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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:
قال املؤلف -رمحه اهلل:-
كثقرا(( )1صفور
(فإن أضقف إلى الؿاء الـجس) ا
قؾقًل كان أو ا

كثقر) ()2

بصب ،أو إجراء ساققة إلقه ،وكحو

ذلك()3صفر()4؛

ً
إجؿاًل ثالثة ،الؿؽاثرة والـزح والتغقر ،وسقتحدث
( )1بدأ الؿملف ببقان الطرق التي كطفر هبا الؿاء وهي
الؿملف طن كل واحد من هذه الطرق الثالثة بؽالم مػصل.
وبدأ بالـوع األول وهو التطفقر بالؿؽاثرة وأفاد أن التطفقر بالؿؽاثرة يـػع يف الؼؾقل والؽثقر من الؿقاه ،ففو
أقوى أكواع التطفقر كؿا سقلتقـا.
كثقرا وطؾؾوا ذلك؛ بلن الـجاسة إذا وقعت يف الؽثقر فنكه
( )2يشرتط يف الؿؽاثرة أن يؽون الؿاء الؿضاف ً
يؼوى طؾى دفعفا إذا لم تغقره ،وكذلك إذا ورد هو طؾقفا فنكه يدفع الـجاسة طن الؿوضع.
كثقرا؛ ألن الؽثقر ـ فؼط ـ هو الذي يدفع الـجاسة.
فؼالواً :ل بد إ ًذا أن يؽون ً
فن ًذا يشرتط لفذه الؼاطدة

وًل بد أن تػفم : -أن الؿاء الؽثقر هو الـوع الوحقد الذي يدفع الـجاسة طن

كػسه ،فساووا بقن ورود الـجاسة طؾقه ووردوه هو طؾى الـجاسة.
( )3يؼصد أن أسالقب الؿؽاثرة مستوية ،الؿفم أن كؽاثر بلي صريؼة كاكت.
متغقرا ًل بد أن
متغقرا ـ ،بؿعـى أن الؿاء الذي كريد أن كطفره إن كان
( )4والؿؼصود إذا زال التغقر ـ إن كان
ً
ً
يتغقر وتذهب الـجاسة .وإن كاكت كجاسته بؿجرد الؿالقاة فؿجرد الؿؽاثرة يطفره؛ ألكه ًل يوجد تغقر حتى
كشرتط أن يتغقر ،ألكه تـجس بؿجرد الؿالقاة.
متغقرا فنكه يطفر بؿجرد الؿؽاثرة.
متغقرا ًل بد أن يذهب التغقر ،وإن لم يؽن
فالخالصة :أكه إن كان
ً
ً
تنبيه :هـاك قضقة من الؼضايا الؿـفجقة يف هذا الشرح ،وهو أكه كؾؿا جاءت مـاسبة لؼضقة مـفجقة حـبؾقة
ؿثال حروف الخالف تحدثـا طـفا ألكه مرت معـا.
كتحدث طـفا .ف ً
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فبدًل من أن كسرد قضايا مـفجقة يف درس واحد ،يف كل مـاسبة ـ طـد مـاسبتفا ـ كذكر قضق ًة من الؼضايا التي
يفتم هبا الحـابؾة.
من الؼضايا التي يفتم هبا الحـابؾة هـا مسللة يعرب طـفا كثقر من الحـابؾة ب "الؽالم طن اتجاهات الشقخ
مرطي الؽرمي" والشقخ مرطي له كتاب اسؿه " غاية الؿـتفى يف الجؿع بقن اإلقـاع والؿـتفى" وتؼدم معـا أن
من أهم كتب الؿذهب التي طؾقفا مدار الؿذهب :اإلقـاع والؿـتفى ،فجاء الشقخ مرطي وجؿع بقن هذين
الؽتابقن يف كتاب " غاية الؿـتفى" ويف هذا الؽتاب له اتجاهات ،فقعؼب طؾى الؿسائل بؼوله :ويتجه أن يؼال
كذا وكذا.
هذه اًلتجاهات محل خالف بقن العؾؿاء ،يؼول الشقخ حسن الشطي ـ وهو من الـاس الذين خدموا كتاب
الغاية يف كتابه " مـحة مولي الػتح يف تجريد زوائد الغاية والشرح" ـ يؼول الشقخ وًل شك أن مملف الؿتن
يعـي الشقخ مرطي -أتى بلبحاث مػقدة ًل يستغـي طـفا الطالب وًل بد لؾؿحصل مـفا ،وقد اطرتض بعض
أهل العؾم من الـجديقن بلن أبحاثه مخالػة لؾؿـؼول وًل موافق له يف ذلك ،وأهنا مخالػة لؾؼواطد ولؽالم
فؼفاء الؿذهب" .ثم قال" :ولقس األمر كؿا قال ،فنن الؽثقر مـفا ما هو صريح يف بحث غقره ،ومـفا ما هو
مػفوم من كالمفم ،ومـفا الؿوافق لؾؼواطد ،ومـفا ما له كظائر يف كالمفم تميده ،ويمخذ من طباراهتم إًل
الـادر مـفا طؾى حسب ما يظفر ،وريؿا يذكر الػرع يف غقر محؾه لؿـاسبة ويبحثه فقه ،وقد صرح ببحثه
األصحاب يف بابه".
الخالصة كؿا سؿعتم ،أن الحـابؾة اكؼسؿوا إلى قسؿقن :مـفم من يرى أن اتجاهات الشقخ مرطي مخالػة
لؼواطد الؿذهب و لؽالم كثقر مـه وًل تـسجم مع كالم الحـابؾة.
والشقخ حسن يرى أهنا توافق كالمفم ،وربؿا لفم كالم يف غقرهذا الؿوضع هو يوافؼه وربؿا يػفم كالم
اًلتجاهات من مػاهقم كالم الحـابؾة كؿا سؿعتم.
ومـاسبة ذكر ذلك  :كلخذ ً
مثاًل من اتجاهات الشقخ مرطي يف مسللة التطفقر بالؿؽاثرة يؼول الشقخ مرطي ،يف
"مطالب أولي الـفى يف شرح غاية الؿـتفى"" :ويتجه صحة طدم اشرتاط ماء كثقر يف إضافة" .فخالف
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ألن هذا الؼدر الؿضاف يدفع الـجاسة عن كػسه وعؿا اتصل به(.)1

كثقرا ،ثم قال" :جزم به يف الؿستوطب ،وطؾؾه بلكه لو زال بطول
الؿذهب؛ ألن الؿذهب يشرتصون أن يؽون ً
الؿؽث صفر ،فلولى أن يطفر بؿخالطة لؿا هو دون الؼؾتقن ،قال يف الـؽت يعـي الشقخ ابن مػؾح:-
فخالف يف هذه الصورة أكثر األصحاب".
هذا الؿثال جؿع كل ما قالوه يف الحؼقؼة:
-

ً
أوًل هو الشقخ هـا خالف أكثر الحـابؾة.

-

أكه وجد من وافؼه وهو صاحب الؿستوطب.

-

مع ذلك الشقخ ابن مػؾح يعؾق طؾى صاحب الؿستوطب أن كالمه هـا يخالف أكثر األصحاب.

فؽالمفم كؾه صحقح ،فؽالم الشقخ مرطي يف هذا الؿثال يخالف كالم أكثر األصحاب كؿا قال الذي
يـسب أن اتجاهات الشقخ مرطي لقست موافؼ ًة لؽالم الحـابؾة ،ويف كػس الوقت يوجد من وافق كالم الشقخ
مرطي.
دائؿا يف اتجاهاته صحقح
أكا يبدو لي أن هذا الؽالم طن اتجاهات الشقخ مرطي كؾه صحقح .فالشقخ مرطي ً
يليت بؽالم يخالف ضاهر كالم الحـابؾة ،لؽن كجؿع بقن الؽالم هذا كؾه وكؼول :كعم ،هو يوافق من أحد
العؾؿاء لؽن مع هذه الؿوافؼة هو مخالف لجؿفور الحـابؾة.
هذه اًلتجاهات مفؿة جدً ا بالـسبة لؾحـبؾي؛ ألهنم أحقاكًا يجعؾون الؿذهب إذا اختؾف الؿـتفى واإلقـاع ما
يذكره الشقخ مرطي يف هذا الؽتاب.
وأكت اآلن أصبح طـدك ـ بغض الـظر طن الرتجقح يف شلن اتجاهاته ـ معرفة بؼضقة اتجاهات الشقخ مرطي
واتجاهات العؾؿاء الذين تحدثوا طن هذه الؿسللة مع مثال من مسائل الروض.
( )1هذا التعؾقل السابق أن الؽثرة هذه تشرتط ألن الؿاء الوحقد الذي يدفع الـجاسة طن كػسه وطؿا اتصل
به :هو الؽثقر فؼط؛ لذلك كشرتط أن يؽون هذا الؿاء هو الذي يؽاثر به.
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(غقر تراب وكحوه) فًل يطفر به كجس(.)1
(أو زال تغقر) الؿاء (الـجس الؽثقر بـػسه) من غقر إضافة وال كزح(،)2

( )1قاطدة الحـابؾة أن غقر الؿاء ًل يطفر الؿاء الـجس ،فالذي يطفر الؿاء الـجس هو فؼط الؿاء ،وغقره من
الؿائعات والجامدات ًل تطفر.
والتعؾقل :أكه هو الؿائع الوحقد الذي يدفع الـجاسة طن كػسه ـ وهذا التعؾقل مفم ،وسقتؽرر معـا ـ :فؽذلك
هو الؿائع الوحقد الذي يدفع الـجاسة طؿا اتصل به.
يف مسللة إضافة التراب عن أحؿد روايتان:
الرواية األولى وهي الؿذهب :أن الرتاب ًل يطفر الؿاء ولو غقره.
الرواية الثاكقة :أكه إذا أضقف إلى الؿاء الـجس تراب فزالت الـجاسة صفر.
وتعؾقل هذه الرواية:
أن من الؼواطد الؿؼررة أن الحؽم يدور مع طؾته وجو ًدا وطد ًما ،فنذا زالت الـجاسة زال حؽؿفا بالؿاء أو
بالرتاب أو بلي مزيل.
لؽن الؿذهب لم يلخذ هبذه الرواية؛ ألن قاطدة الؿذهب أن الؿاء الذي يدفع الـجاسة طن كػسه وطن غقره
هو فؼط الؿاء الؽثقر.
( )2بدأ بالـوع الثاين من أكواع التطفقر وهو زوال التغقر.
وزوال التغقر قد يؽون بسبب صول الؿؽث ،وقد يؽون بسب صول األجواء ،قد يؽون ألي سبب من
األسباب ،الؿفم أكه إذا زال تغقره وذهبت الـجاسة فنكه يطفر.
وهذا الـوع من أكواع التطفقر يطفر فؼط الؿاء الؽثقر ،أما الؿاء الؼؾقل فال يطفر؛ لؿا تؼدم من أن الؿاء الؼؾقل
كجسا بسبب التغقر وإكؿا بسبب مجرد الؿالقاة  ،فؽقف كؼول أكه يطفر إذا زال تغقره وهو لم يتغقر
قد ًل يؽون ً
أصال؟.
ً
وهذه الؿسللة من فروع قاطدة " الحؽم يدور مع طؾته وجو ًدا وطد ًما".
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(أو كزح مـه)؛ أي :من الـجس الؽثقر (فبؼي بعده)؛ أي :بعد الؿـزوح (كثقر غقر متغقر :صفر)؛ لزوال عؾة
تـجسه وهي التغقر(.)1
والؿـزوح الذي زال مع كزحه التغقر صفور( .)2إن لم تؽن عقن الـجاسة به(.)3

()1هذا الـوع الثالث وهو التطفقر بالـزح وهو أحد أكواع تطفقر الؿاء الـجس  ،والـزح هو :إخراج الؿاء من
مؽاكه سواء من بئر أو من بركة أو من أي تجؿع.
ويشرتط يف هذا الؿاء أن يؽون الؿاء الؿـزوح مـه أكثر من قؾتقن ،ففو أضقق أكواع التطفقر .فػي الـوع األول
يطفر الؼؾقل والؽثقر ،والـوع الثاين يطفر الؽثقر فؼط  ،والـوع الثالث ًل يطفر إًل ما هو أكثر من الؽثقر ـ يعـي
أكثر من قؾتقن ـ ففو أضقق أكواع التطفقر .ففذا الـوع ًل يطفر إًل ما هو أكثر من الؼؾتقن.
وأخذكا هذا الشرط من كالم الؿملف من قوله (فبؼي بعده) أي بعد الؿـزوح (كثقر غقر متغقر صفر).
()2الؿؼصود هبذا أن آخر ماء كزح و زال معه التغقر حؽؿه صفور ،بشرط أن ًل تضاف آخر دفعة لؾؿاء
الؿـزوح السابق ،فنن أضقف لم يطفر.
فنذا كزحـا من بئر مثال فنن آخر دفعة كـزحفا ـ أي كخرجفا من البئر التي زال معفا التغقر ـ صفورة؛ ألهنا ماء لم
يتغقر بطاهر ،بشرط أن ًل كضقػفا لؾؿاء الؿـزوح السابق؛ ألكه كجس.
هذا الؿـزوح فقه قول آخر يف الؿذهب ـ قول ولقس رواي ًة ـ وهو أكه صاهر؛ ألكه زالت به الـجاسة ،و قاطدة
الؿذهب أن الؿاء الذي كزيل به كجاسة أو كرفع به حد ًثا يسؾبه ذلك الطفورية ،ففذا الؼول الثاين هذا هو الذي
يتؿشى مع قواطد الؿذهب ،لؽن الؿذهب هو الؼول األول ،وًل أدري لؿاذا اختاروا هذا الؼول؟ هم لم
يذكروا لؿاذا اختاروه ،ولقس يف هذه ا لؿسللة روايات ،ربؿا يؽون أكثر الحـابؾة طؾى هذا الؼول.
وأكا قؾت لؽم ربؿا أذكر األقوال يف الؿذهب التي لقست رواية لؿـاسبة ،وهـا الؿـاسبة أن هذا الؼول يف
الحؼقؼة هو الذي يتؿاشى مع قواطد الؿذهب.
فؿثال إذا كزح
( )3أما إن كاكت طقن الـجاسة فقه ففو كجس ولو لم يتغقر؛ ألن الؼؾقل يـجس بؿجرد الؿالقاةً ،
ويف الـزحة الخامسة صفر هبا البئر لؽن فقفا طقن الـجاسة ،فتـجس بؿجرد الؿالقاة ولو لم تتغقر.
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كثقرا مجتؿ اعا من متـجس يسقر ،فتطفقره :بإضافة كثقر مع زوال تغقره إن كان(.)1
وإن كان الـجس ا
قؾقًل ،أو ا
وال يجب غسل جواكب بئر كزحت؛ لؾؿشؼة(.)2
تـبقه :محل ما ذكر( :)3إن لم تؽن الـجاسة بول آدمي أو عذرته؛ فتطفقر ما تـجس بفؿا من الؿاء إضافة ما
يشق كزحه إلقه ( )4أو كزح يبؼى بعده ما يشق كزحه( ،)5أو زوال تغقر ما يشق كزحه بـػسه ،عؾى قول أكثر
الؿتؼدمقن ومن تابعفم عؾى ما تؼدم(.)6

( )1هذه الؿسللة يريد مـفا الؿملف أن يبقن أن هذا الـوع من الؽثقر ًل يدخل يف الـوع الثاين من أكواع التطفقر
وهو الذي يطفر بزوال التغقر ،فالتغقر يمثر يف الؿاء الؽثقر ،فنذا زال تغقره فنكه يطفر ،إًل هذا الـوع من الؿاء
الؽثقر ،وهو الـوع الذي تجؿع من مقاه كجسة ،فنذا جئـا بؿاء كجس وماء كجس وماء كجس ،وخؾطـاه
كثقرا ،هذا الؿاء الؽثقر ًل يطفر بزوال التغقر ،ألكه كجس بؿجرد الؿالقاة.
وأصبح ما ًء ً
وهذا الـوع ًل يمثر فقه إًل الؿؽاثرة؛ ألكه تؽون من ماء يسقر متعدد فال يمثر فقه زوال التغقر.
فنذا ققل لك :زوال التغقر هل يمثر يف جؿقع أكواع الؿاء الؽثقر؟ فتؼولً :ل ،يمثر فقفا كؾفا إًل إذا كاكت
مجتؿع ًة من ماء يسقر متـجس ،وهذا الذي جعل الؿملف يذكرها حتى يبقن أهنا غقر داخؾة يف العؿومات
السابؼة .وهي إضاقة رائعة من الشقخ.
( )2جواكب البئر وأرض البئر التي كزحت وصفرت ًل يجب أن تغسل حتى لو كاكت البئر ضقؼ ًة؛ ألن يف
غسؾفا مشؼة شديدة ،إكؿا الذي يجب أن يغسل رأس البئر األخقر؛ ألكه لقس يف غسؾفا مشؼة وفقه تطفقر لفا.
( )3يعـي من أكواع التطفقر الثالثة فقؿا إذا لم الـجاسة بول آدمي أو طذرته الؿائعة ،وأما هذا فتطفقره ما ذكره
بعد ذلك.

( )4ويـبغي أن كعؾم أن هذه اإلضافة يجب أن يزول معفا التغقر.
كثقرا ،فؼط يشرتط أن يزيل التغقر.
( )5هـا ًل يشرتط يف الـزح هـا أن يؽون ً
دائؿا يف كل صور.
( )6طؾة كجاسة هذا الـوع من الؿاء التغقر فؼط .فنذا زالت الـجاسة زال حؽؿفا ً
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(وإن شك( )1يف كجاسة ماء أو غقره) من الطاهرات(( ،)2أو) شك يف (صفارته)؛ أي :صفارة شيء عؾؿت
كجاسته قبل الشك(( :)3بـي عؾى القؼقن) الذي عؾؿه قبل الشك.

وهذا الخالف مبـي كؿا قال الؿملف طؾى قول أكثر الؿتؼدمقن الذي تؼدم معـا الؽالم طؾقه ...ففـا الشقخ
يريد أن يلكد طؾى أن تطفقر هذا الـوع ًل يؽون إًل بنضافة ما يشق كزحه فؼط ،غقر هذا ًل يؿؽن تطفقره.
( )1اكتفى من مسائل التطفقر وبدأ يف مسائل الشك والرتدد يف أكواع الؿقاه.
تغقرا ،فؿا دام ًل تجزم أهنا
( )2إذا شك اإلكسان يف كجاسة ماء أو صفارته ،ففو صفور حتى ولو ًلحظت طؾقه ً
كجاسة ففو صفور ،والتعؾقل:أن األصل الطفارة ،وهذا التغقر قد يؽون له أسباب سوى الـجاسة ـ كطول
الؿؽث ـ فال كجزم بـجاسته .وهذه الؿسللة من فروع قاطدة القؼقن ًل يزول بالشك.
( )3ففو كجس؛ ألن القؼقن ًل يزول بالشك ،كؿا طؾؾه الؿملف.

ففذه الؿسللة مبـقة طؾى قاطدة أن القؼقن ًل يزول بالشك ،و طؾى قاطدة أخرى مػقدة ـ ًل أقول أهم من قاطدة
القؼقن ًل يزول بالشك ـ لؽن قاطدة أخرى مفؿة أشار إلقفا الشقخ ابن رجب ومثل هبذه الؿسللة
اكتبه إلى تؼرير الشقخ لألصل ثم التػريع ،يؼول الشقخ يف بقان هذه الؼاطدة" :إذا تعارض معـا أصالن" ماذا
كعؿل " ،طؿل باألرجح مـفؿا؛ ًلطتضاده بؿا يرجحه ،فنن تساويا خرجا يف الؿسللة وجفان غال ًبا" .الحؼقؼة
كالم رائع يف التؼعقد ويف تصرفات الحـابؾة ،يف الغالب إذا تعارض طـدكا أصالن وًل يوجد مرجح خارجي،
غال ًبا ستؽون الؿسللة طؾى وجفقن ،يعـي سقؽون يف الؿسللة خالف.
كقف سقتعارض األصالن يف هذه الؿسللة؟ ذكر أمثؾ ًة اخرتكا الؿثال الؿـاسب لؿتن الروض ،يؼول" :ومـفا
إذا وقع يف الؿاء القسقر روثة وشك هل هي من ملكول أو غقره أو مات فقه حقوان وشك ،هل هو ذو كػس
سائؾة أم ًل ،وفقه وجفان ":ألكه تعارض طـدكا أصالن" ،أحدهؿا :أكه كجس؛ ألن األصل يف األرواث
والؿقتات الـجاسة ،وحقث قضي بطفارة شيء مـفا فرخصة طؾى خالف األصل ،ولم يتحؼق وجود
الؿرخص هـا فقبؼى طؾى األصل" كالم جؿقل جدً ا.
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ولو مع سؼوط عظم أو روث شك يف كجاسته؛ ألن األصل بؼاؤه عؾى ما كان عؾقه(.)1
وإن أخبره عدل بـجاسته ،وعقن السبب :لزم قبول خبره(.)2

" الثاين أكه صاهر وهو الؿرجح طـد األكثرين" ولذلك صار هو الؿذهب ،يؼول" :ألن األصل يف الؿاء
الطفارة ،فال يزال طـفا بالشك ،وقد مـع بعضفم أن األصل يف األرواث الـجاسة ،وكص أحؿد يف رواية
محؿد بن أبي حرب ،يف رجل وصئ طؾى روث ًل يدري لحؿار أو برذون فرخص فقه إذا لم يعرفه".
اآلن األصالن الؿتعارضان:
األصل األول أن األرواث والؿقتات كجسة.
واألصل الثاين أن األصل يف الؿاء الطفارة ،والؿرجح من األصؾقن طـد الحـابؾة الثاين؛ ألمرين:أكه يػفم من
مـصوص أحؿد يف الرواية التي ذكرها ،وطؾقه األكثر ،ففذا مثال مػقد جدً ا لؽقػقة التعامل مع تعارض
األصؾقن .وأشار الشقخ ابن رجب إلى شيء إضايف ،وهو أن هذه الؼاطدة مػروضة كؾفا إذا أقريـا أن األصل
أصال تعارض.
يف األرواث الـجاسة أما إذا مـعـا هذا األصل فال يوجد ً
صب ًعا مسللة التعارض بقن األصؾقن و سقلتقـا ربؿا يف هذا الدرس أو درس آخر ،التعارض بقن األصل
والظاهر :من أهم الؼواطد التي يـبـي طؾقفا طشرات الؿسائل ،وسقلتقـا إن شاء اهلل -التـبقه إلى مثل هذا
األمر.
إ ًذا اآلن طرفـا هذا الؿثال فرع لؼاطدتقن.
( )1فنذا سؼط يف الؿاء طظم أو روث وشك هل هذا العظم والروث لحقوان صاهر أو كجس ،فاألصل صفارة
الؿاء؛ استصحا ًبا لألصل ،ففذا الػرع األخقر من فروع قاطدة اًلستصحاب ،فؽؿا ترى هذا الػرع تدل طؾقه
أكثر من قاطدةـ ،وهم يؼولون :إن الػرع إذا دلت طؾقه أكثر من قاطدة دل طؾى قوته.
()2إذا أخرب اإلكسان بلن هذا الؿاء تغقر بسبب الـجاسة فالؿخبر يجب طؾقه وجوبا أن يؼبل وأن يعؿل هبذا
الؿخبر ما دام ً
طدًل ،لؽن بشرط أن يبقن السبب ،فنذا لم يبقن السبب فال يؾزمه الؼبول؛ ألن أسباب الـجاسة
كجسا وأكت تراه لقس بـجس ،وقد يؽون طـده كوع من
يختؾف فقفا الـاس ،فؼد يرى هو ما وقع يف هذا اإلكاء ً
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الوسوسة الزائدة التي ًل تؼبؾفا أكت ،ولفذا يجب أن يبقن السبب ،فنن لم يبقن السبب فال يؾزمك الؼبول،
فؼقفا مواف ًؼا لك يف الؿذهب؛ ألكه إذا كان فؼقفا مواف ًؼا لك يف الؿذهب فؿا يـجس طـدك
قالوا :ولو كان ً
يـجس طـده ،لؽن مع ذلك قد تختؾػون يف تحؼقق الؿـاط ،وقد يؽون طـده شيء من الوسوسة؛ ولذلك
قالواً :ل يؼبل إًل ببقان السبب حتى و لو كان فؼقفا مواف ًؼا ،وهذه لػتة لطقػة من الحـابؾة.
أما القوم لقس هـاك فؼقه موافق؛ ألن التؿذهب أشبه ما يؽون زال وغؾب طؾى كثقر من الـاس الخروج طن
الؿذهب ،ففذا الػرع الذي ذكره لقس له معـى.
مع أن هذه إشؽالقة كبقرة كؿا قؾت ،فالخروج طن الؿذاهب األربعة فقه إشؽال ًل من حقث الؼول الراجح،
لؽن من حقث التخبط يف اًلجتفاد ومعرفة أدوات الراجح ...إلى آخره ،وشقخ اإلسالم يؼول" :يف الجؿؾة
ًل يخرج الحق طن الؿذاهب األربعة".
الحؼقؼة أن التؿذهب من جفة ضبط صريؼة التػؼه ًل شك أكه مػقد لطالب العؾم  ،وأن من أسباب اًلضطراب
الؿوجود طـد البعض القوم الخروج طن الؿذهب وطن أصول أهل العؾم يف اًلستدًلل وبداية صريؼة جديدة
يف التػؼه أو خط جديد لقس هو صريق األئؿة.
مثال اإلمام أحؿد صريؼته هي صريؼة الصحابة بالضبط  ،ففو
وصريؼة األئؿة كؿا قؾت لؽم يف أول درس ً
يؾتؿس صرق الصحابة يف اًلستدًلل ويستدل مثؾفم ،فنذا خرجت طن أصول أحؿد يف اًلستدًلل ومعرفة
الحق صار طـد اإلكسان كوع من التذبذب.
كثقرا ،من صريؼة اإلمام أحؿد ومـفجه أكه ًل يؼول بؿسللة
ً
مثال طؾى سبقل الؿثال ،ربؿا ذكرت هذا الؿثال ً
ً
أقواًل شاذ ًة ًل يعرف يف الؿتؼدمقن من قال هبا ،هذا خطل يف
لقس له سؾف ،بقـؿا كثقر من الؿعاصرين يتبـى
الؿـفج ولقس خطل يف الؿسائل ،وأشقاء كثقرة.
وهذا الحؼقؼة لو بحث لؽان بح ًثا رائ ًعا جدً ا ولطقػا وهو "معرفة أكواع اًلضطراب يف اجتفاد الؿعاصرين
التي سببفا طدم اًللتزام بؿـاهج األئؿة الؿتؼدمقن" يعـي يسقر من غقر صريؼة من غقر قاطدة  ،وهذه لفا أمثؾة
كثقرة.
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مسألة :إذا قال له رجل :هذا الؿاء كجس ،كحن كؼول :إن بقن السبب لزمه أن يؼبل وإن لم يبقن لم يؾزمه ،لؽن
إن لم يبقن هل يؾزمه السمال؟
الؿذهب ًل يؾزمه السمال ،وق قل يؾزمه ،قال شقخ اإلسالم :والؼول بؾزوم السمال ضعقف .ويظفر لي أكه
دلقال لؽن يف السقاق كلكه يػفم أكه يؼصد أكه ضعقف مذه ًبا.
يؼصد ضعقف مذه ًبا وقد يؼصد أكه ضعقف ً
ودلقال.
ً
وهو ضعقف مذه ًبا

