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 .  أمجعني وصحبه آله وعلى ، حممد نبينا على وبارك وسلم اهلل وصلى ، العاملني رب هلل احلمد

واحٍد قوٍل على ُمَحمٍَّد، أبي اْلُمَوفَِّق اإلماِم ُمْقِنِع من الِفقِه يف ُمْخَتَصٌر فهذا ، بعُد أمَّا:  اهلل رمحه املصنف قال  . 

 املتوفى ، قدامة بن أمحد بن اهلل عبد املوفق هو الذي ، حممد أبي اإلمام مقنع من خمتصر هذا أن بني اهلل رمحه املؤلف
 الشام يدخل مل:) اإلسالم شيخ عنه قال الذي ، املعروف املشهور الفقيه ، الفطر عيد ليلة 026 وستمائة عشرين سنة
 فهم ، الشيخان: نياملتقدمعند قيل إذا وهلذا ؛ احلنبلي املذهب أئمة من وكان (قدامة ابن من أفقه األوزاعي بعد

 الشيخان عليه اتفق ما فهو عند املتقدمني املذهب أطلق إذاو ،عليه اهلل رمحة تيمية ابن واجملد ، قدامة ابن يقصدون
 . عليهما اهلل رمحة

 .  أمحد اإلمام مذهب من ، املعتمد أي ، الراجح على اختصره وأنه ، تقدم كما املقنع من خمتصر أنه ذكر واملؤلف

 .  مكانه أو زمانه أو الذهاب:  هولغة  واملذهب

 .  به قائل وهو وميوت ، بدليله قوال الفقيه يقول أن:  به واملراد

  : االصطالحي واملذهب الشخصي باملذهب يسمى ما بني فرق وهناك

 :  االصطالحي واملذهب الشخصي املذهب بني الفرق

   . عليه اإلمام عمل كان ما أي ، به ويعمل اإلمام يقوله الذي هو ، لإلمام الشخصي املذهب -

 أو الشافعي كان سواء ، به يأخذون اإلمام فأصحاب ، األصحاب عامة عليه الذي وهو:  االصطالحي املذهب -
 . غريهما أو ، أمحد

 وأما ، مهل مذهبا تسميته على الفن أهل اصطلح أنه مبعنى ، اصطالحيا مذهبا يسمى األصحاب عامة عليه كان فما
 .  به يعمل الذي اإلمام مذهب فهو الشخصي املذهب

 أمحد اإلمام مذهبو إال راجح قول من ما أنه ، والعشرين الثاني اجمللد يف ، اهلل رمحه اإلسالم شيخ ذكر وقد
 . له موافق الغالب يف الشخصي

 كثري وروايتان ، روايات وثالث ، روايات وأربع ، روايات مخس و روايات سبع ، روايات له أمحد اإلمامو 
 .  أمحد اإلمام مذهب من الراجح سيختار أنه ذكر املؤلفو،

أمحَد َمذَهِب يف الراِجُح وهو:   قال  . 

 عبد أبو ، الشيباني ، حنبل بن حممد بن أمحد اإلمام هوو ، أمحد اإلمام مذهب يف:  قال وليته ، أمحد مذهب يف:  قال
 .  واسعة رمحة عليه اهلل رمحة 241 سنة املتوفى. اهلل

 نصرة يف عظيما مقاما قام وقد ، هلم إمام أنه على واجلماعة السنة أهل أطبق وقد ، اهلل رمحه واجلماعة السنة أهل إمام
 هؤالء سرية يف يقرأ أن العلم لطالب وينبغي ، صدق مقامات فله ، عظيما نفعا به اهلل نفع وقد ،  واإلميان الدين
 .  الدين أئمة من وغريهم ، والثوري حنيفة أبي سرية ويف ، ومالك والشافعي أمحد اإلمام:  مثل ، األئمة
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 اإلسالم شيخ قال حتى ، والتقوى والورع والزهد والديانة العلم ، عجيبا شيئا وجد ، أمحد اإلمام سرية قرأ ومن
 السنة أهل مذهب ولكن ، النار يف السنة أهل إمام يكون أن ميكن ال ألنه:  قال!  باجلنة له يشهد إنه:  اهلل رمحه

 .  له بالشهادة النصوص جاءت من إال نار أو جبنة ألحد يشهدون ال أنهم ، واجلماعة

ُيْعَتَمُد ِمْثِله على ما وِزْدُت الُوقوِع نادرَة َمسائَل منه َحَذْفُت وُربََّما:  قال . 

 رمبا وأيضا ، له ُيستدل ما:  العلم يف واملسائل ، الوقوع نادرة مسائل الكتاب هذا من أحذف قدإني :  املؤلف يقول
 ، الشيء بعض حيذف فهو ، منتهيا أم مبتدئا كان سواء إليها حباجة طالب العلم أن يرى اليت املسائل بعض إليه أضاف

 .  املسائل بعض وأضاف ، كثرية مسائل حذف قد املؤلف أن وجد املقنع تتبع ومن ، الشيء بعض ويضيف

َقُصَرْت قد اْلِهَمُم إذ:  قال  . 

 الشديد لألسف يضعفون العلم وطالب ، وتقل تضُعف لزمن زمن من الناس همم فإن ، شك وال قصرت قد اهلمم
 تضعف واهلمة يأتي زمان كل اآلن ، تلحظ وكما ، املاضي الزمن يف كاهلمم وليست ، قصرت قد الناس فهمم ،

 زادت ، فاترة كانت أن بعد مضى زمان يف كانت كما وتزيد أخرى مرة اهلمم تبعث قد لكن - لألسف - وتقصر
 .  ومنة منه بفضل يدفعها أن وجل عز اهلل لعل لكن ، الضعف من نوعا فيها أن ولو

َكُثَرْت قد اْلُمَراِد َنْيِل عن اْلُمَثبَِّطُة واألسباُب:  قال  . 

 ، ضعفت اهلمم فإن ، ووقتنا زماننا حيكي كأنه وهذا ، كثرت تثبط اليت واألسباب ، ضعفتقد اهلمم أن املؤلف أفاد
 هو له اختصاري يف السبب:  املؤلف يقول وهلذا ، شغل بال مشغوال اإلنسان فأصبح ، جدا كثرت املشغلة واألسباب

 . به ينفعك أن اهلل لعل ، كتابا لك أختصر أن أريد فأنا ، كثرت املثبطة واألسباب ، ضعفت اهلمم أن ، هذا

التطويِل عن ُيْغِني ما َحَوى َحْجِمه ِصَغِر مع اهلِل بعوِن وهو:  قال  . 

 أكثر فيه الكتاب هذا إن:  قيل فقد ، عليه اهلل رمحة وصدق ، التطويل عن يغين ما حوى قد ولطافته صغره مع هو
 ، الكتاب هذا ضبط من وهلذا ، مسألة 00666 قرابة إىل يصل قد واملخالفة املوافقة ومبفهوم ، مسألة 2066 من

 .  العلم من عظيما شيئا يدرك فإنه ، ومفاهيمه معانيه وعرف ، شديدا استظهارا استظهره أو حفظه

  نبوغ يف كافيان..  وبلوغ زاد منتوقد قيل: 

 . كربى فائدةبهما  ويستفيد ، العظيم الشيء بهما يدرك طالب العلمف

 :  عليه للتفقه مذهب اختيار

 جتمع ألنها ؛ معينة متونا يدرس أن إىل وحيتاج ، األئمة من إمام مذهب على يدرس أن إىل حيتاج التفقه يف اإلنسان  
 ومن ، جدا عظيم فهو احلديث طريق عن الفقه يأخذ أن اإلنسان أراد وإذا ، ألوقاتوا الطرق له وختتصر ، له العلم

 يف حديث يأتيك قد ، مسائل من الباب يف ما كل علىلة مشتم كونت ال قد األحاديث بعض لكن ، يكون ما أمجل
 ههذ يف تكون اليت املسائل كل على يشتمل ال احلديث هذا ، النذر يف..  الصيد يف..  السبق يف مثال ، الفالني الباب

 القواعد ومن ، غريه ومن احلديث هذا من أخذوهاو ، املسائل مجعوا الفقهاء فإن املتون الفقهيةخبالف ، األبواب
 بذكر يأتي قد فاحلديث احلديث طريق عن أخذ إذا أما ،علما مملوءا مكتمال منضبطا الباب فكان ، للشريعة العامة
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 ورمبا ، نامسألت أو مسألة هفي آخر حبديث يأتي أن إىلاملتعلم  وحيتاج ، مسائل ثالث أو ، مسألتني أو ، واحدة مسألة
 ببناء أو ، باالستنباط العلماء أخذها وإمنا ، نصا احلديث عليها ينص مل ، مسألة عشرة مخس أو عشر عندنا يكون
 يف معينة متونا ويأخذ ، مذهب على يدرس أن إىل التفقه يف اإلنسان فيحتاج ، العامة بالقاعدة أو ، مسألة على مسألة

ل ، ثم يدرس احلديث ليستطيع احلكم على األحاديث اليت وج عز اهلل حبول يْفقه أنه والنتيجة ، يدرسها املذهب
 استدل بها على املسائل اليت ذكرها الفقهاء. 

باهلِل إال ُقوََّة وال حوَل وال:  قال  . 

 ال أي ، باهلل إال قوة وال حول ال:  يقول فعال يفعل أن أراد إذا فاإلنسان ، استعانة كلمة: باهلِل إال ُقوََّة وال حوَل ال
 بقوة إال شيئا أفعل أن أستطيع ال أنا ، وجل عز تهوقو ، اهلل حبول إال ذلك على لي قوة وال ، حال إىل حال من حتول

 فاجلواب ؟ املصيبة يف قيلت لو:  قائل قال فإن. وليست كلمة اسرتجاع كما يظنه كثري من الناس، وتوفيقه وحوله اهلل
 اللهم:  يقول فهو ، استعانة كلمة أنها على قاهلا قد كان وإن ، خطأ فهذا ، اسرتجاع كلمة أنها على قاهلا قد كان إن: 

 تبارك ربه من العون وطلب ، وجل عز باهلل استعان فاملؤلف ، فيه إشكال ال صحيح فهذا ، أصابين ما على أعين
 .  سيختصر وما سيكتب وما لك سيقدم فيما يعينه أن ، وتعاىل

الَوكيُل وِنْعَم َحْسُبنا وهو:  قال . 

 .  كافينا اهلل أي ، كافينا:  حسبنا

 بـ يأتيف حسبنا ويرى آخرون أن البأس أن يقول ،بعض أهل العلم أن اإلنسان اليقول حسبنا بل حسيب اهلل   يرى
صيغة ب يأتي أن له ينبغي دائما الداعي أنبل يرى  ، اهلل رمحه اإلسالم شيخ رأي هو كما ، اجلمع على  الدالة (نا)

 هذا كان دعوتك يف الناس أشركت وكلما ،..  ارمحنا اللهم..  لنا اغفر اللهم:  دائما باجلمع هدعوت فتكون ، اجلمع
 اليت برمحتك ارمحنا:  و لنا اغفر اللهم:  ادع إذا ، اهلمة قاصر يكون أال لإلنسان وينبغي ، وهلم لك عظيما خريا

 . ربنا يا شيء كل وسعت

 .  مدح أداة:  ِنْعم

 . أمرنا إليه نفوض الذي:  الوكيل

 . الوكيل ونعم حسبنا فهو ، أمورنا إليه نفوض الذي هو ربنا أن أي ، هو تقديره ، حمذوف املدح وخمصوص

 لكم مجعوا قد الناس إن}:  له قيل احين ، صلى اهلل عليه وسلم النيب قاهلا ، عظيمة كلمة (الوكيل ونعم اهلل حسبنا)و
 وقاهلا {سوء ميسسهم مل وفضل اهلل من بنعمة فانقلبوا.  الوكيل ونعم اهلل حسبنا وقالوا إميانا فزادهم فاخشوهم

 .  {الوكيل ونعم اهلل حسبنا} قال ، النار يف ألقي حني إبراهيم
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 الطهارة كتاب

 ، معواتجا مبعنى ، فالن بنو تكّتب: ومنه ، اجلمع على دال وهو ، كتابا يكتب كتب مصدر:  العرب لغة يف كتاب
 جيمع ألنه ؛ كتابا الكتاب مسي وإمنا ، امجعها مبعنى؛بأسياري اكتبهاومنها: ، اخليل مجاعة مبعنى ، اخليل كتيبة:  ومنه

 .  والكلمات احلروف

 ، العلم طالب إىل والتقريب التسهيل باب من ، ومسائل وأبواب كتب إىل مصنفاتهم تقسيم على جروا ، والعلماء
 من يستفيد وأن ، يفهم أن فيستطيع ، العلم لطالب يقرب العلم فإن ، ومسألة وباب كتاب الكتاب فيه كان فإذا

 . معه الذي الكتاب
 ذلك يف للعلماء ؟ به بدؤوا فلَم واحلنابلة الشافعية طريقة هي كما ، الفقه يف الطهارة بكتاب بدؤوا العلماء أن وِلُيعلْم
 :  تعاليل

 يقدم أن فيحتاج ، الصالة عن سيتكلم واملؤلف ، الصالة مفتاح الطهارة أن ذلك يف السبب:  يقول من منهماألول:  
 حتى أحدث إذا أحدكم صالة اهلل يقبل ال] ،قال النيب صلى اهلل عليه وسلم:بطهارة إال صالة ال ألنه ؛ الطهارة
 ثانيا الصالة عن سيتكلم ألنه ؛ أوال الطهارةب فبدأ ،[ طهور بغري صالة ال] اهلل عليه وسلموقال النيب صلى ،[ يتوضأ

 الصالة إىل قمتم إذا آمنوا الذين أيها يا} وتعاىل تبارك اهلل قال وهلذا ؛ الطهارة وهو بالصالة يتعلق ما بذكر فقدم ،
 .  الصالة وهو الطهارة بشرط فبدأ ، وجوهكم فاغسلوا ، للصالة القيام أردمت إذا أي {وجوهكم فاغسلوا

 مسائلها الطهارة ألن ؛ مثال كالوقت أهم هو ما الصالة شروط من أن مع الطهارة بكتاب يبدؤوننهم أالثاني:    
 مع جعلت ولو ، ومسائلها تفاصيلها لكثرة ؛ األول يف يقدموها أن إىل العلماء فاحتاج ، كثرية أيضا وفروعها ، كثرية

 .  الفقه أول يف ، املقدمة يف ووضعوها ، فقدموها ، قليل وغريها ، كبريا حجمها لكان ، الصالة شروط

 .  األقذار عن والنزاهة النظافة من مأخوذة:  اللغة الطهارة

 .  اخلبث وزوال ، معناه يف ما أو احلدث ارتفاع فهي:  االصطالح يف وأما

اخلبث وزوال ، معناه يف وما احلدث ارتفاع:  هيو اهلل رمحه قال . 

 . ( وحنوها الصالة من مانع ، بالبدن قائم وصف):  هو احلدث

له لون  يصري حمدثا اإلنسان صار إذا ، وبينًا ملموسًا شيئًا احلدث ليس أي:  (بالبدن قائم وصف): املعرف قولف
 فإن ، األكرب احلدث حدث أو ، النواقض هذه حدثت إذا بأنه الشارع حكم ، وصف احلدث وإمنا ، ال ، خاص

 .  معنوي وصف ألنه؛حمدث أنه يبني شيء هناك وليس ، حمدث اآلن بأنه يوصفو حمدث بأنه حيكم اإلنسان

 مذهب كما هو باشرتاطه القول على ، كالطواف ، الطهارة له يشرتط مما أي: ( وحنوها الصالة من مانع)قوله: و
 .اجلمهور قول على املصحف ومس ، اجلمهور

 به يوصف كان الذي الوصف هذا ارتفاع الطهارةو ، وحنوها الصالة من مانع بالبدن قائم وصف احلدث: إذن
 .  اغتسل أو توضأ ملا ارتفع اإلنسان

  ؟ احلدث معنى يف ما املعنى أو ، احلدث ارتفاع معنى يف ما أي:  (معناه يف ما أوقوله: )  
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 ، االرتفاع معنى فيه ما أي ، االرتفاع على يعود:  قالوا ؟ احلدث على يعود أو االرتفاع على يعود الضمري( معناه)
كذا و ، ريح واستطالقأ بول سلس به من ، الدائمة األحداث أصحاب:   مثل ، فيه ارتفاع حقيقي يكن مل وإن

مل مع أنه  باالرتفاع حكم الشارع لكن ، ه حقيقةدثح يرتفع مل دائم حدث به من توضأ فإذا ، وغريهم املستحاضة
 التخفيف باب منحكم الشارع بذلك  وإمنا، ارتفاع فيه وليس االرتفاع معنى يففإنه   امليت تغسيل هومثل ، يرتفع
 .  املكلف على

 .  النجاسة هو اخلبث:  (اخلبث وزوالقوله: )

 نساناإل كان فلو ، حكمه يزول فإنه ، نية بغري أو بنية زال إذا اخلبث أن على ليدل ؛ إزالة يقل ومل:  ( زوالوقوله:)
 يف إنسان أو ، تزول أن ينو ملوإن  ايزول حكمه النجاسةفإن  ، ، النجاسة وزالت ماء عليه وجاء ، جناسة ثوبه يف مثال
 كما النجاسة تزيل الشمس بأن القول على - الشمس أو ، عليه ونزل مطر فجاء ، احلبل على وعلقه ، جناسة ثوبه

 . النجاسة حكم لزا ، - اهلل شاء إن سيأتينا

 ( . حكمها زال زالت متى ، خبيثة عني النجاسة: ) عام ضابط

 نهأل ؛ الوصف يناسب االرتفاع ،(زوال): قال اخلبث ويف ،(ارتفاع):  قال احلدث يف هناك: ( اخلبث زوالقوله: )و
 إىل حيتاج رمج فهي، واإلزالة الزوال فيناسبها ، عني النجاسة لكن ، فريتفع وصف هو إذن ، بالبدن قائم وصف
 .  حكمية وجناسة ، عينية جناسة:  قسمان النجاسة أن اهلل شاء إن وسيأتينا ، زوال

 :  الباب تلخيص

 :  أقسام إىل تنقسم عندهم املياه أناألصحاب  ومنهم بينوا ، الطهارة تعريف العلماء بني ملا

 .  طهور -1

 .  وطاهر -2

 .  وجنس -3
 ، أكثر أو أقوال أربعة فيه ، خالف فيه بل ، بينهم اتفاق حمل ليس ، وجنس وطاهر طهور:  إىل املياه الفقهاء وتقسيم
 :  قولني إىل ارهاختصميكن ا

 ، رواية يف املالكية ومذهب ، احلنفية بعض مذهب وهذا ، وجنس وطاهر طهور ، أقسام ثالثة املاء أن:  األول القول
 .  احلنابلة عند املذهب وهو ، والشافعية

 :  أدلتهم

 ، مطلق لفظ {ماء} وجل عز فقوله {طيبا صعيدا فتيمموا ماء جتدوا فلم} وتعاىل تبارك اهلل قول - :الدليل األول
 فال ، املوجود اإلطالق وعن ، حقيقته عن خرج تغري أدنى تغري فإذا ، حقيقته على الباقي هو ، اإلطالق عند واملاء

   املاء مسمى يف يدخل
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 ، لعمومتفيد ا النفي سياق يف والنكرة ، النفي سياق يف نكرة {ماء جتدوا فلم} يف قوله تعاىل {ماء}لفظة نبأ:  نوقش
 كونه عن خيرج مل إذا أنه املهم ، صفاته بعض تغريت قد املاء كان لو حتى ، ماء لكل شامل {ماء جتدوا فلم} فقوله

 .  به والتطهر ، الوضوء جيوز فإنه ، ًاماء

 للنيب الرجل سؤال يف ، هريرة أبي حديث من ،األلباني  و أمحد اإلمام وصححه ، األربعة روى ما -:  الدليل الثاني
 هنا الصحابي سؤالوجه اإلستدالل: أن  [ميتته احلل ماؤه الطهور هو] قال ، البحر ماء عن ، صلى اهلل عليه وسلم

 قسما هناك أن على يدل مما ، به التطهر أثر عن كان وإمنا ، لديهم معروف شيء هذا ؛ألن املاء طهورية عن يكن مل
 ثالثا قسما هناك أن يعرف أنه عرفنا ، أثرهعن و ، به والعمل ، به الطهور إمكانية عن سأل فلما ، الطاهر وهو ، ثالثا

 قال ملاذا ، الطاهر:   وهو ثالثا قسما هناك أن على دل [ماؤه الطهور هو] والسالم الصالة عليه الرسول قال وملا ،
 .  طاهرا هناك نأل ؟[ الطهور هو]

من النهي عن الوضوء بفضل املرأة والنهي عن اإلغتسال يف  صلى اهلل عليه وسلمالدليل الثالث: ماجاء عن النيب  -
 .املاء الراكد بعد البول ,وهذه املياه ليست جنسة

 نهى فلما[ املرأة طهور بفضل الرجل يتوضأ أننهى ] صلى اهلل عليه وسلم النيب أن ، الغفاري عمرو بن احلكم عنف
 يغتسل أن صلى اهلل عليه وسلم النيب نهى ملاذا ، آخر قسم فيه املاء أن على دل ، هذا عن صلى اهلل عليه وسلم النيب

 . الطاهر وهو ، ثالث ًاقسم هناك ألن ؟ الرجل وضوء بفضل تغتسل أن واملرأة ، املرأة وضوء بفضل الرجل
 :  قسمني إىل ينقسم املاء أن:  الثاني القول

 .  طهور -

 .  وجنس -

 احلنفية مذهب وهذا ، وجنس طهور عندنا وإمنا ، فيه املشكوك أو بالطاهر يسمى ما وهو ، ثالث قسم هناك ليس وأنه
 ، القيم وابن ، تيمية ابن اإلسالم شيخو،ابن عقيل يارواخت ، الثوري سفيان رأي وهو ، احلنابلة عند ورواية ،

 .  العلم أهل من كبرية وطائفة ، عثيمني ابن وشيخنا

 :  أدلتهم
 احلل ، ماؤه الطهور هو] قال صلى اهلل عليه وسلم النيب فإن ، السابق احلديث ، هريرة أبي حديث الدليل األول: -

 متغري البحر ماء ألن ؛ البحر ماء عن ، صلى اهلل عليه وسلم النيب سأل إمنا الرجل نوجه اإلستدالل: أ .[ ميتته
 ماء البحر ماء اهلل رسول يا:  يقول فكأنه ، صلى اهلل عليه وسلم النيب يسأل الرجل جعل الذي هو فهذا ، بامللوحة

مع تغريه مما يدل على  بطهوريته  صلى اهلل عليه وسلم أجاب النيبف ؟ املاء يف يؤثر التغري هذا فهل ، بامللوحة متغري
 .فهو طهور -مامل خيرج عن مسمى املاء –أن املاء املتغري 

 ( عجني أثر فيها قصعة يف ، نسائه وإحدى هو اغتسل) صلى اهلل عليه وسلم النيب أن ، هانئ أم عن الدليل الثاني: -
 . وطائفة أمحد اإلمام وصححه ، وغريهما ،النسائيو ، أمحد اإلمام رواه
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 لونه يصري ، اءامل فيهإذا وضع  ، عجني فيه الذي اإلناءف . متغريا يصري عجني فيه الذي املاءأن  وجه اإلستدالل:  
 كان ولو ، فيه وزوجه هو ، صلى اهلل عليه وسلم النيب اغتسل قد ذلك ومع ، تغري قد يف هذه احلال املاءف ، أبيض

 .  فيه صلى اهلل عليه وسلم النيب اغتسل ملا ، طهورا كونه عن خيرج التغري هذا تغري إذا املاء

 ، ووضوء ,غسل ] الناس مجيعًا تام ماء كلهنا يكن مل لو ، إليه باحلاجة البلوى تعم مما املاء أن - الدليل الثالث:
 مل ولو ، صلى اهلل عليه وسلم النيب لبينه ، ثالث قسم هناك كان ولو ، املاء على معتمد شيء كل [ وطعام ، وشراب

 نعرف وال ، الطهور إال القرآن يف نعرف ال وحنن ، ووضحه ، وجل عز الرب لبينه ، صلى اهلل عليه وسلم النيب يبينه
  .  وجود له فليس هذا الطاهر وأما ، والنجس الطهور إال السنة يف

 :  الراجح القول كان وهلذا

 كذاو الطاهر وهو ، له وجود فال الثالث القسم وأما ، وجنس طهور:  قسمني إىل ينقسم املاء وأن ، الثاني القول هو
 . ألنه غري موجود يف أدلة الشرعية فاليكزن موجودا يف أحكامها، فيه املشكوك

 :  التغري أنواع

 :  أقسام ثالثة على التغري
 .  مبخالطة التغري:  األول القسم

 :  نوعني على وهو

 .  ممازجة فيها خمالطة -1

 .  ممازجة بغري خمالطة -2

فهنااملاء  ، اشاي فصار شاي فيه وضع ، متاما فتغري شيء فيه طبخ إذا:  مبعنى ، فيه بطبخ تغري لو ما:  مثل املمازجة
 .  غريه مع امتزج

 ، إليه أصال االسم وينتقل ، جنسا أصبح ، جنسا مازجه الذي كان فإن ، مازجه ما حكم إىل املاء حكم ينتقل:  حكمه
لكن إن كان مسمى املاء اليزال  . به املسمى إىل فينتقل..  حليب هذا ، شاي هذا:  يقال وإمنا ، ماء هذا:  يقال فما

  باقيا عليه ففيه خالف سيأتي ذكره.

 .  الساقط فيه يؤثر وال ، طهور املاء فهذا ، كافور قطع أو ، دهن هفي وقع لو كما:  ممازجة بغري املخالطة
 .  وحنوها ميتة مبجاورة التغري:  الثاني القسم

 .   اإلمجاع فيه حكي وقد ، طهور فإنه ، وحنوها امليتة مبجاورة املاء تغري إذا

  قد املاء إن:  فيقال ، إمجاع يكن مل إذا وأما ، فنعم إمجاع هناك كان إن:  يقولف ،هذا يستشكل اهلل رمحه شيخنا وكان
  . االمجاع عن خارجا فيكون ، يصبح جنسًا فإنه تغري وإذا ، تغري

 إذا فيما ة املاءعلى طهوري اإلمجاع حَكُوا إمنا العلماء ألن ؛ فيها إشكال ال أنه لعرفنا ، أصلها إىل رجعنا لو واملسألة
 ،طاباحل:  نهمم ، العلم أهل من طائفة يؤثر ال بالرائحة التغري أن على ى اإلمجاعحكوقد  ، فقط بالرائحة تغري
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 يف امليتة وأثرت ، ميتة وجبواره ، واٍد عندنا كان فإذا ، ( الكبري الشرح صاحب ) قدامة وابن ، مفلح وابن ،والنووي 
 . طهور املاء فإن ، املاء رائحة

 :  اخلالف حكي هنا ؟ ؤثرت ال أو النجاسة فيه ؤثرت فهل ، امليتة جماورة بسبب ، لونه أو طعمه تغري إذا وأما 

  قول .يفاملالكية وإليه ذهب   جنس فإنه ، امليتة جماورة بسبب ، لونه أو طعمه تغري إذا أنه القول األول:

 .  رائحته تتغري حكمه حكم ما إذاف ، لونه أو طعمه تغري ولوالينجس  أنه:  الثاني القول

 ألن ؛ بنجاسته حيكم فإنه ، لونه أو طعمه تغري إذا أنه:  وهو ، األقرب هو األول القول أن أعلم اهللو:  الراجح
 املعلوم ومن ، موجود واخلالف ، واللون الطعم تغري على اإلمجاع ننقل أن ميكن فال ، الرائحة على انعقد قد اإلمجاع

 هنا والنجاسة ، فيه حتدث بنجاسة الريح أو اللون أو الطعم ، أوصافه أحد تتغري إذا إال ، طهور املاء أن األصل أن
 .  جنسا كونه إىل طهورا كونه من ينتقل فاملاء ، حدثت قد

 .  طحلب أو أوراق أو ساقط من ، عنه املاء صون يشق مبا أو ، مبكثه يتغري أن:  الثالث القسم

 .  (اآلِسن املاء) يسمونه وهذا ، طهور أنه مبكثه تغري إذا أنه على اإلمجاع املنذر ابن حكى وقد ، طهور فهذا

 :  اخلالصة

 .  مبخالطة يتغري أن:  األول القسم

 .  ممازجة بغري أو مبمازجة تكون أن إما واملخالطة

 .  باجملاورة املاء يتغري أن:  الثاني القسم

 .  فيه والتفصيل التقسيم وعرفنا

 .  اهلل شاء إن حكمه سيأتي األخري ذاوه  عنه املاء صون يشق مبا أو ، مبكثه املاء يتغري أن:  الثالث القسم

 .فما حدهما؟  ويسري كثري عندهم املاء:  مسألة

 .  فوُق فما قلتني بلغ ما:  عندهم الكثري

 .  القلتني دون كان ما:  واليسري

 066:  يقولون كما وهي ، قرب مخس فالقلتان ، ونصفا قربتني منها الواحدة تسع ، هجر قالل املراد بها القالل
 لرتا 220 تساوي الواحدة فالقلة ، املاء من لرتا 406 وهي قرابة ، واحدة قربة تساوي رطل 166 كل ، عراقي رطل

 .  واحلنابلة الشافعية عليه وهذا ، القلتني باعتبار ، هذا على بناء عندهم والكثري فالقليل ، لرتا 406 والثنتان ،

 دليلهم:

 حيمل مل قلتني املاء بلغ إذا] قال صلى اهلل عليه وسلم النيب النيب أن ، عمر ابن حديثمن ، اخلمسة أخرجه ما -
 ، يصححونه الكبار الدين أئمةكان  لكن ، خالف وتضعيفه تصحيحه يف احلديث وهذا [ينجس مل] رواية ويف [اخلبث

 .  غريهمو،معني وابن،والشافعي،أمحد اإلمام صححهفقد

 حيمل القلتني دون ما إذن ، اخلبث حيمل مل قلتني بلغ إذااملاء  ان النيب صلى اهلل عليه وسلم بني أن وجه اإلستدالل: 
 . ؟ ينجس متى جناسة فيه وقعت إذا مبعنى ؟ املاء ينجس متى .لكن ومنطوق مفهوم له ، اخلبث
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 :  املاء جناسة حد

 :  أقوال ثالثة على اختلفوا ؟ أم مباذابالتغري املاء ينجس هل ، عليهم اهلل رمحة العلم أهل فيهااختلف  املسألة هذه

 آدمي بول النجاسة هذه كانت سواء ، النجاسة مالقاة مبجرد ينجس فإنه ، القلتني دون كان إذا املاء أن:  األول القول
 ، لرتا( 406) قلتني دون املاء يكون أن فبمجرد ، األخرى اتالنجاس أنواع من نوع أي أو ، ائعةامل تهعذر أو ،
 النجاسة تكون أن فإما ، القلتني فوق املاء كان وإذا ، يتغري مل أو تغري ، مباشرة ينجس فإنه ، جناسة فيه قعتوو

 كانت وإن , بالتغري إال ينجس ال فإنه ، والعذرة البول غري كانت فإن ، غريهما أو وعذرتهأ آدمي بول فيه الواقعة
 ، يتغري مل أو تغري ، جنس فهو نزحه يشق ال كان وإن ، يتغري مل إن طهور فهو ، نزحه يشق كان فإن ، عذرة أو بوال

 .  احلنابلة متقدمي عند املذهب هو وهذا

 أدلتهم:

 صلى اهلل عليه وسلم النيب أن ، ـ ضاعةب بئر ـ حديث املشهوررضي اهلل عنه  اخلدري سعيد أبي عن:  األولالدليل 
 .  موغريه،وابن حزم،وابن معني،أمحد اإلمام وصححه ، الثالثة رواه[ شيء ينجسه ال طهور املاء إن]:قال

 ، [اخلبث حيمل مل قلتني املاء بلغ إذا]:قال صلى اهلل عليه وسلم النيب أنرضي اهلل عنهماعمر  ابنعن  : الثانيالدليل 
  .جنس مبجرد مالقاة النجاسة قلتني يبلغ مل إذاو ، اخلبث حيمل مل قلتني بلغ إذاف

 ال]:قال صلى اهلل عليه وسلم النيب النيب ألن ؛ فاملدار فيه على مشقة النزح وعذرته اآلدمي بول أما : لثالثاالدليل 
 ، وغريه البول بني صلى اهلل عليه وسلم النيب النيب ففرق[ فيه يغتسل ثم جيري ال الذي الدائم املاء يف أحدكم يبولن

 يشق مل إنو ، طهور فهو يتغري ومل نزحه يشق كان فإن ، النزح مبشقة فالعربة ، عذرته أو آدمي بول املاء يف وقع فإذا
  مبجرد مالقاة النجاسة وإن مل يتغري. جنس فهو نزحه

 نوقش االستدالل باحلديث:

 ثم جيري ال الذي الدائم املاء يف أحدكم يبولن ال]:يف حديث أبي هريرة  صلى اهلل عليه وسلم الرسولقول بأن 
بل املراد  أن عنه عن صلى اهلل عليه وسلم النيب نهى وهلذا ؛ فيه البول مبجرد ينجساء امل أن ليس املراد به [فيه يغتسل

 ، التنجيس مظنة ألنه عنه نهى إمنا:  -العلم أهل قال كما - صلى اهلل عليه وسلم النيب الرسول أنـ واهلل أعلم ـ 
 . فيه يغتسل ثم ماء يف يبول اإلنسان أن األدب من ليس وألنه

 ينجس ال فإنه القلتني فوق كان وإذا ، النجاسة مالقاة مبجرد ينجس فإنه ، قلتني دون كان إذا املاء أن:  الثاني القول
 ، مبجرد مالقاة التنجاسة وإن مل يتغري ينجسإنه ف دون كان ماف ،دون وما فوق ما بني يفرقونأي أنهم  .بالتغري إال
 يشق الما أو نزحه يشق ما وال ، وعذرته دمياآل بول بني يفرقون وال ، بالتغري ينجسفإنه  القلتني فوقكان  ماو

 . بالتغري العربةف ، نزحه

 رواية. يف واملالكية  ، احلنابلة من املتأخرين عند املذهب هوو الشافعية وإليه ذهب

 مل[ ]اخلبث حيمل مل قلتني املاء بلغ إذا] ، :قال صلى اهلل عليه وسلم النيب أنرضي اهلل عنهما عمر ابن ديثحدليلهم :
 .  وينجس اخلبث حيمل قبله ما ، [ينجس
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 . )دون القلتني أو فوقهما(  مطلقا بالتغري إال ينجس ال املاء أن:  الثالث القول

وهو رأي احلسن ،،وبعض التابعني ،وهو مذهب كثري من الصحابة  ، احلنابلة عند رواية وهو ، املالكية ذهب إليهو
 واختيار ، اهلل رمحه تيمية ابن اإلسالم شيخ واختيار ، وغريهم وابن مهدي،وابن القطان،والثوري،وابن املسيب،

 .  القلتني فوق أو قلتني كان سواء ، بالتغري إال املاء ينجس ال أنه على العلم أهل من وطائفة عثيمني ابن شيخنا

 وله ، مفهوم له احلديث هذاف [اخلبث حيمل مل قلتني املاء بلغ إذا] صلى اهلل عليه وسلم النيب النيب قول دليلهم:
 هذا ومفهوم ، اخلبث حيمل فإنه قلتني دون كان إذا أنه:  ومفهومه ، اخلبث حيمل مل القلتني بلغ إذا:  منطوقه ، منطوق
 عندنا اجتمع إذا و[ شيء ينجسه ال طهور املاء إن] صلى اهلل عليه وسلم النيب النيب قول مبنطوق معارض احلديث
 سواء ، بالتغري إال املاء ينجس فال ، املفهوم على املنطوق فيقدم:  قالوا ، املفهوم على املنطوق قدم ومفهوم منطوق

 حذره فيأخذ ، ينجس قدميكن أن  فإنه قلتني دون كان إذا أنه إىل اإلنسان يتنبه لكن ، قلتني فوق أو ، قلتني دون كان
 . طهورا كونه على يبقى فإنه ، رائحته أو طعمه أو لونه يتغري مل فإذا ،

  وهذا القول واهلل أعلم هو القول الراجح وذلك لضعف ما سواه وقوة دليله ومأخذه.

 .  ؟ فيها جيري ال أو الباقية املائعات يف جيري احلكم هذا هللكن 

 فبمجرد ، مائعة كانت وإن ، طاهر والباقي وحوهلا وما النجاسة تزال فإنها ، جامدة كانت إن أنه على:  اجلمهور
 -   اخل..  والدهن الزيت:  مثل املائعات ، هوغري املاء بني يفرقونال ، قليلة أو كانت كثرية ، تنجس فإنها مالقاتها
 َفَأْلُقوَها، َجاِمًدا َكاَن ِإْن]متوت يف السمن فقال  الفأرة سئل عن صلى اهلل عليه وسلم النيب أبي هريرة أن النيب حلديث

 أخرجه اإلمام أمحد وأبوداود والرتمذي والنسائي..  [َتْقَرُبوُه َفَلا َماِئًعا َكاَن َوِإْن َحْوَلَها، َوَما

ومادونهما ينجس  ، بالتغري إال ينجس ال قلتني اأن املائعات كاملاء مابلغ منه إىل احلنفية واحلنابلة يف رواية وذهب
  مبجرد املالقاة.

والراجح  كاخلل الثمري.،وما ال فال ،وهناك قول ثالث وهو رواية عند احلنابلة :أن ما أصله املاء فحكمه حكم املاء  
 متى ، خبيثة عني النجاسة ألن؛القلتني أو فوقهما أقل من،أن حكمه حكم املاء فال ينجس إال بالتغري -واهلل أعلم–

 ،وسيأتي مزيد حبث هلذه املسألة. حكمها زال زالت ومتى ، حكمها وجد وجدت

 .  الرجل بفضل املرأة ووضوء ، املرأة بفضل الرجل وضوء:  مسألة

 من جمموعة فيها جاء املسألة هذه ؟ الرجل بفضل املرأة تتوضأ وأن ؟ املرأة بفضل الرجل يتوضأ أن حكم ما
 :  األحاديث نأخذ ، عليهم اهلل رمحة العلم أهل بني اخلالف وقع األحاديث هذه على وبناء ، األحاديث

 .  ميمونة بفضل كان يغتسل صلى اهلل عليه وسلم النيب النيب أن ، الصحيح يف ، عباس ابن عن -1

 : ]صلى اهلل عليه وسلم النيب النيب أنهريرة أبو صحبه كما صلى اهلل عليه وسلم النيب النيب صحب رجل عن -2
 وأبو ، أمحد اإلمام رواه[ مجيعا وليغرتفاقال: ، رأةامل بفضل أن يغتسل الرجلو ، رجلال بفضل ملرأةا غتسلت نهى أن

 وصححه احلافظ . والنسائي, ، داود
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[ املرأة وضوء فضلمن  الرجل يتوضأأن  نهى صلى اهلل عليه وسلم النيب النيب أن] الغفاري عمرو بن احلكم عن -3
 .اخلمسة ,وصححه األلباني أخرجه

صلى  النيب النيب فجاء ، جنابة من استحمت ، صلى اهلل عليه وسلم النيب النيب نساء مرأة منا أن ، عباس ابن عن -4
 مام أمحداإل أخرجه [شيء ينجسه ال املاء إن]:  فقال ، اغتسلت منه إني:  فقالت ، فضلها من يتوضأ اهلل عليه وسلم

 .صححه األلباني  ( اجلنابة تصيبه ال املاء أن أي) [جينب ال املاء إن]رواية عند اخلمسة ويف

 اختلف ؟ احلكم فما ، يتوضأ:  يقول وبعضها ، يتوضأ ال أنه:  يقول بعضها ، تعارض نوع فيها ، األحاديث هذه
 :  قولني على املسألة هذه يف عليهم اهلل رمحة العلماء

 احلنفية إليه ذهب إليهو ، الرجل بفضل املرأة تغتسل وأن ، املرأة بفضل الرجل يغتسل أن جيوز أنه:  األول القول
 . اختارها ابن عقيل وشيخ اإلسالم ,وهو رأي ابن عباس، رواية يف واحلنابلة والشافعية واملالكية

 أدلتهم:

 ، جنابة من استحمت ، صلى اهلل عليه وسلم النيب النيب نساء امرأة من أن ، السابق عباس ابن حبديث الدليل األول:
 ينجسه ال املاء إن]:  فقال ، اغتسلت منه إني:  فقالت ، فضلها من يتوضأ صلى اهلل عليه وسلم النيب النيب فجاء
صححه و  ( اجلنابة تصيبه ال املاء أن أي) [جينب ال املاء إن]رواية عند اخلمسة ويف مام أمحداإل أخرجه [شيء

 .األلباني
 . ميمونة بفضل يغتسل كان ، صلى اهلل عليه وسلم النيب النيب أن: رضي اهلل عنهما عباس ابن الدليل الثاني:عن

 ، جريج ابن رواية من هذا إن:  فقالوا ، مجيعا يغتسالن كانا أنهما احملفوظ وإمنا ، حمفوظا ليس احلديث نبأ نوقش: 
 ، عيينة بن سفياُن جريج ابَن وخالف ، عنهما اهلل رضي عباس ابن عن ، الشعثاء أبي عن ، دينار بن عمرو عن

 من كبرية طائفة سفيان عن ورواه ، عباس ابن عن ، الشعثاء أبي عن ، دينار بن عمرو عنه ارو عيينة بن فسفيان
 أنهما عندهم جاء وهؤالء ، وغريهم ، ومسلم،والبخاري،أمحد اإلمام ومثل ، وعبدالرزاق، احلميدي مثل ، احملدثني

 وإمنا ، به يعمل ال فإنه حمفوظ غري كان وإذا ، حمفوظ غري لفظ فهوميمونة بفضل اغتسل قوله وأما ، مجيعا يغرتفان كانا
 احملدثني مجهور ، قولني على خالف فيه ؟ ميمونة مسند من أو عباس ابن مسند من هو وهل . اآلخر اللفظ احملفوظ

 .  عباس ابن رواية من قيلو ، ميمونة رواية من أنه على
 

 حزم ابن رأي وهو ، يف املشهور من املذهب احلنابلةذهب  إليه و املرأة بفضل الرجل يغتسل ال أنه:  الثاني القول
 .  حدثه يرفع ال طاهرا يصبح املاءألن  ، املرأة بفضل يغتسل أن للرجل جيوز ال:  وقال ، اهلل رمحه

 أدلتهم:

 ، املرأة بفضل الرجل يغتسل نهى أن ]:  قال ، صلى اهلل عليه وسلم النيب ، النيب صحب رجل عن: الدليل األول 
 .  [الرجل بفضل واملرأة
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 فضلمن  الرجل يتوضأ أننهى  صلى اهلل عليه وسلم النيب النيب أن ] الغفاري عمرو بن احلكم عنالدليل الثاني: 
 .  ..[ املرأة وضوء

ابة اليرون ذلك فإن الرجل اليغتسل بفضل حوإذا كان الص، الصحابة أكثر وعليه:  أمحد اإلمام قالالدليل الثالث:
 ألن قول الصحابي حجة ..املرأة ؛

نوقش:بأن قول الصحابة يف حجيته خالف ؛لكن الراجح أنه حجة مامل خيالف نصًا أو قول صحابي آخر،وهو هنا قد 
 خالف النص وخالفه قول صحابي آخر.

 :  أعلم واهلل واألقرب

 النيب نهى ملاذا:  قائل قال فإن ، وأن الرجل جيوز له أن يغتسل بفضل املرأة  األول القول أصحاب إليه ذهب ما هو
  ؟ الرجل بفضل واملرأة املرأة بفضل الرجل يغتسل أن عن ، صلى اهلل عليه وسلم النيب
 العلة أن إىل ، عليه اهلل رمحة عثيمني ابن شيخنا وذهب ،الندري مل لكن اهلل تعبدنا بذلك تعبدية:  املذهب على العلة
 يفعله كان الذي وهذا ، بينهما واحملبة األلفة وجود إىل يؤدي مما ، سويا وزوجه هو يغتسلإىل أن  الرجل إرشاد:  هي

 فكان ، معه تغتسل كانت عائشة وأن ، احلديث هذا يف ميمونة ومع ، عائشة مع ، صلى اهلل عليه وسلم النيب النيب
 النهي وإمنا ، للتحريم ليس النهي وأن ، بينهما والوئام احملبة يورث مما وهذا ، لي دع لي دع:  فتقول املاء يأخذ

 هذا فإن ، مجيعا اغتسال بل ، لوحدها تغتسلهي و ، لوحدك تغتسل ال:  يقول فكأنه ، التنزيهية الكراهة ، للكراهة
  . زوجه وبني الرجل بني واحملبة األلفة إىل يؤدي مما

 .حممد نبينا على وسلم اهلل وصلى . أعلم واهلل 

  
 


