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بســا اا الــرمحن الــرحليا اومــد ا وحلــده وال ـ ة والسـ ب عــىل عــن ه وأــا ب ــده وعــىل ـ وأ ـ اب وعــن
تأ ها بإحلسان إىل يوب الدين:
قال املؤلف رمح اا:
(أو بؿؾح مائل) ـ ال معدين فقسؾبف الطفقرية ـ ( .أو سخـ بـجس :كره) مطؾ ًؼا .
()1

()2

()3

( )1ما زلـا كتؽؾؿ طـ قسؿ الطفقر الؿؽروه :والؿؾح الؿائل :هق الؿؾح الؿـعؼد مـ الؿاء ،فنذا تغقر بف الؿاء
ففق صفقر مع الؽراهة ،والسبب يف أكف صفقر أكف مـعؼد مـ الؿاء.
مؽروها يليت معـا هـا.
وما ققؾ يف الؿسائؾ السابؼة مـ تػصقالت بالـسبة لؽقكف
ً
( )2الؿؾح الؿعدين يختؾػ طـد الحـابؾة طـ الؿؾح الؿائل ،فالؿؾح الؿعدين طـد جؿفقر الحـابؾة يسؾب
الؿاء الطفقرية ،فقـؼؾف مـ الطفقر إلك الطاهر.
ودائؿا طـد
والسبب طـد الحـابؾة يف التػريؼ بقـفؿا :أن الؿؾح الؿعدين لقس ماء مطؾ ًؼا بؾ هق ماء مضاف،
ً
الحـابؾة أن الؿاء الؿضاف لقس كالؿاء الؿطؾؼ؛ بؾ الؿاء الؿضاف مسؾقب الطفقرية إال أن تؽقن إضاف ًة
طارضة ـ كؿا سقلتقـا يف تػصقؾ كالم الؿملػ ـ لؽـ إذ كاكت إضاف ًة الزم ًة فنهنا تسؾبف الطفقرية.
والؼقل الثاين ـ ولقست رواي ًة ،وإكؿا ققل ثان :-أن الؿؾح الؿعدين كالؿؾح الؿائل تؿا ًما ال يسؾب الؿاء
فقرا.
الطفقرية وإكؿا يبؼك ص ً
مؽروها أو غقر مؽروه ففذا تؼدم معـا.
أما الخالف يف كقكف صفقرا
ً
( )3الؿاء إذا سخـ بـجس كره مطؾ ًؼا ،وسقبقـ الؿملػ بشؽؾ واضح ما معـك كؾؿة مطؾ ًؼا.
وكراهة الؿاء الؿسخـ بالـجاسة مـ الؿػردات التل تػرد هبا الحـابؾة مـ بقـ الؿذاهب األربعة.
والحـابؾة تـاولقا هذه الؿسللة بطرق كثقرة إال أن هذه الطرق متداخؾة يف كثقر مـفا ومتؽررة ،وسـذكر
صريؼتقـ فؼط لؾحـابؾة يف هذه الؿسللة:
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الطريؼة األولك -وهل الؿذهب االصطالحل :-أن الؿسخـ بالـجاسة فقف روايتان مطؾ ًؼا يف الؽراهة ،يعـل
فقف روايتان يف كؾ صقره سقاء كان محؽؿ الغطاء أو لقس محؽؿ الغطاء ،برد أو لؿ يربد ـ كؿا سقلتقـا معـك
مطؾ ًؼاـ.
والؿذهب الؿشفقر مـ هاتقـ الروايتقـ الؽراهة ،وطؾقف أكثر الحـابؾة.
وهـا أحب أن أقرأ لؽؿ طباراهتؿ ،يؼقل الؿرداوي " :والصحقح مـ الؿذهب والروايتقـ الؽراهة".
ثؿ قال" :قال الؿجد يف شرحف :وهق األضفر".
وقال ابـ طبد الؼقي يف "مجؿع البحريـ" وهق كتاب شرح فقف الؿؼـع" :-وإن سخـ بـجاسة كره يف أضفر
الروايتقـ".
وقال الزركشل" :اختارها األكثر ،وكصرها أبق الخطاب".
فالؿذهب والرواية الؿـصقرة والؿشفقرة والؿختارة واألكثر أكف مؽروه مطؾ ًؼا.
الطريؼة الثاكقة لتـاول هذه الؿسللة :صريؼة الشقخ ابـ قدامة ،فتـاول هذه الؿسللة بطريؼة أخرى فؼال:
يـؼسؿ الؿسخـ بالؿاء بالـجاسة إلك ثالثة أقسام:
يسقرا.
الؼسؿ األول :ما تحؼؼـا فقف وصقل الـجاسة ،ففذا كجس إذا كان الؿاء ً
الؼسؿ الثاين :ما احتؿؾ فقف وصقل الـجاسة ،ففذا مؽروه ً
ققال واحدً ا .يعـل لقس فقف روايتان ـ مـ وجفة
كظره ـ.
الؼسؿ الثالث :ما يظـ طدم وصقل الـجاسة لؽقكف محؽؿ الغطاء ،ففذا فقف روايتان .ثؿ قال" :فؼال الؼاضل
يؽره ،واختار الشريػ أبق جعػر وابـ طؼقؾ أكف ال يؽره؛ ألكف غقر مرتدد يف كجاستف بخالف التل قبؾفا".
فابـ قدامة ال يجعؾ األمر مطؾ ًؼا ،وإكؿا يػصؾ هذا التػصقؾ.
طرفـا اآلن أن رواية الؽراهة اختارها الؼاضل واختارها جؿفقر الحـابؾة.
لؽـ بؼقت مسللة هل التل يـبغل اآلن أن تؽقن ففؿتؿقها :وهل هؾ الخالف وهؾ الروايات التل جاءت يف
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
روايتان ،إكؿا الروايتان فقؿا يظـ طدم وصقل الـجاسة إلحؽام الغطاء.
ويف الحؼقؼة صريؼة ابـ قدامة ـ كؿا ترون ـ جقدة وققية وفقفا تػصقؾ ،وفقفا تـزيؾ لروايات اإلمام أحؿد طؾك
مقاضعفا ،وقد يؽقن ما ذكره مـ أكف ال خالف طـ أحؿد يف أن الؿاء الؿسخـ بالـجاسة إذا ضـ وصقل
الـجاسة يؽره مطؾ ًؼا بدون تػصقؾ وبدون وجقد روايتقـ فقف ققة ،ويتـاسب مع أصقل أحؿد واالحتقاصات
التل يتخذها اإلمام أحؿد يف مثؾ هذه الؿسائؾ.
إذا كان التػصقؾ الذي ذكره ابـ قدامة أقرب إلك كصقص أحؿد مـ الؿذهب االصطالحل فؾؿاذا صار
الؿذهب االصطالحل طؾك خالف هذا التؼسقؿ؟
الجقاب:
ً
أوال :ألن هذا الؼقل اختاره أكثر الحـابؾة وكبارهؿ وطؾك رأسفؿ الؼاضل أبل يعؾك ،وتؼدم أن مـ صرق
ترجقح الحـابؾة أن يؽقن األكثر طؾك رواية.
ثاك ًقا :أن هذه الرواية هل األشفر.
لؽـ مـ وجفة كظري أن تػصقؾ ابـ قدامة أقرب لطريؼة اإلمام أحؿد.
هؾ هـاك خالف يف تـزيؾ روايات اإلمام أحؿد يف هذه الؿسللة؟
الجقاب :كعؿ ،مـ الحـابؾة مـ يجعؾ الروايات يف جؿقع الصقر.
ومـ الحـابؾة مـ يجعؾ الروايات إكؿا هل يف صقرة مـ الصقر ،ومؿـ يختار هذا ابـ قدامة.
ومع كقن ابـ قدامة بالـسبة لؾؿتقسطقـ مؿـ إذا ذهب إلك ققل ـ هق والؿجد ـ صار هق الؿذهب لؽـ يف هذه
الؿسللة لؿ يؽـ ققلف هق الؿذهب؛ ألن الؼقل األول هق األكثر واألشفر وطؾقف اختقار الؿحؼؼقـ.
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ـ إن لؿ يحتج إلقف ـ سقا ٌء ضـ وصقلفا إلقف ،أو كان الحائؾ حصقـًا أو ال ،ولق بعد أن يبرد ؛
()2

()1

ألكف ال يسؾؿ غال ًبا مـ صعقد أجزاء لطقػف إلقف  .وكذا ما سخـ بؿغصقب .
()3

()4

مؽروها،
( )1فنن احتقج إلقف زالت الؽراهة؛ ألكف إذا احتجـا إلقف صار استخدامف واج ًبا ،والقاجب ال يؽقن
ً
وهذا تعؾقؾ وجقف وققي.
والؼاطدة طـد الحـابؾة" :أن أي شلء مؽروه تزول كراهتف طـد الحاجة ،ويجب أن ُيستعؿؾ هذا الؿؽروه".
( )2هذا تػسقر وتقضقح لؽؾؿة مطؾ ًؼا :يعـل سقاء ضـ وصقلفا إلقف ،أو كان الحائؾ حصقـًا أو ال ،ولق بعد
أن يربد.
ولق كـا طؾك صريؼة الشقخ ابـ قدامة لؼؾـا :إذا ضـ وصقلفا إلقف فؿؽروه ً
ققال واحدً ا ،ولقس فقف روايتان.
لؽـ طؾك الؿذهب حتك هذه الصقرة فقفا روايتان؛ ألن الؿذهب فقف الروايتان مطؾ ًؼا.
( )3وهذا تعؾقؾ الؽراهة ،فالحـابؾة كرهقا الؿاء الذي سخـ بالـجاسة ،وطؾؾقا بتعؾقؾقـ:
التعؾقؾ األول :أكف يظـ وصقل الـجاسة إلقف.
التعؾقؾ الثاين :أن استعؿال الـجاسة مؽروه ،والؼاطدة أن "ما حصؾ بالؿؽروه ففق مؽروه".
ويجب أن كـتبف لؿثؾ هذه التعؾقالت؛ ألهنا تبـل طـدكا كؿق ًة أو قاطد ًة مـ التعؾقؾ ،وففؿ مآخذ الؿذهب ،ومـ
صريؼة الحـابؾة غال ًبا أهنؿ يبـقن طؾك التعؾقؾ القاحد مجؿقط ًة مـ الؿسائؾ ،مثؾ الخروج مـ الخالف بـقا
طؾقف كؾ الؿسائؾ التل معـا.
( )4ما سخـ بؿغصقب فقف روايتان طـ اإلمام أحؿد:
الرواية األولك :أكف مؽروه ،وهذه الرواية طؾقفا أكثر الحـابؾة.
الرواية الثاكقة :أكف ال يؽره؛ ألكف ال دلقؾ طؾك الؽراهة.
وسبب اختقار الرواية األولك -هـا -واضح :وهق أن جؿفقر الحـابؾة اختاروا هذه الرواية فصارت هل
الؿذهب ،وال إشؽال يف هذا.
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ٍ
وماء بئر بؿؼبرة وبؼؾفا وشقكفا .واستعؿال ماء زمزم يف ِ
خبث ،
إزالة
()1

()2

وطؾؾ الحـابؾة كراهقة الؿاء الؿغصقب فؼالقا :إن الؿاء حصؾت لف صػة لؽـ بطريؼة محرمة فصار أقؾ
أحقال هذا الؿاء أن كؼقل :أكف مؽروه.
ويجب أن ال كخؾط بقـ مسللة استخدام الؿغصقب وتسخقـ الؿاء بؿغصقب ،ألكـا إذا سخـا الؿاء
بؿغصقب ال كستخدم الؿغصقب؛ ألن الؿاء الذي تتقضل بف لقس مغصق ًبا ،فبقـ الؿسللتقـ فرق.
وسقلتقـا مسللة استخدام الؿغصقب ،وهل مسللة أخرى ،ولفا تعؾقؾ آخر.
( )1ماء البئر بالؿؼربة مؽروه ،وتعؾقؾ الحـابؾة القاضح والصريح :أكف مظـة لقصقل الـجاسة إلقف.
وكراهقة ماء البئر الذي يف الؿؼربة رواية واحدة طـ أحؿد يف ضاهر كالم الحـابؾة.
يسقرا؛
وأحب أن أققل :إن الؿسائؾ التل تؽقن رواي ًة واحد ًة طـ أحؿد فقفا ققة؛ ألن الخالف يؽقن فقفا ً
ومشؽال ،ويؽقن
ً
ولفذا ذكروا أن اإلمام أحؿد إذا قال يف الؿسللة" :ال أدري" فنن الخالف فقفا يؽقن قق ًيا
هـاك تعارض يف األدلة ،والخالف شديد ،وال يعـل إذا قال" :ال أدري" أكف ال يعرف الؿسللة أو ال يعرف
الخالف فقفا وإكؿا إذا قال :ال أدري فالخالف يف الؿسللة يؽقن قق ًيا .ويف الؿؼابؾ إذا كان لف يف الؿسللة
رواية واحدة ففذا يعـل وضقح صقرة الؿسللة يف ذهـف وققة دلقؾف .فصارت الؿراتب ثالثة:
الؿرتبة األولك :أن تؽقن يف الؿسللة رواي ًة واحد ًة.
الؿرتبة الثاكقة :أن تؽقن طـف يف الؿسللة روايات.
ً
إشؽاال مـ التل تؾقفا.
الؿرتبة الثالثة :أن يؼقل :ال أدري .وهذا ترتقب يف إشؽالقة الؿسائؾ ،فؽؾ مسللة أكثر
( )2استعؿال ماء زمزم يف إزالة الخبث يؽره ،وهذه الؿسللة لقست فقفا روايات -فقؿا أطؾؿ ،-وهل مـ
مباحا.
الؿػردات التل اكػرد هبا الحـابؾة مـ بقـ األئؿة األربعة؛ فباقل العؾؿاء غقر الحـابؾة يروكف ً
واستدل الحـابؾة بدلقؾ وتعؾقؾ :الدلقؾ :أن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -قال" :ماء زمزم لؿا شرب لف".
وهذا يدل طؾك أن الؿؼصقد األساسل مـ ماء زمزم أن يشرب تعبدً ا ،فاستخدامف لغقر ذلؽ استخدام يف غقر
ما وضع لف ،وهذا مؽروه.
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ال وضقء وغسؾ ( .وإن تغقر بؿؽثف) أي بطقل إقامتف يف مؼره ـ وهق اآلجـ ـ :لؿ يؽره ؛ ألكف َ -ط َؾ ْق ِف
()2

()1

()3

الس َال ُم  -تقضل بؿاء آجـ ،
َّ
الص َال ُة َو َّ
()4

تعظقؿا وتشري ًػا لفذا الؿاء.
أما التعؾقؾ :فؼالقا يؽره؛
ً
وققؾ :يحرم ،وهمال ء قالقا :إن األدلة الؿذكقرة ال تدل طؾك الؽراهة فؼط ،بؾ تصؾ إلك التحريؿ.
والتحريؿ مـ الؿػردات أيضا بال شؽ؛ ألكف إذا كاكت الؽراهة مـ الؿػردات فالتحريؿ مـ باب أولك؛ ألن
الؽراهة هـا يف مؼابؾ اإلباحة.
( )1مسللة القضقء والغسؾ بؿاء زمزم طـ أحؿد فقفا ثالث روايات:
الرواية األولك -وهل الؿذهب :-أكف مباح.
الرواية الثاكقة :أكف مؽروه.
الرواية الثالثة :أن الغسؾ وحده مؽروه؛ ألكف هق الذي جاء فقف الـفل طـ ابـ طباس.
فعال تتعارض مع تعظقؿ هذا
والتػريؼ بقـ إزالة الخبث والقضقء والغسؾ واضح ،وهق :أن إزالة الخبث ً
الؿاء ورفعتف ،أما القضقء والغسؾ ففذا ال إشؽال فقف.
صفقرا بال كراهة .
( )2بدأ الؿملػ اآلن بالـقع الثاين :وهق الطفقر الذي تغقر بالطاهرات ،ويبؼك
ً
ويف الحؼقؼة يف هذيـ السطريـ ـ مـ وجفة كظري ـ إبداع يف التؾخقص ،ففق بقـ معـك الؿؽث ،وجاء
بالدلقؾ ،وجاء بالؿخالػ يف سطريـ ،بعبارة وجقزة دققؼة مبدطة يف مثؾ هذه السقاقات.
( )3فنذا تغقر الؿاء بسبب صقل اإلقامة ال بسبب اختالصف بلطقان صاهرة ففذا يسؿك الؿاء اآلجـ ،وهق صفقر
بال كراهة.
( )4هذا الحديث لؿ أقػ طؾقف هبذا الؾػظ ،لؽـ يقجد حديث يف "ســ البقفؼل"" :أن الـبل صؾك اهلل طؾقف
وسؾؿ -مضؿض بؿاء آجـ" ،فنن حؿؾـا ققلف :مضؿض طؾك أكف تقضل ففذا هق الحديث؛ وإال فنن الحديث
لؿ أجده يف الؽتب.
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وحؽاه ابـ الؿـذر إجؿاع مـ يحػظ ققلف مـ أهؾ العؾؿ  ،سقى ابـ سقريـ ( .أو بؿا)؛ أي بطاهر (يشؼ
()1

()2

صقن الؿاء طـف مـ كابت فقف وورق شجر) وسؿؽ وما تؾؼقف الريح أو السققل مـ تبـ وكحقه وصحؾب .
()3

( )1ذكر الدلقؾ طؾك أكف صفقر بال كراهة مـ وجفقـ:
القجف األول :أن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -تقضل بؿاء آجـ.
القجف الثاين :اإلجؿاع.
وهذه الؿسللة ترجع إلك قاطدة " األصؾ بؼاء ما كان طؾك ما كان" ،واألصؾ يف هذا الؿاء أكف صفقر.
( )2الحظ أن ابـ الؿـذر وغقره يحؽقن اإلجؿاع مع أكف يقجد مخالػ لؽـف مخالػ واحد ،وهذا يدل طؾك
أن خالف القاحد طـد بعض أهؾ العؾؿ ال يؼدح يف اإلجؿاع.
أصال.
فابـ جرير الطربي ـ مثال ـ مـ قاطدتف أن مخالػة القاحد واالثـقـ ال تؼدح يف اإلجؿاع ً
والذيـ يرون أن اإلجؿاع ال بد أن يؽقن إجؿاع طامة األمة كذلؽ يرون أن مخالػة القاحد واالثـقـ ال تشؽؾ
كبقرا طؾك اإلجؿاع.
تعؽقرا ً
ً
مع العؾؿ أن الؿخالػ مـ كبار التابعقـ ومـ سادة الـاس ،فابـ سقريـ مـ كبار العؾؿاء.
فؿا بالؽ بؿسللة أجؿع طؾقفا العؾؿاء مـ قديؿ ويخالػ فقفا معاصر ،هؾ لخالفف أي ققؿة؟
ف نذا كان خالف ابـ سقريـ هـا يحؽقن معف اإلجؿاع ،فؽقػ بؿخالػة معاصر يف مسللة مـ طفد الصحابة
إلك يقمـا ،والـاس فقفا طؾك ققل مـ األققال وهذا تصرففؿ يدل طؾك ما ذكرتف هـا؟!.
( )3الؿسللة الثاكقة :إذا تغقر الؿاء بطاهر يشؼ صقن الؿاء طـف مثؾ :الـبات الذي يـبت يف الؿاء ،وورق
الشجر الذي يسؼط طؾقف ،والسؿؽة التل يف الؿاء ،وما تؾؼقف الريح وما تجره ،أو تليت بف السققل ...إلك آخره،
ففذا صفقر بال كراهة ،ولق مازجف.
ودلقؾ الحـابؾة طؾك هذا الحؽؿ مـ وجفقـ:
القجف األول :أن التحرز مـ هذه األشقاء فقف مشؼة شديدة.
القجف الثاين :أكف حؽل إجؿاطً ا مـ أهؾ العؾؿ ،وقد يؽقن فقف خالف.
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فنن وضع فقف قصدً ا وتغقر بف الؿاء طـ مؿازجة سؾبف الطفقرية( .أو) تغقر (بؿجاورة مقتة)؛ أي بريح مقتة إلك
()1

جاكبف ،فال يؽره؛ قال يف " الؿبدع " :بغقر خالف كعؾؿف ( .أو سخـ بالشؿس ،أو بطاهر) مباح ولؿ يشتد
()2

حره( :لؿ يؽره) ألن الصحابة رضل اهلل تعالك طـفؿ دخؾقا الحؿام ورخصقا فقف؛ ذكره يف " الؿبدع ".
()3

وهذه الؿسللة مـ فروع قاطدة":الؿشؼة تجؾب التقسقر".
( )1وكذا ـ ويمخذ مـ كالم الؿملػ ـ إن أمؽـ صقن الؿاء مـف ،فنذا وقع فقف شلء فنكف يسؾبف الطفقرية،
كصا ،وكعرف وجف كقن هذا األمر يسؾبف الطفقرية يف قسؿ الطاهر.
وهذه الؿسللة ستليت يف كالم الؿملػ ً
( )2إذا تغقر بؿجاورة مقتة ،فسر الشقخ هذا األمر فؼال :أي بريح مقتة إلك جاكبف ،ومـ الؿعؾقم أن الؿاء إذا
كان بجاكبف مقتة فنن رائحة هذه الؿقتة تمثر طؾقف ،وقد يؽقن فقف رائحة كريفة ،وقد يؽقن أكثر مـ هذا مثؾ
سخقمة تؽقن يف الؿاء ،الؿفؿ سقتغقر الؿاء بسبب وجقد مقتة بجقاره ،وهذا الؿاء صفقر بال كراهة؛ لثالثة
أدلة:
التعؾقؾ األول :أن هذا تغقر بالؿجاورة.
التعؾقؾ الثاين :أن مـع هذا فقف مشؼة.
الثالث :اإلجؿاع.
فنن ققؾ :اإلكسان بطبعف يؽره هذا الؿاء؟
فالجقاب :أن الؽراهقة التل تليت مـ الطبع لقس لفا أي طالقة باألحؽام الشرطقة ،فاإلكسان قد يؽره الؿاء
الذي غؿس فقف الذباب مع أن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -أمر أن يغؿس الذباب فقف ،وهذا لقس لف أي أثر
طؾك الحؽؿ الشرطل.
كثقرا مـ أكقاع الؿقاه ،يؽقن
فالؽراهة الطبقعقة لقس لفا أثر طؾك الحؽؿ الشرطل ،فنن مـ الـاس مـ يؽره ً
كراها" كؿا يسؿقف العقام ،وهذا لقس لف أثر طؾك األحؽام الشرطقة.
" ً
( )3إذا سخـ الؿاء بالشؿس أو بطاهر ففق صفقر بال كراهة ،وهذه رواية واحدة مـصقصة طـ اإلمام أحؿد؛
ألن هذا الحؽؿ فقف فتاوى كثقرة لؾصحابة ،فالصحابة دخؾقا الحؿامات والحؿامات تسخـ بالطاهر،

شرح فضيلة الشيخ أ.د /أمحد بن حممد اخلليل

10

ومـ كره الحؿام ،فعؾة الؽراهة خقف مشاهدة العقرة أو قصد التـعؿ بدخقلف ،ال كقن الؿاء مسخـًا .
()1

فنن اشتد حره أو برده :كره؛ لؿـعف كؿال الطفارة .
()2

(وإن استعؿؾ) قؾقؾ (يف صفارة مستحبة كتجديد وضقء وغسؾ جؿعة) أو طقد وكحقه( ،وغسؾف ثاكقة
()3

وثالثة) يف وضقء أو غسؾ (كره)؛ لؾخالف يف سؾبف الطفقرية .
()4

واشتفر طـ طؿر رضل اهلل طـف -أكف كان يسخـ لف الؿاء بالطاهر حتك يتقضل ويغتسؾ بف ،وهذا أمر مشفقر
بقـ الصحابة ،وقد تؼدم معـا أن مـ أصقل اإلمام أحؿد األخذ بلققال الصحابة ،ففق هـا يلخذ بلققال
الصحابة.
( )1كالحظ أن الشقخ يف هذيـ السطريـ ذكر الؿسللة ،وحؽؿفا ،ودلقؾفا ،والجقاب طـ دلقؾ الؿخالػ،
فعبارتف كاكت رائؼ ًة جدً ا.
( )2إذا كان الؿاء شديد الحرارة أو شديد الربودة ففق صفقر مؽروه ،ألمريـ:
األمر األول :أكف يؿـع كؿال الطفارة.
األمر الثاين :أكف يمذي.
وهذا الـقع مـ الؿاء هق مـ أكقاع الطفقر الؿؽروه ،وكحـ كتحدث طـ الطفقر غقر الؿؽروه ،لؽـ إكؿا ذكره
لؿـاسبة الحديث طـ تسخقـ الؿاء ،ففق مـ تؽؿقؾ الؿسللة.
( )3ذكر الحـابؾة ضاب ًطا لؾطفارة الؿستحبة والطفارة القاجبة ،فؼالقا" :كؾ صفارة ألمر سابؼ ففل صفارة
فؿثال االغتسال لؾجؿعة والعقد صفارة ألمر الحؼ،
واجبة ،وكؾ صفارة ألمر الحؼ ففل صفارة مستحبة"ً ،
ففذا مستحب ،وهذه قاطدة طـدهؿ.
( )4الؿاء الؿستعؿؾ يف صفارة مستحبة حؽؿف طـد الحـابؾة أكف صفقر لؽـ مؽروه.
فعـدكا اآلن مسللتان:
الؿسللة األولك :حؽؿ الؿاء الؿستعؿؾ يف صفارة مستحبة:
وفقف طـ اإلمام أحؿد روايتان:
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الرواية األولك :أكف صفقر وهل الؿذهب؛ ألن أكثر الحـابؾة طؾقفا.
الرواية الثاكقة :أكف صاهر.
الؿسللة الثاكقة :هؾ هق مؽروه أم ال؟ والحـابؾة اختؾػقا طؾك ققلقـ يف هذا الـقع مـ الؿاء:
الؼقل األول :أكف مؽروه.
مؽروها.
الؼقل الثاين :أكف لقس
ً
مؽروها ،يؼقل الشقخ مـصقر يف " كشاف الؼـاع":
ويف هذه الؿسللة وقػة؛ ألن أكثر الحـابؾة طؾك أكف لقس
ً
"مؽروه لالختالف فقف" ،ثؿ قال" :وضاهر الؿـتفك والتـؼقح والػروع والؿبدع واإلكصاف وغقرها طدم
الؽراهة ،لؽـ ما ذكره متقجف" ،يؼصد :أن الشقخ الحجاوي صاحب اإلقـاع ذكر أكف مؽروه.
فالشقخ مـصقر يبقـ أن أكثر الؿتؼدمقـ همالء لؿ يذكروا الؽراهة إكؿا ذكرها الشقخ الحجاوي ،ثؿ طؼب هق
طؾك هذا وقال" :وهق متقجف".
فعرفـا أن الؽراهة لؿ تؽـ مقجقد ًة إال طـد الؿتلخريـ ،فؽؾ همالء الذيـ ذكركاهؿ لؿ يذكروا الؽراهة ،إكؿا
جاءت الؽراهة بعد همالء.
إذا كان همالء كبار الحـابؾة ما ذكروا الؽراهة فؿـ هق أول مـ قال بالؽراهة؟
الجقاب :الظاهر -واهلل أطؾؿ -مـ كالم الشقخ مـصقر وغقره أكف الحجاوي ،ولقست غريب ًة طؾك الحجاوي؛
ألن الحجاوي لف اختقارات وتصرف ،ثؿ هق يف وقتف طؿدة الحـابؾة ،ففق لف مـ الؿـزلة العؾؿقة ما يخقلف أن
يبتدئ بالؼقل بالؽراهة ،مع أن هذا غريب ،لؿا كجد كؾ همالء لؿ يذكروا الؽراهة ثؿ يليت مثؾ الشقخ
الحجاوي بعدها ،ويذكر الؽراهة فقف غرابة ،لؽـفا مؼبقلةً.
لؿاذا ذهب الحجاوي لؾؽراهة؟
الحجاوي وجد أن الؿذهب مـ صريؼتف أن الؿسائؾ التل فقفا خالف تؽره ،وهذه الؿسللة فقفا روايتان طـ
اإلمام ،وهذا الذي جعؾف يؼقل :تؽره ،وهذا الذي جعؾ الشقخ مـصقر يؼقل" :وهق متقجف".
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قال :فنن لؿ تؽـ الطفارة مشروطة كالتبرد لؿ يؽره ( .وإن بؾغ) الؿاء (قؾتقـ) تثـقة قؾة ؛ وهل :اسؿ لؽؾ
()1

()2

()3

ما ارتػع وطال .
()4

لؽـ ما دام كبار الحـابؾة كؾفؿ إلك الحجاوي لؿ يجعؾقا هذا الؼسؿ مـ الؿؽروهات ،فالـػس تؿقؾ إلك أن
كثقرا ،ويدقؼقن فقفا فرتكفؿ لؾؽراهة
الؿذهب طدم الؽراهة .وهذه الؿسائؾ يؿر طؾقفا الحـابؾة
مرورا ً
ً
وتتابعفؿ طؾك ترك الؽراهة هذا فقف إشارة إلك أهنا ال تؽره .مع األخذ باالطتبار أن الشقخ الؿردواي يف
مقاضع كثقرة ـ وربؿا يلتقـا بعضفاـ يؼقل بعدما يحؽل الخالف ويؼرر الؿذهب" :ويـبغل أن يؽقن الؿذهب
كذا وكذا" .و هذا يدل طؾك أن الؿرداوي رجؾ مـ هؿف تحرير الؿذهب بدقة ،وقضقة أكف مؽروه أو لقس
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
مقجق ًدا .لؽـ بعد الشقخ الحجاوي استؼر الؿذهب طؾك هذه الؼضقة.
مثال الشقخ الحجاوي جاء
ولعؾف يلتقـا الققم الؽالم طـ مسللة متك يـتفل الؽالم يف تحرير الؿذهب .يعـل ً
تؼريرا جديدً ا ،لق يليت واحد الققم ويؼقل الؿذهب كذا ففؾ يؼبؾ؟! إ ًذا ال بد لـا مـ حد،
بعد اإلكصاف وقرر
ً
وسقلتقـا الؽالم حقل هذا ،فالشقخ سقذكر هـا صبؼات الحـابؾة.
وهذه الؿسللة مـ فروع قاطدة سبؼت معـا ،وهل "الخروج مـ الخالف مستحب أو هق األولك".
( )1رواية واحدة طـ أحؿد؛ ألكف لؿ يتغقر مطؾ ًؼا ،ولؿ يطرأ طؾك إصالقف أي إضافة أو تغققر ،فال إشؽال أن
الذي اغتسؾ فقف لؾتربد ال يؽره؛ ولفذا السبب صارت رواي ًة واحدةً.
فصار الؿاء الذي اغتسؾ فقف لؾطفارة الؿستحبة أقؾ درج ًة مـ الؿاء الذي اغتسؾ فقف لؿجرد التربد.
( )2بدأ الشقخ بؿسللة مـ أكرب مسائؾ الباب وهل :التػريؼ بقـ الؿاء الؽثقر والؼؾقؾ.
( )3الؼؾة اسؿ لؾجرة.
( )4فعؾك هذا سبب التسؿقة هق االرتػاع والعؾق الذي يؽقن يف الؼؾة.
والؼقل الثاين :أهنا سؿقت هبذا االسؿ؛ ألهنا تؼؾ :يعـل تحؿؾ بالقد.
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اصطالحا.
والؿراد هـا :الجرة الؽبقرة مـ قالل هجر  .وهل قرية كاكت قرب الؿديـة؛ (وهق الؽثقر)
ً
()1

(وهؿا)؛ أي الؼؾتان (خؿسؿائة رصؾ) ـ بؽسر الراء وفتحفا ـ (طراقل

()2

()3

وربؿا سؿقت هبذا األمر لؾسببقـ.
مػصال لؿاذا خصصـا الؼؾتقـ بؼالل هجر؟.
ً
( )1سقليت كالم لؾؿملػ
( )2الؿملػ يؼر ر أن الؿاء الؽثقر يف اصطالح الػؼفاء هق ما بؾغ قؾتقـ ،وسقليت الؽالم طـ األدلة.
( )3بدأ الشقخ بالؿؼدار ،وقال :خؿسؿائة رصؾ طراقل ،ولؿ يؼؾ :خؿسؿائة رصؾ مصري أو دمشؼل...إلخ،
وسبب ذلؽ يؼقلقن :إن الػؼفاء تقاصموا طؾك أن الرصؾ طـد اإلصالق :هق العراقل.
أصال ،وجعؾ يؼقس باقل األرصال طؾقف.
ولذلؽ الحظ أن الؿملػ جعؾ العراقل ً
كثقرا طـ التؼديرات الؿستعؿؾة يف طصركا.
وهذه التؼديرات بطبقعة الحال اختؾػت ً
وسقبقـ الؿملػ كقػ أن الؼؾتقـ خؿسؿائة رصؾ ،وسقـص طؾك كقػقة القصقل لفذه الـتقجة.
رصال ،ومائة وواحد وتسعقـ كقؾق ،بحسب
لؽـ بالؿقازيـ الؿعاصرة الؼؾتان تساوي مائة وواحد وتسعقـ ً
ما اإلكسان سقؼقس بف  ،مع وجقد خالف كثقر يف التحديد لؽـ هذا التحديد قد يؽقن أقرب التحديدات.
وأما التساوي بقـ الرصؾ والؽقؾق هـا ففق مصادفة أن يؽقكا برقؿ واحد.
أما باقل التؼديرات فتحدثت طـفا ،وأهنا غقر مستعؿؾة ،وأكف فصؾ هذا التػصقؾ الذي كان يف وقتفؿ غاي ًة يف
الضرورة والحاجة؛ ألكف ال بد لؽؾ أهؾ بؾد أن يعرفقا الؽثقر ،وكاكت الؿقاه شحقح ًة ،وهذه األحؽام
والؿقازيـ كاكت أحؽا ًما مفؿ ًة جدً ا ،ولفا ققؿة طظقؿة يف الؿجتؿع  ،والؿقاه ال تتقفر كؿا تتقفر يف وقتـا
بحقث ال كبالل بالـجس والطاهر والطفقر ،وإكؿا كستبدل الؿاء بالؿاء اآلخر بؿجرد أن كشؽ؛ ولفذا كؿا
ترون كقػ يدقؼ الؿملػ بلشقاء يسقرة جدً ا.
فائدة لقس لفا طالقة بالسقاق :الرصؾ الـجدي أو الحجازي لؿ يذكر هـا ،وهذا مـ بركة العؾؿ؛ ألن العؾؿ كان
يف تؾؽ األماكـ؛ ولذلؽ يتحدثقن طؿـ طـدهؿ أرصال يف بؾداهنؿ.
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تؼري ًبا) فال يضر كؼص يسقر كرصؾ ورصؾقـ .وأربعؿائة وستة وأربعقن رصال وثالثة أسباع رصؾ مصري،
()1

ومائة وسبعة وسبع رصؾ دمشؼل ،وتسعة وثؿاكقن وسبعا رصؾ حؾبل ،وثؿاكقن رصال وسبعان وكصػ سبع
رصؾ قدسل وما وافؼف.
فالرصؾ العراقل تسعقن مثؼاال :سبع الؼدسل وثؿـ سبعف ،وسبع الحؾبل وربع سبعف ،وسبع الدمشؼل
وكصػ سبعف ،وكصػ الؿصري وربعف وسبعف.
(فخالطتف كجاسة) قؾقؾة أو كثقرة ـ (غقر بقل آدمل أو طذرتف الؿائعة) أو الجامدة إذا ذابت ـ (فؾؿ تغقره)
فطفقر ؛
()2

مثال -تب ًعا لؾرصؾ
وكؿا قؾت هذه مـ مقزة وجقد العؾؿ يف البؾد ،حتك أكف صار الـاس يف هذه الؿسللة ً
العراقل ،حتك باقل األمصار ألهنؿ ـ ربؿا هؿ ـ أول مـ حرروا هذا أو تؽؾؿ فقف أو لسبب أو آلخر .فالسبب
هق وجقد العؾؿاء يف هذه الؿـاصؼ.
( )1و سبب التؼريب أن الذيـ كؼؾقا لـا مـ الصحابة والتابعقـ تؼدير جرار هجر كؼؾقها بالتؼدير ال بالتحديد؛
فؾذلؽ جعؾ الػؼفاء هذا التؼدير تؼريب ًقا ،ولقس تحديد ًيا بحقث ال يجقز الـؼص طـف بشلء يسقر ،فؽؿا قال
الشقخ هـا :فال يضر كؼص يسقر كرصؾ ورصؾقـ.
( )2طادة الشقخ :أن يذكر التعريػ ثؿ الحؽؿ ثؿ الدلقؾ ،كؿا فعؾ هـا .الحؽؿ( :فخالطتف كجاسة) قؾقؾة أو
كثقرة (غقر بقل آدمل أو طذرتف الؿائعة) أو الجامدة إذا ذابت (فؾؿ تغقره) فطفقر.
هذه العبارة لؾؿملػ اشتؿؾت طؾك ثالث مسائؾ:
الؿسللة األولك :أن الؿاء الؽثقر إذا وقعت فقف كجاسة فؾؿ تغقره ففق صفقر.
الؿسللة الثاكقة :أن الؿاء إذا تغقر بالـجاسة ففق كجس.
الؿسللة الثالثة -وهل الؿؼصقدة :-أن الؿاء الؼؾقؾ إذا وقعت فقف كجاسة ففق كجس -وإن لؿ تغقره ،-وهذه
الؿسللة تسؿك "الـجاسة بؿجرد الؿالقاة" .
كبدأ بالؿسللة األولك:
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لؼقلف َ -ص َّؾك اهللُ َط َؾ ْق ِف َو َس َّؾ َؿ « :-إذا بؾغ الؿاء قؾتقـ لؿ يـجسف شلء» .ويف رواية« :لؿ يحؿؾ الخبث» رواه
أحؿد وغقره ،قال الحاكؿ :طؾك شرط الشقخقـ ،وصححف الطحاوي .
()1

الؿاء الؽثقر إذا وقعت فقف الـجاسة ولؿ تغقره ففق صفقر ً
ققال واحدً ا يف الؿذهب ،لؿ يختؾػقا ،ولقس طـ
أحؿد روايات ،فالصقرة واضحة طـدهؿ وال إشؽال.
الؿسللة الثاكقة :أن الؿاء الؼؾقؾ والؽثقر إذا تغقر بالـجاسة كؿا سقلتقـا -ففق كجس باإلجؿاع ،داخؾ
الؿذهب وخارجف.
الؿسللة األخقرة :أن الؿاء الؼؾقؾ إذا وقعت فقف كجاسة ولؿ تغقره ففذه الؿسللة فقفا طـ أحؿد روايتان
مـصقصتان ،وفائدة ققلفؿ :مـصقصتان :يعـل لقس فقفا االحتؿاالت التل مرت معـا يف بعض الروايات؛
فعؾك هذا يؽقن ققلفؿ :رواية مـصقصة أققى مـ رواية مطؾؼة.
الرواية األولك :أكف يـجس ،واختارها األكثر ،وطؾقفا طامة الحـابؾة ،ففل الؿذهب بال إشؽال.
الرواية الثاكقة :أكف ال يـجس إال بالتغقر ،وهذه رواية مـصقصة طـ أحؿد ،واختارها األقؾ مـفؿ -بحسب
كؼؾ الشقخ الؿرداوي -كابـ طؼقؾ ،والشقخ تؼل الديـ ،وهذه الرواية مقافؼة لؿذهب مالؽ.
وهـا كالحظ أن الرواية التل اختارها ابـ طؼقؾ لقست هل الؿذهب مع أن ابـ طؼقؾ لف ققؿتف وثؼؾف يف
الؿذهب لؽـ لؿ يمثر طؾقفؿ؛ والسبب واهلل أطؾؿ -أن الراوية األولك الذيـ اختاروها أكثر وهل أشفر ـ
الشفرة بالـسبة لؾرواية والؽثرة بالـسبة لؿـ اختاروها ـ فنذا كاكت الرواية أشفر ،والذيـ اختاروها أكثر
فاألصؾ أهنا الؿذهب بال تردد.
( )1استدل الحـابؾة:
-

هبذا الدلقؾ الصريح ،فؼالقا :الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -فرق بقـ الؿاء الؼؾقؾ والؽثقر ،وال يعؾؿ
لفذا التػريؼ فائدة إال االختالف يف الحؽؿ بقـ الؼؾقؾ والؽثقر.

-

واستدلقا بلن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -قال" :إذا قام أحدكؿ مـ الـقم فال يغؿس يده يف اإلكاء حتك
يغسؾفا ثال ًثا".
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وحديث «إن الؿاء صفقر ال يـجسف شلء» وحديث «الؿاء ال يـجسف شلء إال ما غؾب طؾك ريحف و صعؿف
ولقكف» يحؿالن طؾك الؿؼقد السابؼ .
()1

 واستدلقا بؼقل الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ" :-إذا ولغ الؽؾب يف اإلكاء فاغسؾقه سب ًعا".ووجف الداللة مـ األحاديث الثالثة وهذا استدالل مفؿ :-قالقا أهنا تدل دالل ًة واضح ًة طؾك أن الؿاء الؼؾقؾ
أمرا طا ًما بدون تػريؼ بقـ الؿتغقر وغقر الؿتغقر ،فؾؿ يؼؾ
يتلثر بالـجاسة وإن لؿ يتغقر؛ ألن األحاديث أمرت ً
الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -يف القلقغ :فاغسؾقه سب ًعا إن تغقر .ولؿ يؼؾ :ال تغؿس يدك فنن غؿستفا ولؿ
يتغقر لؿ يضر ،فؾؿا جاءت هذه األحاديث مطؾؼ ًة دلت دالل ًة واضح ًة طؾك أن الؿاء الؼؾقؾ يتلثر بالـجاسة
وإن لؿ يتغقر.
وهذا استدالل ققي مـ حقث هق ـ بغض الـظر طـ الراجح ـ ،فاالستدالل لقس ضعق ًػا ،بؾ التػريؼ بقـ الؿاء
الؼؾقؾ والؽثقر مـ حقث هذه األدلة فقف ققة واضحة جدً ا؛ ألن هذه األحاديث اجتؿعت طؾك هذا الؿعـك.
وهذا الذي جعؾ أكثر روايات اإلمام أحؿد وأشفرها وجعؾ أكثر الحـابؾة طؾك أن الؿاء الؼؾقؾ يـجس
بؿجرد الؿالقاة.
( )1وكؿا قؾت الؿملػ إذا طر ف وذكر الحؽؿ واستدل يجقب طـ أدلة اآلخريـ ،ففق اآلن كلكف يؼقل :وال
يعرتض طؾك هذا االستدالل بحديث "إن الؿاء صفقر ال يـجسف شلء"؛ ألكف كؿا يؼقل" :يحؿالن طؾك
الؿؼقد السابؼ"؛ ففق يؼقل :إن حديث "إن الؿاء صفقر" مطؾؼ ،ويؼقده حديث الؼؾتقـ ،وهذه صريؼة
الػتقحل مملػ "مـتفك اإلرادات" ،وصريؼة الشقخ مـصقر هـا.
وصريؼة الشقخ ابـ قدامة :أكف يؼقل :هذا لقس مـ باب الؿطؾؼ والؿؼقد؛ وإكؿا مـ باب العام والخاص،
فحديث "إن الؿاء صفقر ال يـجسف شلء" طام ،ويخصصف حديث الؼؾتقـ" :إذا بؾغ الؿاء قؾتقـ".
فعـدكا بعض الحـابؾة يجعؾف مـ باب الؿطؾؼ والؿؼقد ،وبعضفؿ يجعؾف مـ باب العام والخاص ،فـحتاج أن
كعرف ما الػرق بقـ الؿطؾؼ والعام؟:
الػرق األول :أن الؿطؾؼ يتعؾؼ بالصػات مثؾ حديث طتؼ الرقبة ،أما العام فقتعؾؼ باألفراد.
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الػرق الثاين :أن العام طؿقمف شؿقلل يشؿؾ األفراد ،بقـؿا الؿطؾؼ طؿقمف بدلل ،يعـل يجزئ أي واحد مـ
الؿقصقفات.
الػرق الثالث :قضقة ذكروها وهل :أن مـ ضابط الؿطؾؼ أكف ال يليت معرفة ،بؾ ال بد أن يؽقن كؽرة.
ومـ خالل هذا الؽالم تبقـ أن كالم ابـ قدامة أوجف ،وأن هذا لقس مـ باب الؿطؾؼ والؿؼقد؛ وإكؿا مـ باب
العام والخاص.
و مـ باب الػائدة ،الذيـ يرون أن الؿاء يـؼسؿ إلك قسؿقـ تعامؾقا معفا بطريؼة أخرى فؼالقا :إن هذا مػفقم
وهذا مـطقق ،وأن الؼاطدة األصقلقة تؼقل أن "الؿـطقق يؼدم طؾك الؿػفقم".
ف عرفـا اآلن أهؿقة وأثر الؼقاطد األصقلقة يف الرتجقح بقـ الؿسائؾ ،يبؼك أكؽ كػاهؿ ألصقل الػؼف تعرف
هؾ األولك هـا أن كطبؼ قاطدة العام والخاص ،أو كطبؼ قاطدة الؿػفقم والؿـطقق؟
اإلمام أحؿد يف الرواية الؿشفقرة يرى تطبقؼ قاطدة العام والخاص أو الؿطؾؼ والؿؼقد ،فقبؼك الؿعـك
متؼار ًبا.
بقـؿا الذيـ يرجحقن الرواية الثاكقة ،مثؾ :ابـ طؼقؾ وشقخ اإلسالم ابـ تقؿقة يرون أكف يتعامؾ معفا هـا
بالؿـطقق والؿػفقم.
و كؿا قؾت لقس هذا الدرس لؾرتجقح بؼدر ما هق لبقان الؼقاطد والتطبقؼات وصريؼة الحـابؾة ،فاآلن كحـ بقـا
هذا األمر بقضقح إن شاء اهلل -فعرفـا اآلن وجفة كظر الحـابؾة ،وكقػ يتعامؾقن مع هذه الـصقص.
وكؿا قؾت ـ مـ وجفة كظري ـ صريؼة الشقخ مـصقر رائعة جدً ا يف حؽاية الخالف ويف ترتقبف ويف رده طؾك
الؿخالػ ال سقؿا وأكف استطاع أن يجؿع أصراف هذه الؿسللة يف كؾؿات يسقرة.
حؼقؼ ًة الشقخ مـصقر بارع وطبارتف رائعة جدً ا ،ويستحؼ أن يؽقن ـ يف ققل مـ األققال ـ خاتؿة متلخري
الحـابؾة كؿا سقلتقـا ،-و هذه الؿـزلة كبقرة ،يؼقلقن :ختؿ الؿتلخرون بف ،وهق يستحؼ الحؼقؼة لؽـ سقليت
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
الؿؼدار .
()1

قال ابـ جريج" :رأيت قالل هجر فرأيت الؼؾة تسع قربتقـ وشقئًا".
والؼربة مائة رصؾ بالعراقل ،واالحتقاط أن يجعؾ الشلء كص ًػا فؽاكت الؼؾتان خؿسؿائة رصؾ بالعراقل .
()2

( )1لؿا اكتفك مـ االستدالل اكتؼؾ إلك سبب التخصقص ،وققلف" :وإكؿا خصت الؼؾتان بؼالل هجر"
يساويف إذا قؾـا :لؿاذا حؿؾـا الحديث طؾك قالل هجر؟ والحؼقؼة أن التعبقر بـ"لؿاذا حؿؾـا الحديث طؾك
قالل هجر" أكػع يف الػؼف؛ ألن هذه اإلشؽالقة إكؿا هل لق قال إكسان :لؿاذا تحؿؾقن الحديث طؾك قالل
معقـة لؿ يلت لفا ذكر؟
فالجقاب مـ ثالثة أوجف كؿا ذكر الؿملػ:
القجف األول :أن قالل هجر جاءت يف بعض ألػاظ الحديث.
القجف الثاين :أهنا مشفقرة الصػة.
القجف الثالث :أهنا معؾقمة الؿؼدار.
ويؽؿؾ ذلؽ القجف األخقر :فال يختؾػ فقفا؛ َ
وألَن تربط الحؽؿ بؿؼدار ال يختؾػ فقف وال يـازع فقف خقر مـ
أن تربطف بشلء مختؾػ فقف ويتـازع فقف.
إ ًذا هذه أسباب حؿؾـا الحديث طؾك قالل معقـة مع أن الحديث خرج مخرج العؿقم.
( )2هذا بقان لؿاذا كجعؾف خؿسؿائة رصؾ بالعراقل.
وكؿا شرحف الشقخ كجعؾ الشلء كص ًػا فقؽقن الؿجؿقع خؿسؿائة مـ الرصؾ العراقل.
وصب ًعا هذا التحديد هق أصؾ التحديدات الؿعاصرة ،فالذيـ كتبقا يف كؼؾ الؿقازيـ الؼديؿة إلك الؿقازيـ
الؿعاصرة اكتؼؾقا مـ هذا التحديد.
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(أو خالطف البقل أو العذرة) مـ آدمل( ،ويشؼ كزحف كؿصاكع صريؼ مؽة فطفقر) ما لؿ يتغقر؛ قال يف
"الشرح" :ال كعؾؿ فقف خال ًفا .ومػفقم كالمف أن ما ال يشؼ كزحف :يـجس ببقل اآلدمل أو طذرتف الؿائعة ،أو
الجامدة إذا ذابت فقف ،ولق بؾغ قؾتقـ .
()1

وهذا التحديد بالؿـاسبة فقف خالف حتك طـ اإلمام أحؿد ،فلحقاكًا يؼقل اإلمام أحؿد :هق أربعؿائة رصؾ
فؼط ،لؽـ ال كريد أن كدخؾ يف هذه الؼضقة التل هل التؼدير؛ ألن التؼديرات -كؿا قؾت -اكتفك وضعفا
ً
معؿقال هبا يف البؾدان ،وحقلت اآلن مـ خالل دراسات كثقرة إلك الؿقازيـ الؿعاصرة.
واستؼرت وأصبحت
وإكؿا جعؾقا الشلء كص ًػا؛ احتقا ًصا؛ ألن الشلء يف لغة العرب أقصك ما يطؾؼ طؾقف الـصػ ،وهق يطؾؼ غال ًبا
طؾك ما دون الـصػ ،فصار اطتباره كص ًػا ال شؽ أكف احتقاط تام.
( )1اكتؼؾ الؿملػ بعد أن قرر الؼاطدة العامة إلك كقع خاص مـ الـجاسات يختؾػ حؽؿف طـ حؽؿ باقل
الـجاسات :وهق البقل والغائط ،فالبقل والغائط طـد الؿملػ بؿجرد وجقده يف الؿاء الؽثقر أو الؼؾقؾ
يـجس ،تغقر أو لؿ يتغقر إال صقر ًة واحد ًة وهل ما يشؼ كزطف.
وهذه الؿسللة فقفا طـ أحؿد روايتان:
الرواية األولك :ما ذكره الؿملػ أكف يـجس بالبقل والغائط مطؾ ًؼا ،وهذه الرواية هل ققل أكثر الؿتؼدمقـ
والؿتقسطقـ ،كسؿع طبارات مشايخ الؿذهب:
يؼقل الشقخ ابـ قدامة "أكثر الروايات أن البقل والغائط يـجس الؿاء الؽثقر".
ويؼقل الشقخ كاضؿ الؿػردات" :األشفر أكف يـجس".
ويؼقل ابـ طبقدان طـ هذه الرواية" :اختارها الشريػان والؼاضل والخرقل وشققخ أصحابـا".
كؼال واختارها األكثرون...وقال الشقخ تؼل الديـ:
وقال الشقخ الزركشل" :هل أشفر الروايتقـ طـ أحؿد ً
اختارها أكثر الؿتؼدمقـ  ...قؾت :وأكثر الؿتقسطقـ كالؼاضل والشريػ."...
اختقارا.
ففذه الرواية فقفا الصػتان :األشفر رواية  ،واألكثر
ً
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وهق ققل أكثر الؿتؼدمقـ والؿتقسطقـ ؛
()1

األشفر رواية :يعـل أكثر رواية اإلمام أحؿد طؾك هذا الؼقل ،وإكؿا جاء طـف بعض الروايات تخالػ هذا
الؼقل؛ ولفذا اختار هذا الؿذهب أكثر الؿتؼدمقـ والؿتقسطقـ.
وستلتقـا الرواية الثاكقة يف كالم الشارح.
( )1اصطؾح الحـابؾة طؾك تؼسقؿ العؾؿاء إلك ثالث صبؼات :الؿتؼدمقن ،والؿتقسطقن ،والؿتلخرون.
ويقجد يف الؿذهب اختالف يف تحديد هذه الطبؼات.
فالؿشفقر أكف:
مـ اإلمام أحؿد إلك الؼاضل أبل يعؾك همالء متؼدمقن.
ومـ أبل يعؾك إلك الؿقفؼ ابـ قدامة همالء متقسطقن.
ومـ الؿقفؼ إلك آخر شلء همالء متلخرون.
تؼسقؿا آخر ،وهق:
والؼقل آخر -وهقغقر مشفقر -يؼسؿفؿ
ً
-

مـ تالمقذ اإلمام أحؿد إلك ابـ حامد همالء متؼدمقن.

-

ومـ تالمقذ ابـ حامد إلك ابـ مػؾح صاحب الؿبدع همالء متقسطقن.

 ومـ الؿرداوي ـ بعضفؿ قال ـ إلك اآلخر ،وبعضفؿ قال :إلك الشقخ مـصقر ،همالء الؿتلخرون.و تتػؼ التؼسقؿات طؾك أن مػفقم التؼسقؿات أن الؿتلخريـ يـتفقن بطبؼة معقـة ،وأكف ما يستؿر القضع،
مثال هؿ مـ متلخري الحـابؾة لؽـ لقسقا مـ الؿتلخريـ الذيـ لفؿ رأي يف الؿذهب.
فالؿعاصرون ً
بؾ يبدو لل أن الؿذهب استؼر تؿا ًما ،واكتفك التغققر مـ بعد الشقخ الحجاوي والػتقحل.
أيضا مـ خالل دراسة الروض -أن الشقخ مـصقر لف ققل صار هق الؿذهب
وأكا ما أطرف وهذا سقلتقـا ً
ولؿ يؽـ هق الؿذهب قبؾف.
مثال مر معـا اآلن لف اختقار صار هق الؿذهب؛ ألكف رجؾ لف شلن يف الؿذهب.
لؽـ الحجاوي ً
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والشقخ مـصقر لف شلن لؽـ أقصد استقى الؿذهب واستؼر بعد هذيـ الرجؾقـ ،وصارت مملػاهتؿ هل
الؿملػات التل يعتؿد طؾقف الحـابؾة.
وهذا يف القاقع ال بد مـف؛ ألكف لق قؾـا أن كؾ متلخر يجلء ويصقر لف مذهب ما استؼر الؿذهب ،إ ًذا يليت بعض
مثال الؿاء الؿستعؿؾ يف صفارة
الؿعا صريـ ويؼقل :أكا واهلل أرى أن الؿذهب أن هذا ال يؽره وهذا يؽرهً ،
مستحبة أكا أرى أن الؿذهب أكف لقس بؿؽروه ،لؽـ الؿذهب استؼر ،اكتفك ،ترى أو ما ترى هذا ال يؼدم وال
يمخر ،وهذا يف الحؼقؼة فقف ضبط لألققال التل تـسب لؾحـابؾة.
بؼقـا يف مقضقع :وهق أن الشقخ بؽر أبق زيد يف كتابف "الؿدخؾ" -وهق كتاب مفؿ جدً ا -لؿا تؽؾؿ طـ
تصقرا طـ الؿذهب،
الطبؼات ذكر يف كؾ صبؼة الؿشاهقر ،وهذا العرض الذي ذكره الشقخ بؽر يعطل
ً
ويجعؾؽ ترسؿ خريط ًة لعؾؿاء الؿذهب ،وكقػقة اكتؼال العؾؿ بقـفؿ ،ورمقز كؾ صبؼة.
بالـسبة لطبؼة الؿتؼدمقـ الؿشاهقر فقفا :اإلمام أحؿد وأبـاؤه وأصحاب الرواية كؾفؿ مشاهقر ومعروفقن،
وهق ذكرهؿ.
لؽـ بالـسبة لطبؼة الؿتقسطقـ التل قؾـا :أهنا تبدأ مـ تالمقذ الشقخ الحسـ بـ حامد ،يؼقل هقـ باختصار ـ:
" تـتفل هذه الطبؼة بقفاة مجتفد الؿذهب الربهان ابـ مػؾح صاحب "الؿبدع" .ثؿ قال" :ورأس هذه الطبؼة
ورئقسفا تؾؿقذه األكرب حامؾ لقاء الؿذهب وشقخف وكاشره يف زماكف اإلمام الؿجتفد الؼاضل أبق يعؾك
الػراء" هذا رأس الؿتقسطقـ؛ "محؿد بـ حسقـ ،والػراء كسبة إلك خقاصة الػراء وبقعفا".
أيضا أول حـبؾل مـ أهؾف إذ كان أبقه الحسقـ مـ طؾؿاء
يؼقل" :وهق أول حـبؾل ولل الؼضاء ،وهق ً
كبقرا.
طؾؿا ً
الحـػقة ،وجده ألمف مـ أهؾ الرواية" يعـل لقس يف بقتف حـبؾل ،ثؿ صار هق ً
ثؿ يؼقل الشقخ بؽر " :وهذه الطبؼة حافؾة بشققخ اإلسالم واألئؿة الؽبار وبققت الحـابؾة يف العراق والشام،
فػقفا زيـة الدكقا وهبجتفا يف زماهنؿ الؿؼادسة ثؿ الصالحققن وأخص مـفؿ آل قدامة ،ومـفؿ َسؿع الػؼف
وبصره يف زماكف الؿقفؼ ابـ قدامة ،قال طـف ابـ غـقؿة" :ما أطرف أحدً ا يف زماكـا أدرك درجة االجتفاد إال
كؼال طـ ابـ
الؿقفؼ ،وشقخف ابـ الؿـل كصر بـ فتقان بـ مطر الـفرواين :هذا الشقخ يؼقل طـف ابـ رجب ً
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قال يف " الؿبدع " :يـجس طؾك الؿذهب ،وإن لؿ يتغقر؛ لحديث أبل هريرة يرفعف «ال يبقلـ أحدكؿ يف الؿاء
الدائؿ؛ الذي ال يجري ،ثؿ يغتسؾ مـف» متػؼ طؾقف .
()1

كحقا مـ سبعقـ سـ ًة" ،ثؿ قال " :وسؿعت الشقخ اإلمام جؿال الديـ ابـ الجقزي
الحـبؾل" :أفتك ودرس ً
وقد رآه يؼقل :أكت شقخـا ،وأضر بعد األربعقـ وثؼؾ سؿعف وكاكت تعؾقؼة الخالف طؾك ذهـف" ثؿ قال ـ
وهذا بقت الؼصقد ـ"وفؼفاء الحـابؾة الققم يف سائر البالد يرجعقن إلقف وإلك أصحابف" .الؿتؽؾؿ اآلن ابـ
الحـبؾل يؼقل :كؾ الحـابؾة يف زماكـا إكؿا هؿ إما تالمقذ لف أو تالمقذ لتالمقذه ،فعؼب طؾقف ابـ رجب وقال:
"وإلك يقمـا هذا األمر كذلؽ فنن أهؾ زماكـا يرجعقن يف الػؼف مـ جفة الشققخ والؽتب إلك الشقخقـ،
مقفؼ الديـ الؿؼدسل ،ومجد الديـ ابـ تقؿقة الحراين ،فلما الشقخ مقفؼ الديـ ففق تؾؿقذه ،وطـف أخذ الػؼف،
وأما ابـ تقؿقة ففق تؾؿقذ تؾؿقذه أبق بؽر محؿد بـ الحالوي" ،ثؿ قال الشقخ" :وفقفا آل تقؿقة الـؿقريقن
يسقرا فؼط لرتغقبؽؿ يف
كس ًبا الحراكققن مقصـًا "...إلك آخره ،ثؿ ذكر صبؼة همالء وأصال ،أكا قرأت جز ًءا ً
قراءة هذا الؿؼطع فػقف إضاءة رائعة طؾك أئؿة الؿذهب ،ودرجتفؿ يف الػؼف ،وأتباع الـاس إلقفؿ.
واخرتت هذه الؼضقة :بركة العؾؿ هذا الرجؾ كؾ الحـابؾة إلك الؿجد ،وهؿ كؾ الحـابؾة تالمقذه أو تالمقذ
تالمقذه .وهذا ال شؽ مـ أبرك ما يؽقن مـ كشر العؾؿ ،كسلل اهلل سبحاكف وتعالك -أن يبارك لـا وإياكؿ يف
العؾؿ ،وأن يرزقـا شؽر كعؿف.
( )1كقػقة االستدالل هبذا الحديث :هذا الحديث يدل طؾك أن البقل يمثر يف الؿاء الؼؾقؾ والؽثقر ،ففق مؼقد
لحديث الؼؾتقـ؛ ألن حديث الؼؾتقـ يف كؾ الـجاسات ،وحديث أبل هريرة يف هذيـ الـقطقـ مـ الـجاسة:
البقل والعذرة الؿائعة ،وكالم الحـابؾة مـ حقث االستدالل فقف ققة؛ فـؼقل :حديث أبل هريرة مؼقد لعؿقم
حديث الؼؾتقـ ،فذاك يحؿؾ طؾك سائر الـجاسات ،وهذا يحؿؾ طؾك كجاسة معقـة.
ولذلؽ -كؿا قؾت لؽؿ -مـ قاطدة اإلمام أحؿد أكف يؼقل :ال أضرب األحاديث بعضفا ببعض ،ففذا لف
وجف وهذا لف وجف ،ف فق يطبؼ قاطدتف اآلن فقؼقل :حديث الؼؾتقـ يف سائر الـجاسات ،وحديث أبل هريرة يف
كقع معقـ مـ الـجاسات وهل البقل والغائط.

شررررررح الرررررر

ا ربررر ر علررررره ا ررر ر

وروى الخالل بنسـاده :أن طؾ ًقا َ -ر ِض َل اهللُ َطـْ ُف  -سئؾ طـ صبل بال يف بئر ،فلمرهؿ بـزحفا .

23

()1

وطـف :أن البقل والعذرة كسائر الـجاسات ،فال يـجس بفؿا ما بؾغ قؾتقـ إال بالتغقر ،قال ـ يف "التـؼقح "ـ:
"اختاره أكثر الؿتلخريـ وهق أضفر" .اكتفك .
()2

( )1هذا هق الدلقؾ الثاين :والشقخ ساق هـا رواية الخالل ،ويف الؿغـل سقاق الرواية أفضؾ ،قال يف الؿغـل:
"قال الخالل :حد ثـا طـ طؾل بنسـاد صحقح ،أكف سئؾ طـ صبل بال يف بئر فلمرهؿ أن يـزحقها ومثؾ ذلؽ
طـ الحسـ البصري"؛ فػقف التصريح بلن الخالل يحؽؿ طؾك هذا الحديث بلكف صحقح ،فسقاق ابـ قدامة
أفضؾ ،وكان يحسـ بالشقخ مـصقر أن يليت بسقاق الخالل كؿا يف الؿغـل.
إ ًذا لؾحـابؾة طؾك هذا التػريؼ يف أكقاع الـجاسات دلقالن:
الدلقؾ األول :حديث أبل هريرة.
الدلقؾ الثاين :أثر طؾل.
ألن اإلمام أحؿد يلخذ بالـصقص ،ويلخذ بآثار الصحابة ،ففذه الرواية هل األشفر وهل التل تجري طؾك
ققاطد اإلمام أحؿد.
( )2ذكر الشقخ مـصقر الرواية األخرى طـ اإلمام أحؿد ،وهل :أن الؿاء ال يـجس ،وأن البقل والغائط
حؽؿفؿا حؽؿ باقل الـجاسات ،وهذه رواية مـصقصة طـ اإلمام أحؿد ،اختارها أبق الخطاب ،وابـ طؼقؾ،
والؿقفؼ ،والؿجد ،والؿرداوي وغقرهؿ ،لؽـ أكا أذكر أهؿفؿ.
وهمالء الذيـ اختاروا الرواية الثاكقة ،وبسبب همالء صار الؿذهب طـد الؿتلخريـ يخالػ الؿذهب طـد
الؿتؼدمقـ والؿتقسطقـ؛ بسبب -فقؿا يبدو لل -ققة الذيـ اختاروا هذه الرواية مـ الؿتلخريـ ،فؿعفؿ ثالثة
كؾ واحد لف ثؼؾف يف الؿذهب ،أبق الخطاب ،وابـ طؼقؾ ،والؿرداوي ،ومعفؿ الؿجد والؿقفؼ الؾذان ُيعترب
ققلفؿ هق الؿذهب يف فرتة مـ الػرتات ،فلي ققل يتػؼ طؾقف الؿجد والؿقفؼ طـد الؿتقسطقـ يؽقن هق
الؿذهب.
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ألن كجاسة بقل اآلدمل ال تزيد طؾك كجاسة بقل الؽؾب .
()1

فالظاهر

واهلل أطؾؿ -أن سبب مخالػة الؿتلخريـ لجؿفقر الؿتؼدمقـ ولعامة الروايات الؿـصقصة طـ

اإلمام أحؿد :هق متابعة همالء الؿحؼؼقـ الذيـ اجتؿعقا طؾك هذا الؼقل ،وال يبدو لل أن هـاك سب ًبا آخر.
بعبارة أخرى لقس السبب الـظر لروايات اإلمام أحؿد وال لؼقاطد الؿذهب؛ فنن روايات اإلمام أحؿد،
وققاطد الؿذهب تميد الؿتؼدمقـ والؿتقسطقـ ،وكحـ ال كتحدث طـ الراجح ،وإكؿا كتحدث طـ الؿذهب.
( )1استدل الؿملػ لؾرواية الثاكقة ،وطاد ًة الؼقل الذي يخالػ ما ذكره الؿاتـ ،يجقب الشارح طـ إشؽاالتف،
إكؿا هـا استدل لف؛ ألكف يتبـاه؛ ألكف يرى أكف مـ جؿؾة الؿتلخريـ الذيـ يختارون هذه الرواية.
ودلقؾفؿ هق ما ذكره الشقخ مـصقر هـا :ألن بقل اآلدمل ال يعؼؾ أن يزيد طؾك بقل الؽؾب.
مع أن الجقاب طـ هذا االستدالل سفؾ ،وهق أن كؼقل :هذا الحؽؿ أمر ال يعرف بالعؼؾ ،وإكؿا هذه
أيضا مـ الحـابؾة وسقلتقـا-
كصقص جاءت طـ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ،-كؿا سقؼقل الؿتلخرون ً
"إذا خؾت الؿرأة بالؿاء :"....تعبدي ،هـا كػس الشلء كؼقل :حديث أبل هريرة حديث يف الصحقح،
خاصا.
ويجعؾ لحؽؿ بقل اآلدمل
حؽؿا ً
ً
وأكا أريد أن أبقـ وجفة كظر الؿتؼدمقـ والؿتقسطقـ ،والحاصؾ :أكف شئـا أو أبقـا صار الؿذهب طـد
الؿتلخريـ هق هذا.
و كالحظ أن الشقخ الؿرداوي يرجح هذا مع العؾؿ أن طادتف متابعة الجؿاهقر والجؿ الغػقر الذيـ معفؿ أبق
يعؾك وغقره مـ الؿتؼدمقـ الؿحرريـ؛ لؽـ يبدو أكف هـا اكتؼؾ إلك هذا الؼقل؛ لفذا السبب.

