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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  

 :  (1)باب اآلكقة

    جؿع إكاء. (2)األوطقةهي 

   .(3) لؿا ذكر الؿاء ذكر ضرفه

   (5) كالخشب والجؾود والصػر والحديد(4) (كل إكاء صاهر)

                                 
 جؿع الجؿع. :فلواين، ، وجؿع اآلكقة أوان   إكاء اآلكقة جؿع (1)

 الؿاء وكحوه.فقفا يعـي الظروف التي يوضع  (2)

 باب اآلكقة بعد باب الؿقاه، وهي مـاسبة ضاهرة وقوية. هذه مـاسبة ذكر  (3)

هـاك تؼسقم طـد أهل العؾم مػقد، وهو أن األشقاء التي تدخل يف موضوع هذا الباب تـؼسم إلى قسؿقن: و

 .، فالؾباس ال يتعؾق بالثقاب فؼط" ففو لباس كل ما يؾبس ولو من السالح " :. وضابط األلبسةوأوان  ألبسة 

حتى كػرق بقن باب الؾباس وباب اآلكقة، وسقليت ما يتعؾق بتؼرير هذا الؽالم " ؿل ففو آكقةوكل ما يستع" 

 . أخرى أكثر طـدما يصرح الؿملف بلوان  

هذه الؿسللة تدل طؾى أن األصل يف جؿقع أكواع األواين أكه يباح أن تتخذ وتستعؿل كؿا سقلتقـا،  (4)

، توضل فقهف ـ يعـي من كحاسـ أخرج له إكاء من صػر  -سؾمصؾى اهلل طؾقه وواستدلوا طؾى هذا بلن الـبي 

ففذا دلقل طؾى أكه يجوز أن يتوضل اإلكسان بلي كوع من أكواع األواين مفؿا اختؾػت الؿادة التي صـعت مـفا 

تحت قاطدة  هذه الؿسللة تـدرجتبقن من هذا أن و إال ما سقستثـقه الؿملف من قضقة آكقة الذهب والػضة.

 مثال لفاتقن الؼاطدتقن.  ي، فف"باالستصحا"قاطدة  وتحت ، "األشقاء الحل واإلباحةاألصل يف "

وققست باقي األواين طؾى هذين  ،الؿـصوص طؾقه أواين الجؾود والـحاس ،هذا من باب التؿثقل (5)

 اإلكاءين. 
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ـًا(كان  )ولو(  .(3)بال كراهة ((2)يباح اتخاذه واستعؿاله) (1):كجوهر وزمرد )ثؿق

  .(4)غقر جؾد آدمي وطظؿه فقحرم

 

                                 
واستدلوا طؾى  ـة كان أغؾى من آكقة الذهب والػض ولوـ مفؿا كان ثؿـه األصل أكه يجوز اإلكاء الثؿقن  (1)

 :ورهذا بلم

 .األصل الجواز، وال يوجد دلقل طؾى تحريم اآلكقة التي ارتػع ثؿـفا أن  األمر األول: -

كان من األلبسة أغؾى  اولم يؿـع العؾؿاء م ،حرم الحرير -صؾى اهلل طؾقه وسؾمالدلقل الثاين: أن الـبي   -

 .ثؿـًا مـه، فقتعؾق التحريم بالؿذكور فؼط

طؾة تحريم آكقة الذهب والػضة لقست موجودًة يف األواين الثؿقـة إذا كاكت العؾة هي إن الوا: ثالًثا: ق  -

لقس فقه وة، ففذا لقس من الذهب ولقس من الػض ـ الذهب والػضة ـ إذهاب ثؿـقن أو تؼؾقل الثؿـقن

 كسر لؼؾوب الػؼراء؛ ألكه قؾقل بالـسبة آلكقة الذهب والػضة.

 . وهو كذلك  ،هـاك فرًقا بقن االتخاذ واالستعؿال نأأفادت طبارة الؿملف  (2)

يق لم تصـع كزيـة وإكؿا األبارفكلن تتخذ األباريق لؾزيـة،  "استعؿال الشيء يف غقر ما صـع له" :االتخاذ هوف

  .تستخدم يف الؿائعات، ففي إن استخدمت كزيـة فؼد استخدمت لغقر ما صـعت لهصـعت ل

 ."أن تستعؿل اآلكقة فقؿا صـعت له"قالوا وصدقوا، ؿعروف، هؽذا فاالستعؿال وأما 

لظفور الـصوص  ؛بال كراهة تتخذو األصل يف جؿقع األواين طـد الحـابؾة أكه يجوز أن تستعؿلفتبقن أن  (3)

 -صؾى اهلل طؾقه وسؾماستخدمفا الـبي فؼد مستػقضة ضاهرة، وهي أدلة  ،الدالة طؾى جواز استخدام اآلكقة

 ألن الثؿقن يدخل يف طؿوم هذه الـصوص.   ؛فتجوز بال كراهة حتى لو كاكت ثؿقـةً  ،واستخدمفا غقره

جؾد اآلدمي صاهر ولؽن ال يجوز أن تتخذ مـه ف ،طؾى صريؼة الشقخ مـصور بدأ بذكر الؿستثـقات (4)

أن اإلكسان له حرمة،  :األوطقة، كذلك طظؿه ال يجوز أن تتخذ مـه األوطقة، وتعؾقؾفم شيء واحد وهو

 حرمته ال يجوز أن تتخذ األواين من جؾده أو من طظؿه، وهذا أمر ضاهر.فؾ



  

 

 شرح فضيلة الشيخ أ.د/ أمحد بن حممد اخلليل

 
 

4 

 ((2)ومضبًبا بفؿا  (1)إال آكقة ذهب وفضة)

                                 
لؿا قرر الؿملف جواز استخدام جؿقع أكواع األواين بدأ بؿا يستثـى من هذا الجواز وهو آكقة الذهب  (1)

 :والػضة، فآكقة الذهب والػضة ال يجوز أن تستخدم

 .سقلتقـاوأواًل: لؾحديث،  

 .وخقالء وكسر قؾوب الػؼراءوثاكًقا: لؿا فقه من سرف  

 .ثالًثا: لؿا فقه من تشبه بالؽػار 

وال يعـي هذا أن وأكا إذا قؾت الحـابؾة ألين أقرر مذهب الحـابؾة  وغقرهم صبًعاـ لفذه األمور يرى الحـابؾة و 

 أكه ال يجوز استخدام آكقة الذهب والػضة.ـ غقرهم لقس كذلك 

 ."الـفي لؾتحريم" :وهي خل تحت قاطدة أصولقة معروفةتد ـتحريم الذهب والػضةـ هذه الؿسللة 

فالـفي طـد جؿقع األئؿة األربعة  ،هذا باتػاق األئؿة األربعةـ إذا خال من الؼرائن ـ وكون الـفي لؾتحريم  

 .أن يخؾو من الؼرائن :لؾتحريم هبذا الؼقد وهو

التضبقب ال يجوز طدا ما سقستثـقه و .اكصدع من اإلكاء بجعل قطعة أو شريط فقه االتضبقب هو إصالح م (2)

 .الؿملف

 :واستدل الحـابؾة طؾى مـع الؿضبب من آكقة الذهب والػضة بلدلة 

ما فقه شيء مـفؿا، وهنى طن استخدام آكقة الذهب والػضة  -صؾى اهلل طؾقه وسؾمأن الـبي األول:  -

لؽالم طؾى صحة األحاديث قـا اـلؽن ال يع ،من حديث ابن طؿر، واألقرب أكه موقوفرواه الدارقطـي 

 .بالؿـاسبة؛ ألن الؿؼصود هـا لقس تحرير الؿسللة بؼدر ما هو ذكر أدلة الؿذهب

أن طؾة الـفي طن اآلكقة تـطبق طؾى هذا الـوع، وهي الخقالء والػخر وكسر قؾوب الػؼراء، وما الثاين:   -

 .شابه هذه العؾل

ولفذا لؿا حرم الشارع الخـزير دل طؾى  ؛ضهالدلقل الثالث: أن تحريم الشيء يدل طؾى تحريم أبعا  -

 .لؿا حرم الحرير دل طؾى تحريم كل أبعاضهو ؛تحريم كل أبعاضه
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 . (4)والؿؽػت.(3)والؿطعم ،(2)والؿطؾي الؿؿوه وكذا .(1)غقر ما يلتي ،بلحدهؿاأو  

 .(5)(فإكه يحرم اتخاذها)

                                
 

 ؟فنن ققل الحرير يستثـى مـه أربعة أصابع 

 . االستثـاء معقار العؿوم ؛ ألنهذا االستثـاء دلقل طؾى أكه يحرم جؿقع األكواع: أن فالجواب 

 ة كثقرة طؾى تحريم الؿضبب هبؿا.أن لفم أدل ـ كؿا ترونـ الحاصل و

 وهو الضبة القسقرة وسقصرح الؿملف بحؽؿفا وشروصفا.(1)

 ؛قطؾى أو يؿوه هبذا الذهب والػضةفالؿؿوه هو أن يذاب الذهب أو الػضة ويؾؼى اإلكاء يف هذا الؿذاب  (2)

 .ألكه سائل فقؾتصق به، والحؼقؼة أن الؿؿوه والؿطؾي شيء واحد تؼريًبا

 ا.وضع فقفا قطعً تهو أن يحػر يف اإلكاء حػًرا والؿطعم  (3)

 ويوضع فقفا شريط من ذهب أو فضة.ري ؿجاحتى يصقر فقه شبه الالؿؽػت هو أن يربد يف اإلكاء  (4)

؛ حرممأو فقه ذهب أو فضة ففو  ،وهو أن اإلكاء إذا كان من ذهب أو فضة :أمر واحد ايجؿعف وهذه األمور

 ألهنا الؿشفورة. ؛، وهذا هو مؼصود الؿملف وإكؿا ذكر هذه األمثؾةذكرت ومات واألدلة السابؼة التيلؾعؿ

 :كالؿالهي، واستدلوا طؾى هذا ،"كل ما يحرم استعؿاله يحرم اتخاذه"طـد الحـابؾة قاطدة وهي أن  (5)

 .، وإذا كان وسقؾًة له فنكه يحرمبلن االتخاذ وسقؾة لالستعؿال  -

 ـ وهي السرف والخقالء وكسر قؾوب الػؼراءـ قة الؿستعؿؾة أن طؾة تحريم اآلك وهي: لفم طؾة أخرى  -

 فذا موجود سواء استعؿل أو اتخذ. فموجودة يف االتخاذ،  

تبقن معـا أن الحـابؾة يرون أن آكقة الذهب والػضة يحرم استعؿالفؿا وهذا ال إشؽال فقه، رواية واحدة ف

 .وأدلته واضحة

 .وطؾقه أكثر الحـابؾة ،الؿذهب الؿشفور طؾىقحرم أما االتخاذ فو

واالتخاذ لقس  ،أكه يجوز؛ ألن الشارع حرم االستعؿال  ـ وققل أكه وجه ولقس روايةً ـ  :والرواية الثاكقة 

 .والشرب هو استعؿال  "من شرب يف آكقة الذهب والػضة"قال:  -صؾى اهلل طؾقه وسؾمالـبي فكذلك، 
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 .(1)وكسر قؾوب الػؼراء ،والخقالء ،لؿا فقه من السرف 

 (4)لعؿوم األخبار وطدم الؿخصص (طؾى أكثى (3)ولو), (2)يف أكل وشرب وغقرهؿا (واستعؿالفا)

                                
 

 يجوز. فؼالوا: هذا الـص يف االستعؿال وأما االتخاذ فنكه 

وهذا ـ وهي الؿسائل التي اختؾف يف كوهنا روايًة أو وجًفا أو قواًل ـ وقؾت لؽم إن هذه الؿسائل جؿعفا جقد 

 مـفا، وهو اتخاذ آكقة الذهب والػضة. 

هذه رواية طن أحؿد؛ ألن أصول أحؿد فقفا من االحتقاط تؽون وأكا طؾى الؿستوى الشخصي أستبعد أن 

تضي أن يؿـع من االتخاذ كؿا يؿـع من االستعؿال، وربؿا لفذا اختؾػوا هل هي والبعد طن الؿحرمات ما يؼ

 أن االتخاذ فقه روايتان أو فقه رواية ووجه. ـ بغض الـظر طن هذه الؼضقةـ الحاصل  ؟رواية أو وجه

 ،السرف ":لالستدالل والتعؾقل لؽل ما سبق تؼريره من الؿسائلذكرها الؿملف  هذه ثالث طؾل (1)

ؽل واحد مـفا طؾة مـػردة، فؼد ف ،خؾةً القست متدووهذه العؾل طؾل متػرقة  "وكسر قؾوب الػؼراء ،ءوالخقال

 .يؽون طـد اإلكسان سرف بدون خقالء وقد يؽون طـده خقالء وال يؽسر قؾوب الػؼراء ببعض أكواع اآلكقة

والشرب وغقر األكل هذه مسللة جديدة وهي أن الـفي طن استعؿال آكقة الذهب والػضة يشؿل األكل  (2)

رحؿه رواية واحدة طن أحؿد ، وقال شقخ اإلسالم بقن االستعؿال وغقره الؿساواة والشرب، وفقؿا أطؾم 

أن الشرع جاء بالـفي طن األكل والشرب يف آكقة الذهب والػضة لسبب واحد، وهو أكه غالب  -اهلل تعالى

لؾتخصقص وإكؿا ألكه الغالب، وهذا ال شك أكه االستعؿال، وإال فغقرها مثؾفا، فذكر األكل والشرب لقس 

 الراجح مذهًبا وخالًفا. 

 ه سواء كان أكاًل أو شرًبا أو غقرهؿا. طأن طؾى الؿذهب يؿـع االستعؿال بجؿقع أكوا والذي يعـقــا

وأن  ،األصل أهنا إشارة لوجود خالف وطـد كثقر من الحـابؾة أكه خالف قوي "لو" تؼدم معـا أن (3)

 خالف. وجود هـا ل، وهي هنا إشارة لؾخالف بدون بقان درجة الخالف، وقد تليت لغقر الخالفالصواب أ

صرح الؿملف أكه يف باب اآلكقة يستوي الذكر واألكثى، وهذا دلقل طؾى أن التحريم يف باب اآلكقة أشد  (4)

فؽل ما تسؿع من  ولذلك يباح من الؾباس طـد الحاجة ما ال يباح مـه يف اآلكقة، ؛مـه يف باب الؾباس
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 .(1)ساء لحاجتفن إلى التزين لؾزوجوإكؿا أبقح التحؾي لؾـ

 .(2)حتى الؿقل وكحوه ،والؿدخـة ،والؿجؿرة ،ـديلوالؼ   ،طع  س  والؿ   ،والؼؾم ،كالدواة :وكذا اآلالت كؾفا

 

 

                                
 

ال يليت معـا يف باب  : إلى آخره ...الرتخقصات يف باب الؾباس بلن يؽون يسقًرا أو يؿؽن حؽه أو إخراجه

بؽل   مؿـوع ولفذا الؿملف صرح بلن الؿؿوه ؛مـفا اآلكقة كل أكواع وجود الذهب والػضة يؿـعفػي اآلكقة، 

 .ة يسقرة بلدكى حك تذهب، وقد يؽون صبؼة كبقرةصبؼففو  ايسقرً  ئاشققد يؽون التؿويه  مع أنأكواطه 

ح  آكقة قكلن الؿملف يػرتض سمااًل وهو أن إذا كان الشارع أباح الحؾي الؽامل لؾؿرأة فؽقف ال يب (1)

 الذهب والػضة لفا؟ 

الؿرأة تحتاج الزيـة لزوج أو لغقره، أما اآلكقة ففي لقست وسقؾًة فبقن الزيـة واآلكقة  افرقً أن هـاك  والجواب:

 .لوضوحه ؛هبذا يتم االستدالل ولؽـه لم يتؿم هذا االستداللو لذلك.

كل ما حرم  " يريد الؿملف أن يبقن أن جؿقع اآلالت تؾحق باألواين، وهـا قاطدة مػقدة لطالب العؾم (2)

لؽثرة  ؛وهذه الؼاطدة تضبط طشرات الؿسائل ال سقؿا يف طصركا "ةاتخاذه من األواين حرم اتخاذه من اآلل

  ا:اآللة، فعؾى هذ

؛ ألكه يف باب اآلكقة ال يوجد استثـاء ذهبفقه قطعة يسقرة من الالذي  ولو كان  ،يجوز جوال الذهبال  -

 .كؿا تؼدم معـا

 يف الجقب.لقس مؾبوًسا وإن وضع و الؼؾم أداة؛ ألن قؾم الذهبكذلك و  -

 .طالقة بالؾباس القس لفوآالت بال شك،  ؛ ألهنااألدوات التي توضع يف السقارةال تجوز كذلك و -

أخذكا يف أول الباب أن مػفوم الؾباس طـد الػؼفاء  وقد أهنا مؾبوسات، الـظارات فالظاهرساطة الذهب وأما  

  .أوسع من الؾباس الذي هو من الثقاب

 فلمرها واضح. وما شابه هذا ...ؿرةجخـة والؿالؿد وهي:األمثؾة التي ذكرها الؿملف أما و
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وكذا آكقة  .(4)وإلقفا  ،(3)وفقفا ,(2)وكذا الطفارة بفا،  (1)من اآلكقة الؿحرمة: أي )وتصح الطفارة مـفا(

  .(5)مغصوبة

                                 
أن  ـولقس طدم الجواز ـ قستثـى من طدم الصحة فلؿا قرر الؿـع مـفا ما زال الؿملف يف الؿستثـقات،  (1)

  .أو هبا أو فقفا أو إلقفا، الطفارة مـفا واضح  يتطفر مـفا

  ة ـ كؿا تؼدم ـ.رواية واحد والػضة لؾطفارة طؾى الؿذهب محرم استخدام آكقة الذهبو

 :ػقفا طن أحؿد روايتانف؟  أو ال تصح الطفارة مـفاأما هل  

صارت هي لذلك ؛ ووطؾقفا األكثراختارها الؿوفق والؿجد و  ،: أهنا تصحوهي الؿذهب الرواية األولى 

 .ه يف هذا االستعؿال لم يستعؿل ماًء محرًماكأ ، ودلقؾفا:الؿذهب

استعؿؾفا  أكه :ودلقؾفم واضح وهو  ،طفارةمعفا الصح تقة الذهب والػضة ال الرواية الثاكقة: أن الطفارة بآك

  ما ال يجوز له أن يستعؿؾه. الطفارةاستعؿااًل محرًما، يعـي استعؿل يف 

لقصد فوبالؿـاسبة أكا إذا حؽقت اختقارات شقخ اإلسالم ، وهذه الرواية اختارها الؼاضي وشقخ اإلسالم

ضؿن اختقارات األصحاب ولقست االختقارات ن حاب طؾى أساس أهنا ماختقاراته التي يـؼؾفا األص

هـا كجد أن الؼاضي اختار روايًة لم تؽن هي الؿذهب، والسبب و .والرتجقحات التي يف مسائل الخالف

 .كؿا أن اختقار الؿوفق والؿجد اختقار له ثؼؾه الؽبقر جًدا ،أن األكثر ذهبوا إلى الرواية األولى -واهلل أطؾم

صويؾًة  تػقفا أشقاء جؿقؾة جًدا، وأيًضا لقسف "تصحقح الػروع"ون مؼدمة ؤهبذه الؿـاسبة أكصحؽم تؼرو 

 سقتبقن لك ققؿة اختقار الؿوفق والؿجد.ا إذا قرأهتوالحاصل أهنا مػقدة، ومثل الؿؼدمات األخرى، 

 .لقغرتف هبا ؛يعـي أن يستخدم اآلكقة (2)

 .كقة كبقرًة فقسؼط فقفا ويغتسلالطفارة فقفا تػرض يف أن تؽون اآل (3)

 .بلن يجعؾفا مصًبا لم يـػصل من أطضائه (4)

ـطبق طؾى اآلكقة ي هالخالف السابق يف الوضوء بآكقة الذهب والػضة روايًة ودلقاًل وكل تػصقالت (5)

 .رمةاآلكقة الؿح: قالوهذا قد يػفم من كالم الؿملف بدون أن يـص طؾى اآلكقة الؿغصوبة؛ ألكه  .الؿغصوبة
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وهي أن يتعؾق بفا غرض غقر  (4)(حلاجة), (3) ال ذهب (من فضة) ,(2) ةثقرال ك ،طرًفا (يسقرة (1)إال ضبة)

 ؛ (5)فال بلس بفا :الزيـة

                                
 

 ؿـاط الؿسللة وجود آكقة محرمة، فؽل آكقة محرمة تصح الطفارة هبا مع تحريم التطفر هبا. ف 

فذه الؿسللة مستثـاة من تحريم اآلكقة، وذكروا شروًصا الستثـاء هذا فبدأ باالستثـاء الذي أشار إلقه سابًؼا  (1)

  . سقذكرها الؿملف بالتػصقلوالـوع، 

أن هذه الؿسائل التي يؽون  -واهلل أطؾموالظاهر  .م الضبة القسقرة بال كراهةوطـد الحـابؾة يجوز استخدا

 لوضوح وقوة أدلة الجواز.  ؛فقفا خالف ويجوزوهنا بال كراهة

نذا كاكت يف العرف يسقرًة فهذا هو الشرط األول أن تؽون الضبة يسقرة، وضابط القسر هـا العرف،  (2)

   .فتجوز وإال فال

  .أن تؽون من فضة فنن كاكت من ذهب فنن هذه الضبة ال تجوز :الشرط الثاين(3)

الضبة القسقرة تجوز بثالثة شروط، أن تؽون يسقرًة وأن تؽون من الػضة وأن ف ،هذا هو الشرط الثالث(4)

 .تؽون لحاجة، فنذا تحؼؼت الشروط الثالثة جازت بال كزاع يف الؿذهب

وإكؿا  "أال تـدفع الحاجة إال هبا" :ؽون الحاجة هـا بؿعـىمراده كػي أن تو، بقن الؿملف معـى الحاجة (5)

أن "هي  فالحاجةالؿراد أن يحتاج إلقفا، وطؾى هذا يجوز أن يستخدم الػضة ولو مع وجود معدن آخر. 

  .ال يؿؽن إصالح اإلكاء إال هبافا حاجًة حؼقؼقًة ولقس الؿراد أوإكؿا يحتاج إلق "يحتاج إلقفا ال لؾزيـة

 ؛يؿؽن إصالح اإلكاء إال هبا ففذه ضرورة، وهي تجوز يف الذهب والػضة ويف الؽثقر والؼؾقلوأما إذا لم 

لؽن لؿا كاكت الحاجة  ـ مع العؾم أن الجائز يف التضبقب الػضة فؼط ـ الذهب ولفذا يجوز سن الذهب وأكف 

 ال تـدفع إال به جاز ولو كان من الذهب ولو كان كثقًرا.

تػق األئؿة اهذه الؼاطدة و "تخصقص العام" :قاطدة وهي ؾة قاطدة أصولقةهذه الؿسللة من أوضح أمثو

ة فعـده مراتب وتػصقالت صويؾة تبدأ وال تـتفي قػالثالثة مالك والشافعي وأحؿد طؾقفا، وأما أبو حـ

 .كحن لقس لـا طالقة اآلن بتؼدير هذه الؿسللة لؽن ويخالف فقفا الجؿفور وقوله فقفا ضعقف، 
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َي اهَّلل  َطـ ه   -لؿا روى البخاري طن أكس 
َم  -أن قدح الـبي: »-َرض  اكؽسر فاتخذ مؽان  -َصؾَّى اهَّلل  َطَؾق ه  َوَسؾَّ

  .(2)«سؾسؾة من فضة (1)الشعب

أو بضبة كبقرة طرًفا ولو ة، وكذا الؿضبب بػضة لغقر حاج .(4)أن الؿضبب بذهب حرام مطؾًؼا (3)وطؾم مـه 

يف بطـه  (5)من شرب يف إكاء ذهب أو فضه أو إكاء فقه شيء من ذلك فإكؿا يجرجر»لحديث ابن طؿر ؛ لحاجة

 .(6)رواه الدارقطـي« كار جفـم

  .(7)ألن فقفا استعؿااًل لؾػضة غقر حاجة()لأي الضبة الؿباحة  )وتؽره مباشرتفا(

                                 
 .والسؾسؾة معروفة ،و الصدعهو الشق أ (1)

 :ضاهرتـباط الشروط الثالثة من الحديث اسوذكر الؿملف الدلقل لفذه التػصقالت  (2)

، "من فضة"فؾؼوله:  ؛وأما أكه من فضة .ألكه قال: سؾسؾة، والسؾسؾة يسقرة ؛الشرط األول: أن يؽون يسقًرا 

 دل طؾقفا الحديث.  فذه الشروط شروط صحقحةف . "اكؽسر": فؾؼوله وأما أكه لحاجة

 .من صريؼة الؿملف أكه إذا ذكر الؿسائل التي يريد أن يـص طؾقفا ذكر ما يستخرج مـفا (3)

 لحاجة أو لغقر حاجة. ،يعـي يسقر أو كثقر (4)

 .-كسلل اهلل العػو والسالمةالجرجرة هي صوت كزول السائل مع الحرق  (5)

ؾى مـع كل ما فقه شيء من الذهب والػضة، ومن ذلك إذا يف الحؼقؼة دلقل ط وهو هذا الدلقل طؾى الؿـع (6)

إذا اختؾت شروط الؿضبب، وكؿا قؾت أن هذا الحديث األقرب أكه فتوى البن طؿر لؽن هو موافق 

 .لألحاديث األخرى

يؽره لإلكسان أن أكه  الؿذهبف، الحؼقؼة أهنى الشقخ مـصور الؿسللة بـصف سطروهذا دلقل وتعؾقل،  (7)

ألن فقه استعؿااًل لؾػضة، والػضة  ؛  ـيف حال الجوازـ ولو  اإلكاء الؿضببمن  القسقرة يباشر بػؿه الضبة

األصل أكه ال يجوز أن تستعؿل، بقـؿا إذا شرب من جاكب آخر لإلكاء ففو لم يباشر استعؿال الػضة فال حرج 

 طؾقه، ففو جائز. 
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 .(1)لم يؽره :و كحو ذلك ،كتدفق الؿاء ؛فإن احتاج إلى مباشرتفا 

 ؛(2) كالؿجوس )ولو لم تحل ذبائحفم(إن لم تعؾم كجاستفا  )وتباح آكقة الؽػار(

                                
 

كالم أحؿد ومع ذلك هم يؼولون الوجه  أكه يحرم، وهذا الوجه الثاين هو ضاهر :والوجه الثاين يف الؿذهب

أن ودلقل هذه الوجه:  ؛ن اإلمام أحؿد لم يـص طؾقه كًصا وإكؿا ففم من كالمهلكووال يؼولون وطـه،  ،الثاين

 .ألن استعؿال الػضة محرم ؛لتحريموايصؾح لؾؽراهة  الؿذكورالتعؾقل 

 هًبا أهنا تؽره.واألقرب مذ ،الحاصل أن هذه الؿسللة فقفا طـد الحـابؾة قوالنو 

 ؟فنن ققل: كقف تؼولون أن استعؿال محل الػضة مؽروه أو محرم وأكتم تجوزون التضبقب 

كجوز التضبقب وال كجوز االستعؿال، فالتضبقب لحاجة حتى يستػاد من اإلكاء أما  كحن :جواب الحـابؾةف

 .ستعؿال ففذا ال يجوزاال

وهي أن الؽراهة ترتػع طـد الحاجة، فنذا كان إن شرب من  ترجع إلى قاطدة أخذكاها سابًؼاالؿسللة هذه  (1)

 جفة التضبقب تدفق الؿاء فحقـئذ احتاج أن يشرب من جفة التضبقب فجاز بال كراهة.

آكقة الؽػار تجوز مطؾًؼا ولو لم تحل ذبائحفم، بشرط واحد وهو أال تعؾم جؿقع الحـابؾة يرون أن  (2)

وضوح الـصوص طـد اإلمام أحؿد،  :هبذا التعؿقم وهذه الؼوةالذي جعل الحـابؾة يجزمون وكجاستفا، 

 :استدلوا طؾى هذا بعدة أدلةو

أباح األكل من  صعام الذين أتوا الؽتاب وهم غالًبا إكؿا  -سبحاكه وتعالىالدلقل األول: أن اهلل   -

 .يطبخوكه يف آكقتفم

 .توضل من مزادة مشركة -صؾى اهلل طؾقه وسؾمالثاين: أن الـبي   -

 .إلى الوالئم ويلكل من صعامفم -صؾى اهلل طؾقه وسؾملثالث: أن القفود كاكوا يدطون الـبي ا  -

 ولفذا كؼول مطؾًؼا.  ؛جؿقع أواين جؿقع أكواع الؽػار بجواز الحـابؾة ولفذا جزم ؛ففذه أدلة واضحة جًدا 

 :الؿسللة فقفا طن أحؿد أربع رواياتوهذه 

 .هي الؿذهب: الجوازو األولى 
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َم  -» -ألكه   (1) متػق طؾقه« توضل من مزادة مشركة -َصؾَّى اهَّلل  َطَؾق ه  َوَسؾَّ

ولم تعؾم كجاستفا؛ ألن  ) إن جفل حالفا(  أي ثقاب الؽػار ولو ولقت طوراتفم كالسراويل )ثقابفم(تباح  و()

 .(2)األصل الطفارة، فال تزول بالشك

                                
 
إِكَّا بَِلْرض قوم أهل " :-صؾى اهلل طؾقه وسؾمأن الصحابة سللوا الـبي  :واضحودلقؾفا  ،ة: التحريمالثاكق

حديث الوهذا  "كتاب أفـلكل فِي آكقتفم؟ َقاَل: اَل َتْلُكُؾوا فِقَفا إاِلَّ َأن اَل َتجدوا َغقرَها فاغسؾوها ثمَّ كؾوا فِقَفا 

جدكا غقرها ال يجوز أن كلكل ولو غسؾـا، ، فنذا لم كجد غقرها غسؾـا إذا و أكـاألن ضاهر الحديث  ؛فقه تشديد

 .وأكؾـا

 .دلقؾفا واضح وهو تعارض اآلثار يف الظاهرو ،الثالثة: الؽراهة 

ن ذبائحفم مقتة فنذا وقعت يف الؼدور أل ؛متحل ذبائحفال الرابعة: أهنا تجوز آكقة جؿقع الؽػار إال من  

ألن  ؛ففذه مسللة ثاكقة اختقار الؼاضي لقس هو الؿذهب ،الؼاضي والؿجد اختقاروهذه الرواية  .كجستفا

 األكثر طؾى الرواية األولى.

 ألن الـصوص واضحة جًدا يف هذه الؼضقة وهي الجواز. ؛األقرب دلقاًل ومذهًبا الؿذهب و

رك فلهل استدالل الؿملف هبذا الحديث جؿقل؛ ألكه يغـقه طن أن يستدل ألهل الؽتاب إذا جاز الؿش (1)

 الؽتاب من باب أولى.

ما طدا الرواية  ،ثقاب الؽػار فقفا من حقث الرواية والدلقل والخالف الؿذهبي الخالف السابق تؿاًما (2)

لقس لفا ألهنا  ؛ال تليت معـا يف الثقاب :الرابعة، فؾقست هـا؛ ألن رواية من ال تحل ذبائحفم ال تجوز أواكقفم

 حتى التي تؾي طوراهتم. مجوز استخدام ثقاب الؽػار بجؿقع أكواطفالحاصل أكه يو .طالقة بالثقاب

العؾم أن يضبطفا وهي  صالبثقاب الؽػار من أمثؾة قاطدة مفؿة جًدا وكثقرة يف الشرع يحتاج  ومسللة

يؼوي ـ حؼقؼًة ـ الوهذا األصل أبدع فقه ابن رجب وذكر األقسام واألمثؾة مؿا  "تعارض األصل والظاهر"

 .وتلمل بتلن  لعؾم إذا قرأه مؾؽة صالب ا
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تعارض إذا  ": -رحؿه اهلل تعالىكحن سـؼرأ فؼط كالم ابن رجب يف تلصقل مسللة ثقاب الؽػار، يؼول  

ما خرج فقه خالف يف ترجقح الظاهر طؾى األصل  :الؼسم الرابع ... وهي أقسام ... األصل والظاهر

ويؽون ذلك "  الظاهر ومـفم من غؾب األصليعـي يف هذا الؼسم اختؾػوا، فؿـفم من غؾب  "وبالعؽس

ثقاب الؽػار وأواكقفم، وفقفا ثالث ...غالًبا طـد تؼاوم الظاهر واألصل وتساويفؿا، وله صور كثقرة مـفا: 

 :روايات طن أحؿد

 .وهو الطفارة ،ترجقًحا لألصل :إحداها اإلباحة 

 ."إذ هو الظاهر ؛لخشقة إصابة الـجاسة لفا ؛والثاكقة: الؽراهقة 

 يؼول الشقخ: والثالثة: الرتدد بقن األصؾقن

 :والثالثة إن قوي الظاهر جًدا لم يجز استعؿالفا بدون غسل، ويتػرع طؾى هذه الرواية األخقرة روايتان"  

 .هتم من الثقاب قبل غسؾه دون ما طال مـفااإحداهؿا: أكه يؿـع استعؿال ما ولي طور

ثقاب مطؾًؼا مؿن يحؽم بلن ذبقحتفم مقتة كالؿشركقن والؿجوس والثاكقة: يؿـع من استعؿال األواين وال 

غؾبـاه، ويف هاتقن الصورتقن جدا ألكه يؼول يف الثالثة إن قوي الظاهر  ؛ػي الصورتقن مـعـاف "دون غقرهم

قوي جًدا، فؿا ولي طوراهتم الغالب الظاهر أكه سقصاب بالـجاسة وما صبخه الؿجوس أو غقرهم مؿن ال 

 فالغالب أكه كجس.تحل ذبائحفم 

رحؿه كالم جؿقل جًدا وتػريع طؾى الؼاطدة وتؿثقل لروايات اإلمام أحؿد طؾى األصل بشؽل جؿقل جًدا  

 .-اهلل وغػر له


