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اﻟسﻼم ﻋﻠیكم ورﺤمﺔ ﷲ و�ر�ﺎﺘﻪ.
ﺴم.

"�سم ﷲ واﻟحمد ﻪﻠﻟ واﻟصﻼة واﻟسﻼم ﻋﻠﻰ ﻨبینﺎ ﻤحمد وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وﺼحبﻪ أﺠمﻌین اﻟﻠﻬم اﻏﻔر

ﻟنﺎ وﻟشیخنﺎ وﻟﻠحﺎﻀر�ن ﻗﺎل اﻹﻤﺎم اﺒن ﻋبد اﻟﻬﺎدي رﺤمﻪ ﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ:

وﻋن أﺒﻲ ﻫر�رة رﻀﻲ ﷲ ﻋنﻪ ﻋن اﻟنبﻲ -ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم -ﻗﺎل »ﻻ ﯿبوﻟن أﺤد�م ﻓﻲ

اﻟمﺎء اﻟداﺌم اﻟذي ﻻ �جري ﺜم �ﻐتسﻞ ﻓیﻪ« وﻗﺎل ﻤسﻠم »ﺜم �ﻐتسﻞ ﻤنﻪ« ﻤتﻔق ﻋﻠیﻪ وروى

ﻤحمد ﺒن ﻋجﻼن ﻗﺎل ﺴمﻌت أﺒﻲ �حدث ﻋن أﺒﻲ ﻫر�رة رﻀﻲ ﷲ ﻋنﻪ ﻗﺎل ﻗﺎل رﺴول ﷲ -

ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم» -ﻻ ﯿبوﻟن أﺤد�م ﻓﻲ اﻟمﺎء اﻟداﺌم وﻻ �ﻐتسﻞ ﻓیﻪ ﻤن اﻟجنﺎ�ﺔ« رواﻩ أﺒو
داود ﻋن ﻤسدد ﻋن اﻟﻘطﺎن ﻋنﻪ واﺒن ﻋجﻼن وأﺒوﻩ روى ﻟﻬمﺎ ﻤسﻠم وروى ﻤسﻠم ﻤن ﺤدﯿث

�كیر ﺒن اﻷﺸﺞ أن أ�ﺎ اﻟسﺎﺌب ﻤوﻟﻰ ﻫشﺎم ﺒن زﻫرة ﺤدﺜﻪ أﻨﻪ ﺴمﻊ أ�ﺎ ﻫر�رة رﻀﻲ ﷲ ﻋنﻪ
�ﻘول ﻗﺎل رﺴول ﷲ -ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم» :-ﻻ �ﻐتسﻞ أﺤد�م ﻓﻲ اﻟمﺎء اﻟداﺌم وﻫو ﺠنب«

ﻓﻘﺎل �یﻒ �ﻔﻌﻞ �ﺎ أ�ﺎ ﻫر�رة ﻗﺎل ﯿتنﺎوﻟﻪ ﺘنﺎوﻻ وأﺒو اﻟسﺎﺌب ﻻ ُ�ﻌرف اﺴمﻪ".
اﻟحمد ﻪﻠﻟ رب اﻟﻌﺎﻟمین وﺼﻠﻰ ﷲ وﺴﻠم و�ﺎرك ﻋﻠﻰ ﻋبدﻩ ورﺴوﻟﻪ ﻨبینﺎ ﻤحمد وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وﺼحبﻪ

أﺠمﻌین ،أﻤﺎ �ﻌد:

ﻓیﻘول اﻟمؤﻟﻒ رﺤمﻪ ﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋن أﺒﻲ ﻫر�رة رﻀﻲ ﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋنﻪ اﻟواو ﻋﺎطﻔﺔ  ..وأروي أ�ضﺎ
ﻋن أﺒﻲ ﻫر�رة رﻀﻲ ﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋنﻪ ﻋن اﻟنبﻲ -ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم -ﻗﺎل »ﻻ ﯿبوﻟن أﺤد�م ﻓﻲ
اﻟمﺎء اﻟداﺌم« »ﻻ ﯿبوﻟن« ﻻ ﻫذﻩ ﻨﺎﻫیﺔ ﻨﺎﻫیﺔ وﻻ ﯿبوﻟن ﻓﻌﻞ ﻤضﺎرع وش ﻓیﻪ؟ ﻤﺎ ﻟﻪ؟ ﻤجزوم واﻻ
ﻤنصوب واﻻ وش؟

طﺎﻟب........... :

ﻤبنﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔتﺢ ﻓﻲ ﻤحﻞ ﺠزم ﻷﻨﻪ �ﻌد ﻻ اﻟنﺎﻫیﺔ و�نﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔتﺢ ﻟمﺎذا؟ ﻻﺘصﺎﻟﻪ ﺒنون اﻟتو�ید

اﻟمبﺎﺸرة ﻨﻌم اﺘصﻞ ﺒﻬﺎ اﺘصﺎﻻ ﻤبﺎﺸرا.
.........................

ﻋـ ـ ـ ـ ــن ﻨـ ـ ـ ـ ــون ﺘو�یـ ـ ـ ـ ــد ﻤبﺎﺸـ ـ ـ ـ ــر وﻤـ ـ ـ ـ ــن

وأﻋر� ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوا ﻤضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرﻋﺎ إن ﻋر�ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ
ﻨـ ـ ـ ـ ــون إﻨ ـ ـ ـ ـ ــﺎث �یـ ـ ـ ـ ــﺎ روع ﻤ ـ ـ ـ ـ ــن ﻓ ـ ـ ـ ـ ــتن

ﻓﻬو ﻤبنﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔتﺢ ﻻﺘصﺎﻟﻪ ﺒنون اﻟتو�ید ﻓﻲ �ﺎب اﻟجمﻌﺔ »ﻟینتﻬین أﻗوام ﻟینتﻬین أﻗوام« ﻤثﻠﻪ

ﻟیكوﻨن ﻟینتﻬین ﻤثﻞ ﻫذا ﻤبنﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔتﺢ ﻻﺘصﺎﻟﻪ ﺒنون اﻟتو�ید »ﺜم ﻟیكوﻨُن
ﻟیكوﻨن« ﻤﺎ ﻗﺎل
»ﺜم
َ
ُ
ﻤن اﻟخﺎﺴر�ن« ﻨﻔس اﻟحدﯿث ﺤدﯿث اﻟجمﻌﺔ ﻟمﺎذا؟ ﻟمﺎذا؟
طﺎﻟب........... :
ﻛیﻒ؟

طﺎﻟب........... :

’= 4ò¶^=ﬁÍà
‹≈_ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ


٣

٣

ﺘمﺎم ﻷن اﻟنون ﻟیست ﻤبﺎﺸرة ﻷن اﻟنون ﻟیست ﻤبﺎﺸرة واﻟﻔﺎﺼﻞ اﻟواو اﻟتﻲ ﻫﻲ اﻟﻔﺎﻋﻞ ظﺎﻫر

ﻟیكوﻨن« اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻟواو
اﻟﻔرق واﻻ ﻤﺎ ﻫو �ظﺎﻫر »ﻟینتﻬین أﻗوام« اﻟﻔﺎﻋﻞ أﻗوام ﻓﺎﻟنون ﻤبﺎﺸرة »ﺜم
ُ
أﯿن اﻟواو؟
طﺎﻟب........... :

أﯿن اﻟسﺎﻛنﺎن؟ ﻨون اﻟتو�ید اﻟمشددة ﻋبﺎرة ﻋن ﺤرﻓین.
طﺎﻟب........... :

ﻨﻌم ،اﻟحرف اﻟمشدد ﻋموﻤﺎ ﻋبﺎرة ﻋن ﺤرﻓین أوﻟﻬمﺎ ﺴﺎﻛن ﻓﺎﻟنون اﻷوﻟﻰ ﻤن اﻟمشددة  ..واو

ﺴﺎﻛنﺔ ﻓحذﻓت ﻻﻟتﻘﺎء اﻟسﺎﻛنین و�ﻻ ﻓﺎﻷﺼﻞ أن اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻫو اﻟواو وﻋﻠﻰ ﻫذا �كون ﺘم اﻟﻔصﻞ ﺒین

اﻟﻔﻌﻞ اﻟمضﺎرع و�ین اﻟنون �ﺎﻟواو أﻤﺎ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻓﻲ »ﻟینتﻬین أﻗوام« ﻓﺎﻟنون ﻤبﺎﺸرة وﻫنﺎ »ﻻ ﯿبوﻟن«

اﻟنون ﻤبﺎﺸرة واﻟﻔﺎﻋﻞ أﺤد�م »ﻻ ﯿبوﻟن أﺤد�م« ﻫذا ﻓیﻪ اﻟنﻬﻲ ﻋن اﻟبول وﻫو ﻨﻬﻲ ﱠ
ﻤؤ�د »أﺤد�م

ﻓﻲ اﻟمﺎء اﻟداﺌم« ﻓﻲ ﻫذﻩ ظرﻓیﺔ واﻟمﺎء اﻟداﺌم ﺠﺎء ﺘﻔسیرﻩ ﻓﻲ اﻟحدﯿث »اﻟذي ﻻ �جري اﻟذي ﻻ
�جري« واﻟﻔﺎﺌدة ﻤن اﻟتصر�ﺢ �ﺎﻟمﻌنﻰ ﺘحدﯿد أﺤد اﻟمﻌنیین ﻷن اﻟداﺌم ﻤن اﻷﻀداد �طﻠق ﻋﻠﻰ

اﻟسﺎﻛن و�طﻠق ﻋﻠﻰ اﻟمتحرك اﻟداﺌم �طﻠق ﻋﻠﻰ اﻟسﺎﻛن و�طﻠق ﻋﻠﻰ اﻟمتحرك وﻟذا ذ�ر ﻓﻲ
اﻷﻀداد اﻟذي ﻻ �جري ﺘﻌیین ﻷﺤد اﻟمﻌنیین ﻓدل ﻋﻠﻰ أن اﻟمراد ﻫنﺎ �ﺎﻟداﺌم اﻟراﻛد اﻟسﺎﻛن اﻟذي

ﻻ �جري »ﺜم �ﻐتسﻞ ﻓیﻪ« اﻟداﺌم اﻟذي ﻻ �جري واﻀﺢ اﻟسواﻗﻲ واﻷﻨﻬﺎر واﻷود�ﺔ ﺠﺎر�ﺔ واﻟبرك
ﺴﺎﻛنﺔ اﻟبرك ﺴﺎﻛنﺔ واﻟبرك اﻟتﻲ ﻓیﻬﺎ ﻓﻼﺘر اﻟﻔﻠتر اﻟذي ﯿدﺨﻞ اﻟمﺎء و�خرﺠﻪ و�كررﻩ و�ﻌیدﻩ ﻫذﻩ

ﻤن أي اﻟنوﻋین اﻟمﺎء ﻻ ﯿتﻐیر اﻟمﺎء ﻫو ﻫو اﻟمﺎء ﯿتﻐیر؟ ﻤﺎ ﯿتﻐیر وأ�ضﺎ ﻟو ﻓیﻪ ﻨﺎﻓورة ﺘطﻠﻊ

اﻟمﺎء ﻓوق وﺘنزﻟﻪ ﻫذا ﺴﺎﻛن واﻻ ﺠﺎري؟
طﺎﻟب........... :

ﻫو ﻤتحرك واﻻ ﺴﺎﻛن؟ ﻫو ﻤتحرك ﻟكن اﻟذي ﻻ �جري ﻫﻞ ﻨﻘول أن ﻫذا �جري �مجرد ﺨروﺠﻪ

وﻋودﻩ إﻟﻰ اﻟبر�ﺔ ﻤرة ﺜﺎﻨیﺔ؟ أو ﻤجرد ﺘحر�كﻪ ﻤن أﻫﻞ اﻟﻌﻠم ﻤنﻲ ﻗول أن ﻤثﻞ ﻫذا اﻟمﺎء اﻟراﻛد

اﺤتجنﺎ ﻤﺎ ﻨحتﺎج إﻟیﻪ ﻤن اﻏتسﺎل أو ﺒول أو ﺠمﻊ ﺒینﻬمﺎ ﻤنﻬم ﻤن �ﻘول ﻨز�ﻞ اﻟوﺼﻒ ﻨحر�ﻪ إذا
ﻛﺎن ﺴﺎﻛنﺎ �ﺄن ﻨﻠﻘﻲ ﻓیﻪ ﺤجر ﻓﺈذا ﺘحرك ﻓﻌﻠنﺎ ﻤﺎ ﻓﻌﻠنﺎ وﻫذﻩ ظﺎﻫر�ﺔ ﻤحضﺔ ظﺎﻫر�ﺔ ﻓﻬﻞ اﻟﻔﻠتر

�منزﻟﺔ اﻟخشبﺔ اﻟتﻲ ﺘحر�ﻪ وﻫﻞ ﻟتحر�ﻪ ﻓﻲ ﻤكﺎﻨﻪ ﻤن ﻏیر إﻀﺎﻓﺔ ﻤن ﻏیر إﻀﺎﻓﺔ إﻟیﻪ ﺘﻐیر ﻤن
ﺤكمﻪ؟ �ﻌنﻲ ﻤن ﺤیث اﻟواﻗﻊ �ﻌنﻲ ﺘخﻠﻞ اﻟﻬواء ﻟﻠمﺎء ﯿؤﺜر ﻓیﻪ واﻻ ﻤﺎ ﯿؤﺜر؟ �ﻌنﻲ �وﻨﻪ �طﻠﻊ

ﺒنﺎﻓورة و�رﺠﻊ ﻫذا ﻤﺎ ﯿتﺄﺜر ﻤن اﻟﻬواء �طیب ﻤن اﻟﻬواء اﻟمﺎء اﻵﺠن اﻟمتﻐیر �مكثﻪ �یﻒ �طیب
�حرك �ﻐرف ﻤنﻪ و�رد إﻟیﻪ ﻫذا ﻟﻪ أﺜر وﻟذﻟك �ﻠمﺔ اﻟداﺌم واﻟمراد ﺒﻬﺎ اﻟسﺎﻛن ﺘدل ﻋﻠﻰ أﻨﻪ إذا أُﺨذ

ﻤنﻪ وﻟو أﻋید إﻟیﻪ أﻨﻪ �ﻐیر ﺤكمﻪ ﻷن اﻟﻬواء ﻟﻪ أﺜرﻩ ﻓﻲ ﺘنﻘیﺔ اﻟجو و�ذﻟك ﻓﻲ ﺘنﻘیﺔ اﻟمﺎء �ﻌنﻲ

ﻤجرد اﻟتحر�ك اﻟیسیر �ﺈﻟﻘﺎء ﺤجر أو ﺨشبﺔ أو ﺸﻲء ﻤن ﻫذا ﻫذﻩ ﻗرب ﺸدﯿد ﻤن ﻤذﻫب

اﻟظﺎﻫر�ﺔ ﻟكن ﻻ ﺸك أﻨﻪ إذا �ثر ﻫذا اﻟتحرك وﻫذا �ﺎﻟﻔﻠتر ﻤثﻼ ﯿذﻫب و�ﻌود ﻫذا ﻟیس �سﺎﻛن
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وﻟیس ﺒراﻛد ﻓﺎﻟبرك اﻟتﻲ ﻓیﻬﺎ ﻓﻼﺘر ﺘدﺨﻞ ﺘحت اﻟنﻬﻲ أو ﻻ ﺘدﺨﻞ؟ واﻟمﺎء اﻟﻠﻲ ﻓیﻪ ﻨﺎﻓورة �شیﻞ

ﻤن اﻟمﺎء ﻓوق وﺘحت و�حر�ﻪ ﻻ �صدق ﻋﻠیﻪ أﻨﻪ ﺴﺎﻛن ﺒﻞ ﻫو ﻤتحرك ﺒﻞ ﻫو ﻤتحرك اﻟﻔﻘﻬﺎء
ﯿبحثون ﻓﻲ اﻟمﺎء اﻟجﺎري اﻟمﺎء اﻟجﺎري وﻫذﻩ ﻤن اﻟﻘواﻋد إذا �ﺎن أﺤد �ﻌرف اﻟﻘواﻋد ﻻﺒن رﺠب

�حثوا ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟمﺎء اﻟجﺎري ﻫﻞ ﻫو �ﺎﻟسﺎﻛن واﻟراﻛد وﻫﻞ �ﻞ ﺠر�ﺔ ﻟﻬﺎ ﺤكم اﻟمﺎء اﻟمنﻔصﻞ

اﻟمسﺄﻟﺔ ﺘبحث ﻓﻲ اﻟﻘواﻋد وﻟﻬﺎ ﻓروع ﺘﻔﻬم ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ اﻟمﺎء اﻟداﺌم اﻟذي ﻻ �جري ﻻ ﺸك أن
اﻟسﺎﻛن ﺴكوﻨﺎ ﺘﺎﻤﺎ وﻤﺎ �ﻘرب ﻤنﻪ ﯿدﺨﻞ ﻓﻲ اﻟنﻬﻲ و�ذا �ﻌد ﻋن ﺼدق اﻟوﺼﻒ ﻋﻠیﻪ �ﺄن ﺘحرك
ﺤر�ﺔ ﻤؤِّﺜرة ﻻ ﺸك أﻨﻪ �ختﻠﻒ ﺤكمﻪ »اﻟذي ﻻ �جري« اﻟداﺌم ﻗﻠنﺎ أﻨﻪ ﻤن اﻷﻀداد ﺠﺎء ﺘﻔسیرﻩ

»اﻟذي ﻻ �جري« وﻤﻌنﺎﻩ اﻟسﺎﻛن اﻟراﻛد وﺠﺎء أ�ضﺎ و�راد �ﻪ اﻟمتحرك �ﻘوﻟون ﻓﻲ رأﺴﻪ ُدوام أي
وﻋِّین أﺤد اﻟمﻌنیین �ﻘوﻟﻪ اﻟذي ﻻ
ُدوار ﺤر�ﺔ واﻀطراب وﻟذا ذ�رت ﻫذﻩ اﻟﻠﻔظﺔ ﻓﻲ اﻷﻀداد ُ

�جري ﺜم �ﻐتسﻞ ﻓیﻪ �ﻐتسﻞ ﻓیﻪ �ﻌنﻲ ﯿنﻐمس ﻓیﻪ و�ﻐتسﻞ ﻫنﺎ ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﻤرﻓوﻋﺔ واﻻ ﻤجزوﻤﺔ

واﻻ ﻤنصو�ﺔ؟ اﻷوﺠﻪ اﻟثﻼﺜﺔ طیب اﻟرﻓﻊ ﻋﻠﻰ إ�ش؟ ﺨبر ﻟمبتدأ ﻤحذوف ﺘﻘدﯿرﻩ ﺜم ﻫو �ﻐتسﻞ ﻓیﻪ

ﯿبوﻟن اﻟﻌطﻒ ﻋﻠﻰ ﯿبوﻟن اﻟنصب ﻋﻠﻰ
�ﻌنﻲ ﺜم ﻫو ﯿنﻐمس ﻓیﻪ اﻟجزم ﺜم �ﻐتسﻞ اﻟﻌطﻒ ﻋﻠﻰ
ّ
إﻀمﺎر أن ﻤنصوب �ﺄن اﻟمضمرة �ﻌد واو اﻟمﻌیﺔ أو ﻓﺎء اﻟسببیﺔ؟ ﻤﺎ ﻓیﻪ ﻏیر اﻟحرﻓین ذوﻟﻲ ﻗبﻞ
واو اﻟمﻌیﺔ واﻻ ﻓﺎء ﺴببیﺔ؟ ﻗبﻠﻪ ﺜم ﻻ واو ﻤﻌیﺔ وﻻ ﻓﺎء� ..یﻒ ﻨصب؟ ﻗﺎﻟوا إن ﺜم ﻨزﻟت ﻤنزﻟﺔ

اﻟواو ﺜم ﻨزﻟت ﻤنزﻟﺔ اﻟواو وأﺨذت ﺤكمﻬﺎ ﻷﻨﻬﺎ ﺘضم اﻟمﻌطوف إﻟﻰ اﻟمﻌطوف إﻟیﻪ اﻵن ﺜم ﺤرف
ﻤستﻘﻞ واﻟواو ﺤرف ﻤستﻘﻞ ﻨﻌم �جمﻌﻬمﺎ �وﻨﻬمﺎ ﻋﺎطﻔتین واﻨضمﺎم اﻟمﻌطوف إﻟﻰ اﻟمﻌطوف

ﻋﻠیﻪ ﻫذا اﻟجﺎﻤﻊ وﺘنﻔرد اﻟواو �ﺄﻨﻬﺎ ﻟمجرد اﻟﻌطﻒ ﻤجرد اﻟجمﻊ وﺜم ﻟﻠترﺘیب وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻟو �ﺎل ﺜم

اﻏتسﻞ ﺘﺄﺘﻲ �مﻌنﻰ اﻟواو �مجرد اﻟﻌطﻒ ﻟكن ﻟو اﻏتسﻞ ﺜم �ﺎل ﯿدﺨﻞ ﻓﻲ اﻟنﻬﻲ واﻻ ﻤﺎ ﯿدﺨﻞ؟
ﻷن ﺜم ﻹ�ش؟ ﻟﻠترﺘیب وﻋﻠﻰ �ﻞ ﺤﺎل ﻋﻠﻰ اﻷوﺠﻪ اﻟثﻼﺜﺔ ﻋﻠﻰ اﻟجزم ﺜم �ﻐتسﻞ ﻫذا ﯿدل ﻋﻠﻰ
ﺘحر�م اﻟجمﻊ ﺒینﻬمﺎ واﻻ ﺘحر�م �ﻞ واﺤد �مﻔردﻩ؟ ﻟمﺎذا؟ ﻷن اﻟﻌطﻒ ﻋﻠﻰ ﻨیﺔ ﺘكرار اﻟﻌﺎﻤﻞ إذا

ﻗﻠنﺎ ﺜم �ﻐتسﻞ ﺘدل ﻋﻠﻰ اﻟجمﻊ ﺒینﻬمﺎ واﻻ ﻋﻠﻰ اﻟنﻬﻲ ﻋﻠﻰ �ﻞ واﺤد ﻋﻠﻰ ﺤدة؟ إذا ﻗﻠنﺎ اﻟﻌطﻒ

ﻋﻠﻰ ﻨیﺔ ﺘكرار اﻟﻌﺎﻤﻞ ﻻ ﯿبوﻟن ﺜم ﻻ �ﻐتسﻞ إذا ﻗﻠنﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌطﻒ إذا ﻗﻠت ﺠﺎء ز�د ﺜم ﻋمرو ﻟك

أن ﺘﻘول ﺜم ﺠﺎء ﻋمرو ﻷن اﻟﻌطﻒ ﻋﻠﻰ ﻨیﺔ ﺘكرار اﻟﻌﺎﻤﻞ وﻋﻠﻰ ﻫذا �كون اﻟنﻬﻲ ﻤتجﻬﺎ إﻟﻰ

اﻟبول وﺤدﻩ و�ﻟﻰ اﻻﻏتسﺎل وﺤدﻩ و�ذا ﻗﻠنﺎ �ﺎﻟرﻓﻊ ﺜم �ﻐتسﻞ ﺜم ﻫو �ﻐتسﻞ �صیر اﻟنﻬﻲ ﻤنصب

إﻟﻰ إ�ش؟ إﻟﻰ اﻟبول ﻟمن أراد اﻻﻏتسﺎل وروا�ﺔ اﻟواو أوﻀﺢ �مﺎ ﺴیﺄﺘﻲ إن ﺸﺎء ﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ أﻤﺎ

ﻤﻌﺎ اﻟبول ﻤﻊ اﻻﻏتسﺎل
ﻋﻠﻰ روا�ﺔ اﻟنصب ﺘنز�ﻼ ﻟثم ﻤنزﻟﺔ واو اﻟمﻌیﺔ �كون اﻟنﻬﻲ ﻋن اﻷﻤر�ن ً
وﻗﺎل ﻤسﻠم »ﺜم �ﻐتسﻞ ﻤنﻪ« �ﻌنﻲ �ﺄﺨذ ﻤنﻪ �ﺈﻨﺎء �ﻌد أن ﯿبول ﻓیﻪ �ﻌد أن ﯿبول ﻓیﻪ �ﺄﺨذ ﻤنﻪ
�ﺈﻨﺎء وﺴیﺄﺘﻲ ﻓﻲ اﻟروا�ﺔ اﻟثﺎﻟثﺔ ﻤﺎ ﯿوﻀﺢ ﻫذا وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﺎﻟحدﯿث ﻓیﻪ ﺘحر�م اﻟبول ﻓﻲ اﻟمﺎء

اﻟداﺌم اﻟمﺎء اﻟبول ﻓﻲ اﻟمﺎء وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻟو �ﺎل ﻓﻲ إﻨﺎء ﺜم ﺼبﻪ إﻟیﻪ أو �ﺎل ﺨﺎرج اﻟمﺎء ﺜم اﻨحدر

إﻟیﻪ ﯿتنﺎوﻟﻪ اﻟنص أو ﻻ ﯿتنﺎوﻟﻪ ﻷﻨﻪ �ﻘول ﻻ ﯿبوﻟن أﺤد�م ﻓﻲ وﻫذا �ﺎل ﻓﻲ إﻨﺎء وﺼبﻪ ﻓیﻪ أو
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�ﺎل ﻗر�ﻪ ﻓﺎﻨسﺎب إﻟیﻪ اﻟظﺎﻫر�ﺔ �ﻘوﻟون ﻤﺎ ﯿدﺨﻞ وﻗﻞ ﻤثﻞ ﻫذا ﻟو ﺘﻐوط ﻓﻲ اﻟمﺎء اﻟداﺌم �ﻌنﻲ ﻤن

اﻹﻟزاﻤﺎت اﻟتﻲ ﯿﻠزم ﺒﻬﺎ اﻟظﺎﻫر�ﺔ ﻤثﻞ ﻫذا واﻟجمﻬور �ﻘول اﻟمﻌنﻰ ﻤتحﻘق ﺒﻞ أﺸد وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻟو

ﺘﻐوط ﻓیﻪ �حرم ﺠمیﻊ ﻫذﻩ
�ﺎل ﻓﻲ إﻨﺎء أو �ﺎل ﺨﺎرج اﻟمﺎء ﺜم اﻨسﺎب إﻟیﻪ وﻤثﻞ ذاك ﻟو اﻷﺸد ﻟو ّ
ِ
اﻟمﻼﻋن اﻟثﻼﺜﺔ اﻟبراز ﻓﻲ اﻟموارد« ﻨﻌم ﻫذا ﻤنﻬﺎ ﻓﻼ �جوز ﺘﻠو�ث ﻤﺎ �حتﺎﺠﻪ
اﻷﻋمﺎل »واﺘﻘوا

اﻟنﺎس ﻻ �جوز ﺘﻠو�ث ﻤﺎ �حتﺎﺠﻪ اﻟنﺎس وﺘﻘذﯿرﻩ ﻋﻠیﻬم وﻋﻠﻰ ﻫذا ﯿدﺨﻞ اﻟمﺎء ﻗﻠیﻼ �ﺎن أو �ثی ار
وﻟو �ﺎن �ثی ار ﻟكن ﻫﻞ ﯿتﺄﺜر أو ﻻ ﯿتﺄﺜر ﻤسﺄﻟﺔ أﺨرى ﻻ �جوز اﻟبول ﻓﻲ اﻟمﺎء اﻟداﺌم وﻟو �ﺎن
ﻛثی ار ﻟورود اﻟنﻬﻲ اﻟصحیﺢ اﻟصر�ﺢ إذا �ﺎن اﻟمﺎء ﻗﻠیﻼ و�ﻞ ﻋﻠﻰ ﻤذﻫبﻪ ﻓﻲ ﺘحدﯿد اﻟﻘﻠیﻞ واﻟكثیر

وﻫذﻩ ﻤسﺄﻟﺔ �حثت ﻓﻲ درس ﺴبق اﻟذي �ﻔرق ﺒین اﻟﻘﻠیﻞ واﻟكثیر �ﻘول ﯿنجس �مجرد ﻤﻼﻗﺎة

اﻟنجﺎﺴﺔ واﻟذي ﻻ �ﻔرق ﺒین اﻟمﺎء اﻟﻘﻠیﻞ واﻟكثیر �ﻘول ﻻ ﯿنجس إﻻ إذا ﺘﻐیر أﺤد أوﺼﺎﻓﻪ وﻫو

رأي ﻤﺎﻟك ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻘدم إذا �ﺎن ﻻ ﯿنجس ﻓﻠم ورد اﻟنﻬﻲ ﻋنﻪ؟ ﻗﺎﻟوا ﺘﻌبد ﻻ ﯿنجس وﻻ ﯿتﺄﺜر ﻤﺎ ﻟم
ﯿتﻐیر ﺘﻌبد ﻋﻠﻰ رأي اﻹﻤﺎم ﻤﺎﻟك إذا ﻟم ﯿتﻐیر ﻓﺎﻟنﻬﻲ ﺘﻌبد إذا ﺘﻐیر ﻟتنجیسﻪ و�ذﻫﺎب ﻤﺎﻟیتﻪ إذا

ﺘﻐیر اﻟجمﻬور إذا �ﺎن ﻗﻠیﻼ ﻓﺈﻨﻪ ﯿنجس وﻟو ﻟم ﯿتﻐیر و�ذا �ﺎن �ثی ار ﻟم ﯿنجس إﻻ إذا ﺘﻐیر طیب

إذا ﻟم ﯿنجس اﻨتﻬینﺎ ﻋرﻓنﺎ ﻤتﻰ ﯿنجس إذا ﻟم ﯿنجس إذا ﻨجس اﻟنﻬﻲ ﻟﻠتحر�م إذا ﻟم ﯿنجس اﻟنﻬﻲ

ﻟﻠتحر�م أو ﻟﻠكراﻫﺔ؟ ﻫو ﻤجرد ﺘﻘذﯿر ﻻ �منﻊ ﻤن اﺴتﻌمﺎﻟﻪ إذا ﻟم ﯿنجس اﻟنﻬﻲ ﻟﻠتحر�م واﻻ اﻟكراﻫﺔ

اﻟذي �ﻘول ﺘﻌبد �ﻘول ﻟﻠتحر�م واﻟذي �ﻘول ﺴبب اﻟنﻬﻲ اﻟتنجیس �ﻘول ﻟﻠكراﻫﺔ ﻷﻨﻪ و�ن �ﺎن �ثی ار
وﻫو طﺎﻫر �جوز اﺴتﻌمﺎﻟﻪ إﻻ أﻨﻪ �ﻘذرﻩ ﻓیكون اﻟنﻬﻲ ﻟﻠكراﻫﺔ و�ﻠزم ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻘول اﺴتﻌمﺎل اﻟﻠﻔظ

اﻟواﺤد ﻓﻲ ﻤﻌنییﻪ اﺴتﻌمﺎل اﻟﻠﻔظ اﻟواﺤد ﻓﻲ ﻤﻌنییﻪ ﻓﻌند اﻟجمﻬور اﻟنﻬﻲ ﻟﻠتحر�م إن اﻗتضﻰ
ﱠ
ﱠ
ﯿبوﻟن« ﻓﻌﻠﻰ ﻫذا ﯿرد ﻋﻠﻰ
ﯿبوﻟن ﻻ
ﻨجﺎﺴﺔ اﻟمﺎء واﻟنﻬﻲ ﻟﻠتنز�ﻪ إن ﻟم ﯿتنجس وﻫو ﻟﻔظ واﺤد »ﻻ

ﻫذا أﻨﻪ اﺴتﻌمﺎل ﻟﻠﻔظ اﻟواﺤد ﻓﻲ ﻤﻌنییﻪ ﻋندﻫم اﻟحﻘیﻘﻲ واﻟمجﺎزي ﻫذا �جوز واﻻ ﻤﺎ �جوز؟ �جوز

ﻋند ﻤن؟ ﻋند اﻟشﺎﻓﻌیﺔ �جوز ﻋند ﻏیرﻫم ﻻ �جوز ﻻ �جوز ﻋند ﻏیرﻫم ﻓﺎﻟمتكﻠم إﻨمﺎ أراد أﺤد
اﻟمﻌنیین واﻟمﻌنﻰ اﻵﺨر �طﻠب ﻤن أدﻟﺔ أﺨرى »ﻻ ﯿبوﻟن أﺤد�م ﻓﻲ اﻟمﺎء اﻟداﺌم اﻟذي ﻻ �جري ﺜم
�ﻐتسﻞ ﻓیﻪ« ﻋرﻓنﺎ أﻨﻪ ﻋﻠﻰ أﺤد اﻷوﺠﻪ اﻟنﻬﻲ ﻋن اﻟبول وﺤدﻩ واﻟنﻬﻲ ﻋن اﻻﻏتسﺎل وﺤدﻩ ﻓﻌندك

ﻤﺎء �ثیر ﻻ ﯿتﺄﺜر �ﺎﻻﻏتسﺎل أو ﻤﺎء ﻗﻠیﻞ و�ﻞ ﻋﻠﻰ ﻤذﻫبﻪ ﻓﻲ ﺤد اﻟﻘﻠیﻞ ﺠﺎء ﺸخص واﻨﻐمس

ﻓﻲ ﺒرﻤیﻞ ﻓیﻪ أﻗﻞ ﻤن ﻗﻠتین أﻗﻞ ﻤن ﻗﻠتین ﺘﺄﺜر اﻟمﺎء واﻻ ﻤﺎ ﺘﺄﺜر إذا �ﺎل ﻓیﻪ ﻨجس إذا اﻏتسﻞ
ﯿتﺄﺜر اﻟمﺎء واﻻ ﻤﺎ ﯿتﺄﺜر؟ ﻨﻌم ﺤكمﻪ ﻤستﻌمﻞ �كون ﻤستﻌمﻞ ﻓﻲ رﻓﻊ ﺤدث واﻻ ﻤﺎ اﺴتُﻌمﻞ واﻻ
واﻻ ﻓﻲ إ�ش؟

طﺎﻟب........... :

ﻏسﻞ واﺠب ﻨﻌم ﻏسﻞ واﺠب اﺴتُﻌمﻞ ﻓﻲ رﻓﻊ ﺤدث ﻓیكون اﻟمﺎء ﯿنتﻘﻞ ﻤن �وﻨﻪ ﻤطﻬ ار إﻟﻰ �وﻨﻪ
طﺎﻫ ار ﻓﻘط روا�ﺔ وﻗول ﻋند اﻟحنﻔیﺔ أﻨﻪ ﯿنجس ﯿنجس ﻟمﺎذا؟ ﻷن اﻟبول ِ
ﻤنجس وﻤﺎ ُﻋطﻒ ﻋﻠیﻪ
ّ
ﺤكمﻪ ﺤكمﻪ إ ًذا اﻻﻏتسﺎل ِ
ﯿنجس ﻫذا ﻗول ﻤﻌروف ﻋند اﻟحنﻔیﺔ وﻫو اﺴتدﻻل ﺒدﻻﻟﺔ اﻻﻗتران وﻫﻲ
ّ
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طﻬو ار ﻤطﻬ ار إﻟﻰ �وﻨﻪ طﺎﻫ ار ﻓﻘط ﻻ ﯿرﻓﻊ ﺤدث
ﻀﻌیﻔﺔ ﺘنجیسﻪ ﻻ وﺠﻪ ﻟﻪ ﻟكن اﻨتﻘﺎﻟﻪ ﻤن �وﻨﻪ َ

ﻫذا ﻗول َﻤن؟ ﻗول اﻟشﺎﻓﻌیﺔ واﻟحنﺎﺒﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﻼف ﺒینﻬم ﻓﻲ اﻟمﺎء اﻟذي اﺴتُﻌمﻞ ﻫذا ﻫﻞ رﻓﻊ
اﻟحدث اﻟذي اﺴتُﻌمﻞ ﻓیﻪ واﻻ ﻟم ﯿرﻓﻌﻪ ﺸخص اﻨﻐمس ﻓیمﺎ دون اﻟﻘﻠتین ﯿرﺘﻔﻊ ﺤدﺜﻪ واﻻ ﻤﺎ

ﯿرﺘﻔﻊ؟ اﻟذي �ﺄﺘﻲ �ﻌدﻩ ﻤﺎ ﯿرﺘﻔﻊ ﺤدﺜﻪ ﯿنتﻘﻞ ﻤن �وﻨﻪ طﻬور إﻟﻰ �وﻨﻪ طﺎﻫر ﻟكن ﻫذا اﻟذي

اﻨﻐمس اﻷول وأﺜر اﻨﻐمﺎﺴﻪ ﻓﻲ اﻟمﺎء ﻫﻞ ﻨﻘول ارﺘﻔﻊ ﺤدﺜﻪ واﻻ ﻤﺎ ارﺘﻔﻊ �یﻒ؟

طﺎﻟب........... :

ارﺘﻔﻊ؟ اﻟخﻼف اﻟحنﺎﺒﻠﺔ ﻤﺎذا �ﻘوﻟون؟ ﯿرﺘﻔﻊ واﻻ ﻤﺎ ﯿرﺘﻔﻊ؟ اﻟذي �ﺄﺘﻲ �ﻌدﻩ ﻻ ﯿرﺘﻔﻊ ﺤدﺜﻪ ﻟكن
ﻫذا اﻟشخص اﻟذي اﻨﻐمس ﻓیﻪ اﻷول ﯿرﺘﻔﻊ ﺤدﺜﻪ واﻻ ﻤﺎ ﯿرﺘﻔﻊ؟

طﺎﻟب........... :

ﻋند اﻟشﺎﻓﻌیﺔ ﯿرﺘﻔﻊ ﻋند اﻟحنﺎﺒﻠﺔ ﻻ ﯿرﺘﻔﻊ ﻟمﺎذا؟ ﻋند اﻟشﺎﻓﻌیﺔ �ﻘوﻟون ﻻ �مكن أن ﯿوﺼﻒ �ﺄﻨﻪ

ﻤستﻌمﻞ إﻻ إذا رﻓﻊ ﺤدث إﻻ إذا رﻓﻊ ﺤدث ﻟكن ﻋند اﻟحنﺎﺒﻠﺔ �ﻘوﻟون ﺼﺎر ﻤستﻌمﻼ �مبﺎﺸرة أول

أﺠزاﺌﻪ ﺼﺎر ﻤستﻌمﻞ ﻓﻼ ﯿرﺘﻔﻊ ﺤدث اﻷول �ﻌنﻲ ﻟو ﺠﺎء واﺤد ﻟﻠتبرد اﻟجو ﺤﺎر ورطو�ﺔ ﻓﺎﻨﻐمس

ﻓیﻪ ﻫذا ﯿرﻓﻊ واﻻ ﻤﺎ ﯿرﻓﻊ ﻤن ﺠﺎء �ﻌدﻩ ﯿتﺄﺜر اﻟمﺎء واﻻ ﻤﺎ ﯿتﺄﺜر ﯿتﺄﺜر واﻻ ﻤﺎ ﯿتﺄﺜر؟ ﻤﺎ ﯿتﺄﺜر
طﻬور ﻤطﻬر إﻟﻰ �وﻨﻪ طﺎﻫر ﻓﻘط ﻻ ﯿتﺄﺜر إﻻ إذا
ﻷﻨﻪ ﻤﺎ رﻓﻊ ﺤدﺜﻪ �ﻌنﻲ ﻤﺎ ﯿنتﻘﻞ ﻤن �وﻨﻪ َ

رﻓﻊ ﺤدث ﻟكن ﻤتﻰ ﯿرﺘﻔﻊ اﻟحدث إذا ارﺘﻔﻊ اﻟحدث �ﺎﻟكﻠیﺔ ﻋﻠﻰ ﻗول اﻟشﺎﻓﻌیﺔ أو إذا �ﺎﺸرﻩ أول

ﺠزء ﻤن أﺠزاء اﻟبدن �مﺎ �ﻘول اﻟحنﺎﺒﻠﺔ �ﺄن ﻗول اﻟشﺎﻓﻌیﺔ أﻗﻌد ﻷﻨﻪ ﻤﺎ ﯿوﺼﻒ �ﺄﻨﻪ رﻓﻊ ﺤدث

إﻻ إذا �ﺎﻟﻔﻌﻞ رﻓﻊ ﺤدث ﻤﺎ اﻨﻐمس ﻓیﻪ اﻟﻔرق ظﺎﻫر واﻻ ﻤﺎ ﻫو �ظﺎﻫر؟

طﺎﻟب........... :

اﻟمﺎﻟكیﺔ ﻻ ﯿدﺨﻠون ﻓﻲ ﻫذا �ﻠﻪ اﻟمﺎﻟكیﺔ ﻤرﺘﺎﺤین ﻤن ﻫذﻩ اﻟتﻔر�ﻌﺎت إذا ﻟم ﯿتﻐیر ﺒنجﺎﺴﺔ اﻨتﻬﻰ

اﻹﺸكﺎل وﻫذا اﻟذي ﯿرﺠحﻪ ﺸیﺦ اﻹﺴﻼم وﻫذا ﺘﻘدم �حثﻪ ﺘﻘدم �حثﻪ وﺘمنﻰ اﻟﻐزاﻟﻲ أن ﻟو �ﺎن
ﻤذﻫب اﻟشﺎﻓﻌﻲ ﻤثﻞ ﻤذﻫب اﻹﻤﺎم ﻤﺎﻟك وﻫذا ﻋرﻓنﺎﻩ ﻓیمﺎ ﺴبق ﻫنﺎك ﺘﻔر�ﻌﺎت اﻨبنت ﻋﻠﻰ اﻟتﻔر�ق
ﺒین اﻟﻘﻠیﻞ واﻟكثیر ذ�رﻨﺎ �ﻌضﻬﺎ وأﻨﻬﺎ �مﻌزل ﻋن �سر اﻟشر�ﻌﺔ وﻟذا ﺸیﺦ اﻹﺴﻼم �میﻞ إﻟﻰ ﻗول

اﻹﻤﺎم ﻤﺎﻟك و�ﻘول "وروى ﻤحمد ﺒن ﻋجﻼن ﻗﺎل ﺴمﻌت أﺒﻲ �حدث ﻋن أﺒﻲ ﻫر�رة رﻀﻲ ﷲ

ﻋنﻪ ﻗﺎل ﻗﺎل رﺴول ﷲ -ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم» -ﻻ ﯿبوﻟن أﺤد�م ﻓﻲ اﻟمﺎء اﻟداﺌم«" ﻤثﻞ ﻤﺎ
ﺘﻘدم »وﻻ �ﻐتسﻞ وﻻ �ﻐتسﻞ« ﻫذﻩ اﻟروا�ﺔ ﯿؤﺨذ ﻤنﻬﺎ اﻟنﻬﻲ ﻋن اﻟبول وﺤدﻩ وﻋن اﻻﻏتسﺎل وﺤدﻩ

وﻫﻲ أﺼرح ﻤن ﺜُم ﻷن ﻓیﻬﺎ ﻻ ﻤكرر اﻟﻌﺎﻤﻞ اﻟﻌﺎﻤﻞ ﻤكرر ﺼراﺤﺔ »وﻻ �ﻐتسﻞ ﻓیﻪ ﻤن اﻟجنﺎ�ﺔ«
ﻻ �ﻐتسﻞ ﻓیﻪ ﻤن اﻟجنﺎ�ﺔ إ ًذا إذا اﻏتسﻞ ﻓیﻪ ﻟﻠتبرد ﻨﻘول ﻻ ﯿتﺄﺜر ﻻ ﯿتﺄﺜر إذا اﻏتسﻞ ﻓیﻪ ﻟﻠتبرد

و�ﻻ ﻟزم ﻤنﻪ ﻤنﻊ اﻟسبﺎﺤﺔ �ﻠﻬﺎ ﻻﺴیمﺎ ﻓﻲ اﻟبرك اﻟصﻐیرة ﻓیكون اﻟنﻬﻲ ﻋن اﻻﻏتسﺎل ﻓﻲ اﻟمﺎء

إذا �ﺎن ﻋن ﺤدث ﻤن ﺠنﺎ�ﺔ �ﻘول رواﻩ أﺒو داود ﻋن ﻤسدد ﻋن اﻟﻘطﺎن ﻋنﻪ واﺒن ﻋجﻼن وأﺒوﻩ

روى ﻟﻬمﺎ ﻤسﻠم اﻟحدﯿث ﻤصحﺢ ﻟكن ﻫﻞ ﯿﻠزم ﻤن �ون ﻤسﻠم روى ﻋن ﻤحمد ﺒن ﻋجﻼن وﻋن
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أﺒیﻪ أن �كون ﻋﻠﻰ ﺸرط ﻤسﻠم؟ ﻟمﺎذا؟ �یﻒ؟ ﻤحمد ﺒن ﻋجﻼن ﻗﺎل ﺴمﻌت أﺒﻲ ﺴمﻌت ﻻ ﻤﺎ ﻓیﻪ

إﺸكﺎل ﺴمﺎﻋﻪ ﻤن أﺒیﻪ ﺜﺎﺒت ﻟكن اﻟكﻼم ﻫﻞ ﻫمﺎ ﻤن ﺸرط ﻤسﻠم ﻷﺤﺎدﯿث اﻟطبﻘﺔ اﻟﻌﻠیﺎ أو اﻟدﻨیﺎ

�ﻌنﻲ ﻤسﻠم ﻗد ﯿنزل أﺤﺎدﯿث اﻟطبﻘﺔ اﻟﻌﻠیﺎ إﻟﻰ اﻟطبﻘﺔ اﻟدﻨیﺎ اﻨتﻘﺎء و�وﻨﻪ ﯿنتﻘﻲ ﻤن أﺤﺎدﯿث راو

ﻤن اﻟرواة ﻻ �ﻌنﻲ أن ﺠمیﻊ ﻤﺎ ﯿذ�ر ﻋن ﻫذا اﻟراوي أﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺸرط ﻤسﻠم.
وﻟﻺﻤـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎم اﻟیﻌم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري إﻨم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ

ﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ــول أﺒ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ داود �حك ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻤس ـ ـ ـ ـ ـ ــﻠم

ﺤی ـ ـ ـ ـ ــث �ﻘ ـ ـ ـ ـ ــول ﺠمﻠ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟص ـ ـ ـ ـ ــحیﺢ ﻻ

ﺘوﺠ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ﻋن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ﻤﺎﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك واﻟن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبﻼ

ﻓﺎﺤتـ ـ ـ ـ ـ ــﺎج أن ﯿنـ ـ ـ ـ ـ ــزل ﻓـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ اﻹﺴـ ـ ـ ـ ـ ــنﺎد

إﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ﯿز�ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ﺒ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن أﺒـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ز� ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎد

ﻗد ﻻ �جد اﻟحدﯿث ﻋند اﻟطبﻘﺔ اﻟﻌﻠیﺎ ﻗد �جدﻩ ﻋند اﻟطبﻘﺔ اﻟتﻲ دوﻨﻬم ﻟكنﻪ ﯿنتﻘﻲ ﻤن أﺤﺎدﯿث ﻫذﻩ

اﻟطبﻘﺔ ﻓكوﻨﻪ اﻨتﻘﻰ ﻤن أﺤﺎدﯿث راو ﻤن اﻟرواة ﻻ �ﻌنﻲ أﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺸرطﻪ �ﺎطراد ﻻ �ﻌنﻲ أﻨﻪ ﻋﻠﻰ
ﺸرطﻪ �ﺎطراد وﻫذا �ﻌظم اﻟمسؤوﻟیﺔ ﻓﻲ ﺘحﻘیق ﻫذا اﻟشﺄن وﻫذا اﻟﻌﻠم ﻷن اﻟطﻼب ﻤﻬمﺎ ﺒﻠﻐت

ﻤراﺘبﻬم ﻤﺎ ﻟﻬم إﻻ اﻟظﺎﻫر ﺨﻼص وﺠدت ﻫذﻩ اﻟمیم ﻓﻲ ﺘرﺠمﺔ ﻓﻼن اﻨتﻬﻰ اﻹﺸكﺎل ﺨرج ﻟﻪ

ﻤسﻠم ﺠﺎز اﻟﻘنطرة �ﻌنﻲ ﻟو ﺠدت ﺴند ﺨرج ﻟﻪ اﻟبخﺎري وﺨرج ﻟﻪ أﺒو داود �ﺎﻟصورة اﻟمجتمﻌﺔ
ﺒنﻔس ﺼیﻎ اﻷداء وﻋﻠﻰ اﻟترﺘیب ﻨﻔسﻪ ﻫﻞ �كون ﻫذا اﻟحدﯿث ﻓﻲ ﺴنن أﺒﻲ داود ﻓﻲ اﻟﻘوة اﻟتﻲ

ُﺨرج ﺒﻬﺎ ﻟﻬذا اﻹﺴنﺎد ﻓﻲ ﺼحیﺢ اﻟبخﺎري؟ ﻻ ،ﻓیدل ﻋﻠﻰ أن ﻫنﺎك ﺨﻔﺎ�ﺎ وﺨبﺎ�ﺎ ﻗد ﻻ ﯿدر�ﻬﺎ
ﻛثیر ﻤمن �ﻌﺎﻨﻲ ﻫذا اﻟشﺄن إﻻ إذا ﺘمرن وﺼﺎرت ﻟد�ﻪ أﻫﻠیﺔ وﺼﺎر �شم اﻟصحیﺢ ﻤن ﻏیرﻩ �شم
ﻤﺎ ﺜبت ﻋن ﻫذا دون ﻤﺎ ﻟم ﯿثبت ﻫذﻩ ﻤسﺄﻟﺔ دون ﺘحﻘیﻘﻬﺎ ﺨرط اﻟﻘتﺎد ﻓمثﻞ ﻫذﻩ اﻷﻤور ﻗد ﻻ

ﯿدر�ﻬﺎ آﺤﺎد اﻟمتﻌﻠمین وﻟیس ﻫذا ﻤن �ﺎب اﻟتیئیس �ﻘدر ﻤﺎ ﻫو ﻤن �ﺎب اﻟتشجیﻊ ﻋﻠﻰ اﻹﻛثﺎر

ﻤن ﻤﻌﺎﻨﺎة ﻫذا اﻟﻌﻠم ﺘخر�جﻪ ودراﺴتﻪ وﺠمﻊ طرﻗﻪ أﺤد �جمﻊ ﻟنﺎ إﺴنﺎد واﺤد أو إﺴنﺎدﯿن أو ﻋشرة

ﺜم �ستروح إﻟﻰ ﺘرﺠیﺢ ﺘرﺠیﺢ ﻓﻲ اﺨتﻼف ﻋﻠﻰ راو ﻤن اﻟرواة ودون ذﻟك ﻤﺎ دوﻨﻪ واﺒن ﻋجﻼن

وأﺒوﻩ روى ﻟﻬمﺎ ﻤسﻠم ﻨﻌم روى ﻟﻬمﺎ ﻤسﻠم ﻟكن ﻫﻞ ﯿﻠزم أن �كون ﻤسﻠم روى ﻟﻬمﺎ ﻓﻲ اﻷﺼول أو

ﻓﻲ اﻟشواﻫد أو اﻨتﻘﻰ ﻤن أﺤﺎدﯿثﻬمﺎ ﻋﻠﻰ �ﻞ ﺤﺎل اﻟحدﯿث ﻤصحﺢ »ﻻ ﯿبوﻟن أﺤد�م ﻓﻲ اﻟمﺎء
اﻟداﺌم وﻻ �ﻐتسﻞ ﻓیﻪ ﻤن اﻟجنﺎ�ﺔ« وﻋﻠﻰ �ﻞ ﺤﺎل اﻟبول أﻤرﻩ ﺸدﯿد اﻟبول أﻤرﻩ ﺸدﯿد وﻻ �ﻌنﻲ أن
اﻟنﻬﻲ ﻋن اﻻﻏتسﺎل ﻓﻲ اﻟﻘوة �منزﻟﺔ اﻟنﻬﻲ ﻋن اﻟبول ﻻ ﯿﻠزم ﻷﻨﻪ �ﻌطﻒ ﻤنﻬیﺎت و�ﻘرن ﺒینﻬﺎ وﻻ
ﯿﻠزم أن �كون اﻹﺜم واﺤد وﻻ اﻷﺜر واﺤد وأﺜر اﻻﻏتسﺎل أﻗﻞ �كثیر ﻤن أﺜر اﻟبول "وروى ﻤسﻠم ﻤن

ﺤدﯿث �كیر ﺒن اﻷﺸﺞ أن أ�ﺎ اﻟسﺎﺌب ﻤوﻟﻰ ﻫشﺎب ﺒن زﻫرة ﺤدﺜﻪ أﻨﻪ ﺴمﻊ أ�ﺎ ﻫر�رة رﻀﻲ ﷲ

ﻀبطت
ﻋنﻪ �ﻘول ﻗﺎل رﺴول ﷲ -ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم» -ﻻ �ﻐتسﻞ ﻻ �ﻐتسﻞ أﺤد�م«" �ﻌنﻲ ُ

�ﺎﻟجزم و�ﺎﻟرﻓﻊ اﻟجزم ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﻨﺎﻫیﺔ واﻟرﻓﻊ ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﻨﺎﻓیﺔ و�ﺄﺘﻲ اﻟنﻬﻲ �صیﻐﺔ اﻟخبر اﻟذي

ﻫو اﻟنﻔﻲ و�كون ﺤینئذ أﺒﻠﻎ ﻤن اﻟنﻬﻲ اﻟصر�ﺢ »ﻻ �ﻐتسﻞ أﺤد�م ﻓﻲ اﻟمﺎء اﻟداﺌم وﻫو ﺠنب«

ﺤﺎل �وﻨﻪ ﺠنبﺎ ﻓدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻐسﻞ ﻟﻠتبرد ﻻ أﺜر ﻟﻪ ﻻ أﺜر ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟمﺎء ﻟكن اﻟذي �ﻘول أن
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اﻏتسﺎل اﻟجنب ﻓﻲ اﻟمﺎء ﻻ أﺜر ﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟمﺎء �ﻘول ﻤﺎﻟك ﻤثﻼ ﻻ أﺜر ﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟمﺎء ﻤﺎ اﻟﻔﺎﺌدة ﻤن
ﺘﻘییدﻩ �ﺎﻟجنب؟ ﻟمﺎذا ﻻ ﻨﻔرق ﺒین اﻟجنب وﻏیر اﻟجنب اﻓترض ﺸخص ﺠﺎﻤﻊ زوﺠتﻪ وﻏسﻞ ﻓرﺠﻪ

وﻤﺎ ﻟوﺜﻪ ﺜم اﻨﻐمس ﻓﻲ ﻫذا اﻟمﺎء ﻤﺎ اﻟﻔرق ﺒینﻪ و�ین ﻏیر اﻟجنب ﻷن اﻟحدث وﺼﻒ ﺤﻘیﻘﻲ واﻻ

ﺤكمﻲ؟ ﺤكمﻲ وﺼﻒ ﺤكمﻲ وﻟیس ﺒوﺼﻒ ﺤﻘیﻘﻲ ﻤﺎ ﻟﻪ أﺜر ﻋﻠﻰ اﻟبدن إ ًذا اﻷﺤﺎدﯿث �ﻠﻬﺎ ﺘدل

ﻋﻠﻰ أن اﻟجنﺎ�ﺔ ﻟﻬﺎ أﺜر ﻓﻲ اﻟنﻬﻲ واﻟذﯿن �ﻘوﻟون أن اﻨﻐمﺎس اﻟجنب ﻻ ﯿؤﺜر �ﺎﻨﻐمﺎس ﻤن أراد

اﻟتبرد �حتﺎﺠون إﻟﻰ ﺠواب ﻋن ﻫذا اﻟﻘید وﻫذا اﻟوﺼﻒ ﻫم �ﻘوﻟون ﻻ أﺜر ﻟﻪ اﻟﻠﻬم إﻻ أن �ﻘوﻟوا أن

اﻷﺼﻞ ﻓﻲ اﻻﻏتسﺎل إﻨمﺎ �كون ﻋن ﺤدث و�كون اﻟنص ﺨرج ﻤخرج اﻟﻐﺎﻟب أن اﻟذي �حتﺎج إﻟﻰ
اﻻﻨﻐمﺎس ﻫو اﻟجنب ﻫم �حتﺎﺠون ﻟمثﻞ ﻫذا اﻟكﻼم ﻟﻠتﻔر�ق ﻷن اﻟوﺼﻒ ﻤؤِّﺜر واﻻ ﻏیر ﻤؤِّﺜر ﻤن

اﻟجنﺎ�ﺔ اﻟذﯿن �ﻘوﻟون أﻨﻪ ﻷﻨﻪ �ﻘذرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟنﺎس وﻻ أﺜر ﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟمﺎء طیب اﻟﻠﻲ ﻤﺎ ﻋﻠیﻪ ﺠنﺎ�ﺔ ﻤﺎ
�ﻘذرﻩ اﻟنﺎس؟ ﻤﺎ �ﻘذرﻩ اﻟﻠﻲ ﻤﺎ ﻋﻠیﻪ ﺠنﺎ�ﺔ ﻤﺎ �ﻘذر اﻟمﺎء ﻋﻠﻰ اﻟنﺎس إذا اﻨﻐمس ﻓیﻪ �ﻘذرﻩ واﻟذي

ﻋﻠیﻪ ﺠنﺎ�ﺔ �ﻘذرﻩ إ ًذا واﺤد ﻟمﺎذا ُﻨص ﻓﻲ أﻛثر ﻤن روا�ﺔ »وﻫو ﺠنب« اﻟتنصیص ﯿدل ﻋﻠﻰ أن
ﻟﻠجنﺎ�ﺔ أﺜ ار ﻓﻲ اﻟمﺎء ﺼﺢ واﻻ ﻻ؟ �ﻌنﻲ اﻟتنصیص ﻓﻲ أﻛثر ﻤن طر�ق وﻓﻲ أﻛثر ﻤن روا�ﺔ ﻋﻠﻰ

اﻟجنﺎ�ﺔ ﻓﻲ »وﻻ �ﻐتسﻞ ﻓیﻪ ﻤن اﻟجنﺎ�ﺔ« »ﻓﻲ اﻟمﺎء اﻟداﺌم وﻫو ﺠنب« دل ﻋﻠﻰ أن ﻟﻠجنﺎ�ﺔ أﺜ ار

ﻓﻲ اﻟمﺎء واﻟذﯿن �ﻘوﻟون إن اﻟنﻬﻲ ﻫو ﻟمجرد ﺘﻘذﯿرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟمستﻌمﻞ �ﻌدﻩ ﻤﺎ ﯿرى أﺜر ِّﺒین ﺒین
اﻟجنب وﻏیر اﻟجنب اﻟتﻘذﯿر ﺤﺎﺼر ﻗد �كون �ﻌض اﻟنﺎس وﻫو ﻏیر ﺠنب ﻟكن ﻋﻠیﻪ أوﺴﺎخ ﻤثﻼ

ﻋﺎﻤﻞ �شتﻐﻞ طول اﻟنﻬﺎر وﻟمﺎ اﻨتﻬﻰ ﻤن ﻋمﻠﻪ اﻨﻐمس ﻓﻲ ﻫذا اﻟمﺎء ﻓﻲ ﯿوم ﺸدﯿد اﻟحر أو
ﺸخص ﺘحت اﻟمكیﻒ وﻋﻠﻰ ﻓراﺸﻪ وأﺼﺎﺒتﻪ ﺠنﺎ�ﺔ واﻨﻐمس ﻓﻲ ﻫذا اﻟمﺎء وﻗد �كون ﺘنظﻒ ﻗبﻞ

أن ﯿنﺎم وش اﻟﻔرق ﺒینﻬمﺎ إذا ﻗﻠنﺎ أن اﻟجنﺎ�ﺔ ﻻ أﺜر ﻟﻬﺎ ﺒﻞ ﻫﻲ ﻤجرد ﺘﻘذﯿر ﻏیر اﻟجنب �ﻘذر

اﻟمﺎء ﻫذا اﻟكﻼم �ﻘوي ﻗول ﻤن �ﻘول أن اﻟمﺎء إذا رﻓﻊ اﻟحدث ﯿتﺄﺜر وﻫو ﻗول اﻟشﺎﻓﻌیﺔ واﻟحنﺎﺒﻠﺔ
اﻟحنﻔیﺔ ﻋندﻫم ﻤﺎ ﻫو أﺸد ﻤن ذﻟك �ﻘوﻟون ﯿنجس اﻟمﺎء ﯿنجس ﻤﺎ ﻫو طﺎﻫر ﻨجس وﻫذا ﻗول
ﻤﻌروف ﻋند اﻟحنﻔیﺔ ﻷﻨﻪ ﻗرن ﻤﻊ اﻟبول واﻟبول ﯿنجس ﻓنحتﺎج إﻟﻰ اﻻﻨﻔصﺎل ﻤن ﻫذا واﻟذي
�حتﺎج ﻤثﻞ ﻫذا َﻤن؟ اﻟمﺎﻟكیﺔ ﻫم اﻟذﯿن �حتﺎﺠون إﻟﻰ اﻟجواب ﻋن اﻟتنصیص ﻋﻠﻰ اﻟجنب �م
ِ
اﻟمحدث
�جیبون؟ �م �جیبون؟ �م �جیب اﻟمﺎﻟكیﺔ؟ �ﻌنﻲ ﻓیﻪ ﺤجﺔ ﻗو�ﺔ ﻟﻠحنﺎﺒﻠﺔ واﻟشﺎﻓﻌیﺔ وأن
ِ
اﻟمحدث ﻻ ﯿؤﺜر واﻟتنصیص ﻋﻠﻰ اﻟجنب ﯿؤ�د ﻗوﻟﻪ
ﯿؤﺜر ﻓﻲ اﻟمﺎء اﻨﻐمﺎﺴﻪ ﯿؤﺜر ﻓﻲ اﻟمﺎء وﻏیر

إذا ﻨظرﻨﺎ إﻟﻰ اﻟمﻌنﻰ إذا ﻨظرﻨﺎ إﻟﻰ اﻟمﻌنﻰ وﺠدﻨﺎ أﻨﻪ ﻟیس �ﺄﺜر ﻋﺎدي ﻗد �كون أﺜر ﺸرﻋﻲ ﻟكن

ﻟیس �ﺄﺜر ﻋﺎدي ﻤﺎ ﻓیﻪ ﻓرق أﻨت اﻓترض اﻟمسﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﺸخص اﻏتسﻞ وﺘنظﻒ �ﺄﻨواع اﻟمنظﻔﺎت

ﻗبﻞ اﻟنوم ﺜم ﻨﺎم ﻤﻊ زوﺠتﻪ ﺜم ﺤصﻠت اﻟجنﺎ�ﺔ وﻏسﻞ ﻓرﺠﻪ وﻤﺎ ﻟوﺜﻪ ﺜم اﻨﻐمس ﻓﻲ ﻤﺎء وﻗﻞ ﻤثﻞ

ﻫذا ﻓﻲ ﻋﺎﻤﻞ �ﻌمﻞ ﻤن ﺼﻼة اﻟصبﺢ إﻟﻰ ﻏروب اﻟشمس ﻓﻲ ﯿوم ﺸدﯿد اﻟحر وﻻ ﻋﻠیﻪ ﺠنﺎ�ﺔ وﻻ
ﺸﻲء ﺜم اﻨﻐمس ﻓﻲ ﻫذا اﻟمﺎء أﯿﻬمﺎ أﺸد أﺜر ﻓﻌﻠﻲ ﻤحسوس �ﻌنﻲ ِ
اﻟﻌﺎﻤﻞ ﺒﻼ ﺸك وﻨﻘول ﻫذا ﻻ
ﯿؤﺜر وﻫذا ﯿؤﺜر ﻫﻲ اﻟﻌﻠﺔ ﺘﻌبد�ﺔ ﻟكن ﯿبﻘﻰ أن اﻟتنصیص ﻋﻠﻰ اﻟجنب ﻓﻲ أﻛثر ﻤن ﻨص ﯿدل
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ﻋﻠﻰ أن ﻟﻪ اﻋتبﺎر ﻓﻲ اﻟشرع أو ﻨﻘول أن اﻟنصوص ﺠﺎءت ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﻟب اﻟﻐﺎﻟب ﻨﻌم ﺘرى ﻻ

ﺘتصورون أن اﻷﻤﺔ ﻓﻲ ﺴﺎﺌر أوﻗﺎﺘﻬﺎ وأزﻤﺎﻨﻬﺎ ﻤثﻞ ﻤﺎ ﻋندﻨﺎ اﻵن اﻷﻤور ﻤتیسرة �مكن �مر ﻤن

طب اﻟجنب ﻷﻨﻪ ﻫو اﻟذي ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب �حتﺎج إﻟﻰ ﻫذا
اﻟجمﻌﺔ إﻟﻰ اﻟجمﻌﺔ ﻤﺎ اﻏتسﻞ اﻟشخص ﻓیخﺎ َ
اﻟمﺎء ﻓیكون اﻟنص ﺨرج ﻤخرج اﻟﻐﺎﻟب و�ﻬذا �مكن أن �جﺎب ﻋن اﻟتﻔر�ق "ﻓﻘﺎل �یﻒ �ﻔﻌﻞ �ﺎ أ�ﺎ

ﻫر�رة" طیب أﺼﺎﺒتﻪ ﺠنﺎ�ﺔ وﻋندﻩ ﻤﺎء داﺌم �یﻒ �ﻔﻌﻞ؟ ﯿتحﺎﯿﻞ �ﺈﻟﻘﺎء ﺤصﺎة أو ﺨشبﺔ ﻟیتحرك؟
ﻫذﻩ إذا ﻟم ﺘكن اﻟحر�ﺔ ﻤؤﺜرة �حیث ﯿدﺨﻞ اﻟﻬواء إﻟﻰ أﺠزاء اﻟمﺎء و�ﻻ ﻓﺎﻟمسﺄﻟﺔ ظﺎﻫر�ﺔ �یﻒ
�ﻔﻌﻞ �ﺎ أ�ﺎ ﻫر�رة ﻗﺎل ﯿتنﺎوﻟﻪ ﺘنﺎوﻻ �ﻌنﻲ �ﺈﻨﺎء �ﻐترف �ﺈﻨﺎء و�سكب ﻋﻠﻰ رأﺴﻪ ﺜم ﺸﻘﻪ اﻷ�من ﺜم

اﻷ�سر ﯿتنﺎوﻟﻪ ﺘنﺎوﻻ طیب اﻟكثیر اﻟكثیر اﻟبحر ﻤثﻼ أﺼﺎﺒتﻪ ﺠنﺎ�ﺔ وﻟیس ﻋندﻩ إﻻ اﻟبحر وﻟیس

ﻋندﻩ إﻨﺎء ﯿتنﺎول ﻓیﻪ وﻻ �ﻐترف ﻓیﻪ ﻤﺎذا �صنﻊ؟ ﯿنﻐمس؟ ﻫو ﻤتحرك واﻻ ﺴﺎﻛن؟ أو ﻨﻘول أن
اﻟحدﯿث ﻓﻲ اﻟمﺎء اﻟموﺠود ﻋندﻫم ﻓﻲ ﺒرك وﻨحوﻫﺎ طیب إذا اﻨﻐمس ﻓﻲ اﻟمﺎء اﻟكثیر ﻋند�م اﻟﻠﻲ
طﻬور ﻷﻨﻬﺎ ﻤستبحرة �ثیرة وﻟذا
�حﻔظ اﻟزاد �ﻌرف ﻫذا �مصﺎﻨﻊ طر�ق ﻤكﺔ ﻤﺎ ﻓیﻪ ﻓﻲ اﻟزاد ﻋبﺎرة َ

اﻟبحر ﻻ ﯿدﺨﻞ ﻓﻲ ﻤثﻞ ﻫذا و�كون اﻟنص ورد ﻋﻠﻰ اﻟمﺎء اﻟموﺠود ﺒینﻬم اﻟموﺠود ﻓﻲ اﻟمدﯿنﺔ ﻤﺎ

ﻓیﻬﺎ �حر إﻨمﺎ ﻓیﻬﺎ ﺒرك ﻓیﻬﺎ ﺒرك ﻓﺎﻟنﻬﻲ ﯿتجﻪ إﻟﻰ اﻟبرك وأﻤﺎ اﻟمﺎء اﻟمستبحر اﻟكثیر ﻓﻼ ﯿدﺨﻞ

و�ﻻ ﻻ �ستطیﻊ أن �سبﺢ ﻓﻲ اﻟبحر ﻻﺴیمﺎ اﻟﻠﻲ ﻤﺎ ﻋندﻩ إﻨﺎء ﻫو اﻹﻨسﺎن اﻟذي ﻻ �ستطیﻊ أن
ﯿتﻘیﻪ وﻫو ﻤﺄﻤور �ﻔﻌﻠﻪ �ﺎﻻﻏتسﺎل ﻫذا �ﻔﻌﻠﻪ ﻟكن ﻫنﺎك أﻤور �ستطیﻊ أن ﯿتﻘیﻬﺎ اﻟبول ﻓﻲ اﻟمﺎء

وش اﻟﻠﻲ ﯿدﻓﻌﻪ ﻫذا ﻤﺎء داﺌم ﻻ ﯿتحرك ﺴﺎﻛن ﻓیتﻘیﻪ �ﻘدر اﻹﻤكﺎن.

"ﻗﺎل اﺒن ﻋبد اﻟﻬﺎدي رﺤمﻪ ﷲ وﻋن ﻋمرو ﺒن دﯿنﺎر أﻛبر ﻋﻠمﻲ واﻟذي �خطر ﻋﻠﻰ �ﺎﻟﻲ أن أ�ﺎ

اﻟشﻌثﺎء أﺨبرﻨﻲ أن اﺒن ﻋبﺎس رﻀﻲ ﷲ ﻋنﻬمﺎ أﺨبرﻩ أن رﺴول ﷲ -ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم-

ﻛﺎن �ﻐتسﻞ �ﻔضﻞ ﻤیموﻨﺔ رواﻩ ﻤسﻠم وروي ﻋن ﺴمﺎك ﺒن ﺤرب ﻋن ﻋكرﻤﺔ ﻋن اﺒن ﻋبﺎس

رﻀﻲ ﷲ ﻋنﻬمﺎ ﻗﺎل اﻏتسﻞ �ﻌض أزواج اﻟنبﻲ -ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم -ﻓﻲ ﺠﻔنﺔ ﻓجﺎء اﻟنبﻲ
-ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم -ﻟیتوﻀﺄ ﻤنﻬﺎ أو �ﻐتسﻞ ﻓﻘﺎﻟت ﻟﻪ �ﺎ رﺴول ﷲ إﻨﻲ �نت ﺠنبﺎ ﻓﻘﺎل

رﺴول ﷲ -ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم» -إن اﻟمﺎء ﻻ �جنب« رواﻩ أﺤمد وأﺒو داود وﻫذا ﻟﻔظﻪ
واﻟترﻤذي واﻟنسﺎﺌﻲ واﺒن ﻤﺎﺠﻪ وﺼححﻪ اﻟترﻤذي واﺒن ﺨز�مﺔ واﺒن ﺤبﺎن واﻟحﺎﻛم وﻗﺎل أﺤمد
أﺘﻘیﻪ ﻟحﺎل ﺴمﺎك ﻟیس أﺤد ﯿرو�ﻪ ﻏیرﻩ وﻗد اﺤتﺞ ﻤسﻠم �سمﺎك واﻟبخﺎري �ﻌكرﻤﺔ �ﷲ أﻋﻠم

وﻋن وﻋن ﺤمید اﻟحمیري ﻗﺎل ﻟﻘیت رﺠﻼ ﺼحب اﻟنبﻲ -ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم -أر�ﻊ ﺴنین �مﺎ

ﺼحبﻪ أﺒو ﻫر�رة ﻗﺎل ﻨﻬﻰ رﺴول ﷲ -ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم -أن ﺘﻐتسﻞ اﻟمرأة �ﻔضﻞ اﻟرﺠﻞ أو

�ﻐتسﻞ اﻟرﺠﻞ �ﻔضﻞ اﻟمرأة وﻟیﻐترﻓﺎ ﺠمیﻌﺎ رواﻩ أﺤمد وأﺒو داود وﻫذا ﻟﻔظﻪ واﻟنسﺎﺌﻲ وﺼححﻪ

اﻟحمیدي وﻗﺎل اﻟبیﻬﻘﻲ رواﺘﻪ ﺜﻘﺎت واﻟرﺠﻞ اﻟمبﻬم ﻗیﻞ ﻫو اﻟحكم ﺒن ﻋمرو وﻗیﻞ ﻋبد ﷲ ﺒن

ﺴرﺠس وﻗیﻞ اﺒن اﻟمﻐﻔﻞ".
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�ﻘول اﻟمؤﻟﻒ رﺤمﻪ ﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ "وﻋن ﻋمرو ﺒن دﯿنﺎر ﻗﺎل أﻛبر ﻋﻠمﻲ واﻟذي �خطر ﻋﻠﻰ �ﺎﻟﻲ"

ﻫذا ﻓیﻪ ﺸﻲء ﻤن اﻟتردد "أن أ�ﺎ اﻟشﻌثﺎء" ﺠﺎﺒر اﺒن ..ﺠﺎﺒر ﺒن ز�د "أﺨبرﻨﻲ أن اﺒن ﻋبﺎس

رﻀﻲ ﷲ ﻋنﻬمﺎ أﺨبرﻩ أن رﺴول ﷲ -ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم� -ﺎن �ﻐتسﻞ �ﻔضﻞ ﻤیموﻨﺔ" وﻫذا
اﻟحدﯿث ﻤخرج ﻓﻲ ﻤسﻠم ﺨرﺠﻪ ﻤسﻠم ﻤﻊ اﻟتردد ﻤن ﻗبﻞ ﻋبد ﷲ ﺒن دﯿنﺎر وﻻ �مكن أن �خرﺠﻪ
ﻤسﻠم إﻻ إذا وﺠد ﻤن طرﻗﻪ ﻤﺎ ﯿدل ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻤحﻔوظ �ﻌنﻲ وﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﯿرﻓﻊ ﻫذا اﻟتردد ﻗﺎل

ﻋﻠمﻲ واﻟذي �خطر ﻋﻠﻰ �ﺎﻟﻲ ﻫذا ﻤﺎ ﻫو ﻤتﺄﻛد ﻟكن ﻫذا اﻟتردد ارﺘﻔﻊ ﻋند اﻹﻤﺎم ﻤسﻠم وﻟذا
ﺨرﺠﻪ ﻓﻲ ﺼحیحﻪ وﺠزم �صحتﻪ أن أ�ﺎ اﻟشﻌثﺎء أﺨبرﻨﻲ أن اﺒن ﻋبﺎس رﻀﻲ ﷲ ﻋنﻬمﺎ أﺨبرﻩ

أن رﺴول ﷲ -ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم� -ﺎن �ﻐتسﻞ �ﻔضﻞ ﻤیموﻨﺔ ﻓدل ﻋﻠﻰ أن اﻟمﺎء ﻻ ﯿتﺄﺜر
�خﻠوة اﻟمرأة �ﺎﻟمﺎء وﻟو رﻓﻌت �ﻪ ﺤدﺜﺎ ﻻ ﯿتﺄﺜر اﻟمﺎء وﻻ ﯿنتﻘﻞ ﻤن �وﻨﻪ طﻬو ار ﻤطﻬ ار إﻟﻰ �وﻨﻪ

طﺎﻫ ار �مجرد ﺨﻠوة اﻟمرأة وﻟو رﻓﻌت �ﻪ اﻟحدث واﻟحنﺎﺒﻠﺔ �ﻘوﻟون وﻻ ﯿرﻓﻊ ﺤدث رﺠﻞ طﻬور �سیر

ﺨﻠت �ﻪ اﻤرأة ﻟطﻬﺎرة �ﺎﻤﻠﺔ ﻤن ﺤدث ﻷﻨﻪ ﯿنتﻘﻞ ﻋندﻫم ﻤن �وﻨﻪ طﻬور إﻟﻰ �وﻨﻪ طﺎﻫر ﻟﻠحدﯿث

اﻵﺘﻲ اﻟحدﯿث اﻟذي �ﺄﺘﻲ ﻓﻲ اﻟنﻬﻲ ﻋن اﻟوﻀوء �ﻔضﻞ اﻟمرأة و�ﺄﺘﻲ ﻤﺎ ﻓیﻪ ﻫنﺎ اﻟنص ﺼر�ﺢ ﻓﻲ
ﻛون اﻟمﺎء ﻻ ﯿتﺄﺜر �خﻠوة اﻟمرأة ﻷن اﻟنبﻲ -ﻋﻠیﻪ اﻟصﻼة واﻟسﻼم� -ﺎن �ﻐتسﻞ �ﻔضﻞ ﻤیموﻨﺔ

رواﻩ ﻤسﻠم وﻋن ﺴمﺎك ﺒن ﺤرب ﻋن ﻋكرﻤﺔ ﻋن اﺒن ﻋبﺎس رﻀﻲ ﷲ ﻋنﻬمﺎ ﻗﺎل اﻏتسﻞ �ﻌض

أزواج اﻟنبﻲ -ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم -ﻓﻲ ﺠﻔنﺔ ﻗصﻌﺔ �بیرة إﻨﺎء �بیرة ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﺘتخذ ﻤن

اﻟخشب ﻓﻲ ﺠﻔنﺔ ﻓجﺎء اﻟنبﻲ -ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم -ﻟیتوﻀﺄ ﻤنﻬﺎ أو �ﻐتسﻞ ﻓﻘﺎﻟت ﻟﻪ �ﺎ رﺴول
ِ
جنب ﻤن
ﷲ إﻨﻲ �نت ﺠنبﺎ ﻓﻘﺎل رﺴول ﷲ -ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم» -إن اﻟمﺎء ﻻ ُ�جنب« أو ﻻ َ� ُ
اﻟثﻼﺜﻲ أو اﻟر�ﺎﻋﻲ ﻓﻬذا دﻟیﻞ ﻋﻠﻰ أن اﻟمرأة إذا ﺨﻠت �ﺎﻟمﺎء وﻟو �ﺎﻨت ﺘرﻓﻊ �ﻪ ﺤدﺜﺎ أﻛبر وﺨﻠت
�ﻪ ﻓﺈﻨﻪ ﻓﺈن اﻟمﺎء ﻻ ﯿتﺄﺜر ﻓجﺎء اﻟنبﻲ -ﻋﻠیﻪ اﻟصﻼة واﻟسﻼم -اﻏتسﻞ �ﻌض أزواج اﻟنبﻲ -ﻋﻠیﻪ

اﻟصﻼة واﻟسﻼم -ﻓﻲ ﺠﻔنﺔ ﻓﻲ ظﺎﻫر اﻟﻠﻔظ أﻨﻬﺎ اﻨﻐمست اﻨﻐمست ﻓﻲ اﻟجﻔنﺔ ظﺎﻫر اﻟﻠﻔظ أن ﻓﻲ

اﻟظرﻓیﺔ ﺘدل ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ اﻨﻐمست ﻟكن ﻫﻞ ﻫذا اﻟظﺎﻫر ﻤراد؟ ﻟیس �مراد ﻷن اﻻﻨﻐمﺎس ﻤنﻬﻲ ﻋنﻪ

ﻓﻼ ﯿتصور ﻤن أم اﻟمؤﻤنین أﻨﻬﺎ اﻨﻐمست ﻓیكون اﻏتسﺎﻟﻬﺎ ﻤن ﻤﺎء ﻓﻲ ﺠﻔنﺔ اﻏتسﺎﻟﻬﺎ ﻤن ﻤﺎء ﻓﻲ
ﺠﻔنﺔ ﻓﺎﻟجﻔنﺔ ظرف ﻟﻠمﺎء ﺒﻼ ﺸك واﻏتسﻠت ﻤن ﻫذا اﻟمﺎء وﺨﻠت �ﻪ ورﻓﻌت �ﻪ اﻟحدث اﻷﻛبر

ﻓجﺎء اﻟنبﻲ -ﻋﻠیﻪ اﻟصﻼة واﻟسﻼم -ﻟیتوﻀﺄ ﻤنﻪ أو �ﻐتسﻞ ﯿر�د ﺒذﻟك رﻓﻊ اﻟحدث ﻓﻘﺎﻟت ﻟﻪ �ﺎ
رﺴول ﷲ إﻨﻲ �نت ﺠنبﺎ ﻓﻘﺎل رﺴول ﷲ -ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم» -إن اﻟمﺎء ﻻ � ِ
جنب أو ﻻ
ُ
جنب« ﻓدل ﻋﻠﻰ أن اﻟمﺎء ﻻ ﯿتﺄﺜر �خﻠوة اﻟمرأة وﻟو رﻓﻌت اﻟحدث اﻷﻛبر رواﻩ أﺤمد وأﺒو داود
َ� ُ
وﻫذا ﻟﻔظﻪ واﻟترﻤذي واﻟنسﺎﺌﻲ واﺒن ﻤﺎﺠﻪ وﺼححﻪ اﻟترﻤذي ﺼححﻪ اﻟترﻤذي واﺒن ﺨز�مﺔ واﺒن
ﺤبﺎن واﻟحﺎﻛم وﻗﺎل أﺤمد أﺘﻘیﻪ ﻟحﺎل ﺴمﺎك ﻟیس أﺤد ﯿرو�ﻪ ﻏیرﻩ �ﻌنﻲ اﻟحنﺎﺒﻠﺔ ﻟمﺎ ﻗﺎﻟوا �ﺄن اﻟمﺎء

إذا ﺨﻠت �ﻪ اﻟمرأة ﺘﺄﺜر اﺴتدﻻﻻ �ﺎﻟحدﯿث اﻵﺘﻲ ﻟیس ﻤن ﻋبث وﻻ ُ�ظن �ﺎﻹﻤﺎم أﺤمد أﻨﻪ ﻤﺎ ﺒﻠﻐت
ﻤثﻞ ﻫذﻩ اﻟنصوص ﺒﻠﻐتﻪ ﻫذﻩ اﻟنصوص و�ﺤﺎطتﻪ �ﺎﻟسنﺔ ﻤﻌروﻓﺔ اﻹﻤﺎم أﺤمد اﻟذي �حﻔظ
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ﺴبﻌمﺎﺌﺔ أﻟﻒ ﺤدﯿث ﻤﺎ �خﻔﻰ ﻋﻠیﻪ ﻤثﻞ ﻫذا ﻟكن اﻹﻤﺎم أﺤمد ﯿتﻘیﻪ ﻟحﺎل ﺴمﺎك �ﻘول ﻟیس ﯿرو�ﻪ

أﺤد ﻏیرﻩ �ﻌنﻲ وﻟیس ﻤمن �حتمﻞ ﺘﻔردﻩ إذا روى اﻟراوي اﻟذي ﻻ �حتمﻞ ﺘﻔردﻩ ﺤدﯿثﺎ ﯿنﻔرد �ﻪ أﻫﻞ

اﻟﻌﻠم �طﻠﻘون ﻋﻠیﻪ إ�ش؟ اﻟنكﺎرة �ﻌنﻲ ﻤﻘتضﻰ ﻗول أﺤمد ﺸﺎذة وﻤنكرة �مﻌنﻰ..
.......................

واﻟصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواب ﻓ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ اﻟتخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر�ﺞ

إﺠـ ـ ـ ـ ـراء ﺘﻔص ـ ـ ـ ــیﻞ ﻟ ـ ـ ـ ــذا اﻟش ـ ـ ـ ــذوذ ﻤ ـ ـ ـ ــر

ﻓﻬـ ـ ـ ـ ــو �مﻌن ـ ـ ـ ـ ــﺎﻩ � ـ ـ ـ ـ ــذا اﻟش ـ ـ ـ ـ ــیﺦ ذ� ـ ـ ـ ـ ــر

�ﻌنﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟمسﺄﻟﺔ إذا ﺘﻔرد �ﻪ ﻤن ﻻ �حتمﻞ ﺘﻔردﻩ أطﻠﻘوا ﻋﻠیﻪ اﻟمنكر واﻟشﺎذ �مﻌنﺎﻩ ﻋندﻫم
وﻗﺎل أﺤمد أﺘﻘیﻪ ﻟحﺎل ﺴمﺎك ﻟیس أﺤد ﯿرو�ﻪ ﻏیرﻩ ﻟیس أﺤد ﯿرو�ﻪ ﻏیرﻩ ﻏیر ﺴمﺎك ﺴمﺎك ﱠ
ﻤتكﻠم

ﻓیﻪ وﻻ �حتمﻞ ﺘﻔردﻩ وﻟذا اﻹﻤﺎم أﺤمد ﻤﺎ اﺤتﺞ �ﻪ وﻗد اﺤتﺞ ﻤسﻠم �سمﺎك واﻟبخﺎري �ﻌكرﻤﺔ إذا
اﺤتﺞ اﻟبخﺎري ﺒراو وﻤسﻠم ﺒراو اﻟبخﺎري ﻤﺎ اﺤتﺞ �سمﺎك وﻤسﻠم ﻤﺎ اﺤتﺞ �ﻌكرﻤﺔ اﺤتجﺎج اﻷﺌمﺔ
�ﺎﻟرواة اﻟذﯿن ﺒرزوا أﻋنﻲ اﻟبخﺎري وﻤسﻠم ﻤثﻞ ﻫذا ﻻ ﺸك أﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺴبیﻞ اﻻﻨتﻘﺎء و�كون ﺘرﺠیﺢ

ﻟكون ﻫذا اﻟخبر ﻤحﻔوظﺎ.

ﻓﻔـ ـ ـ ـ ــﻲ اﻟبخـ ـ ـ ـ ــﺎري اﺤتجﺎﺠـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻋكرﻤ ـ ـ ـ ـ ــﺔ

ﻤ ـ ـ ـ ــﻊ اﺒ ـ ـ ـ ــن ﻤ ـ ـ ـ ــرزوق وﻏی ـ ـ ـ ــر ﺘرﺠم ـ ـ ـ ــﺔ

ﻓﺎﻟبخﺎري اﺤتﺞ �ﻌكرﻤﺔ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻗیﻞ ﻓیﻪ و�ن �ﺎﻨت اﻟتﻬمﺔ اﻟتﻲ اﺘﻬم ﺒﻬﺎ ﻤن أﻨﻪ ﯿرى اﻟسیﻒ و�رى

رأي اﻟخوارج ﻫذﻩ اﻟمسﺄﻟﺔ �حثت طو�ﻼ ﻋند أﻫﻞ اﻟﻌﻠم وﺤررﻫﺎ اﻟحﺎﻓظ اﻟذﻫبﻲ ﻓﻲ اﻟسیر واﺒن
ﺤجر ﻓﻲ ﻫدي اﻟسﺎري و�ﻼﻤﻬم ﻓﻲ ﻫذا ﻤﻌروف ﻟكن ﯿبﻘﻰ أﻨﻪ و�ن وﺼﻒ ﺒرأي اﻟخوارج

ﻓﺎﻟخوارج ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻗرر أﻫﻞ اﻟﻌﻠم ﻤن أﺼدق اﻟنﺎس ﻟﻬجﺔ ﻓﺎﺤتﺞ �ﻪ اﻹﻤﺎم اﻟبخﺎري رﺤمﻪ ﷲ

ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﺈذا اﺤتﺞ ﻤسﻠم ﺒراو واﻟبخﺎري ﺒراو آﺨر وﻫمﺎ ﻤوﺠودا ﻓﻲ اﻟسند ﺴمﺎك ﺒن ﺤرب ﻋن

ﻋكرﻤﺔ ﻓﻬﻞ ﻨﻘول أن اﻟحدﯿث ﻋﻠﻰ ﺸرط اﻟبخﺎري أو ﻋﻠﻰ ﺸرط ﻤسﻠم اﻟبخﺎري ﻟم �حتﺞ �سمﺎك

وﻤسﻠم ﻟم �حتﺞ �ﻌكرﻤﺔ وﻋﻠﻰ ﺸرط واﺤد ﻤنﻬمﺎ؟ ﻻ ،ﻟیس ﻋﻠﻰ ﺸرط واﺤد ﻤنﻬمﺎ وﻫﻞ �مكن
ﺘصحیحﻪ ﺒﻬذﻩ اﻟصورة �ﺎﻋتبﺎر أن واﺤد ﺨرج ﻟﻪ ﻓﻲ ﺼحیﺢ واﻵﺨر ﺨرج ﻟﻪ ﻓﻲ ﺼحیﺢ؟ ﻤمكن

ﻟكن ﻻ ﯿﻠزم �ﻌنﻲ ﻻ ﯿﻠزم أن ﻨﻘول ﻫذا اﻟراوي ﺨرج ﻟﻪ ﻤسﻠم وﺠﺎز اﻟﻘنطرة وﻫذا ﺨرج ﻟﻪ اﻟبخﺎري
ﻨﻌم إذا ﺨرﺠوا �ﺎﻟصورة اﻟمجتمﻌﺔ �ﺎن اﻷﻤر أﻗرب ﻟكن ﻤثﻞ ﻫذا �ﻼم اﻹﻤﺎم أﺤمد رﺤمﻪ ﷲ

ظر ﻓﻲ اﻟحدﯿث اﻟسﺎﺒق ﺒنﺎء ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﻟﺔ ﻋمرو ﺒن دﯿنﺎر أﻛبر ﻋﻠمﻲ
ﺘﻌﺎﻟﻰ �ﻌنﻲ ﻟﻪ وﺠﻪ وﻤن ﻨ ّ

واﻟذي �خطر ﻋﻠﻰ �ﺎﻟﻲ وﻟﻌﻞ اﻹﻤﺎم أﺤمد أ�ضﺎ اﺘﻘﺎﻩ ﻟﻬذﻩ اﻟصیﻐﺔ اﺘﻘﺎﻩ ﻟﻬذﻩ اﻟصیﻐﺔ و�ﻻ ﻓﻬمﺎ
ﻨص ﻓﻲ اﻟبﺎب ﻓﻲ اﻟرد ﻋﻠﻰ اﻟحنﺎﺒﻠﺔ ﺜم �ﻌد ذﻟك اﻟحدﯿث اﻟذي ﯿﻠیﻪ وﻫو ﻋمدﺘﻬم وﻫو ﻋمدﺘﻬم

وﻋن ﺤمید اﻟحمیري ﻗﺎل ﻟﻘیت رﺠﻼ ﺼحب اﻟنبﻲ -ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم -أر�ﻊ ﺴنین �مﺎ ﺼحبﻪ
أﺒو ﻫر�رة �ﻌنﻲ أﺴﻠم ﻋﺎم ﺨیبر ﻤثﻞ أﺒﻲ ﻫر�رة ﻗﺎل ﻨﻬﻰ رﺴول ﷲ -ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم -أن
ﺘﻐتسﻞ اﻟمرأة �ﻔضﻞ اﻟرﺠﻞ أو �ﻐتسﻞ اﻟرﺠﻞ �ﻔضﻞ اﻟمرأة وﻟیﻐترﻓﺎ ﺠمیﻌﺎ �ﻌنﻲ ﺠﺎء ﻓﻲ اﻟحدﯿث

اﻟصحیﺢ أن اﻟرﺠﺎل واﻟنسﺎء ﻓﻲ ﻋﻬد اﻟنبﻲ -ﻋﻠیﻪ اﻟصﻼة واﻟسﻼم -ﯿتوﻀؤون ﺠمیﻌﺎ ﯿتوﻀؤون
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ﺠمیﻌﺎ وﻟذا ﻗﺎل وﻟیﻐترﻓﺎ ﺠمیﻌﺎ �یﻒ اﻟرﺠﺎل واﻟنسﺎء ﯿتوﻀؤون ﺠمیﻌﺎ اﺨتﻼط أو ﻨﻘول ﻫذا ﻗبﻞ

اﻟحجﺎب؟

طﺎﻟب........... :

وش اﻟدﻟیﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟك؟

طﺎﻟب........... :

إ�ﻪ اﻏتسﻞ ﻤﻊ ﻨسﺎﺌﻪ ﺤتﻰ �ﻘول »دﻋﻲ ﻟﻲ« وﻫﻲ ﺘﻘول دع ﻟﻲ إ�ﻪ ﻟكن ﻨبﻲ ﻤن ﻟﻔظ اﻟحدﯿث ﻤﺎ

ﯿدل ﻋﻠﻰ أن �ﻞ زوج وزوﺠتﻪ ﻓﻘط اﻟرﺠﺎل واﻟنسﺎء ﯿتوﻀؤون ﺠمیﻌﺎ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ اﻟجمﻊ �ﺎﻟجمﻊ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ

اﻟجمﻊ �ﺎﻟجمﻊ ﺘﻘتضﻲ اﻟﻘسمﺔ أﻓراد ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ اﻟجمﻊ اﻟرﺠﺎل واﻟنسﺎء ﺘﻘتضﻲ اﻟﻘسمﺔ أﻓراد �مﺎ ﻓﻲ
ر�ب اﻟﻘوم دواﺒﻬم إذا ﻗﻠت ﻨكﺢ اﻟرﺠﺎل ﻨسﺎءﻫم وش ﻤﻌنﻰ ﻫذا �ﻞ واﺤد ﯿنكﺢ زوﺠتﻪ �ﻞ واﺤد

ر�ب داﺒتﻪ وﻫنﺎ �ﻞ واﺤد وزوﺠتﻪ �ﻐتسﻠون ﺠمیﻌﺎ ﻷن ﻫذا ﻤن �ﺎب ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ اﻟجمﻊ �ﺎﻟجمﻊ واﻟﻘسمﺔ
ﺘﻘتضﻲ أﻓراد ظﺎﻫر واﻻ ﻤﺎ ﻫو �ظﺎﻫر طیب ﻫنﺎ �ﻘول وﻟیﻐترﻓﺎ ﺠمیﻌﺎ طیب اﻟحنﺎﺒﻠﺔ �حتجون

ﺒﻬذا اﻟحدﯿث و�رون أن اﻟمرأة إذا ﺨﻠت �ﺎﻟمﺎء �طﺎﻫرة �ﺎﻤﻠﺔ ﻋن اﻟحدث ﻷﻨﻪ ﻻ ﯿرﻓﻊ ﺤدث اﻟرﺠﻞ
ﻨﻬﻰ أن �ﻐتسﻞ اﻟرﺠﻞ �ﻔضﻞ اﻟمرأة ﻟكن ﻫﻞ �ﻘوﻟون �ﺎﻟشق اﻷول؟

طﺎﻟب........... :

ﻤﺎ �ﻘوﻟون �ﻪ طیب و�ن اﻟحنﺎﺒﻠﺔ ﻋن ﻗوﻟﻪ ﻨﻬﻰ رﺴول ﷲ -ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم -أن ﺘﻐتسﻞ

اﻟمرأة �ﻔضﻞ اﻟرﺠﻞ ﻓﺈﻤﺎ أن �ﻘﺎل �ﺎﻟشﻘین أو ﯿترك اﻟشﻘﺎن اﻟتﻔر�ق ﺒین اﻟمتمﺎﺜﻼت ﻫﻞ ﻫﻲ ﺠﺎدة

ﻤطروﻗﺔ ﻋند أﻫﻞ اﻟﻌﻠم؟ �ﻌنﻲ ﻫﻞ اﻟجﺎدة ﻤطرودة ﻋند أﻫﻞ اﻟﻌﻠم أن �ﻔرﻗوا ﺒین أﻤر�ن ﻤتمﺎﺜﻠین؟

ﻤنصب ﻋﻠﻰ اﻟجمﻠتین اﻟنﻬﻲ ﻨﻬﻰ رﺴول ﷲ -ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم-
�ﻌنﻲ ﺴیﺎﻗﻬمﺎ واﺤد واﻟنﻬﻲ
ّ
ﻤنصب ﻋﻠﻰ اﻟجمﻠﺔ اﻷوﻟﻰ �ﺎﻨصبﺎ�ﻪ ﻋﻠﻰ اﻟثﺎﻨیﺔ واﻟﻌكس ﻓﺈذا ﻗﻠنﺎ �ﺎﻟجمﻠﺔ اﻟثﺎﻨیﺔ ﯿﻠزﻤنﺎ أن ﻨﻘول
�ﺎﻟجمﻠﺔ اﻷوﻟﻰ واﻷدﻟﺔ اﻟسﺎ�ﻘﺔ اﻟحدﯿثﺎن اﻟسﺎ�ﻘﺎن ﯿدﻻن ﻋﻠﻰ أن اﻟنﻬﻲ ﻫنﺎ ﻤحمول ﻋﻠﻰ اﻟتنز�ﻪ

ﻤحمول ﻋﻠﻰ اﻟتنز�ﻪ ﻋن ﺤمید اﻟحمیري ﻗﺎل ﻟﻘیت رﺠﻼ ﺼحب اﻟنبﻲ -ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم-

اﻟحدﯿث رواﻩ أﺤمد وأﺒو داود وﻫذا ﻟﻔظﻪ واﻟنسﺎﺌﻲ وﺼححﻪ اﻟحمیدي وﻗﺎل اﻟبیﻬﻘﻲ رواﺘﻪ ﺜﻘﺎت

ﻟكن اﻟبیﻬﻘﻲ ﯿرى أن ﻤثﻞ ﻫذا ﻤرﺴﻞ ﻤرﺴﻞ اﻟبیﻬﻘﻲ ﯿرى أن ﻤثﻞ ﻫذا ﻤرﺴﻞ ﻓﻬﻞ اﻟﻔﻌﻞ ﻫذا ﻤرﺴﻞ
واﻻ ﻻ؟ اﻟتﺎ�ﻌﻲ ﻤﻌروف ﺤمید اﻟحمیري واﻟصحﺎﺒﻲ ﻤبﻬم ﻟكنﻪ ﻤذ�ور واﻻ ﻏیر ﻤذ�ور �ﻌنﻲ ﻫﻞ
ﻫذا ﻤمﺎ رﻓﻌﻪ اﻟتﺎ�ﻌﻲ إﻟﻰ اﻟنبﻲ -ﻋﻠیﻪ اﻟصﻼة واﻟسﻼم-؟ أو اﻟذي رﻓﻌﻪ اﻟصحﺎﺒﻲ اﻟصحﺎﺒﻲ

اﻟمبﻬم واﻹﺒﻬﺎم ﺠﻬﺎﻟﺔ وﺠﻬﺎﻟﺔ اﻟصحﺎﺒﻲ ﻻ ﺘضر ﻷﻨﻬم �ﻠﻬم ﻋدول �ﻠﻬم ﺜﻘﺎت ﻓتسمیتﻪ �ﺎﻟمرﺴﻞ
ﻻ ﺘجري ﻋﻠﻰ ﻗواﻋد أﻫﻞ اﻟﻌﻠم ﺒﻞ ﻓیﻪ راو ﻟم �سم وﻋدم ﺘسمیتﻪ ﻻ ﺘؤﺜر ﻓﻲ اﻟخبر ﻷﻨﻪ ﺼحﺎﺒﻲ

وﻋﻠﻰ �ﻞ ﺤﺎل اﻟحدﯿث ﻤصحﺢ اﻟحدﯿث ﻤصحﺢ ﻟكنﻪ ﻤحمول ﻋﻠﻰ اﻟتنز�ﻪ ﻋﻠﻰ �راﻫﺔ اﻟتنز�ﻪ
وﻗﺎل اﻟبیﻬﻘﻲ رواﺘﻪ ﺜﻘﺎت واﻟرﺠﻞ اﻟمبﻬم ﻗیﻞ ﻫو اﻟحكم ﺒن ﻋمرو اﻹ�ش؟ اﻟﻐﻔﺎري وﻗیﻞ ﻋبد ﷲ
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ﺒن ﺴرﺠس وﻗیﻞ ﻋبد اﻟﻪ ﺒن ﻤﻐﻔﻞ وﻋﻠﻰ �ﻞ ﺤﺎل ﺴواء ﻫذا أو ذاك أو اﻟثﺎﻟث أﯿنمﺎ دار ﻓﻬو

ﻋﻠﻰ ﺜﻘﺔ أﯿنمﺎ دار ﻓﺈﻨمﺎ ﯿدور ﻋﻠﻰ ﺜﻘﺔ ﻷن اﻟصحﺎ�ﺔ �ﻠﻬم ﺜﻘﺎت.
طﺎﻟب........... :
وش ﻟون؟

طﺎﻟب........... :

�ﻔضﻞ ﻤیموﻨﺔ �ﻔضﻠﻬﺎ �ﻌنﻲ ﻟو..

طﺎﻟب........... :

اﺸترطوا اﻟخﻠوة ﻟكن ﻫنﺎ ﺠﺎء ..ﻓﻘﺎﻟت إﻨﻲ �نت ﺠنبﺎ ﻓﻘﺎﻟت إﻨﻲ �نت ﺠنبﺎ ﻟو ﻟم ﺘخﻞ �ﻪ ﻟﻌرف

أﻨﻬﺎ اﻏتسﻠت �ﻞ ﻫذا ﻟتمر�ر اﻟﻘول ﻤثﻞ ﻫذا اﻟكﻼم ﻟتمر�ر اﻟﻘول أ�ضﺎ اﻟحنﺎﺒﻠﺔ ﻋمدﺘﻬم ﻫذا

اﻟحدﯿث ﻋمدﺘﻬم اﻟحدﯿث �ﻌنﻲ ﻟو اﺘسق ﻗوﻟﻬم �ﻌنﻲ ﻟو ﻗﺎﻟوا ﻻ �ﻐتسﻞ اﻟرﺠﻞ �ﻔضﻞ اﻟمرأة وﻻ

ﺘﻐتسﻞ اﻟمرأة �ﻔضﻞ اﻟرﺠﻞ اﺴتدﻻﻻ ﺒﻬذا اﻟحدﯿث �ﻌنﻲ ﺼﺎر ﻟﻘوﻟﻬم وزن ﺤتﻰ ﻋمدﺘﻬم ﻫذا

اﻟحدﯿث ﻤﺎ ﻋمﻠوا ﺒنصﻔﻪ �ﻌنﻲ ﻤﺎ ﻋمﻠﻪ ﺒنصﻔﻪ ﻓﻼ ﺸك أن ﻗوﻟﻬم ﻓیﻪ ﻀﻌﻒ اﻟحدﯿثﺎن اﻟسﺎ�ﻘﺎن

أﺼرح ﻤنﻪ ﻓﻲ اﻟدﻻﻟﺔ .ﻨﻌم.

"ﻗﺎل اﺒن ﻋبد اﻟﻬﺎدي رﺤمﻪ ﷲ وﻋن ﻫشﺎم ﺒن ﺤسﺎن ﻋن ﻤحمد ﺒن ﺴیر�ن ﻋن أﺒﻲ ﻫر�رة

رﻀﻲ ﷲ ﻋنﻪ ﻗﺎل ﻗﺎل رﺴول ﷲ -ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم» -طﻬور إﻨﺎء أﺤد�م إذا وﻟﻎ ﻓیﻪ

اﻟكﻠب أن �ﻐسﻠﻪ ﺴبﻊ ﻤرات أوﻻﻫن �ﺎﻟتراب« رواﻩ ﻤسﻠم ورواﻩ ﻤن ﺤدﯿث ﻫمﺎم ﺒن ﻤنبﻪ ﻋن
أﺒﻲ ﻫر�رة وﻟیس ﻓیﻪ أوﻻﻫن �ﺎﻟتراب و�ذا ﻗﺎل أﺒو داود أن ﺠمﺎﻋﺔ رووﻩ ﻋن أﺒﻲ ﻫر�رة رﻀﻲ

ﷲ ﻋنﻪ وﻟم ﯿذ�روا اﻟتراب وﻓﻲ ﻟﻔظ إذا ﺸرب اﻟكﻠب ﻓﻲ إﻨﺎء أﺤد�م ﻓﻠیﻐسﻠﻪ ﺴبﻊ ﻤرات ﻤتﻔق
ﻋﻠیﻪ وروى ﻤسﻠم واﻟنسﺎﺌﻲ واﺒن ﺤبﺎن ﻤن روا�ﺔ ﻋﻠﻲ ﺒن ﻤسﻬر ﻋن اﻷﻋمش ﻋن أﺒﻲ ُرز�ن
وأﺒﻲ ﺼﺎﻟﺢ"..

َرز�ن َرز�ن ﻋن أﺒﻲ َرز�ن.
"ﻋن اﻷﻋمش ﻋن أﺒﻲ َرز�ن وأﺒﻲ ﺼﺎﻟﺢ ﻋن أﺒﻲ ﻫر�رة رﻀﻲ ﷲ ﻋنﻪ ﻗﺎل ﻗﺎل رﺴول ﷲ -
ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم» -إذا وﻟﻎ اﻟكﻠب ﻓﻲ إﻨﺎء أﺤد�م ﻓﻠیرﻗﻪ ﺜم �ﻐسﻠﻪ ﺴبﻊ ﻤرات« ورواﻩ

ﻤسﻠم ﻤن روا�ﺔ إﺴمﺎﻋیﻞ ﺒن ز�ر�ﺎ ﻋن اﻷﻋمش وﻗﺎل وﻟم �ﻘﻞ »ﻓﻠیرﻗﻪ« وﻗﺎل اﻟنسﺎﺌﻲ ﻻ أﻋﻠم

أﺤدا ﺘﺎ�ﻊ ﻋﻠﻲ ﺒن ﻤسﻬر ﻋﻠﻰ ﻗوﻟﻪ »ﻓﻠیرﻗﻪ« وﻗﺎل وﻗﺎل اﻟدارﻗطنﻲ إﺴنﺎدﻩ ﺤسن ورواﺘﻪ �ﻠﻬم

ﺜﻘﺎت وروى اﻟترﻤذي ﻋن ﺴوار ﺒن ﻋبد ﷲ اﻟﻌنبري ﻋن اﻟمﻌتمر ﺒن ﺴﻠیمﺎن ﻗﺎل ﺴمﻌت أﯿوب

�حدث ﻋن ﻤحمد ﺒن ﺴیر�ن ﻋن أﺒﻲ ﻫر�رة رﻀﻲ ﷲ ﻋنﻪ ﻋن اﻟنبﻲ -ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم-

ﻗﺎل »�ﻐسﻞ اﻹﻨﺎء إذا وﻟﻎ ﻓیﻪ اﻟكﻠب ﺴبﻊ ﻤرات أﺨراﻫن أو ﻗﺎل أوﻻﻫن �ﺎﻟتراب و�ذا وﻟﻐت ﻓیﻪ

اﻟﻬرة ﻏسﻞ ﻤرة« وﻗﺎل ﻫذا ﺤدﯿث ﺤسن ﺼحیﺢ وروى أﺒو داود ﻗوﻟﻪ إذا وﻟﻎ إذا وﻟﻎ اﻟﻬر

ﻏسﻞ ﻤرة ﻤوﻗوﻓﺎ وﻫو اﻟصواب وﻋن �بشﺔ ﺒنت �ﻌب ﺒن ﻤﺎﻟك و�ﺎﻨت ﺘحت أﺒﻲ ﻗتﺎدة أن أ�ﺎ
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ﻗتﺎدة دﺨﻞ ﻋﻠیﻬﺎ ﻗﺎﻟت ﻓسكبت ﻟﻪ َوﻀوءا ﻗﺎﻟت ﻓجﺎءت ﻫرة ﺘشرب ﻓﺄﺼﻐﻰ ﻟﻬﺎ اﻹﻨﺎء ﺤتﻰ
ﺸر�ت ﻗﺎﻟت �بشﺔ ﻓرآﻨﻲ أﻨظر إﻟیﻪ ﻓﻘﺎل أﺘﻌجبین �ﺎ اﺒنﺔ أﺨﻲ؟ ﻓﻘﻠت ﻨﻌم ﻗﺎل إن رﺴول ﷲ -
ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم -ﻗﺎل »إﻨﻬﺎ ﻟیست ﺒنجس إﻨمﺎ ﻫﻲ ﻤن اﻟطواﻓین ﻋﻠیكم واﻟطواﻓﺎت« ﻟﻔظ

اﻟترﻤذي وﻏیرﻩ �ﻘول »واﻟطواﻓﺎت« رواﻩ اﻹﻤﺎم أﺤمد وأﺒو داود واﻟترﻤذي واﻟنسﺎﺌﻲ واﺒن ﻤﺎﺠﻪ

وﺼححﻪ اﻟترﻤذي واﺒن ﺨز�مﺔ واﺒن ﺤبﺎن واﻟحﺎﻛم وﻏیرﻫم وﻗﺎل اﻟدارﻗطنﻲ رواﺘﻪ ﺜﻘﺎت

ﻤﻌروﻓون وﻗﺎل اﻟحﺎﻛم ﻫذا اﻟحدﯿث ﻤمﺎ ﺼححﻪ ﻤﺎﻟك واﺤتﺞ �ﻪ واﺤتﺞ �ﻪ ﻓﻲ اﻟموطﺄ وﻤﻊ ذﻟك

ﻓﺈن ﻟﻪ ﺸﺎﻫدا �ﺈﺴنﺎد ﺼحیﺢ وﻋن أﻨس ﺒن ﻤﺎﻟك رﻀﻲ ﷲ ﻋنﻪ ﻗﺎل ﺠﺎء أﻋراﺒﻲ ﻓبﺎل ﻓﻲ

طﺎﺌﻔﺔ اﻟمسجد ﻓزﺠرﻩ اﻟنﺎس ﻓنﻬﺎﻫم اﻟنبﻲ -ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم -ﻓﻠمﺎ ﻗضﻰ ﺒوﻟﻪ أﻤر اﻟنبﻲ
-ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم -ﺒ َذﻨوب ﻤن ﻤﺎء ﻓﺄﻫر�ق ﻋﻠیﻪ ﻤتﻔق ﻋﻠیﻪ واﻟﻠﻒ ﻟﻠبخﺎري".

�ﻘول اﻟمؤﻟﻒ رﺤمﻪ ﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ وﻋن ﻫشﺎم ﺒن ﺤسﺎن ﻋن ﻤحمد ﺒن ﺴیر�ن ﻋن أﺒﻲ ﻫر�رة رﻀﻲ

طﻬور إﻨﺎء أﺤد�م إذا
طﻬور إﻨﺎء أﺤد�م ُ
ﷲ ﻋنﻪ ﻗﺎل ﻗﺎل رﺴول ﷲ -ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠمُ » -

طﻬور« �ﻌنﻲ ﺘطﻬیر اﻹﻨﺎء
وﻟﻎ ﻓیﻪ اﻟكﻠب أن �ﻐسﻠﻪ ﺴبﻊ ﻤرات أوﻻﻫن �ﺎﻟتراب« رواﻩ ﻤسﻠم » ُ

ﻓتﻌین اﻟثﺎﻨﻲ اﻟذي ﻫو اﻟنجس ﻓدل ﻋﻠﻰ
واﻟتطﻬیر ﻻ �كون إﻻ ﻤن ﺤدث أو ﻨجس وﻻ ﺤدث ﻫنﺎ ّ
أن اﻹﻨﺎء ﯿنجس إذا وﻟﻎ ﻓیﻪ اﻟكﻠب »طﻬور إﻨﺎء أﺤد�م« واﻹﻨﺎء واﺤد اﻵﻨیﺔ وﻫﻲ اﻷوﻋیﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ

ﺴیﺄﺘﻲ »أﺤد�م« اﻹﻀﺎﻓﺔ ﻫنﺎ »طﻬور إﻨﺎء أﺤد�م« اﻹﻀﺎﻓﺔ وش ﺘﻔید؟ ﻤﻠﻐﺎة ﻤﻠﻐﺎة �ﻌنﻲ اﻟﻐﺎﻟب

أن �ﻞ إﻨسﺎن ﯿتوﻟﻰ ﺘطﻬیر إﻨﺎﺌﻪ ﻟكن ﻟو طﻬرﻩ ﻏیرﻩ �ﻔﻰ و�ذا ﺤصﻞ اﻟﻐسﻞ ﻋﻠﻰ اﻟوﺠﻪ اﻟشرﻋﻲ

طﻬر اﻹﻨﺎء وﻫﻞ �حتﺎج إﻟﻰ ﻨیﺔ واﻻ ﻤﺎ �حتﺎج ﻟو وﻀﻊ اﻹﻨﺎء ﺘحت اﻟمیزاب وﺠﺎءﻩ اﻟسیﻞ وﻨزل

اﻟسیﻞ ﻤن اﻟمیزاب وﻤﻌﻪ ﺘراب �ﺎن اﻟبنﺎء �ﺎﻟطین و�نزل ﻤﻊ اﻟسیﻞ �جترف ﺸیئﺎ ﻤن اﻷﺘر�ﺔ أوﻻ

إزاﻟﺔ اﻟنجﺎﺴﺔ ﺘحتﺎج إﻟﻰ ﻨیﺔ واﻻ ﻤﺎ ﺘحتﺎج؟ ﻻ ﺘحتﺎج إﻟﻰ ﻨیﺔ ﻓﺈذا ﺤصﻞ اﻟﻐسﻞ ﺴﻊ ﻤرات
�ﺎﻟتراب اﻨتﻬﻰ ﻟكن ﻫﻞ ﻤن ﻤسمﻰ اﻟﻐسﻞ اﻟدﻟك واﻟﻔرك واﻟضرب ﻓیمﺎ ﻻ �ستطﺎع دﻟكﻪ أو �كﻔﻲ

أن �مر ﻋﻠیﻪ اﻟمﺎء؟ �كﺎﺜَر �ﺎﻟمﺎء �كﻔﻲ واﻻ ﻤﺎ �كﻔﻲ.
طﺎﻟب........... :
وش اﻟﻠﻲ �ختﻠﻒ؟

طﺎﻟب........... :

ﻋندك إﻨﺎء ﻫﻞ ﻤن ﺸرطﻪ أن ﺘضﻊ اﻟمﺎء ﺜم ﺘدﻟكﻪ �ﺎﻟتراب أو اﻟتراب ﺜم ﺘدﻟكﻪ �ﺎﻟمﺎء؟ �ﻌنﻲ
ﻤسمﻰ اﻟﻐسﻞ ﻓﺄن �ﻐسﻠﻪ ﻫﻞ ﻤن ﻤسمﻰ اﻟﻐسﻞ اﻟدﻟك واﻻ ﻤﺎ ﻫو ..واﻻ ﻟیس ﻤن ﻤسمﺎﻩ �ﻌنﻲ

ﻫﻞ ﻫو ﻤن ﻤسمﻰ اﻟﻐسﻞ واﻻ ﻻ؟ ﻗﻞ ﻤثﻞ ﻫذا ﻓﻲ ﻏسﻞ اﻹﻨﺎء ﻓﻲ ﻏسﻞ اﻟثوب ﻓﻲ ﻏسﻞ اﻟبدن

ﻓﻲ ﻏسﻞ ..ﻓﻲ اﻟوﻀوء ﻓﻲ اﻟﻐسﻞ اﻟجمﻬور أن اﻟدﻟك ﻟیس ﻤن ﻤسمﺎﻩ ﺒﻞ ﻤجرد ﻤﺎ �صﻞ اﻟمﺎء
و�سیﻞ ﻋﻠﻰ اﻟموﻀﻊ ﻫذا ﻏسﻞ �مﺎ �ﻘﺎل ﻏسﻠﻪ اﻟﻌرق ﻏسﻠﻪ اﻟمطر ﻫذا ﻗول اﻟجمﻬور أﻤﺎ اﻟدﻟك

ﻓﻬو ﻤن ﻤسمﻰ اﻟﻐسﻞ ﻋند ﻤﺎﻟك ﻋند اﻟمﺎﻟكیﺔ ﻤن ﻤسمﺎﻩ ﻤﺎ �سمﻰ ﻏسﻞ إﻻ إذا ُدﻟك »إذا وﻟﻎ«
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وﻟﻎ ﯿَﻠﻎ أو ﯿﻠِﻎ وﻟِﻎ ووَﻟﻎ ﯿﻠِﻎ و�َﻠﻎ إذا ﺸرب �طرف ﻟسﺎﻨﻪ ﻫو ﻓﻲ اﻷﺼﻞ ﻤﺎ �شرب ﻟكن ﯿدﺨﻞ

ﻋب ﻻ ،إﻨمﺎ ﺒﻠسﺎﻨﻪ �ﻌنﻲ
اﻟﻠسﺎن ﻓیحر�ﻪ ﻓﻲ اﻹﻨﺎء وﻫذا ﺸر�ﻪ وﻟیس اﻟكﻠب ﻤمن �ﻌب اﻟمﺎء ّ
ﯿروى اﻟكﻠب واﻻ ﻤﺎ ﯿروى؟ �شرب؟ ﻤثﻞ ﻤثﻞ ﺒﻬیمﺔ اﻷﻨﻌﺎم؟ وش اﻟﻠسﺎن ﻤﻠﻌﻘﺔ واﻻ وش ﻫو؟
وش اﻟﻠسﺎن؟! ﻫو ﻤجرد إدﺨﺎل اﻟمﺎء وﺘحر�كﻪ �یﻒ �شرب ﻷن ﻓیﻪ روا�ﺔ إذا ﺸرب ﺴیﺄﺘﻲ ﺴتﺄﺘﻲ

وﻓﻲ اﻟصحیحین ﻓﻬﻞ ﻫو �شرب واﻻ ﯿﻠﻎ ﯿدﺨﻞ ﻟسﺎﻨﻪ و�حرك اﻟمﺎء و ..ﯿدﺨﻞ ﻤنﻪ ﺸیئﺎ �ﺄي

طر�ﻘﺎ �ﺄي وﺴیﻠﺔ �ﻌنﻲ �ﺎﻟشﻔتین ﻤثﻞ..
طﺎﻟب........... :

�ﻌنﻲ ﻤﺎ ﻓیﻪ أﺤد رأى اﻟكﻠب وﻫو ﯿَﻠﻎ؟

طﺎﻟب........... :

ﺒﻠسﺎﻨﻪ؟ ﯿدﺨﻞ ﻤﺎء ﺒﻠسﺎﻨﻪ �ﻌنﻲ ﻤثﻞ اﻟمﻠﻌﻘﺔ واﻻ..

طﺎﻟب........... :
�س؟

طﺎﻟب........... :
ﻛیﻒ؟

طﺎﻟب........... :

ﻋﻠﻰ �ﻞ ﺤﺎل اﻷﺼﻞ أن اﻟكﻠب ﯿَﻠﻎ وﻻ �شرب وﻟذا أﺠﺎﺒوا ﻋن ﺸرب أﻨﻬﺎ ﻤضمنﺔ ﻤﻌنﻰ اﻟوﻟوغ

َﻋ َطﻰ ُ� ﱠﻞ َﺸﻲ ٍء َﺨْﻠَﻘ ُﻪ ُﺜ ﱠم
»إذا وﻟﻎ ﻓیﻪ اﻟكﻠب« اﻟكﻠب ﻨﻔس اﻟشﻲء ﺒﻠسﺎﻨﻪ ﯿﻠﻎ ﯿﻠﻎ ﻓﻲ آ�ﺔ طﻪ }أ ْ
ْ
َﻫَدى{ ]ﺴورة طـﻪ� [٥٠:ﻌنﻲ ﻫنﺎك ﻤن اﻟخﻠق ﻤن �ﺄﻛﻞ اﻟرز �ﺎﻟشو�ﺔ ﻋﻠﻰ ﺤبﺔ ﺤبﺔ ﺘﻘول ﻫذا
ﻤتﻰ �شبﻊ �شو�ﺔ �ﺄﻛﻞ اﻟرز ﻤتﻰ �شبﻊ ﻫذا وﻫذا ﻤثﻠﻪ ﷲ ﺠﻞ وﻋﻼ �ﻌنﻲ ﻤﺎ ﺨﻠق ﺨﻠﻘﺎ وﻀیﻌﻪ
ﻫذا طر�ﻘتﻪ اﻟمنﺎﺴبﺔ و�مكنﻪ ﻟو �ﺎن ﻤمﺎ �ﻌﻘﻞ ﻤمن �ﻌﻘﻞ �مكن ﻤﺎ �ﻐبط ﺒنﻲ آدم ﻋﻠﻰ طر�ﻘتﻪ ﻤﺎ

ﺘدري ﷲ اﻟمستﻌﺎن ﻫو ﻻ ﺸك أﻨﻪ ﺒﻠسﺎﻨﻪ �ﺄﺨذ ﻤﺎ �كﻔیﻪ �ﺄﺨذ ﻤﺎ �كﻔیﻪ اﻟكﻠب ﻫو اﻟخﺎص

اﻟمﻌروف ﺒﻬذا اﻻﺴم أو �شمﻞ اﻟسبﺎع �ﺎﻷﺴود ﻤثﻼ وﻓﻲ اﻟحدﯿث »اﻟﻠﻬم ﺴﻠط ﻋﻠیﻪ �ﻠبﺎ ﻤن
ﻛﻼ�ك« ﻓﻘتﻠﻪ اﻷﺴد ﻓﺎﻷﺴد ﻤثﻞ ..ﯿدﺨﻞ ﻓﻲ اﻟنص واﻻ ﻤﺎ ﯿدﺨﻞ؟

طﺎﻟب........... :

اﻟكﻠب واﻷﺴد �ﻠﻬﺎ ﻓصیﻠﺔ واﺤدة ن �ﻘیﺔ اﻟسبﺎع ﻻ ﺸك أن اﻟكﻠب اﻟمﻌروف ﺒﻬذا اﻻﺴم اﻟخﺎص

ﻟﻪ ﺨواص ﯿنﻔرد ﺒﻬﺎ ﻋن ﻏیرﻩ �ﻌنﻲ ﻫﻞ اﻷﺴد إن ﺘحمﻞ ﻋﻠیﻪ ﯿﻠﻬث أو ﺘتر�ﻪ ﯿﻠﻬث إ ًذا ﻫذﻩ ﻤن
ﺨواص اﻟكﻠب اﻟمﻌروف ﺒﻬذا اﻻﺴم ﻓﻬﻞ ﯿﻠحق �ﻪ ﻏیرﻩ ﻤمﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ اﻟنصوص ﺘسمیتﻪ �ﻠب

ﻻﺴیمﺎ اﻷﺴد واﻟكﻠب ﻫذﻩ ﺤﻘیﻘﺔ ﻋرﻓیﺔ أو ﺤﻘیﻘﺔ ﺸرﻋیﺔ.

طﺎﻟب........... :
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إ�ﻪ ﻟكن ﻫﻞ اﻟدودة أو اﻟجرﺜوﻤﺔ اﻟموﺠودة ﻓﻲ ﻟﻌﺎب اﻟكﻠب اﻟمﻌروف ﻤوﺠودة ﻓﻲ ﻟﻌﺎب ..أﻨﺎ أﻗول
ﻫﻞ ﻫﻞ اﻟكﻠب ﺤﻘیﻘﺔ ﻋرﻓیﺔ واﻻ ﺤﻘیﻘﺔ ﺸرﻋیﺔ إ ًذا ﯿرﺠﻊ ﻓیﻪ إﻟﻰ اﻟﻌرف �مﺎ �سمﻰ �ﻠب و�ﻻ ﻓﻲ

اﻟنص اﻟشرﻋﻲ إطﻼق اﻟكﻠب و�رادة اﻷﺴد ﻓﺎﻟمراد ﻫنﺎ اﻟحﻘیﻘﺔ اﻟشرﻋیﺔ ﻟكن اﻟنصوص اﻟشرﻋیﺔ

اﻟنصوص اﻟشرﻋیﺔ ﻫﻞ ﯿراد ﺒﻬﺎ اﻟحﻘﺎﺌق اﻟشرﻋیﺔ أو اﻟحﻘﺎﺌق اﻟﻌرﻓیﺔ ﻓﻌﻠﻰ ﻫذا ﻟو وﻟﻎ أﺴد ﻟو وﻟﻎ
أﺴد ﻓﻲ إﻨﺎء ﻨﻐسﻠﻪ ﺴبﻊ وﻨﻌﻔرﻩ �ﺎﻟتراب واﻻ ﻤﺎ �حتﺎج أو ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى )ال( ﻫذﻩ ﻓﻲ اﻟكﻠب ﻫﻞ
ﻨﻘول إﻨﻬﺎ ﺠنسیﺔ أو ﻋﻬد�ﺔ ﺠنسیﺔ ﺘشمﻞ ﺠمیﻊ ﻤﺎ �طﻠق ﻋﻠیﻪ �ﻠب ﺤتﻰ �ﻠب اﻟبحر و�ذا ﻗﻠنﺎ

ﻋﻬد�ﺔ اﻟمراد �ﻪ اﻟكﻠب اﻟمﻌﻬود اﻟذي ﯿﻠﻎ ﻓﻲ اﻟمیﺎﻩ وﻓﻲ اﻷواﻨﻲ وﻓﻲ ..ﻫو اﻟﻠﻲ �ظﻬر أن
اﻟمﻘصود اﻟكﻠب اﻟمﻌﻬود اﻟكﻠب اﻟمﻌﻬود وﻻ ﻨطیﻞ اﻟبحث و�ﻻ أدﺨﻠنﺎ �ﻠب اﻟبحر و�ﻠب ﻤﺎ أدري

إ�ش؟ »إذا وﻟﻎ ﻓیﻪ اﻟكﻠب أن �ﻐسﻠﻪ ﺴبﻊ ﻤرات أوﻻﻫن �ﺎﻟتراب أوﻻﻫن �ﺎﻟتراب« اﻟتتر�ب ﺠﺎء ﻓﻲ
ﻫذﻩ اﻟروا�ﺔ أوﻻﻫن وﻓﻲ روا�ﺔ »إﺤداﻫن« أو »أﺨراﻫن« وﺠﺎء »ﻓﻌﻔروﻩ اﻟثﺎﻤنﺔ �ﺎﻟتراب« وﻻ ﺸك

أﻨﻪ ﻤن ﺤیث اﻟﻘوة أوﻻﻫن أﻗوى ﻤن ﺤیث اﻟتخر�ﺞ ﻓﻲ �تﺎب اﻟتزﻤت ﺼحتﻪ وأ�ضﺎ ﻤن ﺤیث

اﻟمﻌنﻰ ﻤن ﺤیث اﻟمﻌنﻰ ﻷﻨﻪ ﻟو ﻋﻔرﻨﺎﻩ اﻟثﺎﻤنﺔ �ﺎﻟتراب اﺤتجنﺎ إﻟﻰ ﻏسﻠﺔ زاﺌدة ﻟنظﻒ اﻹﻨﺎء ﻤن
ﻫذا اﻟتراب ﻓﺈذا ﻋﻔرﻨﺎﻩ أو ﻏسﻠنﺎﻩ اﻷوﻟﻰ وﻤﻌﻬﺎ اﻟتراب زال اﻟتراب وأﺜرﻩ ﻟﻠﻐسﻼت اﻟﻼﺤﻘﺔ اﻟتراب

�ﻘول �ﻌض أﻫﻞ اﻟﻌﻠم أﻨﻪ �ﻘوم ﻤﻘﺎﻤﻪ ﺴﺎﺌر اﻟمنظﻔﺎت اﻟصﺎﺒون واﻷﺸنﺎن واﻟشﺎﻨبو وﻏیرﻫﺎ ﻟكن

أﺜبتت اﻷ�حﺎث اﻟطبیﺔ أن ﻓﻲ ﻟﻌﺎب اﻟكﻠب ﺠرﺜوﻤﺔ ﻻ �ﻘضﻲ ﻋﻠیﻬﺎ إﻻ اﻟتراب ﻻ �ﻘضﻲ ﻋﻠیﻬﺎ إﻻ

اﻟتراب وﻫذا ﻤن ﻤﻌجزات اﻟنبﻲ -ﻋﻠیﻪ اﻟصﻼة واﻟسﻼم -وﻤن دﻻﺌﻞ ﻨبوﺘﻪ �ﻌنﻲ ﻤﺎ ﻋندﻫم ﻤراﻛز
أ�حﺎث وﻻ ﻋندﻫم ﻤختبرات وﻻ ﻋندﻫم أدوات ﺘحﻠیﻞ وﻻ ﺸﻲء أﺒد »أوﻻﻫن �ﺎﻟتراب« ﻫذﻩ أﻗوى ﻤﺎ

�ﻌتمد ﻋﻠیﻪ ﻓﻲ وﻀﻊ اﻟتراب ﻓﻲ اﻟﻐسﻠﺔ اﻷوﻟﻰ وﺘﻌیین اﻟتراب رواﻩ ﻤسﻠم ورواﻩ ﻤن ﺤدﯿث ﻫمﺎم

ﺒن ﻤنبﻪ ﻋن أﺒﻲ ﻫر�رة رﻀﻲ ﷲ ﻋنﻪ وﻟیس ﻓیﻪ »أوﻻﻫن �ﺎﻟتراب« وذ�ر أﺒو داود أن ﺠمﺎﻋﺔ

رووﻩ ﻋن أﺒﻲ ﻫر�رة ﻓﻠم ﯿذ�روا اﻟتراب وﻋﻠﻰ �ﻞ ﺤﺎل ذ�ر اﻟتراب ز�ﺎدة ﻤن ﺜﻘﺔ ﻓﻬﻲ ﻤﻘبوﻟﺔ وﻫﻲ
ﻤخرﺠﺔ ﻓﻲ اﻟصحیﺢ وﻓﻲ ﻟﻔظ إذا ﺸرب اﻟكﻠب ﻓﻲ إﻨﺎء أﺤد�م ﻓﻠیﻐسﻠﻪ ﺴبﻊ ﻤرات ﻤتﻔق ﻋﻠیﻪ

ﻓﺎﻟحدﯿث ﻓیﻪ دﻟیﻞ ﻋﻠﻰ ﻨجﺎﺴﺔ ﻟﻌﺎب اﻟكﻠب و�ﺎﻟضرورة ﻨجﺎﺴﺔ اﻟوﻋﺎء اﻟذي ﻓیﻪ اﻟﻠﻌﺎب وﻫو اﻟﻔم
واﻟجمﻬور ﻋﻠﻰ أن اﻟكﻠب �جمیﻊ أﺠزاﺌﻪ ﻨجس �جمیﻊ أﺠزاﺌﻪ ﻨجس ﻷﻨﻪ إذا �ﺎن ﻓمﻪ وﻫو أﺸرف

ﻨجسﺎ ﻓنجﺎﺴﺔ ﻏیرﻩ ﻤن �ﺎب أوﻟﻰ واﻟمﺎﻟكیﺔ ﻻ �ﻘوﻟون ﺒنجﺎﺴتﻪ وﻻ ﺒنجﺎﺴﺔ ﻟﻌﺎ�ﻪ واﻷﻤر
ﻤﺎ ﻓیﻪ ً
�ﺎﻟﻐسﻞ ﺘﻌبدي واﻷﻤر �ﺎﻟﻐسﻞ ﺘﻌبدي ﺘﻌبدي أوﻻ طﻬور إﻨﺎء أﺤد�م ﯿدل ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻨجس اﻷﻤر
�ﺎﻟﻐسﻞ ﻫو اﻟتتر�ب �ﻞ ﻫذا ﯿدل ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻨجس ﻨجﺎﺴﺔ ﻤﻐﻠظﺔ وﺴیﺄﺘﻲ ﻓﻲ روا�ﺔ »ﻓﻠیرﻗﻪ« وﻓﻲ

ﻫذا ﺘضییﻊ ﻟﻠمﺎل ﻟو ﻟم �كن ﻨجسﺎ ﻟمﺎ ﺠﺎزت إراﻗتﻪ �ﻌنﻲ ﻤن أﻗوى اﻷدﻟﺔ ﻋند اﻟمﺎﻟكیﺔ اﻟصید
ﱠ
اﻟمﻌﻠم وﻟیس ﻓیﻪ اﻷﻤر �ﻐسﻞ ﻤﺎ ﯿبﺎﺸرﻩ اﻟكﻠب �ﻔمﻪ ﻤﺎ ﻓیﻪ ﻏسﻞ وﻻ ﺘتر�ب ﻓدل ﻋﻠﻰ أن
�ﺎﻟكﻠب

اﻷﻤر �ﺎﻟﻐسﻞ ﻫنﺎ ﻟﻠتﻌبد ﻻ ﻟنجﺎﺴتﻪ ﻓمﺎذا ﻋن اﻟصید؟ ﻫﻞ �ﻐسﻞ ﺴبﻊ ﻤرات و�ﻌّﻔر �ﺎﻟتراب أو
ﻻ؟ وﻫﻞ ﻤﺎ �صیدﻩ طﺎﻫر واﻻ ﻨجس؟ �ﻌنﻲ ﻟو ﺠﺎء ﺸخص ﺒیﺄﻛﻞ ﻨیﺊ ﺼﺎد ﺼید ﺒیﺄﻛﻠﻪ ﻨیﺊ
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ﺘﻌود أﻛﻞ اﻟنیﺊ ﺒدون طبﺦ وﻻ �ضرﻩ �ﻌنﻲ ﻟو ﺸخص ﻗطﻊ ﻤن اﻟﻠحم ﻗطﻌﺔ وأﻛﻞ ﻨیﺊ وﻻ �ضرﻩ

ﻤﺎ ﻋﻠیﻪ ﺸﻲء ﻓیﻪ ﺸﻲء إذا �ﺎن ﻻ ﯿتضرر ﺒذﻟك ﯿﻠزم طبخﻪ؟ ﻤﺎ ﯿﻠزم طبخﻪ ﻤﺎ ﯿﻠزم طبخﻪ ﻓﺄراد

أن �ﺄﻛﻞ ﻤن ﻫذا اﻟصید ﻤن ﻏیر ﻏسﻞ وﻤن ﻏیر طبﺦ وﻤن ﻏیر ﺸﻲء ﻫﻞ ﻨﻘول أن ﻤثﻞ ﻫذا
ﻤﻌﻔو ﻋنﻪ ﻟﻠحﺎﺠﺔ اﻟصید �ﺎﻟكﻼب أﻤر ﻤﻌروف وﺠﺎءت اﻟنصوص ﻤن اﻟكتﺎب واﻟسنﺔ �ﺎﻟدﻻﻟﺔ

ﻋﻠﻰ ﺠوازﻩ و��ﺎﺤتﻪ ﻓﻬﻞ ﻨﻘول أن اﻟﻐسﻞ واﻟتتر�ب ﺜبت ﻓﻲ ﻫذا اﻟنص وﻻ �حتﺎج أن ﯿذ�ر ﻓﻲ �ﻞ
ﻤنﺎﺴبﺔ ﻓﻼ ﺒد ﻤن ﻏسﻠﻪ واﻟطبﺦ �ﻘوم ﻤﻘﺎم اﻟﻐسﻞ ﻟكن إذا ﻟم �طبﺦ ﻻ ﺒد ﻤن ﻏسﻠﻪ ﻨﻘول ﻤثﻞ ﻫذا

ﻷﻨﻪ اﺴتﻘر ﻋندﻨﺎ أﻨﻪ �ﻐسﻞ �ﻌنﻲ إذا ﺜبت اﻟحكم �خبر ﺘﻘوم �ﻪ اﻟحجﺔ ﻫﻞ ﯿﻠزم أن �كون ﻫذا

اﻟخبر �كرر ﻓﻲ �ﻞ ﻤنﺎﺴبﺔ أو ﻋرﻓنﺎ واﺴتﻘر ﻋندﻨﺎ أﻨﻪ �ﻐسﻞ وﺨﻼص اﻨتﻬﻰ اﻹﺸكﺎل �ﻌنﻲ
ﻨظیر ﻤثﻞ رد اﻟسﻼم ﻤثﻼ اﺴتﻘر ﻓﻲ ﺸرﻋنﺎ أن اﻟسﻼم ﻻ ﺒد ﻤن ردﻩ إذا ﺠﺎءﻨﺎ ﻓﻲ ﺨبر أن

ﺸخص ﺴﻠم ﻋﻠﻰ اﻟنبﻲ -ﻋﻠیﻪ اﻟصﻼة واﻟسﻼم -وﻻ رد ﻋﻠیﻪ ﻨﻘول ﻻ ﻫذا ﻓیﻪ ﻤندوﺤﺔ أو ﻨﻘول

ﺜبت ﻋندﻨﺎ أن رد اﻟسﻼم واﺠب واﻨتﻬﻰ اﻹﺸكﺎل وﻻ ﯿﻠزم أن ﯿذ�ر ﻓﻲ �ﻞ ﻤنﺎﺴبﺔ �ﻌنﻲ اﻟرواة ﻗد

ﻻ ﯿنﻘﻠون ﺸﻲء ﻋرف ﻤن ﻨصوص أﺨرى ﻓﻌﻠﻰ ﻫذا ﻤن ﻤن ﺼﺎد ﺒواﺴطﺔ �ﻠب إن أراد أن �طبﺦ

ﻨﻘول اﻟطبﺦ �كﻔﻲ اﻟﻐﻠﻲ �كﻔﻲ ﻫو أﺒﻠﻎ ﻤن ﻤجرد اﻟﻐسﻞ ﻷﻨﻪ �ﻘتﻞ اﻟجراﺜیم ﻟكن إذا أراد أن �ﺄﻛﻠﻪ

ﻨیئﺎ ﻓﻼ ﺒد ﻤن ﻏسﻠﻪ اﻹﻤﺎم ﻤﺎﻟك رﺤمﻪ ﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ �ﻘﻠب اﻟﻘضیﺔ �ﻘول ﻻ ،اﻷﺼﻞ اﻟطﻬﺎرة وﻫو

طﺎﻫر واﻟﻐسﻞ ﺘﻌبد �ﻘول ورواﻩ ﻤسﻠم واﻟنسﺎﺌﻲ واﺒن ﺤبﺎن ﻤن روا�ﺔ ﻋﻠﻲ ﺒن ﻤسﻬر ﻋن اﻷﻋمش

ﻋن أﺒﻲ رز�ن وأﺒﻲ ﺼﺎﻟﺢ ﻋن أﺒﻲ ﻫر�رة رﻀﻲ ﷲ ﻋنﻪ ﻗﺎل ﻗﺎل رﺴول ﷲ -ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ
وﺴﻠم -إذا وﻟﻎ اﻟكﻠب ﻓﻲ إﻨﺎء أﺤد�م ﻓﻠیرﻗﻪ وأﺒﻲ ﺼﺎﻟﺢ ﻤﻌطوف ﻋﻠﻰ إ�ش؟ أﺒو رز�ن ﯿروي ﻋن

أﺒﻲ ﻫر�رة؟ أو ﻨﻘول ﻋن ﻋن اﻷﻋمش ﻤن روا�ﺔ ﻋﻠﻲ ﺒن ﻤسﻬر ﻋن اﻷﻋمش ﻋن أﺒﻲ رز�ن
وﻋﻠﻲ ﺒن ﻤسﻬر ﻋن أﺒﻲ ﺼﺎﻟﺢ ﻋن أﺒﻲ ﻫر�رة �ﻌنﻲ ﻤن طر�ﻘین ﻋن اﻷﻋمش ﻋن أﺒﻲ رز�ن
�ﻌنﻲ ﻋﻠﻲ ﺒن ﻤسﻬر ﯿرو�ﻪ ﻋن اﻷﻋمش ﻓﻘط؟ ﻨﻌم ﻫذا ظﺎﻫر اﻟسیﺎق ﻫذا ظﺎﻫر اﻟسیﺎق طیب

ﻋن أﺒﻲ ﻫر�رة رﻀﻲ ﷲ ﻋنﻪ ﻗﺎل ﻗﺎل رﺴول ﷲ -ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم» -إذا وﻟﻎ اﻟكﻠب ﻓﻲ
إﻨﺎء أﺤد�م ﻓﻠیرﻗﻪ ﺜم ﻟیﻐسﻠﻪ ﺴبﻊ ﻤرات« ورواﻩ ﻤسﻠم ﻤن روا�ﺔ إﺴمﺎﻋیﻞ ﺒن ز�ر�ﺎ ﻋن اﻷﻋمش
وﻗﺎل وﻟم �ﻘﻞ »ﻓﻠیرﻗﻪ« ﻟكن ﯿبﻘﻰ أن روا�ﺔ ﻋﻠﻲ ﺒن ﻤسﻬر ﻤثِبتﺔ وﻗﺎل اﻟنسﺎﺌﻲ ﻻ أﻋﻠم ﺘﺎ�ﻊ ﻋﻠﻲ

ﺒن ﻤسﻬر ﻋﻠﻰ ﻗوﻟﻪ »ﻓﻠیرﻗﻪ« وﻗﺎل اﻟدارﻗطنﻲ إﺴنﺎدﻩ ﺤسن ورواﺘﻪ �ﻠﻬم ﺜﻘﺎت اﻵن ﻨﻘول ﺘﻔرد ﺒﻬﺎ

ﻋﻠﻲ ﺒن ﻤسﻬر أو ﻨﻘول إﻨﻬﺎ ز�ﺎدة ﺜﻘﺔ وﻤحﻔوظﺔ ﻻﺴیمﺎ أﻨﻬﺎ ﻤخرﺠﺔ ﻓﻲ ﺼحیﺢ ﻤسﻠم وﺼیﺎﻨﺔ

اﻟصحیﺢ ﻋن ﻤثﻞ ﻗول اﻟنسﺎﺌﻲ ﻤطﻠو�ﺔ ﻓتكون ﻤحﻔوظﺔ وﻟو ﺘﻔرد ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﺒن ﻤسﻬر ﻷﻨﻬﺎ
ﻤخرﺠﺔ ﻓﻲ �تﺎب ﺘﻠﻘتﻪ اﻷﻤﺔ �ﺎﻟﻘبول وﻋﻠﻰ ﻫذا �حكم ﺒنجﺎﺴﺔ ﻤﺎ وﻟﻎ ﻓیﻪ اﻟكﻠب ﺒنجﺎﺴﺔ ﻤﺎ وﻟﻎ

ﻓیﻪ اﻟكﻠب وﻫﻞ �ستوي ﻓﻲ ذﻟك اﻟمﺎﺌﻊ واﻟجﺎﻤد أو أن اﻟمﺎﺌﻊ ﻟﻪ ﺤكم �خصﻪ واﻟجﺎﻤد ﻟﻪ ﺤكم
�خصﻪ وﻗﻞ ﻤثﻞ ﻫذا ﻓﻲ اﻟﻔﺄرة إذا ﻤﺎﺘت ﻓﻲ اﻟسمن ﻓﺈن �ﺎن ﺠﺎﻤدا ﺘﻠﻘﻰ وﻤﺎ ﺤوﻟﻬﺎ و�ن �ﺎن

ﻤﺎﺌﻌﺎ ﻟﻪ ﺤكم ﻷن اﻟنجﺎﺴﺔ ﺘسري ﻓﻲ اﻟمﺎﺌﻊ دون اﻟجﺎﻤد ﻫذا وﻟﻎ �ﻌنﻲ اﻓترض ﺼحن �بیر ﻓیﻪ
ً
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ﻛیك وﻟﻎ طرﻓﻪ و�ﻨﺎء ﻓیﻪ ﻤﺎء وﻟﻎ ﻓﻲ طرﻓﻪ اﻟحكم واﺤد واﻻ ﻤﺎ ﻫو واﺤد ﻷن ﻋندﻨﺎ إذا وﻟﻎ اﻟكﻠب

ﻓﻲ إﻨﺎء أﺤد�م ﻓﻠیرﻗﻪ واﻹراﻗﺔ ﻫذﻩ ﺘنﺎﺴب اﻟسﺎﺌﻞ واﻻ اﻟجﺎﻤد؟ اﻟذي ﯿراق اﻟسﺎﺌﻞ اﻟذي ﯿراق

اﻟسﺎﺌﻞ ﻓدل ﻋﻠﻰ أن اﻟجﺎﻤد ﯿﻠﻘﻰ ﻤﺎ ﺤول ﻫذا اﻟموﻟوغ ﻓیﻪ ﻫذا إذا إذا ُﻋ ِرف أﻤﺎ إذا ﻟم �مكن
اﻟوﺼول إﻟیﻪ ﺒدﻗﺔ ﻤﺎ ُﻋرف ﻨﻌرف أن ﻫذا اﻟكﻠب وﻟﻎ ﻓﻲ ﻫذا ..رأﯿنﺎﻩ ﯿﻠﻎ ﻟكن ﻤﺎ ﺤددﻨﺎ اﻟجﻬﺔ
ﻛمﺎ ﻟو ﺠزم اﻹﻨسﺎن �ﺄﻨﻪ وﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺜو�ﻪ ﻨجﺎﺴﺔ ﻟكن ﻤﺎ �ﻌرف ﻓﻲ أي ﺠﻬﺔ �ﻐسﻞ اﻟثوب �ﺎﻤﻞ

ﻟكن ﻟو ﻋرف أﻨﻪ ﻓﻲ أﺤد اﻟكمین وﻟم �میز ﻫﻞ ﻫو اﻷ�من أو اﻷ�سر �ﻐسﻞ اﻟكمین ﻓﻘط وﻗﺎل

اﻟدارﻗطنﻲ إﺴنﺎدﻩ ﺤسن ورواﺘﻪ �ﻠﻬم ﺜﻘﺎت ﻓدل ﻋﻠﻰ أن ﻫذﻩ اﻟﻠﻔظﺔ ﻤحﻔوظﺔ وأﻨﻬﺎ ﻤﻘبوﻟﺔ وأن ﻤﺎ

ﯿﻠﻎ ﻓیﻪ اﻟكﻠب ﯿنجس و�ذا ﻨجس ﻻ �جوز اﺴتﻌمﺎﻟﻪ طیب »ﻓﻠیرﻗﻪ« ﻗد �ﻘول ﻗﺎﺌﻞ أﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﻔﺎزة

وﻋندﻩ ﻤﺎ وﻟﻎ ﻓیﻪ �ﻠب وﻫنﺎ ﻫو ﻤﺄﻤور �ﺈراﻗتﻪ ﻟكنﻪ �ﻐﻠب ﻋﻠﻰ ظنﻪ أﻨﻪ ﯿدﻓﻊ �ﻪ اﻟﻌطش ﯿدﻓﻊ �ﻪ

اﻟﻌطش وﻫو ﻨجس ﻫﻞ ﻨﻘول إﻨﻪ ﻗد إذا اﻀطر إﻟیﻪ �ستﻌمﻠﻪ �مﺎ �ستﻌمﻞ اﻟمیتﺔ أو ﻨﻘول ﻫو
ﻤﺄﻤور �ﺎﻹراﻗﺔ و�ذا اﺤتﺎج �ﺎب اﻻﺠتﻬﺎد ﻤﻔتوح �ﻌنﻲ إذا ﻏﻠب ﻋﻠﻰ ظنﻪ أﻨﻪ �موت ﻟو أراﻗﻪ ﻻ

ﯿر�ﻘﻪ ﻓیكون ﻤن �ﺎب إ�ﺎﺤﺔ ﻤثﻞ ﻫذا ﻟﻠمضطر اﻟشﻌر ﺸﻌر اﻟكﻠب طﺎﻫر واﻻ ﻨجس؟ ﻋینﻪ ﻋرﻓنﺎ

اﻟخﻼف ﻓیﻬﺎ ﻋینﻪ ﻋرﻓنﺎ اﻟخﻼف ﻓیﻬﺎ واﻟشﻌر اﻟخﻼف ﻫﻞ ﻫو ﻓﻲ ﺤكم اﻟمنﻔصﻞ أو اﻟمتصﻞ
ﻤﻌروف ﻋند أﻫﻞ اﻟﻌﻠم ﻤﻌروف ﻋند أﻫﻞ اﻟﻌﻠم ﻫﻞ ﻫو ﻓﻲ ﺤكم اﻟمنﻔصﻞ أو اﻟمتصﻞ؟ اﻟمنﻔصﻞ
�ﻌنﻲ ﻓﻲ ﺤكم اﻟمنﻔصﻞ ﻓﻌﻠﻰ ﻫذا ﻟو وﻀﻊ ﯿدﻩ ﻋﻠﻰ ﺸﻌر �ﻠب أوﻻ ﻤﻌروف أن اﻟیﺎ�س ﻤﺎ

ﯿنجس اﻟیﺎ�س ﻫذا ﻤﻔروغ ﻤنﻪ ﻟكن ﻟو اﻓترﻀنﺎ أن ﻫذا اﻟشﻌر ﻤبﻠول أو اﻟید ﻤبﻠوﻟﺔ ووﻀﻌت ﻋﻠﻰ

ﺸﻌر ﺸﻌر �ﻠب أو ﺠﺎء ووﻀﻊ ﯿدﻩ ﻋﻠﻰ ﺸﻌر زوﺠتﻪ �شﻬوة وﻗﻠنﺎ �ﺄن ﻤس اﻟمرأة ﯿنﻘض اﻟوﻀوء

اﻟشﻌر ﻓﻲ ﺤكم اﻟمتصﻞ واﻻ ﻓﻲ ﺤكم اﻟمنﻔصﻞ ﻗﺎﻋدة ذ�رﻫﺎ اﺒن رﺠب وﻏیرﻩ اﻟشﻌر واﻟظﻔر ﻫﻞ

ﻫمﺎ ﻓﻲ ﺤكم اﻟمتصﻞ أو اﻟمنﻔصﻞ ﻤسﺄﻟﺔ و�تﻔرع ﻋنﻬﺎ ﻓروع راﺠﻌوﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻘواﻋد ﻟكن ﻟو ﺤﻠﻒ أﻻ
�مس ﺸﺎة أو �بشﺎ وﻀﻊ ﯿدﻩ ﻋﻠﻰ ظﻬرﻩ وﻗﻠنﺎ ﻓﻲ ﺤكم اﻟمنﻔصﻞ �حنث واﻻ ﻤﺎ �حنث؟ ﺤﻠﻒ ﻻ

�مس ﺸﺎة ووﻀﻊ ﻋﻠﻰ ﺸﻌرﻩ إذا ﻗﻠنﺎ أن اﻷ�مﺎن واﻟنذور ﻤبنیﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻋراف ﻗﻠنﺎ ﻨﻌم ﻫذا ﻤس

اﻟشﺎة ﻓیحنث �ﻌنﻲ �ﺎب اﻷ�مﺎن واﻟنذور �ﻠﻬﺎ ﻤبنیﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌرف اﻹﻤﺎم ﻤﺎﻟك ﻫنﺎ �ﻘدم اﻟﻌرف واﻻ

�ﻘدم اﻟنیﺔ ﻨترك ﻫذا �حتﺎج إﻟﻰ ﺘﻔصیﻞ ﻓشﻌرﻩ ﻋند اﻟحنﺎﺒﻠﺔ واﻟشﺎﻓﻌیﺔ ﻨجس ﻤثﻠﻪ واﻟحنﻔیﺔ و�ﻟیﻪ

ﻤیﻞ ﺸیﺦ اﻹﺴﻼم رﺤمﻪ ﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ أﻨﻪ طﺎﻫر أﻤﺎ اﻟمﺎﻟكیﺔ ﻤﺎ ﻓیﻪ ﻤشكﻠﺔ ﻋندﻫم ﻷن ﻋینﻪ طﺎﻫرة

س{ ]ﺴورة اﻟتو�ﺔ[٢٨:
وﻤﻌروف أن اﻟیﺎ�س ﻻ ﯿنجس اﻟیﺎ�س طیب اﻟكﺎﻓر }ِإﱠﻨ َمﺎ اْﻟ ُم ْش ِرُ�و َن َﻨ َج ٌ
اﻟنجﺎﺴﺔ ﻫذﻩ ﺤسیﺔ واﻻ ﻤﻌنو�ﺔ؟ ﻤﻌنو�ﺔ �ﻌنﻲ ﻨجﺎﺴﺔ اﻟشرك وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻟو طبﺦ اﻟطﻌﺎم ﺘوﻟﻰ

اﻟطﻌﺎم ﺒنﻔسﻪ وﻤسﻪ ﺒیدﻩ وﻗدﻤﻪ ﻟﻶﻛﻞ ﯿتﺄﺜر واﻻ ﻤﺎ ﯿتﺄﺜر إذا ﻗﻠنﺎ ﻤﻌنو�ﺔ ﻤﺎ ﯿتﺄﺜر و�ذا ﺴﻠمت

ﻋﻠیﻪ و�دك ﻤبﻠوﻟﺔ ﻤﺎ ﯿتﺄﺜر ﻟكن ﻋﻠﻰ اﻟﻘول اﻵﺨر وأن اﻟنجﺎﺴﺔ ﺤسیﺔ واﻀﺢ �ﻘول وروى اﻟترﻤذي

ﻋن ﺴوار ﺒن ﻋبد ﷲ اﻟﻌنبري ﻋن اﻟمﻌتمر ﺒن ﺴﻠیمﺎن ﻗﺎل ﺴمﻌت أﯿوب �حدث ﻋن ﻤحمد ﺒن
ﺴیر�ن ﻋن أﺒﻲ ﻫر�رة رﻀﻲ ﷲ ﻋنﻪ ﻋن اﻟنبﻲ -ﻋﻠیﻪ اﻟصﻼة واﻟسﻼم -ﻗﺎل »�ﻐسﻞ اﻹﻨﺎء إذا
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وﻟﻎ ﻓیﻪ اﻟكﻠب ﺴبﻊ ﻤرات أﺨراﻫن أو ﻗﺎل أوﻻﻫن �ﺎﻟتراب« ﻫذﻩ ﻓیﻬﺎ ﺸك ﻓنرﺠﻊ إﻟﻰ اﻟروا�ﺔ اﻟتﻲ

ﻻ ﺸك ﻓیﻬﺎ وﻫﻲ اﻷوﻟﻰ »و�ذا وﻟﻐت ﻓیﻪ اﻟﻬرة ﻏسﻞ ﻤرة« وﻗﺎل ﻫذا ﺤدﯿث ﺤسن ﺼحیﺢ وروى
أﺒو داود ﻗوﻟﻪ و�ذا وﻟﻎ اﻟﻬر ﻏسﻞ ﻤرة ﻤوﻗوﻓﺎ وﻫو اﻟصواب اﻟصواب أن اﻷﻤر �ﻐسﻞ ﻤﺎ وﻟﻐت

ﻓیﻪ اﻟﻬرة ﻤرة واﺤدة ﻤوﻗوف ﻋﻠﻰ أﺒﻲ ﻫر�رة ﻤوﻗوف ﻋﻠﻰ أﺒﻲ ﻫر�رة وﻟﻌﻠﻪ اﺠتﻬﺎد ﻤنﻪ ﻋﻠﻰ ﺴبیﻞ

اﻻﺴتحبﺎب �ﻐسﻞ ﻤرة ورواﻩ اﻟترﻤذي وﺼححﻪ ﻤرﻓوﻋﺎ ورﺠﺢ أﺒو داود اﻟوﻗﻒ وﻫنﺎ ﺘﻌﺎرض اﻟرﻓﻊ
ﻤﻊ اﻟوﻗﻒ و�رﺠﺢ ﻗول أﺒﻲ داود �حدﯿث أﺒﻲ ﻗتﺎدة اﻵﺘﻲ ﻓﻘول أﺒو داود ﻫو اﻟصواب �مﺎ ﻗﺎل

اﻟمؤﻟﻒ رﺤمﻪ ﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻟحدﯿث أﺒﻲ ﻗتﺎدة طیب أﺒو ﻫر�رة رﻀﻲ ﷲ ﻋنﻪ راوي ﺤدﯿث اﻟكﻠب وﻫذا
�ﻘول �ﻪ اﻟحنﻔیﺔ �ﻘول أن ﻨجﺎﺴﺔ اﻟكﻠب ﻟیست �ﺄﺸد ﻤن ﻨجﺎﺴﺔ ﺒول اﻵدﻤﻲ وﻋذرﺘﻪ اﻟتﻲ �ﻐسﻞ

ﻤنﻬﺎ اﻟمتنجس ﺜﻼث ﻤرات ﻨجﺎﺴتﻪ ﻤثﻞ ﻨجﺎﺴﺔ ﻏیرﻩ ﺘﻐسﻞ ﺜﻼث ﻤرات ﺒدﻟیﻞ أن أ�ﺎ ﻫر�رة أﻓتﻰ
�ﺄن اﻹﻨﺎء �ﻐسﻞ ﺜﻼث ﻤرات و�ﻬذا �ﻘول اﻟحنﻔیﺔ اﻟصواب ﻗول اﻟجمﻬور أﻨﻪ �ﻐسﻞ ﺴبﻊ ﻟصحﺔ

اﻷﺤﺎدﯿث اﻟثﺎﺒتﺔ ﻋن اﻟنبﻲ -ﻋﻠیﻪ اﻟصﻼة واﻟسﻼم -وأﻤﺎ �ﺎﻟنسبﺔ ﻟمﺎ ﯿروى ﻋن اﻟصحﺎﺒﻲ ﻓﺎﻟﻌبرة

وﺤﻔظ ﻋنﻪ أﻨﻪ أﻓتﻰ �ﺎﻟﻐسﻞ ﺴبﻌﺎ ﻓرأي اﻟحنﻔیﺔ ﻤرﺠوح
�مﺎ روى ﻻ �مﺎ رأى ﻋﻠمﺎ �ﺄﻨﻪ ﺜبت ﻋنﻪ ُ
ﻓﺎﻹﻨﺎء إﻨمﺎ �ﻐسﻞ ﺴبﻊ ﻤرات �ﻘول ﻋن �بشﺔ ﺒنت �ﻌب ﺒن ﻤﺎﻟك و�ﺎﻨت ﺘحت اﺒن أﺒﻲ ﻗتﺎدة
رﻀﻲ ﷲ ﻋنﻪ أن أ�ﺎ ﻗتﺎدة دﺨﻞ ﻋﻠیﻬﺎ �بشﺔ ﻫذﻩ ﻗﺎل �ﻌضﻬم أﻨﻬﺎ ﻤجﻬوﻟﺔ ﻤجﻬوﻟﺔ وﻋﻠﻰ �ﻞ
ﺤﺎل اﻟحدﯿث ﻤصحﺢ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴیﺄﺘﻲ و�ﺎﻨت ﺘحت اﺒن أﺒﻲ ﻗتﺎدة رﻀﻲ ﷲ ﻋنﻬم ﻫﻲ ﺒنت �ﻌب
ﺒن ﻤﺎﻟك �ﻌب ﺒن ﻤﺎﻟك ﻤﻌروف أﺤد إ�ش؟ اﻟثﻼﺜﺔ اﻟذﯿن ﺨﻠﻔوا و�ﺎﻨت ﺘحت اﺒن أﺒﻲ ﻗتﺎدة أن أ�ﺎ

وﻀوءا ﻤﺎء ﻟیتوﻀﺄ �ﻪ ﻗﺎﻟت ﻓجﺎءت ﻫرة
ﻗتﺎدة اﻟحﺎرث ﺒن ر�ﻌﻲ دﺨﻞ ﻋﻠیﻬﺎ ﻗﺎﻟت ﻓسكبت ﻟﻪ
ً
ﺘشرب ﻓﺄﺼﻐﻰ �ﻌنﻲ أﻤﺎل ﻟﻬﺎ اﻹﻨﺎء ﺤتﻰ ﺸر�ت ﺘر�ﻬﺎ ﺤتﻰ ﺸر�ت ﻗﺎﻟت �بشﺔ ﻓرآﻨﻲ أﻨظر إﻟیﻪ
�ﻌنﻲ ﺘتﻌجب ﻤن �وﻨﻪ �صﻐﻲ ﻟﻬﺎ اﻹﻨﺎء ﻓرآﻨﻲ أﻨظر إﻟیﻪ ﻓﻘﺎل أﺘﻌجبین �ﺎ اﺒنﺔ أﺨﻲ؟ ﻓﻘﺎﻟت ﻨﻌم

ﻓﻘﺎل إن رﺴول ﷲ -ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم -ﻗﺎل »إﻨﻬﺎ ﻟیست ﺒنجس إﻨﻬﺎ ﻟیست ﺒنجس« واﻟﻌﻠﺔ

»إﻨمﺎ ﻫﻲ ﻤن اﻟطواﻓین ﻋﻠیكم أو اﻟطواﻓﺎت« ﻟﻔظ اﻟترﻤذي وﻏیرﻩ �ﻘول »واﻟطواﻓﺎت« ﻤن اﻟطواﻓین

واﻟطواﻓﺎت ﻨﻌم ﻷن ﻓیﻬﺎ ذ�ور وﻓیﻬﺎ إﻨﺎث ﻓﺎﻟذ�ور طواﻓون واﻹﻨﺎث طواﻓﺎت وﻫﻲ ﺸبیﻬﺔ �ﺎﻟخدم

اﻟذﯿن �كثرون اﻟطواﻓﺔ و�ذا �ثر و�ذا �ثرت ﻤﻼ�سﺔ اﻟشﻲء ﺸق اﻟتحرز ﻋنﻪ ﻓﻬذﻩ ﻫﻲ اﻟﻌﻠﺔ �وﻨﻬﺎ

�شق اﻟتحرز ﻋنﻬﺎ »إﻨﻬﺎ ﻟیست ﺒنجس إﻨمﺎ ﻫﻲ ﻤن اﻟطواﻓین ﻋﻠیكم واﻟطواﻓﺎت« وﻟذا �ﻘرر أﻫﻞ

اﻟﻌﻠم أن ﺴؤر اﻟﻬرة وﻤﺎ دوﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟخﻠﻘﺔ طﺎﻫر ﻟمﺎذا؟ ﻷﻨﻪ �شق اﻟتحرز ﻋنﻪ ﺴؤر اﻟﻬرة �ﺎﻟنص

ﻤﺎ دوﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟخﻠﻘﺔ ﻤﻠحق ﺒﻬﺎ ﻷﻨﻬﺎ �شق اﻟتحرز ﻋنﻬﺎ ﻓﺎﻟﻌﻠﺔ اﻟﻌﻠﺔ ﻤﻔردة واﻻ ﻤر�بﺔ؟ اﻵن طﻬﺎرة

ﻓمﻬﺎ ﻷﻨﻬﺎ ﻟیست ﺒنجس ﻓﻘط أو ﻷﻨﻬﺎ ﻤن اﻟطواﻓین؟ أو ﻟﻸﻤر�ن إذا ﺜبت أﻨﻬﺎ ﻟیست ﺒنجس إﻨمﺎ

ﻫﻲ ﻤن اﻟطواﻓین ﻫﻞ ﻫﻲ ﻋﻠﺔ ﻟﻌدم ﻏسﻞ ﻤﺎ وﻟﻐت ﻓیﻪ ﻟوﺠود اﻟمشﻘﺔ أو أﻨﻬﺎ ﻟوﻻ اﻟطواﻓﺔ

ﻟصﺎرت ﻨجسﺔ ﻓتكون ﻋﻠﺔ ﻟﻌدم اﻟتنجیس؟ اﻟظﺎﻫر أﻨﻲ ﻤﺎ اﺴتطﻌت أﻋبر ﻟكم اﻵن اﻟﻌﻠﺔ ﻓﻘﻠت

ﻨﻌم إذا وﻟﻎ اﻟﻬر ﻓﻲ اﻹﻨﺎء ﯿنجس واﻻ ﻤﺎ ﯿنجس ﻤﺎ ﯿنجس ﻫﻞ ﻷﻨﻬﺎ ﻤن اﻟطواﻓین أو ﻷﻨﻬﺎ ﻟیست
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ﺒنجس �ﻌنﻲ »إﻨمﺎ ﻫﻲ ﻤن اﻟطواﻓین ﻋﻠیكم« �ستﻘﻞ ﻫذا ﺘستﻘﻞ ﻫذﻩ اﻟﻌﻠﺔ �ﺎﻟحكم أو ﻻ ﺘستﻘﻞ؟

اﻟﻌﻠﺔ »إﻨمﺎ ﻫﻲ ﻤن اﻟطواﻓین ﻋﻠیكم أو اﻟطواﻓﺎت« ﻟكن ﻫﻞ ﺘستﻘﻞ ﻫذﻩ اﻟﻌﻠﺔ �ﺎﻟحكم اﻟﻔﻘﻬﺎء
�ﻘوﻟون وﺴؤر اﻟﻬرة وﻤﺎ دوﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟخﻠﻘﺔ طﺎﻫر طیب ﻋندﻨﺎ ﺠرو �ﻠب أﺼﻐر ﻤن اﻟﻬرة وﻻ

ﻨستطیﻊ اﻟتحرز ﻤنﻪ وش �صیر اﻟكﻠب طواف اﻟحمﺎر طواف ﻟكن ﻫذﻩ أﻛبر ﻤن اﻟﻬرة ﺘخرج ﻟكن

اﻓترض أن ﻓیﻪ �ﻠب ﺼﻐیر أﺼﻐر ﻤن اﻟﻬرة إ ًذا اﻟﻔﻘﻬﺎء �ﻘوﻟون وﺴؤر اﻟﻬرة وﻤﺎ دوﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟخﻠﻘﺔ
�ﻌنﻲ ﻫﻞ ﻤرادﻫم وﻨظرﻫم ﻟﻠمتكﺎﻤﻞ ﻓیخرج ﻤﺎ �ﺎن ﻓﻲ طور اﻟنمو وﻟو �ﺎن أﺼﻐر ﻤن اﻟﻬرة

ﻛﺎﻟكﻠب اﻟصﻐیر �ﻌنﻲ ﻤﻠحظﻬم إ�ش؟ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺤینمﺎ �ﻘول دوﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟخﻠق ﻟحظوا ﻤسﺄﻟﺔ اﻟطواف

وﻟحظوا ﻤسﺄﻟﺔ ﻋدم اﻻﺤتراز واﻟمشﻘﺔ ﻤن اﻟتحرز ﻷﻨﻪ ﻤن اﻟسﻬﻞ أن ﺘﻘﻔﻞ �ﺎب اﻟصﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﯿدﺨﻞ
وﻻ ﯿدﺨﻞ اﻟكﻠب ﻨﻌم ﻟكن ﺼﻌب ﻤﺎ ﯿدﺨﻞ اﻟﻬر ﺼﻌب ﻤﺎ ﯿدﺨﻞ اﻟﻔﺎر ﻤﺎ �مكن اﻟتحرز ﻤنﻪ ﻷﻨﻪ

طواف ﻫذا ﻷﻨﻬم ﯿﻠحظون اﻟمشﻘﺔ وﻟذا طردوا اﻟﻌﻠﺔ ﻓیمﺎ دوﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟخﻠﻘﺔ ﻷﻨﻬﺎ طواف ﻤﺎ ﺘستطیﻊ
أن ﺘتحرز ﻤنﻪ وﻟذا اﻟذي أﻛبر ﻤن اﻟﻬرة �مكن اﻟتحرز ﻤنﻪ ﺴﻬﻞ ﺘﻘﻔﻞ �ﺎب اﻟصﺎﻟﺔ ﻋن ﺸﻲء

أﻛبر ﻤن اﻟﻬرة اﻵن اﻷﺒواب ﻤحكمﺔ اﻷﻏﻼق �ﻌنﻲ ﻟو ﻗﻠت أن اﻟنمﻞ ﻤﺎ ﯿدﺨﻞ ﻤﺎ ﯿدﺨﻞ ﻟكن ﻗبﻞ
ﻻ ﺘﻔترض اﻟمسﺄﻟﺔ ﻓﻲ أﺒواب ﻤحكمﺔ ﻗبﻞ ﯿدﺨﻞ اﻟﻬر �ﺎﻟراﺤﺔ ﻤﻊ اﻟبﺎب وﻫو ﻤﻐﻠق ﻟمﺎذا؟ ﻷﻨك
ﺘدﺨﻞ ﯿدك ﻫكذا وﺘﻔتﺢ اﻟبﺎب ﻤن داﺨﻞ ﺴﻬﻞ وﻻ ﺘظنون أن ﻫذﻩ ﺨیر ﻤحض �ﺎﻨت اﻷﺒواب ﺘﻘﻔﻞ

ﻋﻠﻰ اﻷطﻔﺎل ﻤﺎ ﯿتضررون ﻓیﻬﺎ ﻓجوات ﻟكن ﻫﺎت �ﺎب أﻏﻠق ﻋﻠﻰ اﻟطﻔﻞ أﻏﻠق ﻋﻠﻰ ظﻔرﻩ اﻟبﺎب
ﺒینﻘطﻊ ﻻ ﺘظنون أن ﻫذﻩ ﺨیر ﻤحض ﻨﻌم ﻻ ﺘدﺨﻞ ﺴموم وﻻ ﺘدﺨﻞ ﻫواء وﻻ ﺘدﺨﻞ ﻏبﺎر ﺼﺢ
ﻨﺎﻓﻊ ﻫذا طیب ﻟكن ﯿبﻘﻰ أن �ﻞ ﺸﻲء ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدﻨیﺎ ﻟﻪ ﻀر�بﺔ �ﻞ ﺸﻲء ﻟﻪ ﻀر�بﺔ أﻨت ﺘظن ﻤﺎ

ﺸﺎء ﷲ أﻤﺎﻛن ﻨظیﻔﺔ وﻤرﺘبﺔ ﻟكن ﻟﻬﺎ ﻀراﺌبﻬﺎ �ﻌنﻲ اﻟﻬواء ﻤﺎ ﯿدﺨﻞ اﻟﻐبﺎر ﻤﺎ ﯿدﺨﻞ ﺼحیﺢ ﻟكن

ﺨﻞ ﺒزر �ﻞ ﯿوم طﺎ�ﺢ أﺼبﻊ إﻻ اﻟواﺤد �كون ﻋﻠﻰ أﻫبﺔ وﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﺴتنﻔﺎر ﺘﺎم ﻟﻸطﻔﺎل ﻤن ﻫذﻩ

اﻷﺒواب ﻨﺄﺘﻲ إﻟﻰ ﻤوﻀوﻋنﺎ وﻫو �وﻨﻬﺎ ﻤن اﻟطواﻓﺎت اﻷﺒواب ﻓﻲ اﻟسﺎﺒق ﻤﺎ �ﺎﻨت ﺘرد ﻤﺎ دون

اﻟﻬرة وﻟذا �شق اﻟتحرز ﻋﻠیﻬﺎ وﻗﺎل اﻟﻔﻘﻬﺎء وﺴؤر اﻟﻬرة وﻤﺎ دوﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟخﻠﻘﺔ طﺎﻫر ﻷﻨﻪ �شق

اﻟتحرز ﻤنﻪ ﻨﻘول ﺨﻼص أﺤكمت اﻷﺒواب ﺘرﺠﻊ اﻷﻤور إﻟﻰ أﺼوﻟﻬﺎ ﻨﻘول اﻟﻔﺎر ﻨجس ﻻ ،ﻷن
اﻷﺼﻞ أن اﻟحكم إذا ﺜبت ﺜبت ﺨﻼص ﻤﺎ ﯿتﻐیر إذا �ﺎﻨت اﻟﻌﻠﺔ ﻤنصوﺼﺔ واﻟحكم ﯿدور ﻤﻊ ﻋﻠتﻪ

وﺠودا وﻋدﻤﺎ ﻫذا ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻞ اﻟمنصوﺼﺔ ﻫﻞ ﻨﻘول إذا �ﺎﻨت ﻟم ﺘكن ﻤن اﻟطواﻓﺎت اﻓترض أن ﻓیﻪ
ﺤمﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘطط وﻋﻠﻰ اﻟكﻼب وﻋﻠﻰ اﻟحمیر وﻨظﻔت اﻟبﻠدان ﻤنﻬﺎ ﻤﺎ ﺼﺎر ﻓیﻪ طواﻓﺎت ارﺘﻔﻌت

اﻟﻌﻠﺔ واﻟﻌﻠﺔ ﻤنصوﺼﺔ ﻫﻞ ﻨﻘول ﯿدور ﻤﻌﻬﺎ اﻟحكم ﻨﻌم إذا �ﺎﻨت اﻟﻌﻠﺔ ﻤنصوﺼﺔ وﻟیست اﻟﻌﻠﺔ
ﻤر�بﺔ ﻨﻌم ﯿدور ﻤﻌﻬﺎ اﻟحكم ﻟكن اﻟﻌﻠﺔ ﻤنﻔردة واﻻ ﻤر�بﺔ؟ »إﻨﻬﺎ ﻟیست ﺒنجس إﻨﻬﺎ ﻤن اﻟطواﻓین«

ﻓﺎﻟﻌﻠﺔ إ�ش ﻤر�بﺔ ﻤن أﻤر�ن ﻓﻼ ﺒد ﻤن ارﺘﻔﺎع اﻷﻤر�ن ﻟیرﺘﻔﻊ اﻟحكم إذا �ﺎن اﻟحكم ﻤبنﻲ ﻋﻠﻰ

ﻋﻠﺔ ﻤر�بﺔ ﻻ ﯿرﺘﻔﻊ �ﺎرﺘﻔﺎع أﺤد ﺠزﺌﻲ اﻟمر�ب ﺒﻞ ﻻ ﺒد ﻤن ارﺘﻔﺎع اﻟجزﺌین ﻤﻌﺎ وﻟن ﯿرﺘﻔﻊ إﻨﻬﺎ

ﻟیست ﺒنجس ﻷﻨﻬﺎ ﺤكم ﺸرﻋﻲ ﺤكم ﺸرﻋﻲ »إﻨﻬﺎ ﻤن اﻟطواﻓین ﻋﻠیكم أو اﻟطواﻓﺎت« ﻟكن ﻨﺄﺘﻲ
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إﻟﻰ اﻟطواﻓین واﻟطواﻓﺎت اﻟتﻲ ﺘثبت ﻟﻬﺎ اﻟﻌﻠﺔ اﻟثﺎﻨیﺔ دون اﻷوﻟﻰ �ﻌنﻲ ﻤمﺎ ﻟم ﯿنص ﻋﻠﻰ أﻨﻪ

طﺎﻫر ﻨﻘول إذا ارﺘﻔﻌت اﻟطواف ارﺘﻔﻊ اﻟحكم ﻷن اﻟﻌﻠﺔ ﻤﻔردة وﻟیست ﻤر�بﺔ ﻟﻔظ اﻟترﻤذي وﻏیرﻩ
�ﻘول اﻟطواﻓﺎت »اﻟطواﻓین واﻟطواﻓﺎت« ﺠمﻊ ﻤذ�ر ﺴﺎﻟم وﺠمﻊ ﻤؤﻨث ﺴﺎﻟم واﻷﺼﻞ ﻓیﻬمﺎ أﻻ

�جمﻊ ﺠمﻊ اﻟمذ�ر اﻟسﺎﻟم واﻟمؤﻨث اﻟسﺎﻟم إﻻ ﻤن �ﻌﻘﻞ إﻻ ﻤن �ﻌﻘﻞ ﻓﻬﻞ اﻟﻬرة ﻋﺎﻗﻠﺔ؟ ﻨﻘول

ﺠمﻌت ﺠمﻊ ﺴﻼﻤﺔ ﻤذ�ر أو ﻤؤﻨث ﺴﺎﻟم ﻷﻨﻬﺎ ﻋوﻤﻠت ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤن �ﻌﻘﻞ ﻓﺎﺘصﻔت ﺒوﺼﻔﻪ اﻟتﻲ

ﻫﻲ اﻟطواﻓﺔ اﻷﺼﻞ ﻓیﻬﺎ أﻨﻬﺎ ﻟمن �ﻌﻘﻞ ﻓﻠمﺎ اﺘصﻔت ﺒوﺼﻒ ﻤن �ﻌﻘﻞ ﻋوﻤﻠت ﻤﻌﺎﻤﻠتﻪ ﻓﻲ

اﻟجمﻊ ﻓﻲ اﻟطرﻓین رواﻩ اﻹﻤﺎم أﺤمد وأﺒو داود واﻟترﻤذي واﻟنسﺎﺌﻲ واﺒن ﻤﺎﺠﻪ وﺼححﻪ اﻟترﻤذي

واﺒن ﺨز�مﺔ واﺒن ﺤبﺎن واﻟحﺎﻛم وﻏیرﻫم وﻗﺎل اﻟدارﻗطنﻲ رواﺘﻪ ﺜﻘﺎت ﻤﻌروﻓون وﻗﺎل اﺒن ﻋبد اﻟبر
ﻫذا اﻟحدﯿث ﻤمﺎ ﺼححﻪ ﻤﺎﻟك ﺼححﻪ ﻤﺎﻟك واﺤتﺞ �ﻪ ﻓﻲ اﻟموطﺄ واﻹﻤﺎم ﻤﺎﻟك ﻤﻌروف ﺘحر�ﻪ

وﺘثبتﻪ ﻓﻲ اﻷﺨبﺎر وﻓﻲ رواة اﻷﺨبﺎر وﻤﻊ ذﻟك ﻓﺈن ﻟﻪ ﺸﺎﻫدا �ﺈﺴنﺎد ﺼحیﺢ ﻋﻠﻰ �ﻞ ﺤﺎل

اﻟحدﯿث ﺼحیﺢ ﻤﺎ ﻓیﻪ إﺸكﺎل و�ن و�ن ﻗیﻞ أن �بشﺔ ﻫذﻩ ﻓﻲ ﻋداد اﻟمجﻬوﻻت ﻟكنﻪ اﻟحدﯿث
ﻤصحﺢ ﻤن ﻗبﻞ أﻫﻞ اﻟﻌﻠم.

�ﷲ أﻋﻠم وﺼﻠﻰ ﷲ وﺴﻠم و�ﺎرك ﻋﻠﻰ ﻋبدﻩ ورﺴوﻟﻪ ﻨبینﺎ ﻤحمد وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وﺼحبﻪ أﺠمﻌین.

