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 احلمد هلل رب العاملني ، وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد ، وعلى آله وصحبه أمجعني . 
   قال : وعن َأَثِر استجماٍر ِبَمَحلِّه 

 أي : يعفى عن أثر استجمار مبحله  . 
 .(إزالة اخلارج باحلجارة وحنوها  ): وأنه الستجمار من قبلتقدم املراد با

يقولون : يعفى عن أثر استجمار مبحله ، أي أنه إذا مل يتجاوز األثر حمل اخلارج عليه وبناء املذهب أن االستجمار مبيح ، 
إذا جتاوز حمل االستجمار ، فإنه ف، فإنه يعفى عنه ، وأما إذا جتاوز حمل اخلارج فإنه ال يعفى عنه ؛ ألن االستجمار مبيح ، 

الم رمحه اهلل ، وأنه حتى لو جتاوز قدر احملل ، ووصل أن الراجح ما اختاره شيخ اإلس تقدم ال يكفي يف إزالته إال املاء ، و
يف هذه احلال ؛ ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم ، يف  جيزئ إىل صفحيت الدبر ، أو إىل الذكر ، فإنه ال بأس االستجمار

وسلم ، يف النيب صلى اهلل عليه وهلذا املخرج الذي جيب تنظيفه .  األثر أحاديث االستجمار ، مل يشرتط أال يتجاوز
صلى اهلل  رسول اهلل نهى )عن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال:حديث أبي هريرة ، الذي رواه الدارقطين ، وصححه ، 

دليل على أن االستجمار يطهر كما تقدم ، وعلى أنه  [يطهران ال إنهما]وقال ، عظم أو روثب نستنجيأن  عليه وسلم
 يرفع األثر متاما ، وأنه رافع وليس مببيح . 

وبناء عليه : فلو عرق اإلنسان ، وسال القذر من حمل االستجمار إىل صفحيت دبره ، أو إىل سراويله فإنه يعفى عنه ؛ 
 أي أنه ال يضر  . (ال بأس:)وهلذا ملا سئل اإلمام أمحد عن االستجمار : يعرق اإلنسان فيسيل ، قال 

 قال : وبوُل ما ُيْؤَكُل حلُمه وَرْوُثه وَمِنيُُّه. 
منيه غري طاهر ، فإذا أصاب اإلنسان فإنه و: مفهومه أن بول ما ال يؤكل حلمه وروثه  (بول ما يأكل حلمه .. طاهرقوله:)

 جيب تنظيفه وإزالته  .
 بول ما يؤكل حلمه وروثه مثل : بول اإلبل والغنم والبقر ، كذلك . 

 :  على قولنيبول ما يؤكل حلمه وروثه ، هل هو طاهر أم جنس ؟ وقد اختلف العلماء يف
رق الطيور ، ذهب املالكية،واحلنابلة ، ورخص أبو حنيفة يف ذ إليه ،القول األول : أن بول ما يؤكل حلمه وروثه طاهر

 فقال : إنها طاهرة .
 :  أدلتهم

، ملا سئل النيب صلى اهلل عليه وسلم ، عن الصالة يف مرابض الغنم ، رضي اهلل عنه جابر بن مسرة  عن :الدليل األول
 مسلم .  أخرجه اإلمامقال ]نعم[ 

أن يكون روثها وبوهلا طاهرا ، وإال ملا أذن النيب صلى اهلل عليه  الغنم قالوا : يلزم من الصالة يف مرابضجه االستدالل:و
 مرابضها تبول وتثِلط وتُروث فيها  .املرابض ؛ ألنها إذا ربضت يف الصالة يف  وسلم يف
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وأن النيب صلى اهلل عليه وسلم أمرهم أن ]، يف قصة العرنيني ،  يف الصحيحني حديث أنس رضي اهلل عنه :الدليل الثاني
 .[يشربوا من أبواهلا وألبانها فيلحقوا بإبل الصدقة ، 

نص واضح يف طهارتها ، فإنها لو مل تكن طاهرة ، ملا أذن هلم النيب صلى اهلل عليه وسلم يف  أن هذاجه االستدالل:و
 شربها . 

 وال دليل  .أن يأتي بدليل يدل على جناستها ،فعليه ،ومن حكم بالتنجيسشياء الطهارة،األصل يف األأن  :الدليل الثالث
 ذهب احلنفية،والشافعية ، واحلنابلة يف رواية  . إليه، : أن بول وروث ما يؤكل حلمه جنسالقول الثاني 

 :  أدلتهم

، فقال ]إنهما يعذبان وما بقربين مر  النيب صلى اهلل عليه وسلم أن،  مارضي اهلل عنهابن عباس  عن :الدليل األول
بعض األلفاظ ]ال يعذبان يف كبري ، بلى إنه كبري ، أما أحدهما فإنه كان ال يسترت من بوله[ هذا يف الصحيح ، لكن يف 

 يستنزه من البول[ .
؛ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم بني سبب عقوبة أحدهما وأنه كان قالوا : هذا دليل على جناسة البول  جه االستدالل:و

 اليستنزه من البول.
 . بدليل على جناسته على جناسة بول اآلدمي ، أما بول غري اآلدمي فليسبالتسليم أنه دليل  نوقش:

 .عام ، فيشمل كل بول  (من البول)، وقوله (كان ال يستنزه من البول  ): رد:بأن لفظ احلديث
نه جاء يف  بعض األلفاظ ]كان ال يستنزه من بوله[ ، ثم املراد بالبول هنا ليس بول مأكول اللحم ، وإمنا املراد بأ أجيب:

، كما هو ثابت موقوفا عن أبي (ذاب القرب من البول أن عامة ع)به بول اإلنسان نفسه ؛ وهلذا جاء يف بعض األحاديث 
 ع فيه كالم عند أهل العلم رمحة اهلل عليهم ، هل يصح مرفوعا أو أنه يصح موقوفا فقط . ورفهريرة ، امل

سئل عن الصالة يف مبارك  ه وسلمأن النيب صلى اهلل علي ، رضي اهلل عنهجابر بن مسرة  عن :الدليل الثاني
 .]ال[  اإلبل،قال

 عن الصالة يف مبارك اإلبل ، دل على أنها جنسة .  نهىملا صلى اهلل عليه وسلم ، النيب  أنقالوا :  جه االستدالل:و
ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم ، إمنا نهى عن الصالة يف مبارك اإلبل ؛ ألنه قد  :غري صحيحبأنه هذا االستدالل  نوقش

ثبت أن على ذروة كل مجل شيطانا ، وهو حديث صحيح ؛ وألنها حيوانات ال تقر يف حملها ، فهي كثرية احلركة ، ورمبا 
.. اخل ، فُنهي عن  هعضت، أو  تؤذيهأو  عليه ، ربكتعليه ، أو  سقطتتتحرك وتقتل املصلَي إذا كان ساجدا أو جالسا ، أو 

 الصالة يف مباركها  .
 الراجح : 

  من أقوال أهل العلم رمحة اهلل عليهم : أن بول ما يؤكل حلمه وروثه طاهر .
 قال : وبوُل ما ُيْؤَكُل حلُمه وَرْوُثه وَمِنيُُّه. 
 على قولني :  فيه جنس ؟ اختلف العلماء مهل هو طاهر أما يؤكل حلمه  مين

 قول يف مذهب املالكية،والشافعية . هو  ذهب احلنابلة ، و ،إليهالقول األول : أن مين ما يؤكل حلمه طاهر
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 واستدلوا : 
 أتي. توسمين اآلدمي بأدلة طهارة  -

 .  يف قول هو املذهبذهب احلنفية،واملالكية،والشافعية  ،و إليهالقول الثاني : أن مين ما يؤكل حلمه جنس
 وأدلتهم : 

 هي أدلة من قال بنجاسة مين اآلدمي .  -
 والراجح : 

مستقذر ، لكن املراد لو أصاب بدن ألنه  ؛واهلل أعلم هو طهارة مين ما يؤكل حلمه ، وليس املراد أن اإلنسان يتناوله 
رمبا أصابه شيء فاجلمل ،  ةساعدإىل مخاصة أصحاب اإلبل ، فإنهم حيتاجون يف تلقيح اإلبل واإلنسان أو أصاب ثوبه ،

 هذا هو املراد ، فعلى الراجح أنه طاهر . ،من مين الفحل
 . ِّثم قال : وَمِنيُّ اآلدمي 

 بول ما يؤكل حلمه ، وروثه ، ومنيه ، ومين اآلدمي ، كل هذه طاهرة . و أن مين املؤلف أفاد
 جنس ؟ على قولني :  مومين اإلنسان اختلف فيه هل هو طاهر أ

 األول : أن مين اآلدمي طاهر  .القول 
 .رمحهم اهللوشيخنا ابن عثيمني ،وابن القيم،وهو اختيار شيخ اإلسالم،واحلنابلة ،الشافعيةذهب  و إليه
 :  أدلتهم

متفق   (..رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يابسا  ثوبين من امل حتككانت  )عائشة رضي اهلل عنها  عن :الدليل األول
 . عليه
قال النيب صلى اهلل عليه وسلم ؛ وهلذا  بل لغسلته، ملا فركته ،  يدل على طهارة املين ، فإنه لو مل يكن املين طاهرًا اوهذ

صلى اهلل عليه وسلم  أمرهادم احليض يصيب الثوب ]حتته ، ثم تقرصه باملاء ، ثم تنضحه ، ثم تصلي فيه[ فللمرأة يف 
النيب صلى اهلل عليه وسلم يف املين : إنها حتكه أو حتته ، بل كانت رضي اهلل عنها يقل مل ل على أنه يابس ، ويد مما،  هّتحب

كا من ثوب النيب صلى اهلل عليه وسلم ، ثم ترتكه ، وهذا دليل على طهارته ، ولو كان جنسا ألمرها النيب عليه حه حتك
 الصالة والسالم بإزالته. 

  الصاحلني.و، خاصة أن فيهم األنبياء واملرسلني واألولياءأنه ال ميكن أن يكون أصل بين آدم جنسا  :الدليل الثاني
  و إليه ذهب احلنفية،واملالكية،واحلنابلة يف رواية . ،القول الثاني : أن مين اآلدمي جنس

 :  أدلتهم

 يابسا وتغسله صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول ثوبمن  ينامل حتككانت  أنها)عائشة رضي اهلل عنها  عن:الدليل األول
 . متفق عليه  (رطبا

 قالوا : وهذا دليل على جناسته ، وإال ملا غسلته رضي اهلل عنها  .
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عائشة رضي اهلل عنها ، املين من ثوب النيب صلى اهلل عليه وسلم وهو غسل غري صحيح ؛ ف أنه وجه االستدالل نوقش:
وقد غسل املين  إىل الناس خيرج اإلنسانالرْطب ، ال يدل على التنجيس ، وإمنا هذا من باب النظافة ؛ فإن من النظافة أن 

تنظف هذا اخلارج حتى ال  ، فكانت رضي اهلل عنها فإن هذا مما يستقذرخرج اإلنسان وعلى ثيابه مين لو ف، من ثوبه
، فإن الناس يستقذرون رؤيته على اإلنسان ؛ وهلذا إذا كان يابسا كانت رضي اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ثوبهيبقى على 

تنظيف ، كما يغسل اإلنسان لاغسل ولا إىلعنها حتكه ، حتى ال يبقى له أثر ، وإذا كان رطبا فالرطب واضح بني ، حيتاج 
ل القذر يف أنفه ، أو يف عينه ، وكذلك القذر اخلارج من فمه إذا كان على بدنه ، أو على ثوبه ، فإنه املخاط ، أو يغس

 حيتاج إىل تنظيفه. 
 جنسا . كان شبه البول والغائط ، فأوألنه خارج من السبيل ، ف:الدليل الثاني

، فبينهما فرق عظيم ، هذا أصل بين آدم ،  هذا قياس مع الفارق ، فإن مثة فرقا شاسعا بني البول وبني املينبأن  نوقش:
خيلق منه اآلدمي ، وذاك خارج قذر مننت خبيث ، فضلة ، يستحي اإلنسان منه ؛ وهلذا يبتعد منه كل البعد ، وهذا شهوة 

ل ، وذاك قذر خيرج لوال أن اإلنسان يتضرر ببقائه ملا أحب الدخو روجه، خيرج من اإلنسان برغبته واختياره ، وحمبته خل
يف بيت اخلالء ، واالحنباس فيه ، فبينهما فرق شاسع ، وكونهما خيرجان من حمل واحد ، ال يعين أن يكونا يف نفس احلكم 

 ، بل هذا له حكم ، وذاك له حكم آخر  .
 الراجح : 
كذلك لو قيل بتنجيسه  ،، أن مين اآلدمي طاهر ، وذلك لعدم الدليل الصريح على تنجيسهالقول األول هو  واهلل أعلم

   .شريعتنا،أن يكون املين طاهرا، فكان مقتضى الشرع والتيسري احلاصل يف ذلك عسرا ومشقة بالغني على الناسفإن يف 
 .  قال : وُرطوبُة َفْرِج املرأِة 

مسلكان : مسلك الولد ، ومسلك البول ، أما مسلك البول فهو متصل باملثانة ، واخلارج منه جنس ، ال  فيهاملرأة فرج 
الذي خيرج منه أي إن مل يكن بوال فله حكم البول ، املسلك الثاني : مسلك الولد ، وإشكال فيه ؛ ألنه خيرج من املثانة ، 

 الولد ، وهو متصل بالرحم. 
 املسألة على قولني :  هذهيف  اختلف العلماءرجت ، هل هي جنسة أم طاهرة ؟ ورطوبة فرج املرأة إذا خ 

 القول األول : أن رطوبة فرج املرأة طاهرة  .
 احلنابلة . هو الصحيح من مذهب و،يف قول والشافعية،ذهب احلنفيةإليه و 

 :  أدلتهم

 أن الرجل إذا جامع املرأة ، فإنه يعلق بذكره شيء ، ومع ذلك مل يعزم عليه بغسل ذكره  . الدليل األول:
من املعلوم أن املرأة إذا أنزلت ، فإنه سيختلط هذا املاء برطوبة فإن بأن املين طاهر ،  يلوإذا ق،أن املين طاهر :الدليل الثاني

 سيؤدي إىل تنجيس املين.وفرجها ، 
فإنه تكثر الرطوبة جدًا مع النساء ، ويؤدي ،أنه لو قيل بالتنجيس ، لكان يف ذلك عسر ومشقة بالغة جدا :الدليل الثالث

 دائما. ن؛ ألنه سيلوث ثيابه نإىل العسر واملشقة عليهذلك 
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 األصل يف األشياء الطهارة ، حتى يقوم دليل على التنجيس ، وليس مثة دليل واضح عليه  . :الدليل الرابع
 ، واحلنابلة يف رواية  .وبعض احلنفيةإليه ذهب املالكية،والشافعية يف قول،  ،والثاني : أن رطوبة فرج املرأة جنسةالقول 
 :  أدلتهم

جامع املرأة ومل ينزل  إذاالرجل  قال يفأبي بن كعب رضي اهلل عنه ، أن النيب صلى اهلل عليه وسلم عن  :الدليل األول
 .  البخاري  أخرجه ثم يتوضأ ويصلي[ منه مس املرأةما]يغسل :، قال 

؛ ألن ذكره قد أصابه شيء من املرأة ، والذي سيصيبه وجه االستدالل : أن النيب صلى اهلل عليه أمر الرجل بغسل ذكره 
 من املرأة رطوبة فرجها . 

نه شيء مستقذر ، و اإلنسان يؤمر بالتنظف ؛ألكاألدلة السابقة ، ال يدل على التنجيس ، وإمنا هذان هذا الدليل أنوقش:ب
: وما جنسه ؛  لنقي، ومل  [يغسل ذكره وما لوثه]:  لن، قرضي اهلل عنهن؛ وهلذا يف حديث ميمونة ، ويف حديث عائشة 

ألنه حيصل من اجلماع شيء من التلويث ، فيحتاج الرجل إىل أن يغسل ذكره ، فدليلهم هذا ال يدل على أن رطوبة فرج 
 ة جنسة ، بل هو دليل على التنظف والتطهر من هذا الشيء املستقذر ؛ حتى ال يبقى ويوسخ ثيابه  .املرأ

على املذي ؛ ألنه بلل ال خيلق منه الولد ، فيؤمر بغسله كاملذي ، فإن املذي بلل ال خيلق منه الولد  قياسًا :الدليل الثاني
 ، وأمر بغسله ؛ مما يدل على جناسته . 

قياس مع الفارق ؛ ألن املذي جاء فيه نص ، وهذا مل يأت فيه نص خبصوصه ، وكون الرسول عليه هذا ن أنوقش:ب
الصالة والسالم ، يأمر بالتنظف مما لوث ، ال يعين أنه جنس ؛ خبالف املذي ، فإنه أمر بنضح الثياب ، وأمر بغسل الذكر 

، وبنضح  الفرج النيب صلى اهلل عليه وسلم ، بغسل ، ولو كانت رطوبة الفرج جنسة ، ألمر تهمنه ، وهذا يدل على جناس
كما يكثر املذي عند ، ليس شيئا نادرا ، بل هو يف النساء كثري الثياب منها ، أو بغسل الثوب منها ، مع أنه يكثر يف النساء 

و لبينه الرب تبارك وتعاىل الناس ، ولو كان جنسا لبينه النيب صلى اهلل عليه وسلم ، ولو مل يبينه ألمر اهلل تعاىل ببيانه ، أ
 ، فلما مل يبني دل على أنه طاهر  .

 الراجح : 
وألن األصل الطهارة حتى يقوم دليل ؛،وذلك لعدم الدليل الصحيح الصريحطاهرة فرج املرأة  واهلل أعلم ، أن رطوبة

  ينقل عن هذا األصل والدليل.
 ال ؟  . متنقض الوضوء أرطوبة فرج املرأة هل  مسألة:

 عامة أهل العلم : على أن رطوبة فرج املرأة تنقض الوضوء . 
وهو ما اختاره شيخنا رمحه اهلل وإن كان يف آخر عمره رمحة اهلل عليه يسأل ويبحث هل مثة أحد من أهل العلم قال بهذا 

قل يف الفرتة األخرية القول ، وكان رمحه اهلل بوده لو أن أحدا قال بهذا القول حتى يفيت باجلواز ، وإن كان بعضهم قد ن
، أن الشيخ رمحه اهلل  هلا باأن الشيخ كان يفيت بعدم نقض الوضوء من رطوبة فرج املرأة، ونقلت إحدى الباحثات يف كت

كان يفيت بعدم النقض ، لكن الذي أعرفه من كالمه رمحة اهلل عليه ، أنه مات وهو يرى النقض ، كقول اجلمهور ، وال 
  .ينقلون عن الشيخ عدم النقضينقض الوضوء إال هذه الباحثة يف كتابها ، وأما البقية فإنهم أعرف أحدا ذكر أنه ال 
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أو من مسلك البول ، ،وقول اجلمهور : أن رطوبة فرج املرأة تنقض الوضوء ، سواء كانت خارجة من مسلك الولد 
  على حد سواء .

  . قال : وُسْؤُر اْلِهرَِّة 
  .؟هل اهلرة بذاتها طاهرة أم جنسة:وهي املسألة تنبين على مسألة أخرى هذههوطاهر أم جنس؟ سؤر اهلرة ما حكمه؟هل

 طاهرة .  مجهور أهل العلم : على أن اهلرة
 واحلنابلة . ،ذهب املالكية ، والشافعيةإليه و

 :  أدلتهم

اهلرة ]إنها ليست بنجس إنها من ، أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال يف رضي اهلل عنه أبي قتادة  عن :الدليل األول
 . وطائفة من أهل العلم،والعقيلي،والدارقطين،اخلمسة بسند صححه البخاري أخرجهالطوافني عليكم والطوافات[

 بأنها طاهرة. ى اهلرة حكم عليب صلى اهلل عليه وسلم نلا نأوجه االستدالل:أن 
 إليه ذهب احلنفية .  و،جنسةاهلرة  القول الثاني : أن

 ويستدلون : 
 . أخرجه الطحاوي  .(اهلرة ثالثا سؤر أنه أمر بغسل) رضي اهلل عنهأبي هريرة أثر ب

 ؛ألن الصحابي أمر بذلك .قالوا : وهذا يدل على جناستها 
 نوقش:بأنه قول صحابي،وقول الصحابي حجة ما مل خيالف نصا أو قول صحابي آخر.

 الراجح : 
وأنه ال قول ألحد مع قول النيب صلى اهلل عليه وسلم ، والنيب صلى اهلل عليه وسلم قال واهلل أعلم ، أن اهلرة طاهرة ، 

 ]إنها ليست بنجس ، إنها من الطوافني عليكم والطوافات[  .
 بناء عليه : هل سؤرها طاهر أم جنس ؟  .

 أما اجلمهور : فعندهم أن سؤرها طاهر ؛ ألنها طاهرة .
 واحلنابلة . ،والشافعية،وهذا مذهب املالكية

وأما احلنفية : فإنهم يرون أن سؤرها مكروه ، وليس بنجس ، ملاذا مكروه ؟ ألنه قد جاء النص يف سؤرها ، وهي ال يشق 
 التحرز منها ، فيكون سؤرها مكروها . 

 هاتدخل ال، بيوتنا اآلن احلمد هلل ، أذية من أشد ما يكون اهلرهذا غري مسلم هلم ، فإن  (اال يشق التحرز منه)وقوهلم 
 واليستطيعون، تكفئ القدوراحلليب واأللبان وتشرب القطط ، لكن يف القرى تزعجهم القطط إزعاجا عظيما ، 

 ، أن سؤرها طاهر .  واهلل أعلم الراجح هلذا كان القولوأذاها ، و طالتخلص من القط
 ص، وقول الصحابي إذا كان يف مقابلة النص فهو مّطرح،ليس حجة . وأما أثر أبي هريرة رضي اهلل عنه، فهو مقابل للن
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 ما دوَنها يف اْلِخْلَقِة طاهٌر قال : و. 
 .  طاهر اخللقة يف دونها وما اهلرة أن -ومذهب اجلمهور  -: عندنا املذهب

 :  قالوا اخللقة؟ يف دونها ما ملاذا
 وابن ، الفأرة:  مثل ، منها وأقل حجمها يف كان ما عليها فيقاس ، اهلرة على نص ، وسلم عليه اهلل صلى النيب ألن -

 .  اهلرة حكم يف تكون كلها ، واجُلَرذ..  َعْرس
 عليه اهلل صلى الرسول عليها نص اليت العلة هل ، العلة على ونص اهلرة على نص والسالم الصالة عليه الرسول ، لكن

 من إنها] والسالم الصالة عليه الرسول قال ولذلك ؛ التطواف ج/؟ التطواف هي العلة أم ؟ والصغر اخللقة وسلم
 فيصعب  ، التطواف ةكثر هي الراجح على العلة بل ، صحيحة غري بها عللوا اليت فعلتهم[ والطوافات عليكم الطوافني
 .  منها االحرتاز يف مشقة هناك كونتو ، منها االحرتاز

 الراجح : 
عليهم : أن علة الطهارة هي كثرة التطواف ، كونها من الطوافني علينا والطوافات ، فكل من أقوال أهل العلم رمحة اهلل 

 ما كان يكثر تطوافه على اآلدميني ، فإنه يعفى عن جناسته ، ويكون طاهرا بسبب مشقة التحرز منه  .
؟ فيقال : الكلب قد ورد  فإن قال قائل : الكلب هو مما يكثر تطوافه على اآلدميني ، ومع ذلك مل يأت احلكم بطهارته

 اليت ذكرها النيب صلى اهلل عليه وسلم . خاصة، وما دام النص قد أخرجه،فيكون خارجا من الرخصة العامة، النص فيه
  . قال : وسباُع البهائِم والطرُي 

 أي أن سباع البهائم والطري جنسة . 
وهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم رمحة اهلل عليهم ، بناء على اختالفهم يف : هل سباع الطري والبهائم جنسة أو ليست 

 جنسة ، هل السبع نفسه طاهر أم جنس ؟ على قولني : 
فال سان ،، وذهب احلنابلة إىل أنهما جنذهب احلنفية إليهو،القول األول : أن سباع الطري طاهرة ، وسباع البهائم جنسة

فرق عندهم بني السبع من الطري والسبع من البهائم ، أما احلنفية فيفرقون بينهما ، فريون أن سباع الطيور طاهرة ، وأما 
 سباع البهائم فإنها جنسة . 

 :  أدلتهم

أن النيب صلى اهلل عليه وسلم ، ملا سئل عن املاء يكون يف الفالة ، ترد عليه  ما،رضي اهلل عنه عن ابن عمر:الدليل األول
 والبيهقي،  اخلمسة ، وصححه اإلمام الشافعي ، واإلمام أمحد أخرجهالسباع ، قال ]إذا بلغ املاء قلتني مل حيمل اخلبث[ 

 .وابن حزم ، وغريهم، 
أقل من قلتني ، ووردت عليه السباع وغريته ، فإنه يصبح جنسا ، هذا دليل على أن املاء إذا كان أن : وجه االستدالل 

مما يدل على أن فيها خبثا اهلل عليه وسلم ]مل حيمل اخلبث[ وهذا دليل أيضا على أن السباع جنسة ، وإال ملا قال صلى
  ه.أصاب إذاحيمله املاء 
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 ناب من السباع  صلى اهلل عليه وسلم عن كل ذي رسول اهلل هىن :]قال،مارضي اهلل عنه ابن عباس عن :الدليل الثاني
 .  مسلماإلمام أخرجه  [خملب من الطري ، وكل ذي 

النيب صلى اهلل عليه وسلم ، نهى عن أكلها ، وما نهي عن أكله ، فاألصل فيه أن يكون جنسا ، هذا أن : وجه االستدالل 
ل: السم منهي عن أكله ، وال يلزم من كونه منهيا عن أكله أن يكون جنسا ، فاجلواب : أن ايف املطعومات ؛ ألنه قد يق

  ،وأما السم فنهي عن أكله لضرره.املطعومات ما نهي عن أكله منها فاألصل فيه أن يكون جنسا 
 ذهب املالكية،والشافعية . و إليه،القول الثاني : أن سباع البهائم طاهرة

لبهائم طاهرة ، ونقلوا هذا عن أبي هريرة رضي اهلل عنه ، أن املاء ال تنجسه السباع ؛ ألنه سئل عن ذهبوا إىل أن سباع ا
 ، أو كما قال  .(املاء ال يضره شيء )سباع ترد على املاء ، فقال :

 قالوا : فهذا دليل على أن سؤرها طاهر ، وعلى أنها ليست بنجسة . 
 لصحابي حجة ما مل خيالف نصا أو قول صحابي آخر.نوقش: بأنه على فرض صحته فهو قول،وقول ا

 الراجح : 
هو ما ذهب إليه احلنابلة ، وجزء من مذهب احلنفية ، و،  جنسةواهلل أعلم ، هو القول األول ، أن سباع البهائم والطري

 ن سؤرها تبعا لذلك جنس . فإسباع الطري والبهائم جنسة ،  وإذا كانت
  .قال : واحلماُر األهليُّ، والَبْغُل منه َنِجَسٌة 

( احرتازا من احلمار الوحشي فهو طاهر ألنه مباح األكل،وقد جاءت األدلة على جواز أكله كما احلمار األهليقوله:)
 يف الصحيحني وغريهما .

وهو حيوان متولد من احلمار واخليل وهو حمرم األكل؛ألنه اجتمع فيه مبيح وحاضر فغلب جانب  (والبغلقوله:) 
 :  احلضر على جانب اإلباحة 

 جنس ، يف هذا خالف على قولني :  أم طاهر هل سؤرهماوطاهران أم جنسان ؟احلمار األهلي والبغل هل لكن  
 وسؤرهما أيضا طاهر . ،انمحار أهلي طاهر القول األول : أن احلمار األهلي والبغل املتولد من

 . روايةيف احلنابلة  و، والشافعية،املالكيةذهب  و إليه
 :  أدلتهم

 .  {واخليل والبغال واحلمري لرتكبوها وزينة}قول اهلل تبارك وتعاىل  :الدليل األول
ومن املعلوم أنها خلقت لرتكب ، فإذا كانت قالوا : فاهلل عز وجل قد امنت بها ، وال ميكن أن مينت اهلل تعاىل بشيء جنس ، 

 احلال  . هتركب ، فإنه ستكثر مماسة اإلنسان هلا ، فليست بنجسة على هذ
أبي قتادة ، أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال يف اهلرة ]إنها ليست بنجس ؛ إنها من الطوافني عليكم  عن :الدليل الثاني
 . حياخلمسة بسند صح أخرجهوالطوافات[ 
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التَّطواف ؛ مما يدل على أن ما كان كثري ة اهلرة بيف عدم جناس علل النيب صلى اهلل عليه وسلموجه االستدالل:أن 
،  ماحاجة الناس إليهتكثر، و ما، ومن املعلوم أن احلمار والبغل يكثر َتطوافه أنه مثلهاالتطواف يشق التحرز منه ، 

 احلديث  . حكم هذايف  ماعلى دخوهل يل، فهذا دل ماعليه وركوبهم
 احلنابلة . عند ذهباملوهو ،وسؤرهما جنس انجنسالقول الثاني : أن احلمار والبغل 

 :  أدلتهم

 إن اهللأنس ، رضي اهلل عنه ، أن النيب صلى اهلل عليه وسلم ، نهى يوم خيرب عن حلم احلمر ، وقال ] عن :الدليل األول
 . يف الصحيحنيأخرجاه إنها جنس[ فورسوله ينهيانكم عن حلوم احلمر

النيب صلى اهلل عليه وسلم ، أمر بَكْفء القدور ملا طبخت فيها ، وأمر بغسلها ، مما يدل على ألن و :الدليل الثاني
 جناستها . 

من خترجيه أنه حديث صحيح ثابت عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، واضح : هذا الدليل كما هو  نوقش:فقيل
عما تكثر مماسة اإلنسان له  الكالمجنس ، لكن  هعن بوهلا وال روثها وال منيها ، فهذا كل والعن اللحم ،  والكالم ليس

، من السؤر ، و العرق ، و املخاط الذي خيرج منها ، فهذه طاهرة ؛ ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم ، حكم يف اهلرة بأنها 
لناس أكثر من اهلرة ، فإن اإلنسان يف الزمن املاضي ملا كانت آلة طاهرة ؛ ولذلك لكثرة تطوافها ، وهذه تطوف على ا

الركوب هي احلمر والبغال ، كانوا حيتاجون إليها ، وكانت متاسهم أكثر من اهلرر ومن القطط اليت جاءت السنة بالعفو 
، هذه كلها طاهرة ؛  وعرقها ، ولعابها ، ودموعها،فنجس ، واحلمر كذلك ، يقال : ريقهاروثه وأما بوهلا و،عن سؤرها

 وهلذا لو شرب احلمار من إناء ، فإنه ال ينجس اإلناء بالشرب منه .
نوذلك لعدم الدليل الدال وسؤرهما طاهر،انأن احلمار األهلي والبغل املتولد من محار أهلي طاهرالراجح :واهلل أعلم 

 هلل أعلم.وا،واليلزم من جناسة بوهلا وروثها أن يكون سؤرها جنسًا. على النجاسة 
 .حممد نبينا على وسلم اهلل وصلى

 
 

  


