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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  

  (2)وخـثى (1) ث رجل()وال يرفع حد

                                 
الؿاء الؼؾقؾ الذي خؾت بف  :مـ أقسام الؿاء الطفقر وهقع رابالبدأ الؿملػ مـ هـا بالؽالم طـ الؼسؿ  (1)

 .كقع خاص، وهق ماء صفقر لؽـف يرفع حدث األكثك دون الرجؾ هذا الـقع مـ الطفقرو، الؿرأة

 .اكػرد الحـابؾة بالؼقل هباالتل  الؿػردات وهذه الؿسللة مـ

قليت سواإلمام أحؿد، ا الؼقل رواية طـ الؿرأة فنكف ال يرفع حدث الرجؾ، وهذ بفالؿذهب أن الؿاء إذا خؾت ف

 دلقؾفا يف كالم الؿملػ.  -إن شاء اهلل

قرفع حدث الرجؾ فأن الؿاء الذي خؾت بف الؿرأة صفقر لؾؿرأة والرجؾ، : والرواية الثاكقة طـ اإلمام أحؿد

مع -لؽـفا والؿرأة، وهذه الرواية اختارها أبق الخطاب والؿجد وابـ طؼقؾ، وهمالء مـ كبار الحـابؾة؛ 

 لقست الؿذهب. -ذلؽ

أن الؿاء الذي خؾت بف الؿرأة صفقر ويرفع حدث الرجؾ والؿرأة  :وطـ أحؿد رواية ثالثة يف هذه الؿسللة 

 لؽـ مع الؽراهة، وهذه اختارها اآلجري.

فر، ولفذا جعؾقها الؿذهب، وهل الرواية األش ؛اختقار أكثر الحـابؾةـ هل التل هل الؿذهب ـ  الرواية األولك

وربؿا الحظت أكف أحقاًكا يعربون أن هذه الرواية اختارها أكثر الحـابؾة وال يؾزم مـ هذا أن تؽقن هل األكثر 

روايًة أو األشفر ، وأحقاًكا تؽقن الرواية هل األكثر وروًدا طـ اإلمام أحؿد وتؽقن هل الؿذهب ولؽـ يف 

 ها. وأكثر الحـابؾة اختارـ غالًبا ـ هذه الحالة يؽقن 

أو أن تؽقن هذه الرواية هل األكثر طـ  ،بقـ أن تؽقن الرواية اختارها أكثر الحـابؾة اهـاك فرقً  أنلحاصؾ ا

 .الـقع الذي يؽقن أكثر طـ اإلمام أحؿدواألثبت  األققى وال شؽ أناإلمام أحؿد، 

  .ال يرفع أيًضا حدث الخـثك احتقاًصا الحتؿال أن يؽقن رجاًل  (2)



 

 
 علررررره ا ررررر    شررررررح الرررررر   ا ربررررر  

 
3 

 (3)كخؾوة كؽاح   ؛(2) )خؾت به(دون الؼؾتقن (1) )صفور يسقر(

                                 
وتعؾقؾ هذا طـد الحـابؾة أن الؿاء الؽثقر ال  .ؽثقراليف الؿاء القسقر وال تمثر يف الؿاء  خؾقة الؿرأة تمثر (1)

ألن الخؾقة أضعػ  ؛باب أولك تمثر فقف الـجاسة، وهل أطظؿ مـ الخؾقة، فنذا لؿ تمثر الـجاسة فالخؾقة مـ

الؿاء الؿتـجس فنكف يمثر  مـ الـجاسة بدلقؾ أهنا تمثر طؾك صفارة الرجؾ وال تمثر طؾك صفارة الؿرأة بخالف

؛ فؿـ تعؾقؾ إلكهذا األمر ال يحتاج ، وإن كان استدالل جقد وققىوهذا   .طؾك صفارة الؿرأة والرجؾ

 الؿعؾقم أن خؾقة الؿرأة بالؿاء أهقن مـ وققع الـجاسة فقف. 

ة باآلثار أن تخؾق الؿرأة بالتطفر بف، واستدل اإلمام أحؿد طؾك اشرتاط الخؾقيشرتط الؿذهب أكف  (2)

ـ وإال فنن الحديث لقس فقف إشارة إلك اشرتاط الخؾقة  ـ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿالؿروية طـ أصحاب الـبل 

  ـ.كؿا سقلتقـا

إحدى  وهذازالت الخؾقة، ـ كؿا سقلتقـا ـ فنن شاهدها ، والؿذهب أن معـك الخؾقة أال يشاهدها أحد

 .جؿفقر الحـابؾةاألشفر واألكثر التل اختارها الروايتقـ طـ اإلمام أحؿد يف تػسقر الخؾقة وهل 

أن الخؾقة معـاها أن تتطفر بف مـػردًة، شقهدت أو لؿ تشاهد، وإكؿا الؿمثر  :الرواية الثاكقة طـ اإلمام أحؿد

 .بف مـػردةً  تطفرهق أن ت

 .ام أحؿدالرواية األولك هل األشفر طـ اإلم ألن؛ الحـابؾة اختاروا الؼقل األول، وجعؾقه هق الؿذهب و

الروايتقـ طـ اإلمام أحؿد، وتؼدم معـا أكف  ىحدإأن اآلثار تميد  -واهلل أطؾؿوأما مـ حقث اآلثار فال يظفر  

 إذا كاكت اآلثار أو الـصقص تحتؿؾ فنكف غالًبا يؽقن طـ اإلمام أحؿد روايتان يف الؿسللة.

: فؼالكان ال بد لف أن يبقـ ضابط هذه الخؾقة  ،تخؾق بفأن أكف يشرتط لقمثر تتطفر الؿرأة بالؿاء  بقـ لؿا  (3)

مروي طـ اإلمام ـ لحـابؾة اهق مذهب ـ  كؿا لؿ يؿر طؾل أن تػسقر الخؾقة بخؾقة كؽاح و . كخؾوة كؽاح

ـ ومعـك هذا أن أي شلء يـؼض خؾقة الـؽاح ففق يـؼض خؾقة الؿرأة بالؿاء، فقجقد أي شخص  ، أحؿد، 

 يجعؾ خؾق الؿرأة بالؿاء ال يمثر. و يـؼض خؾقة الـؽاح ـ أةامر ،رجؾ ،مؿقز ،صغقرأو كافرة 

 ـ: ولقست ثالث رواياتـ وهذه الؿسللة فقفا ثالث أققال طـد الحـابؾة 
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 . ـ (3)كافرة (2)ولوـ  (1)مؽؾػة (امرأة )

                                
 

 .األول: أهنا كخؾقة كؽاح 

 .الثاين: أن الخؾقة ال تزول إال بقجقد رجؾ مسؾؿ 

 .والثالث: أن الخؾقة ال تزول إال بقجقد مؽؾػ مسؾؿ 

وأضقؼ األققال الذي يشرتط  .الخؾقة تزول بقجقد أي أحدفأن أوسع األققال الؿذهب  وأكتؿ تالحظقن 

  وجقد رجؾ مسؾؿ. 

 ؛ ألكف ال يقجد دلقؾ طؾك اشرتاط قققد إضافقة.الؿذهب   :الراجح يف الؿذهبو

صرف وطؾك هذا الؿؿقزة والؿراهؼة ال تمثر؛ ألن الحديث جاء باشرتاط الؿرأة، والؿرأة طـد اإلصالق يـ (1)

 ؛ ولذلؽ ال كؼقس الؿؿقزة وال الؿراهؼة طؾك الؿؽؾػة.ـ كؿا سقليت ـ  لؾؿؽؾػة، وهذا مـ فروع أكف تعبدي

هذا الحرف يستخدمف الحـابؾة لؾداللة طؾك وجقد خالف، وكثقر مـ الحـابؾة يرى أن أحرف الخالف  (2)

ؿتقسط وإن الارة لؾخالف إشوحتك  ،إشارة لؾخالف الؼقيويؼقلقن: إن لق  "وحتك ،وإن ،لق": ثالثة

 .لؾخالف الضعقػ

 .إشارة لؾخالف الضعقػ، وهذا حؼقؼًة فقف كقع اضطراب يف تػسقر هذه الحروفوالؼقل الثاين: أن حتك  

والؼقل الثالث: أن هذه الحروف يمتك هبا لإلشارة لؾخالف مـ غقر اطتبار لؾداللة طؾك الؼقة والضعػ؛ بؾ  

بدلقؾ أهنؿ يؼقلقن: أن الرجعة  االحتقاط وإن لؿ يؽـ يف الؿسللة خالف أصاًل لؾداللة طؾك  اأحقاًكا يمتك هب

مع أن طدم رضاها محؾ إجؿاع، فنًذا لق هـا لقس لإلشارة  ـ ولق لؿ ترض الزوجة الرجعقةـ تصح تجب أو 

م طـ هذه الؿسللة بؽال "الؿدخؾ "وتحدث الشقخ بؽر أبق زيد يف كتابف ،وهذا الؼقل هق الراجح  .لؾخالف

 أهنا لقست لؾداللة طؾك الؼقة أو الضعػ.  وقررجقد جًدا 

طؾؾقا  وحتك لق كاكت الؿرأة التل خؾت بالؿاء كافرة فنن خؾقهتا تمثر طؾك الؿاء وتؿـع تطفر الرجؾ بف،  (3)

نذا كاكت الؿرأة الؿسؾؿة تمثر خؾقهتا فبلن الؿرأة الؽافرة أقؾ مـ الؿسؾؿة وهل أبعد طـ الطفارة،  :هذا

  .جقفووهذا تعؾقؾ فؼفل متقـ و، افرة مـ باب أولكفالؽ
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َم  -لـفي الـبي » ؛(1)(لطفارة كامؾة عن حدث) أن يتوضل الرجل بػضل صفور  " -َصؾَّى اهَّللُ َعَؾْقِه َوَسؾَّ

 . (2)الترمذي، وصححه ابن حبان رواه أبو داود وغقره، وحسـه«  الؿرأة

                                 
يشرتط لتمثر خؾقة الؿرأة بالؿاء أن تتطفر بف صفارًة كامؾًة وأن تؽقن هذه الطفارة الؽامؾة طـ حدث،  (1)

والطفقر أو التطفر يف الشرع إكؿا يطؾؼ  "صفقر الؿرأة"واستدلقا طؾك هذا الشرط بالحديث؛ ألكف يؼقل: 

  .ؾة التل طـ حدثطؾك الطفارة الؽام

هذا الحديث ضعػف األئؿة مثؾ البخاري والبقفؼل وجؿاطة مـ األئؿة، وقد ذكرت هذا الحديث يف  (2)

وأن جؿفقر األئؿة  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿوبقـت أكف ال يصح طـ الـبل  "مستدرك التعؾقؾ"كتابل 

يت مـ كالم الشقخ مـصقر ما يدل وأما مققػ اإلمام أحؿد مـ هذا الحديث فسقل  .الؿتؼدمقـ طؾك تضعقػف

 .حـابؾةالفذا دلقؾ ف طؾقف.

 ."تقضل بػضؾ مقؿقكة -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿأن الـبل "واطرتض طؾك الحـابؾة بؿا يف صحقح مسؾؿ  

رضل اهلل طـ هذا الحديث جقاًبا جقًدا، فؼالقا: حديث مقؿقكة يحؿؾ طؾك أهنا لؿ تخؾق بف الحـابؾة وأجاب 

  .تقضل بػضؾفا لؽـ مـ غقر أن تخؾق بف وإن كان  -طـفا

دلقؾ هذا الجؿع طـد الحـابؾة، قالقا: أكف هبذا الجؿع يؿؽـ العؿؾ باألحاديث كؾفا، والعؿؾ باألحاديث و

 مجتؿعة متك أمؽـ ففق الؿؼدم. 

يعـل وهق  "بػضؾفا"ربؿا يؽقن مؼصقد فألن حديث مقؿقكة يحتؿؾ،  ؛جؿعقا هذا الجؿع والحـابؾة

 .تقضلت تبدأ هل أواًل ثؿ هق بعدها نذافمعفا،

 .فذا ال يحتؿؾ، واضح وصريحف "هنك أن يتقضل الرجؾ بػضؾ الؿرأة"أما  

 .وهذا الذي جعؾ الحـابؾة يؼدمقكف طؾك حديث مقؿقكة 

وهق أن لػظ حديث مقؿقكة يف الصحقحقـ أهنؿا  ـ لؿ يذكره الحـابؾةـ  هـاك جقاب آخر طـ حديث مقؿقكة 

 .اغتسال مًعا
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َم  -أكثر أصحاب رسول اهَّلل )قال أحؿد يف رواية أبي صالب:  وهو   .(1) (يؼولون ذلك -َصؾَّى اهَّللُ َعَؾْقِه َوَسؾَّ

 :(3)وعؾم مؿا تؼدم (2)تعبدي

                                
 

يدل طؾك أن صريؼة الحـابؾة كاكت ققيًة يف الجؿع بقـ األحاديث حتك أن هذا الجؿع يقافؼ الرواية هذا و 

 .الصحقحة يف الصحقحقـ

فحؿؾفؿ لفذا الحديث طؾك أهنؿا اغتسال جؿقًعا كان حؿاًل رائًعا فقف تقفقؼ صحقح بقـ األحاديث، ودلت  

 بقـ األحاديث التل ضاهرها التعارض.هذه الرواية طؾك جقدة أصقل الحـابؾة يف التعامؾ 

 -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿقد كرهف غقر واحد مـ أصحاب الـبل "ويف رواية األثرم يؼقل اإلمام أحؿد:  (1)

 . "وأما إذا كاكا جؿقًعا فال بلس

كؾ هذه الروايات تدل طؾك أن اإلمام أحؿد يستدل طؾك حؽؿ هذه الؿسللة باآلثار الؿروية طـ أصحاب 

 .-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿالـبل 

 .وهذا يشعر أن اإلمام أحؿد لؿ يصح طـده الحديث؛ ألكف لق صح طـده الحديث لؿ يرتكف ويستدل باآلثار 

هنك أن يتقضل الرجؾ بػضؾ "لؽـ يشؽؾ طؾك هذا أن األثرم كؼؾ لـا أن اإلمام أحؿد احتج بحديث:  

 ."الؿرأة

 :هلطـفا مراًرا و ـاتلتقـا هـا الؿسللة التل تحدث

 هؾ احتجاج اإلمام أحؿد بحديث يعـل أكف يصحح هذا الحديث أو ال؟  

الظاهر أكف ال يؿؽـ الؼقل بلكف يصحح وال أكف ال يصحح، وإكؿا لؽؾ احتجاج مالبسات تدرس وحدها، فلكا 

ألن طؾة ألكف تعضده اآلثار، ولقس تصحقًحا لؾحديث؛  ؛يبدو لل أن اإلمام أحؿد هـا إكؿا احتج بالحديث

 ال كؼقل هق يف كؾ مسللة يحتج هبا اإلمام أحؿد بحديث.   ـ كؿا قؾتـ وهذا   .حديث واضحةال

 الحؽؿ فقفا تعبدي، وتؼرير أن الحؽؿ فقفا تعبدي يـبـل طؾقف مسائؾ كثقرة كص اإلمام أحؿد طؾك أنو (2)

 كؿا سقلتقـا يف كالم الؿملػ.  ،بحقث ال كتجاوز الحديث 

 .ه سابًؼا مؿا لف مػاهقؿ أراد أن يصرح بؿػاهقؿ ما تؼدملؿا قرر الؿملػ ما قرر (3)



 

 
 علررررره ا ررررر    شررررررح الرررررر   ا ربررررر  

 
7 

وال بالؿاء   ،(3)وأكه ال أثر لخؾوتفا بالتراب ،(2)وأكه يرفع حدث الؿرأة والصبي  ,(1)أكه يزيل الـجس مطؾًؼا 

م تستعؿؾه يف صفارة لو أ ،(6)أو كاكت صغقرةً   ،(5)وال بالؼؾقل إذا كان عـدها من يشاهدها  ،(4)الؽثقر

  .(8)وال لؿا خؾت به لطفارة خبث ،(7)كامؾة

  . (9)ثم يتقؿم وجوًبا ،استعؿؾه :فإن لم يجد الرجل غقر ما خؾت به لطفارة الحدث

                                 
نذا كان هذا الؿاء يغسؾ الـجاسة فؿؼتضك الؼقاس أكف يرفع الحدث لؽـ ال ققاس يف هذا فألكف تعبدي،  (1)

 .فقرفع الـجاسةفؼط، ألكف تعبدي، الحديث جاء أكف ال يرفع الحدث  ؛الباب

 ."بػضؾ الؿرأة الرجؾ ك أن يتطفرهن": -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿالـبل  ألن (2)

لطفقر يف الشرع يـصرف إلك القضقء الؽامؾ طـ حدث، والقضقء او، "صفقر "لؼقلف يف الحديث (3)

 الؽامؾ يؽقن بالؿاء.

أكف إذا كاكت ال تمثر الـجاسة ففذا مـ باب : مـ التعؾقؾ السابؼ لؿا ذكركاههذا ليس من الحديث وإنما  (4)

 أولك.

أن الحـابؾة اختاروا الرواية الؿشفقرة، بلن الخؾقة تعرف بلن تتقضل الؿرأة بالؿاء مـ غقر  لؿا تؼدم مـ (5)

 أن يشاهدها أحد.

 ـ كؿا تؼدم ـ. والؿرأة يف اإلصالق يـصرف إلك البالغة "ؿرأةال "ألكف قال: (6)

 .تؼدم ذكر تعؾقؾف (7)

  .ملخقذة مـ الحديثاألخقرة مسائؾ  ثالثالفذه . فألن صفارة الخبث ال تدخؾ يف الطفارة الؽامؾة (8)

إذا لؿ يجد الرجؾ إال هذا الؿاء الذي خؾت بف الؿرأة فحؽؿف طـد الحـابؾة أكف يجب أن يتقضل هبذا الؿاء  (9)

، ؿؿ وجب أن يعقدقالؿاء وضقًءا كاماًل وجقًبا وإذا اكتفك تقؿؿ، فنن صؾك قبؾ أن يتقضل أو قبؾ أن يت

ضل وضقًءا كاماًل لؼقة الخالف ولؽثرة الؼائؾقـ بلكف صفقر لؾؿرأة قالقا: يجب طؾقف أن يتق  والتعؾقؾ:

ألكف يف القاقع لؿ يتقضل بؿاء صفقر لؾرجؾ، هق صفقر لؾؿرأة لؽـف لقس صفقًرا  ؛ويجب أن يتؿؿ  .والرجؾ

 .لؾرجؾ
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 هـا طبارة لؾشقخ اإلمام الؿجدد محؿد بـ طبد القهاب حقل هذه الؿسللة وما فقفا مـ تػصقالت، تـبقه:

زطؿ بعضفؿ أكف ال يرفع الحدث وولدوا طؾقف مـ الؿسائؾ ما يشغؾ ": -رحؿف اهلل ورفع درجتفيؼقل 

لألدلة الؼاصعة  -يؼصد لؾرجؾ والؿرأةاإلكسان ويعذب الحققان، وأكثر أهؾ العؾؿ أكف مطفر رافع لؾحدث 

 .-رحؿف اهلل. اكتفك كالمف "وإكؿا هنل طـف هنل تـزيف وتلديب إذا قدر طؾك غقره

يف الحؼقؼة أكا يبدو لل أن هذا الؽالم خطل وال يـبغل مطؾًؼا، وال يـبغل أن يعؾؼ طؾك هذا الؿسللة بؿثؾ هذا  

بشفادة اإلمام  ـ بؼقل أكثر الصحابةألن الؿاء الذي خؾت بف الؿرأة ال يجقز لؾرجؾ أن يتطفر بف  ؛التعؾقؼ

 .والخالف فقف مؼبقل قل أقؾ ما يؼال فقف: أكف سائغقففق لكثر الصحابة يرون هذا الؼقل، ـ، ف أحؿد

وإذا كان الخالف يف هذه الؿسللة سائغ والؼقل لف ما يسـده مـ األدلة فالتػريع طؾقف صحقح كؿا كػرع طؾك  

 أي مسللة. 

ـ وهل رواية صريحة طـ اإلمام أحؿد  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿؿسللة مروية طـ أصحاب الـبل أما كليت ل

خطل وال ففذا وكعرب طـف بؿثؾ هذا التعبقر ـ رواية صريحة مع أن هذا لف ثؼؾف أيًضا كقهنا ر طـ بغض الـظ

أن الشقخ محؿد لؿ يؼؾ مثؾ هذا الؽالم طـ مسللة مروي فقفا آثار  ـ مـ وجفة كظريـ وكـت أتؿـك  ،يـبغل

 .-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿطـ أكثر أصحاب الـبل 

يـبغل لطالب العؾؿ أن يؽقن طـده تقازن يف الحؽؿ طؾك الخالف، كؿا أشرت ومـ هـا أققل: إكف يف الحؼقؼة  

مراًرا،  والخالف السائغ الذي لف ما يربره وقال بف جؿاطة مـ أهؾ العؾؿ الذيـ لؼقلفؿ ثؼؾ، ال يـبغل أن 

يؼقل: يقصػ بلكف مثاًل بدطة وال أكف ضعقػ شاذ، وال أكف غؾط، إذا كان لف وجف، وإكؿا غاية ما هـالؽ أن 

مرجقح أو يؼقل: ضعقػ أو يؼقل: ضعقػ جًدا، ال إشؽال لؽـ أن يؼقل مثاًل أن هذا الؼقل بدطة، كؿا 

 .يستخدم بعض الـاس كؾؿة بدطة يف مسائؾ خالفقة، الحديث الذي تضعػف أكت يصححف غقرك

لقس صريؼة هق يف الحؼقؼة  اتفاالكطالق يف الؿسائؾ الخالفقة بتضعقػ شديد أو باستخدام بعض العبار 

 .سؾقؿة
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كعؿ األئؿة لفؿ طبارات قاسقة طؾك بعض األققال، مثؾ ما طؾؼ اإلمام أحؿد طؾك بعض أققال أبل ثقر،  

 .ومثؾ ما طؾؼ طؾك بعض أققال اإلمام مالؽ

لؽـ تؾؽ الؿسائؾ لقس لفا خؾػقة مـ آثار الصحابة والخالف فقفا ضعقػ، ويف الحؼقؼة الخالف فقفا غقر  

 فرق واضح. الؿسائؾ وتؾؽ بقـ هذهفسائغ، 

 .أما هذه الؿسللة ال يـاسب أكـا كعرب بؿثؾ هذا التعبقر   

رفع اهلل مـ الـاس يـؼؾ هذا الؽالم طـ الشقخ اإلمام الؿجدد  اوإكؿا قؾت هذا الؽالم ألين رأيت كثقرً  

 كتب الحـابؾة، فرأيل الخاص هق هذا.  مـبف طؾك هذا الؿسللة  لويحش -درجتف

 ام الؿاء الطفور:خالصة أقس

  :أكقاع ةأربع

 .طؾك خؾؼتف لباقوهق الالـقع األول الؿاء الطفقر الذي لؿ يتغقر، 

 .الؿاء الطفقر الؿتغقر بدون كراهة الـقع الثاين:

 .الؿاء الطفقر الؿتغقر مع كراهة الـقع الثالث:

 .الؿاء الذي ال يطفر الرجؾ ويطفر الؿرأة الـقع الرابع:

 يف الطفقر أربعة ، لؽـ الجؿقع يسؿك صفقًرا. ـطـد الحـابؾةـ ل مرت طؾقـا صارت األكقاع التف 

ألكف صفقر بالـسبة ؛ لؿ يجعؾقه يف قسؿ الطاهروأدخؾقا الؿاء الذي خؾت بف الؿرأة يف قسؿ الطفقر  مسللة:

تقـ، لؾؿرأة، والؿاء إذا كان صفقًرا بالـسبة لشخص ولقس صفقًرا بالـسبة آلخر فقحؽؿ طؾقف بلشرف الجف

 وأشرف الجفتقـ هـا أكف صفقر. 
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 (3) أو ريحه( ،أو صعؿه ،)وإن تغقر لوكهوقد أشار إلقه بؼوله:  ؛(2)لطاهر غقر الؿطفرا: (1)الـوع الثاين من الؿقاه

ال  (6)بطاهر من غقر جـس الؿاء )أو( (5)صاهر فقه )بطبخ( (4)ال يسقر مـفا ،أو كثقر من صػة من تؾك الصػات

 (9)ال تراب ولو قصًدا (8)كزعػران )ساقط فقه( (7)يشق صوكه عـه

                                 
بـقع جديد وهق الـقع الطاهر؛ ألكف كؿا تؼدم معـا الحـابؾة يؼسؿقن الؿاء إلك صفقر وصاهر بدأ الؿملػ  (1)

 .وكجس، واآلن بدأ الؿملػ الؽالم طـ هذا الـقع الثاين وهق الطاهر غقر الؿطفر، وهذا الـقع أكقاع

 .وبقاكف هذا العبارة لؾتلكقد طؾك كقطف (2)

الؿاء الذي صبخ فقف صاهر، ففذا الطبخ يسؾبف الطفقرية ويصبح صاهًرا مـ الطاهر وهق: الـقع األول ببدأ  (3)

  أن كان صفقًرا. عدب

 :تغقر الصػات (4)

 .ففـا كؽتػل بالتغقر القسقركؾ إما أن تتغقر الصػات   -

 .القسقر التغقروال كؽتػل بأو تتغقر صػة واحدة ففـا ال بد مـ التغقر الؽثقر   -

 إذا تغقرت صػتان، ففق مؾحؼ بتغقر ثالث صػات؛ ألكف أقرب إلك الثالث صػات. وهق باقل القسط   -

 دلقؾ طؾك أكف ال يػرق بقـ الؼؾقؾ والؽثقر يف هذه الؿسللة، فطبخ الطاهر يف الؿاء يسؾبف الطفقرية.  فقف (5)

وغقره فنكف يسؾبف الطفقرية ولق لؿ يطبخ فقف، ؿاء اليف صاهر يريد الؿملػ أن يبقـ هـا أكف إذا سؼط شلء  (6)

 .اختالصف بف سؾبف الطفقريةؾ بب

 تؼدم معـا لؿاذا هذا الؼقد. (7)

مـ الطاهر هق أن يختؾط بالؿاء شلء مـ الطاهرات سقاء صبخ فقف أو تغقر بدون صبخ،  األولالـقع ف (8)

 ا أكثر. نن صبخ تغقر تغقًر ففلكت إن وضعت الزطػران يف الؿاء تغقر 

وضع الرتاب يف الؿاء ال يمثر طؾقف؛ ألن الرتاب أحد الطفقريـ ففق كالؿاء، واستثـقا صقرًة واحدًة وهق  (9)

ما إذا كثر الرتاب حتك اكتؼؾ هذا الؿاء مـ كقكف ماًء إلك أن يسؿك صقـًا، فنذا سؿل هبذا االسؿ فؼد خرج طـ 

 مسؿك الؿاء. 
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  .(2)ألكه لقس بؿاء مطؾق؛ فطاهر ـ :مؿا تؼدم ـ  (1)وال ما ال يؿازجه  

 (5)فطاهر :(4)أو صغقر ،( مؽؾف(3))أو رفع بؼؾقؾه حدث

                                 
 الؿاء بؿا ال يؿازجف ففذا ال يسؾبف الطفقريةتؼدم معـا أكف إذا اختؾط لؿا  (1)

  :يف هذه الؿسللة تعؾقالن لؾحـابؾة  (2)

أن هذا الؿاء زال طـف مطؾؼ اسؿ الؿاء، وإذا زال طـف مطؾؼ اسؿ الؿاء خرج األول: ما ذكره الؿملػ ومراده: 

 .طـ اآلية

ك الؿاء أكف ال يطؾب لؾشرب أن هذا الؿاء خرج طـ معـك الؿاء، وفسروا ققلفؿ: خرج طـ معـ  الثاين:

ولذلؽ  ؛وكلهنؿ يرون أن التعؾقؾ الثاين يمكد التعؾقؾ األول، ففق خرج طـ مطؾؼ مسؿك الؿاء .واإلرواء

  .أصبح ال يحؽؿ طؾقف بحؽؿ الؿاء مـ حقث أن معـك الؿاء األساسل أكف يطؾب إلرواء الظؿل

لؽـ هؿ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿحاب الـبل مـ هـا يبدو أن الحـابؾة لقس لفؿ دلقؾ كصل وال أثر طـ أص

وا َماءً َفَؾْؿ تَ }يتحدثقن طـ إصالق اآلية:  قرون أن اآلية دلقؾ لفؿ، باطتبار أن هذا الؿاء [ ف33]الـساء:  {ِجد 

أحؿد يف مسللة اختالط الؿاء بالطاهرات مؿا ال اإلمام الروايات الؿروية طـ طـ وتحدثـا . خرج طـ اآلية

 إلطادة هـا.كحتاج معف إلك ا

إذا رفع بؼؾقؾ الؿاء حدث أكرب أو أصغر سؾبف الطفقرية تغقر أو لؿ يتغقر،  مـ الطاهر: هذا الـقع الثاين (3)

  .بؿجرد ما يستخدم هذا الؿاء الؼؾقؾ يف رفع حدث صغقر أو كبقر سؾبف الطفقرية

ن الـظر هـا لرفع الحدث، فع حدثف مؽؾػ أو صغقر فطاهر ولقست كتؾؽ الؿسللة؛ ألسقاء كان الذي ر  ف (4)

 ،الحدث، ورفع الحدث يؽقن يف الؿؽؾػ وغقر الؿؽؾػ؛ ألن غقر الؿؽؾػ إذا أحدث وتقضل يرتػع حدثف

  ففؿ يرون  أن الؿـاط والؿلخذ هـا هق رفع الحدث، فنذا رفعت بالؿاء حدًثا سؾبف الطفقرية.

ـ اإلمام أحؿد، اختارها الؼاضل مذهب الحـابؾة أن هذا الـقع مـ الؿقاه صاهر وهل الرواية األشفر ط (5)

 -رحؿف اهلل تعالكوالؿجد وجؿاطات مـ الحـابؾة، واستدلقا بحديث أبل هريرة الذي سقذكره الؿملػ 
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أن الؿاء صفقر، وأن استخدامف يف رفع الحدث ال يسؾبف الطفقرية،  :مـصقصة وطـ أحؿد رواية أخرى

. وهذا دلقؾ أن الؿاء إذا "إن الؿاء ال يجـب"قال:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿأن الـبل  :ودلقؾ هذه الرواية

 .استخدم فنكف ال يجـب بؿعـك أكف ال يسؾبف هذا االستخدام الطفقرية

قالقا: أن هذا ماء صفقر لؼل طضًقا صفقًرا فال يقجد ما يؼتضل  ، لؾحـابؾة طؾك الرواية الثاكقة تعؾقؾ لطقػو 

 .سؾبف الطفقرية

الؿاء إذا جرى طؾك أطضاء الؿحدث ففق يجري طؾك فالؿحدث لقس كجًسا، يف أول الروض أن  قرركا وقد 

 غقر صفقر؟. صفقر القك صاهًرا، فألي معـك كؼقل إكففق أطضاء صاهرة، ف

هذه الرواية غريبة، والحـابؾة استغربقها، ولذلؽ صاحب و ،أن هذا الؿاء كجس :وطـ أحؿد رواية ثالثة

؛ يعؾك أول هذه الرواية ابعقد ثبقتف طـ أحؿد، وكجد أن الؼاضل أب وأضـف يؼصد "وهق بعقد": قال "الرطاية"

، فتلويؾ الؼاضل أبل يعؾك، لؽـ كحـ لسـا يف صدد مـاقشة تلويؾ لغرابتفا، صحقح أن ابـ طؼقؾ لؿ يرتضِ 

 .كحـ كؼقل أن هذه الرواية فقفا غرابة

اإلمام أحؿد كؿا تؼدم معـا رجؾ  ؛ ألنؿدويبدو لل أكا أن هذه الرواية خطل قطًعا وأهنا ال تصح طـ اإلمام أح 

 :مقصقف بلكف مطؾع اصالًطا كاماًل طؾك السـة، والسـة فقفا

 .كان أصحابف يؼتتؾقن طؾك وضقئف -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿأن الـبل   -

 .وأكف تقضل وصب القضقء طؾك جابر لؿا كان مريًضا -

ن جؿقًعا، وال بد أثـاء هذا القضقء أن ومكاكقا يتقض -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿثالثة: أن أصحاب الـبل   -

 . ـ كؿا قال بعض العؾؿاءـ يـتؼؾ رشاش هذا القضقء إلك اإلكاء 

مثؾ هذه الـصقص ال تخػك طؾك اإلمام أحؿد، فؽقػ يؼقل: أن الؿاء الذي رفعت بف الطفارة كجس  

 والصحابة يتعامؾقن معف هذه الؿعامؾة؟

مع أن الخصقصقة تحتاج إلك ـ   -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿبالـبل  فنذا قؾـا أن الحديث األول والثاين خاص 

 .ال يؿؽـ دفعففالحديث الثالث  ـ دلقؾ
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 . (1)رواه مسؾم« ال يغتسؾن أحدكم يف الؿاء الدائم وهو جـب»لحديث أبي هريرة  

                                
 

 .أن هذا الؿاء كجسـ مع أصقلف وكظره لألدلة ـ ؿـ الصعقبة بؿؽان أن يؼقل اإلمام أحؿد ف

 ؟ثؿ كقػ يؼقل اإلمام أحؿد طـ هذا الؿاء أكف صفقر ثؿ يرجع ويؼقل أكف كجس 

ؼقل صاهر فاألمر واضح ال إشؽال؛ ألن الطاهر والطفقر بقـفؿا تؼارب، أما يؼقل صفقر ثؿ يؼقل أما كقكف ي 

 كجس، فقف بعد. 

 .الؿفؿ أن االتؽاء طؾك مسللة أن اإلمام أحؿد ال تخػك طؾقف السـة القاضحة يف أن الؿاء ال يؽقن كجًسا

 أخقرة:هـا إشؽالقة  

ؿجد وجؿاطة الحـابؾة فقفا إشؽالقة، قال ابـ خطقب السؾؿقة يف الرواية الؿشفقرة التل طؾقفا الؼاضل وال 

، ثؿ قال: "هذا الرواية طؾقفا جادة الؿذهب، وكصرها غقر واحد مـ أصحابـا": تعؾقؼف طـ هذه الرواية

 قؾـا حقث قشبف الؽالم الذي قؾـاه طـ الطفقر والطاهرف. "قؾت: ولؿ أجد طـ أحؿد كًصا ضاهًرا هبذه الرواية"

 ال تقجد رواية واضحة أو كص باطرتاف الؼاضل أبل يعؾك. هـاك: 

 ـ لقس طـ أحؿد كص ضاهًرا واضًحا يف هذه الؿسللة ـ هـا هذا الـقع الثاين مـ الطاهر ققؾ فقف كػس الؽالم

ألن باقل الحـابؾة كؾفؿ يؼقلقن رواية طـ اإلمام أحؿد أكف يسؾبف  ؛وإن كان ققل ابـ خطقب فقف غرابة

 .رواية مشفقرة طؾقفا أكثر الحـابؾة وهلالطفقرية، 

 .فقف ضعػ بالـسبة لؾروايات الؿروية طـ اإلمام أحؿدالثالثل لؽـ يف الحؼقؼة هذا كؾف يدل طؾك أن التؼسقؿ  

جـابًة لؿ يـف طـف اليرفع ال وجف االستدالل، قالقا: لقال أن الغسؾ يمثر يف هذا الؿاء ويسؾبف الطفقرية و (1)

ففؿ ال يرون أن لؾـفل معـك إال أكف يسؾبف الطفقرية وال يمثر تطفقًرا وإال لؿ  ،  -قف وسؾؿصؾك اهلل طؾالـبل 

 .لحاجة الـاس إلك االغتسال ورفع الحدث األكرب واألصغر -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿيـف طـف الـبل 

 .فقفا ققة بال شؽكظر وهذه وجفة  

ال بد لـا مـ واالستدالل فقف ققة ال يعـل أكف الراجح، هذا  أو وقؾت مراًرا إن ققل اإلكسان هذا الدلقؾ فقف ققة  

 .ال بد أن يؽقن لف أكثر مـ معـك إذا أردكا أن كحؿؾف طؾك غقر محؿؾ الحـابؾةفتخريج لحديث أبل هريرة، 
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 .(1)كؿا تؼدم ؛أن الؿستعؿل يف الوضوء والغسل الؿستحبقن صفور :وعؾم مـه

 .(2)يف رفع الحدث إذا كان كثقًرا صفوروأن الؿستعؿل  

 .(3)لؽن يؽره الغسل يف الؿاء الراكد 

لؿشؼة تؽرره، بخالف من عؾقه حدث أكبر، فإن كوى واكغؿس هو أو بعضه يف  ؛وال يضر اغتراف الؿتوضئ

 .(5)وصار الؿاء مستعؿاًل  ،لم يرتػع حدثه :(4)قؾقل

                                
 

ال كريد الدخقل يف الخالف، الؿفؿ أن هذا الذي قالف الحـابؾة فقف وجاهة، وهق محؿؾ ققي لحديث أبل  

 هريرة.

 ضابط الطفارة الؿستحبة والقاجبة.تخدام الؿاء يف صفارة مستحبة، وتؼدم معـا، حؽؿ اس (1)

بؿعـك أن رفع الحدث بالؽثقر ال يمثر فقف شقًئا وال يسؾبف الطفقرية وإكؿا يسؾبف الطفقرية رفع الحدث  (2)

 بالؼؾقؾ؛ لحديث أبل هريرة؛ ألن الحديث ضاهره أكف يف الؼؾقؾ.

لعؿقم  ؛الؽثقر ال يسؾبف الطفقرية رفع الحدث بف أراد أن يشقر إلك أكف مع ذلؽ يؽره لؿا قرر أن الؿاء (3)

 الـفل يف حديث أبل هريرة السابؼ.

معـك هذا إكف إن اكغؿس يف كثقر فال أثر لف وال يسؾبف الطفقرية، فاالكغؿاس هـا ال يمثر إال يف الؼؾقؾ فؼط  (4)

 لعؿقم الحديث السابؼ.

يف االكغؿاس أو يف تـاول الؿاء الراكد هـاك فرق بقـ رفع الحدث األصغر ورفع  ـ أنهذه العبارة تبق (5)

الحدث األكرب، فػل رفع الحدث األصغر إذا اغرتف الؿتقضئ وأراد أن يتطفر صفارًة صغرى فال حرج 

رخص لؿشؼة التؽرر ألن القضقء يتؽرر والغسؾ ال يتؽرر، وكؾؿا كان الشلء يتؽرر فنكف يسفؾ فقف وي ؛طؾقف

لتؽرر الصالة دون الصقام، هذا وجف ؛ فقف، بدلقؾ أن الحائض تممر بؼضاء الصقام وال تممر بؼضاء الصالة

   .التػريؼ

ألكف إذا أدخؾ يده ؛ فنن هذا  االغرتاف يسؾبف الطفقريةلؾطفارة الؽربى و غتساللالف أما إذا أراد أن يغرت

بعبارة أخرى أكف يف مسللة يرفع حدث باقل البدن، ال وارتػع الحدث طـ القد أصبح الؿاء مستعؿاًل، فصار 
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رفع الحدث األكرب إذا أراد أن يغرتف مـ الؿاء الدائؿ فنكف إذا اغرتف هذا االغرتاف يرفع الحدث طـ القد 

  فقؽقن الؿاء بسبب ذلؽ مستعؿاًل برفع حدث القد، وال يؿؽـ أن يستخدمف لباقل الجسد.

االغرتاف ال يسؾبف فأكف حتك يف التطفر مـ الحدث األكرب  :ه الؿسللةيف هذ يف الؿذهب الرواية األخرى

الطفقرية، وهذه الرواية معؾؾة بلن االغرتاف هـا لالستعؿال أو لالستخدام خارج الؿاء الؿغرتف مـف، بؿعـك 

 .أكف أخذ الؿاء لقتطفر بف خارًجا، ففق لؿ يتطفر بالؿاء يف الؿاء حتك يؽقن سؾبف الطفقرية


