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 [الُعْمدة شرح الُعدَّة]

و ورد والثاني: أن الجاري ل
على النجاسة طهرها فكذا إذا 

وردت عليه قياسًا ألحد 
الواردين على اآلخر، وليس 

هذا للواقف، فإن صب الواقف 
على النجاسة صار جاريًا، واهلل 

 .تعالى أعلم وأحكم
 

: )إال ما غير لونه أو 4مسألة 
طعمه أو ريحه( . يعني أن 

الماء إذا تغيرت إحدى صفاته 
حال بالنجاسة ينجس على كل 

قلتين أو أكثر أو أقل وهذا 
أمر مجمع عليه، قال اإلمام 

: ليس -َرِضَي اللَُّه َعْنُه  -أحمد 
فيه حديث، ولكن اهلل سبحانه 

حرم الميتة فإذا تغير بها 
فكذلك طعم الميتة وريحها فال 

يحل له، وقول أحمد: " ليس 
فيه حديث " يعني ليس فيه 

 .حديث صحيح

 



 
نجس : )وما سوى ذلك ي5مسألة 

بمخالطة النجاسة( : يعني أن 
ما دون القلتين يتنجس 

بمخالطة النجاسة وإن لم 
يتغير، ألن تحديده بالقلتين 

يدل على أن ما دونهما 
َصلَّى اللَُّه  -يتنجس، وألن النبي 

إذا ولغ »قال:  -َعَلْيِه َوَسلََّم 
الكلب في إناء أحدكم 

متفق « فليغسله سبع مرات
من  عليه، فدل على نجاسته
طهور »غير تغير، وفي رواية: 

وعنه أنه « ...  "إناء أحدكم
َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه  -طاهر لقوله 

إن الماء طهور ال : »-َوَسلََّم 
قال أحمد: حديث « ينجسه شيء

بئر بضاعة صحيح، وألنه لم 
 .يتغير بالنجاسة أشبه الكثير

 
: )والقلتان ما قارب 6مسألة 

مائة وثمانية أرطال 
بالدمشقي( سميت قلة ألنها تقل 

باأليدي وهما خمسمائة رطل 
بالعراقي. وعنه أربعمائة 

رطل؛ ألنه يروى عن ابن جريج 
رأيت قالل هجر فرأيت »أنه قال: 

القلة منها تسع قربتين أو 

 



، فاالحتياط أن « قربتين وشيئًا
ونان يجعل الشيء نصفًا فيك

خمس قرب كل قربة مائة رطل 
وهو تقريب ال تحديد في األصح، 

ألن القربة إنما جعلت مائة 
رطل تقريبًا، والشيء إنما جعل 

نصفًا احتياطًا فإنه يستعمل 
بما دون النصف وهذا ال تحديد 

 .فيه
وفيه قول آخر أنه تحديد ألن 

ما وجب باالحتياط صار فرضًا 
 كغسل جزء من الرأس،

 




