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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
لحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ا

 ،، أما بعدأجمعين
في القسم الثاني من أقسام الميااه علاى تقسايم الما الط ال،ااار،  -رحمه هللا تعالى–فيقول الناظم 

 ُيعرفونه بال،اار في نفسه غير م،هٍر لغيره.
 ط-رحمه هللا–قال 
ــــرل االطــــاهر تهــــد   ــــفات غ  ا ومــــ ي ِّ  

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

 التي ايط اللون وال،عم والريح. 
......................................... 
 

 كـــــــ ا  ينـــــــا تن   ـــــــ  ا  ـــــــ  ا و ـــــــدِّ  
 أو ماء... ثاًل ما تغير به، فيقالط ماء ورد م علىيعني إذا كان االسم اسم الماء ُيسَلل فُيضاف  

 طالب: ..............
ماء البقالء، وماء الحمص مثاًل ُأضيف إلياه، فااار مان الةثارى حتاى غيدار إحاد  صافاته الاثال  
فإناه ننتقام مان ال،هورياة إلاى أن يكااون  اااًرا، ويكاون حكماه حكام مااا تغيار باه، فاال نا ال  اااار 

ر.  لةنه ال ُي،ه ِّ
ــــــا هيــــــ  مســــــ عم    يــــــ :  ــــــاه     وم

 
 

ــــــــ    تن يــــــــغ رــــــــ   ي  يــــــــر   اعــــــــد: و ي
 وقع فيه ماء مستعمم. ،" أو مستعمم  "وما هي  مس عم    ي :  اه    

 على اإل الق." "وما هي  مس عم   
""  يعني إذا كثر ا ا المستعمم ال ي حمد به.  ي :  اه  

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

 رــــــــ   ي  يــــــــر   اعــــــــد و يــــــــ : تن يــــــــغ 
 التشدند الالم؟ أمغيره من المواد ال،اارى كالبقالء، بالتخفيف  عنف الخم يختل 

 طالب: ..............
 من يقول تشدند؟ وغيره؟
 طالب: ..............

 ام قالواط البقالني او الاحيح بخالف الغ دالي بالتشدند، فيكون ُمخفًفا. 
...................................... 

 
 

  يــــــــر   اعــــــــد ي  رــــــــ    و يــــــــ : تن يــــــــغ 
 لماذا استثنوا الخم وأفردوه بال كر؟ 

 طالب: ..............
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نفاذه أشد من غيره، تغييره لِّما ُيخال،ه أشاد يعارف ذلان مان اساتعمله  ُناه ُنا َكر أحياًناا فاي  ،نعم
ل ماع ماواد أخار  فيكاون عالًجاا، فَمان اساتعمله عارف مثام اا ا الةاالم نفااذه شادند لاو  عالج ُنركد

ا في كأٍس من الماء عرفت التأثر. ايسيرً  ًئاع شيتض  جدًّ
 طالب: ..............

وينتهي ال،عام ماا نتغيار، واللاون  الةلور يضعونه في الماء ويخرج مع الماء اللون أبيض، ثم ثوانٍ 
 نتغير إلى أبيض، ثم ن ال، لةن ا ا نبقى.

ااموا الماا ء إلااى ثالثاة أقسااام، والمالةيااة تعارف أن ااا ا ما ال الحنابلااة، وما ال الشااافعية الا نن قسد
 قريل م ابهم من ا ا.

نساات،يع أن لةاان  ،عناادام اخااتالف فااي بعااض التفريعااا  ،ال المالةيااة ال قساامان، الحنفيااة قريبااون 
 ن تقسيم الماء إلى ثالثة أقسام قول جمهور العلماء، بينما المالةية يختلفون عنهم.إنقولط 

ومان كباار فقهاامهم تمناى فاي ءإحيااء علاوم  ،شاافعيةالة ن الغ الي واو مان أمماإوقلنا فيما مضىط 
 الدنن( أن لو كان م ال الشافعي مثم م ال مالن.

ورأي شااايإل اإلساااالم أن المااااء قسااامانط  ااااار وننااا،، وال مرتباااة بينهماااا، ال،ااااار ااااو ال،هاااور 
ر لغيره ولو خال،ه ماا خال،اه ماا لام ُيساَلل االسام بالةلياة، يعناي ماا  عندام،  اار في نفسه م،ه ِّ

شاي وتتوضأ به، تتوضأ بشاي؟! ال، واو خال،ه  اار، فالضابط إن ُسلِّل اسام ب تأتي أن ُيمكن
وا َماًء{ط -جمد وعال–الماء انتقم  ُنه ما دام اسم الماء باقيًّا مع قوله  د  ال  [43]ال ساء: }َ َيْ  َتجِّ

 تست،يع أن تترك الوضوء به.
 طالب: ..............

 ؟ماذافي 
 ..........طالب: ....

   ُن التغير دليم الوجود، دليم وجود النناسة.ابنناسة تتغير أحد أوصافه بنناسة صار ننسً 
 طالب: ..............

 الةالم على ال،اار مسألة ثانية. ،ال
 طالب: ..............

 ا ه ال يادى ضعيفة باالتفاق. ،إال ما غلل على لونه أو  عمه أو ريحه
 ..طالب: ............

 اسمان؟ يشترك
 طالب: ..............

 ؟اماًء حلوً  أو اوسكرً  تسميه ماءً 
 طالب: ..............
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 منفام ا ا عن ا ا؟
 طالب: ..............

إذا ذال ما صاار لاه وجاود إال ال،عام، ااو داخام فاي كالماه تغيار لوناه أو  عماه أو  ،انتهى ،ال
ل مان اثناين ،ريحه ما صار ج أنن ، لةناه مااء  حلاو فيماا لاو مااءً  ، فيكاون علاى اا اج ء واحد تركد
 لةنه ماء  مالح. خال،ه ملح صار ماءً 

–الريح أخف من ال،عم واللون عند أام العلم أخف  ول ا يقولونط يساير الاريح ُيعفاا عناه، والنباي 
اااو  -يعناي متغيارى-لمااا أضاافه اليهاودي علااى خبا  شاعير وناالاٍة ساانخة  -علياه الااالى والساالم

دل علاى أن تغيار الرامحاة تاأثيره أقام مان تغيار اللاون، لةان إذا  -لسالمعليه الاالى وا–ا أكم منه
 كثير ج منا أن العين موجودى. شيءفتغير  رامحته 

ـــــــدِّ   .........................................  و يــــــ : يســـــــير الــــــري  هســـــــب   ي 
 ا ا ال ي ُيعفا عنه، يقولط 

 وي عفــــــٍ عنجــــــ ي  ــــــ  يســــــير ت يــــــري 
 

 ...........................................  
 يعني يسير تغير من اُوصاف الثالثة.

".يعني فقط  "و ي : يسير الري  هسب"  "  يدِّ
 و  ـــــــ  طنـــــــنر   ــــــــ   ا ............

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

 يعنيط عن اإلمام أحمد كم ما مر من الثالثة. "و   " 
ي.  ـــــــــ   ا  ال ـــــــــحي   ـــــــــ.........  

 
ـــــدِّ   ـــــ ع ا ـــــ عمين   ـــــي مســـــ حب ال ع   ال

يعني استعملوه في محم الماء المستعمم، تقدم أنه ننتقم نؤثر المستعمم لرفع حد  حكمه يختلف  
اا  عن الماء المستعمم في ُمستحل التعبد يعني توضأ لتندند الوضوء، اغتسام لنمعاة يختلاف عمد

 ا يخلف عندام.ا  اغتسم عن جنابة توضأ عن حد  أو ،إذا ُرفِّع به حد 
 -على ما سيأتي–لةن في حقيقة الحال ام اناك اختالف، يعني في كالمهم عمدا خلت به المرأى 

تخلااو بااه اماارأى  مساالمة مااالية ومساال ِّمة قااد تةااون ماان اتقااى الناااس ننتقاام عناادام، تخلااو بااه كااافرى 
 .احدثً  ُن ُغسلها ما نرفعلننابة، لةنها كتابية زوجة مسلم مثاًل ما نتأثر، لماذا؟ 

ـــــــــا ـــــــــ  مطيً  ـــــــــالط خ يم  ـــــــــر  ا  وت يي
 

 ........................................... 
ُنااه بغياار ال،اابإل قااد ال نتغياار، لةاان إذا ُ اابِّإل فيااه تغياار  ُن ال،اابإل والحاارارى ُتحلاام المااادى التااي  

الخضاروا  فاي ُأضيفت للماء، فتنعلها تؤثر فيه ا ا شيء محسوس، يساقط مان نادك شايء مان 
 ال ُبد أن تؤثر فيه.فن عه ما نتأثر، لةن إذا أشعلت عليه النار وانهرست ا ه المادى الماء وت

 وت ييـــــــــر  اـــــــــالط خ يم ـــــــــ  مطيً ــــــــــا
 

ـــــــــــــــن  ـــــــــــــــفً .......................   ول
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 ولو صفة واحدى من اُوصاف الثالثة سواء غيدر  اللون أو ال،عم أو الريح.
 ماااذاأو امااا مًعااا فااي ماااٍء بااارد،  اااياًل  أووى بااين ال،اابإل وغيااره ضااع قهااإذا أرد  أن تعارف الفاارق 
 ، لةن لو  بختهما صار  قهوى.نبقى ماءً  ،تاير النتينة؟ يستمر ماءً 

 طالب: ..............
 ؟ماذا

 طالب: ..............
 اة نعم  ُنه خال،ه وامتا ج باه مان ال،ابإل، ال،ابإل ُحةماه غيار ماا يقاع فياه مان غيار تاأثر، الخال

فيه في اُوصاف الثالثة يختلف، يعني إذا انتقم وقعت الخضار في  التي تنعله يمت ج به ويؤثر
 .االماء، وُ بِّإل وامت ج به انتقم اسمه صار مرقً 

 وت ييـــــــــر  اـــــــــالط خ يم ـــــــــ  مطيً ــــــــــا
 

ـــــــــــــــن  ـــــــــــــــفً .......................   ول
 يعني ولو واحدى. 

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

يـــــــ ي م عـــــــ  ددِّ ........... مـــــــ  غيـــــــر ر   
 يعني من غير اختالف في الم ال. 

 طالب: ..............
 عن يسير الريح. ىنعم غير، أما بغير  بإل إذا تغير ُيعف

ـــــي  وإن   ف ـــــ  مـــــاء  مـــــ  ال ســـــي  ال 
 

ـــــردع   يكـــــنن عنـــــا ط نـــــر المحـــــ  مـــــ  ال
ر النناسة إذ  ناسة، فهام ا زالت العين، إذا زالت عين النالماء ال ي ُتغسم به النناسة، والماء ُي،ه ِّ
رنااا بغساام اُنناااس ساابًعا، فتغساام اُولااى الماااء  ُيشااتره اناااك عااد ُمحاادد للغسااال ؟ الماا الط ُأمِّ
المنفام نن،، الثانية نن،، الثالثة نن، إلى السابعة، إذا انفام عن الغسالة الساابعة  ااار، 

ا، حدنث ابن عمر ضعيف جدًّ   ا.ولةن الحدنث ضعيف  جدًّ
  مثم االستنناء أو نقولط ال ُيشتره عدد، بم منرد ما ت ول عين فهم ُيشتره عدد، نقولط الثال

 النناسة ي،هر المحم؟ 
 طالب: ..............

ام يقولونط اُرض ت،هيراا أخف ما او مثم اُعيان الثانية مثم الثوب والبدن وك ا، فيشتر ون 
الات انتهاى اإلشاكال ولاو د العين وزوالها، فاإذا ز و الحكم بوج، وجمع  من المحققين يقرنون الها عددً 

 بغسلة واحدى، وأنت تعرف في االستنناء ال ُبد من ثال ، وُلغا الةلل ال ُبد من سبع.
 طالب: ..............

ــِر ِّ  َرـر  »فاي حاادنث  فااي حاادنث غسام دم الحاايض، الاادم عموًماا إذا نااب، ياااعل زوال  «و  َيض 
يِّي ِّ »ال ر ًبا ن ول، لةن أثره، ونذا كان ماز  ِر ِّ  َرر  وَ  ِّ ي ِّ ه  و  اْغسِّ ي ِّ ر  َّ   َيض   .«اعد  لغ ا ْ ر  ِّ
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 طالب: ..............
ُأمِّرنا بغسم اُنناس سابًعا ُمخاردج، لةان  ،او موجود عند الحنابلة ويتناقلونه، مر علينا أنه ُمخردج

 ما او من الُةتل المشهورى.
 ع(. ع في تخريج أدلة المقنِّ في كتاب ءكفاية المستقنِّ 

 ..............طالب: 
 عمدى عند الحنابلة.

 طالب: ..............
اد؟ اد( تعرف النند  على كم حال ام ُيخر ِّجون من ءالنند

 طالب: ..............
اد ن كر البخااري فاي بعاض ُكتال الفقاه،  فه بعضهم، فيلتب، اُمر بدل النند ُيخر ِّجون منه، وُياح ِّ

 م لب،.فحا
كافاااة  ،، والفقهااااء يسااتدلون ابااه والسااايما إذا كااان ضاااعفه شاادندً علااى كاام حاااال الضااعيف ال ُيعتاااد 

ااادوه مااان أن الضاااعيف ال ُيحاااتج باااه فاااي  الماا اال اُربعاااة يساااتدلون بالضاااعيف، وُيخاااالفون ماااا قعد
 والت،بيق شيء آخر. ،اُحكام، ولةن التنظير شيء

 طالب: ..............
 ،ي الغالال ال يعتناون بالحادنثالفقهااء فا أن فاي الةتال المعتبارى، تعارف ُنوجدوال  ،لي، له إسناد 

يظنون أن مهمتهم تنتهي عند سياق الخبر، وال ننظرون إلى ما وراء ذلن من صحٍة وغيراا، وا ا 
ال شن أنه خلم  ُن الُحةم ال ي ُيعنى به الفقهاء إذا لم ُنبَن على أصٍم صحيح أو تقوم به حنة 

 مستند. ال قيمة له  ُن التعبد ال ُبد أن يكون لهفن، فيشمم الحس
 طالب: ..............

القاعدى في الحكم على الحدنث عند اُممة أنه من عالماة وضاعه أناه إذا ُفات ِّه عناه فاي الادواوين 
 ،المعتبرى عند أام العلم فلم ُنوجد داللًة على عدم صحته، وما ضاا  علاى اُماة شايء مان دننهاا

ض العلماااء دون بعااض، لةاان قااد يحااام خفاااء علااى بعاا ،دننهااا بمنموعهااا ت بشاايٍء ماانوال فرد ا
الحاادنث إذا  المنماو  منمااو  العلمااء ال ُيمكاان أن يفاوتهم شاايء يقااوم علياه حكاام، ومناه أخاا وا أن

قرينة أو دليم  على وضاعه، إذا لام  هُفت ِّه في دواوين اإلسالم المشهورى المعتبرى فلم ُنوجد قالواط ا 
ا وجادناه ماواوين المعتبارى عناد أاام العلام و فاي الادإال في ا ه الةتال ماا ااو الزم، إذا فتشانا ُنوجد 

 سواء كان ابن عمر أو غير ابن عمر.
 طالب: ..............

لالننبار ووجدناه في دواوين اإلسالم بأسانيد متعددى، وااو قابام لالننباار، ولاو  او إذا كان قاباًل 
د في دواوين أخر  غير   لعلم.وقد بيدنها أام ا ،معتبرى أو التي اي مظنة الضعيفُوجِّ
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ـــــ ،مـــــي لعـــــ ومــــا     رو ــــد، ورـــــ ، و ِّ  
 

ــــــــــوم    رنِّ ســـــــــ د الفــــــــــردو  ضــــــــــعف      
كلها ضعيفة، فاإن كاان مماا ُيحتااج إلياه إن وجادناه  ،ال تراجعهفإذا ُنمي لها، إذا ُنمي له ه الةتل  

 . ااضرب عنه صفحً فال نفي الدواوين المعتبرى و 
 .............طالب: .

 ،مة لم ُيفر ِّ وا بشيء مماا ُيحتااج إلياه، إذا قامات الحاجاةا ا تابع لما قرره أام العلم أن علماء اُ
اد اا ا الةتااب ماا عليناا مان اا ا الةتااب، كأناه ال  دعت الحاجاة إلياه بحياث يااح الحادنث لاو ُوجِّ

 ُنوجد.
 طالب: ..............

 أنن؟
 طالب: ..............

 ؟ لدن ماذاُكتل العلم  الحدنث في يل وجود 
 على أنه ُمعم، والُمعم ضعيف.

ـــــي  وإن   ف ـــــ  مـــــاء  مـــــ  ال ســـــي  ال 
 

ـــــردع   يكـــــنن عنـــــا ط نـــــر المحـــــ  مـــــ  ال
 .امن النناسة ا ا ياير  اارً  

  
ــــــــــــــر ................... ــــــــــــــ     ي  ول

> 
 ........................................... 

 تي زالت بها النناسة فهو  اار.غير في الغسلة اُخيرى الانفام غير مت 
ــــــــن  ر    طــــــــاهر   ــــــــ     يــــــــر وه  ول
> 

 ........................................... 
  يل غير اُرض؟  

  
ــــــــــن  ر    طــــــــــاهر    ............... وه

> 
 كـــــــــــــ ا ال يــــــــــــــر ....................... 

 يعني غير اُرض. 
......................................... ــــــــــن .............    ..........  ــــــــــي ا. 

 بعداا؟ ماذا 
 طالب: ..............

 وُينقى.
ر.    وُينقي يعنيط ُي،ه ِّ
 طالب: ..............
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 في المخ،و ا ؟ ماذا
 طالب: ..............

 ؟ماذا
 طالب: ..............

 ي نحن ُنريده؟ او الحدنث ال
:   مر ــا ا ســ  ا. جــا  -مــاهللا   نرضــي –وروع  ــ  اعــ   مــر  ،طالــب: هــد ن اعــ   مــر

   ع .
 نعم ا ا او.

 طالب: ..............
 صاحل المغازي.

 طالب: ..............
 ثالًثا. طوفيه

 طالب: ..............
 أنت تقولط ُيةتفى بمرى.
 طالب: ..............

 .يختلف عن ا ا ،ام يستدلون به على وجوب الغسم سبًعا
 طالب: ..............

 نن؟ أ
 طالب: ..............

ر بمبعدِّ يعنيط بقوٍل ُمبعد، يعنيط ضعيف.  ونن ننفام، حتى المخ،وه وُينقي أو ُي،ه ِّ
  طالب: ..............

" قولهط  ،ال  يعني او ُمبعد. ،يعنيط على قوٍل ضعيف"ام عدِّ
 طالب: ..............

ر فهو  هو  ار ، وفاي اُضاعف الُمبَعااف،ااارً  ار، فاي اُقاو  يااير  ااارً إذا كان ُننقي ُي،ه ِّ د ُم،ه ِّ
ر غيره، ظاار يا شيإل؟  ُننقي، يعني ُي،ه ِّ

 طالب: ..............

ا ا في الحاشية ناقم من الةافي أيط ما انفام من الغسلة التي  هدر  المحام غيار متغياٍر فهاو 
أمااار أن ُياااال علاااى باااول  -ه وسااالمصااالى هللا عليااا– ااااار إن كاااان المحااام أرًضاااا  ُن النباااي 

 ي.متفق  عليه. ا ا الةاف ،اُعرابي ذنوًبا من ماءٍ 
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ـــــ  من  ـــــي  ـــــ ر مـــــاءي م ج ِّـــــب    وإن  
> 

ـــــ  يطنـــــر وليمـــــاء  اعـــــدِّ     ـــــن  الطنـــــر ل
اِِّ ِّ» ،يعني ما نرتفع حدثه من الننابة  ُنه انغم،  ك ْ   ِّي اْلَماءِّ الـدَّ ـ    ِّيـ ِّ وَ  َ  َ   نَل َّ َ َهد   «َيْ َ سِّ

لاى النهاي عان فمنهي  عن البول مع االغتسال، والروايا  اُخر  تادل ع «و  ي  س »في روايٍةط 
 البول وحده، وعن االغتسال وحده، والنهي ُيفيد؟

 طالب: ..............
 التحريم؟

 طالب: ..............
 ؟ماذا

 طالب: ..............
 ا ا اُصم للتحريم، لةن ما أثره على الماء؟

 : ..............طالب
 ندل على الفساد.

 ال نرتفع حدثه.فال نرفع الحد  الماء ال ي انغم، فيه، الُننل 
 ،ال تستعمله، وا ا في القليام أو الةثيار؟ فاي القليام، والقليام عنادام ماا دون القلتاين "وليماء  اعد"
ـْ  َاْلَثَ ـنَ  َعيـ تَِّ ا » نتاأثر ماا لام نتغيار، فاإن تغيار فهاو نناا،  يعناي أناه ال «َاْلَمـاَء   يََّ ـْي ِّ َلـْ  َيْحمِّ

 باإلجما .
 طالب: ..............

 أنن؟
 .............. طالب:
ـ  َعي تَِّ ا »قيد في الحدنث الثاني  ،نعم حادنث، ماع أن مفهوماه أناه  «ْلَثَ ـنَ ا َاْلَماَء   يََّ ْي ِّ َلـْ  َيْحمِّ

القلتين ُماحح مان جماٍع مان أاام  إذا لم نبلغ القلتين فإنه يحمم الخبث وينن،، والحدنث حدنث
 العلم.

صااحته اباان حناار فاي ءفااتح الباااري( وغيااره، شايإل اإلسااالم ناار  أناه حاادنث  صااحيح، ونااص علاى 
وال تغيار نانن،   يل أنت يا شيإل اإلسالم إذا كان قلاياًل  -شيإل اإلسالم–يقولط الحدنث صحيح 

 تن» طناه معاارض  بحادنثما ننن،؟ يقولط نعمم بمن،وق الحادنث، وُنلغاي مفهوماه  ُ أمعندك 
س    َ ْيء   نر  َ    َ جِّ   .«اْلَماء  َطن 

وااو الااحيح إن شاااء هللا  ،ورِّض بمن،اوق ألغيناا المفهاوم، ااا ا رأي شايإل اإلساالمفاالمفهوم إذا ُعا
 تعالى.

 طالب: ..............
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 اض،راب، قالواط الحدنث ُمضعدف باالض،راب.
 طالب: ..............

م.لخ  ني أكم ِّ
 ،«َ ْي ِّ   يَّ » طفهو مض،رب  سنًدا ومتًنا، وا ا ُمبين  في موضعه، ففي ألفاظه ،ضعدف باالض،رابمُ 

وفااي بعاض ألفاظااه شان، ثاام اخاتالفهم فااي تفسااير  ،«  يـ » :واا ا اااو الةثيار، وفااي بعاض ألفاظااه
أيًضاا  القلة فيه اختالف  واض،راب  أيًضا، فمنهم من يقولط الُقلةط النرى من قِّالل انار، وتفسايراا
ء كام؟ فيه ضعف في كالم ابن جريجط رأنت القلة من قالل انر تسع قاربتين وشايًئا،  يال الشاي

 ، ثم فسرواا بخم، قِّرب تقريًبا.اقالواط اُحوه أن ُينعم نافً 
أمر  تعم به البلو  ويحتاجه جميع الناس ما نؤثر فيه مثم ا ا االض،راب؟ بعضاهم يقاولط القلاة، 

فاي بعاض ألفاال الحادنث، وفاي تفساير القلاة عناد بعضاهم ماا  ،«ي   يـ  ربع» طوفي بعض ألفاظه
 .اوفانً نبلغ رؤوس النبال يعني ياير  

الحدنث ُماحح، وممن نر  صحته شيإل اإلسالم وابن حنر وغيرام، وناص علاى على كم حال 
صحته كثير، المقاود أن على فرض صحته تخرينه على رأي شيإل اإلسالم أنه ُيعمم بمن،وقه 

 عمم بمفهومه  ُن مفهومه معارض  بمن،وق.وال يُ 
 طالب: ..............
 ننغم، به الاا ؟

 ..............طالب: 
 ما ورد عليه نناسة ُيميِّم اإلناء ويال به على نده.

ـــــب    وإن  ــــ  من  ـــــي  ــــ ر مـــــاءي م ج ِّ
> 

 .......................................... 
م ماان القلتاين ااا ا معناااه، المااء القلياام علاى الماا ال مااا دون يعناي ناا ر المااء عناادام إذا كااان أقا 

وجلدبتاه  القلتاين مااءً  اااتينبالماد ويغتسام بالااا   إذا أخا   مان القلتين، دعنا من كوناه نتوضاأ 
 وتوضأ  به بما ال نؤثر فيه ما تأثر الماء. ايسيرً  اولو كان ن رً 

ـــــ  ـــــ  ام  ـــــٍ لطنـــــري ا ـــــه ا. ه  ومـــــا ري
 

ـــــــر م  ـــــــ  ال طني ـــــــ  ا و ـــــــدِّ الرجـــــــات م   
 طالب: .............. 

 ؟ماذا
 طالب: ..............

.  مامن ُمننل 
 طالب: ..............

 صحيح انا حتى في المخ،وه.
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 طالب: ..............
 ما اي بيد جاام. ،نحن قابلناه على المخ،وه، لةن نحتاج أن تةون النسخة بيد عارف

 يقول بعد ذلنط
  ـــــ ومــــا ريــــه ا. هــــٍ لطنــــري اــــ  ام

 
 الرجــــــــــــــــــــــــــــات........................... 

  .  اُيسمى؟ مدورً  ماذافإذا اشترك ش،را البيت في كلمة  
........................ ام ـــــــــــــــــ ......  

 
ـــــــر م ـــــــ  ا و ـــــــدِّ    الرجـــــــات مـــــــ  ال طني

كمااا ساايأتي فااي كااالم المااان ِّف فااي القساام -واااو مااا دون القلتااين  ،إذا خلاات الماارأى بالماااء القلياام 
تساًعا فهاي  -فاي كاالم عامشاة–والمارأى معروفاة إذا بلغات  ،ماا دون القلتاين خلات باه امارأى   -الثالاث

؟ اآلن ياة تسااًعا فهاي امارأى، وبناات التساع فاي أي صااف مان صافوف الدراسااةامارأى، إذا بلغات النار 
 الثالث. 

 طالب: ..............
 قادك من ا ا الةالم؟ ما

 طالب: ..............
 عندكم بأي صف؟

 سبع؟
 طالب: ..............

 يعني مثم ما تؤمر بالاالى تؤمر بالدراسة، تؤمر.
ه الننسااين فااي الااافوف اُولااى دعاااو  با لااة علااى كاام حااال الاادعاو  التااي تاادعو إلااى اخااتال

ومغرضة، والفساد يحام قبم ذلن، والحكم على أ فال الناس مع وجود ا ه اآلال  يختلف عان 
د  حواد  ووقامع من أ فال ما دخلاوا المدرساةالحكم فيما قبم ا ه اآلال ، ووُ  كلاه مان تاأثير  ،جِّ
 ا ه اُجه ى، وهللا المستعان.

يعنايط  "لطنري اـ "ماء القليم ال ي او دون القلتين خلت عن أنظار من نراااا إذا خلت المرأى في ال
 كاملة.  هارى

  كاملة.فالرجم ال نتوضأ به ا الماء ال ي خلت به المرأى ل،هارىٍ  "ام   الرجات"
 .............................. ام ـــــــــــــــــ 
 

ـــــــر م ـــــــ  ا و ـــــــدِّ    الرجـــــــات مـــــــ  ال طني
ح، وفاي الحادن  نهاى أن نتوضاأ الرجام بفضام المارأى، وأن  طث الا ي ُيقارر المساألةيعني على المرجد

فارق باين أن يخلاو رجام  ل،هاارٍى كاملاة بمااٍء قليام  هتتوضأ المرأى بفضم الرجم، الحكم واحاد ماا فيا
وااو دون القلتاين فاال نتوضاأ باه الرجام، اا ا ُمفااد  ،تتوضأ به المرأى، أو تخلو المرأى بماٍء قليم فال

 الحدنث.
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عون الرجال من الوضوء بما خلت به المرأى، وال يمنعون المرأى مان المااء الا ي خاال باه وكونهم يمن
اد ماا نادل علاى ،الرجم وضاوء الرجام بماا  والحدنث سياقه واحد، سياق الحادنث واحاد، ماع أناه ُوجِّ

 خلت به المرأى، بينما الشق الثاني ال ُنوجد ما ندل عليه.
 طالب: ..............

 إجما  أيه؟
 .............طالب: .

لةن داللة الحدنث أنت تستدل بالحدنث، ا ا الةالم ام تاؤثر خلاوى المارأى بالمااء إذا خلات باه فاال 
 نتوضأ به الرجم؟ 

توضاااأ بفضااام ميموناااة، وال ُعااارِّف أن إحاااد  نساااامه توضاااأ   -معلياااه الااااالى والساااال–الرساااول 
 .-عليه الاالى والسالم -بفضله

ليهااا سااواًء للشااق اُول أو للشااقين فيااه مااا فيااه، فيكااون إن فأصاام المسااألة واالسااتدالل بالحاادنث ع
ال تحتااه  نصح الخبر فهو للتن ياه، فاالنهي للتن ياه  ُن المارأى كماا قاال وأشاار بعضاهم مظناة ُ

وا ا موجود  في كبار السن في العنام  بكثرى، فُيوجد  ،نسبة للماء، إما لوسواس أو شدى احتياهبال
 لنهي للتن يه.ما نؤثر على الماء، فيكون ا

 طالب: ..............
 نعم.

 طالب: ..............
م يعناي اام قاال باه أحاد؟ للتن يااه مان النهتاين، واا ا كا لن للتن يااه، يعناي لاو توضاأ الرجام بفضاا

 أو توضأ  المرأى بفضم الرجم ال إشكال. ،المرأى ما تأثر الماء
 طالب: ..............
 مع ما او بفضله.
 .....طالب: .........

 وال خلت به. ،ما او بفضله ،ال
ــي ريــنة ا. جــا   و اعــ  طنرهــا  و 

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

 ه ا ال نتأثر.فا أو على ثوبها وخلت به يعني خلت به لغسم نناسة على بدنه 
ــي ريــنة ا. جــا   و اعــ  طنرهــا  و 
 

 ........................................... 
 ا خلت به ل،هارٍى كاملة.م

ـــــــــا  ..................  و اعـــــــــ  طنره
 

ــــــ  وجنــــــي    ــــــ دِّ   ــــــر  رــــــر  م   وتطني
 يعنيط ت،هير امرأى ال رجم. "تطنير  رر " 



 

 

 

 

 

 

1
3 
 

13 

 13 الكريم اخلضري معالي الشيخ عبد

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

 ............... م ـــــــ  وجنـــــــي    ــــــــ دِّ  
 يكون فيه وجهان.ووجه ال نؤثر؟ ا ا مقتضى الةالم يعني  ،يعني وجه  نؤثر 
وعنادنا الوجااه والروايااة، الروايااة عان اإلمااام، والوجااه عاان منتهادي اُصااحاب، وفيااه اصاا،الحا  

 جامعاة فااي آخاره، وموجاودى فااي كتال أخار  ماان ُنرَجاع إليهاا فااي مقدماة ءاإلناااف( وفااي خاتماةٍ 
 كتل الم ال، ومقدمة ءالفرو ( فيها إشارا ، وفي ءالمدخم( موجودى في كتل كثيرى.

ــــر  ــــي الث هـــــٍ ...............و    ض 
 

 .......................................... 
لها، والرجاام ال نتااأثر الماااء يعنااي إذا قلناااط ااا ا ُأنثااى وااا ا رجاام، اُنثااى ال نتوضااأ الرجاام بفضاا 

 بخلوته فيه، وماذا عن الخنثى إذا خال به خنثى، والمراد به المشكم ال ي لم نتباين أماره؟ المااء ال
 نتأثر كخلوى الرجم.

ـــر  ـــي الث هـــٍ  م ـــدو  طنرهـــا  و  ض 
 

 ......................................... 
 اء.يعني لو خلت به ل،هارٍى مندوبة ال نتأثر الم
......................................... 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــا رةي .......................   و 
 ل،هارى. ،ما تخلو به لرفع حد  لةن ،يعني كتابية زوجة مسلم، أو كافرى 

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

 و ــــــا رةي مــــــ  غســـــــ  هــــــي ي اـــــــ جندِّ  
حكام على الماء وتفريعاتاه تعبدياة أو معقولاة المعناى؟ اُصام يعني ما نتأثر، الماء ال نتأثر، واُ 

باام الةااافرى أولااى  ،مساالمةأنهااا معقولااة المعنااى، ونذا كاناات معقولااة المعنااى فااال فاارق بااين كااافرى و 
 بالمنع  ُنها قد ال تتوقى.

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

 و ــــــا رةي مـــــــ  غســــــ  هـــــــي ي اـــــــ جندِّ  
 ثر.يعني أنه ال نؤ   

ــــــــٍ ........... ــــــــ    ــــــــي ا.ول  و  ا
 

 ........................................... 
 نقف على ا ا.    

 طالب: .............. 

 ؟ماذا
 طالب: ..............

 نعم.
 طالب: ..............

 والنص؟
 طالب: ..............
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 (6( كترررررررررررا  ال  رررررررررررار    13شررررررررررررم ا) نررررررررررر  و  مررررررررررر    

 

 

14 

 رجم بفضم المرأى.وال
 طالب: ..............

 ن وب، له كالم..كالم فيما نتلفه الماء كت،هير الملح، وت،هير السكر بحيث  شيإل اإلسالم له
 طالب: ..............

   
      
 
    
 


