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إن الحمد هلل نحمده ونستعٌنه ونستؽفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سٌئات
أعمالنا من ٌهده هللا فال مضل له ومن ٌضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال هللا
وحده الشرٌن له  ,وأشهد أن دمحما عبده ورسوله .
لال تعالى :
(( ٌا أٌها الذٌن آمنوا اتموا هللا حك تماته وال تموتن إال وأنتم مسلمون )) [ آل
عمران ] 601 :
(( ٌا أٌها الناس اتموا ربكم الذي خلمكم من نفس واحدة وخلك منها زوجها وبث
منهما رجاال كثٌرا ونساء واتموا هللا الذي تساءلون به واألرحام إن هللا كان علٌكم
رلٌبا ))[ النساء ]6 :
(( ٌا أٌها الذٌن آمنوا اتموا هللا ولولوا لوال سدٌدا ً ٌصلح لكم أعمالكم وٌؽفر لكم
ذنوبكم ومن ٌطع هللا ورسوله فمد فاز فوزا عظٌما )) [ األحزاب ]16 :
أسباب اختٌار الموضوع :
 -6تموم كلٌة الشرٌعة والدراسات اإلسالمٌة بتمرٌر بحوث على طالبات
المستوى السادس فاخترت هذا الموضوع.
-1كثرة استخدام الناس للجلود وخاصة النساء.
-4لتعلم مهارة البحث العلمً ومعرفة الترجٌح واالستنتاج.

4

هدؾ الكتابة فً الموضوع :

ٌكثر استخدام الجلود فً حٌاة الناس والمسلم لٌس كؽٌره من الناس فمد شرع هللا
له أمورا كثٌرة منها اجتناب النجاسات وبما أن الجلود منها ما هو طاهر ومنها
ماهو نجس فال بد من تبٌٌن الطاهر من النجس منها وإذا عرفنا النجس فعلٌنا أن
نعرؾ هل ٌطهر هذا النجس أوال  ,وهذا العمل ال ٌكون إال بدراسة وبحث وهذا ما
أهدؾ للوصول إلٌه من خالل هذا البحث .
خطة البحث :
البحث ٌتكون من ممدمة وتمهٌد واربعة مباحث وخاتمة وفهرسٌن
أوال ً  :التمهٌد
معنى الجلد لؽة واصطالحا
ثانٌا:المبحث األول :
أنواع الجلود والحاجة إلٌها
ثالثا:المبحث الثانً :
أحكام الجلود النجسة  ,وما ٌمكن تطهٌره منها .

5

وٌحتوي على مطلبٌن :
المطلب األول  :أحكام الجلود النجسة والمختلؾ فً طهارتها وٌحتوي على
مسألتٌن :
المسألة األولى:ماتفك العلماء على نجاسته
المسألة الثانٌة  :ما اتفك على طهارته.
المسألة الثالثة  :ما اختلؾ فً طهارته .
المطلب الثانً :
ماٌمكن تطهٌره من الجلود وحكمها وٌحتوي على مسألة:
المسألة األولى :جلد المٌتة .
المبحث الثالث:
الطرق التً تستخدم فً تطهٌر الجلود النجسة
وفٌه مطلبان :
المطلب األول  :الدبػ واألشٌاء التً تستخدم للدبػ
معنى الدبػ لؽة واصطالحا.
األشٌاء التً تستعمل فً الدبػ .
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المطلب الثانً :التشمٌس والتترٌب وفٌه مسألتٌن:
معنى التشمٌس والتترٌب
اختالؾ العلماء فً حصول الطهارة فً التشمٌس والتترٌب
المبحث الرابع :
كٌفٌة التطهٌر وفٌه مطلبان:
المطلب األول :كٌفٌة الدبػ
المطلب الثانً:الدبػ دون الؽسل بالماء
الخاتمة  :وتشمل أهم النتائج والتوصٌات .
الفهارس العلمٌة :
األول:فهرس األحادٌث
الثانً :فهرس المصادر
الثالث :فهرس محتوٌات البحث
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تـمهـٌــد:
معنى الجلود لؽة واصالحا:
تعرٌؾ الجلود :
لؽة :
"(جلد) الجٌم والالم والدال أصل واحد ٌدل على الموة والصالبة  ,فالجلد معروؾ وهو ألوى
وأصلب من اللحم " .6
ولٌل ":الجلد ؼشاء جسد الحٌوان والجمع جلود ولد ٌجمع على أجالد".2
ولٌل اإلهاب " :الجلد لبل أن ٌدبػ وبعضهم ٌمول اإلهاب الجلد وهذا اإلطالق محمول على
ما لٌده األكثر فإن لوله –ملسو هيلع هللا ىلص  ((: -أٌما إهاب دبػ فمد طهر )) ٌدل علٌه ."3

وٌسمى الجلد بعدة أسماء باعتبارات مختلفة :
األدٌم  ":الجلد المدبوغ والجمع أدم بفتحتٌن وبضمتٌن .
األفٌك  :الجلد بعد دبؽه والجمع أفك بفتحتٌن ولٌل  :األفٌك  :األدٌم الذي لم ٌتم دبؽه
فإذا تم واحمر فهو أدٌم "4.

 1احمد ابو الحسٌن ,معجم مماٌٌس اللؽة,تحمٌك:عبدالسالم دمحم هارون,دار الفكر417\1399,1979-1,
 2المصباح المنٌر فً ؼرٌب الشرح الكبٌر ,أحمد بن دمحم بن علً الفٌومً,مكتبة لبنان ,ص67
 3سنن النسائً,كتاب الفرع والعتٌرة ,باب جلود المٌتة ,المؤلؾ :أبً عبدالرحمن أحمد بن شعٌب بن علً الشهٌر ب ( النسائً ) ( المتوفى  203 :هـ) ,
المحمك  :دمحم ناصر الدٌن األلبانً  .ط :مكتبة المعارؾ
 4المصباح المنٌر,مرجع سابك انظر الى هامش ,2ص11,16
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اصطالحا:
"الؽطاء الخارجً للجسم ,وٌتألؾ من طبمة خارجٌة مكونة من خمس طبمات من الخالٌا
ولٌل هو  :الجلد هو الوسط الفاصل بٌن األعضاء الداخلٌة للجسم والبٌئة الخارجٌة وٌكون
الجلد حوالً  %15من الوزن الكلً لجسم اإلنسان"5.

المبحث األول :أنواع الجلود والحاجة إلٌها:
أنواع الجلود:
" جلد صناعً لٌس له أصل حٌوانً ,سواء كان من المنتجات البترولٌة أو ؼٌرها ,فهذا مباح
طاهر؛ ألن األصل فً األشٌاء الطهارة واإلباحة ,وهو منتشر فً كثٌر من الحمائب واألحذٌة
وؼٌر ذلن.

· جلد الحٌوان مباح األكل الذي تمت تذكٌته عبر ذبحه أو اصطٌاده بالطرٌمة الشرعٌة طاهر
بإجماع أهل العلم"6.
· جلود جمٌع الحٌوانات ؼٌر المذكاة إذا لم تدبػ نجسة فً لول عامة أهل العلم إال خالفًا شاذًا
7
ٌروى عن اإلمام الزهري.
 5انظر للمولع األلكترونً طب وٌبhttp://www.webteb.com/terms/2841/%d8%ac%d9%84%d8%af#ixzz3VENOGcYn,
مصطلحات طبٌة تبدأ بحرؾ جٌم.

6

مجموع فتاوى شٌخ اإلسالم أحمد بن تٌمٌة (مجموع الفتاوى) (ط .األولاؾ السعودٌة),المؤلؾ :أحمد بن عبد الحلٌم بن تٌمٌة ,الناشر :مجمع الملن فهد لطباعة
المصحؾ الشرٌؾ,سنة النشر27\93 ,2004 – 1425 :

9

المبحث الثانً :أحكام الجلود النجسة وماٌمكن تطهٌره منها
المطلب األول :أحكام الجلود النجسة والمختلؾ فً طهارتها
المسألة األولى :ما اتفك العلماء على نجاسته:
اتفك الفمهاء على نجاسة جلد المٌتة لبل الدبػ .
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المسألة الثانٌة:
ما اتفك على طهارته :
9

اتفك الفمهاء على طهارة جلد الحٌوان الذي ٌؤكل لحمه بالذكاة الشرعٌة .
10
ألنه جلد طاهر من حٌوان طاهر مأكول فجاز االنتفاع به بعد الذكاة كاللحم .
المسألة الثالثة :
مااختلؾ فً طهارته:
اختلؾ الفمهاء فً أثر الذكاة فً تطهٌر جلد ما ال ٌؤكل لحمه على لولٌن :

7

انظر ,نٌل األوطار,المؤلؾ :دمحم بن علً بن دمحم بن عبد هللا الشوكانً الٌمنً (المتوفى1250 :هـ),تحمٌك :عصام الدٌن الصبابطً,الناشر :دار الحدٌث,
مصر,الطبعة :األولى1413 ,هـ 1993 -م()1\71

ٌ 8نظر  1حاشٌة رد المحتار على الدر المختار [ حاشٌة ابن عابدٌن ] لدمحم أمٌن الشهٌر بابن عابدٌن ط .دار الفكر  ,412/.حاشٌة الدسولً على الشرح
الكبٌر  ,لدمحم بن أحمد بن عرفة الدسولً المالكً  ( ,ت  ) 1230 :والشرح الكبٌر للشٌخ أبً البركات سٌدي أحمد بن دمحم العدوي الشهٌر بالدردٌر (ت
 )1201 :ط .دار الكتب العلمٌة  2003 – 1424م  , 92/1.حاشٌة الخرشً لدمحم بن عبدهللا بن علً الخرشً المالكً ( ت  ) 1101 :على مختصر
سٌدي خلٌل لخلٌل بن إسحاق بن موسى المالكً ( ت  )767 :ط .دار الكتب العلمٌة  , 165/1. 1997 -1417الذخٌرة لشهاب الدٌن أحمد بن إدرٌس
المرافً ( ت  ) 684 :تحمٌك  :دمحم حجً  .ط .دار الؽرب اإلسالمً  1994 .م  , 179/1.المجموع شرح المهذب ألبً زكرٌا محً الدٌن بن شرؾ
النووي ( .ت  ) 676 :ط .دار الفكر  , 215/1.المؽنً البن لدامة الممدسً تحمٌك د .عبدهللا بن عبدالمحسن التركً  .ط  .دار هجر . 89/1.
ٌ 9نظر  :شرح فتح المدٌر لكمال الدٌن ابن الهمام الحنفً ( ت861 :هـ ) ط .دار الكتب العلمٌة  1424هـ  2003 -م  , 96/1.حاشٌة ابن عابدٌن
 , 219/1الذخٌرة  , 169/1المجموع , 245/1المؽنً . 96/1
 10هذا التعلٌل استفدته من الموسوعة الفمهٌة . 251/ 15
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المول األول :
أن الذكاة تطهر كل جلد ٌطهره الدباغ .
66
وإلٌه ذهب الحنفٌة .
وأدلتهم أن الذكاة تعمل عمل الدباغ فً إزالة الرطوبات النجسة ؛ فالذكاة تمنع من اتصال
النجاسات به  ,والدباغ مزٌل بعد االتصال  ,ولما كان الدباغ بعد االتصال مزٌال ومطهرا
12
كانت الذكاة المانعة من االتصال أولى أن تكون مطهرة .
المول الثانً :
64

أن ماال ٌؤكل لحمه فإن الذكاة ال تنفع فً تطهٌره وإلٌه ذهب المالكٌة والشافعٌة والحنابلة
ولكن المالكٌة فرلوا بٌن محرم األكل ومكروه األكل فمكروه األكل عندهم كالسبع إن ذكً
ألكل لحمه طهر جلده تبعا ألنه ٌؤكل كاللحم  ,وإن ذكً بمصد أخذ جلده فمد طهر وال ٌؤكل
63
لحمه ألنه مٌتة بناء على تبعٌض الذكاة .
والدلٌل األول :أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص نهى عن افتراش جلود السباع15وركوب النمور

16

هذا عام فً المذكى وؼٌره فإذا نهٌنا عن االنتفاع به فما الفائدة من تذكٌته .
الدلٌل الثانً :
أنه ذبح ال ٌطهر اللحم النه لم ٌستوفً شروط الذبح ,فلم ٌطهر الجلد من باب أولى كذبح
17
المجوسً .

 11انظر:فتح المدٌر . 99/1
 12انظر:فتح المدٌر  99 /1ـــ . 100
 13انظر:حاشٌة الدسولً  ,83/1المجموع  , 245/1المؽنً 96 /1
 14انظر:الدسولً 83/1
 15أخرجه أبوداود بلفظ نهى عن جلود السباع ,كتاب اللباس ,باب فً جلود النمور والسباع ح (  . ) 4132و أخرجه النسائً ,كتاب الفرع والعتٌرة
,باب النهً عن االنتفاع بجلود السباع ح ( . ) 4253وصححه األلبانً .
 16أخرجه ابن ماجه ن اللباس ب ركوب النمور ح (  ) 3656وصححه األلبانً .
17انظر ,المؽنً 96 /1
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المطلب الثانً :ماٌمكن تطهٌره من الجلود وحكمها
ماٌمكن تطهٌره من الجلود وحكمها :
المسألة األولى :جلد المٌتة

تطهٌر جلد المٌتة  :اختلؾ العلماء رحمهم هللا تعالى فً مسألة تطهٌر جلد المٌتة بالدبػ إلى
عدة ألوال :
المول األول :
"أن جمٌع الجلود تطهر بالدباغ عدا جلد الخنزٌر وإلٌه ذهب الحنفٌة "18.
والدلٌل عموم لول النبً ملسو هيلع هللا ىلص (( :أٌما إهاب دبػ فمد طهر )) 19واستثنوا الخنزٌر ألنه نجس
العٌن .
المول الثانً :
أن الجلد سواء دبػ أو لم ٌدبػ ال ٌؤثر الدبػ فً طهارته ال ظاهرا وال باطنا وخبر (( أٌما
إهاب دبػ فمد طهر ))  20.ونحوه محمول على الطهارة اللؽوٌة وهً النظافة ولذا جاز
21
االنتفاع به لبل الدبػ وإلٌه ذهب المالكٌة
أما الحنابلة لالوا  :إن جلد المٌتة ٌطهر بالدبػ و ٌستعمل بعد الدبػ فً الٌابسات وال ٌجوز
22
استعماله لبل الدبػ وال بعده فً مائع .
18انظر فتح المدٌر . 96/1
 19أخرجه النسائً ن الفرع والعتٌرة ب  :جلود المٌتة ح (  , ) 4241وأخرجه الترمذي ن اللباس ب  :ما جاء فً جلود المٌتة إذا دبؽت ح ( ) 1728
و أخرجه ابن ماجه ن اللباس ب  :لبس جلود المٌتة إذا دبؽت ح (  , ) 3609ولد صحح الحدٌث األلبانً  .وأصل الحدٌث فً مسلم بلفظ (( إذا دبػ
اإلهاب فمد طهر )) كتاب الحٌض باب طهارة جلود المٌتة بالدباغ ح ( . )366

20

21

سبك تخرٌج الحدٌث فً هامش  3ص8

انظر حاشٌة الدسولً  ,. 92/1حاشٌة الخرشً . 165/1
 22المؽنً  , 89/1شرح منتهى اإلرادات لمنصور بن ٌونس البهوتً ( ت 1051 :هـ ) تحمٌك  :د .عبدهللا التركً  .ط .كؤسسة الرسالة 1421هـ -
 2000م. 55/1.
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والدلٌل حدٌث عبدهللا بن عكٌم أن النبً -ملسو هيلع هللا ىلص  -كتب إلى جهٌنة  (( :إنً كنت رخصت لكم فً
23
جلود المٌتة فإذا أتاكم كتابً هذا فال تنتفعوا من المٌتة بإهاب وال عصب ))
المول الثالث :
24

أن جلد المٌتة ٌطهر بالدباغ عدا جلد الخنزٌر والكلب وإلٌه ذهب الشافعٌة .
والدلٌل عموم لول النبً ملسو هيلع هللا ىلص (( :أٌما إهاب دبػ فمد طهر ))  .واستثنوا الكلب ــ إضافة
25
للخنزٌر ــ ألن الحٌاة فً إفادة الطهارة أبلػ من الدبػ  ,والحٌاة ال تفٌد طهارته .
المول الرابع :
أنه ٌنتفع بجلود المٌتة و إن لم ٌدبػ  ,وٌجوز استعمالها ,فً المائعات والٌابسات وهو مذهب
26
الزهري .
حدٌث ابن عباس -رضً هللا عنه -أنه صلى هللا علٌه وسلم مر بشاة مٌتة فمال (( هال انتفعتم
27
بإهابها )) لالوا إنها مٌتة  .لال  (( :إنما حرم أكلها )) .

المول الخامس :
ٌطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم وال ٌطهر ؼٌره  .وهو مذهب األوزاعً وابن المبارن وأبً
29
ثور وإسحاق بن راهوٌه 28وهو لول عند الحنابلة
ورجحه شٌخ اإلسالم ابن تٌمٌه 30وصححه الشٌخ عبدالرحمن بن سعدي

31

 23أخرجه أبو داود ن اللباس ب من روى أن ال ٌستنفع بإهاب المٌتة ح (  ) 4128وفً لفظ أٌضا ألبً داود  (( :أن ال تستمتعوا من المٌتة بإهاب وال
عصب ))  .وصححه األلبانً .
 24انظر مؽنً المحتاج لدمحم بن الخطٌب الشربٌنً ( ت  ) 977اعتنى به دمحم خلٌل عٌاتً  .ط .دار المعرفة  1425هـ  2004 -م . 135/1.
25انظرانظر مؽنً المحتاج 136 /1
26صحٌح مسلم ألبً الحسٌن مسام بن الحجاج بن مسلم المشٌري النٌسابوري ( ت  261 :هـ ) ط :دار ابن الجوزي  2002 - _ 1422 .م . 276/3 .
 27ا صحٌح البخاري ألبً عبدهللا دمحم بن إسماعٌل البخاري ( ت  256 :هـ ) ط  :دار ابن حزم  1424 .هــ .لبٌوع ب جلود المٌتة لبل أن تدبػ ح (
. ) 2221
 28صحٌح مسلم,المصدر السابك انظر الى هامش ()23
 29المؽنً . 94/1
 30مجموع فتاوى شٌخ اإلسالم أحمد بن عبدالحلٌم بن تٌمٌة جمع وترتٌب عبدالرحمن بن لاسم بمساعدة ابنه دمحم ط .المكتب التعلٌمً السعودي بالمؽرب
. 95/.
31تلخٌص المختارات الجلٌة من المسائل الفمهٌة لعبدالرحمن بن سعدي جمع  :مساعد بن عبدهللا ط  .كنوز إشبٌلٌا .. 1428ص . 10
13

والدلٌل حدٌث النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال  (( :دباؼها ذكاتها ))

32

وشبه الدبػ بالذكاة  ,والذكاة إنما تعمل فً مأكول اللحم  ,وألنه أحد المطهرٌن للجلد؛ فلم
33
ٌؤثر فً ؼٌر مأكول اللحم .

و لعل المول السابع وهو المول بأن الدبػ ٌطهر ما ٌؤكل لحمه فمط وهو األلرب لما ٌلً :
 .1سالمته من االعتراضات وما اعترض علٌه أجٌب عنه .
 .2أن المائلٌن بالتطهٌر بالدبػ على اختالؾ ألوالهم متفمٌن على أن ما ٌؤكل لحمه ٌطهر
بالدبػ واختلفوا فً ما عداه .
وهللا تعالى أعلم .

المبحث الثالث :الطرق التً تستخدم فً تطهٌر الجلود النجسة

المطلب األول :الدبػ واألشٌاء التً تستخدم للدبػ:
تبٌن فً المباحث السابمة عن أحكام الدبػ ,وفً هذا المبحث ٌتم ذكر حمٌمة الدبػ والطرق
التً تستخدم فً الدباؼة.
المسألة األولى :الممصود بالدبػ:

 32أخرجه النسائً فً سنن النسائً ألبً عبدالرحمن أحمد بن شعٌب بن علً الشهٌر ب ( النسائً ) ( ت  203 :هـ) تحمٌك  :دمحم نلصر الدٌن األلبانً
 .ط :مكتبة المعارؾ .عن عائشة لالت  :سئل رسول هللا  eعن جلود المٌتة ؟ فمال  (( :دباؼها ذكاتها )) ح (  ) 4245وصححه األلبانً
 ]45[ 33المؽنً . 94/1
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لؽة:
الدباؼة  :هً إزالة النتن والرطوبات النجسة من الجلد .

34

اصطالحا:
الدبػ  ":نزع فضول الجلد وهً مائٌته ورطوباته التً ٌفسده بماؤه وٌطٌبه نزعها  ,بحٌث لو
35
نمع فً الماء لم ٌعد إلى النتن والفساد".

األشٌاء التً تستعمل فً الدبػ :
ٌشترط الفمهاء فً الشئ الذي ٌدبػ به أن ٌكون منشفا ً للرطوبة منمٌا ً للخبث .
ومن األشٌاء التً ٌحصل بها الدبػ :

36

المرظ " :وهو حب ٌخرج فً ؼلؾ كالعدس من شجر العضاه  ,وبعضهم ٌمول المرظ ورق
37
السلم ٌدبػ به األدٌم وهو تسامح ؛ فإن الورق ال ٌدبػ به وإنما ٌدبػ بالحب .
العفص  ":شجرة البلوط وثمرها وهو دواء لابض مجفؾ وربما اتخذوا منه حبرا ً وصبؽا ً
38
".
الشث ":وهو شجر مر الطعم طٌب الرٌح ٌدبػ به" .
الشب " :من جواهر األرض ٌشبه الزاج ٌدبػ به"

39

40

 34التعرٌفات للجرجانً الحنفً أبً الحسٌن علً بن دمحم بن علً الحسٌنً ( ت  ) 816 :ط .دار الكتب العلمٌة  1424 .ـ . 2003ص . 107
ٌ 35نظر  :مؽنً المحتاج 136 /1
 36المؽنً  , 95/1شرح مسلم . 277/3
 37المصباح المنٌر ص 297
 2 38المعجم الوسٌط إلبراهٌم مصطفى  ,وأحمد الزٌات  ,وحامد عبدالمادر ودمحم النجار .تحمٌك  :مجمع اللؽة العربٌة  .ط .دار الدعوة 611 /.
 39مؽنً المحتاج 136 /1
 40مؽنً المحتاج 136 /1
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المطلب الثانً :التشمٌس والتترٌب
هنان طرق لتطهٌر الجلود فً العصور المدٌمة إلى ولتنا الحالً وتكون باستخدام الشمس
والتراب ,ولكن اختلؾ العلماء هل ٌحصل الدباغ بهذه الطرق أم ال.
المراد بالتّشمٌس:
شمس ,والمراد به أن ٌبسط الجلد فً ال ّ
شًء إذا وضعته فً ال ّ
"مصدر ش ّمست ال ّ
لتجؾ
شمس
ّ
الرائحة الكرٌهة.
الرطوبة ,وتزول عنه ّ
منه ّ
أما التّترٌب:
تربت اإلهاب تترٌباً ,إذا نثر علٌه التّراب إلزالة ما علٌه من
تربٌ ,مالّ :
التّترٌب مصدر ّ
36
تربت ال ّ
شًء إذا وضعت علٌه التّراب".
رطوبة ورائحة كرٌهة ,وٌمال أٌضا ًّ :
ولد اختلؾ الفمهاء فً التشمٌس والتترٌب على لولٌن :
المول األول  :أن التشمٌس والتترٌب ٌحصل به الدباغ الحكمً .
وإلٌه ذهب الحنفٌة

42

وإلٌه ذهب المالكٌة والشلفعٌة والحنابلة

43

والدلٌل ما لاله ابن الهمام  :أن الممصود ٌحصل به ( ٌعنً  :التشمٌس والتترٌب ) فال معنى
44
الشتراط ؼٌره .
المول الثانً  :أن التشمٌس والتترٌب ال ٌحصل بهما التطهٌر .
 41انظر ,كتاب :الموسوعة الفمهٌة الكوٌتٌة 172 ,من 389
 42حاشٌة ابن عابدٌن . 219 /1
 43الذخٌرة  , 166 /1مؽنً المحتاج  , 136 /1الروض المربع . 111 /1
والمالكٌة ولفت فٌما اطلعت علٌه على لولهم فً التشمٌس دون التترٌب .
 44فتح المدٌر . 98 /1
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ومما استدلوا به:
" .1أن الفضالت لم تزل وإنما جمدت ؛بدلٌل أنه لو نمع فً الماء عادت إلٌه العفونة ".

45

 .2وألنه ٌشترط الدبػ,ولٌس التشمٌس والتترٌب دبؽا ً لموله ملسو هيلع هللا ىلص (( هال أخذتم إهابها فدبؽتموه
46
)) .
ولعل هذا ٌرجع إلى أهل الخبرة فً هذا الشأن هل تزول عٌن النجاسة بالتشمٌس والتترٌب
عندهم فإن كانت تزول فالحمد هلل وإن لم تزل فال تطهر بها .

المبحث الرابع :كٌفٌة التطهٌر
المطلب األول :
كٌفٌة الدبػ
الفمهاء رحمهم هللا ذكروا أن الؽرض األساسً فً الدبػ هو نزع الفضالت والنجاسات
فتجدهم ٌطلمون الكالم ومن ذلن ما لاله المرافً  :الدباغ فً الجواهر  :هو استعمال ما فٌه
47
لبض ولوة على نزع الفضالت  ,وهو مختلؾ بحسب ؼلظ الجلد ورلته ولٌنه وصالبته .
لال الؽزالً  ":وكٌفٌة الدباغ نزع الفضالت باألشٌاء الحرٌفة ".
وذكر البهوتً " :أن جعل الكرش وترا ً ٌعد من الدباغ ".

48

49

ولعل ما ٌحصل به نزع الفضالت وتنشٌؾ الر طوبات وتنمٌة الجلد من الخبث ٌكون به
الدباغ .

 45مؽنً المحتاج . 136/1
46ا لروض المربع لمنصور بن ٌونس البهوتً مع حاشٌة عبدالرحمن بن لاسم ( ت 1392 :هـ ) . 111/1
 47الذخٌرة . 166/1
 48فتح العزٌز بشرح الوجٌز [ الشرح الكبٌر] لعبدالكرٌم بن دمحم الرافعً المزوٌنً ( ت  ) 623 :تحمٌك وتعلٌك  :علً دمحم معوض وعادل أحمد
عبدالموجود .ط .دار الكتب العلمٌة . 83 /1.
 49الممتع شرح زاد المستمنع لدمحم بن صالح العثٌمٌن ( ت  1421 :هـ ) ط .دار ابن الجوزي 1422هـ . 111/1.
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المطلب الثانً:
الدبػ دون الؽسل بالماء
أحدهما  :ال تحصل ؛لمول النبً ملسو هيلع هللا ىلصٌ (( :طهرها الماء والمرظ )) 50.وألن ما ٌدبػ به نجس
بماللاة الجلد  ,فإذا اندبػ الجلد بمٌت اآللة نجسة  ,فتبمى نجاسة الجلد بماللاتها له ,فال ٌزول
إال بالؽسل .
والثانً ٌ :طهر ؛ لموله ملسو هيلع هللا ىلص (( :أٌما إهاب دبػ فمد طهر )) , 51وألنه طهر بانمالبه فلم ٌفتمر
52
إلى استعمال الماء  ,كالخمرة إذا انملبت خالً
وللشافعٌة تفصٌل آخر ؛
لال الشربٌنً :
(( وال ٌجب الماء فً أثنائه  ,أي الدبػ فً األصح تؽلٌبا ً لمعنى اإلحالة  ,ولحدٌث مسلم (( إذا
53
دبػ اإلهاب فمد طهر )) .
والثانً ٌ :جب تؽلٌبا ً لمعنى اإلزالة ,ولموله ملسو هيلع هللا ىلص :فً الحدٌث اآلخر ٌ (( :طهرها )) أي
اإلهاب (( الماء والمرظ )) .
وحمله األول على الندب  .والخالؾ مبنً على أن الدباغ إحالة فال ٌشترط وهو األصح  ,أو
إزالة فٌشترط )) .
أما بعد الدبػ فمد لال رحمه هللا تعالى :
(( و ٌصٌر المدبوغ والمندبػ كثوب نجس أي متنجس لماللاته لألدوٌة النجسة أو التً
54
تنجست به لبل طهر عٌنه  ,فٌجب ؼسله لذلن ))

 50أخرجه أبو داود فً كتاب سنن أبً داود ألبً داود سلٌمان بن األشعث السٌجستانً ,باب أهب المٌتة,تحمٌك دمحم ناصر الدٌن األلبانً  .ط مكتبة
المعارؾ 1427هـ –  2007م .ح (  ) 4126والنسائً ,كتاب الفرع والعتٌرة ,باب ما ٌدبػ به جلود المٌتة ح (  ) 4248وصححه األلبانً .

51

سبك تخرٌجه فً هامش  3ص8

 52المؽنً  95 / 1ــــ. 96

53

اخرجه ابو داود فً سنن أبً داود(,ح)4\66(,)4123

 54المنهاج ومؽنً المحتاج . 128 /1
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الـخـاتـمة
الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات والصالة والسالم على خاتم األنبٌاء والمرسلٌن نبٌنا
دمحم وعلى آله وصحبه أجمعٌن والتابعٌن ومن تبعهم بإحسان إلى ٌوم الدٌن وبعد:
فمد انتهٌت  -بعون هللا تعالى وتوفٌمه  -من إتمام هذا البحث وإكماله ,ولد بحثت فٌه جهدي
وطالتً ,واستفدت منه فوائد كثٌرة ,وخرجت بنتائج منها :
األولى  :أن للجلود أهمٌة فً حٌاة الناس العملٌة .
الثانٌة :للجلود مسمٌات باعتبارات مختلفة.
الثالثة :للجلود أنواع .
الرابعة  :تبٌن أن ألرب األلوال فً طهارة جلد المٌتة هو المول الماضً بطهارة ما كان
مأكول اللحم .
الخامسة:
اتفك الفمهاء على طهارة جلد المذكاة مأكولة اللحم  ,واتفموا على نجاسة جلد المٌتة ,
واختلفوا فً جلد المذكاة ؼٌر مأكولة اللحم .
السادسة:
أن الممصود األساسً من الدبػ نزع الفضالت وتنشٌؾ الرطوبات وتنمٌة الخبث .
السابعة:
هنان طرق تستعمل فً الدبػ مثل المرظ والعفص والشث.
الثامنةٌ :وجد طرق للتطهٌر ٌستخدم فٌها الشمس والتراب
وإن ٌكن من توصٌات فإنً أوصً نفسً والمسلمٌن بتموى هللا عز وجل فً السر والعلن ,
وأوصٌهم بالتفمه فً الدٌن ومعرفة أحكام كل ما ٌمدمون علٌه من أمور شرعٌة.
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وفً الختام أسأل هللا تبارن وتعالى أن ٌرزلنا اإلخالص فً المول والعمل واتباع كتابه
وسنة نبٌه صلى هللا علٌه وسلم وأن ٌأخذ بنواصٌنا لما فٌه رضاه وسعادتنا فً الدارٌن,
وأن ٌثبتنا على الحك حتى نلماه به ,وأن ٌؽفر لً ولوالدي ولجمٌع المسلمٌن إنه سمٌع
مجٌب ,وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمٌن.

فهرس األحادٌث

طرؾ الحدٌث
"أٌما إهاب دبػ فمد طهر"

"إنً كنت رخصت لكم "..
"هال انتفعتم بإهابها"
"دباؼها ذكاتها"

الراوي
اّلل
ابن عباس -رضً َ
تعالى عنهما -
س َما َء-رضً هللا عنها-
أَ ْ

رلم الصفحة
8
63

عبدهللا بن عتبة بن مسعود –رضً هللا عنه65 -
سلمة بن المحبك-رضً هللا عنه
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65

فهرس المصادر
أوال  :المرآن الكرٌم .
ثانٌا :
كتب السنة :
 .1صحٌح البخاري ألبً عبدهللا دمحم بن إسماعٌل البخاري ( ت  151 :هـ ) ط  :دار ابن
حزم  6313 .هــ .
 .4صحٌح مسلم ألبً الحسٌن مسام بن الحجاج بن مسلم المشٌري النٌسابوري ( ت :
 116هـ ) ط :دار ابن الجوزي  1001 - _ 6311 .م .
 .3سنن أبً داود ألبً داود سلٌمان بن األشعث السٌجستانً ( ت  ) 115 :تحمٌك دمحم
ناصر الدٌن األلبانً  .ط مكتبة المعارؾ 6311هـ –  1001م .
 .5سنن النسائً ألبً عبدالرحمن أحمد بن شعٌب بن علً الشهٌر ب ( النسائً ) ( ت :
 104هـ) تحمٌك  :دمحم نلصر الدٌن األلبانً  .ط :مكتبة المعارؾ .
ثالثا :شروح السنة :
 .1فتح الباري شرح صحٌح البخاري ألحمد بن علً بن حجر العسمالنً ( ت  ) 851 :ط
دارالسالم  6316هــ  1000 -م .
.1المنهاج شرح صحٌح مسلم بن الحجاج للنووي ( ت  )111 :تحمٌك  :خلٌل مأمون
شٌحا .
ط .دار المعرفة  6311هـ  1001 -م .
 .8نٌل األوطار لدمحم بن علً الشوكانً ( ت  ) 6150 :تحمٌك  :دمحم صبحً حالق  ,ط.
دار ابن الجوزي 6311 .هــ.
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رابعا:
كتب الفمه :
 .9شرح فتح المدٌر لكمال الدٌن ابن الهمام الحنفً ( ت816 :هـ ) ط .دار الكتب العلمٌة
 6313هـ  1004 -م .
 .60حاشٌة رد المحتار على الدر المختار [ حاشٌة ابن عابدٌن ] لدمحم أمٌن الشهٌر بابن
عابدٌن ط .دار الفكر .
 .66الذخٌرة لشهاب الدٌن أحمد بن إدرٌس المرافً ( ت  ) 183 :تحمٌك  :دمحم حجً  .ط.
دار الؽرب اإلسالمً  6993 .م .
 . 61حاشٌة الخرشً لدمحم بن عبدهللا بن علً الخرشً المالكً ( ت  ) 6606 :على
مختصر سٌدي خلٌل لخلٌل بن إسحاق بن موسى المالكً ( ت  )111 :ط .دار الكتب
العلمٌة . 6991 -6361
 .64حاشٌة الدسولً على الشرح الكبٌر  ,لدمحم بن أحمد بن عرفة الدسولً المالكً  ( ,ت
 ) 6140 :والشرح الكبٌر للشٌخ أبً البركات سٌدي أحمد بن دمحم العدوي الشهٌر بالدردٌر
(ت  )6106 :ط .دار الكتب العلمٌة  1004 – 6313م .
 .63فتح العزٌز بشرح الوجٌز [ الشرح الكبٌر] لعبدالكرٌم بن دمحم الرافعً المزوٌنً ( ت :
 ) 114تحمٌك وتعلٌك  :علً دمحم معوض وعادل أحمد عبدالموجود .ط .دار الكتب العلمٌة
.
 .65المجموع شرح المهذب ألبً زكرٌا محً الدٌن بن شرؾ النووي ( .ت  ) 111 :ط.
دار الفكر .
 .61مؽنً المحتاج لدمحم بن الخطٌب الشربٌنً ( ت  ) 911اعتنى به دمحم خلٌل عٌاتً  .ط.
دار المعرفة  6315هـ  1003 -م .
 .61المؽنً البن لدامة الممدسً تحمٌك د .عبدهللا بن عبدالمحسن التركً  .ط  .دار هجر .
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. 68شرح منتهى اإلرادات لمنصور بن ٌونس البهوتً ( ت 6056 :هـ ) تحمٌك  :د.
عبدهللا التركً  .ط .كؤسسة الرسالة 6316هـ  1000 -م.
 .69الروض المربع لمنصور بن ٌونس البهوتً مع حاشٌة عبدالرحمن بن لاسم ( ت:
 6491هـ )
 .10الموسوعة الفمهٌة الكوٌتٌة إصدار وزارة األولاؾ والشؤون اإلسالمٌة بدولة الكوٌت
.
. 16مجموع فتاوى شٌخ اإلسالم أحمد بن عبدالحلٌم بن تٌمٌة جمع وترتٌب عبدالرحمن
بن لاسم بمساعدة ابنه دمحم ط .المكتب التعلٌمً السعودي بالمؽرب .
 .11تلخٌص المختارات الجلٌة من المسائل الفمهٌة لعبدالرحمن بن سعدي جمع  :مساعد
بن عبدهللا ط  .كنوز إشبٌلٌا . 6318
 .11الممتع شرح زاد المستمنع لدمحم بن صالح العثٌمٌن ( ت  6316 :هـ ) ط .دار ابن
الجوزي 6311هـ .
خامسا:
كتب اللؽة :
.14معجم مماٌٌس اللؽة ألبً الحسٌن أحمد بن فارس بن زكرٌا الطبعة الثانٌة – 6489
 6919ط  .شركة ومطبعة مصطفى البابً الحلبً وأوالده بمصر .
 .13المصباح المنٌر ألحمد بن دمحم بن علً الفٌومً الممري ط .دار الحدٌث .
 .15التعرٌفات للجرجانً الحنفً أبً الحسٌن علً بن دمحم بن علً الحسٌنً ( ت 861 :
) ط .دار الكتب العلمٌة  6313 .ـ . 1004
 .11المعجم الوسٌط إلبراهٌم مصطفى  ,وأحمد الزٌات  ,وحامد عبدالمادر ودمحم النجار
.تحمٌك  :مجمع اللؽة العربٌة  .ط .دار الدعوة .
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فهرس المحتوٌات

رلم الصفحة

الـموضـوع
الممدمة

3

خطة البحث

5

تمهٌد

8

أنواع الجلود والحاجة إلٌها

9

أحكام الجلود النجسة وماٌمكن تطهٌره منها

60

ماٌمكن تطهٌره من الجلود وحكمها

61

الطرق التً تستخدم فً تطهٌر الجلود النجسة

61

التشمٌس والتترٌب

61

كٌفٌة التطهٌر

68

الخاتمة
فهرس األحادٌث
فهرس المصادر
فهرس المحتوٌات

69
10
16
13
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