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

 النجاسة إزالة باب 

 ارتفاع):وأنها الطهارة تعريف تقدم قدو ،اخلبث طهارة يف بدأ ،احلدث طهارة عن الكالم من اهلل رمحه املؤلف انتهى ملا
 عما وسيتكلم ،احلدث بطهارة يتعلق عما السابقة األبواب يف املؤلف تكلمإذن  (اخلبث وزوال ،معناه يف ما أو احلدث
 عني النجاسة وأن) ، بها يتعلق وما النجاسة تعريف الطهارة كتاب أول يفتقدم  و ،يف هذا الباب اخلبث بإزالة يتعلق

 حلرمتها وال،لضررها ال تناوهلا حيرم عني كل أنها) أو،(وحنوها الصالة جنسه مينع خمصوص قذر) أو ،(شرعا مستقذرة
  .الستقذارها وال،

 يف بينهم خالف مثة كان وإن ،اجلملة يف عليهم اهلل رمحة العلم أهل إمجاع عليها ودل ،السنة يف جاءت النجاسة أجكامو
 . الباب هذا بعض مسائل

 وزوال،معناه يف ما أو احلدث ارتفاع) اهلل رمحه املؤلف قال ملاذا ،الطهارة باب أول يف قبل من تقدم:  النجاسة تعريف
 يف عرب وهلذا ؛وصف فإنه احلدث خبالف ،وجرم عني ألنه ؛بالزوال اخلبث عربعن؟ج/بالزوال اخلبث عن فعرب (اخلبث
  .فيه حلت الذي مكانها من النجاسة يزيل أنه مبعنى إزالة وهنا ،بالزوال اجلرم يف وعرب ،باالرتفاع احلدث

 :  قسمني إىل النجاسة العلماء قسم

 حكمية جناسة.  

 (حقيقية) عينية وجناسة.  

  .نجسهتف طاهر حمل على تطرأ اليت النجاسة:  هي احلكمية والنجاسة

 العينية النجاسة أما ،ذلك غري أو( احليض دممثل ) السبيلني من خارج دم أو ،بول رشاش مثال الثوب يصيب كأن
  .وحنوها ،وامليتة ،واحلمار ،الكلب:  مثل ،تطهريها ميكن ال اليت العني فهي( احلقيقية)

 :  أقسام ثالثة إىل تطهريها طريقة باعتبار النجاسة وتقسم

 . مغلظة جناسة .1

  .خمففة وجناسة .2

 . متوسطة وجناسة .3

  .واخلنزير الكلب جناسة:  هي املغلظة النجاسة

  .الطعام يأكل مل الذي الغالم بول: مثل املخففة والنجاسة

 . الباب هذا ضمن اهلل شاء إن سيأتي وهذا ،النجاسات سائر:  هي املتوسطة والنجاسة

 :  خيلو ال املتنجس الشيء أن وليعلم
 . أرضا يكون أن إما .1
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 .باألرض اتصل ما أو .2

 تذهب واحدة غسلة تطهريها يف ويكفي ،النجاسة عني إزالة تطهريها يف يشرتط فهذه ،وحنوها ،واألحواض كاحليطان
 . خنزير أو كلب جناسة النجاسة كانت لو حتى ،النجاسة بعني

 . ذلك وحنو واألحواض كاحليطان ،بها اتصل وما ،األرض على تقع اليت النجاسة:  األول النوع

 كانت لو حتى ،التطهري يف كافية وهذه ،واحدة غسلة غسلها ثم ،وِجرِمها النجاسة عني إزالة :أوال تطهريها طريقة فهذه
  .خنزير أو كلب جناسة النجاسة

 :  ذلك على ودل

 واأريق]قال: وسلم عليه  اهلل صلى النيب فإن ،املسجد يف األعرابي بال حينما ، عنه اهلل رضي أنس عن :الدليل األول
 .مسلمأخرجه اإلمام  [ماء من ًاذنوب بوله على

 تذهب ،واحدة بغسلة فاكُتفي ،واملشقة احلرج إىل ذلك ألدى ،واحدة عن تطهريه يف زيد لو احلدث وألن  :ثانيالدليل ال
  .النجاسة بعني

 :  نوعني على فهذه ،بها اتصل وما األرض على ليست النجاسة تكون أن:  الثاني النوع

  .كلب جناسة تكون أن -

  :مسائل عدة حتته النوع وهذا

 ؟ال أم الرتاب وجود غسلها يف يشرتط وهل ؟عدد غسلها يف يشرتط وهل ،غسلها جيب الكلب جناسة هل:  املسائل من
 :  مسألتني يف االختالف بينهم اخلالف وسبب ،العلم أهل بني خالف فيها املسألة هذه

 . طاهر مأ جنس هو هل ،الكلب عني وطهارة جناسة يف:  األوىل املسألة

  .بنجس ليس أو جنس هو هل ،الكلب سؤر جناسة يف العلماء بني اخلالف:  الثانية املسألة

  ؟.جنسة أم طاهرة الكلب عني هل:  األوىل املسألة

 :  قولني على خالف فيها املسألة هذه

 . ةجنس الكلب (بدن) عني أن:  األول القول

 . الكلب بنجاسة فقالوا ،احلنفية احلسن بن وحممد ،يوسف أبي رأي وهو ،واحلنابلة،الشافعيةذهب  إليه و

 :  ذلك على واستدلوا

 إناء طهور] قال ، عنه اهلل رضي هريرة أبي حديث من الصحيحني يف ثبت كما ،صلى اهلل عليه وسلم  النيب بقول -
 يقال ال أنه املعلوم ومن ،[أحدكم إناء طهور] فقال ، [بالرتاب أوالهن ،مرات سبع يغسله أن الكلب فيه ولغ إذا أحدكم

 ولوغ أصابها اليت العني تكون أن[ طهور] صلى اهلل عليه وسلم  قوله من فيلزم ،جنسة العني كانت إذا إال بالتطهري
  .جنسة الكلب

 . ةبنجس ليس الكلب (بدن) عني أن:  الثاني القول

  .والظاهرية،واملالكية،احلنفية ذهب وإليه
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 :  واستدلوا

 شابا كنت]: قال أنه ،عنهما اهلل رضي عمر ابن حديث من ،البخاري أفراد من وهو ،البخاري صحيح يف ثبت مبا -
 يكونوا ومل ،صلى اهلل عليه وسلم   النيب زمان يف يف املسجد وتدبر تقبل الكالب فكانت ، املسجد يف أنام وكنت ،عزبا

 .[ذلك من شيئا يرشون

 [صلى اهلل عليه وسلم  النيب زمان يف املسجد يف وتدبر وتقبل تبول الكالب كانت] لفظة باعتبار احلديث بهذا واستدلوا
 صحيح يف اللفظة هذه تثبت فلم ،غريه ويف داود أبي سنن يف هي وإمنا ،البخاري يف ليست أنها الصحيح [تبول] وكلمة

 . البخاري

 البول يكون أن بوهلا الزم من إن:  فقالوا ،صلى اهلل عليه وسلم  النيب زمان يف املسجد يف وتدبر وتقبل تبول كانت وإذا
 على يدل مما ؛الصحابي يقول كما ،ذلك من شيئا يرشون يكونوا مل ذلك ومع ،املسجد يف تبول كانت نهاأل ؛جنس غري
 . بنجس ليس طاهر أنه

 تكن مل إنها:   األئمة من مجع قال وهلذا ؛داود أبي عند هي وإمنا ،كما تقدم البخاري يف تليس [تبول] لفظة بأن: نوقشو
 فكانت ،أبواب له يكن مل املسجد ألن ؛املسجد يف وتدبر تقبل وكانت ،املسجد خارج تبول كانت بل ،املسجد يف تبول

 ذلك يضر يكن ومل ،وتأتي تذهب املسعى يف كانت أنها كما ،ئاشي ذلك يضر ال وتأتي تذهب وكونها ،وتأتي تذهب
 وتطهر ،تضربها الشمس وكانت ،باحلصباء مفروشة ، ترابية كانت األرض فإن ،تبول أنها ثبت لو حتى كذلك ،شيئا

  ؟.تطهر ال أو املاء بغري النجاسة تطهر هل وسيأتينا ،بالشمس

 :  الراجح

  .جنسة الكلب عني وأن ،األول القول هو أعلم واهلل

 عدد وكم ،الغسل وجوب مسألة عليها يبنى اليت املسائل من أيضا هذه ؟جنس أم طاهر الكلب سؤر هل:  الثانية املسألة
 :  قولني على خالف فيها مسألة وهي ؟جنس أم طاهر الكلب سؤر هل اخل،. ؟.ال أو تراب يشرتط وهل ؟الغسالت

 إىل يذهبون والشافعية،احلنابلة أن طبيعي، واحلنابلة،والشافعية،ذهب احلنفية إليه،جنس الكلب سؤر أن:  األول القول
  . جنسا أيضا السؤر يكون أن قوهلم الزم فمن، جنس الكلب بدن أن يرون ألنهم؛ النجاسة

 أدلتهم:

 الكلب فيه ولغ إذا أحدكم إناء طهور] قال صلى اهلل عليه وسلم  النيب أن ، عنه اهلل رضي هريرة أبي عن :الدليل األول
 أخرجه اإلمام مسلم.[ بالرتاب أوالهن ،مرات سبع يغسله أن

 اإلناء يف الكلب ولغ إذا] قال صلى اهلل عليه وسلم  النيب أن ، عنه اهلل رضي مغفل بن اهلل عبد عن :الدليل الثاني
  أخرجه اإلمام مسلم..[بالرتاب الثامنة عفروهو ،مرات سبع فاغسلوه

 الغسالت إحدى تكون وأن ،سبعا بغسله صلى اهلل عليه وسلم  النيب أمر ملا وإال ،جنس الكلب سؤر أن على يدل فهذا
 . اهلل شاء إن حتقيقه سيأتي كما رتابب الثامنة تكون أو ،رتابب
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 . اهلل رمحهم املالكية ذهب إليه و،طاهر الكلب سؤر أن:  الثاني القول

 :  واستدلوا

 الكلب أمسك مما نأكل بأن إباحة أمر أمرنا وجل عز فاهلل:  قالوا {عليكم أمسكن مما فكلوا} وتعاىل تبارك اهلل بقول -
 ،الفريسة من إمساكه موضع بغسل األمر يأت ومل ،بفمه الفريسة ميسك أن ،املعلم الكلب إمساك الزم ومن ،علينا املعلم

  . بنجس وليس،طاهر سؤره أن على هذا فدل،ويلزم من ذلك أن يصيب موضع اإلمساك من لعابه بأنيابه وهوسيمسك

 املذهب يف قوالن وهما ،عليهم اهلل رمحة العلم أهل بعض قال كما ،موضع فمه غسل يلزم أنهب:  يناقش أن ميكن وهذا
 شيخ قال كما يقال أو ،بالرتاب إحداهن ،غسالت سبع الكلب مسك موضع يف واملصيد الفريسة تغسل أن يلزم أنه ،

 بالصيد لنا أذن ملا فإنه ،ذلك عن يعفى أنه:  شيخنا واختاره ،أعلم واهلل األقرب وهو ،املذهب يف قول وهو ،اإلسالم
 ومل ،بصيده أو بإمساكه اجلواز وجاء[ املعلم كلبك أرسلت إذا] أيضا السنة يف وجاء، علينا أمسك مما نأكل وأن ،بالكلب

 دعوت مما ألنه ؛صلى اهلل عليه وسلم  النيب لبينه واجبا كان ولو ،بواجب ليس الغسل أن على دل ،بالغسل األمر يأت
 صلى اهلل عليه وسلم  النيب يذكر أن حاجة ال:  قالوا األول القول أصحاب كان وإن ،إليه الناس وحيتاج ،إليه احلاجة
 . لذكره حاجة فال ،معلوما متقررا كان وإذا ،معلوم متقرر أمر ألنه ؛الغسل قضية

 باب من هذا وأن، الغسل يلزم ال فإنهالكلب املعلم  أمسك إذا أنه، املسألة هذه يف الثاني هو، أعلم واهلل:  واألقرب
 . املكلفني على التخفيف

 :  الراجح

  فيه ولغ ما غسل جيب هل:  العلماء اختلف عليه بناء ، تهجناس يف األدلة لصراحة وذلك ؛جنس أنه الكلب سؤر قضية يف
 ؟.جيب ال أو جيب هل ،الرتاب يف واختلفوا ؟غسله جيب كم ،العدد يف واختلفوا ؟الكلب

 . بالرتاب إحداهن سبعا الكلب جناسة غسل جيب أنه:  األول القول

 . وابن املنذر ،واسحاق  ،وطاوس ،وعروة ،وابن عباس ،رأي أبي هريرة  وهو ، واحلنابلة،الشافعية ذهب وإليه 

 :  واستدلوا

 أو[ بالرتابأوالهن  مرات سبع يغسله أن الكلب فيه ولغ إذا أحدكم إناء طهور] صلى اهلل عليه وسلم   النيب بقول -
وملسلم ،م ومسل،البخاري اإلمام خرجهأ [بالرتاب السابعة] األلفاظ بعض ويف[ بالرتاب أخراهن] أو[ بالرتاب نإحداه]

 األمر فيه فجاء[ بالرتاب الثامنة وعفروه] عنه اهلل رضي مغفل بن اهلل عبد حديث ويف ، ثم ليغسله سبع مرات[،]فلريقه
 املسائل جبميع جاء احلديث فهذا ،بالرتاب الغسل الغسالت ضمن يكون بأن واألمر ،غسالت بسبع واألمر ،بالغسل

 سبع بالغسل فيه يؤمر ولوغه كان إذا ألنه ؛النجاسة بهذه ملحقة فهي ،الكلب جناسات بقية وأما ،عليها والداللة
 وأخبث منه أشد هو ما على تنبيها ،الولوغ على النص ويكون ،وأخبث أشد ألنها ؛أوىل باب من وروثه فبوله ،غسالت

 . وروثه بوله وهو ،منه

 يف يبول ال فهو ،يَلغ الكلب أن الغالب أن:  فاجلواب ؟وحنوه كالبول غريه يذكر ومل ،الولوغ ذكر ملاذا:  قائل قال فإن
 . الكلب فيه ولغ ما بغسل األمر جاء وهلذا ؛فيها يلغ أنه الغالب وإمنا ،فيها يرتوث أو ،غالبا األواني
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  .وإليه ذهب احلنفية،الرتاب فيه يشرتط وال ،مرات ثالث الكلب فيه ولغ ما غسل جيب أنه:  الثاني القول

 :  أدلتهم

 أو،مخسا أو،ثالثا يغسل] اإلناء يف يلغ الكلب يف قال ،صلى اهلل عليه وسلم  النيب أن ،الدارقطين روى ما :الدليل األول
 . واجب غري فهو الثالث على زاد ماو،الثالث فالواجب ،فوقها والسبع واخلمس ،شيء أقل والثالث[ سبعا

 رجل وهو ،احلمصي السلمي أبان بن الضحاك بن الوهاب عبد رواية من ألنه ؛ضعيف حديث احلديث هذانوقش:بأن 
 . يثبت ال فاحلديث ،ضعيف

  .(ثالثا يغسل): واهلر الكلب هفي يلغ اإلناء يف قال ،رضي اهلل عنه هريرة أبا أن ،الطحاوي روى ما :الدليل الثاني

 يغسل بأنه يقال أن ميكن ال فإنه ،سبعا وروى ،ثالثا يقول هريرة أبو كان فإذا ،هريرة أبو هو السبع حديث روى والذي
 ثالث الواجب: يقال و ،به الظن فنحسن ،وغريه الطحاوي قال كما ،روى ما خالف قد هريرة أبو فيكون سبعا

 . األول احلديث يف جاء كما ،االستحباب سبيل على هذا:  يقال أن ميكن سواها وما ،غسالت

 :  أوجه من نوقش

 سبع اغسلوهف الكلب غول إذا ]قال فإنه ، بالسبع أمر أنه ،رضي اهلل عنه  هريرة أبي عن ثبت قد أنه:األول وجهال 
 ،أكثر رووه والذين ،وأثبت أصح هريرة أبي عن األثر وهذا:  العلماء قال،أخرجه البيهقي  [بالرتاب أوالهن ،مرات
  .الثالث على مقدما فيكون

 غري وقوله وفعله ،معصوم عن يروي ألنه ؛ رأى مبا ال روى مبا يؤخذ فإنه ،روى ما خالف إذا الراوي أن:ثانيال وجهال
 قال ما خالف هريرة أبي عن يثبت مل لو:  عليه وبناء ،رأيه على روايته ونقدم ،رأى مبا ال روى مبا فنأخذ ،معصوم

 .رأيه ونرتك ،بروايته نأخذ فإنا( ثالث)
 :  بأمرينعلى رواية الثالث  الثابتة عنه السبع رواية نرجحف ،روايتني بني الرتجيح :ثالثال وجهال 

  .وأضبط أكثر رواها من أن:  األول األمر

  .صلى اهلل عليه وسلم  النيب عن الثابت وافقت قد أنها:  الثاني األمر

  .بها فنأخذ ،صلى اهلل عليه وسلم  النيب كالم وافقت ألنها ترجح ،الرتجيح أوجه من فهذا

 :  الدليل قالوا ؟الرتاب وجوب عدم علىاحلنفية دليل ما

 على األكثر رواية فتقدم ،سريين ابن إال ،كثري عدد وهم ،الرتاب يذكر مل ،احلديث هريرة أبي عن روى من كل أن -
 .بالرتاب أوالهن أو إحداهن ،الرتاب مسألة روايته يف البخاري يذكر مل وهلذا ؛سريين ابن رواية

 :  أوجه من الدليل هذا العلماء ناقش 

  .روايته فتقبل ،ضابط ثقة عدل سريين ابن أن:  األول وجهال

 ألن ؛تهلرواي موافقة ،رضي اهلل عنه مغفل بن اهلل عبد حديث يف مسلم رواية جاءت قد ،سريين ابن أن:  الثاني وجهال
 . مرجحة فكانت[ بالرتاب الثامنة وعفروه] فيها



  املطريي فهد:  د.أ.الشيخ فضيلة                                                                                                                                                                   -  04  -   املستقنع زاد

 

 www.dwrah.com 6                                 سعدي ابن جبامع املتقدمة العلمية الدورة

 من شاهد وله ،متابعات له احلديثف ،الرتاب ذكر متعددة طرق من جاء فقد ،افيه توبع قد سريين ابن أن:  الثالث وجهال
 وليست ،علم زيادة معه ويكون ،وثابتة ،مقبولة روايته فتكون ، حافظ ضابط ثبت هو وأيضا ،مغفل بن اهلل عبد حديث
 الرواية فتؤخذ ،السبع مع الرتابب التعفري ذكر وهو ،الرتابب التعفري يذكر ومل الغسل ذكر فغريه ،سبقه من لرواية خمالفة
 . وتقبل
  .االستحباب سبيل على بل ،الوجوب سبيل على ال ،تعبدا سبعا يغسل فإنه ،اإلناء يف ولغ إذا الكلب أن:  الثالث القول

 . الوجوب سبيل على ال ،واالستحباب التعبد سبيل على ،سبعا نغسله:  فقالوا ،اهلل رمحهم املالكية مذهب وهذا
 دليلهم:

 اإلناء غسليف ،منه االحرتاز ويشق ،إليه احلاجة ومتس ،اقتناؤه أبيح قد و ،طاهر وسؤره ،كما تقدم طاهر الكلب أن -
 أبي حديث يف كما ،اإلناء يف يدخلهما أن قبل ثالثا يديه يغسل أن ليل نوم من القائم مرُأ كما ،تعبدا سبعا فيه ولغ الذي
 اإلناء يف يده يغمس فال ،نومه من أحدكم قام إذا] قال صلى اهلل عليه وسلم  النيب أن ،مسلم صحيح يف الثابت ،هريرة
  .كهذا هذا فيكون[ يده باتت أين يدري ال فإنه ،ثالثا يغسلهما حتى

 الكلب سؤر أن وهي ،مرجوحة مسائل على مننٍب ألنه ؛به هلم يسلم ال واالستدالل ، صحيح غري قول القول وهذا
 أن على مننٍب وأيضا ،جنس أنه قبل من تقدم وقد ،طاهر الكلب بدن أنعلى مسألة و ،جنس أنه قبل من تقدم وقد ،طاهر

 ،واألواني الثياب يف ال ،البدن يف يكون إمنا ،العلماء قال كما التعبد ألن ؛مسلم غري وهذا ،التعبد سبيل على الغسل
 . متاما عنها فتختلف ،ثياب قضية وهذه ، ثالثا بدنه يف هريرة أبي فحديث

 :  الراجح

 إحداهن ،سبعا غسله جيب فإنه ،اإلناء يف ولغ إذا الكلب وأن ،األول القول هو أعلم واهلل الراجح القول كان وهلذا
 . بالرتاب

  ؟.يكون متى الرتابلكن 

 ،غريه ويف ، عنه اهلل رضي هريرة أبي حديث فيف ،فيهصلى اهلل عليه وسلم  النيب عن الثابتة الروايات اختلفت
 وعفروه] بعضها يف وجاء[ السابعة] بعضها يف وجاء[ خراهنأ] بعضها يف وجاء[ إحداهن] بعضها يف وجاء ،[أوالهن]

صلى اهلل  النيب قول أما:  فقال ،الرتجيح يف طريقة له اهلل رمحه حجر ابن ؟يقدم فأيها ،روايات مخس[ بالرتاب الثامنة
 كانت وإذا ،معينة ليست ،مبهمة هذه[ إحداهن] وقوله ،تعيني فيها فهذه[ السابعة ،،أخراهن ،،أوالهن] عليه وسلم 

 ،املبهمة على مقدمة فتكون ،علم زيادة ففيها ،زاد قد عنيامُل ألن ؛املعينة فتقدم ،مبهمة واألخرى ،معينة واحدة عندنا
 ،وأحفظ أكثر رواها من فإن ؛واألحفظية باألكثرية[ أوالهن] رواية فرتجح:  قال[ أوالهن ،،السابعة ،،أخراهن] وأما

 ألنه ؛األول هو بالرتاب الغسل يكون أن يقتضي املعنى كذلك[ أخراهن ،،السابعة] رواية على مقدمة روايته فتكون
 فما[ األوىل ،،الثامنة عفروه] أما ،اإلناء ينظفف الغسالت بعده أتيستف ، النجاسة عني أزال وإذا ،النجاسة عني سيزيل
 بنا اهلل عبد رواية على،هريرة أبي رواية ترجح:  فقال ،رجح من منهم - حجر ابن غري - العلم أهل من ؟بينهما اجلمع
 بن اهلل عبد حديث ففي ،تعارض ال:  قال من ومنهم ، تهرواي فتقدم ،منه أحفظ عنه اهلل رضي هريرة أبا ألن ؛مغفل
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 وهذا جنسا هذا جعل ،باملاء الغسل مقابل جعل التعفري أن[ بالرتاب الثامنة وعفروه] قال حينما ، عنه اهلل رضي مغفل
 والتطهري ،باملاء الغسل ،التطهري من ذكرجنسني فكأنه ،الغسل مقابل التعفري فيكون ،وعفروه اغسلوه:قال فكأنه ،جنس

 فتقدم ،مغفل بن اهلل عبد من أحفظ هريرة فأبو:  يقولون ،باألحفظية الرتجيح واألول ،بينهما معارضة فال ،بالرتاب
  .روايته على روايته

 :  مسألة

 . ؟العني جنس أو العني طاهر هو هل:  اخلنزير

 . واحلنابلة، والشافعية، احلنفية مذهب فهو ،كالسابق العني جنس أنه على:  اجلمهور

 . العني طاهر أنه إىل: املالكية ذهبو

 :  والراجح

 طاعم على حمرما إلي أوحي فيما أجد ال قل} وتعاىل تبارك اهلل قال ،العني جنس وأنه ،األولهو القول  أعلم واهلل
 . النجس  هو فالرجس {فسقا أو رجس فإنه خنزير حلم أو مسفوحا دما أو ميتة يكون أن إال يطعمه

 . كالسابق قوالن ؟طاهر أم جنس سؤره هل

 .جنس سؤره أن على:  اجلمهور

 . السابق كاخلالف ،طاهر سؤره أن:  الثاني القول

 . جنس أيضا أنه:  والراجح

 :  قوالن ؟غسالت سبع النجاسة غسل جيب هل

 . غسالت عسب جناسته تغسل أن جيب أنه:  األول القول

 . واحلنابلة،الشافعية ذهبإليه و

 :  الدليل

 ،صلى اهلل عليه وسلم النيب عهد يف وموجود ،وجل عز اهلل كتاب يف مذكور وهو ،الكلب من أخبث اخلنزير أن -
 . غسالت سبع فيغسل ،بالكلب ملحق فهو ،مغلظة جناسة فنجاسته

  .النجاسات كسائر اخلنزير جناسة أن:  الثاني القول

 . قول يف واحلنابلة ،قول يف والشافعية ،احلنفية ذهبإليه و

 سبع يغسل ال أنه على يدل األولقالوا ودليل أصحاب القول  ،غسالت سبع يغسل أنه على الدليل عدم:  الدليل
 ،غسالت سبع غسله يذكر ومل ،صلى اهلل عليه وسلم  اهلل رسول عهد يف وموجود ،اهلل كتاب يف مذكور ألنه ؛غسالت
 . النجاسات كسائر فيغسل
 :  الراجح

 يف الرتاب استعمال وال ،غسله يف التسبيع على دليل الو،النجاسات كسائر اخلنزير جناسة أن ،الثاني القولهو أعلم واهلل
 . جناسته غسل
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 النجاسِة بعنِي َتْذَهُب واحدٌة َغسلٌة األرِض على كانت إذا كلِّها النجاساِت َغْسِل يف ُيْجِزُئ:  رمحه اهلل قال . 

 حتى ،واحدة غسلة تغسل فإنها ،األرض على كانت إذا النجاسات مجيع أن أي:  (كلها النجاسات غسل يف جيزئقوله:)
 كانت إذا ،واحدة غسلة تغسل النجاسات فكل ،النجاسة حمل باعتبارهنا  والتخفيف ،كلب أو خنزير جناسة كانت لو

 . األرض على

 لو لكن ،النجاسة عني تزول أن بد فال ،النجاسة بعني تذهب أن املؤلف اشرتطو:  النجاسة بعني تذهب واحدة غسلة
 حتى ،جرا وهلم ،ورابعة ،ثالثة إىل حنتاج ،تزل مل ولو ،ثانية غسلة إىل حنتاج فإنا ،األوىل بالغسلة النجاسة عني تُزل مل

 فال ،باق حكمها فإن ،موجودة دامت فما ،حكمها زال زالت متى ،خبيثة عني ،تقدم كما النجاسة ألن ؛النجاسة تذهب
 . إزالتها من بد

 :  والدليل

 وأمر ،ماء من بذنوب دعا ،صلى اهلل عليه وسلم  النيب فإن ،املسجد يف األعرابي بول يف رضي اهلل عنه  أنس حديث -
 . بوله على يهراق أن

وِخنزيٍر كلٍب جناسِة يف بُتراٍب إحداها َسْبٌع غرِيها وعلى: رمحه اهلل قال ثم . 

 على فهذه،األرض على النجاسةليست تكون أن الثاني النوع:و،تقدم كما الثاني النوع هذا: (غريها وعلىقوله:)
 :  قسمني

 .سيأتي الثاني والقسم ،تقدم كما اخلنزير به ويلحق ،كلب جناسة تكون أن -

  .أوهلا بإحداها املراد أن وعرفنا ،بالرتاب إحداها ،غسالت سبع واخلنزير الكلب إذن

وخنزير كلب جناسة يف: رمحه اهلل قال ثم.  

 جعلها بل ،بالروث وال ،بالبول وال ،بالولوغ يقيدها فلم ،وخنزير كلب جناسة:  قال بل ،هذه النجاسة حيدد مل املؤلف
 . بالرتاب إحداها ،غسالت سبع غسلها فيجب ،واخلنزير الكلب جناسات مجيع فتشمل ،عامة

 وَنْحُوه ُأشناٌن الرتاِب عن وُيجزُئ:  رمحه اهلل قال .  

 املالبس به تغسل حبيبات فيصبح ،يدق ثم حيرق شجر وهو ،وُأشنان ِإشنان ،بالضم و بالكسر يأتي: ( ُأشنانقوله:)ِ 
 . احَلَرض وهو ،تستخدمه العرب كانت ،فينظفها

 ،ذلك وحنو ،واخِلْطمي ،السدر مثل ،األشنان وحنو ،األشنان يستخدم فإنه ،ترابا اإلنسان جيد مل إن أي:  وحنوه أشنان
 . الرتاب بدل األشياء هذه فيستخدم

 :  خالف فيها بل ،العلماء بني اتفاق حمل ليست املسألة وهذه

  .وحنوه األشنان الرتاب عن جيزئ أنه:  األول فالقول

 . الرتاب وحنو الرتاب يجزئف ،عليهم اهلل رمحة احلنابلةذهب  إليه و
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 والذي ،منه أقوى هو ما على تنبيه الرتاب على والنص ،الرتاب على نص ،صلى اهلل عليه وسلم  النيب بأن -: واستدلوا
 اهلل رمحة تيمية ابن اإلسالم شيخ اختيار وهو ،املذهب هذا ،ذلك وحنو ،واخلطمي،والسدر،والصابون،اإلشنان منه أقوى
  .مجيعا عليهم

 الرتاب أن قدر لو ،الرتاب فقد عند وحنوه األشنان جيزئ أنه إىل:  قدامة وابن،حامد ابن منهم األصحاب بعض وذهب
  .جيزئ ال فإنه موجودا الرتاب كان إذا وأما ،جيزئ فإنه مفقود

 . شيء الرتاب عن جيزئ ال أنه:  الثاني القول

  . معليه اهلل رمحة شيخنا اختيار وهو ،الشافعية عند املذهب وهذا
 :  أدلتهم

  .بدليل إال غريه إىل يصار فال ،الرتاب على نص ،صلى اهلل عليه وسلم  النيب أن :الدليل األول

 اجلراثيم يقتل الرتاب أن:  وهو ،مقصودة حلكمة لعله ،الرتاب علىصلى اهلل عليه وسلم  النيب نص وألن :الدليل الثاني
 . غريه إىل يصار فال ،الكلب ولوغ يف املوجودة البكترييا  أو

 ؛الطهارة باعتبار املاء من قريب فالرتاب ،الرتاب إىل صري املاء فقد إذا فإنه ،الطهورين أحد الرتاب  أن :الدليل الثالث
 . غريه إىل يصار فال الرتاب على نص قد الشارع أن دام فما ،املاء عن بدال التيمم يف جاء ألنه

 اليت الشريطية الدودة تقتل مادة الرتاب يف أن اكتشف احلديث الطب ألن ؛ قرب الثاني القول هوأعلم  واهلل:  الراجح
:  قضية عندنا أن خاصة ،واضح والنص ،بالنص يكون الرتجيح فإن وإال ،يرجح مما هذا لكن ،الكلب لسان من خترج
 . ؟الرتاب يفقد متى تصور لكن ،فقد إذا نعم ،حامد وابن،قدامة ابن قال كما الضرورة حال يف ؟الرتاب يفقد متى

ُتراٍب بال سبٌع غرِيهما جناسِة ويف:  قال ثم.  

 النجاسة تكون أن الثاني والنوع ،األرض على النجاسة كانت إذا األول النوع:  قلنا ،الثاني النوع من الثاني القسم هذا
 سائر تكون أن الثاني والقسم ،وخنزير كلب جناسة تكون أن األول القسم:  قسمني على وهي ،األرض على ليست

 . النجاسات

 من بد ال فإنه ،غريه أو ،حيض دم أو ،بول اإلنسان ببدن صار فإذا ،تراب بال غسالت سبع تغسل النجاسات سائر
  .تراب فيها ليس لكن ،غسالت سبع غسله

 :  أقوال على عليهم اهلل رمحة العلم أهل بني خالف فيها املسألة وهذه

 التسبيع من فيها بد فال ،واخلنزير، الكلب جناسة إال ،غسالت سبع النجاسات مجيع غسل جيب أنه:  األول القول
 . عليهم اهلل رمحة ذهب احلنابلة وإليه،والرتاب

 :  أدلتهم 
 غرَي املغين يف قدامة ابن ذكره وهذا [سبعا األجناس بغسل أمرنا] قال ،رضي اهلل عنهعمر ابن أن يروى ما :الدليل األول

 فله ،نهينا أو ،أمرنا:  قال إذا والصحابي (أمرنا) بقوله استدلوا قد كانوا وإن ،فيه حجة فال سند له ليس كان وإذا ،مسند
  .به ستدلفالي ،له خطام ال ،له إسناد ال لكن ،الرفع حكم
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  .واخلنزير الكلب جناسة على النجاسات سائر قياس :الدليل الثاني

 فال ،معهودة غري غسل طريقة وهي ،ابعينه الكلب جناسةغسل  على النص جاء ألنه ؛الفارق مع قياس نوقش:بأنه
 . بدليل إال غريها عليها يقاس

واحلنابلة يف  ، ذهب احلنفية وإليه ، غسالت ثالث تغسل واخلنزير الكلب جناسة غري النجاسات سائر أن:  الثاني القول
 . رواية

 :  واستدلوا

 يف يده يغمس فال ،نومه من أحدكم قام إذا] قال صلى اهلل عليه وسلم  النيب أن ،رضي اهلل عنه  هريرة أبي حبديث -
 .مسلماإلمام  أخرجه[ يده باتت أين يدري ال فإنه ،ثالثا يغسلهما حتى اإلناء

 الطهارة الثالث قبل أنه على يدل مما ؛التطهري يتحقق حتى ثالثا بالغسل أمر ،صلى اهلل عليه وسلم  فالنيب:  قالوا
 . غسالت ثالث فالغسل، بثالث يكون بالتطهري فالتحقق، موجودة تكون أن ميكنالنجاسة و،موهومة

 ال أنه العلة وعندهم ،للتعبد أنه احلنابلة عند بالغسل األمر ألن ؛ يستقيم أن يكون دليال هلمال الدليل هذانوقش:بأن 
 بغسلها مرُأ ذلك ومع ،بنجسة ليست هنا اليد أن ذكروا قد والعلماء ،جنس مبحل مرت فلعلها ،يده باتت أين يدري
  .جنس غري شيء على جنسا شيئا قاسوا فهم ،جناسة عندناأما هنا فو ،والتطهري التنظيف باب من لعلهف ،ثالثا

  .النجاسة بعني تذهب واحدة غسلة النجاسات سائر غسل يف يكفي أنه:  الثالث القول

 يشرتطون ألنهم ؛واخلنزير الكلب جناسة غري يف رواية يف واحلنابلة،والشافعية ،الكلب جناسة غري يف املالكيةذهب  وإليه
 اهلل رمحة تيمية ابن اإلسالم شيخ اختيار وهو ،رواية يف واحلنابلة،والشافعية،املالكية مذهب فهوإذن  ،غسالت سبع
 األسعد وهو ،معليه اهلل رمحة عثيمني ابن الشيخ واختيار ،سعدي بن الرمحن عبد الشيخ مشاخينا شيخ واختيار ،عليه

  .بالدليل
 :  أدلتهم

 ،الثوب يصيب احليض دم عن سئل ملا ،صلى اهلل عليه وسلم  النيب فإن ،عنها اهلل رضي أمساء حديث :الدليل األول
 مبجموعة يأمر ملو،واحدة بغسلة أمر ،والسالم الصالة عليه فالنيب[ فيه وتصلي ،وتنضحه ،باملاء تقرصه ثم ،حتته] قال

  .غسالت

 ،حكمها زال زالت متى ،خبيثة عني النجاسة) أن الذي دلت عليه اإلدلة املتقدم املشهور الضابط كذلك :الدليل الثاني
  .يزول احلكم فإن النجاسة زالت فمتى (واحدة بغسلة ولو

 :  الراجح

وذلك ملا ،النجاسة بعني تذهب ،واحدة غسلة النجاساتغسل  سائر يف يكفي وأنه ،الثالث القول هو أعلم واهلل وهذا
 . أعلم واهلل تقدم من أدلة ؛وألنه الدليل على تكرار الغسل.

 .حممد نبينا على وسلم اهلل وصلى


