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بسم اهلل الرمحن الرحيم, احلمد هلل وحده, والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده, وعىل آله وأصحابه ومن 

 تبعهم بإحسان إىل يوم الدين: 

 :-رمحه اهلل-قال املؤلف  

 .إن لم يؿؽن تطفقر الـجس بالطفور  (1) (حرم استعؿالفؿا :فور بـجسوإن اشتبه ص)

 .(2)وجب خؾطفؿا واستعؿالفؿاـ: بلن كان هذا الطفور قؾتقن فلكثر وكان طـده إكاء يسعفؿاـ فنن أمؽن   

 ؛(3) (ولم يتحر)

                                 
إن لم يؿؽن تطفقر : قالإذا اشتبه الطفور بـجس فعـد الحـابؾة ال يجوز أن كستعؿل ال هذا وال هذا، كؿا  (1)

 .الـجس

ألن  ؛يجب أن يخؾط وأن يطفر وأن يستعؿلالتي ذكرها الؿملف فنكه  بلحد الطرقإذا أمؽن التطفقر  (2)

. والواجب الذي طـدكا أن يتطفر بؿاء صفور، وهذا "يتم الواجب إال به ففو واجب ما ال": أن ؼاطدة ال

الواجب ال يتم إال بلن يخؾط خؾًطا يمدي إلى إكتاج ماء صفور، فػي هذه الصورة ال إشؽال أن يصـع هذا 

 األمر. 

 فور.يجوز أن يتحرى إذا كثر طدد الط: أكه طن اإلمام أحؿد رواية ثاكقةو (3)

 ر كثقًرا، وهذا هو الواقع.فوم الحـابؾة أكه لقس طن اإلمام أحؿد رواية أخرى إذا لم يؽن طدد الطففم من كال 

 .فال يجوز أن يتحرى رواية واحدة فورإذا لم يؽثر طدد الط فالخالصة أكه: 

  :ػقه روايتانفور فوإن كثر طدد الط 

 وهي الؿذهب.  ،أكه ال يتحرى :األولى

 .الرواية اختارها اثـان من كبار الحـابؾة: أبو بؽر وابن طؼقل هذهو: أكه يتحرى، ةوالثاكق

واستعؿال هذين  "دع ما يريبك إلى ما ال يريبك": -صؾى اهلل طؾقه وسؾمقول الـبي  ودلقل الؿذهب:

 .ألكه قد يستعؿل الـجس ؛اإلكاءين الؿشتبفقن يريب اإلكسان
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 .(2) ولو زاد طدد الطفور ،(1)لم يـظر أيفؿا يغؾب طؾى ضـه أكه الطفور فقستعؿؾه :أي 

                                
 

قاطدة هذه و "قجب أن يجتـب الجؿقعفقحه الضرورة ال تبفقؿا ؿحظور الؿباح بالأكه اشتبه ":  ومن التعؾقل

 بـوا طؾقفا مسائل كثقرة وربؿا ستسؿعون التعؾقل هبا أكثر من مرة.والحـابؾة 

كؿا  ةفروًطا كثقروبـوا   ."فور بالـجساشتباه الط"هذا الدلقل والتعؾقل بـى الحـابؾة الػرع الذي معـا طؾى و

 ، مـفا:سقلتقـا

 .قجب أن ال يتزوج ال األخت وال األجـبقةف لو اشتبفت أخته بلجـبقة

 .إذا اشتبفت مذكاة بؿقتة فنكه يجب أن يرتك الجؿقعو 

 .ـ ولقست الؼاطدة ـ هذه الؿسائل مـصوص اإلمام أحؿدو 

ؿسللة ضن، فنذا فال ...،أن يـظر أيفؿا يغؾب طؾى ضـه ومعـاه: بقن الؿملف بعبارة جؿقؾة معـى التحري، (1)

الـجس ويستعؿل الطفور، لؽن ـ طؾى الؼول بالتحري ـ حد اإلكاءين صفور فنكه يتجـب غؾب طؾى ضـه أن أ

 . لؼاطدةوا ؾحديثل ؛كؿا قؾت ال يجوز يف هذه الصورة أن يتحرى بل يجب أن يرتك الجؿقع

 ر طدد الطفور جاز التحري هذا إشارة لخالف، والخالف تؼدم معـا وهو أكه طن أحؿد رواية أكه إذا كث (2)

  .ـ كؿا تؼدم ـ الؿذهب طؾى خالففاأبو بؽر وابن طؼقل و ارهاختا

ال تبقحه الضرورة فقؿا ؿحظور الؿباح بالاشتبه  إذا": طؾى الؼاطدة السابؼةـ كؿا قؾـا ـ هذه الؿسللة مبـقة و

ـ طؾى قاطدة أخرى ذكرها الشقخ ابن رجب وذكر هذا الؿثال لفا،  ومبـقة أيضا. "قجب أن يجتـب الجؿقعف

 .ـ كؿا قؾت لؽم أذكر الؼواطد التي تتـاسب مع مسائل الروضوأكا 

ـًا الؼاطدة التي تـبـي طؾقفا هذه الؿسللة:   الؿـع من واحد مبفم من  أطقان أو معقن مشتبه "يؼول ابن رجب مبق

. ففذه قاطدة ولقست "تؾك األطقان قبل أن تتؿقزيف تصرف ال، بؿـع فقفا الؿـع   االشتباه  هذا بلطقان يمثر 

مـع استخدامفا حتى تتؿقز، ثم ذكر وأكه  إذا اختؾطت هذه األطقان فنهنا تمثر، ثم بقن ما هو التلثقر: مسللًة 

ومـفا اشتباه اآلكقة الـجسة بالطاهرة يؿـع من الطفارة بواحد مـفا حتى يتبقن "طدة أمثؾة ثم قال: الشقخ 

 األصؾقن.  . فصارت مسللة اشتباه الـجس بالطاهر تـبـي طؾى هذين"الطاهر
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 .(1)عدل إلى التقؿم إن لم يجد غقرهؿاوي

أشبه ما لو كان يف بئر  (3)؛ألكه غقر قادر طؾى استعؿال الطفور ؛(2)(وال يشترط لؾتقؿم إراقتفؿا وال خؾطفؿا)

 .(5)وكذا لو اشتبه مباح بؿحرم فقتقؿم إن لم يجد غقرهؿا  .(4)ال يؿؽـه الوصول إلقه

                                 
 قجب أن يجتـب الجؿقعفال تبقحه الضرورة فقؿا ؿحظور الؿباح بالاشتبه  إذا"قاطدة الحـابؾة لؿا بقن أن  (1)

وإذا كان  ،ألكه طادم لؾؿاء حؽًؿا ؛يعدل يف هذه الصورة إلى التقؿمبقن الؿملف أكه  "ال يجوز أن يتحرىو

   .طادًما لؾؿاء فنكه لقس له حل إال أن يتقؿم

وهو  تقؿم ثم صؾى فؾؿا اكتفى تؿقزت األواين الـجسة من الطاهرة، فعؾى الؿذهب الؿعتؿد ال يعقدفنن 

 الصواب.

  .ألكه تؿؽن اآلن من الصالة بؿاء صفور ؛وققل: بل يعقد

ال يشرتط إذا أراد أن يتقؿم وطـده هذه اآلكقة الؿشتبفة ال أن يخؾط هذه األواين وال أن يريق الؿاءين،  (2)

 :ؿسللة فقفا طن أحؿد روايتانهذه الو

يف مسللة التحري وأما اختقارهؿا  . هي الؿذهبو اختارها أبو بؽر وابن طؼقلأكه ال يشرتط،  :الرواية األولى 

 الؿذهب. هو ؾقسفطـد كثرة طدد الطفور 

ـه ال يدري يصدق طؾقه أكه واجد لؿاء صفور يؼقـًا لؽ ؛ ألكهأكه يشرتط إما أن يريق أو يخؾط :الرواية الثاكقة

 ؟.أيفؿا، فؽقف يتقؿم وطـده ماء صفور

وهذا  .هذا الؿاء شرًطا أكه غقر قادر طؾى استعؿال التي هي الؿذهب: بقن الؿملف تعؾقل هذه الرواية (3)

 .ال يستطقع أن يستعؿل هذا الؿاء بحؽم الشرع :يعـي "حؽًؿا": الحـابؾة معـى قول

كؿن يؼف طؾى البئر  كاناشتبفت طؾقه هذه الؿقاه  فؾؿاالحسقة، عدم الؼدرة الشرطقة تشبه طدم الؼدرة ف(4)

 .لعدم تؿؽـه من الوصول إلقه ؛وال يتؿؽن من استخراج الؿاء من أسػل البئر

إذا اشتبه مباح بؿحرم فحؽم هذه الؿسللة تؿاًما كحؽم الؿسللة السابؼة، بؽل تعؾقالهتا وتػصقالهتا؛ ألن (5)

  طدم الؼدرة الشرطقة طؾى االستعؿال.ؽالهؿا يشرتكان يففالحؽم واحد، 
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 .  (1)عؿؾه ويؾزم من طؾم الـجس إطالم من أراد أن يست

ولو مع صفور  ، )توضل مـفؿا وضوًءا واحًدا( ـ:أمؽن جعؾه صفوًرا به أم الـ  )بطاهر(صفور  )وإن اشتبه(

 ويعم بؽل واحدة من الغرفتقن الؿحل.(3) )من هذا غرفة ومن هذا غرفة( (2)بقؼقن

                                 
يستخدم هذا الؿاء فنكه يجب طؾى العالم أن شخص  أراديعـي أكه إذا طؾم اإلكسان أن هذا الؿاء كجس و (1)

 .أن هذا من باب األمر بالؿعروف والـفي طن الؿـؽر: بلن هذا الؿاء كجس، والتعؾقل هوجوًبا أن يخرب

؛ فقجب طؾقه أن يخرب حؽم مسللة اإلخبار بالـسبة لؾعالم يختؾفلؽن سلل قؾـا الذي يستخدم ال يؾزمه أن يو 

 ألكه من جفته هو هذا أمر بؿعروف وهني طن مـؽر.

أن يتوضل مـفؿا وضوًءا  ؾهفـ  طؾى الؼول بتؼسقم الؿقاه إلى ثالثة أقسامـ اشتبفت آكقة صاهرة بطفورة  إذا (2)

لو توضل هبذه الصػة حصؾت له الطفارة بقؼقن، لفذا قالوا: له أن ألكه  ؛ آخر اصفورً  واحًدا، حتى لو وجد ماءً 

يػعل هذا األمر حتى مع وجود صفور آخر؛ ألن الؿاء الطاهر لقس كجًسا حتى كؼول ال يجوز أن يؿسه، فنذا 

  .توضل طؾى هذه الصػة فنن الطفارة حصؾت له بقؼقن

من هذا غرفة ومن أن يتوضل يجب طؾقه وجوًبا الطريؼة: ف تػصقل لؽؾؿة توضل مـفؿا وضوًءا واحًداهذا  (3)

ألكه لو توضل وضوًءا  ؛ من هذا ووضوًءا كاماًل من هذاال يتوضل وضوًءا كاماًل أيؼصد الؿملف وهذا غرفة، 

ػي كل مـفؿا فين أن رفع الحدث سقؽون يف هذا، ءألكه لم يجزم يف اإلكا ؛كاماًل مـفؿا لؽان شاًكا يف صفارته

ة جازمة، فقلخذ غرفًة ـقزم، بقـؿا إذا توضل وضوًءا واحًدا من هذه غرفة ومن هذا غرفة فؼد توضل بشاك لم يج

 يغسل يديه ثم يلخذ غرفًة أخرى من اإلكاء اآلخر ويغسل يديه، وهؽذا يتم الوضوء إلى هناية األمر. 

 .يتوضل بـقة جازمةأكه لو لم يصـع هذا لصار مرتدًدا يف الوضوء ولم  :ما قؾت لؽمأواًل  :الدلقلو

 . "ما ال يتم الواجب إال به ففو واجب"الؼاطدة السابؼة  ثاكًقا: 

طدة ما ال يتم الوجوب إال به وبعض الـاس قد يخؾط بقن قاطدة ما ال يتم الواجب إال به ففو واجب وبقن قا

 .فؾقس بواجب

 .قس بواجبما ال يتم الوجوب إال به مثل تحصقل الـصاب إلخراج الزكاة مثاًل، هذا ل

 



  

 

 

 شرح فضيلة الشيخ أ.د/ أمحد بن حممد اخلليل

 
 

6 

أحدهؿا لؾشرب فنن احتاج .(1): بغقر خالف كعؾؿه )الؿغـي والشرح(قال يف  )وصؾى صالًة واحدًة( 

 .(3) لقحصل له القؼقن ؛وتقؿم ،وتوضل بالطفور طـده  ،(2)تحرى

يعؾم  )محرمة(ثقاب  )بـ(اشتبفت ثقاب مباحة  )أو(يعؾم طددها  )كجسة(ثقاب  )وإن اشتبفت ثقاب صاهرة بـ(

، كؿن مـفا يـوي بفا الػرض احتقاًصا (أو الؿحرم)من الثقاب،  )صؾى يف كل ثوب صالة بعدد الـجس(طددها 

  (4)كسي صالًة من يوم

                                
 

 .تحصقل الؿحرم لؾؿرأة بالـسبة لؾحجـ طؾى قول ـ ومثؾه  

 .إلى آخره ..تحصقل الـػؼة لؾحجـ  طؾى قولـ ومثؾه  

 .هذا واجب  ـ مثاًل ـ مثل السعي لؾصالة  :لؽن ما ال يتم الواجب إال به ففو واجب 

 يتم الوجوب إال به.  الالؿفم أكـا كػرق بقن قاطدة ما ال يتم الواجب إال به وبقن قاطدة ما  و

 .ولقس كل ما تؼدم فؼط؛ ألن وضوءه صحقح.خالف هو أكه يصؾي صالًة واحدًة غقر الذي ب (1)

لؾضرورة؛ ألكه يحتاج أحدهؿا لؾشرب، فحقـئذ له أن يتحرى ويتوضل  ؛يف هذه الصورة يجوز أن يتحرى (2)

  .باآلخر

ري لؽن مع التحري يجب أن يتقؿم وتعؾقل نذا اضطر إلى التحري جاز له التحفهـا حؽم وتعؾقل،  (3)

 .لقصؾي بقؼقن ؛وجوب التقؿم مع هذا التحري

لو تلمؾت الػروع السابؼة كؾفا ستجد و "يجب أن تمدى بقؼقنالعبادة  " :ومن هـا طرفـا أن قاطدة الحـابؾة 

أن يصؾي اإلكسان ال يريدون وقوجبون من األحؽام ما يجعل الطفارة تؿت بقؼقن، فأهنا ترجع لفذا التعؾقل، 

 وهو شاك.

إذا كان طـده ثقاب صاهرة وثقاب كجسة واشتبفت هذه الثقاب الطاهرة بالـجسة وكان يعؾم طدد الثقاب  (4)

ـجسة، فالحؽم طـد الحـابؾة أن يصؾي بعدد الثقاب الـجسة ثم يزيد صالًة، مػفوم كالمفم: وال يجوز أن ال

أن طـدهم قاطدًة أهنم ال يجقزون أن يمدي العبادة  وقؾـا، بذلك ػرض بقؼقن إالالال يؿؽـه أداء ألكه  ؛يتحرى

 تالحظ أكه طـدهم اضطراد. فإال بقؼقن، والقؼقن يف مثل هذه الصورة أن يصؾي بعدد الـجس ويزيد واحدًة، 
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لزمه أن يصؾي يف  :فنن لم يعؾم طدد الـجسة أو الؿحرمة .(1) لقمدي فرضه بقؼقن )صالًة(طؾى العدد  )وزاد( 

 .(3) ولو كثرت  (2)حتى يتقؼن أكه صؾى يف ثوب صاهر ،كل ثوب صالةً 

                                
 

شر لو قال لك قائل: إذا اشتبفت آكقة الؿاء الـجسة بآكقة الؿاء الطفور يؾزموكك ترتك الجؿقع، وال يجوز أن تبا

 ألكك قد تباشر الؿاء الـجس، فؽقف يجقزون هـا أن تباشر الثوب الـجس؟  ؛هذه الؿقاه

الؿاء لقس كالثوب، الؿاء يؾصق بالجسم وتـتؼل به  بلن: جابلفأورد طؾى اإلمام أحؿد هذه اإلشؽال 

 .كجس لؽن ال يتعدى ذلك ففو الـجاسة بخالف الثوب

 .مـصوص اإلمام أحؿد وهو  .ـابؾةهذا الحؽم طـد الحوتؼدم معـا التعؾقل  (1)

 .يتحرى إن كاكت الثقاب كثقرةً  ـ: هذا قول يف الؿذهبـ ووققل  

 .ولو كاكت الثقاب قؾقؾةً يعـي  ،مطؾًؼاالؼول الثالث: يتحرى و 

ففؿـا من قول الحـابؾة أن كص اإلمام أحؿد طؾى كذا وققل كذا وققل كذا، أكه ال يوجد يف الؿسللة إال رواية 

 .كػسه لقس طـه إال رواية واحدة، هذه أقوال ألصحابهالباقي أقوال، فاإلمام أحؿدواحدة و

تعارض الـصوص يف الظاهر أحؿد كثقرًة فالسبب اإلشؽالقة و وتؼدم معـا أكه إذا كاكت الروايات طن اإلمام

  .أو وجود فتاوى طن الصحابة مختؾػة

ففذا يدل طؾى أن اإلمام أحؿد الحؽم طـده يف هذه الؿسللة فؾـا أن كؼول: وإذا كان يف الؿسللة رواية  واحدة،  

 إشؽال، فتعدد الروايات له فائدة وطدم تعددها له فائدة. لقس فقهواضح و

الحؽم فالـوع الثاين إذا اشتبفت طـده ثقاب صاهرة بـجسة لؽن ال يعؾم طدد الـجس وال طدد الطاهر،  (2)

 يتقؼن أكه صؾى بثوب صاهر. طـد الحـابؾة أن يصؾي يف هذه الثقاب إلى أن

ة صالت كم ثوب، ففو ال يعرف يعـي لو كان طـده مثاًل مائة ثوب ورش طؾقفا كجاسة وال يعؾم الـجاس (3)

الطاهر من طدد الـجس، فالحؽم طـد الحـابؾة هـا أكه يصؾي حتى يؼول: تقؼـت أين صؾقت بثوب صاهر، طدد 

 .حتى يؼع يف كػسه يؼقن ...ةوالقؼقن هذا قد يحصل بعد طشر صؾوات، طشرين صال

 .ق بالغالبؾحأن هذه الصورة كادرة، والـادر ال حؽم له ويالحـابؾة:  تعؾقلو 

 



  

 

 

 شرح فضيلة الشيخ أ.د/ أمحد بن حممد اخلليل
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ألن اإلشؽال يف هذه الصورة أكرب من اإلشؽال يف  ؛بهوالشقخ هـا لم يلت بتعؾقؾفم مع أكه يحسن أن يليت  

 .الصورة األولى التي طؾل لفا

من الصعوبة ولؽن يؼولون هذا  ئاأكػسفم يرون أن يف هذا الحؽم شق بؾةتعؾقل الحـابؾة يشعر بلن الحـاو 

 .الحؽم إكؿا هو كادر وقؾقل الوقوع، فـؾحؼه بالغالب

حصول القؼقن بتعدد الصؾوات يف لؽن أكا أقول طؾى هذه الؼضقة شيء، وهو أن  ،اكتفى تؼرير الؿذهب 

له خؿس صؾوات، ست صؾوات، قال  أكه يختؾف من شخص آلخر، بعض الـاس إذا صؾىوهي: إشؽالقة 

قؽاد يصؾي بجؿقع الثقاب؛ ألكه إذا ف زيادة احتقاططـده وحصل له شيء، وبعض الـاس أألكه تعب  ؛تقؼـت

 .صؾى بجؿقع الثقاب فؼد صؾى بقؼقن

معـى هذا أكه إذا كـت لن أتقؼن إال  لزام بالصالة بجؿقع الثقاب؛ ألنحؼقؼة قول الحـابؾة لقس ببعقد طن اإل 

 ـدما يتؽاثر العدد جًدا فسلصؾي تؼريًبا بجؿقع الثقاب إال بشيء يسقر مـفا.ط

كوع من اإلشؽال، حتى من حقث الؼواطد فقه إشؽال، والحـابؾة قبل قؾقل يؼولون إكه إذا  فقه هذا الؼولو

 احتاج لؾشرب فنكه يتحرى ويتقؿم، هـا لو قالوا كػس الشيء يتحرى لؾؿشؼة الظاهرة ويتقؿم لؽان كػى

 .وصار صؾى بقؼقن، أما أن كؾزمه أن يصؾي بعدد الثقاب ولو كثرت، هذا فقه إشؽال

ؽون طـده من ثوب؟ يف الغالب لن سقوإن كان الحـابؾة قد يؼولون تسع وتسعقن يف الؿائة من الـاس كم  

مع ذلك أكا  أن هذا أمر كادر، وأكه يؾحق بالغالب وتـتفي مشؽؾته، لؽنركزوا ذلك يف التعؾقل لتؽون كثقرًة، 

  .كحن ال كرجح وال كذكر الخالف لؽن أقول إن هذا فقه إشؽالـ أقول 

 .لكا ال أذكر أكه مر طؾي أكه روايةف ـ بخالف األولىـ  رواية طن اإلمام أحؿد  هذا الؼول ال أطرف أنأكا  و

 :الؿسللة لقس فقفا رواية أهنم قالوا يف هذه الؿسللة وجفانهذه مؿا يدل طؾى أن و 

 .هو الؿذهبو :...وجه األولال 

 .الوجه الثاين أكه يتحرى لؾؿشؼة، وهذا اختاره ابن طؼقل 

 .فؼولفم فقفا وجفان دلقل أن هذه الؿسللة لقست مـصوصًة طن أحؿد 



 

 

 

 علررررره ا ررررر    شررررررح الرررررر   ا ربررررر  
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 .(1)وال تصح يف ثقاب مشتبفة مع وجود صاهر يؼقـًا

 .(2)وكذا حؽم أمؽـة ضقؼة

 .(3)ويصؾي يف واسعة حقث شاء بال تحر 

 

                                 
 .فؾزمه :ألكه يستطقع أن يصؾي صالًة صحقحًة بقؼقن ؛وهذا أمره واضح (1)

الـجاسة يف  وقعتفة ويعؾم أكه يف هذه الغرفة كػس الحؽم لألمؽـة الضقؼة، فؿثاًل إذا كان يف غر (2)

 أربعا...إلخ.سقصؾي  ، بعدد الـجس ويزيد، فنن كاكت وقعت يف ثالث مواضعاموضعقن سقصؾي ثالثً 

 .فنن كاكت وقعت يف مواضع ال يعؾؿفا يصؾي يف كل بؼعة حتى يتقؼن أكه صؾى 

بال  ؽان واسع فنكه يصؾي حقث شاءيف مهذه الؿسللة تختص باألماكن إذا كاكت البؼعة الؿختؾطة (3)

ألكه يؼول: يف مؽان واسع  ؛ألكه فقه مشؼة طظقؿة أن يراطي أن يؽرر حتى يظن أكه صؾى يف مؽان صاهر؛تحر

 .ال يؿؽن أن يصؾي فقه كؾه

ألهنا  ؛والحؼقؼة أن الؿؽان الواسع يشبه الثقاب الؽثقرة، لؽن طؾى كل حال هم فرقوا بقن الثقاب الؽثقرة 

 لوقوع.اقؾقؾة 

والؿؽان الواسع يبدو أكه لقس أمًرا قؾقاًل، فؼد تؼع كجاسة من صػل أو غقره يف مؽان واسع ويصعب طؾقه أن 

 يصؾي يف كل مؽان، فؼالوا: يصؾي حتى بدون تحر.


