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

 
 اهلل رمحة العلم هلأ بني خالف فيها مسألة هذه ؟ عصره جيب ال أو النجاسة تزول حتى املغسول عصر جيب هلمسألة:
 :  قولني على عليهم

 .  ثقيال كان إن يقلب أو ، عصره ميكن كان إن املغسول يعصر أن جيب أنه:  األول القول

 .  وجه يف والشافعية ، واحلنابلة،احلنفية ذهب ،وإليهقلبتف ، احلال هذه يف اعصره ميكن ال ، كبرية فرشة كان لو كما

 :  أدلتهم

 قال ، الثوب يصيب احليض دم عن سئل ملا ، وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ، عنها اهلل رضي أمساء عن:  األول الدليل
 . الصحيح يف الذي ،[ فيه تصلي و ، تنضحه ثم ، باملاء صهتقُر ثم حتته]

 فيه ما خيرج حتى ، نفسه الثوب يف اليد وإدخال ، بشدة والدلك ، األصابع برؤوس والقبض الدلك هو والقرص:  قالوا
 .  جناسة من تشربه وما ،

 حتى عصرها من بد ال فإنه ، النجاسة تتشرب كانت وإذا ، النجاسة تتشرب العني ألن ه؛عصر جيب أنه : الثاني الدليل
 .  فيها ما خيرج

 .  قول يف واحلنابلة ، والشافعية املالكية ذهب ،وإليهيعصر وال يغسل بل ، املغسول عصر جيب ال أنه:  الثاني القول

 :  أدلتهم

 :  مثل النصوص بظواهر أستدلوا

 .  ماء من ذنوب بوله على يهراق أن أمر، وسلم عليه اهلل صلى النيب فإن،األعرابي قصة يف أنس حديث : األول الدليل

 وسلم عليه اهلل صلى النيب أن:  فاجلواب ؟  احلديث بهذا يستدل فكيف ، عصرها ميكن ال األرض إن:  قائل قال فإن
 يأمر ومل ، الرتاب على املاء يوضع بأن أمر وإمنا ، الرتاب بإزالة يأمر ملو ، فيها ما بإزالة وال ، األرض بتقوير يأمر مل ،

 .بتخليله والسالم الصالة عليه النيب

 الصالة هعلي دعا ، ثوبه يف الصيب بال ملا ، وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ، عنها اهلل رضي عائشة عن:  الثاني الدليل
 عليه اهلل صلى أنه النص ظاهر بل ، عصره وسلم عليه اهلل صلى أنه يثبت ومل ، الصحيح يف إياه فأتبعه ، مباء والسالم

 .  املاء عليه وضع أن بعد الثوب هذا يعصر مل ، وسلم
 بد ال فإنه ، النجاسة تشربي كان فإن ، النجاسة أصابته الذي الثوب عني إىل ينظر إنه:  يقال أن ، أعلم واهلل:  الراجح

 عليه وضع إذا ، الثياب بعض يف كما ، خفيف أنه مبعنى ، يتشربها ال كان وإن ، وغسله عليه املاء وضع بعد عصره من
 .  عصره إىل اإلنسان حيتاج ال فهنا ، زالت قد النجاسة أن ظنك على ويغلب توقن فإنك ، املاء
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 وإن ، العصر إىل حاجة فال عصر بدون زالت إذا وهنا ، حكمها زال لتزا متى ، خبيثة عني النجاسة نوذلك؛أل -
 .  عصر عصرال أن إىل جياحت

 ريٍح وال بَشْمٍس، ُمَتَنجٌِّس َيْطُهُر وال: اهلل رمحه قال  . 

 . متنجس كل فتشمل النفي سياق يف نكرة: ( متنجس:)قوله
 هذا ، باملاء تكون أن النجاسة إزالة يف األصل:  يقال ؟ يشرتط ال أم املاء النجاسة إزالة يف يشرتط هل:  مسألة هذه

 .األصل

 :  ذلك على والدليل

 :  مثل ، وسلم عليه اهلل صلى النيب عن الثابتة الكثرية األحاديث

 أمر ، وسلم عليه اهلل ىصل النيب فإن ، املسجد يف األعرابي بال حينما ، أنس عن األعرابي حديث :األول احلديث
 .  عليه يهراق أن ماء من بذنوب

 ..[ . باملاء تقرصه ثم ، حتته] قال ، الثوب يصيب احليض دم يف أمساء حديث : الثاني احلديث

 .  وسلم عليه اهلل صلى َحجره يف الصيب بول يف ، قيس أم حديث : الثالث احلديث

 هذه ؟ ال أم املاء بغري تطهر النجاسة هل لكن ، املاءب يكون أن هريالتط يف األصل أن على تدل مجيعا هذه األحاديث
 :  قولني على ، عليهم اهلل رمحة العلماء بني خالف فيها وقع املسألة

 استعمال من بد ال بل ، ذلك غري وال ، بالريح وال ، بالشمس تطهر فال،باملاء إال النجاسة تطهر ال أنه:  األول القول
 .   واحلنابلة والشافعية املالكية مذهب فهو ، اجلمهور ذهب إليهو ، املاء

 :  أدلتهم

 .  {به ليطهركم ماء السماء من عليكم وينزل} وتعاىل تبارك اهلل قول : األول الدليل

 الرب المنت يطهر املاء غري كان ولو ، تطهريال وسيلة ألنه ؛ عليهم املاء بإنزال عباده على امنت قد وجل عز فاهلل:  قالوا
 .  به عليهم وتعاىل تبارك

 فأثبت {ليطهركم يريد ولكن} قال املائدة آية يف التيمم ذكر أن بعد ، وتعاىل تبارك اهلل فإن ؛ نظر فيه االستدالل وهذا
 .  انمطهر واملاء الرتاب أن وتعاىل تبارك الرب

 [ . سنني عشر املاء جيد مل وإن ، املسلم طهور الطيب الصعيد] والسالم الصالة عليه النيب قول : الثاني الدليل

 واآلية ، نظر فيه باملاء التطهري قصر على باآلية فاالستدالل ، مطهرا الرتاب كان وإذا ، مطهر الرتاب أن على يلدل وفه
 الرتاب يف كاملنة ليست وهي ، ظاهرة فيه املنة و ، باملاء التطهري املنة أعظم من أن شك وال ، االمتنان وجه على سيقت

 وإال ، عبدال على ظاهرة منة فيه أن شك الف ، صلىو الرتاب استخدم إذا اإلنسان و ، تطهري وسيلة الرتاب كان وإن ،
 اهلل ألن ؛ بكر أبي آل يا بركاتكم بأول هذه ما:  حضري بن أسيد قال التيمم آية نزلت ملا وهلذا ؛ طهر وبال صالة بال لبقي

 . املاء فقد عند التطهر قضية وهي،القضايا أهم من قضية يف للمسلمني اوخمرج فرجا عائشة عقد بسبب جعل وجل عز
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 :  مثل ، األدلة بعمومات كذلك استدلوا : الثالث الدليل

 .  املسجد يف األعرابي بول حديث : األول احلديث

 هو] قال ، البحر ماء عن سئل ملا ، وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ، عنه  اهلل رضي ، هريرة أبي حديث : الثاني احلديث
 [ . ميتته احلل ماؤه الطهر

 قال وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ، السابق هريرة أبي حديث يف والسالم الصالة عليه الرسول قول : الثالث احلديث
 [ . بالرتاب أوالهن ، مرات سبع يغسله أن الكلب فيه ولغ إذا أحدكم إناء طهور]

 .  طهور أن املاء وذكر ، األحاديث هذه مجيع يف املاءذكر وسلم عليه هللا صلى النيب أن :االستدالل وجه

 التطهري أن األصل أن:  قبُل تقدم كما بل ، هذا يف فخال ال إنه:  يقال أن ذكروا ما جبميع االستدالل عن واجلواب
 على فاأليسر ، واأليسر الغالب هو إمنا واآليات ، وسلم عليه اهلل صلى النيب وقول ، املاء يف ظاهرة واملنة ، باملاء يكون
 ، األول يف إليه يصار وهلذا ؛ غريه من أوىل فكان ، ذهابها ويف النجاسة إزالة يف أسرع املاء وألن ؛ باملاء التطهري الناس

 .  بعده ما فإىل يكن مل فإن

 .كان مزيل بأي تطهر النجاسة أن:  الثاني القول

 ، تيمية ابن اإلسالم شيخ اختيار وهو ، قول يف واحلنابلة ، القديم يف والشافعية ، قول يف واملالكية،احلنفية ذهب إليهو
 .عليهم اهلل رمحة العلم أهل من وطائفة ، شيخنا واختيار

 :  أدلتهم

 .  االستجمار أدلة : األول الدليل

 حديث مثل : منها موعةجم وذكر ، واالستجمار االستنجاء باب يف تقدمت وقد ، باالستجمار جاءت اليت األحاديث أي
 وسلم عليه اهلل صلى النيب عن ثبتت اليت األدلة من ذلك غري إىل..  مسعود ابن وحديث ، هريرة أبي وحديث ، سلمان

 . االستجمار يف

 ، املاء غري باستخدام حكمها يزول النجاسة أن على يدل مما ؛ املاء بدل استعملت ، وحنوها احلجارة أن : الثاني الدليل
 .  مببيح وليس رافع االستجمار إن:  يلق إذا فيما ظاهر واضح وهذا

 َجاَء ِإَذا] احلذاء قضية يف ، داود أبي سنن يف وغالبها ، وسلم عليه اهلل صلى النيب عن الثابتة األحاديث : الثالث الدليل
 األلباني وصححه داود أبو أخرجه( ِفيِهَما َوْلُيَصلِّ َفْلَيْمَسْحُه َأًذى َأْو َقَذًرا َنْعَلْيِه ِفي َرَأى َفِإْن َفْلَيْنُظْر اْلَمْسِجِد ِإَلى َأَحُدُكْم

[ طهور له الرتاب فإن األذى بنعليه أحدكم وطئ إذا] والسالم الصالة عليه النيب قول وكذلك ، سعيد أبي حديث من
 .  صحيح حديث وهو ، هريرة أبي حديث من

 .  األرض على بالدلك النعل تطهري يف لموس عليه اهلل صلى النيب عن ثابتة فاألحاديث

 الصالة عليه النيب فإن ، قذرا فأصاب ، بعدها من األرض ذيلها وطئ إذا فاملرأة ، املرأة ذيل وكذلك : الرابع الدليل
 [ . بعده ما يطهره] قال ، صحيح بسند ، داود أبي عند سلمة أم حديث يف كما والسالم
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 على وباملرور ، باحلجارة و ، بالدلك ، املاء بغري تطهر النجاسة أن على يدل مما ؛ املاء غري مبطهر النجاسة حكم زال فهنا
 . طاهرة أرض

 نصوصها واستقراء ، الشريعة عليه دلت ضابط وهذا ، حكمها زال زالت متى ، خبيثة عني النجاسة أن :اخلامس الدليل
 فإن ، ذلك بغري أو ، بشمس أو بريح النجاسة طهرت إذا فإنه ، حكمها زال زالت متى خبيثة عينا النجاسة كانت فإذا ،

 .  طاهرا يكون النجاسة أصابته الذي احملل

 ، املاءب يكون أنالتطهري يف يشرتط وال ، كان مزيل بأي تطهر النجاسة وأن ، الثاني القول هو أعلم واهلل:  الراجح
 .  يزول هاحكم فإن النجاسة زالت ما متى لكن ، املاء هو واألنظف واألسرع واألكمل األفضل

 :  معاصر مثال

 يكون ، املاء فيه يستعمل ال الذي ، اجلاف الغسيل يف املواد ستخداممثال ، النجاسة تطهري يف الكيميائية املواد استخدام 
 غسال فيها الثوب ويغسل ،( درايكلني) الغسيل آلة يف تدخل ، غريها أو ثياٌب أو سراويُل ، جناسة فيه ، متسخا الثوب

 هذا ، نظيفا أبيَض خيرج ثم أسوُد لونه متسخا يدخل ، فيه وسخ وال جناسة ال نظيفا الثوب وخيرج ، كيميائية مبواد ، جافا
 . احلكم زاَل زال وإذا ، زال قد والوسخ واخلبث النجاسة أن على يدل

 َدْلٍك وال:  اهلل رمحه قال  . 

 .  ودعكه مرسُه أي ، دَلَكُه:  يقال ، والدَّْعُك الـَمْرُس هو:  اللغة يف الدلك

 :  أقسام على واملدلوك

 .  الصقيل:  األول القسم

 ويزيل ينظفها ومسحها دلكها هل ، صقيلة أشياء ، األشياء هذه وحنو ، والسيف ، والسكني ، والزجاج املرآة:  مثل
 :  قولني على عليهم اهلل رمحة العلماء بني الفخ فيها مسألة هذه ؟ ال أم عنها النجاسة

 .  جناسة أصابتها اليت ، الصقيلة األعيان يطهر الدلك أن:  األول القول

 ُدلكت فإذا ، بالدلك تطهر:  قالوا ، اإلسالم شيخ اختيار وهو، رواية يف واحلنابلة ، واملالكية،احلنفية ذهب إليه و 
 .  تطهر فإنها ذبيحته ذبحي أن بعد لسكنيا مسحفي منديل معه يكون نأك ، طهرت

 :  أدلتهم 

 ويصلون ، سيوفهم ميسحون وكانوا ، املشركني يقتلون كانوا ، وسلم عليه اهلل صلى النيب أصحاب أن : األول الدليل
 على دل ، ريهابتطه وال بإنزاهلا ال يؤمروا مل فلما ، بإنزاهلا أو بتطهريها إما ألمروا تطهر ال كانت ولو ، حيملونها وهم
 .  مبسحها تطهر أنها

 .  واملسح بالدلك تطهر ها،فإن النجاسة تتشرب ال كانت فإذا ، النجاسة تتشرب ال الصقيلة العني ألن : الثاني الدليل

 .  حكمها زال زالت متى ، خبيثة عني النجاسة أن:  السابق الضابط : الثالث الدليل

 . واحلنابلة،الشافعية ذهب وإليه،بالدلك تطهر ال الصقيلة األعيان أن:  الثاني القول  

 :  ويستدلون
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 .  النجاسة تزيل حتى ماء ليست وهذه ، باملاء النجاسة بإزالة جاءت قد الشريعة بأن -

 . حكمها زال زالت متى النجاسة أن ، السابقة ملسألةا يف قيل امب عنه جياب وهذا
 النجاسة إزالة يف املاء استعمال اشرتاط على الدليل ،وأنه ومسحها دلكهاب تطهر الصقيلة األشياء أن: أعلم اهلل الراجح

 .احلال هذه يف

 .  به بالتطهري السنة جاءت ما:  الثاني القسم

 :  نوعني على وهذا

 .  النعل :األول النوع

 .  املرأة ذيل :الثاني النوع

 :  قولني ىعل ؟ ال أم يطهره األرضب ودلكه مسحه هل العلماء فاختلف النعل أما

 .  يطهره باألرض النعل دلك فإن ، جافة وهي ، ِجرم هلا جناسة أصاب إذا النعل أن:  األول القول

 شيخ اختارها الرواية وهذه،رطبة أم جافة النجاسة كانت سواء مطلقا يطهر أنه رواية يف واحلنابلة ، احلنفية ذهب إليه و
 .  اهلل رمحه اإلسالم

 :  أدلتهم

 َفْلَيْنُظْر اْلَمْسِجِد ِإَلى َأَحُدُكْم َجاَء ِإَذا] قال والسالم الصالة عليه النيب أن ، عنه اهلل رضي سعيد أبي عن : األول الدليل
 .  األلباني وصححه ، واحلاكم،داود أبو أخرجه( ِفيِهَما َوْلُيَصلِّ َفْلَيْمَسْحُه َأًذى َأْو َقَذًرا َنْعَلْيِه ِفي َرَأى َفِإْن

 َفِإنَِّ اْلَأَذى ِبَنْعِلِه َأَحدُكْم َوِطَئ إَذا] قال وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ،عنه اهلل رضي هريرة أبي عن : نيالثا الدليل
 .  وغريه النووي صححه بسند داود أبو أخرجه[  َطُهوٌر َلُه التَُِّراَب

 وليصل، األرض يف فليدلكهما ذىأ نعله أو أحدكم خف أصاب إذا)] وسلم عليه اهلل صلى النيب قول : الثالث الدليل
 . صحيح بسند داود أبو أخرجه[ ( طهورهما ذلك فإن ، فيهما

 بل ، والرطب اليابس بني فرقت مل األحاديث و ، يطهرها األرضب النعل دلك أن على تدل ، أحاديث جمموعة هذه
 مطلقا جاء إذا النص فإن ، عليه ايةجن النص تقييد و ، دليل إىل حيتاج الرطب بالقذر فتقييدها ، مطلقة جاءت النصوص

 . عامة واسعة كانت اليت لدائرته وتضييقا ، ملعناه قصرا فيه ألن ؛ عليه جناية تقييده فإن

 ذهب ،وإليهباألرض بدلكه يطهر ال فإنه ، جناسة بنعله اإلنسان أصاب فإذا بالدلك يطهر ال النعل أن:  الثاني القول
 . واحلنابلة،الشافعية

 :  أدلتهم

 .بالدلك الصقيل طهارة عدم يف السابقة األدلة هي -
 يف املاء استعمال اشرتاط على الدليل باألرض،وأنه ومسحه يطهربدلكه جناسة أصابته إذا النعل أن: أعلم اهلل الراجح

 .احلال هذه يف النجاسة إزالة

 .   املرأة ذيل:  الثاني النوع



  املطريي فهد:  د.أ.الشيخ فضيلة                                                                                                                                                                   -  41   املستقنع زاد

 

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

 والسالم الصالة عليه النيب أن سلمة أم حديث يف جاء فقد ؛ السرت أجل من ، ثوبها ترخي املرأة كانت السابق يف النساء
 ، ذراعا ثوبها ترخي املرأة فكانت ؟[ ذراعا أرخي :]هلا فقال، قدماي تنكشف إذن: قالت ؟[ شربا أرخي]:هلا قال ،

 ، إبليس خلطوات اتباعا ؛ ثوبه ينزل والرجل ، ثوبها ترفع املرأة - عكسًا احلالة أصبحت واآلن - ذراعا ترفعه وليس
  . واملسلمني حيفظنا أن اهلل نسأل

 يكون حتى ؛ إرخائه من وتكثر ، ثوبها ترخي أن امرأته الرجل يأمر وهلذا ؛ ثوبها ترخي املرأة أن السنة من:  يقال إذن
 .   جسدها من شيء ينكشف ئالول ، مشت إذا لقدميها سرت هفي

 على املسألة هذه يف العلماء اختلف ؟ بعده ما يطهره فهل ، جناسة فيها رضواأل ، بعدها من األرض ذيلها أصاب إذا
 :  نيقول

 ، رواية يف واملالكية،احلنفية إليه ذهب إليهوطهر، طاهرة أرضا أصاب فإذا ، بعده ما يطهره املرأة ذيل أن:  األول القول
 .  رواية يف واحلنابلة

 :  أدلتهم

 قال:  قالت ، القذر ويصيب ، طويال ذيلها يكون املرأة عن سئلت حينما ، عنها اهلل رضي سلمة أم عن : األول الدليل
 . واأللباني ، العربي ابن صححه و داود أبو أخرجه[ بعده ما يطهره] وسلم عليه اهلل صلى النيب

 طريقًا لنا إن:  لتفقا ، وسلم عليه اهلل صلى النيب سألت أنها ، األشهل بين من امرأة حديث من جاء ما : الثاني الدليل
 قالت[ ؟ منها أطيب هي طريق بعدها أليس:]  والسالم الصالة عليه فقال ؟ نامطر إذا نفعل فكيف ، منتنة املسجد إىل
 .  األلباني وصححه، داود أبو أخرجه[  بهذه هذهف:  قال] ، بلى: 

 طاهرة أرضا أصاب ثم ، جناسة أصاب إذا ، املرأة ذيل بطهارة ، وسلم عليه اهلل صلى الرسول حكم احلديثني هذين ففي
 .  الطاهرة األرض على باملرور تزول النجاسة وأن ، بعدها

 .  واحلنابلة الشافعية ذهب إليه،والطاهرة األرض من النجاسة بعد ما على مبروره يطهر ال املرأة ذيل أن:الثاني القول

 :  وأدلتهم

 .كبالدل الصقيل طهارة عدم يف السابقة األدلة هي -
 :  الراجح

 فإنه ، طيبة طاهرة أرض على بعدها مرت ثم ، قذرة أو جنسة أرض على به مرت إذا املرأة ذيل وأن ، األول القول هو
 . للثوب مطهرا هنا الدلك ويكون ، الطيبة األرض على مبروره يطهر
 .  بالدلك يطهر ال فهذا ، نتوءات وله ، النجاسة يتشرب خِشنا الشيء كان إذا:  الثالث القسم       

 كان فإن ، فيه اليت الفتحات اإلنسان طهري أن ميكن فال ، مسحت أو دلكت ولو ، الشيء هذا تشربها قد النجاسة ألن -
 السابق للضابط تطهر فهنا ، تضاعيفها إىل اإلنسان يصل أن وميكن ، وحنوها باملناديل ، باملسح النجاسة تزول أن ميكن

 فهنا ، النجاسة وتشربته ، جدا خشنا لكونه ؛ ميكن ال كان إذا لكن ، حكمها زال زالت متى ، ةخبيث عني النجاسة أن: 
 .  غسل من بد وال ، الدلك جيزئ ال
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 اسِتحالٍة وال:  اهلل رمحه قال  . 

 إىل وصف من وصفه وحتول تغري : راداملو ، زال مبعنى ، عليه كان عما الشيء حال من ، استفعال:  االستحالة أصل
 الدخان خرجف ، جناسة يف أوقد رجل :ومثل، صفته تغريت ، ملح كتلة فأصبح ، مملحة يف سقط كلب:مثل ، آخر وصف

 ، دخانا ثم نارا أصبح فيه أوقد ملا ثم ، متنجسا زيتا كانت ، أخرى صفة إىل صفة من النجاسة استحالت هنا ،منها
 :  قولني على املسألة هذه يف العلماء اختلف ؟ ال أو باالستحالة يطهر هل ، هصفات وتغريت استحال

 ، تطهر فإنها ، أخرى صفة إىل صفة من استحالت فإذا ، باالستحالة تطهر ( املتنجس) النجسة العني أن:  األول القول
 . اهلل رمحه إلسالما شيخ هااختار ، رواية يف واحلنابلة ،والظاهرية ، واملالكية،احلنفية ذهب إليه و

 :  أدلتهم

 ، صفة إىل صفة من استحالت وإذا ، فيها املوجود واملعنى لالسم بنجاستها حيكم إمنا النجسة العني أن : األول الدليل
 .  هذا على بناء فلتطهر ، استحالت اليت األوىل العنَي ليست اآلن فهي ، النجاسة معنى وال اسم فيها يوجد فال

 وال لفظا ال ، النصوص يف النجسة األعيان حتت  تدخل ال ألنها ؛ تطهر فإنها ، استحالت إذا العني أن : الثاني الدليل
 .  معنى

 حيكم فإنه ، فيها النجاسة توجد مل فإذا ، تطهريها ووجب ، جنسة بأنها ُحكم جنسة كانت إذا العني أن : الثالث الدليل
 وإذا ، زالت قد فالنجاسة ، طاهرة كونها إىل جنسة كونها من تنتقل ألنها ؛ املعنى هذا حيصل االستحالة ويف ، طاهرة بأنها

 .  عليها يرتتب وما حكمها زال زالت
 . باإلمجاع تطهر فإنها ، املتخللة اخلمر على املستحيلة العني قياس:  الرابع الدليل

 .  باالستحالة تطهر ال النجاسة أن:  الثاني القول

 .  واحلنابلة،الشافعية ذهب إليه تطهر،و ال فإنها ، آخر حال إىل أخرى،وصارت صفة إىل ةالنجس العني استحالت فلو

 :  أدلتهم

 أو حلمها يؤكل أن اجلّلالة عن وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول نهى ] : قال عنه اهلل رضي جابر عن: األول الدليل
 . اهلل رمحه رحج ابن احلافظ حسنه بإسناد ، شيبة أبي ابن أخرجه.[ لبنها يشرب

 تطهر كانت ولو:  فقالوا ، تؤكل ال فإنها ، قذرة أشياء تأكل ، شاة أو دجاجة ، النجاسة تأكل اليت الدابة:  هي واجلاللة
 كونها من انتقلت ، صفاتها حتولت أنها مع ، تتحول مل اآلن فالنجاسة ، طاهر شيء إىل النجاسة لتحولت باالستحالة

 إىل صفة من العني هذه وحتولت ، جنسة عني( البعري أو الدجاجة أو الشاة) اجلاللةف ،  اخل..  اولبن دما كونها إىل طعاما
 .  بطهارتها الشريعة حتكم مل ذلك ومع ، أخرى صفة

 كثريا النجاسة تأكل اجلاللة ألن ؛ لبنها شرب وعن ، اجلاللة حلم أكل عن النهي إن:  يقال أن االستدالل عن واجلواب
 منعت فهنا ، فيه وسيؤثر ، ولبنها دمها إىل سيتحول وطعمها النجاسة ريح ، تأكله الذي الدم إىل نجاسةال فستتحول ،

 وال لونها وال النجاسة عني توجد ال حال إىل ستتحول النجاسة فإن ، عندنا اليت املسألة صورة أما ، هذا من الشريعة
 أثر بقي لكن ، استحالت الصور من صورة يف النجاسة أن لو:  مبعنى ، الصورتني بني فرق وهذا ، رحيها وال طعمها
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 وتتغري ، متاما تستحيل أنها هي املفروضة الصور لكن ، باالستحالة تطهر ال:  لاقي احلال هذه ففي ، موجودا النجاسة
 النص يف تجاء اليت الصور وأما ، طاهرة إنها:  فيها ليقا الصورة وهذه ، ريح وال لون وال طعم ال يوجد فال ، الصفة

 .  لبنها ويشرب ، تؤكل ذلك بعد ثم ، طيبا وتطعم حتبس بأن ُأمر وهلذا؛والريح والطعم اللنب تغري صور فهي(احلديث)

 .  باالستحالة تطهر فال ، باقية تزال ال النجاسة عني أن : الثاني الدليل

 .  طهرت صفتها تغريت وإذا ، صفتها تغريت لكن ، باقية تزال ال العني بأن:نوقش

 :  الراجح

 كونها من وانتقلت ، صفتها تغريت فإذا ، باالستحالة تطهر النجاسة وأن ، األول القول هو ، أعلم واهلل الراجح القول
 . طاهرة احلال هذه يف تكون فإنها ، اخلبث هذا ومن النجاسة هذه من خلت قد عني إىل ، خبيثة جنسة عينا

 َيْطُهْر مل مائٌع ُدْهٌن َتَنجََّس أو ُخلَِّلْت فإْن اخَلْمَرِة، غرَي:  اهلل رمحه قال  . 

 .  باالستحالة تطهر فإنها ، اخلمرة غري أي

 ، خالهلا من يتخلل ، كيميائية تفاعالت عليه جيري فإنه ، مسكرا وأصبح ، مخرا يتخذ مما وحنوه ، العنب عصرياشتد إذا
 فعل بدون اخلمر ختللت فإن ، وجل عز اهلل بفعل تتخلل أن وإما ، اآلدمي خيللها أن إما احلال هذه ويف ، خال فيصبح
 اهلل رمحهم تيمية ابن اإلسالم وشيخ ، قدامة ابن ذلك ذكر كما ، العلم أهل بإمجاع وهذا ، طاهرة تصبح فإنها ، اآلدمي

 ،..  وأكلها واستخدامها استعماهلا جيوز ، طاهرة تصبح إنهاف ، بنفسها ختللت إذا اخلمر أن على اإلمجاع حكُوا فإنهم ،
 .  خرآ حكم فلها خللت إن لكن

 :  نامسألت فيه (اخلمرة غري:) املؤلف وقول

 .  طاهرة أصبحت بنفسها ختللت إذا اخلمر أن:  األوىل املسألة

 .  جنسة اخلمر أن:  الثانية املسألة

 كانت إن ، باالستحالة تطهر فإنها ، اخلمرة إال باالستحالة تطهر ال النجاسة أن أي (اخلمرة غري باستحالة وال:)قال ألنه
 . اآلدمي بفعل ال ، اهلل بفعل االستحالة

 :  قولني على ، عليهم اهلل رمحة العلم أهل بني خالف فيها مسألة وهذه ، جنسة فاخلمرة عليه بناء 

 وهو، والصنعاني،والشوكاني ، والظاهرية ، واملزني ، والليث ، ربيعة إليه ذهب وهذا ، طاهرة اخلمر أن:  األول القول
 .عليه اهلل رمحة عثيمني ابن شيخنا اختيار

 :  أدلتهم

 مخر برواية رجل جاءه ، وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ، مسلم صحيح يف عنهما اهلل رضي عباس ابن عن : األول الدليل
 شيئا حرم إذا اهلل نإ] وسلم عليه اهلل صلى النيب فقال ، بعها أن رجٌل هارفس[ حرمت هاأن تعلم اأم] فقال ، له أهداها

 .  وسلم عليه اهلل صلى النيب حبضرة اخلمرة الرجل أراقف[ ؟ مثنه حرم
 يف وضعها وملا ، أقره وملا ، وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول يدي بني أراقها ملا جنسةاخلمر كانت لو أنه:االستدالل وجه

 .  طاهرة اخلمر أن على يدل مما ؛ اخلمر فيها اليت الراوية غسلب والسالم الصالة عليه النيب وألمره ، فيه هم لذيا املكان
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 فأمر الفضيخ يومئذ مخرهم وكان طلحة أبي منزل يف القوم ساقي كنت :]،قال عنه اهلل رضي أنس عن:  الثاني الدليل
 فخرجت فأهرقها اخرج طلحة أبو لي فقال قال حرمت قد اخلمر إن أال ينادي مناديا سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول

 وهلذا ؛ جائز غري املسلمني طرق تنجيس أن املعلوم ومن .  ومسلم البخاري أخرجه [ املدينة سكك يف فجرت فهرقتها
[ ظلهم ويف الناس طريق يف يبول الذي:  قال ؟ اهلل رسول يا الالعنان وما:  قالوا ، الالعَنني اتقوا] احلديث يف جاء

 .  فعله إذا الناس من يلعن إنه أو ، فعله من ملعون الطريق وتنجيس الطريق يف فالبول

 وليست طاهرة أنها على دليل فهذا ، مخرا متشي الطرق كانت وإذا ، أذرع ثالثة ، ضيقة كانت زمانهم يف والطرق
 .بنجسة

 والنجاسة،شيء ،فالتحريم جنسا يكون أن الشيء حتريم من زميل وال ، الطهارة األشياء يف األصل أن : الثالث الدليل
 من يلزم فال ، طاهر ونوع ، جنس نوع:  نوعني على السم:  فمثال ، بنجس وليس حراما الشيء يكون قدف ، آخر شيء
  . جنسا يكون أن حراما كونه

 والشافعية،واملالكية،احلنفية مذهب فهو ، عليهم اهلل رمحة العلم أهل مجاهري إليه اخلمرجنسة،وذهب أن:  الثاني القول
 .  عليهم اهلل رمحة العلم أهل عامة اختيار أيضا وهو ، اهلل رمحه تيمية ابن اإلسالم شيخ واختاره ، واحلنابلة

 :  أدلتهم

 عمل من رجس واألزالم واألنصاب وامليسر اخلمر إمنا آمنوا الذين أيها يا} وتعاىل تبارك اهلل قول : األول الدليل
 إلي أوحي فيما أجد ال قل} األنعام آية يف قال وجل عز اهلل ألنه ؛ النجس به املراد والرجس:  قالوا {فاجتنبوه الشيطان

:  قالوا {به اهلل لغري أهل فسقا أو رجس فإنه خنزير حلم أو مسفوحا دما أو ميتة يكون أن إال يطعمه طاعم على حمرما
 . جنسة فاخلمرة إذن

 هنا بالرجس املراد {الشيطان عمل من رجس واألزالم واألنصاب وامليسر اخلمر إمنا} وجل عز اهلل قول بأن: نوقش
 جنس املشركون إمنا} يقول وتعاىل تبارك اهلل فإن ، القرآن يف شواهده له وهذا ، احلسية النجاسة وليست املعنوية النجاسة

 عامة وهلذا ؛ املعنوية النجاسة املراد وإمنا ، الكفار أعني جناسة املراد وليس {هذا عامهم بعد احلرام املسجد يقربوا فال
 .  العني جنُس ال ، املعنى جنس الكافر أن على العلم أهل

 األشياء هذه أن املعلوم ومن ، واألزالم واألنصاب وامليسر اخلمر بني اآلية يف قرن قد تعاىل اهلل إن:  قالوا وكذلك -
 النجاسة أن على دليل {الشيطان عمل من} وجل عز وقوله ، معنوية جناسة تهاجناس وإمنا ، حسية جناسة جنسة ليست
 . {الشيطان عمل من رجس} قال وهلذا ؛ حسية جناسة وليست ، معنوية ، عملية جناسة

 أخرجه [ال] قال ، خال تتخذ اخلمرة عن سئل وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ، عنه اهلل رضي أنس عن : الثاني الدليل
 .  جنسة أنها على دليل فهذا:  قالوا . مسلم اإلمام

 أفال:  قال ،[ اأهرقه] فقال ، مخرا ورثوا أيتام عن ، والسالم الصالة عليه النيب سأل أنه ، طلحة أبي عن :الثالث الدليل
 .  جنس اخلمر أن على يدل وهذا.  والبيهقي،وأبوداود،أمحد اإلمام أخرجه[ ال ]: قال ؟ خاًل جعلهاأ

 .  جنس ألنه ؛اجتنابه عن نهي وإمنا{فاجتنبوه}قال ، اخلمر باجتناب أمر اآلية يف كما وتعاىل تبارك اهلل أن : الرابع الدليل
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 جناسة على املسلمون أمجع:  اهلل رمحه رشد ابن قال كما ، جنسة اخلمر أن على حكي قد اإلمجاع أن : اخلامس الدليل
 .  شاذا خالفا إال اخلمر

 ،واملزني ربيعة خالف ، موجود فاخلالف ، خالفا فيه حكى ، اهلل رمحه رشد ابن أن:  (شاذا خالفا إال:)قوله عن وجياب
 شاذا أو ، قليال العلماء نظر يف اخلالف كان وإن ، خالفهم وقع وقد ، متقدمون هؤالء كل ، الظاهري وداود ، والليث ،
 .  اخلالف ثبت قد أنه إال ،

 :  الراجح

 يف واضحة فإنها ، والبخاري مسلم حديثف ، الواضحة للنصوص وذلك ، طاهرة اخلمر أن أعلم هللوا الراجح القول
 .  طهارتها

 فيجتنب {فاجتنبوه} قال وتعاىل تبارك اهلل ألن ؛ الشرب غري يف استعماهلا جيتنب أن األوىل:  لإلنسان يقال ذلك ومع
 والنصوص ، طاهرة أنها ثبت قد أنه دام ما:  قائل قال فإن ، عنها فيبتعد ، لذمته وأبرأ أحوط ألنه ؛ اخلمرة اإلنسان
 اآلن ابتلوا الناس ألن ؛ استعماهلا على وليس ، شربها على {فاجتنبوه} وجل عز قوله فليحمل ، طهارتها يف واضحة

 نسبة كانت اإذ إال الطيب يثبت وال ، اآلن املوجودة األطياب أمجل من وهي ، مرتفعة كحول نسبة فيها اليت باألطياب
 لكن ، طاهرة أنها يرى ، جتتنب إنها:  يقول كان اهلل رمحه وشيخنا ، وجه له لكان بهذا قائل قال لو ، عالية فيه الكحول

 ، وجه له أيضا وهذا ، مرتفعة الكحول نسبة كانت إذا ، بها يتطيب وال ، ميسها فال ، جيتنبها أن لإلنسان األوىل:  يقول
 .  أعلم واهلل

 .حممد نبينا على وسلم اهلل وصلى
 
 
 
 

 


