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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
وعلدددو  لددده   لحمددد  ب رل المدددالميى  وودددلو هللا و دددلم وبدددارل علدددو عحددد   ور ددد له  حي دددا  حمددد ا

    أ ا بم وأوحابه أجمميى
في  خر كال ه علو القسم الثا ي  دى أسسدام الميدا  واد  ال داار  -رحمه هللا تمالو–فيق ل ال اظم 

 يق ل:
ـــس بطاـــر  بســـ رها ـــى اطول ـــفي ا  وال ب

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

 السؤر: الحقية  والمراد ا ا الحاسي  ى الماء الذي ت ضأت به المرأة. 
 طالب: لكن من غير خلوة.
 الخل ة ا تهو الكالم عليها.

 طالب: المراد هنا الس ر من غير خلوة.
 الكالم علو  ا كان  ى بقية طهراا إذا لم تخُل به  فإن خلت به فالحكم فيه س  تق م.

وس  تق م الكالم   الحاسي  ى الشيء  فما بقي  ى وض ئها ا  طه ٌر  ا لم تخُل به  ر: الحقيةؤ سال
 خلت به. إذافيما 

 طالب: ..............
 في اأَلولو  في اأُلولو!
 طالب: ..............

  ه ال فرق بيى أن تخل  به أو ال تخل  به.إ مم اأَلولو  ى األس ال؛ ألن   هم  ى سال: 
 .............. :طالب

ــــس بطاــــر  بســــ رها ــــفي اــــى اطول  وال ب
 

ــــــى الم طــــــد    ــــــن اطــــــلنا ا ــــــا م  وتطايره
يم ي  ؤر الرجل خال به أو لم يخدُل بده ال إادكال فيده  وأ دا  دؤراا فدإن خلدت بده فدالحكم فيده سد   

 ال بأس به.فتق م  وإن لم تخُل به 
 طالب: ..............

 المرأة.. المرأة.
 ا خلت به تكلم عن...مَّ طالب: لما تكلَّم ع

  ا لم تخُل به.
 " يعنى طاارتاا بفطل ماء الرجل.وتطايرها من اطلناطالب: ما لم تخُل به وي كد هذا قوله: "

 دا تخلد م ُ كلفدة تُد رل  دا ودؤ ر و دا ال ودؤ ر  ادذا  أو مم؛ ألن ا ال  ى سال:  ا الفرق أن تخل  
 ُيفس   علو غير   ا يم ع أن ُو ج   ثل اذا. الرجل إذا خال به وكان رسيق ال يا ة  وأراد أن

 طالب: ..............
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 واؤالء تحع  الكالم كله عى خل ة المرأة بالماء الذي جاء فيه ال ص.  ا  الكالم كله عى المرأة 

ــــــــــــــ    ــــــــــــــا ُمكل ــــــــــــــا  ال  راه  وخلوتا
 

 وعنــــــــــه معــــــــــى بــــــــــالطار عنــــــــــه تفــــــــــرد   
ــــــــــــــ     ــــــــــــــا ُمكل ــــــــــــــا  ال  راه  وخلوتا

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

  م يأتي. 
 ووجاان اى  نثس تراهـا ...............

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

م أل ده وجهدان  "" ال  راها ُمكل    كلف يم ي: رجل  يم ي كيف ورااا  كلف يم ي غير الدوو   دثال 
 في أ ثو  لكى  ى يخر م األ ثو والخ ثو.

 وضوء ال اسعنجاء ايه، ويكون الرائى من محارماا.  ون طالب: قد يك
 ا  وجهان في أ ثو   يأتي الكالم في األ ثو.  ال

ــــــــــــــ    ــــــــــــــا ُمكل ــــــــــــــا  ال  راه  وخلوتا
 

 ............................................ 
ج ز ا يال ولوم في وض ئها أن يك ن ا ال رؤيا للم رة إال الم رة غير المغلَّظة بال سحة للمحارم    

 كشفه ع   المحارم.
ـــــــ  ........................................... ـــــــه تفـــــــرد   سوعنـــــــه مع بـــــــالطار عن  

 عى الرجل تفردت بالماء  إذا تفردت به فيك ن خل ة. 
  

ـــــــ  ........................................... ـــــــه تفـــــــرد   سوعنـــــــه مع بـــــــالطار عن  
 طالب: .............. 

 فيهم  اذا
 عى أحم . ه""وعن

 ام  حمد رواية.طالب: عن اإلم
 اي اأُلولو عى أحم .

 أي: الرجل المكلف الذي  حق بيا ه. "بالطار عنه"
 ووجاان اى  نثس تراهـا ...............

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

 إذا رأتها األ ثو ال ترفع الخل ة أو ال ترفعم
 لك في وجه.واأل ثو كذر كأ ه لم وَر  إذا ر اا الكاف "وكاار"

 وال جه الثا ي: أ ه كالمكلف السابق ذكر .
 .يم ي:  ميو "وذي ميزة "
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............................................ 
 

ــــــــر ُمعــــــــدد    ــــــــزة  والطفــــــــل غي  وذي مي
 يم ي غير  م ود ال ُيمتحر به ال فل دون التمييو ال ُيمت  به. 

األ ثددو والكددافر وذي المميددو فيدده وجهددان    يددوة يم ددي المميددو أ ثددو وذي وع دده فددي  "وذي ميــزة "
 "  يم ي: غير  متٍ  به."والطفل غير معدد 
 طالب: ..............

  ا و خل في ال جهيى.  ال
 وال  راـــــد اطحــــــداع مـــــن كــــــل مــــــائد  

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

 وال ُيغتسل بغير الماء.    ءال ُوت ضأ بغير الما  ى الماءجميع المائمات ال ترفع األح اث    
......................................... 

 
 ســوا المـــاء واطنجـــاي ................ 

دددر ال جا دددات غيدددر المددداء  وادددذا الممدددرو  فدددي   يم دددي ال ُتغسدددل ال جا دددات بغيدددر المددداء  وال ُي هر 
  ائٍع  خر.  إذا زالت ال جا ة بالشمس أو بأيالمذاب  و مرو  أن األس ال في  سألة 

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

ــــــــد     ........................ حعــــــــس بفدا
واددم   واددذ  المسددألة ا تحدده لهددا فددي المغا ددل   غا ددل الثيددال سدد  يكدد ن وسددع علددو الثدد ل  جا ددة 

 وٌد لحخار الذي ال يسيل علدو الم ضدع  مدبالماء  وال ا -تميى ت هيرام للثيال ىوذال-ُي هرون 
فددي المدداء أو الم هددرات األخددرى  مددا تددوول بدده عدديى ال جا ددة غيددر المدداءم المددذاب يخددص ذلددك 

س   به أو اماغه أو بشته    بالماء  محشتال  اوعلو اذا  ى ت جَّ
 ا م   ايمكى اؤالء ال يفهم ن  م و الحشت  تمر  الحشت 

 طالب: ..............
 مم.المشلح  

ا  دعااد ا بديى أظهر دا  ورو  ىوذالميال  ى أوالد ا الد حتو؛ أل ه ل  تسأل اذا ا ُيستغَرل  هاآلن في
 حشت.ال  ا لحس المشلح تق ل له: بشت   ا و ري 

 لحست الحشت بلشت.  واح   ى المشايخ  سال ا له: وهللا  ا تلحس الحشت  سال: ال
 .له تحمة الحشت ُيقي  حرية الالبس  ى الحركة

 طالب: ..............

 م اذا 
 طالب: ..............

ر األ ج  اس.وال ورفع ال جا ة وُي هر 
 طالب: ..............

 وال ورفع األح اث واأل جاس.
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 طالب: ..............
 .المجاورة  ضرورة في  سائل  م ودة  ال ال

ر األ جاس.  واأل جاس  وال ورفع األ جاس يم ي: وال ُي هر 
 ............طالب: ..

س   بددك أو  ك ددت فددي فددالة  ددا ع دد ل  دداء وال ادديء يم ددي لدد    الفددالة - ددلَّمك هللا-ف فدد   وتدد جَّ
 ال تت ضأ بغير الماء أو تم ل إلو التيمم ول  كان ع  ل  ائٌع  خرم   احتجت ال ض ء

 الف ف : الفالة يم ي: الصحراء.ل   يق "حعس بفداد"
 طالب: ..............

يشددترط ن فددي الت هيدر أن وتددردد علددو الجسدم المدداء  وال ضدد ء وتدردد علددو الم دد    اوهللا إذا كدا 
 .الماء

 طالب: ..............

 يصغرم  أال  يصغر وتأ ر
 بلس يصغر.طالب: 

درم المدذاب  دا فيده إال المداء تلدف  دا تلدف  دا علديهم   يصغر  فالكالم فيما ُوتلفه المداء كيدف ُي هَّ
س الملح تغسله   ا وتلفه المداء في الماء ل  ذال  والسكر كذلك  ايخ اإل الم يق ل:   ك  ل  ت جَّ

 .ُي هَّر بحسب الحال
أل ه  دا ُعدر   عد هم  ؛-يق ل ايخ اإل الم–والسكيى يق ل: ي هر بمسحه  والصقيل  ثل السيف 

 وال أي ايٍء  ى ذلك.  وال السيف بم  القتل  أ هم يغسل ن السكاكيى بم  الذبح
 ...طالب: ...........

 م اذا
  طالب: ..............

األرجح فيما ل  تم و ا المذاب فدي ال جا دة زوال عي هدا؛ أل هدا ُ   دع   هدا ل جد د ادذ  المديى  وإذا 
 .-رحمه هللا -ا اختيار ايخ اإل المارتفمت الميى الرتفع الحكم  واذ

 طالب: ..............
المدذاب والصدحيح   ده أن الدريح ممتمد   دى ع ده  وال والريح اليسدير فدي كدالم الخرسدي وغيدر  ُيمفد

عليدده – ظر ددا فدي سدد ل ال حدي  إذاوجد د الددريح وجد د ال وددف دليدٌل علددو بقداء المدديى  لكدى   كغيدر 
–دليدٌل علدو أن ال دتى دليدٌل علدو وجد د ال جا دة   دع أ ده « ْنـع نْ ُكْلُه ما َلـْم  ُ »: -الصالة والسالم

  لٍة   خة  تغيرت الرائحة دي علو خحو اميٍر وإااأكل حي ما أضافه اليه -عليه الصالة والسالم
 فلهذا و حغي أن ُيفرَّق بيى الرائحة الق ية والرائحة الخفيفة.

 طالب: ..............
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 م اذا
 طالب: ..............

ولدديس فيدده  ددتى  ال ددتى إذا زاد تأكدد  أن فيددده   إذا كددان ال ي دددرادد  المسددألة  رب طددة بال ددرر  فدد
ددا  فالجدداري ع دد    ال جا ددة   عال ددة وجدد دعال ددة ال ددرر  اضددرر   وادد  ضددار  لكددى إذا كددان خفيف 

 ال اس أ هم يأكل  ه وال وت ررون.
 ..اى ثوب الحائض إذا غسلعه -صلس هللا عليه وسلم– قولهطالب: 

ك   َثُره» رون علو أكثدر  دى ادذا  ال سد رة لهدم علدو أكثدر  دى ادذا  ور د ن أل هم ال يق  ؛«وال َيُطرُّ
 الث لم
ل الثوب ابقيت الرائحة بعد الغسل بالماء والصابون  ال ُيعطس :  نطالب ا قصدي يا شيخ لو ُغس 

ك   َثـُره»حكم اللون، اُيقال:  ايعسـر  - حسـن هللا إليـ -الثـوب بالرائحـة قـد يصـطب   ؟«وال َيُطـرُّ
 خروجاا منه؟

 كان  ى الُمسر والصم بة  ثل زوال ل ن ال م أخذ حكمه. إذا 
 .....طالب: .........

علدو كدل حددال الرائحدة وتسدداال ن فدي يسديراا ال فددي جميمهدا؛ أل هددا دليدٌل علدو وجدد د المديى  ثددل 
 الل ن وال مم.

 طالب: ..............
 بال ض ء أو التيمم إذا لم و ج  الماء.

 طالب: ..............
وجد د المداء  وا   اء؛ ألن ارط التديمم عد م   ل:  ا لم تيمم ع  ي اذا الشاي ا مه  اءأ ت تق  

ا ا أ س في ال رس الماضي يق ل: إن الشاي وسف ا ع   الشاي  يقد ل: ُيمكدى وواح   ى اإلخ ان 
 أن وت ضأ   ا ح ر.

 ُ ل ب ا م الماء ع ه.    ق ل: الشاي ليس بماء؛ أل ه  لب ا م الماء
 ........طالب: ......

 م اذا
  طالب: ..............

َبـة  َوَمـاء  َطُاـور  » د بى  سماودليلهم ح وث   ال حيذ ضدميٌف باالتفداق  حد وث ضدميٌف  «َتْمـَرة  َطي ب
 ليلة الجى. -عليه الصالة والسالم–باالتفاق  ولم يكى ابى  سم د  ع ال حي 

 طالب: ..............
 فيهام  اذا

 طالب: ..............
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 ُتغسل بالماء.
 .......طالب: .......

وتمسددر بالتقليددب إذا كددان يددب وبال ددرل و ددا أدري أيدد   سدد  اددم طريقددة الغسددل ع دد ام بالتقل  ال
حسب اإل كان  لكى ُوحالغ فيه حتو توول عيى ال جا ة   ه  وال يأخذ حكم الترال بيم ي   ا لصق  

 الذي ي هر بمجرد وب الماء عليه.
ـــــنج  كـــــل مـــــا ـــــر محـــــل الطاـــــر    بغي
 

د  تغيــــــر مــــــن نجــــــ   ولــــــو ناــــــر ارقــــــ   
ا إذا ايم ي ول  كان كثير    :  د ى -علو  ا  يأتي–  إذا تغير ول  كان كثير ا  سال ا تغير و جس ج ًّ

  ا يشق  وحه كمصا ع طريق  كة أو يشق و ن الماء ع ه.
  علو كل حال.

ــــر محــــل الطاــــر  ــــنج  كــــل مــــا  بغي
 

 تغيــــــــــــــر.................................. 
د  التغيدر إذا  كدل  دا تغيدر ود جس َسددل أو كثدر  ُسـُه َشـْىء  ُاــور  اَل  ُ اْلَمـاُء طَ  إن»  ُوج  الروايددة   «َنج ب

ه  » :ع   ابى  اجه ه  َ ْو ر يح  ه  َ ْو َطْعم  اذا حكمه و جس باإلجماع  والويادة  «إ ال َما َغَلَب َعَلس َلْون 
 ضميفة.

 ."ولو نار"
  طالب: ..............

فت  ع ا مها.   ألن كان ُحذ 
........................................... ــــــــر ارقــــــــد     ــــــــو نا  ................. ول

 الفرس : ال جم الذي ُوهت ى به  وُيقال ل ل  الحقرة: فرس . 
" م و   ا "ولو"لكى   المقص د   هم   ا ؟"ولو نار ارقد 

 طالب: ..............
 ل جم للماءماال هر ب  ا الذى أتو  ول  كان الماء  هر فرس 
 طالب: ..............

 فرس : ال جم.
 : ..............لبطا

 ؟ اذا
 طالب: ..............

  م و غير اذام وكثير ا  ا ُوث و ُيقال: الفرس ان. هفي ال جم  أ ه ا ُذك ر في كتب اللغة 
 طالب: ..............

 تصيرم  اذا ثل أد و  البسة 
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 طالب: ..............
 مما يمالمتجه  ى ال  ا ا يصير  ثل الكثرة  ُوري و ه للكثرة    ال

 لكثرة، لكن عالقة الفرقد بالكثرة هذه...طالب: هو ال ش  المراد ا
  ححث ع ه.    ااذا 

 طالب: ..............
المخصدص  فمدايم ي  هر ا مه فرس م ال ُب  أن يك ن أكحر األ هار؛ لُي رل به المثل  وإال م  اذا
 لهم

 طالب: ..............
 يُمثَّل بالكثرة ألوغر األ هدار  وال ي  أن ُيمثر ل به للكثرة  واللكى اي أ ماء يم ي اآلن ا  ُور    مم

 للسياق. اال ُب  أن يك ن التمثيل   ابق    بالمادي   ها
 طالب: ..............

  مرو    هر اذا.
 طالب: ..............

لكدددى الممدددا ي   ه فدددي الشدددمر ددد دددا ُي ددَرل بهدددا المثدددل  ترو   لكددى  هدددر ادددذا المددديى تكددد ن ودددغيرة
ر  دى الد زن  ادم ُوتجداوزن للد زن أادياء  لكدى لديس   هدا  الحظة المم و أكثد حظة  ال ُب   ى ال

 اذا أن ُي يع المم و  ى أجل ال زن.
 نه موضد ببخارا.إيقول: طالب: لكن  حسن هللا إلي  

 سال ا: أ ه   ضع بحخارى.
 طالب: نقول: لعله هو المراد يعنى.

 ا  المقص دم ال ع   ا فرس  السحخي
 لب: ..............اط

 ضميف يصير ا  المقص دم!   السحخي - ى الرواة  -فرس 
  طالب: ..............

 ل  ُوج   أكثر  ى  م و...  ال
 طالب: ..............

 ل  كان طرفه ُورى  ى بمي .
ن ادذا الد ظم ال ُو جدد  لده  سدخة س يمدة عتيقدة    َّقددة إعلدو كدل حدال المم دو ظدداار  وسلدت  درار ا: 

ع ع هدا كلهدا ُ سدخ فدي القدرن الثالدث عشدر  و  هدا  دا لجأ إليها وُيركى إليها  وإ ما ال ُّسخ التي ُطح  وُ 
 ا  في الرابع عشر.

 .وعلو كل حال  ع الم ار ة والت اول وحيى بمض األاياء
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 وا  ال جس.  وع   ا اآلن القسم الثالث 
 قر  يا شيخ؟ طالب: 

 .اسرأ
 له وصحبه. وسلم علس نبينا محمد  وعلس آالحمد هلل رب العالمين، وصلس هللا

 .اْلق ْسُم الثَّال ُث: َماء  َنج    : "اصل : -رحمه هللا تعالس– قال
، َاَاْل َ ْنُجُ   ير  ، َاإ ْن َلْم َ َعَغيَّْر َوُهَو َيس  َواَ َعـْين  َوِ ْن َكـاَن  ؟َوُهَو َما َتَغيََّر ب ُمَخاَلَطة  النََّجاَسة  َعَلس ر 

، إ الَّ َ ْن َتُكونَ َكث يًرا اَ  َواَ َعان  النََّجاسَ  ُاَو َطاه ر  َرًة َمائ َعًة، َاف يه  ر   :ُة َبْوال، َ ْو َعذ 
، َااَل َ ْنجُ  مَّا اَل ُيْمك ُن َنْزُحُه ل َكْثَرت ه   ُ .إ ْحَداُهَما: اَل َ ْنُجُ ، َواْطُْخَرا: َ ْنُجُ  إ الَّ َ ْن َيُكوَن م 

ُ  النَّج    َماء  َطاه ر  َكث ير  طَ  اْلَماء  َوِ َذا اْنَطمَّ إ َلس  ، َوِ ْن َكاَن اْلَماُء النَّج  َرُه إ ْن َلْم َ ْبَق ا يه  َتَغيُّر  اَّ
ه  َ ْو ب َنـْزٍ  َبق ـَى َبْعـَدُه َكث يـر   َكث يًرا، ـير   َاَزاَل َتَغيُُّرُه ب َنْفس  ، َوِ ْن ُكـوث َر ب َمـاء  َيس  ، َ ْو ب َغْيـر  اْلَمـاء   ُطْاـر 

 َر، َلْم َيْطُاْر.َاَفَزاَل العََّغيُّ 
ـيرُ  ،َيَعَخرَُّج َ ْن َيْطُارَ وَ  ، َواْلَيس  َراق ىب   َواْلَكث يُر َما َبَلَ  ُقلََّعـْين  اَئة  ر ْطـل  ب ـاْلع  ، َمـا ُدوَنُاَمـا، َوُهَمـا َخْمُسـم 

اَئة  َوَهْل َذل َ  َتْقر يب  َ وْ  . َوَعْنُه: َ ْرَبُعم   َتْحد  د ؟ َعَلس َوْجَاْين 
،َوِ َذا َش َّ ا ى َنَجاَسة  اْلمَ  ًسا َاَش َّ ا ى َطَااَرت ه  . اء  َ ْو َكاَن َنج   َبَنس َعَلس اْلَيق ين 

، َوَيَعـَيمَّمُ  ــَن اْلَمـْذَهب  يم  م  ـح  َمــا َعَلـس الصَّ ــالنَّج    َلـْم َ َعَحـرَّ ا يا  ُر ب  َوَهــْل  ،َوِ ن  اْشـَعَبَه اْلَمـاُء الطَّـاه 
ْنُاَما،  ؟ُيْشَعَرُط إ َراَقُعُاَما َ ْو َخْلُطُاَما د  م  ْن ُكلب  َواح  َف م  ر  َتَوضَّ ، َوِ ن  اْشَعَبَه َطُاور  ب َطاه  َواَ َعْين  َعَلس ر 

َدًة.  َوَصلَّس َصاَلًة َواح 
، َصلَّس ا ى ُكلب  َثْوب   ذاَوِ   َسة  َرُة ب النَّج   َوَزاَد َصاَلًة. بعدد النج   َصاَلةً اْشَعَبَات  الثب َياُب الطَّاه 

 وهللا  علم".
 ددى أسسددام الميددا  علدو  ددا جددرى عليدده " "اصــل : اْلق ْســُم الثَّال ــثُ : -رحمدده هللا تمدالو–يقد ل المؤلددف 

 ى تقسيم الميا  إلو  ال ة أسسام  واذا القسدم ُ تفدق و جمدٌع علدو وجد د     وا  المذاب  المؤلف
   والرابع الُمختلف فيه: المشك ل فيه  واذا أ ر   هل.يم ي الُمخَتلف فيه ال اار

دا دون ل كى ال اار ووج د  ُ متحدر فدي المدذااب ع د  الشدافمية  وع د  الح ابلدة  وع د  الح فيدة أي  
 المالكية  لكى القسم الثالث واألول  حل إجماع. 

ــُم الثَّال ــثُ " ــ    :اْلق ْس يددة  األول: ال هدد ر ال ددر  وادد  ال ددر  الثددا ي فددي القسددمة الثال  "َمــاء  َنج 
 بي هما ال اار.األول  ال ر  الثا ي: ال جس  و 

 فا تممال ال ه ر في كل ايء في غير ا تث اء للشرل  وال حخ  ورفع الح ث. 
والثالث ال ُيسدتمَمل فدي اديء إال لل درورة يكد ن إلطفداء الحريدق  ويكد ن لد فع الغصدة و دا أادحه 

 ذلك.
   ُيستمَمل في الشرل  وفي ال حخ  وفي الت ظيف.أاياء والثا ي ُيستمَمل في أاياء دون 
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و كل حال ال جس  قرر في جميع المذااب علو اختالٍ  بي هم في تفاويل َترد اإلادارة إليهدا عل
 إن ااء هللا تمالو.

ــَر ب ُمَخاَلَطــة  النََّجاَســة  " ددا المدداء الدد جسم سددال:  ــا َتَغيَّ ــَو َم  وتغيددر  ودد ل عليدده تغيددر أووددافه أو "َوُه
يشمه  س  ي مم  ف ج  ت اذ  المال ات؛ بم ها  األووا  الثال ة فالذي ال ورى بمي ه التغير س  

  أ ددت ائ  ت ضددأت  ددا رأوددت اددي  ائ  لُيجت ددب اددذا الدد جس   ددا يقدد ل األعمددو: وهللا أ ددا  ددا رأوددت اددي
األول  ا ترى   ا اممتم لما ت ضأت تم م دت  دا بدان لدك  دى طممده اديءم فدإذا ارتفمدت 

ا ددة  فإ دده حي ئددٍذ يكدد ن الثال ددة: ال مددم  واللدد ن  والددريح  ارتفددع اتصددا  المدداء بهددا ب ج األووددا 
 طه ر ا.

 وبمجاورتها بالمجاورة ُيحكم عليه ب جا ةم "َما َتَغيََّر ب ُمَخاَلَطة  النََّجاَسة  "
 طالب: ..............

ا  وإ ما التغير  ى   غير  مازجة.ُيكر ؛ ألن عيى ال جا ة ال ُت ج  في الماء س م 
ـْر َوُهَو َما َتَغيََّر ب ُمَخاَلَطة  النََّجاسَ " ، َاإ ْن َلْم َ َعَغيَّ وسمدت فيده  جا دة ولدم وتغيدر  فدال يخلد  إ دا أن  "ة 

ن كا دت ال جا دة بد ل  د دي أو إيك ن كثير ا وا   ا ف ق القلتيى  ثل اذا ال و جس باالتفداق  إال 
 لم وتغير ول  كان كثير ا   يأتي الكالم.  ائمة علو  ا  يأتي  فهذا و جس ول  عذرة

، َاَاْل َ ْنُجُ  َاإ ْن َلْم َ عَ " ير  َواَ َعْين   ؟َغيَّْر َوُهَو َيس  يدة األخدرى أ ده او المدذاب أ ده ود جس  والر  "َعَلس ر 
 ال و جس إال بالتغير  واذا رأي  الك  واختيار ايخ اإل الم وكثير  ى أال التحقيق.

 كثير ولم وتغير فه  طاار.   "َاُاَو َطاه ر   َوِ ْن َكاَن َكث يًرا"
َواَ َعان  " ى ب ل اآلد ي  "بوال"ال اسمة فيه  "َتُكوَن النََّجاَسةُ إ الَّ َ ْن " َرًة َمائ َعًة، َاف يه  ر  األولو:  "َ ْو َعذ 

ائ م »أ ه و جس؛ لح وث  ُل ا يُثمَّ  اَل َ ُبوَلنَّ َ َحُدُكْم ا ى اْلَماء  الدَّ اَل َ ُبوَلنَّ َ َحُدُكْم ا ى اْلَماء  » «ه  َيْغَعس 
ائ م   غض ال ظر عى كثرته وس لته.ب« الدَّ

 والمذرة المائمة  ثل الح ل أو أا .
الراوية األخرى: أ ده ال ود جس ولديس بد ل اآلد دي بأاد   دى بد ل الكلدب  بد ل الكلدب إذا وسدع فدي 

اَل َ ُبوَلنَّ َ َحـُدُكْم ا ـى »ا ُتث ي للح وث  الماء الكثير ولم وتغير  ا سال أحٌ  ب جا ته  وب ل اآلد ي
ائ م اْلَماء  ا وادل ال هدي عدى االغتسدال فيده  ال هدي عدى الحد ل فيده  مدروٌ   دححه؛ لدئال ُيفسد    ،«لـدَّ

ح لدة  فالدذي وحد ل فيده ولد  لدم   علو ال اس  ال اس وترك  ه ول  لم وتغير  ول  لم ُيحكدم ب جا دته ج 
 علو ال اس  الححار  اٌء دائم  الححر دائم ليس  ثل ال هر جاري. ه ُيفس   أُيحكم ب جا ته 

و سدألة التفرسدة بدديى المداء الجداري والراكدد   سدألٌة  مروفدة و قددررة ع د  أادل الملددم  وفدي س اعد  ابددى 
 فرَّع علو ذلك  سائل كثيرة.  رجب الماء الجاري ال ا   ثل الراك  أو الم رواوتان

دفالح وث سيَّ  بالماء ال ائم ا حكدم ال يجدري ُيخدر   الجداري  وأن ال الذي ال يجدري  والقيد  بك  ده دائم 
الت هير  الحركة في الماء تجمل اله اء وتخلله  وإذا تخلله الهد اء   ختلف  وأن الجاري وتكرر فيه
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 ه ُوذرى كالَحب وؤخذ   ه بإ اء وُيصب  وأ  اء تخلل اله اء إطهَّر ؛ ولذلك سال ا في ت هير الماء: 
ير  فجريان الماء يجمل رائحة ال جا ة بالذات  وس  وتغير طممها  لكى اذا  ى أ  اع الت هتذاب 

ددا عددى الراكدد   إذ ا لدديس  ددى المحددث أن يقدد ل الر دد ل  عليدده –الهدد اء وتخللدده  ويجمددل ُحكمدده  ختلف 
ائ م »: -الصالة والسالم ي اَل َيْجر ي  اَل َ ُبوَلنَّ َ َحُدُكْم ا ى اْلَماء  الدَّ  .«الَّذ 

، إ  : "-رحمه هللا–يق ل  وعرف ا أ هم يقص ون  ،"النََّجاَسُة َبْوال  الَّ َ ْن َتُكونَ َوِ ْن َكاَن َكث يًرا َاُاَو َطاه ر 
 بذلك ب ل اآلد ي الذي ورد فيه ال ص.

ــان  " َواَ َع ــًة، َاف يــه  ر  َرًة َمائ َع ــوَلنَّ  َ »عرف ددا روايددة الت جدديس  ح يددة علددو حدد وث  "َ ْو َعــذ  ــُدُكمْ اَل َ ُب  ،«َح
طداار  وكمدا سدال ا: بد ل اآلد دي لديس  وروايدة ال هدارة كسدائر ال جا دات  داء كثيدر لدم وتغيدر فهد 

 بأا   جا ة   ى ب ل الكلب  ولم يق ل ا بذلك.
 ".إ ْحَداُهَما: اَل َ ْنُجُ ، َواْطُْخَرا: َ ْنُجُ  "

 طالب: ..............
لتقدذور  علدو  -الحد ل–وال هدي لديس للت جديس   ان كثيدر اأح اما الماء ال ائم ول  كدان كثيدر ا  ولد  كد

 اس وترك  ه  ع حاجتهم إليه  واذا إتدال   دال  دى داللدة االستدران  استدران الحد ل ال اس  يجمل ال
سدد ن  دى اغتسدل بالمدداء الد ائم ولد  كددان كدافر ا  والفدرق بدديى   دع الُغسدل جداء عددى الح فيدة أ هدم ُو جر 

 قلتيى ع د  الح فيدة أ ده المداء القليدل  دا إذا ُحدرر ل طرفده تحدرل ال در القليل والكثير ع  ام غير ال
اآلخددر أو  دددا كا دددت  سددداحته عشدددرة فددي عشدددرة أذرع كمدددا ُأ  دددر عدددى  حمدد  بدددى الحسدددى أ ددده حددد َّ  

 بمسج    و سج    ساحته عشرة في عشرة.
ال ظدر؛  ولك ده ال حدل لده  دى  والق ل بت جديس المداء الدذي ُيغتسدل فيده سد ل  مدرو  ع د  الح فيدة

  ع   أال الملم.  واي ضميفةٌ   واي داللة استران  العتماد  علو ال اللة في الح وث
مَّا اَل ُيْمك ُن َنْزُحهُ " أو يشق  وحده  المختصدر  دا اد  يشدق  وحده " َواْطُْخَرا: َ ْنُجُ  إ الَّ َ ْن َيُكوَن م 

 الوادم
 طالب: بلس.

و يشق  وحه  يم ي ل  ُتكلر ف في  وحه فحصل اذا سال ا: يشق  وحه  فرق بيى  ا ال يمكى  وحه أ
كفي المشقة في ال وح كمدا تع الكلفة ال يمكى  وحه اذا ايء  خر  فهل يشق  وحه  لكى إذا ل   

 ذكر  واحب المختصر أو ع م اإل كانم المسألة تمسر أو تمذُّرم 
ر.  طالب: لعلاا تعسُّ

  مم؛ أل ه ال ُيكلف بأن يصل األ ر إلو اذا الح .
، َاـ" ــه  ـُن َنْزُحــُه ل َكْثَرت  ــا اَل ُيْمك  مَّ سدال ا فددي التمثيدل لددذلك: كمصدا ع طريددق " اَل َ ــْنُجُ  إ الَّ َ ْن َيُكـوَن م 

ا التي ُتم  للحجا  في طريق  كة  ى أي جهٍة كا ت.   كة  المصا ع: األح اض الكحيرة ج ًّ
َرُه إ ْن َلْم َ ْبَق ا يه  َتَغيُّر  النَّج    َماء  َطاه ر  كَ  َوِ َذا اْنَطمَّ إ َلس اْلَماء  "  ".ث ير  َطاَّ
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" يم ي ف ق القلتيى  الكثرة والقلة ضاب هما القلتان  النَّج    َماء  َطاه ر  َكث ير    إ َلس اْلَماء  َوِ َذا اْنَطمَّ "
فمدا بلددغ القلتدديى فهدد  كثيددر  و دا  قددص عددى القلتدديى فهدد  سليدل  ع دد  الح ابلددة والشددافمية ب دداء  علددو 

ـْل َاْلَخَبـ َبل إ َذا » وث ابى عمر ح و فه  ده أ ده إذا لدم وحلدغ القلتديى فإ ده  ،«ثَ َاْلَمـاَء ُقلََّعـْين  َلـْم َيْحم 
دا  لمدا حمدل الخحدث فالخحدث   جد ٌد فيده فهد   جدس  والحد وث ودححه  يحمل الخحث ويك ن  جس 

 جمٌع  ى أال الملم   هم ايخ اإل الم وابى حجر وجمع  ى الملماء.
  ددده  ددا يممددلم يممددل بم   سدده دون  فه  دده  ويقدد ل: إن  فهأم اإل ددالم يممددل بدده  طيددب ادديخ

  .«إن الماء طه ر ال و جسه ايء» :وا  ح وث   مارٌض بم   ق األس ى   ه
فرَّع ا تفاريع كثيرة ع   الح ابلة والشافمية علو اذا االختيدار  مدا ذكدر  ال د وي فدي مالمجمد ع  أ ده 

يى في إ اء كحير  فأخذت   ه بما و قص القلتيى بإ اٍء وغير   ا حكم إذا كان ع  ل  اء يسع سلت
 ته   هم الذي أخذ

خار  اإل اء الصغير  واذا  ما ُو كَّدت  ىيتداخل اإل اء طه ر  وخارجه  جس؛ أل ه دون القلتيى ال
 دده   دداسض لُيسددر الشددريمة و ددماحتها و دده لتها  سيددل إبده علددو َ ددى اختددار اددذا القدد ل  ويق لدد ن: 

لدد  كددان  ددذاب ن الغوالددي وادد  وددتكلم عددى اددذ  المسددائل والتفريمددات تم ددو أن إهددذا  وسل ددا  ددرار ا: ب
الشددافمي كمدددذاب  الددك  وأ ددده ال ودد جس إال بدددالتغير  وا تهددو اإلادددكال  ضدداب  واضدددح و فهددد م 

 للخاص والمام  والكحير والصغير  والمالم والما ي وغيرام.
و الحدد وث علدددو  فهدد م حدد وث القلتددديى  وحدد وث القلتددديى بي مددا التفريمددات التدددي ذكرواددا ب دداء  علددد

فه كثيدٌر  دى أادل الملدم  وسدال ا: إن   مَّف  ى جمٍع  ى أال  الملم  يم ي ا   صحح  لكى ضدمَّ
ُسلة   دم فدي  فهد م  أربميى  وفي  ت ه كذلك اض راب ا في الم د ُسلة أو سلتيى أو افي      اض راب  

ا الرجدل المت  د  أو سمدة الجحدل أو إذ بلدغ رؤوس الجحدل كمدا القلدة  ادل ادي الجدرة التدي ادي يُقلهد
  لة.سال بم هم ُيسمو سُ 

 التث يةم لماذا ُ  يَّت واي تحلغ رؤوس الجحالم ام سال ا: إن اذا يمكى... ماذالفطيب إذا بلغ 
 طالب: قطًعا غير مراد هذا المعنس.

 ُام سال  .  ال
 طالب: قاله الطحاوي اى شٍر معانى اآلثار.

 ى ُيقحلملك
ر، والنبى    اصم... قول: وهو  -صلس هللا عليه وسلم–طالب: ال ُيقبل وال ُ عصوَّ

 ال  فانم
ر  ن يقول هذا   .عليه الصالة والسالموال ُ ريده  ،-عليه الصالة والسالم–طالب: ال ُ عصوَّ

ُ  َكث يـًرا"  ُ  هددر  ُ  ديف إليده  دداء  أن اددذا  د ع  دى أ دد اع الت هيدر إذا أرد دا " َوِ ْن َكـاَن اْلَمـاُء الــنَّج 
 توول به عيى ال جا ة بأووافها. اكثير  
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 طالب: ..............
 اإلضافة  مه.بن؛ أل ه إذا كان دون القلتيى والسو اذا الماء ال جس ت جس اال  ُي ا  إليه سلت

 طالب: ..............
سل وادذا يقحدل الت جديس؛ أل ده  اٌء طه ٌر كثير  والكثير ع  ام القلتان فما ف ق؛ أل ك إذا أضفت أ

 ال جس و جس. ال يحمل الخحث اذا الذي أضفته إلو الماء ال جس بمجرد  الساة
 طالب: ..............

يم ي  تو بلغم لما أضفت إليه ُسلة وار فيها  جا ة  جسة  ولد  لدم ُت جد  عديى ال جا دة أضدفت 
ساة ال جس األول ول  لم تتغيدر  األول  دا إليه ُسلة  ا ية وار سلتيى  جست القلة الثا ية بمجرد  ال

 ااترط ا فيه تغير أووافه.
 طالب: ..............

ددل اددذ   جا ددة والمدداء الثددا ي سليددل السددو  جا ددة س  علددو  ددا   ال  ووددل  ددا وو  وادد  سليددل تدد جَّ
 سررو .

 طالب: ..............
المداء الد جس كثيدر ا وحكم دا  يم ي الت هير يك ن بإضافة  اٍء كثير؛ بحيث ورتفع التغير  وإن كان

ـُرُه "يم دي فد ق القلتديى  اثير  ب جا ته ب س ع  جا ٍة فيه  ع التغير  فإذا كان الماء ال جس ك َاـَزاَل َتَغيُّ
ه    ."ب َنْفس 

 طالب: ..............
 ن  لكى  ا دون القلتيى ُت يف سلتيى؛ أل ها ت فع ال جا ة عى  فسها. ااي سلت

ُ  َكث يـًراَوِ ْن َكاَن اْلَمـاءُ " ـه   ، الـنَّج  ـُرُه ب َنْفس  ب فسده يم دي كتخلدل الخمدر  الخمدر إذا تخلدل " َاـَزاَل َتَغيُّ
 طهر.

يم دي فد ق القلتديى ُ دو ح   ده ال جا دة و دا ح لهدا  وبقدي بمد  ذلدك " ُطْاـر َ ْو ب َنْزٍ  َبق َى َبْعَدُه َكث ير  "
  كثير يم ي أكثر  ى القلتيى  فإ ه حي ئٍذ ي هر.

 "وبقى بعده كثير  غير معغير". ،حسن هللا إلي  اى المخعصر زيادة ُتقيد هذاطالب:  
 يصماذ  تحتا  إلو ت ص
 طالب: ..............

 ي هرم ابقيت تحتا  إلو ت صيصم بقي كثير  تغير  
 طالب: ..............

 ا  يك ن  تغير ا فه   جس  ا زال؛ أل ك  ا  وحت ال جا ة.
 فال فائ ة في ال وح. االتغير باسي   يم ي علو كل حال إذا كان
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ير  "  ر بترال أو بغير الماء  ى المائمات.   ك" َ ْو ب َغْير  اْلَماء   َوِ ْن ُكوث َر ب َماء  َيس 
ــَر، َلــْم َيْطُاــْر " لمدداذام ألن المداء الددذي أضددف ا  واد  يسددير ودد جس بمجدرد  السدداة المدداء " َاـَفَزاَل العََّغيُّ

 األول. 
در المداءم ت هيدر التدرال حسدي وال  "ْلَماء  َ ْو ب َغْير  ا" در كالمداء  لمداذا ال ُي هر  يق ل لدك: التدرال ُ  هر 

 يم  م   
 طالب: ..............

ا  مأم يم ي إذا تيممت زال الح ث حسًّ   م و 
 طالب: معنًس.

 ا مع.
أم  م دد يم  ددا ادد   ثددل المدداءم علددو الخددال   لكددى اددل ادد  حسددي أم الت هيددر بددالترال حسددي 

 م م  ي 
 طالب: معنوي.

إلددو المدداء  ويدد  التل يددث وال اعتددراض علددو الشددرع  فددإذا أضددفت التددرال م دد ي بددال اددك التددرال و
س ال وتأ رم ال جا ة حسية   ج دة  فك  ك ُتويلها بالترال ال يستفي  الماء.  المت جر 

أزالهدا احتمدال أن يكد ن التدرال  يمكدى أن التدرال أخفدو ال جا دة  دا "َاَفَزاَل العََّغيُّـرَ ، َ ْو ب َغْير  اْلَماء  "
ــرَ "يقدد ل:  ــَفَزاَل العََّغيُّ دد  حاجددب احتمددال أن ُيخفيهددا عددى األ " َا ظددار؛ ألن المدداء إذا تغيددر ل  دده ووج 

 .ائ  يحجب ال ظر إلو اذا التغير  ا يستفي  الماء اي
ا و  ؛"َلْم َيْطُاْر َوَيَعَخرَُّج َ ْن َيْطُارَ "  ع   ا.ألن الحكم  ملق بميى ال جا ة وج د 

  طالب: ..............

 اذا وجه الق ل األول.
ا  لمدداذام ألن "َوَيَعَخـــرَُّج َ ْن َيْطُاـــرَ " الحكدددم  ملدددق ب جددد د ال جا ددة  والحكدددم  ملدددق بال جا دددة وجددد د 

دد ت وإذا زال التغيددر الددذي ادد  عال ددة ال جا ددة   وعدد   ا  حكم ددا عليدده بال جا ددة؛ ألن ال جا ددة وج 
 ريج الذي ذكر  المؤلف. ارتفع الحكم وطهر علو التخ

  
 


