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بسم اهلل الرمحن الرحيم, احلمد هلل وحده, والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده, وعىل آله وأصحابه ومن 

 تبعهم بإحسان إىل يوم الدين: 

 :-رمحه اهلل-قال املؤلف  

  .(1) ما دام متردًدا عؾى األعضاء ،ال قبؾه ،مستعؿًًل يف الطفارتقن باكػصالهويصقر الؿاء  

قبل غسؾفا  )قائم من كوم لقل كاقض لوضوء(مؽؾف  ،مسؾم )يد(كل  ،يف الؿاء الؼؾقل :أي ؛)أو غؿس فقه(

  :(2)ثًلًثا

                                 
سؾب الطفورية يف هذه الحال، حدث ما دام مرتدًدا عؾى العضو فنكه ال يُ الؿاء الذي استخدم يف رفع ال (1)

 :اكتؼال الؿاء من العضو عؾى قسؿقنو  .فنذا اكتؼل عن العضو صار مستعؿًل 

  .سؾبه الطفوريةو ففذا أصبح مستعؿًل يف صفارةيـتؼل من العضو لؾخارج، الؼسم األول: أن 

ضو مثل أن يلخذ من عضو ماًء ويغسل به عضًوا آخر؛ فػي هذه الؼسم الثاين: إذا اكتؼل من عضو إلى ع 

 :الؿسللة عن أحؿد روايتان

الرواية األولى: أكه ال يسؾبه الطفورية، وال يعترب مستعؿًل يف رفع الحدث يف هذه الصورة، وبـاًء عؾقه يصح  

 .غسل العضو الثاين به

 .الثاكقة رجع إلقفا اإلمام أحؿد وهذه الرواية  .أكه يسؾبه الطفورية: والرواية الثاكقة 

 استؼر عؾقفا قوله.  -بعبارة أخرىففذه من الؿسائل التي رجع إلقفا اإلمام أحؿد أو التي 

تػصقل إذا اكتؼل من عضو إلى عضو فنكه يسؾبه الطفورية، هذا  :أكه عؾى فاآلن استؼر قول اإلمام أحؿد

الؿاء الؿستعؿل أصبح صاهًرا ولقس صفوًرا، فنكه يرتتب نذا قرركا أن فعؾى الؿذهب، أحؽام الؿاء الؿستعؿل 

وهذا الذي أراده الؿملف حقن تحدث عن مسللة االغرتاف  .عؾى هذا أن كعرف تػاصقل أحؽام هذا الؿاء

 وعن مسللة الؿاء الؿرتدد عؾى العضو.

 هذا الـوع الثالث من الؿاء الطاهر، وهو الذي غؿست فقه يد الؼائم من كوم لقل. (2)

 .واًل: هذا الحؽم أيًضا تعبدي، بؿعـى أكه لقست له عؾة معؼولةأ 
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 .(1)فطاهر

                                
 

ثاكًقا: خلصة الؿذهب يف هذه الؿسللة أن من قام من كوم الؾقل الـاقض لؾوضوء وغؿس جؿقع يده يف الؿاء  

 .سقذكره الؿملففهذا الحؽم، أما الدلقل  .يصبح صاهًرا والطفورية الؿاء  فذا الغؿس يسؾبف

الحؽم إذا عؾق "فؿت ففم التػصقل الذي سقذكره الؿملف، الؼاعدة هي أن ؼاعدة، إذا فُ هذا الحؽم فرع ل 

 حقـئذ تحؼق الحؽؿة.ل كشرتط فيعـي إذا عؾؼـا الحؽم بؿظـة شيء  "بالؿظـة لم تعترب حؼقؼة الحؽؿة

ى اآليسة مثاله: كحن كؼول: الؿرأة يجب أن تعتد حتى كتلكد من براءة الرحم، لؽن مع ذلك كوجب العدة عؾ 

 ألن الحؽم إذا عؾق بالؿظـة لم تعترب حؼقؼة الحؽؿة.  ؛والصغقرة التي ال يؿؽن أن تحؿل

أن الـائم قد تؼع يده عؾى كجاسة و قد ال تؼع، لؽن مع ذلك  :فذه الؿسللة من فروع هذه الؼاعدة؛ وجه ذلكف

 لفذه الؼاعدة.  ؛كحن عؿوًما ودائًؿا ومطؾًؼا إذا غؿس يده يف اإلكاء بشرصه سؾبه الطفورية

 مملف الروض بؽل ققد.كل واحد مـه ققد، وسقصرح  سللةالتعريف الشامل الذي ذكرته لؾؿ وهذا

 .صاهر حؽؿه:حؽم الؿاء الذي غؿست فقه يد قائم من لقل  (1)

 :هذه الؿسللة فقفا عن اإلمام أحؿد ثلث روايات مثل الؿسللة السابؼة 

ي الؿذهب وعؾقفا الحـابؾة وهي اختقار أبي بؽر والؼاضي وجؿاعات، الرواية األولى: أكه صاهر، وهذه ه 

 ودلقل هذه الرواية ما سقذكره الؿملف اآلن. 

مع أن الؿجد والؿوفق اختاروها،  ووهذه الرواية اختقار الؿجد والؿوفق وغقرهم،  ،فورالرواية الثاكقة: أكه ص

 :-من وجفة كظريلسببقن  ؛مع ذلك لقست هي الؿذهب

 .ـولقست أكثر الروايات وإكؿا أكثر الحـابؾةـ  األول: أن أكثر الحـابؾة عؾى الرواية األولى السبب 

السبب الثاين: أن الرواية األولى اختارها أبو بؽر والؼاضي وهمالء لفم ثؼل يف مذهب الحـابؾة كؿا تؼدم 

  معـا. 

القؼقن ال ": ة من الؼواعد الؽربىعؾى هذه الرواية تؽون الؿسللة فرًعا لؼاعدة أخرى وهي قاعدة مشفورو

 .فنكـا ال كخرجه عن هذا اصفورً ؿا دام هذا الؿاء ف "يزول بالشك
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 ؛(2)أو يف جراب وكحوه ،اتت مؽتوفةً ولو ب ـ وكذا إذا حصل الؿاء يف كؾفا ـ (1)سل بذلك الغؿس أو الكوى الغ  

                                
 

وهبذا عرفـا أن يف كل مسللة كستطقع أن كخرج الؿسللة عؾى أكثر من قاعدة بحسب األقوال، لؽن أي هذه  

بقن الػؼفاء كل قول من  ه، كذلك يف قواعد أصول الػؼه، فلي خلفقهـا يليت دور الػؼ ؟التخريجات أصح

األقوال الػؼفقة يؿؽن تخريجه عؾى قاعدة أصولقة أخرى، ففذا عؾى قاعدة والؼول الثاين عؾى قاعدة أخرى 

 .لؽن يبؼى الـظر أي التخريجات أصح من حقث الدلقل والـظر الػؼفي، هذا الذي عؾى الػؼقه أن يثبته

فذا غقر صحقح. فيؿؽن تخريجفا إال عؾى أصل واحد،  يظن بعض الـاس أن الؿسللة الواحدة ال اخلًفا لؿ 

 هذا مثال معـا لتخريج الؿسللة باعتبار األقوال فقفا عؾى أكثر من قاعدة.و

 الرواية الثالثة: أكه كجس، وهذه الرواية اختارها الخلل، وهي أضعف الروايات. 

ؾف فقفا غلم الخلل مع الخلل؛ ألن إًذا بـاًء عؾى هذا التػصقل هذه الؿسللة من أمثؾة الؿسائل التي اخت

 .، والخلل يختار أهنا كجسة صاهر هأكـ التي هي الؿذهب ـ غلم الخلل يختار الرواية األولى 

 وهذه مجؿوعة من الؿسائل خالف فقفا غلم الخلل الخلل، وهذه الؿسللة مـفا. 

ألن  ؛ألي سبب، فنن الؿاء يصبح صاهًرا يعـي لو غؿس يده ال بـقة غسؾفا وإكؿا لؾتربد أو كسقاًكا أو (1)

 التـجس. :الحؽم تعبدي؛ وألن هذا من فرع الؼاعدة، فل كشرتط تحؼق الحؽؿة وهي

ألن الحؽم  ولؽنكػس الحؽم، مع العؾم أكه إذا باتت يف جراب كحن كتلكد تؼريًبا أهنا لم تؿس الـجاسة،  (2)

  .لطفورية إذا غؿست فقه القد يف هذه الحالةوألكـا كؽتػي بالؿظـة كعترب الؿاء مسؾوب ا ؛تعبدي

هذه رواية عن اإلمام أحؿد وإن أمؽن ولم أكس فسـحاول كؼرأ يف الؿسائل لو رواية واحدة عن اإلمام أحؿد  

 .-رحؿه اهللحتى كسؿع صريؼته يف االستدالل والؽلم عن الؿسائل 

َكاِء َقْبَل َأْن « َسِؿْعُت َأْحَؿَد ْبَن َحـَْبٍل، ُسئَِل "قال أبو داود:  ُجُل َوَعَؾْقِه َسَراِويُؾُه ُيْدِخُل َيَدُه فِي اإْلِ إَِذا َكاَم الرَّ

َراِويِل َواِحٌد، إِكََّؿا َقاَل: َفنِكَُّه اَل َيْدِري َأْيَن َباَتْت َيُدهُ  َراِويُل َوَغْقُر السَّ  ." َيْغِسَؾَفا؟ َقاَل: السَّ

 الصور حتى لو تلكدكا أن يده لم تلت عؾى سوءته. يعـي أن الحديث عام يشؿل جؿقع هذه قؾت
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إذا استقؼظ أحدكم من كومه فؾقغسل يديه قبل أن يدخؾفؿا يف اإلكاء ثًلًثا. فإن أحدكم ال يدري أين »لحديث: 

أو لقل إذا كان  ،(3)وقائم من كوم كفار .(2)ومجـون ،وصغقر ،وال أثر لغؿس يد كافر (1)رواه مسؾم« باتت يده

  .(5)إلى الؽوع :والؿراد بالقد هـا . (4)وضوءكومه يسقًرا ال يـؼض ال

   .(6)ويستعؿل هذا الؿاء إن لم يوجد غقره ثم يتقؿم 

                                 
وجه االستدالل أن الـفي يؾزم التلثقر، وإال لم يـه عـه، بعبارة أخرى: لوال أن الغؿس يمثر لم يـه عـه، هذا (1)

وجه استدالل الحـابؾة بالحديث وهو استدالل وجقه، ويحتاج من لم يؼل هبذا الؼول أن يجقب عن هذا 

 االستدالل.

وال أثر لغؿس يد كافر وصغقر : فؼال. وهـا صرح بالؿػفوم "كل يد مسؾم"الؿملف قال فقؿا سبق:  (2)

 . قالوا: ألن الؿـع إكؿا يثبت بالخطاب الشرعي، وهمالء ال يتوجه لفم خطاب شرعي.ومجـون

ط أن ؾم يختؾف كلمه أكه يشرتفاشرتاط أن يؽون قائًؿا من كوم لقل رواية واحدة عن اإلمام أحؿد،  (3)

ألن البقتوتة "ولفذا الؼائم من كوم هنار ال أثر لغؿس يده يف اإلكاء، قال اإلمام أحؿد:  ؛يؽون قائًؿا من كوم لقل

وكحن كؼول: إن هذا الحؽم تعبدي، وإذا كان تعبدًيا فنكا ال كخرج عن مؼتضى  "بالؾقلإال تؽون ال إكؿا 

 الـص، والـص دل عؾى أن الذي يمثر هو الـوم بالؾقل.

ألكه تؼدم معـا أكه يشرتط يف الـوم أن يؽون كاقًضا لؾوضوء، والـوم القسقر ال يـؼض الوضوء فنًذا ال يمثر،  (4)

ألن الـوم عـد اإلصلق يراد مـه هذا، ففو أيًضا استدالل بللػاظ  ؛ؼض الوضوءـط أن يؽون  الـوم ياواشرت

 ألكه تعبدي.  ؛الحديث

الشرع عـد اإلصلق هذا، ويدل عؾى أن هذا هو الؿراد الؼطع يف السرقة،  أن الؿراد بالقد يف :دلقل ذلك (5)

 مؿا يدل عؾى أن القد يف هذه الشريعة إكؿا تطؾق وتـصرف إلى الؽف عـد اإلصلق.

وكثرة الؿخالف، وأما أكه يجب أن  أكه يجب أن يتوضل به فؾؼوة الخلفهذه الؿسللة مرت معـا، أما  (6)

 ماء صفور، وتؼدم معـا الؽلم عن هذه الؿسللة. فألكه لقس عـده ؛يتقؿم
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  .(2)وأما ما غسل به الؿذي فعؾى ما يلتي .(1)وكذا ما غسل به الذكر واألكثقان لخروج مذي دوكه؛ ألكه يف معـاه

 ،ألن الؿـػصل بعض الؿتصل ؛ر()فطاه :واكػصل غقر متغقر )أو كان آخر غسؾة زالت الـجاسة بفا(

 . (3)والؿتصل صاهر

وحؽى  ،(5)قؾقًًل كان أو كثقًرا )والـجس ما تغقر بـجاسة(، وهو ما الؿشار إلقه بؼوله: (4)الـجس :الـوع الثالث

   .(6)وحؽى ابن الؿـذر اإلجؿاع عؾقه

                                 
يعـي ما غسل به الذكر واألكثقان حؽؿه حؽم الؿاء الذي غؿست فقه يد قائم من كوم لقل، دون الذي  (1)

 سقلتقـا الؽلم عـه، وإكؿا الحديث اآلن عن غسل الذكر واألكثققن. ف غسل به الؿذي

إلكسان أن يغسل ذكره وأكثققه وإن لم يتعد لفؿا الؿذي، فنذا الحـابؾة يرون أكه إذا خرج الؿذي يجب عؾى ا

غسل اآلن الذكر واألكثققن فحؽم هذه الؿسللة حؽم غؿس يد الؼائم من كوم لقل يف اإلكاء، يسؾبه الطفورية، 

ا فؾؿا تشاهبا يف هذ ،وال يتحؼق مـفا كجاسةأكه يف الصورتقن يظن أن هـاك  :وجه الشبه بقـفؿاو ؛ألكه يف معـاه

ؿا غسل به الذكر واألكثققن أيًضا من فروع قاعدة الحؽم فصار حؽؿفؿا واحًدا، والؿؼدار سؾبه الطفورية، 

 ."إذا عؾق بالؿظـة لم يشرتط تحؼق الحؽؿة"

 ألن الؿذي كجس، وسقتحدث الؿملف عـه الحًؼا. (2)

متغقر فحؽم هذا الؿاء آخر غسؾة زالت الـجاسة هبا، هذا واحد، واكػصل الؿاء من هذه الغسؾة غقر  (3)

ألكه استعؿل  ؛ن الؿـػصل بعض الؿتصل والؿتصل صاهرألالذي اكػصل من آخر غسؾة ولم يتغقر أكه صاهر، 

 والؿـػصل مـه له كػس حؽؿه. ،لؿا استعؿل يف صفارة صار حؽؿه أكه صاهرالؿتصل فذا الؿاء فيف صفارة، 

 ـ كما سيأتيناـ. يـؼسم إلى كوعقن يف الشرع هو و .وال يجوز أن يستخدم إال لؾضرورة ضد الطاهرالـجس  (4)

الـجس ما تغقر بـجاسة سواء كان التغقر يسقًرا أو كثقًرا، وسواء كان الؿاء قؾقًل أو ف هذا الـوع األول: (5)

 كثقًرا، الؿاء إذا تغقر بالـجاسة ففو كجس. 

ق من ابن الؿـذر وهو اإلمام هذا غريب من الؿملف؛ ألن هـاك من حؽى اإلجؿاع مؿن هو أعؿق وأد (6)

 متثبت يف اإلجؿاع. وتؼدم معـا أن حؽاية اإلمام أحؿد لإلجؿاع لفا ثؼؾفا باعتبار أكه  ،أحؿد واإلمام الشافعي
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 ؛(2)ولو جارًيا  (1)دون الؼؾتقن فقـجس بؿجرد الؿًلقاة )وهو يسقر(أي القى الـجاسة  ؛)أو القاها(

                                 
هذا هو الـوع الثاين من الـجس، وهو الؿاء الذي يـجس بؿجرد الؿلقاة، وهذه الؿسللة تؼدمت معـا  (1)

ؿروية عن اإلمام أحؿد والؽلم عن هذه الروايات لؿا ذكر الؿملف الروايات ال وتؼدمتبؽل تػاصقؾفا، 

 مػفوم كلم الؿاتن.

ء إذا العؾؿاء اختؾػوا يف الؿاف "قاعدة االستحالة"كريد هـا أن كؼول: أن هذه الؿسللة من فروع قاعدة اسؿفا 

ر أو كؼول أن هذه وقعت فقه كجاسة، هل يـجس الؿاء بؿجرد اختلط الـجاسة به وتلخذ حؽؿه ولو لم يتغق

 ؟الـجاسة استحالت يف الؿاء فذهب حؽؿفا

الحـابؾة اختاروا األول فعؾى قول الحـابؾة لقست هذه الؿسللة من فروع تؾك الؼاعدة؛ ألهنم ال يؼولون 

باالستحالة، لؽن عؾى الؼول بلن الؿاء ال يـجس بؿجرد الؿلقاة وإكؿا بالتغقر فؼط، حقـئذ تؽون هذه 

 ؾة تؾك الؼاعدة.الؿسللة من أمث

الحـابؾة يرون أن حؽم الؿاء الجاري كحؽم الؿاء الراكد تؿاًما ال خلف بقـفؿا كلهؿا يـجس بؿجرد  (2)

 .الؿلقاة جارًيا أو غقر جار

 :هذه الؿسللة فقفا عن أحؿد ثلث روايات 

ولذلك صارت هي ؛ ـابؾةاختارها أكثر الحالرواية الرواية األولى: أكه ال فرق بقن الجاري والراكد، وهذه  

  ـ . ذكر الؿملف كؿا ـ الؿذهب

عؾقه الرواية الثاكقة: أن الؿاء الجاري يختؾف عن الراكد وأن الؿاء الجاري ال يـجس إال بالتغقر، فل تمثر  

وهي أكص الروايتقن عن "شقخ اإلسلم: عـفا يؼول ومجرد الؿلقاة، وهذه الرواية اختقار الؿجد والؿوفق 

 ."أحؿد

: أكه تعترب كل جارية لفا حؽؿفا الخاص، فنن كاكت يسقرًة كجست بؿجرد الؿلقاة عن أحؿد لرواية الثالثةا 

هذه الرواية هي "وإال فل، وهذه الرواية الثالثة اختقار الؼاضي وأصحابه بل قال الؼاضي عن هذه الرواية: 

 ."الؿذهب
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وال الرواية التي  ،ؿجد والؿوفق صارت هي الؿذهبهذه الؿسللة فقفا غرابة، فل الرواية التي اختارها ال 

 .لؽثرة من ذهب إلقفا ؛اختارها الؼاضي وأصحابه صارت هي الؿذهب وإكؿا الؿذهب الرواية األولى

 :ورولو أردكا أن كؼول أي هذه الروايات يـبغي أن تؽون هي الؿذهب لؼؾـا الرواية الثاكقة؛ ألم 

 .ص الرواياتاألمر األول: أهنا كؿا قال الشقخ أك 

 .الؿجد والؿوفق :تحريًراواألمر الثاين: أهنا اختارها من أكثر عؾؿاء الحـابؾة تحؼقًؼا  

الثالث: أكه من الؿعؼول أن الؿاء الجاري فقه قوة أكرب من الؿاء الراكد؛ ولفذا الؿاء الراكد يتلثر أكثر  األمر

 .من الؿاء الجاري، وهذا معروف ومعؾوم

يـبغي أن تؽون الؿذهب، لؽن الؿذهب أكه ال فرق بقن الراكد  الروايةول هذه ح سـؼجفؾذلك لو سـر 

إن  إن شاء اهللهذه الؿسللة من الؿسائل التي فرع عؾقفا الشقخ ابن رجب يف الؼواعد، وسـذكر و والجاري. 

،  -الشقخ الحظ يف عبارات مثل هذه الؿسائل ألهنا مػقدة لؾغاية، يؼول الشقخ ابن رجب يف الؼواعد -تقسر 

الؿاء الجاري هل هو كالراكد أو كل جارية مـه لفا "يؼول:يعتربها قاعدًة تحتفا فروع، ففو  "ىالؼاعدة األول

أكا اخرتت لؽم مسللة من و .. ثم ذكر مسائل"حؽم الؿاء الؿـػرد، فقه خلف يف الؿذهب يـبـي عؾقه مسائل

 عدة، وهي قاعدة الؿاء الجاري والراكد. هذه الؿسائل التي تـبـي عؾى هذا الذي يعتربه الشقخ قا

ومرت عؾقه أربع دفعات من  غطس كػسه يف ماء جارٍ  الو أن إكساكً  :من الؿسائل التي تـبـي عؾى هذا الؿسللة

رية لفا حؽؿفا، الوضوء، ففل كؼول: إن كل جوكوى  ـ ألن أعضاء الوضوء أربعة ؛كؼول: أربع دفعاتـ و الؿاء

ال حؽم لفذه  وجه والجارية الثاكقة لؾقدين، وهؽذا، فقخرج متوضًئا، أو كؼول: أكهفتؽون الجارية األولى لؾ

 فؾم يعترب .ريات والؿاء الجاري حؽؿه حؽم الراكد؟ الؿـصوص عن أحؿد الثاين وهو أكه ال يتطفر هبذاالج

 رية لفا حؽؿفا. اإلمام أحؿد هذه الجاريات كل ج

ولذلك ؛ لتي معـا إحدى فروع هذه الؼاعدةالؿسللة اولؿسائل، الغرض من هذا فؼط التؿثقل ومعرفة أهؿقة او

 ؽن ذكر الشقخ لفا عدة فروع.لم كذكرها، ول
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)قبل أو  (2)متغقًرا )أو اكػصل عن محل كجاسة( . (1)«إذا بؾغ الؿاء قؾتقن لم يـجسه شيء» :لؿػفوم حديث 

، (5)وكذا ما اكػصل قبل زوال عقن الـجاسة ولو بعدها  .(4)فؿا اكػصل قبل السابعة كجس .(3)فـجس زوالفا(

  .(6)أو متغقًرا

                                 
 .تؼدم معـا أن الحـابؾة يستدلون بؿػفوم هذا الحديث عؾى أن الؿاء الؼؾقل يـجس بؿجرد الؿلقاة (1)

 ففو كجس وهو من الـوع األول؛ ألن الـوع األول ما تغقر بالـجاسة. (2)

لم يتغقر ولؽـه كجس بؿجرد  هوهو من الـوع الثاين؛ ألكاكػصل قبل زوالفا غقر متغقر ففو كجس إذا  (3)

 الؿلقاة. 

وإن كان لم يتغقر فألكه اكػصل قبل زوال الـجاسة؛ ألن  ،سواء تغقر أو لم يتغقر، فنن تغقر فألكه تغقر (4)

ماء يـػصل عن محل الـجاسة قبل غسؾفا بسبع الحـابؾة يرون أن الـجاسة ال تطفر إال بسبع غسلت، فلي 

 مرات يعترب اكػصل قبل زوال عقن الـجاسة، فقؽون كجًسا تغقر أو لم يتغقر. 

نذا اكػصل قبل زوال عقن الـجاسة ولو بعد السابعة ففو كجس تغقر أو لم يتغقر، فنن تغقر ففو من الـوع ف (5)

 وإن لم يتغقر ففو من الـوع الثاين.  ،األول

وسقؿر معـا هذا، أحقاًكا الشقخ  "متغقًرا"فقه تؽرار؛ لؼوله فقؿا سبق  "أو متغقًرا"يف الحؼقؼة أن قوله:  (6)

عـده تؽرار، كلكه يريد أحقاًكا  -رفع اهلل درجته وغػر له رحؿه وجزاه عن اإلسلم والؿسؾؿقن خقًرامـصور 

 . ر معـا شيء من هذا األمرقؿسوأن يمكد الؼضقة أو ما شابه ذلك، 

 :وهي ثلثة عـد الحـابؾة أخقًرا، كريد أن كبقن أكواع الؿـػصل

 .الـوع األول: إذا اكػصل بعد التغقر ففو كجس

 .كجسففو وإذا اكػصل قبل زوال الـجاسة ولم يتغقر الـوع الثاين: 

  .غقر مطفر صاهرففو إذا اكػصل غقر متغقر بعد زوال الـجاسة الـوع الثالث:  

وإن كـا كحن ال كحتاج ـ وكؿا ذكركا يف الدرس األول هذه التػصقلت  .لؿاء الؿـػصلايف هذه التػصقلت 

 يحتاجون إلقه حاجًة ماسًة. كاكواإال أهنم ـ إلقفا بحؿد اهلل بسبب وفرة الؿقاه 


