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 متهيد

 * المسألة األولى: تعريف الطهارة:

 النظافة.الطهارة لغة: 

، نجسيف رفع الحدث، أو إزالة ال  أو ما يقوم مقامه، استعمال الماء،وشرعا: 

 أو ما يف معناهما.

يع   الع ع د يف رف ع الح دث، وا ت م ا  ع     ه  «:أو ما يقوم مقامهه: »هفقول

 إزالة النجس غ ر الماء.

يراد  ه الغسلة الثان ة والثالثة يف الوض وء، واغغس ال  «:هماما يف معنا: »هوقول

المستحبة، ونحو ذلك، مما ل س ف ه رفع للحدث؛ واذا  طه ر اغش اء م   نح و 

 البعاق والمخاط، مما ل س ف ه إزالة نجس.

 أمر معنوي، يقوم  البدن، يمنع م  صحة العالة، ونحوها. والحدث:

 .-إن شاء اهلل-الوضوء  واقضيف ن -مفعال-أيت الكالم عل ه وي

 شيء مستقذر،  جب إزالته، يمنع م  صحة العالة. والنجس:

 .-إن شاء اهلل-يف إزالة النجاسة  -مفعال-ويأيت الكالم عل ه 

 * المسألة الثانية: أقسام الطهارة:

 هي على قسم  :

وه ي م ا س بع  عريف ه، وه ي المقع ودة  البح   يف عل   طهارة حسهية:  -1

 الفقه.

 وهي الطهارة م  الشرك، والبدع، والمعاصي.طهارة معنوية:  -2
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 والطهارة الحس ة على قسم  :

 رفع الحدث. -1

 إزالة الخبث. -2
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 باب املياه

 * المسألة األولى: صفة الماء الذي تحصل به الطهارة:

هو ات ماء  اٍق على ِخْلقته،  دون  غ  ر ُيخرج عنها. أو: ه و ا ت م اء يع ل  

؛ فه ذا الق  د «ماء الورد»عل ه،  دون ق د الزم؛ مثت:  -فقط-« ماءال»إطالق اس  

 الزم لهذا النوع م  الماء.

 «.الماء المطلق»وهذا الماء الذي ذارنا أنه  عل   ه الطهارة يسمى: 

 ويدخت ف ه:

 م  المطر، أو الثلج، أو الَبَرد.كل ما نزل من السماء:  -1

 والدليل:

ڃ ڃ ڃ ﴿، [الفرقهها ] ﴾ک ک ک گ گ گ﴿: ۵ق  ول اهلل  -أ

 .[11األنفال: ] ﴾چ چ چ چ

ُهمَّ »ملسو هيلع هللا ىلص: قول النبي  -ب  .(1)«َواْلَبَردِ  َوالثَّْلِج  بِاْلَماءِ  َخَطاَيايَ  اْغِسْل  اللَّ

والمعترب يف الثلج والربد: َذْوُ هما، فال يج وز اس تعمالهما قب ت ال ذو ان؛ غن 

، «الغس  ت»ه  و  ، والواج  ب يف الطه  ارة«غس  ال»ال يس  مى  -ح نئ  ذ-اس  تعمالهما 

 الذي ال يتحقع إال  إسالة الماء على العضو.

 م  ماء البحر، والنهر، والبئر، والع  .ما استقر يف األرض:  -2

 والدليل:

ههُأ ِمههْن بِْ ههرِ »قِيههَل: : ڤح  دي  أ   ي س  ع د الخ  دري  -أ َيهها َرُسههوَل اأِت َأَتَتَو َّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ڤمتفع عل ه، م  حدي  أ ي هريرة  (1)
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ت  ُُ ت َفَقهاَل َرُسهوُل اأِ «َوُلُحهوُم الِِهَبِ،ت َوالنَّهْتُن ُبَضاَعَةت َوِهَي بِْ ٌر ُيْلَقى فِيَها الِحهَي

ُسُه َشْيءٌ : »ملسو هيلع هللا ىلص  .(1)«إِ َّ الَماَء َطُهوٌرت ََل ُينَجِّ

ها »َفَقاَل:  تملسو هيلع هللا ىلصَسَأَل َرُجٌل النَّبِيَّ »ڤ: حدي  أ ي هريرة  -ب َيها َرُسهوَل اأِت إنَّ

هُأ بَِمهاِء  َنْرَكُب اْلَبْحَرت َوَنْحِمُل َمَعنَا اْلَقِليَل ِمنْ  ْأَنا بِِه؛ َعطِْشهنَا؛ َأَفنََتَو َّ اْلَماِءت َفإِْ  َتَو َّ

 .(2)«ُهَو الطَُّهوُر َماُؤُهت اْلِحلُّ َمْيَتُتهُ : »ملسو هيلع هللا ىلص أِ ت َفَقاَل َرُسوُل ا«اْلَبْحرِ 

 حِم المائعات غير الماء: * المسألة الثانية:

 مثت: الخت، والبنزي ، والمعتعرات.

، واهلل «الم اء» جوز الطهارة هبا؛ غنه ال يعدق عل ها اس   فهذه المائعات ال 

 .[43النساء: ] ﴾ې ى ى ائ﴿إنما أمر أن  كون الطهارة  الماء: 

 * المسألة الثالثة: حِم الماء إذا خالطته نجاسة:

 وذلك له صور ان:

؛ ريح ه، أو طعم ه، أو لون ه: الثالث ةالم اء أحد أوص ا  أن  غ ر النجاسة  -1

 عل ه. «الماء»  إطالق اس   غ را يمنع م

؛ غن ه خ رج ع   مس مى ال يج وز اس تعماله ،- اإلجم اع-نجس  ذا الماءفه

ُسهُه َشهْيٌء؛ »ملسو هيلع هللا ىلص: الماء المطلع؛ وقد ورد ف ه نص خاص ع  النبي  إِ َّ اْلَماَء ََل ُينَجِّ

ة يف مس  تند ؛ إال أن  ه ال يع  ، والع رب(3)«إَِلَّ َمها َغَلهَب َعَلهى ِريِحههِهت َوَطْعِمهِهت َوَلْونِههِ 

 اإلجماع  ما ذارناه م  قض ة خروج الماء ع  اإلطالق.

 أال يتغ ر الماء  غ را يخرجه ع  اإلطالق. -2
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  صحهو حدي  أخرجه أهت السن ، و (1)

 .  صحهو حدي  أخرجه أهت السن ، و (2)

 .ڤا   ماجة، ع  أ ي أمامة  أخرجه (3)
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 وهذا ف ه خال      أهت العل  على مذهب  :

 األول: التفريق بين القليل والِثير.

فالقل   ت ي  نجس  مج  رد مالق  اة النجاس  ة، والكث   ر ال ي  نجس إال    التغ ر؛ 

 ، وف ه  حديد آخر ضع ف.(1)ن الُقلََّتْ  والقل ت ما دو

َتهْين؛ َله اءُ َمهالْ  غَ َلها بَ ذَ إِ : »، مرفوع اڤا    عم ر  ح دي  وحجتهم:  لِ ِمهْح يَ  مْ ُقلَّ

 ينجس  مجرد المالقاة. القلت   على أن ما دون - مفهومه-؛ فإنه َدلَّ (2)«َخَبَث الْ 

 قليل وكثير.المذهب الثاين: أ  الماء َل ينجس إَل بالتغيرت َل فرق بين 

ُسُه َشْيءٌ »الحدي  السا ع:  وحجتهم: ، فقد خعع نا «إِ َّ الَماَء َطُهوٌرت ََل ُينَجِّ

 منه المتغ ر  اإلجماع، و قي غ ر المتغ ر على اغصت. 

 وهذا هو الصوا،.

؛ ما دون القلت   ينجس  مجرد المالقاةلو اان  والجوا، عن حديث القلتين:

تب    ف ؛ال يختلف   اختال  اغع را  ،معلوما لوجب ضبط مقدار القلت   ضبطا

س.  أن معنى الحدي : أن ما دون القلت   َمظِنَّة التنجُّ

 * المسألة الرابعة: حِم الماء إذا خالطه شيء طاهر:

 االعا ون، وورق الشجر.

 وله صور ان:

 أن يغلب هذا المخالط على الماء،  ح   يخرجه ع  اإلطالق. -1

 عل ه.« الماء»ه؛ غنه خرج ع  إطالق اس  فهذا ال  جوز الطهارة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ت  ان: مثن  ى  (1) ، ومق  دارهما: ذراع ور   ع، ط  وال وعرض  ا وُعْمق  ا، وللمعاص  ري  «ةلَّ  قُ »الُقلَّ

 .اختال  اث ر يف   ان قدرهما

  .وهو حدي  صح  رواه أهت السن ،  (2)
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 أال يغلب على الماء،  ح   يغ ره  غ را يس را، ال يخرجه ع  اإلطالق. -2

 فهذا  جوز الطهارة  ه:

ې ى ى ﴿: ۵غنه ل  يخرج ع   اإلط الق، ف دخت يف عم وم قول ه  -أ

 .[43النساء: ] ﴾ائ

ِسههْلنََها اغْ »ملسو هيلع هللا ىلص: يف غس  ت الم   ن، م    ق  ول النب  ي  ڤولح  دي  أم عط   ة  -2

ت بَِماٍء َوِسهْدٍرت َواْجَعْلهَن فِهي ارِخهَرةِ -إِْ  َرَأْيُتنَّ َذلَِك -َثبًَثات َأْو َخْمًسات َأْو َأْكثََر ِمْن َذلَِك 

 الطهارة  ه.ملسو هيلع هللا ىلص ومعلوم أنه ال  د أن يتغ ر الماء  ذلك، وقد أجاز  ؛(1)«َكاُفوًرا

 بقة:* المسألة الخامسة: حِم الماء المستعمل يف طهارة سا

 ف ه مذهبان:

 المذهب األول: أ  المستعمل طاهر يف نفسهت غير مطهر لغيره:

 وحجتهم على طهارته:

َأ؛ َكاُدوا َيْقَتتُِلوَ  َعَلى َوُ وئِهِ »حدي  الحديب ة:  -1  .(2)«َوإَِذا َتَو َّ

ٌُ َلَ َأْعِقههُلت ملسو هيلع هللا ىلص َجههاَء َرُسههوُل اأِ : »ڤح  دي  ج  ا ر  -2 َيُعههوُدنِىت َوَأَنهها َمههرِي

َأت َوَصبَّ َعَلىَّ ِمْن َوُ وئِِهت َفَعَقْلُت   .(3)«َفَتَو َّ

ا  انوا يتوض  ئون ويغتس  لون م    ا ن   ة ڤ والع  حا ة ملسو هيلع هللا ىلص أن النب  ي  -3

 نفسها، وعندئذ فال  د م  وقوع رشاش ف ها م  الماء المستعمت.

أن الماء طاهر، القى محال طاهرا، وهو: أعضاء المتوضئ؛ فإن المس ل   -4

 ال ينجس.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .متفع عل ه (1)

 .رواه البخاري (2)

 .متفع عل ه (3)
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 هم على عدم صبحيته للتطهير:وحجت

ََل َيْغَتِسهْل َأَحهُدُكْم فِهي الَْمهاِء »ملسو هيلع هللا ىلص: ، قال: قال رسول اهلل ڤأ ي هريرة حدي  

ائِِم َوُهههَو ُجنُههٌب  فاقتض  ى أن االس  تعمال يفس  ده، ف خرج  ه ع    الع  الح ة ؛ (1)«الههدَّ

 للتطه ر؛ وإال؛ لما اان للنهي معنى.  

 المذهب الثاين: أنه طاهر مطهر:

 ما سبع. م على طهارته:وحجته

 وعلى صبحيته للتطهير:

أن اغص  ت يف الم  اء اون  ه ط  اهرا مطه  را، ول    ي  أت دل   ت عل  ى خ  روج  -1

 المستعمت ع  هذا اغصت.

ُُ َأْزَواِ  النَّبِهيِّ »: ڤا   عباس حدي   -2 فِهي َجْفنَهٍةت َفهَأَراَد ملسو هيلع هللا ىلص اْغَتَسهَل َبْعه

َأ ِمنُْهت ملسو هيلع هللا ىلص َرُسوُل اأِ  إِ َّ الَمهاَء »ت َفَقاَل: «َيا َرُسوَل اأِت إِنِّي ُكنُْت ُجنًُبا»َفَقاَلْت: َأْ  َيَتَو َّ

 .(2)«ََل ُيْجنُِب 

 وهذا المذهب هو الصوا،.

 أنه ال يسلَّ   حم ت النه ي عل ى م ا ذا روه،   ت  ويجا، عن دليل المخالفين:

 ع د  يمك  حمله على االستقذار،  معنى أن النفس  ستقذر أن  ستعمت هذا الماء

ره على نفس ه وعل ى غ  ره،  م ا ي  دي  ذلك؛ فنُهي ع  االغتسال ف ه؛ حتى ال يقذِّ

 إلى  ض  عه.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .أخرجه مسل  (1)

 .أخرجه أهت السن ، وهو صح   (2)
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 * تتمة:

 الماء ا ج  )المتغ ر  طول الُمْك ( يجوز استعماله؛ غنه ماء مطلع.  -1

س )المسخَّ   تأث ر الشمس( ج ائز؛ وإنم ا اره ه م   اره ه  -2 الماء المشمَّ

 ذلك أحادي  ضع فة؛ فُ نظر يف ثبوت هذا الضرر.  م  جهة الطب، وُروين يف 

 الماء المسخَّ  جائز، وإن اان قد ُسخِّ   النجاسة، ما دام ل  يتغ ر هبا. -3

ماء زمزم جائز يف الطهارة، وإن اانن يف إزالة الخب ، وقد ثبن أن النبي  -4

 .(1) وضأ  ه ملسو هيلع هللا ىلص

 * المسألة السادسة: َأْسآر اردميينت وبهيمة األنعام:

 اغَْسآر: جمع ُسْ ر، وهو: ما يتبقى يف اإلناء  عد الشرب منه.

 أوَل: سؤر اردمي:

 ، وإن اان م  جنب، أو حائض، أو اافر.-مطلقا-هو طاهر 

 والدليل:

 .(2)«َينُْجُس  الُمْسِلُم ََل »ملسو هيلع هللا ىلص: ، ع  النبي ڤحدي  أ ي هريرة  -1

ت ُثههمَّ »: ڤح  دي  عائش  ة  -2 ٌُ ت ملسو هيلع هللا ىلصُأَناِوُلههُه النَّبِههيَّ  ُكنْههُت َأْشههَرُ، َوَأَنهها َحههائِ

ت َفَيْشَرُ،   .(3)«َفَيَضُع َفاُه َعَلى َمْوِ ِع فِيَّ

 وض  أ م    م  زادة ام  رأة ملسو هيلع هللا ىلص أن النب  ي ڤ: ح  دي  عم  ران      حع      -3

 .(4)مشراة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . إسناد ج د ،«المسند»على  «زوائده»عبد اهلل    أحمد يف  هأخرج (1)

 .متفع عل ه (2)

 .رواه مسل  (3)

 .جزء م  حدي  طويت متفع عل ه (4)
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 ثانيا: سؤر ما يؤكل لحمه من الحيوا  والطير:

ص له ، فال ينتقت الماء ع  أن هذا الح وان طاهر الع  هو طاهر  اإلجماع؛ غ

 م  الطهارة  شرب هذا الح وان منه.

 ثالثا: سؤر ما َل يؤكل لحمه:

 مثت: السباع، والُحُمر اغهل ة، وجوارح الط ر.

 وف ه قوالن:

 القول األول: أ  سؤرها نجس.

ع   ملسو هيلع هللا ىلص سئت النب ي »حدي  القلت   السا ع؛ فإنه ورد على سبب:  وحجتهم:

َتهْين؛  اءُ َمهالْ  غَ َلها بَ ذَ إِ »لسباع؛ فقال: الماء يكون يف الفالة، وما ينو ه م  الدواب وا ُقلَّ

 أن لورود السباع  أث را يف نجاسة الماء. ؛ فأفاد«َخَبَث الْ  لِ مِ ْح يَ  مْ لَ 

 القول الثاين: أنه طاهر.

 وحجتهم:

ة، حت ى ش ر ن، وق ال: ق ال ڤحدي  أ ي قت ادة  -1 ، أن ه وض ع إن اء لِه رَّ

َها َلْيَسْت بِنََجٍست »ملسو هيلع هللا ىلص: رسول اهلل  مْ هَ إِنَّ إِنَّ ُِ افِيَن َعَلْي اَفاِت وَ  ا ِمَن الطَّوَّ  .(1)«الطَّوَّ

 مشقة التحرز م   عض أصنافها، االهرة، والحمار. -2

 وهذا القول هو الصوا،.  

 ملسو هيلع هللا ىلص ال  ذي س  ئت عن  ه النب  ي « ال  ورود»أن  والجههوا، عههن دليههل المخههالف:

حا ال يختص  الشرب،  ت يدخت ف ه التبول والتغ وط، ف ال يك ون الح دي  ص ري

، «ال دواب»ع    -أيض ا-س ئت ملسو هيلع هللا ىلص يف نجاسة لعاب  لك الح وانات؛   دل ت أن ه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .رواه أهت السن ، وهو حدي  صح   (1)
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فل و ا  ان اغم  ر عل  ى م  ا فهم  وا؛ لل زم أن يك  ون اغص  ت يف س   ر جم   ع ال  دواب 

 النجاسة؛ وهو خال  اإلجماع وقواعد الشرع.

 مسألة: سؤر الِلبت والخنزير:

 ف ه قوالن:

 األول: أنه نجس. 

إَِذا -ُطُههوُر إَِنهاِء َأَحهِدُكْم »ملسو هيلع هللا ىلص: ع   النب ي ، ڤحدي  أ ي هريرة وحجتهم: 

ْلهُب  َِ اٍتت ُأوَلَُههنَّ بِهالتَُّراِ، -َوَلَغ فِيِه اْل ؛ والخنزي ر ش رم م   (1)«: َأْ  َيْغِسهَلُه َسهْبَع َمهرَّ

 .-م   اب أولى-الكلب، فس ره نجس 

 الثاين: أنه طاهر.

  فمه.أن اهلل أ اح ص د الكلب، ول  يأمر  غست ما أصا ه  وحجته:

 وهذا غ ر قوي؛ غن لح  الع د سُ طبخ، فأغنى ع  اغمر  الغست.

: ملسو هيلع هللا ىلصع   النب ي ، ڤأ ي هريرة  لحدي  وقد ِمْلُت أخيرا إلى القول بالطهارة؛

َبْينَا َرُجٌل َيْمِشىت َفاْشَتدَّ َعَلْيِه اْلَعَطُشت َفنَهَزَل بِْ هًرات َفَشهرَِ، ِمنَْههات ُثهمَّ َخهَرَ ت َفهإَِذا ُههَو »

 َِ ت َفَمهََ «َلَقْد َبَلَغ َهَذا ِمْثُل الَِّذى َبَلهَغ بِهى»ْلٍب َيْلَهُثت َيْأُكُل الثََّرى ِمَن اْلَعَطِشت َفَقاَل: بِ

َر اأُ َلُهت َفَغَفَر َلهُ  َِ ْلَبت َفَش َِ ُه بِِفيِهت ُثمَّ َرقَِىت َفَسَقى اْل َِ ُهت ُثمَّ َأْمَس  .(2)«ُخفَّ

شرع م  قبلنا، فل زم أن يك ون ط اهرا يف  فإنه دال على طهارة س ر الكلب يف

 .-م   اب أولى-شرعنا 

عل  ى الطه  ارة المعنوي  ة م    « طه  ور»يف ول  وا الكل  ب: ملسو هيلع هللا ىلص ف حم  ت قول  ه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .متفع عل ه، واللفظ لمسل  (1)

 .فق عليهمت (2)
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المرض والداء، وقد  قدم أن لف ظ الطه ارة يف لس ان الش رع ق د ُيطل ع عل ى ه ذه 

 «.طهور إ  شاء اأ»يف الدعاء للمريض: ملسو هيلع هللا ىلص الطهارة المعنوية، اما يف قوله 

 فرع:

، ويج ب جع ت -اما جاء يف الحدي -يجب غست س ر الكلب سبع مرات 

 الرتاب ف ه ، واغفضت أن يكون يف أول غسلة.

وال يجزئ غ ر الرتاب مع وجوده، فإن ل   يك   موج ودا؛ اس تعمت م ا   س ر 

 م  المنظفات.
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 باب اآلنية

 * المسألة األولى: األصل يف ارنية:

البقهههرة: ] ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئەئ ەئ وئ ﴿: ۵ه   و اإل اح   ة؛ لقول   ه 

29]. 

 * المسألة الثانية: حِم آنية الذهب والفضة:

 يحرم اغات والشرب ف هما.

 والدليل:

هِةت »ملسو هيلع هللا ىلص:،ع  النبي ڤحدي  حذيفة  -1 َهِب َوالِفضَّ َلَ َتْشهَرُبوا فِهي آنَِيهِة الهذَّ

ْنَيا ؛َوَلَ َتْأُكُلوا فِي ِصَحافَِها َها َلُهْم فِي الدُّ  .(1)«ي ارِخَرةِ َوَلنَا فِ  تَفإِنَّ

َمها »ملسو هيلع هللا ىلص: ، ع  النبي ڤحدي  أم سلمة  -2 هِة إِنَّ الَِّذي َيْشَرُ، فِهي إَِنهاِء الِفضَّ

 .(2)«ُيَجْرِجُر فِي َبْطنِِه َناَر َجَهنَّمَ 

 الخ الء، واسر قلوب الفقراء. والمعنى يف ذلك:

لتحق ع العل ة؛ إال اإلن اء الع غ ر  عمال؛سائر وجوه االست -أيضا-* ويحرم 

 ا م  الفضة، ف جوز.عرف

 َأْرَسههَلنِي َأْهِلههي إَِلههى »ح  دي  عثم  ان      عب  د اهلل      موه  ب: ودليههل جههوازه: 

ةٍ  بَِقَدٍح ِمْن َماءٍ ملسو هيلع هللا ىلص ُأمِّ َسَلَمَة َزْوِ  النَّبِيِّ  َوَكهاَ  ت ملسو هيلع هللا ىلصفِيِه َشَعٌر ِمهْن َشهَعرِ النَّبِهيِّ  تِمْن فِضَّ

َلْعُت فِي الُجْلُجِلت َفَرَأْيُت  ؛َث إَِلْيَها ِمْخَضَبهُ َبعَ  ؛إَِذا َأَصاَ، اإِلْنَساَ  َعْيٌن َأْو َشْيءٌ  َفاطَّ

 .(3)«َشَعَراٍت ُحْمًرا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .متفع عل ه (1)

 .متفع عل ه (2)

 .رواه البخاري (3)



 كتاب الطهارةمذكرة على الفقه امليسر

15 

15 

 
(  الذهب أو الفضة؛ لتحقع العلة.

ُّ
ُه )الَمْطلِي  * ويحرم اإلناء الُمَموَّ

 * المسألة الثالثة: حِم الُمَضبَّب بالذهب والفضة:

، فتوضع عل ه صف حة المضبب:   جربه. ما أصا ه اسٌر أو شعم

 هي هذه العف حة التي ُيجرب هبا الكسر. والضبة:

 جواز الضبة ال س رة عرفا م  الفضة. والصحيح:

هْعِب ملسو هيلع هللا ىلص َأ َّ َقَدَح النَّبِيِّ »ڤ: حدي  أنس والدليل:  هاَ  الشَّ َِ َخهَذ َم َسَرت َفاتَّ َِ اْن

ةٍ   .(1)«ِسْلِسَلًة ِمْن فِضَّ

 * المسألة الرابعة: حِم سائر ارنية النفيسة:

 مثت: ال اقوت، ونحوه.

ق اسا على آن ة الذهب والفضة،  جامع العلة  ؛-أيضا-هنا  حرم أ والصحيح:

 السا ع ذارها م  الخ الء.

واالقتعار يف النص على آن ة الذهب والفضة: خرج مخ رج الغال ب، فل  س 

له مفهوم؛ أي: إن الغالب م  عادة الناس أهن   يس تعملون ا ن  ة العادي ة، أو آن  ة 

ذهب والفضة؛ وال يك اد أح د يس تعمت س ائر ا ن  ة النف س ة، فخ رج الح دي  ال

 على عادة الناس الغالبة، واان  نب ها على أن غ ر الذهب والفضة: يف معناهما.

 * المسألة الخامسة: حِم آنية الِفار:

 مذهبان: ف ه

 األول: أنها طاهرة. 

 وحجته:

 .[5المائدة: ] ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې﴿: ۵قوله  -1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .أخرجه البخاري (1)
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 م  مزادة المشراة.ملسو هيلع هللا ىلص ا سبع م  وضوء النبي م -2

 اةٌ َشه ملسو هيلع هللا ىلص اأِ  ولِ ُسهرَ لِ  ْت يَ دِ ْههأُ  ؛رُ َبهيْ َخ  ْت َحهتِ ا فُ مَّ لَ »ڤ:  أ ي هريرةحدي   -3

 .(1)«م  ا ُس يهَ فِ 

 المذهب الثاين: أنها نجسة. 

ها بِهَأْرِض َقهْوٍم »ُقْلُت: ڤ: حدي  أ ي ثعلبة الخشني وحجتهم:  َيا َنبِيَّ اأِت إِنَّ

 ؛َفهبَ َتهْأُكُلوا فِيَهها ؛إِْ  َوَجهْدُتْم َغْيَرَهها»َقهاَل:  ت«ْن َأْهِل الَِِتاِ،ت َأَفنَْأُكُل فِي آنَِيهتِِهْم مِ 

 .(2)«َوُكُلوا فِيَها تَفاْغِسُلوَها ؛َوإِْ  َلْم َتِجُدوا

 والمذهب األول هو الراجح. 

 ؛    أن اغم  ر  الغس  ت ل  و ا  ان غج  ت النجاس  ة ويجهها، عههن دليههل المخههالف:

ل  يشرطه  عدم وجود الغ ر،  ت اان يأمر   ه مطلق ا، ف دل عل ى أن ه لالس تحباب 

ج  اء يف ام  ا يف واالحت   اط، وخعوص  ا إذا     ق  النجاس  ة، أو غل  ب عل  ى  ن  ه؛ 

 .(3)«رَ مْ َخ الْ  و َ بُ رَ ْش يَ وَ  تيرَ زِ نْ خِ الْ  و َ ُخ بُ طْ يَ  مْ هُ وَ »: ات الحدي رواي عض 

 تنبيه:

 يف  اب إزالة النجاسة. -اء اهللإن ش-مسألة جلود الم تة  وض  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .رواه البخاري (1)

 .جزء م  حدي  متفع عل ه (2)

 .هذا اللفظ غ ي داود (3)
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 باب قضاء احلاجة

 * المسألة األولى: مشروعية اَلستنجاء واَلستجمار:

 إزالة الخارج النجس م  السب ل    الماء. اَلستنجاء:

 إزالته  الِجَمار، وهي: الحجارة. واَلستجمار:

 واالهما مشروع، ويجزئ أحدهما ع  ا خر.

 تَيههْدُخُل اْلَخههَبءَ ملسو هيلع هللا ىلص َكههاَ  َرُسههوُل اأِ » ڤ:ح  دي  أن  س فههدليل اَلسههتنجاء: 

 .(1)«َفَيْسَتنِْجي بِاْلَماءِ  تَفَأْحِمُل َأَنا َوُغَبٌم َنْحِوي إَِداَوًة ِمْن َماٍءت َوَعنََزةً 

ْسَتنِْجَي بَِأَقلَّ ِمهْن نَ   ْ أَ ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ ا انَ هَ نَ »ڤ: سلمان  حدي ودليل اَلستجمار: 

 .(2)«َثَبَثِة َأْحَجارٍ 

 والجمع   نهما أفضت يف قول عامة أهت العل ، وُحكي عل ه اإلجماع.

 * المسألة الثانية: حِم اَلستنجاء:

 ف ه مذهبان: 

 األول: أنه واجب. 

 وحجته:

ا    عب اس  ام ا يف ح دي ما ثبن م  الوع د على عدم التنزه م  البول،  -1

َبا ِ : »َفَقاَل  تَعَلى َقْبَرْينِ ملسو هيلع هللا ىلص َمرَّ َرُسوُل اأِ »، قال: ڤ ُهَمها َلُيَعهذَّ َباِ   تَأَمها إِنَّ َوَمها ُيَعهذَّ

هها َأَحههُدُهَما ؛فِههي َكبِيههرٍ  هها اْرَخههرُ  ؛َأمَّ ههاَ  َيْمِشههي بِالنَِّميَمههِةت َوَأمَّ َِ ههاَ  ََل َيْسههَتتُِر ِمههْن  ؛َف َِ َف

 .(3)«َبْولِ الْ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .متفع عل ه (1)

 .رواه مسل  (2)

 .متفع عل ه (3)
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 ما س أيت م  أن اجتناب النجاسة شرط يف صحة العالة.  -2

 .الثاين: أنه سنة مؤكدة

َمْن  ؛َفْلُيوتِرْ  ؛َمْن اْسَتْجَمرَ »ملسو هيلع هللا ىلص: ، ع  النبي ڤ حدي  أ ي هريرة  واحتجوا:

 .(1)«َفَب َحَرَ   ؛َوَمْن ََل  ؛َفَقْد َأْحَسنَ  ؛َفَعَل َذلَِك 

 ودل ت المخالف ضع ف. والمذهب األول هو الصوا،ت

 * المسألة الثالثة: ما يجزئ يف اَلستجمار:

  شروط:، يجزئ الحجر، وات ما يف معناه

 أن يكون طاهرا. -1

 أن يكون جامدا. -2

 أن يكون قالعا للنجاسة. -3

وذلك  الق اس الواض  على الحجارة؛ وغنه لو اانن الحجارة متع ن ة؛ لم ا 

اان يف  خع ص النهي  العظ  والروث معنى،  ت اان ُينهى عما سوى الحج ارة 

 .-عموما-

 ستنجاء واَلستجمار:* المسألة الرابعة: هل يتعين عدد معين يف اَل

 أما االستنجاء؛ فال يتع   عدد مع   يف الغسالت، فالعربة  ما يزيت النجاسة.

 وأما االستجمار؛ فف ه مذهبان: 

 األول: َل يجزئ أقل من ثبث. 

ْسَتنِْجَي بَِأَقلَّ ِمهْن نَ   ْ أَ ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ ا انَ هَ نَ »السا ع: ڤ سلمان   حدي واحتجوا: 

 «.َثَبَثِة َأْحَجارٍ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .رواه أ و داود، وا   ماجة،  سند ضع ف (1)
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 :-كاَلستنجاء-الثاين: َل يتعين عدد 

َمهْن َفَعهَل  ؛َفْلُيهوتِرْ  ؛َمهْن اْسهَتْجَمرَ »السا ع: ڤ  حدي  أ ي هريرة  واحتجوا:

 ملسو هيلع هللا ىلصَأَتى النَّبِهىُّ »ڤ: ا   مسعود  و حدي ت «َفَب َحَرَ   ؛َوَمْن ََل  ؛َفَقْد َأْحَسنَ  ؛َذلَِك 

َفَلهْم  تَأْحَجهاٍرت َفَوَجهْدُت َحَجهَرْيِنت َواْلَتَمْسهُت الثَّالِهَث  اْلَغائَِطت َفَأَمَرنِى َأْ  آتَِيُه بَِثبََثهةِ 

ْوَثههةَ  تَأِجههْدُهت َفَأَخههْذُت َرْوَثههًةت َفَأَتْيُتههُه بَِهههات َفَأَخههَذ اْلَحَجههَرْينِ  َهههَذا » :َوَقههاَل  تَوَأْلَقههى الرَّ

 .(1)«ِرْكٌس 

 والمذهب األول هو الراجح.

يف  - نع ه-  ا    مس عود ه و وحدي  أ ي هريرة سبع أنه ال يع ، وح دي

 عدم وجود الحجر الثال .

أن ه ال   د م   ثالث ة أحج ار متغ ايرة، ف إن  واألرجح بناء على اشتراط الثبثهة:

اان الحجر الواحد له ثالث شعب؛ أجزأ ع  الثالثة؛ غن ات شعبة  منزلة حج ر 

 مستقت.

 حاجة:* المسألة الخامسة: حِم استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء ال

 ف ه مذاهب: 

 . -مطلقا-األول: التحريم 

إَِذا » :ق الملسو هيلع هللا ىلص ، أن النب ي ڤاحدي  أ ي أيوب   أحادي  النهي، واحتجوا:

ُقوا ؛َوَلَ َتْسههَتْدبُِروَها تَفههبَ َتْسههَتْقبُِلوا اْلِقْبَلههةَ  ؛َأَتْيههُتُم اْلَغههائِطَ  ُبههوا تَوَلِِههْن َشههرِّ  ت(2)«َأْو َغرِّ

، (3)«َأْ  َنْسَتْقبَِل اْلِقْبَلهَة لَِغهائٍِطت َأْو َبهْولٍ ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ ا َنَهانَ »، قال: ڤوحدي  سلمان 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .رواه البخاري (1)

 .فع عل همت (2)

 .رواه مسل  (3)
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 ؛إَِذا َجَلهَس َأَحهُدُكْم َعَلهى َحاَجتِههِ »، ق ال: ملسو هيلع هللا ىلص، ع  النب ي ڤوحدي  أ ي هريرة 

 .(1)«َفَب َيْسَتْقبِِل اْلِقْبَلَةت َوََل َيْسَتْدبِْرَها

 . -مطلقا-الثاين: الجواز 

اْرَتَقْيهُت َفهْوَق »، ق ال: ڤا    عم ر  خعة، احدي  أحادي  الرواحتجوا: 

ُِ َحهاَجتِىت َفَرَأْيهُت َرُسهوَل اأِ  ؛َظْهرِ َبْيِت َحْفَصةَ  ُمْسهَتْدبَِر  تَيْقِضهى َحاَجَتههُ  ملسو هيلع هللا ىلصلِهَبْع

ْأمِ  تاْلِقْبَلةِ  َأْ  َنْسهَتْقبَِل  ملسو هيلع هللا ىلصَنَههى النَّبِهىُّ »، ق ال: ڤوح دي  ج ا ر  ت(2)«ُمْسَتْقبَِل الشَّ

َُ بَِعاٍم َيْسَتْقبُِلَهااْلِقبْ   .(3)«َلَة بَِبْوٍلت َفَرَأْيُتُه َقْبَل َأْ  ُيْقَب

الثالههث: المنههع يف الصههحراءت والرخصههة يف البنيهها ت أو عنههد وجههود السههاتر بههين 

 المتخلِّي وبين القبلة.

واحتجوا  كت اغحادي ، وحملوا أحادي  الرخعة عل ى البن  ان، وح دي  

 يف االستتار  شيء. ملسو هيلع هللا ىلصي جا ر محمول على عادة النب

 .-مطلقا-الرابع: الِراهة 

واحتج  وا  ك  ت اغحادي   ، عل  ى أن أحادي    الرخع  ة  ع  ر  النه  ي م    

 التحري  إلى الكراهة.

غن الجمع  قض  ة الس ا ر يش كت عل ى المعن ى م    عظ     وهذا هو األولى؛

 دمه.القبلة، فإن المراد  ه جهة القبلة، وال فرق يف هذا     وجود السا ر وع

 * المسألة السادسة: ما يسن فعله عند دخول الخبءت والخرو  منه:

ُههمَّ إِنِّهي َأُعهوُذ بِهَك ِمهَن »يق دم رجل ه ال س رى، ويق ول:  عند دخول الخبء: اللَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .رواه مسل  (1)

 .متفع عل ه (2)

 . سند حس  ه أ و داود، والرتمذي، وا   ماجة،روا (3)
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 .(1)«الُخُبِث َوالَخَبائِِث 

 .(2)«ُغْفَراَنَك »يقدم رجله ال منى، ويقول: وعند الخرو : 

ْجَلْين:ودليههل التقههديم المههذكور يف الهه  القاع  دة العام  ة يف  ق  دي  ال من  ى يف  رِّ

َكهاَ  »: ڤ اب التكري ، وال سرى يف ض د ذل ك؛ ام ا دل عل  ه ح دي  عائش ة 

َن فِي َشْأنِِه ُكلِّهِ ملسو هيلع هللا ىلص َرُسوُل اأِ  ِلِهت َوُطُهوِرهِ  :ُيِحبُّ التََّيمُّ  .(3)«فِي َنْعَلْيِهت َوَتَرجُّ

 * ويحرص على التباعد واالستتار.

َفهَذَهَب ت ملسو هيلع هللا ىلصَحَجْجهُت َمهَع النَّبِهيِّ »ڤ: ب د ال رحم      أ  ي ُق راد لحدي  ع

َكهاَ  َأَحههبَّ َمها اْسههَتَتَر بِههِه »ڤ: وح دي  عب  د اهلل     جعف  ر ت (4)«َفَأْبَعههَد  تلَِحاَجتِههِ 

 .(5)«َأْو َحائُِش َنْخلٍ  تَهَدٌف  :لَِحاَجتِهِ ملسو هيلع هللا ىلص َرُسوُل اأِ 

 يف غ   ر الفض  اء؛ لح  دي  -خاص  ة-ص يف    رك التباع  د عن  د الب  ول رخَّ وُي  

َنَتَماَشىت َفَأَتى ُسهَباَطَة َقهْوٍم َخْلهَف َحهائٍِطت َفَقهاَم ملسو هيلع هللا ىلص َرَأْيُتنِي َأَنا َوالنَّبِيُّ »ڤ: حذيفة 

َفِجْ ُتهُهت َفُقْمهُت ِعنْهَد َعِقبِهِه َحتَّهى  تَكَما َيُقوُم َأَحُدُكْمت َفَباَلت َفاْنَتَبْذُت ِمنُْهت َفَأَشهاَر إَِلهيَّ 

 .(6)«َفَرغَ 

 * وال يرفع ثو ه حتى يدنو م  اغرض؛ غن ذلك أسرت له.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ڤمتفع عل ه، م  حدي  أنس  (1)

 .وأما ما ف ه ذار التسم ة؛ فال يثبن منه شيء      

، ويف ڤ، م    ح  دي  عائش  ة «الك  ربى»أخرج  ه أه  ت الس  ن ، وه  و عن  د النس  ائي يف  (2)

 .ناده ضعفإس

 .متفع عل ه (3)

 .رواه النسائي، وا   ماجة،  سند صح   (4)

 .رواه مسل  (5)

 .متفع عل ه (6)
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ََل َيْرَفهُع  ؛َكهاَ  إَِذا َأَراَد َحاَجهةً ملسو هيلع هللا ىلص َأ َّ النَّبِيَّ »ڤ: ويف الباب: حدي  ا   عمر 

 .(1)«َثْوَبُه َحتَّى َيْدُنَو ِمَن اأْلَْرضِ 

 * المسألة السابعة: الموا ع التي ُينهى عن التخلي فيها:

 وك، والظت المنتَفع  ه، ونحو ذلك:الطريع المسل -1

هاَنْينِ »ق ال: ملسو هيلع هللا ىلص ، أن رس ول اهلل ڤع  أ  ي هري رة  عَّ ُقهوا اللَّ َوَمها »َقهاُلوا:  ت«اتَّ

اَناِ   عَّ  .(2)«الَِّذي َيَتَخلَّى فِي َطرِيِق النَّاِست َأْو فِي ظِلِِّهمْ »َقاَل:  ت« -َيا َرُسوَل اأِ -اللَّ

، والُجْحر، ونحوه: -2 عُّ  الشَّ

  ذيه.نه ال يأم  أن يكون مسكنا للج ، أو يكون ف ه دا ة  غ

َنَهى َأْ  ُيَبهاَل ملسو هيلع هللا ىلص َأ َّ َرُسوَل اأِ »ڤ: ويف الباب: حدي  عبد اهلل    سرجس 

 .(3)«فِي اْلُجْحرِ 

 الُمغتَست: -3

هِ »ملسو هيلع هللا ىلص: ، ع  النب ي ڤع  عبد اهلل    مغفت   تََل َيُبهوَلنَّ َأَحهُدُكْم فِهي ُمْسهَتَحمِّ

َة اْلَوْسَواِس ِمنْهُ  ؛ْغَتِسُل فِيهِ ُثمَّ يَ   .(4)«َفإِ َّ َعامَّ

 الماء الرااد: -4

اكِدِ ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ َنَهى »ڤ: ع  جا ر   .(5)«َأْ  ُيَباَل فِي اْلَماِء الرَّ

 القبور: -5

َمهها ُأَبههالِي َأَوْسههَط اْلُقُبههوِر َقَضههْيُت »ملسو هيلع هللا ىلص: ، ع    النب  ي ڤع    عقب  ة      ع  امر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .رواه أ و داود،  سند ضع ف (1)

 .مسل  رواه (2)

 .أ و داود، والنسائي،  سند ضع ف رواه (3)

 .أهت السن ،  سند صح   رواه (4)

 .رواه مسل  (5)
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وِق َحاَجتِيت َأْو َوْسَط   .(1)«السُّ

 * المسألة الثامنة: حِم اَلستنجاء باليمين:

 «.ينِ مِ يَ الْ بِ  يَ جِ نْ تَ ْس   نَ ا أَ انَ هَ نَ »السا ع: ڤ يف  تمة حدي  سلمان 

َفبَ َيْأُخَذ َّ َذَكَرُه بَِيِمينِِهت  ؛إَِذا َباَل َأَحُدُكمْ »ملسو هيلع هللا ىلص: ، ع  النبي ڤوع  أ ي قتادة 

 .(2)«َوَلَ َيْسَتنِْجي بَِيِمينِهِ 

ومس     ،ص  ب    ال منى ؛أن  ه إن ا  ان االس  تنجاء  الم  اء العمههل:يف  هوطريقهه

 ،وأمس  ك ال  ذار  ال س  رى ،أمس  كه    ال منى ثا ت  ة ؛وإن ا  ان    الحجر ؛ ال س  رى

 ومسحه على الحجر.

 * المسألة التاسعة: حِم ذكر اأ يف الخبء:

  لسانه. ۵، وال يذاره ۵ال يستعحب ما ف ه ذار هلل 

عموم المعنوي على  عظ   ذار اهلل، وأنه يتناىف مع مواض ع ما دل  الوالدليل: 

وأم  ره  ،يف ال  وادي ع    الع  الةملسو هيلع هللا ىلص اس  تقرار الش   اط  ؛ ام  ا يف قع  ة ن  وم النب  ي 

 .(3)«ا ُ طَ يْ الشَّ  يهِ ا فِ نَ رَ َض َح  ٌل زِ نْ ا مَ َذ هَ »قائال:  ، مفارقة المكان

َمت َفَلهْم َيههُردَّ َيُبهوُل ملسو هيلع هللا ىلص َوَرُسهوُل اأِ  تَأ َّ َرُجهًب َمهرَّ »ڤ: وع   ا    عم ر  ت َفَسهلَّ

 .(4)«َعَلْيهِ 

َنههَزَع  ؛إَِذا َدَخههَل الَخههَبءَ ملسو هيلع هللا ىلص َكههاَ  َرُسههوُل اأِ »ڤ: ويف الب  اب: ح  دي  أن  س 

 «.ل اهللومحمد رس»ملسو هيلع هللا ىلص: ، ووجه داللته: أنه اان نقش خا مه (5)«َخاَتَمهُ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .رواه ا   ماجة،  سند صح   (1)

 .متفع عل ه (2)

 .ڤرواه مسل ، ع  أ ي هريرة  (3)

 .رواه مسل  (4)

 .رواه أهت السن ،  سند ضع ف (5)
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 ؛ فُ كره م   اب اغدب؛ إال أن يكون لحاجة.-عموما-وأما الكالم 

 ال ُيكره استعحاب ما ف ه ذار هلل، إذا اان لحاجة، اخش ة ض اعه.واذلك 

 * المسألة العاشرة: ما َل يجوز اَلستنجاء به:

 العظ ، والروث: -1

 «.َأْو بَِعْظمٍ  تَأْ  َنْسَتنِْجَي بَِرِجيعٍ َنَهاَنا »السا ع: ڤ يف  تمة حدي  سلمان 

هْم ُكهلُّ »ملسو هيلع هللا ىلص: يف ل ل ة الج  ؛ ق ال رس ول اهلل ڤ ويف حدي  ا   مس عود  ُِ َل

هوُ  َلْحًمها تَعْظٍم ُذكَِر اْسُم اأِ َعَلْيههِ  ُِ ْم َأْوَفهَر َمها َي ُِ َوُكهلُّ َبْعهَرٍة َعَلهٌف  ؛َيَقهُع فِهي َأْيهِدي

مْ  ُِ مْ  ؛َفَب َتْسَتنُْجوا بِِهَما»ثم قال:  ت«لَِدَوابِّ ُِ ُهَما َطَعاُم إِْخَوانِ  .(1)«َفإِنَّ

 النجاسات: -2

 ل النجاسة  النجاسة.وهو واض ؛ إذ ال  زا

 المطعوم: -3

لما دل عل ه حدي  ل لة الج ، م  أن العلة يف منع العظ   وال روث: اوهنم ا 

 طعاما للج ؛ فاقتضى النهي ع  ات مطعوم.

 ما له حرمة: -4

واالس  تخفا   ،لم  ا ف   ه م    هت  ك الش  ريعة ؛االمع  حف، وات  ب العل   

 .المطعوم فهو يف الحرمة أعظ  م  ؛ حرمتها

  ُينِقي:ما ال -5

 االزجاج، والفح  الرخو؛ لعدم حعول المقعود  ه.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .رواه مسل  (1)



 كتاب الطهارةمذكرة على الفقه امليسر

25 

25 

 
 فرع:

  ش رط الطه ارة، -م ع اإلث  -لو استنجى  شيء م   ه ذه المنه  ات؛ أج زأه 

 واإلنقاء.

َنَهى َأْ  ُيْسَتنَْجى بِهَرْوٍث َأْو َعْظهٍم ت ملسو هيلع هللا ىلص إِ َّ النَّبِيَّ »ڤ: أ ي هريرة حدي  وأما 

ُهَما ََل »َوَقاَل:  رَ يُ إِنَّ  .(1)؛ فال يثبن«ا ِ َطهِّ

 * تتمة:

 يجوز للرجت البول قائما،  شرط أم  التلوث، ونظر الغ ر إلى عور ه.  -1

  ال قائما.ملسو هيلع هللا ىلص السا ع: أن النبي ڤ حدي  حذيفة والدليل: 

ْم َأ َّ النَّبِههيَّ »: ڤوأم  ا ح  دي  عائش  ة  ُِ َث   ؛َكههاَ  َيُبههوُل َقائًِمههاملسو هيلع هللا ىلص َمههْن َحههدَّ

ُقوُهت َما َكا َ   .(2)«َيُبوُل إَِلَّ َقاِعًدا َفَب ُتَصدِّ

 فهو محمول على ما اان  حسب علمها، والمثبِن مقدم على النايف.

يس  تحب غس  ت ال   د أو مس  حها  ع  د االس  تنجاء؛ لم  ا س   أيت يف ح  دي   -2

 الغست. 

ح  ع ض العلم اء  أن ه -إجماع ا-ال يشرع االس تنجاء م   ال ري   -3 ، وص رَّ

  دعة.

ْت  ر، وال غ   ر ذل  ك م    اغم  ور الت  ي ُيقع  د هب  ا ال يش  رع السَّ  ْلن، وال النَّ  -4

 استخراج  ق ة البول م  الذار؛  ت  مجرد انقطاعه يستنجي.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .رواه الدارقطني،  سند ضع ف (1)

 .رواه أهت السن ، إال أ ا داود،  سند صح   (2)
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 باب السواك وسنن الفطرة

 املبحث األول: السواك:* 

، وه و اس   لةل ة الت ي ُيس تاك هب ا، وُيطل ع عل ى فع ت «ُسُوك»مفرد:  السواك لغة:

ك  ، وه و: التماي ت وال رتدد؛ «التس اوك»م   ، ف كون معدرا؛ وهو مشتع-نفسه-التسوُّ

ك يردد العود يف فمه ويحراه. وق ت: هو م  ، أي: دلك.«ساك»م   شتعغن المتسوِّ

 استعمال عود يف الف ؛ إلذهاب التغ ر، ونحوه. وشرعا:

 * المسألة األولى: حِم السواك:

 هو مستحب، ول س  واجب.

تِههيَلههوْ »ملسو هيلع هللا ىلص: ، ع    النب  ي ڤح  دي  أ   ي هري  رة والههدليل:   ؛َلَ َأْ  َأُشههقَّ َعَلههى ُأمَّ

َواِك   .أي: غمرهت  أمر إيجاب؛ غن االستحباب  اق؛ (1)«ُكلِّ َصبَةٍ  ِعنَْد أَلََمْرُتُهْم بِالسِّ

 * ويف السواك للعائ  مذهبان:

 يف السواك للعائ  مذهبان: 

 األول: أنه مِروه بعد الزوال. 

 لعائ ، وفض لته معروفة. يزيت ُخلو  ف  ا -ح نئذ- أن السواك  واحتجوا:

 .-مطلقا-الثاين: أنه مستحب 

واحتجوا  عموم ات الرتغ  ب يف الس واك، وال ف رق ف ه ا      ص ائ  وغ  ره؛ 

ههَواُك »ملسو هيلع هللا ىلص: ، ع    النب  ي ڤاح  دي  أ   ي هري  رة الس  ا ع، وح  دي  عائش  ة  السِّ

،ِّ  تَمْطَهَرٌة لِْلَفمِ   .(2)«َمْرَ اٌة لِلرَّ

 وهذا هو األرجح.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .متفع عل ه (1)

 .رواه النسائي،  سند صح   (2)
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أن إزال  ة الخل  و   الس  واك أم  ر ع  ارض،  لمخههالف:والجههوا، عههن حجههة ا

، فُتق  دم؛ ويل  زمه  اراه  ة -، ونح  و ذل  ك۵م    مناج  اة اهلل -لمع  لحة أا  رب 

 المضمضة، وه  ال يقولون  ذلك.

 * المسألة الثانية: موا ع تأكد السواك:

 السا ع.ڤ لحدي  أ ي هريرة عند الصبة:  -1

 مْ هُ تُ رْ مَ أَلَ »السا ع: ڤ هريرة  للرواية الثا تة يف حدي  أ يعند الو وء:  -2

 .(1)«وءٍ ُ  وُ  لِّ كُ  عَ مَ  اكِ وَ السِّ بِ 

َكهاَ  إَِذا ملسو هيلع هللا ىلص َأ َّ النَّبِيَّ »ڤ: لحدي  حذيفة عند القيام من النوم؛ للتهجد:  -3

ْيلِ  ِد ِمَن اللَّ َواكِ  ؛َقاَم لِلتََّهجُّ  .(2)«َيُشوُص َفاُه بِالسِّ

 .-عموما-  غ ر الف دخت  حن ي ماهو مف؛ -عموما-وأما الق ام م  النوم 

 ؛َكاَ  إَِذا َدَخهَل َبْيَتههُ  ملسو هيلع هللا ىلص َأ َّ النَّبِيَّ »: ڤلحدي  عائشة  عند دخول البيت: -4

َواكِ   .(3)«َبَدَأ بِالسِّ

 غن هذا هو المقعود م  شرع ة السواك.عند تغير الفم:  -5

، أن ه فعل ه ملسو هيلع هللا ىلصف ه نظر؛ إذ ل  ُينقت ع  النب ي وأما السواك لدخول المسجد؛ ف

: أن التس وك للع الة يغن ي ع   التس وك ل دخول -واهلل أعل  -والمعنى يف ذلك 

 المسجد.

 عل وأما السواك لقراءة القرآن؛ فقد اسُتدل ل ه  ح دي  
ٍّ
إِ َّ اْلَعْبهَد إَِذا » ڤ:ي

 تْسهَتِمُع َوَيهْدُنوَفَقاَم َخْلَفُه َيْسهَتِمُع اْلُقهْرآَ  َوَيهْدُنوت َفهَب َيهَزاُل يَ  تَأَتاُه اْلَمَلُك  ؛َقاَم ُيَصلِّي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .رواه أحمد، وهو لفظ صح   (1)

 .متفع عل ه (2)

 .رواه مسل  (3)
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ونع ه يف ؛ (1)«َحتَّى َيَضهَع َفهاُه َعَلهى فِيهِهت َفهَب َيْقهَرُأ آَيهًة إَِلَّ َكاَنهْت فِهي َجهْوِف اْلَمَلهِك 

 ؟ محت  أمت.-مطلقا-؛ فهت يقاس عل ه القراءة -اما  رى-العالة 

 * المسألة الثالثة: ما يحصل به السواك:

 هوال يجرحلئال يمأل الف  م  اغذى؛  ؛ال يتفتند ل  ، غ ر يا س،  عويستاك 

 وال يضره.

 * وهت يستاك  ال منى، أم ال سرى؟

 أن السواك  طه ر. وجه األول:

 أنه إزالة لألذى. ووجه الثاين:

 ،«رة للف  َه طْ مَ »يف ال نص: السواك م   اب التطهر؛ غنه س مي أن  واألقر،:

ت اث  رة التك رر،  م ا وُشرع يف مناس با ؛و حضرة الناس ،رع يف المسجدوغنه ُش 

 يبعد ف ها  غ ر الف .

 * وهت يستاك  أصبعه؟

؛ غن العل ة م   الس واك معقول ة؛ فب أي -عن د ع دم الس واك-ال  أس   ذلك 

 .شيء حعت المقعود منه؛ أجزأ

ك   :-أيضا-* وم  صفة التسوُّ

 تملسو هيلع هللا ىلصَأَتْيهُت النَّبِهىَّ » ڤ: أ  ي موس ى: لحدي  يستاك على أسنانه ولسانه -1

ههَواُك فِهه ت«ُأْع ُأعْ »َيُقههوُل  تُتههُه َيْسههَتنُّ بِِسههَواٍك بَِيههِدهِ َفَوَجْد  عُ  تفِيهههِ  يَوالسِّ ههُه َيَتَهههوَّ ، ويف «َكَأنَّ

 .(2)«هِ انِ َس ى لِ لَ عَ  اكُ تَ ْس يَ  هُ تُ يْ أَ رَ فَ »رواية: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .رواه الب هقي،  سند صح  ، وهو موقو ، له حك  الرفع (1)

 .متفع عل ه، والرواية المذاورة: غ ي داود، ونحوها عند مسل  (2)
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 وق ت: طوال. واغمر سهت. يستاك عرضا. -2

 يبدأ  الجانب اغيم  م  الف . -3

 طرة:املبحث الثاني: خصال الف* 

ما فطر اهلل الناس عل ه، أي: خلقه  عل  ه؛ و فس  رها  الس نة وال دي   الفطرة:

ًرا لها.   يراد  ه: أن الدي  جاء  مقتضى هذه الفطرة، ومقرِّ

أمور مع نة م   قب  ت نظاف ة الب دن، وإزال ة اغذى من ه؛ عل ى وخصال الفطرة: 

 مقتضى العادة التي خلع اهلل الناس عل ها.

الِفْطهَرُة َخْمهٌس: الِخَتهاُ ت »ملسو هيلع هللا ىلص: ، ع  النب ي ڤ  أ ي هريرة يف حدي وبيانها:

اِرِ،  ْستِْحَداُدت َوَنْتُف اإِلْبِطت َوَتْقِليُم األَْظَفاِرت َوَقصُّ الشَّ
ِ

 .(1)«َواَل

 * المسألة األولى: اَلستحداد:

 عل  ى أن  ه اس  تفعال م    الحدي  د؛ غن «اس  تحدادا»ه  و حل  ع العان  ة، وس  مي 

 ا الحلع.ستعمت يف هذيُ  الحديد

،    النظر إل  ى أن معن  ى الفط  رة ه  و حس    الع  ورة، وام  ال مس  تحبوه  و 

؛ وأما  النظر إلى أم ر خ ارج؛ فق د -يف نفسه-الخلقة؛ وهذا هو حك  االستحداد 

 يجب، اما لو أدى  راه إلى نفور الزوج؛ وهكذا يف جم ع خعال الفطرة.

 رب.يحعت  أي مزيت يحقع المقعود، والحلع أفضت؛ لموافقته الخو

 * المسألة الثانية: نتف اإلبط:

 .-على الوجه السا ع   انه-هو مستحب 

 أفضت؛ لموافقته الخرب. نتفويحعت  أي مزيت يحقع المقعود، وال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .متفع عل ه (1)
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 * المسألة الثالثة: تقليم األظفار:

 .-على الوجه السا ع   انه-هو مستحب 

 * المسألة الرابعة: قص الشار،:

 ف ه حدي  الفطرة السا ع.

هُروا »مرفوع ا:  ،ڤ ا    عم ر: حدي  -أيضا-وف ه  َخهالُِفوا الُمْشهرِكِيَن: َوفِّ

هههَواِرَ،  َحههىت َوَأْحُفهههوا الشَّ وا »، مرفوع   ا: ڤوح   دي  أ   ي هري   رة ت (1)«اللِّ ُجهههزُّ

َواِرَ،ت َوَأْرُخوا اللَِّحى  .(2)«َخالُِفوا اْلَمُجوَس  ؛الشَّ

ح دي  زي د     ول، يف ه ذي  الح ديث   لظ اهر اغم ر   ه ؛واألشبه أنه واجهب

 .(3)«َفَلْيَس ِمنَّا ؛َمْن َلْم َيْأُخْذ ِمْن َشاِربِهِ »، مرفوعا: ڤأرق  

والفرق   نه و    سائر خعال الفط رة: أن ه ق د ُر ِ َط  مخالف ة الكف ار يف أم ر 

  اهر،  دل ت االقرتان   نه و    اللح ة.

 .حلع؛ واالهما جائز؛ لثبو ه ع  العحا ةال، والقص * وف ه ا ف تان:

 * تتمة:

 .ڤيستحب الت م  يف ما يقبله مما سبع؛ لعموم حدي  عائشة  -1

بِِطت »ڤ: ع  أنس  -2 اِرِ،ت َوَتْقِليِم اأْلَْظَفاِرت َوَنْتِف اإْلِ َت َلنَا فِي َقصِّ الشَّ ُوقِّ

 .(4)«َأْ  ََل َنْتُرَك َأْكَثَر ِمْن َأْرَبِعيَن َلْيَلةً  :َوَحْلِق اْلَعاَنةِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .متفع عل ه (1)

 .رواه مسل  (2)

 .رواه الرتمذي، والنسائي،  إسناد صح   (3)

 .رواه مسل  (4)
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 مسة: الختا :* المسألة الخا

 أصله: القطع، والمراد هنا: قطع  عض م  عضو مع  .

ي خ ذ م   ال ذار جم  ع الجل دة الت ي  غط ي الحش فة. وق  ت: أو وذلك   أن 

 أاثرها.

وي خذ م  اغنثى الجلدة التي فوق محت اإلي الج الت ي  ش به ع ر  ال ديك، 

 وال   خذ الها.

ح  دي  عائش  ة ؛ للح  دي  الس  ا ع، و- اإلجم  اع-وه  و مش  روع للجنس     

َفَقهْد َوَجهَب  ؛َوَمهسَّ اْلِخَتهاُ  اْلِخَتها َ  تإَِذا َجَلَس َبهْيَن ُشهَعبَِها اأْلَْرَبهعِ »، مرفوعا: ڤ

 .(2)«َفَقْد َوَجَب اْلُغْسُل  ؛إَِذا اْلَتَقى اْلِخَتاَنا ِ »، ويف لفظ: (1)«اْلُغْسُل 

 ويف ر بته مذاهب:

 األول: أنه واجب على الرجال والنساء.

 وحجتهم: 

هبَمُ -اْخَتهَتَن إِْبهَراِهيُم »: ملسو هيلع هللا ىلص، ع  النبي ڤ أ ي هريرة حدي  -1  -َعَلْيهِه السَّ

ومِ  ، واغم ر -عل  ه الس الم-؛ وقد ُأمرن ا  ا ب اع ملت ه (3)«َوْهَو اْبُن َثَمانِيَن َسنًَة بِاْلَقدُّ

 للوجوب.

أن الخت  ان وس   لة غم  ور واجب  ة: م    إزال  ة النجاس  ة يف ال  ذار، و قل   ت  -2

 يف اغنثى.الشهوة 

 الثاين: أنه مستحب للجميع.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .مسل رواه  (1)

 .رواه ا   ماجة (2)

 .متفع عل ه (3)
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  حدي  الفطرة السا ع، على  فس رها  السنة المستحبة.  واحتجوا:

 ه واجب على الرجالت مستحب للنساء.: أنالثالث

 ةٌ َمههرُ ِْ ت مَ الِ َجههلرِّ لِ  ةٌ نَّ ُسهه ا ُ َتههخِ الْ »ڤ:  ح  دي  أس  امة اله  ذلي  واحتجههوا:

 .(1)«اءِ َس لنِّ لِ 

 ا ذاروه م  قاعدة الوسائت.لم واألرجح المذهب األول؛

؛ فا ي ة ال    دل عل ى أن جم   ع م ا فعل  ه -عل  ه الس  الم-وأم ا ش أن إ   راه   

واجب يف حقنا، وإنما  دل عل ى عم وم التأس ي، والخت ان ا ان مج رد فع ت من ه، 

 ف حتمت أنه ل  يك  واجبا عل ه.

 أن ح دي  المكرم ة ض ع ف، وح دي  الفط رة  ويجا، عن دليل المخالف:

 ه السنة على المعنى العام، وهو: الدي .المراد  

ِمْثُل َمهْن َأْنهَت ِحهيَن »: ڤ حدي  ا   عباس* ويجب الختان عند البلوا؛ ل

َُ النَّبِيُّ  ُجهَل َحتَّهى »َقهاَل: « َأَنا َيْوَم ٍِذ َمْخُتو ٌ »َقاَل:  ت« ملسو هيلع هللا ىلصُقبِ َوَكهاُنوا َلَ َيْختِنُهوَ  الرَّ

 .أي: يبلغ الحل ؛ (2)«ُيْدِركَ 

ذل ك؛ فمس تحب أو مب اح، والق ول  االس تحباب يف س   الس ا عة:  وأما قبت

 وج ه؛ مراعاة لمعلحة العالة.

فعلى حس ب نم و جل دهتا، واحت اجه ا إل ى وهذا يف حع الذار؛ وأما اغنثى؛ 

 ذلك.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .رواه أحمد،  سند ضع ف (1)

 .رواه البخاري (2)
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 * خاتمة: يف اللحية:

ق ت اإلجم اع عل ى حرم ة حلقه ا؛ لظ اهر اغم ر وق د نُ ، إعفاء اللح ة واج ب

 اء والمشرا  .والتشبه  النس ،لحلع م   غ  ر الخلقة اإلعفاء، وما يف ا

؛ إال لع ذر ع؛ لظ اهر اغم ر  اإلعف اءومنفهو موأما اغخذ منها م  غ ر حلع؛ 

 م  شذوذ  عض الشعر، ونحوه.

، ام ا يف ح دي  -فقط-وغاية الوارد ع  العحا ة م  اغخذ: أنه يف النسك 

َباَل »ڤ:  جا ر ومن ه: فع ت ا    عم ر  ت(2)«فِهي َحهجأ َأْو ُعْمهَرةٍ  ت إَِلَّ (1)ُكنَّا ُنْعِفي السِّ

 .(3)المشهور يف أخذ ما زاد ع  القبضةڤ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .هي: ما طال م  شعر اللح ة (1)

 .رواه أ و داود،  سند صح   (2)

ق بض عل ى لح ت ه، فم ا  ؛إذا حج أو اعتم ر اان ا   عمر»علقه البخاري  ع غة الجزم:  (3)

 .«فضت أخذه
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 باب الوضوء

 املبحث األول: صفة الوضوء:** 

 * المسألة األولى: تعريف الو وء:

 ، وهي: الحس ، والنظافة.«الوضاءة»هو لغة: م  

ه اس   تعمال الم   اء يف أعض   اء مخعوص   ة م     الب   دن، عل   ى وج    وشهههرعا:

 مخعوص.

 * المسألة الثانية: حِم الو وء:

ه  و واج  ب عل  ى م    ا  ان مح  دثا، وأراد الع  الة، ونحوه  ا مم  ا يج  ب ل  ه 

 .-إن شاء اهلل-الوضوء؛ اما س أيت  فع له 

 والدليل:

 ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ﴿: ۵قول اهلل  -1

 .[6المائدة: ] ا ية

أَ َلَ َيْقَبُل اأُ َصبََة َأَحِدكُ » ملسو هيلع هللا ىلص:قول النبي  -2  .(1)«ْم إَِذا َأْحَدَث َحتَّى َيَتَو َّ

 .- الضرورة-اإلجماع على ذلك، وهو م  المعلوم م  الدي   -3

 فرع: على من يجب )شروط وجوبه(:

 فال يع  م  اافر؛ غنه ل س م  أهت العبادة. المسلم: -1

 فال يع  م  مجنون؛ لنفس السبب.العاقل:  -2

  م    الع بي المم   ز؛ غن  ه م  أمور ف  ال يش  رتط البل وا،    ت يع  المميهز:  -3

 العالة؛ ول س وجو ه عل  ه عل ى معن ى أن ه ي أث   رتا ه، ام ا أن الع الة ل س ن 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ڤ ي هريرة رواه البخاري، ع  أ (1)
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 واجبة عل ه؛  ت المراد أنه واجب على معنى أن العالة ال  ع  إال  ه.

وأما العبي غ ر المم ز؛ فال يجب عل ه، وال يع   من ه؛ غن ه ل  س م   أه ت 

 العبادة.

 : سياق أحاديث صفة الو وء:* المسألة الثالثة

مها؛ لتسهت اإلحالة عل ها.  نفردها  مسألة، ونقدِّ

 ونكتفي منها  حديث  :

هها َ َعههْن  ههُه »: ڤ ُعْثَمههاَ  ْبههَن َعفَّ  تَدَعهها بَِوُ ههوٍءت َفههَأْفَرَغ َعَلههى َيَدْيههِه ِمههْن إَِنائِهههِ َأنَّ

اٍت  ت َواْسَتنَْشههَقت ُثهه تْلَوُ ههوءِ ُثههمَّ َأْدَخههَل َيِمينَهُه فِههى ا تَفَغَسهَلُهَما َثههبََث َمههرَّ َُ مَّ َتَمْضههَم

ُثهمَّ َغَسهَل َيهَدُه ويف روايهة: ]َوَيَدْيِه إَِلى اْلِمْرَفَقْيِن َثبًَثها  تُثمَّ َغَسَل َوْجَهُه َثبًَثا تَواْسَتنَْثرَ 

اٍتت ُثمَّ َغَسَل َيَدُه اْلُيْسَرى ِمْثَل َذلَِك   تُثهمَّ َمَسهَح بَِرْأِسههِ  ت[اْلُيْمنَى إَِلى اْلِمْرَفِق َثَبَث َمرَّ

ْعَبهْيِن َثهَبَث ويف روايهة: ]ُثمَّ َغَسَل ُكهلَّ ِرْجهٍل َثبًَثها  َِ ُثهمَّ َغَسهَل ِرْجَلهُه اْلُيْمنَهى إَِلهى اْل

اٍتت ُثمَّ َغَسَل اْلُيْسَرى ِمْثَل َذلَِك  هُأ َنْحهَو وُ  ملسو هيلع هللا ىلص يَّ َرَأْيُت النَّبه :ُثمَّ َقاَل  ت[َمرَّ  يُ هوئِ َيَتَو َّ

َأ َنْحَو ُوُ وئِ » :َقاَل وَ  تَهَذا ُث فِيِهَما َنْفَسُه  تُثمَّ َصلَّى َرْكَعَتْينِ  تَهَذا يَمْن َتَو َّ  ؛َلَ ُيَحدِّ

َم ِمْن َذْنبِهِ   .(1)«َغَفَر اأُ َلُه َما َتَقدَّ

: و هُه »َعْن َعْبِد اأِ ْبهِن َزْيهِد ْبهِن َعاِصهٍم اأْلَْنَصهاِريِّ هْأ لَ »قِيهَل َلهُه: َأنَّ نَها ُوُ هوَء َتَو َّ

ويف روايههة: ] َفَغَسههَلُهَما َثَبًثهها تَفَأْكَفههَأ ِمنَْههها َعَلههى َيَدْيهههِ  تَفههَدَعا بِإَِنههاءٍ  ت«ملسو هيلع هللا ىلصَرُسههوِل اأِ 

َتْينِ  َُ َواْسَتنَْشهههَق  تت ُثهههمَّ َأْدَخهههَل َيهههَدُه َفاْسهههَتْخَرَجَها[َمهههرَّ ويف روايهههة بهههدل ]َفَمْضهههَم

َُ ويف روايهة: ] َفَفَعهَل َذلِههَك َثَبًثها تَدةٍ ِمهْن َكههفأ َواِحه [اَلستنشهاق: َواْسهَتنَْثرَ  َفَمْضههَم

َفَغَسهَل َوْجَههُه  تُثهمَّ َأْدَخهَل َيهَدُه َفاْسهَتْخَرَجَها ت[َواْسَتنَْشَق َواْسَتنَْثَر ِمهْن َثهَبِث َغَرَفهاٍت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .متفع عل ه، واللفظ: للبخاري، وما     المعكوفت  : لهما، واللفظ: لمسل  (1)
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َتْيِنت ُثهمَّ َأْدَخهَل َفَغَسَل َيَدْيِه إَِلى اْلِمْرَفَقْيِن مَ  تَأْدَخَل َيَدُه َفاْسَتْخَرَجَهاَثَبًثات ُثمَّ  َتْيِن َمرَّ رَّ

ًة َواِحَدةً ] َفَمَسَح بَِرْأِسِه َفَأْقَبَل بَِيَدْيِه َوَأْدَبرَ  تَيَدُه َفاْسَتْخَرَجَها ِم َرْأِسِهت ُثمَّ ] [َمرَّ َبَدَأ بُِمَقدَّ

هاِ  الَّهذِ  تَذَهَب بِِهَما إَِلى َقَفاهُ  َِ ُهَمها َحتَّهى َرَجهَع إَِلهى اْلَم ت ُثهمَّ َغَسهَل [ي َبهَدَأ ِمنْههُ ُثمَّ َردَّ

ْعَبْيِنت ُثمَّ َقاَل  َِ َذا َكاَ  ُوُ  » :ِرْجَلْيِه إَِلى اْل َِ  .(1)«ملسو هيلع هللا ىلصوُء َرُسوِل اأِ َه

 * المسألة الرابعة: اَلستنجاء قبل الو وء:

أنه ال يشرتط؛ غن إزالة النجاسة ل س ن ش رطا يف ص حة الطه ارة،  الصوا،:

، وحت ى عل ى الق ول   أن م س الف رج ن اقض -أص ال-وال دل ت عل ى االش رتاط 

 للوضوء؛ فإنه يمكنه أن يتوضأ، ث  يستنجي  حائت، ووضوءه صح  .

 * المسألة الخامسة: النية:

 ف ه مذهبان:

 األول: أنها شرط لصحة الو وء.

 الثاين: أنها ليست كذلك.

هت الوضوء عبادة مقعودة لذاهتا؟ وه ت ي دخت يف ح دي : ومدار الخبف: 

 ؟(2)«اأْلَْعَماُل بِالنِّيَّةِ ا إِنَّمَ »

أن  ه عب  ادة مقع  ودة؛ غن  ه م  أمور    ه، مث  اب عل   ه، وإن ل    يك     والصههحيح:

اإزال  ة -المس  ل  مح  دثا؛ ف  دل عل  ى أن  ه م       اب الفع  ت، ال م       اب ال  رتك 

 .  -النجاسة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،إال اغول ى؛ فللبخ اري ،وم ا      المعكوف ات: لهم ا ،واللف ظ: للبخ اريمتفع عل  ه،  (1)

 .والثان ة؛ فلمسل 

 .ڤم  حدي  عمر    الخطاب متفع عل ه،  (2)
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 فرع: كيفية النية: 

ء؛ يجزئه ن ة مطلع الطهارة، أو رفع الحدث، أو اس تباحة م ا يس تباح  الوض و

 ات ذلك واسع.

 فرع: وقت النية:

 الن   ة  ا ع  ة للعل   ، فم    أراد أن يتوض  أ؛ فق  د حع  لن الن   ة يف أول وض  وئه 

 .-خاصة-، ما دام أنه يعل  أنه يستعمت الماء للوضوء -ضرورةً -

 فرع: التلفظ بالنية:

 ، وال ع  أحد م  السلف.ملسو هيلع هللا ىلصهو  دعة؛ غنه ل  ُينقت ع  النبي 

 اك:* المسألة السادسة: السو

  قدم ذلك يف أحكام السواك.

 * المسألة السابعة: التسمية:

 .(1)«اأِ  مِ ْس وا بِ  ُ  َّ وَ تَ »ملسو هيلع هللا ىلص: هي مشروعة؛ لقول النبي 

 وهي مستحبة؛ غهنا ل  ُ ذار يف عامة أحادي  الوضوء.

 .(2)؛ فال يع «هِ يْ لَ عَ  اأِ  مَ اْس  رِ كُ ْذ يَ  مْ لَ  نْ مَ لِ  وءَ ُ   وُ ََل »وأما حدي : 

 ثامنة: غسل الِفين:* المسألة ال

 ؛ لما ثبن يف أحادي  الوضوء.- اال فاق-هو مستحب 

 * المسألة التاسعة: المضمضةت واَلستنشاق:

 ف هما مذهبان:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ح  ، وأصله يف العح ح  ،  سند صڤرواه النسائي، ع  أنس  (1)

،  سند ضع ف جدا، وله ش واهد ڤرواه أ و داود، وا   ماجة، م  حدي  أ ي هريرة  (2)

 .-على اغص -ال  قويه 
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 األول: أنهما واجبا :

 وحجتهم:

 أن الف  واغنف م  الوجه المأمور  غسله. -1

ههه»عل هم   ا، وأم   ُره هبم   ا؛ ام   ا يف قول   ه: ملسو هيلع هللا ىلص موا ب   ة النب   ي  -2 َأ؛ َمهههْن َتَو َّ

 . (1)«َفْلَيْسَتنْثِرْ 

 الثاين: أنهما مستحبا :

 وحجتهم:

 أن المأمور  غسله هو  اهر الوجه، و اط  الف  واغنف ل س منه. -1

ِفيهِك َأْ  » ،(2)«ُخْذ َهَذات َفَأْفرِْغُه َعَلْيهَك »يف غست الجنا ة: ملسو هيلع هللا ىلص قوله  -2 ِْ َمها َي إِنَّ

؛ وه و (3)«ُتِفيِضهيَن َعَلْيهِك اْلَمهاَءت َفَتْطُههرِينَ  َتْحثِي َعَلهى َرْأِسهِك َثهَبَث َحَثَيهاٍتت ُثهمَّ 

  اهر يف االعتبار  ظاهر البدن، وال ُيفه  منه إدخال الماء يف  اط  الف  واغنف.

لقوة أدلته، فتحمت أدل ة الفري ع اغول عل ى االس تحباب، وهذا هو األرجح؛ 

 ويلزم على قوله : وجوب غست  اط  الع ن  ، وال قائت هبذا.

 رع: كيفية المضمضة واَلستنشاق:ف

 ڤ.يجمع   نهما يف اف واحدة، اما سبع يف حدي  عبد اهلل    زيد 

 فرع: المبالغة فيهما:

 وذلك  أن يدير الماء يف أقاصي الف ، ويجذ ه  النَّفس ش ئا زائدا يف اغنف.

َوَبهالِْغ »، مرفوع ا: ڤوهي مستحبة لغ ر العائ ؛ لحدي  َلِق  ط     َص ْبرة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ڤم  حدي  أ ي هريرة متفع عل ه،  (1)

 .ڤم  حدي  عمران    حع   متفع عل ه،  (2)

 .ڤرواه مسل ، ع  أم سلمة  (3)
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وَ  َصائِمًافِي  ُِ  .(1)«اَلْستِنَْشاِقت إَِلَّ َأْ  َت

 فرع: تقديم اليد اليمنى يف اَلستنشاقت واليسرى يف اَلستنثار:

لقاع   دة الت    م  المعروف   ة، وق   د ثب   ن التع   ري      ه يف  ع   ض أحادي     

 .(2)الوضوء

 * المسألة العاشرة: غسل الوجه:

 ؛ لةية، واغحادي .- اإلجماع-هو فرض 

ه طوَل م  منا ن الشعر )منحنى الجبهة( إلى منتهى اللح     وال ذق ؛  :وَحدُّ

 ما     اغذن  .  وعر ا:

 * المسألة الحادية عشرة: تخليل اللحية:

 .(3)أنه خلت لح ته يف الوضوءملسو هيلع هللا ىلص ثبن ع  النبي 

 أن  ه يج  ب  خل   ت اللح   ة الخف ف  ة دون الكث ف  ة؛ غن الخف ف  ة  والصههحيح:

 ال  الكث فة.ال يشع الماء إلى ما  حتها،  خ

 * المسألة الثانية عشرة: غسل اليدين إلى المرفقين:

 ؛ لةية، واغحادي .- اإلجماع-هو فرض 

ف دخول  ؛«م ع»إن اان ن  معن ى يف ا ية « إلى»ويجب غست المرفق  ؛ غن 

 فالح د ي دخت إذا ا ان التحدي د ش امال للح  د ؛وإن اان ن للغاي ة ؛المرف ع   اهر

 .«ذه اغشجار م  هذه إلى هذهك ه عتُ » :اقولك ،والمحدود
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .صح  رواه أهت السن ، وهو حدي   (1)

(2)  
ٍّ
 .، وهو حدي  صح  ڤرواه أهت السن ، م  حدي  علي

 .اغحادي  يف ذلك ضع فة، ُ حسَّ   مجموعها (3)
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 * المسألة الثالثة عشرة: مسح الرأس:

 ؛ لةية، واغحادي .- اإلجماع-هو فرض 

 ويف القدر الواجب مسحه مذهبان:

 األول: أنه جميع الرأس. 

 وحجته: 

چ ﴿أن الب  اء يف ا ي  ة لقلع  اق واالس  ت عاب، اقول  ه يف الت   م :  -1

 .[6المائدة: ] ﴾ڇ

 وضوء ف ها است عاب الرأس.أحادي  صفة ال -2

 على اختال  يف  قدير هذا البعض.الثاين: أنه بعُ الرأس؛ 

 وحجته: 

 أن الباء يف ا ية للتبع ض.  -1

ى َلههعَ ت وَ هِ تِ يَ اِصههنَ بِ  َح َسههمَ ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِههيَّ َأ َّ »ڤ: ح  دي  المغ   رة      ش  عبة  -2 

 ، فل  يمس  إال  عض رأسه.(1)«ةِ امَ مَ عِ الْ 

 .األولهو األرجح و

 اون الباء للتبع ض: قد أنكره  عض أهت اللغة.و

وحدي  الناص ة ل س صريحا يف الداللة على التبع ض،   ت يمك   أن يق ال: 

 لو أجزأ  عض الرأس؛ لما مس  على العمامة.

 فرع: كيف تمسح المرأة:

 ، دون ما يسرتست م  شعرها دون القفا.-االرجت- مس  جم ع رأسها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .رواه مسل  (1)
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 ح األذنين:* المسألة الرابعة عشرة: مس

وأص  ُّ م ا ج اء ف  ه: ح دي  أم عم ارة  ن ن اع ب ، - اال فاق-هو مشروع 

أَ ملسو هيلع هللا ىلص َأ َّ النَّبِيَّ »: ڤ َغَسٍل ِذَراَعْيِهت َوَجَعَل ت فَ َفُأتَِي بَِماٍء فِي إَِناٍء َقْدَر ُثُلَثِي اْلُمدِّ  تَتَو َّ

ُهَمات َومَ  ُِ  .(1)«ُأُذَنْيِه َباطِنَُهَما َسَح َيْدُل

 ل س  واجب؛ غنه ل  ُيذار يف عامة أحادي  الوضوء. وهو مستحب،

، ول  س  ع ري  يف الدالل ة (2)؛ ف ال يع  «سِ أْ الهرَّ  نَ ِمه ا ِ نَ ذُ اأْلُ »وأما حدي : 

على وجوب المس ،  ت هو محمول على أن اغذن   ُيمسحان م ع ال رأس، دفًع ا 

 لتوهُّ  أهنما م  الوجه، ُيغسالن معه.

 يدا: فرع: هل يأخذ لَذنين ماء جد

 السنة: أن يمسحهما  نفس ماء الرأس، ول  يثبن يف التجديد شيء.

 * المسألة الخامسة عشرة: غسل الرجلين إلى الِعبين:

 ؛ لةية، واغحادي .- اإلجماع-هو فرض 

 ﴾ٺ ٺ ٺٿ﴿والواج  ب ف   ه: الغس  ت، عل  ى ق  راءة النع  ب: 

د اهلل      ح  دي  عب  ، وه  و م  ا  طا ق  ن عل   ه أحادي    الوض  وء، ويف [6المائههدة: ]

هَف َعنَّها النَّبِهيُّ »ڤ: عمرو  َوَقهْد َأْرَهَقْتنَها  -َفَأْدَرَكنَها  تفِهي َسهْفَرٍة َسهاَفْرَناَهاملسو هيلع هللا ىلص َتَخلَّ

بَُة  ُأت َفَجَعْلنَها َنْمَسهُح َعَلهى َأْرُجِلنَهات َفنَهاَدى بِهَأْعَلى َصهْوتِِه:  -الصَّ َوْيهٌل »َوَنْحُن َنَتَو َّ

َْعَقاِ، ِمَن النَّارِ  َْ َتْينِ مَ « لِ  .(3)«َأْو َثبًَثا ترَّ

هن  توج هات، منها: المس  يف الخف.  وأما قراءة الخفض؛ فُوجِّ

 .  -اما  قدم يف المرفق  -ويجب غست الكعب   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،  سند صح  -واللفظ له-رواه أ و داود، والنسائي  (1)

 .رواه أهت السن ، إال النسائي،  سند ضع ف جدا، وله شواهد ال  ر قي للتقوية (2)

 .ل همتفع ع (3)
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 * المسألة السادسة عشرة: دلك األعضاء:

 تُأتِههَي بُِثُلَثههْي ُمههدأ ملسو هيلع هللا ىلص َأ َّ النَّبِههيَّ »ڤ: عب  د اهلل      زي  د  ه  و مش  روع؛ لح  دي 

 .(1)«َيْدُلُك ِذَراَعهُ  َفَجَعَل 

ال ي  دل إال عل  ى االس  تحباب، ملسو هيلع هللا ىلص وه  و مس  تحب؛ غن مج  رد فع  ت النب  ي 

 والغست الواجب يتحقع  مجرد س الن الماء على العضو.

 فرع:

يجب إزالة ما يحول دون وصول الماء إل ى العض و، م   العج   ، والطِّ الء، 

 ونحو ذلك.

 * المسألة السابعة عشرة: الترتيب:

 :ف ه مذهبان

 األول: أنه مستحب. 

أن العطف يف ا ية ال يقتضي الرت  ب، والمطل وب اإل   ان  م ا ُأم ر وحجته: 

  ه م  الغست والمس ، ف جزئ على أي وجه اان.

 الثاين: أنه واجب.

 وحجته:

أن ا ية وقع ف ها إدخال ممسوح     مغسوالت، وهذا ل س له فائ دة إال  -1

 إيجاب الرت  ب.

 يتوضأ إال مر با. ل ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  -2

 وهذا هو األرجح.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .رواه ا   خزيمة، وا   حبان،  سند صح   (1)
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 * المسألة الثامنة عشرة: المواَلة:

 وهي: أن يوالي     أعضائه،  ح   ال يفعت   نها  فاصت طويت عرفا.

 وف ها مذهبان:

 األول: أنها مستحبة.

اإل  ان  ما ُأمر   ه م   الغس ت والمس  ، ف ج زئ أن المطلوب هو  وحجتهم:

 على أي وجه اان.

 ا واجبة.الثاين: أنه

ا هَ بْ ِصههيُ  مْ َلهه تمِ هَ رْ الهدِّ  رَ ْد َقهه ةً َعهمْ لُ  هِ ِلههْج ي رِ فِهَتههَرَك  ًب ُجهرَ َأ َّ »ح  دي : وحجهتهم: 

ههوَ  توءَ ُ ههوُ الْ  يههَد عِ يُ   ْ أَ ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِههيُّ  هُ رَ مَ أَ َفهه تاءُ َمهالْ   ؛ول  و ل     ج  ب الم  واالة، (1)«ةَ َب الصَّ

 .غجزأه غست اللمعة

 وهذا هو األصح.

 : التيامن:* المسألة التاسعة عشرة

جل  ؛ لما جاء يف أحادي  الوضوء.  هو مستحب يف ال دي  والرِّ

 ن؛ فل  يأت ف ها ذلك، فال يستحب.وأما الوجه، والرأس، واغذنا

ية عشرين: التِرار:  * المسألة الموفِّ

 يستحب غست اغعضاء مر   ، وثالثا؛ اما سبع يف اغحادي .

دون  ع  ض، ام  ا س  بع يف  وال    أس  المغ  ايرة، ف ك  رر غس  ت  ع  ض أعض  ائه

 ڤ.حدي  عبد اهلل    زيد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . سند صح  ، ڤ ع  رجت م  العحا ةرواه أ و داود،  (1)

 .معلول؛ إال أنه ڤع  عمر ، «صح   مسل »يف  هوو      
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وإنما يجب التكرار إذا ل  يتحق ع وص ول الم اء إل ى جم  ع الق در الواج ب 

  مرة واحدة.

ويستثنى م  ذل ك:  خل  ت اللح  ة، ومس   ال رأس، واغذن   ؛ فالس نة ع دم 

 التكرار ف ها.

 عنه ا؛ لح دي  عب د اهلل     ع
م
ڤ: م رو وأما الزيادة عل ى ال ثالث؛ فمنه ي

َهَذا اْلُوُ وُءت »َيْسَأُلُه َعِن اْلُوُ وِءت َفَأَراُه َثبًَثا َثبًَثات َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَجاَء َأْعَرابِى  إَِلى النَّبِىِّ »

ى تَفَقْد َأَساءَ  ؛َفَمْن َزاَد َعَلى َهَذا  .(1)«َوَظَلمَ  تَوَتَعدَّ

 * المسألة الحادية والعشرو : تخليل األصابع:

المتق دم، ڤ ؛ لح دي  لق  ط -جم عا-دي  والرجل   يستحب ذلك يف ال 

 .«َبْيَن اأْلََصابِعِ  ْل َخلِّ »وف ه: 

هَأ َيهْدُلُك َأَصهابَِع ملسو هيلع هللا ىلص َرَأْيُت َرُسوَل اأِ » ڤ: د    شدادرِ وْ تَ ْس المُ وع   إَِذا َتَو َّ

 .(2)«ِرْجَلْيِه بِِخنَْصرِهِ 

ةت والتَّْحجي  ل:* المسألة الثانية والعشرو : إطالة الُغرَّ

المقعود: مجاوزة القدر الواجب يف الوجه، وال دي ، والرجل  ؛  أن يغس ت 

 جزءا م  مقدم رأسه، وجزءا م  العضد، وجزءا م  الساق.

هأُ  َأنَّهُ »ڤ: وذلك مستحب؛ لحدي  أ ي هريرة  َفَأْسهَبَغ  تَفَغَسهَل َوْجَهههُ  تَتَو َّ

َرَع فِي اْلَعُضِدت ُثمَّ َيَدُه اْلُيْسَرى َحتَّى َأْشَرَع فِي اْلُوُ وَءت ُثمَّ َغَسَل َيَدُه اْلُيْمنَى َحتَّى َأْش 

هاِقت ُثهمَّ َغَسهَل  اْلَعُضِدت ُثمَّ َمَسَح َرْأَسُهت ُثمَّ َغَسهَل ِرْجَلهُه اْلُيْمنَهى َحتَّهى َأْشهَرَع فِهي السَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .رواه النسائي، وا   ماجة،  سند صح   (1)

 .رواه أهت السن ، إال النسائي، وهو حدي  صح   (2)
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اِقت ُثمَّ َقاَل:  َذا َرَأْيُت رَ »ِرْجَلُه اْلُيْسَرى َحتَّى َأْشَرَع فِي السَّ َِ هأُ ملسو هيلع هللا ىلص ُسهوَل اأِ َه  ت«َيَتَو َّ

ُلهوَ  َيهْوَم اْلِقَياَمهِة ِمهْن إِْسهباِغ اْلُوُ هوِءت : »ملسو هيلع هللا ىلص َوَقاَل: َقاَل َرُسوُل اأِ  َأْنُتُم اْلُغهرُّ اْلُمَحجَّ

َتُه َوَتْحِجيَلهُ  ؛َفَمِن اْسَتَطاَع ِمنِْمْ   .(1)«َفْلُيطِْل ُغرَّ

 * المسألة الثالثة والعشرو : الذكر بعد الو وء:

أُ »ملسو هيلع هللا ىلص: ، ع  النبي ڤ  عمر ع ْم ِمْن َأَحٍد َيَتَو َّ ُِ  -َفُيْسهبِغُ  :َأوْ -َفُيْبِلهُغ  تَما ِمنْ

هًدا َعْبهُد ت [َوْحَدُه ََل َشهرِيَك َلههُ ]إَِلَّ اأُ َأْشَهُد َأْ  ََل إَِلَه »ُثمَّ َيُقوُل:  تاْلَوُ وءَ  َوَأ َّ ُمَحمَّ

َهها َيْدُخُل ِمه ت ُفتَِحْت َلُه َأْبَواُ، اْلَجنَِّة الثََّمانَِيةُ إَِلَّ  ؛«َوَرُسوُلهُ  [ويف رواية: َعْبُدهُ ]اأِ  ْن َأيِّ

 .(2)«َشاءَ 

أَ »، موقوفا: ڤوع  أ ي سع د   تُسْبَحاَنَك اللُههمَّ َوبَِحْمهِدكَ »َفَقاَل:  تَمْن َتَو َّ

ُثهمَّ ] ُثهمَّ ُطبِهَع بَِطهاَبعٍ  تفِي َرقأ  ُكتَِب  ؛«َأْشَهُد َأْ  ََل إَِلَه إَِلَّ َأْنَتت َأْسَتْغِفُرَك َوَأُتوُ، إَِلْيَك 

َسْر إَِلى َيْوِم اْلِقَياَمةِ  ت[ُرفَِعْت َتْحَت اْلَعْرشِ  ِْ  ، وله حك  الرفع.(3)«َفَلْم ُي

 * المسألة الرابعة والعشرو : تجفيف األعضاء:

ههُ  تُأتَِي بِِمنِْديلٍ ملسو هيلع هللا ىلص َأ َّ النَّبِيَّ »: ڤع  م مونة  َيُقهوُل بِاْلَمهاِء َوَجَعهَل  تَفَلْم َيَمسَّ

َذا َِ  .(4)«َينُْفُضهُ  :َيْعنِي ت«َه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .فظ لمسل متفع عل ه، والل (1)

 .رواه مسل ، وما     المعكوفات له (2)

ههَماِءت ت َفَأْحَسههَن اْلُوُ ههوءَ »: «ك  ربىال»وغ   ي داود، والنس  ائي يف       ُثههمَّ َرَفههَع َبَصههَرُه إَِلههى السَّ

ابِيَنت َواْجَعْلنِههي ِمههَن »، وللرتم  ذي  ع  د الش  هادة الثان   ة: «...َفَقههاَل  ُهههمَّ اْجَعْلنِههي ِمههَن التَّههوَّ اللَّ

رِينَ ا  .؛ وات ذلك ال يثبن«لُمَتَطهِّ

،  سند صح  ؛ وما     المعكوفت   له؛ وقد رواه مرفوعا إلى «الكربى»رواه النسائي يف  (3)

 .، ونبَّه على ضعفهملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 .متفع عل ه، واللفظ لمسل  (4)
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غن اغص ت يف واغقرب لظاهر الحدي : أن التجف ف مباح، واغولى  راه؛ 

ال يدل على اراهته، وال يل زم م     رك  ملسو هيلع هللا ىلصالتجف ف اإل احة، ومجرد  رك النبي 

 .أن يكون مكروها -أو اغولى-المستحب 

 ة ركعتين بعد الو وء:المسألة الخامسة والعشرو : صب* 

 يف صفة الوضوء.ڤ سبع ذلك يف حدي  عثمان 

 املبحث الثاني: نواقض الوضوء:** 

 * المسألة األولى: الخار  من السبيلين:

 وهو على قسم  :

وه  و الب  ول، والغ  ائط، وال  ري ، والم  ذي، وال  ودي، الخههار  المعتههاد:  -1

 والمني.

 وهو ناقض للوضوء؛ لما يلي:

 .[6المائدة: ] ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڦ﴿: ۵قوله  -أ

 .(1)«َوَنْومٍ  تَوَبْولٍ  تَوَلِِْن ِمْن َغائِطٍ »ملسو هيلع هللا ىلص: قوله  -ب

 .(2)«ََل َينَْصرُِف َحتَّى َيْسَمَع َصْوًتات َأْو َيِجَد ِريًحا»ملسو هيلع هللا ىلص: قوله  -ج 

أُ  تَيْغِسُل َذَكَرهُ »يف المذي: ملسو هيلع هللا ىلص قوله  -د  .(3)«َوَيَتَو َّ

 المذي.الق اس الواض  للودي والمني على  -ه 

 مع التنب ه على أن المني يوجب الغست، والوضوء متداخت معه.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وه و ح دي  ڤرواه أصحاب السن ، إال أ ا داود، م   ح دي  ص فوان     عس ال  (1)

 .رقهحس   مجموع ط

 .ڤمتفع عل ه، م  حدي  عبد اهلل    زيد  (2)

 .ڤمتفع عل ه، م  حدي  علي  (3)
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، وإن خرج  ا م    غ   ر -مطلق  ا-واعل    أن الب  ول والغ  ائط ينقض  ان الوض  وء 

 السب ل  ، اما لو انفت  له مخرج يف  طنه، يخرج منه البول والغائط.

 االدم، والدود، والحعى.الخار  غير المعتاد:  -2

م   ِلَّ ٍة نجس ة؛ وإال؛ فل و  حق ع  -غالبا-ال يخلو  وهو ناقض للوضوء؛ غنه

 أنه خرج  دوهنا؛ فإنه ال ينقض الوضوء.

وأما دم االستحاضة؛ فه و خ ارج م   س ب ت ثال  ، وه و ُقُب ت الم رأة؛ وي أيت 

 .-إن شاء اهلل-حكمه 

الع  ربة يف نق  ض الوض  وء هب  ذه اغش   اء:  تحق  ع خروجه  ا، ال  مج  رد  تنبيههه:

ُجهُلت ُيَخيَّهُل  ملسو هيلع هللا ىلص ُشَِِي إَِلى النَّبِيِّ »لحدي  السا ع، و تمته: حراتها يف الباط ؛ ل الرَّ

َبةِ  ْيَء فِي الصَّ ُه َيِجُد الشَّ  .«ََل َينَْصرُِف َحتَّى َيْسَمَع َصْوًتات َأْو َيِجَد ِريًحا»َقاَل:  ؛إَِلْيِه َأنَّ

 * المسألة الثانية: خرو  الدمت والقيء:

 ف ه مذهبان:

 لو وء.األول: أنه ينقُ ا

 وحجته:

 ؛َأْو َمههْذيٌ  تَأْو َقَلههٌس  تَأْو ُرَعههاٌف  تَمههْن َأَصههاَبُه َقههْيءٌ »: ڤح  دي  عائش  ة  -1

أْ  لَّمُ  -فِي َذلَِك -ُثمَّ لَِيْبِن َعَلى َصَبتِِهت َوُهَو  تَفْلَينَْصرِْفت َفْلَيَتَو َّ َِ  .(1)«ََل َيَت

قههال ثوبهها  ت «َفههَأْفَطرَ  تَقههاءَ ملسو هيلع هللا ىلص َأ َّ َرُسههوَل اأِ »ڤ: ح  دي  أ   ي ال  درداء  -2

 .(2)«ملسو هيلع هللا ىلصَصَدَقت َوَأَنا َصَبْبُت َلُه َوُ وَءُه » ڤ:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .رواه ا   ماجة، وهو حدي  منكر (1)

 .،  سند صح  «الكربى»رواه أ و داود، والرتمذي، والنسائي يف  (2)
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 الثاين: أنه َل ينقُ الو وء:

 الرباءة اغصل ة، فاغصت  قاء الطهارة، وال دل ت على النقض.وحجته: 

وحدي  عائشة ل  يثبن، وحدي  أ ي الدرداء مجرد فع ت وهذا هو األرجح؛ 

 الستحباب.، ال يف د إال املسو هيلع هللا ىلصم  النبي 

 * المسألة الثالثة: زوال العقل:

إن اان ذلك  جنون، أو إغماء، أو نحوهما؛ فهو ن اقض  الق  اس عل ى الن وم 

 .-اما س أيت-

أرجحها: أنه ينقُ إ  كها  ثقهيب غالبها علهى وأما النوم؛ فف ه مذاهب عديدة، 

 م بما حوله.العقلت على أي هي ة كا  النائمت وَل ينقُ إ  كا  خفيفا يشعر به النائ

 -إَِذا ُكنَّا َسهَفًرا-َيْأُمُرَنا ملسو هيلع هللا ىلص َكاَ  َرُسوُل اأِ »الحدي  السا ع، و تمته: والدليل: 

ههاٍم َوَلَيههالِيِهنَّ   تَوَبههْولٍ  تَوَلِِههْن ِمههْن َغههائِطٍ  ؛إَِلَّ ِمههْن َجنَاَبههةٍ  ؛َأْ  ََل َننْههِزَع ِخَفاَفنَهها َثَبَثههَة َأيَّ

 .-ا تداء-أن النوم ناقض ، فأفاد هذا الحدي  (1)«َوَنْومٍ 

َينَْتظِهُروَ  اْلِعَشههاَء ملسو هيلع هللا ىلص َكهاَ  َأْصهَحاُ، َرُسهوِل اأِ »ڤ: ث   ج اء ح دي  أن س 

ههُ و َ  تَحتَّههى َتْخِفههَق ُرُءوُسههُهْمت ُثههمَّ ُيَصههلُّو َ  تاْرِخههَرةَ  ڤ:  ، وحديث  ه (2)«َوََل َيَتَو َّ

بَةُ » هبَِة ُينَاِجي َرُجًب فِ ملسو هيلع هللا ىلص َوالنَّبِيُّ  تُأقِيَمِت الصَّ ي َجانِِب الَمْسِجِدت َفَمها َقهاَم إَِلهى الصَّ

 ؛ فُ حمت هذا على النوم الخف ف؛ جمعا     اغدلة.(3)«َحتَّى َناَم الَقْومُ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .سبع  خريجه (1)

ههِهت َفَمههْن َنهه»، مرفوع  ا: ڤوأم  ا ح  دي  عل  ي       ههأْ اْلَعههْيُن ِوَكههاُء السَّ  رواه فق  د ؛ «اَم؛ َفْلَيَتَو َّ

 . سند ضع ف ،أ و داود، وا   ماجة

رواه أ و داود،  سند ص ح  ، وه و عن د مس ل ،   دون ذا ر خف ع ال رءوس، وال  ع      (2)

 .العالة

 .متفع عل ه (3)
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 * المسألة الرابعة: مس الفر :

 ف ه مذهبان:

 األول: أنه ناقُ للو وء.

َمهْن َمههسَّ َذَكههَرُه؛ »ملسو هيلع هللا ىلص: ع   النب  ي ، ڤ ُْس َرة  ن  ن ص  فوان ح  دي  وحجتهه: 

أْ   .(1)«َفْلَيَتَو َّ

 الثاين: أنه غير ناقُ للو وء.

 وحجتهه: 
ٍّ
َخَرْجنَها َوْفههًدات َحتَّهى َقهِدْمنَا َعَلههى »َق اَل: ، ڤح دي  طل ع      عل ي

ت  تت َفَباَيْعنَاهُ ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوِل اأِ  هُه َبهَدِوي  هَبَة؛ َجهاَء َرُجهٌل َكَأنَّ ها َقَضهى الصَّ ْينَا َمَعهُهت َفَلمَّ َوَصهلَّ

َبِة  َيا»َفَقاَل:  َوَهْل ُهَو إَِلَّ ُمْضَغٌة »ت َقاَل: «َنبِيَّ اأِت َما َتَرى فِي َرُجٍل َمسَّ َذَكَرُه فِي الصَّ

 .(2)«ِمنَْك 

ويحم  ت اغم  ر  الوض  وء عل  ى االس  تحباب؛ جمع  ا        وهههذا هههو األرجههحت

 اغدلة.

وعلى القول  النقض؛ فهو مق د   المس   دون حائ ت؛ غن الم س ه و التق اء 

      دون حائت.البشر

 * المسألة الخامسة: أكل لحم اإلبل:

 ف ه مذهبان:

 األول: أنه ناقُ.

ههْأ ِمههْن ُلُحههوِم »ملسو هيلع هللا ىلص: ، ع    النب  ي ڤح  دي  ج  ا ر      س  مرة وحجتههه:  َتَو َّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .وهو حدي  صح   رواه أهت السن ، (1)

 .وهو حدي  ج درواه أهت السن ، سوى ا   ماجة،  (2)
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َعهِن اْلُوُ هوِء ِمهْن  ملسو هيلع هللا ىلصُس َِل َرُسهوُل اأِ »ڤ: ، وحدي  الرباء    عازب (1)«اإْلِبِلِ 

بِِلت َفَقاَل:  ُ وا ِمنَْها»ُلُحوِم اإْلِ  .(2)«َتَو َّ

 الثاين: أنه غير ناقُ.

َتههْرُك ملسو هيلع هللا ىلص: َكههاَ  آِخههَر اأْلَْمههَرْيِن ِمههْن َرُسههوِل اأِ »ڤ: ح  دي  ج  ا ر وحجتههه: 

ا َغيََّرِت النَّارُ   ، وهو عام، دخت ف ه لح  اإل ت، وغ رها.(3)«اْلُوُ وِء ِممَّ

 ر الم ذاور غن الخاص مق دم عل ى الع ام، ث   إن ح دي  ج ا  واألول أصح؛

ال يع  هبذا اللفظ، وإنما هو مختعر م  واقعة مع نة اان ف ها لح  ش اة، ولف ظ 

هْت َحْوَلهُهت ملسو هيلع هللا ىلص َأ َّ النَّبِيَّ »ذلك:  َأَتى اْمَرَأًة ِمهَن اأْلَْنَصهاِرت َفَبَسهَطْت َلهُه ِعنْهَد ُصهوٍرت َوَرشَّ

َأ لَِصَبِة الظُّْههرِت َفَصهلَّى. َوَذَبَحْت َشاًةت َوَصنََعْت َلُه َطَعاًمات َفَأَكَلت َوَأَكْلنَ  ا َمَعُهت ُثمَّ َتَو َّ

َيهها َرُسههوَل اأِت َقههْد َفَضههَلْت ِعنْههَدَنا ِمههْن َشههاتِنَا َفْضههَلٌةت َفَهههْل َلههَك فِههي »َفَقاَلههِت اْلَمههْرَأُة: 

أت َفَأَكَلت َوَأَكْلنَات ُثمَّ َصلَّى اْلَعْصَرت َوَلْم َيتَ «َنَعمْ »ت َقاَل: «اْلَعَشاِء   .«َو َّ

ال نقض م   لح   اإل  ت يش مت م ا إذا اان ن مطبوخ ة، أو ن ئ ة؛ ث   إن ه تنبيه: 

 يتعدى إلى الده ، ونحوه.

ة: دَّ  * المسألة السادسة: الرِّ

غهن  ا  ح  بط اغعم  ال، والوض  وء ل  ه حك    الصههحيح: أنههها تههنقُ الو ههوء؛ 

 يستمر  عده، وال يع  أن يستمر هذا الحك  مع حعول الكفر.

 ذكر أشياء َل تنقُ الو وء:* تتمة: يف 

 لمس النساء. -1
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .سل مأخرجه  (1)

 .أهت السن ، إال النسائي،  سند صح  أخرجه  (2)

 .وهو معلول  ما يأيت   انه أخرجه أ و داود، والنسائي، (3)



 كتاب الطهارةمذكرة على الفقه امليسر

51 

51 

 
 ال ينقض الوضوء؛ إال أن يتحقع خروج شيء منه.

َوِرْجهَبَي ت ملسو هيلع هللا ىلصُكنُْت َأَناُم َبهْيَن َيهَدْي َرُسهوِل اأِ »: ڤحدي  عائشة والدليل: 

َقاَلههْت:  ت«َماَبَسههْطُتهُ  ؛َوإَِذا َقههامَ  ؛َفَقَبْضههُت ِرْجَلههيَّ  تَغَمَزنِههي ؛َفههإَِذا َسههَجَد  ؛فِههي قِْبَلتِهههِ 

ملسو هيلع هللا ىلص َقْدُت َرُسهوَل اأِ فَ »: ڤوحديثها ت (1)«َلْيَس فِيَها َمَصابِيُح  -َيْوَم ِذٍ -َواْلُبُيوُت »

َوُهَمها  تَوُهَو فِي اْلَمْسهِجدِ  تَفَوَقَعْت َيِدي َعَلى َبْطِن َقَدَمْيهِ  تَفاْلَتَمْسُتهُ  تَلْيَلًة ِمَن اْلِفَراشِ 

 .(2)الحدي  «َمنُْصوَبَتا ِ 

؛ فاغص  : أن الم راد   اللمس [6المائدة: ] ﴾ڄ ڄ ڃ﴿: ۵ا قوله وأم

 هنا: الجماع.

 غسل الميتت وحمله: -2

 ال ينقض شيء م  ذلك؛ النعدام الدل ت.

هغَ  نْ مَ »، مرفوعا: ڤوأما حدي  أ ي هريرة   هُ َلهمَ َح  نْ َمهوَ  تْل ِسهتَ غْ يَ لْ ا فَ ًتهيِّ مَ  َل سَّ

 ؛ فإنه ال يثبن.(3)«أْ  َّ وَ تَ يَ لْ فَ 

 هة:القهق -3

 ال  نقض الوضوء؛ النعدام الدل ت.

 الشك يف الحدث: -4

م     ق  الطه ارة، وش ك يف الح دث؛ فه و عل ى طهار  ه، وال ق    ال ي زول 

  الشك.

 .«ََل َينَْصرُِف َحتَّى َيْسَمَع َصْوًتات َأْو َيِجَد ِريًحا»وف ه الحدي  السا ع: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .متفع عل ه (1)

 .رواه مسل  (2)

 .رواه أهت السن ، وهو حدي  ضع ف (3)
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 د: :املبحث الثالث: ما جيب له الوضوء )ما حيرم على احمل** 

 * المسألة األولى: الصبة:

 .- جم ع أنواعها-يحرم على المحدث العالُة 

َلَ َيْقَبهههُل اأُ َصهههبََة َأَحهههِدُكْم إَِذا َأْحهههَدَث َحتَّهههى » ملسو هيلع هللا ىلص:ق   ول النب   ي والهههدليل: 

أَ   .(2)«ََل ُتْقَبُل َصَبٌة بَِغْيرِ ُطُهورٍ »ملسو هيلع هللا ىلص: وقوله ت (1)«َيَتَو َّ

 * المسألة الثانية: الطواف:

 ف ه مذهبان:

 األول: أنه يجب له الو وء.

 وحجته:

هَبةِ »، مرفوعا: ڤحدي  ا   عباس  -1 إَِلَّ  ؛الطََّواُف َحْوَل الَبْيِت ِمْثهُل الصَّ

لَُّموَ  فِيهِ  َِ ْم َتَت ُِ َم فِيهِ  ؛َأنَّ لَّ َِ لََّمنَّ إَِلَّ بَِخْيرٍ  ؛َفَمْن َت َِ  .(3)«َفَب َيَت

 ا .ما ثبن م  منع الحائض م  الطو -2

  وضأ قبت الطوا .ملسو هيلع هللا ىلص ما ثبن أن النبي  -3

 الثاين: أنه يستحب له الو وء.

الحدث اغصغر  ع ُّ  ه البل وى ج دا، فاش رتاط الطه ارة من ه ف  ه أن وحجته: 

 .  انا شائعا ملسو هيلع هللا ىلصمشقة عظ مة، ولو اانن اذلك؛ لب نه النبي 

ن ق  د ثب  ن؛ لكن  ه محتم  ت للتأوي  ت؛ غا     عب  اس وح  دي   وهههذا أقههر،ت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .سبع  خريجه (1)

 .ڤرواه مسل ، ع  ا   عمر  (2)

م  ه ذا -ع    العحا ي، وهو معلول  الوقف رواه الرتمذي، وهو عند النسائي  دون   (3)

 .، وقد ثبن م  وجه آخر، أخرجه الحاا -الوجه
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أن الط وا   الحدي خالف العالة يف اث ر م  اغحكام، ولعت المراد  ي  الطوا

االع  الة يف مطل  ع ال  دعاء وجمع   ة القل  ب عل   ه؛ إال أن الف  رق   نهم  ا يف إ اح  ة 

 الكالم، ويبقى مطلع الدعاء.

وأما منع الحائض م  الطوا ؛ فال يلزم م  ثبوت الشيء يف الح دث اغا رب 

 ثبو ه يف الحدث اغصغر.

 ؛ فهو مجرد فعت، ل س ف ه إال االستحباب.ملسو هيلع هللا ىلصوضوء النبي  وأما

 * المسألة الثالثة: مس المصحف:

 ف ه مذهبان:

 األول: يجب له الو وء.

 وحجته:

 .[الواقعة] ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿: ۵قول اهلل  -1

َيَمهههسُّ اْلُقهههْرآَ  إَِلَّ  ََل »، وف    ه: ڤلعم   رو       ح   زم ملسو هيلع هللا ىلص ات   اب النب   ي  -2

 .(1)«َطاِهرٌ 

 ب.الثاين: َل يج

 وحجته:

، واان ف ه آي ة م   الق رآن، وق د ُعل   أن هرق ت (2)إلى هرقتملسو هيلع هللا ىلص اتاب النبي 

ه؛ فالمسل  المحدث أولى.  س مسه؛ فإذا جاز للكافر مسُّ

، وُ ْع ِد  أويل ه عل ى ڤ؛ لثبوت حدي  عمرو    ح زم واألول هو الصوا،

ة م   إلى الطه ار -عند اإلطالق-الم م ؛ فإن الطهارة يف لسان الشارع  نعر  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .رواه النسائي، وهو اتاب صح   مشهور،  لقاه العلماء  القبول (1)

 .على هرقتڤ متفع عل ه، ضم  الحدي  الطويت يف دخول أ ي سف ان  (2)
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إال ال يم س الق رآن »الحدث، ولو اان المراد اإليمان؛ لُعبِّر  ه مباشرة يف ال نص: 

 .«م م 

وا ية يعل  االستدالل هبا م  جهة التنب ه واإلشارة، فالمالئكة ل    س تحع 

مس القرآن الذي يف السماء إال لكوهنا مطهرة، فك ذلك البش ر ال يس تحقون مس ه 

 هارة  ناسبه .يف اغرض إال إذا اان ف ه  ط

وأما حدي  هرقت؛ فوجهه أن الق رآن ق د ص ار يف ذل ك الكت اب  بع ا لغ  ره، 

 فل  يك  هو المقعود أصالة  المس، فاختلفن الجهة.

 فرع:

؛ -عند اإلط الق-يلحع  المعحف جم ع ما هو  بع له، وما يدخت يف اسمه 

 االجلد، والحواشي.

 فرع:

حه  حائ ت، وَحْمل ه يف حامل ه، أو يف مت اع، أو يف ج  ب؛  ال  أس  مسه و عفُّ

غن المنع إنما هو للبشرة التي يلحقها حك  الحدث، فالمس  الحائت ينتفي مع ه 

 هذا اغمر.

 فرع:

ال    أس  م  س ات  ب التفس   ر والعل   ، وإن اش  تملن عل  ى آِي الق  رآن؛ غن 

   المس،    ت ه و  ب  ع لغ  ره؛ ام  ا دل عل   ه  -ح نئ ذ-الق رآن ل   س ه و المقع  ود 

 .حدي  هرقت

 فرع:

يج   وز م   س المع   حف     دون طه   ارة للمش   قة؛ ام   ا يف ش   أن المعلِّم      

 والمتعلِّم  .
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 املبحث الرابع: ما يستحب له الوضوء:* 

 غن اغامت أن يكون ذلك على طهارة. عند ذكر اأت وقراءة القرآ : -1

هُه َأَتهى النَّبِهيَّ »: ڤحدي  المهاجر     قنف ذ ويف الباب:  ُلت َوُههَو َيُبهو تملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ

َم َعَلْيِهت  َأت ُثمَّ اْعَتَذَر إَِلْيهِ  َفَسلَّ إِنِّي َكرِْهُت َأْ  َأْذُكَر اأَ » :َفَقاَل  تَفَلْم َيُردَّ َعَلْيِه َحتَّى َتَو َّ

 .(1)؛ وال يثبن«إَِلَّ َعَلى ُطْهرٍ  ۵

ههُأ ِعنْههَد ُكههلِّ ملسو هيلع هللا ىلص َكههاَ  النَّبِههيُّ »ڤ: لح  دي  أن  س  عنههد كههل صههبة: -2 َيَتَو َّ

َمهها َلههْم  ؛ُيْجههِزُئ َأَحههَدَنا الُوُ ههوءُ »َقههاَل:  ت«َكْيههَف ُكنْههُتْم َتْصههنَُعوَ  »ُقْلههُت:  ت«ةٍ َصههبَ 

 .(2)«ُيْحِدْث 

: ڤلحدي  عائشة للجنب إذا أراد األكلت أو النومت أو معاودة الجماع:  -3

هههَأ ُوُ هههوَءُه  ؛َأْو َينَهههامَ  تإَِذا َكهههاَ  ُجنًُبهههات َفهههَأَراَد َأْ  َيْأُكهههَل ملسو هيلع هللا ىلص َكهههاَ  َرُسهههوُل اأِ » َتَو َّ

َبةِ  إَِذا َأَتهى َأَحهُدُكْم َأْهَلهُهت ُثهمَّ »ملسو هيلع هللا ىلص: ، ع   النب ي ڤوحدي  أ ي سع د ت (3)«لِلصَّ

أْ  ؛َأَراَد َأْ  َيُعودَ   .(4)«َفْلَيَتَو َّ

 .-إن شاء اهلل-لما س أيت يف الغست قبل غسل الجنابة:  -4

إَِذا َأَتْيههَت »ملسو هيلع هللا ىلص: ، ع    النب  ي ڤلح  دي  ال  رباء      ع  ازب عنههد النههوم:  -5

بَةِ  ؛َمْضَجَعَك  ْأ ُوُ وَءَك لِلصَّ  .(5)«َفَتَو َّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ف إسناد ضع  ،ه أ و داود، والنسائي، وا   ماجةروا (1)

 .رواه البخاري (2)

 .متفع عل ه (3)

 .رواه مسل  (4)

 .متفع عل ه (5)
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 باب املسح على اخلفني وحنوهما من احلوائل

 * المسألة األولى: تعريف الخفين:

، وه  و اللب  اس المع  رو  ال  ذي ُيتخ  ذ يف الق  دم م    «خ  ف»الخف  ان مثنَّ  ى 

 الجلد.

 * المسألة الثانية: حِم المسح على الخفين:

 ز  اإلجماع، وأصله اغحادي  المتوا رة ا يت ذار  عضها.هو جائ

ملسو هيلع هللا ىلص َرَأْيهُت َرُسهوَل اأِ »ڤ: حدي  جري ر     عب د اهلل  -خاصة-وُيذار هنا 

ههأَ  ْيهههِ  تَبههاَلت ُثههمَّ َتَو َّ ا  ان يعج  به  ه  ذا »؛ ق  ال إ   راه   النخع  ي: «َوَمَسههَح َعَلههى ُخفَّ

 .(1)«غن إسالم جرير اان  عد نزول المائدة ؛الحدي 

مراده: دفع  وهُّ  النسخ يف المس  على الخف  ؛ غن الق راءة الشُّ ْهَرى يف آي ة 

،  النع ب عل ى أهن ا مغس ولة؛ [6المائهدة: ] ﴾ٺ﴿الوضوء م   المائ دة: 

ل  ا د ڤ فر ما ُ ُوهِّ  أن هذا ناسخ للمس  على الخف  ، فج اء ح دي  جري ر 

 أن المس  محك .

ة  دعو إلى لبس الخف، ويشع نزع ه أن الحاجوالمعنى يف مشروعية المسح: 

 لغست القدم، فرخص الشرع يف المس  عل ه.

 * المسألة الثالثة: حِم المسح على الجوار،:

، وه  و اللب  اس المع  رو  ال  ذي ُيتخ  ذ يف الق  دم م    «ج  ورب»وه  ي جم  ع 

 العو ، ونحوه.

 ويف حك  المس  عل ه مذهبان:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .متفع عل ه (1)
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 األول: َل يجوز.

، وه  ذه -خاص  ة-مس    عل  ى الخ  ف أن الرخع  ة إنم  ا وردت  الوحجتههه: 

يها.-الذي هو غست القدم  -رخعة واردة على خال  اغصت   ، فال يجوز  عدِّ

 الثاين: يجوز.

 وحجته:

 نِ يْ بَ رَ وْ َجهههى الْ َلهههعَ  َح َسهههمَ  يَّ بِهههالنَّ   َّ أَ »ڤ: ح   دي  المغ    رة       ش   عبة  -1

 .(1)«نِ يْ لَ عْ النَّ وَ 

هها  تيًَّةت َفَأَصههاَبُهُم اْلَبههْردُ َسههرِ ملسو هيلع هللا ىلص َبَعههَث َرُسههوُل اأِ » ڤ: ثو   انح  دي   -2 َفَلمَّ

ت (2)«َأَمههَرُهْم َأْ  َيْمَسههُحوا َعَلههى اْلَعَصههائِِب َوالتََّسههاِخينِ ؛ ملسو هيلع هللا ىلصَقههِدُموا َعَلههى َرُسههوِل اأِ 

 والععائب: ما ُيَلفُّ على الرأس، والتساخ  : ما ُيلبس يف القدم غجت  دفئتها.

 الغرض، و دعو الحاجة إل ه.أن الجورب يف معنى الخف، ُيلبس لنفس  -3

 أنه قد مس  على الجوارب جمع م  العحا ة، وال ُيعل  له  مخالف. -4

 وهذا القول هو الراجح.

أن ال  راج  أص  ول ا ج  واز الق   اس يف  والجههوا، عههن حجههة المههذهب األول:

 الرخص، ما دام المعنى ف ها معقوال يمك   عديته إلى غ ره.

اًل )م ا أن يكون الج ورب  -ى اغص عل-وعلى هذا القول؛ فال يشرتط  ُم نَعَّ

؛ ُمَجلًَّدا )ما ُجعت الجلد على أع اله وأس فله( والُجعت يف أسفله جلدة االنعت(، 

أن يك ون ص  ف قا، يمن  ع م   وص  ول الم  اء إل ى البش  رة عن  د  -فق  ط-  ت يش  رتط 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، وهو حدي  معلول«الكربى»رواه أهت السن ، وهو عند النسائي يف  (1)

 .رواه أ و داود،  سند صح   (2)
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 إنف  اذه للم  اء يجع  ت حق ق  ة الح  ال: أن  ه  اش  ر جل  د قدم  ه  المس   المس   ؛ غن 

 هذا ال يجوز. الماء، و

 * المسألة الرابعة: شروط المسح:

 الشرط األول: أ  يِو  قد لبس الخف ونحوه على طهارة:

فِهي ملسو هيلع هللا ىلص ُكنْهُت َمهَع النَّبِهيِّ »ڤ: لح دي  المغ  رة     ش عبة وهذا متفع عل ه؛ 

ْيههِهت َفَقههاَل:  َفَمَسههَح ت «اِهَرَتْينِ َفههإِنِّي َأْدَخْلُتُهَمهها َطهه ؛َدْعُهَمهها»َسههَفرٍت َفَأْهَوْيههُت أِلَْنههِزَع ُخفَّ

 .(1)«َعَلْيِهَما

 الشرط الثاين: أ  يِو  ساترا لمحل الفرض من القدم:

 والمقعود: أال يكون ف ه خروق )ثقوب(.

 وهذا اغمر ف ه خال :

أن ما يظهر م  الق دم  س بب فمن قال: َل يجوز المسح على المخرق؛ حجته: 

حكمه المس ، فُغلِّب الغس ت؛ الخرق حكمه الغست، وما استرت منها  بق ة الخف 

 غنه اغصت.

أن خفا  العحا ة اانن ال  خلو م  الخروق، وما ومن قال: يجوز؛ حجته: 

 دام الخف ال يزال يعدق عل ه اس  الخف؛ فهذا هو المطلوب.

 وهذا هو األرجح.

ال  ذي ه  و  ،أن التغل   ب يك  ون غاث  ر الق  دموالجههوا، عههن حجههة األولههين: 

 المستور  الخف.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .متفع عل ه، وهذا اللفظ المختعر للبخاري (1)
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ذا القول؛ فالشرط أن يكون الخرق يس را، ال يمن ع م   إط الق اس   وعلى ه

؛ وأما إذا اثر؛ ف ال يج وز المس   عل  ه؛ غن ه س  منع م   إط الق -عرفا-الخف 

االس ، وس  دي إلى أن يكون اث ر م  القدم حكم ه الغس ت، فتتحق ع هن ا حج ة 

 المانع  .

عب  ؛ غن ه ذا اغحوط عدم المس  على الخف الذي ال يعت إلى الك تنبيه:

 القدر المكشو  م  القدم يحتمت أن يكون اث را.

 الشرط الثالث: أ  يِو  مباحا:

المس  عل ى المغع وب، والمس روق، وال الحري ر وهذا صح  ، فال يجوز 

 .معع ة، فال  ستباح  ه الرخعة ذلك لرجت؛ غن لبس

 الشرط الرابع: أ  يِو  طاهرا:

 س.وهو  اهر، فال يجوز المس  على النج

 الشرط الخامس: أ  يِو  يف المدة المحددة شرعا:

 وهي: يوم ول لة للمق  ، وثالثة أيام  ل ال ه  للمسافر.

اٍم َوَلَيالَِيُهنَّ لِْلُمَسافِرِت َوَيْوًما َوَلْيَلهًة ملسو هيلع هللا ىلص َجَعَل َرُسوُل اأِ »ڤ: ع  علي  َثَبَثَة َأيَّ

 .(1)«لِْلُمِقيمِ 

هْيِن فِهي ملسو هيلع هللا ىلص اأِ  َأ َّ َرُسوَل »ڤ: وع  عو     مالك  َأَمهَر بِاْلَمْسهِح َعَلهى اْلُخفَّ

 .(2)«َولِْلُمِقيِم َيْوٌم َوَلْيَلٌة ت َغْزَوِة َتُبوَك: َثَبَثُة َأيَّاٍم لِْلُمَسافِرِ َوَلَيالِيِهنَّ 

 ڤ.و قدم حدي  صفوان    عسال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .رواه مسل  (1)

 . رواه أحمد،  سند حس (2)
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 ويف حساب المدة مذهبان:

 .نها تبتدئ من أول حدث بعد اللبساألول: أ

أن العب  ادة الم قت  ة يب  دأ وقته  ا م    ح     ج  واز فعله  ا، االع  الة، وحجتههه: 

 والمس  يبدأ جوازه م  وقن الحدث.

 الثاين: أنها تبتدئ من أول مسحة بعد اللبس.

 واهر اغحادي ؛ فإن ال يع دق عل  ه أن ه مس   يوم ا ول ل ة إال إذا وحجته: 

 اعترب المدة م  ح   المس .

 وهذا هو األصح.

م  غ ر  -مثال-أنه لو احتاج إلى نفت الطهارة لمخالف: والجوا، عن حجة ا

 حدث؛ فقد احتاج إلى المس ، فل   فتقر المدة إلى حدث، فبطت االمه .

 فرع:

عند اختال  الحال     اإلقامة والسفر؛ فإنه ي ت  الم دة عل ى حس ب الح ال 

 الجديدة التي انتقت إل ها.

 مس  مسافر.فلو ا تدأ المس  وهو مق  ، ث  سافر؛ فإنه يت  

 ولو ا تدأه وهو مسافر، ث  أقام؛ أ   مس  مق  .

 * المسألة الخامسة: كيفية المسح:

َجتِ  ي اغص  ا ع، عل  ى    اهر قدم   ه، مس  حة واح  دة؛  يمس     كلت  ي يدي  ه ُمَفرَّ

 والمعتاد البدء  رءوس اغصا ع، إلى الساق  .

 .وال يشرتط االست عاب،  ت يكفي أن يكون المس  ُخطوًطا  اغصا ع

وأما مس  أسفت الخف: فإن اقتعر عل ه دون اغعلى؛ ل  يجزئ ه؛ غن الس نة 
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ٍّ
ْأِي »ڤ: إنما وردت  المس  على اغعلى، ويف حدي  علي يُن بِهالرَّ  ؛َلْو َكاَ  الهدِّ

اَ  َأْسَفُل اْلُخفِّ َأْوَلى بِاْلَمْسِح ِمْن َأْعَبهُ  َِ َلهى َيْمَسهُح عَ ملسو هيلع هللا ىلص َوَقْد َرَأْيهُت َرُسهوَل اأِ  ؛َل

ْيهِ   .(1)«َظاِهرِ ُخفَّ

 ويف شرع ة مس  اغسفت مع اغعلى مذهبان:

 األول: يستحب.

الق اس عل ى الوض وء،  ج امع أن الق دم ي ت  اس ت عاهبا يف الوض وء، وحجته: 

 فكذلك ينبغي أن يكون الحك  يف المس  على الخف.

 الثاين: َل يستحب.

 ڤ.ما سبع م  ورود السنة، وحدي  علي  وحجته:

 هو الراجح. وهذا

ل  س ف  ه إال أن اغعل ى أول ى وحدي  علي غ ر  اهر يف هذا الموضع؛ غنه 

؛ وإنم ا الحج ة يف الس نة المت وا رة م  اغسفت، ول  يمن ع المس   عل ى اغس فت

الت  ي وردت  االقتع  ار عل  ى اغعل  ى، ول  و ا  ان مس    اغس  فت مش  روعا؛ لفعل  ه 

 صا ة ال د لألذى.؛ ث  إن ف ه إ الًفا للخف، و عريًضا إلملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 ه.فُ رْ الخف، وَح  ُب قِ عَ يف حك  اغسفت:  تنبيه:

 * المسألة السادسة: مبطبت المسح:

 وذلك أمران، أحدهما متفع عل ه، وا خر مختلف ف ه.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .رواه أ و داود، وهو حدي  صح   (1)

َيْمَسهُح َعَلهى  ملسو هيلع هللا ىلصَرَأْيهُت النَّبِهيَّ »: ڤويف الباب: ما رواه الرتمذي، ع  المغ رة     ش عبة       

ْيِنت َعَلى َظاِهرِِهَما  .وال يع  ،«الُخفَّ
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 المتفق عليه: ما يوجب الغسل:

الس ا ع، واإلجم اع منعق د عل ى أن المس   ڤ لحدي  صفوان    عسال 

 .-فقط-إنما يجزئ ع  الحدث اغصغر 

 :(1)المختلف فيه: نزع الخفت أو انقضاء المدة

 وف ه مذهبان:

 األول: أنه مبطل للمسح.

 .-فقط-على اختال  هنا: هت يجب عل ه الوضوء، أو غست قدم ه 

 اغص  ت الغس ت، وإنم  ا ق ام المس    مقام ه لم  دة، ف إذا انقض  ن؛ أن وحجتهه: 

ق د ذه ب م ا ين وب ع   ل  يجز أن يقوم مقامه؛ إال  دل ت؛ واذلك لو خلعهما، ف

 الغست.

 الثاين: أنه غير مبطل للمسح.

ف جوز له أن يعلي مباشرة  ع د خل ع الخ ف، أو انقض اء الم دة، م ا دام غ  ر 

 محدث.

 اغص  ت  ق  اء الطه  ارة، والن  زع وانقض  اء الم  دة: ل س  ا  ح  دث، أن وحجتههه: 

 ول  يأت دل ت على  طالن الطهارة هبما.

 وهذا هو األصح.

 ط الن الن ا  ة والبدل  ة ف م ا ي أيت،  اغايته أن المخهالف: والجوا، عن حجهة 

 ح     ال يج  وز ل  ه أن يس  تمر يف المس   ، ول   س ف   ه دالل  ة عل  ى  ط  الن حك    

 الطهارة السا ع.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

س  بع الك  الم عل  ى مس  ألة  ه  ور  ع  ض الق  دم، وأن ال  راج  اون  ه ال يمن  ع م    ص  حة  (1)

 .المس 
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 تتمة:

يج وز المس   عل  ى النع ت الت  ي يش ع نزعه ا، اأحذي  ة الج  ش؛ دون النع  ال 

 اث ر م  القدم. -أيضا-المعتادة، والتي ينكشف هبا 

 لة السابعة: المسح على العمامة:* المسأ

 يف جوازه مذهبان:

 األول: َل يجوز.

التمس ك  اغص ت يف وج وب مس    ال رأس، والرخع ة إنم ا  ثب  ن  وحجتهه:

 لدفع الحرج، والعمامة ال يشع نزعها.

 الثاين: يجوز.

 وحجته:

 اغحادي  الوادرة يف المس  على العمامة. -1

ههأَ ملسو هيلع هللا ىلص َأ َّ النَّبِههيَّ »ڤ: ع    المغ   رة      ش  عبة  َفَمَسههَح بِنَاِصههَيتِِهت َوَعَلههى  تَتَو َّ

ْينِ  تاْلِعَماَمةِ   .(1)«َوَعَلى اْلُخفَّ

ْيهِ  تَيْمَسُح َعَلى ِعَماَمتِهِ ملسو هيلع هللا ىلص َرَأْيُت النَّبِيَّ »ڤ: وع  عمرو    أم ة   .(2)«َوُخفَّ

ْينِ ملسو هيلع هللا ىلص َأ َّ َرُسوَل اأِ »ڤ: وع   الل   .(3)«ِخَمارِ َوالْ  تَمَسَح َعَلى اْلُخفَّ

َأَمهَرُهْم َأْ  َيْمَسهُحوا َعَلهى اْلَعَصهائِِب »المتق دم: ڤ عموم حدي  ثو ان  -2

 .(4)«َوالتََّساِخينِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، وأصله متفع عل ه-هبذا اللفظ-رواه مسل   (1)

 .رواه البخاري (2)

 .رواه مسل  (3)

 .سبع  خريجه (4)
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 وهذا القول هو الراجح.

أنه ق اس يف مقا ت النص، وه  قد حملوا ه ذا والجوا، عن دليل المخالف: 

للعذر؛ وه ذا  مس  جزءا م  رأسه مع العمامة، أو مس  عل هاملسو هيلع هللا ىلص النص على أنه 

وحدي  المغ رة وإن اان ف ه الجمع     الناص  ة اله خال  الظاهر  دون دل ت، 

والعمامة؛ لك  هذا ال يعني أن جم ع اغحادي  اذلك،  ت لو اان ق د وق ع ف ه ا 

 .مس  جزء م  الرأس؛ لكان العحا ي ذاره اما ذاره المغ رة

 فرع:

وال يلزم أن  كون ُمَحنَّك ة )أي: المعترب يف العمامة: أن  كون مما يشع نزعه، 

(، أو ذات ذأا  ة )أي: له ا ذي ت ُيرَخ ى م     ُ َل فُّ ح ول الَحنَ ك، ال ذي ه و الَف كُّ

 الخلف(.

 فرع:

غن مس   العمام ة يراعي لبس العمامة على طهارة، ويراع ي ف ه ا التوق  ن؛ 

م    ج  نس مس    الخ  ف، وق  د اق  رتن ذارهم  ا يف النع  وص، والعمام  ة  ل  بس 

 اضطرارا االجب رة. اخت ارا، ال

 فرع:

 يجوز المس  على ُخمر النساء، التي يشع نزعها؛ ق اسا على العمامة.

 وال يجوز المس  على القالنس ونحوه ا م   أغط  ة ال رأس المعت ادة؛ غهن ا 

 ال يشع نزعها.

 فرع:

القول يف الحناء ونحوها االقول يف العمامة، إذا اانن حائال     الم اء و     

 الرأس.



 كتاب الطهارةمذكرة على الفقه امليسر

65 

65 

 
اغدهان المعتادة التي  وض ع عل ى الش عر، وال  ك ون ح ائال   ن ه و     وأما 

 الماء؛ فال  أس  المس  عل ها،  دون شرط.

 * المسألة الثامنة: المسح على الجبيرةت واللَّصوق:

 .لوضعه على الكسر؛ ل نجربم  أعواد ونحوها؛ عد ما يُ  :الجبيرة

 ما يوضع على الُجرح؛ ل لتئ . :قوصاللَّ و

على هذه اغش اء مش روع،  ق  اس اغول ى عل ى الخ ف والعمام ة؛ والمس  

 غن هذه اغش اء  وضع اضطرارا للحاجة والضرورة، ومشقة النزع ف ها أ هر.

 المس  على هذه اغش اء واجب،  بطت الطهارة  رتاه. تنبيه:

 فرع:

المعترب أن يقتعر يف وضع الجب رة واللعوق على موض ع الحاج ة، وم ا ه و 

 ه.م  ضرور 

 فرع:

ال يش  رتط هن  ا أن يك  ون الوض  ع عل  ى طه  ارة، وال أن يك  ون ف   ه  وق   ن؛ 

 ويجزئ المس  هنا ع  الحدث اغارب؛ غن هذا موط  ضرورة.

 فرع:

يجب أن يستوعب الجب رة  المس ؛ غهنا ُوضعن للضرورة، فجرت مجرى 

 الجلد والشعر.
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 باب الغسل

 * المسألة األولى: تعريف الغسل:

  الن الماء على الشيء.س الغسل لغة:

 س الن الماء على جم ع البدن،  ن ة مخعوصة. واصطبحا:

 * المسألة الثانية: موجبات الغسل:

 * أوَل: خرو  المني:

وه  و الس  ائت الخ  ارج م    الف  رج عن  د ذروة الش  هوة، وه  و ال  ذي يك  ون من  ه 

 الولد.

 غل ظ أ   ض، يخ رج عل ى دفع ات، ورائحت ه  ش به رائح ة وصفته يف الرجل:

 الب ض الفاسد.

 رق ع أصفر. وصفته يف المرأة:

وقد ا فع العلماء على أن خروج المني يف النوم موجب للغست، سواء احتل  

 معه، أم ال.

ت ملسو هيلع هللا ىلصَجههاَءْت َأمُّ ُسههَلْيٍم إَِلههى النَّبِههيِّ »: ڤح  دي  أم س  لمة واألصههل يف ذلههك: 

َفَهْل َعَلهى اْلَمهْرَأِة ِمهْن ُغْسهٍل إَِذا  ؛ِمَن اْلَحقِّ إِ َّ اأِ ََل َيْسَتْحيِي  ؛َيا َرُسوَل اأِ »َفَقاَلْت: 

 .(1)«َنَعْمت إَِذا َرَأِت اْلَماءَ : »ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل َرُسوُل اأِ  ت«اْحَتَلَمْت 

ے ۓ ﴿ ،[6المائهدة: ] ﴾ٿ ٿ ٿ ٹٹ﴿: ۵قول ه وهو داخ ت يف 

 .[43النساء: ] ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ

غن ال  نص عل  ع ف  إن اح  تل ، فل    يخ  رج من  ه ش  يء؛ ل    يج  ب عل   ه ش  يء؛ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .متفع عل ه (1)
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 الغست  رأية الماء.

 ث  اختلف أهت العل  يف خروجه يف ال قظة، على مذهب  :

 .شهوةاألول: أنه َل يوجب الغسل إَل إ  خر  ب

، والفض  خ: (1)«ْل ِسههتَ اغْ فَ  ؛اءَ َمههالْ  َت ْخ َضهها فَ ذَ إِ »ڤ: ح  دي  عل  ي وحجتههه: 

 الخروج على وجه الشدة، وال يكون اذلك إال إذا خرج  شهوة.

 ت وإ  خر  لبردت أو مرض.-مطلقا-: أنه يوجب الغسل الثاين

 وحجته:

 إطالق اغدلة المتقدمة يف مجرد  حقع الجنا ة، أو رأية الماء. -1

 قاعدة اغحداث: أن العربة  وجودها، ال  عفتها. -2

 وهذا هو األرجح.

أن ح ديثه  ال يثب  ن، والفض  خ ه  و ال  دفع،  والجهوا، عههن حجههة المخههالف:

 اشرتاط الشهوة.ول س صريحا يف 

 * ثانيا: التقاء الختانين:

 غ     ب اام   ت الحش   فة )رأس ال   ذار( يف ف   رج الم   رأة، أو ق   در  وصهههورته:

 ، سواء حعت إنزال أم ال.-لو اانن مقطوعة-الحشفة 

 واألصل يف أ  ذلك موجب للغسل:

 إَِذا َجَلَس َبْيَن ُشَعبَِها األَْرَبهِعت ُثهمَّ » ملسو هيلع هللا ىلص:، ع  النبي ڤحدي  أ ي هريرة  -1

 .(2)«َفَقْد َوَجَب الَغْسُل  ؛َجَهَدَها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .-هبذا اللفظ-رواه أهت السن ، وهو ضع ف  (1)

 .متفع عل ه (2)
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َوَمهسَّ  تإَِذا َجَلَس َبْيَن ُشهَعبَِها اأْلَْرَبهعِ »: ملسو هيلع هللا ىلص، ع  النبي ڤحدي  عائشة  -2

 .(1)«َفَقْد َوَجَب اْلُغْسُل  ؛اْلِخَتاُ  اْلِخَتا َ 

مس  ألة ، والحك    ال ذي ا  ان مش روعا يف (2)«اءِ َمهالْ  نَ ِمهه اءُ َمهالْ » :وأم ا ح  دي 

ك ت ف؛ (3): أن م   أول ج ول   ين زل؛ ل  س عل  ه إال الوض وءاإلاس ال(اإلقحاط )

َأ َّ اْلَمهاَء  :ْفُتهو َ َأ َّ اْلُفْتَيها الَّتِهي َكهاُنوا يُ »: ڤ أ ي    اعبلحدي   ؛منسوخذلك 

َصَها َرُسوُل اأِ  :ِمَن الَماءِ  غْ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَنْت ُرْخَصًة َرخَّ
ِ

تَِسهاِل فِي َبْدِء اإْلِْسَبِمت ُثمَّ َأَمهَر بِاَل

 .(4)«َبْعُد 

 فرع:

إن َل  فَّ عل  ى ذا  ره خرق  ة أو نحوه  ا؛ ف  اغحوط أن يغتس  ت، وخعوص  ا إن 

 اانن الخرقة رق قة.

 فرع:

ول  س ع منه اإليالج،   دون  حدي د لس نه، يجب الغست على المم ِّز متى وق

 ونحوها. رتاه،  ت معناه أنه شرط لعحة العالة، ه  أث مالمقعود 

 ر:* ثالثا: إسبم الِاف

 ف ه مذهبان:

 األول: يستحب له الغسل.

 قت نقال متوا را.لنُ  ؛مروا  الغستلو أُ أنه قد أسل  الَج ُّ الغف ر، ووحجته: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .رواه مسل  (1)

 .متفع عل ه، م  حدي  غ ر واحد م  العحا ة (2)

 .  العحا ةمتفع عل ه، م  حدي  غ ر واحد م (3)

 .رواه أهت السن ، إال النسائي،  سند صح   (4)
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 الثاين: يجب.

 وحجته:

َفهَأَمَرنِي َأْ   تُأِريهُد اإْلِْسهَبمَ ملسو هيلع هللا ىلص َأَتْيُت النَّبِهيَّ »ڤ: حدي  ق س    عاص   -1

 .(1)«َأْغَتِسَل بَِماٍء َوِسْدرٍ 

 الكافر ال يسل  م  جنا ة، فتقام المظنة مقام الحك .أن  -2

 وهذا هو األرجح.

م  غ  ر اعتب ار -أن الخرب إذا ص ؛ اان حجة والجوا، عن حجة المخالف: 

 ، وذلك اا .-مثال-، وقد نقت ا حاد غست المح ض -شرط آخر

 * رابعا: انقطاع دم الحيُت والنفاس:

 .- اإلجماع-وهو موجب للغست 

، م   ق ول ڤ، يف قعة فاطمة  نن أ ي ُحَبْ ش ڤ  عائشة حديوأصله: 

هههبََةت َوإَِذا َأْدَبهههَرْت  يَفهههَدعِ  ُة؛َحْيَضهههالْ إَِذا َأْقَبَلهههْت »له   ا: ملسو هيلع هللا ىلص النب   ي   يتِسهههلِ تَ َفاغْ  ؛الصَّ

 .(2)«َصلِّىوَ 

 .-إن شاء اهلل-و فع ت ذلك يأيت يف  اب الح ض 

 فرع:

س  بب ؛ غن -رج   عل  ى اغ-ال  والدة العاري  ة ع    ال  دم ال  وج  ب الغس  ت 

 هو الدم، فإذا  حققنا عدم خروجه؛ فقد  خلف الحك . -يف الحق قة-الوجوب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .رواه أهت السن ، إال ا   ماجة،  سند صح   (1)

 .متفع عل ه (2)
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 الموت:* خامسا: 

 .- اإلجماع-وهو موجب للغست 

 وأصله:

ملسو هيلع هللا ىلص: لما ما ن، م   قول ه ملسو هيلع هللا ىلص ، يف  غس ت ا نة النبي ڤحدي  أم عط ة  -1

 .(1)الحدي  «َثَبًثا... اهَ نَ لْ ِس اغْ »

ملسو هيلع هللا ىلص: الذي مات وهو ُمْحِرم، م   ق ول النب ي ، يف ڤحدي  ا   عباس  -2

 .(2)الحدي  «رٍ ْد ِس وَ  اءٍ مَ بِ  وهُ لُ ِس اغْ »

 .-إن شاء اهلل-ويأيت  فع ت ذلك يف اتاب الجنائز 

 فرع:

هغَ  نْ َمه»ال يجب الغست م    غس  ت الم  ن، وح دي :   «: ْل ِسهتَ غْ يَ لْ فَ  ؛اًتهيِّ مَ  َل سَّ

 .(3)ال يع 

 * المسألة الثالثة: صفة الغسل:

 ى نوع  :وهي عل

 األول: صفة مجزئة:

 وهي  عم   البدن  الم اء، م ع الن  ة، ول و ا ان ذل ك  االنغم اس يف ح وض، 

 أو نحوه.

ويدخت يف التعم   الواجب:  خل ت الش عور الكث ف ة؛ غن المقع ود إيع ال 

 الماء إلى البشرة.

 : المواالة، على ما  قدم يف الوضوء.-أيضا-و جب 

 االعضو الواحد.وال يجب الرت  ب؛ غن البدن 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .متفع عل ه (1)

 .متفع عل ه (2)

 .رواه أهت السن ، وهو حدي  ضع ف (3)
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 الثاين: صفة كاملة:

 يف غسله م  الجنا ة.ملسو هيلع هللا ىلص وهي التي يحعت هبا التأسي  النبي 

 والعمدة يف ذلك على حديث  :

ُغْسهَلُه ِمهَن اْلَجنَاَبهِةت َفَغَسهَل ملسو هيلع هللا ىلص َأْدَنْيهُت لَِرُسهوِل اأِ »: ڤحدي  م مونة  -1

َتْيِن  ْيِه َمرَّ َنهاِءت ُثهمَّ َأْفهَرَغ بِهِه َعَلهى َفْرِجهِهت َوَغَسهَلُه ت ُثمَّ َأْدَخَل َيه-َأْو َثَبًثا-َكفَّ َدُه فِهي اإْلِ

ا َشِديًدا ًِ َها َدْل َِ هَبِةت ت بِِشَمالِِهت ُثمَّ َ َرَ، بِِشَمالِِه اأْلَْرَضت َفَدَل َأ ُوُ وَءُه لِلصَّ ُثمَّ َتَو َّ

هِ -ُثمَّ َأْفَرَغ َعَلى َرْأِسِه َثَبَث َحَفنَاٍت  ى َعهْن  ت ُثمَّ -ِمْلَء َكفِّ َغَسَل َسائَِر َجَسِدِهت ُثمَّ َتنَحَّ

هُ  تَمَقاِمِه َذلَِكت َفَغَسَل ِرْجَلْيِهت ُثمَّ َأَتْيُتُه بِاْلِمنِْديلِ   .(1)«َفَردَّ

َبهَدَأ َفَغَسهَل  :إَِذا اْغَتَسهَل ِمهَن الَجنَاَبهةِ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِهيُّ َكهاَ  »: ڤحدي  عائشة  -2

ُأ َكَما يَ  هُل بَِهها ُأُصهوَل َيَدْيِهت ُثمَّ َيَتَو َّ بَِةت ُثمَّ ُيْدِخُل َأَصابَِعُه فِي الَماِءت َفُيَخلِّ ُأ لِلصَّ َتَو َّ

هِ  ُُ الَماَء َعَلى ِجْلِدِه ُكلِّ  .(2)«َشَعرِِهت ُثمَّ َيُصبُّ َعَلى َرْأِسِه َثبََث ُغَرٍف بَِيَدْيِهت ُثمَّ ُيِفي

 :ا اْغَتَسهَل ِمهَن اْلَجنَاَبهةِ إِذَ ملسو هيلع هللا ىلص َكهاَ  َرُسهوُل اأِ »م  وجه آخر:  ڤوثبن عنها 

ِهت َبَدَأ بِِشقِّ َرْأِسهِه اأْلَْيَمهِنت ُثهمَّ اأْلَْيَسهرِت ُثهمَّ َأَخهَذ  تَدَعا بَِشْيٍء َنْحَو اْلِحَبِ،  فِّ َِ َفَأَخَذ بِ

ْيِهت َفَقاَل بِِهَما َعَلى َرْأِسهِ  فَّ َِ  :اَبهةٌ ُكنَّها إَِذا َأَصهاَبْت إِْحهَداَنا َجنَ »وم  وج ه آخ ر: ت (3)«بِ

َها األَْيَمِنت َوبَِيهِدَها األُْخهَرى  َأَخَذْت بَِيَدْيَها َثبًَثا َفْوَق َرْأِسَهات ُثمَّ َتْأُخُذ بَِيِدَها َعَلى ِشقِّ

َها األَْيَسرِ   .(4)«َعَلى ِشقِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .متفع عل ه (1)

 .متفع عل ه (2)

 .متفع عل ه (3)

 .رواه البخاري (4)
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 اما يلي: -إذن-فحاصت العفة 

 الن ة. -1

 غست الكف  . -2

 غست ما على الفرج م  أذى. -3

 اغذى. مس  الكف   م  -4

الوضوء: على خال      العلم اء: ه ت يك ون وض وءا ا امال، أم ي  خر  -5

عل  ى أن  ه وض  وء  ڤغس  ت قدم   ه إل  ى هناي  ة الغس  ت؟ وق  د دل ح  دي  عائش  ة 

؛ فإم ا أن يق ال: ڤاامت، ول  يثبن  أخ ر غست القدم   إال يف حدي  م مون ة 

لب، وح دي  الغاملسو هيلع هللا ىلص ذارت فعله  ڤالك ف تان جائز ان، وإما أن يقال: عائشة 

 واقعة ع  ، يحتمت أن يكون التأخ ر ف ها للتنظف. ڤم مونة 

  خل ت الشعر، واإلفاضة على الرأس ثالث مرات. -6

ًما الشع اغيم . -7  اإلفاضة على سائر الجسد، مقدِّ

 فرع:

 غست المرأة م  الجنا ة اغست الرجت، وال يلزمها أن  نقض ضفائر شعرها.

َفَأْنُقُضهُه  ؛إِنِّي اْمَرَأٌة َأُشدُّ َ هْفَر َرْأِسهي ؛ا َرُسوَل اأِ يَ » :ُقْلُن : ڤع  أم سلمة 

ِفيهِك َأْ  َتْحثِهي َعَلهى َرْأِسهِك َثهَبَث َحَثَيهاٍت  تََل »َقاَل:  ت«لُِغْسِل اْلَجنَاَبِة  ِْ َما َي ُثهمَّ  تإِنَّ

 .(1)«َفَتْطُهرِينَ  تُتِفيِضيَن َعَلْيِك اْلَماءَ 

 :َأ َّ َعْبَد اأِ ْبَن َعْمرٍو َيْأُمُر النَِّساَء إَِذا اْغَتَسْلنَ  :َعائَِشةَ َبَلَغ »وع  عب د    عم ر: 

ْبهِن َعْمهرٍو َههَذا»َفَقاَلْت:  ؛َأْ  َينُْقْضَن ُرُءوَسُهنَّ 
ِ

 َيهْأُمُر النَِّسهاَء إَِذا اْغَتَسهْلَن  !َيها َعَجًبها َل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .رواه مسل  (1)
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َلَقههْد ُكنْههُت َأْغَتِسههُل َأَنهها   !ْحِلْقههَن ُرُءوَسههُهنَّ َأَفههَب َيههْأُمُرُهنَّ َأْ  يَ  !َأْ  َينُْقْضههَن ُرُءوَسههُهنَّ 

َوََل َأِزيهههُد َعَلهههى َأْ  ُأْفهههرَِغ َعَلهههى َرْأِسهههي َثهههَبَث  تِمهههْن إَِنهههاٍء َواِحهههدٍ ملسو هيلع هللا ىلص َوَرُسهههوُل اأِ 

 .(1)«إِْفَراَغاٍت 

 فرع:

، ما ل  ير ك ب ناقض ا -مباشرة-أن يعلي  طهارة الغست  يجوز لم  اغتست

فدخلن العغرى يف  ؛واربى ،: صغرىواحد د ان م  جنسغهنما عباللوضوء؛ 

 .(2)الكربى

 فرع:

لو أح دث يف أثن اء غس له؛ أ    الغس ت، ول   يس تأنف؛ غن الح دث ال ين ايف 

 الغست.

 * المسألة الرابعة: األغسال المستحبة:

هي اما ذاره الم لفون، ومنها ما سبع الكالم عل ه، ويأيت الكالم على  ق تها 

 .-إن شاء اهلل-يف مواضعها 

 * المسألة الخامسة: ما يحرم على الجنب:

يحرم  الجنا ة ما يحرم  الحدث اغصغر؛ وذلك  اإلجماع؛ غن الحدث هنا 

 أغلظ.

 وهناك أمران زائدان يف حع الجنب، اختلف ف هما العلماء:

 األمر األول: قراءة القرآ :
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .رواه مسل  (1)

ْكَعَتْينِ  تَيْغَتِسُل ملسو هيلع هللا ىلص َكاَ  َرُسوُل اأِ »: ڤويف الباب: حدي  عائشة  (2) َوَصهَبَة  تَوُيَصلِّي الهرَّ

 .، رواه أهت السن ، ويف ثبو ه  ح «اْلَغَداِةت َوََل َأَراُه ُيْحِدُث ُوُ وًءا َبْعَد اْلُغْسلِ 
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 ف ه مذهبان:

 على  فع الت عنده .األول: تحرمت 

 وحجته:

1-  
ٍّ
َفُيْقرُِئنَها اْلُقهْرآَ ت  تَكاَ  َيْخُرُ  ِمَن الَخَبءِ ملسو هيلع هللا ىلص إِ َّ َرُسوَل اأِ »ڤ: ع  علي

ْن َيْحُجُبُه  تَوَيْأُكُل َمَعنَا اللَّْحمَ  ُِ َلهْيَس  ؛َعهِن اْلُقهْرآِ  َشهْيءٌ  -َأْو َقهاَل: َيْحِجهُزُه  -َوَلْم َي

 .(1)«اْلَجنَاَبةَ 

 نَ ا ِمهه ً يْ َشهه ُُ ائِ َحهه الْ ََل وَ  ُب نُههُج الْ  أُ رَ ْقههيَ  ََل »، مرفوع  ا: ڤع    ا     عم  ر  -2

 .(2)«آ ِ رْ قُ الْ 

 الثاين: تجوز.

 وحجته:

 الرباءة اغصل ة. -1

 .(3)«هِ انِ يَ ْح أَ  لِّ ى كُ لَ عَ  اأَ  رُ كُ ْذ يَ ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  ا َ كَ »: ڤحدي  عائشة  -2

 لضعف حجة المانع. وهذا هو الراجح؛

 األمر الثاين: المِث يف المسجد:

 مذهبان:ف ه 

 على  فع الت عنده ، ومنه  م  فرق     المك  والعبور.األول: يحرمت 

 وحجته:

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ﴿قول  ه  ع  الى:  -1
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .رواه أهت السن ، وهو حدي  ضع ف (1)

 .اه أهت السن ، سوى النسائي، وهو حدي  ضع فرو (2)

 .رواه مسل ، وهو عند البخاري  عل قا (3)
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، ف  المراد: مواض  ع الع  الة؛ غن الع  الة [43النسههاء: ] ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ

 نفسها ل س ف ها عبور سب ت.

 ڤحدي  عائشة  -2
ِّ
ٍُ  إنِّهي ََل َأِحهلُّ »، ق ال: ملسو هيلع هللا ىلص، ع  النبي اْلَمْسهِجَد لَِحهائِ

 .(1)«َوََل ُجنٍُب 

 الثاين: يجوز.

 وحجته:

 الرباءة اغصل ة، والمسل  ال ينجس. -1

 ة اانوا يب تون يف المسجد، وف ه  م  يحتل .فَّ أهت العُّ  -2

 وهذا هو األرجح.

 والجوا، عن حجة الخصم:

 حدي  عائشة ال يثبن. -1

 وا الخمر لما اانن مباحة، ث  ا ية سبب نزولها: أن  عض العحا ة شر -2

، -نفس ها-صلوا، فخلط اإلمام يف القراءة؛ فتب   أن ا ية ما نزل ن إال يف الع الة 

 .-إذا ل  يجد ماء-إ احة الت م  للجنب المسافر ويكون المقعود 

 * تتمة:

يس  تحب للجن  ب إذا أراد أن ين  ام، أو يأا  ت، أو يع  اود الجم  اع: أن يتوض  أ 

 وضوءه للعالة.

َأَيْرُقهُد َأَحهُدَنا »ملسو هيلع هللا ىلص: َأ َّ ُعَمَر ْبَن الَخطَّهاِ، َسهَأَل َرُسهوَل اأِ »ڤ:   عمر ع  ا 

َأ َأَحُدُكمْ  تَنَعمْ »َقاَل:  ت«َوُهَو ُجنٌُب   .(2)«َفْلَيْرُقْد َوُهَو ُجنٌُب  ؛إَِذا َتَو َّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رواه أ   و داود، وه  و عن  د ا     ماج  ة م    ح  دي  أم س  لمة، والع  واب أن  ه م    ح  دي   (1)

 .وهو ضع ف عائشة،

 .متفع عل ه (2)
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 ؛َأْو َينَهامَ  تُكهَل إَِذا َكاَ  ُجنًُبهات َفهَأَراَد َأْ  َيأْ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَ  َرُسوُل اأِ »: ڤوع  عائشة 

َبةِ  َأ ُوُ وَءُه لِلصَّ  .(1)«َتَو َّ

 ؛إَِذا َأَتى َأَحُدُكْم َأْهَلُهت ُثهمَّ َأَراَد َأْ  َيُعهودَ »ملسو هيلع هللا ىلص: ، ع  النبي ڤوع  أ ي سع د 

أْ   .(2)«َفْلَيَتَو َّ

 واغفضت أن يغتست؛ لكي يأيت هذه اغمور على الطهارة الكاملة.

َيْصنَُع فِي اْلَجنَاَبهِة  َأَكهاَ  َيْغَتِسهُل ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ َكاَ  َكْيَف »أهنا سئلن:  :عائشةع  

ُكلُّ َذلَِك َقْد َكاَ  َيْفَعُلت ُربََّمها اْغَتَسهَل »َقاَلْت:  ت«َقْبَل َأْ  َينَاَم  َأْم َينَاُم َقْبَل َأْ  َيْغَتِسَل 

َأ َفنَامَ   .(3)«َفنَاَمت َوُربََّما َتَو َّ

َطهاَف َذاَت َيهْوٍم َعَلهى نَِسهائِِهت َيْغَتِسهُل ِعنْهَد ملسو هيلع هللا ىلص نَّبِهيَّ َأ َّ ال» ڤ: أ ي رافعوع  

َقهاَل:  ت« َأََل َتْجَعُلهُه ُغْسهًب َواِحهًدا ؛َيها َرُسهوَل اأِ »ت َقاَل: ُقْلهُت َلهُه: «َوِعنَْد َهِذهِ  تَهِذهِ 

 .(4)«َوَأْطَهرُ  تَوَأْطَيُب  تَهَذا َأْزَكى»

ى لَ عَ  اَف طَ  ملسو هيلع هللا ىلص يَّ بِ النَّ   َّ أَ »ڤ: س أن حدي ويدل على جواز عدم االغتسال: 

 .(5)«دٍ احِ وَ  لٍ ْس غُ بِ  هِ ائِ َس نِ 

 * تِميل:

 يكره االغتسال يف الماء الدائ ؛ لما  قدم م  الحدي  يف النهي.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .متفع عل ه (1)

 .رواه مسل  (2)

 .رواه مسل  (3)

 .اجة،  سند صح  رواه أ و داود، وا   م (4)

 .متفع عل ه (5)
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 باب التيمم

 * المسألة األولى: تعريف التيمم:

 القعد. التيمم لغة:

 استعمال وجه اغرض يف أعضاء مع نة، على وجه مع  . وشرعا:

 * المسألة الثانية: األصل يف مشروعية التيمم:

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ﴿: ۵ق      ال اهلل 

 .[43النساء: ] ﴾ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ

ُِ َأْسهَفاِرِهت َحتَّهى إَِذا ُكنَّها ملسو هيلع هللا ىلص َخَرْجنَا َمَع َرُسوِل اأِ »: ڤوع  عائشة  فِي َبْع

َعَلهى التَِماِسهِهت ملسو هيلع هللا ىلص َقَطَع ِعْقٌد لِهيت َفَأَقهاَم َرُسهوُل اأِ انْ  ؛-بَِذاِت الَجْيشِ  :َأوْ -بِاْلَبْيَداِء 

يِقت َفَقهاُلوا:  تَوَأَقاَم النَّاُس َمَعهُ  هدِّ هرٍ الصِّ ِْ َأَلَ »َوَلْيُسوا َعَلى َماٍءت َفَأَتى النَّاُس إَِلى َأبِهي َب

َوَلْيُسهوا َعَلهى َمهاٍءت َوَلهْيَس  تَوالنَّهاسِ ملسو هيلع هللا ىلص َتَرى َما َصنََعْت َعائَِشُة  َأَقاَمهْت بَِرُسهوِل اأِ 

رٍ «َمَعُهْم َماءٌ  ِْ َواِ ٌع َرْأَسُه َعَلى َفِخِذي َقهْد َنهاَمت َفَقهاَل: ملسو هيلع هللا ىلص َوَرُسوُل اأِ  تت َفَجاَء َأُبو َب

ت َفَقاَلههْت «َوالنَّههاَست َوَلْيُسههوا َعَلههى َمههاٍءت َوَلههْيَس َمَعُهههْم َمههاءٌ ملسو هيلع هللا ىلص َحَبْسههِت َرُسههوَل اأِ »

هههرٍت َوَقهههاَل َمههها َشهههاَء اأُ َأْ  َيُقهههوَل َعائَِشهههُة: فَ  ِْ  َوَجَعهههَل َيْطُعنُنِهههي بَِيهههِدِه  تَعهههاَتَبنِي َأُبهههو َب

هاُ  َرُسهوِل اأِ  َِ ِك إَِلَّ َم َعَلهى َفِخهِذيت َفَقهاَم ملسو هيلع هللا ىلص فِي َخاِصَرتِيت َفبَ َيْمنَُعنِي ِمَن التََّحهرُّ

مِ  ِحيَن َأْصَبَح َعَلى َغْيرِ َماٍءتملسو هيلع هللا ىلص َرُسوُل اأِ  ُمهوات َفَقهاَل ُأَسهْيُد  تَفَأْنَزَل اأُ آَيَة التََّيمُّ َفَتَيمَّ

رٍ »ْبُن الُحَضْيرِ:  ِْ ْم َيا آَل َأبِي َب ُِ ِل َبَرَكتِ ت َقاَلْت: َفَبَعْثنَها الَبِعيهَر الَّهِذي ُكنْهُت «َما ِهَي بَِأوَّ

 .(1)«َعَلْيِهت َفَأَصْبنَا الِعْقَد َتْحَتهُ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .متفع عل ه (1)
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 .(1)«ُجِعَلْت لَِى األَْرُض َمْسِجًدا َوَطُهوًرا»ملسو هيلع هللا ىلص:  ، ع  النبيڤوع  جا ر 

هِعيَد الطَّيِّهَب »ملسو هيلع هللا ىلص: ، ع   النب ي ڤوع  أ ي ذر   الُمْسهِلِمت َوإِْ   َوُ هوءُ إِ َّ الصَّ

ُه َبْشَرَتهُ َلْم َيِجِد الَماَء َعْشَر ِسنِينَ   .(2)«؛ َفإَِذا َوَجَد اْلَماَء؛ َفْلُيِمسَّ

الت   م ، وأن  ه    دل ع    الم  اء يف طه  ارة  وق  د أجم  ع العلم  اء عل  ى مش  روع ة

 الحدث، عند فقد الماء، أو العجز ع  استعماله.

 فرع:

 يجزئ الت م  ع  الحدث اغارب.

 والدليل:

،  ناء على  فس ر المالمس ة هن ا [43النساء: ] ﴾ې ې ې﴿: ۵قوله  -1

  الجماع، وهو اغص .

 تإِنِّهي َأْجنَْبهُت »َمهَرت َفَقهاَل: َأ َّ َرُجهًب َأَتهى عُ حدي  عبد الرحم     َأْ  َزى:  -2

هاٌر:  ت«ََل ُتَصهلِّ »َفَقاَل:  ت«َفَلْم َأِجْد َماءً  َأَمها َتهْذُكُر َيها َأِميهَر اْلُمهْؤِمنِيَنت إِْذ َأَنها »َفَقهاَل َعمَّ

ا َأْنَت  تَفَأْجنَْبنَا تَوَأْنَت فِي َسرِيَّةٍ  ا ؛َفَلْم َنِجْد َماًءت َفَأمَّ ت َوَأمَّ هُت فِهي  ؛َأَنا َفَلْم ُتَصلِّ ِْ َفَتَمعَّ

ْيُتت َفَقاَل النَّبِيُّ  تالتَُّراِ،  ِفيَك َأْ  َتْضرَِ، بَِيهَدْيَك اأْلَْرَضت ُثهمَّ : »ملسو هيلع هللا ىلص َوَصلَّ ِْ َما َكاَ  َي إِنَّ

ْيَك   .(3)«َتنُْفَخت ُثمَّ َتْمَسَح بِِهَما َوْجَهَكت َوَكفَّ

ها فَ »يف قع ة الم رأة ذات الم زاد   : ڤ حدي  عم ران     حع     -3 َلمَّ

َما َمنََعَك َيا ُفهبَُ  َأْ  »إَِذا ُهَو بَِرُجٍل ُمْعَتِزٍل َلْم ُيَصلِّ َمَع الَقْوِمت َقاَل:  ؛اْنَفَتَل ِمْن َصبَتِهِ 

َي َمَع الَقهْوِم  هِعيدِ »ت َقهاَل: «َوَلَ َمهاءَ  تَأَصهاَبْتنِي َجنَاَبهةٌ »َقهاَل: « ُتَصلِّ هُه  ؛َعَلْيهَك بِالصَّ َفإِنَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .متفع عل ه (1)

 .وإسناده ج د رواه أهت السن ، إال ا   ماجة، (2)

 .متفع عل ه (3)
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ِفيههَك  ِْ ُخههْذ َهههَذات َفَأْفرِْغههُه »ملسو هيلع هللا ىلص: و ع  د ذل  ك لم  ا وج  د الم  اء، ق  ال ل  ه النب  ي ت «َي

 .(1)«َعَلْيَك 

 فرع:

ال يج زئ الت  م  ع   إزال ة النجاس ة؛ غن ال نص إنم ا ورد  بدل َّت ه يف طه  ارة 

، وطهارة الخب  ل سن يف معناها، والباب  عب دي، ال يع   ف  ه -فقط-الحدث 

 إجراء الق اس.

 فرع:

 الت   م : ه  ت ه  و راف  ع للح  دث، أو مب     لم  ا  ش  رع ل  ه اختل  ف العلم  اء يف

 الطهارة؛ على مذهب  :

 األول: أنه مبيح:

 معنى أن الحدث ال ير فع  الت م ،  ت ه و   اق، وإنم ا الت  م  يب    الع الة 

 .-مع  قاء الحدث-وغ رها 

 م  ا  ق  دم يف اغحادي    م    اغم  ر  اس  تعمال الم  اء عن  د وج  وده  وحجتههه:

 ن الحدث قد ار فع؛ لما اان لهذا اغمر معنى.، فلو اا-مطلقا-

 الثاين: أنه رافع.

 وحجته:

ي يف اغحادي   -1 ، فه ذا ي دل عل ى أن ه مطه ر «َطه ورا»و «َوضوءا»أنه ُسمِّ

  نفسه، والزم ذلك أنه رافع للحدث.

أن البدل يأخذ حك  المبدل عنه، والت م    دل ع   الوض وء، والوض وء  -2

 م  رافعا.رافع، فلزم أن يكون الت 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .متفع عل ه (1)
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 فإن اان الم راد  الح دث: الوص ف الق ائ   الب دن؛ فه ذا والراجح التفصيل: 

ال ير فع  الت م ؛ لما جاء  ه ال نص م   اغم ر  اس تعمال الم اء؛ وإن ا ان الم راد 

 الح دث: المن  ع م   الع  الة ونحوه ا،  ن  اء عل ى الوص  ف الق ائ   الب  دن؛ فه  ذا 

  ت  جتمع اغدلة.، وعلى هذا التفع-وال شك-ير فع  الت م  

 أن ار ف  اع المن  ع يعن  ي إ اح  ة الع  الة ونحوه  ا  مههع التنبيههه علههى أمههر مهههم:

، ف جوز أن يعلي  الت م  الواحد أاثر م  صالة، ويجوز أن يت  م  قب ت -مطلقا-

دخول الوقن، وال يبطت   ممه  خروج الوقن؛ غن النعوص دل ن عل ى إ اح ة 

؛ لب َّن ه -م ثال-الت  م   خ روج الوق ن مطلقة، ول   ق دها  شيء، ولو اان يبط ت 

 الش  ارع، وخعوص  ا يف الوق  ائع المتقدم  ة، الت  ي ا  ان المق  ام ف ه  ا مق  ام     ان، 

 ال يجوز التأخ ر ف ه ع  وقن الحاجة.

 * المسألة الثالثة: شروط التيمم:

 يجوز الت م   أحد أمري :

 فقد الماء. -1

  عل ع الت م   فقد الماء.ما  قدم م  اغدلة يف القرآن والسنة يف  والدليل:

 ويجب عل ه أن يطلب الماء ف ما حوله، إذا طمع يف وجوده.

لمرض، أو  رد، أو نحو ذل ك؛  م ا ُيخش ى مع ه م    أو العجز عن استعماله: -2

ر الشفاء، أو نحو ذلك.  استعمال الماء أن يتضرر ضررا معتربا،  زيادة اغل ، أو  أخُّ

 والدليل:

 يف معنى العادم. -العورة على هذه-أن العاجز  -أ

 .(1)«المشقة تجلب التيسير»القاعدة المعروفة:  -ب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يف   مم  ه يف غ  زوة ذات ڤ وق  د ورد يف ه  ذا الموض  ع ح  دي  عم  رو      الع  اص  (1)

 .السالست خش ة الربد؛ إال أنه حدي  ال يثبن
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 فرع:

 خش  ة ف وات م ا  -م ع وج ود الم اء، والق درة عل ى اس تعماله-يجوز الت م  

ال يمك     اس   تدرااه، اخ   روج وق   ن المكتو    ة، وف   وات الجمع   ة، والع    د، 

وق ن، وإال؛ غُم ر الستدراك مع لحة ال -أصال-والجنازة؛ غن الت م  إنما ُشرع 

  تأخ ر العالة حتى يجد الماء.

 فرع:

؛ غن ه ال يع   الجم ع ال يشرع الجمع     الطهارة المائ ة، والطهارة الرتا  ة

لو اان يف  عض جسده جرح، أو نحوه، وخ ا   إص ا ة     البدل والمبدل منه، ف

 م  ؛     -وض  وءا، أو غس  ال-الم  اء ل  ه: ف  إن ا  ان ذل  ك يف أاث  ر مواض  ع الطه  ارة 

 .؛ وإال؛ غست ما قدر عل ه، وسقط الباقي-فقط-

 فرع:

 اختلف العلماء يف اشرتاط الرتاب للت م  على مذهب  :

 األول: يشترط.

ههْلنَا َعَلهى النَّههاِس بِههَثَبٍث: »ملسو هيلع هللا ىلص: ع    النب ي ، ڤح  دي  حذيف ة  وحجتهه: ُفضِّ

َها َلنَا َمْسِجًدات َوُجِعَلْت ُتْرَبُتَها لَ   .(1)الحدي  «...نَا َطُهوًراُجِعَلِت اأْلَْرُض ُكلَّ

ف ع  الت م   كت ما هو م  وجه اغرض، سواء اان  را ا، الثاين: َل يشترط: 

 أو رمال، أو غ ر ذلك.

 وحجته:

يف ا ية واغحادي ، والعع د يف اللغ ة ه و: وج ه  «العع د»إطالق ذار  -1

 اغرض.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .مسل  رواه (1)
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 تَفَلِقَيُه َرُجٌل  تْحِو بِْ رِ َجَملٍ ِمْن نَ ملسو هيلع هللا ىلص َأْقَبَل النَّبِيُّ »ڤ: حدي  أ ي الُجَهْ    -2

َم َعَلْيهِ  َحتَّى َأْقَبَل َعَلى الِجَداِرت َفَمَسهَح بَِوْجِههِه َوَيَدْيهِهت ت ملسو هيلع هللا ىلصَفَلْم َيُردَّ َعَلْيِه النَّبِيُّ  تَفَسلَّ

بَمَ   .(1)«ُثمَّ َردَّ َعَلْيِه السَّ

 وهذا هو األصح.

ل زم أن ي راد   ه ال رتاب،   ت ال ي« الرت ة»أن لفظ  والجوا، عن حجة الخصم:

  ر ة ات مكان: ما ف ه  راب، أو غ ره.

يشرتط يف وج ه اغرض أن يك ون ط اهرا، ف ال يج وز الت  م    النجس؛ تنبيه: 

 .[43النساء: ] ﴾ائ ەئ﴿: ۵لقوله 

 * المسألة الرابعة: صفة التيمم:

 .[6المائدة: ] ﴾چ ڇ ڇ﴿: ۵قال اهلل 

ت ذلك يف ح دي  عم ار الس ا ع:  ِفيهَك َأْ  َتْضهرَِ، بَِيهَدْيَك إِ »وُفعِّ ِْ َمها َكهاَ  َي نَّ

ْيَك   .«اأْلَْرَضت ُثمَّ َتنُْفَخت ُثمَّ َتْمَسَح بِِهَما َوْجَهَكت َوَكفَّ

 فحاصت صفة الت م  اما يلي:

وال يع   الت  م  إال هب ا؛ غن ه عب ادة، وال  ع   العب ادة إال  الن  ة، النية:  -1

 «.اِت يَّ النِّ بِ  اُل مَ عْ اأْلَ  امَ نَّ إِ »وُيستحضر هنا عموم حدي : 

وما وقع يف الحدي  م   نفخهم ا: ل  س واجب ا،  ر، األرض بالِفين:  -2

هه  عض العلماء  أنه غجت  خف ف الرتاب ع  ال د   .-إن اان اث را-وقد وجَّ

 مسح الوجه. -3

ويقتعر عل هما، م  رءوس اغص ا ع إل ى الرس غ  ؛ ام ا مسح الِفين:  -4

 ا ع.جاء يف الحدي  الس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .رواه البخاري، وهو عند مسل   عل قا (1)



 كتاب الطهارةمذكرة على الفقه امليسر

83 

83 

 
وم  العلماء م  قال: يمس  إلى المرفق  ؛ لما وق ع يف ح دي  أ  ي الُجَه ْ   

، وق اس  ا عل  ى (1)«هِ ْيههاعَ رَ ذِ وَ  هُ َهههْج وَ  َح َسههمَ ت فَ مَ مَّ يَ َتهه ملسو هيلع هللا ىلص يَّ بِههالنَّ   َّ أَ » الس  ا ع:ڤ 

 الوضوء؛ والحدي  ال يثبن، والق اس يف مقا ت النص، فال ُيعتد  ه.

 احدة، اما هو  اهر الحدي .ومس  الوجه والكف   يكون  ضر ة و

مرفوع ا:  ،ڤوم  العلماء م  قال: ضر تان؛ استنادا إلى حدي  ا    عم ر 

 .(2)وال يع ت «ا ِ تَ بَ رْ َ   مُ مُّ يَ التَّ »

 فرع:

  جب المواالة يف الت م ؛ للمعنى المتقدم يف الوضوء.

 فرع:

 يف وجوب الرت  ب هنا نظر و أمت، واغولى المحافظة عل ه.

 فرع:

 التسم ة يف الت م ؛ غهنا ل  ُ ذار يف الحدي . ال  شرع

 * المسألة الخامسة: مبطبت التيمم:

 مبطبت الطهارة المائية. -1

إن اان الت م  ع  حدث أصغر؛  طت  نواقض الوضوء؛ وإن اان ع  ح دث 

 أارب؛  طت  ما يوجب الغست؛ وإن اان ع  ح ض أو نفاس؛  طت  حدوثهما.

 ماء.القدرة على استعمال ال -2

إن ا ان -، أو   زوال الس بب الم انع من ه -إن اان الت م  لفق ده-إما  وجوده 

 .-الت م  غجت ذلك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . سند ضع ف منكر، وإنما الثا ن ما  قدم رواه الدارقطني، والب هقي، (1)

 .رواه الحاا ،  سند ضع ف جدا، وإنما هو موقو  م  قول ا   عمر (2)
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 وف ما يتعلع  العالة؛ فهذا له صور:

أن يكون ذلك قبت الش روع يف الع الة: ف ال يج وز ل ه أن يع لي إال  ع د  -1

 استعمال الماء.

 قن، أم ال.أن يكون  عد أدائها: فال إعادة عل ه، سواء خرج الو -2

أن يكون يف أثن اء الع الة: فتبط ت؛ غن ال نص أم ر  اس تعمال الم اء ف ور  -3

 إمكانه، فكان ذلك مع الت م   منزلة الحدث مع الوضوء.

 * تتمة: 

يع لي عل ى حال ه، وال إع ادة  -وهو عادم الماء، والع ع د-فاقد الطَّهوري  

ط.  عل ه؛ غنه صلى على الوجه الذي يلزمه، ول  يفرِّ

السا ع يف ن زول الت  م : م ا ثب ن يف ح دي   ڤد ثبن يف حدي  عائشة وق

َهها اْسهَتَعاَرْت ِمهْن َأْسهَماَء قِهبََدةً »السا ع يف نزول الت م :  ڤعائشة  هْت  تَأنَّ َِ ت َفَهَل

هبَُةت َفَصهلَّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَأْرَسَل َرُسوُل اأِ  ْوا بَِغْيهرِ َناًسا ِمْن َأْصَحابِِه فِي َطَلبَِههات َفهَأْدَرَكْتُهُم الصَّ

ا َأَتُوا النَّبِيَّ  مِ ملسو هيلع هللا ىلص ُوُ وٍءت َفَلمَّ ْوا َذلِهَك إَِلْيهِهت َفنََزَلهْت آَيهُة التَّهَيمُّ َِ ، ف القوم ص لوا (1)«َش

  اإلعادة.ملسو هيلع هللا ىلص  غ ر وضوء وال   م ، ول  يأمره  النبي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .متفع عل ه (1)
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 باب إزالة النجاسة

 (: تعريف النجاسة:1* مسألة )

 الشيء المستقذر. النجاسة لغة:

ات ع   أطلع عل ها الشارع وصف الَخَب ، م  غ  ر قرين ة   دل ا: واصطبح

على أن المراد غ ر النجاسة الحس ة؛ أو أوجب إزالتها م  اغش  اء الت ي يال س ها 

 اإلنسان.

 (: حِم إزالة النجاسة:2* مسألة )

 ج  ب إزال  ة النجاس  ة، وه  ي ش  رط م    ش  روط ص  حة الع  الة م  ع الق  درة 

ار، وس أيت   ان ذلك يف  .-إن شاء اهلل- اتاب العالة والذِّ

 (: تقسيم النجاسة:3* مسألة )

 أوَل: تقسيم النجاسات باعتبار ذاتها:

 عينية )حقيقية(ت وحِمية. نقس  هبذا االعتبار إلى قسم  : 

 ما ُ درك  عفتها، م  لون، أو طع ، أو رائحة. فالنجاسة العينية )الحقيقية(:

، م  ع العل    م  ا ال ُ   درك  ش  يء م   والنجاسههة الحِميههة:    ذل  ك، اب  وٍل َج  فَّ

 أنه قد أصاب الموضع المع  . - الطبع-

 ثانيا: تقسيم النجاسات باعتبار حِمها:

  ناء على ما سبع  رج حه م  طهارة لعاب الكلب؛ فالنجاسة على قسم  :

وه ي الت ي خفَّ ف الش ارع يف التطه  ر منه ا، وه ي:   ول نجاسة مخففهة:  -1

 الرض ع الذار، ال غ ر.

 وهي سائر النجاسات.نجاسة عادية:  -2
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 وأم  ا عل  ى الق  ول  نجاس  ة لع  اب الكل  ب، وأن ه  ذا مقع  ور عل  ى الكل  ب 

 ؛ فتع ر القسمة ثالث ة:-فقط-، وعلى لعا ه -فقط-

 وهي لعاب الكلب، ال غ ر.مغلظة:  -1

 وهي  ول الرض ع الذار، ال غ ر.مخففة:  -2

 وهي سائر النجاسات.متوسطة:  -3

 ر األعيا  النجسة:(: ذك4* مسألة )

 * أوَل: الميتة:

ما مات حتف أنفه، أو ُقتت على ه ئة غ ر مشروعة، إم ا يف الفاع ت، أو  الميتة:

 المفعول، االذي ُيذ   لغ ر اهلل.

؛ غحادي   ال د اا ا    ة؛ فإهن ا وص فن ال د اا - اإلجم اع-والم تة نجسة 

س، وال وج ه لنجاس ته ، فاقتضى هذا أنه قب ت ال د غ نج  تةملجلد ال« مطهر» أنه 

 .-نفسها-إال التعاقه  لح  الم تة ودمها، فلزم م  ذلك نجاسة الم تة 

 فرع:

 يلتحع  الم تة ما يلي:

، وف  ه ح دي  - اإلجم اع-فهو نج س : -وهي حية-ما ُقطع من البهيمة  -1

 .(1)«َميٌِّت َفُهَو  ؛-َوِهَي َحيَّةٌ -َما ُقطَِع ِمَن اْلَبِهيَمِة »، مرفوعا: ڤأ ي واقد الل ثي 

االخنزير، والحمار؛ فه و نج س، وال يطه ر لحم الحيوا  المحرم شرعا:  -2

ي  ذا ة شرع ة؛ لحدي  َجهاَءُه َجهاٍءت  ملسو هيلع هللا ىلصَأ َّ َرُسهوَل اأِ »: ڤأن س  حتى وإن ُذاِّ

اٍءت َفَقهاَل: ت ُثمَّ َجهاَءُه َجه«ُأكَِلِت الُحُمرُ »ت ُثمَّ َجاَءُه َجاٍءت َفَقاَل: «ُأكَِلِت الُحُمرُ »َفَقاَل: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .رواه أهت السن ، إال النسائي (1)
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ْم َعهْن ُلُحهوِم »ت َفَأَمَر ُمنَاِدًيا َفنَاَدى فِي النَّاِس: «ُأْفنَِيْت الُحُمرُ » ُِ إِ َّ اأَ َوَرُسهوَلُه َينَْهَيهانِ

َها ِرْجٌس  َها َلَتُفوُر بِاللَّْحمِ «الُحُمرِ األَْهِليَِّة؛ َفإِنَّ ، واان القوم (1)«ت َفُأْكِفَ ْت الُقُدوُرت َوإِنَّ

ْوها قد   ، فدل على أهنا ل   طهر  التذا ة.-ال محالة-ذاَّ

 فرع:

 يستثنى م  حك  الم تة أنواع م  الم تات، دل الشرع على طهارهتا:

وإن اان اافرا؛ غن داللة الشرع متظ اهرة عل ى طه ارة م ت ة ميتة اردمي:  -1

المس  ل ، ول  و ا  ان ا دم  ي ي  نجس    الموت، لنجس  ن م ت  ة المس  ل ، فعلمن  ا أن 

 اغدل ة المتقدم ة يف -وت ال ي نجس اإلنس ان، والك افر ط اهر يف ح ال ح ا  ه الم

 ، فال ينتقت ع  هذا الحك   الموت.-مسألة اغسآر

هْت َلنَها »ڤ:  اإلجم اع؛ لح دي  ا    عم ر ميتة السمكت والجهراد:  -2 ُأِحلَّ

ا اْلَمْيَتَتاِ : َفاْلَجَرادُ  َماِ : َفالطَِّحهاُل َواْلُحوُتت وَ  تَمْيَتَتاِ  َوَدَماِ ت َفَأمَّ ا الهدَّ بِهُد  تَأمَّ َِ ت «َواْل

 .(2)وهو موقو ، وله حك  الرفع

أي: م  ا ل   س ف   ه دم س  ائت يحت  بس  مو   ه، ميتههة مهها َل نفههس لههه سههائلة:  -3

، ڤاالنحت، والنمت، والذ اب؛ فم تة هذه اغش اء طاهرة؛ لحدي  أ ي هري رة 

َباُ، فِي إَِنا»ملسو هيلع هللا ىلص: ع  النبي  ُهت ُثمَّ لْ  ؛ِء َأَحِدُكمْ إَِذا َوَقَع الذُّ َفإِ َّ فِي  ؛َيْطَرْحهُ َفْلَيْغِمْسُه ُكلَّ

، فل و ا ان م وت ال ذ اب يف اإلن اء يوج ب (3)«َأَحِد َجنَاَحْيِه ِشَفاًءت َوفِي ارَخهرِ َداءً 

  نج سه؛ لكان يف اغمر  غمسه إ ال  وإضاعة للمال.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .متفع عل ه (1)

 .ورواه ا   ماجة مرفوعا، وال يع  موقوفا، وهو العواب، رواه الب هقي (2)

 .رواه البخاري (3)
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 فرع:

وال  ريش، والع  و ،  اغش  اء الت  ي عل  ى   اهر جس    الم ت  ة، مث ت: الش  عر،

والو ر، والقرن، والحافر: طاهرة؛ غن الم تة إنما نُجس ن الحتب اس م ا ف ه ا م   

الدم المسفوح، فكت ما قوي ا عاله هبذا الجزء: أخذ حكمه، والعكس ص ح  ، 

وال شك أن الشعر ونحوه  ع د ع  ال دم وم ا يتع ت   ه م   اللح  ، فَبُع د الق ول 

  نجاسته.

  جس    الم ت  ة، مث  ت: العظ   ، والعع  ب: نجس  ة؛ واغش   اء الت  ي يف    اط

 ال عالها  اللح  والدم.

ت؛ لوجود الوعاء الذي يكون ف ه اللب .  ويف اللب : نظر و أمُّ

 فرع:

اختل  ف العلم  اء يف طه  ارة جل  د الم ت  ة  ال  د اا، عل  ى م  ذاهب، منه  ا اثن  ان 

 رئ س ان:

 .-مطلقا-األول: أنه يطهر 

 وحجته:

 ت(1)«رَ ُههطَ  ْد َقه؛ فَ اُ، َههاإْلِ  غَ بِ ا دُ ذَ إِ »ملسو هيلع هللا ىلص: لنبي ، ع  اڤحدي  ا   عباس  -1

 وهو عموم يشمت جم ع جلود الم تات.

أن الحك  يدور مع العلة، فإذا زالن النجاسة  الد غ؛ عاد الجلد ط اهرا،  -2

 ال فرق يف ذلك     جلد وآخر.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .رواه مسل  (1)
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 .-مطلقا-الثاين: أنه َل يطهر 

بِهَأْرِض ُجَهْينَهَةت  ملسو هيلع هللا ىلصكَِتاُ، َرُسهوِل اأِ َأَتاَنا »حدي  عبد اهلل    ُعَكْ  : وحجته: 

ت َقْبَل َوَفاتِِه بَِشْهرٍ َأْو َشْهَرْيِن:   تَأْ  َلَ َتنَْتِفُعوا ِمهَن اْلَمْيَتهِة بِإَِههاٍ، »َقاَل: َوَأَنا ُغبٌَم َشا، 

 فهو ناسخ للحدي  المتقدم.ت (1)«َوَلَ َعَصٍب 

 والمذهب األول هو الصحيح.

 هو الجلد قبت الد غ. «اإلهاب»  عك  :  أن ويجاب ع  حدي  ا 

وُينبَّ  ه عل  ى  ع  ض الم  ذاهب اغخ  رى المش  هورة يف المس  ألة، الت  ي اس  تثنن 

 عض الح وانات، االكلب، والخنزير، فال يطهر جلدها  الد اا؛ وذلك غن ه ذه 

 .-اما س أيت   انه-نجسة الع  ؛ والعواب خال  ذلك  -عنده -الح وانات 

 ت والغائط:* ثانيا: البول

 النجس م  ذلك:

 اإلجماع؛ لما  قدم يف  اب االستنجاء م   الدالل ة بول اردميت وغائطه:  -1

 على وجوب االستنجاء، فإنه دال على نجاسة البول والغائط.

َأَتهى النَّبِهىُّ »ڤ: لحدي  ا   مسعود بول وروث الحيوا  غير المأكول:  -2

َفَلْم  تبَِثبََثِة َأْحَجاٍرت َفَوَجْدُت َحَجَرْيِنت َواْلَتَمْسُت الثَّالَِث  اْلَغائَِطت َفَأَمَرنِى َأْ  آتَِيهُ  ملسو هيلع هللا ىلص

ْوَثههةَ  تَأِجههْدُهت َفَأَخههْذُت َرْوَثههًةت َفَأَتْيُتههُه بَِهههات َفَأَخههَذ اْلَحَجههَرْينِ  َهههَذا » :َوَقههاَل  تَوَأْلَقههى الرَّ

ل ة ا    ة يف ، وهو محمول على روث ما ال ي ات؛ جمعا   نه و     اغد(2)«ِرْكٌس 

  ول وروث المأاول.

 وأما  ول وروث المأاول؛ فالراج  طهار ه، ويأيت الكالم عل ه.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .رواه أهت السن ،  سند صح   (1)

 .رواه البخاري (2)
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 * ثالثا: المذيت والودي:

 
ٍّ
ُكنْهُت َرُجهًب »ڤ: أما الم ذي؛ فلألم ر   التطه ر من ه، ام ا يف ح دي  عل ي

اءً  اِ  اْبنَ ؛ ملسو هيلع هللا ىلصَوُكنُْت َأْسَتْحيِي َأْ  َأْسَأَل النَّبِيَّ  تَمذَّ َِ  تَفَأَمْرُت اْلِمْقَداَد ْبهَن اأْلَْسهَودِ  ؛تِهِ لَِم

أُ  تَيْغِسُل َذَكَرهُ »َفَقاَل:  تَفَسَأَلهُ   .(1)«َوَيَتَو َّ

 وأما الودي؛ فألنه يخرج عقب البول، ف أخذ حكمه.

 * رابعا: الدم:

 ؛ لما س أيت م  اغمر  التطه ر منه.- اإلجماع-أما دم الح ض؛ فنجس 

فوح منها نجس، ونقُت اإلجماع عل ى ذل ك مش هور وأما سائر الدماء؛ فالمس

 لدى العلماء.

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ﴿: ۵ويمك     االحتج   اج ل   ه  ق   ول اهلل 

؛ فإن اغص  أن الضم ر يعود على جم ع [145األنعام: ] ﴾ھ ھ ے ے

 .-وحده-ما  قدم، ال على لح  الخنزير 

 فرع:

ع  روق  ، فخ  رج    ه م  ا يبق  ى يف-   نص ا ي  ة-ال  دم ال  نجس ه  و المس  فوح 

 الذ  حة، أو على لحمها.

 فرع:

 يستثنى م  حك  الدم أنواع م  الدماء، دل الشرع على طهارهتا:

هْت َلنَها َمْيَتَتهاِ  »ڤ: اما  قدم يف حدي  ا   عم ر الِبدت والطحال:  -1 ُأِحلَّ

 «....َوَدَما ِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .متفع عل ه (1)
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 :  ناء على طهارة م تتها.دم السمكت والجرادت وما َل نفس له سائلة -2

 لما س أيت يف اتاب الجنائز م  عدم وجوب غسله.لشهيد: دم ا -3

 لألحادي  المشهورة يف إ احة التط ب  ه.المسك:  -4

 * خامسا: القيء:

عامة أهت العل  على القول  نجاسته، ول  أقف حتى ا ن على قائت  طهار  ه 

 م  السلف، أو العلماء المتقدم  .

 جاستهات والراجح طهارتها:(: ذكر األعيا  التي اخُتلف يف ن5* مسألة )

 * أوَل: الِلبت والخنزير:

 ذهب  عض أه ت العل   إل ى نجاس تهما نجاس ة ع ن  ة؛ غن الكل ب ق د ثب ن 

 نجاسة لعا ه، فلزم نجاسة جم ع  دنه، والخنزير َشرم منه. -عنده -

غن الري  ع طه  ارة الكل  ب، حت  ى عل  ى الق  ول  نجاس  ة لعا   ه؛ والصههحيح: 

والشعر نا ن عل ى الظ اهر، وغايت ه أن يك ون اش عر الم ت ة،  ب م  الباط ،لِّ حَ تَ مُ 

؛ واذلك القول يف الخنزير، على أنه ل  يثب ن دل  ت وقد سبع الدل ت على طهار ه

 .-أصال-على نجاسة لعا ه 

 فرع:

يف القول يف سائر الح وان غ ر المأاول االقول يف الكلب والخنزير، ومعلوم 

اانوا يرابونه، وال يتنزه ون م    ڤة والعحا  ملسو هيلع هللا ىلص: أن النبي -خاصة-الحمار

 شعره وال عرقه.

 * ثانيا: بول وروث الحيوا  المأكول:

 ف ه مذهبان:
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 األول: أنه نجس.

ا »السا ع يف صاحبي القربي : ڤ ما ثبن يف حدي  ا   عباس وحجته:  َوَأمَّ

اَ  ََل َيْسَتتُِر ِمْن  ؛اْرَخرُ  َِ ، ف دخت ف  ه -م ع  غة العم و-« الب ول»هكذا: ت «َبْولِ الْ َف

 ات اغ وال.

 الثاين: أنه طاهر.

ٍل َأْو ُعَرْينَهَةت َفهاْجَتَوُوا اْلَمِدينَهَةت »ڤ: أنس  حدي وحجته:  ِْ َقِدَم ُأَناٌس ِمْن ُع

ف أذن  ،(1)الح دي « ...بِِلَقهاٍحت َوَأْ  َيْشهَرُبوا ِمهْن َأْبَوالَِهها َوَأْلَبانَِهها ملسو هيلع هللا ىلصَفهَأَمَرُهُم النَّبِهىُّ 

التداوي   أ وال اإل  ت، والت داوي ال يك ون  مح رم، ف دل عل ى  له  يفملسو هيلع هللا ىلص النبي 

  ول اإل ت حالل طاهر؛ ث  إنه ل  يأمره   غست ما أصاب البوُل منه .

 وهذا هو الراجح.

أن المراد  البول:   ول اإلنس ان،   دل ت الرواي ة والجوا، عن حجة الخصم: 

 «.ََل َيْسَتتُِر ِمْن َبْولِهِ »اغخرى الثا تة: 

:* ثالث  ا: المنيُّ

 ف ه مذهبان:

 األول: أنه نجس.

ت َفَيْخهُرُ  ملسو هيلع هللا ىلصُكنُْت َأْغِسُلُه ِمْن َثهْوِ، َرُسهوِل اأِ »: ڤحدي  عائشة وحجته: 

بَِةت َوَأَثُر الَغْسِل فِي َثْوبِهِ   .(2)«إَِلى الصَّ

 الثاين: أنه طاهر.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .متفع عل ه (1)

 .متفع عل ه (2)
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ملسو هيلع هللا ىلص َرُسههوِل اأِ  َلَقههْد َرَأْيُتنِههي َأْفُرُكههُه ِمههْن َثههْوِ، »: ڤح  دي  عائش  ة وحجتههه: 

ههُه َيابًِسهها بُِظُفههرِي»، ويف رواي  ة: «َفُيَصههلِّي فِيهههِ  تَفْرًكهها ُِّ ل  و ا  ان نجس  ا؛ لم  ا ، ف(1)«َأُح

 .-االشأن يف النجاسات-ااتفن  فراه،  ت اانن  غسله على ات حال 

 وهذا هو الراجح.

أن الغس  ت ا  ان ُيفع  ت أح ان  ا،    دل ت ح  دي   والجههوا، عههن حجههة الخصههم:

واجب اغخذ  اغدلة الها، وال يع  حم ت ح دي  الف رك عل ى خف ة الفرك، وال

 النجاسة؛ غن النجاسة المخففة ال  د م  استعمال الماء ف ها على ات حال.

 فرع:

 رطو ة فرج المرأة طاهرة؛ لعموم البلوى هبا، ول  يأمر الشارع  التنزه منها.

 * رابعا: الخمر:

ٻ ﴿: ۵يف قول ه « رجس ا»ُس م ن ذهب اث ر م  أهت العل  إلى نجس ة؛ غهن ا 

، وال   رجس ه   و [90المائهههدة: ] ﴾ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ

 النجس.

وهذا ل س  قوي؛ غن الرجس قد ُق ِّد يف ا ية  أن ه م   عم ت الش  طان، ف دل 

     الخم ر و     س ائر م ا  -أيضا-هذا على أنه رجس معنوي، و دل ت االقرتان 

 سة حس ة.ُذار يف ا ية، ومعلوم أهنا ل سن نجسة نجا

؛ غن الطهارة هي اغصت يف اغش اء، ول  يأت دل ت فالصحيح: طهارة الخمر

 يوجب االنتقال ع  ذلك يف الخمر.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .رواه مسل  (1)
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 (: القول يف تطهير النجاسات:6* مسألة )

 * أوَل: هل يتعين الماء يف إزالة النجاسة:

 ف ه مذهبان:

 األول: يتعين.

ة، واغم ر للوج وب؛ ام ا يف اغمر  استعمال الم اء يف إزال ة النجاس وحجته: 

ملسو هيلع هللا ىلص ، يف خ رب اغعرا  ي ال ذي   ال يف المس جد، أن النب ي ڤحدي  أ ي هري رة 

 .(1)«-َأْو َذُنوًبا ِمْن َماءٍ -َهرِيُقوا َعَلى َبْولِِه َسْجًب ِمْن َماٍء »قال: 

 الثاين: َل يتعين.

 وحجته:

ا ي أيت يف ثبوت  طه ر النجاسة  غ ر الماء، اما سبع يف االس تجمار، وام  -1

 مواضعه.

أن الحك  يدور مع العلة، فإذا زالن الع فة الخب ث ة؛ فق د زال التح ري ،  -2

 و حقع المقعود.

 وهذا هو الصحيح.

أن  لك اغحادي  محمول ة عل ى االس تحباب؛ والجوا، عن حجة الخصم: 

 جمعا     اغدلة.

 فرع:

اق، وغ  ر  ناء على ذلك: فتطه ر النجاس ة  الجف ا ، واالس تحالة، واالح رت

 ذلك مما ُيتعور ف ه زوالها.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .رواه البخاري (1)



 كتاب الطهارةمذكرة على الفقه امليسر

95 

95 

 
َكاَنهِت اْلِِهبَُ، »ڤ: : قد ورد حدي  ا    عم ر -خاصة-و شأن الجفا  

هوَ  َشهْيً ا  تملسو هيلع هللا ىلصفِى َزَماِ  َرُسوِل اأِ  تَتُبوُل َوُتْقبُِل َوُتْدبُِر فِى اْلَمْسِجدِ  وُنهوا َيُرشُّ ُِ َفَلهْم َي

  الجفا .فإنه  اهر يف طهارة اغرض ت (1)«ِمْن َذلَِك 

 * ثانيا: هل يشترط عدد معين من الغسبت عند استعمال الماء:

ال يشرتط،  ت الع ربة  غس لة واح دة  زي ت النجاس ة، ف إذا حع ت ذل ك؛ فق د 

 حعت المطلوب.

إط  الق اغم  ر  إزال  ة النجاس  ة، ام  ا يف ح  دي  اغعرا   ي الس  ا ع،  والههدليل:

 وغ ره، م  غ ر اشرتاط عدد.

 من أثر النجاسة: ما ُيعفى عنه* ثالثا: 

َيها َرُسهوَل »َفَقاَلهْت:  تملسو هيلع هللا ىلصَأ َّ َخْوَلَة بِنَْت َيَساٍر َأَتهِت النَّبِهىَّ »: ڤ ع  أ ي هريرة

ْيههَف َأْصههنَُع  َِ ُُ فِيههِهت َف ههُه َلههْيَس لِههى إَِلَّ َثههْوٌ، َواِحههٌدت َوَأَنهها َأِحههي إَِذا »ت َقههاَل: «اأِت إِنَّ

ُم »ت َفَقاَلهْت: «يههِ َطُهْرِت؛ َفاْغِسِليِهت ُثمَّ َصلِّى فِ  ِفيهِك »ت َقهاَل: «َفهإِْ  َلهْم َيْخهُرِ  الهدَّ ِْ َي

ِك َأَثُرهُ  ِمت َوَلَ َيُضرُّ  .(2)«َغْسُل الدَّ

والمقعود: اغث ر المعه ود م   الل ون، أو الرائح ة؛ ف إن الفقه اء ا المتفق   

 ال ُيعفى عنه؛ لداللته على  قاء ع   النجاسة. -خاصة-على أن الطع  

 تطهير دم الحيُ:* رابعا: 

، ويس تحب المبالغ ة يف -ام ا س بع يف ح دي  أ  ي هري رة-يكفي ف  ه الم اء 

 إزالته  الدلك، أو استعمال شيء صلب.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .رواه البخاري معلقا، ووصله أ و داود (1)

 .رواه أ و داود،  سند صح   (2)
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إِْحهَداَنا »ت َفَقاَلهْت: ملسو هيلع هللا ىلصَجاَءِت اْمَرَأٌة إَِلى النَّبِيِّ »ڤ: فع  أسماء  نن أ ي  كر 

َتُحتُُّهت ُثمَّ َتْقُرُصهُه بِاْلَمهاِءت ُثهمَّ »ت َقاَل: « بِهِ  ُيِصيُب َثْوَبَها ِمْن َدِم اْلَحْيَضِةت َكْيَف َتْصنَعُ 

 .(1)«َتنَْضُحُهت ُثمَّ ُتَصلِّي فِيهِ 

: أن  قش  ره  ظفره  ا، والمقع  ود: إزال  ة ع ن  ه  . والَق  ْرص: -أوال-والَح  نُّ

 الدلك.

هوُ  فِهى  ملسو هيلع هللا ىلصَسَأْلُت النَّبِىَّ : ڤوع  أم ق س  نن محع   ُِ ُِ َي َعهْن َدِم اْلَحهْي

يِه بِِضْلٍعت َواْغِسِليِه بَِماٍء َوِسْدرٍ »ْوِ،: َقاَل: الثَّ  ِِّ  .(2)«ُح

 والضلع: العود، ونحوه.

 * خامسا: تطهير بول الصبي:

إن اان رض عا َذَاًرا؛ افى ف ه مجرد رش الماء عل ه، م   غ  ر أن يتق اطر م   

 المحت.

 ي  زال والع  ربة  كون  ه يف ف  رتة الرض  اع، وإن أا  ت ش   ئا م    الطع  ام، م  ا دام ال

 يعتمد على اللب .

 فإن استغنى عنه، وصار يأات الطعام استقالال؛ وجب غست  وله.

 .-مطلقا-واذلك الحك  يف اغنثى 

 والدليل:

َههها َأَتههْت بِههاْبٍن َلَههها َصههِغيرٍت َلههْم َيْأُكههِل »ڤ: ع    أم ق   س  ن  ن محع     -1 َأنَّ

فِي َحْجرِِهت َفَباَل َعَلى َثْوبِِهت َفَدَعا ملسو هيلع هللا ىلص اأِ  ت َفَأْجَلَسُه َرُسوُل ملسو هيلع هللا ىلصالطََّعاَمت إَِلى َرُسوِل اأِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .متفع عل ه (1)

 .رواه أهت السن ، إال الرتمذي،  سند ج د (2)
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هُ  تَفَدَعا بَِماءٍ » ويف رواية:ت «َوَلْم َيْغِسْلهُ  تبَِماٍءت َفنََضَحهُ   .(1)«َفَرشَّ

ْم   -2 ُيْغَسُل ِمْن َبْوِل اْلَجاِرَيِةت َوُيَرشُّ ِمهْن »ملسو هيلع هللا ىلص: ، ع  النبي ڤع  أ ي السَّ

 .(2)«َبْوِل اْلُغَبمِ 

 وم -3
ٍّ
: ڤثله ع  علي

ٍّ
َمها -َوُينَْضُح ِمهْن َبهْوِل اْلُغهبَِم  »، وزاد م  قول علي

 .(3)«-َلْم َيْطَعمْ 

 * سادسا: تطهير المذي:

اءً »ڤ: سبع حدي  علي  َوُكنْهُت َأْسهَتْحيِي َأْ  َأْسهَأَل النَّبِهيَّ  تُكنْهُت َرُجهًب َمهذَّ

ههاِ  اْبنَتِهههِ ؛ ملسو هيلع هللا ىلص َِ  تَيْغِسههُل َذَكههَرهُ »َفَقههاَل:  تَفَسههَأَلهُ  تَن اأْلَْسههَودِ َفههَأَمْرُت اْلِمْقههَداَد ْبهه ؛لَِم

أُ   .(4)«َوَيَتَو َّ

 .-على حد سواء-ف جب الغست يف  طه ر المذي، يف البدن والثوب 

والمقع  ود  غس  ت ال  ذار: غس  ت موض  ع الم  ذي من  ه، ال ال  ذار ال  ه؛ غن 

اد م ا   المعنى: أن الم ر« يغس ت ذا ره»ملسو هيلع هللا ىلص: المسألة معقولة، فُ خص  اهر قول ه 

 أصا ه المذي؛ وهذا أولى م  حمت المسألة على التعبد.

 * سابعا: تطهير النعل:

 إذا أصاب النعَت نجاسٌة؛ افى ف ه مسحه  الرتاب.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نح وه، م   ح دي   -أيض ا-رواه الش خان، والرواية المذاورة لمسل ، وهو عن دهما  (1)

 .ڤعائشة 

 .رواه أهت السن ، إال الرتمذي،  سند حس  (2)

والزي ادة الم ذاورة   ارة ج اءت م   ق ول  رواه أهت السن ، إال النسائي،  سند صح  ، (3)

 .علي، و ارة م  قول قتادة

 .متفع عل ه (4)
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إَِذا َجههاَء َأَحههُدُكْم إَِلههى »ملسو هيلع هللا ىلص: ، ع    النب  ي ڤأ   ي س  ع د  ح  دي  والههدليل:

َوْلُيَصهههلِّ  تَفْلَيْمَسهههْحهُ  ؛-َأًذى :َأوْ -َفْلَينُْظهههْر: َفهههإِْ  َرَأى فِهههي َنْعَلْيهههِه َقهههَذًرا  ؛اْلَمْسهههِجدِ 

 .(1)«فِيِهَما

 واذلك الحك  يف ذيت المرأة، وقد وردت ف ه  عض اغحادي  الخاصة.

ِقيلة:  * ثامنا: تطهير األجسام الصَّ

 االس ف، والسك  ، ونحوهما.

وهذه اغش اء يجزئ ف ها المس ؛ غنه ال يتخلت أجزاَءها شيٌء م  النجاسة، 

 ل  يكونوا يغسلون س وفه  وال ُمَداُه  م  الدماء.ڤ حا ة وغن الع

 (: ما ُيعَفى عنه من النجاسات:7* مسألة )

 .-مطلقا-ُيعَفى ع  يس ر النجاسة 

ما سبع م  مشروع ة االستجمار؛ فإن ه ال يقل ع النجاس ة،   ت ال   د  والدليل:

 أن يبقى  عده أثر.

مة»عروفة: ؛ إعماال للقاعدة الموُيضبط اليسير: بالُعرف َِّ  .«العادة مح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .رواه أ و داود، وهو حدي  صح   (1)
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 باب احليض واالستحاضة والنفاس

 املبحث األول: احليض:** 

 (: تعريف الحيُ:1* مسألة )

 الس الن.الحيُ لغة: 

الدم الخارج م  ُقبت المرأة على سب ت الجبلة والعحة، م  غ ر واصطبحا: 

 سبب الوالدة.

 (: صفة الحيُ:2* مسألة )

 للح ض ثالث خعائص:

 وهو أسود محتدم، أي: محرتق.: اللو  -1

 وهي خب ثة منتنة.الرائحة:  -2

 وهو غل ظ.القوام:  -3

 (: سن الحيُ:3* مسألة )

ال حد غقله، وال غاثره،  ت متى رأت المرأة الدم المعهود عند النس اء؛ فه و 

 ح ض.

أنه ل  ي رد يف التحدي د ش يء يف الش رع، فرجعن ا إل ى الع ادة؛ عم ال والدليل: 

 .«العادة محِمة» قاعدة: 

 (: مدة الحيُ:4* مسألة )

 غق  ت الم  دة،  -أيض  ا-الك  الم هن  ا ا  الكالم يف المس  ألة الس  ا قة، ف  ال ح  د 

 وال غاثرها.

وعلى هذا: فإذا رأت المرأة الدم غول مرة؛ فإهنا  جل س حت ى ينقط ع عنه ا، 
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ر يف ذلك مدة  ع نها؛ إال أن يطبع عل ه ا ال دم، ويزي د زي ادة غ  ر معه ودة  وال  قدِّ

  ع ر مستحاضة. -ح نئذ-لدى غالب النساء؛ فإهنا 

 فرع: بم تثبت العادة:

 ثب  ن الع  ادة    أول م  رة ين  زل ف ه  ا ال  دم عل  ى الم  رأة، ف  إذا رأ   ه غول م  رة، 

، ث  انقطع؛ فإهن ا  عم ت عل ى أن عادهت ا خمس ة -مثال-واستمر معها خمسة أيام 

 أيام.

 (: عبمة الطهر:5* مسألة )

   الح ضة  أحد ش ئ  :يعر  الطهر م

 وهو أن ُ  دخت القطن َة جاف ة، فتخ رج ا ذلك، م   غ  ر ُص ْفَرٍة الجفاف:  -1

 .[بناء على ما سيأتي من حِمهما]وال ُاْدَرٍة 

ھ ھ ے ﴿وهذا النوع م  الطهر ه و ال ذي دل ن عل  ه   واهر اغدل ة: 

ههههَب »، [222البقههههرة: ] ﴾ےۓ ؛ ْت رَ َبههههدْ ا أَ ذَ إِ وَ َة؛ إَِذا َأْقَبَلههههِت اْلَحْيَضههههُة؛ َفههههَدِعي الصَّ

ُيع ر   انقط اع ال دم،  ح     -أو إد ارها-؛ فإن الطهر م  الح ضة (1)«يلِ ِس تَ اغْ فَ 

 يجف المحت منه.

ة البيضاء: -2  وهي شيء أ  ض يتبع الح ض. الَقصَّ

َنت َكاَ  النَِّساُء َيْبَعْثَن إَِلى َعائَِشهَة ُأمِّ اْلُمهْؤِمنِي» والدليل على هذا النوع من الطهر:

َرَجهةِ  ْرُسههُف  (2)بِالدِّ ُِ ههَبةِ (3)فِيَههها اْل ههْفَرُة ِمههْن َدِم اْلَحْيَضهِةت َيْسههَأْلنََها َعههِن الصَّ  ؛ت فِيهِه الصُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ڤمتفع عل ه، م  حدي  عائشة  (1)

لتعر  هت  قي م  أث ر الح  ض ش يء أم  ؛ما  حتشي  ه المرأة م  قطنة وغ رها :المراد (2)

 .ال

 .هو القط  (3)
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 : َة اْلَبْيَضاءَ »َفَتُقوُل َلُهنَّ  .(1)«ََل َتْعَجْلَن َحتَّى َتَرْيَن اْلَقصَّ

 فرع: متى تتفقد طهرها:

؛ إذ ال    د عن  د إرادة الن  وم، واويف أواخره   ،أوق  ات الع  الةيف أوائ  ت  نظ  ر 

للمرأة أن  تفقد طهرها، حتى ال ينقطع دمها وهي ال  دري، فالتحدي د  م ا ذارن ا 

 .-إن شاء اهلل-ال  أس  ه  -وهو قول فقهاء المالك ة-

 فرع: حِم الطهر يف أثناء العادة:

 وصور ه: أن  رى النقاء التام يف أثناء عادهتا.

ك وم له ا  أهن ا ح ائض؛ غن م   ع ادة ال دم أن وهذا ال حك  له، والم رأة مح

ل   يك   ي أمر النس اء ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  - الضرورة-ينزل ح نا وينقطع ح نا، ومعلوم 

ده   وم: ال دل ت عل ه.  أن يعتربن هبذا االنقطاع؛ وقول م  حدَّ

ْدرة:6* مسألة ) ُِ ْفرة وال  (: حِم الصُّ

والُك درة: الت ي لوهن ا ، يعلوه صفرة وادرة ،االعديد يءش الصفرة والِدرة:

 الون الماء الَكِدر.

 ويف حكمهما مذاهب:

 .-مطلقا-المذهب األول: أنهما حيُ 

الس ا ع، لم ا ا ان النس اء يبع ث  إل ه ا   الخرق  ڤحدي  عائش ة  وحجته:

َة اْلَبْيَضاءَ »التي ف ها العفرة، فكانن  قول:  ، فدل على «ََل َتْعَجْلَن َحتَّى َتَرْيَن اْلَقصَّ

 .-مطلقا-فرة يف حك  الح ض أن الع

 .-مطلقا-المذهب الثاين: أنهما ليستا بحيُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . سند ج د  ع غة الجزم، ووصله مالك، وغ ره، علقه البخاري (1)
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َفْت َمهَع َرُسهوِل اأِ »: ڤحدي  عائشة وحجته:  َِ اْمهَرَأٌة ِمهْن َأْزَواِجهِه ملسو هيلع هللا ىلص اْعَت

هْفَرَةت َفُربََّمها َوَ هْعنَا الطَّْسهَت َتْحَتَهها  اَنهْت َتهَرى اْلُحْمهَرَة َوالصُّ َِ  َوْههىَ -ُمْسَتَحاَ ٌةت َف

 أن العفرة لها حك  االستحاضة.، فدل على (1)«-ُتَصلِّى

 المذهب الثالث: أنهما حيُ إ  تقدمهما دم.

فإذا رأهتما يف أول العادة، قبت نزول ال دم؛ فل  س ذل ك  ح  ض؛ وإذا رأهتم ا 

 يف أثناء العادة؛ فهما ح ض، حتى يتحقع الطهر.

 وحجته:

م  ا حك    الح   ض م  ا الس  ا ع؛ فإن  ه دال عل  ى أن له ڤح  دي  عائش  ة  -1

 دامتا يف أثناء العادة، حتى يتحقع الطهر.

هْفَرَة َبْعهَد الطُّْههرِ َشهْيً ا»: ڤحدي  أم عط ة  -2 ْدَرَة َوالصُّ ُِ ، (2)«ُكنَّا ََل َنُعدُّ اْل

ف م ا ل و  -أيض ا-فدل على أهنما ال حك  لهما  عد  حقع الطه ر، وا ذلك اغم ر 

ل   أت  عد، فال  أخ ذان  -إذن-، فالح ضة رأهتما قبت العادة؛ إذ ل  يتقدمهما دم

 حكمها.

 وهذا هو الراجح.

أن حدي  عائشة ال ُيفه  اما ق الوا،   دل ت والجوا، عن حجة القول األول: 

ال حك    -عموم ا-حدي  أم عط ة؛ غنه   َّ  أن العفرة والكدرة يف وقن الطهر 

 لهما.

المستحاضة، فه ذه ال  يف المرأة - نعه-أنه والجوا، عن حجة القول الثاين: 

 مهما اان الدم الذي  راه، واالمنا يف الحائض. -أصال-ُيحك  لها  الح ض 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .أخرجه البخاري (1)

وه و  ،«ه رط ع د ال»، وه و عن د البخ اري   دون لفظ ة: -هب ذا اللف ظ-أخرجه أ و داود  (2)

 .- إثباهتا-صح   
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 (: ما يحرم بالحيُ:7* مسألة )

 الصبة. -1

 ال  جب العالة على الحائض، و حرم عل ها، وال يشرع لها قضاأها.

 والدليل:

َلهْم  ؛ْت َأَلهْيَس إَِذا َحاَ ه»ملسو هيلع هللا ىلص: ، ع   النب ي ڤحدي  أ ي سع د الخدري  -أ

 .(1)« َوَلْم َتُصمْ  تُتَصلِّ 

ي عِ َد ؛ َفهههةُ َضهههيْ َح الْ  ِت َلهههبَ قْ ا أَ ذَ إِ »ملسو هيلع هللا ىلص: ، ع     النب   ي ڤح   دي  عائش   ة  -ب

 .(2)«ةَ َب الصَّ 

هههْوِمت َوََل ُنهههْؤَمُر بَِقَضهههاِء ُكنَّههها »: ڤح   دي  عائش   ة  -ج ُنهههْؤَمُر بَِقَضهههاِء الصَّ

َبةِ   .(3)«الصَّ

 الصوم. -2

 ها قضاأه.يحرم على الحائض العوم، وعل 

 السا قان.ڤ حدي  أ ي سع د وعائشة  والدليل:

 الطواف. -3

 يحرم الطوا  على الحائض.

َغْيهَر  ؛اْفَعِلي َكَمها َيْفَعهُل الَحها ُّ »ملسو هيلع هللا ىلص: ، ع  النبي ڤحدي  عائشة  والدليل:

 .(4)«َأْ  َلَ َتُطوفِي بِاْلَبْيِت َحتَّى َتْطُهرِي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .رواه البخاري (1)

 .متفع عل ه (2)

 .متفع عل ه (3)

 .متفع عل ه (4)
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قاء يف مك ة حت ى  ط و ،  ح    إال أنه يجوز لها للضرورة، إذا  ضررت  الب

 خش  ى عل  ى نفس  ها أو ماله  ا، أو  عج  ز ع    الرج  وع إل  ى أهله  ا؛ فه  ذه مفس  دة 

 عظ مة، دوهنا مفسدة الطوا  مع الح ض، فتقدم أدنى المفسد   .

 : أن  أيت  دم الجربان.-ح نئذ-واغحوط 

 مس المصحف. -4

 لما  قدم يف حك  المحدث.

 الوطء. -5

 يحرم وطء الحائض.

ہ ﴿:  ۵قول اهلل  ليل:والد ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ ڻ  ڻ 

ۆ  ۇ ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے ے  ھ  ھ  ھ  البقرة: ]   ﴾ھ

222]. 

 فرع:

 م  وطء حائضا؛ فال يلزمه إال التو ة، وال افارة عل ه.

: »ملسو هيلع هللا ىلص: وأما حدي  ا   عباس، ع  النبي  ٌُ فِي الَّهِذي َيهْأتِي اْمَرَأَتهُه َوِههَي َحهائِ

ُق بِِدينَاٍرت َأْو بِنِْصِف »  .(1)ال يثبنفإنه ؛ «ِدينَارٍ  َيَتَصدَّ

 فرع:

اختل  ف العلم  اء يف االس  تمتاع  الح  ائض ف م  ا       الس  رة والراب  ة، عل  ى 

 مذهب  :

 األول: َل يجوز.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .رواه أهت السن ، وهو حدي  ضع ف (1)
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 َكاَنهههْت إِْحهههَداَنا إَِذا َكاَنهههْت َحائًِضهههات َفهههَأَراَد »: ڤح   دي  عائش   ة  وحجتهههه:

 .(1)«فِي َفْوِر َحْيَضتَِهات ُثمَّ ُيَباِشُرَها َأَمَرَها َأْ  َتتَِّزرَ  :َأْ  ُيَباِشَرَهاملسو هيلع هللا ىلص َرُسوُل اأِ 

 الثاين: يجوز.

َلههْم ؛ َأ َّ اْلَيُهههوَد َكههاُنوا إَِذا َحاَ ههِت اْلَمههْرَأُة فِههيِهمْ » ڤ:ح  دي  أن  س وحجتههه: 

َل َفهَأْنزَ ت ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِهيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَسَأَل َأْصهَحاُ، النَّبِهيِّ  ؛ُيَؤاكُِلوَهات َوَلْم ُيَجاِمُعوُهنَّ فِي اْلُبُيوِت 

البقههرة: ] ﴾ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ﴿ :اأُ َتَعههاَلى

اَح  ؛اْصنَُعوا ُكلَّ َشْيءٍ : »ملسو هيلع هللا ىلص إَِلى آِخرِ اْرَيِةت َفَقاَل َرُسوُل اأِ  [222 َِ وه ذا ت (2)«إَِلَّ النِّ

 نص يف إ احة ما سوى الجماع.

 وهذا هو األرجح.

 أهنا محمولة على االستحباب. والجوا، عن حجة المخالف:

 لطبق.ا -6

 «.طالقا  دع ا»يحرم طالق الحائض، ويسمى 

ٌُ َعَلهى َعْههِد َرُسهوِل اأِ »ڤ: ع  ا   عمر  هَق اْمَرَأَتهُه َوْههَى َحهائِ ُه َطلَّ  تملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ

ُمههْرُه » ملسو هيلع هللا ىلص:َفَقههاَل َرُسههوُل اأِ  تَعههْن َذلِههَك  ملسو هيلع هللا ىلصَفَسههَأَل ُعَمههُر ْبههُن اْلَخطَّههاِ، َرُسههوَل اأِ 

َها َحتَّى َتْطُهرَ  َفْلُيَراِجْعَهات ُثمَّ  ِْ ت ُثمَّ َتْطُهَرت ُثهمَّ إِْ  َشهاَء َأْمَسهَك َبْعهُد  تلُِيْمِس َُ  تُثمَّ َتِحي

َق َلَها النَِّساءُ  ُة الَّتِى َأَمَر اأُ َأْ  ُتَطلَّ ت َفتِْلَك اْلِعدَّ َق َقْبَل َأْ  َيَمسَّ  .(3)«َوإِْ  َشاَء َطلَّ

 .-إن شاء اهلل-ب الطالق ويأيت الكالم على هذه المسألة يف اتا

يب  اح للح  ائض ق  راءة الق  رآن، واللب    يف المس  جد؛ عل  ى اغص   ، تنبيههه: 

 والخال  يف ذلك اما  قدم يف الجنب.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .رواه الش خان (1)

  .رواه مسل  (2)

 .متفع عل ه (3)
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 تتمة: متى يحل للحائُ ما هو حرام عليها 

ال يحت شيء مما  قدم إال  عد االغتسال، ما عدا العوم، والطالق؛ فبمج رد 

 انقطاع الدم.

 المحيُ: (: غسل8* مسألة )

ڤ إذا  حقق  ن الم  رأة الطه  ر؛ وج  ب عل ه  ا أن  غتس  ت؛ لح  دي  عائش  ة 

 «.يلِ ِس تَ اغْ ؛ فَ ْت رَ بَ دْ ا أَ ذَ إِ وَ »المتقدم: 

 وأما صفة غست المح ض:

لٍ ]َأ َّ َأْسَماَء : ڤفع  عائشة  َِ ُِ ملسو هيلع هللا ىلص َسَأَلِت النَّبِيَّ  [بِنَْت َش  تَعْن ُغْسهِل اْلَمِحهي

هُر َفُتْحِسهُن الطُُّههوَرت ُثهمَّ َتُصهبُّ َعَلهى َتْأُخهُذ إِْحهَداُكنَّ »َفَقاَل:  َماَءَهها َوِسهْدَرَتَهات َفَتَطهَّ

ا َشِديًدا تَرْأِسَها ًِ ُه َدْل ُِ َحتَّى َتْبُلهَغ ُشهُؤوَ  َرْأِسهَهات ُثهمَّ َتُصهبُّ َعَلْيَهها اْلَمهاَءت ُثهمَّ  تَفَتْدُل

ةً  َِ هه ههُر بَِههها تَتْأُخههُذ فِْرَصههًة ُمَمسَّ ههُر بَِههها »َأْسههَماُء:  َفَقاَلههْت  ت«َفَتَطهَّ َفَقههاَل:  ت«َوَكْيههَف َتَطهَّ

ههرِيَن بَِههها !ُسههْبَحاَ  اأِ » َههها ُتْخِفههي َذلِههَك -َفَقاَلههْت َعائَِشههُة  ت«َتَطهَّ َتَتبَِّعههيَن َأَثههَر » :-َكَأنَّ

مِ   .(1)«الدَّ

فأفاد الحدي  أن غست المح ض إجماال اغست الجنا  ة، ويزي د عل  ه  ش دة 

أو -م   المس ك  -أو نحوه ا-الِفْرَص ة )قطع ة القط  ( دلك الرأس، واستعمال 

 .-نحوه

لم  ا  ڤلعائش  ة ملسو هيلع هللا ىلص : نق  ض ض  فائر الش  عر؛ لق  ول النب  ي -أيض  ا-ويزي  د 

 .(2)«اْنُقِضي َرْأَسِك »طهرت م  ح ضها يف الحج: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .-م  وجه آخر-رواه مسل ، وهو يف العح ح   مختعرا  (1)

 .متفع عل ه (2)
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 املبحث الثاني: االستحاضة:** 

 (: تعريف اَلستحا ة:1* مسألة )

الح   ض، أو عل  ى غ   ر ص  فته  ه  ي ال  دم الخ  ارج يف غ   ر أوان  ه المعه  ود يف

 المعهودة يف الح ض؛ لمرض، أو نحوه.

(: متى تعمل المستحا ة بأحِهام الحهيُت ومتهى تعمهل بأحِهام 2* مسألة )

 الطهر:

 اغصت يف حك  المستحاضة:

 :َفَقاَلهْت  تملسو هيلع هللا ىلص يِّ َجاَءْت َفاطَِمُة اْبنَُة َأبِى ُحَبْيٍش إَِلى النَّبِ : ڤحدي  عائشة  -1

هبَةَ  ؛َفهبَ َأْطُههرُ  تاْمَرَأٌة ُأْسهَتَحاُض  يإِنِّ  تَيا َرُسوَل اأِ » َفَقهاَل َرُسهوُل اأِ  ت« َأَفهَأَدُع الصَّ

ت َفإَِذا َأْقَبَلْت َحْيَضُتِك »  ملسو هيلع هللا ىلص: ٍُ َما َذلِِك ِعْرٌقت َوَلْيَس بَِحْي بََةت َوإَِذا  يَفَدعِ  ؛َلَت إِنَّ الصَّ

مَ  يَفاْغِسلِ  ؛َأْدَبَرْت   .«َصلِّى ُثمَّ  تَعنِْك الدَّ

ت ملسو هيلع هللا ىلصَخَتنَههَة َرُسههوِل اأِ -َأ َّ ُأمَّ َحبِيَبههَة بِنْههَت َجْحههٍش : ڤعائش  ة  ح  دي  -2

ْحَمِن ْبِن َعْوٍف  ملسو هيلع هللا ىلص َفاْسهَتْفَتْت َرُسهوَل اأِ  تاْسُتِحيَضهْت َسهْبَع ِسهنِينَ  -َوَتْحَت َعْبِد الرَّ

 ؛َوَلِِههنَّ َهههَذا ِعههْرٌق  ؛َحْيَضههةِ إِ َّ َهههِذِه َلْيَسههْت بِالْ : »ملسو هيلع هللا ىلص َفَقههاَل َرُسههوُل اأِ  تفِههي َذلِههَك 

 .«َوَصلِّي تَفاْغَتِسِلي

ال    د أن يجتم  ع ف ه  ا ح   ض ودم فس  اد، وحك    دم  -إذن-فالمستحاض  ة 

الفساد هو حك  الطهر،  غتست المرأة، و علي، وال يحرم عل ها شيء مما يح رم 

 .-اما يأيت   انه إن شاء اهلل-على الحائض؛ إال ما اان م  خال  يف  عض ذلك 

: مت  ى  عم  ت المستحاض  ة  أحك  ام الح   ض، ومت  ى  عم  ت -إذن-فالس   ال 

  أحكام الطهر؟
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 اعل  أن المستحاضة على أر عة أنواع:

 :-اسم مفعول-أوَل: المبتَدَأة 

 وهي التي ا تدأها الدم غول مرة.

أن الدم لو  مادى هبا، زيادًة عل ى المعه ود م   ح ال النس اء؛ فإهن ا وحِمها: 

 ، و غتست، و تعامت  أحكام الطهر. ع ر مستحاضة

عل ى  -إذن-ما  قدم أن الح ض ال حد غقل ه وال أاث ره، ف ال دل  ت  والدليل:

 كل ف المبتدأة   الجلوس م دة مع ن ة، ث   ه ي  ع دها مستحاض ة،   ت يق ال: إذا 

ا تدأها الدم؛ فهو ح ض؛ ومهما استمر هبا؛ فاغصت أن ه ا ذلك؛ إال أن يزي د ع   

 .«العادة محِمة»؛ عمال  قاعدة: -نااما ذار-المألو  

 ثانيا: المعتادة:

 وهي التي لها عادة ثا تة  اغيام.

 أن ح ضها هو عادهتا المعروفة، فما زاد عنها؛ فهو استحاضة.وحِمها: 

 المتقدم. ڤحدي  عائشة  والدليل:

 ثالثا: المميِّزة:

، أو وهي التي  رى الدم على ص فات متنوع ة، م   ح    الل ون، أو الرائح ة

 القوام؛ فرتى أح انا دما أسود، وأح انا أحمر؛ وهكذا.

أن ح ضها هو المتم ز  عفا ه الس ا ع   اهن ا، فم ا  غ  ر عنه ا؛ فه و وحِمها: 

 استحاضة.

فإن المعت اد أن دم الح  ض يك ون  ع فا ه ؛ «العادة محِمة»قاعدة: والدليل: 

 لة.المعروفة، فما  غ ر عنها؛ فل س  ح ض، والحك  يدور مع الع

ُه َأْسهَوُد  ؛إَِذا َكاَ  َدُم اْلَحْيَضةِ »وقد وقع يف  عض روايات الحدي  المتقدم:  َفإِنَّ
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هَبِةت َفهإَِذا َكهاَ  اْرَخهرُ  ؛ُيْعَرُفت َفإَِذا َكاَ  َذلَِك  ه ِي ؛َفَأْمِسِِي َعهِن الصَّ  ؛َوَصهلِّي تَفَتَو َّ

َما ُهَو ِعْرٌق   .(1)«َفإِنَّ

 رابعا: المتحيِّرة:

ال عادة لها وال  م  ز،  أن ال  ستقر لها عادة، أو  كون لها عادة ث    وهي التي

  نساها، وال يمكنها التم  ز     الدماء التي  أ  ها.

أن ح ض  ها ه  و الغال  ب م    ح   ض النس  اء: س  تة أي  ام، أو س  بعة؛  وحِمههها:

 و رجع يف الجزم  ذلك إلى عادة قريباهتا، فما زاد ع  ذلك؛ فهو استحاضة.

فع ورة ت «النهادر يلحهق بجنسهه»وقاع دة: ت «العادة محِمهة»قاعدة:  والدليل:

المتح رة صورة نادرة، فألحقناها  العورة الغالبة للنساء، وعملنا يف ذلك  الع ادة 

 والعر .

ههاٍم »وق  د ج  اء يف ذل  ك ح  دي  خ  اص:  ههاٍم َأْو َسههْبَعَة َأيَّ  فِههي -َتَحيَِّضههي ِسههتََّة َأيَّ

 .(2)«يت ُثمَّ اْغَتِسلِ -ِعْلِم اأِ 

 فرع:

عند التعارض     التم  ز والعادة: ُيقدم التم  ز؛ غنه يعتمد عل ى نف س ص فة 

الدم، وهذا هو اغصت يف احتساب العادة، فإن العادة ال  عترب إال  ناء على وج ود 

 هو أصت العادة وأساسها. -إذن-الدم، والدم ال ُيعر  إال  عفا ه، فالتم  ز 

 فرع:

ل ة؛ لش دة االش تباه يف ل س على المستحاضة قض اء العالة الت ي  راته ا متأوِّ

 المسألة، ولواقعة أم حب بة  نن جحش المتقدمة؛ فإهنا ل    مر  قضاء ما  راته.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وه و ، ڤم  حدي  فاطمة  نن أ ي حب  ش  و داود، والنسائي،أ  -هبذا اللفظ-رواه  (1)

 .ضع ف

 .ضع ف وهو ،ڤم  حدي  حمنة  نن جحش رواه أهت السن ، إال النسائي،  (2)
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 (: طهارة المستحا ة:3* مسألة )

 للعلماء يف ذلك مذهبان:

 المذهب األول: يجب عليها الو وء لِل صبة.

َفهَدِعي  ؛إَِذا َأْقَبَلِت اْلَحْيَضهةُ » ما جاء يف  عض روايات حدي  عائشة: وحجته:

َبَةت َفإَِذا َأْدَبَرْت  مِ  ؛الصَّ  .(1)«َوَتَو َّ ِي تَفاْغِسِلي َعنِْك َأَثَر الدَّ

 المذهب الثاين: يستحب ذلك.

 قعة أم حب بة المتقدمة، فإهنا ل    مر  الوضوء.وحجته: 

 فُ حمت اغمر  الوضوء على االستحباب. وهذا هو األصحت

، فحكمه حك   س ائر -اما نطع  ه النص-يضا: فدم االستحاضة دم عرق وأ

الدماء، وقد  ق دم أهن ا ال  وج ب الوض وء، ودم االستحاض ة ال يخ رج م   أح د 

 السب ل  ،  ت الفرج سب ت ثال ، له حك  مختلف.

 فرع:

 المستحاضة  تلجَّ   خرقة أو نحوها، حتى  تحفظ م  الدم ما استطاعن.

 المستحا ة: (: وطء4* مسألة )

 -خاص ة-؛ إال أن ال وطء -ام ا س بع-المستحاضة  تعام ت  أحك ام الطه ر 

 منعه  عض أهت العل ؛ لما ف ه م  مال سة الدم، الذي هو أذى.

ل  يب   حرمة الوطء للمستحاض ة الت ي س ألته، ملسو هيلع هللا ىلص وهذا ضع ف؛ غن النبي 

ض؛ إذ واغذى الموجود يف دم االستحاضة ل س ه و اغذى الموج ود يف دم الح  

 قد فرق النص   نهما حتى يف الطب عة والحق قة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .وهو ثا نالنسائي،  -هبذه الزيادة-أخرجه  (1)
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 املبحث الثالث: النفاس:** 

 (: تعريف النفاس:1* مسألة )

أص  له م    الت  نفُّس، وه  و التف  ريج، وس  مي ا  ذلك غن ال  رح   النفههاس لغههة:

  نفسن  الولد، أو لخروج النفس الذي هو الولد.

 هو الدم الخارج  سبب الوالدة. واصطبحا:

 (: بم يثبت النفاس:2) * مسألة

 أوَل: من جهة الشيء الذي تلقيه المرأة:

يثبن النفاس إذا وضعن ما يتب   ف ه خلع إنسان، دون النطفة، والعلقة؛ ف إن 

 الدم النازل معهما دم فساد، ال حك  له.

 ثانيا: من جهة وقت خرو  الدم:

المة ال والدة إذا رأ ه قبت الوالدة   وم   أو ثالثة؛ فهو نفاس،  شرط وجود ع

 .-م  المخاض، ونحوه-

أن الظاهر يف ذلك الدم أنه  سبب ال نَّفس، فع دق عل  ه أن ه نف اس،  والدليل:

 والشرع ل  يضع حدا للنفاس، فرجعنا إلى االشتقاق والعر .

 (: مدة النفاس:3* مسألة )

 ال حد غقله، وال أاثره؛ اما  قدم يف الح ض.

َتْقُعُد َبْعَد ملسو هيلع هللا ىلص نَُّفَساُء َعَلى َعْهِد َرُسوِل اأِ َكاَنِت ال»: ڤوأما حدي  أم سلمة 

 .(1)فال يع ؛ «-َأْو َأْرَبِعيَن َلْيَلًة  -نَِفاِسَها َأْرَبِعيَن َيْوًما 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .أ و داود،  سند ضع ف، وله شواهد، يف  قويته هبا نظرأخرجه  (1)
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 (: أحِام النفاس:4* مسألة )

 هي أحكام الح ض.

أنه قد ورد إطالق النف اس عل ى الح  ض يف لس ان الش ارع، ام ا يف  والدليل:

ا ُكنَّا بَِسهرَِف »: ڤحدي  عائشة  ت َفَلمَّ ِحْضهُتت َفهَدَخَل  ؛َخَرْجنَا َلَ َنَرى إَِلَّ الَحجَّ

 .(1)الحدي  «َنَعمْ »ُقْلُت:  ت«َأُنِفْسِت   َما َلِك »َوَأَنا َأْبِِيت َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص َعَليَّ َرُسوُل اأِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .متفع عل ه (1)


