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السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

محمد وعلى آله وصحبه.
ٍ
الحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا وسلم على نبينا
ِ
ِ
َّ
َّ
ـام:
ـارِةَ :بـاب ال ِميـاِ  ،وِه
ـَ َعَلـى ََلَث ََلـأ َْ مق َس ٍ
قال اإلمام الموفق –رحمـه هللا تعـالى " :-ك َتـاب الط ََ َ
م َ َ َ
ـاقَ عَلـى َْصـ ِـِ ِ ملََ ِتـ ِـه ومــا َت َ َّي ـر ِبم مك ِث ِـه َْو ِب َطـ ِ
مـاٌ َََــور ،وهــو املبـ ِ
ـاه ٍر َي ْ مم ِكــن َصـ مـونه َع منــه
َ
م
َ
م
َ َ َ
ََ
َ
َك ُّ
ـج ِر ْ ،مَو ِبمــا َي ْ َُالِطــه َكــاملع ِ
وَ ،،وامل َكــاف ِ
الط محلـ ِـَ ،،وَوَر ِ َّ
َصــله امل َمــاٌ
الجـ َ
ورَ ،والـ ُّـد مه ِن ْ ،مَو ِب َمــا ْ م
َ
َكامل ِممل ِح املَب محرِ
يح منتن ٍأ ِإَلى َج ِان ِب ِه".
ِي ْ ،مَو َما َتَرَّو َح ِب ِر ِ
َال :،فَ نسُ ٍأ ْ رى بريح ميتأ.
منتنة.

َال :،نسُأ للجيخ عبد هللا ،هذ منتنأ ال تَ هَ نسُأ الجيخ األرناؤوط ،لكن نسُأ الجـيخ

عبد هللا التركَ بريح ميتأ.
أو بريح ٍ
ميتة كعبارة الزاد.

َال :،هَ عبارة الزا.،
وهذه أشمل.

َال :،هذ ْعم.

اه ٍرَ ،فَ َذا كُّلـه ََ ِ
س َْو ِب َط ِ
يح منتن ٍأ ِإَلى َج ِان ِب ِه ْ مَو س ُِ َن ِب َّ
ـاهر م َط َِـر َْمرَفـ
"ْ مَو َما َتَرَّو َح ِب ِر ِ
َ
الج مم ِ م
اَ ،وي ِزيـِ ماألَ من َجـاَ ،،ي ميـر م مكـروِ ِايس ِـت معم ِ
الَ ،وس م ِ ِ
اس ِـت مع َماله؟
ماأل م
اسـ ٍأَ ،ف ََ مـِ ْ مك َـر م
َ
َح َـد َ َ
ِن سـُ َن بَن َج َ
م َ
َ
َعَلى ِرَو َاْ َت مي ِن.
َف مصِ".

نق أر األقسام كلها أم نأخذ على قسم قسم؟

َال :،الذي ترى ْا شيخ.

الحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آلهه وصهحبه

أجمعين ،أما بعد،

فيقول المؤلف –رحمه هللا تعالىِ :-
"ك َتاب َّ
ار في ٍ
كتب متعددة وفي فروٍع
الط ََ َارِة" الكتاب ُع ِّرف مرًا
ٍ
فيحتها لههى تعري ههه ،أمهها
مهن ُكتههب مههن كتهاب واحههد م هرًاراب ألت الكتههاب تتكهرر فههي الكتههاب الواحههد ُ
تكرره في الكتاب الواحد فقد ُيستغنى بالكالم عليه فهي أول موعه ب ألت الكتهاب متهرابأ ،وأمها فهي
يق ه أر فههي كته ٍ
هاب ه ٍ
هات،

الكتههب المتعههددة فاألحسههن أت ُيكههرر الكههالمب ألت الههذ يق ه أر فههي كتههاب قههد
عرفنا الكتاب في الزاد وفي الخرقي وفي غيرهما من الكتب في ُكتب الحهدت وفهي
المقن
مثال ذا َّ
ً
فيحتهها فهي تعري ههه سهيما فههي أول
غيرهها الههذ يقه أر فههي ههذا الكتههاب قهد يق ه أر فهي ذلههج الكتهاب ُ
ويحال عليه فيما بعد.
موع ُ ،
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ِ
َّ ِ
وكتبا ،واألصل
كتابا أو كتاب ًة ً
قال –رحمه هللا" :-ك َتاب الط ََ َارة" قالوا :الكتاب مصدر كتب يكتب ً
في هذه المادة الجم ُيقال :تكتَّب بنو فالت ذا اجتمعوا ،هذا كالم مكرور ومملولب لكثرتهه ،ومنهه
قيههل لجماعههة الخيههل :كتيبههةب ألنههه قههد يأخههذ هههذا الكتههاب مههن لههم ي ل ه علههى الكتههب األخههرى ،وإ

استشهادا لهذه المادة.
كالم قد ُتناسب ذكره جيء به
كررناه مرًا
ً
ار ،ومللنا الكالم فيه ،وفيه ٌ
قالوا لجماعة الخيل :كتيبة ،هذا واعح الكتائب في الغزو والجهاد يكثر ذكرها.
يقول الناظم:

ـــــــــــن َفـــــــــــز ِاريا َ َلـــــــــــو ِب ِ
ـــــــــــه
أمَن َّ
َ
مَ
َي َت َ

عَلـــــــــــــــــــــــــى َقل ِ
وصـــــــــــــــــــــــــ َ ............
َ

لى آخره.

قوله في الشه ر الثهاني" :اكتبَـا" يعنهي :اجمه بهين ...لهى آخهره ،صهعب الكهالم فهي ههذه األمهور
ونحن في ٍ
بيت من بيوت هللا وفي ٍ
درس ُترجى أت تحضره المالئكة ،لكهن ههذا أههل العلهم يسهتدلوت
وكتهب الت سهير افحهة بمها ُتنسهب بهن
بما يحتاجوت ليه وإت سخفب ألت المقصود بيات المعنى ُ
عباس أنه أنشده في الرف  ،وأنه ترى أت الرف
فال شيء فيه وأنشد البيت السخيف.

مواجهة النساء بالجماع ودواعيها ،أما بين الرجال

وي سههروت بهها كههالم
والكتهب العلميهة معههروف أنهها تهذكر األبيههات مهن شهعر العههربب ألنهه دتهوانهمُ ،

وي َّسههر بك ههالم العههربُ ،ي سههروت ب ههه كههالم النبههي –علي ههه
هللا – جه َّهل وعههال-ب ألت ك ههالم هللا عربههيُ ،
السَّنة.
الصالة والسالم ،-ويشرحوت به الغريب من القرآت و ُّ
الكتاب ُتراد به بهذا المصدر اسم الم عول يعني المكتوب الجام لمسائل ال هارة.
هرا ،وهي في اللغة :النظافة والنزاهة من األقذار.
وال هارة
مصدر ً
ٌ
أيضا هر ي هر هارًة و ً

اء األكبهر أو األصهغر علهى
وال هارة فهي ا صه ال  :اسهتعمال المهاء أو التهرابب لرفه الحهد سهو ً
الص ة الواردة في شرع هللا عن رسوله –عليه الصالة والسالم -وهذه هارة األحدا .
هارة األنجاس :رف العين النجسهة وإاالتهها بالمهاء أو مها يقهوم مقامهه علهى خهال ٍ
ف بهين أههل العلهم

في الم هرات األخرى وا ستحالة ،وستأتي.
ِ ِ
ويخهر معهه ،البهاب فهي المحسوسهات كهل يعرفهه و
" َباب املمَيا " البهاب فهي الحها مها ُتهدخل منهه ُ
يحتا لى تعريف ،والباب في مسائل العلم والمعنويهات مها يضهم مسهائل علميهة يجمعهها موعهوعٌ
واحد ،وتندر م غيرها في كتاب وهو أعم.

مهر بنهها فههي الخرقههي أنههه يسهتعمل الكتههاب اسههتعما ً واسه ًهعا ،فيجعههل فهي المسههألة الواحههدة أكثههر مههن
باب.

وعلههى كههل حههال هههذه اص ه الحات ،وأهههل العلههم يقولههوت:
ٍ
مناسبات كثيرة ،فا ص ال الذ تت ق عليه الناس و ُيخالف ما
ليا على القه كما بيناه في
مشههاحة فههي ا ص ه ال  ،وهههذا الكههالم
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ُقههرر فههي عله ه ٍم مههن العل ههوم مشههاحة في ههه ،لكههن ا صه ه ال المخههالف ُيش ههاحح فيههه ،ا صه ه ال
المخالف لما تقرر في العلوم ُيشاحح فيه.
جنوبها ،والجنهوب شهما ً أو ال هو تحهت أو
هخٌ لن سهه أت ُيس ِّهمي الشهمال
ً
قلنا :نه لو اص لح ش ٌ
غير ما تقرر عنهد النهاس ،وي ِّ
التحت فو هذا ُي َقبل أم ما ُي َقبل؟ ُي َقبل ،هذا في الواق ب ألنه ُي ِّ
وجهد
ُ
شكا ت كبيرة.

أمها ذا كهات تغييهر ههذا ا صه ال علهى األو ار التهي لهو قلبتهها وافقهت النهاس ولهو أدرتهها خال ههت

اص الحهم ،لكنه ُي ِّ
غير مهن الواقه شهيًئا ،النهاس فهي اصه الحهم يجعلهوت فهي الخهرائأ الشهمال
فو في الخرائأ ،وابن حوقل في صورة األرض جعل الجنوب هو الذ فو  ،هذا ما يغيهر شهيًئا،
اقلب الكتاب ويصير صحيحا ما ُي ِّ
غير من الواق شيًئا ،ومثله ما يص لح عليه النهاس مهن تسهمية
ً
اء سههميناه خها ً أو عمها لههن تتغيهر ،بخههالف
والهد الزوجهة خهها ً أو عمها ،والههد الزوجهة مها تتغيههر سهو ً

المواري لو ُيسمى أخ األب خا ً فهذا ُي ِّ
غير ،فال ُي َقبل مثل هذا ا ص ال  ،ولو كتبهه فهي مقدمهة
كتابه ،شخٌ تؤلِّف في ال رائض ويكتب في مقدمتهه يقهول :أنها سأصه لح لن سهي ،ههذا مها ُتوافهق
عليههه ،وهههذه القاعههدة مههن القواعههد التههي تحتهها لههى تقييههد ،وأش هرنا ل هى مجموعه ٍهة منههها ،وإت تيسههر
جيدا.
وأسعف الوقت أت ُيكتب فيها شيء يكوت ً
" َبـاب امل ِمَيــاِ " الميهاه جم ه مهاء ،والمهاء اسههم جهنا ُي لههق علهى الكثيههر والقليهل ،لمههاذا
فيقهال :ميهاه ،وإ
أنواعه ،أنواعه -على ما سهيأتي -عنهد المؤلهف وعنهد غيهره متعهددةُ ،

ُج ِّمه ؟ لتعههدد
فاألصهل أت

ماء البحر ماء ،والكوب ماء ،الذ في البحر ماء ،والذ في الكوب ماء ،وهكذا يجمعونهب لتعهدد

أنواعه.

ِ
ام" هذا ما جهرى عليهه المصهن وت مهن ال قههاء :الحنابلهة والشهافعية والحن يهة،
" َوِه ََ َعَلى ََلَث ََلأ َْ مق َس ٍ
المالكية تروت أت األقسام قسمات ،وهذا أر شيخ اإلسالم :اهر ونجا.

والتقسيم الثال ي :هور ،و اهر ،ونجا.

قالوا عن ابن راين :أنه قسمها لى أربعة أقسام ،وااد على التقسيم المذكور هنا :المشكوك فيه.
قلنا :ت المياه جم ماء ،جم كثرة أم ِّقلة؟
كثرة عند البصريين كثرة ،وعند الكوفيين ِّقلة.
ًذا جم ِّ
القلة بالنسبة للماء أمواه جم ماء ،لكنه جم ِّقلة.

يقول الشاعر يمد الخلي ة وقدرته على أعدائه وإحا ته بهم ،وأنه لن ُي لت منهم أحهد مهن قبضهته
يقول:
ِ
َت َّ
الســــــــــــــــحاب
َت َُ
طلـــــــــــبَم َعلـــــــــــى األَمـــــــــــواِ َحتـــــــــــى
َّ
ـــــــــــــــو َ
َ َْن تَفت َجـــــــــــــــه َ
ما يك ي البرار والق ار البحار واألنهار كل هذه كلها ُفِّتشت وانتهت.
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ِ
الســــــــــــــــحاب
َت َُ
َّ
ـــــــــــــــو َ
َ َْن تَفت َجـــــــــــــــه َ

تدر و جنوده عن الذ وراء الجدار -وهللا المستعات -لكنها المبالغهات ،يعنهي قهد تكهوت

توصل بها لى الوصول لى الم لوب،
في بعض األوقات مثل ما عندنا من اآل ت الدقيقة التي ُت َّ
أو يمكن أت يعيش الم لوب سنين في ٍ
بلد قريب و ُيعرف و ُتدرى عنه.
لكن عندهم ً
على كل حال المبالغات عندهم في الشعراء كثيرة ،يقول الشاعر من المصريين الموجودتن:
َل ِكَّنَــــــــا رَقصـ م ِ
ِ
مــــا زمل ِزَلـ م ِ
ـــــــن عـ م ِ
َربــــــــا
ـــراِ ،ب ََــــا
ـــن كيـ ٍ
ـــُ م مصــــر مـ م
ـــــــُ مـ م َ
ـــــــدلكم ً
ـــد ْـ َ
َ َ َ
َ
ِ
تبعهها
"وِهـ
ـَ َعَلــى ََلَث ََلــأ َْ مق َسـ ٍ
ـام" والتقسههيم مههرده لههى ا سههتقراء م ه أت ا سههتقراء غيههر مت ههق عليههه ً
َ َ
لالص الحات.
الشافعية تقسيم المياه عنهدهم مثهل الحنابلهة مها يختلهف ،والغ ازلهي وههو مهن فقههاء الشهافعية ومؤلِّهف
مشهور عند الشافعية في كتبهه ال قهيهة فهي والهوجيزا ووالوسهيأا وووالبسهيأا ،وأقوالهه تُنقهل بكثهرة،
وكتبهه مشهروحة ومتداولهة تمنهى أت لههو كهات مهذهب اإلمهام الشهافعي فههي تقسهيم الميهاه مثهل مههذهب
ُ

مالج قسمين ويرتا .

أحيانهها تكههوت متعبههة ل الههب العلههم ،ومتعبههة للعامههل
صههحيح أت التقسههيم الثال ههي ترتههب عليههه أشههياء
ً
هثال فهي وشهر المههذبا يقهول :لهو جئهت بإن ٍ
هاء يسه قلتهين ،فأخهذت منهه فهي
ن سه ،يعني عندهم م ً

س ه ل -أخههذت منههه س ه ًال -المههاء فههي داخ هل هههذا الس ه ل ويتسههاقأ مههن خارجههه الههذ فههي داخههل

نجسا.
الس ل اهر ،والذ في خارجه نقٌ الذ في اإلناء الكبير عن القلتين صار ً

الشريعة السمحة التي أ ِّ
ُنزلهت علهى محمهد –عليهه الصهالة والسهالم -ههل ُيمكهن أت تهأتي بمثهل ههذه
الجه ههال ،والكبه ههار
الت ص ههيالت ،ه ههذا الت ص ههيل ال ههدقيق ،الشه هريعة مخا ههب به هها العلم ههاء والعه هوام و ُ
والصغار ،الرجال والنساء ،يعرفوت مثل هذه الت صيالت مهما بلغ األمر.

علههى كههل حههال هههذا كههالم أهههل العلههم ،وهههم أهههل نظههر واجتهههاد وتحه ٍهر واتبههاع فيمهها نحسههبهم ،وهللا
حسيبهم.

على كل ح ال هذا الحاصلب ولذا تمنى الغزالي وهو شافعي المذهب ،بهل مهن فقههائهم المشههورين
أت لو كات مذهب اإلمام الشافعي في هذا التقسيم هو مذهب مالج.
وقسهمت هههذه التقاسهيم وأوردت هههذه ال هروع مهها الهذ ألزمههج بههذا التقسههيم؟
يهب أنههت حينمها َّأل ههت َّ

التمذهب.

ـامَ :مــاٌ َََــور" وهههذا هههو القسههم األول ،وهههو عنههدهم ههاهر فههي ن سههه الم ِّهههر
"وِهـ
ـَ ََلَث ََل ـأ َْ مق َسـ ٍ
َ َ
لغيره ،بعض المالكية يقول :ال هور ما تكرر منه الت هير ،صيغة مبالغة ما تكرر منه الت هيهر،
المهاء المسهتعمل فهي رفه حهد ُحكمهه عنههد الحنابلهة والشهافعية هاهر يعنهي مها ُي ِّههر ،ومقتضههى
هور.
ًا
كالم المالكية أنه أولى من غير المستعملب ألت هذا تكرر منه الت هير فصار
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اقَ عَلى ْ ِ ِ ِ ِ
َنزملَنا ِمن َّ ِ
"ماٌ َََور وهو املب ِ
ورا} [الفرقان ]48:يعني
{وْ َ
َ
َ
اٌ َََ ً
م
َ َ َ
َصِ ملََته" َ
الس َماٌ َم ً
َ
سواء نزل من السماء أو نب من األرض أو ِّ
وجد في البحار أو في اآلبار أو في غيرها مهن مهوارد
ً

الماء سيكوت باقيا على خلقته مها لهم تتغيهر ،فهإت تغيهر ب هاهر صهار علهى مها سهيأتي فهي حكمهه،

هورا.
نجسا لم يكن
ً
وإت تغير بنجاسة صار ً
ـاقَ عَلــى َْصـ ِـِ ِ ملََ ِتـ ِـه ومـا َت َ َّيــر ِبم مك ِثـ ِـه" تغيههر بمكثهه مههن غيههر ورود ش ٍ
"وهـو املبـ ِ
هيء عليههه وهههو
َ
َ
م
َ َ َ
ََ

اآلجن ،وهو الماء اآلجن ،هذا هور كرهه ابن سيرين وعامهة أههل العلهم علهى اسهتعماله مهن غيهر
كراهة.

"وما َت َ َّير ِبم مك ِث ِه َْو ِب َط ِ
اه ٍر َي ْم ِكن صونه َع منه َك ُّ
الط محل ِ "،المهاء ذا هال ُمكثهه فهي محلهه تنبهت
َم
م
َ
م
ََ
ُّ
شيء أخضر فهي قاعهه وعلهى جوانبهه ،ههذا شهيء ُمشهاهد ههو ال حُلهب ،ههل يسهت ي أح ٌهد أت
فيه
ٌ
يصوت ماءه عن هذا ال ُّ حلُب؟
َال :،ليس فَ اإلمكان.

ليا في اإلمكات.
وال ُّ حُلب هذا هو النابت في الماء ،ويشهق صهونه عنهه ،ولونهه فهي الغالهب أخضهر فهي بداتتهه ،هم
الحم هرة ،وهههذا موجههود ،فههي الز ارعههة
الص ه رة أو مهها بههين ُّ
بعههد ذلههج قههد يصههل لههى مرحلههة ُّ
الص ه رة و ُ

ويسمى عند أهل اليمن وعندنا بنجد نسميه الشبأ ،وهذه لغة أهل اليمن ،فيه أحد من أهل
يعرفونهُ ،
اليمن؟
َال.......... :،
أتن أبو رعوات؟

َال.......... :،

متأخر ،ويستحي يقعد هناك ،تعرف الشبأ يا أبا رعوات؟
ًا
هو يأتي
َال.......... :،
أخذته من الدرس أنت ،لكن ما تعرفه من هناك؟

َال.......... :،

الذ

أشار لى أت هذه لغة أهل اليمن أبو العالء المعر في كت ٍ
هاب لهه اسهمه وال صهول والغايهاتا

ويقههال -وهللا أعلههم :-ت
والم بههوع فههي م هواعي البريههات وال صههول والغايههات فههي م هواعي البريههاتاُ ،
أصله وال صول والغايات في معارعة اآلياتا تعرف الكتاب يا شيخ ،م بوع أكثر من مرة؟

َال.......... :،

هذا نثر ،وذاك شعر.
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"َْو ِب َط ِ
اه ٍر َي ْم ِكـن صـونه َع منـه َك ُّ
الط محل ِـَ ،،وَوَر ِ َّ
ـج ِر" مهاء فهي مزرعهة تتسهاقأ الشهجر مهن
الج َ
َ م
م
م
فوقههه ،ويق ه فههي البئههر ،أو فههي السههاقية ،أو غيرههها ،أو فههي النهههر ،يمكههن صههوت المههاء عنههه،
ُيمكن.

"ْ مَو َي ْ َُالِطه َكاملع ِ
و ،الَندي" في بعض النسخ.
" َكاملع ِ
وَ ،،وامل َكاف ِ
ورَ ،و ُّ
الد مه ِن" هذه األشياء لو وقعت في ماء
تؤِّر فيه.

تأخذ و تُع ي،

تشرب المهاء و

َال :،ما تتحلِ؟

و تتحلل و جزء منها تتحلل.

َال.......... :،
رائحة؟

لكن هذه الروائح يبة ،ما هي بروائح نجاسة.

" َكاملع ِ
وَ ،،وامل َكاف ِ
هت يهب الرائحهة ،العهود المقصهود بهه ال ِّ يهب بخهور ،والكهافور نهوع مهن
ور" وههو نب ٌ
ِّ
ِّ
ور» فهي حههدت
اج َعمل َـن ِفيَـا َكـاف ً ا
ور ْ مَو َش مـيًاا ِم مـن َكـاف ٍ
ال يهب ُيجعهل فهي ك هن الميهت ذا ُغسهل « َو م
تغسيل ابنة النبي -عليه الصالة والسالم.-
" َو ُّ
الد مه ِن" والدهن ذا وقه علهى المهاء
و بريحه.
ِ
ِي
هاء
"وْما ما ْ م
َصله امل َماٌ َكاملممل ِح املَب محرِ " الملح البحر ذا تجمد صار له ُجرم وإ فاألصهل ههو م ٌ
مالح.
ُيخال هه،

يخهتلأ فيهه ،و تتغيهر المهاء بلونهه و ب عمهه

ًذا النوع الثاني الملح المعدني ما أصله؟

َال.......... :،

ُّ
هاء تعهود لهى
وهذا الملح الذ فهي  ...وفهي الشهقة عنهدنا فهي القصهيم وغيهره كلهها تهذوب وتصهير م ً
أصلها.

"وْمـا مــا ْصــله المــاٌ" هههم ُي رقههوت بههين المهائي الههذ أصههله المههاء ومها أصههله المعههدت ،فيههروت أت
المعدني تؤ ر ،والمائي تؤ ر ،ونحتا لى بح ٍ دقيق في هذه المسألة ت أمكن.
َال.......... :،

ماء.
ماء وسا ار صار ً
الثلج وهذا صار ً
َال.......... :،

ملحها ،هم بعهد ذلهج يعهود لهى أصهله ذا جهاءه مهاء وذاب مثهل
هو أصله ماء تجم وانعقد وصهار ً
الثلج.
َال.......... :،
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َال.......... :،

لكن الملح درجاته تت هاوت فهي المهاء ،الملهح تت هاوت درجاتهه فهي المهاء ،فهإذا وصهل لهى ح ٍهد يكهوت
ملحها حقيقهة فهال ُيمكهن الوعهوء بهه ،هم ذا تضهاءلت النسهبة لهى أت تصهل لهى ح ٍهد تهذكرونها فههي
ً
مياه المصان ِّ
ذا ذابب ألنه ملح ما يسمى خهال لهيا باقيها علهى أصهل
النسب ِّنسب الملح
خلقته ،والتراب أقرب منهه ،وههو م ِّههر ذا خهالأ المهاء فبحسهب نسهبته ،ت وصهل لهى درج ٍهة لهى

أت يكوت
ستعمل ،وإذا خل ه ولم يسلبه اسم الماء تتوعأ به.
ًينا ُي َ
َصله امل َماٌ َكامل ِممل ِح املَب محـرِ
يح منتنـ ٍأ" وقلنها :ت أكثهر
ِي ْ ،مَو َمـا َت َـرَّو َح" يعنهي مها تهأ ر " ِب ِـر ِ
"وْما ما ْ م
الكتب عند الحنابلة ميتة بريح ميت ٍهة ،وهللا أعلهم أت ههذا الهذ صهحح منتنهة اجتههاد منهه بهدليل أنهه

ٍ
هادا مهن
يقول في حاشية ا نين :كذا في ميم بيد أنه غير
مقروء بسبب التصهوير ،فصهار ههذا اجته ً
المحقق.
ُ

أكثههر الههذ وق نهها عليههه مههن ُكتههب الحنابلههة ومهها ح ظنههاه فههي ال هزاد وغي هره ميتههة ،وهنهها قههالُ :منتنههة،
المنتنة أشمل ،لكن ذا لم تكن ميتة تكوت اهرة أم نجسة؟
صحيح ُ
َال :،ما ْلزم من النتن النجاسأ.
ما تلزم النجاسة.

بعهض النههاس فيهه روائههح كثيهرة مههن كثهرة العمههل ،ومشهقة العمههل ،وبعهض الههروائح التهي تنبع ه

جسههده ت هؤ ر فههي المههاء الههذ يسههتعمله ،تههؤ ر ف ه ي رائحههة المههاء

الصواب :ميتة.

مههن

فههي نجاسههته ،فالههذ يظهههر أت

َال.......... :،

ميتة واعح ما فيه شكالب ألت الميتة ...يب لو كانت الميتة جثة آدمي؟

َال.......... :،

هم ي ترعوت أنه بجانبه ميتة.

َال :،والَواٌ ْنَِ الرائحأ.

هثال ،ويههوم جئههت مههن الس ه ر تجههدك مغلههق البههاب علههى هههر وميههت ومن ههت خ
أنههت سههافرت ش ههر مه ً
ومتمز  ،لكن ما تجزم أنه وصل لهى ههذا المهاء شهيء مهن أج ازئهه ،لكهن رائحتهه قبيحهة ،ههذا تهأ ر
برائحة ميتة؟

َال :،نعم.

كثير.
ويحصل ًا

َال.......... :،

ُي رقوت بينهما ،ال قهاء ُي رقوت.
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وبالنسبة للدراسات الحدتثة والعلمية وكذا ،ابحثوا عنها جزاكم هللا خي ًاهر ،أنها قلهت للشهيخ :ابحه
وغيره.
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لنها

ٍ
مقروء بسبب
يح منتن ٍأ" واألقرب أنها ميتة ،سيما وأت المحقق يقول :بيد أنه غير
"ْ مَو َما َتَرَّو َح ِب ِر ِ
اجتهادا منه من األصل ،و ُبد أت نحضر نسخة الشيخ وغيرها ت ُو ِّجد.
التصوير ،فيكوت هذا
ً
في ص حة سبعة عشر يقول :رموا الص حة األولى من مصهورة النسهخة ا المعتمهدة فهي تحقيهق
الكتاب وإخراجه.

انظر الس ر قبل األخير.

َال :،بريح ميتأ.
بريح ميتة وواعحة مثل الشما ،و أشار ليها.
َال :،عجي ،وهللا.

مصورة عند اإلخوات؟
المقدمة
َّ

َال :،السطر قبِ األ ير.

جهدا واعهح لههو أشهار ليهها ولههو فهي الحاشهية علههى األقهل كهذا فههي مهيم بيهد أنههه غيهر مق ٍ
هروء بسههبب

التصوير.
صههد تسههخينه ،الشههافعية تههروت الك ارهههة فيمهها ُق ِّ
س" يعنههي قصههدا ُق ِّ
الجـ مـم ِ
"ْ مَو سـ ِـُ َن ِب َّ
صههد تشميسههه،
ً
حتمال النجاسة ،وإنما هو من الناحية ال بية عندهم ،قالوا :نه تهور البهر  ،وههذه
والكراهة
المالحظهة ال بيهة ههل تختلهف بهين مها ُق ِّ
صهد تشميسهه أو تس َّهخن بن سهه ،سهخنته الشهما مهن غيهر

قصد؟

هحيحا ،والعلهم عنههد هللا –جه َّهل وعههال -أت النههاس كلههم فههيهم بههر  ،فههي الصههيف
لهو كههات الكههالم صه ً
كلهم تتوعؤوت من الماء الحار الذ سخنته الشما.
َال.......... :،

حار.
يستخدموت الماء ،لكن ما يصير ا

َال :،المرا ،الجمس.

ما هم يسخنونه بشما يسخنونه بالنار أو الكهرباء.

َال.......... :،

هارب ولههذا القههول بكراهيتههه
 ،مهها هههو بههداف ُ ،سه ِّهخن يعنههي صههار حه ا
حدتثًا ععيً ا َحكم عليه بعضهم بالوع أت عائشة َّ
سخنت الماء بالشما ،فقال لها النبي –عليه
ِ
أصل له.
ص» ،والحدت
الصالة والسالم« :-ي َت مف َعلَ َْا ح َم ميَراٌَ ،فِإَّنه ْ َو ِرَ املَبَر َ

أصههل لههه ،ويههرووت فههي ذلههج
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س َْو ِب َطـ ِ
"ْ مَو سـ ِـُ َن ِب َّ
ـاه ٍر" هههذا عنههد الحنابلههة مههن ال هههور الههذ ُسه ِّهخن بالشههما أو ُس ه ِّخن
الجـ مـم ِ م
أيضاب ألنه تتأ ر حتى لو تصاعد دخات هذا ال اهر ووصل لى الماء لم تتأ ر،
ًا
ب اهر
هور ً
بخالف ما ذا ُس ِّخن بنجا على ما سيأتي.
ِ
ويتوعأ منه.
َحَد َ
" َف ََ َذا كُّله ََاهر م َط َِر َْمرَف ماأل م
ويغتسل به ُ
اَ" األحدا الكبرى والصغرىُ ،
ـا "،فهالنبي –عليههه الصهالة والسهالم -أمههر الحهائض أت تقهر أ ههر
َح َـد َ
" َْمرَفـ ماأل م
اََ ،وي ِزيــِ ماألَ من َج َ

ٍ
ذنوب من ماء على بول األعرابي ،هو ُتزيهل األنجهاس كمها أنهه ترفه
الحيض بالماء ،وأمر بصب
األحدا .

" َي مير َم مكروِ استعماله" استعماله غير مكروهب ألنه
تههتمكن المتوع ه مههن سههبا وعههوئه مههن شههدة
يعنههي ذا ُسه ِّهخن وارت عههت درجههة ح اررتههه بحي ه
أحيانا حتى الم َّ
ويتقىُ ،ت َّبرد.
ح اررته،
ً
سخن بالشما قد ُي ا  ،فمثل هذا ُيجتنب ُ
ُ
ا ،يير مكروٍ استعماله" كذا في ميم وفي شين و اء "ايستعمال".
َحَد َ
" َْمرَف ماأل م
اََ ،وي ِزيِ ماألَ من َج َ
" َوس م ِ ِ
اس ٍأ" المادة التي ُي َّ
سخن بها نجسة.
ِن سُ َن بَن َج َ
اس ِت مع َماله؟ َعَلى ِرَو َاْ َت مي ِن" هذه النجاسة التي ُس ِّخن بها ما المحظور فيها؟ الدخات دخات
" َف ََ مِ ْ مكَر م
محكمها فههذا تهؤ ر فيهه ،وإذا كهات
النجاسة ُيخشى أت يصل لهى المهاء ،وحينئ ٍهذ ذا كهات الغ هاء
ً
غي ههر محك ههم ،وغل ههب عل ههى الظ ههن تص ههاعد األبخه هرة واألدخن ههة ،و ِّ
أوص ههلت ل ههى الم ههاء ،فه ههل ُيكه هره
دليل على الكراهة.

استعماله؟ على رواتتين.

مهها المههرجح مههن هههاتين الههرواتتينب ألت المؤلههف ُي لههق الروايههاتب مههن أجههل أت تتمههرت الههب العلههم
على الترجيح بين هذه الروايات في الغالب يقتصر على رواتتين بخالف الكافي الذ تذكر أربعهة

أو أكثر.

المرجح منهما؟ عندنا كتاب مرج في هذا.
على رواتتين ،ما
َّ

َال.......... :،

أحضرناه وقرأنا مقدمته والتنقهيح المشهب فهي تحريهر أحكهام المقنه ا التنقهيح ،والتنقهيح ههذا خالصهة

ِّ
هاب لمهن لههه
ويههرجح بينهها ،وههو كت ٌ
اإلنصهاف ،واإلنصهاف يجمه كهل مهها وصهل ليهه مهن الروايهات ُ
عناية بالمذهب والتمذهب نظير له ،بينما الذتن تروت التمذهب ُيعيق عن تحصيل العلهم وأخهذه
السَّنة سهمعنا قهول مهن قهال :أنها
من أصوله من الكتاب و ُّ

أقتنهي اإلنصهاف ،و أعتنهي بهه ،كيهف

أعتنهي بكت ٍ
هاب لهيا فيهه الصهالة علهى النبهي –عليهه الصهالة والسهالم-

فهي أربعهة مواعه ؟ ا نها

مجلدا ،ما فيه صلى هللا عليه وسلم؟
عشر ً
هو صحيح ما ُبني على األدلة ،الكتاب ما ُبني على األدلة ،ولكهن تبقهى أت فيهه –صهلى هللا عليهه
الم َّ لعهين
وسلم -أكثر بكثيهر ،وقهد يقهول قائهل :ألت الهذ يقهول ههذا الكهالم مهن العلمهاء ال ارسهخين ُ

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري
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النسهاخِّ ،
ووجهد بعهض ُّ
لكنه تتمذهب ،وم ذلج قد ُيقال :ت ال اب تصرف أو بعهض ُّ
النسهخ –
ويصلى عليه.
صلى هللا عليه وسلم-ب ألنه ما يمر ذكره –عليه الصالة والسالم-
ُ

ولكن ذا قلنا مثل هذا الكهالم أت فيهه مقتض ًهيا للصهالة علهى النبهي –عليهه الصهالة والسهالم -حتهى
على هذا ا حتمال ،فيكوت فيه ما يقتضي الصالة على النبي –عليه الصالة والسهالم -وههو ذكهره
وهو الم لوب.

ماذا عندكم؟ ماذا قال على الرواتتين؟ الشر الكبير معج؟

َال.......... :،
معج يا شيخ اقرأ.

قال –رحمه هللا تعالى " :-مسألأ قالَ " :وس م ِ ِ
اس ِـت مع َماله؟ َعَلـى ِرَو َاْ َت مـي ِن"
اس ٍأَ ،ف ََ مِ ْ مكَر م
ِن سُ َن بَن َج َ
الماٌ الم َس َُّن َّ
ْقسام:
بالنجاسأ َْ منََ ِسم َلثَل َأ
ٍ
ْحدهاْ :ن َْ َت َحََّ َق وصولَا إليه ،فَذا َن ِجس إن كان َْ ِس ًيرا؛ لما ْأتَ.
الظ ِن َّْنَا ي تصِ إليه ،فَو َاهر باألصـِ ،وي ْ مكـر ِ
الثانَ :إن َيَل ،على َّ
ْحـِد
اسـت معماله فـَ َ
َ م
َ
ِ
ِ
احتمال وص ِ
ول َّ
الو مجَين .ا م تار َّ
ْشَب َه
يِ؛ َّ
الجريف ْبو جعفر ،وابن َعَ ٍ
النجاسأ إليه َْ مبعد ،م
ألن م
َ

يير الم َس َُّ ِن.
َ
ِ
ِ
وصول َّ
تار الَاضَ.
يحتمال
والثانَ ْ مكَر ؛ م
النجاسأ .ا َ
الثالث :ما عدا ذل  ،ففيه رواْتان:

المذه،؛ ِ
ِ
ألجِ النجاسأ.
إحداهما ْ :مكَر  ،وهو ظاهر
ِ
ِ
الجـافعَ ،وَذ َكـر ْبـو
نجاسـته .وهـذا مـذه،
وكالماٌ إذا ش َّ فَ
والثانيأ :ي ْ مكَر  ،كالتَ قبلَا،
ِ
ِ
اب فَ ِ
الُط ِ
اْتين على ِ
الماٌ الم َس َُّ ِن َّ
اإل مَث  ،وهللا ْعلم".
َ
بالنجاسأ رو َ
ما فيه ترجيح ،األحكام معلقة بغلبة الظن.

َال......... :،
هذا فيه شج خال

 ،الشج

لكن ذا غلب على الظن...

تزيل اليقين ،األصل ال هارة ،فإذا شج فالشج هذا

ُتزيهل اليقهين،

َال :،إذا كان الج ي ْ لـ ،علـى الظـن شـٌَ ْحتملـه الَسـم الثالـث" ،الثالـث :مـا عـدا ذلـ "

ْعنــَ مــا عــدا الَســمين األولــين "ففيــه رواْتــان :إحــداهما ْ :مكـ َـر  ،وهــو ظ ـاهر المـ ِ
ـذه،؛ ألجـ ِـِ
النجاسأ.
ِ
ِ
نجاسته".
وكالماٌ إذا ش َّ فَ
والثانيأ :ي ْ مكَر  ،كالتَ قبلَا،
لكن نرج لى قواعهد أخهرى وههي أت الشهج األصهل فيهه ال ههارة ،والشهج ُتزيهل اليقهين ،تبقهى ذا
كات غلبة ظن ،واألحكام تُ َّ
علق بغلبة الظن.
ت كانت كراهته من باب الورع واتقاء الشبهة فنعم ،وإت كانت باإللزام فما تنهض.
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َال......... :،

هو المسألة م ترعة في ٍ
ماء قليل ولو لم تتغير تنجا.

َال......... :،

ويدخل ما وععوه في قسم ال ههور
اص الحيةُ ،
تنجا.

ذا تُ ُهيِّقن وصهول الهدخات وههو قليهل حينئ ٍهذ

