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     استعامل مياه املجاري 

  ةاملعاجلة بوسائل التقنية احلديث

 إعداد

 د . سعد املغازي عبد املعطي حممود 

 مٌجز عن انبحث

 يتؽقن هذا البحث مـ خؿسة مباحث وخاتؿة.

ول:وتؽؾؿت فقف طـ أهؿقة الؿاء، وأقسامف، وصرق التطفقر التؼؾقدية يف الؿبحث إ

 الػؼف اإلسالمل.

الؿبحث الثاين: وتحدثت فقف طـ مقاه الصرف الصحل مـ حقث تعريػفا، ومؽقكاهتا، 

 وخطقرهتا، ومراحؾ تـؼقة مقاه الصرف الصحل.

ا، سقاء يف الؿبحث الثالث:وكان يف حؽؿ استعؿال مقاه الصرف الصحل قبؾ تـؼقتف

 الجاكب البشري، أو يف الزراطة والصـاطة.

الؿبحث الرابع:بحثت فقف استخدام مقاه الصرف الصحل بعد تـؼقتفا، يف الجاكب 

 البشري مـ الشرب والـظافة، أو استخدامفا يف الزراطة.

الؿبحث الخامس:وبحثت فقف مققػ الػؼف الؿعاصر مـ معالجة مقاه الصرف 

إغراض الؿختؾػة، وهؾ القسائؾ الحديثة أققي يف التلثقر مـ  الصحل، واستخدامفا يف

 القسائؾ التؼؾقدية يف تطفقر مقاه الصرف الصحل.

 الؿقاه ، الصرف ، الصحل ، التـؼقة . الؽؾؿات الؿػتاحقة : 
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Abstract :  
  

This research consists of five topics and a conclusion 

The first topic: I talked about the importance of water, its sections, and the 

traditional methods of purification in Islamic jurisprudence.. 

The second topic: I talked about wastewater in terms of its definition, its 

components, its severity, and the stages of wastewater purification. 

The third topic: It was the ruling on using wastewater before purification, 

whether on the human side, or in agriculture and industry. 

The fourth topic: It examined the use of wastewater after purification, in the 

human aspect of drinking and cleaning, or its use in agriculture. 

The fifth topic: It examined the position of contemporary jurisprudence 

regarding the treatment of wastewater, and its use in various purposes, and 

whether modern means are more powerful in influencing than traditional methods 

in purifying wastewater. 
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 انمقذمة

الحؿد هلل فاصر السؿقات وإرض ، الؿسبغ كعؿف طؾك خؾؼف ضاهرة وباصـة، ٓ تحقط 

بشؽرها ألسـة الشاكريـ، والذاكريـ، والؿسبحقـ، والحؿد هلل الذى اصطػك مـ طباده 

الؿقـ، وأوحل إلقف هذا الؼرآن، بؾسان طربل مبقـ، يؽقن ذكرا الـبل إمك رسقٓ إلك الع

 :  وبعد ...  لف ولؼقمف دهر الداهريـ

 البشرية، بؾ والسبب الرئقس لؼقامفالؿاء هق أساس استؼرار الؿجتؿعات 

الحضارات، واكدثارها، والتاريخ الؿصري خقر شاهد طؾل ذلؽ: فعؾل ضػاف الـقؾ 

 ... ويعؿر ويشقد حضارةالخالد استؼر الؿصري: لقبـل 

وتؿثؾ الزيادة الؿطردة يف السؽان ضغطا طؾل الؿتاح مـ الؿاء الصالح لالستخدام 

مـ مصادره سقاء أكاكت أهنارا، أم أمطارا، أم مقاه جقفقة: ولذا لجلت كثقر مـ الدول إلل 

البحث طـ مصادر تسد هذا العجز يف الؿقاه الصالحة لالستعؿال، ومـ هذه القسائؾ 

قة مقاه البحار، لؽـ تؽؾػتفا الؿرتػعة تحقل دون التقسع فقفا بؿا يسد العجز تحؾ

الحاصؾ مـ كؼص الؿقاه، ومـ القسائؾ التل لجلت إلقفا كثقر مـ الدول لتؾبقة 

آحتقاجات البشرية والزراطقة والصـاطقة تـؼقة مقاه الصرف الصحل، ومعالجتفا 

يف هذا الؿجال كبقرة، وطدم معالجتفا مـ  بالقسائؾ الحديثة: فؽؿقة الؿقاه الؿستفؾؽة

شلكف أن يخؾؼ أضرارًا صحقة كثقرة، فضال طـ أن كؿقة الؿقاه الؿفدرة كبقرة وتضقع دون 

جدوي: لذا لجلت بعض الدول إلل معالجة مقاه الصرف الصحل بؿا تقافر مـ وسائؾ 

يف مصادرها  تؼـقة حديثة: ٓستخدامفا يف الؿجآت الؿختؾػة، وتعقيض الـؼص الفائؾ

مـ الؿقاه الصالحة لالستخدام البشري والزراطل، ومعالجة مقاه الصرف الصحل مـ 

الؼضايا الؿستجدة التل تتطؾب بسط الحؽؿ الشرطل طؾقفا، والقققف طؾل جدوي 

وكػاءة التؼـقات الحديثة يف تطفقر تؾؽ الؿقاه، وبالتالل صالحقتفا لالستخدام دون أية 

 بقئة الؿحقطة بف.مخاصر طؾل اإلكسان وال
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لؽقن الؿاء أساس الحقاة، وتستحقؾ الحقاة بدوكف، فقتعقـ أن كجقب طؾل هذه 

إسئؾة، هؾ القسائؾ الحديثة لؿعالجة الؿقاه كافقة يف تطفقرها؟، وهؾ الؿقاه العادمة بعد 

معالجتفا تخؾق مـ إضرار؟، وهؾ الؿقاه بعد معالجتفا يؿؽـ استخدامفا يف 

 ٓستخدامات البشرية والزراطقة؟.ا

معالجة مقاه الصرف الصحل واستخدامفا يف دولة الؽقيت، مجؾة الشريعة  -1

 سبتؿرب -ه1428 -77 العدد 22 الؿجؾد -الؽقيت –والدراسات اإلسالمقة 

 .م2777

 د/طبداهلل بـ طؿر بـ محؿد السحقباين، وفقفا-أحؽام البقئة يف الػؼف اإلسالمل -2

طالج الباحث أحؽام البقئة الؿائقة، وتطرق يف بحثف لؿعالجة الؿقاه العادمة 

 )دكتقراة(.بالقسائؾ الحديثة.

قرار مجؿع الػؼفل اإلسالمل التابع لرابطة العالؿ اإلسالمل، وقد أشرت لفذا  -3

 الؼرار يف ثـايا البحث.

 تـاولت هذا البحث يف خؿسة مباحث عؾي الـحو التالي:

 :أهؿقة الؿاء وأقسامف وصرق تطفقره يف الػؼف اإلسالمل.الؿبحث األول 

 :مقاه الصرف الصحل ومؽقكاهتا وصرق تـؼقتفا.الؿبحث الثاين 

 : حؽؿ استخدام مقاه الصرف الصحل قبؾ تـؼقتفا.الؿبحث الثالث 

 : حؽؿ استخدام مقاه الصرف الصحل بعد تـؼقتفا.الؿبحث الرابع 

 :لؿعاصر ومققػف مـ معالجة مقاه الصرف الصحل.الػؼف ا الؿبحث الخامس 

 : الـتائج والتقصقاتوتشتؿؾ طؾك  الخاتؿة   

 مصادر البحث  . 
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 األًلانمبحث 

 أىمية انماء ًأقضامو ًطرق تطييره
 وكتـاوله يف مطؾبقن:

 أهؿقة الؿاء يف اإلسالم وأقسامف. الؿطؾب األول:

 ل.صرق تطفقر الؿاء يف الػؼف اإلسالمالؿطؾب الثاين :

لؾؿاء أهؿقة كبقرة : كقكف أساس الحقاة ، وٓ يؿؽـ لؾحقاة أن تستؿر بدوكف ، وبف حقاة 

 .(1) َوَجَعْؾـَا ِمَن الَؿاِء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ َأَفالَ ُيْمِمـُونَ  "الؿخؾققات، قال تعالك 

ؼرآن الؽريؿ تحدث طـ الؿاء كقسقؾة إلحقاء الؿقات ، وسؼك إكعام والـبات، وال

َياَح ُبْشرًا  "واإلكسان، وكؾ ما يدب طؾك وجف إرض، قال تعالل: َوُهَو الَِّذي َأْرَسَل الرِّ

َؿاِء َماًء َصُفورًا ، لِـُْحقَِي بِِه َبْؾَد  ا َخَؾْؼـَا َبْقَن َيَدْي َرْحَؿتِِه َوَأكَزْلـَا ِمَن السَّ ْقتًا َوُكْسِؼَقُه ِمؿَّ ًة مَّ

ُروا َفَلَبى َأْكَثُر الـَّاِس إاِلَّ ُكُػوراً  كَّ ْفـَاُه َبْقـَُفْم لَِقذَّ  . (2) َأْكَعامًا َوَأَكاِسيَّ َكثِقرًا ، َوَلَؼْد َصرَّ

وتحدث الؼرآن الؽريؿ طـ الؿاء باطتباره أداة لشرب اإلكسان، وأن اهلل سبحاكف يـزلف 

َأَفَرَأْيُتُم الَؿاَء الَِّذي َتْشَرُبوَن ، َأَأكُتْم َأكَزْلُتُؿوُه ِمَن الُؿْزِن َأْم َكْحُن  "السؿاء، قال تعالل: مـ 

 .(3) الُؿـِزُلونَ 

إِْذ  والؿاء وسقؾة مـ وسائؾ الطفارة والـظافة، قال تعالل مـقها طـ هذه الحؼقؼة:

                                                        

 .3( سقرة إكبقاء مـ أية رقؿ 1)

 .57، 49، 48أيات رقؿ  ( سقرة الػرقان2)

 .69، 68 ات رقؿ( سقرة القاقعة أي3)
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ـُْه  قُؽُم الـَُّعاَس َأَمـًَة مِّ َرُكم بِهِ ُيَغشِّ َؿاء َماء لُِّقَطفِّ ن السَّ ُل َعَؾْقُؽم مِّ  .(1)َوُيـَزِّ

والطفارة مـ أهداف ومؼاصد الشريعة اإلسالمقة ، ووسقؾة لتخؾقص اإلكسان مـ 

أدراكف الحسقة والؿعـقية، وإمر بالطفارة يتضؿـ الـفل طـ تؾقيث الؿاء: إذ أن إمر 

 .(2)بالشئ هنل طـ ضده

 أشفر أقسام الؿقاه ثالثة :

 الؿاء الطاهر الؿطفر. -1

 الؿاء الؿتغقر، والؿستعؿؾ)الؿاء الطاهر غقر الؿطفر(. -2

 .(3)الؿاء الؿتـجس-3

 : "الؿاء الؿطؾق"أوالً : الؿاء الطاهر الؿطفر 

الؿطؾؼ،وهوق ، والػؼفاء يعربون طـف بالؿاء (4) تعريػف:هق الطاهر يف كػسف، الؿطفر لغقره

                                                        

 .      11سقرة إكػال مـ أية رقؿ  -( 1)

الؽاساين: أبق بؽر بـ مسعقد بـ أحؿد ""إمر بالشئ هنل طـ ضده، والـفل طـ الشئ أمر بضده"جاء يف البدائع(2)

ء الديـ، أبق بؽر بـ مسعقد بـ أحؿد الؽاساين الؽاساكك: طال -هو(587الؽاساين طالء الديـ )الؿتقىف : 

 .بقروت-م1982 -دار الؽتاب العربل، 5/184جو -هو(، بدائع الصـائع 587الحـػل )الؿتقىف: 

فالطفقر: هق الطاهر يف كػسف  -الؿقاه أقسام:صفقر، وصاهر، وكجس"وجاء ىف طؿدة السالؽ وطدة الـاسؽ(.3)

ابـ الـؼقب: أحؿد بـ لملم بـ  "ػسف وٓ يطفر غقره، والـجس:غقرهؿاالؿطفر لغقره، والطاهر:هق الطاهر يف ك

هو(،طؿدة السالِؽ َوطدة 769طبد اهلل الرومل، أبق العباس، شفاب الديـ ابـ الـَِّؼقب الشافعل )الؿتقىف: 

 م.   1982،الشمون الديـقة، قطر:الطبعةإولك، 11الـَّاِسؽ،صو

هو(، البقان يف 558الخقر بـ سالؿ العؿراين القؿـل الشافعل )الؿتقىف: (.العؿراين: أبق الحسقـ يحقك بـ أبل 4)

 1421الطبعة إولك،  جدة –، الؿحؼؼ: قاسؿ محؿد الـقري،دار الؿـفاج 1/11مذهب اإلمام الشافعل جو

الؿفذب يف فؼف اإلمام  -م ،الشقرازى: إبراهقؿ بـ طؾل بـ يقسػ الشقرازي أبق إسحاق2777 -هو
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 (.1)الذي يصدق طؾقف اسؿ الؿاء بال ققد ٓزم طـد العالؿ بحالف مـ أهؾ العرف والؾسان

اَؿاِء  وقد أصؾؼقا طؾقف هذا ٕكف الؿعفقد يف لسان الشورع ، قوال تعوالك  َوَأكَزْلـَاا ِماَن السَّ

 .(2) َماًء َصُفوراً 

لؿطفور لغقوره: ٕن كوقن الؿواء الطواهر يف كػسوف ا: والطفور يف اآلية السابؼة الؿراد مـاه 

صاهرًا يستػاد مـ لػظ الؿاء: وٕكف سبحاكف ذكره يف معورض آمتـوان، وٓ يؽوقن هوذا إٓ 

 .(3)بؿا يـتػع بف فقؽقن الؿاء صاهرًا يف كػسف

 أشفر أكواع الؿاء الؿطؾق:

 الؿاء الـازل مـ السؿاء مـ مطر وكدى وكحقهؿا. -1

                                                                                                                                                                     

هو(،بحر الؿذهب )يف  572بقروت، ،الروياين: أبق الؿحاسـ طبد القاحد بـ إسؿاطقؾ )ت ،1/4الشافعل:جو

 2779،الؿحؼؼ: صارق فتحل السقد: دار الؽتب العؾؿقة،الطبعة: إولك، 1/42فروع الؿذهب الشافعل(،جو

لل ه(: شرح مـتفك اإلرادات الؿسؿك دقائؼ أو1751م، البفقيت: مـصقر بـ يقكس بـ إدريس البفقيت)ت

 بقروت.-1996طالؿ الؽتب:  -1/14الـفك لشرح الؿـتفك: جو

والؿاء الؿطؾؼ هق الذي تتسارع أففام الـاس إلقف طـد إصالق اسؿ الؿاء، كؿاء إهنار، والعققن، "جاء يف البدائع(.1)

ائع ه(،بد587: طالء الديـ الؽاساين)تالؽاساين"وإبار، وماء السؿاء، وماء الغدران، والحقاض، والبحار

ابـ حجر الفقتؿك: أحؿد بـ بقروت،-م1982 -،،دار الؽتاب العربل1/15الصـائع يف ترتقب الشرائع: جو

،: الؿؽتبة التجارية الؽربى بؿصر 1/67محؿد بـ طؾل بـ حجر الفقتؿل ،تحػة الؿحتاج يف شرح الؿـفاج،جو

فة معاين ألػاظ م مغـل الؿحتاج إلك معر 1983 -هو  1357لصاحبفا مصطػك محؿد: بدون صبعة: 

هو(: الـاشر 977: لو :شؿس الديـ، محؿد بـ أحؿد الخطقب الشربقـل الشافعل )الؿتقىف: 1/17الؿـفاج:جو

 دار الػؽر:بقروت.  

 .48( سقرة الػرقان مـ أية رقؿ 2)

اكف فذكره سبح"هو(:جاء يف الؿجؿقع 676( الـقوي: أبق زكريا محقل الديـ يحقك بـ شرف الـقوي )الؿتقىف : 3)

 .1/95جو"وتعالك امتـاكا فؾق حصؾ بغقره لؿ يحصؾ آمتـان
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 الؿاء الجاري يف إهنار. -2

  بع مـ أبار.الؿاء الـا -3

 ماء العققن. -4

 ماء الثؾج. -5

 ماء الربد. -6

 .(1)ماء البحر -7

 ثاكقًا : الؿاء الؿتغقر، والؿاء الؿستعؿل 

 .(2)هق الذي تغقر طـ أصؾ خؾؼتف حؼقؼة أو حؽؿًاالؿاء الؿتغقر: أوالً : 

 فنن كان الؿتغقر بف كجسًا فسقليت حؽؿف يف الؼسؿ الثالث )الؿاء الؿتـجس.(

يؽقن بشوئ يتعوذر صوقاكة الؿواء طـوف يف الغالوب ، لوؿ يضور هوذا التغققور  وهذا التغقر قد

 .(3)ويبؼك الؿاء طؾك إصالقف صاهرًا مطفرًا، وكذلؽ إن تغقر بؿا ٓ يـػؽ طـف غالبًا

                                                        

:دار الػؽر لؾطباطة 1/179(.حاشقة ابـ طابديـ:حاشقة رد الؿختار طؾك الدر الؿختار شرح تـقير إبصار:جو1)

:لو شؿس الديـ أبق طبد اهلل محؿد بـ محؿد 1/63م.:بقروت، مقاهب الجؾقؾ :جو2777 -هو 1421والـشر:

طقـل )الؿتقىف:بـ طبد ال  زكريا الؿحؼؼ: هو(:954رحؿـ الطرابؾسل الؿغربل ، الؿعروف بالحطاب الرُّ

،الخطقب الشربقـك:مغـك 1/4م، الشقرازى: الؿفذب،جو2773 -هو 1423دار طالؿ الؽتب:  طؿقرات:

م، تحػة الؿحتاج يف شرح 1994-ه1415 -الطبعة إولك-دار الؽتب العؾؿقة-1/116الؿحتاج جو

 .1/14،شرح مـتفك اإلرادات :جو1/65جوالؿـفاج:

 ، مقاهب الجؾقؾ : هو.:الؼاهرة،1313: دار الؽتاب اإلسالمل:1/19تبققـ الحؼائؼ شرح كـز الدقائؼ:جو( 2)

 .1/17، شرح مـتفل اإلرادات 1/5، الشقرازى: الؿفذب،جو 1/63جو

ـػؽ طـف غالبا أكف ٓ يسؾبف الطفارة .. أجؿعقا طؾك أن كؾ ما يغقر الؿاء مؿا ٓ ي"جاء ىف بداية الؿجتفد(.3)

أبق القلقد محؿد بـ أحؿد بـ محؿد بـ أحؿد بـ رشد الؼرصبل الشفقر بابـ رشد  ابـ رشد: "والتطفقر...
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واتػؼ الػؼفاء طؾك إكف إذا كوان التغقور بحقوث يخورج الؿواء طوـ صبقعتوف وٓ يصوح معوف 

طؾووك أن هووذا يسووؾب الؿوواء صفقريتووف فووال يرفووع إصووالق اسووؿ الؿوواء طؾقووف إٓ مؼقوودًا اتػؼووقا 

 .(1)الحدث

أما إذا كان التغقر ٓ يخرج الؿاء طـ صبقعتف ويؿؽـ معف إصالق اسؿ الؿاء طؾقف بال ققد 

ٓزم فنما أن يؽوقن التغقور بشولء مجواور أي شولء يؿؽوـ فصوؾف طوـ الؿواء، أو بشولء ٓ 

 يؿؽـ فصؾف.

الؿاء :اختؾف الػؼفاء يف هذه الؿسللة تغقر الؿاء بشيء مجاور، ال يؿؽن فصؾه عن  ( أ)

 عؾي الـحو التالي :

يري أن هذا التغقر ٓ يضر ، وٓ يسؾب الؿاء صفقريتف، وهوق لؾحـػقوة  الؿذهب األول :

 . (2)والحـابؾة والشافعقة ىف إضفر

                                                                                                                                                                     

م،  2774 -هو 1425الؼاهرة:  -، ار الحديث 1/37ه( ،بداية الؿجتفد وهناية الؿؼتصد:جو595الحػقد )ت 

ػظ الؿاء مـف كالطحؾب،وما يجرى طؾقف الؿاء مـ الؿؾح والـقرة فنن كان مؿا ٓ يؿؽـ ح"ىف الؿفذب وجاء

، مغـك الؿحتاج 1/5الشقرازي،الؿفذب جو"وغقرها جاز القضقء بف:ٕكف ٓ يؿؽـ صقن الؿاء طـف فعػك طـف

   . 1/118جو

 حاشقة،1/37بداية الؿجتفد وهناية الؿؼتصد:جو ،1/175جو، بدائع الصـائع 1/127( حاشقة بـ طابديـ جو1)

:لو 1/68هناية الؿحتاج :جو ،1/117، مغـك الؿحتاج جو1/5الشقرازي،الؿفذب جو، ،1/35الدسققل جو

شؿس الديـ محؿد بـ أبل العباس أحؿد بـ حؿزة ابـ شفاب الديـ الرمؾل الشفقر بالشافعل الصغقر.:)ت 

: الطبعة بقروت –: دار الػؽر 1/36م:بقروت، الؿغـل جو1984 -هو 1474ه (:، دار الػؽر لؾطباطة:1774

ابـ حزم: أبق محؿد طؾل بـ أحؿد بـ سعقد بـ حزم إكدلسل الؼرصبل الظاهري )الؿتقىف ، و ه1475إولك, 

 .، دار الػؽر لؾطباطة والـشر والتقزيع141،مسللة رقؿ/1/184هو(، الؿحؾك، جو456: 

 .1/118( الؿراجع السابؼة كػس الؿقضع ،مغـك الؿحتاج جو2)
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يري أن تغقر الؿاء بشئ مجاور يمثر طؾك صفار الؿاء ويسؾبف صفقريتف  الؿذهب الثاكى :

 . (1)ذا الؿالؽقة ووجف يف مذهب الشافعقةذهب إلل ه

 استدل الػريؼ إول الؼائؾ أن التغقر بشئ مجاور ٓ يمثر طؾل صفارة الؿاءبؿا يؾل :

أن التغقر بالؿجاورة أشبف بؿا لق تروح الؿاء بريح شلء طؾك جاكبف فنكف ٓ يخرجوف طوـ 

 .(2)كقكف ماء مطؾؼًا

 اء بشئ مجاور يسؾبه صفوريته باآلتي:استدل الػريق الثاين الؼائل بلن تغقر الؿ

 .(3)الؼقاس طؾك الؿاء الؿتغقر بشلء مخالط 

بلن الؼقاس هـا ققاس مع الػارق، فوالػرق بوقـ آثـوقـ واضوح  ُيـاقش هذا االستدالل :

 .(4)فال يؼبؾ الؼقاس

إذا اخوتؾط الؿواء الؿاء الؿتغقر بشايء مخال))شائ ال يؿؽان فصاؾه عان الؿااء( : (ب)

يتغقوور الؿوواء فوونن ذلووؽ ٓ يسووؾبف صفقريتووف، وإن تغقوور الؿوواء فؼوود  بشوولء صوواهر ولووؿ

 -اختؾػ الػؼفاءطؾل الـحق التالل:

يري أن الؿاء يػؼد صفقريتف ويصقر صاهرًا غقر مطفور ذهوب إلول هوذا  الؿذهب األول :

                                                        

والحاصؾ التغقر بالؿجاور الغقر الؿالصؼ ٓ يضر مطؾؼا أي سقاء تغقر الريح أو  "الدسققل جاء يف حاشقة(.1)

الؾقن أو الطعؿ أو الثالثة كان التغقر بقـا أو ٓ، كان الؿاء قؾقال أو كثقرا ،وأما غقر بالؿجاور الؿالصؼ فقضر 

دار  -36، 1/35حاشقة الدسققل جو"و كثراتػاقا إن كان الؿتغقر لقكا أو صعؿا كان التغقر بقـا أو ٓ قؾ الؿاء أ

حاشقة قؾققبل قؾققبل  م، 2774 -هو 1425دار الحديث الؼاهرة:، 1/33بداية الؿجتفد جو، بقروت-الػؽر

 .م،لبـان / بقروت1998 -هو 1419دار الػؽر،،1/23وطؿقره جو

 .1/118(مغـك الؿحتاج 2)

 .1/22، حاشقة قؾققبل وطؿقرة جو1/35( حاشقة الدسققل جو3)

 .1/152( الؿجؿقع جو4)
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 .(1)ذهب الؿالؽقة والؿعتؿد طـد الشافعقة، وأحؿد يف أصح الروايتقـ

لتغقور ٓ يػؼود الؿواء صفقريتوف ذهوب إلول هوذا الظاهريوة يري أن هذا ا الؿذهب الثاين :

 ،.(2)وأحؿد يف رواية والشافعقة يف وجف والحـػقة

 األدلة :

 الؼائؾ بلن الؿاء يػؼد صفقريتف ويصقر صاهرًا غقر مطفر بأيت:: استدل الػريق األول 

الوذى أن الؿاء يف هوذه الحالوة ٓ يتـاولوف اسوؿ الؿواء الؿطؾؼ،وإكؿوا يضواف إلوك الشوئ 

 .(3) خالطف.. فؾؿ يجز القضقء بف

الؼائووؾ بوولن تغقوور الؿوواء بشووئ مخووالط ٓ يػؼوود الؿوواء صفقريتووف : واسااتدل الػريااق الثاااين 

 بالؼرآن الؽريؿ ، والسـة الـبقية ، والؿعؼقل.

ُؿوا قال تعالك :أوالً : الؽتاب الؽريم:  .(4) َفَؾْم َتِجُدوا َماًء َفَتَقؿَّ

لؽريؿة :هذا طام يف كؾ ماء ٕكف كؽرة يف سقاق الـػل فتعؿ ، فوال وجف الدٓلة مـ أية ا

 يجقز التقؿؿ مع وجقد مثؾ هذا الؿاء.

                                                        

، مغـك الؿحتاج 1/152الؿجؿقع ،جو ،1/33بداية الؿجتفد وهناية الؿؼتصد:جو، 1/35( حاشقة الدسققل جو1)

 .18، 1/17، شرح مـتفك اإلرادات 1/79(، الػروع جو32، 1/31،حاشقة الباجقري )1/116جو

هو(، 456ؼرصبل الظاهري )الؿتقىف : ابـ حزم: أبق محؿد طؾل بـ أحؿد بـ سعقد بـ حزم إكدلسل ال(.2)

طالء الديـ أبق الحسـ طؾل بـ سؾقؿان الؿرداوي  ،الؿرداوي:141،مسللة رقؿ/1/184الؿحؾك، جو

دار إحقاء ، 1/22اإلكصاف يف معرفة الراجح مـ الخالف، جوهو(،885الدمشؼل الصالحل الحـبؾل )ت 

، بدائع الصـائع 1/27، تبققـ الحؼائؼ جو1/119مغـك الؿحتاج جوت،-د –الرتاث العربقالطبعة: الثاكقة 

 .1/114جو

    1/33بداية الؿجتفد وهناية الؿؼتصد:جو(.3)

 .6( سقرة الؿائدة مـ أية رقؿ 4)
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بلن الؿراد مـ الؿواء يف أيوة الؿواء الؿطؾوؼ : ٕكوف الؿواء الوذي ُكوِقش هذا االستدالل :

 .(1)يجقز الطفارة بف، والؿاء الؿتغقر لقس بؿاء مطؾؼ

 صوؾك اهلل طؾقوف -أن رسقل اهلل"-رضل اهلل طـفؿا -م هاين طـ أثاكقًا : السـة الؿطفرة :

 .(2)"اغتسؾ هق ومقؿقكة مـ إكاء واحد يف قصعة فقفا أثر العجقـ -وسؾؿ 

 وجف الدٓلة مـف :أن الرسقل و صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ و قد تقضل بؿاء متغقر.

ذي تقضل بوف ء الُكققَِش هذا آستدٓل :بلن الحديث خارج طـ محؾ الـزاع : ٕن الؿا

 و صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ و لقس متغقرًا تغقرًا يعتد بف شرطًا. رسقل اهلل 

 الؿذهب الؼائؾ بطفقرية الؿاء: لؿا يؾل:: والراجح 

 لؼقة دلقؾف. -1

وٕن ما استدل بف الػريؼ الؼائؾ بلن مخالطة الؿواء بشوئ مجواور أو مخوالط لوف قود  -2

فـالت مـ ققهتا وقود ذكورت هوذه كققشت أدلتفؿ، ولؿ يجقبقا طـ هذه الؿـاقشات 

                                                        

 قضع السابؼ.ؿ( الؿجؿقع ال1)

، الســ الؽربى : مجؾس دائرة 1/7البقفؼل: أبق بؽر أحؿد بـ الحسقـ بـ طؾل البقفؼل، الســ الؽربي،جو(.2)

هو، الطرباين: سؾقؿان بـ أحؿد بـ 1344رف الـظامقة الؽائـة يف الفـد ببؾدة حقدر آباد، الطبعة إولك، الؿعا

،الطبعة الثاكقة ، الؿقصؾ –، : مؽتبة العؾقم والحؽؿ 24/427أيقب أبق الؼاسؿ الطرباين ، الؿعجؿ الؽبقر،جو

بـ َمْعبَد، التؿقؿل، أبق حاتؿ، م،ابـ حبان: محؿد بـ حبان بـ أحؿد بـ حبان بـ معاذ 1983 – 1474

،ممسسة الرسالة،ابـ ماجة: أبق طبد اهلل محؿد بـ 4/52هو(،صحقح بـ حبان،جو354الدارمل، الُبستل )ت : 

د  -طادل مرشد  -، ت: شعقب إركموط 1/246هو(،ســ ابـ ماجة،جو273يزيد الؼزويـل )الؿتقىف:  محؿَّ

م، الـسائل:  2779 -هو  1437ار الرسالة العالؿقة،الطبعة إولك، َطبد الّؾطقػ حرز اهلل: د -كامؾ قره بؾؾل 

، 1/131هو(، الســ الصغرى،جو373أبق طبد الرحؿـ أحؿد بـ شعقب بـ طؾل الخراساين، الـسائل )ت: 

 1986م. – 1476الطبعة الثاكقة، - حؾب –ت: طبد الػتاح أبق غدة: مؽتب الؿطبقطات اإلسالمقة 
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 الؿـاقشات يف حقـفا.

الؼقل بلن تغقر الؿء بشئ مجاور لف يسؾبف الطفارة فقوف موـ الؿشوؼة موا فقوف: ٕكوف ٓ  -3

 يؽاد يقجد ماء يخؾق مـ مجاورتف لشئ يمثر فقف.

أن الشريعة الغراء مـ مؼاصدها التقسقر ورفع الحرج، وهذا مبدأ موـ مبادئفوا التول  -4

التشووريع، ويف أحؽامفووا: لووذل كووان الؼووقل بطفقريووة الؿوواء، وصووالحقتف  تراطقفووا يف

 لؾتطفر بف هق إقرب لؾؼبقل.

 ثاكقًا : الؿاء الؿستعؿل :

 اختؾػ الػؼفاء يف حؽؿ الؿاء الؿستعؿؾ طؾك مذاهب ثالثة :

يري أن الؿاء الؿستعؿؾ صاهر لؽـوف غقور مطفور ، ومؿوـ ذهوب لفوذا  الؿذهب األول :

ر الؿووذهب والحـػقووة والؿـصووقص طؾقووف مووـ قووقلل الشووافعل)الؼقل الحـابؾووة يف ضوواه

 .(1)الراجح(، وبعض الؿالؽقة)أصبغ(

                                                        

، حاشقة 1/46الؿبسقط،جو، بقروت، م1982-ومابعدها، دار الؽتاب العربل1/66( بدائع الصـائع،جو1)

الؿـصقص أكف ٓ يجقز:ٕكف زال طـف "، الشقرازي،الؿفذب،وجاء فقف1/55، الؿـتؼك ،جو 1/41الدسققل،جو

إصالق اسؿ الؿاء،فصار كؿا لق تغقر بالزطػران، وروي طـف أكف قال يجقز القضقء بف ٕكف استعؿال لؿ يغقر 

الؿفذب "صػة الؿاء فؾؿ يؿـع القضقء بف كؿا لق غسؾ بف ثقب صاهر ومـ أصحابـا مـ لؿ ) يثبت ( هذه الرواية

ا اْلُؿْسَتْعَؿُؾ فِل َصَفاَرِة اْلَحَدِث َفُقـَْظُر فِقِف َفنِْن ُاْسُتْعِؿَؾ فِل َرْفِع اْلَحَدِث َفُفَق  "،جاء يف الؿجؿقع1/8جو َفَلمَّ

َكَُّف َماءٌ 
ِ
َٓ  َصاِهٌر ٕ َفاَرُة َأْم  َقك َمَحالا َصاِهًرا َفَؽاَن َصاِهًرا: َكَؿا َلْق ُغِسَؾ بف ثقب صاهر: وهؾ تجقز بِِف الطَّ َٓ َصاِهٌر 

ِن اْلَؿـُْصقُص َأكَُّف ٓ يجقز ٓكف زال طـده إْصاَلُق اْسِؿ اْلؿَ  َٓ ـْ َقاَل فِقِف َقْق
ـْ َأْصَحابِـَا مِ

َكَؿا  اِء َفَصارَ فِقِف َصِريَؼاِن: مِ

َكَُّف اْستِْعَؿاٌل َلْؿ ُيَغقِّْر ِص 
ِ
ُف َقاَل َيُجقُز اْلُقُضقُء بِِف ٕ ْطَػَراِن َوُرِوَي َطـُْف َأكَّ بِف  َػَة اْلَؿاِء فؾؿ يؿـع القضقءَلْق َتَغقََّر بِالزَّ

ـْ َلْؿ ُيْثبِْت َهِذِه الرِّ  ـْ َأْصَحابِـَا َم
دار الػؽر، – 157، 1/149الؿجؿقع،جو"َواَيةَ َكَؿا َلْق ُغِسَؾ بِِف َثْقٌب َصاِهٌر َومِ

ََصحُّ : إكَُّف َغْقُر ُمْطَؾٍؼ  "مغـك الؿحتاج،وجاء فقف ْٕ وضاهر الؿذهب ان "، جاء يف الؿغـل1/121جو "َوُهَق ا
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الؿذهب الثاين : يوري أن الؿواء الؿسوتعؿؾ صواهر مطفور لغقوره ، ذهوب لفوذا الظاهريوة 

 .(1)والؿالؽقة طؾك الؿشفقر والشافعل يف ققل، وأحؿد يف رواية، والظاهرية

 .(2)اء الؿستعؿؾ كجس،ذهب لفذا الحـػقة يف ققلالؿذهب الثالث : يري أن الؿ

 إدلة :

 استدل الؿذهب إول الؼائؾ بلن الؿاء الؿستعؿؾ صاهر غقر مطفر بالسـة والؿعؼقل :

أوٓ : السـة الـبقيوة :بؿوا رواه البخواري بسوـده طوـ جوابر و رضول اهلل طـوف و قوال و جواء  

موريض ٓ أطؼوؾ فتقضول وصوب طؾول موـ رسقل اهلل و صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ و يعقدين وأكوا 

 .(3)"وضقئف فعؼؾت...

                                                                                                                                                                     

،الؿرداوي: 1/47الؿغـل ،جو"الؿستعؿؾ يف رفع الحدث صاهر غقر مطفر ٓ يرفع حدثا وٓ يزيؾ كجسا 

د بـ مػرج، أبق طبد اهلل، شؿس الديـ الؿؼدسل الرامقـك ثؿ الصالحل الحـبؾل )ت محؿد بـ مػؾح بـ محؿ

 1424ت: طبد اهلل بـ طبد الؿحسـ الرتكل: ممسسة الرسالة،الطبعة إولك 75، 1/74هو(،الػروع،جو763

 م . 2773 -هو 

وجد ماء آخر غقره أو لؿ القضقء بالؿاء الؿستعؿؾ جائز، وكذلؽ الغسؾ بف لؾجـابة، وسقاء "(،جاء يف الؿحؾل1)

يقجد، وهق الؿاء الذي تقضل بف بعقـف لػريضة، أو كافؾة، أو اغتسؾ بف بعقـف لجـابة أو غقرها، وسقاء كان 

بداية الؿجتفد ، 1/41(، حاشقة الدسققل،جو141، مسللة)1/184الؿحؾك،جو "الؿتقضئ قبف رجالً أو امرأة

، 1/121، مغـك الؿحتاج جو1/149الؿجؿقع،جو 1/5الشقرازي،الؿفذب جو،1/33وهناية الؿؼتصد:جو

 .1/47الؿغـل،جو

 (.1/231(، بدائع الصـايع )1/147( حاشقة ابـ طابديـ )2)

(.البخاري: محؿد بـ إسؿاطقؾ أبق طبداهلل البخاري الجعػل، الجامع الؿسـد الصحقح الؿختصر مـ أمقر 3)

صؾك اهلل طؾقف  -،باب صب الـبل1/57ري،جورسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وســف وأيامف = صحقح البخا

طؾك الؿغؿل طؾقف، ت: محؿد زهقر بـ كاصر الـاصر: دار صقق الـجاة،الطبعة إولك،  -وسؾؿ

هو(، صحقح 261مسؾؿ بـ الحجاج أبق الحسـ الؼشقري الـقسابقري )ت:  هو،مسؾؿ:1422
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وجف الدٓلة مـ الحديث :أن صب الرسقل و صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ و وضقءه طؾك جابر 

 يؼتضل صفارة مثؾ هذا الؿاء 

 .(1) طؾل أصحابف -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ –إذ لق كان كجسًا ما صبف الرسقل 

سووؾؿ صووب طؾووك جووابر مووـ وضووقئف إذ كووان وٕكووف صووؾك اهلل طؾقووف و  "جوواء يف الؿغـوول

: وٕن الـبل صوؾك اهلل طؾقوف و سوؾؿ وأصوحابف -مريضا ولق كان كجسا لؿ يجز فعؾ ذلؽ 

وكسائف كاكقا يتقضمون يف إقداح وإتقار ويغتسؾقن يف الجػان ومثؾ هذا ٓ يسوؾؿ موـ 

 .(2) "رشاش يؼع يف الؿاء مـ الؿستعؿؾ

 : "بوجوه"ُكوِقَش هذا االستدالل 

 –طؾوك جوابر  -صوؾك اهلل طؾقوف وسوؾؿ  -أن الؿوراد بصوبف الوجه األول مان الؿـاقشاة :

ما بؼل مـ وضوقئف وهوذا ٓ شوؽ فقوف بلكوف صواهر، فالحوديث خوارج طوـ  -رضل اهلل طـف 

 .(3)محؾ الـزاع

هوذا آحتؿوال خوالف ضواهر الحوديث وٓ يصورف الحوديث أجقب عن هذالؿـاقشة :

 .(4)طـ ضاهره إٓ بدلقؾ وٓ دلقؾ

                                                                                                                                                                     

 .بقروت –ل ، ت: محؿد فماد طبد الباقل: دار إحقاء الرتاث العرب3/1235مسؾؿ،جو

 .1/47، الؿغـل،جو1/148،جو( الؿجؿقع1)

أحؿد بـ طؾل بـ حجر أبق : ، التقر:شبف الطست،وققؾ هق الطست،ابـ حجر1/47(.ابـ قدامة: الؿغـل،جو2)

،رقؿ كتبف وأبقابف 1379بقروت،  -/، دار الؿعرفة 1/371الػضؾ العسؼالين الشافعل،فتح الباري،جو

 ل.وأحاديثف: محؿد فماد طبد الباق

إدارة  ،1/23كقؾ إوصار،جو محؿد بـ طؾل بـ محؿد الشقكاين، ، الشقكاين:1/371(ابـ حجر: فتح الباري،جو3)

 الطباطة الؿـقرية.

 .1/371(.فتح الباري،جو4)
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أن غاية ما يػقده الحوديث الدٓلوة طؾوك صفوارة الؿواء الوذي  الوجه الثاين من الؿـاقشة :

 .(1)تقضل بف و صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ و ولعؾ هذا مـ خصائصف و صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

أن إصؾ طدم الخصقصقة إٓ أن يؼقم دلقؾ وٓ دلقوؾ طؾوك أجقب عن هذه الؿـاقشة:

 .هذا

لصحابة مع قؾة الؿاء،وشحف لؿ يجؿعقا الؿستعؿؾ لالستعؿال استدلقا بلن اثاكقا:

فدل هذا طؾك أكف غقر (،2)ثاكقا،بؾ اكتؼؾقا إلك التقؿؿ،ولؿ يجؿعقه لؾشرب ٕكف مستؼذر

 مطفر.

أن الؿوواء صوواهر قبووؾ آسووتعؿال اتػاقووًا وكووذلؽ إطضوواء صوواهرة فؿووـ أيووـ ثالثااا:

 .(3)الـجاسة

 ."وهق البدن"قد ٓمس صاهرًا  "الؿاء وهق"فال يعدو إمر أن يؽقن صاهرًا 

 استدل الػريؼ الثاين الؼائؾ بلن الؿاء الؿستعؿؾ صاهر مطفر لغقره بالؿعؼقل:

 استدلوا من الؿعؼول :

أن الشلء الذي يمدي بف الغرض مرة ٓ يؿتـع شرطًا أن يمدي بف ثاكقًا ،وٕكف ٓقك  (أ)

 .(4)"ب يصؾل فقف مرارامحال صاهرا فال يخرج طـ حؽؿف بتلدية الػرض بف كالثق

بلكوف ققواس موع الػوارق:ٕن الثوقب لوؿ يتغقور موـ صوػتف شولء فوال يسوؿك ُكوِقَش هذا :

 مستعؿالً شرطًا بخالف الؿاء.

                                                        

 .1/23( كقؾ إوصار جو1)

   .1/121غـك الؿحتاج جو(.م2)

 .1/149.جو ( الؿجؿقع3)

 .1/47،الؿغـل،جو ،1/149جو( الؿجؿقع ،4)
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 (.1)أكف استعؿال لؿ يغقر صػة الؿاء،فؾؿ يؿـع القضقء بف (ب)

 استدل الؿذهب الثالث الؼائل بـجاسة الؿاء الؿستعؿل بالؿعؼول.

ذي أزيؾ بف كجاسة :ٕن كال مـفؿا قود أدى بوف فورض الطفوارة الؼقاس طؾك الؿاء ال (أ)

 .(2)والؿاء الؿزال بف الـجاسة متـجس، فؽذلؽ الؿاء الذي استعؿؾ يف رفع الحدث

بلن هـاك فرق بقـ الؿاء الؿزال بف الـجاسة والؿاء الذي رفع بف  ُكوِقَش هذا االستدالل :

عؿؾ يف رفووع الحوودث: وٕن الحوودث: ٕن إول صووادف محووالً كجسووًا بخووالف الؿسووت

 .(3)الؿزال بف الـجاسة تـتؼؾ إلقف الـجاسة يف الغالب بخالف الؿستعؿؾ يف رفع الحدث

وٕن إموة أجؿعوت طؾوك أن موـ "واستدلقا أيضًا مـ الؿعؼقل :جاء يف البدائع  (ب)

كان يف السػر ومعف ماء يؽػقف لقضقئف وهق بحال يخاف طؾك كػسف العطش يباح لف 

بؼل الؿاء صاهرًا بعد آسوتعؿال لؿوا أبوقح لوف: ٕكوف يؿؽـوف أن يتقضوًا  التقؿؿ، ولق

 .(4)"ويلخذ الُغسالة يف إكاء كظقػ ويؿسؽفا لؾشرب

بلن ترك جؿع الؿاء الؿستعؿؾ لالكتػاع بف يف الشورب وكحوقه لوقس لؽقكوف ُكوِقَش هذا :

 .(5)"كجسا:ً بؾ ٕن الـػقس تعافف يف العادة وإن كان صاهراً 

 اجح :الرأي الر

بالـظر يف أدلة كؾ مذهب مؿوا سوبؼ أرى أن أققاهوا دلوقالً هوق الورأي الؼائوؾ بولن الؿواء 

                                                        

 .   1/8(.الشقرازى:الؿفذب،جو1)

 .1/24( تبققـ الحؼائؼ،جو2)

 .        1/167جو( الؿجؿقع، 3)

 م، بقروت.     1982، دار الؽتاب العربل، 68/ 1( الؽاساين:بدائع جو4)

 .1/167جو( الؿجؿقع،5)
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 الؿستعؿؾ صاهر يف كػسف غقر مطفر لغقره لؿا يؾل:

 لؼقة ما استدلقا بف. -1

 وٕن ما اطرتض بف طؾك أدلتفؿ قد أجابقا طـف بؿا يدحض هذا آطرتاض. -2

تفؿ دلوقالً دلوقالً ولوؿ يجوب طؾوك هوذه أن أدلة الؿذهبقـ أخريقـ قد كققشت أدلو -3

 الؿـاقشة فـالت مـ حجقتفا : فال تـفض دلقال.

الؿاء الؿستعؿؾ تعافف الـػوقس، وتـػور موـ اسوتعؿالف، فؽوان الؼوقل بطفارتوف دون  -4

 كقكف صالحًا لؾتطفر بف أقرب لؾؼبقل.

 ثالثًا : الؿاء الؿتـجس

أحود أوصوافف)الؾقن ، الطعوؿ، اتػؼ الػؼفاء طؾك أن الؿواء إذا خالطتوف كجاسوة وغقورت 

 .(1)الرائحة( فنن الؿاء يف هذه الحال يـجس

أما إذا لؿ تغقر الـجاسة أحد أوصافف فؼد اختؾػ الػؼفواء يف هوذه الؿسوللة طؾول الـحوق 

 التالل:

يرى أن الؿواء يظوؾ طؾوك صفقريتوف فقؽوقن صواهرًا مطفورًا سوقاء كوان  الؿذهب األول :

أو غقر جار، ذهب إلك هذا الظاهرية ومالؽ وأحؿود يف روايوة  الؿاء قؾقالً أو كثقرًا، جاريًا

                                                        

 -الؽتب العؾؿقة ،دار4(، اإلجؿاع ،صو318(.ابـ الؿـذر: أبل بؽر محؿد بـ إبراهقؿ بـ الؿـذر الـقسابقري)ت1)

، 1/5، الشقرازى:الؿفذب،جو1/23م، بداية الؿجتفد ،جو1985 –ه 1475 -الطبعة إولل -بقروت

الـقع الثالث مـ الؿاء كجس بتثؾقث  "،جاء يف شرح مـتفل اإلرادات1/67،الؿغـل،جو1/167الؿجؿقع،جو

ا ... وحؽك ابـ الؿـذر الجقؿ وسؽقهنا وهق ضد الطاهر وٓ يجقز استعؿالف آ لضرورة كؾؼؿة غص هب

 .  1/27،شرح مـتفل اإلرادات،جو"آجؿاع طؾك كجاسة الؿتغقر بالـجاسة



–

682 

 .(1)وبعض الشافعقة

يػوورق بووقـ الؿوواء الؽثقوور والؼؾقووؾ ، فقوورى أن الؿوواء الؽثقوور ٓ تػسووده  الؿااذهب الثاااين :

مخالطة الـجاسة إٓ إذا غقرت أحد أوصافف، أما الؼؾقؾ فقـجس بؿخالطة الـجاسة وإن لؿ 

هذا الشافعل وأحؿد طؾك الؿشفقر مـ الؿذهب ومالوؽ يف يتغقر أحد أوصافف ذهب إلك 

 .(2)رواية

يوورى أن الؿوواء إذا كووان جاريووًا واختؾطووت بووف كجاسووة يبؼووك طؾووك  الؿااذهب الثالااث :

صفقريتف ما لؿ يتغقر أحد أوصافف ، وإن كان غقر جار فنن كان كثقرًا يبؼك طؾك صفقريتف ما 

الطة الـجاسة وإن لؿ يتغقر أحد أوصافف، لؿ يتغقر أحد أوصافف وإن كان قؾقالً تـجس بؿخ

 .(3)وإلك هذا ذهب الحـػقة

الؼائؾ بلن الؿاء إذا اختؾطت بف كجاسة ولؿ يتغقور أحود أوصوافف  :  استدل الػريق األول

ٓ يـجس بالؿعؼقل:أن الؿاء إذا لؿ يتغقر بؿخالطة الـجاسة فال معـك لؾتػرقوة بوقـ الؼؾقوؾ 

 .(4) يـجس يف هذه الحال فؽذلؽ الؿاء الؼؾقؾوالؽثقر فؽؿا أن الؿاء الؽثقر ٓ

ُكققَِش هذا آستدٓل :بلن الؿاء إذا كان قؾقالً سفؾ صقكف طـ الـجاسة بخالف الؽثقر 

                                                        

، 1/163،الؿجؿقع ،جو1/24، بداية الؿجتفد،جو1/77،مقاهب الجؾقؾ،جو1/175( الؿحؾك،جو1)

 . 56، 55و/1، الؿرداوي:اإلكصاف يف معرفة الراجح مـ الخالف، جو1/67الؿغـل،جو

،شرح 1/67، الؿغـل،جو1/123،مغـك الؿحتاج جو1/163، الؿجؿقع،جو1/6فذب،جو(.الشقرازى:الؿ2)

 .1/173،الذخقرة ،جو1/24، بداية الؿجتفد،جو22، 1/21مـتفل اإلرادات،جو

 .1/21، تبققـ الحؼائؼ،جو1/71(. بدائع الصـائع،جو3)

 . 1/56، الباجل:الؿـتؼك،جو1/67( الؿغـل،جو4)
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 .(1)فنكف يشؼ فقف هذا فال يستؼقؿ الؼقاس

 الذي يػرق بقـ قؾقؾ الؿاء وكثقره بالسـة والؿعؼقل :: استدل الػريق الثاين 

ـ طبد اهلل بـ طؿر و رضل اهلل طـفؿا و قال : قال رسقل اهلل و صوؾك طالسـة الـبوية::أوال 

ويف روايوة لؾودارمل وابوـ ماجوة  "إذا كان الؿاء قؾتقـ لؿ يحؿؾ الخبوث"اهلل طؾقف وسؾؿ و 

 .(2)"إذا بؾغ الؿاء قؾتقـ لؿ يـجسف شئ"

أن معـوك لوؿ يحؿوؾ الخبوث لوؿ يوـجس كؿوا ورد يف بعوض وجه الداللة من الحاديث :

 ات ، ومـ أحسـ تػسقر الحديث أن يػسر بؿا جاء يف رواية أخرى لذلؽ الحديث.الرواي

ٕن الؼؾتووقـ توودفع  وطؾووك هووذا أن الؿوواء إذا بؾووغ قؾتووقـ لووؿ يووـجس بؿالقوواة الـجاسووة:

وأن الؿاء إذا كوان دون الؼؾتوقـ يوـجس بؿالقاتوف  ،الـجاسة طـ كػسفا وطؿا اجتؿعت معف

لغوقًا يصوان طـوف كوالم سوقد البشور و صوؾك اهلل طؾقوف  الـجاسة، وإٓ كان التحديود بوالؼؾتقـ

                                                        

 .     1/163( الؿجؿقع،جو1)

، ســ الدارقطـل، دار 1/23لدار قطـل، طؾل بـ طؿر أبق الحسـ الدارقطـل البغدادي ،ســ الدار قطـل،جوا(.2)

م، ت : السقد طبد اهلل هاشؿ يؿاين الؿدين، الطحاوي: أحؿد بـ محؿد بـ 1966 – 1386بقروت ،  -الؿعرفة 

 –، دار الؽتب العؾؿقة 1/16سالمة بـ طبدالؿؾؽ بـ سؾؿة أبق جعػر الطحاوي، شرح معاين أثار،جو

طبداهلل بـ طبدالرحؿـ أبق محؿد  ه،ت: محؿد زهري الـجار،الدارمل:1399،الطبعة إولك ، بقروت

ه، ت : فقاز أحؿد 1477،الطبعة إولك ، بقروت –،: دار الؽتاب العربل 1/272الدارمل، ســ الدارمل،جو

هلل محؿد بـ يزيد الؼزويـل، وماجة اسؿ أبقف يزيد زمرلل، خالد السبع العؾؿل،ابـ ماجة: ابـ ماجة أبق طبد ا

فقصؾ  -،ت: محؿد فماد طبد الباقل: دار إحقاء الؽتب العربقة 1/172هو(،ســ ابـ ماجة،جو273)الؿتقىف: 

،الرتمذي:محؿد بـ طقسك "إذا كان الؿاء قؾتقـ لؿ يحؿؾ الخبث "طقسك البابل الحؾبل، وذكره الرتمذي بؾػظ

قال أبق طقسك وهق ققل  "، وطؾؼ طؾقف الرتمذي بؼقلف1/97سؾؿل،ســ الرتمذي،جوأبق طقسك الرتمذي ال

الشافعل و أحؿد و إسحؼ قالقا إذا كان الؿاء قؾتقـ لؿ يـجسف شلء ما لؿ يتغقر ريحف أو صعؿف وقالقا كحقا مـ 

 ،ت: أحؿد محؿد شاكر وآخرون. بقروت –، دار إحقاء الرتاث العربل "خؿس قرب
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 .(1)وسؾؿ و

 أن يف الحديث اضطرابًا مـ كاحقة سـده ومتـف.ُكوِقَش هذا االستدالل :

...أن آضطراب وقع يف سـده ومتـف ومعـاه، أما إول فنكف  "جاء يف البحر الرائؼ

طباد بـ جعػر، ومرة  اختؾػ طؾل أبل أسامة فؿرة يؼقل طـ القلقد بـ كثقر طـ محؿد

طـ محؿد بـ جعػر بـ الزبقر، ومرة يروي طـ طبداهلل بـ طبداهلل بـ طؿر، ومرة يروي 

طـ طبقداهلل بـ طبد اهلل بـ طؿر... وأما آضطراب يف متـف فػل رواية القلقد طـ محؿد 

بـ جعػر بـ الزبقر لؿ يـجسف شئ، ورواية محؿد بـ إسحاق بسـده ُسئِؾ طـ الؿاء يؽقن 

يف الػالة فرتده السباع والؽالب، فؼال: إذا كان الؿاء قؾتقـ ٓ يحؿؾ الخبث... وهذا 

 .(2)"آضطراب ُيقِجب الضعػ وإن ُوثؼت الرجال

أن كجقم أهوؾ الحوديث صوححقه، وقوالقا بوف، واطتؿودوه يف أجقب عن هذه الؿـاقشة:

 .(3)تحديد الؿاء، وهؿ الؼدوة وطؾقفؿ الؿعقل يف هذا الباب

بوولن الروايووة الصووحقحة الؿعروفووة ن دعااوى ارااطراب الحااديث يف الؿااتن :وأجقااب عاا

فػل حؽؿ العودم : ٕهنوا شواذة غريبوة  "قدر قؾتقـ أو ثالث"والؿشفقرة قؾتقـ وأما رواية 

وكذلؽ رواية الؼؾة وأما رواية إربعقـ فؿـؼقلة طـ طبد اهلل بـ طؿرو بوـ العواص ولعؾوف 

                                                        

 .1/67،الؿغـل،جو1/163(. الؿجؿقع،جو1)

 ، دار الؿعرفة،بقروت.1/85(.زيـ الديـ ابـ كجقؿ الحـػل:البحر الرائؼ،جو2)
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 .(1)لرسقل و صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ و مؼدم طؾك غقرهأراد بإربعقـ أربعقـ صغارًا وققل ا

ثاكقا : استدلقا مـ الؿعؼقل :أن الـجاسة إذا صعبت إزالتفا وشوؼ آحورتاز مـفوا طػوك 

طـفا، وإن لؿ يشؼ ذلؽ لؿ يعػ ومـ الؿعؾقم أن قؾقؾ الؿاء ٓ يشؼ حػظف)يؿؽـ حػظف 

دون غقره وضبط الشرع مـ الـجاسة يف الظروف( بخالف كثقرة فنكف يشؼ فعػل طؿا شؼ 

 .(2)حد الؼؾة بؼؾتقـ فتعقـ اطتؿاده وٓ يجقز العدول طـف

الؼائؾ بلن الؿاء إذا كان جاريا فال تمثر فقف الـجاسة ما لؿ تتغقور : استدل الػريق الثالث 

أحد أوصافف بالؿعؼقل:أن الؿاء غقر الجاري إذا خالطتف كجاسة فؼد تلكد حصقل كجاسوة 

اسًا طؾك قؾقؾف بخالف الؿاء الجواري فونن الـجاسوة ٓ تسوتؼر فقسوقر فقف فقتـجس كثقره قق

 .(3)مع جرياكف

 ُكوِقَش هذا االستدالل :

أن هذا مـ قبقؾ الرأي ، فنن خالػ السـة فوال يؾتػوت إلقوف ،وموـ الؿعؾوقم أن الشوارع  -1

 بقـ حد الؿاء الؽثقر والؼؾقؾ ومقز حؽؿ كؾ مـفا.

لؿاء الؽثقر ومع وجقد هذا الػارق بقـفؿوا فوال أكف ٓ يشؼ حػظ الؿاء الؼؾقؾ بخالف ا -2

 يصح الؼقاس.

أن الؿاء الؽثقر فقف قدرة طؾك دفع الـجاسة إذا استبحر وكوان كثقورًا بحقوث ٓ يتحورك  -3

                                                        

ٌة َغِريَبٌة َفِفَل َمْتُروَكٌة  "(.جاء يف الؿجؿقع1) ؽِّ َشاذَّ بَِلنَّ الرواية الصحقحة الؿعروفة الؿشفقرة قؾتقـ ورواية الشَّ

ٌم َطَؾك َغْقِرهِ َوَحِدي َفُقُجقُدَها َكَعَدمَِفا... َؿ ُمَؼدَّ ، ويـظر 1/163، الؿجؿقع،جو"ُث الـَّبِلِّ َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّ

 كصب الراية، الؿقضع السابؼ.

 .1/123، مغـك الؿحتاج جو1/6(.الشقرازى:الؿفذب،جو2)

 . 1/67( الؿغـل،جو3)
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 .(1)صرفف أخر بخالف الؼؾقؾ

يبدو بالـظر فقؿا استدل بف كؾ موذهب موـ الؿوذاهب السوابؼة أن الؿواء الرأي الراجح :

ن كان الؿاء قؾقالً فنكف يتوـجس تغقور الؿواء أم ٓ، وإن كوان كثقورًا فونن إذا خالطتف كجاسة فن

 غقرت الـجاسة أحد أوصافف تـجس وإٓ فال::

الؿاء الؼؾقؾ يغؾب طؾل الظـ أكف إذا وقعت فقف كجاسة فنهنا تمثر فقف: والظـ معتورب  -1

 يف إحؽام الشرطقة.

فقف، بخالف الؿاء الؽثقر الؿاء الؼؾقؾ مـ السفؾ حػظف وصقاكتف مـ وققع أي شئ  -2

الذي يعُسُر حػظف، فؾذا كان الؼقل بـجاسة الؿواء الؼؾقوؾ الوذي وقعوت فقوف كجاسوة 

وطدم صالحقتف لالستخدام حتول ولوق لوؿ تغقور الـجاسوة أحود أوصوافف هوق إدق 

 كظرًا.

الؿاء الؽثقر ما لؿ تغقر الـجاسة وصػًا مـ أوصافف فال يحؽؿ بـجاستف، وإكؿا يظؾ  -3

 تف التل ُخؾِّؼ طؾقفا، وهق كقكف صاهرًا مطفرا.طؾل صبقع

 وكتـاوله يف فرعقن: 

 الؿعقار الؿحدد لؽقن الؿاء قؾقالً أو كثقرًا.الػرع األول:

 صرق تطفقر الؿاء يف الػؼف اإلسالمل. الػرع الثاين:

                                                        

 .     1/67، ابـ قدامة الؿؼدسل:الؿغـل،جو1/167( الؿجؿقع،جو1)
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تؽؾؿـا قبؾ طـ حؽؿ الؿاء الذي حؾت فقف كجاسوة أثـواء الحوديث طوـ أكوقاع الؿقواه يف 

الػؼف اإلسالمل ،وبقـا أن العؾؿاء اتػؼوقا طؾوك أن الؿواء الوذي حؾوت فقوف كجاسوة وغقورت 

 .(1)أحد أوصافف فنن الؿاء والحالة هذه يـجس

 يؽقن الؿاء كثقرًا أو قؾقالً.وإن لؿ يتغقر بالـجاسة فال يخؾق الحال مـ أن 

فنن كان الؿاء كثقرًا ولؿ تغقر الـجاسة أي وصػ مـ أوصاف الؿاء ٓ لقكوف وٓ صعؿوف 

 .(2)وٓ رائحتف فػل هذه الصقرة اتػؼ الػؼفاء أيضًا طؾك صفقرية الؿاء

 : ًٓ أما إذا كان الؿاء قؾقالً ووقعت فقف كجاسوة فؼود اختؾوػ فقوف العؾؿواء، لؽوـ كبوقـ أو

عقار الؿحدد لؽقن الؿواء قؾوقالً أو كثقورًا، وثاكقوًا : آراء العؾؿواء يف الؿواء الؼؾقوؾ الوذي الؿ

 حؾت فقف كجاسة.

  أوالً : الؿعقار الؿحدد لؽون الؿاء قؾقالً أو كثقرًا 

 عـد السادة الحـػقة : (أ )

يري بعض الحـػقة أن الؿعقار لؽقن الؿاء قؾوقال أو كثقورا ، هوق تحريوؽ أحود أصوراف  -1

،فنذا تحرك صرف الؿاء أخر بالقضقء كان قؾقالً وإٓ كان كثقورًا روى هوذا الؿاء 

 أبق يقسػ طـ أبل حـقػة.

ومـفؿ مـ يري أن آطتبوار بالؿسواحة ، واطتورب الؿسواحة طشورة أذرع يف طشورة كوان  -2

                                                        

 .    1/117، الؿجؿقع،جو4.ابـ الؿـذر: اإلجؿاع، صو(1)

وأجؿعقا طؾل الؿاء الؽثقر مـ الـقؾ والبحر وكحق ذلؽ إذا وقعت فقف كجاسة فؾؿ يغقر لف "(.يؼقل ابـ الؿـذر:2)

 .1/165، الـقوي:الؿجؿقع،جو4لقكًا وٓ صعؿًا وٓ ريحًا: أكف بحالف، ويتطفر مـف، اإلجؿاع، صو
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الؿاء كثقرًا ،وإن قؾ طـ ذلؽ كان قؾقالً ، ومـفؿ مـ اطترب أن يؽقن الؿاء ثؿاكقة يف 

ـفؿ مـ اطترب أن يؽقن الؿاء اثـك طشر ذراطًا يف اثـك طشر ، وموـفؿ موـ ثؿان ، وم

اطترب أن يؽقن الؿاء خؿسة طشر يف خؿسة طشر ذراطًا ، والؿراد بالوذراع الؿؼودر 

 بلربع وطشريـ إصبعًا طؾك الراجح وققؾ الذراع الؿؼدر بسبع وطشريـ أصبع.

ة إلك الؿبتؾل بوف ، فونن غؾوب طؾوك طـ أبل حـقػة أكف يعترب أكرب الرأي بالـسبوالراجح :

 .(1)ضـف التحريؽ كان الؿاء قؾقالً وإٓ فال

أن الؿاء الؼؾقؾ غقر الجاري إذا حؾت فقف كجاسة قؾقؾة ولؿ  عـد السادة الؿالؽقة : (ب)

تغقره فنكف يؽره استعؿالف يف رفع حدث أو إزالة حؽؿ خبث أو متققػ طؾك صفوقر 

 غقره.كالطفارة الؿسـقكة إٓ إذا لؿ يقجد 

ويرى بعض الؿالؽقة أن قؾقؾ الؿاء يـجسف قؾقؾ الـجاسوة، وحود الؼؾقوؾ طـود الؿالؽقوة 

أن يؽقن كنكاء القضوقء أو إكواء الغسوؾ، وموـفؿ موـ رأى أن الؼؾقوؾ موا كوان أقوؾ موـ إكواء 

 .(2)القضقء أو الغسؾ، ومـفؿ مـ لؿ يحد يف ذلؽ حداً 

قؾتوقـ كوان كثقورًا، وإٓ كوان قؾوقالً إذا بؾوغ الؿواء :  عـد السادة الشاافعقة والحـابؾاة (ج)

 .(3)والؼؾتقـ خؿسؿائة رصؾ بالبغدادي يف إصح

ًٓ وطرضوًا  وذكر بعض الشوافعقة أن قودر الؼتوقـ بالؿسواحة يف الؿربوع ذراع وربوع صوق

وطؿؼووًا ، ويف الؿوودور ذراع طرضووًا وذراطووان وكصووػ طؿؼووًا ويف الؿثؾووث ذراع وكصووػ 

                                                        

 . 1/72، بدائع الصـائع،جو1/22جو( تبققـ الحؼائؼ،1)

 .1/24،بداية الؿجتفد،جو1/43(.ابـ طرفة: الحاشقة طؾل الشرح الؽبقر،جو2)

الشقرازى:الؿفذب "... فجعؾ الؼؾتان حدا فاصآ بقـفؿا،والؼؾتان خؿسؿائة رصؾ بالغدادى"(.جاء ىف الؿفذب3)

 . 1/6جو
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ًٓ وذراطان طؿ  .(1)ؼًاطرضًا وذراع وكصػ صق

  ثاكقًا : حؽم الؿاء الؼؾقل الذي خالطته كجاسة 

يرى أن الؿاء الؼؾقؾ الذي خالطتف كجاسة فؾؿ تغقره ففق صواهر ذهوب  الؿذهب األول :

إلك هذا الؿالؽقة يف ققل واإلموام أحؿود يف روايوة والظاهريوة وبعوض الشوافعقة كوالغزالل 

 .(2)والروياين

لذي حؾت فقف كجاسة صاهر لؽـ يؽره استعؿالف وهق أن الؿاء الؼؾقؾ ا الؿذهب الثاين :

 .(3)لؾؿالؽقة يف الؿشفقر طـدهؿ

أن الؿاء إذا كان قؾقالً يتـجس ولق لؿ يتغقر أحود أوصوافف وإلوك هوذا  الؿذهب الثالث :

 .(4)ذهب الحـػقة والشافعقة وأحؿد طؾك الؿشفقر مـ مذهبف ومالؽ يف رواية

 األدلة :

طـ أبل سعقد الُخدري، قال : ققؾ يا رسقل اهلل أكتقضول : استدل الؿذهب األول بالسـة

مـ بئر ُبضاطة وهل بئر يؾؼك فقفا الحقض ولحقم الؽؾب والـتـ ؟ فؼال رسقل اهلل .صؾك 

                                                        

، 56، 1/55رداوي: اإلكصاف،جو، الؿ1/36،حاشقة الباجقري،جو1/24( حاشقة قؾققبل،جو1)

 .1/63الؿغـل،جو

،ابـ 56، 1/55، الؿرداوي: اإلكصاف،جو 1/173، الؼرايف:الذخقرة،جو1/77( مقاهب الجؾقؾ،جو2)

 .1/92، الؿجؿقع ،جو 1/175حزم:الؿحؾك،جو

 .  1/56، الباجل:الؿـتؼك،جو1/43(ابـ طرفة: الحاشقة طؾل الشرح الؽبقر،جو3)

، 1/6، الشقرازى:الؿفذب جو1/22، تبققـ الحؼائؼ،جو1/239( بدائع الصـائع،جو4)

، 1/63، الؿغـل،جو1/19، الروض الؿربع،جو 1/24،حاشقة قؾققبل،جو1/162الؿجؿقع،جو

 .1/77، مقاهب الجؾقؾ،جو 1/43، حاشقة الدسققل،جو56، 1/55اإلكصاف،جو
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 .(1)اهلل طؾقف وسؾؿ و الؿاء صفقر ٓ يـجسف شلء

أن الحديث صريح يف الحؽؿ بلن الؿاء صاهر ولق اختؾطوت وجه الداللة من الحديث :

 .(2)سة، ولؿ يػرق الحديث بقـ كقن الؿاء قؾقالً أو كثقرًا إٓ تغقر الؿاءبف كجا

الؼائؾ بؽراهقوة اسوتعؿال الؿواء الؼؾقوؾ الوذي حؾوت فقوف كجاسوة : استدل الػريق الثاين 

بالحديث الذي استدل بف الػريؼ إول :طـ أبل سعقد قال : ققؾ يا رسقل اهلل أكتقضل مـ 

فؼال رسقل اهلل .صؾك اهلل  الحقض ولحقم الؽؾب والـتـ ؟بئر بضاطة وهل بئر يؾؼك فقفا 

 .(3)وسؾؿ و الؿاء صفقر ٓ يـجسف شلءطؾقف 

وقالقا أن الؿاء الؼؾقؾ الذي حؾت فقف كجاسة يؽره استعؿالف : ٕن الـػس تعاف الؼؾقؾ 

 .(4)إذا وقعت فقف الـجاسة، وما ٓ يرضاه اإلكسان لـػسف بإولك أن ٓ يرضاه لربف

الؼائووؾ بوولن الؿوواء الؼؾقووؾ إذا حؾووت فقووف كجاسووة : أصااحاب الؿااذهب الثالااث  واسااتدل

 يتـجس ولق لؿ تغقر أحد أوصافف.

طـ ابـ طؿر و رضول اهلل طـفؿوا و أن الـبول و صوؾك اهلل طؾقوف وسوؾؿ قوال : بالسـة الـبوية:

 .(5)"إذا بؾغ الؿاء قؾتقـ لؿ يحؿؾ خبثًا"

                                                        

أبق داود : ،أبقداود"ديث حسـهذا ح"، وقال فقف1/95، ســ الرتمذي،جو1/257.البقفؼل:الســ الؽربي،جو1)

ِجْستاين )الؿتقىف:  هو(، ســ أبل 275سؾقؿان بـ إشعث بـ إسحاق بـ بشقر بـ شداد بـ طؿرو إزدي السِّ

 .بقروت –،ت: محؿد محقل الديـ طبد الحؿقد: الؿؽتبة العصرية، صقدا 1/17داود،جو

 .1/63، الؿغـل،جو1/169( الؿجؿقع،جو2)

 و.( سبؼ تخريجف، يـظر ص3)

 (.1/173( الذخقرة )4)

 (. سبؼ تخريجف، يـظر صو5)
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إذا بؾغ قؾتقـ لؿ تمثر فقف الـجاسة، وإن كان  وجف الدٓلة مـف :أن الحديث َبقـ أن الؿاء

 أقؾ مـفؿا فنن الـجاسة تمثر فقف، حتل ولق لؿ تتغقر أوصافف.

، وقد سوبؼ أن بقـوا (1)ُكققَِش هذا الدلقؾ:بلن الحديث مضطرب مـ كاحقة السـد والؿتـ

 آطرتاضات التل وردت طؾقف يف مبحث الؿاء الؿتـجس.

الؿاء ٓ يـجس إٓ بالتغقر إذا كان كثقرًا فنذا كان قؾقالً  ويرتجح طـدي الؼقل الؼائؾ بلن

 فنكف يتـجس تغقر أم ٓ لؿا سبؼ وأن بقـتف يف مبحث الؿاء الؿتـجس.

 تتعدد صرق تطفقر الؿاء يف الػؼه اإلسالمي:

 التطفقر بالؿؽاثرة. (أ)

 التطفقر بالـزح. (ب)

 اإلضافة.التطفقر ب (ج)

 اختؾػ الػؼفاء يف تطفقر الؿاء بالؿؽاثرة طؾك مذاهب ثالثة :أوالً: التطفقر بالؿؽاثرة :

يوورى أن الؿؽوواثرة مطفوورة بـػسووفا إذا أزالووت التغقوور وهووق لؾؿالؽقووة  الؿااذهب األول :

 .(2)والشافعقة يف الؿاء الؽثقر ووجف طـد الحـابؾة

ا أزالت التغقور بشورط أن تؽوقن الؿؽواثرة أن الؿؽاثرة مطفرة لؾؿاء إذ الؿذهب الثاين :

                                                        

 .    1/85(زيـ الديـ ابـ كجقؿ الحـػل:البحر الرائؼ،جو1)

، 1/6، الشقرازى:الؿفذب جو1/339، الحاوي،جو1/86، مقاهب الجؾقؾ،جو1/46( حاشقة الدسققل،جو2)

 .1/63، اإلكصاف،جو1/124مغـك الؿحتاج جو
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 .(1)بؼؾتقـ فلكثر وهذا رأي الحـابؾة

 .(2)أن الؿؽاثرة لقست مطفرة لؾؿاء وهق لؾحـػقة الؿذهب الثالث :

 األدلة :

أن الؿاء الؿتـجس يطفر بالؿؽاثرة ويصقر الؿاء صواهر بنضوافة استدل الؿذهب األول :

الـجاسة فنذا زالت الـجاسة رجع الؿواء إلوك أصوؾف الؿاء إلقف: ٕن كجاسة الؿاء هق تغقره ب

 .(3)وهق الطفارة

 واستدل الشافعقة بطفارته يف الؿاء الؽثقر :

 .(4)"إذا بؾغ الؿاء قؾتقـ لؿ يحؿؾ خبثًا"بحديث  -1

وقالقا أن الؿاء إكؿا يـجس بالـجاسة إذا وردت طؾقف ،وهـوا ورد الؿواء طؾوك الـجاسوة  -2

 .(5)قب إذا صب طؾقف الؿاءفؾؿ يـجس إذ لق كجس لؿ يطفر الث

 واستدل الػريق الثاين الؼائل باشتراط الؿؽاثرة بؼؾتقن فلكثر.

أن الؼؾتقـ ٓ تحؿؾ الخبث ،وٓ تتـجس إٓ بالتغقر: ولذلؽ لق ورد طؾقفوا مواء كجوس 

لؿ يـجسفا ما لؿ تتغقر بف كذلؽ إذا كاكت واردة، ومـ ضرورة الحؽؿ بطفارهتا صفارة موا 

 .(6)اختؾطا بف

                                                        

 .1/63، اإلكصاف،جو1/57الؿبدع ،جو، 1/63(.ابـ قدامة:الؿغـل،جو1)

 .    1/75( بدائع الصـائع،جو2)

 .1/87( بدائع الصـائع، جو3)

 ( الحديث سبؼ تخريجف، يـظر صو4)

 .1/163، الؿجؿقع،جو1/413( الحاوي،جو5)

 . 1/63(، الؿغـل،جو1/57( الؿبدع )6)
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الؼائؾ بلن الؿؽاثرة ٓ تطفر الؿواء، لوؿ أطثور لفوؿ طؾوك دلقوؾ : تدل الؿذهب الثالث اس

 .(1)ويبدو مـ كالمفؿ أن الؿاء طـدهؿ ٓ يطفر بؿؽاثرتف بالؿاء بؾ ٓبد مـ كزحف

 ثاكقًا : التطفقر بالـزح

اختؾػ الػؼفاء يف تطفقر الؿاء بالـزح وذلؽ إذا وقعوت الـجاسوة يف الؿواء فغقرتوف ففوؾ 

 الؿاء يطفره أم ٓ؟ كزح

يووري أن الؿوواء يطفوور بووالـزح إذا زال التغققوور، وبؼوول بعوود الـووزح قوودر  الؿااذهب األول :

 .(2)قؾتقـ، ومؿـ ذهب طؾك هذا الشافعقة والحـابؾة

 .(3)يري أن الؿاء ٓ يطفر بالـزح وهق لؾؿالؽقة يف الؼقل الثاين الؿذهب الثاين :

الـزح يختؾػ باختالف الؿاء، وحال الـجاسوة يري أن صفارة الؿاء ب الؿذهب الثالث :

 .(4)القاقعة فقف، وهق لؾحـػقة

 األدلة :

 الؼائؾ بلن الؿاء يطفر بالـزح إذا زال التغقر :: استدل الؿذهب األول 

بلن العؾة يف تـجسف هل تغقره بالـجاسة وقد زالت الـجاسة فلصبح صواهرًا كوالخؿر إذا 

 .(5)تخؾؾت

                                                        

 .1/87( بدائع الصـائع جو1)

، مغـل الؿحتاج، 1/132، الؿجؿقع، جو1/83قاهب الجؾقؾ، جو، م1/46( الشرح الؽبقر مع الحاشقة، جو2)

 .1/91، زاد الؿستـؼع، جو1/57، الؿبدع جو1/124جو

 .1/62، الشرح الصغقر، جو1/46( الشرح الؽبقر، جو3)

 . 1/174، فتح الؼدير، جو1/28( تبققـ الحؼائؼ، جو4)

ف صفر بال خالف بشرط أن يؽقن الباقل بعد وإن زال بلخذ بعض"، جاء يف الؿجؿقع : 1/46( الشرح الؽبقر، جو5)
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 لؼائؾ أن الـزح ٓ يطفر الؿاء :ا: استدل الؿذهب الثاين 

ولوؿ يحودث ذلوؽ فتظوؾ الـجاسوة  "الطفوقر"أن زوال الـجاسة يؽقن بالؿواء الؿطؾوؼ 

 .(1)قائؿة بف وٓ تزول

بلن التطفقر كؿا يؽقن بالؿاء الطفقر مـ الؿؿؽـ أن يحدث بغقره كـوزح ويـاقش هذا :

 الؿاء أو غقر ذلؽ.

الؿاء بالـزح يختؾػ باختالف الؿاء وحوال الؼائؾ بلن صفارة : استدل الؿذهب الثالث 

 .(2)الـجاسة القاقعة فقف

فوونذا كووان القاقووع فقفووا فوولرة فنكووف يـووزح مووـ البئوور بؼوودر طشووريـ دلووقًا وذلووؽ كوواف يف 

 .(3)تطفقرها

أما إذا كان القاقع فقفا حؿامة أو دجاجة، فنكف يـزح مـفا أربعقـ دلقا: لؿا روى طـ أبل 

                                                                                                                                                                     

الـقوي: أبق زكريا محقل الديـ يحقك بـ شرف الـقوي "إخذ قؾتقـ، فنن بؼل دوهنؿا لؿ يطفر

أو أن يـزح مـف ما يزول بف "ت، وجاء يف الؿغـل ٓبـ قدامة: -، دار الػؽر،د1/132ه(الؿجؿقع،جو676)ت

نكف إن بؼل ما دون الؼؾتقـ قبؾ زوال تغقره لؿ يبؼ التغقر طؾة تـجقسف : التغقر ، ويبؼك بعد ذلؽ قؾتان فصاطدًا ، ف

ٕكف تـجس بدوكف فال يزول التـجقس بزوالف ولذلؽ صفر الؽثقر بالـزح وصقل الؿؽث ولؿ يطفر الؼؾقؾ فنن 

ـجسف الؽثقر لؿا كاكت طؾة تـجقسف التغقر زال تـجقسف بزوال طؾتف كالخؿرة إذا اكؼؾبت خالً والؼؾقؾ طؾة ت

 .1/63الؿغـل ، جو "الؿالقاة ٓ التغقر فؾؿ يمثر زوالف يف زوال التـجقس

 .1/62، الشرح الصغقر، جو1/46( الشرح الؽبقر، جو1)

 ، وذكر فقف إثريـ القارد ذكرهؿا ٓحؼا يف استدٓلفؿ.     1/75يـظر يف أدلة الحـػقة، بدائع الصـايع،جو(.2)

ها يـزح طشر دٓء، ويف الػلرة وكحقها طشرون، ويف الحؿام وكحقه ثالثقن، ويف الحؿامة وكحق"(.جاء يف البدائع3)

الدجاج وكحقه أربعقن، ويف أدمل وكحقه ماء البئر كؾف... ٓختالف الحققاكات يف الصغر والؽرب، فػل 

  .1/75،بدائع الصـائع،جو"الصغقر مـفا يـزح إقؾ، ويف الؽبقر يـزح إكثر
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ف و أكف قال يف الدجاجوة إذا كاكوت يف البئور كوزح مـفوا أربعوقن سعقد الخدري و رضل اهلل طـ

 .(1)دلقاً 

أما إذا مات آدمل كزح جؿقع ما يف البئر لؿا روي طـ ابـ طباس وابـ الزبقر و رضول اهلل 

 .(2)طـفؿا و أفتقا بـزح الؿاء كؾف حقـ مات زكجل يف بئر زمزم

 ويعترض عؾى هذا االستدالل :

طققـة قال أكا بؿؽة مـذ سوبعقـ سوـة لوؿ أر صوغقرًا أو كبقورًا  بلكف ضعقػ: ٕن سػقان بـ

يعرف حديث الزكجل الذي قالقا أكوف وقوع يف بئور زموزم وٓ سوؿعت أحودًا يؼوقل كزحوت 

 .(3)زمزم

                                                        

طـ الشعبل قال:سللـاه طـ  "، و يف شرح أثار لؾطحاوي1/75صاحب بدائع الصـائع،جو( هذا إثر ذكره 1)

 ..1/17الطحاوي:شرح معاين أثار،جو"الدجاجة تؼع يف البقر فتؿقت فقفا قال يـزح مـفا سبعقن دلقا

فـزحت  طـ جابر طـ أبل الطػقؾ رضل اهلل طـف : أن غالما وقع يف بئر زمزم "ويف ســ الدارقطـل بؾػظ (2)

أفتقا  -رضك اهلل طـفؿا -َقْقُلُف:روي طـ طـ ابـ طباس وابـ الزبقر "قال صاحب كصب الراية،، 1/33جو"

بـزح البئر كؾفا حقـ مات زكجل يف بئر زمزم، قؾت: هذه الؼصة رواها بـ سقريـ، وططاء وطؿرو بـ ديـار، 

ـف... طـ محؿد بـ سقريـ أن زكجقا وقع يف وقتادة، وأبق الطػقؾ، فرواية بـ سقريـ أخرجفا الدار قطـل يف سـ

زمزم يعـل فؿات، فلمر بف بـ طباس فلخرج، وأمر هبا أن تـزح،قال: فغؾبتفؿ طقـ جاءت مـ الركـ، قال:فلمر 

هبا فدست بالؼباصل والؿطارق حتل كزحقها، فؾؿا كزحقها اكػجرت طؾقفؿ، ... قال البقفؼل يف الؿعرفة: وابـ 

الزيؾعل:جؿال الديـ أبق محؿد طبد "لؿ يؾؼف وٓ سؿع مـف، وإكؿا هق بالغ بؾغف سقريـ طـ ابـ طباس مرسؾ

،ت: محؿد طقامة،ممسسة الريان 1/129هو(،كصب الراية،جو762اهلل بـ يقسػ بـ محؿد الزيؾعل )ت: 

،الطبعة إولك، السعقدية –جدة  -لبـان/ دار الؼبؾة لؾثؼافة اإلسالمقة-بقروت  -لؾطباطة والـشر 

 م1997/هو1418

أخربكاه أبق طبد اهلل الحافظ ثـا أبق القلقد الػؼقف ثـا طبد اهلل بـ شقرويف قال سؿعت  "ويف الســ الؽربي لؾبقفؼل (3)

سػقان يعـل بـ طققـة يؼقل : أكا بؿؽة مـذ سبعقـ سـة لؿ أر أحدا صغقرا وٓ كبقرا يعرف  أبا قدامة يؼقل سؿعت
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 ويرجح يف كظري الؼقل الؼائؾ بلن الـزح يطفر الؿاء مؿا وقع فقف مـ كجاسة.

يف كجاسووة الؿوواء هوول تغققوور أحوود  وذلووؽ إذا زال التغقوور هبووذا الـووزح : وذلووؽ ٕن العؾووة

 أوصافف فنذا زال هذا التغققر زال حؽؿف وأصبح صاهرًا.

وٓ يشورتط كووزح مؼودار معووقـ موـ البئوور، فؼود يحتوواج البئور أو الؿوواء الوذي وقعووت فقووف 

الـجاسة إلل كزح مؼدار كبقور موـ الؿواء، أو يؽػول كوزح مؼودار صوغقر، حتول يغؾوب طؾول 

هنا لؿ يبؼ مـفا شئ، فقشورتط زوال التغقور بولي مؼودار موـ الظـ زوال أي أثر لؾـجاسة، وأ

الـزح فؼد يزول بـوزح مؼودار يسوقر، ويوزول بـوزح مؼودار أكرب،فوالعربة بوزوال التغقور دون 

 التػات إلك مؼدار ما يـزح.

 ثالثًا : التطفقر باإلرافة

 هؾ يطفر الؿاء بعد تـجسف بنضافة شلء إلقف كرتاب وجص أم ٓ يطفر؟

 اء يف ذلك عؾى مذهبقن :ؾف الػؼفتاخ

يرى أن الؿاء يطفر باإلضافة بشرط أن يصػق الؿاء، ويؽقن الؿضاف  الؿذهب األول :

إلقف مـ جـسف كالرتاب والجص، وهق لؾحـػقة، والؿالؽقوة، يف قوقل لؾشوافعل، والحـابؾوة 

                                                                                                                                                                     

مزم ما سؿعت أحدا يؼقل كزح زمزم قال أبق طبقد وكذلؽ ٓ يـبغل: حديث الزكجل الذي قالقا أكف وقع يف ز

واطتؿد "، قال الزيؾعل1/266البقفؼل:الســ الؽربي،جو"ٕن أثار قد جاءت يف كعتفا أهنا ٓ تـزح وٓ تذم 

لقد البقفؼل يف تضعقػ هذه الؼصة بلثر رواه طـ سػقان بـ طققـة، فؼال:أخربكا أبق طبداهلل الحافظ طـ أبل الق

الػؼقف، طـ طبد بـ شرويف، قال: سؿعت أبا قدامة يؼقل: سؿعت سػقان بـ طققـة يؼقل: أكا بؿؽة مـذ سبعقـ 

سـة لؿ أر صغقرًا وٓ كبقرًا يعرف حديث الزكجل الذي قالقا:إكف وقع يف زمزم، وٓ سؿعت أحدًا يؼقل: كزحت 

 . 1/137جو كصب الراية، ،  "زمزم
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 .(1)يف وجف

ؼقل الثاين يري أن الؿاء ٓ يطفر بنضافة شلء وهق ققل الؿالؽقة، وال الؿذهب الثاين :

 (.2)لؾشافعل، والحـابؾة يف الؿذهب طـدهؿ

 األدلة :

 استدل الؿذهب األول الؼائل بطفارة الؿاء باإلرافة :

أن الحؽؿ يتعؾؼ بعقـ الـجاسة فؿتك زالوت هوذه العوقـ الـجسوة سوقاء كاكوت بطريوؼ  -1

                                                        

، مقاهب الجؾقؾ، 1/379، الدر الؿختار مع الحاشقة، جو1/83الصـائع، جو ، بدائع1/93( الفداية، جو1)

وإن صرح فقف تراب أو جص فزال التغقر فػقف  "،جاء يف الؿفذب لؾشقرازي1/133، الؿجؿقع ، جو1/85جو

قال يف إم ٓ يطفر كؿا ٓ يطفر إذا صرح فقف كافقر أو مسؽ فزالت رائحة الـجاسة ، وقال يف حرمؾة ققٓن: 

، 1/7الشقرازى:الؿفذب جو "يطفر وهق إصح ٕن التغقر قد زال فصار كؿا لق زال بـػسف أو بؿاء آخر

 .58، 1/57الؿبدع ، جو

أن يزول التغقر بنلؼاء شلء فقف فال يخؾق حال الشلء الؿؾؼك مـ أن يؽقن ترابًا أو غقر تراب، "(جاء يف الحاوي : 2)

مـ ذي رائحة غالبة فالؿاء طؾك كجاستف ، ٕكـا لؿ كتقؼـ زوال  فنن كان غقر تراب كالطقب وما جرى مجراه

التغقر، وإكؿا غؾب طؾقفا ما هق أققى رائحة مـفا فخػقت معف، وإن كان ترابًا فػل صفارتف ققٓن ... أحدهؿا : 

البًا ، وهق ٓ يطفر ققاسًا طؾك زوال التغقر بالطقب. والؼقل الثاين : إكف يطفر : ٕن الرتاب ٓ يـػؽ مـ الؿاء غ

قرار لف فؼد يتغقر الؿاء مع كقكف فقف فنذا زال التغقر لحصقل الرتاب فقف دل طؾك استفالك الـجاسة بزوال 

، 1/414الحاوي جو"تغققرها، وأن الرتاب قد جذهبا إلك كػسف حتك لؿ يبؼ يف الؿاء شلء مـفا

ئع غقر الؿاء أو غقر ذلؽ فزال تغقره ... أو صرح فقف تراب أو ما"، وجاءيف الؿغـل 1/7الشقرازى:الؿفذب جو

بف فػقف وجفان أحدهؿا ٓ يطفر بذلؽ ٕكف ٓ يدفع الـجاسة طـ كػسف فعـ غقره أولك وٕكف لقس بطفقر فال 

يحصؾ بف الطفارة كالؿاء الـجس. والثاين يطفر ٕن طؾة كجاستف التغققر وقد زال فقزول التـجقس كؿا لق زال 

 ه.1475،الطبعة إولك ، بقروت –، دار الػؽر 1/63الؿغـل ،جو""خالً  بؿؽثف وكالخؿرة إذا اكؾؼبت
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 .(1)الؿاء أو بغقره فؼد زالت حؽؿ الـجاسة طـف

م ويـووتؼض بؾحووؿ الؿقتووة إذا وقووع يف موواء قؾقووؾ أكووف لووقس بووالزكااوقش هااذا االسااتدالل :

 .(2)فقـجسف وإذا زال ٓ يزوال التـجقس

 .(3)أن طؾة الـجاسة وهل التغقر قد زالت أشبف ما لق زال بالؿؽاثرة -2

 .(4)أن الؿاء ٓ يطفر بطقل الؿؽث فنكف يطفر بنضافة شلء إلقف -3

 أدلة الؿذهب الثاين الؼائل بلن اإلرافة ال تطفر الؿاء:

زالة الـجاسة بالؿاء طؾك غقر وفؼ الؼقاس وإكؿا رخوص فقوف لؾحاجوة وطؾوك هوذا أن إ -1

فال يؾحؼ بف غقره وٓ يؼاس طؾقف، فؾق صورح يف الؿواء مسوؽ أو كوافقر فزالوت رائحوة 

الـجاسة فوال يطفور :ٓحتؿوال غؾبوة رائحتفوا طؾوك الؿواء فؽوذلؽ هـوا ٓ يطفور الؿواء 

 .(5)بطرح تراب أو جص فقف

يف زوال التغقوور وإذا وقووع الشووؽ يف سووبب اإلباحووة لووؿ تثبووت أن الشووؽ هـووا وقووع  -2

 .(6)اإلباحة

بلن ققاس الرتاب طؾك الؿسؽ والؽافقر ققاس مع الػارق: ٕكف يجوقز أن  ُكوِقَش هذا :

                                                        

 .84، 1/83( بدائع الصـائع ، جو1)

 .   1/133( الؿجؿقع، جو2)

، الؿبدع 1/7الشقرازى:الؿفذب جو "ٕن التغقر قد زال،فصار كؿا لق زال بـػسف،أو بؿاء آخر"(.جاء ىف الؿفذب3)

 . 1/58،جو

 .1/66( اإلكصاف ،جو4)

 .1/133، الؿفذب مع الؿجؿقع ،جو1/7الشقرازى:الؿفذب جو(5)

 ( الؿجؿقع الؿقضع السابؼ.6)
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تؽووقن الرائحووة باققووة وإكؿووا لووؿ تظفوور لغؾبووة رائحووة الؽووافقر والؿسووؽ ولفووذا ٓ يجووقز 

 .(1)الؼقاس

ائؾ بطفارة الؿاء إذا أضوقػ إلقوف شولء وترتوب طؾوك ويرجح يف كظري الرأي إول الؼ

هذه اإلضافة زوال التغقر: ٕن العؾة يف طدم جقاز استعؿال الؿاء هول تغقور أحود أوصوافف 

 وقد زال هذا التغققر فقزول حؽؿ الـجاسة ويطفر الؿاء.

وإن صرح فقف توراب أو جوص فوزال التغقور فػقوف قوقٓن : " جاءيف الؿفذب لؾشقرازي :

 ٓ يطفر كؿا ٓ يطفر إذا صرح فقف كافقر أو مسؽ فزالت رائحوة الـجاسوة ،"إم : قال يف 

وقال يف حرمؾة يطفر وهق إصح ٕن التغققر قد زال فصار كؿا لق زال بـػسف أو بؿاء آخر 

ويػارق الؽافقر والؿسؽ: ٕن هـاك يجقز أن تؽقن الرائحة باققوة وإكؿوا لوؿ تطفور لغؾبوة 

 . (2)"رائحة الؽافقر والؿسؽ

                                                        

 .1/414، الحاوي ،جو1/7( الؿفذب جو1)

َنَّ  "، وكص الؿجؿقع1/7( الؿفذب جو2)
ِ
َٓ َيْطُفُر ٕ ِن: َأَحُدُهَؿا  َٓ َوإِْن ُصِرَح ُتَراٌب َفَفْؾ َيْطُفُر َقْبَؾ َأْن َيْصُػَق فِقِف َقْق

ْحتَِؿاِل َأنَّ َلْقَن التَُّراِب َغَؾَبفُ َزوَ 
ِ
ْؼ ٓ  .1/134الؿجؿقع مع الؿفذب،جو "اَل َلْقِن الـََّجاَسِة َلْؿ َيَتَحؼَّ
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 انمبحث انثاني

 مياه انصرف انصحي ًمكٌناتيا ًطرق تنقيتيا
 وكتـاولف يف مطؾبقـ :

 تعريػ مقاه الصرف الصحل ومؽقكاهتا.الؿطؾب األول :

 مراحؾ تـؼقة مقاه الصرف الصحل. الؿطؾب الثاين:

ـ مـطؼووة تضووؿ مـشوويت سووؽـقة وتجاريووة هوول مقوواه كاتجووة طوومقاااه الصاارص الصااحي :

وصـاطقة، ومقاه سطحقة وجقفقة، تصب أو تسواق يف كظوام صورف صوحل، وهول تتؽوقن 

مـ خؾقط مـ الؿقاه والؿؾقثات التل تضؿ بشؽؾ طام الؿقاد الؿذابة والعالؼة الـاتجة طوـ 

لؿووقاد الـػايووات البشوورية والحققاكقووة والزيووقت والوودهقن والبؼايووا الـباتقووة والحققاكقووة وا

 .(1)الؽقؿقائقة الـاتجة طـ الؿـازل وإتربة

 مؽوكات مقاه الصرص الصحي :

% موـ 99ويؿثؾ الجزء إكرب مـ مقاه الصرف الصحل، وتصوؾ كسوبتف إلول الؿاء: -1

 مؽقكات مقاه الصرف الصحل.

% طبارة طـ مؾقثوات ضوارة، وهوذه الؿؾقثوات الضوارة 1وتؿثؾ : والـسبة الؿتبؼقة  -2

 قة، أو مؾقثات كقؿقائقة : إما مؾقثات بققلقج

                                                        

أغسطس -152،سؾسؾة طالؿ الؿعرفة،العدد 175(.د/أحؿد مدحت إسالم:التؾقث مشؽؾة العصر،صو1)

الؿعالجة لألغراض م،د/طبداهلل السؾقؿان الحديثك:استعؿال مقاه الصرف الصحك 1997

. د/محؿد مـفؾ الزطبل وآخرون:استعؿال مقاه ، ه1418،الجؿعقة الجغرافقة الؽقيتقة،17الزراطقة،صو

 ،الؿركز العربل لدراسات الؿـاصؼ الجافة وإراضل الؼاحؾة51الصرف الصحل الؿعالجة يف الزراطة،صو
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فالؿؾقثات البققلقجقة كالحققاكات الـافؼة، وأوراق إشجار وأغصواهنا، وموـ الؿوقاد 

التل تؽقن سببا يف أمراض طديدة كآلتفابوات الؿعقيوة،  (1)(Bacteriaالعضقية البؽتقريا)

لصوحل والؽقلقرا والتقػوقد، والدوسوـتاريا، وموـ إخطوار التول تحتقيفوا مقواه الصورف ا

الؿسببة التفابوات الؽبود القبوائل، وشوؾؾ إصػوال، كؿوا تشوؽؾ مقواه (Virus)الػقروسات

الصرف الصحل بقئوة مـاسوبة لوبعض الديودان الؿعقيوة كديودان البؾفارسوقا، وهول ديودان 

دمقيووة تعووقش يف أوردة الؿضووقػ، وغالبووا مووا تصووقب إمعوواء، والجفوواز البووقلل، وتـتؼووؾ 

ال، وتسووبب الصووداع وفؼوودان الشووفقة، وإسووفال مووع دم لتصووقب الؽبوود والوورئتقـ والطحوو

وهول ديودان تصوقب إمعواء، وتتغوذي طؾول  (Ascarias)مصاحب لؾبقل، واإلسؽارس

ًٓ، وفؼوداكًا لؾوذاكرة، وفؼورًا  إكؾ الؿفضقم، وتسوبب آٓموا يف الوبطـ، وطصوبقة وخؿوق

 لػقتامقـوات مثوؾلؾدم، بؾ إن العدد الؼؾقؾ مـفا يؿؽـ أن يحورم الطػوؾ موـ الربوتقـوات وا

C,A،  كؿا تحتقي مقاه الصرف الصحل طؾل الديدان الشريطقة،وهل ديدان يصوؾ صقلفوا

قدمًا، وتـتؼؾ طـ صريؼ تـاول لحؿ الخـزير، وهذه الديدان تتعؾؼ بخطواصقػ يف  37إلل 

 .(2)بطاكة إمعاء، ومـ أطراض اإلصابة بالديدان الشريطقة اإلسفال، وألؿ البطـ

                                                        

، ولفا قدرة كبقرة طؾك التؽاثر وآكتشار، ومـ ( وتعد البؽتقريا أكثر الطػقؾقات وجقدا يف مقاه الصرف الصحل1)

 : هذه البؽتقريا

 . ، وتسبب اإلسفال(E. Coli)بؽتقريا اإلشرشقا الؿؿرضة (أ)

 .:وهل كائـات حقة دققؼة تسبب مرض التقػقد واإلسفال، وآٓم البطـ والؼئ(Salmonella)السالؿقكقال (ب)

 . الدوسـتاريا :وتسبب(Shigella)الشقغقال (ج)

 .:وتسبب آٓم شديدة يف البطـ،واإلسفال(Staphaurous)لعـؼقديةالبؽتقريا ا(د)

 .16د/محؿد مـفؾ الزطبل وآخرون:استعؿال مقاه الصرف الصحل الؿعالجة يف الزراطة،صو -

 .17، 16د/محؿد مـفؾ الزطبل وآخرون:استعؿال مقاه الصرف الصحل الؿعالجة يف الزراطة،صو  (2)
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قائقة الؿؾقثة لؾبقئة مـ الؿقاد العضقية كػضالت الطعوام، والشوحقم والؿؾقثات الؽقؿ

والزيقت، ومبقدات الحشرات، كؿا يقجد يف مقاه الصرق الصحل مركبوات غقور طضوقية 

كالؿعووادن الثؼقؾووة والؽربيووت والػقسووػقر، والغووازات وهوول مووقاد كاتجووة طووـ تػوواطالت 

از العصبل، ويسبب بعض إموراض كقؿقائقة، ومـفا غاز الؿقثان الذي لف تلثقر طؾل الجف

 .كالحساسقة، فضال طـ كقكف سببا يف اكتشار الروائح الؽريفة

ولؿقاه الصرف الصحل خطقرهتا الؽبقرة طؾل الصحة العامة، وذلؽ لتسببفا يف اكتشار 

 .(1)البعقض والذباب، وتؾقث الؿقاه والفقاء

ة مقاه الصرف الصحل بعدة مراحؾ حتك تصؾ إلوك الحالوة التول تصوؾح أن تؿر معالج

 تستخدم يف إغراض أدمقة.

 الؿرحؾة األولى : الؿعالجة التؿفقدية

ويف هذه الؿرحؾة يتؿ إزالة الؿقاد الصؾبة كبقرة الحجؿ مثؾ قطوع الؼؿواش والخشوب، 

مشاكؾ يف تشوغقؾ أٓت  والؿقاد الؼابؾة لؾطػق، والرمال والشحقم: وهذه الؿقاد تسبب

 الؿقؽاكقؽقة، وإكابقب، وتتتسبب يف اكسدادها.

ويستخدم يف هذه الؿرحؾة مصايف لحجوز الؿوقاد الصوؾبة كبقورة الحجوؿ كؼطوع الوقرق 

والبالسووتقؽ وإخشوواب والحققاكووات الؿقتووة، وغوورف الرمووال إلزالووة الرمووال وإتربووة 

)الؿقاد غقر العضقية(: لحؿاية إٓت والؿقاد الحصقية الـاطؿة التل مرت طرب الؿصايف

الؿقؽاكقؽقة مـ إططال، كؿا تستخدم أحقاض لحجز الشحقم والزيقت: حتول ٓ تومثر 

طؾل وحدات الؿعالجة البققلقجقة، كؿا يستخدم يف هذه الؿرحؾة أحقاض هتقية مبدئقوة: 

                                                        

، الطبعة إولل، الؼاهرة، دار 43، 42الصحل وتشغقؾ الؿحطات،صو أحؿد السروري:معالجة مقاه الصرف (1)

 م.2777الؽتب العؾؿقة لؾـشر والتقزيع، 
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عؿوؾ لتخػقػ طػقكة مقاه الؿجاري طـد وصقلفا لؿحطات الؿعالجة، وهذه إحوقاض ت

طؾل إذابة إكسجقـ يف مقاه الصرف الصحل: لتـشوط هقائقوًا، وبالتوالل تـشوط البؽتقريوا 

 .(1)الفقائقة الالزمة يف طؿؾقات الؿعالجة الالحؼة،

 الؿرحؾة الثاكقة: الؿعالجة األولقة)األساسقة(

 ويف هذه الؿرحؾة يتؿ إزالة الجزء إكرب مـ الؿقاد الصؾبة الؿعؾؼوة الؿقجوقدة يف مقواه

الصرف الصحل،ويف هذه الؿرحؾة يوتؿ ترسوقب الؿوقاد العضوقية وغقور العضوقية الؼابؾوة 

لؾػصؾ مـ خالل أحوقاض الرتسوقب إولول، وٓ يوتؿ إضوافة أي موقاد كقؿقائقوة يف هوذه 

%مـ الؿقاد العالؼة سقاء أكاكت طضوقية أو غقور 57: 37الؿرحؾة، وفقفا يتؿ إزالة ما بقـ 

الؿرحؾة تتحسـ لؽوـ ٓ يوتؿ الؼضواء كؾقوة طؾول مخواصر طضقية، وخقاص الؿاء يف هذه 

التؾقث الؿقجقدة يف الؿواء: حقوث يظوؾ الؿواء غقور صوالح لالسوتخدام يف أي مجوال موـ 

الؿجآت: ٓحتقائف طؾل موقاد طضوقية، وإكسوجقـ الحققي)كؿقوة إكسوجقـ الوذي 

حؾؾ بققلقجقوًا( فقوف تستفؾؽف الؽائـات الحقة الدققؼة: ٕكسدة الؿقاد العضقية الؼابؾة لؾت

طوواٍل كسووبقًا، ويف هووذه الؿرحؾووة يتؽووقن مووا يسووؿل بالحؿوولة آبتدائقووة، وهوول مووادة كريفووة 

 .(2) الرائحة، تختؾط هبا مقاد طضقية ذائبة وطالؼة، كؿا يقجد هبا فقروسات وصػقؾقات

                                                        

، والفـدسة 274،الفـدسة الصحقة، يقسػ كامؾ، ص198د/أحؿد مدحت إسالم:التؾقث مشؽؾة العصر،صو (1)

مقاه الصرف الصحل  ، مـشلة الؿعارف باإلسؽـدرية، أحؿد السروري:معالجة682الصحقة، محؿد فرج، ص

، الطبعة إولل، 274، د/محؿد أحؿد السقد خؾقؾ:الفـدسة البقئقة والصحقة،صو57وتشغقؾ الؿحطات،صو

م، د/محؿد مـفؾ الزطبل وآخرون:استعؿال مقاه الصرف 2774الؼاهرة، دار الؽتب العؾؿقة لؾـشر والتقزيع، 

 الؿـاصؼ الجافة وإراضل الؼاحؾة..،الؿركز العربل لدراسات 11الصحل الؿعالجة يف الزراطة،صو

، د/محؿد مـفؾ الزطبل 329، 328أحؿد السروري:معالجة مقاه الصرف الصحل وتشغقؾ الؿحطات، صو  ( 2)

 .11وآخرون:استعؿال مقاه الصرف الصحل الؿعالجة يف الزراطة،صو
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 الؿرحؾة الثالثة : الؿعالجة الحقوية 

الطحالب( يف أكؾ وهضؿ  -)البؽتقرياففذه العؿؾقة تؼقم طؾل إشراك الؽائـات الدققؼة

 .(1)الؿقاد العضقية الؽربقكقة

وتعتؿد هذه الؿرحؾة طؾك ضاهرة صبقعقة، حقث تؼقم البؽتقريا وإحقواء الدققؼوة التول 

تعؿؾ يف وجقد أكسجقـ ذائب يف الؿقاه طؾك تؽسقر الؿركبات العضوقية حقوث تعود هوذه 

ؾك الطاقة الالزمة لـؿقها وتؽاثرها،ففذه الؿركبات مصدرًا لغذاء تؾؽ البؽرتيا لتحصؾ ط

الؽائـات الحقة الدققؼة تقجد يف مقواه الصورف الصوحل بصوقرة صبقعقوة، ووجوقد الؿوقاد 

العضقية يجعؾفا يف حالة تؽاثر مستؿر، حقث تستخدم الؿقاد العضقية كطعوام لؾؽائـوات 

لووك مركبووات الحقووة الدققؼووة، فقووتؿ تحؾقووؾ هووذه الؿركبووات العضووقية وتػتقفووا وتحقيؾفووا إ

مستؼرة وكتؾة حققية تتللػ يف معظؿفا مـ البؽرتيا، وبعض الؽائـات الدققؼة التول يؽوقن 

وزهنا أكرب قؾقالً مـ القزن الـقطل لؾؿاء،ويف هذه الؿرحؾة يوتؿ الوتخؾص موـ كسوبة كبقورة 

مـ الؿقاد العضقية الؼابؾة لؾتحؾؾ،والؿقاد العالؼة التل لؿ ترتسوب يف الؿرحؾوة السوابؼة، 

ذا مووا تػتووت هووذه الؿووقاد العضووقية إلووك مووقاد غقوور طضووقية سووفؾ ترسووقبفا يف أحووقاض وإ

الرتسقب الثاكقية وفصؾفا طـ الؿقاه ومعالجتفا طؾك اكػراد مؿا يمدي إلك الحصقل طؾوك 

 .(2)مقاه خالقة مـ التؾقث العضقي

ة ويف هذه الؿرحؾة يزداد تحسـ الؿاء طـ الؿرحؾة السابؼة ،إٓ أهنوا تحتوقي طؾوك كؿقو

 طالقة مـ الؿقؽروبات الضارة فضالً طـ رائحتفا الؽريفة مؿا يعـل كجاستفا.

                                                        

ل يف محطات د.م/طبدالرزاق محؿد سعقد الرتكؿاين:الؿعالجة البققلقجقة لؿقاه الصرف الصح (1)

 م2779، 2الؿعالجة،صو

 .682، محؿد فرج : الفـدسة الصحقة، ص199د/أحؿد مدحت إسالم:التؾقث مشؽؾة العصر،صو (2)
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 الؿرحؾة الرابعة : الترشقح 

ويف هذه الؿرحؾة يتؿ إزالوة بؼايوا الؿوقاد الؿعؾؼوة، وبؼايوا الؿوقاد الصوؾبة التول لوؿ توزل 

يف بالؿعالجات السابؼة، كؿا تتؿ إزالة الؿغذيات مثؾ الػقسػقر والـرتوجوقـ، وتسوتخدم 

كوالؽؾقر، والعديود موـ إحؿواض  (Chemical Agents)هذه الؿرحؾة الؿوقاد الؽقؿقائقوة

(كتسوخقـ الؿواء لدرجوة physical Agentsوالؼؾقيات، كؿوا تسوتخدم العـاصور الػقزيائوة )

الغؾقووان، إٓ أن هووذه العؿؾقووة مؽؾػووة ٓ سووقؿا يف تطفقوور الؽؿقووات الؽبقوورة مووـ الؿقوواه، 

، إشوعة الؽفرومغـاصقسوقة (Radiationستخدم اإلشعاع)ويستخدم ضقء الشؿس، كؿا ي

والػالتر كؿطفوور قووقي التوولثقر يف مقوواه الشوورب ومقوواه الصوورف الصووحل الؿعالجووة تؼـقووا،

الرمؾقة والحصقية)الؿرشحات(، ويعترب الرمؾ مـ أفضوؾ القسوائؾ كؿوادة مرشوحة طـود 

 .(1) مؼاركتف بغقره، كؿا يستخدم التطفقر أيضا يف هذه الؿرحؾة

البؽتقريووا والػقروسووات الؿقجووقدة يف الؿوواء ٓ يؼضوول طؾقفووا تؿامووًا: ولووذا ٓ تصووؾح و

 الؿقاه لؾشرب.

  التعؼقم : الؿرحؾة األخقرة :

يف هووذه الؿرحؾووة يووتؿ تعؼووقؿ الؿقوواه بغوواز الؽؾووقر، طووـ صريووؼ حؼـووف يف مقوواه الصوورف 

البؽتقريا،  : هبدف الؼضاء طؾل(2)الصحل، كؿا يستخدم إوزون وإشعة فقق البـػسجقة

                                                        

، د/محؿد أحؿد السقد 249، 248د أحؿد السروري:معالجة مقاه الصرف الصحل وتشغقؾ الؿحطات، صو  (1)

ل وآخرون:استعؿال مقاه الصرف الصحل ، د/محؿد مـفؾ الزطب323خؾقؾ:الفـدسة البقئقة والصحقة،صو 

 . 11الؿعالجة يف الزراطة،صو

إشعة فقق البـػسجقة هل أشعة كفرومغـاصقسقة، ذات صقل مقجل أقصر مـ الضقء الؿرئل، وسؿقت  (2)

بـػسجقة: ٕن صقل الؾقن البـػسجل هق إقصر بقـ ألقان الطقػ، وهل أشعة مبقدة لؾجراثقؿ، وتستخدم 

، ولتحطقؿ الؽائـات الحقة الدققؼة، وتستخدم يف العديد مـ التطبقؼات مثؾ تـؼقة الؿقاه والغذاء كطريؼة لؾتعؼقؿ

 والفقاء: الؿصدر: ويؽبقديا الؿقسقطة الحرة، شبؽة الؿعؾقمات الدولقة)الشبؽة العـؽبقتقة(.     



–

776 

 .(1)وإحقاء إخري الدققؼة الؿسببة لألمراض

 وبعد هذه الؿرحؾة يصبح الؿاء كؼقًا ٓ لقن لف وٓ رائحة.

 الجدوي االقتصادية لؿعالجة مقاه الصرص الصحي:

معالجوة مقواه الصورف الصووحل لفوا جودواها آقتصووادية إلقاموة الؿشواريع الؿختؾػووة، 

اسووتخدامفا يف آسووتعؿآت أدمقووة،بؿا ٓ يوورتك أثوورًا  سووقاء الصووـاطقة أو الزراطقووة، بووؾ

سؾبقًا طؾل الصحة العامة لإلكسان، وبؿوا يحوافظ طؾول البقئوة، فوال ريوب أن معالجوة مقواه 

الصرف يحؼؼ مصالح كثقرة، تساهؿ يف حػظ الـػس، والؿوال، وموـ الؿـوافع آقتصوادية 

 التل يؿؽـ لؾؿقاه الؿعالجة تحؼقؼفا:

ل سقاء يف الشرب، أو الطفارة والـظافة العامة، بعود التحؼوؼ موـ آستخدام أدم (أ)

 صالحقتفا لذلؽ وخؾقها مـ الؿقؽروبات والجراثقؿ.

اسووتخدامفا يف الؿشوواريع آقتصووادية الصووـاطقة التوول ٓ تحتوواج إلوول مقوواه طالقووة   (ب)

 الجقدة.

ؾ استخدام مقاه الصرف الؿعالجوة تؼـقوا يف الؿشواريع الرتفقفقوة والتجؿقؾقوة، كعؿو (ج)

 .  الـافقرات، والؼـقات الؿائقة داخؾ الحدائؼ العامة

 

 

 

                                                        

مؾ : الفـدسة ،يقسػ كا247، 246أحؿد السروري:معالجة مقاه الصرف الصحل وتشغقؾ الؿحطات، صو .(1)

 .275، محؿد السقد أركاؤوط : الؿرجع السابؼ، ص276الصحقة، ص
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 انمبحث انثانث

 حكم اصتخذام مياه انصرف انصحي قبم تنقيتيا
 وكتـاوله يف مطؾبقن :

 حؽؿ استخدام مقاه الصرف الصحل قبؾ تـؼقتفا يف الجاكب أدمل. الؿطؾب األول :

ـؼقتفا يف سؼل الزروع حؽؿ استخدام مقاه الصرف الصحل قبؾ ت الؿطؾب الثاين :

 والثؿار.

مقاه الصورف الصوحل قبوؾ معالجتفوا بالتـؼقوة مقواه كجسوة: ٕهنوا وإن كاكوت تتوللػ يف 

معظؿفا مـ الؿقاه العذبة الطاهرة إٓ أن هذه الؿقواه قود اختؾطوت بوالؽثقر موـ الـجاسوات 

كالػضووووالت أدمقووووة، والؿووووقاد الضووووارة الخطقوووورة كووووالؿقاد السووووامة والؿقؽروبووووات 

والػقروسات، فضالً طـ أن هذه الؿقاد تعاف الـػس تـاولفا : كظورًا لؼوذارهتا ، فـجاسوتفا 

تؿـع استخدامفا يف آسوتعؿآت أدمقوة كإكوؾ والشورب،وإن كوان هوذا ٓ يؿـوع موـ 

 .(1)ة والزراطةاستخدامفا يف جقاكب أخرى كالصـاط

ومؿا يدل طؾك طدم جقاز استخدامفا يف إكؾ والشرب بالـسبة لمدمل، ققلف تعوالك: 

  ُم َعَؾْقِفُم الَخَبائَِث  .(2) َوُيِحلُّ َلُفُم الطَّقَِّباِت َوُيَحرِّ

أكف قد ثبت بؿا ٓ يدع مجآ لؾشوؽ أن مقواه الصورف الصوحل   وجه الداللة من اآلية :

ة طؾك صحة اإلكسان ما ٓ يخػك طؾك أحد وٓشؽ أن هذا مـ الخبائوث فقفا مـ الخطقر

                                                        

 ( سـعالج هذه الجزئقة طـد الحديث طـ حؽؿ استخدام مقاه الصرف الصحل يف سؼل الزروع والثؿار.1)

 .157( سقرة إطراف مـ أية رقؿ 2)
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التل حرمفا اهلل، وأن استعؿال هذه الؿقاه يمدي إلك الضرر باإلكسان ، والضرر مـفل طـوف 

 شرطا ومـ الـصقص الدالة طؾل ذلؽ:

 .(1) َوالَ ُتْؾُؼوا بَِلْيِديُؽْم إَِلى التَّْفُؾَؽةِ  قال سبحاكف 

 .(2) الَ ُيَؽؾُِّف اهَّللُ َكْػسًا إاِلَّ ُوْسَعَفا وققلف تعالك 

 .(3)"ٓ ضرر وٓ ضرار"وقال و صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ و 

إذا حؾوت فقوف كجاسوة فغقورت لقكوف طؾك أن الؿاء الؼؾقوؾ والؽثقور (4)وباتػاق أهؾ العؾؿ 

صعؿف أو رائحتف أكف كجوس ، وموادام كوذلؽ فوال يجوقز شوربف لغقور ضورورة وٓ يجوقز أو

                                                        

 .195( سقرة البؼرة مـ أية رقؿ 1)

 .286( سقرة البؼرة مـ أية رقؿ 2)

أخرجف البقفؼل يف ســف الؽربي، والدار قطـل، وابـ ماجة، والطرباين، والحاكؿ،وأحؿد، البقفؼل:الســ  (3)

، وقال فقف مرسؾ،والحديث فقف طـ مالؽ طـ طؿرو بـ يحقل طـ أبقف، ســ الدار 2/647الؽربي،جو

امت،الطرباين: الؿعجؿ طـ طبادة بـ الص 2/784طـ أبل سعقد الخدري، ســ ابـ ماجة،جو 3/77قطـل،جو

-، طـ طائشة، دارالحرمقـ1/97إوسط: أبق الؼاسؿ سؾقؿان بـ أحؿد الطرباين: الؿعجؿ إوسط،جو

 الؿستدرك، طبد الؿحسـ بـ إبراهقؿ الحسقـل، صارق بـ طقض اهلل بـ محؿد , ت: ،و ه1415 الؼاهرة،

ابـ حـبؾ: أحؿد بـ  ؿ يخرجاه،طـ أبل سعقد، وقال حديث صحقح اإلسـاد طؾل شرط مسؾؿ ول ،2/66جو

هو ، 1427الطبعة الثاكقة  ت: شعقب إركاؤوط وآخرون: ممسسة الرسالة، ،5/55حـبؾ،مسـد أحؿد،جو

 م.1999

واتػؼقا طؾك ان الؿاء الذي حؾت فقف كجاسف فلحالت لقكف أو صعؿف فان شربف لغقر  "جاء يف مراتب اإلجؿاع (4)

جقز شلء مـ ذلؽ طؾك طظقؿ اختالففؿ يف الـجاسات،واتػؼقا طؾك أن ضرورة والطفارة بف طؾك كؾ حال ٓ ي

بقل ابـ آدم اذا كان كثقرا ولؿ يؽـ كقؤس اإلبر وغائطف كجس واتػؼقا طؾك أن أكؾ الـجاسة وشرهبا 

، 19مراتب اإلجؿاع صوه(،456طؾل بـ أحؿد بـ سعقد بـ حزم الظاهري أبق محؿد،)ت ،ابـ حزم:"حرام

 .4ع صوابـ الؿـذر : اإلجؿا
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 .(1)الطفارة بف

فؿقاه الصرف الصحل قبؾ معالجتفا ٓ يجقز اسوتخدامفا ٓ يف إكوؾ وٓ يف الشورب  

 وٓ إلزالة حدث أو رفع حدث.

وثبت طؾؿقًا أن الؿوقاد العضوقية الؿقجوقدة يف مقواه الؿجواري تتسوبب يف حودوث موا 

ؾووقث يف يعوورف باسووؿ اإلثووراء الغووذائل، ويعوود مووـ أهووؿ الظووقاهر الطبقعقووة يف حوودوث الت

الؿسطحات الؿائقة: إذ يمدي ارتػاع كسبة الؿقاد العضوقية يف الؿواء إلوك كؿوق الطحالوب، 

وتبعًا لذلؽ تـشط البؽتقريا وتزيد مـ طؿؾقات التحؾؾ البققلقجل لؾطحالوب مؿوا يومدي 

إلووك تؼؾقووؾ كسووبة إكسووجقـ يف الؿوواء، ويرتتووب طؾووك ذلووؽ أضوورار جسووقؿة مثووؾ الؼتووؾ 

قاء الؿائقة إخرى، وتعػـ الؿقاه وطدم صوالحقتفا، وصودور الجؿاطل لألسؿاك، وإح

 .(2)مقاد وروائح كريفة

طالوة طؾك إمراض التل يؿؽـ أن تحدث لصوحة اإلكسوان موـ جوراء هوذا التصورف 

 الذي قد يمدي إلك اكتشار إمراض وإوبئة.

ًٓ حقًا طؾل تدهق ر البقئة الؿائقة، ويعد هنر التايؿز يف بريطاكقا يف الؼرن التاسع طشر، مثا

واكتشار إوبئة وإمراض، بسبب إلؼاء مخؾػات الصورف الصوحل فقوف، فتحوقل بؿورور 

الققت إلل كتؾة مـ الؼذارة، مؿا كان سببًا يف اكتشار وباء الؽقلقرا، ووفواة طودد كبقور موـ 

                                                        

يحرم أكؾ كجس العقـ كالؿقتة ولبـ أتان والبقل وغقر ذلؽ وكذا يحرم أكؾ "ويف الؿجؿقع قال الـقوي  (1)

، 9/36الؿجؿقع ،جو"الؿتـجس كالؾبـ والخؾ ..... والطبقخ والدهـ وغقرها إذا تـجست وهذا ٓ خالف فقف

مجؿقع الػتاوي ٓبـ  "إكؾ كجسًا فؽؾ كجس محرم إكؾ ولقس كؾ محرم"وجاء يف الػتاوى ٓبـ تقؿقة 

 .21/542تقؿقة،جو

 .61( أ / محؿد طبد الؼادر الػؼل : البقئة ومشاكؾفا وقضاياها وحؿايتفا مـ التؾقث، ص2)
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السؽان بسبب هذا الؿرض الؿعدي، ولؿ تؽوـ مديـوة لـودن هول القحقودة التول اكتشورت 

بئة كتقجة تؾقث الؿقاه بؿقواه الؿجواري والصورف الصوحل فؼود اكتشور التقػوقد يف فقفا إو

 بعض الؿدن إمريؽقة ولفذه إسباب تؼريبًا.

وما حودث لـفور التوايؿز يف اكجؾورتا حودث وبصوقرة أبشوع لـفور الورايـ الوذي يخورتق 

ًٓ أخوري، فؼود وصوؾت درجوة التؾوقث فقوف إلول مسوتقي غقور  باريس طاصوؿة فركسوا ودو

بقق، حتل أصبح يطؾؼ طؾل هذا الـفور مجواري أوروبوا: لؽثورة موا يؾؼول فقوف موـ مقواه مس

 .(1)الصرف الصحل

وهنر الـقؾ يف مصر أصابف ما أصاب هنري التايؿز والرايـ يف أوروبا، فؼد تؾوقث بشوؽؾ 

كبقر: بسبب إلؼاء مقاه الصرف الصحل فقف، مؿا كوان سوببًا يف اكتشوار مورض البؾفارسوقا، 

 .(2)إلل تؾقػ الؽبد، والػشؾ الؽؾقيالذي يمدي 

وٓ يؼتصوور إموور طؾووك موورض البؾفارسووقا بووؾ هـوواك أمووراض أخوورى يووتؿ اكتؼالفووا إلووك 

اإلكسان بقاسطة مقاه الؿجاري حقث تحتقي هذه الؿقاه طؾك كؾ مسببات كؼؾ إموراض 

إلك اإلكسوان مثوؾ البؽرتيوا والػقروسوات، والطػقؾقوات، وتـتؼوؾ هوذه إحقواء طوـ صريوؼ 

الجؾوود، والجووروح والػووؿ طـوود السووباحة يف الؿقوواه الؿؾقثووة، أو طـوود تـوواول إسووؿاك، 

 .(3)والؽائـات البحرية الؿصابة هبذه إحقاء الدققؼة

                                                        

 .143، 142( محؿد السقد أركاؤوط : اإلكسان وتؾقث البقئة، ص1)

 .158( الؿرجع السابؼ، ص2)

 .61ابؼ، ص( أ / محؿد طبد الؼادر الػؼل : الؿرجع الس3)



 

711 

ص الصاااحي قبااال تـؼقتفاااا يف ساااؼي اختؾاااف الػؼفااااء يف حؽااام اساااتخدام مقااااه الصااار

 الؿزروعات عؾى مذهبقن:

يري أن سؼل الزروع والثؿار بؿقاه الصرف الصحل جوائز وٓ يحورم  الؿذهب األول :

 .(1)والظاهرية، وابـ طؼقؾ مـ الحـابؾة، والشافعقة، والؿالؽقة ،أكؾفا وهق مذهب الحـػقة

الؿوواء "الصوورف الصووحل يووري أن سووؼل الؿزروطووات والثؿووار بؿقوواه  الؿااذهب الثاااين :

ٓ يجوووقز ، ويحووورم أكوووؾ موووا سوووؼل بوووف ٕهنوووا كجسوووة وهوووق الؿوووذهب طـووود  "الؿتوووـجس

 .(2)الحـابؾة،وققل لؿالؽ

                                                        

شؿس الديـ أبق طبد اهلل محؿد بـ محؿد بـ طبد  ،الحطاب:1/88، بدائع الصـائع 6/26تبققـ الحؼائؼ ( . 1)

طقـل )ت :  هو(، مقاهب الجؾقؾ لشرح مختصر 954الرحؿـ الطرابؾسل الؿغربل ، الؿعروف بالحطاب الرُّ

، ويف أسـك 1/28م، مـح الجؾقؾ 2773 –ه 1423ت : زكريا طؿقرات : دار طالؿ الؽتب، 1/138الخؾقؾ:جو

: شقخ اإلسالم / "ولف مع الؽراهة تسؿقد أرضف بلن يجعؾ فقفا السؿاد أي السرجقـ: لؾحاجة إلقف"الؿطالب

وٓ يؽره بقض سؾؼ بؿاء "، ويف مقضع آخر مـ أسـك الؿطالب1/277زكريا إكصاري: أسـك الؿطالب 

حب زرع كبت يف زبؾ، أو غقره مـ الـجاسات، إذ ٓ يظفر  كجس، كؿا ٓ يؽره الؿاء إذا سخـ بالـجاسة، وٓ

فقف أثرها، وريحفا، وتعبقر أصؾف بؼقلف وٓ يحرم زرع ٓ يػقد طدم كراهة الحب، ويؼتضل أن الزرع الذي ٓقل 

الـجاسة لقس متـجسًا، ولقس كذلؽ، فؼد مر يف باب آجتفاد أكف متـجس، وأن الحب الخارج مـ السـابؾ 

 -ه 1422 -بقروت-،دار الؽتب العؾؿقة1/568ك الؿطالب شرح روض الطالب:ج،أسـ " "صاهر

 .1/162، الؿحؾل:جو9/414ابـ قدامة:الؿغـل،جوالطبعة:إولك :تحؼقؼ:د.محؿد محؿد تامر،2777

وآستحالة ٓ تطفر طـدكا فنن سؼك الثؿر أو الزرع أي بعد أن سؼك الـجس أو سؿد بف  "( جاء يف كشاف الؼـاع2)

ر يستفؾؽ بف طـ الـجاسة بف صفر وحؾ ٕن الؿاء الطفقر يطفر الـجاسات وكالجاللة إذا حبست بطاه

بـ االبفقيت: مـصقر بـ يقكس "وأصعؿت الطاهرات وإٓ أي وإن لؿ يسؼ بطاهر يستفؾؽ طقـ الـجاسة فال 
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 األدلة :

استدل أصحاب الؿذهب إول الؼائؾ بجقاز سؼل الزروع والثؿوار بالؿواء الؿتوـجس 

 وجقاز أكؾفا بؿا يؾل :

ٍة إلوك أرض لوف، كان سعد يعـول بوـ أبول وقواص رضول اهلل طـوف يحؿوؾ مِ  (أ) ْؽتوؾ ُطورَّ

 .(1)ويؼقل: مؽتؾ طرة مؽتؾ بر

طـ بابل َمْقَلك ُأمِّ َسَؾَؿَة ، َأْو َطائَِشَة ، َقواَل : َرَأْيوُت َسوْعًدا "ويف مصـػ بـ أبل شقبة (ب)

ـْ َطِذَرِة الـَّاِس إَلك َأْرٍض َلُف ، ُيَؼواَل َلَفوا : َزَغاَبوُة ، َفُؼْؾوُت َلوُف ، َيو
ا َأَبوا َيْحِؿُؾ مِْؽَتالً مِ

َة مِْؽَتُؾ َحب    (.2)"إِْسَحاَق ، َأَتْحِؿُؾ َهَذا ؟ َقاَل : إنَّ مِْؽَتَؾ ُطرَّ

أن الـجاسووة تسووتحقؾ يف بوواصـ الـبووات إلووك صووػات مسووتطابة، فتطفوور بآسووتحالة  (ج)

 .(3)كالدم يستحقؾ يف أطضاء الحققان لحؿًا ويصقر لبـًا

                                                                                                                                                                     

ار ،تحؼقؼ هالل مصقؾحل مصطػك هالل،د6/194إدريس البفقيت، كشاف الؼـاع طـ متـ اإلقـاع،جو

أجرى مالؽ رحؿف اهلل الؿاء الـجس مجرى الؿقتة ٓ يسؼك لبفقؿة  "ه،بقروت، جاء يف الذخقرة1472الػؽر،

وٓ كبات وقال أيضا يجقز وقال ابـ مصعب ٓ يسؼك ما يمكؾ لحؿف بخالف الزرع والـخؾ فعؾك الؼقل إول 

الؼرايف: شفاب الديـ أحؿد بـ "ٓ يمكؾ الحققان أو الـبات الذي شربف حتك تطقل مدتف وتتغقر أطراضف

 م،بقروت.1994،تحؼقؼ محؿد حجل،دار الغرب،1/188إدريس الؼرايف،الذخقرة،جو

ُة ِهَك َطِذَرُة 6/138( البقفؼل:الســ الؽربي،جو1) ، باب ما جاء يف صرح السرجقـ والعذرة يف إرض، واْلُعرَّ

 الـَّاِس.

هو(،مصـػ بـ أبل  235و  159أبل شقبة العبسل الؽقيف )ابـ أبل شقبة: أبق بؽر طبد اهلل بـ محؿد بـ (.2)

، تحؼقؼ : محؿد طقامة، صبعة الدار السؾػقة الفـدية الؼديؿة،والِؿْؽتُؾ:الزبقؾ يحؿؾ فقف التؿر 7/77شقبة:جو

، والُعّرُة هل َطِذرُة الـاس،ابـ مـظقر: محؿد بـ مؽرم بـ مـظقر 3/348وغقره،هتذيب الؾغة لألزهري،جو

 ،الطبعة إولك.بقروت –،دار صادر 4/555لؿصري،لسان العرب،جوإفريؼل ا

وكذلؽ الثؿار الؿسؼقة بالؿقاه الـجسة صاهرة محؾؾة ٓستحالتفا إلك صػات  "(. جاء يف ققاطد إحؽام3)
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البقل والؿاء والرتاب يسوتحقؾ كوؾ والرباز و (1)والزبؾ"جاء ىف الؿحؾل لإلمام بـ حزم

ذلؽ يف الـخؾة ورقًا صقبًا، فؾقس شئ مـ ذلوؽ حقـئوٍذ زبوال، وٓ ترابوا، وٓ مواء، بوؾ هوق 

رصب حالل صقب، والعقـ واحودة، وهؽوذا يف سوائر الـبوات كؾوف، والؿواء يسوتحقؾ هوقاء 

يعوقد  متصعدا ومؾحا جامدا، فؾقس هق ماء بؾ، وٓ يجقز القضقء بف والعقـ واحودة، ثوؿ

ذلؽ الفقاء وذلؽ الؿؾوح مواء، فؾوقس حقـئوذ هوقاًء، وٓ مؾحوًا، بوؾ هوق موٌا حوالٌل يجوقز 

 (.2)"القضقء بف والُغْسُؾ 

أن سؼل إرض بالؿزروطوات وتسوؿقدها هبوا يعود موـ قبقوؾ الحاجوة الؼريبوة موـ  (د)

 .(3)الضرورة، فصالح هذه الؿزروطات يؼقم طؾك التسؿقد هبا

حقووث إهنووؿ جووقزوا  "الحـابؾووة"ل ٓ يؾووزم الؿخووالػ أن هووذا آسووتدٓويـاااقش هااذا :

التسؿقد وسؼك الزرع بالؿاء الؿختؾط بروث ما يمكؾ لحؿف، فال ضرورة تستدطل السؼل 

                                                                                                                                                                     

أبق محؿد طز الديـ طبد العزيز بـ طبد السالم بـ أبل الؼاسؿ بـ الحسـ السؾؿل الدمشؼل،  ، "مستطابة

، تحؼقؼ: محؿقد بـ 2/139جو ققاطد إحؽام يف مصالح إكام: هو(667ان العؾؿاء )ت : الؿؾؼب بسؾط

وتحرم الزروع والثؿار التل سؼقت بالـجاسات  "،ويف الؿغـللبـان –التالمقد الشـؼقطل: دار الؿعارف بقروت 

اسة تستحقؾ يف أو سؿدت هبا وقال ابـ طؼقؾ يحتؿؾ أن يؽره ذلؽ وٓ يحرم وٓ يحؽؿ بتـجقسفا ٕن الـج

ابـ قدامة: أبق محؿد مقفؼ "باصـفا فتظفر باإلستحالة كالدم يستحقؾ يف أطضاء الحققان لحؿا ويصقر لبـا

،: دار 9/414هو(،الؿغـل،جو627الديـ طبد اهلل بـ أحؿد بـ محؿد بـ قدامة الجؿاطقؾل الؿؼدسل )ت: 

 ه.1475،الطبعة إولك ، بقروت –الػؽر 

ما أشبفف،وزبؾ زرطف يزبؾف زبال،... سؿده أي أصؾحف بالزبؾ، وكذلؽ إرض،والزبؾ الزبؾ: السرجقـ و(.1)

  .251، دار الدطقة،الػققمل:الؿصباح الؿـقر،1/388تاج العروس،باب زأل، الؿعجؿ القسقط،جو الروث،

ابـ حزم: بق محؿد طؾل بـ أحؿد بـ سعقد بـ حزم إكدلسل الؼرصبل الظاهري )ت : ( 2)

 ، دار الػؽر لؾطباطة والـشر والتقزيع.1/162،جوهو(،الؿحؾل456

 (.2/158( التؾخقص الحقرب )3)
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 .(1)بؿا يعد كجاسة

الثؿرة فرع لؾشجرة والشجرة أصؾ لفا وهل صاهرة ، فتؽقن الثؿرة صاهرة: ٕن ما  (ه)

 .(2)تػرع طـ الطاهر صاهر مثؾف

كسؾؿ صفارة إصؾ وهق الشجرة حتك كسؾؿ بطفارة الػرع، وهق الثؿرة ٓ ُكوِقَش هذا :

 كؿا هق الشلن يف الجاللة.

أن الـاس طؾك مر العصقر اتػؼقا طؾك تسؿقد إرض بالزبؾ، ولؿ يؿـوع مـوف أحود  (و)

 .(3)فدل هذا طؾك جقازه فؼد جاء طـ ابـ حزم هذا طؿؾ أهؾ إرض جؿقعًا

ل الزرع بالؿقاه الـجسة، وٓ يحؾ أكؾ الوزروع أدلة الؿذهب الذي يري طدم جقاز سؼ

 والثؿار التل تخرج مـ هذا الزرع:

طـ طؽرمة طـ بـ طباس قال : كـا كؽري أرض رسقل اهلل صؾك اهلل  الدلقل األول :

 .(4)"طؾقف و سؾؿ وكشرتط طؾقفؿ أن ٓ يدمؾقها بعذرة الـاس

ع والثؿار: ولذا اشورتط بوـ أن الـجاسة لفا أثرها طؾل الزرووجه الداللة من الحديث :

طباس طؾل الؿستلجر أن ٓ يسؿد إرض، أو يصؾحفا بالعذرة الـجسوة: فودل هوذا طؾول 

 .(5)حرمة هذا التصرف، وأكف غقر جائز

                                                        

 . 1/339، اإلكصاف جو1/178( شرح مـتفك اإلرادات جو1)

َنَّ الْ  "جاء يف الؿجؿقع (2)
ِ
َفا ٕ َجَرُة إَذا ُسِؼَقْت َماًء َكِجًسا َفَلْغَصاُكَفا َوَأْوَراُقَفا َوثَِؿاُرَها َصاِهَرٌة ُكؾُّ َجِؿقَع َفْرُع الشَّ

َجَرةِ   .2/573جو"الشَّ

 ، الؿجؿقع، الؿقضع السابؼ، ويـظر تؾخقص الحبقر، الؿقضع السابؼ.1/162( الؿحؾك :جو3)

 ..4/555،يدمؾقها،أي يصؾحقها،ابـ مـظقر:لسان العرب،جو6/139البقفؼل: الســ الؽربى : (4)

 . 9/274،الؿبدع جو9/414، الؿغـل،جو1/178( شرح مـتفك اإلرادات جو5)
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ولقٓ أن ما فقفا يحورم بوذلؽ لوؿ يؽوـ يف اشورتاط ذلوؽ فائودة:  "جاء يف كشاف الؼـاع

 (.1)"وٕكف ترتبك بالـجاسة أجزاؤه

 االستدالل :اعترض عؾى هذا 

هذا إثر ضعقػ اإلسـاد، فؾوؿ يصوح آسوتدٓل بوف إذ آسوتدٓل فورع الثبوقت:  (أ)

وأسوـده طوـ بوـ طبواس مرفقطوا  "فؼد ضعػف ابـ حجر يف تؾخوقص الحبقور، فؼوال

 .(2)" بسـد ضعقػ

طؾك فرض صحتف فال حاجة إلك هذا التسؿقد: لؼقام غقوره مؼاموف، فوقؿؽـ تسوؿقد  (ب)

 حؿف دون الحاجة إلك طذرة الـاس.الؿزروطات بروث ما يمكؾ ل

أن هذه الزروع والثؿار تتغذى بالـجاسات وترتقك يف أجزائفا فتصقر  الدلقل الثاين :

 . (3)كالجاللة وٓ تعترب آستحالة: ٕهنا ٓ تطفر طـدكا

أن الؼقاس هـا مع الػارق: وذلؽ ٕن الجاللة أكثر أكؾفا الـجاسوة، وقؾقوؾ ُكوِقَش هذا :

ل غقرها، أما الـبات فقتغذي طؾل أشقاء أخوري غقور الـجاسوة التول يف الؿواء، ما تتغذي طؾ

فإمالح الؿقجقدة يف الرتبة يتغذي طؾقفا الـبات وطؾل غقرها، وبـاء طؾقوف فونن الـجاسوة 

 تتحقل بداخؾف بػعؾ آستحالة إلل صػات مستطابة، ٓ أثر لؾـجاسة فقفا.

                                                        

ه( مطالب أولل الـفك يف شرح 1243،الرحقباين: مصطػك السققصل الرحقباين،)ت6/194كشاف الؼـاع،جو (1)

 دمشؼ.  م،1961،الؿؽتب اإلسالمل، 6/316جو غاية الؿـتفك،

هو(، تؾخقص الحبقر 852ابـ حجر: أبق الػضؾ أحؿد بـ طؾل بـ محؿد بـ أحؿد بـ حجر العسؼالين )ت : (.2)

 م.1989هو .1419، دار الؽتب العؾؿقة: الطبعة إولك 2/188حاديث الرافعل الؽبقر،جويف تخريج أ

َلِة إَذا ُحبَِسْت َوُأْصِعؿَ  "( جاء يف الؿغـك3) ُر. َفَعَؾك َهَذا َتْطُفُر إَذا ُسِؼَقْت الطَّاِهَراِت، َكاْلَجالَّ َٓ ُتَطفِّ ْستَِحاَلُة 
ِ
ْت َوآ

 .9/414،جوالؿغـل ٓبـ قدامة"الطَّاِهَراِت 
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أي بعود أن سوؼك الوـجس أو سوؿد بوف بطواهر فنن سؼك الثؿور أو الوزرع  الدلقؾ الثالث:

 .(1)يستفؾؽ بف طقـ الـجاسة بف صفر وحؾ: ٕن الؿاء الطفقر يطفر الـجاسات

ٓ وجف لف إذ لق كجس بسؼقف لؾؿاء الـجس: لؽاكت ذاتف كجسة، ولؿ يطفور  يـاقش هذا:

 .(2)بتغؾقبف بعد ذلؽ بؿاء صاهر

 ت أتقة:يظفر لل رجحان الرأي إول: لالطتباراالترجقح :

ققة أدلتفؿ ووجاهتفا، فضال طـ أن أدلة الرأى الثاين لؿ يسؾؿ مـفا دلقوؾ موـ الؿـاقشوة  -

 وآطرتاض طؾقف،كؾ هذا يقهـ مـ ققة الدلقؾ.

أن الؿاء الـجس الذي ُرِويت بف الؿزروطات قد تالشل أثره، ولؿ يعد لف وجقد يتعؾؼ بف -

 حؽؿ مـ إحؽام، ففق قد استحال إلل شئ آخر.

مـ مبادئ الشريعة الغراء أن الحرج مرفقع طـ الـاس، والتقسقر موـ مؼاصود الشوريعة،  -

فالؼقل بـجاسة الزروع التل ُرِويت بؿاء كجس يتـايف ما أمرت بوف الشوريعة، وموا قررتوف 

مـ أهداف ومؼاصد، فؽان الؼقل بطفارة الثؿار والزروع التل ُسِؼقت بؿواء كجوس هوق 

 ومؼاصدها. ما يتػؼ مع مبادئ الشريعة

آستحالة لفا أثرها يف الحؽؿ، وأكف متل استحال الشئ طـ حؼقؼتف إولل إلول حؼقؼوة  -

 أخري مغايرة، استتبع ذلؽ تغقر الحؽؿ، تبعا لتغقر صػة الشئ وحؼقؼتف.

إصؾ يف إشقاء اإلباحة، إٓ ما قام الودلقؾ طؾول تحريؿوف، وٓ دلقوؾ هـوا طؾول حرموة  -

                                                        

 .6/194كشاف الؼـاع طـ متـ اإلقـاع،جو (1)

هو(، البقان 527،ابـ رشد: أبق القلقد محؿد بـ أحؿد بـ رشد الؼرصبل )ت: 1/138مقاهب الجؾقؾ:جو (2)

، ت: د محؿد حجل وآخرون: دار 1/155والتحصقؾ والشرح والتقجقف والتعؾقؾ لؿسائؾ الؿستخرجة،جو

 م. 1988 -هو  1478،الطبعة الثاكقة، نلبـا –الغرب اإلسالمل، بقروت 
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 ية بؿاء كجس.الثؿار والزروع الؿرو

الؼقل بطفارة الزروع والثؿار وِحؾ أكؾفا مؼقد بؿا إذا لؿ تظفر لفا رائحة مـػورة ُتوقِحل  -

بعدم صفارهتا، وإٓ فنذا بدت هذه الرائحة فنن الؼقل بعدم حؾفوا هوق إصوقب: اتؼواء 

 لضررها .

ي شقخ اإلسالم بـ تقؿقوة بودأ اهلل  آسوتؼراء دلـوا أن كوؾ موا" :رحؿوف اهلل -جاء يف فتاوِّ

بتحقيؾووف وتبديؾووف مووـ جووـس إلوول جووـس، مثووؾ جعووؾ الخؿوور خووالً، والوودم مـقووًا، والعؾؼووة 

مضغًة، ولحؿ الجاللة الخبقث صقبًا، وكذلؽ بقضفا ولبـفا، والزرع الؿسؼل بالـجس إذا 

ُسِؼل بالؿاء الطاهر،وغقر ذلؽ فنكف يزول حؽؿ التـجقس، ويزول حؼقؼة الـجس، واسوؿف 

هذا ضروري ٓ يؿؽـ الؿـازطة فقف: فونن جؿقوع إجسوام الؿخؾققوة يف التابع لؾحؼقؼة، و

إرض فنن اهلل يحقلفا موـ حواٍل إلول حوال، ويبودلفا خؾؼوًا بعود خؾوؼ، وٓ التػوات إلول 

 .(1)"مقادها وطـاصرها

                                                        

 الػتاوى ، هو(،728تؼل الديـ أبق العباس أحؿد بـ طبد الحؾقؿ بـ تقؿقة الحراين )ت:  شقخ اإلسالم بـ تقؿقة: (1)

 م. 2775-ه1426دار القفاء،الطبعة الثالثة ،  ،21/671جو
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 انمبحث انرابع 

 حكم اصتخذام مياه انصرف انصحي بعذ تنقيتيا
 وكتـاولف يف مطؾبقـ اثـقـ:

ؽؿ استخدام مقاه الصرف الصحل بعد تـؼقتفا يف آستخدام ح الؿطؾب األول:

 أدمل.

حؽؿ سؼل الزروع وإشجار يف الؿقاه الؿعالجة بقسائؾ التؼـقة  الؿطؾب الثاين :

 الحديثة.

ثوة توزول طـفوا جؿقوع آثوار الـجاسوة، ويعوقد بعد معالجة الؿقاه بقسوائؾ التعؼوقؿ الحدي

الؿوواء إلووك أصووؾف، وأجؿووع العؾؿوواء طؾوول أن الؿوواء الؼؾقووؾ والؽثقوور إذا وقعووت فقووف كجاسووة 

فغقرت مـ الؾقن أو الطعؿ أو الرائحة ففوق كجوس، وٓ يجوقز اسوتعؿالف يف إزالوة الخبوث 

 .(1)ورفع الحدث

 ففؾ يجقز استعؿالفا. وبـاء طؾك ذلؽ فنذا زالت هذه الـجاسة واكعدمت تؿامًا

 اختؾف الػؼفاء يف هذه الؿسللة عؾى قولقن :

يووري أن الؿوواء الؿتووـجس إذا زال تغقووره فنكووف يطفوور، وبالتووالل يجووقز  الؼااول األول:

 .(2)استخدامف، وهق لؾشافعقة، والحـابؾة، وققل طـ الؿالؽقة، وابـ تقؿقة

                                                        

، الطبعة 4جؿاع، صو(.ابـ الؿـذر:أبق بؽر محؿد بـ إبراهقؿ بـ الؿـذر الـقسابقرى، اإل1)

 لبـان. -م،بقروت1985ه،1475إولل:

ا إَذا َصَػا َفاَل َيْبَؼك ِخاَلٌف َبْؾ إْن َكاَن التَّ "(.جاء يف الؿجؿقع2) َٓ َتَغقَُّر فِقِف َأمَّ َغقُُّر ا ُصقَرَة اْلَؿْسَلَلِة َأْن َيُؽقَن َكِدًرا َو
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ل كجاسوتف، وهوق قوقل طوـ يوري أن الؿواء الؿتوـجس ٓ يطفور ويبؼول طؾو الؼول الثاين :

 .(1)الؿالؽقة

 األدلة :

الووذي يووري أن الؿوواء الؿتووـجس إذا زال تغقووره صفوور، ويجووقز :  اسااتدل الؼااول األول

 استعؿالف يف القضقء والطفارة بؿا يؾل :

 .(2)بلن العؾة يف تـجس الؿاء هل تغقره وقد زالت هذه العؾة فعاد الؿاء إلك صبقعتف 

كجاسة الؿاء هل آستؼذار وهل قائؿة حتك ولق بعود معالجتوف ُكققَِش هذا :إن العؾة يف 

 فنن الـػس تؽرهف وتعاف استعؿالف فقبؼك الؿاء متـجسًا بعد الؿعالجة.

                                                                                                                                                                     

َّٓ َفَطاِهٌر َقطْ  ،كشاف 1/59، ابـ قدامة: الؿغـك،جو1/134لؿجؿقع جو"ًعا َمْقُجقًدا َفـَِجٌس َقْطًعا َوإِ

إن زال تغقره بصب مطؾؼ طؾقف قؾقؾ أو كثقر أو ماء مضاف اكتػت  "، ويف حاشقة الدسققل1/192الؼـاع،جو

كجاستف ققٓ واحدا كؿا لق زال تغقره بنلؼاء شلء فقف مـ تراب أو صقـ ولؿ يظفر فقف أحد أوصاف ما ألؼل فقف 

 "،ويف مـح الجؾقؾ1/46حاشقة الدسققل،جو"كص واستظفر بعضفؿ كجاستف وبعضفؿ صفقريتف فنن ضفر فال

فنن كان الـجس الذي زال تغقره قؾقال ففق كجس اتػاقا وإن زال بصب مطؾؼ طؾقف ولق قؾقال ففق صفقر 

كان قؾقالً متل طؾؿ أن الـجاسة قد استحالت فالؿاء صاهر سقاء "، جاء يف الػتاوي1/43مـح الجؾقؾ،جو"اتػاقا

أو كثقرًا، وكذلؽ يف الؿائعات كؾفا: وذلؽ ٕن اهلل تعالل أباح الطقبات، وحرم الخبائث، والخبقث متؿقز طـ 

الطقب بصػاتف، فنذا كاكت صػات الؿاء وغقره صػات الطقب دون الخبقث، وجب دخقلف يف الحالل دون 

ي،جو""الحرام  . 21/32ابـ تقؿقة:الػتاوِّ

وأما إن كان الؿخالط كجسا فنن غقر أحد أوصاف الؿاء فال خالف يف كجاستف قؾقال  "لجؾقؾجاء يف مقاهب ا.( 1)

كان أو كثقرا ما دام متغقرا فنن زال تغقره بعد فؼقٓن أحدهؿا أكف كالبقل فال يـتؼؾ حؽؿف وهق الؿشفقر والثاين 

مقاهب  "صافف فالؼقٓنأكف يرجع إلك أصؾف مـ الطفارة والتطفقر وكذلؽ إن أزيؾ بعض الؿاء فسؾؿت أو

 .1/138الجؾقؾ ،جو

 .1/134، الؿجؿقع 1/46(. حاشقة الدسققل ،جو2)
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أجقب طـ هذه الؿـاقشة :أن آستؼذار وحوده لوقس طؾوة لؾـجاسوة، فالبصواق والؿـول 

ل صاهرة شرطًا طؾك الؼقل بطفارتف والؿخاط كؾفا يعاففا الطبع ويستؼذرها ومع ذلؽ فف

 ولؿ يؼؾ أحد مـ العؾؿاء بـجاسة الؿخاط والبصاق.

 -الذي يري طدم صفارة الؿاء بعد الؿعالجة بأيت :: استدل أصحاب الؼول الثاين 

 .(1)أن الطفارة ٓ تتحؼؼ إٓ بالؿاء الؿطؾؼ وهذا الؿاء كجس فال تتحؼؼ بف الطفارة

فوارة بالؿواء الؿطؾوؼ فؼوط: فنكوف يؿؽوـ ٓ كسؾؿ طدم تحؼؼ الطُكوِقَش هذا االستدالل :

ومـفوا اإلضوافة والـوزح والؿؽواثرة فتعوقـ الؿواء  (2)التطفقر بقسائؾ اخرى أشوركا إلقوف قبوُؾ 

 الؿطؾؼ لتحؼؼ صفقرية الؿاء تحؽؿ ٓ محؾ لف.

ما ذهب إلقف أصحاب الؿذهب إول الؼائؾ بطفوارة الؿواء بعود  الترجقح بقن الرأيقن :

 ة الحديثة هق إولل بآطتبار: وذلؽ لألمقر أتقة :معالجتف بقسائؾ التؼـق

أكف لؽل تتحؼؼ صفقريوة الؿواء يشورتط أن توزول طـوف كوؾ أوصواف الؿواء الؿتوـجس،  -1

 وهذا الشرط متحؼؼ هـا بعد تـؼقة الؿاء.

يف إخذ بالرأي إول الؼائؾ بطفقرية الؿاء بعد معالجتف تقسقر طؾل الـاس، ٓ سقؿا  -2

 شح فقفا الؿاء.يف الؿـاصؼ التل ي

أن الطرق الحديثة يف معالجة الؿقاه تؿر بؿراحوؾ متعوددة: ولوذا فبؿؼاركتفوا بالقسوائؾ -3

التؼؾقديووة يف تطفقوور الؿوواء ٓ شووؽ أهنووا أقووقي وأدق يف التطفقوور مـفووا، وإذا كووان إموور 

كووذلؽ فنكووف يجووقز اسووتعؿال الؿقوواه الؿعالجووة بقسووائؾ التؼـقووة الحديثووة يف القضووقء 

                                                        

 .1/57(.الؿبدع،جو1)

 (.يـظر صو .2)
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لؽـ هذا الجوقاز لوقس مطؾؼوا موـ كوؾ ققود، فقـبغول أن يؼقود بخؾوق هوذه وآغتسال، 

الؿقاه مـ الجراثقؿ التل قود تسوبب ضوررا لإلكسوان، والؿرجوع يف تحديود هوذا إمور 

 لؾؿختصقـ يف هذا الشلن وهؿ أهؾ الخربة هبذه إمقر.

-19 -ه1479مـ رجب  27-13ويف دورتف الحادية طشرة الؿـعؼدة بؿؽة الؿؽرمة)

 م( قرر مجؿع الػؼف اإلسالمل ما يؾل:1989فرباير  مـ 26

إن مجؾس الؿجؿع قد كظر يف السمال طـ حؽؿ ماء الؿجاري بعد تـؼقتف، هوؾ يجوقز "

 رفع الحدث بالقضقء والغسؾ فقف؟ وهؾ تجقز إزالة الـجاسة بف؟

وبعود مراجعوة الؿختصوقـ بالتـؼقوة بوالطرق الؽقؿاويوة، وموا قورروه موـ أن التـؼقوة توتؿ 

لووة الـجاسووات مـووف طؾوول مراحووؾ أربع،وهل:الرتسووقب، والتفقيووة، وقتووؾ الجووراثقؿ، بنزا

وتعؼقؿف بالؽؾقر، بحقوث ٓ يبؼول لؾـجاسوة أثور يف صعؿوف ولقكوف وريحوف، وهوؿ مسوؾؿقن 

 طدول مقثقق بصدقفؿ وأماكتفؿ.

أن ماء الؿجاري إذا كؼك بالطرق الؿذكقرة، أو ما يؿاثؾفوا، ولوؿ "قرر الؿجؿع ما يليت: 

ؾـجاسة أثر يف صعؿف وٓ يف لقكف وٓ يف ريحف صار صفقرًا يجقز رفع الحدث وإزالوة يبؼ ل

الـجاسة بف: بـاء طؾل الؼاطدة التل تؼرر أن الؿاء الؽثقور الوذي وقعوت فقوف الـجاسوة يطفور 

 ."بزوال هذه الـجاسة مـف إذا لؿ يبؼ لفا أثر فقف

ف الصووحل الؿعالجووة ويوورتبط هبووذا إموور أموور آخوور وهووق حؽووؿ اسووتعؿال مقوواه الصوور

 بقسائؾ التؼـقة الحديثة يف الشرب والطعام؟

أشركا َقْبُؾ إلل صرق تطفقر الؿاء يف الػؼف اإلسالمل، ومـفا الؿؽاثرة بالؿواء)أي إضوافة 

ماء كثقر إلول الؿواء الؿتوـجس(، وذكركوا أن جؿفوقر العؾؿواء قوالقا بطفارتوف: ٕن كجاسوة 

قود زالوت فرجوع الؿواء إلوك أصوؾ ِخؾؼتوف موـ  الؿاء هل تغقوره بالـجاسوة، وهوذه الـجاسوة

 الطفارة.



–
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كؿا ذهب كثقر مـ الػؼفاء إلل الؼقل بطفارة الؿاء الؿتوـجس باإلضوافة)أي إضوافة أي 

شئ إلقف كالرتاب والجص(: ٕن الحؽوؿ تعؾوؼ بعوقـ الـجاسوة، ومتول زالوت هوذه العوقـ 

 سقاء بطريؼ الؿاء أو بغقره فؼد زال حؽؿ الـجاسة.

فاء إلل الؼوقل بطفوارة الؿواء بتغقوره بـػسوف دون أيوة إضوافة، أيوا كوان وذهب بعض الػؼ

 سبب التغقر بالريح أو بالشؿس، أو بؿرور فرتة زمـقة طؾقف.

وبـاء طؾل هذه إققال فنكف يجوقز الؼوقل بطفوارة مقواه الصورف الصوحل بعود تـؼقتفوا، 

يف تـؼقوة الؿقواه  وبالتالل يجقز استعؿالفا يف الشوراب والطعوام: حقوث إن الطورق الحديثوة

 ومعالجتفا أققي وأدق مـ الطرق التؼؾقدية التل أشركا إلقفا ققُؾ.

وإذا كان بعض الػؼفاء يري صفارة الؿاء بعد إضافة الرتاب والجص إلقف، حتل ولق لؿ 

يصػق، ويصبح رائؼا، فالؼقل بطفارتف بالطرق الحديثوة أولول: ٕهنوا أبؾوغ يف تـؼقوة الؿقواه، 

طؾل ما بف مـ كجاسة، ومقؽروبات، بؾ إن الؿاء بعد معالجتف يعوقد إلول وأققي يف تلثقرها 

 حالتف إولل صافقا رقراقا.

وبـاءً  طؾل هذا فنكف يجقز استعؿال هذه الؿقاه بعد معالجتفا، وخؾقها مـ كؾ ما يضور 

باإلكسان، يجوقز اسوتعؿالفا يف الطعوام والشوراب، وإن كوان موـ إولوك التـوزه طوـ ذلوؽ 

ؾصووحة وإبؼوواء لؾووـػس فؾربؿووا بؼقووت بعووض الجووراثقؿ التوول قوود تسووبب بعووض احتقاصووًا ل

 الؿخاصر وإضرار.
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اختؾف الػؼفاء يف حؽم استحالة الـجس إلى عقن أخرى مغايرة يف أوصااففا وتركقبفاا 

 عؾى مذهبقن :

يري صفارة الؿقاه بعد استحالتفا ، وتحقلفا وهق لؾحـػقة يف الؿعتؿود  ول :الؿذهب األ

 .(1)طـدهؿ، والؿالؽقة، وبعض الحـابؾة وهق اختقار ابـ تقؿقة، والظاهرية

يرى أن الؿقاه بعد اسوتحالتفا ٓ تطفور، وأكوف ٓ أثور ٓسوتحالة الؿوقاد  الؿذهب الثاين :

ق قووووقل أبووووق يقسووووػ مووووـ الـجسووووة طؾووووك حؽؿفووووا، فتبؼووووك طؾووووك كجاسووووتفا وهوووو

 .(2)والحـابؾة يف الؿذهب طـدهؿ،الحـػقةوالشافعقة

                                                        

،دار 1/91،دار الػؽر،بقروت ،مجؿع إهنر يف شرح مؾتؼك إبحر،جو1/277(.ابـ الفؿام:فتح الؼدير،جو1)

هو(، 977كجقؿ: زيـ الديـ ابـ كجقؿ الحـػل)تلبـان ،ابـ  -م، بقروت1998 –ه 1419الؽتب العؾؿقة، 

،ابـ ُجزي:الؼقاكقـ 1/57بقروت،الشرح الؽبقر،جو-، دار الؿعرفة1/239البحر الرائؼ شرح كـز الدقائؼ:جو

 .7/422، ابـ حزم:الؿحؾل،جو21/671، ، فتاوي بـ تقؿقة جو34الػؼفقة،صو

.ابـ "تطفر طـد محؿد خالفا ٕبك يقسػ والسرققـ والعذرة تحرتق فتصقر رمادا"جاء يف فتح الؼدير(.2)

وٓ يطفر شلء مـ الـجاسات بآستحالة "،ويف الؿفذب1/48،الؿفذب،جو1/277الفؿام:فتح الؼدير،جو

إٓ شقئان أحدهؿا جؾد الؿقتة إذا دبغ... والثاين الخؿر إذا استحالت بـػسفا خال فتطفر بذلؽ... وإن أحرق 

يطفر: ٕن كجاستفؿا لعقـفؿا وتخالػ الخؿر فنن كجاستفا لؿعـك  العذرة أو السرجقـ حتك صار رمادا لؿ

الشقرازي: إبراهقؿ بـ طؾل بـ يقسػ الشقرازي أبق إسحاق ، الؿفذب يف فؼف اإلمام "معؼقل وقد زال ذلؽ

مذهبـا أكف ٓ يطفرالسرجقـ والعذرة وطظام الؿقتة وسائر "،بقروت، ويف الؿجؿقع لؾـقوي1/48الشافعل ،جو

لـجسة باإلحراق بالـار، ةكذا لق وقعت هذه إشقاء يف مؿؾحٍة أو وقع كؾب ووكحقُه واكؼؾبت مؾحًا إطقان ا

ضاهر الؿذهب أكف ٓ يطفر شلء مـ "،جاء يف الؿغـل2/59،الؿجؿقع،جو"وٓ يطفر شئ مـ ذلؽ طـدكا

إذا احرتقت فصارت  الـجاسات بآستحالة إٓ الخؿرة إذا اكؼؾبت بـػسفا خال وما طداه ٓ يطفر كالـجاسات
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 األدلة :

الوذي يوري صفوارة الؿقواه بعود اسوتحالتفا، وتحقلفوا بوالؼرآن  : استدل الؿاذهب األول

 والؿعؼقل :

ُم َعَؾْقِفُم الَخَبائِ  قال تعالك أوال : الؼرآن الؽريم :  .(1) َث َوُيِحلُّ َلُفُم الطَّقَِّباِت َوُيَحرِّ

أن الؿقواه بعود اسوتحالتفا ومعالجوة أوصواف الـجاسوة طـفوا قود وجه الداللة من اآلياة:

 صارت صقبة فتؽقن صاهرة.

بوولن الؼووقل بلهنووا صقبووة محووؾ لؾـووزاع فؽقووػ يسووتدل بؿحووؾ ُكااوِقَش هااذا االسااتدالل :

 الخالف.

صقبوة،  بولن العوربة بوالقاقع ٓ بالودطقى، والقاقوع يؼوقل أهنواأجقب عن هذه الؿـاقشاة :

 فقصح الدلقؾ ويسؾؿ مـ الؿعارضة.

                                                                                                                                                                     

رمادا والخـزير إذا وقع يف الؿالحة وصار مؾحا والدخان الؿرتقل مـ وققد الـجاسة والبخار الؿتصاطد مـ 

الؿاء الـجس إذا اجتؿعت مـف كداوة طؾك جسؿ صؼقؾ ثؿ قطر ففق كجس ويتخرج أن تطفر الـجاسات كؾفا 

إذا دبغت والجاللة إذا حبست وإول ضاهر بآستحالة ققاسا طؾك الخؿرة إذا اكؼؾبت وجؾقد الؿقتة 

وٓ تطفر الـجاسة بآستحالة فؾق أحرق "،ويف مقضع آخر يؼقل1/89ابـ قدامة:الؿغـل،جو"الؿذهب

السرجقـ الـجس فصار رمادا أو وقع كؾب يف مالحة فصار مؾحا لؿ تطفر ٕهنا كجاسة لؿ تحصؾ باإلستحالة 

ابـ "يدا وخرج طؾقف الخؿر فنكف كجس باإلستحالة فجاز أن يطفر هبافؾؿ تطفر هبا كالدم إذا صار ققحا أو صد

وٓ يطفر شلء مـ الـجاسات بآستحالة وٓ بـار أيضا إٓ "،جاء يف اإلكصاف1/776قدامة:الؿغـل:

الؿرداوي،طالء الديـ أبق الحسـ طؾل بـ  "الخؿرة،هذا الؿذهب بال ريب وطؾقف جؿاهقر إصحاب وكصروه

، دار إحقاء الرتاث العربل بقروت 1/229هو(،اإلكصاف،جو885الدمشؼل الصالحل )ت :  سؾقؿان الؿرداوي

 هو..1419وو لبـان:الطبعة إولك 

 (.157( سقرة إطراف، مـ أية )1)
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 ثاكقا: الؿعؼول :

أن الشوارع الحؽووقؿ رتووب حؽووؿ الـجاسووة بـواء طؾووك الؿعوواين وإوصوواف التوول  (أ)

قامت بالـجاسة، فنذا اكتػت هذه الؿعاين وإوصاف طوـ هوذه إطقوان فقـتػول 

طـفا حؽؿ الـجاسة، وٓ التػات إلوك إصوؾ الوذي اسوتحالت مـوف: وٕن هوذه 

طقان لؿ تتـاولفا الـصقص التل حؽؿوت بـجاسوتفا ٓ موـ حقوث الؾػوظ وٓ إ

الؿعـك وٓ مـ جفة الؼقاس فال تؽوقن كجسوة بـواء طؾوك أن إصوؾ يف إشوقاء 

 .(1)الطفارة

ل هبوا بوذلؽ آسوؿ الوذي بوف كوص طؾول  (ب) أن الحرام إذا بطؾت صوػاتف التول ُسوؿِّ

 (.2)بطؾ التحريؿ تحريؿف، فؼد بطؾ ذلؽ آسؿ طـف، وإذا بطؾ آسؿ

أن الشوارع الحؽووقؿ يجووري طؾوك إطؿووال أثوور آسوتحالة سووقاء يف حووؾ إشووقاء  (ج)

وصفارهتووا أو يف تحريؿفووا وكجاسووتفا، واكبـووك طؾووك ذلووؽ مسووائؾ كثقوورة مـفووا 

 الخؿر، الدم، العؾؼة،والؾبـ والزرع:

                                                        

َلْت َأْوَصاُفَفا َوَمَعاكِقَفا َخَرَجْت طـ كَ  "جاء يف البدائع (1) ا اْسَتَحاَلْت َوَتَبدَّ َكََّفا اْسٌؿ َأنَّ الـََّجاَسَة َلؿَّ
ِ
ْقكَِفا َكَجاَسًة ٕ

الؽاساين:طالءالديـ الؽاساين، بدائع الصـائع يف ترتقب  "لَِذاٍت َمْقُصقَفٍة َفَتـَْعِدُم بِاْكِعَداِم اْلَقْصِػ 

الشرع رتب وصػ  "جاء يف مجؿع إهنر  ،بقروت1982ه(،دار الؽتاب العربل،587)ت1/85الشرائع،جو

ـتػل الحؼقؼة باكتػاء بعض أجزاء مػفقمفا فؽقػ بالؽؾ أٓ يرى أن العصقر الـجاسة طؾك تؾؽ الحؼقؼة وت

الطاهر إذا صار خؿرا يتـجس وإذا صار خال يطفر اتػاقا فعرفـا أن استحالة العقـ يستتبعف زوال القصػ 

هو 1778قاضل زادة: طبد الرحؿـ بـ محؿد بـ سؾقؿان الؽؾقبقلل الؿدطق بشقخل زاده،)ت "الؿرتب طؾقفا

لبـان ،ابـ  -م، بقروت1998 –ه 1419،دار الؽتب العؾؿقة، 1/91ؿع إهنر يف شرح مؾتؼك إبحر،جو(مج

-، دار الؿعرفة1/239هو(، البحر الرائؼ شرح كـز الدقائؼ:جو977كجقؿ: زيـ الديـ ابـ كجقؿ الحـػل)ت

 بقروت.

 .7/422ابـ حزم:الؿحؾل،جو ( 2)
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1-  ًٓ  .(1)فالخؿر إذا تخؾؾت بـػسفا صفرت باإلجؿاع وتؽقن حال

إلك غقرها وأصبح ٓ يصودق طؾقفوا وصوػ الخؿور فواكتػك طـفوا وهذا ٕهنا استحالت 

 .(2)حؽؿ التحريؿ

ويؾزم مـ هذا الؼقل أن الـجس والؿحورم إذا اسوتحال بـػسوف إلوك طوقـ أخورى مؿوا ٓ 

 يشتؿؾف هذا القصػ فنكف يؽقن صاهرًا مباحًا.

ْساِؼقُؽم  أن الؾبـ يف الحققاكات يخرج مـ بقـ الدم والػرث، قال تعوالك :  -2 اا فِاي كُّ ؿَّ مِّ

ااِربِقنَ  . والػورث والودم كجسوان (3) ُبُطوكِِه ِمن َبْقِن َفْرٍث َوَدٍم لََّبـًا َخالِصاًا َساائِغًا لِّؾشَّ

 .(4)فؾؿا استحآ إلك لبـ يف الضرع زال طـف حؽؿ الـجاسة والحرمة معًا

ل بؿوواء صوواهر فنكووف يووزول حؽووؿ التـجووقس  -3 أن الووزرع الؿووروي بالؿوواء الووـجس إذا ُسووؼِّ

 .(5)زول حؼقؼة الـجس، فالزرع كُجس بآستحالة، فقجب أن يطفر بآستحالةوي

                                                        

ـا أن كؾ ما بدأ اهلل بتحقيؾف وتبديؾف مـ جـس إلل جـس مثؾ ...الزرع آستؼراء دل "جاء يف فتاوي بـ تقؿقة  (1)

الؿسؼل بالـجس إذا ُسؼل بالؿاء الطاهر وغقر ذلؽ فنكف يزول حؽؿ التـجقس ويزول حؼقؼة الـجس واسؿف 

 التابع لؾحؼقؼة، وهذا ضروري ٓ يؿؽـ الؿـازطة فقف: فنن جؿقع إجسام الؿخؾققة يف إرض فنن اهلل يحقلفا

مـ حال إلل حال ويبدلفا خؾؼًا بعد خؾؼ وٓ التػات إلل مقادها وطـاصرها، وأما ما استحال بسبب كسب 

اإلكسان كنحراق الروث حتل يصقر رمادًا، ووضع الخـزير يف الؿالحة حتل يصقر مؾحًا فػػقف خالف مشفقر، 

 .21/671،مجؿقع الػتاوي،جو"ولؾؼقل بالتطفقراتجاه وضفقر

 .7/422، الػتاوى الؿقضع السابؼ، ابـ حزم: الؿحؾل،جو1/277جوفتح الؼدير، (2)

والػرث: الػضالت التل تركفا الفضؿ الؿعدي فتـحدر إلك إمعاء فتصقر "(،66) مـ أية رقؿسقرة الـحؾ  (3)

إلك  فرثا. والدم: إفراز تػرزه الؽبد مـ الغذاء الؿـحدر إلقفا ويصعد إلك الؼؾب فتدفعف حركة الؼؾب الؿقؽاكقئقة

محؿد الطاهر بـ محؿد بـ محؿد الطاهر  ابـ طاشقر:"الشرايقـ والعروق ويبؼك يدور كذلؽ بقاسطة الؼؾب

 –، ممسسة التاريخ العربل، بقروت 13/167هو(، التحرير والتـقير،جو1393بـ طاشقر التقكسل )ت : 

 م.2777هو/1427،الطبعة : إولك، لبـان

 3/183جوإطالم الؿققعقـ طـ رب العالؿقـ، (4)

 إطالم الؿققعقـ الؿقضع السابؼ، الؿحؾك الؿقضع السابؼ.،21/671مجؿقع الػتاوي،جوابـ تقؿقة: (5)
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استحالة العصقر الطاهر الحالل إلل خؿر، يجعؾف محرما: وذلؽ ٕن استحالة العوقـ  -4

 .(1)وتغقرها يستتبع زوال القصػ الؿرتب طؾقفا

الـجسوة  الوذي يوري بلكوف ٓ تولثقر لالسوتحالة يف صفوارة الؿوقاد: استدل الؿذهب الثاين 

 بالسـة والؿعؼقل:

  : السـة الـبوية أوالً 

هنوك طوـ "طـ ابـ طؿر و رضل اهلل طـفؿا و أن الـبل و صوؾك اهلل طؾقوف وسوؾؿ و  طـ كافع -1

 .(2)"أكؾ الجاللة وألباهنا

أن الـبل و صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ و هنل طـ أكؾ الجاللة  وجه الداللة من الحديث :

                                                        

ًٓ وطذرًة،  "(جاء يف أطالم الؿققعقـ 1) أن الطقب إذا استحال خبقًثا صار كجًسا كالؿاء والطعام إذا استحال َبْق

قِّب خبقًثا ولؿ ت مثر يف اكؼالب الخبقث صقًبا؟ واهلل تعالك يخرج الطقب فؽقػ أّثرت آستحالة يف اكؼالب الطَّ

مـ الخبقث والخبقث مـ الطقب، وٓ طربة بإصؾ، بؾ بقصػ الشلء يف كػسف، ومـ الؿؿتـع بؼاُء حؽؿ 

الخبقث وقد زال اسؿف ووصػف، والحؽؿ تابع لالسؿ والقصػ دائر معف وجقًدا وطدًما، فالـصقص الؿتـاولُة 

ماد والؿؾح والرتاب والَخؾ ٓ لػًظا لتحريِؿ الؿقتِة وا لدم ولحؿ الخـزير والَخؿِر ٓ تتـاول الزروع والثؿار والرَّ

ققن بقـ استحالة الخؿر وغقرها قالقا: الخؿر كجست بآستحالة فطفرت  وٓ معـك، ٓ كًصا وٓ ققاًسا. والؿػرِّ

ستحالة وصفرت بآستحالة، فظفر أن بآستحالة، فقؼال لفؿ: وهؽذا الدم والبقل والعذرة إكؿا كجست بآ

أبق طبد اهلل محؿد بـ  ابـ الؼقؿ:"الؼقاس مع الـصقص وأن مخالػة الؼقاس يف إققال التل تخالػ الـصقص

، 3/183هو(، إطالم الؿققعقـ طـ رب العالؿقـ،جو 751أبل بؽر بـ أيقب الؿعروف بابـ ققؿ الجقزية )ت: 

 هو، 1423ؿؿؾؽة العربقة السعقدية،الطبعة: إولك، دار ابـ الجقزي لؾـشر والتقزيع، ال

 ويـظر فتح الؼدير الؿقضع السابؼ، الػتاوى الؽربى الؿقضع السابؼ، الؿحؾك الؿقضع السابؼ. -

 ،9/332جو الســ الؽربي، البقفؼل: "هذا حديث حسـ غريب" وقالػقف ،4/277جو ســ الرتمذي، (2)

الديـ طؾل بـ حسام الديـ الؿتؼل الفـدي الربهان فقري ،الؿتؼل الفـدي: طالء 2/47ج، الؿستدرك،

 ،ممسسة الرسالة : الطبعة الخامسة ،15/266هو(،كـز العؿال يف ســ إققال وإفعال:جو975)ت:

 م،والجاللة مـ الحققان هل التل تلكؾ العذرة والؼذارة.1981هو/1471
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، والـفل يدل طؾك (1) ولق صُفرت بآستِحالِة لؿ يـَْف طـفُ  وألباهنا: ٕكؾفا الـجاسات،

التحريؿ، وٕن الػرض أن الـجاسات التل تلكؾفا ٓ أثر لفا يف الؾحؿ والؾبـ ٓستحالتفا 

  ٕكف ٓ يحؿؾ صػات تؾؽ الـجاسة، وإذ ٓ فال أثر لالستحالة يف تطفقر إشقاء وإباحتفا.

 ُكوِقَش هذا االستدالل :

لحديث ٓ يدل طؾك موا رأيتؿوقه موـ أن آسوتحالة ٓ أثرلفوا طؾوك تطفقور أن هذا ا (أ)

الـجس: ٕن استحالة ما أكؾتف الجاللة موـ كجاسوات لوؿ توتؿ وذلوؽ إذا وجود أثور 

هووذه الـجاسووات يف الؾحووؿ والؾووبـ، ومحووؾ الـووزاع هووق الحووال التوول ٓ يؽووقن فقفووا 

 لؾـجاسة أثر أو وجقد.

ؽوقن حجوة طؾوقؽؿ ٓ لؽوؿ: ٕن الجاللوة إذا أن ما استدلؾتؿ بف موـ الحوديث قود ي (ب)

حبست بعد ضفقر الـتـ فقفا وأكؾوت شوقئًا صواهرًا فزالوت رائحوة الـوتـ مـفوا جواز 

 . (2)أكؾفا مـ غقر كراهة

وهذا يدل طؾك أن ما أكؾتف الجاللة مـ كجاسة قد زال أثره فواكتػك الحؽوؿ وهوق الـفول 

 والؽراهة بزوالف وهذا هق معـك آستحالة.

طـ أيتام  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -أكس بـ مالؽ، أن أبا صؾحة حقـ سلل الرسقلطـ  -2

 .(3)"فال:أفال كجعؾفا خالً؟قال:ٓ"أهرقفا""ورثقا خؿرًا، فؼال

                                                        

َكَُّف َصؾَّ  "جاء يف شرح مـتفل اإلرادات لؾبفقيت (1)
ِ
َْكؾَِفا َوٕ

ِ
َلِة َوَأْلَباكَِفا: ٕ ـْ َأْكِؾ اْلَجالَّ َؿ َكَفك َط ك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّ

َفا َتْسَتِحقُؾ شرح مـتفك َكَّ
ِ
ْر َأْكُؾَفا الـََّجاَسَة ٕ ْستَِحاَلِة َلْؿ ُيَمثِّ

ِ
 .1/175اإلرادات جو الـََّجاَسَة،َفَؾْق َكاَكْت َتْطُفُر بِآ

 .11/66الؿغـل،جو" ول الؽراهة بحبسفا اتػاقاوتز "جاء يف الؿغـل (2)

هو(،مسـد اإلمام أحؿد بـ 241ابـ حـبؾ: أبق طبد اهلل أحؿد بـ محؿد بـ حـبؾ بـ هالل بـ أسد الشقباين )ت: (3)

هو 1421سسة الرسالة،الطبعة إولك، طادل مرشد، وآخرون، مم -،ت: شعقب إركموط 19/226حـبؾ،جو

 م. 2771 -
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 –صوؾك اهلل طؾقوف وسوؾؿ  -أن أبا صؾحة حوقـ سولل الرسوقلوجه الداللة من الحديث :

ف لوق جواز لـدبوف إلقوف لؿوا فقوف طـ التخؾقؾ، فـفاه مـ التخؾقؾ، فدل طؾل أكف ٓ يجقز: وٕك

، وهق أولك إمقال بالحػظ وهذا يدل طؾك أكف ٓ أثور لالسوتحالة (1)مـ إصالح مال القتقؿ

 يف التطفقر.

 ُكوِقَش هذا االستدالل من عدة وجوه :

أن اإلموام الطحواوي أجواب طوـ ذلوؽ بلكوف محؿوقل طؾول الوجه األول من الؿـاقشاة :

 ابتوداء اإلسوالم،كؿا ورد ذلوؽ يف سومر الؽؾوب بودلقؾ أكوف التغؾقظ والتشديد: ٕكف كان يف

 .(2)وتؼطقع الزقاق ورد يف بعض صرقف إمر بؽسر الدكان

 ُأِجقَب عن هذه الؿـاقشة :

 َوَرُسقلِِف َوَلْؿ َيِرْد َبْعَد َهَذا َكصٌّ َيـَْسُخفُ  -1
ِ
َّٓ بَِلْمِر اهلل َٓ ُيـَْسُخ إ  َوَرُسقلِِف 

ِ
 .(3) َأنَّ َأْمَر اهلل

ـِ اْلَخطَّاِب َأكَُّف َقواَل : -2 ـْ ُطَؿَر ْب ـَ َبْعَد َمْقتِِف َطِؿُؾقا بَِفَذا . َكَؿا َثَبَت َط اِشِدي  َأنَّ اْلُخَؾَػاَء الرَّ

ـْ  " َٓ ُجـَاَح َطَؾوك ُمْسوؾٍِؿ َأْن َيْشوَتِرَي مِو َّٓ َخْؿًرا َبَدَأ اهلُل بَِػَساِدَها َو َٓ َتْلُكُؾقا َخؾَّ َخْؿٍر إ

ِة  َخؾِّ  مَّ تِل َقَصَد إْفَساَدَها َوَيْلَذُن فِقَؿا َبوَدَأ  "َأْهِؾ الذِّ ـْ َخؾِّ اْلَخْؿِر الَّ . َفَفَذا ُطَؿُر َيـَْفك َط

َٓ ُيْػِسوُدوَن  َكَُّفوْؿ 
ِ
ـْ َأْهوِؾ اْلؽَِتواِب: ٕ ُص فِل اْشتَِراِء َخوؾِّ اْلَخْؿوِر مِو اهلُل بِنِْفَساِدَها َوُيَرخِّ

َْقَقالِ َخْؿَرُهْؿ َوإِكَّ  ْٕ ٌة َطَؾك َجِؿقِع ا ُؾ بَِغْقِر اْختَِقاِرِهْؿ . َوفِل َقْقِل ُطَؿَر ُحجَّ  .(4) َؿا َيَتَخؾَّ

                                                        

 هو(، الؿجؿقع شرح الؿفذب ،676أبق زكريا محقل الديـ يحقك بـ شرف الـقوي )الؿتقىف: الـقوي: :  (1)

 ، دار الػؽر.2/575جو

 هو(، كصب الراية،762الزيؾعل: جؿال الديـ أبق محؿد طبد اهلل بـ يقسػ بـ محؿد الزيؾعل )الؿتقىف :  (2)

م، والدكان 1997هو/1418إولك، ، الطبعة لبـان–بقروت  -، ممسسة الريان لؾطباطة والـشر 4/311جو

 هل:

 .     21/484بـ تقؿقة:مجؿقع الػتاوي، جوا (3)

 .     21/484بـ تقؿقة:مجؿقع الػتاوي، جوا (4)
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أن الصحابة كاكقا أصقع الـاس هلل ولرسقلف : ولفذا لؿوا حورم طؾوقفؿ الخؿور أراققهوا  -3

فنذا كاكقا مع هذا قد هنقا طـ تخؾقؾفا وأمروا بنراقتفا فؿـ بعودهؿ موـ الؼورون أولوك 

 . (1)مـفؿ بذلؽ فنهنؿ أقؾ صاطة هلل ورسقلف مـفؿ

أن آستدٓل هبذا الحديث يف محؾ الـزاع ٓ يستؼقؿ: فغاية الوجه الثاين من الؿـاقشة :

ما يدل طؾقف الحديث هق تحريؿ التخؾقوؾ لؾخؿور، وٓ يؾوزم موـ التحوريؿ الؼوقل بـجاسوة 

ذا تطرق إلقف آحتؿوال سوؼط الخؿر، فؼد يؽقن لعؾة أخرى وهذا احتؿال وارد والدلقؾ إ

 .(2)آستدٓل بف

، (3) أن الخؿور الؿـؼؾبووة بـػسوفا تطفوور باتػواق الؿسووؾؿقـ،الوجاه الثالااث مان الؿـاقشااة :

ًٓ، وتطفوور هبووذه  فووالخؿر إذا تخؾؾووت بـػسووفا، وتحقلووت إلوول خووٍؾ فنهنووا تؽووقن حووال

 آستحالة.

 .(4)فارة مع بؼاء العقـ الـجسةأن أجزاء الـجاسة قائؿة فال تثبت الط : الؿعؼول : ثاكقًا

ويـاقش هذا :أن هذا آستدٓل خوارج طوـ محؾوف الـوزاع : فوالـزاع يف هوؾ آسوتحالة 

 مطفرة أم غقر مطفرة.

يبدو لل واهلل سبحاكف أطؾؿ أن الرأي الذي يري صفارة الؿقاه بعد استحالتفا، الترجقح :

                                                        

 .21/484ابـ تقؿقة:مجؿقع الػتاوي، جو  ( 1)

 (.2/138( حاشقة ابـ الشاط طؾك الػروق )2)

َػؼُ  "( جاء يف الػتاوي لشقخ اإلسالم بـ تقؿقة 3)  بُِدوِن َقْصِد َصاِحبَِفا َواتَّ
ِ
قا َطَؾك َأنَّ اْلَخْؿَر إَذا اْكَؼَؾَبْت بِِػْعِؾ اهلل

، 1/271،ويـظر فتح الؼدير ،جو21/481ابـ تقؿقة:مجؿقع الػتاوي، جو "َوَصاَرْت َخالا َأكََّفا َتْطُفُر 

 .7/422الؿحؾل،جو

 .1/85الؽاساين:بدائع الصـائع يف ترتقب الشرائع،جو (4)
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 ل بآطتبار لؿا يؾل:وتحقلفا، وأن آستحالة لفا أثرها يف العقـ هق إول

أدلة الرأي إول قد سوؾؿت موـ الؿـاقشوات والؿعارضوات التول وردت طؾقفوا: مؿوا -1

يجعؾفا حججًا ققية فقؿا ذهبقا إلقف مـ تلثقر آستحالة، كؿاأن أدلة الرأي الثواين قود 

 أضعػتفا آطرتاضات والؿـاقشات التل وردت طؾقفا.

وجقدا وطدمًا ، فباكتػواء العؾوة يـتػول الحؽوؿ، كؿا هق معؾقم فن الحؽؿ يدور مع طؾتف -2

فالعؾة يف كقن ماء الصرف الصحك غقر صالح لالستعؿال هق كقكف كجسا، وهذه هل 

طؾة التحريؿ، فنذا اكتػت هذه العؾة طـ الؿاء بعود معالجتوف وتـؼقتوف أصوبح الؿواء غقور 

 كجس، وبالتالل يجقز التطفر بف، واستعؿالف يف أغراض أخري.

رأي مـ قال بطفارة الؿاء بعد تـؼقتف بقسائؾ التـؼقة الحديثة فقف إرفاق بالـاس، إخذ ب-3

ورفع لؾحرج طـفؿ: ٓسقؿا يف مـطؼتـا العربقوة التول تعواين موـ كودرة الؿقواه وشوحفا، 

حقث تغؾب الطبقعة الصوحراوية طؾول الؿـطؼوة كؽوؾ، فإخوذ بورأي موـ قوال بتولثقر 

لـواس وحاجقواهتؿ، فضوال طوـ طودم التضوققؼ آستحالة هـوا فقوف اسوتجابة لؿطالوب ا

 طؾقفؿ.

إسووالقب العؾؿقووة الؿتطووقرة يف تـؼقووة مقوواه الصوورف الصووحل ومعالجتفووا طؾوول هووذه -4

 الؿراحؾ الؿختؾػة، بال أدين شؽ أفضؾ مـ الطرق التؼؾقدية لتطفقر الؿقاه.

 أن أهؾ آختصاص وهؿ التؼـققن يف معالجة مقواه الصورف الصوحل، وخورباء يف هوذا-5

الشلن يجزمقن بطفارة الؿقاه بعد معالجتفوا، وخؾقهوا موـ أي أضورار قود تومثر طؾول 

اإلكسان، أو البقئة الؿحقطة بف، همٓء العؾؿواء يف هوذا الؿجوال حاصوؾقن طؾول أطؾول 

الدرجات العؾؿقة يف مجال تخصصفؿ، فإخذ بؼقلفؿ امتثال ٕمر الؿوقلل سوبحاكف 



–
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ْكرِ  وتعالل   (1.)إِن ُكـُتْم الَ َتْعَؾُؿونَ  َفاْسَلُلوْا َأْهَل الذِّ

بؿراجعوة الؿختصوقـ "ويف دورتف الحادية طشرة قرر مجؿع الػؼف اإلسوالمل طؾوك أكوف 

بالتـؼقة بالطرق الؽقؿاوية وما قرروه طـ أن التـؼقة توتؿ بنزالوة الـجاسوة مـوف طؾوك مراحوؾ 

يبؼك لؾـجاسة أثور أربعة هل الرتسقب والتفقية وقتؾ الجراثقؿ وتعؼقؿف بالؽؾقر بحقث ٓ 

 يف صعؿف ولقكف وريحف وهؿ مسؾؿقن طدول ومقثقق بصدقفؿ وأماكتفؿ.

أن ماء الؿجاري إذا كؼك بالطرق الؿذكقرة أو ما يؿاثؾفا ولؿ "فؼرر الؿجؾس ما يليت 

يبؼ لؾـجاسة أثر يف صعؿف وٓ يف لقكف وٓ يف ريحف صار صفقرًا يجقز رفع الحدث وإزالة 

الـجاسة بف بـاء طؾك الؼاطدة الػؼفقة التل تؼرر أن الؿاء الؽثقر الذي وقعت فقف كجاسة 

 .(2)"الـجاسة مـف إذا لؿ يبؼ لفا أثر فقف واهلل أطؾؿيطفر بزوال هذه 

 مزايا استخدام مقاه الصرص الصحي الؿعالجة بالوسائل الحديثة يف الزراعة:

 مصدر رخقص وغقر مؽؾػ اقتصاديًا. -1

 وسقؾة فعالة لؾتخؾص مـ مقاه الصرف الصحل. -2

 إمداد الـباتات بعـاصر غذائقة مػقدة. -3

لتل تصؾ إلل الؿقاه الجقفقة: كظرا لرتشحفا تحسقـ خقاص مقاه الصرف الصحل ا -4

 مـ خالل الرتبة.

 استـبات إطالف، وبعض الطحالب إلكتاج أطالف لؾحققاكات. -5

                                                        

  .43قرة الـحؾ، جزء مـ أيةس (1)

( الؼرار الخامس، بشلن حؽؿ التطفر بؿقاه الؿجاري بعد تـؼقتفا، الدورة الحادية طشرة بؿؽة الؿؽرمة،)إحد 2)

 م. 1989مـ فرباير  26: 19ه،الؿقافؼ 1479مـ رجب  27ه:إحد 1479مـ رجب  13
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 استخدامفا كؿقاه لشرب حققاكات الؿزرطة. -6

لؽـ لؾقصقل إلل هذه الـتائج يـبغل آلتزام بالؿعايقر الصحقة لؿعالجة الؿقاه، 

 :واتخاذ آحتقاصات الالزمة، ومـفا

مؾغؿ/لرت، وحجز الؿقاه قبؾ استعؿالفا  27-15معالجة الؿقاه بالؽؾقر برتكقز  (أ)

 ساطة. -2-1لؿدة ترتاوح مـ 

اختقار الؿـاسبة لري الؿحاصقؾ، ويػضؾ آمتـاع طـ ري الؿحاصقؾ لؿدة أربعة  (ب)

 أسابقع قبؾ الحصاد.

زراطة الؿحاصقؾ ذات الثؿار البعقدة طـ سطح إرض، والؿحاصقؾ التل ٓ  (ج)

 .(1)مكؾ صازجةت

                                                        

، الطبعة إولل، 144ات السائؾة، صود/محؿد صادق العدوي: الطرق آقتصادية لؿعالجة الؿخؾػ (1)

م، د/محؿد صادق العدوي:الـظؿ الفـدسقة لؾتغذية والؿقاه 2775 -ه1426اإلسؽـدرية، مـشلة الؿعارف، 

م. د/ محؿد السقد 1985، الطبعة إولل، بقروت، دار الراتب الجامعل، 486، 484والصرف الصحل،صو 

، الطبعة إولل، الؼاهرة، مؽتبة 168الصؾبة والسائؾة، صو أركاؤوط:صرق آستػادة مـ الؼؿامة والؿخؾػات

 م.     2773 -ه1423الدار العربقة لؾؽتاب، 



–
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 انمبحث انخامش

 انفقو انمعاصر ًمٌقفو من معانجة مياه انصرف انصحي
اختؾف الػؼه الؿعاصر يف صفارة مقاه الصرص الصحي بعد معالجتفا بالطرق الحديثة، 

 عؾي رأيقن:

يري أن معالجة مقاه الصرف الصحل بالقسائؾ الحديثة مطفر لفا،وهق  الرأى األول:

ودار  ذ مجؿع الػؼف التابع لرابطة العالؿ اإلسالمل بؿؽة الؿؽرمة،لبعض العؾؿاء، وبف أخ

 (.1)اإلفتاء الؿصرية

                                                        

وقد ضفر يف طصركا لقن جديد مـ تطفقر الؿاء الـجس لؿ يعرفف إولقن، وهق تطفقره "(جاء يف فؼف الطفارة1)

قاد الجامدة مـ السائؾة، وتـؼل مادة الؿاء بتـؼقتف مـ شقائب الـجاسة... بقساصة ماكقـات كبقرة تؼقم بػرز الؿ

مـ كؾ العـاصر والشقائب والؿركبات التل لحؼت بف ودخؾت طؾقف، طؾل درجات متػاوتة مـ التـؼقة، حتل 

تـتفل إلل الدرجة إولل، بحقث يصبح الؿاء يف غاية الصػاء والـؼاء، وٓ تشقبف أي شائبة، حتل إكف لقصؾح 

تـؼقة الؿاء مـ الشقائب والـجاسات أققي تلثقرا يف تطفقره مـ الؿؽاثرة بالؿاء، لؾشرب... وأحسب أن صريؼة 

كؿا أن الؿقاد الؽقؿقائقة التل تضاف إلقفا تجعؾ الؿادة الـجسة ترتسب يف إسػؾ وتـػصؾ طـ سائر الؿاء، 

طفارة وٓ يزال يصػل ويـؼل حتل يصبح صاهرًا تؿامًا خالصا مـ كؾ شائبة، أي أكف طاد إلل أصؾ ال

 -ه1428مؽتبة وهبة، الطبعة الرابعة، 52، 51، 57والطفقرية.د/يقسػ طبد اهلل الؼرضاوي:فؼف الطفارة،صو 

 -ه1421، دار الشروق، الطبعة إولل،169م، ويـظر لف أيضًا، رطاية البقئة يف شريعة اإلسالم،صو2778

ه الؿجاري بعد تـؼقتفا، الدورة الؼرار الخامس، بشلن حؽؿ التطفر بؿقا،مجؿع الػؼف اإلسالمل ،م2771

 26: 19ه،الؿقافؼ 1479مـ رجب  27ه:إحد 1479مـ رجب  13الحادية طشرة بؿؽة الؿؽرمة،)إحد 

م، 13/5/2718، بتاريخ،4347م ،مققع دار اإلفتاء الؿصرية، الرقؿ الؿسؾسؾ لؾػتقي 1989مـ فرباير 

ْرف الوُؿَعالَ  "وجاء فقفا َجة، أجاب إستاذ الدكتقر/شققل إبراهقؿ ما حؽؿ الطفارة بؿقاه الصَّ

والظاهر مـ كالم العؾؿاء أن الؿاء كؿا يتـجس بؿا يغقر لقكف أو صعؿف أو ريحف مـ كجاسة فنكف كذلؽ  .."طالم

يطفر بزوال ما غقره ابتداًء، ولؽـفؿ لؿ يؽـ لديفؿ صريؼة إلزالة ذلؽ إٓ بالتؽثقر، ولق تحؼؼ ذلؽ بطريؼة 

صؾ صفارتف هبا: كؿا هل الحال يف العصر الحديث مـ قطع العقالؼ الـجسة مـ مقاه أخري يف زماهنؿ لتح

 الصرف الصحل.
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يري أن معالجة مقاه الصرف الصحل بالطرق الحديثة، ٓ يطفرها، وتبؼل  الرأي الثاين:

 .(1)طؾل كجاستفا، وذهب إلقف بعض العؾؿاء الؿعاصريـ

                                                                                                                                                                     

ومقاه الصرف الصحل هل مقاه مؾقثة مجؿعة مـ الؿجؿعات السؽـقة والتجارية والصـاطقة والزراطقة،      

التخؾص مـ هذه الؿقاه وهذا التؾقث كاتج طـ اختالط الػضالت الؿـزلقة والصـاطقة مـ هذه الؿصادر، ويتؿ 

وتصريػفا باستخدام إكابقب أو الؿجاري، أو أي بـقة أخري مشاهبة، وأحقاكا يتؿ تصريػفا يف حػرة، وتػرغ 

 هذه الحػرة باستخدام معدات خاصة تؿتص هذه الؿقاه، وتصرففا يف إماكـ الؿخصصة لذلؽ.

، والتفقية، وقتؾ الجراثقؿ، والتعؼقؿ ومعالجة مقاه الصرف الصحل طؿؾقا تؿر بؿراحؾ أربعة: الرتسقب

بالؽؾقر، ومـ خالل هذه الؿراحؾ تتحقل صػات الؿاء إلل درجة قريبة مـ ماء إهنار، ويف مراحؾ متؼدمة مـ 

الؿرشحات الرمؾقة، وآمتصاص الؽربقين، وإكسدة الؽقؿقائقة، والتـاضح "باستخدام مايسؿل: -الؿعالجة

كالزيقت والدهقن  –حقث تزال الشقائب والعقالؼ التل لحؼت بالؿاء تزداد درجة الـؼاء ب-"العؽسل

 تؿامًا، وتصبح الؿقاه كؼقة وقريبة جدًا مـ الؿقاه الصالحة لؾشرب وآستفالك أدمل. -والعؽارة

وطؾل ذلؽ فنن ما يتؿ الؼقام بف يف زماكـا يف طؿؾقة تـؼقة مقاه الصرف الصحل بؿراحؾفا الؿختؾػة، وما يستخدم 

الؿقاد بؿا يتؿ بف إزالة العقالؼ الـجسة والروائح الؽريفة، وكذلؽ ما يحدث مـ مرور الؿقاه طؾل أكثر مـ  مـ

 تصػقة، هق السبب الذي يصقر بف الؿاء بف صاهرًا بـاء طؾل ما قرره الػؼفاء يف ققلفؿ بالتؽثقر.

قر يف صفقريتف: وذلؽ طؾل ما ذهب إلقف أما كقن هذا الؿاء مخؾقصًا بؿقاد مثؾ الؽؾقر: فنن هذا إمر ٓ يغ     

كالؽؾقر وكحقه  -الحـػقة والحـابؾة يف رواية: فنهنؿ يرون أن الؿاء الذي خالطف صاهر يؿؽـ آحرتاز طـف

فتغقََّر بف أحد أوصافف: فنن هذا ٓ يغقر يف كقكف صاهرا مطِفرًا، إٓ أن -ققاسًا طؾل الصابقن والزطػران وكحقهؿا

، مققع "أن ٓ يؽقن التغققر طـ صبخ أو غؾبِة أجزاء الؿخالط لؾؿاء حتل يصقر الؿاء ثخقـًا بفالحـػقة يشرتصقن 

، د/ محؿد بـ محؿد الؿختار الشـؼقطل،)فتقي رقؿ 4347دار اإلفتاء الؿصرية، الرقؿ الؿسؾسؾ لؾػتقي 

 بـ طؿر بـ محؿد د/طبداهلل الؼاهرة، -شركة )بؽة( -(، مقسقطة الػتاوي اإلسالمقةC.D ، طؾل أسطقاكة211

 -الطبعة إولل -، دار بـ الجقزي لؾطبع والـشر171، 177السحقباين:أحؽام البقئة يف الػؼف اإلسالمل،صو

م، د/ محؿد كعؿان محؿد طؾل البعداين: معالجة وتطفقر الؿقاه العادمة)دراسة فؼفقة 2778ه ،1429

 .    ، وما بعدها25مؼاركة(،صو

ػ الؿقاه العادمة الؿعالجة بلهنا مقاه كجسة ٓ تصح الطفارة هبا: ٕن الؿعالجة لؿ تحقل ُتؽقَّ "يؼقل الدكتقر شبقر (1)



–
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الصحل بالقسائؾ الحديثة  استدل الرأي إول الذي يري أن معالجة مقاه الصرف

 مطفر لفا بؿا يؾل:

ما يضاف إلل مقاه الؿجاري مـ مقاٍد كقؿقائقة تمدي إلل ترسب الؿقاد الـجسة يف  -1

الؼاع، وبالتالل تـػصؾ تؿاما طـ الؿقاه، ويصبح الؿاء صافقًا، ويؼرر العؾؿاء يف هذا 

 الشلن أن الؿقاه تخؾق تؿامًا مـ أية كجاسات.

قالقا بطفارة الؿاء الؿتـجس بؿؽاثرتف بالؿاء، مع أن أجزاء الـجاسة  إذا كان الػؼفاء -2

لؿ تـػؽ طـ تؾؽ الؿقاه، وإكؿا اختػت وتالشت بسبب كثرة الؿقاه، فنن مـ إولل 

أن يحؽؿ بطفارة الؿقاه الؿعالجة: ٓ سقؿا أن ما ابتؽره العؾؿاء مـ صرق حديثة يف 

 (.1)مـ الطرق التؼؾقديةمعالجة الؿقاه أققي بؽثقر يف تطفقر الؿاء 

أن الؿاء بعد تطفقره بالطرق الحديثة، تزول طـف رائحة الـجاسة ولقهنا وصعؿفا،  -3

 وهذا يعقد الؿاء إلل أصؾ ِخْؾَؼتِِف مـ الطفارة.

إصعؿة وإشربة التل كتـاولفا حالل صقب، وبعد أكؾفا تستحقؾ يف بطقكـا إلل مقاد  -4

                                                                                                                                                                     

الؿقاه العادمة إلل مقاٍه صاهرة مطفرة، أو ما يطؾؼ طؾقف الػؼفاء الؿاء الؿطؾؼ الطاهر الطفقر: وٕن الـجاسة 

، 134ر: التؽققػ الػؼفل،صود/ محؿد طثؿان شبق"التل ٓقت الؿقاه غقَّرت أوصاففا مـ صعؿ ولقن ورائحة

/بؽر أبق زيد،وجفة كظر  ،الدكتقر/ بؽر طبد اهلل أبقزيد: م2714 -ه1435 -الطبعة الثاكقة -دمشؼ -دار الؼؾؿ

مجؾة دورية تصدر  -يف آستعؿآت الشرطقة والؿباحة لؿقاه الؿجاري الؿـؼاة ، مجؾة البحقث اإلسالمقة 

،تعؼقبا طؾل قرار 49/368ؾؿقة واإلفتاء والدطقة واإلرشاد، جوطـ الرئاسة العامة إلدارات البحقث الع

الؿجؿع ، الؼرار الخامس، بشلن حؽؿ التطفر بؿقاه الؿجاري بعد تـؼقتفا، الدورة الحادية طشرة بؿؽة 

 م.    1989مـ فرباير  26: 19ه،الؿقافؼ 1479مـ رجب  27ه:إحد 1479مـ رجب  13الؿؽرمة،)إحد 

، د/طبداهلل بـ طؿر بـ محؿد السحقباين:أحؽام البقئة يف الػؼف 52 الؼرضاوي:فؼف الطفارة،صود/يقسػ طبد اهلل (1)

     .م 2778 –ه 1429دار بـ الجقزي لؾطبع والـشر، الطبعة إولل،177، 168اإلسالمل،صو
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يردها إلل أصؾفا الطقب، وُيِزل طـفا الـجاسة فؼد كجسة، فنذا ُوِجَد مـ القسائؾ ما 

 طادت إلل أصؾفا مـ الطفارة.

الؼقل بطفارة مقاه الصرف الصحل بعد معالجتفا فقف تغؾقب لجاكب الطفارة طؾل  -5

 الـجاسة.

الحؽؿ بالتطفقر لؾؿقاد الحديثة التل اكتشػت، وُصـَِعت ٕجؾ أغراض معالجة الؿقا  -6

ا أبؾغ يف التـظقػ، وأققي يف التلثقر، وفقفا يؽقن الؿاُء وتـؼقتفا أولل وأحري: ٕهن

صافقًا، كالؿاء الباقل طؾل ِخْؾَؼتِِف، حتل إن الـاضر فقف ٓ يجد أي فرٍق بقـف وبقـ سائر 

 (.1)الؿقاه

يري أن معالجة مقاه الصرف الصحل بالطرق الحديثة، ٓ  استدل الرأي الثاين:

 ل:يطفرها، وتبؼل طؾل كجاستفا، بؿا يؾ

 أن مقاه الؿجاري قبل التـؼقة معؾة بلمور: -1

 الػضالت الـجسة بالطعؿ والؾقن والرائحة . األول:

 فضالت إمراض الؿعدية وكثافة إدواء والجراثقؿ )البؽرتيا( . الثاين:

طؾة آستخباث وآستؼذار لؿا تتحقل إلقف باطتبار أصؾفا ولؿا يتقلد طـفا يف  الثالث:

لدواب والحشرات الؿستؼذرة صبعا وشرطا، ولذا صار الـظر بعد ذات الؿجاري مـ ا

التـؼقة يف مدى زوال تؾؽؿ العؾؾ وطؾقف:فنن استحالتفا مـ الـجاسة بزوال صعؿفا ولقهنا 

                                                        

م البقئة يف ،د/طبداهلل بـ طؿر بـ محؿد السحقباين:أحؽا52، 51(.د/يقسػ طبد اهلل الؼرضاوي:فؼف الطفارة،صو1)

 .    177، 168الػؼف اإلسالمل،صو
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 .(1)وريحفا ٓ يعـل ذلؽ زوال ما فقفا مـ العؾؾ والجراثقؿ الضارة

ض طؾك مصح، ولذا ٓ يقرد مؿر : من مؼاصد اإلسالم الؿحافظة عؾى األجسام -2

والؿـع ٓستصالح إبدان واجب كالؿـع ٓستصالح إديان، ولق زالت هذه 

العؾؾ لبؼقت طؾة آستخباث وآستؼذار باطتبار إصؾ )الؿاء يعتصر مـ البقل 

 .(2)والغائط(،فقستعؿؾ يف الشرطقات والعادات طؾك قدم التساوي

قاه مـ البقل والغائط، وأي لقس هـاك مـ الضرورات ما يدفعـا إلل استخراج الؿ -3

اضطرار يدفعـا لتـؼقة مقاه الصرف الصحل طؾل غرار البالد غقر اإلسالمقة: كظرا 

لػساد صبائعفؿ، ففؿ ٓ يدركقن معـل الطفارة، كؿا أن هـاك بدائؾ أخري وهل 

تحؾقة مقاه البحار، وأصبحت هذه التؼـقة متقفرة مؿا يسؿح بتقفقر بديؾ آمـ مـ 

ة لالستخدام أدمل، بدٓ مـ تـؼقة مقاه الصرف الصحل، يضاف الؿقاه الصالح

 .(3)إلل ذلؽ بـاء السدود لحػظ الؿقاه

                                                        

د/ بؽر طبد اهلل أبقزيد: /بؽر أبق زيد،وجفة كظر يف آستعؿآت الشرطقة والؿباحة لؿقاه الؿجاري الؿـؼاة ،  (1)

تعؼقبا طؾل قرار الؿجؿع ، الؼرار الخامس، بشلن حؽؿ التطفر بؿقاه الؿجاري بعد تـؼقتفا، الدورة الحادية 

مـ  26: 19الؿقافؼ  ،وه1479مـ رجب  27إحد  :وه1479مـ رجب  13الؿؽرمة،)إحد  طشرة بؿؽة

 م.       1989فرباير 

/ بؽر طبد اهلل أبقزيد: /بؽر أبق زيد،وجفة كظر يف آستعؿآت الشرطقة والؿباحة لؿقاه الؿجاري الؿـؼاة ، د (2)

عامة إلدارات البحقث العؾؿقة واإلفتاء والدطقة مجؾة دورية تصدر طـ الرئاسة ال -مجؾة البحقث اإلسالمقة 

،تعؼقبا طؾل قرار الؿجؿع ، الؼرار الخامس، بشلن حؽؿ التطفر بؿقاه الؿجاري بعد 49/368واإلرشاد، جو

 ،وه1479مـ رجب  27إحد  :وه1479مـ رجب  13تـؼقتفا، الدورة الحادية طشرة بؿؽة الؿؽرمة،)إحد 

 م.    1989مـ فرباير  26: 19الؿقافؼ 

، دبل، الطبعة 351د/مريؿ محؿد صالح الظػقري:مققػ الشريعة اإلسالمقة مـ مشؽؾة كدرة الؿقاه،صو (3)

 م.     2778 -وه1429 إولل،
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الرتجقح:معالجة مقاه الصرف الصحل بالقسائؾ الحديثة أصبح أمرًا مؾحا، بؾ ٓ مػر 

مـف: كظرا لـدرة الؿقاه يف معظؿ بؾدان مـطؼتـا العربقة، فؿقاه إهنار العذبة تؽاد تؽػل 

لؽاد متطؾبات الشرب وبعض الؿشاريع الزراطقة يف الؽثقر مـ الدول ٓ سقؿا البؾدان با

العربقة: كظرا لقققطفا يف الؿـطؼة الصحراوية الجافة،كؿا يؿؽـ استعؿال مقاه الصرف 

بعد تـؼقتفا يف الؿشاريع الزراطقة والصـاطقة، وغقرها مـ إكشطة الحققية، شريطة أٓ 

 كسان.يمثر ذلؽ طؾل صحة اإل

معالجة مقاه الصرف الصحل فقف محافظة طؾل البقة مـ التؾقث، وحؿايتفا مـ 

مخاصره، وٓ يخػل فائدهتا لالقتصاد القصـل ٕي دولة،كؿا يؿؽـ استخدام هذه الؿقاه 

 بعد معالجتفا يف الشرب إن تقؼـ خؾقها مـ الؿقؽروبات وكؾ ما يضر باإلكسان.

لجقيف يف باصـ إرض، والحػاظ طؾقف مـ ويؿؽـ استغاللفا يف تغذية الخزان ا

الـضقب: حتل يظؾ محتػظا بؿستقاه، ويؿؽـ استغاللف بطريؼة جقدة، ومـ كاحقة أخري 

تساطد طؾل مـع تسرب مقاه البحر الؿالحة إلل الخزان الجقيف يف حالة اكخػاض مستقاه 

 طـ سطح البحر.

ديثة العالقة، وهذه القسائؾ مقاه الصرف الؿعالجة تستخدم فقفا وسائؾ مـ التؼـقة الح

بشفادة الؿختصقـ مـ الخرباء تؼضل تؿامًا طؾل ما فقفا مـ مقؽروبات وجراثقؿ مؿا 

 يجعؾ استخدامفا آمـًا.

لفذا كان الرأي إول الؼائؾ بطفارة مقاه الصرف الصحل بعد معالجتفا هق إولل 

 بالؼبقل: ٕن إخذه بف يحؼؼ فقائد متعددة.



–
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 انخاتمة 
 عؾى أهم الـتائج والتوصقات :  وتشتؿل

لؾؿاء أهؿقة كبقرة يف شريعة اإلسالم: كقكف أساس الحقاة، وبف حقاة جؿقع  -1

 الؿخؾققات.

أصبحت مصادر تؾقث الؿقاه كثقرة يف طصركا، وتتـقع تؾؽ الؿؾقثات ما بقـ  -2

 مؾقثات سؽاكقة، وصـاطقة وزراطقة.

اإلسالمل ما بقـ تطفقر بالؿؽاثرة ، أو الـزح، أو تعددت صرق تطفقر الؿاء يف الػؼف  -3

 اإلضافة.

مقاه الصرف الصحة مقاه كاتجة طـ الؿـشيت السؽـقة والصـاطقة... وتختؾط هبا  -4

الؽثقر مـ الـػايات البشرية والحققاكقة، فضال طؿا يعؾؼ هبا مـ زيقت ودهقن 

ائحتفا ولقهنا ومؾقثات أخري ضارة، وهذه الؿقاه ٓ شؽ يف كجاستفا: لَتغُقر ر

 وصعؿفا.

لؿقاه الصرف الصحل أضرارها الؽبقرة طؾل البقئة، وتسبب الؽثقر مـ إمراض:  -5

 ٓكتشار البؽتقريا والػقروسات هبا، مؿا يشؽؾ خطرا كبقرا طؾل الصحة العامة.

تؿر معالجة مقاه الصرف الصحل بعدة مراحؾ ما بقـ الؿعالجات إولقة، إلل أن  -6

عؼقؿ الؿقاه بؿقاد هتدف إلل الؼضاء طؾل ما فقفا مـ بؽتقريا، تـتفل تؾؽ الؿرحؾ بت

 وأحقاء دققؼة تسبب إمراض.

مقاه الصرف بعد معالجتفا ٓ حرج يف استخدامفا يف الؿجآت البشرية والزراطقة،  -7

 شريطة أن يؽقن ذلؽ بال أية مخاصر، أو أضرار طؾل اإلكسان أو البقئة الؿحقطة بف.
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ل الدول اإلسالمقة، ٓ سقؿا العربقة مـفا الـفقض بالبحث العؾؿل، وتقلقد طؾ -1

التؼـقات الالزمة لؿعالجة مقاه الصرف الصحل: لـدرة الؿقاه يف وصــا العربل: 

 لقققطف يف الؿـطؼة الجافة التل يـدر فقفا الؿطر.

ل تـشل تقطقة الؿجتؿعات بلهؿقة الؿاء، مـ خالل ربط ذلؽ بالتعالقؿ الديـقة: حت -2

 أجقال تدرك أهؿقة هذا إمر، وتحافظ طؾل كؾ قطرة ماء.

إصدار تشريعات صارمة، ورادطة لؿـ يعبث بؿصادر الؿقاه، أو يؽقن سببا يف  -3

 تؾقيثفا.

إلزام جؿقع الؿمسسات سقاء أكاكت صـاطقة أو طالجقة كالؿستشػقات بنكشاء  -4

 بًا يف زيادة التؾقث.وحدات لؿعالجة الـػايات التل تخرج مـفا: حتل ٓ تؽقن سب

يؿؽـ طؿؾ شبؽات متـقطة ومـػصؾة طـ بعضفا لؾصرف، فالصرف الصـاطل  -5

تؽقن لف شبؽات الؿجاري الخاصة بف، وكذلؽ آستخدامات الؿـزلقة، فالؿاء 

الذي يستخدم لؾـظافة وآغتسال بطبقعة الحال يختؾػ طـ غقره، فؿعالجتف 

 وتـؼقتف تؽقن أيسر. 

  



–
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 (1)انمصادر

الطبعة  - ع: ابـ الؿـذر:أبق بؽر محؿد بـ إبراهقؿ بـ الؿـذر الـقسابقرىاإلجؿا -1

 لبـان. -م،بقروت1985 – وه1475إولل:

الؿرداوي،طالء الديـ أبق الحسـ طؾل بـ سؾقؿان الؿرداوي الدمشؼل :اإلكصاف -2

هو( ، دار إحقاء الرتاث العربل بقروت وو لبـان:الطبعة إولك 885الصالحل )ت : 

 . هو1419

أسـك الؿطالب شرح روض الطالب: شقخ اإلسالم / زكريا إكصاري ،دار الؽتب  -3

الطبعة : إولك :تحؼقؼ :د .محؿد م 2777 - وه 1422 -بقروت  -العؾؿقة 

 محؿد تامر.

زراطة،/محؿد مـفؾ الزطبل استعؿال مقاه الصرف الصحل الؿعالجة يف ال -4

 ة وإراضل الؼاحؾة.،الؿركز العربل لدراسات الؿـاصؼ الجافوآخرون:

استعؿال مقاه الصرف الصحك الؿعالجة لألغراض الزراطقة /طبداهلل السؾقؿان  -5

 .وه1418الحديثك: ،الجؿعقة الجغرافقة الؽقيتقة،

بـ ابحر الؿذهب )يف فروع الؿذهب الشافعل(،الروياين، أبق الؿحاسـ طبد القاحد  -6

الؽتب العؾؿقة،الطبعة: هو(، ،الؿحؼؼ: صارق فتحل السقد: دار  572إسؿاطقؾ )ت 

 م. 2779إولك، 

البقان والتحصقؾ:ابـ رشد: أبق القلقد محؿد بـ أحؿد بـ رشد الؼرصبل )ت:  -7

 ،لبـان –هو(، ت: د محؿد حجل وآخرون: دار الغرب اإلسالمل، بقروت 527

                                                        

 ُرتِبت الؿراجع أبجديا بعد تجريد الؽؾؿة مـ)ال(.      (1)
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 م. 1988 -هو  1478الطبعة الثاكقة، 

بـ احقك بـ أبل الخقر البقان يف مذهب اإلمام الشافعل:العؿراين: أبق الحسقـ ي -8

هو(، ، الؿحؼؼ: قاسؿ محؿد 558سالؿ العؿراين القؿـل الشافعل )الؿتقىف: 

 م .2777 -هو 1421،الطبعة إولك، جدة –الـقري،دار الؿـفاج 

بدائع الصـائع ، الؽاساكك: طالء الديـ، أبق بؽر بـ مسعقد بـ أحؿد الؽاساين  -9

 -هو 1476قة :الطبعة: الثاكقة، هو(، دار الؽتب العؾؿ587الحـػل )الؿتقىف: 

 م.1986

 ابـ كجقؿ: زيـ الديـ ابـ كجقؿ الحـػل البحر الرائؼ شرح كـز الدقائؼ: -17

 بقروت.-هو(، دار الؿعرفة977)ت

بـ اتحػة الؿحتاج يف شرح الؿـفاج،ابـ حجر الفقتؿك: أحؿد بـ محؿد بـ طؾل  -11

ؿد: بدون حجر الفقتؿل، الؿؽتبة التجارية الؽربى بؿصر لصاحبفا مصطػك مح

 م.1983-وه1357صبعة،

بـ اتؾخقص الحبقر يف تخريج أحاديث الرافعل الؽبقر:ابـ حجر: أبق الػضؾ أحؿد  -12

هو(، ، دار الؽتب العؾؿقة: 852طؾل بـ محؿد بـ أحؿد بـ حجر العسؼالين )ت : 

 م.1989هو .1419الطبعة إولك 

طؾل الزيؾعل فخر الديـ طثؿان بـ  تبقـ الحؼائؼ شرح كـز الدقائؼ:الزيؾعل: -13

 هو،الؼاهرة.1313دار الؽتاب اإلسالمل: الحـػل.

التحرير والتـقير،ابـ طاشقر: محؿد الطاهر بـ محؿد بـ محؿد الطاهر بـ طاشقر  -14

،الطبعة : إولك، لبـان –هو(،ممسسة التاريخ العربل، بقروت 1393التقكسل )ت: 

 م.2777هو/1427
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-152ة طالؿ الؿعرفة،العدد التؾقث مشؽؾة العصر:د/أحؿد مدحت إسالم:سؾسؾ -15

 م.1997أغسطس 

 ،1/188جو الذخقرة، الؼرايف:شفاب الديـ أحؿد بـ إدريس الؼرايف،:الذخقرة -16

 بقروت. م،1994دار الغرب، تحؼقؼ محؿد حجل،

تار طؾك الدر الؿختار شرح تـقير إبصار:حاشقة ابـ طابديـ:دار الػؽر حرد الؿ -17

 .م.:بقروت2777 -هو 1421لؾطباطة والـشر:

ية البقئة يف شريعة اإلسالم، د/يقسػ طبد اهلل الؼرضاوي ، دار الشروق، رطا -18

 م. 2771 -وه1421الطبعة إولل،

شرح مـتفك اإلرادات الؿسؿك دقائؼ أولل الـفك لشرح الؿـتفك:البفقيت: مـصقر  -19

 بقروت.-م1996طالؿ الؽتب:  -(: وه1751بـ يقكس بـ إدريس البفقيت)تا

لؿخؾػات السائؾة، د/محؿد صادق العدوي: ، الطبعة الطرق آقتصادية لؿعالجة ا -27

 م.2775 -وه1426إولل، اإلسؽـدرية، مـشلة الؿعارف، 

صرق آستػادة مـ الؼؿامة والؿخؾػات الصؾبة والسائؾة:د/ محؿد السقد  -21

 -وه1423أركاؤوط: ، الطبعة إولل، الؼاهرة، مؽتبة الدار العربقة لؾؽتاب، 

 م. 2773

بـ االم بـ تقؿقة: تؼل الديـ أبق العباس أحؿد بـ طبد الحؾقؿ الػتاوى:شقخ اإلس -22

 م. 2775-وه1426هو(، دار القفاء،الطبعة الثالثة ، 728تقؿقة الحراين )ت: 

 فؼف الطفارة:د/يقسػ طبد اهلل الؼرضاوي: ، مؽتبة وهبة، الطبعة الرابعة، -23

 م. 2778 -وه1428

ة،تحؼقؼ محؿد حجل،دار الؼرايف:شفاب الديـ أحؿد بـ إدريس الؼرايف،الذخقر -24

 م،بقروت.1994الغرب،
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بـ اققاطد إحؽام،أبق محؿد طز الديـ طبد العزيز بـ طبد السالم بـ أبل الؼاسؿ  -25

هو(،تحؼقؼ: 667الحسـ السؾؿل الدمشؼل، الؿؾؼب بسؾطان العؾؿاء )ت : 

 .لبـان –محؿقد بـ التالمقد الشـؼقطل: دار الؿعارف بقروت 

قـاع،البفقيت: مـصقر بـ يقكس بـ إدريس البفقيت، كشاف الؼـاع طـ متـ اإل -26

 . ،بقروتوه1472تحؼقؼ هالل مصقؾحل مصطػك هالل،دار الػؽر،

كشاف الؼـاع:البفقيت: مـصقر بـ يقكس بـ إدريس البفقيت، كشاف الؼـاع طـ متـ  -27

 ،بقروت.وه1472اإلقـاع، تحؼقؼ هالل مصقؾحل مصطػك هالل،دار الػؽر،

ال وإفعال:الؿتؼل الفـدي: طالء الديـ طؾل بـ حسام كـز العؿال يف ســ إقق -28

ممسسة الرسالة : الطبعة  هو(،975الديـ الؿتؼل الفـدي الربهان فقري )ت:

 م.1981هو/1471،الخامسة

دار  لسان العرب ابـ مـظقر: محؿد بـ مؽرم بـ مـظقر إفريؼل الؿصري ، -29

 ،الطبعة إولك.بقروت -صادر

الشافعل:الشقرازى: إبراهقؿ بـ طؾل بـ يقسػ الشقرازي  الؿفذب يف فؼف اإلمام -37

 ،بقروت. -أبق إسحاق

مغـل الؿحتاج إلك معرفة معاين ألػاظ الؿـفاج: لو :شؿس الديـ، محؿد بـ أحؿد  -31

دار  ،هو(: الـاشر دار الػؽر:بقروت977الخطقب الشربقـل الشافعل )الؿتقىف: 

 م.  1994-وه1415 -الطبعة إولك-الؽتب العؾؿقة

بـ الو شؿس الديـ أبق طبد اهلل محؿد  مقاهب الجؾقؾ لشرح مختصر الخؾقؾ: -32

طقـل  محؿد بـ طبد الرحؿـ الطرابؾسل الؿغربل ، الؿعروف بالحطاب الرُّ

 م. 2773 -هو 1423هو(:الؿحؼؼ:زكرياطؿقرات: دار طالؿ الؽتب:954)الؿتقىف:



–

746 

د بـ أبل شقبة العبسل مصـػ بـ أبل شقبة:ابـ أبل شقبة: أبق بؽر طبد اهلل بـ محؿ -33

هو(، ، تحؼقؼ : محؿد طقامة، صبعة الدار السؾػقة الفـدية  235و  159الؽقيف )

 الؼديؿة.

ابـ قدامة: أبق محؿد مقفؼ الديـ طبد اهلل بـ أحؿد بـ محؿد بـ قدامة  الؿغـل، -34

،الطبعة  بقروت –هو(،الؿغـل ،: دار الػؽر 627الجؿاطقؾل الؿؼدسل )ت: 

 .وه1475،إولك

الؿحؾل:ابـ حزم: بق محؿد طؾل بـ أحؿد بـ سعقد بـ حزم إكدلسل الؼرصبل  -35

 هو(، ، دار الػؽر لؾطباطة والـشر والتقزيع.456الظاهري )ت : 

مجؿع إهنر:قاضل زادة: طبد الرحؿـ بـ محؿد بـ سؾقؿان الؽؾقبقلل الؿدطق  -36

 -وتم، بقر1998 – وه1419هو (،دار الؽتب العؾؿقة، 1778بشقخل زاده،)ت 

 لبـان. 

بـ امسـد اإلمام أحؿد،ابـ حـبؾ: أبق طبد اهلل أحؿد بـ محؿد بـ حـبؾ بـ هالل  -37

طادل مرشد، وآخرون،  -هو(، ،ت: شعقب إركموط 241أسد الشقباين )ت:

 م. 2771 -هو  1421ممسسة الرسالة،الطبعة إولك، 

ف الـقوي الؿجؿقع شرح الؿفذب:الـقوي: : أبق زكريا محقل الديـ يحقك بـ شر -38

 هو(، دار الػؽر. 676)الؿتقىف: 

معالجة مقاه الصرف الصحل وتشغقؾ الؿحطات:أحؿد السروري: ، الطبعة  -39

 م.2777إولل، الؼاهرة، دار الؽتب العؾؿقة لؾـشر والتقزيع، 

الؿعالجة البققلقجقة لؿقاه الصرف الصحل يف محطات الؿعالجة د.م/طبدالرزاق  -47

 م. 2779محؿد سعقد الرتكؿاين: ، 
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مققػ الشريعة اإلسالمقة مـ مشؽؾة كدرة الؿقاه:د/مريؿ محؿد صالح الظػقري:  -41

 م. 2778 -وه1429دبل، الطبعة إولل،

هناية الؿحتاج:لو شؿس الديـ محؿد بـ أبل العباس أحؿد بـ حؿزة ابـ شفاب  -42

(:، دار الػؽر  وه1774الديـ الرمؾل الشفقر بالشافعل الصغقر.:)ت 

 م:بقروت.1984 -هو 1474لؾطباطة:

كصب الراية:الزيؾعل:جؿال الديـ أبق محؿد طبد اهلل بـ يقسػ بـ محؿد  -43

، الطبعة لبـان–بقروت  -هو(،ممسسة الريان لؾطباطة والـشر 762الزيؾعل)الؿتقىف: 

 م.1997هو/1418إولك، 

الـظؿ الفـدسقة لؾتغذية والؿقاه والصرف الصحل،د/محؿد صادق العدوي: ،  -44

 م.1985ل، بقروت، دار الراتب الجامعل، الطبعة إول

 الفـدسة الصحقة، محؿد فرج، مـشلة الؿعارف باإلسؽـدرية. -45

الفـدسة البقئقة والصحقة /محؿد أحؿد السقد خؾقؾ:الطبعة إولل، الؼاهرة، دار  -46

 م.2774الؽتب العؾؿقة لؾـشر والتقزيع، 
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