، أو ما   =
ال يعرف، أو يعرف، فهو نجس كله ما خال املني. اهـ

بل قال النووي يف املجموع )571/2(: أمجعت األمة عىل نجاسة املذي والودي. اهـ   
وانظر الفروع )258/1(، اإلنصاف )351/1(، كشاف القناع )193/1(.  

املبدع )259/1(، اإلنصاف )351/1(.   )1(
املصنف )89/1(.   )2(

حتقيق  شيبة  أيب  ابن  مصنف  إىل  وبالرجوع  املني،  عن  حترفت  الودي  لفظة  تكون  أن  وأخشى   )3(
عوامة، وجدت احلديث هبذا اللفظ: إذا رأيت املذي فتوضأ واغسل ذكرك، وإذا رأيت فضخ 

املاء فاغتسل.اهـ 
فليس فيه ذكر للودي، وهذا هو الصواب؛ ألن الودي ال يوجب الغسل باإلمجاع.  

ابن أيب شيبة،  املبهمة )513/2( احلديث من طريق  ابن بشكوال يف غوامض األسامء  وروى   
بلفظ: وإذا رأيت نضح املاء فاغتسل.

وانظر ختريج احلديث يف املجلد السابع، ح )1501(.  
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عن منصور، عن جماهد، 

املني ففيه الغسل، وأما املذي  املني والودي واملذي، فأما  ابن عباس، قال:  عن 
والودي ففيهام الوضوء، ويغسل ذكره)1(.

]صحيح[)2(.

q دليل من قال: إن الودي طاهر:
قالوا: ال نعلم يف الكتاب، وال يف السنة املرفوعة نًصا بأن الودي نجس، وإذا 
كان كذلك فاألصل طهارته، وال يكفي يف كونه خيرج من مرج البول حتى يعطى 
حكمه، فهذا املني خيرج من نفس املخرج، ومع ذلك فهو طاهر، وإذا كان خيرج عقب 

البول، كان االستنجاء منه بسبب البول، ال بسببه.

قلت: ال شك أن أكثر األقوال عىل أن الودي خيرج عقب البول، لكن قال بعض 
الفقهاء: إن خروج الودي بعد البول غالب ال دائم، فقد خيرج بعد محل يشء ثقيل، 

وقد خيرج وحده بال سبب)3(.

e e e

مصنف ابن أيب شيبة )89/1(رقم 985.   )1(
انظر خترجيه يف املجلد السابع )ص: 381(.  )2(

قال يف حاشية ابن عابدين )165/1(: الودي ماء ثخني أبيض كدر، خيرج عقب البول.   )3(
من  االغتسال  بعد  خيرج  ماء  وقيل:  غليظ.  بول  »الودي   :)10/1( اهلندية  الفتاوى  يف  وقال   

اجلامع وبعد البول. كذا يف التبيني«.اهـ
وقال يف رشح خليل )152/1(: »واعلم أن ودي املرأة خيرج أيضا بأثر البول إال أنه حينئذ ال   

حكم له، نعم يكون ناقًضا فيام إذا خرج بأثر سلس بول، أو خرج عند محل يشء ثقيل«.اهـ
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

q كل دم خيرج من فرج املرأة، ويمنع من الصالة واجلامع، فهو نجس، عكسه 
دم االستحاضة.

النقول  الفقهاء، وإليك  نقل اإلمجاع عىل نجاسة دم احليض بعض  ]م-505[ 
عن بعضهم. 

قال القرايف يف الذخرية يف دم احليض: »وهو نجس إمجاًعا«)1(. 

وقال النووي بعد أن ساق حديث أسامء يف األمر بغسل دم احليض، قال:

»والدالئل عىل نجاسة الدم متظاهرة، وال أعلم فيه خالًفا عن أحد من املسلمني 
إال ما حكاه صاحب احلاوي عن بعض املتكلمني أنه قال: هو طاهر« لكن املتكلمني 
ال يعتد هبم يف اإلمجاع واخلالف عىل املذهب الصحيح الذي عليه مجهور أهل األصول 

الذخرية )185/1(.  )1(

الفصل الثالث 

يف حكم الدم
املبحث األول

يف جناسة دم احليض
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من أصحابنا وغريهم ... إلخ كالمه رمحه اهلل)1(.

قال الشوكاين: »واعلم أن دم احليض نجس بإمجاع املسلمني كام قال النووي«)2(.

q مستن�د اإلجماع على جناسة دم احليض:

استند اإلمجاع إىل أدلة كثرية، نسوق منها ما ييل:

  الدليل األول: 

البخاري من طريق هشام، قال: حدثتني فاطمة عن  )1133-104( ما رواه 
أسامء، قالت: جاءت امرأة إىل النبي ×، فقالت: 

باملاء،  تقرصه  ثم  حتته،  قال:  تصنع.  كيف  الثوب،  يف  حتيض  إحدانا  أرأيت 
وتنضحه، وتصيل فيه. ورواه مسلم)3(.

قال احلافظ رمحه اهلل: )حتته(: أي حتكه. كذا رواه ابن خزيمة، واملراد بذلك إزالة 
عينه.

)ثم تقرصه(: أي تدلك موضع الدم بأطراف أصابعها، ليتحلل بذلك، وخيرج 
ما ترشبه الثوب منه.

)وتنضحه( قال اخلطايب: أي تغسله. وقال القرطبي: املراد به الرش؛ ألن غسل 
الدم استفيد من قوله: )تقرصه باملاء(. وأما النضح فهو ملا شكت فيه من الثوب. قال 
فإنه  حتته.  بخالف  الثوب،  عىل  يعود  تنضحه  قوله:  يف  فالضمري  هذا  فعىل  احلافظ: 
يعود عىل الدم، فيلزم منه اختالف الضامئر، وهو عىل خالف األصل. ثم إن الرش 
عىل املشكوك فيه ال يفيد شيًئا؛ ألنه إن كان طاهًرا فال حاجة إليه، وإن كان متنجًسا مل 

يطهر بذلك، فاألحسن ما قاله اخلطايب)4(.

املجموع )576/2(.  )1(
نيل األوطار )58/1(.   )2(

البخاري )227(، ومسلم )291(.   )3(
الفتح بترصف يسري )539/1(.   )4(
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قلت: النضح يأيت يف اللغة بمعنى الغسل، كام يأيت بمعنى الرش. 

قال ابن األثري: قد يرد النضح بمعنى الغسل واإلزالة، ومنه احلديث: نضح الدم 
عن جبينه)1(.

)1134-105( قلت: احلديث قد رواه مسلم من طريق األعمش، عن شقيق، 
عن عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه، قال: 

كأين أنظر إىل رسول اهلل × حيكي نبيًّا من األنبياء رضبه قومه، فهو ينضح الدم 
عن جبينه)2(.

قال السيوطي يف رشحه للحديث ينضح الدم بكس الضاد أي يغسله ويزيله)3(. 

وقال الطحاوي: فقد جيوز أن يكون أراد بالنضح الغسل؛ ألن النضح قد يسمى 
يرضب  يعني  بجانبها  البحر  ينضح  مدينة  ألعرف  إين   :× اهلل  رسول  قال  غساًل، 

البحر بجانبها)4(.

  الدليل الثاين:

)1135-106( ما رواه البخاري، قال: حدثنا حممد، قال: حدثنا أبو معاوية، 
حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت:

امرأة  إين  اهلل  رسول  يا  فقالت:   ،× النبي  إىل  حبيش  أيب  بنت  فاطمة  جاءت 
إنام ذلك عرق وليس  ×: ال  اهلل  فقال رسول  الصالة،  أفأدع  أطهر،  أستحاض فال 
بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصالة، وإذا أدبرت فاغسيل عنك الدم ثم صيل.

قال: وقال أيب: ثم توضئي لكل صالة حتى جييء ذلك الوقت)5(.

النهاية يف غريب احلديث )70/5(.   )1(
رواه مسلم )1972(، وهو يف الصحيحني إال أنه بلفظ : وهو يمسح الدم عن وجه.   )2(

الديباج )502/5(.   )3(
رشح معاين اآلثار للطحاوي )53/1(، وإسناده ضعيف، وسبق خترجيه، يف احليض والنفاس،   )4(

ح )1732(. 
رواه البخاري )228(، ورواه مسلم )333( دون قوله وقال أيب … إلخ.  )5(
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وجه االستدالل من احلديث:

قوله: )فاغسيل عنك الدم( أمر، واألصل فيه الوجوب إال لقرينة صارفة، وال 
قرينة هنا.

  الدليل الثالث: 

)1136-107( ما رواه البخاري من طريق عبد الرمحن بن القاسم، حدثه عن 
أبيه، عن عائشة قالت: 

فتغسله، وتنضح  الدم من ثوهبا عند طهرها  ثم تقرتص  كانت إحدانا حتيض، 
عىل سائره، ثم تصيل فيه)1(.

  الدليل الرابع: 

)1137-108( ما رواه أمحد، قال: حدثنا حييى بن سعيد، عن سفيان، قال: 
بنت  قيس  أم  قال: سمعت  دينار،  بن  قال: حدثني عدي  املقدام،  أبو  ثابت  حدثني 

حمصن قالت:

سألت رسول اهلل × عن الثوب يصيبه دم احليض. قال: حكيه بضلع)2( واغسليه 
باملاء والند والسدر.

البخاري )308(.   )1(
قال ابن حجر يف التلخيص )56/1(: »قوله: )بصلع( ضبطه ابن دقيق العيد بفتح الصاد املهملة   )2(
املعجمة  الضاد  بكس  املواضع  بعض  يف  ووقع  احلجر،  وهو:  مهملة،  عني  ثم  الالم  وإسكان 
وفتح الالم، ولعله تصحيف؛ ألنه ال معنى يقيض ختصيص الضلع بذلك، كذا قال، لكن قال 
الصاغاين يف العباب يف مادة ضلع باملعجمة: ويف احلديث حتيه بضلع، قال ابن األعرايب: الضلع 
الليث، قال:  املادة املذكورة وزاد عن  العود الذي فيه اعوجاج، وكذا ذكره األزهري يف  ههنا 
اقرصيه( وقع يف حديث  )ثم  قوله:  يشبهه.  الذي  العود  به  احليوان، فسمي  فيه ضلع  األصل 
الراء  وضم  التاء  بفتح  )فلتقرصه(  وقوله  باملاء.  لتنضحه  ثم  فلتقرصه،  الصحيحني  يف  عائشة 
وجيوز كسها، وروي بفتح القاف وتشديد الراء: أي فلتقطعه باملاء، ومنه تقريص العجني، قاله 
أبو عبيد، وسئل األخفش عنه فضم بإصبعيه اإلهبام والسبابة وأخذ شيًئا من ثوبه هبام، وقال: 

هكذا يفعل باملاء يف موضع الدم«. 
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]صحيح[)1(.

قال السندي: حكيه بضلع بكس معجمة وفتح الم: أي بعود ويف األصل واحد 
أضالع احليوان أريد به العود لشبهه به، وقد تسكن الالم ختفيًفا. قال اخلطايب: وإنام 
ليزيل األثر، وزيادة  املاء  يتبعه  ثم  بالثوب،  الالصق  املتجسد منه،  لينقلع  أمر بحكه 
يلزم منه أن غريه من  املعتاد وال  املاء ألنه  فاملاء يكفي، وذكر  للمبالغة، وإال  السدر 

املائعات ال جتزى كيف ولو كان لبيان الالزم لوجب السدر أيًضا، وال قائل به)2(.

  الدليل اخلامس: 

)1138-109( ما رواه أمحد، قال: حدثنا حسن، قال: حدثنا ابن هليعة، قال: 
حدثنا حيي بن عبد اهلل، أن أبا عبد الرمحن احلبيل حدثه، 

عن عائشة زوج النبي × أهنا طرقتها احليضة من الليل ورسول اهلل × يصيل، 
فأشارت إىل رسول اهلل × بثوب، وفيه دم فأشار إليها رسول اهلل × وهو يف الصالة 

اغسليه، فغسلت موضع الدم ثم أخذ رسول اهلل × ذلك الثوب فصىل فيه)3(.

]ضعيف[)4(.

املسند )355/6(، وانظر خترجيه يف احليض والنفاس، املجلد الثامن، ح: )1734(.  )1(
حاشية السندي عىل النسائي )155/1(.   )2(

املسند )66/6(.   )3(
اإلسناد فيه ابن هليعة، وهو ضعيف، إال أنه صالح يف الشواهد.  )4(

وفيه حيي بن عبد اهلل، متلف فيه.  
فقال أمحد: حيي أحاديثه مناكري. هتذيب الكامل )588/6(.  

وقال البخاري: فيه نظر انظر التاريخ الكبري )76/3(.   
وقال النسائي: ليس بالقوي. انظر الضعفاء واملرتوكني له )162(.   

الضعفاء  يف  الكامل  انظر  ثقة.  عنه  روى  إذا  به  بأس  ال  أنه  أرجو  عدي:  ابن  أمحد  أبو  وقال   
)559/2( وهتذيب الكامل )588/6(. 

وذكره ابن حبان يف الثقات )235/6(. ويف التقريب: صدوق هيم.  
وانظر موضع احلديث من إحتاف املهرة )22981(، أطراف املسند )286/9(.   
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

حلرمته،  اآلدمي  أكل  حرم  وإنام  كالسمك،  لذاته  تبًعا  طاهر  اآلدمي  دم   q
ال لنجاسته.

q كل حيوان ال ينجس باملوت فدمه طاهر كالسمك، ومنه اآلدمي.

النجاسة يف املحل، وأباح مجاع  الدبر لوجود  q حرم اهلل مجاع احلائض ونكاح 
املستحاضة، فدل عىل طهارة دمها. 

q كل دم خيرج من فرج املرأة، ويمنع من الصالة واجلامع، فهو نجس، عكسه دم 
االستحاضة، وقد علل بأنه دم عرق، فليلحق به كل دم عرق.

دم  فهو  املسجد  والصيام، واجلامع، واالعتكاف يف  الصالة،  يمنع  دم ال  q كل 
طاهر واالستنجاء منه مستحب.

الدم نجًسا  النزول يف املسجد، ولو كان  النازف من  q مل يمنع صاحب اجلرح 
لوجب تنزيه املسجد.

q هل املعترب يف التنجيس املخرج، فكل ما خرج من السبيل فهو نجس، ومنه 
دم االستحاضة، أو املعترب اخلارج، وال تأثري للمخرج، حيث خيرج منه الطاهر 

كالريح واملني، وخيرج منه النجس كالبول واملذي، وهذا هو الصحيح.

املبحث الثاني 

فـي جناسة دم اإلنسان من عرق وحنوه
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]م-506[ اختلف العلامء يف نجاسة الدم: 

فقيل: إنه نجس، وهو مذهب األئمة األربعة)1(، إال أهنم يرون العفو عن يسريه، 
عىل خالف بينهم يف مقدار اليسري:

الناس كثرًيا فهو  القليل والكثري إىل العرف، فام اعتربه  فقيل: املرجع يف تقدير 
يف  وقول  احلنفية)2(،  مذهب  يف  قول  وهو  قليل،  فهو  قلياًل  الناس  عده  وما  كثري، 

مذهب احلنابلة)3(.

وقيل: القليل: ما دون الدرهم، والكثري ما زاد عنه، وحقيقة الدرهم عند احلنفية 
هو الدرهم املايل)4(، وعند املالكية الدرهم البغيل)5(.

وقيل: كل شخص بحسبه، فام فحش بنفسه فهو كثري، والقليل: ما مل يفحش، 

قال مالك يف املدونة )20/1(: »يف الرجل يصيل، ويف ثوبه دم يسري من دم حيضة أو غريه،   )1(
فرياه وهو يف الصالة، قال: يميض عىل صالته وال يبايل أال ينزعه، ولو نزعه مل أر به بأًسا، وإن 
كان دًما كثرًيا كان دم حيضة أو غريه نزعه، واستأنف الصالة من أوهلا بإقامة، وال يبني عىل 

يشء مما صىل ...«. إلخ آخر كالمه رمحه اهلل.
وقال الشافعي يف األم )67/1(: »ويف هذا دليل عىل أن دم احليض نجس، وكذا كل دم غريه«.  
وقال ابن تيمية: »ملا سئل أمحد، الدم والقيح عندك سواًء؟ قال: الدم مل خيتلف الناس فيه، والقيح   

قد اختلف الناس فيه«.اهـ انظر رشح العمدة )105/1(، إغاثة اللهفان )151/1(.
وانظر: األوسط البن املنذر )153/2(، أحكام القرآن للجصاص )51/1(، االمجاع البن حزم،   

واملحىل )389/7(.
أبا حنيفة عن الكثري  أنه قال: سألت  جاء يف بدائع الصنائع )80/1(: »روي عن أيب يوسف   )2(

ا، وقال: الكثري الفاحش ما يستفحشه الناس، ويستكثرونه«. الفاحش، فكره أن حيد له حدًّ
اإلنصاف )336/1(.  )3(

عرض  بمقدار  الدرهم  قدروا  وقد   ،)733/1( اهلداية  عىل  البناية   ،)80/1( الصنائع  بدائع   )4(
بالوزن  التقدير  إن  فقال:  القولني،  بني  مجع  من  ومنهم  مثقال،  مقداره  الدرهم  وقيل  الكف، 

بالنسبة للنجاسة اجلامدة، وبالعرض واملساحة بالنسبة للنجاسة املائعة.
حاشية الدسوقي )72/1(، املنتقى للباجي )55/1(، أحكام القرآن البن العريب )76/2(.  )5(
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فيكون التقدير راجًعا إىل الشخص نفسه، وهذا هو األصل املروي عن أيب حنيفة)1(، 
ونص عليه اإلمام أمحد)2(.

وفيه أقوال أخرى يف تقدير القليل والكثري ال دليل عليها، سنتعرض هلا إن شاء 
اهلل تعاىل يف باب العفو عن النجاسات.

زال  ما  احلسن:  قول  من  أخذوه  وقد  طاهر،  اإلنسان  من  العرق  دم  وقيل: 
املسلمون يصلون يف جراحاهتم)3(. 

واختاره بعض املتكلمني)4(، ورحجه الشوكاين، وشيخنا ابن عثيمني، واأللباين)5(.

q دليل من قال بنجاسة الدم املسفوح:

  الدليل األول: 

اإلمجاع عىل نجاسة دم اآلدمي حكاه مجاعة منهم اإلمام أمحد وابن عبد الرب كام 
يف التمهيد، والنووي يف املجموع وغريهم.

قال أمحد ملا سئل عن الدم: الدم والقيح عندك سواًء؟ قال:»الدم مل خيتلف الناس 

حاشية ابن عابدين )221/1(.  )1(
جاء يف مسائل أمحد رواية عبد اهلل )75/1(: »قرأت عىل أيب: كل ما خرج من السبيلني ففي   )2(
قليله وكثريه الوضوء، وإذا كان من اجلسد، فإذا كان فاحًشا أعاد، وإن مل يكن فاحًشا مل يعد. 

قلت: ما الفاحش عندك؟ قال: ما يفحش عند الرجل، ما أحده بأكثر من هذا«.اهـ
وقال ابن عبد الرب يف التمهيد )230/22(: »وهذا إمجاع من املسلمني أن الدم املسفوح رجس   
نجس، إال أن املسفوح وإن كان أصله اجلاري يف اللغة، فإن املعنى فيه يف الرشيعة الكثري، إذ 
القليل ال يكون مسفوًحا، فإذا سقطت من الدم اجلاري نقطة يف ثوب أو بدن مل يكن حكمها 

حكم املسفوح الكثري، وكان حكمها حكم القليل، ومل يلتفت إىل أصلها يف اللغة«.اهـ
رواه البخاري تعليًقا بصيغة اجلزم، باب من مل ير الوضوء إال من املخرجني )46/1(.   )3(

املجموع )576/2(.  )4(
الدراري املضيئة )26/1(، وتبعه صديق خان يف الروضة الندية )81/1(، متام املنة يف التعليق   )5(

عىل فقه السنة )ص: 52(، الرشح املمتع )441/1(. 



موسوعة أحكام الطهارة 236

فيه، والقيح قد اختلف الناس فيه«)1(.

وقال ابن حزم يف كتابه مراتب اإلمجاع: »واتفقوا عىل أن الكثري من أي دم كان 
حاشا دم السمك، وما ال يسيل دمه نجس«)2(.

قال النووي: »والدالئل عىل نجاسة الدم متظاهرة، وال أعلم فيه خالًفا عن أحد 
من املسلمني، إال ما حكاه صاحب احلاوي عن بعض املتكلمني، أنه قال: هو طاهر، 

ولكن املتكلمني ال يعتد هبم يف اإلمجاع ...«. إلخ كالمه رمحه اهلل)3(.

وقال القرطبي: »اتفق العلامء عىل أن الدم حرام نجس«)4(.

وقال ابن حجر: »والدم نجس اتفاًقا«)5(. 

  الدليل الثاين: 

ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  )ڳ  تعاىل:  قوله 
ڭ(  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 

]األنعام: 155[.

q وأجيب:
أواًل : حتريم األكل ال يستلزم النجاسة، ألن اآلية نصت عىل حتريم األكل بقوله: 

عىل طاعم يطعمه.

ثانًيا: الرجس، قد يراد به النجاسة املعنوية، قال تعاىل: )ڎ ڈ ڈ ژ 
ژ ڑ ڑ ک( ]األحزاب: 33[.

رشح العمدة البن تيمية )105/1(.  )1(
مراتب اإلمجاع )ص: 19(.  )2(

املجموع )511/2(.  )3(
تفسري القرطبي )222/2(.  )4(

فتح الباري )352/1(.  )5(
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وقال تعاىل عن املنافقني: )چ چ چ ڇ ڇ( ]التوبة: 95[.

  الدليل الثالث:

)1139-110( ما رواه البخاري يف صحيحه، من طريق هشام، قال: حدثتني 
فاطمة، 

عن أسامء، قالت: جاءت امرأة إىل النبي ×، فقالت: أرأيت إحدانا حتيض يف 
الثوب كيف تصنع؟ قال: حتته، ثم تقرصه باملاء، وتنضحه وتصيل فيه، ورواه مسلم)1(.

فهذا رصيح يف نجاسة دم احليض، وسائر الدماء قياس عليه.

  الدليل الرابع:

)1140-111( ما رواه البخاري من طريق هشام بن عروة، عن أبيه،

عن عائشة، قالت: جاءت فاطمة بنت أيب حبيش إىل النبي ×، فقالت: يا رسول 
اهلل، إين امرأة أستحاض فال أطهر، أفأدع الصالة ؟ فقال رسول اهلل ×: ال إنام ذلك 
عرق، وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصالة، وإذا أدبرت فاغسيل عنك 

الدم، ثم صيل، ورواه مسلم)2(. 

فقوله: )فاغسيل عنك الدم( فيه األمر بغسله، ولو مل يكن نجًسا مل جيب غسله.

q وأجيب: 
إقباله  حال  حيض  بأنه  له  حكم  الذي  الدم  من  االستنجاء  بمثابة  الغسل  بأن 

وإدباره، فلم يتوجه األمر بغسل دم االستحاضة، واهلل أعلم.

q أدلة من قال: إن الدم طاهر:
  الدليل األول:

الدم  فيصيب  اجلراح،  فيهم  تكثر  واملجاهدون  جهاد،  أهل  الصحابة  أن 

البخاري )227(، ومسلم )291(.  )1(
البخاري )228(، ومسلم )333(.   )2(
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أجسامهم وثياهبم، ومل يأت أمر من الشارع صحيح رصيح بوجوب غسله، فعلم من 
ذلك طهارته. 

  الدليل الثاين:

أن الشهيد يدفن بدمه، وال يغسل، ولو كان نجًسا لوجب غسله، وقوهلم: إن 
العلة أنه يبعث يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح املسك، أو قوهلم: إنه أثر عبادة 
كل ذلك ليس كافًيا يف ترك النجاسة عىل بدن املسلم، فالدم يوم القيامة ليس هو الدم 
الذي يدفن عىل ثيابه، ألن اهلل ينشئه نشأة أخرى، وأثر العبادة ال جيعلنا نرتك امليت 

متضمًخا بالنجاسة، وإذا ثبتت طهارة دم الشهيد فغريه قياس عليه.

  الدليل الثالث:

أن الرسول مل ينزه املسجد من أن جيلس فيه اجلريح واملستحاضة، ومها أصحاب 
جرح ينزف، وهذا مظنة تلويث املسجد بالدم، فلو كان نجًسا جلاء األمر بالنهي عن 
دخول املسجد، كام منعت احلائض، بل منع من هو أقل من هذا مما يؤذي، كام منع من 
دخول املسجد من أكل كراًثا أو بصاًل، مع اإلمجاع عىل طهارهتام، وهني عن النخامة 

يف املسجد الستقذارها، ولو كانت طاهرة.

)1141-112( فقد روى البخاري يف صحيحه، من طريق هشام، عن أبيه، 

عن عائشة قالت: أصيب سعد يوم اخلندق يف األكحل، فرضب النبي × خيمة 
الدم  إال  غفار  بني  من  املسجد خيمة  يرعهم ويف  فلم  قريب،  من  ليعوده  املسجد  يف 
يأتينا من قبلكم ؟ فإذا سعد يغذو  الذي  يا أهل اخليمة ما هذا  إليهم، فقالوا:  يسيل 

جرحه دًما فامت فيها، ورواه مسلم بنحوه)1(.

)1142-113( وروى البخاري من طريق خالد، عن عكرمة،

عن عائشة أن النبي × اعتكف معه بعض نسائه، وهي مستحاضة ترى الدم، 

صحيح البخاري )563(، ومسلم )1769(.  )1(
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فربام وضعت الطست حتتها من الدم، وزعم أن عائشة رأت ماء العصفر فقالت: كأن 
هذا يشء كانت فالنة جتده)1(.

وقد قال رسول اهلل × يف احلديث الذي رواه مسلم: 

اهلل  لذكر  إنام هي  القذر،  البول، وال  املساجد ال تصلح ليشء من هذا  إن هذه 
عز وجل، والصالة، وقراءة القرآن، أو كام قال رسول اهلل ×)2(.

فإذا كان القذر ال يصلح للمسجد، وأقر الرسول × املكلوم واملستحاضة يف 
دخول املسجد مع أن الدم منهام قد ينزف، مل يكن هذا من املستخبث رشًعا.

  الدليل الرابع:

جواز وطء املستحاضة ودمها ينزل، فلو كان الدم نجًسا حلرم اجلامع كام حرم 
حال احليض يف قوله تعاىل: ژ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھژ ]البقرة:222[ 
وحرم نكاح الدبر للعلة نفسها، فدم االستحاضة ليس أذى، فال يمنع من اجلامع، وال 

من التلطخ به.

وال يعرتض عليه باملذي، أو برطوبة فرج املرأة، فإنه لو منع اجلامع بسبب ذلك 
الفراغ من اجلامع،  بعد  فاملذي خيرج  فإن كل فحل يمذي، ومع ذلك  الوطء،  حلرم 

وانكسار الشهوة.

  الدليل اخلامس:

أن اآلدمي ميتته طاهرة عىل الصحيح، فيكون دمه طاهًرا كالسمك.

والعلة يف نجاسة امليتة إما انحباس الدم فيها، وإما فقد األهلية من املذكي، جيمع 
ذلك قوله ×: ما أهنر الدم، وذكر اسم اهلل عليه فكل.

فلام كان انحباس الدم يف بدن امليت اآلدمي ال ينجسه، مل يكن نجًسا، ولو أبني 

صحيح البخاري )309(.  )1(
صحيح مسلم )285(.  )2(
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عضو من اآلدمي، لكان طاهًرا وإن كان فيه دم؛ ألن ما أبني من حي فهو كميتته، ولو 
كان دمه نجًسا، لكان العضو نجًسا، أو متنجًسا.

  الدليل السادس:

)1143-114( ما رواه أمحد، من طريق حممد بن إسحاق، حدثني صدقة بن 
يسار، عن عقيل بن جابر،

الرقاع،  ذات  غزوة  يف   × اهلل  رسول  مع  خرجنا  قال:  اهلل،  عبد  بن  جابر  عن 
فأصيبت امرأة من املرشكني، فلام انرصف رسول اهلل × قافاًل، وجاء زوجها وكان 
غائبا، فحلف أن ال ينتهي حتى هيريق دًما يف أصحاب حممد ×، فخرج يتبع أثر النبي 
فانتدب رجل من  ؟  ليلتنا هذه  يكلؤنا  فقال: من رجل  منزاًل،   × النبي  فنزل   ،×
املهاجرين ورجل من األنصار فقاال: نحن يا رسول اهلل. قال: فكونوا بفم الشعب، 
قال  الشعب،  فم  إىل  الرجالن  خرج  فلام  الوادي،  من  شعب  إىل  نزلوا  وكانوا  قال: 
األنصاري للمهاجري: أي الليل أحب إليك أن أكفيكه أوله أو آخره ؟ قال: اكفني 
أوله، فاضطجع املهاجري فنام وقام األنصاري يصيل، وأتى الرجل فلام رأى شخص 
الرجل عرف أنه ربيئة القوم، فرماه بسهم، فوضعه فيه فنزعه فوضعه، وثبت قائاًم، ثم 
رماه بسهم آخر، فوضعه فيه، فنزعه فوضعه، وثبت قائاًم، ثم عاد له بثالث فوضعه فيه 
فنزعه فوضعه، ثم ركع وسجد، ثم أهب صاحبه، فقال: اجلس فقد أوتيت، فوثب، 
فلام رآمها الرجل عرف أن قد نذروا به، فهرب فلام رأى املهاجري ما باألنصاري من 
أن  أحب  فلم  أقرؤها،  سورة  يف  كنت  قال:  ؟  أهببتني  أال  اهلل  سبحان  قال:  الدماء، 
أقطعها حتى أنفذها، فلام تابع الرمي ركعت، فأريتك، وايم اهلل لوال أن أضيع ثغًرا 

أمرين رسول اهلل × بحفظه لقطع نفيس قبل أن أقطعها أو أنفذها)1(.

املسند )353/3(.  )1(
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]احلديث ضعيف اإلسناد منكر املتن[)1(.

  الدليل اخلامس: من اآلثار

)1144-115( ما رواه ابن أيب شيبة، ومن طريقه أخرجه البيهقي، قال: حدثنا 
عبد الوهاب، عن التيمي،

عن بكر، قال: رأيت ابن عمر عرص بثرة يف وجهه، فخرج يشء من دمه، فحكه 
بني أصبعيه، ثم صىل ومل يتوضأ)2(.

واحلديث أخرجه أمحد )353/3، 359(، والبخاري يف التاريخ الكبري )53/7(، وأبو داود   )1(
)198(، وابن خزيمة )36(، وابن حبان )1096(، والدارقطني )223/1، 225(، واحلاكم 

)156/1، 157( وصححه، والبيهقي )150/1( من طريق ابن إسحاق به.
وقد رصح ابن إسحاق بالتحديث عند الدارقطني واحلاكم.  

وعلقه البخاري يف صيغة التمريض، يف كتاب الوضوء، قال: ويذكر عن جابر أن النبي × كان   
يف غزوة ذات الرقاع، فرمي بسهم، فنزف الدم، فركع، وسجد، ومىض يف صالته. اهـ

ويف إسناده عقيل بن جابر، مل يرو عنه إال صدقة بن يسار، وذكره ابن حبان يف ثقاته، ومل يوثقه   
أحد غريه. 

قال ابن عبد اهلادي يف التنقيح )292/1(: »عقيل بن جابر فيه جهالة«.  
وقال أبو حاتم الرازي: ال أعرفه. اجلرح والتعديل )218/6(.  

وأما نكارة املتن فإن اإلنسان مأمور بحفظ نفسه، فال جيوز لإلنسان أن يعرض نفسه للهالك،   
من أجل نافلة ال يرضه لو قطع القراءة من غري سبب، فكيف إذا كان ذلك سبياًل حلفظ نفسه، 

وحفظ أصحابه من املؤمنني الذين قد وكلوا له أمر حفظهم وحراستهم.
قال:  الواقدي،  الدالئل )378/3، 379( من طريق  البيهقي يف  وله شاهد ضعيف، أخرجه   
حدثنا عبد اهلل بن عمر، عن أخيه عبيد اهلل بن عمر، عن القاسم بن حممد، عن صالح بن خوات، 

عن أبيه خوات بن جبري األنصاري، بنحوه.
املكرب  اهلل بن عمر(  الواقدي، وهو مرتوك، والعمري )عبد  إسناده  ا، يف  وإسناده ضعيف جدًّ  

ضعيف.
انظر طرق احلديث من: إحتاف املهرة )3006( حتفة األرشاف )2497(، أطراف املسند )68/2(.  

البيهقي يف السنن )151/1(.  )2(
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]صحيح[.

)1145-116( ومنها ما رواه عبد الرزاق)1(، وابن املنذر)2(، من طريق الثوري 
وابن عيينة، 

عن عطاء بن السائب، قال: رأيت عبد اهلل بن أيب أوىف بصق دًما ثم صىل، ومل 
يتوضأ.

]حسن[)3(.

قبل  منه  سمع  ممن  وهو  الثوري،  عنه  الراوي  ألن  اختالطه؛  يرض  ال  وعطاء   
اختالطه.

املنذر)5(، من  ابن  الرزاق)4(، ومن طريقه  عبد  رواه  ما  ومنها   )117-1146(
طريق جعفر بن رقان، 

عن ميمون بن مهران قال: رأيت أبا هريرة ريض اهلل عنه أدخل أصبعه يف أنفه، 
فخرج فيها دم، ففته بأصبعه، ثم صىل ومل يتوضأ.

والراجح فيه أن إسناده منقطع، فقد رواه ابن أيب شيبة)6(، من طريق شعبة، عن 
غيالن بن جامع، عن ميمون بن مهران قال: أنبأين من رأى أبا هريرة فذكره.

والقول بأن هذه اآلثار كان الدم فيها يسرًيا فعفي عنه، هي يف احلقيقة دعوى يف 
حمل النزاع، فال فرق بني قليل الدم وكثريه يف النجاسة، كام ال فرق بني قليل البول 

مصنف عبد الرزاق )571(.  )1(
رواه ابن املنذر يف األوسط )172/1( من طريق سفيان وحده به.  )2(

ورواه أبو بكر األثرم يف سننه )111( عن ابن عيينة وحده، وعلقه البخاري بصيغة اجلزم، قال   )3(
البخاري: وبزق ابن أيب أوىف دًما، فمىض يف صالته. وانظر ح )409(.

املصنف )155/1(.  )4(
األوسط )173/1(، وانظر: )412(.  )5(

املصنف )128/1(.  )6(
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وكثريه يف احلدث.

عن  ومنصور،  خالد  طريق  من  شيبة  أيب  ابن  رواه  ما  ومنها   )118-1147( 
ابن سريين، عن حييى بن اجلزار، 

أن ابن مسعود صىل وعىل بطنه فرث ودم، قال: فلم يعد الصالة. 

]صحيح[)1(.

هذا فيام يتعلق باخلالف يف طهارة الدم، وظاهر األدلة تدل عىل طهارته، وهو 
مقتىض القياس عىل طهارة ميتته، وطهارة ما أبني من اآلدمي، وما حكي من إمجاع إن 
كان حمفوًظا فهو حجة، وال اعرتاض، وجيب التسليم، وإال محل اإلمجاع عىل أنه قول 

عامة العلامء، أو محل اإلمجاع عىل دم احليض، واهلل أعلم.

e e e

اختلف فيه عىل ابن سريين:  )1(
فرواه خالد ومنصور كام يف املصنف، وذكرته يف إسناد الباب.   

ورواه هشام بن حسان كام يف األوسط البن املنذر يف األوسط )156/1(.  
ورواه عبد الرزاق يف املصنف )559(، ومن طريق عبد الرزاق رواه الطرباين يف املعجم الكبري   
)248/9( ح 9219، وابن املنذر يف األوسط )236/1(، عن معمر، عن قتادة، ورواية معمر 

عن قتادة فيها كالم، لكنها مقبولة يف املتابعات.
كلهم )خالد ومنصور وقتادة وهشام بن حسان(، رووه عن ابن سريين، عن حييى بن اجلزار،   

عن ابن مسعود.
ولفظ ابن املنذر: أن ابن مسعود نحر جزوًرا فأصابه من فرثها ودمها، فصىل ومل يغسله. وقد   

تصحفت يف املطبوع كلمة )فرثها( إىل كلمة )قرشها(.
ورواه عبد الرزاق )560( عن الثوري، عن عاصم، عن ابن سريين، عن ابن مسعود، فأسقط   

عاصم من إسناده حييى بن اجلزار، ورواية اجلامعة أوىل.
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

q طهارة دم الشهيد فرع عن طهارة دم كل حيوان طاهر. 

]م-507[ اختلف الفقهاء يف دم الشهيد إذا مل ينفصل عن صاحبه،

فقيل بطهارته، وهو مذهب احلنفية)1(، واحلنابلة)2(.

مذهب  يف  وقول  والشافعية)4(،  املالكية)3(،  مذهب  وهو  نجس،  إنه  وقيل: 

تبيني احلقائق )29/1(، البحر الرائق )127/1(، حاشية ابن عابدين )211/1(.  )1(
اإلنصاف )328/1(، الفروع )252/1(، رشح منتهى اإلرادات )108/1(، كشاف القناع   )2(

 .)191/1(
كتب املالكية تذكر من الدم النجس الدم املسفوح، وال تستثني دم الشهيد، فظاهر كالمهم أنه   )3(
الشهيد، فقال )96/1(: »قال  النجس والطاهر، ومل يذكر دم  الدم  نجس، وقد ذكر احلطاب 
اللخمي: الدم عىل رضبني: نجس ومتلف فيه: فاألول دم اإلنسان، ودم ما ال جيوز أكله، ودم 
ما جيوز أكله إذا خرج يف حال احلياة، أو حني الذبح؛ ألنه مسفوح، واختلف فيام بقي يف اجلسم 

بعد الذكاة، ويف دم ما ليس له نفس سائلة، ويف دم احلوت«.اهـ
فهذا هو الدم النجس املتفق عليه عندهم واملختلف فيه، وبعموم الدم املسفوح يدخل دم الشهيد   
 وأنه نجس. ومل أقف عىل نص عندهم يستثني دم الشهيد من الدم النجس، واهلل أعلم. وذكر 
ابن عبد الرب يف التمهيد )243/24(، واالستذكار )118/5( أن الشهيد يدفن بدمه، ومل يستفد 
من ذلك طهارة دمه، وإنام علل ذلك باتباع األثر يف قتىل أحد، وألنه يبعث يوم القيامة، اللون 

لون الدم، والريح ريح املسك. 
وقد يستفاد من هذا طهارة دمه؛ ألن أحكام الدنيا ختتلف عن أحكام اآلخرة، والدم يوم القيامة   

غري الدم الذي كان عليه يف الدنيا. 
حاشية اجلمل )194/1(، حاشية البجريمي عىل املنهج )488/1(، حاشيتا قليويب وعمرية )397/1(.  )4(

املبحث الثالث 

فـي دم الشهيد
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احلنابلة)1(.

q دليل من قال بطهارته:

  الدليل األول: 

عن  شهاب،  ابن  عن  الليث،  طريق  من  البخاري  رواه  ما   )119-1148( 
عبد الرمحن بن كعب بن مالك، 

عن جابر قال: قال النبي ×: ادفنوهم يف دمائهم يعني يوم أحد ومل يغسلهم)2(.

وجه االستدالل:

أنه لو كان الدم نجًسا ألمر بإزالته عن بدن امليت، فلام أمر بدفنهم بدمائهم دل 
ذلك عىل طهارته.

الشهيد وغريه سواًء؛ ألن احلكم  دم  الدم مطلًقا،  دليل عىل طهارة  قلت: هذا 
بالنجاسة هو حكم وضعي، أكثر من كونه حكاًم تكليفًيا، فلو كان الدم نجًسا لكان 
نجًسا عىل الشهيد وعىل غريه، فاخلبيث ال يمكن أن يكون طيًبا إال إذا تغريت عينه 

باستحالة ونحوها، فلام مل يأمر بغسلها دل عىل طهارة دم اإلنسان مطلًقا.

  الدليل الثاين:

)1149-120( ما رواه البخاري من طريق مالك، عن أيب الزناد، عن األعرج، 

عن أيب هريرة ريض اهلل عنه أن رسول اهلل × قال: والذي نفيس بيده ال يكلم 
أحد يف سبيل اهلل -واهلل أعلم بمن يكلم يف سبيله- إال جاء يوم القيامة، واللون لون 

الدم، والريح ريح املسك. وأخرجه مسلم بنحوه)3(.

اإلنصاف )328/1(.   )1(
صحيح البخاري )1346(.  )2(

صحيح البخاري )2803(، ومسلم )3486(.  )3(
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وجه االستدالل:

عىل  إًذا  فالدم  طاهر،  واملسك  املسك،  بريح  الشهيد  دم  ريح  لون  شبه  حيث 
الشهيد طاهر أيًضا.

q وأجيب:

الدنيا، والدم  القيامة، وأحوال اآلخرة ختتلف عن أحوال  بأن هذا احلكم يوم 
الذي رائحته ريح املسك ليس هو الدم الذي عىل امليت، فهو دم آخر، فقد جاء يف 
رواية مسلم إال جاء يوم القيامة، وجرحه يثعب، اللون لون الدم، والريح ريح املسك.

نعم يؤخذ من احلديث فضل املطعون يف سبيل اهلل.

q دليل من قال بنجاسته:

  الدليل األول: 

كل األدلة التي استدللنا هبا عىل نجاسة الدم تصلح دلياًل عىل نجاسة دم الشهيد؛ 
ألنه من جنسه، وقد ذكرهتا يف املسألة السابقة، فأغنى ذلك عن إعادهتا. 

وألنه دم مسفوح، فيكون نجًسا كسائر الدماء، وعدم غسله من الشهيد ال لكونه 
طاهًرا، وإنام عدم غسله للنص، وألنه أثر ناتج عن عبادة، وأثر العبادة له فضل، كام 

جاء يف خلوف فم الصائم ونحوه.

عن  الزهري،  عن  معمر،  طريق  من  البخاري  روى  فقد   )121-1150( 
ابن املسيب،

عن أيب هريرة ريض اهلل عنه ، عن النبي ×، قال: كل عمل ابن آدم له إال الصوم 
فإنه يل وأنا أجزي به ، وخللوف فم الصائم أطيب عند اهلل من ريح املسك. واحلديث 

يف مسلم )1(.

وهذا لفظ البخاري.                     =  )1(
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q الراجح:
سبق أن رجحنا طهارة دم اإلنسان مطلًقا إال دم احليض، وعدم غسل دم الشهيد 
دليل عىل صحة هذا االختيار، ال أنه مستثنى كام رأى بعض الفقهاء رمحهم اهلل مجيًعا؛ 
إذ أن دم الشهيد يف الدنيا كسائر الدماء من حيث احلكم، وإنام يفارق غريه من الدماء 

يوم القيامة فقط، واهلل أعلم.

e e e

وأخرجه البخاري )1904( ومسلم )1151( ، من طريق ابن جريج ، قال: أخربين عطاء، عن   =
أيب صالح الزيات، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول اهلل ×: قال اهلل كل عمل ابن آدم له إال 
الصيام فإنه يل، وأنا أجزي به، والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفث وال يصخب 
فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إين امرؤ صائم والذي نفس حممد بيده خللوف فم الصائم أطيب 
عند اهلل -زاد مسلم: يوم القيامة- من ريح املسك. للصائم فرحتان يفرحهام إذا أفطر فرح وإذا 

لقي ربه فرح بصومه. 
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]م-508[ تكلمت يف مسألة سابقة عن طهارة احليوان الذي ال دم له جيري، 
كالبق والبعوض واخلنفس ونحوها، وهذا فيام يتعلق بحكم عينه، وأما حكم دمه، 
فقد اختلف العلامء فيه طهارة الدم إذا كان من حيوان ال نفس له سائلة، عىل ثالثة 

أقوال: 

القول األول: 

أن دمه طاهر تبًعا لذاته، وهو املعتمد يف مذهب احلنفية، واختاره بعض املالكية، 
وهو الصحيح من مذهب احلنابلة)1(.

وقد ذكرت األدلة عىل طهارة عينه يف مسألة مستقلة، فأغنى ذلك عن إعادهتا 
هنا، وأقوى دليل يف الباب: ما رواه البخاري، من طريق عتبة بن مسلم موىل بني تيم، 

عن عبيد بن حنني موىل بني زريق، 

القدير  فتح   ،)87  ،86/2( املبسوط   ،)154 )ص:  الفالح  مراقي  عىل  الطحطاوي  حاشية   )1(
الكايف   ،)6/1( املحرر   ،)327/1( اإلنصاف   ،)98/1( اجلليل  مواهب   ،)208/1(

)88/1(، املغني )41/1(، رشح منتهى اإلرادات )107/1(. 

املبحث الرابع

يف دم احليوان الذي ال نفس له سائلة
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عن أيب هريرة ريض اهلل عنه أن رسول اهلل × قال: إذا وقع الذباب يف إناء أحدكم 
فليغمسه كله، ثم ليطرحه، فإن يف أحد جناحيه شفاء، ويف اآلخر داء)1(.

وجه االستدالل:

قال ابن القيم: أمر النبي × بمقله: وهو غمسه يف الطعام، ومعلوم أنه يموت 
ا، فلو كان ينجسه لكان أمًرا بإفساد الطعام،  من ذلك، والسيام إذا كان الطعام حارًّ
وهو × إنام أمر بإصالحه، ثم عدي هذا احلكم إىل كل ما ال نفس له سائلة كالنملة 
والزنبور والعنكبوت وأشباه ذلك إذ احلكم يعم بعموم علته، وينتفي بانتفاء سببه، 
فلام كان سبب التنجس هو الدم املحتقن يف احليوان بموته، وكان ذلك مفقوًدا يف ما 

ال دم له سائل انتفى احلكم بالتنجس النتفاء علته)2(.

القول الثاين: 

أن ذاته طاهرة، ودمه نجس؛ ألن الدم الذي فيه ليس دمه وإنام هو منقول من 
غريه، كالقمل والبعوض ونحومها، ويعفى عن قليله، وهذا مذهب املالكية، وقول 
احلنفية،  من  يوسف  أبو  واختاره  احلنابلة،  مذهب  يف  ورواية  الشافعية،  مذهب  يف 

ورجحه ابن حزم)3(. 

قال الصاوي يف الرشح الصغري: »قوله: )ما ال دم له( هو معنى قول غريه: )ال 
نفس له سائلة(: أي ال دم ذايت له، بل إن وجد فيه دم يكون منقواًل، وحيكم بنجاسة 

صحيح البخاري )5782(.   )1(
زاد املعاد )210/3(.  )2(

مواهب اجلليل )98/1(، منح اجلليل )70/1(، التاج واإلكليل )139/1(، حاشية العدوي   )3(
عىل رشح اخلريش )82/1(، التوضيح خلليل )24/1(، الرشح الصغري مع حاشية الصاوي 
 ،)193/1( املحتاج  مغني   ،)60/1( املهذب   ،)180/1( للقرايف  الذخرية   ،)41/1(
املجموع )140/3(، أسنى املطالب )175/1(، احلاوي الكبري )242/2(، الكايف البن قدامة 

)88/1(، املحىل )152/1( وما بعدها. 
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الدم فقط، فلذلك قال: )ال دم له( ومل يقل: )ال دم فيه(« )1(.

فقوله: )إن وجد فيه دم يكون منقواًل( يقصد أن دم البعوض والقمل منقول من 
اإلنسان، وليس دًما ذاتًيا للحرشة، فينجس الدم دون احليوان، واهلل أعلم.

وجه هذا القول: 

أما طهارة ذاته؛ فألن ذاته ال دم هلا، فكل ما كان ال دم له فإن ميتته طاهرة، والدم 
الذي فيه ليس دًما ذاتًيا. 

وأما نجاسة الدم الذي فيه؛ فألنه دم منقول من حيوان دمه نجس، فصار الدم 
نجًسا. 

القول الثالث: 

كثرًيا  كان  ولو  والبدن،  الثياب  يف  عنه  ويعفى  نجس،  ودمه  نجسة،  ذاته  أن 
ما مل يكن بفعله، وهو األصح يف مذهب الشافعية)2(. 

قال النووي: »وأما دم القمل والرباغيث والقراد والبق ونحوها مما ليس له نفس 
سائلة فنجسة عندنا كغريها من الدماء، لكن يعفى عنها يف الثوب والبدن للحاجة«)3(.

له  القمل والرباغيث والبق والقردان وغريها مما ال نفس  أيًضا: »أما دم  وقال 
سائلة فهو نجس عندنا .... واتفق أصحابنا عىل أنه يعفى عن قليله، ويف كثريه وجهان 
مشهوران أحدمها قاله اإلصطخري ال يعفى عنه، وأصحهام باتفاق األصحاب يعفى 

عنه«)4(.

حاشية الصاوي عىل الرشح الصغري )44/1(.   )1(
إعانة  للسيوطي )ص: 78(،  والنظائر  األشباه  املحتاج )193/1(،  مغني  املهذب )60/1(،   )2(

الطالبني )101/1(.
املجموع )514/2(.   )3(
املجموع )140/3(.   )4(
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وجه القول بالعفو: 

أما كون ذاته نجسة؛ فألنه داخل يف عموم امليتة. 

البلوى، ويشق االحرتاز منه،  به  العفو عن دمه، فألن ذلك مما تعم  وأما وجه 
وهلذا فرقنا بني ما كان من فعله، فال يعفى عن كثريه، وما كان من غري فعله فيعفى 

عنه مطلًقا. 

ونوقش: 

بأن حتريم امليتة كان من أسباهبا انحباس الدم فيها، 

ولذلك روى البخاري يف صحيحه من طريق سعيد بن مسوق، عن عباية بن 
رفاعة،

عن جده أنه قال: يا رسول اهلل ليس لنا مدى فقال ما أهنر الدم وذكر اسم اهلل 
فكل ليس الظفر والسن أما الظفر فمدى احلبشة وأما السن فعظم.

حل  يف  مؤثر  إهناره  وعدم  الدم  انحباس  أن  عىل  دليل  الدم(،  أهنر  )ما  فقوله: 
الذبيحة.

وجاء يف حديث ابن عباس يف مسلم: إذا دبغ اإلهاب فقد طهر)1(.

فاإلهاب حني كان متصاًل برطوبة النجاسة ودمها كان نجًسا، فإذا دبغ قطعت 
عنه هذه النجاسات، فأصبح طاهًرا، فام بالك باحليوان الذي ليس فيه دم أصاًل.

وقد ذكر ابن تيمية أن علة نجاسة امليتة، إنام هو الحتباس الدم فيها، فام ال نفس 
له سائلة، ليس فيه دم سائل، فإذا مات مل يكن فيه دم حيتبس فيه، فال ينجس والذي 
يوضح هذا أكثر أن اهلل سبحانه وتعاىل حرم علينا الدم املسفوح، قال سبحانه وتعاىل: 

)ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

ھ ھ ھ ے ے( ]األنعام: 145[.

مسلم )366(.   )1(
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وعفا عن غري الدم املسفوح، مع أنه من جنس الدم، واهلل سبحانه وتعاىل حرم 
واملرتدية  واملوقوذة  املنخنقة  بسبب غري جارح حمدد، فحرم  أو  أنفه،  مات حتف  ما 
والنطيحة، والفرق بينهام إنام هو يف سفح الدم، فدل عىل أن سبب التنجس هو احتقان 
الدم واحتباسه، ثم قال: وال يعارض هذا بتحريم تذكية املرتد واملجويس، ولو سفح 
الدم؛ ألن التحريم تارة يكون الحتقان الدم، كام هو احلال يف املرتدية والنطيحة، وما 

صيد بعرض املعراض، وتارة تكون لفساد التذكية، كذكاة املجويس واملرشك)1(.

واعرتض على هذا: 

بأن األنعام إذا قطعت من أوساطها وخرجت دماؤها أهنا نجست باملوت مع 
انتفاء الدم. 

ورد هذا االعرتاض: 

بأن الرشع مل يسلطنا عىل احليوان إال برشط انتفاعنا به وأن نسلك أقرب الطرق 
يرتب  مل  عنه  عدل  فمن  املخصوص  املوضع  يف  الذكاة  هو  الطرق  وأقرب  ذلك  يف 
الرشع عىل فعله أثرا فسوى بني هذه الصورة وبني التي احتقنت فيها الفضالت زجًرا 

له)2(.

e e e

انظر جمموع الفتاوى )99/21، 100( بترصف يسري.   )1(
انظر الفروق للقرايف )180/1(.   )2(
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q علقة احليوان الطاهر، إن حكمنا عليها بالنظر إىل أصلها فأصلها املني، وهو 
طاهر، قال تعاىل: )ۀ ۀ ہ ہ( وإن حكمنا عليها بالنظر إىل حاهلا، 

فهي دم جامد أشبه بدم الكبد والطحال، وال تشبه دم احليض السائل. 

q األصل يف األعيان الطهارة، وال ينجس منها يشء إال بدليل.

]م-509[ اختلف العلامء يف علقة احليوان الطاهر: 

الشافعية)2(،  مذهب  يف  ووجه  احلنفية)1(،  مذهب  وهو  نجسة،  إهنا  فقيل: 
واملشهور من مذهب احلنابلة)3(.

البحر الرائق )239/1(، حاشية ابن عابدين )327/1(، املبسوط )81/1(، رشح فتح القدير   )1(
)201/1(، تبيني احلقائق )71/1(.

املجموع )578/2(.  )2(
كشاف القناع )191/1(. وقال ابن قدامة يف املغني )417/1(: »أما العلقة، فقال ابن عقيل:   )3(
فيها روايتان، كاملني؛ ألهنا بدء خلق آدمي. والصحيح نجاستها؛ ألهنا دم، ومل يرد من الرشع 
فيها طهارة، وقياسها عىل املني ممتنع، لكوهنا دما خارجا من الفرج، فأشبهت دم احليض«. اهـ 

وانظر الفروع )251/1(، مطالب أويل النهى )233/1(.

املبحث اخلامس

فـي علقة احليوان الطاهر
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وقيل بطهارهتا، وهو وجه يف مذهب الشافعية وصححه النووي )1(، واختاره 
بعض احلنابلة)2(.

q دليل من قال بالنجاسة: 

القياس عىل دم احليض، بجامع أن كاًل منهام دم خارج من الفرج.

q وأجيب:

بأن القياس عىل دم احليض قياس مع الفارق، حيث إن احليض يتعلق به أحكام 
من ترك الصالة والصيام، بخالف العلقة.

q دليل من قال بالطهارة: 

  الدليل األول:

ال يوجد دليل عىل نجاسة العلقة، واألصل يف األعيان الطهارة.

  الدليل الثاين:

أن العلقة أصلها مني، وهو طاهر عىل الصحيح كام قدمنا.

الثانية  فالعني  املني قد حتول إىل دم،  بأن  الدليل يمكن مناقشته،  وإن كان هذا 
صارت غري األوىل.

قال الشريازي يف املهذب )578/2(: »وأما العلقة ففيها وجهان، قال أبو إسحاق: هي نجسة؛   )1(
غري  دم  ألنه  طاهرة؛  هي  الصرييف:  بكر  أبو  وقال  كاحليض،  فهو  الرحم  من  خارج  دم  ألنه 

مسفوح، فهو كالكبد والطحال«. 
ذكره  ما  ودليلهام  مشهوران،  العلقة  يف  الوجهان  هذان  العبارة:  هلذه  رشحه  يف  النووي  قال   
ورصح  األصحاب،  وعامة  الصرييف  حامد عن  أبو  الشيخ  ونقله  الطهارة،  املصنف؛ أصحهام 
بتصحيحه الشيخ أبو حامد واملحاميل والرافعي يف املحرر وآخرون«.اهـ وانظر مغني املحتاج 

.)81/1(
املغني )417/1(.  )2(
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  الدليل الثالث:

العلقة وإن كانت دًما، إال أهنا ليست دًما مسفوًحا، فهي تشبه دم الكبد والطحال 
ونحوها، فتكون طاهرة.

وهذا القول هو الراجح بناًء عىل أن األصل يف األعيان الطهارة. 

e e e
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

q دم القلب واللحم والعروق دم ليس بحرام، وهل هو طاهر ملشقة التحرز، أو 
هو نجس عفي عنه؛ ألنه يسري؟ قوالن.

واملسك  العروق،  يف  والباقي  واللحم  القلب،  ودم  املسفوح،  الدم  اهلل  حرم   q
وفأرته، ليس مسفوًحا.

]م-510[ اختلف العلامء يف هذا الدم،

فقيل: طاهر، وهو مذهب احلنفية)1(، واملالكية)2(، واحلنابلة)3(.

البحر الرائق )241/1(، حاشية ابن عابدين )319/1، 320(.  )1(
حاشية الدسوقي )52/1(، اخلريش )87/1(، مواهب اجلليل )96/1(، حاشية الصاوي عىل   )2(

الرشح الصغري )48/1(.
مطالب أويل النهى )234/2(، الفروع )254/1(.  )3(

وقال يف اإلنصاف )327/1(: »دم عروق املأكول طاهر عىل الصحيح من املذهب. ولو ظهرت   
تنفك عنه.  العروق ال  املفردات؛ ألن  املذهب، وهو من  الصحيح من  محرته نص عليه، وهو 
فيسقط حكمه؛ ألنه رضورة. وظاهر كالم القايض يف اخلالف: نجاسته.               =

املبحث السادس 

يف دم القلب واللحم والدم البايق 
يف العروق بعد الذحب من احليوان المأكول 
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وقيل: نجس، ولكنه معفو عنه، وهو مذهب الشافعية)1(.

وال فرق كبري بني القولني، سواًء قلنا: إنه طاهر أصاًل، أو قلنا: إنه نجس عفي 
عنه، ألن املحصلة النهائية أنه ال حكم له من حيث وجوب غسله. 

q الدليل على طهارة دم العروق:
  الدليل األول:

 ،  ]145 ]األنعام:  ے(  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  )ہ  تعاىل:  قوله 
فنصت اآلية عىل حتريم الدم املسفوح، وهذا غري مسفوح.

  الدليل الثاين:

اإلمجاع، قال ابن تيمية: وقد ثبت أهنم يضعون اللحم بالقدر، فيبقى الدم يف املاء 
ملوًطا، وهذا ال أعلم بني العلامء خالًفا يف العفو عنه)2(.

ومن قال بالعفو عنه، هل كان يرى العفو بسبب كونه دًما يسرًيا، فلو كان كثرًيا 
الدم  التحرز، فيكون طاهًرا سواًء كان  العفو ملشقة  فإنه ال يعفى عنه؟ أو كان يرى 

يسرًيا أم ال؟ حمل تأمل.

قال ابن العريب: قال اإلمام احلافظ: الصحيح أن الدم إذا كان مفرًدا حرم منه 

خالل  يف  يبقى  الذي  الدم  فأما  القايض:  قال  ثم  املسفوح.  الدم  هو  املحرم  اجلوزي:  ابن  قال   =
اللحم بعد الذبح، وما يبقى يف العروق فمباح. 

قال يف الفروع: ومل يذكر مجاعة إال دم العروق. وقال الشيخ تقي الدين فيه: ال أعلم خالًفا يف   
العفو عنه، وأنه ال ينجس املرق، بل يؤكل معها. انتهى 

املجد  العروق، وإن ظهرت محرته:  اللحم غري دم  الذي يف  الدم  بقية  قلت: وممن قال بطهارة   
ونظمها  رزين،  ابن  وهناية  والرعايتني،  الفائق،  وصاحب  عبيدان،  وابن  والناظم،  رشحه،  يف 

وغريهم«. 
حتفة املحتاج )293/1، 294(، هناية املحتاج )240/1(، مغني املحتاج )78/1(.  )1(

جمموع الفتاوى )542/21(.  )2(



موسوعة أحكام الطهارة 258

كل يشء، وإن خالط اللحم جاز؛ ألنه ال يمكن االحرتاز منه، وإنام حرم الدم بالقصد 
إليه)1(.

وقال يف اجلوهرة النرية: »أما الذي يبقى يف اللحم بعد الذكاة فهو طاهر، وعن 
أيب يوسف أنه معفو عنه يف األكل، ولو امحرت منه القدر، وليس بمعفو عنه يف الثياب 

واألبدان؛ ألنه ال يمكن االحرتاز منه يف األكل، ويمكن يف غريه«)2(.

الدم  أن  آنًفا:  املنقول  العلامء  كالم  ضمن  املذكورة  التعليالت  من  والظاهر 
يكون  ذلك  وبناء عىل  منه،  التحرز  ملشقة  والعروق طاهر  اللحم  من  لغريه  املخالط 
طاهًرا قليله وكثريه عند من أطلق، ومل يقيده بقليل وال كثري كابن العريب ومن نحا 

نحوه، واهلل أعلم.

e e e

اجلامع ألحكام القرآن )291/2(.  )1(
اجلوهرة النرية )38/1(.  )2(
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

q حرم اهلل الدم املسفوح، ودم الكبد والطحال، ليس مسفوًحا.

]م-511[ الكبد والطحال من احليوان الطاهر طاهران باإلمجاع، نقل اإلمجاع 
النووي وغريه)1(.

وقال املرداوي: الكبد والطحال، ومها دمان، وال خالف يف طهارهتام،

وقد اختلف العلامء يف الدم املتحلب من الكبد والطحال.

فقيل: إنه دم طاهر، وإليه ذهب احلنفية)2(، واملالكية)3(، واحلنابلة)4(، والشافعية 
يف أحد الوجهني)5(.

املجموع )578/2( و )77/9، 78(.   )1(
الكبد  دم  وكذلك   :)38/1( النرية  اجلوهرة  يف  وقال   ،)429/2( للجصاص  القرآن  أحكام   )2(

والطحال طاهر حتى لو طيل به اخلف ال يمنع الصالة. اهـ
اجلامع ألحكام القرآن )290/2(.   )3(

مطالب أويل النهى )234/1(.  )4(
انظر العزو التايل عن النووي.  )5(

املبحث السابع 

يف دم الكبد والطحال
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وقيل: إنه دم نجس، وإليه ذهب الشافعية يف القول الراجح عندهم)1(.

q دليل اجلمهور:
ما رواه أمحد يف مسنده من طريق عبد الرمحن بن زيد بن أسلم، عن أبيه زيد ابن 

أسلم،

امليتتان  فأما  ميتتان ودمان،  لنا  ×: أحلت  اهلل  قال رسول  قال:  ابن عمر،  عن 
فاجلراد واحلوت، وأما الدمان فالكبد والطحال)2(.

]الراجح وقفه عىل ابن عمر، وقول الصحايب أحل لنا كذا يف حكم املرفوع[)3(.

قال النووي يف املجموع )576/2(: وأما الوجهان يف دم السمك فمشهوران ونقلهام األصحاب   )1(
الكبد والطحال، واألصح يف  املتحلب من  الدم  أيضا يف  الرافعي  اجلراد، ونقلهام  أيضا يف دم 

اجلميع النجاسة.
املسند )97/2(.   )2(

احلديث أخرجه ورواه الدارقطني يف السنن )271/4، 272( من طريق عبد اهلل بن زيد ابن   )3(
أسلم، 

وأخرجه ابن عدي يف الكامل )388/1(، والبيهقي يف السنن )275/9( من طريق إسامعيل   
ابن أيب أويس، عن عبد الرمحن وعبد اهلل وأسامة أبناء زيد بن أسلم، عن أبيهم به.

  وقد اختلف فيه عىل زيد بن أسلم:
فرواه عبد الرمحن بن زيد بن أسلم كام يف مسند الشافعي )173/2(، ومسند أمحد )97/2(،   
وسنن   ،)3314  ،3218( ماجه  ابن  وسنن   ،)820( املنتخب  يف  كام  محيد  بن  عبد  ومسند 

الدارقطني )271/4(، و السنن الكربى للبيهقي )254/1(. 
عدي  البن  والكامل   ،)272  ،271/4( الدارقطني  سنن  يف  كام  أسلم  بن  زيد  بن  اهلل  وعبد   

.)388/1(
وأسامة بن زيد بن أسلم كام يف الكامل البن عدي )388/1(، والبيهقي يف السنن )251/4(   

من طريق إسامعيل بن أيب أويس عنه، 
عن  أسلم،  بن  زيد  أبيهم  عن  وأسامة(،  الرمحن  وعبد  اهلل  )عبد  أسلم:  بن  زيد  أبناء  ثالثتهم    

ابن عمر، عن النبي × كام سبق.
وأبناء زيد هؤالء كلهم ضعفاء، وأمثلهم عبد اهلل وثقه أمحد وعيل بن املديني، وضعفه عيل بن       =  



261طهارة اخلبث )األعيان النجسة(

وإذا كانت الكبد والطحال حالل األكل، مع أهنام دمان، دل ذلك عىل طهارهتام؛ 
إذ ال يؤكل إال ما كان طاهًرا، فكذلك ما حتلب منهام ال بد أن يكون طاهًرا.

  الدليل الثاين:

أن املحرم هو الدم املسفوح، ودم الكبد والطحال ليس مسفوًحا، فيكون طاهًرا.

q دليل الشافعية على النجاسة:
أن الدم املتحلب من الكبد والطحال دم مسفوح، فحقه أن يكون نجًسا، لكن 

عفا عنه الرشع.

e e e

معني  بن  وحييى  زرعة  وأبو  عدي  ابن  وضعفه  بالقوي،  ليس  النسائي:  وقال  رواية،  يف  املديني   =
وغريهم.

وخالفهم سليامن بن بالل كام يف السنن الكربى للبيهقي )254/1( فرواه عن زيد بن أسلم،   
عن عبد اهلل بن عمر موقوًفا عليه، من قوله. 

وسليامن بن بالل مقدم عىل أوالد زيد بن أسلم.  
قال البيهقي عقب روايته: هذا إسناد صحيح، وهو يف معنى املسند، وقد رفعه أوالد زيد عن   

أبيهم، ثم ساق روايتهم، ثم قال: والصحيح من هذا احلديث هو األول.
وكذلك رجح الدارقطني يف علله أن الصواب املوقوف كام يف نصب الراية )202/4(.  

انظر: أطراف املسند )354/3، 355(، إحتاف املهرة )9473(، التحفة )6738(.  
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

q كل حيوان ميتته طاهرة، فدمه طاهر كالسمك واآلدمي. 

]م-512[ اختلف القائلون بنجاسة الدم املسفوح، يف حكم دم السمك،

مذهب  يف  وقول  واحلنابلة)2(،  احلنفية)1(،  مذهب  وهو  طاهر،  إنه  فقيل: 

وقال   )84/1( القدير  فتح   ،)75/1( احلقائق  تبيني   ،)174/1( للجصاص  القرآن  أحكام   )1(
أنه نجس، وبه أخذ  يف بدائع الصنائع )61/1(: »وأما دم السمك فقد روي عن أيب يوسف 
الشافعي اعتبارا بسائر الدماء، وعند أيب حنيفة وحممد طاهر؛ إلمجاع األمة عىل إباحة تناوله مع 
دمه، ولو كان نجًسا ملا أبيح؛ ألنه ليس بدم حقيقة، بل هو ماء تلون بلون الدم ؛ ألن الدموي 
ال يعيش يف املاء، والدم الذي يبقى يف العروق واللحم بعد الذبح طاهر ؛ ألنه ليس بمسفوح، 
الثياب؛  أنه معفو يف األكل غري معفو يف  اللحم، وروي عن أيب يوسف  تناوله مع  وهلذا حل 

لتعذر االحرتاز عنه يف األكل وإمكانه يف الثوب.اهـ
ولو عكس أبو يوسف لكان أقرب، فالعفو يف باب امللبوسات أوىل من العفو يف باب املطعومات،   
النجس، فالعفو عنه يف األكل سبب يف  البدن، بخالف لبس  النجاسات قد يؤثر يف  ألن أكل 

العفو عنه يف الثياب من باب أوىل، هذا لو قيل بنجاسة دم السمك«.
اإلنصاف )327/1(، املبدع )328/1(، املغني )410/1(، الفروع )250/1(.  )2(

املبحث الثامن

فـي دم السمـك
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املالكية)1(، ووجه يف مذهب الشافعية)2(.

وقيل: نجس، اختاره أبو يوسف من احلنفية)3(، وهو قول يف مذهب املالكية)4(، 
والوجه املعتمد يف مذهب الشافعية)5(، واختيار ابن حزم)6(.

q دليل من قال بطهارته:

)1151-122( حديث ابن عمر، قال: قال رسول اهلل ×: أحلت لنا ميتتان 
ودمان، فأما امليتتان فاجلراد واحلوت، وأما الدمان فالكبد والطحال.

]سبق خترجيه والراجح وقفه، وله حكم الرفع[)7(.

وجه االستدالل:

قال أبو بكر اجلصاص: ملا أباح السمك بام فيه من الدم من غري إراقة دمه، وقد 
تلقى املسلمون هذا اخلرب بالقبول يف إباحة السمك من غري إراقة دمه، وجب ختصيص 
اآلية )يعني: قوله تعاىل: أو دًما مسفوًحا( يف إباحة دم السمك؛ إذ لو كان حمظوًرا ملا 

حل دون إراقة دمه كالشاة وسائر احليوان ذوات الدماء، واهلل أعلم)8(.

  الدليل الثاين:

إذا شمس،  الدم يسود  قالوا: إن دم السمك ليس بدم يف احلقيقة، وذلك ألن 

حاشية الصاوي عىل الرشح الصغري )53/1(.  )1(
املجموع )576/2(، األشباه والنظائر )ص: 431(.  )2(

بدائع الصنائع )61/1(، تبيني احلقائق )75/1(.  )3(
املدونة )128/1( اخلريش )93/1( حاشية الصاوي عىل الرشح الصغري )53/1(.  )4(

قال النووي يف املجموع )576/2(: وأما الوجهان يف دم السمك فمشهوران ونقلهام األصحاب   )5(
الكبد والطحال، واألصح يف  املتحلب من  الدم  أيضا يف  الرافعي  اجلراد، ونقلهام  أيضا يف دم 

اجلميع النجاسة. وانظر األشباه والنظائر )ص: 431(.
املحىل )مسألة: 124( )116/1(.   )6(

انظر  )ص: 260( من هذا الكتاب.  )7(
أحكام القرآن للجصاص )174/1(.  )8(
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، وألن طبع الدم حار، وطبع املاء بارد، فلو كان للسمك دم مل يدم  ودم السمك َيْبَيضَّ
سكونه يف املاء)1(.

q دليل من قال بنجاسته:

  الدليل األول:

قال تعاىل: )ٱ ٻ ٻ ٻ( ]املائدة: 3[ ، وهذا عام يف كل دم، ومنه 
دم السمك.

  الدليل الثاين:

قالوا: إن دم السمك داخل يف عموم قوله تعاىل: )ہ ہ ھ ھ ھ ھ 
ے ے( ]األنعام: 145[.

  الدليل الثالث:

من جهة القياس، أن دم السمك دم سائل، فوجب أن يكون نجًسا كسائر الدماء.

q وأجيب:

بأن االستدالل بالعام أو املطلق غري صحيح؛ ألن اخلاص مقدم عىل العام، وقد 
دل الدليل عىل جواز أكل ميتة السمك، مع أن الدم منحبس فيها، وقد أجاز الشافعية 
أكل السمك امليت، فكيف يكون الدم طاهًرا إذا كان حمبوًسا يف ميتته، ويكون نجًسا 

إذا خرج منها؟ فهذا دليل عىل ضعف قوهلم.

e e e

البناية )748/1(.  )1(
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

حيوان  من  كان  فام  ونجاسة،  طهارة  لذاته  تبع  فإنه  احليوان  من  قيء  كل   q
طاهر كاإلنسان، واحلامر، والبغل، واهلر فهو طاهر، وما كان من حيوان نجس 

كالكلب، واخلنزير ونحومها فهو نجس؛ الختالطه بالنجاسة.

وقيل: 

لبوله، فإن كان بوله نجًسا كان نجًسا، وإن كان من  تبع  القيء من احليوان   q
حيوان بوله طاهر فهو طاهر.

]م-513[ إذا خرج القيء إىل الفم، ففيه أقوال:

عند  واملعتمد  احلنفية)1(،  مذهب  وهذا  يتغري،  مل  أو  تغري  مطلًقا،  نجس  فقيل: 

قال يف بدائع الصنائع )26/1(: »ال فرق بني أن يكون القيء مرة صفراء أو سوداء، وبني أن   )1(
يكون طعاًما أو ماًء صافًيا؛ ألن احلدث اسم خلروج النجس، والطعام أو املاء نجس الختالطه 

بنجاسات املعدة«. وانظر تبيني احلقائق )9/1(، البناية )215/1(.

الفصل الرابع 

فـي طهارة القـيء
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الشافعية)1(.

وعرب ابن حزم بالتحريم، بداًل من النجاسة، فقال: القيء حرام جيب اجتنابه 
من كل مسلم وكافر)2(.

وقيل: طاهر مطلًقا، تغري أو مل يتغري، وهو قول الشوكاين)3(.

وقيل: إن خرج غري متغري فهو طاهر، وإن تغري ولو بحموضة فهو نجس، ولو 
واملالكية)5(، وقول يف  احلنفية)4(،  اختيار احلسن من  العذرة، وهذا  يشبه أوصاف  مل 

مذهب الشافعية)6(.

املجموع )570/2(، هناية املحتاج )240/1(، مغني املحتاج )79/1(.   )1(
املحىل )مسألة: 143(.  )2(

السيل اجلرار )43/1(.  )3(
قال يف تبيني احلقائق )9/1(: »وال فرق بني أنواع القيء؛ ألهنا نجسة، خالفا للحسن يف املاء   )4(

والطعام إذا مل يتغريا«. اهـ وانظر حاشية ابن عابدين )309/1(، البحر الرائق )37/1(.
وهو  قيء:  الطاهر  »ومن   :)51/1( الدسوقي  حاشية  هبامش  املطبوع  الكبري  الرشح  يف  قال   )5(
اخلارج من الطعام بعد استقراره يف املعدة، إال املتغري منه بنفسه عن حالة الطعام فنجس، ولو مل 

يشابه أحد أوصاف العذرة ....«. إلخ كالمه رمحه اهلل.
وقال يف مواهب اجلليل )94/1(: »كالم املصنف أن املتغري نجس كيفام كان التغري، وعىل ذلك   

محلها سند والباجي وابن بشري وابن شاس وابن احلاجب. 
وقال اللخمي: يريد إذا تغري إىل أحد أوصاف العذرة، وتبعه عياض.   

أن  أو قارهبا، فتحصل  العذرة،  التونيس وابن رشد: إن شابه أحد أوصاف  أبو إسحاق  وقال   
القيء عىل ثالثة أقسام: 

- ما شابه أحد أوصاف العذرة، أو قارهبا فنجس اتفاًقا.   
- وما كان عىل هيئة الطعام مل يتغري فطاهر اتفاًقا، لكن ألزم ابن عرفة من يقول بنجاسة الصفراء   

والبلغم أن يقول بنجاسة القيء مطلًقا. 
- وما تغري عن هيئة الطعام ومل يقارب أحد أوصاف العذرة، قال ابن فرحون: بأن يستحيل عن   
هيئة الطعام ويستعد للهضم. وقال البساطي: بأن تظهر فيه محوضة، فإذا كان كذلك فهو نجس 

عىل املشهور، خالًفا للخمي وأيب إسحاق وابن بشري وعياض«.
املجموع )570/2(.  )6(
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املالكية  العذرة، اختاره من  إذا أشبه أحد أوصاف  القيء إال   وقيل: ال ينجس 
ابن رشد، والقايض عياض)1(. 

وقيل: قيء ما يؤكل حلمه طاهر، وأما غريه فنجس مطلًقا، وهو مذهب احلنابلة)2(.

هذا جممل اخلالف يف مسألة القيء.

q دليل من قال بنجاسته مطلًقا:
  الدليل األول:

)1152-123( ما رواه أبو يعىل من طريق ثابت بن محاد أيب زيد، حدثنا عيل 
ابن زيد، عن سعيد بن املسيب، 

فأصابت  فتنخمت،  يل  ناقة  أسقي  وأنا   ،× اهلل  رسول  يب  مر  قال:  عامر،  عن 
نخامتي ثويب، فأقبلت أغسل ثويب من الركوة التي بني يدي، فقال النبي ×: يا عامر 
ما نخامتك وال دموع عينيك إال بمنزلة املاء الذي يف ركوتك، إنام تغسل ثوبك من 

البول والغائط واملني من املاء األعظم والدم والقيء)3(. 

ا[)4(. ]ضعيف جدًّ

  الدليل الثاين:

أنه طعام مستخبث مستقذر ال جيوز االنتفاع به بوجه من الوجوه، فكان نجًسا 
كالبول.

q وأجيب:
بأن االستقذار الرشعي دليل عىل النجاسة، وال يوجد هنا، وأما استقذار الطبائع 

حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري )51/1(.  )1(
قال يف رشح منتهى اإلرادات )107/1(: والقيء مما ال يؤكل نجس. اهـ  )2(

مسند أيب يعىل )1611(.   )3(
انظر خترجيه يف املجلد السابع، ح: )1504(.  )4(
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فال يكفي للتنجيس، فإن الناس قد يستقذرون أشياء كثرية، وهي طاهرة كالبصاق 
والنخامة ونحومها. 

  الدليل الثاين:

قالوا: إن القيء ينقض الوضوء، وهذا دليل عىل نجاسته كالبول والغائط.

والدليل عىل أن فيه الوضوء، 

عفان  بن  سهل  طريق  من  اخلالفيات،  يف  البيهقي  رواه  ما   )124-1153(
سعيد  عن  الزهري،  عن  ذئب،  أيب  ابن  عن  يزيد،  بن  اجلارود  حدثنا  السجزي، 

ابن املسيب، 

عن أيب هريرة، قال: قال رسول اهلل ×: يعاد الوضوء من إقطار البول، والدم 
يف  الرجل  وقهقهة  املضطجع،  والنوم  الفم،  هبا  يمأل  دسعة  ومن  والقيء،  السائل، 

الصالة، ومن خروج الدم)1(.

]ضعيف[)2(.

)1154-125( ومنها ما رواه الدارقطني من طريق سوار بن مصعب، عن زيد 
ابن عيل، عن أبيه، 

عن جده قال: قال رسول اهلل ×: القلس حدث)3(. 

قال الدارقطني: سوار مرتوك ، ومل يروه عن زيد غريه.

)1155-126( ومنها ما رواه أمحد، قال: حدثنا إسامعيل، أخربنا هشام، عن 

اخلالفيات للبيهقي )658(.  )1(
يصح  وال  احلديث،  يف  ضعيف  يزيد  بن  واجلارود  جمهول،  عفان  بن  »سهل  البيهقي:  قال   )2(

هذا«.اهـ
ا«. وقال احلافظ يف الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية )33/1(: »إسناده واه جدًّ  

سنن الدارقطني )155/1(، وقد سبق الكالم عليه، انظر ح: )398(.   )3(
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حييى بن أيب كثري، عن يعيش بن الوليد بن هشام، عن معدان أو معدان، 

مسجد  يف  ثوبان  فلقيت  قال:  فأفطر  قاء،   ،× اهلل  رسول  أن  الدرداء  أيب  عن 
رسول اهلل ×، فسألته عن ذلك فقال: أنا صببت لرسول اهلل × وضوءه.

]حسن، قال أمحد: جوده حسني املعلم[)1(.

)1156-127( ومنها ما رواه ابن ماجه، حدثنا حممد بن حييى، حدثنا اهليثم بن 
خارجة، حدثنا إسامعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن ابن أيب مليكة، 

قلس،  أو  رعاف،  أو  قيء،  أصابه  من   :× اهلل  رسول  قال  قالت:  عائشة  عن 
أو مذي، فلينرصف، فليتوضأ، ثم ليبن عىل صالته وهو يف ذلك ال يتكلم)2(.

]ضعيف[)3(.

وهناك آثار عن بعض الصحابة يف الوضوء من القيء والقلس ذكرناها يف كتاب 
الوضوء، فارجع إليها إن شئت.

وجه الشاهد من هذه األحاديث:

نجًسا،  كان  إذا  إال  الوضوء  ينقض  ال  السبيلني  غري  من  البدن  من  اخلارج  أن 
فحني توضأ من القيء، كان ذلك دلياًل عىل نجاسته.

q وأجيب:

بأن القيء متلف يف نقضه للوضوء، وقد سبق بيان القول الراجح فيه يف كتاب 
إال  الوضوء  ينقض  ال  أنه  ثبت  فهل  الوضوء،  ينقض  بأنه  التسليم  وعىل  الوضوء، 

الشء النجس، فهذه الريح تنقض الوضوء إمجاًعا، وهي طاهرة.

وأما اجلواب عن حديث ثوبان، وقوله ريض اهلل عنه: أنا صببت عليه وضوءه، 

سبق خترجيه، انظر املجلد الثاين، ح )391(.  )1(
سنن ابن ماجه )1221(.  )2(

سبق خترجيه يف املجلد الثاين، انظر ح )392(.  )3(
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فمن وجهني:

عىل  يدل  ال  املجرد  والفعل   ،× الرسول  من  فعل  جمرد  الوضوء  أن  األول: 
الوجوب، أقىص ما يدل عليه الفعل إذا كان عىل وجه التعبد أن يكون ذلك مستحًبا، 

ولذلك ملا تيمم الرسول × لرد السالم مل يقل أحد بوجوب التيمم لرد السالم.

الذي  القذر  وإزالة  النظافة،  أجل  من  القيء  بعد  يكون  قد  الوضوء  أن  الثاين: 
يبقى يف الفم، أو يف البدن وربام يف األنف، ال من أجل كون القيء ناقًضا للوضوء، 
فال نستطيع أن نحكم عىل من تطهر بموجب الكتاب والسنة أن نحكم عليه بفساد 
الكتاب  باطلة، فام صح بموجب  أن عبادته أصبحت  بدليل رصيح عىل  إال  عبادته 
والسنة ال يبطل إال بدليل من كتاب أو سنة أو إمجاع، أو قول صحايب ال مالف له 

من الصحابة.

q دليل من قال بطهارته مطلًقا: 

  الدليل األول:

األصل يف األشياء الطهارة، وال ننتقل عن هذا األصل إال بدليل رشعي صحيح، 
ا، كام سبق بيانه عند ختريج احلديث. وحديث عامر ال تقوم به حجة، وهو ضعيف جدًّ

  الدليل الثاين:

أن هذا القيء مما تبتىل به األمهات، ويكثر من األطفال، فلو كان نجًسا لقامت 
إليه  حتتاج  رشعي  حكم  كل  أن  نعلم  ألننا  رصيح،  صحيح  بدليل  بيانه  إىل  احلاجة 
به  تقوم  بام  األدلة صحيحة رصحية  فيه  تأيت  أن  بد  األمة، ويكثر وقوعه وتكراره ال 
القيء  يكون  أن  يمكن  فال  العاملني،  رب  عن  الرشع  به  وحيفظ  اخللق،  عىل  احلجة 
نجًسا، وهو ال تكاد تسلم أم من التلوث به، ثم مع ذلك ال يأيت يف نجاسته إال حديث 

ا، فهذا مما جيعل الباحث جيزم بطهارته. ضعيف جدًّ
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q دليل من قال: ينجس إن تغري وإال فطاهر:
نجس،  بشء  تغري  طاهر  يشء  وكل  بنجاسة،  تغري  طاهرة  عينًا  الطعام  اعترب 
تنجس حكاًم، وإن مل يتغري وخرج عىل هيئة الطعام، فالطعام ما زال طاهًرا حيث مل 

يتغري بالنجاسة.

q ويجاب عنه:

بأن تغري الطعام إنام هو بسائل املعدة، والتي تسهله للهضم، وهذا السائل ليس 
الطعام  أن  فالصحيح  الطعام،  أوصاف  غري  إذا  بالنجاسة  عليه  حيكم  حتى  بنجس 

طاهر، تغري بشء طاهر، فال خيرجه عن حكمه.

q دليل من قال: ينجس إن أشبه العذرة وإال فطاهر:

هذا القول خيتلف عن القول الذي قبله، ألن القول الذي قبله يرى أن الطعام 
طاهر تغري بنجس فتنجس.

العذرة،  يشبه  ما  إىل  استحال  ألنه  نجًسا،  نفسه  الطعام  يعترب  القول  وهذا 
واالستحالة هلا حكمها، فكام أن اخلبيث إذا استحال إىل طاهر أصبح طاهًرا كام يف 
اخلمرة تتحول إىل خل، فكذلك الطيب إذا استحال إىل خبيث أخذ حكم اخلبيث، 

كالطعام يتحول إىل عذرة.

q دليل من قال: ينجس إن كان من حيوان ال يؤكل حلمه:

رأى أن القيء من احليوان املأكول ال يمكن أن يكون أخبث من بوله، فإذا كان 
من حيوان بوله طاهر، كان طاهًرا، وإن كان من حيوان ذاته نجس، ُأْعطِي حكم بول 

هذا احليوان.

q الراجح:

الذي أطمئن له أن قيء احليوان ليس تبًعا لبوله، وإنام هو تبع لذاته، فإن كان من 
حيوان طاهر كاإلنسان واحلامر والبغل واهلر فهو طاهر، وإن كان من حيوان نجس 
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الكلب  ريق  فإن  بالنجاسة،  الختالطه  نجس؛  فهو  ونحومها  واخلنزير  كالكلب، 
مطلًقا  القيء  بنجاسة  القول  يكون  ذلك  عىل  وبناء  معدته،  بسائل  بالك  فام  نجس، 
فيبقى طاهًرا عىل األصل،  املعتمد عىل نجاسته،  الدليل  لعدم  قول ضعيف، وذلك 

واهلل أعلم.

e e e
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

حيوان  من  كان  فام  ونجاسة،  طهارة  لذاته  تبع  فإنه  احليوان  من  قلس  كل   q
طاهر كاإلنسان، واحلامر، والبغل، واهلر فهو طاهر، وما كان من حيوان نجس 

كالكلب، واخلنزير ونحومها فهو نجس؛ الختالطه بالنجاسة.

وقيل: 

q القلس من احليوان تبع لبوله، فإن كان بوله نجًسا كان نجًسا، وإن كان من 
حيوان بوله طاهر فهو طاهر.

]م-514[ اختلف العلامء يف القلس، هل هو طاهر أم نجس.

فقيل: إن القلس نجس، وهو مذهب احلنفية)1(، واحلنابلة)2(.

الصنائع  بدائع  الوضوء كام يف  القلس نجًسا، وذلك ألهنم قد ذكروا يف نواقض  احلنفية يرون   )1(
)26/1( وغريه: أن احلدث اسم خلروج النجس.اهـ

وقد اعتربوا أن القلس ينقض الوضوء برشط أن يكون ملء الفم كالقيء عندهم، فهذا منهم ذهاب   
إىل نجاسة القيء، وإال فخروج الطاهر عندهم ال ينقض الوضوء. وانظر املبسوط )74/1، 75(.

قال يف كشاف القناع )329/2(: )وإن تنجس فمه ولو بخروج قيء ونحوه( كقلس. اهـ وهذا   )2(
نص منهم عىل تنجس الفم بالقلس.

الفصل اخلامس 

يف طهارة القـلس
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وقيل: القلس حكمه حكم القيء يف التفصيل، وهذا مذهب املالكية)1(.

وقيل: القلس طاهر مطلًقا، اختاره ابن رشد من املالكية)2(.

وقيل: القلس تبع لذات صاحبه، فإن كان من حيوان طاهر، فهو طاهر، وإن 
كان من نجس، فهو نجس، وهذا اختيار ابن حزم )3(.

بسواٍء،  سواًء  القيء  حكم  يف  املذكورة  نفسها  األدلة  هي  القلس  يف  واألدلة 
فارجع إليها إن شئت.

الطاهر طاهر،  احليوان  من  القلس  أن  هنا، وهو  الراجح  فهو  هناك  وما رجح 
ومن احليوان النجس نجس تبًعا لذاته، ولألدلة والتعليالت ذاهتا؛ ألن القلس قيء 

أو فرع عنه، وبالتايل فإنه يأخذ حكمه متاًما، واهلل أعلم.

e e e

قال يف الرشح الكبري )51/1(: »والقلس كالقيء يف التفصيل. وقد قدمنا مذهب املالكية يف   )1(
القيء يف املسألة التي قبل هذه، وأهنم يقسمونه ثالثة أقسام:

1- إذا مل يتغري، فهو طاهر باالتفاق.   
2- إذا تغري تغرًيا يشبه العذرة، فهو نجس باالتفاق.  

أنه نجس، وقيل: طاهر. وانظر مواهب  املشهور  ففيه قوالن:  العذرة،  إذا تغري، ومل يشبه   -3  
اجلليل )95/1(.

واختار بعضهم طهارة القلس مطلًقا.
مواهب اجلليل )94/1، 95، 496(.  )2(

املحىل )مسألة: 139(.   )3(
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q األصل يف األشياء الطهارة. 

q كل حيوان بوله طاهر، فرطوبة فرجه طاهرة من باب أوىل. 

q كل حيوان نجس الذات فرطوبة فرجه نجسة؛ الختالطها بالنجاسة.

q بقي النظر يف احليوان الطاهر إذا كان بوله نجًسا، فهل يقال: رطوبة الفرج تبع 
لذاته، وذاته طاهرة، أو يقال: رطوبة الفرج تبع لبوله، وبوله نجس، فهي نجسة، 

والصحيح األول؛ ألن ذلك هو األصل حتى يقوم دليل عىل النجاسة.

q لو حكمنا بنجاسة فرج املرأة، حلكمنا بنجاسة منيها؛ ألنه خيرج من فرجها، 
عىل  دليل  املرأة  فرج  برطوبة  تلوثها  بعد  املني  تفرك  وكوهنا  برطوبته،  فيتنجس 

طهارهتا. 

]م-515[ اختلف العلامء يف رطوبة فرج احليوان: 

فإن كانت رطوبة الفرج من حيوان نجس، فهي نجسة تبًعا لذات احليوان.

وإن كانت رطوبة الفرج من حيوان طاهر، فهي قسامن:

الفصل السادس 

فـي طهارة رطـوبة الفـرج
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أن تكون الرطوبة من ظاهر الفرج، فهي طاهرة.

وقد نقل اإلمجاع عىل طهارهتا ابن عابدين يف حاشيته، فقال: وأما رطوبة الفرج 
اخلارج، فطاهرة اتفاًقا)1(.

وقال أيًضا: »مطلب يف رطوبة الفرج، قوله: )الفرج(: أي الداخل، أما اخلارج 
فرطوبته طاهرة اتفاًقا)2(.

من  اخلارج  والعرق  والفم  األنف  رطوبة  بمنزلة  الظاهرة  الفرج  رطوبة  وألن 
البدن. 

وإن كانت من باطن الفرج ففيها خالف بني أهل العلم، 

مذهب  يف  وقول  حنيفة)3(،  أيب  مذهب  وهو  طاهرة،  الفرج  رطوبة  إن  فقيل: 
رحجه  احلنابلة)5(،  مذهب  من  واملشهور  وغريه)4(،  النووي  رجحه   الشافعية، 

ابن قدامة)6(.

وقيل: إن رطوبة الفرج نجسة، اختاره أبو يوسف وحممد من احلنفية)7(، وقول 

حاشية ابن عابدين )313/1(.  )1(

حاشية ابن عابدين )166/1(.  )2(
حاشية الطحطاوي عىل مراقي الفالح )64/1(، الدر املختار )349/1(.  )3(

قال يف روضة الطالبني )18/1(: وليست رطوبة فرج املرأة بنجس يف األصح.اهـ   )4(
وقال يف رشح صحيح مسلم )198/3(: »فيها ـ يعني رطوبة فرج املرأة ـ خالف مشهور عندنا   

وعند غرينا، واألظهر طهارهتا«.اهـ وانظر املجموع )588/2، 589(.
املبدع )255/1(، وقال يف اإلنصاف )341/1(: وهو الصحيح من املذهب مطلًقا. اهـ وانظر   )5(

الكايف يف فقه أمحد )87/1(، كشاف القناع )195/1(.
املغني )414/1(، املبدع )255/1(.  )6(

طاهرة،  املرأة  فرج  »رطوبة   :)349/1( املحتار  الدر  حاشية  مع  املطبوع  املختار  الدر  يف  قال   )7(
خالًفا هلام«.اهـ 
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يف مذهب الشافعية)1(، وقول يف مذهب احلنابلة)2(.

وقيل: إن رطوبة الفرج إن كانت من مباح األكل فطاهرة، وإن كانت من غريه 
كاآلدمي فنجسة، وهو املشهور من مذهب املالكية)3(.

وقيل: ما أصاب منه يف حال اجلامع فهو نجس، وإال فطاهر، اختاره القايض من 
احلنابلة)4(.

q دليل من قال بطهارة رطوبة الفرج:

  الدليل األول:

عدم الدليل املقتيض للنجاسة، واألصل يف األشياء الطهارة، ولو كانت رطوبة 
الفرج نجسة لنقل إلينا حترز الرسول × من إصابة الرطوبة لثيابه، ولنقل إلينا غسله 
ما أصابه منها، وجلاء األمر من النبي × ألمته بالتحرز منها، والتطهر منها إذا حلق 

الثوب يشء من ذلك، فلام مل يأت يشء من هذا علم أن الرطوبة طاهرة.

  الدليل الثاين:

قال ابن مفلح الصغري: كانت عائشة تفرك املني من ثوب رسول اهلل ×، وإنام 

ألهنا  نجسة؛  أهنا  فاملنصوص  املرأة،  فرج  رطوبة  »وأما   :)48/1( املهذب  يف  الشريازي  قال   )1(
كسائر  طاهرة  هي  قال:  من  أصحابنا  ومن  نجسة.  فكانت  النجاسة،  حمل  يف  متولدة  رطوبة 

رطوبات البدن«.اهـ
املغني )414/1(، اإلنصاف )341/1(.  )2(

قال يف الرشح الكبري يف معرض كالمه عىل عدد النجاسات )57/1(: )ورطوبة فرج( من غري   )3(
مباح األكل، أما منه فطاهرة إال املتغذي بنجس.

واشرتط الدسوقي رشطني للقول بطهارة رطوبة فرج املرأة من مباح األكل:   
أال يتغذى بالنجاسات، وأن يكون احليوان ممن ال حييض.  

وقال يف مواهب اجلليل )105/1(: يستثنى من رطوبة فرج رطوبة ما بوله طاهر. اهـ  
املغني )414/1(.  )4(
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حكمنا  لو  وألنه  الرطوبة،  يصيب  وهو  حيتلمون)1(،  ال  األنبياء  ألن  مجاع؛  من  كان 
بنجاستها حلكمنا بنجاسة منيها؛ لكونه يالقي رطوبته بخروجه منه«)2(.

وقال ابن قدامة: لو حكمنا بنجاسة فرج املرأة حلكمنا بنجاسة منيها؛ ألنه خيرج 
من فرجها، فيتنجس برطوبته)3(.

  الدليل الثالث:

القول بنجاسة رطوبة فرج املرأة فيه حرج شديد، ألن يف التحرز منه مشقة كبرية، 
أكثر من املشقة يف التحرز من ولوغ اهلرة ونحوها، فلو كانت الرطوبة نجسة العني 

خلفف ذلك من أجل املشقة، فكيف واألدلة عىل نجاستها ليست رصحية يف الباب.

q دليل من قال: رطوبة الفرج جنسة:

  الدليل األول:

)1157-128( ما رواه البخاري من طريق هشام بن عروة، قال: أخربين أيب، 
قال: أخربين أبو أيوب، 

قال أخربين: أيب بن كعب، أنه قال: يا رسول اهلل إذا جامع الرجل املرأة فلم ينزل. 
قال: يغسل ما مس املرأة منه ثم يتوضأ ويصيل. ورواه مسلم بنحوه)4(.

قال ابن حجر:

قوله: »)يغسل ما مس املرأة منه( أي يغسل الرجل العضو الذي مس فرج املرأة 
من أعضائه، وهو من إطالق امللزوم وإرادة الالزم؛ ألن املراد رطوبة فرجها«)5(.

األنبياء كغريهم يف هذا، ومل يثبت حديث صحيح يف نفي االحتالم عنه ×.  )1(
املبدع )255/1(.  )2(

املغني )414/1(.   )3(
البخاري )284(، ومسلم )522(.  )4(

فتح الباري )398/1(.   )5(
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  الدليل الثاين:

)1158-129( ما رواه البخاري من طريق حييى، عن أيب سلمة، أن عطاء بن 
يسار أخربه، أن زيد بن خالد أخربه، 

قال  يمن؟  فلم  إذا جامع  أرأيت  قلت:  عنه  اهلل  عفان ريض  بن  عثامن  أنه سأل 
عثامن: يتوضأ كام يتوضأ للصالة، ويغسل ذكره. 

قال عثامن: سمعته من رسول اهلل ×، فسألت عن ذلك علًيا، والزبري، وطلحة، 
وأيب بن كعب ريض اهلل عنهم، فأمروه بذلك)1(.

وجه االستدالل:

جواز  يف  وعثامن(  كعب  بن  أيب  حديث  )يعني:  احلديثان  هذان  النووي:  قال 
الصالة بالوضوء بال غسل منسوخان كام سبق يف باب ما يوجب الغسل. وأما األمر 
بغسل الذكر وما أصابه منها فثابت غري منسوخ، وهو ظاهر يف احلكم بنجاسة رطوبة 

الفرج.

q واعرتض على هذا التوجيه جبوابني:
األول: قالوا: إن غسل الذكر من اجلامع مستحب، وليس بواجب.

بأحاديث  منسوخان  اإلكسال  عند  الذكر  وغسل  الوضوء،  إن  قالوا:  الثاين: 
إجياب الغسل)2(، فاحلكم الرشعي األول يف أول اإلسالم كان يف اإليالج واجبان: 

الوضوء، وغسل الذكر.

واستقر  برمته،  األول  احلكم  فنسخ  البدن،  غسل  إحياب  هو  املتأخر:  واحلكم 
احلكم الثاين.

للحكم  نسخ  فيه  ليس  التأمل  وعند  أقوى،  عندي  النووي  كالم  أن  واحلقيقة 

صحيح البخاري )173(، ومسلم )524(.   )1(
االعتبار يف الناسخ واملنسوخ )ص: 30- 36(.  )2(
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األول، بل زيادة عليه.

فمن وجب عليه غسل بدنه كله فقد غسل يف ذلك ذكره ضمنًا من باب أوىل، 
فلم ينسخ احلكم بغسل العضو.

ومن وجب عليه الغسل دخل يف ذلك الوضوء، فالوضوء وغسل الذكر دخال 
تبًعا لوجوب الغسل.

لكن لفظ مسلم )يغسل ما أصابه من املرأة( ولفظ البخاري )يغسل ما مس املرأَة 
منه(.

يف  فاملغسول  الثاين،  اللفظ  يف  املغسول  عن  خيتلف  األول  اللفظ  يف  فاملغسول 
أو عىل  العضو  املرأة، سواًء عىل  فرج  املرأة( هو رطوبة  ما أصابه من  )يغسل  قوله: 

البدن أو عليهام.

واملغسول يف لفظ البخاري )يغسل ما مس املرأة منه( هو ذكره؛ ألنه هو الذي 
مس املرأة منه.

فإن أخذنا بلفظ البخاري، وهو غسل الذكر فلم ينسخ؛ ألنه داخل يف وجوب 
غسل البدن.

وإن أخذنا لفظ مسلم )يغسل ما أصابه من املرأة( فهل نسخ هذا احلكم أم ال؟ 
األوىل واهلل أعلم محل لفظ مسلم عىل لفظ البخاري، وأن املقصود من اللفظني غسل 
الذكر، ال سيام أنه ورد يف الصحيحني اللفظ الرصيح يف ذلك، قال: )يف الرجل يأيت 

أهله ثم ال ينزل، قال: يغسل ذكره ويتوضأ(.

  الدليل الثالث:

أن هذه الرطوبة يف الفرج، وال خيلق منها الولد، فأشبهت املذي)1(.

املغني )414/1(.  )1(
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q وأجيب: 

بأنه ليس كل يشء يف الفرج ال خيلق منه الولد فهو يشبه املذي، ألن الفرج يطلق 
عىل القبل والدبر كام هو معلوم، ومع ذلك هذه الريح يف الفرج، وال خيلق منها الولد، 

وهي طاهرة.

  الدليل الرابع:

قالوا: إنه عرق متولد من مكان النجاسة)1(.

q اعرتض عليه: 
بأننا ال نسلم أن فرجها نجس؛ ألنه لو كان نجسا حلكمنا بنجاسة منيها خلروجه 

من الفرج.

q دليل من قال بطهارتها إن كانت من مباحة األكل:
قاس رطوبة فرجها عىل بوهلا، فإذا كان بول ما يؤكل حلمه طاهًرا -كام قدمنا يف 
مسألة مستقلة- فرطوبة فرجها تأخذ حكمه، إال املتغذي عىل النجاسة فهو يف حكم 
اجلاللة عنده، واجلاللة بوهلا نجس عندهم، وقد نوقشت يف مسألة مستقلة، أو كان 

ذلك بعد احليض، فإنه يتنجس بدم احليض.

q دليل من قال: ما أصاب منه يف حال اجلماع فنجس:
ألن حال اجلامع مظنة تلوثه باملذي، فيتنجس ملخالطته النجاسة.

والراجح: القول بالطهارة من احليوان الطاهر، ألنه بمنزلة العرق، خاصة من 
كام  للنجاسة  املقتيض  الدليل  فلعدم  األول  أما  األكل،  احليوان حالل  اإلنسان ومن 
قدمنا، وأما الثاين فألن بوله طاهر عىل الصحيح، فكذلك رطوبة فرجه من باب أوىل، 

وألن من قال بالنجاسة ليس له دليل يعتمد عليه، واهلل أعلم.

e e e

مغني املحتاج )81/1(.   )1(
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q لبن احليوان تبع لذاته طهارة ونجاسة.

كاملني،  أصلها،  حكم  فحكمها  طاهر  أصل  من  املتولدة  الفضالت  كل   q
والبيض، واللبن، والعرق.

]م-516[ إن كان لبن املرأة من امرأة مسلمة حال احلياة فهو طاهر باإلمجاع، 
ألن ما جاز تناوله كان ذلك دلياًل عىل طهارته.

فمن رأى  الكافر،  مبنًيا عىل طهارة  فيه  كافرة كان اخلالف  امرأة  كان من  وإن 
أن الكافر طاهر، كان لبن املرأة الكافرة طاهًرا، ومن رأى أنه نجس، كان لبن املرأة 
نجًسا، تبًعا لعينه كرأي ابن حزم)1(، وقد تقدم اخلالف يف عني الكافر، هل هو طاهر 

أم نجس؟ ورجحنا طهارة عينه، وأن نجاسته نجاسة معنوية.

املحىل )مسألة: 139(.  )1(

الفصل السابع 

فـي اللــنب
املبحث األول 

يف طهارة لنب اآلديم اليح
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

باملوت، كاللبن  ينجس  احليوان، وهو حي، ال  مباًحا أخذه من  ما كان  كل   q
واإلنفحة، والشعر، والصوف والوبر، عكسه اللحم والشحم.

]م-517[ اختلف العلامء يف لبن املرأة امليتة، 

فقيل: إنه نجس، وهو قول يف مذهب املالكية)1(، وقول يف مذهب الشافعية)2(.

وقيل: لبنها طاهر، وهو املعتمد يف مذهب املالكية)3(، واملذهب عند الشافعية)4(.

فأما  القرطبي يف تفسريه )126/10(:  الدسوقي )51/1(، وقال  اخلريش )85/1(، حاشية   )1(
لبن املرأة امليتة فاختلف أصحابنا فيه، فمن قال: إن اإلنسان طاهر حًيا وميًتا، فهو طاهر، ومن 

قال: ينجس باملوت فهو نجس. إلخ كالمه رمحه اهلل. 
املجموع )299/1، 300(.  )2(

قال الصاوي يف حاشيته عىل الرشح الصغري )182/1(: »وأما لبن اآلدمي فطاهر مباح مطلًقا،   )3(
خرج يف احلياة أو بعد املوت عىل املعتمد«.اهـ وانظر منح اجلليل )48/1(.

قال النووي يف املجموع )299/1، 300(: »إذا ماتت امرأة ويف ثدهيا لبن - فإن قلنا ينجس   )4(
اآلدمي باملوت - فاللبن نجس كام يف الشاة. وإن قلنا باملذهب: إن اآلدمي ال ينجس باملوت 

فهذا اللبن طاهر؛ ألنه يف إناء طاهر«.اهـ

املبحث الثاني 

فـي طهارة لنب اآلديم امليت
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وسوف تأيت أدلة هذه املسألة إن شاء اهلل تعاىل يف باب أحكام امليتة)1(.

q دليل من قال: إن لنب املرأة امليت�ة جنس:
هذا القول مبني عىل قول ضعيف، وهو أن اآلدمي ينجس باملوت، وإذا نجس 
الظرف تنجس املظروف، وإذا مل تصح املقدمة مل تصح النتيجة، فالصحيح أن اآلدمي 
امليت  اآلدمي  طهارة  ورجحت  بحثها  سبق  خالفية،  مسألة  وهي  وميًتا،  حًيا  طاهر 
مطلًقا مسلاًم كان أو كافًرا فارجع إليها إن شئت، وعىل فرض التسليم بنجاسة امليت 
اللبن  الظرف ال تعني نجاسة  املوت، ونجاسة  اللبن ال تدخله احلياة، فال حيله  فإن 

حتى يتغري بالنجاسة، واهلل أعلم.

e e e

يف املبحث اخلامس من الباب الرابع.  )1(
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q لبن ا حليوان تبع لذاته طهارة ونجاسة. 

وقيل: 

q لبن احليوان تبع للحمه إال اآلدمي فإنه طاهر، وحلمه حرام؛ ألن حتريمه حلرمته 
ال لنجاسته.

]م-518[ ال خالف بني العلامء يف طهارة لبنها.

اللحم كاإلبل والبقر  لبن مأكول  أربعة أقسام: أحدها:  النووي: »األلبان  قال 
القرآن  بنص  طاهر  وهذا  وغريها،  الصيود  من  وغريها  والظباء  واخليل  والغنم 

واألحاديث الصحيحة واإلمجاع«)1(. 

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  )ٿ  تعاىل:  فلقوله  القرآن  فأما 
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ( ]النحل: 66[.

املجموع )569/2(.   )1(

املبحث الثالث 

يف لنب البهيمة المأكولة حال احلياة أو بعد التذكية الشرعية
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قال الكاساين: »خرجت اآلية مرج االمتنان، و املنة يف موضع النعمة تدل عىل 
الطهارة«)1(.

البخاري، من طريق يونس، عن ابن شهاب، قال  )1159-130( وقد روى 
ابن املسيب: 

قال أبو هريرة: أيت رسول اهلل × ليلة أرسي به بإيلياء بقدحني من مخر ولبن، 
فنظر إليهام، فأخذ اللبن. قال جربيل: احلمد هلل الذي هداك للفطرة لو أخذت اخلمر 

غوت أمتك)2(.

قال الشريازي: »إذا ذبح حيوان يؤكل مل ينجس بالذبح يشء من أجزائه، وجيوز 
االنتفاع بجلده وشعره وعظمه ما مل يكن عليها نجاسة؛ ألنه جزء طاهر من حيوان 

طاهر مأكول، فجاز االنتفاع به بعد الذكاة كاللحم«.

)من  وقوله:  عليه،  متفق  ذكره  الذي  »هذا  العبارة:  النووي يف رشح هذه  قال 
بمجرد  هبا  االنتفاع  جيوز  ال  فإنه  املأكول،  غري  أجزاء  من  احرتاز  مأكول(  حيوان 

الذكاة«)3(.

قلت: ومن ذلك اللبن، فإنه طاهر بعد التذكية، كام أنه طاهر قبلها. واهلل أعلم.

e e e

بدائع الصنائع )63/1(.  )1(
صحيح البخاري )4709(، ومسلم )168(.  )2(

املجموع )301/1(.  )3(
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q مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

باملوت، كاللبن،  البهيمة مما ال حتله احلياة احليوانية مل ينجس   كل ما يؤخذ من 
والشعر، والريش، والوبر. 

باملوت، كاللبن  ينجس  احليوان، وهو حي، ال  مباًحا أخذه من  ما كان  كل   q
واإلنفحة، والشعر، والصوف والوبر، عكسه اللحم والشحم.

]م-519[ اختلف أهل العلم يف لبن امليتة إذا كان من حيوان مأكول: 

فقيل: إنه طاهر، وهذا قول أيب حنيفة)1(، ورواية عن اإلمام أمحد)2(، واختيار 
داود الظاهري)3(، ورجحه ابن تيمية)4(.

املبسوط   ،)168/1( للجصاص  القرآن  أحكام   ،)455/3( و   ،)96/1( القدير  فتح   )1(
)27/24(، تبيني احلقائق )26/1(.

جمموع فتاوى ابن تيمية )102/21، 103(.   )2(
املغني )57/1(، الفروع )107/1(، اإلنصاف )92/1(.   )3(
جمموع الفتاوى )103/21(، الفتاوى الكربى )171/1(.  )4(

املبحث الرابع 

يف لنب امليت�ة إذا كانت من حيوان مأكول
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وقيل: نجس، اختاره أبو يوسف وحممد بن احلسن من احلنفية)1(، وهو مذهب 
املالكية، والشافعية، واملشهور من مذهب احلنابلة)2(.

q دليل من قال بالطهارة:
  الدليل األول:

قال تعاىل: )ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 
ڄ ڄ( ]النحل : 66[.

وجه االستدالل:

فاآلية عامة يف سائر األلبان، ومن قيده يف حال احلياة فعليه الدليل.

q وين�اقش: 

ألبان األنعام يف حال احلياة، وهو املعروف عند  بأن االمتنان إنام هو يف رشب 
الناس ال يف الصور النادرة والتي قد ال حيتاج إليها.

  الدليل الثاين:

أنه  فيه. ويدل عليه  املوت؛ ألنه ال حياة  يلحقه حكم  أن  اللبن ال جيوز  قالوا: 
يؤخذ منها وهي حية فيؤكل، فلو كان مما يلحقه حكم املوت مل حيل إال بذكاة األصل، 

كسائر أعضاء الشاة. 

بدائع الصنائع )63/1(، فتح القدير )96/1، 97(.  )1(
قال ابن عبد الرب يف الكايف )ص: 188(: »وال تؤكل بيضة أخرجت من دجاجة ميتة، وكذلك   )2(
لبن امليتة؛ ألنه يف ظرف نجس؛ ألنه يموت بموت الشاة«. اهـ وانظر حاشية الدسوقي )50/1(.

؛ ألنه مالق  فهو نجس  امليتة  الشاة  اللبن يف رضع  »وأما  الشريازي )299/1، 300(:  وقال   
للنجاسة، فهو كاللبن يف إناء نجس«.اهـ

وقال النووي شارًحا هذه العبارة: »أما مسألة اللبن فهو نجس عندنا بال خالف، هذا حكم لبن   
الشاة وغريها من احليوان الذي ينجس باملوت«.اهـ

الفروع )107/1(، املغني )57/1(، اإلنصاف )92/1(.   
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باحللب  لتنجس  باملوت  يتنجس  اللبن  كان  »لو  السخيس:  قول  معنى  وهذا 
أيضا )يعني: ولو كان من هبيمة حية( فإن ما أبني من احلي ميت، فإذا جاز أن حيلب 
اللبن ، فيرشب عرفنا أنه ال حياة فيه ، فال يتنجس باملوت، وال بنجاسة وعائه؛ ألنه 

يف معدنه، وال يعطى الشء يف معدنه حكم النجاسة«)1(.

وسبق يل بحث )حكم ما أبني من احليوان، وهو حي(.

  الدليل الثالث:

قياس لبن امليتة عىل أنفحتها، فإذا كانت األنفحة طاهرة، وهي مأخوذة من وعاء 
نجس، فكذلك اللبن طاهر، ولو أخذ من وعاء نجس.

قال ابن تيمية: »الصحابة ملا فتحوا العراق أكلوا جبن املجوس، وكان هذا ظاهًرا 
بعض  نقل  من  فإنه  نظر؛  ففيه  ذلك  كراهة  من  بعضهم  ينقل عن  وما  بينهم،  شائًعا 
احلجازيني، وفيه نظر، وأهل العراق كانوا أعلم هبذا؛ فإن املجوس كانوا ببالدهم، 

ومل يكونوا بأرض احلجاز«)2(.

ويف طهارة األنفحة خالف، وسوف تناقش اآلثار الواردة يف طهارة األنفحة يف 
فصل مستقل - إن شاء اهلل تعاىل - فانظره يف بابه.

q دليل من قال بالنجاسة:
  الدليل األول:

قال تعاىل: )ٱ ٻ ٻ( ]املائدة : 3[.

وهذا عام يف مجيع أجزاء امليتة، ومنه لبنها.

q وأجيب:

بأن اللبن ليس جزًءا من امليتة، وقد تبني أنه إذا انفصل عنها يف حال احلياة جاز 

املبسوط )27/24(.   )1(
جمموع الفتاوى )103/21(.  )2(
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رشبه إمجاًعا، ولو كان جزًءا منها ألعطي حكم ميتته، ثم إن أجزاء امليتة ليست عىل 
درجة واحدة، فمنه الشعر والوبر والصوف، فهذا طاهر عىل الصحيح.

ومنه اجللد، فهذا يطهر بالدباغ.

ومنه اللحم فهذا حمرم األكل، وحكي اإلمجاع عىل نجاسته.

  الدليل الثاين:

أنه لبن طاهر يف ذاته، ولكنه تنجس لنجاسة الوعاء، فهو بمنزلة لبن طاهر صب 
يف قصعة نجسة.

قال ابن تيمية: واللبن واإلنفحة مل يموتا، وإنام نجسهام من نجسهام لكوهنام يف 
وعاء نجس، فالتنجس مبني عىل مقدمتني: عىل أن املائع القى وعاء نجًسا، وعىل أنه 

إذا كان كذلك صار نجًسا)1(.

q وأجيب:

قال أبو بكر اجلصاص: إن قيل: ما الفرق بينه وبني ما لو حلب من شاة حية ثم 
جعل يف وعاء نجس وبني ما إذا كان يف رضع امليتة؟ 

فيه خلقة.  بام حدث  ما جاوره  ينجس  اخللقة ال  أن موضع  بينهام  الفرق  قيل: 
والدليل عىل ذلك اتفاق املسلمني عىل جواز أكل اللحم بام فيه من العروق مع جماورة 
الدم لدواخلها من غري تطهري وال غسل لذلك، فدل ذلك عىل أن موضع اخللقة ال 

ينجس باملجاورة ملا خلق فيه.

ودليل آخر، وهو قوله: )ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ( ]النحل: 66[، 
فهذا إخبار بخروجه من بني فرث ودم، ومها نجسان مع احلكم بطهارته، ومل تكن 
جماورته هلام موجبة لتنجيسه؛ ألنه موضع اخللقة، كذلك كونه يف رضع ميتة ال يوجب 

جمموع الفتاوى )103/21(.  )1(
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تنجيسه«)1(.

املائع القى  القول مبني عىل مقدمتني: عىل أن  تيمية، قال: هذا  ابن  وقال مثله 
وعاء نجًسا، وعىل أنه إذا كان كذلك صار نجًسا.

فيقال: ال نسلم أن املائع ينجس بمالقاة النجاسة، وقد تقدم أن السنة دلت عىل 
طهارته، ال عىل نجاسته.

وتعاىل:  سبحانه  قوله  يف  كام  هلا،  حكم  ال  الباطن  يف  املالقاة  إن  ثانًيا:  ويقال 
وهلذا   ،]66 ]النحل:  ڄ(  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  )ٹ 

جيوز محل الصبي الصغري يف الصالة مع ما يف بطنه)2(.

الراجح واهلل أعلم: القول بالطهارة، لكن إن كان فيه أدنى تغري من طعم أو لون 
أو رائحة خبيثة، فهو نجس، وإن كان باقًيا عىل خلقته فهو طاهر، وإن قال األطباء 
إن مثله يرض بالصحة لتلوثه بامليكروبات واجلراثيم حرم تناوله ولو حكمنا بطهارته، 

ألجل الرضر، ال ألجل تنجيسه، واهلل أعلم.

e e e

أحكام القرآن للجصاص )169/1(.  )1(
جمموع الفتاوى )103/21(.  )2(
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q لبن ا حليوان تبع لذاته طهارة ونجاسة. 

وقيل: 

q لبن احليوان تبع للحمه إال اآلدمي فإنه طاهر، وحلمه حرام؛ ألن حتريمه حلرمته 
ال لنجاسته.

]م-520[ اختلف العلامء يف لبن احليوان غري املأكول، سواًء كان يف حياته، أو 
بعد موته عىل ثالثة أقوال: 

القول األول: 

أنه طاهر مطلًقا حًيا وميًتا، وإن حرم رشبه، وهو قول يف مذهب احلنفية، اختاره 
حممد بن احلسن)1(.

جاء يف فتح القدير: »ويف املحيط: ولبن األتان نجس يف ظاهر الرواية. وعن حممد 

فتح القدير )114/1(، وانظر املحيط الربهاين )131/1(، املبسوط )139/5(.   )1(

املبحث اخلامس

يف لنب احليوان غري المأكول حًيا وميًت�ا
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أنه طاهر، وال يؤكل ... ويف فتاوى قايض خان: ويف طهارة لبن األتان روايتان«)1(. 

q وجه القول بالطهارة: 

فاللبن  طاهر،  احليوان  فألن  املأكول،  غري  احلي  احليوان  من  اللبن  طهارة  أما 
املنفصل من احليوان طاهر أيًضا. 

اللبن  لكان  احليوان  من  جزًءا  كان  ولو  احليوان،  من  جزًءا  ليس  اللبن  وألن 
املنفصل من احليوان املأكول له حكم ميتته؛ ألن ما أبني من حي فهو كميتته. 

وأما طهارة اللبن من احليوان غري املأكول، وهو ميت، فألن اللبن ال حتله احلياة، 
فال ينجس باملوت، فإذا كان اللبن قبل املوت طاهًرا كان بعد املوت كذلك، وحتريم 

تناوله ال يعني نجاسته. 

القول الثاين: 

أنه نجس مطلًقا، وهو ظاهر الرواية عند احلنفية، ومذهب املالكية، واألصح يف 
مذهب الشافعية، واملشهور من مذهب احلنابلة، ورجحه ابن حزم)2(. 

قال يف املحيط الربهاين: »ولبن األتان نجس يف ظاهر الرواية«)3(.

قال اخلريش: »لبن غري اآلدمي تابع للحمه، فإن كان احليوان مباح األكل فلبنه 
طاهر .... وإن كان حمرم األكل فلبنه نجس«)4(. 

فتح القدير )114/1(.  )1(
املحيط الربهاين )131/1(، فتح القدير البن اهلامم )114/1(، حاشية ابن عابدين )340/6(،   )2(
والتحصيل  البيان   ،)27 )ص:  الفقهية  القوانني   ،)51  ،50/1( للدردير  الكبري  الرشح 
مغني   ،)47/1( املهذب   ،)525/2( املجموع   ،)407/5( للعمراين  البيان   ،)293/3(
 ،)325/9( املغني   ،)195/1( القناع  كشاف   ،)85/1( الطالبني  إعانة   ،)80/1( املحتاج 

مسائل أمحد وإسحاق رواية الكوسج )3978/8(. 
املحيط الربهاين )131/1(.   )3(

رشح مترص خليل للخريش )85/1(.   )4(
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وإذا كان نجًسا من احليوان احلي، كان نجًسا من احليوان امليت. 

وقال ابن قدامة: »حكم األلبان حكم اللحامن«)1(.

وقال ابن حزم: »وكل ما حرم أكل حلمه فحرام بيعه ولبنه؛ ألنه بعضه، ومنسوب 
إليه، وباهلل تعاىل التوفيق، إال ألبان النساء فهي حالل«)2(.

واستدل أصحاب هذا القول: 

بأن اللبن تبع للحم، وليس تبًعا لذات احليوان، فإذا كان حلمه نجًسا كان لبنه 
نجًسا.

ونوقش من وجهني: 

الوجه األول: 

له  كان  احليوان  من  انفصل  إذا  فاللحم  اللبن،  وبني  اللحم  بني  فرًقا  هناك  أن 
حكم ميتته، فلو قطعت ألية احليوان املأكول، وهو حي كانت األلية هلا حكم امليتة يف 
الطهارة والنجاسة، ويف حل األكل، بخالف اللبن فإنه ينفصل من احليوان املأكول، 
وال يعطى حكم ميتته، بل يكون حالاًل، فدل عىل أن الرشيعة فرقت بني حكم اللبن 

وحكم اللحم. 

الوجه الثاين:

أن حلم امليتة نجس باإلمجاع، ولو كان من حيوان مأكول، وأما لبن امليتة إذا كان 
من حيوان مأكول فالصحيح طهارته قياًسا عىل أنفحتها، ففارق اللبن اللحم. 

قال ابن تيمية: »الصحابة ملا فتحوا العراق أكلوا جبن املجوس، وكان هذا ظاهًرا 
بعض  نقل  من  فإنه  نظر؛  ففيه  ذلك  كراهة  من  بعضهم  ينقل عن  وما  بينهم،  شائًعا 
احلجازيني، وفيه نظر، وأهل العراق كانوا أعلم هبذا؛ فإن املجوس كانوا ببالدهم، 

املغني )325/9(.   )1(
املحىل، مسألة )997(.   )2(
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ومل يكونوا بأرض احلجاز«)1(.

فإذا مل يعط حكم لبن امليتة حكم حلمها يف احليوان املأكول، مل يعط حكم اللبن 
حكم اللحم يف احليوان غري املأكول.

القول الثالث:

كان من حيوان طاهر يف  فام  للحمه،  تبًعا  وليس  احليوان،  لذات  تبع  اللبن  أن 
احلياة واملامت كاآلدمي، كان طاهًرا فيهام، وما كان من حيوان نجس يف احلياة واملامت 
احلياة فقط، كان  فيهام، وإن كان من حيوان طاهر يف  نجًسا  كالكلب واخلنزير كان 

اللبن طاهًرا من احلي، نجًسا من امليت. وهذا وجه يف مذهب الشافعية)2(. 

واستدل أصحاب هذا القول: 

قياس اللبن عىل سؤر احليوان، فاحليوان الطاهر سؤره طاهر، فكذا لبنه وعرقه، 
وأما احليوان النجس فإن سؤره نجس فكذا لبنه.

فقد روى ابن أيب شيبة، قال: حدثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثري، عن حممد بن 
جعفر بن الزبري، عن عبد اهلل بن عبد اهلل، 

عن ابن عمر، قال: سئل رسول اهلل × عن املاء يكون بأرض الفالة، وما ينوبه 
من السباع، والدواب، فقال: إذا كان املاء قلتني مل حيمل اخلبث)3(.

]صحيح إن شاء اهلل، وسبق خترجيه[)4(.

وجه االستدالل:

أن الرسول × قىض هبذا احلديث الصحيح أن املاء الكثري ال يتأثر بسؤر السباع 

جمموع الفتاوى )103/21(.  )1(
املجموع )525/2(.   )2(

املصنف )133/1( رقم 1526.   )3(
انظر خترجيه يف املجلد األول، ح )88(.  )4(
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والدواب، ومفهومه أن املاء القليل قد يتأثر بسؤر السباع والدواب، وإذا كان هذا يف 
سؤرها: أي بقية رشاهبا، فاللبن مقيس عليه.

وقد روى مالك، عن إسحاق بن عبد اهلل بن أيب طلحة، عن محيدة بنت عبيد بن 
رفاعة، عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك -وكانت حتت ابن أيب قتادة األنصاري- 

أهنا أخربهتا:

أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة لترشب منه، فأصغى 
هلا اإلناء حتى رشبت قالت كبشة: فرآين أنظر إليه فقال: أتعجبني يا ابنة أخي؟ قالت: 
× قال: إهنا ليست بنجس؛ إنام هي من الطوافني  فقلت: نعم، فقال إن رسول اهلل 

عليكم أو الطوافات)1(.

]صحيح[)2(.

وجه االستدالل:

أن النبي × علل طهارة اهلرة بأهنا من الطوافني علينا، فعلم أن املقتيض لنجاستها 
قائم، لكن عارضه مشقة التحرز منها، فطهرت لذلك دفًعا للحرج، ومعنى ذلك أن 
اهلرة لو مل تكن طوافة علينا لكان سؤرها نجًسا، وإذا كان هذا يف سؤرها فاللبن مقيس 

عليه.

ولعل هذا القول هو أقرب األقوال، فاللبن تبع للذات، وليس تبًعا للحم.

e e e

املوطأ )44/1(.  )1(
سبق خترجيه، انظر ح )1060( من هذا الكتاب.  )2(
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q إنفحة امليتة ال حتلها احلياة، فال تنجس باملوت، فليست جزًءا من امليتة.

q اإلنفحة سائل يف وعاء نجس، فهو طهور ما مل يتغري. 

]م-521[ اختلف العلامء يف إنفحة امليتة إذا أخذت من حيوان رضيع، 

احلنابلة)2(،  مذهب  يف  ورواية  حنيفة)1(،  أيب  مذهب  وهو  طاهرة،  إهنا  فقيل: 
رجحها ابن تيمية)3(.

وقيل: إهنا نجسة، وهو مذهب املالكية)4(، والشافعية)5(، واملشهور من مذهب 

أحكام القرآن للجصاص )147/1(، البحر الرائق )112/1(، حاشية ابن عابدين )206/1(،   )1(
املبسوط )27/24(، رشح فتح القدير )96/1(، بدائع الصنائع )63/1(.

اإلنصاف )92/1(، جمموع الفتاوى )102/21(.  )2(

اإلنصاف )92/1(، جمموع الفتاوى )103/21(.  )3(
تفسري القرطبي )220/2(، القوانني الفقهية )ص: 121(.  )4(

قال النووي يف روضة الطالبني )16/1(: »وأما األنفحة فإن أخذت من السخلة بعد موهتا أو   )5(
بعد أكلها غري اللبن فنجسة بال خالف«، وانظر مغني املحتاج )80/1(. 

الفصل الثامن

فـي طهارة إنفحة امليت�ة
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احلنابلة)1(.

وقيل: إن كانت جامدة فال بأس، وإن كانت مائعة فإهنا مكروهة، وهذا اختيار 
أيب يوسف، وحممد بن احلسن من احلنفية)2(.

q دليل من قال بالطهارة:
  الدليل األول:

كل دليل ساقه الفقهاء عىل طهارة لبن امليتة فإنه دليل عىل هذه املسألة، إذ ال فرق 
بينهام، فكام أن لبن امليتة سائل يف وعاء نجس، فكذا األنفحة.

  الدليل الثاين:

)1160-131( ما رواه ابن أيب شيبة، قال: حدثنا أبو معاوية، عن األعمش، 
عن شقيق، عن عمرو بن رشحبيل، قال: 

ذكرنا اجلبن عند عمر فقلنا: إنه يصنع فيه أنافيح امليتة، فقال: سموا عليه، وكلوه. 

]وهذا سند يف غاية الصحة[)3(.

  الدليل الثالث:

)1161-132( روى ابن أيب شيبة، قال : حدثنا الفضيل بن دكني، عن عمرو 
ابن عثامن، 

عن موسى بن طلحة. قال : سمعته يذكر أن طلحة كان يضع السكني ويذكر 

القناع  كشاف   ،)92/1( اإلنصاف   ،)130/1( تيمية  البن  العمدة  رشح   ،)74/1( املبدع   )1(
)56/1(، املغني )342/9(.

أحكام القرآن للجصاص )147/1(، البحر الرائق )112/1(، حاشية ابن عابدين )206/1(.  )2(
املصنف )24422(.  )3(

ورواه عبد الرزاق يف املصنف )8782( عن معمر، عن األعمش، حسبت أنه ذكره عن شقيق،   
أنه قيل لعمر: إن قوًما يعملون اجلبن، فيضعون فيه أنافيح امليتة، فقال عمر: سموا اهلل وكلوا. 

ومعمر يف روايته عن األعمش كالم، وأبو معاوية من أثبت الناس يف األعمش.   
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اسم اهلل، ويقطع، ويأكل)1(.

]صحيح[.

  الدليل الرابع:

عن  سفيان،  عن  وكيع،  حدثنا  قال:  شيبة،  أيب  ابن  روى  ما   )133-1162(
جحش، عن معاوية بن قرة، 

عن احلسن بن عيل أنه سئل عن اجلبن فقال: ال بأس به ضع السكني واذكر اسم 
اهلل وكل)2(.

]ضعيف[)3(.

  الدليل اخلامس:

الفزاري،  موسى  بن  إسامعيل  حدثنا  قال:  الرتمذي،  روى   )134-1163(
حدثنا سيف بن هارون الربمجي، عن سليامن التيمي، عن أيب عثامن، 

عن سلامن، قال : سئل رسول اهلل × عن السمن واجلبن والفراء؟ فقال : احلالل 
ما أحل اهلل يف كتابه، واحلرام ما حرم اهلل يف كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه)4(.

]ضعيف مرفوًعا، واملعروف أنه موقوف عىل سلامن[)5(.

املصنف )24424(.  )1(

املصنف )24423(.  )2(
يف إسناده جحش بن زياد، روى عنه مجاعة، وسكت عليه ابن أيب حاتم، فلم يذكر فيه جرًحا.   )3(

اجلرح والتعديل )550/2(.
وذكره ابن حبان يف الثقات )157/6(. وباقي رجال احلديث كلهم ثقات.  

سنن الرتمذي )1726(.  )4(
رواه مجاعة عن سلامن:   )5(

األول: سليامن التيمي، واختلف عليه فيه:   
فرواه سيف بن هارون كام يف سنن الرتمذي )1726(، وابن ماجه )3367(، والضعفاء        =  
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الكبري للعقييل )174/2(، واملعجم الكبري للطرباين )306/6( ح 6124، ومستدرك احلاكم   =
)115/4(، والسنن الكربى للبيهقي )12/10(، وأخبار أصبهان أليب نعيم )255/1(، عن 

سليامن التيمي، عن أيب عثامن، عن سلامن الفاريس مرفوًعا. 
ويف إسناده سيف بن هارون، جاء يف ترمجته:  

قال فيه أبو داود، وحييى بن معني: ليس بشء.   
وقال الدارقطني: ضعيف مرتوك.   

وقال النسائي: ضعيف.   
وقال ابن عدي: له أحاديث ليست بالكثرية، ويف رواياته بعض النكرة.   

ووثقه أبو نعيم. انظر هتذيب الكامل )334/12(.  
وقال الذهبي يف استدراكه عىل املستدرك: ضعفه مجاعة.  

وقال البخاري فيام رواه عنه الرتمذي )192/4(: مقارب احلديث. وقال احلافظ يف التقريب   
)2727(: ضعيف. أفحش ابن حبان القول فيه.

وخالفه سفيان بن عيينة ابن هارون، قال الرتمذي يف السنن )220/4( وروى سفيان وغريه   
وسألت  أصح.  املوقوف  احلديث  وكأن  قوله،  سلامن  عن  عثامن  أيب  عن  التيمي،  سليامن  عن 
البخاري عن هذا احلديث فقال: ما أراه حمفوًظا، روى سفيان عن سليامن التيمي، عن أيب عثامن 

عن سلامن موقوًفا .....«.
بل وقفت يف سنن  والبخاري،  الرتمذي  هبا  التي جزم  املوقوفة  عيينة  ابن  رواية  أقف عىل  ومل   
البيهقي الكربى )12/10( من طريق احلميدي، عن سفيان، حدثنا سليامن، عن أيب عثامن، عن 
سلامن ريض اهلل عنه - أراه رفعه - قال: إن اهلل عز وجل أحل حالاًل وحرم حراًما، فام أحل فهو 

حالل، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو.
وهذه الرواية عن سفيان فيها امليل بال جزم إىل رفع احلديث، إال أنه ليس فيه ذكر للجبن.   

حاتم  أيب  البن  العلل  يف  جاء  فقد  مرساًل،  احلديث  كون  العلل  يف  الرازي  حاتم  أبو  ورجح   
عن  التيمي،  سليامن  عن  الربمجي،  هارون  بن  سيف  رواه  حديث  عن  »وسألته   :)10/2( 
× عن الفراء والسمن واجلبن؟ فقال:  أيب عثامن النهدي، عن سليامن، قال: سئل رسول اهلل 

احلالل ما أحل اهلل يف كتابه، واحلرام ما حرم اهلل يف كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه. 
فيه  ليس  × مرسل،  النبي  أيب عثامن، عن  التيمي، عن  الثقات، عن  رواه  أيب: هذا خطأ  قال   

سلامن، وهو الصحيح«.اهـ 
الثاين: سويد غالم سلامن، عن سلامن.                    =  
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رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه )98/8( قال حدثنا وكيع، عن أيب جعفر الرازي، عن الربيع، عن   =
أيب العالية، عن سويد - غالم سلامن - وأثنى عليه خرًيا. قال: ملا افتتحنا املدائن خرج الناس 
يف طلب العدو، قال: قال سلامن: وقد أصبنا سلة، فقال: افتحوها، فإن كان طعاًما أكلناه، وإن 
كان مااًل دفعناه إىل هؤالء، قال: ففتحنا فإذا أرغفة حواري، وإذا جبنة وسكني، قال: وكان أول 
ما رأت العرب احلواري، فجعل سلامن يصف هلم كيف يعمل، ثم أخذ السكني وجعل يقطع، 

وقال: بسم اهلل كلوا.
وأبو جعفر الرازي، يف حفظه يشء، إال أنه مل ينفرد فيه.  

وأما الربيع بن أنس. قال فيه النسائي: ليس به بأس.   
وقال فيه أمحد العجيل: صدوق.  

  ويف التقريب )1882(: صدوق له أوهام. 
وسويد، غالم سلامن. ذكره البخاري يف تارخيه الكبري القسم الثاين، من اجلزء الثاين )ص: 144(   

وقال: روى عنه الربيع بن أنس، وسمع سلامن قوله. 
بن  الربيع  عنه  روى  خرًيا،  عليه  وأثني  سلامن،  غالم  سويد   )236/4( والتعديل  اجلرح  ويف   
أنس، ومن الناس من يقول الربيع بن أنس، عن أيب العالية عن سويد، سمعت أيب يقول ذلك.

اهـ
وأخرج احلديث البيهقي )60/9( من طريق يعقوب بن القعقاع، عن الربيع بن أنس عن سويد   

به. 
وهذا إسناد حسن، فزال ما خيشى من سوء حفظ أيب جعفر الرازي.  

الثالث: عن أيب عبد اهلل اجلديل، عن سلامن.   
بن  الغفار  319 ، 320( ح)6159( من طريق عبد  الكبري )6 /  املعجم  الطرباين يف  أخرجه    
 عبد اهلل املوصيل، حدثنا عيل بن مسهر، عن أيب إسامعيل -يعني برًشا- عن مسلم البطني، عن 

أيب عبد اهلل اجلديل، عن سلامن بنحوه.
ويف إسناده عبد الغفار بن عبد اهلل املوصيل، ذكره ابن حبان يف الثقات، وذكره ابن أيب حاتم يف   

اجلرح والتعديل، وسكت عليه.
الرابع: أبو عبيد اهلل غري منسوب، عن سلامن.  

رواه البيهقي يف السنن )320/9( من طريق عبد اهلل بن أمحد بن عبد الرمحن بن عبد اهلل بن سعد   
الدشتكي، حدثنا أيب، قال: حدثنا أيب، حدثنا إبراهيم بن طهامن، حدثني يونس بن خباب، عن 
أيب عبيد اهلل، عن سلامن ريض اهلل عنه بمثله.                 =
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بن  بن اخلطاب، وطلحة  فهذا عمر  به.  يستدل  أنه ال  يعني  وكونه موقوًفا، ال 
عبيد اهلل، واحلسن بن عيل، وسلامن كلهم يرون طهارة األنفحة، فإذا مل نجد يف السنة 
سبيل  فسبيلهم  عنهم،  اهلل  ريض  الصحابة  اختاره  ما  نتجاوز  ال  فإنا  حكاًم  املرفوعة 

املؤمنني.

قال ابن تيمية يف الفتاوى: ويدل لذلك أن سلامن الفاريس كان هو نائب عمر 
ابن اخلطاب عىل املدائن، وكان يدعو الفرس إىل اإلسالم. وقد ثبت عنه أنه سئل عن 
يشء من السمن واجلبن والفراء؟ فقال : احلالل ما أحل اهلل يف كتابه، واحلرام ما حرم 

اهلل يف كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه«)1(.اهـ 

ويف إسناده: عبد اهلل بن أمحد بن عبد الرمحن بن عبد اهلل بن سعد الدشتكي.   =
خرًبا  فذكر  القزويني،  مهرويه  بن  حممد  بن  عيل  عنه  حدث  وقال:  امليزان،  يف  الذهبي  ذكره   

موضوًعا. اهـ
كام أن يف إسناده يونس بن خباب، جاء يف ترمجته:  

قال حييى بن معني: رجل سوء. اجلرح والتعديل )238/9(.  
وقال أخرى: ليس بشء. الكامل )172/7(.  

وقال يف رواية ابن أيب مريم عنه: ليس به بأس، يكتب حديثه. هتذيب التهذيب )384/11(.  
قال أمحد: كان عبد الرمحن بن مهدي ال حيدث عن يونس بن خباب. اجلرح والتعديل )238/9(.  

قال أبو حاتم الرازي: مضطرب احلديث، ليس بالقوي. املرجع السابق.  
وقال حييى بن سعيد: كان كذاًبا. ميزان االعتدال.  

قال عباد بن عباد: لقيت يونس بن خباب، فسمعته يقول: قتل عثامن بنتي رسول اهلل ×. فقلت   
له: قتل واحدة فزوجه األخرى؟ قال: قم عني فإنك صاحب هوى. الكامل )172/7(.

وقال النسائي: ضعيف. الضعفاء واملرتوكني )619(.  
وقال العقييل: كان ممن يغلو يف الرفض. الضعفاء الكبري )458/4(.  

ويف التقريب: صدوق خيطئ.  
وأبو عبيد اهلل إن كان هو موىل عبد اهلل بن عباس، فلم يوثقه أحد إال ابن حبان، ففيه جهالة، واهلل   

أعلم.
وانظر إحتاف املهرة )5942(، حتفة األرشاف )4496(.  

جمموع الفتاوى )103/21(.   )1(
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  الدليل السادس:

)1164-135( روى أبو داود، قال: حدثنا حييى بن موسى البلخي، قال: ثنا 
إبراهيم بن عيينة، عن عمرو بن منصور، عن الشعبي، 

عن ابن عمر قال : أتى النبي × بجبنة يف تبوك، فدعا بسكني، فسمى وقطع)1(.

]انفرد إبراهيم بن عيينة بوصله، والراجح فيه اإلرسال[)2(.

سنن أيب داود )3819(.  )1(
اختلف فيه عىل عمرو بن منصور.   )2(

وصحيح   ،)5371( البزار  ومسند   ،)3819( داود  أيب  سنن  يف  كام  عيينة  بن  إبراهيم  فرواه    
واملعجم   ،)7084( له  واألوسط   ،)1026( للطرباين  الصغري  واملعجم   ،)5241( حبان  ابن 
الكبري )67/13( ح 13696، والسنن الكربى للبيهقي )6/10( عن عمرو بن منصور، عن 

الشعبي، عن ابن عمر مرفوًعا. 
ويف إسناده إبراهيم بن عيينة، جاء يف ترمجته:   
قال فيه حييى بن معني: كان مسلاًم، صدوًقا.   

وقال أبو حاتم: شيخ يأيت باملناكري.   
وقال النسائي: ليس بالقوي.  

وقال احلافظ يف التقريب )227(: صدوق. هيم.   
وخالف عيسى بن يونس إبراهيم بن عيينة ، فروى ابن أيب شيبة يف املصنف )100/8( حدثنا   
عيسى بن يونس، عن عمرو بن منصور، عن الشعبي قال: أيت النبي × يف غزوة تبوك بجبنة... 

وذكره. 
وتابعه قيس بن الربيع.   

رواه عبد الرزاق. )8795( عنه، أن عمرو بن منصور اهلمداين أخربه عن الشعبي والضحاك بن   
مزاحم قال: أيت رسول اهلل × بجبنة يف غزوة تبوك، فقيل: يا رسول اهلل، إن هذا طعام يصنعه 

أهل فارس، أخشى أن يكون فيه ميتة، قال رسول اهلل ×: سموا اهلل عليه وكلوا. 
فعيسى بن يونس: روى له اجلامعة. وهو مقدم عىل إبراهيم بن عيينة بكل حال، وال مقارنة. وقد   

توبع عيسى بن يونس من قيس بن الربيع، وقيس قد اختلف فيه، إال أنه صالح يف املتابعات.
وقال أبو حاتم الرازي كام يف العلل البنه )1488(: »ليس بصحيح، وهو منكر«. وانظر حتفة   

األرشاف )7114(.
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  الدليل السابع:

)1165-136( روى عيل بن اجلعد يف مسنده، قال: أخربنا شعبة، عن أيب إسحاق، 
قال: سمعت امرأة يقال هلا: متلك،

حتدث عن أم سلمة، أهنا سئلت عنه -يعني اجلبن- فقالت: كلوا، واذكروا اسم 
اهلل عليه)1(. 

 ]ضعيف[)2(.

  الدليل الثامن:

)1166-137( ما رواه البيهقي من طريق مرمة بن بكري، عن أبيه، 

فقالت  اجلبن،  أكل  عائشة عن  منا  امرأة  قال: سألت  املنكدر،  بن  بكر  أيب  عن 
عائشة: إن مل تأكليه، فأعطنيه آكل)3(.

]ضعيف[)4(.

مسند ابن اجلعد )452(.  )1(
رواه عيل بن اجلعد يف مسنده )452(.  )2(

ومعاذ بن معاذ العنربي كام يف السنن الكربى للبيقهي )6/10( كالمها عن شعبة.   
عن  والثوري(  )شعبة  كالمها  الثوري،  طريق  من   )51/2( املجروحني  يف  حبان  ابن  ورواه    

أيب إسحاق، عن متلك به. 
واهلل  إسحاق،  أيب  سوى  عنها  يرو  ومل   ،)88/4( الثقات  حبان.  ابن  سوى  يوثقها  مل  ومتلك،   

أعلم، ففيها جهالة.
البيهقي )6/10(.  )3(

كان  فإن  منقطع،  فاإلسناد  عائشة،  من  سمع  أنه  رصح  أحد  عىل  أقف  مل  املنكدر  بم  بكر  أبو   )4(
اإلسناد عىل تقدير أنه يرويه عن امرأة عن عائشة، كان علة اإلسناد املرأة املبهة، ال تعرف عينها.

كام أن رواية مرمة بن بكري عن أبيه وجادة.   
قال حييى بن معني: مرمة بن بكري ضعيف، وحديثه عن أبيه كتاب، ومل يسمعه من أبيه. اجلرح   
والتعديل )363/8(.                   =
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q دليل من قال بالنجاسة:
  الدليل األول:

كل دليل ساقوه عىل نجاسة لبن امليتة فإهنم يسوقونه دلياًل هنا، بجامع أن كاًل 
منهام سائل يف وعاء نجس، فيتنجس به، أو ألن اهلل حرم امليتة، وهذا منها، وقد سبق 

اجلواب عن ذلك يف احلديث عن حكم لبن امليتة.

  الدليل الثاين:

إبراهيم  حدثني  الثوري،  سفيان  طريق  من  البيهقي  رواه  ما   )138-1167(
العقييل، حدثني عمي ثور بن قدامة، قال: 

جاءنا كتاب عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه أن ال تأكلوا من اجلبن إال ما صنع 
أهل الكتاب)1(.

]إسناده فيه لني، وقد ثبت عن عمر خالفه بسند صحيح[)2(.

وقال ابن حبان: من متقني أهل املدينة، يف سامعه عن أبيه بعض النظر. مشاهري علامء األمصار   =
.)1102(

وقال يف الثقات )510/7(: حيتج بروايته من غري روايته عن أبيه؛ ألنه مل يسمع من أبيه ما يروى   
عنه. 

وقال العالئي: أخرج له مسلم عن أبيه عدة أحاديث، وكأنه رأى الوجادة سبًبا لالتصال، وقد   
انتقد ذلك عليه. جامع التحصيل )ص: 275(.

معني  وابن  أمحد  قاله  كتابه،  من  وجادة  أبيه  عن  وروايته  صدوق،  التقريب:  يف  احلافظ  وقال   
وغريمها. وقال ابن املديني: سمع من أبيه قلياًل.

سنن البيهقي )6/10(، ورواه البيهقي )6/10( من طريق شعبة، عن رجل من بني عقيل، عن   )1(
عمه، قال: قرئ علينا كتاب عمر. 

قال البيهقي: هو إبراهيم العقييل، وعمه ثور بن قدامة.  
يف إسناده إبراهيم العقييل، روى عنه شعبة وسفيان، وسكت عليه البخاري وابن أيب حاتم، ومل   )2(
يوثقه أحد سوى ابن حبان ذكره يف ثقاته.                 =
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  الدليل الثالث:

منصور، عن  وسفيان، عن  طريق شعبة  من  البيهقي  رواه  ما   )139-1168(
عبيد بن أيب اجلعد، عن قيس بن سكن، قال: 

قال عبد اهلل هو ابن مسعود ريض اهلل عنه: كلوا اجلبن ما صنع املسلمون، وأهل 
الكتاب)1(.

]إسناده حسن إن شاء اهلل تعاىل[)2(.

وهو مالف ملا رواه ابن أيب شيبة بسند صحيح عن أيب معاوية، عن األعمش، عن شقيق، عن   =
عمرو بن رشحبيل، عن عمر ريض اهلل عنه.

ومالف ملا رواه البيهقي )6/10( من طريق شعبة، عن أيب إسحاق، قال: سمعت قرظة حيدث   
عن كثري بن شهاب، قال: سألت عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه عن اجلبن؟ فقال: إن اجلبن من 

اللبن واللبا، فكلوا واذكروا اسم اهلل عليه، وال يغرنكم أعداء اهلل.
ورواه ابن حبان يف الثقات )330/5( من طريق رشيك، عن أيب إسحاق، عن قرظة بن أرطأة   

به.
وقرظة بن أرطاة، ذكره ابن أيب حاتم والبخاري وسكتا عليه، فلم يذكرا فيه شيًئا. التاريخ الكبري   

)193/7(، واجلرح والتعديل )144/7(.
وذكره ابن حبان يف الثقات )348/7(.  

وقال ابن املديني: جمهول كام يف ميزان االعتدال )387/3(.  
قلت: قد توبع قرظة، قال ابن حجر يف اإلصابة )571/5( أخرج ابن عساكر من طريق جرير،   
عن محزة الزيات، قال: كتب عمر بن اخلطاب إىل كثري بن شهاب، مر من قبلك فليأكلوا اخلبز 

الفطري باجلبن، فإنه أبقى يف البطن. اهـ وهذا إسناد حسن.
سنن البيهقي )6/10(.  )1(

ورواه ابن أيب شيبة يف املصنف )24414( حدثنا عبيدة بن محيد، عن منصور به.  )2(
ورواه الطرباين يف املعجم الكبري )201/9( ح 8980، من طريق يزيد بن زياد بن أيب اجلعد،   

عن عبيد بن أيب اجلعد به.
الكبري  التاريخ  يف  البخاري  عليه  سكت  اجلعد،  أيب  بن  سامل  أخو  هو  اجلعد:  أيب  بن  وعبيد   
=                    .)445/5(
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  الدليل الرابع:

بن  حممد  حدثنا  عباس،  بن  عيل  طريق  من  البيهقي  رواه  ما   )140-1169(
بشار، ثنا حممد بن جعفر، ثنا شعبة، عن قتادة، 

املسلمون،  ما صنع  فقال: كل  ابن عمر عن اجلبن،  أنه سأل  البارقي،  عن عيل 
وأهل الكتاب)1(.

]حسن[)2(.

وكون ابن عمر وابن مسعود ريض اهلل عنهم ال يأكلون إال ما صنع املسلمون 
التي يصلح  وأهل الكتاب ذلك ألن السخال والعجول تذبح لتؤخذ منها اإلنفحة 
فكان  ذبيحتهم،  حتل  مل  املجوس  أو  األوثان  أهل  ذبائح  من  كانت  فإذا  اجلبن،  هبا 
الصحابيان ريض اهلل عنهام ال يريان طهارة اإلنفحة من امليتة إذا جاءت من قبل أناس 

ال حتل ذبيحتهم.

الكوفة.  أهل  عنه  روى  الصحابة،  من  مجاعة  عن  يروي  وقال:  الثقات،  يف  حبان  ابن  وذكره   =
الثقات )138/5(.

وقال ابن سعد: قليل احلديث. هتذيب التهذيب )57/7(.  
ويف التقريب: صدوق.  

البيهقي )6/10(.   )1(
عيل بن عباس بن الوليد أبو احلسن البجيل، املقانعي، قال فيه الذهبي: الشيخ املحدث الصدوق.   )2(

انظر ترمجته يف السري )430(، واألنساب )384/12(، والشذارت )259/2(.
وعيل البارقي، سبقت ترمجته، قال عنه احلافظ يف التقريب: صدوق خيطئ.  

وباقي رجال اإلسناد ثقات.  
ورواه الطرباين يف املعجم الكبري )52/13، 53( ح 13676، من طريق الصعق بن حزن، عن   
الطرباين، ورجاله رجال  الزوائد )43/5(: »رواه  اهليثمي يف جممع  به. بأطول منه. قال  قتادة 

الصحيح خال شيخه، وهو ثقة«.
والصعق بن حزن، وثقة أبو زرعة، والنسائي وأبو داود، وقال أبو حاتم الرازي: ما به بأس،   

وقال الدارقطني: ليس بالقوي، ويف التقريب: صدوق هيم.
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  الدليل اخلامس:

)1170-141( ما رواه البيهقي من طريق أبان بن أيب عياش، 

× وبعده ال نسأل عنه،  اهلل  نأكل اجلبن عىل عهد رسول  قال: كنا  أنس،  عن 
وكان أنس ال يأكل إال ما صنع املسلمون، وأهل الكتاب)1(.

ا[)2(. ]ضعيف جدًّ

q دليل من فرق بني اجلامد والمائع:
لعلهم رأوا أن املائع قد يتأثر بمخالطته النجاسة، التي هي كرش امليتة، بخالف 

اجلامد فإن النجاسة ال متازجه، وبالتايل حيافظ عىل طهارته، واهلل أعلم.

q الراجح من اخلالف.

كام رجحنا طهارة لبن امليتة، فإننا نرجح هنا طهارة اإلنفحة للسبب نفسه، ويكفي 
أن احلل هو قول عامة الصحابة، وقد ضعف ابن تيمية ما نقل عن بعض الصحابة من 
التحريم، وقال: واألظهر أن جبنهم حالل، وأن إنفحة امليتة ولبنها طاهر؛ وذلك ألن 
الصحابة ملا فتحوا بالد العراق أكلوا جبن املجوس، وكان هذا ظاهًرا شائًعا بينهم، وما 
ينقل عن بعضهم من كراهة ذلك ففيه نظر، فإنه من نقل بعض احلجازيني وفيه نظر. 
وأهل العراق كانوا أعلم هبذا، فإن املجوس كانوا ببالدهم ومل يكونوا بأرض احلجاز)3(.

وحتى عىل القول بنجاسة اإلنفحة، فإهنا مستهلكة يف اجلبن، وال يظهر هلا طعم 
من  كبرية  كميات  يف  تستخدم  اإلنفحة  من  اليسرية  الكمية  فإن  رائحة،  أو  لون  أو 
اجلبن، والشء إذا استهلك يف األعيان الطاهرة، ومل يظهر له أثر من طعم أو لون أو 

رائحة مل يكن له حكم، ولو خالط األعيان الطاهرة، واهلل أعلم.

e e e

سنن البيهقي )7/10(.   )1(
فيه أبان بن أيب عياش، وهو مرتوك.  )2(

جمموع الفتاوى )103/21(.  )3(
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q األصل يف األشياء الطهارة.
q القيح والصديد تبع للذات نجاسة وطهارة. 

نتن وفساد مع  النجاسة، فالطعام واللحم قد يلحقه  الرائحة ال يعني  q خبث 
طهارته.

]م-522[ القيح والصديد نجس إذا كان من حيوان نجس يف احلياة، أو كان 
نجًسا ميًتا، وخرجت منه يف هذه احلالة. 

القيح والصديد من حيوان حال طهارته، فهل تكون هذه األشياء  وإن خرج 
طاهرة بناء عىل طهارة احليوان، أو تكون نجسة؟ 

هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم.

الفصل التاسع

فـي القيح والصديد
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فقيل: إهنا نجسة، وهو رأي األئمة األربعة)1(.

وقيل: إهنا طاهرة، وهو قول يف مذهب احلنابلة)2(، رجحه ابن حزم)3(، واختاره 
الشوكاين)4(.

q دليل اجلمهور على جناسة القيح والصديد:
  الدليل األول: 

والصديد  القيح  نجاسة  عىل  دليل  فهو  الدم  نجاسة  عىل  به  استدل  دليل  كل 
باعتبار أن أصلهام دمان استحاال إىل نتن وفساد، فيكون هلام حكم أصلهام.

q ونوقش هذا الدليل من ثالثة وجوه: 

الوجه األول: 

أن الدم طاهر عىل الصحيح، وإذا كان األصل طاهًرا كان الفرع طاهًرا كذلك. 

الوجه الثاين: 

قال  بالنجاسة،  القائلني  عند  حتى  الدم  بمنزلة  ليسا  والصديد  القيح   أن 
أيب  عند  حكاًم  منه  وأخف  وأسهل  ذكرناه،  فيام  كالدم  والصديد  القيح  قدامة:   ابن 
القيح  يروا  مل  أهنم  ابن عمر واحلسن  فإنه روي عن  فيه،  لوقوع االختالف  اهلل  عبد 
والصديد كالدم، وقال أبو جملز يف الصديد ال يشء فيه، إنام ذكر اهلل الدم املسفوح)5(.

مواهب   ،)39  ،38/1( اهلداية  رشح  العناية   ،)76/1( املبسوط   ،)60/1( الصنائع  بدائع   )1(
الطالبني  روضة   ،)577/2( املجموع   ،)27 )ص:  الفقهية  القوانني   ،)105/1( اجلليل 

)18/1(، الفتاوى الكربى )313/5(، الفروع )253/1(، اإلنصاف )328/1(.
الفروع )253/1(، اإلنصاف )328/1(.  )2(

املحىل مسألة: 139 )181/1(.  )3(
السيل اجلرار )43/1(.  )4(

املغني )120/1(.  )5(
وأثر أيب جملز رواه ابن أيب شيبة يف املصنف )110/1( رقم 1252، عن وكيع، عن عمران بن   

حدير، عن أيب جملز أنه كان ال يرى القيح شيًئا، قال: إنام ذكر اهلل الدم. وسنده صحيح.
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الوجه الثالث:

القول بأهنام استحاال إىل نتن وفساد غري كاف للحكم بالنجاسة، فهذا الطعام 
واللحم إذا ترك قد يلحقه نتن وفساد، وال حيكم عليه بالنجاسة.

  الدليل الثاين: 

»القيح نجس بال خالف،  النووي:  قال  القيح والصديد،  اإلمجاع عىل نجاسة 
وكذا ماء القروح املتغري نجس باالتفاق«)1(.

يف  قول  وأنه  القيح،  طهارة  يف  األقوال  عرض  يف  قدمنا  كام  حمفوظ  واخلالف 
مذهب احلنابلة، رجحه ابن حزم.

q دليل من قال بطهارة القيح والصديد:
  الدليل األول:

األصل يف األعيان الطهارة، وال نحكم بنجاسة يشء حتى يقوم دليل من الرشع 
صحيح رصيح عىل النجاسة، وال يوجد دليل عىل نجاسة القيح والصديد.

  الدليل الثاين:

إذا كان احليوان طاهًرا، كان بعضه طاهًرا كذلك، ومنه القيح والصديد، 

q الراجح من اخلالف:

الراجح؛ لعدم وجود دليل صحيح يقتيض  القيح والصديد هو  القول بطهارة 
عىل  الدليل  يثبت  حتى  الطهارة  وهو  األصل،  عىل  فتبقى  األشياء،  هذه  نجاسة 

نجاستها، واهلل أعلم.

e e e

املجموع )577/2(.  )1(
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q البيض تبع ألصله، فام كان من حيوان طاهر فهو طاهر، وما كان من حيوان 
نجس فهو نجس.

q البيض ليس جزًءا من احليوان فينجس بعدم الذكاة، وإنام هو مودع فيه، فأشبه 
الولد إذ اخرج حًيا من امليتة.

كالبيض  باملوت،  ينجس  ال  حي  وهو  احليوان  من  أخذه  مباًحا  كان  ما  كل   q
واللبن، واإلنفحة، والشعر، والصوف، والوبر، عكسه اللحم والشحم.

التذكية  البيض من حيوان مأكول يف حال حياته، أو بعد  ]م-523[ إن خرج 
الرشعية، أو بعد موته، وهو مما ال حيتاج إىل التذكية كالسمك، فبيضه طاهر مأكول 

الفصل العاشر

فـي بيض احليوان
املبحث األول 

يف بيض مأكول اللحم
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إمجاًعا، إال إذا فسد، وسوف يأيت معنى الفساد يف البيض يف بحث مستقل إن شاء اهلل 
تعاىل.

نقل اإلمجاع عىل ذلك النووي رمحه اهلل تعاىل، حيث قال: »البيض من مأكول 
اللحم طاهر باإلمجاع«)1(.

]م-524[ وإذا انفصلت البيضة من حيوان مأكول بعد موته دون تذكية رشعية، 
وهو مما حيتاج إىل التذكية، وكانت البيضة مل تتغري، فاختلف العلامء فيها:

احلنفية)2(،  مذهب  وهو  ال،  أم  قرشها  صلب  سواًء  مطلًقا،  طاهرة  إهنا  فقيل: 
واختاره بعض الشافعية)3(، وابن عقيل من احلنابلة)4(.

وقيل: إهنا نجسة مطلًقا سواًء صلب قرشها أم ال، وهذا مذهب املالكية)5(. 

وقيل: إن صلب قرشها فهي طاهرة، وإال كانت نجسة، وهذا هو املشهور من 
مذهب الشافعية)6(، واحلنابلة)7(، واختاره ابن حزم)8(.

املجموع )574/2(.  )1(
بدائع الصنائع )76/1، 77(، تبيني احلقائق )26/1، 27(،   )2(

املجموع )300/1(.  )3(
طهارته  يف  قرشه  يصلب  ومل  مجد،  وما   :)333/1( املستوعب  يف  وقال   ،)94/1( اإلنصاف   )4(

وجهان. اهـ
واإلكليل  التاج   ،)93/1( اجلليل  مواهب   ،)50/1( الكبري  الرشح  عىل  الدسوقي  حاشية   )5(

)132/1(، اخلريش )85/1(. 
املجموع )300/1(.  )6(

يف  وقال  اهـ  واحًدا.  قوالً  طاهر  بيضها  من  قرشه  صلب  وما   :)333/1( املستوعب  يف  قال   )7(
اإلنصاف )94/1(: إذا صلب قرش بيضة امليتة من الطري املأكول، فباطنها طاهر بال نزاع ونص 
عليه، وإن مل يصلب فهو نجس عىل الصحيح من املذهب. وعليه أكثر األصحاب.اهـ وانظر 

املغني )57/1، 58(، رشح منتهى اإلرادات )32/1(.
املحىل، مسألة: 1010 )95/6(.  )8(
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q دليل من قال بالطهارة مطلًقا:
  الدليل األول:

امليتة وقد  لبن  مثل  مثله  احليوان،  بموت  ينجس  احلياة، فال  البيض ال حتله  أن 
أن  بيان  تعاىل  اهلل  شاء  إن  وسيأيت  اإلنفحة،  مثل  ومثله  طهارته،  الراجح  أن  قدمت 

الراجح طهارهتا، فكذلك البيضة.

  الدليل الثاين:

أن البيض هذا لو أخذ، واستخرج منه فرخه، كان احليوان طاهًرا إمجاًعا، فهذا 
دليل عىل طهارة البيض.

  الدليل الثالث:

أن البيض هو األصل الذي خيلق منه احليوان، وهو طاهر، فكذا أصله.

  الدليل الرابع:

تسب  من  يمنع  اجللد،  بمثابة  الغشاء  وهذا  رقيق،  بغشاء  حممي  البيض  أن 
النجاسة إىل البيض.

  الدليل اخلامس:

أن البيضة تؤخذ من الطائر حال حياته، وهي طاهرة إمجاًعا كام قدمنا، فلو كانت 
جزًءا منه كان هلا حكم ميتته، حلديث ما أبني من حي فهو كميتته)1(.

q دليل من قال بالنجاسة مطلًقا:
أن البيضة جزء من امليتة، وامليتة نجسة، فكذلك بيضها.

q وأجيب:

بأن البيض ليس جزًءا من امليتة، بل هو منفصل عنها، وعىل التسليم فليس كل 

سبق خترجيه يف مبحث »حكم ما قطع من البهيمة، وهي حية، ورجحت أنه مرسل، واهلل أعلم.  )1(
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باملوت، وكذلك عظم  ينجس  امليتة طاهر، وال  الشعر من  فهذا  امليتة نجسة،  أجزاء 
امليتة عىل الصحيح وقرهنا، وكذلك جلدها إذا دبغ، وهذا األشياء تتكون منها امليتة، 
فام بالك بالبيض الذي هو بمنزلة اجلنني من امليتة ال ينجس بنجاسة األم، فلو خرج 
فهي  فاسدة  تكن  ومل  خرجت  إذا  البيضة  فكذلك  كان طاهًرا،  حًيا  امليتة  من  اجلنني 

طاهرة، واهلل أعلم.

q دليل من قال: إن صلب  قرشها فهي طاهرة وإال فهي نجسة:
غري  بخالف  إليها،  النجاسة  تسب  من  منع  البيضة  قرش  تصلب  إذا  قالوا: 

املتصلب، فإنه ال يمنع من التأثر بالنجاسة.

q وأجيب:
عىل التسليم هبذا، فإننا نعرف أن النجاسة قد تسبت إليها أو مل تتسب بالفساد، 
فإذا خرجت البيضة غري فاسدة جزمنا أن النجاسة مل تتسب إليها، إذ لو تسبت إليها 
مل تبق البيضة عىل حالتها مل تتغري، بل لو تسب إليها سائل طاهر لغري البيضة، فكيف 

إذا تسب إليها يشء نجس؟.

q الراجح من اخلالف:

قوة  حيث  من  أرجح  البيضة  بطهارة  القول  أن  يظهر  األدلة  استعراض  بعد 
االستدالل، واحلكم بالنجاسة حيتاج إىل دليل صحيح سامل من املعارضة، واهلل أعلم.

e e e



موسوعة أحكام الطهارة 316

مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

فام كان من حيوان طاهر فهو طاهر، وما كان من  لذاته،  تبع  احليوان  بيض   q
حيوان نجس فهو نجس.

الباطن فقط،  q البيض النجس هل يشمل النجاسة باطن البيض وظاهره، أو 
وأما الظاهر فكله طاهر؟

]م-525[ اختلف العلامء يف البيض غري مأكول اللحم، 

فقيل: إنه طاهر، وهو مذهب املالكية)1(، وأصح الوجهني يف مذهب الشافعية)2(.

مذهب  من  واملشهور  الشافعية)3(،  مذهب  يف  وجه  وهو  نجس،  إنه  وقيل: 

الرشح الصغري مع حاشية الصاوي )43/1(، مواهب اجلليل )93/1(، وقد أشار إىل خالف   )1(
يف املذهب، فقد اختار بعضهم أن بيض الطري طاهر، وبيض السباع واحلرشات تبع للحومها، 

ورجح املصنف الطهارة مطلًقا.
قال النووي يف املجموع )574/2(: البيض من مأكول اللحم طاهر باإلمجاع، ومن غريه فيه   )2(
املحتاج  مغني   ،)448 )ص:  والنظائر  األشباه  وانظر  اهـ  الطهارة.  واألصح  كمنيه،  وجهان 

.)306/4(
مغني املحتاج )306/4(، إعانة الطالبني )352/2(.  )3(

املبحث الثاني 

يف بيض غري مأكول اللحم
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احلنابلة)1(.

وقيل: إن بيضه تبع ألصله، فإن كان أصله طاهًرا كان بيضه طاهًرا، وإن كان 
أصله نجًسا كان بيضه كذلك )2(.

q دليل من قال بالطهارة:
األصل يف األعيان الطهارة، وال يوجد دليل يقيض بالنجاسة، وفرق بني الطهارة 
وبني إباحة األكل، فليس كل حمرم األكل يكون نجًسا، وإن كان كل نجس فهو حمرم 

األكل، ومن ادعى نجاسة يشء فعليه الدليل.

q دليل من قال بالنجاسة:
قال: ما دام أن حلمه حمرم األكل، فكذلك ما نتج منه، كاللبن والبيض ونحومها، 

وحتريم األكل من غري رضر أو تكريم دليل عىل النجاسة.

q دليل من قال: إن البيض تبع ألصله:
هذا القول قاس البيض عىل احليوان، فإن كانت من حيوان نجس، كان بيضه 

نجًسا، وإن كانت من حيوان طاهر كان بيضه طاهًرا قياًسا عىل أصله.

والذي يبدو أن القول بقياس البيض عىل أصله قول فيه قوة، جرًيا عىل قاعدة: 
التابع تابع، وألن البيض مستخلص من احليوان، فهو جزء منه، فيكون حكمه تبًعا 

ألصله، واهلل أعلم.
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كشاف القناع )195/1(.  )1(
استفدت هذا من كالم ابن قدامة يف حكم بيع بيض ما ال يؤكل حلمه، حيث يقول يف املغني   )2(
)175/4(: »أما بيض ما ال يؤكل حلمه من الطري، فإن كان مما ال نفع فيه، مل جيز بيعه، طاهًرا كان 
أو نجًسا. وإن كان ينتفع به، بأن يصري فرًخا، وكان طاهًرا، جاز بيعه؛ ألنه طاهر منتفع به؛ أشبه 
أصله، وإن كان نجًسا، كبيض البازي، والصقر، ونحوه، فحكمه حكم فرخه. وقال القايض: 

ال جيوز بيعه؛ ألنه نجس، ال ينتفع به يف احلال. وهذا ملغى بفرخه، وباجلحش الصغري«.اهـ



موسوعة أحكام الطهارة 318

مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

q تغري الطاهر بالنتن ال يصريه نجًسا، وإن كان مستقذًرا كالطعام واللحم، وإن 
ثبت الرضر يف تناوله حرم، وإن كان طاهًرا.

]م-526[ البيض تارة يتغري بعفن، وتارة يصري دًما.

فإن تغري بعفن، فقيل: إنه طاهر، وهو مذهب اجلمهور)1(.

وقيل: نجس، وهو مذهب املالكية)2(.

وإن تغري بأن صارت البيضة دًما. 

الفروع   ،)575/2( املجموع   ،)388/9( الرشواين  حوايش   ،)305/4( املحتاج  مغني   )1(
الكويتية  املوسوعة   ،)191/1( القناع  كشاف   ،)328/1( اإلنصاف   ،)218  ،79/1(

.)267/8(
منح اجلليل )47/1(، مواهب اجلليل )93/1(، الرشح الصغري )44/1(، حاشية الدسوقي   )2(

.)50/1(

املبحث الثالث 

فـي البيض الفاسد
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فقيل: إهنا نجسة، وهو مذهب اجلمهور)1(.

مذهب  وهذا  للتخلق،  صاحلة  إهنا  املعرفة:  أهل  قال  إذا  طاهرة،  إهنا  وقيل: 
الشافعية)2(، ووجه يف مذهب احلنابلة)3(.

q دليل اجلمهور:
أن الدم املسفوح نجس، وهذا منه، ولذلك نص املالكية لو أن الدم جمرد نقطة 
مل تنجس البيضة؛ ألن النقطة ليس من الدم املسفوح، فيفهم منه: أنه إذا كان أكثر من 

ذلك كان نجًسا.

q دليل من قال بالطهارة:

قال: إن هذا التغري من جنس اللحم إذا تغريت رائحته، فال حيكم له بالنجاسة، 
ومن جنس املاء إذا تغري بمكثه، وهذا أقرب القولني، واهلل أعلم.

e e e

الفروع   ،)44/1( الصغري  الرشح   ،)93/1( اجلليل  مواهب   ،)84/1( اهلداية  رشح  العناية   )1(
)218/1(، اإلنصاف )328/1(، كشاف القناع )191/1(، رشح العمدة )130/1(.

وإال  فطاهرة،  للتخلق  وصلح  دًما،  البيضة  استحالت  »ولو   :)84/1( الطالبني  إعانة  يف  قال   )2(
فال«. وقال أيًضا: »ولو استحالت البيضة دًما فهي طاهرة عىل ما صححه املصنف يف تنقيحه، 
التحقيق وغريه أهنا نجسة«.اهـ وانظر اإلقناع للرشبيني  وصحح يف رشوط الصالة منه، ويف 

)89/1(، حوايش الرشواين )298/1(، مغني املحتاج )80/1(، حتفة املحتاج )298/1(.
مل  احلنابلة  عند  الوجه  وهذا   ،)328/1( اإلنصاف   ،)218/1( الفروع  تصحيح  مع  الفروع   )3(

يشرتطوا فيه صالحيتها للتخلق كام رشطه الشافعية.
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

q إذا سلق البيض بامء نجس، فهل قرش البيض له مسام يمكن أن ينفذ منه املاء 
النجس فيتنجس، أو ال مسام له فيكون معزواًل بقرشه عن املاء، فيكون بمنزلة 

املاء املسخن بالنجاسة.

]م-527[ إذا سلق البيض بامء نجس، 

فقيل: ال يرضه، وهذا مذهب اجلمهور)1(.

وقيل: ال حيل أكله، وهو مذهب املالكية)2(.

q دليل اجلمهور:
فإذا  بالنجاسة،  املسخن  املاء  بمنزلة  فإنه  النجس،  باملاء  البيض  إذا سلق  قالوا: 

العمدة  رشح   ،)32/9( املجموع   ،)305/4( املحتاج  مغني   ،)279/3( الطالبني  روضة   )1(
 .)130/1(

التاج واإلكليل )113/1(، مواهب اجلليل )115/1(، الدسوقي )60/1(.  )2(

املبحث الرابع 

سلق البيض بماء جنس
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كان ذلك ال يرض املاء، فكذلك ال يرض البيض.

q دليل المالكية:

أن البيض يتأثر باملاء، ويتعذر تطهريه منه، لسيان املاء النجس يف مسامه.

q الراجح من القولني:

ينبني عىل ما إذا كان لقرشة البيض مسام أو ال ، فإن ثبت أن هلا مساًما فال شك 
يف نجاسة البيض حينئذ، ملخالطة ما بداخلها للنجاسة، وإن مل يثبت هلا مسام كام هو 
الظاهر فليست نجسة، وذلك ألن السائل الذي بداخلها قد جتمد بفعل احلرارة، فلم 

تصل إليه النجاسة، واهلل أعلم.

e e e
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

q كل ذات طاهر فسؤرها طاهر؛ ألن السؤر متحلب من البدن.

]م-528[ ذهب األئمة األربعة وغريهم إىل طهارة سؤر اآلدمي مطلًقا، سواًء 
كان حمدًثا أم غري حمدث، وسواًء أكان رجاًل أم امرأًة، واستثنى بعضهم سؤر اآلدمي 

حال رشب اخلمر، أما لو مكث قدر ما يغسل فمه بلعابه، فال بأس بسؤره)1(. 

واشرتط ابن حزم يف طهارة سؤر اآلدمي الكافر عدم ظهور أثر لعاب الكافر 

احلقائق  تبيني   ،)23/1( البداية  رشح  اهلداية   ،)47/1( املبسوط   ،)108/1( القدير  فتح   )1(
الدسوقي )45/1(،  الرائق )133/1(، حاشية  البحر   ، الصنائع )63/1(  بدائع   ،)31/1(
التاج واإلكليل )52/1(، املجموع  الرشح الكبري )34/1، 35(، مواهب اجلليل )52/1(، 
)225/1( وقد ذهب الشافعية إىل طهارة سؤر مجيع احليوانات املأكول منها وغري املأكول عدا 

الكلب واخلنزير وما تولد منهام.
وانظر اإلنصاف )245/1(، الكايف )13/1(، الفروع )264/1(، كشاف القناع )193/1(.  

الباب الثالث 

فـي اآلســـار
الفصل األول 

فـي سؤر اآلديم
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فيه، فإن ظهر تنجس السؤر؛ ألنه يرى نجاسة بدن الكافر وقد ذكرنا أدلته يف مسألة 
مستقلة.

q األدلة على طهارة سؤر اآلديم:
  الدليل األول:

عدم الدليل عىل نجاسة سؤر اآلدمي، واألصل يف األشياء الطهارة.

  الدليل الثاين:

إذا كان بدن اآلدمي طاهًرا، فكذلك سؤره؛ ألن سؤره متحلب من بدنه، وقد 
تقدم ذكر األدلة عىل أن بدن اآلدمي طاهر يف فصل مستقل.

  الدليل الثالث:

)1171-142( ما رواه البخاري، من طريق الزهري، قال:

داجن،  × شاٌة  اهلل  لرسول  ُحلَِبت  أهنا  عنه،  اهلل  مالك ريض  بن  أنس  حدثني 
وهي يف دار أنس بن مالك، وشيب لبنها بامء من البئر التي يف دار أنس، فأعطي رسول 
بكر وعن  أبو  يساره  فيه، وعىل  القدح من  نزع  إذا  منه حتى  القدح، فرشب   × اهلل 
يمينه أعرايب فقال عمر - وخاف أن يعطيه األعرايب- أعط أبا بكر يا رسول اهلل عندك، 

فأعطاه األعرايب الذي عىل يمينه ثم قال: األيمن فاأليمن. ورواه مسلم بنحوه)1(.

فإن قيل: هذا سؤر رسول اهلل ×، وليس سؤره كسؤر غريه، قيل: إن قوله ×: 
األيمن فاأليمن دليل عىل طهارة السؤر، ولو من غريه ×، ثم إن األصل أن الرسول 

× كغريه يف الطهارة والنجاسة عىل الصحيح.

هذا  نصف  من  بنحو  نعيم  أبو  حدثني  قال:  البخاري،  رواه  ما  منه  وأرصح   
احلديث، حدثنا عمر بن ذر، حدثنا جماهد،

صحيح البخاري )2352(، ومسلم )3783(.  )1(
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بكبدي عىل  إن كنت ألعتمد  إال هو  إله  الذي ال  آهلل  يقول:  أبا هريرة كان  أن 
األرض من اجلوع، وإن كنت ألشد احلجر عىل بطني من اجلوع، ولقد قعدت يوًما 
عىل طريقهم الذي خيرجون منه، فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب اهلل ما سألته 
سألته  ما  اهلل  كتاب  من  آية  عن  فسألته  عمر  يب  مر  ثم  يفعل،  ومل  فمر  ليشبعني،  إال 
× فتبسم حني رآين، وعرف ما  إال ليشبعني، فمر فلم يفعل، ثم مر يب أبو القاسم 
احلق،  قال:  اهلل.  رسول  يا  لبيك  قلت:  هر.  أبا  يا  قال:  ثم  وجهي،  يف  وما  نفيس  يف 
ومىض، فتبعته فدخل، فاستأذن، فأذن يل، فدخل فوجد لبنًا يف قدح، فقال: من أين 
هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فالن أو فالنة. قال: أبا هر، قلت: لبيك يا رسول اهلل، 
قال: احلق إىل أهل الصفة فادعهم يل، قال: وأهل الصفة أضياف اإلسالم ال يأوون إىل 
أهل وال مال وال عىل أحد إذا أتته صدقة بعث هبا إليهم، ومل يتناول منها شيًئا، وإذا أتته 
هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأرشكهم فيها، فساءين ذلك فقلت: وما هذا اللبن 
يف أهل الصفة كنت أحق أنا أن أصيب من هذا اللبن رشبة أتقوى هبا، فإذا جاء أمرين 
فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن، ومل يكن من طاعة اهلل وطاعة 
رسوله × بد، فأتيتهم، فدعوهتم، فأقبلوا، فاستأذنوا فأذن هلم، وأخذوا جمالسهم من 
أبا هر، قلت: لبيك يا رسول اهلل، قال: خذ فأعطهم، قال: فأخذت  يا  البيت. قال: 
فأعطيه  القدح،  عيل  يرد  ثم  يروى،  حتى  فيرشب  الرجل،  أعطيه  فجعلت  القدح، 
الرجل فيرشب حتى يروى، ثم يرد عيل القدح فيرشب حتى يروى، ثم يرد عيل القدح 
يده  القدح، فوضعه عىل  فأخذ  القوم كلهم،  وقد روي   ،× النبي  إىل  انتهيت  حتى 
فنظر إيل، فتبسم، فقال: أبا هر، قلت: لبيك يا رسول اهلل، قال:بقيت أنا وأنت. قلت: 
صدقت يا رسول اهلل، قال: اقعد، فارشب، فقعدت، فرشبت فقال: ارشب، فرشبت، 
فام زال يقول: ارشب حتى قلت: ال والذي بعثك باحلق ما أجد له مسلًكا. قال: فأرين 

فأعطيته القدح، فحمد اهلل وسمى، ورشب الفضلة)1(.

صحيح البخاري )6451(.  )1(
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وجه الشاهد من احلديث:

سؤر  كان  ولو  بعض،  سؤر  من  بعضهم  رشب  عنهم  اهلل  ريض  الصحابة  أن 
اآلدمي نجًسا مل يتناوله، ومل يرشب منه ×.

q وأما الدليل على طهارة سؤر املحدث: 

)1172-143( فهو ما رواه مسلم من طريق املقدام بن رشيح عن أبيه، 

عن عائشة ، قالت: كنت أرشب وأنا حائض ، ثم أناوله النبي × فيضع فاه عىل 
موضع يفِّ فيرشب ، وأتعرق العرق ، وأنا حائض ، ثم أناوله النبي × فيضع فاه عىل 

موضع يّف. ومل يذكر زهري فيرشب )1(.

، ومجعه  اللحم  الذي عليه  العظم  أي  العْرق(:  )أتعرق  »قوهلا:  القرطبي:  قال 
أن  الداللة عىل  متفقة  ، وهذه األحاديث  اللحم  ما عليه من  آكل  ، وأتعرقه:  عراق 

احلائض ال ينجس منها يشء، وال جيتنب إال موضع األذى منها فحسب«)2(.

الكتاب، ومعارشة  لنا نكاح نساء أهل  أباح اهلل  الكافر، فقد  وأما طهارة سؤر 
الرجل للمرأة يقتيض منه أن خيالط ريقه ريقها، وأن يمس بدنه بدهنا، وكذلك أباح 
كانت  فإذا  آنيتهم،  يف  وطبخوه  أيدهيم،  يف  ذبحوه  وقد  الكتاب،  أهل  طعام  لنا  اهلل 
أبداهنم طاهرة فكذلك سؤرهم، وقد سبق يف فصل مستقل طهارة أبدان الكفار يف 

أول الكتاب.
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صحيح مسلم )300(.   )1(
املفهم )559/1(.   )2(
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

q كل بدن طاهر فسؤره طاهر؛ ألن السؤر متحلب من البدن. 

]م-529[ ذهب األئمة األربعة إىل طهارة سؤر ما يؤكل حلمه)1(.

واستدلوا: 

  الدليل األول:

اإلمجاع، فقد أمجع الفقهاء عىل طهارة سؤر ما يؤكل حلمه)2(.

  الدليل الثاين:

أيًضا،  أن لعاب احليوان متحلب من حلمه، وحلمه طاهر فيكون سؤره طاهًرا 
ألن مالقاة الطاهر للطاهر ال توجب تنجيسه.

e e e

املبسوط )47/1، 48(، تبيني احلقائق )31/1(، رشح فتح القدير )108/1(، مواهب اجلليل   )1(
مسألة:  املحىل،   ،)45/1( املغني   ،)225/1( املجموع   ،)65/1( اخلريش   ،)52،  51/1(

.)136/1( 133
املغني )45/1(.  )2(

الفصل الثاني 

فـي طهارة سؤر احليوان المأكول حلمه
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اختلف العلامء يف هذه املسألة اختالًفا كثرًيا، ومل يطردوا القول يف احليوانات غري 
املأكولة الختالفهم يف طهارهتا، وذلك ألن احليوانات غري املأكولة منها ما هو طاهر 
نجاسته،  ما هو متلف يف  ومنها  نجاسته،  متفق عىل  ما هو نجس  ومنها  احلياة،  يف 
ولذلك سوف نعرض لذكر هذه احليوانات عىل سبيل التفصيل، ويمكن لنا أن نقسم 

احليوانات غري املأكولة إىل أقسام عدة، منها: 

ـ سؤر اهلرة.

وسؤر احلامر والبغل. 

وسؤر سباع البهائم والطري. 

وسؤر اخلنزير.

وسؤر الكلب، هذه أهم التقسيامت للحيوانات غري املأكولة.

e e e

الفصل الثالث 

يف طهارة سؤر احليوان غري مأكول اللحم
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

q طهارة سؤر اهلرة فرع عن طهارة عينها، وهو املنصوص، لذا قال: إهنا ليست 
بنجس، ورصح بالعلة: إهنا من الطوافني.

]م-530[ اختلف العلامء يف طهارة سؤر اهلرة: 

طهور  واحلية  كالفأرة  البيوت  وحرشات  اهلرة  سؤر  أن  إىل  احلنفية  فذهب 
مكروه)1(.

وذهب األئمة الثالثة إىل طهارة سؤرها بال كراهة)2(.

القياس  يف  ونحومها  واحلية،  كالفأرة،  البيت  حرشات  سؤر  »فأما   :)50/1( املبسوط  يف  قال   )1(
وحلمها  حلمها،  من  يتحلب  ولعاهبا  لعاهبا،  من  رطب  ولساهنا  بلساهنا،  ترشب  ألهنا  فنجس؛ 
اهلرة  يف  إليها  اإلشارة  وقعت  التي  البلوى  ألن  مكروه؛  فقال:طاهر  استحسن  ولكنه  حرام، 

موجودة هنا، فإهنا تسكن البيوت، وال يمكن صون األواين عنها«.اهـ 
 ،)288/1( للتهانوي  السنن  إعالء   ،)19/1( اآلثار  معاين  رشح   )444/1( البناية  وانظر   

مرقاة املفاتيح )61/2( رشح املشكاة للطيبي )108/2(.
األحوذي  عارضة   ،)18/3( التمهيد   ،)44/1( والتحصيل  البيان   ،)112/2( االستذكار   )2(
الطالبني  روضة   ،)277/1( األوسط   ،)341/1( للغزايل  الوسيط   ،)137/1( العريب  البن 
رشح   ،)267/1( التحقيق  تنقيح   ،)243/1( اإلنصاف   ،)257/1( املبدع   ،)143/1(

الزركش )139/1(.

املبحث األول 

يف سؤر الهرة وما دونها يف اخللقة
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وقيل: يغسل اإلناء من ولوغ اهلرة، قال به أبو هريرة)1(، وسعيد بن املسيب )2(، 
وحممد بن سريين)3(، وعطاء)4(، وقتادة)5(، واحلسن)6( ريض اهلل عنهم مجيًعا. 

q دليل من قال: يكره سؤر الهرة:
يرى احلنفية أن اهلرة عينها نجسة، لكن سقطت نجاسة سؤرها لعلة التطواف، 

وبقيت الكراهة إلمكان التحرز منه.

q دليل من قال بطهارة سؤرها:
عن  طلحة،  أيب  بن  اهلل  عبد  بن  إسحق  عن  مالك،  روى   )144-1173(

يكون  هذا  فعىل  خالفه،  هريرة  أيب  عن  جاء  وقد  صحيح.  بسند  عنه   )72( داود  أبو  رواه   )1( 
أليب هريرة قوالن يف املسألة.

فقد أخرجه أبو عبيد يف الطهور )222( ومن طريقه ابن املنذر يف األوسط )302/1( قال: نا   
عيل بن معبد، عن أيب املليح: احلسن بن عمرو الفزاري، عن ميمون بن مهران، أنه سئل عن 
سؤر السنور؟ فقال: إن أبا هريرة كان ال يرى بأًسا، وربام كفى له اإلناء، وقال: إنام هو من أهل 

البيت. وهذا سند صحيح أيًضا.
بن  سعيد  عن  قتادة،  عن  عروبة،  أيب  ابن  طريق  من   344 رقم   )38/1( شيبة  أيب  ابن  روى   )2(

املسيب، قال: يغسل مرتني.
وروى عبد الرزاق )345( عن معمر، عن قتادة، قال: سألت ابن املسيب عن اهلر يلغ يف اإلناء؟   

قال: يغسل مرة أو مرتني.
روى ابن أيب شيبة يف املصنف )340( من طريق أيوب، عن حممد يف اإلناء يلغ فيه اهلر، قال:   )3(

يغسل مرة. وسنده صحيح.
روى عبد الرزاق يف املصنف )342( عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: اهلر؟ قال: هو بمنزلة   )4(

الكلب، أو رش منه. وسنده صحيح.
وروى ابن أيب شيبة )342( عن احلسن بن عيل، قال: سمعت عطاء يقول يف اهلر يلغ يف اإلناء:   

يغسله سبع مرات. 
ثالًثا.  أو  مرتني  يغسل  قال:  قتادة،  عن  هشام،  عن  غندر،  حدثنا   )345( شيبة  أيب  ابن  روى   )5(

وسنده صحيح.
فيه  يلغ  أنه سئل عن اإلناء  ابن أيب شيبة )341( حدثنا معتمر، عن يونس، عن احلسن  روى   )6(

السنور، قال: يغسل.
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مالك - وكانت حتت  بن  بنت كعب  رفاعة، عن خالتها كبشة  بن  بنت عبيد   محيدة 
ابن أيب قتادة األنصاري- أهنا أخربهتا:

أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة لترشب منه، فأصغى 
هلا اإلناء حتى رشبت قالت كبشة: فرآين أنظر إليه فقال: أتعجبني يا ابنة أخي؟ قالت: 
× قال: إهنا ليست بنجس؛ إنام هي من الطوافني  فقلت: نعم، فقال إن رسول اهلل 

عليكم أو الطوافات)1(.

]صحيح[)2(.

  الدليل الثاين:

أخربنا  قال:  مسنده)3(،  يف  راهوية  بن  إسحاق  رواه  ما   )145-1174( 
عبد العزيز بن حممد، نا داود بن صالح التامر، عن أمه، 

عن عائشة أهنا قالت يف اهلرة: إنام هي من الطوافني عليكم، ولقد رأيت رسول 
اهلل × يتوضأ بفضلها.

]ضعيف، واختلف يف وقفه ورفعه[)4(.

q دليل من قال: يغسل اإلناء من ولوغ الهر:
اهلل  عبد  بن  سوار  حدثنا  قال:  سننه،  يف  الرتمذي  رواه  ما   )146-1175(
العنربي، حدثنا املعتمر بن سليامن، قال: سمعت أيوب حيدث، عن حممد ابن سريين، 

عن أيب هريرة عن النبي × أنه قال يغسل اإلناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات 
أوالهن أو أخراهن بالرتاب وإذا ولغت فيه اهلرة غسل مرة. 

املوطأ )44/1(.  )1(
سبق خترجيه، انظر ح )1060( من هذا الكتاب.  )2(

املسند )436/2، 458( ح 460.  )3(
سبق خترجيه، انظر ح )1060( فقد ذكرت خترجيه ضمن شواهده.  )4(
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قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، ثم قال: وقد روي هذا احلديث من 
غري وجه عن أيب هريرة عن النبي × نحو هذا ومل يذكر فيه إذا ولغت فيه اهلرة غسل 

مرة)1(.

]املحفوظ أن األمر بغسل اإلناء من ولوغ اهلر موقوف عىل أيب هريرة[)2(.

  الدليل الثاين:

)1176-147( ما رواه أمحد، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا عيسى بن املسيب، 
عن أيب زرعة، 

عن أيب هريرة قال: قال رسول اهلل ×: اهلر سبع)3(.

]ضعيف[)4(.

وإذا كان اهلر سبًعا، فإن غسل اإلناء منه واجب.

q الراجح:

إذا كنا قد رجحنا طهارة عني اهلرة، كام يف الكالم عىل ذوات احليوان، فإننا نطهر 
سؤره كذلك، وحديث أيب قتادة نص يف املوضوع يف املسألتني: يف طهارة عينه، ويف 
طهارة سؤره، حيث قال: إهنا ليست بنجس، فنفى النجاسة عن ذاهتا وجعله ذلك 

علة يف الوضوء من سؤرها.

e e e

سنن الرتمذي )91(.  )1(
سبق خترجيه، انظر ح )1058(.  )2(

املسند )442/2(.  )3(
سبق خترجيه انظر ح )1059(.  )4(
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q األصل يف احليوان الطهارة، وال حيكم بنجاسة يشء منه إال بدليل.

q كل حيوان حمرم األكل فهو نجس إال أن يشق التحرز منه، األصل يف ذلك 
طهارة اهلر، وغريه مقيس عليه.

q اخلالف يف طهارة البغل واحلامر يرجع إىل اخلالف يف علة الطهارة والنجاسة 
يف احليوان الربي: 

إال  تنجس  مات  فإذا  حي،  حيوان  يف  نجاسة  فال  احلياة،  هي  الطهارة  علة  هل 
ما استثني كميتة اآلدمي، والبحر، وما ال نفس له سائلة، أو أن علة النجاسة يف 
احليوان ترجع إىل حتريم األكل، فكل حيوان حمرم األكل فهو نجس إال ما شق 

التحرز منه كاهلر.

q علة الطهارة والنجاسة يف احليوان مركبة، ومتنوعة، فاملوت علة يف نجاسة كل 
حيوان إال ميتة اآلدمي، والبحر، وما ال نفس له سائلة، والتذكية من أهلها علة 
يف طهارة ما يؤكل من احليوان الربي، بخالف ما ال يؤكل، واحليوان حمرم األكل 

نجس إال اآلدمي فلحرمته، أو كانت طهارته ملشقة التحرز منه.

املبحث الثاني 

يف طهارة سؤر البغل واحلمار
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]م-531[ اختلف العلامء يف طهارة سؤر احلامر والبغل، 

فقيل: مشكوك فيه، وهذا مذهب احلنفية)1(، وبناء عليه يكون استعامل سؤرمها 
مكروًها.

عن  ورواية  والشافعية)3(،  املالكية)2(،  مذهب  وهو  طاهر،  سؤرمها  وقيل: 
أمحد)4(.

وقيل: نجس، وهو املشهور من مذهب احلنابلة)5(.

وهذه األقوال مبنية عىل اختالف الفقهاء يف ذواهتام، فمن ذهب إىل نجاسة عني 
احلامر والبغل ذهب إىل نجاسة سؤره، ومن رأى طهارهتام يف حال احلياة ذهب إىل 
أن سؤرمها  األدلة رأى  أعياهنام كاحلنفية الختالف  طهارة سؤرمها، ومن توقف يف 
مشكوك فيه، وقد ذكرنا اخلالف وأدلته يف ذات احليوان حمرم األكل، فأغنى ذلك عن 

إعادته هنا.

e e e

الرائق  البحر   ،)25/1( النرية  اجلوهرة   ،)34/1( احلقائق  تبيني   ،)65/1( الصنائع  بدائع   )1(
)140/1(، الفتاوى اهلندية )24/1(.

املنتقى للباجي )63/1(، مواهب اجلليل )51/1(.  )2(
املجموع )607/2(.   )3(

اإلنصاف )342/1(، الفروع )256/1(، كشاف القناع )192/1(.  )4(
اإلنصاف )342/1(.   )5(
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

الطهارة  علة  يف  اخلالف  إىل  يرجع  والطري  البهائم  سباع  طهارة  يف  اخلالف   q
والنجاسة يف احليوان: 

هل علة الطهارة فيه هي احلياة، فال نجاسة يف حيوان حي حتى الكلب واخلنزير، 
إال  نجس  فهو  األكل  حمرم  حيوان  فكل  األكل،  إباحة  هي  الطهارة  علة  أن  أو 

ما شق التحرز منه كاهلر.

]م-532[ اختلف العلامء يف سؤر سباع البهائم والطري، 

مذهب  وهو  نجس،  البهائم  سباع  وسؤر  طاهر،  الطري  سباع  سؤر  فقيل: 
احلنفية)1(.

وقيل: سؤرمها طاهر، وهو مذهب املالكية)2(، والشافعية)3(.

املبسوط )51/1، 52(، بدائع الصنائع )64/1، 65(، تبيني احلقائق )33/1(.  )1(
املنتقى للباجي )62/1(، أحكام القرآن البن العريب )443/3(، حاشية الدسوقي )44/1( وعرب   )2(

بعضهم بكراهة سؤر ما ال يتوقى النجاسة منها إال أن يشق االحرتاز منه فال كراهة.
املجموع )223/1(.   )3(

املبحث الثالث 

يف سؤر سباع البهائم والطري
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وقيل: سؤرمها نجس، وهو مذهب احلنابلة)1(.

وهذا اخلالف راجع إىل اخلالف يف أعياهنا هل هي طاهرة أم نجسة، وقد ذكرنا 
أدلة كل قول يف مسألة مستقلة، إال أن هنا كالًما يزاد عىل ما ذكر، وهو وجه التفريق 
عند احلنفية بني سباع الطري، وبني سباع البهائم، مع أن ذواهتا نجسة عندهم، قالوا يف 

وجه التفريق:

القياس  هذا  ترك  ولكن  حلمها،  نجاسة  عىل  سؤرها  نجاسة  القياس  إن 
بخالف  جاف،  عظم  وهو  بمنقارها،  ترشب  الطري  سباع  أن  وذلك  لالستحسان، 
سباع البهائم التي ترشب بلساهنا، والذي يكون فيه رطوبة من لعاهبا، وهو نجس، 
وسباع الطري تنقض من علو لترشب من األواين، ويف احلكم بتنجيس آسارها حرج 

شديد، واحلرج مرفوع عن هذه األمة، واهلل أعلم.

q الراجح:

قد سبق فيام مىض ترجيح أن أعيان السباع نجسة، ولكن هذا ال يكفي للحكم 
بنجاسة سؤرها؛ ألن نجاسة سؤرها مبني عىل مسألة أخرى، وهي إذا وقعت نجاسة 
يتغري  أن  بالنجاسة  أو يشرتط للحكم  النجاسة،  ينجس بمجرد وقوع  املاء، فهل  يف 

أحد أوصاف املاء: طعمه أو لونه أو رحيه؟

فالعلامء متفقون عىل أن املاء الكثري إذا وقعت فيه نجاسة ومل تغريه فإنه طهور، 

وقد نقل اإلمجاع عىل ذلك ابن اهلامم من احلنفية )2(، وابن رشد، من املالكية)3(، 

كشاف القناع )192/1(، اإلنصاف )329/1(.  )1(
رشح فتح القدير )77،78/1(، وانظر البناية )319/1(، البحر الرائق )94/1(.   )2(

مواهب اجلليل )53/1(، ونقل اإلمجاع كذلك ابن عبد الرب كام يف التمهيد )108/9(، وقال   )3(
املستبحر ال ترضه  الكثري  املاء  بداية املجتهد )245/1(: »واتفقوا عىل أن  ابن رشد احلفيد يف 

النجاسة التي مل تغري أحد أوصافه، وأنه طاهر«.
وقال احلطاب يف مواهب اجلليل )53/1(: املاء الكثري إذا خالطه يشء نجس، ومل يغريه، فإنه   

باق عىل طهوريته. اهـ وانظر اخلريش )77/1(.
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وابن املنذر من الشافعية)1(، وعبد الرمحن بن قدامة من احلنابلة)2(.

وابن   ،)5( تيمية  وابن  حزم)4(،  وابن  الطربي)3(،  منهم:  العلامء،  من  وطوائف 
طرح  يف  والعراقي  رجب)9(،  وابن  والزركش)8(،  العيد)7(،  دقيق  وابن  قدامة)6(، 

التثريب)10(، وابن عبد اهلادي)11(، والشوكاين)12(، وغريهم.

بالنجاسة فإنه ينجس مطلًقا كثرًيا كان أو  إذا تغري  املاء  واتفقوا كذلك عىل أن 
قلياًل.

وممن نقل اإلمجاع عىل ذلك الطحاوي)13(، وابن نجيم)14( من احلنفية.

وأبو الوليد ابن رشد من املالكية )15(.

اإلمجاع )ص: 33(، وانظر األوسط )261/1(.   )1(
الرشح الكبري )13/1(.   )2(

هتذيب اآلثار )219/2، 233(.  )3(
مراتب اإلمجاع )ص: 17(.   )4(

نقد مراتب اإلمجاع )ص: 17(.   )5(
املغني )39/1(.   )6(

إحكام األحكام )22/1، 23(.   )7(
رشح الزركش )134/1(.  )8(

القواعد )29(.   )9(
طرح التثريب )36/1(.   )10(

مغني ذوي األفهام )ص: 42(.   )11(
نيل األوطار )45/1(.   )12(

رشح معاين اآلثار )12/1(، ونقل اإلمجاع العيني كام يف البناية )130/1(، وابن اهلامم كام يف   )13(
رشح فتح القدير )77/1(، وغريمها. 

البحر الرائق )74/1(.   )14(
مواهب اجلليل )53،60/1(، وانظر مقدمات ابن رشد )57/1(، واملنتقى للباجي )56/1،   )15(
59(، وقال ابن العريب يف عارضة األحوذي )223/1(: فإن تغري املاء مل يطهر إمجاًعا. وانظر 

البيان والتحصيل )42/1، 60، 134(، القوانني الفقهية )32(. 
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وقال الشافعي رمحه اهلل: وما قلت من أنه إذا تغري طعم املاء أو رحيه، أو لونه، كان 
نجًسا، يروى عن النبي × من وجه ال يثبت مثله أهل احلديث، وهو قول العامة، ال 

أعلم بينهم فيه اختالًفا)1(، ونقله النووي أيًضا )2(.

وقال ابن تيمية: إذا وقع يف املاء نجاسة، فغريته، تنجس اتفاًقا)3(.

وقد نقل اإلمجاع طوائف من العلامء منهم:

ابن عبد الرب)4(، وأبو العباس بن رسيج)5(، وابن جريـر الطربي)6(، وابن املنذر)7(، 
وابن حبـان)8(، والقايض عياض)9(، وابن القـطان الفايس)10(، وابن دقيق العيد)11(، 

األم )13/1(.   )1(
احلاوي  يف  املاوردي  منهم  الشافعية،  من  جمموعة  اإلمجاع  نقل  وقد   ،)131/1( املجموع   )2(
الغرر   ،)41/1( املنهج  رشح   ،)35  ،33  ،32/2( التثريب  طرح  يف  والعراقي   ،)325/1(

البهية )34/1(. 
مترص الفتاوى املرصية )ص: 18(.  )3(

التميهد )235/18، 236(، )16/19(، واالستذكار )211/1(.  )4(
الودائع لنصوص الرشائع )93/1(.  )5(

هتذيب اآلثار )213/2، 216(.  )6(
األوسط )260/1(، واإلمجاع )ص: 33(.  )7(

لفظة  ينجسه يشء،  املاء ال  عليه وسلم:  اهلل  قوله صىل  ابن حبان يف صحيحه )59/4(:  قال   )8(
النجاسة  التي ال حتتمل  الكثرية  املياه  األحوال، وهو  بعض  تستعمل يف  العموم،  أطلقت عىل 
فتظهر فيها، وختص هذه اللفظة التي أطلقت عىل العموم ورود سنة، وهو قوله ×: إذا كان املاء 
قلتني مل ينجسه يشء، وخيص هذين اخلربين اإلمجاع عىل أن املاء قلياًل كان أو كثرًيا فغري طعمه أو 
لونه أو رحيه نجاسة وقعت فيها أن ذلك املاء نجس هبذا اإلمجاع الذي خيص عموم تلك اللفظة 

املطلقة التي ذكرناها. اهـ
مواهب اجلليل )60/1(.   )9(

حاشية الرهوين عىل رشح الزرقاين )49/1(.   )10(
إحكام األحكام )22/1، 23(.   )11(
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وابن الفاكهاين)1(، وابن امللقن)2(، وابن مفلح)3(، وغريهم)4(.

ومن النظر: أن اهلل سبحانه وتعاىل حرم استعامل النجاسة، واملاء املتغري بالنجاسة 
إذا استعمل فقد استعملت النجاسة، لظهور أثرها يف املاء من لون أو طعم أو رائحة، 

واهلل أعلم.

واختلفوا يف املاء القليل إذا وقعت فيه نجاسة ومل تغريه: 

فاجلمهور عىل أن املاء القليل إذا وقعت فيه نجاسة فإن املاء ينجس مطلًقا، تغري 
املاء أو مل يتغري، عىل خالف بينهم يف حد املاء الكثري والقليل.

وذهب مالك يف رواية املدنيني عنه)5(، وراية عن أمحد)6( إىل أن املاء ال ينجس 
إال إذا تغري طعمه أو لونه أو رحيه بالنجاسة، وهو الراجح، وقد ذكرت أدلة املسألة 

ومناقشتها يف يف املجلد األول، فأغنى ذلك عن إعادهتا هنا، وهلل احلمد.

فالراجح أن املاء القليل إذا رشبت منه السباع، ومل يتغري هبذا اللعاب، ومل يظهر 
للعاب أثر باملاء فإنه طهور.

e e e

مواهب اجلليل )85/1(.   )1(
نيل األوطار )40/1(.   )2(

املبدع )52/1(.   )3(
انظر إمجاعات ابن عبد الرب يف العبادات )124/1(.   )4(

 ،)103/2( واالستذكار   ،)327/1( التمهيد  يف  الرب  عبد  ابن  ورجحه   ،)132/1( املدونة   )5(
اخلريش )76،81/1(، وقال ابن رشد يف بداية املجتهد )249/1(: »ويتحصل عن مالك يف 
املاء اليسري تقع فيه النجاسة ثالثة أقوال، قول: إن النجاسة تفسده، وقول: إهنا ال تفسده إال أن 

يتغري أحد أوصافه، وقول: إنه مكروه«.
املغني )31/1(، املحرر )2/1(.   )6(
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q اخلالف يف طهارة سؤر اخلنزير راجع إىل اخلالف يف طهارة ذاته. 

q اخلالف يف طهارة ذات اخلنزير يرجع إىل االختالف يف علة الطهارة والنجاسة 
يف احليوان: 

هل علة الطهارة هي احلياة، فال نجاسة يف حيوان حي حتى الكلب واخلنزير، أو 
أن علة الطهارة هي إباحة األكل، فكل حيوان حمرم األكل فهو نجس إال ما شق 

التحرز منه كاهلر، الراجح الثاين.

]م-533[ اختلف العلامء يف سؤر اخلنزير، 

فقيل: نجس، وهو مذهب اجلمهور من احلنفية)1(، والشافعية)2(، واحلنابلة)3(، 

البناية عىل اهلداية )360/1(، بدائع الصنائع )63/1(، حاشية ابن عابدين )206/1(، فتح   )1(
القدير )94/1، 110(.

املجموع   ،)339  ،338  ،309/1( الوسيط   ،)6  ،5/1( األم   ،)78/1( املحتاج  مغني   )2(
)585/2(، روضة الطالبني )31/1(.

 ،)310/1( اإلنصاف   ،)87/1( املحرر   ،)89/1( قدامة  البن  الكايف   ،)235/1( الفروع   )3(
رؤوس املسائل )89/1(.

املبحث الرابع 

فـي سؤر اخلنزير
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وقول يف مذهب املالكية)1(.

وقيل: طاهر، وهو املشهور من مذهب املالكية)2(.

واخلالف يف سؤر اخلنزير راجع إىل اخلالف يف ذاته، هل هو طاهر أو نجس، 
وقد ذكرنا أدلة كل قول يف مسألة مستقلة، إال أن نجاسة عينه ال يلزم منها نجاسة 
سؤره؛ ألن نجاسة سؤره مبني عىل مسألة أخرى، وهي إذا وقعت نجاسة يف املاء، 
أحد  يتغري  أن  بالنجاسة  للحكم  يشرتط  أو  النجاسة،  وقوع  بمجرد  ينجس  فهل 

أوصاف املاء: طعمه أو لونه أو رحيه؟

وقد بحثت هذا اخلالف يف املجلد األول من كتاب املياه فانظره، وعليه فالراجح 
املاء كان السؤر نجًسا، وإن مل يكن له أثر، فاملاء باق عىل  أنه إن ظهر أثر للعاب يف 
خلقته التي خلقه اهلل عليها، ال يمكن أن حيكم بنجاسته إال إذا ظهر أثر النجاسة من 

لون أو طعم أو رائحة، واهلل أعلم.

e e e

التمهيد )320/1(.  )1(
العريب  البن  القرآن  أحكام   ،)6  ،5/1( املدونة   ،)50/1( الدسوقي  بحاشية  الكبري  الرشح   )2(

)80/1(، اخلريش )85/1(.
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q نجاسة اإلناء بولوغ الكلب دليل عىل نجاسة لسانه، وإذا كان لسان الكلب 
نجًسا مل يكن هناك فرق بني اللسان وبني سائر أعضائه.

q علة الطهارة والنجاسة يف احليوان مركبة، ومتنوعة:

والبحر،  اآلدمي،  ميتة  إال  إمجاًعا  نجس  فهو  أنفه  حتف  مات  حيوان  فكل   q
وما ال نفس له سائلة. 

q والتذكية من أهلها مطهرة إمجاًعا لكل ما يؤكل من احليوان الربي، واختلف 
يف تذكية ما ال يؤكل. 

q كل حيوان حمرم األكل فهو نجس عىل الصحيح إال أن يشق التحرز منه كاهلر.

وقيل: كل حيوان طاهر يف احلياة حتى الكلب واخلنزير.

]م-534[ اختلف العلامء يف سؤر الكلب. 

والشافعية)2(،  احلنفية)1(،  من  اجلمهور  مذهب  وهو  نجس،  فقيل: 

رشح معاين اآلثار )24/1(، املبسوط )48/1(، بدائع الصنائع )64/1(.  )1(
املجموع رشح املهذب )221/1(.   )2(

املبحث اخلامس 

فـي سؤر الكلب
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واحلنابلة)1(.

وقيل: سؤره طاهر، وهو مذهب املالكية)2(.

q دليل اجلمهور:

  الدليل األول:

)1177-148( ما رواه مسلم من طريق هشام بن حسان، عن حممد بن سريين، 

عن أيب هريرة، قال: قال رسول اهلل ×: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب 
أن يغسله سبع مرات، أوالهن بالرتاب)3(.

ورواه من طريق عيل بن مسهر، عن األعمش، عن أيب رزين وأيب صالح، 

عن أيب هريرة، قال: قال رسول اهلل ×: إذا ولغ الكلب يف إناء أحدكم فلريقه، 
ثم ليغسله سبع مرار)4(.

وجه االستدالل: 

 أن النبي × أمر بغسل اإلناء من ولوغ الكلب، وجعله طهارة هلذا اإلناء، كام 
أمر بإراقة سؤره، ومل يفرق بني ما تغري وما مل يتغري.

q دليل المالكية على طهارة سؤره:
  الدليل األول:

من الكتاب قوله تعاىل: )ہ ہ ھ ھ( ]املائدة:4[.

اإلنصاف   ،)120/2( التثريب  طرح   ،)236/1( الفروع   ،)417/1( الكربى  الفتاوى   )1(
)310/1(، كشاف القناع )181/1(.

الصغري )85/1،  الصاوي عىل الرشح  اجلليل )74/1(، اخلريش )76/1(، حاشية  مواهب   )2(
.)86

صحيح مسلم )279/91(.   )3(
املرجع السابق )279/89(.  )4(
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وجه االستدالل:

املكان  بغسل  يأمرنا  ومل  الكالب،  أمسكت  مما  األكل  وتعاىل  سبحانه  اهلل  أباح 
الذي أمسكته معه، مع أنه ال خيلو من التلوث بريق الكلب، ولو كان نجًسا ألمرنا 

بغسله، ولنقل عن الصحابة ريض اهلل تعاىل عنهم غسله.

  الدليل الثاين:

شبيب،  بن  أمحد  وقال  قال:  صحيحه:  يف  البخاري  رواه  ما   )149-1178(
حدثنا أيب، عن يونس، عن ابن شهاب، قال: حدثني محزة بن عبد اهلل، 

عن أبيه قال كانت الكالب تبول وتقبل وتدبر يف املسجد يف زمان رسول اهلل × 
فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك)1(.

وقد أجبنا عن هذه األدلة يف ذكر اخلالف يف عني الكلب، هل عينه طاهرة أم 
نجسة، فارجع إليه إن شئت.

q اجلواب عن حديث الولوغ.
فيمكن أن جياب بأحد جوابني.

اجلواب األول: أن زيادة »فلريقه« زيادة شاذة )2(. 

ومع احلكم بشذوذ »فلريقه«، فإن املعنى يقتيض تنجس املاء ولو مل يتغري، ألن 
الرسول × أمر بغسل اإلناء، وجعل ذلك طهارة لإلناء. 

فقوله ×: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أوالهن 
بالرتاب.

صحيح البخاري )174(، قال احلافظ يف الفتح: زاد أبو نعيم والبيهقي يف روايتهام هلذا احلديث   )1(
من طريق أمحد بن شبيب املذكور موصواًل برصيح التحديث. 

بحثت هذا احلديث ومجعت طرقه يف أحكام املياه، وبينت أن عيل بن مسهر قد خالف أكثر من   )2(
مخسة عرش حافًظا رووا احلديث بدون هذه الزيادة، انظر املجلد األول مسألة: املاء الراكد إذا 

القته نجاسة فلم تغريه. 
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ومعلوم أن نجاسة اإلناء إنام جاءت من نجاسة املاء؛ ألن الولوغ إنام وقع عىل 
املاء، فتنجس اإلناء لنجاسة املاء؛ وألن النجاسة لو كانت لإلناء وحده ألمر الرسول 
× أن يغسل من اإلناء جهة الولوغ فقط، فلام أمر بغسل اإلناء كله، علم أن النجاسة 
إنام رست عن طريق املاء املتنجس. فإن قال قائل: إًذا كيف حكمتم عىل األمر باإلراقة 

بالشذوذ؟ 

فاجلواب: ال يلزم من احلكم بنجاسة املاء احلكم بوجوب إراقته؛ ألن املاء إذا 
تنجس ال يكون نجس العني، إذ يمكن تطهريه، وإذا أمكن تطهريه أمكن االنتفاع به 

بخالف ما إذا أوجبنا إراقته. 

اجلواب الثاين: 

ال يعني ذلك إذا حكمنا بنجاسة املاء أن نقول بنجاسة كل ماء قليل حلت فيه 
نجاسة ولو مل يتغري؛ ألن الكالب خصت ببعض األحكام من دون سائر النجاسات، 

فمنها التسبيع، ومنها الترتيب، فال يقاس األخف عىل األغلظ.

عىل أنه قد يقال: ال نسلم عدم التغري؛ ألن لعاب الكلب له لزوجة قد ال تتحلل 
بالنجاسة،  املاء عن طبيعته  تغري  نوًعا من  فيكون هذا  منه،  فتظهر عىل يشء  املاء  يف 

فينجس واهلل أعلم. 

فالراجح أن سؤر الكلب نجس، خاصة إذا وقع الولوغ يف اآلنية؛ ألن احلديث إنام 
ا يف اآلنية: إذا ولغ الكلب يف إناء أحدكم، وأما إذا ولغ يف الربك واملستنقعات  جاء نصًّ
الكبرية فإن ذلك ال يرض املاء؛ ألن املاء يف هذه احلال كثري، وقد كانت مياه املسلمني 

يف الفالة يردها السباع والكالب، ومل ينقل أهنم كانوا جيتنبون ذلك، واهلل أعلم.

e e e
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q األصل يف األعيان الطهارة. 

q احلكم بنجاسة اليشء مرشوط باتصافه بأعراض النجاسة.

q إراقة اخلمرة يف سكك املدينة دليل عىل طهارهتا. 

]م-535[ اختلف العلامء يف اخلمرة، هل هي طاهرة أم نجسة؟.

واختيار  األربعة)1(،  األئمة  مذهب  وهو  حسية،  نجاسة  نجسة  إهنا   فقيل: 
ابن حزم)2(، ورجحه ابن تيمية)3(.

الصنائع  بدائع   ،)52/1( املبسوط   ،)76/1( احلقائق  تبيني   ،)320/1( عابدين  ابن  حاشية   )1(
التاج واإلكليل )98/1(،  للباجي )43/1(،  املنتقى  القدير )79/1(،  )66/1(، رشح فتح 
األم   ،)50  ،49/1( الدسوقي  حاشية   ،)46/1( الصغري  الرشح  عىل  الصاوي  حاشية 
)52/1(، املجموع )565/2(، اإلنصاف )319/1(، املغني )49/1(، الفروع )242/1(، 

الكايف )88/1(، قواعد ابن رجب )ص: 230(، كشاف القناع )187/1(. 
املحىل )مسألة: 121، )105/1(  )2(

اإلنصاف )320/1(.  )3(

الباب الرابع

فـي اجلمادات
الفصل األول 

يف طهارة اخلمر
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أصحاب  من  واملزين  الرأي)1(،  ربيعة  ذهب  وإليه  طاهرة،  اخلمرة  وقيل: 
الشافعي)2(، وداود الظاهري)3(، ورجحه الشوكاين، والصنعاين)4(. 

q دليل من قال: إن اخلمر جنسة:
  الدليل األول:

ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعاىل:  قال 
ڀ ڀ ٺ ٺ( ]املائدة: 90[.

وجه االستدالل:

أن اهلل تعاىل وصف اخلمر بأهنا رجس، والرجس يف عرف الرشع هو النجس 
نجاسة عينية.

q وأجيب:

بأن الرجس يف اآلية ال يراد به النجاسة احلسية، ملا يأيت:

وإذا  واألزالم،  واألنصاب،  بامليس،  اخلمر  قرن  وتعاىل  سبحانه  اهلل  أن  أواًل : 
كانت هذه األشياء ليست نجسـة نجاسة حسية، فكذلك اخلمرة)5(.

اجلامع ألحكام القرآن )288/6(.  )1(
املرجع السابق.   )2(

املجموع )581/2(.  )3(
السيل اجلرار )35/1(، سبل السالم )61/1(.  )4(

وحاول املخالفون اخلروج من هذا بقوهلم: إن امليس واألنصاب واألزالم خرجت باإلمجاع عىل   )5(
طهارهتا، وبقي ما عداها عىل النجاسة.

يف  حجة  الدليل  هذا  يكن  مل  احلسية،  النجاسة  يف  نًصا  ليست  رجس  كلمة  أن  دام  ما  فيقال:   
النجاسة؛ ألن اإلمجاع دل عىل أن كلمة رجس قد تطلق عىل الشء، وهو ليس بنجس.

امليس واألنصاب واألزالم،  بنجاسة  ابن حزم، فقال  إنه ليس هناك إمجاع، فقد خالف  ثم   
ولكن ال يعرف هذا القول إال البن حزم رمحه اهلل، وهو رأي ال يستند إىل حجة.
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ثانًيا: أن الرجس هنا وصف بقوله: )من عمل الشيطان( فهو رجس عميل، أي 
معنوي، وليس رجًسا حسيًّا، ولذلك قال القرطبي: من عمل الشيطان: أي بحمله 

وتزيينه.

ثالًثا: الرجس يف كالم الشارع أكثر ما جاء يف النجاسة املعنوية، قال تعاىل: )ڎ 
ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک( ]األحزاب: 33[، وقال تعاىل: )ڇ 
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ( ]يونس: 100[، وقال تعاىل: )ٹ ٹ ٹ 
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ( ]األنعام: 125[، وقال سبحانه: )ژ ڑ ڑ 
)ڃ ڃ ڃ چ  ]األعراف: 71[، وقال سبحانه:  ک ک ک ک( 
چ  چ  )چ  سبحانه:  وقال  ]التوبة:125[،  ڇ(  ڇ  چ  چ  چ 

ڇ ڇ( ]التوبة: 95[، وقال: )ى ائ ائ ەئ( ]احلج:30[.

فإذا كان األكثر يف كالم الشارع إطالق الرجس عىل النجاسة املعنوية، كام مر معنا 
يف اآليات السابقة، وامليس واألنصاب واألزالم يراد هبا النجاسة املعنوية، واخلرب هنا 
إخبار عن األربعة اخلمر وامليس واألنصاب واألزالم، فالقول بأن الرجس يف اخلمر 
وحده فقط دليل عىل النجاسة احلسية، وعىل غريه مما قرن معه يراد به النجاسة املعنوية 

فيه نوع حتكم ال دليل عليه.

ولذلك مل ير النووي -وهو ممن يرى نجاسة اخلمر- يف اآلية نًصا عىل نجاسة 
اخلمر، حيث يقول رمحه اهلل:

»وال يظهر من اآلية داللة ظاهرة ألن الرجس عند أهل اللغة القذر وال يلزم من 
ذلك النجاسة، وكذا األمر باالجتناب ال يلزم منه النجاسة«)1(.

ساق ابن جرير الطربي من طريق عبد اهلل بن صالح،  )1179-150( رابًعا: 
قال: حدثني معاوية بن صالح، عن عيل بن أيب طلحة، 

املجموع )582/2(.  )1(
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عن ابن عباس قوله: رجس من عمل الشيطان، يقول: سخط)1(. 

]ضعيف[)2(.

  الدليل الثاين:

عن  زيد،  بن  محاد  حدثنا  قال:  الطياليس،  داود  أبو  رواه  ما   )151-1180(
أيوب، عن أيب قالبة، 

أن أبا ثعلبة اخلشني قال: يا رسول اهلل إين بأرٍض أهلها أهل الكتاب، يأكلون 
ما وجدتم  دعوها  فقال:  بآنيتهم وقدورهم؟  فكيف  اخلمر،  ويرشبون  اخلنزير،  حلم 
ا، فإذا مل جتدوا منها بًدا فارحضوها باملاء، أو قال: اغسلوها ثم اطبخوا فيها  منها بدًّ

وكلوا. قال: وأحسبنه قال: وارشبوا)3(.

ثعلبة، واختلف يف ذكر زيادة حلم اخلنزير ورشب  ]أبو قالبة مل يسمع من أيب 
اخلمر، واحلديث يف الصحيحني، وليس فيه زيادة رشب اخلمر وأكل حلم اخلنزير[)4(.

q وأجيب عن هذا بث�الثة أجوبة:
اجلواب األول: أن هذا احلديث يف الصحيحني، وليس فيه ذكر هذه الزيادة.

عن  فالنهي  مبارشة،  بغسلها  ألمر  النجاسة  العلة  كانت  لو  الثاين:  اجلواب 
استعامهلا مع وجود غريها مطلق، سواًء تيقنا طهارهتا أم ال، واألصل يف النهي املنع، 
لكن ملا قال سبحانه وتعاىل: )ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې( ]املائدة: 5[، ومعلوم 
أن طعامهم مصنوع بأيدهيم وأوانيهم، وأكل النبي × طعام أهل الكتاب يف أحاديث 

صحيحة، فدل عىل أن الغسل من باب االحتياط واالستحباب.

تفسري الطربي )32/7(.  )1(
عيل بن أيب طلحة قال احلافظ عنه يف التقريب: أرسل عن ابن عباس، ومل يره.  )2(

وعبد اهلل بن صالح كثري اخلطأ.
سنن أيب داود الطياليس )1014(.   )3(

سبق خترجيه يف املجلد األول، ح )119(.  )4(
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تنزلنا وقلنا بوجوب غسل األواين، فإن غسل األواين  أننا لو  الثالث:  اجلواب 
من أثر اخلمر ليس فيه دليل عىل النجاسة؛ وإنام لكون اخلمر واخلنزير حيرم تناوهلام، 

فخشية الوقوع يف املحرم أمر بغسل األواين منهام.

  الدليل الثالث:

قوله تعاىل: )ېئ ېئ ىئ ىئ( ]اإلنسان: 21[.

وجه االستدالل:

الدنيا  أن مخر  منه  يفهم  بأنه طهور،  اجلنة  أهل  الشنقيطي: »وصفه رشاب  قال 
التي مدح اهلل تعاىل هبا مخر اآلخرة  ليست كذلك، ومما يؤيد هذا أن كل األوصاف 
]الصافات:47[،  )ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی(  الدنيا، كقوله تعاىل:  منفية عن مخر 
ففيها  الدنيا،  مخر  بخالف  ]الواقعة:19[،  ٺ(  ٺ  ٺ  ڀ  )ڀ  تعاىل:  وقوله 

غول يغتال العقول، وأهلها يصدعون أي يلحقهم الصداع)1(.

q وأجيب بأجوبة منها:

األول: أن قوله تعاىل: )ېئ ېئ ىئ ىئ( ]اإلنسان: 21[، ال يوجد نص 
بأن املقصود به مخر اآلخرة، وإنام هو رشاب مصوص يرشبه املؤمنون، فيطهرهم من 
الذنوب وعن خسائس الصفات، كالغل واحلسد، فجاءوا اهلل بقلب سليم، ودخلوا 

اجلنة بصفات التسليم، وقيل هلم حينئذ سالم عليكم طبتم فادخوهلا خالدين)2(.

ىئ(  ىئ  ېئ  )ېئ  تعاىل:  قوله  يف  به  املراد  بأن  التسليم  عىل  ثانًيا: 
]اإلنسان: 21[ أن املراد به مخر اآلخرة، فإن هذا ال يعني أن مخر الدنيا نجس، فلو أخذنا 

باملفهوم -عىل ضعفه- فإنه يعني أن مخر الدنيا ليست بطهور، وما كان غري طهور ال 
يعني أنه نجس، بل قد يعني كونه طاهًرا، ومعلوم أن الطهور غري الطاهر.

أضواء البيان )128/2(.  )1(
اجلامع ألحكام القرآن )40/13(.  )2(
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  الدليل الرابع:

يعني يف  الدم،  فأشبهت  فيها،  تناوهلا من غري رضر  إن اخلمر عني حيرم  قالوا: 
النجاسة)1(.

ورده النووي بقوله:»هذا ال داللة فيه لوجهني: 

غري  من  تناوهلام  حيرم  أنه  -يعني  وغريمها  واملخاط  باملني  منتقض  أنه  أحدمها: 
رضر فيهام، ومها طاهران-.

الدم  من  املنع  ألن  القياس؛  يصح  فال  متلفة  تناوهلام  منع  يف  العلة  أن  والثاين: 
لكونه مستخبًثا، واملنع من اخلمر لكوهنا سببا للعداوة والبغضاء وتصد عن ذكر اهلل 

وعن الصالة كام رصحت به اآلية الكريمة ....«)2(.

العقل والنقل داالن عىل  فيه، مع أن  إنه ال رضر  يقال:  قلت: والعجب كيف 
مع  الصالة، هذا  اهلل، وعن  ذكر  أكرب من كونه يصد عن  اخلمر، وأي رضر  أرضار 
ما يقع بسببه من العداوة والبغضاء بني املسلمني، فضاًل عام قد يؤول إليه األمر من 
مضاره التي ال حتىص، فقد يؤدي إىل إهالك احلرث والنسل واملال والعيال، وخسارة 

الدنيا واآلخرة،كام هو معلوم، نسأل اهلل العافية.

هذه أرضاره الدينية، وأرضاره البدنية قد تكلم فيه األطباء، بام ال جمال لذكره هنا.

  الدليل اخلامس:

عن  النووي  نقله  الكلب،  عىل  قياًسا  عنها،  وزجًرا  تغليًظا  نجسة  اخلمرة  أن 
الغزايل، واستحسنه)3(.

املبدع رشح  مفلح يف  وابن  املجموع )583/2(،  مع  املطبوع  املهذب  الشريازي يف  ذلك  ذكر   )1(
املقنع )242/2(. 

املجموع )564/2(.   )2(
املجموع )582/2(.  )3(
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q وأجيب:

بأن هذا الدليل ليس من أدلة الرشع املتفق عليها وال املختلف فيها، والكلب 
يف  سبب  والتغليظ  الزجر  بأن  قلنا:  ولو  والتغليظ،  الزجر  باب  من  نجاسته  ليست 
التامثيل  كنجاسة  بنجاستها،  أحد  يقل  مل  مما  املحرمات  من  كثرًيا  لنجسنا  النجاسة 

واألصنام، لكوهنا من أشد املحرمات.

  الدليل السادس:

إن النصوص الرشعية حرمت وجوه االنتفاع باخلمر، فأمرت بإراقتها، ومنعت 
فيها  جاءت  األمور  هذه  وكل  ختليلها،  من  ومنع  بيعها،  وحرمت  هبا،  التداوي  من 
نصوص صحيحة رصحية، فلو كانت طاهرة العني ألبيح التداوي هبا أو االنتفاع بأي 

وجه من الوجوه، وكل هذا دليل عىل نجاستها.

وإليك النصوص الرشعية التي تؤكد هذه األحكام.

)1181-152( منها ما رواه البخاري من طريق يزيد بن أيب حبيب، عن عطاء 
ابن أيب رباح، 

عن جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنهام، أنه سمع رسول اهلل × يقول عام الفتح 
وهو بمكة: إن اهلل ورسوله حرم بيع اخلمر وامليتة واخلنزير واألصنام. فقيل: يا رسول 
اهلل أرأيت شحوم امليتة فإهنا يطىل هبا السفن ويدهن هبا اجللود ويستصبح هبا الناس؟ 
فقال: ال هو حرام، ثم قال رسول اهلل × عند ذلك: قاتل اهلل اليهود، إن اهلل ملا حرم 

شحومها مجلوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه. ورواه مسلم)1(.

)1182-153( ومنها، ما رواه مسلم من طريق زيد بن أسلم، عن عبد الرمحن 
ابن وعلة رجل من أهل مرص، 

صحيح البخاري )2236(، ومسلم )2960(.  )1(
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أنه سأل عبد اهلل بن عباس عام يعرص من العنب؟ فقال ابن عباس: إن رجال أهدى 
لرسول اهلل × راوية مخر؟ فقال له رسول اهلل ×: هل علمت أن اهلل قد حرمها؟ قال: 
ال، فسار إنساًنا، فقال له رسول اهلل ×: بم ساررته؟ فقال: أمرته ببيعها. فقال: إن 

الذي حرم رشهبا حرم بيعها. قال ففتح املزادة حتى ذهب ما فيها)1(.

)1183-154( ومنها ما رواه البخاري من طريق ثابت، 

مخرهم  وكان  طلحة،  أيب  منزل  يف  القوم  ساقي  كنت  عنه:  اهلل  ريض  أنس  عن 
يومئذ الفضيخ، فأمر رسول اهلل × منادًيا ينادي: أال إن اخلمر قد حرمت. قال: فقال 
يل أبو طلحة: اخرج فأهرقها، فخرجت فهرقتها فجرت يف سكك املدينة. احلديث، 

واحلديث رواه مسلم)2(.

)1184-155( ومنها: ما روه مسلم من طريق شعبة، عن سامك بن حرب، عن 
علقمة بن وائل، عن أبيه وائل احلرضمي، 

أن طارق بن سويد اجلعفي سأل النبي × عن اخلمر؟ فنهاه أو كره أن يصنعها 
فقال: إنام أصنعها للدواء. فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء)3(.

)1185-156( ومنها ما رواه مسلم من طريق عبد الرمحن، عن سفيان، عن 
خاًل؟  تتخذ  اخلمر  عن  سئل   × النبي  أن  أنس  عن  عباد،  بن  حييى  عن  السدي، 

فقال: ال)4(.

q وأجيب:

حتريم بيعها ال يلزم منه نجاستها، فقد قرن حتريم بيع اخلمر بتحريم بيع األصنام، 

صحيح مسلم )1579(.   )1(
صحيح البخاري )2464(، ومسلم )3662(.  )2(

صحيح مسلم )3670(.   )3(
صحيح مسلم )1983(.   )4(
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واألصنام ليست نجسة، فالنهي عن بيع اخلمر جاء معلاًل يف احلديث: إن اهلل إذا حرم 
شيًئا حرم ثمنه، ومل يقل: إن اهلل إذا حرم شيًئا اقتىض نجاسته، وسائر وجوه االنتفاع 
هبا حمرم ال لنجاستها، وألن هناك أشياء نجسة، وال حيرم االنتفاع هبا، ولذلك جاء 
يف احلديث: أرأيت شحوم امليتة فإنه يطىل هبا السفن ويدهن هبا اجللود ويستصبح هبا 
الناس، قال: ال. هو حرام. أي البيع، فجواز االنتفاع بشحوم امليتة ال يسوغ صحة 
البيع، ولو كانت النجاسة دلياًل عىل حتريم االنتفاع هبا ما جاز االستصباح بشحوم 

امليتة وطيل السفن هبا ودهن اجللود وغري ذلك من وجوه االنتفاع. 

وهذا الكلب نجس، ويباح االنتفاع به يف صيد وحراسة ونحومها.

q دليل من قال: إن اخلمر طاهرة:
  الدليل األول:

يقتيض  نص  الرشع  يف  يرد  ومل  رشعي،  دليل  إىل  حيتاج  رشعي  حكم  النجاسة 
النجاسة احلسية للخمر، واألصل يف األشياء الطهارة، واخلمر طاهرة قبل حتريمها، 
فكذلك بعد حتريمها، والتحريم وحده ال يقتيض النجاسة، أال ترى إىل السم، فإنه 
كالعنب  طاهرة  أشياء  من  مصنوعة  وهي  بنجس،  ليس  ذلك  ومع  األكل،  حمرم 
ينتن  قد  اللحم  فإن  النجاسة،  يقتيض  ال  فهذا  ويغيل  ويشتد  يتخمر  وكونه  ونحوه، 

وتتغري رائحته، ومع ذلك ال يقال عنه: إنه نجس.

  الدليل الثاين:

)1186-157( ما رواه البخاري من طريق ثابت، عن أنس ريض اهلل عنه، قال: 
× منادًيا ينادي: أال إن اخلمر قد حرمت. قال: فقال يل أبو طلحة:  أمر رسول اهلل 
أخرج فأهرقها، فخرجت فهرقتها، فجرت يف سكك املدينة. احلديث، واحلديث رواه 

مسلم)1(.

صحيح البخاري )2464(، ومسلم )3662(.  )1(
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 × اهلل  إىل رسول  أهدى  الذي  الرجل  ابن عباس يف مسلم يف قصة  وحديث 
× حتى  × بتحريمها، فأراقها بني يدي رسول اهلل  راوية مخر، فأخربه رسول اهلل 

ذهب ما فيها. وسبق ذكره بتاممه.

وجه االستدالل:

لو كان الصحابة يعتقدون نجاستها لتحروا إلراقتها أماكن النجاسات، ولنهاهم 
رسول اهلل × عن إراقتها يف الشوارع كام هناهم عن التخيل يف الطريق والظل. 

)1187-158( فقد روى مسلم من طريق العالء، عن أبيه، 

عن أيب هريرة أن رسول اهلل × قال: اتقوا اللعانني قالوا وما اللعانان يا رسول اهلل 
قال: الذي يتخىل يف طريق الناس أو يف ظلهم)1(.

q وأجيب عن هذا االستدالل:
قال القرطبي: »إن الصحابة أراقوا هذا؛ ألنه مل يكن هلم رسوب وال آبار يريقوهنا 
فيها، إذ الغالب من أحواهلم أهنم مل يكن هلم كنف يف بيوهتم، وقالت عائشة ريض اهلل 

عنها إهنم كانوا يتقذرون من اختاذ الكنف يف البيوت، 

ونقلها إىل خارج املدينة فيه كلفة ومشقة ويلزم منه تأخري ما وجب عىل الفور، 
وأيًضا فإنه يمكن التحرز منها، فإن طرق املدينة واسعة، ومل يكن اخلمر من الكثرة 
بحيث تصري هنًرا يعم الطرق كلها، وإنام جرت يف مواضع يسرية يمكن التحرز عنها، 
هذا مع ما حيصل يف ذلك من فائدة شهرة إراقتها يف طرق املدينة ليشيع العمل عىل 
مقتىض حتريمها من إتالفها، وأنه ال ينتفع هبا، وتتابع الناس وتوافقوا عىل ذلك، واهلل 

أعلم«)2(.

صحيح مسلم )269(.   )1(
اجلامع ألحكام القرآن )288/6(.  )2(
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q ويمكن أن يتعقب هذا:
أواًل : قوهلم إن اخلمر كانت يسرية، وجرت يف مواضع يسرية، ويمكن التحرز 

منها.

هذا خالف احلديث السابق، من قول الصحايب: حتى جرت يف سكك املدينة، 
غالب  يف  جرت  أهنا  عليه  يدل  ما  وأقل  املدينة،  سكك  مجيع  يف  جرت  أهنا  فظاهره 

سكك املدينة.

ثانًيا: قوله: يمكن التحرز منها، فإن التحرز من بول اإلنسان يف الطريق أهون 
من التحرز من اخلمرة التي جرت يف غالب سكك املدينة، ومع ذلك مل يكن هذا مربًرا 

ألن يؤذن يف التبول يف الطريق.

ثالًثا: قوله: إن نقل اخلمر خارج املدينة يلحقهم مشقة كبرية، فهل كانت املدينة 
ا؟ بحيث يلحقهم تلك املشقة، وهذا الفعل لن يتكرر، بل إن املشقة تلحقهم  كبرية جدًّ
منها؛ ألن  والتخلص  مرة واحدة  اخلمر  نقل  أكثر من  املدينة  البول خارج  يف حتري 
اليوم عدة مرات، ومع ذلك  الطريق، ويتكرر يف  البول قد يفاجئ اإلنسان وهو يف 

ال يؤذن له بالبول يف طريق الناس، مع كون البول يسرًيا، ويمكن التحرز منه.

رابًعا: قوله: إن يف إراقتها يف طرق املدينة فائدة من كونه يشتهر ليشيع العمل، 
فيقال: أال يشيع العلم حتى تراق يف طرق املدينة، أال حتصل هذه الفائدة لو أريقت 
يف األماكن التي ال تطرق من جوانب الطريق، واألماكن اخلالية يف املدينة، مع نزول 

آيات القرآن يف حتريمها، وشدة عناية الصحابة بقراءة كتاب اهلل وتعلم ما فيه. 

  الدليل الثالث:

أهدى  الذي  فالرجل  اخلمر،  أثر  من  األواين  بغسل  السنة  من  نص  يأت  مل 
للرسول × راوية مخر مل يأمره النبي × بتطهري راويته منها، بل اكتفى بإراقتها فقط.

وقد كان املسلمون قبل حتريم اخلمر تكون يف أوانيهم، وربام أصابت شيًئا من 
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أبداهنم وثياهبم، فلام نزل حتريمها وأراقوها مل ينقل أن أحًدا منهم غسل شيًئا من ذلك 
من بدنه أو من ثيابه أو من آنيته، ولو كانت نجسة لفعلوا وألمرهم النبي × بذلك. 

q الراجح من اخلالف:
األثر  حيث  من  أقوى  بالطهارة  القول  أن  أرى  الفريقني،  أدلة  استعراض  بعد 
أن هذا غري كاف يف  إال  األكثر  بالنجاسة وإن كان قول  والقول  النظر،  ومن حيث 
احلكم بالنجاسة، ويكفي القائلني بالطهارة اجلواب عن أدلة القائلني بالنجاسة، فإن 
األصل يف األعيان الطهارة، ومن ذهب إىل طهارة عني فإنه ال يطالب بالدليل، بل 
يكفيه الدليل السلبي، وهو عدم وجود دليل عىل النجاسة، وإنام يطالب باجلواب عن 
أدلة القائلني بالنجاسة، وقد فعلوا، فكيف إذا كان القائلون بطهارة اخلمر معهم دليل 
إجيايب عىل طهارته. ثم إن أصل تكوين اخلمرة مواد طاهرة، فكيف تنجست، وهي مل 
تؤكل ومل ترشب، غاية ما يف األمر أهنا تغريت، وهذا ال يقتيض نجاستها، واهلل أعلم.
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q احلكم بنجاسة يشء مرشوط باتصافه بأعراض النجاسة.

q األصل يف األعيان الطهارة. 

q إراقة اخلمرة يف سكك املدينة بال حتفظ دليل عىل طهارهتا. 

q الكحول املستخدم يف العطور وغريها ال يستخرج من اخلمر أبًدا، وإنام يصنع 
بطرق كياموية منها حتويل غاز اإليثان إىل الكحول اإليثييل أو اإليثانول كام يسمى 

علمًيا.

q احلشيشة طاهرة مع أن نسبة الكحول املوجودة فيها أكثر من العطور.

]م-536[ اختلف العلامء يف طهارة الكحول: 

فقيل: نجس، وهو اختيار الشنقيطي رمحه اهلل تعاىل)1(. 

وقيل: طاهر. وهو يلزم كل من قال بطهارة اخلمر، وقد سبق بيان من قال هبذا 

أضواء البيان )129/2(.  )1(

الفصل الثاني 

فـي حكم الطيب املوجود فيه كحول
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القول يف مسألة مستقلة.

q دليل من قال بالنجاسة:
  الدليل األول:

أو يف  بدياًل عن اخلمر،  الفقراء  العطور ثبت أهنا مسكرة، ويرشهبا بعض  هذه 
النص  بمقتىض  وإذا كانت مسكرة، كانت مخًرا  بيع اخلمر،  فيها  يمنع  التي  املواضع 

النبوي. 

)1188-159( فقد روى مسلم يف صحيحه، من طريق محاد بن زيد، حدثنا 
أيوب، عن نافع، 

عن ابن عمر قال: قال رسول اهلل ×: كل مسكر مخر، وكل مسكر حرام، ومن 
رشب اخلمر يف الدنيا فامت، وهو يدمنها مل يتب، مل يرشهبا يف اآلخرة)1(.

 فقوله )كل مسكر( من ألفاظ العموم، فيشمل كل مسكر، سواًء كان من العطور 
أو عصري العنب أو غريمها.

)1189-160( وروى البخاري يف صحيحه من طريق أيب حيان، عن الشعبي، 

عن ابن عمر، قال: سمعت عمر ريض اهلل عنه عىل منرب النبي × يقول: أما بعد 
أهيا الناس إنه نزل حتريم اخلمر وهي من مخسة: من العنب والتمر والعسل واحلنطة 

والشعري، واخلمر: ما خامر العقل)2(. 

بنوع  ا  أنه ليس خاصًّ العقل(، دليل عىل  فقوله ريض اهلل عنه: )اخلمر ما خامر 
معني، وإذا ثبت اإلسكار يف الطيب، ثبت له حكم اخلمر، وذلك يف: 

احلديث   .).... اخلمر  بيع  حرم  اهلل  )إن  حديث:  يف  كام  ورشائها،  بيعها  حتريم 
متفق عليه، وسبق خترجيه يف حكم اخلمر.

صحيح مسلم )2003(.  )1(
صحيح البخاري )4619(، وهو يف مسلم )7662(.   )2(
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وحتريم االنتفاع هبا بأي وجه من الوجوه، ومن ذلك حتريم ختليلها، كام جاء يف 
احلديث الصحيح، وحتريم التداوي هبا، ووجب إراقتها. وكل هذه األحكام ثبتت يف 
أحاديث يف الصحيحني، أو يف أحدمها وقد ذكرناها يف اخلالف يف بيع اخلمر، فاخلمر 

ال يعترب مااًل حتى يمكن أن يصح بيعه ورشاؤه، ووجب التخلص منه.

  الدليل الثاين:

إن اهلل سبحانه وتعاىل قال يف اخلمر: )ڀ ٺ ٺ( ]املائدة: 90[ وهو 
أبلغ من النهي عن رشبه، واستعامله يف األبدان والثياب مالف لألمر الرباين.

  الدليل الثالث:

كل دليل استدل به عىل نجاسة اخلمر، يستدل به هنا عىل نجاسة هذه العطور.

q دليل من قال بطهارة العطور وحنوها:
  الدليل األول:

كل دليل سيق عىل طهارة اخلمر يساق هنا، وقد ذكرهتا عىل وجه التفصيل يف 
حكم اخلمر فارجع إليها إن شئت.

  الدليل الثاين:

أكثر القائلني بنجاسة اخلمر يرى طهارة احلشيشة، مع أن نسبة الكحول املوجودة 
فيها ربام أكثر من العطور، وكونه صلًبا أو سائاًل ال يكفي الختالف احلكم، وال يغري 

يف حقيقته شيًئا.

  الدليل الثالث:

واخلبز  اخلمري  مثل  نخمره  ما  ومجيع  املأكوالت،  من  كثري  يف  يتكون  الكحول 
والكعك و البسكويت... بل إن الكحول يتكون داخل أمعائنا بفعل البكرتيا، فهذا 

دليل أن الكحول ليس نجًسا.
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وإذا علمنا أن الكحول املستخدم من الكولونيا وغريها ال يستخرج من اخلمر 
أو  الكحول اإليثييل  أبًدا ...، وإنام يصنع بطرق كياموية منها حتويل غاز اإليثان إىل 
اإليثانول كام يسمى علمًيا، فإنه ليس نجًسا، بل طهور ألنه مصنوع من مواد ليست 

نجسة)1(.

   الدليل الرابع:

عىل فرض أن الكحول نجس، فالتلبس بالنجاسة ليس حراًما إال إذا كان يريد 
بأن االستجامر ال جيب  الشافعية  الطهارة، ولذلك رصح  فعل عبادة يشرتط لفعلها 
عىل الفور، بل جيوز تأخريه حتى يريد الطهارة أو الصالة)2(، وقاسوا إزالة النجاسة 
فإذا دخل وقت الصالة وجب االستنجاء وجوًبا موسًعا  بقية رشوط الصالة،  عىل 

بسعة الوقت، ومضيًقا بضيقه كبقية الرشوط)3(.

ابن شهاب، قال: حدثني محزة  البخاري من طريق  )1190-161( وملا رواه 
ابن عبد اهلل، 

عن أبيه قال كانت الكالب تبول وتقبل وتدبر يف املسجد يف زمان رسول اهلل × 
فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك)4(.

النجاسة  القتها  إذا  تطهر  األرض  أن  عىل  السنن  يف  داود  أبو  به  استدل  وقد 
باجلفاف، لقوله: »فلم يكونوا يرشون شيًئا من ذلك« فإذا نفي الرش كان نفي صب 

املاء من باب األوىل، فلوال أن اجلفاف يفيد تطهري األرض ما تركوا ذلك

انظر اخلمر بني الطب والفقه )ص: 52(.  )1(
املجموع )146/1(، إعانة الطالبني )107/1(، اإلقناع للرشبيني )53/1(، حوايش الرشواين   )2(
املطالب  أسنى   ،)43/1( املحتاج  مغني   ،)52 )ص:  رسالن  بن  زبد  رشح   ،)174/1(

 .)50/1(
حاشية البجريمي عىل اخلطيب )181/1(.   )3(

صحيح البخاري )174(.   )4(
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  الدليل اخلامس:

الطيب يغاير اخلمر؛ ألن الطيب يف أصله وضع للتطيب به ال للسكر، واخلمر 
له  وضع  الذي  أصله  عن  الطيب  وإخراج  ورشاؤه،  بيعه  فحرم  للسكر،  وضع  إنام 
لفعل شواذ من الناس ال يقتيض القول بتحريم بيعه مطلًقا، لكن من اشرتاه ليسكر به 
حرم منه هذا الفعل، كرشاء العنب ملن يريد عرصه مخًرا، والقول بتحريم بيع العطور 
منه  يلزم  وهكذا  به،  قائل  وال  مطلًقا،  وبيعه  العنب  زراعة  بتحريم  القول  منه  يلزم 

حتريم سائر األشياء املباحة التي قد تستعمل فيام حرم اهلل. 

  الدليل السادس:

الكحول سائل، رسعان ما يتطاير ويتحول إىل غاز )بخار(، وهذا البخار يعترب 
طاهًرا ولو كان أصله نجًسا، كام أن اخلمر إذا حتول إىل خل أصبح طاهًرا عندكم.

q الراجح من اخلالف:

الفريقني يتبني يل طهارة الكحول كام سبق ترجيح طهارة  بعد استعراض أدلة 
اخلمرة يف املسألة التي قبل هذه، ولكن مع ذلك إذا ثبت أن الكثري من هذه األطياب 
ٺ(  ٺ  )ڀ  تعاىل:  لقوله  حتقيًقا  جيتنبها  أن  للمسلم  فينبغي  مسكرة، 

]املائدة: 90[، واهلل أعلم.
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النجاسة عند  لنا اخلالف يف حكم اخلمر، وقد عرفنا أن علة  ]م-537[ تقدم 
القائلني هبا كونه مسكًرا مائًعا، وبقي لنا حكم احلشيشة املسكرة، وهي ذات جامدة، 

فهل تكون نجسة أو حيكم هلا بالطهارة، يف ذلك خالف:

والشافعية)3(،  املالكية)2(،  احلنفية)1(،  مذهب  وهو  طاهرة،  احلشيشة  إن  فقيل: 
وقول يف مذهب احلنابلة، قال يف غاية املطلب: وهو املشهور)4(.

وقيل: نجسة، اختاره بعض الشافعية)5(، وهو قول يف مذهب احلنابلة)6(، اختاره 

ذهاب  وهذا  املسكرة،  غري  احلشيشة  من  القليل  أكل  احلنفية  وأباح   ،)277/1( الرائق  البحر   )1(
منهم إىل طهارهتا، انظر حاشية ابن عابدين )458/6(، حاشية الطحطاوي عىل مراقي الفالح 

)ص: 441(، 
حاشية الدسوقي )50/1(، الرشح الكبري املطبوع هبامش حاشية الدسوقي )50/1(، مواهب   )2(

اجلليل )90/1(.
أسنى املطالب )10/1(، الغرر البهية رشح البهجة الوردية )39/1(، املنهج القويم )ص: 96(،   )3(

حوايش الرشواين )288/1(، رشح زبد ابن رسالن )ص: 29(،.
غاية املطلب يف معرفة املذهب )ص: 36(، وانظر اإلنصاف )320/1، 321(.  )4(

الغرر البهية رشح البهجة الوردية )39/1(.  )5(
املبدع )242/1(، منار السبيل )58/1(،   )6(

الفصل الثالث 

فـي احلشيشة املسكرة
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ابن تيمية)1(، قال يف اإلنصاف: نجسة عىل الصحيح)2(.

وقيل: نجسة إن أميعت، وهو قول يف مذهب احلنابلة)3(.

q دليل من قال طاهرة:
  الدليل األول:

دليل  فهو  اخلمر  دليل سقناه عىل طهارة  اخلمر، فكل  ما سبق وذكر يف طهارة 
يساق هنا عىل طهارة احلشيشة، بل هي أوىل بالطهارة من اخلمر.

  الدليل الثاين:

لفروع  رشحه  يف  العيد  دقيق  بن  الدين  تقي  الشيخ  حكى  فقد   اإلمجاع، 
ابن احلاجب اإلمجاع عىل أهنا ليست نجسة. وكذلك نقل اإلمجاع القرايف يف القواعد)4(.

q دليل من قال بالنجاسة:
قال: إن علة النجاسة يف اخلمر هي اإلسكار، وهي موجودة يف احلشيشة، فيكون 
احلكم واحًدا ال فرق بني اخلمر واحلشيشة، وعليه فكل دليل ذكر يف نجاسة اخلمر 

يصلح أن يكون دلياًل عىل نجاسة احلشيشة.

q دليل من قال: إن ميعت جنست:
رأى هذا أن اخلمر نجاسته مركبة من أمرين:

1- كونه مسكًرا. 

وإن  واحلشيشة  بطهارته،  حكم  هذين  من  واحدة  فقد  فإذا  مائًعا،  وكونه   -2

الفتاوى الكربى )419/3(، اإلنصاف )320/1(، جمموع الفتاوى )358/23(.   )1(
اإلنصاف )320/1، 321(.  )2(

غاية املطلب يف معرفة املذهب )ص: 36(، الفتاوى الكربى )419/3(، اإلنصاف )320/1،   )3(
321(، املبدع )242/1(.

الفتاوى الفقهية الكربى البن حجر اهليتمي )231/4(.  )4(
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كانت مسكرة، إال أهنا جامدة، واجلامد عنده سبب يف الطهارة.

الطاهرات  فإن  النجاسة،  الطهارة وال يف  ليس علة يف  أو سائاًل  وكونه جامًدا 
والنجاسات منها اجلامد ومنها السائل، وهذا القول أضعف األقوال.

q الراجح من اخلالف:
سبق أن رجحنا طهارة اخلمر، واحلشيشة متلف فيها هل هي مسكرة أو مدرة، 
عىل قولني ألهل العلم، فمن رأى أهنا مدرة مل ير نجاستها، ومن قال: إهنا مسكرة، 
اختلف يف نجاستها، والقائلون بالنجاسة أحلقوها باخلمرة، وقد ذكرت اخلالف يف 

نجاسة اخلمرة، وبيان القول الراجح يف املسألة التي قبل هذه، واهلل أعلم.
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]م-538[ ملا تبني حكم األعيان النجسة من اإلنسان واحليوان واجلامد، ومن 
احلي وامليت، ومن املائع واجلامد، ناسب معرفة حكم إزالة النجاسة، فأقول: 

ولو  تصح  عبادات  فهناك  أخرى،  إىل  مسألة  من  النجاسة  إزالة  حكم  خيتلف 
كان اإلنسان متلبًسا بالنجاسة، ف-كون العبد يذكر اهلل ال جيب لذلك الطهارة من 

النجاسة، فيمكن لإلنسان أن يذكر اهلل عىل أي حال من أحواله.

عائشة،  عن  عروة،  عن  البهي،  طريق  من  مسلم  روى  وقد   )162-1191(
ريض اهلل عنها، قالت: 

كان النبي × يذكر اهلل عىل كل أحيانه)1(.

وهذه احلائض قد اجتمع يف حقها عدم الطهارة من احلدث واخلبث، ومع ذلك 
مل متنع من ذكر اهلل.

صحيح مسلم )117(.   )1(

الباب اخلامس

فـي حكم الطهارة من النجاسة 
الفصل األول 

فـي حكم إزالة النجاسة
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افعيل ما يفعل احلاج غري أال تطويف  × لعائشة حني حاضت:  قال رسول اهلل 
بالبيت حتى تطهري)1(.

اهلل،  ذكر  من  احلجاج  يفعله  ما  مجيع  فيه  دخل  احلاج(  يفعل  ما  )افعيل  وقوله: 
فهي تقف بعرفة، وتدعو هناك وتذكر اهلل، وتقف يف املشعر احلرام وتذكر اهلل هناك، 
وترمي اجلمرات، وتذكر اهلل بعد رمي اجلمرة األوىل والوسطى، فهي ليست ممنوعة 

من ذكر اهلل.

)1192-163( وروى البخاري من طريق عاصم، عن حفصة، 

عن أم عطية قالت: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد، حتى خترج البكر من خدرها، 
بدعائهم،  ويدعون  بتكبريهم،  فيكربن  الناس،  خلف  فيكن  احليض،  خترج  حتى 

يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته.

وهو يف مسلم، دون قوله: ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته)2(.

كام أنه يصح وضوء الرجل ولو كانت هناك نجاسة عىل بدنه، فطهارة اخلبث 
ال عالقة هلا بطهارة احلدث، وإنام يكون اإلنسان مطلوًبا أن يتخىل عن النجاسة إذا 
كالصالة،  اخلبث  الطهارة من  واجبها  أو من  عبادة من رشطها  يؤدي  أن  يريد  كان 
وبالتايل يستطيع املسلم أن يمس املصحف ولو كان بدنه أو ثوبه عليه نجاسة ما دام 
أنه قد توضأ؛ ويستطيع أن يلبس خفيه؛ ألن الطهارة من اخلبث ليست رشًطا يف مس 

املصحف، وال رشًطا يف لبس اخلف.

الفقهاء  التلبس هبا وبعض  قبل  النجاسة  الطهارة من  هلا  وهناك عبادات جتب 
يف  والبقعة  والبدن  الثوب  طهارة  يف  وذلك  العبادة،  لصحة  رشًطا  الطهارة  يرى 

الصالة، وهذا ما سوف خيصص له فصل مستقل إن شاء اهلل تعاىل.

e e e

صحيح البخاري )305(، ورواه مسلم أيًضا )1211(.  )1(
صحيح البخاري )971(، مسلم )890(.  )2(
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

q وجوب اليشء ال يستلزم الرشطية حتى يستلزم انتفاؤه انتفاء املرشوط، كام 
جاء يف طهارة احلدث: ال يقبل اهلل صالة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.

]م-539[ إذا صىل املصيل، وهو متلبس بالنجاسة، عامًلا هبا، قادًرا عىل إزالتها، 
فام حكم ذلك، وهل تصح صالته؟ 

اختلف أهل العلم يف هذه املسألة، 

فقيل: إن الطهارة من اخلبث رشط يف صحة الصالة، ومن صىل، وهو متلبس 
بالنجاسة، عامًلا هبا قادًرا عىل إزالتها، فصالته باطلة.

الفصل الثاني 

فـي الصالة مع التلبس بالنجاسة
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وهذا مذهب احلنفية)1(، والشافعية)2(، واحلنابلة)3(، وقول يف مذهب املالكية)4(.

وقيل: الطهارة من اخلبث سنة، اختاره بعض املالكية)5(.

وقيل: إن صىل بالنجاسة ناسًيا أو جاهاًل أو مضطًرا أعاد صالته يف الوقت، وإن 
صىل عامًلا متعمًدا غري مضطر أعاد أبًدا، وهذا القول هو رواية ابن القاسم، عن مالك 

رمحه اهلل)6(.

فصالته  متعمًدا  عامًلا  بالنجاسة  صىل  فإن  النجاسة،  من  الطهارة  جتب  وقيل: 
صحيحة مع اإلثم، ويعيد ما دام يف الوقت وهو قول يف مذهب املالكية)7(، اختاره 

تبيني احلقائق )95/1(،  املختار )45/1(،  لتعليل  الصنائع )79/1، 114(، االختيار  بدائع   )1(
حاشية ابن عابدين )402/1(، البحر الرائق )281/1(، فتح القدير )256/1(.

قواعد األحكام يف مصالح األنام )101/1(، وقال النووي يف املجموع )139/3(: »مذهبنا   )2(
نسيها  وإن  خالف،  بال  صالته  تصح  مل  علمها  فإن  الصالة  صحة  يف  رشط  النجاسة  إزالة  أن 

أو جهلها فاملذهب أنه ال تصح صالته«.اهـ 
قال ابن قدامة يف املغني )401/1( »وهو رشط لصحة الصالة يف قول أكثر أهل العلم«. وانظر   )3(

اإلنصاف )483/1(، 
مواهب اجلليل )131/1(، حاشية الدسوقي )201/1(.  )4(

التاج واإلكليل )188/1(، حاشية الدسوقي )201/1(، حاشية الصاوي عىل الرشح الصغري   )5(
)64/1، 260(، مواهب اجلليل )131/1(. 

 ،)333/1( الرباين  الطالب  كفاية  رشح  عىل  العدوي  حاشية   ،)188/1( واإلكليل  التاج   )6(
اخلريش )101/1(.

قال الباجي يف املنتقى )41/1(: »فأما إزالة النجاسة فإن أصحابنا العراقيني اختلفوا فيام حكوا   )7(
عن مالك يف ذلك: 

فحكى القايض أبو حممد يف املعونة عن مالك يف ذلك روايتني.   
إحدامها: أن إزالتها واجبة وجوب الفرائض، فمن صىل هبا عامدا ذاكرا أعاد أبًدا، وهو الذي   

رواه أبو طاهر عن ابن وهب. 
والثانية: أهنا واجبة وجوب السنن، ومعنى ذلك أن من صىل هبا عامدا أثم ومل يعد إال يف الوقت   
استحباًبا، وهذا ظاهر قويل ابن القاسم.                  =
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الشوكاين)1(.

فبهذه األقوال يتبني لنا أن األقوال كالتايل. 

األول: أن الطهارة من النجاسة رشط لصحة الصالة عىل اختالف بينهم، هل 
تسقط مع اجلهل والنسيان أو ال؟ 

الثاين: أهنا سنة، ويستحب له أن يعيد الصالة ما دام يف الوقت.

الثالث: أن الطهارة واجبة للصالة، وتصح الصالة بدوهنا مع اإلثم.

q دليل من قال: إن الطهارة من النجاسة شرط لصحة الصالة:
  الدليل األول:

من القرآن قوله تعاىل: )ڭ ۇ( ]املدثر: 4[.

أمر اهلل سبحانه وتعاىل بطهارة الثياب، واملقصود فيه يف الصالة؛ ألن طهارهتا 
خارج الصالة ليست واجبة إمجاًعا.

q  وأجيب جبوابني:
اجلواب األول: 

من  وتطهريه  القلب،  بالثياب  املقصود  وإنام  اللباس،  غري  بالثياب  املراد  أن 

له  أجزأته صالته ويستحب  إزالتها  قادر عىل  أو غري  ناسيا  الوجهني مجيعا من صىل هبا  وعىل   =
اإلعادة يف الوقت. 

وذهب القايض أبو احلسن إىل أننا إن قلنا: إهنا واجبة وجوب الفرائض أعاد الصالة أبًدا من   
صىل هبا ناسيا أو عامًدا. 

وإذا قلنا: إهنا واجبة وجوب السنن أعاد الصالة أبًدا من صىل هبا عامدا ، ومن صىل هبا ناسيا أو   
مضطًرا أعاد يف الوقت استحباًبا. 

وقال القايض أبو حممد مثل هذا يف رشح الرسالة، وقال يف تلقني املبتدئ: إهنا واجبة ال خالف يف   
ذلك من قوله وإنام اخلالف يف اإلزالة هل هي رشط يف صحة الصالة أم ال، وهذا هو الصحيح 

عندي إن شاء اهلل وباهلل التوفيق«.اهـ وانظر فتح العيل املالك )112/1(.
السيل اجلرار )158/1(.  )1(



موسوعة أحكام الطهارة 370

الرشك، خاصة أن هذه اآلية أول ما نزل من القرآن، فهي قد نزلت قبل األمر بالصالة 
والوضوء.

ولو محلنا اآلية عىل طهارة الثياب الظاهرة، فإن اآلية فيها األمر بتطهري الثياب، 
وهو مطلق، ليس فيه أن ذلك خاص بالصالة، فهل تقولون بوجوب طهارة الثياب 
من النجاسة مطلًقا، ولو خارج الصالة؟ فإن قلتم ذلك، فإن اإلمجاع منعقد عىل أنه 
ال جيب عىل اإلنسان الطهارة من اخلبث إال حال الصالة)2(، وإن قلتم إن اآلية مقيدة 
بالصالة فقط، قلنا: لكم، إن الصالة وقت نزول اآلية مل تكن معلومة للرسول ×، 

وإنام علمه جربيل كيفية الصالة بعد أن فرضها اهلل عليه ليلة اإلرساء.

وقد جاء يف اللغة ما يدل عىل إطالق الثياب عىل غري اللباس: 

يقال: فالن طاهر الثياب، إذا مل يكن دنس األخالق 

قال امرؤ القيس: ثياب بني عوف طهارى نقية.

وقوله تعاىل: )ڭ ۇ( ]املدثر:4[، معناه: وقلبك فطهر، وعليه قول عنرتة:

فشككت بالرمح األصم ثيابه    ليس الكريم عىل القنا بمحرم 

أي شككت قلبه. وقيل: معنى وثيابك فطهر: أي نفسك. 

وقيل: معناه ال تكن غادًرا، فتدنس ثيابك؛ فإن الغادر دنس الثياب. قال ابن سيده: 
ويقال للغادر: دنس الثياب.

 وقيل: معناه: وثيابك فقرص؛ فإن تقصري الثياب طهر؛ ألن الثوب إذا انجر عىل 
األرض مل يؤمن أن تصيبه نجاسة، وقرصه يبعده من النجاسة.

وقيل معنى قوله: وثيابك فطهر، يقول: عملك فأصلح.

 ،]4 ]املدثر:  ۇ(  )ڭ  وجل:  عز  قوله  يف  عباس  ابن  عن  عكرمة،  وروى 

نقل اإلمجاع ابن حزم يف املحىل )203/3( مسألة: 343.   )2(
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يقول: ال تلبس ثيابك عىل معصية، وال عىل فجور وكفر، وأنشد قول غيالن: 

إين بحمد اهلل ال ثوب غادر   لبست وال من خزية أتقنعا)1(.

واللفظ إذا منع مانع من محله عىل ظاهره، وكان للتأويل وجه يف اللغة العربية مل 
يمنع من محله عليه، فاألصل يف لفظ )الثياب( هو إطالقها عىل اللباس الظاهر، لكن 

منع من ذلك ما سبق أن ذكرناه من كون اآلية نزلت قبل فرض الصالة والوضوء.

اجلواب الثاين: 

سلمنا أن املراد بالثياب اللفظ احلقيقي، وهو اللباس الظاهر، فإن غاية ما يستفاد 
يستلزم الرشطية؛ ألن كون الشء رشًطا: حكٌم  الوجوب، والوجوب ال  اآلية  من 
بأداة  به  الفعل  بتعليق  أو  رشط،  بأنه  الشارع  بترصيح  إال  يثبت  ال  وضعٌي،  رشعٌي 
الرشط، أو بنفي الفعل بدونه نفًيا متوجًها إىل الصحة ال إىل الكامل، أو بنفي الثمرة 

وال يثبت بمجرد األمر به.

فلم يأت من الشارع قوله: ال صالة إال بالطهارة من اخلبث، أو من مل يتطهر من 
اخلبث فال صالة له. أو ال يقبل اهلل صالة أحدكم إال بالتطهر من اخلبث، كام قال يف 

الطهارة من احلدث: ال يقبل اهلل صالة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)2(. 

وما دام أنه مل يأت ما يفيد الرشطية فال يصح القول بالرشطية.

q ورد هذا اجلواب:
بأن قولكم: إن اآلية نزلت قبل األمر بالصالة، ويف هذا دليل عىل أن املراد القلب، 
فغري صحيح، جلواز أن يكون النبي × خص بذلك يف أول اإلسالم، وفرض عليه 

دون أمته، ثم ورد األمر بذلك ألمته.

العني )18/4، 19(، متار  املحيط )ص: 554(  القاموس  العرب )504/4، 505(،  لسان   )1(
الصحاح )379/2(، وانظر أنيس الفقهاء )ص:46(. 

البخاري )135(، ومسلم )225(.  )2(
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يف  اتبع  قد  يكون  أن  فيحتمل  لنا،  رشع  قبلنا  من  رشع  أن  وهو  ثان:  وجواب 
الصالة رشع من قبله من النبيني، فأوجب ذلك اتباعهم، وتأخر األمر به بنص رشعنا 

عن ذلك الوقت. 

ترك  عىل  الثياب  محلنا  لو  أننا  الظاهر  اللباس  بالثياب  املراد  أن  يرجح  والذي 
املعايص لكان يف سياق اآليات تكرار، فإن قوله: وثيابك فطهر والرجز فاهجر؛ فإن 
هجر الرجز من معانيه هجر املعايص، فتكون هذه قرينة عىل أن املراد بالثياب اللفظ 

احلقيقي املتبادر إىل الذهن، وهو طهارة اللباس الظاهر. 

وهذا الكالم جيد، إال أن التعميم بعد التخصيص، والتخصيص بعد التعميم 
كالمها وارد يف كتاب اهلل. 

)ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ  تعاىل:  قوله  األول  فمن 
ۀ ۀ ہ( ]التحريم: 4[.

فإن جربيل من املالئكة، فذكر اهلل سبحانه وتعاىل عموم املالئكة بعد ختصيص 
جربيل بالذكر، وهذا منه.

ڻ  ڻ  ں  ں  )ڱ  تعاىل:  قوله  التعميم،  بعد  التخصيص  ومثال 
ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ( ]البقرة: 98[.

فهنا ذكر املالئكة عىل سبيل العموم ثم خص بالذكر جربيل وميكال، 

]البقرة: 238[،  )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ(  تعاىل:  قوله  ومثله 
وليس هذا عىل وجه التكرار، بل ملزيد عناية واهتامم.

والقول بأن رشع من قبلنا رشع لنا فنكون ماطبني بطهارة الثياب من النجاسة، 
يصلون عىل  كانوا  أهنم  عنهم  ينقل  مل  الصحابة  فإن  الصواب،  بعيد عن  القول  هذا 
طريقة أهل الكتاب، ومل يكلفوا بالصالة إال بعد اإلرساء، وهل يقول أحد: بأن أول 
اإلسالم كان املسلمون ماطبني يف تعلم ديانة أهل الكتاب أو غريها من الديانات؛ 
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ألن رشع من قبلهم رشع هلم، ما دام أنه مل يأت يف رشعهم ما ينفيه، وأن اإلنسان لو مل 
يقم بمثل هذا لكان مفرًطا؟ أو نقول: إن األصل براءة الذمة حتى يأيت اخلطاب املكلف 

)ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  من الشارع، كام قال سبحانه: 
ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے( ]األنعام: 145[، 

ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  )ۉ  تعاىل:  بقوله  يعمل  ومل 
ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ 

ىئ ىئ( ]األنعام: 146[.
من  الطهارة  يف  بالتكليف  خص  قد  الرسول  يكون  أن  جيوز  إنه  قولكم:  وأما 
واألصل  جائز،  فهذا  العقيل  التجويز  باب  من  األمر  كان  فإن  الصالة،  ويف  الثياب 
عدمه، وإن كان من باب الدعوى فأين الدليل عىل أن الرسول × قد كلف بالصالة 

دون سائر أمته يف أول اإلسالم؟ واهلل أعلم. 

q الدليل الثاين على أن الطهارة شرط لصحة الصالة:

فاطمة  عن  عروة،  بن  هشام  طريق  من  البخاري،  رواه  ما   )164-1193(
بنت املنذر، 

عن أسامء بنت أيب بكر الصديق أهنا قالت: سألت امرأة رسول اهلل × فقالت: يا 
رسول اهلل أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوهبا الدم من احليضة كيف تصنع؟ فقال رسول 
×: إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من احليضة، فلتقرصه، ثم لتنضحه بامء، ثم  اهلل 

لتصيل فيه)1(.

وجه االستدالل:

× أمر بغسل الثوب من دم احليض قبل الصالة فيه، دليل عىل امتناع  فكونه 
الصالة وعدم صحتها يف الثوب املتنجس بدم احليض، وإذا كان وجود دم احليض 

صحيح البخاري )307(، ورواه مسلم بنحوه )291(.  )1(
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مانًعا من صحة الصالة فيه، فكذلك سائر النجاسات.

q وأجيب:
يستلزم  ال  والوجوب  الوجوب،  عىل  الداللة  فيه  ما  غاية  أسامء  حديث  بأن 

الرشطية.

  الدليل الثالث:

)1194-165( ما رواه البخاري، قال: حدثنا عثامن، قال: حدثنا جرير، عن 
منصور، عن جماهد، 

فسمع  مكة،  أو  املدينة  حيطان  من  بحائط   × النبي  مر  قال:  عباس  ابن  عن 
صوت إنسانني يعذبان يف قبورمها، فقال النبي ×: يعذبان، وما يعذبان يف كبري، ثم 
قال: بىل، كان أحدمها ال يسترت من بوله، وكان اآلخر يميش بالنميمة. احلديث ورواه 

مسلم بنحوه)1(.

وجه االستدالل:

يف  بالنجاسات  التلبس  أن  عىل  يدل  البول  من  االستتار  عدم  عىل  العذاب  أن 
الصالة من الكبائر، وأن التنزه عن النجاسات من أوكد الواجبات، ويبعد أن تكون 
يظهر أن صالته غري صحيحة مع عدم  فالذي  ثم يعذب يف قربه،  صالته صحيحة 

التنزه من البول، وهذا مفيد ملعنى الرشطية.

q وأجيب عن هذا الدليل:

بام أجيب به عن األدلة السابقة، بأن احلديث دال عىل تأثيم من صىل يف النجاسة، 
وليس فيه دليل عىل وجوب إعادة الصالة عىل من صىل متلبًسا بالنجاسة، والوجوب 
ال يفيد معنى الرشطية، والعذاب عىل ترك الواجب ال يفيد بطالن الصالة، ألن من 

ترك الواجب فقد استحق العقاب بخالف املندوب. 

صحيح البخاري )216(، ومسلم )292(.   )1(
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  الدليل الرابع:

)1195-166( ما رواه الدارقطني من طريق روح بن غطيف، عن الزهري، 
عن أيب سلمة، 

عن أيب هريرة، عن النبي × قال: تعاد الصالة من قدر الدرهم من الدم.

مرتوك  وهو  غطيف،  بن  روح  غري  الزهري  عن  يروه  مل  الدارقطني:  قال 
احلديث)1(.

  الدليل اخلامس:

)1196-167( ما رواه الرتمذي، قال: حدثنا حممود بن غيالن، حدثنا املقرئ، 
حدثنا حييى بن أيوب، عن زيد بن جبرية، عن داود بن احلصني، عن نافع، 

عن ابن عمر أن رسول اهلل × هنى أن يصىل يف سبعة مواطن يف املزبلة واملجزرة 
واملقربة وقارعة الطريق ويف احلامم ويف معاطن اإلبل وفوق ظهر بيت اهلل)2(.

ا[)3(. ]ضعيف جدًّ

ويغني عنه حديث صب املاء عىل بول األعرايب حني بال يف املسجد، فإنه دليل 
عىل وجوب تطهري املسجد عن النجاسات، ووجوب طهارة بقعة املصيل، وليس فيه 

بن  بإسناده عن حييى  ونقل  السنن )404/2(  البيهقي يف  الدارقطني )401/1( ورواه  سنن   )1(
معني أنه قال: بلغني عن حممد بن حييى الذهيل أنه قال: أخاف أن يكون هذا موضوًعا، وروح 

هذا جمهول.اهـ
وقال البخاري: هذا احلديث باطل، وروح منكر احلديث. الضعفاء الكبري )56/2(.  

وقال ابن حبان: هذا خرب موضوع ال شك فيه. املجروحني )299/1(.  
وانظر إحتاف املهرة )20433(.  

سنن الرتمذي )346(.  )2(
سبق خترجيه، يف املجلد الرابع )ص: 391( ح: 859 ضمن ختريج حديث أيب سعيد يف النهي   )3(

عن الصالة يف احلامم.
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دليل عىل أن الطهارة رشط.

  الدليل السادس:

فإن  رشًطا،  احلدث  من  الطهارة  كانت  فإذا  احلدث،  من  الطهارة  عىل  القياس 
الطهارة من اخلبث كذلك، ألهنا إحدى الطهارتني.

q وأجيب:

بأن هناك فرًقا بني الطهارة من احلدث والطهارة من اخلبث، فال يصح القياس 
مع وجود الفارق، فمن ذلك:

باب ترك  املأمور، وأما طهارة اخلبث فمن  باب فعل  أوال: طهارة احلدث من 
املحظور.

بخالف  للحنفية،  خالًفا  الصحيح  عىل  النية  هلا  تشرتط  احلدث  طهارة  ثانًيا: 
طهارة اخلبث فهي من باب الرتوك ال تشرتط هلا النية كرتك الزنا واخلمر ونحوها.

وقد حكى مجاعة اإلمجاع عىل أن طهارة اخلبث ال حتتاج إىل نية، منهم القرطبي يف 
تفسريه)1(، وابن بشري وابن عبد السالم من املالكية)2(، والبغوي، وصاحب احلاوي 

من الشافعية)3(.

املحدث  فبدن  املعنى،  معقولة  غري  حمضة  تعبدية  طهارة  احلدث  طهارة  ثالًثا: 
وعرقه وريقه طاهر، وأما طهارة اخلبث فإهنا طهارة معللة بوجود النجاسة احلسية.

بأعضاء مصوصة، ربام ليس هلا عالقة  الصغرى ختتص  رابًعا: طهارة احلدث 
باحلدث، فاحلدث: الذي هو البول والغائط موجب لغسل األعضاء األربعة الطاهرة، 

بينام طهارة اخلبث تتعلق بعني النجاسة أين ما وجدت.

تفسري القرطبي )213/5(.  )1(
مواهب اجلليل )160/1(.   )2(

املجموع )354/1(.   )3(



377طهارة اخلبث )األعيان النجسة(

بخالف  الصحيح،  عىل  والنسيان  باجلهل  تسقط  ال  احلدث  طهارة  خامًسا: 
طهارة اخلبث.

q دليل من قال: إن الطهارة من النجاسة واجبة، وليست بشرط:
أدلتهم هي أدلة القول األول، إال أهنم ال يرون يف هذه األدلة ما يقتيض احلكم 
بالرشطية، وأن احلكم بالرشطية حيتاج إىل نص بنفي القبول أو نفي الصحة عن الفعل، 

ومل يوجد، فبقيت هذه األدلة دالة عىل وجوب التخيل من النجاسة حال الصالة.

q دليل من قال: الطهارة من النجاسة سنة:
  الدليل األول:

)1197-168( ما رواه أمحد، قال: ثنا يزيد، أنا محاد بن سلمة، عن أيب نعامة، 
عن أيب نرضة، عن أيب سعيد اخلدري، 

، فخلع نعليه، فخلع الناس نعاهلم، فلام انرصف قال: مل  أن رسول اهلل × َصىلَّ
أتاين  قال: إن جربيل  يا رسول اهلل رأيناك خلعت فخلعنا.  فقالوا:  نعالكم؟  خلعتم 
فأخربين أن هبام خبًثا فإذا جاء أحدكم املسجد فليقلب نعله فلينظر فيها فإن رأى هبا 

خبًثا فليمسه باألرض ثم ليصل فيهام)1(.

]صحيح[)2(.

وجه االستدالل:

كانت  ولو  بالنجاسة،  متلبًسا  كان  أنه  رغم  صالته  عىل  بنى   × الرسول  أن 
الطهارة من النجاسة واجبة أو رشًطا الستأنف الصالة.

q وأجيب:

بأن احلديث دليل عىل أن من صىل ويف ثوبه نجاسة، ومل يكن عامًلا هبا فصالته 

املسند )20/3، 92(.   )1(
انظر خترجيه يف املجلد السابع، ح: )1499(.  )2(
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صحيحة، وليس فيه ما يدل عىل أن التخيل عن النجاسة مستحب، وليس بواجب.

  الدليل الثاين:

)1198-169( ما رواه البخاري من طريق أيب إسحاق، قال: حدثني عمرو 
ابن ميمون، 

جهل  وأبو  البيت،  عند  يصيل  كان   × النبي  أن  حدثه  مسعود  بن  اهلل  عبد  أن 
فالن  بني  جزور  بسىل  جييء  أيكم  لبعض،  بعضهم  قال  إذ  جلوس،  له  وأصحاب 
فيضعه عىل ظهر حممد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم، فجاء به، فنظر حتى إذا سجد 
قال  لو كان يل منعة  أغني شيًئا  أنظر ال  × وضعه عىل ظهره بني كتفيه، وأنا  النبي 
فجعلوا يضحكون وحييل بعضهم عىل بعض ورسول اهلل × ساجد ال يرفع رأسه، 
اللهم  قال:  ثم  × رأسه  اهلل  فرفع رسول  فاطمة، فطرحت عن ظهره،  حتى جاءته 

عليك بقريش ثالث مرات. احلديث)1(.

وجه االستدالل:

أن هذا السىل نجس، ألنه من ذبيحة أهل األوثان، وال خيلو من دم.

q وأجيب:

بأن األمر لعله كان قبل أن يتعبد باجتناب النجاسة يف لباسه؛ ألن هذا الفعل 
كان بمكة قبل ظهور اإلسالم، واألمر باجتناب النجاسة متأخر.

وهذا اجلواب جائز، إال أن غري املقبول أنه عندما كان الكالم عىل قوله تعاىل: 
)ڭ ۇ( ]املدثر:4[ قالوا: من اجلائز أن يكون املسلمون مكلفني يف رشيعة من 
قبلهم باجتناب النجاسة، أو أن الرسول قد خص يف هذا الواجب قبل األمة، وعندما 
كان الدليل عليهم قالوا: إن هذا كان قبل أن تفرض الصالة، وقبل أن يكون اجتناب 

النجاسة واجًبا، فهذا نوع من التناقض!

صحيح البخاري )240(، ومسلم )1794(.  )1(
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q الراجح من أقوال أهل العلم:

الصالة واجب  النجاسة يف  اجتناب  بأن  القول  أن  األدلة نجد  استعراض  بعد 
قول وسط بني قولني: القول بالرشطية، والقول باالستحباب، وقد دلت األدلة عىل 
وجوب اجتناب النجاسة، ومل يأت يف األدلة ما يدل عىل بطالن الصالة إذا صىل وهو 

متلبس بالنجاسة، فيكون القول بالوجوب هو القول الراجح، واهلل أعلم.

e e e
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q كل نجاسة يكون جمرد التلطخ هبا معصية فإزالتها عىل الفور، وكل نجاسة 
تكون إزالتها وسيلة لعبادة أخرى مل جتب إزالتها إال حني جتب تلك العبادة.

q األمر املطلق هل هو عىل الفور أم عىل الرتاخي؟ 

q الواجب لغريه جيب عند وجوب ذلك اليشء.

]م-540[ إزالة النجاسة تارة تكون عىل الفور، وتارة تكون عىل الرتاخي، فمثاًل 
إزالة النجاسة عن الكتب املحرتمة، كالكتب الساموية، وكتب أهل العلم واجبة عىل 

الفور؛ ألن بقاءها عىل هذه احلال من املنكرات، 

)1199-170( بدليل ما رواه مسلم، من طريق قيس بن مسلم، 

عن طارق بن شهاب قال: أول من بدأ باخلطبة يوم العيد قبل الصالة مروان، 
فقام إليه رجل فقال: الصالة قبل اخلطبة. فقال: قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد: 

الفصل الثالث 

يف اشرتاط الفورية يف إزالة النجاسة
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أما هذا فقد قىض ما عليه، سمعت رسول اهلل × يقول: من رأى منكم منكرا فليغريه 
بيده، فإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإليامن)1(.

فقوله: »من رأى منكم منكًرا فليغريه« أي عىل الفور.

قال النووي: إزالة النجاسة التي مل يعص بالتلطخ هبا يف بدنه ليس عىل الفور ، 
وإنام جتب عند إرادة الصالة ونحوها، لكن يستحب تعجيل إزالتها)2(.

هبا  التلطخ  كان  إذا  النجاسة  أن  دليل عىل  بالتلطخ هبا«  يعص  مل  »التي  فقوله: 
معصية فإزالتها عىل الفور كام لو وقعت النجاسة عىل كتب حمرتمة رشًعا.

بل  الفور،  إزالتها عىل  للصالة، فال جيب  النجاسة واجبة  إزالة  إذا كانت  وأما 
جيوز تأخري ذلك حتى يريد الطهارة أو الصالة)3(، ويستجب تعجيلها.

q واستدلوا بأدلة منها:
  الدليل األول: 

قياس إزالة النجاسة عىل بقية رشوط الصالة، فإذا دخل وقت الصالة وجب 
االستنجاء وجوًبا موسًعا بسعة الوقت، ومضيًقا بضيقه كبقية الرشوط)4(.

  الدليل الثاين:

بن شبيب، حدثنا  أمحد  وقال  البخاري يف صحيحه:  رواه  ما   )171-1200(
أيب، عن يونس، عن ابن شهاب، قال: حدثني محزة بن عبد اهلل،

عن أبيه قال كانت الكالب تبول وتقبل وتدبر يف املسجد يف زمان رسول اهلل × 

صحيح مسلم )49(.  )1(
املجموع )620/2(.  )2(

املجموع )146/1(، إعانة الطالبني )107/1(، اإلقناع للرشبيني )53/1(، حوايش الرشواين   )3(
املطالب  أسنى   ،)43/1( املحتاج  مغني   ،)52 )ص:  رسالن  بن  زبد  رشح   ،)174/1(

 .)50/1(
حاشية البجريمي عىل اخلطيب )181/1(.   )4(
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فلم يكونوا يرشون شيًئا من ذلك)1(.

واستدل به أبو داود يف السنن عىل أن األرض تطهر إذا القتها النجاسة باجلفاف، 
لقوله: »فلم يكونوا يرشون شيًئا من ذلك« فإذا نفي الرش كان نفي صب املاء من 

باب األوىل، فلوال أن اجلفاف يفيد تطهري األرض ما تركوا ذلك بغري تطهري.

q وأما الدليل على استحباب تعجيل إزالة النجاسة:

البخاري رمحه اهلل، قال: حدثنا موسى بن إسامعيل،  )1201-172( ما رواه 
قال حدثنا مهام، أخربنا إسحاق، 

عن أنس بن مالك أن النبي × رأى أعرابًيا يبول يف املسجد، فقال: دعوه حتى 
إذا فرغ دعا بامء فصبه عليه، ورواه مسلم)2(.

e e e

صحيح البخاري )174(.   )1(
صحيح البخاري )219(، وصحيح مسلم )284(.   )2(



383طهارة اخلبث )األعيان النجسة(

مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

نية،  إىل  يفتقر  ال  فإنه  مصلحته  حتصيل  يف  كافية  فعله  صورة  كانت  ما  كل   q
كغسل النجاسة.

]م-541[ اتفق اجلمهور عىل أن الطهارة من اخلبث ال تشرتط له نية)1(. 

خاصة،  املذي  من  االستنجاء  طهارة  يف  النية  فاشرتطوا  املالكية  أكثر  وخالف 
وهو املعتمد يف املذهب)2(.

انظر يف كتب  النية ال يف طهارة احلدث، وال يف طهارة اخلبث،  أما احلنفية فإهنم ال يشرتطون   )1(
احلنفية رشح فتح القدير )32/1(، البناية يف رشح اهلداية )173/1(، تبيني احلقائق )5/1(، 
القرآن  أحكام  )ص:29(،  الفالح  مراقي   ،)19/1( الصنائع  بدائع   ،)24/1( الرائق  البحر 

للجصاص )337/3(.
ويف مذهب الشافعي انظر املهذب )14/1(، واملجموع )354/1(،   

ويف مذهب احلنابلة مطالب أويل النهي )105/1(، انظر املبدع )117/1(.   
قال يف حاشية الدسوقي )112/1(: واعلم أن غسل الذكر من املذي وقع فيه خالف، قيل: إنه   )2(
معلل بقطع املادة، وإزالة النجاسة.                  =

الفصل الرابع 

اشرتاط الني�ة يف إزالة النجاسة



موسوعة أحكام الطهارة 384

وقال القرايف: تشرتط النية يف إزالة كل النجاسات، وهو قول شاذ)1(.

وقد ذكرنا أدلتهم يف آداب اخلالء، فأغنى ذلك عن إعادهتا هنا، وهلل احلمد.

e e e

وقيل: إنه تعبد، واملعتمد الثاين. )أي كونه تعبًدا( ثم قال: ويتفرع أيًضا، هل جتب النية يف غسله أو ال   =
جتب، فعىل القول بالتعبد جتب، وعىل القول بأنه معلل ال جتب، واملعتمد وجوهبا. اهـ

وأما يف غري املذي فقد رصحوا بأن االستنجاء جيزئ بال نية، جاء يف التاج واإلكليل )229/1(:   
قال ابن أيب زيد يف االستنجاء: وجيزئ فعله بغري نية، وكذلك غسل الثوب النجس.اهـ وانظر 

مواهب اجلليل )160/1(.
مواهب اجلليل )160/1(.   )1(
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]م-542[ يتفق الفقهاء عىل القول بالعفو يف بعض أحكام النجاسة، وخيتلفون 
يف سبب هذا العفو، فبعضهم يرى أن قليل النجاسة معفو عنها بخالف كثري النجاسة، 
ويستدلون عىل ذلك بالعفو عن أثر االستجامر بعد اإلنقاء والعدد، وبعضهم يقسم 
النجاسة إىل مغلظة ومففة، واملغلظة يعفى فيها عن قدر الدرهم واملخففة يعفى عنها 
بمقدار ربع الثوب، وهكذا، وحتى يمكن وضع ضابط تقريبي للعفو عن النجاسة 

يمكن لنا أن نرجع سبب العفو من حيث اجلملة إىل أمور منها:

املمنوع  لتناول  امللجئة  احلالة  »هي  االضطرار:  وتعريف  االضطرار،  األول: 
الثوب  لبس  إىل  االضطرار  أو  )امليتة(،  النجاسة  أكل  إىل  كاالضطرار  رشًعا«)1(، 

النجس يف الصالة لسرت العورة املغلظة، ونحو ذلك.

× يف اهلر إهنا ليست بنجس إنام  الثاين: مشقة االحرتاز من النجاسة، كام قال 
هي من الطوافني عليكم والطوافات. فلعلة التطواف نفى عنها النجاسة.

درر احلكام رشح جملة احلكام )34/1(.  )1(

الفصل اخلامس 

فـيما يعفى عنه من النجاسات
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ويقاس عىل اهلرة البغل واحلامر والفأرة؛ ملشقة االحرتاز منها، فيعفى عن سؤرها 
وعرقها.

ومما يصعب االحرتاز منه العفو عام يصيب القدم من النجاسة واالكتفاء بدلكها 
بالرتاب، حيث يتكرر مرور الناس يف الطرقات، وهي ال ختلو من النجاسات التي 

تعلق بأقدامهم، وقد تكون هذه الطرقات موحلة.

وقد يتنجس ذيل املرأة ويتأثر هبذه النجاسات فكان يكفي يف ذلك مروره عىل 
تراب طاهر بعده.

أن االستنجاء  أثر االستجامر وذلك  البلوى، ولذلك عفي عن  الثالث: عموم 
مما تعم به البلوى، ويضطر كل أحد إليه يف كل وقت وكل مكان، وال يمكن تأخريه 
فلو كلف إزالته باملاء شق وتعذر ذلك يف كثري من األوقات ووقع احلرج، واالكتفاء 

باالستجامر يبقى معه أثر ال يزال إال باملاء، فعفي عنه. 

إذا عس  النجاسة ورحيها  لون  إزالة  اإلنسان  يكلف  فال  اإلزالة،  الرابع: عس 
عليه ذلك، ويكفي إزالة عينها.

اخلامس: كون الشء يسرًيا، فالرشيعة تعفو عن الشء احلقري غالًبا يف جوانب 
كثرية من الرشيعة، وليس فقط يف باب النجاسة، كالعفو عن دم الرباغيث، والبول 
أثناء  العورة  من  يسري  يشء  وظهور  اإلبر،  رؤوس  بقدر  الثوب  عىل  ترشش  الذي 

الصالة، والعمل األجنبي القليل يف الصالة ال يبطلها، والغرر اليسري يف البيوع.

معلًقا عىل حتقيق  األمر  بقي  النجاسة  للعفو عن  التقريبية  الضوابط  فإذا عرفنا 
املناط، هل هذه النجاسة داخلة يف عفو الشارع عنها لكثرة وقوعها وتكرره ولوجود 
املشقة يف االحرتاز منها أو لالضطرار إىل فعلها، أو ليست كذلك فال يعفى عنها؟ 
فيه  نقيس غريها عليها، فام ظهر  التطواف،  لعلة  اهلرة  الفأرة واحلامر عىل  وكام قسنا 
املستحاضة  بول عىل  به سلس  من  قسنا  منه خففنا طهارته، وكام  التحرز  من  مشقة 
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له يف  نازاًل، وكونه يؤذن  البول  يف الصالة يف كونه ال عربة بحدثه ويصيل ولو كان 
اجلمع بني الصلوات، وهكذا إذا ظهر لنا يف نجاسة ما مشقة أو تكرار أو عموم بلوى 
أو اضطرار أو كوهنا نجاسة يسرية عفونا عن ذلك قياًسا ملا ليس فيه نص عىل ما فيه 

نص، واهلل أعلم.

e e e
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

q هل إطالق النجس عىل املعفو عنه جماز رشعي تغليًبا حلكم جنسه عليه؟ أو أن 
إطالق النجس عىل املعفو عنه حقيقة؛ ألنه يمنع لوال العذر، نظري الرخصة)1(.

]م-543[ اختلف العلامء يف املعفو عنه، هل يصبح طاهر العني بعد العفو عنه، 
أو أن حكم النجاسة سقط مع قيامها، ويتبني أثر اخلالف بني القولني إذا قلنا: أكل 
املضطر للميتة، هل هو من باب اإلباحة، أو من باب املعفو عنه، ولعل فائدة ذلك أهنا 
عىل الثاين باقية عىل النجاسة، وإنام عفي عنها لألكل فيغسل فمه ويده للصالة، وعىل 

األول: ال يغسل)2(. 

فإذا  االحرتاز،  ومشقة  التطواف  لعلة  بطهارته  السنة  حكمت  قد  اهلر  ومثله: 
من  أصله  إىل  يرجع  فهل  طواًفا  وليس  متوحًشا  اهلر  وكان  التطواف،  علة  ذهبت 

انظر حاشية الدسوقي مع الرشح الكبري للدردير )33/1(.   )1(
انظر منح اجلليل )456/2(.   )2(

مبحث 

طهارة املعفو عنه حقيقة أو حكمية
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النجاسة، أو يكون طاهًرا مطلًقا. 

وقد اختلف العلامء يف هذه ا ملسألة.

يف  وقول  احلنفية)1(،  مذهب  يف  قول  وهو  حقيقة،  طاهر  عنه  املعفو  إن  فقيل: 
مذهب احلنابلة)2(.

وقيل: إنه نجس، وإنام سقط حكم النجاسة، وهذا قول يف مذهب احلنفية)3(، 
ومذهب املالكية)4(، والشافعية)5(، واملشهور من مذهب احلنابلة)6(.

q دليل من قال: إنه طاهر:
)1202-173( استدلوا بام رواه مالك من طريق محيدة بنت عبيد بن رفاعة، 
عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك -وكانت حتت ابن أيب قتادة األنصاري- أهنا 

أخربهتا:

أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوًءا، فجاءت هرة لترشب منه، فأصغى 
هلا اإلناء حتى رشبت قالت كبشة: فرآين أنظر إليه فقال: أتعجبني يا ابنة أخي؟ قالت: 
× قال: إهنا ليست بنجس؛ إنام هي من الطوافني  فقلت: نعم، فقال إن رسول اهلل 

حاشية ابن عابدين )337/1(.  )1(
واختلف أصحابنا يف طهارته،  املغني )411/1(:  قدامة يف  ابن  وقال  اإلنصاف )109/1(،   )2(
فذهب أبو عبد اهلل بن حامد وأبو حفص بن املسلمة إىل طهارته، وهو ظاهر كالم أمحد، فإنه قال 

يف املستجمر يعرق يف رساويله: ال بأس به، ولو كان نجًسا لنجسه. 
ثم قال: وقال أصحابنا املتأخرون: ال يطهر املحل، بل هو نجس. اهـ أي نجس معفو عنه.اهـ  

حاشية ابن عابدين )337/1(، تبيني احلقائق )72/1(، البحر الرائق )238/1(.   )3(
مواهب اجلليل )45/1(، حاشية الدسوقي )111/1(.  )4(

املحتاج  حتفة   ،)208/1( وعمرية  قليويب  حاشيتي  انظر  نجًسا،  االستجامر  أثر  اعترب  حيث   )5(
)128/2(، األشباه والنظائر )ص: 84(، 

املغني )411/1(. وقال البهويت: وأثر االستجامر نجس؛ ألنه بقية اخلارج من السبيل، يعفى   )6(
عن يسريه بعد اإلنقاء واستيفاء العدد، بغري خالف نعلمه. اهـ
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عليكم أو الطوافات)1(.

]صحيح[)2(.

وجه االستدالل:

مشقة  أي  التطواف،  بعلة  طهارهتا  تعليله  مع  النجاسة،  اهلر  عن   × نفى  أنه 
إهنا  والسالم:  الصالة  عليه  يقل  مل  معفًوا عنها  اهلرة نجسة  كانت  فلو  منها،  التحرز 

ليست بنجس. 

q دليل من قال: إنها جنسة:

قالوا: امليتة نجسة، لكن أبيحت للمضطر للعذر، وهذا ال حيوهلا إىل عني طاهرة، 
ولذلك إذا زال العذر رجع التحريم.

وألن املستجمر يف احلجارة يبقى بعده أثر من النجاسة يف املحل، ال يزيله إال 
املاء، وهذا األثر عينه نجسة؛ ألنه جزء من الغائط، فكيف يكون املحل طاهًرا حقيقة 
والنجاسة ال تزال عليه؟ وإنام عفي عن حكمها ختفيًفا من اهلل سبحانه وتعاىل، وتيسرًيا 

عىل املكلف، فاحلمد هلل عىل تيسريه ومنه.

وسواًء رجحنا هذا أو ذاك، فالذي يعنينا من النجاسات هو حكمها، فإذا سقط 
حكم النجاسة، وعفي عنها، سواًء قلنا بعد ذلك: إن العني نجسة أو طاهرة مل يكن 

للخالف أثر، واهلل أعلم.

e e e

املوطأ )44/1(.  )1(
سبق خترجيه، انظر ح: )1060(.  )2(
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q كل ما ال يمكن التحرز عنه أو يشق فهو عفو.

q املشقة جتلب التيسري.

q املشقة واحلرج إنام يعتربان يف غري املنصوص عليه، وأما ما فيه نص فال. 

q يعفى عن النجاسة املخففة ما ال يعفى عن النجاسة املغلظة، ويعفى عن اليسري 
منها ما ال يعفى عن الكثري.

لنا  حاجة  ال  مذهب  كل  يف  عنها  املعفو  النجاسة  ذكر  معرض  يف  ]م-544[ 
املعتربة يف بعض املذهب نجسة، هي يف راجح األمر من  بيان أن بعض األعيان  يف 
كل  يف  الراجح  سبق  فيام  حرر  قد  أننا  يفرتض  ألنه  العكس؛  أو  الطاهرة؛  األعيان 
األبواب  يف  مجاد  أو  حيوان  أو  إنسان  من  كان  سواًء  طهارهتا،  يف  املختلف  األعيان 
يف  عنها  املعفو  النجاسات  رسد  الفصل  هذا  يف  أوردنا  وإنام  الفصل،  هذا  قبل  التي 
ا من  كل مذهب، فإن أردت أن تعرف هل النجاسة املذكورة يف هذا املذهب هي حقًّ

الفصل السادس 

مذاهب العلماء يف العفو عن النجاسات
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خالف  وراجع  النجسة،  األعيان  ذكر  باب  إىل  فارجع  الطاهرة  أو  النجسة  األعيان 
العلامء ومعرفة الراجح. 

القول األول: مذهب احلنفية:

النجاسة مطلًقا يف حق املصيل يف بدنه وثوبه  العفو عن قليل  ذهب احلنفية إىل 
وبقعته، إال أن تقديرهم للقليل خيتلف من نجاسة إىل أخرى،

فتقدير القليل يف النجاسة املخففة: هو ما مل يفحش.

وتقدير القليل يف النجاسة املغلظة: هو قدر الدرهم)1(.

q ويستدلون بأدلة منها:

يعفى  أنه  أن االستنجاء واالستجامر ليس بواجب عندهم، ومعنى هذا  أواًل : 
عن غسل النجاسة من بول أو غائط يف مكانه املعتاد.

وقد نوقشت هذه املسألة يف باب مستقل يف كتاب أحكام الطهارة »آداب اخلالء« 
وترجح أن االستنجاء أو االستجامر واجب.

ويستدلون أيًضا بالعفو عن األثر املتبقي بعد االستجامر، وهو أثر ال يزيله إال 
املاء، ومع ذلك عفي عنه، وهو دليل عىل العفو عن قليل النجاسة.

جاء يف حاشية ابن عابدين )318/1( والبحر الرائق )240/1( أن املغلظة عند أيب حنيفة: ما   )1(
ورد فيها نص مل يعارض بنص آخر، فإن عورض بنص آخر فمخفف.

مثاله: دم احليض نجس مغلظ؛ لورود النص عىل نجاسته، ومل يعارض بنص آخر.  
نجاسته،  عىل  يدل  البول  من  استنزهوا  حديث  ألن  مفف؛  نجس  حلمه  يؤكل  ما  بول  بينام   

وحديث العرنيني يدل عىل طهارته، فلام عورض بنص آخر دل عىل أن نجاسته مففة.
وذهب أبو يوسف وحممد إىل أن النجاسة املغلظة: ما أمجع عىل نجاسته. واملخفف: ما اختلف   
»إهنا ركس«، ومل   :× لقوله  أيب حنيفة؛  يؤكل حلمه مغلظ عند  ما  األئمة يف نجاسته. فروث 

يعارض بنص آخر.
والروث عند صاحبيه مفف لقول مالك وأمحد بطهارته.   
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ويعفى عن النجاسة الكثرية إن كانت يف بقعة املصيل يف موضع اليدين والركبتني؛ 
ألن وضعهام يف حال السجود ليس بركن، وال يعفى عن كثري النجاسة يف موضع قدم 

املصيل؛ ألن القيام ركن.

وأما يف موضع السجود فاختلف يف العفو عن النجاسة الكثرية عىل قولني.

فقيل: ال يعفى؛ ألن اجلبهة أكرب من الدرهم.

من  أقل  وهي  األنف،  أرنبة  بقدر  يؤدى  السجود  فرض  ألن  يعفى؛  وقيل: 
الدرهم.

والتفريق بني الركن والواجب تفريق بال دليل

كام يعفى عن النجاسة املنتضحة كرؤوس اإلبر، وإن كثرت برشط أال ترى، فإن 
رؤيت وكان بحال لو مجعت بلغت أكثر من الدرهم وجبت إزالتها.

وكالبول املنتضح والدم عىل ثوب القصاب

كام يعفى عن النجاسة الكثرية إذا كانت متلطة يف طني الشوارع وكانت طرق 
املصيل ال تنفك عنها النجاسات غالًبا لكن ما مل ير عني النجاسة فإن رأى عني النجاسة 

فال يعفى إال عن قليلها كام سبق.

كام يعفى عن بعر اإلبل والغنم إذا وقع يف البئر ما مل يكثر كثرة فاحشة أو يتفتت 
فيتلون به املاء.

كام يعفى عن ذرق ما ال يؤكل حلمه من الطيور، كالبازي والصقر وإن كثر؛ ألهنا 
تذرق يف اهلواء، فيصعب االحرتاز منها)1(.

القول الثاين: مذهب املالكية:

كحدث  النجاسات  من  عنه  االحرتاز  يعس  عام  املالكية  مذهب  يف  يعفى   

ابن عابدين )322/1(،  حاشية الطحطاوي عىل مراقي الفالح )ص: 104، 105(، حاشية   )1(
رشح فتح القدير )205-202/1(
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مستنكح )أي مالزم كثرًيا( وكبلل باسور، وكثوب مرضعة أو جسدها إذا اجتهدت 
يف درء البول أو الغائط بأن تنحيه عنها حال البول فإذا أصاهبا يشء بعد التحفظ عفي 
عنه، ومثل املرضع: الكناف، أي الذي ينزح الكنف، واجلزار، فيعفى عام أصاهبام بعد 

التحفظ، فإن مل يتحفظا فال عفو.

- ويعفى عام دون قدر الدرهم البغيل عن عني أو أثر من دم مطلًقا منه ومن غريه 
ولو دم حيض أو خنزير يف ثوب أو بدن أو مكان.

- ويعفى عن يسري الدم والقيح والصديد، فمثله مثل الدم من كل وجه.

- ويعفى عن أثر موضع احلجامة إذا كان يترضر بالغسل فال جيب غسله، ولكن 
إن كان زائًدا عن قدر الدرهم مسح حتى يربأ، وإن كان أقل من الدرهم البغيل عفي 

عنه بال مسح، ويستمر العفو إىل أن يربأ ذلك املوضع. 

بموضع  وأبواهلا،  الدواب  أرواث  من  واخلفاف  النعل  أصاب  عام  ويعفى   -
غري  من  النجاسة  كانت  وإن  عفو،  فال  الثياب  أصابت  فإن  كثرًيا،  الدواب  يطرقه 

أرواث الدواب وأبواهلا فال عفو أيًضا، وال بد من غسله)1(.

قال يف مواهب اجلليل )152/1(: إذا كانت النجاسة يابسة فمعفو عن الذيل الواصل إليها،   )1(
ويف الرطبة قوالن: املشهور ال يعفى، والثاين أنه يعفى. 

وقال أيًضا يف املرجع املذكور )153/1(: ويعفى عن أثر ما يصيب اخلف، وعام يصيب النعل   
ذلك،  يدلك  أن  برشط  املدونة،  يف  قاله  كام  رطبة،  كانت  ولو  وأبواهلا،  الدواب  أرواث  من 
ارتضاه  الذي  وهو  املشقة،  ذلك  يف  والعلة  والنعل،  اخلف  بذلك  يصيل  أن  له  جاز  دلكه   فإذا 

ابن احلاجب.
وبعضهم ساوى بني الذيل واخلف، فقال يعفى عنهام ولو كانت النجاسة رطبة، وخرج حكم   

ذيل املرأة عىل كالم مالك يف اخلف.
أرواث  من  الطرقات  منه  تنفك  ال  فيام  ذلك  أن  األشبه   :)152/1( اجلليل  مواهب  يف  قال   
الدواب وأبواهلا، وإن كانت رطبة، فإن ذلك ال ينجس ذيلها للرضورة، كام قال مالك يف اخلف. 
قال سند: ولعمري أن ختريج ذلك عىل اخلف حسن؛ ألن غسل الثوب كل وقت فيه حرج     =
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- كام يعفى عن الدم املباح يف الصقيل كالسيف والسكني واملرآة وإن مل يمسحه 
لئال يفسد.

- ويعفى عن أثر الدمل الواحد، ومثله اجلرح الواحد ما مل ينك: أي يعرص أو 
وإن  الدرهم،  زاد عن  يعف عام  مل  بال حاجة  أو قرشه  فإن عرصه  بال حاجة،  يقرش 

عرصه أو قرشه حلاجة عفي عنه ولو كثر.

الضطراره  قرشها  أو  عرصها  ولو  مطلًقا،  عنها  فيعفى  الدمامل  كثرت  وإن 
لذلك كاحلكة واجلرب.

- كام يعفى عن أثر ذباب وناموس حيملها عىل أعضائه، ثم حيطها عىل الثوب 
أو البدن.

- يعفى عن طني الشوارع املتنجس، سواًء كان الطني لسبب املطر أو الرش أو 
نحومها، برشط أن يكون الطني طرًيا خيشى منه اإلصابة، وأن ال تغلب النجاسة عىل 

الطني يقينًا أو ظنًا، وأن ال يصيب اإلنسان عني النجاسة غري املختلطة.

- ويعفى عام يعلق من غبار النجس بذيل املرأة إذا أطالته للسرت وليس للخيالء، 
وكذا ما يعلق برجل مبلولة من نجاسة يابسة إذا مر عليها، وليس العفو عنهام مرتتًبا 

بمرورمها عىل ما يطهرمها)1(.

هذا جل ما يعفى عنه من النجاسات يف مذهب املالكية، وهو كام سبق يرجع 

إن  والثوب  وينشف،  وينزعه  يغسله  اخلف  فإن  اخلف،  غسل  مشقة  فوق  كانت  ربام  ومشقة،   =
تركه عليه مبلواًل فمشقة إىل مشقة، وإن نزعه فليس كل أحد جيد ثوًبا آخر يلبسه. قال احلطاب 

تعليًقا: وما قااله ظاهر، لكنه خالف مذهب املدونة.
النجاسات غري  من  أصابه يشء  إذا  أن اخلف  الدسوقي )75/1(: وحاصله  وقال يف حاشية   
أرواث الدواب وأبواهلا كخرء الكالب أو فضلة اآلدمي أو أصابه دم فإنه ال يعفى عنه كام مر، 

وال بد من غسله. اهـ
انظر الرشح الكبري مع حاشية الدسوقي )71/1- 78(،   )1(
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إىل الضوابط التي ذكرت سابًقا من مشقة التحرز وعموم البلوى واالضطرار ويسري 
النجاسة.

القول الثالث: مذهب الشافعية:

- يعفى عن أثر استجامر بمحله، ويف األصح أنه يعفى عنه ولو عرق حمل األثر 
وانترش؛ لعس االحرتاز منه)1(.

النجس، ولو كان كثرًيا؛ ملشقة االحرتاز  املركوب  - ويعفى عن شعر احليوان 
عنه)2(. 

الزنابري  وروث  وبول  الذباب،  وونيم  اخلفاش،  بول  قليل  عن  -ويعفى 
والبعوض، وروث السمك يف املاء ونحوها؛ ملشقة االحرتاز)3(. 

- أما دم القمل والرباغيث والبق والقردان وغريمها مما ال نفس له سائلة فقد 
اتفق أصحاب الشافعية عىل أنه يعفى عن قليله، ويف كثريه وجهان مشهوران أصحهام 

العفو عنه. قال صاحب البيان هذا قول عامة أصحابنا.

وأما دم الشخص نفسه، فرضبان: 

الرضب األول: ما خيرج من بثرة من دم وقيح وصديد، فله حكم دم الرباغيث 
باالتفاق ، يعفى عن قليله قطًعا، ويف كثريه الوجهان: أصحهام العفو.

 الرضب الثاين: ما خيرج منه ال من البثرات، بل من الدماميل والقروح وموضع 
الفصد واحلجامة وغريها. وفيه طريقان: 

الطريقة األويل: أنه كدم الرباغيث والبثرات فيعفى عن قليله، ويف كثريه الوجهان 
قال الرافعي: هذا مقتىض كالم األكثرين. 

هناية املحتاج )25/1(.  )1(
مغني املحتاج )81/1(.  )2(

مغني املحتاج )81/1( أسنى املطالب )175/1(منظومة ابن العامد )ص: 18، 19(.  )3(
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كدم  أنه  العراقيني  وسائر  احلرمني  إمام  اختاره  األصح  وهو  الثانية:  الطريقة 
األجنبي. أي فال يعفى عنه.

وإذا عرص هو البثرة أو الدمل أو قتل الربغوث عفي عن قليله فقط دون كثريه)1(.

- وإذا تيقن نجاسة طني الشوارع فال خالف يف العفو عن القليل الذي يلحق 
ثياب الطارقني.

حيكم  األول:  قوالن،  فهناك  الشوارع،  طني  نجاسة  الظن  عىل  غلب  إذا  أما 
بنجاسته، والثاين: بطهارته، بناء عىل تعارض األصل والظاهر)2(.

- كام يعفى عن ميتة ما ال نفس له سائلة إذا وقع يف املاء رشط أن يكون الواقع 
قلياًل، وأال يغري املاء، وهذا مبني عىل مذهب الشافعية القائل بنجاسة ميتة ما ال نفس 

له سائلة)3(.

- يعفى عن القليل من دخان وغبار النجاسة، وقليل دخان السجني)4(.

- يعفى عن النجاسة التي ال يدركها البرص املعتدل، كنقطة مخر ال تبرص لقلتها، 
أما من كان برصه حاًدا فأبرص تلك النجاسة فال عربة برؤيته)5(.

تارة  أقساًما  الشافعية  مذهب  يف  عنها  املعفو  النجاسات  السيوطي  قسم  وقد 
باعتبار مقدارها، وتارة باعتبار حملها، وننقله بحروفه؛ نظًرا ألن التقسيم يعني الطالب 

عىل احلفظ:

قال السيوطي: »النجاسات أقسام:

املجموع )143/3(.  )1(
املجموع )261/1، 262(، هناية املحتاج )27/1، 28(.  )2(

حاشية البجريمي عىل اخلطيب )323/1(، رشح منظومة ابن العامد )ص: 55(.   )3(
مغني املحتاج )81/1(.  )4(

انظر حاشية البجريمي )88/1(، رشح منظومة ابن العامد )ص: 48، 49(.  )5(
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أحدها: ما يعفى عن قليله وكثريه يف الثوب والبدن. 

وهو: دم الرباغيث والقمل والبعوض والبثرات والصديد والدماميل والقروح 
وموضع الفصد واحلجامة، ولذلك رشطان: 

الرشط األول: أن ال يكون بفعله، فلو قتل برغوًثا، فتلوث به وكثر، مل يعف عنه.

الرشط الثاين: أن ال يتفاحش باإلمهال؛ فإن للناس عادة يف غسل الثياب، فلو 
تركه سنة مثاًل، وهو مرتاكم مل يعف عنه. 

الثاين: ما يعفى عن قليله دون كثريه. 

وهو دم األجنبي، وطني الشارع املتيقن نجاسته. 

الثالث: ما يعفى عن أثره دون عينه.

وهو أثر االستنجاء، وبقاء ريح أو لون، عس زواله. 

الرابع: ما ال يعفى عن عينه وال أثره، وهو ما عدا ذلك.

تقسيم ثان ملا يعفى عنه من النجاسة. 

أحدها: ما يعفى عنه يف املاء والثوب، وهو ما ال يدركه الطرف، وغبار النجس 
اجلاف، وقليل الدخان والشعر، وفم اهلرة والصبيان. ومثل املاء: املائع، ومثل الثوب: 

البدن.

الثاين: ما يعفى عنه يف املاء واملائع دون الثوب والبدن، وهو امليتة التي ال دم هلا 
سائل ومنفذ الطري وروث السمك يف احلب والدود الناشئ يف املائع. 

الثالث: عكسه ، وهو: الدم اليسري وطني الشارع ودود القز إذا مات فيه ال جيب 
غسله، رصح به احلموي، ورصح القايض حسني بخالفه. 

الرابع: ما يعفى عنه يف املكان فقط، وهو ذرق الطيور يف املساجد واملطاف، كام 
أوضحته يف البيوع، ويلحق به ما يف جوف السمك الصغار عىل القول بالعفو عنه؛ 



399طهارة اخلبث )األعيان النجسة(

لعس تتبعها وهو الراجح.

ثم أتبع ذلك السيوطي بوضع عنوان آخر، فقال: 

الصور التي استثني فيها الكلب واخلنزير من العفو: 

الصورة األوىل: الدم اليسري من كل حيوان يعفى عنه إال منهام، ذكره يف البيان 
قال يف رشح املهذب: ومل أر لغريه ترصحيا بموافقته وال مالفته، قال اإلسنوي: وقد 

وافقه الشيخ نرص املقديس يف املقصود. 

الصورة الثانية: يعفى عن الشعر اليسري إال منهام، ذكره يف االستقصاء. 

الصورة الثالثة: يعفى عن النجاسة التي يدركها الطرف إال منهام، ذكره يف اخلادم 
بحًثا. 

الصورة الرابعة: الدباغ يطهر كل جلد إال جلدمها بال خالف عندنا.

منهام،  إال  زواله  عس  إذا  رحيها  أو  النجاسة  لون  عن  يعفى  اخلامسة:  الصورة 
ذكره يف اخلادم بحًثا. 

الكلب  استثناء نجاسة دخان نجاسة  ينبغي  اخلادم:  قال يف  السادسة:  الصورة 
واخلنزير؛ لغلظهام، فال يعفى عن قليلها)1(.اهـ

القول الرابع: مذهب احلنابلة:

ال ختتلف الرواية يف مذهب أمحد أنه يعفى عن أثر االستجامر بعد اإلنقاء والعدد.

كام يعفى عن يسري الدم والقيح والصديد يف غري مائع ومطعوم من حيوان طاهر 
اللحم أو من غريه كاهلر، برشط أن يكون من غري  يف احلياة، سواًء كان من مأكول 
أو كان من حيوان نجس كالكلب واخلنزير  أو مطعوم  مائع  فإن وقع يف  السبيلني، 

أو خرج من أحد السبيلني فال يعفى عن يشء من ذلك.

األشباه والنظائر للسيوطي )ص: 432(.  )1(
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وأما القيء فال يعفى عن يسريه عىل الصحيح من املذهب.

وفيه قول ثان بأنه يعفى عن يسريه.

كام أن ريق احلامر والبغل وعرقهام عىل القول بنجاستهام ال يعفى عن يسريه عىل 
الصحيح من املذهب.

وفيه رواية ثانية أنه يعفى عن يسريه.

القول  عىل  وعرقها  والطري  واخلنزير–  الكلب  -غري  البهائم  سباع  ريق  أن  كام 
بنجاسته ال يعفى عن يسريه عىل الصحيح من املذهب.

وقيل: يعفى عن يسريه.

عىل  عنه  يعفى  فال  نجس،  اخلطاف  وكذا  اخلشاف  وكذا  اخلفاش  بول  أن  كام 
الصحيح من املذهب.

وعنه يعفى عن يسريه.

وال يعفى عن يسري بول كل هبيم نجس أو طاهر ال يؤكل، وينجس بموته عىل 
الصحيح من املذهب.

وأما النبيذ النجس، فال يعفى عن يسريه عىل الصحيح من املذهب.

وعنه يعفى عن يسريه.

ويعفى عن دم البق والقمل والرباغيث والذباب ونحوها عىل القول بنجاستها، 
وقد تقدم أن الراجح فيها الطهارة.

ومنها يسري النجاسة إذا كانت عىل أسفل اخلف واحلذاء بعد الدلك يعفى عنها 
عىل القول بنجاسته، وقطع به األصحاب.

ومنها يسري سلس البول مع كامل التحفظ يعفى عنه، قال الناظم: وظاهر كالم 
األكثر عدم العفو، وعىل قياسه يسري دم االستحاضة.
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ومنها يسري دخان النجاسة وغبارها وبخارها يعفى عنه ما مل تظهر له صفة عىل 
الصحيح من املذهب.

قال مجاعة: يعفى عنه ما مل يتكاثف، وقيل: ما مل جيتمع منه يشء ويظهر له صفة، 
وقيل: أو تعذر أو تعس االحرتاز منه.

وقيل: ال يعفى عن يسري ذلك.

ومنها يسري نجاسة اجلاللة قبل حبسها ال يعفى عنه عىل الصحيح من املذهب، 
وقيل: يعفى عنه)1(.

هذا جل ما يعفى عنه وما ال يعفى يف مذهب احلنابلة، وكام قلنا: إن الشأن يف هذا 
الفصل هو حترير املذاهب دون تعرض ملناقشتها؛ وذلك ألنه سبق أن حترير األعيان 
النجسة والطاهرة، والراجح فيها يف أبواب وفصول ومباحث متقدمة، وأما الراجح 

يف العفو فكام سبق حماولة ضبط ذلك من خالل ضوابط جامعة، 

فكل نجس يسري عرًفا فهو معفو عنه عىل الصحيح، دون تفريق بني البول وبني 
النجاسة يف  تعلقت  احليوان، وسواًء  أو من  اإلنسان  كان من  النجس، وسواًء  الدم 

البدن أو يف الثوب أو يف املكان.

ويقاس ما مل يرد فيه نص بالعفو عىل ما ورد فيه النص، إذا احتدا يف العلة.

كام أن كل ما يشق التحرز منه فهو عفو من غري فرق، )ھ ھ ھ ھ ے 
ۇ  )ۇ   ،]28 ]النساء:  ٿ(  ٿ  ٺ  ٺ  )ٺ  وقال:   ،]78 ]احلج:  ۓ(  ے 

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ( ]البقرة: 185[.
كام أن الرضورة تبيح تعاطي النجاسات، سواًء يف سرت العورة أو يف أكل امليتة 

أو يف غريها.

املبدع )249/1، 250(، مطالب أويل  املستوعب )340/1(،  اإلنصاف )331/1، 334(،   )1(
النهى )235/1(.
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كام أن كل ما تعم به البلوى فإنه مدعاة للتخفيف، وفًقا للقاعدة الرشعية املشقة 
جتلب التيسري، هذه هي الضوابط الرشعية يف العفو عن النجاسة، ويبقى عىل طالب 

العلم حتقيق املناط، يف تنزيل هذه الضوابط عىل األعيان، واهلل أعلم.

e e e
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

q النهي عن االستنجاء بالعظم والروث تنبيه عىل النهي عن االستنجاء بكل ما 
هو حمرتم من طعام أو كتب رشعية، أو مال له قيمة.

]م-545[ إزالة النجاسة باملصحف الرشيف كفر باهلل وإحلاد به.

صار  عامًلا  باهلل  والعياذ  املصحف  أوراق  من  بشء  استنجى  »لو  النووي:  قال 
كافًرا مرتًدا.

وأما إزالة النجاسة بالكتب الرشعية، فقد تكلم العلامء عن االستنجاء به، وهنوا 
عن ذلك، وهل هو عىل التحريم أو الكراهة ؟ خالف: 

فقيل: يكره، وجيزئ، وهو مذهب احلنفية)1(.

حاشية ابن عابدين )340/1(، نور اإليضاح )ص: 16(.   )1(

الفصل السابع

فـيما حيرم استعماله يف إزالة النجاسة
املبحث األول

إزالة النجاسة بالكتب الشرعية
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وقيل: حيرم وجيزئ، وهو مذهب املالكية)1(.

وقيل: حيرم وال جيزئ، وهو أصح الوجهني يف مذهب الشافعية)2( واحلنابلة)3(.

q تعليل الكراهة أو املنع:

قالوا: إن الكتب الرشعية جيب احرتامها، ملا فيه من علم حمرتم، وإزالة النجاسة 
هبا إهانة هلا، وهذا منهي عنه.

وألن الكتب الرشعية تعترب من املال، فلها قيمة رشًعا، وإزالة النجاسة هبا إفساد 
هلذا املال، وإفساد األموال منهي عنه.

وألن الكتب الرشعية ال ختلو من أسامء اهلل سبحانه وتعاىل، ومن أحاديث رشيفة 
جيب توقريها، وال جيوز إهانتها.

وقياًسا عىل النهي عن االستنجاء بالعظم والروث؛ ألنه طعام إخواننا من اجلن 
العلوم  من  األرواح  زاد  فكذلك  عنه،  منهًيا  األبدان  زاد  كان  فإذا  دواهبم،  وطعام 

الرشعية.

تنزيه،  يبعد أن تكون كراهة حتريم، ال كراهة  التي عند احلنفية ال  والكراهة 
واهلل أعلم.

e e e

وذهب  ومكتوب  من مطعوم  املحرتم  »أما  اخلريش )151/1(:  العدوي يف حاشيته عىل  قال   )1(
وفضة حيرم عليه -يعني االستنجاء هبا- سواًء أراد االقتصار عليه أم ال؟ ولكن إذا أنقى جيزئ«.
اهـ وانظر مواهب اجلليل )286/1(، التاج واإلكليل )286/1(، مترص خليل )ص: 15(، 

التمهيد )347/1(.
الكتب  هبا  االستنجاء  حيرم  التي  املحرتمة  األشياء  »من   :)137/2( املجموع  يف  النووي  قال   )2(
التي فيها يشء من علوم الرشع، فإن استنجى بشء عامًلا أثم. ويف سقوط الفرض الوجهان: 
زبد  رشح   ،)80  ،79 )ص:  القويم  املنهج   ،)306/1( الوسيط  وانظر  جيزئه«.  ال   الصحيح 

ابن رسالن )ص: 55(، روضة الطالبني )68/1(. 
املغني )105/1(، اإلنصاف )110/1، 111(، املبدع )93/1(، املحرر )10/1(،   )3(
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

النهي عن االستنجاء بكل  تنبيه عىل  بالعظم والروث  النهي عن االستنجاء   q
ما هو حمرتم من طعام، أو كتب رشعية، أو مال له قيمة.

]م-546[ هني رسول اهلل × عن االستنجاء بالعظم والروث؛ ألنه طعام 
اجلن وطعام دواهبم، فالنهي عن طعام اإلنس وطعام دواهبم من باب أوىل، 

واالستنجاء نوع من إزالة النجاسة عن البدن.

وكام أنه إذا هني عن االستنجاء هبا هني عن التبول عليها من باب أوىل.

)1203-174( فقد روى مسلم، قال: حدثنا حممد بن املثنى، حدثنا عبد األعىل، 
عن داود، عن عامر قال:

سألت علقمة هل كان ابن مسعود شهد مع رسول اهلل × ليلة اجلن، قال: فقال 
× ليلة  أنا سألت ابن مسعود، فقلت: هل شهد أحد منكم مع رسول اهلل  علقمة: 
اجلن؟ قال: ال، ولكنا كنا مع رسول اهلل × ذات ليلة، ففقدناه، فالتمسناه يف األودية 
والشعاب، فقلنا: استطري أو اغتيل. قال: فبتنا برش ليلة بات هبا قوم، فلام أصبحنا إذا 

املبحث الثاني 

فـي إزالة النجاسة باألطعمة
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هو جاء من قبل حراء. قال: فقلنا: يا رسول اهلل فقدناك، فطلبناك، فلم نجدك، فبتنا 
برش ليلة بات هبا قوم، فقال: أتاين داعي اجلن، فذهبت معه، فقرأت عليهم القرآن، 
قال: فانطلق بنا، فأرانا آثارهم وآثار نرياهنم، وسألوه الزاد فقال: لكم كل عظم ذكر 
فقال  لدوابكم.  علف  بعرة  وكل  حلاًم،  يكون  ما  أوفر  أيديكم  يف  يقع  عليه  اهلل  اسم 

رسول اهلل ×: فال تستنجوا هبام؛ فإهنام طعام إخوانكم)1(.

وهلذا ذهب األئمة األربعة)2( إىل حتريم االستنجاء بالطعام.

وإذا خالف واستنجى أجزأه إذا حصل اإلنقاء عند احلنفية واملالكية.

وقيل: ال جيزئ يف مذهب الشافعية واحلنابلة.

ومثل طعام اآلدمي طعام البهيمة فال يستنجي به)3(.

مسلم )450(.   )1(
أطلق الكراهة يف مراقي الفالح )ص:20( قال: »ويكره االستنجاء بعظم وطعام آلدمي ...«.   )2(

إلخ.
ويقصد هبا كراهة حتريم كاجلمهور، فإن املوجود يف الدر املختار )339/1( »وكره حترياًم بعظم   

وطعام وروث ... إلخ. وقال يف البحر الرائق )255/1(: »والظاهر أهنا كراهة حتريم.
وقال ابن عبد الرب من املالكية يف كتابه الكايف )ص: 17(: »وما جيوز أكله ال جيوز االستنجاء   
التاج   ،)286/1( اجلليل  مواهب   ،)151/1( اخلريش  عىل  العدوي  حاشية  وانظر  به«.اهـ 

واإلكليل )286/1(، مترص خليل )ص: 15(.
وال  خبز  وال  بعظم  االستنجاء  جيوز  »ال   :)135/2( املجموع  يف  قال  الشافعية:  مذهب  ويف   
غريمها من املطعوم، فإن خالف واستنجى به عىص، وال جيزئه هكذا نص عليه الشافعي، وقطع 
النجاسة«.اهـ وانظر إعانة  به اجلمهور .... وإذا مل جيزئه املطعوم كفاه بعده احلجر إن مل ينرش 

الطالبني )108/1(، اإلقناع للرشبيني )54/1(، رشح زبد بن رسالن )ص:55(.
اإلنصاف   ،)104/1( املغني   ،)69  ،67/1( القناع  كشاف  انظر:  احلنابلة  مذهب  ويف   

)110/1، 111(، املبدع )93/1(، املحرر )10/1(.
نص عىل طعام البهيمة احلنفية يف نور اإليضاح )ص: 16(، حاشية ابن عابدين )339/1(.  )3(

اإلنصاف   ،)93/1( املبدع   ،)24/1( السبيل  ومنار   ،)6 )ص:  الطالب  دليل  احلنابلة  ومن   
)110/1(، كشاف القناع )69/1(. 
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امتهاهنا، وقد  النعمة وتعظيمها، وعدم  مناف لشكر  بالطعام  وألن االستنجاء 
ينتفع هبا حيوان، أو طري، أو غريمها من دواب األرض.

وأجاز بعض الفقهاء إزالة النجاسة ببعض األطعمة إذا اضطر إىل ذلك كام لو مل 
يكن هناك ماء، أو كان املاء ال يكفي يف تطهري املحل املتنجس.

)1204-175( واستدل لذلك بام ما رواه أمحد من طريق حممد بن إسحاق، 
حدثني سليامن بن سحيم، عن أمية بنت أيب الصلت، 

عن امرأة من بني غفار، قالت: أردفني رسول اهلل × عىل حقيبة رحله. قالت: 
دم  إذا هبا  و  نزلت عن حقيبة رحله  و  فأناخ،  الصبح  إىل   × اهلل  لنزل رسول  فواهلل 
مني، فكانت أول حيضة حضتها، قالت: فتقبضت إىل الناقة و استحييت، فلام رأى 
رسول اهلل × ما يب و رأى الدم، قال: ما لك؟ لعلك نفست؟ قالت: قلت: نعم، قال: 
فأصلحي من نفسك، و خذي إناء من ماء فاطرحي فيه ملًحا، ثم اغسيل ما أصاب 

احلقيبة من الدم، ثم عودي ملركبك. احلديث)1(.

]ضعيف[)2(.

وجه االستدالل: استعامل امللح يف إزالة دم احليض، وامللح مطعوم.

قال اخلطايب تعليًقا عىل هذا احلديث: »فيه من الفقه أنه استعمل امللح يف غسل 
الثياب وتنقيته من الدم، وامللح مطعوم، فعىل هذا جيوز غسل الثياب بالعسل إذا كان 
هذا  ونحوه، وجيوز عىل  احلرب  أصابه  إذا  وباخلل  الصابون،  يفسده  إبريسم  من  ثوًبا 
التدلك بالنخالة، وغسل األيدي بدقيق الباقىل والبطيخ ونحو ذلك من األشياء التي 

هلا قوة اجلالء.

وحدثونا عن يونس بن عبد األعىل قال:»دخلت احلامم بمرص، فرأيت الشافعي 

املسند )380/6(.  )1(
وقع خترجيه يف هذا املجلد )ص: 432( ح: 1214.  )2(
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يتدلك بالنخالة«)1(.

وأجاز احلنفية)2( وهو قول يف مذهب احلنابلة)3(، إزالة النجاسة باخلل، واخلل 
قد قال فيه الرسول ×: نعم اإلدام اخلل)4(.

وقال النووي: »اتفق أصحابنا عىل حتريم االستنجاء بجميع املطعومات كاخلبز 
واللحم والعظم وغريها، وأما الثامر والفواكه فقسمها املاوردي تقسياًم حسنًا، فقال: 
منها ما يؤكل رطًبا ال يابًسا، كاليقطني فال جيوز االستنجاء به رطًبا، وجيوز يابًسا إذا 

كان مزياًل. 

ومنها ما يؤكل رطًبا ويابًسا وهو أقسام: 

أحدها: مأكول الظاهر والباطن، كالتني والتفاح والسفرجل وغريها، فال جيوز 
االستنجاء بشء منه رطًبا وال يابًسا. 

والثاين: ما يؤكل ظاهره دون باطنه، كاخلوخ واملشمش وكل ذي نوى فال جيوز 
بظاهره، وجيوز بنواه املنفصل. 

والثالث: ما له قرش ومأكوله يف جوفه كالرمان، فال جيوز االستنجاء بلبه، وأما 
قرشه فله أحوال: 

أحدها: ال يؤكل رطبا وال يابًسا كالرمان، فيجوز االستنجاء بالقرش، وكذا لو 
استنجى برمانة فيها حبها جاز إذا كانت مزيلة.

والثاين: يؤكل قرشه رطًبا ويابًسا كالبطيخ، فال جيوز رطًبا وال يابًسا.

معامل السنن للخطايب مطبوع مع هتذيب السنن )197/1(.  )1(
قال الزيلعي يف تبيني احلقائق )69/1(: »يطهر البدن باملاء وبامئع مزيل كاخلل وماء الورد. اهـ   )2(
وعندما منعوا إزالة النجاسة باللبن والدهن مل يعللوا ذلك بأنه مطعوم، وإنام عللوا ذلك بأن فيه 

دسومة فيبقى بنفسه بالثوب فال يزيل غريه«. وانظر درر احلكام )44/1(. 
اإلنصاف )309/1(.  )3(
رواه مسلم )2051(.  )4(
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والثالث: يؤكل رطًبا ال يابًسا كاللوز والباقالء، فيجوز بقرشه يابًسا ال رطًبا. 

ثم قال: وقال البغوي: إن استنجى بام مأكوله يف جوفه كاجلوز واللوز اليابس 
كره وأجزأه، فإن انفصل القرش جاز االستنجاء به بال كراهة، واهلل أعلم)1(.

املاء  واستوى  املاء،  وجود  مع  كان  إن  باألطعمة  النجاسة  إزالة  أن  والصحيح 
ا؛  جدًَّ وجيه  بالتحريم  والقول  مكروًها،  يكون  أن  أحواله  فأقل  النظافة،  يف  وغريه 
ألن يف ذلك إفساًدا للطعام وامتهاًنا له، وقد يأكله حيوان أو دواب األرض، وليس 
هذا الصنيع من شكر النعمة، فإن احتاج له يف زيادة تنظيف أو قلع لون النجاسة أو 
نحوها، أو كان املاء غري متوفر، فإنه واهلل أعلم قد يباح يف ذلك قدر احلاجة، قال ابن 

تيمية: ال جيوز استعامل األطعمة واألرشبة يف إزالة النجاسة لغري حاجة)2(. 

e e e

املجموع )136/2(.  )1(
جمموع الفتاوى )475/21(.  )2(
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q النهي عن اليشء لذاته يقتيض فساد املنهي عنه، والنهي عنه لغريه ال يقتضيه.

وبعبارة أخرى: 

q كل منهي عنه له جهتان: أحدمها مأمور به، وهو االستنجاء، واألخرى منهي 
عنه كونه يف عظم أو روث، فإذا نفكت جهة األمر عن جهة النهي مل يقتض النهي 

الفساد. 

q احلكم بالنجاسة معلل، فإذا زالت بأي مزيل زال حكمها.

]م-547[ منع الشافعية)1(، واحلنابلة)2( االستنجاء بالعظام والروث وهو نوع 
من إزالة النجاسة عن البدن، واختاره ابن حزم من الظاهرية)3(.

الطالبني  إعانة   ،)54/1( للرشبيني  اإلقناع   ،)65/1( العلامء  حلية   ،)28/1( املهذب   )1(
)108/1(، التنبيه )ص: 18(. 

الفروع )92/1(، كشاف القناع )69/1(، املبدع )92/1(، املحرر )10/1(.   )2(
املحىل )110/1(.   )3(

املبحث الثالث 

يف إزالة النجاسة بالعظام والروث
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وقيل: يستنجي هبام، وهو اختيار أشهب من املالكية)1(. 

مذهب  وهو  أجزأه،  النجاسة  وأزال  خالف  وإن  هبام،  يستنجي  ال  وقيل: 
احلنفية)2(، واملالكية)3(، وابن تيمية من احلنابلة)4(.

رواه  ملا  والروث  بالعظم  االستنجاء  جيوز  ال  أنه  والصحيح   )176-1205(
البخاري، من طريق أيب إسحاق، عن عبد الرمحن بن األسود، عن أبيه 

أحجار،  بثالثة  آتيه  أن  فأمرين  الغائط،   × النبي  أتى  يقول:  اهلل  عبد  سمع  أنه 
فأخذ  هبا،  فأتيته  روثة،  فأخذت  أجده،  فلم  الثالث  والتمست  حجرين  فوجدت 

احلجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس)5(.

)1206-177( وملا رواه البخاري رمحه اهلل، قال: حدثنا موسى بن إسامعيل، 
حدثنا عمرو بن حييى بن سعيد، قال: أخربين جدي، 

عن أيب هريرة ريض اهلل عنه، أنه كان حيمل مع النبي × إداوة لوضوئه وحاجته، 
فبينام هو يتبعه هبا فقال: من هذا؟ فقال: أنا أبو هريرة. فقال: ابغني أحجاًرا أستنفض 
هبا، وال تأتني بعظم وال بروثة، فأتيته بأحجار أمحلها يف طرف ثويب حتى وضعت إىل 
جنبه، ثم انرصفت حتى إذا فرغ مشيت، فقلت: ما بال العظم والروثة؟ قال: مها من 

قال أشهب كام يف املنتقى للباجي )68/1(: »ما سمعت يف العظم والروث هنًيا عاًما، وأما أنا يف   )1(
علمي فام أرى به بأسا«. اهـ فواضح أن النهي عن االستنجاء بالعظم والروثة مل يبلغه.

ذكرنا العزو إىل كتبهم يف املسألة املتقدمة يف اشرتاط طهارة ما يستنجى به، فانظره إن شئت.   )2(
قال يف اخلريش )151/1( فإن أنقت -يعني: االستجامر بروث وعظم أجزأت. اهـ وانظر التاج   )3(
اجلليل  مواهب   ،)68/1( للباجي  املنتقى   ،)114/1( الكبري  الرشح   ،)289/1( واإلكليل 
الفقهية  القوانني   ،)102/1( الصاوي  حاشية   ،)114/1( الدسوقي  حاشية   ،)290/1(

)ص:42(، منح اجلليل )106/1(.. 
السبيل  منار   ،)10/1(  ،)6 )ص:  الطالب  دليل   ،)92/1( املبدع   ،)123/1( الفروع   )4(

)23/1(، الكايف )53/1(، كشاف القناع )69/1(. 
صحيح البخاري )156(.   )5(
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طعام اجلن، وإنه أتاين وفد جن نصيبني، ونعم اجلن، فسألوين الزاد، فدعوت اهلل هلم 
أن ال يمروا بعظم وال بروثة إال وجدوا عليها طعاًما)1(.

اجلن،  من  إخواننا  طعام  أهنام  النهي  فعلة  طاهرين،  والروث  العظم  كان  فإن 
وطعام دواهبم.

وإن كان العظم والروث نجسني، فالعلة ماذكره رسول اهلل ×: فألقى الروثة 
وقال: هذا ركس)2(.

يف  األقوال  أدلة  عىل  الكالم  سبق  وقد  نجس.  أي  ركس(:  )هذا   :× فقوله 
املسألة يف )الطهارة باالستنجاء واالستجامر( فأغنى عن إعادته كاماًل هنا.

e e e

صحيح البخاري )3860(.   )1(
صحيح البخاري )156(.   )2(
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

q األمر بإزالة النجاسة باملاء دليل عىل االجتزاء به، ال حرص اإلجزاء فيه.

q بذل املال يف مقابل املنفعة ال يعد إتالًفا.

q إذا صح بذل املاء لتطهري الثوب صح بذله لتطهري البدن بل هو أوىل. 
q املاء أنزله اهلل طاهًرا مطهًرا، وبذله يف ذلك موافق ملقصد الشارع قال تعاىل: 

)ک ک ک گ گ(، وقال: )چ چ(.

]م-548[ جيوز إزالة النجاسة باملاء، وهو مذهب األئمة األربعة يف ذهاهبم إىل 

الباب السادس

يف كيفية إزالة النجاسة
الفصل األول 

يف إزالة النجاسة بالماء
املبحث األول 

يف مشروعية إزالة النجاسة بالماء
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مرشوعية االستنجاء باملاء)1(.

وال أعلم أحًدا منع من إزالة النجاسة باملاء إال ما ورد عن بعض السلف من 
النهي عن االستنجاء باملاء، واالكتفاء عنه باالستجامر باحلجارة. وهو مرجوح)2(.

انظر يف مذهب احلنفية: أحكام القرآن للجصاص )229/3(، بدائع الصنائع )21/1(، تبيني   )1(
احلقائق )77/1(، البحر الرائق )254/1(، الفتاوى اهلندية )48/1(.

اجلليل  مواهب   ،)44/1( للباجي  املنتقى   ،)117/1( املدونة  املالكية:  مذهب  يف  وانظر   
.)283/1(

وانظر يف مذهب الشافعية: املجموع )117/2(، هناية املحتاج )149/1(.  
وانظر يف مذهب احلنابلة: املغني )101/1(، الفتاوى الكربى )261/1(، اإلنصاف )105/1(.  
ذلك،  يكرهون  السلف  من  املسيب وغريه  بن  »كان سعيد  للباجي )46/1(:  املنتقى  جاء يف   )2(

ويقول ابن املسيب: إنام ذلك وضوء النساء«.اهـ
وقد روى ابن أيب شيبة يف املصنف )142/1(: حدثنا أبو معاوية، عن األعمش، عن إبراهيم،   

عن مهام، عن حذيفة، قال: سئل عن االستنجاء باملاء؟ فقال: إًذا ال تزال يف يدي نتن.
وسنده صحيح، وقد صحح إسناده احلافظ يف الفتح.  

كان  قال:  نافع،  عن  جعفر،  عن  إسامعيل،  بن  حاتم  حدثنا   )143/1( شيبة  أيب  ابن  وروى    
ابن عمر ال يستنجي باملاء.

وهذا إسناد حسن إن شاء اهلل تعاىل.  
وروى ابن أيب شيبة )142/1(، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، قال: كان األسود   
وعبد الرمحن بن يزيد يدخالن اخلالء، فيستنجيان بأحجار، وال يزيدان عليها، وال يسامن ماء. 

وإسناده صحيح.
وروى ابن أيب شيبة أيًضا )142/1(: حدثنا وكيع، عن مسعر، عن عبيد اهلل بن القبطية، عن    

ابن الزبري أنه رأى رجاًل يغسل عنه أثر الغائط، فقال: ما كنا نفعله. وهذا إسناد صحيح.
وقال ابن حجر يف الفتح )ح 150( تعليًقا عىل ترمجة البخاري )باب االستنجاء باملاء(: روى   
ابن أيب شيبة بأسانيد صحيحة عن حذيفة بن اليامن ريض اهلل عنه أنه سئل عن االستنجاء باملاء، 
فقال: إذا ال يزال يف يدي نتن. وعن نافع أن ابن عمر كان ال يستنجي باملاء، وعن ابن الزبري: ما 
كنا نفعله. ونقل ابن التني عن مالك أنه أنكر أن يكون النبي × استنجى باملاء. وعن ابن حبيب 
من املالكية أنه منع االستنجاء باملاء؛ ألنه مطعوم. اهـ                =
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q دليل من قال: جيوز إزالة النجاسة بالماء: 
  الدليل األول:

)1207-178( ما رواه البخاري من طريق هشام، قال: حدثتني فاطمة، عن 
أسامء، قالت: 

جاءت امرأة إىل النبي ×، فقالت: أرأيت إحدانا حتيض يف الثوب كيف تصنع؟ 
قال: حتته ثم تقرصه باملاء وتنضحه وتصيل فيه)1(.

  الدليل الثاين:

)1208-179( ما رواه البخاري، قال: حدثنا عبد اهلل بن عبد الوهاب، حدثنا 
محاد بن زيد، عن ثابت، 

عن أنس بن مالك، أن أعرابًيا بال يف املسجد، فقاموا إليه، فقال رسول اهلل ×: 
ال تزرموه، ثم دعا بدلو من ماء، فصب عليه، ورواه مسلم)2(.

  الدليل الثالث:

)1209-180( ما رواه البخاري، قال: حدثنا حممد بن بشار، قال: حدثنا حممد 
ابن جعفر قال: حدثنا شعبة، عن عطاء بن أيب ميمونة، 

سمع أنس بن مالك يقول: كان رسول اهلل × يدخل اخلالء، فأمحل أنا وغالم 
إداوة من ماء وعنزة يستنجي باملاء)3(.

أنه  ابن حبيب كام يف حاشية اخلريش  املوجود عن  أن  ابن حبيب، مع  ابن حجر عن  نقل  كذا   =
يوجب االستنجاء باملاء، وال جيوز االقتصار عىل االستنجاء باحلجارة مع وجود املاء. والنقل 
هذا عكس ما نقله ابن حجر، وهو مقدم عىل نقل احلافظ؛ ألن هذا من كتب املالكية، وهم أعلم 

بمذهب أصحاهبم، واهلل أعلم.
البخاري )227(، ومسلم )291(.   )1(

صحيح البخاري )6025( ومسلم )284(.   )2(
صحيح البخاري )152(، ومسلم )271(.                  =  )3(



موسوعة أحكام الطهارة 416

q دليل من قال: ال يستنيج بالماء:
ذكرت أدلتهم يف الطهارة باالستنجاء واالستجامر، يف مسألة: االستنجاء باملاء، 

وأجبت عنها، فأغنى ذلك عن  إعادهتا هنا. 

e e e

قوله:  بأن  احلديث:  هبذا  استدالله  البخاري  عىل  متعقًبا   )150 )ح  الفتح  يف  األصييل  قال   =
)فيستنجي به( ليس من قول أنس، وإنام من قول أيب الوليد، أحد الرواة عن شعبة، فقد رواه 
البخاري عن أيب الوليد، عن شعبة، عن أيب معاذ، واسمه عطاء بن أيب ميمونة، قال: سمعت 
إداوة من ماء،  أنا وغالم، معنا  إذا خرج حلاجته، أجيء   × النبي  يقول: كان  أنس بن مالك 

يعني: يستنجي به.
والدليل عىل أهنا من قول أيب الوليد: بأن احلديث قد رواه البخاري عن سليامن ابن حرب، عن   
شعبة به، كام يف رقم )151( بلفظ: كان رسول اهلل × إذا خرج حلاجته تبعته أنا وغالم، معنا 
إداوة من ماء. فلم يذكر فيستنجي به، فتعقبه احلافظ يف الفتح، فقال: لكن رواه عقبة من طريق 

حممد بن جعفر، عن شعبة به، فقال: يستنجي باملاء. 
واإلسامعييل، من طريق ابن مرزوق، عن شعبة به، بلفظ: فأنطلق أنا وغالم من األنصار معنا   

إداوة من ماء يستنجي منها النبي ×.
بامء،  أتيته  القاسم، عن عطاء بن أيب ميمونة: )إذا تربز حلاجته  وللبخاري من طريق روح بن   

فيغتسل به(.
قلت: فهذه الطريق غري طريق شعبة. قال احلافظ: وملسلم من طريق خالد احلذاء، عن عطاء،   

عن أنس، فخرج علينا، وقد استنجى باملاء. وهذه متابعة ثانية لشعبة.
الروايات أن حكاية االستنجاء من قول أنس ريض اهلل عنه راوي  قال احلافظ: وقد بان هبذه   
احلديث، وكذا فيه الرد عىل من زعم أن قوله: يستنجي باملاء مدرج من قول عطاء، الراوي عن 
أنس، فيكون مرساًل، فال حجة فيه كام حكاه ابن التني عن أيب عبد امللك البوين، فإن رواية خالد 
احلذاء التي يف مسلم، تدل عىل أنه قول أنس، حيث قال: )وقد خرج علينا، وقد استنجى باملاء(. 
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q األمر بإزالة النجاسة باملاء دليل عىل االجتزاء به، ال حرص اإلجزاء فيه.

باملزيل، فلم يتعني  املعنى، والتعبد فيها باإلزالة ال  q االستنجاء عبادة معقولة 
املاء. 

q النجاسة عني خبيثة متى زالت بأي مزيل زال حكمها.

فيقاس  أو ال  فيقترص عىل احلجارة،  q االستجامر هل هو عىل خالف األصل 
عليه غريه؟

عىل  القياس  يصح  أنه  فالصواب  القياس،  خالف  عىل  ثبت  بأنه  التسليم  وعىل 
ما ثبت خالًفا لألصل إذا كان معلاًل )1(.

]م-549[ اختلف العلامء هل يتعني املاء يف إزالة النجاسة؟

فقيل: ال تزال النجاسة إال باملاء الطهور.

انظر قواطع األدلة للسمعاين )119/1(.   )1(

املبحث الثاني 

يف تعني الماء إلزالة النجاسة
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وهو مذهب املالكية)1(، والشافعية)2(، واحلنابلة)3(، وحممد وزفر من احلنفية)4(.

وقيل: النجاسة ال يتعني املاء إلزالة النجاسة، وهو املشهور من مذهب احلنفية)5(، 
واختيار ابن تيمية)6(.

جيز  مل  واملذي  احليض  دم  كنجاسة  باملاء  تطهريه  عىل  الشارع  نص  إن  وقيل: 
العدول إىل غريه. 

وإن نص الشارع عىل غري املاء كطهارة النعلني، فيجوز االقتصار عليه.

املقدمات البن رشد )86/1(، القوانني الفقهية ـ ابن جزي )ص: 25(، منح اجلليل )30/1(،   )1(
الرشح الصغري )31/1(. 

املحتاج  هناية   ،)7/1( الطالبني  روضة   ،)142/1( املجموع   ،)18  ،17/1( املحتاج  مغني   )2(
 .)61/1(

اإلنصاف )309/1(، كشاف القناع )181/1(، الفروع )259/1(.   )3(
انظر بدائع الصنائع )83/1(، حاشية ابن عابدين )309/1(، البناية )711/1(.   )4(

رؤوس   ،)65  ،64 )ص  الفالح  مراقي   ،)233/1( الرائق  البحر   ،)83/1( الصنائع  بدائع   )5(
طهارة  يف  املاء  وجوب  عىل  نصوا  أهنم  إال   )709/1( البناية   ،)93 للزمرشي)ص:  املسائل 

املذي، انظر رشح معاين اآلثار )48/1(، رشح فتح القدير )72/1(، املبسوط )6/1(.
اإلنصاف )309/1(، الفروع )259/1(، جمموع الفتاوى )522/20(، )610/21، 611(   )6(
بخالف  مائًعا  يكن  مل  ولو  للنجاسة،  قالع  مزيل  بأي  تزال  النجاسة  أن  يرى  تيمية  ابن  أن  إال 

احلنفية.
ط ثالثة أشياء يف إزالة النجاسة:  قال العيني يف البناية )709/1(: ورُشِ  

األول: كونه مائًعا يسيل كاخلل ونحوه.  
الثاين: أن يكون املائع طاهًرا؛ ألن النجس ال يزيل النجاسة.  

الدهن  عن  به  واحرتز  ونحومها،  الورد  وماء  كاخلل  مزياًل  الطاهر  املائع  يكون  أن  الثالث:   
والدبس واللبن ونحوها؛ ألن هبا تنبسط النجاسة، وال تزول.

ويف الذخرية روى احلسن عن أيب يوسف: لو غسل الدم من الثوب بدهن أو سمن أو زيت حتى   
أذهب أثره جاز، إلخ كالمه رمحه اهلل.

معينة،  برشوط  باملسح  وبعضها  بالدلك،  النجاسات  بعض  طهارة  عىل  نصوا  فهم  ذلك  ومع   
كطهارة النعل والسكني، وسوف يأيت بسط هذه األشياء يف مسائل مستقلة إن شاء اهلل تعاىل.
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وجيوز العدول إىل املاء؛ ألن املاء أقوى من غريه بالتطهري. 

وإن كان الشارع مل ينص عىل مادة التطهري، وجب االقتصار عىل املاء فقط. وهذا 
القول اختيار الشوكاين رمحه اهلل)1(.

 وسبب االختالف بني الفقهاء: اختالفهم يف فهم األدلة الواردة يف هذا الباب، 
فقد أرشد الرسول × إىل تطهري دم احليض وبول األعرايب واملذي والكلب يلغ يف 
اإلناء وآنية أهل الكتاب إذا مل يوجد غريها ونحو ذلك إىل تطهريها باملاء يف أحاديث 
منها  فأخذ  متفرقة،  سابقة  مسائل  يف  ذكرت  قد  األحاديث  هذه  وكل  صحيحة، 

اجلمهور أن النجاسة ال تزال إال باملاء.

وقاس عليه احلنفية كل مائع مزيل للنجاسة.

وورد االستجامر باحلجارة، وهي إزالة للنجاسة بغري املاء، كام ثبت طهارة النعل 
بدلكها بالرتاب، وذيل املرأة يمر باملكان النجس يطهره ما بعده من الرتاب الطهور، 
واهلرة تأكل الفأرة يطهره ريقها، واخلمر يتخلل فيطهر بنفسه بدون أن يضاف إليه ماء 
طهور، واملسلم يرشب اخلمر فيطهر الريق فمه عىل القول بنجاسة اخلمرة، فأخذ منها 

بعض العلامء جواز إزالة النجاسة بكل مزيل، سواًء كان مائًعا أو جامًدا.

وأجاب اجلمهور عن االستجامر باحلجارة بأنه خاص يف موضعه لعموم البلوى 
فيه، فإذا جتاوز اخلارج موضع العادة تعني املاء عند اجلمهور)2(، وتعني املائع املزيل 
عند احلنفية)3(، وال يوجد دليل عىل أن إزالة النجاسة باألحجار خاص باالستجامر، 

انظر نيل األوطار )70/1(، والسيل اجلرار )49/1(.   )1(
الدسوقي  حاشية   ،)148/1( اخلريش   ،)285/1( اجلليل  مواهب  املالكية  مذهب  يف  انظر   )2(

)112/1(، منح اجلليل )105/1(.
وانظر يف مذهب الشافعية: األم )22/1(، روضة الطالبني )68/1(، املجموع )142/2(.  
وانظر يف مذهب احلنابلة: املبدع )89/1(، اإلنصاف )105/1(، كشاف القناع )66/1(.  

البحر الرائق )254/1(، مراقي الفالح )ص: 18(.  )3(
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والقياس يقتيض جواز إزالة النجاسة باحلجارة يف أي موضع عىل البدن.

كام محلوا تطهري النعل بالدلك عىل نجاسة يابسة ال تتعدى، فإذا دلكها بالرتاب 
سقطت وأما املحل فلم يتنجس أصاًل، وبعضهم يرى أن النعل نجس نجاسة معفًوا 
عنها ختفيًفا من الشارع، وسيأيت تفصيل الكالم فيه إن شاء اهلل تعاىل، ومثله ذيل املرأة.

رواية  والنفاس  احليض  كتايب  يف  التفصيل  من  بشء  املسألة  هذه  بحثت  وقد 
ودراية وترجح أن النجاسة متى زالت بأي مزيل فقد زال حكمها، فأغنى عن إعادته 

هنا)1(. 

e e e

يف مبحث )هل يتعني املاء إلزالة دم احليض(.  )1(
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q النجاسة عني خبيثة متى زالت زال حكمها.

الكلب، ويف  اإلناء من ولوغ  تطهري  إال يف  النجاسة  التكرار يف غسل  يرد  مل   q
االستجامر ثالًثا إذا أنقى بام دوهنا. 

الكلب،  كنجاسة  النجاسة  تغليظ  إىل  إما  راجع  النجاسة  غسل  يف  التكرار   q
وإما إىل ضعف املطهر كاالستجامر باحلجارة.

]م-550[ اختلف العلامء يف وجوب تكرار غسل النجاسة باملاء، 

فقيل: إن كانت النجاسة مرئية كالدم يكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعينها، 
وإن كانت غري مرئية وجب غسلها ثالًثا، وذلك مثل نجاسة ولوغ الكلب ونحوها، 

وهذا مذهب احلنفية)1(.

ال جيب العدد يف غسل النجاسات مطلًقا ما عدا الكلب، وهو مذهب  وقيل: 

تبيني احلقائق )75/1(، بدائع الصنائع )88/1(، مراقي الفالح )ص: 64(. االختيار لتعليل   )1(
املختار )35/1، 36(. رشح فتح القدير )209/1(. 

املبحث الثالث 

تكرار الغسل يف إزالة النجاسة
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مالك)1(، والشافعية، إال أن الشافعية أحلقوا اخلنزير بالكلب)2(.

وسوف يأيت اخلالف يف كيفية التطهري من نجاسة الكلب واخلنزير إن شاء اهلل تعاىل.

وقيل: جيب غسل مجيع النجاسات سبًعا، إال نجاسة بول الصبي الذي مل يأكل 
الطعام، والنجاسة التي عىل األرض، وهو مذهب احلنابلة)3(.

q سبب اختالف الفقهاء يف وجوب العدد: 
ورد  حيث  الكلب،  نجاسة  كغسل  النجاسات  بعض  غسل  يف  ورد  العدد  أن 
منه  وفهم  الليل،  نوم  من  القيام  من  اليدين  غسل  يف  العدد  ورد  كام  سبًعا،  غسلها 
بعض العلامء أن الغسل إنام هو ملظنة النجاسة، فقالوا: إذا كان العدد ورد يف النجاسة 
املظنونة، فكيف بالنجاسة املتيقنة، كام ورد العدد يف االستجامر باحلجارة، فأخذ منه 
احلنابلة األمر بغسل النجاسات سبًعا، وأخذ احلنفية األمر بغسلها ثالًثا يف النجاسة 
غري املرئية، وورد يف غسل دم احليض بدون عدد، فأخذ منه العلامء أن النجاسة تزال 
بدون عدد، ويكفي فيه غسلة تذهب بعني النجاسة، وهذا هو الراجح، وأنه يكفي يف 
غسل النجاسات غسلة واحدة تذهب بعني النجاسة، فإن مل تذهب كرر ذلك حتى 

تذهب. واهلل أعلم. 

يف  مسألة  يف  والنفاس  احليض  كتاب  يف  ومناقشتها  قول  كل  أدلة  ذكرت  وقد 
وجوب تكرار الغسل من دم احليض، فأغنى ذلك عن إعادته هنا، وهلل احلمد، وقد 
تذهب  حتى  يغسلها  وإنام  معني،  عدد  إزالتها  يف  يشرتط  ال  النجاسة  أن  يل  ترجح 
عينها، فإذا ذهبت فقد زال حكمها، إال يف طهارة الكلب فيجب غسلها سبًعا أوالهن 

بالرتاب، ويف االستجامر باحلجارة ال بد من ثالثة أحجار مع اإلنقاء واهلل أعلم.

املدونة )69/1(، بداية املجتهد )223/2(، مترص خليل)ص: 9(، اخلريش )114/1(.   )1(
روضة الطالبني )31/1، 32(، املجموع )611/2(، األم )6/1(، مغني املحتاج )83/1(،   )2(

حاشية القليويب وعمرية )73/1(. 
كشاف القناع )182/1(، رشح منتهى اإلرادات )102/1(.   )3(
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q بقاء طعم النجاسة يدل عىل بقاء جزء منها. 

q لون النجاسة ورحيها إذا شق إزالتها عفي عنها. 

]م-551[ إذا غسل املحل املتنجس، فإن بقي طعم النجاسة فهو ما زال نجًسا 
بال خالف، 

حكاه النووي يف املجموع)1(، وعلل ذلك: بأن بقاء الطعم يدل عىل بقاء جزء 
من النجاسة.

وحكى صاحب اإلنصاف خالًفا للحنابلة يف الطعم)2(.

وإن بقي اللون أو الرائحة أو مها مًعا فقد اختلف العلامء.

املجموع )613/2(.  )1(
قال يف اإلنصاف )317/1(: ويرض بقاء الطعم عىل الصحيح من املذهب، وقيل: ال يرض. اهـ  )2(

املبحث الرابع 

فـي بقاء لون أو راحئة النجاسة بعد التطهري
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مذهب  وهو  إزالتهام،  شق  إذا  مًعا  بقاؤمها  أو  أحدمها  بقاء  يرض  ال  فقيل: 
احلنفية)1(، واملالكية)2(، واحلنابلة)3(.

أحدمها  بقي  إن  وأما  يطهر،  مل  املحل  فإن  مًعا  والرائحة  اللون  بقي  إن  وقيل: 
وشقت إزالته فال يرض، وهذا هو القول املعتمد عند الشافعية)4(.

وقيل: يعفى عن اللون دون الريح، اختاره بعض الشافعية)5(، واحلنابلة)6(.

q دليل من قال: ال يضر بقاء اللون والراحئة مًعا:
  الدليل األول:

حدثنا  الضبي،  داود  بن  موسى  حدثنا  قال:  أمحد،  رواه  ما   )181-1210( 
ابن هليعة، عن عبيد اهلل بن أيب جعفر، عن عيسى بن طلحة،

يا  × يف حج أو عمرة فقالت:  النبي  عن أيب هريرة، أن خولة بنت يسار أتت 
رسول اهلل ليس يل إال ثوب واحد، وأنا أحيض فيه قال: فإذا طهرت فاغسيل موضع 
الدم، ثم صيل فيه قالت: يا رسول اهلل إن مل خيرج أثره قال: يكفيك املاء وال يرضك 

أثره)7(.

رشح فتح القدير )209/1(، البحر الرائق )249/1(.  )1(
قال يف حاشية الدسوقي )80/1(: وال يشرتط زوال لون وريح عًسا، بل يغتفر بقاء ذلك يف   )2(
الثوب، ال يف الغسالة. اهـ وانظر مواهب اجلليل )163/1(، اخلريش )115/1( منح اجلليل 

.)73/1(
كشاف القناع )183/1(، الفتاوى الكربى )429/1(، مطالب أويل النهى )228/1(، رشح   )3(

منتهى اإلرادات )103/1(، املبدع )239/1(، اإلنصاف )317/1(.
املجموع )613/2، 614(، األشباه والنظائر للسيوطي )ص: 433(، حاشيتا قليويب وعمرية   )4(

)86/1(، حتفة املحتاج )318/1(.
مغني املحتاج )85/1(.  )5(

اإلنصاف )317/1(.   )6(
املسند )364/2(.  )7(
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]ضعيف، فيه ابن هليعة، وقد اضطرب يف إسناده[)1(.

  الدليل الثاين:

دم  غسل  يف  كام  وحده،  باملاء  النجاسات  بتطهري  أمر  وتعاىل  سبحانه  اهلل  أن 
إزالة  كانت  فلو  النجاسة،  أثر  إزالة  شأنه  من  ليس  وحده  املاء  أن  ومعلوم  احليض، 
إىل  الكلب  تطهري ولوغ  أرشد يف  آخر، كام  إىل مطهر  الشارع  األثر مشرتطة ألرشد 

الرتاب مثاًل.

يف إسناده ابن هليعة، وقد رأى بعضهم حتسني حديثه إذا كان من طريق من روى عنه قبل احرتاق كتبه،   )1(
خاصة أن هذا احلديث قد رواه عنه عبد اهلل بن وهب وقتيبة بن سعيد. 

العبادلة عنه أعدل من غريها كام قال احلافظ، وهذه  أنه ضعيف مطلًقا، لكن رواية  والراجح   
العبارة ال تقتيض حتسني حديثه، وقد نقلت ما يدل عىل ذلك من كالم أهل العلم، انظر املجلد 

العارش )ص: 352(.
وهذا الطريق هبذا اإلسناد ال أعلم أحًدا تابع فيه ابن هليعة، فهو ضعيف، وقد اختلف عليه فيه:  
اهلل  عبيد  عن  هليعة،  ابن  عن  الضبي،  داود  بن  موسى  عن  الباب،  إسناد  يف  كام  أمحد  فرواه    

ابن أيب جعفر، عن موسى بن طلحة، عن أيب هريرة.
وأخرجه أمحد )380/2( وأبو داود )365( من طريق قتيبة بن سعيد.  

والبيهقي )408/2( من طريق عبد اهلل بن وهب وعثامن بن صالح، ثالثتهم عن ابن هليعة، عن   
يزيد بن أيب حبيب، عن عيسى بن طلحة، عن أيب هريرة.

فجعلوا حديث ابن هليعة عن يزيد بن حبيب، وليس عن عبيد اهلل بن أيب جعفر.  
قال ابن رجب يف فتح الباري )86/2(: »فابن هليعة ال حيتج برواياته يف مالفة روايات الثقات،   
وقد اضطرب يف إسناده، فرواه تارة كذلك، وتارة رواه عن عبيد اهلل ابن أيب جعفر، عن موسى بن 

طلحة، عن أيب هريرة، وخرجه اإلمام أمحد من هذا الوجه أيًضا، وهذا يدل عىل أنه مل حيفظه«.
عن  نافع،  بن  الوازع  عن  ثابت،  بن  عيل  طريق  من   )408/2( السنن  يف  البيهقي  وأخرجه    

أيب سلمة بن عبد الرمحن، عن خولة بنت نامر به.
قال البيهقي: »قال أبو بكر بن إسحاق الفقيه: قال إبراهيم احلريب: الوازع بن نافع غريه أوثق   

منه، ومل يسمع من خولة بنت نامر أو يسار إال يف هذين احلديثني«.اهـ
انظر إحتاف املهرة )19672(، أطراف املسند )434/7(، حتفة األرشاف )14286(.  
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  الدليل الثالث:

)1211-182( ما رواه البخاري من طريق ابن أيب نجيح، عن جماهد، قال: 

قالت عائشة: ما كان إلحدانا إال ثوب واحد حتيض فيه، فإذا أصابه يشء من دم 
قالت بريقها، فقصعته بظفرها)1(.

وجه االستدالل:

أن الريق وحده ال يمكن أن يذهب بلون النجاسة، وال يقطع رائحتها، وهذا 
دليل عىل أن ذهاب اللون والرائحة ليس برشط، خاصة إذا كان يتعس إزالتهام.

   الدليل الرابع:

)1212-183( ما رواه البيهقي من طريق شعبة، عن يزيد الرشك، 

الثوب،  يف  يكون  الدم  عن  عنها  اهلل  ريض  عائشة  سألت  قالت:  معاذة،  عن 
فأغسله، فال يذهب أثره، فقالت: املاء طهور.

]صحيح[)2(.

صحيح البخاري )312(.   )1(
سنن البيهقي )408/2(، وهو يف سنن الدارمي )1012( من طريق شعبة به، بلفظ: قالت هلا   )2(

امرأة الدم يكون الثوب، فأغسله، فال يذهب؟ فأقطعه؟ قالت: املاء طهور. 
وهذا إسناد صحيح.   

وله طرق كثرية عن معاذة ، منها:   
فقد رواه الدارمي )1011( من طريق ثابت بن يزيد،   

وابن املنذر يف األوسط )708( من طريق محاد بن زيد، كالمها عن عاصم، عن معاذة العدوية،   
عن عائشة، قالت: إذا غسلت املرأة الدم، فلم يذهب، فلتغريه بصفرة ورس أو زعفران. هذا 

لفظ الدارمي، ولفظ ابن املنذر بنحوه.
وهذا إسناد صحيح. والزعفران هنا ال يزيل اللون، وإنام يسرته فقط.   

ورواه أبو داود )357( ومن طريقه البيهقي يف السنن )408/2( حدثنا أمحد بن إبراهيم، حدثنا   
عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثني أيب، حدثتني أم احلسن، يعني جدة أيب بكر العدوي،     =
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  الدليل اخلامس:

أن يف اشرتاط ذهاب اللون والرائحة فيه كلفة ومشقة، واحلرج مرفوع عن هذه 
األمة.

  الدليل السادس:

أن اللون والرائحة عرض، وليس عينًا، وبالتايل ال يرض بقاؤمها مع تعس إزالتهام.

عن معاذة، قالت: سألت عائشة ريض اهلل عنها عن احلائض يصيب ثوهبا الدم قالت تغسله،   =
فإن مل يذهب أثره فلتغريه بشء من صفرة. قالت: ولقد كنت أحيض عند رسول اهلل × ثالث 

حيض مجيًعا ال أغسل يل ثوًبا. 
ورواه أمحد )250/6( عن عبد الصمد به، إال أنه مل يذكر غسل الثوب من دم احليض، وتغيريه   
وعيل  بعضه  عليه  ثوب  وعيل  يصيل،   × اهلل  رسول  كان  لقد  أيًضا:  وزاد  الصفرة،  من  بشء 

بعضه. 
ويف اإلسناد أم احلسن جدة أيب بكر العدوي مل يرو عنها سوى عبد الوارث، وليس هلا رواية إال   

هذا احلديث، قال الذهبي عنها: ال تعرف، ويف التقريب: ال يعرف حاهلا.
وقد انفردت عن معاذة بقوهلا: ولقد كنت أحيض عند رسول اهلل × ثالث حيض مجيًعا، وال   

أغسل يل ثوًبا. 
ورواه البيهقي )408/2( من طريق يزيد بن زريع، عن سعيد بن أيب عروبة، عن قتادة، عن   
فيبقى  الثوب، فيغسل  امرأة سألت عائشة ريض اهلل عنها عن دم احليض يكون يف  أن  معاذة، 

أثره؟ فقالت: ليس بشء. وهذا إسناد صحيح. 
وقد رواه معمر كام يف مصنف عبد الرزاق )1225( عن قتادة، أن عائشة سئلت عن دم احليضة   
يغسل باملاء فال يذهب أثره، قالت: قد جعل اهلل املاء طهوًرا. وقتادة مل يسمع من عائشة، ومعمر 

ضعيف يف قتادة، واملعروف رواية سعيد بن أيب عروبة، عن قتادة، عن معاذة كام سبق.
وروى ابن أيب شيبة يف املصنف ت عوامة )1025( من طريق أيوب، عن أيب قالبة، عن معاذة،   
أن امرأة سألت عائشة عن نضح الدم يف الثوب؟ فقالت: اغسليه باملاء؛ فإن املاء طهور. وهذا 

إسناد صحيح أيًضا.
وقد روي أثر عائشة من غري طريق معاذة، رواه ابن أيب شيبة يف املصنف )2076( عن وكيع.  

والدارمي )1020( أخربنا سعيد بن الربيع، كالمها عن عيل بن املبارك، قال: سمعت كريمة،   
قالت: سمعت عائشة بنحوه. 
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  الدليل السابع:

يشء  فيها  يبقى  فإنه  يده  غسل  مهام  فإنه  بيده  االستنجاء  املستنجي  بارش  إذا 
عىل  الشارع  ألوجب  رشًطا  النجاسة  رائحة  إزالة  كانت  ولو  النجاسة،  رائحة  من 
كان  ذلك  ومع  بيده،  إزالتها  مبارشة  عدم  أو  يده،  من  الرائحة  هذه  إزالة  املستنجي 
الصحابة يستنجون باملاء، ويبارشون ذلك بأيدهيم، ومل يكن هناك مطهرات معطرة 
تذهب برائحة النجاسة، ومل يأت يف الرشع ما يوجب ذلك، فدل عىل أن بقاء رائحة 

النجاسة ليس مؤثًرا يف طهارة املحل. 

q دليل من قال: يشرتط إزالة اللون والراحئة:

باقية فهذا دليل عىل وجودها، وإذا  أو رائحتها  النجاسة  قالوا: ما دام أن لون 
كانت النجاسة موجودة فاملحل نجس؛ ألن احلكم يدور مع علته وجوًدا وعدًما. 

q وأجيب:

ال نسلم أن النجاسة موجودة مع بقاء اللون؛ ألن اللون كام قلنا عرض، فهذا 
احلناء  كان  ولو  املاء،  وصول  يمنع  وال  الشعر  عىل  أو  البدن  عىل  لونه  يوجد  احلناء 
موجوًدا ملنع وصول املاء، وعىل التسليم بأنه موجود فإنه معفو عنه، للمشقة يف إزالته، 

وال يكلف اهلل نفًسا إىل وسعها.

q دليل من فرق بني الراحئة واللون:

قالوا: إنام قلنا يعفى عن اللون دون الريح؛ ألن املشقة يف إزالة اللون ظاهرة، 
واملشقة مرفوعة، بخالف الريح فال يشق إزالتها.

اللون  له وجه؛ ألن  القول عكس احلكم لكان ربام يكون  لو أن هذا  واحلقيقة 
دليل عىل بقاء النجاسة بخالف الريح، والفقهاء دائاًم خيففون مسألة الريح، ولذلك 
قالوا لو تروح املاء بنجاسة جماورة فهو طهور، بخالف ما لو تغري لونه من النجاسة 
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فإنه نجس، وهذا دليل عىل التفريق بني اللون والرائحة، وأن اللون أشد تأثرًيا من 
الرائحة، واهلل أعلم.

q القول الراجح:
الداللة،  أقوى من حيث  أن قول اجلمهور  الفريقني نجد  أدلة  استعراض  بعد 
وأن اللون والرائحة إذا شق إزالتهام فإن ذلك ال يؤثر عىل طهارة املحل، واهلل أعلم. 

e e e
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]م-552[ اختلف العلامء يف إزالة اللون أو الرائحة بإضافة مطهر مع املاء: 

فقيل: ال جيب االستعانة بغري املاء، وهو مذهب اجلمهور)1(.

وقيل: يستحب، وهو املشهور من مذهب احلنابلة)2(.

وقال ابن مفلح: يتوجه احتامل أنه جيب، وكالم أمحد حيتمله)3(.

واختاره بعض احلنابلة يف الرتاب)4(.

q دليل من قال ال جيب االستعانة بغري الماء:
  الدليل األول: 

األدلة التي سيقت يف املسألة التي قبل هذه، من كون اللون والرائحة ال جتب 

انظر يف مذهب احلنفية: بدائع الصنائع )88/1(، تبيني احلقائق )75/1(.  )1(
وقال يف مواهب اجلليل، وهو مالكي: )163/1، 164(: »إذا أمكن زوال اللون أو الريح بغري   
املاء مل جيب، ثم نقل عن ابن العريب وابن احلاجب قوهلام: لو أمكن زوال اللون والريح بأشنان أو 
صابون فالظاهر أنه ال جيب«. اهـ وانظر حاشية الدسوقي )80/1(، الكايف يف فقه أهل املدينة 

)ص: 18(. 
كشاف القناع )183/1(، اإلنصاف )317/1(.   )2(

الفروع )240/1(، اإلنصاف )317/1(.  )3(
املرجعان السابقان.  )4(

املبحث اخلامس 

يف إضافة مطهر مع الماء إلزالة اللون أو الراحئة
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إزالتهام مع املشقة.

  الدليل الثاين:

أن النصوص أرشدت إىل غسل النجاسة باملاء، وبعض النجاسات كدم احليض 
ال يزيل املاء لون النجاسة، فلو كانت اإلزالة واجبة ألرشد الشارع إىل مطهر آخر، 

فلام اكتفى باملاء علم أن إضافة غري املاء ليس بواجب.

   الدليل الثالث:

أرشد الشارع إىل إضافة الرتاب يف تطهري ولوغ الكلب، ومل يرشد إىل ذلك يف 
بالثياب، بخالف ريق الكلب، فلو  طهارة دم احليض، مع كون الدم له لون يلصق 
يف  إليها  أرشد  كام  الشارع  إليها  ألرشد  النجاسات  سائر  يف  واجبة  اإلضافة  كانت 

طهارة ولوغ الكلب، وما كان ربك نسًيا.

q دليل من استحب إضافة مطهر أخر إىل الماء إلزالة لون النجاسة:

  الدليل األول:

)1213-184( ما رواه أمحد، قال: ثنا حييى بن سعيد، عن سفيان، قال: حدثني 
ثابت أبو املقدام، قال: حدثني عدى بن دينار، قال: 

سمعت أم قيس بنت حمصن قالت:سألت رسول اهلل × عن الثوب يصيبه دم 
احليض. قال: حكيه بضلع، واغسليه باملاء، والند، والسدر. 

]صحيح[)1(.

وإنام مل نقل: إن األمر للوجوب؛ ألنه قد ورد حديث أسامء االقتصار عىل املاء، 
وهو متفق عليه.

املسند اإلمام أمحد )355/6(. وسبق خترجيه يف املجلد الثامن، رقم: )1734(، يف الطهارة من   )1(
احليض والنفاس.
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  الدليل الثاين:

)1214-185( ما رواه أمحد من طريق حممد بن إسحاق، حدثني سليامن بن 
سحيم، عن أمية بنت أيب الصلت، 

× يف نسوة  عن امرأة من بني غفار -وقد سامها يل- قالت: أتيت رسول اهلل 
من بني غفار، فقلنا له: يا رسول اهلل قد أردنا أن نخرج معك إىل وجهك هذا –وهو 
يسري إىل خيرب– فنداوي اجلرحى، ونعني املسلمني بام استطعنا، فقال: عىل بركة اهلل. 
قالت: فخرجنا معه، وكنت جارية حديثة، فأردفني رسول اهلل × عىل حقيبة رحله، 
قالت: فواهلل لنزل رسول اهلل × إىل الصبح فأناخ، و نزلت عن حقيبة رحله و إذا هبا 
فلام  استحييت،  و  الناقة  إىل  فتقبضت  قالت:  حضتها،  حيضة  أول  فكانت  مني،  دم 
قالت: قلت:  نفست؟  لعلك  ما لك؟  قال:  الدم،  ما يب، ورأى   × اهلل  رأى رسول 
نعم، قال: فأصلحي من نفسك، و خذي إناء من ماء فاطرحي فيه ملًحا، ثم اغسيل ما 

أصاب احلقيبة من الدم، ثم عودي ملركبك. احلديث)1(.

]ضعيف[)2(.

املسند )380/6(.  )1(
ويف  سحيم،  ابن  سليامن  سوى  عنها  يرو  مل  الصلت،  أيب  بنت  أمية  جلهالة  ضعيف؛  إسناده   )2(

التقريب: ال يعرف حاهلا.
واختلف يف اسمها، فقيل: أمية، وقيل: آمنة، انظر سنن البيهقي )407/2(.  

واحلديث رواه أمحد كام يف إسناد الباب عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن حممد بن   
إسحاق.

وأخرجه أبو داود )313( ومن طريقه البيهقي يف السنن الكربى )407/2( من طريق سلمة بن   
الفضل، عن حممد بن إسحاق به.

وأخرجه البيهقي يف السنن )407/2( من طريق يونس بن بكري، عن ابن إسحاق به.  
واختلف فيه عىل سليامن بن سحيم:  

فروي عنه كام سبق.                   =  



433طهارة اخلبث )األعيان النجسة(

  الدليل الثالث:

 )1215-186( ما رواه أبو داود، من طريق عبد الوارث، حدثتني أم احلسن 
يعني جدة أيب بكر العدوي،

عن معاذة قالت: سألت عائشة ريض اهلل عنها عن احلائض يصيب ثوهبا الدم، 
قالت: تغسله، فإن مل يذهب أثره فلتغريه بيشء من صفرة، قالت: ولقد كنت أحيض 

عند رسول اهلل × ثالث حيض مجيًعا ال أغسل يل ثوًبا)1(.

زيادة  ثوًبا(  يل  أغسل  ال  مجيًعا  حيض  ثالث  أحيض  )كنت  وزيادة  ]ضعيف، 
طرق  من  معاذة  عن  ثابت  واحلديث  جهالة،  وفيها  احلسن،  أم  هبا  تفردت  منكرة، 

أخرى دون هذه الزيادة[)2(.

q دليل من قال بوجوب إضافة يشء إىل الماء إذا أمكن إزالة لون النجاسة:

هذا القول مل يثبت عندي، وإنام ساقه ابن مفلح احتاماًل، فإن ثبت فلعل دليله، 
أنه مبني عىل وجوب إزالة لون النجاسة مع إمكان ذلك، وما ال يتم الواجب إال به 

فهو واجب، واهلل أعلم.

وأخرجه الواقدي يف املغازي )685/2(، ومن طريقه ابن سعد يف الطبقات )293/8( عن أيب   =
بكر بن عبد اهلل بن أيب سربة، عن سليامن بن سحيم، عن أم عيل بنت أيب احلكم، عن أمية بنت 

قيس أيب الصلت.
فزاد يف إسناده أم عيل بنت أيب احلكم، وجعله من مسند أمية بنت قيس.  

والواقدي مرتوك، وكذا أبو بكر بن عبد اهلل بن أيب سربة.  
سنن أيب داود )357(.  )1(

يف إسناده أم احلسن جدة أيب بكر العدوي، مل يرو عنها إال عبد الوارث بن سعيد، ومل يوثقها   )2(
أحد، ويف التقريب: ال يعرف حاهلا.

وقد رواه البيهقي يف السنن )408/2( من طريق عبد الوارث به.  
وقد سبق خترجيه، واستكامل طرقه، انظر ح )1212(.  

انظر إحتاف املهرة )23222(، حتفة األرشاف )17971(.  
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q الراجح:

بعد استعراض أدلة األقوال، نجد أن القول الوسط، وهو استحباب إزالة اللون 
أنه مذهب ألم  أدلته وتعليالته، ويكفي  باملاء أقوى، لقوة  إذا مل يذهب  بامدة أخرى 

املؤمنني ريض اهلل عنها عائشة الصديقة بنت الصديق، واهلل أعلم.

e e e
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

q غسالة النجاسة ما دامت عىل املحل فهي ليست نجسة فال موجب إلخراجها 
بالعرص، وكذلك إذا انفصلت غري متغريه عىل الراجح.

]م-553[ اختلف العلامء يف اشرتاط العرص يف األشياء التي تترشب النجاسة 
كالثياب ونحوها، 

فقيل: يشرتط العرص، وهو مذهب احلنفية)1(، واحلنابلة)2(.

املالكية)3(، والشافعية)4(، واختيار أيب  وقيل: ال يشرتط عرصها، وهو مذهب 

بدائع الصنائع )88/1(، تبيني احلقائق )76/1(، البحر الرائق )249/1(، حاشية ابن عابدين   )1(
.)332/1(

قال يف اإلنصاف )316/1(: يعترب العرص يف كل غسلة مع إمكانه فيام يترشب النجاسة، أو دقه   )2(
منتهى  رشح   ،)239/1( الفروع  وانظر  املذهب.  من  الصحيح  عىل  ثقياًل  كان  إن  تقليبه  أو 

اإلرادات )104/1(.
التاج واإلكليل )235/1(، مواهب اجلليل )159/1(، اخلريش )114/1(، حاشية الدسوقي   )3(

.)80/1(
قال النووي يف رشحه لصحيح مسلم )200/3(: هل يشرتط عرص الثوب إذا غسله؟ فيه     =  )4(

املبحث السادس 

يف اشرتاط عصر الثي�اب النجسة عند غسل النجاسة
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يوسف من احلنفية)1(.

q دليل من قال يشرتط العصر:

  الدليل األول:

)1216-187( ما رواه البخاري من طريق هشام، قال: حدثتني فاطمة، عن 
أسامء، قالت: 

جاءت امرأة إىل النبي ×، فقالت: أرأيت إحدانا حتيض يف الثوب كيف تصنع؟ 
قال: حتته ثم تقرصه باملاء وتنضحه وتصيل فيه)2(.

وجه االستدالل:

أصابعها  بأطراف  الدم  موضع  تدلك  أي  حجر:  ابن  قال  تقرصه(  )ثم  قوله: 
ليتحلل بذلك، وخيرج ما ترشبه الثوب منه)3(.

q وأجيب:
بأن احلت والقرص ليس واجًبا، وسوف يأيت إن شاء اهلل تعاىل بحث ذلك يف 

مسألة مستقلة.

  الدليل الثاين:

عرصها  دون  الثياب  عىل  املاء  ومرور  النجاسة،  تترشب  الثياب  إن  قالوا: 

وجهان: األصح أنه ال يشرتط. اهـ  =
وقال يف مغني املحتاج )85/1(: ويسن عرص ما يمكن عرصه خروًجا من اخلالف. اهـ وقال   
يف روضة الطالبني )28/1(: وال يشرتط يف حصول الطهارة عرص الثوب عىل األصح بناًء عىل 
طهارة الغسالة. وإن قلنا بالضعيف: إن العرص رشط قام مقامه اجلفاف عىل األصح؛ ألنه أبلغ 

يف زوال املاء. اهـ
بدائع الصنائع )88/1(.   )1(

البخاري )227(، ومسلم )291(.   )2(
فتح الباري حتت حديث: 227.  )3(



437طهارة اخلبث )األعيان النجسة(

ال يستخرج أجزاء النجاسة من الثوب، وهلذا اشرتطنا العرص يف الثياب.

  الدليل الثالث:

الثوب سبًبا يف  كانت نجسة كان وجودها يف  وإذا  النجاسة نجسة،  أن غسالة 
بقائه نجًسا، فيجب إخراجها من الثوب حتى يمكن احلكم له بالطهارة.

q دليل من قال: ال يشرتط العصر:

  الدليل األول:

)1217-188( ما رواه البخاري من طريق مهام، أخربنا إسحاق، 

عن أنس بن مالك أن النبي × رأى أعرابًيا يبول يف املسجد، فقال: دعوه حتى 
إذا فرغ دعا بامء فصبه عليه، ورواه مسلم)1(.

وجه االستدالل:

فإن  املاء عليها،  اكتفى بصب  النجاسة، ومع ذلك  أن األرض تترشب  معلوم 
قيل: إن األرض ال يمكن عرصها. قيل: يمكن نقل غسالة النجاسة، بل يمكن حفر 
األرض املتنجسة قبل تطهريها، فلام مل يأمر بنقل غسالة النجاسة مع إمكانه علم أن 
املحل طهر بمجرد صب املاء عليه، فدل عىل أن عرص الثوب إلخراج غسالة النجاسة 
ليس رشًطا يف الطهارة، والتفريق بني األرض والثياب تفريق بغري دليل، بل قياس 

الثياب عىل األرض هو الفقه، واهلل أعلم.

  الدليل الثاين:

)1218-189( ما رواه البخاري، قال: حدثنا عبد اهلل بن يوسف، قال: أخربنا 
مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه،

عن عائشة أم املؤمنني أهنا قالت: أيت رسول اهلل × بصبي، فبال عىل ثوبه، فدعا 

صحيح البخاري )219(، وصحيح مسلم )284(.   )1(
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بامء، فأتبعه إياه. ورواه مسلم)1(.

وجه االستدالل:

أن الرسول × أتبع البول املاء، ومل يعرص الثوب.

  الدليل الثالث:

األصل عدم وجوب العرص، ومل يأت يف الرشع ما يرشد إىل عرص الثياب حني 
غسلها، ولو كان العرص واجًبا جلاء األمر به، كام جاء يف حت الدم وقرصه باملاء، ومن 
غسل ثوبه حتى ذهبت عني النجاسة وطعمها ورحيها فقد طهر الثوب، وفعل ما أمر 

به.

  الدليل الرابع:

مل يقم دليل عىل أن غسالة النجاسة نجسة، وإذا انفصل املاء عن املحل ومل يتغري 
بالنجاسة فهو طهور، وإذا كان ذلك كذلك مل يكن إخراج الغسالة إخراًجا للنجاسة 
حتى جيب إخراجه بالعرص، وسوف تبحث غسالة النجاسة يف بحث مستقل من هذا 

الباب إن شاء اهلل تعاىل.

وهذا القول هو الراجح.

e e e

صحيح البخاري )222( ومسلم )286(.   )1(
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

q النجاسة عني خبيثة، متى زالت أو أزيلت فقد زال حكمها. 

]م-554[ اختلف العلامء يف حكم احلت والقرص، 

فقيل: يستحب، وهو مذهب املالكية)1(، والشافعية)2(.

وقيل: جيب إن مل تذهب النجاسة بدوهنام، ومل يترضر املحل هبام، وهو قول يف 
مذهب الشافعية)3(، واملشهور من مذهب احلنابلة)4(.

q دليل من قال باالستحباب:
)1219-190( ما رواه البخاري، من طريق مالك عن هشام، عن فاطمة بنت 

املنذر، عن أسامء، قالت: 

مواهب اجلليل )159/1(.   )1(
فتاوى الرميل )65/1(، روضة الطالبني )28/1(، أسنى املطالب )21/1(.  )2(

انظر روضة الطالبني )28/1(.  )3(
الفروع )241/1(، رشح منتهى اإلرادات )103/1(، كشاف القناع )185/1(.  )4(

املبحث السابع 

فـي حكم احلت والقرص
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سألت امرأة رسول اهلل ×، فقالت: يا رسول اهلل أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوهبا 
الدم من احليضة كيف تصنع؟ فقال رسول اهلل ×: إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من 

احليضة فلتقرصه ثم لتنضحه بامء، ثم لتصل فيه. 

ويف رواية: قال: حتته ثم تقرصه باملاء وتنضحه وتصيل فيه)1(.

 وجه االستدالل:

ثم  باملاء،  تدلكه  ثم  أهنا حتته  الدم  الذي أصابته نجاسة  الثوب  الرسول يف  بني 
تغسله، ثم تصيل فيه، وهذا عىل وجه االستحباب؛ ألن غسل الدم كاف يف طهارته، 
احلت  يتعني  ومل  حكمها،  زال  فقد  زالت  فكيف  النجاسة،  إزالة  املطلوب  وألن 
والقرص يف إزالتها، فلو غسلت الدم حتى زالت عني النجاسة بدون حت وقرص 

فقد حصل املطلوب وطهر الثوب.

q دليل من قال بالوجوب:
يوجد  حتى  الوجوب  األمر  يف  واألصل   ،× منه  أمر  )فلتقرصه(   :× قوله 

صارف يرصفه عن ذلك.

النجاسة إن توقف عىل احلت، ومل يذهب  والراجح، واهلل أعلم أن زوال عني 
بالغسل فإنه واجب ال لذاته، وإنام ألن إزالة النجاسة واجب، وما ال يتم الواجب 
إال به فهو واجب، وإن زال عني النجاسة بمجرد مرور املاء عىل الثوب فقد حصل 

املطلوب، واهلل أعلم.

e e e

البخاري )227(، ومسلم )291(.   )1(
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q املذي بمنزلة البول. 
q األمر بإزالة النجاسة باملاء دليل عىل االجتزاء به، ال حرص اإلجزاء فيه.

]م-555[ ملا كان املذي قد نص عىل تطهريه باملاء ناسب ذكر كيفية تطهريه يف 
باب كيفية إزالة النجاسة باملاء، وقد اختلف الفقهاء يف الطهارة من املذي، هل يتعني 

املاء، أو تكفي احلجارة؟ 

فقيل: يتعني املاء وهو مذهب احلنفية)1(، واملالكية)2(، والشافعية)3(، واحلنابلة)4(،

رشح معاين اآلثار )48/1(، رشح فتح القدير )72/1(، املبسوط )67/1(.   )1(
الرب  فتح   ،)112/1( الدسوقي  حاشية   ،)149/1( اخلريش   ،)285/1( اجلليل  مواهب   )2(

برتتيب التمهيد )323/3(. 
املجموع )164/2(، روضة الطالبني )67/1(، مغني املحتاج )79/1(.   )3(

الفروع )214/1(، رشح منتهى اإلرادات )21/1(، اإلنصاف )330/1(، املبدع )249/1(،   )4(
املغني   ،)56/1( أمحد  فقه  يف  الكايف   ،)87/1( الشيباين  حنبل  ابن  بمفردات  الرباين  الفتح 

 .)112/1(

املبحث الثامن 

فـي كيفية تطهري املذي
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عىل خالف بينهم هل جيب غسل موضع احلشفة فقط كام هو مذهب احلنفية)1(، 
والشافعية)2(، ونسبه النووي للجمهور)3(، ورجحه ابن عبد الرب)4(.

أو جيب غسل الذكر كله، وعليه أكثر أصحاب مالك)5(، وهو رواية عن أمحد)6(.

من  وذكروه  احلنابلة،  مذهب  هو  كام  األنثيني،  مع  كله  الذكر  غسل  جيب  أو 
املفردات)7(، وهو مذهب ابن حزم)8(.

وقيل: جيزئ االستجامر، وهو قول يف مذهب الشافعية)9(.

وقيل: املذي طاهر، وهو رواية عن أمحد)10(.

وسبب اختالف الفقهاء اختالفهم يف األحاديث الواردة يف ذلك:

فمن أوجب غسل الذكر كله، أخذه من حديث عيل املتفق عليه، وفيه: »يغسل 
ذكره ويتوضأ« هذا لفظ مسلم، ورواه البخاري بنحوه)11(.

رشح معاين اآلثار )48/1(، رشح فتح القدير )72/1(، املبسوط )67/1(.   )1(
املجموع )164/2(، روضة الطالبني )67/1(، مغني املحتاج )79/1(.   )2(

املجموع )164/2(.   )3(
فتح الرب برتتيب التمهيد )323/3(.   )4(

الرب  فتح   ،)112/1( الدسوقي  حاشية   ،)149/1( اخلريش   ،)285/1( اجلليل  مواهب   )5(
برتتيب التمهيد )323/3(. 

الكايف يف فقه أمحد )56/1(، اإلنصاف )330/1(.   )6(
الفروع )214/1(، رشح منتهى اإلرادات )21/1(، اإلنصاف )330/1(، املبدع )249/1(،   )7(
املغني   ،)56/1( أمحد  فقه  يف  الكايف   ،)87/1( الشيباين  حنبل  ابن  بمفردات  الرباين  الفتح 

 .)112/1(
املحىل )118/1(.   )8(

املجموع )164/2(.   )9(
يف  اخلطاب  أبو  اختاره  كاملني،  طاهر  املذي  أن  أمحد  وعن   :)149/1( املقنع  رشح  املبدع  يف   )10(

خالفه؛ ألنه خارج بسبب الشهوة. اهـ وانظر املغني )413/1(، واإلنصاف )341/1(. 
صحيح مسلم )303(، وصحيح البخاري )269(.   )11(
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مجيع  فيعم  مضاف،  مفرد  فهو  الذكر،  مجيع  يف  حقيقة  ذكره(:  )يغسل  فقوله: 
الذكر.

ومن قال: يغسل موضع احلشفة: قالوا: إن من غسل مرج املذي من الذكر فقد 
غسل ذكره، فإجياب غسل الذكر كله ال دليل عليه من الرشع.

يقول: )يغسل  تارة: )يغسل ذكره( وتارة  يقول:  أنه  ابن عباس  وقد صح عن 
حشفته( فدل عىل أن مراده بقوله: )اغسل ذكرك( أي احلشفة، وفهم الصحايب أوىل 
من فهم غريه؛ ألنه عريب قح مل تدخل لسانه العجمة، وهو ممن روى عن عيل حديث 
غسل الذكر من املذي، فلو كان يقتيض ذلك غسل الذكر كله لكان ابن عباس أوىل 

بفهم ذلك من غريه.

وقياًسا عىل البول فإن اإلنسان ال يغسل فيه الذكر كله.

ومن رأى أن االستجامر ال يكفي استدل بقوله يف احلديث: )يغسل ذكره( فهذا 
املذي عىل  الرب: وليس يف أحاديث  ابن عبد  قال  أن االستجامر ال يكفي،  دليل عىل 

كثرهتا ذكر االستجامر)1(.

وأما من قال: يغسل أنثييه: فاستدل بحديث عيل، ففي رواية منه، قال: يغسل 
ذكره وأنثييه ويتوضأ)2(.

وهذه الزيادة ال تثبت عن النبي ×، وقد ضعفها أمحد يف سؤاالت أيب داود)3(.

وأما من قال: إن االستجامر يكفي، فقد قاسه عىل البول:

وقد عرضت أدلة كل قول، واجلواب عنها، فأغنى عن إعادته هنا)4(.

رشح الزرقاين )125/1(، التمهيد )205/21(.   )1(
املسند )124/1(.   )2(

جاء يف مسائل أمحد أليب داود )106(: »قلت ألمحد: إذا أمذى جيب عليه غسل أنثييه؟ قال: ما قال   )3(
غسل األنثيني إال هشام بن عروة – يعني: يف حديث عيل، فأما األحاديث كلها فليس فيها ذا«.اهـ

)4(  راجعها يف آداب اخلالء، من هذا الكتاب.
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

q غسالة النجاسة ما دامت عىل املحل فهي ليست نجسة، فال موجب إلخراجها 
بالعرص، وكذلك إذا انفصلت غري متغريه عىل الراجح.

]م-556[ املاء املستعمل يف إزالة النجاسة قبل أن ينفصل عن املحل فإنه طهور 
أبًدا، ومل  املحل  ما طهر  املالقاة  بمجرد  ينجس  قلنا  لو  يتغري؛ ألننا  مل  أو  تغري  مطلًقا 

يمكنا يف هذه احلال تطهري النجاسات إال باملاء الكثري وهذا فيه حرج)1(.

]م-557[ وأما إذا انفصل عن املحل فال خيلو إما أن يتغري بالنجاسة أو ال. 

نقلناه عن مجاعة من علامء  باإلمجاع، وقد  بالنجاسة، فهو نجس  املاء  فإن تغري 
املذاهب يف مسألة سؤر سباع البهائم فانظره هناك. 

وإن كان املاء املنفصل مل يتغري، وهو ماء قليل، فقد اختلف العلامء يف حكمه بناء 
عىل اختالفهم يف وجوب تكرار الغسل، فبعضهم يرى وجوب تكرار غسل النجاسة 

مطالب أويل النهى )40/1(.  )1(

املبحث التاسع 

فـي الكالم على غسالة النجاسة
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ثالًثا، وبعضهم سبًعا، وبعضهم يرى أنه يكفي غسل النجاسة مرة واحدة ما مل تكن 
نجاسة كلب، وقد ذكرنا أدلة كل قول يف مسألة سابقة، وترجح أن العدد ال يشرتط 

يف غسل النجاسات إال نجاسة الكلب للنص عليها من الشارع.

ما  وهو  املتنجس،  املحل  هذا  تطهري  عند  املنفصل  املاء  يف  العلامء  اختلف  وقد 
يسمى بغسالة النجاسة، إذا انفصل عن املحل، وهو مل يتغري هل يكون نجًسا أو طاهًرا 

أو طهورا؟

فقيل: املاء املنفصل من غسل النجاسة احلقيقية من الغسلة األوىل حتى الغسلة 
الثالثة نجس، وهذا مذهب احلنفية)1(. 

وقيل: املاء املنفصل طهور ما مل يتغري بالنجاسة، وهو مذهب املالكية)2(، وهو 
الراجح. 

وقيل: يكون طاهًرا غري مطهر، وهو األصح عند الشافعية)3(. 

حاشية   ،)240/4( حممودية  بريقة   ،)245/1( الرائق  البحر   ،)66/1( الصنائع  بدائع   )1( 
ابن عابدين )325/1(، وهذا مبني عىل وجوب غسل النجاسات احلقيقية ثالث مرات، وضد 
احلقيقية احلكمية، وهي طهارة احلدث، فال جيب فيها العدد، وهذا بناء عىل قوهلم بأن احلدث 

نوع من النجاسة، وانظر بدائع الصنائع )87/1(. 
هتذيب املسالك يف نرصة مذهب اإلمام مالك )43/1(، منح اجلليل )72/1(، القوانني الفقهية   )2(

)ص: 35-36(، اخلريش )80/1(، حاشية الدسوقي )80/1(، االستذكار )259/3(. 
قال النووي يف روضة الطالبني )34/1(: »يف غسالة النجاسة إن تغري بعض أوصافها بالنجاسة   )3(
فنجسة، وإال فإن كان قلتني فطاهرة بال خالف، ومطهرة عىل املذهب، واهلل أعلم. وإن كانت 

دوهنام فثالثة أقوال، وقيل أوجه: 
وإال  فنجسة،  بعد  نجًسا  كان  إن  الغسل،  بعد  املحل  حكم  حكمها  أن  اجلديد  وهو  أظهرها:   

فطاهرة غري مطهرة. 
والثاين: وهو القديم، حكمها حكمها قبل الغسل فتكون مطهرة.  

والثالث: وهو مرج من رفع احلدث، حكمها حكم املحل قبل الغسل فتكون نجسة«.اهـ  
وقال يف املجموع )544/2(: »واألصح طهارة غسالة النجاسة إذا انفصلت غري متغرية، وقد=  
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وقيل: املنفصل من الغسلة األوىل حتى الغسلة السادسة نجس، حتى ولو زالت 
مطهر،  غري  طاهر،  السابعة  الغسلة  من  واملنفصل  األوىل،  الغسلة  يف  النجاسة  عني 

واملنفصل من الغسلة الثامنة طهور. وهذا املشهور من مذهب احلنابلة)1(.

وهلل  هنا،  إعادهتا  عن  ذلك  فأغنى  األول،  املجلد  يف  املسألة  أدلة  ذكرت  وقد 
احلمد.

e e e

طهر املحل«. وانظر رشح زبد بن رسالن )34/1(. واشرتط الشافعية للحكم بطهارة الغسالة   =
رشوًطا. 

النجاسة  غسالة  طهارة  أصحابنا  عند  »الصحيح   :)134/2( التثريب  طرح  يف  العراقي  قال   
برشط عدم تغريها، وبرشط طهارة املحل .... وزاد الرافعي رشًطا آخر، وهو أال يزداد وزن 

الغسالة بعد انفصاله عىل قدره قبل غسل النجاسة به«.اهـ 
النجاسات سبًعا نص عليه يف  العدد يف سائر  أبو اخلطاب يف االنتصار )485/1(: جيب  قال   )1(

رواية صالح وحنبل وأيب طالب وامليموين. اهـ 
أن يغمسه يف  البول جيزيه  الثوب يصيبه  ويف مسائل عبد اهلل ألبيه )34/1(: »سألت أيب عن   
ابن هانئ )27/1(  وانظر مسائل  يغسله سبًعا، ويعرصه«.  فقال:  الدلك؟  بد من  أو ال  املاء، 
 ،238/1( الفروع   ،)102/1( اإلرادات  منتهى  رشح   ،)36/1( القناع  كشاف  رقم137، 

239(، اإلنصاف )313/1(
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

q كل بول من اآلدمي فهو نجس حتى بول الصبي الذي مل يأكل الطعام، وإنام 
التخفيف يف كيفية تطهريه، ال يف طهارته. 

q ليس كل ما ثبت التخفيف يف طهارته كان طاهًرا، فاألمر بنضح بول الصبي 
دليل عىل نجاسته.

q إذا ثبت للغائط حكم ثبت للبول، فبول من ال يأكل الطعام نجس قياًسا عىل 
النجاسات  تطهري  كيفية  وأما  بوله،  فكذا  طاهر  حلمه  يؤكل  ما  وروث  غائطه، 

فليست واحدة، فتطهري نجاسة الكلب خمتلفة عن نجاسة غريه)1(. 

]م-558[ اختلف العلامء يف بول الصبي واجلارية هل حكمهام واحد أو ال؟

انظر رشح التلقني للامزري )260/1(.   )1(

الفصل الثاني 

يف كيفية التطهري بالنضح
املبحث األول 

يف تطهري بول الرضيع الذكر بالنضح
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فقيل: جيب غسلهام مًعا، وهو مذهب احلنفية)1(، واملالكية)2(.

الشافعية)3(،  مذهب  وهو  ينضح،  الغالم  وبول  يغسل،  اجلارية  بول  وقيل: 
واحلنابلة)4(، وبه قال احلسن البرصي)5(، والزهري)6(، ومجاعة من أهل احلديث.

القول  وهذا  غسلهام،  وجب  طعام  فإذا  يطعام،  مل  ما  فيهام  النضح  يكفي  وقيل: 
مروي عن احلسن البرصي، وسفيان، وأحد قويل األوزاعي)7(.

وقيل: ينضح بول الذكر مطلًقا، كبرًيا كان أم صغرًيا، ويغسل بول األنثى، وهو 
اختيار ابن حزم رمحه اهلل تعاىل)8(.

q دليل من قال ال فرق بني بول الصيب واجلارية يف وجوب الغسل:
  الدليل األول:

)1220-191( ما رواه أمحد، قال: حدثنا أبو معاوية، حدثنا هشام بن عروة، 
عن أبيه،

أيت  وإنه  هلم،  فيدعو  بالصبيان،  يؤتى   × اهلل  رسول  كان  قالت:  عائشة  عن 

حاشية   ،)9/1( اآلثار  معاين  رشح   ،)88/1( الصنائع  بدائع   ،)70  ،69/1( احلقائق  تبيني   )1( 
ابن عابدين )318/1(.

املنتقى للباجي )129/1(، اخلريش )94/1(، االستذكار )67/2(.  )2(
مغني املحتاج )84/1، 85(، هناية املحتاج )239/1، 240(، املجموع )589/2(.  )3(

اإلنصاف   ،)346/1( الفروع   ،)218  ،217/1( القناع  كشاف   )326  ،325/1( املبدع   )4(
.)323/1(

التمهيد )112/9(.  )5(
قال ابن شهاب كام يف صحيح ابن حبان )211/4(: فمضت السنة بأن ال يغسل من بول الصبي   )6(

حتى يأكل الطعام، فإذا أكل الطعام غسل من بوله. اهـ
املحىل )133/1(، فقه اإلمام األوزاعي )98/1(.  )7(

املحىل )133/1(.  )8(
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بصبي، فبال عليه، فقال رسول اهلل ×: صبوا عليه املاء صًبا)1(.

]انفرد أبو معاوية عن هشام بقوله: صبوا عليه املاء صًبا، وحديث أيب معاوية 
عن هشام يف بعضها كالم[)2(.

املسند )46/6(.  )1(
واحلديث مداره عىل هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة،   )2(

بن راهويه )587(،  أبو معاوية عن هشام كام يف مسند أمحد )46/6(، ومسند إسحاق  رواه   
ورشح معاين اآلثار للطحاوي )93/1(، بلفظ: )صبوا عليه املاء صبًّا(.

وقد انفرد أبو معاوية عن هشام هبذا اللفظ، وقد قال فيه أمحد: يف غري حديث األعمش مضطرب   
ال حيفظها جيًدا. 

وقال أبو داود: قلت ألمحد: كيف حديث أيب معاوية عن هشام؟ قال: فيها أحاديث مضطربة،   
يرفع منها أحاديث إىل النبي ×.

ورواه غري أيب معاوية عن هشام بأحد لفظني:   
اللفظ األول: فدعا بامء فأتبعه إياه. أخرجه مالك بن أنس كام يف املوطأ )142( ومن طريق مالك   

أخرجه البخاري )222(.
ورواه حييى بن سعيد القطان كام يف البخاري )6002(، ومسند أيب عوانة )20/1(  

وعبد القدوس بن بكر بن خنيس، كام يف مسند أمحد )212/6(.  
ورشيك كام يف مسند أيب يعىل يف مسنده )4623( كلهم رووه عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن   

عائشة. بلفظ: فدعا بامء فأتبعه إياه.
ورواه جرير بن عبد احلميد، عن هشام، كام يف صحيح مسلم )286( بلفظ: فدعا بامء، فصبه   

عليه.
وهي رواية باملعنى لقوله )فأتبعه إياه(   

واللفظ الثاين: مثله إال أنه زاد كلمة: ومل يغسله.   
رواه عبد اهلل بن املبارك، كام يف صحيح البخاري،   

ووكيع كام يف مسند أمحد )52/6(.  
وعبد اهلل بن نمري كام يف صحيح مسلم )286(.  

وعيسى بن يونس كام يف صحيح مسلم )286(.  
وسفيان، كام يف صحيح ابن حبان )1372(.                  =  
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وجه االستدالل: 

أنه ال يكفي  املاء عىل نجاسة بول الصبي صًبا، وهذا دليل عىل  أمر بصب  أنه 
النضح، بل ال بد من الغسل، أال ترى لو أن رجاًل أصاب ثوبه عذرة، فأتبعها املاء 

حتى ذهب هبا، أن ثوبه قد طهر.

q وأجيب بأجوبة منها:

اجلواب األول: أن أبا معاوية قد تفرد هبذا اللفظ، عن هشام، وسائر الرواة عن 
هشام مل يذكروا ما ذكره أبو معاوية.

املاء بدون غسل  فإتباع  الثاين: أن احلديث نص يف قوله: )ومل يغسله(  اجلواب 

وحمارض كام يف مسند أيب عوانة )202/1(.  =
وعبدة بن سليامن، كام يف رشح معاين اآلثار للطحاوي )93(.  

وزائدة، كام يف رشح معاين اآلثار للطحاوي )92(، ثامنيتهم رووه عن هشام به، وزادوا كلمة،   
ومل يغسله، فهي زيادة حمفوظة بال شك.

وهناك بعض الرواة رووه باللفظني، مثل حييى بن سعيد القطان، فقد رواه مرة بدون كلمة ومل   
يغسله، ومرة رواه هبذه الزيادة عند أمحد )52/6(.

ومثله عبد اهلل بن نمري، رواية مسلم والبيهقي فيها )ومل يغسله( بينام رواية أيب عوانة )202/1(،   
بلفظ: فدعا بامء، فأتبعه بوله.

وكذلك أخرجه احلميدي )88/1( عن سفيان، بلفظ: فأتبع بوله املاء، بينام رواية ابن حبان )ومل   
يغسله(.

فتبني من هذا التخريج: أهنم أمجعوا عىل قوهلم: )فدعا بامء فأتبعه إياه( وزاد عليه مجع من الرواة،   
وقفت عىل ثامنية منهم قوهلم )ومل يغسله( ومل يقل أحد منهم )صبوا عليه املاء صًبا( وقد انفرد 
أبو معاوية عن هشام بلفظ )صبوا عليه املاء صًبا( وأخشى أن يكون هذا من الرواية باملعنى التي 
مل توافق ألفاظ الرواية للحديث، كام أن رواة احلديث أمجعوا عىل أن الرسول × هو الذي بارش 
غسل النجاسة، لقوهلم: )فأتبعه إياه( بينام رواية أيب معاوية كأنه بارش غسل النجاسة غريه، واهلل 

أعلم.
انظر ملراجعة بعض طرق احلديث: إحتاف املهرة )22259(، أطراف املسند )157/9(، حتفة   

األرشاف )16998، 16775، 16972، 17137(
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وبدون أن يتقاطر املاء إن كنتم تسمون هذا غساًل فاخلالف معكم لفظي، وإن كنتم 
تشرتطون مع إتباع املاء أن يتقاطر وأن يعرص الثوب حتى خيرج منه املاء، فاحلديث مل 

يدل عليه، بل رصح بنفيه.

اجلواب الثالث: عىل فرض صحة لفظ أيب معاوية فليس فيها ما يدل عىل وجوب 
الغسل، فإن مكاثرة املحل باملاء دون أن يصل إىل حد السيالن ال ينايف ذلك الصب، 
وال يسمى غساًل عندنا، فليس صب املاء مرادًفا للغسل، حتى يؤخذ من لفظ )صبوا( 
أن يكون هذا بمعنى الغسل، ولذلك جاء اللفظ رصحًيا بقوهلم: )ومل يغسله( فلو كان 
الصب يعني الغسل لكان قوله: )ومل يغسله( تناقًضا يف احلديث، كام لو قال: غسله 

ومل يغسله، وهذا واضح بني. 

  الدليل الثاين:

األحاديث العامة اآلمرة بوجوب الغسل من البول، منها: 

)1221-192( ما رواه البخاري، قال: حدثنا عثامن، قال: حدثنا جرير، عن 
منصور، عن جماهد، 

فسمع  مكة،  أو  املدينة  حيطان  من  بحائط   × النبي  مرَّ  قال:  عباس  ابن  عن 
صوت إنسانني يعذبان يف قبورمها، فقال النبي ×: يعذبان، وما يعذبان يف كبري، ثم 
قال: بىل، كان أحدمها ال يسترت من بوله، وكان اآلخر يميش بالنميمة. احلديث ورواه 

مسلم بنحوه)1(.

)1222-193( ومنها: ما رواه أبو يعىل، قال: حدثنا حممد بن أيب بكر، حدثنا 
ثابت بن محاد أبو زيد، حدثنا عيل بن زيد، عن سعيد بن املسيب، 

فأصابت  فتنخمت،  يل  ناقة  أسقي  وأنا   ،× اهلل  رسول  يب  مر  قال:  عامر،  عن 
نخامتي ثويب، فأقبلت أغسل ثويب من الركوة التي بني يدي، فقال النبي ×: يا عامر 

صحيح البخاري )216(، ومسلم )292(.   )1(
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ما نخامتك وال دموع عينيك إال بمنزلة املاء الذي يف ركوتك، إنام تغسل ثوبك من 
البول والغائط واملني من املاء األعظم والدم والقيء)1(. 

ا[)2(. ]ضعيف جدًّ

q وأجيب: 
أما حديث ابن عباس فهو يف بول الكبري؛ ألنه يف حق املكلف، وهو ال يكلف 
إال وهو كبري، وأحاديث التفريق هي يف بول الصبي، فال يقيض احلديث العام عىل 

احلديث اخلاص، وإنام اخلاص مقدم عىل العام.

ا كام بينا، ومع ذلك لو صح مل يكن فيه داللة،  وأما حديث عامر فهو ضعيف جدًّ
وكان اجلواب عنه كاجلواب عن حديث ابن عباس، واهلل أعلم.

  الدليل الثالث:

بينهام  يفرق  فكيف  الرضاع،  بعد سن  الغالم واجلارية  بول  بني  فرق  قالوا: ال 
قبله)3(.

q وأجيب:
بأن هذا النظر نظر فاسد؛ ألنه يف مقابلة النص، فال يقبل.

q دليل من قال بالتفريق بني بول اجلارية وبول الغالم:
  الدليل األول:

بن  اهلل  عبيد  ابن شهاب، عن  من طريق  البخاري،  ورواه  ما   )194-1223( 
عبد اهلل بن عتبة، 

عن أم قيس بنت حمصن أهنا أتت بابن هلا صغري مل يأكل الطعام إىل رسول اهلل ×، 

مسند أيب يعىل )1611(.   )1(
انظر خترجيه يف الطهارة باالستنجاء واالستجامر، ح )1504(.  )2(

رشح معاين اآلثار )94/1(.  )3(
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فأجلسه رسول اهلل × يف حجره، فبال عىل ثوبه، فدعا بامء فنضحه، ومل يغسله. ورواه 
مسلم أيًضا)1(.

  الدليل الثاين:

)1224-195( ما رواه البخاري من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، 

عن عائشة ريض اهلل عنها قالت: كان النبي × يؤتى بالصبيان، فيدعو هلم، فأيت 
بصبي، فبال عىل ثوبه، فدعا بامء، فأتبعه إياه ومل يغسله. ورواه مسلم)2(.

فهذان احلديثان دليالن عىل أنه يكفي يف بول الصبي النضح، وأن الغسل غري 
واجب.

  الدليل الثالث:

)1225-196( ما رواه أبو داود من طريق عبد الرمحن بن مهدي، حدثني حييى 
ابن الوليد، حدثني حمل بن خليفة، 

حدثني أبو السمح، قال: كنت أخدم النبي ×، فكان إذا أراد أن يغتسل قال: 
ولني قفاك، فأوليه قفاي، فأسرته به، فأيت بحسن أو حسني ريض اهلل عنهام، فبال عىل 

صدره، فجئت أغسله فقال: يغسل من بول اجلارية، ويرش من بول الغالم)3(.

]حسن[)4(.

صحيح البخاري )323(، ومسلم )287(.  )1(
صحيح البخاري )6355(، ومسلم )286(.  )2(

سنن أيب داود )376(.  )3(
ومن طريق عبد الرمحن بن مهدي أخرجه النسائي يف املجتبى )304( ويف الكربى )293(، وابن   )4(
واألسامء  الكنى  يف  والدواليب   ،958 برقم:   )384/22( الكبري  يف  والطرباين   ،)526( ماجه 
وصححه،   ،)166/1( واحلاكم   ،)130/1( والدارقطني   ،)283( خزيمة  وابن   ،)226(

والبيهقي )415/2(، وأبو نعيم يف احللية )62/9(.
ويف إسناده حمل بن خليفة، جاء يف ترمجته:                  =  
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  الدليل الرابع:

)1226-197( ما رواه أمحد، قال: حدثنا معاذ بن هشام حدثني أيب عن قتادة، 
عن أيب حرب بن أيب األسود، عن أيب األسود الدييل، 

عن عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه أن رسول اهلل × قال: يف الرضيع ينضح بول 
الغالم، ويغسل بول اجلارية.

 قال قتادة: وهذا ما مل يطعام الطعام، فإذا طعام غسال مجيًعا)1(.

]رفعه هشام الدستوائي، عن قتادة، ورواه غريه عن قتادة موقوًفا عىل عيل، وهو 

قال حييى بن معني: ثقة. اجلرح والتعديل )413/8(.  =
وقال أبو حاتم الرازي: صدوق ثقة. املرجع السابق.  

ذكره ابن حبان يف الثقات )453/5، 454(.  
وقال النسائي: ثقة. هتذيب الكامل )290/27(.  

وقال ابن عبد الرب يف التمهيد )112/9(: حديث املحل الذي ذكر فيه الرش حديث ال تقوم به   
حجة، واملحل ضعيف. 

وقال أيًضا )111/9( »رواية من روى الصب عىل بول الصبي واتباعه املاء أصح وأوىل«.اهـ  
فتعقبه احلافظ يف التهذيب )54/10( فقال يف ترمجة حمل بن خليفة: »مل يتابع ابن عبد الرب عىل   

ذلك«. اهـ
وقد تابع عبد احلق اإلشبييل ابن عبد الرب كام يف البدر املنري )303/2(.  

واحلق أن احلديث حديث صحيح، وحمل بن خليفة قد وثقه ابن معني وأبو حاتم والنسائي، عىل   
ما عرف عن هؤالء األئمة من التشدد يف التوثيق، كام وثقه أيًضا الدارقطني.

وبناء عىل هذا يكون احلديث حسنًا، ولوال حييى بن الوليد لكان احلديث صحيًحا، وللحديث   
شواهد سنتعرض هلا يف ذكر باقي األدلة إن شاء اهلل تعاىل.

وانظر إحتاف املهرة )17753(، وقد فات احلافظ أن يعزوه إىل ابن خزيمة ومل يستدركه املحقق،   
مع أنه عىل رشط احلافظ، وانظر حتفة األرشاف )12052(.

املسند )97/1(.  )1(
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املحفوظ[)1(.

احلديث مداره عىل قتادة، عن أيب حرب بن أيب األسود، عن أبيه، عن عيل، ورواه عن قتادة مجع،   )1(
منهم: 

األول: هشام الدستوائي، عن قتادة.   
أخرجها أمحد )97/1، 137(، وأبو داود )378(، والرتمذي )610(، وابن ماجه )525(،   
 ،)92/1( اآلثار  معاين  رشح  يف  والطحاوي   ،)307( مسنده  يف  يعىل  وأبو   ،)717(  والبزار 
 ،165/1( واحلاكم   ،)129/1( والدارقطني   )1375( حبان  وابن   ،)284( خزيمة  وابن 

166(، والبيهقي )415/2( من طريق معاذ بن هشام.
ورواه أمحد )76/1، 137( والدارقطني )129/1( من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث،   
كالمها )معاذ بن هشام، وعبد الصمد( عن هشام الدستوائي، عن قتادة، عن أيب حرب بن أيب 

األسود، عن أبيه، عن عيل بن أيب طالب مرفوًعا.
وخالفهام مسلم بن إبراهيم، فرواه البيهقي )415/2( من طريقه، عن هشام، عن قتادة، عن   

ابن أيب األسود، عن أبيه عن رسول اهلل ×. هكذا مرساًل.
وقد ذكر البزار والدارقطني يف العلل أن هشام رواه أيًضا موقوًفا، ومل أقف عىل رواية الوقف.  

قال البزار يف مسنده )294/2(: »وإنام أسنده معاذ بن هشام، عن أبيه، وقد رواه غري معاذ عن   
هشام، عن قتادة، عن أيب حرب، عن أبيه، عن عيل موقوًفا«.

معاذ،  ابنه  رواية  من  اهلل  عبد  أيب  بن  هشام  »رفعه   :)185/4( العلل  يف  الدارقطني  وقال    
وعبد الصمد بن عبد الوارث، عن هشام، ووقفه غريمها عن هشام«.

فقول الداقطني: ووقفه غريمها عن هشام، وقول البزار: وقد رواه غري معاذ موقوًفا، إشارة إىل   
أن األكثر عن هشام موقوًفا، ألن املعدود غالًبا هو املحصور. 

الطريق الثاين: سعيد بن أيب عروبة، عن قتادة، واختلف عىل سعيد:   
فرواه عبدة بن سليامن كام يف مصنف ابن أيب شيبة ت عوامة )1301(،   

وعثامن بن مطر كام يف مصنف عبد الرزاق )1488( كالمها روياه عن ابن أيب عروبة، عن قتادة،   
عن أيب حرب بن أيب األسود، قال: قال عيل: بول الغالم ينضح، وبول اجلارية يغسل. زاد عثامن 

ابن مطر: ما مل يطعم.
وليس يف إسنادمها )أبو األسود(.  

 ،)415/2( البيهقي  طريقه  ومن   ،)377( داود  أيب  سنن  يف  كام  سعيد،  بن  حييى  ورواه    
وابن املنذر يف األوسط )69(، عن ابن أيب عروبة، عن قتادة، عن أيب حرب بن األسود، عن أبيه=
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)أيب األسود(، عن عيل موقوًفا.  =
فزاد يف إسناده لفظ: )عن أبيه(، وهو املحفوظ، ولو كانت هذه الزيادة مل تأت إال من طريق حييى   
ابن سعيد القطان مل أقدمه عىل عبدة بن سليامن يف سعيد بن أيب عروبة، ولكن هشام الدستوائي 

قد تقدمت روايته، وقد ذكر يف إسناده أبا األسود، واهلل أعلم.
وروي احلديث ابن أيب شيبة يف املصنف -ت عوامة- )1300( حدثنا عبدة بن سليامن، عن   
سعيد، عن قتادة، عن أيب جعفر، قال: دخل النبي × عىل أم الفضل، ومعها حسني، فناولته 
إياه، فبال عىل بطنه، أو عىل صدره، فأرادت أن تأخذه منه، فقال النبي ×: ال تزرمي ابني، ال 

تزرمي ابني، فإن بول الغالم يرشح أو ينضح، وبول اجلارية يغسل.
وهذا معضل، وقد علقه ابن املنذر يف األوسط )145/2(، قال: رواه إسحاق بن راهويه، عن   

عبدة، عن ابن أيب عروبة، عن قتادة، عن حممد بن عيل بن احلسني، عن النبي ×.
  وقد رواه ابن سعد يف الطبقات الكربى )338( قال: أخربنا عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد 
 × النبي  أتت  أهنا  الفضل،  أم  عن  جعفر،  أيب  عيل  بن  حممد  عن  قتادة،  عن  عروبة،  أيب  ابن 
باحلسني بن عيل، فوضعته يف حجره، فبال. قالت: فذهبت آلخذه، فقال: ال تزرمي ابني، فإن 

بول الغالم ينضح أو يرش -شك سعيد- وبول اجلارية يغسل.
وهذا منقطع، حممد بن عيل مل يسمع من أم الفضل.  

الطريق الثالث:  
شعبة، عن قتادة، ومل أقف عليه مسنًدا.  

جاء يف العلل الكبري للرتمذي )38/1(: »سألت حممًدا عن هذا احلديث، فقال: شعبة ال يرفعه،   
وهشام الدستوائي حافظ، ورواه حييى القطان، عن ابن أيب عروبة، عن قتادة فلم يرفعه«.

يرفعه، وهشام  الصواب: سعيد ال  أن ذكر شعبة يف هذا تصحيف، وأن  املشايخ  فرأى بعض   
السنن  يف  البيهقي  مثل  البخاري  كالم  نقل  من  أن  عىل  هذا  يف  واعتمد  حافظ،  الدستوائي 
مل  املنري )531/1(  البدر  امللقن يف  وابن  اإلمام )398/3(،  العيد يف  دقيق  وابن   ،)415/2(
يذكروا شعبة، كام أن من ذكر االختالف يف هذا احلديث كالرتمذي، والدارقطني، والبيقهي مل 

يذكروا شعبة.
  وأميل إىل أن ذكر شعبة ليس تصحيًفا؛ ألن البخاري قد ذكر رواية سعيد، فيبعد أن يذكر سعيد 
مرتني، فالبخاري ذكر أن شعبة مل يرفعه، وهشام رفعه، وهو حافظ، وأن ابن أيب عروبة رواه عن 
قتادة فلم يرفعه، فلو أن سعيد مل يذكر بعد لكان احتامل التصحيف وارًدا.              =
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  الدليل اخلامس:

قال: حدثنا  قال: حدثنا عفان، حدثنا وهيب،  ما رواه أمحد،   )198-1227(

وكون مجع من العلامء ال يذكرون شعبة عند ذكر االختالف عىل قتادة، فليس هذا كافًيا يف اجلزم   =
يذكرون  ال  البخاري  فيهم  بمن  العلامء  وأكثر  موقوًفا،  قتادة  عن  مهام  رواه  فقد  بالتصحيف، 
يذكر االختالف عىل هشام يف  البخاري مل  أن  يروه، كام  مل  أن مهام  يعني هذا  رواية مهام، وال 
وقفه، ورفعه وإرساله، وكل ذلك روي عن هشام الدستوائي، وعدم ذكر ذلك ال يعني أن ذلك 

ليس واقًعا.
وقد نقل مغلطاي يف رشحه البن ماجه عبارة الرتمذي بذكر شعبة )559/1(.  

كام نقل اإلشبييل كالم البخاري يف األحكام الكربى بذكر شعبة )386/1( إال أنه مل يذكر سعيد   
ابن أيب عروبة، فإن كان ثمت تصحيف فهو قديم، واهلل أعلم.

الطريق الثالث: مهام، عن قتادة.  
مل أقف عليها مسندة، وقد ذكرها الدارقطني يف علله )185/4( عن مهام، عن قتادة به موقوًفا.  

فاخلالصة:  
أن ثالثة من أصحاب قتادة رووه عن قتادة،   

فسعيد بن أيب عروبة ومهام روياها عن قتادة موقوفة.   
ووافقهام شعبة إذا كان ذلك حمفوًظا.   

معاذ  ابنه  رواية  من  مرفوًعا،  هشام  عن  فروي  عليه:  واختلف  قتادة،  عن  هشام،  ورواه    
وعبد الصمد، وروي عنه موقوًفا، وروي عن هشام مرساًل.

فعىل القول بأن ذكر شعبة تصحيف، فإن املقارنة ستكون بني سعيد بن أيب عروبة، وبني هشام   
الدستوائي، وكالمها من الطبقة األوىل من أصحاب قتادة، ويرتجح رواية ابن أيب عروبة بموافقة 
والدارقطني  البزار  أشار  فقد  الدستوائي،  أيب عروبة، ولالختالف عىل هشام  بن  لسعيد  مهام 
أنه ال يرويه عن هشام مرفوًعا إال معاذ وعبد الصمد، وغريمها رواه عن هشام موقوًفا؛ هلذا 

رجحت رواية الوقف، واهلل أعلم.
والراجح من حديث اإلمام عيل ريض اهلل عنه أنه موقوف عليه، ورأي الصحايب حجة فيام مل خيالف.  

قال الرتمذي: حديث حسن.  
ويف  ووقفه،  رفعه  يف  اختلف  أنه  إال  صحيح،  »إسناده   :)38/1( التلخيص  يف  احلافظ  وقال   

وصله وإرساله، وقد رجح البخاري صحته، وكذا الدارقطني«.اهـ
انظر أطراف املسند )492/4(، إحتاف املهرة )14353(، حتفة األرشاف )10131(.  
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أيوب، عن صالح أيب اخلليل، عن عبد اهلل بن احلارث، 

عن أم الفضل، قالت: أتيت النبي ×، فقلت: إين رأيت يف منامي أن يف بيتي أو 
حجريت عضًوا من أعضائك، قال: تلد فاطمة إن شاء اهلل غالًما، فتكفلينه، فولدت 
فاطمة حسنًا، فدفعته إليها، فأرضعته بلبن قثم، وأتيت به النبي × يوًما أزوره، فأخذه 
النبي ×، فوضعه عىل صدره، فبال عىل صدره، فأصاب البول إزاره، فزخخت بيدي 
ابني أصلحك اهلل -أو قال: رمحك اهلل- فقلت: أعطني  عىل كتفيه، فقال: أوجعت 

إزارك أغسله، فقال: إنام يغسل بول اجلارية، ويصب عىل بول الغالم)1(.

]صحيح[ )2(.

املسند )340/6(.  )1(
احلديث يرويه عن لبابة أم الفضل ريض اهلل عنها مخسة:  )2(

بن  وشداد  عباس،  وابن  املخارق،  أيب  بن  وقابوس  اخلرساين،  وعطاء  احلارث،  بن  اهلل  عبد    
عبد اهلل.

أما رواية عبد اهلل بن احلارث:   
صالح  عن  أيوب،  حدثنا  قال:  وهيب،  حدثنا  عفان،  حدثنا   )340/6( أمحد  فأخرجها    

أيب اخلليل، عن عبد اهلل بن احلارث، عن لبابة به.
وهذا أحسن إسناد روي فيه هذا احلديث، ورجاله كلهم ثقات.  

أما رواية عطاء اخلرساين، فقد أخرجه أمحد )339/6( من طريق محاد بن سلمة، أخربنا عطاء   
اخلرساين، عن لبابة أم الفضل، وعطاء مل يدرك أم الفضل، وقد أشار أمحد أن عطاء اخلرساين 
عن  يرويه  عطاء  كان  محيد:  قال  محاد،  حدثنا  قال:  عفان،  حدثنا  عقبه  فقال  لبابة،  عن   دلسه 

أيب عياض، عن لبابة. اهـ
وأبو عياض هذا جمهول.  

وأما رواية قابوس بن املخارق، فقد رواه سامك، واختلف عليه اختالًفا كثرًيا:   
فقيل: عن سامك، عن قابوس، عن أم الفضل.   

ماجه  وابن   ،)375( داود  وأبو   ،)2274( راهويه  بن  وإسحاق   )1288( شيبة  أيب  ابن  رواه   
)522(، والطحاوي يف رشح معاين اآلثار )92/1( وابن خزيمة )282(، واحلاكم )271/1(، 
والبيهقي يف السنن الكربى )414/3( من طرق عن أيب األحوص.              =
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وأخرجه الطحاوي يف رشح معاين اآلثار )1/ 94( وابن أيب الدنيا يف العيال)669( والطرباين   =
يف املعجم الكبري )3/ 23( ح2541 من طرق عن رشيك، كالمها )أبو األحوص، ورشيك( 

روياه عن سامك بن حرب، عن قابوس بن املخارق عن أم الفضل بنحوه.
ورواه إرسائيل، واختلف عليه فيه:   

فرواه أمحد )339/6( وأبو يعىل يف مسنده )7074( عن حييى بن أيب بكري.  
وابن سعد يف الطبقات )278/8( عن عبيد اهلل بن موسى، كالمها عن إرسائيل، عن سامك به،   

كرواية أيب األحوص، ورشيك.
ورواه إسحاق بن راهويه )2273(، قال: أخربنا وكيع، أخربنا إرسائيل، عن سامك بن حرب،   
فقالت:  عليه،  فبال   × اهلل  كان يف حجر رسول  بن عيل  أن احلسني  املخارق  بن  قابوس   عن 

أم الفضل يا رسول اهلل أرين ثوبك كيام أغسله ... وذكر احلديث. وهذا مرسل.
وقيل: سامك، عن قابوس، عن أبيه، عن أم الفضل.   

رواه عيل بن صالح، عن سامك، واختلف عىل عيل بن صالح فيه:   
فرواه معاوية بن هشام، كام يف سنن ابن ماجه )3923( واملعجم الكبري للطرباين )25/25(   
بن  قابوس  عن  سامك،  عن  صالح،  بن  عيل  عن   )116( الطاهرة  الذرية  يف  والدواليب   39 ح 
املخارق، قال: قالت أم الفضل يا رسول اهلل رأيت كأن يف بيتي عضًوا من أعضائك ... وذكرت 

احلديث. ويف إسناد الطرباين: حسن بن صالح، والصواب عيل بن صالح.
ورواه عثامن بن سعيد املري، واختلف عليه:   

و  للطرباين )20/3( ح 2526،  الكبري  املعجم  املرزبان، كام يف  بن  العزيز  عبد  بن  فرواه عيل   
 ،)4570( الصحابة  معرفة  ويف   ،)71/1( أصبهان  تاريخ  يف  نعيم  وأبو   ،38 ح   )25/25(
والبيهقي يف السنن الكربى )414/2( عن عثامن بن سعيد، عن عيل بن صالح، عن سامك، عن 
قابوس، عن أبيه، قال: جاءت أم الفضل إىل رسول اهلل ×... وذكر احلديث. فزاد يف اإلسناد 

والد قابوس مالًفا رواية معاوية بن هشام، عن عيل بن صالح.
ورواه حممد بن سليامن الواسطي، كام يف معجم ابن املقرئ )570( عن عثامن بن سعيد، حدثنا   

مسعر بن كدام، عن سامك بن حرب، عن قابوس، عن أبيه به.
وهذا احلديث معروف عن عيل بن صالح، عىل خالف عليه يف ذكر والد قابوس، وال يعرف من   

حديث مسعر بن كدام، واهلل أعلم.
وأخرجه الطرباين يف الكبري )26/25( رقم 41 من طريق أيب مالك األشجعي، عن سامك بن   
حرب، عن قابوس الشيباين، عن أبيه، عن أم الفضل. بزيادة )عن أبيه(.               =
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وهذه املتابعة لعيل بن صالح يف زيادة )عن أبيه( ال يفرح هبا ألن أبا مالك األشجعي مرتوك.  =
وقيل: عن سامك بن حرب، عن أم الفضل بإسقاط قابوس وأبيه من اإلسناد.  

رواه داود بن أيب هند كام يف تاريخ دمشق )114/14(.  
الكربى البن سعد )278/8( كالمها عن سامك، عن  الطبقات  أيب صغرية كام يف  بن  وحاتم    

أم الفضل أهنا رأت فيام يرى النائم ... وذكرت احلديث.
وسامع داود وحاتم من سامك قديم، فهام مقدمان عىل إرسائيل، وأيب األحوص ورشيك.   

وقيل: سامك، عن قابوس يرفعه إىل النبي ×.  
أخرجه عبد الرزاق )1487(، عن الثوري، عن سامك، عن قابوس عن رسول اهلل ×. وهذا   

مرسل أيًضا. 
وقد سبق أن وكيع رواه عن إرسائيل، عن سامك، عن قابوس مرساًل.  

والذي أميل إليه أن سامك قد اضطرب فيه، وقد اختلف هل سمعه قابوس من أم الفضل أم   
سمعه من أبيه، عنها؟

قابوس  بني  الواسطة  إثبات  الرواية  هذه  »ففي   :)401/3( اإلمام  يف  العيد  دقيق  ابن  قال    
وأم الفضل، وذلك يقتيض أن رواية أيب األحوص التي أخرجها أبو داود منقطعة وعبد امللك 
رواية  يف  حييى  وقال  حاتم،  وأبو  زرعة  أبو  الرازيان  ضعفه  قبله  اإلسناد  يف  املتقدم  مالك  أبو 

عباس: ليس بشء«.اهـ
وقال يف مصباح الزجاجة )157/4(: »هذا إسناد رجاله ثقات إن سلم من االنقطاع، قال املزي   

يف التهذيب واألطراف: روى قابوس عن أبيه، عن أم الفضل«.
ورجح الدارقطني أنه عن سامك، عن قابوس، عن أم الفضل )393/15(.  

وأما رواية ابن عباس عن أم الفضل،   
فرواه احلاكم يف املستدرك )176/3( من طريق إسامعيل بن عياش، حدثنا عطاء بن عجالن،   

عن عكرمة، عن ابن عباس، عن أم الفضل. 
ا، فيه عطاء بن عجالن مرتوك، وإسامعيل يف روايته عن غري أهل بلده فيها  وهذا ضعيف جدًّ  

اضطراب.
وأما رواية شداد بن عبد اهلل، عن أم الفضل.   

عن  األوزاعي،  حدثنا  مصعب،  بن  حممد  طريق  من   )173/3( املستدرك  يف  احلاكم  فرواها    
أيب عامر شداد بن عبد اهلل، عن أم الفضل.                  =
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  الدليل السادس:

)1228-199( ما رواه أمحد، قال: حدثنا أبو بكر احلنفي، قال: حدثنا أسامة 
ابن زيد، عن عمرو بن شعيب، 

عن أم كرز اخلزاعية قالت: أيت النبي × بغالم، فبال عليه، فأمر به فنضح، وأيت 
بجارية فبالت عليه، فأمر به فغسل)1(.

]ضعيف[)2(.

  الدليل السابع:

)1229-200( ما رواه أبو داود، من طريق يونس، عن احلسن، عن أمه، 

وهذا الطريق تفرد به حممد بن مصعب، ويف حفظه يشء خاصة فيام يتفرد به عن األوزاعي، واهلل   =
أعلم.

انظر إحتاف املهرة )23340(، أطراف املسند )461/9(، حتفة األرشاف )18055(.  
املسند )422/6، 440(.  )1(

األرشاف  حتفة  يف  املزي  قاله  كرز،  أم  شعيب  بن  عمرو  يدرك  مل  حيث  االنقطاع  وعلته   )2(
بن  عمرو  منقطع،  »إسناده   :)76/1( الزجاجة  مصباح  يف  البوصريي  وقال   ،)100/13(

شعيب مل يدرك أم كرز«.اهـ 
واحلديث اختلف فيه عىل أسامة بن زيد:   

فرواه أبو بكر احلنفي كام يف مسند أمحد )422/6(، وسنن ابن ماجه )527(، واملعجم الكبري   
للطرباين )168/25( ح 408، عن أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أم كرز اخلزاعية.
ورواه عبد اهلل بن موسى كام يف األوسط للطرباين )824( عن أسامة بن زيد، عن عمرو بن   

شعيب، عن أبيه عن جده. 
قال احلافظ يف التلخيص )38/1(: »فيه انقطاع، وقد اختلف عىل عمرو بن شعيب، فقيل: عنه،   

عن أبيه، عن جده، كاجلادة، أخرجه الطرباين يف األوسط«.اهـ
يرو هذا  البزار: مل  قال  التيمي، وهو ضعيف، فرواه عىل اجلادة،  فيه عبد اهلل بن موسى  أخطأ   
احلديث عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده إال أسامة بن زيد، تفرد به عبد اهلل بن موسى.

وانظر إحتاف املهرة )23668(، أطراف )466/9(، حتفة األرشاف )18350(.  
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فإذا طعم غسلته  الغالم ما مل يطعم  املاء عىل بول  أهنا أبرصت أم سلمة تصب 
وكانت تغسل بول اجلارية)1(.

]حسن موقوًفا، وروي مرفوًعا ومل يصح[)2(.

سنن أيب داود )379(.  )1(
يف إسناده أم احلسن، قال احلافظ يف التقريب: إهنا مقبولة، يعني: يف املتابعات، وإال ففيها لني   )2(
حيث التفرد، ولعلها أقوى درجة مما ذكر احلافظ، فقد روى هلا مسلم حديث: )تقتل عامًرا الفئة 

الباغية(، وحديث: )كنا ننبذ لرسول اهلل × يف سقاء يوكى أعاله(.
وذكرها ابن حبان يف ثقاته )216/4(.   

وقال ابن حزم: ثقة مشهورة. املحىل )127/3( فإذا اعتربنا إخراج مسلم حديثها يف صحيحه،   
جيعل حديثها عىل أقل األحوال حسنًا، فإذا أضفت إىل ذلك توثيق ابن حبان وابن حزم تأكد 

االحتجاج هبا، واهلل أعلم.
قال ابن عبد الرب )111/9(: »أوىل وأحسن يشء يف هذا الباب ما قالته أم سلمة، قالت: بول   

الغالم يصب عليه املاء صبًّا، وبول اجلارية يغسل طعمت أو مل تطعم«.اهـ
وصحح إسناده احلافظ يف التلخيص )38/1( وهذا ذهول منه عن ما قاله يف أم احلسن، فإنه   
حكم عليها يف التقريب بقوله: مقبولة، ولو قال: صحيح لقلت ربام صححه باملجموع، ولكن 

حني حكم عىل إسناده بالصحة فهذا منه توثيق ألم احلسن، فتنبه.
البيهقي يف السنن  الباب، ومن طريق أيب داود أخرجه  واحلديث رواه أبو داود كام يف حديث   

)416/2( من طريق يونس بن عبيد.
وأخرجه ابن ورواه ابن أيب شيبة )114/1( من طريق الفضل بن دهلم، كالمها عن احلسن عن   

أمه، عن أم سلمة موقوًفا عليها. 
والفضل بن دهلم يف حفظه يشء، إال أنه قد زال ذلك يف متابعة يونس،  

ورواه املبارك بن فضالة، واختلف عليه فيه:   
به موقوًفا عىل  أمه  املبارك، عن احلسن، عن  بن اجلعد كام يف مسنده )3190( عن  فرواه عيل    

أم سلمة.
وخالفه حوثرة بن أرشس كام يف مسند أيب يعىل )6923( عن مبارك بن فضالة، عن احلسن، عن   
أم سلمة زوج النبي ق عن النبي ق مرفوًعا بلفظ: بول الغالم يصب عليه املاء صًبا ما مل يطعم، 
وبول اجلارية يغسل غساًل طعمت أو مل تطعم.                   =
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  الدليل الثامن:

)1230-201( ما رواه أمحد بن منيع يف مسنده، قال: حدثنا ابن علية، حدثنا 
عامرة بن أيب حفصة، عن أيب جملز، عن حسن بن عيل، أو أن حسني بن عيل، قال: 

حدثتنا امرأة من أهيل، قالت: بينا رسول اهلل × مستلقًيا عىل ظهره يالعب صبًيا 
عىل صدره، إذ بال فقامت لتأخذه، وترضبه، فقال ×: دعيه، إيتوين بكوز من ماء، 
×: هكذا يصنع بالبول،  فنضح املاء عىل البول حتى تفايض املاء عىل البول، فقال 

ينضح من الذكر، ويغسل من األنثى)1(. 

]رجاله ثقات إال أن ابن معني يرى أن رواية أيب جملز عن احلسن مرسلة[ )2(. 

q اعرتاض وجواب:
احلديث  يف  الوارد  النضح  إن  بقوهلم:  االستدالل  هذا  عىل  احلنفية  اعرتض 

املقصود به الغسل، فإن النضح قد يطلق عىل الغسل.

فوهم يف أمرين، يف رفعه، ويف إسقاط أم احلسن.   =
وروي مرفوًعا من وجه آخر، وال يصح،   

أخرجه أبو يعىل )6921( عن إسامعيل بن عياش.  
والطرباين يف الكبري )366/23( ح 866، ويف األوسط )2742( من طريق عبد الرحيم بن   

سليامن، كالمها عن إسامعيل بن مسلم، عن احلسن، عن أمه، عن أم سلمة مرفوًعا. 
قال الطرباين: مل يرو هذا احلديث عن احلسن، عن أمه إال إسامعيل، تفرد به عبد الرحيم.  

قلت: إسامعيل بن مسلم املكي. قال فيه حييى ين معني: ليس بشء.  
وقال ابن املديني: ال يكتب حديثه.  

وقال أمحد: منكر احلديث.  
وأخرجه البيهقي )415/2( من طريق كثري بن قاروند، أنبأ عبد اهلل بن حزم، عن معاذة بنت   

حبيش، عن أم سلمة به مرفوًعا. 
ومل أقف عىل ترمجة ملعاذة بنت حبيش، وكذلك الراوي عنها عبد اهلل بن حزم.  

املطالب العالية )13(، وقال يف إحتاف اخلرية املهرة )297/1(: »هذه إسناد رجاله ثقات«.  )1(
انظر التهذيب )172/11(.  )2(
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طالب  أيب  بن  عيل  عن  قال:  صحيحه،  يف  مسلم  روى  فقد   )202-1231(
أرسلنا املقداد بن األسود إىل رسول اهلل × فسأله عن املذي خيرج من اإلنسان كيف 

يفعل به، فقال رسول اهلل ×: توضأ، وانضح فرجك)1(.

وقد رواه البخاري بلفظ: توضأ، واغسل ذكرك)2(.

ويف رواية ملسلم: »يغسل ذكره ويتوضأ« )3(. 

فأطلق النضح عىل الغسل.

q وأجيب:
ال إشكال يف إطالق النضح عىل الغسل وعىل الرش، وهو مشرتك بينهام، وإذا 
الغسل،  عىل  محله  وامتنع  تعني،  الرش  النضح  من  املراد  أن  عىل  تدل  قرينة  جاءت 
النضح  محل  امتنع  اجلارية،  بول  ويغسل  الغالم،  بول  ينضح  احلديث:  يف  قال  فلام 
عىل الغسل، ولو محلنا عىل الغسل كان كالم الرسول × يف التفريق بني بول الغالم 

واجلارية لغًوا ال فائدة منه.

قال ابن دقيق العيد: »ورد يف بعض األحاديث التفرقة بني بول الصبي والصبية، 
الصبي  يف  النضح  بني  احلديث  يف  فرق  وملا  بينهام،  يفرقون  ال  للغسل  املوجبني  فإن 

والغسل يف الصبية كان ذلك قوًيا يف النضح غري الغسل«)4(.

q دليل من قال يكفي النضح فيهما:
أن  الغسل، فكذلك حكمهام قبل  بعد أن يطعام واحد وهو  قالوا: إن حكمهام 
فلم  املسألة،  قيل يف  ما  القول من أضعف  بالرش، وهذا  يطعام واحد وهو االكتفاء 

مسلم )303(.  )1(
البخاري )269(.  )2(

مسلم )303(.  )3(
إحكام األحكام رشح عمدة األحكام )80/1، 81(.  )4(
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يأخذ بالعموم يف وجوب غسل األبوال كلها من غري فرق بني بول الصبي واجلارية، 
ومل يأخذ بأحاديث الباب يف استثناء بول الغالم الذي مل يأكل الطعام، فأخذ ببعض 
األحاديث الواردة يف الغالم قبل أن يطعم، وألغى نص هذه األحاديث يف التفريق بني 

الغالم واجلارية. 

q دليل ابن حزم على التفريق بني بول الذكر مطلًقا وبول األنىث:
ثابت،  واجلارية  الغالم  بني  التفريق  أن  فوجد  األحاديث،  ظاهر  إىل  نظر  لعله 
يطعم، وقال  مل  أو  الصغري طعم  يطلق عىل  أنه  فيه  العربية األصل  اللغة  والغالم يف 
األزهري: سمعت العرب تقول للمولود حني يولد ذكًرا غالم، وسمعتهم يقولون 

للكهل: غالم، وهو فاش يف كالمهم )1(. اهـ 

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فاألحاديث املرفوعة مل تذكر قيد اإلطعام. 

فهذا حديث أيب السمح قال: يغسل من بول اجلارية، ويرش من بول الغالم.

وحديث أم الفضل: إنام يغسل بول اجلارية، ويصب عىل بول الغالم.

فعموم األحاديث القولية مل تشرتط اإلطعام.

اهلل  أثر عيل ريض  إما موقوفة كام يف  التي اشرتطت عدم اإلطعام  واألحاديث 
بقول الصحايب، وإما ضعيفة، وإما حكاية  أم سلمة، وابن حزم ال حيتج  عنه، وأثر 
فعل مل يقصد فيها التقييد، كام يف حديث أم قيس بنت حمصن أهنا أتت بابن هلا صغري 
بيان واقع، ومل يقصد تقييد احلكم الرشعي فيها، وهلذا ذهب   مل يأكل الطعام، فهذا 
أو كبرًيا  فالذكر صغرًيا كان  األنثى،  الذكر وبني بول  بول  التفريق بني  إىل  ابن حزم 

ينضح بوله، واألنثى يغسل.

q ويجاب على ابن حزم:

أواًل : فهم الصحابة رضوان اهلل عليهم بأن املقصود بالغالم الذي مل يطعم حجة 

متار الصحاح )ص: 234(.  )1(
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عىل فهم غريهم، نظًرا لقرهبم من الوحي، ومالزمتهم للرسول ×، فهم أعلم الناس 
بمراد الرسول ×.

ثانًيا: عندنا أحاديث عامة يف وجوب التنزه من البول، ووجوب غسله، كحديث 
أحاديث  وعندنا  عليه،  متفق  وهو  املسجد،  يف  األعرايب  بول  وحديث  عباس،  ابن 
تستثني من ذلك بول الصبي الذي مل يطعم، فيكفي يف طهارته النضح، فيبقى احلكم 
خاًصا هبا، ويبقي ما عداه عىل وجوب غسله، واخلاص دائاًم مقدم عىل العام، واهلل 

أعلم. 

e e e
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي: 

q املذي بمنزلة البول.

q النضح لفظ مشرتك يأيت بمعنى الغسل كام يأيت بمعنى الرش يف اللغة. 

]م-559[ علمنا كيفية تطهري املذي من البدن، وتبني أن اجلمهور يرون وجوب 
غسله باملاء، عىل خالف بينهم، هل جيب غسل رأس احلشفة من الذكر، أو جيب غسل 
الذكر كله، أو جيب غسل الذكر مع األنثيني، واختلف العلامء يف املذي يصيب الثوب، 

فقيل: ال بد من غسله، وهو مذهب احلنفية)1(، واملالكية)2(، والشافعية)3(، وقول 
يف مذهب احلنابلة)4(.

رشح معاين اآلثار )48/1(، رشح فتح القدير )72/1(، املبسوط )67/1(.   )1(
الرب  فتح   ،)112/1( الدسوقي  حاشية   ،)149/1( اخلريش   ،)285/1( اجلليل  مواهب   )2(

برتتيب التمهيد )323/3(. 
املجموع )164/2(، روضة الطالبني )67/1(، مغني املحتاج )79/1(.   )3(

الكايف يف فقه أمحد )56/1(، اإلنصاف )330/1(.   )4(

املبحث الثاني 

فـي تطهري املذي يصيب الثوب
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وقيل: يكفي فيه النضح، وهو رواية عن أمحد، وأحد القولني لإلمام إسحاق)1(، 
ورجحه ابن تيمية، وابن القيم)2(. 

q دليل من قال: جيب غسل املذي:

)1232-203( ما رواه مسلم من طريق األعمش، عن منذر بن يعىل ويكنى 
أبا يعىل، عن ابن احلنفية، 

× ملكان ابنته،  عن عيل قال: كنت رجاًل مذاًء، وكنت أستحيي أن أسأل النبي 
فأمرت املقداد بن األسود، فسأله، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. ورواه البخاري بنحوه)3(.

والثوب مقيس عىل البدن، فإذا كان البدن جيب غسل املذي منه، فكذلك جيب 
يف الثوب، واهلل أعلم.

q دليل من قال: يكفي فيه النضح:

)1233-204( ما رواه ابن أيب شيبة، قال: حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا حممد 
ابن إسحاق، عن سعيد بن السباق، عن أبيه، 

عن سهل بن حنيف، قال: كنت ألقى من املذي شدة، فكنت أكثر الغسل منه، 
يا  قال: قلت:  الوضوء.  إنام يكفيك من ذلك  فقال:   ،× اهلل  فذكرت ذلك لرسول 
رسول اهلل فكيف ما يصيب ثويب؟ قال: إنام يكفيك كف ماء تنضح به من ثوبك حيث 

ترى أنه أصاب)4(.

]سبق خترجيه[)5(.

سنن الرتمذي )ح 115(.  )1(
هتذيب السنن )148/1، 149(، إعالم املوقعني )277/4، 278(، بدائع الفوائد )119/3،   )2(

120( و )88/4(.
صحيح مسلم )303(، وصحيح البخاري )269(.   )3(

املصنف )320/7(  )4(
يف نجاسة املذي، ح )1126(، وانظر ح )378(.   )5(
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q وأجيب عن ذلك:
بأن املراد بالنضح هو الغسل؛ ألن النضح لفظ مشرتك بني الغسل وبني الرش، 
وإذا كان جيب غسل املذي من الذكر، وَتَعُرض الذكر للمذي أكثر من تعرض الثياب؛ 
ألنه خيرج أصاًل منه، ومع ذلك نص عىل غسله، فكذلك الثوب جيب فيه الغسل، ألن 

البلوى بالبدن أكثر منه بالثياب. 

q والدليل على أن النضح يراد به الغسل:
)1234-205( ما رواه مسلم يف صحيحه، قال: عن عيل بن أيب طالب أرسلنا 
املقداد بن األسود إىل رسول اهلل × فسأله عن املذي خيرج من اإلنسان كيف يفعل به، 

فقال رسول اهلل ×: توضأ، وانضح فرجك)1(.

وقد رواه البخاري بلفظ: توضأ، واغسل ذكرك)2(.

ويف رواية ملسلم: »يغسل ذكره ويتوضأ» )3(.

فأطلق النضح عىل الغسل.

عن  فاطمة  حدثتني  قال:  هشام،  طريق  من  البخاري  وروى   )206-1235(
أسامء، قالت: جاءت امرأة إىل النبي ×، فقالت: 

باملاء،  تقرصه  ثم  حتته،  قال:  تصنع.  كيف  الثوب،  يف  حتيض  إحدانا  أرأيت 
وتنضحه، وتصيل فيه. ورواه مسلم )4(.

 قال احلافظ: )تنضحه( قال اخلطايب: أي تغسله. 

وقال القرطبي: املراد به الرش؛ ألن غسل الدم استفيد من قوله: »تقرصه باملاء«. 

مسلم )303(.  )1(
البخاري )269(.  )2(

مسلم )303(.  )3(
البخاري )227(، ومسلم )291(.   )4(
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وأما النضح فهو ملا شكت فيه من الثوب. 

قال احلافظ: فعىل هذا فالضمري يف قوله: تنضحه يعود عىل الثوب، بخالف حتته 
إن  ثم  األصل،  خالف  عىل  وهو  الضامئر،  اختالف  منه  فيلزم  الدم،  عىل  يعود  فإنه 
إليه، وإن كان  الرش عىل املشكوك فيه ال يفيد شيًئا؛ ألنه إن كان طاهًرا فال حاجة 

متنجًسا مل يطهر بذلك، فاألحسن ما قاله اخلطايب)1(.

َيِرد النضح بمعنى الغسل واإلزالة، ومنه احلديث: نضح  وقال ابن األثري: قد 
الدم عن جبينه )2(.

)1236-207( قلت: احلديث قد رواه مسلم من طريق األعمش، عن شقيق، 
عن عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه،قال: 

كأين أنظر إىل رسول اهلل × حيكي نبًيا من األنبياء رضبه قومه، فهو ينضح الدم 
عن جبينه)3(.

قال السيوطي يف رشحه للحديث: ينضح الدم بكس الضاد أي يغسله ويزيله)4(.

q الراجح:

أن املذي جيب غسله، سواًء كان عىل الثوب أو عىل البدن، ويكفي يف غسله كف 
من ماء؛ ألن املذي عادة يكون يسرًيا، فيكفيه املاء اليسري، ولفظ النضح مع كونه يراد 
به الغسل يف اللغة، فهو من مفردات حممد بن إسحاق، فإن محلنا النضح عىل الغسل 
كان حديثه حسنًا، حيث مل ينفرد بوجوب الغسل، فحديث عيل يف الصحيحني نص 
بن إسحاق؛  الرش ضعفنا حديث حممد  النضح عىل  الغسل، وإن محلنا  يف وجوب 

الفتح بترصف يسري )439/1(.   )1(
النهاية يف غريب احلديث )70/5(.   )2(

رواه مسلم )1972(، وهو يف الصحيحني إال أنه بلفظ: »وهو يمسح الدم عن وجه«.   )3(
الديباج )402/4(.   )4(
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قاعدة  الصدوق، وهذه  به  ينفرد  ما  نقبل  الباب، فال  إذا كان أصاًل يف  ألن احلديث 
 مهمة يغفل عنها بعض املتأخرين ممن له عناية بالتصحيح والتضعيف، وقد نبه عليها 

ابن رجب يف كتابه العظيم رشح علل الرتمذي، واهلل أعلم.

e e e
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي: 

q النجاسة عني خبيثة متى زالت بأي مزيل زال حكمها.

q تطهري النجاسة معقول املعنى، فمتى زالت أو أزيلت بأي مزيل زال حكمها.

فيقاس  أو ال  فيقترص عىل احلجارة،  q االستجامر هل هو عىل خالف األصل 
عليه غريه؟

عىل  القياس  يصح  أنه  فالصواب  القياس،  خالف  عىل  ثبت  بأنه  التسليم  وعىل 
ما ثبت خالًفا لألصل إذا كان معلاًل)1(.

]م-560[ اختلف العلامء يف تطهري األشياء الصقيلة هل تطهر باملسح، أم ال بد 
من غسلها؟ 

انظر قواطع األدلة للسمعاين )119/1(.   )1(

الفصل الثالث 

يف كيفية تطهري النجاسة بغري الماء
املبحث األول 

يف التطهري باملسح
الفرع األول 

تطهري األشياء الصقيلة كالسيف واملرآة والسكني باملسح
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فقيل: يطهرها املسح مطلًقا، وهو مذهب احلنفية)1(.

وقيل: يعفى عن الشء الصقيل من دم مباح إن خش عليه الفساد، وهل يعفى 
عنه بدون مسح، أو بعد املسح؟ قوالن يف مذهب املالكية واملعتمد األول)2(.

وقيل: ال يطهر املسح مطلًقا، وهو مذهب الشافعية)3(، واحلنابلة)4(.

q دليل من قال: املسح مطهر لألشياء الصقيلة:
  الدليل األول:

× كانوا يقاتلون الكفار بسيوفهم، فيصيبها الدم، ومع  أن أصحاب الرسول 
ذلك يصلون، وهي معهم حاملون هلا، ومل ينقل عن النبي × أنه أمرهم بغسلها، ولو 

كان غسلها واجًبا ألمرهم به ×.

البحر الرائق )236/1(، بدائع الصنائع )85/1(، تبيني احلقائق )72/1(، البناية عىل اهلداية   )1(
.)728/1(

فقوله: يعفى عن الشء الصقيل: معنى ذلك أن طهارته حكمية، وإال فاملحل نجس، إذ لو كان   )2(
طاهًرا ملا احتاج إىل العفو عنه، وقوله: إن خش عليه الفساد بالغسل، هذا رشط العفو، فإن مل 

خيش عليه من الفساد تعني الغسل.
وسواًء مسحه من الدم أم ال عىل املعتمد: أي خالًفا ملن علله بانتفاء النجاسة باملسح، قال عيسى   

يف روايته عن ابن القاسم، عن مالك: مسحه من الدم أو مل يمسحه.
وقيل: إن العفو برشط املسح، نقله الباجي عن مالك، وقال ابن رشد: إنه قول األهبري.  

وفهم من قوله: من دم مباح: أن العفو خاص بالدم، وهو املفهوم من أكثر عباراهتم، ومقتىض   
كالم ابن العريب عدم التخصيص. وقال يف التوضيح: أكثر أمثلتهم يف السيف إنام هو يف الدم، 
فيحتمل أن ال يقرص احلكم عليه، وحيتمل القرص؛ ألنه الغالب من النجاسات الواصلة إليه. 
اخلريش   ،)77/1( الكبري  الرشح  مع  الدسوقي  حاشية   ،)156/1( اجلليل  مواهب  انظر 

)112/1(، القوانني الفقهية )ص: 28(.
مغني املحتاج )85/1(،   )3(

املبدع )323/1(، اإلنصاف )322/1(.  )4(
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  الدليل الثاين:

أن األجسام الصقيلة ليس فيها مسام فال تدخلها النجاسة، فإذا مسحت رجعت 
كام كانت قبل إصابتها للنجاسة، وهذا هو املطلوب يف الطهارة.

  الدليل الثالث:

أن النجاسة عني خبيثة، فمتى زالت فقد زال حكمها.

q دليل من قال: ال بد من غسلها:
يرى أصحاب هذا القول أن النجاسة ال تزال إال باملاء املطلق، وقد نوقشت أدلته 
مع بيان اجلواب عليها يف بحث مستقل حتت عنوان: هل يتعني املاء إلزالة النجاسة؟ 

فارجع إليه غري مأمور.

e e e
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

q استعامل احلجارة منه ما هو تعبدي كرمي اجلامر، فال جيزئ غريه، ومنها ما هو 
معلل كاالستجامر، وهلذا عدي إىل كل طاهر منق غري مرض وال حمرتم. 

q لو كان احلجر متعينًا لكان تعليل الروثة بأهنا ليست بحجر أوىل من ردها بعلة 
أهنا ركس.

]م-561[ اختلف العلامء يف جواز االستجامر باحلجارة:

فقيل: جيوز االستجامر باحلجارة، ولو مع وجود املاء والقدرة عليه، وهو مذهب 
األئمة األربعة)1(، مع أن احلجر قد ال ينقي املحل، فال بد أن يبقى به أثر ال يزيله إال 

 ،)31 )ص:  الطحطاوي  حاشية   ،)253/1( الرائق  البحر   ،)336/1( عابدين  ابن  حاشية   )1(
الفتاوى اهلندية )48/1(، درر احلكام رشح غرر األحكام )48/1(.

وانظر يف مذهب املالكية مواهب اجلليل )286/1(، القوانني الفقهية )ص: 29(، رشح الزرقاين   
)93/1(، التاج واإلكليل )286/1(، الرشح الكبري )113/1(، مترص خليل )ص: 15(.

 ،)53/1( للرشبيني  اإلقناع   ،)27/1( املهذب   )22/1( األم  الشافعية:  مذهب  يف  وانظر   
روضة الطالبني )65/1(، املجموع )119/2(.

املحرر   ،)91/1( املبدع   ،)109/1( اإلنصاف   ،)89/1( الفروع  احلنبيل:  الفقه  يف  وانظر   
)10/1(، عمدة الفقه )ص: 6(، الكايف )52/1(. 

الفرع الثاني 

يف االستجمار باحلجارة
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املاء، وهذا من تيسري الرشيعة، ومن التخفيف الذي وضعه اهلل سبحانه وتعاىل عن 
عباده، خاصة أن اإلنسان قد حيتاج إىل قضاء حاجته يف مكان ال يوجد فيه ماء، فكان 

من سعة اهلل عىل عباده أن يس هلم إزالتها بأي مزيل من أحجار ونحوها.

العمل  أن  وادَّعى  املاء،  عدم  ملن  إال  باحلجارة  االستجامر  جيوز  ال  وقيل: 
باالستجامر قد ترك العمل به، اختاره ابن حبيب من املالكية)1(.

وقد سبق ذكرنا أدلة كل قول، ومناقشتها وتبني أن الراجح منها جواز استعامل 
احلجارة يف إزالة النجاسة، بل جتوز بكل مزيل، سواًء كان مائًعا أو جامًدا، فاحلكم 

يدور مع علته وجوًدا وعدًما)2(.

e e e

االستنجاء  اليوم  نبيح  ال  حبيب:  ابن  قال   :)485/17( والتحصيل  البيان  يف  رشد  ابن  قال   )1(
قاله  ما  عىل  بخالفه،  العمل  وجرى  ترك،  قد  أمر  ألنه  املاء؛  عدم  ملن  إال  باحلجارة-   -يعني: 

ابن هرمز. اهـ 
وقال القرطبي يف املفهم )520/1(: وقد شذ ابن حبيب من أصحابنا، فقال: ال جيوز استعامل   
األحجار مع وجود املاء، وهذا ليس بشء؛ إذ قد صح يف البخاري من حديث أيب هريرة أن 

النبي × استعمل احلجارة مع وجود املاء يف اإلداوة مع أيب هريرة يتبعه هبا. اهـ
انظر املسألة يف املجلد السابع.  )2(
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

q هل إطالق النجس عىل املعفو عنه جماز رشعي تغليًبا حلكم جنسه عليه؟ أو أن 
إطالق النجس عىل املعفو عنه حقيقة؛ ألنه يمنع لوال العذر، نظري الرخصة)1(. 

]م-562[ معلوم أن االستجامر -وهو إزالة للنجاسة باملسح- يبقى بعده أثر 
ال يزيله إال املاء، فهل االستجامر واحلالة هذه مطهر، أو أن املحل يبقى نجًسا معفًوا 

عنه، يف هذا اختلف العلامء. 

فقيل: طهارة االستجامر طهارة حكمية، أي يبيح للمسلم فعل الصالة، وليس 
رافًعا للنجاسة، فاملحل نجس معفو عنه.

وهذا مذهب املالكية)2(، والشافعية)3(، وقول يف مذهب احلنفية)4(، احلنابلة)5(.

انظر حاشية الدسوقي مع الرشح الكبري للدردير )33/1(.   )1(
مواهب اجلليل )45/1(، حاشية الدسوقي )111/1(.  )2(

حاشيتا قليويب وعمرية )208/1(، حتفة املحتاج )128/2(، األشباه والنظائر )ص: 84(.   )3(
حاشية ابن عابدين )337/1(، تبيني احلقائق )72/1(، البحر الرائق )238/1(.   )4(

املغني )411/1(. وقال البهويت: »وأثر االستجامر نجس؛ ألنه بقية اخلارج من السبيل، يعفى   )5(
عن يسريه بعد اإلنقاء واستيفاء العدد، بغري خالف نعلمه«.اهـ

الفرع الثالث 

املسح هل يطهر حقيقة أو حكًما
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وقيل: االستجامر طهارته طهارة حقيقية، وهو القول الثاين يف مذهب احلنفية)1(، 
واحلنابلة)2(. 

وقد ذكرت أدلة املسألة يف املجلد السابع، يف مسألة: األثر املتبقي بعد االستجامر 
فارجع إليه إن شئت. 

e e e

حاشية ابن عابدين )337/1(.  )1(
واختلف أصحابنا يف طهارته،  املغني )411/1(:  قدامة يف  ابن  وقال  اإلنصاف )109/1(،   )2(
فذهب أبو عبد اهلل بن حامد وأبو حفص بن املسلمة إىل طهارته، وهو ظاهر كالم أمحد، فإنه قال 

يف املستجمر يعرق يف رساويله: ال بأس به، ولو كان نجًسا لنجسه. 
ثم قال: وقال أصحابنا املتأخرون: ال يطهر املحل، بل هو نجس. اهـ أي نجس معفو عنه.اهـ  
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]م-563[ علمنا عند الكالم عىل كيفية التطهري باملاء: خالف العلامء يف وجوب 
العدد يف إزالة النجاسة، ويف هذه املسألة نبحث وجوب العدد يف التطهري باملسح، فقد 

اختلف العلامء يف وجوب العدد يف إزالة النجاسة باحلجارة،

مذهب  وهو  أجزأ،  حصل  فكيف  اإلنقاء،  املعترب  بل  العدد،  جيب  ال  فقيل: 
احلنفية)1(، واملالكية)2(.

واحلنابلة)4(،  الشافعية)3(،  مذهب  وهو  فأكثر،  أحجار،  ثالثة  من  بد  ال  وقيل: 

 ،76/1( احلقائق  تبيني   ،)19/1( الصنائع  بدائع  بعدها،  وما   )121/1( اآلثار  معاين  رشح   )1(
77(، البحر الرائق )253/1(. 

 ،)270/1( واإلكليل  التاج   ،)72/1( مالك  موطأ  عىل  الزرقاين  رشح   ،)68/1( املنتقى   )2(
التمهيد )17/11(، الكايف يف فقه أهل املدينة )ص: 17(، مواهب اجلليل )290/1(، بداية 

املجتهد )62/1(. 
األم )22/1(، املجموع )120/2(، املهذب )27/1(، اإلقناع للرشبيني )54/1(، رشح زبد   )3(

ابن رسالن )ص: 52(، مغني املحتاج )45/1(. 
املغني )102/1(، الفتاوى الكربى )339/1، 340(، املبدع )94/1(، مترص اخلرقي )ص:   )4(
17(، منار السبيل )23/1(، الكايف )52/1(، كشاف القناع )69/1(، جمموع فتاوى ابن تيمية 

.)211/21(

الفرع الرابع

وجوب تكرار املسح يف إزالة النجاسة
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واختيار ابن حزم)1(.

وقد ذكرت أدلة كل قول مع بيان الراجح منها يف املجلد السابع فأغنى ذلك عن 
إعادته هنا)2(. 

e e e

املحىل )108/1(.  )1(
انظر املناقشة يف مخس عرشة صفحة )من ص:369 إىل ص:383( من الكتاب املذكور.  )2(
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q األمر بإزالة النجاسة باملاء دليل عىل االجتزاء به، ال حرص اإلجزاء فيه.

فلم  باملزيل،  ال  باإلزالة  فيها  والتعبد  املعنى،  معقولة  عبادة  االستنجاء   q
يتعني املاء. 

q النجاسة عني خبيثة متى زالت بأي مزيل زال حكمها.
فيقاس  أو ال  فيقترص عىل احلجارة،  q االستجامر هل هو عىل خالف األصل 

عليه غريه؟

عىل  القياس  يصح  أنه  فالصواب  القياس،  خالف  عىل  ثبت  بأنه  التسليم  وعىل 
ما ثبت خالًفا لألصل إذا كان معلاًل )1(.

]م-564[ اختلف العلامء يف التطهري بالدلك إىل أقوال: 

القول األول: مذهب احلنفية:

بالدلك  يطهر  فال  خاصة،  واخلفاف  للنعل  مطهر  الدلك  أن  إىل  احلنفية  ذهب 

انظر قواطع األدلة للسمعاين )119/1(.   )1(

املبحث الثاني 

فـي التطهري بالدلك
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تكون  أن  ويشرتطون  خاصة،  املني  يف  إال  بالدلك  الثوب  يطهر  وال  مطلًقا،  البدن 
النجاسة هلا جرم، فإن كانت بواًل مل يطهرها الدلك، وال بد من الغسل، وهل يشرتط 

يف اجلرم أن يكون جاًفا؟

جرم  يكون  أن  اشرتاط  إىل  ذهب  حيث  حنيفة  أيب  قول  أحدمها  قوالن:  فيه 
النجاسة جاًفا، فإن كان رطًبا تعني الغسل.

وذهب أبو يوسف إىل عدم اشرتاط اجلفاف)1(.

القول الثاين: مذهب املالكية : 

ذهب املالكية إىل التفريق بني ذيل املرأة والنعل، فإذا أصاب الذيل نجاسة فإنه 
ال يطهرها إال املاء، ومحل حديث أم سلمة عىل القشب اليابس يعلق بالثوب ثم ينظفه 

ما بعده، وليس هذا من باب تطهري النجاسة، وإنام هو من باب التنظيف)2(.

وأما يف النعل واخلفاف فإن الدلك يطهر النعل من أرواث الدواب وأبواهلا فقط 
يابسة كانت أو رطبة، فإن كانت النجاسة من غري أرواث الدواب وأبواهلا، فإنه ال 

فتح  رشح   ،)108 )ص:  الفالح  مراقي  عىل  الطحطاوي  حاشية   ،)234/1( الرائق  البحر   )1(
القدير )195/1(.

الذيل عىل املعنى  الفقهاء يف طهارة  التمهيد، قال: )105/13( »اختلف  ابن عبد الرب يف  قال   )2(
املذكور يف هذا احلديث: فقال مالك: معناه يف القشب اليابس والقذر اجلاف الذي ال يتعلق منه 
بالثوب يشء، فإذا كان هكذا كان ما بعده من املواضع الطاهرة حينئذ تطهرًيا له، وهذا عنده 
ليس تطهرًيا من نجاسة؛ ألن النجاسة عنده ال يطهرها إال املاء، وإنام هو تنظيف؛ ألن القشب 
الريح من يابس  اليابس ليس بنجس ما مسه، أال ترى أن املسلمني جممعون عىل أن ما سفت 
يراعون ذلك، وال  الناس ووجوههم ال  ثياب  التي قد صارت غباًرا عىل  والعذرات  القشب 
يأمرون بغسله وال يغسلونه، ألنه يابس، وإنام النجاسة الواجب غسلها ما لصق منها، وتعلق 
بالثوب وبالبدن. فعىل هذا املحمل محل مالك وأصحابه حديث طهارة ذيل املرأة، وأصلهم: أن 

النجاسة ال يزيلها إال املاء، وهو قول زفر بن اهلذيل والشافعي وأصحابه وأمحد وغريه«.
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يعفى عنه، وال بد من غسله)1(.

وهل الدلك يف هذه احلالة مطهر أو يقال: إنه معفو عنه للمشقة، رجح ابن جزي 
األول، ورجح خليل يف مترصه ورشاحه الثاين)2(.

القول الثالث: مذهب الشافعية: 

الشافعي يف اجلديد)3(،  املرأة وأسفل اخلف مطلًقا، وهو قول  جيب غسل ذيل 

قال يف مواهب اجلليل )152/1(: إذا كانت النجاسة يابسة فمعفو عن الذيل الواصل إليها،   )1(
ويف الرطبة قوالن: املشهور ال يعفى، والثاين: أنه يعفى. 

وقال يف )153/1(: ويعفى عن أثر ما يصيب اخلف، وعام يصيب النعل من أرواث الدواب   
وأبواهلا، ولو كانت رطبة، كام قاله يف املدونة، برشط أن يدلك ذلك، فإذا دلكه جاز جاز له أن 

يصيل بذلك اخلف والنعل، والعلة يف ذلك املشقة، وهو الذي ارتضاه ابن احلاجب.
وبعضهم ساوى بني الذيل واخلف، فقال يعفى عنهام ولو كانت النجاسة رطبة، وخرج حكم   

ذيل املرأة عىل كالم مالك يف اخلف.
أرواث  من  الطرقات  منه  تنفك  ال  فيام  ذلك  أن  األشبه   :)152/1( اجلليل  مواهب  يف  قال   
الدواب وأبواهلا، وإن كانت رطبة، فإن ذلك ال ينجس ذيلها للرضورة، كام قال مالك يف اخلف. 
حرج  فيه  وقت  كل  الثوب  غسل  ألن  حسن؛  اخلف  عىل  ذلك  ختريج  إن  ولعمري  سند:  قال 
إن  والثوب  وينشف،  وينزعه  يغسله  اخلف  فإن  اخلف،  غسل  مشقة  فوق  كانت  ربام  ومشقة، 
تركه عليه مبلواًل فمشقة إىل مشقة، وإن نزعه فليس كل أحد جيد ثوًبا آخر يلبسه. قال احلطاب 

تعليًقا: وما قااله ظاهر، لكنه خالف مذهب املدونة.
النجاسات غري  من  أصابه يشء  إذا  أن اخلف  الدسوقي )75/1(: وحاصله  وقال يف حاشية   
أرواث الدواب وأبواهلا كخرء الكالب أو فضلة اآلدمي أو أصابه دم فإنه ال يعفى عنه كام مر، 

وال بد من غسله. اهـ
 ،152/1( اجلليل  مواهب   ،)74/1( الدسوقي  حاشية  وانظر   ،)28 )ص:  الفقهية  القوانني   )2(

.)153
نجاسة  اخلف  أسفل  أصاب  فإن   :)619/2( املجموع  مع  املطبوع  املهذب  يف  الشريازي  قال   )3(
: قال  يابسة فقوالن  ، وإن كانت  فدلكه عىل األرض نظرت، فإن كانت نجاسة رطبة مل جيزه 
يف اجلديد : ال جيوز حتى يغسله؛ ألنه ملبوس نجس، فال جيزئ فيه املسح كالثوب. وقال يف 
اإلمالء والقديم : جيوز.                   =
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واملشهور من مذهب احلنابلة)1(.

وقال النووي يف رشحه هلذا النص: قال الرافعي: إذا قلنا بالقديم وهو العفو فله رشوط:  =
أحدها: أن يكون للنجاسة جرم يلتصق باخلف ، أما البول ونحوه فال يكفي دلكه بحال.  

الثاين: أن يدلكه يف حال اجلفاف، وأما ما دام رطًبا فال يكفي دلكه قطًعا.   
وجب  هبا  اخلف  تلطيخ  تعمد  فلو  تعمد،  غري  من  باملش  النجاسة  حصول  يكون  أن  الثالث:   
الغسل قطًعا، والقوالن جاريان فيام لو أصاب أسفل اخلف وأطرافه من طني الشوارع املتيقن 
نجاسته الكثري الذي ال يعفى عنه، وسائر النجاسات الغالبة يف الطرق كالروث وغريه، واعلم 
أن الغزايل وصاحبه حممد بن حييى جزما بالعفو عن النجاسة الباقية عىل أسفل اخلف، وهذا شاذ 

مردود واهلل أعلم. 
وقال النووي يف املجموع أيًضا )144/1(: إن املراد بالقذر )يعني يف حديث أم سلمة يف طهارة   
ذيل املرأة( نجاسة يابسة ، ومعنى يطهره ما بعده، أنه إذا انجر عىل ما بعده من األرض ذهب 
ما علق به من اليابس، هكذا أجاب أصحابنا وغريهم ، قال الشيخ أبو حامد يف تعليقه: ويدل 
عىل هذا التأويل اإلمجاع أهنا لو جرت ثوهبا عىل نجاسة رطبة فأصابته مل يطهر باجلر عىل مكان 
طاهر، وكذا نقل اإلمجاع يف هذا أبو سليامن اخلطايب، ونقل اخلطايب هذا التأويل عن آباء عبد اهلل 
مالك والشافعي وأمحد -رمحهم اهلل- وأما حديث أيب سعيد )يعني يف طهارة النعل بالدلك( فلنا 
يف املسألة قوالن: القديم : أن مسح أسفل اخلف الذي لصقت به نجاسة كاف يف جواز الصالة 

فيه، مع أنه نجس عفي عنه، واجلديد: أنه ليس بكاف. اهـ
هذا  غسله،  وجب  احلذاء  أو  اخلف  أسفل  تنجس  وإذا   :)323/1( اإلنصاف  صاحب  قال   )1(

املذهب وعليه اجلمهور، قال يف الفروع: نقله، واختاره األكثر. ثم قال:
وعنه جيزئ دلكه باألرض، قال يف الفروع: وهي أظهر، واختاره مجاعة منهم ابن قدامة واملجد   
كانت  إذا  ما  عىل  الروايات  القايض  ومحل  قال:  ثم  إلخ  الدين.  تقي  والشيخ  عبدوس  وابن 
إذا دلكها وهي رطبة مل جيزه رواية واحدة، ورده األصحاب، وأطلق  يابسة، وقال:   النجاسة 

ابن متيم يف إحلاق الرطبة باليابسة الوجهني. ثم قال:
وعىل القول بأنه جيزئ الدلك ال يطهره، بل هو معفو عنه عىل الصحيح من املذهب، قال املجد   

يف رشحه: وهذا هو الصحيح.
جيزئ  ال  أنه  واحلذاء  اخلف  غري  تنجس  إذا  أنه  املصنف  كالم  مفهوم   :)324/1( أيًضا  وقال   

الدلك رواية واحدة، وهو ظاهر كالم كثري من األصحاب، وأحد الوجهني يف ذيل املرأة.
والوجه الثاين: يطهر بمروره عىل طاهر بذيلها، اختاره الشيخ تقي الدين. اهـ وانظر املغني )411/1(.   
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ويف القديم للشافعي: التفريق بني ذيل املرأة واخلف، فيغسل األول ويعفى عن 
نجاسة تصيب أسف النعل بعد دلكها وهي يابسة)1(.

فتلخص لنا من هذا اخلالف أقوال:

األول: أن الدلك يطهر مطلًقا، يف الرطب واليابس، يف نعل املرأة ويف ذيلها.

الثاين: أن الدلك ال يطهر مطلًقا.

الثالث: أن الدلك يطهر النجاسة اجلافة دون الرطبة. 

الرابع: أن الدلك يطهر اخلف والنعل فقط دون ذيل املرأة. وبعض هذه األقوال 
ليست  املذاهب  بعض  يف  أقوال  ألهنا  املتن؛  يف  نذكرها  ومل  احلاشية،  يف  ذكرناها 

مشهورة، فلينتبه هلذا.

وأما أدلة هذه املسألة فهي ترجع إىل مسألة بحثناها يف فصل مستقل: وهي: هل 
يتعني املاء إلزالة النجاسة، أو أن النجاسة تزال بأي مزيل كان؟ 

بالدلك،  النجاسة  إزالة  منع  املطلق  املاء  إال  يزيلها  ال  النجاسة  أن  رأى  فمن 
وأجاب عن حديث ذيل املرأة بام نقله ابن عبد الرب يف التمهيد، بأن املقصود به النجاسة 
اليابسة التي تعلق بالثوب، وهي نجاسة ال تتعدى، فالفرك يسقط النجاسة، واملحل مل 

يتنجس أصاًل، وقد نقلنا كالمه عند عرض األقوال. 

يشء  وأي  بالثوب،  يعلق  ال  اليابس  القشب  بأن  التفسري:  هذا  عىل  واعرتض 
يبقى حتى يقول ×: يطهره ما بعده.

وأجيب: بأن القشب قد يكون له غبار يعلق بالثوب، فإذا مر عىل ما بعده طهره)2(.

ومذهب الشافعي يف القديم قريب من مذهب املالكية، والفرق بينهام أن املالكية يشرتطون يف   )1(
طهارة النعل بالدلك: أن تكون النجاسة من أرواث اإلبل وأبواهلا، وأما الشافعية فال يقيدوهنا 

بذلك. 
مواهب اجلليل )152/1(.  )2(
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أو يقال: املراد يطهره الطهارة اللغوية، وليست الطهارة الرشعية)1(.

وهذا اجلواب ليس بسديد؛ ألن غبار النجاسة ليس بنجس، ومل يقم دليل عىل أن 
الغبار منه ما هو طاهر ومنه ما هو نجس.

من  جاءت  إذا  فالطهارة  النظافة،  أي  اللغوية:  الطهارة  عىل  اللفظ  محل  وأما 
احلقيقة  عىل  محله  الشارع  كالم  يف  فاألصل  الرشعية،  حقيقتها  عىل  فهي  الشارع 

الرشعية حتى يمنع من ذلك مانع، ومل يوجد مانع يمنع من ذلك.

ومن أجاز إزالة النجاسة بأي مزيل قالع للنجاسة أجاز إزالة النجاسة بالدلك.

ومن اشرتط أن تكون النجاسة يابسة: رأى أن هناك إمجاًعا أن النجاسة الرطبة 
عن  ونقلناه  اخلطايب  عن  النووي  نقله  كام  الدلك،  تطهريها  يف  يكفي  ال  اخلف  عىل 
النووي)2(، واحلقيقة أن املسألة ليس فيها إمجاع، واألحاديث مطلقة، تشمل الرطب 

واليابس، بل إن احلديث نص يف الرطب.

ابن  -يعنى  زهري  ثنا  كامل،  أبو  ثنا   : قال  أمحد،  روى  فقد   )208-1237(
معاوية- ثنا عبد اهلل بن عيسى، عن موسى بن عبد اهلل، قال: وكان رجل صدق، عن 

امرأة من بني عبد األشهل قالت: قلت:

يا رسول اهلل إن لنا طريًقا إىل املسجد منتنة فكيف نصنع إذا مطرنا؟ قال : أليس 

حاشية الدسوقي )75/1(.  )1(
وكالم اخلطايب موجود يف معامل السنن، حيث يقول )102/1(: وقال مالك: إن األرض يطهر   )2(
بعضها بعًضا، إنام هو أن يطأ األرض القذرة، ثم يطأ األرض اليابسة النظيفة، فإن بعضها يطهر 
بعًضا، فأما النجاسة مثل البول ونحوه يصيب الثوب أو بعض اجلسد فإن ذلك ال يطهره إال 

الغسل، قال: وهذا إمجاع األمة. اهـ
قلت: عىل التنزل بأن كالم اخلطايب صحيح يف أن األرض النظيفة تطهر األرض النجسة، فإذا   
بالقياس. وأما قوله: إن  أمكن تطهري نجاسة األرض بالرتاب، أمكن تطهري سائر النجاسات 
النجاسة مثل البول تصيب الثوب أو البدن ال يطهرها إال الغسل، فامذا يقول يف االستجامر، فإن 

احلجارة تطهر البول، وهو عىل البدن، فهذا كاف يف خرق اإلمجاع املنقول، واهلل أعلم. 
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بعدها طريق هي أطيب منها؟ قالت: قلت : بىل قال : فهذه هبذه )1(.

]صحيح[)2(. 

ومن قيد النجاسة بأن تكون يف أرواث الدواب وأبواهلا خاصة نظر إىل أن هذا 
عنها، وخفف يف  فعفي  الطرقات  ويكثر يف  منه،  االحرتاز  يشق  النجاسة  من  النوع 

طهارهتا بخالف غريها من النجاسات.

وما سبق ترجيحه هناك بأن النجاسة أًيا كانت تزال بأي مزيل فهو الراجح هنا، 
واهلل أعلم.

e e e

املسند )435/6(.   )1(
سبق خترجيه، يف كتاب الطهارة باالستنجاء واالستجامر املجلد السابع )ص: 389( ح: 1498.    )2(

واجلهالة بالصحابية ال يرض. وله شاهد من حديث أم سلمة.
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q األمر بإزالة النجاسة باملاء دليل عىل االجتزاء به، ال حرص اإلجزاء فيه.

باملزيل، فلم يتعني  املعنى، والتعبد فيها باإلزالة ال  q االستنجاء عبادة معقولة 
املاء. 

q النجاسة عني خبيثة متى زالت بأي مزيل زال حكمها.

]م-565[ إذا أصابت النجاسة أرًضا، فرتكت حتى جفت، إما بفعل الشمس 
أو بفعل الريح أو بغريمها، فذهبت عني النجاسة ولوهنا ورحيها، فهل هذا كاف يف 

طهارهتا، أو ال بد من غسل النجاسة؟

فقيل: إن اجلفاف يطهر األرض يف حق الصالة فقط، وال جيوز التيمم هبا، وهذا 
مذهب احلنفية)1(.

البحر الرائق )237/1(، بدائع الصنائع )859/1(، البناية عىل اهلداية )728/1(.  )1(
وفرق احلنفية بني الصالة والتيمم، بوجوه منها:                =  

املبحث الثالث 

التطهري باجلفاف
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وقيل: ال تطهر األرض باجلفاف، بل ال بد من غسلها، وهذا مذهب املالكية)1(، 
والشافعية)2(، واحلنابلة)3(، واختيار زفر من احلنفية)4(.

وقيل: اجلفاف مطهر مطلًقا، يف حق الصالة ويف حق التيمم ويف حق غريمها، 
وهو رواية عن أمحد، نرصها ابن تيمية)5(.

q دليل من قال: إن النجاسة يطهرها اجلفاف:
  الدليل األول: 

شبيب،  بن  أمحد  وقال  قال:  صحيحه،  يف  البخاري  رواه  ما   )209-1238(
حدثنا أيب، عن يونس، عن ابن شهاب، قال : حدثني محزة بن عبد اهلل، 

عن أبيه قال كانت الكالب تبول وتقبل وتدبر يف املسجد يف زمان رسول اهلل ×، 
فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك)6(.

استدل به أبو داود يف السنن عىل أن األرض تطهر إذا القتها النجاسة باجلفاف، 

األول: يشرتط يف التيمم أن يكون الرتاب طاهًرا، وطهوًرا، فإذا أصابت األرض نجاسة فقد   =
طهوريته،  تثبت  ومل  طاهًرا،  الرتاب  أصبح  فقد  باجلفاف  النجاسة  ذهبت  فإذا  مًعا،  الوصفان 

وحتى يتيمم به ال بد من ثبوت الوصفني مًعا.
الثاين: طهارة الرتاب وطهوريته ثبتت رشًطا بنص قطعي، وهو الكتاب العزيز، فال ينسخ بخرب   

الواحد الظني!
الوجه الثالث: الطهارة باجلفاف يبقى معه يشء يسري من النجاسة، وهو معفو عنه، وال يعفى   

عن يشء من النجاسة يف التيمم، وسبق لنا بحث ما يعفى عنه من النجاسات، واهلل أعلم.
املدونة )140/1(، مواهب اجلليل )162/1(، املنتقى )64/1(.  )1(

املجموع )616/2(، طرح التثريب )144/2(.  )2(
املبدع )318/1(، الفروع )241/1(، اإلنصاف )317/1(، املغني )419/1(.  )3(

انظر الكتب التي أحيل عليها يف مذهب احلنفية من هذه املسألة.  )4(
جمموع فتاوى ابن تيمية )480/21، 510(.  )5(

صحيح البخاري )174(.   )6(
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لقوله »فلم يكونوا يرشون شيًئا من ذلك« فإذا نفي الرش كان نفي صب املاء من باب 
األوىل، فلوال أن اجلفاف يفيد تطهري األرض ما تركوا ذلك

  الدليل الثاين:

فإذا زالت فقد زال حكمها، واجلفاف خاصة يف  النجاسة،  املطلوب زوال  أن 
البالد احلارة يذهب بالنجاسة لوًنا وطعاًم ورحًيا، وهذا هو عني املطلوب.

  الدليل الثالث:

)1239-210( ما رواه ابن أيب شيبة من طريق إسامعيل األزرق، عن ابن احلنفية، 
قال: إذا جفت األرض فقد زكت)1(.

]يف إسناده إسامعيل بن سلامن األزرق ضعيف[)2(.

q ويجاب: 
بأن حممد بن احلنفية من التابعني، فيحتج له، وال حيتج به.

املصنف )59/1( رقم 626.  )1(
جاء يف ترمجته:  )2(

قال أبو زرعة: ضعيف احلديث، واهي احلديث. اجلرح والتعديل )176/2(.  
وقال النسائي: مرتوك. الضعفاء )76(. وضعفه غريمها.  

احلسن  رأيت  قال:  البرصي،  مهران  بن  العزيز  عبد  أيب شيبة )59/1( من طريق  ابن  وروى   
جالًسا عىل أثر بول جاف، فقلت له: فقال: إنه جاف.

وابن مهران قال فيه احلافظ يف التقريب: مقبول.  
كام روى ابن أيب شيبة )59/1( من طريق احلارث بن عمري، عن أيوب، عن أيب قالبة، قال: إذا   

جفت األرض فقد زكت. اهـ
ضعفه  مناكري  أحاديثه  ويف  اجلمهور،  وثقه  التقريب:  يف  احلافظ  فيه  قال  عمري،  بن  واحلارث   

بسببها األزدي وابن حبان وغريمها، فلعله تغري حفظه يف اآلخر.
أقوال  الرشعية؛ ألهنا  األدلة  ليست من  يستأنس هبا، ولكن  اآلثار، وهي  وعىل كل حال هذه   

رجال تابعني غري معصومة.
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q دليل من قال: إن اجلفاف غري مطهر:
أدلة أصحاب هذا القول هي أدلتهم عىل أن النجاسة ال تزال إال باملاء الطهور، 
النجاسة؟  إلزالة  املاء  يتعني  هل  مسألة:  يف  عليها  واجلواب  أدلتهم  ذكر  سبق  وقد 

فانظرها مشكوًرا هناك.

فالراجح أن اجلفاف مطهر برشط أن يذهب معه أثر النجاسة.

e e e
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

q استحالة النجاسة إىل عني طاهرة بمنزلة إزالتها. 

]م-566[ قد تتحول العني النجسة إىل عني أخرى، سواًء بفعل آدمي، أو بمرور 
الوقت، أو بغريمها)1(، فإذا تغريت هذه العني النجسة إىل عني طاهرة فهل ننظر إىل 

وأرضب أمثلة يف حتول العني من حقيقة إىل حقيقة أخرى:  )1(
األول: حتول الطعام الطيب إىل غائط خبيث. وهذا ممكن أن نسميه التحول عن طريق التغذية،   
وقد يكون عكس هذا احلال، كاجلاللة التي تعلف النجاسة، والنبات يسمد بالنجاسة، فتتحول 

النجاسة إىل يشء طاهر.
الثاين: التحول عن طريق املعاجلة، كتحول مياه املجاري إىل ماء طهور عن طريق التقطري، وحتول   
النجاسة إىل رماد أو دخان أو غبار، ومثله البخار اخلارج من فم احليوان النجس كالكلب مثاًل 
إنه حتول إىل بخار فأصبح طاهًرا، ومثله بخار  يقال:  أو  الريق،  البخار حكم  فهل يعطى هذا 
هذا  بمثل  ينجس  هل  رطًبا،  ثوًبا  أصاب  فلو  الشتاء،  أيام  يف  الغائط  من  كاملتصاعد  النجاسة 

أو يكون البخار طاهًرا؟
الدم إىل مسك، أو بمرور  الثالث: أن يتغري بنفسه، وذلك كانقالب اخلمر إىل خل، وانقالب   

الزمن أو بفعل الشمس أو الريح وذلك كانقالب العذرة إىل تراب.
الرابع: التولد كأن تتولد احلرشات والدود من أعيان نجسة.  

املبحث الرابع 

التطهري باالستحالة
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أصلها فنحكم هلا بالنجاسة، أو ننظر إىل حاهلا احلادث، فنحكم هلا بالطهارة؟.

انقلب  إذا  اتفاقهم عىل طهارة اخلمر  بعد  العلامء،  املسألة حمل خالف بني  هذه 
خاًل بنفسه عىل القول بنجاسة اخلمر.

واتفاقهم عىل طهارة الدم املنقلب إىل مسك، عىل القول بنجاسة الدم.

فقيل : إن االستحـالة مطهرة، وهو مذهـب احلنفـية )1(، ومذهب املالكية)2(، 
واختيار ابن حزم)3(، ورجحه ابن تيمية)4(.

وقيل: ال تأثري لالستحالة، وهو مذهب الشافعية)5(، واحلنابلة)6(.

q دليل من قال: إن االستحالة مطهرة:
  الدليل األول:

القياس عىل اخلمرة تنقلب خاًل بذاهتا، فقد أمجع العلامء عىل أن اخلمر إذا ختللت 
إذا  والنجاسات  املحرمات  سائر  فكذلك  باإلمجاع،  تناوهلا  وجاز  َحلَّت  ذاهتا  من 

انقلبت إىل عني مباحة صار هلا حكم املباحات.

قال ابن تيمية: »إذا انقلبت اخلمر خال بغري قصد آدمي فإهنا طاهرة حالل باتفاق 
األئمة«)7(.

أحكام القرآن للجصاص )313/3(، بدائع الصنائع )62/1(.  )1(
مواهب اجلليل )97/1(.   )2(

املحىل )101/6(.  )3(
الفتاوى الكربى )441/1(.  )4(

املجموع )592/2(، حتفة املحتاج )303/1(، هناية املحتاج )247/1(.  )5(
املغني )65/1(، اإلنصاف )318/1(.  )6(

الفتاوى الكربى )441/1(.  )7(
وقال ابن قدامة يف املغني )146/9(: »إذا انقلبت )يعني اخلمرة( بنفسها، فإهنا تطهر وحتل ، يف   
قول مجيعهم فقد روي عن مجاعة من األوائل، أهنم اصطبغوا بخل مخر؛ منهم عيل، وأبو الدرداء، 
وابن عمر، وعائشة. ورخص فيه احلسن، وسعيد بن جبري، وليس يف يشء من أخبارهم أهنم =



موسوعة أحكام الطهارة 494

q واعرتض عليه:

االستحالة،  طريق  عن  كانت  نجاستها  ألن  وذلك  باخلمرة،  خاص  هذا  بأن 
فتكون طهارهتا عن طريق االستحالة، وأما غريها من النجاسات فإهنا نجسة العني 

ابتداء بدون استحالة.

q ورد عليهم:

ال نسلم أن سائر النجاسات نجاستها ابتداء بدون استحالة، فهذا البول والغائط 
طهارته  متنعون  ذلك  ومع  خبيث،  إىل  الطيب  الطعام  استحالة  طريق  عن  نجاسته 

باالستحالة، فام الفرق؟

وهذا الدم تقولون بنجاسته، وهو مستحيل من الطعام أيًضا، وهذا املني طاهر 
عند املالكية واحلنابلة، وهو مستحيل من الدم النجس عند األئمة األربعة.

  الدليل الثاين:

له  إذا استحال إىل يشء خبيث كالبول والغائط أصبح  الطيب  الطعام  إذا كان 
طيب  إىل  استحال  إذا  النجس  الشء  فكذلك  النجاسة،  من  والغائط  البول  حكم 

أعطي له حكم الطيب من احلل والطهارة.

قال ابن حزم: »ومن خالف هذا لزمه أن حيرم اللبن؛ ألنه دم استحال لبنا، وأن 
حيرم التمر والزرع املسقي بالعذرة والبول، ولزمه أن يبيح العذرة والبول، ألهنام طعام 

وماء حالالن، استحاال إىل اسم منصوص عىل حتريم املسمى به«)1(.

ومعلوم أنه إذا استحال الشء بالشء حتى ال يرى له ظهور حيكم له بالعدم، 
الرضيع  فيه، ورشبه  فاستهلكت  ماء،  امرأة يف  لبن  من  قطرة  فلو وقعت  وعىل هذا 

، وال أنه انقلب بنفسه ، لكن قد بينه عمر بقوله: ال حيل خل مخر أفسدت حتى يكون  اختذوه خالًّ  =
اهلل هو يتوىل إفسادها؛ وألهنا إذا انقلبت بنفسها ، فقد زالت علة حتريمها، من غري علة خلفتها، 

فطهرت، كاملاء إذا زال تغريه بمكثه«.اهـ
املحىل )101/6(.  )1(
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مخس رضعات فأكثر، مل تنترش احلرمة، ولو كانت قطرة مخر فاستهلكت يف املاء البتة، 
مل جيلد برشبه، وهكذا، واالستهالك بالشء نوع من االستحالة، ومع ذلك مل يعترب 

األصل بل اعترب احلال.

والفرق بني األعيان الطاهرة واألعيان النجسة وجود صفات فيها، فإذا وجدت 
التي جتعلنا  فإذا مل توجد هذه الصفات  بالنجاسة،  أو  بالطهارة  يف األعيان حكم هلا 

نحكم للشء بالنجاسة مل نحكم له بذلك.

  الدليل الثالث:

)1240-211( ما رواه البخاري من طريق ابن شهاب، قال : حدثني محزة ابن 
عبد اهلل، 

عن أبيه قال كانت الكالب تبول وتقبل وتدبر يف املسجد، يف زمان رسول اهلل 
× فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك)1(.

والريح  الشمس  طريق  عن  النجاسة  ذهاب  وهو  الطهارة،  من  النوع  فهذا 
استحالة للنجاسة بانقالهبا إىل عني طاهرة. 

  الدليل الرابع:

)1241-212( ما رواه ابن أيب شيبة من طريق إسامعيل األزرق، عن ابن احلنفية، 
قال: إذا جفت األرض فقد زكت)2(.

]ضعيف، وهو قول تابعي ال حجة فيه[.

  الدليل اخلامس:

قالو: إن املسلم قد يبتىل برشب اخلمر، والكافر يرشبه ويأكل اخلنزير، وال يكون 
ظاهرمها نجًسا؛ إذ لو تنجسا ما طهرمها االغتسال، ويلزم من قوهلم: إن االستحالة 

صحيح البخاري )174(.   )1(
املصنف )59/1( رقم 626، وسبق خترجيه، انظر ح: )1239(.  )2(
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والدم  الدم،  من  واملني  املني،  من  متولدة  ألهنا  نجسة؛  احليوانات  تكون  أن  مؤثرة 
عندهم نجس.

q دليل من قال: إن االستحالة غري مطهرة:

  الدليل األول:

)1242-213( ما رواه أمحد، قال: حدثنا حييى، عن هشام، حدثنا قتادة، عن 
عكرمة، 

عن ابن عباس قال: هنى رسول اهلل × عن لبن شاة اجلاللة، وعن املجثمة، وعن 
الرشب من يف السقاء)1(.

]صحيح[)2(.

q وأجيب بعدة أجوبة:

اجلواب األول: 

بأننا إذا عرفنا اجلاللة عىل القول الصحيح بأهنا: هي الدابة التي ظهر فيها أثر 
النجاسة من ريح ونتن، وهو قول يف مذهب احلنفية)3(، ومذهب الشافعية)4(.

املسند )226/1(.  )1(
انظر )ح1094(، وله شاهد من حديث جابر وابن عمر وعبد اهلل بن عمرو بن  سبق خترجيه   )2(

العاص، وقد تم خترجيها، واحلكم عليها يف مسألة حكم اجلاللة، فانظره هناك مشكوًرا.
قال يف بدائع الصنائع )40/5(: وال يكره أكل الدجاج املحيل، وإن كان يتناول النجاسة؛ ألنه   )3(

ال يغلب عليه أكل النجاسة، بل خيلطها بغريها، وهو احلب فيأكل ذا وذا. 
وقيل: إنام ال يكره؛ ألنه ال ينتن كام ينتن اإلبل، واحلكم متعلق بالنتن؛ وهلذا قال أصحابنا: يف   
جدي ارتضع بلبن خنزير حتى كرب: إنه ال يكره أكله؛ ألن حلمه ال يتغري وال ينتن فهذا يدل عىل 
أن الكراهة يف اجلاللة ملكان التغري والنتن، ال لتناول النجاسة، وهلذا إذا خلطت ال يكره وإن 

وجد تناول النجاسة؛ ألهنا ال تنتن فدل أن العربة للنتن، ال لتناول النجاسة.
بالكثرة، وإنام  اعتبار  أنه ال  الذي عليه اجلمهور  النووي يف املجموع )30/9(: الصحيح  قال   )4(
االعتبار بالرائحة والنتن، فإن وجد يف عرفها وغريه ريح النجاسة فجاللة، وإال فال. اهـ        =
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ففي احلالة التي يظهر فيها أثر للنجاسة دليل عىل تغري الطاهر بالنجاسة، فإذا 
كان املاء الذي خلق طهوًرا، ومنه تطهر األعيان النجسة إذا تغري بالنجاسة حكمنا له 
بالنجاسة، فام بالك بغري املاء، فال يكون يف هذا دليل عىل أن االستحالة غري مؤثرة، 
النجاسة  ألن  بالطهارة؛  هلا  نحكم  نتنها  فيه  يظهر  ومل  النجاسة  احليوان  أكل  فإذا 
استحالت واستهلكت يف العني الطاهرة، كام حكمنا للامء إذا وقعت فيه نجاسة ومل 

تغريه بأنه طهور.

اجلواب الثاين :

)1243-214( روى ابن أيب شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عمرو 
ابن ميمون، عن نافع، 

عن ابن عمر أنه كان حيبس الدجاجة اجلاللة ثالًثا)1(.

]إسناده صحيح[)2(.

وهذا أحسن ما ورد يف حبس اجلاللة، فهذا دليل عىل أن اجلاللة التي هني عنها 
لتناوهلا النجاسة قد طهرت باالستحالة، وذلك بحبسها فلام زال أثر النتن عن حلمها 

أصبحت طاهرة حالاًل بدون غسل النجاسة، وإنام عن طريق االستحالة أيًضا.

اجلواب الثالث:

قيل: إن النهي للكراهة، وهو ما سبق ترجيحه يف اخلالف يف حكم اجلاللة.

اجلواب الرابع:

قيل: إن حتريم األكل ال يعني النجاسة، فليس كل حمرم نجًسا. وهذا اجلواب 

وقال البيهقي يف الشعب )19/5(: وما روي عنه من النهي عن اجلاللة وما قال فيها أهل العلم   =
من أن املراد هبا إذا ظهر ريح القذر يف حلمها. اهـ

املصنف )148/5( رقم 24608.  )1(
سبق خترجيه يف حكم اجلاللة، ح )1098(.  )2(
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لعله من أضعفها، فإن النهي إنام هو بسبب النجاسة ال غري.

  الدليل الثاين:

)1244-215( ما رواه البخاري من طريق مهام، أخربنا إسحاق، 

عن أنس بن مالك أن النبي × رأى أعرابًيا يبول يف املسجد، فقال: دعوه حتى 
إذا فرغ دعا بامء فصبه عليه، ورواه مسلم)1(.

وجه االستدالل:

أن الرسول × بادر إىل صب املاء عىل النجاسة، ولو كانت االستحالة تطهره 
أو تطهره الشمس أو الريح أو اجلفاف لرتكه عليه الصالة والسالم، وملا أمر بصب 

املاء عليه.

q ويجاب عن هذا: 

عىل  يدل  ال  املجرد  والفعل   ،× الرسول  من  فعل  جمرد  األعرايب  حديث  بأن 
معلوم  املاء  النجاسة؛ ألن  إزالة  إىل  املبادرة  استحباب  دليل عىل  فيه  نعم  الوجوب، 
بأنه أرسع يف إزالة النجاسة من االستحالة؛ ألن االستحالة ربام احتاجت إىل وقت 
طويل كي تتحول فيه النجاسة إىل عني طاهرة؛ وألن بقاع املساجد أحب البقاع إىل 
اهلل تعاىل، وأطهرها، فيجب أن تكون هذه البقاع أطهر ما يكون وعىل أتم االستعداد 
ألداء العبادة فيها بني حلظة وأخرى ملن أراد أن يذكر أو أراد شكوًرا، فاملاء هو أرسع 
وهذا  عليها،  املاء  بصب  بادر  ذلك  أجل  فمن  وإزالتها،  النجاسة  تطهري  يف  وسيلة 

ال يعني عدم زوال النجاسة باجلفاف، واهلل أعلم.

q الراجح من أقوال أهل العلم:
نجسة  إىل  الطاهرة  العني  انقالب  يف  سواًء  مؤثرة  االستحالة  أن  الراجح 

أو العكس.

صحيح البخاري )219(، وصحيح مسلم )284(.   )1(
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القياس؛  باالستحالة عىل وفق  اخلمر  فطهارة  القيم: عىل هذا األصل  ابن  قال 
الرشيعة  أصل  وهذا  املوَجب،  زال  املوِجب  زال  فإذا  اخلبث،  لوصف  نجاسة  فإهنا 
يف مصادرها ومواردها، بل وأصل الثواب والعقاب، وعىل هذا فالقياس الصحيح 
قبور املرشكني   × النبي  َنَبَش  استحالت، وقد  إذا  النجاسات  إىل سائر  تعدية ذلك 
أنه  اللبن  عن  وتعاىل  سبحانه  اهلل  أخرب  وقد  الرتاب،  ينقل  ومل  مسجده،  موضع  من 
خيرج من بني فرث ودم، وقد أمجع املسلمون عىل أن الدابة إذا علفت بالنجاسة، ثم 
سقيت  إذا  والثامر  الزرع  وكذلك  وحلمها،  لبنها  َل  حَّ بالطاهرات  وعلفت  حبست 
باملاء النجس، ثم سقيت بالطاهر َحلَّت؛ الستحالة وصف اخلبث وتبدله بالطيب، 
وعكس هذا أن الطيِّب إذا استحال إىل خبيث صار نجًسا، كاملاء والطعام إذا استحال 
بواًل وعذرة، فكيف أثرت االستحالة يف انقالب الطيب خبيًثا، ومل تؤثر يف انقالب 
عربة  وال  الطيب،  من  واخلبيث  اخلبيث  من  الطيب  خيرج  تعاىل  واهلل  طيًبا؟  اخلبيث 

باألصل، بل بوصف الشء يف نفسه)1(.

وقال ابن تيمية: »وال ينبغي أن يعرب عن ذلك بأن النجاسة طهرت باالستحالة، 
وإن  النجس،  ذلك  هو  ليس  الطاهر  وهذا  استحال،  بل  يطهر  مل  النجس  نفس  فإن 
كان مستحياًل منه، واملادة واحدة، كام أن املاء ليس هو الزرع واهلواء واحلب، وتراب 
املقربة ليس هو امليت، واإلنسان ليس هو املني، واهلل تعاىل خيلق أجسام العامل بعضها 

من بعض، وحييل بعضها إىل بعض، وهي تبدل مع احلقائق، ليس هذا هذا«)2(.

e e e

إعالم املوقعني )445/1(.  )1(
جمموع الفتاوى )612-608/21(.  )2(
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

q املاء املتغري بالنجاسة متنجس، وليس نجًسا.

]م-567[ اختلف العلامء يف كيفية تطهري املاء، وقبل أن أذكر خالفهم ينبغي أن 
نعلم هل املاء نجس أو متنجس؟ 

الصحيح أن املاء متنجس، فهو كالثوب النجس؛ ألنه يطهر غريه فنفسه من باب 
أوىل، وهذا مذهب اجلمهور، كام سيأيت التفصيل عنهم يف كيفية تطهري املاء املتنجس، 

وهو اختيار ابن تيمية)1(، وصوبه يف اإلنصاف)2(.

وقيل: نجاسته عينية. 

الفروع )87/1(.   )1(
اإلنصاف )62/1، 63(.  )2(

الفصل الرابع

يف كيفية تطهري المائع املتنجس
املبحث األول 

يف كيفية تطهري الماء املتنجس
الفرع األول

الماء املتغري بالنجاسة متنجس وليس جنًسا
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يف  املرداوي  وتعقبه  األصحاب،  كالم  ظاهر  وهو  الفروع:  يف  مفلح  ابن  قال 
تصحيح الفروع)1(. 

ويف قوله: إهنا عينيه نظر، ألن احلنابلة قالوا: النجاسة العينية ال يمكن تطهريها، 
وهذا يمكن تطهريه)2(. 

وقيل: نجاسته نجاسة جماورة رسيعة اإلزالة، وهلذا جيوز بيعه)3(.

إىل  العامل اإلسالم  الفقهي يف رابطة  العلم يف عرصنا كاملجمع  وقد ذهب أهل 
تطهري مياه املجاري إذا عوجلت بالطرق احلديثة، وزال تغريها بالنجاسة عن طريق 
الرتشيح والتقطري، وحتولت بذلك إىل مياه عذبة، فال مانع من استعامهلا يف الرشب 
وغريه، وسوف أنقل لكم نص قرار املجمع عند الكالم عىل كالم أهل العلم يف كيفية 

تطهري املتنجس، وممكن أن نقسم لكم الكالم يف تطهري املاء املتنجس إىل فروع.

e e e

الفروع )87/1(.   )1(
تصحيح الفروع )87/1(.   )2(

اإلنصاف )63/1(.   )3(
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q كل ماء كثري زال تغريه بنفسه فقد عاد طهوًرا. 

q النجس يطهر باالستحالة، فاملتنجس أوىل أن يطهر بزوال أثر النجاسة.

q انتقال املاء من الطهورية إىل النجاسة حيس، وليس تعبدًيا، كانتقال النجس 
إىل عني طاهرة عىل الصحيح.

منزلة  اليشء  أثر  وجود  فينزل  وعدًما،  وجوًدا  أثره  مع  يدور  اليشء  حكم   q
وجوده، وعدمه منزلة عدمه استدالاًل بوجود األثر عىل وجود املؤثر، وبانتفائه 

عىل انتفائه)1(.

q ما دفع النجاسة عن غريه دفعها عن نفسه من باب أوىل.

]م-568[ إذا زال تغري املاء بنفسه فإما أن يكون كثرًيا وإما أن يكون قلياًل، عىل 

ختريج الفروع عىل األصول للزنجاين )ص: 269(.   )1(

الفرع الثاني

أن يزول تغري الماء الكثري بنفسه
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خالف بني أهل العلم يف حد القليل والكثري)1(.

اختلف احلنفية والشافعية يف مقدار املاء القليل واملاء الكثري، مع اتفاقهم أن املاء القليل ينجس   )1(
ولو مل يتغري بخالف املاء الكثري: 

فمذهب احلنفية يف حد املاء القليل هو أن ينظر، فإن كانت النجاسة ختلص إىل الطرف اآلخر   
مل يتوضأ منه، وإن كانت ال ختلص إىل طرفه اآلخر توضأ من الطرف اآلخر، وكيف نعرف أن 

النجاسة ختلص إىل اجلانب اآلخر؟ عىل أقوال عندهم، أمهها ما ييل : 
األول: أن الرد إىل رأي املبتىل به، فإن غلب عىل ظنه وصول النجاسة إىل اجلانب اآلخر مل يتوضأ   
به، وإال توضأ به، وهذا هو املشهور من مذهب أيب حنيفة رمحه اهلل، وقد رجحه ابن نجيم يف 
الرائق )78/1، 79(، قال: وممن نص عىل أنه ظاهر املذهب شمس األئمة السخيس  البحر 
يف املبسوط. وجاء يف البناية يف التحديد قال: »إن غلب عىل الظن وصول النجاسة إىل اجلانب 
اآلخر فهو نجس، وإن غلب عدم وصوهلا فهو طاهر«، وقال عنه: »هذا هو األصح، وهو ظاهر 

الرواية عن أيب حنيفة«.
القول الثاين: قالوا: يعترب اخللوص باحلركة، فإن كان إذا حرك أحد طرفيه حترك الطرف اآلخر   
تنجس، ولو مل يتغري، وإن كان ال يتحرك الطرف اآلخر فال ينجس إال بالتغري، واختلفوا يف نوع 

احلركة:
فقيل: املعترب حركة املغتسل، وهذا اختيار أيب يوسف، وحممد يف رواية؛ ألن الغالب يف احلياض   

االغتسال منها، وأما الوضوء فإنام يكون يف البيوت. 
وقيل: بحركة املتوضئ، وهو مروي عن أيب حنيفة.  

وقيل: املعترب حركة اليد من غري وضوء وال اغتسال.   
القول الثالث: قدره باملساحة، عىل خالف كثري بينهم، أشهرها عرشة أذرع يف عرشة أذرع.   

القول الرابع: قالوا: يوضع يف املاء صبغ، فحيثام وصل الصبغ اعترب وصول النجاسة.   
ومنهم من اعترب التكدر.   

وأما مذهب الشافعية يف حد القليل من الكثري، فجعلوا التقدير بالقلتني، فإذا بلغ املاء قلتني فهو   
كثري، ال ينجس إال بالتغري، وإن كان دون القلتني نجس ولو مل يتغري، وهو املشهور من مذهب 

احلنابلة.
وأما املالكية فيقدرون القليل بآنية الوضوء ونحوها.   

انظر يف مذهب احلنفية بدائع الصنائع )71/1(، رشح فتح القدير )79/1(، البناية )330/1-  
334(، املبسوط )87/1(، املبسوط للشيباين )50/1(، البحر الرائق )78/1(.

وانظر يف مذهب الشافعية األم )18/1(، أسنى املطالب )14/1(، املهذب )6/1(.   
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فإن كان كثرًيا وزال تغريه بنفسه، 

والشافعية)2(،  املالكية)1(،  مذهب  وهو  طهور،  إىل  يتحول  املاء  إن  فقيل: 
واحلنابلة)3(.

وقيل: إنه نجس، وهو قول يف مذهب املالكية)4(، وقول يف مذهب احلنابلة)5(.

وقيل: إنه طاهر، وهو قول يف مذهب احلنابلة)6(.

 q دليل من قال: إن الماء يتحول إىل طهور:

  الدليل األول:

قالوا: إن احلكم بالنجاسة إنام هو ألجل التغري بالنجاسة، وقد زالت النجاسة، 
واحلكم يدور مع علته وجوًدا وعدًما.

  الدليل الثاين:

إذا كان اخلمر إذا حتول بنفسه إىل خل أصبح طاهًرا، فكذلك املاء من باب أوىل؛ 

اخلريش )80/1، 81(، منح اجلليل )42/1، 43(، حاشية الدسوقي )46/1، 47(، حاشية   )1(
الصاوي عىل الرشح الصغري )41/1، 42(.

مغني املحتاج )22/1، 23(، روضة الطالبني )20/1، 21(، رشح زبد ابن رسالن )ص: 28،   )2(
29(، املهذب )7/1(.

اإلنصاف )66/1(، الكايف )10/1(، كشاف القناع )38/1(.  )3(
ومع أن هذا القول من املالكية حيكمون له بالنجاسة إال أهنم قيدوا احلكم بالنجاسة مع وجود   )4(

غريه، أما إذا مل يوجد إال هو فيستعمله بال كراهة مراعاة للخالف.
استعامله  صح  ملا  بالنجاسة  جزموا  لو  ألهنم  عندهم؛  بنجاسته  القول  ضعف  عىل  يدل  وهذا   
مطلًقا، سواًء وجد غريه أم مل يوجد؛ ألنه إذا مل يوجد إال ماء نجس صار إىل التيمم، كام هو احلال 
يرفع احلدث من جهة،  استعامله وهو نجس عندهم ال  إن  ثم  بالنجاسة،  متغرًيا  ماء  إذا وجد 
ويلوثهم بالنجاسة من جهة أخرى، ولكن ملا كان هذا القول ليس حمل اجلزم عندهم ذهبوا إىل 

اجلمع بينه وبني التيمم. اهـ
املغني )52/1(، املبدع )58/1(، اإلنصاف )66/1(، الكايف )10/1(، كشاف القناع )38/1(.  )5(

انظر املراجع السابقة.  )6(
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ألن املاء أصاًل خلق طهوًرا مطهًرا، بخالف اخلمر.

q دليل من قال: إنه جنس:
  الدليل األول:

قالوا: األصل يف إزالة النجاسة هو املاء املطلق )املاء الطهور( وهذا ما مل حيصل 
هنا، فيبقى نجًسا، ولو زال تغريه بالنجاسة.

  الدليل الثاين:

عندنا  االستحالة، واالستحالة  فإنام طهر عن طريق  النجس  املاء  تغري  زال  إذا 
غري مطهرة. 

وقد سبق بحث مستقل يف طهارة األعيان النجسة باالستحالة، مع ذكر حجج 
الفريقني، فارجع إليها غري مأمور.

q دليل من قال: يكون الماء طاهًرا غري مطهر:
قالوا: ال يكون مثل هذا املاء طهوًرا، وقد زالت به النجاسة، وال يكون نجًسا، 
وهو ماء كثري غري متغري، قاسوه عىل املاء القليل إذا كان آخر غسلة زالت هبا النجاسة 

عندهم، فإنه عندهم يكون طاهًرا غري مطهر.

وقد ترجح يف بحث سابق أن املاء قسامن: طهور ونجس، وال يوجد قسم من 
املياه يكون طاهًرا غري مطهر)1(.

الراجح: أن املاء إذا زال تغريه بنفسه فإنه يكون طاهًرا مطهًرا، وإنام حكم عليه 
بالنجاسة لتغريه هبا، وقد زال عنه هذا الوصف، فرجع إىل أصله.

وهل  بنفسه،  تغريه  زال  إذا  الكثري  املاء  يف  العلم  أهل  خالف  هذا  ]م-569[ 
خيتلف احلكم إذا كان املاء املتغري بنفسه قلياًل؟

اجلواب: اختلف أهل العلم يف املاء النجس القليل إذا زال تغريه بنفسه:

انظر كتايب أحكام الطهارة )جملد املياه واآلنية( من هذه السلسلة.  )1(
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فقيل: إذا وقعت يف األواين أو يف احلوض الصغري نجاسة، فلهم يف تطهري املاء 
برشط زوال تغريه إن وجد ثالثة أقوال: 

فقيل: إذا دخل فيه ماء آخر، وخرج املاء منه طهر، وإن قل إذا كان اخلروج حال 
دخول املاء فيه؛ ألنه بمنزلة اجلاري.

وقيل: ال يطهر إال بخروج ما فيه. 

وقيل: ال يطهر إال بخروج ثالثة أمثال ما كان فيه من املاء، وسائر املائعات كاملاء 
يف القلة والكثرة، وهذا مذهب احلنفية)1(.

q تعليل احلنفية: 

أن املاء النجس إذا دخل فيه ماء آخر، وخرج املاء منه، وكان خروج املاء حال 
دخول املاء اجلديد فيه؛ أصبح بمنزلة املاء اجلاري، واملاء اجلاري ال ينجس إال بالتغري.

املالكية)2(،  مذهب  وهو  قليل،  وهو  بنفسه،  يطهر  أن  يمكن  ال  إنه  وقيل: 
والشافعية)3(، واحلنابلة)4(.

ألن املاء القليل عند الشافعية واحلنابلة ينجس مطلًقا إذا القى النجاسة ولو مل 
يتغري، فزوال النجاسة إنام هو رشط يف تطهري املاء الكثري، وأما املاء القليل فإنه ينجس 

بمجرد مالقاته للنجاسة.

النجاسة،  ينجس بمجرد مالقاته  القليل  املاء  أن  أدلة اجلمهور عىل  وقد ذكرنا 
ولو مل يتغري وذلك يف املجلد األول، فأغنى ذلك عن إعادته هنا، وهلل احلمد. 

e e e

تبيني احلقائق )23/1(، بدائع الصنائع )87/1(، رشح فتح القدير )81/1(.   )1(
اخلريش )80/1، 81(، منح اجلليل )42/1، 43(، حاشية الدسوقي )46/1، 47(، حاشية   )2(

الصاوي عىل الرشح الصغري )41/1، 42(.
املجموع )183/1-191(، احلاوي )339/1(، مغني املحتاج )22/1، 23(، روضة الطالبني   )3(

)20/1، 21(، رشح زبد ابن رسالن )ص: 28/1، 29(، املهذب )7/1(.
اإلنصاف )66/1(، الكايف )10/1(، كشاف القناع )38/1(، املغني )52/1(، املبدع )58/1(.  )4(
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

الطهور عىل  املاء  بمنزلة ورود  للتطهري  النجس  املاء  الطهور عىل  املاء  q ورود 
األعيان املتنجسة للتطهري.

اختلف  يطهر؟  فهل  آخر،  ماء  بإضافة  النجس  املاء  تغري  زال  إذا  ]م-570[ 
العلامء يف ذلك، 

القول األول: مذهب املالكية: 

ذهب املالكية إىل أن املاء يطهر مطلًقا بإضافة ماء آخر عليه، وال يشرتط أن يكون 
املاء املضاف قلتني، وإنام يشرتط أن يزول تغريه بنفسه، وأن يكون املاء املضاف ماء 

مطلًقا: أي ليس ماء نجًسا، وال ماء طاهًرا غري مطهر. وهذا مذهب املالكية)1(.

القول الثاين: مذهب الشافعية:

قالوا: إن كان املاء قلتني فأكثر فإنه يطهر بإضافة ماء آخر عليه، سواًء كان املضاف 

اخلريش )80/1، 81(، منح اجلليل )42/1، 43(، حاشية الدسوقي )46/1، 47(، حاشية   )1(
الصاوي عىل الرشح الصغري )41/1، 42(.

الفرع الثالث 

أن يزول تغري الماء بإضافة ماء آخر عليه
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طاهًرا أم نجًسا، قلياًل أم كثرًيا، صب عليه املاء أو نبع فيه، فإذا زال تغريه طهر.

وإن كان املاء دون القلتني فيكون تطهريه بأن يزول تغريه بإضافة ماء آخر عليه 
حتى يبلغ قلتني، حتى ولو كان املضاف نجًسا، ما دام أنه إذا بلغ املاء قلتني فقد زال 

تغريه، فإنه يطهر.

وأما إذا أضيف إليه ماء دون القلتني، ففيه وجهان عندهم:

الوجه األول: يكون طاهًرا غري مطهر.

ملاذا كان طاهًرا، وقد القى النجاسة، وهو قليل؟ 

قالوا: ألن املاء القليل إنام ينجس بالنجاسة إذا وردت عليه، أما إذا ورد املاء عىل 
النجاسة كام هو احلال هنا فال ينجس.

وملاذا إًذا ال يكون طهوًرا؟ 

قالوا: ألنه ماء استعمل يف إزالة النجاسة. 

الوجه الثاين: قالوا ال يطهر، ألنه ماء استعمل يف إزالة النجاسة، فيبقى نجًسا)1(.

القول الثالث: مذهب احلنابلة.

أو  بالتغري،  نجاسته  تكون  أن  إما  احلال  هذه  ويف  القلتني،  دون  املاء  يكون  أن 
باملالقاة ولو مل يتغري.

فيشرتط لتطهري املاء املتنجس باملالقاة رشط واحد، هو أن تضيف إليه قلتني من 
املاء الطهور، وبالتايل يصبح طهوًرا فإن أضفت إليه دون القلتني مل يطهر. 

التعليل: ألن املاء القليل ال يدفع النجاسة عن نفسه، فكيف يدفعها عن غريه؟ 
لقوله × يف حديث ابن عمر:»إذا بلغ املاء قلتني مل حيمل اخلبث«)2(.

)ص:  رسالن  ابن  زبد  رشح   ،)21  ،20/1( الطالبني  روضة   ،)23  ،22/1( املحتاج  مغني   )1(
28/1، 29(، املهذب )7/1(.

سبق الكالم عليه، انظر املجلد األول )ح: 79(، وأنه حديث صحيح.  )2(
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لنفرض أن املاء املتنجس باملالقاة قلة واحدة، فأضفت إليها قلة  لو قال قائل: 
أخرى، حتى أصبح املاء قلتني، فهل يطهر؟

املذهب، وحكى بعضهم  املشهور من  أنه ال يطهر، وهو  أكثر األصحاب عىل 
وجًها بالتطهري، وصوبه صاحب اإلنصاف. 

وإن كانت نجاسة املاء القليل أو الكثري بالتغري ففي هذه احلالة تضيف إليه قلتني 
من املاء الطهور، ثم تنظر هل زال التغري أم بقي؟ فإن زال فقد طهر، وإن مل يزل فإنك 

تضيف إليه حتى يذهب تغريه.

أما إذا أضفت إليه دون القلتني فإن املاء يكون نجًسا، حتى ولو زال تغريه، وهذا 
هو املذهب. 

مل  ولو  بالنجاسة  القائلني  أو  املذهب،  قواعد  عىل  حتى  طهوًرا  يكون  وقيل: 
املاء  إذا كانت واردة عليه وهنا قد ورد  بالنجاسة  إنام ينجس  املاء  قالوا: ألن  يتغري، 

عىل النجاسة. 

املاء إذا صب عىل ثوب نجس، إال أن  املاء هنا لقلنا بنجاسة  ولو قلنا بنجاسة 
يكون قلتني، وملا كان الدلو مطهًرا لبول األعرايب، ألنه بالتأكيد ليس قلتني وال حتى 

قلة، بل إن هذا أوىل من تطهري اخلمر القليل الذي استحال إىل خل فطهر. 

وهذه الطريقة يف تطهري املاء عند احلنابلة رمحهم اهلل إذا كان تنجيس املاء بالتغري، 
سواًء كان قلياًل أم كثرًيا، ما مل تكن النجاسة بول آدمي أو عذرته املائعة، فإن كانت 
النجاسة بول آدمي أو عذرته املائعة وكانت النجاسة مل تغري املاء، وكان ال يشق نزحه، 

فإن تطهريه بإضافة ما يشق نزحه، فيطهر بذلك.

زوال  برشط  نزحه،  يشق  ما  إليه  يضيف  فإنه  بالتغري،  املاء  نجاسة  كانت  وإن 
التغري، فإن زالت فقد طهر، وإال فيضيف إليه حتى يزول أثر النجاسة)1(.

اإلنصاف )66/1(، الكايف )10/1(، كشاف القناع )38/1(.  )1(
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وهذا التفريق بني نجاسة بول اآلدمي وعذرته املائعة، وبني غريها من النجاسات 
من املسائل التي انفرد هبا املذهب احلنبيل.

تلخص لنا مما سبق: أن التطهري باإلضافة عند العلامء يشرتط له رشوط:

الرشط األول: أن يكون املاء املضاف طهوًرا، وهذا رشط عند املالكية، واحلنابلة، 
وليس برشط عند الشافعية، إذ ال مانع أن تضيف عندهم ماء نجًسا إذا كان بإضافته 

سوف يزول تغري املاء بالنجاسة. 

للحنابلة،  رشط  وهذا  فأكثر-  -قلتان  كثرًيا  املضاف  يكون  أن  الثاين:  الرشط 
وليس برشط عند املالكية، والشافعية. 

الرشط الثالث: أن يبلغ املاء قلتني بعد اإلضافة، وليس برشط عند املالكية، وأما 
احلنابلة فال يكفي هذا عندهم؛ ألهنم يشرتطون أن يكون املضاف نفسه قلتني.

والراجح أن املاء إذا زال تغريه بإضافة ماء عليه طهر، سواًء كان املضاف قلياًل أم 
كثرًيا، وسواًء كان طهوًرا أم نجًسا، ما دام أنه قد زال تغريه بعد اإلضافة؛ ألن احلكم 
عليه بالنجاسة إنام كان من أجل تغريه بالنجاسة، وقد زال، فريجع إىل أصله، وهو أن 

املاء طهور.

وقد ذكرنا أن املجمع الفقهي اإلسالمي رجح طهارة مياه املجاري إذا عوجلت 
وذهب تغريها بالنجاسة، وهذا أوان الوفاء بام وعدنا به من نقل نص القرار، يقول 

القرار:

يف  اإلسالمي  العامل  لرابطة  اإلسالمي  الفقهي  املجمع  جملس  من  قرار  صدر 
دورته احلادية عرشة، املنعقدة يف مكة املكرمة يوم األحد 13 رجب 1409هـ منه: 
»وبعد مراجعة املختصني بالتنقية بالطرق الكياموية وما قرروه من أن التنقية تتم بإزالة 
النجاسة منه عىل مراحل: وهي الرتسيب والتهوية وقتل اجلراثيم وتعقيمه بالكلور، 
موثوق  عدول  مسلمون  وهم  ورحيه،  ولونه  طعمه  يف  أثر  للنجاسة  يبقى  ال  بحيث 
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بصدقهم وأمانتهم، قرر املجمع ما يأيت: 

أن ماء املجاري إذا نقي بالطرق املذكورة أو ما يامثلها ومل يبق للنجاسة أثر يف 
طعمه وال يف لونه وال يف رحيه، صار طهوًرا، جيوز رفع احلدث وإزالة النجاسة به، 
بناء عىل القاعدة الفقهية التي تقرر أن املاء الكثري الذي وقعت فيه نجاسة يطهر بزوال 

هذه النجاسة منه إذا مل يبق هلا أثر فيه، واهلل أعلم«. اهـ

e e e
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q الرتاب أحد الطهورين يرفع احلدث برشطه ويزيل اخلبث، وهل يطهر املاء 
النجس؟ قوالن للرتدد، هل الرتاب مزيل أو ساتر؟)1(.

الطني  أو  الرتاب  إليه  النجس يضاف  املاء  العلامء يف حكم  اختلف  ]م-571[ 
فيزول تغريه، هل يطهر بذلك؟

فقيل: يطهر برشط أن ال يتغري املاء بالرتاب والطني، وهذا مذهب املالكية)2(، 

إذا زال تغري املاء بطرح الزعفران أو املسك فال يطهر عند الشافعية؛ ألن الرائحة مسترتة برائحة   )1(
الشافعية؛  عند  فقوالن  بالرتاب  النجس  املاء  تغري  زال  فإن  زوال،  ال  استتار  فاحلاصل  غريه، 
للرتدد هل الرتاب مزيل أو ساتر، والصحيح أنه مزيل، فالرتاب أطلق عليه طهور، والطهور: 
هو ما يطهر غريه، فيستخدم يف رفع احلدث كالتيمم، ويستخدم يف رفع اخلبث، كتطهري اإلناء 
نجاسة،  أصابته  الذي  املرأة  ذيل  وتطهري  بالرتاب،  بدلكها  النعل  وتطهري  الكلب،  ولوغ  من 

وغريها، واهلل أعلم.
اخلريش )80/1، 81(، منح اجلليل )42/1، 43(، حاشية الدسوقي )46/1، 47(، حاشية   )2(

الصاوي عىل الرشح الصغري )41/1، 42(.

الفرع الرابع 

أن يزول تغري الماء بإضافة تراب أو طني
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وعليه أكثر الشافعية)1(.

وقيل: إذا زالت النجاسة طهر مطلًقا، سواًء كان املاء كدًرا بام ألقي فيه، أو كان 
صافًيا، وهو قول يف مذهب الشافعية)2(، واختاره ابن عقيل من احلنابلة)3(.

من  املشهور  وهو  ال،  أم  فيه  ألقي  بام  تكدر  سواًء  أي  مطلًقا،  يطهر  ال  وقيل: 
مذهب احلنابلة)4(.

q دليل من قال: إن الماء يطهر بإضافة الرتاب مطلًقا:
  الدليل األول:

قال: إن احلكم يدور مع علته وجوًدا وعدًما، وإذا كنا حكمنا له بالنجاسة ألنه 
متغري هبا، فنحكم له بالطهارة إذا زالت هذه النجاسة.

  الدليل الثاين:

إن النجاسة تزال بأي مزيل كان، سواًء عن طريق إضافة ماء أو نزحه أو إضافة 
تراب أو غريه، وال يتعني املاء إلزالة النجاسة، وقد قدمنا قرار جممع الفقه اإلسالمي 
أن املعاجلة الكيامئية عن طريق التقطري والرتشيح والتعقيم مطهر للامء النجس إذا زال 

تغريه بالنجاسة.

  الدليل الثالث:

أن الرتاب أحد الطهورين، فهو يطهر النعل كام تقدم، ويطهر ذيل املرأة، ويطهر 
األواين من ولوغ الكالب بإضافته إىل املاء، ويطهر الرتاب أيًضا مكان البول والغائط، 

)ص:  رسالن  ابن  زبد  رشح   ،)21  ،20/1( الطالبني  روضة   ،)23  ،22/1( املحتاج  مغني   )1(
28/1، 29(، املهذب )7/1(.
روضة الطالبني )20/1، 21(.  )2(

اإلنصاف )66/1(.  )3(
اإلنصاف )66/1(، املبدع )58/1(، املغني )52/1(.  )4(
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بل إن الرتاب خاصة يرفع احلدث عند فقد املاء، كام يرفع اخلبث، فإذا زال تغري املاء 
النجس بسبب الرتاب فقد طهر.

وال خيفى قوة هذا التعليل يف تطهري الرتاب للنجاسة الواقعة يف املاء وغريه.

q دليل من قال: إن الرتاب ال يطهر مطلًقا:
هذا القول يرى أن النجاسة ال تزال إال باملاء املطلق، وقد تقدمت أدلته كاملة 
واجلواب عنها يف بحث: هل يتعني املاء إلزالة النجاسة، وترجح هناك أن النجاسة 

تزال بأي مزيل كان. 

q دليل من اشرتط أال يتكدر الماء بالرتاب:
إذا تكدر املاء بالرتاب ال نستطيع أن نجزم بأن النجاسة قد زالت، فقد تكون 
استرتت بسبب التكدر، ولو كان املاء صافًيا ألمكن اجلزم ببقاء النجاسة أو زواهلا، 
وما دام أننا ال نستطيع أن نجزم بذهاب النجاسة، فاألصل بقاء النجاسة، استصحاًبا 

للحال، واهلل أعلم.

q الراجح من األقوال: 
َل  ُعلِّ وكام  النجاسة،  زوال  برشط  مطلًقا  تطهر  الرتاب  إضافة  بأن  القول  هو 
سابًقا: بأن بقاء النجاسة سبب يف احلكم للامء بالنجاسة، وذهاهبا بأي طريقة كانت 

سبب باحلكم له بالطهارة، وأن النجاسة تزال بأي مزيل كان، واهلل أعلم.

e e e
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q انتقال املاء من الطهورية إىل النجاسة حيس، وليس تعبدًيا، كانتقال النجس 
إىل عني طاهرة عىل الصحيح.

منزلة  اليشء  أثر  وجود  فينزل  وعدًما،  وجوًدا  أثره  مع  يدور  اليشء  q حكم 
وجوده، وعدمه منزلة عدمه، استدالاًل بوجود األثر عىل وجود املؤثر، وبانتفائه 

عىل انتفائه)1(. 

q احلكم بنجاسة اليشء مرشوط باتصافه بأعراض النجاسة. 

q املاء ال ينجس إال بالتغري عىل الصحيح، وإذا زال تغريه فقد طهر.

]م-572[ اختلف العلامء يف تطهري املاء عن طريق نزح النجاسة أو نزح بعض 
املاء حتى يزول التغري، فهل مثل هذا النزح يطهر املاء أو ال؟

فاحلنفية يفرقون بني هذه املسألة وبني املسائل التي قبلها؛ وذلك ألن النزح غالًبا 
ما يكون ملاء البئر، ومسائل البئر عندهم عىل خالف القياس، بينام اجلمهور يطردون 

ختريج الفروع عىل األصول للزنجاين )ص: 269(.   )1(

الفرع اخلامس

أن يزول تغري الماء بالزنح
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قواعدهم السابقة بني املاء الكثري واملاء القليل، وحني كان التفصيل يف مذهب احلنفية 
متشعًبا أحببت أن أفصل كل مذهب وأدلته قبل االنتقال إىل القول الثاين، وهكذا.

القول األول: مذهب احلنفية:

وهل  احليوان،  حجم  وباختالف  البئر،  باختالف  احلنفية  عند  احلكم  خيتلف 
أخرج احليوان من البئر ميًتا أو حًيا، فيمكن لنا تقسيم البئر إىل أربع حاالت:

احلالة األوىل: أن يكون البئر ليس معينًا –أي ليس يف داخلها عني تنبع– واحليوان 
قد مات يف البئر أو وقع فيه ميًتا، وكان احليوان مل ينتفخ ومل يتفسخ، فاحلكم عىل النحو 

التايل:

األول: أن يكون احليوان بحجم الفأرة والعصفور، فينزح منه عرشون دلًوا.

البئر،  يف  ماتت  إذا  الفأرة  يف  قال  أنه  أنس  عن  يروى  بام  لذلك  ويستدلون 
وأخرجت من ساعتها ينزح منها عرشون دلًوا.

]ومل أقف عليه[)1(.

الثاين: أن يكون احليوان بحجم الدجاجة والسنور، فينزح منها أربعون دلًوا إىل 
مخسني.

)1245-216( ويستدلون لذلك بام يروى عن أيب سعيد اخلدري ريض اهلل عنه 
أنه قال: يف الدجاجة إذا ماتت يف البئر ينزح منها أربعون دلًوا.

]ومل أقف عليه[)2(.

نقله الزيلعي يف نصب الراية )128/1(، وقال: قال شيخنا عالء الدين: رواه الطحاوي من   )1(
طرق، قال الزيلعي: ومل أجده يف رشح معاين اآلثار للطحاوي.

وقال العيني يف البناية )448/1(: »إن كان مراده أنه رواه يف معاين اآلثار، فليس له وجود فيه،   
وإن كان يف غريه فالبيان عىل مدعيه«.

نقله الزيلعي يف نصب الراية )128/1(، وقال مثل ما قال عن أثر أنس، قال: قال شيخنا عالء   )2(
الدين: رواه الطحاوي من طرق، قال الزيلعي: ومل أجده يف رشح معاين اآلثار للطحاوي.
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الثالث: أن تكون النجاسة بحجم الشاة، أو تكون آدمًيا، أو كلًبا، فإنه ينزح ماء 
البئر كله. 

ويستدلون بأدلة منها:

  الدليل األول :

)1246-217( ما رواه ابن أيب شيبة، قال: حدثنا هشيم، عن منصور، 

ماء  ينزف  أن  الزبري  ابن  فأمر  قال:  فامت،  زمزم،  يف  وقع  حبشًيا  أن  عطاء  عن 
زمزم، قال: فجعل املاء ال ينقطع، قال: فنظروا فإذا عني تنبع من قبل احلجر األسود، 

قال: فقال ابن الزبري: حسبكم)1(.

]صحيح[)2(.

  الدليل الثاين:

)1247-218( ما رواه ابن أيب شيبة، من طريق سعيد بن أيب عروبة، عن قتادة، 

عن ابن عباس أن زنجًيا وقع يف ماء زمزم، فأنزل إليه رجاًل فأخرجه، ثم قال: 
انزفوا ما فيها من ماء، ثم قال للذي يف البئر: ضع دلوك من قبل العني التي تيل البيت 

أو الركن؛ فإهنا من عيون اجلنة)3(.

]قتادة مل يسمع من ابن عباس[ )4(.

  الدليل الثالث:

)1248-219( ما رواه الطحاوي يف رشح معاين اآلثار من طريق جابر، عن 
أيب الطفيل، قال: وقع غالم يف ماء زمزم، فنزفت أي نزح ماؤها)5(.

املصنف )150/1( رقم: 1721.  )1(
سبق خترجيه يف حكم ميتة اآلدمي، انظر ح )1051( من هذا املجلد.  )2(

املصنف )150/1( رقم: 1722.   )3(
سبق خترجيه يف حكم ميتة اآلدمي، انظر ح )1052( من هذا املجلد.  )4(

رشح معاين اآلثار )17/1(.  )5(
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ا[)1(. ]ضعيف جدًّ

احلالة الثانية: 

أن يكون البئر ليس َمِعينًا، والنجاسة ال جرم هلا، كالبول وكالدابة تتفسخ بعد 
سقوطها، فهذا جيب نزح البئر كله. 

احلالة الثالثة: 

أن خيرج احليوان حًيا، وليس ميًتا، فينظر:

فإن كان احليوان خنزيًرا فإن البئر تنزح كلها قواًل واحًدا يف مذهب احلنفية.

وإن كان احليوان كلًبا، ففيه خالف مبني عىل اختالفهم يف نجاسة عني الكلب، 
وقد تقدم حترير مذهبهم.

وإن كان احليوان غريمها، فإن النزح يتوقف عىل حكم سؤره، فإن كان سؤره 
نجًسا كالسباع، فإن البئر تنزح كلها، وإن كان سؤره مكروًها استحب النزح، ويلحق 

به ما كان سؤره مشكوًكا فيه.

البئر  نزح  باستحباب  قائل  فمن  نزحه،  املستحب  القدر  يف  بينهم  خالف  عىل 
كلها، ومنهم من قدره بعدد من الدالء.

وأما احليوانات التي سؤرها ليس بنجس، فإن كان عليها نجاسة حقيقية نزح 
البئر كله، وأما إن كان احليوان ليس بنجس فال ينزح البئر، إال أنه يستحب أن ينزح 

من وقوع البقر والغنم؛ لعدم خلو أفخاذها وأرجلها من النجاسة.

احلالة الرابعة: 

أن يكون البئر مِعينًا، كلام نزح منها دلو جاء مكانه آخر، فإذا وقعت فيه نجاسة 
فقد اختلفوا يف مقدار ما ينزح منه.

وقع خترجيه يف حكم ميتة اآلدمي، انظر ح )1053( من هذا املجلد.  )1(
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فقيل: ينزح منها مائتا دلو، وهو رواية عن حممد بن احلسن.

وقيل: ينزح منها مائة دلو، وهو رواية عن أيب حنيفة.

ا للغلبة. ر حدًّ وقيل: ينزح منها حتى يغلبهم املاء، ومل يقدِّ

وأجيب عن هذا بعدة أجوبة.

اجلواب األول: 

الشافعي  ذهب  هذا  وإىل  زمزم،  بئر  يف  الزنجي  وقوع  قصة  يضعف  من  هناك 
وسفيان بن عيينة رمحه اهلل والنووي وغريهم.

فقد روى البيهقي بإسناده عن سفيان قوله: أنا بمكة منذ سبعني سنة، مل أر أحًدا 
صغرًيا وال كبرًيا يعرف حديث الزنجي الذي قالوا: إنه مات يف زمزم، وما سمعت 

أحًدا يقول: ينزح زمزم)1(.

قال النووي: فهذا سفيان كبري أهل مكة، قد لقي خالئق من أصحاب ابن عباس 
وسمعهم ، فكيف يتوهم بعد هذا صحة هذه القضية التي من شأهنا إذا وقعت أن 
تشيع يف الناس السيام أهل مكة، والسيام أصحاب ابن عباس وحارضوها؟ وكيف 

يصل هذا إىل أهل الكوفة وجيهله أهل مكة؟ )2(.

وقال أيًضا: إن هذا الذي زعموه باطل ال أصل له ، قال الشافعي : لقيت مجاعة 
من شيوخ مكة فسألتهم عن هذا، فقالوا : ما سمعنا هذا)3(.

q ورد هذا:
بأنه ال يلزم من عدم سامع سفيان هلذا اخلرب عدم وقوعه، ثم إن الراوي مثبت، 
الذي  األمر  يشهد  مل  النايف  كان  إذا  النايف، خاصة  م عىل  مقدَّ واملثبت  ناٍف،  وسفيان 

املعرفة )95/1(.  )1(
املجموع )167/1(.  )2(
املجموع )167/1(.  )3(
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وقد  مكة،  أهل  من  راويه  يكون  أن  احلديث  لقبول  يشرتط  وال  يعارصه،  ومل  نفاه، 
أو  أو غريهم عن مدين  الكوفة  ينفرد أهل  أن  يبعد  فام  الصحابة يف األمصار،  انترش 

مكي، واهلل أعلم. 

اجلواب الثاين: 

مل  إذا  هذه اآلثار إن صحت فهي موقوفة عىل صحايب، وفعل الصحايب حجة 
خيالف املرفوع، وهنا قد خالف السنة املرفوعة، 

)1249-220( فقد روى أمحد، قال: حدثنا أبو أسامة، حدثنا الوليد ابن كثري، 
عن حممد بن كعب، عن عبيد اهلل بن عبد اهلل -وقال أبو أسامة مرة : عن عبيد اهلل بن 

عبد الرمحن بن رافع بن خديج–.

عن أيب سعيد اخلدري، قال : قيل : يا رسول اهلل أنتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر 
يلقى فيها احليض، والنتن، وحلوم الكالب؟ قال : إن املاء طهور ال ينجسه يشء )1(.

]صحيح بشواهده[)2(

بن  سامك  عن  سفيان،  عن  وكيع،  حدثنا  قال:  أمحد،  وروى   )221-1250(
حرب، عن عكرمة 

عن ابن عباس، قال : قال رسول اهلل ×: »املاء ال ينجسه يشء»)3(.

]سبق خترجيه[)4(.

اجلواب الثالث: 

أن فعل ابن عباس باألمر بنزح البئر عىل التسليم بصحته عنه معارض بام صح 

املسند )31/3(.   )1(
انظر املجلد األول، ح )4(.  )2(

املسند )308/1(.  )3(
انظر خترجيه )51/1(، الشاهد الثالث.  )4(
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عن ابن عباس نفسه، 

عن  عيينة،  بن  سفيان  حدثنا  قال:  شيبة،  أيب  ابن  روى  فقد   )222-1251(
عمرو، عن عطاء، 

عن ابن عباس: ال تنجسوا موتاكم؛ فإن املؤمن ليس بنجس حًيا وال ميًتا)1(.

وهذا نص رصيح بأن املوت ال ينجس املؤمن، وإذا كان كذلك مل يكن سقوطه 
يف البئر سبًبا يف تنجيس البئر.

اجلواب الرابع:

ربام نزح البئر لسبب آخر غري وقوع اجلثة يف البئر، فإنه يبعد أن يسقط أحد يف بئر 
ويسلم من اجلروح، فقد يكون دمه غلب عىل املاء، فغري لون املاء وطعمه، ومعلوم أن 

الدم حيرم رشبه، فنزحت من أجل ذلك.

عن  شهاب،  ابن  طريق  من  البخاري،  رواه  ما  ذلك  ويؤيد   )223-1252(
الزهري، عن عبيد اهلل بن عبد اهلل، عن ابن عباس، 

عن ميمونة، أن رسول اهلل × سئل عن فأرة سقطت يف سمن، فقال: ألقوها وما 
حوهلا، فاطرحوه، وكلوا سمنكم)2(.

إناء  إناء السمن، وهو  امليتة وهي بال شك نجسة، ويف  الفأرة  فإذا كان هذا يف 
صغري ليس كالبئر، والسمن ليس كاملاء يف دفعه للنجاسة، ومع ذلك مل ينجس السمن 
عىل  وهو  اآلدمي  ومع  كثرًيا،  فيه  املاء  يكون  ما  غالًبا  والذي  بالبئر  بالك  فام  كله، 

الصحيح عني طاهرة.

اجلواب اخلامس:

أنكم تقولون بنزح البئر مطلًقا، تغري املاء أو مل يتغري، مع أن املاء الكثري إذا وقعت 

املصنف )469/2(، وسبق خترجيه، انظر يف املجلد الثاين، ح: )495(.  )1(
صحيح البخاري )235(.   )2(
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فيه نجاسة ومل تغريه فهو ماء طهور باإلمجاع، فام احلاجة إىل نزحه، وبئر زمزم من املاء 
الكثري، وليس من املاء القليل.

وقد نقل احلنفية عن حممد قوله: »اجتمع رأيي ورأي أيب يوسف أن ماء البئر يف 
حكم املاء اجلاري؛ ألنه ينبع من أسفله، ويؤخذ من أعاله، فال ينجس بوقوع النجاسة 
فيه، كحوض احلامم إذا كان يصب فيه من جانب، ويغرتف فيه من جانب آخر فإنه ال 
ينجس بإدخال اليد النجسة فيه، ثم قلنا: وما علينا لو أمرنا بنزح بعض الدالء، وال 

نخالف السلف؟ فرتكنا القياس الظاهر باخلرب واألثر« )1(.

× يف بئر بضاعة، وما دمتم  فيقال: هل تركتم قول ابن عباس لقول الرسول 
أنكم قد رصحتم بأن قولكم هذا خالف القياس، فهل يوجد يف الرشع يشء خالف 
القياس، أو أن أحكام الرشيعة مطردة منتظمة، ولو كان من عند غري اهلل لوجدوا فيه 

اختالًفا كثرًيا.

وقد تركت أقوااًل وتفريعات وتفاصيل ال طائل من ذكرها، وهي أقوال مرجوحة، 
وأخشى أن نفسد عىل القارئ فهمه هلذه األقوال مع تداخلها، وكثرة تفريعاهتا، وهي 

ا مالفة للسنة املرفوعة عن النبي × كام أسلفنا، واهلل أعلم. أقوال ضعيفة جدًّ

القول الثاين: مذهب املالكية يف التطهري بالنزح:

يف املذهب املالكي قوالن يف املاء إذا زال تغريه بالنزح،

فقيل: يعود طهوًرا؛ وإنام زال حكم النجاسة لزوال عينها.

وقيل: يستمر نجًسا، ووجهه: أن النجاسة ال تزال إال باملاء املطلق)2(.

البناية عىل اهلداية )408/1-410(، تبيني احلقائق )30/1(، بدائع الصنائع )74/1، 75(،   )1(
البحر الرائق )117/1(.

حاشية الدسوقي مع الرشح الكبري )46/1( وقال ابن جزي يف قوانينه )ص: 28(: وإذا وقعت   )2(
دابة نجسة يف بئر، وغريت املاء، وجب نزح مجيعه، فإن مل تغريه استحب أن ينزح منه بقدر الدابة 

واملاء.
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القول الثالث: مذهب الشافعية واحلنابلة:

أن املاء إذا نزح منه وزالت النجاسة وبقي بعد النزح قلتني فأكثر غري متغري فإنه 
يطهر، ومل يشرتطوا مقداًرا للنزح، وإنام ينزح منه حتى يزول تغريه بالنجاسة، ويبقى 

بعد النزح ماء كثري.

فإن بقي بعد النزح ماء قليل دون القلتني مل يطهر بالنزح؛ ألن املاء القليل عندهم 
ينجس ولو مل يتغري، وقد سبق ذكر أدلة هذه املسألة يف املاء الراكد تقع فيه نجاسة ومل 

تغريه)1(.

ويضيف املتقدمون من احلنابلة تفصياًل آخر، وهو إن كانت النجاسة بول آدمي 
أو عذرته املائعة فال بد أن يبقى بعد النزح ماء يشق نزحه، وهو غري متغري بالنجاسة، 
وأما املتأخرون من احلنابلة فال يفرقون بني نجاسة بول اآلدمي وعذرته املائعة، وبني 

غريها من النجاسات.

الراجح من أقوال أهل العلم: 

الراجح أن املاء ينجس بالتغري ويطهر بزوال ذلك، فإذا زالت النجاسة، فلم يبق 
هلا أثر من طعم أو لون أو رائحة فقد طهر املاء، واهلل أعلم.

e e e

تكلمنا عىل هذه املسألة يف كتاب أحكام الطهارة )املياه واآلنية( )ص: 339(.  )1(
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

منزلة  اليشء  أثر  وجود  فينزل  وعدًما،  وجوًدا  أثره  مع  يدور  اليشء  حكم   q
وجوده، وعدمه منزلة عدمه، استدالاًل بوجود األثر عىل وجود املؤثر، وبانتفائه 

عىل انتفائه.

q انتقال املائع من الطهورية إىل النجاسة حيس، وليس تعبدًيا، كانتقال النجس 
إىل عني طاهرة باالستحالة عىل الصحيح)1(.

وقيل: 

q كل مائع سوى املاء ال يدفع النجاسة عن غريه، فال يدفعها عن نفسه. 

q املخالط إذا استهلك هل يكون معدوًما، أو يبقى حكمه ويعد موجوًدا، وإنام 

الصحيح،  عىل  الطاهر  حكم  هلا  صار  طاهرة  إىل  استحالت  إذا  النجسة  األعيان  كانت  إذا   )1(
واألعيان الطاهرة إذا استحالت إىل أعيان نجسة كانت نجسة، فكذلك املائع الطاهر إذا وقعت 

عليه نجاسة، ومل يظهر أثرها عليه كان له حكم األعيان الطاهرة. 

املبحث الثاني 

يف تطهري المائعات سوى الماء
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خفي عن احلس فقط؟)1(. 

q املاء له قوة الدفع عن نفسه، خلاصية تركيبه، ولطافته، ورقته، بام ال يشاركه 
فيه سائر املائعات.

يلقي  أن  تطهريه  يف  يكفي  فإنه  جامد  يشء  يف  نجاسة  وقعت  إذا  ]م-573[ 
النجاسة وما حوهلا، ويكون الباقي طاهًرا لعدم تعدي النجاسة إىل باقيه.

وأما إذا وقعت نجاسة يف مائع غري املاء كالزيت واخلل واللبن، فمتى نحكم له 
بالنجاسة؟ وهل يمكن تطهريه؟ 

اختلف الفقهاء يف ذلك،

كالعدم  املغلوب  يعدُّ  فهل  عليه،  غلب  حتى  منه  أكثر  آخر  بشء  الطعام  أو  املائع  اختلط  إذا   )1(
ال حكم له، وتنقلب عينه، ويعطى احلكم للغالب، أو يبقى للمغلوب حكمه، ويعد موجوًدا، 

وإنام خفي عن احلس فقط، يف هذا خالف بني العلامء.
ومن فروع هذه القاعدة:   

منها: إذا خالطت النجاسة املاء ومل تغريه يبقى طاهًرا؛ ألن املاء ال ينجسه يشء إال إذا تغريت   
أوصافه، ألنه باق عىل طهارته حيث مل يتغري، وهو املشهور، وإنام يكره استعامله استقذاًرا. 

ومنها: إذا خالط قليل النجاسة طعاًما كثرًيا مائًعا، فهل تنقلب عينه إىل الذي خالطه، ويصري   
الطعام نجًسا؟ 

ومنها: لبن األم إذا اختلط بامئع آخر حتى غلب عليه، ال تنقلب عينه، ويبقى للبن األم حكمه   
وإن خفي، فتنترش به احلرمة. وهو قول أشهب من املالكية.

وقال ابن القاسم: تنقل عينه إىل عني الذي خالطه، ويعد كالعدم، وال تنترش به احلرمة، وال يصري   
من رشب منه أًخا من الرضاع.

يمكن  ألنه  حنث؛  سويق،  يف  بلته  استهلك  أن  بعد  فأكله  سمنًا،  يأكل  ال  حلف:  من  ومنها:   
املنتخب  املنهج  رشح   ،)876  ،875/2( وتطبيقاهتا  الفقهية  القواعد  انظر  باملاء.  استخالصه 
إىل قواعد املذهب أمحد املنجور )127/1(، خواتم الذهب عىل املنهج املنتخب )ص: 47(، 

تطبيقات قواعد الفقه عند املالكية للغرياين )ص: 27(.
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النجاسة، من  يتنجس بمالقاة  فإنه  املاء  مائًعا غري  النجاسة  إذا خالطت  فقيل: 
املتغري، وهذا مذهب اجلمهور من  املتغري وغري  والكثري، وبني  القليل  بني  فرق  غري 

احلنفية)1(، واملالكية)2(، والشافعية)3(، واحلنابلة)4(.

وقيل: حكمه حكم املاء، ال تنجس منه القلتان فام فوق إال بالتغري، وهو قول يف 
مذهب احلنابلة.

املاء  يشبه  الذي  فاملائع  املائي كاخلل ونحوه، وغريه،  املائع  بني  بالتفرقة  وقيل: 
أو  النجاسة، قل  فتنجس بمالقاة  املاء كالزيوت واألدهان  املاء، وغري  حكمه حكم 

كثر، تغري أم مل يتغري، وهو قول يف مذهب احلنابلة)5(.

وقيل: املائعات إذا وقعت فيها نجاسة ال تنجس إال إذا تغري طعمها أو لوهنا أو 
رحيها بسبب النجاسة، إال السمن الذائب تقع فيه الفأرة، فإنه يتنجس مطلًقا، سواًء 

ماتت فيه، أو خرجت وهي حية، وهذا اختيار ابن حزم)6(.

الفتاوى اهلندية )45/1(، وأحكام القرآن للجصاص )166/1، 167(، املبسوط )198/10(.  )1(
األدهان  تطهر  وال   :)189 )ص:  الكايف  يف  الرب  عبد  ابن  وقال   ،)59/1( الدسوقي  حاشية   )2(

النجسة بغسلها، وهذا حتصيل مذهب مالك وطائفة من املدنيني. اهـ
 ،)113/1( واإلكليل  التاج   ،)114-110/1( اجلليل  مواهب   ،)46/9( التمهيد  وانظر   

الفواكه الدواين )388/1(.
قال النووي يف املجموع )620/2(: إذا نجس الزيت والسمن والشريج وسائر األدهان، فهل   )3(

يمكن تطهريه؟ فيه وجهان مشهوران، وقد ذكرمها املصنف يف باب ما جيوز بيعه 
أصحهام عند األكثرين: ال يطهر بالغسل وال بغريه، لقوله × يف الفأرة تقع يف السمن: إن كان   
مائًعا فال تقربوه. ومل يقل اغسلوه، ولو جاز الغسل لبينه هلم، وقياًسا عىل الدبس واخلل وغريمها 

من املائعات إذا تنجست، فإنه ال طريق إىل تطهريها بال خالف. 
  والثاين: يطهر بالغسل. وانظر املجموع أيًضا )40/9(، وحاشية البجريمي )26/1(، روضة 

الطالبني )349/3(، منهاج الطالبني )6/1(. 
اإلنصاف )321/1(، كشاف القناع )188/1(، املبدع )243/1(.   )4(

املغني )33/1(، اإلنصاف )67/1(، املبدع )56/1(.  )5(
املحىل )142/1(.  )6(
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هذه األقوال يف حكم املائع إذا خالطته نجاسة، وأما خالفهم يف إمكان تطهري 
ذلك املائع الذي وقعت فيه نجاسة، 

مذهب  وهو  نجاسة،  فيها  وقعت  إذا  املائعات  مجيع  تطهري  يمكن  إنه  فقيل: 
من  رسيج  وابن  املالكية)2(،  من  العريب  وابن  القاسم  ابن  واختاره  احلنفية)1(، 

الشافعية)3(.

والشافعية)5(،  املالكية)4(،  من  اجلمهور  مذهب  وهو  البتة،  يطهر  ال  وقيل: 
واحلنابلة)6(.

وقيل: يمكن تطهري الزيت، وال يمكن تطهري غريه من املائعات، وذلك ألن املاء 
ال خيالط الزيت، بخالف غريه، وهو قول يف مذهب املالكية)7(، واحلنابلة)8(.

وقد ذكرت أدلة هذه األقوال يف املجلد األول، حتت عنوان: يف املائع غري املاء 
ختالطه النجاسة، فأغنى ذلك عن إعادته هنا، وهلل احلمد.

e e e

حاشية ابن عابدين )3/1(، الفتاوى اهلندية )42/1(.   )1(
عارضة األحوذي )302/7(، الذخرية )185/1(، اجلامع ألحكام القرآن )219/2، 220(.  )2(

املجموع )620/2(.  )3(
مواهب اجلليل )113/1-115(، اخلريش )95/1، 96(، اجلامع ألحكام القرآن )219/2(.  )4(

روضة الطالبني )29/1(، املجموع )620/2(.  )5(

املبدع )323/1، 324(، اإلنصاف )321/1(.  )6(
مواهب اجلليل )113/1، 114(.  )7(

اإلنصاف )321/1(، املبدع )323/1(.  )8(
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q النجاسة عني خبيثة متى زالت زال حكمها. 
q إزالة النجاسة عبادة معقولة املعنى، والتعبد فيها ليس باملزيل، بل باإلزالة. 

]م-574[ اختلف الفقهاء يف كيفية تطهري األرض املتنجسة، 

فقيل: إن كانت األرض رخوة، فيصب عليها املاء حتى يتخللها، ويكون ختلله 
قائاًم مقام العرص.

وإن كانت األرض صلبة، فإن كانت مستوية فتطهريها يكون بحفر جزء منها، 
حفرة،  أسفلها  يف  فيحفر  مستوية،  غري  كانت  وإن  الغسل،  ينفعها  وال  ترابه،  ونقل 
احلنفية  مذهب  هو  وهذا  مرات،  ثالث  احلفرية  يف  يستقر  حتى  عليها  املاء  ويصب 

رمحهم اهلل)1(.

وقيل: االكتفاء بصب املاء عىل األرض مطلًقا، وهو مذهب املالكية)2(.

بدائع الصنائع )89/1(، البحر الرائق )237/1، 238(، البناية عىل اهلداية )731/1(.  )1(
مواهب اجلليل )159/1(.  )2(

الفصل اخلامس

يف كيفية تطهري األرض املتنجسة
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إزالة  من  بد  فال  األرض،  بأجزاء  متلط  جرم  هلا  النجاسة  كانت  إن  وقيل: 
مثاًل  كالبول  هلا  جرم  ال  النجاسة  كانت  وإن  النجاسة،  به  اختلطت  الذي  الرتاب 
املشهور من مذهب  يغمرها، وهذا هو  باملاء حتى  املتنجسة  فيكفي مكاثرة األرض 

الشافعية)1(، واحلنابلة)2(.

q دليل من قال بوجوب حفر األرض:
  الدليل األول:

ثنا جرير  أبو داود، قال: حدثنا موسى بن إسامعيل،  )1253-224( ما رواه 
-يعني: ابن حازم- قال: سمعت عبد امللك -يعني: ابن عمري- حيدث عن عبد اهلل 
القصة - يعني: قصة بول  × هبذه  النبي  صىل أعرايب مع  ابن معقل بن مقرن قال: 
األعرايب يف املسجد- قال فيه: وقال: يعني النبي ×: خذوا ما بال عليه من الرتاب، 

فألقوه، وأهريقوا عىل مكانه ماء)3(. 

قال أبو داود: وهو مرسل ابن معقل مل يدرك النبي ×.

]ضعيف، وزيادة خذوا ما بال عليه من ا لرتاب فألقوه زيادة منكرة، واحلديث 
يف الصحيحني وليس فيه هذه ا لزيادة [)4(.

روضة الطالبني )29/1(.  )1(
اإلنصاف )315/1(، الفروع )238/1(، جمموع الفتاوى )74/21(.  )2(

سنن أيب داود )381(.   )3(
طريق  ومن  نفسه،  باإلسناد   11 رقم   )76 )ص:  املراسيل  يف  أيًضا  داود  أبو  رواه  واحلديث   )4( 
أيب داود رواه البيهقي يف السنن الكربى )428/2(، والدارقطني )132/1(، وابن اجلوزي يف 

التحقيق )77/1(. 
قال الدارقطني: عبد اهلل بن معقل تابعي، وهو مرسل.   

وقال أمحد بن حنبل: هذا حديث منكر. تنقيح التحقيق )265/1(.  
كام أن فيه علة أخرى، عبد امللك بن عمري مدلس، وقد عنعن، وهو مدلس مكثر.   

وله شاهدان:                     =  
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الدارقطني)131/1(، من طريق  األول: من حديث عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه، رواه   = 
يزيد، عن أيب بكر بن عياش، حدثنا سمعان بن مالك، عن أيب  بن  الرفاعي: حممد  أيب هشام 
وائل، عن عبد اهلل قال: جاء أعرايب فبال يف املسجد، فأمر رسول اهلل × بمكانه، فاحتفر فصب 
عليه دلًوا من ماء، فقال األعرايب: يا رسول اهلل املرء حيب القوم وملا يعمل عملهم، فقال رسول 

اهلل ×: املرء مع من أحب.
احلامين،  احلميد  عبد  بن  حييى  طريق  من   )14/1( اآلثار  معاين  رشح  يف  الطحاوي  وأخرجه   

حدثنا أبو بكر بن عياش به. 
ويف إسناده سمعان بن مالك:   

قال أبو زرعة: هذا حديث منكر، وسمعان ليس بالقوي. اجلرح والتعديل )316/4(.  
وقال عبد الرمحن بن أيب حاتم: ال أصل هلذا احلديث. العلل )24/1(.  

قال الدارقطني: سمعان جمهول.  
ويف إسناده أيًضا: أبو هشام الرفاعي:  

قال أبو حاتم الرازي: ضعيف، يتكلمون فيه، هو مثل مسوق بن املرزبان. اجلرح والتعديل   
.)129/8(

وقال النسائي: ضعيف. الضعفاء واملرتوكني )551(.  
وقال العجيل: كويف ال بأس به، صاحب قرآن. معرفة الثقات )434/2(.  

وذكره ابن حبان يف الثقات، وقال: كان خيطىء وخيالف. الثقات )109/9(.  
التحقيق)78/1(، ويف  ابن اجلوزي يف  الثاين: من حديث أنس ريض اهلل عنه، رواه  والشاهد   
العلل املتناهية )333/1( برقم 545، من طريق حممد بن صاعد، عن عبد اجلبار بن العالء، 

عن ابن عيينة، عن حييى بن سعيد، 
عن أنس، أن أعرابًيا بال يف املسجد، فقال النبي ×: احفروا مكانه، ثم صبوا عليه ذنوًبا من ماء.  

واحلديث معلول، واملعروف أنه مرسل، قال ابن اجلوزي: قال الدارقطني: وهم عبد اجلبار عىل   
ابن عيينة؛ ألن أصحاب ابن عيينة احلفاظ رووه عن حييى بن سعيد فلم يذكر أحد منهم احلفر، 
مكانه.  احفروا  قال:   × النبي  أن  طاووس،  عن  دينار،  بن  عمرو  عن  عيينة،  ابن  روى  وإنام 

مرساًل، فاختلط عىل عبد اجلبار املتنان. اهـ 
قلت: مرسل طاووس أخرجه عبد الرازق يف مصنفه )424/1( عن ابن عيينة، عن عمرو بن   

دينار عن طاووس. 
وأخرجه الطحاوي يف رشح معاين اآلثار )14/1( من طريق ابن عيينة به.              =  
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قال احلافظ ابن حجر: »واحتجوا فيه - يعني احلنفية - بحديث جاء من ثالث 
طرق، أحدها موصول عن ابن مسعود، أخرجه الطحاوي لكن إسناده ضعيف. قاله 
أمحد وغريه، واآلخران مرسالن، أخرج أحدمها أبو داود من طريق عبد اهلل بن معقل، 
واآلخر من طريق سعيد بن منصور، ومن طريق طاووس، ورواهتام ثقات، وهو يلزم 
من حيتج باملرسل مطلًقا، وكذا من حيتج به إذا اعتضد، والشافعي إنام يعتضد عنده إذا 
كان من رواية كبار التابعني، وكان من أرسل إذا سمى ال يسمي إال ثقة، وذلك مفقود 

يف املرسلني املذكورين عىل ما هو ظاهر من سندهيام، واهلل أعلم«)1(. اهـ 

والراجح: أنه ال حيتج هبام يف كل حال، حتى عىل فرض أن يقوي بعضهام بعًضا، 
فإننا نحكم بشذوذها؛ ألن احلديث يف الصحيحني ويف غريمها من رواية الثقات، مل 
لنقل  ثابًتا  البول، ومل يذكروا احلفر، ولو كان احلفر  املاء عىل  يذكروا إال جمرد صب 

ألمهيته.

»ولو كان نقل الرتاب واجًبا يف التطهري الكتفي به، فإن األمر بصب املاء حينئذ 
يكون زيادة تكليف وتعب من غري منفعة تعود إىل املقصود، وهو تطهري األرض«)2(.

q دليل من قال: يكفي صب الماء على األرض حىت يذهب بالنجاسة.
اهلل  عبيد  أخربين  قال:  الزهري،  طريق  من  البخاري  رواه  ما   )225-1254(

ابن عبد اهلل بن عتبة بن مسعود، 

أن أبا هريرة قال: قام أعرايب فبال يف املسجد، فتناوله الناس، فقال هلم النبي ×: 
دعوه، وأهريقوا عىل بوله سجاًل من ماء، أو ذنوًبا من ماء، فإنام بعثتم ميرسين، ومل 

أن   )37/1( احلبري  تلخيص  يف  حجر  وابن   )211/1( الراية  نصب  يف  الزيلعي  ذكر  وقد   =
الدارقطني أخرج احلديث، ومل أقف عليه يف سننه، فلعله يف كتاب آخر، واهلل أعلم. 

فتح الباري )325/1(.  )1(
العدة رشح العمدة )336/1(.  )2(
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تبعثوا معرسين)1(.

بن  عمر  حدثنا  حرب،  بن  زهري  حدثنا  قال:  مسلم،  وروى   )226-1255(
يونس احلنفي، حدثنا عكرمة بن عامر، حدثنا إسحق بن أيب طلحة، 

مع  املسجد  يف  نحن  بينام  قال:  إسحق-  عم  -وهو  مالك  بن  أنس  حدثني 
رسول اهلل × إذ جاء أعرايب فقام يبول يف املسجد فقال أصحاب رسول اهلل ×: مه 
مه. قال: قال رسول اهلل ×: ال تزرموه، دعوه، فرتكوه حتى بال، ثم إن رسول اهلل × 
إنام هي  القذر،  البول وال  له: إن هذه املساجد ال تصلح ليشء من هذا  دعاه، فقال 
فأمر  قال:   .× اهلل  قال رسول  أو كام  القرآن،  وقراءة  والصالة  اهلل عز وجل  لذكر 
رجال من القوم، فجاء بدلو من ماء، فشنه عليه. ورواه البخاري دون قوله: إن هذه 

املساجد .... إلخ)2(.

ومل ينقل عن النبي × يف حديث صحيح أنه نقل الرتاب، أو أنه نقل غسالة املاء، 

  الدليل الثاين: 

من النظر قالوا: إذا غلب املاء عىل النجاسة ومل يظهر فيه يشء منها فقد طهرها، 
املاء قلياًل أم كثرًيا، فقد جعل اهلل  وال ترضه ممازجته هلا إذا غلب عليها، سواًء كان 
املاء طهوًرا، وأنزله علينا ليطهرنا به، وقال الرسول ×: »املاء ال ينجسه يشء« يعني: 
إال ما غلب عليه من النجاسة فغريه، ومعلوم أنه ال يطهر نجاسة حتى يامزجها، فإن 
غلب عليها ومل يظهر فيه يشء منها، فاحلكم له، وإن غلبته النجاسة فاحلكم هلا إذا 

ظهر يف املاء يشء منها )3(. 

وقد أمجع العلامء عىل طهارة ا خلمر، إذا صارت خاًل من غري صانع، الستهالك 

صحيح البخاري )220(.   )1(
صحيح مسلم )285(، صحيح البخاري )219، 220، 6025(.  )2(

االستذكار )259/3(.   )3(
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ما كان خيامر العقل منها بطريان التحليل عليه، فألن تطهر النجاسة، ويزول حكمها 
باستهالك املاء هلا أوىل وأحرى )1(.

الراجح من أقوال أهل العلم:

أن حفر األرض ليس بواجب، وأنه يكفي صب املاء عىل النجاسة حتى تتحلل، 
وتستهلك يف املاء، ويغلب عليها، ويذهب عينها وطعمها ولوهنا ورحيها، وأن غسالة 

النجاسة طاهرة، وقد ذكرنا حكم غسالة النجاسة يف حكم مستقل.

e e e

هتذيب املسالك )45/1(.   )1(
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

الكلب،  كنجاسة  النجاسة  تغليظ  إىل  إما  راجع:  النجاسة  غسل  يف  التكرار   q
أو إىل ضعف املطهر، كاالستجامر.

]م-575[ سبق لنا اخلالف يف عني الكلب، وهل هو حيوان طاهر أو نجس، 
وذكرنا قولني يف املسألة:

الفصل السادس

يف كيفية تطهري بعض النجاسات املخصوصة
املبحث األول

يف كيفية التطهري من ولوغ الكلب
الفرع األول

يف عدد الغسالت من جناسة الكلب
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أحدمها: أن الكلب طاهر العني، وهو قول أيب حنيفة)1(، ومذهب املالكية)2(، 
وقول الزهري)3(، واختاره داود الظاهري)4(.

والثاين: أن الكلب نجس العني مطلًقا، معلاًم كان أو غري معلم، وهو قول أيب 
يوسف وحممد بن احلسن من احلنفية)5(، واملعتمد يف مذهب الشافعية)6(، واحلنابلة)7(.

وقد ذكرنا أدلة الفريقني، ورجحنا أن الكلب عينه نجسة.

وقد اختلف القائلون بنجاسة الكلب، يف كيفية تطهري األواين من ولوغه، 

فقيل: جيب غسل النجاسة ثالث مرات، من غري فرق بني نجاسة الكلب وبني 
غريه من النجاسات غري املرئية)8(.

الكلب، وال يف نجاسة سؤره، وإنام اخلالف عندهم يف  ال خالف عند احلنفية يف نجاسة حلم   )1(
بنجاستها هو قول أيب يوسف  فالقول بطهارة عينه هو قول أيب حنيفة، والقول  نجاسة عينه، 
وحممد، وتظهر ثمرة اخلالف فيام لو وقع الكلب يف بئر وأخرج حًيا، فعند أيب حنيفة املاء طاهر، 

وعند صاحبيه املاء نجس.
رواية  فعىل  بدنه،  أو  أحد  ثوب  رشاشه  فأصاب  باملاء،  املبتل  الكلب  انتفض  لو  فيام  وكذلك   
البناية  انظر  وهكذا،  نجسان،  أهنام  صاحبيه  رواية  وعىل  طاهران،  والبدن  الثوب  حنيفة  أيب 
حاشية   ،)108  -106/1( الرائق  البحر   ،)102  -93/1( القدير  فتح   ،)435  ،367/1( 

ابن عابدين )208/1(، بدائع الصنائع )63/1(.
الرشح   ،)272  ،271/18( والتمهيد   ،)211  ،208/1( االستذكار   ،)6  ،5/1( املدونة   )2(

الكبري بحاشية الدسوقي )50/1(، اجلامع ألحكام القرآن )45/13(.
املجموع )585/2(.  )3(

املجموع )585/2(، االستذكار )211/1(، حلية العلامء )313/1(.   )4(
انظر اإلحالة عىل مذهب احلنفية يف القول األول.   )5(

األم )5/1، 6(، الوسيط )309/1، 338(، املجموع )585/2(، روضة الطالبني )31/1(،   )6(
مغني املحتاج )78/1(.

 ،)310/1( اإلنصاف   ،)87/1( املحرر   ،)89/1( قدامة  البن  الكايف   ،)235/1( الفروع   )7(
رؤوس املسائل )89/1(. 

تبيني احلقائق )75/1(، بدائع الصنائع )88/1(، مراقي الفالح )ص: 64(. االختيار لتعليل   )8(
املختار )35/1، 36(. رشح فتح القدير )209/1(. 
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يستحب  وال  مرات،  سبع  الكلب  ولوغ  من  تعبًدا  اإلناء  غسل  يندب  وقيل: 
يراق  وال  جيب،  وال  األحواض  دون  اإلناء  يف  الذي  املاء  إراقة  يندب  كام  الترتيب، 
تعبدي  غسله  إن  قالوا:  وإنام  املالكية،  مذهب  وهذا  الكلب،  فيه  ولغ  الذي  الطعام 

ألهنم يرون طهارة عني الكلب)1(.

وقول احلنفية واملالكية أنه يغسل بدون إضافة الرتاب.

وقيل: جيب غسل اإلناء سبع مرات، إحداهن بالرتاب، وهو مذهب الشافعية، 
واحلنابلة)2(.

وقيل: جيب غسله ثامن مرات، إحداهن بالرتاب، وهو قول يف مذهب احلنابلة)3(.

q دليل احلنفية على وجوب الغسل ثالث مرات:
  الدليل األول:

)1256-227( ما رواه الطحاوي يف رشح معاين اآلثار، قال: حدثنا إسامعيل 

قال يف الرشح الكبري )83/1(: »وندب غسل إناء ماء ويراق ذلك ندًبا ال إناء طعام فال يندب   )1(
حيرم،  فال  هبيمة  أو  لكلب  يريقه  أن  إال  املال،  إضاعة  من  فيه  ملا  حيرم  بل  إراقته،  وال  غسله 

وال حوض فال يندب غسل وال يراق«.
وقال يف حاشية الدسوقي مع الرشح الكبري )83/1( »اعلم أن كون الغسل تعبًدا هو املشهور،   

وإنام حكم بكونه تعبًدا لطهارة الكلب، ولذلك مل يطلب الغسل يف اخلنزير.
وقيل: إن َنْدَب الغسل معلل بقذارة الكلب.   

وقيل: لنجاسته إال أن املاء ملا مل يتغري قلنا بعدم وجوب الغسل، فلو تغري لوجب.   
وعىل هذين القولني يلحق اخلنزير بالكلب يف ندب غسل اإلناء من ولوغه، وعىل القول األول   
جيوز رشب ذلك املاء، وال ينبغي الوضوء به إذا وجد غريه للخالف يف نجاسته. وعىل القول 

بالنجاسة فال جيوز رشبه وال الوضوء به«. 
األم )5/1، 6(، الوسيط )309/1، 338(، املجموع )585/2(، روضة الطالبني )32/1(،   )2(
مغني املحتاج )78/1(، الفروع )235/1(، الكايف البن قدامة )89/1(، املحرر )87/1(، 

اإلنصاف )310/1(، رؤوس املسائل )89/1(. 
الفروع )235/1(، اإلنصاف )310/1(.  )3(
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امللك، عن  السالم بن حرب، عن عبد  ثنا عبد  قال  نعيم:  أبو  ثنا  قال  ابن إسحاق، 
عطاء، عن أيب هريرة،

يف اإلناء يلغ فيه الكلب أو اهلر قال: يغسل ثالث مرات )1(.

]املحفوظ من حديث أيب هريرة األمر بغسله سبًعا[)2(. 

ولوغ  من  اإلناء  يطهر  الثالثة  أن  رأى  قد  هريرة  أبو  كان  »ملا  الطحاوي:  قال 
السبع؛ ألنا نحسن  نسخ  بذلك  ثبت  ذكرنا  ما   × النبي  وقد روى عن  فيه  الكلب 
× إال إىل مثله، وإال سقطت  الظن به فال نتوهم عليه أنه يرتك ما سمعه من النبي 

عدالته فلم يقبل قوله وال روايته«)3(.

q واجلواب على ذلك من وجوه: 
الوجه األول: الصحايب ال يتعمد مالفة ما روى، ولكن قد خيالفه خطأ، وليس 
بمعصوم، فقد ينسى ما روى، وقد يظن من عام أنه خاص، أو من مطلق أنه مقيد، 

أو العكس.

الوجه الثاين: ليس عندنا أن فعل أيب هريرة كان متأخًرا عن حديث األمر بغسل 
اإلناء سبًعا حتى يمكن أن نجزم بالنسخ، 

الوحي معصوم  املرفوع؛ ألن  ينسخ احلديث  الصحايب ال  الثالث: فعل  الوجه 
بخالف فعل الصحايب.

الوجه الرابع: قد ثبت عن أيب هريرة أنه قال: يغسل سبع مرات موقوًفا عليه، 
وهذا أصح إسناًدا، فلامذا يأخذ احلنفية برواية الثالث، وال يأخذون برواية السبع، مع 
أنه اجتمع يف رواية السبع قوة اإلسناد، وقوة املتن، وموافقة املوقوف للمرفوع، فهي 

رشح معاين اآلثار )23/1(.   )1(
سبق خترجيه، انظر، املجلد الثامن، ح )1743(.  )2(

رشح معاين اآلثار )23/1(.   )3(
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أوىل من رواية األخذ بالثالث. 

املنذر من طريق محاد بن زيد، عن أيوب، عن  ابن   )1257-228( فقد روى 
ابن سريين، عن أيب هريرة، 

قال: إذا ولغ الكلب فاغسلوه سبع مرات، أوالهن بالرتاب)1(.

]إسناده صحيح، بل قال ابن حجر: إسناده من أصح األسانيد[.

قال احلافظ: »ثبت أنه أفتى -يعني أبا هريرة- بالغسل سبًعا. ورواية من روى 
عنه موافقة فتياه أرجح ممن روى عنه مالفتها من حيث اإلسناد، ومن حيث النظر. 
النظر فظاهر، وأما اإلسناد فاملوافقة وردت من رواية محاد بن زيد، عن أيوب،  أما 
 عن ابن سريين عنه، وهذا من أصح األسانيد. وأما املخالفة فمن رواية عبد امللك بن 

أيب سليامن، عن عطاء عنه. وهو دون األوىل يف القوة بكثري … الخ»)2(.

q وأما الدليل على عدم الترتيب:
الرتاب،  يذكروا  مل  هريرة  أيب  عن  احلديث  رووا  الذين  الرواة  أكثر  أن  أواًل : 
وهم خلق كثري، وانفرد بذكرها ابن سريين رمحه اهلل تعاىل عن أيب هريرة، وقد جتنب 

األوسط )305/1( ومن طريق محاد بن زيد أخرجه الدارقطني )64/1(، والبيهقي يف السنن   )1(
الكربى )248/1(.

به.  أيوب  عن  إبراهيم،  بن  إسامعيل  طريق  من   )204( الطهور  كتاب  يف  عبيد  أبو  وأخرجه   
وأخرجه أبو داود )72(، ومن طريقه البيهقي كام يف املعرفة )60/2( عن أيوب عن ابن سريين 

به موقوًفا. 
امللك  وعبد  امللك،  عبد  غري  يروه  »مل   :)59/2( املعرفة  يف  البيهقي  وقال   .)172 )ح  الفتح   )2(
ال يقبل منه ما خيالف فيه الثقات«. ثم قال أيًضا )61/2(: »وملخالفته -يعني عبد امللك- أهل 
احلفظ والثقة يف بعض رواياته تركه شعبة بن احلجاج، ومل حيتج به حممد بن إسامعيل البخاري يف 
الصحيح، وحديثه هذا متلف عليه، فروي عنه من قول أيب هريرة. وروي عنه من فعله، فكيف 
جيوز ترك رواية احلفاظ الثقات األثبات من أوجه كثرية ال يكون مثلها غلًطا، برواية واحد قد 

عرف بمخالفته احلفاظ يف بعض األحاديث؟«. اهـ



539طهارة اخلبث )األعيان النجسة(

الرتاب لالختالف يف ذكرها، فلعله ال  فيها ذكر  التي  الرواية  البخاري يف صحيحه 
يرى صحة هذه اللفظة.

قال البيهقي: »مل يروه ثقة غري ابن سريين عن أيب هريرة، يعني بذكر الرتاب«)1(.

وبعضها  »أوالهن«  تقول:  الروايات  فبعض  ذكرها،  يف  االضطراب  ثانًيا: 
»أخراهن« وبعضها: »إحداهن« وبعضها: السابعة، وبعضها الثامنة، فهذا االضطراب 
يوجب طرح هذه اللفظة، فيكون اجتمع يف هذه اللفظة علتان: التفرد واالضطراب، 

ومها من علل احلديث.

من  أحد  وال  مالك،  هبا  يأخذ  مل  وهلذا  مضطربة،  الزيادة  »هذه  القرطبي:  قال 
أصحابه«)2(.

q واجلواب عن هذا: 
إمام يف احلفظ، وله عناية يف األلفاظ، وكون مثله  ابن سريين  يقال:  أواًل : قد 

سنن البيهقي )241/1(، واملعرفة )58/2(، وهذا ذكر للجامعة الذين رووه بدون ذكر الرتاب   )1(
من أصحاب أيب هريرة، 

األول: األعرج، رواه البخاري )172(، ومسلم )279( من طريق مالك، عن أيب الزناد، عنه.  
الثاين والثالث: أبو صالح السامن، وأبو رزين، أخرجه مسلم )279(.  

الرابع: مهام بن منبه، كام يف مسلم )279(.  
اخلامس: ثابت بن عياض األحنف، كام يف املسند )271/2(، والنسائي )64(، ويف الكربى )66(.  
 ،360/2( أمحد  مسند  يف  كام  عمرة،  أيب  بن  الرمحن  وعبد  حنني  بن  عبيد  والسابع:  السادس   

.)482 ،398
الثامن: أبو سلمة، كام يف املسند )271/2(، وسنن النسائي )64(، ويف السنن الكربى )67(.  

التاسع: أبو السدي عبد الرمحن بن أيب كريمة، أخرجه أبو عبيد يف الطهور )203(.  
قال أبو داود يف سننه بعد أن ذكر رواية ابن سريين: وأما أبو صالح وأبو رزين واألعرج وثابت   
األحنف ومهام بن منبه وأبو السدي عبد الرمحن رووه عن أيب هريرة ومل يذكروا الرتاب. اهـ 

يشري بذلك إىل تفرد ابن سريين بذكر الرتاب.
املفهم )540/1(.  )2(
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ينفرد بلفظة فهو دليل عىل كوهنا حمفوظة، وقد رواها مسلم يف صحيحه.

وهذا القول ال يشفي؛ ألن اإلمام قد خيطئ وليس بمعصوم.

ثانًيا: قد يقال أيًضا: إن ابن سريين مل ينفرد هبا، فقد تابعه فيها غريه، 

فقد رواه الدارقطني)1( من طريق خالد بن حييى اهلاليل)2(، عن سعيد بن أيب عروبة، 
عن قتادة ويونس عن احلسن، عن أيب هريرة. فقال فيه: األوىل بالرتاب)3(.

كام أخرجه النسائي من طريق معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عن خالس، 
عن أيب رافع، عن أيب هريرة، وفيه ذكر الرتاب)4(.

إال أن هذا الطريق يف النفس منه يشء، 

أواًل : انفرد به معاذ بن هشام، وهو صدوق ربام وهم، ومل يتابع يف هذا اإلسناد، 
ولذلك قال البيهقي يف سننه: »هذا حديث غريب إن حفظه معاذ بن هشام، عن أبيه 
فهو حسن؛ ألن الرتاب يف هذا احلديث مل يروه ثقة غري ابن سريين، عن أيب هريرة، 

وإنام رواه غري هشام عن قتادة، عن ابن سريين كام تقدم«.اهـ

بن  واحلكم  بشري  بن  وسعيد  يزيد  بن  وأبان  عروبة  أيب  بن  سعيد  أن   ثانًيا: 
عبد امللك رووا احلديث عن قتادة، فقالوا: عن ابن سريين، عن أيب هريرة، وخالفوا 

سنن الدارقطني )64/1(.  )1(

ويف إحتاف املهرة )الذهيل(.  )2(
وخالد هذا مل أقف عىل ترمجته، إال أن يكون هو الذي ذكره ابن عدي يف الكامل، قال: خالد بن   )3(
حييى أبو عبيد السدويس البرصي، حدث عن يونس بن عبيد وغريه ما ال يرويه غريه، وذكر من 
أفراده وغرائبه ثالثة أحاديث، قال: وخلالد هذا غري ما ذكرت من احلديث إفرادات وغرائب 
عمن حيدث عنه، وليس بالكثري، وأرجو أنه ال بأس به؛ ألين مل أر يف حديثه متنًا منكًرا. اهـ انظر 

تراجم رجال الدارقطني للوادعي رمحه اهلل )ص: 216(.
وقال الذهبي: صويلح ال بأس به.  

سنن النسائي )338(.  )4(
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رواية  إىل  أعلم  واهلل  قتادة  رواية  فرجعت  قتادة)1(،  عن  أبيه،  عن  هشام،  بن   معاذ 
من  وهو  سليامن،  بن  عبدة  عروبة  أيب  ابن  عن  الراوي  أن  خاصة  سريين)2(،  ابن 
أصحاب سعيد القدماء، وكذلك أبان بن يزيد، وقد أشار البيهقي إىل هذا فيام نقلناه 

عنه قبل قليل.

كام أن هناك شاهًدا آخر عىل إضافة الرتاب إىل املاء من حديث عبد اهلل بن مغفل، 

)1258-229( فقد روى مسلم، من طريق شعبة، عن أيب التياح، سمع مطرف 
ابن عبد اهلل حيدث، 

وبال  باهلم  ما  قال:  ثم  الكالب،  بقتل   × اهلل  أمر رسول  قال:  املغفل  ابن  عن 
الكلب يف اإلناء  إذا ولغ  الغنم، وقال:  الكالب؟ ثم رخص يف كلب الصيد وكلب 

فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة يف الرتاب)3(.

وأما اجلواب عن دعوى االضطراب، يف قوله: )إحداهن أو أوالهن أو أخراهن 
أو السابعة أو الثامنة أو بالشك ...( إلخ.

وقد جعلت احلمل عىل معاذ بن هشام، ومل أجعل املخالفة من أبيه ولذلك قال البيهقي رمحه اهلل:   )1(
»إن كان معاذ حفظه. قال ابن الرتكامين تعليًقا عىل عبارة البيهقي: لقائل أن يقول: كان ينبغي أن 
يقول: إن كان هشام حفظه؛ ألنه هو الذي انفرد به، عن قتادة، كام بينه البيهقي، ولعله إنام عدل 
إىل ابنه معاذ جلاللة هشام الدستوائي. وابنه معاذ وإن روى له اجلامعة لكن ليس بحجة، كذا قال 

ابن معني. وقال أبو أمحد بن عدي: ربام يغلط يف الشء، وأرجو أنه صدوق«. اهـ
رواه النسائي )339( من طريق عبدة بن سليامن،   )2(

ورواه الطحاوي )21/1( من طريق عبد الوهاب بن عطاء، كالمها، عن سعيد بن أيب عروبة.  
رواه أبو داود )73( والدارقطني )64/1( من طريق أبان بن يزيد،   

ورواه الدارقطني )64/1(، والبيهقي )241/1( من طريق سعيد بن بشري،   
ورواه الدارقطني )64/1( من طريق احلكم بن عبد امللك، أربعتهم )سعيد بن أيب عروبة وأبان   

وسعيد بن بشري واحلكم بن عبد امللك( عن قتادة، عن ابن سريين، عن أيب هريرة.
صحيح مسلم )280(.  )3(
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فاجلواب ما ذكره العراقي حيث يقول: 

»احلديث املضطرب إنام تتساقط الروايات إذا تساوت وجوه االضطراب، أما 
إذا ترجح بعض الوجوه فاحلكم للرواية الراجحة، فال يقدح فيها رواية من خالفها، 

كام هو معروف يف علوم احلديث«. 

وإذا تقرر ذلك فال شك أن رواية أوالهن أرجح من سائر الروايات؛ فإنه رواها 
عن حممد بن سريين ثالثة: 

األول: هشام بن حسان، قلت: وهو من أثبت أصحاب حممد. 

الثاين: حبيب بن الشهيد. 

الثالث: أيوب السختياين. 

وأخرجها مسلم يف صحيحه من رواية هشام، فترتجح بأمرين: 

1- كثرة الرواة 

2- ختريج أحد الشيخني هلا، ومها من وجوه الرتجيح عند التعارض. 

وأما رواية أخراهن باخلاء املعجمة، والراء فال توجد منفردة مسندة يف يشء من 
كتب احلديث، إال أن ابن عبد الرب ذكر يف التمهيد أنه رواها خالس عن أيب هريرة )1(، 

كام سيأيت يف الوجه الذي يليه إال أهنا رويت مضمومة مع أوالهن كام سيأيت. 

وأما رواية السابعة بالرتاب فهي وإن كانت بمعناها، فإنه تفرد هبا عن حممد بن 
سريين قتادة، وانفرد هبا أبو داود، وقد اختلف فيها عىل قتادة فقال إبان عنه هكذا، 

وهي رواية أيب داود. 

وقال سعيد بن بشري عن قتادة األوىل بالرتاب فوافق اجلامعة، رواه كذلك الدارقطني 
يف سننه، والبيهقي من طريقه، وهذا يقتيض ترجيح رواية أوالهن ملوافقته للجامعة.

الظاهر أنه سقط منه ذكر أيب رافع، فقد رواه النسائي كام سبق، عن خالس، عن أيب رافع، عن   )1(
أيب هريرة.
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وأما رواية إحداهن باحلاء املهملة، والدال فليست يف يشء من الكتب الستة، 
وإنام رواها البزار كام تقدم. 

وأما رواية أوالهن أو أخراهن فقد رواها الشافعي ، والبيهقي من طريقه بإسناد 
صحيح، وفيه بحث أذكره، وهو أن قوله: أوالهن أو أخراهن ال ختلو إما أن تكون 

جمموعة من كالم الشارع، أو هو شك من بعض رواة احلديث؟ 

ويرتجح  بينهام،  التخيري  عىل  دال  فهو   × النبي  كالم  من  جمموعة  كانت  فإن 
حينئذ ما نص عليه الشافعي رمحه اهلل من التقييد هبام؛ وذلك ألن من مجع بينهام معه 
السابعة؛ ألن كال منهم حفظ مرة فاقترص  أو  زيادة علم عىل من اقترص عىل األوىل 

عليها، وحفظ هذا اجلمع بني األوىل، واألخرى فكان أوىل. 

الرتجيح،  إىل  ويرجع  قائم،  فالتعارض  الرواة  بعض  من  شًكا  ذلك  كان  وإن 
الرواة ال من كالم  أن ذلك شك من بعض  تقدم، ومما يدل عىل  فرتجح األوىل كام 
الشارع: قول الرتمذي يف روايته )أوالهن(، أو قال: )أخراهن بالرتاب( فهذا يدل 
عىل أن بعض الرواة شك فيه، فيرتجح حينئذ تعيني األوىل، وهلا شاهد أيضا من رواية 
خالس عن أيب رافع عن أيب هريرة كام سيأيت يف الوجه الذي يليه. وإذا كان ذكر األوىل 
أرجح ففيه حجة ملا ذكر أصحابنا من كون الترتيب يف املرة األوىل أوىل، وذكروا له 
معنى آخر، وهو أنه إذا قدم الترتيب يف األوىل فتناثر من بعض الغسالت رشاش إىل 
غري املوضع املتلوث بالنجاسة الكلبية مل جيب ترتيبه، بخالف ما إذا أخر، فكان هذا 
أرفق، لكن محله عىل األولوية متقارص عام دلت عليه الرواية الصحيحة، فينبغي محله 

عىل تعيني املرة األوىل واهلل أعلم« )1(. اهـ كالم العراقي رمحه اهلل تعاىل.

هلا،  الشيخني  وبإخراج  رواهتا،  لكثرة  أرجح  أوالهن  »رواية  الصنعاين:  وقال 
وذلك من وجوه الرتجيح عند التعارض«)2(.

طرح التثريب )130/2(.  )1(
سبل السالم )39/1(.  )2(
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وهذا وهم منه رمحه اهلل تعاىل، فإن البخاري جتنب ذكر الرتاب يف صحيحه، كام 
أرشت إليه سابًقا.

ومال النووي إىل صحة كل األلفاظ، فقد قال رمحه اهلل: قد روى البيهقي وغريه 
بل  ليس لالشرتاط،  باألوىل وغريها  التقيد  أن  دليل عىل  وفيه  كلها،  الروايات  هذه 

املراد: إحداهن، وهو القدر املتيقن من كل الروايات. 

وأما قوله يف حديث عبد اهلل بن مغفل: »وعفروه الثامنة بالرتاب« ويف حديث 
أيب هريرة )سبًعا إحداهن بالرتاب( فاختلف العلامء يف اجلواب عن هذا االختالف، 

فقيل: إن رواية أيب هريرة أوىل، فتقدم عىل رواية عبد اهلل بن مغفل، قال البيهقي 
اهلل:  رمحه  الشافعي  قال  فقد  احلفظ،  بزيادة  الرتجيح  إىل  رصنا  »وإذا  املعرفة:   يف 

أبو هريرة أحفظ من روى احلديث يف دهره«)1(.

بكون  مغفل،  بن  اهلل  عبد  رواية  عىل  هريرة  أيب  رواية  ترجيح  يف  آخر  وسبب 
اإلمجاع عىل خالف رواية ابن مغفل، فإن األقوال: ليست إال الغسل ثالًثا أو سبًعا، 

ومل يقل أحد بغسل اإلناء ثامن مرات.

وأجاب احلافظ عن هذا بقوله:

قال ابن دقيق العيد: »ويف هذا القول نظر؛ ألنه ثبت القول بذلك عن احلسن 
البرصي، وبه قال أمحد بن حنبل يف رواية حرب الكرماين عنه«)2(. 

مقبولة،  والزيادة  الثامنة،  الغسلة  زاد  ألنه  أوىل؛  مغفل  ابن  رواية  إن  وقيل: 
خصوًصا من مثله، ومن أخذ بحديث عبد اهلل بن مغفل فقد عمل بحديث أيب هريرة، 

وليس العكس)3(.

املعرفة )59/2(، وقال مثله يف السنن الكربى )242/1(.  )1(
فتح الباري )368/1(.  )2(

اجلوهر النقي )241/1(.  )3(
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وهناك من يقول: لو أخذنا بالرتجيح أصاًل مل نأخذ بالقول بالرتاب؛ ألن الرواة 
الذين رووا احلديث عن أيب هريرة بدون ذكر الرتاب أكثر عدًدا ممن ذكرها، وبعضهم 

من أخص أصحاب أيب هريرة كاألعرج وأيب صالح السامن وغريمها.

جعل  املاء،  غري  جنًسا  الرتاب  كان  »ملا  فقال:  الروايتني،  بني  مجع  من  وهناك 
اجتامعهام يف املرة الواحدة معدوًدا اثنتني.

وتعقبه ابن دقيق العيد بأن قوله: وعفروه الثامنة بالرتاب ظاهر يف كوهنا غسلة 
الغسالت  كانت  السبع  الغسالت  قبل ورود  أوله  التعفري يف  وقع  لو  لكن  مستقلة، 
تعني  اجلمع من مرجحات  الترتيب جماًزا، وهذا  الغسلة عىل  ثامنية، ويكون إطالق 

الرتاب يف األوىل«)1(.

ومما يرجح كون الرتاب يف األوىل أن الغسل بالرتاب لو جعل يف الثامنة الحتاج 
إىل غسله باملاء بعد ذلك؛ إلزالة الرتاب، أما عىل القول بغسل األوىل بالرتاب فإن املاء 
يف الغسالت التالية يزيل أثر الرتاب، ويكون يف هذا أدعى لنظافة اإلناء، واهلل أعلم.

q دليل من قال: يستحب غسله سبًعا وال جيب:
الكلب، فهم يرون أن  املالكية أن األمر بغسل اإلناء ليس بسبب نجاسة  يرى 
عينه طاهرة، وهذا ما محلهم عىل القول باستحباب الغسل سبًعا، ألن الغسل لو كانت 

العلة فيه النجاسة، لكان املطلوب اإلنقاء، وقد حيصل يف مرة واحدة.

 ومل يوجب املالكية إراقة املاء، ألن املاء عندهم ال ينجس إال بالتغري، ومل يتغري 
املاء بسبب ولوغ الكلب، فلامذا يراق عندهم وهم يرون أنه ماء باق عىل خلقته، وقد 
سبق ذكر أدلتهم عىل طهارة الكلب يف مسألة مستقلة، واجلواب عنها، فالراجح أن 

الكلب عينه نجسة. 

وأما قوهلم إن املاء ال ينجس إال بالتغري، فهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، 

فتح الباري )368/1(.  )1(
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بنجاسة كل  نقول  َأْن  الكلب  فيه  إذا ولغ  املاء  بنجاسة  إذا حكمنا  أننا  يعني  لكن ال 
ماء قليل حلت فيه نجاسة، ولو مل يتغري؛ ألن الكالب خصت ببعض األحكام من 
دون سائر النجاسات، فمنها األمر بغسلها سبًعا، مع أن دم احليض مع اإلمجاع عىل 
نجاسته مل نؤمر بغسله سبًعا، كام يف حديث أسامء املتفق عليه، ومنها األمر بالترتيب، 

وبالتايل ال يمكن أن يقاس األخف عىل األغلظ.

عىل أنه قد يقال: ال نسلم عدم تغري املاء من لعاب الكلب؛ ألن لعاب الكلب له 
لزوجة قد ال تتحلل يف املاء، فتظهر عىل يشء منه، فيكون هذا نوًعا من تغري املاء عن 

طبيعته بالنجاسة فينجس، واهلل أعلم.

q دليل من قال بوجوب الغسل سبًعا مع الترتيب:

)1259-230( ما رواه مسلم من طريق ابن سريين، عن أيب هريرة، قال: قال 
رسول اهلل ×: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أوالهن 

بالرتاب)1(.

سبع  الغسل  عىل  متوقفة  اإلناء  طهارة  جعل  أحدكم(  إناء  )طهور   :× فقوله 
مرات أوالهن بالرتاب، ومن نقص من هذا العدد فلم حيصل لإلناء الطهور، ومعنى 
هذا أنه نجس، والطهارة: هي الطهارة الرشعية: ألننا ال نرجع إىل احلقيقة اللغوية إال 

إذا امتنع محل اللفظ عىل احلقيقة الرشعية، ومل يمنع من ذلك مانع.

وكون الطهارة تتوقف عىل هذا الفعل دليل أن األمر ليس تعبدًيا، كام قال ذلك 
املالكية، إذ لو كان تعبدًيا ملا كان هذا الفعل طهارة لإلناء، ألن الطهارة ال تكون إال 

من حدث أو نجاسة، واإلناء ليس حماًل لطهارة احلدث، فلم يبق إال طهارة اخلبث.

وهذا القول هو الراجح من أقوال أهل العلم، واهلل أعلم.

e e e

صحيح مسلم )279(.  )1(
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

q إزالة النجاسة عبادة معقولة املعنى، والتعبد فيها باإلزالة، ال باملزيل. 

نجاسة  تطهري  يف  املاء  إىل  الرتاب  بإضافة  القائلون  العلامء  اختلف  ]م-576[ 
الكلب هل يقوم األشنان والصابون مقام الرتاب؟

فقيل: البد من الرتاب، وال يقوم غريه مقامه، وهو مذهب الشافعية)1(.

وقيل: يقوم األشنان والصابون وغريمها من املنظفات مقام الرتاب، وهو مذهب 
احلنابلة)2(.

وقيل: إذا فقد الرتاب أو كان الرتاب يفسد املحل كام لو كانت نجاسة الكلب يف 
الثياب ونحوها أجزأ الصابون ونحوه، وإال فال، وهو وجه يف مذهب الشافعية)3(.

هناية املحتاج )236/1(، روضة الطالبني )32/1(، طرح التثريب )133/2(.  )1(
كشاف القناع )209/1(، اإلنصاف )310/1(.  )2(

هناية املحتاج )236/1(، روضة الطالبني )32/1(، طرح التثريب )133/2(.  )3(

الفرع الثاني 

يف وضع الصابون واألشنان بداًل من الرتاب 
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q دليل من قال: ال بد من الرتاب وال يقوم غريه مقامه:
  الدليل األول:

أن النص إنام ورد يف الرتاب، ولو كان غري الرتاب يقوم مقامه لذكره الشارع.

وقد يناقش هذا بأن أكثر املنظفات املوجودة اليوم مل تكن موجودة يف عهد 
النبي × والتي قد يكون فيها من قوة إزالة النجاسة وما شاهبها أكثر مما يوجد يف 

الرتاب.

  الدليل الثاين:

القياس عىل التيمم، فكام أن التيمم ال يكون إال باألرض، فكذلك هنا، فالرتاب 
واملاء بينهام عالقة يف باب الطهارة، فالرتاب يرفع احلدث ويزيل اخلبث، واملاء يرفع 

احلدث ويزيل اخلبث، وال يرفع احلدث مائع آخر مهام كانت قوته يف التطهري.

قال ابن القيم: »وأما مجعها بني املاء والرتاب يف التطهري فلله ما أحسنه من مجع 
وتعاىل  سبحانه  اهلل  عقد  وقد  املستقيمة،  والفطر  السليمة  بالعقول  وألصقه  وألطفه 
اإلخاء بني املاء والرتاب قدًرا ورشًعا، فجمعهام اهلل سبحانه وتعاىل حيث خلق منهام 
والناس  الدواب  أقوات  منهام  وأخرج  حيوان،  كل  حياة  منهام  وجعل  وذريته،  آدم 
اهلل  رمحه  كالمه  إلخ   »... تناواًل  وأسهلهام  وجوًدا،  األشياء  أعم  وكانا  واألنعام، 

تعاىل)1(.

q دليل من قال: جيزئ عن الرتاب غريه:
  الدليل األول:

اإلزالة، وملا نص  الرتاب يف  أقوى من  الصابون واألشنان ونحومها  إن  قالوا: 
عىل الرتاب كان هذا تنبيًها عىل أن غريه يقوم مقامه مما هو مثله أو أقوى منه.

إعالم املوقعني )161/2(.  )1(
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  الدليل الثاين:

يف  ورد  إنام  النص  أن  مع  مزيل،  جامد  بكل  االستجامر  جيوز  كان  إذا  قالوا: 
احلجارة، فكذلك هنا.

q دليل من قال: جيزئ عند فقد الرتاب:
قالوا: قواعد الرشيعة تدل عىل أن الواجبات كلها إنام جتب مع القدرة عليها، 
مل  استعامله  من  الرضر  خش  أو  الرتاب  عن  عجز  فإذا  استعامهلا،  من  الرضر  وعدم 
جيب، والنص ورد يف الرتاب، إشارة إىل أن املاء وحده ال يكفي يف إزالة النجاسة، 
فإذا فقد الرتاب قام غريه مقامه، وكونه يغسل باملاء والصابون خرًيا من كونه يغسل 

باملاء وحده.

وهذا القول وسط بني القولني السابقني، وهو أقواها عندي، واهلل أعلم.

e e e
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

q ما كان نجًسا يف نفسه، ال يمكن أن يطهر غريه. 

]م-577[ اختلف القائلون باشرتاط الرتاب يف تطهري اإلناء من ولوغ الكلب، 
هل يشرتط أن يكون الرتاب طاهًرا؟

فقيل: يشرتط ذلك، وهو أصح الوجهني عند الشافعية)1(، ومذهب احلنابلة)2(.

وقيل: جيزئ الرتاب النجس، وهو وجه يف مذهب الشافعية)3(.

q دليل القائلني باشرتاط الطهارة:
  الدليل األول: 

إن الرتاب النجس ال يمكن أن يكون سبًبا يف طهارة املحل، فام كان نجًسا يف 

قال يف روضة الطالبني )32/1(: وال يكفي الرتاب النجس عىل األصح كالتيمم. اهـ، وانظر   )1(
مغني املحتاج )84/1(، حاشيتا قليبويب وعمرية )74/1(.

رشح منتهى اإلرادات )97/1، 98(، كشاف القناع )209/1(، اإلنصاف )312-310/1(.  )2(
مغني املحتاج )84/1(، حاشيتا قليبويب وعمرية )74/1(، روضة الطالبني )32/1(.  )3(

الفرع الثالث 

يف تعفري اإلناء برتاب جنس
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نفسه ال يمكن أن يطهر غريه. 

  الدليل الثاين:

إذا كان يشرتط يف التيمم طهارة الرتاب، فكذلك يف طهارة اخلبث؛ ألن طهارة 
اخلبث إحدى الطهارتني.

  الدليل الثالث:

إذا هني عن االستجامر بالنجس، وهو إزالة للنجاسة عن البدن، فكذلك إزالة 
النجاسة عن اآلنية والثياب ونحوها.

q والدليل على أنه ال يستجمر إال بطاهر:
)1260-231( ما رواه البخاري، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا زهري، عن 

أيب إسحاق قال: ليس أبو عبيدة ذكره، ولكن عبد الرمحن بن األسود، عن أبيه 

أحجار،  بثالثة  آتيه  أن  فأمرين  الغائط،   × النبي  أتى  يقول:  اهلل  عبد  سمع  أنه 
فأخذ  هبا،  فأتيته  روثة،  فأخذت  أجده،  فلم  الثالث  والتمست  حجرين  فوجدت 

احلجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس)1(.

وجه االستدالل:

قوله: هذا ركس. فإن معنى الركس يف اللغة حيتمل أمرين:

األول: الركس بمعنى: الرجيع.

والثاين: الركس بمعنى: النجس. فعلل النبي × تركه بأنه رجس. 

ترك  فيه  وإنام  الطهارة،  اشرتاط  دليل عىل  احلديث  ليس يف  بعضهم:  قال  وقد 
االستنجاء  تركه  من  يلزم  مل  كام  النجاسة،  ذلك  من  يلزم  وال  بالروث،  االستنجاء 

بالعظم واملحرتمات.

صحيح البخاري )156(.   )1(
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إهنا ركس،   :× قوله  االعتامد يف االستدالل عىل  »إن  بقوله:  النووي  فأجاب 
إخبار  جمرد  أنه  عىل  حيمل  أن  جيوز  وال  قال:  هبا،  االستنجاء  تركه  جمرد  عىل  وليس 
بأهنا رجيع، فإن ذلك إخبار باملعلوم، فيؤدي احلمل عليه إىل خلو الكالم عن فائدة، 

فوجب محل الكالم عىل ما ذكرناه من تفسري الركس بمعنى: النجس«)1(.

q دليل من قال: ال يشرتط طهارة الرتاب:
  الدليل األول:

قالوا: ليس يف احلديث اشرتاط طهارة الرتاب، وإنام احلديث فيه التعفري بالرتاب، 
وهذا متحقق مع الرتاب النجس.

  الدليل الثاين:

عىل فرض أن يكون الرتاب نجًسا، فإنه سوف يتبع باملاء الطهور، وهذا كاف 
يف تطهريه.

  الدليل الثالث:

إن  وقولكم:  حكمها،  زال  زالت  متى  خبيثة  عني  النجاسة  النظر:  من  قالوا 
النجس ال يطهر، هل تقصدون ال يطهر حقيقة أو ال يطهر حكاًم؟ 

فإن قلتم: ال يطهر حقيقة، فإن احلجر الذي وقع عليه بول فإنه يمكن أن يستجمر 
به، ويقطع النجاسة. 

وإن قلتم: إنه ال يطهر حكاًم فال يوجد دليل عىل اشرتاط طهارة الرتاب.

فالراجح أن الرتاب النجس ممكن أن يطهر املحل إذا أتبع باملاء، ومل يكن الرتاب 
هو الغسلة األخرية، وهذه املسألة راجعة إىل مسألة أخرى وهي جواز االنتفاع بالشء 

النجس عىل وجه ال يتعدى، واهلل أعلم.

e e e

املجموع )570/2(.   )1(
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]م-578[ لو بال الكلب يف اإلناء، فهل جيب أن يغسل سبع مرات مع الرتاب، 
أو أن هذا مقصور عىل الولوغ فقط؟

اختلف العلامء يف هذا.

فقيل: جيب التسبيع مع الرتاب يف نجاسة الكلب مطلًقا، سواًء كانت من بوله 
أو َعَرِقه أو ريقه أو غريها، وهذا هو أصح الوجهني يف مذهب الشافعية)1(، واملشهور 

من مذهب احلنابلة)2(.

وقيل: التسبيع خاص بالولوغ فقط، وهو وجه يف مذهب الشافعية)3(.

الولوغ  يف  ال  أصاًل،  بالترتيب  يقولون  ال  فهم  واملالكية  احلنفية  مذهب  وأما 
وال يف غريه. 

مغني املحتاج )83/1، 84(، روضة الطالبني )32/1(.  )1(
اإلنصاف )310/1، 312(، كشاف القناع )209/1(، الفروع )235/1، 236(.  )2(

انظر املراجع التي أحلنا عليها يف القول األول.  )3(

الفرع الرابع 

يف كيفية الطهارة من بول الكلب ورجيعه
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q دليل من قال: جيب التسبيع من جناسة الكلب مطلًقا:
قالوا: إذا كان ريق الكلب نجًسا، ويغسل منه اإلناء سبًعا، فام بالك ببوله الذي 

هو أخبث وأنتن من ريقه؟

q دليل من قال: التسبيع خاص بالولوغ:
األصل يف النجاسات أن تغسل حتى تذهب عني النجاسة، ال فرق يف ذلك بني 
النجاسة  هذه  كانت  وسواًء  النجاسات،  من  وغريها  النجس  والسؤر  والبول  الدم 
من اإلنسان أو احليوان، وورد يف النص النبوي وجوب التسبيع والترتيب من ولوغ 
الكلب خاصة، وما كان ربك نسًيا، والرسول × قد أعطي جوامع الكلم، فلام خص 
بوله  وأما  بذلك،  اختصاصه  عىل  دل  النجاسات،  سائر  دون  األحكام  هبذه  الولوغ 
احليض  دم  اآلدمي وغائطه وحكم  بول  من  النجاسات  وروثه فحكمه حكم سائر 
قال بوجوب  النجاسة، ومن  الغسل حتى تذهب عني  النجاسات، وهو  وغريه من 
غسلها سبًعا مع الرتاب فعليه الدليل، وقد يكون يف الريق معنى ال يوجد يف البول 
والدم وغريمها، واهلل سبحانه وتعاىل أعلم بام خلق، فقد يوجد يف ريق الكلب نوع 
من اجلراثيم ال يطهره إال الرتاب، كام أخرب الرسول × أن يف أحد جناحي الذباب 
يتامثال حكاًم، وكون  مل  ذلك  ِخْلَقة، ومع  اجلناحني  متاثل  مع  اآلخر شفاء،  داء، ويف 
بول  إىل  وانظر  التطهري،  يعني متاثلهام يف طريقة  نجًسا ال  نجًسا، وبوله  الكلب  ريق 
من  نجاسة  فارقت  فإذا  التطهري،  يف  يتحدا  مل  نجاستهام  فمع  اجلارية،  وبول  الصبي 
النجاسات غريها يف طريقة التطهري قرصنا احلكم عليها حتى يوجد دليل رصيح عىل 
تعدية احلكم إىل غريها، وال دليل عىل تعدية احلكم إىل بول الكلب وروثه وعرقه إال 

القياس عىل ريقه، والقياس يف مثل هذا ضعيف.

وهذا القول هو الراجح لقوة دليله، واهلل أعلم ..

e e e
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فهل  مرات،  ثامين  وغسله  املاء،  عىل  اقترص  إذا  فيام  العلامء  اختلف  ]م-579[ 
تكفي الغسلة الثامنة عن الرتاب.

فقيل: ال يطهر، وهو الوجه األصح يف مذهب الشافعية)1(، ومذهب احلنابلة)2(.

وقيل: يطهر مطلًقا، وهو وجه يف مذهب الشافعية)3(.

مذهب  يف  ثالث  وجه  وهو  وجوده،  دون  الرتاب  عدم  عند  يطهر  وقيل: 
الشافعية)4(.

q دليل من قال: تنوب الغسلة الثامنة عن الرتاب:
قام  باألقوى  القوي  استبدل  فإذا  التطهري،  يف  الرتاب  من  أقوى  املاء  إن  قال: 

مقامه يف التطهري.

روضة الطالبني )32/1(، طرح التثريب )133/2، 134(.  )1(
كشاف القناع )209/1(، اإلنصاف )312-310/1(.  )2(

روضة الطالبني )32/1(.  )3(
املرجع السابق.  )4(

الفرع اخلامس 

يف قيام الغسلة الثامنة مقام الرتاب
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q دليل من قال: ال بد من الرتاب:
إن الرتاب ليس غسلة مستقلة حتى يقال: إن املاء أقوى من الرتاب، وإنام املقارنة 
واملاء  الرتاب  بني  اجلمع  أن  شك  وال  الرتاب،  مع  باملاء  أو  وحده،  باملاء  غسله  بني 
يف اإلزالة أقوى من املاء وحده، وهلذا املعنى قصد الشارع من اجلمع بينهام حصول 

الطهارة املستيقنة.

قال ابن قدامة: »فأما الغسلة الثامنة فالصحيح أهنا ال تقوم مقام الرتاب؛ ألنه إن 
كان القصد به تقوية املاء يف اإلزالة، فال حيصل ذلك بالثامنة؛ ألن اجلمع بينهام أبلغ يف 

اإلزالة، وإن وجب تعبًدا امتنع إبداله والقياس عليه«)1(.

وقال العراقي: »وأما من قال من أصحابنا يكفي؛ ألن املاء أبلغ يف التطهري من 
الرتاب فمردود؛ ألنه ال جيوز أن يستنبط من النص معنى يعود عليه باإلبطال« )2(.

q دليل من قال: يكفي إذا فقد الرتاب:
أن الواجب هو الرتاب، فإذا تعذر فإما أن نقول: إنه يسقط الرتاب إىل غري بدل، 
أو يسقط إىل بدل وهو الغسلة الثامنة، ولو كانت الغسلة السابعة كافية يف التطهري ملا 
أوجب الرتاب، فاإلناء بعد غسله سبع مرات ما زال نجًسا، حيتاج إىل الرتاب، وقد 

تعذر الرتاب فأقمنا الغسلة الثامنة مقامه، واهلل أعلم.

الراجح واهلل أعلم، أن الغسلة الثامنة ال تقوم مقام الرتاب، ولو غسل اإلناء مائة 
مرة، ألن املاء قد عمل عمله بغسله سبع غسالت، وال معنى لتكرار غسله باملاء، وقد 
امتثل املطلوب، فاملعنى الذي يف الرتاب ليس موجوًدا يف املاء مهام كان تكراره، وليس 

اهلدف فقط هو النظافة، بل اهلدف هو تطهري من نوع خاص.

فالبول إذا غسلته مرة واحدة ذهبت بالنجاسة، فغسله مرة ثانية ال معنى لذلك، 

املغني )46/1(.  )1(
طرح التثريب )133/1، 134(.  )2(
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فاملحل قد طهر، وإذا كررت الغسل كان ذلك ملعنى ال يرجع إىل النجاسة، فإهنا قد 
إذا غسلته سبع  النجاسة، فكذلك  النظافة، وهو غري ذهاب  ذهبت، وإنام مبالغة يف 
مرات، فال معنى لوجود غسلة ثامنة أو عارشة أو غريمها؛ ألن املاء قد نظف املحل 
التعقيم  بمثابة  الرتاب  وكأن  بالرتاب،  إال  يذهب  ال  معنى  وبقي  باملاء،  خيتص  فيام 
املاء، وإنام حتتاج إىل  والوقاية من أمراض قد تكون موجودة يف اإلناء ال يذهب هبا 
الرتاب لقطعها، وبالتايل إذا مل يوجد الرتاب فال داعي لتكرار املاء، وإنام االنتظار حتى 
لتعذره،  الرتاب  لسقوط  فيه  حرج  فال  اإلناء  استعامل  إىل  اضطر  وإن  الرتاب  يتوفر 
وذلك ألن الواجبات إنام جتب برشط القدرة، ومل يقدر عىل الرتاب فسقط، نعم لو 
كان هناك ما يقوم مقام الرتاب من صابون ونحوه ربام كان وجوده يضيف إىل اإلناء 

شيًئا ليس موجوًدا يف املاء بخالف تكرار املاء، واهلل أعلم.

e e e
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العلامء يف الرتاب، هل يكفي ذره عىل اإلناء، أو ال بد من  ]م-580[ اختلف 
مزجه بامئع يوصله إليه؟ 

وهو  أجزائه،  مجيع  إىل  يوصله  بامئع  مزجه  من  بد  ال  بل  ذره،  يكفي  ال  فقيل: 
األصح يف مذهب الشافعية)1(، واحلنابلة)2(.

وقيل: يكفي ذره، وهو وجه يف مذهب الشافعية)3(، واحلنابلة)4(.

q دليل من قال: ال يكفي ذر الرتاب:
استدل بقوله × يف احلديث: »أوالهن بالرتاب«، فالباء للمصاحبة أو لإللصاق، 
أي مصحوًبا بالرتاب، فكونه جعل الرتاب داخاًل يف مسمى الغسالت، فذر الرتاب 

إحكام األحكام رشح عمدة األحكام )78/1(، طرح التثريب )132/2(، حاشية البجريمي   )1(
.)105/1(

اإلنصاف )311/1(.  )2(
طرح التثريب )132/2(.  )3(

صوبه صاحب اإلنصاف )311/1(.   )4(

الفرع السادس 

يف صفة التطهري بالرتاب
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وحده ال يسمى غساًل.

قال ابن دقيق العيد: »قوله ×: )فاغسلوه سبًعا أوالهن أو أخراهن بالرتاب( 
قد يدل ملا قاله بعض أصحاب الشافعي: أنه ال يكتفى بذر الرتاب عىل املحل، بل ال 

بد أن جيعله يف املاء ويوصله إىل املحل«)1(.

q دليل من قال: يكفي ذر الرتاب:
استدل بحديث عبد اهلل بن مغفل »وعفروه الثامنة بالرتاب« دليل عىل أنه يكفي 

التعفري بالرتاب دون أن يكون مصحوًبا باملاء، حيث جعل الرتاب مستقاًل عن املاء.

بالرتاب  بالرتاب وحده فليدلك اإلناء  واألمر يف هذا واسع، فإن غسل اإلناء 
حتى يكون أقوى يف التطهري، وإن خلطه باملاء أجزأ كذلك، واهلل أعلم.

e e e

إحكام األحكام )77/1(، وانظر طرح التثريب )132/2(.   )1(
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

q النجاسة عني خبيثة متى زالت أو أزيلت زال حكمها. 

سبق لنا خالف العلامء يف اخلنزير هل هو طاهر أم نجس؟ وتبني فيام مىض أن 
اجلمهور ذهب إىل نجاسة اخلنزير)1(.

وقيل: إن عينه طاهر، بناء عىل أن كل حيوان حي فهو طاهر، وهو املعتمد يف 
مذهب املالكية، ورجحه الشوكاين)2(.

القدير )110-94/1(،  فتح  الصنائع )63/1(، رشح  بدائع  اهلداية )360/1(،  البناية عىل   )1(
حاشية ابن عابدين )206/1(، مغني املحتاج )78/1(، األم )5/1، 6(، الوسيط )309/1(، 
الكايف   ،)235/1( الفروع   ،)31/1( الطالبني  روضة   ،)585/2( املجموع   ،)339  ،338

البن قدامة )89/1(، املحرر )87/1(، اإلنصاف )310/1(، رؤوس املسائل )89/1(.
العريب  البن  القرآن  أحكام   ،)6  ،5/1( املدونة   ،)50/1( الدسوقي  بحاشية  الكبري  الرشح   )2(

)80/1(، اخلريش )85/1(، السيل اجلرار )38/1(.

املبحث الثاني 

يف كيفية التطهري من جناسة اخلنزير
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وقد سبق ذكر أدلة كل قول، ورجحت نجاسة عينه.

]م-581[ واختلف القائلون بنجاسته، يف كيفية تطهري هذه النجاسة.

فقيل: ال فرق بني نجاسة اخلنزير وبني غريه من سائر النجاسات، وهو مذهب 
احلنفية، والقديم يف مذهب الشافعي، وقول يف مذهب احلنابلة)1(.

يف  اجلديد  وهو  والترتيب،  التسبيع  وجوب  يف  بالكلب  اخلنزير  يلحق  وقيل: 
مذهب الشافعية)2(، واملشهور من مذهب احلنابلة)3(. 

q دليل من قال: يلحق اخلنزير بالكلب:
استدل بأن النص ورد يف الكلب، واخلنزير رش منه، لنص الشارع عىل حتريمه، 
واملاشية  الصيد  ككلب  أفراده  بعض  اختاذ  يف  مأذون  الكلب  إن  بل  اقتنائه،  وحتريم 
والزرع بخالف اخلنزير فإنه منهي عن اختاذه مطلًقا، وإنام السنة مل تنص عىل اخلنزير؛ 

ألهنم مل يكونوا يعتادونه.

q دليل من قال: ال فرق بني جناسة اخلنزير وبني غريه من النجاسات:
  الدليل األول:

كسائر  النجاسة  بعني  تذهب  واحدة  غسلة  اخلنزير  نجاسة  غسل  يف  الواجب 
النجاسات، وال يوجد نص من الشارع يوجب التسبيع والترتيب يف نجاسة اخلنزير، 

واألصل عدم الوجوب.

القدير )110-94/1(،  فتح  الصنائع )63/1(، رشح  بدائع  اهلداية )360/1(،  البناية عىل   )1(
حاشية ابن عابدين )206/1(، مغني املحتاج )78/1(، األم )5/1، 6(، الوسيط )309/1، 
الكايف   ،)235/1( الفروع   ،)32/1( الطالبني  روضة   ،)585/2( املجموع   ،)339  ،338

البن قدامة )89/1(، املحرر )87/1(، اإلنصاف )310/1(.
املجموع )585/2(، روضة الطالبني )32/1(.  )2(

 ،)310/1( اإلنصاف   ،)87/1( املحرر   ،)89/1( قدامة  البن  الكايف   ،)235/1( الفروع   )3(
رؤوس املسائل )89/1(.
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  الدليل الثاين:

القول بأن اخلنزير مل يكن معتاًدا عندهم، ولذلك مل ينص عىل كيفية التطهري منه 
ليس كافًيا لصحة القياس عىل الكلب، فإن الرشيعة عامة، وبياهنا للناس كافة، وكيف 

)ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  ال يكون معروًفا عندهم، واخلنزير مذكور يف كتاب اهلل: 
]األنعام:  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ( 

.]145

  الدليل الثالث:

عليه  املقيس  األصل  كان  إذا  خاصة  بصحيح،  ليس  التطهري  كيفية  يف  القياس 
العدد،  فيها، من وجوب  يامثله غريه  مل  بأحكام  النجاسات، وخص  فارق سائر  قد 
واهلل  فاسًدا،  القياس  فيكون  منها،  احلكمة  تدرك  ال  األمور  فهذه  الرتاب،  وإضافة 

أعلم.

وهذا القول هو الراجح؛ لقوة أدلته وسالمتها من االعرتاض.

e e e
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