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 .  أمجعني وصجبه آله وعلى ، حممد نبينا على وسلم اهلل وصلى ، العاملني رب هلل احلمد

 

الكثرِي النِجِس َتَغيُُّر َزاَل أو وَنْحِوه ُتراٍب غرُي كثرٌي طهوٌر النَِّجِس املاِء إىل ُأضيَف فإْن:  اهلل رمحه املصنف قال 
 .  اليقني على َبَنى َطهارِته أو غرِيه أو ماٍء جناسِة يف شكَّ وإن. َطُهَر ُمَتَغيٍِّر غرُي كثرٌي بعَده فَبِقَي منه ُنِزَح أو بنفِسه

وحنوه تراب غري طهوٌر النجِس املاِء إىل أضيَف فإْن:  قال  . 

 : املاء تطهري طرق ، اهلل رمحه املؤلف ذكر

 .  تراب غري كثري طهور النجس املاء إىل يضاف أن:  األوىل الطريقة

 . فيخرج الطاهر،ومن باب أوىل النجس؛ألن املقصود تطهري املاء من النجاسة طهورا املضاف يكون أن بد فال: طهور

 .فأكثر قلتني كان ماعلى املذهب كما تقدم  الكثري حد:  كثري

 .  طهورا احلالة هذه يف يعترب فإنه ، الكثري الطهور إضافة بعد املاء وتغري ، كثري طهور املاء إىل أضيف فإذا

 .  احلنابلة عند املذهب  القول األول وهو هو وهذا ، املاء يطهر ال الرتاب أن أفادنا:  تراب غري

 :  التعليل

 . غريه عن يدفعها فكيف ، النجاسة نفسه عن يدفع ال الرتاب أن :التعليل األول 

 .  كثريا ومنه قليال منه فإن ، املاء خبالف ؛ والكثرة بالقلة يوصف ال الرتاب وألن :التعليل الثاني 

 .الرتاب حتت والنجاسة ، طهر قد أنه املاء إىل الرتاب أضيف إذا ُيظن قد أنه :التعليل الثالث
أن  القاعدة ألن ؛ التغري حصل إذا ، به يطهر فإنه ، تراب إليه أضيف إذا املاء أن:  املذهب يف وجه وهو الثاني القول

 أو ، بدلك أو ، بريح أو ، بشمس أو ، مباء أو ، برتاب كان سواء حكمها، زال زالت متى ، خبيثة عني النجاسة
 .  بغريها

 :  والراجح

 وهنا ، حكمها زال زالت متى ، خبيثة عني النجاسة أنملا تقدم  به النجاسة زالتف تراب يهإل أضيف يطهرإذا املاء أن
 .  هلا تبعا احلكم فيزول زالت

بنفِسِه الكثرِي النجِس تغيُُّر زاَل أو:  قال  . 

 .  بنفسه الكثري النجس يتغري أن:  الثانية الطريقة

 لون زال قد ، جناسة فيها ليس الربكة وإذا ، ثالثة أو يومان مر ، جناسة فيها ، ماء بركة أو ، كبري إناء عندنا مثاله :
 تغري زالإذاف ، نفسه عن النجاسة دفع على قادر أنه املاء خاصية من ألن ؛ طهري فإن املاء، ورحيها وطعمها النجاسة

 .  يطهر بنفسه الكثري املاء
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 إذا أنه قبل من عرفنا  ألنا ؛ يطهر ال فإنه ، بنفسه تغريه فزال ، قليال املاء كان لو أنه (كثري) قوله مفهوم:  الكثري املاء
 وعند املتقدمني عند املذهب هذا ، حال كل على ينجس فإنه ، النجاسة القى أو ، جناسة فيه وسقطت ، قليال كان

،والراجح واهلل أعلم أنه الفرق بني القليل والكثري فمتى زالت النجاسة زال حكمها ؛ألن احلكم يدور مع  املتأخرين
 سة يف هذه احلال.علته وجودا وعدمًا،لكن ينبغي االحرتاز من أمر النجا

متغرٍي غرُي كثرٌي بعَدُه فبقي منُه ُنِزَح أو:  اهلل رمحه قال  . 

 .  متغري غري طهور كثري النزح بعد فيبقى منه ُينزح أن:  الثالثة الطريقة

 :  املذهب على ثالث املاء تطهري فطرق

 (  .املكاثرة) اإلضافة -1

 .  بنفسه املاء يتغري أن -2

 .  متغري غري كثري النزح بعد فيبقى النجاسة تنزح أن - 3

 ، يطهر ال فإنه ، ترابا املاء إىل أضفنا إذا أنا مبعنى ،( وحنوه تراب غري):  قال وهلذا ؛ بغري ما تقدمللتطهري مدخل وال
 أفادنا املؤلف ألن ؛كذلك كيميائية مواد إليه أضفنا ، يطهر ال فإنه أشنانا إليه أضفنا ، يطهر ال فإنه صابونا إليه أضفنا

 .  فقط باملاء ، كثري مباء املكاثرة هو املاء يطهر الذي أن

 :  والراجح

 مبواد أو ، خبطمي أو ، بأشنان أو ، بصابون أو ، برتاب كان سواء ، حكمها زال زالت متى ، خبيثة عني النجاسة أن
 .  طهورا يصبح املاء فإن ، ذلك غري أو( كلور) كيميائية

اليقنِي على بنى ، طهارِتِه أو غرِيِه أو ماٍء جناسِة يف َشكَّ وإْن:  قال  . 
 :  وجناسته الشيء طهورية يف الشك مسألة

 ؛ اليقني على فيبين ، ذلك غري أو ، ماء أو ، بقعة أو ، ثوبا كان سواء ، جناسته أو شيء طهارة يف اإلنسان شك إذا
 ، فيه مشكوك وغريه ، املوجود الثابت هو ألنه

  ، طهور أنه فاألصل ، جنس أم طهور املاء هل شك فإذا 
  ، طهور أنه فيه األصل ؟ ال أم وتنجس فيه النجاسة وقعت هل شك ثم ، طهور إناء عنده كان
 ، طهور أنه األصل ؟ جنس أم طهور الربكة ماء هل شك ثم ، ماء فيها مزرعة يف بركة إىل جاء

 ، طهور أنه فيه األصل ؟ جنس أم طهور هذا املاء هل شك ثم ، ماء فيه فوجد ، الصحراء يف حوض إىل جاء أو 
 .  جرا وهلم

 أن فاألصل ، جنس أنه األصل:  نقول ؟ جنس أم طهور هو هل فشك ، إليه جاء ثم عنه غاب ، جنس ماء عنده إنسان
 إذاو، طهوريته على باق أنه فاألصل اطهور املاء كان فإذا ، كان ما على كان ما بقاء األصل ألن ؛ األصل على يبين
 .  جرا وهلم ، جناسته على باق فإنه ، جنسا املاء كان

 .  ؟ فيه احلكم فما ، املاء غري يف أو املاء يف شك إذا ما ومسألة
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 أو ، بدنا أو ، ترابا أو ماء كان سواء ، اليقني على يبين فإنه ، غريه يف أو املاء يف شك إذا أنه:  اجلمهورالقول االول : 
 .  واحلنابلة والشافعية احلنفية:  اجلمهور مذهب وهذا ، ذلك غري أو ، ثوبا أو ، بقعة

 :  أدلتهم

أخرجه  [استيقن ما على فلينب ، صالته يف أحدكم شك إذا] عن أبي سعيد اخلدري رضي اهلل عنهالدليل األول:
 هو هذاهنا و ، اليقني على يبينمسلم .وجه االستدالل :أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أمر من شك يف صالته أن 

 .بدليل إال اليقني هذا عن نتقلي وال ، فيبين عليه املوجود الثابت اليقني
 بطنه يف جيد الرجل إليه ُشكي ، صلى اهلل عليه وسلم النيب أن ، رضي اهلل عنه زيد بن اهلل عبد عن  الدليل الثاني:

  أخرجه البخاري ومسلم.[رحيا جيد أو صوتا يسمع حتى خيرج ال]:  فقال ؟ ال أم شيء أخرج يدري وال ، شيئا
وجه االستدالل :أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أمر املصلي بعدم اخلروج والبقاء على األصل حتى يسمع صوتا أو 

 . فاألصل أن املاء وغريه باق على ما كان عليه ،ومثله هنا اخلروج عدم األصل ألنجيد رحيًا؛

 دليل يأتي حتى ، كان ما على كان ما بقاء األصل:  تقولالشرعية املبنية على الدليل  القاعدة وألن :لثالدليل الثا
 .هيرفع دليل هنا عندنا وليس ، األصل هذا يرفع

 وجب بدن طهارة يف شك وإن ، نضحه وجب ، ثوب طهارة يف شك إن فقالوا:  املالكية وخالف القول الثاني :
 :  قولني على خالف فعندهم ، احلدث يف شك وإن ، اليقني على بنى ماء طهارة يف شك وإن ، غسله

 .  مطلقا نقض الصالة خارج كان إن -

 .  النقض عدم منهما املشهور ، املذهب يف قوالن فعندهم الصالة داخل كان وإن -

 :  الراجح

 مسألة وستأتي ، اليقني على يبين أنه فاحلكم ، هعدم أو النقض يف شكأو، جناسته أو شيء طهارة يف شك إذا أنه
 .  اهلل شاء إن ، الوضوء نواقض يف النقض

  ؟ جنس أم طهور هو هل ، عنده الذي املاء يف شك رجل:  لك قيل لو إذن
:  لك قيل فإذا ، العدم األصل و .  وجناسةأطهارة من  أوُل عليه كان الذي األصل ، األصل على يبينأنه : فاجلواب

 هل ، احلدوث عدم األصل ؟ حيدث مل أم الشيء حدث هل ، الوقوع عدم األصلف ؟ يقع مل أم الشيء وقع هل
 وهلم ، التغري عدم األصل ؟ الطهورية إىل املاء تغري هل ، النجاسة حدوث عدم األصل ؟ ال أم هنا النجاسة حدثت

 . املسائل من كثري يف ، كثريا يرحيك وهذا ، جرا

 .  املياه دورة أرض يف الذي املاء:  مسألة

 بدن أصاب لو ، الدورة يف وجودامل املاء ، ،( احلاجة قضاء حمل) املرحاض يف الذي ليس ، األرض على الذي املاء
 االستقذار قضية أما، طهور أنه فيه األصلف ، جسده على أو ثوبه على فجاء ، مثاًل بنعله حركهفلو ، ثوبه أو اإلنسان

 .يتغري حتى طهور أنه األصل ؟ جنس أم طهور هو هل لكن ، أخرى مسألة فهي هاوعدم
 .  جنسفهو (احلاجة قضاء حمل وأما املاء الذي يف املرحاض)
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بنجٍس طهوٌر اشتبَه وإن:  قال  . 

 سيختم ، ذلك غري إىل ، الثياب يف االشتباه ، والطاهر الطهور يف االشتباه ، االشتباه قضية عن املؤلف سيتكلم اآلن
 .  الباب هذا املؤلف بها

َيتحرَّ ومل استعماُلهما حُرم بنجٍس طهوٌر اشَتبَه وإن:  قال  . 

 يف أنه ، اهلل رمحه املؤلف أفادنا ؟ الطهور أو النجس أيهما يدري ال لكن ، إناءان عنده ، بنجس طهور عليه اشتبه
 .  استعماهلما حيرم احلال هذه

 .  يتحرى ال احلال هذه ويف ، استعماهلما حيرم أنه فاحلكم بنجس طهور اشتبه فإذا:  يتحر وملقوله : 

 :  أمرين من واحد من لوخت ال ، بنجس طهور اشتبه إذاو هذه املسألة وهي فيما 

 .  خلطهما ميكن أن إما األمر األول: 

 .  خلطهما ميكن ال أن األمر الثاني: 

 منه يعرف ، متغريا املاء فيصبح باآلخر واحد خيلط ، اخللط وجب باخللط الطهورية فتحصل خلطهما ميكن كان فإن
 .  واستعمله اخلطه:  نقول ، طهورا أصبح املاء أن

 ففيه أقوال:، خلطهما ميكن مل إذا لكن
وإليه ،أقل فال يتحرى ةأو كانت الطاهرالقول األول:أنه يتحرى إن كانت األواني الطاهرة أكثر ,فأما إذا تساوت 

  ة.ذهب احلنفي
 وهو أحد األقوال يف مذهب املالكية واختاره ابن حزم رمحه اهلل. ،القول الثاني:أنه يتوضأ بأيهما شاء ألن املاء مل يتغري

 املاءين بتجنب إال هاجتنب ميكن وال ، واجب النجاسة جتنب ألن ؛ استعماهلما رمأنه حي:  :وهو املذهبالثالثالقول و 
 .  النجاسة يف وقع املاء هذا استعمل إن ألنه ؛ واجب فهو به إال الواجب يتم ال وما ، والنجس الطهور ، مجيعا

 هذه يف يتحرى ال ، بالتحري قال من قول لنفي وهذا ، الباب أغلق:  (يتحر ومل استعماهلما حرم)وهلذا قال املؤلف:
 ، التيمم إىل يعدل أن فعليه ، عندنا املذهب هو وهذا ، النجاسة فيباشر ، النجس فيستعمل يتحرى رمبا ألنه ؛ احلال

 .؟ رافع أو مبيح هو هل التيمم يف خالف على - الصالة يبيح أو ، نفسه عن احلدث ويرفع فيتيمم

 .  ُتظهر عالمة مثة كان إن يتحرى أنه:  عندهم ملذهبا هوو الشافعية عند وجه :والقول الرابع

 :  ويستدلون

 فليتحر ، صالته يف أحدكم شك إذا] قال صلى اهلل عليه وسلم النيب أن ، رضي اهلل عنه مسعود ابن حبديث -
 . متفق عليه[ سجدتني ليسجد ثم ، ليسلم ثم ، عليه فليتم ، الصواب

 فإنه ، املاءين يف شك إذا ، هنا فكذلك ، واالشتباه الشك حال الصالة يف التحري على احلديثأن االستدالل:وجه 
 وليست الصالة بأقل شأنا من املاء.، ُتظهر عالمة مثة كانإن  يتحرى

  بها،فما العمل؟ التمييز اإلنسان يستطيع ، فيهما عالمة ال املاءان كان إذا املشكلة لكن 
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 :  مثال

هنا  ، بالرائحة التمييز يستطيع وال ، غريه أو زعفران من صفرة أثر فيه واآلخر ، بول أحد اإلنائني يف وقع أنه لنفرض
 ويتوضأ فيتحرى ، وجه له التحري هنا ، جدا خفيفة صفرة  وجد املاءين يف نظر ملا أنه لو لكن ؟ ال إمكان للتحري

إنه إذا اطمأنت نفسه إىل شيء  :عالمة قال بعض العلماءفإن مل تكن فيه .  طهور أنه تظهر اليت العالمة فيه بالذي
)وقوهلم هو الصواب أعين التحري إن  توضأ به ،وهذا فيه إشكال فقد يقع يف النجاسة وهلذا قال شيخنا رمحه اهلل :

قال بعض العلماء :(وقال يف موضع آخر واهلل أعلم( .نت نفسه إليه ثم توضأ بهأوإال فما اطم؛كان مثة عالمة فذاك
:إذا اطمأنت نفسه إىل أحدهما أخذ به .....)ثم قال (والشك أن استعماله ألحداملائني يف هذه احلالة فيه شيء من 

  الضعف لكنه خري من العدول إىل التيمم(. 

 ، عالمة فيهما يوجد ال املاءان كان لو وإال ، تظهر عالمة فيه كان إذا:  قالوا ، بالتحري قالوا الذين الشافعية مذهب 
،وهو  عالمة فيهما يوجد ال كانا إذا االطمئنان ميكن ال احلال هذه ويف ، التحري ، ميكن ال ؟ اإلنسان يتحرى فكيف

نفسه قاسوه على االطمئنان إىل جهة القبلة ،وهذا قياس مع الفارق من به األقرب واهلل أعلم والذين قالوا مبا تطمئن 
حيث شاء؛لرتجح بالتوجه ملا تطمئن إليه النفس يف القبلة أوىل من القول بالتوجه  القولوجهني :الوجه األول :أن 

 هذه الصورة بالطمأنينة .
الوجه الثاني:أنه اليرتتب على العمل بالطمأنينة يف حال االستقبال ضرر أو حمذور شرعي، خبالف العمل مبا اطمأنت 

  ه الوقوع يف النجاسة إذا مل تصدق طمأنينته.إليه النفس يف املائني الطاهر والنجس فيرتتب علي
 :  مسألة

:  له قال ، خربهما قبول يلزمه:  باإلمجاع العلماء قال ، النجاسة سبب وبني ، جناسة بوجود امرأة أو رجل أخربه إذا
 .  باإلمجاع خربه قبول فيجب ، السبب وبني ، محار بول أو ، آدمي بول ، جناسة فيه وقعت قد اإلناء هذا ، رجل يا

 :  مسألة

 :  جناسة بوجود فاسق أخربه إن

 .  السبب بني لو حتى ، القبول يلزمه ال:  اجلمهور :القول األول

 .  قوله يقبل فإنه ، يقول فيما صادق أنه وظن ، السبب بني إذا أنه إىل: احلنفية وذهب:الثاني  قولوال

 :  مسألة

 .  جناسة فيه املاء هذا:  وقال ، صيب أخربه إذا

 يقبل فال ، الرواية أهل من وال ، الشهادة أهل من ليس الصيب ألن ؛ قوله يقبل ال أنه:  اجلمهورالقول األول :  
 .قوله

ألن الصيب يؤمتن على صالته وعلى ؛والشافعية يف وجه ،وإليه ذهب بعض احلنفية،أنه يقبل خربهالقول الثاني : 
 .شروطها وأركانها فقبل خربه عن جناسة املاء وطهارته 
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خْلُطُهما وال إراقُتهما للتيمُِّم ُيْشرتُط وال:  قال  . 
  ؟ يريقهما أن يتيمم أن أراد إذا يشرتط هل

 .  املذهب هو وهذا ، بالتيمم معذور احلال هذه يف هوو تيمْمي ، يضر ال موجودين كانا لو حتى:  قالوا ، الاجلواب :

أما إذا كان يستفيد من خلطهما فقد تقدم أنه ،اليت اليستفيد فيه من اخللط وهذا مفروض يف احلالقوله:)والخلطهما (
 واجب.
وإن اشتبه بطاهر .: قال 

 املاء إن:  قلنا إذا وأما ، أقسام ثالثة املاء أن القائلني عند وهذا ، بطاهر طهور اشتبه إذا ، االشتباه يف الثانية املسألة
 .  أقسام ثالثة املاء أن فرض على ، املؤلف كالم على منشي لكن ، لتصورها وال املسألة هلذه وجود فال ، قسمان

 .  جنسا ليس لكنه ، احلدث يرفع ال والطاهر ، اخلبث ويزيل احلدث يرفع الطهور ؟ احلكم فما بطاهر طهور اشتبه إذا

واحدةًََ صالة وصلى ، ُغْرفًة هذا ومن ، ُغْرفًة هذا من ، واحدًا وضوءًا منهما توضَأ:  قال  . 

 ، طهور واحدة أن على ، طاهر أنه على هذا ومن ، طهور أنه على هذا من يتوضأ ألنه ؛ هنا من وغرفة هنا من غرفة
 ، الطاهر من كامال وضوءا وتوضأ ، بيقني الطهور من كامال وضوءا توضأ قد يكون فهنا ، وهكذا ، طاهر والثانية

 .  احلال هذه يف الطاهر استعمال يضر وال

واحدًة صالًة وصّلى:  قال  . 

 .  ذمته بها تربأ واحدة صالة يؤدي احلدث ارتفع فإذا ، ارتفع احلدث ألن

 من العلم أهل من ألن ؛ وضوءين يتوضأ ال:  لك يقول كأنه ، دقيق عليهم اهلل رمحة كالمهم:  واحدا وضوءًا توضأ
 ؛ هذا يفعل ال:  يقولون لكنهم ، املذهب يف وجه هوو ،وضوءا  هذا من توضأيووضوءا ،  هذا من توضأي:  يقول

 قالوا ؛ألن كل وضوء أداه فهو شاك فيه.
 عندويف الثاني جيزم أنه طهور ،مثال وجهغسل ال عندجيزم أنه طهور  أثنائه يف رمبا ، وضوءا األول من توضأ إذا ألنهو 

 .  غسل اليد مثال فيحصل اختالف يف الرتتيب

 اليد يف ويف الوضوء الثاني ، طاهر أنهالوضوء األول تيقن أو غلب على ظنه  توضأملا  اليد يف أنه لنفرضوكذلك 
 ، وضوؤه يصح الف ، هذا يتيقن أو يغلب على ظنه أنه طاهر عضوال يف فاملاء ، طاهر أنهتيقن أو غلب على ظنه 

 :  أن يقال ، أقسام ثالثة املاء أن قولال على حتىـ واهلل أعلم ـ  الراجح و . الضعيفة األقوال على مبين كله وهذا

ما  على والنجس الطهور يف يتحرى كان وإذا ، واحدا وضوءا ويتوضأ ، يتحرى ، التحري فيه الراجح:  الراجح
صلى اهلل عليه  النيب ألن ؛ أوىل باب من هذا ففي ، الصالة يف يتحرى كان وإذا ، أوىل باب من هذا ففي ، تقدم

 ليسجد ثم ، ليسلم ثم ، عليه فليتم ، الصواب فليتحر ، صالته يف أحدكم شك إذا] قال ، احلديث يف كما وسلم
 باب من فهذا والنجس الطهور يف كان إذا:  يقال ثم ، الوضوء من شأنا أعظم هي اليت الصالة يف وهذا[  سجدتني

 .  أقسام ثالثة املاء أن على بناء ؛ الراجح وهذا ، أوىل
 



  املطريي فهد:  د.أ.الشيخ فضيلة                                                                                                                                                                   -  6  -   املستقنع زاد

 

 www.dwrah.com 7                                 سعدي ابن جبامع املتقدمة العلمية الدورة

صالًة وزاَد ، احملرِم أو النجِس بعدد صالة ثوٍب كل يف صلى ، مبحرمٍة أو بنجسٍة طاهرٌة ثياٌب اشتبهْت َوإِن:  قال   

  ؟ هنا الثياب مناسبة ما:  قائل قال فإن ، الثياب يف االشتباه ذكر ، املاء يف االشتباه مسائل من انتهى ملا اآلن
 املياه يف والنجس والطهور الطاهر عن تكلم ملا ألنه ؛ تقتضيها مناسبة وهذه ، يذكر بالشيء الشيء:  فيقالج/
 .  الثياب يف االشتباه بها أحلق ، فيها االشتباه،و

 :  فائدة

 ، تأتي اليت املناسبات ضمن يف يذكرونها وإمنا ، احلنابلة فقهاء كتب يف مرتب أو واضح باب هلا ليس اللباس مسائل
 كسرت الصالة شروط عن يتكلمون حينما ، االشتباه قضايا عن يتكلمون حينما املياه باب يف أو ، والطاهر الطهور يف

 رمبا ، فضة أو بذهب واملنسوج ، واملموه ، والفضة الذهب عن تكلموا ذاإ عرضا تأتي ورمبا ، بذكرها يأتون العورة
 ، احلنابلة فقهاء عند باب هلا ليس املساجد أن كما يوجد ال فهذا مستقل باب أما ، األماكن تلك يف ذكر نوع هلا يأتي

 .  املساجد أحكام معرفة إىل فيحتاج ، املسجد يف باقيا يكون املعتكف ألن ؛ االعتكاف يف يذكرونها لكنهم

 ، جناسة أصابته أحدهما ، ثوبان عنده ، مباحة بثياب حمرمة ثياب اشتبهت أو (جنسة طاهرة ثياب اشتبهت إذاقوله :)
 حبث ؟ يصنع ماذا ، ملونان شتويان ثوبان أنهما ولنفرض ؟ هذا أو هذا هو هل شك لكنه ، النجاسة تصبه مل والثاني

  . جناسة الثوبني أحد أصابت قد أنه متأكد هو لكن وجدها، ما النجاسة عن
 ، ثوبان عنده أو ، حالل واآلخر ، مغصوب أحدهما ثوبان أو ، حالل واآلخر ، مسروق أحدهما ، ثوبان عنده:  أو

 .  ؟ يصنع ماذا بينهما يفرق أن يعرف ال لكنه ، طبيعي حرير والثاني ، صناعي حرير أحدهما

احملرِم أو النجِس بعدِد صالًة ثوٍب كلِّ يف صّلى ، مبحرمٍة أو بنجسٍة طاهرٌة ثياٌب اشتبهْت وإن:  املؤلف قال ، 
 .  صالة وزاد

 يصلي ،( مباحة) ملكه وثالثة ، مسروق أو مغصوب حرام واحد ، طاهرة وثالثة جنس واحد ، ثياب أربعة عنده
 بيقني يكون فهنا ، ثانية صالة يصلي ثم ، واحد صالة فيصلي ، واحد واحلرام فالنجس ، صالة ويزيد النجس بعدد

 .  صحيحة احلال هذه يف صالته فتكون ، احلالل الثوب يف صلى قد وبيقني ، الطاهر الثوب يف صلى قد

 :طرفة

 وهذا ، صالة عشرة ست يصلي ، مسروقة ليست وثالثة ، مسروقا ثوبا عشر مخسة عنده ، اسروق كان إذا املشكلة
 .  الطريقة بهذه إال الذمة وبراءة اليقني إىل الوصول ميكن ال ألنه ؛وهو أحد األقوال يف املسألة  املذهب

 :  والراجح

 رواية يف واحلنابلة ، والشافعية ، احلنفية مذهب وهذا وهو القول الثاني ،ويصلي يف الذي غلب على ظنه  يتحرى أنه
 .  ذمته وبرئت ، واحدة صالة صلى حترى وإذا يتحرى ، اختارها شيخ اإلسالم

 :  استدالاًل

 ليسجد ثم ، ليسلم ثم ، عليه فليتم ، الصواب فليتحر ، صالته يف أحدكم شك إذا] السابق مسعود ابن حبديث -
 [  .سجدتني
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 :  مسألة

 إذا ، املائعات من املاء غري لكن ، بالتغري إال ينجس ال أنه الراجح أن ، قليل وهو املاء يف وقعت إذا النجاسة أن تقدم
  على قولني: خالف فيها املسألة هذه ؟ ال أو بنجاسته حيكم فهل ، النجاسة فيه وقعت

 على:  واحلنابلة يف رواية هي الصحيح من املذهب عليها األصحاب ،والشافعية،املالكية: اجلمهور القول األول: قول
،هذا إن كان مائعًا،أما إن كان جامدًا فتلقى فيه النجاسة بوقوع مبجرد ينجس فإنه ، جناسة املاء غري يف وقع إذا أنه

 وماحوهلا.

 :  ويستدلون

 كان إن]:فقالسئل عن الفأرة متوت يف السمن  صلى اهلل عليه وسلم النيب أبي هريرة رضي اهلل عنه،أن ديثحب -
 . والنسائي،والرتمذي،وأبو داود،أمحد اإلمام أخرجه[ تقربوه فال مائعا كان وإن ، حوهلا وما فألقوها جامدا

 بلفظ البخاري يفجاء احلديث  إن:  وقالوا ، (تقربوه فال مائعا كان وإن) لفظة بشذوذ حكموا العلماء بأن نوقش:
 .  مائع أو جامد قضية يف التفصيل يأت ومل [ألقوها وما حوهلا فاطرحوه وكلوا مسنكم]

 مل وإن ، بنجاسته ُحكم تغري فإن ، متاما كاملاء ، التغري مع يدور احلكم أن ، رواية يف احلنابلة ذهب القول الثاني :وإليه
 . بنجاسته حيكم مل يتغري

 العالقة له باحلكم الشرعي. ، خارج أمر االستقذارف ، االستقذار قضية عن بعيداوهذا 

 . حوهلا وما ألقها:  يقال ؟ ذلك يف احلكم ما ، عسل يف أو ، مسن يف أو ، زيت يف وقعت فارةعن :  سئلت فلو
 ، أكله جيوز ، ينجس فال يتغري مل إنو، جنسا أصبح تغري إن:  /يقالاجلواب  ؟املائع الذي وقعت فيه ينجس هل 

 .  املاء وغري املاء بني فرق فال ، الطبخ أغراض يف واستخدامه

 :  مسألة

 هذا من فهمي هل[ جينب ال املاء إن] وقال ، [جنب وهو الدائم املاء يف أحدكم يغتسل ال] صلى اهلل عليه وسلم قال
يف احلديث  يقول عليه وسلمصلى اهلل  الرسول ألن ؛ احلديثني بني تعارض هناكليس  ؟ احلديثني بني تعارضال

 لو املاء:  فنقول ، جينب ال املاء أن يف احلديث الثاني:وخيرب [جنب وهو الدائم املاء يفأحدكم  يغتسل ال] : األول
 املاء سيقذر أنه: هي و ةلعل عنه نهى صلى اهلل عليه وسلم النيب لكن ، جينب ال فإنه جنب وهو اإلنسان فيه اغتسل

 ال] البول قضية وكذلك ، بعده أحد وعلم باغتساله فيه وهو جنب فإنه سيتقذر  هذا املاء جاء لوف ، بعده من على
 .  ال ؟ فيه يغتسل ثم الدائم املاء يفاإلنسان  يبول أن املروءة من هل [فيه يغتسل ثم الدائم املاء يف أحدكم يبولن

 :  أخرى مسألة

 كانت وإن األلفاظ بعض ويف [تنضحه ثم ، باملاء تقرصه ثم حتته]املتفق عليه:أمساء رضي اهلل عنها  ديثح يف جاء
 باألثر املراد أن الظاهر ، أثر له يبقى أن بد الف ، غسلثم  ، غسل إذا الدم:  مثال ، أثر يبقى[ أثره يضرك ال] تضّعف
 القذر رائحة يده يف تبقى ، اإلنسان استنجى لو مثلما ، عنه يعفى هذا زواله ميكن ال الذي األثر أما ، الواضح الشيء
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،وهذا  ا هذا إذا بقيت رائحة اليستطيع إزالتهاعنه فيعفى صابون عنده يكن مل إذاف ، بالصابون يغسلها أن بد ال ،
 .سيأتي حبثه إن شاء اهلل يف باب إزالة النجاسة

 .  أمجعني وصحبه آله وعلى ، حممد نبينا على وسلم اهلل وصلى             


