1

لفضيلة الشيخ الدكتور :عبد السالم بن حممد الشويعر

اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل
لإلمام الشيخ

موسى بن أمحد احلَجَّاوي
 -رمحه اهلل –

(الدرس الثاين)

شرح فضيلة الشيخ الدكتور

 -حفظه اهلل -

2

شرح اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل


واحلمد هلل رب العاملني ,والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني ,نبينا حممد عليه وعىل آله
أفضل الصالة وأتم التسليم ,وبعد- :
مهللا اغفر لنا ولشيخنا ولعامة املسلمني ,قال املؤلف ♫:
(المتن)
فصل :الثاين طاهر.
(الشرح)



َل إِ اَل اهلل وحده َل رشيك له,
كثريا طي ًبا مباركًا فيه كام حيب ربنا ويرىض ,وأشهد أن اَل إِ ا ا
احلمد هلل محدً ا ً
كثريا إىل يوم الدين ,أما
وأشهد أن حممدً ا عبد اهلل ورسوله ,صىل اهلل عليه وعىل آله وأصحابه ,وسلم
ً
تسليام ً
بعد- :
رشع املصنف ♫ ات اع ااىل يف هذا الفصل يف احلديث عن املاء الطاهر.
وقبل احلديث عن تفصيل ما ذكره املصنف ,فإن غرض املصنف من إيراد هذا الفصل احلديث عن
بعضا من املسائل املتعلقة باملاء النجس ,إضافة إىل إيراده
املاء الطاهر دون ما عداه ,ومع ذلك فإنه قد أورد ً
بعض املسائل املتعلقة باملاء الطهور ,فكان ا ألنسب ذكر هذه املسائل يف حملها ,وسيأيت اإلشارة إىل ذلك إن
شاء اهلل.
قول املصنف" :الثاين" أي الثاين من أقسام املياه الثالثة.
طهر؛ ألن الطاهر َل يكون متعدِّ ًيا إىل غريه كام تقدا م معنا يف النوع األول ,فإن
قوله" :طاهر" :أي غري ُم ِّ
ِ
طهر غريه ,خال ًفا ملاا ذكره بعض فقهاء احلنفية
الذي يكون متعد ًيا إنام هو الطهور هو الذي يكون متعدِّ ًيا ف ُي ِّ
من أن كلمة الطاهر هي التي تكون متعدية.
(المتن)
كامء ورد ونحوه.
(الشرح)
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قول املصنف :كام ورد ,الكاف هذه للتشبيه وليست للتنظري ,بمعنى أن املاء الطاهر أنواع ,وأحد
أنواعه هو ماء الورد.
وقول املصنف" :ونحوه" :هذه الكلمة تشمل كل ما بعده ,إذا قلنا إن "ونحوه" هذه تأخذ كل أحكام
املاء الطاهر ,وليس ذلك كذلك ,وإنام مراد املصنف بقوله" :ونحوه" أي :ونحو ماء الورد مما مل ُيطلق عليه
ماء مطلق وإنام ُأضيف لغريه.
إ ًذا فقوله" :ونحوه" ,هذه احلقيقة أن العبارة غري دالة ,واألنسب لو أن املصنف ذكر ما هو الذي يكون
نحو املاء الورد؛ ألن كل ما يأيت بعد ذلك من أقسام املاء الطاهر يمكن أن نقول كامء الورد ونحوه ,أي
ونحوه من املاء الطاهر ,وليس هذا مراده.
اجلوز ,وغري ذلك
فقصده إ ًذا بقوله" :ونحوه" :أي مما َل ُيطلق عليه ماء مطلق ,مثل ماء الباقالء ,وماء ْ
من أنواع املياه التي إنام تُذكر مضافة.
(المتن)
فغريه.
وطهور خالطه طاهر ا
(الشرح)
قوله" :وطهور" ,هذا النوع الثاين من املاء الطاهر ,هو الطهور الذي تقدا م ذكر أوصافه يف وأحكامه
املتقدمة.
يتغري فيه يشء ,لكن خالطه ماء طاهر أي فاختلط به.
قال" :خالطه طاهر" أي :أنه طهور يف نفسه ومل ا
"فغريه" :خمالطة املاء الطاهر للامء الطهور إنام يسلبه الطهورية يف حاَلت:
قوله :ا
غريه ,وسأرشح معنى التغيري بعد قليل.
احلالة األوىل :ما ذكرها املصنف أنه إذا ا
واحلالة الثانية :إذا غلب عىل أجزائه.
غري أحد أوصافه ,وسيشري هلا املصنف هذه احلاَلت الثالثة بعد قليل.
واحلالة الثالثة :إذا كان قد ا
غري يف املاء الطهور؟ فيه مسلكان
غريه ,ما الذي ا
فغريه" ,كلمة ا
قول املصنف" :وطهور خالطه طاهر ا
للرشا ح:
ا
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فغري اسمه ,فأصبح ما ًء مضا ًفا
 فذهب منصور يف رشحه إىل أن مراد املصنف بقوله"فغريه" :أي ا
ا
لغريه ,وهذا الذي مشى عليه املو افق يف املغني.
غري أحد أوصافه وهو اللون أو الريح أو
ـ"غريه" أي :ا
 بينام عبارة صاحب املنتهى قد تقتيض أن مراده ب االطعم.
 والظاهر :أن مراد املصنف هو األول دون الثاين؛ ألنه سيشري إىل الثاين كام ذكرت يف األنواع الثالثة
التي تتعلق بالتغري بعد قليل.
فغريه" ,إ ًذا األقرب أن التغيري هنا املراد به تغيري اَلسم ,فسلبه اسم املاء
قوله "وطهور خالطه طاهر ا
املُطلق ,وإنام أصبح ما ًء مضا ًفا.
(المتن)
يف غري حمل التطهري.
(الشرح)
قوله "يف غري حمل التطهري" :نب دأ برشح "حمل التطهري"" ,حمل التطهري" :هو أن يكون موضع إما من
اآلدمي وإما من بقعة ونحوها يراد تطهريها باملاء ,فريد املاء عليه لتطهريه ,وهذا التطهري تارة يكون إلزالة
خبث وهو النجس الطارئ ,وتارة يكون لرفع احلدث.
فرفع احلدث مثل الوضوء فإنه تُغسل األعضاء فيه ,وكذا اجلسم كله يف اجلنابة تُغسل األعضاء فيه
ألجل رفع احلدث ,واخلابث واضح رشحه.
يقول املصنف "يف غري حمل التطهري" مراده :أن املاء الطهور إذا مر عىل حمل تطهري فاختلط يف ذلك
املحل بطاهر سوا ًء كان ما ًء أو كان مائ ًعا أو جامدً ا فإنه يف حمل التطهري َل ُيس الب الطهورية ,فإذا انفصل عن
حمل التطهري سلبه الطهورية ,وهذا معنى قوله :يف غري حمل التطهري ويف حمله ,أي ويف حمل التطهري طهور ,أي
أنه مل ُيس الب الطهورية.
غري اسمه" ,يف غري حمل التطهري" :أي
فغريه" أي :ا
إ ًذا قول املصنف :األمر الثاين" :طهور خالطه طاهر ا
بعد انفصاله عن حمل التطهري ,ثم ذكر مفهوم هذه اجلملة ,فقال :ويف حمله ,أي ويف حمل التطهري فإنه ُطهور.
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مثال ذلك يف حمل التطهري :لو أن ً
وس ٌخ ,فتوضأ لرفع حدث أعضائه,
رجال أراد أن يتوضأ وعىل يديه ا
متغريا بالوسخ الذي عىل يديه ,فإنه يف هذه احلالة نقول :إنه يف حمل التطهري
فلام انفصل املاء عن يديه انفصل ِّ ً
طاهرا.
سمى
تغري اسمه أو ا
عىل اليد طهور ,ثم بعد انفصاله وقد ا
ً
تغري لونه ُي ا
وذلك إذا قلنا :ا
إن عىل اليد زعفران ,فلام ُغسلت باملاء فإن املاء املنفصل ُيسمى ما ًء فيه زعفران وليس
ما ًء مطل ًقا كذلك.
(المتن)
وىف حمله طهور ,أو غلب عىل أجزائه.
(الشرح)
بدأ املصنف ♫ ات اع ااىل يتكلم عن النوع الثاين من املاء الطهور الذي اختلط به طاهر ,فقال :إنه إذا
اختلط طاهر بطهور فغلب عىل أجزائه.
معنى قوله" :غلب" أي كان الطاهر أكثر من الطهور؛ ألن عندنا قاعدة مشهورة عند الفقهاء يوردوهنا
من الطهارة إىل آخر أبواب الفقه وهو :أن النصف كثري ,أو نقول بمعنى أصح :أن النصف أكثر ,وَل نقول
إنه كثري ألن ال ُثلث كثري ,وأما النصف فهو أكثر ,فيقول :إن النصف أكثر.
تتغري أوصاف الطهور
وبنا ًء عىل ذلك :فإذا كان الطاهر نصف املائع والنصف الثاين هو طهور ,ولو مل ا
ٍ
فحينئذ ُسلب الطهورية من باب احلكم لألغلب.
فإنه ُيس الب الطهورية؛ ألن األكثر هو طاهر,
خصوصا وهو أنه مشهور يف املذهب أن النصف
وهذه املسألة تأتينا -إن شاء اهلل -يف باب الغصب,
ً
أكثر وأغلب ,والرواية الثانية يف مذهب أمحد :أن النصف ويزاد عليه ولو بأقل قليل هو األكثر ,وأما النصف
فليس أكثر.
الفرق يف األموال درهم باعتبار أنه أقل األموال ويف املطعومات بحفنة يسرية أو بح ابات يسريات ونحو
ذلك ,ولكن عىل العموم فالغلبة هنا معناها النصف.
فغريه.
أو ُطبخ فيه ا

(المتن)
(الشرح)
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تغري أحد أوصافه الثالثة ,اللون أو الطعم أو
"فغريه" أي :ا
قوله "أو ُطبخ" أي ُطبخ طاهر يف ماء طهور ا
طاهرا ,وهذا من باب ِذكر احلاَلت التي خيتلط فيها الطاهر مع الطهور
الريح ,فإنه يف هذه احلالة يكون
ً
غريه.
ويسلبه الطهورية إذا ا
(المتن)
يشق صونه عنه قصدً ا.
أو ُوضع فيه ما ُّ
(الشرح)

"أو ُو ِضع فيه" أي :يف املاء الطهور "ما يشق صونه" أي :صون املاء عنه "قصدً ا".
مر معنا يف الطهور أن ما يشق صون املاء عنه إذا وقع بنفسه مثل ورق الشجر القريب ومثل عروق
الشجر ومثل ال ُطحلب ونحو ذلك أنه معفو عنه.
وأما إذا كان بوضع آدمي ,وهذا معنى قوله" :قصدً ا" بوضعه وقصده وإرادته ,فإنه يسلبه الطهورية
ٍ
حينئذ.
(المتن)
أو ملح معدين فغريه.
(الشرح)
امللح املعدين تقدم معنا رشحه يف الدرس املايض ,وأنه هو امللح الذي يقابل امللح املائي ,هذا إذا
ُو ِضع يف املاء فإنه يسلبه الطهورية برشط التغيري.
أيضا لوضع ما يشق صون املاء عنه قصدً ا.
"فغريه" :يعود جلملتني ,يعود للملح املعدين ويعود ً
وقوله ا
(المتن)
ألنه ليس بامء مطلق.
(الشرح)
هذا تعليل ,وقد قصد املصنف أنه قصد من كتابه جتريد الكتاب عن التعليل إَل يف حاَلت قليلة لفائدة
وغرض.
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وقد يقال :إن غرض املصنف من ذكر هذا التعليل ع ىل غري العادة :أنه أراد أن يذكر املناط الكيل للامء
الطاهر ,فاملاء الطاهر هو كل ما مل يكن ما ًء مطل ًقا وإنام يكون مضا ًفا أو موصو ًفا بصفة ,وهذا املاء الذي
سبق إما أن يكون ما ًء مضا ًفا أو موصو ًفا بصفة.
(المتن)
ولو حلف َل يرشب ماء فرشبه مل حينث.
(الشرح)
بعضا من املسائل ,وهذه املسائل التي ستأيت هنا
فرع عىل الدَللة عىل أنه ليس بامء مطلق ,وذكر ً
بدأ ُي ِّ
وبعد ذلك هذه من املسائل َل تعلق هلا بالطهارة ,وإنام حملها كتاب األيامن ً
مثال ,ولذلك فإن هذه من املسائل
التي تُذكر يف غري حملها.
وفائدة معرفة املسائل التي تُذكر يف غري حملها أمور:
األمر األول :امتحان طالب العلم ,فإن طالب العلم إذا مل يعرف املسألة التي تُذكر يف غري حملها فإنه
ُبحث.
يظن أن املسألة مل ت ا

ِ
سمى بخبايا الزوايا للمسائل التي تُذكر
ومن ذلك :أن العلامء  -تعاىل -أ الفوا كُت ًبا يف ذكر ما ُي ا
يف غري مظناتِها.
 ومن فوائد معرفة املسائل يف غري مظنتها :أن املسألة إذا ُأ ِوردت يف حملني يف املوضع األول يف حملها
وباهبا ,واملوضع الثاين يف غري باهبا ,واختلف احلكم عند املؤ ِّلف يف املحلني ,فإنه ُيقدا م قوله يف املحل الذي
أوردها فيه ,أي الباب الذي يناسبها فيه.
وهذه القاعدة عندهم يف الرتجيح من كالم املتأخرين.
هنا يقول "ولو حلف" أي :لو حلف شخص َل يرشب ما ًء وسكت ,أطلق املاء ,فرشبه أي فرشب

فغري اسمه ,أو الذي خالطه طاهر فغلب عىل أجزائه
شي ًئا من األمور السابقة كالطهور الذي خالطه طاهر ا
فغريه أو ُو ِضع فيه ما يشق أو ملح معدين ونحو ذلك :فإنه مل حينث ,فال جيب عليه
أو الذي ُطبِخ فيه طاهر ا
التكفري.
(المتن)
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ولو وكاله يف رشاء ماء فاشرتاه مل يلزم املوكِّل.
(الشرح)
شخصا آخر يف رشاء ماء مطلق فاشرتى واحدً ا من املياه التي تقدا م ذكرها
قوله "ولو وكاله" أي :وكال
ً
ٍ
فحينئذ يكون ِّ
أيضا
"مل يلزم" أي :مل يلزم الرشاء املوكِّل,
الرشاء للمتوكل؛ ألنه خالف رشط املوكِّل ,وهذه ً
متع ِّلقة بباب الوكالة يف خمالفة رشط املوكِّل.
(المتن)
ويسلبه الطهورية إذا ُخلط يسريه بمستعمل ونحوه.
(الشرح)
بدأ املصنف يتكلم عن مسألة خمالطة الطهور للامء املستعمل ,املتقدِّ م معنا خلط الطهور بغريه من غري
املستعمل ,هنا خاص باملستعمل.
ومسألة اخللط العلامء عندهم قاعدة ,وهذه من تفريعات هذه القاعدة ,والقاعدة كبرية كلية ,حينام
قالوا( :إن اخللط إتالف) ,فاخللط أحيانًا وإن كان تبقى العني فإنه يكون إتال ًفا.
طاهرا فيكون إتال ًفا للامء,
فمن صور اإلتالف :أن خلط املاء الطاهر بالطهور يسلبه الطهورية فيجعله
ً
ٍ
حينئذ الضامن ملن تعدا ى يف هذا اخللط.
فيلزم
هذه املسألة لكن أردت أن أشري إليها أن الذي خيلط املاءين قد يكون متل ًفا للامل فيلزمه الضامن.
هنا املسألة التي تكلم عنها املصنف والتي بدأنا يف قراءهتا هي متعلقة بخلط املاء الطهور باملاء
املستعمل ,أي بأحد أنواع املاء الطاهر ,بأحد األنواع وهو املاء املستعمل فقط.
طاهرا حني ذاك أو بعد ذلك يبقى
يقول الشيخ" :ويسلبه" أي :ويسلب املاء الطهور ,الطهورية فيبقى
ً

طاهرا "إذا ُخلِط" أي :املاء الطهورُ ,
"خلِط يسريه" أي :يسري املاء الطهور "بمستعمل".
ً
صورا:
قوله "بمستعمل" يشمل
ً
ً
مستعمال يف رفع حدث.
 إما أن يكونً
مستعمال يف إزالة خبث الذي هو النجاسة الطارئة.
 -وإما أن يكون

 -وإما أن يكون يف رفع ما يف معنى احلدث ,كأن يكون قد ُغسلت فيه يد قائم من نوم.
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يتغري فإنه ُيسلب الطهورية.
فإذا اس ُتعمل اليسري يف رفع احلدث أو إزالة اخلبث ولو مل ا
إذا ُخلِط بامء قليل طهور فإنه نقولُ :يسلب الطهورية ولو كان الطاهر املستعمل أقل من النصف ,هنا
ولو كان أقل من النصف ,إ ًذا هذا هو معنى قوله" :بمستعمل".
قوله "ونحوه" :احلقيقة أن كلمة و نحوه هذه قال بعض املحققني :أنه َل حاجة هلا؛ ألن املستعمل إما
رفع احلدث أو اخلبث أو ما يف معنى احلدث ,فإنه يف هذه احلال كلها تدخل يف املستعمل ,فال حاجة حينئذ
لزيادة كلمة ونحوه ,فال غرض منها ,ألن كلمة املستعمل تدل عىل مجيع الصور ,ون ابه هلذا األمر الشيخ
منصور يف بعض كُتبه.
(المتن)
غريه ولو بلغا قلتني ,ويقدا ر املخالف بالوسط.
بحيث لو خالفه يف الصفة ا
(الشرح)
الطاهر املا اء الطهور ,ما معنى هذه اجلملة؟
غري
غريه" ,أي ا
يقول" :بحيث لو خالفه يف الصفة ا
ُ
يقول :هذه املسألة وهي خلط املاء املستعمل باملاء الطهور َل ننظر فيه لألكثر واألقل وإنام ننظر ملسألة
أنه لو فرضنا أن هذا املاء الطاهر املستعمل خمالف له يف الصفة:
 إما أن يكون اخال.
 وإما أن يكون غري ذلك من املائعات.ِ
غري أحد أوصافه الثالثة من الطعم أو اللون أو الريح ,فإنه يف هذه احلالة نقول:
فإذا ُخلط باملاء الطهور ا
غريها ,هكذا يقولون ,وهذا معنى قوله" :بحيث لو خالفه يف الصفة" أي :لو
إنه يسلبه الطهورية وإن مل ُي ِّ
غري املاء الطهور اليسري.
غريه أي ا
خالف الطاهر املاء الطهور يف الصفة بأن كان مائ ًعا من هذه املائعات ا
قول املصنف" :ولو بلغا" أي :لو بلغ جمموع املاءين م ًعا الطهور والطاهر املستعمل ,ومثله الطهور
تتغري.
والنجس ولو بلغا م ًعا قلتني ,فإنه يف هذه احلالة يسلب الطهورية ولو مل ا
يقول الشيخ" :ويقدا ر املخالف بالوسط".
قول املصنف "ويقدا ر املخالف" :أننا عندما قلنا أن املاء الطاهر ُيقدا ر مثله خمال ًفا يف الصفة ,مثل أن
نُقدِّ ره زيتًا أو ا
خال أو نحو ذلك.
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كم املقدار؟ قالُ :يقدا ر بالوسط ,هذه كلمة تقديره بالوسط حمل إشكال يف تفسري معنى الوسط.
لذلك فإن الشيخ منصور يف ا
الكشاف قال :لعل املصنف أراد بتقديره من حيث كونه وس ًطا ,أي باعتبار
وجه به منصور كلمة ويقدا ر
األوسط من املائعات ,واألوسط من املخالفات ,هذا التوجيه هو الذي ا
ِ
غري
املخالف بالوسط ,أي باألوسط من املائعات واملخالفات يف الصفة ما هو األوسط منها ,فال ننظر املا ُي ِّ
يسريا مثل بعض العطور ,فإنك لو وضعت نقطة واحدة من العطور فيام دون القلتني فقط ًعا
ولو كان شي ًئا ً
غري.
سيغري رائحته؛ ألنه ذو رائحة ن افاذة ,وغريه قد َل ُي ِّ
ِّ
فننظر األوسط من املخالفات ,فحينئذ نقول :العربة به.
قال ابن عقيلُ :يقدا ر ا
خال.

(المتن)
(الشرح)

قول املصنف :قال ابن عقيل ,هذه املسألة ,أرشح كالم ابن عقيل و ُأ ِ
ورد اإلشكال الذي عىل كالم
املصنف فيها.
"قال ابن عقيل" :املا ذكر املصنف أنه ُيقدا ر وس ًطا قال بعده "قال ابن عقيل" وهو أبو الوفا" :أنه ُيقدا ر
ا
خال" ,أي كأن املصنف يرى أن ابن عقيل يقول :إن الوسط من املائعات هو اخلل ,فليس يؤ ِّثر ولو كان
كثريا.
يسريا ,وليس َل يؤثر ولو كان ً
ً
والدليل عىل أن املصنف يرى أن قول ابن عقيل هو املراد به الوسط أنه قال "قال ابن عقيل" ومل يقل
وقال ابن عقيل ,فإن قوله" :قال ابن عقيل" معناه :أنه تفسري أو تقييد عىل حسب سياق اجلملة للجملة
السابقة.
بينام لو قال :وقال ابن عقيل فإنه يكون ً
قوَل خمال ًفا للقول الذي ذكره.
إ ًذا فقول املصنف "قال ابن عقيل" ظاهر هذا الكالم :أن هذا ليس خمال ًفا لكونه وس ًطا ,بل إنه يرى أن
الوسط هو اخلل ,وهذا الذي فهمه مرعي يف الغاية ,فإن عبارة مرعي أنه ُيقدا ر بوسط ٍّ
كخل ,فدل ذلك عىل
أهنم يرون أن اخلل هو أحد املائعات أو املخالفات يف الصفة للامء الطهور التي تكون متوسطة يف التأثري.
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ِّ
باخلل هذا قول
بعض فقهاء املذهب ومنهم منصور يرى خالف ذلك ,ويرى أن تقدير ابن عقيل له
خال ,بل قد يكون ا
آخر خمتلف ,وأنه َل يلزم أن يكون ا
خال ,وقد يكون غريه ,وهذا هو ظاهر كالم منصور يف
الكشاف.
(المتن)
أو كانا مستعملني فبلغا قلتني.
(الشرح)
قوله" :أو كانا" أي :وكان املاءان املخلوطان "مستعملني" أي :كالمها مستعمل ,وكل واحد منهام ما
ً
مستعمال يف رفع حدث ,وكانا دون القلتني فإنه قد ُسلب الطهورية.
دام
ورفع به احلدث فإنه َل ُيسلب الطهورية.
لكن لو كان املاء املستعمل أكثر من ال ُقلتني ُ

لكن لو كان املاءان كالمها دون القلتني ثم ُخلِطا فكان جمموعهام قلتني فإنه يف هذه احلالة عىل مشهور

املذهب :يبقى مسلوب الطهورية؛ ألهنم يرون أن هذا ليس من وسائل التطهري ,فالتطهري عندهم هو إضافة
ماء طهور وَل يطهر املاء بإضافة مثله إليه.
 واحلقيقة :أن طريقة فقهاء املذهب وقاعدهتم فيه جيدة ,ولذلك فإن بعض الناس ِاعرتاضا عىل
يورد
ً
امن يقدِّ ر املاء بالقلتني ويقول :إن املاء إذا كان دون القلتني فإنه ُيسلب الطهورية ,فإذا زاد عنها مل ُيسلب
الطهورية.
وذكر ً
ً
مستعمال
مثاَل أورده البعض من باب َلزم هذا األمر ,فقال :إن املاء إذا كان دون القلتني وكان
فقد ُسلب الطهورية ألنه طاهر ً
مثال ,أو أي صورة من الصور األخرى املتقدمة.
تغري طعمه
قال :فإذا بال فيه كلب فكان جمموع املاء الطاهر مع بول الكلب أكثر من قلتني ومل يكن قد ا
طهورا.
حينئذ يكون
ًٍ
وَل لونه وَل رحيه فإنه
ً
طهورا.
فعاب بعضهم يف ذلك معايبة فقال :ماء طاهر ُأضيف له نجس فأصبح
ا
ً
نقول :هذا ليس عىل مذهب أصحاب أمحد ,وإن كان أورده بعض أصحاب أمحد مثل يوسف بن عبد
نجس فإنه َل يطهر بذلك ,فإن
اهلادي يف بعض كُتبه ,إَل أن مذهب أمحد أن املاء الطاهر إذا ُأضيف له
ٌ
املكاثرة جيب أن تكون بامء طهور ,وسيأتينا هذا -إن شاء اهلل -يف كالم املصنف.
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(المتن)
غري أحد أوصافه.
أو ا
(الشرح)

غري الطاهر املضاف أحد أوصاف املاء الطهور املضاف إليه الذي ُخلِط به.
غري" ,أي ا
قوله" :أو ا
ثم ابني هذا التغيري فقال:
(المتن)
يسريا منها ,ولو يف غري الرائحة.
كثريا من صفة َل ً
لونه أو طعمه أو رحيه ,أو ً
(الشرح)
غري أحد أوصافه" :بني األوصاف الثالث اللون والطعم والريح ,واحلديث فيها رصيح عند
قوله "أو ا
غريه بكليته.
ابن ماجة العربة هبذه األوصاف الثالثة ,بأن ا
"غري لونه" ,أي بكلية اللون فسلبه لون املاء ,أو طعم املاء ,أو ريح املاء ,سلبه بالكلية.
إ ًذا فقوله :ا
كثريا من صفة واحدة؛ ألن التغيري الكثري من صفة كتغيري الصفة كلها.
احلالة الثانية :أو ً
ٍ
غري
ُغري كثري صفة واحدة فكأنه ا
يعني عندنا قاعدة( :أن الكثري يأخذ حكم الكل) ,فحينئذ عندما ت ا
الصفة كلها.
ٍ
يسري منها" أيَ :ل يسري من صفة واحدة ,فإن التغري اليسري من صفة واحدة بيشء طاهر َل
قالَ" :ل
ايس ُلب الطهورية ,ولو يف غري الرائحة.
قبل أن أرشح "ولو يف غري الرائحة" أريد أن أبني أن عندنا التغري أربعة صور ,أورد املصنف ثال ًثا,
والرابعة مفهومة من كالمه:
تتغري صفتان أو ثالث فإنه
تتغري أحد الصفات الثالث بكليتها ,فمن باب أوىل أن ا
احلالة األوىل :أن ا
طاهرا ,وإن كان بنجس فهو ما ٌء نجس.
ُيسلب الطهورية ,إن كان بطاهر فيصبح املاء
ً
ٍ
فحينئذ ُيسلب الطهورية.
احلالة الثانية :أن ُيسلب كثري من أحد أوصافه الثالث وصفاته الثالث,
احلالة الثالثة :أن ُيسلب قليل من أحد األوصاف فقط فال ُيسلب الطهورية؛ ألن القليل معفو عنه إذ
اليسري للمشقة معفو عنه.
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الرابع :وهذا مل ِ
يورده املصنف لكنه مفهوم :أن يسلبه ً
قليال من أكثر من صفة من صفتني أو ثالث,
ً
ً
يغريه ً
وقليال من لونه.
وقليال من رحيه,
قليال من طعمه,
ِّ
فذكر العلامء أن جمموع القليل من الصفات كالكثري من صفة واحدة.
يسريا من صفة واحدة ,مفهومه:
يسريا منها" أيَ :ل ً
من أين أخذ احلكم الثالث؟ من قول املصنفَ" :ل ً
أن اليسري إذا كان من صفات متعددة فإنه يكون كالكثري من صفة واحدة ,وهذه قاعدة مضطردة ,فإهنم
متفر ًقا
املتفرق كالكثري) ,مثل كشف العورة فإن يسريها
يقولون( :اليسري
ٌّ
معفو عنه ,لكن لو كان هذا اليسري ِّ
ِّ
كثريا.
أصبح حكمه حكم الكثري ,كام لو كان املنكشف ً
خصوصا يف
قول املصنف" :ولو يف غري الرائحة" :من عادة املصنف أعني الشيخ موسى يف كتابه هذا
ً
باب العبادات أنه إذا قال :ولو فإنه يعني به اإلشارة إىل اخلالف ,بخالف عادته يف الزاد فليس هذا مضطر ًدا
كثريا وخاصة يف العبادات أنه إذا أطلق "ولو" فإنه إشارة إىل اخلالف.
يف كالمه هناك ,بينام هنا فإنه مضطرد ً
فقول املصنف هنا" :ولو يف غري الرائحة" :هذه أشار خلالف يف املذهب قوي ,هذا الذي خالف يف هذا
اخلر ِقي ,فقد ذهب ِ
ِ
اخل ارقي إىل أنه َل ُيعفى عن يسري الرائحة فقط ,وإنام ُيعفى عن يسري اللون
املذهب هو ا
ويسري الطعم ,وأما يسري الرائحة فإنه َل ُيعفى عنه.
وطبعا هذه املسألة فيها خالف حتى يف الباقيات ,لكن عىل العموم هنا أشار إىل خالف ِ
اخلرقي,
ً
اخلرقي أنه كالم أمحد ,بالذات ِ
واخلرقي من كبار أصحاب أمحد ,ومعلوم أن األصل يف كالم ِ
ِ
اخلرقي.
(المتن)
وَل برتاب ولو وضع قصدً ا مامل يرص طينًا.
(الشرح)

املغري للامء هو الرتاب ولو ُو ِضع قصدً ا ,أي سوا ًء ُوضع قصدً ا أو جاء
قوله :وَل برتاب ,أي ولو كان ِّ
من غري قصد بأن يكون من غري فعل ,أو وضعه الشخص من غري قصد يسلب الطهورية.
وكام ذكرت قبل قليل :أن "ولو" هذه ِ
يوردها املصنف لإلشارة إىل خالف ,وهنا أشار إىل خالف أيب
يسريا من
اخل اطاب ,فإن أبا اخلطاب يرى أن امن تعمد وضع تراب يف ماء طهور سلبه الطهورية ,إذا غري
ً
يسريا من رائحته أو لونه ,والغالب :أن الرتاب ُيغري اللون.
طعمه أو ً
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قال" :ما مل يرص طينًا" أي :ما مل ينتقل من كونه ما ًء إىل كونه طينًا.
ونستطيع التفريق بني الطني وما قبله بمسألة اجلريان :فمتى كان يمكن أن جيري عىل العود بنفسه فإنه
ماء وإَل فإنه يكون طينًا.
(المتن)
فإن صفا من الرتاب فطهور.
(الشرح)
قول املصنف "فإن صفا من الرتاب فطهور" :هذه اجلملة احلقيقة أهنا أخذها املصنف من كالم ابن
محدان صاحب الرعايتني وغريها من الكتب.
تفرد به كان ُيغرب أحيانًا يف آرائه ,وعبارة ابن محدان يف األصل أنه
وابن محدان كانوا يقولون :إن ما ا
ِ
طاهرا.
يصف من الرتاب فإنه يكون
كان يقول" :فإن صفا من الرتاب فطهور وإَل فطاهر" ,أي وإن مل
ً
وقد حذف املصنف هذه الزيادة اَلستثناء وهو الصواب ,فإن الصواب حذف هذه اجلملة؛ ألن الطني
طاهرا
يسمى
إذا صفا بعد ذلك من الرتاب الذي كان فيه فإنه ينقلب إىل كونه
ً
طهورا ,وأما حال الطني فال ا
ً
معنى آخر.
فإن له
ً
وَل بام ُذكر يف أقسام الطهور.

(المتن)
(الشرح)

تغري بام خيالطه بام ُذكر هناك من أنواع املياه يف الطهورية
قوله "وَل بام ُذكر يف أقسام الطهور" أي :إذا ا
تغري طعمه بسبب املجاورة ً
تغري بام يشق صون املاء عنه ك ُطحلب وورق شجر قريب منه
مثال ,أو ا
مثل الذي ا
تغري بطول ُمكث ونحو ذلك ,فإنه يف هذه احلال وإن ُخلِط ذلك املاء
أو عروق شجر ,أو بطول ُمكث ,ا
املغري طهور,
متغريا فإنه َل يسلبه الطهورية ألن ِّ
الطهور املتغري بامء طاهر غري ِّ
متغري فكان جمموع املاءين ِّ ً
وقد ُعفي عن التغري الذي فيه ,فمن باب أوىل إذا اختلط بغريه.
(المتن)
كثريا.
يسريا َل ً
ويسلبه استعامله يف رفع حدث وغسل ميت إن كان ً
(الشرح)
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هذه من املسائل املهمة يف قضية الطاهر أن من صور املاء الطاهر :أن يكون املاء الطهور قد استُعمل يف
طاهرا.
رفع حدث ,فإنه يف هذه احلال ُيسلب الطهورية ويصبح
ً
ولذلك قال املصنف" :ويسلبه" أي :ويسلب املاء الطهور الطهارة استعامله ,أي استعامل ذلك املاء
كثريا.
يسريا َل ً
بالقيد الذي ذكره يف األخري وهو أن يكون ً
قول املصنف "يف رفع حدث" :يشمل احلدثني األصغر واألكرب ,ومل ِ
يورد املصنف النجاسات؛ ألن
طاهرا ,وسيأيت ِذكره هناك يف
نجسا وَل ُيصبح
ً
يسريا فإنه ُيصبح ً
املاء املستعمل يف إزالة النجاسة إذا كان ً
باب النجس.
يسريا" أي :إن كان املاء املستعمل يف
قال" :وغسل ميت" كذلك ألنه يف معنى رفع احلدث" ,إن كان ً
يسريا أي ً
كثريا.
قليال َل ً
األمرين :يف رفع احلدث ويف غسل امليت ً
طاهرا؟
هنا قيد مل يذكره املصنف وهو :متى يكون
ً
طاهرا,
نقولُ :حيكم بطهارته بانفصاله عن العضو ,فالوقت الذي ينفصل فيه عن العضو فإنه يكون
ً
طاهرا.
وأما حال جريانه عىل العضو فإنه طهور ,فإذا انفصل صار
ً
وعىل ذلك :فإن اجلنابة املا كانت ليس فيها ترتي ًبا وهي بمثابة العضو الواحد فإن جريان املاء من الرأس
ً
ستعمال إَل بعد
إىل القدمني جرية واحدة يرفع احلدث عن مجيع اجلسد؛ ألنه مل ُيسلب الطهورية ويكون م
اَلنفصال ,بينام يف أعضاء الوضوء فإن كل عضو منفصل عن العضو ا
اآلخر ,فإذا انفصل عن الوجه وانتقل
طاهرا عند
إىل عضو غري متصل به كاليد أو كالرجل فإنه يف هذه احلالة نقولُ :سلب الطهورية وأصبح
ً
انفصاله.
وقد ذكر بعض العلامء أن ما ُأ ِ
لزم به املصنف مما مل يذكر أن املاء ُيسلب الطهورية عند اَلنفصال ليس
بالزم؛ ألنه مفهوم من كالمه.
ووجه ذلك  :أن الشيخ قال" :ويسلبه استعامله يف رفع حدث" ,قالوا :وَل يوصف العضو أو اآلدمي
بأنه قد ارتفع حدثه إَل بعد اَلنفصال.
طب ًعا َل شك أن هذا تك ُلف ,لكنه وجيه ,ومراد املصنف هو ما ذكرت قبل قليل ,ولكن من باب
فهام بعيدً ا.
فهام قري ًبا أو ً
اإلشارة إىل أن هذه القيود قد تُفهم من كالم أهل العلم ً
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وإن غسل رأسه ً
بدَل عن مسحه.

(المتن)
(الشرح)

بدأ يتكلم املصنف عن مسألة قريبة من السابقة ,فالسابقة التي أوردها األخرية هي املنفصل عن
الطهارة الواجبة ,ألنه قال :يف رفع حدث ,ورفع احلدث واجب ,وغسل امليت وهو واجب.
هنا بدأ يتكلم عن املاء املنفصل يف الطهارة غري الواجبة ,وتشمل ذلك املستحبة واملباحة ,فبدأ بصورة
فقال" :وإن غسل رأسه" ً
بدَل من مسحه.
الواجب يف الوضوء إنام هو مسح الرأس ,فإن خالف الشخص وانتقل من املسح إىل ال اغسل:
فإن يف املذهب روايتني :هل ُجيزئه ذلك أم َل؟
قيل :أنه جيزئه؛ ألن الغسل أعىل من املسح ,وهو قول كثري من األصحاب.
وقيل :أنه َل جيزئه؛ ألنه خالف املأمور به ,وخمالفة األمر تقتيض الفساد ,وهو عليه كثري من املتأخرين,
وسيأتينا -إن شاء اهلل -يف باب الطهارة.
عىل القولني :أنه إن غسل رأسه ً
بدَل من مسحه مع أن املسح مرة واحدة فتقاطر من هذا الغسل ماء,
فنقول :هل ُيسلب الطهورية أم َل؟
نقول :إنه َل ُيسلب الطهورية؛ ألننا إن قلنا إنه َل ُجيزئه يف ال اغسل فهو مل يستعمله يف طهارة واجبة
بالكلية ,وإن قلنا :إنه أي غسل الرأس أجزأه عن مسحه ,فنقول :ألن الواجب إنام هو املسح والسيالن ليس
مباحا أو
بواجب ,فالذي سقط به الواجب إنام هو اليسري الذي التصق بالرأس وما زاد عنه فإنه يكون ً
مكروها ,وَل يكون قد ُرفع به احلدث.
ً
فعىل القولني م ًعا :فإنه َل يكون قد ُسلب الطهور بل يبقى طهو ًرا.
(المتن)
أو استعمل يف طهارة مستحبة.
م اثل للطهارة املستحبة فقال:

(الشرح)
(المتن)
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كالتجديد.
(الشرح)

"كالتجديد" يعني :أن الشخص مل ُحي ِدث فأراد أن ُجيدِّ د وضوئه.
(المتن)
وغسل اجلمعة.
(الشرح)

وغسل اجلمعة؛ ألنه مستحب إذا مل يكن له موجب له من ِ
موجبات اجلنابة.
(المتن)
والغسلة الثانية والثالثة.
(الشرح)
كالغسلة الثانية والثالثة للوجه ولليدين وللقدمني ,وأما الرأس فإنه َل ُيمسح إَل مرة واحدة؛ ألن
القاعدة( :أن املمسوحات مرة واحدة).
ٍ
ٍ
ٍ
وجنابة.
ونفاس
حليض
أو يف ُغسل ِذ ِّميا ٍة

(المتن)
(الشرح)

ِّ
الذ ِّم اي ُة اغتساهلا الغرض منه :إباحة وطئها ,ولذلك يقولون :إنه َل ُيشرتط هلا النية ,ولذلك إذا أسلمت
وجب عليها أن تغتسل لرفع حدثها عىل املشهور.

ُْ ُ
وه َّن َمِنَْ
وبنا ًء عىل ذلك :فإن غسل ِّ
الذ ِّم اية من احليض والنفاس إلباحة وطئها{ ,فَإِذا َتط َّه ْرن َفأت
ُ َّ
ُ
ً
مستعمال يف
َاّلل} [البقرة ,]222 :واجلنابة من باب التقذر والتنظف ,فإن املستعمل فيه ليس
حيْث َأمرك ُم َُ
طهارة واجبة وإنام يف طهارة مباحة أو واجبة لغريها ليست لذاهتا.
(المتن)
فطهور مكروه.
(الشرح)
طهورا ومل ُيسلب الطهورية فيجوز استعامله.
قوله" :فطهور" أي :املاء املنفصل يكون ما ًء
ً
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وقوله "مكروه" أي :أنه األوىل تركه ,والسبب لرتك الطهارة هبذا املاء؛ ألنه فيه إما خالف أو
استقذاره ,لعموم اَلستقذار.
وعىل العموم فإن هذه املسألة فيها قوَلن عند املتأخرين:
 الذي نص عليه املصنف هنا وقال صاحب اتوج ٌه ,هو ما ذكره املصنف أنه مكروه.
الكشاف :إنه ُم ِّ
بينام الذي يف التنقيح واملنتهى واإلنصاف أنه قال :طهور وسكت.
مكروها ,وهذه من
قالوا :فظاهر كالم هؤَلء الثالثة :صاحب التنقيح واإلنصاف واملنتهى أنه ليس
ً
املسائل التي اختلف فيها منطوق اإلقناع مع مفهوم املنتهى ,والقاعدة عندهم( :أنه إذا اختلف املنطوق أحد
الكتابني مع مفهوم اآلخر ُقدِّ م املنطوق).
رصح به الشيخ عثامن ,فقد ذكر الشيخ عثامن أن الرصيح مقدا م عىل الظاهر ,القصد بالظاهر
وهذا ما ا
هو املفهوم؛ ألن دَللة املفهوم ختتلف عن عموم دَللة املفهوم املرادة يف كتب األصول ,فاملفهوم يشمل
الظاهر ,فاإلطالق مفهومه عدم وجود القيد ,ولذلك هذه من الرتجيحات بني الكتابني باعتبار املنطوق
واملفهوم.
مكروها خال ًفا إلطالق صاحب املنتهى وغريه.
إ ًذا عثامن وقبله منصور واملصنف عىل أنه يكون
ً
(المتن)
والتربد
وإن استعمل يف غري مستحبة كالغسلة الرابعة يف الوضوء والغسل ,والثامنة يف إزالة النجاسة
ُّ
والتنظيف ونحو ذلك :فطهور غري مكروه.
(الشرح)
هذا املنفصل يف الطهارة املباحة ,قال :وإن استعمل املاء الطهور يف غري مستحبة أي يف طهارة غري
مستحبة ,ومن باب أوىل ليست واجبة ,كالغسلة الرابعة يف الوضوءَ ,ل شك أن الزيادة عىل الثالث فقد أساء
كام جاء عن النبي ♀ ,فيدل عىل أنه َل ُيرشع الزيادة عىل الثالث ,بل هو مكروه إن قصد به
التعبد.
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قوله :وال ُغسل :هذا مبني عىل اخلالف الذي سيأتينا -إن شاء اهلل -يف قضية :هل ال ُغسل من اجلنابة
ُيستحب فيه التثليث كام هو مشهور من املذهب ,أم هو اغسلة واحدة للجسد كام هو ظاهر احلديث وهو
الرواية الثانية؟
واملصنف هنا :مشى عىل املشهور أنه ُيستحب يف ال ُغسل من اجلنابة التثليث.
أيضا مبني عىل املذهب يف اشرتاط التسبيع يف الغسل من النجاسات والثامنة يف
قال :والثامنة :هذا ً
إزالة النجاسة.
التربد للجسد والتن ُّظف إن كان
قوله" :والتربد" :عطف عىل الغسلة الرابعة ,كالغسلة الرابعة و ُغ ْسل ُّ
فيه وسخ ,ونحو ذلك من األمور" ,فطهور غري مكروه" ألنه مل تتعلق به عبادة.
(المتن)

ولو اشرتى ماء فبان قد توضأ به فعيب َلستقذاره عر ًفا.

(الشرح)
أيضا من املسائل التي وردت يف غري حملها فإهنا متعلقة بعيوب املبيع.
هذه ً
يقول الشيخ" :ولو اشرتى ماء فبان قد توضأ به" طب ًعا مراده باملاء :املاء القليل َل مطلق املاء؛ ألن
ُوضئ به فإنه مل ُيسلب الطهورية.
املاء الكثري وإن ت ِّ
قال" :ولو اشرتى ماء فبان قد توضأ به فعيب" ,وسبب كونه عي ًبا علتان ,أورد املصنف إحدى العلتني,
والثانية سأذكرها بعد ذلك.
قالَ" :لستقذاره عر ًفا" أي :ألن عادة الناس يستقذرون هذا املاء ,وهذا اَلستقذار ليس لذات املاء
ِ
ِ
عر اض عليه ,ولذلك قال :استقذار عريض َل استقذار ذايت املا عرض عليه من ذلك.
وإنام املا ا
وهذه العلة التي أوردها املصنف تشمل املاء القليل والكثري.
ٍ
فحينئذ َل يمكن اَلنتفاع به يف رفع
ُوضئ به يكون قد ُس ِلب الطهورية,
العلة الثانية :أن املاء الذي ت ِّ
حدث ,فيكون عي ًبا من جهة هذا.
قارصا عىل املاء القليل دون الكثري ,بينام تعليل املصنف يشمل املاء القليل
فالتعليل الثاين يكون
ً
أساسا وإنام متعلقة بالعيوب.
والكثري ,وعىل العموم فهذه املسألة َل تعلق هلا بالطهارة
ً
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(المتن)
عضوا من أعضائه غريها.
ويسلبه إذا غمس غري صغري وجمنون وكافر يده كلها َل
ً
(الشرح)
من األشياء املهمة قبل أن أتكلم عن هذه املسألة يف قضية رشح املتون ما ن ابه إليه ُ
الرشا ح ,وهو إظهار
املضمرات.
أكثر ما يقع اخلطأ عند امن يقرؤون املتون سوا ًء كانت خمترصة جدً ا أو متوسطة وهي قضية املضمرات
تعود ملاذا؟ ومن أحسن الذين كتبوا يف ِّ
مذكورا كاهلاء والتثنية
حل مضمرات متن ,سوا ًء كان املضمر
ً
وغريها ,أو املضمر غري مذكور بأن يكون مست ًرتا هو البهويت يف رشحه عىل املنتهى.
مظهرا.
وسمى امن يتجه له الضمري إذا كان
ً
ففي رشح املنتهى أظهر كل ضمري ا
ولذلك هنا عندما نذكر هذه اجلملة قوله" :ويسلبه" :الضمري هنا يعود إىل املاء اليسري الطهور.
دائام بعود الضامئر ,وكثري من اإلخوة وطلبة العلم ربام ُخيطئ يف
ولذلك جيب عىل طالب العلم أن يعتني ً
ِ
فهم بعض املسائل الفقهية بسبب عدم معرفته املا يعود الضمري.
الرشا ح أحيانًا خيتلفون ,مر معنا بعض األمثلة ,وسيأتينا عرشات األمثلة ,الضمري يعود ملاذا,
بل إن ُّ ا
خيتلف به احلكم بنا ًء عىل قضية عود الضمري.
قوله" :ويسلبه" :أي يسلب املاء الطهور اليسري الطهورية "إذا غمس" ,إذا غمس وستأيت القيود بعد
قليل ,وهي أربعة بل ربام تصل إىل ستة أو سبعة أو ثامنية.
الدليل فيها حديث النبي ♀ يف الصحيح« :إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثال ًثا,
فإنه َل يدري أين باتت يده».
قالوا :وهذا عىل خالف القياس ,فنتق ايد باحلديث وَل نزيد عليه ,ولذلك أورد العلامء ألن هذا سلب
الطهورية عىل خالف القياس ,لكن لورود هذا احلديث جعلوا قيو ًدا كلها مأخوذة من احلديث.
أول مسألة قال" :غري صغري وجمنون" ,هذان قيدان ِ
الصغر واجلنون ,فدل عىل أنه َل بد أن يكون
ٍ
مكل ًفا؛ ألن الصغري واملجنون ليست له نية ً
وحينئذ كل غمس له يف اإلناء غري مؤ ِّثر.
أصال,
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ً
أصال هو َل يرتفع حدثه فيكون كل غمس له يف اإلناء سيسلبه الطهورية ,وإنام نتكلم عن الذي له نية
يستطيع رفع حدث يده ورفع حدث جسده ,وهذا إنام يكون للبالغ العاقل دون الصغري واملجنون ,فالصغري
واملجنون َل يرتفع حدثهام لعدم وجود نيتهام.
والظاهر من احلديث «أحدكم» أي :املسلم البالغ العاقل ,وكذلك الكافر نفس التعليل ,فال بد أن
مسلام ,فالكافر إذا غمس يده فال يسلبه الطهورية ,العلة كام ذكرت لك :احلديث؛ وألنه غري معلل
يكون
ً
فنضيقه ملورد النص.
قوله "يده كلها" هذا القيد الرابع :أنه َل بد أن يغسل يده كلها ,وبنا ًء عىل ذلك :فاملشهور عند
املتأخرين أنه لو غمس بعض يده كأطراف أصابعه فإنه َل يسلب الغمس املاء الطهور اليسري الطهورية ,بل
َل بد أن يغمس يده كلها.
الر ْس ِغ الذي يقال
واليد املراد هبا :أقل ما يصدق عليها هذا اللفظ وهو من أطراف األصابع إىل ام ْف اص ِل ا
سمى يدً ا.
عنه :الكوع ,إىل مفصل الرسغ هذا كله ُي ا
وأما الذراع والعضد فال أثر لغمسهام.
غري اليد فإنه َل أثر له.
قال "َل
ً
عضوا من أعضائه غريها" أي :غري اليد فلو ا
(المتن)
واختار مجع أن غمس بعضها كغمس كلها يف ماء يسري.
(الشرح)
قوله "واختار" لو تالحظ هنا أنه أتى بالواو ,وهذه الواو تدل عىل أن هذا قول آخر غري القول الذي
خصوصا من خالف يف هذا الكتاب فإنه خالف قوي جدا ا.
قدا مه ,وغالب ما يذكره املصنف
ً
قوله" :واختار مجع" مراده باجلمع املو افق صاحب الكايف أن غمس بعضها كغمس كلها ,وهذا رأي
لبعض الفقهاء ,وبعضهم مشى عىل الكل ,ومر معنا أنا مل نأت بالرتجيح وإنام نرشح فقط اإلشكاَلت.
(المتن)
أو حصل فيها كلها من غري غمس.
(الشرح)
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كثريا ,ألن الكثري َل ُيسلب
قوله" :يف ماء يسري" هذا القيد اخلامس أنه َل بد أن يكون املاء
يسريا َل ً
ً
الطهورية.
قوله" :أو حصل فيها كلها من غري غمس" أي :أنه حصل املاء اليسري ,الضمري الغري ُم ْظ اهر هنا هو
املاء اليسري ,أي :حصل املاء اليسري فيها ,أي :يف يده ,كلها من غري غمس ,يعني :أنه جرى املاء عىل يده,
كان هناك مستيقظ من نوم ليل ناقض للوضوء فجعل يده حتت حنفية املاء ,فجرى عليها ماء قليل ,ثم
وجتمع حتته ,فاملتجمع حتته :هذا نقول إنه قد ُسلب الطهورية وإن مل يكن قد غمس يده يف املاء؛ ألنه
انفصل ا
حصل املاء يف يده كلها ,غطى يده كلها.
(المتن)
ولو باتت مكتوفة.
(الشرح)
كام قلنا :قول املصنف "ولو" يف الغالب أهنا إشارة للخالف ,وهنا إشارة خلالف أيب الوفاء ابن عقيل,
فإن ابن عقيل خالف فرأى أهنا معللة بمظنة النجاسة ,والقاعدة أن ما ُع ِّلل باملظنة إذا ُأمنت املظنة من كل
ٍ
وجه فإنه يسقط احلكم.
ٍ
جراب ونحوه,
وبنا ًء عىل ذلك" :فلو باتت يده مكتوفة" يعني :مربوطة إىل كتفه ,هذا مراده ,أو يف
وجوبا ,بينام املشهور يف املذهب أنه
جعلها يف ُق افازات ,فإن أبا الوفا بن عقيل يقولَ :ل يلزم غسلها ثال ًثا
ً
قال :أن احلكم تعبدي فال ُيع الل.
ٍ
جراب ونحوه.
أو يف
ونحوه مثل ال ُقفازات واجلوانتيات وغريها.

(المتن)
(الشرح)
(المتن)

قائم من نوم ليل ناقض لوضوء.
(الشرح)
هذه قيود ثالثة:
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قائام من نوم ,وبنا ًء عىل ذلك :فإنه قبل قيامه من النوم لو جرى املاء عىل يده َل
القيد األول :أن يكون ً
يسلب الطهارةَ ,ل بد أن يكون بعد اَلستيقاظ لظاهر احلديث.
قوله "من نوم ليل"َ :ل بد أن يكون نوم ليل َل نوم هنار للحديث« :فإن أحدكم َل يدري أين باتت
يده» ,وجاء الترصيح عند أيب داوود بذلك.
قوله "ناقض للوضوء" :يدل عىل أن النوم غري الناقض للوضوء َل يلزم فيه غسل اليدين ثال ًثا ,ولو
ُغمست اليد يف إناء فيه ماء قليل مل يسلبه الطهورية.
والنوم غري الناقض للوضوء هو نوم القائم وما يف معناه.
قبل غسلها ثال ًثا كاملة بعد نية غسلها.

(المتن)
(الشرح)

قوله" :قبل غسلها" أي :جيب غسل اليد ثال ًثا أي ثالث مرات كاملة ,أي كامل اليد تُغسل كاملة.
(المتن)
بعد نية غسلها أو قبلها.
(الشرح)
يعني َلبد لكي يرتفع حدث اليد ,اليد هلا حدث؛ ألنه قائم من نومَ ,ل بد أن ينوي رفع احلدث ,وهذا
معنى قوله" :بعد نية غسلها" ,يعني بعد نية غسلها" ,أو قبلها" أي :قبل النية فإنه هبذا احلكم ,يعني معنى
قوله "بعد نية غسلها أو قبلها" أي :أنه ُيسلب املاء الطهورية سوا ًء نوى بالغمس غسل يده لرفع حدثها ,أو
أمرا آخر غري رفع احلدث ,هذا مراده بعد نية غسلها أو قبلها فإنه ُيسلب الطهورية يف احلالتني,
نوى بالغمس ً
طب ًعا خالف يف ذلك بعض األصحاب مثل املجد ,لكن عمو ًما هذا الذي مشى عليه.
(المتن)
لكن إن مل جيد غريها استعمله فينوى رفع احلدث ثم يتيمم.
(الشرح)
قوله "لكن" :هذا استثناء" ,إن مل جيد غريه" أي :غري املاء القليل الذي ُغمست فيه يد قائم من نوم ليل
ناقض للوضوء.
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"استعمله" أي :استعمل ذلك املاء يف رفع حدث وإزالة نجس أو خبث.
وجوبا عندهم ,وليس من باب الندب وإنام من باب الوجوب.
قوله "استعمله":
ً
لكن قال املصنف "فينوي رفع احلدث" أي :عند استعامله لذلك املاء الذي ُسلبت طهوريته" ,ثم
يتيمم" بعده ,فيجمع بني التيمم واَلستعامل ,وسيأتينا -إن شاء اهلل -قاعدة :متى يكون اجلمع بني التيمم
واَلستعامل؟
(المتن)
وجيوز استعامله يف رشب وغريه.
(الشرح)
القاعدة( :أن الفقهاء إذا أطلقوا جيوز فهو بال كراهة) ,وهو كذلك ,فيجوز بال كراهة استعامله ,أي:
استعامل املاء اليسري الذي ُغمست فيه يد قائم من نوم ٍ
ليل ناقض للوضوء يف ُرشب وغريه فيرشبه ويطبخ به
ويغسل به ما شاء ,لكن غري تطهري النجاسات.
(المتن)
وَل يؤثر غمسها يف مائع غري املاء.
(الشرح)

كخل وطعام كأن يضع يده يف زيت ً
وَل يؤثر غمس اليد لقائم من نوم يف غري املاء ٍّ
مثال ,فإنه َل يسلبه
الطهورية ولو كان ً
قليال ,ولكن ذكر الفقهاء أنه ُيكره من باب :مراعاة اخلالف ُيكره.
ملاذا قالوا أنه َل يؤ ِّثر؟ ألن احلديث جاء فنقف عند احلديث وَل نتجاوز غريه ألنه غري مع الل عندهم.
(المتن)
ولو استيقظ حمبوس من نومه فلم يدر أهو من نوم ليل أم هنار مل يلزمه غسل يديه.
(الشرح)
ألن هذا مشكوك فيه ,واألصل اليقني ,وحيث مل يثبت عنده أحد الوصفني فاألصل التمسك بالرباءة,
ألن الشخص إذا شك فله أحوال:
استصحابا لألصل الثابت ,وهذا
 إما أن يكون عنده أصل يستمسك به ,فيستمسك باألصل فيكونً
ليس موجو ًدا هنا.
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ٍ
فحينئذ إذا مل يكن هناك أصل ف ُيصار للظاهر ,وَل يوجد هنا
ظاهر,
 احلالة الثانية :أن يكون هناكٌ
بئر أو يف ُغ ٍ
ب أي يف ٍ
رفة ُمغلقة
ظاهر ,فإنه قد استيقظ وَل يعلم أهو يف ليل أم يف هنار ,مثل الذي يكون يف ُج ٍّ
متر عليه الساعات الطويلة.
عليه ,فال يعرف الليل من النهار ,وربام ُّ
 احلالة الثالثة :إذا مل يكن أصل وَل ظاهر :فإنه يستمسك بالرباءة األصلية وهو عدم وجود التكاليف.هناك تكليف يف وجوب ال اغسل ,فاألصل براءة الذمة من الواجبات.
هذه القاعدة الثالثية يف ما الذي ُيتمسك به عند الشك؟ غال ًبا َل خيرج عن األحكام :إما األصل ,أو
الظاهر ,أو الرباءة األصلية ,وهذه من باب الرباءة األصلية.
(المتن)
الصب منه بل عىل اَلغرتاف ,وليس عنده ما يغرتف به ويداه نجستان:
ولو كان املاء يف إناء َل يقدر عىل
ِّ
نصا أو ُّ
ثوبا أو غريه فيه ,ويص ُّبه عىل يديه ,وإن مل يمكنه تيمم وتركه.
فإنه يأخذ املاء بفيه
ويصب عىل يديه ا
ُّ
يبل ً
هذه من باب ِ
احليل إن صح التعبري أو املسائل:

(الشرح)

فيام إذا كان عند الشخص ماء يسري وَل يمكنه أن يتوضأ منه إَل باَلغرتاف:
ٍ
ناقض للوضوء فإن اغرتف منه فإنه سيسلب املاء الطهورية ,فهو
فإن اغرتف وكان قد قام من نوم ليل
مرتد ٌد بني هذين األمرين.
الصب منه" ,سبب عدم القدرة :أن اإلناء ثابت يف
يقول املصنف" :ولو كان املاء يف إناء َل يقدر عىل
ِّ
عاجزا عن محله ,لكون اإلناء ً
األرض ً
مثال َل يستطيع محله لضعف بدنه ونحو ذلك.
مثال ,أو لكونه
ً
قال" :بل عىل اَلغرتاف" يقدر عىل اَلغرتاف من هذا اإلناء" ,وليس عنده ما يغرتف به" ليس عنده
إناء يغرتف به" ,ويداه نجستان" :ومثله كذلك إذا كانت اليدان يسلبان املاء الطهورية" ,فإنه يأخذ املاء
بفيه" وسأتكلم عن سلبية املاء الطهورية بعد قليل.
ويصب عىل يديه" فيغسل يديه حتى ُيزيل نجاستهام.
قال" :فإنه يأخذ املاء بفيه,
ُّ
"نصا" مراده :ما جاء عن اإلمام أمحد أنه قالَ :ل بأس أن يأخذ من األنبوبة بفيه ,يقصد
قال املصنف :ا
يف احلاممات.
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واحلقيقة :أن هذا النص َل يدل عىل هذه املسألة بعينها ,وإنام يدل عىل حكم آخر ,ولذلك فإن املوفق
والشيخ تقي الدين محلوا كالم اإلمام أمحد املذكور عىل اَلحتياط َل عىل الوجوب.
هنا املصنف يتكلم عن الوجوب ,وتلك مسألة خمتلفة ,ولكن عىل العموم قد يؤخذ منها ذلك.
قال "أو ُّ
ثوبا أو غريه" :كإسفنجة ونحوها ,ويصب عىل يديه ,يبلها من غري غمس اليدين ثم
يبل ً
ُخيرجها ويصب عىل يديه.
قال" :وإن مل يمكنه" أي :وإن مل يمكنه فعل ذلك بأحد احليلتني السابقتني" ,تيمم وتركه" أي :وترك
غسل املاء.
هنا نالحظ مسألة:
أنا ذكرت قبل قليل :أن قول املصنف "ويداه نجستان" ,وقلت :أنه ُيلحق هبا فيام إذا كان قد استيقظ
من نوم ليل ناقض للوضوء وجيب عليه اغسل يديه:
املصنف أورد النجاستني فقط ومل ِ
يورد الصورة الثانية مع أهنا ُملحقة هبا ,وسبب عدم ذكره لتلك
ِ
ٍ
فحينئذ تكون هنالك صورة ثالثة ملان
الصورة الثانية :أن اليد َل تاس ُلب املاء الطهورية إَل إذا ُغمست كلها,
كانت يداه جيب غسلهام َلستيقاظه من نوم الليل وهو أن يغمس بعض يده ف ُيخرجها ويغسل هبا يديه ,فإنه
يوجه ,يعني يدل عىل أن املصنف حينام ذكر النجاستني ربام كان مراده
يف هذه احلالة تُسلب الطهورية ,وهذا ا
ذلك ,وإَل فاألاوىل أنه يذكر هذه املسألة هناك يف باب النجاسة وَل يذكرها هنا عندنا يف باب الطهارة.
(المتن)

جنب ونحوه بانغامسه كله أو بعضه يف ماء قليل راكد أو ٍ
جار ر ْف اع احدثِه مل يرتف ْع وصار
وإن نوى
ٌ
مستعمال بأول ٍ
ً
جزء انفصل.
(الشرح)
هذه املسألة متعلقة بانغامس اجلُنب ونحوه ,وهذه عبارة املصنف يف احلقيقة جيدة ,حتى أن الشيخ
حممد اخللويت قال :إن عبارة صاحب اإلقناع أجود من عبارة صاحب املنتهى وأقعد يف الدَللة عىل احلكم,
وأجاد املصنف يف إيضاح العبارة أكثر من اإلشكاَلت التي ترد عىل صاحب املنتهى.
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يقول املصنف "وإن نوى جنب ونحوه" أي :ونحوه ممن جيب عليه ال ُغسلُ ,و ِجد عليه أحد موجبات
ال ُغسل كالطهارة من احليض وغريه أو اإلسالم ونحوه" ,بانغامسه كله" أي :بانغامس مجيع جسده.
"أو بعضه" :أو بعض أعضاء جسده ,ألن اجلُنب كل عضو منفصل وَل يلزم الرتتيب بني أعضائه" ,يف
ماء قليل راكد أو جار" ,سيأيت بعد قليل ما يتعلق بأن اجلاري كالراكد.
"رفع حدثه مل يرتفع" :والسبب عدم اَلرتفاع هو احلديث الرصيح عن النبي ♀ ,ألن النبي
♀ هنى عن اَلغتسال يف املاء الدائم ,وهنى عن البول فيه.
فأحد التأويالت عن البول عىل سبيل اَلنفراد وعن اَلغتسال عىل سبيل اَلنفراد هلذا احلديث ,وقيل
عىل جمموع األمرين.
قوله "مل ير تفع" :ظاهر كالم املصنف أنه مل يرتفع حدث مجيع أعضاء جسده ,ولكن التدقيق أنه مل يرتفع
كل حدثه ,وإنام ارتفع حدث العضو الذي انغمس فيه فقط.
ألين ذكرت قبل قليل أن امن عليه جنابة كل عضو من أعضائه منفصل عن عضوه ا
اآلخر وَل يلزم
الرتتيب بينها ,لكنها منفصلة باعتبار احل كم ,فقد يرتفع عضو الرجل دون عضو اليد ,وقد يرتفع اجلسد كله
إَل الرأس.
مر معنا من باب اَلستذكار قبل قليل قلت :أن املاء اجلاري إذا جرى من الرأس إىل القدم فهو طهور
وَل ُيسلب الطهورية إَل باَلنفصال؛ ألن األعضاء متصلة ببعضها أي متجاورة ,بخالف اَلنتقال من عضو
إىل عضو يف الوضوء.
هنا ليس جرى عليه املاء وإنام هنا يف هذه املسألة هو الذي انغمس ,فرق بني اَلنغامس وبني اجلريان,
كثريا وخاصة يف النجاسة ,ولذا تنتبه هلذه املسألة ,وهي مسألة :أن
والعلامء وستأتينا إن شاء اهلل هذه املسألة ً
العلامء يقولون :إن سلب الطهورية ختتلف من حالتني:
 بني أن ِيالقي املاء ما يراد تطهريه.
 وبني أن يالقيه ما يراد تطهريه.ِ
املالقي هو املاء :فإنه ُيسلب الطهورية باَلنفصال.
فإن َلقى املاء ما يراد التطهري فكان
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وأما إذا َلقاه املحل الذي يراد تطهريه كاملنغمس فإنه ُيسلب الطهورية بأول انغامس ,بمجرد املالقاة,
هكذا ذكروه ,وسأتينا -إن شاء اهلل -تقرير هذا الكالم من كالم الفقهاء.
إ ًذا قال "مل يرتفع" :ظاهر كالمه مطل ًقا ,ولكن التصويب عند الفقهاء أنه قد ارتفع حدث العضو األول
ٍ
حينئذ غسل قدمه األخرى أو يده األخرى.
الذي انغمس به دون باقي أعضاء جسده ,فال يلزمه
ً
ً
مستعمال" ,بأول جزء انفصل" أي :من املنغمس.
مستعمال" أي :وصار املاء
قال "وصار
(المتن)
كاملرتدد عىل املحل.
(الشرح)
طهورا بانفصاله
مر عىل حمل التطهري فإنه يكون
ً
قول املصنف "كاملرتدد عىل املحل" أي :كاملاء الذي ا
عن املحل َل قبل ذلك ,وهذا عكس ,هنا العضو هو الذي ورد عىل املحل.
(المتن)
وكذا نيته بعد غمسه.
(الشرح)

ً
مستعمال إذا كان قد انغمس اجلُنب ...
وكذلك يكون املاء
وقبل أن نفهم هذه اجلُنب إذا انغمس يف املاء له ثالث حاَلت ,كلها أوردها املصنف:
احلالة األوىل :أن ينغمس وقد نوى بانغامسه عند اَلنغامس أو قبله رفع احلدث ,وتكلم أنه َل يرتفع
حدثه.
التربد ,سيأيت يف كالم
احلالة الثانية :أن ينغمس وخيرج من املاء وليست له نية رفع احلدث ,وإنام أراد ُّ
املصنف أن املاء َل ُيسلب الطهورية؛ ألنه مل ُيستعمل يف طهارة واجبة.
احلالة الثالثة :أن ينغمس ابتدا ًء ليست له نية يف رفع احلدث ,ثم تطرأ عليه النية يف أثناء انغامسه ,فهنا
هذه النية املبتدئة كالنية املستدامة.
هذه الصورة الثالثة التي ذكرهتا هي التي ذكرها املصنف.
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يقول "وكذا نيته بعد غمسه" أي :أنه انغمس لغري نية رفع احلدث ,ثم نوى يف أثناء انغامسه رفع
احلدث ,فإنه حينئذ َل يرتفع حدثه ,وإنام يرتفع أحد أعضائه التي اأخرج هبا ً
أوَل ,أول جزء انفصل عنه.
(المتن)
وَل أثر لغمسه بال نية رفع حدث.
(الشرح)
وَل أثر لغمس بدنه كله أو لبعض أعضائه بال نية رفع احلدث؛ ألنه استعمله يف مباح مثل ما سبق.
(المتن)

كمن نوى التربد أو إزالة الغبار أو اَلغرتاف أو فعله عب ًثا.
(الشرح)
األمثلة كلها واضحة.
(المتن)
كثريا كُره أن يغتسل فيه.
وإن كان املاء الراكد ً
(الشرح)
كثريا كُره أن يغتسل فيه" لكن َل يسلب الطهورية ,والكراهة
قال املصنف "وإن كان املاء الراكد ً
ٍ
فحينئذ تكون الكراهة ألجل
لعموم احلديث ,احلديث يشمل الصورتني القليل والكثري ,فهو ُيكره مطل ًقا,
اَلستقذار.
(المتن)
ويرتفع حدثه قبل انفصاله عنه.
(الشرح)
"قبل انفصاله" أي :قبل انفصال املنغمس ,بخالف السابقة.
(المتن)

ويسلبه الطهورية اغرتا ُفه بيده أو فمه أو وض ُع رجله أو غريها يف قليل بعد نية ُغسل واجب.
(الشرح)
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يقول "ويسلبه الطهورية" املاء القليل إذا اغرتف اجلُنب ,طب ًعا اغرتف اجلنب ليس مطل ًقا ,وإنام اغرتف
بنية رفع احلدثَ ,لبد أن نق ِّيدها بذلك ,وهذا القيد موجود ساب ًقا" ,بيده"؛ ألن يده فيها جنابة ,قال "أو
لحق بالوجه ,هذه قاعدة معروفة ستأتينا يف الطهارة ويف
فمه" :ألن الفم ً
أيضا فيه جنابة ,فإن جتويف الفم ُم ا
الصيام.
"أو وضع رجله أو غريها من أعضاء جسده يف قليل" دون ال ُقلتني" ,بعد نية ُغسل واجب" ,وهذه مثل
السابقة ,ولكن أراد املصنف أن يقول :إن البعض يأخذ حكم الكل يف سلب الطهورية.
(المتن)
ولو اغرتف املتوضئ بيده بعد غسل وجهه من قليل ونوى رفع احلدث عنها فيه سلبه الطهورية.
(الشرح)
يقول املصنف "ولو اغرتف املتوضئ بيده بعد غسل وجهه من قليل" :هذا املتوضئ إذا استعمل املاء
يف وضوء واجب سلب الطهورية ,فهنا تفريع عىل قضية أن استعامل املاء القليل يسلبه الطهورية.
يقول :إن املتوضئ إذا أراد غسل يده ثم غمس يده يف ماء قليل دون القلتني سلبه الطهورية.
إ ًذا عندنا قيدان:
 أن يكون وضو ًء واج ًبا. واألمر الثاين :بأن الوضوء املستحب َل يسلب الطهورية وإنام ُيكره كام تقدم معنا ,واملباح َل يسلبالطهورية وَل ُيكره ,وتقدا م ذلك.

والقيد الثاين :أن يأيت بال اغسل يف حمله ,فلو أن ً
رجال أراد الوضوء فغمس يده قبل ِغسل وجهه نقولَ :ل

يسلب الطهورية ,ملاذا؟ ألن غمس يده قبل غسل وجهه ليس ً
حمال لغسل اليد ,فإن اليد إنام جيب اغسلها
ْ
ُ
ُ
ُ
َّ
سلُ ُ
واَو ُجوهك ْم َوأيْدِيك َْم} [املائدة ,]6 :فاليد بعد
وجوبا بعد غسل الوجه{ ,إِذاَق ْم ُت ْم َإَِل َالصَلة َِفاغ ِ
ً
الوجه.
فالغمس الذي قبل الوجه مستحب َل يسلب الطهورية ,فإذا غسل وجهه ثم غمس يده يف املاء سلبه
الطهورية ,وهذا معنى قوله" :ولو اغرتف املتوضئ بيده بعد" ألجل الرتتيب يف الوضوء ,وأما قبل فال
يؤثر" ,غسل وجهه من قليل" أي :من ماء قليل دون ال ُقلتني.
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"ونوى باَلغرتاف رفع احلدث عنها" أي :عند اليد فيه أي يف هذا املاء الذي غمسه فيه" ,سلبه
ٍ
طاهرا وليس بطهور ,وتقدا م أنه ُيسلب الطهورية باستعامل الطهارة يف رفع
حينئذ
الطهورية" ,فيصبح املاء
ً
ٍ
يسريا.
حدث إذا كان املاء ً
جلنب" أي :التفصيل السابق كاجلنب.
قال "كا ُ
ثم قال :أراد أن يأيت بالقيود :قال "وان مل ينو غسلها فيه" :غسل وجهه ثم غمس يده يف املاء َل بنية
ال اغسل وإنام غمس يده ألجل اَلغرتاف فقط" ,فطهور" :هو طهور وليس بطاهر؛ ألنه مل ينو به رفع حدث
اليد ,قد يغرتف ثم يأخذ هذا املاء الذي اغرتفه بيده فيغسل به كفه وذراعه ,ثم يغرتف بيده اليرسى ,ولو
اغرتف بيده وأراد هبا ال اغسل ,فبمجرد اَلغرتاف هل أراد هبا النية أم َل؟
قد تقول :أن هذه املسائل دقيقة ونادرة ,نعم هو كذلك ,لكن جمرد فهم هذه املسائل جتعل لطالب العلم
دقة يف افهم كالم العلامء وضبطها ,والعناية بتدقيق العلم.
علام فل ُيد ِّقق فيه خشية أن
ولذلك فإن من بليغ كالم اإلمام الشافعي ♫ ات اع ااىل أنه قال :ا
(من تع الم ً
يضيع).
ارتياضا أي من باب الرياضة ومن باب التفقه ,ولذلك قال بعضهم:
أحيانًا مثل هذه املسائل تكون
ً
عام مل يقع إجابته مكروهة إَل ما كان من باب الرياضة ,ذكره بعض فقهاء كابن محدان وغريه.
السؤال ا
أيضا مثلها ومثل بعض مسائل العتق التي قد تكون دقيقة ,نقول لطالب العلم :اقرأ فيها فإهنا
وهذا ً
تر ِّيضك عىل تفريعات الفقهاء وبنائهم بعض املسائل عىل بعض.
(المتن)
كاجلنب وان مل ينو غسلها فيه فطهور ملشقة تكرر.
(الشرح)
قوله" :فطهور" تقدا م.
قوله" :ملشقة تكرره" :هذا تعليل من املصنف ♫ ات اع ااىل ,واحلقيقة أن هذا التعليل فيه نظر ,ألن
الفقهاء قالوا :إن جمرد التكرر ليس علة للمشقة ,ليس صفة للمشقة.

32

شرح اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل

عف عنها ,ولكن لو سكت وقال "ملشقة" من
كثريا من األشياء تتكرر يف اليوم عرشات املرات ومل ُي ا
إن ً
غري زيادة تكرر ,قد تكون أدق ,ألن التكرر يف ذاته ليس مشقة أو ليس علة لثبوت املشقة.
(المتن)
ويصري املاء يف الطهارتني.
(الشرح)
قوله "يف الطهارتني" :الكُربى والصغرى.
ً
مستعمال بانتقاله من عضو إىل آخر.

(المتن)
(الشرح)

من عضو إىل آخر.
(المتن)
بعد زوال اتصاله َل برتدده عىل األعضاء املتصلة.
(الشرح)
هذا كالم رشحته لكن نُعيده مرة أخرى ,يقول الشيخ" :ويصري املاء يف الطهارتني الكربى والصغرى
مستعمال" يعنيُ :سلب الطهورية إذا كان ً
ً
قليال بانتقاله من عضو إىل آخر ,مثل انتقاله من اليد إىل الوجه ,أو
اَلنتقال من الوجه إىل القدمني ,وهكذا.
"بعد زوال اتصاله" أي :بعد زوال اتصاله من عضو ألنه َل يسلب الطهورية إَل بعد اَلنفصال عن
العضو الذي ُأريد رفع احلدث عنه.
َل برتدده عىل األعضاء املتصلة :مثل جسد املغتسل فإن أعضائه متصلة من رأسه إىل قدميه ,فمرور
املاء من رأسه إىل قدميه يرفع عنه احلدث ,ألن هذه األعضاء متصلة ومتجاورة بجوار بعضها ,فمرورها
هبذه الطريقة ترفع احلدث عنه.
والقاعدة :أن املتصل يأخذ حكم اليشء الواحد ,ولذلك عندنا ً
مثال يف قضية اَلستثناء َل بد من
ً
منفصال مل يعترب.
اتصاله ,فإذا كان اَلستثناء
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ثم تكلم يف قضية اَلتصال ما الذي يعفى عن يسريه يف اَلتصال ويف األلفاظ ,أشياء كثرية جدً ا حتى يف
الرشوط.
(المتن)
متغريا هبا أو قبل زواهلا وهو يسري فنجس.
وان غسلت به نجاسة فانفصل
ً
(الشرح)
متغريا هبا :أي بسبب النجاسة.
يقول الشيخ" :إذا ُغسلت به" أي :باملاء الطهور ,نجاسة فانفصل
ً
متغريا أو غري متغريَ ,ل فرق.
"أو قبل زواهلا" أي :انفصل
ً
قبل زوال النجاسة عن املحل وهو يسري فنجس.
قوله "قبل زوال النجاسة" :إما حقيقية أو حكمية ,احلقيقية تبقى عينها ,واحلكمية قبل مرور سبع
غسالت ,فنحكم حينئذ بأن املاء نجس.
واحلقيقة :أن هذه املسألة حملها باب النجاسات َل باب الطاهر.
(المتن)
أرضا كان أو غريها فطهور إن كان قلتني ,وإَل فطاهر.
وإن انفصل غري متغري بعد زواهلا عن حمل طهر ً
(الشرح)

يقول الشيخ" :وإن انفصل" أي املاء ,سوا ًء كان ً
كثريا.
قليال أو ً
"غري متغري بعد زواهلا" أي :بعد زوال النجاسة.
"عن حمل ُطهر" أي :عن حمل طاهر.
"أرضا كان" أي :املحل.
ً
ٍ
طهورا ,وإن كان ً
قليال فطاهر ,ألنه غري متغري.
حينئذ
"أو غريها فطهور" :إذا كان قلتني فيكون
ً
(المتن)
وإن خلت امرأة ولو كافرة َل مميزة أو خنثى مشكل بامء َل برتاب تيممت به دون قلتني لطهارة كاملة عن
حدث َل خبث ورشب وطهر مستحب فطهور.
(الشرح)
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هذه مسألة احلقيقة أن املصنف أوردها يف الطاهر ,واألصوب أن يذكرها يف الطهور ,ألنه ماء طهور,
ولكنه طهور َل ُيستعمل يف التطهري من بعض األحداث أو لبعض األشخاص كام سيأيت.
أيضا جرت عىل خالف القياس ,ولذلك الفقهاء فإهنم قيدوها بقيود حسب ظواهر
وهذه املسألة ً
النصوص.
أيضا غري معترب.
قوله "وإن خلت" :سيأيت بعد قليل وهذا القيد األول ,امرأة تدلنا عىل أن الرجل ً
"ولو كافرة" :هنا مل ننظر إىل املسلمة وغري املسلمة وإنام املراد هبا اخللوة ,لظاهر احلديث.
قال "َل مميزة" :املميزة وما دوهنا التي فقدت التمييز خلوهتا باملاء َل أثر له ,بل َل بد أن تكون مكلفة
كاملرأة ولو كانت كافرة.
قال "أو خنثى مشكل" :معطوف عىل مميزة ,عالمات الرتقيم التي معنا يف الكتاب قد تكون غري دقيقة.
فقوله "أو خنثى مشكل" :معطوف عىل مميزة وليس معطو ًفا عىل امرأة.
ومعنى ذلك :أن اخلُنثى املشكل إذا خال بامء َل يسلب الطهورية كاملرأة املميزة ,ألنك لو عطفت عىل
املرأة تقول :إن اخلنثى املشكل إذا خال باملاء سلبه الطهورية ,وهذا غري صحيح.
قالَ" :ل برتاب" كذلك تيممت به :بل َل بد أن يكون ما ًء لطهارة ,كام سيأيت بعد قليل.
"دون قلتني"َ :ل بد أن يكون املاء ً
قليال دون قلتني ,هذا القيد الثالث أو الرابع.
"لطهارة كاملة" :أي َل بد أن تتطهر به لطهارة كاملة َل لبعض طهارهتا ,كبعض أعضاء الوضوء أو
بعض أعضاء ال ُغسل ,بل َل بد أن يكون جلميع أعضاء اجلسد.
قال "حدث" :أي تطهرت لصغرى أو كربى.
"َل خبث" :التطهري من النجاسة َل يؤثر.
"َل خبث وَل ُرشب" :فإهنا لو خلت يف تطهري النجاسة يف البدن أو يف الثوب أو لرشب فإنه َل يسلب
الطهورية ,وإنام يسلبه خلو املرأة بامء قليل لطهارة عىل حدث أصغر أو أكرب برشط أن تكون كاملة َل لبعض
أعضائها.
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طهورا ,أي كله
قال" :وطهر مستحب فطهور" ,فطهور :أي فإنه يف هذه احلالة كل ما سبق يكون
ً
طهور َل ُيسلب الطهورية بمجرد خلوها ,وإنام َل ُيرفع به احلدث ,واألصوب :أن تكون هذه املسألة يف
باب الطهارة.
(المتن)
وَل يرفع حدث رجل وخنثى مشكل تعبدً ا.
(الشرح)

قوله "وَل يرفع" :ما الذي َل يرفع؟ الذي َل يرفع هو املاء الذي خلت به امرأة بالغة ٍ
بامء قليل لطهارة
كاملة عن حدث.
هذا املاء الذي اجت معت فيه هذه األوصاف َل يرفع حدث رجل ,واملراد باحلدث هنا :الوضوء
وال ُغسل ,وهو احلدث األصغر واحلدث األكرب.
أيضا ما يف معنى احلديث وهو غسل اليدين ,فال يغسل هبام الرجل يديه فريفع حدث يديه إذا
ومثله ً
استيقظ من نومه الناقض للوضوء ,ألن هذه األمور الثالثة يشرتط هلا النية.
وأما اخلبث الذي هو نجاسة فإنه يرفعه.
ذكرا.
"وخنثى مشكل" ألنه حيتمل أن يكون ً
"تعبدً ا" :ألنه َل توجد له علة.
(المتن)
وهلا وَلمرأة أخرى ولصبى الطهارة به من حدث وخبث ولرجل الطهارة من خبث بام خال به.
(الشرح)

ً
رجال ,الطهارة به من حدث
يقول "وهلا" أي :ولنفس املرأة وَلمرأة أخرى كذلك ولصبي ليس
وخبث.
بل حتى الرجل له الطهارة به من خبث ,ولذلك قال :ولرجل من خبث.
"وهلا" أي :وللمرأة الطهارة بامء خال به أي خال به رجل ,هذا احلكم متعلق باملرأة دون الرجل.
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هذه املسألة التي ستقرأها اآلن هذه من املسائل املهمة وهي تعترب من املناط الذي تتح اقق به اخللوة,
وهذا املناط يورده الفقهاء هنا يف الطهارة ويوردونه يف كتاب النكاح لثبوت الصداق والعدة كذلك ,ويف
باب ِ
العدد يذكرونه ,ويذكرونه كذلك يف األحكام أن الرجل َل جيوز له أن خيلو بامرأةً ,
مثال َل جيوز له أن
خيلو بامرأة إذا ُو ِجد هذان القيدان.
(المتن)
وتزول اخللوة إذا شاهدها عند اَلستعامل أو شاركها فيه زوجها أو من تزول به خلوة النكاح من رجل أو
كافرا وتأيت.
امرأة أو مميز ولو كان املشاهد ً
(الشرح)
يقول الشيخ :أن اخللوة تزول يف مجيع هذه األبواب بوجود أحد القيدين:
مبرصا ينظر إليها ولو كان بعيدً ا ,فحينئذ َل
القيد األول :وجود مشاهد الذي ينظر ,فال بد أن يكون
ً
يكون ذلك خلوة.
القيد الثاين  :إذا وجد أحدمها وجود املشارك ,الناظر قال :شاهدها ,الثاين قال :أو شاركها ,هذا
حمرما كزوجها أو من تزول به خلوة النكاح ,امن تزول به خلوة النكاح هو كل مميز ولو
املشارك قد يكون ً
مبرصا أو أعمى ,وتكلموا عن كثري من القيود املتعلقة
ذكرا أو أنثى ,وسوا ًء كان
كان غري مسلم ,سوا ًء كان ً
ً
بمن تزول به خلوة النكاح.
خلوة النكاح هي التي يثبت فيها املهر ً
كامال وجتب فيها العدة.
(المتن)
وَل يكره أن يتوضأ الرجل وامرأته أو يغتسال من إناء واحد.
(الشرح)
كام فعل النبي ♀ مع ميمونة ,والنبي ♀ َل يفعل املكروه.
(المتن)
ومجيع املياه املعترصة من النباتات الطاهرة وكل طاهر جيوز رشبه والطبخ به والعجن ونحوه ,وَل يصح
استعامله يف رفع احلدث وإزالة النجس ,وَل يف طهارة مندوبة.
(الشرح)
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مجيع املياه املعترصة من النباتات الطاهرة مثل العصائر وغريها ,كل طاهر كذلك جيوز استعامله ,وهذا
من باب املباحات ,لكن َل يرفع احلدث ألنه ليس ما ًء مطل ًقا ,وَل يف طهارة مندوبة كذلك ,ألنه َل يصدق
عليه أنه ماء طهور.
(المتن)
واملاء النجس َل جيوز استعامله بحال.
(الشرح)
هذه املسألة وهي قضية املاء النجس ,احلقيقة أهنا متعلقة بباب النجاسات ,وإنام أوردها املصنف يف
باب الطاهر ربام نقول لفائدة وإن كان األنسب جعلها هناك.
هذه الفائدة أهنم قالوا :إن املاء الطاهر جيوز استعامله يف كل يشء إَل يف رفع احلدث وإزالة اخلبث أو
النجاسة ,يف املقابل فإن النجس َل جيوز استعامله إَل فيام استثني ,وهذا معنى قوله :واملاء النجس َل جيوز
استعامله بحال ,هذا األصل إَل يف استثناءات.
(المتن)
إَل لرضورة لقمة غص هبا وليس عنده طهور وَل طاهر.
(الشرح)
ليس عنده طهور وَل طاهر لكي يدفع هذه ال ُغصة.
(المتن)
أو لعطش معصوم من آدمي أو هبيمة سوا ًء كانت تؤكل أو َل.
(الشرح)
قوله "أو لعطش معصوم من آدمي" :هذا ُملحق بالرضورة.
وقوله "أو هبيمة سوا ًء كانت تؤكل أو َل" :حيتمل كالم املصنف كالم املتأخرين احتاملني:
أنه َل ُيسقى املاء النجس للبهيمة إَل عند الرضورة للحفاظ عىل حياهتا.
بينام ظاهر كالمهم أنه جيوز مطل ًقا ,وإن كان ربام قد يقال :مع الكراهة ,لكن بالقيد الذي سيأيت بعد
قليل أنه جيوز سقي املاء النجس للبهائم ,ترشب منه ,لكن برشط ذكره ,قال :ولكن َل حتلب قري ًبا :بل
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يكون حكمها حكم اجلالالة ,سيأتينا إن شاء اهلل يف باب األطعمة أهنا ترتك ثالثة أيام ونحو ذلك ,ثم بعد
ذلك يتم حالهبا أو أكل لبنها بعد ذلك ,ألن اجلالالة هي التي تأكل النجاسات.
ولكن َل ُحتلب قري ًبا أو لطفي حريق متلف.

(المتن)
(الشرح)

جيوز استعامله يف إطفاء احلريق املتلف.
(المتن)
وجيوز بل الرتاب به وجعله طينًا يطني به ما َل يصىل عليه.
(الشرح)
نجسا فينتفع به ما َل
هذا مثل قوهلم :أن جلد امليتة جيوز دبغه واَلنتفاع به يف غري املائعات ,ألنه يبقى ً
يصىل عليه ,وإن أصاب املاء فإن املاء َل يتأثر باملطني وغالبه الطني واألكثر.
(المتن)
ومتى تغري املاء بطاهر ثم زال تغريه عادت طهوريته ,فإن تغري به بعضه فام مل يتغري طهور.
(الشرح)

يقول الشيخ "متى تغري املاء بطاهر" سوا ًء كان هذا املاء ً
عرب املصنف
كثريا ,ثم زال تغريه ,ا
قليال أم ً
زال تغريه ليشمل أمرين:
يسمى اَلستحالة ,أو زال بغريه باملكاثرة بامء طهور ,جيب أن يكون هذا
أن يكو قد زال بنفسه وهذا ا
املاء طهور.
قال "عادت طهوريته" :هذه املسألة التي يسميها العلامء بتطهري املاء ,متى نحكم بصفة تطهري املاء؟
نقول :بام ذكر املصنف.
يتغري طهور" ,أي تغري بالطاهر بعضه أي بعض املاء دون بعضه ,فام مل
قال "فإن تغري به بعضه فام مل ا
طاهرا.
يتغري طهور هو املتغري يكون
ا
ً
لعلنا نقف عند هذا القدر.
وبارك عىل نبينا حممد ,وعىل آله وأصحابه أمجعني.
وصىل اهلل وس الم ,ا
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رزقنا اهلل عز وجل العلم النافع ,والعمل الصالح ,واهلل أعلم.

