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 2 (12) كتاب الطهارة – شرح املقنع ونظمه

 .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 آله وعلى محمد نبينا ورسوله عبده على وبارك وسلم هللا وصلى عالمين،ال رب هلل الحمد 
 ،أما بعد ،أجمعين وأصحابه

"، قال واحد: هذا الماء ولغ فيه نا كلًبا ووقًتا تساقطاوإن عي  " :-رحمه هللا تعالى-فيقول الناظم  
، واألصل أن ا ناف  وعندن ،وقال الثاني: هذا الكلب لم يلغ في هذا الماء، عندنا مثبت ،هذا الكلب

م على النافي؛ ألن معه زيادة علم، خفيت على النافي، إال إذا ذكر النافي ما ينفي ما  المثبت مقدَّ
 .فتكون كالبينتين والشهادتين المتعادلتين فتساقطا ،ذكره هذا الشخص

د"وإن عي  "  النفي واإلثبات  ،قَّدلذكرهما ما ال يسوغ لن   نا كلًبا ووقًتا تساقطا لذكرهما ما ال يسوغ لُنقَّ
تناقض؟ أم ما يمكن؟ تضاد  أملكن هل يمكن االجتماع  ،اتعارض  لذات واحدة في آن واحد يسمى 

في اإلثبات المثبتين  كيفوإن عينا كلب ا ووقت ا تساقطا،  ،تناقض، وعند طهور  مبهم في منجس
 ؟للولوغ

 طالب: ..........
كالهما ن اكلبالثبتين، إذا اختلفا في الصفة يكون م اما بينهم تناقض وال تعارض إذا كان ،ال 

 معناه؟  ما، وإن قال عدل ذا فقط إثر والٍغ وناقضه عدل فحظرهما اقصد، اولغ
  طالب: ..........

وذاك قال: هذا الكلب  ،هذا قال: هذا الكلب ،وإن قال عدل ذا فقط إثر والغ وناقضه عدل قال
 هذا المقصود؟ 

 طالب: ..........
 ب واحد؟ أو كل

 كلب واحد.طالب: 
 ؟ يءش يأكلب واحد واختلفا في 

  طالب: ..........
 ناقضه في أي شيء؟ 

 طالب: ..........
 ماوواحد يقول: من هذا الكلب، لكن  ،واحد يقول: من هذا الكلب ،الولوغ حصل :، يقولون بلى

 ي يؤثر؟ ذال
 طالب: ..........

 .تعارض هما في هألن ؛قد يكون االثنين
  الب: ..........ط
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

 أعطني إياها.
 طالب:...

 .هذا كالم صاحب اإلنصاف ،والكلب واحد، التعدد لإلناء ،الماء متعدد ،ينءفي إنا نعم،

 كالم صاحب الشرح.طالب: 
  ؟شرحه ما 

 الشرح الكبير.طالب: 

 .نعمشرح الكبير ال

 طالب:...

 .يضيق الوقت عن فعلهما ،وإن عينا كلب ا ووقت ا

 .....طالب: .....
د، نعم  ؛ ألن الوقت ال يستوعب، هذا وإن عينا كلًبا ووقًتا تساقطا، لذكرهما ما ال يسوغ لُنقَّ

 .مقصوده

 طالب: ..........
 ال.

 طالب: ..........
د     طلًبا ووقًتا تساقطا  لذكرهما ما ال يسوغ لُنقَّ

 طالب: ..........
 .نعم 

 طالب: ..........
 ..ا فقط إثر والغ وناقضه عدلين، وإن قال عدل ذءفي ما 

 طالب: ..........
 .أو يمكن أن يقع الولوغ في االثنين ا،ألنه يصير مشتبه   
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 4 (12) كتاب الطهارة – شرح املقنع ونظمه

 طالب: ..........
 .وفي المسألة الثانية كلبين في إناء واحد ،ينءفي المسألة األولى إنا 

 طالب: ..........
 بلى. 

 طالب: ..........
 .اكلب   

 األولى إناءين، وفي الحالة الثانية إناء واحد.في الحالة  ........ طالب:
 ؟ ، أو إناء ثان  كلب ثان   :وإن قال عدل ذا فقط إثر والغ وناقضه عدل يعني فقال 

 طالب: ..........
 .ينءفحظرهما أي اإلنا :ألنه يقول ؛نعم 

 نعم.طالب: 
 وإن عينا كلب ا ووقت ا تساقطا لذكرهما ما ال يسوغ لن قَّد. 

 س الوقت واحد يقول ......في نف طالب:

 ال.

 طالب: ..........
 ؟ماذا 

 الشارح يقول: إناءين.طالب: 
 ..ينءإنا 

 طالب: ..........
ا االشهود االثن  ا ووقت ا واحد  ان عينا كلب ا واحد  ما قال  ،تساقطا؛ ألنه ال يسوغ أن يتفق الكلبان أيض 

ا، لو قاال: ولغا منه جميع    .ا أمكنواحد منهما شربا منه جميع 

 طالب: ..........
 .والوقت ال يتسع لولوغ الكلبين ،اوقت ا واحد  
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 5 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

 طالب: ..........
والثاني إناء واحد، عينا كلب ا  ،يهما هذا واضحءين بماءفي البيت األول فحظرهما يعني اإلنا 

 ..ووقت ا

  طالب: ..........
 يقول الشرح؟  ماذاال 

 .يضيق الوقت فيه عن شربه منهماكلًبا ووقًتا الثانية: وإن عينا في الصورة طالب: 
 .الكلب واحد واإلناء اثنين ،كلب ا ووقت ا 

الوقت واحد واإلناءين اثنين، فكل واحد يقول: في الوقت الفالني شرب من هذا اإلناء، طالب: 
 والثاني يقول: ال بل من هذا اإلناء.

 يبقى الماء على إيش؟  

 طالب: ..........
 ؟ ماذا 

 .......... طالب:
 .طهارة هال ما في 

 طالب: ..........
 .الشهادة في المسألة الثانية 

  طالب: ..........
 .لذكرهما ما ال يسوغ لن قَّد، لذكرهما يعني الشهود، ال يمكن الجمع بينهما 

 الوقت....طالب: 
 ،يممتيعني مشتبه طهور بنجس، إذا اشتبه طهور بنجس،  وعند طهور مبهم في منجسيقول:  

 هفائدة ما دام في هأو تسأل ما في ك واحد يقول لك: تحر  ئ، يجيتحٍر لمنجدتحري أو  وال تقبل
ولذلك ال يتحرى، وال يلزم الخلط أو اإلراقة؛ ألن هذا  ،كأن الماء معدوم ،طرف نجس اجتنبهما

 .مخطوط كالهماالمعدوم شرع ا في الحكم، وليس بشرط أن يريق كليهما أو كالهما، 

 .......... طالب:



 

 

 
6 
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 ؟ ماذا 

  طالب: ..........
 كال وكلتا ملحقة بالمثنى، كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين تجريان 

  طالب: ..........
أن يريقا، ال ال، عندنا بالياء حتى المخطوطات كلها بالياء، وال الخلط يخلطهما ليكون عادم ا  

في أولى  ،َأولى مقال، في نسخة خطية في أولى بطهور بيقين، وال الخلط في أ ولى مقال في
ألحمد ألثبت النون  :ألحمد، في َأولى مقالي ألحمد؛ ألنه لو قلت يمقال :مقال ألحمد، المخطوط

 مقالين لم تحذف النون؟ 

 طالب: ..........
 .ال بد أن تثبت النون فتحذف النون لإلضافة، أما إذا ما أضفت  من تضيفلال بد  ،نعم 

 .........طالب: .
 .وفيه اأَلولى .المخطوط ما فيها ياء مقال 

تحري التحري المنجد،  ،وفيها ألف وعند طهور مبهم في منجس تيمم وال تقبل تحر  يقول:  
د، وليس  ،ألنه يقول: تحري المنجد ؛ينجدك؟ المنجد هو التحري إذا تأملت د، المنج   تحري المنجَّ

ما  ،هذا األصل، وال الخلط في األولى مقالي أحمد ،هذا في المخطوط ،بشرط أن يريق كالهما
 .ال مقالي أحمد هفي

 طالب: ..........
 .المخطوط مقالي أحمد 

  طالب: ..........
 .وال الخلط في األولى مقالي أحمد ،مقالي أحمد بالياءما فيه،  

 طالب: ..........
الم ألثبتت النون مقالين  هو فييؤيد عدم الالم حذف النون، ل هأحمد بدون الالم؛ ألن ما فيه،

 .ألحمد
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 طالب: ..........
 .في أولى أقواله ابأولى مقال ألحمد مضاف إليه مقال، والمقال يصير جنس   

 طالب: ..........
تلزم اإلراقة،  :ال ال أحمد له أكثر من قول، وأولى أقواله هو هذا؛ ألن من األصحاب من يقول 

 .لتكون عادم ا للطهور بيقين ؛يلزم الخلط :ومنهم من يقول ،لتكون عادم ا

 فإن يستبن بعد الصالة الطهور لم  

 طالب:...

 ؟ماذا

 المذهب على الروايتين.طالب: 
  .يراق :الخرقي يقول ،موجود

وهذا  ،تيمم وصلى ،، صلى وتبين له أن هذا هو الطهورلم فإن يستبن بعد الصالة الطهور
 ،وهذا نجس، هل يتوضأ من الطهور ويعيد الصالة ،رفرضه، بعد الصالة تبين له أن هذا طهو 

 أيهما؟ ؟وانتهى الفرض ،واتقى هللا ما استطاع ،وفعل ما أ مر به ،أو أنه صلى حسب استطاعته

  طالب: ..........
 صح؟  ،يعيد في الوقت، وهذه مسألة مطردة عندهم ،وعندكم يا مالكية يعيد في الوقت 

  طالب: ..........
 .اكثير  مرت كنت حضرت الموطأ  مرت علينا إن

 طالب: ..........
 .ااسمعه مائة واثنين وسبعين شريط   ،اسمعه ،أجل 

 طالب: ..........
 فإن يستبن بعد الصالة الطهور لم يحتم عليه أن يعيد الذي ابتدي

 طالب: ..........
 ...فإن علم النجاسة أو جهلها ،ال، فإن نسيها أو جهلها
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 طالب: ..........
 .في كتب الحنابلة، ال نستطيع أن نجزم بأن هذا قول اإلمام .ال، عندنا بالمذهب يعيد، يعيد 

  طالب: ..........
 .فإن علمها ثم نسيها أو جهلها أعاد، إن علمها ثم نسيها أو جهلها أعاد 

 طالب: ..........
اك نجاسة، لبس ن هنأما علم  نعلم أنه أصابه نجاسة، لكن إذا خفيت عليه من األصل ،علمها

 .مثل هذا ال يعيد ،نه مر عليه قط وبال عليه وال شيء، ما علمها أصال  أالثوب وما يدري 

  طالب: ..........
 .ال، انتقلنا إلى مسألة أخرى  

  طالب: ..........
 تطبقها على المسألة األولى؟تريد أن  

 طالب:...

 ء.ما تجي

  طالب: ..........
تختلف عن نجاسة الثوب، عرفت الفرق؟ نجاسة الماء  ،تقل إلى البدنال؛ ألن نجاسة الماء تن 

 .والثوب يابس، واليابس ال ينجس، فهو أخف ،والرطب ينجس ،تنتقل إلى البدن؛ ألن الماء رطب

  طالب: ..........
 .ما يمنع ال يجوز استخدامه

 طالب: ..........
 .ي فات فات نعمذخلعه، ما أعاد ال 

 طالب: ..........
ما دام ما تمت فإنك توضأت بالنجس  :قال له ،إنك توضأت بالنجس أثناء الصالة :وقال له الثقة
 .الصالة يقطع
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  طالب: ..........
هذا كالمهم، مفهومه أنه إذا لم يعلمها قبل  ،علم النجاسة ثم نسيها أو جهلها أعاد ،فإن علمها 

فلما علمها  ،صلى بالنجاسة في النعل ولم يعلمها -صلى هللا عليه وسلم-والنبي  ،فإنه ال يعيد
 .ولم يستأنف ،خلع النعل، ولم يستأنف

 طالب: ..........
 ،؟ اتقى هللا ما استطاع، وسيأتي اشتباه الماء الطهور بالنجسيفعل ماذااتقى هللا ما استطاع،  

ومن باب االستطراد اشتباه األخت باألجنبية،  ،ثيابوالماء الطهور بالطاهر، والثياب، اشتباه ال
 سيأتي.

 طالب:...

 ؟ ماذا

  طالب: ..........
المشترط تغير أوصافه الكثير، الكثير إذا كان  ،تغير أوصافهتلكن إذا حصل الولوغ نجس ولو لم 

نجس باإلجماع، إذا لم تتغير أوصافه وهو كثير فإنه يحمل ف ،فوق القلتين تغيرت أوصافه
 .عن نفسه هيعني يدفع ،الخبث

وإن يك ، ما يعيد الصالة، م عليه أن يعيد الذي ابتديتفإن يستبن بعد الصالة الطهور لم يح 
 .هذا في الثياب فصل في عدد

 طالب: ..........
، وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى بعدد عدد المنجس ثم زد واحًدا قدد، اعندك عد 

 ؛صالة ةيصلي إحدى عشر  ،نده عشرة ثياب نجسة وواحد طاهروزاد صالة، يعني ع ،النجس
 ،صلى بعدد النجس وزاد صالة، وحينئذ  على هذا القول ما يتحرى  ،ليكون قد صلى بطاهر يقين ا

شر ة عيصلي ست ،نها متنجسةأشر منها يعرف ة عخمس ،مثال   ان ثوب  و يصلي بالعدد، عنده عشر 
، في الثوب الطاهر، ةالفرض سقط بالسادسة عشر لماذا؟ ألن  ،يصلي عشرين :صالة، ما قال

أو  ،وثمانية نجسة ،طاهرة ةا عشر تاثن ،ن و بعضهم يقول: إذا زاد عدد الطاهر يعني عنده عشر 
وبعضهم يشترط في الزيادة أن تكون زيادة بينة واضحة  ،متنجسة يتحرى، إذا زاد العدد يتحرى 
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العشر مثال ، عشرة طاهرة وثوب نجس،  ،ويقل عدد النجس بحيث ال يكون له نسبة إال يسيرة
اتقى هللا ما و يصلي صالتين، وعلى القول بالتحري يتحرى يصلي صالة واحدة،  :على هذا القول

 .استطاع

 عدد المنجس ثم زد واحًدا قد           وإن يك هذا في الثياب فصل في 

 طالب:...

ا قد، عدد؟ وإن يك هذا في الثياب فصل في عدد َنْجسها ثم زد و  كيف  ما فعلنا شيئ ا.احد 

 طالب: ..........
 وهي طاهرة؟  

  طالب: ..........
وذيك نجاسة حسية،  ،وأن هذه نجاسة معنوية ،على القول بأنه يستوي في التحريم مع النجاسة

والصالة صحيحة كالصالة في الدار المغصوبة فيها خالف بين أهل  ،الجهة منفكة :والذي يقول
 .غيرفة في الثوب النجس والبقعة النجسة العلم، أما الصال

 .، كذا في المخطوطعدد نجسها ثم زد واحًدا قد     وإن يك هذا في الثياب فصل في يقول:  

 طالب: ..........
 ، عدم وجود مخطوط أصلي يمكناهذا في المطبوع، وهذا الذي يجعل في فهم األبيات عسر  ، نعم
، وثمانية عشرل الرابع عشر، موجودة ألف وثالثمائة يعتمد عليه، المخطوطات كلها في أو  أن

 -رحمه هللا-واثنين وثمانين األصل الذي اعتمد عليه الجميع، ثم جاء الشيخ ابن سعدي  ،األصل
ة واثنين وثالثين، وشيخنا الشيخ علي في هذه المخطوطة سنة ست ائلف وثالثمأونسخها سنة 

 بتيمكتبة شيستر  جيء بها مننسخة قديمة  هفي :وستين، فما عندك شيء يعتمد عليه، قالوا
صعبة وقديمة  ،لكنها ال ت قرأ ،اوجلبت هذه المخطوطات صور   ،جامعة اإلمام صورت المكتبة

 .وآثار رطوبة وتمزق، ففيه صعوبة، فإن تيسر نسخة متقنة تعين على الفهم

أبهمت مع تزيد  ، وقيل إنوقيل إن أبهمت مع تزيد      وقيل إن يزد عدد المنجس كثرة تحر 
 .مع كثرة على القول الثاني أو مع مجرد الزيادة إن كانت سواء ،يعني مع زيادة
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  طالب: ..........
 نعم.

  طالب: ..........
 عندك؟  ماذاوقيل إن يزد عدُّ المنجس كثرة عدُّ ما هو بعدد،  ،إن يزد :مع تزيد، والمخطوط

  طالب: ..........
مائة ثوب تصلي  ،على القول األول تصلي بعدد النجس، مهما كان العدد ،عدُّ المنجس كثرة تحرَّ 

من هذه الثياب ثوب ا يغلب  تحرَّ  :مائة صالة وتزيد صالة واحدة، وال شك أن هذا فيه مشقة، فيقال
 .فيه صالة واحدة وقد برأت ذمتك؛ ألنك اتقيت هللا ما استطعت وصل    ،على ظنك أنه طاهر

 طالب: ..........
 قوال؟األو؟ أي من ه 

 طالب: ..........
وزدت صالة جزمت بأن هذه  ،ألن قولهم دليلهم النظر؛ ألنك إذا صليت بعدد النجس؛ نعم 

 .الصالة في ثوب طاهر؛ ألنك استوعبت العدد النجس

 طالب: ..........
 .هذا مبرر القول الثاني، هذا مبرر القول الثاني 

 طالب:...

 .هو ما يشق عادة :الما يشق عادة أطلقه بعضهم وق

أصل ا وهذ ،أبهمت خفيت، خفي الطاهر من النجس ،يعني إن خفيت إن أُبهمت مع تزيد :وقيل 
زيادة في عدد الطاهر؛ ألنه  ،لعله في الطاهر، لعله في عدد الطاهر ،مع تزيد مع زيادة ،المسألة

 .وحينئذ  يسوغ التحري  ،يصير غلبة ظن

 طالب: ..........
 يقول؟  ماذا 

 الب: ..........ط
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 هذا مفهوم.

 طالب:...

 .نعمللمشقة للمشقة 

 طالب:...

 بالنجس؟ 

 طالب: ..........
 ،ومتون المذهب عليه صلى بعدد النجس وزاد صالة ،كلها مبهمة، المقصود أن المذهب واضح

شريعة ألنه صلى في ثوب طاهر يقين ا، ونظر ا للمشقة التي ال تأتي بها ال ؛وبهذا تبرأ الذمة بيقين
واختاره جمع من األصحاب أنه يتحرى، ويصلي في ثوب يغلب على  ،قالوا في رواية في المذهب

 .ظنه أنه طاهر

 طالب: ..........
 ؟ ماذا 

  طالب: ..........
 .االجتهاد مطلوب في مثل هذا؛ ألن هللا لم يأمر بصالتين في وقت واحد

 طالب:...

 .سواسهذا يؤدي إلى الو  ،هذا يجر إلى الوسواس

 النية في كل صالة..طالب: 
ينويها مع التعدد يحصل التردد في النية، ما تجزم بأن هذه الصالة هي الفرض حتى تصلي  

 .نها هي الفرضإبالثوب الطاهر إذا تحريت وال صالة تقول 

  طالب: ..........
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 13 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

عني نسبة الزيادة لكن بمجرد الزيادة أو زيادة ظاهرة، ي ،مع زيادة في العدد، مع زيادة في العدد
واحد إلى عشرة مثال ، أو زيادة واحد إلى اثنين؟ مع تزيد بمجرد الزيادة، أن يكون العدد أكثر من 

 .الثاني

 وحلُّ بمغصوب تحر بأوكد      وإن تشتبه مطعومة بمَنجَّس 

في الطعام يشتبه بعض األشياء ببعض، افترض أنك في بلد كتابي  ،تشتبه مطعومة بمنجس
بدون  سلخ وكان كامال   هر؟ إذا كان كامال   أمى اشتبه هل هو أرنب مذك   اندهم لحم  وجدتهم ع

س، هذا ذكاة كتابي  ،وهذا اشتبه، هذا طاهر ،هذا اشتبه عندك مقدم لك بصحن ،رأس وذا منجَّ
 ؟تفعل ماذا ،وذاك حرام باإلجماع، اشتبه هذا بهذا ،وهو طاهر حالل باالتفاق األرنب

 طالب: .......... 
مذهبين ومذهبين،  ،األصل الحل، خالف :ال بعضهم يقول ،األصل في األطعمة عموم ا، نعم

ن ااألصل الحرمة، لكن عندك اآلن صحن :نن يقوالاواثن ،األصل الحل :نن يقوالاتساوي، اثنالب
أو تجتنب لالشتباه؟ الواجب في  ،وواحد عليه قطط، اشتبه هذا بهذا هل تتحرى  ،واحد عليه أرانب

 .وهو يقول: وإن تشتبه مطعومة بمنجس وحلٌّ بمغصوب تحرَّ بأوكد ،ذه الحالة االجتنابمثل ه
 طالب: ..........

 يعني في حال ضرورة؟ 

  طالب: ..........
 .الضرورة تبيح له الميتة

لٌّ بمغصوب  ووضعته في البيت، وسرق ابنك ثوب ا وضعه بجواره، أو غصبه  ااشتريت ثوب   ،وح 
لٌّ بمغصوب تحرَّ بأوكد، اهموأنت ما تدري أي  ،والسترة شرط ،وإن كانت سترة ،بالنسبة للثياب وح 

وتتعدى مكانها  ،أو الحرمة التي تنتقل من مكان ،والشرط مؤثر بال شك، لكن النجاسة التي تنتقل
وحينما يفاضلون بين الصيد في  ،هي في الحقيقة أشد من الالزمة، فالثياب أسهل من المطعوم

م؟ عندك صيد في الحرم ،الميتة الحرم وبين م؟  أو ماذا تقد    وأنت محرم، وميتة، أيهما تقد  

 طالب: ..........
 الميتة لماذا؟  :يقولون 
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  طالب: ..........
كالهما حرام، والعلة التي من أجلها ح ر  مت الميتة منتفية في الصيد  ،طيب، هو كالهما حرام

جل -فيه حق هلل  ،ح ر  مت للضرر فالصيد ما فيه ضرر ن الميتةإ :منتفية في الصيد، إذا قلنا
 ،، فالقول بتقديم الميتة واألكل من الميتة وترك هذا الصيد وقبل أن يصاد من باب الزجر-وعال

حكمه حكم الميتة، وهو مضطر، عندهم يختار الميتة، مر علينا  :لكن إذا صاده، إذا صاده قالوا
 .يرة، أنه يختار الميتةفي المناسك وكتاب األطعمة، مواضع كث

 طالب: ..........
 .تعظيم المكان بال شك، نعم 

 طالب: ..........
لكن أجزم يقين ا أن كثير ا من الناس قد يؤثر الموت على األكل من  ،الحرمة محفوظة بأكل الميتة

م به  .ا الوقتذالميتة، ال سيما إذا كانت تقدَّ

 طالب: .......... 
 ؟وهو محرم

 .....طالب: .....
 .تخلص من نسكك واخرج عن الحرم :قال

 طالب: ..........
 نا. على كل حال المسائل هللا يتوب علي .ينهي نسكه ويخرج عن الحرم ويأكل، نعم 

      يشتبه ماء طهور بطاهر، نقف على هذا.    و  

  
 


