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  الطهارة باب تابع 

 . أمجعني وصحبه آله وعلى حممد نبينا على وبارك وسلم اهلل وصلى ، العاملني رب هلل احلمد
فيه ُغِمَس أو َحَدٌث بَقِليِله ُرِفَع أو فيه ساِقٍط أو بَطْبٍخ رحُيه أو لوُنه أو َطْعُمه َتَغيََّر وإن:  اهلل رمحه احلجاوي قال 
 . فطاِهٌر بها النجاسُة زاَلْت َغسلٍة آِخَر كان أو لُوضوٍء، ناقٍض ليٍل نوِم من قائٍم يُد

 وهو ، الثاني القسم بيان يف شرع ، املياه أقسام من األول القسم وهو ، الطهور بيان من اهلل رمحه املؤلف انتهى ملا
 كما تقدم. وجنس وطاهر طهور:  أقسام ثالثة إىل ينقسم املذهب يف املاء أنذلك و ، املذهب على الطاهر

 على وأما ، املرجوح القول على كله وهذا ، الطاهر أحكام بيان يف شرع ، الطهور عن كالمه من املؤلف انتهى ملا
 .  فقط وجنس طاهر:  قسمان املاء فإن الراجح

 ، العلم أهل وكالم ، فيها اخلالف ونذكر ، سنختصرها ، مسائل أربع بالطاهر يتعلق والذي ، الباب هذا سنختصرو
 . املؤلف كالم على نعلق ثم

 . ؛تغري طعمه أو لونه أو رحيه  املاء تغري إذا:  األوىل املسألة

 :  أقسام ثالثة إىل ينقسم التغري أن عرفنا ألنا

 وهي على نوعني:  مبخالطةأن يتغري -1

 .  ممازجة -

 .  ممازجة وغري -

 .  جاورةأن يتغريمب -2

 . مبكثهأن يتغري -3

 :الثانية سألةامل 

 إذا أنهتقدم  ؟ طاهرا يكون أم طهورا يكون هل ، مجع لو هذا املتساقط فاملاء:  حدثه املاء بقليل املكلف رفع إذا
 الثانيةف ،ومل يسلبه الغسل الطهورية كره..  وثالثة ثانية وغسلة ، وضوء كتجديد ، مستحبة طهارة يف املاء استعمل
 املاء والثالثة فالثانية ، جتوزال الرابعةو، كذلك الثالثةو، التكميل باب من ، سنة الثانيةالتسلب الطهورية؛ألن  والثالثة
 مكلف حدث رفع يف املاء استعمل فإذا  ؛ احلدث حيصل بها رفع اليتوهي  ؟ حكمها ما األوىل ، مكروه ولكنه طهور
 فيها وقع املسألة هذه ؟ طهورا يبقى أنه أم الطاهرية وصف إىل الطهورية وصف من املاء ينتقل هل ، مكلف غري أو

  يقال: اخلالف ذكر وقبل ، العلماء بني خالف

 :  ودليله، جنسا ليس أنه مبعنى ، طاهر املتساقط املاء أن خالف ال

 صلى اهلل عليه وسلم النيب توضأ إذا ، عنهم اهلل رضي الصحابة أن ، حممد بن ومروان ، املسور نع الدليل األول:
  أخرجه البخاري ومسلم . ( وضوئه على نيقتتلو كادوا
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 ، يعقل ال وهو صلى اهلل عليه وسلم النيب عاده ، عنه اهلل رضي مرض ملا رضي اهلل عنهجابرعن   الدليل الثاني:
  ومسلم.( أخرجه البخاري  وضوئه من عليه وصب ، فتوضأ

على منه  وسلم عليه اهلل ىصل النيب صب ااملاء غريطاهرما اقتتلوا عليه ،ومل كان لو وجه االستدالل من احلديثني:أنه
   .جابر

 حسب على ؟ طاهر أو طهور هو هل ؟ ال مأ احلدث يرفع هل لكن ، طاهر املاء أن العلماء بني خالفإذن ال
 :  أقوال أهمها قوالن على خالف فيها املسألة هذه ، التقسيم

 .  طاهر دثاحل رفع يف املستعمل املاء أن:  األول القول

 الشافعية ومذهب ،ي إحدى الروايتني عن مالك وه ، الرواية املشهورة اليت عليها الفتوى يف احلنفيةذهب  وإليه
 . وحممد بن احلسن  واحلنابلة

 :  أدلتهم

 الدائم املاء يف أحدكم نيغتسل ال] قال صلى اهلل عليه وسلم النيب أن ، عنه اهلل رضي هريرة أبي عن :الدليل األول
 أخرجه مسلم..  تناوال يتناوله:  قال ؟ يفعل كيف هريرة أبا يا قيل ، [جنب وهو

 ميكن وال ، جنب وهو الدائم املاء يف يغتسل أن اإلنسان نهى ، صلى اهلل عليه وسلم النيب إن قالوا:  االستدالل وجه
 ، طاهرا يكون أن وإما جنسا يكون أن إما ألنه ؛ طاهرااملاء حينئذ  يكونف ، جنسا فيه اجلنب باغتسال املاء يكون أن

 فإما ، أحوال ثالث إال له ليس املاء ألن ؛  طاهرا سيكون إذن ، جنسا احلال هذه يف املاء يكون أن ميكن ال إنه:  فقالوا
 .  الطاهرية إىل الطهورية من ينتقل املاء أن يفيد فالنهي ، جنسا أو طهورا أو طاهرا يكون أن

 : منها ، كثرية ناقشا مب االستدالل هذا نوقش

 ألن ؛ احلال هذه يف النهي جاء وإمنا ، دليل بال قول هذا ، طاهرا يكون املاء إن قولكم:  هلم يقالأواًل:
 .  غريه على املاء سيقذر اإلنسان

 ، مطلقا جاء والنهي [جنب وهو الدائم املاء يف ن أحدكميغتسل ال: ] قال وسلمصلى اهلل عليه  النيبثانيًا: أن 
 احلدث رفع لغري اغتسل لو:  يقولون وهم ، لغريه أو احلدث لرفع اغتساله كان سواء ، جنب وهو يغتسل ال
  ؟ التفريق على الدليل هو ماف ، طاهرا املاء يصبح احلدث لرفع اغتسل لو لكن ، طهور فاملاء
القلتني واحلنفية  ون مستعماًل إال إذا كان أقل منأن الشافعية واحلنابلة يرون أن املاء املستعمل ال يكثالثًا:     

 واحلديث نهى عن اإلغتسال يف املاء الدائم وهو شامل ملا دون القلتني وما فوقهما.،قريب منهم

تى من حوأنتم منعتم ،أن احلديث قد استدللتم به على ما اليدخل فيه وهو أن احلديث وارد يف الغسل رابعًا:    
 وقلتم إنه يصبح مستعماًل إذا توضأ فيه رافعًا للحدث وهذا حيتاج إىل دليل. ،الوضوء 

 ىمعون املاء املستعمل حتوالصحابة الكرام رضي اهلل عنهم مل يكونوا جي صلى اهلل عليه وسلمالدليل الثاني: أن النيب 
 مما يدل على أنه غري طهور. ،ينتقلون للتيممبل يستعملوه مرة أخرى 

       نوقش :بأنه إيراد بعيد فاملاء املستعمل يف الطهارة مجعه فيه مشقة عظيمة.
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 فال أعتق إذا العبد ألن ؛ طاهرا يصبح فإنه ، احلدث رفع يف استعمل إذا املاء أن: مشهور دليل هلم -الدليل الثالث
 .  أعتق إذا العبد على املستعمل ملاءا قياس إذن، أخرى مرة رقيقا يكون وال ، أخرى مرة يعُتق أن ميكن

 ، أعتق إذا العبد خبالف ؛ املائية عن ينتقل ال فهو ، حال كل على ماء املاء ألن ؛ الفارق مع قياس هذابأن :  نوقش
 هرب ثم ، كافرا كان كما لو ، أعتق إذا أخرى مرة إىل الرق يرجع أن ميكن العبد إن ثم ، حرا فأصبح رقيقا كان فإنه
 .رقيقا أصبح ، ثانية مرة أسر ثم ، الكفر بالد إىل

 .  طهور حدث رفع يف املستعمل املاء أن:  الثاني القول

 ومذهب ، الشافعي والقول الثاني عند ، مالك رواية عن اإلمام هو و ، والظاهرية ،وعطاء احلسنإليه ذهب و
 طهور أنه املالكية ومذهب ، قال املرداوي وهو أقوى يف النظر،اختارها ابن عقيل و شيخ اإلسالم  رواية يف احلنابلة
 . زوال اخلبث يف استعمل إن مكروه وغري ، احلدث رفع يف استعمل إن مكروه

 :  أدلتهم

 فجاء ، جفنة يف صلى اهلل عليه وسلم النيب أزواج اغتسل بعض عباس رضي اهلل عنهما قال: ناب عن :الدليل األول
 [جينب ال املاء إن] فقال ، جنبا كنت إني: له يارسول اهلل فقالت ، يغتسلليتوضأ منها أو  صلى اهلل عليه وسلم النيب
 .  واملتأخرين املتقدمني من وطائفة ، األلباني وصححه ، اخلمسة رواه

 واحلديث ،شيئًا اجلنابة فيه تؤثر وال ، جينب ال بأنه املاء على حكم ، عليه وسلمصلى اهلل  النيب أن:  االستدالل وجه
 .  صلى اهلل عليه وسلم الرسول قيدمل ي ،عنه خارجا كان أو ، اإلناء داخل إىل املاء تقاطر كان سواء ، مطلقا جاء

 فيبقى حمل يف استعمل ، طاهر أنه املاء يف ألصلفا ، وصفه يتغري فال ، طاهر حمل عن انفصل املاء أن :الدليل الثاني
 . الطهورية وهو، عليه هو الذي وصفه على

 الدليل الثالث: القياس على الثوب إذا أدى به فرضًا جاز أن يؤدي به آخر.
 الدليل الرابع: أن األصل يف املاء أنه طهور مطهر فال ينتقل عن هذا الوصف إال بدليل صحيح صريح.

 وهو تعليل ضعيف.،ا ذهبوا اليه من الكراهة فهو التعليل باخلالف أما دليل املالكية فيم
وهناك قول ثالث :أن املاء املستعمل يف طهارة واجبة جنس .ذهب إليه أبو يوسف وأبو حنيفة يف رواية واإلمام أمحد 

 البول فيه.النهي عن ويف رواية .قالوا لداللة اإلقرتان يف احلديث يف النهي عن اإلغتسال يف املاء الدائم 

 :  الراجح

 املستعمل املاء يف كله هذا ، الطاهرية إىل الطهورية من ينتقل ال فإنه ، حدثه به اإلنسان رفع إذا وأنه ، طهور أنه
 .  اجلفنة من هأخذ لو ما خبالف ، املتقاطر
  ؟ يؤثر ال أو فيه الغمس هذا يؤثر هل ، يسري وهو ، املاء يف يده ليل نوم من القائم غمس إذا:  الثالثة املسألة

 يف صلى اهلل عليه وسلم النيب قول هو االختالف فيمايفيده هذه املسألة فيها خالف بني العلماء وسيي اخلالف
 يده يغمس فال [ليل نوم من] األلفاظ بعض ويف[ ...نومه من أحدكم استيقظ إذا] رضي اهلل عنه:هريرة أبي حديث
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)قال األلباني :وليس  مسلم أخرجه. ثالثا بغسلها صلى اهلل عليه وسلم النيب فأمر ، ثالثا يغسلهما حتى ، اإلناء يف
 وقال الرتمذي :مرتني أو ثالثًا وهما روايتان ألمحد(.،عند البخاري ومالك لفظة ثالثًا 

 :  بعد تأتي اليت املسائل من جمموعة لنا يتبني حتى ، احلديث ألفاظ بعض اآلن ونذكر

  [ .ليل نوم من] لفظ يف -

  [ .نومه من أحدكم استيقظ إذا] األلفاظ بعض يف -

 [ .يده يغمس فال الليل يف أحدكم استيقظ إذا] داود أبي عند -

 أين يدري ال فإنه ، ثالثا يغسلهما حتى اإلناء يف يده يغمس فال ، نومه من أحدكم استيقظ إذا] األلفاظ بعض ويف -
 [  .يده باتت

 [ .يده به تطوف كانت أين] لفظ ويف -
 

 فيها املسألة هذه جيوز ال أو جيوز هل ، ليل نوم من قام إذا ، اإلناء يف يده اإلنسان يغمس أن حكم ما:  كله هذا بعد
 :  قولني على خالف

 بينهم ؟ يكره وهل ، آثم غري فإنه غمس ولو لهما ثالثاقبل غس اإلناء يف يده اإلنسان يغمس أنأنه جيوز :األول القول
 . ..وإليه ذهب احلنفية واملالكية والشافعية، اإلناء يف يغمسها أن قبل ثالثا يده يغسل أن له يستحبلكن  خالف
 أدلتهم:

 ، يده باتت أين يدري ال أنه باب من ، والتنزيه للكراهةفيكون  ، خارج ألمر جاء إمناالنهي  ألن قالوا الدليل األول: 
 .  نظيف غري شيء على متر أن يمكنف ، يده به تطوف كانت أين أو

 أحدكم استيقظ إذا] قال ، هريرة أبي حديث من ، الصحيحني يف كما صلى اهلل عليه وسلم النيب إن الدليل الثاني:
 .[ خياشيمه على يبيت الشيطان فإن ، مرا  ثالث فليستنثر ، منامه من

 مثله فهذا:  قالوا ، الوجوب سبيلعلى  ال ، السنية سبيل على واالستنشاق االستنثار أن باإلمجاعوجه االستدالل:أنه 
 بعض ويف ،[ خياشيمه على الشيطان يبيت] قال كوهنا ، [يده تطوف كانت أين]:  قال هنا ، فرق هناكفليس  ،

 .  جيب ال أيضا فهنا ، مستحب االستنثارأن باإلمجاع و ، يبيت الشيطان كان فإذا ،[ منخريه] األلفاظ

 .الغسل إجياب عدم طاهر،فاألصل واملاء ، طاهرة اليد كانت فإذا ، طاهرة تكون أن اليد يف األصلالدليل الثالث:أن 
   

 يدخلهما أن قبل يديه يغسل أن جيبو قبل غسلهما ثالثا اإلناء يف يده اإلنسان يغمس أن الجيوز أنه:  الثاني القول
 . وإسحاق احلسنإليع ذهب والظاهرية و احلنابلة عند املذهب وهو ، اإلناء

 أدلتهم:
 فيه األصل والنهي[ ثالثا يغسلهما حتى اإلناء يف يدخلهما فال] وسلمصلى اهلل عليه  النيب قول الدليل األول:

 .  يديه يغسل أن عليه فيجب ، التحريم

 . واجب هأن على دل ، هنا يهعل ، صلى اهلل عليه وسلم النيب نص فلما ، سنة أنه الغسل يف األصل أن الدليل الثاني:
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 قلتم عليه والسالم الصالة عليه النيب نص ملا ذلك ومع ، واجب أنه االستنشاق يف األصل:  فيقال ناقشي أن وميكن
 . يتوضأ مل لو حتى ، ثالثا يديه يغسل أنعليه  جيب  على قولكم ليل نوم من أحد قام لو وهلذا ؛ باإلمجاع سنة

 له بالوجوب والقول ، ثالثا يغسلهما أن جيب أنه:  وهو ، الثاني القول يرجح ، عليه اهلل رمحة عثيمني ابن شيخنا
 .  األصل وهو ، رأيتم كما وجه له الوجوب بعدم والقول ، وجه

 

 : خالف فيها املسألة هذه ؟ الغمس أثر فما ، جائز أنه أو ، حرامإنه :  قلنا سواء ، يديه الرجل هذا غمس إذا
قال .  احلنابلة مذهب مفردا  من وهو ، الطاهرية إىل الطهورية من ينتقل وأنه ، طاهرا يصبح املاء أن:  األول القول

 لقصاحب املفردا  :وغمسها يف املاء قبل الغسل       سبيله التطهري جاء يف الن

 : دليلهم

 علة لذلك نعرف وال ، ثالثا اإلناء يف يده يغمس أن ليل نوم من القائم نهى ،  صلى اهلل عليه وسلم النيب نقالوا:إ -
 كونفي ، جنس بأنه عليه حنكم أن ميكن ال ؛ألنا الطاهرية إىل الطهورية من املاء فينتقل ، املاء يف يؤثر الغمس أن إال

   .طاهرا
 

 .والظاهرية ،واحلنابلة يف رواية، وإليه ذهب احلنفية،واملالكية،والشافعية طهور املاء أن:  الثاني القول

 :  دليلهم

 يف يده يغمس فال ليل نوم من أحدكم قام إذا] باملاء خاصة ليست ، املاء عن خارجة بعلة يتعلق النهي نقالوا:إ -
 أن ، املاء عن خارج أمر عن تكلم إمنا ، املاء عن صلى اهلل عليه وسلم الرسول يتكلم مل[ ثالثا يغسلهما حتى اإلناء
 .  شيئا املاء يف يؤثر فال يده وغمس خالف إنف ، املاءبغري يتعلق فاألمر ، يديه يغسل

 

 واإلمام أمحد يف رواية .،وابن جرير،واسحاق،.وإليه ذهب احلسنالقول الثالث:أن املاء إذا كان قلياًل ينجس 

 عن خارج ألمر جاء  العلة أن:  وهو ، اجلمهور به استدل ما لقوة وذلك ؛ طهور املاء أن ،ـ واهلل أعلم ـ الراجح
 ، وجنس طهور:  تقدم كما قسمان املاء وألن ، بذلك للماء عالقة وال ، الغمس على منصبا يبقى فالنهي ، املاء قضية
 تقدمت كما طهور واملاء ، طهور املاء:  نقول وإما ، جنس املاء:  نقول فإما ، الطاهر وهو ، ثالث قسم عندنا وليس
 .  الطاهرية إىل لالنتقال هوج فال ، عليه األدلة

  :العلماء بني خالف فيهاهذه املسالة  ؟ العلة هي ؟ماعن الغمس صلى اهلل عليه وسلم النيب نهى ملاذا:  قائل قال إنف

 . احلنابلة ،وإليه ذهبوإمنا تعبدنا اهلل بغسل اليدين إنه العلة لذلك معقولة قيل :

ابن حبان  )وهذا اللفظ صححه[ يده به تطوف كانت أين] داود أبي عند اآلخر اللفظ يف جاء ما هي العلة أن وقيل :
 . وطائفة والشافعية احلنفية وإليه ذهبوحسنه الدارقطين(. ،األلبانيو

 ، املاء إال يزيلها ال ، جناسة احملل يف يبقى ورمبا ، ماء عندهم نيك ومل ، يستجمرون املاضي الزمن يف كانوا ألنهم:
 . بالغسل فأمر ، حوله وساخة أو َزْبلة ميس أو ، النجاسة سمت رمبا يده طافت إذا و ، النجاسة تسيل العرق ومع
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 فإن] هريرة أبي حديث يف العلة يف كما العلة بل:  وقالوا ، وابن القيم ومعهم شيخنا ، اإلسالم شيخ يرتضه مل وهذا
 فيها وضع ورمبا ، نائم وهو اإلنسان بيد يلعب فقد ، تأثري للشيطان يكون أن فيمكن[ خياشيمه على يبيت الشيطان
 . أذنيه يف يبول الشيطان فإن ، الفجر صالة عن نام إذا اإلنسان أن احلديث يف جاء وكما ، غريه أو قذرا

 .  اهلل شاء إن املنت على التعليق خالل من ، الغمس قضية يف طاهرا املاء يصري حتى احلنابلة اشرتطها شروط سيأتيناو
 على كانت أو ، بدنه على كانت سواء ، جناسة اإلنسان غسل إذا:  وهي ، الطاهر قضية يف املؤلف ذكرها:  مسألة
 إذا لكن . باإلمجاع جنس فهو ، بالنجاسة متأثر وهو وينفصل النجاسة يالقي املاءأن  دام فما ، غريه على أو ، ثوب
 ؟ طهور أو طاهر هو هلف ، بالنجاسة متأثر غري ، نظيفا سينفصل فإنه ، غسلة آخر يف املاء انفصل

 واحدا قوال طهور فهو ، متغري غري عنها املاء فانفصل ، املاء عليها وُصب ، األرض على النجاسة كانت إن قالوا 
 النيب فإن ، النص لوجود ؛ هذا غري يقولون وال ، وغريها ، األرض على اليت النجاسة بني يفرقون همف ، عندهم

 . القضية وانتهت األعرابي بول على فأهريق ، ماء من بذنوب أمر ، صلى اهلل عليه وسلم

 :  عليهم اهلل رمحة العلم أهل بني خالف فيها املسألة األرض غري يف لكن

 .  طاهر فهو ، طاهر حمل عن انفصل ألنه ؛ طاهر املاء أن:  الشافعيةمذهب  و عندهمالصحيح يف الوجه  املذهب

 انفصل أو ، حملها يف النجاسة القى إذا ما على قياسا ، جنس أنه: واحلنابلة يف وجه اختاره ابن حامد  ، احلنفيةذهب و
 . بالنجاسة له حيكم فإنه ، نظيف وهو انفصل لو حتى ، مثله أيضا هذا:  فيقولون ، متنجس وهو عنها

 وهو املنفصل وبني ، متنجس وهو انفصل أو ، مرة أول يف النجاسة القى ما بني فرقا هناك ألن ؛ ضعيف قول وهذا
 .  طاهر

 :  الراجح

 عند وايةرو ، املالكية مذهب على ُيخّرج وهذا ، طهور فإنه ، متغري غري وهو ، النجاسة حمل عن انفصل إذا املاء أن
:  يقول الشيخ كان حتى ، معليه اهلل رمحة تيمية ابن اإلسالم شيخ اختيارو ، وهو رأي سعيد بن املسيب ، احلنابلة

 . وليس له وجه،وأما كونه طاهرًا غري مطهر فلم نر من قاله غري املتقدمني 

لوُنُه أْو طعُمُه تغيََّر وِإْن:  اهلل رمحه قال  . 

 كان فإن ، معه خمالطه امتزج أنه مبعنى ، ولونه طعمه تغري ، املمازج املخالط وهو ، األول القسم من الثاني النوع هذا
 .  اخل..  والزيت كالدهن ، قبل من عرفناه ممتزج غري

ساقٍط أو ِبَطْبخ رحُيُه َأْو:  قال  . 

 .  شيء فيه طبخ أي: ( بطبخ)قوله:

 .  تقدم كما طهوريته تبقى مازجه وما فيه سقط لو ، ومازجه شيء فيه سقط: ( ساقط)قوله: 

حدٌث بقليِله ُرِفَع أو:  قال  . 

فإن كان  ، والقليل الكثري وعرفنا ، كثريا كان فإن ، قليال احلدث رفع يف الطاهرية إىل ينتقل الذي املاء يكون أن بد ال
  كثريا فإنه طهور.
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حَدٌث بقليِله ُرفَع وإن:  قال  . 
 .  قليال احلدث رفع يف الطاهرية إىل ينتقل الذي املرفوع املاء يكون أن بد ال:  (بقليله)قوله: 

 رفع إذا مبعنى ، مكلف وغري مكلف حدث:  قالوا وهلذا ، مكلف حدث:  يقل مل اهلل رمحه واملؤلف: (حدث)قوله: 
 . فال فرق احلدث به

ليل نوٍم من قائٍم يُد فيِه ُغِمَس أو:  قال . 

 هوبل  ، للطاهرية ينتقل فال بعضها غمس فلو ، املذهب شروط هذه ، كاملة اليد تغمس أن بد فال: (يد)قوله: 
 .  اإلبهام يلي الذي الكوعو ، الكوع إىل فهي العرب لغة يف أطلقت إذا واليد ، يد:  قال ألنه ؛ طهور

 .  نوم هناك يكون أن بد فال: (قائٍم)قوله: 

 مسلم لفظ يف جاء ألنه ؛ يؤثر فال نهار نوم من كان فإن ، ليل نوم من يكون أن املؤلف اشرتط:  (ليل نوم منقوله:)
 [الليل من أحدكم قام إذا] و ابن أبي شيبة داود أبي وعند ، الليل يف إال تكون ال والبيتوتة [يده باتت أين يدري ال]

 . احلنابلة مذهب وهذا ، (الليل من): صلى اهلل عليه وسلم فقال وهذه الرواية صححها األلباني
 فقوله ،[ .. نومه من أحدكم استيقظ إذا] األلفاظ بعض يف جاء ألنه ؛ نوم أي بل ، يشرتط ال:  يقولونف اجلمهورأما  

 . النهار ونوم الليل نوم يشمل[ نومه] صلى اهلل عليه وسلم
 يف النوم يكون أن األغلب واألعم ، األغلب األعم على يطلق هذا[ نومه من] قوله إن:  فقالوا عليهم احلنابلة ردو 

 .  النهار يف ال الليل

لوضوٍء ناقٍض ليٍل نوِم من:  يقول  . 

 من نوم يسرَي إال ، نوم كل:  املذهب على للوضوء الناقض والنوم ، للوضوء ناقضا يكون أن النوم يف املؤلف اشرتط
 غري فإنه شيء منه ومل خيرج ،يشعر وهو الراجح على غفوة غفا فلو ، موضعه يف اهلل شاء إن وسيأتينا ، قاعد أو قائم
 .  اهلل شاء إن يأتينا ، للوضوء ناقض

فطاهٌر بها الّنجاَسُة زالْت غسلٍة آخَر كاَن أْو:  قال  . 

 .السابقة املسائل كل يف الراجح وعرفنا ، طهورا ليس ، طاهر أنه تقدم فيما املاء حكم

والنجُس:  قال  .. 

 .  النجس املاء:  الثالث القسم

 يدفع املاء ألن ؛ حكمية املاء جناسة وإمنا ، عينية جناسة - الراجح على - جناسته تكون أن ميكن ال املاء أن واعلموا
 أن أي ، حكمية جناسته أن الراجح لكن ، عينية جناسته أن األصحاب كالم ظاهر كان وإن ، نفسه عن النجاسة
 .  جناسة أصابته إذا جنس بأنه وُيحكم ، الطهورية فيه األصل

 :  النجس تعريف

  .  املستخبث املستقذر:اللغة يف النجس
 وال لضررها.،وال الستقذارها،حلرمتهاواصطالحًا:كل عني حيرم تناوهلا ال 
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 .  اخل..  والغائط كالبول ، وحنوها الصالة جنسه مينع خمصوص قذر يهقيل : و

بنجاَسٍة َتَغيََّر ما والنَِّجُس:  قال  . 

 جنس فهو ، بالنجاسة رحيه أو طعمه أو لونه ، الثالثة أوصافه أحد  تغري ، جنس فهو بالنجاسة تغري إذا املاء أن
 .  باإلمجاع

َيسرٌي وهو َلاَقاَها أو:  قال  . 

 العلم أهل عند والراجح ، املتأخرين وعند ، املتقدمني عند أقوال ثالثة ففيها املاء يف وقعت إذا النجاسة أن ذكرنا حنن
واختاره ،وهو منصوص اإلمام أمحد،السلف مجهورو الصحابةالذي عليه و ، احلنابلة يف روايةو املالكية مذهب :

 بني فرق ال أنه الصحيح:  نقول بل ، صحيح غري هناوكالم املؤلف  ، بالتغري إال ينجس ال أنهالشيخ واحملققون 
 كان وهلذا ؛هاب حنكم ال فإنا يتغري مل وإن ، بالنجاسة حكمنا تغري فإن جناسة املاء أصابت إذا وأنه ، والكثري اليسري
 ،ن مل يتغري بنجاسة فقد قال مامل يعلم قطعًا إمن قال ينجس و):  يقول رمحه اهلل الوهاب عبد بن حممد الشيخ

 (.والصواب قول من قال أكرهه وال أستحبه مع وجود غريه

زواِلها قبَل جناسٍة َمَحلِّ عن اْنَفَصَل أو:  قال . 

 جنس فهو ، بالنجاسة رحيه أو طعمه أو لونه تأثر وقد املاء انفصلف ، بدنه أو ثوبه يف اليت النجاسة اإلنسان غسل إذا
 .  السابق اخلالف فيه وقع ذاهف متغري غري وهو انفصل إذاوأما، فيه خالف ال ، إمجاعا

 : أنواع ثالثة املذهب على فالنجس

 .  باإلمجاعجنس  وهذا ، نجاسةالب املتغري -

 .  مرجوح قول وهو ، فهو جنسيسري وهو النجاسة القى ما -

 .  باإلمجاع جنس فهو ، متأثر متغري وهو فسينفصل ، النجاسة زوال قبل جنس حمل عن انفصل ما -

  حممد نبينا على وسلم اهلل وصلى


