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

 

 www.dwrah.com 1                                 سعدي ابن جبامع املتقدمة العلمية الدورة

  
 

 .  أمجعني وصحبه آله وعلى ، حممد نبينا على وبارك وسلم اهلل وصلى ، العاملني رب هلل احلمد
 النجاسة إزالة باب تابع

َيْطُهْر مل مائٌع ُدْهٌن َتَنجََّس أو:  اهلل رمحه قال . 
 جيوز فهل ، خللها الذي فهو ، املكلف من عمل هناك كان أنه مبعنى ، اخلمرة ُخلِّلت إذا ، االستحالة قضية يف مسألة
 :  قولني على خالف فيها املسألة هذه ؟ ال أم طاهرة تصبح وهل ، الفعل
 يف املالكيةذهب  إليه و،استعماهلا جيوز وال ، تطهر ال فإنها خللت إذا وأنها ، اخلمر ختليل جيوز ال أنه:  األول القول
 .والشافعية،واحلنابلة ، رواية

 أدلتهم:

 عمل من رجس واألزالم واألنصاب وامليسر اخلمر إمنا آمنوا الذين أيها يا} وتعاىل تبارك اهلل قول :الدليل األول
 اخلمر خلل ومن ،( واألزالم،واألنصاب،وامليسر،اخلمر) األشياء هذه باجتناب وجل عز اهلل فأمر {فاجتنبوه الشيطان

 ، باجتنابها أمر قد وجل عز واهلل ، ببعيد وليس قريب فهو ، ميسها ،هلا عاجلاوم ، منها قريبا أصبح بل ، جيتنبها مل فإنه
 .  آخر جانب يف وهي جانب يف اإلنسان فيكون ، عنها والبعد

أخرجه [ ال] فقال ، خال تتخد اخلمر عن سئل ، وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ، عنه اهلل رضي أنسعن  :الدليل الثاني
 اإلمام مسلم.
 النيب فقال ، مخرا ورثوا أيتام عن ، وسلم عليه اهلل صلى النيب سأل أنه ) عنه اهلل رضي طلحة أبي عن:  الدليل الثالث

 داود وأبو أمحد اإلمام أخرجه . [ال] قال ؟ خللهاأ أفال:  فقال ،_ بإهراقه أمر_[ اهأهرق] وسلم عليه اهلل صلى
 . قوي بإسناد والدارمي

 ، وسلم عليه اهلل صلى النيب فمنعه ، ختليلها عن والسالم الصالة عليه النيب سألفقد  ، نص هذاأن  وجه االستدالل:
 جيوز ال وأنه ، ختليلها عن النهي يف واضح نص وهذا[ ال] فقال خال تتخذ اخلمر عن سئل ، قبله أنس حديث وكذلك
 .  التخليل

 منها اإلنسان ينتفع فال ، تؤكل أن جيوز ال فإنه خللت ولو ، تطهر ال فإنها خللت ولو:  يقولون القول هذا وأصحاب
 األيتام ومال ، أيتام مال أنه وهو ، األخري احلديث خاصة ، ختليلها جيوز ال أنه يف ، ترون كما واضحة واألدلة ، مطلقا
 وملا ، اخلمر بإهراق ، وسلم عليه اهلل صلى النيب أمر ذلك ومع ، باألصلح إال فيه يتصرف ال وأن ، حبفظه وليهم مأمور
 .  اخلمر ختليل جيوز ال أنه على يدل مما ؛ ذلك عن وسلم عليه اهلل صلى النيب نهى ختليلها عن سئل

 إليه ،واالنتفاع وجوه بسائر بها واالنتفاع أكلها جازو ، طهرت خللت إذا وأنها ، اخلمر ختليل جيوز أنه:  الثاني القول
  . احلنفية،واملالكية ذهب
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 أدلتهم:

 اهلل صلى النيب قال وهلذا ؛ طاهرا يصبح فإنه دبغ وإذا ، جنس اجللد إن:  فقالوا ، اجللد دباغة على القياس :الدليل األول
 وينتفي ، صاحلة فتصبح خنللها فإنا ، بالتخليل تستصلح ، اخلمر كذلكف:  قالوا[ طهر فقد دبغ إهاب أميا] وسلم عليه
 .  فيها الذي الفساد عنها

  :املراقي صاحب قال وكما ، النص مقابل يف قياس ألنه ؛ االعتبار فاسد قياس هذا:  فيقال
  وعى من كل ااِلعتباِر فساَد ،، دعا واإلمجاع للنص واخللف

 ثم ، اآلخر واحلديث الصحيح حديث ، احلديثني يف[ ال] يقول والسالم الصالة عليه النيب ، االعتبار فاسد قياس فهو
 .  اجللد على تقاس إنها:  اليق
 ، والسالم الصالة عليه النيب مر ملا بل ، باجتنابه العبد يؤمر مل فاجللد ، اخلمرة وبني اجللد بني فرق هناك:  أيضا يقال و

 ؛ ةاخلمر خبالف[ والقرظ املاء يطهرها] قال ، ميتة إنها:  قالوا[  ؟ بإهابها انتفعتم هال] قال ، جيرونها مليمونة شاة على
 .  بينهما فرق فهناك ، معه وما هو {تفلحون لعلكم فاجتنبوه} ، اباجتنابه األمر جاء قد فإنه

 فإنه ، الفساد إزالة به حيصل التخليل كان وإذا ، اخلمرة يف احلاصل للفساد إزالة فيه التخليل إن:  قالوا :الدليل الثاني
 .  جيوز

 .  النص مقابل يف تعليل نوقش:بأنه
 :  الراجح
 قد العلم أهل بعض كان وإن ، بالتخليل تطهر ال فإنها خللت إذا وأنها ، ختليلها جيوز ال اخلمر أن:  أعلم واهلل الراجح

 ، غريه خللها وإن ، بها االنتفاع جيوز ، طاهرة تصبح فإنها ، شربها له يباح من خللها إن أنه:  وهو ، وسطا قوال قال
 وتصبح ، ونأكلها ، نشربها أن لنا جيوز ، جتوز فإنهامثال  النصارى خللها فلو ، بها االنتفاع جيوز وال تطهر ال فإنها

 قول وهذا ، شربها وال أكلها جيوز وال ، بنجاستها القول على تطهر ال فإنه ختليلها له حيل ال من خللها إذا وأما ، طاهرة
 .  قوي
 يتوجه إمنا النهي هذا ألن ؛ القولني عن خروجا ليس ، ال:  فاجلواب ؟ القولني عن خروج هو هل:  قائل قال فإن

 فإنه ، شربها هلم جيوز كان وإذا ، شربها هلم جيوز شريعتهم يف ، كتاب أهل لكن ، يتناوهلا أن عليه حيرم الذي ، للمسلم
 شربه جيوز طاهر ، الكافرة العامل دول بعض من اآلن يأتينا الذي اخلل وهلذا ؛ قوي قول القول وهذا ، ختليلها هلم جيوز

 .  غريها ويف األطعمة يف واستعماله
َيْطُهْر مل مائٌع ُدْهٌن َتَنجََّس أو: اهلل رمحه قال. 
 وهل ، هذه املسألة عنوتقدم الكالم  وغريه دهن من املائعات من املاء سوى فيما وقعت إذا النجاسة حكم قبل من تقدم

 أنه على اجلمهور وأن ، عليهم اهلل رمحة العلم أهل بني خالف فيها املسألة أن هناك تقدم و ؟ تنجس ال مأ املائع تنجسي
 االحرتاز بصُع ، كثرية غري مأ كثرية كانت سواء ، النجاسة مالقاة مبجرد نجست فإنها ، املائعات يف النجاسة وقعت إذا

 اهلل صلى النيب أن ، وغريهما داود وأبو أمحد اإلمام أخرجه الذي ، هريرة أبي حديث هناك تقدم و ، يصعب مل أم منها
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 و ،[ تقربوه فال مائعا كان وإن ، حوهلا وما فألقوها جامدا كان إن] قال ، الزيت يف تقع الفأرة عن سئل ، وسلم عليه
 أبي مذهب وهذا ، فبالتغري فوقها كان وإن ، املالقاة مبجرد ينجس فإنه ، القلتني دون كان إن أنه:  آخر قول هناك تقدم

 بسواء سواء ، متاما كاملاء ، بالتغري إال تنجس ال املائعات أن:  ثالثا قوال هناك أن تقدم و ، احلنابلة عند ورواية ، حنيفة
 حوهلا وما فألقوها جامدا كان إن] عنه اهلل رضي هريرة أبي حديث وأما ، املائعات من غريه وبني املاء بني فرق ال ،وأنه

 وهلذا ؛ خطأ إنها:  وقال ، اهلل رمحه اإلسالم شيخ ذكر كما ، شاذة لفظة[ تقربوه فال] لفظةف[ تقربوه فال مائعا كان وإن ،
 قال ، السمن يف تقع الفأرة عن سئل ، وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ، اعنه اهلل رضي ميمونة حديث من الصحيح يف
 مسلم رواية هي الصحيحة والرواية ، شاذة داود وأبي أمحد اإلمام رواية فتكون ،[ مسنكم وكلوا ، حوهلا وما ألقوها]
 .  املسألة أصل هذا  ، املائع وغري املائع بني فرق ال وأنه ،

 اهلل رمحة العلم أهل بني اخلالف فيها وقع مسألة أيضا هذه ؟ تطهر ال أو تطهر هل ، املاء غري املائعات تنجست فإذا
 .  عليهم

 .  واحلنابلة،والشافعية ، املالكية مذهب فهو ، املائعات  من وحنوه الدهن تطهري ميكن ال أنه على:  العلم أهل فجماهري
 :  التعليل

 .  به ينتفع وال إهراقه جيب فهنا[ تقربوه فال مائعا كان وإن] قال وسلم عليه اهلل صلى والنيب ، جنس ألنه -
 الطرق من جمموعة وذكروا ، وحنوه الدهن تطهري ميكن أنه إىل ، وغريه اخلطاب كأبي ، احلنابلة وبعض،احلنفية وذهب

 الزيت فيؤخذ ، يطفو سوف ألنه ؛ فوقه من الزيت يؤخذ ثم ، ويغلى باملاء يكاثر أنه يرى بعضهم ، التطهري بها ميكن اليت
 .  طاهرا ذلك بعد فيصبح ، فيه الذي املاء خيرج حتى حتت من خيرق أن أو ، املاء يهراق ثم ،

 :  الراجح
 ويلحق ، الدهن ذكر املؤلف ألن ؛ هنا املؤلف ذكر ما منها وخيص ، املائعات غري املاءتطهري ميكن أنه: أعلم واهلل الراجح

 وكلوا ، حوهلا وما فألقوها] ميمونة حديث يف وسلم عليه اهلل صلى النيب قول من تقدم ملا ؛تطهريه فيمكن ، سواه ما به
 فألقوه مائعا كان إنو فكلوه جامدا كان إن:  مل يقل ، وجامد مائع بني ، وسلم عليه اهلل صلى النيب يفرق ومل[ مسنكم

 .  اجلامد ويشمل ، املائع يشمل وهذا[ مسنكم وكلوا ،حوهلا وما ألقوها] قال بل ،
 مع يدور واحلكم (حكمها زال زالت متى ، خبيثة عني النجاسة أن ) تيمية ابن اإلسالم شيخ ذكره الذي الضابط -

 .  هلا تبعا احلكم زال النجاسة زالت فإذا ، النجاسة وجود هي عندنا والعلة ، وعدما وجودا علته
 بَزواِله ُيْجَزَم حتى ُغِسَل جناسِة َمْوِضُع َخِفي وإن:  اهلل رمحه قال  . 

 تصيبه الذي املوضع أن ذكروا قد فالعلماء ، موضعها وخفي ، ثوبه أصابت أو ، بدنه أصابت النجاسة أن لو:  مبعنى
 استيعابه جيب فإنه ، ضيقا النجاسة أصابته الذي املكان كان فإن ، ضيقا يكون أن وإما ، واسعا يكون أن إما النجاسة
 الكمني فيغسل ، كميه أحد النجاسة أصابت لو كما:  له تبعا وشيخنا الكبري الشرح صاحب له مثل ، الغسلب هوتعميم

 .  مجيعا
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 فماذا ،  بالثوب مقيدة املسألة ليست ، غريهما يف أو ، ثوبه يف أو بدنه يف كان سواء ، واسعا املكان كان إذا املشكلة لكن
 .  ؟ يصنع

 .  النجاسة بزوال جيزم حتى يغسل:  قال من العلم أهل من
 .  النجاسة بزوال جيزم حتى يغسل ، واحلنابلة،والشافعية،املالكية:  اجلمهور مذهب وهذا

 .زواهلا يتيقن حتى يصلي فال ، النجاسة تيقن ألنه -
 وشيخ ، املذي يف احلنابلة عند رواية وهذا ، به يعمل فإنه ظنه على غلب فما ، يتحرى أنه إىل:  شربمة ابن وذهب

 .  مطلقا يتحرى ، املذي غري ويف املذي يف ، شيء لكل شامل هو بل:  قال اهلل رمحه اإلسالم
 :  واستدلوا
 ليتم ثم الصواب فليتحر ، صالته يف أحدكم شك فإذا] قال ، الصالة يف الشك حديث ، الصحيح يف املشهور باحلديث

 .  الظن غلبة على بناء وهذا ، يتحرى[ عليه
 .  ويتحرى ، الظن بغلبة يعمل ، هنا وكذلك:  قالوا

 ثوبه ينضح أن يلزمه فإنه ، النجاسة يف شك إذا أنه إىل ، وغريهما ، واحلكم،محادو،عطاء مثل:  العلم أهل بعض وذهب
 .  الغسل غري النضحو ، كله

 :  دليلهم
 اللََِّه ِلَرُسوِل َذِلَك َفَذَكْرُت ، َلاْلُغس ِمْنُه ُرُأكث ُتْنفُك اًءوعن ِشدًََّة ْذيامَل من ىأْلق ُكْنت:  قال ْيفنُح بن سهل حديث: 

 ُباِصأ ِبَما َكْيَف ، اللََِّه َرُسوَل َيا:  َفُقْلُت(  اْلُوُضوُء َذِلَك ِمْن ُيْجِزُئَك ِإنَََّما: )  َفَقاَل ، َعْنُه َوَسَأْلُتُه َوَسلَََّم َعَلْيِه اللََُّه َصلََّى
وابن  والرتمذي داود أبو رواه(  ِمْنُه َأَصاَب َأنََُّه َتَرى َحْيُث ِبِه َفَتْنَضَح َماٍء ِمْن َكفًَّا َتْأُخَذ َأْن كجزيَي: )  َقاَل ؟ ِمْنُه َثْوِبي
 . وغريه األلباني حسنه بإسناد ماجه
 .  كِله الثوب بنضح يؤمر اإلنسان فإن - القول هذا على - واسعا مكانا النجاسة أصابت إذا إذن

 خاصة ، منها االحرتاز ميكن ال جناسة واملذي ، املذي يف جاء احلديث ألن ؛ أعلم واهلل مرجوح قول األخري القول وهذا
 .  الفارق مع قياس عليه فالقياس ، بنضحه يؤمر بل ، بغسله يؤمر ال وهلذا ؛ خمففة جناسة أيضا وهو ، الشاب من
 .  ؟ يتحرى أم وجوبا اجلميع يغسل هل ، والثاني األول القوالن عندنا بقي

 :  الراجح
 ، ظنه على غلب فإذا ، أصابته الذي املوضع يتحرى فإنه ، واسعا موضعا النجاسة أصابت فإذا ، يتحرى أنه أعلم واهلل
 عليه اهلل صلى النيب أن:  وهو ، السابق باحلديث استدالال ؛ أصابته النجاسة أن ظنه على غلب الذي املوضع يغسل فإنه

 ما واغسل ، حتر:  يقال له ، يتحرى بأن فيؤمر[ عليه ليتم ثم ، الصواب فليتحر صالته يف أحدكم شك إذا] قال وسلم
 . أعلم واهلل الراجح القول هو هذا ، فاتركه ذلك سوى وما ، أصابته النجاسة أن ظنك على غلب
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 بَنْضِحه الطعاَم َيْأُكل مل غالٍم بوُل وَيْطُهُر:  اهلل رمحه قال  . 
 الطعام يأكل مل الذي الغالم بول يف بالتخفيف السنة جاءت لكن ، اإلمجاع عليه وهذا ، جنس البول أن فيه إشكال ال مما
 وال ، بفقده يصيح وال ، إليه نفسه تشرئب وال ، يريده وال ، يشتهيه وال ، يطلبه ال أنه أي (الطعام يأكل مل) بـ ومرادهم ،

 إمنا ، بعُد الطعام يأكل مل هو ، يؤثر ال فهذا ، وابتلعه فمه يف الطعام وضع لو وهلذا ؛ بالطعام متعلقا يكون ال ، إليه يشري
 أكل قد يكون هنا ، ويأكل ويأخذ ، أعطونييقول  ، الطعام يشتهي ، الطعام يطلب ، رغبة عنده تصار إذا الطعام يأكل

 ، بوله من ُغسل ، وأراده واشتهاه الطعام الصيب َطِعم إذا) قال وهلذا ؛ اهلل رمحه أمحد اإلمام هذكر الذي وهذا ، الطعام
الشيخ حممد بن قال  و ،  (والنيب صلى اهلل عليه وسلم حنك بالتمر ،وليس إذا أطعم ألنه قد يلعق العسل ساعة يولد 

بل إذا كان يريد الطعام ويتناوله ويشرئب أو يصيح  ،ليس املراد امتصاصه مايوضع يف فمه وابتالعه  ) :اهلل رمحه إبراهيم
 ؟ الطعام يأكل مل كيف:  املعنى هذا عليهم يشكل والناس (فهذا هو الذي يطلق عليه أنه يأكل الطعام  ،أو يشري إليه 

 الطعام يريد هلم ويبكي ، الطعام يطلب وأصبح ، أكلوه إذا لكن ، الطعام يعرف ما ، به يهتم ال ، يطلبه ال أنه:  اجلواب
 .  بوله ينضحف ذلك قبلأما  ، بوله من يغسل هنا ،

 :  قولني على ، عليهم اهلل رمحة العلم أهل بني خالف فيها وقعبوله  يغسل أو ينضح هل:  مسألة
 مل أم الطعام أكلت سواء ، مطلقا يغسل اجلارية وبول ، منه ينضح الطعام يأكل مل الذي الصيب بول أن:  األول القول
 .  تأكل

 الكرام الصحابة عمل عليه والذي ، واحلنابلة،الشافعية وهو مذهب ،وإسحاق ،واحلسن،وعطاء،علي ذهب إليه و
 .  التابعني من وكثري ، عنهم اهلل رضي

 أدلتهم:

 اهلل صلى رسول اهلل إىل مل يأكل الطعام صغري هلا بابن تأت أنها ] عنها اهلل رضي حمصن بنت قيس أمعن  :الدليل األول
 . متفق عليه[يغسله ومل ، نضحهف ، مباء وسلم اهلل صلى النيب فدعا ، ثوبهى عل فبال ، حجره يف هجلسفأ ، وسلم عليه

 فيدعو بالصبيان يؤتى وسلم عليه اهلل صلى النيب ناك] قالت : الصحيح يف ، عنها اهلل رضي عائشة عن الدليل الثاني:
 .  يغسله مل النصني كال فيف متفق عليه [ يغسله ومل إياه فأتبعه ، اءدعا مبف ،على ثوبه فبال ، بصيب أتيف ، هلم

 ويغسل ، الغالم بول ينضح ] الرضيع يف قال وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ، عنه اهلل رضي علي عن الدليل الثالث:
 .  وغريه األلباني حسنه و ، ماجه وابن ، والرتمذي، داود وأبو،أمحد اإلمام أخرجه [اجلارية بول

جه االستدالل:أن انيب صلى اهلل عليه وسلم بني أن بو ل الغالم الذي مل يأكل الطعام يغسل منه ،وعلي رضي اهلل عنه و
 الطعام يشته مل ، صغري رضيع فهو ، الطعام يأكل مل أنه على يدلمما  (الرضيع يف )ذكر أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قاله 

 .  ويطلبه
 من ويرش ، اجلارية بول من يغسل] قال  وسلم عليه اهلل صلى النيب أنعنه، اهلل رضي السْمح أبي عن :الرابعالدليل 

 .األلباني وصححه ، البخاري وحسنه ، خزمية ابن صححه بسند ، ماجه نباو،والنسائي، داود وأب أخرجه [الغالم بول
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 باملاء ينضح عليه املاء يسكب وإمنا ، يدعك وال ، يفرك وال ، يعصر وال ، إياه يتبعه ثم ماء يأخذ ، النضح هو والرش
 . ويرتك
 .  بينهما فرق فال ، السواء حد على والغالم اجلارية بول من يغسل أنه:  الثاني القول

 .  واملالكية،احلنفية ذهب إليه و
 أدلتهم:

 من القرب عذاب عامة] حديث مثل ، منه والتنزه ، البول باألمربغسل جاءت اليت ، العامة باألدلة استدلوا:الدليل األول
 ليعذبان إنهما] فقال ، قربين على مر ، وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ، الصحيحني يف عباس ابن حديث ومثل[ البول

 [ . ..بولال من يستنزه ال فكان أحدهما أما ، كبري إنه بلى ، كبري يف يعذبان وما ،
 ، بينهما فرق فال ، وذكر أنثى وبني ، وصغري كبري بني فيه يفرق فلم النجاسات كسائر جناسة البول وألن :الدليل الثاني

 .  النجاسات كسائر جناسةفهو 
 عليه اهلل صلى النيب عن الثابتة باألحاديث  خمصوصة ، عامة فهي ، بها استدلوا اليت األوىل األدلة أما نوقشت أدلتهم:

 ال قياس هوف ، النص مقابلة يف قياس فهو القياس وأما ، اجلارية بول من ويغسل ، الغالم بول من ينضح أنه يف ، وسلم
 ألحد قول فال ، صحيحة بأسانيد ، السنن يف وكذلك ، الصحيح يف ، واضحة واألدلة ، الدليل على واملدار ، به اعتبار

 .  فعله ومع ، وسلم عليه اهلل صلى النيب قول مع
 :  الراجح
  .األنثى بول من ويغسل الطعام، يأكل مل الذي الغالم بول ،ينضح السنة يف جاء ماهو ، أعلم واهلل الراجح

 ، ويؤخذ ، باجلارية يتملح مما أكثر بالصيب ُيَتَملَّح أنه السر إن:  قيلج/ ؟ بينهما التفريق يف السر ما:  قائل قال فإن
 .  اجلارية من أكثر معه وُيلعب ، وحيمل
 .  طبعا أرق وهي ، بكثري الذكر من ألطف اجلاريةف ، صحيح غري وهذا
 .  به أعلم اهلل وهذا ، فال األنثى وأما ، بوله جتنض خاصيًة الذكر عند إن:  وقيل
 يكن ململا  ، املاضي الزمن يف وخاصة ، كلها املنطقة يلوث البول خرج فإذا ، صغري ثقب وله ، ذكر له الصيب أن:  وقيل
 يف شقةحصل املفت ، وينتشر كله املكان ميأل فإنه البول خرج فإذا ،عليهم  سراويلال  يكون ورمبا ، حفاظات همعند

 إىل فيحتاج ، مالبسها وعلى موضعه يف خيرج بوهلاف ، األنثى خبالف ، نضحا فينضح فيه التخفيف إىل فيحتاج ،، غسله
 .وجه له وهذا الغسل،

 ، واالنقياد التسليم إال لنا فليس ، بهذا جاءت قد الشريعة إن:  يقال أو ، أعلم واهلل جدا قريبة األخرية العلة وهذه
:  نقول حنن ، _ واملنافق والعلماني الليربالي يقول كما ال _ أيضا وسعيدون ، وسلمنا وانقدنا وأطعنا مسعنا:  ونقول
 نفوسنا ، سيدنا ألمر منقادون مسلمون حنن ، عندنا إشكال ال ، أيضا فرحناو ، ورضينا وانقدنا وسلمنا وأطعنا مسعنا
 ، التشريع بهذا علينا موالنا من منة وجند ، والتسليم واالنقياد الرضا بتمام به ونعمل ، به ونعمل ، القول هلذا مطمئنة

 لسيده منقادا يكون أن ، والسنة الكتاب نصوص ، الشريعة نصوص مع املؤمن حال يكون أن جيب هذا ، عليه ونشكره
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 منقادون مسلمون وحنن ، والطاعة والتسليم االنقياده سيد أمام وموقفه عمله والعبد ، وجل عز هلل عبيد وأنت أنا ، متاما
  . وراضون

 .  قال املؤلف رمحه اهلل تعاىل : وُيْعَفى يف غرِي مائٍع ومطعوٍم عن يسرِي دٍم َنِجٍس من حيواٍن طاهٍر 
 الدم عمومًا ينقسم إىل ثالثة أقسام يف املذهب : 

  يعفى عن يسريه  .قسم ال 
وهو دم احليوان النجس ، والدم اخلارج من السبيلني ؛ ألن اخلارج من السبيلني ملحق بالبول والغائط ، فال يعفى عن 

 يسريه .
  . الدم الطاهر 

وهذا مثل : دم السمك ، ودم ما ال نفس له سائلة ، والدم الباقي يف املذكاة بعد ذحبها ، ودم الشهيد ، على مذهب 
 والشافعية دم جنس  .،  واحلنابلة ، الذين قالوا بطهارته ما مل ينفصل عنه ، وإال فإنه على مذهب املالكية،  فيةاحلن
  . دم يعفى عن يسريه 

،  (ويعفى عن يسري دم جنس ، يف غري مائع ومطعوم ، من حيوان طاهر)وهو الذي ذكره املؤلف رمحه اهلل هنا ، فقال : 
 أي يف حال احلياة  .

 د : وقيب هذا احلكماملؤلف  قيدف
  . أن يكون يسري دم 

 تقدم، و(وكثريا جنسا غريهما ): عند قول املؤلفنواقض الوضوء  يف كما تقدمواملراد باليسري ما ال ينقض الوضوء ، 
هل يرجع إىل أعراف الناس وأوساطهم ؟ أو أنه يرجع إىل كل إنسان بنفسه ؟ وأن يف املذهب ومقدار اليسري ما هو ؟ 

 روايتني ، األوىل هي املذهب ، والراجح : أنه يرجع يف ذلك إىل العرف والعادة  .
  . أن يكون يف غري مائع ومطعوم 

 فإن كان يف املائع واملطعوم ، فإنه ال يعفى عنه ، وقد تقدم أنه إن تنجس دهن مائع مل يطهر .
 عنه ، ويصبح املائع واملطعوم جنسني.  ال يعفى ان يف مائع ومطعوم فإنهإذن : أن يكون يف غري مائع ومطعوم ، فإن ك

 .  من حيوان طاهر يف حال احلياة 
 فإن كان احليوان جنسا ، فإنه ال يعفى عن يسري دمه. 

 كما تقدم يف القسم األول عن الدم الذي ال يعفى عنه ، واحليوان الطاهر يف حال احلياة: 
 ما يؤكل حلمه .  -
 يف اخللق  . ما كان من اهلرة فما دونها -
 اآلدمي .  -

إذن فالقسم الثالث : الدم النجس اليسري من حيوان طاهر يف حيال احلياة ، بشرط أال يقع يف مائع ومطعوم ، فإن وقع 
 يف مائع ومطعوم ، فإنه ال يعفى عن يسريه . 
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 واحلنابلة  .،والشافعية،وهذا باجلملة هو مذهب اجلمهور : املالكية
 مسألة : دم اآلدمي جناسًة وطهارًة . 

 هل هو جنس أم طاهر ؟ 
 على قسمني: دم اآلدمي

أن يكون خارجا من السبيلني ، وإما أن يكون خارجا من غري السبيلني ، فإن كان الدم خارجا من  القسم االول:
 السبيلني ، فإنه جنس باإلمجاع ، وقد دل على جناسته الكتاب والسنة واإلمجاع . 

 أما الكتاب : 
 وإذا كان أذى فإنه يكون جنسا  . {ويسألونك عن احمليض قل هو أذى}فقول اهلل تبارك وتعاىل  -

 من السنة : 
أمساء رضي اهلل عنها ، حينما سئل النيب عليه الصالة والسالم ، عن دم احليض يصيب الثوب ، قال  عن الدليل األول:

 . أخرجه اإلمام مسلمتصلي فيه[  ]حتته ثم تقرصه باملاء ، ثم تنضحه ، ثم
مما ،، وتنظيفه دلكا شديدًا ، وقرصه باملاء ، ودلكه  دم احليض حبتأمر النيب صلى اهلل عليه وسلم وجه االستدالل:أن 

 . يدل على جناسته
أن امرأة سألت النيب صلى اهلل عليه وسلم عن غسلها من احمليض؟ فأمرها ،عن عائشة رضي اهلل عنها  الدليل الثاني:

قالت: كيف قال: « َتَطهَِّري ِبَها»قالت: كيف أتطهر قال: « ُخِذي ِفْرَصًة ِمْن َمْسٍك َفَتَطهَِّري ِبَها]»كيف تغتسل قال: 
 . (متفق عليهدم فاجتبذُتها إلي فقلت: َتَتبعي بها أثر ال«[ ُسْبَحاَن اللَِّه َتَطهَِّري»

 اإلمجاع : دل اإلمجاع على أن دم احليض والنفاس جنس ، فقد أمجع العلماء عليه ، نقل اإلمجاع النووي رمحه اهلل .  

الدم الذي خيرج من العروق ، سواء كان منبعثا ، أو قارا يف حمله  مثل أن يكون خارجا من غري السبيلني القسم الثاني:
 هل هو جنس أم ال ؟ هذه املسألة اختلف فيها العلماء على قولني : ف، 

 عامة أهل العلم من املتقدمني واملتأخرين : على أنه جنس . 
فهو مذهب األئمة األربعة ، مذهب احلنفية،واملالكية،والشافعية،واحلنابلة ، وهو رأي عامة أهل العلم من املتقدمني 

 واملتأخرين . 
 .  اواحد بأدلة ال يسعدون بها إال دليالوهؤالء استدلوا 

قل ال أجد فيما أوحي إىل حمرما على طاعم يطعمه إال أن يكون ميتة أو دما }: قول اهلل تبارك وتعاىل الدليل األول
 .  {مسفوحا أو حلم خنزير فإنه رجس

 اهلل عز وجل حكم بأن الدم املسفوح رجس ، إذن فالدم عموما جنس .  أن: وجه االستدالل
دم اآلدمي الذي خيرج من  واملستدل به عليه، فإن الدليل يف الدم املسفوح ،  عليه الدليل أخص مما استدلوا به نوقش:بأن

 إىل غري ذلك . .. جروحه ، ومن أنفه ، ومن فمه
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املتقدمان يف احليض ، فإن النيب صلى اهلل عليه وسلم كما أمر بغسل دم احليض ، عائشة ، وأمساء  احديث الدليل الثاني:
 قالوا : إذن فالدم جنس  .
عن دم احليض والنفاس ؛ ألن من ال يرى جناسة الدم ، ذكروا أنه  فالكالم ليس،  االستدالل وهذا الدليل ليس يف حمل

 والنفاس( أنه جنس ، هذا ال إشكال فيه  .مما اتفق عليه أن الدم اخلارج من السبيلني )دم احليض 
 أقوى أدلتهم : 

 هو اإلمجاع .  -
الدم والقيح عندك سواء  )قل اإلمجاع على أن الدم جنس ، نقله اإلمام أمحد رمحه اهلل ؛ وهلذا ملا سئل اإلمام أمحد :فقد ُن

 قل لإلمجاع  .فهذا ن قالوا ،(؟ قال : ال ، الدم مل خيتلف فيه الناس ، والقيح اختلف فيه 
كذلك نقل اإلمجاع ابن عبد الرب ، وابن العربي ، والنووي ، وابن حزم ، وابن القيم ، وابن حجر، وطائفة من أهل العلم 

 طاهر . ه، نقلوا اإلمجاع على أن الدم جنس ، قالوا : فهذا إمجاع حمكي عن األمة، بنجاسة الدم ،فال ميكن القول بأن
 دمي اخلارج من غري السبيلني طاهر ، أما إن كان خارجا من السبيلني فهو جنس  .القول الثاني : أن دم اآل

: الشوكاني ، واأللباني ، والشيخ ابن عثيمني ، رمحة اهلل عليهم مجيعا ، فإنهم رأوا ذا ذهب إليه بعض املتأخرين ، مثلوه
 طهارة الدم ، وقالوا : إن األدلة تدل على طهارته . 

 أدلتهم:

قصة قال)خرجنا مع النيب صلى اهلل عليه وسلم فأصاب رجل ..(  وذكر حديث جابر رضي اهلل عنه  عن: األولالدليل 
الرجل الذي رمى عباد بن بشر رضي اهلل عنه ، فأصابه بثالثة أسهم ، ومل يقطع صالته رضي اهلل عنه ، وكان الدم يثعب 

 . داوداإلمام أمحد،وأبو  أخرجه (من جرحه ، ومع ذلك أمت صالته 
النيب صلى اهلل عليه وسلم ، اطلع على الواقعة ، ومع ذلك مل حيكم صلى اهلل عليه وسلم ، بفساد أن :  وجه االستدالل

 صالته . 
: أنه من املنقول والثابت ، أن املسلمني من الصحابة فمن بعدهم ، كانوا يصلون يف جراحاتهم ، ومل ينقل الدليل الثاني

 اتهم ، ويغسلون الدم عن ثيابهم . أنهم كانوا يغسلون جراح
دم الشهيد طاهر على مذهب احلنفية،واحلنابلة ، وإذا كان دم الشهيد غري املنفصل طاهرا ، فدم غريه أن  الدليل الثالث:

لنجاسة ، ويدخل يف قربه لكذلك ، ولو كان الدم جنسا ، ألمر بتغسيل الدماء اليت على الشهيد ، حتى ال يكون مماسا 
 ؛ ألنه يسلم ألهل اآلخرة على أمت وجه وأكمله  . وهو جنس

: أن أجزاء اآلدمي املقطوعة منه يف حال حياته طاهرة ، فإذا كانت أجزاؤه طاهرة ، فالدم الذي داخلها الدليل الرابع
 يكون طاهرا  .
 : أن احليوان الطاهر يف حال احلياة دمه طاهر . الدليل اخلامس
حيوان طاهر يف حال احلياة وبعد املوت ، فالسمكة إذا ماتت فإنها تؤكل ، وال يشرتط صيدها ؛ وهلذا  فهومثل السمك ، 
صيده ما أخذ ):  ماعباس رضي اهلل عنه قال ابن {أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة}قال اهلل تعاىل 



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

 

 www.dwrah.com 11                                 سعدي ابن جبامع املتقدمة العلمية الدورة

حيوان طاهر يف حال احلياة وبعد املوت ، واآلدمي كما هو ، قالوا : فإذا كان السمك ، وهو (حيا ، وطعامه ما أخذ ميتا 
 معلوم ، حيوان طاهر يف حال احلياة وبعد املوت ، فليكن دمه كدم السمك أيضا طاهرا يف حال احلياة وبعد املوت  .

 : أن النيب صلى اهلل عليه وسلم ، قد أذن للمستحاضة أن تصلي يف املسجد ، وكانت إحدى نسائهالدليل السادس
 ،ولو كان الدم جنسا مل يؤذن هلا يف البقاء يف املسجد.يه وسلم ، والطست حتتها يصب دما معتكفة معه صلى اهلل عل

: قصة سعد بن معاذ رضي اهلل عنه ، فإنه أمر النيب صلى اهلل عليه وسلم ، أن تضرب له خيمة يف املسجد الدليل السابع
 دمه يف املسجد ، ثم مات فيه ، رضي اهلل عنه .  ، حتى يعوده من قرب ، ويف يوم من األيام سال

هذا دليل على أن الدم طاهر ، ولو كان جنسا ، ألمر النيب صلى اهلل عليه وسلم بإزالته ، أو مل يأذن أن :  وجه االستدالل
طهري له ، أو جعل النيب صلى اهلل عليه وسلم خيمة سعد خارج املسجد حتى ال يلوث املسجد بدمه،وهو الذي أمر بت

 جد  .ااملس
 هذه جمموعة أدلة ، استدلوا بها على طهارة الدم  .

فإن قيل : إن النيب صلى اهلل عليه وسلم ، ملا جرح يف أحد ، جعلت فاطمة رضي اهلل عنها تغسل الدم عنه ، وحترق 
 .احلصري وتضع يف جرحه ، وهذا دليل على جناسة الدم 

؛ فإنه من املعلوم لكل أحد ، أن اإلنسان إذا أصابه شيء ُيتقذر منه ، فإنه  أن هذا ليس دليال على جناسة الدمب  نوقش:
ولو  يبادر إىل إزالته عنه ، فاإلنسان لو خرج منه قذر من أنفه مثال ، خماط أو غريه ، فإنه يزيله ، مع أن املخاط طاهر ،

له ، بل يزيله ؛ وهلذا النيب صلى اهلل عليه فمه ، فإنه ال يرتكه ويقول : هو طاهر ، لن أزي خرج منه بلغم على ثيابه من
وسلم ، ملا رأى خنامة يف قبلة املسجد ، حكها ، ونهى أن يتنخم اإلنسان ويتنخع قبل وجهه ، وملا رأى صلى اهلل عليه 

وسلم ، وسخا يف أنف أسامة حكه ونظفه صلى اهلل عليه وسلم بيده ؛ مما يدل على طهارته ، فمن املعلوم أن اإلنسان  
 إذا كان على جسده شيء يستقذر فإنه يبادر إىل إزالته ، حتى لو كان غري جنس . 

مسألة شائكة ، واألدلة فيها قوية للجانبني ، خاصة دليل أصحاب القول ، وهو اإلمجاع ، وأما أدلة  ذه املسألةوه
 أصحاب القول الثاني فهي أدلة واضحة يف حمل النزاع .

وقسم يعفى عن يسريه( غري هذه النجاسة هل يعفى  -وقسم طاهر  -ال يعفى عن يسريه  غري األقسام الثالثة هذه )قسم
  :عن يسريها أو ال يعفى عن يسريها ؟ هذا مما وقع اخلالف فيه بني أهل العلم رمحة اهلل عليهم

 فجمهور أهل العلم : على أنه يعفى عن يسري النجاسة . 
ر النجاسات ، فكل جناسة عندهم معفو عن يسريها ، وهو اختيار شيخ خاصة احلنفية ، فإنهم يرون أنه يعفى عن سائ

 اإلسالم ابن تيمية رمحة اهلل عليهم ، وقالوا : إن النجاسة مغلظة وخمففة . 
 ، فهذه يعفى عن يسريها ، ما مل تتجاوز قدر الدرهم .  كالدم والبولأما املغلظة : فهي الثابتة بدليل مقطوٍع به 

 املخففة : فهي الثابتة بدليل غري مقطوع به.وأما النجاسة 
 ، وروث ما يؤكل حلمه وبوله  بولقالوا مثل : وهذه يعفى عن يسريها ، ما مل يصل إىل حد ربع الثوب ، فالكمية كبرية ، 
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القيح والصديد  وأما ماسوى البول من ، من البول فريون أنه يعفى عن مايشق اإلحرتاز منه كأثر الذبابوأما املالكية : 
: رْقمة تكون يف يد البغل سوداء صغرية  املراد بهالدرهم البغلي وتعد قدر الدرهم الَبْغلي ، ييعفى عنه ما مل فوحنوهما ، 

 ، فإن كانت بقدرها أو دونها فإنه يعفى عنها ، وما ال فال . 
 قطة من البول والودي يعفى عنها . نوالشافعية : يرون أن ال

أما احلنابلة فإنهم ال يرون العفو عن شيء من سائر النجاسات غري ما تقدم ، خاصة البول والعذرة )ما خرج من 
 فيجب على اإلنسان أن يطهر ثوبه مما أصابه من جناسة  . {وثيابك فطهر}السبيلني( ألن اهلل تبارك وتعاىل قال 

 الراجح : 
 هب احلنفية ، واختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية ، رمحة اهلل عليه . هو أنه يعفى عن يسري سائر النجاسات ، وهذا مذ

كل  يف : باتفاق األئمة األربعة ، مرد اليسري منهتقدمالقسم الثالث من أقسام الدم )الذي يعفى عن يسريه( وهو كما 
أنه ومذهب احلنابلة ، تقدمليسوا متفقني على قدر اليسري ، وإمنا كل مذهب له تفصيل فيه ، وفتفصيل فيه ،  ممذهب هل

 يرجع يف ذلك إىل العرف والعادة على الراجح ، أو يرجع فيه إىل كل إنسان حبسبه ، على رواية يف املذهب . 
باملوِت اآلدميُّ َيْنُجُس وال: اهلل رمحه قال  . 

 بوله ، فضالته ذلك من يستثنى ، منيه عن الكالم وسيأتي ، وريقه عرقه ، طاهر أنه احلياة حال يف اآلدمي يف األصل
 .  طاهر فهو سواه وما ، جنس فهذا ، النفاس ودم ، للمرأة بالنسبة واالستحاضة احليض ودم ، وغائطه
:  مبعنى ، طاهر مطلقا اآلدمي وهل ؟ املوت بعد تستمر هذه الطهارة هل لكن ، طاهر أنه حياته حال يف فيه فاألصل

 .  ؟ املوت بعد أو ، احلياة حال يف كان سواء مطلقا جنس والكافر ، طاهر احلياة حال يف املسلم
 على يبقى فهل اإلنسان مات إذا وأما ، احلياة حال يف ، طاهر الكافر وكذلك ، طاهر املؤمن فإن:  العلم أهل مجاهري أما

 .  ؟ يتنجس أم طهارته
 .  واحلنابلة،والشافعية،املالكية مذهب ،وهذا باملوت ينجس ال اآلدمي أن على:  واجلماهري العلم أهل عامة

 أدلتهم:

 جلس ملا ثم ، جنبا هريرة أبو وكان ، بيده وأخذ ، وسلم عليه اهلل صلى النيب لقي حينما ، هريرة أبيعن  الدليل األول:
 أين] وسلم عليه اهلل صلى النيب فسأله ، جاء ثم ، واغتسل ، الرحل إىل وذهب انسل ، وسلم عليه اهلل صلى النيب مع

 .متفق عليه  [ينجس ال املؤمن إن ، هر أبا يا اهلل سبحان]: فقال ، له فقلت [؟ هريرة أبا يا كنت
 حبال وسلم عليه اهلل صلى الرسول يقيده ومل[  ينجس ال املؤمن إن] قال وسلم عليه اهلل صلى النيب أن:  وجه االستدالل

 .  ينجس ال فاملؤمن ، املوت حال يف أو احلياة حال يف كان سواء ، إطالقه على فيبقى ، مطلقاجاء  قد احلديثف ، احلياة
 .  امليت غسل أحاديث الدليل الثاني:

 عليه اهلل صلى الرسول قول يف ، عطية أم حديث:  ومثل ،[ وسدر مباء اغسلوه] رضي اهلل عنهما عباس ابن حديث مثل
 من ذلك وغري[ ذلك رأينت إن ذلك من أكثر أو ، سبعا أو،مخسا أو،ثالثا اغسلنها] ابنته غسلن الالتي للنساء وسلم

 عليه اهلل صلى الرسول ،أليس هتغسيل نفع وملا ، سلُغ ملا ، جنسا امليت كان ولو ، امليت غسل يف جاءت اليت األحاديث
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 كان ولو ، والتنظيف للتطهري التغسيل وهذا ؟[ ذلك رأينت إن ذلك من أكثر أو،سبعا أو،مخسا أو،ثالثا] يقول وسلم
 من وسينجس ، جناسة سيزيده ألن تغسيله ؛ أصال بالتغسيل يؤمرمل و ، شيئا بالتغسيل يستفد مل ، باملوت ينجس امليت

 .  فيها يغسل اليت األرض وسينجس ، يغسله
 عند ورواية ، الشافعية عند وقول ، املالكية عند قولهوو ، حنيفة وأب ذهبوإليه ،باملوت ينجس اآلدمي أن: الثاني القول

 عند قول وهذا بالكافر، فيقيده ، باملوت ينجس فإنه كافرا كان إن اآلدمي إن:  يقول العلم أهل وبعض .  احلنابلة
 .اهلل رمحه حزم ابن رأي وهو ، واملالكية احلنابلة،
 أدلتهم:

 .  جُنس مات فإذا ، مثلها واآلدمي ، مبوتها تنجس احليوانات عموم فإن ، احليوان سائر على قياسا الدليل األول:
 .  احليوان كسائر ، جنسا أصبح مات إذا ثم ، طاهرا احلياة حال يف الشيء يكون أن ميتنع ال أنه الدليل الثاني:

 فإذا ، أنعام بهيمة أم كان صيدا ،( املأكول) طاهر حياته حال يف ، شرعية ذكاة غري من ، أنفه حتف ميوت الذي فاحليوان
 .  مثله اآلدمي وكذلك:  قالوا ، جنسا يصبح فإنه ، شرعية ذكاة غري من ، أنفه حتف مات
 .  أعلم واهلل ، مطروحة فتكون ، النص مقابل يف تعاليل هذه وكل

 :  فيستدلون ، ينجس ال وغريه ، ينجس الكافر:  يقولون الذين أما
 .  ينجس الكافر أن:  مفهومه[ ينجس ال املؤمن إن!  اهلل سبحان] قال ملا ، هريرة أبي حبديث -

 .  جنسا أصبح مات إذا الكافر إن:  فقالوا
 :  الراجح

 ساقها اليت لألدلة ؛ كافرا أم كان مسلما ، مطلقا مبوته ينجس ال اآلدمي أنو، األول القولهو  أعلم واهلل ، والراجح
 .  الثالث القول وأصحاب الثاني القول أصحاب أدلة من أقوى وهي ، األول القول أصحاب
 طاهٍر من ُمَتَولٌِّد سائلٌة له َنْفَس ال وما:  اهلل رمحه قال  . 
 يطلق والنفس ، هلا دم ال اليت احلشرات:  أي ، سائلة له نفس ال ما: الطاهرات أنواع فمن ، الدم:   هنا بالنفس املراد
 .  النفاس دم هامن خرج أي[ نفسِت] النفاس دم ومنه ، الدم على

 :  ختلو ال ، هلا دم ال اليت احلشراتو
 طاهر من متولدة تكون  أن إما  . 
 جنس من متولدة تكون أن وإما  . 

 ، والبعوض ، والدبابري،والزنابري ، والنحلة ، الكنيف غرِي وصرصور ، والذباب كالبق:  طاهر من متولدة كانت فإن
 الُكُنف كصراصري ، جنس مكان من متولدة كانت وإن ، طاهرة فهي ، طاهر مكان من متولدة كانت إذا ، جرا وهلم

 .  باالستحالة تطهر ال النجاسة أن على بناء وهذا ، جنسة فتكون ، جنس حمل من متولدة ألنها ؛ جنسة فإنها ، وحنوها
 :  على ثالثة أقوال عليهم اهلل رمحة العلماء فيها اختلف ، وطهارتها سائلة له نفس ال ما ومسألة
 .  طاهرة عني من أو جنسة عني من متولدا كان سواء ، مطلقا طاهر سائلة له نفس ال ما أن:  األول القول
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 وهذا ، باملوت ينجس آدم وابن ، طاهر سائلة له نفس ال ما أن يرون احلنفية أن والعجيب ، واملالكية،احلنفية ذهبوإليه 
 .  ضعيفة وأقيسة،تعاليل هي إمنا املسألة، هذه يف واضحا دليال عندهم وليت ، األقوال غرائب من

 أدلتهم:

متفق [ ..كله فليغمسه أحدكم إناء يف الذباب وقع إذا] وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ، هريرة أبي عن الدليل األول:
 عليه.

 يف ذباب أو ، طاهر مكان يف ذباب بني يفرق ومل ، الذباب بغمسأمر  والسالم الصالة عليه النيبأن  :  وجه االستدالل
 .  مطلقا احلديث جاء بل ، جنس مكان

 بها تأتي ال اليت واملشقة العسر إىل يؤدي بينهما التفريق ، طاهر أو جنس من متولدا كان ما بني التفريق أن الدليل الثاني:
 .  الشريعة

 طاهر حمل من متولدا كان فإن ، جنس حمل من متولدا كان وما ، طاهر حمل من متولدا كان ما بني قيفرالت:  الثاني القول
  . احلنابلة عند املذهب هو وهذافهو جنس، جنس حمل من متولدا كان،وإن طاهر فهو

 :  أدلتهم
متفق [ ..كله فليغمسه أحدكم إناء يف الذباب وقع إذا] وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ، هريرة أبي عن الدليل األول:

 عليه.
 جنس فإنه جنس مكان من متولدا كان ما وأماحمل طاهر،قالو وإمنا أمر النيب صلى اهلل عليه وسلم بغمسه ؛ألنه متولد من 

 .  باالستحالة الطهارة عدم على بناء وهذا ،
 والدم غري موجود هنا . ،أن علة النجاسة احتباس الدم  :الدليل الثاني

 هذه ُيماسَّ أن لإلنسان جيوز وال ، باجتنابها مأمور وامليتة ، ميتة فهو جنس مكان من متولدا كان إن أنه :الدليل الثالث 
 .جنسا يصبح الطاهر هذا فإن ، وغريته طاهر يف وقعت إذا فإنها جنسة كانت فإذا ، جنسة ألنها ؛ امليتة

 . احلنابلة عند ورواية ، الشافعية عند قول وهذا،مطلقا جنس سائلة له نفس ال ما أن:  ثالثال القول
 :  أدلتهم

 .  ميتة وهذا:  قالوا {امليتة عليكم حرمت} امليتة آية الدليل األول:
 [  .تقربوه فال مائعا كان وإن] السمن يف تقع الفأرة يف ، السابق هريرة أبي حديث الدليل الثاني:

 .  بالنجاسة حكم احلديث يف ، والسالم الصالة عليه فالنيب
 :  وجهني من ممنوع احلديث بهذا االستدالل ولكن
 .  شاذة ضعيفة اللفظة هذه أن:  األول الوجه
 .  سائلة له نفس ال عما فالكالم ، هنا مسألتنا يف تدخل فال ، سائلة له نفس ال مما ليست الفأرة أن:  الثانية الوجه
 لو ، دم منها خيرج ال هذه اخل..  واخلنافس والبق الذبابمثل  ، دممنه  خيرج قتل إذا أي، دمال:  السائلة بالنفس واملراد
 .  دم منها خيرج فال برجله اإلنسان ووطئها قتلت
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 :  الراجح
 ، طاهرة عني من متولدا كان سواء ، طاهر فإنه سائلة له نفس ال ما كل أن:  منها فيلزم باالستحالة قلنا إذا أعلم واهلل

 طاهر مكان من متولدا كان ما أما ، بعض على بعضها املسائل فتنبين ، يطهر باالستحالة ألنه ؛ جنسة عني من متولدا أو
 هذا على فينبين ، باالستحالة النجاسة بطهارة قلنا فإن ، جنس مكان من متولدا كان ما وأما ، طاهر أنه يف إشكال فال ،

 .  تقدم كما طاهر أنه القول
 . حممد نبينا على وسلم اهلل وصلى

 


