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السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم األتمان األكمالن على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
ومن تبعهم إلى يوم الدين.

قال -رحمه هللا تعالى :-وان اشتبه طهور مباح بمحرم أو نجس ال يمكن تطهيره به وال طاهر
مباح بيقين لم يتحر ،ولو زاد عدد الطهور المباح ويتيمم بال إعدام ،وال يعيد الصالة لو علمه

بعد ،ويلزم من علم النجس إعالم من أراد أن يستعمله .ويلزمه التحري لحاجة شرب وأكل ال
طهور به أولى .يتوضأ مرة من ذا غرفة ومن ذا غرفة ،ويصلي
ا
غسل فمه وبطاهر أمكن جعله

صالة ،ويصح ذلك ولو مع طهور بيقين ،وثياب طاهرة مباحة اشتبهت بنجسة أو محرمة ،وال
طاهر مباح بيقين ،فإن علم عدد نجسة أو محرمة صلى في كل ثوب صالة ،وزاد صالة ،واال
فحتى يتيقن صحتها ،وكذا أمكنة ضيقة.
الحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين.

يقول المؤلف -رحمه هللا تعالى :-وان اشتبه طهور مباح بمحرم أو نجس.
يعني إذا اشتبه الماء الطهور المباح( ،الطهور) :الطاهر بنفسه المطهر لغيره.

مثال ،يقولون :مغصوب ،لكن ال
( بمباح) يعني ملكه بطريق شرعي( .بمحرم) بمغصوب ً

يقولون :مسروق ،يمكن سرقة الماء أو ال يمكن؟ يعني أخذه خفية من حرزه ممكن أم غير
ممكن؟ الغصب واضح.
طالب............... :

بعلب صغيرة ،بإمكانه أن يخفيها؛ ألنه البد أن يكون خفية ،السرقة بإمكانه أن يأخذ علبة نصف

ماء في إناء في جيبه!
لتر يضعها في جيبه ويمشي ،فسرقته ممكنة ،لكن قبل ماذا يفعل؟! يضع ً
فهذا هو السبب في تحديدهم المحرم بالمغصوب ،أما السرقة اآلن فهي ممكنة.
إن اشتبه هذا الطهور المباح بمحرم على أي وجه كان تحريمه ،أو بنجس (النوع الثالث) ،إذا
اشتبه النوع األول الطهور بالنوع الثالث النجس بأن وجدا في إناءين متشابهين يجزم بأن أحدهما
طهور والثاني نجس ،وال مرجح .في هذه الحالة يحرم االستعمال( ،وال يتحرى) فيحرم استعمالهما،
لماذا؟ ألن اجتناب النجاسة واجب ،وال يتم هذا الواجب إال بترك األمرين بترك اإلناءين.
اآلن عندنا إناء طهور واناء نجس اشتبه عليه األمر من غير مرجح ،حينئذ ال يجوز له أن
يستعملهما ،بل يجب عليه أن يجتنبهما .النجس ظاهر؛ ألن مالبسة النجاسة وهو يريد التطهير
مناقضة مناَقضة تامة لما أمر به ،فهنا الجهة متحدة ،جهة األمر وجهة المنع متحدة تواردتا على
عين واحدة في آن واحد ،هذا ظاهر ،لكن إذا كان مغصوًبا ،وهو طهور ،الجهة متحدة أو منفكة؟
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احدا.
الجهة منفكة ،وقد ساقهما مساًقا و ً
يقول :وان اشتبه.

يعني ماء طهور مباح بمحرم أو نجس إلى آخر كالمه ،حينئذ ال يجوز له أن يتحرى ،بل يحرم

استعمالهما ،ويجب اجتنابهما ،أما بالنسبة للنجس فظاهر؛ ألن اجتناب النجاسة واجب ،وال يتم
معا ،وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب ،فالنجس ظاهر ،لكن عندنا
هذا الواجب إال باجتنابهما ً
مثال محرم ،عنده ماء طهور ال إشكال فيه ،وماء طهور مغصوب ،هذه مسألتنا،
المغصوب ً
ومسألة أخرى ،عنده ماء مغصوب فقط .في مسألة االشتباه عندنا على ما ذهب إليه المؤلف:
كالنجس سواء بسواء ،مع أن الجهة منفكة؛ ألن استعماله لهذا الماء ،هو نهي عن استعماله،

لكنه ال في مورد المأمور به ،ولذا تنفك الجهة ،ونظير هذا الصالة في الدار المغصوبة ،ونرجع
في هذا إلى القاعدة ،إذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه ،فإنه يبطل ،أما إذا عاد
إلى أمر خارج فإنه تصح مع التحريم ،وهل الماء خارج عن الذات والشرط أو هو داخل؟ يعني
إذا نظرنا بالخالف الطويل في الصالة في الدار المغصوبة ،من أبطلها قال :إن البقعة شرط،
كيف يصلي في الهواء! ولذا يشترط طهارة البقعة ،والذي قال :إن الصالة صحيحة ،قال :عادي
ألمر خارج ،والبقعة هذه تستعمل في الصالة وفي غيرها ،وكذلك الماء في صورته يستعمل في
الوضوء وفي غيره ،فال يتجه اإلبطال.
مغصوبا وليس عنده ماء ثان مباح ،وعلى القول بانفكاك الجهة
هذا في مسألة ما لو كان الماء
ً
الصالة صحيحة ،واستعماله يرفع للحدث مع التحريم ،نظير ما تقدم الكالم فيه من استعمال
الموقوف على غير وجهه .الجهة منفكة.

في استعمال الماء غير المباح المغصوب ،يتعارض عندنا ارتكاب محذور مع ترك مأمور،

ارتكاب محظور وهو استعمال هذا الماء المغصوب ،وترك مأمور وهو الوضوء والعدول عنه إلى
التيمم مع وجود الماء ،فإذا تعارض ترك المأمور مع فعل المحظور فالمرجح أيش؟
طالب :اجتناب المحظور.

تعرفون قول األكثر بناء على قوله -عليه الصالة والسالم« :-إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما
استطعتم ،واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» ما فيه استثناء ،ما فيه ثنية المحظور ،وشيخ اإلسالم-
رحمه هللا تعالى -يرجح العكس ،وهو أن ترك المأمور أعظم من ارتكاب المحذور ،ويمثل
بمعصية آدم ومعصية إبليس ،يقول :معصية آدم ارتكاب محظور ،ومعصية إبليس ترك مأمور
ترك السجود .والقول المتجه ال هذا وال هذا ،في كل تعارض ينظر إليه بحسبه ،ويمكن أن يمثل
لهذا بأن يوجد في طريقك إلى المسجد منكر ال تستطيع تغييره ،مشاهدتك للمنكر الذي ال
تستطيع تغييره محظور ،واتيانك لصالة الجماعة مأمور ،تصلي في البيت أم في المسجد؛ ألن
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المعارض أضعف ،لكن لو كان في الطريق إلى المسجد بغي ال يمكن أن تدخل المسجد وعندها

ظالم إال أن يقع عليها ،نقول :هنا يصلي في البيت؛ ألن المعارض أقوى ،فال يقال بأن هذا
مرجح وال ذاك مرجح ،ينظر إلى كل مسألة بحسبها في األمرين المتعارضين أيهما أقوى ،فعندنا
األمر بالوضوء وهو شرط من شروط الصالة ال تصح إال به بحيث لو تيمم وعنده ماء ال يصح

تيممه ،وحينئذ يكون صلى صالة مفتقدة لشرط من شروطها فهي باطلة« ،ال يقبل هللا صالة من
أحدث حتى يتوضأ»« ،ال تقبل صالة بغير طهور».
أيضا بالمقابل استعمال المحظور .الذي يقول :ال يتوضأ بمثل هذا الماء ،فإذا قيل له:
وعنده ً
حكما ،فيتيمم
كيف ال يتوضأ وهو واجد للماء؟ يقول :وجود هذا الماء مثل عدمه ،الماء معدوم ً

فور ،فرد
ولو كان عنده مثل هذا الماء المغصوب؛ ألن الواجب عليه أن يرده إلى صاحبه ًا
المظالم البد من التبرؤ منها.

يقول :وان اشتبه ماء طهور بمحرم أو نجس ال يمكن تطهيره به.

كثير أكثر
قليال ،والطهور ًا
ال يمكن تطهيره به ال يمكن تطهير النجس بالطهور بأن يكون النجس ً
من قلتين يدفع عن نفسه فيدفع عن غيره على طريقة تطهير الماء النجس فيما تقدم ،إذا لم يمكن

تطهيره به.

فإن أمكن تطهيره به بأن يكون الطهور قلتين فأكثر ،وعنده إناء يسعهما فإنه حينئذ يجب الخلط
مثال؟ عنده إناء يسع
فيه ويتطهر ،وهل يرد هذا في الشق الثاني من المسألة الذي هو المغصوب ً
المباح الطهور المباح والطهور المغصوب هل نقول :اخلطهما؟
طالب :ال

لماذا؟ ألنه ليست العلة التنجيس فيطلب تطهيرهما ،هما طاهران مطهران ،لكن العلة معنوية ال

أيضا ظلم ثان
أيضا خلط الماء المغصوب بالماء الذي يملكه هو ً
ترتفع بمثل هذا العمل ،و ً
لصاحب الماء.
ال يمكن تطهيره به وال طهور.

وال طاهر مباح يعني طهور مباح بيقين .يعني عنده طاهر ونجس ال يمكن تطهيره به ،وال يوجد
طاهر يعني المراد به طاهر مطهر( .مباح بيقين) عنده ثالثة أوان ،هذا يعرف أن هذا طاهر،
الذي في هذا اإلناء طهور ما فيه إشكال ،االشتباه في اإلناءين اآلخرين ،عنده سطل أخضر في

أيضا سطالن لونهما واحد ،اشتبه عليه األمر يعرف أن أحدهما
ماء يعرف أنه طهور ،وعنده ً
وقعت فيه نجاسة ،الثالث األخضر طاهر بيقين ،وحينئذ يجتنب االثنين ،ويلزمه أن يتوضأ من
الثالث الذي هو طهور بيقين .مثل هذا الكالم يرد على القول بأن النجاسة ال تؤثر في الماء إال

إذا غيرته ،كقول مالك وشيخ اإلسالم؟ ألن التغيير يرفع االشتباه.
طالب :غير متغير.
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ألن التغيير يرفع االشتباه ،لكن قد ال يرفع االشتباه ،عندنا طهور بيقين آجن متغير بطول مكثه،
ار يعني معروف لدى الناس كلهم وال يحتاج
وماء وقعت فيه نجاسة من بول ،وعرفنا أن البول مرًا
إلى كالم ،أنه إذا قلت السوائل في البدن يصفر لونه فيؤثر في الماء ،يمكن االشتباه أو ما يمكن
حتى على القول الثاني؟ يمكن االشتباه حتى على القول الثاني.

(وال طاهر) يعني طهور( ،مباح بيقين لم يتحر) أي لم يجتهد فينظر أيهما يغلب على ظنه أنه

الطهور أو المباح فيستعمله ،يقولون :ولو وجدت قرائن ال يتحرى وال ينظر أيهما يغلب على ظنه
أنه الطهور أو المباح فيستعمله ،ولو وجدت القرائن ،لماذا؟ ألن هذه القرائن ال تقوى إلى أن

يكون غلبة ظن أو يقين.

اآلن عندنا في مسألة الشك ،وهو فيما إذا استوى الطرفان أمر مفروغ منه أنه يجتنبهما ،لكن لو

مثال أورثت عنده غلبة ظن .يأخذ
غلب على ظنه أن هذا هو الطهور ،وهذا هو النجس بقرائن ً

عموما واالحتمال
بغلبة الظن ،لكن غلبة الظن متفاوتة ،إذا نظرنا إلى أن غلبة الظن ،الظن
ً
قليال إلى أن يصل إلى ما يقرب من اليقين ،يعني من واحد
ال ارجح الذي يزيد على الشك ولو ً
وخمسين بالمائة إلى تسعة وستين بالمائة هذا كله ظن ،إذا وجد قرينة ترجح ،لكن ترجيح ضعيف

جدا كأنه ال ترجيح ،مثل هذا ال يعمل به؛ ألنه يقرب من الشك ،لكن لو وجدت قرائن قوية
فاألحكام معلقة بغلبة الظن ،ولو رجعتم إلى القاعدة األولى في تحريف الفقه ،وهو في قوله :ظن
مسائل؛ ألن أكثر المسائل الفقهية عندهم ظنية ،ونظرتم إلى الفروع المتفرعة عن هذا التعريف
وجدتم منها هذا ،فليرجع إليها ،والقاعدة األولى في القواعد والفوائد األصولية.
عندنا تحر بين طاهر ونجس ،وعندنا تحر بين طهور ونجس ،وتحر بين طهور وطاهر ،وعندنا

بين تحر جهات في القبلة ،فرق أن تتحرى بين ما ينفعك وما يضرك ،وبين أن تتحرى بين ما
ينفعك وما ال يضرك .استعمال النجس ما هو بأمر سهل ،هذا يزيد النجاسة ،هذا يبعدك عن هللا،

وأنت تريد التقرب إلى هللا -جل وعال ،-هذا يلوث البدن يجب غسله ،فالتحري في مثل هذا

عندهم ال يرد ،التحري في طهور وطاهر ال بأس؛ ألن الطاهر ما يضرك ،نعم ال يرفع حدثك،
شيئا.
لكن ال يضرك ،ما يؤثر عليك وال على بدنك وال على ثوبك وال على بقعتك ،ما يؤثر ً
طالب.....................:

نعم ،المسألة مسألة التحري ،لو قيل :إن التحري ولو وجدت القرائن ترك االثنين ولو وجد
االحتياط عند بعضهم؛ ألن اجتناب النجاسات واجب ،وأنت تريد أن تتقرب إلى هللا -جل وعال-
على أكمل وجه.
طالب.......................:
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معروف ،لكن حمل السالح فيه نجاسة يابسة أم رطبة؟ يعني هذا أخف؛ ألن اليابس ما ينجس

اليابس ،نعم حملت نجاسة صالة باطلة ،لكن النجاسة التي تتعدى وتسري أعظم من النجاسة
التي تلزم ،فهناك فروق دقيقة في هذه المسائل.
طالب.........................:

ال ... ،له بدل تصلي إلى أربع جهات.
طالب......................:

منعا للتحري الذي تذكره وتريد أن تفرق بينه وبين التحري في الماء! بإمكانك أن تصلي إلى
ً
األربع جهات ،بإمكانك أن تصل إلى اليقين ،لكن هنا ما يمكن أن تصل إلى اليقين.
طالب :ال يقال يا شيخ  ......أمارات يمكن أن يستدل بها عليها بخالف

ال ،المسألة مفترضة في شخص ال يعرف هذه األمارات وال العالمات.
لم يتحر ولو زاد عدد الطهور المباح.

ولو زاد عدد الطهور المباح يعني عنده عشرة أوان ألوانها واحدة فيها واحد نجس ،يتحرى أم ما

يتحرى؟ يعني الذي يغلب على الظن أنه يقع على واحد من الطهور ،وهذا في مسألة االشتباه،
عندهم في كتب حتى في األصول يبحثونها ،إذا اشتبهت أخته بأجنبية ،أو ميتة في زكاة ،أو
مثال ماذا يصنع؟!
اشتبهت أخته بنساء بلد ً
طالب :ما يتزوج فيه.

جميع البلد ما يتزوج فيه؟
طالب............:

أحدا من أجداده ذهب
ألن االحتمال قائم ،يعني ذهب شخص إلى الهند ليتزوج ،وهو يعرف أن ً
مثال ترك بنتًا واحدة هناك من بين ثالثة أرباع
إلى الهند ليتزوج وترك بنته هناك ،أو أحد إخوانه ً
المليار ،نقول :يتحرى أم يجتنب الجميع؟! لكن لو راح البلد القليل يمكن حصر نسائه مثل هذا
الشك أنه يترك ،أما في مثل البلد العظيم الذي التحري فيه قريب من الوسوسة ،السيما إذا تعين

عليه التزوج من هذا البلد ،يتحرى فيمن يخطب يتحرى فيها أنها هل لها صلة ببلده ،هل وفد

عليهم أحد وتزوج منهم أو شيء من هذا .المقصود أن مثل هذا االشتباه كـ ال اشتباه.

ولو زاد عدد الطهور المباح ويتيمم بال إعدام.

بناء على ذلك.
يعني ً
طالب :أحسن هللا إليك ،بما ال يجتنب وما ال يجتنب ،الضابط الوقوع في الحرج والمشقة ،يعني
إذا أوقعه في حرج ومشقة؟
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أيضا تروي االحتمال ،احتمال الوقوع على المحظور ،يعني ما فيه نسبة من شخص يذهب إلى
و ً
مصر أو يذهب إلى الهند ،أو البالد المكتظة بالسكان ويجتنبها من أجل امرأة واحدة ،لكن عليه

مثال يريد أن يخطبها يسأل عنها ويتأكد.
أن يتحرى في هذه المرأةً ،

وبناء على ذلك يتيمم؛ ألنه عادم للماء غير واجد للماء ،وهللا -جل وعال -يقولَ{ :فَل ْم تَجدوا
ً
حكما ،فالماء النجس وجوده
حكما وان كان وا ً
جدا حقيقة ،لكنه عادم ً
اء}[النساء ،]43:وهذا عادم ً
َم ً
مثل عدمه ،المغصوب الممنوع من استعماله من الذي منعه من استعماله؟ هو الذي أمره

بالوضوء ،فوجوده مثل عدمه (بال إعدام) ،وحينئذ ال يلزمه إراقة الماء ليكون
عادما حقيقة ،وان
ً
قال بذلك الخرقي ،وهو قول معروف في المذاهب األخرى ،لو كان فيه وقت قرأنا من المجموع
في هذه المسألة كالم متين جدا.

(ويتيمم بال إعدام) لماذا؟ ألنه غير قادر على استعمال الماء( .وعنه) أي عن اإلمام أحمد :أنه

البد من اإلراقة؛ ليكون
عادما حقيق ًة ،طيب هل هناك فرق في اشتباه ما تبيحه الضرورة واشتباه
ً
ما ال تبيحه الضرورة؟ فاآلن استعمال الماء الطهور والنجس هذا تبيحه الضرورة أو ما تبيحه؟ ال

تبيحه الضرورة ،لكن لو كان للشرب؟ أباحته الضرورة ،فما تبيحه الضرورة يتحرى ،وما ال تبيحه

الضرورة في مثل هذه المسائل ال يتحرى .و(عنه) يتحرى مطلًقا ،و(عنه) يتحرى إذا زاد عدد
الطهور ،روايات في المذهب ،لكن الذي اعتمده هنا وهو المرجح عند كثير من المتأخرين أنه ال

يتحرى؛ لما ذكرنا من أن احتمال استعماله للماء النجس قوي ،االحتمال قوي ،واستعمال النجس
بعدا.
وهو يريد أن يتقرب به إلى هللا -جل وعال -إنما يزيده ً
وال يعيد الصالة التي صالها بالتيمم لو علمه.

أي علم الماء الذي يصح منه الطهور .عنده إناءان :طهور ونجس ،قلنا له :اجتنبهما وال يتحرى،

تيمم وصلى ثم تبين له الطهور بيقين يعيد الصالة أو ما يعيد؟ يقول( :وال يعيد الصالة التي

صالها بالتيمم لو علمه بعد) أي بعد صالته ،لو علم الماء الطهور بعد صالته ،وتيقن من
طهارته؛ ألنه اتقى هللا ما استطاع ،وال يكلف بصالتين في وقت واحد.

ثم بعد هذا ذلك يقول المؤلف :ويلزم من علم النجس.

ماء ال عالمة
من علم الماء النجس( ،إعالم من أراد أن يستعمله) جاء شخص ليتوضأ فوجد ً
تدل على أنه نجس ،وهو بالفعل وقعت فيه نجاسة ،وعلى القول بأن النجاسة لو لم تؤثر في لونه

نجسا بمجرد المالقاة ،رآه شخص يريد أن يتوضأ،
أو طعمه أو ريحه تسلبه الطهورية ،ويكون ً
وهو يعلم أنه نجس يلزمه أن يعلمه .لماذا؟ ألنه مزاول لمنكر ،إذا توضأ بالنجس هذا منكر ،ومن
علمه يلزمه تغيير هذا المنكر ،لكن بالطريقة التي تقدمت البد أن يبين سبب التنجيس؛ لئال يكون

مثال ويرى أنه تنجس وهو في
مثال المخبر
موسوسا ً
بينهما خالف فيما ينجس الماء أو يكون ً
ً
الحقيقة لم يتنجس ،البد من بيان السبب على ما تقدم.
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طالب :أو أخبره صبي هل يلزمه قبول خبره؟
خبر أو شهادة ،الصبي غير مرضي ،منهم من يقبل شهادة
هل هذا خبر؟ على كل حال لو كان ًا
الصبيان في صور ،ومنهم من قبل رواية الصبيان إذا غلب على الظن الصدق والحفظ ،إذا
أخبره صبي .اآلن من أراد أن يتوضأ من هذا النجس جاءه شخص وقال له :هذا الماء نجس،
وأخبره بالسبب يلزمه قبول قوله ،كما أنه يلزم إخبار من أراد أن يأكل في نهار رمضان .لماذا؟

ألنه مرتكب محظور ،والذي يراه يرتكب هذا المحظور ال يفرق بين المعذور وغير المعذور ،يعني

عمدا ،فهو على كل حال في الظاهر مرتكب محظور،
ناسيا أو يأكل ً
هذا ال يفرق بين من يأكل ً
فيجب إخباره؛ ألنه مرتكب لمحظور.
ويكون هذا بخالف من أصابه ماء ،ال يدري أطاهر هو أم نجس .هل يسأل عنه أو ال يسأل؟

يقولون :ال يسأل ،يعني مثل من جاء إلى ماء وتوضأ منه هل يلزمه أن يسأل :هل هو طاهر أم
نجس؟ ال يلزمه ،ومثله لو وقع عليه ماء من ميزاب ونحوه ال يلزمه أن يسأل ،بل يكره أن يسأل،
وعمر -رضي هللا عنه -منع صاحب الميزاب أن يخبره.
متغير.
ا
طالب :لو كان الماء

الذي أصابه؟
طالب :نعم.

احتمال متغير طاهر متغير بمكثه يتغير بنجاسة،

طالب :يحتمل.

قائما يترك.
ما دام االحتمال ً
طالب :ال يسأل؟
ال ،ال يسأل.

طالب..................:
ور ،المسألة في الخالف،
ور ،هو ما ارتكب محظ ًا
هو يعرف أن هذا مذهبه؟ وما ارتكب محظ ًا
واإلنكار في مواطن الخالف ،إذا كان الخالف بحيث يقوى له من أدلته ما يجعله يكون
معتم ًدا
َ

ملتفتًا إليه يعني له حظ من النظر ،مثل هذا ال يلزم  ........السيما والمسألة مفترضة في مقلد
َ
شخصا شافعيا ،أو مالكيا ،أو حنفيا ،أكل من لحم الجذور
تب أر ذمته بتقليد إمامه .يعني لو أن
ً
وقام ليصلي تلزمه بالوضوء؟

طالب :ال....... ،
نفس المسألة ،لو أكل من لحم الجذور وقام إلى الصالة ولم يتوضأ.
طالب...............:

طيب حنبلي أعلم مالكي وقال :أنا عندي خبر.
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هو يعرف أن هذا مذهبه وهذا مقلد تب أر الذمة بتقليد إمامه؟
طالب :نعم.
ما فيه إشكال ،أنت رأيت مالكيا يأكل من لحم مفروم ،سمبوسة أو غيرها ،تقول له :هذا لحم

جمل؟! وأنت تعرف أن مذهبه أنه ال يتوضأ من لحم الجمل!
طالب...................:

نفس الصورة ،طابقت الصورة أو ما طابقت؟
طالب...................:

ال ،الثانية :اللحم المفروم ،هو ما عرف ما يدري ،ما يستطيع أحد أن يميز اللحم المفروم من
الغنم من اإلبل ،الصورة طابقت.

يقول :ويلزمه التحري لحاجة شرب وأكل.

ألن هذا مما تبيحه الضرورة( ،لحاجة) هناك فرق بين حاجة وضرورة( .ويلزمه التحري لحاجة

شرب وأكل) يعني نظير ما لو اشتبهت ميتة بمزكاة ،واحتاج إلى األكل وليس عنده حالل بيقين

يتحرى ،وهنا قال( :لحاجة) ،ما قال :لضرورة ،واألمور التي ورد تحريمها بالنص ال يبيحها عند
أهل العلم إال الضرورة ،وأما ما ورد منعه بالعمومات وباألقيسة والقواعد ،مثل هذا تبيحه الحاجة،

وعند أهل العلم الكراهة تزول بأدنى حاجة .المقصود أنه هنا قال( :لحاجة) ،والفقهاء يعون ما

يقولون ،يعني يحسبون حسابهم ،يلزمه التحري لحاجة ،ولعل المراد الحاجة الشديدة التي ال
يستطيع معها الصبر ،ولو لم يترتب عليها إتالف نفسه ،التي هي حد الضرورة.
لحاجة شرب وأكل ال غسل فمه.

طالب :ال يلزمه مسحه؟

هي معطوفة على حاجة لحاجة شرب (يلزمه التحري لحاجة).

طالب :ليس من باب عطف الجمل على الجمل ويلزمه التحري ،وال يلزمه غسل فمه.

نعم ،تحتاج إلى تقدير ،لكن عطف المفردات ال يحتاج إلى تقدير؛ ألن األصل الطهارة ،ال يلزمه
غسله ،أميل أن األصل الطهارة ،يعني إذا أكل من مشتبه فال يلزمه غسل فمه.

فأر ،فشربت من ماء ،هل نقول :ال يلزمه غسل فمه؟ أو هو شرب بعد أن أكل
طيب ،هرة أكلت ًا
ماء وبقي في اإلناء بعضه ،يمنع غيره من
تحرى وأكل مما يحتمل نجاسته وطهارته فشرب بعدها ً

نجسا ثم غابت غيبة
شربه؛ الحتمال النجاسة؟ أهل العلم يقولون :إن الهرة إذا أكلت فأرة أو شيًئا ً
يحتمل أنها طهر فمها وتطهيرها ال بالغسل وال بغيره إنما بزوال النجاسة منه ،وفم اإلنسان ال
يبقى فيه نجاسة ولو أكل مما يظن نجاسته فال يلزمه حينئذ غسل فمه.
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اآلن من اشتبهت عليه القبلة ثم اجتهد وصلى ،ثم أراد أن يصلي ،صلى الظهر على جهة أداه
ثانيا لعله ظهر له
اجتهاده إليها ،ثم أراد أن يصلي العصر ،نقول :يكفيه اجتهاده األول أو يجتهد ً
ثانيا أم يكفيه االجتهاد األول؟ إن جد
والح له من العالمات والقرائن ما يدله إلى الصواب؟ يجتهد ً

له جديد يجتهد ،واال فيكفيه االجتهاد األول.

ثانيا أم يكفيه االجتهاد
بالنسبة للماء اجتهد لحاجة ،وشرب من أحدهما ،وأراد الشرب ثانية ،يجتهد ً
األول؟ مثله إن وجد قرائن وعالمات تدله بحيث يغلب على ظنه أن الثاني هو الطاهر غير ما
شرب منه األول له ذلك.

طهور به أو ال.
ا
يقول :وبطاهر أمكن جعله
طهور به أو ال يمكن ،بأن
ًا
يعني وان اشتبه ماء طهور بطاهر أمكن جعله ،أي جعل الطاهر
معا ،هذا ال حاجة إليه ،ويحتاج في مثل هذا النجس
يكون الطهور أكثر من قلتين ،ثم يمزجان ً

ليطهر ،وأما الطاهر فال يحتاج إلى تطهيره؛ ألنه طاهر.

طهور به أو ال) بأن كان الطهور قلتين فأكثر وعنده إناء يسعهما ،أو ال يمكن
ًا
(أمكن جعله
يتوضأ .هناك قالوا :يلزمه أن يجتنب؛ لئال يباشر النجس ،وهنا قالوا :يتوضأ .يجتهد أو ما
يجتهد؟

طالب :ما يجتهد.
إن أمكن االجتهاد وترجح عنده أحدهما ال بأس ،لكن إذا اشتبه ،ومسألة االشتباه في الشك،

احدا مرة يأخذ
المسألة في االشتباه حينما يوجد الشك ،وحينئذ ال مجال لالجتهاد .يتوضأ
وضوءا و ً
ً
لكل عضو مرة من الطهور ومرة من الطاهر ،من هذا غرفة ومن هذا غرفة.
طهور يرفع
ًا
ماء
ماءا ال يرفع الحدث يضره أو ما يضره؟ ال يضره؛ ألنه استعمل ً
طيب ،استعمل ً
الحدث بيقين ،والثاني قدر زائد ،إن لم ينفعه لم يضره ،يتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة،
كامال ،ثم يتوضأ من هذا
كامال يتوضأ من هذا اإلناء
وقيل :يتوضأ من كل واحد
وضوءا ً
وضوءا ً
ً
ً
احدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة،
كامال ،واألولى هي المذهب يتوضأ
اإلناء
وضوءا ً
وضوءا و ً
ً
ً

واذا أراد أن يتوضأ ثالثًا ثالثًا له أن يرجح فيأخذ من هذا غرفتين ومن هذا غرفة؟
طالب :البد يثلث من الماءين يا شيخ.

يثلث من الماءين؟ يتوضأ ست مرات؟! فيخرج عن الحد المشروع ،أو أن الثالث شرعية ،وأخرى

ليست رافعة للحدث .يعني يتوضأ ثالثًا ثالثًا ،من هذا ثالثاً ،ومن هذا ثالثًا ،أو يتوضأ مرة

ومرتين أو مرة ومرة؟ يعني نرجع إلى المسألة من أصلها ،إذا شك في عدد الركعات هل صلى
اثنتين أو ثالثًا يبني على األقل؛ ألنه متيقن ،لكن إذا شك في عدد الغسالت ثنتين أو ثالث؟

المذهب مضطرد يعني يجعلها ثنتين مثل الصالة ،لكن المتجه أن يجعلها ثالثًا ،لماذا؟ الصالة

ناقصا ،إن كان تنتين أيش يصير؟ عمل
إن كانت ناقصة فهي باطلة ،لكن الوضوء إذا كان ً
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بسنة ،لكن إن كان ثالثًا وزاد رابعة خرج إلى حيز البدعة ،فكونه يدور حول السنة أولى من أن

يخرج إلى بدعة ،فهذا هو المرجح.

هنا أراد أن يتوضأ ثالثًا ثالثًا فهل يتوضأ من هذا ثالثًا ومن هذا ثالثًا؟ والشك أن فيه نوع
إسراف؛ ألن الطاهر يحتاج إليه ،ولو اقتصر على وضوئه مرة مرة ،والوضوء مرة مرة في مثل

هذا ،وهو يأوي إلى دليل قوي صحيح صريح ،ففي البخاري توضأ النبي -عليه الصالة والسالم-

مرة مرة ،ومرتين مرتين ،فإن كان رفع الحدث بمرة فهو مجزئ
إجماعا ،وان كان رفعه بالماءين
ً
أيضا طهور؛ ألنه لم يتغير فيكون توضأ مرتين مرتين ،يتوضأ من أحدهما
على القول بأن الثاني ً
مرة والثاني مرة ،يعني من هذا غسلة ،ومن هذا غسلة ،ويتحرى في الثالثة.

كامال ،واألولى هي المذهب أن
وضوءا
لو اكتفى بالمرتين تكفيه .على كل حال قيل يتوضأ
ً
ً
يتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة؛ ألن الوضوء الواحد من هذا غرفة ومن هذا غرفة وضوء

واحد مجزوم بنيته ،أما إذا توضأ مرتين مرة من هذا ومرة من هذا النية فيها تردد ،فكأنه يقول:
إن كان هذا هو الطهور فهذا وضوئي ،وان كان هذا هو الطهور فهذا وضوئي فالنية متردد فيها،
غدا من رمضان فأنا صائم ،فالنية المجزوم بها أولى إذا أمكنت ،أولى من
يعني نظير إن كان ً
النية مع التردد؛ ألنه ال يدري أيهما الذي يرفع الحدث.
ويصلي صالة واحدة.
ويصح الوضوء بهذه الطريقة من هذين اإلناءين :الطهور والطاهر( ،ولو مع طهور بيقين) يعني
عنده آنية ثالثة :األخضر طهور بيقين ،واآلخران ولونهما واحد أحدهما طهور والثاني طاهر،
هل يلزمه أن يتوضأ من الطهور بيقين؟ ال يلزمه؛ ألن الطاهر إن لم ينفعه لم يضره ،هذا أصل
المسألة ،والكالم القول في المسألة السابقة؛ ألن النجس يضره.
طالب.....................:

احدا ،كما لو توضأ
ال ،نية غسل العضو واحدة ما تحتاج ،نية الوضوء واحدة يتوضأ
وضوءا و ً
ً
احدا بطهور بيقين ثالثًا ثالثًا ،نقول :التي رفعت الحدث هي األولى أو الثانية أو الثالثة؟
وضوءا و ً
ً
هو ارتفع حدثه في األولى أو في الثانية؟ هل نقول :ترددت نيته في الرفع في األولى والثانية؟ ما
يلزم ،لكنه في أثناء الوضوء جازم بأن هذا الوضوء يرفع حدثه ،فالغرفة الثانية من الطاهر نظير
كامال.
الغسلة الثانية في الوضوء الواحد ما تؤثر بخالف ما لو توضأ
وضوءا ً
ً
طالب.......................:

يمسح مرة من هذا ،ومرة من هذا.

يقول :وثياب طاهرة.

يعني إن اشتبهت ثياب طاهرة مباحة اشتبهت بنجسة أو محرمة ،فهذه مغصوبة أو شيء،
(وال طاهر) يعني وال يوجد طاهر عنده مباح بيقين فمثل هذا االشتباه ال يخلو من حالين :الحال
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األولى أن يعلم عدد الثياب التي ال تصح فيها الصالة ،النجسة والمحرمة يعلم العدد ،يعرف أن
عشرة ثياب عنده متنجسة وعشرة غير متنجسة.
الحال األولى :أن يعلم عدد الثياب التي ال تصح الصالة فيها.

والحال الثانية :أن ال يعلم ،عرف أن هذه الثياب وقع عليها نجاسة وال يدري كم المتنجس من

غيره( ،فإن علم عدد نجسة أو محرمة صلى في كل ثوب صالة) يعني بعدد المحرم ،يصلي
بعدد المحرم ،يصلي عشر صلوات ،ويزيد واحدة.
طالب.............:

الشيخ  :ماذا فيه .فيه إشكال عندهم؟
ما له حظ من النظر هذا الكالم؟ يؤدي صالته بيقين ،يعني يصلي في ثوب طاهر ،افترض

مثال كلها نجسة ،وعنده ثوب طاهر ،وال يدري الطاهر من النجس ،على
المسألة في مائة ثوب ً
كالمهم يصلي مائة صالة ويزيد واحدة.
طالب.................:

مشقة عظيمة ،لكن هذا مقتضى كالمهم ،لو أتصور من وقت وقتين أو أكثر وال يتمكن من
تطهير واحد بيقين؛ ألنه ليس عنده طاهر (وال طاهر مباح عنده بالفعل أو بالقوة) بالفعل يعني

ما يعرف أن هذا الثوب الذي له طاهر بال إشكال ،أو بالقوة بحيث يكون عنده ماء يغمسه ثالثًا
ويعصره ويلبسه ،قريبة من الفعل ال يتمكن منها ال هذا وال هذا ،يقولون :يصلي بعدد النجس،
وهو يزيد صالة ،ليتيقن أنه صلى صالة مكتملة الشروط.
طالب................:

لو وجدت غلبة ظن جاء بها ،لكن ما وجد غلبة ظن ،الثياب كلها فيها بقع صفراء هل هذه البقع

كالمشروبات الغازية القريبة من لون البول ،هذه المشروبات فيها شيء قريب.
طالب.....................:

يأتي هذا يأتي كالم شيخ اإلسالم.
طالب...................:

مائة وواحد يلزمونه

طالب......................:

لو كان عنده مائة ثوب.
طالب......................:
طيب هات.

طالب.................:

وعشرة منها باطلة وواحدة صحيحة ،وال يمكن الوصول إلى الصحيحة إال بهذه الطريقة.

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

طالب...................:


13

1

3

13

طيب والوقت الثاني يصلي مثلهن ،الوقت الثاني يصلي مثلهن ،أين يضعهن! إذا كان الوقت ال
مثال يصلي مئة صالة! ما يمكن!
يستوعب فال نظر في مثل هذا الكالم ،كان عنده مائة ثوب ً

ألن هناك وقتًا يستوعب عدد معين من الركعات ،ولذا لما قال ابن المطهر الذي رد عليه شيخ
اإلسالم ،المطهر يقول :إن علي بن أبي طالب يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة .قال شيخ
اإلسالم -رحمه هللا :-الوقت ال يستوعب.
يعني لو افترضنا أن كل ركعة بدقيقة نحتاج إلى ألف دقيقة ،غير الفرائض وغير التكاليف

األخرى والواجبات األخرى وغير أعماله اليومية ووظائفه من أمور الدين والدنيا ،لكن يعرف عن

مثال أنه يصلي ثالث مائة ركعة ،هذه ممكنة .المقصود أن مثل هذا الشك أنه فيه
اإلمام أحمد ً

مشقة شديدة ،لكن هذا كالمهم ،ويأتي القول اآلخر.

طالب :لعله يا شيخ ما يكون عند الرجل إال ثوب ........

وبا بحيث ال يعود إلى
يعني هل يتصور أنه في وقتنا من يفصل في السنة ثالث مائة وستين ث ً
أبدا؟! ما هو متصور؟ موجود؟ على كل حال مثل ما قال
يوما وال يعود إليه ً
الثوب ً
أبدا ،يلبسه ً
الشيخ ،يمكن لما كتبوا هذه المسائل في وقتهم اإلنسان ما عنده ثوب أو ثوبان ،هذا متصور في
وقتهم .على كل حال ينظر في المسألة باعتبار جميع االحتماالت ،يحتمل أن هذا عنده مائة
ثوب أو عنده ثوبان واحد طاهر وواحد نجس.
طالب...............:

ال ،واحد ما يصلح ،إما طاهر واما نجس ،ال يمكن االشتباه إال إذا كان الكم األيمن والكم
األيسر ،وهذا يأتي في إزالة النجاسة إن شاء هللا تعالى.
طالب......................:

إذا أمكن الصالة في طاهر بيقين يقولون( :وال طاهر مباح) هذا عنده طاهر.
فإن علم عدد نجسة أو محرمة صلى في كل ثوب صالة وزاد.

يعني على عدد النجسة أو المحرمة صالة( ،واال) يعني وان لم يعلم عدد النجسة فيصلي حتى
يتيقن صحتها ،يعني يصلي صلوات ال يدرى عددها ،لكن حتى يتيقن أنه صلى صالة صحيحة

يعني حتى يجزم بأنه صلى في ثوب طاهر ولو كثرت الثياب.

وقيل :يتحرى مع كثرتها دفعا للمشقة.

وقيل :يصلي في ثوب واحد بال تحر ،وكذا أمكنة ضيقة.

طالب............. :

تضعف في مثل هذه الصورة ،تضعف ،لكن ما فيه حل غير هذا.
طالب.................:
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عشر أو عشرين صالة ال يدري أيها الفريضة تضعف النية ،لكن هل نقول بمعارضة
إذا صلى ًا
النية وهي شرط واألعمال بالنيات تعارضت مع هذا االحتمال وهو نجاسة الثوب ،فيرجح؛ ألن
أيضا تعارض؟
هذا ً
يعني عندنا شرط وهو النية ،وعندنا شرط وهو طهارة الثوب ،فلو صلى إحدى عشر صالة

ضعف الشرط األول ،واذا تحرى وصلى صالة واحدة قوي شرط وضعف شرط ،فأيهما المقدم؟

يقدم شرط النية؟ يعني على هذا يتحرى ويصلي ،وعلى كل حال هناك قول وهو في المذهب

دفعا للمشقة ،وقيل :يصلي في ثوب واحد دون تحر ،وفي االختيارات
ً
أيضا يتحرى مع كثرتها ً
لشيخ اإلسالم في الثياب المشتبهة بنجس يتحرى ويصلي في واحد ،وهو مذهب أبي حنيفة
والشافعي سواء قلت الطاهرة أو كثرت ،وذكره ابن عقيل في فنونه ومناظراته ،ورجحه ابن القيم،
وهو الرواية األخرى عن مالك.

يقول :وكذا أمكنة ضيقة.

مثال أرباع أو عنده غرف صغيرة ،أو دهاليز صغيرة،
تنجس بعضها ونسي ،عنده زوايا في بيته ً
المقصود أن تكون ضيقة .األمكنة الضيقة تنجس بعضها ونسي الجزء المتنجس ،فإذا تنجست
زاوية من مكان ضيق واشتبهت وال سبيل إلى مكان طاهر متيقن ،فإنه يصلي في زاويتين من
البيت ،واذا تنجس زاوية ثانية صلى في ثالث زوايا ،إذا تنجس ثالث زوايا يصلي في األربع
زوايا.

وعلى القول اآلخر :يتحرى ويجتهد{ ،ال ي َكلف َّللا َنْف ًسا إال و ْس َع َها}[البقرة]286:
دفعا للحرج والمشقة.
يقول في الفروع :يصلي في فضاء واسع حيث شاء بال تحر ً

في الفضاء الواسع في مكان فسيح ،عرف أن هذا الصبي بال في هذا المكان لكن ال يعرف في

دفعا للحرج والمشقة.
أي جهة ،مثل هذا يصلى فيه ً
طالب :يضطرد هذا يا شيخ باشتباه األخت بغيرها في مسألة التحري على قول شيخ اإلسالم.

بين اثنتين ال ،لم يرد وال عن شيخ اإلسالم ،إذا اشتبهت زوجته بأجنبية واحدة أو أخته بأجنبية أو

ميتة بمزكاة واحدة ال يتحرى؛ ألن الظن غالب.
طالب :اشتبهت بأهل البلد.

في أهل البلد سهل .هنا فائدة ذكرها المحشي،

يقول :الظاهر أن المراد بقوله :فيمن اشتبهت عليه ثياب مباحة بمحرمة يصلي في كل ثوب

بعدد المحرمة.

أنهم يتحدثون في صحة الصالة ،قولهم( :يصلي في كل ثوب) هل هذا إباحة للصالة في هذا
الثوب المغصوب؟ أو أنهم يبينون أن الصالة صحيحة وال يتعرضون لحكم الغصب؟

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري
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الغصب محرم ،وال يجوز له أن يستعمل هذا الثوب المغصوب ،هذه مسألة لكنها منفكة عن
صحة الصالة.
يقول :يصلي في كل ثوب بعدد المحرمة إلى آخره ،بيان صحة سقوط الفرض عنه بذلك لو
فعله ،ال أنه يجب عليه ذلك ،بل وال يجوز فيصلي عريانا وال يعيد؛ ألنه اشتبه المباح

بالمحظور في موضع ال تبيحه الضرورة ،فهو عادم للسترة حكما.

حكما اشتبه ثوب طاهر بنجس ،هذا
يعني مثل ما لو اشتبه الطهور بالنجس ،وكان
عادما للماء ً
ً
حكما ،وحينئذ يصلي عريان ،لكن لو صلى بالثوب المغصوب قالوا :الصالة
عادم للسترة
ً

صحيحة ،مع أنه يصلي بعدد المغصوب ويزيد ،وال يعيد؛ ألنه اشتبه المباح المحظور في موضع
حكما ،واال فما الفرق بينه وبين من اشتبه عليه طهور مباح
ال تبيحه الضرورة ،فهو عادم للسترة ً
بمحرم؟ مع أن كال من الطهارتين والسترة شرط للصالة .ال يقال :الماء له بدل وهو التراب،

أيضا الماء إتالف ،والسترة ليس فيها إتالف ،هذا من جهة يرجح
بخالف السترة ،لكن بالمقابل ً
الصالة بالثوب على استعمال الماء.
يقول :ال يقال الماء له بدل وهو التراب بخالف السترة.

أيضا على حسب حاله مع وجود هذا الماء
ألننا نقول :لو فرضنا عدم التراب جاز له أن يصلي ً
المشتبه ،بل يجب عليه؛ ألن وجوده كعدمه حينئذ ،فقد تركه ال إلى بدل ،وهو ظاهر فتأمل.
تبها هل هو طاهر أو طهور أو نجس ،وعنده تراب مغصوب ،مسائل ال
لو وجد ً
ماءا مش ً
مثال ً
تنتهي.
بل وكذلك ينبغي له لو توضأ أو اغتسل من المياه المشتبهة من كل ماء غرفة بعدد المحرم
وزاد واحدة لصح وضوؤه وغسله ،وارتفع حدثه حكما بشرط أن يراعي الترتيب والمواالة في
الوضوء ،بل يأخذ لكل عضو أكثر من عدد المحرم ،ويغسل بذلك العضو قبل انتقاله إلى غيره،

ولكنه يكون فعال محرما.

يريد أن ينظر الماء بالثياب ،وال وجه للمقارنة؛ ألن نجاسة الماء متعدية ،ونجاسة الثوب غير
متعدية.

طالب..................:

أين؟

طالب..................:

الذي هو اشتبه طاهر بطهور
طالب..................:

كيف؟
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عندك سطل أخضر فيه طهور بيقين ما فيه إشكال ،وعندك سطالن أحمر وأحمر لون واحد
والماء الذي فيهما واحد ،هذا طهور وهذا طاهر ،يعني كونك تستعمل الطهور بيقين هذا هو
األصل ،لكن ما تلزم بأن تستعمل هذا؛ ألنك رفعت حدثك بهذا الطهور بيقين ،والطاهر ما
نجسا.
يضرك بخالف لو كان ً

وهللا أعلم وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

