
 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (13كتاب الطهارة ) -مختصر الخرقي شرح: 

 شرح قوله: "وال يجوز استقبال القبلة، وفي استدبارها في الفضاء واستقبالها روايتان..."
 عبد الكريم الخضيرالشيخ: 

   السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 .ونقرأ الباقي ،ائد نكمله بسرعةقول: بدأنا بالزو ، أرس الماضيأظن بدأنا بالزوائد في الد

وال يجووز اسوتقبال " فيه األحاديث الصحيحة تحاجة، وجاءيعني أثناء قضاء ال "وال يجوز استقبال القبلة"يقول: 
والنهتي أيضتاج جتاء عتن جتاء النهتي عنته،  استتقبال القبلتة "روايتوا  وفي استدبارها فوي الضاواو واسوتقبالها ،القبلة

علت  الخرقتي يجمتي بتين  زالتذي هتذز زوائتد والمؤلف الذي هتو صتاحا الهدايتة ((أو غربوا ولكن شرقوا))استدبارها 
، جتاء متن النصتوص متا يمنتي االستتقبال في استدبارها في الفضاء واستتقبالها روايتتانو  ،بمني االستقبالالنصوص 

رقيتتت علتت  "ابتتن عمتتر: ، فرأيتتته  حتتديث جتتاء فتتي االستتتدبار الفعتت و واالستتتدبار، وجتتاء فتتي االستتتقبال أيضتتاج أكثتتر، 
فحملتوز علت  االستتدبار،  "مستقب  الشتام مستتدبر الكعبتة ،يقضي حاجته -صل  هللا عليه وسلم-فرأيت النبي  بيتناج 
، لكنته ايبقت  االستتقبال واالستتدبار محفوظت -وهتو قتولل لته وجته-، ومتنهم ال معتار  لته ابق  االستقبال محفوظتوي

 البيت في البنيان، ويحم  النهي عل  الفضاء. يحم  عل  الفضاء دون البنيان؛ ألنه في
ذا انقطع البول..."، يقول: بناء عل  هذا "وفي استدبارها في الضااو واستقبالها روايتا "يقول:   نعم؟ "وا 
 .......طالب:

 بين الفضاء والبنيان عل  هذا روايتان الرواية الثانية.
ذا انقطووع البووول" يمستتحه  "مسووب بيوودي ال سوورص موو   صوو  ذكووري  لوو  ر سوو  موو  ذكوور الرجوو "يعنتتي انتهتت  نزولتته  "وا 

متتي كثتتر  ، فالمستتال  لعتتدم انقعاعتتهيفتتتب بابتتاج ليختترم متتا بقتتي فتتي مجتتراز، ولكتتن هتتذا لتتم يتترد بتته دليتت ، وهتتو أيضتتاج 
يودي  مسب"انقعي، فقولهم:  وتغاف  عنها اإلنسان ،ومي كثر  التحري  تدر، فإذا تركت بعد انقضاء البول المالمسة
 شتدز بقتو وغيتر  ،والنتر غيتر هتذا المستب "ثم ينتري ثالثا  " هذا ال دلي  عليه "سرص م   ص  ذكري  ل  ر س بيدي ال 
 ."ثم ينتري ثالثا  "ما النتر؟ ألنه قال: ...  كيف يعبر عنه النتر؟ ثم إرساله، إنما هو أيضا
 .......طالب:

 .افرك ليس، ال، ال
 الهز. طالب:

 .ال يمسه بيدز 
 .......طالب:

يكتتتون هتتتذا بضتتتم التتتدبر  ،دبتتترز مضتتت، أو بإنمتتتا هتتتو باجتمتتتا  ،، ال يمستتته بيتتتدزيذكرونه، غيتتر القفتتتز، القفتتتز ستتتال ،ال
 ك  حال ك  هذز بد  ال دلي  عليها.وعل   ويخرم ما فيه،

ال ألنه مي الحركة مي القيتام والقعتود يخترم إن كتان فيته شتيء، وهتذا أيضتاج  "ويتحول ع  مواع  ،ثم ينتري ثالثا  "
ثووم  ،و سووتجمر باجحجووار ،واووع يتحووول عوو  م" بهتتذا الموضتتيوابتتن القتتيم ذكتتر عشتتر بتتد  تتعلتت   عليتته، دليتت 



ثتم  ،فعت  ذلت  فتي حتديث ابتن مستعود وغيترز -عليته الصتال  والستالم-يستتجمر باألحجتار النبتي  " ستنجي بالمواو
يترز، ويجمتي بينهمتا علت  بالمتاء كمتا فتي حتديث أنتس وغ -عليته الصتال  والستالم-يستنجي بالمتاء، استتنج  النبتي 

-وأقعي لتدابر النجاستة، لكنته متي ذلت  ال يعترع الجمتي بينهمتا متن فعلته  ،هذا، وال ش  أن هذا أكم  في العهار 
 .-عليه الصال  والسالم

فعتتت  كتتت  واحتتتد، علتتت  حتتتد ، -عليتتته الصتتتال  والستتتالم-، يجتتتوز؛ ألن النبتتتي قتتتالوا: ويجتتتوز االقتصتتتار علتتت  أحتتتدهما
 .والجمي بينهما أفض أقعي للنجاسة، وأفضلها الماء؛ ألنه 

وعرفنتتا  ((متتن توضتتي فليستتتنثر، ومتتن استتتجمر فليتتوتر)) :-عليتته الصتتال  والستتالم-لقولتته  "وال  قطووع  ال علوو  وتوور  "
ن لتتم ينقعتتي زاد رابعتت ،ستتابقاج فتتي كتتالم المؤلتتف أن أقلتته ثالثتتة أحجتتار، فتتإن انقعتتي فبهتتا ونعمتتت ثتتم قععتته علتت   ،اج وا 

 ولو لم تد  إليه الحاجة. ،ايد خامسوتر بين يز 
وال  ،غيتتر مععتتوم ،ايتتمنق ،عتتاهراج  يقتتول: رواز البختتاري ومستتلم، وصتتفة متتا يجتتوز االستتتجمار بتته أن يكتتون جامتتداج،

؛ ألنتتته ال يزيتتت  النجاستتتة، بتتت  يلتتتوث بينمتتتا المتتتائي ال يستتتتنج  بتتتهأن يكتتتون جامتتتد وال متصتتتالج بحيتتتوان،  ،حرمتتتة لتتته
لتم رد التروث قتال:  -عليته الصتال  والستالم-ه فضتالج عتن غيترز، والنبتي ال يعهر نفستالمح ، عاهراج؛ ألن النجس 

بينمتتا منقتتي، ال بتتد أن يكتتون منقيتتاج بتتين يكتتون لتته خشتتونة تزيتت  األثتتر، ال يعهتتر، إنهتتا رجتتس فتتدل علتت  أن التتنجس 
روث؛ األملس ال ينقي، فالزجام ال يستنج  به؛ ألنه ال ينقي، غيتر مععتوم؛ ألنته نهتي عتن االستتنجاء بتالعظم والت

 ،يعنتتتي ال يكتتتون متتتن كتتتتا العلتتتم ام اإلنتتتس متتتن بتتتاا أولتتت ، وال حرمتتتة لتتته،فععتتت ،ألنتتته ععتتتام الجتتتن ودواا الجتتتن
أو ألمتر، متن أمتور التدين المحترمتة،  ،-عليته الصتال  والستالم-أو لنبيه  ،-ج  وعال-واألشياء التي فيها ذكرل هلل 

لتم  :لتو قتال محترم، فال يجوز االستنجاء بته، لكتنميكول متصالج بحيوان؛ ألن الحيوان ال سيما ال وال ،وال حرمَة له
 ؟ نعم؟نجس، عيا عندز حمار ؟ خرم بقيد، ساب ما يصلب أووعندز كلا يصلب  ،يجد حجار 

 .......طالب:
 ؟لماذا

 .......طالب:
جاء يجوز االستنعهار  جسدز وعرقه وسؤرز  ؟همي تحريم أكلذا القول بعهارته نعم هو نجس عل  المذها، لكن ه

 متصالج بحيوان، لماذا؟ ما العلة؟نعم يقول: وال  ؟به أو ال يجوز
 .......طالب:

 العين.ولو كان نجس  ،ولو كان غير ميكول ،الحيوان محترم
 .......طالب:

 ما الحكم؟ تقول؟ ماذا، حية أحجار فجيء له بثالثة فئران عيا هذا ما وجد ثالثة
 ......... الدواب.. ذا احترم الطعام طالب:
 ، ما لها حرمة.والحرم ال، لكن هذز فويسقة تقت  في الح فيه إشك ليسالحيوان المحترم من  دعنا

 .......طالب:



فتي ركتوا،  فيته إشتكال، والحيتوان التذي يحتتام إليته لتيسالحيتوان المحتترم هتذا ه يقول هنا: وال متصالج بحيتوان، ألن
 .فيه إشكال ليسز أيضاج نحو و 

 .......طالب:
 ا مثلنا جيء له بثالثة فئران.لكن مث  م

 .......طالب:
 كيف؟

 طالب: هي نجسة  ا شيخ؟
 ما دامت يابسة.ال، 

 هي نجسة. طالب:
ذا وقعتت فتي  نهتا وقعتتت فتي الستمن وخرجتتت الستتمن، افتتر  أمتا دامتت يابستة ستتؤرها عتاهر وال تتنجس غيرهتتا، وا 

 ، ما تؤثر.الكالم ما إذا ماتت فيه ؟بالسمن تصني ماذاحية 
 .......طالب:

 ؛ ألن أثرهتا إن ماتتت فيته،-إن شتاء هللا-كتالم كثيتر يتيتي  حت  التفري  بين المتائي والتنجس فيته ؟إن خرجت حية
 الماني من أن يستنج  بهذز الفئران الثالثة؟ ماوأما إن كانت حية ما لها أثر، نعم يا إخوان 

 .......طالب:
 ؟كيف

 .......طالب:
استتنج  بهتا ثتم قتلهتا ال ؟ افتتر  أنته ئ متا يجتز  أو ئ لمنتي ألمتر، ختارم هت  يجتز األمر خارم ، هذا النهي أو اهذا 
متا المتاني أن تقتي؟ لكتن يمنتي أن تقتي،  ،؟ هتذز افتراضتات؛ ألنه ميمور بقتلها في الح  والحترمان ثانمكإل  تنتق  

 .ما وجدت شيئا
 .......طالب:

 ؟يجزئ مي التحريم :األثر، نقول كولة اللحم وهو عاهر، وزالمي بةعيا لو استنج  بروث برجيي دآ
 االفتراض هذا صار مح  ارورة. طالب:

 ين؟و 
 .....-صل  هللا عل   وسلم- ال هي؛ لقول النبي  جن  لم يجد طالب:

المني منها لكونها زاد دواا الجتن، إب  أو بقر أو غنم عاهر  ما فيها إشكال، و  ، لكن روثةرجس هذز روثة الحمار
متا  أو، لكتن هت  ينقتي ، فالجهة منفكتة يحترم عليته ويتيثمت وال الشرطأمر خارم عن الذا ،أمر خارم عن المعلوا

 ؟ئ ما يجز  أو ينقي؟ يجزئ 
 .يجزئ  طالب:
منها، يعني كونها تنق  النجاسة إل  مكان، آخر هذا شيء، لكن افتر  أنته  رغيعني اإلرادات كلها ف   ؟والفئرانهاز 

 قتلها في الح  والحرم.ك  ما انته  من واحد قتله؛ ألنه ميمور ب



 .......طالب:
 .ال، تنقي، شعرها ينقي ما فيه إشكال ،ال

 .......طالب:
 ؟هي زاد
 .......طالب:

 ال بد من تيم .
هتا وهتو يبتول، واليمتين ال شت  أنبيمينته وقد جاء النهي أن يمس  ذكترز  "ب مين  في االستجمار وال  ستعي "يقول: 

وال بوو   " اإلنقتتاء، وكونتته ختتالف الجهتتة منفكتتةفتتإن فعتت  كتترز وأجتتزأز؛ ألنتته تتتم هتتذز المتتواعن المستتتقذر ،  تكتترم عتتن
اليتد اليمنت  لكن يستعان بها فتي المتاء،  ،عان بها في الحجر في االستنجاءتسيعني ال ي "باالستعانة بها في الماو

لتتذكر بيتتدز يمتتر او يقتتول: ال يستتتعان بهتتا فتتي االستتتنجاء، يعنتتي كيتتف يصتتني؟ يقولتتون: يضتتي الحجتتر بتتين رجليتته 
، لكن ما يضي الحجر بيدز اليمن  ويمرز عل  ذكرز الممس  به في يدز اليسرى، أما بالنسبة للماء فال ماني اليسرى 

 الفرق بينهما؟ مااليمن  ويغس  بيدز اليسرى. عيا  من أن يرش الماء بيدز
 . نها ال تباشر طالب:

 ؟اآلن بيدز حجر ما تباشرو 
 شيو؛ جن   سكب الماو م  يدي ع  ذكري. باتصال ا ل  ال، الحجر متص ، لك  هن طالب:

 نفص .، بينما الحجر ال ييعني تنفص  اليد أثناء اإلزالة، اليد في الماء تنفص  قب  البدء باإلزالة
 .......طالب:

 عندهم هذا ممنو .
 .......طالب:
 .لود أنه مكروز عندهم كراهة شديد ؛ ألن اليمن  تصان عن مث  هذز األعماالمقص

وا   توو مم قبوو  " لنتتا فيتتهوهتتذا تقتتدم الكتتالم فيتته وأع "علوو  روايتووي فهوو   صووب فوو    خوور االسووتنجاو عوو  الواوووو "
 بينها فروق؟ ،عندنا رواية وتخريج ووجه "ال يجزئ  وجها  واحدا   :وقي  ،تي ج عل  الروايخر  ي   :فقي االستجمار 

 نعم. طالب:
نتدهم وعال شت  أنته أضتعف متن الوضتوء،  التتيمم "م قب  االسوتجماروا   ت م" حت  األحكام اختلفت اآلنإيه؛ ألن 

وجهتة نظتر متن يقتول: ، هتذز متي وجتود متا يناقضتهفكيتف تستتباح الصتال  بشتيء  ،عل  المذها أنه يبيب الصتال 
   توو مم قبوو  " بلهمتتا وضتتوءل وال تتتيمم علتت  المتترجبال يصتتب قبتت  التتتيمم، وتقتتدم أنتته علتت  المتتذها بينتته ال يصتتب ق

التروايتين  علت يعنتي  "فو    خور االسوتنجاو عو  الواووو" اللتتين مضتتا "ر فقي : يخورج علو  الوروايتي االستجما
ن تتتيمم قبتت  االستتتجمار فقيتت : يختترم علتت  روايتتتين، يعنتتي  "علوو  روايتووي "التتواردتين فتتي الوضتتوء فهتت  يصتتب؟  وا 

 .غير الرواية يصب وال يصب، والتخريج
 .مروي ع  اإلمام  حمدالالحكم  طالب:

 والتخريج عل  الرواية عنه.ذي ذكر عن اإلمام نفسه، ال



 نق  الحكم  ل  حكم..... طالب:
 اج واحداج.ال يجزئه وجه :الذي هو في حكم القياس، وقي  اإللحاق
 .......طالب:

هتتو متتن  :، يعنتتي إذا قيتت  فتتي ترجمتتة عتتالم متتن علمتتاء أي متتذهاووجتته ،وتختتريج علتت  الروايتتة ،روايتتة نااآلن عنتتد
، إنمتا عتن اإلمتام وال مخرجتاج علت  نصتهولتو لتم يكتن منصوصتاج  وز يعني أن قوله معتبر في المذهاأصحاا الوج

 هو جاري عل  قواعد المذها.
 روا ة؟ :عنهاة مخرجة بحيث  ن  تجوز ف قال لك   حس  هللا  ل ك، الروا  طالب:

 ال تخريج.
 .ج  بعاهم يتجوز  ا شيخ طالب:

وهذز مشكلة ينق  عن المذاها بواسعة أقوال المتيخرين أنه ينق  عن المذاها واإلشكال  ، هذا تساه ،فيه تساه 
عتن ظتروع زمتان اإلمتام بظروع زمانهم التتي اختلفتت المنتسبين إل  هذز المذاها، فتجد هؤالء المتيخرين تيثروا 

مختصتتر  :يعنتتي يقتتالفتجتتد متتتيخري المالكيتتة لهتتم اجتهتتادات تختتالف متتا فتتي المتتذها، التذي هتتو متتن عهتتد الستتلف، 
ن كانتتت شتتافعية متتتيخر  توافتت  متتا فتتي األم فيتته اختتتالع، خليتت  وشتتروح خليتت  توافتت  متتا فتتي المدونتتة أو كتتتا ال وا 

 أقوال معروفة عندهم ومتداولة ومخرجة أيضاج عل  قواعتد المتذها، لكتن كوننتا ننقت  المتذاها متن كتتا المتتيخرين
ن المسائ  ال سيما المسائ  العملية التي ابتلي بهتا هذا يوقي في حرم كبير، ولذل  تجدون االضعراا في كثير، م

حنفيتة والشتافعية والمالكيتة وكتذا، ويجلتا علت  هتذا ن كشف الوجه قتول الجمهتور، المن يقول: إالناس اآلن، فتجد 
كتتا المتوستعين اختلتف الحكتم، لتو علتي  علت القول باعتبار أنه وجد إشارات في كتتا المتتيخرين، لكتن لتو علتي 

ن كتتان لفمتتام مؤلتتف فقتتبلهم اختلفتتت وجهتتة نظتترهم،  تقتتدمإلتت  كتتتا متتن    يعلتتفتتالمعول علتت  كتتتا المتقتتدمين، وا 
متن المتذاها فتي متذها الحنفيتة والحنابلتة وكتا من تقدم  ،والمدونةباألم  عالا العلمفلتكن عناية ذ، عليه بالنواج

كتتا المتقتدمين، تبحتث عنهتا فتي ، وقتد ال تجتدها فتي عليها بالنواجذ، ال ش  أنه استتجد مستائ   الكتا يعهذز 
ال فتنزل حت  تجدها،  الكتا العبقة التي تليهم إن وجدت وا  فيته  لالتزاد علت  ستبي  المثتا ،متثالج أخترى فتي كتتا  وا 

ال، ال متاني متن أن يتربت   ،للمذها فضالج عن القتول التراجب، وال يعنتي هتذا أننتا نزهتد بهتذز الكتتامخالفات كثير  
ال بتد أن يتحترى،  ،المتذاها وأربابهتاتحرير مسائ  ونسبة أقتوال إلت  هتذز  ي ذل  إذا أراد، لكن معالا العلم عليها

إنمتا يلتتق   ،ونصر الحت  ،ممن ليس هدفه فيما يظهر من تصرفاته البحث عن الح وأنه وجد من ينبش ال سيما 
ال وأثترت علت ،لهؤالء فتي كتتا المتتيخرين ممتن عاصتروا بعت  هتذز المشتاك  االزالت، فتجد مرتع يهم الضتغوط، وا 

والتتراجب متتن المتتذها، فضتتالج عتتن التتراجب  ،فتتالزاد فيتته أكثتتر متتن ثالثتتين مستتيلة ختتالف فيهتتا الصتتحيب متتن المتتذها
لعلم علت  هتذز الكتتا، ومتي ذلت  تكتون عمدتته النصتوص وكتتا عالا ابالنسبة للدلي  في أص  المسيلة، فيتمرن 

قتتال: ، وقرأنتتا فتتي كتتتاا النكتتاح ،جئنتتا بمختصتتر خليتت  متتثالج يعنتتي لتتو افترضتتنا المتتذاها لهتتا اصتتعالحات، األئمتتة، 
يقول بهتذا؟ يتصتور أن اإلمتام مالت  يقتول بهتذا  ايتصور أن اإلمام مالك يجوز للولي كتم العم  عن الخاعا، ه 

 الكالم؟!
 ما يتصور. طالب:



الشتروح ومتا علتتهم علت  هتذا القتول وينظتر فتي العالا  لكن ال ماني أن يعلييقول مال  هذا الكالم، أن يمكن  ال
ال شتت  وجتدوا فتتي هتذز الكتتتا  ثتم يتترد عليته، وقتت  مثت  هتتذا فتي ستتائر المتتذاها، المقصتود أن هتتؤالء التذين يكتبتتون 

ن كتتان قتتد يجتتدون متتن جهتتة أختترى،  ،أنهتتم وجتتدوا متتا يستتتغلونه، لكتتنهم لتتو قتترؤوا فتتي المدونتتة وقتترؤوا فتتي األم قتتد فوا 
كراهتة ستهلة، الكراهتة تتزول ، ال، مالت يفرحتون ثم  مال : أكرز كذاقد يقول  خلون مداخ  لعدم فهمهم االصعالح،يد

قتتد يوجتتد فتتي كتتتا الحنفيتتة أكتترز كتتذا، اإلمتتام أحمتتد يقتتول: أكتترز  ؟بتتيدن  حاجتتة، لكتتن متتا الكراهتتة عنتتد اإلمتتام مالتت 
ا المتعتة تتزول بتيدن  حاجتة، وهتو محتتام مستافر وغريت ؟؟! فكيتف بنتااإلمام أحمد عل  ورعه يكرز المتعةالمتعة، 

 العلتمعالتا فانتبته لهتذز االصتعالحات وتيثيرهتا علت  األقتوال،  ،بصتحيب يتا أختي لتيس ،يتمتتي؛ ألن اإلمتام يكترز..
 منتبهاج لهذز األمور. ينبغي أن يكون نبيهاج 

 .......طالب:
ولهتتا  ،كينهتتا محتترر  ومتقنتتةو وكونهتتا أخصتتر،  ،وستتب  العبتتار  ،وضتتب  العبتتار  ،كتتتا المتتتيخرين متتن حيتتث العبتتار 

، أمتا كتتا المتتيخرين ال اشتائكة يعنتي، تجتد فيهتا حشتو  ضبعت، ولذل  تجد كتا المتقدمينترزات ال ش  أنها مح
يختت  الكتالم،  اتحذع حرع واحدأن ما تستعيي خلي  مختصر أو مث  يعني مث  الزاد ، اتستعيي أن تحذع حرف

كتتا األئمتة المتقتدمين تستتعيي أن تحتذع؛ ألنهتم لكن بإمكان  أن تحذع من مختصر الخرقي ومن الهداية ومن 
تصتتتويراج دقيقتتتتاج بحيتتتث ال يحتتتتتام فيهتتتا إلتتتت  شتتتروح، ولتتتتذا لتتتم تشتتتترح هتتتذز الكتتتتتا  ويصتتتتورون  ،يوضتتتحون المستتتائ 

ألنهتا محترر  متقنتة مضتبوعة، لكتن ال يعتمتد  ؛يت بالشتروح؛ ألنهتا تحتتاملواضحة، كتا المتيخرين هي التي حظا
ختلتف القتول فتي ز فتي المتذها عنتد جميتي عبقاتته، ولتذا لتو ارادمن اعحت  نتيكد  ذهاعليها بنسبة القول إل  الم

، بتت  وجتتدنا للمتتتيخرين أكثتتر متتن قتتول، وللمتتتيخرين قتتوال ،وللمتوستتعين قتتوال ،اا للمتقتتدمين رأيتتمتتذها الحنابلتتة وجتتدن
كتتتاا، رابتتي كتتذا وختتامس بتتالجواز، وفتتي بالكراهتتة، وفتتي غيرهمتتا وفتتي المنتهتت  بتتالمني  وجتتدنا هتتذا التترأي فتتي اإلقنتتا 

هتتذا قتتالوا: المتتذها عنتتد المتتتيخرين متتا يتفتت  عليتته فتتي اإلقنتتا  والمنتهتت ، وستتادس؛ ألن كتتتا المتتتيخرين عشتترات، 
ال هتت  يوجتتد متتا يؤيتتد هتتذا القتتولمجتترد اصتتعالح،  لهتتذز الكتتتابين وستتبر  ،إال أنتته مجتترد حستتن ظتتن بتتالمؤلفين ؟وا 

فتالمنته ؛ ألنته أقعتد فتي المتذها،  ن اختلف الكتابان اإلقنا  والمنته باعتبار أن اإلصابة فيهما غالبة، وقالوا: وا  
 .عالا العلمعناية من هذز األمور تحتام إل  

 .......طالب:
كتتا محمتد بتن  ،بيناحموعي والمدونتة، وأبتو حنيفتة كتتا الصتفي المال  علمه في المدونة وفي الموعي مضبوط، 

 مقصتود أنالأيضتاج موجتود، ويعتول عليته فتي متذها الحنفيتة، يتة شترح ظتاهر الروا حسن كتبه موجتود ، والمبستوط
ذا قتتترأت ابتتتن عابتتتدين وجتتتدت فيتتته يعولتتتون علتتت  ابتتتن عابتتتدينالحنفيتتتة  متتتتيخرو .،هنتتا  كتتتتا معتبتتتر  معتمتتتد .. ، وا 

 .أشياء قد ال يستسيغها عق و ير ، مخالفات كث
 .......طالب:

الوقتت والتوستي فتي المتذاها، يعنتي عتدم االقتصتار لكتنهم متي ، ة ومضبوعة ما ضا  شيءال ال، أقوالهم محفوظ
المتتتيخرين، يمكتتن ينستتا وهتتو ينستتا لفمتتام وهتتو وجتته؛ ألنتته وجتتد فتتي كتتتا أن علتت  قتتول اإلمتتام، يعنتتي يمكتتن 

 تخريج.



 .......طالب:
وفيهتا أكبتر قتدر متن  ،هذز السؤاالت ينبغي أن يعتنت  بهتا أكثتر متن كتتا المتتيخرين، نعتم كتتا المتتيخرين منظمتة

وأردنتا تحريتر قتول  ،ال يستتغن  عنهتا، لكتن إذا أردنتا أن ننستا إلت  اإلمتاميحتتام إليهتا  سائ ، وفيهتا افتراضتاتالم
 اإلمام فعلينا بالمسائ .

 .......طالب:
هتذا التختريج مخترم علت  قتول اإلمتام، يعنتي سئ  فيجاا هذا ما يحتتام، التختريج ، الرواية المنصوصة عن اإلمام

وال أثر عتن اإلمتام، لكنته قتولل لتبع  األصتحاا  ،ليس لفمام، والوجه س عل  قول اإلمامشبه القياس، مث  المقي
فتتي  اوجوهتتمتتا تستتم  ممتتا ال يختترم عتتن قواعتتد المتتذها، ولتتذل  اختيتتارات شتتيخ اإلستتالم  ،المعتبتترين فتتي المتتذها

 المذها؛ ألنه يخرم عن المذها.
 .......طالب:

 .ال ،اال ما تسم  وجه
 سم.

 المي ، وصل  هللا وسلم عل  نبينا محمد وعل  آل  وصحب .الحمد هلل رب الع
  :-رحم  هللا تعال -قال 
 ما ينقض الطهارة :باب

وزوال العقو   ال     ،وخروج الغوائ  والبوول مو   يور مخرجهموا ،والذي ينقض الطهارة ما خرج م  قب   و دبر
 ،والقوويو الضوواح  ،وموو  الضوورج ،  اإلسووالمواالرتووداد عوو والتقوواو الختوواني ، ، و قائمووا    كووو  بنوووم  سووير جالسووا  

ومالقوواة جسووم الرجوو   ،و سوو  الميوو  ،و كوو  لحووم الجووزور ،والوودود الضوواح  يخوورج موو  الجووروح ،والوودم الضوواح 
ي الطهووارة فهووو علوو  مووا توو ق   و توو ق  الحوودث وشووك فوو ،وموو  توو ق  الطهووارة وشووك فووي الحوودث ،للموور ة لشووهوة

 .منهما
نبينتا محمتد وعلت  آلته وصتحبه أجمعتين، أمتا  ، وسلم وبار  علت  عبتدز ورستولهوصل  هللا ،الحمد هلل را العالمين

 بعد:
 : -رحمه هللا تعال -فيقول المؤلف 

  ما ينقض الطهارة :باب
، والمراد بها الوضوء، ما ينق  الوضوء، والنق  يكتون للمبترم بعتد تمتام إبرامته يتنق ، التي تقدم شرحها العهار 

 ق  الوضوء قب  تمامه، ه  هنا  فرقل بين الوضوء قب  تمامه وبعد تمامه؟يكون نقضه، وعل  هذا لو انت
 .......طالب:
أفسدز؛ ألنه لم يتم إبرامه، ولذا تؤثر فيه النية قب  تمامه، وبعد تمامه ال تؤثر فيه النية، فلو نوى اإلفساد في  ؟نعم

 ي ذكرت في هذا الباا.نواق  الوجودية التالأثنائه فسد، وبعد تمامه ال يفسد إال بناق  من 
 .......طالب:



ويجتتا استصتتحاا حكمهتتا، وال يجتتا استصتتحاا ذكرهتتا، بمعنتت  أنتت   :العلمتتاء يقولتتون فتتي النيتتة بالنستتبة للوضتتوء
مجترد القصتد لهتذا األمتر  ،وفعت  متا ال يفعت  إال بالعهتار ، وهتذز هتي النيتة ،جئت للوضوء ناويتاج بتذل  رفتي الحتدث

فلتم يخترم شتيء،  ،فعرضت نفس  علت  التدور  ،جه واليدين تحر  في بعن  شيءهي النية، ثم بعد أن غسلت الو 
اآلن أنتتت نويتتت إبعتتال العهتتار  تبعتت  فتتي هتتذز الحالتتة، لكتتن لمتتا غستتلت رجليتت  وانتهيتتت متتن الوضتتوء تحتتر  فتتي 

ال ينتتق ، ففترقل بتين هتذا وهتذا،  ؟ما ينتق  أوشيء ينتق   فلم يخرم بعن  شيء فعرضت نفس  عل  الدور  
ة الخروم من العبتاد  قبت  تمامهتا لته أثتر وبعتد تمامهتا ال أثتر لته؛ ألن العبتاد  العمليتة تتنق  بعمت  ال تنقضتها وني

لبتة، بعد أن سلم من الصال  ش ، أو تردد فتي شتيء ممتا أعرأ بعد تمام العباد  ال أثر له النية، ولذا الش  الذي ي
 لعباد .يتعل  بالصال  ال أثر له، وال يلتفت إليه بعد تمام ا

 : -رحمه هللا تعال -يقول المؤلف 
  ما ينقض الطهارة :باب

برامهتا تنتتق  بمتا ذكترز المؤلتف، ولتم يتذكر  يعني العهار  التتي تقتدم ذكرهتا وهتي الوضتوء، فالعهتار  بعتد تمامهتا وا 
و علت  منها تمام المتد  بالنستبة للختف وال خلتي الختف، وبهتذا يحتتج متن يحتتج متن عتالا العلتم أن تمتام المتد  وهت

عهار  ال أثر له، وكذل  إذا خلي الخف وهو عل  عهار  ال أثر له؛ ألن أه  العلم ال يتذكرون ذلت  فتي النتواق ، 
وأهت   ؟أو بتمتام المتد  ،الختف الممستوح عليته ،ولتو كتان علت  عهتار  ،بين العهار  تبع  بخلتي الختف :فكيف يقال

أو أن الختف ال أثتر  ؟يرى أن المد  ال أثر لها إذا تمت العلم ال يذكرونها في النواق ، ه  معن  هذا أن الخرقي
 :هو في الحقيقة ليس بناق ، إذاج كيتف نقتول ،لخلعه بعد تمام العهار  والمسب عليه؟ ال ليس لهذا، وليس بناق 

ال يجوز ل  أن تصلي بعد أن خلعت الخف وأنت عل  عهار ؟ الجواا: أنه لتيس هنتا  عهتار ، أن تصتلي بختف، 
تصتلي بختف غيتر متيذون بالصتال  فيته بعتد تمتام المتد ، الشتار  أذن لت  متد   ،متن غيتر إذن الشتار مسحت عليه 

 ،وليلة، فما زاد عن هذز المد  تصلي بخف لم ييذن ل  الشار  في الصال  به، يعني هو حتدد لت  متد  امعينة يوم
 ،ال مغستولة وال ممستوحة وأنتت علت  عهتار  أنتت تصتلي بقتدم ،وأنت تجاوزت المد ، في مستيلة الخلتي خلتي الختف

يقتتيس خلتتي  -رحمتته هللا تعتتال -فعهارتتت  ناقصتتة، كمتتن توضتتي وتتتر  غستت  رجليتته فصتتالت  باعلتتة، شتتيخ اإلستتالم 
الختتف بعتتد العهتتار  علتت  حلتت  التترأس بعتتد المستتب عليتته، يقتتول: متتا لتته أثتتر، أنتتت مستتحت التترأس وحلقتتت الشتتعر، 

معتتاب  أو هنتتا  هتت  القيتتاس  :نقتتولوكتتذل  الختتف،  ،بتتالرأسوالمتتاء إنمتتا كتتان بالشتتعر، البلتت  إنمتتا كتتان بالشتتعر ال 
 ؟فارق 

 في فارق  ا شيخ. طالب:
 الفرق؟ ما

 .......طالب:
هذا بهذا؛ ألن هذا أضعف من هذا، فكيتف ومسب الخف عهار  فرعية، وال يقاس نعم، مسب الرأس عهار  أصلية، 

 ؟يقاس الضعيف عل  القوي 
 .......طالب:

 يش فيها؟إ



 ......طالب:
 مث  الخف سواءل بسواء وليست مث  الشعر. عني إذا مسب العمامة وأزالهاي

حت  لوو حلوق  ،   الر   وا   حلق  ال     صول  باق ة :ال  قال في الضرق:  حس  هللا  ل ك، وج  آخر  طالب:
 ف صول  باق ة، بينما الخف  ذا نزع ال يبق  ل   ص  نزع بالكل ة.

 شعر من أصوله.ليزر، واجتث الالشعر بلو أزال ال
 ال،  صل  هي قشرة الر    ا شيخ، منبت  في ر س . طالب:

 ها ماء.ل إيه، لكن ما وص 
 .افرع له ذاوهشيخ هي اجص   ا لك   ،ما وصلها ماو طالب:

 عندهم. وهذا مسب وخلي ،لير أن هذا مسب وخ  ما وص  لها ماء، هم يقولون عندهم التنظير معاب  باعتبا
 .......طالب:
 كيف؟
 .......طالب:

 ؟شو الخفين
 .......طالب:

 يعني غير.
 .ثم نزع  قصدي مسب الضوقاني طالب:

 ؟يعني عل  الخفين
 .......طالب:

ن لبس خفاج علت  ختف فتالحكم للفوقتاني، بم -إن شاء هللا-ييتي الفقهاء س عنت  أنته لتو نزعته بعتد الكالم في هذا، وا 
 مسب عليه ثم خلعه الحكم للفوقاني.لم يكن عليه إال خف واحد فكما لو  أن مسب عليه

 م  اإلعادة، هذا مث   زالة الر  .شرة م  جلدي ال يلز  قول لك  ا شيخ: لو انجرح بعد واوئ  لزال  ق طالب:
، ثتم بعتد ذلت  متر علت  يتدز شتيءل حتاد فتيزال شتيئاج متن توضتي وضتوء كتامالسمعنا يا إختوان، يقتول: لتو غست  يتدز 

قية؛ ألن غست  اليتد أصت  فتي الوضتوء، بينمتا الختف فتر ، فتإذا با ،لعهار  صحيحةاماذا نقول؟  ،جلدز الذي غسله
بينمتا غست  جلتد  الترأس لتيس ؛ ألن غست  الرجت  مقصتود، غست فرضته الفانكشتف محت  الفتر  ومتا انكشتف منته 

بينمتتا  ((ويتت ل لقعقتتاا متتن النتتار))وجتتاء التشتتديد فيتته  ،غستت  الرجتت  مقصتتود فتتي الوضتتوءبمقصتتود فتتي الوضتتوء، 
 وهذا.، فهنا  فروق بين هذا جلد  الرأس ليس بمقصود غس 
وء متا خترم، الذي ينق  العهار  ينق  الوض "دبر و ذي ينقض الطهارة ما خرج م  قب  وال": -رحمه هللا-قال 

عاهراج كان أو نجساج، يابستاج كتان أو رعبتاج، من صيغ العموم، ما خرم من قب  أو دبر،  أي شيء يخرم؛ ألن )ما(
يقتال فتي نجاستته أو دود فلتو خترم متن دبترز  "والذي ينقض الطهارة موا خورج مو  قبو   و دبور" اللفظ هذا مقتض 

متتن القتتيب والتتدم التتذي فتتي مصتتدرز، بينمتتا التتدود ، وهتتذا متولتتد بتتال شتت  عهارتتته؟ التتدود المتولتتد متتن التتنجس نجتتس



جتتس، فمتتا يختترم متتن القبتت  أو والمتولتتد متتن التتنجس ن ،عتتاهر، فالمتولتتد متتن العتتاهر عتتاهرالمتولتتد متتن التمتتر متتثالج 
 أياج كان وصفه ناق  للوضوء عل  كالم المؤلف. الدبر
 .......طالب:

خرجتتت رعبتتة  :لكتتن علتت  افتتترا ؛ ألننتتا لتتو قلنتتا ،يتصتتور تختترم يابستتةابتلتتي ختترز  وخرجتتت يابستتة متتي أنتته متتا 
غيتر مصتاحا ال  لتداج يابستاج أو ولتدت المترأ  و  ،فسها، لكن لو افترضنا خرجتت يابستةبالرعوبة ال بالخرز  ن فالنق 

 ء؟بمياز وال بدما
 .......طالب:

 ؟ينتق  الوضوء أو ال ينتق 
 بناو عل  كالم  ينتقض. طالب:

هذا إذا كتان متن المخترم األصتلي أي شتيء وم الذي في عبارته ينتق  الوضوء، ثم بعد ذل  نعم، بناءج عل  العم
متتن غيتتر المختترم ، لكتتن إن ختترم لوضتتوء عنتتدز معلقتتاج يختترم متتن المختترم األصتتلي التتذي هتتو القبتت  والتتدبر يتتنق  ا

وخروج الغائ  والبول مو   يور ": -رحمه هللا-قال  صلي،البدن شيء من غير المخرم األ األصلي، إذا خرم من
غيتتر متتن غيتتر المختترجين ، بينمتتا إذا ختترم ختترم متتن غيتتر المختترم بتتالبول والغتتائ  بتتالنق ختتص متتا ي "مخرجهمووا

 والتتدم ،م متتن البتتدن متتن الفتتاحش التتنجس، وستتييتي القتتيء الفتتاحشمتتا يختتر وستتييتي  ، البتتول والغتتائ  فإنتته ال يتتنق
الجتروح، يتيتي متا فتي هتذا، لكتن إذا خترم متن غيتر المخترم، افترضتنا أنته  إذا خرجت من والدود الفاحش ،الفاحش

ز، وفتتتب لتته قتترر األعبتتاء أن هتتذا المختترم ال بتتد متتن ستتد ،يتعلتت  بالعتتا متتثالج ألمتتر،  انستتد المختترم األصتتلي، أو ستتد
  عتن األصتلي، وأحيانتاج يخترم متاء ييخترم بتول؛ ألنته مخترم بتد ل وغير البول، أحياناج فتحة ثانية، فيخرم منها البو 

ال ييختتذ حكتتم المختترم األصتتلي فتتي كتتون كتت  متتا فهتتذا المختترم الفرعتتي غيتتر متغيتتر، وقتتد يختترم لتتبن غيتتر متغيتتر، 
، ومتا القبت  والتدبراألصتلي كت  متا يخترم متن المخترم  فالتذي يتنق  العهتار  جميتي أويتنق  العهتار ، يخرم منته 

إذا ختترم متتن غيتتر المختترم غيتتر البتتول والغتتائ  وقلنتتا كالمتتاء متتثالج أو  ،م متتن بتتول، أو غتتائ  متتن غيتتر المختترميختتر 
 :نقتولأو لتبن علت  هيئتته خترم متن غيتر المخترم ولتو كتان بتديالج عتن المخترم األصتلي  ،الشاي مثالج علت  هيئتته 

تختلتتف فيهتتا متتي األمتتور الفرعيتتة، وهتتذا نتتو  متتن واألمتتور األصتتلية األحكتتام المرتبتتة عليهتتا عهتتار ،   الهتتذا ال يتتنق
مسب الخف ومستب الترأس، هتذا أصتلي وهتذا فرعتي، وهنتا عنتدنا ما سب  ذكرز من االختالع الذي يؤيد الفرق بين 

أنهتتا مختتارم فرعيتتة وليستتت األعبتتاء ال شتت  التتتي تجعتت  مقامهتتا متتن قبتت  والفتحتتات  ،القبتت  والتتدبر مختتارم أصتتلية
 رتبة عل  األصلية.أصلية، ولذا ال ترتا عليها جميي األحكام الم

 .......طالب:
الريب لو خرجت من غيتر مخرجهتا األصتلي؛ ألنته اآلن ختص الختارم متن غيتر المخترم األصتلي بتالبول والغتائ ، 

لتتو خرجتتت ريتتب متتي  -لفقهتتاءوهتتذا افتتترا  ويذكرونتته ا-، عيتتا لتتو ختترم أنهتتا ال تتتنق  الوضتتوء مقتضتت  كالمتته
تتنق ،  ال تتنق ؟ باعتبتار أن المخترجين أصتليان أوأو بول مي الدبر، تذكر هذز االفتراضات فه  تتنق  القب  

ذا قلنتتا ، لكتتن يتترد عليتته ال تتتنق  :قلنتتا ،والتتدبر لتتيس بمختترم، أصتتلي للبتتول ،ن القبتت  لتتيس بمختترم أصتتلي للتتريب: إوا 
وج وخوور " هتتو لتتيس بمختترم أصتتلين يتتنق ، لكنتته متتن جهتتة ن األصتتلييمتتن المختترجي كالمتته األول أن كتت  متتا يختترم



والتتدبر فتتي غيتتر  ،متتن غيتتر مخرجهمتتا يشتتم  القبتت  فتتي غيتتر البتتول :فتتإذا قلنتتا الغووائ  والبووول موو   يوور مخرجهمووا"
دخولته فتي  ؟أو يتدخ  فتي الجملتة الثانيتة ،ول في الجملة األمث  هذا ، فه  دخول الغائ ؛ ألن هذا غير مخرم له

 دخوله في الجملة األول  يعني لو أن إنسان...األول  منعوق، ودخوله في الجملة الثانية مفهوم، الجملة 
 .......طالب:

منته ريتب لهتا صتوت ورائحتة متن ق بلته هت  يتدخ   أو خرجتت ،منعوق، في الجملة األولت  ، يعنتي لتو بتال متي دبترز
وهتتتذا علتتت  ستتتبي   ،لتتته فتتتي الجملتتتة األولتتت أقتتتول: يمكتتتن دخو  ؟أو يتتتدخ  فتتتي الجملتتتة الثانيتتتة ،فتتتي الجملتتتة األولتتت 

، إذاج لتو المفهتومالمنعوق، ويمكن دخوله في الجملة الثانية من باا المفهوم، والمنعوق كما هو معلوم مقتدم علت  
 ، نعم؟األول ز بناءج عل  منعوق الجملة انتق  وضوؤ من قبله  ز، ولو أرس  الريببال مي دبرز انتق  وضوؤ 

 .......طالب:
 .مخرم أصلي

 هما ناقاا   صل ا . طالب:
 ومن مخرجهما أيضاج.هما ناقضان أصليان 

 .......طالب:
 معروع أنه ناق .

 .......طالب:
لمخترم الفرعتي متن اكمتا لتو أرستلها بلته ، والذي جعلنا نتورد هتذا الكتالم أنته لتو أرست  التريب متن ق  من غير مخرجها

 الذي فتب له.
  في الدرس القادم. -إن شاء هللا-نكم  

 ..محمد..نبي  اللهم ص  عل  


