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السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

نعم.

محمد وعلى آله وصحبه.
ٍ
الحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا وسلم على نبينا
قال –رحمه هللا تعالى ِ " :-ك َتاب َّ
الط َه َارِة:
ُ
ــــــــــــ ل
وهــــــــــــذ عــــــــــــالم
وأشــــــــــرا طــــــــــ ِ ــــــــــر الطهــــــــــارة أوً
ِ
طســـــــم رطـــــــال منـــــــاا ال ـــــــ ة

ـــــــ ً

وأحســــن منــــه ال ســــذ والمســــل بالــــ
وقيــــــذ نلــــــي عــــــن أ ً طــــــ صــــــ تنا
وأقســــــــــام أحكـــــــــــام الميـــــــــــا

ـــــــــــ

و لــــــــ مــــــــاع راطــــــــال حــــــــد الــــــــير
ِ
التعبد.
المخطوط فيه همز بأعضاء

بتــــــــــــد

بمـــــــــاع أو اقطــــــــــال حكمـــــــــه بالمجمـ ِ
ـــــــــد
ٍ

ِ
يــــــــــــد
>يخ ــــــــــــهما شــــــــــــر ًعا ب يــــــــــــر ت
ـــــــــــــالمعيِا
مانعــــــــــــــا بـ
ُ ـــــــــــــ اا وألــــــــــــــ ِ
َّ
ً
ِ
يـــــــــد
طمـــــــــاع قهـــــــــير مطلـــــــــ لـــــــــم ُي
ا اســـــــتعمذ النـــــــاو ب ع ـــــــا التعبـ ِ
ــــــد

..........................................

ا اســـــتعمذ النـــــاو ب ع ـــــاع التعبـ ِ
ــــد

طمـــــن لـــــ البـــــاق علـــــى أصـــــذ نل ـــــ ٍ

ولــــي حـــــال مــــن مكـــــ ٍ و ــــر ٍ مجـ ِ
ــــدا

ــــــــاهر
ــــــــدهن لطـ
ومـــــــــا لـــــــــم ُيما جـــــــــه ـ
ٍ
ٍ

ـــــــــــاطير ا لـــــــــــم ُ ـ ِ
ـــــــــــرا
وعـــــــــــيا و
ٍ
ٍ

ومــــــــا لــــــــم ُيمــــــــا

ن ُي يــــــــر قــــــــاهر

وقــــد قيــــذ ُيعفــــى منــــه عــــن ريحــــه ط ــــ

ومــــــــا ءِ
ـــــــد صــــــــفاته
ميــــــــر المــــــــاع الع يـ ُ

ومــــــا قــــــذ مــــــن قُــــــرب النجاســــــ َعرطــــــه
ومـــــا شــــــ عنــــــه صــــــينه طهــــــي قــــــاهر
طهـــــــ ا الــــــــ

ن ـــــــ النجاســــــــ

لهــــــــا

وأمــــــــــــــــــا ا ســــــــــــــــــخنته نجاســــــــــــــــــ ٍ
وبال

ــــــــا أو أ مانــــــــه الطهــــــــر أل ــــــــه

المطهـــــــــر قـــــــــاهر
و ن نـــــــــال المـــــــــاع
ِء

ـــــــــاطير ومـــــــــا مــــــــــاا ِ
وا
كـــــــــدهن و
ٍ
ٍ

ِ
ترشـــد
و الطهـــاراج اجعـــذ ســـي الـــريل
ـــــار ب وقـ ِ
ـــــد
كــــــ ا التُــــــرب حتــــــى باقت ـ ٍ

ومـــــا لـــــم ي يـــــر قـــــاهر وصـــــفه اشـ ِ
ــــهد
ُ
ومـــــا ســـــخنته الرـــــم أو قـــــاهر قـ ِ
ــــد
وأحــــــــدا نا مــــــــن ميــــــــر ــــــــرٍ من ِ
ــــــــد
طفـــــــ

ِ
وقيـــــــد
رهـــــــه قـــــــي ن طـــــــ قل

ــخن بـــه أكـ َــر بـــ ِ
جيا
طـــ اىولـــى و ن ُسـ ِء
ولـــــــم ت يـــــــر لليضـــــــيع بـــــــه اق ـ ِ
ـــــــد

المطهر قاهر" هكذا عندك؟
العكس في المخطوطات "و ن نال الماع
ِء
قالا :نعم.

قاهرا".
المخطوط "و ن نال الماع
ِء
المطهر ً
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المطهر قاهر.
قالا :عند
ِء
ِ
المخاَلط واحد.
المخالط و ُ
ُ

ا مــــــا فــــــاا المــــــاع قبــــــذ امت اجــــــه
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وطيــــــــــه ا لــــــــــم يكــــــــــ ِ قــــــــــي ن ِ
أورا

قولين.
قالا :وطيه قي ن.

أورا قيلين ،أورا طيه قيلين.

قالا............ :
تنازع.

قالا............ :

ويســــــــــلبه التطهيــــــــــر ت ييــــــــــر بمــــــــــا

قالا :ن أر ال

ال.

بعد ؟

عفــــــــ عنــــــــه تخفيًفــــــــا ب ل ــــــــاع ُق ـ ِ
ـــــــد
ُ
َ

الحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه

أجمعين.

نمر علىى ابييىات الناةمىة لىذلب البىاب
أحكام الباب تقدمت في شرح المتن الذي هو المقنع ،وهنا ُ
من ابصل ،يقول –رحمه هللا تعالىِ " :-ك َتاب َّ
الط َه َارِة" وهىذا تقىدم الالىالم فيىه ،ومىا تقىدم لىن ُيعىا
ُ
لئال يكثر التالرار ويطول الالالم ،ثم قال –رحمه هللا:-
وهــــــــــــذ عــــــــــــالم
وأشــــــــــرا طــــــــــ ِ ــــــــــر الطهــــــــــارة أوً

ــــــــــــ ل

بتــــــــــــد

العلماء المصنفون في الفقه وأحا يث ابحكىام كلاىا تبتىدا بالطاىار اال مىا كىان مىن صىنيع ا مىام
مالب في (الموطأ) فإنه يدأ يوقوت الصال  ،ولالن الالتب الفقاية عند المالالية ،وأشىارها (مختصىر

خليل) يدأت بالطاار كصنيع الجماور أو جماهير أهل العلم ايتدأوا بالطاار ،وكون ا مام مالب،
يبتىدا بىالوقوت فىي (الموطىأ) قىد يقىول قااىل :هىذا كتىاب حىديث ال يلىزم أن يبىدأ بالطاىار كمىا يىىدأ

البخاري يبدء الوحي ،وبدأ مسلم با يمان ،وبدأ ابامة يى ىى ...لالن ا مام مالب يدأ بالوقوت ،لو يدأ
فيقىىدم عليىىه ،لالىىن لمىىا يىىدأ
با يمىىان مىىا نىىوِقه كلي ىره بن ا يمىىان هىىو المصىىحع لجميىىع ابعمىىال ُ
يوقىوت الصىال عرفنىا أن لىه مقصىدا وملىز ُيخىالب بىه جمىاهير أهىل العلىم الىذين يىدأوا بالطاىار،

حتىى ان أتباعىىه مىىن فقاىاء المالاليىىة جىىروا علىىى جىا الجمىىاهير ،فبىىدأوا بالطاىار ،فاىىل هنىىاك مىىن
ِحكمىىة أو ِعل ىىة لب ىىدء ا مى ىام مال ىىب ب ىىالوقوت أو نق ىىول :اتف ىىاب سى ىواء ي ىىدأ بالطا ىىار وه ىىي ش ىىرط ،أو
بالوقوت ،وهو شرط سيان؟

قالا.......... :
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يعني هل الوقت ُمقدم عند مالب على الطاار؟ يعني ةاهر صنيعه كذلب.
ومقلدهم؟
لماذا المالالية ما صنعوا مثله وهو امامام وقدوتام ُ

مىا فعلىه المالاليىة ،و ذا كانىت الطاىار مقدمىة علىى الوقىوت أو العكىس ،وعمىد ا مىام مالىب –رحمىه

هللا -الى تقديم القوت ،وأصحابه ُيقلدونه تقليىدا مطلقىا ،ومىا هىي بمسىألة جزايىة وفرعيىة ُيقىال :ان
هذا العالم اجتاد وترجع عنده خالف مذهبه ،هذه يناء العلم علىى هىذا ،المالاليىة ،لمىاذا؟ لىم يقتىدوا
بإمىامام؟ لالىن هىم ينىاء علىى ابيىواب ماىوا علىى ابيىواب ولىذلب أيىو او قىدم الطاىار ،الترمىىذي

قدم الطاار ،والنسااي قدم الطاار الفقااء كلام صنفوا في الحديث وبدأوا بالطاار.
قالا.......... :

غير متقيدين لالن متقيدين يتقليد امامام اذا كان ُي ِقدم الوقوت ُيقدمون الوقوت.
قالا.......... :
ماذا؟
قالا.......... :

على كل حال نحن في مسألتنا ،وال هي بمسألة جزاية ُيتنازع فياا مسألة يناء العلم كله على هذا.
قالا.......... :
يعني المذهب مستقل ما لام عالقة بحنفية وحنبلية ،قدوتام امامام ،وتعظيم المالالية لإلمام مالب

شيء ليس بالسال ،تحسبام أسال المذاهب في هذا الباب وليسوا بأسال المذاهب.
قالا.......... :

هل جميع الموطآت على هذا الترتيب ،موطأ محمد مثال فيه تقديم الوقوت؟

قالا.......... :

الذي يللب على ةني أنه قدم الطاار ،موطأ محمد ين الحسن.
قالا.......... :
أي حاشية؟

قالا.......... :
الم َمجد.
التعليق ُ

قالا.......... :

طبعة الرسالة.

قالا.......... :

هم طبعوا رواية محمد مستقلةِ ُ ،
الم َمجىد علىى
طبعت رواية محمد بالاروح ،شرح اللالنوي (التعليىق ُ
موطأ محمد) فيه (المسو ) الدهلوي على موطأ محمد ،فيىه (المصىفى) لىه روايىة ...مىاذا تقىول يىا

أبا عبد الرحمن؟
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قالا.......... :

ال ال أنا أقصد موطأ محمد هل هو على طريقة مالب ُليقال :ان هىذه التراتيىب مىن صىنيع الىروا ؟
موطأ يحيى غير موطأ محمد.

قالا.......... :
وقوت؟

قالا.......... :

ما أ ري ما تسميه .اذا الموطآت متفقة بنه يقول:
وهــــــــــــذ عــــــــــــالم
وأشــــــــــرا طــــــــــ ِ ــــــــــر الطهــــــــــارة أوً

ــــــــــــ ل

بتــــــــــــد

السنن اذا ُذ ِكىر أهىل العلىم ،وأهىل ابثىر ،وأهىل الحىديث ،وأهىل
قصده اللالب ،و ال ا مام مالب نجم ُّ
الفقىه تسىىلم الفتىىو وعم ىره سىبعة عاىىر عامىىا ،قيىىل :ال ُيفتىىى ومالىب فىىي المدينىىة ،وو ىىعه ومنزلتىىه
معروفة يين أهل العلم.
وعلى كل حال هذا النفي ،وهذا الحصر "وهذ عالم

ال ُيد من اعتباره.
وأذكر في مقدمة الارح شرح الموطأ...
قالا :هذ ي

حتى المالالية.

ل

بتد " يناء على اللالىب ،و ال مالىب

د ما است ر عليه العمذ؟

قالا.......... :

المقصو في مقدمة الارح للموطأ تاللمنا على هىذا ينىومع مىن البسىط ،وهىذا قىديم مىن خمسىة عاىر
سنة أو أكثر.

تقديم الطاار بناا شرط للصال  ،والارط يتقىدم الماىروط كمىا هىو معلىوم ،والصىال ُق ىِىدمت علىى
غيرها بناا أهم أركان ا سالم.
وعلى كل حال هذه ابمور تقدم الالالم فياا ينوع اختصار.
" ِ
ً " ِسم وس ِىىمي ،الوسىم :العالمىة،
طسم رطال مناا ال ة
الصال  ،رفع الحدث ثالثة ،ما معنى هذا الالالم؟

ىع عالمىات لرفىع المنىاع مىا يمنىع

قالا.......... :
م
بماء وأيه؟
قالا.......... :
يقول" :

ِ
بالمجمد" الحجر.
بماع" وهو ابصل "أو اقطال حكمه
ًٍ ..
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"وأحسن منه ال سذ والمسل" اللسىل غسىل محىل النجاسىة ومسىحاا بالحجىار ،وفىي هىذا مىا جىاء

من الحديث الذي فيه كالم أنىه لمىا نىزل قولىه –جىل وعىال -فىي أهىل قبىاء فيىه ُيحبىون أن يتطاىروا

ُسئلوا ،فقالوا :نجمع يين الماء والحجر.
قالا.......... :

ُنتِبع الحجار بالماء ،فاذا هو الثالث.
ِ
طســـــــم رطـــــــال منـــــــاا ال ـــــــ ة ـــــــ ً

وأحســــن منــــه ال ســــذ والمســــل بالــــ

ـــــــــاع أو اقطــــــــــال حكمــــــــــه بالمجمـ ِ
ـــــــــد
بمـ ٍ
>يخ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهما ............

يخص ذلب وهو االستنجاء.

"شـر ًعا ب يـر ت يـد" يعنىي ال تتقيىىد يواحىد مىن هىذه الثالثىة ،فاللاىىا م ِ
جزاىة ،المىاء هىو ابصىل ،وهىىو
ُ
أفضىل وأكمىىل مىىن الحجىىر ،والحجىىر ُمجىىزا باالتفىىاب ،واكتفىىى بىىه النبىىي –عليىىه الصىىال والسىىالم-

وأمر به.

والجمىىع يينام ىىا اسىىتحبه كثي ى لىر م ىىن أهىىل العل ىىم بنىىه أيل ىىل ف ىىي ا ازلىىة وأنق ىىى كىىون النجاس ىىة تُى ىزال
بالحجار ،ثم تُتبع بالماء ال شب أنه أنقى ممن يباشر النجاسة ييده ،ثم يلسلاا بالماء.

"وقيذ :نلي عن أ ً ط ص تنا" مقصور أم ممدو ؟
قالا........... :
أذ في المخطوطات ممدو .

قالا........... :

ال ،الذي في المخطوطات ممدو .
ويبعد عن محل ما يجب تطايره في الصال .
" ُ اا" هذا ابذ ال ُيد أن ُيذا ُ
ـــــــــــــالمعيِا
مانعـــــــــــــا بـ
ُ ـــــــــــــ اا وألـــــــــــــ ِ
 ..............طـــــــــــــــــــــ صـــــــــــــــــــــ تنا
َّ
ً
ما معنى هذا الالالم؟

قالا........... :
من العا .

قالا........... :
ماذا؟

قالا........... :
مانعا".
"وأل ِ
ً

وقيــــــذ نلــــــي عــــــن أ ً طــــــ صــــــ تنا

قالا........... :

ـــــــــــــالمعيِا
مانعــــــــــــــا بـ
ُ ــــــــــــــ اا وألــــــــــــــ ِ
َّ
ً
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معو يعني المعتا ؟

قالا........... :

معو  :المعتا  ،كيب ُتللي مانعا بالمعتا ؟ يعني تزيل المانع بما ُيعتا ازالته.
لالن هذا فيه خلل على المذهب أن المذهب ما تُزال اال بما ُذ ِكر.

قالا........... :

بالمعيِا" يعني المعتا من كل...
مانعا
"وأل ِ
َّ
ً
قالا........... :

ال ،أنىىا ا ن أزيىىل المىىانع ،بمىىاذا أزيىىل المىىانع؟ تقىىدم أنىىه يقىىول :فىىي ثالثىىة أشىىياء :بالمىىاء والحجىىار
والجمىىع يينامىىا ،لالىىن شىىخص يقىىول :أزيىىل المىىاء بليىىر هىىذه الثالثىىة ،مىىن ور مب خاىىن ،ومىىن أشىىياء
مماثلة من خاب مثال.

قالا........... :

يعني ال تعتبره ،ألله هذا القدر الزااد على المعتا ال ُيد فيه من الماء.
ألل ال تعتبر المعتا مما يستعمله الناس غير الثالثة؟
"وأل ِ
مانعا" هل معنى ِ
ً

قالا........... :

حجر ،وجدت خابا ،ما وجدت
ا
بالمعيِا" يعني بابمور المعتا  ،يعني ما وجدت
مانعا
" ُ اا وأل ِ
َّ
ً
خابا ووجىدت ِخرقىا أو ورقىا أو مىا أشىبه ذلىب ممىا ُيمكىن اسىتعماله ،يعنىي المنا يىل التىي تُسىتعمل
ا ن بكثر في أماكن قضاء الحاجة هل تالفي على المذهب؟ ال.

"وقيذ" على هذا القول الذي

عفه في أول البيت تالفي.

قالا........... :

اء كىىان بالثالث ىىة
"نلــي عــن أ ً طــ صــ تنا" يعنىىي الما ىىم أنىىه ال ُيوجىىد ابذ فىىي صىىالتنا س ىو ل
المذكور أو بليرها مما اعتا ه الناس.

قالا........... :

"وقيذ" هذا البيت ،هذا الالالم على أنىه هىل ُيقتصىر علىى الثالثىة أو يطىر فيمىا عىداها ممىا اعتىا ه

الناس؟ "قيذ" و ال المذهب معروف.
قالا........... :
خبث.

قالا........... :
وزوال الخبث.

قالا........... :

وا زالة بن الرفع فقط ما ترفع بحجار صع أم ال؟
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وأقســـــــــــام أحكـــــــــــام الميـــــــــــا

ـــــــــــ

ررررررررررررار )2

ِ
يـــــــــد
طمـــــــــاع قهـــــــــير مطلـــــــــ لـــــــــم ُي

هذه جا المذهب ،وهو المذهب عند الاافعية ،وأن المياه ثالثة :طاور ،وطاهر ،ونجس.
وذكرنىىا أن الل ازلىىي وهىىو مىىن أامىىتام :تمنىىي فىىي (احيىىاء علىىوم الىىدين) أن لىىو كىىان مىىذهب ا مىىام

الا ىىافعي مث ىىل م ىىذهب ا م ىىام مال ىىب ،وأن الم ىىاء ال ي ىىنجس اال ب ىىالتلير ،وتال ىىون المي ىىاه قس ىىمين أو
قسمين.

وطريقة شيخ ا سالم أن الماء قسمان.

وقالوا :اين رزين جعلاا أربعة و از  :الماكوك فيه.
و لــــــــ مــــــــاع راطــــــــال حــــــــد الــــــــير

ا اســــــتعمذ النــــــاو ب ع ــــــاع التعبـ ِ
ـــــد

فيه همز "ب ع اع".

"و ل ماع راطال حد الير " ولذا ُي ىِ
عرفىون الطاىور أنىه المىاء البىاقي علىى خلقتىه ال يرفىع الحىدث،
وال ُيزيل النجس غيره ،وهو الباقي على خلقته ...الى آخر التعريف.
و لــــــــ مــــــــاع راطــــــــال حــــــــد الــــــــير

ا اســــــــــــــــــتعمذ النــــــــــــــــــاو ..........

يعني مع النية ،اذا استعمل هىذا المىاء البىاقي علىى خلقتىه المطلىق هىذا المىاء المطلىق البىاقي علىى

ـال
خلقته اذا استعمله مع النية بن الو ىوء ال ُيىد لىه مىن نيىة ،ياىمله عمىوم حىديث « َّن َمـا َاى َ
َع َم ُ
النَّي ِ
ِب ءِ
اج» ،وهذا قول جماور أهل العلم.

وعند الحنفية أن الو وء ال يحتاج الى نية ،بخالف التيمم فإنه يحتاج الى نية عندهم.
ِ
التعبد" المذكور في آية المااد  ،ابعضاء :الوجه ،واليدان ،والرأس ،والرجلين.
"ب ع اع

ىم
مختص يذلب ،يل مىن
"طمن ل الباق على أصذ نل ٍ " هذا هو ابصل في الطاور ،وهو غير
الطاور من أنواع ما يتلير ما يأتي ذكره.
ِ
طمــــن لــــ البــــاق علــــى أصــــذ نل ــــ ٍ
مجـــــدا
ولـــــي حـــــال مـــــن مكـــــ ٍ و ـــــر ٍ
اذا تلير بمكثه بطول ُمالثه ،والماء يأجن ويأسن ،ولونه يتلير من طول المكث ،وما تليىر بمكثىه
طاور باالتفاب اال ما ُيذكر عن اين سيرين من كراهته ،يعني رفع الحدث به
ُيسمونه ا جن ،وهو
ل
محل اجماع يين أهل العلم.

حال الى حال من م
"ولي حال من مك ٍ " يعني تلير من م
مكث بسبب طول مكثه.
م
ِ
ةرف جديدِ ،
القرب اذا كانت جديد  ،مىوا ال ىِىدباو والجلىد أيضىا لىه أثىر علىى المىاء
مجدا"
"و ر ٍ
ما ام جديدا ،فاللون يتلير ،والطعم يتلير ،وقد تتلير الرااحة لالناا ال تؤثر بناا ةروف موجو
على مىر العصىور بمىا فىي ذلىب عصىر التاىريع ولىم يىر فياىا شىيء مىن من مىع ونحىوه ،فتبقىى علىى

الطاورية.
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كدهن" هن وقع في الماء ،الماء يبقى منفصال،
"وما لم ُيما جه" الذي يقع في الماء ولم ُيمازجه " ٍ
ال ُيمازج الماء وال يختلط به.

ان طىاهر ،أمىا اذا كىان مىن حيىو م
لطـاهر" يعنىي :الىدهن اذا كىان مىن حيىو م
ان
ـدهن
"وما لم ُيما جه
ٍ
ٍ
نجس أم ما ي ِ
نجس في ِ
نجس؟
ُ ى
ُ ى
قالا........... :
لالنىىه مىىا يمىىازج ولىىذا لمىىاذا يقىىول :لطى م
ىاهر؟ يمكىىن التحىىرز منىىه ،اذا كىىان ال يمىىازج علىىى المىىذهب

ينجس بمجر المالقا  ،اذا كان أقل من ُقلتين على ما سيأتي.
ِ
ِ
ىوب الىىى ِقمىىار يلىىد ل بالانىىد
"وعـ ٍ
ـيا و ـ ٍ
ـاطير" عىىو طيىىب ،يقولىىون :وعىىو قمىىاري بكسىىر القىىاف منسى ل
ُيجَلب مناا هذا النوع من العو .

نبت طيب الرااحة ،و ذا وقع في الماء لم ُيخالطه.
"و اطير" وهو ل
ِ
ط ِحىىن
طحىىن ،اذا كىىان علىىى أصىىله قطىىع كبىىار فإناىىا ال تمتىىزج بىىه ،لالىىن اذا ُ
" ا لــم ُ ــرا" يعنىىيُ :ي َ
امتزج ،والتثريد الم ار به :الطحن ،ومنه الثريد.
"وما لم ُيما ن ُي ير قاهر" يعنىي هىذا العىو وقىع فىي المىاء وغيىر المىاء أو الالىافور ،يعنىي قىد
تظنه العىو علىى طبيعتىه وعلىى خلقتىه فمىا ُي ىِ
صىِبلت بمىا ُيليىر المىاء،
ليىر ،لالىن قىد ُياىاياه أنىواع ُ
كثير من أنواع العو مصبوغة.

"وما لم ُيما ن ُي ير قاهر" فالعبر بالتليير وعدمه.
ـاطير ومــا مــاا ِ
وا" الىىذي يمىىوع فىىي المىىاء ويىىذوب فىىي المىىاء ينقلىىه مىىن الطاوريىىة الىىى
ـدهن و ـ ٍ
" كـ ٍ

الطاار.

"وقد قيذُ :يعفى منه عن ريحه ط " ابوصاف الثالثة :ىِ
الريع ،واللون ،والطعم.
الحالم عند أهل العلم ىِ
الريع ولذا قال:
أخفاا في ُ
ِ
ترشــــد
و الطهــــاراج اجعــــذ ســــي الــــريل
وقــــد قيــــذ ُيعفــــى منــــه عــــن ريحــــه ط ــــ
"و الطهـاراج اجعــذ ســي الـريل ترشـ ِـد" مىىا معنىاه؟ اذا تليىىر بليىر الى ىِىريع بىالطعم أو بالرااحىىة ممىىا
تقدم ،اجعله كالطاارات معناه أنه ينتقل من الطاورية الى الطاارِ ،
ترشد.

"وما ءِ
يد صفاته".
مير الماع الع ُ
قالا.......... :

"الع يد" فعيل بمعنى مفعول أو فاعل.

قالا........... :

هو فعيل بمعنى مفعول أو بمعنى فاعل ،قتيل بمعنى مقتول ،جريع بمعنى مجروح.

"ك ا التُرب" عندكم ُّ
الارب.
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قالا :عندنا الررب.
ِ
عدلوها.
ى
ـار ب ِ
وقـد" يعنىي :بأوكىد ،التىراب اذا تليىر بمىا ُذ ِكىر ُيجتنىب كالمىاء ،وهىذا
الترب حتـى باقت ٍ
"ك ا ُ
أوكد" ،ب وقد" يعني :أوكد من تلير الماء ،لالن التراب تلير يلون طاهر كالبوية مىثال ،جىاء واحىد
طا ار أم ال؟
وبخ على التراب يوية يبقى ُم ِى
قالا. :
على كالمام ال.

قالا........... :

طاور مثله.
وحالمه ُحالمه
ل
ُ
قالا........... :

يقول" :وما ءِ
يـد " المنعقىد معىروف هىذا ،مىا غيىره ممىا انعقىد ممىا أصىله المىاء أو فىي
مير الماع الع ُ
ُحالم الماء كالتراب.

"وما ءِ
مير الماع" شيء منعقد وتحلل في هذا الماء ،أو أن الماء العقيد المنعقد ،ماء منعقد كىالملع
أصىله مىاء ثىم انعقىد ،أو الىثل أصىله ب م
ىاب ،مىىاء ،الىثل لىيس مثىل الملىع ،الىثل مىاء لىو از ت عليىىه

الحرار قليال عا الى أصله بخالف الملع ،لالن ممكن مثل ما يقولون :المعنى فىي بطىن الاىاعر،

نحن ما لنا اال ما يظار لنا.
الميط –رحمه هللا  -وهي يعرطنا الطهير ،قال" :ومـا َت َ َّيـر ِبم َ ِ ـ ِه أَو ِب َط ِ
َّ
ـاه ٍر
قالا :يضل ه ا
َ
ُ
َ ُ
ََ
ط ُه َ اَل ُع ِ
ياَ ،واَل َ ـا ُط ِ
َ ُي َم ِ ُن َص َيُن ُه َع َن ُه َ الط َحُل ِاَ ،وَوَر ِق َّ
يرَ ،والـد َه ِن ،أ ََو َمـا
الر َج ِر ،أ ََو َ ُي َخالِ ُ
اع َ اَل ِمَل ِل اَلَب َح ِرِء ".
أَ
َصُل ُه اَل َم ُ
"وما ءِ
يد صفاته".
مير الماع الع ُ
قالا :يعن من أقسام الطهير؟

من أقسام الطاور ما تأثر بممازجة ما أصله الماء كالملع ،وقلنا :ان الملىع ينقسىم -كمىا قىال أهىل

العلىىم :-الىىى ملىىع مىىااي ،وملىىع معىىدني ،وبعىىا ا خ ىوان قىىال لنىىا :ان فىىي كتابىىة فىىي ...عنىىدك؟
الملع.

قالا........... :

ألست أنت تقول :بالجوال؟
قالا........... :

ماذا فياا؟ جبال ملع أصلاا الماء؟

قالا........... :
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هىم قىىالوا :بحىري ومعىىدني ،البحىري المنعقىىد مىن المىىاء رجىىع الىى أصىىله فىال أثىىر لىه ،لالىىن المعىىدني

كليره من الطاهرات.
قالا........... :
هو المعدني.

نعو الى البيت.

"وما ءِ
يد صفاته" هذا الماء المنعقد ُمجتمع كالملع أو الثل .
مير الماع الع ُ
الترب حتى باقت ٍار ب ِ
وقد" يعني سواء تلير يتر م
اب ،تلير بملع أو ثل أو تراب ما لم ينتقىل
"ك ا ُ
من اسم الماء الى غيره ،اذا صار طينا انتاي ،ما يتطار ،وال شيخ ا سالم يقول ياىذا ،اذا صىار

طينا انتقل من ُمسماه ،من رآه ال يقول :ماء.
ِ
ِ
"ك ا ُ
الترب حتى باقت ٍار ب وقد" بآكد ،فعندنا ما تلير بالملع ،وعندنا ما تلير بالثل  ،هذه منعقد ل
عىن مىىاء ال أثىر لىىه ،ومىىا تليىر بىىالتُرب وهىىو نظيىر المىىاء فىي التطايىىر ان كىىان ال ينقىل المىىاء عىىن
اسىمه فىال يىىؤثر ،و ن كىان ينقلىىه عىن اسىىمه بحيىث ينتقىل مىىن كونىه مىىاء الىى كونىىه طينىا مىىثال ،وال
م
حينئذ ال ُيجزا.
ُيمكن التطار به فإنه
قالا........... :
"حتى باقت ٍار ب ِ
وقد " ما يحتاج أن تستعمل معه غيره ،يعني استعمله وال تتيمم ،اقتصر عليه.
العرف :الرااحة.
"وما قذ من قُرب النجاس َعرطه" اذا عفت رااحتهَ ،
"وما قذ من قُرب النجاس َعرطه" ال شب أن ىِ
الريع الطيبة اذا قربت من النجاسة تضعب.
ِ
اشهد" ما معنى هذا الالالم؟
"وما لم ُي َّير قاهر وصفه
قالا........... :
هو م
باب على أصله.

"وما قذ من قُرب النجاس َعرطه" يعني :ىِ
الريع ،وهم ويتساهلون في الرااحة.
قالا........... :
هو يقولَ :قل.

قالا :يعن ت ر قليذ.

قالا........... :

شديد ال ،مقتضى كالمه أنه ال ُيعفى اال عن الرااحة القليلة.
ِ
اشـهد" ياىادون
"وما لم ُي َّير" الذي ال يتلير بقرب النجاسىة و ن كانىت قريبىة منىه "قـاهر وصـفه
عليه بالطاورية ،وأنه لم يتأثر ،و ن تلير بالنجاسة فإن كان التلير تلير طعم أو لون فاذا مىؤِثىر،
كثير فال بن وجو الوصب يدل
يسير ُعفي عنه ،و ن كان ا
ا
و ن كان تلير رااحة ،ان كان التلير
على وجو العين بن وجو الوصب الذي هو الرااحة يدل على وجو عين.
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قالا........... :

شعير و م
م
هالة
بالقرب ما هو بالمخالطة ،والنبي –عليه الصال والسالم -أ افه الياو ي على خبز
سنخة ،يعني :متلير ُ-نسمياا ِمروحة -لالن هذا التلير نجزم بأنه يسير يدليل حديث أيي ثعلبة:
م
« ُكله ما لم ِ
فإهالة سىنخة يعنىي :متليىر ،والمى ار
نتن»؛ بنه اذا أنتن عرفنا أن النجاسة موجو ،
ُ
كثير خل في قولهُ « :كله ما لم ِ
نتن».
بالتلير هو اليسير بنه لو كان التلير ا
ُ
"وما ش عنه صـينه طهـي قـاهر" قلنىا :مثىل فىي المىتن ،قىالُّ :
الطحلُىب ياىق صىون المىاء عنىه
بنه ينبت فيه ،الذي يسمونه الابأ.

قالا........... :

بنه عندهم الماء اما أن يجوز الو وء به أو يجىوز شىربه أو ال ،ان كىان يجىوز الو ىوء بىه فاىو

الطاور ،و ن جاز شىربه فاىو الطىاهر ،و ال فىال فاىو الىنجس ،اذا لىم ُيمكىن الو ىوء بىه وال الاىرب
فاو النجس ،هم يتجوزون في بعا ابلفاظ.
"وما سخنته الرم أو قاهر ِ
قد" ُس ىِخن بالامس أو ُس ىِخن بطاهر يبقى على طاوريته.
"وما سخنته الرم " هل خالب فيما سخنته الامس أحد أو س ِىخن بالاىمس ُق ِ
صىد تسىخينه؟ كىل
ُ ى
المياه تسخن ،تسخناا الامس.
قالا........... :

ماء سخنته الامس ،لالن س ِخن بالاىمس ُق ِ
"سخنته الرم " يعني ما ينفب أحد عن م
صىد تسىخينه
ُى
هىذا الىذي يكرهىه الاىافعية ،ويىروون فيىه حىديثا ىعيفا :أن عاااىة فعلىت ذلىب ،فقىال لاىا النبىي –
ِ
ـه ُ ـ َـيءِر ُ اَلَبـَـر َ » ،وهىىذا الحىىديث باطىىل ،وال
اعَ ،طِ َّن ُ
عليىه الصىىال والسىىالمَ « :-ت َف َعل ـ َيــا ُح َم َيـَـر ُ
الحالىم وال علىى الطىب بن المىاء اذا أصىايته الحىرار مىن الاىمس
ُيستدل به وال ُيحت بىه ال علىى ُ
ب
قصد ،والناس كلام جربوا وزاولوا الماء الذي سخنته الامس.
قصد وأال ُي َ
ال فر يين أن ُي َ
"أو قاهر" يعني :س ىِخن بطاهر فاو م
باب على طاوريته ،وسيأتي فيما بعد ما ُس ىِخن بالنجاسة.
ُ
ن النجاس لها" يعني ُيزيل النجاسة.
"طه ا ال
" ن النجاس لها ..وأحدا نا" يرفع ابحداث سواء كانت من ابحداث الالبر أو الصلر .
"من مير ٍر " يعني :ال تالره هذه ابشياء ،يعني ُس ىِخن ينجس لم ُيالرهُ ،س ىِخن بطاهر لم ُيالره.
"من مير ٍر من ِد".
وأمــــــــــــــــا ا ســــــــــــــــخنته نجاســــــــــــــــ ٍ

طفــــــــ

رهــــــــه قــــــــي ن طــــــــ قل وقيـ ِ
ـــــــد

ما ُس ىِخن بالنجاسة الذي ُيخاى منه أن أ خنة النجاسة تصل الى الماء ،فىإذا كىان اللطىاء محكمىا
لم يىؤثر ،اذا كىان غطىاء ا نىاء الىذي فيىه المىاء محكمىا فاىذا ال يىؤِثىر فيىه مىا ُس ىِىخن بالنجاسىة ،اذا
كان غير ُمحكم ،واحتمال أن يتصاعد الدخان الى الماء فاو محل البحث.
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رهــــــــه قــــــــي ن طــــــــ قل وقيـ ِ
ـــــــد

"قي ن" هل ُيالره أو ال ُيالره؟ قوالن في المذهب كما هو معلوم.
"ط قل " الالراهة وقيدها...

قالا........... :
ماذا تقول أنت؟

قالا........... :

اذا خالطت ُو ِجدت النجاسة فما فيه اشكال.
قالا........... :

ال اذا كان اللطاء منيعا فما فيه اشكال اال أنه من باب أن استعمال النجاسة فىي ابصىل ممنىوع،
فالأنه ُس ىِخن بممنوع ،وهذا الممنوع يتفاوت منه الملصوب ،ومنه المحرم الى غير ذلب.
قالا........... :
م
ِ
شيء واحد؟
وقيد" يعني هذان القوالن ال يتجاان الى
"طف رهه قي ن ط قل
قالا........... :
م
شيء واحد أو الى شيئين؟
الى
قالا........... :

م
شيء واحد ما يصيران قولين؟
اذا كانا القوالن ما يتجاان الى

قالا........... :

اذا ات جاا الى شيئين ،قوالن اتجاا الى شيئين ما يصيران قوالن ،هذه مسألة ،وهذه مسألة ،وأما اذا
م
شيء واحد...
اتجاا الى

قالا :لي أنهما اتجها لـى شـ ٍع واحـد وهـ ال راهـ  ،ـم اطترقـا مـنهم مـن أقلـ  ،ومـنهم مـن
يكر .

ال ،فيه احتمال ونعر ه عليكم :أنه أطلِق الالراهة ىِ
وقيدها بما اذا وجدت غيره.
قالا........... :
ماذا يقول؟

قالا........... :

يعني الالراهة ياذا القيد ،يعني الالراهة مطلقا؟

قالا........... :

ال ،هو ا نصاف أ ر
وانتاى ا شكال.

بن من ابصحاب من أطلىق ،ومىنام مىن قيىد باحتمىال وصىول النجاسىة
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منام من أر الالراهة هذا من أطلق ،ومن قيد قيده باحتمال وصول النجاسة.

قالا........... :
م
باب أربعة أييات.
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