
، فقدم الفقهاء ربع العبادات على غريه  اعلم أوال أن الفقه منحصر ىف العبادات واملعامالت واملناكحات واجلنايات على هذا الرتتيب  
غالبا  - وغريمها كل والشربوهو األ -ألن سببها ضرورى  وما يتعلق هبا وقدموا املعامالت على املناكحات، اهتماما باألمور الدينية 

مث ، وأخروا اجلنايات عن املناكحات ألهنا ال تقع غالبا إال بعد إشباع شهوتى البطن والفرج  ، احلاجة إليه الصغري والكبريويستوى ىف 
إهنم رتبوا العبادات على ما جاء ىف حديث ) بىن اإلسالم على مخس ( فرتبوها على هذا الرتتيب املتني وقدموا الطهارة على الصالة اليت 

واعتربوا  ،ووجه األعظمية أهنم تساحموا ىف اشرتاط استقبال القبلة ملن تنفل ىف السفر - ألن الطهارة أعظم شروطها .. هى عماد الدين
، ومل قت فبان خالفه انعقدت صالته نفالدخول الوقت شرطا لوقوع الصالة فرضا ال لوقوع مطلق الصالة فلو أحرم ظانا دخول الو 

 – ومل يذكروا أحكام الشهادتني ألهنا مفردة ىف علم التوحيد ،وا القضاء على فاقد الطهورينيوجبوا الفضاء على فاقد السرتة وأوجب
( ويف ذكر األحكام إشارة إىل أنه ليس املراد  الطهارة ) بيان أحكام(  كتاب) هذا ولذلك ابتدأ هبا املصنف اقتداء باألئمة فقال :

 أنواعها ، وإمنا املراد بياننا حقيقة الطهارة اليت هي الرفع واالرتفاع أو اإلزالة والزوالإذ املصنف مل يذكر هبالطهارة بيان لفظها وال معناها 
 ، وكذا يقال فيما بعدهسواء كان مفروضا أو مندوبا( ش اِمل ٌة ِلْلُوُضوءِ ) أي الطهارة يف الرتمجة( ِهي  )  لذلك قال الشارحفكيفيتها و 
ِإز ال ِة النَّج اس ِة و ال) كاألحداث  –من املوجبات (  ُق ِبه ام ا ي  ت  ع لَّ )  بيان( م ع   ) أي اآليت بيان كيفيتها(  ت َّي مُِّم اْْلتِي ةِ و اْلُغْسِل و 

  .كانقالب اخلمر خال، ودم الظبية مسكا  الدبغ واالنقالبالوسائل وهي املاء والرتاب و و  – والنجاسات
 .ال يفهم معناه إال بفهم أجزائهو مركب إضايف ، وه ..مث إن قول املصنف " كتاب الطهارة " 

يقال تكتبت بنو فالن إذا  ،وهو لغة اجلمع والضم ب  ت  الك   مصدر آخر وهو مصدر مشتق منفهو  –أى هذا اللفظ  –الكتاب أما 
 ،التعلمومسى الكتاب كتابا ملا فيه من اجتماع احلروف والكلمات، وهو من املصادر السيالة أى الىت حتدث شيئا فشيئا مثل  ،اجتمعوا

واصطالحا :اسم جلملة من دال العلم مشتملة على أبواب وفصول غالبا فهو ألفاظ خمصوصة دالة على معان خمصوصة أي من نوع 
 .مدلول ، والذى يبني هذه املعاىن املضاف إليه أى لفظ الطهارة هنا -الذي هو املعاين –، والعلم ، فاأللفاظ دالواحد

ولو طاهرة كالبصاق  -النظافة واخللوص من األدناس  لغة : - مصدر من الفعل طهر بفتح اهلاء وضمهابفتح الطاء  -هىف وأما الطهارة
اسم لبقية املاء الذى  :بضم الطاءالطهارة و ، حسية كانت تلك األدناس كالنجاسات أو معنوية كاحلسد والعجب والكرب -واملخاط 

، وأما الطهارة شرعا .. اسم ملا يضاف اىل املاء من سدر وحنوه :وبكسر الطاء، حبرال من حنو بئر أو  ،هر به من حنو اإلبريق واإلناءط  ت  
فقوله " وما يف  "على صورهتماو ما يف معنامها  وأ جنسرفع حدث أو إزالة "فقد اختلف يف تفسريها فعرفها املصنف يف جمموعه بأهنا 

التيمم عن فمثال ما يف معىن رفع احلدث .. لة حقيقة، اوال إز ، وليس فيه رفع  النجسمعنامها " أي يف معىن رفع احلدث أو إزالة 
جتديد  .. احلدث األصغر أو األكرب ، ومثال ما يف معىن إزلة النجاسة .. االستنجاء باحلجر، ومثال ما على صورة رفع احلدث األصغر

.. الغسلة الثانية  النجسرفع احلدث وإزالة األغسال املسنونة ، ومثال ما على صورة  .. الوضوء ، وما على صورة رفع احلدث األكرب
 والثالثة  

واعرتض هذا التعريف بأن الرفع واإلزالة سبب للطهارة وليسا مها نفس الطهارة ، فالطهارة هي األثر الناشئ عن رفع احلدث وإزالة 
ارتفاع احلدث وما ىف معناه وزوال  هي: ، لذا عرفها بعضهم بقوله " .إخل " تعريف للتطهري ال للطهارةالنجس ، فقوله " رفع حدث ..

وما ىف "وقولنا  ،أى زوال الوصف املانع من صحة الصالة وحنوها مما يفتقر إىل طهر "ارتفاع حدث"فقولنا و ارتفاع حكم ذلك، اخلبث أ
 والغسلة الثانية والثالثة  الضمري عائد على ارتفاع أى وما ىف معىن ارتفاع احلدث كغسل امليت واألغسال املستحبة وجتديد الوضوء "معناه



 وما يف معناه أى احلدث "أو ارتفاع حكم ذلك"، وقولنا تىأى زوال عينه وحكمه معا باملاء الطهور على ما سيأ "وزوال اخلبث"وقولنا 
ام املاء مبا يقوم مق ارتفاع حكم احلدث والنجس وحيصل ،وحنوها الدباغ واالنقالباالستجمار و فدخلت الطهارة احلاصلة ب ،والنجس

، أو بغري ذلك كما يف الدباغ واالنقالب  الطهور كالتيمم بالرتاب عن احلدثني األصغر واألكرب واالستجمار باألحجار بدال من املاء
لتعبري الطهارة هى األثر الناشئ عن الرفع ال عني الرفع الذى هو فعل التطهري وكذا ا ملا تقدم أنالتعبري باالرتفاع أوىل من التعبري بالرفع ف

، واإلزالة ال ألن املراد باحلدث األمر املعنوىعرب ىف جانب احلدث باالرتفاع وىف جانب اخلبث بالزوال زالة، و بالزوال أوىل من التعبري باإل
التعبري قد يكون جرما ناسب معه التعبري بالزوال ، أما احلدث فلما كان أمرا معنويا ناسب  النجسوملا كان  ،تكون إال ىف األجرام غالبا

 معه باالرتفاع 
مل  ..طلق لفظ الطهارةأ   اصار حقيقة عرفية عند الفقهاء حبيث إذاملصنف بأن اطالق الطهارة على الرفع واإلزالة  تعريف وجياب عن

الغسل ينصرف إال إىل نفس الرفع واإلزالة، إذ األحكام اليت ستذكر بعد  إمنا هي للفعل، وأشار الشارح بقوله " هي شاملة للوضوء و 
، وعدل الشارح عن تعريفها مبا عرفها به النووي.. لالعرتاضات اليت والتيمم وإزالة النجاسة " إىل أن هذا املعىن للطهارة هو مراد املصنف

 ، ومل يقل املصنف يف الرتمجة باب الطهارات .. ألن الطهارة يف األصل مصدر وهو يتناول القليل والكثري، ومنأ وردت على هذا التعريف
 مجعها فقد قصد التصريح بأنواعها

مبعىن اسم الفاعل أو اسم املفعول ، إذا تقرر هذا فاعلم أن لفظ الكتاب يف الرتمجة إما أن يكون باقيا على معناه املصدري أو يكون 
 منا جمموع فمعناه على األول .. ضم خمصوص ألحكام الطهارة ، وعلى الثاين .. اجلامع ألحكام الطهارة ، وعلى الثالث .. هذ

اليت لالختصاص أو مبعىن من اليت للبيان ، فعلى األول يكون املعىن هذه ألفاظ خمتصة  اإلضافة هنا إما مبعىن الالمو أحكام الطهارة ، 
، وعلى الثاين تكون من إضافة العام إىل اخلاص كشجر أراك لكن هذا املعىن إضافة الدال للمدلول  فهي منأي  ببيان أحكام الطهارة

 ائلها ، أي هذا جمموع من مسائلهاين على أن الكتاب مبعىن اسم املفعول وأن املراد بالطهارة مسمب
وأما وسائلها فاملاء زالة النجاسة، أما مقاصدها فالوضوء والغسل والتيمم وإ، مقاصد أبعة ووسائل أربعا تقدم أن الطهارة هلا مم ويؤخذ

  ودم الظبية مسكا والبيضة فرخا كانقالب اخلمر خالابغ واالنقالب  والرتاب والد
 االعلم بالوسائل مقدمملا كان و اء فمخفف وليس مبطهر على احلقيقة، وأما حجر االستنجواىن فمن وسائل الوسائل، أما االجتهاد واأل

لطهارة  باملاء أصل ملا كانت ا( و  )  ،بدأ املصنف بذكر أحكام الوسائل –إذ الوسائل كالشرط بالنسبة للمقاصد  - على العلم باملقاصد
أ  ) وبالرتاب فرع  اِء الَِّذي ُهو  اْْل ْصلُ  ) املصنف(  ب د  ا )أي الكثري والغالب ( بِب  ي اِن اْلم   ( أي الطهارة ، حالة كون املصنف ِفي آل ِته 

: مل   فإن قيل ،ه هو األصل يف التطهريوكون  ملاء من بيان أقسام ا .. أي على بيان املطلوب(  بِآي ٍة د الٍَّة ع ل ْيهِ  ) كتاب الطهارة(  ُمْفت ِتًحا )
الدليل إذا كان قاعدة كلية ينطبق على أكثر املسائل  :قلنا ؟شأنه أن يكون متأخرا عن املدلول قدم الدليل على املطلوب مع أن الدليل

على أنه ميكن أن  كم خاص،إذا دل على ح ..فمحل وجوب تأخري الدليل ،شأنه التقدمي لينطبق على جزئياتهكان  –كما هنا  –
ا ف  ع ُلوا)، بل تربكا وتيمنا باألئمة صنف بأنه مل يسق اآلية استدالالجياب عن امل إذ كان من عادة اإلمام األعظم الشافعي أنه إذا  (  ك م 

ألن غريه تابع  ..يف التطهري لو األصه، وإمنا كان املاء بذكره، مث رتب عليه مسائل البا رواه، أو أثر   تالها، أو خرب   كان يف الباب آية  
ا على سبيل الشرطية كما يف تطهري النجاسة الكلبية فاملطهر حقيقة املاء بشرط مزجه بالرتاب ، أو على سبيل النيابة كما يف التيمم له إم

ًرا م اًء ط ُهورً }و أ نْ ز ْلن ا ِمْن السَّم اءِ  اللَُّه ت  ع ال ى ) ق ال   املصنف(  ف  ق ال  ) بالرتاب واالستجمار باألحجار   ال أنه هو الطاهر ( ا{ أ ْي ُمط هِّ
غ الكلب فيه أن يغسله سبعا " أى مطهر لقوله صلى اهلل عليه وسلم " طهور إناء أحدكم اذا ول ،أي فالطهور اسم ملا يتطهر به فقط



اهر يف نفسه، فلو مل يكن قوله " وقال عليه السالم " جعلت يل األرض مسجدا وتراهبا طهورا " ومعلوم أن الرتاب ط ،إناء أحدكم
بدليل قوله تعاىل " وينزل عليكم من السماء ماء و طهورا " مبعىن مطهرا .. ملا كان له صلى اهلل عليه وسلم خصوصية به دون غريه،

أنزلنا من السماء ماء قوله تعاىل " و يف الداللة على أنه ال يطهر إال املاء ألن  وإمنا عدل عن هذه اآلية مع كوهنا أصرح   ليطهركم به "
أن قوله " ماء" : نكرة ىف سياق االمتنان فتعم مجيع أنواع املياه طاهرها وجنسها ، طهورا " يفيد أن الطاهر غري الطهور، وبيان ذلك 

 ،لتوكيدفلو كان طهورا مبعىن طاهرا لزم منه ا "طهورا"لكن ال مينت اهلل على عباده بنجس فبقى الطاهر ، مث وصف لفظ "ماء" بقوله 
د ، ويدل على أن الطهور غري الطاهر ومحل اللفظ على تأسيس معىن جديد " وهو كون الطهور غري الطاهر " أوىل من محله على التأكي

 ماء البحر طاهرقوله صلى اهلل عليه وسلم ملا سئل عن التطهر مباء البحر فقال )) هو الطهور ماؤه احلل ميتته (( والسائل يعلم يقينا أن 
، فيؤخذ من ذلك أن  ال؟ ،  فلما وصفه النيب صلى اهلل عليه وسلم بالطهور دل على أن الطهور غري الطاهر ه شك هل يطهر أولكن

، األول الطهور والثاىن إما أن جيوز به أو ال ألن املاء إما ان جيوز التطهر ،أي متنجس املاء ينقسم إىل ثالثة أقسام : طهور وطاهر وجنس
وجوده ، وهذا التقسيم حبسب أوصاف املاء شرعا ، أما أقسامه باعتبار  ، األول الطاهر والثاىن النجسال  العادات أوشربه واستعماله يف

وماء البحر، وماء األهنار، وماء اآلبار، وماء العيون، وماء الثلج،  –أي النازل منها فيشمل املطر والندى  –ماء السماء  :وحمالِّه فسبعة 
مث مهد الشارح لقول املصنف: ماء ، هبما _ أما قبل أن يذوبا فيجوز مسح الرأس واخلفني بالبلل احلاصل منهماأى ذو  –وماء الربد 

إذ يستعمل يف  ؛ملزيته على قسيميه اآلخرين ..وإمنا بدأ بالكالم على املطلق( بِاْلُمْطل ق) أي عن الطهور(  يُ ع ب َُّر ع ْنهُ و   ) مطلق؛ فقال:
أي الرفع املذكور للحدث ( و  الَِّذي هُ )  - ولو معفوا عنه(  النَّج سِ )  لرفع حكم( ِلر ْفِع اْلح د ِث و   ْشت  ر طُ يُ  ) العبادات والعادات

مبيح   :ألن غريه ..، وإمنا كان الرفع هو األصل يف الطهارةأي استعمال ماء مطلق( م اٌء ُمْطل قٌ .. اْْل ْصُل ِفي الطَّه ار ِة  ) وحكم النجس
املستحاضة ، فأشار الشارح بقوله " الذي هو األصل إخل " إىل  وطهرأو على صورة الرفع كتجديد الوضوء  يل كالدبغ،أو حم ،كالتيمم

 :الشئ احلادث ، وشرعا :واحلدث لغة إذ من عادة املشايخ االقتصار على األصول، ؛علة اقتصار املصنف على رفع احلدث والنجس
قولنا وصف معنوى أى غري حمسوس ال يرى ، فمن صحة الصالة وحنوها حيث ال مرخص عضاء مينعوصف معنوى يقوم باألعلى يطلق 

ما تتوقف صحته على واملراد بنحو الصالة ، أعضاء الوضوء األربعة ىف احلدث األصغر ، والبدن كله ىف األكرب  .. ، واملراد باألعضاء
من الصالة وحنوها بسبب احلدث.. إمنا هو ىف غري املتيمم وفاقد لبيان أن املنع : والتقييد باحليثية هنا  ،كالطواف ومس املصحفطهر 

الطهورين، أما املتيمم وفاقد الطهورين.. فاحلدث فيهما موجود، لكن تباح هلما الصالة لوجود املرخص، وهو فقد املطهر حسا أو شرعا، 
 خروج من الطهر مدة نتهى هبااألسباب الىت تعلى ، ويطلق احلدث  فالقيد لالدخال، فعدم منع الصالة عليهما ال ينايف كوهنا حمدثني

وقد يراد به املنع املرتتب على  وقد يراد به نفس اخلارج الناقض كما نص عليه أبو زرعة، ىف باب نواقض الوضوء،وغائط كما أبول 
فع مع بقاء احلدث كما يف طهارة السلس ، واملراد هنا األول إذ ال يرفعه إال املاء ، أما املنع فقد يرتأربعة، فله اطالقات الوصف املعنوى

ينقسم باعتبار ما حيرم به إىل ثالثة أقسام : أصغر وهو ما إما أصغر ورافعه الوضوء ، وإما أكرب ورافعه الغسل ، و  واحلدثواملتيمم، 
: والنجس لغة وجبه احليض أوالنفاس،، وأكرب وهو ما أموت أوجب وضوءا ، ومتوسط وهو ما أوجب الغسل من مجاع أو إنزال أو

ثال ثة أنواع أيضا خمفف  وينقسم باعتبار كيفية تطهريه إىل مستقذر مينع من صحة الصالة وحنوها حيث ال مرخص، :املستقذر، وشرعا
وهو بول الصىب الذى مل يطعم غري لنب، ومغلظ وهو جناسة الكلب واخلنزير وفرع كل، ومتوسط وهو ما دوهنما من سائر النجاسات من 

بقوله " يشرتط لرفع احلدث " عن التيمم، فإنه ملا  واحرتز املصنف ،وعذرة ومذى وحنوها كما سأتى تفصيال إن شاء اهلل بول وروث
ع يكن رافعا للحدث مل يشرتط فيه املاء، واحرتز بقوله " ولرفع النجس " عن الدبغ، فال جيب استعمال املاء يف أثنائه لكونه إحالًة ال رف



 الزم( اْسُم م اٍء ِبَل  ق  ْيدٍ  ) بالنسبة للعامل حباله والشرععند أهل اللسان (  ل ْيهِ ي  ق ُع ع  ) أي الذي أو شئ(  ُهو  م ا)  لقاملاء املط( و   )فيه 
ِإْن قُ يِّد  ِلُمو اف  ق ِة اْلو اِقعِ  ) اِء اْلب ْحرِ   )وهو ما يسمى بالقيد املنفك  ( أي سواء قيد ملوافقة الواقع و   و مل يقيد أصال، أوماء البئر( ك م 
فِ ) اِء اْلو ْردِ ) بإضافة(  م ا َل  يُْذك ُر إَلَّ ُمق يًَّدا ) ما ال يسمى ماء أصال كالرتاب واخلل، وخبالف( ِبِخَل  أو بصفة كاملاء املستعمل (  ك م 

اللسان والشرع " عن املاء املتغري   واحرتزت بقويل " عند أهل - أو بالم العهد كقوله صلى اهلل عليه وسلم " إمنا املاء من املاء " أي املين
كثريا مبا ال يسلبه الطهورية كطني وطحلب ومبا يف مقره وممره .. فإنه مطلق مع أنه مل يعر عن القيد الالزم، وذلك ألن أهل العرف 

تغري تقديرا واملستعمل يف فرض واللسان ال ميتنعون من إيقاع اسم املاء املطلق عليه، واحرتزت بقويل " بالنسبة للعامل حباله " عن املاء امل
ق ْوِلِه ت  ع ال ى }ف  ل ْم لِ  اْلح د ث   ف َل  ي  ْرف عُ  ) -واملاء القليل الذي وقعت فيه جناسة ومل تغريه فإن العامل حبال هذه املياه ال يذكرها إال مقيدة 

اْْل ْعر اِبيُّ ِفي  ) ذو اخلويصرة اليماين( اللَُّه ع ل ْيِه و س لَّم  ِحين  ب ال   }ِلق ْوِلِه ص لَّى النَّج س   ) يرفع( ت ِجُدوا م اًء ف  ت  ي مَُّموا{ إل ْخ و َل  
اِل اْلمُ  ) أي مظروف ذنوب( اْلم ْسِجِد: ُصبُّوا ع ل ْيِه ذ نُوبًا ِمْن م اٍء{ ُمت َّف ٌق ع ل ْيهِ  نُوُب ِبف ْتِح الذَّ ْمُلوءُ و الذَّ ْلُو اْلم  ِة الدَّ مطلقا سواء  ( ْعج م 

وحلديث أىب داود وابن خزميه أن أم  ،ملعىن جديد اتأسيس "من ماءالرشيدي عن بعضهم ، فيكون قوله "كما نقله   غريهتلئا ماء أو كان مم
قيس األسدية سالت النيب صلى اهلل عليه وسلم عن دم احليض يكون ىف الثوب فقال " حكيه بضلع واغسليه مباء وسدر " ولقوله صلى 

 األحاديث يف( و اْْل ْمرُ )  ،نت أىب بكر ىف دم احليض يصيب الثوب " حتيه مث اقرصيه مث اغسليه باملاءاهلل عليه وسلم ألمساء ب
ي  ْنص ِرُف إل ى اْلُمْطل ِق لِت ب اُدرِِه إل ى اْْل ْذه اِن.  ) يف اآلية واحلديث( و اْلم اءُ  ) األمر اال باالمتثال عهدة واملأمور ال خيرج عن( لِْلُوُجوبِ  )

ُرُه م ا و ج ب  غ ْسُل اْلب  ْوِل بِِه و َل  الت َّي مُُّم ِعْند  ف  ْقِدهِ  ف  ل وْ  فان قيل : ىف جديث عائشة " ما كان إلحدانا إال ثوب   ( ر ف ع  م اِئٌع غ ي ْ
حيتمل أن الدم حتيض فيه فإذا أصابه شئ من دم قالت بريقها فمصعته بظفرها " وإذا زالت النجاسة بالريق فباخلل وماء الورد أوىل، قلنا 

ولو سلمنا كثرة الدم فهذا قول صحاىب وهو  فلم ترد عائشة تطهريه أصال، الذى أصاب الثوب قليل وإذا كان الدم كذلك عفى عنه
اُء اْلُمْطل ُق أ ْيًضا ِفي) عندنا لس حبجة حيث عارضه غريه على أن  الدليل إذا اعرتاه االحتمال سقط به االستدالل ر  (و ُيْشت  ر ُط اْلم  ط ه 

و اْلُغْسِل اْلم ْسُنوِن و اْلُوُضوِء اْلُمج دَِّد و ن ْحِو ذ ِلك  ِممَّا َل  ي  ْرف ُع اْلح د ث  و َل  النَّج س   ) ووضوئها(  ُغْسِل اْلُمْست ح اض ةِ و) السل س
اْلغ ْسل ِة الثَّانِي ِة و الثَّالِث ِة ِفيِهم ا  .اء يف ذلك أيضا قياسا على رفع احلدث والنجسوإمنا اشرتط امل أي يف رفع احلدث والنجس،(  ك 

 : تنبيهات
قال يف الدقائق ألنه ال يلزم و  لرفع احلدث إخل " يشرتطإىل "  رفع احلدث وال إزالة النجس " ال جيوز" عدل املصنف عن قول احملرر  -1

قال يف جمموعه بأن جيوز  ب ، لكن املصنف، أي فقد يكون الشئ احملرم جمزئا كالوضوء باملاء املغصو االشرتاط .. من عدم اجلواز
أي فنفي اجلواز يستلزم نفي الصحة واحلل معا  ـوهو هنا يصلح هلما اه ،يستعمل تارة مبعىن يصح وتارة مبعىن حيل وتارة يصلح لألمرين

وعلى نفي اجلواز مبفهومه ،  ، فالتعبري بـ"يشرتط " يدل على نفي الصحة مبنطوقهبناء على األصح من جواز استعمال املشرتك يف معنييه 
 والتعبري بـ" ال جيوز " يدل على نفي احلل مبنطوقه وعلى نفي الصحة مبفهومه ، ففي كٍل من التعبريين مزية

اليت خلقه اهلل عليها من برودة وسخونة أو ملوحة وعذوبة ، وذلك بأن مل   عرف بعضهم املاء املطلق بأنه الباقي على أصل خلقته -2
أو مل يتغري حكما كأن طرأ عليه ما ال يسلب طهوريته كاملاء املتغري بطول  -عليه شئ أصال ن مل يطرأبأ -أوصافه حقيقةحد أيتغري 

 املكث ،وكذا املتغري مبا يشق صون املاء عنه كما سيأتى



الح ولكن سهله تقدم قال ابن النقيب يف نكته " ولو قال : وإزالة النجس " كان أحسن ألن النجس ال يوصف بالرفع يف االصط -3
 رفعالنجس ..رفع ، وميكن دفع اإليراد مبا قدرته يف كالمه بأن يراد بالنجس جماز عالقته اجملاورة مع الرفع فاستعمالاحلدث عليه . اهـ أي 

 النجسالتعبري بإزالة فيساوي  ،حكمه
 وجبت إزالته أجنيبله رع ىف إزالته أو أصاب حمالنجس املعفو عنه ال جتب إزالته ابتداء، أما لو ش   -4
  صلى اهلل عليه وسلم ، وماء زمزمدخل يف تعريف املطلق املاء النابع من أصابعه  -5
املغلى، فقال الرافعي يف الشرح الصغري " نازع فيه عامة األصحاب وقالوا : يسمونه  املاء املرتشح من خبار املاء املطلقاختلف يف  -6

فال يرفع احلدث وال يزيل النجس وتبعه على ذلك صاحب العباب، واملعتمد ما ذكره النووي   خبارا ورشحا ال ماء على االطالق أي
ء كالفوراين والروياين وتبعهم األذرعي والبلقيين أنه طهور ألنه ماء حقيقة ينقص بقدره ألن صفات املاء باقية فيه، وألن البخار من أجزا

وأما نقل الرافعي له عن أكثر   مطرا، ومل يقل أحد من األصحاب أنه ليس مبطلق،املاء، فهو كبخار البحر املتصاعد إىل السحاب فيصري
واحرتزت بقويل "  األصحاب .. فقد نظر فيه الزركشي بأن األصحاب مل يتعرضوا لذلك وبأن كالم القاضي حسني يقتضي االتفاق فيه،

وخبار املاء املستعمل .. طاهر ، واحرتزت بقويل " املغلى " عن خبار املاء املطلق " ألنه هو حمل اخلالف فبخار املاء النجس .. جنس ، 
 فإنه مطلق باتفاق كما مرت اإلشارة إليه بال واسطة ناراملاء املرتشح 

وقع يف تقرير الشيخ عوض على اإلقناع أن حمل اخلالف يف املاء املرتشح من خبار املاء املغلى يف التسمية فقط ، أما التطهري به  -7
 فاق ، وقد علمت فساده مبا مر عن الرافعي وصاحب العباب وعبارته " وال جيزئ املرتشح من خبار املاء املطلق خالفا للنووي " فجائز بات

أحد أوصافه الثالثة وهي اللون أو ( ت  غ ي ِّرُ اْلمُ ) املاء ( ف  ) مث فرَّع املصنف على مفهوم قوله " وهو ما يقع عليه اسم ماء بال قيد " فقال
وماء ورد وملح  ( ك ز ْعف ر انٍ   ط اِهرٍ  ) أي ممازج( ُمخ اِلطٍ  ) وهو ما ميكن صون املاء عنه(  ُمْست  ْغًنى ع ْنهُ ) شئ (بِ  ) و الرائحةالطعم أ

ق  اْسِم اْلم اءِ ي  ) كثريا حبيث( ت  غ ي ًُّرا ) معدين يزول عنه عليه بأن ينسلب عنه اسم املاء بالكلية بأن حيدث له اسم آخر، أو ( ْمن ُع إْطَل 
ثْ ر تِهِ ) وصف اإلطالق فقط بأن يصري مقيدا بقيد الزم ُر ط ُهورٍ  ) أي لكثرة هذا التغري(  ِلك  ُر ُمْطل ٍق إْذ ك م ا ) مع كونه طاهرا(  غ ي ْ أ نَُّه غ ي ْ

ن كان مفهوم الطهور مغاير أي أن املاء الذي يصدق عليه أنه طهور يصدق عليه أنه مطلق وإ(  الطَُّهوِر و اْلُمْطل ِق و اِحدٌ  م اص د قُ 
، وكان مقتضى التفريع على مفهوم ملفهوم املطلق، فاملطلق ما يقع عليه اسم ماء بال قيد، والطهور هو الطاهر يف نفسه املطهر لغريه

.. ه وما ال يصح بريتطهيصح البيان ما  مننظر إىل املقصود من هذا الباب  ملا املطلق أن يقول املصنف " فاملتغري ... غري مطلق " لكنه
به كما لو تغري بالرتاب  فجازت الطهارة ..ماء طاهر خالطه شئ طاهر ومل يسلبه اسم املاءهذا  :فان قيل قال غري طهور أي غري مطهر،

 ،كما مر  ذ القيد منفكإ ؛وال يرد علينا ماء البئر وحنوه ،نه سلبه االطالق كماء الوردأال إ ..ن مل يسلبه اسم املاءإو هو  :، قلناوالطحلب
 بقوله إىل حمرتز قوله " تغريا مينع اطالق اسم املا بكثرته أشار املصنفو ،  ه مستغىن عنه صفة حملذوف،وأشرت بقويل " شئ " إىل أن قول

 ) حبيث يبقى اسم  «يقينا أو احتماال» أي لقلة التغري( ِلِقلَِّتهِ  م  ت  غ ي ٌُّر َل  ي ْمن ُع اَِلسْ ِفي الطَّه ار ِة ) يف املاء الذي يراد استعماله)و َل  ي ُضرُّ
ن إثر الشئ أن أثر العجني " ومعلوم باحلس أن النىب صلى اهلل عليه وسلم اغتسل هو وميمونة من قصعة فيها أم هانئ " أحلديث  ؛املاء

ٌر ِبُمكْ ) ماء يضر يف الطهارة( )و َل  وأشار إىل حمرتز قويل "شئ " بقوله ، يكون يسريا  ..ر  ثَـّ أ  ألنه تغري ال عن شئ،و ،لإلمجاع (ثٍ ُمت  غ ي ِّ
حال كونه متفتتا  نابت يف املاء(  ِطيٍن و ُطْحُلبٍ )متغري بـ ماء الطهارة صحة يضر يف ال( و  ) مستغىن عنه" بقوله حمرتز قوله "وأشار إىل

بأن كان خلقيا أو مصنوعا حبيث يشبه اره ومروره أي موضع قر ( و م ا ِفي م ق رِِّه و م م رِّهِ  ) كان جماورا ال خمالطا  ..، إذ لو مل يكن متفتتافيه
اِء ع مَّا ذُِكر   ) كثرياوإن كان التغري  (  ك ِكْبرِيٍت و ز ْرنِيخٍ ) اخللقي (  ف َل  ي ْمن ُع الت َّغ ي ُُّر ِبهِ  ) ( من الطني وما عطف عليهلِت  ع ذُِّر ص ْوِن اْلم 



ق  اَِلْسِم ع ل   ) عهاأي بأحد املذكورات أو مجي  ءبل يبقى فيه لفظ ما ،بالكلية االسم أنه ال يسلبه ..فيه املنعألن املراد بعدم  (ْيهإْطَل 
صح عند أهل اللسان إطالق اسم املاء  بغري املستغىن عنه.. وحيث كان لفظ املاء موجودا مع التغري كالطحلب،مضافا إىل ذلك املغري  

بل انسلخ  ،بأن صار ال يسمى ماء وال يضاف فيه لفظ ماء إىل ذلك املغريعليه عريا عن تلك اإلضافة، أما إذا سلبه اإلطالق بالكلية 
هذا  امتنع أن يسمى ..حيث أطلق اسم املاء عليه :فإن قلت ،فإن التغري يضر ..عنه ذلك بسائر االعتبارات وحدث له اسم خيتص به

، وإىل هذا اجلواب أشار الشيخ دون أهل اللسان نسبة للعوام: املراد أنه كثري بالقلنا، ن التغري الكثري هو املزيل لالسم؛ ألكثريا  التغري
ِإْن أ ْشب ه  الت َّغ ي ُُّر بِِه ِفي الصُّور ةِ بقوله: ) ِثير  ِبُمْست  ْغًنى ع ْنهُ الت َّغ ي ُّر   .. و  عما لو أخرج الطحلب من واحرتزت بقويل " نابت فيه "  (اْلك 

املاء، فإن كان متفتتا وغريَّ املاء كثريا ضر، وإن مل يكن متفتتا فهو من قبيل اجملاور ال املاء مث طرح فيه .. فإنه حينئذ مما يستغين عنه 
 : وأشار املصنف بقوله " طني وطحلب وما يف مقره وممره " إىل أن ما ال ميكن صون املاء عنه شيئان املخالط فال يضر ولو غريَّ كثريا،

زرنيخ ىف جمرى املاء ك، والثاىن ما ىف ممر املاء أومقره  وطني وطحلب ر ىف املاء بنفسهاألول ما يشق االحرتاز عنه كورق شجر تساقط وتناث
ا وأشار إىل حمرتز قوله "خمالط" بقوله ،وحنو ذلك اِورٍ  يف صحة الطهارة ماء( َل  ي ُضرُّ  )و ك ذ   سواء كانا ك ُعوٍد و ُدْهٍن(ط اِهٍر   )ُمت  غ ي ٌِّر ِبُمج 

خبالف املخالط  ، فأشبه التغري برائحة جيفة ملقاة على الشط ومل متس املاء،خيتلط باملاء ن اجملاور الأل( أ ْو َل   ) بطيب جماور( ُمط يَّب  ْينِ  )
واحرتزت بقويل " طيب جماور " عما لو كانا مطيبني بطيب خمالط فإنه يضر لو  ،غلظأفحكم املخالطة  ؛وينماع فيه ءفانه خيتلط باملا

ألنه إذا مل  ؛بصيغة اسم الفاعل اسم املفعول، وهو أوىل من قراءته ةت به إىل أن قوله " مطيبني " يقرأ بصيغغري املاء كثريا ، وكذا أشر 
طاهر" عن شيئني : األول املخالط النجس فإن فيه تفصيال يأيت إن خمالط بقوله " الشارح واحرتز يؤثر املصنوع .. فاخللقي أوىل أال يؤثر،

وإىل هذا الثاين أشار بقوله وكذا ال يضر يف ، هور كالرتاب وامللح املائي فال يضر التغري به ولو كان كثرياشاء اهلل، والثاين املخالط الط
د طرحه أ( اْْل ْظه رِ  ) القول(  طُِرح  ِفيِه ِفي ) طهور أو مستعمل( )أ ْو بِتُ ر ابٍ  صحة الطهارة ماء متغري مبلح مائي ال أو  مسواء ق ص 

ْونِِه ِفي اْْل وَّلِ  - ت  غ ي ُّر ُه ِبذ ِلك  ِْل نَّ  ) ال مطرحه مميز أ ( ِفي الثَّاِني ) لكون التغري( و   ،ت  ر وًُّحا ) أي التغري باجملاور كالعود والدهن(  ِلك 
ق  اَِلْسِم ع ل ْيهِ  -ُكُدور ًة ) أي التغري بالرتاب اْلُمت  غ يِِّر بِن ج ٍس ُمج اِوٍر ِفي ك  ) يف صحة الطهارة به( الثَّاِني ي ُضرُّ ) القول( و  ، َل  ي ْمن ُع إْطَل 

ولألمر بالتعفري به يف تطهري النجاسة ( اْْل وَِّل ِبِغل ِظ أ ْمِر النَّج ِس و ِبط ُهورِيَِّة الت ُّر ابِ  ) القول ناصر(  اْْل وَِّل و ِبز ْعف ر اٍن ِفي الثَّاِني، و ف  ْرقُ 
ِإْن ك ان  ط   ) الكلبية ِف الزَّْعف ر اِن و  ْعم ُل ِفيِبِخَل  ُر بِتُ ر اٍب ت  ُهبُّ  ) يف إزالة(  ح د ٍث و َل   ) رفع(  اِهًرا، ِْل نَُّه َل  ُيْست   ن ج ٍس، أ مَّا اْلُمت  غ ي ِّ

ْزًما أو بالرتاب املمزوج باملاء لتطهري النجاسة الكلبية )(  بِِه الرِّيحُ  طينا ال  نعم إن تغري املاء بالرتاب كثريا حبيث صار يسمى (ف َل  ي ُضرُّ ج 
ا يُْمِكُن ف ْصُلهُ  )ماء على االطالق .. ضر  اِوُر ِبم  ورجح هذا التعريف أبو  مآاًل، وقيل هو ما يتميز يف رأي العني أوحاال ( و ُضِبط  اْلُمج 

زج باملاء كجزع ما ال ميتاجملاور يطلق على شيئني: أحدمها و ، زرعة والشيخ زكريا واخلطيب والرملي واقتصر عليه ابن حجر يف فتح اجلواد
 حبيث يتأثر املاء برائحته ما مل يتصل باملاء أصال لكنه قريب جدا من املاء كجيفة قرب شط املاء، والثاين الكافور الصلب والدهنو شجرة ىف بركة 

ا َل  يُْمِكُن ف ْصُلهُ  ) اِلُط ِبم    حاال وال مآال ( و اْلُمخ 
 : تاتنبيه
أن اخلالف على وجهني، حيث  والشرح الكبري يف الروضةو تبع فيه احملرر،  .. رتاب على قولنياملصنف اخلالف يف مسألة ال ل  ع  ج   -1

قال " على الصحيح وقيل على املشهور " فعبارة املنهاج خمالفة للروضة من وجهني: هذا الذي ذكرناه، والثاين ضعف اخلالف حيث 
 ر ، فيقوي طريقة املنهاج لكن املصنف عرب يف التحقيق باألظه،  عرب بالصحيح أو املشهور



ليشري إىل أنه خمالط ومع ذلك ال تنسلب الطهورية به ، و  .. ليفصله عن أمثلة اجملاور إمنا أعاد املصنف الباء مع الرتاب وعطفه بأو -2
 اب "بقوله " وأما املتغري بالرت  بعد ذلك، مث ذكره ويؤيد ذلك أن املصنف مل يذكر الرتاب من أمثلة اجملاور يف الروضة 

 .ال فرق يف التغري بالطاهر املخالط بني كون املاء قلتني أو أكثر أو أقل -3
ه باملاء لتطهري النجاسة الكلبية، أي فهو كالرتاب بالقوة، فجعله فيما مر من أمثلة ما يستغين عنه املاء سيأيت أن الطني يكفي مزج -4

 املقتضي لضرر طرحه يف املاء .. غري مراد للمصنف
 خالفا للخطيب والرملي بن حجر يف التحفة والفتح إىل أن الرتاب املستعمل يضر طرحه يف املاءذهب ا -5
 ن كان منعقدا من ماء مستعمل أو متنجس .. ضربأحمل عدم الضر بامللح املائي .. إذا كان منعقدا من ماء طهور ، وإال  -6

 فروع
طهورية ، لكن لو تغري اللون يسريا والريح يسريا والطعم يسريا وكان جمموع علم من كالم املصنف أن التغري اليسري ال يسلب املاء ال -

التغري يعدل التغري الكثري يف صفة واحدة .. سلب الطهورية ، وكذا لو كان التغري اليسري يف صفتني يعدل الكثري من صفة ، ومل أر من 
 تعرض له من أصحابنا وهو ظاهر

باملخالط يقينا لنجكم  ، فال بد من التغريأو خمالطا .. حكم بطهورية املاء و شك هل املغري جماورالو شك هل التغري كثريا أو قليال، أ -
 .، وأشرت إىل ذلك بقويل: يقينا أو احتماال عند قول الشارح: تغري ال مينع االسم لقلتهبسلب الطهورية

يوافقه ىف  مائع خمالط طاهرلو وقع يف املاء تغري تقديرا، فوامل -كما هو ظاهر  –قول املصنف " فاملتغري ...إخل " يشمل املتغري حسا  -
محيع الصفات أوبعضها كماء ورد منقطع الرائحة أو كملح جبلى منقطع الطعم أو كزعفران منقطع اللون ، فيقدر هذا املائع خمالفا للماء 

رائحة الالذن أى اللبان الذكر ، وصورة ذلك بأوسط الصفات كطعم عصري الرمان، ولون عصري العنب األمحر أو األسود ال األبيض، و 
أنه لو وقع ىف املاء قدر كوب من ماء ورد منقطع الرائحة مثال فإنا نعرض عليه مغرياللون مثال فنقول لو وقع ىف هذا املاء قدر كوب من 

ال عرضنا عليه مغري الطعم فنقول لو وقع عصري العنب هل يغري املاء كثريا أو ال ؟ فإن حكم أهل اخلربة بتغريه كثريا سلبناه الطهورية، وإ
ه ىف يف هذا املاء قدر كوب من عصري الرمان هل يغريه كثريا أو ال ؟ فإن حكم أهل اخلربة بتغريه كثريا سلبناه الطهورية، وإال عرضنا علي

 ا مل حيكم بالتغري بالثاىن . مغري الرائحة ، وال يعرض الثاىن إال إذا مل حيكم بالتغري باألول وال يعرض املغري الثالث إال إذ
كامللح اجلبلى فليس له   -، أوكان املائع ليست له إال صفة واحدة فقط وانقطعت أيضا فقدت مجيع الصفات من املائع إذاهذا كله فيما 

ه االحتياط، فبفقدان هذا الوصف الواحد الذي ليس له غريه نقدر مجيع الصفات ألن األمر إذا آل إىل التقدير سلك في –إال الطعم 
لو كان املائع الواقع ىف املاء ماء ورد  أنهقدر الوصف املفقود مبا يقابله فقط مبعىن  اآلخر البعض ووجدلو فقدت بعض الصفات  أما

ا هذح غريه، و مل يتغري برحيه فال معىن لتقدير ري إذا ألنهمنقطع اللون والطعم وله رائحة فانا نقدر خمالف اللون والطعم دون الرائحة 
ل البكرى الدمياطى التقدير مستحب، التقدير جائز فليس مبستحب وال واجب فلو هجم شخص واستعمل املاء  صح طهره ، وقا

هو مثال فقط ، وإمنا قدرنا املائع املنقطع  وإمناوريح الالذن ( غري متعني أوطعم الرمان أاملخالف الوسط املذكور ) لون العنب وكون 
أي   كاحلكومة ،  مما له صفة تظهر يف املاء صفته ألنه ملا كان ملوافقته املاء يف صفته ال يغري .. اعترب بغريهالصفات مبخالف للماء يف 

احلكومة جزء من عني الدية، نسبة ف كاحلر إذا جين عليه جناية دون املوضحة .. قومناه كأنه عبد، واملوضحة هي ما كشفت العظم،
اجلناية من قيمة اجملين عليه لو قدر رقيقا، فلو كانت قيمة اجملين عليه بتقدير كونه رقيقا بدون ذلك اجلزء إىل دية النفس مثل نسبة نقص 

فظهر من ذلك أن  ألن اجملين عليه نقصت قيمته بالعشر بسبب اجلناية، ،اجلناية تسعة .. وجبت عشر الدية اجلناية عشرة ، وقيمته مع



وإمنا قدرنا املخالف وسطا ومل نقدره أشد كطعم اخلل وريح ، يتأتى تقوميهال يباع حىت احلكومة تعترب بالغري وهو قيمة الرقيق إذ احلر 
املسك ولون احلرب ألن املخالف األشد أسرع نفوذا وأبلغها سراية .. فيؤثر قليله يف املاء، وحديث ميمونة دل على العفو عن يسري 

 املخالط الطاهر
 ملاء كله طهور، فيجوز استعمال مجيعه، وقيل البد أن يرتك قدر املائعإذا مل يتغري املاء باملائع املخالط .. فا -
لتكميل لو نقص املاء عن الطهارة الواجبة .. لزمه تكميل املاء هبذا املائع بشروط ثالثة : أال يؤثر يف املاء كثريا، وأن يتعني هذا املائع ل -

  املفقود بأن مل جيد غريه، وأال تزيد قيمة املائع عن مثن ماء الطهارة
لو كان عندنا ماء طهور قدر قلة  أنهىف تكثري املاء ، مبعىن   إالاملاء املستعمل كاملائع املوافق للماء ىف صفاته فيفرض خمالفا وسطا  -

ستعمل لو كان املاء امل أمانفرضه خمالفا وسطا للماء كما مر ،  فإناوعندنا ماء مستعمل قدر كوب ووقع هذا املستعمل ىف املاء الطهور 
كثريا بفرضه خمالفا ، وال   أثَّربلغ قلتني صار طهورا حىت لو  إذااملاء  ألن ،اليضر فإنه أي وبلغ اجلميع قلتني  أو أكثر ووقع ىف املاءقد قلة 

 يضر تفريق املاء بعد ذلك .  
فان مل يتفتت مل يضر  ؟ال  أوتفتت هل  ..ما لو طرح قصدا فننظرأ، ولو كان ربيعياورق الشجر ال يضر اذا تناثر ىف املاء بنفسه  -

 ،فانه يضر حيث غري املاء كثريا .. ما لو تفتت بعد طرحهأوراق عن املاء ، إذ ميكن فصل األتغري عن جماورة  ألنهحىت لو غري املاء كثريا 
عصري هذه األوراق خمالطا للماء وأشرت بقويل " ولو ربيعيا " إىل وجود خالف يف الربيعي من األوراق، إذ الربيعي خترج منه رطوبة جتعل 

خبالف اخلريفي فإهنا يابسة كاخلشب فأشبهت اجملاور، وألن الربعي قلما تناثر من الشجر فيمكن صون املاء عنه خبالف اخلريفي، وعلى  
  كٍل فقد علمت أهنا ال تضر ولو ربيعية

إذا ما أاذا طرحت قصدا ،  وأوىل ،تحتللت وغريت املاء ضر فلو وقعت ىف املاء بنفسها و  غالبا، الثمار ليست مما يشق االحرتاز عنه -
 ىف املاء، وال فرق يف الثمار بني أن تكون على صورة الورق كالورد أو الالبيض املسلوق ضر ألهنا كاجملاور حينئذ فأشيهت تمل حتلل مل 

دون ابن حجر  واخلطيب لبه الطهورية عند الرملىيس فإنه ..لو صب ماء متغري مبا يشق االحرتاز عنه على ماء غري متغري فغريه كثريا -
  ألنه تغري مبا ميكن االحرتاز عنه وجهأوكالم الرملى عندى 

 تطهريهعلى العضو الذى يراد  فإن كان ،على املغريِّ   يرد املاء   أن أوعلى املاء  ر  ن يرد املغيـِّ أ يف التغري باملخالط الطاهر بنيال فرق  -
 طاهرا غري طهور فال يرفع حدث ذلك العضو .صار املاء  تغريا كثريا.. غري املاء الوارد على العضو بالصابونفت صابون مثال أوزعفران 

يصب املاء عليه  فإنهيريد شخص تطهري سدر مثال  أننه يعفى عن التغري الكثري للضرورة وصورته تطهري املخالط نفسه فإ أريدذا إ -
 على السدر للضرورة فهذه مستثناة من املسألة السابقة .  ويقلبه وال يضر تغري املاء مبجرد وروده

لو وقع يف ماء كثري تراب متنجس بنجاسة حكمية مث تغري املاء به .. مل يضر، ألن الرتاب يطهر مبجرد طرحه فيه، فلم يتغري املاء به  -
 إال وهو طهور

 :يشرتط لسلب الطهورية عن املاء مثانية شروط  أنهحاصل هذه املسألة : و 
 يكون تغري املاء بنفسه  أال -1

 و مجيعها أو بعضها أصفاته الثالثة  أحديكون التغري ىف  أن -2
 ن يكون التغري كثريا أ -3
 ن يكون املغري خمالطا أ -4



 ن يكون املخالط طاهراأ -5
 ن يستغىن عنه املاء أيشق االحرتاز عن هذا املخالط و  أال -6
 ال ملحا مائيا ال يكون املغري ترابا طهورا و أ -7
 الشك أون حيدث التغري يقينا فال عربة بالظن أ -8
 ظاهر( ِفي ) ( ماء كان أو مائعا، قليال كان أو كثريا م ا س خَّن ْتُه الشَّْمسُ  ) استعمال(  أ يْ  اْلُمش مَّسُ  ) تنزيها وشرعا(  و يُْكر هُ )
أو شدة متكنه منه إن  أو زيادته له، لغري األبرص،( اْلب  ر ِص )  حصول(  خ ْوف   ) كأكل وشرب، وإمنا كره املشمس، وباطنه(  اْلب د نِ  )

ملا ألنه خيشى منه الربص صلى اهلل عليه وسلم " دع ما يريبك اىل ماال يريبك " واملشمس مما يوقع ىف الريبة ولقوله  عمَّ الربص بدنه،
ملاء املشمس فإنه يورث الربص " وصحح إسناده ابن امللقن يف أخرجه الدارقطين بسند صحبح عن عمر بن اخلطاب قال " ال تغتسلوا با

بِأ ْن )  شروط، وهي مصورة كراهة املشمسلو  ،حتفته، والزيلعي يف نصب الراية، وسكت عليه ابن حجر يف التلخيص ومل يعله بشئ
اْلِحج ازِ   ح ار   بُِقْطرٍ  ) التشمس( ي ُكون   ( ك اْلح ِديدِ   ) وهو ما يقبل الطرق والتمديد( ُمْنط ِبعٍ  ِفي إن اءٍ  ) يف زمن احلر، ويكون التشمس( ك 

تِه ا ِْل نَّ  ) ، وإمنا شرط كون التشمس يف املنطبعوالنحاس (  زُُهوم ةً  ) أي من املنطبع(  ت  ْفِصُل ِمْنهُ  ) أي بسبب قوهتا(  الشَّْمس  ِبِحدَّ
ق تْ  ) منبثة يف أجزائه وهناأي تظهر على وجه املاء مع ك(  ت  ْعُلو اْلم اء   ) أي أجزاء دهنية (  اْلب د ن  ِبُسُخون ِته ا ) تلك الزهومة(  ف ِإذ ا َل 

ِن بِالنَّارِ  ) أي مع سخونتها ِف اْلُمس خَّ (  ف َل  يُْكر هُ  ) ولو بوقود جنس( ِخيف  أ ْن ت  ْقِبض  ع ل ْيِه، ف  ت ْحِبس  الدَّم ، ف  ي ْحُصل  اْلب  ر ُص، ِبِخَل 
، ملا أخرجه الدارقطين والبيهقي من حديث أسلع بن شريك قال" أجنبت وأنا مع رسول اهلل صلى اهلل عتدل احلرارةحيث كان م استعماله

 عليه وسلم فجمعت حجارة وسخنت ماء وغتسلت، مث أخربت النيب فلم ينكر عليَّ "، ولعدم تيقن وصول شئ من النجاسة إىل املاء،
املشمس  إن" أي بالنار، قال ابن النفيس يف شرحه على التنبيه : ( ِلذ ه اِب الزُُّهوم ِة ِبه ا ) وإمنا كره املشمس ومل يكره املسخن بالنار

كانت قوية حبيث ال تعجز   فإنالشمس تصعيد الزئبق ،  شأنجوهر املنطبع مركب من الزئبق والكربيت ، ومن  ألنبشرطه يورث الربص 
غاص ىف املسام  .. القى البشرة من خارج فإذاخالط املتصعد املاء ،  .. عن تصعيد قدر يعتد به وال تقوى على حتليل ما تصعده

الذهب فامتزاجه شديد جدا فال تقوى الشمس على تصعيد  وأماقال  أن إىل ،،ضعف القوة مبا ىف الزئبق من السمية فيحدث الربص أو 
طباء املتقدمني مل يذكرو أجاب عن كون األاملاء  ،، و  كانت شديدة جدا وحينئذ تقوى على حتليل املتصاعد ىف  إذا إال منه زئبقية أجزاء

جاب عن كون ص عن هذا املاء خصوصا وهو من األسباب الضعيفة ،، وأذلك بأن حصول الشرط املذكور نادر ويقل جدا حصول الرب 
  حداث ذلك الربص "إمننع نا الأىل املسام ، قال على إجزاؤه قد الينفذ أمل تتصعد  إذانه مسة الزئبق نفسه ال يورث الربص بأمال

 تنبيهات : 
 من جهة الطب فقط وليسترمي، أشرت بقويل " تنزيها وشرعا " إىل الصحيح من كون الكراهة ليست للتح -1
ملا كانت الكراهة حكم شرعي، وهو ال يتعلق إال بأفعال املكلفني، قدرت قويل " استعمال" ألشري إىل ذلك وإىل أن الكراهة ال  -2

 املشمس تتعلق بذات
اعرتض بعضهم على املصنف بأن املشمس معناه ما قصد تشميسه، فتكون الكراهة قاصرة عليه مع أن الكراهة ثابتة ملا قصد  -3

تشميسه أو تشمس بنفسه، لذا قيل لو قال املصنف " ويكره املتشمس " لكان أحسن ألنه إذا كره ما تشمس بنفسه .. فما قصد 
 املشمس .. ما سخنته الشمس سواء قصد تشميسه أو ال، لذا فسره الشارح بذلك  تشميسه أوىل، وأجيب بأن معىن

 يكره املشمس ولو مغطى، لكن املكشوف أشد كراهة لألمر بتغطية األواين ليال وكذا هنارا على املعتمد -4



كراهة ال ختتص باملاء فقط، بل عبارة املصنف " ويكره املشمس " أعم وأحسن من عبارة احملرر "وتكره الطهارة باملشمس" ألن ال -5
أي  –تدخل كل مائع، كما أن الكراهة ال ختتص بالطهارة فقط بل قد تكون يف األكل والشرب، قال اخلطيب  "وأما املطبوخ به 

 فال "  –بأن كان جامدا كاخلبز واألرز  –فإن كان مائعا كره، وإال  –باملشمس 
ل املشمس يف غريه كغسل ثوب مثال .. فال كراهة، نعم لو لبس الثوب املغسول احرتز الشارح بقوله " يف بدن " عن استعما -6

باملشمس وهر رطب .. كره له ذلك، واملراد بالبدن ما يشمل بدن احلي وامليت الحرتام امليت ، وكذا بدن ما حيلقه الربص من احليوان  
 كاخليول

فينظر فإن كان ن كان احليوان خيشى يلحقه الضرر منه كره، وإال .. هل يكره سقي احليوان من املشمس أو ال ؟ األوجه أن يقال إ -7
 تناول اآلدمي احليوان  أو لبنه خيشى منه أن حيصل له الضرر بسببه كره ، وإال فال

قول الشارح " بقطر حار " جري على الغالب، إذ العربة بالبلد ولو خالفت وضع قطرها ، فال يكره املشمس يف الطائف ، ويكره  -8
 واملعتدل .. فال يكره املشمس فيه حران الشام، واحرتز بقوله " بقطر حار " عن البارد يف
طقس حيث كان ال أشرت بقويل " يف زمن احلر " أي الصيف عن ما لو تشمس املائع يف الشتاء .. فال يكره ولو يف قطر حار -9

 باردا.
لزجاج والفخار، فال يكره املشمس فيها، واملراد باملنطبع .. ما شأنه أن احرتز الشارخ بقوله " إناء منطبع " عن غريها كأواين ا – 10

 يكون قابال للطرق وإن مل يكن مطروقا بالفعل كربكة يف جبل حديد 
إن كثر يستثىن من األواين املنطبعة .. أواين الذهب والفضة، فال يكره املشمس فيهما لصفاء جوهرها ، وكذا املطلي بأحدمها  -11

شئ يؤثر، نعم لو ط لي إناء النقدين مبا تتولد منه الزهومة   هأصل اإلناء، وإال كره حيث انفصل منيث مينع انفصال شئ من الطالء حب
كره املشمس فيه مطلقا سواء حصل من الطالء شئ بالعرض على النار أو ال، وكذا لو اختلط إناء النقدين مبا تتولد منه الزهزمة ولو  

 كان النقدان أغلب 
، فضابط املاء املشمس أن ل الشارح " ألن الشمس حبدهتا تفصل إخل " يؤخذ منه ضابطا للماء املشمس وشرطا لتحقق كراهتهقو  -12

جمرد انتقاله من حالة ألخرى بسبب السخونة كأن ينتقل  فال يضرتؤثر فيه السخونة حبيث تنفصل من اإلناء أجزاء مسية تؤثر يف البدن، 
الة االعتدال مثال ، وأما الشرط فهو أن كراهة املشمس مقيدة باستعماله حال حرارته، فإن زالت حرارته من حالة الربودة جدا إىل ح

ليس املراد زوال حرارته بالكلية، بل لو نقصت حرارته حبيث عاد إىل  هاملولدة للزهومة مل يكره ، وأشرت بقويل " املولدة للزهومة " إىل أن
 . كان ذلك زواال للحرارة املولدة للزهومة، أي فتزول كراهتهحالة لو كان عليها أوال مل يكره .

أشرت بقويل " مع كوهنا منبثة يف أجزائه " إىل امتزاج الزهومة جبميع أجزاء املشمس حىت لو خرق اإلناء من أسفله واستعمل ما  -13
 نزل منه دون الطبقة العليا اليت تظهر فيها الزهومة .. كره

ضرره نادر جدا ) غري مطنون وال متيقن ( فلو ظن ضرره خبرب طيب عدل أو مبعرفته بالطب .. حرم  إمنا كره املشمس ألن -14
 استعماله حينئذ

 مل جيد غريه وضاق وقت الصالة ومل خيربه عدل بتضرره به فإن ،وجد غريه من املاء الطهور غري املكروه إذاحمل كراهة املشمس  - 15
 اله وشراؤه بثمن مثله وال كراهة حينئذوجب استعم أو علم ضرره له بنفسه ..



لو قدم الكالم على املشمس قبل املتغري باملخالط الطاهر .. لكان أحسن ، إذ املشمس طهور وإمنا حصلت فيه كراهة ، وألن  -16
 ملاء املشمس غرياملاء الطاهر قسمان : املتغري كثريا مبخالط طاهر مستغىن عنه ، واملاء املستعمل ، فالفصل بني هذين القسمني با

 مستحسن ، نعم قد جياب عن املصنف بأنه قدَّم التغيري السالب للطهورية لكونه مفرعا على مفهوم املاء املطلق 
 :تتميم 

،  يكره تنزيها استعمال شديد احلرارة والربودة ألنه يؤذي أو ملنعه كمال إسباغ الطهارة، ومقتضى العلة األوىل كراهته يف الطهارة وغريها
، ويكره استعمال مياه آبار احلجر إال بئر الناقة وكذا كل ماء مغضوب على أهله  كراهة استعماله يف الطهارة فقط  العلة الثانية قتضىوم

، ملا أخرجه البخاري من حديث ابن عمر أن الناس نزلوا مع رسول اهلل أرض مثود احلجر فاستقوا قوم لوط وماء ديار بابل ديار كماء
رهم أن يهريقوا ما استقوا من بئرها وأن يعلفوا اإلبل العجني، وأمرهم أن يستقوا من البئر اليت كانت تردها الناقة" وقيس واجتنوا به، فأم

على ماء آبار مثود غريه من كل ماء مغضوب على أهله، وبثر الناقة تقع يف مدائن صاحل يف حمافظة الع ال مشال غرب السعودية، وهي 
رواه الطرباين يف األوسط وابن ملا  برهوت بفتح الباء والراءبئر  يكره ماء كذاو  كان معدا السرتاحة احلجاج،  اآلن بئر ضيقة داخل مبىن

قال " شر ما على وجه األرض .. ماء بوادي برهوت بقية حضرموت " وروي عن عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه  حبان وصححاه
, وكذا يكره ماء بئر قياسا على مائها ماكنوتراب تلك األ يكره وكذا عة من السلف،علي أنه تلقى فيها أرواح الكفار، وهو قول مجا

، ويكره الطهر بفضل وضوء املرأة ،وكذا املتغري كثريا باجملاور صلى اهلل عليه وسلم ذروان وهي البئر اليت وضع فيها السحر فيها لرسول اهلل
 خروجا من خالف من منع استعماله . و بالرتابأ

لت ولدها عبداهلل بن الزبري حني قتل زمزم ولو ىف إزالة النجاسة ألن أمساء بنت أيب بكر غسَّ  اآلجن، وال ماء اءاملره استعمال ال يك -
وتقطعت أوصاله مباء زمزم مبحضر من الصحابة وغريهم ومل ينكر ذلك عليها أحد منهم ، وألن أبا ذر أزال به الدم الذي أدمته قريش 

 حيح مسلم ، لكن إزالة النجاسة به خالف األوىلحني رمجوه كما يف ص
اْلغ ْسل ِة اْْلُول ى ِفيهِ   ) أو ما يف معناه(  ع ْن اْلح د ثِ  ْعم ُل ِفي ف  ْرِض الطَّه ار ةِ اْلُمْست   ) القليل املاء( و  ) ، وكالغسلة احلدثرفع أي يف (  ك 

طهر صاحب الضرورة وطهر امليت ال رفع فيه للحدث وإمنا هو األوىل يف طهر صاحب الضرورة، واملاء املستعمل يف غسل امليت، إذ 
اْلغ ْسل ِة الثَّانِي ِة ) أي نفل الطهارة مما ال رفع فيه للحدث وال استباحة ن  ْفِله ا() يف وكذا املاء املستعمل( )ِقيل  و   - استباحة للصالة ك 

ُر ط ُهوٍر ِفي اْلج ِديدِ  ) طاهر لكنه(  - نُ و الثَّالِث ِة و اْلُوُضوُء اْلُمج دَُّد و اْلغ ْسُل اْلم ْسُنو  فحديث جابر قال " جائىن  طهارته أما دليل( غ ي ْ
ن الصحابة  كان املستعمل جنسا ملا صبه عليه، وأل  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ىف مرض يعودىن فتوضأ وصب على من وضوئه " ولو

ُهمْ فـ) ما دليل عدم طهوريتهأ، و متنجس أنه غريكانوا ال حيرتزون عما يتقاطر عليهم منه فعلم  اب ة  ر ِضي  اللَُّه ع ن ْ مع حترزهم ( ِْل نَّ الصَّح 
اِء لِي ت ط هَُّروا بِهِ  ) املاء( ل ْم ي ْجم ُعوا ) يف طهارهتم ولو كان التطهر به جائزا .. لفعلوه لكي حيوزوا ( اْلُمْست  ْعم ل  ِفي أ ْسف ارِِهْم اْلق ِليل ِة اْلم 

ُلوا ع ْنُه إل ى الت َّي مُّمِ  ) باملاء الوضوءفضيلة   أون يستعمله مث يتيمم أما إمعه ماء اليكفيه لطهارته  أنمجاع منعقد على وألن اإل(  ب ْل ع د 
دوا حد قط يستعمل ما معه من املاء مث جيمعه ثانيا ليكمل به طهارته ، هذا مع قوله تعاىل " فلم جتأومل يقل  ،يتيمم ابتداء وال يستعمله

ولقوله صلى اهلل ، ماء فتيمموا " فلو كان املستعمل يقع عليه اسم املاء بال قيد ملا جاز التيمم معه وملا فعله السلف مع وجود هذا املاء
، يدة لعاملهامجلة حالية ، واحلال صفة لصاحبها مق "وهو جنب"قوله فحدكم ىف املاء الدائم وهو جنب " ، أ نَّ عليه وسلم " اليغتسل

بو هريرة " بل يتناوله أالدائم هو القليل بقرينة قول الراوى وهو  -عامل هنا يغتسل ، فنهى عن االغتسال من اجلنابة ىف املاء الدائم وال
نه لو كان كذلك لنهى عن مطلق عن االغتسال خشية تلويث املاء أل وال يقال هنى ،ن اجلنابة تؤثر فيه بسلب الطهوريةأل –تناوال " 



.. انتقل ذلك املنع  أزال املانع من حنو الصالة ملَّا ، وألن املستعمل يف فرض الطهارة عن احلدثا قيد النهى حبالة اجلنابةاالغتسال ومل
ي إليه، كما أن الغسالة املستعملة يف غسل املستقذرات احلسية الطاهرة تتغري عادة،  كذلك املستعملة يف إزالة املانع من حنو الصالة الذ

و اْلق ِديُم أ نَُّه ط ُهوٌر ِلو ْصِف  ) وي، فسقوط طهورية املاء املستعمل معلل بإزالته املنع ال بكونه قد تأدى به مطلق العبادةهو مستقذر معن
اِء ِفي اْْلي ِة السَّابِق ِة بِل ْفِظ ط ُهورٍ  على صيغة  هذا الوصف الذي هو(  اْلُمْقت ِضي )أي قوله تعاىل " وأنزلنا من السماء ماء طهورا" ( اْلم 

و ُأِجيُب  ) وشكور وقتول ملن تكرر منه الشكر والقتل( ْن ي  ت ك رَُّر ِمْنُه الضَّْربُ ك ض ُروٍب ِلم    ) مرة بعد مرة( ت ك رُّر  الطَّه ار ِة بِهِ  ) فعول
كلما مر على جزء من العضو املراد تطهريه .. طهَّر هذا أي أن املاء  ( ي  ت  ر دَُّد ع ل ى اْلم ح لِّ  )أي يف املاء الذي  (بِت ك رُِّر الطَّه ار ِة ِبِه ِفيم ا

ف ِصلِ  ) املاء( ُدون   ) اجلزء، مث ينتقل املاء إىل جزء آخر فيطهره احلاصل أن املاء ما دام مرتددا و عن العضو فال حيصل به التكرار، ( اْلُمن ْ
ذي مير عليه، فإذا انفصل عن العضو .. خرج عن على العضو ال يثبت له حكم االستعمال وحيصل منه تكرار الطهارة يف احملل ال

لِيل ْينِ  ) –وإن كان هذا التوجيه بعيدا  –حبصول التكرار يف احملل الذي مير عليه املاء  ا قلناوإمن، طهوريته ْمًعا ب  ْين  الدَّ أي دليل خروج ( ج 
فكان  وإالأوىل من إبطال أحدمها،  بالدليلني العملألن املستعمل عن الطهورية، ودليل بقائه عليها، وإمنا مجع الشارح بني الدليلني .. 

لة كسحور ملا يتسحر به لآل اب مبنع أن لفظ طهور يقتضي التكرار أصال، إذ صيغة فعول كما تأيت للتكرار .. تأيت امسيميكنه أن جي
 القول(  ع ل ى ) حال كون هذا الوجه مبنيا(  - الطَّه ار ةِ  اْلُمْست  ْعم ل  ِفي ن  ْفلِ  ) املاء(  اْْل ص حُّ أ نَّ ) الوجه( و   ) ووضوء ملا يتوضأ به

أما لو جرينا  وهو اختيار ابن سريج واملاوردي وابن الصباغ، والوجه الثاين أنه غري طهور، واختاره القفال واإلمام،(  ط ُهورٌ  - اْلج ِديدِ  )
يف أن املستعمل يف النفل طهور بل أوىل، ولذلك قيد  فال خالف –وهو أن املستعمل يف فرض الطهارة طهور  –على القول القدمي 

املستعمل يف جتديد الغ سل، فإنه يف اجلديد" ، وخرج بقوله " املستعمل يف نفل الطهارة" الف يف املستعمل يف النفل بقوله "الشارخ اخل
( اْلُمْسِلِم  ) أو سيدها( لِت ِحلَّ ِلز ْوِجه ا ) أو احلربية( مِّيَّةُ و ش ِمل ْت اْلِعب ار ُة م ا اْغت س ل ْت ِبِه الذِّ ) طهور قطعا، إذ ال يسن جتديد الغسل

اِنع  ) بعد انقطاع جنو حيضها ُر ط ُهوٍر ِْل نَُّه أ ز ال  اْلم   (و ِقيل  إنَُّه ط ُهوٌر ِْل نَّ ُغْسل ه ا ل ْيس  بِِعب اد ةٍ  ) من وطئها( ف  ُهو  ع ل ى اْلج ِديِد غ ي ْ
وهذا الوجه مبين على أن علة املنع من املستعمل تأدي  ،إذ العبادة تفتقر إىل نية، وهي ليست من أهل النية فليس من فرض الطهارة،

( وقد علمت ضعغه كما مر العبادة به، ، وكذا مشلت ما و ضئ به كان مميزا  بأن( م ا ت  و ضَّأ  بِِه الصَِّبيُّ  ) كذا مشلت عبارة املصنف)و 
ُر ط ُهورٍ  ) وليه ليطوف بهوضأه و غري مميز  الصيب بأن كان ، يف بيان مفهوم املاء املستعمل( إْذ اْلُمر اُد بِاْلف ْرِض ُهن ا ،ف  ُهو  أ ْيًضا غ ي ْ

أي برتك ما البد منه  ( أ ِثم  بِت  رِْكهِ  )ادة أو جواز الفعل بلصحة الع( م ا َل  بُدَّ ِمْنهُ  ) د بالفرض يف باب فروض الوضوء مثالار خبالف امل
ِة الصَِّبيِّ م ث ًَل ِمْن وُ  ) عبادة كان أو ال يأمث برتكه، وسواء كان (أ ْم َل   ) أ بال نيةتوضكحنفي  مع كونه ال ( ُضوئِهِ و َل  بُدَّ ِلِصحَِّة ص َل 

مل حمدثا، وكذا البد لصحة صالة احلنفي من وضوئه، والبد جلواز وطء احلليلة الكافرة من اغتساهلا، وإن  لو صلىيأمث برتكه الوضوء 
ُل ِفي النَّج اس ِة ِفي ب اِبه ا) يكن غسلها عبادة شرعية على طهوريته، وقد يكون طاهرا، وقد يكون  يا( فقد يكون باقو س ي ْأِتي اْلُمْست  ْعم 

ا ل ْو ج م ع    اْْل ص حِّ  ) الوجه( ِفيف ط ُهوٌر  ) من املاء احملض فأكثر (ف  ب  ل غ  قُ لَّت  ْينِ ع ل ى اْلج ِديِد  اْلُمْست  ْعم لُ ) املاء (ُجِمع  ف ِإْن ) متنجسا  ك م 

ْيِن ِمْن غ ْيِر ت  غ يُّرٍ النَِّجس  ف  ب  ل غ  ق ُ  ، فإنه يصري طهورا، بل املستعمل أوىل ألنه إذا دفع النجاسة وهي أغلط فألن يدفع االستعمال أوىل( لَّت  
يعود طهورا،  ( الثَّاِني َل  ) الوجه( و  ) طاهرية والطهورية معااالنتقال يف املستعمل إىل الطهورية فقط، واالنتقال يف املتنجس إىل ال ألن

َل  ي ْخُرُج بِاْلج ْمِع  ) أي املاء املستعمل( أ نَّهُ  ) طهورا بني عود املتنجس طهورا باجلمع وعدم عود املستعمل( و اْلف ْرقُ  )واختاره ابن سريج 
ِف النَِّجسِ  نع   ظر فيه ناصروا الوجه األول بأن وصف النجاسة واالستعمال موجود يف كل منهما قبل ون( و ْصِفِه بِاَِلْسِتْعم اِل ِبِخَل 



على أن وصف االستعمال يف حد ذاته ال  ،االستعمال أوىلب هالنجاسة .. فألن خيرجه عن وصفب هاجلمع، فإن أخرجه اجلمع عن وصف
قلتني ابتداء كان لة صار مطهرا وإن كان مستعمال كما لو  كونه قليال، فإن زالت الق..يضر، ألن شرط كون املستعمل طاهرا غري مطهر 

 ، فيصح أن يقال فيه هذا مستعمل طهورواستعمل حال كثرته
 تنبيهات:

ك م باالستعمال السالب للطهورية إال مع القلة -1  ، وأشار إليه املصنف بقوله " فإن مجعأشرت بقويل " واملاء القليل " إىل أنه ال حي 
 " إذ يعلم منه أن الكالم قبل  يف املاء القليل فبلغ قلتني فطهور 

اعرتض على املصنف بأنه يدخل يف قوله " فرض الطهارة " الغسلة األوىل من الوضوء اجملدد والغسل املسنون، إذ كل منهما يشتمل  -2
ألصح كما تقدم تفصيله يف على فروض وسنن، فماء الغسلة األوىل فيهما قد استعمل يف فرض الطهارة، مع أن هذا املاء طهور يف ا

أي فليس املراد املستعمل يف فروض املستعمل يف نفل الطهارة، وأشار الشارح إىل اجلواب عن هذا االعرتاض بقوله " عن حدث " 
ه " الوضوء أو فروض الغسل ، بل املراد املستعمل يف الوضوء الواجب والغسل الواجب وهو ما يرفع احلدث ، مث زاد اجلواب إيضاحا بقول

 واملراد بالفرض هنا .. ما البد منه " 
 أشرت بقويل " أو ما يف معناه " إىل أنه ال فرق بني املاء املستعمل يف رفع احلدث، وبني املستعمل يف طهر صاحب الضرورة -3
 ليه، وإن ملوغسل امليت إذ كل من طهر صاحب الضرورة البد منه لصحة الصالة به، وكذا غسل امليت البد منه لصحة الصالة ع 
 يكونا من قبيل رفع احلدث 

 ، إذ ليس لنا غسلة ترفع احلدث إال الغسلة األوىللالستقصاء ال للتمثيلقول الشارح " كالغسلة األويل " الظاهر أن الكاف  -4
عظم الشافعي اختلف يف املستعمل يف فرض الطهارة عن احلدث .. فقيل فيه قوالن : جديد وهو املذكور يف مجيع كتب اإلمام األ -5

 األمام األعظم القاضي حسني، ويقال إنه مل حيكه عن الشافعي إال عيسى بن أبان من أصحاب أيب القدمية واجلديدة، وقدمي نسبه إىل
حنيفة ، وذهب ابن سريج وابن أيب هريرة إىل كونه غري طهور قوال واحدا ، وقاال : ال نأخذ مذهبنا من املخالفني خصوصا وعيسى بن 

مل يلق الشافعي، وصحح هذه الطريقة املاوردي وقطع هبا يف الروضة، وصحح طريقة القولني أبو إسحاق اإلسفرائيين والقاضي أبو أبان 
حامد واقتصر عليها يف التنبيه واختارها املصنف يف شرح املهذب تبعا للمحاملي، فإذا تقرر هذا فكان ينبغي على املصنف أن يعرب عن 

 اخلالف باملذهب 
ول الشارح " لتحل لزوجها املسلم " فيه أمران: األول أن تعبريه بالزوج جري على الغالب بل سيدها كذلك فلو قال لتحل ق -6

بل وظاهر كالم الرملي أن احلليل أيضا ليس بقيد فلو اغتسلت لتحل لوظء وإن مل يكن هلا حليل صار املاء حلليلها .. لكان أحسن، 
سلم" قيد إذ االكتفاء بغسلها مع عدم نيتها النية املعتربة رخصة وختفيف على املسلم للضرورة، والكافر مستعمال، والثاين أن قوله " امل

 ليس من أهل الرخص والتخفيف
أشرت بقويل " من املاء احملض " إىل أن شرط رجوع املستعمل طهور إمنا هو إذا كان جمموع املاء الصرف قلتني فأكثر، فلو ك مِّل  -7

 مل الناقص عن قلتني مبائع طاهر واستهلك فيه فبلغا جمموعهما قلتني مل يعد طهورااملاء املستع
 فروع
 تقرر أن املاء ما دام مرتددا على العضو ال يثبت له حكم االستعمال اتفاقا للضرورة، ويتفرع على ذلك صور منها  ←



احلدث، فلو أحدث حدثا آخر قبل أن يرفع لو نوى جنب رفع اجلنابة مث انغمس يف ماء قليل .. أجزأه الغسل به يف ذلك  -
رأسه من املاء .. أجزأه التطهر بذلك املاء عن هذا احلدث الثاين ولو كان احلدث الثاين من غري جنس احلدث األول، ألنه ال 

 يبت للماء حكم االستعمال إال بعد انفصال املاء عن العضو املغسول، واملاء حال استعماله باق على طهوريته
ن الفرع السابق أن اجلنب لو نزل يف املاء القليل مث نوى رفع اجلنابة قبل متام االنغماس .. فله أن يتمم غسله يؤخذ م -

باالنغماس ، فلو مل يتمم انغماسه وأخذ املاء بيده أو بإناء وصبه على رأسه .. مل ترتفع جنابة ذلك العضو الذي اغرتف له 
 فصار مستعمال ألن املاء املغروف قد انفصل عن بدن اجلنب

فال ولو انغمس جنبان يف ماء قليل مث نويا معا .. ارتفعت جنابتهما، وكذا لو شكا يف املعية، وقيل يرتفع حدث أحدمها مبهما  -
، بغري اآلخر، فإن نويا مرتبا .. ارتفع حدث األول فقط اجيوز أن يأمت أحدمها باآلخر، وجيوز لكل واحد منهما أن يصلي إمام

ليصريورة املاء مستعمال بالنسبة إليه لتعدد حمل احلدث حقيقة أي فكأن املاء انفصل عن بدن اجلنب  الثاين وال يرتفع حدث
 األول حكما

ولو نويا قبل متام االنغماس .. فإما أن ينويا معا، أو مرتبا، فإن نويا معا .. ارتفع حدثهما عن اجلزء املالقي للماء فقط، وليس  -
املاء ، وإن نويا مرتبا .. ارتفع حدث األول فقط ، وله أن يتمم غسله هبذا املاء باالنغماس، ومثل  ألحدمها أن يتمم غسله هبذا

 هذا يقال فيما لو نويا أثناء االنغماس

مرتني أو ثالثا "إن نوى ذلك أو  بعد غسل وجهه مرة "إن أراد االقتصار عليها" أو بعد غسله يف املاء املتوضئ كفه أدخللو  -
غرتاف بأن نوي أخذ املاء من اإلناء ليغسل به خارجه .. مل يصر املاء مستعمال، فإن نوى غسل يده يف " ونوى االأطلق

 ،وإن مل تنفصل عنه النتقال املنع إليه اإلناء، أو مل ينو شيئا أصال .. صار املاء الباقي يف اإلناء مستعمال مبجرد إدخاله يده فيه
مجيع أفعاله، أال ترى أن وأما إذا أطلق .. فألن نية رفع احلدث منسحبة على  أما يف صورة نية غسل اليد فيه .. فظاهر،

له أن يتمم غسل تلك اليد نعم  اإلمجاع منعقد على أن من نوى مث عزبت نيته مث غسل بقية األعضاء بال قصد ارتفع حدثه؟،
فه من املاء باقي ذراعه، ومثل املتوضئ فيما ، وله أن يغسل مبا يف كوحيصل له سنة التثليث بتحريكها فيه ثالثا يف ذلك املاء

 سبق اجلنب لكن بعد نية رفع اجلنابة

ا .. مل يكن له أن يغسل مبا فيهما باقيهما جهه ومل ينو شيئا أو نوى رفع حدثهلو أدخل املتوضؤ كفيه معا يف املاء بعد غسل و  -
.. فقد انفصل املاء عن األخرى، وذلك يصريه  أو باقي إحدامها، وذلك لرفع حدث الكفني ، فمىت غسل به باقي إحدامها

 مستعمال

يؤخذ من هذا الفرع السابق أنه يشرتط لصحة الوضوء من الصنبور نية االغرتاف بعد غسل الوجه ، فإن مل ينو ذملك .. ارتفع  -
 د حدث الكفني معا، فليس له أن يغسل مبا فيهما الساعد ، بل جيب عليه أن يصبه مث يأخذ غريه لغسل الساع

 تطاير، فلو ، وهو املسمى باالنفصال احلكمياملاء إىل حمل ال يغلب التقاذف إليه تطايرمن االنفصال املثبت لالستعمال ..  -
الكف إىل  من ال يضر انفصال املاء نعم، ا لو جرى من كفه إىل منكبهاملاء من يده إىل اليد األخرى صار مستعمال، وكذ

 التقاذف للغذر واملشقةمما يغلب فيه وحنو  الساعد وعكسه 

عن البدن بالكلية وخرقه اهلواء مث عاد إىل حمل ال يغلب تقاذف املاء إليه "  بدن اجلنب كعضو احملدث ، فلو انفصل ماء اجلنب  -
كأن تقاذف من رأسه إىل فخذه مثال" .. صار مستعمال يف األصح كما يف التحقيق، وإن عاد إىل حمل يغلب فيه التقاذف "  



من رأسه إىل صدره" .. مل يصر مستعمال قطعا، وكذا لو مل ينفصل املاء بل انتقل من عضو إىل عضو على كأن تقاذف 
 االتصال احملسوس

: ينبغي ضبط املوضع الذي يغلب فيه التقاذف .. بأنه املوضع الذي يغلب فيه انتقال املاء على االتصال مع اعتدال اهلواء واملزاج  تتميم
 لتحجيل مثالوالزمن كموضع الغرة وا

 ربعة وهى : أنه يشرتط للحكم على املاء باالستعمال شروط أوحاصل مسألة املاء املستعمل .. 
 يستعمل فيما البد منه  أن -1
 يكون املاء قليال  أن -2
   سيأيتعدم االتيان بنية االغرتاف ىف حملها ، وهو بعد غسل الوجه ىف الوضوء ويعد النية ىف الغسل كما  -3
 نفصل املاء عن العضو ولو حكماي أن -4

اءِ  ق اةِ ) الصِّرف( )و َل  ت  ْنُجُس قُ لَّت ا اْلم   أي بوصول جنس إليه سواء كان النجس مائعا أو جامدا، جماورا أو خمالطا ن ج ٍس( ِبُمَل 
اُء قُ لَّ " ) ابن عمر( ِلح ِديثِ  ) ْيِن ل ْم ي ْحِمْل اْلخ ب ث  إذ ا ب  ل غ  اْلم  ُه اْبنُ  "ت   ُرهُ ص حَّح  ه ( وقال احلاكم على شرط الشيخني، مث إن ِحبَّان  و غ ي ْ

حنو قوهلم " فالن ال حيمل الصخرة  ، أي فيتنجس بهمحله ي ط ق  قوله صلى اهلل عليه وسلم " مل حيمل اخلبث " حيتمل أن معناه مل  ملَّا كان
اه مل يقبله أي فال يتنجس به، حنو فالن ال حيمل الضيم "أي ال يقدر على محلها، وهذا من باب محل األجرام، وحيتمل أن معن الغظيمة

و ِفي ِرو اي ٍة ِْل ِبي د اُود ) قالف ،أي ال يقبله وال يلتزمه وال يصرب عليه، وهذا من باب محل املعاين .. بنيَّ الشارح أن املعىن الثاين هو املراد
ُهو   "ف ِإنَُّه َل  ي  ْنُجسُ "و غ ْيرِِه بِِإْسن اٍد ص ِحيٍح  ُلهُ أ ْي ي دْ  "ل ْم ي ْحِمْل اْلخ ب ث  " اْلُمر اُد ِبق ْوِلِه: و  فهو من باب محل (  ف ُع النَّج س  و َل  ي  ْقب  

نجسة املعاين ال محل األجرام، ألنه إن كان من باب محل األجرام مل للتقييد بالقلتني فائدة، ألن املاء القليل والكثري ال حيمل األجرام ال
، وملا  وبلغ جمموع املاء واملاء قلتني وخرج بقولنا "الصرف" ما لو وقع يف املاء القليل مائع طاهر يوافقه يف الصفات ،أي ال تستقر فوقه

فرضنا املائع خمالفا وسطا مل يغري املاء .. فحكمنا بطهورية املاء، فإن هذا املاء ينجس مبالقاة النجاسة، وكذا يصري مستعمال مبجرد 
انغمس فيه، والبد للوضوء منه من نية االغرتاف بعد غسل الوجه، فإن قيل تقدم أن هذا املاء جيوز استعماله   انفصال احملدث عنه إذا

ن كله وال جيب أن يبقي قدر املائع، فلم نزلتم املائع املستهلك منزلة املاء من وجه دون وجه ؟ قلنا ألن الدفع أقوى من الر فع، فالبد أ
 الرفع بالضعيف، أال ترى أن املاء القليل إذا ورد على النجاسة طهرها، وإذا وردت عليه ي فيكتفى يفيكون الدافع أقوى من الرافع، أ

ر النجاسة مل يدفعها عن نفسه، وأن املاء القليل املستعمل إذ مجع قلتني قيل يعود طهورا وقيل ال، وإذ ا استعمل وهو قلتني ابتداء مل يص
 اْلم اء  ) غريَّ النجس  ( أ يْ  )ف ِإْن غ ي َّر هُ  فع ، وملا مجع صار رافعا وهو أضعف فجرى فيه الوجهانمستعمال وجها واحدا ألنه وهو قلتان دا

ْه )و املخصص ملنطوق حديث القلتني لإلمجاع( )ف  ن ج سٌ  أو مبجاور القى املاء يسريا، كان التغري  ولو ( حااًل،اْلُقلَّت  ْينِ  ِديِث اْبِن م اج  ِلح 
اُء "و غ ْيرِِه  وأشار ، وقد ض عِّف هذا احلديث، فاألوىل االحتجاج باإلمجاع( "َل  يُ ن جُِّسُه ش ْيٌء إَلَّ م ا غ ل ب  ع ل ى رِيِحِه و ط ْعِمِه و ل ْونِهِ اْلم 

ه" فيه ضمريان : بارز ومسترت، فاملسترت للنجس ، والبارز للماء قوله "أي املاء القلتني" إىل أن قول املصنفالشارح ب ْن ز ال  )ف إِ  " غريَّ
ْفِسهِ ) أي املاء القلتني( ت  غ ي ُُّرهُ  أ ْن ز ال  ِبطُوِل اْلُمْكثِ  بِن   اِم ش ْيٍء إل ْيِه ك  بالريح أو  زال أو أي مبرور الزمان عليه (أ ْي ِمْن غ ْيِر اْنِضم 

اءٍ ) زال تغريه( أ وْ ) الشمسب لزَّو اُل س ب ب   ..) طهورا أي( ك م ا ك ان    )ط ُهر   كان املنضم متنجسا، أو مستعمال ولو( اْنض مَّ إل ْيهِ  ِبم 
ُة النَّج اس ةِ ) وحنوها مما له صفة غالبة( و خ ل   ِبِمْسٍك و ز ْعف ر انٍ ) زال تغريه ظاهرا( )أ وْ  وهو التغري (النَّج اس ةِ  ْد ر اِئح   حسا( أ ْي ل ْم تُوج 

ا بِالزَّْعف ر اِن، و َل  ط ْعمُ ) ا بِاْلخ لِّ بِاْلِمْسِك، و َل  ل ْونُ ه  حقيقة بأن زال يف الظاهر ويف نفس ( ي ْطُهُر لِلشَّكِّ ِفي أ نَّ الت َّغ ي ُّر  ز ال   ف َل   .. ه 



أال ترى  ألن من شأن حنو املسك والزعفران واخلل أنه ساتر ال مزيل،( ب ْل الظَّاِهُر اَِلْسِتت ارُ ) ظاهرا فقطبأن زال  فقط (أ ْو اْست ت  ر  )األمر 
وإذا كان األمر كذلك  حة املسك يغلب الروائح الكريهة حبيث ال حي  س هبا، مث إذا فرتت رائحة املسك حصل اإلحساس هبا،أن ذكاء رائ

ا فاألصل بقاء التغري بالنجس وحنومها مما ليس له صفة غالبة ( أ ْي ِجْبسٌ  تُ ر اٌب و ِجص  )ال يطهر املاء الكثري حقيقة إذا وقع فيه ( )و ك ذ 
 القول( و  ) هل زال التغري أو استرت (لِلشَّكِّ اْلم ْذُكورِ )ونص عليه اإلمام األعظم يف األم ( اْْل ْظه رِ  ) القول( ِفي) اءعلى أوصاف امل

املذكور من الرتاب ( ِبذ ِلك  ) املاء الكثري( ي ْطُهرُ  ) والقاضي أيب الطيب والشيخ أيب إسحاق وهو اختيار املزين، ( نص عليه حرملةالثَّاِني)
ث ةِ ) يف الرتابأي ( ُب ِفيهِ ْغلِ َل  ي    ) حنو الرتاب أي ألن الشان واحلال أن( ِْل نَّهُ  ) حنوهو  له.. أوصاف الثابتة  (ش ْيٌء ِمْن اْْل ْوص اِف الثََّل 

بل  ت ِتُر الت َّغ ي ُّرُ ف َل  ي سْ ) ، أي ال حيل أي وصف من أوصاف الرتاب حمل لون املاء وال طعمه وال رحيهحىت يفرض سرته إياها املاء الثالثة
ُر اْلم اء  )بـ هذا التعليل( و ُدِفع   ) " وهي أوضحألن الرتاب وحنوه ال يـ غ ل ب على شئ من األوصاف الثالثة"وعبارة الرملي ( يزيله أ نَُّه يُك دِّ

 أن حمل اخلالف إذا كان املاء كدرا وال تغري به درى مع الكدورة هل التغري زائل أو مغلوب، واعلمفال ي  ( و اْلُكُدور ُة ِمْن أ ْسب اِب السِّْترِ 
ْزًما) املاء( و َل  ت  غ ي ُّر  ِبِه ط ُهر  ) بأن مل يبق فيه كدر( ف ِإْن ص ف ا اْلم اءُ )  يطهروكذلك  وكذلك يطهر الرتاب الذي تنجس باملاء قبل ، (ج 

ومل يوجد طعم ، أو زال طعم اخلل ومل يوجد لون النجاسةان ، أو زال لون الزعفر ومل توجد رائحة النجاسةجزما لو زال ريح املسك  املاء
 ، وكذا لو زال ريح املسك وطعم اخلل ولون الزعفران وكان التغري موجودا، فإن صفا املاء وكان التغري موجودا .. فنجس قطعاالنجاسة

 تنبيهات:
ووقعت فيه جناسة .. مل ينجس، وكذا لو كان املاء قليال  املراد بكون املاء قلتني أي ولو احتماال، فلو شك يف ماء أهو قلتني أو ال -1

 ومجع شيئا فشيئا وشك هل بلغ قلتني أو ال .. فإنه ال ينجس أيضا خالفا لإلسنوي
يقوى املاء " عن املائع غريه كالزيت وماء الورد فإنه ينجس باملالقاة ولو بلغ قالاًل، ألن املائع غري املاء ال  قلتااحرتز املصنف بقوله " -2

ن على رفع النجاسة فال يقوى على دفعها من باب أوىل، وفارق كثري املاء كثري املاء غريه .. بأن املاء يشق حفظه، خبالف املائع غريه، فإ
 العادة جارية حبفظه

ه .. تنجس مبجرد باملائعات املاء الكثري املتغري كثريا بطاهر، فلو وقعت جناسة يف ماء كثري تغري كثريا بطاهر مستغىن عن يلحق -3
 املالقاة، إذ هو يف قوة املائع، فإن زال تغري الطاهر بعد ذلك .. عاد طهورا " أي حيث مل يكن متغريا بالنجاسة " 

إذا القى جناسة رطبة أو جافة ، أو كان اجلامد جافا والقى جناسة رطبة   ةبو رط فيه يلحق باملائعات ىف التنجس باملالقاة كل جامد -4
ماالقى النجاسة فقط ىف احلالتني، فإذا القى جامد جاف جناسة جافة مل ينجس هبا، إذ الرطوبة هي املقتضية لنقل  ه، فينجس من

كان وإن قل، فإن مل تكن كذلك بأن   بلل عنهاالنجاسة، ويؤخذ من ذلك تعريف الرطوبة بأن يكون يف احملل بلة حبيث ميكن انفصال 
قن معه انفصال بلة منه فال تؤثر يف نقل النجاسة، فعلم أنه لو شك يف انفصال شئ عن حمل شك األثر الناشئ عنها جمرد برودة ال يتي

 يف ترطبه .. مل يؤثر ، ألن األصل عدم تنجس املالقي لذلك احملل حىت تعلم انفصال أثر عنه 
قدر زوال التغري مبا ال يضر، مث ينظر ..  مثال .. أو مبا اليستغين عنه جناسة يف ماء متغري مبا ال يضر كمتغري بطول املكث لو وقعت -5

 فإن أثرت فيه النجاسة .. ضر، وإال .. فال
قوله " فإن غريه " أي غريَّ مجيعه، فإن غري بعضه .. فاملتغري جنس، والباقي إن كان دون القلتني فنجس أيضا، وإن كان قلتني فأكثر  -6

جاسة جامدة وقغت يف املاء، فيجوز االغرتاف من جانبها وال جيب التباعد عنها فطهور، مث إن حكمنا على الباقي بالطهورية فاملتغري كن
 بقدر قلتني



احرتزت بقويل " حااًل " عما لو تغري املاء بعد مدة، فإنا نرجع إىل أهل اخلربة ولو واحدا منهم، فإن قالوا هذا التغري بسبب  -7
كذا لو مل يعرفوا أو شكوا ألن األصل الطهارة، وحيث حكم أهل اخلربة بأن النجاسة .. حكمنا بالتنجيس، وإال .. حكمنا بالطهورية، و 

التغري بسبب النجاسة .. حكمنا حنن بالتنجيس من حينئذ ال من حني وقوع النجاسة يف املاء، فلو تطهر منه مجع قبل ذلك مث حكمنا 
 بالتنجيس .. مل يلزمهم إعادة الصالة وحنوها

 القى املاء " عن حنو اجليفة على الشط إن غريت رحيه .. فإهنا ال تنجسه  احرتزت بقويل " أو مبجاور – 8
الفرق ىف احلكم املذكور بني التغري احلسى والتغري املعنوى كأن يقع ىف املاء جنس يوافقه ىف الصفات كبول منقطع اللون والطعم  -9

املسك، فإن حكم بالتغري ىف أحد األوصاف الثالثة ولو والرائحة فيقدر خمالفا للماء بأشد الصفات كلون احلرب وطعم اخلل وريح 
، وإمنا اكتفي هنا بأدىن تغري واعترب األشد من يسريا .. حكم بالتنجيس وإال فال ، وكيفية التقدير متاما كما سبق ىف املاء الطاهر

 تقدير .. سلك فيه االحتياطالصفات خبالف ما تقدم يف التغري بالطاهر .. لغلظ أمر النجاسة، وألن األمر إذا آل إىل ال
فإنا حنتاج منقطعة الصفات .. فإنه ينجس كله كما مر، مث إن وقع هذا املائع املتنجس يف ماء كثري ..  جناسة لو وقعت يف مائع – 10

سة مع املائع إىل التقدير قطعا ألن فرض املسألة أن النجاسة توافق املاء يف صفاته، فهل نقدر قدر النجاسة فقط، أو نقدر قدر النجا
ألن الكل جنس ؟ نقل عن إفتاء الشهاب الرملي تقدير قدر النجاسة فقط، وخالفه الشهاب ابن حجر وقال نفرض الكل ألن عني 

 اجلميع صارت جنسة ال ميكن طهرها كما هو ظاهر. اهـ 
ل تغريه مباء أخذ منه وكان الباقي قلتني ، وكذلك لو زاأو ماء نبع فيه قوله " مباء انضم إليه" أي بفعل أو بغريه كمطر وقع فيه -11

 فأكثر، وصورة ذلك أن يكون اإلناء خمتنقا باملاء، فلما نقص زال اخنناقه ودخله اهلواء والشمس وقصره
 أشار الشارح بقوله " كما كان " عند قول املصنف " طهر " إىل أن العائد الطهورية ال الطاهرية فقط -12
" أو مبسك وزعفران .. فال " بأن العلة يف عدم عود الطهورية احتمال أن التغري استرت ومل يزل،  اعرتض على املصنف يف قوله 13

فكيف يعطفه على ما جزم فيه بزوال التغري ؟ فيصري كأن قال وإن زال التغري مبسك .. مل يطهر ألنا نشك يف زواله ! ، وما ذلك إال 
ملراد بالزوال هنا .. الزوال يف الظاهر ال يف نفس األمر، لذا قال " أي مل توجد ، وأشار الشارح إىل اجلواب عن املصنف بأن اهتافت

 رائحة النجاسة باملسك وال لوهنا بالزعفران إخل "  
يؤخذ من قول الشارح " أي مل توجد رائحة النجاسة باملسك وال لوهنا بالزعفران وال طعهما باخلل " أنه لو طرح مسك على  -14

فزال التغري .. طهر، ولو وضع زعفران ال طعم له وال ريح على متغري الريح أو الطعم فزال التغري .. طهر، ولو  لونأو ال متغري الطعم
، وذلك ألن املسك املذكور ال يسرت اللون وال الطعم، والزعفران املذكور ال يسرت وضع خل على متغري اللون أو الريح فزال التغري .. طهر

 ملذكور ال يسرت اللون وال الريح الريح وال الطعم، واخلل ا
يؤخذ من هذا الفرع طهورية مياه الصرف الصحي بالكيماويات اليت توضع فيها ألن من شأن هذه الكيماويات أهنا تزيل التغري ال  -15

ة النجاسة مع أهنا تسرته فقط، بدليل عدم عود التغري بالنجاسة بعد صفاء املاء، ويؤيده أيضا إجياب حنو صابون توقفت عليه إزال
أنه مزيل ال ساتر،  –أي الصابون  –احتمال أن رائحة الصابون سرتت رائحة النجاسة وعلله ابن حجر بقوله " ألن من شأن ذاك 

 اهـ "  –أي املسك وحنوه  –خبالف هذا 
فيه القوالن كالرتاب،  أو ال على قولني، أما حنو اجلص ففيه طريقان: أصحهما أن املاء املتنجس اختلف يف الرتاب هل يطهر -16

 والثانية ال يطهر املاء به جزما، فكان ينبغي على املصنف أن يقول : وكذا تراب يف األظهر، وجص على املذهب



: لو وقعت جناسة جامدة يف بئر فيه ماء قدر قلتني فقط ومل تغريه، مث جاء شخص واعرتف من هذا املاء دلوا، فإن اغرتف  فرع
طن الدلو جنس وظاهره طاهر وكذا املاء الباقي يف البئر، وإن مل تغرتف النجاسة يف الدلو .. فاملاء يف الدلو طاهر النجاسة بالدلو .. فبا

 ، وظاهر الدلو جنس وكذا املاء الباقي يف البئر
ا اُء ُدون  اْلُقلَّت  ْينِ  )و ُدون  ُهم  ق اةِ  بأن نقص عنهما أكثر من رطلني( أ ْي و اْلم   وإن مل يتغري أي بوصول النجاسة املؤثرة إليه ()ي  ْنُجُس بِاْلُمَل 

لقوله صلى اهلل عليه وسلم " إذا استيقظ أحدكم من نومه .. فليغسل يديه قبل أن يدخلهما يف وضوئه، فإن أحدكم ال يدري أين باتت 
 –تمل أن تطوف يده على احملل قال اإلمام األعظم الشافعي: كانوا يستجمرون، وبالدهم حارة، فرمبا عرق أحدهم إذا نام، فيحيده " 

أو على بثرة أو دم حيوان أو قذر غري ذلك" أي فتتنجس يده، ويدل لذلك رواية أيب داود " فإنه ال  –أي حمل االستجمار من العورة 
ومعلوم أن  يدري أين باتت يده أو أين تطوف يده " فنهى النيب عن غمس اليد يف اإلناء خشية إفساده بالنجاسة اليت قد تكون عليها،

اسة النجاسة إذا خفيت .. مل تغري املاء، ومعلوم أن املاء يف اإلناء ال يكون إال قليال، فدل ذلك على أن املاء القليل ينجس مبالقاة النج
ْيِن السَّاِبقِ )و تغريه، وهو قول ابن عمر، مل وإن ْنطُوِق ا) املقتضي أن دون القلتني حيمل اخلبث( ِلم ْفُهوِم ح ِديِث اْلُقلَّت   ْلُمخ صِِّص ِلم 

اُء َل  يُ ن جُِّسُه ش ْيءٌ " ح ِديثِ  طلقا، وهذا على تسليم كون مأن كل ماء سواء كان قليال أو كثريا ال ينجس  إذ منطوق هذا( السَّاِبقِ  "اْلم 
من حديث بئر بضاعة، أل يف املاء لالستغراق، فإن جعلت للعهد الذكري .. فال فاحلديث حجة لنا، وبيان ذلك أن هذا احلديث جزء 

الكالب ، فسأل الصحابة النيب عنها :أنتوضأ من بئر بضاعة؟ فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم : لحوم وهي بئر تلقى فيها النجاسات ك
قال  سعيد بن قتيبة و مسعت صاحب السنن : قال أبو داودطهور ال ينجسه شئ "  –أي املسئول عنه وهو ماء بئر بضاعة  –املاء 

وقدرت  :قال أبو داود ،قال دون العورة ؟فإذا نقص :قلت ،عن عمقها قال أكثر ما يكون فيها املاء إىل العانة بئر بضاعة مسألت قيَّ 
غري بناؤها  هل :وسألت الذي فتح يل باب البستان فأدخلين إليه ،ذرعفإذا عرضها ستة أ .. بردائي مددته عليها مث ذرعته بئر بضاعة أنا

. اهـ ، يعين بطول املكث وأصل املنبع ال بوقوع شيء أجنيب فيه : النووي قال.اهـ ورأيت فيها ماء متغري اللون ،قال ال ؟عما كانت عليه
( ع ل ى النَّج اس ِة ف ِفيِه ت  ْفِصيٌل ي ْأِتي ِفي ب اِبه ا) املاء القليل(  إْن و ر د  ن  ع مْ ) واملراد باملالقاة .. ورود النجاسة على املاء، فلذلك قال الشارح

 ولذلك فسرت املالقاة بوصول النجاسة إىل املاء أي سواء وصلت بفعل أو ال
 :تنبيهات

، لذا قدر الشارح املبتدأ " دون " ظرف، وهي ال تتصرف عند اجلمهور أي مالزمة للنصب على الظرفية، فال يصح جعلها مبتدأ أن -1
وهو لفظ "املاء"، أما دوهنما .. يف منصوبة على احلال إما من املاء، أو من فاعل ينجس، والتقدير : واملاء حالة كونه دون القلتني 

ن " ضعيفة يف ينجس باملالقاة، أو واملاء ينجس باملالقاة حال كونه دون القلتني، واعرتض على املصنف أيضا بأن إضافة الضمري لـ" دو 
 العربية، وهو مسلَّم ، ومل يبال به املصنف ألن مثل ذلك شائع على األلسنة ، وألن االختصار الذي هو بصدده داع إىل ذلك 

 احرتزت بقويل " املؤثرة " عن النجاسة املعفو عنها، وسيأيت تفصيل القول فيها -2
 و اجلمادات مع توسط رطوبة بينهما وبني النجاسةمثل املاء يف التنجس باملالقاة .. غريه من املائعات أ -3
ا.. جنس كله إذ مل يبلغ اجملموع قلتني لو صب ماء متنجس على ماء دون القلتني  -4 اءٍ ) أي القلتني( )ف ِإْن ب  ل غ ُهم   صرف يقينا (ِبم 

ا ت  ق دَّم   ف ط ُهورٌ  .. ) أي باجملموع من املائني( َل  ت  غ ي ُّر  بِهِ ) احلال أنه( و  )ولو متنجسا أو مستعمال  من انتفاء عليت التنجيس وهي ( ِلم 
مساويا كما يفهم من قول املصنف ال أقل وال ( أ ْي ُأورِد  ع ل ْيِه ط ُهوٌر أ ْكث  ُر ِمْنهُ  بِِإير اِد ط ُهورٍ  ) القليل املتنجس( ل ْو ُكوثِر  )ف    القلة والتغري

ا ل ْم ي ْطُهرْ  كوثر"" ُلْغُهم  أي القليل املتنجس الذي أورد عليه طهور أكثر ( و ِقيل : ُهو  ) نه ماء قليل فيه جناسة غري مغفو عنهاأل ()ف  ل ْم ي  ب ْ
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الث َّْوبِ  ط اِهٌر َل  ط ُهورٌ ) منه و ِقيل : ُهو  ) ور دَّ بأن املعهود يف املاء أن يكون غاسال ال مغسوال إذا طرح عليه ما يغمره، (ِْل نَُّه م ْغُسوٌل ك 
مُ ر دًّا بِغ  ) وإمنا حكم بطهوريته( ِفي التَّْحِقيقِ ) أي هذا الوجه (اهُ ط ُهوٌر ح ك    يف الوجهني األخريين واخلالفأي ( ْسِلِه إل ى أ ْصِلِه. و اْلك َل 

ا ل  ) ةٌ ِفيم  اِمد  ير ادُ ) .. مل يطهر جزماجناسة جامدة ( فإن كانت فيه  ْيس  ِفيِه ن ج اس ٌة ج  القليل املتنجس هو  بأن كان( و ل ْو انْ ت  ف ى اْْلِ
بأن كان الطهور الوارد أقل أو مساويا ( اْْل ْكث رِيَّةُ ) انتفت( أ وْ ) ابأن كان املاء الوارد متنجس( الطَُّهورِيَّةُ ) انتفت( أ وْ ) الوارد على الطهور

ْزًما) باق( ف  ُهو  ) للمتنجس انتفت الطهورية مل حيصل التطهري، وإذا انتفت ( ألنه إذا انتفى اإليراد مل حيصل الغسل، وإذا ع ل ى ن ج اس ِتِه ج 
ْعن ى غ ْيرِ ) يف قول املصنف " طاهر ال طهور"( و َل  ُهن ا) الكثرة مل حتصل الغلبة بالطهور على املتنجس ا ِفيم ا  ،اْسٌم ِبم  ظ ه ر  إْعر ابُ ه 

ْونِه ا ع ل ى ُصور  ) وهو لفظ طهور، وإمنا مل يظهر إعراهبا عليها( ب  ْعد ه ا ل ه ا) بعدهاأي ما ( ِة اْلح ْرِف، و ِهي  م ع هُ ِلك  ا ق  ب ْ أي ( ِصف ٌة ِلم 
وليست " ال " عاطفة، ألن شرط العطف هبا .. أن يكون ما بعدها ينايف ما قبلها حنو جاء رجل ال امرأة، خبالف قولنا جاء رجل ال 

 طاهر مطهرزيد، ألن زيدا ال ينايف الرجل، أي وهنا الطهور ال ينايف الطاهر، إذ هو 
 تنبيهات: 

 ، ولذا قلت " ولو متنجسا أو مستعمال "داخل يف كالمهماء عرفا  أنه علم من تنكري املصنف لفظ " ماء " أن كل ما يقع عليه -1
 طهر كله، وال يضر تفريقه بعد ذلك به.. تقدم أن املاء املتنجس إذا بلغ القلتني وال تغري  -2
، لكن إذا انضم املاءان البد من خلط املائني معا، بل يكفي االتصال حىت وإن مل ميتزج صاف بكدرليس املراد ببلوغ القلتني أنه  -3

اعترب حلصول الطهورية شروط ثالثة: أوهلا اتساع احلاجز حبيث لو ح رِّك أحدمها حتركا عنيفا .. بينهما.. املتنجسان معا بفتح حاجز 
، وثالثها أن يبلغ جمموع كل من  -إن كان مث َّ تغري  –ز مفتوحا زمنا يزول به التغري حترك اآلخر ولو حتركا ضعيفا، وثانيها مكث احلاج

 املائني قلتني فأكثر
وكذا لو بلغهما مباء متغري مبستغىن عنه ومل  ،أو غريه .. مل يطهر كماء ورد  بغري ماءالقلتني  إذا بلغأنه  مباء""علم من قول املصنف  -4

 نعم لو بلغهما مباء متغري مبستغىن عنه وكان جمموع املاء الصرف قلتني .. طهر، رت إليه بقويل " صرف" ،وأش يبلغ جمموع املاء قلتني،
يل " يقينا " عما لو شك هل املاء الذي ك مِّلت به القلتان من املاء الصرف أو ال ؟ فإنه ال يطهر حينئذ، وال ينايف هذا ما واحرتزت بقو 

 مر من أنه لو مجع املاء فبلغ قلتني ولو احتماال وال تغري به طهر، إذ االحتمال هنا يف البلوغ قلتني من املاء الصرف يقينا
إخل " شروط للقول بالطهارة، ال " والكالم فيما ليس فيه جناسة جامدة " وبقوله " ولو انتفى اإليراد ... ما ذكره الشارح بقوله  -5

، فكان األوىل أن يقول: فلو مل يبلغهما .. مل يطهر، وقيل إن كوثر بإيراد طهور.. فهو ها، لذا فتعبري املصنف فيه إيهامللقول بعدم
كون الوارد طهورا أو ال ، يبني أن و دم الطهارة بني أن يكون الوارد أكثر أو أقل أو مساويا ، طاهر ال طهور . إذ ال فرق يف القول بع

 ني أن يكون املتنجس مورودا أو ال، فال معىن للتقييد هبذه القيود على هذا القولوال ب
 فروع

ء ممتلئا أو امتأل بدخول املاء فيه، ومكث قدرا لو انغمس إناء واسع الرأس فيه ماء متنجس يف ماء كمَّله قلتني، وساواه بأن كان اإلنا -
.. طهر، فإن انتفى قيد من هذه القيود مل يطهر، بأن كان واسع الرأس ومل يبلغ اجملموع فلتني، أو  -لو كان مث تغري  –يزول به التغري 

 تغري عادةبلغهما ومل يكن واسع الرأس، أو كان واسع الرأس وبلغهما لكن مل ميكث الزمن الذي يزول به ال
شعرها" فهو طهور، ومع ذلك يتعذر استعماله باغرتاف شئ منه   –أي تساقط  –لو وقعت جناسة يف ماء كثري وتفتت "كفأرة متعط  -

املاء كله ليخرج الشعر معه، وإن تعذر نزح مجيعه بأن كثر جدا أو كان البئر كدلو، إذ ال ختلو غرفة منه عن شعر الفأرة، فينبغي أن ينزح 



.. نزح ما يغلب على الظن أن الشعر كله خرج معه، فإن اغرتف منه قبل النزح ومل يتيقن فيما اغرتفه شعرا مل يضر، وكذا جيوز قبل  فوارة
  النزح استعمال ما فيه باالنغماس

لباقي جناسة ومل لو وقعت قلة من مائع يف ماء قدر قلتني ومل تغريه حسا وال تقديرا، مث أخذت قلة من هذا اجملموع، مث وقع يف ا -
 تغريه .. حكم بتنجس املاء للشك هل القلتان الباقيتان من صرف املاء أو ال 

ِعْند  ش قِّ  س ائِلٌ ) أي جلنسها( ل ه ا) مملوك( )م ْيت ٌة َل  د م   الذي ينجس قليل املاء باملالقاة، وكذا غريه من املائعات( ِمْن النَّج سِ  و ُيْست ثْ ن ى)
ا ه  الزُّنْ ُبوِر )بأن ال يكون هلا دم أصال ، أو هلا دم ال يسيل  (ِفي ح ي اتِه ا) ، حالة كون اجلرحجرحه بإبراة مثال أي( ُعْضٍو ِمن ْ ك 
ُفس اءِ   نيكثوب أو بدن رطب  أو غريه كاملاء والزيت، (م ائًِعا) رطبا، سواء كان( )ف َل  تُ ن جِّسُ  والوزغ والسحلية والنحل والذباب( و اْلُخن ْ

ْوتِه  ) ا اْلم ْشُهورِ ) القول( ع ل ىا ِفيِه ِبم  ه  عليه وسلم قال " إذا وفع الذباب يف شراب  وملا صح أن النيب صلى اهلل( ِلم ش قَِّة اَِلْحِتر اِز ع ن ْ
السيما يف  –أحدكم .. فليغمسه كله، مث لينزعه، فإن يف أحد جناحيه داء ويف اآلخر شفاء " ومعلوم أن غمسه يفضي إىل موته فيه 

، ألن عدم الدم يقتضي يسيلفلو جنس املائع .. مل يأمر به، وقيس بالذباب يف عدم التنجيس .. غريه من كل ما ليس له دم  –ر احلا
ثْ ر تِه ا) سبب (بِ ) ولو يسريا (إَلَّ أ ْن تُ غ ي ِّر هُ ) خفة النجاسة هو يف األصح، وقيل ال ينجسه ، لكن ال يكون املاء طهورا بل فإهنا تنجسه ( ك 

، مث إن حمل اخلالف يف احليوان األجنيب عن من سائر امليتات النجسة (تُ ن جُِّسُه ك غ ْيرِه ا) أهنا( الثَّاِني) القول( و  ) كما يف البيان  طاهر
اْلع ل قِ ) املائع إذا مات فيه، لذا قال الشارح ا ن ش أ ْت ِمْنُه ك  ناشئ فيه، ودود الفاكة ال( خ لِّ و ُدوِد الْ ) الناشئ يف املاء( و ل ْو م ات ْت ِفيم 

ْزًما) الناشئ فيها .. اِئِع ب  ْعد  م ْوتِه ا) إال أن تغريه كما مر (ل ْم تُ ن جِّْسُه ج   ومل تكن مما نشأت يف جنس هذا املائع( و ل ْو طُرِح ْت ِفي اْلم 
ْزًما) ِبيرِ ) الشرح( و ق ال  ِفي ،صَِّغيرِ ِفي الشَّْرِح ال) ( اإلمام الرافعيك م ا ق ال هُ ) سواء غريته أو ال (ن جَّس ْتُه ج  ا ن ْشُؤُه ِفي اْلم اءِ اْلك   :: ِفيم 

ْوتِِه ِفيهِ ِمْن خ ارٍِج ع اد  ا) أي بعد موته( ل ْو طُِرح  ِفيهِ  ُف أ ْي ِبم  وأما  وعبارة الروضة :، ( من غري طرح وقد علمت أن فيه القوالنْلِخَل 
، فهل تنجس املاء وغريه املائعات إذا ماتت فيه؟ فيه قوالن : األظهر ال تنجسه ، وهذا يف امليتة اليت ال نفس هلا سائلة كالذباب وغريه

وطرح يف غريه، أو ر دَّ  –أي مما نشأ فيه  –وأما ما منشؤه فيه .. فال ينجسه بال خالف، فلو أخرج منه  احليوان األجنيب من املائع،
ن حكمه بعود القولني حىت يكون األصح إتعليقا على ما يف الشرح الكبري:  ـ ، قال اإلسنوي يف املهماتإليه .. عاد القوالن. اه

مل ينشأ فيه، بل احلكم أن  الطهارة.. حمله يف حيوان نشأ من املاء أو املائع كما فرضه هو، وال يلزم من اعتماد هذا .. اعتماده فيما
صاحب احلاوي الصغري، واحلاصل أهنما مسألتان: الناشئ  وأجاب به أيضا –أي الصغري  –طرحه يضر كما جزم به الرافعي يف الشرح 

يف املاء ، وغري الناشئ، اقتصر يف الكبري على الناشئ، ويف الصغري على غريه، فتفطن لذلك فإنه مهم، وهذا التقدير أوىل من جعلهما 
ة،، مث قال والقسمان اللذان ش رح هبما  وكيف يصار لذلك مع اختالف التصوير املناسب للتفرق –أي بالتناقض  –مسألة واحدة وإلزامه 

ووافقه عليه الويل العراقي يف حترير  ،كالم الرافعي قد صرح هبما كذلك مجاعة منهم القاضي حسني يف التعليق واجلرجاين يف التحرير. اهـ
فيه، وألقي يف مائع غريه، أو رد  مما مات –أي الذي نشأ يف املائع  –وقال يف اجملموع : قال أصحابنا فإن أخرج هذا احليوان  الفتاوي،

 وهذا متفق عليه يف الطريقتني. اهـ  –أي إذا مات يف املائع بال طرح  –إليه فهل ينجسه ؟ فيه القوالن يف احليوان األجنيب 
وت يف املائع : أن امليتة اليت ال دم هلا سائل أما أن متكما يؤخذ من كالم الشرح الكبري والروضة واملهمات واجملموع  وحاصل املسألة

 بنفسها أو تطرح فيه حية أو ميتة
، وإن كانت األوىل مل فقوالن أظهرمها عدم التنجيس فإما أن تكون مما نشأت فيه أو ال، فإن كانت الثانية.. فإن ماتت فيه بال طرح ..

 تنجسه بال خالف



 وإن طرحت حية مث ماتت فيه .. فكما لو ماتت فيه بال طرح
فإن كانت الثانية .. جنسته جزما، وإن كانت األوىل .. فالقوالن واألظهر فإما أن تكون مما نشأت فيه أو ال ،  وإن طرحت فيه ميتة ..

عدم التنجيس ، وهذا التفصيل هو الذي اعتمده ابن حجر يف مجيع كتبه، وخالفه شيخ اإلسالم والرمليان واخلطيب يف طرح امليتة اليت 
 .س جزما، وقد علمت خمالفة كالمهم ملا يف الروضة والشرح واجملموعنشؤها يف املائع حيث قالوا بالتنجي

 :تنبيهات

 وهو الصحيح، وقال القفال طاهرة يؤخذ من استثناء هذه امليتات من عدم التنجيس باملالقاة .. أهنا جنسة ولكن عفي عنها -1
 قول املصنف " ودوهنما ينجس باملالقاة " فال يرد " إىل أن االستثناء راجع إىلالذي ينجس قليل املاء باملالقاة أشرت بقويل " -2

 االعرتاض الذي حاصله أن املصنف ملا قال " فال تنجس مائعا على املشهور " أوهم ذلك أن اخلالف خمتص باملائع فقط، ألن املائع
وة جنسه على الدفع، فلما كان عند الفقهاء قسيم للماء الطهور، فيحتمل حينئذ أن املاء فيه قوالن أيضا أو أنه ال ينجس جزما لق 
 ،فيه رطوبة أشبهه بأن كانت ما، على أنه قد يراد باملائع ملستثىن منه املاء القليل علم أنه ليس املراد باملائع ما هو قسيم املاء الطهورا

املصنف التعبري باملائع ليوافق وإمنا آثر  سواء كان مائعا كاملاء والزيت أو غريه كثوب وبدن رطبني" فال تنجس رطبا وإليه أشرت بقويل "
 تعبريه صلى اهلل عليه وسلم يف احلديث بالشراب

دخل بقويل " مملوك " ما ال دم له أصالة لكن له دم مكتسب من خارج كالناموس والبق والقراد، فال يضر موهتا يف املائع، حىت لو  -3
 تفتت وخرج ما يف بطنها من الدم

 ، فلو كانت من جنس ما يسيل دمها،أفرادهااجلنس، ال  ..أن املعترب يف كون دمها يسيل أو ال أشرت بقويل " أي جلنسها " إىل -4
 لكن ال دم فيها، أو فيها دم ال يسيل لصغرها .. فلها حكم ما يسيل دمها

تحرميه مل يبعد أشرت بقويل " وقيس بالذباب يف عدم التنجيس إخل " إىل أن غري الذباب ال يندب غمسه يف الشراب، بل لو قيل ب -5
 ملا فيه من التعذيب بال حاجة، ولو علم تغري املائع بغمسه فيه .. حرم الغمس جزما

املراد بقوهلم " ما نشؤها منه " أي من جنسه ال من فرده املخصوص، وبيان ذلك أنه لو غمست ميتة دود اجلنب يف الزيت مثال ..  -6
 املسك مثال .. جنسته ألنه غري مطعوم، وكذلك العكس، وليس املراد أن طرحها مل يضر، ألن الزيت مطعوم كاجلنب، أما لو غمست يف

يف خصوص اجلنب هو الذي ال يضر خبالف غريه من املطعومات، ويدل لذلك قوله يف اجملموع " فإن أخرج هذا احليوان مما مات فيه، 
 جنيب " كما تقدموألقي يف مائع غريه، أو رد إليه فهل ينجسه ؟ فيه القوالن يف احليوان األ

 العلق حيوان يعيش يف املاء يستعمله احلالقون المتصاص الدم  -7
 مكلف كصيب، سواء كان بقصد أو بغري قصد، أما لو طرحتها هبيمة .. فقال قوله " ولو طرحت " أي طرحها آدمي ولو غري -8

 مااخلطيب وابن حجر ال يضر، وقال الرملي يضر، ولو طرحتها الريح .. مل يضر جز 
لو شككنا يف سيل دم ميتة .. فقال اخلطيب والرملي: امتحن جبنسها فتجرح للحاجة، أي يكفي جرح واحدة فقط كما قاله  -9

الشرباملسي، وقال ابن قاسم إن جرح بعض األفراد ال يفيد جلواز خمالفته جلنسه، وجرح الكل ال ميكن ، إال أن يقال جرح البعض إذا  
ظاهر من وجود الدم يف البعض أن اجلنس كذلك.اهـ بتصرف من حاشية البهجة، وقال ابن حجر : ال جيرح كثر حيصل به الظن، ألن ال

.. حكم بعدم حمل اخلالف بني الرملي وابن حجر حيث وجدت تلك امليتة، فإن مل تكن موجودة  :بل له حكم ما ال يسيل دمه، قلت
 ل يف النجاسة التنجيس وسقوطه رخصة ال يصار إليها إال بيقنيالعفو، كما نقله الشرواين عن الشارح احمللي ، ألن األص



ألنه زيف مقابله يف اجملموع حيث قال :  وتعبريه باملشهور أوفق ،ينايف تعبريه باألظهر يف الروضة تعبريه هنا عن اخلالف باملشهور -10
 .واب الطهارة وهو قول اجلمهوروشذ احملاملي يف املقنع والروياين يف احللية ورجحا النجاسة وهذا ليس بشئ والص

نقل ابن املنذر اإلمجاع على طهارة املائع الذي وقعت فيه تلك امليتة وقال" وال أعلم فيه خالفا إال أحد قويل الشافعي"، لذا  -11
جدا، وألن  تطاول بعضهم على اجلبل ونسبه إىل خرق اإلمجاع، وليس بشئ ألمور: أن خفاء إمجاع قدمي على مثل اإلمام األعظم بعيد

 اإلمام األعظم وحده كاف لعدم انعقاد اإلمجاع أصال ، وألن ممن قال بالتنجيس حممد بن املنكدر، وحيي بن أيب كثري ومها تابعيان
اختار السبكي واإلسنوي تبعا لصاحب التقريب وجها ثالثا يف أصل املسألة وهو التفرقة بني ما يعم كالذباب .. فيعغى عنه، وما  -12

 كاخلنافس والعقارب .. فال يعفى عنه  ال يعم

 فروع
يؤخذ من كون امليتة اليت ال دم هلا سائل ال تنجس ما ماتت فيه .. أنه لو أخرج شخص واحدة منها من الشراب بعود مثال، مث رده  - 

 ألنه جزء من املائع إىل الشراب ثانيا ليخرج به غريها أن املائع ال ينجس، ألن الباقي على العود من الشراب حمكوم بطهارته،
 انفصل عنه مث عاد إليه 

لو و ضع شاش على إناء فارغ أو فيه مائع، مث صفي هبذا الشاش مائعا آخر فيه ميتة ال دم هلا سائل .. مل يضر ذلك ألنه مل يطرح  -
 تبقى هي منفردةأنه يضع املائع وفيه امليتة متصلة به مث يتصفى عنها املائع و امليتة يف املائع، غاية ما يف األمر 

اله يف لو تغري املاء القليل بامليتة اليت ال دم هلا سائل، مث زال تغريه وهو باق على قلته .. طهر لزوال العلة اليت نشأ عنها عدم العفو، ق -
 شرحي اإلرشاد، وخالفه الرملي واخلطيب، ومثل املاء القليل .. املائع ولو كثريا

ا ال لكونه عرفا، ( ِلِقلَِّتهِ ) معتدل ال بواسطة مشس، وإمنا مل يدركه الطرف( أ ْي ب ص رٌ  ٍس َل  يُْدرُِكُه ط ر فٌ ن ج   ق  ْولٍ ِفي ) يستثىن( )و ك ذ 
نُ ْقط ِة ب  ْولٍ ) يوافق ما وقع عليه يف اللون ب اِب ِمْن ن ج سٍ و م ا ي  ْعل ُق ) مخركنقطة و  ال ت رى كاحلاصل من رشاش البول، (ك  عند ( ِبرِْجِل الذُّ

، أي من مشقة االحرتاز عنه( ِلم ا ذُِكر  ) ( أو جامدا مع توسط رطوبةم ائًِعا) سوائا كانرطبا،  (ف ِإنَُّه َل  يُ ن جِّسُ ) ها على النجاساتوقوع
ُر  كنقطة اخلمركان بعض األفراد ال يشق االحرتاز عنه بالفعل  وإن   ،أن يشقما شأنه  ِمْن  - مُ و ا للَُّه أ ْعل   -)قُ ْلت: ذ ا اْلق ْوُل أ ْظه 

اِئِع ِفي ذ ِلك  ) الرطبني (و الث َّْوُب و اْلب د نُ ) من سائر النجاسات (ُهو  الت َّن جُُّس ك غ ْيرِهِ ) مقابله( و   ،ُمق ابِِلهِ  اْلم  بامليتة  أي عدم التنجيس (ك 
 .اليت ال دم هلا سائل، ومبا ال يدركه طرف

 تنبيهات: 
 أنه ال عربة برؤية حاد البصر لتلك النجاسة، فلو رأي قوي البصر ما ال يراه غريه .. أشرت بقويل " معتدل ال بواسطة مشس " إىل -1

، إلشبهت رؤيته بواسطتها .. رؤية حديد تزيد يف التجلي .. عفي عنه، لكون الشمس بواسطة الشمس وكذا لو رئي عفي عنه أيضا،
 البصر

الطرف يف مواضع متعددة من الثوب، وكان لو اجتمع يف حمل واحد لرؤي، لو تفرق ما ال يدركه  إىل مابقويل " لقلته عرفا "  أشرت -2
منه، لذا قال شيخ اإلسالم:  فإنه ال يعفى عنه وإن مل ير شئفإن ذلك ال يضر ما دام قليال عرفا، خبالف ما لو كثر بتقدير اجتماعه 

ر بالعفو عن ذلك خالفا ملا يف حاشيته على فتح اجلواد ، وقال ابن حج باليسري عرفا. اهـ –أي ما ال يدركه الطرف  –واألوجه تصويره 
 والنهاية واملغين



وكان الثوب حبيث لو فرض لونه أبيض لرئي الدم عليه .. مل يعف عنه، وإن كان الدم لو وقع يسري دم على ثوب أمحر .. فلم ي ر،  -3
 " ال يدركه طرف أي بصر لقلته "ولذلك قال الشارح  ألن املانع من رؤيته احتاد لوهنما، غري مرئيا بالفعل،

ظاهر كالم الشارح أن ما يعلق برجل الذباب .. مما ال يدركه الطرف، فلو أدركه الطرف .. مل يعف عنه، خالفا البن حجر حيث  -4
ع : قوله ال قال يف حتفته : ويستثىن صور أخرى ... منها ما على رجل الذباب وإن رئي " اهـ ويؤيد قول الشارح قول املصنف يف اجملمو 

يدركها الطرف معناه ال تشاهد بالعني لقلتها حبيث لو كانت خمالفة للون ثوب وحنوه ووقعت عليه .. مل تر لقلتها، وذلك كذبابة تقع 
 على جناسة مث تقع يف املاء . اهـ

رملي وابن قاسم إذ ال ننجس .. هل هو مما يدركه الطرف أو ال ؟ عفي عنه كما قاله ابن حجر ووافق عليه اللو شك يف جنس قليل -5
 بالشك، واعرتض الشرباملسي بأن األصل يف النجاسة التنجيس وسقوطه رخصة ال يصار إليها إال بيقني

إذا كان النجس الذي ال يدركه الطرف من حنو كلب .. هل يعفى عنه أو ال ؟ استوجه الزركشي وشيخ اإلسالم وابن حجر عدم  -6
عفي  إن قلَّت ..  الدم املعفو عنه، واختار اخلطيب والرملي العفو ملشقة االحرتاز، وفيه أن مجيع الدماءالعفو، ألن دمه مستثىن من يسري

 .عنها ملشقة االحرتاز، ومع ذلك استثنوا منها دم حنو الكلب وقالوا بعدم العفو
كها وألصقها ببدنه أو ثوبه أو وضعها حمل العفو عن هذه النجاسات .. ما مل تكن بفعله، فلو رأى ذبابة على جناسة رطبة، فأمس -7

 .. حصل التنجيس، وال يقال نص األصحاب على العفو عن دم القملة املقتولة قصدا، فقياس ذلك العفو هنايف ماء قليل 

 أيضا، ألنا نقول عفي عن دم القملة املقتولة قصدا ألن الضرورة داعية إىل قتلها، وال ضرورة هنا
 فروع

 ري ما ذكره املصنف منها يستثىن جناسات أخرى غ
اليسري عرفا من شعٍر جنس وكذا الريش، ولو قطعت شعرة واحدة أربعا فكالواحدة، ويستثىن ما يركب من الدواب كاحلمر  -

 األهلية، فيعفى عن الكثري منها يف حق الراكب وغريه، ويعفى عنه يف حنو القصاص أكثر من غريه
فإن مل يكن بسبب النار كبخار الكنيف  ومثله خبار  جنس، تصعد بنار، املتنجس ومنها اليسري عرفا من دخان  جنس العني أو -

، وقال ابن حجر يف حاشية التحفة: وريح دبر رطب .. فطاهر، وتعرف قلة الدخان باألثر األصفر أو األسود الذي ينشأ عنه
أي املتنجس  –س الساري كالدهن ولو تنجس حطب ببول، مث أوقد عليه .. ينبغي القطع بطهارته، ألن هذا أخف من النج

  كذا يف اخلادم وهو حمتمل. اهـ  -أو دهن امليتة مثال

، فيعفى عن اخلبز الذي أصابه قليل من الذي خيبز به يف األرياف –أي الروث اجلاف  -ومنها اليسري عرفا من غبار السرجني  -
 محله يف الصالة، والظاهر جواز ذلك ذلك وال جيب غسل الفم منه لنحو الصالة، نعم يسن ذلك، واختلف يف جواز

ومنها روث مسك وبوله يف املاء، ومثله ما نشؤه فيه، وحمل العفو عن روث السمك إذا مل يكن قد وضع السمك عبثا، ومنه  -
 وضعه يف أحواض الزينة للتفرج عليه

النجاسة إذا شربت منه سواء حتللت وكذا يعفى عما على فمها من  –وإن مل تكن من طيور املاء  –ومنها ذرق الطيور يف املاء  -
 تلك النجاسة يف املاء أو ال خالفا للرملي



 الصبيان أفواهوكذا يعفى عما على  فما تطاير من ريقها جنس معفو عنه ومنها ما على فم البهائم اليت جترت الطعام من معدهتا، -
و قـ بِّل الصيب يف الفم على وجه الشفقة مع إذا تنجست بقئ، فلو شرب ذلك من ماء أو مائع مل ينجسه، وكذا ل واجملانني

 ق بِّل
 الرطوبة ال ينجس فم امل

 ومنها ما تلقيه الفئران من الروث يف األحواض ولو حتلل الروث فيها، لكن إذا عمَّ االبتالء بذلك -

ومل  نفذ مما خترج منهإذا وقع يف املاء مثال، وحمل العفو إذ كانت النجاسة على امل –غري آدمي  –ومنها ما على منفذ حيوان  -
، كأن بال محار وبقي أثر بوله على منفذه مث وقع يف ماء قليل، فإن كان على منفذه أثر قئ مثال مل يطرأ عليه جناسة أجنبية

 ، واحرتزت بقويل " غري آدمي " عنه فال يعفى عن آدمي مستجمر وقع يف ماء قليليعف عنه، إذ القي ال خيرج إال من الفم

 ، فلو شك أوقع حال احللب أو ال ؟ حكم بالنتجيسمن بعر الشاة يف اللنب حال احللب ومنها ما يقع -

 ومنها ما ميسه العسل من اخللية اليت تصنع من روث البهائم -

ومنها الدم الباقي على اللحم والعظم لقول عائشة " كنا نطبخ الربمة على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم تعلوها الصفرة  -
.. اشرتط زوال أوصافه قبل وضعه يف القدر، فما يفعله اجلزارون اليوم من  يأكل وال ينكره" نعم إن القاه ماء الغ سلمن الدم ف

 صب املاء على املذبوح إلزالة الدم .. مضر لعدم إزالة األوصاف. فليتنبه له

 ومنها ما يبقى يف حنو معدة العجل مما يشق غسله وتنقيته منه -

و عن كل هذه املستثنيات أال تغري ما مسته، وأال يكون من حنو كلب، وأال يكون بفعله فيما يتصور فيه ذلك  : شرط العف تنبيه مهم
 كوضع قليل الشعر يف املاء ، أما ما ال يتصور فيه ذلك كشرب هبيمة جمرتة من ماء .. فال يتأتى اشرتاط ذلك فيه

ه ماء كثريا وولوغه فيه .. مل ينجس ما مسه بفمه، مع حكمنا على وأمكن ورودولو تنجس فم حيوان طاهر كصيب أو هرة، مث غاب  -
 فمه بالنجاسة ، ألن األصل جناسة فمه، وطهارة ما مسه بفمه، مع اعتضاد أصل طهارة املمسوس باحتمال ولوغه يف ماء كثري 

فهي ال تلغ يف  ه من املاء يكون بلساهنا،واستشكل الرافعي يف الشرح الصغري احتمال طهارة فم اهلرة بولوغها يف ماء كثري بأن ما تأخذ
 وأجيب عنه بأن تكرر األخذ بلساهنا عند شرهبا، فينجذب املاء إىل جوانب فمها ويطهر مجيعه املاء حىت حيتمل طهر فمها،

ق اةِ  ك ر اِكدٍ ) وهو ما اندفع يف منحدر أو مستو( اْلج اِري) املاء القليل( و  ) ، ملفهوم حديث جاسة غري املعفو عنهاللن( ِفي ت  ن جُِّسِه بِاْلُمَل 
ِبَل  ) ( القليل اجلاريَل  ي  ْنُجسُ ) احكاه اإلسنوي جديدقال الكردي: ( اْلق ِديمِ ) القول( )و ِفيالقلتني، فإنه مل يفصل بني جار وراكد 

 ،وال ينفك ماؤها عن رشاش النجاسة غالباوألن األولني كانوا يستنجون على شطوط األهنار الصغرية، مث يتوضؤن منها، ( ِلُقوَّتِهِ  ت  غ يُّرٍ 
وأجيب عن هذا بأنه مل يثبت أن األولني كانوا يتوضؤن من نفس املاء الذي يستنجون منه، ومل يثبت أهنم كانوا يتوضؤن من حتت 

ية نفسها ال مبجموع .. باجلر  -أي يف كونه قليال أو كثريا  – العربة يف اجلاريو  .استنجائهماملستنجني أي من املوضع الذي يلي حمل 
ا النَّج ُس ) املاء، إذا تقرر هذا ق اه  ِر ِفي اْلع   -ف اْلِجْري ُة الَِّتي َل  اف َّت ْي الن َّه  ( ْرضِ و ِهي  ك م ا ق ال  ِفي ش ْرِح اْلُمه ذَِّب: الدَّفْ ع ُة ب  ْين  ح 

، فاجلرية من قبيل األجسام احملسوسة اليت ختتلف قديرامن املاء عند متوجه حتقيقا أو ت بني حافيت النهروالدفعة هي ما يرتفع وينخفض 
فال عربة  ،يتقوى بعضها ببعض يف نفسها مسافة أبعادها الثالثة الطول والعرض والعمق، لذا كانت اجلرية الواحدة متصلة حسا وحكما

ِإنْ ) حيث كانت دون القلتني مبالقاة النجاسة( ت  ْنُجسُ  ع ل ى اْلج ِديدِ  -) مبجموع املاء أ ْكث  ر  ِمْن ) أي جمموع مائه(  ك ان  م اُء الن َّْهرِ و 
ُره او   ،قُ لَّت  ْينِ  من باب ( ِإْن ك ان  م اُء الن َّْهِر ُدون  قُ لَّت  ْينِ ) كذا ال ينجس غريها( و) ملا مر من أن العربة باجلرية الواحدة( َل  ي  ْنُجُس غ ي ْ
ك اجلرية، وأما ما أمامها من اجلريات فهو باق على طهوريته ولو املتصلة هبا جارية مع املاء .. تنجست تلالنجاسة مث إن كانت  أوىل،



حسا، وكذلك ماخلفها باق على طهوريته، إال اجلرية املتصلة باملتنجسة .. فلها حكم الغسالة، إذ جانيب النهر يتنجسان مبرور اجلرية 
املاء، أو ألن جريان املاء أسرع من جريان النجاسة .. فكل ما املتنجسة عليهما، وإن كانت النجاسة واقفة لثقلها، أو لضعف جريان 

مير على النجاسة من اجلريات ينجس وما مل مير عليها باق على طهوريته، فإن كانت اجلرية الواحدة قلتني فأكثر .. مل تنجس إال 
ِإْن ت  و اص ل ْت ِحسًّا) املتعددة( ْري اتِ ِْل نَّ اْلجِ ) وإمنا قلنا إمنا العربة يف اجلاري باجلرية ال مبجموع املاء بالتغري .  فيما يبدو للناظر، فإهنا( و 

ا أ م ام ه ا) ْري ٍة ط الِب ٌة ِلم  وألهنا لو كانت متصلة حكما .. حلكمنا بتنجس ( ه ارِب ٌة ِممَّا و ر اء ه ا) من اجلريات( ُمت  ف اِصل ًة ُحْكًما إْذ ُكلُّ ج 
 .النجسة ألرضاملاء يف الكوز إذا انصب على على ا

 تنبيهات:
فاجلارى منه كالراكد أيضا، فينجس القليل والكثري منه باملالقاة ولو كان املائع جاريا، وال ، احرتزت بقويل " املاء القليل " عن املائع -1

رية الىت مرت على عربة باجلرية هنا، فلو جرى زيت ىف قناة مثال ومر على جناسة .. فإن مجيع الزيت الذي يف القناة ينجس سواء اجل
النجاسة والىت مل مترر بعد، لكن حمل هذا ىف املائع اجلارى ىف مستو وقريب من االستواء، أما املنحدر من ارتفاع كالصب من إبريق فال 

 ينجس منه إال املالقى للنجاسة فقط
جريه املتباطئ ال يعتد به، ومن ف ،مامه ارتفاعيف غري منخفض أو مستو بأن كان أ جيري و اجلارى الذىأاملاء الساكن  املراد بالراكد: -2

، فإن كان جري املاء عليها يبدلهاليضا ما لو كان ىف وسط النهرحفرة عميقة واملاء جيرى عليها ببطئ حبيث ال يغلب على مائها و أ الراكد
أثر هلا سواء جرى عليها املاء سريعا  سريعا حبيث يغلب على مائها ويبدله .. فله حكم اجلاري، أما إن كانت احلفرة غري عميقة .. فال

 أم بطيئا.
اختلف يف تصوير القدمي فقال يف التتمة : حمله يف املاء الذي جيري على النجاسة الواقفة وينفصل عنها وقال رواه ابن القاص عن  -3

ان املاء ال قبلها وال بعدها، وقال القدمي هكذا، وقال القاضي أبو الطيب : حمله يف اجلرية اليت اشتملت على جناسة جامدة جتري جبري
مقتضى اخلورزمي : حمله يف النجاسة املائعة اليت مل تغري املاء، وقال املصنف يف اجملموع حمله يف الواقفة واجلامدة اجلارية واملائعة وهذا 

 اطالق املنهاج
كانت النجاسة مائعة مستهلكة مل ينجس املاء ولو كان اختار إمام احلرمني والغزايل والبغوي قوال خيالف القدمي واجلديد وهو أنه إذا   -4

 دون القلتني
: أن يشاهد ارتفاع املاء واخنفاضه بسبب شدة اهلواء، واملراد بتموجه تقديرا: أن يكون التموج غري ظاهر املراد بتموج املاء حتقيقا -5

 يتماوج وال يرتفع   لكنه ،لسكون اهلواء
اجلرية القليلة مغلظة .. اشرتط لتطهري حمل جريها سبع جريات مع الترتيب يف إحداهن أي إن مل لو كانت النجاسة اجلارية مع  فرع:

 تكن األرض ترابية
اِدي  خ  ) مقدارمها بالوزن أي( و اْلُقلَّت انِ )  ه ِقّي و غ ْيرِهِ ) وهذا التقدير مأخوذ( ْمُسِمائ ِة ر ْطٍل ب  ْغد  ي ْ بن من حديث ا( أ ْخًذا ِمْن ِرو اي ِة اْلب  

لِ ") عمر ْيِن ِبِقَل  اُء قُ لَّت   قال احلافظ ابن حجر: التقييد بقالل هجر ليس يف احلديث املرفوع، ( ٌ" ه ج ر  ل ْم يُ ن جِّْسُه ش ْيء إذ ا ب  ل غ  اْلم 
ملقدسي مبا وقال إنه غري صحيح، نعم حديث القلتني صحيح والشك، وال عربة مبا قاله ابن عبدالرب فيه، فقد رده احلافظ ضياء الدين ا

والتقييد بكون القلتني من قالل هجر يؤخذ من حديث مالك بن صعصعة أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال " مث رفعت  ال مزيد عليه،
، فسقط ما البن دقيق العيد من كون إىل سدرة املنتهى، فإذا نبقها مثل قالل هجر" فدل على أن القالل معروفة عندهم غري مستنكرة



ه ا) ث القلتني ال ميكن للجهل بقدارمهاالعمل حبدي ُة ِمن ْ  من( أ ْخًذا – الشَّاِفِعيُّ ) اإلمام األعظم( ق دَّر ه ا) أي من قالل هجر( و اْلو اِحد 
ْيِن  -) أي لقالل هجر( ِمْن اْبِن ُجر ْيٍج الرَّاِئيِّ ل ه ا) اذشيخه مسلم بن خالد الزجني، وهو أخ فقوله ( اْلِحج ازِ و ِنْصٍف ِمْن ِقر ِب بِِقْرب  ت  

ذلك حيث قال أي ابن جريج: فاملقدر هو الشافعي الذي ق ب ل  خرب ابن جريج يف  قدرها الشافعي"متعلق بقوله " "بقربتني ونصف"
رأيت قالل هجر، فإذا القلة تسع قربتني أو قربتني وشيئا، فاحطاط اإلمام األعظم وجعل الشئ نصفا، إذ لو كان الشئ أكثر من 

تُ ه ا) ل ابن جريج تسع ثالث قرب إال شيئا على عادة العرب، فثبت أن القلتني مخس قرب من قرب احلجازالنصف لقا أي ( و و اِحد 
اِدي  ) قرب احلجاز اِة النَّب اِت أ نَّهُ ) وقد تقل عن املائة قليال( َل  ت زِيُد غ الًِبا ع ل ى ِمائ ِة ِرْطٍل ب  ْغد  ِمائ ٌة ) وزنه أي رطل بغداد( و س ي ْأِتي ِفي ز ك 

ًما و أ ْرب  ع ُة أ ْسب اِع ِدْره ٍم، أ وْ  انِي ٌة و ِعْشُرون  ِدْره  ثُون  ) هو مائة( ِبَل  أ ْسب اٍع، أ وْ ) هو مائة ومثانية وعشرون درمها فقط( و ث م  درمها وهذا ( و ث َل 
اِء و اْلِجيِم ق  ْري ٌة بُِقْرِب اْلم  ) خمتار الرافعي ُر ِبف ْتِح اْله  ، ( وقيل هي بالبحرين وهي املعروفة اليوم باألحساء وليس بشئِدين ِة النَّب ِويَّةِ و ه ج 

على قوله يف األصح، حالة كون ( ت  ْقرِيًبا) املصنف قوله( ق دَّم   )ت  ْقرِيًبا ِفي اْْل ص حِّ  القلتني مخسمائة رطل بغدادي فتحصل من ذلك أن
ل هُ ) ( أي التقريب  لِي ْشم ل هُ ) تقريبا على ظاهر املذهبمخسمائة رطل بغدادي  قلتانال حيث قال( ع ك س  اْلُمح رَّرِ ) ذلك التقدمي ( و م ا ق  ب ْ

ل هُ ) لألصح( و اْلُمق اِبلُ  ،التَّْصِحيحُ ) من كوهنما مخسمائة رطل ا ق  ب ْ م ا ِقيل : اْلُقلَّت اِن ) أي قبل التقريب من كوهنما مخسمائة رطل( ِفيم 
( واختاره أبو عبداهلل الزبريي والقفال والغزايل ِْل نَّ اْلِقْرب ة  ق ْد ت س ُع ِمائ  ت ْي ر ْطٍل، و ِقيل : ُهم ا ِستُِّمائ ِة ر ْطلٍ ) بو زيدواختاره أ( أ ْلُف ر ْطلٍ 

(  ِستُّون  ص اًعاْحِمُل غ الًِبا أ ْكث  ر  ِمْن و ْسٍق و ُهو  ِْل نَّ اْلُقلَّة  م ا يُِقلُُّه اْلب ِعيُر أ ْي ي ْحِمُلُه، و ب ِعيُر اْلع ر ِب َل  ي  ) وقال الفوراين إن الفتيا عليه
ثُِمائ ة) وهي أي ( و اْلع د دُ ) فتكون القلة ثالمثائة رطل والقلتان ستمائة رطل( ِللظَّْرِف و اْلح ْبلِ ) رطال( و ِعْشُرون  ر ْطًَل ُيح طُّ ِعْشُرون   ث َل 

ث ةِ ) عدد األرطال ولو تافها، وهو قول  (ٍء ن  ق ص  ِقيل  ت ْحِديٌد ف  ي ُضرُّ أ يُّ ش يْ ) ا مخسمائة أو ستمائة أو ألفأوجه من كوهن( ع ل ى الثََّل 
ْمِسِمائ ِة ن  ْقصُ ) أنه( اْْل ص حُّ )الذي هو  (و ع ل ى الت َّْقرِيبِ ) القاضي أيب الطيب والروياين وابن كج فأقل على ما  ( ر ْطل ْينِ َل  ي ُضرُّ ِفي اْلخ 

من  معني نقص قدر ال يظهر بنقصه تفاوت ىف التغري بقدر ال يضرأنه : وصحح يف التحقيق تبعا للرافعي الروضة، صححه النووي يف
أن يؤخذ ماء قدر قلتني وآخر دوهنما بنحو رطل، ويوضع يف كٍل منهما قدر رطل زعفران مثال ويقلب، مث ، وبيان ذلك الطاهرات

قلنا نقص هذا القدر ال يضر،  متفاوتا .. قلنا نقص الرطل يضر، وإن وجد متساويا .. ينظر .. هل التغري متساو أو متفاوت؟ فإن وجد
رطل زعفران ويقلب مث ينظر هل التغري متساو أو متفاوت؟ وهكذا، ومييز التغري قدر ماء ثالث ناقص قدر رطلني ويوضع فيه  يؤخذ مث

ث ةٌ )فيه يف رأي العني  ْمِسِمائ ةِ و اْلِمس اح ةُ ) أربعة وقيل مائة قيلو أرطال ال يضر نقصها ( و ِقيل  ث َل   أي ومقدار القلتني باملساحة(  ع ل ى اْلخ 
ر اِن ) أي ذراع اآلدمي( و ُهو  ) املعتدلة( و ُعْمًقا ِبِذر اِع اْْلد ِميِّ طُوًَل و ع ْرًضا  و رُبُعٌ  ِذر اعٌ ) على القول بأهنما مخسمائة رطل يف املربع ِشب ْ

 ³سم 60حوايل  يف املربع ، فتكون القلتان باملساحةسنتيمرت 12.5سنتيمرت، فربعه نصف شرب أي حوايل  50أي حوايل ( ت  ْقرِيًبا
وهذا هو املراد ، من سائر اجلوانب عرضا أي ما بني حائطي البئر عمقا ، وذراع ونصف ذراعانفوأما مساحة القلتني ىف املدور  ،تقريبا

 بذراع اآلدمي، ألن ذراع التجار تعدل ذراعا وربعا بذراع اآلدمي ذراع عرضاو ذراع التجار مقا ببقوهلم مساحة القلتني يف املدور ذراعان ع
 تنبيهات: 

باألرطال أوجه: الصحيح املنصوص مخسمائة رطل بالبغدادي، مث قال واألصح أن هذا  -أي القلتني-قال يف الروضة: ويف قدرمها  -1
 يف األصح " راجع إىل التقريب فقط ال إىل العدد كما قال الشارح، وإال توجهالتقدير تقريب، فيؤخذ من هذا أن قوله هنا " 

 االعرتاض على املصنف 



تقدم أن اإلمام النووي يف الروضة رجح أنه ال يضر نقص رطلني فأقل، مث رجح يف التحقيق ما رجحه الرافعي، والذي يظهر يل أن  -2
افعى اعترب الشئ نصفا وأن القربة ال تزيد على مائة رطل أى على أقصا تقدير هلا .. قول الرافعي أوىل ألن قول األصحاب إن اإلمام الش

، يشعر بأن اجملعول من األرطال احتياطا أكثر من رطلني، مث إن الرطل والرطلني حتديد وإن حاول أصحاب القول األول التملص منه
وجدوا أن التفاوت يظهر إذا زاد النقص على الرطلني غحكموا به .. وقول بعضهم إن قول الرافعي يرجع إىل قول النووي ألن أهل اخلربة 

ألن املغريات ختتلف ىف قوة تاثريها على املاء باختالف أنواعها فمن املغريات ما لو ص ب رطل واحد على قلتني إال رطلني  بعيد جدا،
 لرافعي اإلمام األذرعي واعتمد خمتار اإلمام ا .اغريمها تغريا ظاهرا لقوة تاثريه، ومنها ما ليس كذلك

 كيلو غرام  191و لرتا ،  462القلتان باملقادير املعاصرة حواىل   -3
وجه كون القلتني باملساحة يف املربع ذراع وربع طوال وعرضا وعمقا .. أن الفقهاء يسمون ربع الذراع : ذراعا صغرية، إذا تقرر هذا  -4

سة أذرع صغرية، مضروبة يف عرضه، والناتج يضرب يف ارتفاعه، فيكون احلاصل مائة فطول القلتني يف املربع ذراع وربع وهي تساوي مخ
ومخسة وعشرون ذراعا صغرية، ووزن الذراع الواحدة أربعة أرطال، فتضرب األربعة يف املائة ومخسة وعشرين .. فيكون الناتج مخسمائة، 

ثالثة أمثال العرض وس ب ع  ، فالعمق عشرة يط عبارة عن احملو ، حميط البئر نصف العرض يف نصف ووجه يف املدور أن يضرب العمق يف
أذرع صغرية، والعرض أربعة أذرع، واحمليط وهو اثنا عشر ذراعا وأربعة أسباع ذراع، فتضرب عشرة أذرع يف ذراعني فيحصل عشرون، مث 

 تضرب يف ستة وسبعني، فيحصل مائة ومخسة وعشرون ذراعا صغرية ومخسة أسباع ذراع صغرية
 م في كيفية معرفة قدر الجرية من الماء الجاري: تميت

من حيث مها بقطع النظر عن تقدر مساحة القلتني  أي( ويعرف كون الجرية قلتين بأن يمسحا )يف مغين احملتاج  اخلطيب الشيخ قال
، فيبسط الذراع من جنس وعمقاربع ذراع وربع طوال وعرضا ذا كانت القلتان ىف املإنه أيضاح ذلك إ( ويجعل الحاصل ميزانا) اجلرية

رباع ، فتضرب مخسة الطول ىف مخسة العرض ىف مخسة العمق فيحصل مائة ومخسة أالربع فيكون كل من الطول والعرض والعمق مخسة 
 .. ربعة ىف املائة ومخسة وعشرين، فتضرب األرطالأربعة أووزن كل ذراع صغرية  ،ذرعا صغريةأرباع تسمى وهذه األ وعشرون ربعا

ثم يؤخذ قدر عمق الجرية، ) ، فهنا قد قدرنا مساحة القلتني باألذرع الصغرية وجعلنا احلاصل منا ميزانا ومعيارايحصل مخسمائة رطلف
من مخرج الثالثة العمق والطول والعرض ) أي( قدارالحاصل فى قدر عرضها بعد بسط اْل) ( يضربثم يضرب فى قدر طولها، ثم

فنبسط كال  ،والطول كذلك ،ن العمق ذراع ونصفأننا لو فرضنا أذلك  وبيان( مقدار القلتين فى المربعفى )الربع  أي( الربع لوجوده
مث نضرهبا ىف العرض فلو كان ذراعا مثال فنضرب  ،فيحصل ستة وثالثون ،خرىأرباع أة أرباع مضروبة ىف سترباعا فتكون ستة أمنهما 

 ،ن القلتني مائة ومخسة وعشرونأكثر من قلتني ملا علمت أن هذه اجلرية أفنعلم  ،بعونر أربع و أفيحصل مائة و  ،ربعةأالستة والثالثني ىف 
ن ، فنحكم بأقل من القلتنيأ أيفيكون احلاصل اثنان وسعون  ،رباع ذراعأوالعمق ثالثة  ،والعرض ذراع ،ما لو كان الطول ذراع وربعأ

وربعا طوَل فى مثلهما عرضا فى مثلهما عمقا يحصل مائة وخمسة ن تضرب ذراعا فمسح القلتين بأ)  ، إذا تقرر هذااجلرية قليلة
 . اهـ مع إيضاحأقل أوكثر كون اجلرية قلتني أو أالذى يعرف به   ملقدار القلتني ( الميزان) ( أي املائة ومخسة وعشرونوعشرون وهى

ث ِّرُ  ث ِة ك افٍ ) أي تغري طعم أو لون أو ريح( ْو ل ْوٌن أ ْو رِيحٌ ط ْعٌم أ  ..  ِبط اِهٍر أ ْو ن ج سٍ ) حسا أو تقديرا( )و الت َّغ ي ُُّر اْلُمؤ  يف  (أ ْي أ ح ُد الثََّل 
فأو  ،، فخرج التغري بنجو احلرارة والربودة واجلمود والسيالن وغريها سلب الطهورية أو حصول التنجيس، فكذا اجتماعها من باب أوىل

و اْحت  ر ز  بِاْلُمؤ ثِِّر ِفي النَّج ِس )ملؤثر، وهو التغري اليسري به فال يؤثر يف طهورية املاء مانعة خلو، واحرتز باملؤثر يف الطاهر عن التغري غري ا
غري مالقية للماء، فال تؤثر يف تنجيس املاء، فال يقال التغري بالنجاسة ال يكون إال مؤثرا يف املاء، فال  (ع ْن الت َّغ يُِّر ِبِجيف ٍة ع ل ى الشَّطِّ 



، وإمنا اختص الطعم واللون والريح فقط دون غريها .. ألنه ي رجع يف تقرير التغري املؤثر إىل ما تغري بالنجس بكونه مؤثرافائدة يف تقييد ال
، وذلك الطعم واللون والريح عالبا، وبعضهم حيتج بزيادة " إال ما غلب على رحيه وطعمه ولونه " وهي ال عن طبيعته املعروفة املاء  خيرج 

 مجاع على أن التغري بأحدها يف النجس مؤثرتثبت، وإن حصل اإل
و ل ْو ) ، فقالوملا كان قد يعرض بسبب وقوع شئ ىف املاء اشتباه بني الطهور وغريه شرع املصنف ىف ذكر أحكام االجتهاد ىف املياه

أ ْن و ل غ  ك ْلٌب ِفي ) أي متنجس (ن ِجسٍ ) ماء (بِ ) أي طهور (م اٌء ط اِهرٌ ) على شخص أهل لالجتهاد بأن كان مميزا ولو صبيا (اْشت ب ه   ك 
ا اْجت  ه د  ) على مريد الطهارة باملتنجس الطهور أي والتبس (و اْشت ب ه  ) أو وقع يف أحدمها جناسة (أ ح ِد اْلم اء ْينِ  أي ( اْلُمْشت ب ُه ع ل ْيِه ِفيِهم 

املاء  ن الطهارة من شروط الصالة وميكن التوصل إيل سببها وهولقوله تعاىل " فاعتربوا يا أوىل األبصار " وهذا من االعتبار أل يف املائني،
، وألنه جيوز العدول عن غريه من املاء الطهور، وجاز عند القدرة على طهور غريهالطهور باالجتهاد، فوجب عند عدم القدرة على 

مع قدرهتم على يب صلى اهلل عليه وسلم أحاديث النبعضهم من بعض  ن الصحابة كان يسمعأل ؛املتيقن إىل املظنون مع وجود املتيقن
،بِأ ْن  ي  ْبح  ) ، واالجتهاد هو بذل اجلهد ىف طلب املقصودوهو السماع من النيب مباشرة ،املتيقن ا يُ ب  يُِّن النَِّجس  ك ر شَّاٍش ح ْول    ث  ع مَّ

ُهم ا) أي طهوريته (ت ْطُهُر ِبم ا ظ نَّ بِاَِلْجِته اِد ط ه ار ت هُ )و   أو طعم واضطراب مائه، أو تغري لون أو ريح( إن ائِِه أ ْو قُ ْرِب اْلك ْلِب ِمْنهُ   (ِمن ْ
حىت وإن وافق الطهور  -تطهر به .. مل يصح طهره لتالاعبه فلو هجم شخص واستعمل أحدمها بال اجتهاد و  بسبب ظهور عالمة فيه،

)و ِقيل    ظنه طهارة أحدمها من غري أن تظهر له عالمةوكذا ال يصح طهره لو اجتهد وانقدح يف - يف نفس األمر بأن انكشف له احلال
ا ي ِقيٍن ف َل  بِ ) أي طهور (إْن ق د ر  ع ل ى ط اِهرٍ  اُد ِفيِهم  ( لقوله صلى اهلل عليه وسلم " دع ما يريبك إىل مال يريبك " ي ُجوُز ل ُه اَِلْجِته 

عدم ال جيوز" أي حيرم وال يصح، فيؤخذ من ذلك أن الوجه املعتمد ف"واملراد بقوله  ،وأجيب عنه بأنه ال ريبة مع غلبة الظن باالجتهاد
 أي( ف  ق ْولُهُ ) صادق باإلباحة أو االستحباب أو الوجوب، فأشار الشارح إىل حكم االجتهاد بقال :حرمة االجتهاد، وعدم احلرمة

ر  ع ل ى ط اِهٍر بِي ِقينٍ ) املصنف إْن ل ْم  - و ُوُجوبًا) أو بلغ املاءان باخللط قلتني بال تغري ،لى شط هنركأن كان ع  (اْجت  ه د  أ ْي ج و ازًا إْن ق د 
و اْْل ْعم ى  ،ك ر ُه ِفي ش ْرِح اْلُمه ذَّبِ ك م ا ذ  ) موسعا إن مل يضق الوقت، ومضيقا إن ضاق الوقت - أي الطاهر بيقني (ي  ْقِدْر ع ل ْيهِ 

شتباه، ال أنه كالبصري من كل وجه، إذ األعمى إذا اجتهد وحتري جاز له التقليد يف من مشروعية االجتهاد عند اال( ِفيم ا ذُِكر   ك ب ِصيرٍ 
جواز  عدم يف كالبصري  األعمىليس  لذا قيد الشارح مثلية األعمي للبصري بقوله " فيما ذكر" فكأنه قال: األصح، خبالف البصري،

 (لنَِّجِس بِاللَّْمِس و غ ْيرِهِ ِْل نَُّه يُْدِرُك أ م ار ة  ا) املنصوص يف األم( ْظه رِ اْْل  ) القول( )ِفي ثابت األعمى كالبصري يف االجتهاد كونو  ،التقليد
نقله حرملة عن اإلمام األعظم واختاره أبو العباس اجلرجاين ( الثَّاِني) القول( و  ) من الشم والسمع الضطراب عطاء اإلناء، وكذا الذوق

اِد ب ْل يُ ق لِّدُ ِلف ْقِد اْلب ص ِر الَِّذي ُهو  ُعْمد   َل  ي ْجت ِهدُ ) وحكم عليه النووي بالشذوذ كما يقلد يف القبلة، وأجيب بأن القبلة أدلته   (ُة اَِلْجِته 
بِأ ْن انْ ق ط ع ْت  أ ْو اْشت ب ه  م اٌء و ب  ْولٌ ) احلواس اليت يدرك هبا .. مل جيتهد تلك وعلى القول األظهر لو فقد بصرية فقط، خبالف املاء،

ُتهُ ر ائِ  سواء كان أعمى أم بصريا، ألن االجتهاد يقوي ما يف النفس من أصل  (ع ل ى الصَِّحيحِ ) مطلقا( )ل ْم ي ْجت ِهْد ِفيِهم ا ولونه( ح 
 الوجه( و  ) باملكاثرة رده إليها، خبالف املاء املتنجس إذ ميكن الطهارة، والبول ال أصل له يف الطهارة أي ال ميكن رده إىل الطهورية حبال

اْلم اء ْينِ الثَّ ) ل ُه أ ْصٌل ِفي ) املتنجس( بِأ نَّ اْلم اء   و ف  رَّق  اْْل وَّلُ ) الطهور واملتنجس، واختاره البلقيين وقال اإلمام هو األقيس( اِني ي ْجت ِهُد ك 
اِد إل ْيهِ  ِف اْلب  ْولِ ) أي إىل ذلك األصل( التَّْطِهيِر يُ ر دُّ بِاَِلْجِته  الستحالته إىل حقيقة أخرى تغاير  ه إىل الطهورية حبالفال ميكن رد( ِبِخَل 

أ ْو  )ب ْل ُيْخل ط انِ ، أي والبول أصله املاء ، فليس املراد بقوهلم " له أصل يف التطهري " احلالة اليت كان عليها من قبلاملاء امسا وطبعا



ِف م ا إذ ا ص لَّى ق  ْبل  اْلخ ْلِط أ وْ ) جزما( و ُيص لِّي ِبَل  إع اد ةٍ ) بعد حنو اخللط )ثُمَّ ي  ت  ي مَُّم(أو يصب من أحدمها يف اآلخر  (يُ ر اق انِ  ( ِبِخَل 
فاخللط شرط ( بِي ِقينٍ  ِْل نَّ م ع ُه م اًء ط اِهًرا) لبطالن تيممه الصالة لبطالهنا (ف  ُيِعيدُ ) هلما أو ألحدمها يف اآلخر اإلراقةك  (ن ْحِوهِ ) قبل

اِلهِ ) يعيد( : َل  و ِقيل  ) على الصحيح لصحة التيمم ِر اْسِتْعم  بأنه ( أي املاء الطاهر بيقني، كمن حال بينه وبني املاء سبع، وأجيب لِت  ع ذُّ
ُم ِفيم ا إذ ا اْجت  ه د  ِفي اْلم اء ْيِن ) هنا قادر على إسقاط اإلعادة باإلراقة فهو مقصر برتكها، وصاحب السبع ليس كذلك ا اْلك َل  و ه ك ذ 

مث  أو أجدمها إن اجتهد املشتبه عليه فظهر له الطاهر .. فذاك املطلوب، فإن مل يظهر له .. أتلف املائني يعين أنه( ل ُه الطَّاِهرُ و ل ْم ي ْظه ْر 
ال ةِ ) تيمم وصلى بال إعادة جزما ِذِه اْلح  ْقِليدُ ) اليت مل يظهر فيها الطاهر( و ِلْْل ْعم ى ِفي ه   الوجه( ِفي) ولو ألعمى أمت منه ادراكا( الت َّ

ِف اْلب ِصيرِ ) ُه ف  ت ح ي َّر   م ْن يُ ق لُِّدُه أ وْ ) األعمى( ق ال  ِفي ش ْرِح اْلُمه ذَِّب: ف ِإْن ل ْم ي ِجدْ ) حتري إنفال جيوز له التقليد ( اْْل ص حِّ ِبِخَل  ( و ج د 
و ق  ْولُُه: ب ْل ُيْخل ط اِن بُِنوِن الرَّْفِع ك م ا ِفي خ طِِّه ) بعد اإلتالف للمائني وصلى وال إعادة عليه (ت  ي مَّم  ) بأن اختلف عليه اجتهاد البصريين

ن افًا، أ ْو ع ْطًفا ع ل ى  فسقط ما قيل الصواب حذف النون( ِطُف اْلُجم ل  إنَّ ب ْل ت  عْ  :ل ْم ي ْجت ِهْد بِن اًء ع ل ى م ا ق ال  اْبُن م اِلكٍ ) مجلة( اْسِتئ ْ
ا ب  ْعُد ِلَِلنِْتق اِل ِمْن غ ر ٍض إل ى آخ ر   ُهن ا) أي بل (و ِهي  ) لى " جيتهد "ألنه جمزوم حبذفها عطفا ع من خيلطان  ( وليست لالبطالو ِفيم 

ُتُه  بِأ ْن انْ ق ط ع تْ  )و م اُء و ْردٍ  طهور( م اءٌ ) اشتبهأ ْو( ) ُهم ا م رَّةً ) وجوبا إن مل جيد غريمها، وجوازا إن وجد (ت  و ضَّأ  .. ر اِئح  أو أن  (ِبُكل  ِمن ْ
، مث إنه يعذر للطهارة( و َل  ي ْجت ِهُد ِفيِهم ا) إذ بذلك حيصل تيقن استعمال الطهور ،يأخذ من هذا غرفة ويغسل هبا، مث من اآلخر غرفة

اْلم اء ْيِن، و ِقيل : ل ُه اَِلْجِته ادُ ) يف عدم اجلزم بالنية هل يرفع احلدث بالوضوء األول أو بالثاين؟ للضرورة و ف  رَّق  اْْل وَّل  ِبِمْثِل م ا  ِفيِهم ا ك 
 من أن املاء له أصل يف التطهري، خبالف ماء الورد كالبول( ت  ق دَّم  ِفي اْلب  ْولِ 

 :تنبيهات
 متنجس اشتبه مبائة طهور ع االجتهاد وإن قل عدد الطاهر جدا كواحديشر  -1
 صر املصنف على املاء ألن الكالم فيهمثل املاء فيما مر .. الرتاب والثياب واألطعمة وغريها، وإمنا اقت -2
اعرتض على املصنف يف قوله " وقيل إن قدر على طهور بيقني فال " بأنه كان جيب عليه أن يقول إن قدر على طهور معني، ألن  -3

كان طهورا بيقني   أحد املائني املشتبهني طهور بيقني، واجلواب عنه بأن مراد املصنف .. القدرة على طهور بيقني، وأحد املشتبهني وإن
 إال أنه غري مقدور عليه، واملصنف قد فرض اخلالف فيما إذا قدر على طهور بيقني

من الوسائل اليت حتصل العلم بطهورية املاء أو جناسته ذوق أحد املشتبهني، كما أشرت إليه بقويل " أو تغري طعم " وال يقال يلزم  -4
 النجاسة املتيقنة، لذا ميتنع ذوق اإلنائني لتيقن ذوق النجاسة حينئذ من ذلك ذوق النجاسة ، ألنا نقول املمنوع ذوق

 "لو اشتبه ماء وبول مل جيز االجتهاد ولو لنحو الشرب خالفا لبعض احملشني، ونبهت عليه بقويل " مطلقا  -5
ألن املستعمل له أصل يف لو اشتبه طهور مبستعمل .. اجتهد، وال يستعمل هذا مرة وهذا مرة كما لو اشتبه طهور مباء ورد،  -6

 التطهري، وأجاز ابن قاسم العبادي استعماهلما مبا يعلم من حاشيته على التحفة
لو اشتبه طهور وماء ورد .. مل جيز االجتهاد للطهارة، وجيوز للشرب، مث إن علم ماء الورد باالجتهاد .. جاز له التطهر باآلخر،  -7

 ، وإىل ذلك أشرت بقويل " للطهارة "يه مقصوداألنه يغتفر يف الشئ تابعا ما ال يغتفر ف
اعرتض اإلسنوي على قوهلم فيمن اشتبه عليه طهور وماء ورد أنه ال جيوز له االجتهاد وجيب عليه استعماهلما بأن من معه ماء ال  -8

القدر الناقص من الطهور، فكيف  يكفيه لطهارته ولو كمله مبائع يستهلك فيه كماء ورد أنه يلزمه التكميل بشرط أال يزيد مثنه على مثن
أن صورة املسألة يف  ، وأجيب عن ذلك جبوابني، األول:يوجبون هنا استعمال ماء كامل وماء ورد مثله؟ لذا فالصواب االنتقال إىل التيمم



اب الثاين وهو أنه هنا اجته اجلو .. ماء ورد انقطعت رائحته وصار كاملاء فانعدمت قيمته أو قلت جدا، فإن زادت قيمته على قيمة املاء 
قدر على طهارة كاملة باملاء، وقد اشتبه، وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب، وهناك مل يقدر على الكاملة، فتكليفه التكميل بأزيد 

حتصيله ال عند  مما أوجبه عليه الشرع ال يتجه، أي فالنظر إىل كون قيمة ماء الورد أعلى من مثن القدر الباقي للطهارة إمنا هو عند طلب
 حصوله عنده بالفعل 

 لالجتهاد شروط أربعة وهي : -9
 ىل الطهارة بوجه من الوجوه، وذلك ممكن ىف املتنجس إصل ىف التطهري واحلل، أى ميكن رده أن يكون لكل من املشتبهني أ -

خرى ختالف املاء امسا أىل حقيقة إد الستحالتهما خبالف البول وماء الور  ،ذ ميكن تطهريمها باملكاثرةإ ،واملتغري كثريا بطاهر مستغىن عنه
 صله    أحمظور من بآخر مباح  شئ نه اشتباه، وهو التطهري ألصل ىف حل املطلوب هناأن البول وماء الورد ليس هلما إمث  ،وطبعا

، فلو تلف احد ابتداء وال انتهاءتهاد ىف و فال جيوز االج، وبقاء املشتبهني - فال جيوز االجتهاد ىف كمى ثوب -تعدد املشتبه حقيقة  -
ن الشخص ممنوع من استعماله من غري اجتهاد وال خر، ألء اآلناإن بقى اإلو  ، حىتبل يتيمم وال يعيد ،نائني مل جيتهد ىف الباقىأحد اإل

 ، وهذا معتمد اإلمام النووي خالفا للرافعي وسيأيتىل االجتهادإسبيل 
 . قاله اخلطيب وابن حجر عاد أم وصلى و بقاء الوقت فلو ضاق عن االجتهاد تيم -
ل فال ذا مل يتوقع ظهور احلاإبأن يتوقع ظهور احلال كاالجتهاد ىف املياه واالطعمة والثياب خبالف ما  ،مة فيه جمالن يكون للعالأ -

 بال اجتهاد  جاز النكاح ن كن غري حمصوراتفإ اجتهاد كأن اشتبهت حمرمه بأجنبيات حمصورات،
ِإذ ا) بِت  غ يُِّر ) اجملتهد( ن ْدبًا لِئ َلَّ ي  ت ش وَّش   )أ ر اق  اْْلخ ر   أي استعمله كله (الطَّاِهر  ِمْن اْلم اء ْيِن بِاَِلْجِته ادِ  اْست  ْعم ل  م ا ظ نَّهُ )و تهداج (و 

( وصلى باألول ِبَل  إر اق ةٍ  ِإْن ت  ر ك هُ )ف   وقيل جتب اإلراقة، فيستعمله وكذا تستحب إراقة اآلخر قبل استعمال الطاهر لئال يغلط( ظ نِِّه ِفيهِ 
على قول النووي لعدم تعدد املشتبه،  ثانيا .. مل جيز االجتهاد ناس ألمارة االجتهاد األول الصبح مثال، مث حضرت الظهر وهو حمدث

 بواسطة االجتهاد الثاين (ار ِة بِأ م ار ٍة ظ ه ر ْت ل هُ لطَّه  ِفيِه ِمْن النَّج اس ِة إل ى ا و ت  غ ي َّر  ظ نُّهُ ) وجيوز االجتهاد على رأي الرافعي، فإن اجتهد
ْل بِالثَّاِني بأن كان حمدثا (و اْحت اج  إل ى الطَّه ار ةِ ) مستند إىل  (لِئ َلَّ يُ ْنت  ق ض  ظ ن   )ع ل ى النَّصِّ  الثاين يف املاء أي (ِمْن ظ ن َّْيِه ِفيهِ  )ل ْم ي  ْعم 

 اْْل ص حِّ ) الوجه( ِبَل  إع اد ٍة ِفي و ُيص لِّي )ب ْل ي  ت  ي مَّمُ  ، فينتقض االجتهاد باالجتهاد، وذلك ممنوعجتهاد آخرمستند إىل ا( ِبظ ن  ) اجتهاد
 التيمم (ق  ْبل  ) الثاين أي( ف ِإْن أ ر اق هُ ، ط اِهًرا بِالظَّنِّ ) ماءً ( ِْل نَّ م ع هُ ) الصالة( الثَّاِني يُِعيدُ ) الوجه( و   ،ط اِهٌر بِي ِقينٍ ) ماء( ل ْيس  م ع هُ إْذ 

ةِ )و ْزًما) الصالة( ل ْم يُِعدْ  .. الصََّل  اِد ) إذ ليس معه ماء متيقن الطهارة وال مظنوهنا (ج  و خ رَّج  اْبُن ُسر ْيٍج ِمْن النَّصِّ ِفي ت  غ يُِّر اَِلْجِته 
ل ةِ   و صلى أربع ركعات ألربع جهات باالجتهاد فال قضاء عليه( حيث إنه لو تغري اجتهاده فيها عمل بالثاين وال قضاء، حىت لِفي اْلِقب ْ

أي حمل ورود ( م و ارِد  ) الثاين( ف  ُيورُِد اْلم اء  ) قوله " العمل بالثاين " معمول قوله " وخرج ابن سريج"هنا، ف (الثَّاِني) االجتهاد (اْلع م ل  بِ )
ضع الوضوء يطهرها املاء عن احلدث واخلبث معا على املعتمد، خالفا للرافعي غري مواضع الوضوء، ألن موا( اْْل وَِّل ِمْن اْلب د نِ ) املاء

( أي من أراق املاء الثاين قبل التيمم، ك م ا َل  يُِعيُد اْْل وَّلُ ) الصالة الثانية (و الث َّْوِب و اْلم ك اِن، و ي  ت  و ضَُّأ ِمْنُه و ُيص لِّي و َل  يُِعيدُ ) وسيأيت
" بالنصبوحيتمل أن يقرأ لفظ "األ ، ور دَّ قول ابن سريج بأنه يلزم عليه أحد من الصالتني، وذكَّر باعتبار أن الصالة فعل ، أيول 

باملاء  ، فإن غسلهمن غري مواضع الوضوء فسادين: إما أن يصلي وعليه جناسة بيقني إن توضأ بالثاين ومل يغسل ما أصابه املاء األول
هُ ) تهادلزم عليه نقض االجتهاد باالج الثاين .. ْل ت ْكِفي ِعْند  ُة ِفي أ ْعض اِء اْلُوُضوِء ع ْن اْلح د ِث ) أي ابن سريج( و ه  اْلغ ْسل ُة اْلو اِحد 
. و ق ال  اْلُمص نُِّف ) ؟ أو ال معا (و النَّج سِ  وقال هذا الذي ذكره الرافعي خالف قول ( ِفي ش ْرِح اْلُمه ذَِّب: ن  ع مْ ق ال  الرَّاِفِعيُّ: َل 



ُهم ا) اب يف حكاية مذهب ابن سريجاألصح ُه ) هذا الفهم (ق ال  ِبح س ِب ف  ْهِمِه اْلُمو اِفقِ ) أي الرافعي والنووي( و ُكل  ِمن ْ لِلرَّاِجِح ِعْند 
و ل ْو ب ِقي  ) لة أو ال ؟( فيما لو كان على بدن اجلنب جناسة .. هل تكفي هلما غساْْلتِي ِة ِفي ب اِب اْلُغْسلِ  ِفي م ْسأ ل ِة ت  ي  قُِّن النَّج اس ةِ 

( وحضرت الصالة الثانية وهو حمدث، واحلال أنه قد نسي عالمة االجتهاد األول .. فإنه جيب عليه االجتهاد اْْل وَِّل ش ْيءٌ ) املاء( ِمنْ 
 به، أما إن اجتهدوعلم يقينا أن ما تطهر به أوال هو النجس .. أعاد الصالة، وغسل ما أصابه منه يف بدنه وثيا ثانيا، فإن اجتهد

كذا فيه   (و  ) من أنه ال يعمل بالثاين( ف ِفيِه النَّصُّ ) فظن أن ما تطهر به أوال هو النجس .. فيه بواسطة االجتهاد الثاين (و ت  غ ي َّر  ظ نُّهُ )
ُه بِالت َّي مُّمِ ) سريج ( املذكور البنالتَّْخرِيجُ ) ِر ) يعيد( ِْل نَّ م ع ُه ط اِهًرا بِي ِقيٍن، و ِقيل : َل  ) هلبطالن( ل ِكْن يُِعيُد ع ل ى النَّصِّ م ا ص َلَّ لِت  ع ذُّ

اِلهِ  ا ق  ْبل  ) صاحب البيان عن هذا الوجه النووي كمن حال بينه وبني املاء سبع، حكى (اْسِتْعم  ا أ ْو خ ل ط ُهم  ( التيمم ف ِإْن أ ر اق  ُهم 
زْ و) ِة ل ْم يُِعْد ج  ا ظ نَّهُ اْلُمْست  ْعمِ ) الشخص( و ل ْو ك ان  ) قن الطهارة وال مظنوهناإذ ليس معه ماء متي( ًماالصََّل   الطاهر من املائني( ُل ِلم 
ِة الثَّانِي ِة ب اِقًيا ع ل ى ط ه ار تِِه ِبم ا ظ نَّهُ ) أي هبذه الطهارة، حىت لو اجتهد ثانيا وتغري  (ص لَّى ِبه ا) الطاهر أوال( ِعْند  ُحُضوِر الصََّل 

ُمْحِدثًا، و ق ْد ب ِقي  ِممَّا ت ط هَّر  ) كان الشخص( أ وْ  ،ذ ك ر ُه ِفي ش ْرِح اْلُمه ذَّبِ ) ال عربة بالظن الثاين املخالف للظن األول إذاجتهاده، 
.. فذاك، وإال .. مل يعمل  األول   االجتهاد  الثاين االجتهاد   ن وافقفإ (ل زِم ُه إع اد ُة اَِلْجِته ادِ ) ومل يكن متذكرا للعالمة األوىل( ِمْنُه ش ْيءٌ 

ِف م ا إذ ا ل مْ ) بالثاين على النص كما تقدم، فيتلفهما مث يتيمم ويصلي بال إعادة  فإنه ال يلزمه إعادة االجتهاد باتفاق (ي  ْبق  ش ْيءٌ  ِبِخَل 
أ ْصِله اذ ك ر  )  .ت على رأي الرافعي دون النووي كما تقدمأي الشرح الكبري، أما جواز االجتهاد واحلالة هذه .. فثاب( ُه ِفي الرَّْوض ِة ك 

 :اتتنبيه
عبارة املنت .. خترجيه على طريقة اإلمام الرافعي من جواز االجتهاد عند عدم تعدد املشنتبه، وميكن خترجيه ليظهر من تقرير الشارح  -1

 جيتهد يف املاء ملو له إراقة اآلخر ، فإن تركه  ندب أيضا ليوافق طريقة اإلمام النووي، بأن يقال : أنه إذا استعمل ما ظنه الطاهر كله ..
، ولكن تغري ظنه فيه من النجاسة إىل الطهارة بسبب أمارة قويت عنده بعد ضعفها مع استناد الشخص يف القوة والضعف الثاين

 الجتهاد واحد .. مل يعمل بالثاين من ظنيه، بل يتيمم ويصلي بال إعادة يف األصح
 اء الثاين .. إذا مل حيتج إليه لنحو عطش حمرتم حمل استحباب إراقة امل -2
قول الشارح " فإن أراقه قبل الصالة .. مل يعد جزما" يومئ إىل أن اإلراقة شرط لعدم إعادة الصالة، والذي صححه النووي يف  -3

 ظة التيمم قبل قوله " الصالة"اجملموع والتحقيق أن اإلراقة شرط لصحة التيمم، وقد أصلحت عبارة الشارح لتوافق املعتمد بتقدير لف
لو أراق املاء الثاين الذي تغري ظنه فيه من النجاسة إىل الطهارة، وتيمم وصلى .. مل يعد الصالة جزما إذ ليس معه ماء متيقن  -4

يعيد إذ ليس معه  الطهارة وال مظنوهنا، إذ بقية املاء األول مظنون النجاسة، فلو عكس بأن أراق بقية األول .. ففيه وجهان أصحهما ال
 طهور بيقني كما يف اجملموع عن اإلمام

"ينتقض االجتهاد باالجتهاد إن غسل الشخص ما أصابه من املاء األول باملاء الثاين" بأن  اعرتض ابن الصباغ على قول األصحاب -5
مرناه بغسل ما ظن جناسته، كما أمرناه نقض االجتهاد باالجتهاد إمنا يلزم لو أبطلنا ما مضى من طهره وصالته، وحنن مل نبطله، بل أ

 واجتناب البقية منه باجتناب بقية املاء األول، وأجيب عنه بأنه يكفي يف نقض االجتهاد باالجتهاد وجوب غسل ما أصابه املاء األول
" أن الشخص لو  لثاينإن غسل الشخص ما أصابه من املاء األول باملاء ا جتهادالجتهاد بااالأخذ البلقيين من تعليلهم " ينتقض  -6

غسل بدنه وما أصابه من املاء األول مباء آخر غري أحد املائني .. جاز له استعمال املاء الذي تغري ظنه فيه من النجاسة إىل الطهارة، 
 ألنه ال يلزم عليه نقض اجتهاد باجتهاد



لك .. عمل بالثاين، ألنه ال يلزم منه أن يصلي لو اشتبه عليه طهور ومستعمل فاجتهد واستعمل أحدمها، مث تغري اجتهاده بعد ذ -7
 وعليه جناسة بيقني إن توضأ بالثاين ومل يغسل ما أصابه املاء األول من غري مواضع الوضوء كما لو كان االشتباه بني طهور وجنس

 فرع
فأرة ميتة ال يدري من أي اإلنائني لو اغرتف من إنائني يف كٍل منهما ماء قليل، ووضع املاء املغرتف منهما يف إناء ثالث، فوجد فيه 

هي .. اجتهد، فإن ظنها من األول، واحتدت املغرفة ومل يغسلها بني االغرتافني .. حكم بنجاسة ما يف األواين الثالث، لتنجي اإلناء 
املغرفة قبل غمسها يف الثاين .. الثاين باملغرفة املتنجسة، وإن ظنها من الثاين، أو من األول لكنه غسل املغرفة بني االغرتافني، أو استبدل 

 حكم بنجاسة األول والثالث فقط
اءِ و ل ْو أ ْخب  ر ُه بِت  ن  ) ( وهو كل مسلم بالغ عاقل مل يرتكب  م ْقُبوُل الرِّو اي ةِ ) ( أو غريه كالثوب، وكذا لو أخربه باستعمال املاءجُِّسِه أ ْي اْلم 

ْرأ  ) كبرية ومل يصر على صغرية اْلع ْبِد و اْلم  ِف الصَِّبيِّ ) ولو أعمى (ةِ ك  ( و ب  يَّن  ) ولو مميزا واجملنون والفاسق والكافر وجمهول العدالة( ِبِخَل 
ُوُلوِغ ك ْلبٍ فِ  السَّب ب  ) عدل الرواية هذا ك ان  ف ِقيًها ِفي ) مل يبني السبب، لكنه( أ وْ ) ( أو انصباب نقطة بول فيه وهو قليلي ت  ن جُِّسِه ك 
اِء ُمو اِفًقاب اِب ت  ن جُِّس ا ِبِه ِفي ذ ِلك  ِلْلُمخْ  ْلم  إذ  ؛أو مل يكن موافقا لكنه عارف مبذهب املخرب   ،ب اب  تـ ن جُّس  ال م اء   أي( ِبِر ِفي م ْذه 

هُ ا) الظاهر أنه إمنا خيربه باعتقاده ال باعتقاد نفسه لعلمه أنه ال يقلده فيه ألنه خرب يـ غ لِّب على ( ْن غ ْيِر ت  ْبِييٍن لِلسَّب بِ مِ ) وجوبا( ْعت م د 
فِ ) التنجيس الظن ف َل  ي  ْعت ِمُدُه ِمْن غ ْيِر ت  ْبِييِن ) ( اجلاهل باعتقاد املخرب  يف تنجس املاءْلف ِقيِه اْلُمخ اِلفِ غ ْيِر اْلف ِقيِه أ ْو ا) العامي( ِبِخَل 

 ولو شك يف الفقه أو املوافقة .. كان له حكم العامي أو املخالف (ْند  اْلُمْخب رِ السَّب ِب، َِلْحِتم اِل أ ْن ُيْخِبر  بِت  ن جُِّس م ا ل ْم ي  ت  ن جَّْس عِ 
 تنبيهات:

يقبل خرب العدل املذكور يف تنجس املاء أو استعماله أو طهارته، سواء أخربه بذلك قبل استعمال املاء أو بعده، كأن توضأ من أحد  -1
على اإلهبام، فاجتهد وأداه اجتهاده إىل جناسة ما تطهر به، فإنه جيب عليه تطهريه بدنه إنائني بال اشتباه أصاًل، فأخربه بنجاسة أحدمها 

 وثوبه وإعادة ما صاله بتلك الطهارة
لو أخربه العدل بنجاسة ماء أو استعماله على اإلهبام قبل خربه واجتهد فيهما، أما لو أخربه بطهارته على اإلهبام .. فال يقبل، بل  -2

حينئذ، ألن الطهارة على اإلهبام ال جتوِّز استعمال أحدمها مبهما، نعم يستفاد منه جناسة أحدمها على اإلهبام فيجوز  البد من التعيني
 االجتهاد فيهما

 من مل يعرف له مفسق .. فهو مستور العدالة فيقبل خربهاملارد مبجهول العدالة من علم أنه أتى مبفسق ومل تعلم توبته منه، أما  -3
.. إذا أخربوا عن فعل غريهم، أو مل يقع يف قلب املخرب  صدقهم، أو مل  قبول خرب الصيب والفاسق والكافروجمهول العدالة حمل عدم -4

يبلغوا عدد التواتر، فإن أخربوا عن فعل أنفسهم كقول أحدهم بـ ل ت  يف هذا املائع أو طهرت هذا الثوب بغمسه يف البحر .. قبل 
ذبيحته يف شاة مذبوحة : أنا ذحبتها، وكفى بالكافر الذمي فاسقا، وكذا لو وقع يف قلب املخرب   خربهم، كما يقبل خرب ذمي حتل

حيث صدقه، وكذا لو بلغوا عدد التواتر ووقع يف القلب اليقني خبربهم،  -رأيت اهلالل  –صدقهم، كما جيب الصوم خبرب أحدهم 
 ربفيجب العمل بقوهلم من حيث إفادته العلم، ال من حيث إنه خ

 إذا أخرب الصيب وحنوه عن فعل نفسه .. فالبد لقبول خربه من بيان السبب أو كونه فقيها موافقا -5
 اجملتهد املطلق البد أن يبني السبب مطلقا، أي سواء كان موافقا للمخرب  يف اعتقاده يف املاء أو ال، الحتمال تغري اجتهاده -6



جيحات املذهب، فسقط ما قيل : إن املذهب فيه خالف يف بعض املسائل كوقوع يؤخذ من قوهلم "فقيها موافقا" أنه يعلم تر  -7
 .متنجس املنفذ يف املاء وخروجه منه حيا، فيحتمل أن يظن الفقيه ترجيح املرجوح

 فروع
 يقبل خرب العدل املذكور لو كان خي  رب  عن عدل آخر -
لب يف هذا اإلناء دون ذاك، وقال اآلخر : بل ولغ يف ذاك دون لو اختلف عليه خرب عدلني فصاعدا، كأن قال أحدمها : ولغ الك -

هذا .. عمل بقوهلما إن أمكن صدقهما فيحكم بنجاسة املائني، الحتمال حصول الولو يف وقتني خمتلفني، فلو تعارضا، كأن عينا وقتا 
قط خربمها وعمل باألصل وهو الطهارة، .. تسامعينا حصل فيه الولوغ .. صدق أوثقهما، فإن استويا .. صدق األكثر، فلو استويا 

 وكذا يتساقط خربمها لو كان أحدمها أوثق، واآلخر أكثر
لو عني أحدمها كلبا وقال : ولغ هذا الكلب يف هذا اإلناء يف الوقت الفالين، وقال اآلخر :كان هذا الكلب يف ذلك الوقت عند يف  -

 البيت مثال .. تساقط خربمها أيضا
 كثيرة فروعها  تتميم في ذكر قاعدة

لو تعارض األصل والغالب يف مسألة .. فإما أن يرتجح دليل األصل فيعمل به قطعا، أو يرتجح دليل الغالب فيعمل به قطعا، أو ال وال، 
ففيها قوالن، فتارة يعمل باألصل حيث استند احتمال خمالفته إىل سبب ضعيف، وتارة يعمل بالغالب حيث استند إىل سبب قوي، إذا 

 هذا  تقرر
فإنه حيكم بطهارة عرق الدواب عمال باألصل، وإن كان الغالب اختالط أجسامها بالروث، وكذا حيكم بطهارة لعاهبا وإن كان  -

 الغالب اختالطه مبا جترته من املعدة
ه، نعم لو  لو جلس صغري يف حجر مصٍل .. حكمنا بصحة صالته عمال باألصل من طهارة فرج الصغري، وإن اطردت العادة بنجاست -

كان البسا للحفاض، وظهرت منه رائحة النجاسة أو زاد وزنه المتالئه بالبول .. حكمنا ببطالن صالة املصلي عمال بالغالب الستناده 
 إىل سبب قوي

لو وجد قطعة حلم مرمية مكشوفة .. فنجسة سواء كان ذلك يف بالد املسلمني أو بالد اجملوس، فإن كان يف إناء أو يف حقيبة  -
تسوق .. نظر، فإن كانت يف بالد املسلمني فطاهرة، أو بالد اجملوس فنجسة، فإن كان اجملوس بني املسلمني وكان عدد اجملوس أغلب 

 فنجسة أيضا، فإن غلب املسلمون أو استووا مع اجملوس فطاهرة
أو  ،ينغمس فيه يغرتف منه، أو بأن ،وإليه ،فيهو  منه، (ه ار ةِ ِفي الطَّ ) من حيث إنه طاهر ُكلِّ إن اٍء ط اِهٍر() واقتناء (و ي ِحلُّ اْسِتْعم الُ )

كاألكل والشرب باإلمجاع، مث أشار   أي الطهارة (غ ْيرِه ا) كذا حيل استعمال كل إناء طاهر يف( و  ) جيعله مصبا ملاء الوضوء أو الغسل
ِف النَِّجِس ك  ) الشارح إىل حمرتز قول املصنف " طاهر" بقوله"  وخبالف اإلناء املتنجس أيضا (ُمتَّخ ِذ ِمْن ِجْلِد م ْيت ةٍ الْ ) اءاإلن  (ِبِخَل 

الُُه ِفي م اٍء ق ِليٍل ) ا بِهِ ) ولو كثريا (و م اِئعٍ ف  ي ْحُرُم اْسِتْعم  وخرج باملاء القليل واملائع .. املاء الكثري، واجلاف مع كون اإلناء ( لِتُ ن جِّْسُهم 
ًبا و ِفضَّةً  املتنجس فيهما وس أجافا ، فال حيرم استعمال اإلناء النج ا )إَلَّ ذ ه  ، سواء كان من حيث إهنما ذهب وفضة( أ ْي إن اء ُهم 

الُهُ  )ف  ي ْحُرمُ  ، وسواء كان اإلناء كبريا أو صغريا جدااإلناء منهما كله أو بعضه من أحد النقدين أو منهما ِفي ) ( من غري ضرورةاْسِتْعم 
 واملراد بالرجال والنساء هنا .. الذكور واإلناث فيشمل الصيب والصبية ولو غري مميز،( واخلناثى، الرِّج اِل و النِّس اءِ  ا ع ل ىالطَّه ار ِة و غ ْيرِه  

َل  ِفضَِّة و  َل  ت ْشر بُوا ِفي آنِي ِة الذَّه ِب و الْ "  ى اللَُّه ع ل ْيِه و س لَّم :ق ال  ص لَّ ) رم على الويل أن يسقي الصغري منه وأن يغسل امليت منهيحف



ا اِفِهم  إن "  اقرتن النهي بالوعيد الشديد الدال على التحرمي فقال صلى اهلل عليه وسلم وىف رواية مسلم( ُمت َّف ٌق ع ل ْيهِ  " ت ْأُكُلوا ِفي ِصح 
ُر اْْل ْكِل و يُ ق ا) فنص على حترمي األكل والشرب  " إمنا جيرجر ىف بطنه نار جهنمأكل ويشرب ىف آنية الذهب والفضة الذى ي ُس غ ي ْ

حنو امللعقة  استعمال حرميف ،وإمنا خصا بالذكر ألهنما أظهر وجوه االستعمال وأغلبها (ع ل ْيِهم ا) من سائر وجوه االستعمال( و الشُّْربِ 
ا تقدم، ومن االستعمال والساعات ولو ألنثى كموالصناديق واإلبرة والقلم واملرود واملكحلة واحملربة ة واجملمرة واخلالل واملشط والكراسى 

احملرم .. التطيب من هذه اآلنية وشم رائحة العطر أو البخور منها حبيث يعد متطيبا منها بأن يكون قريبا وإن مل يقصد التطيب، أو 
  .بعيدا عنها وقصد التطيب منها، أما لو كان بعيدا عنها ومل يقصد التطيب منها فال حيرم وإن حصل له التطيب أو التبخر

 بيهات:تن
عبارة احملرر " جيوز " وعدل عنه املصنف إىل احلل ألن اجلواز قد يراد به الصحة، وال نزاع يف املذهب يف صحة الطهارة من أواين  -1

 الذهب والفضة، فال حيسن حينئذ استثناؤمها من اجلواز
نت " حيل كل إناء طاهر " املغصوب، و أشرت بقويل " من حيث إنه طاهر " إىل جواب اعرتاض حاصله أنه أورد على منطوق امل -2

أن اإلباحة من جهة كونه طاهرا، فال تناىف أن ميتنع اجلواب اإلناء املتخذ من جلد اآلدمي فإهنما طاهران مع أهنما ال حيالن، وحاصل 
ملك  تعد على ونهلكن حيرم من جهة كحيل استعماله من جهة كونه طاهرا،  نهفإاستعمال اإلناء من جهة أخرى كاإلناء املغصوب 

  فإنه جيوز استعماهلا من جهة كوهنا طاهرة وحيرم من جهة احرتام اآلدمى ،خوذة من جلد آدمىومثله قربة مأ الغري،
أن التقييد بالطاهر ال حاجة إليه، ألن حرمة استعمال اإلناء النجس .. لتنجس املاء القليل واملائع فيه، ال ب املصنفاعرتض على  -3

اء جنسا، بدليل حل استعماله يف املاء الكثري، وأجيب بأنه لو كانت حرمة استعمال اإلناء النجس لتنجس املظروف فيه لكون ذات اإلن
استعمال جنس مع فقط .. حلرم البول يف املاء القليل مع نصهم على أنه مكروه، لذا فحرمة استعمال اإلناء النجس لتنجس املظروف 

 .أصال فال تضمخ بالنجاسة فيهفال استعمال فيه لنجس العني  العني، أما البول يف املاء القليل
حمل حرمة استعمال اإلناء النجس يف املائع واملاء القليل إذا مل تكن مث حاجة، فإن كانت .. فال حرمة، كما لو وضع الزيت يف إناء  -4

، وكما لو وضع املاء القليل يف اإلناء النجس ، وال يشرتط للجواز فقد الطاهرأو استعماله يف غري البدنعظم الفيل لالستصباح به 
 إلطفاء نار أو سقي زرع أو دابة أو بناء جدار لغري مسجد

جلد الكلب واخلنزير أو عظمهما، وتابعه  اإلناء النجس مع املاء الكثري .. أال يكون متخذا من استعمال اشرتط األذرعي حلل -5
 .يف اإليعابالزركشي واعتمده يف النهاية، ونازعهم ابن حجر 

وخالفه الزيادى واحللىب  ، فأحل استعمال جلدمها،املرتد واحلرىب .. استثىن ىف التحفة من حرمة استعمال جلد اآلدمى وعظمه -6
 وظاهر اطالق الرملي واخلطيب عدم االستثناءوأقرمها البجريمى، 

اء الكثري بال كراهة كما نص عليه الويل العراقي يكره وضع شئ جاف يف إناء جنس جاف، وجيوز استعمال اإلناء النجس يف امل -7
 . واخلطيب

ألن املستثىن " استثناء آنية الذهب والفضة من األواين الطاهرة .. من قبيل االستثناء املنقطع إن لوحظ قويل " من حيث إنه طاهر  -8
 من حيث كوهنما طاهرينمنه اإلناء الطاهر من حيث كونه طاهرا، واملستثىن الذهب والفضة من حيث ذاهتما ال 

أشار الشارح بقوله " فيحرم استعماهلا ... إخل " إىل أن نفس االستعمال من تطهر وأكل وشرب هو احملرم، أما الوضوء من هذه  -9
 والطعام والشراب املوجودان فيها حالالناآلنية فصحيح، 



 كستعمال مرودإن دعت الضرورة لالستعمال .. جاز  أشرت بقويل " من غري ضرورة " إىل حمل حرمة استعمال هذه اآلنية، ف -10
 يكتحل به جلالء عينه كأن أخربه طبيب عدل بأن عينه ال تنجلي إال بذلك، مث بعد اجلالء جيب كسره ألن الضرورة تقدر بقدرها

ألهنا أخف، فإن مل لو دعت ضرورة إىل استعمال إناء ذهب أو فضة بأن مل جيد غريمها مثال، قدم استعمال الفضة على الذهب  -11
 جيد إال الذهب استعمله وال إمث عليه

مث  -أي بقصد التفريغ ال االستعمال  – قال ىف اجملموع " واحليلة ىف استعمال ما ىف إناء النقد أن خيرج منه إىل شئ بني يديه -12
" وقال ىف  ساره مث ينقله إىل ميينه مث يستعمله، أو ماء الورد يف يمث يشربه أو يتطهر به -بقصد التفريغ  – يأكله أو يصب املاء ىف يده

، ال متنع حرمة الوضع ىف اإلناء وال حرمة اختاذه فتفطن له . أى إمنا متنع حرمة األخذ من اإلناء فقط –أى تلك احليلة  - التحفة هي
له من اإلناء من غري توسط اليد عادة، وكأن الفرق بني ماء الورد واملاء فيما ذكر .. أن املاء يباشر استعماوقال الشهاب ابن قاسم " 

فلم حيتج إىل صبه فيها مث تناوله منها استعماال، خبالف الطيب فإن العادة جارية باخراجه من قارورته إىل اليد مث استعماله منها، 
 يه . اهـ بتصرففاحتيج إىل نقله من اليد إىل اليد األخرى قبل استعماله، وإال .. كان مستعمال إلناء الطيب فيما اعتيد ف

 يت يف الزكاة إن شاء اهللأوسي للرج أنف وسن وأمنلة إصبع وقبيصة سيفاختاذ  يباح من الذهب -13
 حيث كان صفيحة ال تصلح لشئ عرفا مما تصلح له اآلنية -سلسلة اإلناء ورأسهيستثىن من حرمة استعمال الفضة خاصة ..  -14

وحلقة باب أو   –حرم ..  أمكن االنتفاع به وحده، أو كان على هيئة اإلناءأو  عليه شئوضع  .. بأن وإال ومل تكن علي هيئة اإلناء،
، أما غطاء الكوز فإن كان ت للزينة فحكمها حكم الضبة اآلتىفإن كان ،حلاجة -أي السلسلة وما عطف عليها  – إناء حيث كانت

، وإمنا جاز ذلك من مبسمار حبيث يفتح ويغلق كاملبخرة حرم إن كان مربوطا بهو  ،صفيحة على قدر رأسه يغطى به لصيانة ما فيه جاز
 الفضة ألنه ال يسمى إناء ، ومل جتز من الذهب ألن بابه أضيق حلرمة التضبيب به مطلقا

اُذهُ  ا ي ْحُرُم اتِّخ  اِلهِ ) تناءأي االق (ِْل نَّهُ  اْْل ص حِّ ) الوجه( )ِفي أي االحتفاظ به من غري استعمال (أ ْي اْقِتن اُؤهُ  )و ك ذ  ( ي ُجرُّ إل ى اْسِتْعم 
 يف ورد كونه  (الن َّْهِي ِمنْ  اْقِتص ارًا ع ل ى م ْورِدِ ) ( حيرم اختاذهالثَّاِني َل  ) الوجه( و  ) غالبا، وقياسا على حرمة اختاذ آالت اللهو احملرمة

، وأجيب بأن النفس هلا ميل ذايت الستعمال للرجل( فقط دون االختاذ، وقياسا على جواز اختاذ الثوب احلرير بالنسبة اَِلْسِتْعم الِ )
)و ي ِحلُّ  الذهب والفضة أكثر من ميلها الستعمال احلرير، فكان اختاذه مظنة قوية لالستعمال احملرم، وما أدى إىل معصية .. له حكمها

هُ  ن اُء اْلُمم وَّ ْطِليُّ ِبذ ه ٍب أ ْو ِفضَّةٍ  اْْلِ أ ْي ي ِحلُّ ) يلقى اإلناء فيما أذيب من ذهب أو فضة فيكتسب لونهأن والتمويه ، أو هبما (أ ْي اْلم 
الُهُ  ِه  اْْل ص حِّ ) الوجه ()ِفي ، بأن احرتق وتبخر عند عرضه على الناربالعرض على النار إن مل حيصل منه شئ متمول (اْسِتْعم  ِلِقلَِّة اْلُمم وَّ

أ نَُّه م ْعُدومٌ ) من ذهب أو فضة (بِهِ  فلو فقدت  ،اخليالء وتضييق النقد معا :مي آنية الذهب والفضة مركبة من شيئني( إذ علة حتر ف ك 
وال يقال يلزم من ذلك جواز استعمال آنية النقد ىف اخللوة ألنا نقول اخليالء موجودة على تقدير االطالع عليه  ،مل حيرم .. إحدامها

ءِ الثَّاِني ي ْحُرُم ) الوجه (و  ) فاخليالء شرط للعلة ال شطر هلا ْسِر قُ ُلوِب اْلُفق ر اءِ لِْلُخي َل  ( ورد بأن العلة مركبة، وجزء العلة ال ينتج  و ك 
ُه بِِه ِبح ْيُث ي ْحُصُل ِمْنُه ش ْيءٌ ) احلكم ثُ ر  اْلُمم وَّ ُرم  بِاْلع ْرضِ ) ( متمول يظهر يف الوزن ولو قليال كثمن جرام مثالو ل ْو ك   ع ل ى النَّاِر ح 
ْزًما إذا م وِّه بغريمها كنحاس مثال إذا حصل من املموه به شئ بالعرض على النار، وكذا لو صدئ إناؤمها ظاهرا  النقدينناء وكذا حيل إ( ج 

، فإن مل استعماله وباطنا بأن استرت مجيعه، ويفرض الصدأ كنحاس مثال فإن كان حبيث لو عرض على النار حتصل منه شئ .. حل
ن اُء  ي ِحلُّ )و   حيصل من شئ بالعرض على النار حرم ي اُقوٍت(ِر الذَّه ِب و اْلِفضَِّة  ِمْن غ يْ ) يف ذاته النَِّفيُس(اْْلِ ومرجان ولؤلؤ وبلور  ك 

الُهُ ) الطيب املرتفع كالعودوكإناء متخذ من  وزبرجد وهذه رواية املزين والرييع  لعدم ورود هني فيه اْْل ْظه ِر() القول( ِفي أ ْي ي ِحلُّ اْسِتْعم 



ْسِر قُ ُلوِب اْلُفق ر اِء و ُدِفع  ذ ِلك  ) استعماله( ي ْحُرمُ ) ( ورواه حرملة عن اإلمام األعظمالثَّاِني) القول( و  ) م األعظمعن اإلما ِء و ك  ِلْلُخي َل 
وحمل اخلالف يف غري فص  نعم يكره استعماله لقوة اخلالف فيه، فال يؤدي استعماله إىل افتتان الناس، (بِأ نَُّه َل  يُْدرُِكُه إَلَّ اْلخ و اصُّ 
( و ع ل ى اْلُحْرم ِة ِفي اْلم ْسأ ل ت  ْينِ وكذا النفيس التقان صنعته كإناء زجاج حمكم اخلرط  فإنه جيوز بال خالف ) اخلامت، أما هو فيجوز قطعا

اُذ ِفي ا) أي مسألة املموه والنفيس لذاته ما حرم استعماله حرم اختاذه ألنه جير إىل  من أن( ْْل ص حِّ أ ْخًذا ِممَّا س ب ق  ي ْحُرُم اَِلتِّخ 
اِمِليُّ ِفي الثَّانِي ةِ ا) أي حبرمة االختاذ( و ص رَّح  بِهِ ) االستعمال وقال  (ك م ا ذ ك ر ُه ِفي ش ْرِح اْلُمه ذَّبِ ) أي مسألة النفيس لذاته( ْلم ح 

بناء  نا ال جيوز استعماهلا ..فهل جيوز اختاذها؟ فيه وجهانصاحب البيان: فإن قلنا جيوز استعمال هذه اآلنية .. جاز اختاذها، وإن قل
 على ما ذكرناه يف آنية الذهب والفضة. اهـ أي واألصح احلرمة

 تنبيهات:
جيوز اختاذ آنية الذهب والفضة للتجارة ملن يصوغه حليا، لذا فارقت آالت اللهو يف جواز بيعها لينتفع هبا فيما حيل، فليست مثلها  -1

 من كل وجه
 .من االختاذ احملرم .. اختاذ كؤوس الرياضة، والفاظات يف البيوت -2
حيرم تزيني البيوت بأواين النقدين، وصحح الشيخان أنه حيرم حتلية الكعبة وسائر املساجد بالذهب والفضة، وخالفهما السبكي  -3

 ذاهب كلها وقل من ذكره .غريب شاذ يف امل –السيما يف الكعبة  -فصحح احلل وفاقا للقاضي حسني وقال: املنع 
شئ بالعرض على النار .. حل استعماله عند  أو الصدأ ومل حيصل من املموه به ، أو صدئلو موه إناء النقدين بنحو حناس مثال -4

 .لشيخ زكريا واخلطيب والرمليابن حجر، خالفا ل
التمويه فحرام مطلقا سواء كان يف حنو سقف وإناء أفهم قول املصنف " املموه " أن الكالم يف استدامة ذلك اإلناء، أما فعل  -5

 والكعبة وغريها سواء يف ذلك  ، وال أجرة لصانعه، وال أرش على مزيله،ولو آلة حرب لرجل وغريمها
بالتطعيم أو التكفيت أو التسمري، المكان فصل النقد بال نقص، فهي أشبه ما ليس من التمويه لصق قطع النقد يف جوانب اإلناء  -6
املكفت بأن يسخن اإلناء و ، أو فضة بقدرهااإلناء املطعم بأن حيفر ىف اإلناء حفرا ويوضع فيها قطع من ذهب و ون بالضبة لزينة، يك

 يوضع فيها شريط دقيق من ذهب أو فضة مث يدق عليه حتلى يلصق .مث حىت يصري فيه شبه اجملارى ىف غاية الدقة  يـ بـ رَّدجدا مث 
ه خامت أو يف كفه دراهم أو كان يف فمه دراهم مل حيرم، بل وال يكرهـ وكذا لو طرح دراهم يف إناء وشرب لو شرب بكفه ويف أصبع -7

 منه
أشار صاحب البيان إىل وجه بتحرمي اآلنية النفيسة لصنعتها نقله ن صاحب الفروع، وجزم النووي يف اجملموع بغلط هذا الوجه  -8

 مذهبا ودليال
ِبير ةً بِّب  ِمْن إن اٍء و م ا ضُ ) ُرم  ) واحلال أن كلها أو بعضها (ِبذ ه ٍب أ ْو ِفضٍَّة ض بًَّة ك  الُهُ  ِلزِين ٍة ح   ضبة اإلناء ضبب ()أ وْ  واختاذه (اْسِتْعم 
ِة ف َل  ص غِ ) احلاجة هنا .. ، واملراد ب( استعماله لصغرها وقدرة معظم الناس على مثلها، وكذا ال يكره لكوهنا حلاجةي ْحُرمُ  ير ًة بِق ْدِر اْلح اج 

غرض إصالح اإلناء ال العجز عن غري الذهب والفضة، ألنه إن عجز الشخص عن غري الذهب والفضة .. جاز له أن يستعمل اإلناء 
 ضبب ضبة( أ وْ  ،ِلزِين ةٍ ) واحلال أن كلها أو بعضها( ص ِغير ةً ) ضبة ضبب اإلناء( )أ وْ  الذي كله ذهب أو فضة فضال عن التضبيب هبما

ٍة ج از  ) كلها( ير ةً ك بِ ) يف الثانية، وإمنا كرهت يف ( و لِْلح اج ةِ ) ( يف األوىلن ظ ًرا ِللصِّغ رِ  اْْل ص حِّ ) الوجه( ِفي) فيهما مع الكراهة( ِلح اج 
فيهما نظرا للزينة يف األوىل وللكرب  ( فتحرميُ ْنظ ُر إل ى الزِّين ِة و اْلِكب رِ ) األصح أي الوجه( و ُمق ابُِلهُ ) األوىل لفقد احلاجة، ويف الثانية للكرب



ألن االستعمال ينسب  اْْل ص حِّ() الوجه( ِفيِفيم ا ذُِكر   غ ْيرِهِ ) ضبة موضع (ن ْحو  الشُّْرِب )ك  )بـ (بَُّة م ْوِضِع اَِلْسِتْعم الِ )و ض   يف الثانية
 الوجه( و  ) باختالف موضع الذهب أو الفضة يف اإلناءال ختتلف  -وهي عني النقدين واخليالء  –إىل اإلناء كله، وألن علة التحرمي 

ا ُمْطل ًقا) ا بِاَِلْسِتْعم الِ ) سواء كانت صغرية أو كبرية حلاجة أو ال( الثَّاِني ي ْحُرُم إن اُؤه  ض بَِّة ِء إن ا قُ ْلت: اْلم ْذه ُب ت ْحرِيمُ  ،ِلُمب اش ر تِه 
ِْل نَّ ِفيِه ) بالصواب( و ا للَُّه أ ْعل مُ ) ي فال يتأتى فيه التفصيل السابق يف ضبة الفضة( أُمْطل ًقا) ( سواء كان معه غريه أو الالذَّه بِ 

ء  ِمْن اْلِفضَِّة أ ش دُّ اْلخُ  يف الفضة، وال يلزم من جوازها جوازه، ألهنا  اآليتيعين ألن اخليالء يف الذهب أشد من الفضة، وألن احلديث ( ي َل 
 لرجال، ومقابل املعتمد استواء الذهب والفضة يف التفصيل، وهو ما مشى عليه الرافعي يف الشرح واحملررأوسع بدليل جواز اخلامت منها ل

ن اِء م ا ُيْصِلُح بِِه خ ل ل هُ ) ٍة أ ْو غ ْيرِه ا) ، أو يراد توثيق اإلناء به خوف اخللل( أي كسره وانصداعهو أ ْصُل ض بَِّة اْْلِ سواء كان ( ِمْن ص ِفيح 
ا ع ل ى م ا ُهو  لِلزِّين ةِ ) وهو ما يسمى باللحام بفضة أو ال، قُ ه  ِإْطَل   من الفقهاء (ت  و سُّعٌ ) أي ما يلصق باإلناء وإن مل يكن به خلل( و 

ُهو  و ِقيل  ) أي عرف الناس وهو ما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول( اْلُعْرفُ ) املعتمد األصح على (ير ِة و الصَِّغير ةِ و م ْرِجُع اْلك بِ ) : و 
ن اءِ  انًِبا ِمْن اْْلِ ِبير ُة م ا ت ْست  ْوِعُب ج  وقيل الكبرية ما ( ٍن، و الصَِّغير ُة ُدون  ذ ِلك  ك ش ف ٍة أ ْو ُأذُ ) ( أو ما كانت جزءا كامال منهأ ْشه ُر: اْلك 

ق د ح ُه ص لَّى اللَُّه ع ل ْيِه و س لَّم  ك ان  ي ْشر ُب  أ نَّ م ا ُرِوي  ) أي يف جواز ضبة الفضة( و اْْل ْصُل ِفيه ا) يلمع للناظر من بعد، وما ال فصغرية
ْيِط ِفضٍَّة َِلْنِشق اِقهِ  يِه ك ان  ُمس ْلس ًَل ِبِفضَّةٍ فِ  اِعِه أ ْي ُمش عًَّبا ِبخ  يف حياته صلى اهلل عليه  سلسله أنس بن مالك رضي اهلل عنه (َِلْنِصد 

اهلل صلى اهلل عليه وسلم من هذا كذا وكذا " ولبعد الصحابة عن تغيري شئ من آثاره كما يظهر من قوله " لقد سقيت رسول   وسلم
ِفي ن ْصِب الضَّبَِّة ) كما توسع النحاة  (و ت  و سَّع  اْلُمص نِّفُ ) ، وحيتمل أنه سلسله بعد مماته وأقره الصحابة أمجعونصلى اهلل عليه وسلم

ا ن ْصب  اْلم ْصد رِ  لية املطلقة، وإمنا كان ذلك توسعا ألن املفعول املطلق يكون مصدرا غالبا، والضبة ليست مصدرا أي على املفعو ( بِِفْعِله 
نعم ينوب عن املصدر يف االنتصاب على املفعولية أشياء .. منها االسم املشارك للمصدر يف مادته  ،بل هي اسم يدل على الذات

و ِعب ار ُة اْلُمح رَِّر و اْلُمض بَُّب بِالذَّه ِب و اْلِفضَِّة ) يف حروفه اليت صيغ منها –وهو التضبيب  –وحروفه كالضبة هنا، فإهنا تشارك املصدر 
ِبير ًة إل ى آِخرِهِ   أي فال توسع فيها (إْن ك ان  ض بَُّتُه ك 
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 ولو شككنا ىف الكرب والصغر فنحمل على الصغر فإن كانت للحاجة جازت أو للزينة كرهت 
 والزينة فنحمل على احلاجة فإن كانت صغرية جازت أو كبرية كرهت وكذا لو شككنا ىف احلاجة

 :تتميم
، ألن النىب صلى اهلل عليه وسلم " توضأ من كأهل الكتاب مثل أواين املسلمنيالنجاسات  استعمال يتدينون بال كانوا   إنأواىن الكفار 

كطائفة من اجملوس يغتسلون ببول البقر تدينا  –بالنجاسات  ، فإن كانوا يتدينونومع ذلك يكره استعماهلا لعدم حترزهم مزادة مشركة "
، ومنه يؤخذ أن حرم استعماهلا قبل تطهريها.. استها ، فإن علمت جنهاحمل الكراهة حيث مل تعلم جناستو كره استعماهلا يف األصح،  –

د كراهة حينئذ، ومثل أواىن وثياب الكفار ، وكذا تكره ثياهبم ولو ما يلى جلودهم منها، لكنها أشأواىن مائهم أخف كراهة من غريها
املتدينني بالنجاسات .. أواىن وثياب مدمىن اخلمر واجلزارين الذين ال يتحرزون من النجاسة ، فإن كانوا يتحرزون منها فال كراهة ىف 

 استعماهلا
 خاتمة نسأل اهلل حسنها : 

الصفيح، فإن كان شفافا كبعض زجاجات املياه البالستيكية .. مل يكره الشرب من فم السقاء الكثيف الذي ال يرى ما فيه كاألواين 
، وكذا األبواب مع ذكر اهلل ىف الثالثة ومثلها البئر، وربط فم األسقية وإغالق - ولو أن يعرض عليها عودا -ويسن تغطية اآلنية يكره، 

اليمىن حتت خده األمين وجيعل وجهه للقبلة على جنبه  ، والنظر إىل وصيته ونفض فراشه ووضع يدهإطفاء املصباح والنار عند النوم يسن
األمين مع ذكر اهلل فيهن ، ويكره نومه على بطنه وعلى قفاه إن خاف انكشاف عورته وحتت السماء جمردا وبني قوم مستيقظني وبعد 

 الفجر والعصر واهلل أعلم .


