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بســا اا الــرمحن الــرحلوا  اومــد ا وحلــده  وال ــ ة والســ ب دــ  عــن ه ىأــا ب ــده  ودــ    ــ  وأ ــ اب  وعــن 

 تأ ها بإحلسان إىل يوب الدين: 

 :-رمح  اا-قال املؤلف  

 (1)كتاب الطفارة

  )وسؿي  ا وكتابة،كتبُت كتاًبا، وَكْتبً  :؛ يؼالالتي توجد شقًئا فشقًئا(2)هو من الؿصادر السقالة)كتاب

 .(3)الؿؽتوب به مجاًزا

 

                                 
مبتدأ لخرب محذوف يؽون  أن ؿؽنيتؼدير هذه العبارة: هذا كتاب الطفارة، ففو خرب لؿبتدأ محذوف، و (1)

 وهو أوضح وأسفل. ،لؽن ضاهر صـقع الشقخ مـصور أكه يؿقل لؾؼول األول

التطفر من الـجاسات،  :ولقس الؿؼصود هبا ،التطفر من الذكوب :والطفارة يف الشرع ويف الـصوص يؼصد هبا

من  ام وغقرهجاسات يليت تبًعا لؽن الؿؼصود األساس من الوضوء والغسل والتقؿـوإن كان التطفر من ال

كثقر من الـاس؛ ولفذا تجد أن  نهو التطفر من الذكوب، وهذا الؿعـى قد يغقب ط :أكواع العبادات الشرطقة

أن الطفارة يف  :والصواب، بعض الـاس أراد أن يثـي طؾى بعض األحؽام الشرطقة من باب أهنا تطفر األبدان

 الشرع تـطؾق إلى تطفقر اإلكسان من الذكوب. 

 :الؼسم الثاين لقس سقاًًل، فالؿصدر السقالوالؼسم األول سقال،  :أن الؿصادر تـؼسم إلى قسؿقن أفادكا (2)

وإكؿا  ،ومن الؿعؾوم أن كتابة الؽتاب ًل تؽون مرًة واحدةً  ،يحدث شقًئا فشقًئا أي:هو الذي يحصل بالتدريج 

 .كتاًبا من الؿصادر السقالة ؛ ولفذا اطتربتحصل بالتدريج

مثل أكل شيء واحد، و ،الباب نمثل الدخول م ،ر السقال ففو الذي يحصل جؿؾًة واحدةً أما الؿصدر غق

 مثل كل فعل يحدث مرًة واحدًة. و

وهو مؽتوب ولقس كتاًبا، لؽن كسؿقه مجاًزا، ويف تصرف  ،ـحن كسؿي الؿؽتوب كتاًبا مجاًزاف (3)

 وأصبح اسًؿا معروًفا به. ،الؿتلخرين غؾب طؾقه



 

 
 علن  املنب     شرح الروض املربن  

 
3 

  (3)إذا اجتؿعت ومـه ققل لجؿاعة الخقل: كتقبة؛ (2)إذا اجتؿعوا ،تؽتب بـو فالن :من ؛(1)ومعـاه لغًة: الجؿع

 . (4)الجتؿاع الؽؾؿات والحروف ؛والؽتابة بالؼؾم

 :والؿراد به هـا الؿؽتوب أي هذا مؽتوب جامع لؿسائل

 )وكحو ذلك ،ويتطفر به ،مؿا يوجبفا  :(5) )الطفارة. 

 (6)بدأ بفا؛ ألكفا مػتاح الصالة التي هي آكد أركان اإلسالم بعد الشفادتقن.  

 

 

                                 
لي تصرف لفذا فيدور طؾى الجؿع، دائًؿا وأبًدا أن الؽتاب معـاه يف الؾغة  :هبذه العبارةمؼصود الؿملف  (1)

 .الؾػظ فالؿؼصود به الجؿع

 وهذا الؿعـى األول. ،الؿملف مثل (2)

 من الجؿع. يكل هذه األمور متصرفة من الجؿع، فحقثؿا تصرفت ففوالؽتقبة هم العسؽر الؿجتؿع،  (3)

ألهنا تجتؿع من الؽتابة بالحروف والؽؾؿات، فالحروف تشؽل  ؛هبذا اًلسم سؿقت الؽتابة بالؼؾم (4)

 الؽؾؿات والؽؾؿات تشؽل الؽتابة.

 هذا مؽتوب جؿع مسائل الطفارة. :ؿعـى كؾؿة كتاب الطفارةف (5)

 .؛ تؼديًؿا لألمور الديـقةون بالعباداتجرى طرف العؾؿاء أهنم يبدؤ(6)

 .هنا شرصفاأل ؛ويبدؤون من العبادات بالطفارة  

 .ثم بعد العبادات يلخذون الؿعامالت، قالوا: ألن الؿعامالت تتعؾق بلشقاء ضرورية كاألكل والشرب 

ألكه مؼدم طؾى الخصومات والؼضاء وما يتعؾق به؛ ألن اإلكسان ًل يؾتػت  ؛ثم بعد ذلك يلتون بالـؽاح 

 .لؾخصومات وما يتعؾق هبا إًل إذا أشبع شفويت البطن والػرج

وقد يؽون  ،لغؾب الػؼفاء يرتبون هذا الرتتقبف ؛صبًعا هذا الرتتقب أغؾبيوالػؼه، قالوا يف ترتقب كتب  هؽذا 

 أهؿقة كبقرة. االؼضقة لقست أمًرا ذ ههـاك اختالف لؽـه اختالف يسقر، وهذ
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 ؛(2)عن األقذار (1)ومعـاها لغًة: الـظافة والـزاهة 

   َ(3)ؽًؿافًرا كحؽم ُح فؿصدره صُ  -بػتح الفاء -ر وأما صفَ . قفؿار بضم الفاء فر يطفُ فُ مصدر ص. 

 :الؿاكع من  ،الؼائم بالبدن (4)أي زوال الوصف ؛)وهي ارتػاع الحدث(  ويف االصطالح ما ذكره بؼوله

 .(5)الصالة وكحوها

                                 
 :ومادة كزه تدور طؾى معـى واحد حقثؿا تصرفت وهوالـظافة والـزاهة،  :معـى الطفارة يف لغة العرب(1)

 .البعد طن الـجاسات الؿعـوية والحسقة :البعد، والؿؼصود

، وأقذار سوء واألقذار الؿعـوية ،الؿؼصود باألقذار هـا يف هذا السقاق ثالثة أمور: األقذار الحسقة (2)

صؾى اهلل ولفذا كان الـبي  ؛األقذار الؿعـوية هي الذكوب والسقئاتوفاألقذار الحسقة معروفة، األخالق؛ 

. يعـي مرض مطفر من الذكوب، وأما مساوئ "صفور إن شاء اهلل"إذا دخل طؾى الؿريض قال:  -سؾمطؾقه و

هذا "قؼول: فولفذا قد يؽون استعؿال بعض العوام لؿن فقه سوء خؾق  ؛األخالق ففي أيًضا من األقذار

 .. له أصل يف الؾغة"قذر

 فالؿطؾوب الطفارة من هذه األمور الثالثة. 

ن يبقن أن الطفارة مصدر صُفر ولقس مصدًرا لطَفر بالػتح، فطَفر لقس لفا طالقة بالطفارة يريد أالؿملف (3)

 .من حقث التصريف، ولؽن صَفر مصدرها صْفًرا

 يتبادر سمال: هل هـاك فرق يف لغة العرب بقن صُفر وصَفر؟  هـاو

  من حقث الؾغة ًل يوجد فرق، إكؿا الػرق من حقث التصريف.الجواب: 

ولفذا يجوز  ؛والؿحدث لقس كجًسا ،هو الوصف الؼائم بالبدن، ففو لقس كجاسةً  :ـد الػؼفاءالحدث ط(4)

 .لؾؿصؾي أن يحؿل يف أثـاء الصالة رجاًل أو صػاًل محدًثا، ففو لقس كجاسةً 

 .هاالحدث هو وصف قائم يف البدن يؿـع الصالة وكحوف

اشرتاط طـد من يؼول ب -مثل الطواف كل ما تشرتط له الطفارة من األطؿال،  :الؿؼصود بـحوهاو (5)

 ومثل قراءة الؼرآن.  ،-الطفارة له
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، (3)الغسل الؿستحبقنالوضوء وو ، (2)كالحاصل بغسل الؿقت؛ أي معـى ارتػاع الحدث؛ (1)وما يف معـاه

 .(4)وما زاد عؾى الؿرة األولى يف الوضوء وكحوه

                                
 
 .ابن قدامةالؿوفق ذكرها مفؿة هـا قاطدة و

ثالثة: ابن كؿا قؾت لؽم سـؼرأ طبارات لؿجؿوطة من الحـابؾة لتعتاد األذن سؿاع طبارات الػؼفاء ًل سقؿا و 

صقرة، سطًرا أو أقل، كل هذا حتى يؽون ستؽون طبارات قو ،والؿرداوي ،الؼاضي أبي يعؾىقدامة، و

 .ماإلكسان طؾى طؾم بطريؼة الػؼفاء وطباراهت

 يؼول ابن قدامة: 

،  طـد إصالق لػظ الطفارة يف لػظ الشارع أو كالم الػؼفاء يـصرف إلى الؿوضوع الشرطي دون الؾغوي"

 . "طيله موضوع شرطي ولغوي، إكؿا يـصرف الؿطؾق مـه إلى الؿوضوع الشر كذلك كل ما

 . "ألن الظاهر من صاحب الشرع التؽؾم بؿوضوطاته"ثم قال معؾاًل: 

فقجب أن  ،وله معـى يف الؾغة ومعـى يف الشرع ،أي لػظ يليت يف الـصوص أو يف كالم الػؼفاء ا الؼاطدة أن:فنذً 

 ."ألن الظاهر أن الشارع إكؿا يتؽؾم بؿوضوطاته"كحؿؾه طؾى الؿعـى الشرطي، لؿاذا؟ لؾتعؾقل؛ 

وطـدكا أمر هو يف معـى ارتػاع  ،ما يف معـى ارتػاع الحدث، فعـدكا اآلن ارتػاع لؾحدث: مؼصوده (1)

 .رفع الحدثقد هو أن يتوضل الؿحدث، فنذا توضل الؿحدث ففو يف الحؼقؼة  :الحدث، فارتػاع الحدث

توضل من يجدد فنذا  هو أن يتوضل من لقس بؿحدث، مثل أن يجدد الوضوء :وما يف معـى ارتػاع الحدث 

رفع لؽن هذا الذي مثؾت به ألكه ًل يوجد حدث أصاًل حتى يُ  ؛ أكه رفع الحدث :الوضوء ًل كستطقع أن كؼول

 . مجؿوطًة من األمثؾة لؿا يف معـاهأحد األمثؾة، وذكر الؿملف  -وهو أن يتوضل تجديًدا-

بد، ففو يف معـى ارتػاع طؾى سبقل التعهو ال يوجد حدث يرفع وإكؿا فغسل الؿقت هذا تعبدي،  (2)

 الحدث. 

 تؼدم الؽالم طؾقه. (3)

 ألن الحدث يرتػع باألولى. (4)
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 .(2)أو بالتقؿم عن وضوء أو غسل (1)وكحو ذلك ،وغسل يدي الؼائم من كوم الؾقل 

  .عؾى ما يلتي يف بابه ؛يف الجؿؾة أو بالتقؿم ،باالستجؿار  ؛ أي: النجاسة  أو حلكمها؛ (3)(وزوال الخبث)

 (4)والغسل ،كالوضوء ؛أصؾؼت عؾى الػعل فالطفارة ما يـشل عن التطفقر. وربؿا . 

 

                                 
ألن الذي يغسل يديه بعد الـوم ًل يرفع حدًثا؛ ولفذا هو يف معـى رفع الحدث، فالؼاسم الؿشرتك بقن  (1)

 ففي يف معـى ارتػاع الحدث.، كل صفارة ًل يرتػع فقفا حدث : هو أناألمثؾة

 ولقس رافًعا لؾحدث.  ،لتقؿم طـد الحـابؾة مبقحألن ا (2)

وكـبه إلى مثل هذا ـ أن الشقخ مـصور طـده قدرة  ـ الؿملف ذكر هـا خؿسة أمثؾة، وسقلتقـا يف بعض الؿواضعو

 بارع جًدا يف الحؼقؼة.ففو ػي أسطر قؾقؾة يذكر الؿعـى والخالف واألدلة، ف فائؼة يف التؾخقص

وزوال : يؼولوكالحظ أن الشقخ هـا  ،فاأو زوال حؽؿ ،يعـي زوال الـجاسة :الؿؼصود بزوال الخبث (3)

يف الحدث  وهو أن :ولم يؼل: رفع، فاستخدم يف الحدث الرفع ويف الخبث الزوال، والسبب واضح ،الخبث

فـاك شيء حسي يزال إزالًة حسقًة فاستخدم فهـاك وصف معـوي ًل يؿؽن إزالته حسًقا، وأما يف الـجاسة 

 هذا التـويع يف العبارات مراد لؾحـابؾة.والة، لػظ إز

فؼط، فالخبائث الؿعـوية لقست واردًة هـا؛ ألن الؿملف  حسقةالـجاسة ال :هـا "الخبث"والؿؼصود بؽؾؿة 

 واكتفى من التعريػات العامة.  ،بدأ بالؽالم طن األحؽام الػؼفقة التػصقؾقة

 ؼة أو زوال حؽؿه.والؿؼصود بنزالته زواله حؼق ،الؿؼصود به هو هذاف

 ،هي أثر التطفقر ولقست هي التطفقر، فالطفارة هي ما يـشل طن الوضوء والغسل :الطفارة طـد الػؼفاء (4)

لؽن يف  ،ولقست هي الوضوء والغسل، لؽن كؿا قال الؿملف ربؿا أصؾؼت طؾى الوضوء والغسل تجوًزا 

وهذا أمر مفم حتى  ،كػس هذا العؿل يه تقسول ،ـشل طن هذا العؿلتي تال :يالحؼقؼة يف الشرع الطفارة ه

وإكؿا ما يـشل طـفؿا من معـى، وهذا  ،-الوضوء والغسل -كػفم حؼقؼة الطفارة أهنا لقست هي هذا الػعل

 رته األخقرة. ابعبطؾقه الذي أراد الؿملف أن يـبه 
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 :(1))الؿقاه( باعتبار ما تتـوع إلقه يف الشرع )ثالثة(  

                                 
كؿا جؿع الؿاء هـا باطتبار ما الؿقاه جؿع، وأراد الؿملف أن يشقر إلى قضقة أكه إبدأ فقؿا يتعؾق بالؿقاه، و (1)

فـاك أكواع لؾؿاء يف الواقع ًل تعـقـا لؽن الذي يعـقـا اآلن هو ما فيتـوع إلقه يف الشرع فؼط، ولقس يف الواقع، 

 .تـوع إلقه يف الشرع، فػي الشرع الؿقاه ثالثة أقسامي

  .وهذه مسللة من أمفات كتاب الؿقاه، يعـي من أهم الؿسائل يف هذا الباب 

صاهر وصفور : أن الؿقاه تـؼسم إلى ثالثة أقساموهو مذهب الجؿفور  اًلصطالحي ؿذهب الحـابؾةف

وهذا الؼول رواية طن اإلمام أحؿد، اختارها جؿاطة من الحـابؾة، من أهم همًلء ثالثة: الخرقي وكجس، 

 والؼاضي وأصحاب الؼاضي. 

 .اه تـؼسم إلى قسؿقن فؼط: صفور وكجسوهي أن الؿق ،طن اإلمام أحؿد يف هذه الؿسللة رواية أخرىو

بشفادة  الحـابؾة -طن اإلمام أحؿد وأكثرها أن أغؾب الروايات  :اإلشؽالقة يف هذه الؼضقة التي كتـاولفاو 

 ،وإكؿا هـاك رواية واحدة هي التي جاءت يف هذا الصدد ،التؼسقم الثالثيطؾى طدم  -كؿا سقلتقـا يف طباراهتم

 وأصحاب الؼاضي تبًعا لؾؼاضي.  ،والؼاضي صبًعا ،ذهب إلقفا الخرقي ثيالثال تدل طؾى التؼسقمو

وإكؿا يػفم  ،أن الرواية الؿروية طن اإلمام أحؿد يف التؼسقم لقست صريحةً وهي هـاك إشؽالقة أخرى، لؽن 

كؿا ـ والرواية بالتؼسقم  ،طدم التؼسقم الثالثيطؾى إذا كاكت أكثر الروايات  هو:مـفا فؼط، ففـا اإلشؽال 

ؾؿاذا ذهب الحـابؾة إلى أن الؿذهب هو التؼسقم؟ بعبارة فلقست صريحًة، ـ باطرتاف الؼاضي كػسه  -سقلتقـا

من أسباب اختقار إحدى  رة؟ والحـابؾة طـدهم أنأخرى: لؿاذا اختاروا هذه الرواية وتركوا الرواية الؿشفو

 هـا لم يػعؾوا هذا. و ؟الروايتقن أن تؽون أكثر وأشفر كؼاًل 

همًلء إذا وأن الؼاضي ذهب إلى هذا الؿذهب ومعه الخرقي،  -واهلل أطؾم - الحؼقؼة السبب فقؿا يظفر لي يف

طـد  -اه اهلل خقًراجز-الؼاضي فلم أجد تػسقًرا سوى هذا التػسقر، وذهبوا إلى رواية تبعفم غالب الـاس، 

 .كؾؿة قوية وكافذة جًداالحـابؾة له 
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الؿذهب أن يؽون تؼسقم كان يـبغي الأكثر الروايات طؾى طدم ؿا دام ف ،الحؼقؼة هذا فقه غرابةويف  

 اًلصطالحي طدم التؼسقم. 

 :بعض العبارات التي أشرت إلقفا

اختؾػت الرواية طن أحؿد يف الؿاء إذا خؾطه مائع صاهر فغقر أحد "سه: ػيؼول الشقخ الؼاضي أبو يعؾى ك 

ألكه تغقر بطاهر لم يخرجه طن صبعه،  ؛الوضوء بهأوصافه، فـؼل جعػر بن محؿد وبؽر بن محؿد جواز 

كالًما يدل طؾى أكه ًل يجوز  وكؼل الصاغاين". ثم قال: "أشبه إذا تغقر بورق الشجر والطحؾب والطقن

الوضوء به، وهو اختقار الخرقي، وهو أصح؛ ألكه تغقر بؿخالطة ما يـػك طـك غالًبا أشبه إذا تغقر بالباقالء 

 ."الؿغؾي

غاية ما يف الباب ون من الرواة رووا روايًة صريحًة، قوبقن أن اثـ ،لخص لـا الوضع -رحؿه اهلل-ػسه إًذا هو ك 

 كؼال كالًما يدل طؾى أكه ًل يجوز الوضوء به.  أن الصاغاين ـ حسب كؼل الشقخ الؼاضيـ 

 . "أكثر الروايات طن أحؿد أكه ًل يؿـع"الشقخ ابن قدامة: يؼول و

 . "شفر كؼاًل هي األ"الزركشي: يؼول و

ومع ذلك  ،ؼسقم الثالثي، وهـاك روايات صريحة وكثقرة يف طدم التؼسقمتفنًذا ًل توجد رواية صريحة يف ال

 ذهب الحـابؾة إلى اختقار رواية التؼسقم غقر الصريحة. 

هـا شيء يجب أن أكبه طؾقه، قد يؼول قائل: إن هذا لقس بصحقح بل هـاك روايات كثقرة طن اإلمام أحؿد و

قؾت ألحؿد يتوضل "قال:  مسائل الؽوسجيف ما جاء  ـ بعض الـاس ـ كؿا يؼول يف التؼسقم الثالثي، مـفا مثاًل 

 . "وكل شيء غقر حتى ذهب طـه اسم الؿاء فال يتوضل به ،بالـبقذ والؾبن، قال: ًل يتوضل هبؿا

من الؿائعات التي ًل  ؿاجؿاع أهنألن الـبقذ والؾبن حؽي اإل ؛الرواية لقس لفا طالقة بالتؼسقم الثالثي هوهذ

 .وًل تدخل يف مسؿى الؿاء ،يتوضل هبا

 فنًذا هذه الرواية غقر واردة طؾى اإلشؽال الذي أوردكاه طؾى الحـابؾة.  
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قال اكتفى،  .(2)الطاهر يف ذاته الؿطفر لغقره :(1)بػتح الطاء فورقال ثعؾب: صَ  ،أي مطفر ؛)صفور( :أحدها

رَ }تعالى:  َؿاِء َماًء لُِقَطفِّ ُل َعَؾْقُؽْم ِمَن السَّ   [11]األكػال:  {ُكْم بِهِ َوُيـَزِّ

                                
 
يلخذون من مجؿوع كالم اإلمام أحؿد قاطدًة ـ كؿا سقلتقـاـ أحقاًكا وهي أن الحـابؾة  :أريد أن أكبه إلى مسللةو

ألكه يؼول: هذه قاطدة أحؿد، هذه  ؛أقوى من بعض الروايات ـ  أحقاًكاـ اطدة ويجعؾوهنا ثم يعؿؾون هذه الؼ

 ففم ،وأضن أن هـا حصل هذا األمر ،أصوله تدل طؾى كذا، والؼاضي أبو يعؾى وابن طؼقل يػعؾون هذا كثقًرا

 .يرون أن قواطد أحؿد تدل طؾى هذه الؼضقة

 ؿد طؾى الروايات الصريحة طـه يف طدم التؼسقم. لؽن يف الحؼقؼة ًل يؿؽن أن كؼدم قواطد أح 

يف أمثؾة  -كؿا سقلتقـا -أن الحـابؾة اتبعوا الؼاضي والخرقي :اكتفقـا من هذا الؿبحث، وخذوا هذا الؿثال

 -الؿذهب اتبع الرواية غقر الؿشفورة واألقل كؼاًل، وكـت سلذكر لؽم فحتى يؽون كوًطا من الرصد والتتبع، 

 ،كصوص الحـابؾة التي تدل طؾى كقػقة اًلختقار بقن الروايتقن- مثل هذا سقطولفعؾت  لؽن رأيت أكه لو

الشفرة وكثرة الـؼل والصحة، وأهنم هـا خالػوا هذه  :وأهنم صرحوا أن من أسباب اًلختقار بقن الروايتقن

 ؿد. الؼضقة، لسبب صبًعا كؿا قؾت لؽم، والظاهر أن السبب هو أهنم كظروا إلى قواطد اإلمام أح

 :، هوركز الحـابؾة وغقرهم من الػؼفاء طؾى التػريق بقن الُطفور والَطفور (1)

  .الَطفور اسم لؿا يتطفر بهأن  

 .فو الؿصدر يعـي الػعلفالُطفور أما 

أن الَطفور لقس معدوًًل  :وهي -يرى أن طدًدا من الػؼفاء أخطل فقفا-وكبه شقخ اإلسالم إلى قضقة مفؿة  

وإكؿا هو اسم مستؼل يشقر إلى ما يتطفر به دائًؿا، فالَطفور اسم  ،لقس أصؾه كؾؿة صاهر ـ طن الطاهر ـ يعـي

ؿتعدي الإذا تحدثـا طن مسللة  -كؿا سقلتقـا-خاص يستخدم لؾدًللة طؾى ما يتطفر به، وهذه الؼضقة لفا أثر 

 الزم. الو

واستدلوا طؾى أكه يطفر غقره، : ديؿتعالولقس ًلزًما، ومعـى  ، وهي أن الَطفور متعد  هذه قضقة أخرى (2)

 هذا بثالثة أدلة:
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 (1))ال يرفع الحدث( غقره.   

                                
 

َرُكْم بِهِ }اآلية التي ذكرها الؿصـف: : الدلقل األول َؿاِء َماًء لُِقَطفِّ ُل َعَؾْقُؽْم ِمَن السَّ إًذا  ،[11]األكػال:  {َوُيـَزِّ

 فو صفور يستخدم لتطفقر األشقاء الؿتـجسة.ف

ألن معـاه  ؛"صفور إن شاء اهلل": -كؿا تؼدم -لؾؿريض  -وسؾم صؾى اهلل طؾقه-قول الـبي : الدلقل الثاين

 .ـ  إن شاء اهللـ مطفر 

وجه اًلستدًلل: أن و ،"هو الطفور ماؤه الحل مقتته": -صؾى اهلل طؾقه وسؾم-قول الـبي : الدلقل الثالث

ن يف كالم الـبي لم يؽ ،هو الؿطفر :يعـي هو الؿطفر، ولو لم يؽن معـى هو الطفور "هو الطفور ماؤه"معـى 

 جواًبا لسمالفم.  -صؾى اهلل طؾقه وسؾم -

 الؼول الثاين: أكه ًلزم ولقس بؿتعد وهو قول الحـػقة، لؽن ًل كريد أن كدخل يف الخالف العالي. 

ثؿرة الخالف تتضح يف كون الؿاء هو الؿطفر الوحقد من "، فؼال: ثؿرة هذا الخالفأشار ابن مػؾح إلى 

فذا الخالف طـد الحـابؾة  ؾف. "أكه هو الؿائع الوحقد الذي يـػي الخبث طن كػسه :لثاكقةالؿائعات، والثؿرة ا

 يطفر كػسه.أكه والثاكقة: ؿتعدي يطفر غقره، أن الكؼول  ألكـا، متعد   أكه يطفر غقره ألكهاألولى: ثؿرتان: 

، ةاإلجؿاع طؾى هذه الؿسللبل حؽي  ؛إًل الؿاء قوًًل واحًدا طـد الحـابؾةمن الؿائعات ًل يرفع الحدث  (1)

ولؽن كؼل أن أبا حـقػة رجع طن  ،فنكه كان يرى يف األول أن الـبقذ يرفع الحدثوكؼل الخالف طن أبي حـقػة 

 .هذا الؼول، وحري به أن يرجع، فلصبحت هذه الؿسللة محسومة وهو أكه ًل يرفع الحدث إًل الؿاء

 كستطقع أن كؼول: قوًًل واحًدا طـد جؿقع العؾؿاء. قوًًل واحًدا طـد الحـابؾة، بل  -كؿا قؾت-وهذا  

وطرفـا من هذا  أن جؿقع الؿائعات غقر الؿاء ًل ترفع الحدث، فؿثاًل الشاي والؾبن والعصقر والخل والـبقذ، 

ولقس له أي أثر يف الطفارة؛ ، وًل بدل التقؿم، وًل يستخدم ،وكل مائع سوى الؿاء ًل يرفع الحدث

 بالؿاء أو بالرتاب.تؽون  -رفع الحدث-فالطفارة

وكالحظ أن الؿملف فسر الطفور بحؽؿه، وهو أكه ًل يرفع الحدث غقره، ومع ذلك سقرجع الؿملف ويبقن 

 هم.الطفور بحؼقؼته لؽـه بدأ بتعريف الطفور بحؽؿه ألكه الؿؼصود واأل
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 (1)والحدث لقس كجاسًة بل معـى يؼوم بالبدن يؿـع الصالة وكحوها.  

 . ضد الؿحدث والـجس :والطاهر

  .(3)الطارئ(عؾى محل صاهر ففو الـجاسة الحؽؿقة (2))وال يزيل الـجس 

                                 
ا قال هـا: أو كؿ ،ألن الحدث وصف؛ -كؿا تؼدم معـا-الحدث لقس بـجاسة، والؿحدث لقس بـجس  (1)

 معـى، وهو كؾه واحد، إما كؼول وصًػا أو معـًى. 

 طفارة إذا أراد الصالة أو كحوها.الؿحدث هو كل من يحتاج إلى الف ،بـاًء طؾى هذا التعريفو

 معـى يؼوم بالبدن. هو أما الحدث فؽؿا يؼول الؿملف: 

 وإكؿا هو معـى وقد تؼدم كالم الؿملف حول هذا. ،فالحدث لقس شقًئا حسًقا

وإن كاكت متبادرًة ، "أطقان مستخبثة يؿـع من حؿؾفا يف الصالة " :طرفوها بلهنا  الـجاسة طـد العؾؿاء (2)

 .إلى الذهن وًل تحتاج إلى تعريف، فؽل طقن مستخبثة يؿـع من حؿؾفا يف الصالة ففي كجسة

كل طقن يحرم تـاولفا يف "فؼالوا العقن الـجسة هي:  الذي يؼرهبا ويحددها  وأما الـجاسة يف اصطالح الػؼفاء 

  ."حال اًلختقار ًل لضررها وًل لحرمتفا وًل ًلستؼذارها

ًل  كذلك الصقد لؾؿحرم، و، وإكؿا ألكه محرم مكل ًل ألكه كجساإلكسان ًل يجوز أن يُ ل: : مث"ًل لحرمتفا"

 ألكه محرم. وإكؿا ،يجوز أن يمكل لؽن لقس ألكه كجس

 وإكؿا ألكه مستؼذر. ،الؿخاط ًل يجوز أن يمكل لؽن لقس ألكه كجس :"وًل ًلستؼذارها" 

 .وإكؿا ألكه مضر ،مثل السم يحرم أن يمكل لؽن لقس ألكه كجس :"وًل لضررها" 

 فؽل طقن ًل يجوز أن تمكل لغقر هذه األسباب الثالثة ففي يف الشرع كجسة.  

ل الحقواكات التي ًل يجوز أن تمكل كجسة، وكل طقن ًل يجوز أن تمكل مثل الدم ؽفوبـاء طؾى هذا التعريف 

 كجسة.ففي والبول والغائط  

ـجاسة الحؼقؼقة؛ ال ى الـجاسة الحؽؿقة ًليريد الؿملف أن يبقن أن الؽالم هـا يف التطفقر يـصرف إل (3)

اًلستحالة، فػي كتاب الطفارة كحن ًل  وإكؿا يطفرها شيء واحد فؼط وهوالؿاء ًل يطفرها  الـجاسة العقـقةف
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 .رافع وكذا االستجؿار . والتقؿم مبقح ال(1))غقره( أي غقر الؿاء الطفور  

                                
 

وإكؿا كتحدث طن تطفقر الـجاسة الحؽؿقة وهي  ،-سقليت ًلحًؼا -كتحدث طن كقػقة تطفقر الـجاسة العقـقة 

والثوب أصؾه  ،يـجس الؿاء، فالؿاء أصؾه صاهر وأ ،أن يتسخ الثوب :مثل ةالـجاسة العارضة لعقن صاهر

 .ففذه أطقان كجسة ًل يؿؽن أن تطفر بالؿاء...إلخ والعذرة صاهر، أما الؽؾب والخـزير 

كحن وأفادكا الؿملف أكه ًل يؿؽن أن كطفر العقن الـجسة إًل بالؿاء، فال يؿؽن تطفقر الخبث إًل بالؿاء،  (1)

وأكه محل إجؿاع لؽن رفع الخبث أيًضا طـد الحـابؾة ًل يجوز إًل  ًل يجوز إًل بالؿاء، رفع الحدثأن أخذكا 

 بالؿاء.

  :وفقفا طن اإلمام أحؿد روايات ،مسللة مفؿة - ؟هل يجوز أن كرفع الخبث بغقر الؿاء أو ًل-ذه الؿسللةه

، وهذه رواية صريحة مـصوصة طن أحؿد أكه ًل يرفع الخبث إًل الؿاء ـ وهي الؿذهب ـ : الرواية األولى

  وواضحة جًدا.

 :قويةاستدلوا بلدلة وهمًلء 

  ."أمر الؿرأة التي أصاب ثوهبا دم أن تحؽه وتؼرصه بالؿاء" -ى اهلل طؾقه وسؾمصؾ -أن الـبي  الدلقل األول:

 . "ذكوًبا من ماء بولههريؼوا طؾى أو"قال:  -صؾى اهلل طؾقه وسؾم–أن الـبي  الدلقل الثاين:

الة إلز -وهي الؿاء-هذه الؿادة طقَّن   -صؾى اهلل طؾقه وسؾم -الـبيأن وجه الدًللة من الحديثقن: قالوا: و

 الخبث.

ؼالوا: كؿا أكه ًل يجوز إزالة الحدث إًل بالؿاء فؽذلك الخبث؛ ألن إزالة استدلوا بالؼقاس: ف الدلقل الثالث:

  جب أن يستويا.قالحدث وإزالة الخبث فرطي الطفارة ف

وروي طن أحؿد ما يدل طؾى ": -ًلحظ معي طبارته حتى كػفم -يؼول الشقخ ابن قدامة  ة:الرواية الثاكق

 ."كالخل وماء الورد وكحوهؿا". ثم قال: "مزيل لؾعقن واألثر از إزالة الـجاسة بؽل مائع صاهرجو

  بن طؼقل والشقخ تؼي الدين وصاحب الػائق.ااختاره و 
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اآلن طؾى كالم ابن قدامة أن الرواية الثاكقة طن اإلمام أحؿد لقست صريحًة، وإكؿا روي طن اإلمام أحؿد ما ف

 الـجاسة بؽل الؿائعات كالخل والعصقر.إزالة  جوازيدل طؾى 

وهو " :وقال حػقده ،اختاره الؿجدو ،الرواية الثالثة: أكه يجوز إزالة الـجاسة بغقر الؿاء لؽن طـد الحاجة

 ."أشبه بـصوص أحؿد

 .يعـي تـازل طن الطفور: فؼط أكه يجوز إزالة الخبث بالطاهر من الؿقاه رابعة:الرواية ال

صريحة ومدطومة  -التي هي بغقر الؿاء لؾحاجة-وطـدكا رواية  ،وطـدكا رواية تػفم ،رواية صريحة :فعـدكا

تزال بالؿاء الطاهر غقر الؿطفر، وهذه  أهناوطـدكا الرواية األخقرة  ،"أشبه بـصوص أحؿد"بؼضقة أخرى 

 .صف بلكثر من أهنا روايةورواية لم ت

ػفم من كالم اإلمام أحؿد، مع تذكرها الشقخ ابن قدامة  إًذا كؼول طـدكا ثالث روايات باطتبار أن الرواية التي 

أن هذه الرواية التي قال فقفا الشقخ ابن قدامة ما يدل طؾى جواز إزالة الـجاسة  -يجب أن تالحظ -العؾم 

لقست  ـإذا كـا كتحدث طن روايات اإلمام أحؿد ـ هي الرواية الؿشفورة والتي ترجح، مع أن هذه الرواية 

 .ًة صريحةً روايًة مـصوص

شقخ  -ًلحظ-ولفذا  ؛ويف الؿؼابل هـاك رواية أخرى طن اإلمام أحؿد هي أشبه بـصوص اإلمام أحؿد

بؽل  تهيجوز إزالاختار أكه اإلسالم له يف هذه الؿسللة اختقاران، مرًة اختار أكه يجوز إزالته بؽل مزيل، ومرًة 

هو ه الـصوص، واختار تارًة أخرى الؼول الذي مزيل طـد الحاجة، فاختار تارًة الؼول الذي يظن أكه تدطؿ

  أشبه بـصوص اإلمام أحؿد.

طـد غقر الحاجة ًل تجوز والحؼقؼة أن الرواية التي تؼول أن إزالة الـجاسة بغقر الؿاء طـد الحاجة تجوز و

و وه-ألهنا أشبه بـصوص أحؿد؛ وألكه اختارها رجل  ؛ويجب أن تؽون قويًة يف الؿذهب ،رواية قوية جًدا

قوله هو وابن قدامة الؿذهب، ؛ ففـا اآلن الؿجد ويف مرحؾة من الؿراحل  ،كان يف فرتة من الػرتات -الؿجد

 .يختار هذه الرواية
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من األولى أن يؽون  :الحـابؾة اكتفوا، لؽن أقول من خالل هذا العرضفكحن ًل كؿؾي طؾى الحـابؾة، و

 ثالثة:الؿذهب اًلصطالحي الرواية ال

 .صةهي مـصوأوًًل  -

 .واختارها الؿجد  -

 .ابن تقؿقةهو وأشبه بـصوص أحؿد وًل سقؿا أن الذي قال أشبه بـصوص أحؿد   -

أكه  ه، معـى حؽؿ"أكثر من جؿع رواية اإلمام أحؿد الخالل وفاته الؽثقر" :يؼولوأكتم تعؾؿون أن ابن تقؿقة  

 .ام أحؿداإلم ات، يعـي حؽم من إكسان مطؾع طؾى روايافاته الؽثقر أكه اصؾع طؾقف

 .لو كاكت هذه الرواية هي الؿذهب لؽان أقرب -جزاكم اهلل خقًرافـحن كؼول لؾحـابؾة  

وإن كـت أرى أكا وأكرر أكه من األشقاء  ،اطتبارات أخرى -رحؿفم اهلل تعالى -لؽن ربؿا يؽون طـدهم  

وإكؿا الذي يحؼق يف الؿمثرة طؾى اتجاهات الؿذهب اختقارات الؿحؼؼقن فقفا ولقس التحؼقق يف الؿذهب، 

الؿذهب هو مثل شقخ اإلسالم، يـظر مجؿوع روايات اإلمام أحؿد ثم يحدد الرواية التي تشبه باقي كصوص 

 .أحؿد وتشبه أصول أحؿد وتشبه أصول الشرع الحؼقؼة

وأقرب  ،أن أي رواية يرى شقخ اإلسالم أهنا أشبه بـصوص أحؿد ـ لؽن هذا ما قاله أحدـ ولفذا لو ققل 

اصطؾحوا ففم ل الشرع يـبغي أن تؽون هي الؿذهب لؽان هذا أولى لؽن الؿذهب أمر اصطالحي، ألصو

  طؾى شيء واستؿروا طؾقه.

 إًذا اآلن كؾخص هذا الؿوضوع فـؼول: 

أكه ًل يزيل الخبث إًل ـ وهي رواية صريحة ومـصوصة طن اإلمام أحؿد ـ إن الحـابؾة مذهبفم اًلصطالحي 

وأن الرواية الثالثة التي تؼول  ،ؿسللة فقفا طن اإلمام أحؿد أربع روايات مـصوصةالؿاء فؼط، وأن هذه ال

بنزالة الـجاسة بغقر الؿاء من الؿائعات طـد الحاجة أشبه بـصوص أحؿد وأقرب إلى أن تؽون الؿذهب 

 اًلصطالحي. 
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   )(1)أي الطفور ؛)وهو:  

 )من برودة  ؛(3)بلن يبؼى عؾى ما وجد عؾقه ؛إما حؼقؼةً  ؛(2)أي صػته التي خؾق عؾقفا ؛)الباقي عؾى خؾؼته

 .مؿا يلتي ذكره ،وكحوه بحؾُ أو صُ  ،كالؿتغقر بؿؽث ؛(4)أو حؽًؿا، أو حرارة أو مؾوحة وكحوها

  ؛(5)مخالط)فإن تغقر بغقر مؿازج(؛ أي: 

                                 
 ولقس من حقث الحؽم. ،اآلن بدأ الؿملف بشرح تعريف الطفور من حقث الحؼقؼة (1)

نذا ف، "ولم يضف إلى طقن أخرى ،كل ماء لم يؼقد بوصف ":لؿؼصود بالؿاء الباقي طؾى خؾؼته هوا (2)

ون طؾى خؾؼته، وهو الؿاء الطفور طـد اإلصالق طـد الحـابؾة؛ ألهنم يخرج خؾي من هذين األمرين ففو باق  

 الطاهر من الطفور، ولفذا يشرتصون أكه خال من كل صػة وتؼققد.

 ،وكحو هذه، والؿقاه التي تـزل من السؿاء،  ،مقاه العقونومقاه األهنار، ومقاه البحار،  :الؿاءمن أمثؾة هذا  (3)

فذه الؿقاه باققة فوهي الؿؼصودة بؿذهب الحـابؾة،  ،هذه األكواع صفورة بدون إشؽال باتػاق أمة محؿدو

 .طؾى خؾؼتفا بؼاًء حؼقؼًقا

ذي تغقر تغقًرا ًل يخل الؿاء ال :وهو ،بؼاًء حؽؿًقا هو الؿاء الذي بؼي طؾى خؾؼته :التغقر الحؽؿي (4)

وسقلتقـا من كالم الؿملف الؿتغقر بطول مؽث أو بطحؾب وكحوه أكه صفور، وأن هذا التغقر ًل ، بطفوريته

 وسقػصل الؿملف يف هذا األمر. ؟،يمثر طؾقه، وسقلتقـا لؿاذا

 ؼته حؼقؼًة.طؾى خؾ باق  إًذا يـؼسم الؿاء الباقي طؾى خؾؼته إلى قسؿقن: 

،  وسقليت ضابط التغقر الذي ًل يمثر "ما تغقر تغقًرا ًل يمثر طؾى صفوريته":ا، وضابطهطؾى خؾؼته حؽؿً  وباق  

 ويعتـي به طـايًة واضحًة. ،وسقبسطه الؿملف ،طؾى صفوريته

  :ثم بدأ بلقسامه ،اكتفى الؿملف من تعريف الؿاء الطفور وحؼقؼته (5)

 ،"تغقر بغقر مؿازج": بؼولهالؿاء الطفور الؿؽروه، وضبطه الؿملف  : اء الطفورالؼسم األول من أقسام الؿ

ؼاطدة الؿذهب أن كل ما تغقر بطاهر غقر مؿازج ففو تغقر بالؿجاورة وًل يسؾب الطفورية، هذه كؼطة، ف

 الـؼطة الثاكقة أكه مؽروه. 
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 .عبارة أدق ًل أطؾم أن فقفا روايةلقس طن اإلمام أحؿد فقفا رواية، أو ب -وهذا أمر مفم -وهذه الؿسللة 

، فؿثاًل إذا أخذكا الؼاضي أبو يعؾى له كتاب معروف ذلكوسقلتقـا من كالم مشائخ الؿذهب ما يدل طؾى  

تغقر بعود بخور أو دهن فػقه  إنو"يؼول يف التعؾقؼة:  "التعؾقؼة "ومفم من أصول كتب الحـابؾة وهو 

 .ولم يتعؼبه طؾقه وأقره "ذيل صبؼات الحـابؾة"يف هذا الؽالم كؼؾه ابن رجب . "وجفان

فؼول الشقخ هـا: فػقه وجفان، يعـي لقس فقه رواية، كؿا أن تصرف الحـابؾة يدل طؾى هذا ففم لم يذكروا  

 روايات. 

 .أكه صفور :الؿسللة األولى :ناعـدكا مسللتف

 .مؽروهأكه والؿسللة الثاكقة:  

هب لؽن الصواب ة أكه ًل يوجد خالف يف الؿذأما أكه صفور فعؾى هذا طامة الحـابؾة بل ذكر بعض الحـابؾ 

ألن قاطدة الؿذهب أن  ؛، لؽن طؾى هذا جؿاهقر الحـابؾة وًل إشؽال يف هذه الؿسللة ففو صفورافقه خالفً  أن

 .التغقر بغقر مؿازجة ًل يسؾب الطفورية

أي مسللة فقفا  أنبوجود الخالف، فؼاطدة الؿذهب  الحـابؾة يعؾؾون الؽراهةوالؿسللة الثاكقة: أكه مؽروه، 

 خالف ففذا الخالف يؼتضي أن تؽون مؽروهًة.

هذه  ،"الخروج من الخالف مستحب "هي ، ومن هـا طؾؿـا أن هذه الؿسللة التي بقن يديـا ترجع إلى قاطدة 

الخالف يف هذه الؿسللة يرجع ومذكورة يف كتب الؼواطد واألشباه والـظائر، من قواطد أهل العؾم قاطدة 

 فذه من أصولفا. فيف الدرس السابق أكـا سـربط الػروع بلصولفا،  وقؾـادة، لفذه الؼاط

كؼف وقػًة يسقرًة مع أن سقتؽرر معـا مراًرا، فـحتاج ومـتشر يف الؿذهب،  -يف الحؼقؼة-التعؾقل بالخالف و

 .فروع كثقرة يف الؿذهبُتبـى طؾقفا هذه الؼاطدة التي 

 :فقفا خالف هذا الؼاطدة 

وله طبارة حؼقؼًة  ،أكه ًل يجوز التعؾقل هبذا الخالف، وهذا فقؿا أطؾم مذهب شقخ اإلسالم :الؼول األولف

 تلمؾوا معي يف طباراته:و -رحؿه اهلل -قوية، يؼول الشقخ
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تعؾقل األحؽام بالخالف طؾة باصؾة يف كػس األمر فنن الخالف لقس من الصػات التي يعؾق الشارع فقفا " 

لم يؽن  ولؽن يسؾؽه من ،-صؾى اهلل طؾقه وسؾمذلك وصف حادث بعد الـبي  يف كػس األمر فنن  األحؽام

 ."كػس األمر لطؾب اًلحتقاططالًؿا باألدلة الشرطقة يف 

 :ما بؼي شيء، قصدي أتى طؾى الؼاطدة 

ؽقف كعؾل به، وكحن فويف طفد التشريع من أصؾه،  ،أوًًل: أن هذا الخالف لم يؽن موجوًدا يف العفد الـبوي 

 .؟!كستدل باألدلة الؿوجودة يف العصر الـبوي التي دلت الـصوص طؾى أهنا أدلة إكؿا

ألكه لقس طالًؿا باألدلة الشرطقة، يعـي لم تتبقن يؼول هو: إكؿا يسؾؽفا من يسؾؽفا من العؾؿاء؛ الشيء اآلخر  

  .له الؿسللة

جؿاع الـووي والسبؽي، حؽى اإلوالؼول الثاين: أن الخروج من الخالف مستحب، وهذا حؽي إجؿاًطا، 

واتػؼوا طؾى أن "تدل طؾى هذا كؿا سقلتقـا، الـووي يؼول:  فاوإن كاكت طبارة السبؽي لقست قويًة لؽـ

وكلكه يرد طؾى شقخ  ،للةهذه الؿس شكاق "األشباه والـظائر"السبؽي يف و ،"الخروج من الخالف مستحب

ويؽاد يحسبه الػؼقه -ألئؿة فر يف كالم كثقر من ااشت " أكه ؼول السبؽي لؿا ذكر الؼاطدة وذكراإلسالم، ي

وقد أشؽل هذا طؾى  "لؿا قرر هذه األمور يؼول:  "من أن الخروج من الخالف أولى وأفضل -ا طؾقهمجؿعً 

. هو يجقب طن كالم شقخ اإلسالم "ؽون حقث سـة ثابتةتبعض الؿحؼؼقن وقال: األولوية واألفضؾقة إكؿا 

أكا أجقب طن هذا بلن أفضؾقته لقست لثبوت سـة خاصة فقه بل لعؿوم و"فقؿا يظفر، يؼول السبؽي: 

وهو مطؾوب شرًطا مطؾًؼا، فؽان الؼول بلن الخروج أفضل ثابت من حقث  ،اًلحتقاط واًلسترباء لؾدين

  ."العؿوم واطتؿاده من الورع الؿطؾوب شرًطا

وأن  ،واآلن أكتم سؿعتم الخالف فقفا ،رةفنًذا اآلن الخروج من الخالف قاطدة يبـي طؾقفا الحـابؾة مسائل كثق

 .شقخ اإلسالم يتبـى فقفا مذهًبا وله أدلة قوية

اإلجؿاع بؿعـى أن السبؽي والـووي لم يؼػوا طؾى مخالف يف هذه  فقهالؼول الثاين حؽي اإلشؽال أن لؽن و 

 .الؿسللة
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لؽن هؽذا يظفر لي من دراسة ـ وأكا ًل أجزم هبذا ـ كلكه ًل يوجد إًل شقخ اإلسالم يشقر وإكؿا السبؽي  

 .الؿسللة

 لؽن الذين قالوا بثبوت هذه الؼاطدة والعؿل هبا يشرتصون لفا شروًصا:  

 .، وهذا جقد وشرط مؿتازالشرط األول: أًل يوقع مراطاة الخالف بخالف آخر، وإًل لم يراعَ 

 .فال يصؾح أن كخرج من خالف وكؼع يف خالف آخر 

الؿاء باطتباره مؽروًها ًل يوقع يف خالف آخر، فؾقس هـاك ارتباط بقن هذه لؽن مثاًل الخروج من هذا  

  الؿسللة وتؾك.

 .الشرط الثاين: أًل يمدي مراطاة الخالف لرتك سـة

ألن مراطاة هذا  ؛رفع القدين يف الصالة سـة ثابتة يف الصحقحقن، فقفا خالف، هذا الخالف ًل يراطى :مثاله 

 الخالف يمدي لرتك سـة.

 .ط الثالث: أن يؽون الخالف قوي وله حظ من الـظر وإًل ًل يستحب مراطاة الخالفالشر

 .وخالف يف هذا داود وقال ًل يصح ،وهو أن من كان مسافًرا مستطقًعا لؾصوم فنكه يصوم :ومثؾوا له بؿثال 

 .خالف داود هذا لقس له حظ من الـظرو 

 .خالفًل يستحب مراطاة الـ مثاًل ـ ففـا يف هذه الؿسللة  

  هذه الشروط الحؼقؼة تحؽم الؼاطدة وتجعؾفا مـضبطًة ومتوافؼًة مع طؿومات الـصوص.و

  :ؼي الرتجقحب

 .الحؼقؼة إذا كاكت محل إجؿاع ًل كالم

 وطؾى من يرى أهنا لقست محل إجؿاع أن يبقن لـا الؿخالف.  

 :أمرين اآلن طؾى ضوء الؿوجود كؼول هي قاطدة قوية ويعؿل هبا، بسببف

 .كؿا أشار السبؽي الـصوص العامة والؼواطد العامةمر األول: األ
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  . (4)عؾى اختالف أكواعه .(3)صاهر (دهن)و (2)وعود قؿاري  ،(1)(كؼطع كافور)

 .(6)والزفت والشؿع؛ ألن فقه دهـقة يتغقر بفا الؿاء. (5)قال يف الشرح: ويف معـاه ما تغقر بالؼطران

                                
 

كرجع إلى الؽالم  نففذه الؼاطدة اآلن ستتؽرر معـا وحرركاها اآلن ول ،إجؿاع أهل العؾم طؾقفا :األمر الثاين

 حولفا. 

 وهذه الؼاطدة الؿفؿة، لعؾفا تؽون مـؽم طؾى بال ألهنا ستتؽرر.

 : أكهحؽم الوضوء بؿا فقه قطع كافورفؿاء فنهنا ًل تؿتزج وًل تختؾط به، قطع الؽافور إذا ألؼقت يف ال (1)

 ألن الؽافور الؿسحوق يختؾط، ففذا الؿثال األول. ؛هذا مؼصود  :قطع كافور: وقولهيصح مع الؽراهة، 

إكه مـسوب إلى قؿار وهو  :وققل  .موضع أو بؾدة يف القؿن هي  :ققلو ،العود الؼؿري مـسوب إلى قؿار (2)

 .يف القؿن أو يف الفـدإما في بؾدة ف .بؾدة يف الفـد

 الؿفم أكه كوع من الطقب والعود إذا ألؼي يف الؿاء لم يختؾط به، فالوضوء هبذا الؿاء صحقح وهو مؽروه.  

وإكؿا  ،الدهن هـا مثل الزيت، السؿن، أي دهن، فنهنم يرون أن الدهن هذا إذا وضع يف الؿاء ًل يختؾط به (3)

 لفذا تجده متؿقًزا ضاهًرا.و ؛يتؿقز

 .ـ كؿا قؾتـ  ألن الدهن له أكواع كثقرة (4)

 :الؼطران كوطان (5)

كوع إذا وضع يف الؿاء ًل يختؾط به، ففذا هو الؿؼصود بؽالم الحـابؾة، والتطفر بالؿاء الذي فقه  :الـوع األول 

 .هذا الـوع من الؼطران جائز مع الؽراهة

ا وضع يف الؿاء يختؾط به ويؿتزج به، ففذا الـوع يؼؾب الؿاء من صفور إلى صاهر إذ :الـوع الثاين من الؼطران

 . -كؿا سقلتقـا -

 فؿؼصود الحـابؾة هـا الـوع األول. 

 .الزفت، والشؿعووالؼطران،  ،والدهن ،وطود قؿاري : كافور،هذه ستة أمثؾة(6)

 حقـئذ هو صفور لؽن مع الؽراهة. ، فالؿاءبهكل مادة تؼع يف الؿاء وًل تختؾط  : أنمؼصود الؿملفو 
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 :كختم بؿسللة أتؿـى أن أحدكم يؽتب فقفا بحًثا إذا تقسر

هل ترك ووهو محل إجؿاع، ففل اًلستحباب يؼتضي الؽراهة؟  ،كحن كؼول الخروج من الخالف مستحب 

 الؿستحب يوقع يف الؿؽروه؟ 

 ؟شقًئا مؽروًهافؿثاًل يستحب لإلكسان أن يبؽر إلى الصالة فنن لم يبؽر ففل فعل 

الخروج من الخالف "وطـد آخرين  "الخروج من الخالف مستحب"أن صقغة الؼاطدة  ؼولونيالجؿاهقر 

 .كل هذه العبارات تحتاج إلى تحرير "هو األولى

ما الرابط بقن ترك الؿستحب والوقوع يف الؿؽروه؟ وهل ترك الؿستحب أكواع بعضه يمدي  :فالـؼطة األولى 

 ًل يمدي إلى مؽروه أو ًل؟ إلى مؽروه وبعضه 

ثاكًقا: كقف ربط الحـابؾة بقن قاطدة الخروج من الخالف مستحب وبقن الحؽم بالؽراهة؛ ألهنم يعرفون أن 

 ترك الؿستحب لقس مؽروًها. 

 .ثم ربط كالم الحـابؾة هبا، من حقث كتب الؼواطد طـد الحـابؾة هي فـحتاج إلى تحرير الؼاطدة من حقث

 .قفا بحًثا كؼرأه وكتحاور فقه جؿقًعا، وإن شاء اهلل يؽون فقه فائدة إضافقة لؾجؿقعلو أحدكم كتب ف 

وًل يشرتط يف هذا  ا،وتػاطؾقً  اوكؿا قؾت لؽم أيًضا يف الدرس السابق أين أرغب أن يؽون الدرس حواريً  

ؿقًعا البحث أن يؽون له مؼدمة وخاتؿة وففارس ومراجع، وإكؿا ورقة تؽتب مؾخص البحث وكتداوله ج

 وكؼرر قوة أو ضعف مذهب الحـابؾة باطتبار مثل هذه الؿقاه مؽروهة أو ًل. 

أن هذا الـوع من الؿقاه لقس فقه طن اإلمام أحؿد رواية، وإذا قؾـا أن  يوه :وطرفـا اآلن قضقة مفؿة كختم هبا

وإكؿا هذه  ،ياتبعض الؿسائل لقس فقفا طن اإلمام أحؿد رواية ففذا ًل يعـي أن الؿذهب يختؾف طن الروا

 .الؿسللة لقس فقفا رواية

كشاف الؼـاع يف بعبارة أخرى تذكرون مـاقشة مؼولة أن بعض العؾؿاء قال: أكثر ما يف الزاد أو أكثر ما  

سقلتقـا من خالل الشرح ومخالف لـصوص أحؿد، وقؾـا أن هذه العبارة لقست دققؼًة بل لقست صحقحًة، 

 .ذه الؼضقة تؿاًماخاصًة طؾى هذه الطريؼة ما يبقن ه
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تؾك الؿؼولة، إكؿا يؼوي  يوجود مسائل لقس فقفا طن اإلمام أحؿد رواية هذا ًل يؼو :لؽن أريد أن أقول

قد يظن بعض الـاس أن وجود وتؾك الؿؼولة أن كجد يف كتب الحـابؾة مسائل تخالف كصوص أحؿد، 

وهذا لقس صحقًحا ،  ،ؼوي تؾك الؿؼولةمسائل لقس فقفا رواية طن اإلمام أحؿد مثل هذه الؿسللة أن هذا ي

 .من خالل الشرح ما يبقن هذه الؼضقة ويجؾقفا بشؽل واضح -إن شاء اهللوسقلتقـا 

 وصؾى اهلل وسؾم طؾى كبقـا محؿد وطؾى آله وأصحابه أجؿعقن.


