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الله صلى الله رسأول أن عنه الله رضي هريرة أبي عن

الذي الدائم الماء  في أحدكم يبولن : ل قال وسألم عليه
. فيه يغتسل ثم يجري ل

. جنب وهو الدائم الماء في أحدكم يغتسل : ل ولمسلم

يا يفعل : كيف هريرة لبي : قيل لمسلم الرواية هذه في
. تناول : يتناوله قال ؟ هريرة أبا

. الراكد والماء الدائم الماء بين التفريق جاء = وقد
الله رسأول عن عنه الله رضي جابر عن مسلم روى فقد

. الراكد الماء في ُيبال أن نهى أنه وسألم عليه الله صلى
الماء وبين يجري ل الذي الدائم الماء بين الفرق فماهو
؟ الراكد
ّذيه ما له الذي الباقي الماء هو الدائم الماء ل ولكنه ُيغ

.  الرض وجه على يجري
. البار : مياه مثاله

ّذيه ما له ليس الذي الماء هو الراكد والماء يجري ول ُيغ
. الرض وجه على
. والمستنقعات البرك : مياه مثاله
ِكر وقد . بينهما الفرق في ذلك غير ُذ

عظيم أصل على التأكيد الحديث هذا = وفي
المصالح مراعاة وهو

 الخاصة المصلحة على العامة المصلحة وتقديم
ّدمت الجماعة مصلحة مع الفرد مصلحة تعارضت فإذا ُق

. الجماعة مصلحة
ًا ذلك ويظهر الحدود قضية في جلي

من ذلك ونحو القاتل قتل أو السارق يد قطع في فإن
تخفى ل التي العظيمة المصالح

الشخص هذا أن إذ ، للجماعة العظيمة المصالح من فيه
سَأَرت ُتِرك فإن ، الكلة أصابته الذي الفاسأد العضو بمثابة
فأفسدته الجسد باقي إلى الكلة

أو ظلم ذلك أن سأارق قطع أو قاتل قتل في ُيقال فل
الغرب أبواق بعض به تنعق كما وحشية

َتَر لنه متوّحشّ أنه طبيب عن ُيقال أن يصح ل أنه كما َبـَ
ًا البقاء في الُعظمى المصلحة ُيراعي لنه ؛ فاسأدا عضو
ًا الجسد بقية على . ُمعافى سأليم

 الخأرى المصالح من الحدود إقامة في ما إلى بالضافة
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ُكْم: (  قال وجل عز الله فإن َل ْلِقَصاِص ِفي َو ٌة ا َيا ْا َح َي
ِلْي َباِب ُأو ْل َل ُكْم ا ّل ّتُقوَن َلَع ) َت

. للقتل أنفى : القتل قيل وقديما
. المن اسأتباب من الحدود إقامة في ما مع

الوطر قضاء وهي ، الزنا في مصلحة له الزاني أن كما
العظيمة المفاسأد من فيه هذا كان لما ولكن ، والسأتمتاع

للمفاسأد المر هذا مثل منع في المة مصلحة وكانت ،
ِنع عليه المترتبة الكبرى . ُم

. كثيرة هذا على والمثلة

" تأكيد يجري ل الذي الدائم " الماء  القيد هذا = فائدة
. يجري ل الذي الدائم الماء في يتأكد النهي ذلك أن على

الذي الماء في للبول الُمطلق الذن ذلك يعني ل = و
. ونحوها كالنهار ، يجري

. ضرار ول ضرر : ل فالقاعدة
ويتأثر النجاسأات بكثرة يتضرر يجري الذي الماء كان فإذا
. فيه البول من ُيمنع فإنه فيها
في أصبحت التي النهار لبعض بالنسبة الحال هو كما

ًا البلد بعض َدر ارتاده إذا ، الصيف في خأاصة للمراض َمص
. الناس من اللفا

2



: = فائدة
 الحديث هذا في
ّبـَه  الدنى على بالعلى ن

ّبـَه العلى على بالدنى ون

: ذلك توضيح
ّبـَه الوضوء على بالُغسل ن
. يشرب أو منه يتوضأ : ثم خأزيمة ابن عند ورد كان وإن

ّبـَه . الغائط على بالبول ون

. بالمنع أولى الماء في التغّوطّ من المنع أن شك ول
. ينفيه أو القياس ُينكر من به يقول ل وهذا
. البول نجاسأة على يدل النهي وهذا

. فيه يغتسل : ل البخاري رواية = في
. منه يغتسل : ل لمسلم رواية وفي

الروايتين بين والفرق
. الماء في ينغمس : أي فيه يغتسل
ً منه يتناول أو منه يغترفا : أي منه يغتسل . تناول

: أمرين " في " الظاهرية أخأطأت = وهنا
: ل وسألم عليه الله صلى قوله في قالوا أنهم الول
الدائم الماء في أحدكم يبولن
ّبه ثم قارورة في بال : لو قالوا يشمله ل الماء في ص

! النهي
يشمله ل الماء إلى البول سأار ثم الماء من قريبا بال ولو

! النهي
فل الماء يستعمل أن ُيِرد لم إذا النسان إن ك قالوا كما

! النهي يشمله
ّد بل سُأخرية مثار بذلك الظاهر أهل فصار العلماء بعض ور

ّنع ، أقوالهم . ذلك لجل  آخأرون عليهم وش
ًا العلم لطالب لجعل المسألة هذه أوردت وأنا نبراسأ

 –حنبل بن أحمد المام السنة أهل لمام كلمة وهي
ليس مسالة في تتكلم أن : إياك قال حيث – الله رحمه

. إمام فيها لك
:  – الله رحمه – تيمية ابن السألم شيخ قال
يسبقه ولم المتقدمين عن المتأخأر به ينفرد قول وكل
. خأطأ يكون فانه منهم أحد إليه
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ّلم أن العلم طالب فليحذر إليها ُيسبق لم مسألة في يتك
َدثات البدع على الكلم من تكون أن إل تجد التي والُمح

. الشريعة قواعد إلى الرجوع بعد

إذ ، الغدران بأطرافا السأتنجاء عن النهي بهذا = يلحق
. الشريعة مقاصد إلى النظر

الذي الماء ُحـَكم إلى إشارة الحديث هذا في َيِرد = لم
. البول عليه ورد

. الماء ُحـَكم على التنبيه أخأرى أحاديث في ورد ولكن
ّلتين بلغ إذا وأنه . الخبث يحمل ل ُق

ّير إذا يتنجس الماء أن على الجماع وانعقد أو لونه تغ
. بنجاسأة طعمه أو ريحه

. فإذا مثل الماء من نوع من الوضوء النسان يكره = وقد
. عنه يعِدل أن فله غيره وجد
ً – يكره كأن ّير التي المستنقعات بمياه يتوضأ أن – مثل تغ

. ونحوه بالطين لونها
هذا إل يجد لم وإن ن به يتوضأ فإنه آخأر ماء وجد فإذا

. لونها أو النجاسأة رائحة فيه يجد أن إل ، به توضأ

ُيكره ِبَرك والعيون البار في الغتسال =  يستفيد التي وال
. الناس منها
. الماكن بهذه مرتبطة العباد مصالح لن

فإذا ، منها الشرب ُيريد من ونحوها البرك هذه يِرد ولنه
ّذى وربما اسأتقذرها فيها يغتسل من رأى يستعملها من تأ

 .

الغدران مياه كـَ ، المياه في الشك يضر = ل
 والمستنقعات

في بال من هناك يكون أن : أخأشى الناس بعض فيقول
المياه هذه

ُيقال  يقين وطهارتها ، المياه هذه طهارة : الصل له ف
. بالّشك يزول ل : اليقين عندنا والقاعدة

ّيتها على باقية المياه فهذه نجاسأتها نتيّقن لم ما طهور

ُيقال ونحوها والفنادق المنازل ُفرش عن ذلك مثل و
ّلي ل الناس بعض فإن أصابها أنه : أخأشى يقول عليها ُيص

 نجاسأة
ُيقال المياه لصاحب قيل ما مثل له ف
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، " متيّقنة " والموكيت والسجاد الُفرش هذه طهارة أن
 فيها مشكوك والنجاسأة
. بالشك يزول ل فاليقين

. وُمعاملته عباداته في المسلم ُتفيد القواعد وهذه
. مثله بيقين إل عنه يتزحزح ل يقين على معها ويبقى
. الكثيرة الشكالت القواعد هذه له وتحّل

ًا أطلت فقد وُعذرا . كثير
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