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 2 (10) كتاب الطهارة – شرح املقنع ونظمه

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. 

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

 ؟ وه ينأند عليه، تنس الكن نحتاج واحد   ،قراءة هما في
 إبراهيم الفوزان؟ وأين الشيخ حسين أ

 طالب: ..............

 د عليه، تعودنا. تنسن اواحد   نريد
 ،أما بعد

م قسام المياه وهو النجس، قد سم الثالث من أفي الق -هللا تعالى حمهر -فيقول الناظم   في تقدَّ
نهر بغير محل الطهر ينجس كل ما تغير من نجس ولو : "-رحمه هللا-الطهور والطاهر، يقول 

هذا البيت في التقسيم في النسخة المطبوعة ُجِعل من الطاهر، وهو لو كان المتغير نهر ا،  فرقد"
من النجس، بغير محل الطهر، ينجس كل ما تغير وما هو  ،ومنها المقنع ،نابلةفقه الحفي كتب 

 ما ،في محل النجاسة بغير محل الطهريعني زالت النجاسة به معنى هذا كان في محل الطهر؟ 
 معنى محل الطهر؟ 

 طالب:...

 ؟ ماذا

 طالب: ..............

ل بطهارته ما طهر لو لم نق هر؛ ألنفطاه ة بهاما زالت النجاسكان آخر إن له عالقة بقولهم:  هو
ا، ال بد أن يحكم بطهارته في الغسلة التي زالت بها النجاسة  .محل أبد 

 طالب: ..............

 لكن له ارتباط من وجه؛ ألنه محل الطهارة. ،هو ما يقصد 

 طالب:...

لى كل حال، الغسلة األولى والثانية نجسة ع ،على حسب ما يقال في عدد الغسالت عندك وه
 طهور؟  أمالرابعة طاهر  طاهر،فثالثة إذا قلنا يطهر بها ال
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

 طالب: ..............

طهور بال شك، ما تغّير ينجس قّل أو كثر ولو نهر فرقد، ولو كان بالغ ا ما بلغ في الكثرة ما دام 
نه الوصف تغير، أحد األوصاف تغير، على خالف بينهم في تغير الرائحة اليسير هل يعفى ع

إن الماء »فرقد لو كثر  وهما قوالن ألهل العلم، ولو نهر ،هبأو ال؟ معروف روايتان في المذ
 ،والزيادة ضعيفة ،«إال ما غير لونه أو طعمه أو ريحه»جاءت الزيادة  ،«طهور ال ينجسه شيء

 .ولكن اإلجماع قائم عليها أن كل ما تغير فهو نجس قّل أو كثر عند عامة أهل العلم

يره وال طهارته ، وليس مزيال  عنه تطهيه فاشهدنه تطهيره وال طهارته تغييره فزيال  عوليس م 
 معنى هذا الكالم؟  ما ،تغييره فيه فاشهد

 طالب: ..............

 القليل؟  أمهذا يشمل الكثير 

 ما .والقليل ما دون القلتين كما سيأتي ،القليل، والكثير ال يحكم بنجاسته إال بالتغير، هذا قليل
 .و لم يتغيروإال فالقليل سواء تغير أ ،ن الكثيرالتغيير ال بد فيه ممعنى تغييره فيه فاشهد؟ 

 طالب: ..............

 ما يلزم. 

 طالب:...

أي في  ،وليس مزيال  عنه تطهيره وال طهارته تغييره فيه ،لو لم نحكم بطهارته ما طّهر غيره
 ما .ِكم بنجاستهطهارته، إذا فارق المحل متغير ا حُ  فاشهد، إذا تغير في المحل ال تزول ،المحل

 ا الماء؟ ذه

  ..وال يرفع ،ماء وال يرفع

 طالب: ..............

 عندكم؟ماذا 
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 4 (10) كتاب الطهارة – شرح املقنع ونظمه

  طالب:...

 ؟ماء هفيما 

ٌس هذا  وال يرفع ما   .مخطوطالالتنجيس، ماٌء منجَّ

 طالب: ..............

ٌس بضم وال غير  الطهور بأجود وال يرفع ما التنجيس ماٌء منجَّ

 يعني ماذا يقصد؟  

 طالب: ..............

 ..إذا ُضمَّ 

 طالب: ..............

جاسة ما يرفعه غير الطهور، ال متنجس وال نجس، إذا كوثر بعضها ببعض ال ترتفع الن ،ال ،ال
ال يتطهر، إذا كوثر بطاهر كذلك، وال غير إذا كوثر بنجس وال غير الطهور، يعني الطاهر 

 ر بأجود.الطهو 

 وال فرق ما بين الكثير ونذرها
 

 وما نجسته حكمه مثلها اعدد 
 

ْسَتهُ  َسْتُه أو َنجَّ اسة يعني حكمت بنجاسته أو ما نجسته النج ،وال فرق ما بين الكثير ونذرها وما َنجَّ
 .حكمه مثلها اعدد

كان ماء قلتين يعني إذا تغير حكمها مثلها اعدد، وإن  ،ال فرق بين الكثير والقليلونذرها،  
ا فما نجٌس  فما نجٌس، عندكم فما النْجُس، فما نجٌس ما لم يتغير بمفسد، إذا كان قلتين  ،فصاعد 

ا وهو الكثير، لحديث:  ما لم يتغير بمفسد بنجاسة،  «بثإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخ»فصاعد 
م، مكما تق ،لم يتغير بنجاسة، إذا تغير بنجاسة ولو كان مثل نهر فرقدما  لكن  نعمم يتغير، ا لدَّ

ا فإنه ال يتأثر، ما  ،نجس ما لم يغيَّرفما  فما نجٌس ما لم يتغير، إذا لم يتغير وكان قلتين فصاعد 
 .تؤثر فيه نجاسة
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 5 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

بول اإلنسان أو عذرته  خالط الماء الكثير ،إذا خالطت الماء سوى بول إنسان وماء غوطه، 
و كان كثير ا ما لم يشق نزحه، وهذا من مفردات المذهب، المائعة فإنه ال يطهر ولو لم يتغير، ول

بين بول اإلنسان وعذرته المائعة وبين غيرها من النجاسات، يعني هي أشد من بول  التفريق
  الكلب؟ هل هو أشد من بول الكلب؟

 .على هذه الرواية أشد

، مشهور هميعني على قول، معروف، وهو المشهور عند ،بقول   ل إنسان ومائع غوطهسوى بو 
يعني ما يشق نزحه، ومثَّلوا له بمصانع  ،عند الحنابلة ما هو بمغمور، ونستثني ُمِشقِّ التبدد

ليستفيد منها  ؛لكثيرةأحواض كبيرة تجمع فيها المياه ا :مصانع طريق مكة، مصانع ،طريق مكة
ضربت في  قليل الماء هنا ست أذرٍع، إذا :شق نزحها فعفي عنها للمشقة، وقيلالحجاج، هذه ي

 .قليل الماء هنا ست أذرع إذا ضربت في مثلها فارو واسند :وقيل ،تة أذرعمثلها فارو واسنِد، س

نجس؟ طاهر ويلقى فيه  أمبضاعة بئر بضاعة، اآلن لو أردنا أن نطبق واقع بئر بضاعة طاهر 
 ود ستة أذرع.ومع ذلك قاسها أبو دا ،حيض ولحوم الكالب كما قالواالنتن وال

 .طالب:..

 ..في بئر بضاعةعلى كالمه القليل، لكن الواقع 

 طالب:...

 ،ر فيهاوكانت مياهه متغيرة مثل نقاعة الحناء، ويلقى فيها ما يلقى مما ُذِكر، ولم يؤث ،أنها كثيرة
 ؟ ، يلقى هل يجوز إلقاء هذه القاذورات في الماءولم يؤثر فيها ما يلقى فيها

إنها تلقيها الرياح؛ ألن بئر بضاعة في  :قالوا «ثةالعن الثالاتقوا الم»، «اتقوا المالعن الثالثة»
ذلك الوقت وبئر  الذين وجدوا في -رضوان هللا عليهم–منحدر فتلقيها الرياح، وإال فجيل الصحابة 

 ن الصحابة يلقون فيها؟ أيلقى فيها ما يلقى مما ُذكر هل يتصور و  ،بضاعة هذا وصفها
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 6 (10) كتاب الطهارة – شرح املقنع ونظمه

ا، إما أن يقال من بعض ال وإما أن يقال من يهود، أو ما أشبههم وإال فال يتصور  ،منافقينال أبد 
ير قصد، من الصحابة، وسواء كان اإللقاء بقصد أو بغير قصد، سواء كان اإللقاء بقصد أو بغ

 ا الرياح وغيرتها، تغير الحكم؟ ألقته ،تلقيها الرياح نجاسة

لعانة ارتفاعها، ارتفاعها ارتفاع الماء ما يتغير الحكم، بئر بضاعة إذا زادت كما قال قيِّمها فإلى ا
يعني عرضها أكثر من عمقها، إلى العانة  ،ود ستة أذرعرضها كما قال أبو دافيها إلى العانة، وع

الكالم إذا ُأطِلق على المتوسط، ما  الساق مع الفخذ،ذراعين ثالثة أذرع؟  ،الث أذرع؟ ثءجيكم ي
تنزح  وأربعين، ثمانٍ  ،وأربعين ة أذرع، أقل ثمانٍ ينظر إلى الطويل وال إلى القصير، وعرضها ست

 بئر بضاعة؟ 

 .هو يتجدد، لكن هم هل فعلوا ذلك؟ ما فعلوا

 طالب: ..............

ود قاسها وأن أبا دا ،عةوهو ما يربط بين هذا وبئر بضا ،أذرعي يقرأ هذا البيت ست ذال، ال 
 ال؟  أمهل ُغيِّرت  :بنفسه وسأل القيِّم

 . رتقال: ما غيِّ 

 ود؟ ن يطلع لنا المتن؟ سنن أبي دام

د لما قاس و هو رسالة، إذا ضربت في مثلها فارو واسند، يعني ستة في ستة، اآلن أبو دا
 .ا، ستة في ستةهذا في مثله يقيس القطر، ويقول ،وهو يقيس القطر ،العرض

 طالب: ..............

 ؟ ماذا 

 طالب: ..............

 ؟يدما تر هذا 

 .طالب:..
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 ود وال منك؟ في آل عند أبي دا

 طالب: ..............

 ؟ ماذا

 طالب: ..............

تزيد على ما أن ي زدتها؟ ما يجوز ذأنت ال أم وآله وسلم ،صلى هللا عليه وسلمقال: وآله، قال 
 .في كتب أهل العلم

 طالب:...

 ؟ماذانعم 

 طالب:...

ون تغيره بسبب النجاسة، ويسمونه لمكث، وال يكمن طول ا ،قد يتغير من طول المكثون الل
اآلجن، واآلجن طهور مطهر باالتفاق إذا تغير بطول مكثه، إال ما يذكر عن محمد بن  ،اآلجن

سيرين أنه كرهه، وما زال الناس إلى وقت قريب يتوضؤون بالمياه المتغيرة، بسبب المكث ال سيما 
، وقد يتغير في اآلبار بسرعة سبب طول مكثهلونه ب يتغيرفي براميل مثال   إذا كان المكث

وغيرها، ويسمى حينئٍذ اآلجن، وال يكون تغيره بسبب ما يلقى فيه من النجاسات؛ ألنه إذا كان 
هذا فر ذلك على لونه أو طعمه أو ريحه بطعم النجاسة أو ريح النجاسة تغيره بسبب النجاسات وأثَّ 

 .أحد في أنه نجسال يشك 

  طالب:...

 ا؟ فيهماذا 

 طالب: ..............

 هذا؟ ما.... 

 طالب: ..............
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 ...ت! دأنت سندت واستعد ،نعم

 طالب:...

 ؟كيفعلى هذا االستعداد، 

 طالب: ..............

أنا ؟ فعلتماذا ؟ اا عشر ذراع  ي طوله اثنذبضاعة مثل الوايت الأنت تستنكر عليه أن يكون بئر  
 .دبي داو ن عندك شيء ليس عند أأتوقعت 

 ،ويتغير لونه ،وأنه يلقى فيه ،هنا جعلوا الضابط بئر بضاعة، وبئر بضاعة أصل في الموضوع 
ا لكن المجزوم به أن التغير ليس بسبب النجاسة، ولو كان التغير بسبب الن جاسة لكان نجس 

 .ر خالفباالتفاق من غي

د واسند في مسند أبي داو  هذا اروِ  ا،أو توقع  ، استنباط ا وأ اكالم   ليست المسألة فارو واسنِد، 
وقيل فيه من ِقَبل الصحابة كذا، وقتيبة راوي الحديث قال كذا،  ،وقيل فيه من ِقَبل الرسول كذا

 وأسند. عن هؤالء ود قال كذا، اروِ بو داوأ ،والقيِّم قال كذا

، هنا دفنجس سوى الجاري بها في المؤكيوجد فيما دون القلتين،  وإن تلق دون القلتين نجاسة
أو الراكد حكمه حكم  ،والكالم األول في الراكد، وهل الجاري حكمه حكم الراكد ،تعرض للجاري 

واعد تعرض جب في أوائل القواعد أو أول القالجاري؟ فيما قرره أهل العلم في قواعدهم وابن ر 
 .كثيرة اوذكر لذلك فروع   ،للماء الجاري هل هو كالراكد في الحكم أو ال

 ........طالب: ......

أنه كالراكد، يؤثر فيه النجاسة إذا لم يكن بلغ القلتين، وإذا بلغ القلتين لم  ،روايتان أنه كالراكد 
 .تؤثر فيه النجاسة ما لم يتغير، كالراكد

أن كل جرية لها حكم الماء  ،حكم الماء المنفصللرواية الثانية أن كل جرية لها والقول الثاني أو ا
 .بها في المؤكدسوى الجاري المنفصل، 

 .وقدرهما يعني القلتين 
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 9 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

 طالب: ..............

 .نعمخمسمائة رطل،  ،خمسمائة 

 طالب:...

 .أحكام نبوية ما تختلف اهأنها مناسبة للقلتين؛ ألن

 طالب: ..............

 .ذراع وربع، ذراع وربع مكعبتقيس الست بال، بئر بضاعة  

 طالب:...

التحديد بالقلتين تقريبي أو تحديدي ما تحاسبهم هذا الحساب أنت إذا رجعت إلى قولهم: وأن 
 .الدقيق

 طالب: ..............

 .تفضل 

 وقيل قليل الماء هنا ست أذرع. ،وقيل قليل الماء، وقيل قليل 

 طالب:...

، ندهم في القليل والكثير القلتانقليل الماء صريح الكالم في مقابل الكثير، والضابط ع :وقيل
 واضح؟ 

 وهذا قليل الماء واضح. ،مرتبته، قيل قليل الماء، هذا الكثير يشق نزحه وال

 طالب:...

 ال، يقول لك: وقيل قليل الماء هنا ست أذرع.

 طالب:...
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 10 (10) كتاب الطهارة – شرح املقنع ونظمه

 طيب، وتوجيه كالمه؟ مشقة قليلة هذه الستة؟

 طالب:...

ضح معناه وا إشكال، لكن هقد يشكل معناه ما فيوقيل قليل الماء كالمه واضح وصريح، لكن 
 صريح.

 طالب:...

 الذي ال يشق نزحه؟ 

يعني هنا مقيِّدة في هذا الموضع، لو قارنا بين القلتين وبين بئر بضاعة على ما جاء في طولها 
 ننتهي إليه؟ ماذا وعرضها 

يعني القلتين خمٌس  اوقدرهم ،وإن تلق دون القلتين نجاسة فنجس سوى الجاري بها في المؤكد
 .بِقَرب خمس ِقرَ يعني من ال

 طالب: ..............

إن الماء »حديث أبي سعيد،  أمحديث ابن عمر  «إذا بلغ الماء قلتين»ما هو بئر بضاعة،  ،ال 
 .هو حديث بئر بضاعة «طهور ال ينجسه شيء

 طالب: ..............

 أنت حنبلي أنت، ال، وجالس معنا وأنت! أنت ما أنت بحنبلي؟  

 طالب:...

 ؟ ماذا

 ......طالب: ........

 ..صدقت

 طالب:...
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 11 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

هما خمس يعني ِقَرب، يقول ابن جريج: رأيت القلة من قالل هجر تسع ، وقدر نعميكثر بكثير، 
فتكون القلتان خمس  ،نين األحوط أن يجعل الشيء نصفإنصف، قالوا:  قربتين وشيئ ا، ما قال

مقدار تحديدي أو خمس قرب، ثم قدروها باألرطال، خمسمائة رطل عراقي، ثم بحثوا هل ال ،قرب
يحمل الخبث، ومن يقول  :يقول ؟من يقول بالتحديد ،و رطلينأ تقريبي؟ بمعنى أنه لو نقص رطال  

بالتقريب ال يحمل، وعن أحمد أربع مئين بدل خمسمائة، الخالف في مائة رطل في الخمس، 
ا؟ وقرِّب أو احدد يعني ت قريبي أو تحديد؟ إذا وهل يتجاوز عن هذا العدد سواء قلنا تقريب ا أو تحديد 

ولو نقص عن  ،إذا قلنا بالتحديد فإنه ال يتجاوز بالتحديدتقريبي يتجاوز عن اليسير، و  :لناق
 اليسير وعن نقص شيء يسير فإنه حينئٍذ يتغير الحكم. 

   وساااااااااااااع ة يرطاااااااااااااال وساااااااااااااعع فقيااااااااااااادِ     مقااااااااااارد قنطااااااااااار الدم ااااااااااقي قاااااااااادرها
 مقااااااااااارد قنطااااااااااار الدم ااااااااااقي قاااااااااادرها

 

   فقيااااااااااااادِ وساااااااااااااع ة يرطاااااااااااااال وساااااااااااااعع  
المختلفة، قدروها بالعراقي والشامي وغيرها، كل هذا القلتين بالموازين في األقطار  ذكروا ما يعادل

 ال؟  أمفي نوع من الحيرة صح يجعل كثير ا من طلبة العلم فضال  عن العامة 

بغير في نوع من الحيرة؛ ألن المسألة تتعلق بعبادة متكررة في اليوم أكثر من مرة، وترك العامة 
ع، ولذا كثر القائلون بخالفه من أهل المذاهب عن الشر  اتبرأ ذممهم بيقين بعيد   ضابط يجعلهم

الظاهر فالتي تعتمد هذا القول من الشافعية ومن الحنابلة ومن غيرهم من المذاهب، أما المالكية 
الدين تمنى أن لو ، وذكرنا مرار ا أن الغزالي في إحياء علوم وارتاحاأنهم ال عالقة لهم بالقلتين، 

، إال ايرى هذا معروف   شيخ اإلسالممالك، إال بالتغير،  ن مذهب اإلمام الشافعي مثل مذهبكا
َمهم وشيوخهم يرون القول بهذا.  بالتغير، وبعض المحققين من شيوخنا المعاصرين ومن تقدَّ

 طالب:...

 ؟ ماذا

 طالب: ..............

 ، يعني ما يشق نزحه؟ هذا معروف
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 12 (10) كتاب الطهارة – شرح املقنع ونظمه

 .............. طالب:

 توجه عبارة المؤلف؟ كيفطيب 

 طالب:...

كثير يشق نزحه، هو اإلشكال في لفظ الناظم،  :ا قالم ،ل: وقيل قليل الماء، هنا قليلوهو يقو 
 قنطار؟ وقيل قليل الماء هنا إذ ا نقول: وقيل قليل الماء مما يشق نزحه هنا ستة أذرع، 

 طالب: ..............

 ت؟تعرف القنطار أن

 طالب:...

اااااااااااااعع فقيااااااااااااادِ     مقااااااااااارد قنطااااااااااار الدم ااااااااااقي قاااااااااادرها    وساااااااااااااع ة يرطاااااااااااااال وس 
ذراع  :"، وقيلبمستوى األرض في يقطاره ين تجهل احددن، "؛ يعني القلتيذراع ثم ربع هما" "وقيل

 ذراع وربع؟ إلى هنا؟  ؟يصيرماذا  ،ذراع في ربع ذراع وربع مكعب

إن تجهل احدد، عند الحنفية الضابط بين أقطاره ، بمستوى األرض في نتي، ستين سقريب الستين
و قليل، وإن لم يتحرك فهو كثير، وحّده رِّك طرفه تحرك الطرف اآلخر، فهالقليل والكثير أنه إن حُ 

يعني فرق بين عشرة وعشرة وما عندنا  ،محمد بن الحسن منهم بمسجده ومساحته عشرة في عشرة
ذراع  :يقول بمستوى األرض، وقيل ،ا بد أن يكون عمق  ذراع وربع في ذراع وربع، لكن ذراع وربع ال

 .وية؟ الاألرض، يعني هل المراد بأرض مستثم ربع هما بمستوى 

 طالب:...

ا وعمق ا :مكعب هو، يقولون   اوعمق   اوعرض   وحينئٍذ يكون الذراع والربع طوال   ،مكعب، طوال  وعرض 
 .مثال  يعني ليس له عمق اإذا كانت األرض مستوية غدير   ،قد يساوي عشرة في عشرة

 طالب: ..............

 .صح، نعم 
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 13 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

 طالب:...

 ..ُسْمك، وتنظر إلى خارجها ه، ال، وفيءيجيالعرض ما 

 :...طالب

 سميكة مئتين؟ أنت طلعته عندك؟  نعم،

 كيلو؟  أمجرام 

 طالب: ..............

 ... أويقول لك قنطار  أال ،عددوا المقادير يستحضرون األخرى ال ال، تراهم يستحضرون إذا 
 .قنطار وألك لتر  يبق

 وسلم. اللهم صلّ  

 

  
 


