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 ىبي بعده، وعذ آله وأصحابه ومن بسم اهلل الرمحن الرحوم، احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عذ من ال

 تبعهم بإحسان إىل يوم الدين: 

تللقػ الشقخ العالمة الؿحؼؼ مـصقر بـ  "الروض الؿربع "يف شرح كتاب  -هلل تعالكإن شاء ا –فـبدأ الققم 

لفذا الؽتاب طؾك وفؼ  -بنذن اهلل–وستؽقن صريؼة الشرح  -رحؿف اهلل وغػر لف ورفع درجتف–يقكس البفقيت 

 كؿا سقليت يف بقان صريؼتـا يف شرح هذا الؽتاب.–مـفج الحـابؾة تػريًعا وتؼعقًدا 

بدأ يف الحديث طـ مـفج هذا الشرح بـؼاط مػصؾة، أحب أن أشقر إلك مسللة لعؾف مـ الؿـاسب أن وقبؾ أن أ

السبب الذي يجعؾ اإلكسان يختار مذهب اإلمام أحؿد يف  لتذكر يف الدرس األول لشرح هذا الؽتاب، وه

 التػؼف يف كصقص الؽتاب والسـة ويف التعامؾ معفا وفؼ ققاطد هذا اإلمام؟ 

ال أريد أن أذكر الؿؿقزات التل  لؽـ طـ خصائص مذهب الحـابؾة أو مؿقزات مذهب الحـابؾة ويف الحديث

أو بعـقان مؿقزات مذهب الحـابؾة، هذه  ، تذكر يف كثقر مـ الؽتب التل تتحدث طـ مؼدمات الؿذاهب

زات ترجعقن لفا أكتؿ، وهل مقجقدة سفؾة خؿس أو ست كؼاط يذكرها كثقر مـ الباحثقـ يف سبب أو مؿق

مثؾ ذكرهؿ أن مذهب الحـابؾة يعتـل بذكر الدلقؾ والبعد طؾك الػؼف االفرتاضل، والبعد  ، فؼف اإلمام أحؿد

 .طـ اإلغراق يف الرأي، والتقسقر يف األحؽام الػؼفقة، وما شابف هذه الخصائص والؿؿقزات

قًرا: وهذان األمران هؿا: لؽـ أريد أن أركز طؾك أمريـ أرى أن مذهب اإلمام أحؿد يتؿقز هبؿا تؿقًزا كب 

يتقسر أو يحصؾ  لؿفتقسر لف مـ جؿع األدلة الشرطقة ما  جاء متلخًرا -رحؿف اهلل–األول: كقن اإلمام أحؿد 

ومـ هـا كجد أن األئؿة الذيـ تحدثقا طـ ترجؿة اإلمام أحؿد ، -رحؿف اهلل تعالك–لغقره مـ األئؿة األربعة 

ال أطرف رجاًل أطؾؿ بالسـة مـ اإلمام "اإلمام أبق طبقد يؼقل: ذكروا هذه الخصقصة بشؽؾ واضح: ففذا 

 . وكذلؽ اإلمام ابـ الؼقؿ يؼقل: أحؿد أتبع خؾؼ اهلل لؾـصقص الؿرفقع مـفا والؿقققف."أحؿد

وأيًضا كجد أن الؿعاصريـ لإلمام أحؿد أدركقا هذه الخصقصة يف فؼفف ويف طؾؿف: فؿـ أمثؾة ذلؽ ما كؼؾف لـا 

إلمام أحؿد، أكف قال: قال لل أبق زرطة: أبقك يحػظ ألػ ألػ حديث، فؼقؾ لف: وما يدريؽ؟ طبد اهلل بـ ا

ففذه حؽاية صحقحة يف سعة "قال: ذاكرتف فلخذت طؾقف األبقاب. وقد طؾؼ الذهبل طؾك هذه الؼصة بؼقلف: 
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لؽ، و إال فالؿتقن طؾؿ أبل طبد اهلل، وكاكقا يعدون يف ذلؽ الؿؽرر واألثر وفتقى التابعل وما ُفسر وكحق ذ

 ."الؿرفقطة الؼقية ال تبؾغ طشر معشار ذلؽ

ففذه الؼصة مع تعؾقؼ الذهبل تدلؽ طؾك أن سعة اإلمام أحؿد تشؿؾ كصقص الؽتاب والسـة وآثار الصحابة 

–وفتاويفؿ، وأيًضا فتاوى التابعقـ: وهذا ال شؽ أكف يشؽؾ قاطدًة ققيًة جًدا يف مذهب وفؼف اإلمام أحؿد 

 .- تعالكرحؿف اهلل

ففذا اإلمام يف الحؼقؼة جاء متلخرا  واستقطب هذه األمقر مـ اآلثار أكثر مـ غقره مـ األئؿة وهـاك طبارة قد 

كالؿؼاركة ـ مثال ـ ال تؽقن صحقحة لؽـ قد تدل طؾك الؿراد هؿ يؼقلقن جؿع أحؿد  لؾعؾؿ بالـسبة لؿالؽ 

 الغة كؿا يقجد يف هذا الـقع مـ الؿؼاركات.بقـ الؿسـد والؿقصل ، وقد يؽقن العبارة فقفا كقع مب

لؽـ هذه الؽؾؿة قد تشؽؾ حؼقؼة باطتبار أن اإلمام أحؿد جاء متلخرا وسؿع وجؿع ما لؿ يجؿعف غقره  مـ  

األئؿة هذا فضال طـ األئؿة الذيـ لقس لفؿ أصال طـاية بتتبع جؿع السـة كاإلمام أبل حـقػة واإلمام الشافعل 

 رغ الستؿاع السـةفؾقس مـ مـفجفؿ التػ

 واإلمام أحؿد حػظ جؿقع كتب الرأي يف أول أمره ثؿ ترك ذلؽ وأقبؾ طؾك السـة. 

ففذا الرجؾ حؼقؼة إمام كبقر يـدر أن يتؽرر مثؾف قد جؿع مع العؾؿ القرع واإلقبال والخضقع وشفد لف  

 الـاس جؿقعا.

ؾ هق إمام أهؾ السـة فؼد تقافؼت وأصبؼت وأكا طـدما أققل اإلمام أحؿد إمامـا فال أتحدث طـ الحـابؾة ب 

األئؿة طؾك وصػف بلكف إمام أهؾ السـة، ففق إمام أهؾ السـة وال يـازع يف هذا إال إكسان جاهؾ أو حاقد، ففق 

 قد وصػ هبذا القصػ وثبت لف واشتفر  وتقاصل العؾؿاء طؾك وصػف بف

ؿفا طؾك وفؼ صريؼة الصحابة يف ففؿ أخذ بالـصقص وفف -رحؿف اهلل–األمر الثاين: أن اإلمام أحؿد 

الـصقص والتعامؾ معفا، وهذا أمر مفؿ جًدا يف التعامؾ مع الـصقص وكقػقة ففؿفا والتقفقؼ بقـفا وففؿ 

وهل أكف لف طـاية بػؼف الصحابة، وهذا أدى  -رحؿف اهلل–فذه خصقصة يف مذهب اإلمام أحؿد فمدلقالهتا. 

 هبا. -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ–ل ففؿفا أصحاب الـبل إلك أكف يػفؿ الـصقص طؾك الطريؼة الت
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وهذه قضقة أساسقة ومفؿة ففق يتػؼف يف الـصقص كؿا سؿع الصحابة يتػؼفقا فقفا، طؾك وفؼ صريؼتفؿ حذو 

الؼذة بالؼذة طـ معرفة وطؾؿ فلدرك األدلة والؼقاطد وففؿفا ثؿ صار يتػؼف يف الـصقص طؾك وفؼف هذه 

 ابة والتابعقـ.الؿـفجقة الؿقروثة طـ الصح

وأكت إذا قرأت سقرة اإلمام أحؿد ستعرف مؼدار طؾؿ اإلمام أحؿد بلققال الصحابة بؾ احتػاء اإلمام أحؿد 

 الشديد بلققال التابعقـ فضال طـ الصحابة.

طـ ففق رحؿف اهلل كان طؾك هذه الطريؼة وتالقاها طؾك مشايخف الؽبار مثؾ طبد الرحؿـ بـ مفدي وغقره، و

 عؾك وفؼ صريؼة همالء تػؼف.ف دركفؿ أيضا لؽـ خرب طـفؿالذيـ لؿ ي

ومـ الؿعؾقم أن ذكر بعض الخصائص لؿذهب إمام مـ األئؿة هذا ال يـػل هذه الخصائص طـ باقل  

األئؿة، إما مجتؿعًة أو طؾك سبقؾ التبعقض، ولؽـ قد يؽقن بعض األئؿة أكثر تقافًرا طؾك هذه الخصائص 

 ؾك غقره.وطؿاًل هبا: ومـ هـا يؼدم ط

د لفذيـ األمريـ، وكحـ يف ؿأكا ركزت طؾك هذيـ األمريـ ألكف بالـسبة لل أكا إكؿا اخرتت مذهب اإلمام أحو

طـد كثقر مـ الؿتػؼفقـ إشؽاالت طظقؿة جًدا يف  أنالحؼقؼة يف واقعـا الؿعاصر قد ال يدرك كثقر مـ الـاس 

صريؼة التػؼف والـظر يف الـصقص، هذه  ق:جؾف وهالسبب الثاين الذي قؾت إين اخرتت مذهب اإلمام أحؿد أل

الؽؾؿة العامة يف الحؼقؼة أهنا تحتفا مـ التػصقؾ شلء كثقر ال سقؿا يف مػردات الؿسائؾ، والققم كجد كثقًرا 

مـ الـاس يتػؼف يف الـصقص بطريؼة طشقائقة وأحقاًكا بطريؼة بعقدة طـ مذهب الصحابة وصريؼة الصحابة يف 

ففذه قضقة مفؿة، ال تظـ أهنا قضقة بسقطة لؽـ مشؽؾة كثقر مـ الـاس أكف ال يعرف  التػؼف بالـصقص،

يف هذه الؼضقة، فاإلمام أحؿد قد أتؼـ هذه الـؼطة هذه  إشؽااًل  هـاك أنيتعامؾ مع هذه الؼضقة أو ال يعرف 

 الزاوية مـ العؾؿ أتؼـفا إتؼاًكا. 

 أصقل اإلمام أحؿد:

 لصقل أحؿد يف الجؿؾة تـحصر يف ثالثة أشقاء:ف -رحؿف اهلل–يتعؾؼ بلصقل أحؿد  بالـسبة لؿا

 .األمر األول: الـصقص 

 .-رضل اهلل طـفؿ وأرضاهؿ–واألمر الثاين: أققال الصحابة  
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 واألصؾ الثالث: الؼقاس طـد الضرورة.  

طـف  لؿ يخرج طـ أققالفؿ، وطادًة يؽقن -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ–واإلمام أحؿد إذا اختؾػ أصحاب الـبل 

يف الؿسللة: ولفذا كجد أن اإلمام ابـ الؼقؿ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ–روايات يف طدد أققال أصحاب الـبل 

ومـ أصقل أحؿد األخذ بالحديث ما وجد إلقف سبقاًل، فنن تعذر فؼقل الصحابل ما لؿ يخالػ، فنن "يؼقل: 

اختالف أققال أصحابف، فنن تعذر طؾقف اختؾػ أخذ مـ أققالفؿ أققاها دلقاًل، وكثقًرا ما يختؾػ ققلف طـد 

 . "ذلؽ كؾف أخذ بالؼقاس طـد الضرورة، وهذا قريب مـ أصقل الشافعل بؾ هؿا طؾقف متػؼان

ما أشرت إلقف مـ أصقل أحؿد، وأن إثبات هذه األصقل ألحؿد هذا ال يـػل أن تؽقن يف  ابـ الؼقؿ ويف كؾؿة 

 القجقد الؽامؾ.أصقل إمام آخر طؾك سبقؾ التبعقض أو طؾك سبقؾ 

صبًعا كحـ لؿ كذكر اإلجؿاع وهؿ يذكرون أحقاًكا اإلجؿاع: ألن اإلجؿاع أمر معؾقم لؽـ اإلشؽالقة دائًؿا و

يف هذه الثالثة كؼاط، هق ال يـتؼؾ مـ كؼطة إلك كؼطة إال إذا لؿ يجد األولك برتتقب متؼـ، ثؿ أيًضا اإلمام 

 غقره أكف يلخذ بلققال التابعقـ وطؾؾ أخذه بلققال التابعقـ أحؿد يلخذ كؿا أشرت ربؿا يف شرح البؾقغ أو يف

 بلكف ال تؽاد تجد ققاًل لؾتابعقـ إال وقد أخذه مـ الصحابة. 

ففذا يف الجؿؾة أصقل اإلمام أحؿد وهذا يف الحؼقؼة باختصار السبب الذي جعؾـل أتػؼف يف مذهب اإلمام 

واضحة أن التػؼف يف أحد متقن الحـابؾة هق يف القاقع أحؿد وصريؼتف يف تـاول الـصقص، وهذا يدل بطريؼة 

اإلمام أحؿد كؿا ات تػؼف بدرجة كبقرة بطريؼة اإلمام أحؿد، باطتبار أن غالب ما يف الؿذهب ملخقذ طـ رواي

 .سقتبقـ بشؽؾ واضح أثـاء الروض الؿربع

 . ؟ة لؾتػؼفلؿاذا كختار مذهب الحـابؾ :ما يتعؾؼ بالعـصر األول وهقـ يف إشارات ـ هذا  

كليت بشؽؾ سريع إلك مسللة مـفج شرح الروض الذي سـسقر طؾقف، سـسقر يف شرح الروض وفؼ العـاصر 

 التالقة: 

 .أواًل: شرح طبارة الؿملػ وبقان الؿراد مـفا، يعـل بقان مؼصقد الؿملػ ومعـك العبارة بشؽؾ طام
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لحقاًكا الشقخ مـصقر يذكر الؿسللة فقابط، ثاكًقا: وهق أمر مفؿ، ذكر ما طؾك طبارة الؿملػ مـ قققد وض 

بدون ضقابط وال قققد مع أكف يف الؿذهب ال يتلتك إصالق الؼقل هبذا الشؽؾ وال يػفؿ أصاًل إال إذا أدخؾـا 

 .بعض الؼققد، وبعض هذه الؼققد أحقاًكا تؽقن مـصقصًة لإلمام أحؿد

ولفذا أكا  ؟ئؾ بلصقلفا، يعـل أصؾ الؿسللة ما هقأن كربط الؿسا -إن شاء اهلل–ثالًثا: سلحاول قدر اإلمؽان  

أقرتح طؾ كؾ واحد مـ اإلخقان الذيـ سقستؿرون معـا يف الروض إذا كان لؿ يؼرأ أي شلء يف أصقل الػؼف 

 "أو كتاب الشقخ األشؼر ،طؾؿ األصقلاألصقل مـ إما   ففق بحاجة إلك أن يؼرأ ولق أحد الؿختصرات، 

لعبد القهاب خالف، أي كتاب مختصر يف أصقل الػؼف،  "أصقل الػؼف "كتاب   أو  "القاضح يف أصقل الػؼف

وأكا ال أققل أن دراسة أصقل الػؼف تؽقن مـ خالل هذه الؽتب الؿختصرة، أكا ال أتحدث طـ دراسة أصقل 

الػؼف، لؽـ أتحدث طـ مدخؾ يسفؾ طؾقؽ االستؿرار معـا وففؿ ربط الػروع الػؼفقة بلصقلفا مـ أصقل 

يخرج الػروع طؾك  أن ولفذا بعد مرور أكثر مـ مثال إذا أخذكا طشرة أمثؾة سـؽؾػ بعض الطالب : الػؼف

 مفارة يف قضقة بـاء الػروع طؾك األصقل.  واألصقل حتك يؽقن طـد اإلكسان دربة 

لـسبة اإلمام أحؿد، يعـل أزطؿ أين سلحاول باات طـايًة خاصًة وواضحًة برواي -إن شاء اهلل–رابًعا: سـعتـل 

ولقست األوجف، وال تخريجات: ألكف لق لؿ كستقطب أوجف ـ لؿسائؾ الروض استقعاب الروايات 

كستقطب كؾ  أن -إن شاء اهلل–سـحاول لؽـ  ـ  التخريجات لصار الدرس أصقل مـ دروس الخالف

 عضبإلك ذكر ـ أحقاكا ـ لؽـ مع ذلؽ سـضطر  كذكرها. وروايات اإلمام أحؿد يف مسللة مـ الؿسائؾ 

 سقتبقـ كؾ هذا مع األمثؾة. وألن يف ذكر األوجف أحقاًكا فائدة إضافقة كؿا سقلتقـا، : األوجف

خامًسا: سـحاول ربط الؿذهب هبذه الروايات، بؿعـك ســظر هؾ خرج الحـابؾة يف أققالفؿ طـ روايات 

 ؟وتركقا تؾؽ الرواية اإلمام أحؿد، هذا مـ جاكب، جاكب آخر وهق مفؿ لؿاذا اختار الحـابؾة هذه الرواية

يف الحؼقؼة هذا الؿقضقع مشؽؾ وقؾ مـ يعالج هذه الؼضقة، يعـل إذا كان طـ اإلمام أحد ثالث روايات  

لؿاذا لؿ يختاروا الرواية األخرى؟ صبًعا يف وواختار الحـابؾة رواية مـ الروايات، لؿاذا اختاروا هذه الرواية؟ 

رون الروايات، هؿ يؼقلقن: كختار الروايات حسب الؽثرة، كتب الؿصطؾح هؿ ذكروا طؾك أي أساس يختا

 لؿ يؾتزمقا هبذا ـكؿا سقلتقـاـ حسب االشتفار، كقطقة الرواة، قرهبا ألصقل أحؿد. لؽـ يف القاقع كالحظ أهنؿ 
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إلك آخره  ... أسباب أخرى لرتجقح رواية طؾك رواية، أما مسللة الؽثرة والرواية هـاكأكف و ـ يف تصقري  ـ 

 يخالػقن هذا.  ففؿ

 :، مسللة البسؿؾة يف القضقء :حتك يتضح الؽالم مثاال بسقًطاأططقؽؿ 

 .الؿذهب أن البسؿؾة يف القضقء واجبة وهل إحدى الروايات

 .أن البسؿؾة يف القضقء سـة :الرواية الثاكقة 

واها رـ أن البسؿؾة سـة الثاكقة ـ رواية الألن  : غريب اختقارهؿ لفذه الروايةفلؿاذا اختاروا هذه الرواية؟  

ؾؿاذا ال تؽقن هل الؿذهب؟ لؿاذا اخرتتؿ فاستؼر طؾقفا ققلف، واإلمام أحد،  األكثر وهل آخر الروايات طـ

 .الرواية األخرى تؽقن هل الؿذهب؟ 

 .حسب ما يتقسر -إن شاء اهلل–سـحاول أن كـاقش هذه الؼضايا بطريؼة مختصرة، وكبقـ  

 ال أستطقع أن أففؿ لؿاذا اختاروا هذه الرواية لؽـ أحقاًكا يتبقـ. و، واضح أحقاًكا ال يؽقن هـاك سبب 

 أيًضا كحاول قدر اإلمؽان بقان الرواية الؿتلخرة مع أهنؿ قؾؿا يـصقن طؾك هذه الؼضقة مع أهؿقتفا. 

مسائؾ مفؿة  فـاككؿا تعؾؿقن مسائؾ الروض لقست طؾك مستقى واحد، ف :مـ معالؿ مـفج شرح الروض

لقست  مسائؾ تؽقن  هـاكلؿسائؾ الباب، ففذه سـركز طؾقفا، ووأصقل طؾقفا قضايا كثقرة وهل أمفات  يـبـل

مثؾ تؾؽ الؿسائؾ، ففذه سـشرحفا وكتؽؾؿ طؾقفا لؽـ ال يؿؽـ أن يؽقن الرتكقز واالهتؿام هبذه الؿسائؾ 

كبقرة جًدا بؾ تؽاد تؽقن أكرب مثؾ تؾؽ الؿسائؾ، فؿثاًل يف باب الؿقاه، مسللة كؿ أقسام الؿقاه، هذه مسللة 

ألهنا يـبـل طؾقفا ففؿ لؿسائؾ كثقرة، بخالف مسائؾ يف باب الؿقاه قد تؽقن أقؾ أهؿقًة مـ مسللة  :الؿسائؾ

 أقسام الؿقاه، فـلخذها بشؽؾ يتـاسب مع أهؿقة هذه الؼضقة. 

طـاية واضحة بلدلة  -ن والتقفقؼكسلل اهلل العق–بنذن اهلل  -إن شاء اهلل–أكف ستؽقن هـاك : مـ الؿـفج أيًضا 

سقاًء كاكت طـ كبار الحـابؾة مـ الؿتؼدمقـ أو   دلة بالذات اإلمام أحؿد ثؿ أدلة الحـابؾةاألالؿذهب، ما هل 

يف وحضقر  سطقة ققة وطـ غقرهؿ مـ الؿتلخريـ، هـاك مجؿقطة مـ الحـابؾة كؿا سقلتقـا الحؼقؼة لفؿ 

ًدا مثؾ الؼاضل أبل يعؾك وابـ طؼقؾ وابـ الخطاب والؿجد والؿقفؼ، أققالفؿ لفا تلثقر واضح جوالؿذهب، 

 يف أققالفؿ حضقر وتلثقر واضح. ـ وإن صح التعبقر ـ ن طؾك الؿذهب وهمالء حؼقؼًة مسقطر
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لدلة همالء أيًضا ستؽقن محؾ اهتؿام كظًرا لتؼدمفؿ العؾؿل ومـزلتفؿ العؾؿقة هؿ يف أكػسفؿ وأيًضا ف

 ـابؾة. لؿـزلتفؿ يف مذهب الح

فـاك فأن كعتـل باألصقل التل بـك الحـابؾة طؾقفا فروًطا كثقرًة،  -إن شاء اهلل–أكف سـحاول  :مـ معالؿ الشرح

 .يػفؿ مسائؾ كثقرة أنأصقل لؾحـابؾة إذا ففؿفا اإلكسان سفؾ طؾقف 

حصؾ بف اإلكراه مثاًل طؾك سبقؾ الؿثال اختؾػ العؾؿاء يف الؼدر الذي يحصؾ بف اإلكراه، هؾ الؼدر الذي ي 

ديد مع غؾبة الظـ بنيؼاع ما هدد بف أو ال بد أن يؿس بعذاب؟ طؾك ققلقـ، الؿذهب الؿـصقص فالت

بدون أن يحصؾ هـاك مس   أكف كؽتػل بغؾبة الظـ بنيؼاع ما هدد بف :الؿعروف طـ أحؿد وطـ الحـابؾة األول

ؾ سفؾ طؾقؽ ما ه، إذا ضبطت هذا األصيـبـل طؾك هذا األصؾ فروع كثقرة تتعؾؼ بلققال وأفعال الؿؽر و

 .بعده مـ التػريعات

كذلؽ سقلتقـا مسللة مفؿة وهل استحباب الخروج مـ الخالف، هذا مـ أصقل الحـابؾة الؿشفقرة 

 الؿعروفة، سـذكر الخالف فقف ألكف تعؾقؾ لجؿؾة كبقرة وســظر هؾ هذا التعؾقؾ ققي أو ضعقػ. 

ل الصحابل، الؿـصقص طـ أحؿد أكف يخصص العؿقم بؼقل مـ األصقل الؿفؿة تخصقص العؿقم بؼق

 .الصحابل

 .ن تخصقص العؿقم بؼقل الصحابلوالجؿفقر ال يرو 

 ...الؼقل الثالث يف الؿسللة أكف إن اشتفر أو لؿ يشتفر 

 .الؼقل الرابع: أكف إن طؾؿ الصحابل بالعؿقم وخالػف بعد طؾؿف فؼقلف حجة وإال فال 

 هذه الؿسللة مفؿة ترجع إلقف فروع كثقرة.  ألن :معرفتف وضبطففذا األصؾ ال بد مـ ف،  

يخصف بالرجؾ أما  "مـ  بدل ديـف فاقتؾقه ": -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ–مثاًل ابـ طباس يرى أن طؿقم ققل الـبل 

فذا مـ أمثؾة تخصقص العؿقم بؼقل الصحابل، كحـ لـ كبحث يف فالؿرأة يؼقل: ال تؼتؾ وإكؿا تحبس. 

وإكؿا مـ خالل الػروع التل تؿر يف كالم الؿملػ كبقـ أن هذه مـ فروع تؾؽ الؼاطدة  ،قلصاألالروض 

 العامة التل تـبـل طؾقفا أشقاء كثقرة. 
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وأكتؿ تعرفقن ضفرت ، أخقًرا قضقة إجرائقة بالـسبة لؾؿؼاركة بقـ الـسخ لـ كـشغؾ بالؿؼاركة بقـ الـسخ

ؽـ ربؿا سـؼػ طـد االختالفات التل لفا أثر طؾك الؿعـك ل ةصبعات كثقرة لؾزاد بعضفا جقد وبعضفا مؽرر

 وكرجح بقـ الـسخ.

أخقًرا أكا أققل إلخقاكـا أكا أرغب أن يؽقن الدرس تػاطؾل ومعـك أكف تػاطؾل يف الدرس سـؼرأ أحقاًكا كالًما 

طؾك  اء أن يعتاد الطالبلشقخ اإلسالم ، الغرض مـ قراءة هذه األشق ،مختصًرا سطر سطريـ لؾؿرداوي

ولذلؽ إذا قرأكا قطعًة مـ كالم الؿرداوي أو مـ  :أهؾ العؾؿ وطؾك ففؿف واستـباط الػقائد مـف مسؿاع كال

كالم ابـ مػؾح أو مـ كالم أي واحد مـ همالء ال بد أكت تستؿع بشؽؾ جقد: ألن استخراج ما يف هذه 

 .ز فتستخرجفقف تركق االؼطعة مـ فقائد سقؽقن مـ كصقبؽ، باختقارك أن تسؿع سؿاطً 

والققم سقؿر معـا مثال أكا سلستخرج مـف فقائد لقؽقن كالؿثال لؽـ أكا أريد أن الدرس تػاطؾل حتك يحصؾ  

بحقث ال يطقل طؾقـا األمر وكـشغؾ بف بؽثرة لؽـ ال  ؟فقف تػاطؾ ويؽتشػ اإلكسان هؾ هق يػفؿ أو ال يػفؿ

  ؟هؿ كالم األئؿة أو البد مـ وجقد قدر مـ التػاطؾ حتك يتبقـ لإلكسان هؾ هق فا

أخقًرا قبؾ أن كبدأ بؿؼدمة الشقخ لؿ أدخؾ كؿا ترون أبًدا بؼضايا الؿصطؾح مصطؾح الحـابؾة ما مرادهؿ 

إلك آخره، هذه األمقر أكا ما أرى أكـا بحاجة  ...بؽؾؿة الشقخ وكقػقة كؼؾ اإلمام أحؿد مـ الرواية و اإليؿاء

 ا مقجقدة بشؽؾ واضح ومبسط يف كتب كثقرة تـاولت هذا األمر. إلك أن كستغرقفا يف درس مـ الدروس ألهن

أكا أقرتح طؾقؽؿ أحد ثالثة كتب: الؿدخؾ البـ بدران، ومػاتقح الػؼف الحـبؾل لؾدكتقر سالؿ الثؼػل أو 

طدم أكا ال أقصد والؿدخؾ الؿػصؾ لؾشقخ بؽر أبق زيد، هذه الؽتب الثالثة وغقرها مؿا لؿ يذكر أيًضا جقد، 

هذه الؽتب فقفا فقائد وشؿقل وتؽػقؽ يف مسائؾ الؿصطؾح التل ال أريد أن تلخذ مـ  غقرها، لؽـ قراءة

واضحة، وسقستخدم الؿملػ يف الروض كثقًرا مـ هذه الؿصطؾحات وكبقـ  -إن شاء اهلل–ألهنا  :وقتـا الؽثقر

 معـاها. 

إلمام أحؿد ومـفج شرح الروض هذا باختصار ما يتعؾؼ هبذيـ األمريـ، لؿاذا كدرس العؾؿ طؾك صريؼة ا

 .الؿربع

 .مـ الؼقاطد الؿفؿة لطالب العؾؿ إذا أراد أن يؼرأ كتاًبا أو يحضر درًسا أن يعرف الفدف مـ الدرس أخقرا:
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 :والذيـ يتؽؾؿقن طؾك مسائؾ الػؼف يـؼسؿقن إلك قسؿقـ 

يدل طؾقف الدلقؾ مـ  الؼسؿ األول: مـ يتؽؾؿ طـ مسائؾ الػؼف بغرض تحؼقؼ الؼقل الراجح ومعرفة ما 

 مـ األهداف األولك.هذا لؿا شرحت زاد الؿستؼـع كان واألققال وما يتعؾؼ هبذا الفدف، 

الؼسؿ الثاين: الؽالم طـ مسائؾ الػؼف الذي قصد مـف تـؿقة الؿؾؽة الػؼفقة ومعرفة الؿـاهج التل يسقر طؾقف 

  .الحـابؾة لؿذهب سـارالعؾؿاء ال سقؿا يف مثؾ د

فان هؿا الفدف األساس مـ هذا الؾؼاء أو هذه الدروس هق أن كعرف مـاهج العؾؿاء، صريؼة ففذان الفد

الؽالم طؾك األدلة وأن كعرف كقػ يجؿعقن بقـ الـصقص وما هل ققاطدهؿ، وأن ترتبك الؿؾؽة الػؼفقة 

ـ طـ تربقة طـدكا مـ خالل الؿرور طؾك مثؾ هذه األشقاء: ألن االكغؿاس يف الخالف أحقاًكا قد يشغؾ الذه

مؾؽة الـظر، وكثقر مـ صالب العؾؿ ال يػرق بقـ الؼضقتقـ، ال يػرق بقـ البحث بغرض القصقل إلك الؼقل 

 الراجح والبحث الذي هدفف معرفة مـاهج العؾؿاء وتربقة مؾؽة صالب العؾؿ. 

 -ن شاء اهللإ–بعد هذا سـلخذ مؼدمة الروض كـفقفا وكؼػ طؾك كتاب الطفارة ويؽقن بداية الدرس الؼادم 

وقد وزطت طؾقؽؿ، والحؼقؼة  "سقر أطالم الـبالء "يف األسبقع الؼادم، وكلخذ ترجؿًة لإلمام أحؿد مـتؼاًة مـ 

أكف كان أصعب شلء طؾل اكتؼاء هذه الرتجؿة، كؾ ما قرأت يف سقر أققل هذا مـاسب ثؿ اكتشػت أين اكتؼقت 

لؾؼراءة وكؾف مػقد وكؾف يبقـ مـزلة هذا الرجؾ الؽبقر  كؾف يصؾح ،رجع مرًة أخرى لؽؾ ما يذكرلكؾ الرتجؿة ف

 .اهلل حسقبفورفقع الؿـزلة، كحسبف 

 لؽـ يف األخقر استطعت أن ألخص ما يؽقن يعطل تصقًرا واضًحا طـ شخصقة هذا اإلمام. 



  

 
  علررررره ا ررررر    شررررررح الرررررر   ا ربررررر  

 
11 

ِحقِؿ وبف ثؼتل ـِ الرَّ ْحَؿ  بِْسِؿ اهَّللِ الرَّ

ف يف الديـ مـ أراد بف خقرا، وففؿف فقؿا أحؽؿف مـ ، وفؼَّ الحؿد هَّلل الذي شرح صدر مـ أراد هدايتف لإلسالم

أحؿده؛ أن جعؾـا مـ خقر أمة أخرجت لؾـاس، وخؾع طؾقـا ِخؾعة اإلسالم خقر لباس. وشرع لـا  .(1)األحؽام

مـ الديـ ما وصك بف كقحا وإبراهقؿ ومقسك وطقسك، وأوحاه إلك محؿد َطَؾْقِف وطؾقفؿ أفضؾ الصالة 

ؽره؛ وشؽر الؿـعؿ واجب طؾك األكام. وأشفد أن ال إلف إال اهَّلل وحده ال شريؽ لف، ذو الجالل ، وأش(2)والسالم

واإلكرام، وأشفد أن سقدكا وكبقـا محؿدا طبده، ورسقلف، وحبقبف، وخؾقؾف، الؿبعقث لبقان الحالل والحرام، 

 َصؾَّك اهَّللُ َطَؾْقِف َوَطَؾك آلِِف  وصحبف وتابعقفؿ الؽرام.  -

                                 
الثـاء طؾك طؾك ؿسؾؿقـ أهنؿ يبدؤون الؽتب بؿثؾ هذه الؿؼدمات التل تحتقي جرت طادة طؾؿاء ال (1)

 الرب، وسقليت معـك الحؿد يف كالم الشارح كػسف وكعؾؼ طؾقف، ففؿ يبدؤون الؽتب بلمريـ:

 .-سبحاكف وتعالك –األمر األول: الثـاء طؾك الرب   

 مـاسبة جًدا لؼراءة أي كتاب. األمر الثاين: الدطاء بتقسقر األمقر وشرح الصدور، وهل بداية  

، مـ القاضح أن الؿملػ يرى أن -كقح وإبراهقؿ ومقسك وطقسك ومحؿد -بالـسبة لؿسللة أولق العزم  (2)

، وصبًعا يف هذه اآليات التل أفردوا مـ الؼرآن يف مقضعقـ أفردوا بالذكر همالء أولق العزم مـ الرسؾ؛ ألهنؿ 

كثقر مـ يرى ق العزم مـ الرسؾ لؽـ بالجؿع مع آية أولق العزم مـ الرسؾ فقفا يف الذكر لؿ يقصػقا بلهنؿ أول

 العؾؿاء أن همالء هؿ أولق العزم مـ الرسؾ.

أصحاب طزيؿة وقامقا و: أن الؿؼصقد بلولل العزم مـ الرسؾ جؿقع الرسؾ فؽؾفؿ أولق طزم الؼقل الثاين 

 قاكقة.مـ يف اآلية لقست لؾتبعقض وإكؿا ب طؾقف تؽقنبؿا طؾقفؿ ، و

ح لفذا الؼقل ـ و ال أققل يؿقؾ لفذا الؼقل ـ بؾ كلكف يرى أكف ققل لف حظ مـ يويبدو لل أن ابـ كثقر يسرت

 الـظر.

 لؽـ الؿشفقر بقـ أهؾ العؾؿ أن همالء الخؿسة هؿ الؿؼصقدون باآلية. 
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 :لؾشقخ اإلمام العالمة والعؿدة الؼدوة الػفامة، هق (2) «الؿؼـع»طؾك  مختصر  (1): ففذا شرح  لطقػأما بعد

شرف الديـ أبق الـجا مقسك بـ أحؿد بـ مقسك بـ سالؿ بـ طقسك بـ سالؿ الؿؼدسل الحجاوي ثؿ 

 .(4) ،  تغؿده اهَّلل برحؿتف، وأباحف بحبقحة جـتف(3) الصالحل الدمشؼل

  .(5)ويقضح معاكقف ودقائؼف. مع ضؿ قققد يتعقـ التـبقف طؾقفا، وفقائد يحتاج إلقفايبقـ حؼائؼف،  

، لؽـ ضرورة كقكف لؿ يشرح اقتضت ذلؽ.  واهَّلل الؿسمول (6)مع العجز وطدم األهؾقة لسؾقك تؾؽ الؿسالؽ

 قؿ الؿؼقؿ.بػضؾف أن يـػع بف كؿا كػع بلصؾف، وأن يجعؾف خالصا لقجفف الؽريؿ، وزلػك لديف يف جـات الـع

                                 
أن فقف إشارة  أي أكف لقس شرًحا بسط فقف الؼقل وذكر الخالف وتقسع فقف وإكؿا هق شرح مختصر. كؿا (1)

 إلك ما يتصػ بف الؿملػ مـ تقاضع. 

لؿ يذكر الشقخ اسؿ الؽتاب كاماًل ولعؾف أراد هبذا اإلشادة بالؽتاب بلن أصؾف هق الؿؼـع؛ ألن الؿؼـع  (2)

 أكف تركف اختصاًرا. . ويحتؿؾكتاب مشفقر لف مـزلة يف الؿذهب، فؽلكف أراد أن يشقر ابتداًء إلك هذا األمر

وقد تؽؾؿت طؾقف لؿا شرحت متـ الزاد، وذكرت لف ترجؿة   ،لحجاوي مـ كبار طؾؿاء الحـابؾةالشقخ ا (3)

ة التل يقصػ هبا هذا الرجؾ أكف محدث وفؼقف وأصقلل، وإذا اجتؿعت ػمختصرة، لؽـ مـ األشقاء الطري

فرت فقف، أما إذا هذه األركان يف شخصقة العالؿ أصبح لؼقلف مـزلة كبقرة يف الحؼقؼة؛ ألن طـاصر االجتفاد تق

مؿـ استقطب ـ فال شؽ أكف لقس كغقره طـف تؽقن بؼقة الػـقن غائبة و ،كان اإلكسان يركز طؾك فـ مـ الػـقن

 يف مسللة الؼدرة طؾك االجتفاد واالستـباط ومعرفة الحؼ. ـ الػـقن 

 أن يجؿعـا بف يف مستؼر رحؿتف. -سبحاكف وتعالك –يعـل وسط الجـة كسلل اهلل  (4)

ـ الحؼائؼ كؿا كص قأكف يب :وهل أهنا تؼقم طؾك ثالثة طـاصر: األول ،بقـ الؿملػ صريؼتف يف الشرح (5)

 الثالث: أكف يضقػ فقائد تتؿقز بلكف يحتاج إلقفا. ، الثاين: أكف يضؿ لؾؿتـ قققد تبقـ ما يرد طؾقف، طؾقف

ذكر األدلة والتعؾقالت قام بف وهق ا جدً  هامًاوقد التزم هبذه الثالثة طـاصر. لؽـ الغريب أكف لؿ يذكر شقًئا 

والشقخ مـصقر متؿقز جًدا يف التعؾقؾ والتدلقؾ لؽـ ربؿا لؿ يذكر  مـ بعض الذي ذكر.ـ أحقاًكا ـ فذا أهؿ ف

 ذلؽ؛ ألكف يرى أن تبققـ الحؼائؼ يدخؾ فقف االستدالل.

وهق مـ أكرب العؾؿاء يف  ،ابؾةبؾ هق خاتؿة محؼؼل الحــ، رحؿف اهلل ـ فقف قدر كبقر جًدا مـ التقاضع  (6)

ـ، وهذا يدل طؾك ما فقف مـ كبؾ وتقاضع وتدي .الحظ الؽؾؿة! ، وطصره ومع هذا يؽتب مثؾ هذه الؽؾؿة

 واكتشارها حتك صارت طؿدة الؿتلخريـ طؾك كتب الشقخ مـصقر. فكتبولعؾ هذا مـ أسباب قبقل 
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ِحقِؿ( ـِ الرَّ ْحَؿ . الؿقصقف (1)أي ابتداء بؽؾ اسؿ لؾذات األقدس، الؿسؿك بفذا االسؿ األكػس )بِْسِؿ اهَّللِ الرَّ

ويف إيثار هذيـ   .أؤلػ مستعقـًا أو مالبًسا طؾك وجف التبرك :(2)بؽؿال األكعام وما دوكف، أو بنرادة ذلؽ

  .(3)وطدم اكؼطاطفا طؾك أضدادها،شارة لسبؼفا وغؾبتفا القصػقـ الؿػقديـ لؾؿبالغة يف الرحؿة إ

                                 
عارف كؿا تبـاه سقبقيف وهذا بال شؽ ال يحتاج ، ولػظ الجاللة هق أطرف الؿ"اهلل"يؼصد لػظ الجاللة  (1)

ترجع إلقف جؿقع األسؿاء الحسـك باتػاق أهؾ الؿعرفة، وأصؾف مـ  "اهلل"إلك استدالل، وهذا االسؿ العظقؿ 

 التللف كؿا هق مذهب سقبقيف وكثقر مـ الؿحؼؼقـ.

 والؿذهب اآلخر ضعقػ جًدا وهق ققل مـ يؼقل أكف جامد ولقس بؿشتؼ. 

معـاه ملخقذ مـ التللف وهق مـ أطظؿ األسؿاء؛ ولفذا جعؾ العؾؿاء باقل األسؿاء  -بحاكف وتعالكس–فاهلل  

 لفذا االسؿ وهق ال يؽقن تبًعا لألسؿاء األخرى. اتبعً 

طؾؼ الشقخ العالمة مػتل الديار الـجدية الشقخ طبد اهلل أبا بطقـ طؾك هذا الؿقضع، وذكر الشقخ أن ققل  (2)

فقف تلويؾ لصػة الرحؿة وهذا الذي جرى طؾقف الؿملػ إكؿا يتؿشك طؾك  "نرادة ذلؽأو ب":الشقخ مـصقر

–مذهب األشاطرة وأما مذهب أهؾ السـة والجؿاطة ففق إثبات األسؿاء مـ غقر تحريػ إثباًتا يؾقؼ بجاللف 

 وهذا التعؾقؼ لؾشقخ طبد اهلل أبا بطقـ تـاقؾف كؾ الذيـ حشقا طؾك الروض.  . -سبحاكف وتعالك

صحقحة مػقدة أن ما يذكره مثؾ الشقخ مـصقر وغقره مـ  -إن شاء اهلل–لؽـ بعض العؾؿاء ذكر قضقًة وهل 

هذه التلويالت إكؿا كؼؾف طـ غقره مـ العؾؿاء وجرى طؾقف كؿا جرى طؾك أهؾ العؾؿ بؿعـك أكف لؿ يؼصد أن 

الؼضقة، وهذا فقف كقع مـ تربئة ساحة  يلول، وإكؿا وجده يف الؽتب وكؼؾف كؼاًل، كلكف قؾد غقره ولؿ يـتبف لفذه

 .ـ رحؿفؿ اهلل تعالك–هذا العالؿ وهق محؿؾ جقد ومـ إحسان الظـ هبمالء 

لغؾبتفا مـ حقث مالصؼتفا السؿ الذات، وغؾبتفا مـ حقث تؽراراها طؾك أضدادها وطدم "ويف كسخ:  (3)

 . "اكؼطاطفا

إشارة لسبؼفا مـ حقث مالصؼتفا السؿ الذات "ؼقل: هـا الـسخ اختؾػت اختالًفا كثقًرا، لؽـ أحسـ الـسخ ك

 :ألكف ؛غؾبتفاليعـل كحذف  "...وغؾبتفا

 .إذا وضعـا غؾبتفا يتؽرر الؿعـك  

 ثؿ أيًضا الغؾبة مشروحة فقؿا بعد يف ققلف: مـ حقث تؽرارها... إلك آخره.  
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 (1)؛ ألن معـاه الؿـعؿ الحؼقؼلمـ حقث إكف ال يقصػ بف غقره تعالك ألكف طؾؿ يف ققل أو كالعؾؿ ؛وقدم الرحؿـ

  البالغ يف الرحؿة غايتفا، وذلؽ ال يصدق طؾك غقره.

أي كاقص « ذي بال ال يبدأ فقف ببسؿ اهَّلل ففق أبتركؾ أمر »وابتدأ بفا تلسًقا بالؽتاب العزيز وطؿاًل بحديث 

 فؾذلؽ جؿع بقـفؿا فؼال: "بالحؿد هَّلل  "رواية  البركة، ويف

أو كؾ فرد مـف مؿؾقك أو مستحؼ لؾؿعبقد بالحؼ الؿتصػ بؽؾ  ،أي جـس القصػ بالجؿقؾ )الحؿد هَّلل( 

 .(2)سقاء كان يف مؼابؾة كعؿة أم ال ،ةواألفعال الحسـ ،كؿال طـ الؽؿال.والحؿد: هق الثـاء بالصػات الجؿقؾة

 ويف االصطالح: فعؾ يـبئ طـ تعظقؿ الؿـعؿ بسبب كقكف مـعؿا طؾك الحامد أو غقره.

  .(3)والشؽر لغًة: هق الحؿد، واصطالًحا

ـْ ِطَباِدَي ﴿واصطالحا: صرف العبد جؿقع ما أكعؿ اهَّلل بف طؾقف لؿا خؾؼ ألجؾف. قال اهَّلل تعالك:  َوَقِؾقٌؾ ِم

 .(4) [13]سبل: ﴾ ُؽقرُ الشَّ 

                                 
 ؿا يؾقؼ بالرب.وهذا تلويؾ لفذا االسؿ طؾك مذهب األشاطرة. وأهؾ السـة يثبتقن األسؿاء ك(1)

فلي  "اإلخبار طـ محاسـ الؿحؿقد مع الؿحبة والتعظقؿ": هق خالصة الحؿد يف استخدام الشارع (2)

لؿ يخرب طـ  لؿ يؽـ معف تعظقؿ أو نن لؿ يؽـ معف محبة أوف ،ؾقس بحؿدفشلء يـؼص مـ هذا التعريػ 

 الؿحاسـ فؾقس بحؿد.

ففق ذكر فؼط مـ غقر محبة  "مـ غقر محبة وتعظقؿ خبار طـ محاسـ الؿحؿقد لؽـاإل"وأما الؿدح ففق  

 وتعظقؿ.

 والحؿد يؽقن بالؾسان طؾك كؾ صػات الؿحؿقد سقاء كان فقفا إكعام أو لقس فقفا إكعام.

 بالجـان واألركان. ووأما الشؽر فال يؽقن إال يف مؼابؾة كعؿة لؽـ يؽقن بالؾسان  

ر، وكؿا قؾت لؽؿ كحـ ال كريد أن كؼػ كثقًرا طـد هذه خالصة مستعجؾة لؾػرق بقـ الحؿد والؿدح والشؽ 

كريد أن يؽقن الجفد يف دراسة الػؼف بؾ الؿصطؾحات والؿؼدمات التل تلخذ وقًتا صقياًل وتستغرق جفًدا، 

 الذي هق الؿؼصقد هبذا الؽتاب.

 الؿملػ جعؾ الشؽر يف الؾغة هق كػس الحؿد اصطالًحا. (3)

ؽان هق الؿقافؼ ل[ 13]سبل:  ﴾اْطَؿُؾقا آَل َداُووَد ُشْؽًرا ﴿بلول اآلية: مـ القاضح أن الؿملػ لق استدل  (4)

 لالستدالل طؾك هذه الؼضقة التل أراد الؿملػ أن يتحدث طـفا، يعـل اطؿؾقا بطاطة اهلل شؽًرا طؾك كعؿف. 
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كالرحؿـ والخالؼ إشارة إلك أكف كؿا يحؿد لصػاتف يحؿد لذاتف؛ ولئال  ؛وآثر لػظ الجاللة دون باقل األسؿاء

 يتقهؿ اختصاص استحؼاقف الحؿد بذلؽ القصػ دون غقره.

 دكػِ ف: ماضق ،ح الػاءبالدال الؿفؿؾة وفت )ال يـػد(لقصػف بؼقلف:  (2)مبقـ لـقع الحؿد (1) مػعقل مطؾؼ )حؿًدا( 

 .ال يػرغ :بؽسرها أي

 .يثـك طؾقف ويقصػ :أي )أن يحؿد(يطؾب  :أي )أفضؾ ما يـبغل( 

 .مـصقب طؾك أكف بدل مـ حؿًدا أو صػتف أو حال مـف "أفضؾ  "و 

أفضؾ حؿد يـبغل حؿده  :أفضؾ الحؿد الذي يـبغل، أو :مقصقل اسؿل أو كؽرة مقصقفة، أي "ما  "و  

 . (3)بف

                                
 

ُؽقرُ ﴿ فؼقلف: ـْ ِطَباِدَي الشَّ  ًحا.لقس فقف ما يبقـ معـك الشؽر اصطال [13]سبل:  ﴾َوَقِؾقٌؾ ِم

 ،الؿػعقل فقفف ؛ألكف غقر مؼقد بحرف بخالف الؿػاطقؾ األخرى ؛الؿػعقل الؿطؾؼ سؿل هبذا االسؿ (1)

 :ا مـ حرف، فؿثاًل الؿػعقل فقف إذا قؾت: سافرت يقم الجؿعة، فؿعـك الؽالمؿوالؿػعقل ألجؾف ال بد فقف

ف الؿػعقل الؿطؾؼ ففق مطؾؼ مـ سافرت يف يقم الجؿعة، ففذا الؿػعقل ال يتؿ معـاه إال بقجقد حرف بخال

 أي حرف.

الؿػعقل الؿطؾؼ يمتك بف ألحد ثالث فقائد: إما لبقان الـقع كؿا يف ققل الؿملػ: مبقـًا لـقع الحؿد، أو  (2)

لتك بالؿػعقل الؿطؾؼ لفذه الػائدة فمػعقل مطؾؼ مبقـ لـقع الحؿد  "حؿًدا"فاآلن  لبقان العدد، أو لؾتلكقد.

كؼقل: أي شلء لبقان الـقع أو لبقان العدد أن ؿؽـ ويلؿطؾؼ ال لؾتلكقد وال لبقان العدد، مـ فقائد الؿػعقل ا

 هق يف القاقع لؾتلكقد.

وقد تؽقن كؽرة مقصقفة،  ،هذه السقاقات قد تؽقن كؿا قال الؿملػ مقصقل اسؿل ـيف كثقر م «ما» (3)

ؿقاضع التل يرتدد فقفا ال"يف الؼرآن طشرات الؿقاضع، ومؽتقب يف هذا الؿقضقع رسالة وهل و

ـْ َتـَاُلقا اْلبِرَّ َحتَّك ﴿فتارة يؼقلقن هل اسؿ مقصقل وتارة يؼقلقن هل كؽرة مقصقفة مثؾ ققلف:  "الؿػسرون َل

ا ُتِحبُّقنَ  [ وطشرات اآليات، تجد بعض الؿػسريـ يؼقل: اسؿ مقصقل، 22]آل طؿران:  ﴾ُتـِْػُؼقا مِؿَّ

 هذا قرب الؿعـك بقـ هذيـ االسؿقـ، فالؿعـك قريب ال يؽاد وبعضفؿ يؼقل: كؽرة مقصقفة، والسبب يف

 .يختؾػ كثقًرا فقختؾػقن يف حؿؾفا بسبب قرب الؿعـك
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ومـ الؿالئؽة االستغػار، ومـ اآلدمققـ .(1) قال األزهري معـك الصالة مـ اهَّلل تعالك الرحؿة ك اهَّلل()وصؾ

أو األمان.  ،أو السالمة مـ الـؼائص والرذائؾ ،التحقة :بؿعـك ؛مـ السالم )وسؾؿ( .(2) التضرع والدطاء

َؿ  -والصالة طؾقف  وققؾ  وكذا كؾؿا ذكر اسؿف. ،يقم الجؿعة ولقؾتفا (3) تتلكد  .مستحبة –َصؾَّك اهَّللُ َطَؾْقِف َوَسؾَّ

 .(4) بقجقبفا إًذا

                                
 

 والؿعـك واحد. ،وقد تؽقن كؽرة مقصقفة ،مقصقاًل  اهـا أيًضا فقف احتؿال أن تؽقن اسؿً  

ر لؽـ لؿ أجد أي كص طـ وهق مذهب الجؿفق ،بلهنا الرحؿة هق مذهب الحـابؾةمـ اهلل تػسقر الصالة  (1)

، وكؿا قؾت لقس الغرض فؾعؾفا مؼقلة لبعض األصحاب تـاقؾقها بعده  أحؿد يجعؾ الصالة بؿعـك الرحؿة

وابـ الؼقؿ يعرتض طؾك جعؾ الصالة  ،مـ هذا الدرس ذكر الخالف يف الؿسائؾ، فػل هذه الؿسللة خالف

 .بؽؿ مراًرا لؽـ كريد تحرير الؿذهبؿعـك الرحؿة كؿا مر طؾق

بؾ لؿ أجد يف الؿذهب أوجًفا أخرى، لؽـ  ،التضرع والدطاء هذا مذهب الحـابؾة :الصالة مـ اآلدمققـ (2)

صؾك –محؿد يتبـك أن معـك الصالة ثـاء اهلل طؾك طبده  ابـ الؼقؿ ـصقًصا طـ اإلمام أحؿد، وأيًضا لؿ أجده م

 .يف الؿأل األطؾك -اهلل طؾقف وسؾؿ

هذا اختقار شقخ اإلسالم ابـ و ،وأن يػعؾ بف ذلؽ هبذه الؿـزلة ملسو هيلع هللا ىلصلدطاء لؾـبل وأما صالة اآلدمققـ ففل ا 

 الؼقؿ وذكر أوجًفا كثقرًة، لؽـ كؿا قؾت ال يعـقـا الخالف يف هذه الؿسللة.

مستحبة "والذي يظفر لل أن كسخة تتلكد أحسـ؛ ألن معـك  «مستحبة بتلكد»يف بعض الـسخ األخرى:  (3)

مستحبة يقم الجؿعة بتلكد أو مستحبة استحباًبا  ملسو هيلع هللا ىلصالؿعـك أن الصالة طؾك الـبل كلن  "بتلكد يقم الجؿعة

هل يف كػسفا مستحبة لؽـفا  ملسو هيلع هللا ىلصتتلكد صارت الصالة طؾك الـبل  «مستحبة»متلكًدا يقم الجؿعة، بقـؿا إذا قؾـا 

 تتلكد يقم الجؿعة. 

 يف هذه الؿسللة: تحصقؾ مذهب الحـابؾة و .طـد الحـابؾة مستحبة ملسو هيلع هللا ىلصالصالة طؾك الـبل  (4)

يف  ملسو هيلع هللا ىلصلؽـ طـ اإلمام أحؿد كص بقجقب الصالة طؾك الـبل  بلهنا مستحبة،ال يقجد طـ اإلمام أحؿد كص 

، ويػفؿ مـ هذا أن اإلمام أحؿد ال يرى وجقب الصالة طؾك وهق الؼقل الثاين يف الؿذهب ،التشفد األخقر

 كؾؿا ذكر. ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

 كؾؿا ذكر واجبة.  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  يف الؿذهب: أن الصالة طؾك لثالؼقل الثا
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ُؿقا َتْسِؾقًؿا﴿قال اهَّلل تعالك:  ـَ آَمـُقا َصؾُّقا َطَؾْقِف ََسؾِّ َفا الَِّذي مـ صؾك طؾل »[ ، وروي: 65]األحزاب:  (1)﴾َيا َأيُّ

 .(2) «يف كتاب لؿ تزل الؿالئؽة تستغػر لف ما دام اسؿل يف ذلؽ الؽتاب

                                
 

 أهنا تجب يف العؿر مرًة واحدًة. :رابعالؼقل ال

: األول مـ الؽتاب واآلية أمرها ملسو هيلع هللا ىلصذكر الؿملػ دلقؾقـ طؾك مشروطقة استحباب الصالة طؾك الـبل  (1)

 واضح.

ف؛ ألن وكـت أتؿـك أن الؿملػ ال يليت ب ،وهذا الحديث يف الحؼقؼة حديث مقضقع ،هذا الدلقؾ الثاين (2)

 .ملسو هيلع هللا ىلصاألحاديث غقره كثقرة يف مسللة الصالة طؾك الـبل 

بؿـاسبة أكف يتحدث طـ الؽتاب مع أن هذا أيًضا فقف  "مـ صؾك طؾل يف كتاب"لؽـ لعؾف أتك بف لؼقلف:  

كتابًة، فنذا كتب ال يصؾل طؾك  ملسو هيلع هللا ىلصإشؽال؛ ألن الؿـصقص طـ اإلمام أحؿد أكف كان ال يصؾل طؾك الـبل 

صحاب طؾك أكف يصؾل طؾقف لػًظا، فعؿؾ اإلمام أحؿد طؾك خالف هذا الحديث وحؿؾف األ ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

الؿقضقع وهق إمام الؿذهب، وحؼقؼًة إيراد هذا الحديث غقر مستؼقؿ وما كان يـبغل لف أن يليت بحديث 

 أن الحديث يخالػ طؿؾ إمام الؿذهب. باإلضافة إلك ضعقػ مع وفرة األحاديث يف الباب 
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بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ، الحؿد هلل وحده، والصالة والسالم طؾك مـ ال كبل بعده، وطؾك آلف وأصحابف ومـ 

 تبعفؿ بنحسان إلك يقم الديـ: 

 قال الؿملػ رحؿف اهَّلل:

والدوام لثبقت مالؽقة الحؿد أو استحؼاقف لف أزاًل وأبًدا.  (1)وأتك بالحؿد بالجؿؾة االسؿقة الدالة طؾك الثبقت

ـ أي الحدوث ـ لحدوث الؿسئقل وهل الصالة، أي: الرحؿة مـ اهَّلل  (2)وبالصالة بالػعؾقة الدالة طؾك التجدد

وخص ببعثف إلك « أكا سقد ولد آدم وال فخر: »☺بال شؽ لؼقلف  )طؾك أفضؾ الؿصطػقـ محؿد(تعالك.  

، وصاؤه (3)ختار مـ الصػقةوالؿصطػقن جؿع مصطػك وهق الؿ الـاس كافة وبالشػاطة واألكبقاء تحت لقائف.

، سؿل بف لؽثرة خصالف الحؿقدة، سؿل بف قبؾف سبعة طشر شخًصا ☺، ومحؿد مـ أسؿائف (4)مـؼؾبة طـ تاء

أي أتباطف طؾك ديـف  )وطؾك آلف( طؾك ما قالف ابـ الفائؿ طـ بعض الحػاظ بخالف أحؿد فنكف لؿ يسؿ بف قبؾف.

 ، (5) كص طؾقف أحؿد وطؾقف أكثر األصحاب

                                 
كجد يف كالم أهؾ العؾؿ أهنؿ يؼقلقن: الجؿؾة االسؿقة تدل طؾك الثبقت والدوام، لؽـ  الحؼقؼة دائًؿا (1)

القاقع أن الجؿؾة االسؿقة تدل طؾك الثبقت دائًؿا والدوام بحسب الؼرائـ، ومع أن كثقًرا مـ الشراح يطؾؼقن 

 لؽـ أهؾ الؾغة ال يرتضقن هذا اإلصالق. 

تدل طؾك الحدوث واالستؿرار، والؿملػ هـا لؿ يؼؾ واالستؿرار  بالـسبة لؾجؿؾة الػعؾقة يؼقلقن: إهنا (2)

، وكػس الشلء هل تدل طؾك الحدوث دائًؿا -الحدوث واالستؿرار-لؽـ غالب الشراح هؽذا يعربون 

 واالستؿرار بحسب الؼرائـ الؿحتػة بالسقاق. 

  ؼ.ال شؽ أكف أصقب الخؾملسو هيلع هللا ىلص صػقة الشلء هل خالص الشلء وأصقب ما فقف، والـبل  (3)

لؽـ لؿا صارت التاء جاءت بعد الصاد قؾبت وصارت صاًء؛ ألهنا مـ  "والؿصتػقن"يعـل أن أصؾفا   (4)

حروف اإلصباق، وتعرفقن أن حروف اإلصباق هل التل إذا أراد اإلكسان أن يتؽؾؿ رفع لساكف فقفا إلك سؼػ 

 مـ االستعالء. الػؿ لؽـ بحقث ما يؾصؼ جؿقع الؾسان؛ ألكف إذا ألصؼ جؿقع الؾسان صارت 

 الؿفؿ أهنؿ يرون أكف بسبب وجقد الصاد هـا قؾبت إلك صاء.

 طـ أحؿد يف هذه الؿسللة روايتان: (5)

 الرواية األولك: هل التل ذكرها الؿملػ أن اآلل هؿ أتباطف طؾك ديـف. 
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 الرواية الثاكقة: أن اآلل هؿ أهؾ بقتف، وهذه أيًضا مـ كصقص اإلمام أحؿد. 

قرأ لؽؿ باختصار كالم الؿرداوي حقل هذه الؼضقة، وركزوا معـا كقػ تـاول هذه الؿسللة ، أكا أريد أن أ 

طؾك الصحقح مـ الؿذهب، اختاره الؼاضل وغقره  -صؾقات اهلل وسالمف طؾقف–آلف أتباطف طؾك ديـف "يؼقل: 

ؼ، اجتؿعقا إًذا طـدكا الؼاضل والؿجد والؿقف "والشرح "الؿغـل"مـ األصحاب، قالف الؿجد وقدمف يف 

َطاَيِة  "طؾك هذه الرواية، ثؿ قال:  ـٍ فِل َشْرِحِف، َوالرِّ ـُ َرِزي ـُ َتِؿقٍؿ، َواْب وشرح الؿجد ، ومجؿع البحريـ، َواْب

ك فِل َشْرَحْقِفَؿا ـُ ُمـَجَّ ـُ ُطَبْقَداِن، َواْب وققؾ: آلف أزواجف وطشقرتف مؿـ آمـ "ثؿ قال:  "اْلُؽْبَرى، َواْلَؿْطَؾِع، َواْب

، ققده بف ابـ تؿقؿ، وققؾ: بـق هاشؿ الؿممـقن، وأصؾؼفـ يف الػروع، وققؾ: آلف بـق هاشؿ، وبـق الؿطؾب، بف

. فصارت األققال "ذكره يف الؿطؾع، وققؾ: أهؾف، وقال الشقخ تؼل الديـ: آلف أهؾ بقتف، وقال: هق كص أحؿد

اإلسالم يؼقل إن كصقص أحؿد خؿسة أققال، الؿـصقص طـ أحؿد مـفا أهنؿ أتباطف أو أهؾ بقتف.وشقخ 

 أهنؿ أهؾ بقتف.

لؿاذا صار الؿذهب والؿشفقر الذي طؾقف األصحاب ...إلك آخره أن اآلل هؿ أتباطف طؾك ديـف مع أكف كؿا  

ترى شقخ اإلسالم والشريػ أبل جعػر وصاحب الػائؼ الشقخ ابـ قاضل الجبؾ همالء كؾفؿ يختارون 

 ا طـدكا كثرة روايات أو ما أشبف هذه الؼضقة؟.رواية ثاكقة طـ اإلمام أحؿد؟ وهـا م

أن الؼاضل والؿجد والؿقفؼ إذا اجتؿعقا طؾك ققل ال يؽاد الحـابؾة  -والعؾؿ طـد اهلل–فقؿا يظفر لل  

طؾك  -همالء الطبؼة-يخرجقن طـف خاصًة الؼاضل، فنذا اجتؿع الؼاضل وابـ طؼقؾ وأبق الخطاب والخرقل 

 ققل  صار هق الؿذهب.

 ضل أبق يعؾك لف يف الحؼقؼًة شلن يف الؿذهب.فالؼا 

صبًعا أكا لؿ أجد يف كتب األصحاب أن مـ أسباب اختقار إحدى الروايات اختقار الؼاضل أبل يعؾك لفا، هذا  

لـ تجده، هؿ يؼقلقن: شفرة الرواية، كثرة الـاقؾقـ لفا، درجة الـاقؾقـ لفا؛ ألن أصحاب اإلمام أحؿد لقسقا 

لؽـ بالتتبع كؿا سقلتقـا يف الروض ـ واذكروا معـا هذا الؿقضع ـ ال يقجد شلء يستدطل طؾك درجة واحدة، 

اختقار هذه الرواية إال أن الؼاضل أبا يعؾك اختار هذه الرواية، وستذكرون ما أققل لؽؿ طـد قراءة أشقاء كثقرة 

ة البسؿؾة الرواية الثاكقة أكثر مـ مسائؾ الحـابؾة التل فقفا طـ أحؿد أكثر مـ رواية بؾ كؿا قؾت لؽؿ يف مسلل

أققى مرجحقـ، ومع ذلؽ الؿذهب طؾك الرواية األخرى،  -الحظ–الرواية طؾقفا واستؼر ققل أحؿد طؾقفا 
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وقدمفؿ لألمر بالصالة طؾقفؿ، وإضافتف إلك الضؿقر جائزة طـد األكثر وطؿؾ أكثر (1)"شرح التحرير"ره يف ذك

جؿع صاحب بؿعـك  )وأصحابف(. (2)الؿصـػقـ طؾقف، ومـعف جؿع مـفؿ الؽسائل والـحاس والزبقدي

خاص طؾك مممـًا ومات طؾك ذلؽ. وططػفؿ طؾك اآلل مـ ططػ ال ☺الصحابل وهق مـ اجتؿع بالـبل 

أي  )ومـ تعبد(. (4).ويف الجؿع بقـ الصحب واآلل مخالػة لؾؿبتدطة؛ ألكفؿ يقالقن اآلل دون الصحب(3)العام

                                
 

وهذا شلء صبقعل فقجقد طالؿ كبقر لف حضقر طؾؿل ولف تلثقر ال شؽ أن اختقاره لؼقل مـ األققال يجعؾ 

  ستطقع أن كثبت هذه الؼاطدة مـ خالل دراسة الروض.مـ بعده يتابعقن هذا العالؿ، وإن شاء اهلل ك

وحػظ وصبع محؼؼ  "التحبقر"شرحف بؽتاب اسؿف  "التحرير"لؿرداوي لف كتاب يف أصقل الػؼف اسؿف ا (1)

يف  "اإلكصاف"مع الفقامش يف ثؿاين مجؾدات، كتاب رائع جًدا وثري، وهق يف أصقل الػؼف الحـبؾل مثؾ 

 الطريؼة.الػؼف الحـبؾل حتك لف كػس 

يف وقت واحد قراءة مدارسة مع غقره، أو مع كػسف  "الؿغـل"مع  "التحبقر شرح التحرير"ولق أن إكساًكا قرأ  

ألصبح يف مرتبة رفقعة مـ العؾؿ ولتلهؾ لشلء كبقر مـ العؾؿ، صبًعا شرح التحرير والؿغـل كالهؿا صقيؾ 

ال صقلفؿا لؽـت وضعت دورًة يف التحبقر لؽـ سقؽقن صالب طؾؿ متؿقًزا إذا قرأ هذيـ الؽتابقـ، ولق

مختصر "يف  "التحرير"والؿغـل؛ ألن الذي تخرج بالؽتابقـ أشبف بالعالؿ؛ ولفذا ابـ الـجار اختصر 

وهق كتاب رائع ومػقد ومحرر لؽـ التحبقر كتاب جقد ومقجقد يف  "الؽقكب الؿـقر "وشرحف يف  "التحرير

   يف مؽتبتف ويؼرأ فقف ولق يف مقاضع.  الشامؾة وأيًضا يحسـ أن يؼتـقف اإلكسان

وطؿؾ أكثر الؿصـػقـ "اإلضافة إلك الضؿقر جائزة طـد األكثر وطؾقفا يدل طؿؾ العؾؿاء؛ ولفذا قال:  (2)

لؽـ هـاك جؿاطة مثؾ الؽسائل والـحاس يؿـعقن مـف، ودلقؾفؿ: أن الضؿقر متقغؾ يف اإلهبام؛ ولفذا   "طؾقف

    ال يصؾح أن يضاف غقره إلقف.

ألن اآلل طـد الحـابؾة أتباطف فنذا ططػـا األصحاب طؾك األتباع صار مـ ططػ الخاص طؾك العام، وإذا  (3)

 كان آلف أهؾ بقتف صار مـ ططػ العام طؾك الخاص، فبحسب تػسقرك لمل يؽقن العطػ هـا.

ا ما سـحتاج ويعرفقن حؼفؿ ومـزلتفؿ، ومـ هذڤ مـ طالمات أهؾ السـة أهنؿ يققرون الصحابة   (4)

وهق مذهب طامة  "ققل الصحابل حجة"إلك الحديث طـف ـ ولق كػرد لف ولق طشر دقائؼ ألهؿقتف ـ أن: 
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أي: بعد ما ذكر مـ  )أما بعد(.  (1)طبد اهَّلل تعالك والعبادة ما أمر بف شرطا مـ غقر اصراد طريف وال اقتضاء طؼؾل

ويستحب  (2)ؾؿة يمتك بفا لالكتؼال مـ أسؾقب إلك غقرهحؿد اهَّلل والصالة والسالم طؾك رسقلف. وهذه الؽ

كان يلتل بفا يف خطبف وشبففا، حتك رواه  ☺فنكف  ☺اإلتقان بفا يف الخطب والؿؽاتبات؛ اقتداء بف 

حقاشل  "ذكره ابـ قـدس يف الحافظ طبد الؼاهر الرهاوي يف األربعقـ التل لف طـ أربعقـ صحابًقا، 

. (5). والصحقح أكف الػصؾ بقـ الحؼ والباصؾ(4)الخطاب الؿشار إلقف يف اآليةوققؾ: إكفا فصؾ  (3)"الؿحرر

                                
 

العؾؿاء بؾ كثقر مـ الؿتلخريـ يرون أكف لؿ يخالػ يف حجقة ققل الصحابل إال مجؿقطة متلخرة مـ مبتدطة 

 ل الصحابل حجة.بعض أصحاب الؿذاهب األربعة، أما الطبؼة األولك فؽؾفؿ طؾك أن قق

ويف الحؼقؼة كؾ إكسان يرى أن ققل الصحابل لقس بحجة هق كػسف متـاقض ولق سللتف طـ طشرات   

الؿسائؾ سقؼقل لؽ: لقس لل فقفا دلقؾ إال ققل الصحابل، فؼقل الصحابل لف مـزلة طظقؿة يف اإلسالم كؿا 

 ملسو هيلع هللا ىلص.بل ومع الصالة طؾك الـملسو هيلع هللا ىلص ترون حتك أهنؿ صاروا ُيعطػقن طؾك آل الـبل 

مـزلة ققل الصحابل واألدلة الدالة طؾك حجقتف "سـتحدث طـ هذه الؼضقة الحًؼا  -إن شاء اهلل–الحاصؾ  

   . "وتـاقض الذيـ ال يرون أكف حجة

هذا معـاها، وتعريػ العبادة محؾ خالف كبقر  "ما ال يعؾؿ إال مـ قبؾ الشرع"هذه العبارة يقازيفا تؿاًما  (1)

ل طؾقف فروع كثقرة وتحرير هذا يف متقن العؼقدة لؽـل أشقر إلك أن قضقة تعريػ العبادة بقـ أهؾ العؾؿ، ويـبـ

   لقست باألمر السفؾ، ففـاك خالف ققي يف ضبط ما هل العبادة.

يعـل وال يصؾح أن يمتك هبا يف أول الؽالم. واختؾػ العؾؿاء مـ هق أول مـ قال: أما بعد. والذي  (2)

هق أول مـ قال: أما بعد. بؾ إكف استفجـ بعض األققال  -طؾقف السالم–داود  اختاره الحافظ ابـ حجر أن

 التل فقفا كسبة ققل أما بعد لبعض بؾغاء العرب الؿتلخريـ، ويرى أن هذا ققل ضعقػ جًدا. 

 وإذا كان هذا اختقار الحافظ ابـ حجر ففق ققل ققي باطتبار دقة تتبعف.

مستحب ولقس مباًحا، فقمجر اإلكسان طؾك اإلتقان بؽؾؿة أما بعد،  "بعد أما"الحـابؾة يرون أن اإلتقان بــ  (3)

 يف الخطب والؿؽاتبات.

     فصؾ الخطاب الؿشار إلقف يف اآلية ققؾ أكف أما بعد.  (4)

الصحقح أن الؿؼصقد بػصؾ الخطاب يف هذا السقاق يف هذه اآلية هق فصؾ الؼضاء وبقان الحؼ يف  (5)
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طؾك الضؿ وأجاز بعضفؿ تـقيـفا مرفقطة ومـصقبة والػتح بال تـقيـ طؾك تؼدير  "بعد  "والؿعروف بـاء 

 .(1)إشارة إلك ما تصقره يف الذهـ، وأقامف مؼام الؿؽتقب الؿؼروء الؿقجقد بالعقان )ففذا(الؿضاف إلقف. 

خقر الؽالم ما قؾ ودل، "أي مقجز، وهق ما قؾ لػظف وكثرت معاكقف، قال طؾل ـ رضل اهَّلل طـف ـ  )مختصر(  

 .(2)"ولؿ يطؾ فقؿؾ

                                
 

ذا مذهب مجاهد وجؿاطة مـ السؾػ، وأما كؾؿة الؿملػ ففل طامة، صحقح أكف مجؾس الؼضاء خاصًة ، وه

 الػصؾ بقـ الحؼ والباصؾ، لؽـ هذا يشؿؾ الػصؾ بقـ الحؼ والباصؾ يف أشقاء كثقرة.

أقام ما تصقره يف الذهـ ـ وهق الؽتاب الذي سقؽتبف ـ مؼام الؿؽتقب؛ ألكف تلكد طزمف طؾقف فتعامؾ معف  (1)

 إذا كان كتب الؿؼدمة قبؾ أن يؽتب الؽتاب. كالؿقجقد، وهذا

 أما إذا كان كتب الؽتاب ثؿ كتب الؿؼدمة فاإلشارة إلك الؿقجقد، واألمر يسقر. 

 "قؾ لػظف، وكثر معـاه"شرط االختصار الذي هق مـ البالغة وتؿتدح طؾقف العرب أن يقصػ بلمريـ:  (2)

س فقف معاين كثقرة ففذا لقس مـ االختصار الذي يؿدح أما إذا اختصر اإلكسان الؽالم بؽالم قؾ لػظف لؽـ لق

صاحبف، فال يؿدح إال إذا كاكت ألػاضف قؾقؾة ومعاكقف كثقرة، وهذا مقجقد يف متـ الزاد كلوضح ما يؽقن مـ 

الؿتقن، يشتؿؾ طؾك مسائؾ كثقرة جًدا، ففق رقؿ واحد يف الؿتقن يف مسللة أكف يشتؿؾ طؾك طدد كبقر مـ 

 طؾقفا والؿػفقمة. الؿسائؾ الؿـصقص

يػققف يف الرتتقب ففق متـ مرتب بشؽؾ رائع، ويدل طؾك ققة ذهـ الؿاتـ.  "دلقؾ الطالب"صحقح أن متـ 

 لؽـ متـ الزاد يػققف يف مسللة كثرة الؿسائؾ التل ذكرت بالؿـطقق أو بالؿػفقم كؿا سقلتقـا يف كالم الؿملػ.

ؼرأ متـ دلقؾ الطالب قراءة مرور، فنكف سقجد فائدًة طظقؿًة، وأكا هبذه الؿـاسبة أقرتح طؾك كؾ صالب طؾؿ أن ي

وقد كصحت هبذا مجؿقطة مـ الـاس وكؾفؿ قال بعد قراءة متـ الدلقؾ قراءًة متلكقًة فؼط تجد الؿسائؾ ترتبت 

يف ذهـؽ بشؽؾ يختؾػ تؿاًما طؿا تعرفف قبؾ قراءة هذا الؿتـ، وقد ُقرر هذا الؿتـ طؾك صالب الدراسات 

يف الدكتقراه، وحدثـل كؾ الذيـ دخؾقا االختبار أهنؿ أكثر ما استػادوا مـ دخؾقهؿ الجامعة إلك أن العؾقا 

اكتفقا مـ سـة تحضقر الدكتقراه  هق قراءة متـ دلقؾ الطالب قراءة مسح سريع، صبًعا هؿ ال يتحدثقن طـ 

هـقة صالب العؾؿ، ففذا قد كؿقة الؿعؾقمات، هذا متـ مختصر لؽـ يتحدثقن طـ فقائد ترتقب هذا الؿتـ لذ

  يلخذ مـؽ بالؽثقر ثالثة أو أربعة أيام إذا جؾست طؾقف واكتفقت مـف.
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 . (1)وهق لغة: الػفؿ )يف الػؼف( 

 . (3)أو بالؼقة الؼريبة (2)واصطالحا: معرفة األحؽام الشرطقة الػرطقة باالستدالل بالػعؾ

                                 
 الػفؿ معـاه: إدراك معـك الؽالم بسبب جقدة الذهـ، فنذا قؾـا أن الػؼف هق الػفؿ ففذا هق الػفؿ. (1)

 ."دق مـ الؿعاين ففؿ ما"أن الػؼف لقس ففؿ أي شلء بؾ  -حتك طـد الحـابؾة-لؽـ الؼقل الثاين  

، ويؼقل ـ وهذا يجب "معرفة مراد الؿتؽؾؿ مـ كالمف"ويؼقل ابـ الؼقؿ: كؾ هذا لقس بصحقح بؾ الػؼف هق  

أن تـتبف لف ـ : أن جؿقع صالب العؾؿ يتػاوتقن بحسب التػاوت يف هذا الؿعـك، فطالب العؾؿ وأهؾ العؾؿ 

ؿ، ومؼصقده بػفؿ مراد الؿتؽؾؿ أطؿ مـ ففؿ الؾػظ، يتػاوتقن يف العؾؿ بحسب تػاوهتؿ يف ففؿ مراد الؿتؽؾ

مـ الحديث بحسب استعداده العؾؿل، ملسو هيلع هللا ىلص فـحـ جؿقًعا كؼرأ األحاديث، وكؾ واحد مـا يػفؿ مراد الـبل 

 ومعرفتف بؽالم العرب، ومعرفتف باألصقل، ومعرفتف بالؼقاطد والـصقص األخرى التل تعالج هذا الحديث.

ؿقا جقاز العزل مـ إقرار الـص، هذا ففؿ وإن كان لقس هـاك كص، فؿسللة فؿثاًل يؼقل الصحابة لؿا فف

-سبحاكف وتعالك–العزل ال يقجد فقفا كص أصاًل لؽـ الصحابة ففؿقا مـ طدم وجقد الـص أن مراد اهلل 

جقاز العزل، فقؼقل ابـ الؼقؿ: هذا هق الػفؿ الحؼقؼل، ال يتعؾؼ بػفؿ الؾػظ فؼط، وإكؿا كػفؿ ما هق مراد 

لؿا سئؾ طؿا يػعؾ يف يقم العقد طؿا يؼدم أو يمخر مـ أطؿال، ملسو هيلع هللا ىلص لؿتؽؾؿ مـ هذه الؼضقة؟ مثؾ ققل الـبل ا

. ففذا كؾ واحد الـاس ففؿف طؾك مـحك، مـفؿ مـ ففؿ أكف يجقز أن كؼدم وكمخر "افعؾ وال حرج"قال: 

أراد جقاز تؼديؿ وتلخقر  لؿ يرد هذا وإكؿاملسو هيلع هللا ىلص جؿقع األكساك الؿعؿقلة يقم العقد، ومـفؿ مـ قال: الـبل 

األكساك الؿسمول طـفا يف الـصقص مثؾ الرمل والحؾؼ والذبح، أما الطقاف والسعل ففق لقس مسمواًل طـف 

يف الـصقص، وأي حديث فقف جقاز تؼديؿ السعل طؾك الطقاف مـصقًصا ففق ضعقػ ولقس هذا مؼصقد 

 ملسو هيلع هللا ىلص.الـبل 

الرتجقح لؽـ أقصد أن معرفة مراد الؿتؽؾؿ قضقة مفؿة كحـ ال كريد أن كؼرر الؿسائؾ هـا ولسـا يف صدد 

 جًدا، وهذا الذي يريده ابـ الؼقؿ مـ تعريػ مسللة الػؼف.

  االستدالل بالػعؾ أن تحسـ أن تستدل وأن تستدل فعاًل. (2)

مـ الؼقة الؼريبة معـاها: الؼقة الؼريبة مـ االستدالل، ومؼصقدهؿ هبذه العبارة ما يؽقن يف صالب العؾؿ (3)

     التفقم واالستعداد لالستدالل ولق لؿ يستدل.
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 )الؿقفؼ أبل محؿد( (1)الؿؼتدى بف شقخ الؿذهب )اإلمام(ب الؿسؿك بالؿؼـع تللقػ أي مـ الؽتا )مـ مؼـع(

 )طؾك ققل واحد(.  (2)طبد اهَّلل بـ أحؿد بـ محؿد بـ قدامة الؿؼدسل تغؿده اهَّلل برحؿتف وأطاد طؾقـا مـ بركتف

الذي يذكره أي ذلؽ الؼقل القاحد  )وهق(. (3)وكذلؽ صـعت يف شرحف فؾؿ أتعرض لؾخالف صؾبا لالختصار

إمام األئؿة وكاصر  )يف مذهب( (4)أي: الؿعتؿد )الراجح(ويحذف ما سقاه مـ األققال إن كاكت، هق الؼقل 

بـ محؿد بـ حـبؾ الشقباين كسبة لجده شقبان بـ ذهؾ بـ ثعؾبة.والؿذهب يف  )أحؿد(السـة أبل طبد اهَّلل 

                                 
    .-رحؿف اهلل –هق فعاًل شقخ الؿذهب ومحرر الؿذهب ولف مـ الؽتب ما تشفد إلمامتف وتؼدمف  (1)

احتؿال أن يؽقن مؼصقده االستؼالل بالربكة، أي: أطاد طؾقـا مـ بركتف التل يستؼؾ هبا، وهذا محرم وال  (2)

، فال ابـ قدامة وال غقره مـ الخؾؼ لف بركة مستؼؾة، واحتؿال يؽقن معـك الؽالم: أطاد يجقز وهق كقع الشرك

طؾقـا مـ بركتف التل تؽقن مـ خالل أمريـ: دطائف وتعؾقؿف، يعـل الربكة التل تحصؾ لـا بسبب الدطاء 

 والتعؾقؿ الذي يحصؾ مـ هذا الشخص، وهذا جائز؛ ألن هذا يرجع لؾربكة الشرطقة.

    مؼصقد الؿملػ.  -إن شاء اهلل–عـك الثاين لعؾف وهذا الؿ 

 إال أحقاًكا سقلتقـا أن الؿملػ يحؽل الخالف لؽـ يف مقاضع يسقرة.  (3)

 وسقلتقـا أكف يخالػ الؿشفقر مـ مذهب الحـابؾة يف مجؿقطة يسقرة مـ الؿسائؾ. (4)

شقخ اإلسالم مـ ورقة أو ورقتقـ مسللة ما هق الؿذهب الؿعتؿد يف مذهب الحـابؾة أكا سلقرأ معؽؿ فتقى ل

بعد هناية الؿؼدمة يتحدث فقفا طـ مقضقع كقػ كعرف أن هذا مذهب اإلمام أحؿد، وسـعؾؼ طؾك ما يذكره 

 ، وقد ذكر أشقاء جؿقؾًة ومفؿًة وسـعؾؼ طؾقف باختصار. -إن شاء اهلل– شقخ اإلسالم

 "الؿـتفك"و "اإلقـاع"أو يف  "ح الؿـتفكشر"و "كشاف الؼـاع"الؿشفقر مـ مذهب الحـابؾة أن الؿقجقد يف 

هق الؿذهب لؽـ هذه العبارة تحتفا تػصقالت كثقرة فؼد يؽقن الؿذهب ما يف اإلكصاف أحقاًكا، وقد يؽقن 

الؿذهب ما يف الؿـتفك ولقس ما يف اإلقـاع، وقد يؽقن الؿذهب ما يف اإلقـاع ولقس ما يف الؿـتفك، لؽـ 

فنذا قؾـا  "ما يف الؿـتفك هق الؿذهب الذي استؼر طؾقف األمر طـد الؿتلخريـ"بشؽؾ طام الؼاطدة الؿتؼررة أن 

هذا مذهب الحـابؾة يعـل هق الؿذكقر فقف، وإن خالػ ما يف اإلكصاف وإن خالػ ما يف الؽشاف، فاألصؾ 

ا أن ما يذكره صاحب الؿـتفك هق الؿذهب االصطالحل لؾحـابؾة، لؽـ هذه الجؿؾة تحتفا تػصقالت قد يلتقـ

  بعضفا الحًؼا. 
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. وكذلؽ ما أجري (1)جتفد بدلقؾ ومات قائال بفاألصؾ: الذهاب أو زماكف أو مؽاكف، ثؿ أصؾؼ طؾك ما قالف الؿ

جؿع مسللة مـ السمال وهل ما يبرهـ  )وربؿا حذفت مـف مسائؾ(.  (2)مجرى ققلف مـ فعؾ أو إيؿاء أو كحقه

مـ  "الؿؼـع  "طؾك ما قال يف  )وزدت(لعدم شدة الحاجة إلقفا  )القققع(أي: قؾقؾة  )كادرة(طـف يف العؾؿ 

تعؾقؾ الختصاره  )إذ الفؿؿ قد قصرت(أي: يعقل طؾقف لؿقافؼتف الصحقح  يعتؿد()ما طؾك مثؾف الػقائد 

جؿع  )واألسباب(. (4)والفؿؿ جؿع هؿة بػتح الفاء وكسرها، يؼال: هؿؿت بالشلء: إذا أردتف .(3)" الؿؼـع"

                                 
هذا هق مذهب الشخص باالتػاق ال إشؽال فقف، فؿا قالف شخص بدلقؾف ومات طؾقف هق مذهبف، بؼقـا  (1)

فقؿا قالف قبؾ ذلؽ، فنذا قال ققاًل ومات طؾقف و كان لف ققل قبؾ هذا الؼقل الذي قالف هؾ يؽقن مذهًبا لف أو 

 ؾة:ال؟ فقف خالف طؾك ثالثة أققال داخؾ مذهب الحـاب

 األول: أكف لقس مذهًبا لف، ويؾغك وال يـسب لف. 

 والثاين: أكف مذهب لفذا العالؿ، ويعترب مـ أققالف التل تـسب لف. 

 الثالث: أكف إن صرح بالرجقع فؾقس مذهًبا لف وإال ففق مذهبف. 

ا أثبتت حتك ومـ حقث القاقع العؿؾل: كؾ ققل يؼقلف العالؿ يـؼؾ ويثبت، فالروايات طـ اإلمام أحؿد كؾف 

الروايات التل صرح بالرجقع طـفا مقجقدة يف كتب الحـابؾة ومثبتة؛ ولفذا كؼقل الراجح أكف ققل لف لؽـ 

   ُيبقـ أن ققلف الذي استؼر طؾقف هق الؼقل الثاين. 

 كػس الشلء. (2)

؛ ألهنا يعـل ولقس تعؾقاًل لحذف ما حذفف مـ الؿسائؾ؛ ألن الؿسائؾ التل حذف طؾؾ هق أكف حذففا (3)

قؾقؾة القققع، وبـاًء طؾك ذلؽ قؾقؾة الػائدة. فالشقخ اآلن صرح بلكف حذف بعض الؿسائؾ، وأكف أضاف بعض 

الؿسائؾ، وال أطؾؿ أن أحًدا مـ صالب العؾؿ حصر الؿسائؾ الؿضافة والؿسائؾ الؿحذوفة التل خالػ فقفا 

 ة لؽاكت مػقدًة.الؿملػ متـ الؿؼـع، وهق مقضقع جقد، فؾق اكتدب أحد لفذه الؼضق

الفؿة أو الفؿ هق الباطث طؾك العؿؾ، والػرق بقـ الفؿ والفؿة أن الفؿ هق مبدأ اإلرادة، وأما الفؿة ففل  (4)

هناية اإلرادة، ومعـك هذا أن الفؿ والفؿة كؾفا تعقد لؼضقة اإلرادة؛ ألكف ما مـ شخص يػعؾ أي فعؾ إال 

اإلكسان بنراداتف ويفذهبا ويراطقفا ويالحظفا بحقث ال تـبعث ويسبؼ هذا الػعؾ إرادة؛ ولفذا يجب أن يعتـل 

 كػسف إال لؾطقبات والصالحات. 
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)قد د أي الؿؼصق )الؿراد(أي إدراك  )طـ كقؾ(( أي: الشاغؾة الؿثبطةسبب وهق ما يتصؾ بف إلك الؿؼصقد )

 .(1)«ال يلتل طؾقؽؿ زمان إال وما بعده شر مـف حتك تؾؼقا ربؽؿ»لسبؼ الؼضاء بلكف  كثرت(

الشتؿالف طؾك جؾ الؿفؿات  )ما يغـل طـ التطقيؾ(أي جؿع  )مع صغر حجؿف حقى(هذا الؿختصر  )و(  

 . (2)التل يؽثر وققطفا ولق بؿػفقمف

إلك حال، وال قدرة طؾك ذلؽ إال باهَّلل وققؾ: ال حقل طـ  أي ال تحقل مـ حال )وال حقل وال ققة إال باهَّلل(

 . (3)معصقة اهَّلل إال بؿعقكة اهَّلل وال ققة طؾك صاطة اهَّلل إال بتقفقؼ اهَّلل. والؿعـك األول أجؿع وأشؿؾ

جؾ جاللف أي الؿػقض إلقف تدبقر خؾؼف، والؼائؿ بؿصالحفؿ أو  )وكعؿ القكقؾ(أي كافقـا  )وهق حسبـا( 

 الحافظ. 

 "حسبـا "أو طؾك  (5)والؿخصقص محذوف "وهق حسبـا  "إما معطقف طؾك األول  (4)القكقؾوكعؿ 

 .(6)والؿخصقص هق الضؿقر الؿتؼدم

                                 
هذا الحديث يف البخاري لؽـ صبًعا هق يدل طؾك العؿقم، أي: طؿقًما كؾ زمان يليت هق شر مـ الزمان  (1)

فضؾ مـ كؾ مـ يف الزمان السابؼ، لؽـ هذا العؿقم ال يـطبؼ طؾك كؾ فرد، فؼد يؽقن يف الزمان الالحؼ فرد أ

الذي قبؾف ـ فقؿا طدا الؼرون الؿػضؾة ـ ففذا الؿراد هبذا الحديث طؾك وجف العؿقم فؼط وإال مـ تابعل 

رضل –التابعقـ مـ فاق بؿراحؾ كثقًرا مـ التابعقـ، كلن يؽقن إماًما طالًؿا... إلك آخره؛ ولفذا ترون أن أكًسا 

 . لؿا  هق طؾقف مـ الخقر والتؼدم."ألحبؽملسو هيلع هللا ىلص واهلل لق رآك رسقل اهلل "قال لجؿاطة مـ التابعقـ:  -اهلل طـف

صحقح ـ كؿا تؼدم ـ  أن مـ أطظؿ صػات الزاد وأوضحفا اشتؿالف طؾك مسائؾ كثقرة بالؿـطقق  (2)

 والؿػفقم.

قالف شقخ اإلسالم، وهق صحقح؛ ألكف يشؿؾ جؿقع التحقل مـ جؿقع األمقر، أما الؿعـك الثاين  (3)

 برتك الؿعصقة أو الؼدرة طؾك الطاطة.فقخصصف 

 والقكقؾ اسؿ مـ أسؿاء اهلل يدور معـاه حقل ثالثة أمقر: االستسالم هلل، واالطتؿاد طؾقف، والتقكؾ طؾقف. (4)

فاإلكسان ال يؽقن متعبًدا هلل باسؿ القكقؾ إال إذا كان طـده قدر طظقؿ مطؾؼ مـ االستسالم واالطتؿاد طؾك  

 .-سبحاكف وتعالك–اهلل 

 طؾك هذا يؽقن الؿعـك: كعؿ القكقؾ اهلل.  (5)

  فقؽقن الؿعـك: وهق كعؿ القكقؾ، فالؿعـك واحد لؽـ الخالف يف ترتقب الجؿؾة.  (6)
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 كؼرأ بسرطة فتقى لشقخ اإلسالم، أرجق أن كتلمؾ كالم الشقخ بتلين:

جؿ الديـ بـ يف مجؿقع فتاوى، يؼقل السائؾ: أن يشرح ما ذكره ك -رحؿف اهلل–سئؾ شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

حؿدان يف آخر كتاب الرطاية وهق ققلف: مـ التزم مذهًبا أكؽر طؾقف مخالػتف بغقر دلقؾ أو تؼؾقؾ أو طذر آخر، 

ويبقـ لـا ما أشؽؾ طؾقـا مـ كقن بعض الؿسائؾ يذكر فقفا يف الؽايف والؿحرم والؿؼـع والرطاية والخالصة 

األرجح فال كدري بليفؿا كلخذ، وإن سللقكا طـف أشؽؾ والفداية روايتان أو وجفان ولؿ يذكر إال األصح و

  .طؾقـا

واضح اإلشؽال أكف يؼقلقن أكـا كجد يف الؽتب الؽايف والؿحرر والؿؼـع والرطاية والخالصة أكف يطؾؼ 

 -رحؿف اهلل–الخالف ويذكر روايتقـ ففؿ يؼقلقن: أيفؿ الؿذهب وبليفؿ كلخذ، فالحظ جقاب الشقخ 

الحؿد هلل أما هذه الؽتب التل يذكر فقفا روايتان أو وجفان وال يذكر فقفا الصحقح  : -رحؿف اهلل–فلجاب 

فطالب العؾؿ يؿؽـف معرفة ذلؽ مـ كتب أخرى مثؾ : كتاب التعؾقؼ لؾؼاضل أبل يعؾك و االكتصار ألبل 

مـ الخطاب وطؿد األدلة البـ طؼقؾ وتعؾقؼ الؼاضل يعؼقب البرزبقـل وأبل الحسـ الزاغقين وغقر ذلؽ 

 .الؽتب الؽبار التل يذكر فقفا مسائؾ الخالف ويذكر فقفا الراجح

هذا كالم شقخ اإلسالم اآلن، فنًذا معرفة ما هق الؿذهب مـ الروايتقـ يؽقن مـ خالل مطالعة كتب 

الؿحرريـ يف الؿذهب، وبدأ هبمالء الثالثة الذيـ قؾت لؽؿ: الؼاضل أبق يعؾك وابـ طؼقؾ وأبق الخطاب، 

حاهتؿ يف الؿذهب لفا ثؼؾ ولفؿ سطقة يعـل ققة وحضقر يف الؿذهب، فؿا يرجحف همالء طؾك همالء ترجق

كالم شقخ اإلسالم هق الؿذهب، وهذا يميد ما قؾت لؽ أكف كثقر مـ األمقر يؽقن الرتجقح فقفا يؽقن 

ؿد بحسب اختقار همالء، ولفذا سقؿر معـا أن شقخ اإلسالم سقؼقل يف كتبف دائًؿا: والؿـصقص طـ أح

 والؿـؼقل طـف يخالػ ما اطتؿده األصحاب.

وقد اختصرت رؤوس مسائؾ هذه الؽتب يف كتب مختصرة مثؾ رؤوس الؿسائؾ لؾؼاضل أبل الحسقـ وقد 

كؼؾ طـ الشقخ أبل البركات صاحب الؿحرر أكف كان يؼقل لؿـ يسللف طـ ضاهر مذهب أحؿد أكف ما رجحف 

ذلؽ : كتاب الؿغـل لؾشقخ أبل محؿد و كتاب شرح الفداية أبق الخطاب يف رؤوس مسائؾف ومؿا يعرف مـف 
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لجدكا أبل البركات وقد شرح الفداية غقر واحد كلبل حؾقؿ الـفرواين وأبل طبد اهلل بـ تقؿقة صاحب التػسقر 

 .الخطقب طؿ أبل البركات وأبل الؿعالل بـ الؿـجا وأبل البؼاء الـحقي....

ح همالء يدل طؾك أي الروايتقـ لؾؿذهب، لؽـ كـظر لؾصػحة التل الؽالم الؼادم مقافؼ لؾسابؼ وأكف ترجق

 بعده

ومـ كان خبقرا بلصقل أحؿد وكصقصف طرف الراجح ويف مذهبف يف طامة الؿسائؾ وإن كان لف بصر باألدلة 

 الشرطقة طرف الراجح يف الشرع 

إكف الحـابؾة يعرفقن أي  هذه مرحؾة متؼدمة، صبًعا شقخ اإلسالم إكسان كؿا تعرفقن متقسع ومحرر، ويؼقل:

الروايتقـ، الؿذهب مـ خالل مراجعة كتب همالء الذيـ هؿ أئؿة يف الؿذهب، ثؿ يؼقل: ومـ كان خبقًرا 

بلصقل أحؿد وبطريؼتف يف االستدالل طرف مذهب أحؿد مـ خالل قراءة الروايات طـ اإلمام أحؿد ففق 

هذه مـزلة متؼدمة جًدا ما طادت تعؿؾ، اآلن  يستطقع بـػسف مـ خالل هذه الؿؼدمات معرفة الؿذهب، لؽـ

صار الـاس يحررون الؿذهب مـ خالل كتب الحـابؾة الؿقجقدة بقـ أيديفؿ، لؽـ أكا أردت أن أشقر إلك 

كالم الشقخ هـا: ومـ كان خبقًرا بلصقل أحؿد وكصقصف طرف الراجح يف مذهبف. هذه مـزلة متؼدمة لإلكسان 

خالل معرفة اإلكسان بـصقص أحؿد، ثؿ سقتحدث الؿملػ اآلن طـ أن يعرف الراجح يف الؿذهب مـ 

 الؼضقة التل أشرت إلقفا يف أول الدرس وهق لؿاذا كتػؼف طؾك مذهب اإلمام أحؿد.

 .وأحؿد كان أطؾؿ مـ غقره بالؽتاب والسـة وأققال الصحابة والتابعقـ لفؿ بنحسان

لسـة وأققال الصحابة والتابعقـ، ففق أطؾؿ مـ صريحة مـ شقخ اإلسالم، وأحؿد أطؾؿ مـ غقره بالؽتاب وا

غقره بنصالق، شقخ اإلسالم كؿا تعؾؿقن ال يتحدث مـ كقكف حـبؾل بؾ هق طالؿ بـػسف طالؿ مجدد متبحر 

 طـده تتبع دققؼ يمهؾف أن يحؽؿ مثؾ هذه األحؽام.

 ولفذا ال يؽاد يقجد لف ققل يخالػ كصا كؿا يقجد لغقره.

أحؿد ال يؽاد يقجد لف ققل يخالػ كًصا، فقـدر أن تجد ألحؿد ققاًل يخالػ هذه مسللة أخرى يف مذهب 

مخالػًة صريحًة لـص مـ الـصقص، والشقخ هـا يؼقل بعبارة واضحة: بخالف غقره، فغقره قد يؽقن لف مـ 

 األققال ما يخالػ فقفا الـصقص الصريحة بتلويؾ وهق معذور كحـ ال كتحدث طـ هذه الؼضقة. 
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قل ضعقػ يف الغالب إال ويف مذهبف ققل يقافؼ الؼقل الؼقي وأكثر مػاريده التل لؿ يختؾػ وال يقجد لف ق

 فقفا مذهبف يؽقن ققلف فقفا راجحا 

 إًذا هاتان مقزتان جديدتان:

 أواًل: ال يقجد لف ققل ضعقػ إال ولف ققل آخر يقافؼ الؼقل الصحقح، هذه مقزة يف الؿذهب.  -

ال التل اكػرد فقفا اإلمام أحؿد ـ  غالًبا هل الؼقل الراجح: ألكف لؿ ثاكقا: أن مػاريده ـ يعـل األقق -

 يـػرد طـ الجؿفقر إال وقد اطتؿد طؾك دلقؾ مثؾف يعتؿد طؾقف. 

هذه مجؿقطة مـ الشفادات مـ شقخ اإلسالم لؿذهب الحـابؾة تؼتضل أن اإلكسان يتػؼف طؾك وفؼ 

 صريؼتفؿ.

قبقلف شفادة أهؾ الذمة طؾك الؿسؾؿقـ طـد الحاجة كالقصقة يف و كؼقلف فسخ األفراد والؼران إلك التؿتع.

السػر وققلف بتحريؿ كؽاح الزاكقة حتك تتقب وققلف بجقاز شفادة العبد وققلف بلن السـة لؾؿتقؿؿ أن يؿسح 

 الؽقطقـ بضربة واحدة وققلف  يف الؿستحاضة غقره

ا هق الؼقل الراجح لدطؿ األدلة لف وهذا سقذكر جؿؾًة مـ الؿسائؾ هل مـ مػردات اإلمام أحؿد وققلف فقف

 واضح. لؽـ كـتؼؾ:

أما ما يسؿقف بعض الـاس مػردة لؽقكف اكػرد بفا طـ أبل حـقػة والشافعل مع أن ققل مالؽ فقفا مقافؼ لؼقل 

أحؿد أو قريب مـف وهل التل صـػ لفا الفراسل رًدا طؾقفا واكتصر لفا جؿاطة كابـ طؼقؾ والؼاضل أبل يعؾك 

وأبل الػرج بـ الجقزي وأبل محؿد بـ الؿثـك ففذه غالبفا يؽقن ققل مالؽ وأحؿد أرجح مـ الؼقل  الصغقر

 اآلخر 

وهذا طالؿ كبقر مـ تالمقذ إمام الحرمقـ لؽـ طـده  "كؼض مػردات أحؿد "إلؽقا الفراسل لف كتاب اسؿف 

قال:  "ؼض مػردات أحؿدك "كقع مـ التعصب كقًطا ما لؾؿذهب الشافعل ولذلؽ لؿا ذكر الذهبل كتابف 

 ."ولؿ يـصػ فقف"

هذا الؽتاب اإلشؽال اآلن أن شقخ اإلسالم يؼقل: الفراسل ألػ هذا الؽتاب لؿػردات اإلمام أحؿد بالـسبة 

ألبل حـقػة والشافعل مع أن هذا الؽتاب ألػف لؿػردات اإلمام أحؿد طـ األئؿة الثالثة، أكا ال أدري هؾ شقخ 
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لؽـ كتاب إلؽقا الفراسل الؿشفقر يف الؿػردات الذي يذكره العؾؿاء لقس فؼط فقؿا  اإلسالم يؼصد كتاًبا آخر

يـػرد فقف طـ أبل حـقػة والشافعل بؾ فقؿا يـػرد فقف طـ األئؿة الثالثة جؿعًقا، ثؿ بقـ الشقخ أن ابـ طؼقؾ 

 الؿسللة. والؼاضل وابـ الجقزي كؾفؿ ردوا طؾك هذا الؽتاب وبقـقا ققة مذهب اإلمام أحؿد يف هذه

ففذه غالبفا يؽقن ققل مالؽ وأحؿد أرجح مـ الؼقل اآلخر وما يترجح فقفا الؼقل اآلخر يؽقن مؿا اختؾػ 

فقف ققل أحؿد وهذا كنبطال الحقؾ الؿسؼطة لؾزكاة والشػعة وكحق ذلؽ الحقؾ الؿبقحة لؾربا والػقاحش 

 .ؿان إلك سبب القؿقـوكحق ذلؽ، وكاطتبار الؿؼاصد والـقات يف العؼقد والرجقع يف األي

هذه مجؿقطة مـ الؿسائؾ الؽبقرة سقذكرها شقخ اإلسالم حسب وصػ شقخ اإلسالم هذه الؿسائؾ 

لؾحـػقة والشافعقة فقفا ققل والؿالؽقة والحـابؾة لفؿ فقفا ققل آخر، وأن الراجح بحسب كالم الشقخ هـا ما 

ن هـاك مسللة ققلفؿ فقفا ضعقػ فؾفؿ فقفا ققل ذهب إلقف الحـابؾة والؿالؽقة يف جؿؾة هذه الؿسائؾ، فنن كا

 آخر يقافؼ الؼقل الراجح. ثؿ سقستؿر يف ذكر األمثؾة إلك هناية هذه الػتقى هل طبارة طـ أمثؾة. 

 الؿؼصقد مـ قراءة هذه الػتقى الرتكقز طؾك أمريـ:

ًؽا معروًفا طـد األمر األول: كقػ كعرف الؿذهب واالطتؿاد طؾك ترجقح جؿاطة مـ الؿتؼدمقـ كان مسؾ 

 الحـابؾة.

الثاين: ثـاء شقخ اإلسالم طؾك مذهب اإلمام أحؿد وذكر مؿقزات لؿ يذكرها كؾ الذيـ تحدثقا طـ  

 الؿذاهب.

هذه الؿؿقزات الؽبقرة التل ذكرها شقخ اإلسالم لؿ يذكرها الذيـ يتحدثقن يف كتب الؿذاهب  

جقح ققل اإلمام أحؿد طؾك غقره وكحـ واالصطالحات واألشقاء هذه، وهل بحؼ مؿقزات تؼتضل تر

كتحدث برتجقح الؿذهب يف الجؿؾة، فؼد يؽقن لإلمام أحؿد ققل ضعقػ أو مرجقح، لؽـ يف الجؿؾة 

مذهب هذا الرجؾ هق الؿذهب األقرب لؾـصقص لؿعرفة معاكقفا لؾتػؼف فقفا لؿعرفة مآخذ الصحابة ... إلك 

 ه الؿؼطع. يف هذ -رحؿف اهلل–آخره كؿا أشار شقخ اإلسالم 

اآلن اكتفقـا مـ جؿقع العـاصر، باقل ترجؿة اإلمام أحؿد وهل صقيؾة، أخشك أكف إذا قرأكاه يطقل بـا الدرس 

وكثؼؾ طؾقؽؿ، فؾعؾف تؼرأ يف البقت مع أكف كان فقفا مقاضع تحتاج تعؾقؼ وهل مقاضع رائعة جًدا مـ ترجؿة 
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م اإلشؼاق طؾقؽؿ مؼدم، فلكا أقرتح أن تؼرأ هذا هذا اإلمام الؽبقر، فقفا أشقاء طجقبة وققية، لؽـ طد

الؿؾخص يف البقت قراءًة متلكقًة أيًضا وأريد مـؽ أن تالحظ أثـاء الؼراءة الصػات العؾؿقة والديـقة لإلمام 

أحؿد، يعـل ما كان طؾقف مـ الصػات العؾؿقة ما كان طؾقف مـ صػات القرع والتديـ واالحتقاط والتعبد، 

ؿا الاليت يحؿؾـ صالب العؾؿ مـ مؽان إلك مؽان ومـ درجة إلك درجة أطؾك يف درجات وهاتان الصػتان ه

صؾب العؾؿ، وستجد شقًئا طظقًؿا يف وصػ اإلمام أحؿد يف هذيـ البابقـ، فضاًل طـ الصػات األخرى التل 

–اهلل تصػ فقفا اإلمام أحؿد طدا هذيـ الجاكبقـ الؿفؿقـ، أشؽر لؽؿ حسـ اإلكصات والؿتابعة، وأسال 

 أن يرزقـل وإياكؿ العؾؿ الـافع والعؿؾ الصالح. -سبحاكف وتعالك

 واهلل أطؾؿ وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا محؿد وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ.
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بســم اهلل الــرمحن الــرحوم، احلمــد هلل وحــده، والصــالة والســالم عــذ مــن ال ىبــي بعــده، وعــذ آلــه وأصــحابه ومــن 

 تبعهم بإحسان إىل يوم الدين: 

 :-رمحه اهلل-قال ادؤلف  

 (1)كتاب الطفارة

 )وسؿل ؛ يؼال: كتبُت كتاًبا، وَكْتًبا وكتابة، التل تقجد شقًئا فشقًئا (0)هق مـ الؿصادر السقالة )كتاب

 .(3)الؿؽتقب بف مجاًزا

 

                                 
تؼدير هذه العبارة: هذا كتاب الطفارة، ففق خرب لؿبتدأ محذوف، ويؿؽـ أن يؽقن مبتدأ لخرب محذوف  (1)

 ل األول، وهق أوضح وأسفؾ.لؽـ ضاهر صـقع الشقخ مـصقر أكف يؿقؾ لؾؼق

والطفارة يف الشرع ويف الـصقص يؼصد هبا: التطفر مـ الذكقب، ولقس الؿؼصقد هبا: التطفر مـ الـجاسات، 

وإن كان التطفر مـ الـجاسات يليت تبًعا لؽـ الؿؼصقد األساس مـ القضقء والغسؾ والتقؿؿ وغقرها مـ 

وهذا الؿعـك قد يغقب طـ كثقر مـ الـاس؛ ولفذا تجد أن  أكقاع العبادات الشرطقة: هق التطفر مـ الذكقب،

أن الطفارة يف  والصقاب:بعض الـاس أراد أن يثـل طؾك بعض األحؽام الشرطقة مـ باب أهنا تطفر األبدان، 

 الشرع تـطؾؼ إلك تطفقر اإلكسان مـ الذكقب. 

ثاين لقس سقااًل، فالؿصدر السقال: أفادكا أن الؿصادر تـؼسؿ إلك قسؿقـ: الؼسؿ األول سقال، والؼسؿ ال (2)

هق الذي يحصؾ بالتدريج أي: يحدث شقًئا فشقًئا، ومـ الؿعؾقم أن كتابة الؽتاب ال تؽقن مرًة واحدًة، وإكؿا 

 تحصؾ بالتدريج؛ ولفذا اطترب كتاًبا مـ الؿصادر السقالة.

، ومثؾ أكؾ شلء واحد، أما الؿصدر غقر السقال ففق الذي يحصؾ جؿؾًة واحدًة، مثؾ الدخقل مـ الباب

 ومثؾ كؾ فعؾ يحدث مرًة واحدًة. 

فـحـ كسؿل الؿؽتقب كتاًبا مجاًزا، وهق مؽتقب ولقس كتاًبا، لؽـ كسؿقف مجاًزا، ويف تصرف  (3)

 الؿتلخريـ غؾب طؾقف، وأصبح اسًؿا معروًفا بف.



  

 
  علررررره ا ررررر    شررررررح الرررررر   ا ربررررر  

 
33 

، (3)تؿعتإذا اج ومـف ققؾ لجؿاطة الخقؾ: كتقبة؛ (0)إذا اجتؿعقا ،تؽتب بـق فالن :مـ ؛(1)ومعـاه لغًة: الجؿع

 . (2)الجتؿاع الؽؾؿات والحروف ؛والؽتابة بالؼؾؿ

 :والؿراد بف هـا الؿؽتقب أي هذا مؽتقب جامع لؿسائؾ

 )وكحق ذلؽ ،ويتطفر بف ،مؿا يقجبفا  :(2) )الطفارة. 

 (6)بدأ بفا؛ ألكفا مػتاح الصالة التل هل آكد أركان اإلسالم بعد الشفادتقـ.  

 

 

                                 
ر طؾك الجؿع، فلي تصرف لفذا مؼصقد الؿملػ هبذه العبارة: أن الؽتاب معـاه يف الؾغة دائًؿا وأبًدا يدو (1)

 الؾػظ فالؿؼصقد بف الجؿع.

 الؿملػ مثؾ، وهذا الؿعـك األول. (2)

 الؽتقبة هؿ العسؽر الؿجتؿع، وكؾ هذه األمقر متصرفة مـ الجؿع، فحقثؿا تصرفت ففل مـ الجؿع. (3)

لحروف تشؽؾ سؿقت الؽتابة بالؼؾؿ هبذا االسؿ؛ ألهنا تجتؿع مـ الؽتابة بالحروف والؽؾؿات، فا (4)

 الؽؾؿات والؽؾؿات تشؽؾ الؽتابة.

 فؿعـك كؾؿة كتاب الطفارة: هذا مؽتقب جؿع مسائؾ الطفارة. (5)

 .جرى طرف العؾؿاء أهنؿ يبدؤون بالعبادات؛ تؼديًؿا لألمقر الديـقة (6)

 .ويبدؤون مـ العبادات بالطفارة ؛ ألهنا شرصفا 

 .ن الؿعامالت تتعؾؼ بلشقاء ضرورية كاألكؾ والشربثؿ بعد العبادات يلخذون الؿعامالت، قالقا: أل 

ثؿ بعد ذلؽ يلتقن بالـؽاح؛ ألكف مؼدم طؾك الخصقمات والؼضاء وما يتعؾؼ بف؛ ألن اإلكسان ال يؾتػت  

 .لؾخصقمات وما يتعؾؼ هبا إال إذا أشبع شفقيت البطـ والػرج

غؾب الػؼفاء يرتبقن هذا الرتتقب، وقد يؽقن هؽذا قالقا يف ترتقب كتب الػؼف، وصبًعا هذا الرتتقب أغؾبل؛ فل 

 هـاك اختالف لؽـف اختالف يسقر، وهذه الؼضقة لقست أمًرا ذا أهؿقة كبقرة.
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 ؛(0)طـ األقذار (1)هةومعـاها لغًة: الـظافة والـزا 

   َ(3)ؽًؿافًرا كحؽؿ ُح فؿصدره صُ  -بػتح الفاء -ر وأما صفَ . ر بضؿ الفاء فقفؿار يطفُ فُ مصدر ص. 

 :الؿاكع مـ  ،الؼائؿ بالبدن (2)أي زوال القصػ :)وهل ارتػاع الحدث(  ويف االصطالح ما ذكره بؼقلف

 .(2)الصالة وكحقها

                                 
معـك الطفارة يف لغة العرب: الـظافة والـزاهة، ومادة كزه تدور طؾك معـك واحد حقثؿا تصرفت وهق: (1)

 البعد، والؿؼصقد: البعد طـ الـجاسات الؿعـقية والحسقة.

الؿؼصقد باألقذار هـا يف هذا السقاق ثالثة أمقر: األقذار الحسقة، واألقذار الؿعـقية، وأقذار سقء  (2)

صؾك اهلل األخالق؛ فاألقذار الحسقة معروفة، واألقذار الؿعـقية هل الذكقب والسقئات؛ ولفذا كان الـبل 

رض مطفر مـ الذكقب، وأما مساوئ . يعـل م"صفقر إن شاء اهلل"إذا دخؾ طؾك الؿريض قال:  -طؾقف وسؾؿ

هذا "األخالق ففل أيًضا مـ األقذار؛ ولفذا قد يؽقن استعؿال بعض العقام لؿـ فقف سقء خؾؼ فقؼقل: 

 . لف أصؾ يف الؾغة."قذر

 فالؿطؾقب الطفارة مـ هذه األمقر الثالثة. 

طَفر لقس لفا طالقة بالطفارة يريد أن يبقـ أن الطفارة مصدر صُفر ولقس مصدًرا لطَفر بالػتح، فالؿملػ (3)

 مـ حقث التصريػ، ولؽـ صَفر مصدرها صْفًرا.

 يتبادر سمال: هؾ هـاك فرق يف لغة العرب بقـ صُفر وصَفر؟  وهـا

  الجقاب: مـ حقث الؾغة ال يقجد فرق، إكؿا الػرق مـ حقث التصريػ.

ؿحدث لقس كجًسا؛ ولفذا يجقز الحدث طـد الػؼفاء: هق القصػ الؼائؿ بالبدن، ففق لقس كجاسًة، وال(4)

 لؾؿصؾل أن يحؿؾ يف أثـاء الصالة رجاًل أو صػاًل محدًثا، ففق لقس كجاسًة.

 فالحدث هق وصػ قائؿ يف البدن يؿـع الصالة وكحقها.

طـد مـ يؼقل باشرتاط  -والؿؼصقد بـحقها: كؾ ما تشرتط لف الطفارة مـ األطؿال، مثؾ الطقاف  (5)

  .ؿصحػلا مسومثؾ ، -الطفارة لف
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، (3)الغسؾ الؿستحبقـالقضقء وو ، (0)كالحاصؾ بغسؾ الؿقت؛ ؛ أي معـك ارتػاع الحدث(1)وما يف معـاه

 .(2)وما زاد طؾك الؿرة األولك يف القضقء وكحقه

                                
 

 .وهـا قاطدة مفؿة ذكرها الؿقفؼ ابـ قدامة

وكؿا قؾت لؽؿ سـؼرأ طبارات لؿجؿقطة مـ الحـابؾة لتعتاد األذن سؿاع طبارات الػؼفاء ال سقؿا ثالثة: ابـ  

قدامة، والؼاضل أبل يعؾك، والؿرداوي، وستؽقن طبارات قصقرة، سطًرا أو أقؾ، كؾ هذا حتك يؽقن 

 الػؼفاء وطباراهتؿ. اإلكسان طؾك طؾؿ بطريؼة

 يؼقل ابـ قدامة: 

طـد إصالق لػظ الطفارة يف لػظ الشارع أو كالم الػؼفاء يـصرف إلك الؿقضقع الشرطل دون الؾغقي،  "

 . "كذلؽ كؾ ما لف مقضقع شرطل ولغقي، إكؿا يـصرف الؿطؾؼ مـف إلك الؿقضقع الشرطل

 . "قطاتفألن الظاهر مـ صاحب الشرع التؽؾؿ بؿقض"ثؿ قال معؾاًل: 

فنًذا الؼاطدة أن: أي لػظ يليت يف الـصقص أو يف كالم الػؼفاء، ولف معـك يف الؾغة ومعـك يف الشرع، فقجب أن 

 ."ألن الظاهر أن الشارع إكؿا يتؽؾؿ بؿقضقطاتف"كحؿؾف طؾك الؿعـك الشرطل، لؿاذا؟ لؾتعؾقؾ؛ 

دث، وطـدكا أمر هق يف معـك ارتػاع ما يف معـك ارتػاع الحدث، فعـدكا اآلن ارتػاع لؾح: مؼصقده (1)

 الحدث، فارتػاع الحدث: هق أن يتقضل الؿحدث، فنذا تقضل الؿحدث ففق يف الحؼقؼة قد رفع الحدث.

وما يف معـك ارتػاع الحدث: هق أن يتقضل مـ لقس بؿحدث، مثؾ أن يجدد القضقء فنذا تقضل مـ يجدد  

ف ال يقجد حدث أصاًل حتك ُيرفع لؽـ هذا الذي مثؾت بف القضقء ال كستطقع أن كؼقل: أكف رفع الحدث؛  ألك

 أحد األمثؾة، وذكر الؿملػ مجؿقطًة مـ األمثؾة لؿا يف معـاه . -وهق أن يتقضل تجديًدا-

غسؾ الؿقت هذا تعبدي، فال يقجد حدث يرفع وإكؿا هق طؾك سبقؾ التعبد، ففق يف معـك ارتػاع  (2)

 الحدث. 

 تؼدم الؽالم طؾقف. (3)

 ن الحدث يرتػع باألولك.أل (4)
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 .(0)أو بالتقؿؿ طـ وضقء أو غسؾ (1)وكحق ذلؽ ،وغسؾ يدي الؼائؿ مـ كقم الؾقؾ 

  يلتل يف بابف. يف الجؿؾة؛ طؾك ما أو بالتقؿؿ ،باالستجؿار  : أي: النجاسة، أو حكمها: (3)(وزوال الخبث)

 (2)والغسؾ ،كالقضقء ؛فالطفارة ما يـشل طـ التطفقر. وربؿا أصؾؼت طؾك الػعؾ . 

 

                                 
ألن الذي يغسؾ يديف بعد الـقم ال يرفع حدًثا؛ ولفذا هق يف معـك رفع الحدث، فالؼاسؿ الؿشرتك بقـ  (1)

 األمثؾة: هق أن كؾ صفارة ال يرتػع فقفا حدث، ففل يف معـك ارتػاع الحدث.

 ألن التقؿؿ طـد الحـابؾة مبقح، ولقس رافًعا لؾحدث.  (2)

ـا خؿسة أمثؾة، وسقلتقـا يف بعض الؿقاضع ـ وكـبف إلك مثؾ هذا ـ أن الشقخ مـصقر طـده قدرة والؿملػ ذكر ه

 فائؼة يف التؾخقص فػل أسطر قؾقؾة يذكر الؿعـك والخالف واألدلة، ففق بارع جًدا يف الحؼقؼة.

وزوال : يؼقلالؿؼصقد بزوال الخبث: يعـل زوال الـجاسة، أو زوال حؽؿفا، وكالحظ أن الشقخ هـا  (3)

، ولؿ يؼؾ: رفع، فاستخدم يف الحدث الرفع ويف الخبث الزوال، والسبب واضح: وهق أن يف الحدث الخبث

هـاك وصػ معـقي ال يؿؽـ إزالتف حسًقا، وأما يف الـجاسة ففـاك شلء حسل يزال إزالًة حسقًة فاستخدم 

 لػظ إزالة، وهذا التـقيع يف العبارات مراد لؾحـابؾة.

هـا: الـجاسة الحسقة فؼط، فالخبائث الؿعـقية لقست واردًة هـا؛ ألن الؿملػ  "الخبث"ة والؿؼصقد بؽؾؿ

 بدأ بالؽالم طـ األحؽام الػؼفقة التػصقؾقة، واكتفك مـ التعريػات العامة. 

 فالؿؼصقد بف هق هذا، والؿؼصقد بنزالتف زوالف حؼقؼة أو زوال حؽؿف.

لقست هل التطفقر، فالطفارة هل ما يـشل طـ القضقء والغسؾ، الطفارة طـد الػؼفاء: هل أثر التطفقر و (4)

ولقست هل القضقء والغسؾ، لؽـ كؿا قال الؿملػ ربؿا أصؾؼت طؾك القضقء والغسؾ تجقًزا ، لؽـ يف 

الحؼقؼة يف الشرع الطفارة هل: التل تـشل طـ هذا العؿؾ، ولقست هل كػس هذا العؿؾ، وهذا أمر مفؿ حتك 

، وإكؿا ما يـشل طـفؿا مـ معـك، وهذا -القضقء والغسؾ -أهنا لقست هل هذا الػعؾكػفؿ حؼقؼة الطفارة 

 الذي أراد الؿملػ أن يـبف طؾقف بعبارتف األخقرة. 
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 :(1) )ثالثة(باطتبار ما تتـقع إلقف يف الشرع  )الؿقاه( 

                                 
بدأ فقؿا يتعؾؼ بالؿقاه، والؿقاه جؿع، وأراد الؿملػ أن يشقر إلك قضقة أكف إكؿا جؿع الؿاء هـا باطتبار ما  (1)

يف القاقع، ففـاك أكقاع لؾؿاء يف القاقع ال تعـقـا لؽـ الذي يعـقـا اآلن هق ما  يتـقع إلقف يف الشرع فؼط، ولقس

 .يتـقع إلقف يف الشرع، فػل الشرع الؿقاه ثالثة أقسام

 وهذه مسللة مـ أمفات كتاب الؿقاه، يعـل مـ أهؿ الؿسائؾ يف هذا الباب.  

لك ثالثة أقسام: صاهر وصفقر ؿذهب الحـابؾة االصطالحل وهق مذهب الجؿفقر أن الؿقاه تـؼسؿ إف

وكجس، وهذا الؼقل رواية طـ اإلمام أحؿد، اختارها جؿاطة مـ الحـابؾة، مـ أهؿ همالء ثالثة: الخرقل 

 والؼاضل وأصحاب الؼاضل. 

 وطـ اإلمام أحؿد يف هذه الؿسللة رواية أخرى، وهل أن الؿقاه تـؼسؿ إلك قسؿقـ فؼط: صفقر وكجس.

بشفادة  الحـابؾة -قة التل كتـاولفا: أن أغؾب الروايات وأكثرها طـ اإلمام أحؿد واإلشؽالقة يف هذه الؼض 

طؾك طدم التؼسقؿ الثالثل، وإكؿا هـاك رواية واحدة هل التل جاءت يف هذا الصدد،  -كؿا سقلتقـا يف طباراهتؿ

 ؼاضل. وتدل طؾك التؼسقؿ الثالثل ذهب إلقفا الخرقل، والؼاضل صبًعا، وأصحاب الؼاضل تبًعا لؾ

لؽـ هـاك إشؽالقة أخرى، وهل أن الرواية الؿروية طـ اإلمام أحؿد يف التؼسقؿ لقست صريحًة، وإكؿا يػفؿ 

مـفا فؼط، ففـا اإلشؽال هق: إذا كاكت أكثر الروايات طؾك طدم التؼسقؿ الثالثل، والرواية بالتؼسقؿ ـ كؿا 

الحـابؾة إلك أن الؿذهب هق التؼسقؿ؟ بعبارة  باطرتاف الؼاضل كػسف ـ لقست صريحًة، فؾؿاذا ذهب -سقلتقـا

أخرى: لؿاذا اختاروا هذه الرواية وتركقا الرواية الؿشفقرة؟ والحـابؾة طـدهؿ أن مـ أسباب اختقار إحدى 

 الروايتقـ أن تؽقن أكثر وأشفر كؼاًل؟ وهـا لؿ يػعؾقا هذا. 

لك هذا الؿذهب ومعف الخرقل، وهمالء إذا أن الؼاضل ذهب إ -واهلل أطؾؿ -يف الحؼقؼة السبب فقؿا يظفر لل 

طـد  -جزاه اهلل خقًرا-ذهبقا إلك رواية تبعفؿ غالب الـاس، ولؿ أجد تػسقًرا سقى هذا التػسقر، فالؼاضل 

 الحـابؾة لف كؾؿة ققية وكافذة جًدا.
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ؿذهب ويف الحؼقؼة هذا فقف غرابة، فؿا دام أكثر الروايات طؾك طدم التؼسقؿ كان يـبغل أن يؽقن ال 

 االصطالحل طدم التؼسقؿ. 

 :بعض العبارات التل أشرت إلقفا

اختؾػت الرواية طـ أحؿد يف الؿاء إذا خؾطف مائع صاهر فغقر أحد "يؼقل الشقخ الؼاضل أبق يعؾك كػسف:  

أوصافف، فـؼؾ جعػر بـ محؿد وبؽر بـ محؿد جقاز القضقء بف؛ ألكف تغقر بطاهر لؿ يخرجف طـ صبعف، 

وكؼؾ الصاغاين كالًما يدل طؾك أكف ال يجقز ". ثؿ قال: "بقرق الشجر والطحؾب والطقـ أشبف إذا تغقر

القضقء بف، وهق اختقار الخرقل، وهق أصح؛ ألكف تغقر بؿخالطة ما يـػؽ طـؽ غالًبا أشبف إذا تغقر بالباقالء 

 ."الؿغؾل

ا روايًة صريحًة، وغاية ما يف الباب لخص لـا القضع، وبقـ أن اثـقـ مـ الرواة روو -رحؿف اهلل-إًذا هق كػسف  

 ـ حسب كؼؾ الشقخ الؼاضل ـ أن الصاغاين كؼال كالًما يدل طؾك أكف ال يجقز القضقء بف. 

 . "أكثر الروايات طـ أحؿد أكف ال يؿـع"يؼقل الشقخ ابـ قدامة: و

 . "هل األشفر كؼاًل "يؼقل الزركشل: و

، وهـاك روايات صريحة وكثقرة يف طدم التؼسقؿ، ومع ذلؽ فنًذا ال تقجد رواية صريحة يف التؼسقؿ الثالثل

 ذهب الحـابؾة إلك اختقار رواية التؼسقؿ غقر الصريحة. 

وهـا شلء يجب أن أكبف طؾقف، قد يؼقل قائؾ: إن هذا لقس بصحقح بؾ هـاك روايات كثقرة طـ اإلمام أحؿد 

قؾت ألحؿد يتقضل "جاء يف مسائؾ الؽقسج قال: يف التؼسقؿ الثالثل، مـفا مثاًل ـ كؿا يؼقل بعض الـاس ـ  ما 

 . "وكؾ شلء غقر حتك ذهب طـف اسؿ الؿاء فال يتقضل بف ،بالـبقذ والؾبـ، قال: ال يتقضل هبؿا

وهذه الرواية لقس لفا طالقة بالتؼسقؿ الثالثل؛ ألن الـبقذ والؾبـ حؽل اإلجؿاع أهنؿا مـ الؿائعات التل ال 

 الؿاء. يتقضل هبا، وال تدخؾ يف مسؿك

 فنًذا هذه الرواية غقر واردة طؾك اإلشؽال الذي أوردكاه طؾك الحـابؾة.  
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قال اكتفك،  .(0)الطاهر يف ذاتف الؿطفر لغقره :(1)بػتح الطاء فقرقال ثعؾب: صَ  ،أي مطفر ؛)صفقر( :أحدها

َرُكْؿ بِفِ َوُيـَ }تعالك:  َؿاِء َماًء لُِقَطفِّ ـَ السَّ ُل َطَؾْقُؽْؿ ِم   [11]األكػال:  {زِّ

                                
 

وأريد أن أكبف إلك مسللة: وهل أن الحـابؾة أحقاًكا ـ كؿا سقلتقـاـ يلخذون مـ مجؿقع كالم اإلمام أحؿد قاطدًة 

ل: هذه قاطدة أحؿد، هذه ثؿ يعؿؾقن هذه الؼاطدة ويجعؾقهنا ـ أحقاًكا ـ  أققى مـ بعض الروايات؛ ألكف يؼق

أصقلف تدل طؾك كذا، والؼاضل أبق يعؾك وابـ طؼقؾ يػعؾقن هذا كثقًرا، وأضـ أن هـا حصؾ هذا األمر، ففؿ 

 .يرون أن ققاطد أحؿد تدل طؾك هذه الؼضقة

 لؽـ يف الحؼقؼة ال يؿؽـ أن كؼدم ققاطد أحؿد طؾك الروايات الصريحة طـف يف طدم التؼسقؿ.  

يف أمثؾة  -كؿا سقلتقـا -ا الؿبحث، وخذوا هذا الؿثال: أن الحـابؾة اتبعقا الؼاضل والخرقلاكتفقـا مـ هذ

 -الؿذهب اتبع الرواية غقر الؿشفقرة واألقؾ كؼاًل، وكـت سلذكر لؽؿ فحتك يؽقن كقًطا مـ الرصد والتتبع، 

تقار بقـ الروايتقـ، كصقص الحـابؾة التل تدل طؾك كقػقة االخ-لؽـ رأيت أكف لق فعؾت مثؾ هذا سقطقل 

وأهنؿ صرحقا أن مـ أسباب االختقار بقـ الروايتقـ: الشفرة وكثرة الـؼؾ والصحة، وأهنؿ هـا خالػقا هذه 

 الؼضقة، لسبب صبًعا كؿا قؾت لؽؿ، والظاهر أن السبب هق أهنؿ كظروا إلك ققاطد اإلمام أحؿد. 

 ُطفقر والَطفقر، هق:ركز الحـابؾة وغقرهؿ مـ الػؼفاء طؾك التػريؼ بقـ ال (1)

  أن الَطفقر اسؿ لؿا يتطفر بف. 

 أما الُطفقر ففق الؿصدر يعـل الػعؾ.

أن الَطفقر لقس معدواًل  :وهل -يرى أن طدًدا مـ الػؼفاء أخطل فقفا-وكبف شقخ اإلسالم إلك قضقة مفؿة  

ر بف دائًؿا، فالَطفقر اسؿ طـ الطاهر ـ يعـل لقس أصؾف كؾؿة صاهر ـ، وإكؿا هق اسؿ مستؼؾ يشقر إلك ما يتطف

إذا تحدثـا طـ مسللة الؿتعدي  -كؿا سقلتقـا-خاص يستخدم لؾداللة طؾك ما يتطفر بف، وهذه الؼضقة لفا أثر 

 والالزم. 

هذه قضقة أخرى، وهل أن الَطفقر متعٍد ولقس الزًما، ومعـك الؿتعدي: أكف يطفر غقره، واستدلقا طؾك  (2)

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

                                
 

َرُكْؿ بِفِ }: اآلية التل ذكرها الؿصـػ: ولالدلقؾ األ َؿاِء َماًء لُِقَطفِّ ـَ السَّ ُل َطَؾْقُؽْؿ ِم إًذا [، 11]األكػال:  {َوُيـَزِّ

 ففق صفقر يستخدم لتطفقر األشقاء الؿتـجسة.

؛ ألن معـاه "صفقر إن شاء اهلل": -كؿا تؼدم -لؾؿريض  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-: ققل الـبل الدلقؾ الثاين

 .ـ  إن شاء اهللـ طفر م

، ووجف االستدالل: أن "هق الطفقر ماؤه الحؾ مقتتف": -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-: ققل الـبل الدلقؾ الثالث

يعـل هق الؿطفر، ولق لؿ يؽـ معـك هق الطفقر: هق الؿطفر، لؿ يؽـ يف كالم الـبل  "هق الطفقر ماؤه"معـك 

 جقاًبا لسمالفؿ.  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -

 قل الثاين: أكف الزم ولقس بؿتعد وهق ققل الحـػقة، لؽـ ال كريد أن كدخؾ يف الخالف العالل. الؼ

ثؿرة الخالف تتضح يف كقن الؿاء هق الؿطفر القحقد مـ "، فؼال: ثؿرة هذا الخالفأشار ابـ مػؾح إلك 

ذا الخالف طـد الحـابؾة  ؾفف. "الؿائعات، والثؿرة الثاكقة: أكف هق الؿائع القحقد الذي يـػل الخبث طـ كػسف

 يطفر كػسف.والثاكقة: أكف ثؿرتان: األولك: أكف يطفر غقره ألكف متعٍد، ألكـا كؼقل أن الؿتعدي يطفر غقره، 

 ال يرفع الحدث مـ الؿائعات إال الؿاء ققاًل واحًدا طـد الحـابؾة؛ بؾ حؽل اإلجؿاع طؾك هذه الؿسللة، (1)

يرى يف األول أن الـبقذ يرفع الحدث، ولؽـ كؼؾ أن أبا حـقػة رجع طـ  وكؼؾ الخالف طـ أبل حـقػة فنكف كان

 هذا الؼقل، وحري بف أن يرجع، فلصبحت هذه الؿسللة محسقمة وهق أكف ال يرفع الحدث إال الؿاء.

  بؾ كستطقع أن كؼقل: ققاًل واحًدا طـد جؿقع العؾؿاء.ققاًل واحًدا طـد الحـابؾة،  -كؿا قؾت-وهذا  

هذا  أن جؿقع الؿائعات غقر الؿاء ال ترفع الحدث، فؿثاًل الشاي والؾبـ والعصقر والخؾ والـبقذ، وطرفـا مـ 

وكؾ مائع سقى الؿاء ال يرفع الحدث، وال يستخدم، وال بدل التقؿؿ، ولقس لف أي أثر يف الطفارة؛ 

 تؽقن بالؿاء أو بالرتاب. -رفع الحدث-فالطفارة

، وهق أكف ال يرفع الحدث غقره، ومع ذلؽ سقرجع الؿملػ ويبقـ وكالحظ أن الؿملػ فسر الطفقر بحؽؿف

 ألكف الؿؼصقد واألهؿ. ؛الطفقر بحؼقؼتف لؽـف بدأ بتعريػ الطفقر بحؽؿف
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 (1)والحدث لقس كجاسًة بؾ معـك يؼقم بالبدن يؿـع الصالة وكحقها.  

 . ضد الؿحدث والـجس :والطاهر

  .(3)طؾك محؾ صاهر ففق الـجاسة الحؽؿقة الطارئ( (2))وال يزيؾ الـجس 

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

 معـك، وهق كؾف واحد، إما كؼقل وصًػا أو معـًك. 

 وبـاًء طؾك هذا التعريػ، فالؿحدث هق كؾ مـ يحتاج إلك الطفارة إذا أراد الصالة أو كحقها.

 أما الحدث فؽؿا يؼقل الؿملػ: هق معـك يؼقم بالبدن. 

 فالحدث لقس شقًئا حسًقا، وإكؿا هق معـك وقد تؼدم كالم الؿملػ حقل هذا.

وإن كاكت متبادرًة ، "ة يؿـع مـ حؿؾفا يف الصالةأطقان مستخبث ": طرفقها بلهنا  الـجاسة طـد العؾؿاء (2)

 .إلك الذهـ وال تحتاج إلك تعريػ، فؽؾ طقـ مستخبثة يؿـع مـ حؿؾفا يف الصالة ففل كجسة

كؾ طقـ يحرم تـاولفا يف "وأما الـجاسة يف اصطالح الػؼفاء الذي يؼرهبا ويحددها  فؼالقا العقـ الـجسة هل:  

  ."حرمتفا وال الستؼذارهاحال االختقار ال لضررها وال ل

: مثؾ: اإلكسان ال يجقز أن ُيمكؾ ال ألكف كجس، وإكؿا ألكف محرم ، وكذلؽ الصقد لؾؿحرم ال "ال لحرمتفا"

 يجقز أن يمكؾ لؽـ لقس ألكف كجس، وإكؿا ألكف محرم.

 : الؿخاط ال يجقز أن يمكؾ لؽـ لقس ألكف كجس، وإكؿا ألكف مستؼذر."وال الستؼذارها" 

 : مثؾ السؿ يحرم أن يمكؾ لؽـ لقس ألكف كجس، وإكؿا ألكف مضر."ضررهاوال ل" 

 فؽؾ طقـ ال يجقز أن تمكؾ لغقر هذه األسباب الثالثة ففل يف الشرع كجسة.  

وبـاء طؾك هذا التعريػ فؽؾ الحققاكات التل ال يجقز أن تمكؾ كجسة، وكؾ طقـ ال يجقز أن تمكؾ مثؾ الدم 

 والبقل والغائط  ففل كجسة.

يريد الؿملػ أن يبقـ أن الؽالم هـا يف التطفقر يـصرف إلك الـجاسة الحؽؿقة ال الـجاسة الحؼقؼقة؛  (3)

ال يطفرها الؿاء وإكؿا يطفرها شلء واحد فؼط وهق االستحالة، فػل كتاب الطفارة كحـ ال  فالـجاسة العقـقة
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 .. والتقؿؿ مبقح ال رافع وكذا االستجؿار(1)أي غقر الؿاء الطفقر )غقره(  

                                
 

حدث طـ تطفقر الـجاسة الحؽؿقة وهل ، وإكؿا كت-سقليت الحًؼا -كتحدث طـ كقػقة تطفقر الـجاسة العقـقة 

الـجاسة العارضة لعقـ صاهرة مثؾ: أن يتسخ الثقب، أو يـجس الؿاء، فالؿاء أصؾف صاهر، والثقب أصؾف 

 صاهر، أما الؽؾب والخـزير والعذرة ...إلخ ففذه أطقان كجسة ال يؿؽـ أن تطفر بالؿاء.

إال بالؿاء، فال يؿؽـ تطفقر الخبث إال بالؿاء، وكحـ أفادكا الؿملػ أكف ال يؿؽـ أن كطفر العقـ الـجسة  (1)

أخذكا أن رفع الحدث ال يجقز إال بالؿاء، وأكف محؾ إجؿاع لؽـ رفع الخبث أيًضا طـد الحـابؾة ال يجقز إال 

 بالؿاء.

 مسللة مفؿة، وفقفا طـ اإلمام أحؿد روايات:  -هؾ يجقز أن كرفع الخبث بغقر الؿاء أو ال؟ -هذه الؿسللة

واية األولك ـ وهل الؿذهب ـ : أكف ال يرفع الخبث إال الؿاء، وهذه رواية صريحة مـصقصة طـ أحؿد الر

  وواضحة جًدا.

 وهمالء استدلقا بلدلة ققية:

  ."أمر الؿرأة التل أصاب ثقهبا دم أن تحؽف وتؼرصف بالؿاء" -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -أن الـبل  الدلقؾ األول:

 . "وأهريؼقا طؾك بقلف ذكقًبا مـ ماء"قال:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ–أن الـبل  الدلقؾ الثاين:

إلزالة  -وهل الؿاء-طقَّـ هذه الؿادة   -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -ووجف الداللة مـ الحديثقـ: قالقا: أن الـبل

 الخبث.

خبث؛ ألن إزالة استدلقا بالؼقاس: فؼالقا: كؿا أكف ال يجقز إزالة الحدث إال بالؿاء فؽذلؽ ال الدلقؾ الثالث:

  الحدث وإزالة الخبث فرطل الطفارة فقجب أن يستقيا.

وروي طـ أحؿد ما يدل طؾك ": -الحظ معل طبارتف حتك كػفؿ -الرواية الثاكقة: يؼقل الشقخ ابـ قدامة 

 ."كالخؾ وماء القرد وكحقهؿا". ثؿ قال: "مزيؾ لؾعقـ واألثر جقاز إزالة الـجاسة بؽؾ مائع صاهر

  ـ طؼقؾ والشقخ تؼل الديـ وصاحب الػائؼ.واختاره اب 
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فاآلن طؾك كالم ابـ قدامة أن الرواية الثاكقة طـ اإلمام أحؿد لقست صريحًة، وإكؿا روي طـ اإلمام أحؿد ما 

 يدل طؾك جقاز إزالة الـجاسة بؽؾ الؿائعات كالخؾ والعصقر.

وهق "اجة، واختاره الؿجد، وقال حػقده: الرواية الثالثة: أكف يجقز إزالة الـجاسة بغقر الؿاء لؽـ طـد الح

 ."أشبف بـصقص أحؿد

 .: يعـل تـازل طـ الطفقرفؼط الرواية الرابعة: أكف يجقز إزالة الخبث بالطاهر مـ الؿقاه

صريحة ومدطقمة  -التل هل بغقر الؿاء لؾحاجة-فعـدكا: رواية صريحة، وطـدكا رواية تػفؿ، وطـدكا رواية 

، وطـدكا الرواية األخقرة أهنا تزال بالؿاء الطاهر غقر الؿطفر، وهذه "أحؿدأشبف بـصقص "بؼضقة أخرى 

 رواية لؿ تقصػ بلكثر مـ أهنا رواية.

إًذا كؼقل طـدكا ثالث روايات باطتبار أن الرواية التل ذكرها الشقخ ابـ قدامة تػفؿ مـ كالم اإلمام أحؿد، مع  

فقفا الشقخ ابـ قدامة ما يدل طؾك جقاز إزالة الـجاسة أن هذه الرواية التل قال  -يجب أن تالحظ -العؾؿ 

هل الرواية الؿشفقرة والتل ترجح، مع أن هذه الرواية ـ إذا كـا كتحدث طـ روايات اإلمام أحؿد ـ لقست 

 روايًة مـصقصًة صريحًة.

شقخ  -الحظ-ويف الؿؼابؾ هـاك رواية أخرى طـ اإلمام أحؿد هل أشبف بـصقص اإلمام أحؿد؛ ولفذا 

اإلسالم لف يف هذه الؿسللة اختقاران، مرًة اختار أكف يجقز إزالتف بؽؾ مزيؾ، ومرًة اختار أكف يجقز إزالتف بؽؾ 

مزيؾ طـد الحاجة، فاختار تارًة الؼقل الذي يظـ أكف تدطؿف الـصقص، واختار تارًة أخرى الؼقل الذي هق 

  أشبف بـصقص اإلمام أحؿد.

ن إزالة الـجاسة بغقر الؿاء طـد الحاجة تجقز وطـد غقر الحاجة ال تجقز والحؼقؼة أن الرواية التل تؼقل أ

وهق -رواية ققية جًدا، ويجب أن تؽقن ققيًة يف الؿذهب؛ ألهنا أشبف بـصقص أحؿد؛ وألكف اختارها رجؾ 

 كان يف فرتة مـ الػرتات، ويف مرحؾة مـ الؿراحؾ ققلف هق وابـ قدامة الؿذهب، ؛ ففـا اآلن الؿجد -الؿجد

 يختار هذه الرواية.
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وكحـ ال كؿؾل طؾك الحـابؾة، فالحـابؾة اكتفقا، لؽـ أققل مـ خالل هذا العرض: مـ األولك أن يؽقن 

 الؿذهب االصطالحل الرواية الثالثة:

 أواًل هل مـصقصة. -

 واختارها الؿجد.  -

 وأشبف بـصقص أحؿد وال سقؿا أن الذي قال أشبف بـصقص أحؿد هق ابـ تقؿقة.  -

، معـك حؽؿف أكف "أكثر مـ جؿع رواية اإلمام أحؿد الخالل وفاتف الؽثقر"عؾؿقن أن ابـ تقؿقة يؼقل: وأكتؿ ت 

 فاتف الؽثقر أكف اصؾع طؾقفا، يعـل حؽؿ مـ إكسان مطؾع طؾك روايات اإلمام أحؿد.

 لق كاكت هذه الرواية هل الؿذهب لؽان أقرب. -جزاكؿ اهلل خقًرافـحـ كؼقل لؾحـابؾة  

اطتبارات أخرى، وإن كـت أرى أكا وأكرر أكف مـ األشقاء  -رحؿفؿ اهلل تعالك -يؽقن طـدهؿ  لؽـ ربؿا 

الؿمثرة طؾك اتجاهات الؿذهب اختقارات الؿحؼؼقـ فقفا ولقس التحؼقؼ يف الؿذهب، وإكؿا الذي يحؼؼ يف 

شبف باقل كصقص الؿذهب هق مثؾ شقخ اإلسالم، يـظر مجؿقع روايات اإلمام أحؿد ثؿ يحدد الرواية التل ت

 .أحؿد وتشبف أصقل أحؿد وتشبف أصقل الشرع

ولفذا لق ققؾ ـ لؽـ هذا ما قالف أحد ـ أن أي رواية يرى شقخ اإلسالم أهنا أشبف بـصقص أحؿد، وأقرب 

ألصقل الشرع يـبغل أن تؽقن هل الؿذهب لؽان هذا أولك لؽـ الؿذهب أمر اصطالحل، ففؿ اصطؾحقا 

  طؾك شلء واستؿروا طؾقف.

 إًذا اآلن كؾخص هذا الؿقضقع فـؼقل: 

إن الحـابؾة مذهبفؿ االصطالحل ـ وهل رواية صريحة ومـصقصة طـ اإلمام أحؿد ـ أكف ال يزيؾ الخبث إال 

الؿاء فؼط، وأن هذه الؿسللة فقفا طـ اإلمام أحؿد أربع روايات مـصقصة، وأن الرواية الثالثة التل تؼقل 

لؿائعات طـد الحاجة أشبف بـصقص أحؿد وأقرب إلك أن تؽقن الؿذهب بنزالة الـجاسة بغقر الؿاء مـ ا

 االصطالحل. 
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   )(1)أي الطفقر ؛)وهق:  

 )مـ برودة  ؛(3)بلن يبؼك طؾك ما وجد طؾقف ؛إما حؼقؼةً ؛ (0)أي صػتف التل خؾؼ طؾقفا ؛)الباقل طؾك خؾؼتف

 .مؿا يلتل ذكره ،وكحقه بحؾُ أو صُ  ،كالؿتغقر بؿؽث؛ (2)أو حؽًؿا، أو حرارة أو مؾقحة وكحقها

  ؛(2)؛ أي: مخالط)فنن تغقر بغقر مؿازج(

                                 
 اآلن بدأ الؿملػ بشرح تعريػ الطفقر مـ حقث الحؼقؼة، ولقس مـ حقث الحؽؿ. (1)

فنذا ، "كؾ ماء لؿ يؼقد بقصػ، ولؿ يضػ إلك طقـ أخرى "الؿؼصقد بالؿاء الباقل طؾك خؾؼتف هق: (2)

قن فق باٍق طؾك خؾؼتف، وهق الؿاء الطفقر طـد اإلصالق طـد الحـابؾة؛ ألهنؿ يخرجخؾل مـ هذيـ األمريـ ف

 الطاهر مـ الطفقر، ولفذا يشرتصقن أكف خال مـ كؾ صػة وتؼققد.

 ،مـ أمثؾة هذا الؿاء: مقاه البحار، ومقاه األهنار، ومقاه العققن، ، والؿقاه التل تـزل مـ السؿاء، وكحق هذه (3)

فذه الؿقاه باققة فرة بدون إشؽال باتػاق أمة محؿد، وهل الؿؼصقدة بؿذهب الحـابؾة، وهذه األكقاع صفق

 طؾك خؾؼتفا بؼاًء حؼقؼًقا.

التغقر الحؽؿل: هق الؿاء الذي بؼل طؾك خؾؼتف بؼاًء حؽؿًقا، وهق: الؿاء الذي تغقر تغقًرا ال يخؾ  (4)

حؾب وكحقه أكف صفقر، وأن هذا التغقر ال بطفقريتف، وسقلتقـا مـ كالم الؿملػ الؿتغقر بطقل مؽث أو بط

 يمثر طؾقف، وسقلتقـا لؿاذا؟، وسقػصؾ الؿملػ يف هذا األمر.

 إًذا يـؼسؿ الؿاء الباقل طؾك خؾؼتف إلك قسؿقـ: باٍق طؾك خؾؼتف حؼقؼًة.

 يمثر ،  وسقليت ضابط التغقر الذي ال"ما تغقر تغقًرا ال يمثر طؾك صفقريتف"وباٍق طؾك خؾؼتف حؽًؿا، وضابطف:

 طؾك صفقريتف، وسقبسطف الؿملػ، ويعتـل بف طـايًة واضحًة.

 اكتفك الؿملػ مـ تعريػ الؿاء الطفقر وحؼقؼتف، ثؿ بدأ بلقسامف:  (5)

، "تغقر بغقر مؿازج": بؼقلفالؼسؿ األول مـ أقسام الؿاء الطفقر:  الؿاء الطفقر الؿؽروه، وضبطف الؿملػ 

غقر مؿازج ففق تغقر بالؿجاورة وال يسؾب الطفقرية، هذه كؼطة،  فؼاطدة الؿذهب أن كؾ ما تغقر بطاهر

 الـؼطة الثاكقة أكف مؽروه. 
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 .لقس طـ اإلمام أحؿد فقفا رواية، أو بعبارة أدق ال أطؾؿ أن فقفا رواية -وهذا أمر مفؿ -وهذه الؿسللة 

ق يعؾك لف كتاب معروف ، فؿثاًل إذا أخذكا الؼاضل أبذلؽوسقلتقـا مـ كالم مشائخ الؿذهب ما يدل طؾك  

وإن تغقر بعقد بخقر أو دهـ فػقف "يؼقل يف التعؾقؼة:  "التعؾقؼة "ومفؿ مـ أصقل كتب الحـابؾة وهق 

 .وأقره طؾقف ولؿ يتعؼبف "ذيؾ صبؼات الحـابؾة"يف هذا الؽالم كؼؾف ابـ رجب . "وجفان

ـابؾة يدل طؾك هذا ففؿ لؿ يذكروا فؼقل الشقخ هـا: فػقف وجفان، يعـل لقس فقف رواية، كؿا أن تصرف الح 

 روايات. 

 .فعـدكا مسللتان: الؿسللة األولك: أكف صفقر

 والؿسللة الثاكقة: أكف مؽروه. 

أما أكف صفقر فعؾك هذا طامة الحـابؾة بؾ ذكر بعض الحـابؾة أكف ال يقجد خالف يف الؿذهب لؽـ الصقاب  

شؽال يف هذه الؿسللة ففق صفقر؛ ألن قاطدة الؿذهب أن أن فقف خالًفا، لؽـ طؾك هذا جؿاهقر الحـابؾة وال إ

 التغقر بغقر مؿازجة ال يسؾب الطفقرية.

الؿسللة الثاكقة: أكف مؽروه، والحـابؾة يعؾؾقن الؽراهة بقجقد الخالف، فؼاطدة الؿذهب أن أي مسللة فقفا 

 خالف ففذا الخالف يؼتضل أن تؽقن مؽروهًة.

، هذه "الخروج مـ الخالف مستحب "تل بقـ يديـا ترجع إلك قاطدة، وهل مـ هـا طؾؿـا أن هذه الؿسللة ال 

قاطدة مـ ققاطد أهؾ العؾؿ مذكقرة يف كتب الؼقاطد واألشباه والـظائر، والخالف يف هذه الؿسللة يرجع 

 لفذه الؼاطدة، وقؾـا يف الدرس السابؼ أكـا سـربط الػروع بلصقلفا، ففذه مـ أصقلفا. 

مـتشر يف الؿذهب، وسقتؽرر معـا مراًرا، فـحتاج أن كؼػ وقػًة يسقرًة مع  -يف الحؼقؼة-والتعؾقؾ بالخالف 

 .هذه الؼاطدة التل ُتبـك طؾقفا فروع كثقرة يف الؿذهب

 :فقفا خالف هذا الؼاطدة 

فالؼقل األول: أكف ال يجقز التعؾقؾ هبذا الخالف، وهذا فقؿا أطؾؿ مذهب شقخ اإلسالم، ولف طبارة حؼقؼًة 

 وتلمؾقا معل يف طباراتف: -رحؿف اهلل -، يؼقل الشقخققية
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تعؾقؾ األحؽام بالخالف طؾة باصؾة يف كػس األمر فنن الخالف لقس مـ الصػات التل يعؾؼ الشارع فقفا " 

، ولؽـ يسؾؽف مـ لؿ يؽـ -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿاألحؽام  يف كػس األمر فنن ذلؽ وصػ حادث بعد الـبل 

 ."ة يف كػس األمر لطؾب االحتقاططالًؿا باألدلة الشرطق

 ما بؼل شلء، قصدي أتك طؾك الؼاطدة: 

أواًل: أن هذا الخالف لؿ يؽـ مقجقًدا يف العفد الـبقي، ويف طفد التشريع مـ أصؾف، فؽقػ كعؾؾ بف، وكحـ  

 إكؿا كستدل باألدلة الؿقجقدة يف العصر الـبقي التل دلت الـصقص طؾك أهنا أدلة؟!.

قل هق: إكؿا يسؾؽفا مـ يسؾؽفا مـ العؾؿاء؛ ألكف لقس طالًؿا باألدلة الشرطقة، يعـل لؿ تتبقـ الشلء اآلخر يؼ 

  لف الؿسللة.

الؼقل الثاين: أن الخروج مـ الخالف مستحب، وهذا حؽل إجؿاًطا، وحؽك اإلجؿاع الـقوي والسبؽل، 

واتػؼقا طؾك أن "قوي يؼقل: وإن كاكت طبارة السبؽل لقست ققيًة لؽـفا تدل طؾك هذا كؿا سقلتقـا، الـ

كاقش هذه الؿسللة، وكلكف يرد طؾك شقخ  "األشباه والـظائر"، والسبؽل يف "الخروج مـ الخالف مستحب

ويؽاد يحسبف الػؼقف -اشتفر يف كالم كثقر مـ األئؿة  "اإلسالم، يؼقل السبؽل لؿا ذكر الؼاطدة وذكر أكف 

وقد أشؽؾ هذا طؾك  "لؿا قرر هذه األمقر يؼقل:  "أفضؾمـ أن الخروج مـ الخالف أولك و -مجؿًعا طؾقف

. هق يجقب طـ كالم شقخ اإلسالم "ؽقن حقث سـة ثابتةتبعض الؿحؼؼقـ وقال: األولقية واألفضؾقة إكؿا 

وأكا أجقب طـ هذا بلن أفضؾقتف لقست لثبقت سـة خاصة فقف بؾ لعؿقم "فقؿا يظفر، يؼقل السبؽل: 

وهق مطؾقب شرًطا مطؾًؼا، فؽان الؼقل بلن الخروج أفضؾ ثابت مـ حقث االحتقاط واالسترباء لؾديـ، 

  ."العؿقم واطتؿاده مـ القرع الؿطؾقب شرًطا

فنًذا اآلن الخروج مـ الخالف قاطدة يبـل طؾقفا الحـابؾة مسائؾ كثقرة، واآلن أكتؿ سؿعتؿ الخالف فقفا، وأن 

 شقخ اإلسالم يتبـك فقفا مذهًبا ولف أدلة ققية.

اإلشؽال أن الؼقل الثاين حؽل فقف اإلجؿاع بؿعـك أن السبؽل والـقوي لؿ يؼػقا طؾك مخالػ يف هذه  ولؽـ 

 الؿسللة.
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وإكؿا السبؽل يشقر كلكف ال يقجد إال شقخ اإلسالم ـ وأكا ال أجزم هبذا ـ لؽـ هؽذا يظفر لل مـ دراسة  

 الؿسللة.

 قن لفا شروًصا: لؽـ الذيـ قالقا بثبقت هذه الؼاطدة والعؿؾ هبا يشرتص 

 الشرط األول: أال يققع مراطاة الخالف بخالف آخر، وإال لؿ يراَع، وهذا جقد وشرط مؿتاز.

 .فال يصؾح أن كخرج مـ خالف وكؼع يف خالف آخر 

لؽـ مثاًل الخروج مـ هذا الؿاء باطتباره مؽروًها ال يققع يف خالف آخر، فؾقس هـاك ارتباط بقـ هذه  

  الؿسللة وتؾؽ.

 .ط الثاين: أال يمدي مراطاة الخالف لرتك سـةالشر

رفع القديـ يف الصالة سـة ثابتة يف الصحقحقـ، فقفا خالف، هذا الخالف ال يراطك؛ ألن مراطاة هذا  :مثالف 

 الخالف يمدي لرتك سـة.

 .الشرط الثالث: أن يؽقن الخالف ققي ولف حظ مـ الـظر وإال ال يستحب مراطاة الخالف

 .وهق أن مـ كان مسافًرا مستطقًعا لؾصقم فنكف يصقم، وخالػ يف هذا داود وقال ال يصح :الومثؾقا لف بؿث 

 .وخالف داود هذا لقس لف حظ مـ الـظر 

 ففـا يف هذه الؿسللة ـ مثاًل ـ ال يستحب مراطاة الخالف. 

  وهذه الشروط الحؼقؼة تحؽؿ الؼاطدة وتجعؾفا مـضبطًة ومتقافؼًة مع طؿقمات الـصقص.

 الرتجقح: بؼل 

 .الحؼقؼة إذا كاكت محؾ إجؿاع ال كالم

 وطؾك مـ يرى أهنا لقست محؾ إجؿاع أن يبقـ لـا الؿخالػ.  

 فاآلن طؾك ضقء الؿقجقد كؼقل هل قاطدة ققية ويعؿؾ هبا، بسبب أمريـ:

 األمر األول: كؿا أشار السبؽل الـصقص العامة والؼقاطد العامة.
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  . (2)طؾك اختالف أكقاطف .(3)صاهر (دهـ)و (0)وطقد قؿاري،  (1)(كؼطع كافقر)

 .(6)والزفت والشؿع؛ ألن فقف دهـقة يتغقر بفا الؿاء. (2)قال يف الشرح: ويف معـاه ما تغقر بالؼطران

                                
 

ؾقفا، ففذه الؼاطدة اآلن ستتؽرر معـا وحرركاها اآلن ولـ كرجع إلك الؽالم األمر الثاين: إجؿاع أهؾ العؾؿ ط

 حقلفا. 

 وهذه الؼاطدة الؿفؿة، لعؾفا تؽقن مـؽؿ طؾك بال ألهنا ستتؽرر.

قطع الؽافقر إذا ألؼقت يف الؿاء فنهنا ال تؿتزج وال تختؾط بف، فحؽؿ القضقء بؿا فقف قطع كافقر: أكف  (1)

 هذا مؼصقد؛ ألن الؽافقر الؿسحقق يختؾط، ففذا الؿثال األول. قطع كافقر: : فوققليصح مع الؽراهة، 

وققؾ: إكف مـسقب إلك قؿار وهق  . هل مقضع أو بؾدة يف القؿـ : العقد الؼؿري مـسقب إلك قؿار، وققؾ (2)

 .ففل بؾدة إما يف القؿـ أو يف الفـد .بؾدة يف الفـد

 الؿفؿ أكف كقع مـ الطقب والعقد إذا ألؼل يف الؿاء لؿ يختؾط بف، فالقضقء هبذا الؿاء صحقح وهق مؽروه.  

الدهـ هـا مثؾ الزيت، السؿـ، أي دهـ، فنهنؿ يرون أن الدهـ هذا إذا وضع يف الؿاء ال يختؾط بف، وإكؿا  (3)

 ولفذا تجده متؿقًزا ضاهًرا. ؛يتؿقز

 .ـ كؿا قؾتـ  ثقرةألن الدهـ لف أكقاع ك (4)

 الؼطران كقطان: (5)

الـقع األول: كقع إذا وضع يف الؿاء ال يختؾط بف، ففذا هق الؿؼصقد بؽالم الحـابؾة، والتطفر بالؿاء الذي فقف  

 هذا الـقع مـ الؼطران جائز مع الؽراهة.

الؿاء مـ صفقر إلك صاهر  الـقع الثاين مـ الؼطران: إذا وضع يف الؿاء يختؾط بف ويؿتزج بف، ففذا الـقع يؼؾب

 . -كؿا سقلتقـا -

 فؿؼصقد الحـابؾة هـا الـقع األول. 

 .هذه ستة أمثؾة: كافقر، وطقد قؿاري، والدهـ، والؼطران، والزفت، والشؿع(6)

 ومؼصقد الؿملػ: أن كؾ مادة تؼع يف الؿاء وال تختؾط بف، فالؿاء حقـئذ هق صفقر لؽـ مع الؽراهة. 
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 :ن أحدكؿ يؽتب فقفا بحًثا إذا تقسركختؿ بؿسللة أتؿـك أ

هؾ ترك ووهق محؾ إجؿاع، ففؾ االستحباب يؼتضل الؽراهة؟  ،كحـ كؼقل الخروج مـ الخالف مستحب 

 الؿستحب يققع يف الؿؽروه؟ 

 ؟فؿثاًل يستحب لإلكسان أن يبؽر إلك الصالة فنن لؿ يبؽر ففؾ فعؾ شقًئا مؽروًها

الخروج مـ الخالف "وطـد آخريـ  "خروج مـ الخالف مستحبال"أن صقغة الؼاطدة  ؼقلقنيالجؿاهقر 

 .كؾ هذه العبارات تحتاج إلك تحرير "هق األولك

ما الرابط بقـ ترك الؿستحب والقققع يف الؿؽروه؟ وهؾ ترك الؿستحب أكقاع بعضف يمدي  :فالـؼطة األولك 

 إلك مؽروه وبعضف ال يمدي إلك مؽروه أو ال؟ 

بقـ قاطدة الخروج مـ الخالف مستحب وبقـ الحؽؿ بالؽراهة؛ ألهنؿ يعرفقن أن  ثاكًقا: كقػ ربط الحـابؾة

 ترك الؿستحب لقس مؽروًها. 

 .ثؿ ربط كالم الحـابؾة هبا، مـ حقث كتب الؼقاطد طـد الحـابؾة هل فـحتاج إلك تحرير الؼاطدة مـ حقث

 .ؽقن فقف فائدة إضافقة لؾجؿقعلق أحدكؿ كتب فقفا بحًثا كؼرأه وكتحاور فقف جؿقًعا، وإن شاء اهلل ي 

وال يشرتط يف هذا  ا،وتػاطؾقً  اوكؿا قؾت لؽؿ أيًضا يف الدرس السابؼ أين أرغب أن يؽقن الدرس حقاريً  

البحث أن يؽقن لف مؼدمة وخاتؿة وففارس ومراجع، وإكؿا ورقة تؽتب مؾخص البحث وكتداولف جؿقًعا 

 ذه الؿقاه مؽروهة أو ال. وكؼرر ققة أو ضعػ مذهب الحـابؾة باطتبار مثؾ ه

أن هذا الـقع مـ الؿقاه لقس فقف طـ اإلمام أحؿد رواية، وإذا قؾـا أن  لوه :وطرفـا اآلن قضقة مفؿة كختؿ هبا

وإكؿا هذه  ،بعض الؿسائؾ لقس فقفا طـ اإلمام أحؿد رواية ففذا ال يعـل أن الؿذهب يختؾػ طـ الروايات

 .الؿسللة لقس فقفا رواية

كشاف الؼـاع يف ى تذكرون مـاقشة مؼقلة أن بعض العؾؿاء قال: أكثر ما يف الزاد أو أكثر ما بعبارة أخر 

سقلتقـا مـ خالل الشرح ومخالػ لـصقص أحؿد، وقؾـا أن هذه العبارة لقست دققؼًة بؾ لقست صحقحًة، 

 .خاصًة طؾك هذه الطريؼة ما يبقـ هذه الؼضقة تؿاًما
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تؾؽ الؿؼقلة، إكؿا يؼقي  يفقفا طـ اإلمام أحؿد رواية هذا ال يؼق وجقد مسائؾ لقس :لؽـ أريد أن أققل

قد يظـ بعض الـاس أن وجقد وتؾؽ الؿؼقلة أن كجد يف كتب الحـابؾة مسائؾ تخالػ كصقص أحؿد، 

وهذا لقس صحقًحا ،  ،مسائؾ لقس فقفا رواية طـ اإلمام أحؿد مثؾ هذه الؿسللة أن هذا يؼقي تؾؽ الؿؼقلة

 .مـ خالل الشرح ما يبقـ هذه الؼضقة ويجؾقفا بشؽؾ واضح -اء اهللإن شوسقلتقـا 

 وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا محؿد وطؾك آلف وأصحابف أجؿعقـ.
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مــد هلل وحــده، والصــالة والســالم عــذ مــن ال ىبــي بعــده، وعــذ آلــه وأصــحابه ومــن بســم اهلل الــرمحن الــرحوم، احل

 تبعهم بإحسان إىل يوم الدين: 

 قال ادؤلف رمحه اهلل: 

 . (3)مطؾًؼا )أو سخـ بـجس: كره(. (2) ـ  ـ ال معدين فقسؾبف الطفقرية (1) )أو بؿؾح مائل(

                                 
هق الؿؾح الؿـعؼد مـ الؿاء، فنذا تغقر بف الؿاء  :الؿؾح الؿائلوما زلـا كتؽؾؿ طـ قسؿ الطفقر الؿؽروه:  (1)

 ر أكف مـعؼد مـ الؿاء.ففق صفقر مع الؽراهة، والسبب يف أكف صفق

  وما ققؾ يف الؿسائؾ السابؼة مـ تػصقالت بالـسبة لؽقكف مؽروًها يليت معـا هـا.

الؿؾح الؿعدين يختؾػ طـد الحـابؾة طـ الؿؾح الؿائل، فالؿؾح الؿعدين طـد جؿفقر الحـابؾة يسؾب  (2)

 الؿاء الطفقرية، فقـؼؾف مـ الطفقر إلك الطاهر.

يف التػريؼ بقـفؿا: أن الؿؾح الؿعدين لقس ماء مطؾًؼا بؾ هق ماء مضاف، ودائًؿا طـد والسبب طـد الحـابؾة 

بؾ الؿاء الؿضاف مسؾقب الطفقرية إال أن تؽقن إضافًة  :الحـابؾة أن الؿاء الؿضاف لقس كالؿاء الؿطؾؼ

 طفقرية. لؽـ إذ كاكت إضافًة الزمًة فنهنا تسؾبف الـ كؿا سقلتقـا يف تػصقؾ كالم الؿملػ ـ طارضة 

: أن الؿؾح الؿعدين كالؿؾح الؿائل تؿاًما ال يسؾب الؿاء -وإكؿا ققل ثان، والؼقل الثاين ـ ولقست روايةً 

 . فقًراوإكؿا يبؼك صالطفقرية 

 أو غقر مؽروه ففذا تؼدم معـا. امؽروهً  فقراأما الخالف يف كقكف ص

 ما معـك كؾؿة مطؾًؼا. الؿاء إذا سخـ بـجس كره مطؾًؼا، وسقبقـ الؿملػ بشؽؾ واضح (3)

 مـ بقـ الؿذاهب األربعة.الحـابؾة وكراهة الؿاء الؿسخـ بالـجاسة مـ الؿػردات التل تػرد هبا  

الؿسللة بطرق كثقرة إال أن هذه الطرق متداخؾة يف كثقر مـفا ومتؽررة، وسـذكر  ههذوالحـابؾة تـاولقا  

 صريؼتقـ فؼط لؾحـابؾة يف هذه الؿسللة:
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:  أن الؿسخـ بالـجاسة  فقف روايتان مطؾًؼا يف الؽراهة، يعـل -وهل الؿذهب االصطالحل-لك الطريؼة األو

معـك كؿا سقلتقـا ـ برد أو لؿ يربد  ،فقف روايتان يف كؾ صقره سقاء كان محؽؿ الغطاء أو لقس محؽؿ الغطاء

 ـ.مطؾًؼا

 وطؾقف أكثر الحـابؾة. ،والؿذهب الؿشفقر مـ هاتقـ الروايتقـ الؽراهة

 ."والصحقح مـ الؿذهب والروايتقـ الؽراهة"أقرأ لؽؿ طباراهتؿ، يؼقل الؿرداوي :  هـا أحب أنو

 . "قال الؿجد يف شرحف: وهق األضفر"ثؿ قال:  

وإن سخـ بـجاسة كره يف أضفر ": -وهق كتاب شرح فقف الؿؼـع  "مجؿع البحريـ"يف  ؼقيوقال ابـ طبد ال

 . "الروايتقـ

 . "ها األكثر، وكصرها أبق الخطاباختار"وقال الزركشل: 

 فالؿذهب والرواية الؿـصقرة والؿشفقرة والؿختارة واألكثر أكف مؽروه مطؾًؼا.

 فتـاول هذه الؿسللة بطريؼة أخرى فؼال:  ،صريؼة الشقخ ابـ قدامة :لتـاول هذه الؿسللة الطريؼة الثاكقة

 يـؼسؿ الؿسخـ بالؿاء بالـجاسة إلك ثالثة أقسام:

 ما تحؼؼـا فقف وصقل الـجاسة، ففذا كجس إذا كان الؿاء يسقًرا. ول:الؼسؿ األ 

ما احتؿؾ فقف وصقل الـجاسة، ففذا مؽروه ققاًل واحًدا. يعـل لقس فقف روايتان ـ مـ وجفة  الؼسؿ الثاين: 

 كظره ـ.

ؼال الؼاضل ف"ما يظـ طدم وصقل الـجاسة لؽقكف محؽؿ الغطاء، ففذا فقف روايتان. ثؿ قال:  الؼسؿ الثالث: 

 ."يؽره، واختار الشريػ أبق جعػر وابـ طؼقؾ أكف ال يؽره: ألكف غقر مرتدد يف كجاستف بخالف التل قبؾفا

 وإكؿا يػصؾ هذا التػصقؾ.  ،فابـ قدامة ال يجعؾ األمر مطؾًؼا 

 طرفـا اآلن أن رواية الؽراهة اختارها الؼاضل واختارها جؿفقر الحـابؾة.

وهل هؾ الخالف وهؾ الروايات التل جاءت يف  :ل يـبغل اآلن أن تؽقن ففؿتؿقهالؽـ بؼقت مسللة هل الت 

 تسخقـ الؿاء بالـجاسة مطؾؼة أو يف صقرة؟
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 الؿذهب أهنا مطؾؼة يعـل أي ماء سخـ بـجاسة فػقف روايتان. 

طـد ابـ قدامة: الؿاء الذي سخـ بالـجاسة ويظـ وصقل الـجاسة هذا ققل واحد مؽروه، ولقس فقف  

 يتان، إكؿا الروايتان فقؿا يظـ طدم وصقل الـجاسة إلحؽام الغطاء. روا

وفقفا تـزيؾ لروايات اإلمام أحؿد طؾك  ،جقدة وققية وفقفا تػصقؾ ـ كؿا ترونـ الحؼقؼة صريؼة ابـ قدامة  ويف

مقاضعفا، وقد يؽقن ما ذكره مـ أكف ال خالف طـ أحؿد يف أن الؿاء الؿسخـ بالـجاسة إذا ضـ وصقل 

ويتـاسب مع أصقل أحؿد واالحتقاصات  ،جاسة يؽره مطؾًؼا بدون تػصقؾ وبدون وجقد روايتقـ فقف ققةالـ

 التل يتخذها اإلمام أحؿد يف مثؾ هذه الؿسائؾ. 

إذا كان التػصقؾ الذي ذكره ابـ قدامة أقرب إلك كصقص أحؿد مـ الؿذهب االصطالحل فؾؿاذا صار 

 ؿ؟الؿذهب االصطالحل طؾك خالف هذا التؼسق

 الجقاب: 

وتؼدم أن مـ صرق  ،طؾك رأسفؿ الؼاضل أبل يعؾكوألن هذا الؼقل اختاره أكثر الحـابؾة وكبارهؿ أواًل: 

 ترجقح الحـابؾة أن يؽقن األكثر طؾك رواية.

 األشفر.هل أن هذه الرواية ثاكًقا: 

 لؽـ مـ وجفة كظري أن تػصقؾ ابـ قدامة أقرب لطريؼة اإلمام أحؿد. 

 يف تـزيؾ روايات اإلمام أحؿد يف هذه الؿسللة؟هؾ هـاك خالف 

 يف جؿقع الصقر.الجقاب: كعؿ، مـ الحـابؾة مـ يجعؾ الروايات  

 ومـ الحـابؾة مـ يجعؾ الروايات إكؿا هل يف صقرة مـ الصقر، ومؿـ يختار هذا  ابـ قدامة.  

صار هق الؿذهب لؽـ يف هذه  ـهق والؿجد ـ ومع كقن ابـ قدامة بالـسبة لؾؿتقسطقـ مؿـ إذا ذهب إلك ققل 

  الؿسللة لؿ يؽـ ققلف هق الؿذهب: ألن الؼقل األول هق األكثر واألشفر وطؾقف اختقار الؿحؼؼقـ. 
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 ؛(2)ان الحائؾ حصقـًا أو ال، ولق بعد أن يبردسقاٌء ضـ وصقلفا إلقف، أو كـ (1)إن لؿ يحتج إلقفـ 

 .(4). وكذا ما سخـ بؿغصقب(3)ألكف ال يسؾؿ غالًبا مـ صعقد أجزاء لطقػف إلقف 

                                 
، والقاجب ال يؽقن مؽروًها، ألكف إذا احتجـا إلقف صار استخدامف واجًباإلقف زالت الؽراهة:  فنن احتقج (1)

 وهذا تعؾقؾ وجقف وققي.

  ."هذا الؿؽروه ويجب أن ُيستعؿؾ ،طـد الحاجة كراهتفأن أي شلء مؽروه تزول " :بؾةوالؼاطدة طـد الحـا

ولق بعد  ،أو كان الحائؾ حصقـًا أو ال ،هذا تػسقر وتقضقح لؽؾؿة مطؾًؼا: يعـل سقاء ضـ وصقلفا إلقف (2)

 أن يربد.   

 ولقس فقف روايتان. ، واحًداولق كـا طؾك صريؼة الشقخ ابـ قدامة لؼؾـا: إذا ضـ وصقلفا إلقف فؿؽروه ققاًل 

 طؾك الؿذهب حتك هذه الصقرة فقفا روايتان: ألن الؿذهب فقف الروايتان مطؾًؼا. لؽـ 

 وطؾؾقا بتعؾقؾقـ: ،هذا تعؾقؾ الؽراهة، فالحـابؾة كرهقا الؿاء الذي سخـ بالـجاسةو (3)

 األول: أكف يظـ وصقل الـجاسة إلقف. تعؾقؾال 

 ."ما حصؾ بالؿؽروه ففق مؽروه"والؼاطدة أن  ،ال الـجاسة مؽروهالثاين: أن استعؿ تعؾقؾال

وففؿ مآخذ الؿذهب، ومـ  ،ويجب أن كـتبف لؿثؾ هذه التعؾقالت: ألهنا تبـل طـدكا كؿقًة أو قاطدًة مـ التعؾقؾ

ا لتعؾقؾ القاحد مجؿقطًة مـ الؿسائؾ، مثؾ الخروج مـ الخالف بـقلحـابؾة غالًبا أهنؿ يبـقن طؾك اصريؼة ا

 طؾقف كؾ الؿسائؾ التل معـا. 

 ما سخـ بؿغصقب فقف روايتان طـ اإلمام أحؿد: (4)

 : أكف مؽروه، وهذه الرواية طؾقفا أكثر الحـابؾة.الرواية األولك 

 أكف ال يؽره: ألكف ال دلقؾ طؾك الؽراهة. الرواية الثاكقة: 

اختاروا هذه الرواية فصارت هل  أن جؿفقر الحـابؾةوهق  :واضح -هـا- وسبب اختقار الرواية األولك 

 . الؿذهب، وال إشؽال يف هذا
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 ،(2)واستعؿال ماء زمزم يف إزالِة خبٍث  .وبؼؾفا وشقكفا (1)وماء بئر بؿؼبرة 

                                
 
الؿاء حصؾت لف صػة لؽـ بطريؼة محرمة فصار أقؾ  إن ؼالقا:فطؾؾ الحـابؾة كراهقة الؿاء الؿغصقب و

 أحقال هذا الؿاء أن كؼقل: أكف مؽروه.

سخـا الؿاء  إذا ألكـاويجب أن ال كخؾط بقـ مسللة استخدام الؿغصقب وتسخقـ الؿاء بؿغصقب،  

 .بؿغصقب ال كستخدم الؿغصقب: ألن الؿاء الذي تتقضل بف لقس مغصقًبا، فبقـ الؿسللتقـ فرق

 ولفا تعؾقؾ آخر.  ،هل مسللة أخرىو ،وسقلتقـا مسللة استخدام الؿغصقب 

 تعؾقؾ الحـابؾة القاضح والصريح: أكف مظـة لقصقل الـجاسة إلقف.وماء البئر بالؿؼربة مؽروه،  (1)

 اهقة ماء البئر الذي يف الؿؼربة رواية واحدة طـ أحؿد يف ضاهر كالم الحـابؾة.وكر 

: اوأحب أن أققل: إن الؿسائؾ التل تؽقن روايًة واحدًة طـ أحؿد فقفا ققة: ألن الخالف يؽقن فقفا يسقرً  

، ويؽقن مشؽاًل و اققيً فقفا يؽقن فنن الخالف  "ال أدري"ولفذا ذكروا أن اإلمام أحؿد إذا قال يف الؿسللة: 

أكف ال يعرف الؿسللة أو ال يعرف  "ال أدري"والخالف شديد، وال يعـل إذا قال:  ،هـاك تعارض يف األدلة

يف الؿؼابؾ إذا كان لف يف الؿسللة و  .اققيً  يؽقن الخالف فقفا وإكؿا إذا قال: ال أدري فالخالف يف الؿسللة

 فصارت الؿراتب ثالثة:   .ف وققة دلقؾفرواية واحدة ففذا يعـل وضقح صقرة الؿسللة يف ذهـ

 .روايًة واحدةً  يف الؿسللة أن تؽقن الؿرتبة األولك:

 .روايات يف الؿسللة أن تؽقن طـف الؿرتبة الثاكقة:

 ؽؾ مسللة أكثر إشؽااًل مـ التل تؾقفا.فوهذا ترتقب يف إشؽالقة الؿسائؾ،   أن يؼقل: ال أدري. الؿرتبة الثالثة:

، وهل مـ -فقؿا أطؾؿ-زمزم يف إزالة الخبث يؽره، وهذه الؿسللة لقست فقفا روايات استعؿال ماء  (2)

 فباقل العؾؿاء غقر الحـابؾة يروكف مباًحا. :الؿػردات التل اكػرد هبا الحـابؾة مـ بقـ األئؿة األربعة

 ."زم لؿا شرب لفماء زم"قال:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿالدلقؾ: أن الـبل   واستدل الحـابؾة بدلقؾ وتعؾقؾ: 

وهذا يدل طؾك أن الؿؼصقد األساسل مـ ماء زمزم أن يشرب تعبًدا، فاستخدامف لغقر ذلؽ استخدام يف غقر  

 وهذا مؽروه. ،ما وضع لف
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َطَؾْقِف  -؛ ألكف (3)اآلجـ ـ: لؿ يؽره أي بطقل إقامتف يف مؼره ـ وهق (2) )وإن تغقر بؿؽثف(. (1)ال وضقء وغسؾ 

اَلُم  اَلُة َوالسَّ  ، (4)تقضل بؿاء آجـ -الصَّ

 

                                
 
 ؼالقا يؽره: تعظقًؿا وتشريًػا لفذا الؿاء.فالتعؾقؾ:  أما 

 ؼط، بؾ تصؾ إلك التحريؿ. وققؾ: يحرم، وهمالء قالقا: إن األدلة الؿذكقرة ال تدل طؾك  الؽراهة ف

والتحريؿ مـ الؿػردات أيضا بال شؽ: ألكف  إذا كاكت الؽراهة مـ الؿػردات فالتحريؿ مـ باب أولك: ألن 

  الؽراهة هـا يف مؼابؾ اإلباحة.

 مسللة القضقء والغسؾ بؿاء زمزم طـ أحؿد فقفا ثالث روايات: (1)

 أكف مباح.  :-وهل الؿذهب-الرواية األولك  

 أكف مؽروه. واية الثاكقة:الر 

 أن الغسؾ وحده مؽروه: ألكف هق الذي جاء فقف الـفل طـ ابـ طباس. الرواية الثالثة: 

إزالة الخبث فعاًل تتعارض مع تعظقؿ هذا  أن :وهق ،والتػريؼ بقـ إزالة الخبث والقضقء والغسؾ واضح 

 الؿاء ورفعتف، أما القضقء والغسؾ ففذا ال إشؽال فقف.

 ويبؼك صفقًرا بال كراهة . ،وهق الطفقر الذي تغقر بالطاهرات :الؿملػ اآلن بالـقع الثاينبدأ  (2)

ـ معـك الؿؽث، وجاء قص، ففق بق  ؾخإبداع يف التويف الحؼقؼة يف هذيـ السطريـ ـ مـ وجفة كظري ـ  

 بالدلقؾ، وجاء بالؿخالػ يف سطريـ، بعبارة وجقزة دققؼة مبدطة يف مثؾ هذه السقاقات. 

جـ، وهق صفقر الؿاء اآلنذا تغقر الؿاء بسبب صقل اإلقامة ال بسبب اختالصف بلطقان صاهرة ففذا يسؿك ف (3)

 بال كراهة.

صؾك اهلل طؾقف أن الـبل " ":ســ البقفؼل"هذا الحديث لؿ أقػ طؾقف هبذا الؾػظ، لؽـ يقجد حديث يف  (4)

قضل ففذا هق الحديث: وإال فنن الحديث مضؿض طؾك أكف ت :فنن حؿؾـا ققلف ،"مضؿض بؿاء آجـ -وسؾؿ

 لؿ أجده يف الؽتب. 
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)يشؼ ؛ أي بطاهر )أو بؿا(. (2)، سقى ابـ سقريـ(1)ابـ الؿـذر إجؿاع مـ يحػظ ققلف مـ أهؾ العؾؿ وحؽاه

 .  (3)قه وصحؾبوسؿؽ وما تؾؼقف الريح أو السققل مـ تبـ وكح صقن الؿاء طـف مـ كابت فقف وورق شجر(

                                 
 ذكر الدلقؾ طؾك أكف صفقر بال كراهة مـ وجفقـ: (1)

 تقضل بؿاء آجـ. -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿأن الـبل  األول: القجف

 اإلجؿاع. الثاين:القجف 

 ذا الؿاء أكف صفقر. واألصؾ يف ه ،"األصؾ بؼاء ما كان طؾك ما كان "هذه الؿسللة ترجع إلك قاطدة و

الحظ أن ابـ الؿـذر وغقره يحؽقن اإلجؿاع مع أكف يقجد مخالػ لؽـف مخالػ واحد، وهذا يدل طؾك  (2)

 أن خالف القاحد طـد بعض أهؾ العؾؿ ال يؼدح يف اإلجؿاع.  

 فابـ جرير الطربي ـ مثال ـ مـ قاطدتف أن مخالػة القاحد واالثـقـ ال تؼدح يف اإلجؿاع أصاًل. 

الذيـ يرون أن اإلجؿاع ال بد أن يؽقن إجؿاع طامة األمة كذلؽ يرون أن مخالػة القاحد واالثـقـ ال تشؽؾ و

 تعؽقًرا كبقًرا طؾك اإلجؿاع. 

 مع العؾؿ أن الؿخالػ مـ كبار التابعقـ ومـ سادة الـاس، فابـ سقريـ مـ كبار العؾؿاء. 

 معاصر، هؾ لخالفف أي ققؿة؟فقفا لػ فؿا بالؽ بؿسللة أجؿع طؾقفا العؾؿاء مـ قديؿ ويخا 

نذا كان خالف ابـ سقريـ هـا يحؽقن معف اإلجؿاع، فؽقػ بؿخالػة معاصر يف مسللة مـ طفد الصحابة ف 

 .!والـاس فقفا طؾك ققل مـ األققال وهذا تصرففؿ يدل طؾك ما ذكرتف هـا؟ ،إلك يقمـا

وورق  ،الـبات الذي يـبت يف الؿاء :اء طـف مثؾالؿسللة الثاكقة: إذا تغقر الؿاء بطاهر يشؼ صقن الؿ (3)

أو تليت بف السققل... إلك آخره،  ،وما تؾؼقف الريح وما تجره ،التل يف الؿاء الشجر الذي يسؼط طؾقف، والسؿؽة

 ففذا صفقر بال كراهة، ولق مازجف. 

 دلقؾ الحـابؾة طؾك هذا الحؽؿ مـ وجفقـ:و

 فقف مشؼة شديدة.أن التحرز مـ هذه األشقاء  القجف األول:

 .قد يؽقن فقف خالفوأكف حؽل إجؿاًطا مـ أهؾ العؾؿ،  القجف  الثاين:
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أي بريح مقتة إلك  ؛)بؿجاورة مقتة(تغقر  )أو(وتغقر بف الؿاء طـ مؿازجة سؾبف الطفقرية.  (1)فنن وضع فقف قصًدا

مباح ولؿ يشتد  )أو سخـ بالشؿس، أو بطاهر(. (2): بغقر خالف كعؾؿف"الؿبدع  "جاكبف، فال يؽره؛ قال يف 

 . "الؿبدع  "دخؾقا الحؿام ورخصقا فقف؛ ذكره يف  تعالك طـفؿرضل اهلل ألن الصحابة  (3) )لؿ يؽره(حره: 

                                
 

 ."الؿشؼة تجؾب التقسقر"وهذه الؿسللة مـ فروع قاطدة:

وكذا ـ ويمخذ مـ كالم الؿملػ ـ إن أمؽـ صقن الؿاء مـف، فنذا وقع فقف شلء فنكف يسؾبف الطفقرية،  (1)

 لػ كًصا، وكعرف وجف كقن هذا األمر يسؾبف الطفقرية يف قسؿ الطاهر.وهذه الؿسللة ستليت يف كالم الؿم

ومـ الؿعؾقم أن الؿاء إذا  ،أي بريح مقتة إلك جاكبف: فؼالإذا تغقر بؿجاورة مقتة، فسر الشقخ هذا األمر  (2)

هذا مثؾ وقد يؽقن أكثر مـ  ،كريفة رائحة ف، وقد يؽقن فققفكان بجاكبف مقتة فنن رائحة هذه الؿقتة تمثر طؾ

لثالثة  :سخقمة تؽقن يف الؿاء، الؿفؿ سقتغقر الؿاء بسبب وجقد مقتة بجقاره، وهذا الؿاء صفقر بال كراهة

 أدلة:

 أن هذا تغقر بالؿجاورة. التعؾقؾ األول: 

 أن مـع هذا فقف مشؼة. التعؾقؾ الثاين: 

 اإلجؿاع. الثالث: 

 فنن ققؾ: اإلكسان بطبعف يؽره هذا الؿاء؟

لقس لفا أي طالقة باألحؽام الشرطقة، فاإلكسان قد يؽره الؿاء  ن الؽراهقة التل تليت مـ الطبعفالجقاب: أ 

أمر أن يغؿس الذباب فقف، وهذا لقس لف أي أثر  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿالذي غؿس فقف الذباب مع أن الـبل 

 طؾك الحؽؿ الشرطل.

الـاس مـ يؽره كثقًرا مـ أكقاع الؿقاه، يؽقن  فالؽراهة الطبقعقة لقس لفا أثر طؾك الحؽؿ الشرطل، فنن مـ

 وهذا لقس لف أثر طؾك األحؽام الشرطقة. ،كؿا يسؿقف العقام  "اكراهً "

رواية واحدة مـصقصة طـ اإلمام أحؿد:  وهذهبالشؿس أو بطاهر ففق صفقر بال كراهة،  الؿاء إذا سخـ (3)

الحؿامات والحؿامات تسخـ بالطاهر،  ألن هذا الحؽؿ فقف فتاوى كثقرة لؾصحابة، فالصحابة دخؾقا
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 .(1)ومـ كره الحؿام، فعؾة الؽراهة خقف مشاهدة العقرة أو قصد التـعؿ بدخقلف، ال كقن الؿاء مسخـًا

 . (2)فنن اشتد حره أو برده: كره؛ لؿـعف كؿال الطفارة 

)وغسؾف ثاكقة سؾ جؿعة( أو طقد وكحقه، كتجديد وضقء وغ (3))يف صفارة مستحبةقؾقؾ  )وإن استعؿؾ( 

 .(4)؛ لؾخالف يف سؾبف الطفقرية)كره(يف وضقء أو غسؾ  وثالثة(

                                
 

أكف كان يسخـ لف الؿاء بالطاهر حتك يتقضل ويغتسؾ بف، وهذا أمر مشفقر  -رضل اهلل طـفواشتفر طـ طؿر 

بقـ الصحابة، وقد تؼدم معـا أن مـ أصقل اإلمام أحؿد األخذ بلققال الصحابة، ففق هـا يلخذ بلققال 

 الصحابة.

والجقاب طـ دلقؾ الؿخالػ،  ،ودلقؾفا ،وحؽؿفا ،السطريـ ذكر الؿسللة كالحظ أن الشقخ يف هذيـ (1)

 فعبارتف كاكت رائؼًة جًدا. 

 ألمريـ: شديد الحرارة أو شديد الربودة ففق صفقر مؽروه، الؿاءإذا كان  (2)

 أكف يؿـع كؿال الطفارة. األول:األمر  

 أكف يمذي. الثاين:األمر  

وكحـ كتحدث طـ الطفقر غقر الؿؽروه، لؽـ إكؿا ذكره  ،الطفقر الؿؽروه هق مـ أكقاعمـ الؿاء وهذا الـقع  

 لؿـاسبة الحديث طـ تسخقـ الؿاء، ففق مـ تؽؿقؾ الؿسللة.

كؾ صفارة ألمر سابؼ ففل صفارة "ذكر الحـابؾة ضابًطا لؾطفارة الؿستحبة والطفارة القاجبة، فؼالقا:  (3)

ألمر الحؼ، صفارة لعقد ا، فؿثاًل االغتسال لؾجؿعة و"بةوكؾ صفارة ألمر الحؼ ففل صفارة مستح ،واجبة

 ففذا مستحب، وهذه قاطدة طـدهؿ.

  صفقر لؽـ مؽروه.أكف صفارة مستحبة حؽؿف طـد الحـابؾة الؿاء الؿستعؿؾ يف  (4)

 فعـدكا اآلن مسللتان: 

 الؿسللة األولك: حؽؿ الؿاء الؿستعؿؾ يف صفارة مستحبة: 

 ان:فقف طـ اإلمام أحؿد روايتو
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 أكف صفقر وهل الؿذهب: ألن أكثر الحـابؾة طؾقفا.  الرواية األولك:

 أكف صاهر. :الرواية الثاكقة

 الحـابؾة اختؾػقا طؾك ققلقـ يف هذا الـقع مـ الؿاء:و أم ال؟ مؽروه هؾ هقالؿسللة الثاكقة: 

 الؼقل األول: أكف مؽروه. 

 الؼقل الثاين: أكف لقس مؽروًها. 

: "كشاف الؼـاع "أكف لقس مؽروًها، يؼقل الشقخ مـصقر يف طؾك أكثر الحـابؾة : ألن قػةيف هذه الؿسللة وو 

وضاهر الؿـتفك والتـؼقح والػروع والؿبدع واإلكصاف وغقرها طدم "ثؿ قال:  ،"مؽروه لالختالف فقف"

 يؼصد: أن الشقخ الحجاوي صاحب اإلقـاع ذكر أكف مؽروه. ،"الؽراهة، لؽـ ما ذكره متقجف

 هق ثؿ طؼب ،خ مـصقر يبقـ أن أكثر الؿتؼدمقـ همالء لؿ يذكروا الؽراهة إكؿا ذكرها الشقخ الحجاويفالشق 

 . "وهق متقجف"طؾك هذا وقال: 

ؽؾ همالء الذيـ ذكركاهؿ لؿ يذكروا الؽراهة، إكؿا ففعرفـا أن الؽراهة لؿ تؽـ مقجقدًة إال طـد الؿتلخريـ، 

 جاءت الؽراهة بعد همالء. 

 ء كبار الحـابؾة ما ذكروا الؽراهة فؿـ هق أول مـ قال بالؽراهة؟إذا كان همال

مـ كالم الشقخ مـصقر وغقره أكف الحجاوي، ولقست غريبًة طؾك الحجاوي:  -واهلل أطؾؿ-الجقاب: الظاهر 

ألن الحجاوي لف اختقارات وتصرف، ثؿ هق يف وقتف طؿدة الحـابؾة، ففق لف مـ الؿـزلة العؾؿقة ما يخقلف أن 

ئ بالؼقل بالؽراهة، مع أن هذا غريب، لؿا كجد كؾ همالء لؿ يذكروا الؽراهة ثؿ يليت مثؾ الشقخ يبتد

 مؼبقلًة. فافقف غرابة، لؽـ ويذكر الؽراهة ،الحجاوي بعدها

  لؿاذا ذهب الحجاوي لؾؽراهة؟

يتان طـ فقفا روا الؿسللةالحجاوي وجد أن الؿذهب مـ صريؼتف أن الؿسائؾ التل فقفا خالف تؽره، وهذه 

 ."وهق متقجف"اإلمام، وهذا الذي جعؾف يؼقل: تؽره، وهذا الذي جعؾ الشقخ مـصقر يؼقل: 
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؛ وهل: اسؿ لؽؾ (3)تثـقة قؾة )قؾتقـ(الؿاء  (2) )وإن بؾغ(. (1)قال: فنن لؿ تؽـ الطفارة مشروطة كالتبرد لؿ يؽره

 . (4)ما ارتػع وطال

                                
 

لؽـ ما دام كبار الحـابؾة كؾفؿ إلك الحجاوي لؿ يجعؾقا هذا الؼسؿ مـ الؿؽروهات، فالـػس تؿقؾ إلك أن 

ن فقفا فرتكفؿ لؾؽراهة ويدقؼق ،طؾقفا الحـابؾة مروًرا كثقًرا وهذه الؿسائؾ يؿر .الؿذهب طدم الؽراهة

مع األخذ باالطتبار أن الشقخ الؿردواي يف  وتتابعفؿ طؾك ترك الؽراهة هذا فقف إشارة إلك أهنا ال تؽره.

ويـبغل أن يؽقن الؿذهب "مقاضع كثقرة ـ وربؿا يلتقـا بعضفاـ يؼقل بعدما يحؽل الخالف ويؼرر الؿذهب: 

هؿف تحرير الؿذهب بدقة، وقضقة أكف مؽروه أو لقس هذا يدل طؾك أن الؿرداوي رجؾ مـ و. "كذا وكذا

بؿؽروه هذه قضقة كبقرة يف الؿذهب، ففل حؽؿ مستؼؾ، فؿروره طؾك هذا هق وصاحب الػروع والؿبدع  

وغقرهؿ ـ كؿا يؼقل الشقخ ـ يدل طؾك أن الؿذهب استؼر طؾك طدم كراهقة هذه الؿسللة، وإن كان الخالف 

 ي استؼر الؿذهب طؾك هذه الؼضقة.مقجقًدا. لؽـ بعد الشقخ الحجاو

يعـل مثاًل الشقخ الحجاوي جاء   ولعؾف يلتقـا الققم الؽالم طـ مسللة متك يـتفل الؽالم يف تحرير الؿذهب. 

إًذا ال بد لـا مـ حد،  !؟ففؾ يؼبؾ بعد اإلكصاف وقرر تؼريًرا جديًدا، لق يليت واحد الققم ويؼقل الؿذهب كذا

 ، فالشقخ سقذكر هـا صبؼات الحـابؾة.الؽالم حقل هذا سقلتقـاو

 ."الخروج مـ الخالف مستحب أو هق األولك"الؿسللة مـ فروع قاطدة سبؼت معـا، وهل  هوهذ

ولؿ يطرأ طؾك إصالقف أي إضافة أو تغققر، فال إشؽال أن  ،رواية واحدة طـ أحؿد: ألكف لؿ يتغقر مطؾًؼا (1)

 ب صارت روايًة واحدًة.الذي اغتسؾ فقف لؾتربد ال يؽره: ولفذا السب

 فصار الؿاء الذي اغتسؾ فقف لؾطفارة الؿستحبة أقؾ درجًة مـ الؿاء الذي اغتسؾ فقف لؿجرد التربد. 

 بدأ الشقخ بؿسللة مـ  أكرب مسائؾ الباب وهل: التػريؼ بقـ الؿاء الؽثقر والؼؾقؾ. (2)

 الؼؾة اسؿ لؾجرة. (3)

 عؾق الذي يؽقن يف الؼؾة.فعؾك هذا سبب التسؿقة هق االرتػاع وال (4)

 يعـل تحؿؾ بالقد. :والؼقل الثاين: أهنا سؿقت هبذا االسؿ: ألهنا تؼؾ  
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اصطالًحا.   (2) )وهق الؽثقر(. وهل قرية كاكت قرب الؿديـة؛ (1)جروالؿراد هـا: الجرة الؽبقرة مـ قالل ه 

  (3))طراقلـ بؽسر الراء وفتحفا ـ  )خؿسؿائة رصؾ(؛ أي الؼؾتان )وهؿا(

                                
 

 وربؿا سؿقت هبذا األمر لؾسببقـ. 

 .؟سقليت كالم لؾؿملػ مػصاًل لؿاذا خصصـا الؼؾتقـ بؼالل هجر (1)

  الؽالم طـ األدلة.الؿملػ يؼرر أن الؿاء الؽثقر يف اصطالح الػؼفاء هق ما بؾغ قؾتقـ، وسقليت (2)

ولؿ يؼؾ: خؿسؿائة رصؾ مصري أو دمشؼل...إلخ،   ،خؿسؿائة رصؾ طراقل :وقال ،بدأ الشقخ بالؿؼدار (3)

 هق العراقل.  :طؾك أن الرصؾ طـد اإلصالق وامتقاصوسبب ذلؽ يؼقلقن: إن الػؼفاء 

  وجعؾ يؼقس باقل األرصال طؾقف.  ،ولذلؽ الحظ أن الؿملػ جعؾ العراقل أصاًل 

 ة الحال اختؾػت كثقًرا طـ التؼديرات الؿستعؿؾة يف طصركا.وهذه التؼديرات بطبقع

 وسقـص طؾك كقػقة القصقل لفذه الـتقجة. ،ـ خؿسؿائة رصؾقوسقبقـ الؿملػ كقػ أن الؼؾت 

، ومائة وواحد وتسعقـ كقؾق، بحسب لؽـ بالؿقازيـ الؿعاصرة الؼؾتان تساوي مائة وواحد وتسعقـ رصاًل  

 كسان سقؼقس بف ، مع وجقد خالف كثقر يف التحديد لؽـ هذا التحديد قد يؽقن أقرب التحديدات.ما اإل

 وأما التساوي بقـ الرصؾ والؽقؾق هـا ففق مصادفة أن يؽقكا برقؿ واحد. 

وأكف فصؾ هذا التػصقؾ الذي كان يف وقتفؿ غايًة يف  ،وأهنا غقر مستعؿؾة ،أما باقل التؼديرات فتحدثت طـفا

وهذه األحؽام  ،وكاكت الؿقاه شحقحةً  ،بد لؽؾ أهؾ بؾد أن يعرفقا الؽثقر ال فرة والحاجة: ألكالضرو

ولفا ققؿة طظقؿة يف الؿجتؿع ، والؿقاه ال تتقفر كؿا تتقفر يف وقتـا  ،والؿقازيـ كاكت أحؽاًما مفؿًة جًدا

بؿجرد أن كشؽ: ولفذا كؿا  وإكؿا كستبدل الؿاء بالؿاء اآلخر ،بحقث ال كبالل بالـجس والطاهر والطفقر

 ترون كقػ يدقؼ الؿملػ بلشقاء يسقرة جًدا. 

الرصؾ الـجدي أو الحجازي لؿ يذكر هـا، وهذا مـ بركة العؾؿ: ألن العؾؿ كان  فائدة لقس لفا طالقة بالسقاق:

 يف تؾؽ األماكـ: ولذلؽ يتحدثقن طؿـ طـدهؿ أرصال يف بؾداهنؿ.
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فال يضر كؼص يسقر كرصؾ ورصؾقـ. وأربعؿائة وستة وأربعقن رصال وثالثة أسباع رصؾ مصري،  (1) تؼريًبا( 

وثؿاكقن وسبعا رصؾ حؾبل، وثؿاكقن رصال وسبعان وكصػ سبع  ومائة وسبعة وسبع رصؾ دمشؼل، وتسعة

 رصؾ قدسل وما وافؼف.

فالرصؾ العراقل تسعقن مثؼاال: سبع الؼدسل وثؿـ سبعف، وسبع الحؾبل وربع سبعف، وسبع الدمشؼل  

 وكصػ سبعف، وكصػ الؿصري وربعف وسبعف.

 )فؾؿ تغقره(أو الجامدة إذا ذابت ـ  لؿائعة()غقر بقل آدمل أو طذرتف اقؾقؾة أو كثقرة ـ  )فخالطتف كجاسة( 

 ؛(2)فطفقر

                                
 

تبًعا لؾرصؾ   -مثاًل يف البؾد، حتك أكف صار الـاس يف هذه الؿسللةوكؿا قؾت هذه مـ مقزة وجقد العؾؿ 

فالسبب  .العراقل، حتك باقل األمصار ألهنؿ ـ ربؿا هؿ  ـ أول مـ حرروا هذا أو تؽؾؿ فقف أو لسبب أو آلخر

 هق وجقد العؾؿاء يف هذه الؿـاصؼ.

جرار هجر كؼؾقها بالتؼدير ال بالتحديد: سبب التؼريب أن الذيـ كؼؾقا لـا مـ الصحابة والتابعقـ تؼدير و (1)

ولقس تحديدًيا بحقث ال يجقز الـؼص طـف بشلء يسقر، فؽؿا قال  ،فؾذلؽ جعؾ الػؼفاء هذا التؼدير تؼريبًقا

 .  فال يضر كؼص يسقر كرصؾ ورصؾقـ الشقخ هـا:

قؾقؾة أو  تف كجاسة()فخالطالحؽؿ:  .هـافعؾ ثؿ الحؽؿ ثؿ الدلقؾ، كؿا ػ تعرياليذكر أن  :الشقخ طادة (2)

 . فطفقر )فؾؿ تغقره(أو الجامدة إذا ذابت  )غقر بقل آدمل أو طذرتف الؿائعة(كثقرة 

 العبارة لؾؿملػ اشتؿؾت طؾك ثالث  مسائؾ: ههذ

 أن الؿاء الؽثقر إذا وقعت فقف كجاسة فؾؿ تغقره ففق صفقر. الؿسللة األولك:

 فق كجس.أن الؿاء إذا تغقر بالـجاسة ف الؿسللة الثاكقة:

، وهذه -وإن لؿ تغقره-: أن الؿاء الؼؾقؾ إذا وقعت فقف كجاسة ففق كجس -وهل الؿؼصقدة- الؿسللة الثالثة

  . "الـجاسة بؿجرد الؿالقاة"الؿسللة تسؿك 

 كبدأ بالؿسللة األولك:
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َؿ  -لؼقلف  رواه « لؿ يحؿؾ الخبث»ويف رواية: «. إذا بؾغ الؿاء قؾتقـ لؿ يـجسف شلء: »-َصؾَّك اهللُ َطَؾْقِف َوَسؾَّ

 .(1)أحؿد وغقره، قال الحاكؿ: طؾك شرط الشقخقـ، وصححف الطحاوي

                                
 

ولقس طـ الؿاء الؽثقر إذا وقعت فقف الـجاسة ولؿ تغقره ففق صفقر ققاًل واحًدا يف الؿذهب، لؿ يختؾػقا، 

 الصقرة واضحة طـدهؿ وال إشؽال. فأحؿد روايات، 

ففق كجس باإلجؿاع، داخؾ  -كؿا سقلتقـاالؿاء الؼؾقؾ والؽثقر إذا تغقر بالـجاسة أن الؿسللة الثاكقة: 

 . فالؿذهب وخارج

يتان فذه الؿسللة فقفا طـ أحؿد رواف الؼؾقؾ إذا وقعت فقف كجاسة ولؿ تغقره الؿاءأن الؿسللة األخقرة: 

مـصقصتان، وفائدة ققلفؿ: مـصقصتان: يعـل لقس فقفا االحتؿاالت التل مرت معـا يف بعض الروايات: 

 فعؾك هذا يؽقن ققلفؿ: رواية مـصقصة أققى مـ رواية مطؾؼة. 

 طامة الحـابؾة، ففل الؿذهب بال إشؽال. اوطؾقف ،األكثر اواختاره ،الرواية األولك: أكف يـجس

بحسب -واختارها األقؾ مـفؿ  ،أكف ال يـجس إال بالتغقر، وهذه رواية مـصقصة طـ أحؿدالرواية الثاكقة:  

 ابـ طؼقؾ، والشقخ تؼل الديـ، وهذه الرواية مقافؼة لؿذهب مالؽ. ك -كؼؾ الشقخ الؿرداوي

هـا كالحظ أن الرواية التل اختارها ابـ طؼقؾ لقست هل الؿذهب مع أن ابـ طؼقؾ لف ققؿتف وثؼؾف يف و

ـ أن الراوية األولك الذيـ اختاروها أكثر وهل أشفر  -واهلل أطؾؿهب لؽـ لؿ يمثر طؾقفؿ:  والسبب الؿذ

والذيـ اختاروها أكثر  ،فنذا كاكت الرواية أشفر ـ هاوالشفرة بالـسبة لؾرواية والؽثرة بالـسبة لؿـ اختار

 فاألصؾ أهنا الؿذهب بال تردد.

 استدل الحـابؾة: (1)

ق بقـ الؿاء الؼؾقؾ والؽثقر، وال يعؾؿ فر   -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿريح، فؼالقا: الـبل هبذا الدلقؾ الص  -

 لفذا التػريؼ فائدة إال االختالف يف الحؽؿ بقـ الؼؾقؾ والؽثقر.

إذا قام أحدكؿ مـ الـقم فال يغؿس يده يف اإلكاء حتك "قال:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿواستدلقا بلن الـبل   -

 . "يغسؾفا ثالًثا
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الؿاء ال يـجسف شلء إال ما غؾب طؾك ريحف و صعؿف »وحديث « ءإن الؿاء صفقر ال يـجسف شل»وحديث 

 .(1)يحؿالن طؾك الؿؼقد السابؼ« ولقكف

                                
 

 . "إذا ولغ الؽؾب يف اإلكاء فاغسؾقه سبًعا": -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿواستدلقا بؼقل الـبل  -

: قالقا أهنا تدل داللًة واضحًة طؾك أن الؿاء الؼؾقؾ -وهذا استدالل مفؿووجف الداللة مـ  األحاديث الثالثة

بقـ الؿتغقر وغقر الؿتغقر، فؾؿ يؼؾ يتلثر بالـجاسة وإن لؿ يتغقر: ألن األحاديث أمرت أمًرا طاًما بدون تػريؼ 

يف القلقغ: فاغسؾقه سبًعا إن تغقر. ولؿ يؼؾ: ال تغؿس يدك فنن غؿستفا ولؿ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿالـبل 

األحاديث مطؾؼًة  دلت داللًة واضحًة طؾك أن الؿاء الؼؾقؾ يتلثر بالـجاسة  ههذيتغقر لؿ يضر، فؾؿا جاءت 

 وإن لؿ يتغقر.

الؿاء ، فاالستدالل لقس ضعقًػا، بؾ التػريؼ بقـ ققي مـ حقث هق ـ بغض الـظر طـ الراجح ـ وهذا استدالل 

 الؼؾقؾ والؽثقر مـ حقث هذه األدلة فقف ققة واضحة جًدا: ألن هذه األحاديث اجتؿعت طؾك هذا الؿعـك.

لؼؾقؾ يـجس الحـابؾة طؾك أن الؿاء ا وهذا الذي جعؾ أكثر روايات اإلمام أحؿد وأشفرها وجعؾ أكثر

 بؿجرد الؿالقاة.  

ف وذكر الحؽؿ واستدل يجقب طـ أدلة اآلخريـ، ففق اآلن كلكف يؼقل: وال كؿا قؾت الؿملػ إذا طر  و (1)

يحؿالن طؾك ": ألكف كؿا يؼقل: "إن الؿاء صفقر ال يـجسف شلء"يعرتض طؾك هذا االستدالل بحديث 

مطؾؼ، ويؼقده حديث الؼؾتقـ، وهذه صريؼة  "قرإن الؿاء صف"ففق يؼقل: إن حديث  :"الؿؼقد السابؼ

 وصريؼة الشقخ مـصقر هـا.  ،"مـتفك اإلرادات"الػتقحل مملػ 

وإكؿا مـ باب العام والخاص،  :هذا لقس مـ باب الؿطؾؼ والؿؼقد :يؼقل : أكفصريؼة الشقخ ابـ قدامةو

 ."بؾغ الؿاء قؾتقـإذا " :ويخصصف حديث الؼؾتقـ ،طام "إن الؿاء صفقر ال يـجسف شلء"فحديث 

فـحتاج أن  ،وبعضفؿ يجعؾف مـ باب العام والخاص ،فعـدكا بعض الحـابؾة يجعؾف مـ باب الؿطؾؼ والؿؼقد

 كعرف ما الػرق بقـ الؿطؾؼ والعام؟:

 قتعؾؼ باألفراد.فالعام أما الؿطؾؼ يتعؾؼ بالصػات مثؾ حديث طتؼ الرقبة، : أن الػرق األول
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مف شؿقلل يشؿؾ األفراد، بقـؿا الؿطؾؼ طؿقمف بدلل، يعـل يجزئ أي واحد مـ أن العام طؿق الػرق الثاين:

 الؿقصقفات.

 . كؽرةال بد أن يؽقن بؾ  ،قضقة ذكروها وهل: أن مـ ضابط الؿطؾؼ أكف ال يليت معرفة الػرق الثالث:

وإكؿا مـ باب  :مـ خالل هذا الؽالم تبقـ أن كالم ابـ قدامة أوجف، وأن هذا لقس مـ باب الؿطؾؼ والؿؼقدو

 العام والخاص.

مـ باب الػائدة، الذيـ يرون أن الؿاء يـؼسؿ إلك قسؿقـ تعامؾقا معفا بطريؼة أخرى فؼالقا: إن هذا مػفقم و

 ."الؿـطقق يؼدم طؾك الؿػفقم"وأن الؼاطدة األصقلقة تؼقل أن  ،وهذا مـطقق

ئؾ، يبؼك أكؽ كػاهؿ ألصقل الػؼف تعرف فعرفـا اآلن أهؿقة وأثر الؼقاطد األصقلقة يف الرتجقح بقـ الؿسا 

 أو كطبؼ قاطدة الؿػفقم والؿـطقق؟ ،هؾ األولك هـا أن كطبؼ قاطدة العام والخاص

قبؼك الؿعـك فاإلمام أحؿد يف الرواية الؿشفقرة يرى تطبقؼ قاطدة العام والخاص أو الؿطؾؼ والؿؼقد،  

 متؼارًبا.

بـ طؼقؾ وشقخ اإلسالم ابـ تقؿقة يرون أكف يتعامؾ معفا هـا ا :مثؾ ،بقـؿا الذيـ يرجحقن الرواية الثاكقة

 بالؿـطقق والؿػفقم. 

ـا فاآلن كحـ بق   ،كؿا قؾت لقس هذا الدرس لؾرتجقح بؼدر ما هق لبقان الؼقاطد والتطبقؼات وصريؼة الحـابؾةو

 ذه الـصقص.وكقػ يتعامؾقن مع ه ،فعرفـا اآلن وجفة كظر الحـابؾة -إن شاء اهللهذا األمر بقضقح 

وكؿا قؾت ـ مـ وجفة كظري ـ صريؼة الشقخ مـصقر رائعة جًدا يف حؽاية الخالف ويف ترتقبف ويف رده طؾك 

 الؿخالػ ال سقؿا وأكف استطاع أن يجؿع أصراف هذه الؿسللة يف كؾؿات يسقرة.

خاتؿة متلخري  ويستحؼ أن يؽقن ـ يف ققل مـ األققال ـ ،حؼقؼًة الشقخ مـصقر بارع وطبارتف رائعة جًدا 

هذه الؿـزلة كبقرة، يؼقلقن: ختؿ الؿتلخرون بف، وهق يستحؼ الحؼقؼة لؽـ سقليت و، -كؿا سقلتقـاالحـابؾة 

 . التعؾقؼ، فؽقكف يستحؼ ال يعـل أن هذا هق الؼقل الراجح
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وإكؿا خصت الؼؾتان بؼالل هجر؛ لقروده يف بعض ألػاظ الحديث؛ وألكفا كاكت مشفقرة الصػة، معؾقمة 

 .(1)الؿؼدار

 . "رأيت قالل هجر فرأيت الؼؾة تسع قربتقـ وشقًئا"قال ابـ جريج:  

 .(2)والؼربة مائة رصؾ بالعراقل، واالحتقاط أن يجعؾ الشلء كصًػا فؽاكت الؼؾتان خؿسؿائة رصؾ بالعراقل

                                 
 "هجر وإكؿا خصت الؼؾتان بؼالل": وققلف، لؿا اكتفك مـ االستدالل اكتؼؾ إلك سبب التخصقص (1)

لؿاذا حؿؾـا الحديث طؾك "بـويف إذا قؾـا: لؿاذا حؿؾـا الحديث طؾك قالل هجر؟ والحؼقؼة أن التعبقر يسا

لق قال إكسان: لؿاذا تحؿؾقن الحديث طؾك قالل  ألن هذه اإلشؽالقة إكؿا هل أكػع يف الػؼف: "قالل هجر

 معقـة لؿ يلت لفا ذكر؟ 

 فالجقاب مـ ثالثة أوجف كؿا ذكر الؿملػ:

 أن قالل هجر جاءت يف بعض ألػاظ الحديث. ول:القجف األ

 أهنا مشفقرة الصػة. القجف الثاين:

 معؾقمة الؿؼدار. أهنا القجف الثالث:

ن تربط الحؽؿ بؿؼدار ال يختؾػ فقف وال يـازع فقف خقر مـ وأَلَ  :ويؽؿؾ ذلؽ القجف األخقر: فال يختؾػ فقفا

 أن تربطف بشلء مختؾػ فقف ويتـازع فقف. 

 أسباب حؿؾـا الحديث طؾك قالل معقـة مع أن الحديث خرج مخرج العؿقم. إًذا هذه

 .هذا بقان لؿاذا كجعؾف خؿسؿائة رصؾ بالعراقل (2)

 .وكؿا شرحف الشقخ كجعؾ الشلء كصًػا فقؽقن الؿجؿقع خؿسؿائة مـ الرصؾ العراقل 

ازيـ الؼديؿة إلك الؿقازيـ وصبًعا هذا التحديد هق أصؾ التحديدات الؿعاصرة، فالذيـ كتبقا يف كؼؾ الؿق

 الؿعاصرة اكتؼؾقا مـ هذا التحديد.
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ما لؿ يتغقر؛ قال يف  )ويشؼ كزحف كؿصاكع صريؼ مؽة فطفقر(مـ آدمل،  )أو خالطف البقل أو العذرة(

قل اآلدمل أو طذرتف الؿائعة، أو ومػفقم كالمف أن ما ال يشؼ كزحف: يـجس بب : ال كعؾؿ فقف خالًفا. "الشرح"

 .  (1)الجامدة إذا ذابت فقف، ولق بؾغ قؾتقـ

                                
 

هق أربعؿائة رصؾ  :لحقاًكا يؼقل اإلمام أحؿدفوهذا التحديد بالؿـاسبة فقف خالف حتك طـ اإلمام أحؿد، 

اكتفك وضعفا  -كؿا قؾت-فؼط، لؽـ ال كريد أن كدخؾ يف هذه الؼضقة التل هل التؼدير: ألن التؼديرات 

 وحقلت اآلن مـ خالل دراسات كثقرة إلك الؿقازيـ الؿعاصرة.  ،صبحت معؿقاًل هبا يف البؾدانواستؼرت وأ

وإكؿا جعؾقا الشلء كصًػا: احتقاًصا: ألن الشلء يف لغة العرب أقصك ما يطؾؼ طؾقف الـصػ، وهق يطؾؼ غالًبا 

 طؾك ما دون الـصػ، فصار اطتباره كصًػا ال شؽ أكف احتقاط تام.

ملػ بعد أن قرر الؼاطدة العامة إلك كقع خاص مـ الـجاسات يختؾػ حؽؿف طـ حؽؿ باقل اكتؼؾ الؿ (1)

البقل والغائط، فالبقل والغائط طـد الؿملػ بؿجرد وجقده يف الؿاء الؽثقر أو الؼؾقؾ  وهق :الـجاسات

 يـجس، تغقر أو لؿ يتغقر إال صقرًة واحدًة وهل ما يشؼ كزطف.

 يتان:وهذه الؿسللة فقفا طـ أحؿد روا

ما ذكره الؿملػ أكف يـجس بالبقل والغائط مطؾًؼا، وهذه الرواية هل ققل أكثر الؿتؼدمقـ  الرواية األولك: 

 :والؿتقسطقـ، كسؿع طبارات مشايخ الؿذهب

 . "أكثر الروايات أن البقل والغائط يـجس الؿاء الؽثقر"يؼقل الشقخ ابـ قدامة

 . "يـجس األشفر أكف"ويؼقل الشقخ كاضؿ الؿػردات: 

 . "اختارها الشريػان والؼاضل والخرقل وشققخ أصحابـا"ويؼقل ابـ طبقدان طـ هذه الرواية: 

وقال الشقخ تؼل الديـ: ...روايتقـ طـ أحؿد كؼاًل واختارها األكثرونالهل أشفر "وقال الشقخ الزركشل: 

 ."وأكثر الؿتقسطقـ كالؼاضل والشريػ...قؾت:  ...اختارها أكثر الؿتؼدمقـ 

 .واألكثر اختقاًرا، ففذه الرواية فقفا الصػتان:  األشفر رواية 
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 ؛  (1)وهق ققل أكثر الؿتؼدمقـ والؿتقسطقـ

                                
 

ـف بعض الروايات تخالػ هذا وإكؿا جاء ط ،أكثر رواية اإلمام أحؿد طؾك هذا الؼقليعـل  :األشفر رواية

 .: ولفذا اختار هذا الؿذهب أكثر الؿتؼدمقـ والؿتقسطقـالؼقل

 وستلتقـا الرواية الثاكقة يف كالم الشارح.

 الؿتلخرون.والؿتقسطقن، واصطؾح الحـابؾة طؾك تؼسقؿ العؾؿاء إلك ثالث صبؼات: الؿتؼدمقن،  (1)

 .ويقجد يف الؿذهب اختالف يف تحديد هذه الطبؼات 

 ف:فالؿشفقر أك 

 .مـ اإلمام أحؿد إلك الؼاضل أبل يعؾك همالء متؼدمقن

 .قدامة همالء متقسطقن ابـ مـ أبل يعؾك إلك الؿقفؼو

 إلك آخر شلء همالء متلخرون.  مـ الؿقفؼو

 ، وهق:يؼسؿفؿ تؼسقًؿا آخر -غقر مشفقروهق-ؼقل آخر وال

 .حامد همالء متؼدمقن ابـمـ تالمقذ اإلمام أحؿد إلك   -

 .مػؾح صاحب الؿبدع همالء متقسطقن ابـحامد إلك  ابـمـ تالمقذ و  -

 .قر، همالء الؿتلخرونإلك اآلخر، وبعضفؿ قال: إلك الشقخ مـص ـ بعضفؿ قال ـ مـ الؿرداوي و -

تتػؼ التؼسقؿات طؾك أن مػفقم التؼسقؿات أن الؿتلخريـ يـتفقن بطبؼة معقـة، وأكف ما يستؿر القضع، و

 .حـابؾة لؽـ لقسقا مـ الؿتلخريـ الذيـ لفؿ رأي يف الؿذهبالفالؿعاصرون مثاًل هؿ مـ متلخري 

 .عد الشقخ الحجاوي والػتقحلواكتفك التغققر مـ ب ،بؾ يبدو لل أن الؿذهب استؼر تؿاًما 

أن الشقخ مـصقر لف ققل صار هق الؿذهب  -وهذا سقلتقـا أيًضا مـ خالل دراسة الروضأكا ما أطرف و

 .قبؾف هق الؿذهب ولؿ يؽـ

 .ألكف رجؾ لف شلن يف الؿذهب :لؽـ الحجاوي مثاًل مر معـا اآلن لف اختقار صار هق الؿذهب 
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وصارت مملػاهتؿ هل  ،ستقى الؿذهب واستؼر بعد هذيـ الرجؾقـوالشقخ مـصقر لف شلن لؽـ أقصد ا 

 الؿملػات التل يعتؿد طؾقف الحـابؾة. 

ويصقر لف مذهب ما استؼر الؿذهب، إًذا يليت بعض لء ألكف لق قؾـا أن كؾ متلخر يج :وهذا يف القاقع ال بد مـف

ه، مثاًل الؿاء الؿستعؿؾ يف صفارة الؿعاصريـ ويؼقل: أكا واهلل أرى أن الؿذهب أن هذا ال يؽره وهذا يؽر

مستحبة أكا أرى أن الؿذهب أكف لقس بؿؽروه، لؽـ الؿذهب استؼر، اكتفك، ترى أو ما ترى هذا ال يؼدم وال 

 ألققال التل تـسب لؾحـابؾة. ليمخر، وهذا يف الحؼقؼة فقف ضبط 

لؿا تؽؾؿ طـ  -مفؿ جًدا وهق كتاب- "الؿدخؾ"وهق أن الشقخ بؽر أبق زيد يف كتابف  :بؼقـا يف مقضقع

 ،هذا العرض الذي ذكره الشقخ بؽر يعطل تصقًرا طـ الؿذهبو ،صبؼة الؿشاهقركؾ الطبؼات ذكر يف 

 ورمقز كؾ صبؼة. ،وكقػقة اكتؼال العؾؿ بقـفؿ ،ويجعؾؽ ترسؿ خريطًة لعؾؿاء الؿذهب

ن، قواية كؾفؿ مشاهقر ومعروفاإلمام أحؿد وأبـاؤه وأصحاب الر :بالـسبة لطبؼة الؿتؼدمقـ الؿشاهقر فقفا 

 .وهق ذكرهؿ

ـ:  باختصار ـأهنا تبدأ مـ تالمقذ الشقخ الحسـ بـ حامد، يؼقل هق :لؽـ بالـسبة لطبؼة الؿتقسطقـ التل قؾـا

ورأس هذه الطبؼة ". ثؿ قال: "الؿبدع"تـتفل هذه الطبؼة بقفاة مجتفد الؿذهب الربهان ابـ مػؾح صاحب "

مؾ لقاء الؿذهب وشقخف وكاشره يف زماكف اإلمام الؿجتفد الؼاضل أبق يعؾك ورئقسفا تؾؿقذه األكرب حا

 ."والػراء كسبة إلك خقاصة الػراء وبقعفا ،محؿد بـ حسقـ"هذا رأس الؿتقسطقـ:  "الػراء

كان أبقه الحسقـ مـ طؾؿاء  إذ وهق أول حـبؾل ولل الؼضاء، وهق أيًضا أول حـبؾل مـ أهؾف"يؼقل:  

 . اكبقًر  ايعـل لقس يف بقتف حـبؾل، ثؿ صار هق طؾؿً  "ف مـ أهؾ الروايةالحـػقة، وجده ألم

وهذه الطبؼة حافؾة بشققخ اإلسالم واألئؿة الؽبار وبققت الحـابؾة يف العراق والشام، "ثؿ يؼقل الشقخ بؽر: 

الػؼف  عؿ  فػقفا زيـة الدكقا وهبجتفا يف زماهنؿ الؿؼادسة ثؿ الصالحققن وأخص مـفؿ آل قدامة، ومـفؿ َس 

ما أطرف أحًدا يف زماكـا أدرك درجة االجتفاد إال "قال طـف ابـ غـقؿة:  ،بـ قدامةاوبصره يف زماكف الؿقفؼ 

هذا الشقخ يؼقل طـف ابـ رجب كؼاًل طـ ابـ  :الؿقفؼ، وشقخف ابـ الؿـل كصر بـ فتقان بـ مطر الـفرواين
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ال يبقلـ أحدكؿ يف الؿاء »: يـجس طؾك الؿذهب، وإن لؿ يتغقر؛ لحديث أبل هريرة يرفعف "الؿبدع  "قال يف 

 . (1)متػؼ طؾقف« الدائؿ؛ الذي ال يجري، ثؿ يغتسؾ مـف

                                
 

عت الشقخ اإلمام جؿال الديـ ابـ الجقزي وسؿ"ثؿ قال: ، "أفتك ودرس كحًقا مـ سبعقـ سـةً "الحـبؾل: 

ـ  ثؿ قال  "وأضر بعد األربعقـ وثؼؾ سؿعف وكاكت تعؾقؼة الخالف طؾك ذهـف ،وقد رآه يؼقل: أكت شقخـا

. الؿتؽؾؿ اآلن ابـ "وفؼفاء الحـابؾة الققم يف سائر البالد يرجعقن إلقف وإلك أصحابف"ـ هذا بقت الؼصقدو

 زماكـا إكؿا هؿ إما تالمقذ لف أو تالمقذ لتالمقذه، فعؼب طؾقف ابـ رجب وقال: الحـبؾل يؼقل: كؾ الحـابؾة يف

فنن أهؾ زماكـا يرجعقن يف الػؼف مـ جفة الشققخ والؽتب إلك الشقخقـ،  وإلك يقمـا هذا األمر كذلؽ"

 ،أخذ الػؼفوطـف  ،ومجد الديـ ابـ تقؿقة الحراين، فلما الشقخ مقفؼ الديـ ففق تؾؿقذه ،مقفؼ الديـ الؿؼدسل

وفقفا آل تقؿقة الـؿقريقن "ثؿ قال الشقخ:  "،وأما ابـ تقؿقة ففق تؾؿقذ تؾؿقذه أبق بؽر محؿد بـ الحالوي

ثؿ ذكر صبؼة همالء وأصال، أكا قرأت جزًءا يسقًرا فؼط لرتغقبؽؿ يف ، إلك آخره "...كسًبا الحراكققن مقصـًا

 .تباع الـاس إلقفؿأو ،ودرجتفؿ يف الػؼف ،هبػقف إضاءة رائعة طؾك أئؿة الؿذفقراءة هذا الؿؼطع 

وهؿ كؾ الحـابؾة تالمقذه أو تالمقذ  بركة العؾؿ هذا الرجؾ كؾ الحـابؾة إلك الؿجد، :واخرتت هذه الؼضقة

أن يبارك لـا وإياكؿ يف  -سبحاكف وتعالك، كسلل اهلل أبرك ما يؽقن مـ كشر العؾؿوهذا ال شؽ مـ  .تالمقذه

 شؽر كعؿف.وأن يرزقـا  ،العؾؿ

كقػقة االستدالل هبذا الحديث: هذا الحديث يدل طؾك أن البقل يمثر يف الؿاء الؼؾقؾ والؽثقر، ففق مؼقد  (1)

وحديث أبل هريرة يف هذيـ الـقطقـ مـ الـجاسة:  ،لحديث الؼؾتقـ: ألن حديث الؼؾتقـ يف كؾ الـجاسات

لعؿقم  مؼقدفـؼقل: حديث أبل هريرة  :فقف ققة وكالم الحـابؾة مـ حقث االستدالل ،البقل والعذرة الؿائعة

 يحؿؾ طؾك كجاسة معقـة. هذاو ،يحؿؾ طؾك سائر الـجاسات ذاكفحديث الؼؾتقـ، 

مـ قاطدة اإلمام أحؿد أكف يؼقل: ال أضرب األحاديث بعضفا ببعض، ففذا لف  -كؿا قؾت لؽؿ-ولذلؽ  

وحديث أبل هريرة يف  ،تقـ يف سائر الـجاساتفق يطبؼ قاطدتف اآلن فقؼقل: حديث الؼؾ، فوجف وهذا لف وجف

 البقل والغائط.  كقع معقـ مـ الـجاسات وهل
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 . (1)سئؾ طـ صبل بال يف بئر، فلمرهؿ بـزحفا -َرِضَل اهللُ َطـُْف  -وروى الخالل بنسـاده: أن طؾًقا 

ـ: "التـؼقح "وطـف: أن البقل والعذرة كسائر الـجاسات، فال يـجس بفؿا ما بؾغ قؾتقـ إال بالتغقر، قال ـ يف 

 .(2). اكتفك"اختاره أكثر الؿتلخريـ وهق أضفر"

                                 
هذا هق الدلقؾ الثاين: والشقخ ساق هـا رواية الخالل، ويف الؿغـل سقاق الرواية أفضؾ، قال يف الؿغـل:  (1)

يـزحقها ومثؾ ذلؽ  قال الخالل: حدثـا طـ طؾل بنسـاد صحقح، أكف سئؾ طـ صبل بال يف بئر فلمرهؿ أن"

سقاق ابـ قدامة فتصريح بلن الخالل يحؽؿ طؾك هذا الحديث بلكف صحقح، الفػقف  :"طـ الحسـ البصري

 وكان يحسـ بالشقخ مـصقر أن يليت بسقاق الخالل كؿا يف الؿغـل. ،أفضؾ

 إًذا لؾحـابؾة طؾك هذا التػريؼ يف أكقاع الـجاسات دلقالن: 

 .ةحديث أبل هريرالدلقؾ األول: 

 .أثر طؾل الدلقؾ الثاين:

ويلخذ بآثار الصحابة، ففذه الرواية هل األشفر وهل التل تجري طؾك  ،ألن اإلمام أحؿد يلخذ بالـصقص

 ققاطد اإلمام أحؿد. 

أن البقل والغائط و ، وهل: أن الؿاء ال يـجس،ذكر الشقخ مـصقر الرواية األخرى طـ اإلمام أحؿد (2)

اختارها أبق الخطاب، وابـ طؼقؾ،  ،وهذه رواية مـصقصة طـ اإلمام أحؿد حؽؿ باقل الـجاسات، ؿاحؽؿف

  .لؽـ أكا أذكر أهؿفؿ ،لؿرداوي وغقرهؿوالؿقفؼ، والؿجد، وا

وبسبب همالء صار الؿذهب طـد الؿتلخريـ يخالػ الؿذهب طـد  ،وهمالء الذيـ اختاروا الرواية الثاكقة

ققة الذيـ اختاروا هذه الرواية مـ الؿتلخريـ، فؿعفؿ ثالثة  -فقؿا يبدو لل-الؿتؼدمقـ والؿتقسطقـ: بسبب 

عترب ن يُ اذؾوابـ طؼقؾ، والؿرداوي، ومعفؿ الؿجد والؿقفؼ ال ،كؾ واحد لف ثؼؾف يف الؿذهب، أبق الخطاب

ققلفؿ هق الؿذهب يف فرتة مـ الػرتات، فلي ققل يتػؼ طؾقف الؿجد والؿقفؼ طـد الؿتقسطقـ يؽقن هق 

 الؿذهب.
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 .(1)سة بقل اآلدمل ال تزيد طؾك كجاسة بقل الؽؾبألن كجا 

                                
 

أن سبب مخالػة الؿتلخريـ لجؿفقر الؿتؼدمقـ ولعامة الروايات الؿـصقصة طـ  -واهلل أطؾؿر فالظاه 

 هق متابعة همالء الؿحؼؼقـ الذيـ اجتؿعقا طؾك هذا الؼقل، وال يبدو لل أن هـاك سبًبا آخر. :اإلمام أحؿد

 ،وايات اإلمام أحؿدفنن ر :بعبارة أخرى لقس السبب الـظر لروايات اإلمام أحؿد وال لؼقاطد الؿذهب 

 وإكؿا كتحدث طـ الؿذهب.  ،وكحـ ال كتحدث طـ الراجح ،وققاطد الؿذهب تميد الؿتؼدمقـ والؿتقسطقـ

طـ إشؽاالتف، الشارح استدل الؿملػ لؾرواية الثاكقة، وطادًة الؼقل الذي يخالػ ما ذكره الؿاتـ، يجقب  (1)

 .جؿؾة الؿتلخريـ الذيـ يختارون هذه الروايةمـ  : ألكف يرى أكفإكؿا هـا استدل لف: ألكف يتبـاه

 ألن بقل اآلدمل ال يعؼؾ أن يزيد طؾك بقل الؽؾب. ا:ودلقؾفؿ هق ما ذكره الشقخ مـصقر هـ 

مع أن الجقاب طـ هذا االستدالل سفؾ، وهق أن كؼقل: هذا الحؽؿ أمر ال يعرف بالعؼؾ، وإكؿا هذه  

 -سقلتقـاوكؿا سقؼقل الؿتلخرون أيًضا مـ الحـابؾة   ،-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿكصقص جاءت طـ الـبل 

 ،هـا كػس الشلء كؼقل: حديث أبل هريرة حديث يف الصحقح ،تعبدي : ...."إذا خؾت الؿرأة بالؿاء"

   ؾ لحؽؿ بقل اآلدمل حؽًؿا خاًصا.عويج

لؿذهب طـد كف شئـا أو أبقـا صار اأ :والحاصؾ ،وأكا أريد أن أبقـ وجفة كظر الؿتؼدمقـ والؿتقسطقـ

 .الؿتلخريـ هق هذا

كالحظ أن الشقخ الؿرداوي يرجح هذا مع العؾؿ أن طادتف متابعة الجؿاهقر والجؿ الغػقر الذيـ معفؿ أبق و 

 فذا السبب.ل :لؽـ يبدو أكف هـا اكتؼؾ إلك هذا الؼقل :يعؾك وغقره مـ الؿتؼدمقـ الؿحرريـ
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بسم اهلل الرمحن الرحوم، احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عذ من ال ىبي بعده، وعذ آله وأصحابه ومن 

 تبعهم بإحسان إىل يوم الدين: 

 :-رمحه اهلل-قال ادؤلف  

  (0)وخـثك (1) )وال يرفع حدث رجؾ(

                                 
الؿاء الؼؾقؾ الذي خؾت بف  :ـ أقسام الؿاء الطفقر وهقمرابع البدأ الؿملػ مـ هـا بالؽالم طـ الؼسؿ  (1)

 .كقع خاص، وهق ماء صفقر لؽـف يرفع حدث األكثك دون الرجؾ هذا الـقع مـ الطفقرو، الؿرأة

 .اكػرد الحـابؾة بالؼقل هباالتل  الؿػردات وهذه الؿسللة مـ

قليت سواإلمام أحؿد، لؼقل رواية طـ الؿرأة فنكف ال يرفع حدث الرجؾ، وهذا ا بفالؿذهب أن الؿاء إذا خؾت ف

 دلقؾفا يف كالم الؿملػ.  -إن شاء اهلل

قرفع حدث الرجؾ فأن الؿاء الذي خؾت بف الؿرأة صفقر لؾؿرأة والرجؾ، : والرواية الثاكقة طـ اإلمام أحؿد

مع -فا والؿرأة، وهذه الرواية اختارها أبق الخطاب والؿجد وابـ طؼقؾ، وهمالء مـ كبار الحـابؾة؛ لؽـ

 لقست الؿذهب. -ذلؽ

أن الؿاء الذي خؾت بف الؿرأة صفقر ويرفع حدث الرجؾ والؿرأة  :وطـ أحؿد رواية ثالثة يف هذه الؿسللة 

 لؽـ مع الؽراهة، وهذه اختارها اآلجري.

 ولفذا جعؾقها الؿذهب، وهل الرواية األشفر، ؛اختقار أكثر الحـابؾةـ هل التل هل الؿذهب ـ  الرواية األولك

وربؿا الحظت أكف أحقاًكا يعربون أن هذه الرواية اختارها أكثر الحـابؾة وال يؾزم مـ هذا أن تؽقن هل األكثر 

روايًة أو األشفر ، وأحقاًكا تؽقن الرواية هل األكثر وروًدا طـ اإلمام أحؿد وتؽقن هل الؿذهب ولؽـ يف 

 ها. وأكثر الحـابؾة اختارـ غالًبا ـ هذه الحالة يؽقن 

أو أن تؽقن هذه الرواية هل األكثر طـ  ،بقـ أن تؽقن الرواية اختارها أكثر الحـابؾة اهـاك فرقً  أنصؾ الحا

 .الـقع الذي يؽقن أكثر طـ اإلمام أحؿدواألثبت  األققى وال شؽ أناإلمام أحؿد، 

  .ال يرفع أيًضا حدث الخـثك احتقاًصا الحتؿال أن يؽقن رجاًل  (2)
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 (3)كخؾقة كؽاح؛   (0) )خؾت بف(قـ دون الؼؾت(1) )صفقر يسقر(

                                 
وتعؾقؾ هذا طـد الحـابؾة أن الؿاء الؽثقر ال  .ؽثقرالالؿاء القسقر وال تمثر يف الؿاء  خؾقة الؿرأة تمثر يف (1)

ألن الخؾقة أضعػ  ؛باب أولك تمثر فقف الـجاسة، وهل أطظؿ مـ الخؾقة، فنذا لؿ تمثر الـجاسة فالخؾقة مـ

ؿاء الؿتـجس فنكف يمثر مـ الـجاسة بدلقؾ أهنا تمثر طؾك صفارة الرجؾ وال تمثر طؾك صفارة الؿرأة بخالف ال

؛ فؿـ تعؾقؾ إلكهذا األمر ال يحتاج ، وإن كان استدالل جقد وققىوهذا  . طؾك صفارة الؿرأة والرجؾ

 الؿعؾقم أن خؾقة الؿرأة بالؿاء أهقن مـ وققع الـجاسة فقف. 

اآلثار أن تخؾق الؿرأة بالتطفر بف، واستدل اإلمام أحؿد طؾك اشرتاط الخؾقة بيشرتط الؿذهب أكف  (2)

ـ وإال فنن الحديث لقس فقف إشارة إلك اشرتاط الخؾقة  ـ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿالؿروية طـ أصحاب الـبل 

  ـ.كؿا سقلتقـا

إحدى  وهذازالت الخؾقة، ـ كؿا سقلتقـا ـ فنن شاهدها ، والؿذهب أن معـك الخؾقة أال يشاهدها أحد

 .جؿفقر الحـابؾةشفر واألكثر التل اختارها الروايتقـ طـ اإلمام أحؿد يف تػسقر الخؾقة وهل األ

أن الخؾقة معـاها أن تتطفر بف مـػردًة، شقهدت أو لؿ تشاهد، وإكؿا الؿمثر  :الرواية الثاكقة طـ اإلمام أحؿد

 .بف مـػردةً  تطفرهق أن ت

 .أحؿدالرواية األولك هل األشفر طـ اإلمام  ألن؛ الحـابؾة اختاروا الؼقل األول، وجعؾقه هق الؿذهب و

الروايتقـ طـ اإلمام أحؿد، وتؼدم معـا أكف  ىحدإأن اآلثار تميد  -واهلل أطؾؿوأما مـ حقث اآلثار فال يظفر  

 إذا كاكت اآلثار أو الـصقص تحتؿؾ فنكف غالًبا يؽقن طـ اإلمام أحؿد روايتان يف الؿسللة.

: فؼالن ال بد لف أن يبقـ ضابط هذه الخؾقة كا، تخؾق بفأن أكف يشرتط لقمثر تتطفر الؿرأة بالؿاء  بقـ لؿا  (3)

مروي طـ اإلمام ـ لحـابؾة اهق مذهب ـ  كؿا لؿ يؿر طؾل أن تػسقر الخؾقة بخؾقة كؽاح و . كخؾقة كؽاح

ـ ومعـك هذا أن أي شلء يـؼض خؾقة الـؽاح ففق يـؼض خؾقة الؿرأة بالؿاء، فقجقد أي شخص  ، أحؿد، 

 يجعؾ خؾق الؿرأة بالؿاء ال يمثر. و يـؼض خؾقة الـؽاح ـ امرأة ،رجؾ ،مؿقز ،صغقرأو كافرة 

 ـ: ولقست ثالث رواياتـ وهذه الؿسللة فقفا ثالث أققال طـد الحـابؾة 
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 . ـ (3)كافرة (0)ولقـ  (1)مؽؾػة (امرأة) 

                                
 

 .األول: أهنا كخؾقة كؽاح 

 .الثاين: أن الخؾقة ال تزول إال بقجقد رجؾ مسؾؿ 

 .والثالث: أن الخؾقة ال تزول إال بقجقد مؽؾػ مسؾؿ 

وأضقؼ األققال الذي يشرتط  .الخؾقة تزول بقجقد أي أحدفأوسع األققال الؿذهب  وأكتؿ تالحظقن أن 

  وجقد رجؾ مسؾؿ. 

 ؛ ألكف ال يقجد دلقؾ طؾك اشرتاط قققد إضافقة.الؿذهُب  :الراجح يف الؿذهبو

 وطؾك هذا الؿؿقزة والؿراهؼة ال تمثر؛ ألن الحديث جاء باشرتاط الؿرأة، والؿرأة طـد اإلصالق يـصرف (1)

 ؛ ولذلؽ ال كؼقس الؿؿقزة وال الؿراهؼة طؾك الؿؽؾػة.ـ كؿا سقليت ـ  لؾؿؽؾػة، وهذا مـ فروع أكف تعبدي

هذا الحرف يستخدمف الحـابؾة لؾداللة طؾك وجقد خالف، وكثقر مـ الحـابؾة يرى أن أحرف الخالف  (2)

ؿتقسط وإن اللؾخالف  إشارةوحتك  ،إشارة لؾخالف الؼقيويؼقلقن: إن لق  "وحتك ،وإن ،لق": ثالثة

 .لؾخالف الضعقػ

 .إشارة لؾخالف الضعقػ، وهذا حؼقؼًة فقف كقع اضطراب يف تػسقر هذه الحروفوالؼقل الثاين: أن حتك  

والؼقل الثالث: أن هذه الحروف يمتك هبا لإلشارة لؾخالف مـ غقر اطتبار لؾداللة طؾك الؼقة والضعػ؛ بؾ  

بدلقؾ أهنؿ يؼقلقن: أن الرجعة  حتقاط وإن لؿ يؽـ يف الؿسللة خالف أصاًل لؾداللة طؾك اال اأحقاًكا يمتك هب

مع أن طدم رضاها محؾ إجؿاع، فنًذا لق هـا لقس لإلشارة  ـ ولق لؿ ترض الزوجة الرجعقةـ تصح تجب أو 

طـ هذه الؿسللة بؽالم  "الؿدخؾ "وتحدث الشقخ بؽر أبق زيد يف كتابف ،وهذا الؼقل هق الراجح . لؾخالف

 أهنا لقست لؾداللة طؾك الؼقة أو الضعػ.  وقررقد جًدا ج

طؾؾقا  وحتك لق كاكت الؿرأة التل خؾت بالؿاء كافرة فنن خؾقهتا تمثر طؾك الؿاء وتؿـع تطفر الرجؾ بف،  (3)

نذا كاكت الؿرأة الؿسؾؿة تمثر خؾقهتا فبلن الؿرأة الؽافرة أقؾ مـ الؿسؾؿة وهل أبعد طـ الطفارة،  :هذا

  .جقفووهذا تعؾقؾ فؼفل متقـ و، ة مـ باب أولكفالؽافر
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َؿ  -لـفل الـبل » ؛(1)(لطفارة كامؾة طـ حدث) أن يتقضل الرجؾ بػضؾ صفقر  " -َصؾَّك اهَّللُ َطَؾْقِف َوَسؾَّ

 . (0)رواه أبق داود وغقره، وحسـف الترمذي، وصححف ابـ حبان«  الؿرأة

                                 
يشرتط لتمثر خؾقة الؿرأة بالؿاء أن تتطفر بف صفارًة كامؾًة وأن تؽقن هذه الطفارة الؽامؾة طـ حدث،  (1)

والطفقر أو التطفر يف الشرع إكؿا يطؾؼ  "صفقر الؿرأة"واستدلقا طؾك هذا الشرط بالحديث؛ ألكف يؼقل: 

  .التل طـ حدثطؾك الطفارة الؽامؾة 

هذا الحديث ضعػف األئؿة مثؾ البخاري والبقفؼل وجؿاطة مـ األئؿة، وقد ذكرت هذا الحديث يف  (2)

وأن جؿفقر األئؿة  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿوبقـت أكف ال يصح طـ الـبل  "مستدرك التعؾقؾ"كتابل 

مـ كالم الشقخ مـصقر ما يدل وأما مققػ اإلمام أحؿد مـ هذا الحديث فسقليت  . الؿتؼدمقـ طؾك تضعقػف

 .حـابؾةالفذا دلقؾ ف طؾقف.

 ."تقضل بػضؾ مقؿقكة -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿأن الـبل "واطرتض طؾك الحـابؾة بؿا يف صحقح مسؾؿ  

رضل اهلل طـ هذا الحديث جقاًبا جقًدا، فؼالقا: حديث مقؿقكة يحؿؾ طؾك أهنا لؿ تخؾق بف الحـابؾة وأجاب 

  .ضل بػضؾفا لؽـ مـ غقر أن تخؾق بفوإن كان تق  -طـفا

دلقؾ هذا الجؿع طـد الحـابؾة، قالقا: أكف هبذا الجؿع يؿؽـ العؿؾ باألحاديث كؾفا، والعؿؾ باألحاديث و

 مجتؿعة متك أمؽـ ففق الؿؼدم. 

يعـل وهق  "بػضؾفا"ربؿا يؽقن مؼصقد فألن حديث مقؿقكة يحتؿؾ،  ؛جؿعقا هذا الجؿع والحـابؾة

 .ضلت تبدأ هل أواًل ثؿ هق بعدهانذا تقفمعفا،

 .فذا ال يحتؿؾ، واضح وصريحف "هنك أن يتقضل الرجؾ بػضؾ الؿرأة"أما  

 .وهذا الذي جعؾ الحـابؾة يؼدمقكف طؾك حديث مقؿقكة 

وهق أن لػظ حديث مقؿقكة يف الصحقحقـ أهنؿا  ـ لؿ يذكره الحـابؾةـ  هـاك جقاب آخر طـ حديث مقؿقكة 

 .اغتسال مًعا
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َؿ  -أكثر أصحاب رسقل اهَّلل )ية أبل صالب: قال أحؿد يف روا وهق .  (1) (يؼقلقن ذلؽ -َصؾَّك اهَّللُ َطَؾْقِف َوَسؾَّ

 :(3)وطؾؿ مؿا تؼدم (0)تعبدي

                                
 

يدل طؾك أن صريؼة الحـابؾة كاكت ققيًة يف الجؿع بقـ األحاديث حتك أن هذا الجؿع يقافؼ الرواية  وهذا 

 .الصحقحة يف الصحقحقـ

فحؿؾفؿ لفذا الحديث طؾك أهنؿا اغتسال جؿقًعا كان حؿاًل رائًعا فقف تقفقؼ صحقح بقـ األحاديث، ودلت  

 األحاديث التل ضاهرها التعارض. هذه الرواية طؾك جقدة أصقل الحـابؾة يف التعامؾ بقـ

 -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿقد كرهف غقر واحد مـ أصحاب الـبل "ويف رواية األثرم يؼقل اإلمام أحؿد:  (1)

 . "وأما إذا كاكا جؿقًعا فال بلس

كؾ هذه الروايات تدل طؾك أن اإلمام أحؿد يستدل طؾك حؽؿ هذه الؿسللة باآلثار الؿروية طـ أصحاب 

 .-اهلل طؾقف وسؾؿ صؾكالـبل 

 .وهذا يشعر أن اإلمام أحؿد لؿ يصح طـده الحديث؛ ألكف لق صح طـده الحديث لؿ يرتكف ويستدل باآلثار 

هنك أن يتقضل الرجؾ بػضؾ "لؽـ يشؽؾ طؾك هذا أن األثرم كؼؾ لـا أن اإلمام أحؿد احتج بحديث:  

 ."الؿرأة

 :طـفا مراًرا وهل ـاتلتقـا هـا الؿسللة التل تحدث

 هؾ احتجاج اإلمام أحؿد بحديث يعـل أكف يصحح هذا الحديث أو ال؟  

الظاهر أكف ال يؿؽـ الؼقل بلكف يصحح وال أكف ال يصحح، وإكؿا لؽؾ احتجاج مالبسات تدرس وحدها، فلكا 

ألن طؾة ألكف تعضده اآلثار، ولقس تصحقًحا لؾحديث؛  ؛يبدو لل أن اإلمام أحؿد هـا إكؿا احتج بالحديث

 ال كؼقل هق يف كؾ مسللة يحتج هبا اإلمام أحؿد بحديث.   ـ كؿا قؾتـ وهذا   .ث واضحةالحدي

 الحؽؿ فقفا تعبدي، وتؼرير أن الحؽؿ فقفا تعبدي يـبـل طؾقف مسائؾ كثقرة كص اإلمام أحؿد طؾك أنو (2)

 كؿا سقلتقـا يف كالم الؿملػ.  ،بحقث ال كتجاوز الحديث 

 .ابًؼا مؿا لف مػاهقؿ أراد أن يصرح بؿػاهقؿ ما تؼدملؿا قرر الؿملػ ما قرره س (3)
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وال بالؿاء   ،(3)وأكف ال أثر لخؾقتفا بالتراب ،(0)وأكف يرفع حدث الؿرأة والصبل  ،(1)أكف يزيؾ الـجس مطؾًؼا 

ؿ تستعؿؾف يف صفارة لو ، أ(6)أو كاكت صغقرةً   ،(2)ن طـدها مـ يشاهدهاوال بالؼؾقؾ إذا كا  ،(2)الؽثقر

  .(8)وال لؿا خؾت بف لطفارة خبث ،(7)كامؾة

  . (9)ثؿ يتقؿؿ وجقًبا ،استعؿؾف :فنن لؿ يجد الرجؾ غقر ما خؾت بف لطفارة الحدث

                                 
نذا كان هذا الؿاء يغسؾ الـجاسة فؿؼتضك الؼقاس أكف يرفع الحدث لؽـ ال ققاس يف هذا فألكف تعبدي،  (1)

 .فقرفع الـجاسةفؼط، ألكف تعبدي، الحديث جاء أكف ال يرفع الحدث  ؛الباب

 ."بػضؾ الؿرأة الرجؾ ن يتطفرهنك أ": -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿالـبل  ألن (2)

لطفقر يف الشرع يـصرف إلك القضقء الؽامؾ طـ حدث، والقضقء او، "صفقر "لؼقلف يف الحديث (3)

 الؽامؾ يؽقن بالؿاء.

أكف إذا كاكت ال تمثر الـجاسة ففذا مـ باب : مـ التعؾقؾ السابؼ لؿا ذكركاههذا لقس مـ الحديث وإكؿا  (4)

 أولك.

الحـابؾة اختاروا الرواية الؿشفقرة، بلن الخؾقة تعرف بلن تتقضل الؿرأة بالؿاء مـ غقر  لؿا تؼدم مـ أن (5)

 أن يشاهدها أحد.

 ـ كؿا تؼدم ـ. والؿرأة يف اإلصالق يـصرف إلك البالغة "ؿرأةال "ألكف قال: (6)

 .تؼدم ذكر تعؾقؾف (7)

  .ملخقذة مـ الحديثاألخقرة ائؾ ثالث مسالفذه . فألن صفارة الخبث ال تدخؾ يف الطفارة الؽامؾة (8)

إذا لؿ يجد الرجؾ إال هذا الؿاء الذي خؾت بف الؿرأة فحؽؿف طـد الحـابؾة أكف يجب أن يتقضل هبذا الؿاء  (9)

، ؿؿ وجب أن يعقدقالؿاء وضقًءا كاماًل وجقًبا وإذا اكتفك تقؿؿ، فنن صؾك قبؾ أن يتقضل أو قبؾ أن يت

وضقًءا كاماًل لؼقة الخالف ولؽثرة الؼائؾقـ بلكف صفقر لؾؿرأة قالقا: يجب طؾقف أن يتقضل  والتعؾقؾ: 

ألكف يف القاقع لؿ يتقضل بؿاء صفقر لؾرجؾ، هق صفقر لؾؿرأة لؽـف لقس صفقًرا  ؛ويجب أن يتؿؿ . والرجؾ

 .لؾرجؾ
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هـا طبارة لؾشقخ اإلمام الؿجدد محؿد بـ طبد القهاب حقل هذه الؿسللة وما فقفا مـ تػصقالت،  تـبقف:

زطؿ بعضفؿ أكف ال يرفع الحدث وولدوا طؾقف مـ الؿسائؾ ما يشغؾ ": -رحؿف اهلل ورفع درجتفقل يؼ

لألدلة الؼاصعة  -يؼصد لؾرجؾ والؿرأةاإلكسان ويعذب الحققان، وأكثر أهؾ العؾؿ أكف مطفر رافع لؾحدث 

 .-رحؿف اهلل. اكتفك كالمف "وإكؿا هنل طـف هنل تـزيف وتلديب إذا قدر طؾك غقره

يف الحؼقؼة أكا يبدو لل أن هذا الؽالم خطل وال يـبغل مطؾًؼا، وال يـبغل أن يعؾؼ طؾك هذا الؿسللة بؿثؾ هذا  

بشفادة اإلمام  ـ بؼقل أكثر الصحابةألن الؿاء الذي خؾت بف الؿرأة ال يجقز لؾرجؾ أن يتطفر بف  ؛التعؾقؼ

 .والخالف فقف مؼبقل ؼال فقف: أكف سائغققل أقؾ ما يففق لكثر الصحابة يرون هذا الؼقل، ـ، ف أحؿد

وإذا كان الخالف يف هذه الؿسللة سائغ والؼقل لف ما يسـده مـ األدلة فالتػريع طؾقف صحقح كؿا كػرع طؾك  

 أي مسللة. 

ـ وهل رواية صريحة طـ اإلمام أحؿد  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿؿسللة مروية طـ أصحاب الـبل أما كليت ل

خطل وال ففذا وكعرب طـف بؿثؾ هذا التعبقر ـ رواية صريحة مع أن هذا لف ثؼؾف أيًضا كقهنا بغض الـظر طـ 

أن الشقخ محؿد لؿ يؼؾ مثؾ هذا الؽالم طـ مسللة مروي فقفا آثار  ـ مـ وجفة كظريـ وكـت أتؿـك  ،يـبغل

 .-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿطـ أكثر أصحاب الـبل 

العؾؿ أن يؽقن طـده تقازن يف الحؽؿ طؾك الخالف، كؿا أشرت  ومـ هـا أققل: إكف يف الحؼقؼة يـبغل لطالب 

مراًرا،  والخالف السائغ الذي لف ما يربره وقال بف جؿاطة مـ أهؾ العؾؿ الذيـ لؼقلفؿ ثؼؾ، ال يـبغل أن 

يقصػ بلكف مثاًل بدطة وال أكف ضعقػ شاذ، وال أكف غؾط، إذا كان لف وجف، وإكؿا غاية ما هـالؽ أن يؼقل: 

أو يؼقل: ضعقػ أو يؼقل: ضعقػ جًدا، ال إشؽال لؽـ أن يؼقل مثاًل أن هذا الؼقل بدطة، كؿا  مرجقح

 .يستخدم بعض الـاس كؾؿة بدطة يف مسائؾ خالفقة، الحديث الذي تضعػف أكت يصححف غقرك

هق يف الحؼقؼة لقس صريؼة  اتفاالكطالق يف الؿسائؾ الخالفقة بتضعقػ شديد أو باستخدام بعض العبار 

 .ؾقؿةس
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كعؿ األئؿة لفؿ طبارات قاسقة طؾك بعض األققال، مثؾ ما طؾؼ اإلمام أحؿد طؾك بعض أققال أبل ثقر،  

 .ومثؾ ما طؾؼ طؾك بعض أققال اإلمام مالؽ

لؽـ تؾؽ الؿسائؾ لقس لفا خؾػقة مـ آثار الصحابة والخالف فقفا ضعقػ، ويف الحؼقؼة الخالف فقفا غقر  

 فرق واضح. ؾؽبقـ هذه الؿسائؾ وتفسائغ، 

 .أما هذه الؿسللة ال يـاسب أكـا كعرب بؿثؾ هذا التعبقر   

رفع اهلل مـ الـاس يـؼؾ هذا الؽالم طـ الشقخ اإلمام الؿجدد  اوإكؿا قؾت هذا الؽالم ألين رأيت كثقرً  

 كتب الحـابؾة، فرأيل الخاص هق هذا.  مـبف طؾك هذا الؿسللة  لويحش -درجتف

 طفقر:خالصة أقسام الؿاء ال

  :أكقاع ةأربع

 .طؾك خؾؼتف لباقوهق الالـقع األول الؿاء الطفقر الذي لؿ يتغقر، 

 .الؿاء الطفقر الؿتغقر بدون كراهة الـقع الثاين:

 .الؿاء الطفقر الؿتغقر مع كراهة الـقع الثالث:

 .الؿاء الذي ال يطفر الرجؾ ويطفر الؿرأة الـقع الرابع:

 يف الطفقر أربعة ، لؽـ الجؿقع يسؿك صفقًرا. ـطـد الحـابؾةـ  صارت األكقاع التل مرت طؾقـاف 

ألكف صفقر بالـسبة ؛ لؿ يجعؾقه يف قسؿ الطاهروأدخؾقا الؿاء الذي خؾت بف الؿرأة يف قسؿ الطفقر  مسللة:

لؾؿرأة، والؿاء إذا كان صفقًرا بالـسبة لشخص ولقس صفقًرا بالـسبة آلخر فقحؽؿ طؾقف بلشرف الجفتقـ، 

 الجفتقـ هـا أكف صفقر. وأشرف 
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 (3) أو ريحف( ،أو صعؿف ،ن تغقر لقكف)وإوقد أشار إلقف بؼقلف:  ؛(0)الطاهر غقر الؿطفر: (1)الـقع الثاين مـ الؿقاه

ال  (6)بطاهر مـ غقر جـس الؿاء )أو( (2)صاهر فقف )بطبخ( (2)ال يسقر مـفا ،أو كثقر مـ صػة مـ تؾؽ الصػات

 (9)ال تراب ولق قصًدا (8)كزطػران )ساقط فقف( (7)يشؼ صقكف طـف

                                 
بـقع جديد وهق الـقع الطاهر؛ ألكف كؿا تؼدم معـا الحـابؾة يؼسؿقن الؿاء إلك صفقر وصاهر بدأ الؿملػ  (1)

 .وكجس، واآلن بدأ الؿملػ الؽالم طـ هذا الـقع الثاين وهق الطاهر غقر الؿطفر، وهذا الـقع أكقاع

 .هذا العبارة لؾتلكقد طؾك كقطف وبقاكف (2)

الؿاء الذي صبخ فقف صاهر، ففذا الطبخ يسؾبف الطفقرية ويصبح صاهًرا مـ الطاهر وهق: الـقع األول ببدأ  (3)

  أن كان صفقًرا. عدب

 :تغقر الصػات (4)

 .ففـا كؽتػل بالتغقر القسقركؾ إما أن تتغقر الصػات   -

 .قرالقس وال كؽتػل بالتغقرأو تتغقر صػة واحدة ففـا ال بد مـ التغقر الؽثقر   -

 إذا تغقرت صػتان، ففق مؾحؼ بتغقر ثالث صػات؛ ألكف أقرب إلك الثالث صػات. وهق باقل القسط   -

 دلقؾ طؾك أكف ال يػرق بقـ الؼؾقؾ والؽثقر يف هذه الؿسللة، فطبخ الطاهر يف الؿاء يسؾبف الطفقرية.  فقف (5)

فنكف يسؾبف الطفقرية ولق لؿ يطبخ فقف،  وغقرهؿاء يف الصاهر يريد الؿملػ أن يبقـ هـا أكف إذا سؼط شلء  (6)

 .اختالصف بف سؾبف الطفقريةؾ بب

 تؼدم معـا لؿاذا هذا الؼقد. (7)

مـ الطاهر هق أن يختؾط بالؿاء شلء مـ الطاهرات سقاء صبخ فقف أو تغقر بدون صبخ،  األولالـقع ف (8)

 نن صبخ تغقر تغقًرا أكثر. ففلكت إن وضعت الزطػران يف الؿاء تغقر 

وضع الرتاب يف الؿاء ال يمثر طؾقف؛ ألن الرتاب أحد الطفقريـ ففق كالؿاء، واستثـقا صقرًة واحدًة وهق  (9)

ما إذا كثر الرتاب حتك اكتؼؾ هذا الؿاء مـ كقكف ماًء إلك أن يسؿك صقـًا، فنذا سؿل هبذا االسؿ فؼد خرج طـ 

 مسؿك الؿاء. 
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  .(0)ألكف لقس بؿاء مطؾؼ؛ فطاهر ـ :مؿا تؼدم ـ  (1)وال ما ال يؿازجف  

 (2)فطاهر :(2)أو صغقر ،( مؽؾػ(3))أو رفع بؼؾقؾف حدث

                                 
  يؿازجف ففذا ال يسؾبف الطفقريةتؼدم معـا أكف إذا اختؾط الؿاء بؿا اللؿا  (1)

  :يف هذه الؿسللة تعؾقالن لؾحـابؾة  (2)

أن هذا الؿاء زال طـف مطؾؼ اسؿ الؿاء، وإذا زال طـف مطؾؼ اسؿ الؿاء خرج األول: ما ذكره الؿملػ ومراده: 

 .طـ اآلية

ال يطؾب لؾشرب  أن هذا الؿاء خرج طـ معـك الؿاء، وفسروا ققلفؿ: خرج طـ معـك الؿاء أكف  الثاين:

ولذلؽ  ؛وكلهنؿ يرون أن التعؾقؾ الثاين يمكد التعؾقؾ األول، ففق خرج طـ مطؾؼ مسؿك الؿاء .واإلرواء

  .أصبح ال يحؽؿ طؾقف بحؽؿ الؿاء مـ حقث أن معـك الؿاء األساسل أكف يطؾب إلرواء الظؿل

لؽـ هؿ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿمـ هـا يبدو أن الحـابؾة لقس لفؿ دلقؾ كصل وال أثر طـ أصحاب الـبل 

قرون أن اآلية دلقؾ لفؿ، باطتبار أن هذا الؿاء [ ف43]الـساء:  {ِجُدوا َماءً َفَؾْؿ تَ }يتحدثقن طـ إصالق اآلية: 

أحؿد يف مسللة اختالط الؿاء بالطاهرات مؿا ال اإلمام الروايات الؿروية طـ طـ وتحدثـا . خرج طـ اآلية

 كحتاج معف إلك اإلطادة هـا.

إذا رفع بؼؾقؾ الؿاء حدث أكرب أو أصغر سؾبف الطفقرية تغقر أو لؿ يتغقر،  مـ الطاهر: هذا الـقع الثاين (3)

  .بؿجرد ما يستخدم هذا الؿاء الؼؾقؾ يف رفع حدث صغقر أو كبقر سؾبف الطفقرية

لرفع الحدث،  فع حدثف مؽؾػ أو صغقر فطاهر ولقست كتؾؽ الؿسللة؛ ألن الـظر هـاسقاء كان الذي رُ ف (4)

 ،الحدث، ورفع الحدث يؽقن يف الؿؽؾػ وغقر الؿؽؾػ؛ ألن غقر الؿؽؾػ إذا أحدث وتقضل يرتػع حدثف

  ففؿ يرون  أن الؿـاط والؿلخذ هـا هق رفع الحدث، فنذا رفعت بالؿاء حدًثا سؾبف الطفقرية.

، اختارها الؼاضل ؿدمذهب الحـابؾة أن هذا الـقع مـ الؿقاه صاهر وهل الرواية األشفر طـ اإلمام أح (5)

 -رحؿف اهلل تعالكوالؿجد وجؿاطات مـ الحـابؾة، واستدلقا بحديث أبل هريرة الذي سقذكره الؿملػ 
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أن الؿاء صفقر، وأن استخدامف يف رفع الحدث ال يسؾبف الطفقرية،  :مـصقصة وطـ أحؿد رواية أخرى

. وهذا دلقؾ أن الؿاء إذا "لؿاء ال يجـبإن ا"قال:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿأن الـبل  :ودلقؾ هذه الرواية

 .استخدم فنكف ال يجـب بؿعـك أكف ال يسؾبف هذا االستخدام الطفقرية

قالقا: أن هذا ماء صفقر لؼل طضًقا صفقًرا فال يقجد ما يؼتضل  ، لؾحـابؾة طؾك الرواية الثاكقة تعؾقؾ لطقػو 

 .سؾبف الطفقرية

الؿاء إذا جرى طؾك أطضاء الؿحدث ففق يجري طؾك فكجًسا، يف أول الروض أن الؿحدث لقس  قرركا وقد 

 غقر صفقر؟. صفقر القك صاهًرا، فألي معـك كؼقل إكففق أطضاء صاهرة، ف

هذه الرواية غريبة، والحـابؾة استغربقها، ولذلؽ صاحب و ،أن هذا الؿاء كجس :وطـ أحؿد رواية ثالثة

؛ يعؾك أول هذه الرواية اطـ أحؿد، وكجد أن الؼاضل أب وأضـف يؼصد بعقد ثبقتف "وهق بعقد": قال "الرطاية"

، فتلويؾ الؼاضل أبل يعؾك، لؽـ كحـ لسـا يف صدد مـاقشة تلويؾ لغرابتفا، صحقح أن ابـ طؼقؾ لؿ يرتضِ 

 .كحـ كؼقل أن هذه الرواية فقفا غرابة

مام أحؿد كؿا تؼدم معـا رجؾ اإل ؛ ألنويبدو لل أكا أن هذه الرواية خطل قطًعا وأهنا ال تصح طـ اإلمام أحؿد 

 :مقصقف بلكف مطؾع اصالًطا كاماًل طؾك السـة، والسـة فقفا

 .كان أصحابف يؼتتؾقن طؾك وضقئف -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿأن الـبل   -

 .وأكف تقضل وصب القضقء طؾك جابر لؿا كان مريًضا -

ال بد أثـاء هذا القضقء أن ون جؿقًعا، ومكاكقا يتقض -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿثالثة: أن أصحاب الـبل   -

 . ـ كؿا قال بعض العؾؿاءـ يـتؼؾ رشاش هذا القضقء إلك اإلكاء 

مثؾ هذه الـصقص ال تخػك طؾك اإلمام أحؿد، فؽقػ يؼقل: أن الؿاء الذي رفعت بف الطفارة كجس  

 والصحابة يتعامؾقن معف هذه الؿعامؾة؟

مع أن الخصقصقة تحتاج إلك ـ   -ك اهلل طؾقف وسؾؿصؾفنذا قؾـا أن الحديث األول والثاين خاص بالـبل  

 .ال يؿؽـ دفعففالحديث الثالث  ـ دلقؾ
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 . (1)رواه مسؾؿ« ال يغتسؾـ أحدكؿ يف الؿاء الدائؿ وهق جـب»لحديث أبل هريرة  

                                
 

 .أن هذا الؿاء كجسـ مع أصقلف وكظره لألدلة ـ ؿـ الصعقبة بؿؽان أن يؼقل اإلمام أحؿد ف

 ؟ثؿ كقػ يؼقل اإلمام أحؿد طـ هذا الؿاء أكف صفقر ثؿ يرجع ويؼقل أكف كجس 

ألمر واضح ال إشؽال؛ ألن الطاهر والطفقر بقـفؿا تؼارب، أما يؼقل صفقر ثؿ يؼقل أما كقكف يؼقل صاهر فا 

 كجس، فقف بعد. 

 .الؿفؿ أن االتؽاء طؾك مسللة أن اإلمام أحؿد ال تخػك طؾقف السـة القاضحة يف أن الؿاء ال يؽقن كجًسا

 أخقرة:هـا إشؽالقة  

الحـابؾة فقفا إشؽالقة، قال ابـ خطقب السؾؿقة يف الرواية الؿشفقرة التل طؾقفا الؼاضل والؿجد وجؿاطة  

، ثؿ قال: "هذا الرواية طؾقفا جادة الؿذهب، وكصرها غقر واحد مـ أصحابـا": تعؾقؼف طـ هذه الرواية

 قؾـا حقث قشبف الؽالم الذي قؾـاه طـ الطفقر والطاهرف. "قؾت: ولؿ أجد طـ أحؿد كًصا ضاهًرا هبذه الرواية"

 ية واضحة أو كص باطرتاف الؼاضل أبل يعؾك. هـاك: ال تقجد روا

 ـ لقس طـ أحؿد كص ضاهًرا واضًحا يف هذه الؿسللة ـ هـا هذا الـقع الثاين مـ الطاهر ققؾ فقف كػس الؽالم

ألن باقل الحـابؾة كؾفؿ يؼقلقن رواية طـ اإلمام أحؿد أكف يسؾبف  ؛وإن كان ققل ابـ خطقب فقف غرابة

 .رة طؾقفا أكثر الحـابؾةرواية مشفقوهل الطفقرية، 

 .فقف ضعػ بالـسبة لؾروايات الؿروية طـ اإلمام أحؿدالثالثل لؽـ يف الحؼقؼة هذا كؾف يدل طؾك أن التؼسقؿ  

جـابًة لؿ يـف طـف اليرفع ال وجف االستدالل، قالقا: لقال أن الغسؾ يمثر يف هذا الؿاء ويسؾبف الطفقرية و (1)

ففؿ ال يرون أن لؾـفل معـك إال أكف يسؾبف الطفقرية وال يمثر تطفقًرا وإال لؿ  ،  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿالـبل 

 .لحاجة الـاس إلك االغتسال ورفع الحدث األكرب واألصغر -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿيـف طـف الـبل 

 .فقفا ققة بال شؽكظر وهذه وجفة  

ال بد لـا مـ ول فقف ققة ال يعـل أكف الراجح، االستدالهذا  أو وقؾت مراًرا إن ققل اإلكسان هذا الدلقؾ فقف ققة  

 .ال بد أن يؽقن لف أكثر مـ معـك إذا أردكا أن كحؿؾف طؾك غقر محؿؾ الحـابؾةفتخريج لحديث أبل هريرة، 
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 .(1)كؿا تؼدم ؛أن الؿستعؿؾ يف القضقء والغسؾ الؿستحبقـ صفقر :وطؾؿ مـف

 .(0)وأن الؿستعؿؾ يف رفع الحدث إذا كان كثقًرا صفقر 

 .(3)ه الغسؾ يف الؿاء الراكدلؽـ يؽر 

لؿشؼة تؽرره، بخالف مـ طؾقف حدث أكبر، فنن كقى واكغؿس هق أو بعضف يف  ؛وال يضر اغتراف الؿتقضئ

 .(2)وصار الؿاء مستعؿاًل  ،لؿ يرتػع حدثف :(2)قؾقؾ

                                
 

ال كريد الدخقل يف الخالف، الؿفؿ أن هذا الذي قالف الحـابؾة فقف وجاهة، وهق محؿؾ ققي لحديث أبل  

 هريرة.

 ضابط الطفارة الؿستحبة والقاجبة.تخدام الؿاء يف صفارة مستحبة، وحؽؿ استؼدم معـا،  (1)

بؿعـك أن رفع الحدث بالؽثقر ال يمثر فقف شقًئا وال يسؾبف الطفقرية وإكؿا يسؾبف الطفقرية رفع الحدث  (2)

 بالؼؾقؾ؛ لحديث أبل هريرة؛ ألن الحديث ضاهره أكف يف الؼؾقؾ.

لعؿقم  ؛يسؾبف الطفقرية رفع الحدث بف أراد أن يشقر إلك أكف مع ذلؽ يؽرهلؿا قرر أن الؿاء الؽثقر ال  (3)

 الـفل يف حديث أبل هريرة السابؼ.

معـك هذا إكف إن اكغؿس يف كثقر فال أثر لف وال يسؾبف الطفقرية، فاالكغؿاس هـا ال يمثر إال يف الؼؾقؾ فؼط  (4)

 لعؿقم الحديث السابؼ.

كغؿاس أو يف تـاول الؿاء الراكد هـاك فرق بقـ رفع الحدث األصغر ورفع يف اال هذه العبارة تبقـ أن (5)

الحدث األكرب، فػل رفع الحدث األصغر إذا اغرتف الؿتقضئ وأراد أن يتطفر صفارًة صغرى فال حرج 

لؿشؼة التؽرر ألن القضقء يتؽرر والغسؾ ال يتؽرر، وكؾؿا كان الشلء يتؽرر فنكف يسفؾ فقف ويرخص  ؛طؾقف

لتؽرر الصالة دون الصقام، هذا وجف ؛ لقؾ أن الحائض تممر بؼضاء الصقام وال تممر بؼضاء الصالةفقف، بد

  . التػريؼ

ألكف إذا أدخؾ يده ؛ فنن هذا  االغرتاف يسؾبف الطفقريةلؾطفارة الؽربى و غتساللالف أما إذا أراد أن يغرت

بعبارة أخرى أكف يف مسللة باقل البدن،  يرفع حدثوارتػع الحدث طـ القد أصبح الؿاء مستعؿاًل، فصار ال 
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رفع الحدث األكرب إذا أراد أن يغرتف مـ الؿاء الدائؿ فنكف إذا اغرتف هذا االغرتاف يرفع الحدث طـ القد 

  فقؽقن الؿاء بسبب ذلؽ مستعؿاًل برفع حدث القد، وال يؿؽـ أن يستخدمف لباقل الجسد.

االغرتاف ال يسؾبف فأكف حتك يف التطفر مـ الحدث األكرب  :يف هذه الؿسللة يف الؿذهب الرواية األخرى

الطفقرية، وهذه الرواية معؾؾة بلن االغرتاف هـا لالستعؿال أو لالستخدام خارج الؿاء الؿغرتف مـف، بؿعـك 

 .أكف أخذ الؿاء لقتطفر بف خارًجا، ففق لؿ يتطفر بالؿاء يف الؿاء حتك يؽقن سؾبف الطفقرية



  

 

 فضيلة الشيخ أ.د/ أمحد بن حممد اخلليل  شرح

 
 

90 

حابه ومن بسم اهلل الرمحن الرحوم، احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عذ من ال ىبي بعده، وعذ آله وأص

 تبعهم بإحسان إىل يوم الدين: 

 :-رمحه اهلل-قال ادؤلف  

  .(1) ما دام متردًدا طؾك األطضاء ،ال قبؾف ،ويصقر الؿاء مستعؿاًل يف الطفارتقـ باكػصالف 

قبؾ غسؾفا  )قائؿ مـ كقم لقؾ كاقض لقضقء(مؽؾػ  ،مسؾؿ )يد(كؾ  ،يف الؿاء الؼؾقؾ :أي ؛)أو غؿس فقف(

  :(0)ثالًثا

                                 
سؾب الطفقرية يف هذه الحال، دم يف رفع الحدث ما دام مرتدًدا طؾك العضق فنكف ال يُ الؿاء الذي استخ (1)

 :اكتؼال الؿاء مـ العضق طؾك قسؿقـو . فنذا اكتؼؾ طـ العضق صار مستعؿاًل 

  .سؾبف الطفقريةو يـتؼؾ مـ العضق لؾخارج، ففذا أصبح مستعؿاًل يف صفارةالؼسؿ األول: أن 

مـ طضق إلك طضق مثؾ أن يلخذ مـ طضق ماًء ويغسؾ بف طضًقا آخر؛ فػل هذه الؼسؿ الثاين: إذا اكتؼؾ  

 :الؿسللة طـ أحؿد روايتان

الرواية األولك: أكف ال يسؾبف الطفقرية، وال يعترب مستعؿاًل يف رفع الحدث يف هذه الصقرة، وبـاًء طؾقف يصح  

 .غسؾ العضق الثاين بف

 .وهذه الرواية الثاكقة رجع إلقفا اإلمام أحؿد . أكف يسؾبف الطفقرية: والرواية الثاكقة 

 استؼر طؾقفا ققلف.  -بعبارة أخرىففذه مـ الؿسائؾ التل رجع إلقفا اإلمام أحؿد أو التل 

إذا اكتؼؾ مـ طضق إلك طضق فنكف يسؾبف الطفقرية، هذا تػصقؾ  :أكف طؾك فاآلن استؼر ققل اإلمام أحؿد

ذا قرركا أن الؿاء الؿستعؿؾ أصبح صاهًرا ولقس صفقًرا، فنكف يرتتب نفأحؽام الؿاء الؿستعؿؾ طؾك الؿذهب، 

وهذا الذي أراده الؿملػ حقـ تحدث طـ مسللة االغرتاف  .طؾك هذا أن كعرف تػاصقؾ أحؽام هذا الؿاء

 وطـ مسللة الؿاء الؿرتدد طؾك العضق.

 كقم لقؾ. هذا الـقع الثالث مـ الؿاء الطاهر، وهق الذي غؿست فقف يد الؼائؿ مـ (2)

 .أواًل: هذا الحؽؿ أيًضا تعبدي، بؿعـك أكف لقست لف طؾة معؼقلة 
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 .(1)طاهرف

                                
 

ثاكًقا: خالصة الؿذهب يف هذه الؿسللة أن مـ قام مـ كقم الؾقؾ الـاقض لؾقضقء وغؿس جؿقع يده يف الؿاء  

 .سقذكره الؿملػفهذا الحؽؿ، أما الدلقؾ . يصبح صاهًرا والطفقرية الؿاء  فذا الغؿس يسؾبف

الحؽؿ إذا طؾؼ "فؿت ففؿ التػصقؾ الذي سقذكره الؿملػ، الؼاطدة هل أن الحؽؿ فرع لؼاطدة، إذا فُ  هذا 

 ال كشرتط حقـئذ تحؼؼ الحؽؿة.فيعـل إذا طؾؼـا الحؽؿ بؿظـة شلء  "بالؿظـة لؿ تعترب حؼقؼة الحؽؿة

قجب العدة طؾك اآليسة مثالف: كحـ كؼقل: الؿرأة يجب أن تعتد حتك كتلكد مـ براءة الرحؿ، لؽـ مع ذلؽ ك 

 ألن الحؽؿ إذا طؾؼ بالؿظـة لؿ تعترب حؼقؼة الحؽؿة.  ؛والصغقرة التل ال يؿؽـ أن تحؿؾ

أن الـائؿ قد تؼع يده طؾك كجاسة و قد ال تؼع، لؽـ مع ذلؽ  :فذه الؿسللة مـ فروع هذه الؼاطدة؛ وجف ذلؽف

 لفذه الؼاطدة.  ؛ؾبف الطفقريةكحـ طؿقًما ودائًؿا ومطؾًؼا إذا غؿس يده يف اإلكاء بشرصف س

 التعريػ الشامؾ الذي ذكرتف لؾؿسللة كؾ واحد مـف ققد، وسقصرح مملػ الروض بؽؾ ققد. وهذا

 .صاهر حؽؿف:حؽؿ الؿاء الذي غؿست فقف يد قائؿ مـ لقؾ  (1)

 :هذه الؿسللة فقفا طـ اإلمام أحؿد ثالث روايات مثؾ الؿسللة السابؼة 

هر، وهذه هل الؿذهب وطؾقفا الحـابؾة وهل اختقار أبل بؽر والؼاضل وجؿاطات، الرواية األولك: أكف صا 

 ودلقؾ هذه الرواية ما سقذكره الؿملػ اآلن. 

مع أن الؿجد والؿقفؼ اختاروها،  ووهذه الرواية اختقار الؿجد والؿقفؼ وغقرهؿ،  ،فقرالرواية الثاكقة: أكف ص

 :-يمـ وجفة كظرلسببقـ  ؛مع ذلؽ لقست هل الؿذهب

 ـ.ولقست أكثر الروايات وإكؿا أكثر الحـابؾةـ  السبب األول: أن أكثر الحـابؾة طؾك الرواية األولك 

السبب الثاين: أن الرواية األولك اختارها أبق بؽر والؼاضل وهمالء لفؿ ثؼؾ يف مذهب الحـابؾة كؿا تؼدم 

  معـا. 

القؼقـ ال ": اطدة مشفقرة مـ الؼقاطد الؽربىطؾك هذه الرواية تؽقن الؿسللة فرًطا لؼاطدة أخرى وهل قو

 .فنكـا ال كخرجف طـ هذا اصفقرً ؿا دام هذا الؿاء ف "يزول بالشؽ
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 ؛(0)أو يف جراب وكحقه ،ولق باتت مؽتقفةً  ـ وكذا إذا حصؾ الؿاء يف كؾفا ـ (1)سؾ بذلؽ الغؿس أو الكقى الغَ 

                                
 

وهبذا طرفـا أن يف كؾ مسللة كستطقع أن كخرج الؿسللة طؾك أكثر مـ قاطدة بحسب األققال، لؽـ أي هذه  

، فلي خالف بقـ الػؼفاء كؾ ققل مـ ف، كذلؽ يف ققاطد أصقل الػؼفقهـا يليت دور الػؼ ؟التخريجات أصح

األققال الػؼفقة يؿؽـ تخريجف طؾك قاطدة أصقلقة أخرى، ففذا طؾك قاطدة والؼقل الثاين طؾك قاطدة أخرى 

 .لؽـ يبؼك الـظر أي التخريجات أصح مـ حقث الدلقؾ والـظر الػؼفل، هذا الذي طؾك الػؼقف أن يثبتف

فذا غقر صحقح. فالقاحدة ال يؿؽـ تخريجفا إال طؾك أصؾ واحد، يظـ بعض الـاس أن الؿسللة  اخالًفا لؿ 

 هذا مثال معـا لتخريج الؿسللة باطتبار األققال فقفا طؾك أكثر مـ قاطدة.و

 الرواية الثالثة: أكف كجس، وهذه الرواية اختارها الخالل، وهل أضعػ الروايات. 

ؾ التل اختؾػ فقفا غالم الخالل مع الخالل؛ ألن إًذا بـاًء طؾك هذا التػصقؾ هذه الؿسللة مـ أمثؾة الؿسائ

 .صاهر ، والخالل يختار أهنا كجسة فأكـ التل هل الؿذهب ـ غالم الخالل يختار الرواية األولك 

 وهذه مجؿقطة مـ الؿسائؾ خالػ فقفا غالم الخالل الخالل، وهذه الؿسللة مـفا. 

ألن  ؛كسقاًكا أو ألي سبب، فنن الؿاء يصبح صاهًرايعـل لق غؿس يده ال بـقة غسؾفا وإكؿا لؾتربد أو  (1)

 التـجس. :الحؽؿ تعبدي؛ وألن هذا مـ فرع الؼاطدة، فال كشرتط تحؼؼ الحؽؿة وهل

ألن الحؽؿ  ولؽـكػس الحؽؿ، مع العؾؿ أكف إذا باتت يف جراب كحـ كتلكد تؼريًبا أهنا لؿ تؿس الـجاسة،  (2)

  .اء مسؾقب الطفقرية إذا غؿست فقف القد يف هذه الحالةوألكـا كؽتػل بالؿظـة كعترب الؿ ؛تعبدي

هذه رواية طـ اإلمام أحؿد وإن أمؽـ ولؿ أكس فسـحاول كؼرأ يف الؿسائؾ لق رواية واحدة طـ اإلمام أحؿد  

 .-رحؿف اهللحتك كسؿع صريؼتف يف االستدالل والؽالم طـ الؿسائؾ 

ـَ َحـَْبؾٍ "قال أبق داود:  َكاِء َقْبَؾ َأْن « ، ُسئَِؾ َسِؿْعُت َأْحَؿَد ْب ُجُؾ َوَطَؾْقِف َسَراِويُؾُف ُيْدِخُؾ َيَدُه فِل اإْلِ إَِذا َكاَم الرَّ

ـَ َباَتْت َيُدهُ  َراِويِؾ َواِحٌد، إِكََّؿا َقاَل: َفنِكَُّف اَل َيْدِري َأْي َراِويُؾ َوَغْقُر السَّ  ." َيْغِسَؾَفا؟ َقاَل: السَّ

 جؿقع هذه الصقر حتك لق تلكدكا أن يده لؿ تلت طؾك سقءتف.  يعـل أن الحديث طام يشؿؾقؾت
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إذا استقؼظ أحدكؿ مـ كقمف فؾقغسؾ يديف قبؾ أن يدخؾفؿا يف اإلكاء ثالًثا. فنن أحدكؿ ال يدري أيـ »لحديث: 

أو لقؾ إذا كان  ،(3)وقائؿ مـ كقم كفار .(0)ومجـقن ،صغقرو ،وال أثر لغؿس يد كافر (1)رواه مسؾؿ« باتت يده

  .(2)إلك الؽقع :والؿراد بالقد هـا . (2)كقمف يسقًرا ال يـؼض القضقء

   .(6)ويستعؿؾ هذا الؿاء إن لؿ يقجد غقره ثؿ يتقؿؿ 

                                 
وجف االستدالل أن الـفل يؾزم التلثقر، وإال لؿ يـف طـف، بعبارة أخرى: لقال أن الغؿس يمثر لؿ يـف طـف، هذا (1)

وجف استدالل الحـابؾة بالحديث وهق استدالل وجقف، ويحتاج مـ لؿ يؼؾ هبذا الؼقل أن يجقب طـ هذا 

 دالل.االست

وال أثر لغؿس يد كافر وصغقر : فؼال. وهـا صرح بالؿػفقم "كؾ يد مسؾؿ"الؿملػ قال فقؿا سبؼ:  (2)

 . قالقا: ألن الؿـع إكؿا يثبت بالخطاب الشرطل، وهمالء ال يتقجف لفؿ خطاب شرطل.ومجـقن

مف أكف يشرتط أن ؾؿ يختؾػ كالفاشرتاط أن يؽقن قائًؿا مـ كقم لقؾ رواية واحدة طـ اإلمام أحؿد،  (3)

ألن البقتقتة "ولفذا الؼائؿ مـ كقم هنار ال أثر لغؿس يده يف اإلكاء، قال اإلمام أحؿد:  ؛يؽقن قائًؿا مـ كقم لقؾ

وكحـ كؼقل: إن هذا الحؽؿ تعبدي، وإذا كان تعبدًيا فنكا ال كخرج طـ مؼتضك  "بالؾقؾإال تؽقن ال إكؿا 

 قم بالؾقؾ.الـص، والـص دل طؾك أن الذي يمثر هق الـ

ألكف تؼدم معـا أكف يشرتط يف الـقم أن يؽقن كاقًضا لؾقضقء، والـقم القسقر ال يـؼض القضقء فنًذا ال يمثر،  (4)

ألن الـقم طـد اإلصالق يراد مـف هذا، ففق أيًضا استدالل بللػاظ  ؛ؼض القضقءـط أن يؽقن  الـقم ياواشرت

 ألكف تعبدي.  ؛الحديث

د بالقد يف الشرع طـد اإلصالق هذا، ويدل طؾك أن هذا هق الؿراد الؼطع يف السرقة، أن الؿرا :دلقؾ ذلؽ (5)

 مؿا يدل طؾك أن القد يف هذه الشريعة إكؿا تطؾؼ وتـصرف إلك الؽػ طـد اإلصالق.

وكثرة الؿخالػ، وأما أكف يجب أن  أكف يجب أن يتقضل بف فؾؼقة الخالفهذه الؿسللة مرت معـا، أما  (6)

 ف لقس طـده ماء صفقر، وتؼدم معـا الؽالم طـ هذه الؿسللة.فألك ؛يتقؿؿ
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 . (0)فعؾك ما يلتلوأما ما غسؾ بف الؿذي  .(1)وكذا ما غسؾ بف الذكر واألكثقان لخروج مذي دوكف؛ ألكف يف معـاه

 ،ألن الؿـػصؾ بعض الؿتصؾ ؛)فطاهر( :واكػصؾ غقر متغقر )أو كان آخر غسؾة زالت الـجاسة بفا(

 . (3)والؿتصؾ صاهر

وحؽك  ،(2)قؾقاًل كان أو كثقًرا )والـجس ما تغقر بـجاسة(، وهق ما الؿشار إلقف بؼقلف: (2)الـجس :الـقع الثالث

  . (6)وحؽك ابـ الؿـذر اإلجؿاع طؾقف

                                 
يعـل ما غسؾ بف الذكر واألكثقان حؽؿف حؽؿ الؿاء الذي غؿست فقف يد قائؿ مـ كقم لقؾ، دون الذي  (1)

 سقلتقـا الؽالم طـف، وإكؿا الحديث اآلن طـ غسؾ الذكر واألكثققـ. ف غسؾ بف الؿذي

يجب طؾك اإلكسان أن يغسؾ ذكره وأكثققف وإن لؿ يتعد لفؿا الؿذي، فنذا  الحـابؾة يرون أكف إذا خرج الؿذي

غسؾ اآلن الذكر واألكثققـ فحؽؿ هذه الؿسللة حؽؿ غؿس يد الؼائؿ مـ كقم لقؾ يف اإلكاء، يسؾبف الطفقرية، 

اهبا يف هذا فؾؿا تش ،وال يتحؼؼ مـفا كجاسةأكف يف الصقرتقـ يظـ أن هـاك  :وجف الشبف بقـفؿاو ؛ألكف يف معـاه

ؿا غسؾ بف الذكر واألكثققـ أيًضا مـ فروع قاطدة الحؽؿ فصار حؽؿفؿا واحًدا، والؿؼدار سؾبف الطفقرية، 

 ."إذا طؾؼ بالؿظـة لؿ يشرتط تحؼؼ الحؽؿة"

 ألن الؿذي كجس، وسقتحدث الؿملػ طـف الحًؼا. (2)

لغسؾة غقر متغقر فحؽؿ هذا الؿاء آخر غسؾة زالت الـجاسة هبا، هذا واحد، واكػصؾ الؿاء مـ هذه ا (3)

ألكف استعؿؾ ؛ ن الؿـػصؾ بعض الؿتصؾ والؿتصؾ صاهرألالذي اكػصؾ مـ آخر غسؾة ولؿ يتغقر أكف صاهر، 

 والؿـػصؾ مـف لف كػس حؽؿف. ،فذا الؿاء الؿتصؾ لؿا استعؿؾ يف صفارة صار حؽؿف أكف صاهرفيف صفارة، 

 ـ كؿا سقلتقـاـ. يـؼسؿ إلك كقطقـ يف الشرع وهق  ال لؾضرورة.وال يجقز أن يستخدم إ الـجس ضد الطاهر (4)

الـجس ما تغقر بـجاسة سقاء كان التغقر يسقًرا أو كثقًرا، وسقاء كان الؿاء قؾقاًل أو ف هذا الـقع األول: (5)

 كثقًرا، الؿاء إذا تغقر بالـجاسة ففق كجس. 

ق أطؿؼ وأدق مـ ابـ الؿـذر وهق اإلمام هذا غريب مـ الؿملػ؛ ألن هـاك مـ حؽك اإلجؿاع مؿـ ه (6)

 متثبت يف اإلجؿاع. وتؼدم معـا أن حؽاية اإلمام أحؿد لإلجؿاع لفا ثؼؾفا باطتبار أكف  ،أحؿد واإلمام الشافعل
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 ؛(0)ولق جارًيا  (1)دون الؼؾتقـ فقـجس بؿجرد الؿالقاة )وهق يسقر(أي القك الـجاسة  ؛)أو القاها(

                                 
هذا هق الـقع الثاين مـ الـجس، وهق الؿاء الذي يـجس بؿجرد الؿالقاة، وهذه الؿسللة تؼدمت معـا  (1)

لروايات الؿروية طـ اإلمام أحؿد والؽالم طـ هذه الروايات لؿا ذكر الؿملػ ا وتؼدمتبؽؾ تػاصقؾفا، 

 مػفقم كالم الؿاتـ.

ء إذا العؾؿاء اختؾػقا يف الؿاف "قاطدة االستحالة"كريد هـا أن كؼقل: أن هذه الؿسللة مـ فروع قاطدة اسؿفا 

لق لؿ يتغقر أو كؼقل أن هذه وقعت فقف كجاسة، هؾ يـجس الؿاء بؿجرد اختالط الـجاسة بف وتلخذ حؽؿف و

 ؟الـجاسة استحالت يف الؿاء فذهب حؽؿفا

الحـابؾة اختاروا األول فعؾك ققل الحـابؾة لقست هذه الؿسللة مـ فروع تؾؽ الؼاطدة؛ ألهنؿ ال يؼقلقن 

باالستحالة، لؽـ طؾك الؼقل بلن الؿاء ال يـجس بؿجرد الؿالقاة وإكؿا بالتغقر فؼط، حقـئذ تؽقن هذه 

 للة مـ أمثؾة تؾؽ الؼاطدة.الؿس

الحـابؾة يرون أن حؽؿ الؿاء الجاري كحؽؿ الؿاء الراكد تؿاًما ال خالف بقـفؿا كالهؿا يـجس بؿجرد  (2)

 .الؿالقاة جارًيا أو غقر جار

 :هذه الؿسللة فقفا طـ أحؿد ثالث روايات 

ولذلؽ صارت هل ؛ ا أكثر الحـابؾةاختارهالرواية الرواية األولك: أكف ال فرق بقـ الجاري والراكد، وهذه  

  ـ . ذكر الؿملػ كؿا ـ الؿذهب

طؾقف الرواية الثاكقة: أن الؿاء الجاري يختؾػ طـ الراكد وأن الؿاء الجاري ال يـجس إال بالتغقر، فال تمثر  

 وهل أكص الروايتقـ طـ"شقخ اإلسالم: طـفا يؼقل ومجرد الؿالقاة، وهذه الرواية اختقار الؿجد والؿقفؼ 

 ."أحؿد

طـ أحؿد: أكف تعترب كؾ جارية لفا حؽؿفا الخاص، فنن كاكت يسقرًة كجست بؿجرد الؿالقاة  الرواية الثالثة 

هذه الرواية هل "وإال فال، وهذه الرواية الثالثة اختقار الؼاضل وأصحابف بؾ قال الؼاضل طـ هذه الرواية: 

 ."الؿذهب
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وال الرواية التل  ،اختارها الؿجد والؿقفؼ صارت هل الؿذهبهذه الؿسللة فقفا غرابة، فال الرواية التل  

 .لؽثرة مـ ذهب إلقفا ؛اختارها الؼاضل وأصحابف صارت هل الؿذهب وإكؿا الؿذهب الرواية األولك

 :قرولق أردكا أن كؼقل أي هذه الروايات يـبغل أن تؽقن هل الؿذهب لؼؾـا الرواية الثاكقة؛ ألم 

 .ل الشقخ أكص الرواياتاألمر األول: أهنا كؿا قا 

 .الؿجد والؿقفؼ :تحريًراواألمر الثاين: أهنا اختارها مـ أكثر طؾؿاء الحـابؾة تحؼقًؼا  

الثالث: أكف مـ الؿعؼقل أن الؿاء الجاري فقف ققة أكرب مـ الؿاء الراكد؛ ولفذا الؿاء الراكد يتلثر أكثر  األمر

 .مـ الؿاء الجاري، وهذا معروف ومعؾقم

يـبغل أن تؽقن الؿذهب، لؽـ الؿذهب أكف ال فرق بقـ الراكد  الروايةح سـؼقل هذه جسـر فؾذلؽ لق 

إن  إن شاء اهللهذه الؿسللة مـ الؿسائؾ التل فرع طؾقفا الشقخ ابـ رجب يف الؼقاطد، وسـذكر و والجاري. 

،  -يف طبارات الشقخ الحظ مثؾ هذه الؿسائؾ ألهنا مػقدة لؾغاية، يؼقل الشقخ ابـ رجب يف الؼقاطد -تقسر 

الؿاء الجاري هؾ هق كالراكد أو كؾ جارية مـف لفا "يعتربها قاطدًة تحتفا فروع، يؼقل:ففق  "كالؼاطدة األول

أكا اخرتت لؽؿ مسللة مـ و .. ثؿ ذكر مسائؾ"حؽؿ الؿاء الؿـػرد، فقف خالف يف الؿذهب يـبـل طؾقف مسائؾ

 ه الشقخ قاطدة، وهل قاطدة الؿاء الجاري والراكد. هذه الؿسائؾ التل تـبـل طؾك هذا الذي يعترب

ومرت طؾقف أربع دفعات مـ  غطس كػسف يف ماء جارٍ  الق أن إكساكً  :مـ الؿسائؾ التل تـبـل طؾك هذا الؿسللة

وكقى القضقء، ففؾ كؼقل: إن كؾ جرية لفا حؽؿفا،  ـ ألن أطضاء القضقء أربعة ؛كؼقل: أربع دفعاتـ و الؿاء

األولك لؾقجف والجارية الثاكقة لؾقديـ، وهؽذا، فقخرج متقضًئا، أو كؼقل: أكف ال حؽؿ لفذه  فتؽقن الجارية

فؾؿ يعترب  .الجريات والؿاء الجاري حؽؿف حؽؿ الراكد؟ الؿـصقص طـ أحؿد الثاين وهق أكف ال يتطفر هبذا

 اإلمام أحؿد هذه الجاريات كؾ جرية لفا حؽؿفا. 

ولذلؽ ؛ الؿسللة التل معـا إحدى فروع هذه الؼاطدةوفة أهؿقة الؿسائؾ، الغرض مـ هذا فؼط التؿثقؾ ومعرو

 لؿ كذكرها، ولؽـ ذكر الشقخ لفا طدة فروع.
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)قبؾ أو  (0)متغقًرا )أو اكػصؾ طـ محؾ كجاسة(.  (1)«إذا بؾغ الؿاء قؾتقـ لؿ يـجسف شلء» :لؿػفقم حديث 

، (2)وال طقـ الـجاسة ولق بعدهاوكذا ما اكػصؾ قبؾ ز . (2)فؿا اكػصؾ قبؾ السابعة كجس .(3)فـجس زوالفا(

  .(6)أو متغقًرا

                                 
 .تؼدم معـا أن الحـابؾة يستدلقن بؿػفقم هذا الحديث طؾك أن الؿاء الؼؾقؾ يـجس بؿجرد الؿالقاة (1)

 الـجاسة.ففق كجس وهق مـ الـقع األول؛ ألن الـقع األول ما تغقر ب (2)

لؿ يتغقر ولؽـف كجس بؿجرد  فوهق مـ الـقع الثاين؛ ألكإذا اكػصؾ قبؾ زوالفا غقر متغقر ففق كجس  (3)

 الؿالقاة. 

وإن كان لؿ يتغقر فألكف اكػصؾ قبؾ زوال الـجاسة؛ ألن  ،سقاء تغقر أو لؿ يتغقر، فنن تغقر فألكف تغقر (4)

سالت، فلي ماء يـػصؾ طـ محؾ الـجاسة قبؾ غسؾفا بسبع الحـابؾة يرون أن الـجاسة ال تطفر إال بسبع غ

 مرات يعترب اكػصؾ قبؾ زوال طقـ الـجاسة، فقؽقن كجًسا تغقر أو لؿ يتغقر. 

نذا اكػصؾ قبؾ زوال طقـ الـجاسة ولق بعد السابعة ففق كجس تغقر أو لؿ يتغقر، فنن تغقر ففق مـ الـقع ف (5)

 اين. وإن لؿ يتغقر ففق مـ الـقع الث ،األول

وسقؿر معـا هذا، أحقاًكا الشقخ  "متغقًرا"فقف تؽرار؛ لؼقلف فقؿا سبؼ  "أو متغقًرا"يف الحؼقؼة أن ققلف:  (6)

طـده تؽرار، كلكف يريد أحقاًكا  -رفع اهلل درجتف وغػر لف رحؿف وجزاه طـ اإلسالم والؿسؾؿقـ خقًرامـصقر 

 هذا األمر.  ر معـا شلء مـقؿسوأن يمكد الؼضقة أو ما شابف ذلؽ، 

 وهل ثالثة: طـد الحـابؾة أخقًرا، كريد أن كبقـ أكقاع الؿـػصؾ

 .الـقع األول: إذا اكػصؾ بعد التغقر ففق كجس

 .كجسففق وإذا اكػصؾ قبؾ زوال الـجاسة ولؿ يتغقر الـقع الثاين: 

  غقر مطفر. صاهرففق إذا اكػصؾ غقر متغقر بعد زوال الـجاسة الـقع الثالث:  

وإن كـا كحـ ال كحتاج ـ وكؿا ذكركا يف الدرس األول هذه التػصقالت  .الؿاء الؿـػصؾيف صقالت هذه التػ

 يحتاجقن إلقف حاجًة ماسًة. كاكقاإال أهنؿ ـ إلقفا بحؿد اهلل بسبب وفرة الؿقاه 



  

 

 فضيلة الشيخ أ.د/ أمحد بن حممد اخلليل  شرح

 
 

98 

بسم اهلل الرمحن الرحوم، احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عذ من ال ىبي بعده، وعذ آله وأصحابه ومن 

 تبعهم بإحسان إىل يوم الدين: 

 :-رمحه اهلل-قال ادؤلف  

وكحق  ،أو إجراء ساققة إلقف ،بصب  (0) قر()صفقر كث (1)قؾقاًل كان أو كثقًرا )فنن أضقػ إلك الؿاء الـجس(

 ؛(2)صفر(3)ذلؽ

                                 
قتحدث بدأ الؿملػ ببقان الطرق التل كطفر هبا الؿاء وهل إجؿااًل ثالثة، الؿؽاثرة والـزح والتغقر، وس (1)

  الؿملػ طـ كؾ واحد مـ هذه الطرق الثالثة بؽالم مػصؾ.

أن التطفقر بالؿؽاثرة يـػع يف الؼؾقؾ والؽثقر مـ الؿقاه، ففق  وأفاد الـقع األول وهق التطفقر بالؿؽاثرةب وبدأ

 أققى أكقاع التطفقر كؿا سقلتقـا.  

ت يف الؽثقر فنكف لن الـجاسة إذا وقعب ؽ؛وطؾؾقا ذل يشرتط يف الؿؽاثرة أن يؽقن الؿاء الؿضاف كثقًرا (2)

 .يدفع الـجاسة طـ الؿقضع فنكف طؾقفا هق كذلؽ إذا وردوإذا لؿ تغقره،  يؼقى طؾك دفعفا

 .هق الذي يدفع الـجاسةـ فؼط ـ ألن الؽثقر  ؛فؼالقا: ال بد إًذا أن يؽقن كثقًرا 

ثقر هق الـقع القحقد الذي يدفع الـجاسة طـ أن الؿاء الؽ : -ػفؿوال بد أن تُ  فنًذا يشرتط لفذه الؼاطدة  

 كػسف، فساووا بقـ ورود الـجاسة طؾقف ووردوه هق طؾك الـجاسة. 

 يؼصد أن أسالقب الؿؽاثرة مستقية، الؿفؿ أن كؽاثر بلي صريؼة كاكت.  (3)

متغقًرا ال بد أن  بؿعـك أن الؿاء الذي كريد أن كطفره إن كان ـ، إن كان متغقًرا ـ الؿؼصقد إذا زال التغقرو (4)

؛ ألكف ال يقجد تغقر حتك هوإن كاكت كجاستف بؿجرد الؿالقاة فؿجرد الؿؽاثرة يطفر  .يتغقر وتذهب الـجاسة

 بؿجرد الؿالقاة.  تـجس فيتغقر، ألككشرتط أن 

 وإن لؿ يؽـ متغقًرا فنكف يطفر بؿجرد الؿؽاثرة.  ،أكف إن كان متغقًرا ال بد أن يذهب التغقر فالخالصة:

ؿا جاءت مـاسبة لؼضقة مـفجقة حـبؾقة كؾوهق أكف  ،يف هذا الشرحهـاك قضقة مـ الؼضايا الؿـفجقة  :ـبقفت

 .معـا تؿثاًل حروف الخالف تحدثـا طـفا ألكف مرف .كتحدث طـفا
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كذكر قضقًة مـ الؼضايا التل ـ طـد مـاسبتفا ـ كسرد قضايا مـفجقة يف درس واحد، يف كؾ مـاسبة  أن فبدال مـ 

 تؿ هبا الحـابؾة. يف

الؽالم طـ اتجاهات الشقخ " بمـ الؼضايا التل يفتؿ هبا الحـابؾة هـا مسللة يعرب طـفا كثقر مـ الحـابؾة 

وتؼدم معـا أن  "غاية الؿـتفك يف الجؿع بقـ اإلقـاع والؿـتفك "الشقخ مرطل لف كتاب اسؿف و "مرطل الؽرمل

جؿع بقـ هذيـ واإلقـاع والؿـتفك، فجاء الشقخ مرطل  :مـ أهؿ كتب الؿذهب التل طؾقفا مدار الؿذهب

قعؼب طؾك الؿسائؾ بؼقلف: ويتجف أن يؼال فيف هذا الؽتاب لف اتجاهات، و "غاية الؿـتفك " كتابالؽتابقـ يف 

  .كذا وكذا

مـ الـاس الذيـ خدمقا كتاب ـ وهق الشقخ حسـ الشطل  يؼقلهذه االتجاهات محؾ خالف بقـ العؾؿاء، 

وال شؽ أن مملػ الؿتـ يؼقل الشقخ  ـ  "مـحة مقلل الػتح يف تجريد زوائد الغاية والشرح " فكتاب يف الغاية

أتك بلبحاث مػقدة ال يستغـل طـفا الطالب وال بد لؾؿحصؾ مـفا، وقد اطرتض بعض  -يعـل الشقخ مرطل

مخالػة لؾؼقاطد ولؽالم  وأهنا ،لف يف ذلؽ أبحاثف مخالػة لؾؿـؼقل وال مقافؼأهؾ العؾؿ مـ الـجديقـ بلن 

ومـفا ما هق  ،ولقس األمر كؿا قال، فنن الؽثقر مـفا ما هق صريح يف بحث غقره". ثؿ قال: "فؼفاء الؿذهب

ه، ويمخذ مـ طباراهتؿ إال مػفقم مـ كالمفؿ، ومـفا الؿقافؼ لؾؼقاطد، ومـفا ما لف كظائر يف كالمفؿ تميد

الػرع يف غقر محؾف لؿـاسبة ويبحثف فقف، وقد صرح ببحثف مـفا طؾك حسب ما يظفر، وريؿا يذكر  الـادر

 ".األصحاب يف بابف

مـفؿ مـ يرى أن اتجاهات الشقخ مرطل مخالػة  :الخالصة كؿا سؿعتؿ، أن الحـابؾة اكؼسؿقا إلك قسؿقـ

 .ب و لؽالم كثقر مـف وال تـسجؿ مع كالم الحـابؾةذهلؼقاطد الؿ

ؿا يػفؿ كالم بهذا الؿقضع هق يقافؼف ورغقرربؿا لفؿ كالم يف والشقخ حسـ يرى أهنا تقافؼ كالمفؿ، و 

 االتجاهات مـ مػاهقؿ كالم الحـابؾة كؿا سؿعتؿ. 

 يف الؿؽاثرة يؼقل الشقخ مرطل، بكلخذ مثااًل مـ اتجاهات الشقخ مرطل يف مسللة التطفقر :  ومـاسبة ذكر ذلؽ

خالػ ف. "م اشرتاط ماء كثقر يف إضافةويتجف صحة طد": "الـفك يف شرح غاية الؿـتفكأولل مطالب "
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 .(1)ألن هذا الؼدر الؿضاف يدفع الـجاسة طـ كػسف وطؿا اتصؾ بف

 

                                
 

جزم بف يف الؿستقطب، وطؾؾف بلكف لق زال بطقل " ثؿ قال: ألن الؿذهب يشرتصقن أن يؽقن كثقًرا، ؛ الؿذهب

: -يعـل الشقخ ابـ مػؾحيف الـؽت  قال، الؿؽث صفر، فلولك أن يطفر بؿخالطة لؿا هق دون الؼؾتقـ

 . "فخالػ يف هذه الصقرة أكثر األصحاب

 :هذا الؿثال جؿع كؾ ما قالقه يف الحؼقؼة

 .أواًل هق الشقخ هـا خالػ أكثر الحـابؾة  -

 .صاحب الؿستقطب وهق وجد مـ وافؼف أكف   -

 .ر األصحابالؿستقطب أن كالمف هـا يخالػ أكثمع ذلؽ الشقخ ابـ مػؾح يعؾؼ طؾك صاحب   -

 ذيم أكثر األصحاب كؿا قال اليخالػ كال  هذا الؿثال يف فؽالمفؿ كؾف صحقح، فؽالم الشقخ مرطل 

يـسب أن اتجاهات الشقخ مرطل لقست مقافؼًة لؽالم الحـابؾة، ويف كػس الققت يقجد مـ وافؼ كالم الشقخ 

  .مرطل

 صحقح الشقخ مرطل دائًؿا يف اتجاهاتفف .الشقخ مرطل كؾف صحقحطـ اتجاهات أكا يبدو لل أن هذا الؽالم 

كجؿع بقـ الؽالم هذا كؾف وكؼقل: كعؿ، هق يقافؼ مـ أحد لؽـ ؾة، ؽالم يخالػ ضاهر كالم الحـابيليت ب

 .العؾؿاء لؽـ مع هذه الؿقافؼة هق مخالػ لجؿفقر الحـابؾة

أحقاًكا يجعؾقن الؿذهب إذا اختؾػ الؿـتفك واإلقـاع ما  ؿهذه االتجاهات مفؿة جًدا بالـسبة لؾحـبؾل؛  ألهن 

 .يذكره الشقخ مرطل يف هذا الؽتاب

معرفة بؼضقة اتجاهات الشقخ مرطل ـ  بغض الـظر طـ الرتجقح يف شلن اتجاهاتفـ أصبح طـدك ن اآلأكت و 

 واتجاهات العؾؿاء الذيـ تحدثقا طـ هذه الؿسللة مع مثال مـ مسائؾ الروض.

لـجاسة طـ كػسف وطؿا اتصؾ هذا التعؾقؾ السابؼ أن الؽثرة هذه تشرتط ألن الؿاء القحقد الذي يدفع ا (1)

 لذلؽ كشرتط أن يؽقن هذا الؿاء هق الذي يؽاثر بف. ؛الؽثقر فؼطهق  :بف
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  .(1)فال يطفر بف كجس )غقر تراب وكحقه(

  ،(0)مـ غقر إضافة وال كزح )الـجس الؽثقر بـػسف(الؿاء  )أو زال تغقر(

                                 
غقره مـ والذي يطفر الؿاء الـجس هق فؼط الؿاء، فقاطدة الحـابؾة أن غقر الؿاء ال يطفر الؿاء الـجس،  (1)

 .الؿائعات والجامدات ال تطفر

فؽذلؽ : ـ سقتؽرر معـاوقؾ مفؿ، هذا التعؾـ و أكف هق الؿائع القحقد الذي يدفع الـجاسة طـ كػسفالتعؾقؾ: و 

 هق الؿائع القحقد الذي يدفع الـجاسة طؿا اتصؾ بف. 

 :ـ أحؿد روايتانطتراب اليف مسللة إضافة 

 .أن الرتاب ال يطفر الؿاء ولق غقره :الؿذهبوهل الرواية األولك  

 .أكف إذا أضقػ إلك الؿاء الـجس تراب فزالت الـجاسة صفر: الرواية الثاكقة 

  :قؾ هذه  الروايةوتعؾ 

الؼقاطد الؿؼررة أن الحؽؿ يدور مع طؾتف وجقًدا وطدًما، فنذا زالت الـجاسة زال حؽؿفا بالؿاء أو مـ أن 

 .بالرتاب أو بلي مزيؾ

دفع الـجاسة طـ كػسف وطـ غقره يلؽـ الؿذهب لؿ يلخذ هبذه الرواية؛ ألن قاطدة الؿذهب أن الؿاء الذي  

 هق فؼط الؿاء الؽثقر.

 .بدأ بالـقع الثاين مـ أكقاع التطفقر وهق زوال التغقر (2)

قد يؽقن بسب صقل األجقاء، قد يؽقن ألي سبب مـ ووزوال التغقر قد يؽقن بسبب صقل الؿؽث،  

 .الـجاسة فنكف يطفر تإذا زال تغقره وذهباألسباب، الؿفؿ أكف 

أن الؿاء الؼؾقؾ مـ ؛ لؿا تؼدم ؼؾقؾ فال يطفرثقر، أما الؿاء الهذا الـقع مـ أكقاع التطفقر يطفر فؼط الؿاء الؽو

هق لؿ يتغقر و قد ال يؽقن كجًسا بسبب التغقر وإكؿا بسبب مجرد الؿالقاة ، فؽقػ كؼقل أكف يطفر إذا زال تغقره

 ؟.أصاًل 

 ."الحؽؿ يدور مع طؾتف وجقًدا وطدًما "هذه الؿسللة مـ فروع قاطدة و
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لزوال طؾة  ؛صفر( :)كثقر غقر متغقربعد الؿـزوح  :أي ؛ؼل بعده()فبمـ الـجس الؽثقر  :أي ؛(أو كزح مـف)

  .(1)تـجسف وهل التغقر

 .(3)إن لؿ تؽـ طقـ الـجاسة بف . (0)والؿـزوح الذي زال مع كزحف التغقر صفقر

                                 
إخراج الؿاء مـ  :الـزح هقووهق أحد أكقاع تطفقر الؿاء الـجس ،  لتطفقر بالـزحهذا الـقع الثالث وهق ا(1)

 .مؽاكف سقاء مـ بئر أو مـ بركة أو مـ أي تجؿع

ػل الـقع األول ف .مـف أكثر مـ قؾتقـ، ففق أضقؼ أكقاع التطفقر حيشرتط يف هذا الؿاء أن يؽقن الؿاء الؿـزوو 

يعـل ـ  الـقع الثالث ال يطفر إال ما هق أكثر مـ الؽثقر و،  فؼط الـقع الثاين يطفر الؽثقرويطفر الؼؾقؾ والؽثقر، 

 فذا الـقع ال يطفر إال ما هق أكثر مـ الؼؾتقـ.ف ففق أضقؼ أكقاع التطفقر. ـ أكثر مـ قؾتقـ

 .()كثقر غقر متغقر صفرأي بعد الؿـزوح  )فبؼل بعده( مـ ققلف أخذكا هذا الشرط مـ كالم الؿملػو

آخر دفعة لؾؿاء  تضافزال معف التغقر حؽؿف صفقر، بشرط أن ال وكزح  ءماالؿؼصقد هبذا أن آخر (2)

 .السابؼ، فنن أضقػ لؿ يطفر حوـزالؿ

صفقرة؛ ألهنا ماء لؿ  ـ أي كخرجفا مـ البئر التل زال معفا التغقرـ آخر دفعة كـزحفا  فنن مثال نذا كزحـا مـ بئرف

 بؼ؛ ألكف كجس.ضقػفا لؾؿاء الؿـزوح الساكيتغقر بطاهر، بشرط أن ال 

قاطدة  وألكف زالت بف الـجاسة،  وهق أكف صاهر؛ ـ ققل ولقس روايةً ـ  هذا الؿـزوح فقف ققل آخر يف الؿذهب

الؼقل الثاين هذا هق الذي  ففذازيؾ بف كجاسة أو كرفع بف حدًثا يسؾبف ذلؽ الطفقرية، كالؿذهب أن الؿاء الذي 

لؿاذا اختاروا هذا الؼقل؟ هؿ لؿ  وال أدرياألول،  يتؿشك مع ققاطد الؿذهب، لؽـ الؿذهب هق الؼقل

 .أكثر الحـابؾة طؾك هذا الؼقليؽقن يذكروا لؿاذا اختاروه، ولقس يف هذه ا لؿسللة روايات، ربؿا 

هـا الؿـاسبة أن هذا الؼقل يف ووأكا قؾت لؽؿ ربؿا أذكر األققال يف الؿذهب التل لقست رواية لؿـاسبة،  

 ك مع ققاطد الؿذهب.الحؼقؼة هق الذي يتؿاش

ألن الؼؾقؾ يـجس بؿجرد  الؿالقاة، فؿثاًل إذا كزح  ؛إن كاكت طقـ الـجاسة فقف ففق كجس ولق لؿ يتغقر اأم (3)

 البئر لؽـ فقفا طقـ الـجاسة، فتـجس بؿجرد الؿالقاة ولق لؿ تتغقر. ايف الـزحة الخامسة صفر هبو
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 .(1)بنضافة كثقر مع زوال تغقره إن كان :فتطفقره ،أو كثقًرا مجتؿًعا مـ متـجس يسقر ،وإن كان الـجس قؾقاًل 

 .(0)لؾؿشؼة ؛ال يجب غسؾ جقاكب بئر كزحتو 

فتطفقر ما تـجس بفؿا مـ الؿاء إضافة ما  ؛إن لؿ تؽـ الـجاسة بقل آدمل أو طذرتف :(3)محؾ ما ذكر :تـبقف

طؾك ققل أكثر  ،، أو زوال تغقر ما يشؼ كزحف بـػسف(2)أو كزح يبؼك بعده ما يشؼ كزحف (2) يشؼ كزحف إلقف

 . (6)ما تؼدمالؿتؼدمقـ ومـ تابعفؿ طؾك 

                                 
ذا الـقع مـ الؽثقر ال يدخؾ يف الـقع الثاين مـ أكقاع التطفقر هذه الؿسللة يريد مـفا الؿملػ أن يبقـ أن ه (1)

نذا زال تغقره فنكف يطفر، إال هذا الـقع مـ الؿاء ف ، التغقر يمثر يف الؿاء الؽثقرفوهق الذي يطفر بزوال التغقر، 

نذا جئـا بؿاء كجس وماء كجس وماء كجس، وخؾطـاه فالؽثقر، وهق الـقع الذي تجؿع مـ مقاه كجسة، 

 .وأصبح ماًء كثقًرا، هذا الؿاء الؽثقر ال يطفر بزوال التغقر، ألكف كجس بؿجرد الؿالقاة

 .ال يمثر فقف زوال التغقرف  ألكف تؽقن مـ ماء يسقر متعدد ؛هذا الـقع ال يمثر فقف إال الؿؽاثرةو

ا كؾفا إال إذا كاكت فنذا ققؾ لؽ: زوال التغقر هؾ يمثر يف جؿقع أكقاع الؿاء الؽثقر؟ فتؼقل: ال، يمثر فقف 

مجتؿعًة مـ ماء يسقر متـجس، وهذا الذي جعؾ الؿملػ يذكرها حتك يبقـ أهنا غقر داخؾة يف العؿقمات 

 وهل إضاقة رائعة مـ الشقخ. . السابؼة

ألن يف ؛ ن تغسؾ حتك لق كاكت البئر ضقؼةً جقاكب البئر وأرض البئر التل كزحت وصفرت ال يجب أ (2)

 تطفقر لفا. ألكف لقس يف غسؾفا مشؼة وفقف ؛كؿا الذي يجب أن يغسؾ رأس البئر األخقرغسؾفا مشؼة شديدة، إ

ما ذكره  يعـل مـ أكقاع التطفقر الثالثة فقؿا إذا لؿ الـجاسة بقل آدمل أو طذرتف الؿائعة، وأما هذا فتطفقره (3)

 بعد ذلؽ.

 ويـبغل أن كعؾؿ أن هذه اإلضافة يجب أن يزول معفا التغقر. (4)

 هـا ال يشرتط يف الـزح هـا أن يؽقن كثقًرا، فؼط يشرتط أن يزيؾ التغقر. (5)

 .فنذا زالت الـجاسة زال حؽؿفا دائًؿا يف كؾ صقر. هذا الـقع مـ الؿاء التغقر فؼطكجاسة طؾة  (6)
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صفارة شلء طؾؿت  :أي ؛)صفارتف(شؽ يف  )أو( ،(0)يف كجاسة ماء أو غقره( مـ الطاهرات (1))وإن شؽ

 الذي طؾؿف قبؾ الشؽ. )بـل طؾك القؼقـ( :(3)كجاستف قبؾ الشؽ

                                
 

ففـا الشقخ  ؾقف...طؾك ققل أكثر الؿتؼدمقـ الذي تؼدم معـا الؽالم ط وهذا الخالف مبـل كؿا قال الؿملػ

 كد طؾك أن تطفقر هذا الـقع ال يؽقن إال بنضافة ما يشؼ كزحف فؼط، غقر هذا ال يؿؽـ تطفقره. لريد أن يي

 اكتفك مـ مسائؾ التطفقر وبدأ يف مسائؾ الشؽ والرتدد يف أكقاع الؿقاه. (1)

تجزم أهنا  ؿا دام الف ،إذا شؽ اإلكسان يف كجاسة ماء أو صفارتف، ففق صفقر حتك ولق الحظت طؾقف تغقًرا (2)

طقل ـ كهذا التغقر قد يؽقن لف أسباب سقى الـجاسة و ،أن األصؾ الطفارة:والتعؾقؾكجاسة ففق صفقر، 

 وهذه الؿسللة مـ فروع قاطدة القؼقـ ال يزول بالشؽ.  . فال كجزم بـجاستفـ الؿؽث 

 .، كؿا طؾؾف الؿملػألن القؼقـ ال يزول بالشؽ ؛ففق كجس (3)

ال أققل أهؿ مـ قاطدة ـ  طؾك قاطدة أخرى مػقدة  وك قاطدة أن القؼقـ ال يزول بالشؽ، فذه الؿسللة مبـقة طؾف

 لؽـ قاطدة أخرى مفؿة أشار إلقفا الشقخ ابـ رجب ومثؾ هبذه الؿسللةـ القؼقـ ال يزول بالشؽ 

ماذا  "صالنإذا تعارض معـا أ"يؼقل الشقخ يف بقان هذه الؼاطدة: ، الشقخ لألصؾ ثؿ التػريعاكتبف إلك تؼرير  

. الحؼقؼة "بؿا يرجحف، فنن تساويا خرجا يف الؿسللة وجفان غالًبا ضادهطؿؾ باألرجح مـفؿا؛ الطت "كعؿؾ، 

كالم رائع يف التؼعقد ويف تصرفات الحـابؾة، يف الغالب إذا تعارض طـدكا أصالن وال يقجد مرجح خارجل، 

 خالف.  غالًبا ستؽقن الؿسللة طؾك وجفقـ، يعـل سقؽقن يف الؿسللة

ومـفا "كقػ سقتعارض األصالن يف هذه الؿسللة؟ ذكر أمثؾًة اخرتكا الؿثال الؿـاسب لؿتـ الروض، يؼقل: 

ذو كػس هق إذا وقع يف الؿاء القسقر روثة وشؽ هؾ هل مـ ملكقل أو غقره أو مات فقف حققان وشؽ، هؾ 

ألن األصؾ يف األرواث  ؛كجسأكف  :أحدهؿا"ألكف تعارض طـدكا أصالن،  :"فقف وجفانوسائؾة أم ال، 

ف األصؾ، ولؿ يتحؼؼ وجقد والؿقتات الـجاسة، وحقث قضل بطفارة شلء مـفا فرخصة طؾك خال

 .كالم جؿقؾ جًدا "هـا فقبؼك طؾك األصؾ الؿرخص
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 .(1)ولق مع سؼقط طظؿ أو روث شؽ يف كجاستف؛ ألن األصؾ بؼاؤه طؾك ما كان طؾقف

  . (0)لزم قبقل خبره :طقـ السببو ،وإن أخبره طدل بـجاستف

                                
 

ألن األصؾ يف الؿاء "ولذلؽ صار هق  الؿذهب، يؼقل:  "الثاين أكف صاهر وهق الؿرجح طـد األكثريـ " 

زال طـفا بالشؽ، وقد مـع بعضفؿ أن األصؾ يف األرواث الـجاسة، وكص أحؿد يف رواية الطفارة، فال ي

 . "ون فرخص فقف إذا لؿ يعرففذمحؿد بـ أبل حرب، يف رجؾ وصئ طؾك روث ال يدري لحؿار أو بر

 :اآلن األصالن الؿتعارضان

 .األصؾ األول أن األرواث والؿقتات كجسة

يػفؿ مـ :أكف الطفارة، والؿرجح مـ األصؾقـ طـد الحـابؾة الثاين؛ ألمريـ واألصؾ الثاين أن األصؾ يف الؿاء 

وطؾقف األكثر، ففذا مثال مػقد جًدا لؽقػقة التعامؾ مع تعارض  ،مـصقص أحؿد يف الرواية التل ذكرها

 وأشار الشقخ ابـ رجب إلك شلء إضايف، وهق أن هذه الؼاطدة مػروضة كؾفا إذا أقريـا أن األصؾ  األصؾقـ.

 .ال يقجد أصاًل تعارضفيف األرواث الـجاسة أما إذا مـعـا هذا األصؾ 

سقلتقـا ربؿا يف هذا الدرس أو درس آخر، التعارض بقـ األصؾ وصبًعا مسللة التعارض بقـ األصؾقـ  

التـبقف إلك مثؾ هذا  -إن شاء اهلليـبـل طؾقفا طشرات الؿسائؾ، وسقلتقـا التل مـ أهؿ الؼقاطد  :والظاهر

 ألمر. ا

 إًذا اآلن طرفـا هذا الؿثال فرع لؼاطدتقـ.

نذا سؼط يف الؿاء طظؿ أو روث وشؽ هؾ هذا العظؿ والروث لحققان صاهر أو كجس، فاألصؾ صفارة ف (1)

استصحاًبا لألصؾ، ففذا الػرع األخقر مـ فروع قاطدة االستصحاب، فؽؿا ترى هذا الػرع تدل طؾقف  ؛الؿاء

 طؾك ققتف. ع إذا دلت طؾقف أكثر مـ قاطدة دللقن: إن الػرأكثر مـ قاطدةـ، وهؿ يؼق

أن يؼبؾ وأن يعؿؾ هبذا  وجقبا ر يجب طؾقفخرب اإلكسان بلن هذا الؿاء تغقر بسبب الـجاسة فالؿخبَ إذا أُ (2)

ألن أسباب الـجاسة  ؛ر ما دام طداًل، لؽـ بشرط أن يبقـ السبب، فنذا لؿ يبقـ السبب فال يؾزمف الؼبقلالؿخبِ 

تؾػ فقفا الـاس، فؼد يرى هق ما وقع يف هذا اإلكاء كجًسا وأكت تراه لقس بـجس، وقد يؽقن طـده كقع مـ يخ
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ولفذا يجب أن يبقـ السبب، فنن لؿ يبقـ السبب فال يؾزمؽ الؼبقل،  القسقسة الزائدة التل ال تؼبؾفا أكت،

قافًؼا لؽ يف الؿذهب فؿا يـجس طـدك مقفا قالقا: ولق كان فؼقًفا مقافًؼا لؽ يف الؿذهب؛ ألكف إذا كان فؼ

ولذلؽ  ؛طـده شلء مـ القسقسة وقد يؽقن يـجس طـده، لؽـ مع ذلؽ قد تختؾػقن يف تحؼقؼ الؿـاط، 

 ا مقافًؼا، وهذه لػتة لطقػة مـ الحـابؾة. قفقالقا: ال يؼبؾ إال ببقان السبب حتك و لق كان فؼ

غؾب طؾك كثقر مـ الـاس الخروج طـ و ف ما يؽقن زالؿذهب أشبتألن ال ؛فؼقف مقافؼ لقس هـاكأما الققم 

 .الؿذهب، ففذا الػرع الذي ذكره لقس لف معـك

مع أن هذه إشؽالقة كبقرة كؿا قؾت، فالخروج طـ الؿذاهب األربعة فقف إشؽال ال مـ حقث الؼقل الراجح،  

يف الجؿؾة "الم يؼقل: ، وشقخ اإلسهإلك آخر ...لؽـ مـ حقث التخبط يف االجتفاد ومعرفة أدوات الراجح

 ."ال يخرج الحؼ طـ الؿذاهب األربعة

، وأن مـ أسباب االضطراب  لطالب العؾؿ ذهب مـ جفة ضبط صريؼة التػؼف ال شؽ أكف مػقدتؿالحؼقؼة أن ال

الؿقجقد طـد البعض الققم الخروج طـ الؿذهب وطـ أصقل أهؾ العؾؿ يف االستدالل وبداية صريؼة جديدة 

 .جديد لقس هق صريؼ األئؿة يف التػؼف أو خط

بالضبط ، ففق  وصريؼة األئؿة كؿا قؾت لؽؿ يف أول درس مثاًل اإلمام أحؿد صريؼتف هل صريؼة الصحابة 

الستدالل ومعرفة فنذا خرجت طـ أصقل أحؿد يف ايؾتؿس صرق الصحابة يف االستدالل ويستدل مثؾفؿ، 

 الحؼ صار طـد اإلكسان كقع مـ التذبذب. 

بقؾ الؿثال، ربؿا ذكرت هذا الؿثال كثقًرا، مـ صريؼة اإلمام أحؿد ومـفجف أكف ال يؼقل بؿسللة مثاًل طؾك س

لقس لف سؾػ، بقـؿا كثقر مـ الؿعاصريـ يتبـك أققااًل شاذًة ال يعرف يف الؿتؼدمقـ مـ قال هبا، هذا خطل يف 

 .الؿـفج ولقس خطل يف الؿسائؾ، وأشقاء كثقرة

معرفة أكقاع االضطراب يف اجتفاد الؿعاصريـ "وهق ولطقػا بحًثا رائًعا جًدا  وهذا الحؼقؼة  لق بحث لؽان 

يعـل يسقر مـ غقر صريؼة مـ غقر قاطدة ، وهذه لفا أمثؾة  "التل سببفا طدم االلتزام بؿـاهج األئؿة الؿتؼدمقـ

 ة.كثقر
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وإن لؿ يبقـ لؿ يؾزمف، لؽـ إذا قال لف رجؾ: هذا الؿاء كجس، كحـ كؼقل: إن بقـ السبب  لزمف أن يؼبؾ  مسللة:

 إن لؿ يبقـ هؾ يؾزمف السمال؟ 

ويظفر لل أكف  الؿذهب ال يؾزمف السمال، وققؾ يؾزمف، قال شقخ اإلسالم: والؼقل بؾزوم السمال ضعقػ. 

 .مذهًبا ضعقػأكف يؼصد دلقاًل لؽـ يف السقاق كلكف يػفؿ أكف  ضعقػأكف يؼصد ضعقػ مذهًبا وقد يؼصد 

 ودلقاًل. وهق ضعقػ مذهًبا 
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بسم اهلل الرمحن الرحوم، احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عذ من ال ىبي بعده، وعذ آله وأصحابه ومن 

 تبعهم بإحسان إىل يوم الدين: 

 :-رمحه اهلل-قال ادؤلف  

 .رإن لؿ يؿؽـ تطفقر الـجس بالطفق  (1) (حرم استعؿالفؿا :وإن اشتبف صفقر بـجس)

. (0)وجب خؾطفؿا واستعؿالفؿاـ: بلن كان هذا الطفقر قؾتقـ فلكثر وكان طـده إكاء يسعفؿاـ فنن أمؽـ   

 ؛(3) (ولؿ يتحر)

                                 
إن لؿ يؿؽـ تطفقر : قالإذا اشتبف الطفقر بـجس فعـد الحـابؾة ال يجقز أن كستعؿؾ ال هذا وال هذا، كؿا  (1)

 .الـجس

ألن  ؛يجب أن يخؾط وأن يطفر وأن يستعؿؾالتل ذكرها الؿملػ فنكف  بلحد الطرقإذا أمؽـ التطفقر  (2)

. والقاجب الذي طـدكا أن يتطفر بؿاء صفقر، وهذا "ما ال يتؿ القاجب إال بف ففق واجب": أن ؼاطدة ال

القاجب ال يتؿ إال بلن يخؾط خؾًطا يمدي إلك إكتاج ماء صفقر، فػل هذه الصقرة ال إشؽال أن يصـع هذا 

 األمر. 

 فقر.يجقز أن يتحرى إذا كثر طدد الط: أكف طـ اإلمام أحؿد رواية ثاكقةو (3)

 ر كثقًرا، وهذا هق القاقع.فقام أحؿد رواية أخرى إذا لؿ يؽـ طدد الطففؿ مـ كالم الحـابؾة أكف لقس طـ اإلم 

 .فال يجقز أن يتحرى رواية واحدة فقرإذا لؿ يؽثر طدد الط فالخالصة أكف: 

  :ػقف روايتانفقر فوإن كثر طدد الط 

 وهل الؿذهب.  ،أكف ال يتحرى :األولك

 .بار الحـابؾة: أبق بؽر وابـ طؼقؾهذه الرواية اختارها اثـان مـ كو: أكف يتحرى، ةوالثاكق

واستعؿال هذيـ  "دع ما يريبؽ إلك ما ال يريبؽ": -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿققل الـبل  ودلقؾ الؿذهب:

 .ألكف قد يستعؿؾ الـجس ؛اإلكاءيـ الؿشتبفقـ يريب اإلكسان
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 .(0) ولق زاد طدد الطفقر ،(1)لؿ يـظر أيفؿا يغؾب طؾك ضـف أكف الطفقر فقستعؿؾف :أي 

                                
 

قاطدة هذه و "لجؿقعقجب أن يجتـب افال تبقحف الضرورة فقؿا ؿحظقر الؿباح بالأكف اشتبف "ومـ التعؾقؾ : 

 بـقا طؾقفا مسائؾ كثقرة وربؿا ستسؿعقن التعؾقؾ هبا أكثر مـ مرة.والحـابؾة 

كؿا  ةفروًطا كثقروبـقا   ."فقر بالـجساشتباه الط"هذا الدلقؾ والتعؾقؾ بـك الحـابؾة الػرع الذي معـا طؾك و

 ، مـفا:سقلتقـا

 .وال األجـبقةقجب أن ال يتزوج ال األخت فلق اشتبفت أختف بلجـبقة 

 .إذا اشتبفت مذكاة بؿقتة فنكف يجب أن يرتك الجؿقعو 

 .ـ ولقست الؼاطدة ـ هذه الؿسائؾ مـصقص اإلمام أحؿدو 

ؿسللة ضـ، فنذا فال ...،أن يـظر أيفؿا يغؾب طؾك ضـف ومعـاه: بقـ الؿملػ بعبارة جؿقؾة معـك التحري، (1)

الـجس ويستعؿؾ الطفقر، لؽـ ـ طؾك الؼقل بالتحري ـ  غؾب طؾك ضـف أن أحد اإلكاءيـ صفقر فنكف يتجـب

 لؼاطدة. وا ؾحديثل ؛كؿا قؾت ال يجقز يف هذه الصقرة أن يتحرى بؾ يجب أن يرتك الجؿقع

 ر طدد الطفقر جاز التحري هذا إشارة لخالف، والخالف تؼدم معـا وهق أكف طـ أحؿد رواية أكف إذا كث (2)

  .ـ كؿا تؼدم ـ هب طؾك خالففاالؿذأبق بؽر وابـ طؼقؾ و ااختاره

ال تبقحف الضرورة فقؿا ؿحظقر الؿباح بالاشتبف  إذا": طؾك الؼاطدة السابؼةـ كؿا قؾـا ـ هذه الؿسللة مبـقة و

ـ طؾك قاطدة أخرى ذكرها الشقخ ابـ رجب وذكر هذا الؿثال لفا،  ومبـقة أيضا. "قجب أن يجتـب الجؿقعف

 ـ. تل تتـاسب مع مسائؾ الروضوأكا كؿا قؾت لؽؿ أذكر الؼقاطد ال

ـًا الؼاطدة التل تـبـل طؾقفا هذه الؿسللة:   الؿـع مـ واحد مبفؿ مـ  أطقان أو معقـ مشتبف "يؼقل ابـ رجب مبق

. ففذه قاطدة ولقست "تؾؽ األطقان قبؾ أن تتؿقزيف تصرف ال، بؿـع فقفا الؿـعَ  االشتباهُ هذا بلطقان يمثر 

مـع استخدامفا حتك تتؿقز، ثؿ ذكر وأكف  طقان فنهنا تمثر، ثؿ بقـ ما هق التلثقرإذا اختؾطت هذه األ: مسللًة 

ومـفا اشتباه اآلكقة الـجسة بالطاهرة يؿـع مـ الطفارة بقاحد مـفا حتك يتبقـ "طدة أمثؾة ثؿ قال: الشقخ 

 . فصارت مسللة اشتباه الـجس بالطاهر تـبـل طؾك هذيـ األصؾقـ. "الطاهر
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 .(1)ويعدل إلك التقؿؿ إن لؿ يجد غقرهؿا

أشبف ما لق كان يف بئر  (3)؛ألكف غقر قادر طؾك استعؿال الطفقر؛ (0)(ؿا وال خؾطفؿاوال يشترط لؾتقؿؿ إراقتف)

 .(2)وكذا لق اشتبف مباح بؿحرم فقتقؿؿ إن لؿ يجد غقرهؿا  .(2)ال يؿؽـف القصقل إلقف

                                 
 قجب أن يجتـب الجؿقعفال تبقحف الضرورة فقؿا ؿحظقر الؿباح بالاشتبف  إذا"اطدة الحـابؾة قلؿا بقـ أن  (1)

وإذا كان  ،ألكف طادم لؾؿاء حؽًؿا ؛يعدل يف هذه الصقرة إلك التقؿؿبقـ الؿملػ أكف  "ال يجقز أن يتحرىو

  . طادًما لؾؿاء فنكف لقس لف حؾ إال أن يتقؿؿ

وهق  ت األواين الـجسة مـ الطاهرة، فعؾك الؿذهب الؿعتؿد ال يعقدفنن تقؿؿ ثؿ صؾك فؾؿا اكتفك تؿقز

 الصقاب.

  .ألكف تؿؽـ اآلن مـ الصالة بؿاء صفقر ؛وققؾ: بؾ يعقد

ال يشرتط إذا أراد أن يتقؿؿ وطـده هذه اآلكقة الؿشتبفة ال أن يخؾط هذه األواين وال أن يريؼ الؿاءيـ،  (2)

 :هذه الؿسللة فقفا طـ أحؿد روايتانو

يف مسللة التحري وأما اختقارهؿا  . هل الؿذهبو أكف ال يشرتط، اختارها أبق بؽر وابـ طؼقؾ :الرواية األولك 

 الؿذهب. هق ؾقسفطـد كثرة طدد الطفقر 

يصدق طؾقف أكف واجد لؿاء صفقر يؼقـًا لؽـف ال يدري  ؛ ألكفأكف يشرتط إما أن يريؼ أو يخؾط :الرواية الثاكقة

 ؟.ؿ وطـده ماء صفقرأيفؿا، فؽقػ يتقؿ

وهذا  .هذا الؿاء شرًطا أكف غقر قادر طؾك استعؿال التل هل الؿذهب: بقـ الؿملػ تعؾقؾ هذه الرواية (3)

 .ال يستطقع أن يستعؿؾ هذا الؿاء بحؽؿ الشرع :يعـل "حؽًؿا": الحـابؾة معـك ققل

كؿـ يؼػ طؾك البئر  كانه الؿقاه اشتبفت طؾقف هذ فؾؿاعدم الؼدرة الشرطقة تشبف طدم الؼدرة الحسقة، ف(4)

 .لعدم تؿؽـف مـ القصقل إلقف ؛وال يتؿؽـ مـ استخراج الؿاء مـ أسػؾ البئر

إذا اشتبف مباح بؿحرم فحؽؿ هذه الؿسللة تؿاًما كحؽؿ الؿسللة السابؼة، بؽؾ تعؾقالهتا وتػصقالهتا؛ ألن (5)

 ستعؿال.ؽالهؿا يشرتكان يف طدم الؼدرة الشرطقة طؾك االفالحؽؿ واحد، 
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 .  (1)ويؾزم مـ طؾؿ الـجس إطالم مـ أراد أن يستعؿؾف 

ولق مع صفقر  ، )تقضل مـفؿا وضقًءا واحًدا( ـ:م الأمؽـ جعؾف صفقًرا بف أـ  )بطاهر(صفقر  )وإن اشتبف(

 ويعؿ بؽؾ واحدة مـ الغرفتقـ الؿحؾ.(3) )مـ هذا غرفة ومـ هذا غرفة( (0)بقؼقـ

                                 
يستخدم هذا الؿاء فنكف يجب طؾك العالؿ أن شخص  أراديعـل أكف إذا طؾؿ اإلكسان أن هذا الؿاء كجس و (1)

 .أن هذا مـ باب األمر بالؿعروف والـفل طـ الؿـؽر: بلن هذا الؿاء كجس، والتعؾقؾ هوجقًبا أن يخرب

؛ فقجب طؾقف أن يخرب الـسبة لؾعالؿ يختؾػحؽؿ مسللة اإلخبار بلؽـ قؾـا الذي يستخدم ال يؾزمف أن يسلل و 

 ألكف مـ جفتف هق هذا أمر بؿعروف وهنل طـ مـؽر.

أن يتقضل مـفؿا وضقًءا  فؾفـ  طؾك الؼقل بتؼسقؿ الؿقاه إلك ثالثة أقسامـ اشتبفت آكقة صاهرة بطفقرة  إذا (2)

الطفارة بقؼقـ، لفذا قالقا: لف أن ألكف لق تقضل هبذه الصػة حصؾت لف  ؛ آخر اصفقرً  واحًدا، حتك لق وجد ماءً 

يػعؾ هذا األمر حتك مع وجقد صفقر آخر؛ ألن الؿاء الطاهر لقس كجًسا حتك كؼقل ال يجقز أن يؿسف، فنذا 

  .تقضل طؾك هذه الصػة فنن الطفارة حصؾت لف بقؼقـ

ـ هذا غرفة ومـ مأن يتقضل الطريؼة: يجب طؾقف وجقًبا ف تػصقؾ لؽؾؿة تقضل مـفؿا وضقًءا واحًداهذا  (3)

ألكف لق تقضل وضقًءا  ؛ مـ هذا ووضقًءا كاماًل مـ هذاال يتقضل وضقًءا كاماًل أيؼصد الؿملػ وهذا غرفة، 

ػل كؾ مـفؿا فيـ أن رفع الحدث سقؽقن يف هذا، ءألكف لؿ يجزم يف اإلكا ؛كاماًل مـفؿا لؽان شاًكا يف صفارتف

ة جازمة، فقلخذ غرفًة ـقهذه غرفة ومـ هذا غرفة فؼد تقضل ب شاك لؿ يجزم، بقـؿا إذا تقضل وضقًءا واحًدا مـ

 يغسؾ يديف ثؿ يلخذ غرفًة أخرى مـ اإلكاء اآلخر ويغسؾ يديف، وهؽذا يتؿ القضقء إلك هناية األمر. 

 .أكف لق لؿ يصـع هذا لصار مرتدًدا يف القضقء ولؿ يتقضل بـقة جازمة :أواًل ما قؾت لؽؿ :الدلقؾو

 . "ما ال يتؿ القاجب إال بف ففق واجب"السابؼة الؼاطدة  ثاكًقا: 

طدة ما ال يتؿ القجقب إال بف وبعض الـاس قد يخؾط بقـ قاطدة ما ال يتؿ القاجب إال بف ففق واجب وبقـ قا

 .فؾقس بقاجب

 .ما ال يتؿ القجقب إال بف مثؾ تحصقؾ الـصاب إلخراج الزكاة مثاًل، هذا لقس بقاجب
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فنن احتاج أحدهؿا لؾشرب .(1): بغقر خالف كعؾؿف )الؿغـل والشرح(قال يف  )وصؾك صالًة واحدًة( 

 .(3) لقؼقـلقحصؾ لف ا ؛وتقؿؿ ،وتقضل بالطفقر طـده  ،(0)تحرى

يعؾؿ  )محرمة(ثقاب  )بـ(اشتبفت ثقاب مباحة  )أو(يعؾؿ طددها  )كجسة(ثقاب  )وإن اشتبفت ثقاب صاهرة بـ(

مـفا يـقي بفا الػرض احتقاًصا، كؿـ  (أو الؿحرم)مـ الثقاب،  )صؾك يف كؾ ثقب صالة بعدد الـجس(طددها 

  (2)كسل صالًة مـ يقم

                                
 

 .الؿحرم لؾؿرأة بالـسبة لؾحجتحصقؾ ـ طؾك ققل ـ ومثؾف  

 .إلك آخره ..تحصقؾ الـػؼة لؾحجـ  طؾك ققلـ ومثؾف  

 .هذا واجب  ـ مثاًل ـ مثؾ السعل لؾصالة  :لؽـ ما ال يتؿ القاجب إال بف ففق واجب 

 يتؿ القجقب إال بف. ال الؿفؿ أكـا كػرق بقـ قاطدة ما ال يتؿ القاجب إال بف وبقـ قاطدة ما  و

 .ولقس كؾ ما تؼدم خالف هق أكف يصؾل صالًة واحدًة فؼط؛ ألن وضقءه صحقح. غقرالذي ب (1)

لؾضرورة؛ ألكف يحتاج أحدهؿا لؾشرب، فحقـئذ لف أن يتحرى ويتقضل  ؛يف هذه الصقرة يجقز أن يتحرى (2)

  .باآلخر

ؾقؾ نذا اضطر إلك التحري جاز لف التحري لؽـ مع التحري يجب أن يتقؿؿ وتعفهـا حؽؿ وتعؾقؾ،  (3)

 .لقصؾل بقؼقـ ؛وجقب التقؿؿ مع هذا التحري

لق تلمؾت الػروع السابؼة كؾفا ستجد و "العبادة يجب أن تمدى بقؼقـ " :ومـ هـا طرفـا أن قاطدة الحـابؾة 

ال يريدون أن يصؾل اإلكسان وققجبقن مـ األحؽام ما يجعؾ الطفارة تؿت بقؼقـ، فأهنا ترجع لفذا التعؾقؾ، 

 وهق شاك.

كان طـده ثقاب صاهرة وثقاب كجسة واشتبفت هذه الثقاب الطاهرة بالـجسة وكان يعؾؿ طدد الثقاب إذا  (4)

ـجسة، فالحؽؿ طـد الحـابؾة أن يصؾل بعدد الثقاب الـجسة ثؿ يزيد صالًة، مػفقم كالمفؿ: وال يجقز أن ال

ؿ ال يجقزون أن يمدي العبادة أن طـدهؿ قاطدًة أهن وقؾـاػرض بقؼقـ إال بذلؽ، الألكف ال يؿؽـف أداء  ؛يتحرى

 تالحظ أكف طـدهؿ اضطراد. فإال بقؼقـ، والقؼقـ يف مثؾ هذه الصقرة أن يصؾل بعدد الـجس ويزيد واحدًة، 
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لزمف أن يصؾل يف  :فنن لؿ يعؾؿ طدد الـجسة أو الؿحرمة .(1) رضف بقؼقـلقمدي ف )صالًة(طؾك العدد  )وزاد( 

 .(3) ولق كثرت  (0)حتك يتقؼـ أكف صؾك يف ثقب صاهر ،كؾ ثقب صالةً 

                                
 

لق قال لؽ قائؾ: إذا اشتبفت آكقة الؿاء الـجسة بآكقة الؿاء الطفقر يؾزمقكؽ ترتك الجؿقع، وال يجقز أن تباشر 

 اء الـجس، فؽقػ يجقزون هـا أن تباشر الثقب الـجس؟ ألكؽ قد تباشر الؿ ؛هذه الؿقاه

الؿاء لقس كالثقب، الؿاء يؾصؼ بالجسؿ وتـتؼؾ بف  بلن: فلجابهذه اإلشؽال أورد طؾك اإلمام أحؿد 

 .كجس لؽـ ال يتعدى ذلؽ ففق الـجاسة بخالف الثقب

 .مـصقص اإلمام أحؿد وهق . هذا الحؽؿ طـد الحـابؾةوتؼدم معـا التعؾقؾ  (1)

 .يتحرى إن كاكت الثقاب كثقرةً  ـ: هذا ققل يف الؿذهبـ ووققؾ  

 .ولق كاكت الثقاب قؾقؾةً يعـل  ،الؼقل الثالث: يتحرى مطؾًؼاو 

ففؿـا مـ ققل الحـابؾة أن كص اإلمام أحؿد طؾك كذا وققؾ كذا وققؾ كذا، أكف ال يقجد يف الؿسللة إال رواية 

 .لقس طـف إال رواية واحدة، هذه أققال ألصحابف كػسفواحدة والباقل أققال، فاإلمام أحؿد

تعارض الـصقص يف الظاهر أحؿد كثقرًة فالسبب اإلشؽالقة و وتؼدم معـا أكف إذا كاكت الروايات طـ اإلمام

 . أو وجقد فتاوى طـ الصحابة مختؾػة

ؽؿ طـده يف هذه الؿسللة فؾـا أن كؼقل: وإذا كان يف الؿسللة رواية  واحدة، ففذا يدل طؾك أن اإلمام أحؿد الح 

 إشؽال، فتعدد الروايات لف فائدة وطدم تعددها لف فائدة. لقس فقفواضح و

الحؽؿ فالـقع الثاين إذا اشتبفت طـده ثقاب صاهرة بـجسة لؽـ ال يعؾؿ طدد الـجس وال طدد الطاهر،  (2)

 طـد الحـابؾة أن يصؾل يف هذه الثقاب إلك أن يتقؼـ أكف صؾك بثقب صاهر.

ة صالت كؿ ثقب، ففق ال يعرف يعـل لق كان طـده مثاًل مائة ثقب ورش طؾقفا كجاسة وال يعؾؿ الـجاس (3)

الطاهر مـ طدد الـجس، فالحؽؿ طـد الحـابؾة هـا أكف يصؾل حتك يؼقل: تقؼـت أين صؾقت بثقب صاهر، طدد 

 .حتك يؼع يف كػسف يؼقـ ...والقؼقـ هذا قد يحصؾ بعد طشر صؾقات، طشريـ صالة

 .ؼ بالغالبؾحأن هذه الصقرة كادرة، والـادر ال حؽؿ لف ويالحـابؾة:  تعؾقؾو 
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ألن اإلشؽال يف هذه الصقرة أكرب مـ اإلشؽال يف  ؛والشقخ هـا لؿ يلت بتعؾقؾفؿ مع أكف يحسـ أن يليت بف 

 .الصقرة األولك التل طؾؾ لفا

مـ الصعقبة ولؽـ يؼقلقن هذا  ئاؽؿ شقأكػسفؿ يرون أن يف هذا الح تعؾقؾ الحـابؾة يشعر بلن الحـابؾةو 

 .الحؽؿ إكؿا هق كادر وقؾقؾ القققع، فـؾحؼف بالغالب

حصقل القؼقـ بتعدد الصؾقات يف لؽـ أكا أققل طؾك هذه الؼضقة شلء، وهق أن  ،اكتفك تؼرير الؿذهب 

أكف يختؾػ مـ شخص آلخر، بعض الـاس إذا صؾك لف خؿس صؾقات، ست صؾقات، قال وهل: إشؽالقة 

قؽاد يصؾل بجؿقع الثقاب؛ ألكف إذا ف زيادة احتقاططـده وحصؾ لف شلء، وبعض الـاس أألكف تعب  ؛تقؼـت

 .صؾك بجؿقع الثقاب فؼد صؾك بقؼقـ

معـك هذا أكف إذا كـت لـ أتقؼـ إال  لزام بالصالة بجؿقع الثقاب؛ ألنحؼقؼة ققل الحـابؾة لقس ببعقد طـ اإل 

 تؼريًبا بجؿقع الثقاب إال بشلء يسقر مـفا. طـدما يتؽاثر العدد جًدا فسلصؾل

كقع مـ اإلشؽال، حتك مـ حقث الؼقاطد فقف إشؽال، والحـابؾة قبؾ قؾقؾ يؼقلقن إكف إذا  فقف هذا الؼقلو

احتاج لؾشرب فنكف يتحرى ويتقؿؿ، هـا لق قالقا كػس الشلء يتحرى لؾؿشؼة الظاهرة ويتقؿؿ لؽان كػك 

 .أن يصؾل بعدد الثقاب ولق كثرت، هذا فقف إشؽال وصار صؾك بقؼقـ، أما أن كؾزمف

ؽقن طـده مـ ثقب؟ يف الغالب لـ سقوإن كان الحـابؾة قد يؼقلقن تسع وتسعقـ يف الؿائة مـ الـاس كؿ  

ذلؽ يف التعؾقؾ ركزوا أن هذا أمر كادر، وأكف يؾحؼ بالغالب وتـتفل مشؽؾتف، لؽـ مع ذلؽ أكا لتؽقن كثقرًة، 

  .ح وال كذكر الخالف لؽـ أققل إن هذا فقف إشؽالكحـ ال كرجـ أققل 

 .لكا ال أذكر أكف مر طؾل أكف روايةف ـ بخالف األولكـ  رواية طـ اإلمام أحؿد  هذا الؼقل ال أطرف أنأكا  و

 :الؿسللة لقس فقفا رواية أهنؿ قالقا يف هذه الؿسللة وجفانهذه مؿا يدل طؾك أن و 

 .هق الؿذهبو ال يتحرى:القجف األول 

 .أكف يتحرى لؾؿشؼة، وهذا اختاره ابـ طؼقؾ :القجف الثاين 

 .فؼقلفؿ فقفا وجفان دلقؾ أن هذه الؿسللة لقست مـصقصًة طـ أحؿد 
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 .(1)وال تصح يف ثقاب مشتبفة مع وجقد صاهر يؼقـًا

 .(0)وكذا حؽؿ أمؽـة ضقؼة

 .(3)ويصؾل يف واسعة حقث شاء بال تحر 

                                 
 .فؾزمف :ألكف يستطقع أن يصؾل صالًة صحقحًة بقؼقـ ؛وهذا أمره واضح (1)

الـجاسة يف  وقعتلغرفة كػس الحؽؿ لألمؽـة الضقؼة، فؿثاًل إذا كان يف غرفة ويعؾؿ أكف يف هذه ا (2)

 أربعا...إلخ.سقصؾل  ، بعدد الـجس ويزيد، فنن كاكت وقعت يف ثالث مقاضعامقضعقـ سقصؾل ثالثً 

 .فنن كاكت وقعت يف مقاضع ال يعؾؿفا يصؾل يف كؾ بؼعة حتك يتقؼـ أكف صؾك 

بال  قث شاءيف مؽان واسع فنكف يصؾل حهذه الؿسللة تختص باألماكـ إذا كاكت البؼعة الؿختؾطة  (3)

ألكف يؼقل: يف مؽان واسع  ؛ألكف فقف مشؼة طظقؿة أن يراطل أن يؽرر حتك يظـ أكف صؾك يف مؽان صاهر؛تحر

 .ال يؿؽـ أن يصؾل فقف كؾف

ألهنا  ؛والحؼقؼة أن الؿؽان القاسع يشبف الثقاب الؽثقرة، لؽـ طؾك كؾ حال هؿ فرققا بقـ الثقاب الؽثقرة 

 القققع.قؾقؾة 

ع يبدو أكف لقس أمًرا قؾقاًل، فؼد تؼع كجاسة مـ صػؾ أو غقره يف مؽان واسع ويصعب طؾقف أن والؿؽان القاس

 يصؾل يف كؾ مؽان، فؼالقا: يصؾل حتك بدون تحر.

 تؿ باب الؿقاه وهلل الحؿد


