رشح كتاب (بداية اجملهتد وهناية املقتصد)
ادلرس السادس عرش
امحلد هلل والصالة والسالم عىل رسول للا؛ أ ّما بعد..
مفعنا اليوم ادلرس السادس عرش من دروس رشح "بداية اجملهتد" ،وكنا يف ادلرس
املايض قد انهتينا بتوفيق للا تبارك وتعاىل لنا من املسح عىل اخلفني ،واليوم نبدأ بعون
للا تبارك وتعاىل ابلباب الثالث من أبواب هذا الكتاب وهو يف املياه.
قال املؤلف رمحه للا( :الباب الثالث يف املياه)
بعض العلامء يبدأ ابلوضوء لنه رشط الصالة ،والبعض يبدأ ابملياه لن الوضوء يكون
ابملاء ،واملسأةل اصطالحية؛ أي :كيفية الرتتيب يف التأليف ،المر يف هذا سهل ان
شاء للا؛ ٌ
لك نظر اىل هجة.
املياه :مجع ماء ،واملاء اذا ُأط ِلق يراد به املاء البايق عىل أصل خلقته؛ أي :املاء كام
خلقه للا تبارك وتعاىل ،وهذا يشمل املاء النازل من السامء ،والنابع من الرض؛
يسميه العلامء :املاء املطلق ،يعنون ابملاء املطلق :أنه اذلي يكتفى يف تعريفه ابملاء ،فاذا
قال كل (ماء) فتعرف أن هذا املاء من غري اضافة لي يشء أخر ،ال تقول مث ًال ماء
ورد ،أو ماء زهر ،أنت تطلق فتقول( :ماء) فقط؛ هذا يسمى املاء املطلق.
واختلف العلامء يف تعريفه ،فقال بعضهم :هو املاء اذلي مل يضَ ف ،أي مل يضَ ف اىل
يشء أخر؛ فمل تقل( :ماء ورد) مث ًال أو( :ماء زهر) ،وقال البعض الخر :ما يكفي يف
تعريفه امس ماء ،وهلم تعبريات أخرى يف تعريف املاء ،املهم الن حنن عرفنا ما املقصود
عندمه هبذا؛ هو املاء املطلق يعين املاء اذلي هو ابق عىل أصل خلقته كام خلقه للا
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س بحانه وتعاىل مكياه المطار ومياه الهنار واملياه النابعة من الرض ،هذه املياه يه
املقصودة هنا عندما يذكر املاء.
لكن هذا املاء كام تعلمون طبع ًا حتدث عليه تغريات بسبب ما حيصل من اختالطه
ابلنجاسات أو اختالطه بطهارات أخرى اكلرتاب وغريه؛ فذلكل تلكم العلامء يف أحاكم
هذه املياه ،وملا اكن املاء هو الصل يف الطهارة ابلدةل اليت س يذكرها املؤلف وغريه من
العلامء ،خاض العلامء يف حمك املاء ومىت يكون طاهر ًا ومىت ال يكون طاهر ًا ،ومىت
يكون مطهِّر ًا ومىت ال يكون مطهِّر ًا؛ ذكروا هذه املسائل لكها هنا حىت يصلوا اىل
املطهِّر اذلي نتطهَّر به ،ملا أوجب للا س بحانه وتعاىل علينا الطهارة ،أوجب علينا
الغسل ،أوجب علينا الوضوء للطهارة للعبادات؛ فامبذا يكون التطهر هذا؟ هذا الباب
معقود لجل هذا المر ،واملاء هو أصل هذا الباب.
جوب َّ
هار ِة ابملياه :قوهل تعاىلَ { :وي َ ِّنل عَلَيمك
فقال املؤلف رمحه للا( :والصل يف و ِ
الط َ
الس َما ِء َم ًاء ِلي َطهّ َِرُك ِب ِه}( ،)1وقوهل تعاىل{ :فَ َمل ََتِدوا َم ًاء فَتَ َي َّمموا َص ِعيدً ا َط ِ ّي ًبا}())2
ِم َن َّ
الس َما ِء َم ًاء َطه ًورا}( ،)3وهذه (الطهور) قد
وقال ربنا تبارك وتعاىلَ { :و َأن َزلنَا ِم َن َّ
مطهر لغريه؟ أم املقصود هبا أنه
طاهر يف نفسه ٌ
اختلف فهيا العلامء؛ هل املقصود هبا أنه ٌ
طاهر يف نفسه فقط؟ وقد َّنص غري واحد من علامء اللغة عىل أن (طهور) املقصود
هو ٌ
ومطهر أيض ًا لغريه ،وهذا هو الصحيح اذلي عليه أكرث أهل
طاهر يف نفسه ٌ
هبا أنه ٌ
طهور ال ينجسه يشء"( ،)4لك هذه الدةل تدل عىل أن
العمل ،وقال النيب ﷺ" :املاء ٌ
[ -1النفال]11 :
[ -2النساء]43 :
[ -3الفرقان]48 :
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طاهر يف نفسه مطهِّر لغريه ،وبه حيصل الوضوء والغسل وازاةل النجاسة؛
املاء املطلق ٌ
متفق عليه وامحلد هلل.
وهذا لكه ٌ
الن هذه اجلزئية اليت حتدثنا عهنا أن املاء البايق عىل أصل خلقته مكياه المطار واملياه
اجلوفية النابعة من الرض هذه تسمى ما ًء مطلق ًا ،وهذا املاء يتطهر به يتوضأ به
ويغتسل به ،وأيض ًا تزال به النجاسات؛ هذا لكه أ ٌمر متفقٌ عليه وامحلد هلل؛ وامنا
اختلفوا يف مسأةل ويه ازاةل النجاسة بغري املاء؛ هل ممكن أن نزيل النجاسة بغري املاء
أم ال تزال النجاسة اال ابملاء؟ يعين :هل جيب أن تكون ازاةل النجاسة ابملاء فقط؟
هذه حمل خالف -وس تأيت هذه املسأةل -خالف فهيا البعض ،واختلفوا يف وجوب
التطهر ابملاء خاصة أيض ًا؛ يعين :مث ًال الوضوء؛ اذا توضأت ابملاء املطلق هذا؛
فوضوءك حصيح ،ال خالف بيهنم يف هذا؛ لكن حصل خالف يف النبيذ؛ هل يصح
الوضوء ابلنبيذ أم ال؟ وهذا املوضوع س يأيت ان شاء للا؛ س يذكره املؤلف يف فصل
خاص به.
طيب وأيض ًا هناك ٌ
يصح يف رفع الدث ،لكن هذا
خالف شاذ يف أن لك مائع طاهر ّ
خالف شاذ ال عربة به ،املهم عندان الن أن نعمل أهنم متفقون عىل أن املاء املطلق راف ٌع
للحدث ويزيل النجاسة ،وامجلهور عىل وجوب الطهارة ابملاء خاصة؛ قالوا :حصول
خاص ابملاء لتخصيصه ابذلكر؛ أي :لن للا س بحانه وتعاىل َّنص عن املاء يف
الطهارة ٌ
الطهارة كام تقدم معنا يف الايت السابقة ،ويف الية الوىل اليت ذكرها املؤلف ذكر للا
تبارك وتعاىل انزال املاء ليطهران به يف س ياق الامتنان ،ولو مل يكن التطهري خاص ًا ابملاء
مل حيصل الامتنان؛ هذا ما ذكره املاوردي( )1صاحب كتاب "الاوي الكبري" ،وتبعه
" -1الاوي الكبري" ()39/1
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عليه النووي()1؛ قالوا :وجه الاس تدالل يف ختصيص املياه ابلتطهري -يعين ابلوضوء -أن
هذه الية نزلت لالمتنان؛ مينت للا س بحانه وتعاىل عىل عباده بأن أنزل هلم ما ًء
يصح به التطهر ملا اكن للامء َم ِزيّة،
ليطهرمه به ،فيتطهروا به ،قالوا :فلو اكن غري املاء ّ
ومل حيصل الامتنان بذكل.
عىل لك كام ذكران هذه املسأةل -مسأةل الوضوء ابلنبيذ -س تأيت ان شاء للا واملوضوع
حولها يدور ،املهم هنا أن الدةل املذكورة و ِفعل النيب ﷺ والصحابة واالجامع دليل
مطهر لغريه ،وأن الوضوء والغسل حيصل به،
طاهر يف نفسه ٌ
عىل أن املاء املطلق ٌ
وكذكل تزال النجاسات به ،هذه النقطة متفق علهيا كام ذكران؛ امنا اخلالف يف قضية
الوجوب خاصة ابلتفصيالت اليت ذكرانها سابق ًا
قال املؤلف رمحه للاَ ( :و َأ َمج َع العلامء عىل َأ َّن َمجي َع َأنواعِ ا ِمليا ِه طا ِه َر ٌة يف ن َف ِسها ،م َطهِّ َر ٌة
ماء ال َبح ِر)
ِل َغ ِريها؛ ا َّال َ
طاهرة يف نفسها؛ يعين أهنا ليست جنسة ،مطهرة لغريها؛ أي أهنا ترفع الدث وتزيل
النجس؛ وهذا أ ٌمر مجم ٌع عليه كام ذكران ،واملؤلف ينقل االجامع.
قال( :اال ماء البحر) يعين ماء البحر حصل فيه خالف؛ هل هو مطهّ ٌِر أم ال؟ هو
طاهر ال اشاكل؛ لكن هل هو مطهّ ٌِر؟ هذا حصل فيه نزاع.
الصد ِر ا َل َّو ِل؛ شا َّذ ًا)
قال( :فَا َّن في ِه ِخالفَ ًا يف َّ
يف الصدر الول يعين بني السلف ريض للا عهنم ،وهذا القول منقول عن ابن معر
وعن عبد للا بن معرو.
" -1اجملموع" ()96/1
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امس املا ِء املطلَ ِق َهل)
قالَ ( :ومه َمح
َ
جوجون ِبت َناو ِل ِ
يعين ي َر ُّد قوهلم ابلجة؛ قال :ويه (تناول امس املاء املطلق هل) يعين أن ماء البحر
يطلق عليه (ما ًء) ابطالق هكذا؛ فيدخل يف مضن املياه اليت ذ ِكرت يف الايت؛
طاهر مطهر؛ اذ أنه يطلق عليه (ماء)
فيدخل يف معوهما ،فهو أيض ًا داخ ٌل يف أنه ٌ
ابطالق؛ تقول ماء.
قالِ ( :وابلثَ ِر اذلي َخ َّر َجه ٌ
ماكل؛ وهو قوهل ﷺ يف ال َبح ِر" :ه َو َّ
الطهور ماؤه ا ِل ُّل
مي َتته")
هذا دليل أخر أيض ًا ،اذ ًا عندان هنا دليل خاص ،ادلليل الول مشوهل يف العموم ،هذا
ادلليل الثاين هو دلي ٌل خاص؛ وهو حديث" :هو الطهور ماؤه الل ميتته"؛ وهذا
الديث أن النيب ﷺ س ئل عن ماء البحر -عن الوضوء به-؛ فقال" :هو الطهور
ماؤه" يعين أنه يتوضأ به" ،الل ميتته" يعين السمك اذلي ميوت فيه جيوز ألكه ،وهذا
الديث حصيح وهو جحة عىل من قال بأن ماء البحر ليس طهور ًا.
اكن َحديث ًا مخ َتلَف ًا يف ِ َّ
حص ِت ِه؛ فَظا ِهر َّ
الرشعِ ي َعضده)
وهو وان َ
قالَ ( :
هذا الديث أخرجه أحصاب السنن؛ مخ َّرج عند أيب داود والرتمذي والنسايئ
وغريمه( ،)1وحصحه غري واحد من أمئة االسالم اكلبخاري وغريه وهو حصيح ان شاء
للا.
وقوهل( :فظاهر الرشع يعضده) أي :وان اكن اخلالف حاص ًال فيه؛ لكن ظاهر الرشع
َ
الديث ظاهر الرشع؛ يقَ ّوي داللته.
يعضده؛ يعين :يقَ ّويه ،أي :يقَ ّوي معىن هذا
 -1أخرجه أمحد ( ،)8537وأبو داود ( ،)83والرتمذي ( ،)69والنسايئ ( )59وغريمه
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طبع ًا املؤلف ليس حم ِّد ًث؛ فال يس تطيع الالكم يف الديث من الناحية الديثية ،ذلكل
يطلق القول هكذا ،لكن الديث حصيح وليس عندان اشاكل يف حصته ،قد حصحه أمئة
االسالم كام ذكران ،وهو جحة يف هذه املسأةل؛ أي :عىل طهارة ماء البحر.
قال ابن املنذر رمحه للا يف "الوسط"( )1بعد أن ذكر الايت السابقة؛ أي :بعد أن
الص َال ِة فَاغ ِسلوا وجوهَمك} ،اىل قوهل{ :فَ َمل
ذكر الايتَ { :اي َأُّيُّ َا َّ ِاذل َين أ َمنوا ا َذا قمُت ا َىل َّ
رشا ب َ َني يَدَ ي َر َمحتِ ِه َو َأن َزلنَا ِم َن
ََتِدوا َما ًء} ،وذكر اليةَ { :وه َو َّ ِاذلي َأر َس َل ّ ِالر َاي َح ب ً
الس َما ِء
الس َما ِء َم ًاء َطه ًورا} ،وذكر{ :اذ يغ ِ َّش يمك النُّ َع َاس َأ َمنَ ًة ِمنه َوي َ ِّنل عَلَيمك ِم َن َّ
َّ
الس َما ِء َم ًاء فَأَخ َر َج
الس َم َاء ِبنَ ًاء َو َأن َز َل ِم َن َّ
َم ًاء} ،وقال { َّ ِاذلي َج َع َل لَمك َالر َض ِف َر ًاشا َو َّ
ون}؛ قال ابن املنذر( :قال
ِب ِه ِم َن الث َّ َم َر ِات ِرزقًا لَمك فَ َال ََت َعلوا ِ َّ ِّلِل َأندَ ادًا َو َأنُت تَعلَم َ
الص َال ِة  ..الية} :فاكن ب ِيّن ًا
الشافعي بعد أن ذكر قوهلَ { :اي َأُّيُّ َا َّ ِاذل َين أ َمنوا ا َذا قمُت ا َىل َّ
عند من خوطب ابلية أن غسلهم امنا اكن ابملاء ،مث أابن للا تعاىل يف الية أن الغسل
ابملاء واكن معقو ًال عند من خوطب ابلية أن املاء ما خلق للا جل ذكره مما ال صنعة
فيه للدميني) يعين :املقصود بقوهل( :أن املاء ما خلق للا جل ذكره مما ال صنعة فيه
للدميني) أو هذا اذلي يقال هل املاء املطلق.
قال( :وذكر املاء عا ّم ًا فاكن ماء الهنار وماء السامء وماء الابر وال ِقالت) ال ِقالت :يه
مجع القَل؛ ويه النقرة يف اجلبل متسك املاء؛ هكذا َّعرفوها؛ يعين :املقصود حفرة
صغرية تكون يف اجلبل فتجمتع فهيا املياه ،مثل الربك الصغرية؛ هذا املقصود ابل ِقالت.
قال( :والبحار العذب من مجيعه والجاج) املاء العذب يعين :غري املاحل ،والجاج يعين
املاحل ،قال( :سوا ٌء يف أنه يطهر من توضأ به أو اغتسل به) هنا الن االمام الشافعي
)351/1( -1
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طاهر مطهر؛ وذكر أنواع املياه اليت تكون
يس تدل هبذه الايت عىل أن املاء املطلق ٌ
طاهرة مطهرة ويه اليت ال صنعة فهيا للدميني أبد ًا ،وذكر أنواعها سواء اكنت عذبة
يعين غري مالة أو اكنت من املياه املالة.
قال ابن املنذر بعد ذكل( :أ ّما مجل املياه اليت ذكرها الشافعي) يعين لك املياه اليت
ذكرها الشافعي يف الكمه ،قال( :فال اختالف بني لك من أحفظ عنه ولقيته من أهل
العمل أن التطهر به جيزئ ،اال ماء البحر؛ فان فيه اختالف ًا وأخبار ًا عن بعض املتقدمني)
يعين يؤكد الكمه؛ اذ ًا عندان اخلالصة:
طاهر مطهر ال اشاكل يف هذا ،لكن هل جيب أن يكون املاء هو اذلي
املاء املطلق ٌ
نتطهر به للوضوء وللغسل؟ هذا حصل فيه خالف ،هل جيزئ غري املاء؟ حصل فيه
خالف وس يأيت ان شاء للا موضوعه ،لكن امجلهور عىل أن املاء ابلنس بة للوضوء
والغسل هو ِ ّ
املتعني اذا وجد واذا قدر الشخص عىل اس تعامهل ،املاء هو املتعني يف
ذكل عىل ما ذكر املؤلف؛ هذا قول امجلهور والدةل يه اليت ذكران لمك أ ِنف ًا.
مطهر أم ال؟
الن موضوع ماء البحر خاصة هو اذلي حصل فيه خالف؛ هل هو ٌ
وهذا اخلالف طبع ًا خالف غري معترب؛ لن الجة خبالفه ،وذكران لمك الكم ابن املنذر
رمحه للا أن فيه خالف ًا ،مث أمكل ابن املنذر رمحه للا وذكر الديث ،أول ما ذكر ذكر
حديث ماء البحر ،وقال ٌ
ثبت عن نيب للا ﷺ أنه قال يف ماء البحر" :هو الطهور
ماؤه الل ميتته" ،مث ذكر الديث اكم ًال وهو حديث أيب هريرة :سأل رج ٌل رسول
للا ﷺ فقال اي رسول للا :اان نركب البحر وحنمل معنا القليل من املاء ،فان توضأان
به عطش نا أفنتوضأ مباء البحر؟ فقال رسول للا ﷺ" :هو الطهور ماؤه الل ميتته"،
قال ابن املنذر( :وممن روينا عنه أنه قال ماء البحر طهور :أبو بكر الصديق ومعر بن
طاهر
اخلطاب وابن عباس وعقبة بن عامر) وذكر مجع ًا من أمئة االسالم أهنم قالوا بأنه ٌ
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مطهر؛ قال :ماكل وأهل املدينة الوزاعي وأهل الشام والشافعي وأمحد وغريمه ،مث
ذكر بعد ذكل من خالف يف هذا.
قال( :وماء البحر من املياه داخ ٌل يف مجل قوهل{ :فَ َمل ََتِدوا َما ًء}) أي :نفس الالكم
طاهر مطهر هو
اذلي ذكره املؤلف؛ فالجة الوىل وادلليل الول عىل أن ماء البحر ٌ
أنه داخ ٌل يف معوم الايت اليت ذكران ،مث قال( :وللثابت عن النيب ﷺ أنه قال" :هو
الطهور ماؤه الل ميتته" ،وللرواية اليت ر ِويناها عن أيب بكر ومعر وهو قول عوام
أهل العمل) يعين تقريب ًا أكرث أهل العمل وال يوجد اال خالف اندر ال عربة به ،مذكور
هذا اخلالف عن ابن معر ريض للا عنه وعن عبد للا بن معرو ريض للا عنه ،وقد
ذكر ابن املنذر نفسه هذا الالكم ،واحتج عبدللا بن معرو حبديث" :ان حتت حبرُك
حبر حىت عد س بعة أحبر
حبر وحتت البحر ٌانر وحتت النار ٌ
هذا انر ًا وحتت النار ٌ
يصح يف هذا اليشء ،روي بعضه مرفوع ًا وهو
وس بعة أنور" وهذا الديث ال ّ
ضعيف ،والكم عبدللا بن معرو( :ال جيزئ منه الوضوء وال الغسل من اجلنابة والتميم
أجعب اليه) ومذكور عن ابن معر أنه قال يف الوضوء من ماء البحر( :التميم أحب ا َّيل
منه) عىل لك حال هذا الديث ضعيف ،وبعد ذكل ال يوجد أ ُّي دليل ميكن المتسك
يصح من ماء البحر ،وحىت الديث اذلي ذكروه ليس فيه ما
به عىل أن الوضوء ال ّ
يدل عىل ذكل ،وقد ر َّد هذا القول ابن قدامة رمحه للا يف كتابه "املغين"( ،)1من أراده
يرجع اليه.
وقال ابن املنذر يف أخر الكمه( :ويف قوهل { ُأ ِح َّل لَمك َصيد ال َبح ِر َو َط َعامه َمتَاعًا لَمك
َولِ َّلس َّي َار ِة} دلي ٌل عىل طهارة ماء البحر) هذا كون ماء البحر نفسه طاهر؛ فهذا ادلليل
اذلي ذكره دليل عىل طهارة ماء البحر ،أ ّما كونه مطهر -ويه املسأةل اليت كنا نتحدث
)9/1( -1
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مطهر ،وقول النيب ﷺ" :طهور" دليل عىل أنه
عهنا سابق ًا -فالدةل الوىل أدةل عىل أنه ٌ
مطهر أيض ًا ،فاخلالف يف املسأةل -ان شاء للا -ال عربة به ،وأكرث أهل العمل
طاهر ٌ
ٌ
عىل القول جبواز الوضوء والغسل من ماء البحر.
مث قال املؤلف بعد ذكلَ ( :و َك َذ ِ َكل َأ َمجعوا عىل َأ َّن َّ
لك ما ي َغ ِ ّري املا َء ِم َّما ال ي َن َف ُّك َعنه
غا ِلب ًا َأنه ال ي َس ِلبه ِص َف َة َّ
هار ِة والتَّطه ِري؛ ا َّال ِخالفَ ًا شا َّذ ًا ر ِو َي يف املا ِء ال ِج ِن َع ِن ابن
الط َ
جوج ِبت َ ِ
مس املا ِء املطلَ ِق هل)
سريين ،وهو أيض ًا َمح ٌ
ناول ا ِ
انهتىى من موضوع املاء املطلق وتطرق أيض ًا ملاء البحر ،مث الن يذكر أمر ًا نقل فيه
االجامع؛ وهو املاء اذلي خيالطه ما ال ينفك عنه غالب ًا؛ أي :املاء اذلي خالطه غريه.
أول هذه النواع :اذا خالطه يش ٌء ال ينفك عنه غالب ًا ،واذلي ال ينفك عنه غالب ًا مثل
الرتاب والطحالب وما شابه من الش ياء اليت َتدها خمتلطة ابملاء ،ونبدأ قبل هذا
ابملوضوع من البداية:
فنقسم ما خيالط املاء املطلق اىل قسمني؛ لرنتب المر بطريقة أفضل:
القسم الول :اذا خالطه يش ٌء طاهر.
القسم الثاين :اذا خالطه يش ٌء جنس.
نرتك القسم الثاين الن عىل جنب ،ونش تغل ابلقسم الول؛ وهو اذا خالطه يش ٌء
طاهر؛ هذا اليشء الطاهر أنواع:
طاهر مطهر ما عندان
اذا خالطه يش ٌء طاهر ومل يغري أحد أوصافه الثالث؛ فهو ٌ
اشاكل يف هذا؛ هذا النوع الول من املاء اذا خالطه يش ٌء طاهر ومل يغري شيئ ًا فيه؛
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هو ابق عىل أصهل ،وابق عىل تسميته :ما ًء مطلق ًا؛ فمل خيرج عن امس املاء املطلق؛
وهذا ليس موضوعنا؛ أمره منته واحض ان شاء للا.
الن اذا انتقلنا وأخرجناه عن امس املاء املطلق هو اذلي نريده الن.
قال ابن املنذر رمحه للا :وأ ّما اذا أخ َرجته عن امس املاء املطلق -يعين :الطهارة اليت
دخلت فيه وخالطته -فهو أقسام :أن خيالطه ما ال ينفك عنه غالب ًا اكلطحالب وورق
الشجر؛ جازت الطهارة به ابالجامع ،ذكره النووي رمحه للا؛ قالوا لتعذر التحرج منه.
اذ ًا املاء اذا خالطه يش ٌء طاهر وأثّر فيه اكلطحالب وورق الشجر ،قالوا :هذا وان أثّر
يف املاء املطلق اال أنه جيوز التطهر به؛ لنه ال ينفك عنه غالب ًا ،وما ال ينفك عنه غالب ًا
ال ميكننا التحرز من هذا اليشء ،ومنع الوضوء والغسل منه يسبب حرج ًا واشاك ًال
كبري ًا؛ ذلكل أمجع العلامء عىل حصة الوضوء به والغسل ،واملياه اليت تروهنا الن يف
املستنقعات ويف الربك اليت مكثت مدة طويل َتدون لوهنا مائ ًال اىل الاخرضار
بسبب اختالطها ابلطحالب أو بورق الشجر أو ما شابه من الش ياء اليت ختتلط
ابملياه يف الصحاري ويف الرباري ويف اجلبال ،هذه املياه طاهرة مطهِّرة ابالجامع ،هذا
اذا مل يفعل هذا اليشء فاعل؛ يعين ِمن خلق للا تبارك وتعاىل لطبيعة هذه الرض
خشص وأخذ أوراق الشجر أو أخذ الطحالب
حصل هذا اليشء ،لكن لو جاء ٌ
ووضعها يف هذه املياه؛ هذا من فعل فاعل؛ هنا حصل خالف يف هذه املسأةل؛ أي:
أخذ مجموع ًة من ورق الشجر أو من الطحالب وطرهحا يف بركة مث ًال فتغري لون املاء؛
قال ابن قدامة( :)1ال يكون املاء مطهر ًا؛ لنه ميكن التحرز منه ،وهو أحد الوهجني عند
خشص هذا الفعل؛ هل
الشافعية؛ فان الشافعية اختلفوا يف مثل هذا املاء اذا تع َّمد ٌ
يبقى املاء طاهر ًا مطهِّر ًا؟ والمه :مطهِّر -فهو طبع ًا طاهر ال اشاكل يف هذا؛ لن اذلي
" -1املغين" ()12/1
10

خالطه طاهر -هل يبقى مطهر ًا أم ال؟ عند الشافعية وهجان يف املسأةل؛ فبعضهم قال:
(يبقى مطهر ًا ،والبعض الخر قال :ال يبقى مطهر ًا ،واذلين قالوا :ال يبقى مطهر ًا) ،جحهتم
يف ذكل أنه ميكن التحرز منه ،فهذا الشخص فعهل متعمد ًا؛ فالعذر اذلي أجاز التطهر
به غري موجود هنا يف مثل هذا؛ هذا النوع الول.
املهم الن :أن املاء اذلي خالطه يش ٌء مما ال ميكن التحرز منه اكلطحالب وورق
طاهر مطهِّر ابالجامع ،اذا مل يكن من فعل فاعل.
الشجر؛ أنه ٌ
طاهر فيغري امسه وخيرجه عن امس املاء املطلق ،لكن ميكن
النوع الثاين :أن خيالطه ٌ
طاهر يف نفسه لكنه غري
التحرز منه ،اكملرق مث ًال والشاي وما شابه ،هذا النوع هو ٌ
مطهِّر؛ لنه خرج عن امس املاء املطلق ،وال يوجد دليل يدل عىل أنه مطهِّر ،ادلليل
ماء مطلق ًا ،يسمى ماء
اذلي ورد يف كونه مطهِّر ًا هو املاء املطلق ،وهذا النوع ال يسمى ً
مرق ،يسمى شا ًاي ،أو أي يشء من هذا القبيل.
النوع الثالث :أن خيالطه ما يوافق املاء يف كونه طاهر ًا مطهِّر ًا ،يعين :الرتاب مث ًال،
فالرتاب ثبت أننا نتطهر به ،نتميم به ،فهو نفسه مطهِّر أيض ًا ،فاذا خالط املاء هذا
الرتاب َّ
وغري املاء؛ هل يبقى املاء طاهر ًا مطهِّر ًا أم ال؟
الن انتهبوا للخالف اذلي حصل يف املسأةل الوىل؛ ويه خمالطة املاء اليشء الطاهر
اذلي ال ميكن التحرز منه للامء ،الرتاب أيض ًا من الش ياء اليت ال ميكن التحرز مهنا؛ أال
يدخل يف املسأةل الوىل؟ نعم يدخل ،اذن كيف حيصل اخلالف يف هذه املسأةل مع أن
املسأةل الوىل منقول فهيا االجامع؟
اخلالف يتصور هنا يف الصورة الثانية من املسأةل الوىل؛ يعين :أن املاء اذا خالطه
طاهر مطهر فال ميكن التحرز من الرتاب يف
الرتاب من غري فعل فاعل؛ نقول :هو ٌ
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املياه اليت تكون يف الصحاري ويف الرباري ويف اجلبال؛ فهو أيض ًا مثل الطحالب وورق
الشجر ،لكن لو فعلها فاع ٌل وأىت ابلرتاب وسكبه يف املاء حىت تغري لون املاء؛ هل
يبقى الن املاء مطهر أم ال؟
طبع ًا قلنا هذه الصورة ابلنس بة لورق الشجر والطحالب وما شابه فهيا خالف،
البعض قال يبقى مطهر ًا والبعض قال ال يبقى مطهر ًا لنه ميكن التحرز منه.
هؤالء اذلين قالوا ال يبقى مطهِّر ًا عندمه هنا يف هذه املسأةل يقولون يف الرتاب خاصة:
يبقى مطهِّر ًا ،وهل مجيعهم يقول هذا أم فيه خالف؟ ال أدري الن؛ لكن قال ون ََّص
خشص ووضعه يف املاء؛ ملاذا؟
بعضهم عىل أن املاء يبقى طاهر ًا مطهر ًا حىت لو أخذه ٌ
ملاذا ال يكون مثل الطحالب والرتاب مثل الطحالب وورق الشجر اذلي ذكرمت أنه اذا
فعهل فاعل خيرج عن كونه مطهر ًا لنه ميكن التحرز منه؟ قالوا :لن الرتاب يف نفسه
مطهر فاذا خالط مطهر ًا أخر ال خيرجه عن كونه مطهر ًا؛ هذه جحهتم يف املسأةل؛ فيبقى
ٌ
ماء؛
عندمه ٌ
مطهر اال اذا حتول اىل طني؛ الطني عندئذ ال يكون ترا ًاب وال يكون ً
فيخرج عن كونه مطهر ًا؛ هذا ما يتعلق ابملاء اذا خالطه يش ٌء طاهر.
نرجع لالكم املؤلف؛ قال( :وكذكل أمجعوا عىل أن لك ما يغري املاء مما ال ينفك عنه
غالب ًا) يدخل يف هذا طبع ًا الرتاب ويدخل فيه الطحالب ويدخل فيه ورق الشجر وما
مطهر أيض ًا،
شابه (أنه ال يسلبه صفة الطهارة والتطهري) يعين هو يف نفسه طاهر وهو ٌ
يتوضأ به ويغتسل به ..اىل أخره ،قال( :اال خالف ًا شاذ ًا روي يف املاء الجن) ما هو
املاء الجن؟ املاء الجن؛ هو املاء اذلي يتغري بطول مكثه يف املاكن ،من غري أن
خيالطه يش ٌء أخر ،لكن لطول املكث حصل فيه تغري ،أحيا ًان يكون التغري يف الراحئة-
ال أدري ان اكن حيصل التغري يف اللون مث ًال أو غريه -املهم أن هذا املاء يتغري يف
الراحئة؛ فهذا يسمى مبا سامه به املؤلف :املاء الجن.
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قال أهل العمل -الكم البن قدامة يف "املغين"( -)1قال( :واملاء الجن وهو اذلي يتغري
بطول مكثه يف املاكن من غري خمالطة يشء يغريه ،ابق عىل اطالقه يف قول أكرث أهل
العمل) طبع ًا ذكر البعض أنه حيصل التغري حىت يف الطعم واللون ،وبغض النظر اذا
حصل التغري يف املاء من غري ما خيالطه يشء أخر؛ هذا هو املقصود ابملاء الجن.
يقول ابن قدامة يف تعريفه( :وهو اذلي يتغري بطول مكثه يف املاكن) يعين بقي املاء يف
ماكنه مدة طويل ومل خيالطه يشء لكن بسبب بقاءه مدة طويل حيصل التغري فيه،
قال( :من غري خمالطة يشء يغريه) هو بنفسه تغري؛ يعين :من غري أن خيالطه يش ٌء
أخر ،قال( :ابق عىل اطالقه يف قول أكرث أهل العمل) اذ ًا هذا املاء ابق عىل اطالقه،
طاهر مطهر عند أكرث
ماء مطلق ًا أيض ًا؛ اذ ًا فهو داخل يف العمومات ،فهو ٌ
يعين يسمى ً
أهل العمل.
يقول ابن قدامة( :قال ابن املنذر" :أمجع لك من حنفظ قوهل من أهل العمل عىل أن
جائز ،غري ابن سريين) هو محمد بن
الوضوء ابملاء الجن من غري جناسة حلَّت فيه ٌ
سريين؛ امام من أمئة التابعني ،قال( :فانه كره ذكل ،وقول امجلهور أوىل) يعين خالفوا
ابن سريين يف هذا ،وقول ابن سريين هذا نقهل نفس املؤلف؛ قال( :اال خالف ًا شاذ ًا يف
حمجوج بتناول امس املاء املطلق هل)
املاء الجن روي عن ابن سريين) قال( :وهو أيض ًا
ٌ
يعين :الجة عليه أنه يسمى ما ًء مطلق ًا ،وهذا تقريب ًا اجامع يف املسأةل -اال ما حصل
ماء مطلق ًا وأنه داخل يف مضن املاء.
من ابن سريين -عىل أنه يسمى ً
قال ابن قدامة( :وقول امجلهور أوىل فانه يروى أن النيب ﷺ توضأ من برئ كن ماءه
نقاعة الناء ،ولنه تغري من غري خمالطة فأش به املتغري ابجملاورة) هذا الكم ابن قدامة
)12/1( -1
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رمحه للا ،طبع ًا الديث اذلي ذكره" :أن النيب ﷺ توضأ من برئ كن ماءه نقاعة
الناء"( ،)1هذا الديث اذلي يذكرونه امنا هو وصف للبرئ اذلي حصل فيه السحر
ومل يتوضأ منه النيب ﷺ ،عىل لك حال ال ّجة يف ذكل ما ذكره املؤلف رمحه للا وابن
املنذر وغريمه :أنه يسمى ما ًء مطلق ًا.
جاسة ا َّما َطع َمه أو لَون َه
مث قال املؤلف بعد ذكل( :وات َّ َفقوا عىل َأ َّن املا َء اذلي غَ َّ َري ِت النَّ َ
أو رحي َه أو أك َ َرث ِمن وا ِحد ِمن هذ ِه ا َلو ِ
صاف؛ َأن َّه ال َجيوز ب ِه الوضوء وال ُّ
الطهور)
انهتينا من املاء املطلق أو ًال ،واملاء اذلي خالطته طهارة ثني ًا؛ ننتقل الن اىل هذه
املسأةل اجلديدة؛ ويه :املاء اذلي خالطته جناسة ،يوجد عندان جزء من هذه املسأةل
متفق عليه؛ وهو اذلي بدأ به املؤلف ،نقل االتفاق فهيا؛ وهذا قوهل :املاء اذا سقطت
فيه جناسة وغريت أحد أوصافه الثالثة؛ الطعم أو اللون أو الراحئة ،أو غريت الثالثة
مع ًا ،أو غريت اثنني من هذه الثالث ،املهم غريت وصف ًا أو أكرث من وصف؛ بأن املاء
يصري عندئذ غري مطهِّر؛ وهذا حمل اجامع.
قال ابن املنذر رمحه للا(( :)2أمجع أهل العمل عىل أن املاء القليل أو الكثري اذا وقعت
جنس ما دام كذكل وال جيوز
فيه جناس ٌة ّ َ
فغريت النجاسة للامء طعامً أو لو ًان أو رحي ًا؛ أنه ٌ
الوضوء والاغتسال به) اذ ًا االجامع منعقد عىل أن املاء صار جنس ًا ،وأنه ال جيزئ يف
الوضوء والغسل؛ اذ ًا هذه املسأةل مجمع علهيا ،والمر منته هنا يف هذه اجلزئية ،فاملاء اذا
جنس وال جيزئ يف الوضوء وال
خالطته جناسة وغريت أحد أوصافه الثالثة؛ فهو ٌ
الغسل ابالجامع.
 -1أخرجه البخاري ( ،)5763ومسمل ( )2189الكهام حتت ابب السحر
" -2الوسط" ()368/1
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جاسة اليت مل
قال املؤلف بعد ذكل( :وات َّ َفقوا عىل َأ َّن املا َء َ
الكثري املست َب ِحر ال تَ ُّ
رضه النَّ َ
الباب)
ت َغ ِ ّري َأ َحدَ َأوصا ِف ِه ،و َأنه طا ِه ٌر؛ فهذا ما َأ َمجعوا عليه ِمن هذا ِ
هذه اجلزئية الثانية الن يف املاء اذلي خالطته جناسة.
اجلزئية الوىل اكنت يف املاء اذا خالطته جناسة -بغض النظر عن كونه قلي ًال أو كثري ًا-
وغريت النجاسة أحد أوصافه الثالث أو غريت أكرث من وصف؛ أنه جنس وأنه ال
جيزئ يف الوضوء وال الغسل؛ يعين :ال هو طاهر وال مطهِّر.
اجلزئية الثانية من هذه املسأةل؛ ويه :أن املاء الكثري املستبحر -يعين الكثري جد ًا -اذا
خالطته جناسة ومل تغري أحد أوصافه الثالث ،مل تغري أي وصف من أوصافه؛ هو ابق
عىل ما هو عليه يف الطعم واللون والراحئة ،بقيت راحئته وطعمه ولونه كام يه،
فالنجاسة عندما خالطته مل تؤثر فيه ،لنه ماء كثري ما أثَّرت فيه النجاسة هذه؛ فهذا
طاهر مطهِّر ،لكن برشط ما هو؟
أ َمجعوا عىل أنه ٌ
أن يكون مستبحر ًا؛ أي :كثري ًا.
فاخلالف حصل يف ماذا؟ يف املاء القليل -ويه اجلزئية الثالثة اليت س نقف عندها،-
جنس ال طاهر وال
املاء القليل اذا خالطته جناسة وغريت أحد أوصافه الثالث فهو ٌ
مطهِّر كام تقدم االجامع يف هذا املوضوع ،امنا نقطة اخلالف الن -ويه اجلزئية الخرية،
ويه االشاكل الكبري عند أهل العمل والناع العظمي اذلي حصل بيهنم فيه -يه ماذا؟
يه املاء اذا اكن قلي ًال وخالطته جناسة ومل تغري أحد أوصافه الثالثة ،واحضة الصورة
الن؟
املاء اذا اكن قلي ًال أو كثري ًا وخالطته النجاسة وغريت أحد أوصافه الثالثة؛ فهو جنس
غري مطهِّر وال طاهر.
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املاء اذا اكن كثري ًا وخالطته أحد النجاسات الثالث ومل تغري طعمه وال لونه وال رحيه؛
فهو طاهر ومطهِّر.
جنس ال طاهر
املاء اذا اكن كثري ًا وخالطته النجاسة وغريت أحد أوصافه الثالث فهو ٌ
وال مطهِّر.
املاء اذا اكن قلي ًال وخالطته النجاسة وغريت أحد أوصافه الثالث فهو جنس ال طاهر
وال مطهِّر.
اذ ًا النجاسة اذا خالطت املاء وغريت أحد أوصافه الثالث فهو جنس ال طاهر وال
مطهِّر؛ هذا حمل اتفاق ال خالف فيه سو ًاء اكن قلي ًال أو كثري ًا .
مسألتنا واخلالف حاصل يف املاء اذا اكن قلي ًال وخالطته النجاسة ومل تغري أحد أوصافه
الثالث فقط هذه يه ،وهذه املسأةل اليت س نؤجلها ان شاء للا اىل ادلرس القادم
ابذن للا .
قال املؤلف( :واختَلفوا يف َ
ذكل يف ِس ِّت مسا ِئ َلََ ،تري َمجرى ال َقوا ِع ِد وا ُل ِ
صول لهذا
الباب)
ِ
عندان ست مسائل س يذكرها حصل فهيا اخلالف يف مسأةل املياه ،وهذه املسائل
َتري جمرى القواعد والصول لهذا الباب ،اذ ًا املؤلف اكن يركز عىل املسائل اليت
أمجعوا علهيا أو حصل فهيا ٌ
خالف شاذ غري معترب ،فذكرها ،والن س يذكر املسائل اليت
حصل فهيا الناع بني أهل العمل ،وهذه مزية لهذا الكتاب ،وكتاب "بداية اجملهتد" ال
ي ِكرث من التفريعات ،يعين :عندما تقرأ يف كتاب كبري من كتب الفقه َتد تفريعات
كثرية يف مسائل املياه ،لكن هذه املسائل اليت ذكرها كل يه اكلقواعد ،فتبين علهيا لك
التفريعات اليت س تأيت بعد ذكل ،قالَ( :تري جمرى القواعد والصول) قلنا هذه مزية
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الكتاب ال يكرث من التفريعات؛ ولكنه يذكر كل أصول املسائل اليت تبين علهيا الفروع
بعد ذكل ،وهذه الطريقة تسهل عليك الفقه ،فالتفريعات كثرية جد ًا وهمام قرأت
واطلعت علهيا س تنىس ،طبع ًا ال يعين ذكل أن هتمل قراءة التفريعات والاطالع علهيا،
حىت تعرف الكم أهل العمل يف املسائل ،وتعرف كيف جيهتدون وكيف يصلون اىل
الحاكم الرشعية ويس تنبطوهنا؛ لكن ال بد قبل ذكل من دراسة الفقه هبذه الطريقة لن
هذه الطريقة تضبط كل القواعد ،تضبط كل ما ميكنك أن ت َف ّ ِرع عليه بعد ذكل ،فيصبح
الاجهتاد فهيا سه ًال جد ًا ،والوقوف عىل الفروع بطريقة حصيحة سه ًال ،حىت لو مل
حتفظ الفروع بعد ذكل؛ ابماكنك أن تعرفها من خالل هذه الصول بسهوةل ،املهم أن
تضبط أصول املسائل ،مث ابماكنك بعد ذكل الاق اجلزئيات هبا بسهوةل ،وهذا
السبب هو اذلي جعلنا خنتار هذا الكتاب دون غريه من كتب الفقه؛ هذا الكتاب
ي َم ّ ِرس طالب العمل عىل الاجهتاد ،ويعلمه القواعد اليت من خاللها ميكن أن يصل اىل
التفريعات والفروع.
هبذا ننهتىي من درس اليوم ونؤجل أول اخلالفات اىل ادلرس القادم ان شاء للا وللا
أعمل.
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