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 . أمجعني وصحبه آله وعلى ، حممد نبينا على وسلم اهلل وصلى ، العاملني رب هلل احلمد
 

يف طاهٍر َحيواٍن من ياِبٍس يف الدْبِغ بعَد استعماُله وُيباُح ، بدباٍغ ميَتٍة جلُد َيْطُهُر وال:  تعاىل اهلل رمحه املؤلف قال 
 .  احلياِة

  ، جنسة أنها امليتات يف والغالب، جنسة وأ طاهرة تكون أن إما امليتة أن اعلم
 كانت ماو ، طاهرة أيضا ميتته سائلة له نفس ال ماو  ، آدم ابن وميتة ، اجلراد وميتة ، السمك ميتة مثل الطاهرة امليتة
 لكن ، طاهر جلده آدم ابن ، طاهر جلده فإن ، جلد له البحر حيوانات من شيء فإذا كان ، طاهر فهو طاهرة ميتته
 .  اآلدمي حلرمةوذلك  ؛ منه االستفادة ميكن ال ؟ جلده من يستفاد هل

إذا  ، املصيد احليوان وكذلك ، طاهر جلده فإن ، شرعية ذكاة ذكي إذا اللحم املأكول احليوان ومن احليونات الطاهرة
 تبعا طاهرا يكون دهجل فإن ، طاهرا احليوان كان إذن إذا ، طاهر ألنه ؛ طاهر جلده فإن ، جلده من االنتفاع أمكن

  .له
أو صيد يف حال حيرم صيده فيها مثل ما لو كان يف احلرم أو حال  ، أنفه حتف املأكول اللحم احليوان مات إذا لكن  

فهل يطهر جلده بالدباغ؟وكذلك احليوان غري مأكول اللحم لو مات ميتة غري طبيعية أو ذكي فهو ميتة يف اإلحرام 
 وال):  قال وهلذا ؛ بالدباغ يطهر ال امليتة جلد أن اهلل رمحه املؤلف أفادنا ؟ يطهر ال أولدباغ احلالني فهل يطهر جلده با

 .  عليه اهلل رمحة منه حكم وهذا ، مطلقا بالدباغ يطهر ال أنه يرى فهو ،(بدباغ ميتة جلد يطهر
 ، لكم هاأسرد ، أقوال سبعة على ، عليهم اهلل رمحة الفقهاء بني خالف فيها بالدباغ امليتة جلد طهارة ومسألة

 :  الراجح والقول املذهب ونأخذثم نناقش 

 . مطلقا بالدباغ يطهر ال امليتة جلد نأ:  القول األول

 ، احلنابلة ومذهب ، مالك الروايتني عن أحد وهو ، معنه اهلل رضي وعائشة ، وابنه ، اخلطاب بن عمرو رأي وه
 يف بالطاهر املراد ما وسيأتي احلياة يف طاهر من كان إذا ، اليابسات يف منه االستفادة ميكن أنه زادوا احلنابلة لكن

 .  اهلل شاء إن احلياة

 ، الشافعية مذهب وهذا ، منهما تولد وما ، واخلنزير الكلب جلد إال ، بالدباغ يطهر امليتة جلد إن:  الثانيالقول 
  .بن مسعودحمكي عن علي واهوو

 .  وهو مذهب أبي حنيفة، اخلنزير جلد إال بالدباغ يطهر امليتة جلد :أنالثالث القول
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 وهذا ، فيه ال عليه ويصلى ، املائعات يف ال اليابسات يف ويستعمل ، باطنه ال ظاهره يطهر امليتة جلد :أنالرابع القول
 .  املالكية مذهب

 . الظاهرية مذهب وهذا ، بالدباغ تطهر اجللود مجيع :أناخلامسالقول 

 ينسب وهذا ، غريها أو ، املائعات يف أو اليابسات يف استعمل سواء ، دباغ بدون يطهر اجللد :أنالسادسالقول 
 .  صح لو جدا غريب قول وهو ، للزهري

 ، املبارك وابن ، األوزاعي إليه ذهب وهذا ، يطهر فال غريه وأما ، بالدباغ يطهر اللحم مأكول جلد أنبع:القول السا
 .  معليه اهلل رمحة تيمية ابن اإلسالم شيخ قولي أحد وهو ، وَيْهراُه بن وإسحق ، داود وأبو

 :  املذهب أدلة 

 قبل صلى اهلل عليه وسلم النيب كتاب أتانا:  قال أنه ، ُعكيم بن اهلل عبد حديث من ، اخلمسة روى ما الدليل األول: 
 [ . عصب وال بإهاب امليتة من تنتفعوا أال] بشهر موته

 وفاته قبل كان وإذا ، واحد بشهر صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول وفاة قبل فإنه ، املسألة يف نص : يقولون كما وهذا
 .  جواز أدلة مثة كان إن ، اجلواز أدلة من قبله ملا ناسخ فهو ، واحد بشهر

 :  منها بأجوبة ، خصوصا( الراجح) األخري القول وأصحاب ، عمومًا اجلمهور أجاب وقد

 ، يضعفه من فمنهم ، عليهم اهلل رمحة العلم أهل بني خالف إسناده يف احلديثف.احلديث تضعيف: ولاجلواب األ  
 عندي وثابت صحيح احلديث:  يقولف اخلصم علينايعرتض  قد ، التضعيف إىل صرنا إذا لكن ، يصححه من ومنهم

 .  مبقتضاه أعمل فأنا ،

ه بعد كانت ، اجلواز أحاديث أن ورمبا ، بشهر موته قبل تاهمأ ، صلى اهلل عليه وسلم النيب كتاب أن: اجلواب الثاني 
 وعندنا ، بشهر وفاته قبل:  يقول حديث عندنا ، النسخ تاريخ نعرف ال فنحن ، صلى اهلل عليه وسلم موته وقبل

 النسخب القول ميكن فال ، تطهره الدباغة أن وعلى ، دبغه بعد امليتة جبلد االنتفاع جواز على تدل ، صحيحة أحاديث
 النيب عن جاءت متى باجلواز قالت اليت األحاديث نعرف ال وحنن ، باجلواز قالت اليت األحاديث تاريخ علمنا إذا إال

 .  حمتمال اإليراد هذا فيبقى ، هذا بعد تكون قد ، صلى اهلل عليه وسلم

 :  الثالث اجلواب وهو ، منه أحسن جواب وهناك

 جلد أن على يدل ال [عصب وال بإهاب امليتة من تنتفعوا ال] هلل عليه وسلمصلى ا النيب قول أن:اجلواب الثالث 
 .  دباغه قبل اجللد على يطلق ، العرب لغة يف اإلهاب ألن ؛ بالدباغ يطهر ال امليتة

 بشاة مليمونة تصدق على موالة )قال: الصحيحني يف ، عباس ابن حديث -:  اجلواز أدلة من وهو ، ذلك على ويدل
 إنها:  قالواف [؟به انتفعتمأخذمت إهابها ودبغتموه ف هال] فقال ، صلى اهلل عليه وسلم رسول اهلل بها فمر ، فماتت ،

 انتفعتم هال] قال وإمنا ؟ جبلدها انتفعتم هال:  يقل فالنيب صلى اهلل عليه وسلم مل  [ .أكلها حرم إمنا] قالف ، ميتة
 اخلليل ذكره الذي فهو ، اللغة أئمة إليه ذهب الذي وهذا ، إهابا سمىي الدباغة قبل اجللد أن على يدل مما [بإهابها؟
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 أنه وغريهم، واجلوهري ، داود وأبو ، مشيل بن النضر وكذلك ، اللغة إمام وهو ، اهلل رمحه الفراهيدي أمحد بن
 .  بالدباغ يطهر ال امليتة جلد أن على داللة احلديث يف فليس إذن ، دباغه قبل اجللد على يطلق

   
 عينية جناسة جنس ألنه ؛هتطهري ميكن فال ، عينية ذاتية وجناستها ، جنسة وامليتة ، منها جزء امليتة جلد أن الدليل الثاني:

 ، طهر ما الدنيا مياه عليه صبت لو ، كالكلب ، يطهر أن ميكن فال ، عينية و حكمية إىل النجاسة تقسيم سبق كما ،
 أن ميكن ال فإنه ، وحنوها أعشاب من الطبيعية املواد أو ، لتنظيفه الكيميائية وادامل فيه استخدمت لو ، اجللد فكذلك
 .  يطهر أن ميكن وال ، ينظف

 على مقدم والنص ، بالدباغ يطهر امليتة جلد بأن جاءت اليت ، النصوص مقابل يف تعليل هذا أن:  التعليل هذا نوقش
 .  بالدباغ يطهر إنهف ، امليتة من باستثنائه جاءت والشريعة ، نصا عندنا أن دام فما ، العقلي والقياس الرأي
 :  فأدلتهم ،( الراجح) اللحم مأكول حيوان من كان إن بالدباغ يطهر امليتة جلد بأن قالوا الذين وأما

مباء  دعا ، تبوك غزوة يف ، صلى اهلل عليه وسلم النيب أن ، عنه اهلل رضي ، احملّبق بن سلمة حديث عن :الدليل األول
 بلى:  قالت [دبغِتها؟ قد سيأل] صلى اهلل عليه وسلم هلا فقال ، ميتة لي قربةيف  إال عندي ما:  قالت ، امرأة عند من

 حجر وابن النووي صححه بسند ، والنسائي داود أبو رواه [  .ذكاته األديم دباغ]لفظ ويف [ذكاتها دباَغها إن] قال ،
 . وغريهما ،

 حيل والذي ، هلا الذكاة مبنزلة دباغها:  قال ، ميتة إنها:  قالت ملا صلى اهلل عليه وسلم النيبوجه االستدالل:أن 
 بالذكاة حيل الذي ، حيل ال ؟ ال أم حيل هل ، سبعا اإلنسان ذكى فلو ، اللحم مأكول هو احلياة حال يف بالذكاة

 .  اللحم مأكول هو يدبغ الذي أن على دليل فهذا ، اخل..  وبقر غنم من ، اللحم مأكولهو

 ، صلى اهلل عليه وسلم النيب فمر فماتت ، مليمونة موالة على بها تصدق اليت الشاة يف ، عباس ابن : عنالدليل الثاني
  .ومسلم البخاري أخرجه [ .أكلها حُرم إمنا] قال ، ميتة إنها:  فقالوا [؟به انتفعتمأخذمت إهابها ودبغتموه ف هال] فقال

 ، وشحمها ، وعصبها حلمها وهو ، يؤكل الذي الشيء امليتة من احلرامديث قد نص على أن وجه االستدالل:أن احل
 على تدل اليت األدلة من وهذا ، به ينتفع حالال املأكول غري فيبقى ، املأكول منها احلرام كان فإذا ، يؤكل ال اجللدو

 .  بالدباغ اللحم مأكول ميتة جلد طهارة

أخرجه  ( السباع جلود عن نهى ، صلى اهلل عليه وسلم النيب أن ، عن أبيه أسامة بن يحاملل أبي : عنالدليل الثالث
 .  (تفرتش أن السباع جلودعن )وزاد الرتمذي  ،صححه األلباني بسند والرتمذي والنسائي داود ووأب أمحد اإلمام

انتفاع جبلود السباع  كل مليش ، عام لفظ (السباع جلود عن نهى) :صلى اهلل عليه وسلم قولهوجه االستدالل:أن 
 .  وإن ودبغت

 ، فقط االفرتاشب االنتفاعهو عنه املنهي على دل ، تفرتش أن نهى ملا صلى اهلل عليه وسلم الرسول:  قائل قال فإن
 حبكم ، العام أفراد بعض ختصيص أن) وهي ، قاعدة إىل يرجع هذا:  فيقال ، غريه أو دبغ من ، االنتفاعات بقية دون

 افرتاش عن ونهى ، السباع جلود عن نهى ، صلى اهلل عليه وسلم النيب فإن( التخصيص يقتضي ال ، لعاما يوافق
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 أكثر من لكونه ؛ ُخص قد االفرتاش فيكون ، عاالسب جبلود تتعلق اليت املنافع أفراد من فرد واالفرتاش ، السباع جلود
 .  عليها سونوجيل شونهارتيف الناس فإن ، السباع لودجب انتفاعا األشياء

 ، والسباع النمور شعور يرتكون ، الالحق يف وحتى ، السابق يف كانوا فإنهم ، شعرها عنه املنهي إن:  قائل قال فإن
 ، أخرى أحاديث يف جاء االنتفاع بالشعرقدو ، السباع جلود عن نهى ، عاما جاء احلديث:  فيقال ، اجللد ويدبغون

 .النمور جلود تفرتش وأن ،( ياثرامل عن صلى اهلل عليه وسلم النيب نهىمثل:)

 ، بالدباغ يطهر ، اللحم مأكولة امليتة جلد أن السابقة األدلة من يؤخذ: إذن
 تشتمل امليتة إن:  فيقال ، حرام ألنها ؛ حرام امليتة من واجلزء ،  تقدم كما ، منها جزء امليتة جلد إن:  قائل قال فإن 

 : جزاءأ ثالثة على

 .  اخل..  والكرش والشحم ، والعصب ، اللحم مثل.   داخلية طنيةبامتصلة  أجزاء (1

 .اهلل شاء إن حكمها وسيأتي ، وحنوهما والوبر كالشعر.  وأجزاء منفصلة خارجية (2

 .  اجللد:  وهو ، وشيء بني اجلزئني (3

 عليكم حرمت} ىلوتعا تبارك اهلل قال ، باإلمجاع جنس فهذا اخل..  والعصب والشحم اللحم (الباطين) :األول أما  
 . باإلمجاع حرام وفه {اخلنزير وحلم والدم امليتة

 .  حالل طاهر الراجح على وأنه ، عليه الكالم سيأتي هذا( اخلارجي) :والثاني

 لكن مأكول اللحم ميتة من كان إذا جنس هو:  نقول ، حكمني بني حكم له فهذا ، اجللد: ( بينهما ما)والثالث : 
 فهو جنس يف هذه احلال يدبغ حتى استعماله ُيمنع ، واجلواز املنع:  حكمني بني حكما أخذ قد فيكون ، يطهره الدباغ

،إذن فهو ليس جنسا على كل حال،والطاهرا على كل حال؛بل يف حال  اطاهر ؛ألنه أصبحاستعماله جاز دبغ فإذا ،
 دون حال.

 :  امليتة مكونات

 ،وأنفحة. ولنب ، وقرن ، وعظم ، ووبر ، عروش ، وجلد ، وعصب ، وشحم ، حلمتتكون امليتة من 

 ، مطلقة جاءت بل ، اللحم مأكول ميتة:  ليوق تقيد ما هاألن ؛ اللحم مأكول وغري اللحم مأكول ميتة تشمل وامليتة
 .  فقط ميتة

 :  ثالثة أقوال على العلماء بني خالف فيه واإلنتفاع به()طهارته،وقرنها امليتة عظم:األول

 .  به االنتفاع وجيوز ، طاهر امليتة معظ أن:  األول القول

 .  معليه اهلل رمحة ، تيمية ابن اإلسالم شيخ اختارها ، رواية يف واحلنابلة ، احلنفية ذهبوإليه 

 أدلتهم :

 ىتوامل عظام أنه ذكر يف ، الزهري عن ، اجلزم بصيغة معلقا البخاري روى أنه املنقول عن السلف فقدالدليل األول:  
 . [بأسا به نيرو ال ، فيها ويّدهنون ، بها ميتشطون العلماء سلف من ناسا أدركت]:  قال ، هغريو يلكالف ،
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 ، فيل عظام وهي ، فيها ويدهنون ، بها ميتشطون ، األولني األمة سلف أدرك وجه االستدالل:أن الزهري رمحه اهلل  
 .الذكاة حتلهال  لالفي ألن ؛ حال كل على ميتةعظم  عظمه الفيل ألن ؛ ميتة ماوعظ

 حيصل الذي للتعفن الدماء ذوات حُرمت وإمنا ، حيرم ال سائلة له نفس ال وما ، فيه دم ال العظم أنالدليل الثاني:  
 .  تلك العلة فيه تفليس ، فيه دم ال والعظم ، فيها الدم باحتباس

 .  طاهر هوف احلياة حتله ال كان وإذا ، احلياة حُتله ال العظم أنالدليل الثالث:  

 .  طاهرة فهي ، رطوبةال وسبب التنجيس وه فيها ليس العظام أن الدليل الرابع:  
 . واحلنابلة والشافعية يف املشهور املالكية وإليه ذهب ،والجيوز بيعه وال االنتفاع به جنس امليتة عظم أن:  الثاني القول

 . {امليتة عليكم حرمت} وتعاىل تبارك اهلل قول: دليلهم

 امليتة كانت فإذا ، وجزئها امليتة بني فرق فال ، حراما فيكون ، امليتة أجزاء من جزء العظمإن :قالواه االستدالل:وج
 .  يطهر ال فإنه هرُط ولو ، بطاهر فليس جنسا كان وإذا ، جنس فهو جنسة امليتة كانت وإذا ، حرام فهو حراما

 .  رطوبات فيه وليس ، دم فيه وليس ، احلياة حتله ال العظم أن ، تقدم امب:  باآلية االستدالل نوقش:
 وهو رأي ابن حزم رمحه اهلل. الجيوز بيعها وجيوز اإلنتفاع بها،القول الثالث:

 : مأدلته
اهلل ورسوله حرم بيع اخلمر وامليتة  النيب صلى اهلل عليه وسلم قال:)إن أنرضي اهلل عنه جابر  عن الدليل األول:

 تفق عليه.م (واخلنزير واألصنام
وجه االستدالل:أن النيب صلى اهلل عليه وسلم بني حتريم بيع امليتة والعظم جزء من أجزائها فيكون حراما ،وأما 

 االنتفاع بها فحالل؛ألن النص جاء يف البيع دونه.
 ل اهللرسو بها فمر ، فماتت ، بشاة مليمونة تصدق على موالة قال:) الصحيحني يف،عباس ابن حديث الدليل الثاني:

 . [أكلها حرم إمنا] قالف ، ميتة إنها:  قالواف [؟به انتفعتمأخذمت إهابها ودبغتموه ف هال] فقال ، صلى اهلل عليه وسلم
يف أكلها مما يدل على جواز االنتفاع بها فيما حصر حتريم امليتة وجه االستدالل: أن النيب صلى اهلل عليه وسلم  

 ،فنتج من هذا شيئان حتريم البيع واألكل وما عداهما مباح.سواه

 :  الراجح

صراحة أدلتهم ة طاهر وجيوز االنتفاع به ،لعدم ن عظم امليتأو األول القول أصحاب إليه ذهب ما هو:  أعلم واهلل   
 .على املقصود وقوتها 

 : امليتة لنب:الثاني

 .  فورال على حلبوها ثم ، لبنا مملوء ضرعها ، حافل وهي ، بقرة أو شاة ماتت لو ، ميكن نعم ؟ هذا تصور ميكن هل

 . سيتنجس املدة طالت إذا ألنه ؛ ويتحول يتغري أن قبل املرادو فهل لبنها جنس أم طاهر،

 :  قولني علىالعلماء  فيهااختلف  املسألة هذه

 .  طاهر امليتة لنب أن:  األول القول
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 . معليه اهلل رمحة تيمية ابن اإلسالم شيخ اختيار وهو ، رواية يف واحلنابلة ، احلنفية ذهب وإليه
 أدلتهم:

 .  {للشاربني سائغا خالصا لبنا ودم فرث بني من} يقول وتعاىل تبارك اهلل أنالدليل األول:  

 .  طاهرا نظيفا صافيا أي: ( خالصاوجه االستدالل: أن اهلل عزوجل قال )

 . مبجراه يتلوث أن نميك فال ، خالصا كان فإذا:  قالوا

 . وحالل طاهر أنه فيه فاألصل ، امليتة لنب يتغري مل فإذا ، التغري هو جنسا املائع كون يف العلة أن الدليل الثاني: 

 طاهرة املائعات إن:  هناك قلنا دام ما ، واحد فالضابط ، بالتغري إال تنجس ال أنها الراجح إن:  املائعات يف قبل وقلنا
 طاهر أنه فيه فاألصل ، يتغري ومل وحلب البهيمة ضرع يف كان إذا ، واحلليب اللنب فكذلك ، بالتغري الإ تنجس وال ،
 فإنه ، يتغري مل امليتة فلنب ، األصل هو هذا كان فإذا ، اهرةط أنها املائعات يف األصل ؛ شك ال ، قوي تعليل وهذا ،

 .  منه واالستفادة ، شربه جيوز ، طاهر
 . وصاحبا أبي حنيفة،واحلنابلة،والشافعية،وإليه ذهب مجهور الفقهاء املالكية، جنس امليتة لنب أن:  الثاني القول

 :  أدلتهم

 جنس فهو ، جنس وامليتة ، امليتة من جزء اللنبوجه االستدالل: أن  {امليتة عليكم حرمت} تعاىل قوله الدليل األول:  
 .  باملوت ينجس امليتة أجزاء مجيع أن واألصل ، هلا تبعا

 مبا تقدم يف الدليل الثاني.:  نوقش
 لو ما مثل ، يتنجس اللنب فإن ، جنس وعاءال كان اوإذ ، جنس وعاء يف لكنه ، طاهر امليتة لنب إن الدليل الثاني: 

 . هنا جنسا احلليب فليكن ، ينجس احلليب فإن ، جنس إناء  يف البهيمة حلبت
 مبا تقدم يف الدليل الثاني.:  نوقش

 ، مكان كل من النجاسة به أحاطت ، يسري طاهر احلليب أن:  عليه اهلل رمحة شيخنا ذكره تعليل هلم:لثلدليل الثاا 
 . اجلمهور قول عليه اهلل رمحة شيخنا ورجح ، جنسا يكون عليه وبناء

من  قررناها دةقاع عندهم ألن ؛ شك ال أقوى قوهلم األول القول أصحاب أن جتد ، فريق كل أدلة إىلوعند النظر    
 لكن ، جنس أنه باإلمجاع هذاف ، بالنجاسة متغريا احلليب خرج فإذا ، بالتغري إال تنجس ال املائعات أن:  وهي ، قبل
 القول ذلك مع لكن ؟ بنجاسته كمحي ،كيف رحيه وال،لونه وال،طعمه ال ، متأثر وغري ، متغري غري احلليب خرج إذا

 .  لراجحبا أعلم واهلل ، وجه له بالتنجيس

 .  امليتة ووبر وصوف شعر حكم: املؤلف وذكرها ذكروها اليت املسائل من

وَلَبُنها احلياِة، يف طاهٍر َحيواٍن من ياِبٍس يف الدْبِغ بعَد استعماُله وُيباُح بِدباٍغ، َمْيَتٍة ِجْلُد َيْطُهُر وال:  املؤلف قال 
 .  وحنِوه َشَعٍر غرَي َنِجَسٌة أجزاِئها وكلُّ

 ، والشحم ، والعصب،اللحم يشمل هذا:  تقدم وكما ، جنسة كلها وأجزاءها امليتة لنب أن على حكم اهلل رمحه ؤلفامل
 :  املؤلف استثنىلكن  ، والقرن ، واللنب ، والعظم ، واجللد
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وحنِوِه َشْعٍر غرَي:  قال  . 

 .  والوبر الصوف:  الشعر حنو
 باإلمجاع. ةطاهر ياهر حي فهمن حيوان ط تالشعر والوبر والصوف إذا جز

 مأكولة كانت فإن ، اللحم مأكولة غري أو اللحم مأكولة تكون أن إما البهيمةختلو الف ميتة جزت من بهيمة إذاوأما 
 :  قولني على شعرها حكم يف العلماء فاختلف ، واجلاموسة ، والبقرة،والعنزة،كالشاة اللحم

 .  طاهر ووبرها،وصوفها ، ماللح مأكولة امليتة شعر أن:  األول القول

 اهلل رمحة ،وابن املنذر ،والليث،واألوزاعي،وابن املسيب،وابن سريين،واحلسن ،واحلنابلة،واملالكية،احلنفية ذهب إليهو
 . أمجعني عليهم

 أدلتهم:

 سياقاء يف اآلية ج يف. وجه االستدالل: أن ما جاء  {منافعو ِدفٌء فيها لكم} وتعاىل تبارك اهلل قول :الدليل األول
 غري أو مذكاة كانت إذا مبا يقيد ومل ، مطلقا وجاء ، والوبر،والشعر،بالصوف حيصل الدفءو ، األنعام ببهيمة االمتنان

 .  نقيدها وال اإلطالق على فنبقى ، مذكاة

صلى  يبالن فمر ، فماتت ميمونة موالة على بها تصدق اليت الشاة يفرضي اهلل عنهما، عباس ابن:عن الدليل الثاني
 ويف ، [أكلها حُرم إمنا] فقال ، ميتة إنها:  فقالوا [؟به انتفعتمأخذمت إهابها ودبغتموه ف هال] فقال ، اهلل عليه وسلم

 . ومسلم البخاري أخرجه [ .أكلها امليتة من حرم إمنا] األلفاظ بعض

 والشعر ، الداخلية واألجزاء شحموال والعصب اللحم هو يؤكل والذي ، األكل امليتة من احلرامأن وجه االستدالل: 
 وال طاهر، وأنه ، مباح أنه فيه األصل الشعرو ، به يتعلق ما تقدم اجللدو، ؤكلت ال ههذ واجللد والوبر والصوف

  إال بدليل. ينجس

 . وإذا كانت احلياة الحتلها فهي طاهرة فيستصحب األصل فيها،احتله ال احلياة نألو:الدليل الثالث

 اإلنسان وقلمه ، منه طال ما وهلذا ؛ احلياة حتله ال الظفر ، كالظفر ، احلياة حتله ال ألنه ؛ بقصهاإلنسان  تأملي ال فالشعر
 نفسه الظفر وأما ، اجللد قطعب إمنا هو اإلنسان عند حيصل الذي األمل ألن ؛ باجللد اتصل مبا يتأمل وإمنا ، بقلمه يتأمل ال

 كونتف ، رطوبات وال عفونات فيه وليس ، دم فيه فليس ، احلياة احتله ال ت هذه األجزاءكان وإذا ، فيه حياة فال
 .  ةطاهر

 ألن فيها دماء سائلة ورطوبات جنسة وهي غري موجودة يف هذه األشياء.،الدليل الرابع: وألن أجزاء امليتة إمنا حرمت
 .  جنس وصوفها ووبرها امليتة شعر أن:  الثاني القول

 .  رواية يف واحلنابلة ، الشافعية ذهب وإليه

 :  دليلهم

 أجزائها من و, ة يف مجيع أجزاء امليتةعام . وجه االستدالل: أن األية {امليتة عليكم حرمت} وتعاىل تبارك اهلل قول -
 .  هلا تبعا جنسة هذه كونتف جنسة وامليتة ، والوبر والصوف الشعر
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 اآلية يف باحلرام املراد فيكون ، احلديث يف جاء مباو، السابقة اآليةب ُخصت ، عامة اآلية أنب:  باآلية االستدالل نوقش
 .  الداخلية واألجزاء والعصب واللحم الشحم:  وهو ، يؤكل ما

 :  الراجح

بقة ؛وألن األصل يف لألدلة السا اللحم مأكول حيوان من كان إذا ، طاهر وصوفها ووبرها امليتة شعر أن:  أعلم واهلل
 .ة وكذا الطهارة وعدم النجاسةاألشياء احلل واإلباح

 :  أنواع أربعة على احلياة يف الطاهر احليوان (احلياة يف طاهر حيوان من) املؤلف قول

 . ( والصيود عموما األنعام بهيمة) كل مأكول اللحم : األول النوع

 .  املذهب على اخللقة يف دونها وما اهلرة:  الثاني النوع

 .  أكلها جيوز ال أنه مع ، منه بشربها ينجس ال فإنهمثاًل ، ماء من شربت اهلرة أن لوفهرة طا اخللقة يف دونها اهلرةوماف

 :  ذلك على والدليل

 إنها] اهلرة يف قال صلى اهلل عليه وسلم النيب أن ، قتادة أبي حديث من ، البخاري وصححه ، اخلمسة رواه ما -
 النيب فعلل ، [عليكم الطوافني من إنها] األلفاظ بعض ويف[ والطوافات عليكم الطوافني من إنها ، بنجس ليست

 .  االحرتاز ومشقة ، التطواف بكثرةالطهارة  صلى اهلل عليه وسلم

 العلة هل ، موضعه يف اهلل شاء إن سيأتينا وهذا ،طاهر دون فما اهلرة من ، اخللقة ارةهطال يف الضابط احلنابلة فجعل
 .  اهلل حبول موضعه يف سيأتي ؟ التطواف كثرة هي العلة أن أو ، لقةاخل يف دونها وما اهلرة من كان ما هي

 .  سائلة له نفس ال ما:  الثالث النوع

 .  ذبح إذا أي دمه نفسه تسيل أي:  سائلة.  الدم:  النفس

 ؛ دم له ليس ، سائلة نفس له ليس هفإن ، الذباب مثل ، طاهر فإنه ، سائلةنفس  له ليس ، حشرة أو زاحف فكل
 ويف ، داء جناحيه أحد يف فإن ، فليغمسه أحدكم إناء يف الذباب سقط إذا] صلى اهلل عليه وسلم النيب قال ذاوهل

 لنجس ينجس كان ولو ، ميوت أن حارا اإلناء يف الذي الشيء كان إذا اإلناء يف غمسه الزم ومن ، [دواء اآلخر
 .  طاهر أنه على يدل مما ؛ اإلناء يف الذي الشيء أو املطعوم

 . ألنه الميكن دبغه؛ املسألة هذه يف شأن له ليس لكن ، احلياة حال يف طاهر طاهرة؛ألنه ميتة اآلدمي:  الرابع النوع

 مبعنى ،دبغو ، احلياة يف طاهر جلد كان إذا يابس يف استعماله يباح لكن ، بدباغ يطهر ال امليتة جلد إن:  يقول املؤلف
 ، ذكيناها ما ، ميتة بقرة جلد دبغنا أو ، اليابسات يف استعماله جيوز فإنه - ؤلفامل كالم على - فأرة جلد دبغنا لو: 

 ودبغناه جلدها فأخذنا ، مبرض ناقة ماتت أو ، اليابسات يف استعماله جيوز فإنه ، وماتت مريضة ، أنفها حتف ماتت
 .  املذهب هو هذا ، جرا وهلم ، اليابسات يف فنستعمله ، ودبغناه جلده فأخذنا ضب مات ، اليابسات يف نستعمله ،

 :  الراجح

 .اللحم مأكول حيوان من كان إذا ، بالدباغ امليتة جلد يطهر أنه:  هناك الراجح وعرفنا 
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كميَتِتِه فُهَو حيٍّ من ُأبنَي َوما:  قال ثم  .     

 .  صلى اهلل عليه وسلم النيب عن ، حديث فيه جاء هذا 

 النيب أن ، حسنه وبعضهم ، العلم أهل من جمموعة صححه بسند ، والرتمذي داود أبي عند ، الليثي واقد أبي فعن -
 .  النبوي اللفظ هذا [ميت فهو حية وهي البهيمة من قطع ما] قال صلى اهلل عليه وسلم

 ةطهار ، ميتته حكم ، احلياة حال يف احليوان من املقطوع حكم:  أي (كميتته فهو حي من أبني وما:) يقول واملؤلف
 ينجس احليوان كان وإذا ، حالل و ، طاهر منه فاملقطوع ، باملوت ينجس ال احليوان كان فإن ، وحرمة حال ، وجناسة
 .  حرام جنس احلياة حال يف منه فاملقطوع ، باملوت

 :  أمثلة
 ناب قال ، {وللسيارة لكم متاعا وطعامه البحر صيد لكم أحل}قال اهلل عز وجل: ، حالل ماتت لو السمكة 

جزءا  منها قطعنا لو ، حالل طاهرة فهي مسكة ماتت فإذا.  ميتا أخذ ما وطعامه ، حيا أخذ ما صيده:  عباس
 .  طاهر حالل فاملقطوع

 وطاهر حالل فهو ،حيًا الباقي وذهب ،جزءا منه فقطعوا ، قرش مسك جاء لو . 

 جنس فهو احلياة حال يف منها قطع فما ، حرام جنسة الشاة ميتة ألن ؛ حرام يفه اوأخذوه شاة رجل قطعوا لو 
 .  حرام

 جنس ، حرام اإلبل من واملقطوع ، حرام الشاة ميتة ألن ؛ حرام املقطوع فهذا ، شاة وإلية ، بعري سنام قطعوا لو 
 ؛ الشياه َأَلَيات ويقطعون ، اإلبل أسنمة جيبون وهم ، املدينة قدم صلى اهلل عليه وسلم والنيب ،  الصورتني يف

 فنهاهم عن ذلك.، الشحم ذوايأخ حتى

 :استثنى العلماء من هذه املسألة صورتني  

o :الطريدةالصورة األوىل  . 

o :فأرتهو مسكالصورة الثانية  . 

 أي مطرودة. مفعولة مبعنى فعيلة:  الطريدةاملسألة األوىل:

 ورماحهم بأسيافهم بينهم قطعونهتفي ، الصيد يطردون كانوا ، والسلف الصحابة أن ، وغريه أمحد اإلمام ذكر  
 رجله قطعوا أنهم فرض لو لكن ، بينهم ميوت أن يقطعونه حني منه يلزم ألنه ؛ طاهرو حالل فه:  قالوا ، مباشرة
 .  جائز حالل فهو أيديهم بني مباشرة مات إذاأما  ، حرام جنس فهو ، احليوان وهرب

 مل ألنه ؛ اهلل رمحه الصيد يف يذكرها مل ولكنه ، (صيدال يف وتأتي الطريدة):  قال( البهوتي الشارح) أن:  الغريب ومن
 .  أعلم واهلل ، حلاجته َدَركا لكان اهلل شاء إن:  قال ولو ، نسيها ، الصيد يف تأت مفل ، اهلل شاء إن يقل

 .  وفأرته مسكاملسألة الثانية:

 . املبيع معلوما شروط البيع وأن منها :أن يكون عن تكلموا ملا ، البيوع يف اذكروه تهفأرو مسك

 .  املعروف الطيب:  املسك
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 .  املسك فيه يكون الذيالوعاء  يه:  فأرته

 من غدة خترج تعب فإذا ، يتعب حتى كثريا ُيَجّرونه ، الغزالن أنواع من نوع ووه (املسك غزال) يسمى غزال هناك
 حموز مكان يف يضعونه ثم ، منها أسفل من ، شديدا ربطا وربطوها أمسكوها ، الُغدة هذه خرجت فإذا ، سرته حول
 وهو ، الطيب أنواع أمجل من طيبا فيها فيجدون يأخذونهاف ، وتسقط تنقطع ثم ، الغدة هذه فتيبس ، الزمن من فرتة
عض الذين وقد حدثين ب عندهم ونادر فخم نوع وهو ، الغزال مسك ويسمونه ، املسك أنواع وأحسن أمجل من

ه بيتاملتنيب يف  عناه الذي وهذا ، ويؤتى به اآلن من نيبال،اليزال من أغلى أنواع املسكنه يبيعون الطيب أنه موجود،وأ
 :  قالحيث  ، مدانياحل الدولة سيف هباملشهور الذي ميدح 

  الغزال دم بعض املسك فإن ،، منهم وأنت األنام َتُفِق وإن                             

 الدم الغزال دم فاق ذلك ومع ، الغزال دم بعض املسك فإن ، منهم واحد وأنت الناس تفوق أنك ليس غريبا:  أي
 .  مجيعا احليوانات دماء فاقبل  ، الباقي

 حية وهي البهيمة من قطع ما] احلديث يف جاء وما (كميتته فهو حي من أبني ما) ِمن عندهم مستثناة الصورة هذه
 .  أعلم واهلل ، املتقدم الليثي واقد أبي حديث يف [ميت فهو

 حممد نبينا على وسلم اهلل وصلى                                     


