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بسم اهلل الرمحن الرحيم, احلمد هلل وحده, والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده, وعىل آله وأصحابه ومن 

 تبعهم بإحسان إىل يوم الدين: 

 :-رمحه اهلل-قال املؤلف  

ولم تعؾم  )إن جفل حالفا(  ،(1)كالسراويل ؛ولو ولقت طوراتفم ،ثقاب الؽػار :أي ؛(بفمثقا)تباح  (و)

   (3) فال تزول بالشك ،؛ ألن األصل الطفارة(2)كجاستفا

                                 
ؾ ما كان مـ السراويؾ التل تؾل أخذكا أن الخالف يف الثقاب كالخالف يف األواين وأن هذا الخالف يشؿ (1)

طقراهتؿ، لؽـ روي طـ أحؿد يف هذه الؿسللة طبارة أخرى أو تستطقع تؼقل روايًة أخرى، يؼقل طـ ما القك 

 . "أحب إلل أن يعقد إذا صؾك فقف"العقرات مـ السراويؾ: 

 هذه العبارة تدل طؾك اإلطادة أو طدم اإلطادة؟ 

حؿد، واخرتت هذا كـؿقذج، الحظ كقػ طؾؼ ابـ قدامة طؾك هذا هـاك صريؼة لؾحـابؾة يف ففؿ كالم أ

وجقب اإلطادة، وهق ققل الؼاضل؛ ألهنؿ يتعبدون  فقحتؿؾ":الؽالم لإلمام أحؿد، يؼقل ابـ قدامة

 . "بالـجاسة، ويحتؿؾ أال تجب، وهق ققل أبل الخطاب؛ ألن األصؾ الطفارة فال تزول بالشؽ

يؽقن روايًة يف كجاستفا وأكف ال يجقز أن يصؾل فقفا فنن صؾك أطاد،  فذا الؽالم لإلمام أحؿد يحتؿؾ أنف

ويف كػس الققت يحتؿؾ أن يؽقن دلقاًل طؾك أهنا ال تجب؛ ألكف يؼقل: أحب إلل أن يعقد. معـك هذا أكف ال 

خالف داخؾ الؿذهب ققي، لؽؾ ققل ذهب جؿاطة مـ  فافق ففذه الؿسللة يجب، فؼط أحب إلل أن يعقد.

 ابؾة كؿا ذكر الشقخ ابـ قدامة.أئؿة الحـ

هذا التػصقؾ كؾف إن جفؾ حالفا أما إن طؾؿت كجاستفا فاألمر واضح؛ ألكف ال يجقز استخدام الـجس  (2)

 حتك مـ  أواين الؿسؾؿقـ فؽقػ بلواين الؽػار وثقاهبؿ. 

فارة فال تزول ألن األصؾ الط :هذا تعؾقؾ لؾسابؼ كؾف لجقاز الثقاب وما ولقت طقراهتؿ مـ السراويؾ (3)

لألواين وإن كان األواين ذكر هق دلقاًل وهق حديث: تقضل مـ مزادة مشركة.  بالشؽ، ويصؾح أيًضا تعؾقاًل 

 لؽـ هذا أيًضا يصؾح يف التعؾقؾ لفذه الؿسللة.
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: وبدن الؽافر (2)الخؿر وثقابفم وآكقة من البس الـجاسة كثقًرا كؿدمنِ .(1) وكذا ما صبغوه أو كسجوه 

  (4)ن تؽره الصالة يف ثقاب الؿرضع والحائض والصبي وكحوهموماؤه، لؽ ،وكذا صعامه، (3)صاهر

                                 
صؾك اهلل تجقز باالتػاق؛ ألهنا جديدة، وقد كان الـبل ـ وهل الثقاب الجديدة ـ ما صبغقه أو كسجقه  (1)

وأصحابف يشرتون مـ الؽافر الثقاب ويؾبسقهنا، وهذا مؿا هق معؾقم مـؼقل طـ أصحاب الـبل  -وسؾؿطؾقف 

 .كؼاًل ال يشؽ فقف طـف وطـ أصحابف -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

مـ البس الـجاسة كثقًرا ، حؽؿفا حؽؿ آكقة الؽػار، والؼاسؿ الؿشرتك بقـفؿا أن كاًل مـفؿا وثقاب آكقة  (2)

ولذلؽ جعؾ الحـابؾة حؽؿ هذه الؿسللة حؽًؿا واحًدا،  ؛كثقًرا أو يظـ فقف مالبسة الـجاسةيالبس الـجاسة 

فصارت طـدكا ثالثة مسائؾ فقفا كػس الخالف والؽالم؛ آكقة الؽافر وثقاب الؽػار ومـ البس الـجاسة بؽثرة 

 كؿا طرب الؿملػ، مثؾ مدمـ الخؿر وغقره.

 :لدلقؾقـ (3)

 .لؽافر صاهرةالدلقؾ األول: أن ذبقحة ا 

الثاين: أن الجؿاع مع الؽتابقة ال يقجب أكثر مؿا يقجب الجؿاع مع الؿسؾؿة، وهذا يدل طؾك أن بدهنا  

صاهر، بؿعـك أكف ال يجب طؾك اإلكسان أن يغسؾ جسده بعد أن يجامع الؽتابقة؛ ألهنا صاهرة، فال يجب طؾقف 

 .إال الغسؾ كؿا يجب يف جؿاع الؿسؾؿة

 ؟[82]التقبة:  {إِكََّؿا اْلُؿْشِرُكقَن َكَجٌس } صرح بـجاستفؿ فؼال: -سبحاكف وتعالكن اهلل إ :فنن ققؾ

 .أن هذه الـجاسة مـ حقث االطتؼاد :فجقاب الحـابؾة 

ؼالقا: مراطاًة لؾخالف ف وطؾؾقا ذلؽالصالة يف ثقاب الؿرضع والحائض والصبل طـد الحـابؾة مؽروهة،  (4)

الحائض فؼد يخرج ومالبسة مـ يظـ فقفؿ كجاسًة ، وأما الصبل  ايؽثر مـف واحتقاًصا لؾعبادة؛ ألن الؿرضع

 مـفا ما يمدي إلك تـجقس الثقاب فؼالقا: أهنا تؽره.

ويف الحؼقؼة أن هذا الحؽؿ لؾحـابؾة فقف غرابة، إذا كاكقا يرون أن ثقاب الؿرضع والحائض والصبل فؼط 

أن ثقاب الؽػار أيًضا تؽره فال غرابة لؽـفؿ لؿ يصرحقا  تؽره دون ثقاب الؽػار ففذا غريب، وإن كاكقا يرون
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 ، (1) )وال يطفر جؾد مقتة بدباغ(

                                
 

فتخصقص ثقاب الحائض والؿرضع والصبل فقف إشؽال مـ حقث أن الذي يمدي ، بالؽراهة فقؿا أطؾؿ

ال يستـجقا أـ فقؿا يظفر مـ حالفؿ ـ لؽراهتفا مقجقد يف أولئؽ بؾ أكثر ال سقؿا يف زمــا، فنن الؽػار اطتادوا 

 عـدهؿ مالبسة لؾـجاسة أكثر مـ الحائض والصبل والؿرضع. فوال يستجؿروا، 

 الحاصؾ أن الحـابؾة يرون أن الصالة يف ثقاب همالء مؽروهًة مراطاًة لؾخالف واحتقاًصا لؾصالة.و

الخالف فقفا مفؿ وفروطفا وما ، ويف الخالف العاللومسللة كبقرة يف الؿذهب وهل  ،مقضقع مفؿ اهذ (1)

 يرتتب طؾقفا مفؿ.

 :ثالث رواياتفقفا ه الؿسللة طـ أحؿد هذو

أن جؾد الؿقتة ال  :وأكثر الحـابؾة اختاروها ،األكثر طـ أحؿد :تتصػ بلمريـالرواية األولك طـ أحؿد و 

أهنا هل الؿذهب، فجؿاهقر الحـابؾة اختاروا هذه الرواية  إشؽال الالحـابؾة يرون بال شؽ وويطفر مطؾًؼا، 

وسقذكر الؿملػ أدلة  مام أحؿد كؼؾقا هذه الرواية، ولفذا ققؾ رواها الجؿاطة، وجؿاهقر الـاقؾقـ لرواية اإل

 قفا.كعؾؼ طؾوهذه الرواية، 

وأما ما هق الطاهر والـجس ـ  أكف يطفر جؾد ما كان صاهًرا حال الحقاة فؼط :الرواية الثاكقة طـ اإلمام أحؿد

  .لؿجد وحػقده وابـ رزيـواختار هذه الرواية ا ـ حال الحقاة فسقذكره الؿملػ الحًؼا

 .غقره يرون أن اإلمام أحؿد رجع طـ هذه الروايةجؿاطةالؼاضل و لؽـ

 .وابـ طبقدان يرى أن اإلمام أحؿد لؿ يرجع طـ هذه الرواية وإكؿا هذه رواية أخرى فؼط 

ؿدون يعتووالذيـ كؼؾقا رجقع أحؿد طـ هذه الرواية كثر، لؽـل أخشك أن همالء كؾفؿ يـؼؾقن طـ الؼاضل  

 .فرتجع الؿسللة إلك واحد طؾقف

وهذه الرواية اختارها ابـ رزيـ وابـ تقؿقة، فعـ  دباغة،بالأكف ال يطفر جؾد إال ملكقل الؾحؿ  :الرواية الثالثة

وكثقر مـ  .تعارض كؿا سقلتقـاؾلوألهنا مسللة مشؽؾة،  ؛ابـ تقؿقة وطـ ابـ رزيـ يف هذه الؿسللة ققالن

 . هذه الؿسللةالحـابؾة اختؾػ ققلفؿ يف
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 . (1)-َرِضَي اهَّللُ َطـُْفْم  -روي طن طؿر وابـه وطائشة وطؿران بن حصقن 

                                 
 .-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿاآلثار الؿروية طـ الـبل  :هذا الدلقؾ األول (1)

هاب نأال تـتػعقا مـ الؿقتة ب -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿرسقل اهلل  أتاكا كتاب"الدلقؾ الثاين: حديث ابـ طؽقؿ: 

 .الؿدةوغقره لؿ يذكر هذه  "قبؾ مقتف بشفر أو شفريـ". يف لػظ أبل داود: "بعصب وال 

 .أن األصؾ يف الؿقتة أهنا كجسةالدلقؾ الثالث: 

 يف اطتبار جؾد الؿقتة كجس.الحـابؾة وففذه األدلة التل اطتؿد طؾقفا اإلمام أحؿد  

األصؾ االستعؿالل إذا طارض األصؾ الؼقاسل قدم " :هلومػقدة وهـا أريد أن أشقر إلك قاطدة مفؿة جًدا 

إذا جاء لػظ يؿؽـ أن كحؿؾف طؾك أصؾ ويؿؽـ أن كحؿؾف طؾك استعؿال  معـك هذه الؼاطدة أكف "االستعؿالل

معروف مشفقر، فالقاجب أن كحؿؾف طؾك االستعؿال الؿعروف الؿشفقر، هذه الؿرة سـؼرأ لؽؿ لقس طـ 

ابـ رجب وإكؿا طـ الشاصبل، الشاصبل تحدث طـ هذه الؼاطدة وجعؾ هذه الؿسللة مـ أمثؾتفا، يؼقل 

. يؼقل ": أيؿا إهاب دبغ فؼد صفر-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿكؼقل الـبل "هذه الؼاطدة:  الشاصبل بعد أن ذكر

خروج الؽؾب طـ ذهـ الؿتؽؾؿ والؿستؿع طـد التعرض لؾدباغ لقس ببعقد بؾ هق "الشاصبل: قال الغزالل: 

ا قال غقره وكذ". ثؿ قال الشقخ الشاصبل معؾًؼا طؾك الغزالل: "الغالب القاقع وكؼقضف هق الغريب الؿستبعد

 . "أيًضا وهق مقافؼ لؼاطدة العرب وطؾقف يحؿؾ كالم الشارع بال بد

ال كحؿؾف طؾك  األصؾ وهق العؿقم الؼقاسل وإكؿا كحؿؾف طؾك أيؿا إهاب دبغ فؼط صفر. يجب أإًذا طؿقم 

العؿقم  االستعؿالل، والعؿقم االستعؿالل يؼتضل خروج الؽؾب مـ هذا العؿقم؛ ألن كؾ متحدث هبذا 

 .لؽالم ال يؼع يف ذهـف إال خروج الؽؾب طـ هذا الؽالم العاما

وكؿا قؾت لؽؿ وأكا أذكر لؽؿ األمثؾة والؼقاطد ال تـشغؾ بالراجح وإكؿا بػفؿ الؼاطدة، قد تؼقل: ال، بؾ إن  

العؿقم يدخؾ فقف الؽؾب، هذا أمر آخر، لؽـ هذه هل الؼاطدة التل ذكرها كؿا سؿعتؿ الغزالل والشقخ 

، وهل قاطدة مػقدة لطالب العؾؿ طـد تـاول العؿقمات التل يدخؾ تحتفا ما ال يؿؽـ يف العرف الشاصبل

  .-رحؿف اهلل تعالكواالستعؿال أن يدخؾ تحتفا مثؾ ما ذكره الشقخ  الؿملػ 
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ر بطاه )بعد الدبغ( ،استعؿال الجؾد :أي ؛)ويباح استعؿاله(  (1)كؾحؿه ؛ال يطفر جؾد غقر ملكول بذكاةوكذا 

 .وال بد فقه من زوال الرائحة الخبقثة :"الرطاية  "قال يف    ،(2) مـشػ لؾخبث

 .(3) وجعل الؿصران والؽرش وترا دباغ 

                                 
هذه الؿسللة كص طؾقفا أحؿد، واستدل طؾقفا بالـفل طـ جؾقد السباع، والؿؼصقد هبذه الؿسللة  أن  (1)

جؾده صالًحا لؾدباغة حتك طؾك الؼقل بلن ملكقل الؾحؿ يطفر  ا ال يذبح ال تمثر فقف وال تجعؾمتذكقة 

ألن الذكاة إكؿا تمثر بؿلكقل الؾحؿ، بؾ قال الحـابؾة: ال يجقز أن كذبح غقر ملكقل الؾحؿ لغرض  ؛بالدباغة

 فائدة. ألكف ال يطفر هبذا الذبح ففذا فقف تضققع وإيالم لؾحققان بال ؛أن كطفر جؾده

، وهذه الصقرة تخرج مـ يؼرر الؼاطدة والحؽؿ ثؿ يستثـل كؿا قؾت أن الشقخ مـصقرو ،هذه استثـاء (2)

 .طؿقم الـفل

 :وهذه الؿسللة فقفا طـ أحؿد روايتان 

يجقز استعؿال الجؾد بعد الدبغ بشروط سقذكرها : الرواية األولك وهل الؿذهب وطؾقفا أكثر الحـابؾة 

 بلدلة: استدلقاوهمالء  ، الؿملػ

رآهؿ يجرون شاًة مقتًة،  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿحديث ابـ طباس الؿشفقر أن الـبل  :الدلقؾ األول -

 فؼال: هال اكتػعتؿ بنهاهبا. ويف لػظ آخر: فدبغتؿقه واستعؿؾتؿقه. 

لؿا فتحقا فارس اكتػعقا بسروج الخقؾ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿالدلقؾ الثاين: أن أصحاب الـبل  -

 .قرها مـ الجؾقد وهل جؾقد مقتةوبغ

 وهذان دلقالن ققيان جًدا. 

وهذه الرواية دلقؾفا  .أكف ال يجقز استعؿال جؾد الؿقتة مطؾًؼا، ولق دبغ ولق يف كاشػ :الرواية الثاكقة طـ أحؿد

 طؿقم الـفل طـ الؿقتة. :واضح

قن الدبغ بؿادة صاهرة، هذا الشرط هق يف الحؼقؼة ذكر يف هذه العبارة شروط الدبغ الـافع، ال بد أن يؽ (3)

األول، الشرط الثاين: أن يؽقن بؿادة مـشػة، الثالث: أن يمثر هذا الدبغ يف جؾد الؿقتة بزوال الخبث، فنذا 
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 (2)جاز استعؿاله :فؾو وقع يف مدبغة فاكدبغ ؛وال يػتؼر لػعل آدمي  (1) وال يحصل بتشؿقس وال تتريب

                                
 

تحؼؼت هذه الشروط صحت الدباغة، فالدباغة بؿادة ال تمثر تطفقًرا وال تذهب الرائحة وال تطفر الجؾد 

 .لقس لف أي فائدة

أو الدباغة التل  ،بدوهنا ال يحصؾ دبغ سقاء الدباغة التل هل لالستعؿال طـد الحـابؾةوفذه شروط الدباغة ف 

 هل لؾتطفقر طؾك الرواية الثاكقة.

 :هذا الػرع هق فرع لؼاطدتقـ يف آن واحدو

ًما ألهؿؾـا الؼاطدة األولك: أن الجؿع بقـ األدلة ما أمؽـ أولك مـ إهؿال بعضفا ولق جعؾـا استعؿالف محر 

 .حديث ابـ طباس

  .مـ أدلة الجقاز فعؾ الصحابة لؿا فتحقا فارسوالؼاطدة الثاكقة: أن ققل الصحابل وفعؾف حجة،  

 إًذا هذا فرع مـ أمثؾة قاطدتقـ، وهؿا مـ الؼقاطد الؿفؿة والؼقية.

ضعـا فققف تراًبا ال تحصؾ الدباغة ال بتشؿقس وال بترتيب، طؾك هذا لق وضعـا الجؾد تحت الشؿس وو (1)

وجؾس فرتًة صقيؾًة كشػ بعدها وذهبت طـف الرائحة، ففذا لقس دباغة، وال تـػع فقف حتك لق ذهبت طـف 

أمر بالدباغة والتشؿقس لقس دبًغا، وهق دلقؾ كؿا ترون  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿن الـبل ؛ ألالرائحة الخبقثة

 فقف ققة. 

الحؽؿ يدور مع طؾتف وجقًدا وطدًما. وهق اختقار ابـ طؼقؾ،  ؛ ألنرأهنا تطف ـ ولقس روايةً ـ والؼقل الثاين 

 .الحاصؾ هذان ققالن داخؾ الؿذهب يف التشؿقس والترتيب

ألهنا غالب ما تستخدم لتطفقر الجؾقد يف ذلؽ  ؛استخدم الدباغة -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿالظاهر أن الـبل و 

ما يحصؾ بالدباغة ففل كافقة؛  هبؿالترتيب، وحصؾ الققت، أما إذا صفرت ألي سبب؛ بسبب التشؿقس أو ا

 ألن الؿؼصقد التطفقر ولقس كػس الدباغة.

ألكف مـ باب إزالة الـجاسة، وإزالة الـجاسات ال تحتاج إلك كقة كؿا لق غسؾ الؿطر األرض الـجسة  (2)

 تؿاًما، وهذه قاطدة مػقدة وهل أن إزالة الـجاسات ال تحتاج إلك كقة.
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 .ال مائع، ولو وسع قؾتقن من الؿاء ،)يف يابس(

 .(1)كالفر ؛كالشاة أو ال ؛ملكواًل كان )من حقوان صاهر يف الحقاة(الجؾد  ان()إذا ك 

وال استعؿاله قبل الدبغ  ،فال يباح دبغه :مؿا خؾؼته أكبر من الفر وال يمكل ؛أما جؾود السباع كالذئب وكحوه

 . (2)وال يصح بقعه ،وال بعده

                                 
 :ثالثة لالستػادة مـ الجؾد يف االستعؿال وإن لؿ يؽـ صاهًرا ففذه شروط (1)

الشرط األول: أن يدبغ، والشرط الثاين: أن يستخدم يف يابس، الشرط الثالث: أن يؽقن لجؾد حققان صاهر  

 .حال الحقاة

 .طفريإذا تحؼؼت هذه الشروط الثالثة جاز استعؿال هذا الجؾد، وال حرج يف استعؿالف وإن قؾـا أكف ال و 

 :وتعؾقؾ الحـابؾة أن هذا االستخدام ال يمدي إلك اكتؼال الـجاسة، ألمريـ 

 .األمر األول: أكف كشرتط أن يؽقن يف يابس 

 .ا مالبسة الـجاسةهذان األمران يؿـعوشرتط أن يدبغ، ي فواألمر الثاين: أك 

دم هبذه الشروط الثالثة؛ ألن وإن كان هذا الجؾد الؿدبقغ ما زال كجًسا طـد الحـابؾة لؽـ يجقز أن يستخ 

 هذه الشروط الثالثة تؿـع اكتؼال الـجاسة إلك ما استخدمت فقف.

هذا مػفقم مـ الؽالم السابؼ؛ ألكف يشرتط أن يؽقن مـ حققان صاهر يف الحقاة، والحققان الطاهر يف  (2)

ضابط الحققان الـجس الحقاة أخرج جؾقد السباع كالذئب وكحقه مؿا خؾؼتف أكرب مـ الفر وال يمكؾ وهذا 

 كؿا سقلتقـا يف صريح كالم الؿملػ الحًؼا. 

 :الحققان الذي لقس صاهًرا يف الحقاة ال يجقز أن يستعؿؾ لدلقؾقـو

 .ال تخػػ مـ كجاستفالدباغة فاألول: أكف كجس العقـ،  

ك اهلل طؾقف صؾالـبل الدلقؾ الثاين: أن جؾقد السباع ال تؽاد تستخدم إال وهل مدبقغة، ومع ذلؽ هنك  

 .طـفا-وسؾؿ

 فؽؿا ترون أن أدلة الحـابؾة الستثـاء غقر الطاهر حال الحقاة أدلة ققية ووجقفة. 
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  (3) )وكل أجزائفا( لبن الؿقتة  :أي (2) )ولبـفا(  .(1)يف يابس ،ويباح استعؿال مـخل من شعر كجس

 

                                 
وهذه الؿسللة كص طؾقفا أحؿد، وتعؾقؾفا أن الـجاسة ال تـتؼؾ يف هذه الصقرة، لؽـ فقف إشؽال حؼقؼة يف  (1)

ها هبذا ؤتتعدى فؾـؼؾ يجقز يف كؾ كجس، فاستثـاإذا كاكت العؾة أن الـجاسة ال  وهق أكفاستثـاء هذه الؼضقة، 

  .ألن التعؾقؾ يؿؽـ تطبقؼف يف باقل األمقر ؛ فقف إشؽال ـ طؾك ققاطد الؿذهبـ 

لؽـ أن تعؾؾ بعدم تعدية الـجاسة، إًذا يجقز  ،لق كاكت العؾة الحاجة إلك مثؾ هذه الصقرة لؽان هذا استثـاءً و

  .استخدام كؾ ما ال يتعدى فقف الـجاسة

وأيًضا لفؿ ققاس آخر قالقا: أكف يؼاس طؾك ركقب اإلكسان لؾحؿار، فركقب اإلكسان لؾحؿار يجقز مع أن 

ولذلؽ بعضفؿ ال يرى ركقب  ؛فقف مالبسة، والحؿار كجس لؽـ باطتبار أكف يابس فال تتعدى الـجاسة

 .الحؿار إذا كان مرتصًبا

ؾحاجة وكثرة استعؿال لأن هذا االستثـاء لفذه الؿسائؾ لؽـ الحؼقؼة هذا التـظقر يدل طؾك ما ضــتف أكا وهق  

 الـاس لفذه األمقر.

 ولذلؽ الؼقل الثاين يف مسللة استخدام مـخؾ مـ شعر أكف يؽره.  

ألكف أهؿ هذه األجزاء  ؛اآلن الؿملػ سقشرع يف الحديث طـ كؾ جزء مـ أجزاء الؿقتة، وإكؿا بدأ بالجؾد (2)

 .وألن الحاجة إلقف أكرب

 .وإكؿا ألكف األهؿ ،ألكف خارجل، يعـل لقست البداية طؼؾقةولقس 

 .فؾؿا اكتفك مـ الجؾد وذكر التػصقالت واالستثـاءات والبحث الؿتعؾؼ بف بدأ بؽؾ جزء مـ أجزاء الؿقتة 

؛ إال ما سقستثـقف مـ الشعر وكحقهبؾ الؼاطدة طـد الحـابؾة أن كؾ أجزاء الؿقتة كجسة  ،أواًل: الؾبـ كجس

لـصقص الدالة طؾك أن الؿقتة كجسة، وأما بالـسبة لؾبـ فتعؾقؾ كجاستف أكف مائع القك وطاًء كجًسا لعؿقم ا

 فـجس مثؾف مثؾ أي مائع يقضع يف وطاء كجس فقـجس، فال إشؽال يف تـجقسف طـد الحـابؾة.

 ن األصؾ الظاهر الؿعؿقل بف طـد الحـابؾة أن جؿقع أجزاء الؿقتة كجسة.أل (3)
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   (2)كػحتفاإو(1)كؼركفا وضػرها وطظؿفا وحافرها 

                                 
 :افر فقف روايتان طـ اإلمام أحؿدالعظؿ والح(1)

 .أكف كجسطؾقفا طؿؾ الحـابؾة والرواية الؿشفقرة وهل  :الؿذهبوهل  الرواية األولك 

 :وهمالء يستدلقن بلمريـ 

 .األمر األول: أكف مـ جؿؾة الؿقتة والؿقتة كجسة 

 .[ 82]يس:  {مِقؿٌ ُيْحِل اْلِعَظاَم َوِهَل رَ }األمر الثاين: أن العظؿ فقف حقاة؛ لؼقلف تعالك:  

بلكف لقس فقف حقاة سائؾة، وققؾ أن سبب الطفارة  :، وهمالء استدلقاانالرواية الثاكقة: أن الحافر والعظؿ صاهر

أكف لقس فقف رصقبات، فؽلن الؿعؾؾ هبذه العؾة يؼر أن العظؿ فقف حقاة لؽـ يؼقل لقس فقف رصقبات وأن 

 شعر وغقره.استثـقا المشؽؾة الؿقتة يف الرصقبات، ولفذا 

 .الجدي الصغقر، وتستخدم لتجؿقد الحؾقبأواألكػحة هل مادة تستخرج مـ معدة الؿاطز  (2)

يف  "الروايتقـ "األكػحة فقفا خالف وفقفا طـ أحؿد روايتان، وسلقرأ لؽؿ صريؼة الؼاضل أبل يعؾك يف كتابف و

ر الرواية ومـ رواها والتعؾقؾ وهذه تـاول هذا الخالف، صبًعا صريؼتف أكف يتـاول الرواية بشؽؾ مختصر يذك

وهق الؼدرة طؾك سقاق الخالف كاماًل بعبارات يسقرة بالـسبة لعبارات الؿتلخريـ الذيـ  قزة رائعة طـدهم

 .يطقؾقن يف الخالف

ألن الؾبـ ال يؿقت،  ؛ة الؿقتة صاهرةػح: كؼؾ حـبؾ طـف أكيف طرض مسللة األكػحة يؼقل الؼاضل أبق يعؾك 

ا فِل ُبُطقكَِفا}ارهتا، وهق ققل أبل حـقػة، والقجف فقف طؿقم: فظاهر هذا صف [ 82]الؿممـقن:  {ُكْسِؼقُؽْؿ مِؿَّ

يف غزاة  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿوروى ابـ طباس قال: أيت الـبل  . وذلؽ يف حال الحقاة وبعد الؿؿات

هلل طؾقف وكؾقا. ومعؾقم أن الطائػ بجبـف فؼال: أيـ يصـع هذا؟ قالقا: يف أرض فارس، فؼال: اذكروا اسؿ ا

ذبائح الؿجقس مقتة وقد  أباح أكؾفا مع العؾؿ أهنا مـ صـعفؿ، وقد روي طـ طؿر وسؾؿان وطائشة وصؾحة 

. اكتفت، رواية رواها حـبؾ واالستدالل لفا رائع جًدا، ثؿ قال: "إباحة أكؾ الجبـ الذي فقف أكػحة الؿقتة

رواية . هذه "مـفا البقض جائز، وقال: لقس البقض بؿـزلة الؾبـ وكؼؾ الؿقؿقين يف الدجاجة إذا ماتت وأخذ"

 



 

 
 علررررره ا ررررر    شررررررح الرررررر   ا ربررررر  

 
11 

فال يـجس  :كصوف ووبر وريش من صاهر يف الحقاة ؛)غقر شعر وكحوه( .يصح بقعفا فال )كجسة(وجؾدتفا: 

  .  (1) فقجوز استعؿاله ؛بؿوت

  (3) بؿوت الطائر  (2)وال يـجس باصن بقضة ملكول صؾب قشرها

                                
 

: لقس البقض -يعـل اإلمام أحؿدوقال " كقػ استخرج رواية الـجاسة، يؼقل:لؽـ الحظ ، الـجاسة 

بؿـزلة الؾبـ، هذا سائؾ يختؾط والبقض جامد، فظاهر هذا كجاستف، وهق ققل مالؽ والشافعل، ووجف هذه 

 ." كجًسا فـجسف كؿا لق حصؾ الؾبـ يف ضرف كجسأكف مائع جاور محاًل 

يبدو وفقف أخطاء كثقرة يف هذا الؿؼطع  الؿطبقع" الؿسائؾ الػؼفقة مـ كتاب الروايتقـ "وهبذه الؿـاسبة كتاب 

 هق يف الحؼقؼة يحتاج إلك تحؼقؼ وشغؾ، وهق كتاب رائع جًدا حري بالعـاية. وأهنا أخطاء مطبعقة، 

يعؾك يذكر روايتقـ طـ اإلمام أحؿد األولك رواها حـبؾ وهل الطفارة والثاكقة رواها  االؼاضل أب أنالحاصؾ 

 .وهل الـجاسة والؿذهب طؾك الرواية التل رواها الؿقؿقين الؿقؿقين

هذا الؿذهب وطؾقف جؿاهقر األصحاب أن هذه الشعر والقبر والريش إذا كان مـ صاهر يف حقاة فنكف ال  (1)

 ن هذه األشقاء لقس فقفا حقاة وال رصقبة.أل ؛أكف ال يـجس يجقز استعؿالف يـجس بؿقت، وبـاًء طؾك

 .وطـف أن هذه األشقاء كؾفا كجسة، ألهنا مـ جؿؾة الؿقتة 

 قشرها صؾبيعـل  (2)

صؾًبا أو لقس صؾًبا، إذا كان قشر البقضة صؾًبا ففق صاهر بال كزاع يف  هالبقض مـ الؿقت إما أن يؽقن قشر(3)

 .ذا الؼشر الصؾب يؿـع وصقل الـجاسة إلك داخؾ البقضة وهذا أمر واضحألن ه ؛الؿذهب

وإن كاكت قشرة البقضة لقس صؾًبا وإكؿا رققؼ فػقف خالف، فعؾك الؿذهب أكف يـجس؛ ألن الؿملػ اشرتط 

 .يف البقضة أن يؽقن صؾبة فعؾك الؿذهب يـجس؛ ألن هذا الغشاء الرققؼ قد ال يؿـع دخقل الـجاسة

أهنا صاهرة؛ ألن هذا الؼشر وإن كان لقس صؾًبا إال أكف كاف يف مـع  : الذي تبـاه بؼقة ابـ طؼقؾالؼقل الثاين 

 ا ففل صاهرة. دخقل الـجاسة لداخؾ البقضة، وإذا كان كافقً 
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، وما قطع من بفقؿة صاهر :فؿا قطع من السؿك  ؛صفارة وكجاسة (1) )حي ففو كؿقتته(حقوان  )وما أبقن من(

 ،(3)غقر مسك وفلرته (2)األكعام وكحوها مع بؼاء حقاتفا كجس

                                 
معـك هذه الؼاطدة أن ما اكػصؾ مـ الحققان حال الحقاة فحؽؿف حؽؿ هذا الحققان صفارًة وكجاسًة،  (1)

 :ك هذه الؼاطدة الؿفؿةواستدلقا بلمريـ طؾ

 .األمر األول: أن هذه الؼاطدة متػؼ طؾقفا 

. "ما أبقـ مـ  حل ففق كؿقتتف"قال:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿاألمر الثاين: حديث أبل واقد الؾقثل، أن الـبل  

أن الحديث الذي فقف ضعػ إذا أجؿعقا طؾك معـاه تؼقى هبذا معـا وهذا الحديث فقف ضعػ لؽـ تؼدم 

 .ؿاعاإلج

 ان:الػرط نرتب طؾك هذا الؼاطدة هذا (2)

 .وهق حل ففق صاهر؛ ألن مقتة السؿؽ صاهرةً  فؿا قطع من السؿك  -

 .وما قطع مـ هبقؿة األكعام وهل حقة ففق كجس ألن مقتة هذا الحققان كجس  -

ؼطت مـ يؼصد إال الػلرة وما فقفا مـ مسؽ، ففذه تجقز، مع العؾؿ أن الػلرة وما فقفا مـ مسؽ إذا س(3)

يؽقن  : أنحققان مقتتف كجسة مثؾ الغزال وهل تسؼط مـ الغزال فالقاجب أن يؽقن بـاًء طؾك هذه الؼاطدة

كجًسا ولؽـ مع ذلؽ هؿ يلخذون الػلرة التل فقفا الؿسؽ إذا سؼطت مـ الغزال ويـتػعقن هبا بصـع الؿسؽ، 

األمر، وهذا اتػاق طؿؾل طؾك هذا األمر،  أكف ما زال طؿؾ الؿسؾؿقـ طؾك هذا :دلقؾ هذا االستثـاء الؽبقر و

 .وهق كاف يف استثـاء هذه الؿسللة

بـ حجر أكف يف وقت مـ السـة معقـ اوأما كقػ يـشل الؿسؽ والػلرة فػقف خالف لؽـ الذي ذكره الحافظ  

يجتؿع الدم يف مؽان معقـ طـد سرة الغزال فقـتػخ ويؿرض الغزال ثؿ بعد فرتة يسؼط هذا مـفا ويشػك 

 .ة ويستخرج ما فقفا مـ الؿسؽرلغزال فتمخذ هذه الؿسؽة أو الػلا

ألكف لقال  ؛يساطد طؾك استثـائفاهذا لؽـ كقػقة وجقد فلرة الؿسؽ هذه لقس ال طالقة يف الحؽؿ لؽـ تصقر  

 االستثـاء لؽاكت الؼاطدة تدل طؾك أكف كجس. 
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 (1) "الصقد"والطريدة وتلتي يف   

                                 
طدة أن يؽقن كجًسا لؽـفؿ قالقا أكف صاهر، ردت الطريدة وقطع مـفا فنن هذا الؿؼطقع مؼتضك الؼاقإذا ص (1)

أثـاء الصقد هؽذا فنهنؿ كاكقا يػعؾقن  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿوالدلقؾ طؾك هذا هق طؿؾ أصحاب الـبل 

 .يف باب الصقد لؽـ ذكركا ما يتعؾؼ بالطفارة -رحؿف اهللذكر الطريدة كؿا قال الؿملػ  وسقليت  .ويلكؾقهنا


