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ؤن إلحمد هلل نحمده تعاىل ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ومن
سيئات أعمالنا ،من يهده هللا تعاىل فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن إل ؤله ؤإل
هللا وحده إل رشيك له وأشهد أن دمحمإ عبده ورسوله.
أما بعد،
طالبان إلمتمتإت يف حلقة إلعالمة إبن بلبان ،حيث رشح مت
فف أثناء مدإرسة مسألة مع
ي
ي
كاف إلمبتدي من إلطالب ،إستشكل بعضهن حاإلت صتورة إلماء مستعمال مع عدم إرتفاع
ي
إلحدث.
ثم ّ
يشف إلعليل ،فإن
عن يىل عرض إلمسألة يف تلك إلوريقات رجاء إلظفر بما يروي إلغليل أو
ي
حياة إلعلم مدإرسته ،وفهم دقائق إلمسائل يفتح آفاقا للعقول ،ويضبط به إلمرء إلمسائل
ويكتسب إلملكات ،ويكون فهمه لكالم إلعلماء أقرب ،فيصت إلفقه له سجية.
وإلتكة يف إلعلم وإلعمل.
وهللا تعاىل أسأل إلتوفيق وإلسدإد ر
ن رشت هذه إلورقات يف يوم  32من ذي إلقعدة 1441هجريا إلموإفق  14يوليو  3232ميالديا
رإجية تعقيبا علميا مفيدإ.
حوإىل ثالثة أيام من
فتح يوم  17يوليو أي بعد
طالبن إلحبيبة إألستاذة مها
أفادتن
ثم
ي
ي
ي
ي
ر
حلم ،فوجدت فيه حال أفضل لإلشكال،
نشها بورقات بعنوإن "تجويد إلمقال" للشيخ كريم
ي
فأحببت أن ر
وريقان وعليها تعليقات مما إستفدته من وريقات إلشيخ كريم وغتها،
أنش
ي
ورقان بإذن هللا.
ألسباب أذكرها يف آخر
ي
سارة بنت محمد حسن
مدرست
رواق احلنبلياث
رجب1440-
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ن
بي يدي إلبحث
إلمسألة إألوىل
ما إلماء إلمستعمل؟
 إلذي إستعمل يف طهارة رشعية عل وجههاأخرجنا بهذه إلعبارة:

هذإ إلتعريف ليس يف
كتب إألصحاب بل
بألفاط للمعن
صغته
ي
إلمبثوث إلذي فهمته
من إلكالم عن إلماء
إلمستعمل

 -1إلمستعمل يف عادإت
 -3فضل إلماء يف إؤلناء فإنه لم يستعمل ،وله أحكام.
 -2إلمستعمل يف طهارإت رشعية عل غت وجهها :كغسل إلرأس يف محل إلمسح ،وكغسلة
رإبعة يف إلوضوء.
ثم من إلمستعمل طهور وإختلف فيه ،وجعله إلحجاوي يف إؤلقناع من إلطهور إلمكروه ،وهو
ً
ً
إلذي إستعمل يف طهارة رشعية ولم يرفع حدثا ،ومنه مسلوب إلطهورية وهو إلذي رفع حدثا.
قال ف إلمنتىه ر
للبهون يف قسم إلماء إلطاهر(" :و) كطهور (قليل إستعمل يف رفع
وشحه
ي
ي
حدث)" إهـ

إلمسألة إلثانية:
ى
مت يكون إلماء مستعمال؟
 باإلنفصال عن إلعضوقال ف إلمنتىه ر
للبهون( ":وإل يصت) إلماء (مستعمال) يف إلطهارتت (ؤإل بانفصاله)"
وشحه
ي
ي
إهـ
وإنفصال إلمتدد عل إلعضو وإضح معناه ،وإنفصال إلماء عن إلمغموس خروج إلمغموس من
إلماء.
7
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بحن :من أين
هنا بدإية إؤلشكال يف
ي
ُ
جئت بالجزم بارتفاع إلحدث
إلبهون يف
بالمالقاة؟ من قول
ي
إلكشاف :وإلحاصل :أن إلحدث يرتفع

إلمسألة إلثالثة
ى
مت يرتفع إلحدث؟
 ؤن قصد بالسؤإل إرتفاع إلحدثعن إلعضو :فبجريان إلماء عل
إلعضو ؤن كان يغسل أو بإمرإر
ر
إلشء إلمبلل عليه ؤن كان
ي
ممسوحا وهو ما يسم :إلمالقاة
 أما ؤن قصد بالسؤإل إرتفاعإلحدث كامال فبكمال إلطهارة عل
وجهها غسال أو وضوءإ.

إلف وهو غت معلوم ،وإلماء
عن أول جزء ي
يصت مستعمال بأول جزء إنفصل ،كما أن
إلماء إلوإرد عل محل إلتطهت يرفع
إلحدث بمجرد إؤلصابة وإل يصت مستعمال
وف رشح إلمنتىه":
ؤإل بانفصاله" إـه ي
ويرتفع حدثه قبل إنفصاله" إهـ
وأما سائر إلكتب فلم تتعرض يف هذإ
إلموضع لقضية من يرتفع إلحدث،
إلبهون ،إل سيما أن هذه
فاكتفيت بجزم
ي
إلمسألة إلزمن فيها قريب بت إلمالقاة
وإإلنفصال؛ وهذإ يجعلنا نلتفت ألهمية
بحث جميع إلنقاط إلمؤثرة وعدم إإلكتفاء
بجزم دون بحث.

يعتب ما إرتفع من
ؤذإ قطع إلطهارة ،هل ر
حدث إألعضاء؟
يعتت ألن إلحدث إل يتجزأ ،فإذإ
 إل رلم يتم وضوءه يشي إلحدث ؤىل
إألعضاء إلمغسولة.

إلمسألة إلرإبعة
بالنظر ؤىل إلمسألة إلثانية وإلثالثة :ؤذن كيف حكمنا باستعمال إلماء قبل إرتفاع إلحدث
كامال؟
 طهارة إلوضوء نفسها تتألف من أجزإء ،وكل جزء تكتمل طهارته يرتفع عنه إلحدثيعتت
حن يتم إلوضوء فتتفع كامل إلحدث،
بالتاىل إلماء إلذي ينتضح من كل عضو ر
ي
ً
1
مستعمل ،بل من بعض إلعضو لو إنفصل فهو مستعمل.
سام عيش.
 1هذه إلعبارة مقتبسة من جوإب لألستاذة منال
ي
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وإشتط إبن عوض يف حاشيته عل إلهدإية :كمال إلطهارة للحكم عل إلماء باإلستعمال،
ً
فقال(" :ؤإل بانفصاله) أي ر
بشط كمال إلطهارة ،فيكون إستعماله موقوفا عل كمال إلطهارة،
ً
فإن كملت تبينا أنه إستعمل من حت إنفصاله عن إلعضو وإن لم تكمل لم يكن إلماء مستعمل
ً
ينبن عليه ؤشكاإلت ،لكن
بل
ا،
دقيق
كما يفهم ذلك من كالم إؤلنصاف" إهـ وليس كالمه هذإ
ي
إألمر شبيه بالصالة ،فكل ركعة صحيحة فإذإ تمت إلصالة صحت كاملة ،وإذإ قطعت إلصالة
بطل ما سبق ،وهو إلذي يفهم من كالم إؤلنصاف.

إلمسألة إلخامسة
كيف يرتفع إلحدث قبل إنفصال إلماء ،وإلماء إل يصب مستعمال ؤإل بعد إإلنفصال؟
 ألن إلماء لو صار مستعمال يف محل إلتطهت لن يرتفع إلحدث أبدإ ،كمسألة ؤزإلةإلنجاسة ،فال ينجس إلماء بالتغت يف محل إلتطهت ،بل وإل ُيسلب إلطهورية بالتغت
بطاهر أو نجس يف محل إلتطهت سوإء كان محل إلتطهت ؤلزإلة إلنجاسة أو لرفع
إلحدث.
نتيجة تجويد إلمقال :أن إلحدث يرتفع باإلنفصال
وإلماء يصت مستعمال باإلنفصال.
ولو ثبت هذإ لكان فيه حل إؤلشكال إلمتعلق
بالبحث.

9

مدرسة رواق احلنبليات

حرف يف املاء املستعمل

وه إؤلشكال إلمرإد بحثه
مسألة :ي
 لو إنغمس ف ماء قليل ًإألكت ،لم يرتفع حدثه وصار إلماء مستعمال
ناويا رفع إلحدث
ر
ي
مسلوب إلطهورية.
إألكت ،لم يرتفع إلحدث
 لو إنغمس يف ماء قليل ثم بعد غمر إلماء له نوى رفع إلحدثر
وصار إلماء مستعمال مسلوب إلطهورية.
 لو إغتف من ماء قليل بيده يف إلوضوء بعد غسل وجهه ونوى رفع إلحدث عنها سلبإلماء إلطهورية ولم يرتفع حدث إليد.
إلبهون يف رشحه عل إلمنتىه(" :ولو) كان إستعماله يف رفع إلحدث (بغمس بعض عضو
قال
ي
أكت) كجنابة أو حيض أو نفاس (بعد نية رفعه) أي إلحدث.
من عليه حدث ر
وكذإ لو إنغمس كله أو بعضه ،ثم نوى رفع إلحدث فيه ،فيسلبه إلطهورية لما تقدم ،وإل يرتفع
أكت :من عليه حدث أصغر فال يض إغتإف
إلحدث عن ذلك إلمغموس وخرج بقوله :ر
2
ئ
متوص ولو بعد غسل وجهه ،ؤن لم ينو غسلها فيه لمشقة تكرره" .
وقال إبن إلنجار يف رشحه عل إلمنتىه مثل ذلك.
ن
إلسؤإل :لم لم يرتفع إلحدث يف إلصور إلثالثة؟ وكيف سلب إلماء إلطهورية ولم يرتفع
إلحدث؟
وإلجوإب يحتاج عدة تفصيالت:
 -1إلقول بأن إلماء صار مستعمال يف مسألة إلغمس بالمالقاة كما يف حالة إلنجاسة ،ليس
هو إلمعتمد بل إلمعتمد صتورة إلماء مستعمال باإلنفصال.
قال يف كشاف إلقناع:
" (وإن نوى جنب ونحوه) كحائض ونفساء وكافر أسلم (بانغماسه كله أو) إنغماس (بعضه)
(ف ماء قليل) إل كثت (رإكد أو جار رفع حدثه لم يرتفع) حدثه بذلك.
من يد أو غتها ي
 2طبعة إلت يك وقال يف إلهامش :يف (م) فيتسالب ،ونسخة إلشاملة فيتسالب.
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قال يف إلحاوي إلكبت :قال أصحابنا يرتفع إلحدث عن أول جزء يقع منه أي يف إلماء ،فيحصل
غسل ما سوإه بماء مستعمل فال يجزئه (وصار) إلماء (مستعمال بأول جزء إنفصل) من
إلمنغمس
إلف وهو غت معلوم ،وإلماء يصت مستعمال بأول
وإلحاصل :أن إلحدث يرتفع عن أول جزء ي
جزء إنفصل ،كما أن إلماء إلوإرد عل محل إلتطهت يرفع إلحدث بمجرد إؤلصابة وإل يصت
مستعمال ؤإل بانفصاله فلهذإ قال (ك ـ) إلماء (إلمتدد عل إلمحل) أي محل إلتطهت ،فإنه يصت
مستعمال بانفصاله.
ئ
إلمتوص
تف إلدين يف رشح إلعمدة :ما دإم إلماء يجري عل بدن إلمغتسل وعضو
قال إلشيخ ي
عل وجه إإلتصال فليس بمستعمل ،حن ينفصل فإن إنتقل من عضو ؤىل عضو إل يتصل به،
مثل أن يعض إلجنب شعر رأسه عل لمعة من بدنه ،أو يمسح إلمحدث رأسه ببلل يده بعد
غسلها فهو مستعمل يف ؤحدى إلروإيتت ،كما لو إنفصل ؤىل غت محل إلتطهت ،وإألخرى ليس
بمستعمل وهو أصح إنتىه.
لكن صحح إألوىل ف إؤلنصاف ،ر
ومش عليه إلمصنف وذكر إلخالل أن روإية إؤلجزإء رجع
ي
أحمد عنها وإستقر قوله عل أن ذلك إل يجزئ (وكذإ نيته) أي إلجنب (بعد غمسه) أي
إنغماسه يف إلماء إلقليل رإكدإ كان أو جاريا.
قال يف إلحاوي إلكبت :ولو لم ينو إلطهارة حن إنغمس به ،فقال أصحابنا يرتفع إلحدث عن
أول جزء يرتفع منه فيحصل غسل ما سوإه بماء مستعمل إنتىه فقطع بأنه يصت مستعمال
بأول جزء إنفصل ،وعزإه ؤىل إألصحاب ،فيحمل كالم إلمصنف عل هذإ هكذإ.
قال يف تصحيح إلفروع وقال إلمجد :إلصحيح عندي أنه يرتفع حدثه عقب نيته ،لوصول
إلطهور ؤىل جميع محله ر
بشطه يف زمن وإحد فال تعود إلجنابة بصتورته مستعمال بعد وقد
أوضحت إلمسألة يف إلحاشية" إهـ

تحليل إلنص:
 -1إل بد من مالحظة أنهما مسألتان :إألوىل إنغمس ً
ناويا ،وإلثانية إنغمس ثم نوى.
 -3إل بد من مالحظة أن إلماء يصت مستعمال يف إلمسألتت:
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مدرسة رواق احلنبليات

حرف يف املاء املستعمل

ن
يف إألوىل نقل عن إلحاوي إلكبت عبارة :قال أصحابنا يرتفع إلحدث عن أول جزء يقع منه أي
يف إلماء ،فيحصل غسل ما سوإه بماء مستعمل فال يجزئه" إهـ
ً
ن
ونقل يف إلثانية أي مسألة من إنغمس ثم نوى من إلحاوي إلكبت أيضا ":ولو لم ينو إلطهارة
حن إنغمس به ،فقال أصحابنا يرتفع إلحدث عن أول جزء يرتفع منه فيحصل غسل ما سوإه
بماء مستعمل إنتىه" إهـ
عل إلعبارة إألوىل ؤذ لم أجدها يف إؤلنصاف وإلتصحيح ؤإل بلفظ إلعبارة إلثانية،
وقد أشكلت ي
ه ،فإما أن
ولم أجدها يف إلحاوي إلمطبوع ،ورإجعت مخطوطة كشاف إلقناع فوجدتها كما ي
لبهون رحمه هللا كتبها بالمعن من ذإكرته أو حصل وهم ،أو عنده نسخة فيها هذه
يكون إ
ي
إلعبارة بنصها.
ونص إلعبارة من إلمصدر ":وإن إنغمس إلجنب يف ماء يست بنية رفع إلحدث :صار مستعمال
بأول جزء إلقاه ولم يرتفع حدثه ".إهـ
 -2تحليل عبارة إلحاوي إألوىل:
يالف
 يحصل إرتفاع حدث عن أول جزء ي يحصل غسل ما سوى إلجزء إألول إلذي إلف بماء مستعمل.إلبهون بعد قول إلحجاوي( ":وصار) إلماء (مستعمال بأول جزء إنفصل) من
وأعقبها
ي
إلف
إلمنغمس" هذإ كالم إلحجاوي فقال
ي
إلبهون" :وإلحاصل :أن إلحدث يرتفع عن أول جزء ي
وهو غت معلوم ،وإلماء يصت مستعمال بأول جزء إنفصل ،كما أن إلماء إلوإرد عل محل
إلتطهت يرفع إلحدث بمجرد إؤلصابة وإل يصت مستعمال ؤإل بانفصاله فلهذإ قال (كــ) إلماء
(إلمتدد عل إلمحل) أي محل إلتطهت ،فإنه يصت مستعمال بانفصاله ".إهـ
 -4تحليل عبارة إلحاوي إلثانية:
 يحصل إرتفاع إلحدث عن أول جزء إرتفع. يحصل غسل ما سوى إلجزء إلمرتفع إألول بماء مستعمل. ولفهم ذلك ننقل عبارة إلفروع:12
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"وإن نوى جنب بانغماسه أو بعضه يف قليل رإكد رفع حدثه لم يرتفع وصار مستعمال .نص
إلقاص وغته :وذلك إلجزء إل يعلم
عليه .قيل بأول جزء إلف كمحل نجس إلقاه وقال
ي
إلختالف أجزإء إلعضو كما هومعلوم يف إلرأس ،وقيل بأول جزء إنفصل كالمتدد عل إلمحل
وقيل ليس مستعمال وقيل يرتفع وقيل ؤن كان إلمنفصل عن إلعضو لو غسل بمائع ثم صب
فيه أثر ،أثر هنا ،وكذإ نيته بعد غمسه".إهـ
 ثم نقرأ تصحيح إلفروع:"مسألة :13
قوله وإن نوى جنب بانغماسه أو بعضه يف قليل رإكد رفع حدثه لم يرتفع ،وصار مستعمال.
نص عليه قيل بأول جزء إلف كمحل نجس إلقاه وقيل بأول جزء إنفصل كالمتدد عل إلمحل)
إنتىه
ن
إلثان هو إلصحيح وهو كونه يصب مستعمال بأول جزء إنفصل.
إلقول
ي
جزم به ف إلمغن وإلكاف ر
وإلشح قال يف إلرعاية إلك رتى وهو أظهر وأشهر قال يف إلصغرى:
ي
ي
ي
ر
ر
كش وهو أشهر .وقدمه إبن عبيدإن يف شحه وإبن عبد إلقوي يف مجمع
وهو أظهر قال إلزر ي
إلبحرين وقال :هذإ أشهر إلوجهت ونضإه ،وإلظاهر أنهما تبعا إلمجد.
وإلقول إألول وهو كونه يصت مستعمال بأول جزء إلف قدمه يف إلرعايتت وإلحاويت
وإلتلخيص وقال عل إلمنصوص وحىك إألول إحتماإل قلت فيتقوى بالنص وأطلقهما إبن
تميم يف مختضه.
إنتىه .ظاهره أن يف محل كونه يصت مستعمال إلخالف
تنبيه :قوله (وكذإ نيته بعد غمسه)
ي
إلمطلق إلذي يف إلمسألة قبلها وهو ظاهر إلرعاية إلصغرى فإنه قال وإن إنغمس يف قليل رإكد
ن
إلكبى
بنية رفع حدثه أو نوإه بعد غمسه فمستعمل عند لقيه ونيته .وظاهر كالمه يف إلرعاية ر
ن
ن
ى
إلت قبلها يف كون إلماء يكون مستعمال ،إل يف وقت ما يصب مستعمال
أن هذه إلمسألة مثل ي
وهو إلصوإب.
قال يف إلحاوي إلكبت ولو لم ينو إلطهارة حن إنغمس فيه فقال أصحابنا يرتفع إلحدث عن
أول جزء يرتفع منه فيحصل غسل ما سوإه بماء مستعمل .إنتىه .فقطع أنه يصت مستعمال
13
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بأول جزء إنفصل وعزإه ؤىل إألصحاب وإلظاهر أنه تابع إلمجد ويحمل كالم إلمصنف عل هذإ
ن
ن
يعت يكون مستعمال وعىل كال إلتقديرين :إلصوإب ما نقله يف
فقوله :وكذإ نيته بعد غمسه ،ي
إلحاوي عن إألصحاب ".إـه
ونقرأ عبارة إؤلنصاف:
" إلخامسة :لو نوى جنب بانغماسه كله أو بعضه يف ماء قليل رإكد رفع حدثه :لم يرتفع عل
ر
ر
كش:
إلصحيح من إلمذهب ،وجزم به يف
ي
إلمغن ،وإلشح ،وقدمه يف إلفروع وغته .قال إلزر ي
تف إلدين.
هذإ إلمعروف ،وقيل :يرتفع ،وإختاره إلشيخ ي
فعىل إلمذهب :يصب إلماء مستعمال عىل إلصحيح من إلمذهب نص عليه وقيل :إل .وقيل:
ؤن كان إلمنفصل عن إلعضو لو غسل ذلك إلعضو بمائع ثم صب فيه أثر :أثر هنا.
فعىل إلمنصوص يصب مستعمال بأول جزء إنفصل عىل إلصحيح من إلمذهب ،جزم به يف
إلمغن ،وإلكاف ،ر
إلكتى :وهو أظهر وأشهر .قال يف إلصغرى :وهو
وإلشح .قال يف إلرعاية ر
ي
ي
ر
ش :وهو أشهر ،وقدمه إبن عبيدإن.
أظهر ،قال إلزرك ي
وقيل :يصت مستعمال بأول جزء إلقاه ،قدمه يف إلرعايتت ،وإلحاويت ،وإلتلخيص .وقال :عل
إلكتى:
إلمنصوص ،وحىك إألول إحتماإل .وأطلقهما يف إلفروع ،وإبن تميم .وقال يف إلرعاية ر
ويحتمل أن يرتفع حدثه ؤذإ إنفصل إلماء عما غمسه كله وهو أوىل .إنتىه .وإإلحتمال
للشتإزي.
إلسادسة :وكذإ إلحكم لو نوى بعد غمسه عل إلصحيح من إلمذهب ،وعليه إلجمهور .قال
يف إلحاوي ،قال أصحابنا :يرتفع إلحدث عن أول جزء يرتفع منه .فيحصل غسل ما سوإه بماء
مستعمل .فال يجزيه .وقيل :يرتفع هنا عقيب نيته ،إختاره إلمجد .قاله يف إلحاوي إلكبت.
إلسابعة :إل أثر للغمس بال نية لطهارة بدنه ،عل إلصحيح من إلمذهب .وعنه يكره .قال
ر
إلمغن عن بعض إألصحاب :أنه قال بالمنع فيما ؤذإ نوى إإلغتإف
كش :وظاهر ما يف
ي
إلزر ي
فقط .وفيه نظر .إنتىه" إهـ

14
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وإلبهون:
 -5ما إلذي إعتمده إلحجاوي
ي

أن إلحدث يرتفع عن أول جزء إلف وإلماء يصت مستعمال بأول جزء إنفصل .وهو إلذي
إلثان هو إلصحيح وهو كونه يصت
إعتمده إلمردإوي يف إؤلنصاف وإلتصحيح قال ":إلقول
ي
مستعمال بأول جزء إنفصل ".إـه
وهو قول إبن إلنجار ف إلمنتىه ر
وشحه له ،وإعتمده إلمرإدإوي كما سبق.
ي
إلمغن فقال:
وهو أيضا ما ذكره إبن قدإمة يف
ي
"ؤذإ إنغمس إلجنب أو إلمحدث فيما دون إلقلتت ينوي رفع إلحدث صار مستعمال ولم يرتفع
إلشافع يصت مستعمال ويرتفع حدثه إلنه ؤنما يصت مستعمال بارتفاع حدثه فيه
حدثه وقال
ي
وإلنىه
ولنا قول رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ":إل يغتسل أحدكم يف إلماء إلدإئم وهو جنب روإه مسلم،
ي
إلمنىه عنه وألنه بانفصال أول جزء من إلماء عن بدنه صار إلماء مستعمال فلم
يقتض فساد
ي
ي
يرفع إلحدث عن سائر إلبدن كما لو إغتسل فيه
شخص آخر ".إهـ
حت كتبت هذه إلعبارة
إلمغن لسببت:
وقد ذكرت نص
ي
لم أكن قرأت تجويد
 -1لئال يتوهم أن هذإ خطأ من إلمتأخرين
إلمقال  ...وفيه تخطئة
إلبهون.
ومنهم
ي
للمتأخرين فعال لكن يف
إلشافع ثم ؤثبات
 -3لذكره قول
ي
مسألة حكمهم عل
إلمخالفة وإإلستدإلل للمذهب.
إلحدث باإلرتفاع
 -6هل يحتمل أن يكون معن إإلنفصال هو
بالمالقاة.
إنفصال إلماء إلمالبس للعضو عنه ،مع
كون إلماء جوهر سيال؟ تبنيت هذإ
ر
إلشح أوإل لكن كالمهم إل يحتمله وهو
عت إلقول بالحكم باإلستعمال بالمالقاة وليس هو إلمعتمد.
قال إبن حميد يف حاشيته يف مسألة غمس يد إلقائم من نوم ليل ناقض لوضوء ":قوله فيه
كل  ...إلخ) ظاهر هذه إلصورة أن إلماء يصت مستعمال بمجرد إلغمس قبل إنفصال إليد من
15
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إلماء ،فإن قلنا أنه مثل مسألة إلجنب فال يصت مستعمال ؤإل بعد إإلنفصال ،وظاهره سوإء
نوى إإلغتإف عند غمس إليد أو إل" إهـ

 -7ؤذن إلقول بأنه يصت مستعمال بالمالقاة يف مسألة (نوى ثم غمس) هو قول يف
إلمذهب تبناه أئمة من فقهاء إلمذهب ولو قلنا به يف إلمسألة لذهب عامة إؤلشكال،
لكن غرضنا إآلن حل إؤلشكال عل إلقول إلمعتمد ،وإلذي تبناه أيضا أئمة من فقهاء
إلمذهب.

توضيح:
جدول
ي
غمس يد قائم من نوم ليل /أو حصول إلماء يف
إليد  +إلماء قليل
أكت كله أو بعضه بنية
غمس من عليه حدث ر
رفع إلحدث  +إلماء قليل
أكت كله أو بعضه ثم
غمس من عليه حدث ر
ينوي  +إلماء قليل
غمس من عليه حدث أصغر يده بعد غسل
وجهه بنية رفع إلحدث  +إلماء قليل
أكت كله أو بعضه يف ماء
غمس من عليه حدث ر
كثت
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سلب إلماء إلطهورية يف كل إلحاإلت
وبنية أو بغتها :بمجرد إلمالقاة
إل يرتفع إلحدث
يسلب إلماء إلطهورية باإلنفصال
إل يرتفع إلحدث
يسلب إلماء إلطهورية باإلنفصال
إل يرتفع إلحدث
يسلب إلماء إلطهورية باإلنفصال
يكره لكن يرتفع إلحدث قبل إإلنفصال
وسيأن إلخالف)
(كشاف إلقناع
ي
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إلماء
هذإ إلتقسيم من
كشاف إلقناع

ماء كثت

ماء قليل
وإرد عل محل
إلتطهت
يرتفع إلحدث
باإلتصال أو إلمالقاة
ويصت مستعمال
باإلنفاصل

مورود
(إلغمس)
إل يرتفع إلحدث ويصت
مستعمال باإلنفصال كالوإرد
عل محل إلتطهت

إلسؤإل إآلن أو إؤلشكال:

يرتفع إلحدث قبل
إإلنفصال لوصول إلماء
إلطهور ؤىل محل إلتطهت
ر
بشطه مع كرإهة ذلك

يف تجويد إلمقال :إعتمد عل عدم جوإز
فصل إلعلة عن إلحكم ،فالحكم
باإلستعمال عل إلماء علته رفع إلحدث
ففرض إلشيخ ضورة كونهما يف جهة
وإحدة :وهو فرض وجيه؛ فإن ثبت فحل
إؤلشكال ليس متعلقا بجوإب إلسؤإل:
من يصت مستعمال؟ بل تعلقه بجوإب
إلسؤإل :من يرتفع إلحدث؟ وهنا أنا لم
أفصل بت إلحكم وعلته بل نقلت عن
إلبهون أن علة عدم رفع إلحدث أمر
ي
مختلف عن عدم إلطهورية.

تقولون :غمس إلعضو بنية إل يرفع إلحدث
ويصت إلماء مستعمال باإلنفصال ،فلماذإ لم
يرفع إلحدث طالما أنه لم يض مستعمال
وإلعضو بدإخله؟
ولفهم جوإبهم:
أوإل :إل بد من فصل علة إلحكم
ف يف مسائل رفع إلحدث بالغمس بنية /أو
ر
مباشة علة
إلغمس ثم إلنية ،يربط إلذهن
عدم رفع إلحدث بسلب إلطهورية،
17
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فيستشكل عدم رفع إلحدث ؤن قلنا أنه تنسلب إلطهورية باإلنفصال ،ؤذ لم إل يرتفع إلحدث
وإليد أو إلبدن أو إلعضو مغموس يف ماء طهور؟
إلثان ،ولكن
وهذه إلعلة صحيحة عل إلقول بالسلب باإلستعمال بالمالقاة وهو إلقول
ي
إلحقيقة ليست إلعلة عل إلقول إلمعتمد يف عدم رفع إلحدث أن إلماء مسلوب إلطهورية ،بل
إلعلة عدم عمل إلماء إلمورود كعمل إلماء إلوإرد.
وإلرحيبان يف رشحيهما عل إلغاية:
وتعليل إبن إلعماد
ي
"ويستعمل أي يصت إلماء مستعمال بمجرد إنفصال أول جزء من ذلك إلعضو إلذي غمسه،
وإل يرتفع عن إلمغموس حدث إلنه لم يغسل بماء مطلق" إهـ
قد يظن ها هنا أن إلتعليل يف كلمة (ماء مطلق) وليس كذلك بل إلتعليل يف كلمة (غسل) ،ألنه
ُ
غمس يف ماء مطلق ،ولم يغسل بماء مطلق ،وحت إرتفع إلعضو فصار ؤمرإر إلماء عليه
كغسله أو كالوإرد صار إلماء مستعمال بأول جزء إرتفع فحصل
توجيه متعسف؟!
غسل ما سوإه بمستعمل.
إلبهون يف حاشيته عل إؤلقناع:
ولهذإ يقول
ي
"فإن قلت إلوإرد بمحل إلتطهت طهور يرفع إلحدث ويزيل إلنجس مادإم متصال فهال كان
إلمغموس فيه كذلك؟
ى
ن
إلمالف للنجاسة" إـه
ف
ي
قلت :ؤن كان وإردإ فهو طهور للمشقة بخالف إلمورود كما ي
وإستشكل عثمان يف إلحاشية كالمه ورجح أنه يسلب إلطهورية بالمالقاة.
قال يف حاشيته عل إلمنتىه:
"قوله( :وإل يصت مستعمال  ...إلخ) قال منصور :تلخص أن إلحدث يرتفع عن أول جزء إلف،
وإلماء يصت مستعمال بأول جزء إنفصل عل إلصحيح كما أن إلماء إلوإرد عل محل إلتطهت
يرفع إلحدث بمجرد ؤصابته ،وإل يصت مستعمال ؤإل بانفصاله .فإن قلت إلوإرد بمحل إلتطهت
طهور يرفع إلحدث ويزيل إلنجس مادإم متصال ،فهال كان إلمغموس فيه كذلك؟ قلت ؤذإ كان
إلمالف للنجاسة .إنتىه.
وإردإ فهو طهور للمشقة ،بخالف إلمورود ،كما يف
ي
18
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وأقول :إل يخلو كالمه من تنافر ،حيث جعله أوإل كالوإرد ،وثانيا من إلمورود ،وإألظهر أن
إلماء إلذي غمس فيه بعض إلجنب بعد إلنية مورود تنسلب طهوريته بمجرد إلمالقاة
ألول جزء كما يتنجس إلقليل بأول جزء يالقيه من إلنجاسة ؤذإ كان مورودإ" إهـ
إلبهون قال به أئمة من إلمذهب ،وقياسه
قلت :وقوله قال به أئمة من إلمذهب ،وما رجحه
ي
إلحكم باإلستعمال عل إلحكم بالتنجس قاله يف إلحاوي:
"وإشتإط إإلنفصال هنا إستدإلإل بحال تردد إلماء عل إألعضاء :باطل بالمحل إلنجس؛ فإنه
ؤذإ ورد عليه إلماء كان عمله باقيا ما لم ينفصل عنه ولو وردت عل إلماء نجسته بمجرد
مالقاته كذلك هاهنا ".إه ـ

نعود لإلشكال
لم حكمنا بسلب إلطهورية ؤذإ كان إلماء لم يرفع إلحدث؟
ألنه يرتفع إلحدث عن أول جزء إلف إلماء وهذإ إلجزء صغت فلذلك إل يحتسب وإل يعرف،
ومع كونه إل يحتسب فهو يؤثر ف إلماء .لكن ى
مت يؤثر؟ عند إإلنفصال كالوإرد.
ي
فهو هنا كالوإرد فيسلب إلماء إلطهورية باإلنفصال عن أول جزء من إلبدن ينفصل ،وهناك
مورود إل يعمل.
ن
يعت :عندنا جمع وفرق.
ي
إلجمع :أنه كالوإرد يرفع إلحدث بالمالقاة ،ويسلب إلطهورية باإلنفصال.
إلفرق :أنه إل يعمل كعمل إلوإرد بعد إإلنغماس ألنه مورود فلذلك إل يرفع إلحدث.
فتكون صورة إلمسألة:
 إلف جسم إلماء بنية رفع إلحدث فعند إلمالقاة إرتفع حدث أول جزء إلف ،وكان عملإلماء ها هنا كالوإرد ،لحصول مالقاة ماء طهور لعضو بنية رفع إلحدث.
 ثم إنغمس إلعضو ،فالماء يف هذه إلمرحلة مورود فال يعمل كالوإرد.19
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ثم إرتفع إلبدن فانفصل إلماء مستعمال فلم يرفع حدث إلعضو إلذي إنفصل عنه.

وهذإ إؤلشكال فيمن إنغمس ثم نوى أخف قال يف إلحاوي يف مسألة إلنية بعد إلغمس:
"ولو لم ينو إلطهارة حن إنغمس يف إلماء فقال أصحابنا يرتفع إلحدث عن أول جزء يرتفع منه
إعتبوإ إإلنفصال ها هنا،
فيحصل غسل ما سوإه بماء مستعمل فال يجزئه لما ذكرنا .وإنما ر
ألنه لما نوى بعد ما عاله إلماء ،صار كمن نوى ثم صب عليه إلماء ".إهـ
وأذكركم أن إلمردإوي قال:
إلن قبلها يف كون إلماء يكون مستعمال،
"وظاهر كالمه يف إلرعاية ر
إلكتى أن هذه إلمسألة مثل ي
إل يف وقت ما يصت مستعمال وهو إلصوإب".
فصورة إلمسألة هنا:
 إنغمس ثم نوى ،لم يعمل إلماء حن يخرج منه. خرج من إلماء ،فارتفع إلحدث عن أول جزءخرج ،وصار إلماء كله مستعمال بذلك ،فلم يرتفع
إلحدث عن سائر إلبدن.

ؤذإ كان إلحدث يرتفع بالمالقاة
فلماذإ إعتمدنا إرتفاع إلحدث
عن أول جزء إرتفع؟

ؤشكال آخر:
ن
يف إلصورة إألوىل (غمس بنية) ؤذإ كان إلجزء إل يعرف فلم حكمنا باإلنفصال بمجرد خروج
جزء من إلبدن؟
إلبهون يف حاشية إؤلقناع:
قال
ي
يأن لكن
"قوله (كالمتدد عل إلمحل) :أي محل إلتطهت يف أنه يصت مستعمال بانفصاله كما ي
يأن بانفصاله ،وإل تعارض بينهما ألن
قالوإ هنا يصت مستعمال بأول جزء إنفصل ،وفيما ي
إنفصاله عن أول جزء إنفصل ،إنفصال كامل عنه.
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تف إلدين ،يف رشح إلعمدة :مادإم إلماء يجري عل بدن إلمغتسل ،وعضو
قال إلشيخ ي
ئ
إلمتوص ،عل وجه إإلتصال ،فليس بمستعمل حن ينفصل ،فإن إنتقل من عضو ؤىل عضو إل
يت صل به مثل أن يعض إلجنب شعر رأسه عل لمعة من بدنه ،أو يمسح إلمحدث رأسه ببل
وف
يده بعد غسلها ،فهو مستعمل يف ؤحدى إلروإيتت ،ما لو إنفصل ؤىل غت محل إلتطهت ،ي
ر
ومش عليه
إألخرى ليس بمستعمل ،وهو أصل" إنتىه .لكن صحح إألوىل يف إؤلنصاف
إلمصنف ".إهـ
ى
إإلغبإف ن يف إلوضوء:
مسألة
فىه كمسألة نوى وغمس عضوإ يف
ؤذإ نوى رفع إلحدث وغمس يده بعد غسل وجهه ،ي
إلكتى.
إلطهارة ر
إلبهون يف رشح إلمنتىه:
وإذإ لم ينو شيئا أو نوى إإلغتإف لم يض إلماء قال
ي
ئ
متوص ،ولو بعد غسل وجهه،
(أكت) من عليه حدث أصغر ،فال يض إغتإف
"وخرج بقوله ر
ؤن لم ينو غسلهما فيه ،لمشقة تكرره ".إهـ
ى
إلبهون عىل إؤلقناع:
فائدتان من حاشية
ي
" -1قال يف إلمبدع :ويتوجه عل إلخالف ما لو إغتف منه آخر وتوضأ به قبل إإلنفصال.
قلت :وفيه نظر ظاهر ألنه ؤذإ إغتف منه فقد صدق عليه أنه إنفصل .قال ف ر
إلشح
ي
معلال لعدم رفع إلحدث ألنه بأول جزء إنفصل منه صار إلماء مستعمال كما لو إغتسل
به شخص آخر" إهـ وإلشاهد قوله :كما لو إغتسل به شخص آخر.
" -3إل يقال :لو كان إلماء ً
باقيا عل طهوريته مادإم يف محل إلتطهت ،ألجزأ تردده مرتت عن
إلغسلة إلثانية وإلثالثة يف إلوضوء وإلغسل ،ألنا نقول :عدم إؤلجزإء ألنه إل يعد غسلة
ؤإل بعد إنفصال إلماء ،حن لو كان إلماء ً
كثتإ وخض أعضاءه دإخله ،لم يعد غسلة حن
يأن ".إهـ
يخرج منه ،وكذإ لو كان جاريا ومرت عليه جريات دإخله ،كما ي
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حرف ن يف إإلستدإلل:

يعتت فهم أئمة إلحنابلة لهذإ إلحديث ":إل يغتسلن
هذإ إلكالم وإلتعليالت وإلمناقشات
ر
أحدكم يف إلماء إلرإكد"
-

-

يقتض إلفساد.
إلنىه
ألن
ي
ي
وألنه ؤن كان إلماء قليال فسد إلماء باإلنفصال لرفع حدث أول جزء إلف ،أو فسد إلماء
بالمالقاة وصار مستعمال ،فال يرتفع إلحدث عن إلعضو وإل عن إلكل للفساد إلمقتض
بالنىه يف إلحديث.
ي
إلحكم عل إلماء باإلستعمال يف إألصل كان بسبب إلحديث ألنهم يقولون ؤنما كان
نىه ألن إلماء سيتضر.
إل ي
إلنىه مع كون
وإن كان إلماء كثتإ كره للحديث أيضا وسبب إإلنتقال للكرإهة وجود
ي
إلماء كثتإ إل يتأثر كما يف إلحديث ":إلماء إل يجنب"
فالقضية عندهم ؤعمال للنصوص وتفقه فيها ،كقطع بازل ّ
تكون صورة كاملة.

ن
مسألة  :ى
مت يرتفع إلحدث يف صورة إلماء
إلكثب؟
يف إلكشاف يرتفع إلحدث قبل إنفصال
وف تصحيح إلفروع صحح أنه
إلماء إلكثت ،ي
يرتفع بعد إإلنفصال .ووددت لو بحثتها بيد
أنها خارج موضوع ورقة إلعمل ،وقد آثرت
إإلختصار.
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إفتضت أنها خارج نطاق إلمسألة
ألن كالمهم فيها معطوف عل
مسألة إلمغموس يف ماء كثت
فافتضت أن خالفهم فيها إل يض
مسألتنا وإل يتعلق بها ،لجزم
إلبهون سابقا أن إلحدث يرتفع
ي
بينهما.
ففصلت
بالمالقاة،
وإستدل صاحب تجويد إلمقال
بما قاله إألصحاب يف هذإ إلموضع
عل إرتفاع إلحدث باإلنفصال هنا
وهناك.
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ن
ى
ى
"مت يصب إلماء مستعمال يف مسألة
إلت تعود علينا من معرفة
وأخبإ :ما إلفائدة ي
إلغمس"؟
 قد إل توجد فائدة ظاهرة ،فالبحث ليس له ثمرة بحيثيقال مثال ؤن كان مستعمال بالمالقاة لم يرتفع إلحدث
وإن كان باإلنفصال إرتفع ،أو نحو ذلك من إلثمرإت
إلظاهرة .لكن معرفة ذلك يستحق عناء إلبحث!

ؤذإ كان إلخالف يف من
يرتفع إلحدث؟ فله
ثمرة بكل تأكيد.

إألساس للعقلية إلفقهية ولو لم نصل
 كتة إلقرإءة بحثا عن تعليل ،هو إلمكوني
لنتيجة ،أو وصلنا لنتيجة خاطئة.

 تعلم إلتيث قبل إلتخطئة ،فإنه ؤن قال ؤمام أو عالمة :هذإ كالم متناقض ،هذإ كالممتنافر يكون عن علم وتكرإر نظر ،وهذإ يختلف تماما عن قول مبتدئ أو حن دإرس
لكن يقول قوله ببادي إلرأي نفس إلكلمة.

 من خالل إلقرإءة وتكرإرها ،يتبت أنإلتجيح لمعتمد إلمذهب عندهم ليس ب ـ
"إألسهل إلوإضح" ،وإل بما "فهموه" بحيث
يكون ما ليس مفهوما مرجوحا! وإل بظاهر
حديث وإحد ،وإل إألمر بهوإهم؛ بل لديهم
قوإعد يرجحون بها ،وقد يقول أحدهم
إلمذهب كذإ ويختار غته ،فينتج عن
إلبحث وإلتنقيب للفهم إلتشبع بسلوكيات
عزيزة يف هذإ إلزمان :كاألمانة إلعلمية،
إلفقىه.
وإلتدقيق وطول إلنفس ،وإلتكوين
ي
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وهذه إلفائدة ظاهرة حن لو
إلبهون يف إعتماده أن
ثبت خطأ
ي
إلحدث يرتفع قبل إإلنفصال ،ؤذ
تسبب هذإ إإلعتماد يف ؤشكال،
ولو شاء تفادي إؤلشكال بتغيت
هذإ إإلختيار لفعل لكن حقيقة
بالتشىه،
إألمر عندهم ليس
ي
إلن
سوإء إتفقنا مع إلنتيجة ي
إعتمدوها أو إل
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 وأيضا بكتة مطالعة مسالكهم يتبت لنا هشاشة إلقول بأن إلمتأخرين بنوإ إألحكامبمعزل عن نصوص إؤلمام.
 إختالفهم يف تفست نص إؤلمام وتعليله وربطه بالدليل ،وإختالفهم يف إإلختيار ،تارة يفإختيار ما ينسبونه للمذهب ،وتارة مخالفتهم للمعتمد باختيار يصوبونه كاختيار
مبن عل قوإعد إلمذهب ،وتعليل ذلك أنه أقرب للقوإعد /أقرب للدليل ،من
شخض ي
ي
وجهة نظر إلقائل ،أإل يثت يف إألذهان أن هناك فرقا بت فقهاء إلمذهب إلذين يسلكون
سبيل إلعلماء يف إلتدقيق وإلتحقيق ويعملون عل تحريره وبنائه وبت متعصبة صغار
وينبع سلوك طريق إلكبار يف
ينبع ظلم إلكبار بأخطاء إلصغار،
إلمتفقهة ،وأنه إل
ي
ي
إلتعلم وإلتعليم ،إل ترك طريقهم لخطأ صغتهم؟

 ومما يرن له أن يكون إلحال يف زماننا ،تصدر من يحسن إلكالم ،وإل يحسن إلعلم ،وإلئ
ويخظ إلعلماء فقط ألنه لم
يرى أهمية للتدقيق وإلتحقيق وفهم دقائق إلمذهب،
إلسطح إلبارد .وإىل هللا
يفهم تعليلهم ،أو يتسامح معهم لكنه معجب بمسلكه
ي
إلمشتىك.
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ً
ً
بغين ،وإنما خططت حرفا ،أثت به ذهنا ،وأضع
غليل من إلبحث ،وإل وجدت
هذإ ،ولما أرو
ي
ي
به لبنة يف بنيان عقل ما!

وهللا تعاىل أعل وأعلم

ى
بغيت وإن كنت أميل ؤىل كون نتيجة ما سطره
نعم إلزلت لم أجد
ي
صاحب تجويد إلمقال ر
أكب منطقية مما سوإه ،لكن أحتاج ؤىل مزيد.
ر
ر
بحت مرة ثانية مع نقصه ونقضه ألسباب:
وإنما أنش ي
نشت هذ إلورقات من قبل -وأعيد ر
 -1أنن ر
نشها إآلن -أصالة من باب
ي
إلمذهن ،ولدفع عجلة إلمدإرسة
تحريك إلمياه إلرإكدة يف إلبحث
ري
بالمرإسلة! ؤذ عز يف زماننا مجالس إلعلم إلتقليدية ،وعز من يهتم بالفقه
بهذه إلطريقة ،وإل أقدم نفش كعالم كملت آإلته إلعلمية ،بل ر
أنش
ي
ر
للفائدة وإإلستفادة كما أذكر يف بدإية كل بحث أنشه :لو إنحبس إؤلنسان
ّ
أنن
مع عقله يف قمقم لضل! فمن ظن أنها كلمات مسبوكة فليعلم ي
ئ
وإلن للعلم.
صادقة جدإ يف طلب إلنقاش
إلعلم وإلنصح ،وأن ي
ي
 -2إؤلشكال وإلتفكت بهذه إلصورة قد يكون مر به غتي ،وقد يكون لم
يطلع عل تجويد إلمقال  ،أو قد يكون إطلع عليه فلم ينتبه لبعض
إلنقاط.
ورقان إل تخلو من فائدة ،وإلتعقيب عليها إل يخلو من فائدة أقلها
-3
ي
إلذإن وبيان موإضع ركاكة وضعف يف إلبحث تعت
ممارسة عملية للنقد
ي
إلدإرس عل تجنبها أثناء بحثه.
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