اهلوامش املطلوبة يف احملاضرة األوىل :
ه ( )1ص7
ه( )2ص 7السطرين األوليني
ه( )2( )1ص8
ه(9 )1
ه(13 )2
الفقهاء يقسمون املاء إىل عدة أقسام بعدة اعتبارات وما يهمنا مما له صله بكالم املؤلف ما

أييت:

ينقسم املاء ابعتبار رفع احلدث إىل ثالثة أقسام:
/1طهور :وهو الباقي على خلقته حقيقة حبيث مل يتغري شيء من أوصافه ،أو حكماً حبيث تغري
مبا ال يسلبه الطهورية.
حكمه :يرفع احلدث ويزيل النجس.

/2طاهر :ال يرفع احلدث وال يزيل النجس لكن جيوز استخدامه يف غري الطهارة كاألكل والشرب.
 /3جنس :ال جيوز استخدامه إال للضرورة.

الراجح :أن املاء ينقسم إىل قسمني (طهور -جنس) وأنه اليوجد ماء طاهر ال يصح التطهر منه؛
ألنه إذا طبخ فيه مرقا على سبيل املثال خرج من كونه ماءا إىل كونه مرقا أو عصريا وهكذا.
أقسام املاء من حيث القلة والكثرة:
الفقهاء يقسمونه إىل ثالثة أقسام:
/1املاء القليل:وهو ما دون القلتني.
 /2املاء الكثري :وهو ما كان قلتني فأكثر
 -/3املاء املستبحر :ما كان كثرياً جدا كمياه البحار واألهنار
 املاء إذا تغري ابلنجاسة أو تغري أحد أوصافه هبا كرحيه ولونه أو طعمه فإنه جنس سواء كانقليال أو كثريا وهذا ابإلمجاع .

 أما إذا مل يتغري ابلنجاسة فهنا اختلف الفقهاء يف حكم املاء حسب نوعه على النحواآليت:
 /1املاء القليل إذا وقعت فيه النجاسة ومل يتغري :
القول األول :أنه جنس ولو مل تتغري ابلنجاسة أحد أوصافه الثالثة (اللون والطعم والرئحة)
ملفهوم حديث(:إذا بلغ املاء قلتني مل حيمل اخلبث) فمفهوم احلديث أن ما كان دون القلتني
ينجس مبالقاة النجاسة مطلقا.
القول الثاين :وهو الراجح :أنه ال ينجس إال إذا تغري لونه أو طعمه أو رحيه حلديث (:إن املاء
طهور ال ينجسه شيء) فهو عام ومنطوق احلديث يصرح أبن األصل يف املاء الطهارة إذا مل يتغري،
لكن األحوط ترك التطهر من املاء القليل إذا مل تتغري أوصافه ألن الغالب أن القليل إذا وقعت
فيه النجاسة تغري.
 /2املاء الكثري وهو ما بلغ قلتني فأكثر إذا وقعت فيه النجاسة ومل يتغري:
القول األول :وهو ما ذكره املؤلف وهو املذهب عند املتأخرين أنه ال ينجس سواء وقعت فيه
جناسة آدمي أو غريه .
القول الثاين :وهو املذهب عند املتقدمني يفرق يف النجاسة الساقطة يف املاء الكثري بني بول
اآلدمي وعذرته املائعة وبني سائر النجاسات ،فإذا بلغ املاء القلتني وخالطه بول آدمي أو عذرته
فهو جنس وإن مل يتغري إال إذا كانت جناسة اآلدمي يشق نزحها فإن كانت جناسة اآلدمي يشق
نزحها ومل يتغري املاء ابلنجاسة فطهور ،واستدلوا على أن املاء إذا بلغ قلتني ال ينجس إال ابلتغري
بقوله  ":إن املاء طهور ال ينجسه شيء) واستدلوا على الفرق بني جناسة اآلدمي وغريه بقوله
 ": ال يبولن أحدكم يف املاء الدائم الذي ال جيري مث يغتسل فيه) لكن عفي عما يشق نزحه
من أجل املشقة.
القول الثالث :وهو اختيار شيخ اإلسالم ومجاعة من أهل العلم أنه ال ينجس إال ابلتغري مطلقاً
سواء بلغ قلتني أم ال لكن دون القلتني جيب على اإلنسان أن يتحرز منه وهو الراجح.
ابب اآلنية:
حكم اختاذ آنية الذهب والفضة دون استعمال:

القول األول :التحرمي فيحرم اختاذ أواين الذهب والفضة دون استعمال للذكور و اإلانث.
استدلوا  :ابن ما حرم استعماله حرم اختاذه ،واختاذ هذه األواين ذريعة إىل االستعمال فيحرم.
القول الثاين :يباح اختاذ أواين الذهب والفضة دون استعمال .
استدلوا :أن النهي ورد يف استعمال الذهب والفضة فيبقى االختاذ على األصل وهو اإلابحة.

الراجح :هو القول األول ويناقش القول الثاين أبن املعىن من حترمي استعمال الذهب والفضة

موجود يف االختاذ وهو السرف واخليالء واحلالة املنافية للعبودية.
#إذ ثبت حترمي استعمال آنية الذهب والفضة يف غري األكل والشرب فغريمها يف معناها
إال ما استثين كاحللي للنساء ألجل التزين لألزواج والضرورة كحديث عرفجة ،وعلى هذا
فيحرم استعمال الذهب والفضة يف غري اآلنية إال ما ستثين (احللية للنساء -الضبة
اليسرية-والضرورة) على الرجال والنساء كاستخدامه يف مقابض األبواب وأرجل الكراسي
واملباخر وحنو ذلك ورجح بعض أهل العلم جواز اآلالت الصفرية من الفضة كاحملربة
واملكحلة.
حكم استقبال القبلة واستدابرها حال قضاء احلاجة:
القول األول :حيرم استقبال القبلة واستدابرها يف الفضاء وجيوز يف البنيان
استدلوا :عن ابن عمر رضي هللا عنه قال :ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجيت
فرأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام .

مع حديث ( :إذا جلس أحدكم حلاجته فال يستقبل القبلة وال يستدبرها) وحديث" :إذا
أتيتم الغائط فال تستقبلوا القبلة وال تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا) وجاء تفسري النهي
أنه حممول على الفضاء كما يف حديث مروان األصفر قال :رأيت ابن عمر رضي هللا عنه
أانخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها ،فقلت اي أاب عبد الرمحن أليس قد هني عن ذلك؟
قال :إمنا هني عن ذلك يف الفضاء ،فإذا كان بينك وبني القبلة شيء يسرتك فال أب"س"
قال ابن حجر يف الفتح :إسناده حسن.
القول الثاين :املنع من استقبال القبلة واستدابرها مطلقاً يف الفضاء والبنيان.

استدلوا  :بعموم األحاديث الناهية عن استقبال القبلة واستدابرها.
الراجح :هو القول األول وإليه ذهب كثري من أهل العلم مجعاً بني األدلة حبمل أحاديث

النهي على قضاء احلاجة يف الفضاء بال ساتر وحديث ابن عمر إذا كان يف البنيان  ،أو
مع ساتر بينه وبني القبلة.

