مقدمة كتاب الروض المربع
تحقيق وعناية شركة إثراء المتون

يحتوي على مقدمة الشركة ،ووصف النسخ المعتمدة ،وآلية العمل

مقدمة �إثراء املتون
احلم��د هلل رب العامل�ين ،و�صل��ى اهلل و�س��لم وب��ارك عل��ى نبي��ه الأم�ين ،وعل��ى �آل��ه و�صحب��ه
والتابع�ين� ،أم��ا بع��د:
فما زال الفقهاء ي�س��طرون الطرو���س ،ويلقون الدرو���س ،ليبثوا هذا العلم بني النا���س ،ولي�ؤهلوا
م��ن يحم��ل ه��ذا العل��م بعده��م ،ليتوارث��ه اخلل��ف ع��ن ال�س��لف ،فمنه��م املدر���س ،ومنه��م امل�ؤل��ف،
وتنوعت �أ�صناف الت�أليف ،واختلفت طرائق التدري�س ،وكل يديل بدلوه ،وي�ضرب ب�سهمه ،فانت�شر
الفقه على �أيديهم ،ف�ضربت لهم �أكباد الإبل ،و�سارت الركبان مب�صنفاتهم ،ومنهم �أعالم رزقهم
اهلل ال�س��عادة يف م�ؤلفاته��م ،كاخلرق��ي و�أب��ي حممد ابن قدام��ة ،ومن �أعالم املت�أخرين الذين كتب
اهلل القب��ول مل�ؤلفاته��م عن��د احلنابل��ة ،ال�ش��يخ من�ص��ور البهوت��ي ،فغ��دا كتاب��ه ك�ش��اف القن��اع موردًا
للق�ضاء ،و�أ�صبح كتابه الرو�ض املربع م�صد ًرا للتدري�س ،واملقدم بال منازع يف كليات ال�شريعة يف
بالدنا ،فدر�سته �أجيال بعد �أجيال ،ف�شرحه امل�شايخ لطالبهم ،وتعددت طبعات الكتاب ،وتنوعت
العناية به.
وعندم��ا ق��ررت �ش��ركة �إث��راء املت��ون العناي��ة بالكت��اب لأهميت��ه ،ر�أت �أال تكرر اجلهود ال�س��ابقة،
فو�ضع��ت خط��ة لع��دد م��ن الأعم��ال اخلادم��ة للرو���ض املرب��ع� ،س��نطرحها قري ًب��ا مب�ش��يئة اهلل ،وم��ن
ه��ذه الأعم��ال :ثالث��ة منتج��ات �س��نقدمها للقارئ �س��و ًيا ،وهي :عرو�ض تقدميي��ة (،)PowerPoint
و�أن�ش��طة مهارية لتنمية امللكة الفقهية ،ون�س��خة تعليمية للرو�ض املربع ،وهذه الأعمال روعي فيها
�أن تك��ون معين��ة للفقي��ه واملتفق��ه �أثناء الدر���س الفقهي� ،س��واء �أكان يف اجلامع��ات �أم اجلوامع.
وه��ذا العم��ل ال��ذي ب�ين يدي��ك �-أخ��ي الك��رمي -ه��و الن�س��خة التعليمي��ة للرو���ض املرب��ع ،و�أول
�س�ؤال قد يتبادر للذهن ،ما اجلديد يف هذه الن�سخة؟ وملاذا يطبع الرو�ض طبعة جديدة وقد طبع
طبعات عديدة؟ ومع تقديرنا جلهود من �سبقنا -وهي جهود تذكر فت�شكر� -إال �أننا مل جند طبعة
تعنى بتحقيق الن�ص وت�سهيله ،فهي �إما طبعات تعنى بتحقيق الرو�ض كما تعنى بتحقيق غريه من
كت��ب ال�تراث� ،أو طبع��ات ت�س��عى �إىل ت�س��هيله م��ن غ�ير العناية بن�صه ،ويف كل خري ،وله��ذا ر�أينا �أن
تك��ون ه��ذه الطبع��ة تعن��ى بتحقي��ق الرو���ض وفق م�س��الك التحقيق املعتمدة ،ويف الوقت نف�س��ه تقدم
خ�صو�صا املبتدئني منهم -فهي طبعة قد جمعت اخل�صالالرو�ض بطريقة ت�سهل فهمه للمتفقه
ً
التالية:
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ترج��ح لدين��ا �أنه��ا قرئت على
�أواله��ا :طبع��ة حمقق��ة عل��ى �أرب��ع ن�س��خ خطي��ة� ،إحداه��ا ن�س��خة َّ
امل�ؤل��ف ،وق��د قابلن��ا الكتاب على ن�س��خه الأرب��ع ،ثم خرجنا الأحاديث ،وعرفن��ا بالأعالم والكتب.
ثانيه��ا :طبع��ة معنون��ة ،فامل�س��ائل املهم��ة �أمامه��ا عناوي��ن جانبي��ة ،كاملفاتي��ح ت�س��هل للق��ارئ
الدخ��ول �إىل تل��ك امل�س��ائل.
ثالثه��ا :طبع��ة ملون��ة ،فالأدل��ة الن�صي��ة ،والأدل��ة املعنوي��ة ،والتعريف��ات اال�صطالحي��ة ،يزه��و
كل منه��ا بلون يخ�صه.
رابعه��ا :طبع��ة مق�س��مة �إىل فق��راتْ ُ ،
م َر َج��ة مبنهجي��ة علمية ،ت�س��هل على املتفق��ه الفهم من
ً
تف�صيل
غ�ير احلاج��ة �إىل مراجع��ة حوا�ش��ي الكت��اب ،و�س��نورد ل��ك �أخ��ي الك��رمي عملن��ا يف الكت��اب
بعد هذه املقدمة.
وحت��ى ال يك��ون عملن��ا نظر ًي��ا غ�ير حمق��ق لأهداف��ه ،عر�ضن��ا العم��ل عل��ى جمموع��ة م��ن
املتخ�ص�ص�ين ،و�أخذن��ا ر�ؤاه��م ،ونهلن��ا م��ن جتاربه��م ،ث��م عر�ضن��ا من��اذج م��ن الكت��اب عل��ى بع���ض
الط�لاب لنتلم���س احتياجه��م ،ون��رى م��دى ا�س��تفادتهم من الكت��اب ،وما جوانب النق���ص التي البد
م��ن تداركه��ا قب��ل �إمت��ام العم��ل ،وق��د ا�س��تفدنا م��ن ال��كل ،ف�ش��كر اهلل له��م و�أج��زل له��م املثوب��ة.
ويطي��ب يل يف خت��ام ه��ذه املقدم��ة �أن �أتق��دم بال�ش��كر -بع��د �ش��كر املنع��م �س��بحانه -ل��كل م��ن
يرا لإجناز
�س��اهم معن��ا يف �إجن��از ه��ذا الكت��اب ،و�أخ���ص بال�ش��كر فري��ق العمل ال��ذي �صرب معنا كث� ً
وخ�صو�ص��ا م�ش��ايخنا يف اللجن��ة العلمي��ة واملجل���س
ه��ذا العم��ل ،والزم�لاء يف �ش��ركة �إث��راء املت��ون،
ً
الإ�ش��رايف ،كم��ا �أ�ش��كر الزم�لاء يف �ش��ركة عط��اءات العل��م عل��ى �إ�ش��رافهم الإداري وامل��ايل عل��ى
ختام��ا للجه��ة الرائ��دة يف العم��ل اخل�يري :م�ؤ�س�س��ة �س��ليمان الراجح��ي
امل�ش��روع ،و�أتق��دم بال�ش��كر ً
اخلريي��ة عل��ى متويله��ا له��ذا الكت��اب ،ف�أ�س��أل اهلل �أن يب��ارك يف جهوده��م ،و�أن يجزيه��م عن��ا خ�ير
اجل��زاء ،و�أن يب��ارك يف عم��ل املم��ول وذريت��ه.
وختام��ا �أ�س��أل اهلل �س��بحانه وتع��اىل �أن يب��ارك يف ه��ذا العم��ل ،و�أن ينف��ع ب��ه ،و�أن ينفعن��ا ب��ه،
ً
خال�ص��ا لوجه��ه الك��رمي ،و�صل��ى اهلل و�س��لم وبارك على نبينا حمم��د ،وعلى �آله و�صحبه
و�أن يجعل��ه ً
�أجمع�ين ،واحلم��د هلل � ًأول و�آخ� ًرا.
امل�شرف على امل�شروع
عبد العزيز بن �إبراهيم ال�شبل
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عملنا يف الكتاب
� ً
أول :مقابلة الن�سخ املخطوطة:
( )1جمعن��ا الن�س��خ املخطوط��ة للكت��اب ،وق��د اجتم��ع لن��ا م��ن ذل��ك ( )18ن�س��خة ،فانتقين��ا من
هذه الن�س��خ �أربع ن�س��خ العتبارات عدة ،وهذه الن�س��خ هي:
 .1ن�سخة مكتبة جامعة امللك �سعود (الأ�صل):

ترج��ح لدين��ا �أنه��ا مق��روءة عل��ى امل�ؤل��ف؛ حي��ث وردت عليه��ا بالغ��ات مقابل��ة
وه��ذه الن�س��خة َّ
وحترير على ن�سخة امل�ؤلف �إىل نهاية (باب اخللع) حيث علق النا�سخ يف الهام�ش بقوله�( :إىل هنا
بل��غ عل��ى امل�ؤل��ف حتري� ًرا ومقابل��ة وه��و ما�س��ك ب�أ�صله ،ثم ت��ويف �إىل رحمة اهلل نهار اجلمعة عا�ش��ر
ربي��ع الث��اين من �ش��هور �س��نة  1051يف اجلام��ع الأزهر) ا.هـ(((.
والن�س��خة بحال��ة جي��دة ،وخطه��ا وا�ض��ح ،ولي���س عليه��ا ا�س��م نا�س��خ وال تاريخ ن�س��خ؛ وذلك لأنها
نق�ص��ا يف �أثن��اء الكت��اب ،كم��ا نبهن��ا عل��ى ذل��ك يف
ناق�ص��ة الأوراق يف �أوله��ا و�آخره��ا ،كم��ا �أن فيه��ا ً
موا�ضعه.
وقد رمزنا لها بـ (الأ�صل).
 .2ن�سخة مكتبة جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية (�س):

وه��ذ الن�س��خة يف حال��ة جي��دة ج�دًّا ،وخطه��ا بدي��ع ،ويف هام�ش��ها بالغ��ات ملقابلته��ا على ن�س��خة
مقروءة على امل�ؤلف ،كما �أنها مقروءة على عدد من علماء املذهب من �أهل جند ،وهذه الن�س��خة
موافقة لن�س��خة جامعة امللك �س��عود ب�ش��كل كبري� ،إال �أنها خالفتها يف مواطن.
ونا�س��خ ه��ذه الن�س��خة ه��و :حمم��د ب��ن �إبراهي��م ب��ن �س��يف ،وكتب��ت �س��نة (1247ه�ـ) كم��ا ذك��ر
نا�س��خها يف �آخره��ا.
وقد رمزنا لها بـ (�س).

((( وهذا البالغ بنصه نقله يف هامش نسخة (س) اآليت ذكرها ،فقال( :وجدت يف أصل هذه النسخة يف هذا الموضع عند
آخر باب الخلع ما لفظه )... :فنقله ،ثم قال( :انتهى ما وجدته برمته حر ًفا بحرف).
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 .3ن�سخة دارة امللك عبد العزيز (د):

وه��ي ن�س��خة جي��دة ،وخطه��ا وا�ض��ح ،وه��ي م��ن �أ�ضب��ط ن�س��خ الرو���ض ،ولكام��ل ن���ص الكت��اب
فلي���س فيه��ا نق� ٌ��ص يف �أوراقه��اُ ،كتب��ت �س��نة (1085ه�ـ) كم��ا ذك��ر نا�س��خها يف �آخره��ا ،فه��ي قريبة
م��ن ع�ص��ر امل�ؤل��ف ،وه��ي مق��روءة على عدد من علماء املذهب ،ويف هام�ش��ها حوا�� ٍ�ش وتعليقات ملن
قرئ��ت عليه.
وقد رمزنا لها بـ (د).
 .4الن�سخة الأزهرية (ز):

وه��ي م��ن ن�س��خ مكتب��ة الأزه��ر ،ن�س��خة جي��دة ولكام��ل الكت��اب ،وج��اء ذك��ر نا�س��خها يف �آخره��ا:
رم�ضان ح�س�ين اخلطاري ال�ش��افعي ،وتاريخ ن�س��خها1281 :هـ.
وقد رمزنا لها بـ (ز).
( )2بعد جمع الن�سخ قابلنا الكتاب على الن�سخ الأربع ،و�أثبتنا جميع الفروق يف احلوا�شي.
( )3عند اختالف الن�سخ قمنا مبا يلي:
�أ� .إذا كان االخت�لاف غ�ير م�ؤث��ر :ف�إنن��ا نثب��ت م��ا ورد يف ن�س��خة جامعة امللك �س��عود (الأ�صل)،
ف��إن كان مو�ضع��ه غ�ير موج��ود فيه��ا �أثبتن��ا م��ا يف (���س) ،وال ننب��ه عل��ى م��ا يف الن�س��خ الأخ��رى م��ن
الفروق غري امل�ؤثرة؛ خ�ش��ية �إثقال احلوا�ش��ي ،ولطبيعة الكتاب التعليمية.
ب� .إذا كان هناك خط�أ يف الن�سخ :ف�إننا ال ن�شري �إليه �إال �إن كان اخلط�أ يف (الأ�صل).
�صحيح��ا ،وننب��ه يف احلا�ش��ية عل��ى م��ا يف
ج� .إذا كان االخت�لاف م�ؤث� ًرا :ف�إنن��ا نثب��ت م��ا ن��راه
ً
الن�س��خ الأخرى.
ثان ًيا :ما يتعلق باخلدمة العلمية والفنية للكتاب:
�أتت خدمتنا لهذا الكتاب علم ًّيا وفن ًّيا من �أربعة جوانب ،وهي:
� ً
أول :العناوي��ن اجلانبي��ة :فق��د �أثرين��ا الكت��اب بعناوي��ن جانبي��ة ِّ
ومق�س��مة ل��كالم
مو�ضح��ة ِّ
امل�ؤلف يف الكتاب ،ومل نلتزم بعنونة جميع امل�س��ائل؛ خ�ش��ية �إثقال الهام���ش بها ،ولأن ل�ش��ركة �إثراء
عرو�ض
املتون �إ�صدا ًرا �آخر انتهينا منه بحمد اهلل ،وهو �إخراج كتاب (الرو�ض املربع) على هيئة
ٍ
تقدميي��ة ( )PowerPointوق��د التزمن��ا فيه��ا بعنون��ة جمي��ع م�س��ائل الرو���ض تقري ًب��ا.
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ثان ًي��ا :التعري��ف بالكت��ب والأع�لام ال��واردة يف الكت��اب :فق��د عرفن��ا بالكت��ب الفقهي��ة
وبالفقه��اء الواردي��ن يف كالم امل�ؤل��ف ،وحر�صن��ا �أن تك��ون ه��ذه التعريف��ات خمت�ص��رة حت��ى ال نثقل
فهر�سا
حوا�شيها ،والتزمنا التعريف بالأعالم والكتب عند �أول موطن ترد فيه ،و�أحلقنا بالكتاب ً
ملوا�ض��ع تراجمه��م؛ ت�س� ً
�هيل لال�س��تفادة منه��ا .و�أب��رز املراج��ع الت��ي اعتم��دت يف ذل��ك:
 lاللآيل البهية يف كيفية اال�ستفادة من الكتب احلنبلية؛ ملحمد �آل �إ�سماعيل.
 lت�سهيل ال�سابلة ملريد معرفة احلنابلة؛ ل�صالح �آل عثيمني.
 lتاريخ بغداد ،للحافظ �أبي بكر اخلطيب البغدادي.
 lاجلواهر امل�ضية يف طبقات احلنفية؛ لعبد القادر القر�شي.
 lالدر املن�ضد يف �أ�سماء كتب مذهب الإمام �أحمد؛ لعبد اهلل بن حميد املكي.
 lالدر املن�ضد يف ذكر �أ�صحاب الإمام �أحمد؛ لعبد الرحمن العليمي.
 lالديباج املذهب يف معرفة �أعيان علماء املذهب؛ لربهان الدين ابن فرحون.
 lذيل طبقات احلنابلة؛ لزين الدين عبد الرحمن بن �أحمد بن رجب.
� lسري �أعالم النبالء؛ ل�شم�س الدين الذهبي.
 lطبقات احلنابلة؛ لأبي احل�سني حممد بن حممد ابن �أبي يعلى.
 lطبقات الفقهاء ال�شافعية؛ لعثمان بن عبد الرحمن ،ابن ال�صالح.
 lالعرب يف خرب من خرب؛ ل�شم�س الدين الذهبي.
 lعلماء احلنابلة من الإمام �أحمد �إىل وفيات عام 1420؛ لبكر �أبو زيد.
 lك�شف النقاب عن م�ؤلفات الأ�صحاب؛ ل�سليمان بن عبد الرحمن بن حمدان.
 lاملدخل املف�صل؛ لبكر �أبو زيد.
 lمفاتيح الفقه احلنبلي؛ ل�سامل بن علي الثقفي.
 lاملق�صد الأر�شد يف ذكر �أ�صحاب الإمام �أحمد؛ لربهان الدين ابن مفلح.
 lاملنهج الأحمد يف تراجم �أ�صحاب الإمام �أحمد؛ لعبد الرحمن العليمي.
ثال ًثا :تخريج �أحاديث الكتاب .وقد �سلكنا فيه املنهج الآتي:

 .1التزمن��ا التخري��ج م��ن م�س��ند الإم��ام �أحم��د يف �أحادي��ث الكت��اب كله��ا� ،س��واء كان يف
ال�صحيحني �أو يف غريهما؛ وكان الداعي �إىل ذلك� :أنَّ �صاحب امل�سند هو �إمام املذهب ،وملا ذكره
�أئم��ة الأ�صح��اب م��ن �أنَّ م��ا �أخرج��ه الإم��ام يف م�س��نده من الأحاديث مما لي���س له في��ه قول له ف�إنه
يعت�بر مذه ًب��ا ل��ه ،وم��ن كالمه��م يف ذلك:
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 lق��ال اب��ن النج��ار( :وم��ا رواه م��ن �س��نة� ،أو �أث��ر ،و�صحح��ه �أو ح�س��نه �أو ر�ض��ي �س��نده� ،أو د َّو َن��ه
يف كتبه ومل َي ُر َّد ُه ومل ُيف ِْت بخالفه :فهو مذهبه يف الأ�صح .اختاره الأكرث ،وقيل :ال .و�أطلقهما يف
«�آداب املفتي» و«الفروع»)(((.
 lوق��ال ال�شم���س اب��ن مفل��ح -بع��د حكايت��ه للوجه�ين يف امل�س��ألة( :-فله��ذا �أذك��ر روايت��ه للخرب
و�إن كان يف ال�صحيح�ين)(((.
� .2إذا كان احلدي��ث يف ال�صحيح�ين �أو �أحدهم��ا :فنكتف��ي بالتخري��ج منهم��ا م��ع م�س��ند الإم��ام
�أحمد.
� .3إذا مل يك��ن احلدي��ث يف ال�صحيح�ين �أو يف �أحدهم��ا :فنخرج��ه م��ن كت��ب ال�س��نة امل�ش��هورة؛
كال�س�نن الأربع��ة م��ع امل�س��ند ،ف��إن مل يك��ن فيه��ا :فم��ن بقي��ة كت��ب ال�س��نة دون ا�س��تق�صاء؛ خ�ش��ية
الإطالة.
 .4نقلن��ا �أح��كام الأئم��ة عل��ى الأحادي��ث الت��ي يف غ�ير ال�صحيح�ين ،وكان حر�صن��ا عل��ى �أح��كام
الأئم��ة املتقدم�ين؛ كالإم��ام �أحم��د واب��ن مع�ين ،واب��ن املدين��ي ،والبخ��اري ،و�أب��ي حامت و�أب��ي زرعة،
و�أب��ي داود ،والن�س��ائي ،واب��ن ع��دي ،والدارقطن��ي ،ورمبا نقلنا �أحكام غريه��م؛ كابن عبد الهادي،
والزيلعي ،والعراقي ،وابن امللقن ،وابن حجر ،والبو�صريي وغريهم ،دون ا�س��تق�صاء لأحكامهم،
ودون درا�س��ة الأ�س��انيد حديث ًّيا؛ خ�ش��ية �إثقال احلوا�شي.
راب ًعا :تلوين الن�ص وتق�سيمه �إىل فقرات :وقد جاء ذلك ح�سب الآلية الآتية:
( )1ا�ستخدمنا �أربعة �ألوان يف تو�ضيح كالم امل�ؤلف:
 .1اللون الأحمر :لتمييز التعريفات اال�صطالحية.
 .2اللون الأخ�ضر :لتمييز الأدلة الن�صية من الكتاب �أو ال�سنة �أو �أقوال ال�صحابة و�أفعالهم.
 .3اللون الأزرق :لتمييز الأدلة املعنوية.
 .4الل��ون الأ�س��ود (الع��ادي) :وذل��ك يف كالم امل�ؤل��ف فيم��ا ع��دا م��ا تق��دم ،عل��ى �أن ُي َّي��ز م��ا ه��و
من منت (زاد امل�س��تقنع) بو�ضعه بني قو�س�ين هالليني () مع تغميقه.
((( معونة أولي النهى (.)585/11
((( الفروع (.)47/1
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( )2تق�س��يم الن���ص �إىل فق��رات ،وكان ذل��ك وف��ق �آلية تبني ت�سل�س��ل كالم امل�ؤل��ف ،وبناء بع�ضه
على بع�ض ،وحر�صنا �أن يكون ذلك التق�سيم معي ًنا للمتف ِّقه على فهم الن�ص الفقهي ،فهو كال�شرح
لكالم امل�ؤلف� ،إال �أننا مل ن�ضف على كالم امل�ؤلف حر ًفا واحدً ا ،وال ت�صرفنا فيه بتقدمي وال ت�أخري،
وكانت الآلية على النحو التايل:
 .1ق�س��منا كالم امل�ؤل��ف �إىل �أرب��ع م�س��تويات مندرج��ة حت��ت بع�ضه��ا ،وو�ضعن��ا عالم��ة نقطي��ة
متقدم��ا ع��ن الذي قبل��ه؛ لبي��ان اندراجه حتته.
وجع��ل كل م�س��توى
ً
للم�س��توى الث��اين فم��ا بع��دهُ ،
� .2إذا كان��ت �ص��ورة امل�س��ألة وحكمه��ا و�ش��رطها ودليله��ا غ�ير متع��دد :ف�إنه ي�ؤت��ى بذلك يف فقرة
واحدة ،كما يف املثال التايل:
لم َّ
ُباح آن َي ُة الك ّفاِر) ْ
ذبائح ُه ْم)
تحل
ُ
لم ُت ْع َل ْم نجاست َُهاْ -
(وت ُ
(ولو ْ
إن ٍْ
متفق ِ
ِ
ّ
عليه.
من َمزَا َد ِة
كالمجوس؛ أل َّن ُه 
مشركة»ٌ ،
«توض َأ ْ

ف ُنالح��ظ �أن امل�س��ألة وحكمه��ا وقيده��ا وهو (عدم العلم بنجا�س��تها) م��ع دليلها � ً
أي�ضا ،كل ذلك
فجعلت يف فقرة واحدة.
جاء غري متعددُ ،
� .3إذا كان بع���ض م��ا �س��بق م��ن ال�ص��ور والأح��كام ونحوه��ا متع��ددًا :ف�إن��ه ُيجع��ل يف م�س��توى
من��درج حت��ت م��ا قبل��ه ،ث��م يف�ص��ل عم��ا بع��ده مب�س��توى جدي��د ،كم��ا يف املث��ال الت��ايل:
(إالَّ ضبةً:
•يسيرةً) عر ًفاَ ،ل كثيرةً،
ٍ،
•(من ٍ
فضة) َل ذهب
ْ
ٍ
الزينةِ:
ِ
ّ
ْ
غرض م ْن غير ِّ
وهي :أن يتعل َق هبَا ٌ
•(لحاجة)؛ َ
ٍ
َ oo
البخــاري عــ ْن
روى
قــدح
«أن
أنــس َّ :
ُّ
لمــا َ
فــا َ
َ
بــأس هبَــا؛ َ
ٍ
الشــ ْع ِ
انكســر؛ فات َ
مــكان َّ
َّبــي 
فضــة».
ّخــذ
مــن َّ
َ
ب سلســل ًة ْ
َ
الن ِّ

فنالح��ظ �أن قي��ود ال�ضب��ة املباح��ة ُق ِّ�س� َمت عل��ى فق��رات ،ث��م بع��د انتهائه��ا ف�ص��ل عنه��ا احلك��م
مب�س��توى من��درج حتته��ا ،مع دليله.
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مثال �آخر:

ٍ
يرفع حدَ َ
رجل) وخن َثى:
ث
َ
(ول ُ
يسير) َ
دون ال ُق ّل َت ْي ِن
•
(طهور ٌ
ٌ
ِ
ِ
(خلت به)؛ كخلوة نكاحٍ
•
ْ
ولو كافرةٌ،-•(امرأةٌ) مك ّلف ٌة
ْ
ٍ
ٍ
كاملة
(لطهارة
•
ٍ
عن حدث)؛
• ْ
ِ
َ
ِ
الر ُجـ ُـل بفضـ ِ
o oلنهـ ِ
«أن ّ
ـل َط ُهــور المــرأة» ،روا ُه
ـي النَّبـ ِّـي ْ :
يتوضــأ ّ
وصححـ ُه ابـ ُن ح ّبـ َ
ـان.
ـذي،
ّ
وحسـنَ ُه التِّرمـ ُّ
أ ُبــو داو َد وغيـ ُـر ُهّ ،
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
َ o oقـ َ
ـال أحمــدُ فِــي روايــة أبــي طالــب« :أكثـ ُـر أصحــاب رســول اهلل
ـون ذلـ َ
ـك».
 يقولـ َ

 .4امل�س��تثنيات جتع��ل يف م�س��توى �أدن��ى م��ن ال��ذي قبله��ا :ف��إذا ذكر امل�ؤلف امل�س��أل َة ،ثم ا�س��تثنى
منه��ا �ص��ور ًة �أو �ص��و ًرا ،فيك��ون امل�س��تثنى يف م�س��توى �أدن��ى م��ن م�س��توى امل�س��ألة ،ف��إذا كان م�س��توى
امل�س��ألة ه��و (الأول) فم�س��توى اال�س��تثناء ه��و (الثاين) وهك��ذا ،و�إذا تعددت امل�س��تثنيات فتجعل يف
فقرات؛ لبي��ان التعدد.
ويخت���ص ذل��ك بامل�س��تثنيات �آخ��ر امل�س��ائل؛ من ًع��ا لوق��وع الإ�ش��كال فيم��ا ل��و ُذك��ر امل�س��تثنى خالل
ذكر �صورة امل�س��ألة.
 .5الأمثلة �إذا تعددت ف�إنها جتعل يف م�ستوى مندرج حتت �صورة امل�س�ألة وما معها.
� .6إ�شارة امل�ؤلف للخالف ال ُتف�صل عما قبلها؛ لأنها ال تخالفها يف احلكم.
و�إلي��ك املث��ال الت��ايل لبي��ان طريق��ة تعاملن��ا م��ع امل�س��تثنيات ،وم��ع تع��دد الأمثل��ة ،وم��ع �إ�ش��ارة
امل�ؤل��ف للخ�لاف:
(كل ٍ
ُّ
إناء طاهرٍ)؛
ِ
ٍ
•كالخشـ ِ
والص ْفـ ِـر والحديـ ِـد( ،ولـ ْـو) َ
كجوهر
كان (ثمينًــا)
ـب والجلــود ُّ
وز ُم ُّر ٍد :
ُ
(o oيباح اتِّخا ُذه واستعما ُله) َبل كراهة؛ٍ
ُ
ُ ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
غير جلد آدم ٍّي وعظمه :فيحر ُم.
َ n
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ف ُنالحظ يف هذا املثال ما يلي:
�أ) �أن امل�س��تثنى يف �آخ��ر كالم امل�ؤل��ف ُف�ص��ل عم��ا قبل��ه مب�س��توى من��درج حتتها؛ وذل��ك لبيان �أن
خا�صا به.
للم�ستثنى حك ًما ً
ب) �أن الأمثل��ة ملَّ��ا تع��ددت ُجعل��ت يف م�س��توى من��درج حت��ت ر�أ���س امل�س��ألة ،وبع��د انتهائه��ا ج��اء
احلك��م يف م�س��توى من��درج حتتها.
ج) كم��ا نالح��ظ �أن الإ�ش��ارة للخ�لاف مل ُتف�ص��ل يف م�س��توى م�س��تقل؛ لأن احلك��م فيه��ا كالت��ي
داع لف�صله��ا ،وهذا هو الفرق بني الإ�ش��ارة للخالف ،واال�س��تثناء.
قبله��ا فم��ا م��ن ٍ
� .7إذا كان احلكم �أو الدليل �أو ال�ش��رط يرجع �إىل �أكرث من �صورة �أو م�س��ألة ذكرها امل�ؤلف =
ف�إن��ه يت��م �إف��راد ذل��ك يف م�س��توى مندرج حتت ال�صور �أو احل��االت املذكورة ،كما يف املثال التايل:
(وإن اشتبهت :ثياب طاهرة بـ) ثياب (نجسة) يعلم عددها،

(أو) اشتبهت ثياب مباحة بثياب (محرمة) يعلم عددها:
•(صلــى يف كل ثــوب صــاة بعــدد النجس) مــن الثيــاب ،أو المحرمة
منهــا؛ ينــوي هبــا الفــرض؛ احتيا ًطــا ،كمــن نســي صــاة مــن يــوم،
(وزاد) علــى العــدد (صــاة)؛ ليــؤدي فرضــه بيقيــن.

فنالح��ظ �أن احلك��م هن��ا عائ��د �إىل امل�س��ألتني؛ فلذل��ك �أف��رد يف فق��رة مندرج��ة حتتهم��ا؛ لبي��ان
�أن احلكم ال يخت�ص بامل�س��ألة الثانية فقط ،بل يرجع للم�س��ألتني.
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