ُ



قنع ونظمه
شرح امل ِ
معالي الشيخ الدكتور
عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري
عضو هيئة كبار العلماء
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
تاريخ المحاضرة:

1440/03/12هـ

المكان:

مسجد جعفر الطيار


2

2

نعم.

شررررررررررررم ا( نررررررررر ر و مررررررررر ر  )10كترررررررررررا ال

رررررررررررار )3

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

الحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا وسلم على نبينا محمد.

خيرا.
هذه
ٌ
كلمات في الفرق بين الملح المائي والمعدني لبعض اإلخوة ،جزاه هللا ً
قال -وفقـ هللا  :-التفرقـ بـين الملـح المـائي والمعـدني جو الجبلـي موجـوكةٌ فـي اكتـ المـذاه
ويعللـون الفـرق نـان الملـح المـائي جصـل مـا ٌ جو
األربع وغيرها ،وإن اختلف حكمهم عليهما ،ا
هــو مــن جــنء المــا  ،ــم انعقــد مجــ ،الــجلَّ والجمــد ،لهــن ضــيف هــذا الت ــبي ال زالــي فــي

علًل ألحد الوجهين في مذه ال ـافعي:
(الوسيط) ،وجوضح الرافعي في (ال رح الهبير) فقال ام ً
وليء الملح عين الما  ،ب ،الميـاه نزلـع عذنـ ً مـن السـما  ،ـم تلـتلط بهـا األجـزا السـبلات
منعقدا من الما لـذاب كالجمـد ،وهـذا الـذ
ملحا؛ ولهذا ال يذوب في ال مء ،ولو كان
ً
فتنعقد ً
ملتلـف
افق لمـا عليـ جصـحاب العلـوح الحديجـ  ،فـرن التركيـ الهيميـائي للملـح عنـدهم
ٌ
قال مو ٌ
تماما عن تركي الما  ،وإنما الملح ذائ ٌ فيـ كمـا يـذوب السـكر وغيـره ،وال فـرق عنـدهم بـين
ً
الملح المستلرج مـن البحـر والمسـتلرج مـن المعـدن فـي جصـ ،التركيـ الهيميـائي دال جنهـم قـد

ان ملتلف ـ  ،ــم دنهــم
ـًلح جخــر ؛ لــذلل قــد ايوجــد الملــح المعــدني نــالو ل
ت ــوبهما ا ـوائ مــن جمـ ل
ات قديم  ،نعضها يعوك دلى
نحار م لق ل وبحير ل
يقولون :دن الملح الجبلي جو المعدني جصل من ل
مًليين السنين بزعمهم ،م جفع وبقي مكانها هذا الملح.

جا في الموسوع البريطاني ما ترجمت اك ،الترسبات الهبيرة للملح الصلر جصلها من تبلر
وقع ما من التاريخ الجيولوجي.
ما البحر في ل

قرأت؟

طال  :نعم.
والخالصة؟

طال  :اللًلص جن ال فرق.
الخالصة أنه ما فيه فرق.

طال  :ال فرق هذا األص.،

َّ
المقطر هذا...
لكن يرد على هذا أشياء إذا قلنا :الماء

طال ............ :

المعالجة والتي يستعملها الناس اليوم فيها نسبة أمالح ،هل هلي ملن
المحلى المياه ُ
ال ال الموجود ُ
هذا أو من هذا؟

طال ............ :



معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

3

3

3

الاهر ،وإن كنلا ال نعللم حقيقتهلا ،لكلن فيله

ال ،قد ُيضاف إليه أمور ثانية ،أمور ثانية ،وإن كانل
إضللافات سنس ل ت ال تللىثر عل للى حقيقللة المللاء ،وال تسلللبه اه للمه ،وال لونلله ،وال اعملله ،وال ار حت لله،

أحيانا يضعون الكلور ُيغير اللون ،وفيه ار حة ،وفيه أشلياء ،ولكنله ال يلبلذ إذا نلزل ملن المواهلير
ً
أسيض في أول األمر ثم يطير.

عللى ك ل حللال هلذه األمللور يسللملها ُمسللمى الملاء ،وتصللب سهللا الطهلار ،وتللزول سهللا النجاهللة ،وال
إشكال في ذلك إن شاء هللا تعالى.

طال ............ :

بجوار بعض هذه مالحة وهذه حلو ؛ ألنهلم نزللوا فلي الحكلر كلذا مت ًلرا ،كلملا نزللوا فلي الحكلر يكلون
الماء أحلى ،والمزارع متجاور هذه ماؤها حلو وهذه ماؤها ملب.
طال ............ :

له اعم ولون و ار حة ،لكنه ال يلبذ أن يطير.

طال ............ :

هيأتي كالمهم في التغير ،تغير اللون والطعم وال ار حة.

بقي ثالثة أسيات أو أربعة من النظم ،يقول الناظم -رحمه هللا تعالى.-
الحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا وهلم وبارك على عبده ورهوله نبينا محمد وعلى آلله وصلحبه

أجمعين ،أما بعد،

يقول" :وجما دذا سلنت بنجاس ل " َّ
هخن
ت
متنجس خس ت أصابه نجاهة من ت
بسيء ِّ
سول وغيرهَّ ،
فسخن

الماء سنجاهة كروث ما روثه نجس كالكلل

والحملار أو

الماء فيه فال شك أنه يختلف حكمه

حكمللا بحيللذ ال يص ل إلللى المللاء بحللال ،فهللذا ال ك ارهللة فيلله إذا جزمنللا بأنلله لللم
إذا كللان الغطللاء ُم ً
يص دخان هذه النجاهة إلى الماء.
حكما فكي ظني وصول النجاهة إليه احتمال؛ ولذا قلال" :ففي كرهـ قـوالن" هل
وأما إذا لم يكن ُم ً
ُيكره أو ال ُيكره؟

دخانا ،وال ُيوجد
الحكم باالهتحالة ،وأن هذا سدل ما هو نجاهة عينية صار ً
والقول بالتغير ،ستغير ُ
أثر للنجاهة فيه حتى ال ار حة ال تُوجد "ففي كرهـ قـوالن ،فـاطلق وقيـد" وقلنلا :إن معنلى هلذا فلي
الدرس الماضي.

طال ............ :

لكللن ه ل الق لوالن ينصللبان علللى جهل تلة واحللد غيللر منككللة أو ُيحم ل هللذا علللى شلليء ،وذاك علللى
ت
شيء ُمنكك عن القلول بالتقييلد أو ينصلبان عللى جه تلة واحلد
محمول على
شيء ،القول باإلاالق
ٌ

ال تنكك.
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طال ............ :

المسلألة مسللألة فهلم ،ول لوال أن ا
السلراح سين لوا ملا معنللى اإلالالق والتقييللد قلنلا :إن اإلاللالق ،إاللالق

الكراهة هنا إذا ُو ِّجد غيره ،والتقييد بالحاجة ،فإذا ُو ِّجدت الحاجة زال
طال ............ :

الكراهة ،ما فيه احتمال؟

ق لوالن :إاللالق وتقييللد ،نحللن نقللول :ه ل الق لوالن جهتهمللا ُمنككللة بمعنللى أن اإلاللالق ُيطل ل علللى
شلليء ،والتقييللد ُيطل ل علللى شلليء كمللا قللالوا ،أو اإلاللالق والتقييللد القللول بللاإلاالق ق لول ،والقللول
ت
شيء واحد؟
بالتقييد قو،ل وهما ينصبان على

طال ............ :
صارتا مسألتين لهما حكمان.
وبال صـــــــ جو ج مانـــــــ الطهـــــــر جل ـــــــ

ـــلن نـــ ج ـــره نــــاجوك
فـــي األولـــى وإن اسـ َ

ت
لوبا فالطهلار
"نال ص " إذا صار الوضوء بملاء مغصلوب أو ثمنله مغصلوب ،إذا كلان الملاء مغص ً
مغصوبا فما الحكم؟ الطهار صحيحة مع اإلثم.
ال تصب ،وإذا كان الثمن ،ثمن الماء
ً

ومللرد المسللألة فللي مث ل هللذا أن األحكللام تُطل ل علللى غايللات وعلللى وهللا  ،الغايللة إذا اتجلله إليهللا

النهي فلها ُحكم ،وإذا اتجه النهي إلى الوهيلة له ُحكم ،والوها
وها قريبة ًّ
جدا من الغايات ،وهناك وها بعيد عن الغايات.

تقلرب ملن الغايلات وتبعلد ،هنلاك

أيضلا وهليلة لكنله أبعلد
مثال ذلك :عنلدنا الملاء ،الوضلوء غايلة وإنلاؤه وهليلة ،وتسلخين هلذا الملاء ً
ق
غصل ملا ُيس َّلخن بله
غصل الملاء ،وبلين أن ُي ب
غصل اإلنلاء وبلين أن ُي ب
من ...يعني فر سلين أن ُي ب
كمهلا
المستبرط لصحة الصال  ،فكلملا قربل الغايلة ملن الوهليلة قلرب ُح ُ
الماء ،واألص هو الضوء ُ
من ح ِّ
كمها.
ُ
اآلن أن محتاج إلى الماء للوضوء ،والماء ال ُسلد منله ،إذا غصلب الملاء قربل ملن ُحكلم الغايلة،
وإذا توضأت ت
بماء موقوف على غير الوضوء موقلوف ا
للسلرب وج ل وتوضلأت منله الحكلم أخلف
من لو غصب

الماء.

ال ناس ُيوقكون كراهي تُوضلع عليهلا المصلاحف للقلراء  ،فجلاء واحلد وأخلذ هلذا الكرهلي للمصلحف
سدال أن يكرده ويضع المصحف عليه يضم بعضه على بعض ويضعه على الجدار ويتكئ عليله،
ً
ه للو م للا أ ِّ
الحك للم؟ الم للاء موض للوع للس للرب ،توض للأت من لله ،وه للذا موق للوف لوض للع
ُوق للف له للذا ،فم للا ُ

المصحف عليه.

طال ............ :

لكن الذي أوقكه ما وضعه لك تتركع عليه ،وقد يكون فيه واحد ينظر إليك يأخذه يق أر عليه.

طال ............ :
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قد ُيقال :إن هذا الذي اتكأ عليه لوال هذا المتكأ يمكن ما يستمر فلي القلراء  ،يتعل  ،فتكلون الغايلة
واحد .
طال ............ :

غير البالط هو كثير من ال ناس ال يستطيع أن يجلس غير متكئ الهيما فلي وقتنلا الحلالي حينملا
أُتلِّف لناس ،وصاروا ينظرون إلى أن شيًا ُيتعبهم ،أول األمر كان الناس يجلسون على الحصى،
ويجلسللون علللى األرر غيللر المسللتوية ،ويجلسللون علللى النباتللات الخسللنة ،وال يتللأثرون ،اآلن أنللا
مجلسا فيه كبار هن فوق الثمانين وفوق السبعين ،وبينهم واحد عمره خمسون ،واإلهلكن
حضرت
ً
قويا ،وكبار ِّ
لينلا
ضغطه هتين يعني ًّ
السن وهللا كأنهم في ُفرِّشهم ،وهذا يقلول :أحضلروا للي فر ً
اشلا ً
تعود ،الناس تعودوا على أمور في أكثر من قصة أُناس حجوا عللى
وإال الع  ،اإلنسان على ما َّ

عوارر السيارات التي فوق يذه

ليح في مكة ،ويرجع على العوارر.

تس للتطيع أن ل ل ؟ م للا تسل للتطيع أن تصل للنع ،ون للاس حج ل لوا متعك ل لزين عل للى السل للاللم ورجع ل لوا آالف

الكيلومترات.

لكللن دعونللا مللن الماضللي فكللي واقعنللا مللع هللذا التللرف ،مللا نقللول :إن اإلنسللان اسللن سي تلله ال ُسللد أن
يتكيف معها ،فإذا كان ال يستطيع فالسكوى إل ى هللا ،إذا كان يقل أر القلرآن وال يسلتطيع أن يقل أر غيلر
متكئ فالغاية واحد سين أن يضع عليه المصحف أو يضع عليه ظهره.

طال ............ :
هذا أولى لِّما أ ِّ
ُوقف له؛ ألن هذا أقرب إلى مراد الواقف.
طال ............ :

بعضهم ينام ،وبعضهم...

طال ............ :

يعنللي عنللد عللدم الحاجللة لللو مللا في له إال واحللد وال دخ ل إال شللخ

واحللد ف لاألمر هلله ؛ ألنلله كللله

ُيستعان به على القراء  ،لكن إذا ُو ِّجد ما هو أقرب إلى مراد الواقف مثل ملا قلنلا فلي الوهلا
أح .
طال ............ :
غص

الماء نكسه ،وغص

الثمن مرتبة ثانية.

طال ............ :
"وبال ص جو ج مان الطهر جل

طال  :األ ولى.

طال ............ :

في أيش في األبولى أم في األُولى؟

فهلو
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في آخرها سلال شلك ملن يلرى أن الجهلة منككلة ،والخلالف فلي صلحة الصلال فلي اللدار المغصلوبة
مسهور عند أه العلم.

طال ............ :

لكن الماء مقصد أقرب إلى الغاية من الثمن أقرب سدرجة "وإن اس َلن ن ج ره ناجوك".

لاهرا ،والمعنلى يسلتقيم بضلده "وإن خـالط المـا
المطهر
"وإن خالط الما
َ
ً
طـاهرا" فلي المخطلوط ا ً
ِّ
اء كللان خالطلله المللاء أو هللو خللالو
المطهــر طـ ٌ
َ
الم بخللابلو ُحكمهمللا واحللد ،يعنللي ه لو ً
فالمخللالو و ُ
ـاهر" ُ
الماء.
"ولم يت ير" إذا الماء الطهور خالطه ااهر "ولم يت ير للوضـو نـ اقصـد" يعنلي :فهلو اهلور ال
يسلبه الطهورية وهو لم يتغير مطلًقا.

لكن لو كان هذا المخالو الطلاهر أكثلر ملن الطهلور أو كلان الطهلور بمكلرده ال يككلي لطهارتله إال

بعد خلطه بطاهر فما الحكم؟
طال ............ :

"دذا ما كفاك الما " هذا الذي أهأل عنه.

دذا مــــــا كفــــــاك المــــــا قبــــــ ،امتزاجــــــ

وفيــــــــــ دذا لــــــــــم يكــــــــــف قــــــــــوالن جورك

"جو قولين" كما في المخطوط.
"دذا ما كفاك الما قب ،امتزاج " إذا كان الطهور يككي للطهار قب االمتزاج ،وهذا قدر از د عللى
ما يككي.

طال ............ :

الطهار سال شك صحيحة

"وفي دذا لم يكف قوالن جو قولين" وهذا من نوع التنازع.

فيه قوالن أو ِّ
أورد قولين هذا ُيسمى عندهم تنازًعا.
اآلن عندك أن يككيك للوضوء ُمد ،فعنلدك ُملد يلنق

ت
لف
ليال َّ
قل ً
وكملتله ملن ملاء الاهر هلذه مختل ٌ
فيهلا ،وفيهلا ق لوالن ألهل العللم؛ ألنللك توضلأت بجلزتء ال يصللب التطهلر بله ،وهللو الطلاهر ،وأمللا إذا
لدر از لد ال يضلر كملا للو انصل
كان الطهور ًا
كافيلا للطهلار فلذاك ق ٌ
قدر ً
يىثر.

طال ............ :

ولم يسلبه ولم ُيغيره؟

طال ............ :

عللى يلدك وثوبلك منله ال
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المضاف جزء يسلير ملن الللبن أو ملن السلاي أو ملن الحبلر وملا ِّ
اعملا وال ار حلة ملا
غيلر ً
لونلا وال ً
ِّ
يىثر.
ويســــــــــلب التطهيــــــــــر ت ييــــــــــره نمــــــــــا

عفــــــــي عنــــــــ تلفيًفــــــــا نرلقــــــــا اقصــــــــد
ا

هللم قللالوا :إنلله لللم ُيقصللد اإللقللاء ووقللع فيلله الطللاهر مللن غيللر قصللد ،يعنللي أن ل

جل

لهللذا المللاء

قصدا ،فرق سين أن يكون مما ال يس صون الماء عنه كما تقدم فهذا
الطهور وألقي فيه الطاهر ً
ت
بسيء ااهر ووضعته في هذا الماء ويس صون الماء
ُيعكى عنه ،وأما إذا كان ُيمكن أن ج
عنه في األص  ،لكن أن ما بالي .
ويســــــــــلب التطهيــــــــــر ت ييــــــــــره نمــــــــــا

عفــــــــــــــــــــــي عنــــــــــــــــــــــ ................
ا

في الساس مما يس صون الماء عنه "تلفيًفا نرلقا قاصد".
طال ............ :
نعم أتي

بأوراق شجر ووضعتها بالماء مما يذوب ويتحل  ،أما ما ال يمكن صون الماء عنه فهذا

معكو عنه كما تقدم.
ٌ
طال ............ :
هناك ُعكي عنه للمسقة وإال فاألص أنه ما ُيعكى عنه.
طال ............ :

ِّ
ِّ
ازجلا وللو
ال ُسد أن ُيغيلر إال إذا كلان غيلر ُمملازج ،إذا كلان غيلر ُمملازج ال ُيغيلر ،وأملا إذا كلان مم ً
يسير فال ُسد أن يتغير ،وهم ُيكرقون سين القصد وغير القصد.
كان ًا

غير القصد :مما يس صون الماء عنه.
طال ............ :

الورد ااهر.

طال ............ :

ماء الورد يأتي من النوع الطاهر الثاني القسم الثاني.

طال ............ :

هذه النسخة بخو السيخ هليمان سن عبد هللا سن محمد سن عبد الوهاب.

طال ............ :
ص ِّورت.
ال ُ

طال ............ :
من الدار.
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طال ............ :
نعم.

محمد وعلى آل وصحب .
ل
الحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا وسلم على نبينا
قال –رحم هللا تعالى " :-ف ْص ٌ :،اْلق ْس ام الجـاني :مـا ٌ طـاهٌر غ ْي اـر امط َه لـر ،و اهـو مـا خالطـ ا طـاهٌر
طبخ في  ،ف يراه".
اسم ا ،ج ْو غل على ج ْجزائ  ،ج ْو ا
ف ير ْ

المخطوط ما فيه "ف َيره".

طال ............ :

المخطوط ما فيه "ف َيره" في بعض الانسخ.
طال  :ولم اي ر هنا جنها غير موجوكة في النسخ األخر .
"ف َيــره" موجللود فللي الانسللخة هللذه ،ورقللم أربعللة اللكظللة ليس ل
"ف َيره".

فللي ملليم اهللتُ ِّ
درك

مللن شللين واللاء

اسـ اـت ْعم ،فــي رْفــَ حــد ل  ،ج ْو طهــارلة
"فــر ْن غيــر جحــد ج ْوصــاف  ،ل ْون ـ ا ،ج ْو ط ْعم ـ ا ،ج ْو ريح ـ ا ،جو ْ
غمء في ي اد قـائ لم م ْـن ن ْـوح اللْيـ ،قْبـ ،غ ْسـلها ًل ً ـا،
غ ْس ،اْل اج امع  ،ج ْو ا
م ْ اروع ل كالت ْجديد ،ج ْو ا

فه ْ ،اي ْسل ا طهوريت ؟ على روايت ْين".
عندنا نق كبير هنا.
طال  :عندك جح عندنا يا ايخ؟

عندنا عندك أنل يقلول :ب"ف ِّلإن غيَّلر أبحلد أبو ِّ ِّ
اعم ُله ،أبو ِّريح ُله صللى فلي كل ث ت
لوب
ب
صلافه ،بلوبن ُله ،أبو ب ب
ب ب بب ب
صال بعدد النجس.

طال  :عجي !

كبير مع أن الترقيم ثالثة أربعة على اول ،ثم باب اآلنية.

طال ............ :

الورقة كاملة يمكن ما صوروها من التصوير.

طال ............ :

هو موجود على ك حلال فلي المطبوعلات موجلود ،النسلخة التلي أحضلرتها فلي أول درس ناقصلة

ورقتين من األص .

"ج ْو غمء يد اه في قائ ٌم م ْن ن ْوح اللْي ،قْب ،غ ْسلها ًل ًا ،فه ْ ،اي ْسل ا طهوريت ؟ على روايت ْين".
ُيسبل أم تُسبل ؟

طال  :عندنا ايسل .
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هي المصور عن هذه.

طال  :عندنا ايسل .
هذا الكع هل يسلل الملاء اهوريتله؟ ملا ُذ ِّكلر هل يسللبه اهوريتله؟ ُيسلبل
السال والمسلوب...

أم يسللبه معلروف أن

ـء ،وإن ا ْنفصـ ،غ ْيـر امت َيـ لر
"وإ ْن جازيل ْع ن النجاس ا ،فا ْنفص ،امت َيًرا ،ج ْو قْبـ ،زوالهـا ،ف اهـو نج ٌ
ـح
ن ْعــد زوالهــا ،ف اهــو طــاهٌر د ْن كــان اْلمحــ ،جْر ًضــا ،وإ ْن كــان غ ْيــر ْاألْر  ،ف اهــو طــاهٌر فــي جصـ َ

وز
اْلو ْجه ْين ،وه ْ ،ي اهو ان ط اه ً ا
ور ،وال ي اج ا
امرج ٌة ف اهو ط اه ٌ
ور؟ على و ْجه ْين ،وإ ْن خل ْع نالطهارة م ْن ا ْ
للر اج ،الطهاراة ن في ظاهر اْلم ْذه  ،وهللا جعلم".
الحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا وهلم وبارك على عبده ورهوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه

أجمعين ،أما بعد،
ِّ
ـ "،الكص ل فللرعٌ عللن البللاب ،والبللاب فللرعٌ عللن الكتللاب،
فيقللول المصللنف –رحملله هللا تعللالى" :-فصـ ٌ
وهذا من اصطالح أه العلم في تقسيم الكت وتكريعها إلى أجزاء تُنسو الطال وتُ ِّ
يسر عليه كملا
هو السأن في كتاب هللا –ج َّ وعال -المستم على هور ،وال شك أن هذا أنسو لطال العلم.
يم ويسأم ،كما لو كان فلي اريل ت اويل ج ًّلدا لليس عليله

كص فإن الطال
قسم ولم ُي َّ
أما إذا لم ُي َّ
فواص من ت
مدن وقرى وغيرها ،أما إذا كان في الطري ما يكص أجلزاءه بملدن وقلرى فلإن السلالك
ينسو إذا خرج من مدينة إلى مدينة وهكذا ،بخالف ما لو كان وصل ًة واحد ال فواص سينها.
واألص ل فللي الكص ل  :مللا يحجللز ويكص ل سللين شللي ين ،وهللذا هللو الواقللع فللي األصللول العلميللة ف لي

الكت ل ؛ ألنهللا تكص ل الطهللار عللن الصللال  ،وتكص ل أجنللاس الطهللار عللن بعضللها ،وفللي الصللال
ُ
اب وفصول؛ ألنه كتاب.
أسو ٌ

كتاب المياه فيله بلاب أو أسلواب هليأتي بلاب اآلنيلة وملا بعلده بعلد بلاب الميلاه ،والبلاب فيله فصلول

على ما هياتي إن شاء هللا تعالى.

َّ
كتابا ،وليس فيه
قد يقول قا  :في صحيب البخاري ألوف مىلكة من األسواب ،وفيه هبعةٌ وتسعون ً
أسدا ،ليس فيله بعلد الخطبلة إال الحلديذ السلرد إللى
فصول ،ومسلم مجرد عن التراجم ما فيه شيء ً
نهايته ،لكنه مرتَّ  ،األسواب واضحة ،لكنها لم تُذكر.
طال ............ :
ما ليس فيه إال حديذ السرد.

والقاضي يقول :وقك

ت
ت
عتيقة فيها تراجم في شرحه.
نسخة
على

على ك حال هذا شليء واضلب ،يعنلي إذا الال البلاب وصلار سلين درهلين أو ثالثلة أو أكثلر مل َّ
ت
فصول ينتق الطال سينها.
كص ًال إلى
الطالب ،بخالف ما إذا كان ُم َّ
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همعنا في دروس بعض المسايخ الكبار من يتلرك -ملن الطلبلة الهليما الكبلار ملنهم -يتلرك كلملة

فص (فه ُيكره اهتعمالها؟ على قولين ،القسم الثاني) حتى بعد القسم الثلاني مثل فصل  ،لملاذا؟
داخ فيه وقكة يا شيخ.

طال ............ :
بكثر هذا موجود.

طال ............ :

لكن الغرر الذي من أجله و ِّ
ضع
ُ

كلمة فص يذه .

طال ............ :

يحرص عليله حتلى للو قلال( :عللى روايتلين ،فصل ٌ ) قلال السليخ :سركلة؛ ألن فيله واح ًلدا يقل أر بعلده،
قليال بعد.
وإذا لم يكن فيه فص جعله يق أر ً

طال ............ :

صل
المحق يضع الكص من وضعه في ُ
يتركهُ ،
الحاشلية ويضلعه سلين معقلوفين ويقلول فلي المقدملة :أنلا وضلع

وضعها في الصل

الكتاب خطأ ،وهذا تصرف ،إما أن يضعه في
الكصلول التلي فلي الحاشللية ،وإذا

ولو وضعها سين معقوفين ونبَّه عليها في المقدمة القارئ الكثير منهم ما يدري

وال ينتبه لذلك.

طال ............ :

أين؟

طال ............ :
هذا هو ما قاله.

طال ............ :
ال ما فيه ،ما ُسِّين.

طال ............ :

"فص :،القسم الجاني" موجود ،والنسخة التي معك؟
الذي بخو السيخ موجود الكص ،
ٌ
طال ............ :
فيها فص ؟

طال ............ :
نعم مما ِّ
يىكد أنها موجود .
القسم الثاني من أقسام المياه الثالثة التي هبق

األول :الطهور.

الثاني :الطاهر.

اإلشار إليها:

ِّ
المطهر لغيره.
وقي فيما تقدم :أن الطهور هو الطاهر في نكسه

الثالذ :النجس.

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري
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القسم الثاني :الطاهر ،وهو الطاهر فلي نكسله ملن غيلر تطهي تلر لغيلره فقلو الاهر فلي نكسله يجلوز
الغس ال يصحان منه ،وهذا عللى
ويطبخ به الطعام ،ولكن الوضوء و ُ
ُشربه وال يجوز الوضوء بهُ ،
التقسيم المسهور عند جمهور أه العلم هو أن الماء ثالثة أقسام.

لاهر فللي نكسلله غيللر مطهل تلر لغي لره ،غيللر ِّ
مطهللر يعنللي ال يرفللع
"مــا ٌ طــاهٌر غ ْيـاـر امط َهـ لـر" يعنللي ال ٌ
الحدث ،فه ُيزي النجس؟
طال ............ :
مح خالف ،لكن على ما جروا عليه؛ ولذلك قالوا في الطهور" :ال يرفع الحدث ،وال ُيزي الخبلذ
ِّ
لاء اللاهر
لاء اللاهر غيللر مطهللر وقع ل نجاهللة علللى ثللوب ومللع عنللدك إال مل ٌ
غي لره" عبللار ال لزاد ،مل ٌ
كأس من الماء وقع فيه شاي وغيَّر اللون ،يعني تأثر الللون ،نقلول :هلذا الملاء الاهر ،هل نغسل
هذه النجاهة سهذا الماء؟ "ال يرفع الخبذ ،وال يزي النجس غيره" يعني الطاهر.

طال ............ :
ماذا؟

طال ............ :
يعني أن

تريده مث الطهور.

طال ............ :

ِّ
نجسلا
ويزيل
هو يسوغ لك أن تسربه ،ولك أن تضعه في قدر الطعام وتطبخ فيه ،لكلن يرفلع خبثًلا ُ
ً
عندهم؟ ال ،عند السيخ شيخ محمد ماذا تقول أن ؟

طال ............ :

مث ما تكضل ُ ،نريد من علمك.
"مــا ٌ طــاهٌر غ ْيـ اـر امط َهـ لـر" وال شللك أن اهللتعماله فللي إ ازلللة الللنجس خيل ٌلر مللن بقللاء النجاهللة ،أللليس
كلذلك؟ خي ٌلر ملن بقلاء النجاهلة ،فللو للم ُيزلهلا خككهلا ،والتخكيلف مطللوب ملا للم يكلن فلي اهلتعماله
ِّ
مثال أو شيًا مما ُيحترم من الطعام وانك على هلذا الملاء نزيلله،
لبنا ً
ُمستعم ًال للنعمة ،بأن يكون ً
كما قالوا في ماء زمزم ،والماء الذي نبع من أصابعه –عليله الصلال والسلالم -ملاء زملزم تُلزال بله
ت
خالف سين أه العلم.
النجاهة ،أن ما عندك غيره؟ هو مح

طال ....... :

الوضلوء سلال إشلكال أنلله ُيتوضلأ بله ،وتوضلأ بلله النبلي –عليله الصلال والسللالم -فلي انصلرافه مللن
عرفة ،ولكن ه يستنجى بله أو يغتسل بله ليصل إللى العلور؟ هلذا محل خ ت
لالف سلين أهل العللم،
ُ
ُ
منهم من أال الكراهة ،ومنهم من أال التحريم؛ ألنه محترم.

لاهر ال ُيقلال :إنله للبن ،لكلن تحلس أنله
ومث هذا الماء الذي وقع فيه اللبن وصلار الللبن وجلوده ظ ًا
فيه لبن ،ترى وتطعم اللبن ،ه تغس به النجاهة؟
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طال ............ :

لكن اللون موجود لون الماء ،ماذا يصير لون اللبن إذا ِّشي

ت
بماء؟

طال ............ :
ه رأي

الذ

قو؟ يصير أزرق.

ـــــــــًلح واخــــــــــتل ْط
حتــــــــــى دذا جــــــــــن الَـ
ا
يصير لونه أزرق.

عللى كل حلال االحتلرام للنعملة ،واجل

جـــــاؤوا نمـــــ ْذ لق هـــــ ،رجيـــــع الـــــذئ قـــــ ْط؟

وامتهانهلا واستلذالها ال يجلوز ،لكلن أنل

أملام أم تلر فيله نلوع

تضللاد ،إمللا أن تُبقللي النجاهللة التللي هللي فللي األص ل مبطلللة للصللال  ،أو تُزيلهللا بمللا فيلله امتهللان
للنعمة ،وكثير من المسا

التي يحص فيها نوع اختال ف يختلف فيها أه العلم ،الماء الذي نبع

سين أصابعه –عليه الصال والسالم -توضىوا به ،وبعضهم اهتعمله في إزالة النجاهة.

ن
امل لا مللن ه للذا المللاء ال للذي نبللع م للن سللين أص للابعه
وقللالوا :إن المللاء م للاء زمللزم ال يك للو أكثللر احتر ً
السريكة.
وعلى ك حال االختالف في المسا

التي ينتاسها أكثر من وجه قالوا :إذا دخ أحدكم الخلالء -

والخالء هو مح فيه مح الوضوء -ال ُيلذكر فيله اهلم هللا ،هلذا أملر معلروف ،ولكلن يحتلاج فلي
الوضوء إلى التسمية عند ملن ُيوجبهلا ،فلإذا قيل بلأن ذكلر هللا فلي هلذه المواضلع ُمح َّلرم ،والتسلمية
واجبة تعارر عندنا واجل

ملع مح َّلرم ،وإذا قيل  :إن ذكلر هللا فلي هلذه الملواان مكلروه ،والتسلمية

واجبللة رجحنللا التسللمية ،وإذا قي ل بللالعكس أن ذكللر هللا محل َّلرم ،والتسللمية مندوبللة؛ لوجللود الخللالف
فيها ،ولعدم قو األدلة عليها ،فمث هذه األمور التلي ينتاسهلا األملران هلي محل نظلر ألهل العللم؛

ولذا يختلكون فيها.

طال ............ :

عندهم غيره ،ما عندهم إال هو؟

طال ............ :
نعم مكة.

طال ............ :
نعم من إهماعي .

طال ............ :

يعني ما في مكة إال ماء زمزم؟

طال ............ :

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

ال ال ،قب  ،يعني لو كان

هللا يتوب علينا.
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هذه حقيقة ملا تط َّلرق العلملاء للتحلريم لتحلريم االهلتنجاء بله ،يمكلن أن

ُيتطرق إلى القول بالتحريم وهم ما عندهم غيره يوجبون؟

طال  :يوجبون.



