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 املياه باب تابع

ثالثة املياه:  اهلل رمحه املؤلف قال  . 
 الراجح وأن ، التقسيم يف عليهم اهلل رمحة العلماء خالف وعرفنا ، أقسام ثالثة إىل املياه تقسيم عن الكالم تقدم وقد
 .  عليه دليل فال( الطاهر) الثالث القسم وأما ، فقط وجنس طهور ، قسمان املاء أن:  أقواهلم من

طهور:  ثالثة املياه:  قال . ... 

 . (حكما أو حقيقة خلقته على الباقي):  هو ، الطهور وضابط 

 . عليها تعاىل اهللاحلال اليت خلقه  على أي: ( ةتخلق)

 من أخرجناه ، عليه هو ما على ماء هوف ، ذلك غري أو ، ملوحة أو ، عذوبة أو ، حرارة أو ، برودةمن : ( حقيقة)
 .  خلقته على باق هذاف ، النهر من أو البئر

  ،وإن مل يكن كذلك يف احلقيقة. خلقته على باق بأنه حكم قد الشارع أن أي: ( حكما أو)

       ، التغري أنواعيف  ستأتينا كما ، مبجاورة تغري أو ، فيه ساقط أو ، طحلب من ، عنه املاء صون يشق مبا املتغري:  مثل
 ، ال ؟ األصلية وخلقته حقيقته على باق هو هل ، طهور أنه حكم قد الشارعف ، رائحته تتغري ميتة جبوار كان إذا املاء

 . األصلية خلقته على  حقيقته وإن مل يكن باقيا على بقائه على باحلكم جاءت قد الشريعة لكن ، تغري هناك
 .  حكمه نابي يف وسيشرع املؤلف هنا

(غريه الطارئ النجس يزيل وال احلدث يرفع ال):  قال  . 

:  وهو ، احلدث وعرفنا ، غريه الطارئ النجس يزيل وال احلدث يرفع ال أنه: و ، الطهور املاء بموج ، اهلل رمحه بني
 .  غريه الطارئ النجس يزيل وال ، احلدث يرفع ال:  يقول فهو ، وحنوها الصالة من مانع ، بالبدن قائم وصف

 . كثرية تعاريف هلا والنجاسة ، الطهور املاء غري النجاسة يزيل ال أي ، النجاسة:  والنجس

 :  النجاسة تعريف

 .( لضررها وال،الستقذارها وال ، حلرمتها ال ، تناوهلا حيرم عني)

 .  املشهورة التعاريف من التعريف هذا لكن ، عليهم اهلل رمحة العلماء ذكرها أخرى تعريفات وهناك

 الصيد فإن ، اإلحرام حال يف أو ، احلرم يف صيدا نساناإل صادإذا ، الصيد حنو به خرج: ( حلرمتها ال) بقوله خرج
 حبال أو ، باملكان إما ، اخلاصة احلرمة هو أكله من نعاامل فالسبب ، حلرمته ولكن ، لضرره وال لنجاسته ال حيرم

 .  الصيد من ُيمنع الذي الشخص

 من ذلك من نعاامل وإمنا ، حلرمته وال لضرره ال ؛ تناوله جيوز ال فإنه ، وحنوه املخاطخرج : (الستقذاره ال) بقوله و
 . تستقذره الشريفة النفوس أن أجل

 . ال لنجاسته لضرره ، تناوله حيرم السم فإن ، وحنوه السم( لضررها ال) بقوله خرجو 
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النجس ينقسم إىل قسمني :جنس ميكن  ألن ؛ طارئ بأنه النجس وصف:  (غريه الطارئ النجس يزيل والقوله:)
 . احلكمية والنجاسة ةالعيني بالنجاسة عربعنهي ما وهو ، تطهريه،وجنس الميكن تطهريه أبدًا

 لو فاخلنزير ، ذلك وحنو واخلنزير الكلب:  مثل ، تطهريها ميكن ال ،جناسة ذاتية نجسةال العني هي:  العينية النجاسة
 . عينية جناسة فنجاسته ، طهر ما مجيعا األرض مياه عليه تبصب

 على أو ، البدن على أو ، الثوب على وقع لو كما ، ة على حمل طاهرطارئال ةساالنج أن أي:  احلكمية والنجاسة
 . جناسة  البقعة

 الذي أن ، األصل هو وهذا ، الطهور باملاء إال تزول ال النجاسة أن يفيد: (غريه الطارئ النجس يزيل الوقوله:)
 :لألدلة التالية  ، املاء هو النجاسة تطهري يف يستخدم

 قال ، احليض دم عن سئل صلى اهلل عليه وسلم النيبأن  ، اهلل عنها رضي بكر أبي بنت أمساء عن :الدليل االول 
 صلى اهلل عليه وسلم النيب أمرحيث  ، اإلمام مسلمأخرجه  [فيه تصلي ثم ، تنضحه ثم ، باملاء تقرصه ثم ، حتته]

  .باملاء

 بدلو صلى اهلل عليه وسلم النيب دعاحيث  ، املسجد يف األعرابي بول رضي اهلل عنه، يف قصة :عن أنسالدليل الثاني 
   .للتطهري وسيلة أسرع فهو ، عليه ويصب ، عليه يراق أن به فأمر ، ماء من

 الصحيحني يف أخرجاه، حجره يف بال الذي الصيب قصة يف ، اهلل عنها رضي بكر أبي بنت عائشة عن :الدليل الثالث 
 .  إياه فأتبعه ، مباء جاء ، عليه وسلم صلى اهلل النيب النيب أنوفيه  ،

 .  ؟ ال أم املاء بغري النجاسة تطهر هل لكن ، باملاء يكون التطهري أن:  فاألصل

 :  املاء بغري النجاسة تطهري

 هي ، حكمية جناسة النجسة العني تطهري وسيلة أن ، اهلل رمحه فأفادنا ، غريه الطارئ النجس يزيل وال:  يقول املؤلف
 الراجح القول نذكر لكن ، هذا من بأوسع النجاسة إزالة باب يف ، تفصيله تعاىل اهلل شاء إن سيأتينا وهذا ، فقط املاء
 .  بعده ما إىل ننتقل ثم

 :  الراجح القول

 ، بريح التطهري أسباب من سبب بأي النجاسة طهرت فإذا ، حكمها زال زالت متى ، خبيثة عني قلنا كما النجاسة أن
 أن املهم ؛ طاهرة العني وتصبح ، حكمها يزول النجاسة فإن ، ذلك بغري أو ، برتاب أو ، بدلك أو ، بشمس أو

 .هاحكم فيزول ، تزول النجاسة

ِخْلَقِته َعلى الباِقي وُهَو:  قال  . 

 أو ، بعذوبته ، البئر من أو ، النهر من أخرج لو كما ، عليها اهلل خلقه اليت خلقته على باق أنه أي: ( حقيقة) قوله:
 .  يتغري مل خلقته على باق فهو ، بربودته أو ، حبرارته أو ، مبلوحته
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 أو ، عنه املاء صون يشق مبا كاملتغري ، طهوريته على باق بأنه حكم لكن ، تغريا فيه أن مبعنى: ( حكما أو) قوله:
 باقيا ليس هو ، حقيقة خلقته على كالباقي بأنه حيكم فهذا ، ذلك غري أو ، مائي كملح ، ممازج بغري أو ، بطحلب

 .  خلقته على الباقي حكم أعطاه الشارع لكن ، حقيقة خلقته على

ُمَماِزٍج بغرِي َتَغيََّر فإن:   قال  . 

 :  أقسام ثالثة كما تقدمالتغري

 . مبخالط التغري -1

 :  نوعان واملخالط

 .  ممازج خمالط -أ

 .  ممازج غري خمالط -ب

 .  باجملاورة التغري -2

 .  اخل..  فيه نابت من ، عنه املاء صون يشق مبا أو ، باملكث التغري -3

 .  واحدة واحدة عنها سيتكلم واملؤلف

كافوٍر كِقَطِع:  قال  . 

 يف ويستخدم ، مطحونا يأتي وأحيانا ، قطع شكل على أحيانا ، غريها من أو اهلند من به يؤتى طيب:  الكافور
 . ذلك وحنو األموات تغسيل

 .  عنه منفردا يكون وإمنا ، املاء مع ميتزج ال ، هميازج ال لكن ، املاء خيالط هفإن ، كافور قطع املاء يف وقع إذا

ُدهٍن َأْو:  قال  . 

 . املاء سطح على يطفوفإنه الميازج املاء الذي خلط معه بل يكون كل على حدة فهووكذلك الدهن 

مائيٍّ ِبمْلٍح أْو:  قال  . 

 :  نوعني على امللح ألن ؛ وحنوها السِبخات من ، املاء من يستخرج الذي امللح أي

 .  معدني ملح -

 .  مائي وملح -

للخالف.وأما امللح املعدني  فسيخالط املاء ويتغري طعم املاء به فيكره ، املاء يف ووضعناه ، مملحة من ملح أخذنا فإذا
 وهو:الذي يؤخذ من املعدن كاجلبلي فيسلبه الطهورية على املذهب،وضعفه شيخ اإلسالم رمحه اهلل.

ُكرَه بنِجٍس ُسخَِّن أو:  قال  . 

 .  استعماله يكره فإنه ، بنجس الطهور املاء سخن إذا أنه مبعنى

 املؤلف حكم ، بنجس سخن أو ، مائي لحمب أو ، دهن أو كافور عكقط ، ممازج بغري املاء اختلط إذا أنه:  اآلن فعندنا
 .  االستعمال بكراهة اجلميع يف
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 ولو ، متنجس حبطب أو ، اللحم مأكول غري بروث أو ، مثال رامح بروث سخن أنه ولنفرض:  (بنجس سخنقوله:)
 ، فيه فتؤثر ، املاء إىل النجاسة أجزاء من شيء وصول خلشية يكره:  قالوا ، فيه املاء سخن الذي اإلناء إغالق ُأحكم
 االختالف هي الكراهة فعلة ، نكرهه فإنا ، فيه اختلفوا فإذا ؟ طاهر أم طهور هو هل فيه اختلفوا قد العلماء وألن

 . احلنابلة مذهب هو هذا ، وإن كان طهورًا يستعمل أن كره اخلالف وجد فلما ، واخلالف

 مرتددا وأصبح ، اآلخر األصل إىل يصل ومل أصل من ، حال إىل حال من املاء انتقل ملا أنهوهو: آخر تعليل وعندهم
 ليس فهو ، النجاسة وبني الطهورية بني ، آخر وأصل أصل بني مرتدد فهو ، حاله يناسب حكما أعطي ، بينهما

  له حيكم:  فقالوا ، يناسبه حكما فأعطي ، بينهما منزلة يف فهو ، جنسا ليس أيضا وهو ، خلقته على الباقي كالطهور
 .   دليل إىل حيتاج وهذا ، بالكراهة

 .  طهور وأنه ، استعماله يكره ال أنه يرون فإنهم:  اجلمهور وأما

 ال فإنا ، هلا دليل يوجد مل وإذا ، دليل إىل تاجحت ، شرعي حكم والكراهة ، الكراهة على يدل دليل هناك ليس ألنه
ألن  ، منه مينع دليل إىل املانع هذا فيحتاج ، مباح هلم شيء من الناس منع فقد ، كره من أو حرم من ألن ؛ بها حنكم

 . بالدليل طالبي فإنه األصل هذا عن املاء نقل منف ، طهورا يكون أن املاء يف األصل

 ، االستعمال كره اخلالف وقع فلما ، طهوريته يف لالختالف الكراهة أن: والدهن الكافور قطع يف عندهم والتعليل
 .  عليه دليل ال أيضا وهذا

 .لعدم الدليل وحنن متعبدون بالنص ندور حيث دار استعماله يكره ال طهور أنه:  والراجح

فيه نابٍت ِمن ، عنُه املاِء َصْوُن َيُشقُّ مبا أْو مُبكِثِه تغرَي وِإْن:  اهلل رمحه قال  . 

 يشق مبا أو مبكثه تغري فإن ، متغريا آِسنا ويصبح ، يتغري فإنه ، طويال حمله يف مكث إذا املاء ، املكث بطول املاء تغري
 أو ، فيه النابت هذا بسبب لونه أو املاء طعم تغري فإذا ، ذلك وحنو حشائش فيه تنبت ، فيه نابت من ، عنه املاء صون
 .  فيه الرياح تسفيه ما أو ، الشجر كأوراق ، فيه ساقط

شجٍر وَرِق أْو:  قال  . 

 .  رحيه أو لونه أو طعمه فتغري ، أشجار أوراق فيه وقع

ُيكره مل بطاهٍر أو بالشمِس ُسخِّن أو ، َمْيتٍة مبجاورِة أو:  قال  . 

 باق ألنه ، يتغري مل ألنه طهور هو ، الكراهة على دليل ال ألنه ، الصواب أصاب املؤلف وهنا ، يكره ال كله فهذا
 .  فيه شيء ال واستعماله ، خلقته على

 اإلمجاع وأن ،عليها اإلمجاع حكي املسألة هذه أن وعرفنا ، التغري يف الثاني القسم هو هذا: ( ميتة مبجاورة أوقوله:)
 ، ذكرنا كما قولني على العلماء بني خالف فيه وقع فقد ، لونه أو طعمه تغري إذا وأما ، فقط بالرائحة التغري يف حمكي
 سيتأثر ألنه ؛ استعماله عدم ينبغي فإنه ، امليتة جماورة بسبب رائحته تغريت إذا املاء إن:  يقال ذلك مع لكن

 وهذا ، يستعمله من إىل الضرر انتقال إىل يؤدي وهذا ، املاء فسيتضرر تغري فإذا ، اهلواء عرب تنتقل اليت بامليكروبات
 .  األكرب و األصغر احلدث ويرفع ، طهور فإنه ، به اإلنسان اغتسل أو توضأ لو وأما ، صحية ناحية من
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 يورث أنه من جاء ما وأما ، واستخدامه استعماله يف كراهة ال أيضا بالشمس سخن إذا: ( بالشمس سخن أوقوله:)
 .  به بأس ال واستعماله ، يصح وال يثبت ال فهذا ، اخل.. الربص

 أنواع من شيء بأي ، حبشيش أو ، بأوراق أو ، بالغاز أو ، حبطب يسخن كأن ، بطاهر سخن إذا أيضا كذلك
 .  استعماله يكره ال فإنه ، الطاهرات

ُجُمعٍة وُغسِل ُوضوٍء كَتجديِد ُمسَتَحبٍَّة َطهارٍة يف اسُتْعِمَل وإن:  قال  . 

 استعمل لو ما أو ، طهارة غري يف استعمل لو وما واجبة، طهارة يف استعمل لو ما خرج: ( مستحبةقوله:)يف طهارة 
 الصحيح احلديث يف كما ، وتعدى أساء فقد ، مثال رابعة مرة يده اإلنسان غسل لو كما ، الطهارة على الزيادة يف

 . ،لكنه يف الصورتني األخريتني اليكره

   األوىل بالطهارة وصلى ، طهارة على اإلنسان كان إذا إال ، جتديدا يكون ال الوضوء جتديد: ( وضوء كتجديدقوله:)

 النيب و ، وضوء جتديد ويسمى ، مستحب فهذا ، ثانية مرة الوضوء جدد ثم ، بوضوئه صلى ثم ، توضأ إذا:  إذن
 لكل يتوضأ فإنه ، وضوء على والسالم الصالة عليه كان لو حتى ، صالة لكل يتوضأ كان ، صلى اهلل عليه وسلم

 .  موضعه يف هذا على الكالم اهلل شاء إن وسيأتينا ، صالة

 وضوئه من املتقاطر املاء وضع ، ثانية مرة وتوضأ قام ، العشاء أذن فلما ، املغرب لصالة توضأ رجل صورة املسألة:
  مكروه.على املذهب  فإن استعمال هذا املاء ، إناء يف

 .  املاء املستعمل يف غسل اجلمعة استعماله على املذهب مكروه: ( مجعة وغسلقوله:)

 ه إن شاء اهللموضع يف فيه اخلالف وسيأتي ، مستحب اجلمعة غسل بأن وحكم ،(مستحبة طهارة يف): يقول واملؤلف
 واختيار ، احلنابلة عند ورواية ، البخاري رأي وهو ، الثاني والقول ، استحبابه على اجلمهور:  قولني على وأنه ،

 .  واجب أنه على ، العلم أهل من وجمموعة شيخنا

وثالَثٍة ثانيٍة وَغْسلٍة:  قال . 

 بها وحيصل ، الواجب أداء بها حيصل اليت هي األوىل ةالغسل ألن ؛ األوىل الغسلة هي الوضوء يف الواجبة الغسلة 
 {.. وأيديكم وجوهكم فاغسلوا الصالة إىل قمتم إذا آمنوا الذين أيها يا} قال وتعاىل تبارك اهلل ألن ؛ االمتثال
 كما عنه ثبت ، صلى اهلل عليه وسلم النيب و ، الواجب على زائدة والثالثة الثانية ، األوىل بالغسلة االمتثال فيحصل

 ذلك كل ،( خاَلَف) ومرتني مرة وتوضأ ، ثالثا ثالثا وتوضأ ، مرتني مرتني وتوضأ ، مرة مرة توضأ أنه ، الصحيح يف
 . اهلل عنهمرضي  زيد بن اهلل عبد ،و عباس ابن و ،عثمان  حديث من ثابت

 .املاء املستعمل يف الغسلة الثانية والثالثة طهور

 .  ثالثة أو ثانية وغسلة ، اجلمعة وغسل ، الوضوء جتديد:  املستحبة الغسالت إذن

ُكرَه:  قال  . 

 قول وهناك ، عليهم اهلل رمحة ، العلم أهل عامة رأي هذا:  طهور ، مكروها طهورا يعترب املاء بأن املؤلف أفادنا
 .  ضعيف القولا هذ ولكن ، طاهر أنه احلنابلة عند روايةوهو
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 رواية احلنابلة وعند ، طهور أنه على اجلماهري إن:  قلنا حنن ، فيه للخالف:  واقال ؟ ملاذا ، مكروه بأنه حكم املؤلف
 أو طهور هو هل:  اختلفوا قد العلماء أن دام ما:  يقول فاملؤلف ؟ طاهر أو طهور هو هل خالف فهذا ، طاهر أنه

 قلت وكما ، فيه العلماء بني احلاصل اخلالف أجل من بالكراهة فحكموا ، مكروه استعماله بأن حنكم فإنا ؟ طاهر
 يف أصبح ، النجاسة والثاني ، الطهورية األول األصل ، اآلخر األصل إىل يصل ومل ، أصل من انتقل ملا أنه:  لكم

 بني فيه مرتددا كان إذا األمر أن:  قاعدة أيضا وعندهم ، مكروه إنه:  فقلنا ، يناسبه حكما فأعطي ، بينهما منزلة
 ، واإلباحة التحريم بني مرتدد ، متاما الكعب على كان إذا الثوب مثل ، الكراهة حكم فيعطى ، وغريها اإلباحة
 احملرم وان ، جيوز الكعب على حتى أنه والراجح ، فيه يناَقش أيضا وهذا ، حرام بأنه حنكم وال ، مكروه بأنه فنحكم

 .  الكعبني من أسفل كان ما

 111 ذكر قد املدخل صاحب أن وذكرنا ، املذهب خيالف قد املاتن إن:  قلنا حنن ، املذهب خالف قد املاتن وهنا
 ، وضوء كتجديد ، مستحبة طهارة يف استعمل إذا املاء أن:  عندنا واملذهب ، املسائل تلك من واحدة هذه ، مسألة

 .  مكروه غري طهور أنه ، وثالثة ثانية وغسلة ، مجعة وغسل

الكِثرُي وهو القلَتني بلَغ َوإن:  قال  . 

 من قلتني بلغ ما هو الكثري إن:  وقلنا ، اليسري أو القليل واملاء الكثري املاء مصطلح عندهم إن:  وقلنا ، هذا أخذنا
 وصححه ، الثالثة أخرجه الذي ، عمر ابن حديث يف جاء وقد ، عندهم معروفة مشهورة قالل وهي ، هجر قالل

 أن وعرفنا [ينجس مل] رواية ويف [اخلبث حيمل مل قلتني املاء بلغ إذا] قال صلى اهلل عليه وسلم النيب أن ، أمحد اإلمام
 ، عراقي رطل 111 تساوي قربة وكل ، قرب مخس القلتني فمجموع ، ونصفا قربتني منها الواحدة تسع القلتني

 ، لرتا 451 تساوي القلتني أن ، الفوزان صاحل الشيخ ذكر اآلن املوجودة وباللرتات ، عراقي رطل 511 فمجموعها
 فالكثري ، هنا اخلالف يف للتفصيل حاجة وال ، والشافعية احلنابلة عند احلد هذا ، لرتًا 225 تساوي الواحدة القلة

 .  قلتني بلغ ما هو عندهم

 ال ومتى ، بنجاسته حيكم فمتى ، املاء يف النجاسة وقعت إذا ، سابقا ذكرناها اليت املسألة يف اخلالف املؤلف ذكر ثم
 أو ، القلتني دون كان سواء ، بالتغري إال ينجس ال املاء أن:  الراجح أن وعرفنا ، أقوال ةثالث وذكرنا ؟ بنجاسته حيكم
 .  القلتني فوق

َعِذَرِته أو آَدِميٍّ َبْوِل غرُي جناسٌة فخاَلَطْتُه ـ تقريًبا ِعَراِقيٍّ َرْطٍل َخْمُسمائِة وهما ـ الكثرُي وهو ُقلََّتْين َبَلَغ وإن:  قال 
 . فَطهوٌر َمكََّة طريِق كمصاِنِع َنْزُحه وَيُشقُّ الَعِذرُة أو الَبْوُل خاَلَطه أو ُتَغيِّْرُه فلم املائعِة

 مثليف  ، ماء يكون الشعاب أفواه عند هفإن ، الشعاب أفواه عند تكون اليت املياه جمابي بها املراد:  مكة طريق مصانع
 يتعدى فهو ، القلتني على يزيد ألنه ؛ الكثري هو هذا أن لك يبني أن أراد املؤلف ، الكبرية والغدران ودوالسد الربك
 طريقا جعلت ، اهلل رمحها زبيدة فإن ، زبيدة طريق يف ما يقصد ورمبا ، كمثال وهذا( لرتا 451) عراقي رطل 511

( الِبْركة) تسمى وبركة ، املسلح بركة ، اآلن إىل موجودة تزال ال والربك ، للماء بركا هناك وجعلت ، مكة إىل للحاج
 ، حفود هلا القديم يف وكان ، ماء فيها يكون الغالب ويف ، باملاء متتلئ السيول جاءت إذا ، ماء فيها زالي ال اآلنإىل و
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 يقصد رمبا ، فتمتلئ الربكة إىل ساقنت ثم ، هفي تضرب جاءت إذا السيول أن أجل من حيفد الذي الرمل:  معناه احَلْفد
 .  بهذا قال أحدا أجد مل ، أعلم اهلل ، األمر هذا املؤلف
َحَدٍث عن كاملٍة لطهارٍة امرأٌة به َخَلْت َيسرٌي َطهوٌر رُجٍل َحَدَث َيْرَفُع وال:  قال.  

 .  فيها والراجح ، املسألة يف اخلالف وتقدم ذكر ، والعكس املرأة بفضل الرجل وضوء مسألة  تقدم الكالم عن

 يرفع ال) : فقال ، بقيود اهلل رمحه قيدها املسألة هذه (.. يسري طهور رجل حدث يرفع ال):  قال اهلل رمحه واملؤلف
 . ( رجل حدث

 . حدث عن الطهارة تكون أن بد فال:  (حدثقوله: )

 وضوء بفضل صغري توضأ أو ، حدثها الرتفع ، امرأة وضوء بفضل امرأة توضأت فلو ، قيد هذا: (رجل) قوله:
 .حدثه الرتفع امرأة

 من املستعمل ، يسريا املاء يكون بأن املسألة هذه املؤلف فقيد ، فوق فما قلتان الكثري ، الكثري خالف:  (يسريقوله: )
 .  يضر فال كثريا كان فإن ، املرأة به خلت الذي ، يسري املرأة

 املعنى أم ، اجلمهور قول هذا ؟ به بالتطهر  املرأة تنفرد أن باخللوة املراد وهل ، به املرأة ختلو أن بد فال: (خلتقوله: )
 يف أو ، املياه دورة يف ، منزوية تكون أن مبعنى ، املذهب هذا ؟ تستخدمه وهي يراها أحد ال ، مميز نظر عن به ختلو أن

:  يقولون واجلمهور ، أحد يراها ال ، االختالء بها املراد فاخللوة ، يرها أحد مل ، املزرعة يف أو ، البيت وراء أو ، غرفة
 . لوحدها تستعمله هي ، االستعمال يف االنفراد باخللوة املراد

 . غسال أو وضوءا ، طهارة تكون أن بد ال: (طهارةقوله: )

 املاء انتهى ثم ، وجهها وغسلت ، تستنشقوا ، تمتضمضو ، يديها تغسل فلو ، كاملة الطهارة تكون أن بد وال
 أن بد ال إذن ، شيئا املاء يف يؤثروال ، يضر ال فإنه ، به الوضوء وأكملت ، آخر اءإىل م جاءت ثم ، عندها الذي
 .  كامال حيض غسل أو ، كامال اجلنابة غسل أو ، آخره حتى الوضوء أول من ، كاملة الطهارة تكون

 أو ، بالوجوب القول على مجعة غسل تغتسل أو ، هيضر فما وضوءها جتدد املرأة كانت فإن: ( حدث عنقوله: )
عن  وضوء وعن ، يضر حيض وعن ، يضر جنابة عن لكن ، حدث عن ليس اجلمعة فغسل ، أيضا االستحباب على

 .  أكرب وال أصغر حبدث يقيد ومل ، حدث عن قال ألنه ؛ يضر حدث

 ، قولني على خالف فيها املسألة أن وعرفنا ، املرأة بفضل الرجل وضوء مسألة يف األصحاب ذكرها قيود هذه
 أن وعرفنا ، حدث عن كاملة لطهارة املرأة به خلت الذي املاء استعمال جيوز وأنه ، يضر ال أنه على واجلمهور

 القول هو الراجح وأن ، حدث عن كاملة لطهارة امرأة به خلت يسري طهور الرجل حدث يرفع ال أنه يرون احلنابلة
 . احلنابلة عند ورواية،تيمية ابن اإلسالم شيخ اختيار وهو ،  عنهما اهلل رضي عباس ابن رأي وهو ، األول

 جاءت واليت ، املرأة بفضل الوضوء من املنع يف جاءت اليت األحاديث إن:  يقول كان ، اهلل رمحه أمحد واإلمام
 .  املرأة بفضل الرجل وضوء من املنع على الصحابة أكثر وقول ، مضطربة جبوازها
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 : مسألة

 بفضل واملرأة ، املرأة بفضل الرجل يغتسل أن نهى:) قال صلى اهلل عليه وسلم النيب صحب الذي الرجل حديث
 هائوضو أو املرأة اغتسال حكم ما لكن ، فيه اخلالف عرفنا املرأة بفضل يغتسل الرجل كون (مجيعا وليغرتفا ، الرجل
 وضوء من املنع يرون الذين ، حزم وابن احلنابلة مذهب على حكمهو جائز، اجلمهور قول على ؟ الرجل بفضل
 أنه والنووي ،الرب عبد ابن نقل ، عليه اإلمجاع قلٌن بل ،فيه  شيء ال ، جائزهو  أيضا:  قالوا ؟ املرأة بفضل الرجل

 . الرجل بفضل وتغتسل تتوضأ أن للمرأة جيوز
 يف السبب هو هذا يكون قد:  العلم أهل بعض قال ؟شقمنه دون  بشق نعمل كيف!  واحد احلديث وهنا إشكال

 . اهلل رمحه أمحد اإلمام ذكره الذي ، احلديث يف االضطراب من هذا يكون ورمبا ، احلديث تضعيف
 ،وهو الشق األول النص به جاء ما على نبقى فإنا تعبديا أمرا كان فلما ، تعبدي أمر هذا:  فيقولون احلنابلة أما 
 عن النهي يف ، عثيمني ابن الشيخ ذكرها اليت العلة وعرفتم ، اإلمجاع مع فنبقى خالفه على اإلمجاع جاء الشق اآلخرو

 .  اخل..  واحملبة األلفة بينهما حتصل لكي مجيعا يغتسال: وهي ، مجيعا وليغرتفا ، والعكس املرأة بفضل الرجل اغتسال

 ، تعبدية العلة:  قالواج/ ؟ املرأة بفضل الرجل وضوء من منعوا احلنابلة ملاذا:  قيل لو ؟ األصحاب عند العلة ما
 ؟ العلة هي ما ، اإلبل حلم من الوضوء:  مثل ، بالتعبد يعللون أنهم ، قادمة مسائل يف ، اهلل شاء إن سيأتي وهذا
 ملاذا ؟ ثالث واملغرب أربع الظهر صالة ملاذا ، الشريعة يف بالتعبد التعليل يأتي قد وأحيانا ، تعبدية العلة:  قالوا

 متعبااإلنسان  يكون قد ، ركعات أربع والظهر ؟ نشيط منهم والواحد ، النوم من قائمون الناس أن مع ثنتان الفجر
 إن وستأتي ، تلك مثل هذه:  فقالوا ، هي ما علته عن ندري ال ، األمر بهذا وجل عز هلل دنتعب ، تعبد هذا ؟ جمهدا
 .  التعبد عندهم العلةو، عنه منهيأنه  الليل نوم من القيام بعد املاء يف يده اإلنسان غمس مسألة اهلل شاء

رحُيه أو لوُنه أو َطْعُمه َتَغيََّر وإن:  قال . 

 جازتمم وأصبح ، مازجه أي ، املمازجة مع مبخالطة تغري إذا ، مبمازجة خمالطة هي اليت ، األول القسم من الثاني النوع
 . له ممازجا فأصبح ، املاء مع عجينا أو ، املاء مع زعفران أو ، املاء مع ورد ماء وضعنا لو ما مثل ،معه

 فهو جنسا كان وإن ، طاهر فهو طاهرا له املمازج كان فإن ، له املمازج حكم إىل ينتقل ، احلال هذه يف املاء أن املذهب
 ، طاهر له واملمازج ، له املمازج حكم حكمه:  فنقول ، طاهر شيء مازجه إذا ، الطاهر عن نتكلم حنن لكن ، جنس

 .  الطهورية فيسلبه ، طاهر أنه حكمه فيكون

 ، منه االحرتاز ميكن ممازج املاء خالط إذا اختلفوا فيما ، عليهم اهلل رمحة العلم أهل بني خالف فيها املسألة هذهو 
 :  قولني على اختلفوا ، ذلك وحنو ، واخِلطمي ، والسدر ، والورد ، كالزعفران ، امللح غرُي

 ، رواية يف واحلنابلة ، احلنفية ذهب وإليه ، طهور املاء نفإ منه االحرتاز ميكن ممازج املاء خالط إذا أنه : األول القول
 فإذا ، رقة فيه املاء ، املاء رقة تزول أال أي ، ثخينا املاء يكون أال اشرتطوا احلنفية لكن ، اإلسالم شيخ اختيار وهو
 بأنه القول فيها اليت ، الرواية هذه هي ، أمحد اإلمام عن املنقولة الروايات أكثر أن الزركشي ذكر وقد ، فال املاء ثخن

 . طهور



  املطريي فهد:  د .أ. الشيخ فضيلة                                                                                                                                                                   -  4  -   املستقنع زاد

 

 www.dwrah.com 9                                 سعدي ابن جبامع املتقدمة العلمية الدورة

 

 :  أدلتهم

 تفيد النفي سياق يف والنكرة ، النفي سياق يف نكرة {ماًء} فـ {فتيمموا ماء جتدوا فلم} وجل عز اهللقال الدليل األول:
 استعماله وجيوز ، طهور وهو ، به الوضوء جيوز فإنه ، املاء اسم عليه يطلق أنه دام وما أطلق وجل عز فاهلل ، العموم

  . اخل.. زعفران أو ، عجني أثرفيه  كان لو حتى ، ماء أنه عليه يصدق زال ال ألنه ؛ عموما احلدث رفع يف

 مباء اغسلوه] ناقته وقصته الذي الرجل يف قال ، صلى اهلل عليه وسلم النيب أن ، عباس ابن عن الثاني:الدليل 
  .الصحيحني يف أخرجاه [وسدر

 .والسدر باملاء بغسله صلى اهلل عليه وسلم النيب أمرهم ملا املاء طهورية يف يؤثر السدر كان لو وجه االستدالل:أنه

 اغسلنها] ابنته غسلن الالتي للنساء قال ، صلى اهلل عليه وسلم النيب أن ،رضي اهلل عنها عطية أم عن الدليل الثالث:
 .الصحيحني يف أخرجاه[  وسدر مباء ذلك رأينت إن ذلك فوق أو ، سبعا أو ، مخسا أو ، ثالثا

صلى  النيب أمر ملا الطهوريةاملاء  يسلب السدر كان ولو [وسدر مباء] قالوجه االستدالل:أنه صلى اهلل عليه وسلم 
 .  به بالغسل اهلل عليه وسلم

 فيها جفنة من نسائه وإحدى هو اغتسل) ، صلى اهلل عليه وسلم النيب أن ، رضي اهلل عنها هانئ أم عنالدليل الرابع:
 . صحيح بسند ، وغريه والنسائي أمحد أخرجه اإلمام ،(العجني أثر

صلى اهلل  النيب فيه اغتسل ذلك ومع ، أبيض ويصري ، لونه يتغري ، عجني أثر فيه كان إذا املاء أن وجه االستدالل:
 . ممازج مبخالط ومتغري ، متغري أنه مع ، الطهورية وصف يسلبه مل مما يدل على أنه عليه وسلم

 يف:قال  عنه اهلل رضي عباس ابن أن ، شيبة أبي ابن عند ، التابعني عن و ، نقلوها الصحابة عن آثار الدليل اخلامس:
 يعيد ال أنهـ وهو نبات يغسل به الرأس ـ  طمياخلب،يعين إذا غسل رأسه ( الغسل رأسه اجلنب جيزئه أن اليعيد على

وإال ملا أمر الطهورية  املاء يسلب ال لكنه ، املاء وصف سيغري املاء مع خلط إذا اخلطمي أن ومعلوم أخرى مرة غسله
 أن حاجة ال:  عباس ابن يقول ، رأسه غسل فإذا ، به رأسه اجلنب يغسل ، لونه فيغري املاء مع خيلط ، ،بوضعه يف املاء

 ابن عن ةاملنقول يوه ، صحابيفتوى  ههذ ، التطهري وهو ، خباصيته حيتفظ املاء أن على يدل وهذا ، ثانية مرة يغسل
 . علي وعن ، مسعود

أن احلائض واجلنب إذا  ، التابعني ونساء واملهاجرات األنصاريات من الصحابة نساء عن املنقول أنه الدليل السادس: 
 .  والتعيد غسله،حبنا رقيق أن ذلك جيزؤها من غسل رأسها للحيضة واجلنابة  نامتشط

قالوا يف اجلنب يغسل وابن جبري أنهم ثبت عن النخعي وعطاء وأبي سلمة بن عبدالرمحن الدليل السابع: أنه قد  
 .أنه جيزؤه ذلك من غسل رأسه للجنابة  ،رأسه بالسدر واخلطمي 

أهل العلم مجهوروإليه ذهب  ، الطهورية املاء يسلب فإنه منه االحرتاز ميكن ممازج املاء خالط إذا أنه:  الثاني القول
 . احلنابلة و والشافعية؛املالكية 
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 :  دليلهم

 عن خيرج فإنه قيد فإذا ، مقيد غري مطلقا يف اآلية  جاءاملاء أن  {فتيمموا ماء جتدوا فلم } وتعاىل تبارك اهلل قول  -
 اإلنسان يؤمر والذي ، اإلطالقماءا على  يسمى وال ، اخل..  ، ورد ماء أو ، زعفران ماء يسمى كأن ، املاء مسمى

  جاء مطلقا من غري قيد. الذي املاء هو ، به يتوضأ وأن به يغتسل أن

 تفيد النفي سياق يف والنكرة {جتدوا فلم} ، النفي سياق يف نكرة اآلية يف جاء املاء نأ باألية: االستدالل نوقش
 أو ، زعفران مباء مقيدا كان وإن ، املائية وصف وفيه ، املائية اسم عليه يطلق ا أي ماءماء وجدمت إذا:  أي ، العموم

 .  اخل...  ورد ماء

 املائية وصف زال إذا وأما ، مطهرا طهورا يبقى فإنه ، املاء عن املائية وصف يزل مل إن وأنه ، األول القول:  الراجح
 هفي طبخ إذاكذا و، ا مثالشاي كان لو كما ، إليه انتقل الذي الوصف إىل ينتقل أي ، مطهر غري يكون فهنا ، املاء عن
 أنه دام ما وأما ، إليه صار الذي املسمى إىل ينتقل:  نقول هنا ، غريها إىل املائية وصف من فينتقل ، مرقا يسمى حلم

  .  األصغر وحدثه األكرب حدثه به ويرفع ، به يتوضأ اإلنسان فإن ، ماء يسمى

 

 .حممد نبينا على وسلم اهلل وصلى

  
 


