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خطبة احلاجة-فهذا هو الدرس الثاين من الدروس يف التعليق على كتاب اإلملام للحافظ ابن دقيق العيد رمحه اهلل تعاىل.
قال املصنف -رمحه اهلل ( :-وعنه ،عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول« :ال يبولن أحدكم يف املاء

الدائم ث يغتسل فيه» لفظ مسلم( .)1وروى حممد بن عجالن ،قال :مسعت أيب حيدِّث عن أيب هريرة ،قال:
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم« :ال يبولن أحدكم يف املاء الدائم ،وال يغتسل فيه من اجلنابة» .أخرجه أبو

داود(.) )2

قوله -رمحه اهلل تعاىل( :-عنه) :يعين أبا هريرة رضي اهلل عنه.
مبين على الفتح التصاله بنون التوكيد
وقوله( :ال يبولن)« :ال» هي الناهية ،والفعل بعدها جمزوم هبا ي
الثقيلة يف حمل جزم ،وأصله :ال ي بل ،فزيدت النون املشددة للتأكيد ،وقد جاء يف صحيح مسلم« :ال تبل يف

املاء الدائم الذي ال جيري ث تغتسل منه»(.)3
وقوله( :ال يبولن) :ال فرق بني أن يبول فيه مباشرة أو أن يبول يف إناء ث يصبه فيه .وال فرق بني أن يبول
فيه أو أن ي ت غوط فيه خالفا للظاهرية أخذا بظاهر هذا احلديث.
وقوله( :أحدكم) :هذا اخلطاب جلميع المة؛ فيشمل الرجال والنساء ،وإنا أتى بصيغة خطاب املذكر
تغليبا على املؤنث وهو موافق لساليب العربية والبالغية .وهكذا خطابات القرآن والسنة؛ أكثرها موجهة
للرجال وتتناول النساء كما هو مقرر يف علم الصول.
وقوله( :أحدكم) :ال يفيد تقييد اإلنسان بنفسه ،بل لو جاء غيه فبال يف املاء الدائم فله حكمه.
( )1مسلم ( .) 282
( )2أبوداود ( .) 70
( )3مسلم ( .) 282
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وقوله( :املاء الدائم) :املاء الدائم هو الراكد كما يف رواية أخرى للنسائي( ،)1وله شاهد من حديث جابر

ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما عند مسلم( ،)2وجاء تفسيه يف رواية للبخاري( :الذي ال جيري)( ،)3من (دام
الشيء) إذا سكن ومكث.
واملعىن :أنه -صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم -هنى عن التبول يف املاء الساكن الذي ال يتحرك وال جيري،
كاملاء الذي يف البك والطست واإلناء وحنو ذلك ،سواء كان قليال أو كثيا.
وقوله( :ث يغتسل فيه) :أي ينغمس يف املاء الذي بال فيه ،لن «يف» للظرفية ،وقد روي هذا اللفظ على
ثالثة أوجه :على الرفع ،واجلزم ،والنصب.
فعلى رواية الرفع -وهي املشهورة :-ث يغتسل ،ويكون معناه :النهي عن البول يف املاء الساكن ،ويكون
«يغتسل» مجلة مستأنفة غي معطوفة حبرف «ث» على قوله« :يبولن» .واملعىن :ث هو يغتسل فيه ،أي :أنه
يبول يف املاء الدائم ث يذهب ويغتسل فيه.

وعلى رواية اجلزم :وبه قال ابن مالك(( ،)4ث يغتسل فيه) ،وتكون معطوفة على (يبولن) ،وإنا جزمت
بالسكون لعدم اتصاهلا بنون التوكيد ،ويكون معىن احلديث :النهي عن كل واحد من البول واالغتسال على
االنفراد ،فتضمن احلديث حكمني كل واحد منهما مستقلي عن اآلخر :أحدمها :النهي عن البول يف املاء
الدائم الذي ال جيري .والثاين :النهي عن االغتسال فيه.
وعلى رواية النصب :وهذا هو الوجه الثالث( ،ث يغتسل) ،يكون املعىن على تقدير «أن» املضمرة،
وتكون «ث» ملحقة بواو املعية ،وواو املعية بعد النهي يكون الفعل بعدها منصوبا ،كقوهلم :ال تأكل السمك
وتشرب اللب ،أي :ال جتمع بينهما ،فيكون معىن احلديث :ال يبولن ث يغتسل يف املاء الدائم ،فأفاد أن النهي
إنا هو :عن اجلمع بني البول واالغتسال دون إفراد أحدمها ،مع أنه ينهى عن البول فيه مطلقا.
هذه الوجه الثالثة؛ واملشهور هو رواية الرفع كما تقدم ذكره.
هذا وإنا هنى عن البول يف املاء الدائم لنه يفضي إىل إفساد املاء بتنجيسه أو تقذيره ،وهنى عن اجلمع
( )1النسائي ( .) 35
( )2مسلم ( .) 281

( )3البخاري ( .) 236
( )4شرح النووي على صحيح مسلم ( .) 187 / 3
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بني البول واالغتسال لنه مستقبح ومستقذر يتناىف مع الفطرة السليمة ويبعد من العقول املستقيمة أن جيمع
بينهما ،فال يعقل أن يبول املرء يف ماء راكد ث يتطهر ويغتسل منه مع استقذاره أو احتمال جناسته ،ف «ث»
استبعادية ،أي :يبعد عقال وفطرة اجلمع بني هذين المرين.
وظاهر احلديث أنه ال فرق بني أن يكون املاء الدائم قليال أو كثيا ،لكن أهل العلم استثنوا ال مستبحر.
وتقييد الغسل بأنه من اجلنابة :خرج خمرج الغالب ،لكون الغسل من اجلنابة هو الغالب ،وحاجة املكلف
إىل ذلك ،وإال فال فرق بني االغتسال منه أو االغتسال للتنظيف أو للتبد واالستجمام ،ويدل عليه رواية
البخاري( :ال يبولن أحدكم يف املاء الدائم الذي ال جيري ث يغتسل فيه) .فأطلق الغسل دون تقييد؛ أي :دون
تقييد باجلنابة ،فينهى عن االغتسال يف املاء الدائم من اجل نب أو غي اجلنب.
وقوله( :يغتسل فيه) ،ويف رواية ملسلم خالفا ملا ذكره املصنف كما سيأيت التنبيه عليه( :يغتسل منه) ،بدال
عن قوله( :فيه) ،فالرواية الوىل :تفيد أنه ال يغتسل فيه باالنغماس فيه ،والرواية الثانية :تفيد أنه ال يتناول منه
ويغتسل خارجه.
وقوله( :ث يغتسل فيه) :ال خيص االغتسال؛ بل يعم الوضوء أيضا ،ويكون حكمه يف املاء الراكد الذي
بال فيه حكم الغسل ،بل قد ورد مصرحا به يف رواية أخرى( :ال يبولن أحدكم يف املاء الدائم ث يتوضأ منه).
رواه التمذي( )1والنسائي( )2وصححه الشيخ اللباين يف صحيح السنن(.)3
وقول املصنف يف خترجيه للحديث( :لفظ مسلم)؛ وهم ،فإن لفظ مسلم« :منه» بدال من قوله «فيه»،
وهذا اللفظ هو للبخاري ،وقد تبني الفرق بني الروايتني.

أمّا األحكامُ املتعلّقةُ بهذا احلديث ففيه حُكمان:
أحدمها :أن أهل العلم اختلفوا يف النهي هل هو للتحرمي أو للكراهة ،والصحيح أنه للتحرمي ،بناء على
أن الصل يف النهي يقتضي التحرمي إال لقرينة ،كما هو مذهب مجهور الصوليني ،ولن البول فيه يقتضي
منهي عنه ،ويتناىف مع الفطرة واملروءة ،وقد قال العالمة السعدي يف منظومته يف القواعد
إفساد املاء ،وهو ي
(.) 68 ( )1
(.) 57 ( )2
( )3صحيح سنن أيب داود ( .) 62
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الفقهية:

وال وا ال ط ب ع ي ع ن ال عص

ي ان

ك ال وا

الش

رع ي ب ال ن ك ران

أما احلكم الثاين :فهل املاء ينجس بالبول فيه؟ فالصواب أنه ال ينجس إال إذا تغي بالبول فيه أحد أوصافه
الثالثة :لونه وطعمه ورحيه ،ولو كان دون القلتني على الصحيح من أقوال أهل العلم ،لعموم قوله صلى اهلل عليه

وسلم( :املاء طهور ال ينجسه شيء)( ،)1وقوله( :املاء ال جينب)( ،)2كما سيأيت يف موضعه .ولنه ال يلزم من
النهي عن البول فيه تنجيس املاء ،لنه -صلى اهلل عليه وسلم -إنا هنى عن الفعل ومل يقل :إن املاء ينجس،
ومثل ذلك لو قام من النوم وغمس يده يف اإلناء قبل أن يغسلها ثالثا ،فإنه على القول الصحيح ال ينجس،
نجسه شيء ،وإال كان يأث من أجل خمالفة النهي .وأيضا لو كان املاء
أخذا بالصل ِّ
املتقدم :املاء طهور ال ي ِّ
يتنجس بالبول فيه لكان قوله صلى اهلل عليه وسلم( :ث يغتسل فيه) حشوا ،وهو منزه عن ذلك ،إذ املسلم
مطالب بتجنب االغتسال من ماء جنس ابتداء.
تنبيه :قوله صلى اهلل عليه وسلم( :املاء طهور ال ينجسه شيء) ،وهو املعروف حبديث بئر بضاعة ،وذلك
ما رواه أبو سعيد اخلذري رضي اهلل عنه أنه قيل لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم( :أنتوضأ من بئر بضاعة -
وهي بئر يطرح فيها احليض وحلم الكالب والننت -فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :املاء طهور ال ينجسه

شيء) .أخرجه أصحاب السنن إال ابن ماجة وهو حديث صحيح(.)3
وهذا احلديث أصل عظيم من أصول اإلسالم وقاعدة عظيمة من قواعد املياه ،والذي ينبين عليه اخلالف

مع حديث( :إذا بلغ املاء قلتني مل حيمل اخلبث)( ،)4يف طهارة املاء القليل الذي القته النجاسة .فقد أغفله
املصنف -رمحه اهلل.-
هذا ما يتعلق بالحكام املتعلقة باحلديث.

( )1أبوداود (  ،) 66التمذي (  ،) 66النسائي (  ،) 326وصححه الشيخ اللباين يف املشكاة ( .) 478
( )2أبوداود (  ،) 68التمذي (  ،) 65وصححه الشيخ اللباين يف املشكاة ( .) 457
( )3سبق ( ص .) 4
( )4الدارقطين (  ،) 15وصححه الشيخ اللباين يف صحيح اجلامع ( .) 416
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وللحديث فوائدُ كثريةٌ منها:
 أنه جيو البول واالغتسال يف املاء اجلاري ،لقوله صلى اهلل عليه وسلم( :ال يبولن أحدكم يف املاء الدائمالذي ال جيري) .فدل مبفهومه أنه جيو البول يف املاء الذي جيري ،لكن بشرط أن ال يفسده على غيه أو أن
ي ِّ
قذره عليه كمياه الينابيع والسواقي وحنوها.
 وفيه داللة على أن املاء اجلاري ال ينجس إال بالتغي؛ لقوله -صلى اهلل عليه سلم( :-ال يبولن أحدكميف املاء الدائم) ،فمفهومه :جوا ذلك يف اجلاري مطلقا،لنه إذا وقعت فيه النجاسة دفعها جريان املاء فتتحلل
وتستهلك وخيلفه الطاهر الذي مل ختالطه النجاسة ،خبالف املاء الدائم؛ ال يدفع املاء النجاسة ،بل تداخله
وتقاره.
 وفيه التنبيه بالدىن على العلى ،فإنه إذا هنى عن البول يف املاء الدائم فالوىل أن ينهى عن التغوطفيه لنه أشد وأقبح ،وهو ما يسميه أهل الصول ب " :داللة الوىل" أو "قياس الوىل" ،وهو "فحوى اخلطاب"
و"مفهوم املوافقة" ،كما قال تعاىل يف حق الوالدين{ :فال تقل هلما أف وال تنهرمها}[ اإلسراء ،] 23 :فإذا هنى عن
التأفف أي التضجر فالوىل والحرى أن حيرم ضرهبما لنه أبلغ وأشد.
 ومنها أيضا :أنه استدل به احلنفية والشافعية على أن املاء املستعمل –وهو املتساقط من أعضاءطهر ،فال جيو االغتسال فيه ،وفيما قالوه نظر ،وسيأيت تقريره
ِّ
املتوضئ أو املغتسل -يف وضوء أو غسل غي م ِّ
يف احلديث الذي بعده.
 ومنها :أنه استدل به على عدم جوا االغتسال يف املاء الدائم للجنابة وإن مل ي بل فيه ،وفيه نظر،وسيأيت توضيح ذلك يف احلديث الذي بعده.
 ومنها :أن الشريعة اإلسالمية السمحة جاءت مبراعاة اآلداب العامة والطهارة والنظافة واجتناب القذاروما يتناىف مع الفطرة والطبا .
سد الذرائع ،وهو سد الطريق ال مفضي إىل احملرم ،وذلك أنه صلى اهلل عليه
 وفيه أيضا :الخذ مببدإ ِّوسلم هنى عن البول يف املاء الدائم لئال يؤدي ذلك إىل تغيه وإفساده فسدت الذريعة بالنهي عن ذلك.
 وفيه أيضا بيان بالغة النب صلى اهلل عليه وسلم وجوامع كلمه صلى اهلل عليه وسلم ،وذلك أن كلمةواحدة وهي قوله(:ث يغتسل فيه) ،محِّلت على معان ثالثة ،وكلها معتبة.
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ث قال املصنف -رمحه اهلل(:-وروى مسلم من حديث أيب السائب ،موىل هشام بن هرة ،أنه مسع أبا هريرة
رضي اهلل عنه يقول :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم " :ال يغتسل أحدكم يف املاء الدائم وهو جنب "
فقال :كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال :يتناوله تناوال)(.)1
قوله( :اليغتسل) :باجلزم على أنه هني ،أي هنى النب صلى اهلل عليه وسلم عن االغتسال ،وقيل :بالرفع،
أي ال يغتسل ،على أنه نفي ،وهو مبعىن النهي.
قوله( :يف املاء الدائم) :أي غي اجلاري ما تقدم.
وقوله( :وهو جنب) :مجلة حالية ،أي :واحلال أنه جنب ،يعين :ال يغتسل يف املاء الدائم واحلال أنه على
جنابة.
فقال-( :أي أبو السائب -ليب هريرة رضي اهلل عنه :كيف يفعل يا أبا هريرة؟) أي :كيف يفعل ال جنب
إذا مل ينغمس يف املاء( ،قال- :يعين :أبا هريرة -يتناوله تناوال) ،يعين :يأخذه ويغتفه اغتافا ويغتسل خارجا
عنه وال ينغمس فيه ،وهذا املعىن حممول على غي املستبحر ،أما إذا كان كذلك فال بأس من أن ينغمس فيه.
وهذا احلديث ليس كاحلديث السابق ،فهذا احلديث هنى الرجل أن يغتسل وهو جنب ،وأما احلديث
السابق فهو هني الرجل أن يبول يف املاء ث يغتسل فيه.
واحلديثُ تعلّقَ به حكمان:
أحدمها :أن احلديث فيه داللة على حترمي اغتسال اجلنب يف املاء الدائم ،بناء على أن الصل يف النهي
للتحرمي كما هو مذهب مجاهي أهل العلم ،وإذا اغتسل يف املاء الدائم وهو جنب فالظاهر أنه ال جيزئه وال
يصح اغتساله وال ترتفع اجلنابة؛ بناء على أن النهي يقتضي الفساد كما هو مذهب مجهور أهل العلم ،لكن
مجهور أهل العلم محلوا النهي على كراهة التنزيه ،وعلى هذا القول يصح اغتساله مع الكراهة واهلل أعلم.
طهر ،لن املنع من االغتسال فيه
واحلكم الثاين :استدل هبذا احلديث من قال إن املاء املستعمل غي م ِّ
لئال يصي مستعمال ،فيمتنع على الغي االنتفا به ،والصحايب أعلم مبوارد اخلطاب من غيه ،حيث قال:
( )1مسلم ( .) 283
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(يتناوله تناوال) ،وقالوا" :هذا أقوى الدلة على أن املاء املستعمل غي طهور" ،وفيه نظر؛ لن علة النهي عن
االغتسال فيه ليست لجل جناسته واللصيورته مستعمال ،بل كونه يصي مستقذرا ومستخبثا ،ولن النب
صلى اهلل عليه وسلم مل يتعرض حلكم املاء إذ مل يقل :إن املاء ينجس ،بل وجه خطابه صلى اهلل عليه وسلم
ويوضحه قول أيب هريرة رضي اهلل عنه( :يتناوله تناوال) ،وهذا يدل على أن النهي إنا
إىل اجلنب ،ويدل عليه ِّ
هو عن االنغماس وليس عن االستعمال ،ومعلوم أيضا أنه يصي بعد الغرفة الوىل مستعمال ،فلو كان غي
طهور لما قال أبو هريرة -وهو راوي احلديث؛ والراوي أدرى مبرويِّه من غيه ( :-يتناوله تناوال) .ث إن هذا
معارض مبا هو أقوى منه وهو ما أخرجه مسلم من حديث ابن عباس :أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
(كان يغتسل بفضل ميمونة)( ،)1وبقوله صلى اهلل عليه وسلم يف احلديث التايل( :املاء ال جينب) ،ويف لفظ:
(الي ن ِّجسه شيء) ،بعدما جاء يغتسل من فضل بعض أ واجه ،فدل هذا على عدم خروج املستعمل عن

الطهورية ،ولن املؤمن طاهر كما قال صلى اهلل عليه وسلم( :املؤمن ال ينجس)( ،)2فإذا غسل من ماء طاهر
يبقى املاء طاهرا ،وغي ذلك من الدلة الصحيحة الصرحية الدالة على طهارة املاء ال مستعمل.

ويف احلديث فوائد:
 منها :سؤال أهل العلم فيما يشكل من الكتاب أو السنة؛ لقول أيب السائب :كيف يفعل يا أبا هريرة،فأشكل عليه قوله :ال يغتسل وهوجنب ،فسأل أبا هريرة رضي اهلل عنه .وهكذا ينبغي لطالب العلم إذا أشكل
عليه شيء من كتاب اهلل أو سنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم أو مسائل الفقه فينبغي أن يسأل أهل الذكر إن
كان ال يعلم.
 ومنها :استحباب الدب مع املعلِّم ،ومناداته بكنيته اليت اشتهر هبا ،لقوله :يا أبا هريرة ،واسم أيبهريرة :عبد الرمحن بن صخر على املشهور.
 -ومنها :عناية الشريعة اإلسالمية السمحة باآلداب ،ومشوهلا ملصاحل العباد يف املعاش وال معاد.

( )1مسلم ( .) 323
( )2البخاري (  ،) 281مسلم ( .) 371
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ث قال املصنف -رمحة اهلل عليه :-روى مساك بن حرب ،عن عكرمة ،عن ابن عباس قال :اغتسل بعض
أ واج النب صلى اهلل عليه وسلم يف جفنة ،فجاء النب صلى اهلل عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل ،فقالت له:
يا رسول اهلل ،إين كنت جنبا ،قال " :إن املاء ال جينب " .لفظ رواية أيب داود ،وأخرجه التمذي وصححه(.)1
قوله( :اغتسل بعض أ واج النب صلى اهلل عليه وسلم) :هي ميمونة بنت احلارث اهلاللية رضي اهلل عنها،

وورد امسها فيما أخرجه أمحد يف مسنده( )2عن ابن عباس عن ميمونة وج النب صلى اهلل عليه وسلم قالت:
(أجنبت أنا ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فاغتسلت من جفنة ففضلت فضلة فجاء رسول اهلل صلى اهلل عليه
نجسه شيء).
وسلم ليغتسل منها فقلت :إين قد اغتسلت منها ،فقال إن املاء ليس عليه جنابة ،أو :ال ي ِّ
فاغتسل منه .وصححه الشيخ اللباين( .)3ورواه مسلم خمتصرا ( )4عن ابن عباس -رضي اهلل عنهما -أن
النب صلى اهلل عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي اهلل عنه.
وقوله( :يف جفنة) :اجلفنة بفتح اجليم :القصعة الكبية ،ومجعها جفان ،كما قال تعاىل{ :وجفان كاجلواب
وقدور راسيات}[ سبأ .] 13 :أي :أن ميمونة رضي اهلل عنها أدخلت يدها يف جفنة تغتف منها ،وحيتمل أهنا

اغتسلت داخل اجلفنة ،فصبت على جسمها املاء ،ليطابق قوله( :إن املاء ال جينب).
وقوله( :فجاء النب صلى اهلل عليه وسلم يتوضأ منها أو يغتسل) :أي :جاء إىل هذه اجلفنة.
شك من الراوي ،ويف الرواية السابقة ملسند أمحد أن الراوي جزم يف اللفظ ،فقال:
(ليتوضأ أو يغتسل) :ي
(يغتسل).
إذن قال جاء النب صلى اهلل عليه وسلم إىل هذه اجلفنة ليتوضأ أو يغتسل بعد أن اغتسلت هي رضي
اهلل عنها فيها.
وقوله( :إين كنت جنبا) ،فيه حذف ،أي :كنت جنبا حالة استعمايل للماء ،يعين :أن ميمونة رضي اهلل
عنها اغتسلت منها وهي على جنابة ،فحذفت الفعل وهو( :اغتسلت) ،وأبقت على العلة وهي( :أهنا كانت

( )1سبق ( ص .) 4
()25022 ( )2

( )3يف املشكاة ( .) 457
(.) 323 ( )4
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على اجلنابة) لهنا هي املقصودة واملؤثِّرة يف احلكم ،وهذا من بالغة ميمونة رضي اهلل عنها ،وهذا ما يعرف
باإلجيا يف اللفظ.
وقوله( :إن املاء ال ي ج ن ب) :بضم الياء وكسر النون ،وجيو فتحها مع ضم النون :ي ج ن ب ،قال النووي

رمحه اهلل تعاىل :-والول أفصح وأشهر( ،)1واملعىن :أن املاء ال تصيبه اجلنابة باغتاف اجلنب فيه ومالمستهإياه .واحلاصل أن املاء ال يصي بسبب اجلنابة وال ينع من التطهي به فيجتنب وال يستعمل ،وكأن ميونة رضي
اهلل عنها فهمت أن العضو الذي عليه اجلنابة يف احلكم كالعضو الذي عليه النجاسة ،فيحكم بنجاسة املاء
املتنجس فيه فبني هلا النب صلى اهلل عليه
من غمس العضو اجلنب كما حيكم بنجاسته من غمس العضو ِّ
وسلم أن المر خبالف ما تومهت.
بكل حدث لعموم اللفظ ،فإذا استعمل منه حمدث ال يصي البقية
وال خيتص احلكم باجلنابة بل يتعلق ِّ
جنسا حبدثه.
وأيضا ال خيتص احلكم باملاء ،فال يقتضي قوله(:إن املاء ال جينب) ،أن كل ما ليس مباء جينب ،فهذا
مفهوم واملفهوم ال عموم له ،فإن الثوب ال جينب واإلناء ال جينب والرض ال جتنب ،وإنا خص املاء بالذكر
للحاجة إىل بيان حكمه.
واحلديث ينبين عليه حكم وهو أن فيه داللة على جوا تطهر الرجل بفضل طهور املرأة وإن خلت به،
ويف ذلك خالف ملعارضته ملا رواه محيد احلميي قال :لقيت رجال صحب النب صلى اهلل عليه وسلم أربع
سنني كما صحبه أبو هريرة رضي اهلل عنه قال( :هنى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن تغتسل املرأة بفضل
الرجل أو يغتسل الرجل بفضل املرأة وليغتفا مجيعا) .رواه أبو داود( )2والتمذي( )3بسند صحيح( .)4ومجع
بينهما بعض أهل العلم بل كثي من أهل العلم بأن محلوا حديث النهي على التنزيه بقرينة أحاديث اجلوا ؛
ص
مجعا بني الدلة ،إذا فيكره أن يتوضأ الرجل بفضل املرأة أو أن يغتسل بفضلها ،وال يقال أن هذا الفعل خا ي
بالنب صلى اهلل عليه وسلم فال يعارض قوله العام للمة ،لن قوله صلى اهلل عليه وسلم (إن املاء ال جينب)
( )1اجملمو ( .) 176 / 2
(.) 81 ( )2
(.) 64 ( )3
( )4الشيخ اللباين يف صحيح أيب داود ( .) 75 – 74
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مشعر بعدم االختصاص به ،والصل عدم اخلصوصية كما يقول أهل العلم.
ويف احلديث فوائدُ:
 منها إباحة استعمال الواين يف الطهارة ،لقول ميمونة رضي اهلل عنها :يف جفنة ،واجلفنة معروفة. وفيه دليل على جوا اغتسال الرجل بفضل طهور املرأة ولو كانت جنبا. وفيه داللة على طهارة املاء املستعمل كما تقدم ،وقوله :ال جينب :كالتصريح بالرد على من قال :إنالعلة يف إفساد املاء استعماله ،ومن سلب طهوري ته باالستعمال فقد جعله ينجس وجينب.
 وفيه داللة على أن املاء ال ينجس باملالقاة ،أي :إذا القته النجاسة ،إال إذا تغي أحد أوصافه الثالثة،وهي لونه وطعمه ورحيه.
 وفيه إشارة إىل أن الصل يف املياه الطهارة ،لقوله صلى اهلل عليه وسلم (إن املاء ال جينب) ،فإذا شكاملرء يف طهارة املاء أو جناسته فالصل أن حيمل على طهارته.
متفرعة عن
 -وفيه دليل على قاعدة :الصل بقاء ما كان على ما كان ،وهذه القاعدة عظيمة وهي ِّ

القاعدة الكلية :اليقني ال يزول بالشك ،لقوله صلى اهلل عليه وسلم( :إن املاء ال جينب) ،أي أن الصل يف
هذا املاء أنه طاهر مطهر ،فال يؤثر فيه كوهنا اغتسلت منه ،فأبقى املاء على ما كان عليه من الطهارة ،وعليه
إذا شك االنسان يف املاء هل هو طاهر أو جنس فيحكم بطهارته إال إذا تيقن جناسته ،لن الصل بقاء ما
كان على ما كان.
 وفيه جوا العمل بالصل والظاهر وطرح الشك واالحتمال ،لقوله صلى اهلل عليه وسلم( :إن املاء الجينب) ،فبىن النب صلى اهلل عليه وسلم على الصل ،ومل يسأل هل طرأ عليه ما يفسده أم ال؟
ب صلى اهلل عليه وسلم ،و النب صلى اهلل عليه وسلم يقر على
 وفيه أيضا جوا االجتهاد حبضرة الن ِّويصوب ،لقول ميمونة رضي اهلل عنها( :إين كنت جنبا) ،فكانت ترى أن الغسل من اجلنابة
ذلك أو ينكر ِّ
يفسد املاء ،فهذا اجتهاد منها وتوهم ،فبني هلا النب صلى اهلل عليه وسلم أنه ال يفسد.
 وفيه أنه ينبغي ملن علم حال شيء خفي على غيه بيانه له ،لن حكم هذا املاء خفي على ميمونةرضي اهلل عنها ،فبني صلى اهلل عليه وسلم أنه ال جينب وأنه ال ينجس.
 وفيه جوا مراجعة العامل واستفساره ،لقول ميمونة رضي اهلل عنها( :إين كنت جنبا) ،وذلك ل ما أرادالنب صلى اهلل عليه وسلم أن يغتسل من املاء راجعته ميمونة رضي اهلل عنها واست فسرته فقالت( :إين كنت
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جنبا) .فال مانع للطالب أن يراجع الشيخ بأدب واحتام وإكرام يف مسألة أشكلت عليه.
 وفيه من حسن أدبه وتعليمه وجوابه صلى اهلل عليه وسلم ،وذلك أنه ل ما قالت ميمونة رضي اهلل عنها(إين كنت جنبا) فأجاهبا وقابلها بلفظها فقال صلى اهلل عليه وسلم( :إن املاء ال جينب) فخاطبها مبا خاطبته
به ،ومل يقل إن املاء طاهر ،وهذا من حسن جوابه وبالغته -عليه الصالة والسالم ،-وهذا كما قالت عائشة
رضي اهلل عنها (ل ما طلب منها اخلمرة وهي يف املسجد ،قالت :إين حائض ،فقال -صلى اهلل عليه وسلم:-
إن حيضتك ليست بيدك)( ،)1وهذا أيضا من دعابه وأدبه -عليه الصالة والسالم.-
 وفيه أيضا استحباب ذكر العلة يف بيان احلكم ،لقوله صلى اهلل عليه وسلم( :إن املاء ال جينب) ،ومليقل إن املاء طاهر ،وذكر ذلك تعليال جلوا االغتسال منه.
هذا واهلل أعلم بالصواب وإليه املرجع واملآب
وسبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك.

( )1مسلم ( .) 298
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