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واحلمد هلل رب العاملني ,والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني ,نبينا حممد عليه وعىل آله
أفضل الصالة وأتم التسليم.
وبعد- :
مهللا اغفر لنا ولشيخنا وللسامعني.
قال املؤلف ♫:
(املنت)
فصل :الثالث نجس:
وهو ما تغري بنجاسة يف غري حمل التطهري وىف حمله طهور إن كان وار ًدا.
(الشرح)

َل إِ اَل اهلل وحده َل رشيك له ,وأشهد أن حممدً ا عبد اهلل
احلمد هلل ِّ
رب العاملني ,وأشهد أن اَل إِ ا ا
كثريا إىل يوم الدين.
ورسوله ,صىل اهلل عليه وعىل آله وأصحابه ,وسلم
ً
تسليًم ً
أما بعد-:
يف هذا الفصل أورد املصنِّف ♫ ات اع ااىل النوع الثالث من املياه وهو املاء النجس.
ويتفق النجس الطاهر :أن كليهًم َل يرفع احلدث وَل ُيزيل اخلبث.
وسقيا
ويفرتقان :بأن النجس َل جيوز استعًمله يف سائر األمور إَل ما سبق اَلستثناء مثل الرضورة ُ
املعصوم من آدمي أو هبيمة.
وقول املصنف :وهو :هذا تعريف للنجس.
قارصا عىل اجلملة األوىل بل هو تعدي عىل ما ُع ِطف عليه  ,ألن قول
واحلقيقة أن هذا التعريف ليس
ً
حارصا جلميع صور النجس ,فإن من صور النجس ما ُُيكم بنجاسته
املصنف" :وهو ما تغري بنجاسة" ليس
ً
ُغريه.
يتغري يشء من أوصافه الثالثة ,وهو القريب الذي خالطته النجاسة ومل ت ِّ
ومل ا
وبنا ًء عىل ذلك :فإن قول املصنف :وهو ما تغري بنجاسة إما أن نقول :إن هذا التعريف أغلبي وليس
دائًم ,وإما أن نقول :أن هذا التعريف معطوف عليه اجلمل التي سيوردها املصنف يف بعض صور النجس.
ً
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تغري" أي تغري أحد أوصافه الثالثة التي وردت يف حديث أيب هريرة وهو الطعم أو اللون أو
وقوله " :ا
الريح.
نجسا.
بنجاسة :أي األمر الذي يكون ً
وقد ابني العلًمء أن النجس إما أن يكون عذرة أو بول آدمي أو عذرة وبول غري مأكول اللحم ,أو أن
فصلوها.
يكون د ًما ,أو أن يكون ميتة ,أو أن يكون غري ذلك من األمور التي ا
متنج ًسا إَل إذا انفصل عن
وقول املصنف" :يف غري حمل التطهري" يعني أن النجس َل ُُيكم بكونه ما ًء ِّ
حمل التطهري.
ِ
ثوبا فيه نجاسة فإن طروء املاء عليه يف
ومعنى حمل التطهري :أي املوضع الذي ُقصد تطهريه ,كأن يكون ً
نجس املاء ,ثم إذا انفصل ُحكم بنجاسته ,وسيأتينا يف حمله أنه طهور بعد
حمل التطهري وإن تغري يف املحل َل ُي ِّ
قليل.
لكن عندنا هنا قيدان:
القيد األول وهو قوله" :يف غري حمل التطهري" أنه َل بد أن يكون املحل ً
قابال للتطهري ,وأما ما كان
نجس العني َل يقبل التطهري ,مثل :جلد امليتة فإنه ينجس بمجرد املالقاة َل بانفصاله عن حمل التطهري ,هذا
القيد األول.
القيد الثاين :من أهل امن اشرتط نية التطهري.
واملذهب :أنه َل تُشرتط نية التطهري ,ألجل أن إزالة النجاسة هي من باب أفعال ال ُطروق وَل تشرتط
له النية ,فيكون عندنا القيد املعترب يف املذهب إنًم هو األول فقط أن يكون املحل ً
قابال للتطهري.
ومفهوم هذه اجلملة ذكره املصنف يف اجلملة التي بعدها قال :وىف حمله طهور :أي أن املاء إذا ورد عىل
طهورا.
النجاسة يف حمل التطهري فإنه حينئذ يكون
ً
طهورا ,والعلة يف ذلك :أهنم يقولون :لو مل نحكم بطهارته املاا اط اهر
قال" :ويف حمله طهور" أي يبقى
ً
العنيا التي هي يف حمل تطهريها.
وقول املصنف" :وإن كان وار ًدا" أي وإن كان املاء وار ًدا عىل النجاسة ,أي عىل املحل الذي يراد به
النجاسة.
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والعلًمء رمحهم اهلل تعاىل يقولون إن مالقاة املاء للنجاسة له صورتان:
إما أن يكون املاء هو الوارد عن النجاسة.
وإما أن يكون املاء مورو ًدا عليه النجاسة.
الصورة األوىل :أن يكون الثوب فيه نجاسة ثم ُيسكاب عليه املاء ,فهنا يكون املاء هو الذي ورد عىل
النجاسة.
وأما إذا كان املاء مورو ًدا عليه فيكون املاء يف ِقدر كبري أو طست ونحو ذلك ثم تقع فيه النجاسة,
متنج ًسا ,هذه حالتان.
ثوبا ِّ
سوا ًء كانت نجاسة عينية أو ً
العلًمء رمحهم اهلل تعاىل يقولون :إذا كان املاء هو الوارد ,وهي الصورة التي أوردها املصنف :فإن املاء
ينجس باَلنفصال عن املحل.
ُ
ينجس بمجرد املالقاة ,هذا هو املذهب.
وأما إذا كان املاء هو املورود عليه فإن املاء ُ
ولذلك يقول :ويف حمله طهور وإن كان املاء وار ًدا أو إن كان املاء وار ًدا ,يعني كان املاء وار ًدا عىل
املحل.
وأما إذا كان هو الذي ورد عىل املاء بحيث يكون املاء هو املورود عليه :فإنه ينجس بمجرد املالقاة.
(املنت)
فإن تغري بعضه فاملتغري نجس.
(الشرح)
قوله" :فإن تغري بعضه" احلقيقة أن هذا الضمري عوده جيب أن ُيقدا ر له يشء غري مذكور ,فإن قوله :فإن
تغري بعضه ليس املراد فإن تغري بعض املاءَ ,ل.
وإنًم املراد :فإن تغري بعض املاء الكثري ,ألن املاء القليل الذي يكون دون ال ُقلتني إذا تغري بعضه
حكمنا بنجاسة مجيعه.
وأما الذي ُُيكام بنجاسة بعضه دون بعضه إنًم هو املاء الكثري الذي يكون قلتني فأكثر ,وهذا معنى
تغري بعضه" ,ولذلك فاألوىل أن ُي ِ
ظهر الضمري ,ألنه َل يوجد ُمظهر سابق له يعود عليه هذا
قوله" :فإن ا
الضمري إَل بتكلف.
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غري طعمه
قوله :فإن تغري بعضه أي املاء الكثري ,فاملتغري نجس ,وهذا واضح لظاهر احلديث« :إَل ما ا
كثريا ,هذا هو القيد الذي قلتَ :ل بد أن
أو لونه أو رُيه» ,وما مل يتغري منه أي من املاء الكثري فطهور إن كان ً
مظهرا يف البداية أظهر من أن يكون هبذه الصفة.
يكون
ً
(املنت)
وله استعًمله ولو مع قيام النجاسة فيه وبينه وبينها قليل ,وإَل فنجس.
(الشرح)
يتغري ,أو اجلزء الذي مل يتغري من املاء الكثري.
قال" :وله استعًمله" أي وله استعًمل الكثري الذي مل ا
يتغري هبا.
"ولو مع قيام النجاسة فيه" :أي يف هذا املاء الكثري ,لكنه مل ا
قال" :وبينه وبينها" :أي بينه وبني النجاسة قليل ,أي ما ٌء قليل.
وغريت بعضه دون بعضه,
إ ًذا لو أن املاء كثري قد جاوز ال ُقلتني فأكثر ووقعت فيه نجاسة ,فنقول :ول ا
فنقول:
◄إن املاء الكثري ينقسم إىل ثالثة أقسام:
نجسا.
القسم األول :الذي ا
تغري بالنجاسة فإنه يكون ً
كثريا.
يتغري بالنجاسة فإنه يكون
القسم الثاين :الذي مل ا
ً
طهورا ما دام املاء ً
يتغري ,أو الذي يكون مالص ًقا للًمء النجس وإن مل
القسم الثالث :الذي يكون مالص ًقا للنجاسة وإن مل ا
سمى املاء املالصق .وهذا معنى قوله" :وبينه وبينها
متغريا ,فهذا ُُيكم بنجاسته ألنه مالص ًقا له ,ف ُي ا
يكن ِّ ً
قليل".
يتغري.
مفهوم هذه اجلملة :أن القيل هو املاء املالصق للنجاسة فإنه ُُيكم بنجاسته ولو مل ِّ
كثريا "فنجس" أي
كثريا " أي وإن مل يكن ً
وقول املصنف" :وإَل" هذا استثناء من قوله" :إن كان ً
تغري بعضه
يتغري فإنه نجس مطل ًقا ,أو ا
تغري املاء أو مل ا
بمجرد مالقاته النجاسة أو ورود النجاسة عليه سوا ًء ا
يتغري البعض ا
اآلخر كذلك.
ومل ِّ
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(املنت)
فان مل يتغري املاء الذي خالطته النجاسة وهو يسري فنجس ,ولو كانت النجاسة َل ُيدركها الطرف
مىض زمن ترسى فيه أم َل.
(الشرح)
تغريه ,أو ورد املاء
يقول املصنف" :فان مل يتغري املاء" هذه مسألة :إذا وردت النجاسة عىل املاء ومل ِّ
يسريا ,قال" :فإن يتغري املاء الذي خالطته النجاسة"
عليها وكان ً
خالطته يشمل الصورتني:
 إذا كان املاء وار ًدا. أو كان املاء مورو ًدا عليه."وهو يسري" أي دون ال ُقلتني" ,فنجس" :أي حكمه النجاسة ,وهذه هي اجلملة التي تكون مستثناة من
يتغري لكن حكمنا بنجاسته.
تغري بنجاسة ,فهنا مل ا
أول مجلة يف الفصل وهو ما ا
عرب بلو ,ولو إشارة للخالف.
كثريا ما ُي ِّ
قول املصنف" :ولو" تقدا م أن صاحب اإلقناع ً
قول املصنف" :ولو كانت النجاسة َل يدركها الطرف" أي كانت خف اية جدً ا وصغرية جدً ا.
وهذه املسألة أشار املصنف خلالف صاحب "عيون املسائل" من أصحاب أمحد.
أيضا هذا إشارة خلالف آخر لرواية عن أمحد نقلها أبو الوقت
وقوله" :مىض زمن ترسى فيه أم َل" ً
السجزي أن النجاسة إذا مىض يف وقوعها يف املاء زمن ترسي فيه فإهنا تكون نجسة ولو مل تُغ ِّريه ,وإن مل
ِ
ُغريه.
يمض ذلك الزمن فإهنا مل ت ِّ
ذكر املصنف أن هاتني املسألتني عىل خالف مشهور.
(املنت)
وما انتضح من قليل لسقوطها فيه نجس.
(الشرح)
قوله" :وما انتضح" أي ُر اش أو خرج وحده ,إذ النضح :هو الرش.
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نجسا يف زير ,والزير انتضح منه ماء يف ق اطرً ,
يسريا وليس
صورة هذه املسألة :لو كان املاء ً
رشا خفي ًفا ً
كثريا جيري جريات.
ً
قال" :وما انتضح من قليل" أي دون ال ُقلتني.
و"من" هنا ابتدائية أي :من ماء قليل" ,لسقوطها" :أي لسقوط النجاسة ,فيه :أي يف املاء القليل,
"نجس" ألن احلكم للًمء كله أنه نجس وَل ُيعفى عن يسري املاء النجس يف هذه احلالة ألنه يمكن التحرز
منه ,إنًم ُيعفى عن أشياء يسرية كطني الشوارع وغريها.
(املنت)
واملاء اجلاري كالراكد.
(الشرح)
هذه قاعدة من القواعد املهمة وهو :هل "اجلاري كالراكد"؟
ومن أوسع امن تكلم عن هذه القاعدة هو أبو الفرج بن رجب ,هي أول قاعدة فيًم أظن من كتابه
املسمى "بتقرير القواعد" ,وقد أطال فيها ,وقد ذكر أنه ينبني عليها مسائل كثرية جدً ا يف الطهارة
القواعد
ا
ويف غري الطهارة ,وسيشري املصنف ألمور أخرى خارجة عن الطهارة تنبني عىل هذه القاعدة.
واملعتمد يف املذهب :أن املاء اجلاري كالراكد.
ً
متصال بعضه ببعض ,فإننا نحكم بأن مجيعه كًمء
معنى هذه املسألة :أن املاء اجلاري املتصل إذا كان
واحد راكد.
وهذه ينبني عليها مسائل:
املسألة األوىل  :أننا نعترب اجلاري كالراكد باعتبار احلجم ,ويقابل هذا القول :أن كل جرية هلا حكم
املنفصل.
ً
ب املاء فإن جمموع ما جيري بجرية واحدة َل يكون قلتني ,بل ربًم َل يكون
مثال ذلك :لو أن
يص ُ
جدوَل ُ
جمموع ال ُقلتني إَل بعد عرش أو مخسني جرية.
ولكن املا كان جار ًيا من متصل يف اجلري فنقول :إن جمموع هذه اجلريات كالراكد ,فًم دام جمموع املاء
قلتني فنحكم بأن املاء قلتني فال ُيمل اخلبث هذا واحد ,وهذا فيه تيسري.
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املسألة الثانية  :أننا نعترب أن اجلريات املتتابعة جرية واحدة ,ومعنى هذا الكالم :أن العني إذا جرت
عليها أربع جريات أو سبع أو أكثر ,ما مل ينفصل أو ما مل تنفصل تلك العني عن املاء بأن ترتفع ثم تعود,
فنعترب أن تلك اجلريات جرية واحدة ,وسيأيت تطبيقه بعد قليل يف كالم املصنف.
قول املصنف:
(املنت)
واملاء اجلاري كالراكد إن بلغ جمموعة قلتني دفع النجاسة إن مل تغريه ,فال اعتبار باجلرية ,فلو غمس
اإلناء يف ماء جار فهي غسلة واحدة ,ولو مر عليه جريات.
(الشرح)
قوله" :واملاء اجلاري كالراكد" :أول تفريعه عليها قال" :إذا بلغ جمموعة قلتني دفع النجاسة إن مل
تغريه".
وهذه ذكرهتا قبل قليل أن أول ما ينبني عىل هذه القاعدة أن جمموع املاء اجلاري ُجي امع بعضه إىل بعض
كثريا بمجموعه ,إذا بلغ جمموعه أي جمموع املاء اجلاري ُقلتني ما مل ينقطع.
فيكون ً
فإذا انقطع أصبح جرية مستقلة عن اجلرية األوىل.
واملاء اجلاري كثري :مثل اجلداول ,مثل الذي ينبع من العيون ,والسواقي التي تكون ً
مثال باألحساء
سواقي الري هذه جريات متصلة.
أيضا عندما نقول :يف خزان املياه فإنه يكون يف األعىل راكد ,وأما إذا نزل يف
وأشياء كثرية جدً ا ومنها ً
األنابيب فإنه ُيعترب جار ًيا ,فإذا ُفتِحت األنابيب أي أنابيب املاء فإنه ُيعترب جار ًياَ ,ل نحكم بكونه ً
قليال إَل
إذا انقطعت اجلرية وكان جمموعه أقل من قلتني.
تغريه النجاسة ,مفهوم هذه اجلملة وهو صحيح :اتفاق أن
ُغريه" أي مل ِّ
قال" :دفع النجاسة إن مل ت ِّ
نجسا ,ألنه غلب عىل طعمه أو لونه أو رُيه.
النجاسة إن ا
غريته فإنه يكون ً
قال املصنف" :فال اعتبار باجلرية" بعضهم يكرسها وبعضهم يفتحها فيكون جرية ,واألمر فيها واسع,
ولعل األصوب :الكرس.
وهذه الرواية الثانية من مذهب أمحد :أن كل جرية تُعترب هلا حكم منفصل عن غريها.
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واملرا د باجلرية قالوا  :هو ما أحاط بالعني من فوقها وحتتها وعن يمينها وعن شًمهلا ,حتى وإن قلناَ :ل
عربة باجلرية إَل أن معرفة ضابط ِ
اجلرية مفيد.
كيف يكون ذلك؟ مفيد فيًم لو أن املاء اجلاري كان فيه نجاسة ,مثل جمرى مياه وقعت فيه نجاسة,
طهورا إَل املاء املحيط بالنجاسة فوقها وحتتها وعن يمينها وعن
يتغري كله يكون
فنقول :إن املاء الذي مل ا
ً
ِ
نجسا.
نجسا  -كًم تقدا م معنا  -قبل أن ما كان من املاء مالص ًقا للنجاسة فإنه يكون ً
شًمهلا ,فإنه يكون ً
قال املصنف :فلو غمس اإلناء يف ماء جار :هذا املبنى الثاين الذي ُيبنى عىل أن املاء اجلاري كالراكد:
أنه لو ُغ ِمس اإلناء ٍ
بًمء ٍ
جار فهي غسلة واحدة ,سوا ًء كان اإلناء ولغ فيه كلب أو فيه نجاسة ,فإن ولوغ
إحداهن بالرتاب.
الكلب كًم يف حديث أيب هريرة وعبد اهلل بن ُمغ افل جيب غسله سب ًعا
ا
واملذهب :أن مجيع النجاسات جيب غسلها سب ًعا.
يوضع اإلناء يف املاء اجلاري و ُيرفع سبع مرات حتى يكون سبع غسالت.
وعىل املذهب :جيب أن ا
أيضا :يف غسل اليدين عند اَلستيقاظ من النوم فإنه جيب غسلها ثال ًثا.
ومثله ً
وصورة ذلك :بأن يغسل يديه مرة ثم ُُيلف يديه يفصل كامل العضو ثم ُيرجها الثانية ثم يدخلها
الثالثة ,ألن هذا األنبوب الذي يصب املاء هو حكمه حكم اجلاري.
قال املصنف" :ولو مر عليه جريات" أي ولو مر عليه أكثر من جرية كسبع أو ثالث الصور التي
أوردهتا قبل قليل.
(املنت)
ثوبا ونحوه وعرصه عقب كل جرية.
وكذلك لو كان ً
(الشرح)

ثوبا ونحوه وعرصه عقب كل ِجرية" :هذا مبني
يقول املصنف" :وكذلك لو كان املغموس يف املاء ً
بعضا من فقهاء املذهب يقولون :أن العرصة تقوم مقام الغسلة ,فلو ُغ ِسل و ُق ِّلب الثوب تقلي ًبا
عىل أن ً
وعرصا سبع مرات فإنه يعترب سبع غسالت.
ً
وهذه رواية وهلا وجه قوي جدً ا يف املذهب كًم سيأيت إن شاء اهلل.
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(املنت)
نصا.
ولو انغمس فيه املحدث حد ًثا أصغر للوضوء مل يرتفع حدثه حتى ُيرج مرت ًبا ً
(الشرح)
قول املصنف" :ولوا انغمس فيه املحدث" أي يف املاء اجلاري" ,حد ًثا أصغر للوضوء" ملاذا قال حد ًثا
أصغر؟ قالوا :ألن الوضوء جيب فيه الرتتيب بني أعضاء الوضوء األربعة :غسل الوجه ,غسل اليدين,
ومسح الرأس ,وغسل الرجلني.
بينًم اَلغتسال من احلدث األكرب َل جيب فيه الرتتيب واملواَلة.
وقول املصنف" :حد ًثا أصغر للوضوء" هذه الكلمة قيل :إهنا مكررة ,فإن قول املصنف :حد ًثا أصغر
ُيغني عن قوله للوضوء ,كأنه كررها ,فتكون َل داعي إليها ,ولكن يمكن أن ُيعتاذر عن كالم املصنف بأنه
قصد بقوله الوضوء أي بنية الوضوء.
فكأنه قال" :لو انغمس فيه املحدث بنية رفع احلدث" ,فتكون هنا الالم سببية ,أي ألجل ولغرض
الوضوء ونيته.
عًم ُ ِ
اعرتض عىل املصنف يف ذلك.
بذلك جياب ا
قوله :مل يرتفع حدثه حتى ُيرج مرت ًبا :أي حتى ُُي ِرج وجهه ,ثم ُُي ِرج يديه ,ثم ُُي ِرج رأسه ,ثم ُُي ِرج
بعد ذلك قدميه.
نصا" أي نص عليه أمحد ,وذلك يف رواية حممد بن احلكم أن أمحد ُس ِئل عن الرجل ينغمس يف
قولهً " :
هنر دجلة؟ فقالَ" :ل يرتفع حدثه حتى ُيرج مرت ًبا" وهذا نص اإلمام أمحد أنه َل بد من الرتتيب للخروج
من املاء اجلاري ,ألن دجلة ماء ٍ
جار.
قول املصنف" :كالراكد" قوله" :كالراكد" هنا كاف تنظري وليست كاف تشبيه ,أي فحكم اجلاري
كحكم الراكد ,فكذلك امن انغمس يف ماء راكد ِ
كربكاة ونحوها فال بد أن ُيرج مرت ًبا ,أو ينغمس أربع
غمسات وُيرج ,فإنه يف هذه احلال قط ًعا قد أتى بالرتتيب.
(املنت)
ولو مر عليه أربع جريات.
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(الشرح)
قوله" :ولو مر عليه أربع جريات" هذه مثل ما سبق ,ملاذا اشرتط األربع؟ ألن أركان الوضوء أربعة:
غسل الوجه ,وغسل اليدين ,ومسح الرأس ,وغسل الرجلني.
(املنت)
ولو حلف َل يقف فيه فوقف حنث.
(الشرح)
هذه املسألة أوردها املصنف احلقيقة يف موضعني:
أوردها املصنف هنا وأوردها يف كتاب األايْ اًمن ,وكررها يف موضعني.
وهذه املسألة َل تعلق هلا بالطهارة ,وإنًم افرعها املصنف تب ًعا َلبن رجب عىل قاعدة أن املاء اجلاري
كالراكد فيه نظر ,وأنه إنًم يعود إىل النية وقصد املكلف َل عىل هذه القاعدة عىل اإلطالق.
يقول املصنف" :ولو حلف َل يقف فيه" :أي َل يقف يف املاء فوقف أي فوقف يف املاء ذاك "حنث"
طب ًعا ألن املاء جاري فوقف يف املاء اجلاري حنث.
وهذا القول الذي مشى عليه املصنف ذكر ابن رجب أنه هو قياس املذهب.
والرواية الثانية يف املذهب :أنه َل ُينث وهو الذي جزم به أبو اخل اطاب فيًم نقل "صاحب اإلنصاف"
وقال اخللوة :أنه هو الصحيح من املذهب ,الصحيح أنه َل ُينث.
وقد ذكر املصنف هذه املسألة يف "باب األايًمن" وذكر أنه َل ُينث ,ألنه مبني عىل القصد ,وإن كان
يمكن أن يوجد فرق بني املسألتني.
(املنت)
ٍ
معفوا عنها وإن
طاهر كًمء ورد ونحوه بمالقاة نجاسة لو
وينجس كل مائع كزيت وسمن ولبن ,وكل
ً
كان كثريا.
(الشرح)
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قوله" :وينجس كل مائع" عبارة مائع إذا ُأطلقت فاألصل أن يصدق عىل غري املاء ,فإن املاء َل يدخل
ً
منفصال عنه.
يف مصطلح الفقهاء يف املائعات ,وإنًم يكون
املتغري ,هذا قصده.
واملتغري وغري
وقوله" :كل" وهي من صيغ العموم فتشمل القليل والكثري
ِّ
ِّ
قوله" :وينجس كل مائع كزيت" واضح.
"وسمن" :كذلك ألن السمن يكون مائ ًعا وقد يكون جامدً ا.
"ولبن وكل طاهر" قصده وإن ُس ِّمي ما ًء مق ايدً ا ,كًمء الباقالء وماء الورد ,وماء الزعفران ,وغري ذلك
من املاء الطاهر ,لذلك قال" :كًمء ورد ونحوه".
قوله" :بمالقاة نجاسة" يعني سوا ًء هو الذي َلقاها وورد عليها أو هي التي وردت عليه ,فبمجرد
املالقاة مطل ًقا ,بخالف املاء فإن املاء فيه خاصية فخالفه من حيث ا ملالقاة من حيث املالقاة من جهتني:
ينجس إَل بالتغري.
أن الكثري َل ُ
واألمر الثاين :أن القليل َل ينجس يف حمل التطهري وإنًم ينجس إذا انفصل عن حمل التطهري إذا كان هو
الوارد عىل النجاسة ,هذه من الفروقات عندهم يف هذه املسألة.
معفوا عنها ,وإن كان
معفوا عنها :أي ولو كانت النجاسة
والفرق الثالث الذي سيورده املصنف :ولو
ً
ً
كثريا.
أيضا فيها خالف ,ومن أهل العلم وهي قاعدة مذهب أمحد عىل الرواية الثانية:
"ولو
معفوا عنها" هذه ً
ً
"أن املائعات كاملياه" فتصبح قاعدهتًم واحدة ,وهذه اإلشارة إىل أن النجاسة املعفو عنها يف املائع ويف غريها
سوا ًء ,وهو أقرب لتنظري الشيخ تقي الدين.
كثريا ,فاسم كان هو املائع وليس النجاسة املعفو عنها.
كثريا " أي وإن كان املائع ً
قوله" :وإن كان ً
(املنت)

وإن وقعت النجاسة املعفو عنها يف مستعمل يف رفع حدث أو يف طاهر اغ ِ
ريه من املاء مل ينجس
كثريها بدون تغري كالطهور.
(الشرح)
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بدأ يتكلم عن قضية النجاسة املعفو عنها ,والنجاسة املعفو عنها مثل قليل الدم ,ونحو ذلك من
األمور اليسرية.
ابني ً
ُنجسه بغض النظر
أوَل املصنف أن النجاسة املعفو عنها إذا وقعت يف املائعات غري املاء فإهنا ت ِّ
ً
كثريا ؟
أقليال كان أم ً
احلالة الثانية قال" :وإن وقعت النجاسة املعفو عنها يف مستعمل يف رفع حدث" وتقدا م معنا أنه طاهر.
"أو يف طاهر غريه" :أي يف طاهر غري املستعمل.
عرب املصنف من املاء لكي ُُي ِرج الطاهر الذي مل ُيط الق عليه اسم املاء املطلق ,مثل ماء
قوله" :من املاء" ا
الورد وغريه.
عرب من املاء ِ
ُسد عنه اسم املاء املطلق.
ف ا
ليخرج املاء املقيد ,والذي ُ ِّ
وقوله" :يف غريه" مثل املاء الذي ُغمست فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء ونحو ذلك.
قال" :مل ينجس" أي مل ينجس كثريمها ,أي كثري املاء املستعمل وكثري الطاهر من غري املستعمل مثل
الذي ُغ ِمس كًم تقدا م معنا.
"بدون تغري" أي بدون تغري ألحد أوصافه الثالثة ,كالطهور :وهذا هو األمر الثالث.
ُغريه ,مل تسلبه النجاسة ,وإذا وقعت يف الطاهر الذي
إ ًذا النجاسة املعفو عنها إذا وقعت يف الطهور ومل ت ِّ
طاهرا غري نجس.
أيضا مل تسلبه الطهورية أو الطهارة يبقى
مل ُيسلب اسم املاء وهو املستعمل ,الطاهر ً
ً
بخالف إذا وقعت يف مائع أو يف صورة سيأيت اإلشارة إليها بعد قليل.
أيضا للتنظري ,وهي صورة مستقلة ,وهو حكم مستقل أن الطهور إذا
إ ًذا قوله كالطهور هنا الكاف ً
وقعت فيه النجاسة اليسرية املعفو عنها فإنه ُيعفى عنه.
◄عندنا هنا مسألة:
قول املصنف هنا" :مل ينجس" أي مل ينجس املاء الطاهر ,وهذا القول الذي ذهب إليه املصنف خالفه
مجع من املتأخرين:
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فمشى صاحب التنقيح وهو أصل كتاب املصنف ,وقد نص املصنف أنه إذا خالف التنقيح فاملذهب
أيضا :أن النجاسة املعفو عنها إذا وقعت يف
هو التنقيح ,نص صاحب التنقيح واملنتهى ,وصححه اخللوة ً
املستعمل ويف الطاهر غري املستعمل من املاء فإنه ت ِ
ُنجسه.
ً
مستعمال أو غريه ,فيكون احلكم
ووجه قوهلم أهنم قالوا  :أن مجيع الطاهرات حكمها واحد ,سوا ًء كان
واحدً ا يف الطاهرتني ,فجعلوا احلكم كل ًيا.
وأما عىل طريقة املصنف فإننا نحتاج إىل إجياد الفرق بني نوعي الطاهر ,ويمكن أن نقول:
ينجس لكونه ُسلب عنه اسم
إن الفرق أن الطاهر متغري اسمه كًمء الورد ونحوه ,الذي ذكره قبل أنه ُ
املاء املطلق.
ً
مستعمال ونحو ذلك مل ُيسلب عنه اسم املاء املطلق ,فيدخل يف عموم حديث النبي
بينًم الطاهر لكونه
♀« :إذا بلغ املاء قلتني مل ُيمل اخلبث».
عندنا إ ًذا بيانت أمرين :أن هذه املسألة خمتلف فيها يف املذهب عىل وجهني عند املتأخرين ,وأن الذين
قالوا  :إنه ينجس أطلقوا يف كل أنواع الطاهر ,وجعلوا الذي َل ُيمل اخلبث إنًم هو الطهور فقط دون ما
عداه.
وأما عىل كالم املصنف فيحتاج إىل إجياد فرق ,وقد ذكرت الفرق.
لذلك معرفة الفرق بني املسائل التي قد ُيظن شبهها أو ُُيكم بشبهها عند بعض أصحاب املذهب ,هذا
هو مسألة اجلمع والفرق الذي بنى عليه كثري من العلًمء كتبهم املعروفة يف الفروق الفقهية.
(املنت)
نصا.
إَل أن تكون النجاسة بول آدمي أو اعذرته املائعة أو الرطبة أو يابسة فذابت ً
(الشرح)
هذا استثناء أورده املصنف وهو متعلق بالطهور ,والطاهر كذلك الكثري ,ألنه قال :مل ينجس كثريمها,
فهو عائد للًمء الطهور والطاهر الكثري.
وقبل أن أبدأ هبذه املسألة جيب أن نعرف أن املياه تنقسم باعتبار احلجم إىل ثالثة أنواع:
 -قليل :وهو ما دون ال ُقلتني.
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 كثري :وما كان قلتني فأكثر.ومستبحر :وهو الكثري جدً ا ,واملرا د باملستبحر عندهم :إذا مد النظر ومطلق العرف.
هذه املسألة مبنية عىل هذا التقسيم الثالثي.
يقول املصنف يقول :إن من الفروقات بني الكثري واملستبحر فيًم مال له املصنف :أن الكثري إذا وقعت
مستبحرا مثل
نجسا ,إَل أن يكون املاء
ً
فيه نجاسة من بول آدمي أو اعذرته فإنه يسلبه الطهورية ويكون ً
املستنقعات واملياه واألهنر الكبرية جدً ا ,فهذا ماؤه مستبحر.
هذا املستبحر وإن وقعت فيه نجاسة من بول آدمي أو عذرته ,فإهنا َل تسلبه الطهورية ,هذا الذي قدا مه
أيضا يف الزاد.
املصنف ,وهو الذي مشى عليه ً
طهورا َل فرق.
طاهرا أو
يقول املصنف" :إَل أن تكون النجاسة" أي الواقعة يف املاء الكثري سوا ًء كان
ً
ً
"بول آدمي" وأطلق املصنف فيشمل بول اآلدمي القليل أوالكثري.
نصا" أي نص أمحد عىل
"أو عذرته املائعة أو الرطبة أو يابسة" أو كانت العذرة يابسة" ,فذابت فيه ً
ذلك ,وهذا النص احلقيقة حمتمل  -كًم ذكره مجع من أصحاب أمحد  -فإنه حينئذ ينجس إَل يف حالة استثناء
واحدة.
قال" :وأمكن نزحه بال مشقة" وأما إذا مل يمكن نزحه بال مشقة ف ُيلحق باملستبحر -وسيأيت تفصيله إن
شاء اهلل بعد قليل يف كالم املصنف -والعربة باملشقة هنا:
قالوا  :املشقة عىل الرجل املعتاد ,ن ابه عىل ذلك منصور ,أن املشقة باعتبار الرجل املعتاد ,قال" :فينجس
يتغري إذا وقع فيه بول أو عذرة آدمي" بقيد أورده
نجسا ولو مل ا
فيكون املاء الطهور الذي بلغ قلتني فأكثر ً
مستبحرا
املصنف" :إن كان يمكن نزحه" وأما إذا مل يمكن نزحه كمصانع مكة فإنه ملحق باملستحرب ,ليس
ً
لكنه ُملحق به.
(املنت)
وعنه َل ينجس ,وعليه مجاهري املتأخرين ,وهو املذهب عندهم.
(الشرح)
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قوله" :وعنه َل ينجس" طب ًعا املصنف قدا م ,وهذه من صيغ الرتجيح عندهم أن ُيقدِّ م أحد القولني عىل
األخر ,وواضح أن املصنف يميل هلذا الرأي ,ولذلك أخذ به يف كتابه ا
ا
اآلخر الزاد.
قال" :وعنه َل ينجس" وعليه مجاهري املتأخرين :ومنهم صاحب التنقيح فقد استظهره وهو ظاهر كالم
املنتهى وغريه من املتأخرين ,وهو املذهب كذلك ,املتأخرون أغلبهم وعمدة املتأخرين وشيخهم ,واملعتمد
عليه هو القايض عالء الدين املرداوي ♫ تعاىل.
(املنت)
وإذا انضم حسب اإلمكان عر ًفا ولو مل يتصل الصب إىل ماء نجس ماء طهور كثري أو جرى إليه من
متنجسا بغري بول آدمي أو عذرته.
يبق فيه تغري ,إن كان
ساقية أو نبع فيه طهره أي صار
طهور إن مل ا
ً
ً
(الشرح)
هذه املسألة إىل هناية الفصل أورد فيها املصنف كيفية تطهري املاء الذي وقع فيه نجاسة.
متنج ًسا ببول أو بغري بول,
والقاعدة :أن تطهري املاء إنًم يكون بأحد ثالثة أمور َل غري ,سوا ًء كان املاء ِّ
ً
كثريا ,فال يطهر املاء إَل بثالثة أشياء:
قليال كان أو ً
األمر األول :أن يطهر بنفسه.
املسمى باملكاثرة.
األمر الثاين :أن يطهر بمخالطته ملاء طهور ,وهو
ا
األمر الثالث :أنه يطهر بالنزح إن كان املاء يف موضع ام ِعنًا كالبئر ونحوها أو عينًا ف ُي انزح منه حتى يطهر,
وسيتكلم املصنف عن هذه األمور الثالثة.
إ ًذا عندهم ثالثة أشياء هي التي يكون هبا التطهري.
بدأ املصنف وكالم ُيتاج إىل بعض التفصيل ,املصنف بدأ يف احلديث عن تطهري املاء لذي وقع فيه غري
بول اآلدمي وعذرته.
ثم ذكر كيف يكون تطهري املاء الذي وقع فيه بول اآلدمي وعذرته ,ثم رجع بعد ذلك وذكر كال ًما آخر
تنجس بغري بول اآلدمي وعذرته.
يتعلق بالنوع األول وهو تطهري املاء الذي ا
فذكر السبب األول ,ثم ذكر املتنجس ببول اآلدمي وعذرته ,ثم رجع فذكر السببني بعد ذلك.
فهنا كالم املصنف ُيتاج إىل تركيز من طالب العلم.

17

لفضيلة الشيخ الدكتور :عبد السالم بن محمد الشويعر

بدأ ً
تنجس بغري بول اآلدمي وعذرته باملكاثرة ,وهذا هو السبب األول
أوَل يف تطهري املاء الذي ا
املكاثرة.
عرب به بعض املتقدمني أصحاب أمحد بمخالطة املاء لغريه ,املخالطة املكاثرة كالمها سواء.
أو نقول :ا
متنجسا بعد
قال املصنف" :وإذا انضم" نحن اآلن تكلمنا كًم ق ايده املصنف إىل آخر كالمه إذا كان
ً
متنجسا بغري بول آدمي وعذرته.
سطرين ,إذا كان
ً
إذا انضم :أي إىل املاء النجس الذي تنجس بغري بول اآلدمي وعذرته.
"حسب اإلمكان عر ًفا" أي هذا القيد متعلق باَلتصال وعدمه ,املصنف يقول :إنه إذا انضم إليه ماء
ً
ً
طويال
ب فيه ولو مل يتصل ,لكن عدم اَلتصال ليس
صب فيه
متصال أو ُص ا
كثري سوا ًء كان ذلك املاء الكثري ا
ُعر ًفا.
ِ
ً
طويال ,فقوله" :حسب اإلمكان
نجسا إذا كان الفصل
ألن صب ماء قليل وقليل وقليل ُيبقي املاء ً
ُعر ًفا" راجع لالتصال والفصل بني صب املاء.
ً
متصال بل قد يكون
قوله :وإن انضم "حسب اإلمكان ُعر ًفا ولو مل يتصل الصب" َل بد أن يكون
ً
طويال ُعر ًفا.
متق ِّط ًعا برشط أَل يكون
وري يف
عرب املصنف بلو إشارة إىل اخلالف ,ألن ظاهر عبارة بعض أصحاب أمحد
وقد ا
كالسام ِّ
ُ
ً
متصال ,هذا هو ظاهر عبارته.
"املستوعب" اشرتاط أن يكون الصب
ولذلك نقول :إن املصنف ن ابه عىل أنه َل يلزم اَلتصال لكن برشط أن يكون حسب اإلمكانَ ,ل يكون
هناك فصل طويل جدً ا بني الصب.
املتنجس بغري بول اآلدمي وعذرته.
قوله" :إىل ماء نجس" املراد باملاء النجس هنا :املاء النجس
ِّ
"ماء طهور كثري" قوله" :ماء طهور" َل يطهر املاء إَل بًمء ,فال يطهر بغريه من الكيًمويات ,فلو ُو ِضع
فيه كلور أو غريه من املطهرات ,وفرضنا أهنا ما زالت التغيري الذي فيه ومل ت ِ
ُيا
طعًم أو لونًا أو ر ً
ُبق فيه ً
فكالمها َل يطهر ,بل َل بد أن تكون املكاثرة بًمء.
نجسا ,فإن الطاهر َل يطهر سيأيت إن شاء اهلل.
وقوله" :طهور" َل بد أن يكون كذلك َل
طاهرا وَل ً
ً
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وقوله" :كثري" هذه مبنية عىل ما سيأيت اإلشارة إليه يف آخر املسألة ,أنا قلت هذه املسألة مشكلة
املصنف ذكر مسألة ثم ذكر ُجز ًء ثم رجع لتلك املسألة ,وهو أنه :هل َل بد أن يكون املاء املضاف املكاثر
كثريا أم َل؟
به ً
كثريا وهو الذي نص عليه أكثر أصحاب أمحد.
املذهب :أنه َل بد أن يكون ً
وقيل :إنه َل يلزم.
وممن نص عىل أنه َل يلزم :صاحب املستوعب وهو أحد مراجع املصنف ,فقد نص قال :ولو كان املاء
الذي ُأضيف ً
قليال ,وسيأيت اإلشارة إليه يف آخر هذه الصفحة التي معنا.
قال" :أو جرى إليه من ساقية" يعني أنه جاءه املاء ليس من باب الصب وإنًم جرى عليه من ساقية ,هو
ماء صب عليه بسبب األمطار ,ساقية ُشعيب أو ساقية قيد أو نحوه.
أيضا :جماري املاء التي يف البيوت ونحوها.
ومن الساقية ً
"أو نبع فيه" أو نبع يف املاء أي يف قراره ,خرج ماء من قراره.
"طهر" أي طهر هبذه املكاثرة.
ُطهر املاء ,احلالة أوردها املصنف برشوط:
إ ًذا عرفنا أن املكاثرة ت ِّ
الرشط األول :أن يكون املاء تنجس بغري بول آدمي وعذرته ,وسيأيت ما ُيالف ذلك بعد قليل.
نجسا.
األمر الثاين :أنه َل بد أن يكون قد ُأضيف إليه ماء طهور َل طاهر وَل ً
كثريا ,ولو كان الذي أضيف إليه قليل فأزال التغيري َل يكفي ,بل َل بد
األمر الثالث :أنه َل بد أن يكون ً
كثريا.
أن يكون ً
أثر للتغيري.
واألمر الرابع :أَل يبقى ٌ
طهور إن مل يبق فيه تغري" هذا القيد الرابع الذي قدمته قبل قليل لفهم املسألة.
قال املصنف" :أي صار
ً
متنجسا بغري بول آدمي أو عذرته" وهذا مبني عىل ما قدا مه املصنف قبل.
قال" :إن كان
ً
(املنت)
وإن كان بأحدمها ومل يتغري فتطهريه بإضافة ما يشق نزحه.
(الشرح)
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هذه املسألة وهي قضية – هذه الذي قلتها قبل قليل  -وهي املسألة التي أوردها املصنف يف وسط
تنجس بسبب وقوع بول آدمي وعذرته فكيف يكون
كيفية تطهري املاء ,وهي مسألة أن املاء إذا كان قد ا
تطهريه؟
ذكر املصنف أن له حالتني:
يتغري.
احلالة األوىل التي قرأهتا قبل قليل وهي :أن يكون مل ا
تغري.
واحلالة الثانية :أن يكون قد ا
نبدأ باحلالة األوىل:
يتغري أحد أوصاف
قال املصنف" :وإن كان بأحدمها" أي ا
يتغري ,أي ومل ا
تنجس بالبول أو بالعذرة ومل ا
يتغري.
بحرا فإنه ُُيكم بنجاسته ولو مل ا
املاء ,وقد سبق معنا أن املاء الكثري ما مل يكن مست ً
يتنجس إَل بالتغري ,لكن هذا بنا ًء عىل كالمه.
كثريا فال ا
وأما املذهب عند املتأخرين :أنه إن كان ً
قال" :فتطهريه" أي فتطهري ذلك املاء.
"بإضافة ما يشق نزحه" يعني بإضافة ٍ
ماء كثري بحيث إما أن يبلغ اَلستبحار وهذا َل يمكن ,أو يبلغ ما
ُيلحق باَلستبحار وهو أن يكون املاء مما يشق نزحه.
مثال ذلك قالوا  :مصانع مكة هذه موجودة يف طريق يف شًمل مكة أو جانب املدينة يف الطريق فيًم يتعلق
بعني زبيدة ,عني زبيدة تأيت باألمطار وجتعل هلا سواقي وممرات وجتتمع يف أحواض كبرية ,هذه األحواض
الكبرية قد يقع فيها بول آدمي وعذرته.
يسريا يمكن نزحه فال يطهر ,فيضاف إليه ماء كثري بحيث أنه َل يمكن
فنقول حينئذ :إنه إذا كان املاء ً
نزحه ف ُيلحق باملستبحر ,ألن املستبحر َل يسلب البول والعذرة الطهورية منه ,هذه احلالة األوىل.
احلالة الثانية:
(املنت)
وإن تغري.
(الشرح)
تغري املاء ببول اآلدمي وعذرته ,هذا املراد ,هذه هي احلالة الثانية.
قوله" :وإن تغري" أي وإن ا
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(املنت)
وكان ما يشق نزحه فتطهريه.
(الشرح)
املتغري ببول اآلدمي وعذرته وهي احلالة الثانية قسًمن:
أيضا نقول :إن
هذه ً
ِّ
القسم األول :أن يكون مما يشق نزحه.
القسم الثاين :أن يكون مما َل يشق نزحه.
يوضح كالم املصنف.
والتقسيم هذا ِّ
يتغري.
القسم األول قال :وكان مما يشق نزحه وكان مما ا
(املنت)
فتطهريه :بإضافة ما يشق نزحه مع زوال التغري ,أو بنزح يبقى بعده ما يشق نزحه ,أو بزوال تغريه
بمكثه.
(الشرح)
تغري بالبول أو بالعذرة فإنه يطهر بثالثة أشياء:
هذه اغسلة التغري ذكر املصنف أنه إن ا
أوهلا :أنه يطهر بإضافة ما يشق نزحه مع زوال التغري ,يعني يضاف إليه ماء كثري بحيث يصبح املاء كثري
يتغري حينذاك ,فيكون مثل تطهري السابق.
مما يشق نزحه ف ُيلحق باملستبحر ,مع زوال التغري ,أي َل بد أن ا
عرب بال يمكن ,فيشق بمعنى َل
وقوله" :مما يشق" معناه َل يمكن ,ولذلك "صاحب اإلنصاف" وغريه ا
يمكن أو متقارب متا ًما.
يتغري به النجاسة ,ينزح
الطريق الثاين" :أو بنزح يبقى بعده ما يشق نزحه" أي ينزح من املاء شي ًئا ا
بئرا فينزح من البئر
النجاسة وما جاورها ,ينزح من املاء النجاسة وما جاورها إن أمكن إزالتها ,أو أن يكون ً
كثريا حتى يزول التغري.
ما ًء ً
وهذا معنى قوله" :أو بنزح يبقى بعده ما يشق نزحه".
طب ًعا من باب املقارنة :النجاسة إذا كانت بالبول والغائط فتطهريه يكون بالنزح حتى يبقى ما يشق
نزحه مع زوال التغيري.
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كثرياَ ,ل يلزم أن يكون مما
وإن كان النجاسة بغري البول والغائط فإن التطهري يكون بنزحه حتى يبقى ً
يشق نزحه ,وسيأيت إن شاء اهلل يف كالم املصنف.
الطريق الثالث واألخري قال" :أو بزوال تغريه بمكثه" أي بزوال تغري املاء الكثري بمكثه أي بنفسه,
وهذا معنى "بِ ُمكثه" وهو الطريق الثالث ذكرنا قبل قليل ,وقلنا :إما بنفسه أو بمكاثرته أو بالنزح ,وكل هذه
األمور وارد وقلنا هذه الثالث.
(املنت)
وإن كان مما َل يشق نزحه.
(الشرح)
هذا القسم الثاين :أن يكون املاء "مما َل يشق نزحه".
(املنت)
فبإضافة ما يشق نزحه عر ًفا كمصانع طريق مكة مع زوال تغريه إن كان.
(الشرح)
قول املصنف" :وإن كان" احلقيقة أن اسم كان هنا قد يكون ظاهر العبارة أنه عائد للجملة األوىل.
متغري كذلك ,أي
متغريا أو غري ِّ
ولكن الصواب :أن اسم كان هنا هو املتنجس ببول أو عذرة سوا ًء كان ِّ ً
للمتغري.
ليس عائدً ا فقط
ِّ
قوله" :وإن كان مما َل يشق نزحه" مر معنا أي َل يمكن نزحه فبإضافة ما يشق نزحهُ ,عر ًفا أي بحيث
أن أواسط الرجال َل يستطيعون النزح بعد ذلك ,وهذا هو صحيح املذهب كًم قال يف "اإلنصاف".
وم اثل له فقال :كمصانع طريق مكة وتكلمنا عنه ,مع زوال تغريه إن كان.
(املنت)
متغريا.
واملنزوح طهور ما مل يكن
ً
(الشرح)

قول املصنف :واملنزوح :املراد باملنزوح هو املاء الذي ن ُِزح من البئر ,ذكر املصنف" :أنه طهور ما مل
متغريا ".
يكن ِّ ً
هذه اجلملة حتوي حكمني:
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متغريا أحد أوصافه الثالثة فإنه يبقى
احلكم األول :أن املاء املنزوح من البئر أو املاء الكثري ,إذا كان ِّ ً
طهورا.
عىل النجاسة وَل يكون
ً
تغري فإننا نقول له حالتان:
وأما إذا مل يكن قد ا
احلالة األوىل :أن تكون أول نزحة ,وأن يكون فيها النجاسة ,بأن نزح من املاء ما ًء وفيه النجاسة,
يتغري ,هذه احلالة األوىل.
فنقول :هذه النزحة نجس ٌة ألن النجاسة فيها وإن مل ا
احلالة الثانية :أن يكون املاء املنزوح ما بعد احلالة األوىل أو ما بعد النزحة األوىل ,وهذه هي التي
تغريت.
ورا إذا مل تكن قد ا
فهمها ابن ُقندُ س يف "حاشيته" أن النزحة األخرية إذا انقطع التغري فإهنا تكون طه ً
وزاد منصور قيدً ا فقالَ :ل بد أن تكون النزحة األخرية مع غريها أي جمموعة تزيد عن القلتني ,هكذا
منصور ,وأما ابن ُقندُ س فأطلق.
(املنت)
أو تكن عني النجاسة فيه.
(الشرح)
هذه ذكرهتا قبل قليل أنه إذا كان املنزوح فيه عني نجاسة سوا ًء كانت النزحة األوىل أو الثانية أو
ينجس ,وغال ًبا هي وما قبلها ملحقة هبا.
العارشة ,فإنه حينئذ ُ
(املنت)
وَل جيب غسل جوانب البئر نُزحت وَل أرضها.
(الشرح)
تنجس املاء فقط ,وألن املشقة كبرية يف ذلك ,وهذا الكالم الذي أطلقه
تتنجس وإنًم ا
ألن البئر مل ا
املصنف يشمل مجيع أنواع النجاسات ,سوا ًء كانت من بول أو من عذرة أو من غريمها.
قبل أن نبدأ القادم :املسألة القادمة هذه رجوع ألول الكالم وهو تطهري املتنجس بغري البول والعذرة,
رجع له املصنف ,فإنه تكلم يف أول كالمه قبل قليل عن تطهريه باملكاثرة ,وسيتكلم اآلن عن تطهريه بنفسه
وهو اَلستحالة ,وبتطهريه بالنزح.
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(املنت)
كثريا فزال تغريه بنفسه.
وإن كان املاء النجس ً
(الشرح)
املتنجس بغري البول والعذرة وهو التطهري بنفسه بأن استحال وحده
هذا النوع الثاين من أنواع التطهري
ِّ
فزالت منه مجيع األوصاف ,ما مل يكن بول آدمي وعذرته ,ذكره املصنف له حكم املنفصل.
(املنت)
أو بنزح بقى بعده كثري.
(الشرح)
هذا األمر الثاين :وهو النزح بأن يبقى بعده ماء كثريَ ,لبد أن يبقى ماء كثري إما كثري الراكد أو جار ًيا,
فإن اآلبار إنًم هو جار حتتها وليس راكدً اُ ,يسمع صوت جريان املاء حتته.
(املنت)
متنجسا بغري البول والعذرة عىل ما تقدم.
طهورا إن كان
صار
ً
ً
(الشرح)
متنج ًسا بالبول والعذرة فإنه عىل التفصيل املتقدم الذي أورده
قوله" :عىل ما تقدا م" أي وأما إن كان ِّ
املصنف بني هاتني املسألتني.
هنا تكلم املصنف عن التغيري بنفسه أو النزح ,سيعود املصنف ألول الكالم ,وهو الكالم عن رشوط
طهر".
املكاثرة ,فإنه تكلم هناك عن املكاثرة فقال" :وإن انضم حسب اإلمكان ُعر ًفا إليه ماء كثري ُ
سيذكر هنا بعض القيود يف املكاثرة ومن رشوطها:
(املنت)
ومل يكن جمتم ًعا من متنجس كل ماء دون قلتني.
(الشرح)
يقول" :إن من رشط املكاثرة" أَل يكون املاءان جمتمعني من ماءين متنجسني ,وكل واحد منهًم دون
ال ُقلتني ,ألن كل واحد منهًم َل يرفع احلدث عىل سبيل اَلنفراد ,فكيف يكون عىل سبيل اَلجتًمع.
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(املنت)
كاجتًمع قلة نجسة إىل مثلها.
(الشرح)
كثريا ,فالقليل وإن
يعني ماءين أحدمها ُقلة واآلخر ُقلة أخرى وكالمها قليل ,فاجتمعا فصار قلتني أي ً
ٍ
متنجس.
يتغري ,ألنه كان جمتم ًعا من ماء ِّ
يتغري فهو نجس ,وإذا اجتمع فنقول :هو كثري ولكنه نجس وإن مل ا
مل ا
(املنت)
فإن كان فنجس وككًمهلًم ببول أو نجاسة أخرى.
(الشرح)
يتغري طعمه
"فإن كان" أي فإن كان اجتًمعهًم فهو "نجس" كذلك ,وككًمهلًم أي أن ما ًء ِّ
متنج ًسا ومل ا
وكملته إىل ال ُقلتني بالبول ,وهذه املسألة قد ذكرهتا يف الدرس
وَل لونه أو رُيه لكنه كان دون ال ُقلتني ا
طهورا,
ب فيه بول فأصبح
املايض التي حكاها يونس عبد اهلادي أن بعضهم يعايل هبا فيقول :ماء نجس ُص ا
ً
طهورا.
صب فيه بول كلب أو غريه فبلغ به املاء القلتني فيكون
متغري ا
وهو املاء الذي دون قلتني غري ِّ
ً
طهورا ألهنم قالوا" :وكًمهلًم" أي وكًمل القلتني ببول أو نجاسة أخرى.
املذهبَ :ل يكون
ً
(املنت)
وكذا إن اجتمع من نجس وطهور وطاهر قلتان وَل تغري فكله نجس.
(الشرح)
مثل نجس ونجس ,فلو "اجتمع نجس وطهور وطاهر" أي ثالثة كل واحد منهًم دون ال ُقلتني,
كثريا كًم سبق.
واملجموع من ثالثة ُقلتان فأكثر وَل يوجد تغري "فإنه كذلك نجس" َلبد أن يكون الطهور ً
(املنت)
وتطهريه يف هذه الصورة هو وماء كوثر بًمء يسري باإلضافة فقط.
(الشرح)

قوله" :وتطهريه يف هذه الصورة" وهو املاء النجس ,هو أي املاء النجس" ,وما كُوثِر بًمء يسري" أي
ماء نجس ُأضيف إليه ماء يسري فبلغ القلتني أو زاد فًم زلنا نحكم بنجاسته وإن كان أكثر من ُقلتني.
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املتغري وما كُوثِر بًمء يسري ,أي كان فوق القلتني
يقول :وتطهريه يف هذه الصورة وهو املاء النجس غري
ِّ
لكنه نحكم بطهارته ألنه مكاثر بًمء يسري باإلضافة فقط.
قوله" :باإلضافة " أي بإضافة ماء كثري دون إضافة ماء قليل ,وهذا هو املعتمد.
وضابط الكثري عندهم قالوا  :أن تندفع النجاسة هبذا املاء الكثري لو وقعت فيه النجاسة ابتدا ًء ,هذا هو
ضابط الكثري عندهم ,ن ابه عليه منصور وغريه.
ومفهوم هذه اجلملة سيوردها املصنف بعد قليل أن إضافة اليسري واملكاثرة األضافة للًمء اليسري َل
يطهر.
(املنت)
وإن كوثر بًمء يسري.
(الشرح)

كُوثِر أي ُأضيف إليه ماء يسري يف املاء النجس ,أو املاء النجس الذي كوثر بًمء يسري.
أيضا بًمء يسري مل يطهر ,وهذا هو املعتمد.
لو كوثِر ً
(املنت)
كثريا فأضيف إليه ذلك.
أو كان ً
(الشرح)
كثريا "فأضيف إليه ذلك" املاء اليسري ,الصورة التي سبق ذكرمها,
"أو كان املاء" املتنجس ً
أو غري املاء كالرتاب ً
كثريا ,هذا هو املعتمد
مثال ,مل يطهر :أي مل يطهر بذلكَ ,ل بد أن يكون ما ًء ً
ِ
طهره.
خال ًفا ملاا ذكره
الساموري يف املستوعب ,وتقدا م معنا أنه يف املكاثرة ولو باملاء القليل فإنه ُي ِّ
ِّ
(املنت)
فصل.
(الشرح)
هذا الفصل فصل سهل جدً ا وهو تقرير القلتني ,وقد أطال فيه املصنف إطالة كبرية جدً ا ,وله رسالة
ً
تفصيال أكرب ,وأغلب هذا الفصل حسايب ,لكن أذكر بعض التعليقات املتعلقة
مفردة يف تفصيل هذا الكالم
به.
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(املنت)
والكثري قلتان فصاعدً ا.
(الشرح)
حلديث أيب هريرة« :إذا بلغ املاء قلتني مل ُيمل اخلابث» ,والعربة بالقلتني فصاعدً ا ,القلتان حد للكثرة
فاصال بني ِ
ً
القلة والكثرة وإنًم حدٌ للكثرة.
وليست حدً ا
(املنت)
واليسري دوهنًم.
(الشرح)
ملفهوم احلديث.
(املنت)
وهو مخسًمئة رطل عراقي تقري ًبا.
(الشرح)
قوله" :رطل عراقي".
الرطل العراقي :عندي هنا مسألتان:
الرطل العراقي هو الذي قدا ر به اإلمام أمحد ♫ تعاىل ,وكان املتقدمني من أصحاب أمحد يقدِّ رون
به ,لسببني:
السبب األول :ما ذكرته أن أمحد كان يف وقته.
السبب الثاين :أن الرطل العراقي الذي كان يف عهد أمحد هو الذي يوازي الرطل الذي كان يف عهد
النبي ♀.
ِّ
املتأخر فإنه قد زاد أو نقص عن الرطل الذي كان يف عهد النبي
أما الرطل املكي واملدين
♀.
املسألة الثانية :أن كلمة الرطل هذه من املشرتك اللفظي ,فإهنا تصدق عىل وحدة حجم ووحدة وزن.
وهنا مرادهم هبا وحدة احلجم َل وحدة الوزن.
ويكون تقديرها :بأن يؤتى بوزن يم ُ
مقدارا معينًا ثم يكون كذلك.
ل
ً
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املسألة الثالثة :أن األرطال ختتلف من بلد إىل بلد ,وسيشري له املصنف.
وإضافة إىل كوهنا ختتلف أهنا ختتلف يف البلد الواحد ,فأرطال املائعات ُيتلف عن أرطال اجلامدات.
مثال من اجلامدات قد يباع بالرطل ً
فاللحم ً
مثال ,أو الفاكهة تُباع بالرطل أحيانًا ألن اللحم يباع بالوزن,
لكن الفاكهة تُباع بالرطل أحيانًا.
فالرطل هنا وحدة حجم ,وأما اللحم فإنه وحدة وزن ,فهو من املشرتك اللفظي الذي يصدق عىل
اَلثنني م ًعا.
القصار عاب عىل امن قدا ر الصاع والقلتني باألرطال.
قلت هذا ملا ؟ ألن ً
بعضا من أهل العلم كابن ا
(املنت)
فريفع عن نقص يسري.
(الشرح)
نعم ألهنا تقريبية وليس حتديدية.
(املنت)
ً
كرطال أو رطلني.
(الشرح)
من األرطال العراقية.
(املنت)
رطال وثالث أسباع ً
وأربعًمئة وست وأربعون ً
رطال مرصي وما وافقه من البلدان.
(الشرح)
أي ما يف عرصه "وما وافقه من البلدان " مثل يف وقته مكة واملدينة كانا يوافقان الرطل املرصي ,وأما يف
عهده♀ فإن الرطل الذي وافق العراق.
(املنت)
وسبع ً
رطال دمشقي وما وافقه.
ومائة وسبع أرطال
ُ
(الشرح)
واملؤلف دمشقي نعم.
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(املنت)
رطال ونصف سب ِع ً
وسبع ً
رطال حلبي وما وافقه ,وثًمنون ً
وسبع ً
وتسع وثًمنني ً
رطال قدي
رطال
رطال
ا
ا
وما وافقه.
(الشرح)
املقصود به املقدس.
(املنت)
أسباع ً
وأحد وسبعون ً
رطال بعيل وما وافقه.
رطال وثالثة
ا
(الشرح)
نسبة لبعلبك ,هذه املدن يف الغالب التي يوجد فيها يف الغالب الفقهاء احلنابلة ,ولذلك نسبة املصنف
ألرطاهلم تلك البلدان كانت مشهورة بذلك.
(املنت)
ومساحتهًم مربعة ذراع وربع ً
طوَل وذراع وربع عرضا ,وذراع وربع عم ًقا.
(الشرح)
هذا تقدير آخر للقلتني ,وهو أن يؤتى بمكعب يكون طول كل ضلع من أضالع املكعب ذراع وربع,
والذراع يقدر يف وقتنا هذا بثًمن وأربعني سنتي أو ستة وأربعني سنتي ,فلو أخذنا باألكثر فإن طول هذا
املكعب يكون يف كل واحد منهًم تقري ًبا ستني سنتي مرت ,ستني بالضبط.
ألنه ربع ثًمن وأربعني اثنى عرش زائد ثًمنية وأربعني يطلع ستني سنتي ,فإن حتسب هذا املكعب كم
يأخذ من لرت ,باحلساب الذي يعرفه أغلب الشباب ,فحينئذ يكون هو تقدير القلتني.
(املنت)
ومدورا.
ً
(الشرح)
مستقيًم ,ومن
"مدورا" يقصد به اَلسطواين ,مثل براميل املاء ,من حتت ومن أسفل يكون
يعني قوله:
ً
ً
باقي األمور يكون اسطوان ًيا شكل اسطواين.
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(املنت)
ذرا ًعا ً
طوَل وذراعان ونصف عم ًقا واملراد بالذراع اليد.
(الشرح)
"ذرا ًعا ً
ذراعا أي عمقه أي طول األسطوانة ,وعمقه أي طول األسطوانة ذراع
طوَل أي أن قطره يكون ً
ونصف أو ذراعان ونصف.
قال" :واملراد ذراع اليد" الذي ذكرت قبل قليل ,ويقدر بنحو ما ذكرت لك.
(املنت)
مها.
مها ,وأربع أسباع در ً
والرطل العراقي مئة درهم وثًمنية وعرشين در ً
(الشرح)
هذا من باب حتويل الكيل إىل وزن ,فإن الدراهم وزن ,ويعادل الدرهم الواحد اثنني فصلة تقري ًبا سبع
وتسعني باملئة ذراع ,هذا هو الدرهم.
ما الذي يقدر؟ يقدر من بعض أنواع املطوعات ,هذا ذكرت لك أن ابن القصار أنه مل يقبله ,لكن طريقه
من طرق التقدير.
(املنت)
وهو سبع قدي وثمن سبعه وسبع حلبي ,وربع سبعه ,وسبع دمشقي ,وسبع حلبي ,وربع سبعه,
وسبع دمشقي ,ونصف سبعه ,وسبع دمشقي ,ونصف سبعه ,وستة أسباع مرصي وربع سبعه ,وسبع بعيل,
وهو باملثاقيل.
(الشرح)
ومدورا ,ثم بالدراهم وهنا
هذه الطريقة اخلامسة :بدأ املصنف ذكر األرطال ثم املساحة مرب ًعا
ً
باملثاقيل ,وهو أي الرطل العراقي.
(املنت)
ا
مها ,ومخسة
تسعون
مثقال وجمموع القلتني بالدراهم أربعة وستون أل ًفا ومائتان ومخسة وثًمنون در ً
أسباع درهم ,فإذا أردت معرفة القلتني بأي ً
رطال أردت تعرف عدد درامهه ثم اطرحه من دراهم القلتني
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مرة بعد أخرى ,حتى َل يبقى منها يشء ,واحفظ األرطال املطروحة فًم كان فهو مقدار القلتني بالرطل
الذي طرحت به.
وإن بقي أقل من رطل فانسبه منه.
(الشرح)
"فانسبه" من باب النسبة والتناسب.
(املنت)
ثم امجعه من إىل املحفوظ.
(الشرح)
هذه مسألة قلت :إن املصنف أورد فيها رسالة وهي مطبوعة كاملة ,وأطال يف هذه األرطال لذلك
دائًم ربًم يكررها ولذلك يكررها أكثر
أطال هبا هنا ,ومعلوم أن الشخص إذا ُعني باملسألة تصبح يف ذهنه ً
من غريه.
(املنت)
فصل :وإن شك يف نجاسة ماء أو غريه:ولو مع تغري أو طهارته بنى عىل أصله وَل يلزمه السؤال.؟
(الشرح)
ً
إشكاَل مهم يف نفس الوقت ,فإنه يتعلق به قضية
يعني هذا الفصل حقيقة من الفصول التي أورد
الشك وما حكمه؟
وقد ذكر ابن اللحام رمحه اهلل تعاىل يف كتابه "القواعد" أن مسألة الشك من املسائل املحرية إن صح
التعبري ,لكن ذكر معنى هذا الكالم نفسية كالمه :وذلك أن الشخص إذا شك يف يشء فتار ًة يبني عىل اليقني
وتارة يبني عىل الظن ,وتارة يبني عىل غلبة الظن فقط يعني الظن القوي فقط دون مطلق الظن ,وتار ًة
يتحرى وتار ًة ُيأمر بالعمل بالظاهر ,وهو صورة من صور الظن ,وتارة ُيأمر برتك اجلميع.
ولذلك نسب ابن اللحام أو غريه إىل أن املذهب قاعدته غري منضبة يف هذا الباب ,واحلقيقة أن هلا
قواعد وليس قاعدة واحدة ,وقد تكلم مجاعة من أهل العلم يف ضبط قواعد الشك ,متى يعمل بالتحري
ومتى يعمل يغريه؟
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ومن أحسن من وقفت عليه تكلم يف هذه املسألة من املتأخرين الشيخ عبد الرمحن السعدي يف كتابه
"الفروق والقواعد" فذكر فيها قواعد جيدة ,ربًم استقرأها من طريقة املذهب يف هذه املسألة.
نبدأ ً
أوَل يف أول مسألة أوردها املصنف قوله" :وإن شك يف نجاسة ماء أو غريه وإن شك يف نجاسة ماء
أو غريه" أو غري املاء مثل أن يشك يف نجاسة ثوب أو بقعة أو نحو ذلك.
"ولو مع تغري" يعني وجد التغري يف الثوب وَل يدري هل هذا التغري بسبب نجاسة أم َل؟
قال" :أو طهارته" يعني أنه شك أنه طاهر أم َل؟ فهي صورتان:
الصورة األوىل :شك يف نجاسته بأن كان متيقنًا الطهارة وشك يف النجاسة ,قوله" :أو طهارته" كان
متيقن النجاسة وشك يف زال تلك النجاسة وطروء الطهارة عليه.
قال" :بنى عىل أصله" أي بنى عىل األصل يف تيقنه وهو الطهارة يف قوله" :وإن شك يف نجاسة ماء أو
غريه" والنجاسة يف قوله" :أو طهارته".
"وَل يلزمه السؤال" ألنه مستمسك باألصل.
(املنت)
ويلزم من علم النجس أعالم من أراد استعًمله إن رشطت إزالتها للصالة.
(الشرح)
يقول" :وأما علم نجاسته" أي :علم نجاسة املاء أو الثوب ,يلزمه "إعالم من أراد استعًمله" أراد
استعًمل ذلك املاء أو الثوب.
ذكر املصنف هنا قيدً ا قال" :إن رشطت إزالتها" أي إزالة تلك النجاسة "للصالة".
مفهوم هذا الرشط :أن النجاسة إذا مل يلزم إزالتها ,كأن تكون ً
مثال يسري د ٍم يف الثوب ونحو ذلك ,فال
يلزم اإلخبار هبا ألنه وإن كانت نجاسة فإهنا معفو عنها من حيث عدم لزوم إزالة النجاسة.
وهذا القيد وهو قوله" :إن رشطت إزالتها" احلقيقة أن ما اشرتطه بعض أصحاب أمحد ومنهم ابن
محدان يف "الرعاية".
وقد جزم مجع من املحققني منهم املرداوي يف "التصحيح" ,عىل أنه َل يلزم هذا القيد ,بل يلزم إعالم
بالنجاسة مطل ًقا ,سوا ًء رشطت إزالتها أو مل تشرتط وهو ظاهر ما يف املنتهي.
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ولكن يف احلقيقة لعل ما ذكره املصنف قول :ألن ما يشرتط َل يشرتط إزالته يف للصالة َل يلزم إزالته
متلبسا لكنه معفو عنه.
فال فائدة من اإلخبار بطروء النجاسة ,ألن حينئذ وإن كان
ً
(املنت)
وان احتمل تغري املاء بيشء فيه من نجس أو غريه عمل به وإن احتملها فهو طاهر.
(الشرح)
يقول" :إن احتمل تغري املاء بيشء فيه" يعني علم أن هناك يشء قد طرأ فيه "من نجس أو غريه عمل
به" أي عمل باَلحتًمل ,وهذا من باب أعًمل الظاهر وتقديمه عىل األصل ,وهذه من القاعدة الثانية يف
تقديم الظاهر وتقديمه عىل األصل ,ألن األصل له قرائن وهو علمه بطروئه.
استصحابا
قال" :وإن احتملها" يعن وإن احتمل تغري املاء بورود الطاهر والنجس م ًعا "فهو طاهر"
ً
للصل.
(املنت)
وإن أخربه عدل مكلف ولو امرأة وقنًا ولو مستور احلال أو رضيرا  ,ألن للرضير طريقا إىل العلم بذلك
باخلرب واحلس َل كافر وفاسق وجمنون وغري بالغ بنجاسته قبل أن عني السبب.
(الشرح)
أن يقبل ألن هذا من باب اإلخبار وَل يلزم فيه العدد كالشهادة ,لكن هو من باب اإلخبار والرواية
يشرتط فيه العدالة ,ولذلك الكافر والفاسق َل تقبل شهادهتم وَل روايتهم ,واملجنون وغري البالغ ألنه ً
أصال
َل نية له ,فال يصح تلفظه وَل عربة بأقاريره َل عىل نفسه وَل عىل غريه.
قوله" :قبل إن عني السبب" املراد بتعيني السبب أي سبب التنجيس.
نجسا َل تراه أنت مثل املعفو عنه من التنجيس,
وإنًم ذكر هذا القيد :ألنه قد يكون الشخص يرى يشء ً
املعفو عنه يف التنجيس مثل اليشء اليسري الذي تقدم ذكره.
مفهوم هذا القيد" :وهو إن عني السبب" أنه إذا مل يعني سبب التنجيس فال يلزم قبول خربه ,ليس واج ًبا
لزوم خربه ,وإنًم جيوز للشخص تركه من باب اَلحتياط ,وجيوز له عدم إمضاء قوله.
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(املنت)
فان أخربه أن كل ًبا ولغ يف هذا اإلناء ومل يلغ يف هذا وقال :آخر مل يلغ يف األول وإنًم ولغ يف الثاين ,قبل
قول كل واحد منهًم يف اإلثبات دون النفي ووجب اجتناهبا ألنه يمكن صدقهًم لكوهنًم يف وقتني.
(الشرح)
يعني هذه الصورة سهلة أنه إذا أخربه عدل "أن كل ًبا ولغ يف هذا اإلناء ومل ا
يلغ" يف الثاين ,يعني :مل يلغ
يف اإلناء "الثاين" ,وجاءه شخص آخر وقلب :قالُ " :قبل أو اقبل كل واحد منهًم يف اإلثبات دون النفي".
وبناء عىل ذلك :فإنه جيب عليه أن جيتهد يف اَلثنني ,ألن املثبت مقدم عىل النفي ,وكل واحد منهًم
أثبت النجاسة يف واحد.
قال" :ألنه يمكن صدقهًم" أي يكون كل واحد منهًم أثبت النجاسة لكوهنًم يف وقتني خمتلفني.
(املنت)
أو عينا كلبني.
(الشرح)
"أو عني كلبني" بمن قال أحدمها :كلب أسود ,والثاين قال :أمحر ,فيجتنب كال اإلناءين.
(املنت)
وإن عينا كل ًبا واحدا ووقتا َل يمكن رشبه فيه منهًم تعارضا وسقط قوهلًم ويباح استعًمل كل واحد
منهًم.
(الشرح)
ألنه َلبد أن يكون أحدمها صاد ًقا واآلخر ليس كذلك.
(املنت)
فان قال أحدمها :رشب من هذا اإلناء وقال اآلخر :مل يرشب قدم قول املثبت إَل أن يكون مل يتحقق
رشبه مثل الرضير الذي ُيرب عن حسه فيقدم قول البصري.
(الشرح)

يقول :إنه إذا كان "أحدمها" ٍ
ناف ومثبت ,فحينئذ "يقدم قول املثبت".
أيضا يف تعارض البينات.
وهذه قاعدة مقبولة األدلة ومقولة ً
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قال" :إَل" استثناء "إَل أن يكون مل يتحقق رشبه" بأن يكون الثاين مل يتحقق الرشب لكونه مل يرى أو
لبعده" ,ومثل الرضير الذي ُيرب عن حسه" يعن إحساسه من حيث السمع أو عن املس ,فيبقل حينئذ "قول
البصري" لوجود القرينة.
(املنت)
وإن شك قبل نجاسة املاء أو بعدها مل يعد.
(الشرح)
نعم ألن القاعدة عندنا  :أن الشك لو ورد عىل زمانني ,فهو للخري من الزمانني ,وهنا شك هل نجاسة
املاء كانت قبل وضوئه أو بعد وضوئه ,هو متيقن النجاسة ,فنقول :تضاف للزمان األخري وهو اليقني,
وحينئذ أنه قد توضأ واملاء مل ترد فيه النجاسة.
(املنت)
وإن شك يف كثرة ماء وقعت فيه نجاسة فهو نجس.
(الشرح)
هذا فرق بني الشك يف كثرة النجاسة ,والشك يف وقوع النجاسة ,وأنا متيقن وقوع النجاسة وإنًم هو
شاك يف الكثرة ,فال يوجد أصل َل يف للقلة وَل يف الكثرة ,ولكنه شاك مرتدد ,فلًم استوى األمران ,فنغلب
النجاسة ألهنا حكم ٍ
مثبت ,وطارئ عىل األصل فيقدم الطارئ.
ٌ
(املنت)
أو يف نجاسة عظم فهو طاهر.
(الشرح)
نعم قوله" :أو يف نجاسة عظم فهو طاهر" ألن الغالب عند الناس أن العظم إنًم يكون من مأكول
اللحم كاإلبل والغنم والبقر ,أو من الطيور املأكولة ,هذا بناء عىل أن الغالب يف العظم املوجود عند الناس
إنًم هو من مأكوَلت اللحم.
(املنت)
أو يف روثة فطاهر ٌة.
(الشرح)
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نفس املعنى ,ألن روث مأكول اللحم طاهر.
(املنت)
أو يف جفاف نجاس ًة عىل ذباب أو غريه ,فيحكم بعدم اجلفاف.
(الشرح)
ألن األصل بمعنى احلالة األوىل هنا هو :أن النجاسة بجافة وإنًم هي رطبة.
(املنت)
أو يف ولوغ كلب أدخل رأسه يف إناء ثم بفيه رطوبة فال ينجس.
(الشرح)
ألن األصل عدم الطهارة.
(املنت)
وإن أصابه ماء ميزاب وَل إمارة كره سؤاله فال يلزم جوابه.
(الشرح)
قوله" :وإن أصابه ماء ميزاب" يعني مثله ما يف معناه" ,وَل إمارة تدل عىل الطهارة أو النجاسة" ,كره
سؤاله" أي سؤال صاحب الدار الذي خرج منه "ماء امليزاب".
وقبل اَلنتقال للجملة الثانية سبق معنا قبل قليل أن املصنف قال" :ويلزم من علم نجاسته إعالم من
أراد استعًمله" ,وهنا قال" :كُره سؤاله َل يلزمه جوابه" هناك قال" :يلزم ابتداء اإلخبار بالنجاسة".
وهنا قالَ" :ل يلزم اجلواب" ألنه قال" :فال يلزم جوابه".
والفرق بني املسألتني  :أن هذه املسألة َل يلزم اجلواب فيها لكثرة هذه املياه ,ولو فتح احلكم فإنه يكون
فيه مشقة للناس ,وألجل ورود األثر عن عمر ,وإما تلك املسألة فإنه يلزم اإلخبار إذا علم النجاسة ألنه من
باب اَلبتداء.
إ ًذا قوله" :كره سؤاله" أي سؤال من أصابه املاء "فال يلزم جوابه" من صاحب الدار.
وظاهر كالم املصنف :أنه َل يلزم جوابه مطل ًقا سواء كانت نجسة أو غري نجسة ,وهذا ظاهر هو ظاهر
كالم املصنف لكن ذكر "صاحب اإلنصاف" أنه َل يلزم جوابه إن مل يعلم نجاسته ,وأما إن علم نجاسته
فيلزمه اإلخبار هبا.
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واحلقيقة :أن قول صاحب اإلنصاف هو األنسب واألوفق مع ذكره املصنف ساب ًقا.
(املنت)
يتحر ولو زاد عدد الطهور أو كان النجس غري بول ووجب
وإن اشتبه طهور مباح بنجس أو حمرم مل ا
الكف عنهًم بمذكاة َل ميتة يف حلم مرص أو قرية ـ
ويتيمم من غري إعدامهًم وَل خلطهًم لكن إن أمكن تطهري أحدمها باآلخر لزم اخللط.
(الشرح)
يقول الشيخ" :وإن اشتبه طهور مباح بنجس" أو اشتبه طهور مباح بمحرم.
يتحر الكف عنهًم" فيجب
يتحر" بمعنى أنه جيتنب التثريب قال" :مل ا
إذا اَلشتباه بأحد أمرين قال" :مل ا
أن يرتك اَلثنني م ًعا وَل يستعملهًم.
قوله" :كميتة" هذه تشبيه كًم لو اشتبهت عليه ميت ًة بمذكاة ,فيجب عليه أن َل يأكل الثنتني م ًعا.
"َل ميت ًة" هذا يرشع فيها التحري إذا اشتبهت حلمة ٍ
ميتة يف حلم ٍ
مرص أو قرية ,يعني بلدة كبرية جدً ا أو
مرص ,يعلم أن فيها دخل السوق حلم حمرم ,إما لعينه أو حمرم لكسبه ,فاختلط بلحم السوق املرص ,القرية
الكبرية.
فنقول هناَ :ل يلزمه الكف عن مجيع حلم تلك البلدة ,ألن فيه مشقة كبرية.
وقد ذكر "صاحب األنصاف" أن هناك عرش روايات ما الضابط؟ قيل :إذا كان جزء من جزئني,
وقيل :إذا كان جز ًءا أي املشتبه من ثالثة أجزاء ,وقيل :إىل عرشة ,وقيل أكثر من ذلك.
فضابط القلة والكثرة :الظاهر أنه إىل العرف.
ثم قال املصنف " :ويتمم من غري إعدامهًم" يعني َل يلزمه سكب املاءين ,إشارة إىل خالف أورده
اخلرقي ,لكنه يتيمم ويبقى املاءين ,ولكنه يتمم ويبقى املاءين ,ألنه ربًم يعرف بعد ذلك الطاهر من
النجس.
قال" :لكن إن أمكن تطهري أحدمها باآلخر لزم اخللط".
كيف يمكن التطهري كًم تقدم معنا ؟ بأن يكون قد علم أن الطهور أكثر من قلتني ,وأن النجس قليل دون
القلتني ,حينئذ يكون الطهور هو الكثري فيضاف إىل النجس ,فيمكن تطهريمها بذلك.
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بقيت مجلة اعرتاضية أوردها املصنف أوردها وهي قوله" :ولو زاد عدد الطهور" أي ولو زاد عدد
الطهور يف اآلنية عن العدد النجس ,أو زاد عدد املحرم عن عدد املباح.
أيضا إشارة خلالف أيب عيل النجاد ,فإنه يرى أنه لو زاد جاز ,قياس عىل مسائل أخرى التي
وهذا ً
أوردهتا يف إحدى البيتان.
أيضا خلالف ينقل عن الشافعي أنه يرى أن التحري
قال" :أو كانت النجاسة غري بول" وهذا فيه إشارة ً
يكون يف غري البول ,وأما البول فال حتري فيه.
(املنت)
وإن علم النجس بعد تيممه وصالته فال إعادة.
(الشرح)
يقول الشيخ رمحه اهلل تعاىل" :وإن علم النجس" أي منهًم أي مما سبق ,أي "بعد تيممه" أي بعد ما ترك
النجس والطهور وتيمم ,وليس تيممه فقط ,بل "بعد تيممه وصالته".
وصىل بذلك التيمم ,ثم بعد ذلك النجس ,مفهوم ذلك أنه علم الطهور فال "إعادة" عليه ,ألنه أدى
العبادة كامل ًة إىل السالم ,بناء عىل ظنه وهذا الظن أباح له التيمم ,فحينئذ صحت صالته وَل تلزمه اإلعادة
ولو كان يف الوقت.
مفهوم هذه اجلملة أنه َل ينظر للوقت إن علم ,وكذلك أنه إن علم النجس والطاهر من املاءين ,قبل
انقضاء صالته ولو بقليل ,ألن السالم ركن منها ,فإنه حينئذ يلزمه اإلعادة.
(املنت)
وإن توضأ من أحدمها أبان أنه الطهور مل يصح وضوؤه.
(الشرح)
"إن توضأ من أحدمها" بالتحري أو من غري التحري "فبان أنه الطهور" قال" :مل يصح وضوؤه" لفقد
النية ,وهي النية اجلازمة بأن هذا املاء طهور ,وألنه ً
أصال عنده َل يصح منه ابتدا ًء ,بل جيب عليه اجتناب
املاءين ,فًم مل يصح ابتدا ًء َل يكون معل ًقا عندهم عىل اَلحتًمل.
(املنت)
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ويلزم التحري ألكل ورشب َل يلزمه غسل فمه بعده.
(الشرح)
قوله" :ويلزم التحري ألكل ورشب" يعني لو اشتبه عنده حالل بحرام أو طاهر أو طهور بنجس وأراد
األكل والرشب ,فإنه يلزمه التحري ,ومفهوم هذه اجلملة أنه لو أخذ أحدمها من غري ِ
حتر ممنوع ,بل َل بل أن
يتحرى بأي قرينة ليأخذ الطهور والطاهر واملباح دون النجس واملحرم.
قوله" :وَل يلزمه غسل فمه بعده" بناء عىل أنه بنى عىل غلبة ظنه وهو التحري بالقوائم ,وهذا التحري
أباح له األكل وَل ُيكم به بطهارة فمه.
وقوله" :وَل يلزم" ظاهره عدم اَلستحباب وإنًم اإلباحة ,لكن ذكر بعد املتأخرين وغريه :أنه استحب
غسل الفم بعد ذلك التحري ,وهذا مني عىل اَلحتياط.
(املنت)
وَل يتحرى مع وجود غري املشتبه.
(الشرح)
نعم إذا مل يكن هناك فال حتري.
(املنت)
وإن توضأ بًمء ثم علم نجاسته أعاد ما صاله حتى يتيقن براءته.
(الشرح)
مبيح «َل يقبل اهلل صالة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ».
وهو كذلك ألن املاء النجس َل يكون ٌ
(املنت)
وما جرى من املاء عىل املقابر فطهور إن مل تكن نبشت.
(الشرح)

ٍ
مقربة ,ثم إن هذا املاء خرج من املقربة
يقول" :وما جرى من املاء عل املقابر" لو أن ما ًء جرى يف
وأصاب ثياب الناس أو أبداهنم أو سمع منه فأرادوا أن ينتفعوا به ,يقول املصنف" :إنه طهور" ,ألن املقربة
طاهرة ,والعلة ليست ألجل النجاسة وَل مظنة النجاسة ,وإنًم العلة يف النهي عن الصالة إنًم هو سد ذريعة
باب الرشك.
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لب بعضها عىل بعض ,والقبور كًم تعلم أن فيها
قال" :إن مل تكن نبشت" نبشت يعني نبشت القبور و ُق ا
أجداث املوتى ,وأجداث املوتى فيها د ٌم خمتلط هبا فتكون نجسة حني ذاك.
نجسا
يعني بدأ يتكلم عن كيف احلكم إذا كانت نبشت؟ قال :إذا كانت نبشت وأصاهبا املاء فإنًم يكون ً
وإن كان.
(املنت)
وإن كانت قد تقلب تراهبا ,فإن كانت أتت عليها األمطار ُطهرت ,قاله" :يف النظم" وإَل فهو نجس
وإن تغري هبا أو كان ً
قليال.
(الشرح)
قال" :وإن كانت" أي املقربة أو املقابر" ,قد تقلب تراهبا" يعني أصبح أعالها أسفل ونحو ذلك" ,فإن
كانت أتت عليها األمطار" أتت عليها أمطار كثري ٌة " ُطهرت" ألن املاء الكثري يطهر املحل ,واملاء الكثري
الذي جياوز القلتني يطهر.
قال" :قاله يف النظم" املراد بالنظم؟ دالية بن عبد القوي ,نظم هبا املقنع والناظم بن عبد القوي من كبار
أصحاب أمحد وهو من املتقدمني من أهل العلم.
وقد ذكر املصنف يف املقدمة :أنه إذا وجد مسأل ًة ونسبها لشخص فإنه ُيرج من عهدهتا فإنه ذكر ذلك.
طب ًعا األمطار جمرد اإلتيان باألمطار يطهر ولو مل تكن هناك نية ,ألن إزالة النجاسة من أفعال الطرق َل
تشرتط هلا النية.
(املنت)
قال :وإَل فهو نجس وإن تغري هبا أو كان ً
قليال.
(الشرح)
قوله" :وإَل" أي وإن مل تكن أتت عليها األمطار ,وإنًم جاء ماء فمر عىل املقابر التي تقلب تراهبا "فهو
نجس" ألنه خالطته النجاسة
"إن تغري هبا" أي تغري هبذه النجاسة التي طرأت عليه.
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قليال" احلقيقة قوله" :أو كان ً
قال املصنف" :أو كان ً
قليال" حمل إشكال عند الرشا ح ,فبعضهم قال" :أو
قليال" معناه أو كان الرتاب ً
كان ً
قليال فلم يتغري ,وهذا هو تفسري منصور هلذه اجلملة.
ً
وقيل :إن مراد املصنف يف قوله" :أو كان ً
"قليال" َل يكفي يف تطهري
قليال " بمعنى كان املاء واملطر
األرض ,وإنًم يبلها وَل يغمرها.
وهذا التوجيه الثاين هو توجيه اخللوة ,وقد يكون أجود من توجيه و رشح منصور هلذه املسألة.
(املنت)
وإن اشتبه طاهر بنجس غري املاء كاملائعات ونحوها حرم التحري بال رضورة.
(الشرح)
هذا واضح.
(املنت)

ٍ
يتحر وتوضأ منهًم وضو ًءا واحدً ا من هذا غرفة ومن هذا غرفة ,يعم من كل
طاهر
وإن اشتبه
بطهور مل ا
ٌ
غرفة املحل ,ولو كان عنده طهور بيقني وصىل صال ًة واحدة.
(الشرح)
يتحر" وإنًم "يتوضأ منهًم" م ًعا ,من هذا غرفة ومن هذا غرفة ,أو
يقول :لو اشتبه ماء "طاهر بطهور مل ا
يتوضأ من األول ثم يتوضأ من الثاين.
قوله" :يعم بكل غرفة املحل" ألن أحدمها يرفع احلدث والثاين َل يرفع ,وفرق بينه وبني النجاسة؟
النجاسة َل جيوز استعًمهلا ,بينهًم الطاهر جيوز استعًمله.
قال" :ولو كان عنده طهور بيقني" ألن التوضؤ من املاء املشتبه بطاهر يرفع احلدث باتفاق ,فال يلزمه
أن يستخدم املاء املتيقن به وهو املاء الثالث ,قال" :وصىل صالة واحدة تكفيه حني ذاك".
(املنت)
ولو توضأ من واحد فقط ثم بان أنه مصيب أعاد.
(الشرح)
نعم ألنه َل توجد النية اجلازمة وتقدم.
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(املنت)

ٍ
رشب حترى ورشب الطاهر عنده.
ولو احتاج إىل

(الشرح)
الطاهر غري الطهور ألنه يتحرى فظهر عنده بعد التحري ,أنه هو الطاهر فيرشب الطاهر ,ألنه جيوز
اَلنتفاع به يف غري إزالة اخلبث ورفع احلدث.
(املنت)
وتوضأ بالطهور.
(الشرح)
ألن الطهور يبقى لرفع احلدث.
(املنت)
طهورا غري مشتبه.
ثم تيمم معه احتيا ًطا إن مل جيد
ً
(الشرح)
وهو املاء الثالث ,طب ًعا سبب التيمم أن قاعدة املذهب أهنم يتوسعون يف اَلحتياط يف قضية اَلشتباه,
سواء هنا أو يف إعادة الصلوات للحائض أو لغريها وقد مجع أن القايض يف "اجلامع الصغري" أو "صاحب
املستوعب" نسيت اآلن صور اَلشتباه أو نسيت بعض املتقدمني مجع هذه الصور التي من صور اَلشتباه.
(املنت)
ٍ
ٍ
يتحر,
حمرمة ,ومل يكن عنده ثوب طاهر أو مباح بيقني مل
بنجس أو
ثياب طهار ٌة مباح ٌة
وإن اشتبهت ُ
ا
وصىل يف كل ثوب صال ًة واحد ًة بعدد النجسة أو املحرمة ,وزاد صال ًة ينوي بكل صالة الفرض.
(الشرح)
ينوي الفرض فيصيل بعدد الثياب النجسة ,ويزيد صال ًة واحدة لكي يكون قد وقع يف اليقني ,فهذا هو
التيقن بالفعل ,ولو كانت الصلوات كثرية ,فقد يصيل مخسة أو عرشة.
(املنت)
وإن جهل عددها.
(الشرح)
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الضمري هنا يعود للثياب املتنجسة أو املحرمة.
(املنت)
صىل حتى يتيقن أنه صىل يف ثوب طاهر أو مباح ,وكذا حكم األمكنة الضيقة.
(الشرح)
"حكم األمكنة الضيقة" معناه أن يكون مكان ضيق مثل غرفة ,ويتقني أن يف جزء منها نجاسة ,ولكن
َل يعلم أين هذا اجلزء ,فيكون املصيل يف مجيع أنحائها حتى يتيقن أنه صىل قد يف موقع طاهر.
(املنت)
ويصيل يف فضاء واسع حيث شاء بىل حتري.
(الشرح)
نعم لوجود املشقة الكبرية يف ذلك.
(املنت)
وَل تصح إمامة من اشتبهت عليه الثياب الطاهرة بالنجسة.
(الشرح)
عاجزا عن أحد أركان الصالة أو
نعم ألن القاعدة عندنا أن اإلمام "َل تصح إمامته" بغريه إذا كان
ً
عاجزا ويرجى زال الربء قري ًبا.
رشوطها إَل بمثله ,واستثنائها اإلمام احلي ونحو ذلك ,إذا كان
ً
فقوله" :وَل تصح إمامة من اشتبهت عليه" ألنه مل يأت بالرشط عىل وجهه فهو عاجز عنه ,وَل تصح
إمامته بغريه ,وأما بمثله فتصح يف ظاهر كالمه.
(املنت)
وإن اشتبهت أخته بأجنبية أو أجنبيات مل يتحرى للنكاح وكف عنهن ,ويف قبيلة كبرية وبلدة كبرية ,له
حتر.
النكاح من غري ِّ
(الشرح)
نعم هذا مثل ما سبق عندما تكملنا عن مسألة إذا اشتبهت ميتة بمذكاة ,فنحن نقول" :إن اشتبهت أخته
بأجنيه" مثل أن ً
رجال يعلم أن فالنة من النساء قد أرضعته ,ولكنه َل يعلم مع أي بناهتا ,فاشتبهت عليه
إحدى البنات ,فهنا جيب عليه يكف عنهن ألهنن حمصورات.
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مثال كبني تغلب ً
بخالف "قبيلة كبرية" يعلم أنه له يف آل فالنً ,
أخت من الرضاع,
مثال كبرية أنه له
ً
لكن أي هي َل يعلم "أو بلدة كبرية" كالرياض أو مكة أو املدينة ,فإن "له النكاح من غري حتر" لوجود
املشقة.
(املنت)
وَل مدخل للتحري يف العتق والطالق.
(الشرح)
نعم هذه املسألة التي ختم هبا املصنف "باب اَلشتباه" هو أن التحري جيري يف بعض املسائل دون
بعضها" ,فالعتق والطالق" َل جيري فيهًم التحري.
وصورة التحري :أن يعتق الرجل أحد عبيده ,أو يطلق إحدى نسائه ,ثم بعد ذلك ينسى من التي
طلقها ومن الذي أعتقها ,أو يكون قد أهبمه ابتدا ًء يكون أحد عبيدي حر وإحدى نسائي.
فاملذهب :أنه ليس له التحري وإنًم اإلقرار َلشرتاك اجلميع يف هذا احلق.
نكون بذلك احلمد هلل عز وجل قد أهنينا ما يتعلق بدري اليوم نسأل اهلل العظيم رب العرش الكريم,
أن يمن علينا مجي ًعا باهلدى والتقى ,وأن يغفر لنا ولوالينا وللمسلمني واملسلًمت ,ونسأله سبحانه وتعاىل أن
يرينا احلق ح ًقا وأن يرزقنا اتباعه ,وأن يرينا الباطل باطل ويرزقنا اجتنابه.
وصىل اهلل وسلم وبارك عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
ذكر فيه أن امللح املعدين منه الذي حتفر فيه
هنا فقط سؤال من بعض اإلخوة يقول :الدرس املايض ُ
ملحا ,ثم ذكر أخونا أن "صاحب الكشاف" عرف
األرض السبخة ثم يندب املاء ,ويرتك حتى ينقلب ً
لحا.
املائية بأنه املاء الذي يرسل عىل السباخ فيصري م ً
هذا صحيح فهذا كالم املنصور ولكن ما ذكرته قد يكون أقرب لسببني ,السبب األول النظر لتعليلهم,
فإهنم عللوا أن امللح املعدين هو الذي يكون من األرض ,وهذه احلفر ونحوها فاحلقيقة أن امللح مل يأت من
املاء ,وإنًم جاء من األرض.
فنظرنا ملعنى تعليليهم.
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األمر الثاين :أن ما ذكره املنصور حممول عىل أن يكون املاء ماحلًا ,فيوضع عىل أرض سبخة فيستخرج
امللح من املاء املالح.
علًم وحقيق ًة عىل خالف
وعىل العموم :فتعليلهم مقدم عىل نصهم ,ألهنم ربًم يتصورون شي ًئا ويثبت ً
ذلك ,كًم هو معلوم يف علم الكيمياء.
وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد.

