
مقدمة كتاب الروض المربع
تحقيق وعناية شركة إثراء المتون

يحتوي على مقدمة الشركة، ووصف النسخ المعتمدة، وآلية العمل
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�حلم��د هلل رب �لعامل��ن، و�صل��ى �هلل و�ص��لم وب��ارك عل��ى نبي��ه �لأم��ن، وعل��ى �آل��ه و�صحب��ه 
و�لتابع��ن، �أم��ا بع��د:

فما ز�ل �لفقهاء ي�ص��طرون �لطرو���س، ويلقون �لدرو���س، ليبثو� هذ� �لعلم بن �لنا���س، وليوؤهلو� 
م��ن يحم��ل ه��ذ� �لعل��م بعده��م، ليتو�رث��ه �خلل��ف ع��ن �ل�ص��لف، فمنه��م �ملدر���س، ومنه��م �ملوؤل��ف، 
وتنوعت �أ�صناف �لتاأليف، و�ختلفت طر�ئق �لتدري�س، وكل يديل بدلوه، وي�صرب ب�صهمه، فانت�صر 
�لفقه على �أيديهم، ف�صربت لهم �أكباد �لإبل، و�صارت �لركبان مب�صنفاتهم، ومنهم �أعالم رزقهم 
�هلل �ل�ص��عادة يف موؤلفاته��م، كاخلرق��ي و�أب��ي حممد �بن قد�م��ة، ومن �أعالم �ملتاأخرين �لذين كتب 
�هلل �لقب��ول ملوؤلفاته��م عن��د �حلنابل��ة، �ل�ص��يخ من�ص��ور �لبهوت��ي، فغ��د� كتاب��ه ك�ص��اف �لقن��اع مورًد� 
للق�صاء، و�أ�صبح كتابه �لرو�س �ملربع م�صدًر� للتدري�س، و�ملقدم بال منازع يف كليات �ل�صريعة يف 
بالدنا، فدر�صته �أجيال بعد �أجيال، ف�صرحه �مل�صايخ لطالبهم، وتعددت طبعات �لكتاب، وتنوعت 

�لعناية به.
وعندم��ا ق��ررت �ص��ركة �إث��ر�ء �ملت��ون �لعناي��ة بالكت��اب لأهميت��ه، ر�أت �أل تكرر �جلهود �ل�ص��ابقة، 
فو�صع��ت خط��ة لع��دد م��ن �لأعم��ال �خلادم��ة للرو���س �ملرب��ع، �ص��نطرحها قريًب��ا مب�ص��يئة �هلل، وم��ن 
 ،)PowerPoint( ه��ذه �لأعم��ال: ثالث��ة منتج��ات �ص��نقدمها للقارئ �ص��وًيا، وهي: عرو�س تقدميي��ة
و�أن�ص��طة مهارية لتنمية �مللكة �لفقهية، ون�ص��خة تعليمية للرو�س �ملربع، وهذه �لأعمال روعي فيها 

�أن تك��ون معين��ة للفقي��ه و�ملتفق��ه �أثناء �لدر���س �لفقهي، �ص��و�ء �أكان يف �جلامع��ات �أم �جلو�مع.
وه��ذ� �لعم��ل �ل��ذي ب��ن يدي��ك -�أخ��ي �لك��رمي- ه��و �لن�ص��خة �لتعليمي��ة للرو���س �ملرب��ع، و�أول 
�صوؤ�ل قد يتبادر للذهن، ما �جلديد يف هذه �لن�صخة؟ وملاذ� يطبع �لرو�س طبعة جديدة وقد طبع 
طبعات عديدة؟ ومع تقديرنا جلهود من �صبقنا -وهي جهود تذكر فت�صكر- �إل �أننا مل جند طبعة 
تعنى بتحقيق �لن�س وت�صهيله، فهي �إما طبعات تعنى بتحقيق �لرو�س كما تعنى بتحقيق غريه من 
كت��ب �ل��ر�ث، �أو طبع��ات ت�ص��عى �إىل ت�ص��هيله م��ن غ��ري �لعناية بن�صه، ويف كل خري، وله��ذ� ر�أينا �أن 
تك��ون ه��ذه �لطبع��ة تعن��ى بتحقي��ق �لرو���س وفق م�ص��الك �لتحقيق �ملعتمدة، ويف �لوقت نف�ص��ه تقدم 
ا �ملبتدئن منهم- فهي طبعة قد جمعت �خل�صال  �لرو�س بطريقة ت�صهل فهمه للمتفقه -خ�صو�صً

�لتالية:

مقدمة اإثراء املتون
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��ح لدين��ا �أنه��ا قرئت على  اأواله��ا: طبع��ة حمقق��ة عل��ى �أرب��ع ن�ص��خ خطي��ة، �إحد�ه��ا ن�ص��خة ترجَّ
�ملوؤل��ف، وق��د قابلن��ا �لكتاب على ن�ص��خه �لأرب��ع، ثم خرجنا �لأحاديث، وعرفن��ا بالأعالم و�لكتب.

ثانيه��ا: طبع��ة معنون��ة، فامل�ص��ائل �ملهم��ة �أمامه��ا عناوي��ن جانبي��ة، كاملفاتي��ح ت�ص��هل للق��ارئ 
�لدخ��ول �إىل تل��ك �مل�ص��ائل.

ثالثه��ا: طبع��ة ملون��ة، فالأدل��ة �لن�صي��ة، و�لأدل��ة �ملعنوي��ة، و�لتعريف��ات �ل�صطالحي��ة، يزه��و 
كل منه��ا بلون يخ�صه.

َرَج��ة مبنهجي��ة علمية، ت�ص��هل على �ملتفق��ه �لفهم من  رابعه��ا: طبع��ة مق�ص��مة �إىل فق��ر�ت، ُمْ
غ��ري �حلاج��ة �إىل مر�جع��ة حو��ص��ي �لكت��اب، و�ص��نورد ل��ك �أخ��ي �لك��رمي عملن��ا يف �لكت��اب تف�صياًل 

بعد هذه �ملقدمة.
وحت��ى ل يك��ون عملن��ا نظرًي��ا غ��ري حمق��ق لأهد�ف��ه، عر�صن��ا �لعم��ل عل��ى جمموع��ة م��ن 
�ملتخ�ص�ص��ن، و�أخذن��ا روؤ�ه��م، ونهلن��ا م��ن جتاربه��م، ث��م عر�صن��ا من��اذج م��ن �لكت��اب عل��ى بع���س 
�لط��الب لنتلم���س �حتياجه��م، ون��رى م��دى ��ص��تفادتهم من �لكت��اب، وما جو�نب �لنق���س �لتي لبد 

م��ن تد�ركه��ا قب��ل �إمت��ام �لعم��ل، وق��د ��ص��تفدنا م��ن �ل��كل، ف�ص��كر �هلل له��م و�أج��زل له��م �ملثوب��ة.
ويطي��ب يل يف خت��ام ه��ذه �ملقدم��ة �أن �أتق��دم بال�ص��كر -بع��د �ص��كر �ملنع��م �ص��بحانه- ل��كل م��ن 
�ص��اهم معن��ا يف �إجن��از ه��ذ� �لكت��اب، و�أخ���س بال�ص��كر فري��ق �لعمل �ل��ذي �صرب معنا كث��رًي� لإجناز 
��ا م�ص��ايخنا يف �للجن��ة �لعلمي��ة و�ملجل���س  ه��ذ� �لعم��ل، و�لزم��الء يف �ص��ركة �إث��ر�ء �ملت��ون، وخ�صو�صً
�لإ�ص��ر�يف، كم��ا �أ�ص��كر �لزم��الء يف �ص��ركة عط��اء�ت �لعل��م عل��ى �إ�ص��ر�فهم �لإد�ري و�مل��ايل عل��ى 
�مل�ص��روع، و�أتق��دم بال�ص��كر ختاًم��ا للجه��ة �لر�ئ��دة يف �لعم��ل �خل��ريي: موؤ�ص�ص��ة �ص��ليمان �لر�جح��ي 
�خلريي��ة عل��ى متويله��ا له��ذ� �لكت��اب، فاأ�ص��األ �هلل �أن يب��ارك يف جهوده��م، و�أن يجزيه��م عن��ا خ��ري 

�جل��ز�ء، و�أن يب��ارك يف عم��ل �ملم��ول وذريت��ه.
وختاًم��ا �أ�ص��األ �هلل �ص��بحانه وتع��اىل �أن يب��ارك يف ه��ذ� �لعم��ل، و�أن ينف��ع ب��ه، و�أن ينفعن��ا ب��ه، 
��ا لوجه��ه �لك��رمي، و�صل��ى �هلل و�ص��لم وبارك على نبينا حمم��د، وعلى �آله و�صحبه  و�أن يجعل��ه خال�صً

�أجمع��ن، و�حلم��د هلل �أوًل و�آخ��ًر�.

                                                                           امل�شرف على امل�شروع
                                                              عبد �لعزيز بن �إبر�هيم �ل�صبل
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اأواًل: مقابلة الن�شخ املخطوطة:
)1( جمعن��ا �لن�ص��خ �ملخطوط��ة للكت��اب، وق��د �جتم��ع لن��ا م��ن ذل��ك )18( ن�ص��خة، فانتقين��ا من 

هذه �لن�ص��خ �أربع ن�ص��خ لعتبار�ت عدة، وهذه �لن�ص��خ هي:
1. ن�شخة مكتبة جامعة امللك �شعود )االأ�شل(:

��ح لدين��ا �أنه��ا مق��روءة عل��ى �ملوؤل��ف؛ حي��ث وردت عليه��ا بالغ��ات مقابل��ة  وه��ذه �لن�ص��خة ترجَّ
وحترير على ن�صخة �ملوؤلف �إىل نهاية )باب �خللع( حيث علق �لنا�صخ يف �لهام�س بقوله: )�إىل هنا 
بل��غ عل��ى �ملوؤل��ف حتري��ًر� ومقابل��ة وه��و ما�ص��ك باأ�صله، ثم ت��ويف �إىل رحمة �هلل نهار �جلمعة عا�ص��ر 

ربي��ع �لث��اين من �ص��هور �ص��نة 1051 يف �جلام��ع �لأزهر( �.ه�))).
و�لن�ص��خة بحال��ة جي��دة، وخطه��ا و��ص��ح، ولي���س عليه��ا ��ص��م نا�ص��خ ول تاريخ ن�ص��خ؛ وذلك لأنها 
��ا يف �أثن��اء �لكت��اب، كم��ا نبهن��ا عل��ى ذل��ك يف  ناق�ص��ة �لأور�ق يف �أوله��ا و�آخره��ا، كم��ا �أن فيه��ا نق�صً

مو��صعه.
وقد رمزنا لها ب� )�لأ�صل(.

2. ن�شخة مكتبة جامعة االإمام حممد بن �شعود االإ�شالمية )�س(:
�، وخطه��ا بدي��ع، ويف هام�ص��ها بالغ��ات ملقابلته��ا على ن�ص��خة  وه��ذ �لن�ص��خة يف حال��ة جي��دة ج��دًّ
مقروءة على �ملوؤلف، كما �أنها مقروءة على عدد من علماء �ملذهب من �أهل جند، وهذه �لن�ص��خة 

مو�فقة لن�ص��خة جامعة �مللك �ص��عود ب�ص��كل كبري، �إل �أنها خالفتها يف مو�طن.
ونا�ص��خ ه��ذه �لن�ص��خة ه��و: حمم��د ب��ن �إبر�هي��م ب��ن �ص��يف، وكتب��ت �ص��نة )1247ه���( كم��ا ذك��ر 

نا�ص��خها يف �آخره��ا.
وقد رمزنا لها ب� )�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 حرًفا بحرف(.

عملنا يف الكتاب
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3. ن�شخة دارة امللك عبد العزيز )د(:
وه��ي ن�ص��خة جي��دة، وخطه��ا و��ص��ح، وه��ي م��ن �أ�صب��ط ن�ص��خ �لرو���س، ولكام��ل ن���س �لكت��اب 
فلي���س فيه��ا نق���سٌ يف �أور�قه��ا، ُكتب��ت �ص��نة )1085ه���( كم��ا ذك��ر نا�ص��خها يف �آخره��ا، فه��ي قريبة 
م��ن ع�ص��ر �ملوؤل��ف، وه��ي مق��روءة على عدد من علماء �ملذهب، ويف هام�ص��ها حو����ٍس وتعليقات ملن 

قرئ��ت عليه.
وقد رمزنا لها ب� )د(.

4. الن�شخة االأزهرية )ز(:
وه��ي م��ن ن�ص��خ مكتب��ة �لأزه��ر، ن�ص��خة جي��دة ولكام��ل �لكت��اب، وج��اء ذك��ر نا�ص��خها يف �آخره��ا: 

رم�صان ح�ص��ن �خلطاري �ل�ص��افعي، وتاريخ ن�ص��خها: 1281ه�.
وقد رمزنا لها ب� )ز(.

)2( بعد جمع �لن�صخ قابلنا �لكتاب على �لن�صخ �لأربع، و�أثبتنا جميع �لفروق يف �حلو��صي.
)3( عند �ختالف �لن�صخ قمنا مبا يلي:

 �أ. �إذ� كان �لخت��الف غ��ري موؤث��ر: فاإنن��ا نثب��ت م��ا ورد يف ن�ص��خة جامعة �مللك �ص��عود )�لأ�صل(، 
ف��اإن كان مو�صع��ه غ��ري موج��ود فيه��ا �أثبتن��ا م��ا يف )���س(، ول ننب��ه عل��ى م��ا يف �لن�ص��خ �لأخ��رى م��ن 

�لفروق غري �ملوؤثرة؛ خ�ص��ية �إثقال �حلو��ص��ي، ولطبيعة �لكتاب �لتعليمية.
 ب. �إذ� كان هناك خطاأ يف �لن�صخ: فاإننا ل ن�صري �إليه �إل �إن كان �خلطاأ يف )�لأ�صل(.

 ج. �إذ� كان �لخت��الف موؤث��ًر�: فاإنن��ا نثب��ت م��ا ن��ر�ه �صحيًح��ا، وننب��ه يف �حلا�ص��ية عل��ى م��ا يف 
�لن�ص��خ �لأخرى.

ثانًيا: ما يتعلق باخلدمة العلمية والفنية للكتاب:
�أتت خدمتنا لهذ� �لكتاب علميًّا وفنيًّا من �أربعة جو�نب، وهي:

��مة ل��كالم  ح��ة ومق�صِّ اأواًل: العناوي��ن اجلانبي��ة: فق��د �أثرين��ا �لكت��اب بعناوي��ن جانبي��ة مو�صِّ
�ملوؤلف يف �لكتاب، ومل نلتزم بعنونة جميع �مل�ص��ائل؛ خ�ص��ية �إثقال �لهام���س بها، ولأن ل�ص��ركة �إثر�ء 
�ملتون �إ�صد�ًر� �آخر �نتهينا منه بحمد �هلل، وهو �إخر�ج كتاب )�لرو�س �ملربع( على هيئة عرو�ٍس 

تقدميي��ة )PowerPoint( وق��د �لتزمن��ا فيه��ا بعنون��ة جمي��ع م�ص��ائل �لرو���س تقريًب��ا.
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ثانًي��ا: التعري��ف بالكت��ب واالأع��الم ال��واردة يف الكت��اب: فق��د عرفن��ا بالكت��ب �لفقهي��ة 
وبالفقه��اء �لو�ردي��ن يف كالم �ملوؤل��ف، وحر�صن��ا �أن تك��ون ه��ذه �لتعريف��ات مت�ص��رة حت��ى ل نثقل 
حو��صيها، و�لتزمنا �لتعريف بالأعالم و�لكتب عند �أول موطن ترد فيه، و�أحلقنا بالكتاب فهر�ًصا 

ملو��ص��ع تر�جمه��م؛ ت�ص��هياًل لال�ص��تفادة منه��ا. و�أب��رز �ملر�ج��ع �لت��ي �عتم��دت يف ذل��ك:
l �لالآيل �لبهية يف كيفية �ل�صتفادة من �لكتب �حلنبلية؛ ملحمد �آل �إ�صماعيل.

l ت�صهيل �ل�صابلة ملريد معرفة �حلنابلة؛ ل�صالح �آل عثيمن.
l تاريخ بغد�د، للحافظ �أبي بكر �خلطيب �لبغد�دي.

l �جلو�هر �مل�صية يف طبقات �حلنفية؛ لعبد �لقادر �لقر�صي.
l �لدر �ملن�صد يف �أ�صماء كتب مذهب �لإمام �أحمد؛ لعبد �هلل بن حميد �ملكي.

l �لدر �ملن�صد يف ذكر �أ�صحاب �لإمام �أحمد؛ لعبد �لرحمن �لعليمي.
l �لديباج �ملذهب يف معرفة �أعيان علماء �ملذهب؛ لربهان �لدين �بن فرحون.

l ذيل طبقات �حلنابلة؛ لزين �لدين عبد �لرحمن بن �أحمد بن رجب.
l �صري �أعالم �لنبالء؛ ل�صم�س �لدين �لذهبي.

l طبقات �حلنابلة؛ لأبي �حل�صن حممد بن حممد �بن �أبي يعلى.
l طبقات �لفقهاء �ل�صافعية؛ لعثمان بن عبد �لرحمن، �بن �ل�صالح.

l �لعرب يف خرب من خرب؛ ل�صم�س �لدين �لذهبي.
l علماء �حلنابلة من �لإمام �أحمد �إىل وفيات عام 1420؛ لبكر �أبو زيد.

l ك�صف �لنقاب عن موؤلفات �لأ�صحاب؛ ل�صليمان بن عبد �لرحمن بن حمد�ن.
l �ملدخل �ملف�صل؛ لبكر �أبو زيد.

l مفاتيح �لفقه �حلنبلي؛ ل�صامل بن علي �لثقفي.
l �ملق�صد �لأر�صد يف ذكر �أ�صحاب �لإمام �أحمد؛ لربهان �لدين �بن مفلح.
l �ملنهج �لأحمد يف تر�جم �أ�صحاب �لإمام �أحمد؛ لعبد �لرحمن �لعليمي. 

ثالًثا: تخريج اأحاديث الكتاب. وقد �شلكنا فيه املنهج االآتي:
1. �لتزمن��ا �لتخري��ج م��ن م�ص��ند �لإم��ام �أحم��د يف �أحادي��ث �لكت��اب كله��ا، �ص��و�ء كان يف 
�ل�صحيحن �أو يف غريهما؛ وكان �لد�عي �إىل ذلك: �أنَّ �صاحب �مل�صند هو �إمام �ملذهب، وملا ذكره 
�أئم��ة �لأ�صح��اب م��ن �أنَّ م��ا �أخرج��ه �لإم��ام يف م�ص��نده من �لأحاديث مما لي���س له في��ه قول له فاإنه 

يعت��رب مذهًب��ا ل��ه، وم��ن كالمه��م يف ذلك:
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َن��ه  l ق��ال �ب��ن �لنج��ار: )وم��ا رو�ه م��ن �ص��نة، �أو �أث��ر، و�صحح��ه �أو ح�ص��نه �أو ر�ص��ي �ص��نده، �أو دوَّ
ُه ومل ُيْفِت بخالفه: فهو مذهبه يف �لأ�صح. �ختاره �لأكرث، وقيل: ل. و�أطلقهما يف  يف كتبه ومل َيُردَّ

»�آد�ب �ملفتي« و»�لفروع«())).
l وق��ال �ل�صم���س �ب��ن مفل��ح -بع��د حكايت��ه للوجه��ن يف �مل�ص��األة-: )فله��ذ� �أذك��ر رو�يت��ه للخرب 

و�إن كان يف �ل�صحيح��ن())).
2. �إذ� كان �حلدي��ث يف �ل�صحيح��ن �أو �أحدهم��ا: فنكتف��ي بالتخري��ج منهم��ا م��ع م�ص��ند �لإم��ام 

�أحمد.
3. �إذ� مل يك��ن �حلدي��ث يف �ل�صحيح��ن �أو يف �أحدهم��ا: فنخرج��ه م��ن كت��ب �ل�ص��نة �مل�ص��هورة؛ 
كال�ص��ن �لأربع��ة م��ع �مل�ص��ند، ف��اإن مل يك��ن فيه��ا: فم��ن بقي��ة كت��ب �ل�ص��نة دون ��ص��تق�صاء؛ خ�ص��ية 

�لإطالة.
4. نقلن��ا �أح��كام �لأئم��ة عل��ى �لأحادي��ث �لت��ي يف غ��ري �ل�صحيح��ن، وكان حر�صن��ا عل��ى �أح��كام 
�لأئم��ة �ملتقدم��ن؛ كالإم��ام �أحم��د و�ب��ن مع��ن، و�ب��ن �ملدين��ي، و�لبخ��اري، و�أب��ي حامت و�أب��ي زرعة، 
و�أب��ي د�ود، و�لن�ص��ائي، و�ب��ن ع��دي، و�لد�رقطن��ي، ورمبا نقلنا �أحكام غريه��م؛ كابن عبد �لهادي، 
و�لزيلعي، و�لعر�قي، و�بن �مللقن، و�بن حجر، و�لبو�صريي وغريهم، دون ��ص��تق�صاء لأحكامهم، 

ودون در��ص��ة �لأ�ص��انيد حديثيًّا؛ خ�ص��ية �إثقال �حلو��صي.
رابًعا: تلوين الن�س وتق�شيمه اإىل فقرات: وقد جاء ذلك ح�صب �لآلية �لآتية:

)1( ��صتخدمنا �أربعة �ألو�ن يف تو�صيح كالم �ملوؤلف:
1. �للون �لأحمر: لتمييز �لتعريفات �ل�صطالحية.

2. �للون �لأخ�صر: لتمييز �لأدلة �لن�صية من �لكتاب �أو �ل�صنة �أو �أقو�ل �ل�صحابة و�أفعالهم.
3. �للون �لأزرق: لتمييز �لأدلة �ملعنوية.

��ز م��ا ه��و  4. �لل��ون �لأ�ص��ود )�لع��ادي(: وذل��ك يف كالم �ملوؤل��ف فيم��ا ع��د� م��ا تق��دم، عل��ى �أن مُييَّ
من منت )ز�د �مل�ص��تقنع( بو�صعه بن قو�ص��ن هاللين )( مع تغميقه.

))) معونة أولي النهى )))/585).
))) الفروع ))/47).
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)2( تق�ص��يم �لن���س �إىل فق��ر�ت، وكان ذل��ك وف��ق �آلية تبن ت�صل�ص��ل كالم �ملوؤل��ف، وبناء بع�صه 
ه على فهم �لن�س �لفقهي، فهو كال�صرح  على بع�س، وحر�صنا �أن يكون ذلك �لتق�صيم معيًنا للمتفقِّ
لكالم �ملوؤلف، �إل �أننا مل ن�صف على كالم �ملوؤلف حرًفا و�حًد�، ول ت�صرفنا فيه بتقدمي ول تاأخري، 

وكانت �لآلية على �لنحو �لتايل:
1. ق�ص��منا كالم �ملوؤل��ف �إىل �أرب��ع م�ص��تويات مندرج��ة حت��ت بع�صه��ا، وو�صعن��ا عالم��ة نقطي��ة 

للم�ص��توى �لث��اين فم��ا بع��ده، وُجع��ل كل م�ص��توى متقدًم��ا ع��ن �لذي قبل��ه؛ لبي��ان �ندر�جه حتته.
2. �إذ� كان��ت �ص��ورة �مل�ص��األة وحكمه��ا و�ص��رطها ودليله��ا غ��ري متع��دد: فاإنه يوؤت��ى بذلك يف فقرة 

و�حدة، كما يف �ملثال �لتايل:

ا، كل ذلك  فُنالح��ظ �أن �مل�ص��األة وحكمه��ا وقيده��ا وهو )عدم �لعلم بنجا�ص��تها( م��ع دليلها �أي�صً
جاء غري متعدد، فُجعلت يف فقرة و�حدة.

3. �إذ� كان بع���س م��ا �ص��بق م��ن �ل�ص��ور و�لأح��كام ونحوه��ا متع��دًد�: فاإن��ه ُيجع��ل يف م�ص��توى 
من��درج حت��ت م��ا قبل��ه، ث��م يف�ص��ل عم��ا بع��ده مب�ص��توى جدي��د، كم��ا يف �ملث��ال �لت��ايل:

��َمت عل��ى فق��ر�ت، ث��م بع��د �نتهائه��ا ف�ص��ل عنه��ا �حلك��م  فنالح��ظ �أن قي��ود �ل�صب��ة �ملباح��ة ُق�صِّ
مب�ص��توى من��درج حتته��ا، مع دليله.

)وُتباُح آنَيُة الكّفاِر( -إْن لْم ُتْعَلْم نجاسُتَها- )ولْو لْم تحلَّ ذبائُحُهْم( 
كالمجوِس؛ ألنَُّه  »توّضَأ مْن َمَزاَدِة مشركٍة«، متفٌق عليِه.

)إالَّ ضبًة: 
• يسيرًة( عرًفا، َل كثيرًة، 	
• )مْن فضٍة( َل ذهٍب، 	
• ينِة: 	 )لحاجٍة(؛ وهَي: أْن يتعّلَق هبَا غرٌض مْن غيِر الزِّ
o  أنَّ قــدَح« : فــاَل بــأَس هبَــا؛ لَمــا رَوى البخــاريُّ عــْن أنــٍس

ــٍة«. ــْعِب سلســلةً مــْن فضَّ النَّبــيِّ  انكســَر؛ فاّتخــَذ مــكاَن الشَّ
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مثال اآخر:

4. �مل�ص��تثنيات جتع��ل يف م�ص��توى �أدن��ى م��ن �ل��ذي قبله��ا: ف��اإذ� ذكر �ملوؤلف �مل�ص��األَة، ثم ��ص��تثنى 
منه��ا �ص��ورًة �أو �ص��وًر�، فيك��ون �مل�ص��تثنى يف م�ص��توى �أدن��ى م��ن م�ص��توى �مل�ص��األة، ف��اإذ� كان م�ص��توى 
�مل�ص��األة ه��و )�لأول( فم�ص��توى �ل�ص��تثناء ه��و )�لثاين( وهك��ذ�، و�إذ� تعددت �مل�ص��تثنيات فتجعل يف 

فقر�ت؛ لبي��ان �لتعدد.
ويخت���س ذل��ك بامل�ص��تثنيات �آخ��ر �مل�ص��ائل؛ منًع��ا لوق��وع �لإ�ص��كال فيم��ا ل��و ُذك��ر �مل�ص��تثنى خالل 

ذكر �صورة �مل�ص��األة.
5. �لأمثلة �إذ� تعددت فاإنها جتعل يف م�صتوى مندرج حتت �صورة �مل�صاألة وما معها.

6. �إ�صارة �ملوؤلف للخالف ل ُتف�صل عما قبلها؛ لأنها ل تخالفها يف �حلكم.
و�إلي��ك �ملث��ال �لت��ايل لبي��ان طريق��ة تعاملن��ا م��ع �مل�ص��تثنيات، وم��ع تع��دد �لأمثل��ة، وم��ع �إ�ص��ارة 

�ملوؤل��ف للخ��الف:

)واَل يرفُع حَدَث رجٍل( وخنَثى: 
• )طهوٌر يسيٌر( دوَن الُقّلَتْيِن 	
• )خلْت بِه(؛ كخلوِة نكاٍح 	
• )امرأٌة( مكّلفٌة -ولْو كافرٌة-، 	
• )لطهارٍة كاملٍة 	
• عْن حدٍث(؛ 	
o  أْن يتوّضــَأ الّرُجــُل بفضــِل َطُهــوِر المــرأِة«، رواُه« : ِّلنهــِي النَّبــي

، وصّححــُه ابــُن حّبــاَن. أُبــو داوَد وغيــُرُه، وحّســنَُه التِّرمــذيُّ
o  ــُر أصحــاِب رســوِل اهلل ــي طالــٍب: »أكث ــِة أبِ ــي رواي ــاَل أحمــُد فِ َق

ــَك«. ــوَن ذل  يقول

)كلُّ إناٍء طاهرٍ(؛
• ْفــِر والحديــِد، )ولــْو( كاَن )ثمينـًـا( كجوهٍر 	 كالخشــِب والجلــوِد والصُّ

ٍد:  وُزُمرُّ
o  ُيباُح اتِّخاُذُه واستعماُلُه( باَل كراهٍة؛(

                n  غيَر جلِد آدمِيٍّ وعظِمِه: فيحرُم.
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فُنالحظ يف هذ� �ملثال ما يلي:
 �أ( �أن �مل�ص��تثنى يف �آخ��ر كالم �ملوؤل��ف ُف�ص��ل عم��ا قبل��ه مب�ص��توى من��درج حتتها؛ وذل��ك لبيان �أن 

ا به. للم�صتثنى حكًما خا�صً
 ب( �أن �لأمثل��ة ملَّ��ا تع��ددت ُجعل��ت يف م�ص��توى من��درج حت��ت ر�أ���س �مل�ص��األة، وبع��د �نتهائه��ا ج��اء 

�حلك��م يف م�ص��توى من��درج حتتها.
 ج( كم��ا نالح��ظ �أن �لإ�ص��ارة للخ��الف مل ُتف�ص��ل يف م�ص��توى م�ص��تقل؛ لأن �حلك��م فيه��ا كالت��ي 

قبله��ا فم��ا م��ن د�ٍع لف�صله��ا، وهذ� هو �لفرق بن �لإ�ص��ارة للخالف، و�ل�ص��تثناء.
7. �إذ� كان �حلكم �أو �لدليل �أو �ل�ص��رط يرجع �إىل �أكرث من �صورة �أو م�ص��األة ذكرها �ملوؤلف = 

فاإن��ه يت��م �إف��ر�د ذل��ك يف م�ص��توى مندرج حتت �ل�صور �أو �حل��الت �ملذكورة، كما يف �ملثال �لتايل:

فنالح��ظ �أن �حلك��م هن��ا عائ��د �إىل �مل�ص��األتن؛ فلذل��ك �أف��رد يف فق��رة مندرج��ة حتتهم��ا؛ لبي��ان 
�أن �حلكم ل يخت�س بامل�ص��األة �لثانية فقط، بل يرجع للم�ص��األتن.

)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 	
ــوم،  ــا، كمــن نســي صــالة مــن ي منهــا؛ ينــوي هبــا الفــرض؛ احتياًط

)وزاد( علــى العــدد )صــاة(؛ ليــؤدي فرضــه بيقيــن.


