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 ـمـن أعمالـنـا ســيئاتـمـن و أنفســنا شــرور ـمـن ـبـاهللا ونـعـوذ ونســتغفره ونســتعينه نحـمـده هللا الحـمـد إن
 لــه شــريك ال وحــده اهللا إال إلــه ال أن وأشــهد لــه هــادي فــال ضــللُي ومــن لــه مضــل فــال اهللا يهــده

  .ورسوله عبدهً محمدا أن وأشهد
د������:�

حكام وهي علـى النحـو األمسائل والبعض هو قسم من أقسام المياه التي تتعلق به  الماء النجس
 :التالي 
� �	�ء �����  : ��*(�,�- : 

أو  اللـون" الثالثـة أوصـافه أحـد غيـرف شـيء نجـس خالطـهُهو عبارة عن ماء طهور : الماء النجس 
  ."ة حائالر وأ مالطع

 )�����/ �	�ء �����: .��0� 1��:  
 بإجمـاع جزي الوضوء واالغتسال بـهُوال يُالماء النجس يحرم استعماله في العبادات والمعامالت 

 .علماء ال
العلمـــاء أجمعـــوا عـلــى أن المـــاء إذا تغـيــر أحـــد أوصـــافه : (  رحمـــه اهللا اـبــن نجـــيم المصـــريقـــال 

قـل اإلجمـاع ُ هكذا نٍ كان أو غير جارً جارياً كان الماء أو كثيراًبالنجاسة ال تجوز الطهارة به قليال
  )١(. أهـ  ) هذب عن جماعات من العلماءُ النووي في شرح المًفي كتبنا وممن نقله أيضا

 :��*6 -45 �	�ء ����� : .���3( 
 :الماء النجس ال يخلو تغيره من حالتين 

  :א����&�א%و�!�
 وأ مأو الطعــ اللــون"ًإذا كــان هــذا المــاء كثيــرا وخالطـتـه النجاســة فغيــرت النجاســة إحــدي صــفاته 

ُ فإـنـه ـيـنجس أمــا إذا ـلـم يتغـيـر هــذا المــاء بمخالطــة هــذه النجاســة فإـنـ"ةحــائالر  أصــله ه يبقــي عـلـىُ
 . وهذا بإجماع العلماء 

 

  .٧٨ ص١ جـالبحر الرائق شرح كنز الدقائق ابن نجيم المصري) ١(
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ا وقـعـت فـيـه أجـمـع أهــل العـلـم عـلـى أن الـمـاء القلـيـل أو الكثـيـر إذ: ( ـقـال اـبـن المـنـذر رحـمـه اهللا 
جـزي الوضـوء ُ أنـه نجـس مـا دام كـذلك وال يً أو ريحـاً أو لونـاًنجاسة فغيرت النجاسـة المـاء طعمـا

 )  ١( .أهـ  ) واالغتسال به
وأجمـعـوا عـلـى أن المــاء القلـيـل والكثـيـر إذا وقـعـت فـيـه نجاســة فغـيـرت : ( ًوـقـال أيضــا رحمــه اهللا 

 ) ٢(. أهـ  ) م كذلكأنه نجس ما دا: ً  أو ريحاً أو لوناًللماء طعما
والمـاء ال يخلـو تغيـره مـن أن يكـون بنجاسـة أو بغيـر نجاسـة فـإن : ( وقال ابن عبدالبر رحمه اهللا 

 ) ٣(. أهـ  ) طهرُكان بنجاسة فقد أجمع العلماء على أنه غير طاهر وال م

 ) ٤(. ـ أه ) نجس باالتفاقُفإنه ي:  الماء إذا تغير بالنجاسات: ( قال ابن تيمية رحمه اهللا و

 .ولكن العلماء رحمهم اهللا اختلفوا في تحديد مقدار الماء الكثير والقليل 
لتين أو أكثر والقليل مـا دون ُ أن الماء الكثير هو ما بلغ مقدار القفذهب الشافعية والحنابلة إلى

 . ذلك 
ثـاني  الطـرف الإلـى أنه هو الذي إذا حرك أحد طرفيه آدمي لم تسـر الحركـة إلىوذهب األحناف 

 .أنه هو ما ال يظن استعمال النجاسة باستعماله إلى ُوذهب ابن عمر ومجاهد 
 .هو ما بلغ عشرة أذرع في عشرة : وقيل 
 . غير ذلك من األقوال إلىُهو الماء المستبحر : وقيل 

�:א�����'�

قـدار الراجح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الشـافعية والحنابلـة أن المـاء الكثيـر هـو مـا بلـغ م
 . لتين أو أكثر والقليل ما دون ذلك ُالق
 

 

  .٢٦٠ ص١جـالبن المنذر  األوسط في السنن واإلجماع واالختالف) ١(
  .٣٥ البن المنذر ص  اإلجماع)٢(
  .١٦ ص١٩جـالبن عبدالبر   التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد)٣(
  .٣٠ ص٢١ البن تيمية جـ مجموع الفتاوى)٤(
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 علـيـه اهللا صــلى اهللا رســول ســمعت : ـقـال عنهـمـا اهللا رضــي عـمـر ـبـن عـبـداهللا ـعـنلـتـين ُلحــديث الق
:  ـقـال واـلـدواب الســباع ـمـن ينوـبـه وـمـا األرض ـمـن الـفـالة ـفـي يكــون الـمـاء ـعـن ســألُي وـهـو وســلم
 ) ١(.  ) الخبث يحمل لم لتينُق الماء كان إذا : ( وسلم عليه اهللا لىص اهللا رسول فقال

 .وما عدا ذلك من األقوال في تحديد الكثير والقليل فهو ضعيف لعدم وجود الدليل على ذلك 
 :����	دא��א�	���ن�א��!��,�+��*����د�א�����א��(����ن�א�����א�	��ل�

ِتثنية قلة والجمع قلل أو قال: ُالقلتان  ُ  .ل ُ

ُالجــرة الكبـيـرة مــن الفخــار وهــي مشــهورة عـنـد العــرب وســميت ـبـذلك : ُوالقـلـة بضــم القــاف هــي 
ُألنها تقل باأليدي أو تحمل ويقع هذا االسم علي الكبيرة والصغيرة  ُ. 

َهجـر " الل ِلـتـان مـن قـُق: " والمـراد بهـا هنـا  َ َ هجـر إلـى نســبةَ َ  وهـي قرـيـة قريبـة مـن المدينـة النبوـيـةَ
 شــبالـتـي َُالمـعـراج ـمـن نـبـق ســدرة اإلســراء َه رســول اهللا صــلى اهللا علـيـه وســلم ـمـا رأى ليـلـة َ ْ  نتهــىُالمِ

أنـس بـن مالـك عـن مالـك بـن صعصـعة رضـي اهللا  ثبت ذلك في حديث ليلـة اإلسـراء عـن اللهاِبق
َُ سـدرة إلـىفعـت ُثـم ر: (  وفيـه أن نبي اهللا صلى اهللا عليه وسلم حدثهم عـن ليلـة أسـري بـه عنهما ْ ِ

ِالل هجر وإذا ورقها مثل آذان الفِنتهى فإذا نبقها مثل قُمال َ َ  ) ٢( ) . لةَيَ
 .الحنابلة والشافعية  دعن المشهورهو  ذاوهربتان ونصف ِق : ربِبالقُومقدار القلتين 

أخبرنــي مســلم بــن خالــد الزنجــي عــن ابــن جــريج بإســناد ال  : ( ســنده فقــالُروى الشــافعي فــي م
" ً لتـين لـم يحمـل خبثـاُإذا كـان المـاء ق"  صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال يحضرني ذكره أن رسول اهللا

َالل هجرِبق( :  وقال في الحديث َ ُالل هجـر فالقِوقد رأيـت قـ:   قال ابن جريج )َ َ َ ربتين ِلـة تسـع قـَ
 ) ٣( ) .ً ربتين وشيئاِأو ق

 .ولكن هذه الرواية ضعيفة 

) ٩٢( خزيـمــة واـبــن )١٢٣١(والبيهـقــي ) ٥١٧ (ماجـــة واـبــن )٥٠ (والنســـائي) ٦٧( والترـمــذي) ٦٣( أبــوداود رواه) ١(
) ٧٥٩(واـلـدارمي ) ١٥٢٥(وابـن أـبـي شـيبة ) ٤٩٦١( وأحـمـد )٣ (والـدارقطني) ٤٥٩( والحــاكم) ١٢٤٩(وابـن حبـان 

 ) .٥٦( في صحيح أبي داود اهللا رحمه األلباني الشيخ وصححه) ٤٤ (ابن الجارودو
 ) .٣٢٠٧(رواه البخاري ) ٢(
 ) .٥(ح ١٤٧ص١ـجُوالشافعي في المسند ) ١٢٥٠(بيهقي رواه ال) ٣(
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 :  وهذا فيه أمران: ( قال الزيلعي رحمه اهللا 
 .  نقطع ومن ال يحضره مجهول فال يقوم بهذا الحجة عندهُأن سنده م:  أحدهما
َالل هجـر ِبقـ : وقال في الحديث" :  قولهأن :  والثاني َ النبـي صـلى اهللا  وهم أن هـذا مـن قـولُيـ" َ

 ) ١ (.أهـ  ) عليه وسلم وليس كذلك
 )٢( .أهـ ) ً ربتين ونصفاِلة قُجعل القُفاالحتياط أن ي( :  قال الشافعي

َالل هجـــر مشـــهورة الصـــنعة معلوـمــة المـقــدار ال تختـلــفـِقــ: ( وـقــال الخطـــابي رحـمــه اهللا  َ  كمـــا ال َ
رب المنسوبة إلى البلدان المحدودة علـى مثـال واحـد وهـي أكبـر ِتختلف المكائل والصيعان والق

 لتين على لفظ التثنية ولوُالل وأشهرها ألن الحد ال يقع بالمجهول ولذلك قيل قِما يكون من الق
 ن التثنيـة البـدالل ألِكان وراءها قلة في الكبر ألشكلت داللته فلمـا ثناهـا دل علـى أنـه أكبـر القـ

 ) ٣( .أهـ ) رب ِلتين بخمس قُ ما ذكرناه وقد قدر العلماء القلها من فائدة وليست فائدتها إال

 جعـلُي أن واالحتيـاط بـالقرب المـاء بتحديـد القائلين باتفاق  "بالعراقي رطل مائة: " َتسع  ربةِوالق
 . رطل بالعراقي خمسمائة لتانُالق فكانتً نصفا الشئ

  " .وسبع أرطال وسبعة رطل مائة: "  بالدمشقيو
 " .ً وعمقاً وعرضا ًطوال وربع ذراع: "  بالمساحة لتينُالق ومقدار

  ) .ًلترا ٢٧٠ (ًلترا وسبعون مئتان حوالي الحاضرة المقاييس في ساويُي ما وهو
 . للعلماء قوالن  ذلكفي ؟ التقدير أم التحديد سبيل ىعل التقدير هذا هللكن و

 لـــم اللِالقـــ تقـــدير نقلـــوا الـــذين ألن تقريـــب ذلـــك أن الصـــحيح( : رحمـــه اهللا  ةقدامـــ ابـــن قـــال
 .ً وشيئا ربتينِق أو ربتينِق تسع لةُالق : جريج ابن قال إنما بحد يضبطوهما

  .ربتينِق تسع أظنها : عقيل بن يحيى وقال
 

  .١١٠ ص١ جـجمال الدين الزيلعيلنصب الراية ألحاديث الهداية ) ١(
  .١٨ ص١شافعي جـ للاألم) ٢(
  .٣٥ ص١ جـلخطابيل معالم السنن )٣(
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           مشـكوك ربتينِالقـ عـن الزائـد والشـيء األمـر قربـا أنهمـا علـى يدل قولهما فإن فيه تحديد ال وهذا
 حد في يتفقان ربتانِق يكاد فالً كثيراً اختالفا تختلف ربِالق فإن معلوُم حد ربةِللق فليس ... فيه

 .. .. .واحد
  : هو الخالف هذا وفائدة

 ـبـورود ونجـس عنـه ـعـفُي لـمً يسـيرا وـلـو الحـد هـذا ـعـن شـئ نقـص إذا ـقـال التحديـد اعتبـر مـن أن
 )  ١(. أهـ  ) عنده اليسير النقص عن فيُع بالتقريب قال عليه ومن النجاسة

  :�&�א�(���&�א���

وخالطـتـه النجاســة فللعلمــاء فــي هــذه الحالــة ) ُوهــو مــا دون القلتــين ( ًإذا كــان هــذا المــاء قلــيال 
 :قوالن 

  :א�	ول�א%ول�

 . والشافعية والحنابلة الحنفيةُأنه ينجس تغير أم لم يتغير وهذا هو المشهور في مذهب 
ة وسـعيد بـن جبيـر ومجاهـد وإسـحاق بـن عبـداهللا بـن عمـر وعبـداهللا بـن عبـاس وأبـوهرير:  وبه قـال

 . وأبوثور ومحمد بن إسحاق ةراهوي
  :א�	ول�א�(��!�

ُ ال ينجس إال إذا تغير مثله مثل الماء الكثير أي أنه إذا تغير تنجس وإن لم يتغير فـال يتـنجس أنه
  .سيب وسعيد بن جبير وأبوهريرة في رواية عنهمُابن عباس وابن مسعود وابن الم:  وبه قال

وعطــاء واللـيـث ـبـن ســعد والحســن ـبـن صــالح ًوـهـو أيضــا ـقـول حذيـفـة والحســن البصــري وعكرـمـة 
 ويحيـى بـن سـعيد القطـان وعبـدالرحمن بـن أبـي ليلـىوجابر بـن زيـد والنخعي وابن شهاب الزهري 

 . واألوزاعي وعبدالرحمن بن مهدي وابن المنذر وسفيان الثوري
  .الظاهريةوقال به شافعية والحنابلة الوهو مذهب المالكية والرواية الثانية عند 

 
 

 

  .٢٣ ص١ جـغني البن قدامةُالم) ١(
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 سـألُي وهـو سـلمو عليـه اهللا صـلى اهللا رسـول سـمعت : قـال عنهمـا اهللا رضي عمر بن عبداهللا عن
 صـلى اهللا رسـول فقـال قـال والـدواب السـباع مـن ينوبـه وما األرض من الفالة في يكون الماء عن
 ) ١(.  ) الخبث يحمل لم لتينُق الماء كان إذا : ( وسلم عليه اهللا

  .القاة النجاسةُنجس بمُلتين لم يُهذا الحديث دل بمنطوقه على أن الماء إذا بلغ ق: قالوا 
ُـمـــه عـلـــى أن ـمـــا دون القلـتـــين ـيـــودل بمفهو غـيـــر ألن تحدـيـــده الـقـــاة النجاســــة وإن ـلـــم يتُنجس بمُ

ــالقلتين ـيــدل عـلــى ُ أن مـــا دونهمـــا يـتــنجس إذ ـلــو اســـتوي حكـــم القلـتــين ومـــا دونهمـــا ـلــم يكـــن ُـب ُ
 .للتحديد فائدة 

 : واعترض عليه من جهة السند والمتن
محمـد بـن عبـاد بـن جعفـر :  تـارة عـنضطرب ألن الوليد بـن كثيـر رواه ُهو حديث مف : أما السند
عبـداهللا بـن عبـداهللا بـن عمـر بـن الخطـاب :  محمد بن جعفر بن الزبير وروي تارة عـن:  وتارة عن

  .عبيداهللا بن عبداهللا بن عمر عن أبيه:  عن أبيه وتارة عن

ًإن هذا ليس اضطرابا بل رواه محمد بن عباد ومحمـد بـن جعفـر وهمـا ثقتـان :  عن ذلك وأجيب
 ثقـتـان وـلـيس ًاهللا ابـنـا عـبـداهللا ـبـن عـمـر ـعـن أبيهـمـا وهـمـا أيضــا  عـبـداهللا وعبـيـدًوـفـان ورواه أيضــامعر

  .هذا من االضطراب
 : فمن ثالثة أوجه وأما المتن

 .ً لتين أو ثالثاُلتين ومرة قُوي مرة قُألنه ر : األول
شــك شــاذة غريـبـة لـتـين ورواـيـة الُـبـأن الرواـيـة الصــحيحة المعروـفـة المشــهورة ق:  ـعـن ذـلـك وأجـيـب

  .فهي متروكة فوجودها كعدمها
  .لتينُعلم قدر القُي ال هنأ : الثاني

) ٩٢( خزيـمــة واـبــن )١٢٣١(والبيهـقــي ) ٥١٧ (ماجـــة واـبــن )٥٠ (والنســـائي) ٦٧( والترـمــذي) ٦٣( أبــوداود رواه) ١(
) ٧٥٩(واـلـدارمي ) ١٥٢٥(وابـن أـبـي شـيبة ) ٤٩٦١( وأحـمـد )٣ (والـدارقطني) ٤٥٩( والحــاكم) ١٢٤٩(وابـن حبـان 

 ) .٥٦( في صحيح أبي داود اهللا رحمه األلباني الشيخ وصححه) ٤٤ (ابن الجارودو
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َالل هجر معروفة ِالل هجر وقِبأن المراد بها ق:  عن ذلك وأجيب َ ى ذلـك أن مشهورة ويدل علـوَ
َشبه ما رأى ليلة  صلى اهللا عليه وسلملنبي ا  َُالمعراج من نبـق سـدرة اإلسراء َ ْ  ثبـت اللهـاِبق نتهـىُالمِ

أن نبـي  أنس بن مالك عن مالـك بـن صعصـعة رضـي اهللا عنهمـاذلك في حديث ليلة اإلسراء عن 
َُ سـدرة الإلـىفعـت ُثـم ر: (  وفيـه اهللا صلى اهللا عليه وسـلم حـدثهم عـن ليلـة أسـري بـه ْ نتهـى فـإذا ُمِ

َالل هجر وإذا ورقها مثل آذان الفيلةِنبقها مثل ق َ َ . ( )١ ( 

ُيحدد لهم أو  صلى اهللا عليه وسلم الل معلومة عندهم ومشهورة وكيف يظن أنهِفعلم بهذا أن الق
 .ُيمثل بما ال يعلمونه وال يهتدون إليه 

  .لتينُالقًلة وروي أربعون غربا وهذا يخالف حديث ُروي أربعون ق : الثالث
ُوإنمـا نقـل أربعـين قلـة عـن  صـلى اهللا عليـه وسـلم بأن هـذا ال يصـح عـن النبـي : عن ذلك وأجيب ُ

ًعبد اهللا بن عمرو بن العاص وأربعـين غربـا أي دلـوا عـن أبـي هريـرة وحـديث النبـي صـلى اهللا عليـه  ً
ُمقدم على غيره وأيضا فأنه ليس مخالفا بل يحمل على أن تلك األربعين وسلم ُ ًُ ُ صغار تبلغ قلتين ً

َهجر ِبقالل  َ  .فقط َ
�:א�د��ل�א�(��!�

ِبئر  مـن أنتوضـأ وسـلم عليـه اهللا صـلى اهللا لرسـول قيـل أنه : عنه اهللا رضي الخدري سعيد أبي عن ِْـ
َبضاعة  َ َ ِ بئر وهيُ ُ اْلحيض فيها طرحُيِْ َ ُ والنتنالكالب ولحمِ ْ  وسـلم عليـه اهللا صـلى اهللا رسـول فقـال َ

ٌهورط الماء: (    )٢(.  ) شيء نجسهُي ال ُ
  .نجاسته ًلم يجعل الختالط النجاسة بالماء تأثيرا في وسلم عليه اهللا صلى إنه : وجه الداللة

 : واعترض عليه من وجهين
  .إن بئر بضاعة عين جارية إلى بساتين تشرب منها والماء الجاري ال يثبت فيه نجاسة : األول

 

  .)٣٨٨٧(رواه البخاري ) ١(
 وأحمـد) ٥٩( والـدارقطني )٦ (والبيهقـي) ٥١٩( ماجـة وابن) ٣٢٦(والنسائي  )٦٦(والترمذي ) ٦٦(واه أبوداود ر) ٢(
 ) .٥٩( في صحيح أبي داود اهللا رحمه األلباني الشيخ وصححه) ٣٦٠٩٢(وابن أبي شيبة ) ١١٢٥٧(
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 من أن يعترض عليها لهذا السؤال وهي بئـر فـي بنـي سـاعدة ًبأن بئر بضاعة أشهر حاال : وأجيب
 .ومعلوم أن الماء الجاري ال يبقى فيه التغيير 

أكثـر :  ؟ قـال سألت قيم بئر بضاعة عن عمقهـا:  وسمعت قتيبة بن سعيد قال( :  وقال أبوداود
 .  ما يكون فيها الماء إلى العانة

 .  دون العورة:  ؟ قال فإذا نقص:  لتق
وقــدرت أنــا بئــر بضــاعة بردائــي مددتــه عليهــا ثــم ذرعتــه فــإذا عرضــها ســتة أذرع :  أبــوداود قــال

 ؟ قــال ال وســألت الــذي فــتح لــي بــاب البســتان فــأدخلني إليــه هــل غيــر بناؤهــا عمــا كانــت عليــه
 )١(. أهـ  ) تغير اللونُورأيت فيها ماء م

 اهللا  صـلىلقـوا فـي بئـر يتوضـأ فيهـا رسـول اهللاُضاف إلى الصـحابة أن يُيجوز أن يقالوا ال  : الثاني
 .ُ ولحوم الكالب بل ذلك مستحيل فدل على وهاء الحديث النجاسات وسلم عليه

ُال يصــح إضــافة ذـلـك إـلـيهم وال روي أنهــم فعـلـوه وإنمــا  رضــي اهللا عــنهم ـبـأن الصــحابة : وأجـيـب
 وكانــت تهــب الــريح فكانــت لنجاســاتاوالجيــف لقــى فـيـه ُترب مــن مكــان ُكاـنـت بئــر بضــاعة بقــ

 .فيها الجيف والنجاسات ُالريح تلقي 
�:א�د��ل�א�(��-�

 فـي الكلـب ولـغ إذا : ( وسـلم عليـه اهللا صـلى اهللا رسـول قال : قال عنه اهللا رضي هريرة أبي عن
 أن الكلب فيه ولغ اإذ أحدكم إناء ورُهط(  : لفظ وفي  )مرار سبع ليغسله ثم رقهُفلي أحدكم إناء

 ) ٢( .  )بالتراب أوالهن مرات سبع يغسله

 اهللا علـيـه وســلم فــي هــذا الحــديث بغســل اإلـنـاء اـلـذي وـلـغ فـيـه الكلــب أمــر النـبـي صــلى: قــالوا 
 .ُوإراقة سؤره ولم يفرق بين ما تغير وبين ما لم يتغير مع أن الظاهر عدم التغير 

 
 
 

  .٢٥ ص١ جـسنن أبي داود) ١(
 ) .٢٧٩ (مسلم  رواه)٢(
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�:א�د��ل�א��א���

 نومـه مـن أحـدكم اسـتيقظ إذا : ( قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن عنه اهللا رضي هريرة أبي عن
 ) ١(.   )يده اتتب أين يدري ال فإنهً ثالثا يغسلها حتى اإلناء في يده يغمس فال

   نجس بالغمس لم يكن للنهي واالحتياط لوهم النجاسة معنىُن الماء لو كان ال يأ : وجه الداللة
�:א�د��ل�א�.��س�

 فـي أحـدكم يبـولن ال( :  وسـلم عليـه اهللا صلى اهللا رسول قال:  قال عنه اهللا رضي هريرة أبيعن 
 ) ٢(.   )فيه يغتسل ثم يجري ال الذي الدائم الماء

  : وجه الداللة
وهــذا نهــي عــن تنجــيس المــاء ألن الـبـول واالغتســال فيمــا ال يـتـنجس لكثرتــه  : ( قــال الكاســاني

 للنجاســة إذ النهــي عــن تنجــيس مــا ال ًحــتمالُ مًطلقــاُـلـيس بمنهــي فــدل علــى كــون المــاء اـلـدائم م
لتـين ُ قمكـن االغتسـال فيـه يكـون أكثـر مـنُيحتمل النجاسة ضرب مـن السـفه وكـذا المـاء الـذي ي
 ) ٣( .أهـ )  والبول واالغتسال فيه ال يغير لونه وال طعمه وال ريحه

 : واعترض عليه من ثالثة أوجه
 . لتينُإنه عام مخصوص بحديث الق:  األول
كـره كراهـة شـديدة وال يحـرم وسـبب الكراهـة االسـتقذار ال ُوهـو األظهـر أنـه نهـي تنزيـه في:  الثاني

  . البول وتغير الماء بهؤدي إلى كثرةُالنجاسة وألنه ي
  .إنه نص في النهي عن البول في الماء الدائم وليس فيه دليل على نجاسته به:  الثالث

�:א�د��ل�א�/�دس�

 وقع في زمزم فمات فأمر بن الزبيـر فنـزح ماؤهـا فجعـل المـاء ال ينقطـع ًأن حبشيا ( :  عن عطاء
 ) ٤( .أهـ   )حسبكم: زبير بن الافنظر فإذا عين تجري من قبل الحجر األسود فقال 

 .  العدد يذكر لم البخاري أن إال) ٢٧٨( مسلمو) ١٦٢(البخاري  رواه) ١(
 .) ٢٣٩ (بخارياه الور )٢(
  .٧٢ ص١ للكاساني جـ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع)٣(
  .١٧ ص١ جـلطحاويل شرح معاني اآلثار )٤(
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نكــر ذـلـك أحــد مــن ُنقــل التغيـيـر وـلـم يُلـتـين وـلـم يُأن مــاء زمــزم كثـيـر يزـيـد علــى الق : وجــه الدالـلـة
 .ذلك فانعقد اإلجماع من الصحابة على  علماء العصر

 : من ثالثة أوجهعلى ذلك واعترض 
 . إن هذا الذي زعموه باطل ال أصل له : األول

سـمعت سـفيان يعنـي ابـن :  سـمعت أبـا قدامـة يقـول:  عبـد اهللا بـن شـيرويه قـالعـن ي روى البيهق
 يعرف حديث الزنجي الـذي ً وال كبيراً صغيراً إنا بمكة منذ سبعين سنة لم أر أحدا(:  عيينة يقول

 )١( ) . نزح زمزم:   يقولًقالوا إنه وقع في زمزم ما سمعت أحدا
 من أصحاب ابن عباس وسمعهم فكيف يتوهم بعد هـذا عددفهذا سفيان كبير أهل مكة قد لقي 

صــحة هــذه القضــية الـتـي ـمـن شــأنها إذا وقـعـت أن تشــيع ـفـي الـنـاس ال ســيما أهــل مكــة وال ســيما 
 . ؟ ؟ وكيف يصل هذا إلى أهل الكوفة ويجهله أهل مكة أصحاب ابن عباس وحاضروها

 . مل على أن دمه غلب على الماء فغيرهُلو صح لح:  الثاني
ًإنه فعله استحبابا وتنظفا ال واجبا ألن النفس تعافه:  لثالثا ً ً.  

�:�د�&�א�	ول�א�(��!�

�:א�د��ل�א%ول�

ًوأنـزْلنا من السماء ماء طهورا: ( قوله تعالى  َ َُ َ ً َ ِ  َ ِ َ َ َْ . ( )٢ ( 

ًطهورا( قوله أن في  : وجه الداللة  : معنيين ) َُ
 . صابر وشكور وشاكر بمعنى طاهر مثل صبور وُطهورأن يكون  : األول
أن يكون بمعنى فعول مثل قتول وضروب فيكون فيه معنـى التعـدي والتكثيـر ويـدل علـى  : الثاني

ِِويـنـزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به: ( تعالى  ذلك قوله ْ َُْ َ َُ َ ُِ ً ِ َ َ َ ِ ُ ْ َ َُ   . ()٣ ( 
ًوما كان طاهرا مطهرا استحال أن تلحقه النجاسة ألنه لو لحقته    ألنه ً أبداًطهراُالنجاسة لم يكن مً

 ) .١٢٦٣( للبيهقي السنن الكبرى) ١(
  .٤٨جزء من اآلية رقم : سورة الفرقان ) ٢(

  .١١جزء من اآلية رقم : سورة األنفال ) ٣(
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ه إياـهـا واختالطــه بـهـا فـلـو أفســدته النجاســة ـمـن غـيـر أن تغـلـب علـيـه وكــان طهرـهـا إال بممازجـتـُال ي
  .نجس بمماسة النجاسة لها لم تحصل ألحد طهارةُكم سائر المائعات التي تُكمه حُح

 : واعترض عليه من جهتي النص والداللة
 :فرق بينهما وذلك في حديثين  وسلم عليه اهللا صلى وهو أنه:  النص  أما

 اســتيقظ إذا : ( ـقـال وســلم علـيـه اهللا صــلى النـبـي أن:  عـنـه اهللا رضــي هرـيـرة أـبـي  :حــديث: ًأوال 
  )١(.   )يده باتت أين يدري ال فإنهً ثالثا يغسلها حتى اإلناء في يده يغمس فال نومه من أحدكم

  .من إيراد اليد على الماء وأمر بإيراده عليها ففرق بينهما وسلم عليه اهللا صلى منعيه فو
 ولـغ إذا : ( وسـلم عليـه اهللا صـلى اهللا رسـول قال : قال عنه اهللا رضي هريرة أبي : حديث : ًثانيا

 ولـغ إذا أحـدكم إنـاء ُ طهـور( : لفـظ وفـي  )مـرار سـبع ليغسـله ثـم رقـهُفلي أحـدكم إنـاء في الكلب
 ) ٢( .  )بالتراب أوالهن مرات سبع يغسله أن الكلب فيه

أـمـر بإراـقـة ـمـا وـلـغ فـيـه الكـلـب ـلـورود النجاســة وأـمـر ـبـإيراد  موســل علـيـه اهللا صــلى ـنـهأ : وـهـذا فـيـه
  .الماء على اإلناء

ا إذا نجسنا دون القلتين بورود النجاسة لم يشق إلمكان االحتراز منها ولو نأن :ي هف وأما الداللة
لتـين ُغمـس فـي قُلتين بوروده على نجاسة لشق وأدى إلى أن ال يطهر شيء حتى يُنجسنا دون الق

  .لك أشد الحرج فسقطوفي ذ
�:א�د��ل�א�(��!�

ِبئر  مـن أنتوضـأ وسـلم عليـه اهللا صـلى اهللا لرسـول قيـل أنه : عنه اهللا رضي الخدري سعيد أبي عن ِْـ
َبضـــاعة َ َ ر  وهـــي ُ ِبئ ْـــ ُ اْلحـــيض فيهـــا طـــرحُيِ َ ُ والنـــتنالكـــالب ولحـــمِ ْ  علـيــه اهللا صـــلى اهللا رســـول  فـقــالَ

ٌطهور الماء(   : وسلم ُ ٣. ( ) يءش نجسهُي ال ( 

 . العدد يذكر لم البخاري أن إال) ٢٧٨( مسلمو) ١٦٢(البخاري  رواه) ١(
 ) .٢٧٩ (مسلم  رواه)٢(
وابــن ) ١١٢٧٥( وأحمــد )٥٤ (واـلـدارقطني) ٦( والبيهقــي) ٣٢٦( والنســائي) ٦٦( والترمــذي) ٦٦( أـبـوداود رواه) ٣(

 ) .٦٠(أبي داود  في صحيح اهللا رحمه األلباني الشيخ وصححه) ٣٧٢٤٥(أبي شيبة 
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 ُطهـوردل علـى أن المـاء يـً عام وإن كان السبب خاصـا فهـو هإن هذا الحديث لفظ : وجه الداللة
  .نجاسةالنجسه شيء ما لم يتغير بُوأنه ال ي

 جميـع النجاسـات فـي القليـل والكثيـر وهـو عـام يا اللفظ عام فـوهذ: ( قال ابن تيمية رحمه اهللا 
 اســـتعمالها إســـتعماله فـفــي حـــرم إســـتعماله ألن جـــرم النجاســـة ـبــاق فإنـمــاوأـمــا إذا تغـيــر بالنجاســـة 

ٌطهور النجاسة فان الماء استحالتبخالف ما إذا  ُ١(. أهـ  )  وليس هناك نجاسة قائمة(  

 إن( :  وســلم علـيـه اهللا صــلى اهللا رســول ـقـال:  ـقـال عـنـه هللا رضــي الـبـاهلي ماـمـةُأ أـبـي عــن ويُرو
 )٢. (  )ولونه وطعمه ريحه على غلب ما إال شيء نجسهُي ال الماء

اتـفـق أهــل الحــديث عـلـى ضــعف هــذه الزـيـادة لكـنـه ـقـد وـقـع اإلجمــاع عـلـى ولكــن هــذا الحــديث 
  .مضمونها

ضـعف هـذه الزيـادة لكنـه اتفـق أهـل الحـديث علـى  : (رحمـه اهللا  خـان حسـن صـديق محمد قال
 ) ٣(.  أهـ )قد وقع اإلجماع على مضمونها كما نقله ابن المنذر وابن الملقن 

 فـي قـررُم هـو كما دليل عن إال ينعقد ال ألنه  وأصل من أصول االستداللودليل حجة واإلجماع
 . األصول

 :  من وجهينعنه اهللا رضي الخدري سعيد أبيعلى حديث واعترض 
مــن األرض والســيول كانــت تكســح هــذه األقــذار مــن انحــدار  البئــر كانــت فــي إن هــذه : األول

ُؤثر فيـه وقـوع هـذه األشـياء وال تُلقيها فيها وكان الماء لكثرته ال يـُرق واألفنية وتحملها فتُالط غيـره ُ
ُعـن شـأنها ليعلمـوا حكمهـا فـي الطهـارة والنجاسـة فكـان  وسـلم عليـه اهللا صلى ّفسألوا رسول الله

ُيريـد الكثيـر منـه ألن السـؤال ) ُأن الماء ال ينجسه شـيء : ( لهم  وسلم عليه اهللا  صلىفي جوابه
 .إنما وقع عنها فخرج الجواب عليها 

  .٣٣ ص٢١ شيخ اإلسالم ابن تيمية جـمجموع الفتاوى) ١(
 وطعمه ريحه على غلب ما إال(  زيادة اهللا رحمه األلباني الشيخ وضعف) ٧٥٠٣( والطبراني) ٥٢١( ماجة ابن  رواه)٢(

 ) .١٧٦٥ (ضعيف الجامع الصغير وزيادته في  )ولونه
  .٥ صمحمد صديق خان ل الروضة الندية شرح الدرر البهية)٣(
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تغيـر نجـس أو هـو مخصـوص محمـول علـى المـاء الكثيـر بـدليل أن مـا  إن هـذا الحـديث:  الثاني
  .قدم على العامُلتين فإنه أخص منه والخاص يُبخبر الق

�:א�د��ل�א�(��-�

ًإن العبرة دائما بما غلب على الشيء فإذا كـان المـاء الـذي وقعـت فيـه النجاسـة لـم تتغيـر :  قالوا
ظـاهرة بخـالف نغمرة وغيـر ُورية والنجاسة فيه مُهأحد أوصافه بها فالغالب على هذا الماء هو الط

ًالماء الذي ظهرت فيه النجاسـة لونـا أو طعمـا أو ريحـا فقـد غلبـت عليـه النجاسـة وظهـرت فصـار  ً ً
 . الغالب عليه النجس

ًلو وصفنا إنسانا بالصالح كان معنى ذلـك أن :  ًعتبر في جميع األشياء فنحن مثالُهذا مو:  قالوا
 خطأ والعكس لو وصـفناه بالخبـث أو خصال الخير فيه أكثر وأغلب وإال فال يخلو من نقص أو

الشــر لكــان معـنـى ذـلـك أن خصــال الخـبـث والشــر علـيـه أغـلـب وأكـثـر وإال فيبعــد أال يكــون فـيـه 
خصــلة خـيـر وكــذلك ســائر األشــياء هــي لمــا غلــب عليهــا فالمــاء اـلـذي وقعــت فـيـه النجاســة ولــم 

ورا والغالب عليه الطُهتغلب عليه ال يزال ط  . لغالبكم لهذا اُورية والحُهً
�:א�����'�

 فـي القليـل أو بـالكثير عبرة وال التغير هو الماء نجاسة في العبرةالراجح في هذه المسألة هو أن 
 . ذلك
 الخـبـث النجاســة وعـلـة ) ًوعــدماً وجــودا علـتـه مــع ـيـدور كــمُالح( :  تقــول األصــولية القاعــدة ألن

 بالنجاسـة المـاء ىعلـ كـمُوالح بـنجس لـيس فهـو يوجـد لـم ومتـي نجـس فهـو شـئ فـي وجـد فمتي
 بســبب التغيــر هــذا وجــد فمتــي الرائحــة أو الطعــم أو اللــون صــفاته أحــد فــي تغيــر بوجــود يكــون

 . ًقليال أوً كثيرا الماء هذا كان سواء بنجس فليس وجدُي لم ومتيً نجسا الماء كان النجاسة
ُقال الشيخ عبدالعزيز بن عبداهللا بن باز رحمه اهللا عندما سئل عن حكم الما  خالطتـهء القليـل إذا ُ

 :  مثل البول ونحوه النجاسة
 نجاسـة وأصابته لتينُالق دون كان إذا الماء أن : رأى من  فمنهم :ذلك في العلماء اختلف قد( 

  إذا : ( وسلم عليه اهللا صلى النبي لقول ريحه أو طعمه أو لونه يتغير لم وإن بذلك نجسُي فإنه
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 السـنن وأهـل أحمـد اإلمـام أخرجـه)  نجسُيـ لـم ( لفـظ وفـي ) الخبث يحمل لم لتينُق الماء كان
  .والحاكم حبان وابن خزيمة ابن وصححه األربع
  .غيريت لم وإن النجاسة من فيه يقع بما ينجس لتينُالق دون ما أن الحديث هذا فمفهوم : قالوا
  ) .ضعيفة المفهوم داللة : ( العلم أهل من آخرون وقال

 اهللا صــلى النـبـي لقــول لـتـينُالق بـلـغ كاـلـذي ـبـالتغير إال نجسـُيـ ال القلـتـين دون مــا أن : والصــواب
ٌطهـــور المـــاء إن : ( وســـلم عليـــه ُ والترمـــذي وأبـــوداود أحمـــد اإلمـــام أخرجـــه)  شـــيء نجســـهُي ال 

 اهللا صـلى النبـي ذكـر وإنمـا عنه اهللا رضي الخدري سعيد أبي يثحد من صحيح بإسناد والنسائي
ً طلـقـاُم نجسـُيـ ألـنـه وعناـيـة ونظــر تثـبـت إـلـى يحـتـاج دونهـمـا ـمـا أن عـلـى لـيـدل لـتـينُالق وســلم علـيـه

 )١(. أهـ ... )  المذكور سعيد أبي لحديث

 إذا الـمـاء أن علـى جمـعـونُم العلـم أهـل : ( اهللا رحـمـه عثيمـين  صـالح ـبـنبـنمحـمـد  الشـيخوقـال 
 وريتـهُهط علـى بـاق فهـو غيـرهُت لـم وإنً نجسـا صـار لونـه أو طعمـه أو ريحه فغيرت النجاسة أصابته

 إال نجسـُيـ ال أـنـه والصــحيح يتغـيـر ـلـم وإن نجسـُيـ أن ـيـرى بعضــهم ـفـإن لـتـينُالق دون كــان إذا إال
 يتغيـر لـم فـإذاً خبثـا فيـه أثرت فقد بالنجاسة تغير إذا فإنه ذلك يقتضي والقياس النظر ألن بالتغير

  )٢ (.أهـ  ) ؟ كمهاُح له جعلُي فكيف بها
'1��,9 �	�ء �	7: ;0�< ��= >�?� ��@ : 

وأجمـعـوا عـلـى أن الـمـاء الكثـيـر ـمـن النـيـل والبحــر ونحــو ذـلـك إذا : ( ـقـال اـبـن المـنـذر رحـمـه اهللا 
ًغير له لونا وال طعماُوقعت فيه نجاسة فلم ت  ) ٣(. أهـ  ) تطهر منهُويأنه بحاله : ً  وال ريحاً

 
 
 

 

  .١٦ ص١٠ جـ عبد العزيز بن باز رحمه اهللالشيخمجموع فتاوى ) ١(
  .٩٠ ص١١ جـ مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين)٢(
  .٣٥اإلجماع البن المنذر ص) ٣(
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كم لـه ال ُالماء إذا غلب على النجاسات وغمرها طهرها وكان الح: ( قال ابن عبدالبر رحمه اهللا 
 وال وصـل بـه أحـد إلـى الطهـارة ًوراُهـلها ولو كان إذا اختلط بالنجاسات لحقته النجاسة ما كـان ط

 ) ١(. أهـ  ) في كثيره وأجمع المسلمون على ذلك ًوراُهوهذا مردود بأن اهللا عز وجل سماه ط

اتفقوا أن الماء الراكد إذا كان من الكثرة بحيث إذا حرك وسـطه لـم : ( وقال ابن حزم رحمه اهللا 
 ) ٢(. أهـ  ) نجسه شيء إال ما غير لونه أو طعمه أو رائحتهُيتحرك طرفاه وال شيء منهما فانه ال ي

ُخالفا أن الماء الذي ال يال نعلم  : ( رحمه اهللابن قدامة المقدسي شمس الدين قال  مكـن نزحـه ً
 للحاج بطريق مكة يصدرون عنهـا وال ينفـد مـا ًإال بمشقة عظيمة مثل المصانع التي جعلت موردا

 )٣(. أهـ  ) نجس إال بالتغييرُفيها أنها ال ت

ْوهــم: ( ـقـال اـبـن جرـيـر الطـبـري رحمــه اهللا  ُ ُالمكــان المتســع اـلـذي  " جمـعـون عـلـى البطيحــةُم ... َ
نجسـان وهمـا مـاءان ُ والبحر أنه لو وقعت فيهما نجاسة قلت أو كثرت أنهما ال ي"ه السيل يمر ب

 ) ٤(. أهـ  ) إذا حرك جانب من جوانب أحدهما لم يتحرك الجانب اآلخر منه

ســتبحر ال تضــره النجاســة ُواتفـقـوا علـى أن الـمـاء الكثـيـر الم: ( رحـمـه اهللا القرطـبـي قـال اـبـن رشــد 
 ) ٥( .أهـ  ) وصافه وأنه طاهر فهذا ما أجمعوا عليه من هذا البابغير أحد أُالتي لم ت

 A�� B%�C� ء�	������  ;0�< ��= >�?� ��@  : 
 :اختلف العلماء في ضابط الماء الجاري على عدة أقوال 

 " . بأن يدخل الماء من جانب ويخرج من جانب آخر ًما يعده الناس جارياإنه : " فقيل 
 ."   يتكرر استعماله هو ما ال: " وقيل 

 .وقيل غير ذلك 
 

  .١٠٨ ص٩ البن عبدالبر جـالتمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد) ١(
  .١٧ ص ١مراتب اإلجماع البن حزم جـ )٢(
  .٢٧ ص١ جـشمس الدين بن قدامة المقدسيل الشرح الكبير على متن المقنع )٣(
  .٧٣٦ ص٢ جـاهللا من األخبار محمد بن جرير الطبريتهذيب اآلثار وتفصيل الثابت عن رسول  )٤(
  .٣٠ ص١ جالقرطبي ابن رشد بداية المجتهد ونهاية المقتصد) ٥(
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 :ُواختلف العلماء في حكم الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة على قولين 
  :ل�א%ول�א�	و

 .والحنابلة  يةللشافععند  قولهو وتغير أم لم يتغير  لتينُقُأنه ينجس إن كان أقل من 
 عليــه اهللا صــلى اهللا رســول ســمعت : قــال عنهمــا اهللا رضــي عمــر بــن عبــداهللابحــديث  واســتدلوا

 فقـال قـال والـدواب السباع من ينوبه وما األرض من الفالة في يكون الماء عن سألُي وهو وسلم
 ) ١(.  ) الخبث يحمل لم لتينُق الماء كان إذا : ( وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول

 يشــملفهــم مـنـه أن المــاء القلـيـل يـتـنجس بوـقـوع النجاســة فـيـه والمــاء عــام ُإن الحــديث ي: وـقـالوا 
 . الجاري والراكد فيتنجس الجاري بوقوع النجاسة فيه

ًالواقــف ألن الجــاري ال يكــون إال كثيــرا لتــين محمــول علــى ُن حــديث الق بــأ:ُأجيــب عــن ذلــك و
لتـين وبهـذا يكـون ُفاألنهار واألودية ال تجري إال إذا كانت مياهها كثيرة وفي الغالـب تزيـد عـن الق

 .الماء القليل الجاري كالكثير في الماء الراكد فال يتنجس إال بالتغير 
  :א�	ول�א�(��!�
 والـقـول ـيـةمالكوال حنيـفـةال ـمـذهب وـهـذاين أو أـقـل لـتـُ ســواء كــان الـمـاء قـبـالتغير إالُأـنـه ال ـيـنجس 

 .الحنابلة  يةلشافععند ا الثاني
 : بما يلي واستدلوا

 مـن أنتوضـأ وسـلم عليه اهللا صلى اهللا لرسول قيل أنه : عنه اهللا رضي الخدري سعيد أبي عن -١
َبئر بضــاعة  َ َ ُ ِ ْــ ِ بئر وـهـيِ ْــ ُ اْلحــيض فيـهـا طــرحُيِ َ ُ والنــتنالكــالب ولحــمِ ْ  علـيـه اهللا صــلى اهللا رســول ل فـقـاَ

ٌطهور الماء(   :وسلم ُ ٢(.  ) شيء نجسهُي ال( 
 

) ٩٢( خزيـمــة واـبــن )١٢٣١(والبيهـقــي ) ٥١٧ (ماجـــة واـبــن )٥٠ (والنســـائي) ٦٧( والترـمــذي) ٦٣( أبــوداود رواه) ١(
) ٧٥٩(ارمي واـلـد) ١٥٢٥(وابـن أـبـي شـيبة ) ٤٩٦١( وأحـمـد )٣ (والـدارقطني) ٤٥٩( والحــاكم) ١٢٤٩(وابـن حبـان 

 ) .٥٦( في صحيح أبي داود اهللا رحمه األلباني الشيخ وصححه) ٤٤ (ابن الجارودو
وابــن ) ١١٢٧٥( وأحمــد )٥٤ (واـلـدارقطني) ٦( والبيهقــي) ٣٢٦( والنســائي) ٦٦( والترمــذي) ٦٦( أـبـوداود  رواه)٢(

 ) .٦٠( في صحيح أبي داود اهللا رحمه األلباني الشيخ وصححه) ٣٧٢٤٥(أبي شيبة 
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ٌطهور الماء  : ( والماء الجاري يدخل في قوله صلى اهللا عليه وسلم  ألن المـاء  )نجسه شـيءُال يَُ
 . إال إذا تغير ُطهورعام يشمل الجاري والراكد فهو 

 فـي أحـدكم يبـولن ال : ( قـال وسـلم عليـه اهللا صـلى نبـيال أن:  عنـه اهللا رضـي هريرة أبي عن -٢
 ) ١( .)  فيه يغتسل ثم يجري ال الذي الدائم الماء

 ) ٢( ) . ال يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه: ( وفي لفظ 
 ) ٣( ) . الجنابة من فيه يغتسل وال الدائم الماء في أحدكم يبولن ال: ( وفي لفظ 

 .فيه  يستقر وال الماء مع يجري البول ألن يجري الذي الماء في لالبو جواز ومفهومه
 .ه  جريانفيهأن الماء الجاري النجاسة ال تستقر  -٣
 . نجس إال بالتغير الذي تزال به النجاسةُأن الماء الجاري وارد على النجاسة فال ي -٤
 . ًالماء الجاري له قوة يدفع بعضه بعضا فيدفع النجاسة ويزيلهاأن  -٥
مـثـل المــاء اـلـذي يصــب عـلـى النجاســة فيزيلهــا ويطهــر موضــعها فــإذا كــان  المــاء الجــاري أن -٦

َنجس ـهــو ألـنــه ـلــو نجـــس ـلــنجس الموضـــع وـمــا طهـــر ُالـمــاء إذا ورد عـلــى النجاســـة طهرـهــا وال ـيــ  َ َ
كـــذلك إذا وردت علـيــه النجاســـة ال تنجســـه ـفــالواردان واحـــد ســـواء ورد هـــو عـلــى النجاســـة أو ف

 .هذه ميزة للماء الجاري ونجس ُاسة فإنه ال يوردت عليه النج
�:א�����'�

ًقليال أو كثيرا سواء كان بالتغير إالُالراجح في هذه المسألة هو أن الماء الجاري ال ينجس  ً.  
  : قولين على الجاري الماء في العلماء تنازع : (قال شيخ اإلسالم رحمه اهللا 

ً أيضـا وهـو الـدائم المـاء فـي تشـديده مـع حنيفـة أبـى مذهب وهذا بالتغير إال نجسُي ال:  أحدهما
 أصــحابه ُمحقـقـي واختـيـار أحـمـد ـعـن اـلـروايتين أـنـص وـهـو للشــافعي الـقـديم والـقـول ماـلـك مـذهب
 . الجرية فتعتبر كالدائم أنه أحمد عن ى الرواية وهى للشافعي اآلخر والقول

 ) .٢٣٩ (البخاري رواه) ١(
 ) .٢٨٢(مسلم   رواه)٢(

  .)٧٠(وداود رواه أب) ٣(
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 االغتسـال عن نهيه في والجاري الدائم بين فرق وسلم عليه اهللا صلى النبي فإن األول والصواب
 وجـــه ـفــال النجاســـة تغـيــره ـلــم إذا الجـــاري وألن بينهـمــا الـفــرق عـلــى ـيــدل وذـلــك فـيــه والـبــول فـيــه

 ـبـالمفهوم دونهمــا ـمـا عـلـى دل إنمــا)  الخـبـث يحمــل ـلـم لـتـينُق المــاء بـلـغ إذا: (  وقوـلـه لنجاســته
 بـين فيـه فـرق إذا بـل الخبـث يحمـل لتـينُالق دون ما أن على ذلك يدل فال له عموم ال والمفهوم

ً اهراطـ كـان فـإذا به ًمعموال الحدث كان الخبث يحمل األحيان بعض في كان إذا أو ٍوجار ٍدائم
 كــان وإذا صــفاته بقــاء مــع طهارتــه علــى البقــاء وجــب قيــاس وال نــص نجاســته فــي ولــيس بيقــين

 عـلـى ينجسـه ـلـم تغيـره وـلـم عـذرة أو دم أو بـول فـيـه ووقـع ًقـلـيال كـان إذا الـفـائض الحمـام حـوض
 وـلـم نجاســة فـيـه وقـعـت إذا فإـنـه الحـمـام أرض عـلـى يجــرى جميـعـه اـلـذي بالـمـاء فكـيـف الصــحيح

  )١(. أهـ )  نجسُي لم غيرهُت
 وال طهارتــه األصــل ألن بتغيــره إال الجــاري "المــاء  " يتــنجس ال: (  رحمــه اهللا قدامــة بــنوقــال ا

 علـيـه قوـلـه عمــوم فــي ـيـدخل وألـنـه الطهــارة أصــل عـلـى فبقــيً إجماعــا والً نصــا تنجيســه فــي نعـلـم
ٌطهــور المــاء " : الســالم ُ ٌطهــور المــاء " : وقوـلـه " شــيء نجســهُي ال ُ غـلـب ـمـا إال شــيء نجســهُي ال 

 " . ولونه وطعمه ريحه على
 يحـمـل ـلـم لتـينُق الـمـاء بلـغ إذا " : الســالم عليـه لقوـلـه قليـلـه بتنجـيس الشــرع ورد قـد : قـيـل نإفـ

 . " الخبث
 الخبــث يحمــل فــال لتــينُالق بلــغ قــد بمجموعــة الســاقية مــاء ألن طهارتــه علــى حجــة هــذا : قلنــا

 وال الراكـد المـاء فـي ورد إنمـا الخبـر ثـم عليـه دليـل ال تحكـم التقدير بهذا منه الجرية وتخصيص
 نـفـي عـلـى بمنطوـقـه ـيـدل إنـمـا الخـبـر ـثـم بمادـتـه واتصــاله بجرياـنـه لقوـتـه علـيـه الجــاري قـيـاس يصــح

 مـا بمخالفـة يحصـل المفهـوم حـق وقضـاء بمفهومـه هنا ها يستدل وإنما لتينُالق بلغ عما النجاسة
 الجــاري الـمـاء فـيـه يفـتـرق لـتـينُالق دون ـمـا بكــون خالـفـةُالم لتحصــ وـقـد بلغهـمـا لـمـا لـتـينُالق دون

 )٢( .أهـ  ) كاف وهذا يختلف ال بلغهما وما التنجيس في والراكد

  .٧٣ ص٢١ لشيخ اإلسالم ابن تيمية جـمجموع الفتاوى) ١(
  .٢٥ ص١ُالمغني البن قدامة جـ) ٢(
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 الـنفس إليـه تطمـئنالـذي  الصحيح القول: ( وقال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه اهللا 
ٌطهـور فهـو يتغيـر لـم ومـا نجس فهو بنجاسة تغير ماأن  " هذا الضابطهو  ُ"  أم ًجاريـا كـان سـواء 

  )١( .أهـ ) ً راكدا

:�/ D �	�ء ��&�E*� �� /�'�� 1�� &F�,�� �� 1G:    
ميـاه : ُهو الماء الباقي الذي لـه مـا يغذيـه ولكنـه ال يجـري علـى وجـه األرض  مثـل : الماء الدائم 

 .اآلبار 
ميـاه البـرك : ُ هو الماء الـذي لـيس لـه مـا يغذيـه وال يجـري علـى وجـه األرض مثـل  :والماء الراكد

 . ستنقعات ُوالم
ِوقد ذكر غير ذلك في الفرق بينهما  ُ.  

 . بالجريان مكانه من ينتقل الستقر وُوم ثابتأن هذا الماء : ن كال اللفظين مراده ولك
 . في هذا الماء  االغتسالأو  بولتال عن سلم و عليه اهللا صلىالنبي  ىنهوقد 
ُى أن يبــال فــي المــاء هــن: ( جــابر رضــي اهللا عنــه عــن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم أنــه فعــن 

 )  ٢() . الراكد 

 المـاء فـي أحدكم يبولن ال : ( قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن:  عنه اهللا رضي هريرة بيأ عنو
 ) ٣( .)  فيه يغتسل ثم يجري ال الذي الدائم

 ) ٤( ) . ال يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه: ( وفي لفظ 
 )٥( ) . بةالجنا من فيه يغتسل وال الدائم الماء في أحدكم يبولن ال: ( وفي لفظ 

 
  

 . ترقيم المكتبة الشاملة ٢٣ ص١ البن قدامة جـبن عثيمين على كتاب الكافياتعليقات الشيخ ) ١(
 .) ٢٨١( مسلم اهرو) ٢(
 ) .٢٣٩ (البخاري رواه) ٣(
 ) .٢٨٢(مسلم  رواه) ٤(
 ) .٧٠(رواه أبوداود ) ٥(
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 مـن فيـه يغتسـل وال( :  وروايـة  )منـه يغتسـل ثـم( :  وروايـة  )فيـه يغتسل ثم( :  رواية بين والفرق
 بـال الـذي المـاء فـي باالنغمـاس االغتسـال عـن النهـي فيـدُت  )فيـه يغتسـل ثـم(  روايـة أن  )الجنابة

 ! ؟ غيره أو للغسل يحتاجه وهو ماء في يبول كيف:  أي فيه
 فيـدُت منهمـا وكـل خارجـه ويغتسـل إنـاء في منه يتناول أن عن النهي فيدُت  )منه يغتسل ثم(  يةوروا

 التنــاول منــع وعلــى بــالنص االنغمــاس معنــى علــى تــدل)  فيــه  (فروايــة األخــرى الروايــة فيــدهُت مــا
 . ذلك بعكس)  منه  (ورواية باالستنباط

 علـى واالغتسـال البـول مـن واحـد كـل عـن لنهـيا فيـدُفت ) الجنابة من فيه يغتسل وال(  رواية وأما
 . منه االغتسال يقصد لم وإن الدائم الماء في يبول ال أنه بمعنى االنفراد
 الراكــد المــاء ـفـي االغتســال أو الـبـول ألن وذـلـك ممـنـوع الكــل أن الرواـيـات مجمــوع ـمـن فحصــل
إال إذا تغيـر أحـد   المـاء نفسـه وعلـى غيـره وال يلـزم مـن هـذا نجاسـةعلـى وتوسـيخه تقذيره يسبب

 .أوصافه لكنه إذا بال فيه وتتابع الناس في البول فيه أدى ذلك إلى تنجيسه 
 البول في الماء الراكـد ثـم االغتسـال منـه بمعنـى أنـه نهي عنفيه بألفاظه المختلفة هذا الحديث ف

 .النهي عن البول وحده واالغتسال فيه ًأيضا  هيبول فيه ثم يغتسل منه وفي
 هي للتحريم أو للكراهة ؟وهل هذا الن

 :اختلف العلماء فيه على قولين 
 . أنه حرام وذهب إليه الحنفية والظاهرية لظاهر الحديث :א�	ول�א%ول�

 .فالحديث فيه نهي والنهي يقتضي التحريم وال صارف للتحريم 
 . أنه مكروه وهو مذهب الجمهور :א�	ول�א�(��!�

 .والصحيح هو القول األول لظاهر الحديث 
 أو للتحــريم النـهـى ـهـل العلـمـاء اختـلـف: (  رحـمـه اهللا عـبـداهللا ـبـن عـبـدالرحمن البســامـقـال الشــيخ 

 ؟ الكراهية
 . للتحريم أنه إلى:  والظاهرية الحنابلة وذهب مكروه أنه إلى:  المالكية فذهب
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 فــي التحــريم النهــى وظــاهر الكثـيـر فــي مكــروه القلـيـل ـفـي محــرم أـنـه إـلـى:  العلمــاء بـعـض ذهــبو
  )١(. أهـ  ) العلماء باتفاق ستبحرةُالم المياه ذلك من يخصص لكن والكثير القليل

 ;0�< ��= >�?� ��@ &F�,�� �� 1G�&�� ء�	1 ���: 
ُكثيـرا أنـه ال يـنجس بمكـان إذا الـدائم أو الراكـد المـاء ال خالف بين العلمـاء أن  ُ نجاسـة لل تـهخالطً

 " .اللون أو الطعم أو الرائحة "  أوصافه الثالثة ى أحدتتغيرإال إذا 
اتفقوا أن الماء الراكد إذا كـان مـن الكثـرة بحيـث إذا حـرك وسـطه لـم : ( قال ابن حزم رحمه اهللا 

 ) ٢(. أهـ  ) أو طعمه أو رائحتهيتحرك طرفاه وال شيء منهما فانه ال ينجسه شيء إال ما غير لونه 

ُأما إذا كان الماء قليال ولم يتغير بم  : قوالن نجاسة فللعلماء في ذلك لل تهخالطً
  :�א�	ول�א%ول

 والشـافعية الحنفيـةوهذا هو المشهور في مذهب  القاة النجاسة ولو لم يتغيرُجرد مُنجس بمُيأنه 
بــن عبــاس وأبــوهريرة وســعيد بــن جبيــر ومجاهــد عبــداهللا بــن عمــر وعبــداهللا :  وبــه قــالوالحنابلــة 

 . وأبوثور ومحمد بن إسحاق ةوإسحاق بن راهوي
  :�א�	ول�א�(��!

ُ ال ينجس إال إذا تغير مثله مثل الماء الكثير أي أنه إذا تغير تنجس وإن لم يتغير فـال يتـنجس أنه
  .في رواية عنهمسيب وسعيد بن جبير وأبوهريرة ُابن عباس وابن مسعود وابن الم:  وبه قال

وعطــاء واللـيـث ـبـن ســعد والحســن ـبـن صــالح ًوـهـو أيضــا ـقـول حذيـفـة والحســن البصــري وعكرـمـة 
 ويحيـى بـن سـعيد القطـان وعبـدالرحمن بـن أبـي ليلـىوجابر بـن زيـد والنخعي وابن شهاب الزهري 

 . واألوزاعي وعبدالرحمن بن مهدي وابن المنذر وسفيان الثوري
  .الظاهريةوقال به الشافعية والحنابلة ة الثانية عند وهو مذهب المالكية والرواي

 .وسبق ذكر أدلة القولين فليرجع إليها 
  

  .٢٢ صعبداهللا بن عبدالرحمن البسام للشيخ تيسير العالم شرح عمدة األحكام) ١(
  .١٧ ص ١مراتب اإلجماع البن حزم جـ )٢(
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 القلـيـل أو ـبـالكثير عـبـرة وال التغـيـر هــو المــاء نجاســة ـفـي العـبـرةاـلـراجح ـفـي هــذه المســألة هــو أن 
 .ً راكدا أمً جاريا كان سواء

 الـدائم المـاء في البول عن سلم و عليه اهللا صلى نهيه: ( قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهللا 
 بعـد البـول إليـه فضـيُي لمـا نهـى قـد بـل بـذلكً نجسـا يصـير نهأ على يدل ال فيه لاالغتسا عن أو

 عامـة وقـال سـتحمهُم فـي الرجـل بـول عـن نهـى كما الوسواس إلى ؤدىُي لما أو إفساده من البول
 شـبهُي وهـذا البـول بعـد فيـه االغتسـال عـن نهـى نهأ فيه جاء قد االغتسال عن ونهيه منه الوسواس

 ) ١( .أهـ )  ستحمهُم في نساناإل بول عن نهيه

 االغتسـال وعن الدائم الماء  فيالبول عن نهى"  قد النبي نإف قيل نإف: ( ًوقال أيضا رحمه اهللا 
 فـي لـيس إذ البـول جـردُبم نجسُيـ أنـه علـى يـدل ال الـدائم المـاء فـي البـول عـن نهيـه:  قيـل"  فيه

 إذا نـهإف تنجيسـه إلـى ذريعـة البـول نأل للذريعـةً سـدا نهيـه يكـون قـد بـل ذلـك على يدل ما اللفظ
 الطبـع جـردُبم مكـروه إنـه قـالُي أو للذريعـةً سدا نهيه فكان بالبول الماء تغير هذا بال ثم هذا بال

 ) ٢ (.أهـ  ) نجسهُي أنه ألجل ال

 بـاز بـن عبـداهللا بن عبدالعزيز برئاسة الشيخ واإلفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنةوقال أعضاء 
 : هللا رحمه ا

 مسـلم رواه لمـا يجـوز ال يجـري ال الـذي الـدائم المـاء فـي االغتسـال علـى الجنـب إقدام:  ًأوال( 
 المـاء في أحدكم يغتسل ال ":  قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن  :عنه اهللا رضي هريرة أبي عن

  ." ًتناوال يتناوله قال هريرة أبا يا يفعل كيف فقيل جنب وهو الدائم
 مــن فـيـه باالغتســال ريحــه أو طعمــه أو لوـنـه يتغـيـر ولــم فــأكثر لـتـينُق الــدائم المــاء بلــغ إذا: ً ثانـيـا

 يصـح لـم بنجاسـة تغيـر وإن واألحداث األخباث لتطهير وصلح منه والغسل الوضوء أجزأ الجنابة
  فيه الجنابة من االغتسال تتابع جردُبم تغير وإنً إجماعا أخباث وال أحداث طهارة في استعماله

 

  . ٥١٩ ص٢٠ لشيخ اإلسالم ابن تيمية جـمجموع الفتاوى) ١(
  .٣١ ص٢١ لشيخ اإلسالم ابن تيمية جـمجموع الفتاوى )٢(
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 وإن الخــالف نمــً خروجــا الطهــارة فــي اســتعماله ـتـرك واألحــوط خــالف وريـتـهُهط ففــي بنجاســة ال
 التطهـر يصـح لـم بدنـه على كانت جنب بنجاسة تغير فإن جنب فيه واغتسل لتينُق من أقل كان

 األحـــداث مـــن بـــه التطهـــر صـــحة ففـــي بنجاســـة يتغيـــر لـــم وإن األخبـــاث وال األحـــداث مـــن بـــه
 ) ١( .أهـ  ) غيره تيسر عند الطهارات في استعماله ترك واألحوط خالف واألخباث

 هـل:  فيـه يبـل الـذي المـاء فـي فاختلـ: ( رحمـه اهللا  البسـام عبدالرحمن بن داهللاعبوقال الشيخ 
  .؟ تنجس أو وريتهُهط على باق هو
 .ً كثيرا أو كان ًقليال نجاسته على نعقدُم اإلجماع فإن بالنجاسةً تغيراُم كان فإن
  .وريتهُهط علىً أيضا فاإلجماع كثير وهو بالنجاسة تغيرُم غير كان وإن

 سـيبُالم وابـن البصـري والحسن عباس وابن أبوهريرة فذهب بالنجاسة تغيرُم غير ًقليال كان إنو
 من علىً ردا أحاديث عدة البخاري سرد وقد تنجسه عدم إلى : والبخاري ومالك وداود والثوري

   .نجس إنه قال
 النجاسـة القـاةُم بمجـرد تـنجس أنـه إلى:  والحنابلة والشافعية والحنفية ومجاهد عمر ابن وذهب

 . ردها مكنُي وكلها الباب حديث منها بأدلة ستدلينُم ًقليال مادام يتغير لم ولو
 . كثيرة بأدلة األولون واستدل

ٌطهــور المــاء " وحســنه والترمــذي أـبـوداود رواه مــا:  منهــا ُ حــديث عــن وأجــابوا " شــيء نجســهُي ال 
 ـفـإن األوـلـون إلـيـه ذـهـب ـمـا والحــق نجيســهلت ال واـلـواردين الســقاة عـلـى لتكريـهـه النـهـى ـبـأن البـاب
 تيمـيـة اـبـن اإلســالم شــيخ اختـيـار هــو هــذا كـثـر أو المــاء ـقـل بالنجاســة التغـيـر عـلـى الـتـنجس ـمـدار
  .اهللا رحمه
 للمشـهورً خالفـا قـل وإن الجنابـة مـن فيـه غتسـلُالم المـاء وريةُهطً أيضا الراجح أن نعلم هذا ومن
 )٢(. أهـ )  ًقليال دام ما وريةُهالط صفة يسلبه غتسالاال أن من الشافعي ومذهب مذهبنا من

  

  .٧٠ ص٥ جـفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء) ١(
  .٢٢ صعبداهللا بن عبدالرحمن البسام للشيخ تيسير العالم شرح عمدة األحكام) ٢(
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 :الجواب 
ُنعم يمكن تطهير الماء المتنجس ولتطهيره ثالثة ط ُ  :رق ُ

ُإذا كـــان هـــذا المـــاء الـــنجس قلـــيال أي دون القلتـــين فتطهيـــره يكـــون بالم :���111د��0 ُكـــاثرة بقلتـــين ً
ًه إن كـان متغيـرا وإن لـم يكـن متغيـرا طهـر ُطاهرتين إما أن يصب فيه أو ينبع فيـه فيـزول بهمـا تغيـر ًُ ُ

ُبمجرد الم  .كاثرة ُ

 :ُإذا كان هذا الماء النجس قلتين فيطهر بأمرين  :�א�(��!�
 .       ُالمكاثرة : األمر األول 
 .ُيترك حتى يزول تغيره بطول مكثه : األمر الثاني 

 :حد أمور ثالثة إذا كان هذا الماء النجس أكثر من قلتين فتطهيره بأ :�א�(��-�
ُالمكاثرة أو أن يزول تغيره بطول مكثه أو أن ينزح منه مـا يـزول بـه التغيـر ويبقـي بعـد ذلـك قلتـان  ُ ُ ُ

 .ًفصاعدا 
ــنقـــال الشـــيخ محمـــد  ــنـب ــه:  والصـــحيح : ( اهللا رحمـــه عثيمـــين  صـــالح ـب ــر زال إذا أـن  المـــاء تغـي

 أن بين فرق وأي بزوالها زال ةللع ثبت متى كمُالح ألنً وراُهط يكون فإنه كان طريق بأي النجس
ً فهمـا أيسـرً أيضـا وهـذاً وراُهـط يكـون فإنـه النجاسـة زالت متى واحدة فالعلةً يسيرا أوً كثيرا يكون

 ) ١( .أهـ  ) ًوعمال
وكــذلك أفـتـت اللجـنـة الدائـمـة للبحــوث العلمـيـة واإلفـتـاء برئاســة الشــيخ عـبـدالعزيز ـبـن عـبـداهللا ـبـن 

ُئلت عن حكم تطهير مياه المجاري بواسطة الطرق الفنية الحديثة ألعمـال ُباز رحمه اهللا عندما س
 . ُالتنقية ووسائل الترشيح والتطهير المختلفة 

 ومـع والحمامـات المـراحيض فـي المسـتعمل المـاء فـي الكـرام العلمـاء يقـول مـاذا: وكان السؤال 
 المــاء هــذا مــن الكريهــة حــةالرائ ويتغيــر مكينــة إلــى المــاء هــذا ويــروح والبــول العــذرة المــاء هــذا

  المراحيض إلى الماء هذا ويرجع الطاهر الماء هذه مع ويختلط باألدوية الماء هذا مع ويختلط

  .٥٨ ص ١ للشيخ ابن عثيمين رحمه اهللا جـالشرح الممتع على زاد المستقنع) ١(
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 جـهـة ـمـن واالغتســال الوضــوء ـفـي الـمـاء ـهـذا اســتعمال يجــوز ـهـل المطـعـم وإـلـىً ثانـيـا والحماـمـات
  . ؟ ال أم الشرع

 وآـلـه رســوله عـلـى والســالم والصــالة وحــده هللا الحمــد: (  ذـلـك فقاـلـت اللجـنـة فــي جوابهــا علــى
 : وبعد وصحبه

 وصـدر السـعودية العربيـة لمملكةا في العلماء كبار هيئة مجلس بلِق من الموضوع هذا رسُد لقد
 :  مضمونه هذا قرار فيه

 واإلفتـاء العلميـة للبحـوث الدائمـة اللجنـة قبـل مـن ذلـك في عدُالم البحث على المجلس اطلع (
 داوـلـــةُوالم البحـــث وبعـــد...  والميـــاه الزراـعـــة وزيـــر معـــالي خطـــاب عـلـــى المجلـــس اطلـــع كمـــا
    : يلي ما المجلس قرر ناقشةُوالم
 أو بنفسـه تغيـره زال إذا يطهـر بنجاسـة تغيـرُالم الكثيـر المـاء أن مـن العلـم أهـل ذكـره ما ىعل ًبناء

 نحــو أو علـيـه الرـيـاح ومــرور الشــمس ـتـأثير أو كــثُم بطــول تغـيـره زال أو إلـيـه ُطهــور مــاء بإضــافة
 . علته بزوال كمُالح لزوال ذلك

ـــاه إن وحـيـــث ـــتخلص مكــــنُي تنجســــةُالم المـي ـــث ائلوســــ بعــــدة نجاســــتها مــــن اـل  تنقيتهــــا إن وحـي
 مـن عتبـرُي التنقيـة ألعمـال الحديثـة الفنيـة رقُالطـ بواسطة النجاسات من عليها طرأ مما وتخليصها

 المـيـاه ـهـذه لتخـلـيص المادـيـة األســباب ـمـن الكثـيـر يـبـذل حـيـث والتطهـيـر الترشــيح وســائل أحســن
 إـلـيهم الشـك رقيتطـ ال مـمـن بـذلك ختصـونُالم الخـبـراء قـررهُوي ذلـك يشــهد كمـا النجاسـات مـن
 الكاملــة التنقيــة تنقيتهــا بعــد طهارتهــا يــرى المجلــس فــإن لــذلك وتجــاربهم وخبــرتهم عملهــم فــي

 ويجــوز ريــح وال لــون وال طعــم فــي بنجاســة تغيــر فيهــا يــرى ال األولــى خلقتهــا إلــى تعــود بحيــث
 ذاإ إال شـــربها يجـــوز كـمــا منـهــا بـهــا الطـهــارة وتحصـــل واألخـبــاث األحـــداث إزاـلــة ـفــي اســـتعمالها

 للضـررً وتفاديـا الـنفس علـى محافظـة ذلـك فيمتنع استعمالها عن تنشأ صحية أضرار هناك كانت
 )١( .أهـ  ) وسلم وصحبه وآله محمد نبينا على اهللا وصلى التوفيق وباهللا . ..لنجاستها ال

  

  .٧٩ ص٥ جـفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء) ١(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ٢٦

��د��#�א�"����ن�א���و�!/������و��دאد�−�����ن�����מ�א�����א���س�و�ض�������ق �
�

 :ً اللجنة الدائمة سؤال آخر حول هذا الموضوع وهذا نصه إلىوكذلك وجه 
 لتعـود وتكـرر البلـدان بعـض فـي النجاسـات مـع المجـاري فـي النازلـة الميـاه تجمـع األيـام هذه في

  .؟ المياه هذه في النجاسة عين طهر هل ثانية مرة للبيوت
 :الجواب 

 الطهـارة المـاء فـي األصـل : وبعـد وصـحبه وآلـه رسـوله علـى والسالم والصالة وحده هللا الحمد( 
 فـإذا ونحوهمـا والغـائط البـول مـن خالطهـا بمـا تنجسةُم صارت إنما المجاري مياه من ذكرت وما

 هـيف إال و طـاهرة صـارت ولونهـا وطعمهـا النجاسـة ريـح منهـا وزال النجاسـة مـن وخلصت كررت
 وآلـه محمـد نبينا على اهللا وصلى التوفيق وباهللا ومظاهرها النجاسة آثار من فيها بقي بما تنجسةُم

 )١( .أهـ  ) وسلم وصحبه

●  M�'"� �N�: 
 . شاء اهللا ن أكتفي بهذا القدر وفيه الكفاية إ●
ُوأسأل اهللا عز وجل أن يكون هذا البيان شافيا كافيا في توضيح الم ● ً  .راد ً
أن يرزقنـا التوفيـق ُلي ولكـم ولجميـع المسـلمين العلـم النـافع والعمـل الصـالح وله سبحانه وأسأ ●

 .والصواب في القول والعمل 
وما كان من صواب فمـن اهللا ومـا كـان مـن خطـأ أو زلـل فمنـى ومـن الشـيطان واهللا ورسـوله مـن  ●

 بريئان 
 آله ى نبينا محمد وعلىلهم عل الىصلووآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين واهللا الموفق  ●

 .وأصحابه أجمعين 
��.و�מ

  &'( ��� !"�#�� $% ������ �� � 
 ,#� / P�L�0 ;Q=�R / ��S TF,� /;������ ;�,? 
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