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َنه  اّلَله  ِمْسِب
يمه  الَرْحم  الرَحه

 ، والصالة والسالم ىلع رسول اهلل وآهل ، أما بعد :رب العاملني احلمد هلل 

واتلأكيد عليها يشٌء كثرٌي ، حىت تعَددت  ن أحاكم الطهارةم يف الويحه واألثره  جاء لقد
ها ؛ فمنها ما يتعلَقه بأبوابه الصالةه ، ومنها  ها باٌب لكرثتهها وتنوُّعه ا وأبوابهها ؛ ألنَها ال جيمعه فصوُله

ََنه الفهطرةه ، وغريه ذلك .  بأبوابه اللِّبسه ، ومنها بأبوابه احلَيمضه وانلِّفاسه ، وسه

أحاكمه الطهارةه وأعظمها ما تعلَق بالصالة ؛ ألن الصالة أعظم أراكن اإلسالم العملية  وأشهره 
َم أممره الوهضوءه ؛  َظمه الصالةه عظه ره ، ولهعه نمكه ره الوهضوءه كمه نمكه ت أحاكمهه ، وتواترت أحاديثهه ، ومه فكرثه

 صالةَ  اهلله  يقبله  : ) ال رسول اهلل الصالةه ؛ ألَن الصالةَ ال تصحُّ إال به باتِّفاقه املسلمني ؛ قال 
كم  (  حىت أحدَث  إذا أحده

َ
 [ 6954صحيح ابلخاري / ]. يتوضأ

رهها ؛ قال رسول اهلل  نَةه مزنلةه الوهضوءه من الصالةه ، وأنَه َشطم  : ) الَطهوره  وقد جاء يف السُّ
 . ، واملراده باإليمانه هنا الصالةه [ 223صحيح مسلم / ]اإليمانه (  شطره 

 خبالف ، باملسلم خمتصة طهارة ، ألنها طهارة احلدث ىلع طهارة اخلبث دراسة وقدمت
 ال ولكنه ، احلسية بالطهارة يوصف وبلاسه فبدن الاكفر ، اإلسالم ُلا يشرتط فال ، اخلبث طهارة
 ووسيلة ، ذلاتها مقصودة عبادة ، ويه اإليمان شطر احلدث طهارة وألن . احلدث طهارة منه تصح

 طهارة بني ذلك يف مجع فقد املسلم توضأ وإذا . ومس املصحف والطواف ، اكلصالة العبادات عضبل
 .1صغائر اذلنوب  من وطهارته ، احلدث من بدنه

 املياه : أحكامباب

 .2 احلدث طهارة ىلع للحصول الوسيلة باعتباره ،ىلع غريه من االحاكم املياه أحاكم وقدمت

 تعريف الطهارة

 .جسانل الوزودث احلع افترايف اصطالح الفقهاء: يه و للغة يه انلظافة.الطهارة يف ا

هور بالضم: اسم ما يتطهر به من املاء والصعيد هور بالفتح والَط   .اتلطهر فعل :، والطه

                                                                 
 ، للشيخ دبيان ادلبيان. 11ص  1، للشيخ عبد العزيز الطرييف . أحاكم الطهارة ، ج 15،  14، ص انليب  وضوء صفة 1
 ، للشيخ دبيان ادلبيان. 11ص  1أحاكم الطهارة ، ج 2
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اكالستنجاء ، وطهارة معنوية ، كقول رسول اهلل  ، والطهارة تنقسم إىل قسمني: طهارة حسية
 3 [371صحيح مسلم / ](  سه َينمجه  ال املؤمنَ  : ) إن. 

 تعريف انلجاسة

 . . وانلجاسة ضد الطهارة : يه عني مستقذرة رشعا  وانلجاسة

ل ، وجناسة معنوية ، كقول اهلل وانلجاسة تنقسم إىل قسمني: جناسة حسية ويه األصل اكبلو
  : َما  .4 [ 28 / اتلوبة]   ََنَس   لُۡمۡۡشُِكونَ ٱ إِنَّ

 األصل يف املياه

صل يف املياه لكها الطهارة واتلطهري ، كماء السماء وماء ابلحر وماء األنهار وماء العيون واأل
 ، عذبة اكنت أو ماحلة. وماء اآلبار

م فََصَل  َوقَدم  :قال اهلل  مم  َحَرمَ  َما لَكه ، قال شيخ اإلسالم ابن [119 / األنعام]  َعلَيمكه
لم  ، فما ل : اتلبيني ، فبني سبحانه وتعاىل أنه بني املحرماتيف تفسري هذه اآلية : اتلفصي:   تيمية

 .5يبني حتريمه ليس بمحرم ، وما ليس بمحرم فهو حالل ، إذ ليس إال احلالل أو احلرام 

 أقسام املياه

ْ  فَلَمۡ   :؛ قال اهلل  نقسم املاء إىل قسمني: طهور ، وجنسي ُموا  / املائدة]   ََتُِدواْ َماٗٓء َفتَيَمَّ
: فالطهارة ىلع كتاب اهلل بكل ماء إال ما منع منه كتاب أو سنة أو : ، قال اإلمام ابن املنذر [  6

هو املاء اذلي غلبت عليه انلجاسة بلون أو طعم أو  ، إمجاع ، واملاء اذلي منع اإلمجاع الطهارة منه
 .6 ريح

 الوضوء باملاء املحرم اكملغصوب وحنوهحكم 

                                                                 
، للشيخ دبيان ادلبيان. حاشية اإلمام ابن بدران ىلع  23،  19ص 1، لإلمام انلووي. أحاكم الطهارة ، ج 123، ص1املجموع رشح املهذب، ج 3

 . 87كتاب أخرص املخترصات ، ص 
 ، للشيخ دبيان ادلبيان. 23ص  1أحاكم الطهارة ، ج 4
 ، للشيخ دبيان ادلبيان. 27، 26ص  1أحاكم الطهارة ، ج 5
 ، للشيخ دبيان ادلبيان. 44، 29ص  1أحاكم الطهارة ، ج 6
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مع اتلحريم ؛ فجهة املنع من قبل الغصب ، ال من  ث ويزيل اخلبثيرفع احلد املاء املغصوب
 .7 قبل الطهارة ، وال يكون انليه مقتضياا لفساد املنيه عنه إال إذا عد انليه إىل ذات العبادة

 ماء زمزمبرفع احلدث وإزالة اخلبث حكم 

 .8 كوجيوز رفع احلدث وإزالة اخلبث بماء زمزم ؛ ألنه ال يوجد ديلل يمنع من ذل

 املاء املتغري بالطاهراتحكم اتلطهر ب

) بمعىن أن  بطاهر ، إذا لم خيرج باتلغري عن اسم املاء املطلق املاء اذلي تغريت أوصافهو
ََتُِدواْ  فَلَمۡ   :اهلل  قولل؛ طهور يرفع احلدث ويزيل انلجاسة  فهو ، انلاس مازالوا يسمونه ماء (

 ْ ُموا ا  سواءا اكن ، ، فلكمة )ماء( نكرة يف سياق انليف فتعم لك ماء[ 6 / املائدة]   َماٗٓء َفتَيَمَّ متغريا
ا بطاهر يشق صون املاء عنه ، اكللكور أو خمتلطاا به اكدلهن بطاهر جماور للماء أو ال  اكلطحالب متغريا

ا  الطاهر فيه وضع فيه ملح مايئ أو معدين ، طرح ، صون املاء عنه كأثر العجني يف اإلناء يشق أو  عمدا
 .وبيق ما عداه ىلع أنه طهور ، املاء انلجس باإلمجاع من لك ذلك خرجو اكن بغري فعل اإلنسان ،

ا ، املاء ،أوصاف أما لو غلبت تلك الطاهرات ىلع  فصار يسىم  فغريت أوصافه تغرياا كبريا
ا  أو قهوة شاي  .9 أو مرق أو عصري ، فهنا ال يصح اتلطهر به ؛ ألنه خرج عن كونه ماء مطلقا

 انلجاسةمجاورة املاء املتغري بحكم اتلطهر ب

ت رحيه تغريف ولم تقع فيه ، كأن تكون جيفة قريبة منه ، ، جماورة للماءانلجاسة  اكنت وإذا
؛ ألنه ال يلزم من انتقال الراحئة انتقال جزء من امليتة ، فهذا الطيب جتد رحيه  باملجاورة لم ينجس

 تنتقل ، فالراحئة ُلا نفاد كما هو معلوم.ينترش يف املاكن ، وعينه باقية لم 

ا إال أن اتلزنه عنه أفضل مىت وجد غريه ؛ ألن املاء قد ال يسلم من تلوثه  ومع كونه طهورا
 . ببعض امليكروبات اليت قد ترض بعض انلاس

                                                                 
 ، للشيخ دبيان ادلبيان. 75، 68ص  1أحاكم الطهارة ، ج 7
 ، للشيخ دبيان ادلبيان. 78ص  1أحاكم الطهارة ، ج 8
 ، للشيخ دبيان ادلبيان. 132:  81ص  1أحاكم الطهارة ، ج 9

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 5                                                                                                                     الفقه اإلساليم / اجلزء األول / كتاب الطهارة 

وهذا خاص بالراحئة فقط ، أما إن تغري طعمه ولونه فإنه ينجس ؛ ألنه ال يمكن أن يتغري 
 .10ة ، بل ال بد وأن يكون قد وقع يشء من انلجاسة فيه بمجرد جماور

 املاء املتغري بمخالطة انلجاسةحكم اتلطهر ب

ا ،  إذا وقعت يف املاء جناسة ، فغريت طعمه أو لونه أو رحيه تنجس ، قليالا اكن املاء أو كثريا
 .11نفسها  جارياا اكن أو غري جار ؛ ألن استعمال املاء املتغري بانلجاسة استعمال للنجاسة

 املاء املستعملب اتلطهر حكم

املاء املستعمل يف طهارة واجبة ، أو يف طهارة لك استعمال للماء ال يسلبه الطهورية ، ف
فذلك لكه ال خيرجه عن كونه طهور  أو غمس القائم من انلوم يده فيه ، مستحبة ، أو استعمل للتربد ،

 .12بال قيد ؛ ألنه باق ىلع أصل خلقته ، يصدق عليه اسم ماء 

 بعد االستيقاظ من انلوم حكم غسل ايلد قبل إدخاهلا اإلناء

فعن أيب  قبل أن يغمسها يف اإلناء ؛ من انلوم أن يغسل يديه ثالث مرات يستحب ملن قام
كم استيقظ ) إذا قال:  انليبَ  ، أن هريرة  هه  من أحده سم  فال ، نومه مه  يغسَلها حىت اإلناءه  يف يَده َيغم

رهي ال فإنه.  ثالثاا
ه باتت أين يَدم فاألمر معلل بكونه ال يدري ، ،  [278صحيح مسلم / ] .( يده

 . والوجوب إنما يتعلق بالعلم وليس بالشك

واستحباب غسل ايلد ملن استيقظ من انلوم قبل أن يغمسهما باملاء ، عم للك من استنىج 
 . باملاء أو باألحجار ، عليه رساويل أم ال

نومه  وال فرق بني نوم الليل ونوم انلهار ، فقوهل : ) إذا استيقظ أحدكم من نومه ( فلكمة ) 
 .13( نكرة مضافة ، فتعم ، فيشمل نوم الليل ونوم انلهار 

 املاء املستعمل يف إزالة انلجاسة

                                                                 
 ، للشيخ دبيان ادلبيان. 136: 133ص  1أحاكم الطهارة ، ج 10
 ، للشيخ دبيان ادلبيان. 139: 137ص  1ة ، جأحاكم الطهار 11
 ، للشيخ دبيان ادلبيان. 187،  174ص  1أحاكم الطهارة ، ج 12
 ، للشيخ دبيان ادلبيان. 199: 188ص   1أحاكم الطهارة ، ج 13
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وغسالة انلجاسة إن تغريت بانلجاسة فيه جنسة ، وإن لم تتغري فاملاء طهور ؛ ألنه باقياا ىلع 
، يف باَل  أعرابياا ، أن بن مالك  سعن أنأصل خلقته ، و : )   اهلله  رسوله  فقال إيله، فقاموا املسجده

وه ال رهمه َب  ماء   من بَدلو   َدع ثم( .  تهزم ، وجه االستدالل: أن املاء [6025صحيح ابلخاري / ] . عليه فصه
، وألمر أن يصب عليه بطهارة ذلك املحل  اذلي غسل به بول األعرايب لو اكن جنساا لم يقض انليب 

 .14املاء ثانية وثاثلة، فصح أن املغسول به انلجاسة طاهر مطهر 

 حكم وضوء الرجال والنساء مجيعاً إذا اكنوا من املحارم

مجيعاا  ال خالف بني العلماء ىلع جواز وضوء الرجال مجيعاا من إناء واحد ، ووضوء النساء
 ، أنَ  ال من املحارم ؛ فعن ابن عباس إن اكن الرج من إناء واحد ، ووضوء الرجال والنساء مجيعاا 

النه  اكنا ، وميمونةَ   انليبَ   .15 [253صحيح ابلخاري / ] . واحد   إناء   من يغتَسه

 أو بفضل الرجل الوضوء بفضل املرأةحكم 

ألن األصل يف املاء  وجيوز للرجل الوضوء بفضل املرأة ، وجيوز للمرأة الوضوء بفضل الرجل ؛
 .16 ور ، وال ينتقل عنه إىل غريه إال بديلل صحيح رصيح سالم من الزناعأنه طه

 املاء إذا اكن مشكواكً فيهاتلطهر بحكم 

إذا تيقن طهارة املاء وشك يف جناسته ، بىن ىلع األصل وهو طهارة املاء إىل أن يتيقن انلجاسة 
؛ وذلك  إىل ان يتيقن الطهارة املاء، وإذا تيقن جناسة املاء وشك يف طهارته ، بىن ىلع األصل وهو جناسة 

 .17 لقاعدة ايلقني ال يزول بالشك

 إذا اشتبه املاء الطهور باملاء انلجس

                                                                 
 ، للشيخ دبيان ادلبيان. 218: 209ص   1أحاكم الطهارة ، ج 14
 ادلبيان.، للشيخ دبيان  220: 219ص   1أحاكم الطهارة ، ج 15
 ، للشيخ دبيان ادلبيان. 239: 222ص   1أحاكم الطهارة ، ج 16
 ، للشيخ دبيان ادلبيان. 248: 240ص   1أحاكم الطهارة ، ج 17
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طاهر باملاء انلجس ، فإن توضأ بأحدهما لم يؤد الصالة بطهارة متيقنة ؛ الاء املوإذا اشتبه 
ا ، وإذا توضأ بكل واحد منها وصىل لزمته صالت ان للظهر مثالا ، وهو الحتمال أن يكون املاء جنسا

 .18خالف األصول ، فوجب العدول للتيمم 

 اكحلرير ت ثياب طاهرة بنجسة أو حمرمةهإذا اشتب

ْ ٱفَ  : يتحرى ويصيل يف اثلوب اذلي يغلب ىلع ظنه طهارته ؛ لقول اهلل  ُقوا َ ٱ تَّ َما  ّللَّ
 .19 [16 / اتلغابن ]  ۡستََطۡعتُمۡ ٱ

 املاءاإلخبار بنجاسة 

وأخرب بانلجاسة ، فال يقبل هذا اخلرب ؛ ألن األصل الطهارة ، أما لو  اء غري متغري ،اكن امل إذا
ا ، وأخربه اثلقة بنجاسة املاء ، وبني سبب انلجاسة ، واكن السبب يقتيض انلجاسة  اكن املاء متغريا

ة ، حكم بنجاسته ؛ ألن خرب الواحد العدل يف مثل هذه االشياء مقبول ، وليس هذا من باب الشهاد
، وكذلك يقبل  وال فرق يف هذا بني الرجل واملرأة ، وال بني األعىم وابلصريوإنما هو من باب اخلرب، 

خرب الصيب املمزي ؛ ألنه تصح إمامته وهو مؤتمن ىلع رشوط الصالة وواجباتها ، فباتلايل يقبل خربه 
 :  ىلع صدقه ؛ قال اهلل  عن جناسة املاء ، أما الفاسق فيقبل خربه بنجاسة املاء إذا ظهرت داللة

َها يُّ
َ
َٰٓأ ِينَ ٱ يَ ْ  َّلَّ ْ إِن َجآَءُكۡم فَاِسُقُۢ بِنَبَإٖ َفتَبَيَّنُوٓا واملجنون والصيب  الاكفر أما ،[ 6 / احلجرات]  َءاَمنُوٓا

 .20 يف انلجاسة ، فال يقبل خربهم اذلي ال يمزي

 السؤال عن طهارة املاءحكم 

، فال جيب عليه أن يسأل هل املاء طهور أم جنس ؛ ألن  إذا شك اإلنسان يف طهورية املاء
 .21االصل يف املاء الطهارة ، فيجب عليه استصحاب األصل حيت يثبت العكس

 هإذا القته انلجاسة فلم تغري املاءحكم 

                                                                 
 ، للشيخ دبيان ادلبيان. 254: 249ص   1أحاكم الطهارة ، ج 18
 ، للشيخ دبيان ادلبيان. 263: 260ص   1أحاكم الطهارة ، ج 19
 ، للشيخ دبيان ادلبيان. 273: 264 ص  1أحاكم الطهارة ، ج 20
 ، للشيخ دبيان ادلبيان. 275: 274ص   1أحاكم الطهارة ، ج 21
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املاء قل أو كرث جناسة فلم تغري لونه أو طعمه أو راحئته فهو طاهر ؛ ألنه مازال يف وإذا وقع 
وذلك  ؛عيها ، أما إذا غريت انلجاسة أحد أوصافه اثلالثة فهو جنس    خلقه اهللىلع خلقته اليت

 .22، وألن املاء املتغري بانلجاسة إذا استعمل فقد استعملت انلجاسة ، لظهور أثرها يف املاء باإلمجاع

 لمقربةاملجاورة لرئ ابلماء حكم اتلطهر ب

 .23يف املاء الطهارة ما دام لم يتغري بانلجاسة فهو طاهر ؛ ألن األصل 

 الوضوء من برئ ثمود

أمر أن  ماء برئ ثمود طهور ، وليس بنجس ، ولكن ال يتوضأ منه اإلنسان ؛ ألن الرسول 
 نزلوا انلاَس  : أنَ فعن عبد اهلل بن عمر من برئها ؛ ألنه ماء سخط وغضب ،  ايهريقوا ما استقو

رَ  ، ثمودَ  أرَض   اهلله  رسوله  مع  أن  اهلله  رسوله  فأمرهم ، بهه  واعتجنوا برئها من افاستقو ، احلهجم
َها اكنت اليت ابلرئه  من يَستقوا أن وأمرهم ، العجنيَ  اإلبَل  يَعلفوا وأن ، برئها من استهقوا ما يههريقوا  تَرهده

 .24 ه، ولو تطهر اإلنسان منها ارتفع حدث[3379صحيح ابلخاري / ] . انلاقةه 

 اسةاملائع غري املاء إذا خالطته جن

واملائع اكملاء ال ينجس إال باتلغري ، بأن يظهر أثر للنجاسة يف لونه أو طعمه أو رحيه ؛ فعن أم 
ئهَل   اهلله  رسوَل  : أناملؤمنني ميمونة   حوُلا وما ألمقوها:  فقال ، َسممن   يف سقطتم  فأَرة   َعن سه

مم  ولكوا ، فاطرَحوهه   .25[ 235صحيح ابلخاري / ] . َسممنَكه

 سخن بنجاسةاملاء امل

فإنه ، وهو طهور بال كراهة ؛ ألن انلجاسة لم ختالطه ولم تغريه ، ولو وقع فيه دخان انلجاسة 
؛ ألن الروث انلجس إذا حتول إىل دخان أصبح هل حكم ادلخان ، وادلخان لكه طاهر  املاء ال ينجس

                                                                 
 ، للشيخ دبيان ادلبيان. 309: 278ص   1أحاكم الطهارة ، ج 22
 ، للشيخ دبيان ادلبيان. 310ص  1أحاكم الطهارة ، ج 23
 ، للشيخ دبيان ادلبيان.  313:  311ص  1أحاكم الطهارة ، ج 24
 ، للشيخ دبيان ادلبيان.  323:  322ص  1اكم الطهارة ، جأح 25
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ألن هذه األجزاء اللطيفة  ، ولو صعدت أجزاء لطيفة مع ادلخان فوقعت يف املاء فإنها ال تنجس املاء ،
 .26قد حتولت إىل رماد ؛ فيكون ُلا حكم الرماد وهو الطهارة 

 املاء املسخن بالشمس

 .27املاء املسخن بالشمس طهور ال يكره اتلطهر به ؛ لعدم وجود ديلل يمنع منه 

 تطهري املاء املتنجس

ا ، حىت لو اك ن عن طريق املعاجلة مىت زال تغري املاء ىلع أي وجه ، قليالا اكن أو كثريا
اكتلقطري مثالا فإنه يطهر ؛ ألن احلكم يدور مع علته وجوداا وعدماا ، وال علة للتنجس إال لكونه 

ا بانلجاسة وقد زال   .28متغريا

 اآلنية : أحكامباب

 من املصنوعة اكألواين جنسة، الطهارة ، هو أن بعض األواين كتاب يف اآلنية ذكر ومناسبة
تطهره  يصح فال املسلم، منها انلجاسات ، وقد يتطهر يستعملون ممن الكفار بعض ينامليتة، وأوا جلود

 .29؛ إذا تسببت تلك األواين بنجاسة املاء 

 األواين اثلمينة من غري اذلهب والفضةاستخدام 

جيوز األكل والرشب واالستعمال يف األواين اثلمينة ، اكيلاقوت ، وابللور ، والعقيق من غري 
ِيٱ ُهوَ   :ة ؛ ألن األصل يف األشياء يه اإلباحة ، قال اهلل اذلهب والفض َخلََق لَُكم مَّا ِِف  َّلَّ

ۡرِض ٱ
َ
 :  ، وذلك مالم يصل إىل حد اإلرساف فإنه ال جيوز ؛ قال اهلل  [29 / ابلقرة ]  ََجِيٗعا ۡۡل

 ْ ْ ٱوَ  َوُُكُوا بُوا ْْۚ إِنَّهُ  ۡۡشَ  .30[ 31 / األعراف ]  فِيَ لُۡمۡۡسِ ٱََل ُُيِبُّ ۥ َوََل تُۡۡسِفُوٓا

 حكم األكل والرشب يف أواين اذلهب والفضة

                                                                 
 ، للشيخ دبيان ادلبيان.  327:  324ص  1أحاكم الطهارة ، ج 26
 ، للشيخ دبيان ادلبيان. 330ص  1أحاكم الطهارة ، ج 27
 ، للشيخ دبيان ادلبيان. 341ص  1أحاكم الطهارة ، ج 28
 ن.، للشيخ دبيان ادلبيا342ص  1أحاكم الطهارة ، ج 29
 ، للشيخ دبيان ادلبيان.  348:  343ص  1أحاكم الطهارة ، ج 30
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 قال : سمعته  فعن حذيفة بن ايلمان ال جيوز األكل والرشب يف آنية اذلهب والفضة ؛ و
يباجَ  وال احلريرَ  تَلبَسوا ال: )  يقوله   انليبَ   يف تأكلوا وال ، والفضةه  اذلهبه  آنيةه  يف ترشبوا وال ، ادلِّ

 .31[ 5426صحيح ابلخاري / ] ( . اآلخرةه  يف ونلا ادلنيا يف ُلم فإنَها ، حافهَهاصه 

 استعمال أواين اذلهب والفضة يف غري األكل والرشبحكم 

دهان كل والرشب ، اكإلاختلف العلماء يف حكم استعمال أواين اذلهب والفضة يف غري األ
؛ ألن مجيع ، فقيل حيرم وحنوها  ، وأدوات املكتبكتحال ، واتلطيب ، والوضوء ، واختاذ األقالم ، واإل

أنواع االستعمال هو اكألكل والرشب بها حمرم ، فاألكل والرشب نوع من أنواع االستعمال ، وذكر 
 األكل والرشب ال يدل ىلع اتلخصيص ؛ ألنه خرج خمرج الغالب .

 موهب  بن بداهللع بن عثمان يف غري األكل والرشب غري حمرم ؛ ملا رواه االستعمالقيل و
مِّ  إىل أهيل قال : أرسلين

ه
 شعرٌ  فيه ، فضة   من - أصابعَ  ثالَث  إرسائيله  وقبض - ماء   من بقدح   سلمةَ  أ

مَضبَه، إيلها بعث يشءٌ  أو عنيٌ  اإلنسانَ  أصاَب  إذا واكن ،  انليبِّ  شعره  من ، يف فاطلعته  خمه له  اجلهلجه
ا شعرات   فرأيته  را  .32 نية اذلهب والفضةآاستعمال  تركاألحوط ، و [ 6589صحيح ابلخاري / ] .ْحه

 الطهارة من آنية اذلهب والفضةحكم 

ا للوضوء ، وإنما هو ألمر خارج عنه   .33تصح الطهارة مع اإلثم ؛ ألن انليه لم يكن عئدا

 اقتناء أواين اذلهب والفضةحكم 

تفاع ، بينما االختاذ الفرق بن االقتناء واالستعمال : هو أن االستعمال يعين اتللبس باالن
 يعين أن يقتنيه دون أن ينتفع به ، كأن يقتنيه للتمول .

اقتىن األنية مع كونه يرى حتريم  وال حيرم اقتناءه للتمول ؛ فقد ثبت أن الصحايب حذيفة 
َق  ، حَذيَفةَ  عندَ  اكنوا الرشب فيها ، فعن عبد الرْحن بن أيب يلىل أنهم ي  فسقاهه  فاستَسم  لَماف ، جمهوسه

 ، هذا أفعلم  لم:  يقوله  كأنَه ، مرتنيه  وال مرة   غريَ  نَهيمتههه  أينِّ  لوال:  وقال بهه  رماهه  يدهه  يف القَدحَ  وضع

                                                                 
 ، للشيخ دبيان ادلبيان.  350:  349ص  1أحاكم الطهارة ، ج 31
 ، للشيخ دبيان ادلبيان.  368:  358ص  1أحاكم الطهارة ، ج 32
 ، للشيخ دبيان ادلبيان. 374ص  1أحاكم الطهارة ، ج 33
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يباجَ  وال احلريرَ  تَلبَسوا ال: )  يقوله   انليبَ  سمعته  ولكينِّ   ، والفضةه  اذلهبه  آنيةه  يف ترشبوا وال ، ادلِّ
حافهَها يف تأكلوا وال  .34[ 5426صحيح ابلخاري / ] ( . اآلخرةه  يف ونلا ادلنيا يف ُلم هافإنَ  ، صه

 والفضة حكم تضبيب األواين باذلهب

َمعه  رشيٌط  أو قطعةٌ  الضبَة : يه تعريفه  ه  طريَفه  بني بها جيه . مهن املنَكسه  اإلناءه

 قََدحَ  أنَ  وجيوز تضبيب اإلناء بالضبة اليسرية من الفضة حلاجة ؛ فعن أنس بن مالك 
 ]. فيهه  ورشبته  الَقَدحَ  رأيته :  عصمٌ  قال.  فضة   من سلسلةا  الَشعمبه  ماكن فاختذَ  ، انكسَ   انليبِّ 

إنما نىه عن الرشب يف آنية الفضة ، وال يقال لإلناء إذا  وألن الرسول  .[ 3109صحيح ابلخاري / 
 ضبب بالفضة ، إنه إناء من فضة ، فال يدخل يف انليه.

ضبيب باذلهب ؛ ألن املحرم هو آنية اذلهب والفضة ، واملضبب باذلهب وكذلك جيوز اتل
ليس إناء من ذهب ، فلم يقع عليه انليه ، واألصل احلل حىت يقوم ديلل ىلع املنع ، واألوىل اجتناب 

 . ذلك ، خروج من اخلالف ، حيث ذهب بعض أهل العلم ، لعد جواز اتلضبيب باذلهب

 .35 له به ، وإن اكن غريه يقوم مقامهإىل ما فع احلاجةتدعو ومعىن احلاجة: أن 

 آنية الكفار

لم يعلم جناستها ؛ فعن أيب  ويكره استعمال آنية الكفار اليت استعملوها قبل غسلها ، ما
، نيبَ  يا قال: قهلته  اخلشين  ثعلبة ، أهله  قَوم   بأرضه  إنا اهلله م يف أفنَأكهله  الكتابه ، وبأرضه  ؟ آنهيَتههه  َصيد 
صيده 

َ
َعلَم   ليس اذلي وبكليب بَقوس، أ ، وبكليب بمه َعلَمه  من َذَكرَت  ما أَما: )  قال ؟ يل يَصلهحه  فما المه

لوا فال غريَها وََجدتهم فإن:  الكتابه  أهله  لوها جتهدوا لم وإن فيها، تأكه وا فاغسه دَت  وما.  فيها ولكه  صه
ك ، اهلله  اسمَ  فَذَكرَت  بَقوسه م دَت  وما فلكه َعلَمه ا بكلبهك صه ، اهلله  اسمَ  فَذَكرَت  لمه م دَت  وما فلكه  صه

َعلَم   غريه  بكلبهك دَركَت  مه
َ
م  َذاكتَه فأ  .36[ 5478صحيح ابلخاري /  ] ( . فلكه

 األواين املتخذة من جلود امليتة

                                                                 
 ، للشيخ دبيان ادلبيان.  378:  375ص  1أحاكم الطهارة ، ج 34
 ، للشيخ دبيان ادلبيان. موقع ادلرر السنية ، املوسوعة الفقهية .  401:  390ص  1أحاكم الطهارة ، ج 35
 . 404:  402ص  1أحاكم الطهارة ، ج 36
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وقطع تلك ،  ا، وطهارته بقطع تلك الرطوبات عنه اا جدل امليتة متنجس ، وليس جنسو
؛ جدل لكب وخزنير لواكن حىت ، سواءا بادلباغ أو بدون دباغ ، طاهرةيصريها الرطوبات بأي طريقة 

عمته  عبد اهلل بن عباس  عنففانلجاسة إذا زالت بأي مزيل فقد زال حكمها ،   اهلله  رسوَل  قال: سمه
  بهغَ  إذا ) :يقوله  [366صحيح مسلم / ] (. َطههرَ  فقد اإلهابه  ده

شاةا  وَجد انليبُّ  قال: عن عبد اهلل بن عباس ؛ ف وز االنتفاع جبلود امليتة ولو لم تدبغوجي
، قال انليبُّ  يَتمها َموالةٌ مليمونَة من الصدقةه عطه

ه
، أ ها ) :  ميتةا . قالوا : إنها ميتٌة ؟ ( هاَل انتفعتهم جبدله
م أكلهها ) قال :  ،  حتريم امليتة يف األكل خاصةص جاء يف انل[ ف 1492] صحيح ابلخاري /  .( إنما حره

ا ذلكر، ولو  ولم يشرتط ادلباغ ، ال لكونه  وحفظه وإنما ذكر ادلباغ إلبقاء اجلدل،  اكن ادلباغ رشطا
ا يف احلل  . رشطا

إنما أباح  ن الرسول ؛ أل ادلباغ ال يطهر إال ما تطهره اذلاكةإىل أن وذهب بعض أهل العلم ، 
ن اخلطاب الوارد يف ذلك إنما خرج ىلع شاة ؛ أل حلمه االنتفاع جبدل امليتة املدبوغ إذا اكن مما يؤلك

، وما لم يؤلك حلمه فداخل يف عموم  فدخل يف ذلك لك ما يؤلك حلمه ، ماتت بلعض أزواج انليب 
 ، وهذا هو األحوط واهلل أعلم . حتريم امليتة

 .37 حلرمة اإلنسان ؛ال جيوز االنتفاع به ف،  جدل اإلنسان أما

باغةتعريف   ادلِّ

 واكن ، ورطوبة وفساد ننت من بها ما لزيول ومطهرات بمنظفات اجللود معاجلة:  يه وادلباغة
 وقشور ،[  الراحئة طيب نبت]  والَشب ، والَعفمص ،[  الَسلَم شجر ورق]  الَقَرظ ذللك يستعملون

 . الرمان

 اليت الكيماوية املواد بعض بواسطة الكربى املصانع يف اجللود دباغة يتم احلديث العرص ويف
 .38 اجلدل عن واخلبث انلنت يزيل يشء بأي حتصل فادلباغة ، نفسها الغاية تؤدي ويه اجلدل تنيق

 اآلنية املتخذة من عظام امليتة وقرنها وحافرها

                                                                 
 . 452:  414ص  1أحاكم الطهارة ، ج 37
 .221753موقع اإلسالم سؤال وجواب ، رقم السؤال  38

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 13                                                                                                                     الفقه اإلساليم / اجلزء األول / كتاب الطهارة 

إنما هو الحتباس ادلم فيها ، والعظم ليس فيه علة جناسة امليتة ،  والعظام لكها طاهرة ؛ ألن
 . دم أصالا 

ۡت  :  ؛ لقول اهلل  ز اختاذ اآلنية من عظام امليتةاجوم وذهب بعض أهل العلم إىل عد َم ِ  ُحر 
 .، واهلل أعلم ، وهو األحوط  والعظم جزء من امليتة[  3. ] املائدة /   لَۡميۡتَةُ ٱَعلَيُۡكُم 

 ، لكرامة املؤمن؛ ، ولو من اكفر جيوز استخدامها ال فاآلنية املتخذة من عظم اآلديم أما 
 .39 الاكفروحتريم املثلة يف 

 اآلنية املتخذة من شعر امليتة ووبرها وصوفها

أخوذ من احليوان حال احلياة املالشعر ة طاهر بما فيه شعر اللكب واخلزنير ؛ ألن توشعر املي
 .40 طاهر ، فكذلك الشعر املأخوذ من احليوان بعد املوت طاهر

 الوضوء : أحكامباب

 ىلع أحاكم الطهارة من األحدث األكرب ،  األصغر ، احلدث من وقدمت دراسة أحاكم الطهارة
َها :  الكربى ؛ قال اهلل  الطهارة ىلع قدمها اهلل ألن يُّ

َ
َٰٓأ ِينَ ٱ يَ ْ إِذَا ُقۡمتُمۡ إََِل  َّلَّ ِ ٱَءاَمنُوٓا لَوٰة ْ ٱفَ  لصَّ  ۡغِسلُوا

يِۡديَُكۡم إََِل 
َ
ْ ٱوَ  لَۡمَرافِقِ ٱوُُجوَهُكۡم َوأ رُۡجلَكُ  ۡمَسُحوا

َ
ن ٱۡم إََِل بُِرُءوِسُكۡم َوأ ِإَون ُكنتُۡم ُجنُٗبا  لَۡكۡعبَۡيِ

ْْۚ ٱفَ  هَُّروا  .41[  6 / . ] املائدة  طَّ

 الوضوء اكن يف رشيعة من قبلنا

َريجٌ  هل يقاله  إرسائيَل  بين يف رجٌل  قال: اكن فعن أيب هريرة  ، جه  فَدَعتمه أمُّه فجاءته يهَصيلِّ
يبَها، أن فأىب ؟ أو أجيبهها: فقال جيه تمه ال امهللَ: فقالت َتتمهأ ثم أصيلِّ ومهسات، تريَه حىت تهمه ريجٌ  واكن المه  جه

رجياا، ألفتََنَ : امرأةٌ  فقالت َصومَعتهه، يف ها، من فأمَكنَتمه راعياا فأتتم  فأىب، فلكََمتمه هل، فتعَرَضت جه  نفسه
ت ريج، مهن هو: فقالت غالماا، فودَلَ   ،وسبُّوه فأنزلوه صوَمَعتَه وَكسوا فأتَوه جه

َ
 أىت ثم وصىَل، فتوَضأ

؟ يا أبوك من: فقال الغالَم،  .42[ 2482صحيح ابلخاري /  ] الرايع.: قال غالمه

                                                                 
 . 459:  453ص  1جأحاكم الطهارة ،  39
 . 469:  460ص  1أحاكم الطهارة ، ج 40
 . 3ص 2أحاكم الطهارة ، ج 41
 ، للشيخ عبد العزيز الطرييف . 23، ص  انليب  وضوء صفة 42
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 تاريُخ ترشيِع الُوضوءِ

ويه  قال: دخلت فاطمة ىلع رسول اهلل  وقد اكن ترشيعه يف مكة ؛ فعن ابن عباس 
كي وهؤالء املأل من قريش يف احلجر تبيك فقال : ) يا بنية ، ما يبكيك؟ ( قالت : يا أبت مايل ال أب

يتعاقدون بالالت والعزى ومناة اثلاثلة األخرى لو قد رأوك لقاموا إيلك فيقتلونك وليس منهم رجل 
، ثم خرج إىل  إال وقد عرف نصيبه من دمك . فقال : ) يا بنية ، أئتين بوضوء ( فتوضأ رسول اهلل 

 .43 [835املستدرك للحاكم /  ]املسجد .

 الوضوءتعريف 

وء بالضم: الفعل ، والوَضوء بالفتح: و الوضوء لغة: من الوضاءة ويه احلسن وانلظافة ، والوهضه
 هو املاء املعد هل.

 .44الوضوء اصطالحاا: هو غسل ومسح ألعضاء خمصوصة أما 

 فضل الوضوء

لَمُّ  عبسةَ  بنه  َعمروفعن   هوضوءَ  يقربه  رجٌل  منكم : ) ما قال رسول اهلل  :قال  السُّ
ه  ويستنشقه  فيتمضمضه  ه خطايا خَرتم  إال فينترثه  اهلله  أمره كما وجَهه غسل إذا ثم.  وخياشيمهه وفيه وجهه

ه خطايا خَرت إال يتهه أطرافه  من وجهه  يَديه خطايا خَرتم  إال الَمرفهَقني إىل يَديه يغسل ثم.  املاءه  مع حله
ه اياخط خَرتم  إال رأَسه يمسح ثم.  املاءه  مع أناملهه من  قدَميه يغسل ثم.  املاءه  مع شعرهه أطرافه  من رأسه
 .[ 832صحيح مسلم / ](  املاءه  مع أناملهه من رجلَيه خطايا خَرت إال الكعبَني إىل

 حكم الوضوء

ا ، وقد  ا ، وقد يكون مندوبا خيتلف حكم الوضوء من عبادة ألخرى ، فقد يكون واجبا
ا ، وقد يكون حمرماا.  يكون مكروها

                                                                 
 ، للشيخ عبد العزيز الطرييف . 22، ص  انليب  وضوء صفة 43
 . 14:  13ص  2أحاكم الطهارة ، ج 44
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لوضوء الواجب: جيب ىلع املحدث إذا أراد الصالة فرضاا اكنت أو نفالا ؛ فعن أيب هريرة مثال ا
  قال : قال رسول اهلل كم صالةَ  اهلله  يقبله  : ) ال  (  حىت أحدَث  إذا أحده

َ
صحيح ابلخاري ]يتوضأ

/ 6954 ]. 

 : )إذااهلل قال : قال رسول  الوضوء للنوم ؛ فعن الرباء بن عزب مثال الوضوء املندوب: 
عم  ثم ، للصالةه  وضوَءكَ  فتوضأ ، مضجعَك  أتيَت  قَِّك  ىلع اضَطجه ، شه  وجيه أسلمته  امهلل: قل ثم األيمنه

 .[ 247صحيح ابلخاري / ]إيلك ... ( 

إذا جدد الوضوء بعد فراغه منه ، وقبل استعماهل بعبادة مرشوعة ؛ ألنه مثال الوضوء املكروه: 
 .مبارشة من الوضوء األوللم جيدد الوضوء بعد فراغه 

 .45 مثال الوضوء املحرم: الوضوء باملاء املغصوب ؛ ألنه تعدي ىلع مال الغري

 رشوط الوضوء

 للوضوء رشوط وجوب وصحة معاا ، ورشوط وجوب فقط ، ورشوط صحة فقط.

 فرشوط الوجوب: يه ما إذا اجتمعت وجبت الطهارة ، فإذا عدمت لم جتب الطهارة.

 فيه ما ال تصح الطهارة إال بها، فإذا عدمت لم تصح الطهارة.أما رشوط الصحة: 

اإلسالم رشط  أن وهو رشط للصحة ال للوجوب ، وادليلل ىلع اإلسالم، الرشط األول:
ِ  َوَما  :؛ قول اهلل  يف مجيع العبادات للصحة ُهۡم َكَفُرواْ ب نَّ

َ
ٓ أ ن ُتۡقبََل مِنُۡهۡم َنَفَقٰتُُهۡم إَِلَّ

َ
ِ ٱَمنََعُهۡم أ  ّللَّ

 [54 / اتلوبة ].  ۦ َوبِرَُسوِِلِ

الرشيعة  ميع أحاكمخماطب جب اإلسالم ليس رشط للوجوب ، وأن الاكفر وادليلل ىلع أن
ْ لَۡم نَُك مَِن  ٤٢َسلََكُكۡم ِِف َسَقرَ  َما : اإلسالمية ؛ قول اهلل  َولَۡم نَُك ُنۡطعُِم  ٤٣لُۡمَصل ِيَ ٱقَالُوا

ُِب بِيَوِۡم  ٤٥ۡۡلَآئِِضيَ ٱََنُوُض َمَع َوُكنَّا  ٤٤لِۡمۡسِكيَ ٱ ِينِ ٱَوُكنَّا نَُكذ  ، فالاكفر خماطب [سورة املدثر]  ٤٦ل 
باألوامر وانلوايه، وإجياب اليشء عليه ال يلزم منه صحته لو فعله ؛ ألن املانع من قبله هو ، وليس 

 . من قبل الرشع

                                                                 
 . 30:  22ص  2أحاكم الطهارة ، ج 45
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 .وامللكف هو ابلالغ العاقل اتللكيف ، الرشط اثلاين:

 فابللوغ رشط للوجوب ، وأما املمزي فيصح منه الوضوء ، وال جيب عليه.

وتعريف اتلميزي: هو اذلي يفهم اخلطاب ويرد اجلواب ، وال ينضبط بسن معني ، بل خيتلف 
 ولكن يف الغالب يكون اتلميزي عند بلوغ الطفل سبع سنوات.باختالف انلاس ، 

نية ،  وب ، فال يصح وضوءالعقل رشط للصحة والوجو جمنون ، وال غري ممزي ؛ ألنه ليس ُلما 
 فعن أم املؤمنني عئشة  ؛ ألن من رشط الوجوب اتللكيف ، وهما غري ملكفني ، وال جيب عليهما

فهع ) قال رسول اهلل  قالت:  وعن حيتلهمَ  حىَت  الغالمه  وعن يستيقَظ  حىَت  انلَائمه  عن: ثالثة   عن القلمه  ره
 .[142صحيح ابن حبان / ](  يهفيَق  حىَت  املجنونه 

ارتفاع دم احليض وانلفاس : وهو رشط للصحة والوجوب ، فلو توضأت املرأة  الرشط اثلالث:
؛ ألن الصالة ال جتب ىلع احلائض ، فمن باب أوىل أال جتب ويه حائض أو نفساء لم يرتفع حدثها 

هارة تعبداا مع علمها بأنها ال : إذا قصدت الط عليها وسيلتها ويه الوضوء ، قال اإلمام انلووي 
 تصح فتأثم بهذا.

فلك ماء يصح الوضوء به إال ماء تغري بنجاسة ، أو تغري بطاهر  طهورية املاء ، الرشط الرابع:
 أزال عنه اسم املاء اكلشاي واملرق.

وهو رشط للصحة ، فيجب إزالة ما يمنع وصول املاء إىل أعضاء الوضوء ،  الرشط اخلامس:
منع من وصول املاء ىلع أعضاء الوضوء من دهن جامد أو شمع وحنوهما ؛ ألن اهلل سبحانه إزالة ما ي

وتعاىل أمر بغسل أعضاء الوضوء ، الوجه وايلدين والرجلني إذا اكنتا مكشوفتني ، وال يرض الوسخ 
 ال جيب ىلع املغتسل أن يستيقن دخول املاء يف لك شقف ،ويف شقوق الرجلني اليسري حتت األظفار 

؛ ألن  ،  وحليب ىلع أي عضو اكن ، كدم وعجني ومثله لك يسري ، منها ، وأن ينّقب فيه ويتفّحصه
 اليسري معفو عنه .

فيكيف  ألنها متصلة بابلدن ، ؛قرشة ادلم اليت تكون ىلع اجلروح ، حكمها حكم اجلدل و
موََسخه ىلَعَ ا، وكذا لو  أن تغسل ظاهرها ، وال جتب إزاتلها مه ال وه تََراكه

ضم وءه  فإنه لمعه ضه وه َحَة الم نَعه صه ؛ اَل َيمم
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ََدنه  ألنه ا مهنم ابلم ءا زم لههه َعنمهه  َصاَر جه نه فَصم ممكه يه  ، ، إذم اَل يه
م
نم اَل َيتََمزَيَ يفه رَأ

َ
ءه أ هزم هوَرتههه اَكجلم ممهَراده بهَصريم َوال

ه   .، وسواءا اكن يف الوضوء أو يف الغسل  المَعنيم

م احلدث ، وهذا رشط وجوب ، فمن لم يكن حمدثاا لم جيب عليه قيا الرشط السادس:
   انليبُّ  قال: اكن الوضوء ؛ فعن أنس بن مالك 

ه
ندَ  يتوَضأ  تصنعوَن  كنتهم كيف:  قلته .  صالة   لكِّ  عه

مزهئه :  قال ؟ وءه  أحَدنا جيه ثم  لم ما الوهضه مده  [214صحيح ابلخاري /  ] .حيه

قال : قال رسول  ؛ فعن عمر بن اخلطاب  لصحة الطهارة ، ويه رشط انلية :الرشط السابع
، األعماله  : ) إنما اهلل   إىل أو يصيهبها، دنيا إىل هجرتهه اكنت فمن نوى، ما امرئ   للكِّ  وإنما بانلياته
 [ 1إيله ( . ] صحيح ابلخاري /  هاجر ما إىل فهجرتهه ينكحها، امرأة  

 أنه تلفظ عن رسول اهلل  ل؛ ألنه لم ينق يةبانل اتللفظوحمل انلية القلب ، وال يرشع 
 .بانلية ، واألصل يف العبادات املنع حىت يثبت ادليلل

 تعريف انلية لغة: يه القصد والعزم واإلرادة .و

 .يه عزم القلب ىلع فعل العبادة تقرباا إىل اهلل فتعريف انلية يف اصطالح الفقهاء: أما 

عما اكن  عبادات عن العادات ، وتميزي ما اكن هلل واحلكمة من مرشوعية انلية تميزي ال
 لغريه ، وكذلك تميزي العبادات بعضها عن بعض ، فهذه فريضة وهذه نافلة.

 :رشوط لنيةول

وضأ الاكفر أو اغتسل لم يصحا منه؛ ألنه ليس من أهل العبادة ، قال فلو ت اإلسالم ، األول:
ٓ  : اهلل  ْ  َوقَِدۡمنَا  .[23 / الفرقان]  مِۡن َعَمٖل فََجَعلَۡنٰهُ َهبَاٗٓء مَّنثُوًرا إََِلٰ َما َعِملُوا

 فال تصح انلية من صغري وال جمنون ؛ لعدم صحة القصد منهم. اتلميزي ، اثلاين:

بأن  ، عدم اإلتيان بما ينايف انلية حىت يفرغ من وضوئه اثلالث: فإذا أىت الرجل بمناف للنية 
 تدلو نقل نية الوضوء يف أثنائه من نية القربة إىل نية اتلربد فقط ، أو ارأىت بما يقطعها أو يبطلها ، كما 
 أثناء الوضوء فإن الوضوء يبطل.
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د باملقارنة أال يوجد ا، واملر أن تكون انلية مقارنة للمنوي أو متقدمة بيشء يسري الرابع:
رشة ، أما لو نوى حال فاصل بني انلية وبني املنوي ، حبيث ينوي العبد الطاعة ، ثم يدخل فيها مبا

اتللبس بالعبادة فهذا ال جيوز ، ألنه يف هذه احلال سوف يكون هناك جزء من العبادة ولو يسري عرياا 
 من انلية.

فال يصح تعليق انلية بكلمة إن شاء اهلل ، إال إن قصد أن يكون جازماا بانلية ،  اخلامس:
يقطعها أم  و عزم أن يقطعها فيما بعد أو ترَدد ، هلبكلمة إن شاء اهلل تعاىل اتلربك أو االستعانة ، ول

 ال ، فإنها ال تبطل .

تنرصف إىل ، ويكيف يف صفة انلية ، أن ينوي الوضوء ؛ ألن نية طهارة الوضوء املطلق 
 . الوضوء الرشيع املعهود

ولو نوى بطهارته أمرين معاا أحدهما مرشوع ، واآلخر مباح ، كما لو نوى رفع احلدث ، وما 
ْ ٱ َفُقلُۡت   :، فإن حدثه يرتفع ؛ لقول اهلل  ال ترشع هل انلية اكتلربد واتلنظف هُ  ۡستَۡغفُِروا نَّ ِإ ۥ َربَُّكۡم 

اٗرا َمآءَ ٱيُرِۡسِل  ١٠ََكَن َغفَّ ِۡدَراٗرا لسَّ ۡمَوٰٖل َوبَنَِي َويَۡجَعل لَُّكۡم َجنَّٰٖت َويَۡجَعل  ١١َعلَيُۡكم م 
َ
َويُۡمِدۡدُكم بِأ

 
َ
، فلو نوى اإلنسان هذه األمور مع نية طلب املغفرة لم يكن ذلك  [ سورة نوح]   ١٢نَۡهٰٗرالَُّكۡم أ

 . قادحاا يف نيته

فعليه ثالثة أحداث  واحلدث يشء واحد وإن تعددت أسبابه ، فال يقال : لو بال وتغوط ونام
أمر املتطهر  ، بل يقال: عليه حدث واحد من أسباب متعددة ؛ ألنه لم يكن معروفاا عند السلف

 باستحضار نية رفع األحداث عند الطهارة.

ولو اكن عليه حدثان، حدث من بول وحدث من نوم ، فنوى رفع أحدهما ىلع أال يرتفع 
 .46اآلخر، ارتفع حدثه ؛ ألن احلدث وصف واحد ، وإن تعددت أسبابه

 سنن الوضوء

ههم أَميت ىلَع  أشَق  أن ال: ) لوقال : قال رسول اهلل  السواك ؛ فعن أيب هريرة  أوالً:  ألمرته
واكه  : أن لاختلف الع، و[140صحيح ابن خزيمة / ](  الوضوءه  معَ  بالسِّ يكون ماء يف موضعه ، واألظهره

                                                                 
. رشح العمدة ، لشيخ  283083، ورقم  282096، ورقم  112973. موقع اإلسالم سؤال وجواب ، سؤال رقم  128:  39ص  2أحاكم الطهارة ، ج 46

 .606، 605ص  2اإلسالم ابن تيمية، ج
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قال : ) إذا قام أحدكم من الليل ، فليستك ، فإن الرجل إذا قام  السواك قبل الوضوء ؛ فعن يلع 
فال الصالة ؛ جاءه امللك حىت يقوم خلفه يستمع القرآن ،  من الليل ، فتسوك ، ثم توضأ ، ثم قام إىل

املصنف البن أيب شيبة / ] يزال يدنو منه حىت يضع فاه ىلع فيه ، فال يقرأ آية إال دخلت جوفه . 
1809] 

ا  اثلاين:  رأى أنه :عفانَ  بنه  عثمانَ  موىل ْحرانَ  ملا رواه؛  يف ابتداء الوضوء غسل الكفني ثالثا
 اإلناءه  يف يمينَه أدخَل  ثم ، فغسلَهما مرار   ثالَث  كفيمه ىلع فأفرغَ  بإناء   دع:  َن عفا بنَ  عثمانَ 

ه مسحَ  ثم ، مرار   ثالَث  املرفقني إىل ويديمه ، ثالثاا وجَهه غسَل  ثم ، واستنشَق  فمضمَض   ثم ، برأسه
  ) من:   اهلله  رسوله  قال: قال ثم ، الكعبنيه  إىل مرار   ثالَث  رجليمه غسل

َ
 ثم ، هذا وهضوئه  حنو توضأ

ثه  ال ركعتني صىل دِّ فهرَ  نفَسه فيهما حيه سواءا اكن ، و[ 159صحيح ابلخاري /  ]ذنبهه (. من تقَدمَ  ما هل غه
ألن  ؛، وسواءا توضأ من نهر أو من إناء  بعد القيام من نوم الليل أو لم يكن بعد القيام من نوم ايلل

 الوضوء آلة بتنظيف أن يبدأ احلكمة فاكنت ، األعضاء سائر ريتطه يتم وبهما ، الوضوء آلة هما ايلدان
 . ، وقبل أن ينقل املاء إىل فمه اإلناء يف إدخاُلما وقبل ، الوضوء قبل

ويستحب غسل الكَفنيم بعد االستيقاظ من انلوم ملن اراد غمس كفيه باملاء ولو لم يرد 
بكفه ، فإن املقصود متقارب ، وهو تنقية يريد أن يرشب بكفه أو أن يتناول مائعاا  نالوضوء ، كم

الكف مما حَلهَقها وتزنيه املطعوم من تلوث ايلد وتزنيه ابلدن وخاصة اجلوف من أن يصله قذٌر أو 
كم استيقظ : ) إذاقال: قال رسول اهلل  جنٌس ؛ فعن أيب هريرة   قبل يَده فليغسل نومهه من أحده

لَها أن  .[162صحيح ابلخاري / ]يَده (  باتت أين يدري ال أحَدكم فإن وضوئهه، يف يهدخه

لَهما عند الوهضوءه ، فإنَه إذا أراد  ومن غسل كَفيمه عنَد االستيقاظه من انلومه فال يرتكه غسم
له الكَفنيم من انلومه  ا بنَي َغسم له قصريا نه الفصم نَةا للوهضوءه ، ما لم يكه الوهضوَء بعَد ذلك َغَسلَهما ثالثاا سه

 حبيث لم جتَف الكَفان. ،ادةه الوهضوءه وبنَي إر

. مِّ به مفصله الكفِّ م  من اإلبهامه ، وسه  ويغسل كفه إىل الكوع ، والكوع هو أصله أطوله عظم

 رجالا  أن فعن عمرو بن ييح املازين ، عن أبيه ، ؛واالستنثاراملضمضة واالستنشاق  اثلالث:
تَطيعه : حَيمَي  بنه  رهوَعمم  َجدُّ  وهوَ  ، زيد   بنه  اهلله  لهعبده  قال    اهلله  رسوله  اكن كيف تهريَين أنم  أتسم

ه
 يتوضأ

، فغسَل  يديهه  ىلع فأفرغَ  بماء ، فدع نعم،:   زيد بن اهلل عبد فقال ؟  واستنرثَ  مضمَض  ثم مرتنيه
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َفَقني، إىل مرتنيه  مرتنيه  يديهه  غسل ثم ثالثاا، وجههه  غسَل  ثم ثالثاا،  فأقبَل  ،بيديهه  رأسهه  مسحَ  ثم املرم
َقَدمه  بدأ وأدبَر، بهما ما ثم قفاهه، إىل بهما ذهَب  حىت رأسهه  بمه ، بدأ اذلي املاكنه  إىل رَدهه  غسل ثم منهه

 ذكر فيها ليس يف الوضوء املائدة آيةوديلل عدم وجوبهما ، أن  ،[185صحيح ابلخاري /  ]. رهجلٌيهه 
َها : قال اهلل  واالستنشاق ، للمضمضة يُّ

َ
َٰٓأ ِٱ يَ ِ ٱَءاَمنُوٓاْ إِذَا ُقۡمتُۡم إََِل  ينَ َّلَّ لَوٰة ْ ٱفَ  لصَّ وُُجوَهُكۡم  ۡغِسلُوا

يِۡديَُكمۡ إََِل 
َ
ْ ٱوَ  لَۡمَرافِقِ ٱَوأ رُۡجلَُكۡم إََِل  ۡمَسُحوا

َ
ن ٱبُِرُءوِسُكمۡ َوأ  [ 6 / املائدة] .   لَۡكۡعبَۡيِ

لقول ؛  ري الصائملغ ب تقديم املضمضة ىلع االستنشاق ، واملبالغة يف االستنشاقويستح
 يف واملبالغة، [ 142/ دسَن أيب داو]صائماا (  تكون أن إال االستنشاقه  يف : ) وبالغم رسول اهلل 
ر  ال يصله إىل اجلوفه  أكرثه أو لكه األنف أقىص إىل بانلفس املاء كون جبذبي: االستنشاق

أما ،  بقدم
 .املبالغة يف املضمضة فلم يرد فيها نص

ر  اكف  من ولم يثبت يف صفة 
املضمضة نص ، لكن استحب العلماء يف املضمضة إدخاله قدم

ماهَل وبني األسنان واللثة ، ثم جَمِّهه ؛ وهذا فيه  املاءه إىل الفمه ، ثم يهَداره يف الفمه أعاله وأسفلَه ، ويمينَه وشه
 تنظيف للفم مما يبق فيه من بقايا الطعام وغري ذلك .

ا ملزيده تَطهُّر  ؛ وال يستحب االستعانة باإلصب ، وذلك بإدخاُله ع عنَد املضمضةه واالستنشاقه
 ألنه لم يثبت يف ذلك نص.

ه بعَد استنشاقهه ، سواٌء فعل ذلك بهواءه األنفه أو بايلده  هو: االستنثارو ه املاءه وإخراجه ، نرثم
قالت :  ة ايلد اليس ؛ ألنه إزالة لألوساخ ، فعن عئشواستحب العلماء أن يكون االستنثار ب

سَن أيب ] .أذى  من اكن وما خلالئه اليسى يده واكنت وطعامه لطهوره ايلمىن  اهلله  رسول يد اكنت
 [33داود / 

، يتمضمض ويستنشق من لك  بثالث غرفات املضمضة واالستنشاق ويستحب اجلمع بني
 أجزئ ذلك.املضمضة واالستنشاق السابق ، ولو فصل بني  حلديث عبد اهلل بن زيد ؛  غرفة

ا ، ولو لم يرد الوضوء ، وإن أراد الوضوء أجزأ  َ ثالثا ويستحب ملن استيقظ من نومهه أنم يستنرثه
كم استيقظ قال : ) إذا : أن انليب  عنه استنثاره اذلي مع وهضوئهه ؛ فعن أيب هريرةَ   من أحده

ه (  ىلع يبيته  الشيطانَ  فإن.  مرات   ثالَث  فليستنرثم  منامهه ، وسواءا اكن [238صحيح مسلم / ]خياشيمه
 انلوم يف الليل أو يف انلهار.
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 رسوَل  يا قال: قلته  صربة  بن ويستحب ختليل أصابع ايلدين والرجلني ؛ فعن لقيط الرابع:
ربين اهلله  خم

َ
 تكون أن إال االستنشاقه  يف وبالغم  األصابعه  بني وخلِّلم  الوضوءَ  أسبغه  قال: ) الوضوءه  عن أ

، وإذا لم يصل املاء إىل ما بني االصابع بدون ختليل ، فحني إذ جيب [142أيب داود / سَن ]صائماا ( 
 صابع.اتلخليل إليصال املاء إىل ما بني األ

 ومعىن اتلخليل: هو إدخال اليشء يف خالل اليشء .

وصفة ختليل أصابع ايلدين بالتشبيك بينهما ، ويف الرجلني خيلل بإحدى أصابع يديه بني 
 وليس يف ذلك ديلل ثابت .صابع جاز ، أله ، وكيفما خلل بني اأصابع رجلي

ا ، فإن حتقق وصول املاء إىل ما حتته استحب حتريكه ؛ وصار ذلك  ومن اكن يلبس خاتما
و حتريكه وجب ذلك ؛ ألنه مأمور بغسل أبمزنلة اتلخليل ، وإن لم يصل املاء إىل ما حتته إال خبلعه 

َمِّع بن عَ ، و يده لكها ا ، فحّرك خاتمه عن جمه ] املصنف البن أيب شيبة . تَاب عن أبيه قال : وََضأت عليا
/ 424 ] 

ختليل اللحية ؛ فعن أيب ْحزة قال : رأيت ابن عباس خيلل حليته إذا توضأ . ]  اخلامس:
َغلمغهل بيده يف أصول شعرها ؛ ،  [ 99املصنف البن أيب شيبة /  فعن عبد وصفة ختليل اللحية ، بأن يه

مري ، أن أباه عهبيد بن عمري اكن إذا توضأ غلغل أصابعه يف أصول شعر الوجه  ، اهلل  بن عهبيده بن عه
لهها ب َغلمغه ، وال يدوام  [ 174ص 1صوهل ، يدلك بأصابعه البرشة . ] تفسري الطربي / جني الشعر يف أيه

َلِّله حليتَه  ،  [ 166ص 1/ ج . ] تفسري الطربي إذا توَضأىلع ختليل حليته ؛ فعن احلسنه ، أنه اكن ال خيه
اللحية من السنة . ] تفسري الطربي /  له سم وال يستحب غسل اللحية ؛ فعن ابن سريين ، قال : ليس غَ 

 [ 166ص 1ج

ذنان من الرأس (  مسح األذنني ؛ فعن ابن عمر  السادس:
ه
د الرزاق ب]املصنف لعقال: ) األ

وصفة مسح األذنني يكون بمسح باطن ا يف آية الوضوء ، بهما ؛ أنهما لم يذكرووديلل عدم وج، [24 /
، أنه اكن إذا توضأ أدخل األصبعني اللتني  األذن بالسبابتني وظاهرهما باإلبهامني ؛ لفعل ابن عمر 

.] املصنف البن أيب شيبة تليان اإلبهامني يف أذنيه ، فمسح باطنهما ، وخالف باإلبهامني إىل ظاهرهما
؛ ألن مسح األذنني يذكر يف صفة الوضوء مع الرأس فيأخذ حكمه يف  ة واحدةوتمسحان مر، [173 /
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 بماء يمسحان وإنما جديد، ماء لألذنني يؤخذ وال يرشع مسح الرأس أكرث من مرة ، وال العدد،
 الرأس.

اتليامن يف الوضوء ، وذلك بأن يغسل ايلد ايلمىن قبل ايلد اليسى وكذلك يف  :السابع
بهه  انليبُّ  قالت: اكن املؤمنني عئشة الرجلني ؛ فعن أم  لهه يف اتليَمُّنه  يهعجه ه َتنَعُّ له ه، وترجُّ هوره  وطه

 [168صحيح ابلخاري /  ] . لكِّه شأنهه ويف

ا  ، ألعضاء الوضوء ما عدا الرأس الغسلة اثلانية واثلاثلة :اثلامن فيستحب أن يتوضأ أحيانا
  مرة مرة ؛ ملا رواه ابن عباس 

َ
ويستحب أن  ،[157صحيح ابلخاري /  ].مرةا  مرةا   انليبُّ  قال: توضأ

   انليبَ  : أن يتوضأ أحياناا مرتني مرتني ؛ ملا رواه عبد اهلل بن زيد 
َ
صحيح  ]. مرتني مرتني توضأ

 .السابق  عفانَ  بنه  عثمانَ  ديث وضوءحل؛  يستحب أن يتوضأ أحياناا ثالثاا ثالثو،  [158ابلخاري / 

له األعضاءه يف الوضوءه الواحده ألجله اإلنقاءه ، فال َحَرَج يف ذلك ، أَما اتلفرو يق بنَي عدده غسم
واحد ؛ حلديث عبد اهلل بن  وبعضها مرة وبعضها ثالثاا يف وضوء مرتني  بعَض األعضاءه يغسله  كَمن
 .السابق عندما سئل عن وضوء انليب  زيد 

ه ، جاَز هل الزيادةه ىلع ومن ال يستطيع اإلنقاء باثلالثه لشَدةه جفافه  رَبه جسمه  أعضائهه أو لكه
. تََفره العدده  اثلالثه ؛ ألن اإلسباَغ آَكده ، فيهغم

  انليبُّ  قال : اكن فعن أنس بن مالك  تصاد يف املاء وعدم اإلرساف فيه ؛االق :اتلاسع
له  ، اكن أو ، يَغسه له ، ََخَسةه  إىل بالَصاعه  يَغتَسه   أمداد 

ه
 تقدير الو، [201صحيح ابلخاري /  ] . دِّ بالمه  ويتوَضأ

يف تقدير مقدار ما اكن  الصحيحة عليه ؛ تلعدد الروايات أو الزيادة عنه انلقص جيوز ال حبد للوضوء
ا ، وتتَفقه الروايات ىلع كونه قليالا ، للتديلل ىلع سنية  يتوضأ به رسول اهلل  ، إال أنه اكن متقاربا

 االقتصاد يف املاء.

إسباغ  من، فهو  إىل أعضاء الوضوءألنه أبلغ يف إيصال املاء  دلك أعضاء الوضوء ؛ :العارش
أال أدلهكم ىلع ما يمحو اهلله بهه اخلطايا : )  قال : قال رسول اهلل  فعن أيب هريرة ،  الوضوء

وكرثةه اخلطا إىل  ، قال إسباغه الوضوءه ىلع املاكرهه  ،ويرفعه بهه ادلرجاته ؟ قالوا : بىل . يا رسوَل اهلله 
ده . وانتظاره الصالةه بعَد الصالةه . فذلكمم الرباطه   اإلمام قال[ ،   251] صحيح مسلم /  .(  املساجه
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 .) إسباغ الوضوء ( : تمامه . و ) املاكره ( تكون بشدة الربد ، وألم اجلسم ، وحنو ذلك  : انلووي 
 الكمه انتىه

، صىل أن رسول اهلل  احلصني  بن عمران غري واجب ، ما رواهادليلل ىلع أنه و  بانلاسه
، مع يصل لم معزتل   برجل   هو إذا صالتهه، من انفتل فلما ، يا َمنََعك ما: قال القومه  مع تصيلَ  أن فالنه

؟ ، عليك: قال ماَء، وال جنابةٌ  أصابتين: قال القومه َطى ثم ملا حرض املاء .. ..يكفيك  فإنه بالصعيده عم
َ
 أ

  الرسولف، [344صحيح ابلخاري /  ].عليك فأفرهغمه اذهب: قال ماء ، من إناءا  اجلنابةه  أصابته اذلي
ا يف ادللك اكن ولو جسده، ىلع املاء إفراغ إال منه يطلب لم  .بذلك  انليب ألخربه الطهارة رشطا

 قال: اكنتم  عمر  بن قول اذلكر الوارد بعد الفراغ من الوضوء ؛ فعن عقبة :احلادي عرش
.  انلاَس  حيدثه  قائماا  اهلله  رسوَل  فأدركته .  بعيشي  فروَحتهها.  نوبيت فجاءتم .  اإلبله  رعيةه  ناعلي

ته  ه  منم  فأدركم   مسلم   منم  ما قوهله
ه
قبٌل .  ركعتَنيه  فيصيّل  يقوم ثم.  وضوَءهه  فيحسنه  يتوضأ  بقلبهه  عليهما مه

.  أجوده  قبلَها اليت:  يقول يدَي  بني قائٌل  فإذا!  هذهه  أجود ما:  فقلته  قال اجلنةه  هله  وجبتم  إال.  ووجههه 
سبغه  أو)  فيبلغه  يتوضأ أحد   من منكمم  ما قال.  آنفاا جئَت  رأيتهَك  قد إين:  قال.  عمره  فإذا فنظرته  (  فيه
ا وأنَ  اهلله  إال لإَ  الّ  أن أشهده :  يقول ثم الوضوءَ  ه، اهلله  عبده  حممدا  نةه اجل أبوابه  هل فتحتم  إال ورسوهله

،   من قال أنهه  غريَ  مثلَهه  فذكر:  رواية   ويف.  شاءَ  أيّها من يدخله  اثلمانيةه
َ
 إال لإَ  الّ  أن أشهده :  فقال توضأ

ا أنَ  وأشهده  هله  رشيَك  ال وحَدهه  اهلله  هه  حممدا ه  عبده  [234] صحيح مسلم / . ورسوهله

دم ورود ادليلل يف ذلك، وال يرفع سبابته ، وال يرفع برصه إىل السماء حال قول اذلكر ؛ لع
 . واألذاكر اليت تقال عند غسل األعضاء غري ثابته

  ) من:   اهلله  رسول صالة الركعتني بعد الوهضوءه ، واخلشوعه فيهما ؛ لقول :اثلاين عرش
َ
 توضأ

ثه  ال ركعتني صىل ثم ، هذا وهضوئه  حنو دِّ فهرَ  نفَسه فيهما حيه بلخاري ذنبهه ( .] صحيح ا من تقَدمَ  ما هل غه
[ ، وإنما رشعت الركعتان بعد الوضوء ؛ ألن أظهر العبادات تالزماا مع الوهضوءه : الصالةه ،  159 /

َب اجلمع بينهما ، ولم يرشع ختصيص ما دونهما من العبادات مع لك وضوء سوى اذلكر اذلي  فاستهحه
 يعقبهما من لكمة اتلوحيد .

 طني:واألجر املرتتب ىلع ركعيت الوضوء مرشوٌط برش
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 .األول: مطابقة الوضوء لوضوء انليب 

َث املصيلِّ نفسه يف الركعتني ، واملراد بذلك: اخلشوع فيهما ، ولو غلب يف  دِّ اثلاين: أال حيه
 نفساا إال وسعها .  حلظة منها ، فليرصف قلبه إىل صالته ، وال يكلف اهلل 

   انليبُّ  قال: اكن جتديد الوضوء ؛ فعن أنس بن مالك  اثلالث عرش:
ه
ندَ  يتوَضأ  صالة   لكِّ  عه

مزهئه :  قال ؟ تصنعونَ  كنتهم كيف:  قلته .  وءه  أحَدنا جيه ثم  لم ما الوهضه مده ،  [ 214] صحيح ابلخاري /  . حيه
ويستحب جتديد الوضوء لكما جتددت أسبابه املختلفة ، فإذا توضأ للصالة ، ثم أراد أن يقرأ القرآن 

 . بب آخر يقتيض الطهارةاستحب هل اتلجديد ، تلجدد س

ما : )  قال : قال رسول اهلل  ؛ فعن بريدة  استحباب املداومة ىلع الوضوء عرش : رابعال
ته  لم لمته : َمن هذا ؟ فقالوا : بالٌل ثَم مَررمته بقرص  َمشيد  بديع  فقه َخَشةا فقه عمته َخشم دَخلمته اجلنََة إاَل سمه

ل  مه  هَمن هذا ؟ قالوا : لهرجه َمد  : ل ن العَربه  ن أَمة  حمه ل  مه هَمن هذا القرصه ؟ قالوا : لهرجه َمٌد ل لمته : أنا حمه فقه
َمَر بنه اخلَطابه  هَمن هذا القرصه ؟ قالوا : لهعه لمته : أنا عريبي ل الل  : ) بما سبَقمتَين إىل  فقه ( فقال بله

ته وما توَض 
م
َمَر بنه اخلَطابه اجلنَةه ( ؟ قال : ما أحَدثمته إاَل توَضأ ته إاَل صلَيمته وقال لهعه

م
: ) لوال  أ

اغَر عليَك   [ 7086. ] صحيح ابن حبان /  َغريتهك دَلَخلمته القرَص ( فقال : يا رسوَل اهلله لَمم أكهنم أله

؛  ال استقبال القبلة حال الوضوء، ومسح العنق ال والتسمية يف بداية الوضوء ، ال ترشع و
 .ديلل ذلك يفألنه لم يثبت 

ال ترشع إطالة الغرة واتلحجيل ؛ لعدم ورود ديلل يف ذلك ، واملراد بإطالة الغرة كذلك و
واتلحجيل ، أي غسل ما فوق املرفقني والكعبني ، وأصل معىن الغرة يه بياض يف جبهة الفرس ، 

ء يوم القيامة بياض يف قوائم الفرس ، فسم انلور اذلي يكون ىلع مواضع الوضو وأما اتلحجيل فهو 
 الغرُّ  أنتهمه   اهلله  رسوله  قال:  قال ؛ فعن أيب هريرة  غرة وحتجيالا تشبيهاا بغرة وحتجيل الفرس

 إدخال ىلع يدل ، واحلديث [246صحيح مسلم /  ] . الوضوءه  إسباغه  منم .  القيامةه  يومَ  املحَجلونَ 
 . اإلطالة مسألة ىلع يدل وال ، الوضوء والكعبني يف املرفقني
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وجيوز تنشيف اجلسم بعد الوضوء والغسل بمنشفة وحنوها ؛ فعن أم املؤمنني ميمونة بنت 
ها فلم خبهرقَة   : فأتيتهه قالت بعد أن وصفت غسل رسول اهلل  احلارث  ه يَنفهضه  فجَعل ، يهرهدم  بيده

 [ 274صحيح ابلخاري /  ].

: فقال سفر ، يف  انليبِّ  مع كنته  قال: شعبة  بن وجتوز االستعانة يف الوضوء ؛ فعن املغرية
بَةٌ  وعليه حاجتَه، فقىض عين، توارى حىت  اهلله  رسوله  فانطلق فأخذتهها،. اإلداَوةَ  خذه  مغريةه، يا  جه

ها من يَده يلهخرهجَ  فذهب شأميٌَة، مِّ ، كه ها، من يَده فأخَرجَ  فضاقتم وَءه فتوضأ عليه، فصببته  أسفله ضه  وه
فَ  ىلع ومسح للصالةه، أه غريه صح ، سواء اكن ، ولو وَض [363صحيح ابلخاري /  ].صىل ثم يه،خه

املوضئ ممن يصح وضوءه أم ال ، كمجنون وحائض واكفر وغريهم ؛ ألن االعتماد ىلع نية املتوضئ ال 
 .ىلع فعل املوضئ

ع: قال  طالب   أيب بنته  هاىنء   أم موىل ، مهَرةَ  أيب ثناء الوضوء ؛ فعنأوجيوز الالكم   أمَ  تسمه
له  فوَجدتهه ، الفتحه  عمَ   اهلله  رسوله  إىل ذَهبته :  تقوله  طالب   أيب بنَت  هاىنء    ابنتهه وفاطمةه  ، يَغتَسه
هه  َمرحباا:  فقال ، طالب   أيب بنته  هاىنء   أمُّ  أنا:  فقلته .  هذه َمن:  فقال ، عليه فسلَمته :  قالتم  ، تَسرته

سلهه من فَرغ فلما.  هاىنء   بأمِّ  فاا ، ركعات   ثماينَ  فصىَل  قام . غه لتَحه  ، انرَصَف فلما ، واحد   ثوب   يف مه
بَرَيةَ  بنَ  فالنَ  ، أَجرتهه قد رجالا  قاتٌل  أنه ، أيم ابنه  زَعم ، اهلله  رسوَل  يا:  قلته  :   اهلله  رسوله  فقال ، هه

نا قد حا  وذاك:  هاىنء   أمُّ  قالتم .  هاىنء   أمَ  يا أَجرته  َمن أَجرم  .[ 357حيح ابلخاري / ص ]. ضه

، ويتساوى اذلكر واألنىث يف أحاكم  وجيوز الوضوء قبل دخول الوقت ، ألنه عبادة مستقلة
 .47 الوضوء ؛ ألن املرأة اكلرجل يف أحاكم مجيع العبادات إال ما دل ادليلل ىلع اتلفريق بينهما

 فروض الوضوء

: هو احلز والقطع ، ومنه أخذ فرض انلفقات : و  هو بيان مقدارها.الفرض لغةا

 والفرض اصطالحاا: هو ما تتوقف صحة العبادة عليه . والفرض هو الواجب.

                                                                 
سالم سؤال وجواب ، سؤال ، للشيخ عبد العزيز الطرييف. موقع اإل 160:  46، ص  . صفة وضوء انليب  391:  129ص  2أحاكم الطهارة ، ج 47

 . 239934، ورقم  113215رقم 
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َها :  لوجه ؛ لقول اهلل غسل ا الواجب األول: يُّ
َ
َٰٓأ ِينَ ٱ يَ ْ إِذَا ُقۡمتُۡم إََِل  َّلَّ ِ ٱَءاَمنُوٓا لَوٰة  لصَّ

ْ ٱفَ  يِۡديَُكمۡ إََِل  ۡغِسلُوا
َ
ْ مۡ ٱوَ  لَۡمَرافِقِ ٱوُُجوَهُكمۡ َوأ رُۡجلَُكۡم إََِل  َسُحوا

َ
ن ٱبُِرُءوِسُكمۡ َوأ  املائدة / ]  لَۡكۡعبَۡيِ

 ، والغسل يكون بإسالة املاء ىلع العضو وإن لم يتقاطر.[6

طوالا يف األمرد ، وحد  من أسفلهه الرأس املعتاد إىل اذلقن ناصيةه  وحد الوجه من منابت شعر
، وقونلا: منابت الشعر املعتاد  ألذن يف حكم الوجه، وال تدخل ا الوجه عرضاا من األذن إىل األذن

 خرج به غري املعتاد وهو أقسام:

يته ال األجلح : وهو من اكن ينحس شعره عن مقدم رأسه ، فإذا تصلع الشعر عن ناص األول:
 جيب عليه غسل ذلك املوضوع ؛ ألنه ليس من الوجه.

ال هل األغم ، فيجب عليه غسله ، ولو ، ويق األفرع : هو اذلي يزنل شعره إىل الوجه اثلاين:
 اكن عليه شعر ؛ ألنه من الوجه حقيقة .

األنزع ، والزنعتان : هما ابلياض اذلي احنس عنه شعر الرأس من جانيب مقدم  اثلالث:
 الرأس ، فال جيب غسلهما ؛ ألنهما من الرأس.

والعذار هو الشعر وجيب غسل ابلياض الواقع بني العذار وبني األذن ؛ ألنه من الوجه ، 
 انلابت املحاذي لألذنني بني الصدغ والعارض ، وهو أول ما ينبت لألمرد اغبلاا.

ا  وجب اتلخاطب ،  جملس يف انلاظر عن البرشة ، حبيث ال تسرتوإذا اكن شعر اللحية خفيفا
كما البرشة  غسل وجوب واألصل غري مسترتة ، ظاهرة زالت ما البرشة ألن غسل البرشة اليت حتته ؛

 جاء يف آية الوضوء .

فيكيف عن انلاظر يف جملس اتلخاطب ،  أما إن اكنت اللحية كثيفة حبيث حجبت البرشة
  أنه:  عباس   بنه  فعن عبد اهلل ألنه ناب مناب البرشة ، ؛ الشعر فقطظاهر غسل 

َ
 فَغَسَل  توضأ

َخذَ  ثم ، وجَهه
َ
فَةا  أ َمَض  ، ماء   مهن غهرم فَةا  أَخذَ  ثم ، واستنمَشَق  بها فَمضم  ، هكذا بها فجَعَل  ، ماء   مهن غهرم

ه إىل أضافَها َخذَ  ثم ، وجَهه بهما فَغَسَل  ، األخرى يده
َ
فَةا  أ ، مهن غهرم َخذ ثم ، ايلهمىن يَده بها فَغَسَل  ماء 

َ
 أ

فَةا  ، مهن غهرم َخذَ  ثم ، رأَسه َمَسحَ  ثم اليسى، يَده بها فَغَسَل  ماء 
َ
فَةا  أ  رجلهه ىلع بها فَرَش  ، ماء   مهن غهرم

َخذَ  ثم ، غسلَها حىت ايلمىن
َ
فَةا  أ  رأيته  هكذا:  قال ثم.  اليسى: يعين ؛ رجلَه بها فَغَسَل  ، أخرى غهرم
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   اهلله  رسوَل 
ه
 ما إىل املاء لوصتكيف لو ال للوجه واحدة وبغرفة، [140صحيح ابلخاري / ] . َيتَوضأ

 ] اللحيةه . شعره  كثريَ   اهلله  رسوله  اكن قال: سمرة  بن عن جابروالكثيفة ؛  شعر اللحية حتت
ولم  ، حليته خيلل اكن  انليب أن نلقل واجباا الشعر حتت ما غسل اكن ، ولو [2344صحيح مسلم / 

، وعن إبراهيم ، قال : جيزئ اللحية ما سال عليها من املاء . ]  الصحيحني أحاديث يف اتلخليل يذكر
 [ 165ص 1تفسري الطربي / ج

بَيديِّ ، قال : وصفة غسل ها : بأن يمر بيده عليها ؛ فعن أيب شيبَة سعيده بنه عبده الرْحنه الزُّ
ك . ]  سألت إبراهيم : أخلل حليىت عند الوضوء باملاء ؟ فقال : ال ، إنما يكفيك ما مَرت عليه يده

 [ 167ص 1تفسري الطربي / ج

له ؛ ألنه لم ينب عن برشة ، فال جيب غس سل من شعر اللحية فزنل ىلع الصدرأما ما اسرت
 . جيب غسلها

 احلاجبني، وشعر اكلشارب والعنفقة الوجه يف ينبت مما غريها وبني اللحية شعر وال فرق بني
 البرشة ، غسل حتته ؛ ألن األصل غسل البرشة وجب خفيفاا اكن وما ظاهره، غسل كثيفاا اكن فما

 الشعر. إىل احلكم انتقل الشعر فلما حجبها

ا من يغسل أن وجهه غسل إذا وضئاملت وىلع  ، للوجه املجاورة اجلوانب وسائر ، رأسه جزءا
ا  ألن ، الوسائل باب من لغريه وجب وإنما املقاصد ؛ نلفسه وجوب وجباا الغسل هذا وليس ، احتياطا

 . واجب فهو به إال الواجب يتم ال وما ، بذلك إال االستيعاب يمكنه ، وال واجب الوجه استيعاب

مه وجَهه باملاءه لطماا ويكون  ا ، فال يلطه له خفيفا نُّه سنًّا الَغسم ؛ فعن خادل بن زيد قال  ، وإنَما يسه
ا . ّن املاء ىلع وجهه سنا ، والَسنُّ هو  [ 737املصنف البن أيب شيبة /  ] : رأيت ابن عمر يتوضأ ، فاكن يَسه

 . : الَصبُّ السهله اخلفيفه 

ضتا ،  مه غم
ه
 وال يهدَخله املاءه إيلهما ؛ لعدم ورود ديلل بغسل داخل العينني.وتغسل العينان إذا أ

وجيب غسل ايلدين إىل املرفقني ؛ وذلك لألمر به كما جاء يف آية الوضوء ،  الواجب اثلاين:
يِۡديَُكۡم إََِل  .. : غسل املرفقني مع ايلدين ؛ لقول اهلل 

َ
 هذا ، فلكمة ) إىل ( يف  .. لَۡمَرافِقِ ٱَوأ

إىل  أصابعه أطراف من ويغسل يديه . املرافق مع اآلية: وأيديكم فيكون معىن ) مع (، بمعىن عاملوض
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بداية  يف بغسل الكفني اذلي اكن يكتيف وال ايلدين، غسل يف ثانية مرة الكفني فيغسل املرفقني،
 . الوضوء قبل غسل الوجه

 من الزائدة تميزي يمكن ولم واحد ، منكب ىلع اكيلدين عضوان متماثالن هل خلق ومن
 تميزي أمكن فإنيف آية الوضوء ،  بغسل ايلدين كما جاء لألمر غسلهما مجيعا ؛ وجب ، األصلية

 حمل ىلع نبتت الزائدة إذا وكذا وجب غسل ، باتفاق األصلية غسل وجب ، األصلية من الزائدة
 ويلة ؛ ألنها ليستأو ط الفرض ، فال جيب غسلها قصرية اكنت حمل غري يف نبتت إذا أماالفرض ، 

ا  . حمل الفرض غري يف نبتت وقد ، أصلية يدا

 من سواء انكشط ايلد، مع غسله وجب ايلد يف الفرض حمل من املتقلع اجلدل تدىل وإذا
 ألنها ؛ منه فتدىل أو الساعد املرفق إىل وبلغت العضد من انكشط أو ، منه وتدىل الفرض حمل

 وتدىل العضد من انكشط سواء غسله جيب لم العضد من تدىل وإن . إيله نزلت ملا تابعة صارت
 . للعضد تابعاا صار ألنه ؛ العضد إىل وبلغ الفرض حمل من أو انكشط ، منه

 من بيق ما غسل وجب عليه املرفق دون من مقطوعا  اكن فإن ايلد، أقطع الرجل اكن وإذا
مفصل  من مقطوعةا  نت ايلداك عليه غسله ، وإن فوجب الفرض ؛ ألنه بعض حمل املرفق مع الساعد

 وعظم الساعد عظم العظمني، جمتمع هو العضد ؛ ألن املرفق رأس غسل عليه املرفق ، فيجب
 . املحل لفوات عليه ؛ فرض فال املرفق فوق من قطعت ايلد العضد ، وإن

، ؛ قال اهلل  مسح الرأس ؛ وذلك لألمر بمسح الرأس كما جاء يف آية الوضوء الواجب اثلالث:
  : َها يُّ

َ
َٰٓأ ِينَ ٱ يَ ِ ٱَءاَمنُوٓاْ إِذَا ُقۡمتُۡم إََِل  َّلَّ لَوٰة ْ ٱفَ  لصَّ يِۡديَُكۡم إََِل  ۡغِسلُوا

َ
ْ ٱوَ  لَۡمَرافِقِ ٱوُُجوَهُكۡم َوأ  ۡمَسُحوا

رُۡجلَُكۡم إََِل 
َ
ن ٱبُِرُءوِسُكمۡ َوأ  [6 املائدة / ].   لَۡكۡعبَۡيِ

ر  جيب مسحه هو ربع الرأس
قال: اكن َسلَمة ؛ فعن يزيد  ماكن يف الرأس، من أي  وأقلُّ قدم

 [155املصنف البن أيب شيبة / ] يمسح مقدم رأسه .

 أنه فعن عطاء  يستحب غممسه ايلَديمن باملاءه مجيعاا عند إرادة مسح الرأس ، وال ينفضهما ؛ و
ها كما كيف يف املاءه ثم ال أنفضهما حىت أمسح بما في عن مسح اخلفني فقال: أغمس سأل ابن عمر 

مسح بالرأس ، فقال هل: نعم .
َ
ثم يمسح الرأس بهما مجيعاا مقَدَمه  .[ 856املصنف لعبد الرزاق /  ]أ
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حلديث عبد ومؤَخَره وأعاله ، فيذهب بيديه وييجء مرة واحدة ، حىت يستوعب حتريك الشعر لكِّه ؛ 
 معاا. ذننياأل الرأس ، ويمسح مسح بعد األذنني ويستحب مسحالسابق.  اهلل بن زيد 

  اهلله  رسوَل  رأى أنهه  زيد   بنَ  اهلله  سه بماء جديد ؛ فعن عبدَ ويستحب هل أن يمسح رأ
هه  فضله  غريه  بماء   برأسهه  مسح ه ، ولو بيق [236صحيح مسلم /  ] . يده له يَديمه ،  بيده ل َغسم ماٌء من فضم

نََة . هه ، وخالف السُّ
َ
َزأ جم

َ
 ومَسح رأَسه به ، أ

كرث من مرة ؛ فعن خادل بن أيب بكر قال : رأيت ساملاا مسح رأسه الرأس أ وال يرشع مسح
، وذلك أن الرأس ممسوح ، واملسح ال يدخله إنقاء وإسباغ  [144املصنف البن أيب شيبة /  ] واحدة .

 حىت يتساوى الرأس ببقية األعضاء ، وإنما حكمه اتليسري واتلخفيف .

مه األشعره ،  كم مه األصلعه كحه كم يمسحه رأَسه كما لو اكن عليه شعٌر مَرة واحدةا ، وكذلك وحه
من اكن فيه صلٌع يف موضع وشعٌر يف موضع  ، حكمه واحد ؛ فعن ابن جريج قال : قلت لعطاء : كيف 
يمسح األصلع ؟ قال : يمسح رأسه لكه ما فيه شعر وما هو أصلع منه ، يصيبه املاءه ما أصاب ، وخيطئ 

 
َ
 وليس عليه أ

َ
خطأ

َ
 [ 39ن ينقيه . ] املصنف لعبد الرزاق / ما أ

وما اسرتسل من شعر الرأس ) أي نزل عن الرأس ( ال جيب مسحه ، سواءا اكن رجالا أو 
َة ، ولم يكن يمس من مجته إال ؛ فامرأة  عن جريج قال : قال عطاء : رأيت عبيد بن عمري واكن ذا مجه

. ] املصنف لعبد الرزاق /   [ 15ما ىلع رأسه منه قطُّ

وإذا وصل املاء إىل برشة الرأس ، ولم يمسح ىلع الشعر لم جيزئه ؛ ألن الفرض انتقل إيله ، 
فلم جيز مسح غريه ، كما لو أوصل املاء إىل باطن اللحية ولم يغسل ظاهرها . وإن نزل شعره عن 

ولو نزل عن منابت شعر الرأس ، فمسح ىلع انلازل من منابته ، لم جيزئه ؛ ألن الرأس ما ترأس وعال . 
منبته ولم يزنل عن حمل الفرض فمسح عليه أجزأه ؛ ألنه شعر ىلع حمل الفرض ، فأشبه القائم ىلع 

 حمله .

َها :  قال اهلل  ، ؛ لألمر به يف آية الوضوء غسل الرجلني الواجب الرابع: يُّ
َ
َٰٓأ ِينَ ٱ يَ َءاَمنُوٓاْ  َّلَّ

ِ ٱإِذَا ُقۡمتُۡم إََِل  لَوٰة ْ ٱفَ  لصَّ يِۡديَُكۡم إََِل  ۡغِسلُوا
َ
ْ ٱوَ  لَۡمَرافِقِ ٱوُُجوَهُكۡم َوأ رُۡجلَُكۡم إََِل  ۡمَسُحوا

َ
بُِرُءوِسُكۡم َوأ

ن ٱ ، فباتلايل تكون ) أرجَلكم  اآلية يف أرجلَكم ( نصب لكمة ) فعىل قراءة ، [6 املائدة / ]  لَۡكۡعبَۡيِ
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م (: الفعل فيها ) وجوَهكم ( والعامل ىلع معطوفة ( لهوا سه  العامل، تكرار نية ىلع ، والعطف ) فَاغم
 .أرجلكم  واغسلوا: قال فكأنه

ََل  ويدخل يف غسل الرجلني الكعبني ؛ فعن ابن جريج قال قلت لعطاء : قوهل  ِإ ُكۡم  رُۡجلَ
َ
َوأ

ن ٱ ترى الكعبني فيما يغسل من القدمني ؟ قال : نعم ، ال شَك فيه . ] املصنف لعبد الرزاق /    لَۡكۡعبَۡيِ
78 ] 

اذلين وصفوا وضوء   الرتتيب بني أعضاء الوضوء ؛ ألن مجيع الصحابة لواجب اخلامس:ا
ا ، ولو اكن ترك الرتتيب جائز ، نلقل تركه يف بعض األحوال بليان اجلواز ،  رسول اهلل  ، وصفوه مرتبا

  الرسول رصيح ، وأفعال صحيح بديلل إال عدم الوجوب الرتتيب ليس بواجب ؛ ألن األصلوقيل 
 االستحباب ، واألحوط عدم ترك الرتتيب . ىلع تدل وإنما الوجوب ، ىلع تدل ال

واملواالة يف اللغة: يه اتلتابع ، واملواالة يف ،  املواالة بني أعضاء الوضوء الواجب السادس:
 هو :املبطل الفحش فاحش ، وحد تفريق من غري متصل زمن يف الطهارة جبميع اإلتيان الوضوء: يه

 . العادة إىل فيه فريجع ، الرشع يف حيد لم ؛ ألنه العادة يف يفحش ما

ولم ينقلوا أنه اكن يفصل بني  وصفوا وضوء رسول اهلل  ألن الصحابة ؛  واملواالة واجبة
ا لفعله ولو ملرة واحدة بليان اجلواز ، وقيل املواالة ليست  أعضاء الوضوء ، ولو اكن الفصل جائزا

رأسه،  ومسح ويديه، وجهه فغسل توضأ، ثم السوق، يف بال عمر  بن اهلل عبد أنبواجبة ؛ فعن نافع 
كتاب  املوطأ / ] . عليها صىل ثم ، خفيه ىلع فمسح ، املسجد دخل حني عليها يلصيل جلنازة ديع ثم

 .48 ، واألحوط عدم الفصل بني األعضاء [43 الطهارة /

 الوضوء يف املسجد

املصنف لعبد الرزاق  ]توَضأ يف املسجد .  بن عمر وجيوز الوضوء يف املسجد ؛ ألن عبد هلل
اَمةا  رأى  انليبَ  ؛ وذلك أن ، ولكن ال يتمّخط وال يزبق [1641 / ه فَحَكها ، القبلةه  يف ُنه  ورهئَ  ، بيده

َدتهه ، ذللك كراهيتهه رهئَ  أو ، َكراَهةٌ  منه  ، وكذلك ال يستنيج وال [ 417صحيح ابلخاري /  ]. عليه  وشه

                                                                 
، للشيخ عبد العزيز الطرييف. موقع اإلسالم سؤال وجواب ، سؤال  151:  42، ص  . صفة وضوء انليب 529:  392ص  2أحاكم الطهارة ، ج 48

 . 181،  180، ص  1. املغين ، لإلمام ابن قدامة ، ج148129رقم 
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املصنف ]يستجمر يف املسجد ؛ فعن عطاء قال : ال بأس بالوضوء يف املسجد مالم يغسل الرجل فرجه . 
، وال يتوضأ يف قبلة املسجد ، وال يف مقام اإلمام ، ومقام من خلفه ، وإنما يف  [393البن أيب شيبة / 

 .49 نوايح املسجد اليت ال يغلب السجود وال اجللوس فيها

 ءنواقض الوضوباب : 

 ابلول والغائط هوفاخلارج املعتاد  ، من السبيلنيوغري املعتاد املعتاد اخلارج  :انلاقض األول
 . ، واخلارج غري املعتاد كخروج احلصاة وادلود والريح من القبل واملين واملذي والودي والريح

َها  :قال اهلل  يُّ
َ
َٰٓأ ِينَ ٱ يَ لَوٰةَ ٱَءاَمنُواْ ََل َتۡقَربُواْ  َّلَّ ٰ َتۡعلَُمواْ َما َتُقولُوَن وَ  لصَّ نتُۡم ُسَكَٰرٰى َحَّتَّ

َ
أ

ِ َحد  م 
َ
ۡو َجآَء أ

َ
ٰ َسَفٍر أ ۡو لََعَ

َ
ْْۚ ِإَون ُكنتُم مَّۡرََضَٰٓ أ ٰ َتۡغتَِسلُوا َِن َوََل ُجنُبًا إَِلَّ ََعبِرِي َسبِيٍل َحَّتَّ نُكم م 

ٓ ٱ وۡ  ئِِط لَۡغا
َ
ُمواْ َصعِيٗدا َطي ِٗبافَلَۡم ََتُِدواْ َماٗٓء  لن َِسآءَ ٱَلَٰمۡستُمُ  أ   [ 43 / النساء ].   َفتَيَمَّ

 وقال. (  يتوضأ حىت أحدث من صالة تقبل : ) القال: قال رسول اهلل  وعن أيب هريرة 
 [ 135] صحيح ابلخاري / . رضاط  أو فساء:  قال ؟ هريرة أبا يا املحدث ما:  حرضموت من رجل

ذي . فأما املين ، ففيه الغسل ، وأما املذي والودي ، قال: املين والودي وامل وعن ابن عباس 
 [ 989ففيهما الوضوء ، ويغسل ذكره . ] املصنف البن أيب شيبة / 

والغائط لغةا : هو املاكن املطمنئ من األرض ، وملا كرث قول انلاس : ذهبت إىل الغائط ، وجاء 
 من الغائط ، سموا رجيع اإلنسان اغئط .

؛  ماء غليظ أبيض ، أما بالنسبة للمرأة فهو أصفر رقيق عبارة عنهو :  لرجلامين وصفة 
، فقال رسوله اهلله  أنها سألت نيَب اهلله  فعن أم سليم  ها ما يرى الرجله  عن املرأةه ترى يف منامه

يَيمته من ذلك . قالت : وهل ي تَحم لَيمم  : واسم لم . فقالت أمُّ سه تم ذلك املرأةه فلمتَغمتَسه
َ
كون هذا ؟ : إذا رأ

نعم . فمن أيَن يكونه الَشبَهه ؟ إن ماَء الرجله غليٌظ أبيضه ، وماَء املرأةه رقيٌق أصفره ،  فقال نيبُّ اهلله 
َما عال ، أو سبق يكونه منه الَشبَهه . نم أَيهه املرأة أبيض  مين وقد يكون،  [ 311] صحيح مسلم /  فمه

 .راحئة سائل اللكور وراحئة مين الرجل يشبه  . عند بعض النساء

 . لزج خيرج عند الشهوة الصغرى شفاف : هو ماء رقيقعند الرجال  املذي وصفة
                                                                 

 ، للشيخ عبد العزيز الطرييف. 46:  44، ص  صفة وضوء انليب  49
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واخلارج غري املعتاد كخروج احلصاة وادلود والريح من القبل ناقض للوضوء ؛ ألنه خرج من 
 . السبيلني

ناا وإن َقَطَر  هم يلهه ده له تَََش قطناا يف إحم بهرهه فخرج ، نأو احم قض وضوئه ؛ ألنه خارج من أو يف ده
 السبيلني ، وسواءا خرج مع بلل أم بدون بلل ، وكذا لو أدخل يف دبره أنبوباا أو ما شابه ذلك .

من غري السبيلني ، فإن اكن املخرج املعتاد لم ينسد ، فال  والريح وأما خروج ابلول والغائط
ا ، وإن اكن املخرج املعتاد قد انسد ، نظر والريح : فإن اكن خمرج ابلول والغائط  ينقض اخلارج مطلقا

 فوق املعدة لم ينقض ، وإن اكن املخرج حتت املعدة نقض .

 إىل األمعاء احندر ملا الطعام فإن املعدة، حتت الفتحة واكنت ، املخرج انسد أنه إذاذلك و
 وألن انسدادهما ، السبيلني عند مقام قائمة املعدة حتت اليت الفتحة وصارت قطعاا، فضلة أصبح

 . مقامه هذا فأقيم ، خمرج من هل بد ال اإلنسان

 فلم الفم الريح من خروج وهو:  اتلجيش وأشبه اليقء أشبه املعدة فوق اكن إذا املخرج وألن
 . اخلارج ينقض

 . واألحوط الوضوء من خروج ابلول والغائط ولو لم ينسد املخرج األصيل

فال ينتقض وضوئه ؛ فعن بكر قال: ، مفخرج منه ادل بدنه جرح أو تقيأ، أو رعف، ولو
رأيت ابن عمر َعرَص برثة يف وجهه ، فخرج يشء من دم ، فحكه بني أصبعيه ، ثم صىل ، ولم يتوضأ . ] 

 [ 1477املصنف البن أيب شيبة / 

ال تنقض الوضوء ؛ لعدم ورود ديلل يدل ىلع أنها  واإلفرازات اليت خترج من مهبل املرأة ،
 ناقض .

 .أو انلوم زوال العقل ، باجلنون أو اإلغماء أو السكر  اين :انلاقض اثل

ا وجهاا ، إال إمجاعا  ينتقض الوضوء فإن سكر أو إغماء أو جبنون العقل زال فإذا  مرجوحا
 . اكنلوم احلدث مظنة هو وإنما ، نفسه يف حدثاا ليس العقل السكران ، وزوال بلعض أهل العلم يف
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ا اكن وسواء للوضوء، ناقض هوكثري قليله واإلغماء واجلنون  وأما قائما، مضطجعاا ، أو أو قاعدا
 .شعور معه يبق ال اذلي هو الوضوء ينقض فاذلي اجلنون

 انتقض يشعر لم لو أحدث حبيث اإلحساس فقد فإن ، اإلحساس ىلع مدارهف انلومأما 
 يمزيها وال ، هلحو من باألصوات ، ويشعر انلوم مقدمات معه لكن معه إحساسه اكن وإن ، وضوئه

 ، حىت ينفخ ينام اكن  فانليب،  نفسه يف حدثاا ليس ألن انلوم ؛ بذلك باقية طهارته فإن انلعاس من
 ، [ 138] صحيح ابلخاري /  . قلبه ينام وال ، عيناه تنام اكنت ألنه يتوضأ ؛ وال ، فيصيل ، يقوم ثم

ا لو اكن إذ ؛ نفسه يف حدثاا ليس نلوما أن يبني وهذا ، به لشعر يشء منه خرج فلو ، فاكن يقظان  حدثا
 . من األحداث وغريهما والغائط ابلول يف كما غريه وبني  انليب بني فرق فيه يكن لم

 ختفق حىت اآلخرة العشاء ينتظرون  اهلله  رسول أصحاب قال : اكن مالك  بن عن أنسو
 [ 200. ] سَن أيب داود /  يتوضؤون وال يصلون ثم رؤوسهم

نا  اهلله  رسوله  قال: اكن عسال  بن فوانوعن ص ا كنَا إذا يَأمره فاَفنَا نزنعَ  ال أن سفرا  خه
 [ 96ونوم  . ] سَن الرتمذي /  وبول   اغئط   من ولكن ، جنابة   من إال ويلايلهنَ  أيام   ثالثةَ 

 انلوم أن ىلع دل أنس للوضوء، وحديث ناقض انلوم أن ىلع دل عسال بن صفوان فحديث
ا، اإلحساس ليس اكن نإ قض،بنا ليس  .أعلم واهلل بنفسه، ألحس منهم الواحد أحدث فلو مفقودا

 ومرصان وكرش وطحال كبد من ابلعري أجزاء ، ويشمل مجيع أكل حلم اإلبل انلاقض اثلالث:
  : أن رجالا سأل رسول اهلل  سمرة  بن ؛ فعن جابر وحنوها

ه
 شئَت  إن: قال ؟ الغنمه  حلومه  مهن : أأتوضأ

،  
م
ئمَت  ،وإن فتوضأ   فال ، شه

م
 :  قال ، تتوضأ

ه
 .  نعم:  قال ؟ اإلبله  حلومه  مهن أتوضأ

َ
 قال ، اإلبله  حلومه  مهن فتوضأ

صيلِّ : 
ه
،  [ 360] صحيح مسلم /  . ال:  قال ؟ اإلبله  َمبارهكه  يف أصيَل :  قال.  نعم:  قال ؟ الَغنَمه  َمرابهضه  يف أ

رود ادليلل يف ذلك ، وكذلك ال جيب الوضوء من مرق حلم ؛ لعدم و وال جيب الوضوء من لنب اإلبل
 . اللحم أكل مثل يعترب األبل ؛ ألنه ال

؛ لعدم ورود  ، وكذلك مس انلجاسة وغريه حلم من املحرمة األطعمة أكل الوضوء ينقض وال
 . ديلل يف ذلك
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:  يقوله   اهلله  رسوَل  قال : سمعته  ويستحب الوضوء مما مست انلار ؛ فعن زيد بن ثابت 
 [ 351] صحيح مسلم /  .انلاره  مسته  مما الوضوءه 

  فلم صىَل  ثم شاة ، َكتهَف  أَكل  اهلله  رسوَل  قال : أنَ  وعن عبد اهلل بن عباس 
م
]  . يتَوَضأ

 ديلل يأت ولم ثم خالفه، بيشء أمر إذا  الرسول بأن تقتيض ، والقواعد [ 207صحيح ابلخاري / 
 سبيله وإنما الوجوب، ىلع ليس األمر ىلع أن يدل ذلك فإن  بانليب خاصة املخالفة هذه بأن رصيح

 االستحباب.

وِِحَ إََِلَۡك ِإَوََل  َولََقدۡ   :قال اهلل الردة عن اإلسالم ؛  انلاقض الرابع:
ُ
ِينَ ٱأ مِن َقبۡلَِك لَئِۡن  َّلَّ

ۡكَت ََلَۡحبََطنَّ َعَملَُك َوََلَُكوَننَّ مَِن  ۡۡشَ
َ
 [ 65 / الزمر ]  لَۡخِٰۡسِينَ ٱأ

 أعرايبي  فأتاه  انلَيبِّ  عند قال : كنَا يلع  بن فعن طلقومس اذلكر ال ينقض الوضوء ؛ 
ه فتهصيبه  فيحتكُّ  الَصالةه  يف يكونه  أحَدنا إنَ  اهلله  رسوَل  يا: فقال  وهل: )   اهلله  رسوله  فقال َذَكَره يده

، ولكن يستحب الوضوء من مس  [ 1120ح ابن حبان / . ] صحي( منك مهضغةٌ  أو منك بَضعةٌ  إاَل  هو
كم مَس  يقول : ) إذا أنها سمعت رسول اهلل  صفوان  بنت بسة ملا روتهاذلكر ؛   َذَكَره أحده

) 
م
 [ 1112] صحيح ابن حبان /  . فليتوَضأ

األحوط ، هو وذهب بعض أهل العلم إىل وجوب الوضوء من مس اذلكر ؛ حلديث بسة ، و
، وسواءا بباطن الكف أم بظاهره ؛  بالكف مسه يكون أن :رشطني اذلكر بمس انلقض يف ويشرتط

ا  ليس اثلوب ىلع حائل ؛ ألن املاس بال مسه يكون وأن ،لكها  الكف ىلع تطلق ايلد ألن  .ماسا

، وال تستثىن  النساء حق يف ثبت الرجل حق يف ثبت ؛ ألنه ما يف مس الفرج واملرأة اكلرجل
 . بديلل املرأة إال

َس فرجه ، أ همه أو مس فرج املرأة أو العكس ،  الرجل فرج مس وومن مس فرج غريه ، أو ل
ال ينقض الوضوء ؛ ألن األصل بقاء الطهارة ، فال تنتقض  فلك ذلك ،أو مس فرج امليت  الصغري ،

 . ، وادليلل جاء فيمن مس فرج نفسه طهارة جممع عليها إال بديلل صحيح رصيح

 هذه املتصل، ومن الشخص ذكر يف ورد إنما انلص اذلكر املنفصل ؛ ألن وال ينقض مس
 بنقض يقول من عند وضوؤه انتقض قطعها قبل مسها فإن للختان، تقطع اليت القلفة مس املسألة
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 اذلكر من بائن ألنه ينتقض؛ لم القطع بعد مسها وإن اذلكر، جدلة من ألنهاالغري ؛  ذكر بمس الوضوء
 . إيل اذلكر املنفصل انلظر حيرم ، وذهب بعض أهل العلم إىل أنه ال اذلكر اسم عليه يقع ال

 ومس املرأة لشفري فرجها ، كمسها لفرجها ؛ ألنهما متصلتان به .

 ديلل ىلع ومس األنثيني ) أي: اخلصيتني ( واأليلتني والرفغني ال ينقض الوضوء ؛ ألنه ال
 بمس ذلك . الوضوء نقض

 أعيل ملتق عند العانة أعيل جانيب اكتنفا ما وهما ، باطن من الفخذين أصول: والرفغ
 . ابلطن وأىلع الفخذين بواطن

 حكم فإن حكمه مشلك غري اكن فإن ، مشلك غري أو مشالكا  يكون فرجه أن إما واخلنىث
 . السابقة املسائل

 بد فال معاا فرجيه املشلك اخلنىث فله حاتلان ، فإما أن يمس ، مشالكا  اخلنىث فرج اكن أما إن
ا أحدهما يكون أن ،  بسة حديث من تقدم ملا وضوؤه ؛ انتقض األصيل الفرج وإذا ملس ، أصلياا فرجا

ا امللموس يكون أن الحتمال وضوؤه ؛ ينتقض لم فرجيه أحد ملس إذا وأما ا زائدا  ال الشك ومع ، فرجا
 . ايلقني ىلع يقيض ال الشك: قاعدة ىلع الوضوء ينتقض

 . منهما يبول امرأة وفرج رجل ذكر هل يكون أن: أحدهما: نوعن املشلك واخلنىث

 فرج تشبه وال ، اخلارج منها خيرج ثقبة هل بل ، منهما واحد هل يكون ال أن: اثلاين وانلوع
خمرج  منها كثرية، طرق بالنساء أو بالرجال وإحلاقه املشلك اخلنىث تميزي يف وللفقهاء واحد منهما،

 أحلق بالنساء، املرأة فرج من يبول أو بالرجال أحلق اذلكر من يبول اكن فلو ،واحليض واملين ابلول
 إىل أو رجل، حكم بأنه النساء إىل ابللوغ بعد ميل منه وجد فلو امليل، ومنها واحليض، املين وكذا

 يف والطب الرجال، تميل إىل والنساء النساء، إىل تميل اغبلاا الرجال ألن ؛ امرأة بأنه حكم الرجال
 األنوثة وهرمون واملبايض الرحم وجود من جهة املشلك اخلنىث جنس حيدد أن يستطيع احلارض العرص
ا يكن لم مما وغريها  . أعلم واهلل ، الفقهاء األوائل عرص يف موجودا
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 ومس الرجل بلدن املرأة من غري حائل ال ينقض الوضوء ؛ فعن أم املؤمنني عئشة 
 املسجده  يف وهو قدميمه بطنه  ىلع يدي فوقعتم  فاتلمستهه الفراشه  من لةا يل  اهلله  رسوَل  قالت: فقدته 

 [ 486] صحيح مسلم /  . منصوبتانه  وهما

 ال ، اإلنسان فرجه بمس متعلق فقط الوضوء ألن ابلهيمة ؛ فرج مس من الوضوء جيب وال
 غريه . فرج

املستحاضة بالوضوء  وخروج دم االستحاضة ليس بناقض للوضوء ؛ ألن اآلثار الواردة يف أمر
للك صالة غري ثابته ، ومقتىض انلظر يدل عليه ؛ ألنه ال فرق بني ادلم اذلي خيرج من املستحاضة 
قبل الوضوء ، واذلي خيرج يف أضعاف الوضوء ، وادلم اخلارج بعد الوضوء ، ألن دم االستحاضة إن 

 اكن يوجب الوضوء فقليل ذلك وكثريه يف أي وقت اكن يوجب الوضوء .

ئل ابن عباس  نويستحب الوضوء ملن غّسل امليت ؛ فع : أىلع من غسل  عطاء قال : سه
 [ 6101] املصنف لعبد الرزاق /  ميتاا غسل ؟ قال : ال ، قد إذن جنسوا صاحبهم ولكن وضوٌء .

ثم شك هل أحدث أم ال ، فإن وضوؤه ال ينتقض ، سواء اكن يف صالة أم يف غريها  ومن توضأ
بغلبة  أو بيقني إما عنه ينتقل حىت املتيقن استصحاب األصل وأن ايلقني، ىلع  يقيضال الشك ألن ؛

 فمن تيقن الطهارة وشك ،ايلقني  ىلع يقيض ال فإنه الطرفني، استواء هو اذلي الشك وأما ظن،
 إىل : شيك فعن عبد اهلل بن زيد  ايلقني ، ىلع بىن الطهارة ، يف وشك انلجاسة تيقن باحلدث ، أو

َيِّله  الرجله :  يبِّ انل  جيدَ  أو ، صوتاا يسَمعَ  حىت َينمرصفه  ال:  قال ؟ الصالةه  يف اليشءَ  جيده  أنه إيله خيه
 [ 361] صحيح مسلم /  . رحياا

 . لعدم ورود ديلل يف ذلكوالضحك يف الصالة ال ينقض الوضوء ؛ 

 سبحانه اهلل نأل نيته ؛ وال توجب الوضوء ، وال الغسل ، إال توجب ال الغسل وموجبات
ْْۚ ٱُكنتُۡم ُجنُٗبا فَ  ِإَون  : اجلنابة ، قال اهلل  حال يف اتلطهر إال منا يطلب لم وتعاىل هَُّروا ] املائدة    طَّ
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ا ، علينا يوجب ولم [ ، 6 /  حدثه، ارتفع فقد األكرب احلدث رفع ناوياا مجيع جسمه غسل ومن وضوءا
 .50 حىت حيدث الغسل بهذا يصيل أن هل واكن

 ما حيرم ىلع املحدث

 صىل من أنه ىلع األمة : أمجعتقال اإلمام انلووي الصالة ؛  فعل املحدث ىلع وحيرم
جهله.  أم نسيه أم ذلك أتعمد سواء باإلمجاع ، إعدتها وجتب فصالته باطلة ، الوضوء إماكن مع حمدثاا 

كم الةَ ص اهلله  يقبله  : ) ال قال : قال رسول اهلل  فعن أيب هريرة  ،ا ـه   حىت أحدَث  إذا أحده
َ
يتوضأ

 .51 [ 6954( . ] صحيح ابلخاري / 

 الوسوسة يف الطهارة

ومن ابتيل بالوسوسة يف الطهارة الصغرى أو الكربى ، بأن يكرث منه الشك يف أنه لم يغسل 
و يده أو رجل أو رأسه ، أو خرج من ريح أو بول ، فإنه ال يلتفت إيله ، ويبين ىلع أنه غسل ذلك العض

 ، وال يبايل بما يشعر به من خروج ريح أو بول .

عالج الوسوسة يف أمرين يسريين ، هما : االعتصام بذكر اهلل تعاىل ، وعدم االتلفات إىل ف
الوسوسة ، حىت لو فرض انتقاُلا إىل صورة أخرى ، أو شلك آخر ، فالعالج أيضا هو عدم االتلفات 

يأيت الشيطانه أحَدكم فيقوله : َمن خلَق كذا ، : )  اهلل  قال : قال رسول ؛ فعن أيب هريرة إيلها 
َنتَهه  ذم باهلله ويلم ] صحيح ابلخاري /  .( َمن خلَق كذا ، حىت يقوَل : َمن خلَق ربَك ؟ فإذا بلَغه فلميَستَعه

3276 ] 

يلتفت إيله ، وال يذهب ينظر فال ، بعد الوضوء أحس خبروج قطرة من ابلول من اذلكر ومن 
وهو ؛ ألن بعض انلاس إذا أحس بربودة ىلع رأس اذلكر ظن أنه نزل يشء ، ال  مكره ، هل خرج أيف ذ

أما إذا تيقن يقيناا مثل الشمس فال ،  بإذن اهلل إذا استعاذ باهلل من الشيطان الرجيم وتركه يزول عنه
 .52 بد أن يغسل ما أصابه ابلول ، وأن يعيد الوضوء

                                                                 
. تسجيل صويت للشيخ عبد العزيز الطرييف . موقع إسالم  231، ص  1. املغين ، لإلمام ابن قدامة ، ج 821:  530ص  2أحاكم الطهارة ، ج 50

 وقع سعلو .. م 12801، ورقم  99507، ورقم  2458. موقع اإلسالم سؤال وجواب ، سؤال رقم  19559رقم الفتوى: ويب ، 
 .821314967:  822ص  2أحاكم الطهارة ، ج 51
 . 109043، ورقم  131496موقع اإلسالم سؤال وجواب ، سؤال رقم  52
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 املسح على اخلفباب: أحكام 

 فيها عنت وتعاىل ال سبحانه اهلل فرشيعة ، األمة هذه عن احلرج وتعاىل سبحانه اهلل رفع دلق
 أحكم من جاءت اليت هذه امللة شأن هو اتللكف وعدم فاليس ، امللكف أحوال ترايع ، مشقة وال ،

 يستديع ام امللكف ىلع طرأ إذا أنه فيه إال حرج ال اهلل رشع أن ومع ، العاملني رب ومن ، احلاكمني
 والعمامة واجلوارب اخلفني ىلع املسح ويف،  يشق عليه ال اذلي بالقدر عنه خفف عليه اتليسري
ا ابلاردة ابلالد بعض ويف ، الشديد الربد أيام يف خاصة ىلع امللكف اتليسري من فيه ما واجلبرية  ما جدًّ

 اخلفني ىلع املسح مسألة يف ابلدع أهل بعض ضل ، ولقدعليه  وتعاىل سبحانه نعمة اهلل املرء يدرك
 مع العقائد يف ألف ممن بعض اخلفني ىلع املسح ذكر ، وقد ثبوته عن رسول اهلل  مع أنكروه حىت
 من ابلدع أهل وبني ، السنة أهل بني فرق املسألة هذه حكم أن ىلع ، للتنبيه فقهية مسألة أنها

 .اخلوارج والرافضة وغريهم 

 خفاف .: الرجل من جدل رقيق ، ومجعهو ما يلبس يف اخلف : هتعريف 

 ، ومجعه جوارب. ذلك غري أو أو قطن كتان من اخلف، شلك ىلع اكن : هو ما اجلورب تعريف

 . جراميق: ، واجلمع  اخلف فوق يلبس خف: تعريف اجلرموق 

 اجلبائر .: وحنوه ، واجلمع  الكس ىلع تربط وحنوها، أخشاب يه :اجلبرية  تعريف

  انليبِّ  مع قال : كنته  شعبة  بن والسفر ؛ فعن املغرية احلرض يف  اخلفنيوجيوز املسح ىلع
 حاجَته، فقىض عين، توارى حىت  اهلله  رسوله  فانطلق فأخذتهها،. اإلداَوةَ  خذه  مغريةه، يا: فقال سفر ، يف

بَةٌ  وعليه ها من يَده يلهخرهجَ  فذهب شأميٌَة، جه مِّ ، كه  عليه، فصببته  ها،أسفله  من يَده فأخَرجَ  فضاقتم
وَءه فتوضأ َفيه، ىلع ومسح للصالةه، وهضه  [ 363] صحيح ابلخاري /  .صىل  ثم خه

فعن َهّمام : أن أبا مسعود اكن يمسح  وجيوز املسح ىلع اجلوربني وإن اكنا يشفان القدمني ؛
 [ 1982ىلع اجلوربني. ] املصنف البن أيب شيبة / 

ن اللفائف نزعها أشق من اخلفاف واجلوارب ، ويف وجيوز املسح ىلع اخلرق واللفائف ؛ أل
 يف اجلورب ذلك ، وألن نزعها رضر ، إما إصابة بالربد ، وإما اتلأذي باحلفاء ، وإما اتلأذي باجلرح وغري
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 خميط، هو بما واجلورب بمخيط، ليس بما اللفافة العرف خص لكن الرجل، لفافة يه: القاموس
ا ليس اخليط وعدمه وجود أن ومعلوم  .احلكم  يف مؤثرا

 يعين- يتلكف يكن : لموال فرق بني املسح والغسل يف األفضلية ؛ قال اإلمام ابن القيم 
 اكنتا وإن ، يزنعهما ولم عليهما مسح اخلف يف اكنتا بل إن ، قدماه عليها اليت حاهل ضد - انليب

 . اه عليه يلمسح اخلف ولم يلبس ، القدمني غسل ، مكشوفتني

 عن ليس بدل املسح  اخلف رافع للحدث وليس مبيحاا للصالة فقط ؛ ألنواملسح ىلع
 باخلف ، قال مسترتة اكنت إن املسح أو مكشوفة اكنت إن القدم الغسل يف املفروض وإنما الغسل،

ُ ٱيُرِيُد  َما  :واتليمم  املاء طهارة ذكر أن بعد اهلل  ِۡن َحَرٖج َوَلِٰكن ّللَّ يُرِيُد  َِلَۡجَعَل َعلَيُۡكم م 
َِرُكمۡ   [ 6 . ]املائدة /  َِلَُطه 

 . الطهارة هل تشرتط مما وحنوها الصالة من املانع رفع هو: احلدث برفع واملقصود

 ألن ؛ اكلفريضة فوقها ما به يستبح لم نافلة بطهارته نوى إذا أنه :فقط مبيح املسح ومعىن أن
 فهو جممع أىلع للنافلة الوضوء إذ نافلة؛ به يصل لم املصحف مس بطهارته نوى أىلع، وإذا الفريضة

 .وهكذا املصحف، ملس الوضوء خبالف اشرتاطه ىلع

ا اخلفني ىلع باملسح يمسح ؛ ألن اإلذن أن أجل من يلبس اخلف أن وجيوز  مقيد، غري مطلقا
 ديلل وال يوجد إمجاع ، أو سنة أو كتاب من مثله نص إال يقيده ال ىلع إطالقه، فهو مطلقاا جاء وما

 ادليلل . فعليه منع فمن تامة، طهارة ىلع اخلفني لبس إذا املسح الرجل من يمنع

 ُلم أن يمسحوا ىلع اخلفني ؛ ألن ، بول سلس به ومن ، ملستحاضةدائم اك حدث به ومن
 أن فله طهارة ىلع لبس اخلفني فقد ، كذلك اكنت وإذا ، دائم حدث به من حق يف اكملة الطهارة
 .اخلفني  املسح ىلع من دائم حدث به من يمنع لديل يوجد وال ، يمسح

 اخلفني : ىلع املسح ورشوط

ا  -1 ، فإن اكنت عني اخلف جنسة ، لم يصح املسح عليه يف غري  أن يكون اخلف طاهرا
 من تطهر لم جنسة الرجل اكنت ولو ، الرجل عن إلمجاع العلماء ىلع ذلك ، وألن اخلف بدلرضورة ؛ 

 .انلجاسة  مع بقاء احلدث
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ا اخلف اكن وأما إن ا ،  ال متنجسا  ُلا ال يشرتط احلدث طهارة ألن عليه ؛ املسح فيصحجنسا
ا ، ابلدن يكون أن  أو غسله العضو الواجب إىل املاء وصول تمنع ال انلجاسة أن دام وما طاهرا

خلعه ؛ فعن أيب سعيد  أو اخلف تطهري عليه وجب الصالة حرضت صحيحة ، فإذا فطهارته مسحه ،
 رأى فلما يساره عن فوضعهما نعليه خلع إذ بأصحابه يصيل  اهلله  رسول بينما: قال  دري اخل

 قالوا نعالكم إلقاء ىلع ْحلكم ما قال صالته اهلله  رسول قىض فلما نعاُلم ألقوا القوم ذلك
 أو قذرا فيهما أن فأخربين أتاين  جربيل إن  اهلله  رسول فقال نعانلا فألقينا نعليك ألقيت رأيناك

 ويلصل فليمسحه أذى أو قذرا نعليه يف رأى فإن فلينظر املسجد إىل أحدكم جاء إذا وقال أذى قال
 اكن إذا نعليه يف يصيل ال اكن فإذا ، انلعلني حكم اخلفني [ ، وحكم 650سَن أيب داود / ]  فيهما
 خبث . بهما اكن إذا خفيه يف يصيل فكذلك ال ، أذى بهما

ا ملا جيب غسله وهو مجيع القدم مع الكعبنيأن يكون اخلف  -2  ، وجيوز املسح ىلع ساترا
 اجلورب اكن أو الكعب ، منه يرى اخلف واسعاا اكن خفاا ، وسواء يسىم أنه دام ما اخلف املخرق ،

والعام  مطلق أو عم  وإذنه باملسح، وأذن اخلفني، ىلع مسح  انليب ؛ ألنالقدم  يصف خفيفاا
 وال ظاهر األخبار، ىلع جائز عليه فاملسح خف، اسم عليه وقع فلكما وإطالقه هعموم ىلع واملطلق
 قيده ما كإطالق ورسوهل  اهلل  أطلقه ما تقييد ألن بديلل؛ إال املطلق يقيد وال العام خيصص

 .بسواء  سواء  ورسوهل اهلل 

 عَسال   بنَ  فوانَ َص  الصغرى ؛ فعن زر بن حبيش قال : أَتيمته  الطهارة يف املسح يكون أن -3
لممه  ابتغاءه : قهلمته  ؟ بك جاء ما: فقال المهرادَي  مه  لطالبه  أجنحتَها تَضعه  املالئكةَ  فإنَ : قال العه لم ا العه  رضا

ه  ىلع املسحه  نفيس يف حَك : قهلمته  يطلهبه  ملها نمَت  وابلوله  الغائطه  بعدَ  اخلهَفنيم   وكه
ا
  انَليبِّ  أصحابه  مهن امرأ

لهكأس فأتَيمتهك
َ
َت  هل: أ عم نا اكن نَعم،: قال ؟ شيئاا ذلك يف منه سمه ا كنَا إذا يأمهره سافرينَ  أو َسفمرا  أاَل  مه

فافنَا نزنهعَ  . ] صحيح ابن حبان /  وبول   اغئط   مهن لكنم  جنابة   مهن إاَل  ويلايلَهنَ  أيَام   ثالثةَ  خه ونوم 
1325 ] 

 ويلايلهن أيام وثالثة للقيم، ويللة  ، يوماارشعا  فيها هل املأذون املدة يف املسح يكون أن -4
 للمسافر .
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مةٌ  قال : اجتَمعتم  ن أيب ذر الغفاري عأن يكون لبس اخلف ىلع طهارة مائية ؛ ف -5 َنيم  غه
 اجلنابةه  تهصيبهين فاكنت الَربَدةه  إىل فيها فبَدومته : قال(  فيها ابده  ذري  أبا يا: ) فقال  اهلله  رسوله  عندَ 

ثه  َت  اخلَممَس  فأمكه لَتمك ذري  أبو: ) قال ثمَ  فسَكتُّ (  ذري  أبو: ) فقال  انلَيبِّ  إىل فدَخلمته  والسِّ  ثكه
تهه(  أمَُّك   فاغتَسلمته  بالَراحلةه  واسترَتمته  فسرَتتمين ماء   مهن بعهسي  فجاءت سوداءَ  جبارية   فدع فأخرَبم

مه  وَضوءه  َطيِّبه ال الَصعيده : )  فقال جبالا  عينِّ  ألقتم  فكأنَها َت  فإذا سننيَ  عرشه  إىل ولو املسله  املاءَ  وَجدم
ه سم ك فأمسه  للبس السابق احلدث عودة ، ألن [ 1311. ] صحيح ابن حبان /  ( خريٌ  ذلك فإنَ  جبهدله

 إىل املاء إيصال جيب اكن فإذا ، املاء وجد حني من طهارة غري ىلع كأنه لبس اخلف جعل اخلف
 . القدمان ذلك يف بما مجيعها إىل إيصاهل اكن الواجب البرشة

 القدمني ، سليم الرجل معاا ، فلو اكن اخلفني ىلع يمسح أن القدمني سليم يف يشرتط -6
 أحدهما . ىلع ال اخلفني، ىلع باملسح ورد اإلذن يصح مسحه ؛ ألن فال واحدة ، رجل يف خفاا ولبس

 الرجل من بيق خالف ، ولو بال عليها املسح جاز واحدة رجل إال للرجل يكن لم ولو
 اكنت عليه ، ولو املسح جيوز بما حىت يسرتها األخرى ىلع يمسح لم غسله جيب مما بقية األخرى
 ملا ألنه ؛ عليها املسح الصحيحة، صح يف اخلف فلبس غسلها، جيب ال حبيث عليلة رجليه إحدى

 .واحدة  رجل هل اكنت ول الصحيحة ، كما ىلع املسح جاز ، للعلة خلعها يف معذوراا اكن

وال يشرتط لصحة املسح ىلع اخلف أن يكون اخلف مباح لبسه ، وليس حمرم لبسه لكبس 
م ، أو اكن اخلف من حرير وهو رجل ، أو اكن اخلف مسوق ؛  ره حم ا ليس املنع ألن هذااخلف للمه  عئدا

 ال عرض وصف فهو ،الغصب وهو أمر خارج، ىلع عئد وإنما الطهارة، يه اليت العبادة رشط ىلع
 املسح . فيصح بالطهارة، هل تعلق

وال يشرتط أن يثبت اخلف بنفسه ، فلو ثبت بشده بيشء يسري ، أو خيط متصل به أو 
منفصل عنه ، وحنو ذلك جاز املسح عليه ، ولو لبس اخلف الواسع من ال حيتاج امليش عليه ، 

 منع من ذلك .اكملريض املقعد ، جاز املسح عليه ؛ لعدم ورود ديلل ي

، وقد   وال يشرتط يف املسح ىلع اخلف إماكن متابعة امليش عليه ؛ لعدم ورود ديلل يف ذلك.
 يلبس اخلف من ليس حمتاج للميش عليه اكلراكب .
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 وال يشرتط يف اخلف أن يكون من جدل ؛ لعدم ورود ديلل يف ذلك.

 د ديلل يف ذلك .وال يشرتط يف املسح ىلع اخلف أن يمنع نفوذ املاء ؛ لعدم ورو

قال  شعبة  بن وال يشرتط للمسح ىلع اخلفني لبس اخلفني بعد كمال الطهارة ؛ فعن املغرية
َفيهه، ألنزهعَ  فأهَويته  ، سَفر   يف  انليبِّ  معَ  : كنته  دَخلتههما فإين َدعمهما،:  فقال خه

َ
 فمَسح.  طاههَرتَنيه  أ

 أنه يصدق عليه اخلف أدخلها ثم ايلمىن، رجله لغس إذا فالرجل [ 206] صحيح ابلخاري /  . عليهما
 أدخلها، فقد اخلف، ثم ألبسها ساعته، يف األخرى رجله غسل إذا ثم طاهرة، ويه اخلف، أدخلها

 يمسح أن فله طاهرتان، وهما رجليه اخلفني، أدخل أنه صفته هذه من ىلع فصدق طاهرة، ويه
 ثم يزنع أن نأمره وكوننا احلديث، هذا خبالف لالقول قائ هذا بغري والقائل اخلرب، بظاهر عليهما
 القيام يف للملكف مصحلة وال به، األمر عن الشارع يزنه حمض غسل عبث يلزمه أن غري من يلبس

 .به

 طاهرتني ( ) أدخلتهما: واألحوط أن ال يلبس اخلفني حىت يتم غسل لكتا قدميه ؛ ألن قوهل
 اخلف، لبس فقد اخلف، ألبسها ثم ايلمىن، غسل رجله إذا ألنه كماُلا ؛ ىلع الطهارة ْحلوا فاجلمهور

ا يكون وال حدثه، ارتفع وقد اخلف، لبس عليه املسح املتفق رشط ومن حمدث، وهو  إذا إال طاهرا
 .غسله جيب مما يغسله لم يشء عليه بيق وقد يصيل، أن هل جيوز وذلا ال الطهارة، أتم

 املرأة به تطيل ما ىلع ايلدين ، وال يف قفازينال ىلع وال الوجه ، يف الربقع ىلع يمسح وال
والربقع  ايلدين يف القفازين ىلع املسح جيوز ال أنه ىلع العلماء أمجع: انلووي  اإلمام أظفارها ؛ قال

 الوجه . اه يف

 من وهذا اخلف، ىلع املسح نوى الوضوء فقد نوى فإذا أعضائه ، عن اكفية نية الوضوء ونية
 من عضو للك خاصة نية يلزم ال كما للمسح، نية خاصة يلزم وال نلية،ا حكم استصحاب باب

 هذا يكف لم باخلف علق ما إزالة نوى املسح عند أنه أو الوضوء، لم ينو إذا وأما الوضوء، أعضاء
 .بنية الوضوء  ملسح ا عن
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 ديلل إىل حيتاج رشيع حكم الكراهة األخبثني ؛ ألن يدافع وهو اخلف وال يكره لبس
 .53، وال ديلل يف ذلك رشيع 

 املسح ىلع اخلف صفة

 فمسح ىلع اخلف  ظاهر أكرث ىلع سحامل جيبو
َ
؛ فعن أيوب قال : رأيت احلسن بال ثم توضأ

صابعه ىلع اخلف . ] املصنف لعبد الرزاق / 
َ
ثر أ

َ
يت أ

َ
 851خفيه مسحة واحدة ىلع ظهورهما ، قال : فرأ

 يكيف بل يستوعب الظاهر ال أنه ىلع ديلل هذا فإن اخلف، ظاهر ىلع باألصابع املسح اكن [ ، فإذا
 . الظاهر أكرث مسح

نمته  ؛ فعن يلع بن أيب طالب  اخلف أسفل يمسح وال نَ  أنَ  أرى قال : ماكه ه  باطه اَل  الَقَدَمنيم  إه
حَق 

َ
له  أ  [  163خفيمهه . ] سَن أيب داود /  ظهره  ىلع يمسحه   اهلله  رسوَل  رأيمته  حىت بهالَغسم

 وقد املسح، هو املطلوب ل خفه ومسح بيده ىلع اخلف حال الغسل أجزأه ؛ ألنومن غس
 للمرشوع، خمالفة فيه الغسل ألن م ذلك ؛لاخلفني ، ولكن كره بعض أهل الع ايلد ىلع بإمرار حصل

 الكراهة. ترتفع ربما الفعل هذا إىل حاجة هناك اكن إن لكن اخلف، يتلف قد ومن جهة

، وال قولا  ال املسح تكرار ينقل نه لماملسح ؛ أل تكرار ويكره  إال األحاديث يف وليس فعلا
 .غسل إىل املسح حيول املسح تكرار واحدة ، وألن مرة بفعله يصدق وهذا ىلع خفيه، مسح أنه

ا أو  أو ، ايلد بكل ، القدم ظهر ىلع باملسح أىت وكيفما ببعضه أجزأه ، أو مسح القدمني معا
 . ؛ ألنه لم يرد يف كيفية املسح نص ثابتقدم ايلمىن ىلع اليسى جاز 

؛ لعدم ورود ديلل يستحب  خفه ىلع أصابعه أثر يظهر أن يتقصد أن لإلنسان وال يرشع
 .54ذلك

 مدة املسحوقت و

                                                                 
 .178:  9ص  3أحاكم الطهارة ، ج 53
 .218:  179ص  3أحاكم الطهارة ، ج 54
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؛  للمقيم ، وثالثة أيام بليايلهن للمسافر ويللة يوم تمام إىل مسح أول من مدة املسح دأوتبت
يحه  َ ا عئشَة  هانئ  قال : أتيته  بنه  فعن رشه ه  ىلع املسحه  عن أسأُله  أيب بابن عليَك :  فقالت:  اخلهَفنيم

 أيام   ثالثةَ   اهلله  رسوله  جعل:  فقال فسأنلاه.   اهلله  رسوله  مع يسافره  اكن فإنه.  فََسلمهه  طالب  
َههنَ   [ 276] صحيح مسلم /  . للمهقيمه  ويللةا  ويوماا.  للمسافره  ويلايله

 وابن عمر ابن نني كيلومرت ؛ فقد اكنااملسافر تقدر بثم مسح فيها يسوغ اليت واملسافة
ا . ] أخرجه عرش ستة ، برد ويه أربعة يف ويفطران يقرصان  عباس  يف تعليقاا ابلخاري فرسخا
 .55 الصالة [ تقصري كتاب

 سافر ثم مقيم وهو اخلف لبس إذا

 :حاالت فله سافر، ثم مقيم، وهو خفيه، لبس وإذا

 جمرد مسافر؛ ألن مسح يمسح فهنا حدثه، وقبل خفيه، لبس بعد يسافر أن: األوىل احلالة
 حكم. به يتعلق ال اللبس

؛  مسافر مسح ، فإنه يمسح السفر يف إال يمسح ولم ، مقيم وهو ، حيدث أن :اثلانية احلالة
 .احلدث  بعد املسح من تبدأ املدة ألن

 يف ويللة يوم مسح أكمل قد اكن إنسافر. ف ثم احلرض، يف ومسح أحدث، :اثلاثلة احلالة
 مدته ، بانتهاء انتىه قد مسح ىلع يبين أن يمكن ال ألنه يمسح ؛ أن هل يكن لم سفره، قبل احلرض

 عليها، يبين فإنه إقامته يف املسح مدة يستكمل ولم سافر من أما .سفره قبل خلعهما فوجب عليه
 وهذا ويلايلهن، أيام ثالثة يمسح أن للمسافر لجع  الرسول بليايلها ؛ ألن ثالثة أيام تمام فيمسح
 .56ادليلل  فعليه فرق فمن ومسافر، مسافر بني الرشع ولم يفرق مسافر،

 أقام ثم السفر يف مسح إذا

 مسح أقام حىت سفره يف يمسح لم اكن أقام ، فإن ثم السفر، يف وهو خفيه ، لبس فلو أن رجل
 فقد سفره، يف ويللة يوم مسح استوىف قد اكن سفره ، فإن يف قد مسح اكن وإن مقيم، مسح ويللة يوماا

                                                                 
 . 38079. موقع اإلسالم سؤال وجواب ، سؤال رقم 278:  219ص  3أحاكم الطهارة ، ج 55
 .285: 279ص  3أحاكم الطهارة ، ج 56
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 مقيم ؛ ألن مسح أتم ويللة يوم مسح يستوف لم شيئاا، وإن إقامته يف أن يمسح يصح وال مدته، انتهت
 .57ويللة  يوم من يمسح أكرث أن للمقيم جيوز وال املقيم، حكم حكمه أصبح أقام ملا املسافر هذا

 املسح ابتداء يف شك إذا

ا اكن وإن مقيم ، مسح مقيم ، فاملسح اآلن وهو مسحه، ابتداء يف ن شكفإ  مسح مسح مسافرا
 الظهر يف مسح هل شك لو وأما مسحه، ابتداء املعترب وليس وقت املسح، حاتله املعترب ألن مسافر؛

 .58يتيقنه  فيما إال املسح جيوز فال الرجلني ، األصل غسل ألن الظهر؛ وقت العرص، جعله يف أم

 سفره يف أو العايص بسفره العايص املسافر مسح يف

 ، املعصية أجل من أنشأ السفر فاألول ، سفره يف والعايص ، بسفره العايص بني فرق هناك
 ومنه ، الفواحش عمل بقصد سافر لو ، وكما الطريق قطع يف كما ، فعلها من يتمكن لم السفر ولوال

 . ملوسيقوا اكلسحر العلوم املحرمة طلب أجل من السفر

ا السفر ىلع ابلاعث يكون بأن سفره يف العايص وأما ا أمرا  فيه سفره فعل يف لكنه ، مباحا
 ، سفره يف يقال عص فهذا ، كثري وغريها الغناء وسماع ، ادلخان ورشب ، اكلغيبة ، حمرمة أموراا

 . بسفره عصياا وليس

 والسنة الكتاب يف ؛ ألن انلصوصمطلقاا  املسح فيجوز هل ، بسفره عصياا املسافر اكن إذاف
الرشع ، قال  بلينه انلصوص داخل يف غري املعصية سفر اكن وآخر ، فلو مسافر بني تفرق لم مطلقة ،

 وأطلقه ، سبحانه أطلقه اهلل ما تقييد جيوز [ ، وال 64 / مريم ]  ََكَن َربَُّك نَِسي ٗا َوَما :  اهلل 
 اكن ولو ، املسافر يمسح أن فال مانع باملسح مطلقاا اإلذن مدا ، وما إمجاع أو بنص إال  رسوهل
 . بسفره عصياا

 .59املحرم  يف فعل سبباا ليس سفره ألن ؛ السفر برخص يرتخص أن هل سفره يف والعايص

 اخلف ىلع اخلف لبس

                                                                 
 .287: 286ص  3أحاكم الطهارة ، ج 57
 .290: 289ص  3أحاكم الطهارة ، ج 58
 .299:  291ص  3أحاكم الطهارة ، ج 59
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 ىلع باملسح ومن لبس خفني فوق بعضهما جاز هل املسح ىلع اخلف األىلع ؛ ألن اإلذن جاء
ا خفاا يكون أن بني فرق وال ، اخلف  اخلفني ادليلل ، وكذلك فإن فعليه ومن منع ، أكرث أو واحدا

 .60ابلطانة  حكم واألسفل يف ، الظهارة حكم يف األىلع يعترب حيث ، الواحد اخلف حبكم

 مسح اخلف اثلاين إذا لبسه بعد احلدث

وز املسح ىلع األىلع إذا لبس اخلف األول ، ثم أحدث ، ثم لبس خفاا عليه وهو حمدث ، فيج
 .61، ما دام قد لبس األسفل ىلع طهارة ؛ ألن العلة يف ذلك اتليسري 

 خلعه ثم األىلع مسح اخلف إذا

أحدهما ، فطهارته باقية ، وإذا أحدث  من أو رجليه من خلعه ثم األىلع، اخلف مسح إذا
 .62مسح ىلع األسفل ؛ ألن العلة يف ذلك اتليسري 

 ارةخلع اخلف ال يبطل الطه

 ؛ ألنحيدث  مالم ، عليه يشء وال ، باقية املسح ، فطهارته طهارة ىلع وهو خفيه ، خلع وإذا
 ادليلل بمقتىض ثابتة بطهارته ، وطهارته وحكمنا خفاه، وعليه ، الرشعية الطهارة تطهر قد الرجل هذا

 .63هنا  ديلل وال إمجاع، أو مثله رشيع إال بديلل خفيه خبلع طهارته تنتقض فال الصحيح، الرشيع

 انتهاء مدة املسح ال تبطل الوضوء

 طهارته تبطل للمسافر ، فال بليايلها أيام وثالثة للمقيم ، ويللة يوماا املسح ، مدة انتهت وإذا
ال  املسح، مدة وانتهاء ابتداء تضمنت واملسافر للمقيم اتلوقيت املسح ؛ ألن أحاديث مدة بانتهاء

 ىلع تدل بأنها: ومن قال للمسافر، أيام وثالثة للمقيم ويللة يوم من أكرث يمسح أن تنىه فيه الطهارة،
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 بمقتىض تطهر قد الرجل هذا نفإ وكذلك ، فيه ليس ما احلديث يف قال فقد الطهارة، مدة انتهاء
 .64 هنا ديلل وال إمجاع، أو سنة، أو كتاب بديلل من إال طهارته تنقض فال والسنة، الكتاب

 األكرب احلدث بوجود ىلع اخلفني يبطل املسح

األغسال  يف وال وانلفاس، احليض اجلنابة وغسل غسل يف اخلف ىلع املسح جيزئ وال
 بنَ  َصفوانَ  وغريها ؛ فعن زر بن حبيش قال : أَتيمته  احلج وأغسال والعيد اجلمعة كغسل املسنونة

لممه  ابتغاءه : قهلمته  ؟ بك جاء ما: فقال المهرادَي  عَسال    لطالبه  أجنحتَها تَضعه  املالئكةَ  فإنَ : قال العه
لممه  ا العه ه  ىلع املسحه  نفيس يف حَك : قهلمته  يطلهبه  ملها رضا نمَت  وابلوله  الغائطه  بعدَ  اخلهَفنيم   وكه

ا
 مهن امرأ

لهك فأتَيمتهك  انلَيبِّ  أصحابه 
َ
َت  هل: أسأ عم نا اكن نَعم،: قال ؟ شيئاا ذلك يف منه سمه ا كنَا إذا يأمهره  أو َسفمرا

فافنَا نزنهعَ  أاَل  سافرينَ مه  . ] صحيح  وبول   اغئط   مهن لكنم  جنابة   مهن إاَل  ويلايلَهنَ  أيَام   ثالثةَ  خه ونوم 
 .65[  1325ابن حبان / 

 حكم املسح ىلع اخلفني للجنب إذا أراد أن يتوضأ يلنام

ألن فني ؛ إنه يرخص هل املسح ىلع اخلوإذا أراد الوضوء للنوم وهو وجنب وقد لبس اخلفني ، ف
الوضوء إذا اكن مستحباا هل أن يمسح ما جيب غسله ، وهل ف، هذا الوضوء ليس للصالة ، فيخفف فيه 

فأىت  بتُّ عنَد ميمونَة، فقام انليبُّ قال :  ، وعن ابن عباس  أن يقترص ىلع بعض أعضاء الوضوء
 .66[  6316. ] صحيح ابلخاري /  حاجتَه، فغسل وجَهه ويَديه، ثم نام

 واجلبرية واخلماروالطاقية اب: أحكام املسح على العمامة ب

 العمامة ىلع املسح
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 اخلهَفنيه  ىلع مسح  اهلله  رسوَل  : أنَ  فعن بالل بن رباح  وجيوز املسح ىلع العمامة ؛
عن عصم قال : رأيت أنساا يمسح ، و [ ويعين باخلمار : أي العمامةَ 275] صحيح مسلم /  . واخلهماره 
 .67 [ 225فني والعمامة . ] املصنف البن أيب شيبة / ىلع اخل

 اخلمار ىلع املسح

ا  وجيوز للمرأة أن تمسح ىلع َخارها فعن احلسن عن أم سلمة ، أنها اكنت ؛  إن اكن مشدودا
 [ 250تمسح ىلع اخلمار. ] املصنف البن أيب شيبة / 

ىلع رأسها ؛ فعن نافع قال : وتمسح أما إن اكن اخلمار غري مشدود وترك مرسالا ، فإنها تزنعه 
رأيت صفية بنت أيب عبيد توضأت وأنا غالم ، فإذا أرادت أن تمسح رأسها سلخت اخلمار. ] 

 .68 [ 51املصنف لعبد الرزاق / 

 املسح ىلع القالنس ) الطاقية (

وجيوز املسح ىلع الطاقية ؛ فعن أشعث عن أبيه : أن أبا موىس خرج من اخلالء ، فمسح ىلع 
هل العلم إىل عدم جواز املسح ىلع أ[ ، وذهب بعض  222. ] املصنف البن أيب شيبة /  قلنسوته

واألحوط إن لم تكن مشدودة عدم املسح عليها  ليست اكلعمامة ، يهالطاقية ؛ ألنه ال يشق نزعها ف
69. 

 رشوط املسح ىلع العمامة

 ىلع املسح يرى منعند  عليه متفق الرشط وهذا األصغر، احلدث يف إال العمامة تمسح وال
 عليها ؛ وهذا باإلمجاع. املسح جيزئ فال األكرب احلدث وأما العمامة،

 وما مطلقاا، ورد باملسح ؛ ألن اإلذن ذؤابة ذات أو حمنكة وال يشرتط يف العمامة أن تكون
 .إمجاع  أو سنة أو كتاب من بديلل مثله إال تقييده جيوز فال مطلقاا ورد

 . االشرتاط ىلع ادليلل ، أن تلبس ىلع طهارة ؛ لعدموال يشرتط للبس العمامة 
                                                                 

 للشيخ عبد العزيز الطرييف .،  117. صفة وضوء انليب ج ، ص 378: 344ص  3أحاكم الطهارة ، ج 67
 ، للشيخ عبد العزيز الطرييف . 117. صفة وضوء انليب ج ، ص 384:  379ص  3أحاكم الطهارة ، ج 68
 .139719. موقع اإلسالم سؤال وجواب ، سؤال رقم 388: 385ص  3أحاكم الطهارة ، ج 69

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 49                                                                                                                     الفقه اإلساليم / اجلزء األول / كتاب الطهارة 

 ويمسح ىلع العمامة بال توقيت ؛ لعدم ورود ديلل يوقت املسح ىلع العمامة .

 استيعابه جيب ال الرأس اكن وإذا الرأس ، مسح حكم ُلا وجيزئ مسح بعض العمامة ؛ ألن
 فعل حاكية فهذا صوص االستيعابانل ظاهر وكون العمامة ، ىلع املسح استيعاب جيب لم الوضوء يف

 أن ينقل جوانب الرأس فال يستحب مسحها ؛ ألنه لم وأما الوجوب ، تبلغ وال االستحباب ىلع تدل
 .ويستحب مسح األذنني مع العمامة ؛ لألدلة الواردة يف استحباب مسح األذنني. مسحها   الرسول

 مباحة ، فلو اكنت العمامة ةالعمام تكون أن وال يشرتط يف جواز املسح ىلع العمامة ،
 حلق حمرمة العمامة اكنت ذهب ، أو أو حرير اكنت من كما لو ، اهلل حلق حمرمة اكنت سواء حمرمة،
ا ليس فيجوز املسح عليها ؛ ألن اتلحريم مغصوبة ، أو مسوقة اكنت لو كما الغري،  املسح، إىل عئدا
 .عنه خارج ألمر هو وإنما

 بكشفه، العادة جرت ما، فيجوز كشف  جلميع الرأس ساترة مةالعما تكون أن وال يشرتط
باللكية ؛  يرفعها لم مافإنه جيوز املسح عليها ،  جوانب الرأس من وشبههما واألذنني الرأس كمقدام

 . ذلك يمنع من لعدم ورود ديلل 

 .70عليها ؛ لعدم ورود ديلل يف ذلك  املسح بعد العمامة وال تبطل الطهارة خبلع

 عليه غسل بعض أعضاء الوضوء من تعذر

 ، والوجه سليمتني ايلدان اكنت فإن ، أربعة الوضوء فأعضاء ، اللك حكم األكرث يعطى
 ، املاء فإنه يستعمل ، جبرية عليه بعضه أو واحد قدم إال يبق ولم ، سليم القدمني وأحد ، سليم

 . القدمني أحد غسل ويسقط

 إال ولم يبق ، جبرية عليها ورجاله يداه اكنت لو كما ، جبرية عليه األعضاء أكرث اكن وإن
 فالكسور واحلروقأو كسور ،  حبروق أصيب لو كما ، املاء يستعمل وال يتيمم فإنه ، ورأسه وجهه
 دائر فهو كذلك اكن احلال وإذا ، مكشوفاا يكون ربما وهذا ، جبرية عليه هذا أن إال ، واحد بابهما

 .لألكرث واحلكم يمم ؛اتل يستعمل أو ، املاء يستعمل إما
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 ألن الغسل الغسل ؛ وجب اجلبرية ، بزنع رضراا خياف وال الغسل ، يرضه ال اكن اجلرح فإن
 .71 فيه خالف ال الغسل ، وهذا يسقط لم العذر يوجد لم فإذا ، فرض

 الطهارة من احلدث األكربباب: أحكام 

ا ترتيبه وجاء  ثم الوضوء، ذكرت حيث ائدة،امل موافقة آلية األصغر احلدث طهارة عن متأخرا
 .72ذكره  اهلل  قدم ما تقديم األوىل فاكن بالغسل، ثنت

 :قسمني ىلع الغسل وطهارة

 . وحنوهما واإلحرام، اجلمعة، كغسل حدث، موجبها يكون ال طهارة لك ويه : حسية طهارة

 ة،اجلناب كغسل احلدث، انقطاع أو حدث، موجبها يكون طهارة لكيه و : تعبدية وطهارة
 ابلدن، مجيع بغسل بل املين، بغسل منه الطهارة حتصل وال املين، كزنول فاألول.  وانلفاس واحليض

 .تعبدية طهارة اكن ُلذا

 حسية، طهارة فاالنقطاع ابلدن، غسل يوجب فهو وانلفاس احليض دم انقطاع واثلاين
 بني الفروق وهكذا احليض، دم من املحل غسل يكيف وال ابلدن، غسل وهو تعبدية، طهارة وتوجب
 .73 احلسية والطهارة اتلعبدية الطهارة

 الغسل موجبات

 خروجه وهو املعروف ، املعتاد خبروجه جيب إنما املين خبروج ، والغسل املين أوالً: خروج
 عدم إن األصل ثم املذي ، عن فيه املين خيتلف ال هذا خالف ىلع خروجه ألن ادلفق ؛ حالة بذلة ويف
 وذلك الذلة؛ حالة يف هو خروجه املتيقن فاألمر وجوبه، ظننا ىلع يغلب أو نتيقن حىت الغسل وجوب

 راجح . ظن غلبة أو بيقني إال عنها ننتقل الطهارة، وال بقاء األصل فإن عداه وما عليه، جممع ألنه

 بأن اإلنسان، قبل من املانع فإن اكن ذلك، ختلف فإذا بذلة، دفقاا املين خبروج جيب الغسلف
 وإن عليه، جيب الغسل فإن ذلك، بعد املين ثم خرج ادلفق، وجه ىلع املين خيرج ال حىت ذكره أمسك
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خرج قبل ابلول وجب الغسل ؛ ألنه املين املنتقل ، فينظر فإن  ، اإلنسان كسب من ليس املانع اكن
ابلول وخرج لو اكن املين األول دلفعه إذ  ، ألنه حيتمل أنه غريه؛  عليه الغسل وإن خرج بعده لم جيب

 ذلة .ب دفقاا بغري جرخ قدو، حتمل أنه مين جديد ا، فلّما لم يدفعه ابلول ولم خيرج ، 

 لم واحد، موجبه ألنالغسل ؛ عليه  جيب الفثانية ،  مرة منه املين خرج ثم اغتسل منو
 هوة،بدون ش خرج وقد السابق، املاء بقية وألنه غسلني؛ واحد ماء يوجب فال هل، وقد اغتسل يتعدد،

 .األول  الغسل يف فيكتىف

إن اكن لغري شهوة وإنما هو بقايا املين األول ، فهذا ينتقض ف، خرج مين أثناء الغسل لو و
 . ، وال يلزمه إعدة ما قد غسله وضوئه

 غسل فالمنها ،  ثم خرج املرأة، فرج يف فدخل ماؤه دب ثم الفرج دون الزوج جامع وإذا
 إيالج، ولم حيدث إنزال منها حيصل ولم اذلكر، بإيالج أو مائها، خبروج جيب إنما الغسل عليها ؛ ألن

 وحنوه . ماء االستنجاء خروج شأن شأنه منها األجنيب املاء هذا وخروج الغسل، جيب فلم

 ومن استيقظ من انلوم فرأى بلالا يف ثوبه فله ثالث حاالت:

ا  احلالة األوىل:  وال يذكر، لم أو احتالماا  ، ذكرأن يتيقن أنه مين ، فيجب عليه الغسل مطلقا
يشعر  وهو ال املين، منه خيرج قد انلوم حالة يف اإلنسان ألن بذلة ؛ أو دفقاا خروجه يكون يشرتط أن
مُّ  قالت : جاءت سلمة  ، فعن أم

ه
، أ لَيمم   رسوَل  يا:  فقالتم   اهلل رسول إىل ، طلحةَ  أيب اممرأةه  سه

يه  ال اهلل إنَ  ، اهلل تَحم تَلََمتم  يه إذا غهسل   من املرأةه  ىلع هل ، احلقِّ  مهن يَسم  ) :  اهلله  رسوله  فقال ؟ احم
 [ 282] صحيح ابلخاري /  .(  املاءَ  رأته  إذا نعم

 يذكر ؛ لم أو احتالماا ذكر مطلقاا الغسل عليه جيب مذي ، فال أنه يتيقن أن :اثلانية احلالة
 الغسل . يوجب ال املذي أن وذلك

 يتيقن حىت الشك مع الغسل عليه جيب فالمذي؟  أو مين هو هل يشك أن :ثلةاثلا احلالة
 .ايلقني  ىلع يقيض ال الشك أن: القاعدة ألن ظنه؛ يغلب ىلع أو الغسل، موجب

 : يف احلالة اثلاثلة فصيلوذهب بعض العلماء إىل اتل
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 أو نظر ، إن اكن تقدم نومه سبب يدعو إىل حتريك الشهوة وخروج املذي، كتفكريقالوا: ف
 فابللل اذلي وجده يف ثوبه هل حكم املذي .

وإن لم يكن تقدم نومه سبب يدعو إىل خروج املذي ، فإنه يعمل باالحتياط ، ويرايع 
ألنه ؛ فيغتسل ، ويغسل ما أصاب ثوبه ، ويأيت بالوضوء مرتبا أثناء غسله  ،حكم املين واملذي معا 

فلم خيرج من عهدة الوجوب إال  ،ألحد األمرين يرجح به  وال سبب ،ال خيرج عن كونه منيا أو مذيا 
 .بما ذكر

أو خرج بعد استيقاظه  ، إن مَش فخرج منه املين، فإذا رأى أنه قد احتلم ولم جيد منيا و
 . ؛ ألن الظاهر أنه انتقل ، وختلف خروجه إىل ما بعد االستيقاظ فعليه الغسل

 قالت : جاءت سلمة  فعن أمالغسل ؛  عليه جيب بلالا ، فال يرَ  ولم احتالماا ومن ذكر
مُّ 
ه
، أ لَيمم  يه  ال اهلل إنَ  ، اهلل رسوَل  يا:  فقالتم   اهلل رسول إىل ، طلحةَ  أيب اممرأةه  سه تَحم  هل ، احلقِّ  مهن يَسم

تَلََمتم  يه إذا غهسل   من املرأةه  ىلع خاري / ] صحيح ابل .(  املاءَ  رأته  إذا نعم ) :  اهلله  رسوله  فقال ؟ احم
282 ] 

 منهما ؛ ألن الطهارة واحد ىلع غسل وغريه ، فال هو عليه ينام فراش يف منياا رأى ومن
 زواهل . نتيقن حىت ايلقني فنستصحب ايلقني ، ىلع يقيض ال فيه ، والشك مشكوك واحلدث متيقنة ،

 ان :خرج املين عن طريق الضغط ىلع الربوستات ، أو بغري ذلك من الطرق ، فله حاتلولو 

 األوىل: أن خيرج بذلة ، وهذا هو الغالب ، فحينئذ جيب الغسل باتفاق العلماء .

ال  فهذخيرج بدون ذلة ، وعدةا ما حيصل هذا بسبب املرض ، وبدون استدعء ،  اثلانية: أن
 جب الغسل .وي

 قال : األشعري  موىس فعن أيب؛  اإليالج بمجرد الغسل بوجي،  اخلتانني ثانياً: اتلقاء
 أو ادلفق من إال الغسل جيب ال:  األنصاريون فقال.  واألنصار املهاجرين من رهط ذلك يف اختلف

 من أشفيكم فأنا:  موىس أبو قال:  قال.  الغسل وجب فقد خالط إذا بل:  املهاجرون وقال.  املاء من
 أن ديأر إين(  ؤمننيامل أم يا أو)  أماه يا:  ُلا فقلت.  يل فأذن.  عئشة ىلع فاستأذنت فقمت.  ذلك
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 اليت أمك عنه سائال كنت عما تسألين أن تستيح ال:  فقالت.  أستحييك وإن.  يشء عن أسألك
 إذا :  اهلل رسول قال.  سقطت اخلبري ىلع:  قالت ؟ الغسل يوجب فما:  قلت.  أمك أنا فإنما.  ودلتك
 [ 349] صحيح مسلم /  . الغسل وجب فقد ، اخلتان اخلتان ومس ، األربع شعبها بني جلس

واإليالج يف فرج الصغرية اكاليالج يف فرج الكبرية وكذلك فرج املرأة امليتة ، لكه يوجب 
 الغسل ؛ لعدم ورود ديلل يقيد انلص املطلق .

،  اخلتان ( اخلتان : ) ومس ، فعليه الغسل ؛ لعموم قوهل ولو أولج الصيب اذلي لم يبلغ 
 ،برتك الغسل  يأثما ماأنه :ذلك يعين فال ،عليهما  الغسل بجي نيكون الصيب وابلنت الغري بالغو

 . الطهارة لفعله تشرتط مما وحنوها الصالة لصحة رشط هو وإنما

 فعليهما مكره، أو عليه، مغىم أو جمنون، أو نائم يف فرجها ، رجل ذكر ولو أدخلت املرأة
 اخلتان ( . اخلتان : ) ومس الغسل ؛ لعموم قوهل 

اإليالج ؛ لعدم ورود  بمجرد عليه الغسل جيب فال بهيمة ، فرج يف ذكره الرجل ولو أولج
 ديلل يف ذلك .

 لوجوب الغسل اكملة احلشفة احلشفة ، بل ال بد من إيالج بعض إدخال وال جيب الغسل يف
 املوضع هو: الرجل اخلتان ( ، وختان اخلتان : ) ومس ؛ لقوهل  ) واملراد باحلشفة يه رأس اذلكر (

 يف منها يقطع احلشفة ، أما ختان املرأة: فيه جدلة دون حزة ما وهو اخلتان، حال يف منه يقطع اذلي
 ابلول ، وأسفل خمرج ابلول مدخل خمرج هو الرجل، إحليل مثل اخلتان ، ويوجد أسفل منها ثقب

الرجل قد ، فإذا أدخل الرجل رأس ذكره فيه ، فيكون ختان  واملين والودل احليض خمرج وهو اذلكر
 وضع لو فإنه اتلصاقهما، اخلتان ( ، وال يشرتط اخلتان : ) ومس حاذى ختان املرأة ، وهو معىن قوهل 

 .األمة عليهما بإمجاع غسل جيب لم اذلكر يف مدخل يدخل ذكره ولم ختانها، موضع ىلع ختانه موضع

 باتفاق األحاكم من به يشء يتعلق لم احلشفة قدر دون ابلايق اكن فإن اذلكر، بعض قطع إذاو
احلشفة،  قدر من أكرث اكن بعضه ، وإن دون لكه بتغييبه األحاكم تعلقت فقط قدرها اكن ، وإن األئمة
الغسل،  يوجب احلشفة مقدار اكن فإذا احلشفة، ىلع منه ؛ وهذا قياساا  احلشفة بمقدار احلكم فيتعلق
ا، للغسل موجب احلشفة عدم عند اذلكر من احلشفة مقدار فإدخال  أعلم. واهلل أيضا
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لماء إىل الغسل ؛ لعدم ورود ادليلل يف ذلك ، وذهب مجهور الع يوجب ال ادلبر، يف واإليالج
السبيل  يف اإليالج مثل عدة، املين لزنول سبب ادلبر يف اإليالج وجوب الغسل وهو األحوط ؛ ألن

 املعتاد .

 ىلع للكشف تعرف باملنظار لةآ طبيب أدخل أو دبر، أو قبل يف أصبعه اإلنسان أدخل وإذا
 وسواءا  للجماع، آلة ليس األصبع الغسل ؛ ألن هذا مثل يوجب فال ادلبر، طريق عن اُلضم اجلهاز

 .يزنل  لم إال أنه بذلك الذلة ووجد يده، استنكح لو تماماا مثله توجد، لم أم الشهوة وجدت

 امرأة، دبر أو يف قبل هذكر أدخل ثم خرقة، عليه لف أو كيس يف ذكره الرجل أدخل وإذا
 ؛أحوط  الفرج ، والغسل اذلكر يمس ولم ، اخلرقة ىلع وقع إنما اإليالج ؛ إلن الغسلفليس عليهما 

 . ألن احلكم متعلق باإليالج وقد حصل

قبل امرأة ، فال جيب  ذكره يف مشلك خنىث أولج أو ، مشلك خنىث فرج يف رجل أولج وإذا
 ايلقني ومع عدم زائد؟ عضو أو أصيل فرج هو هل ، يعلم ال املشلك اخلنىث عليهما الغسل ؛ ألن فرج

،  احلدث نتيقن حىت وجوب الغسل عدم األصل ألن ؛ الشك بمجرد الغسل جيب ال احلال حبقيقة
 زائد ، فأصبحت أو أصيل فرج هو هل ، الشك وذهب بعض أهل العلم إىل نقض الطهارة ؛ حلدوث

الطهارة ، وهو  يف حتقيق ايلقني من بد وال ، قائم االحتمالني الك ألن ؛ بقائها يف مشكواكا  طهارته
 .األحوط 

 عليه جيب فال ؟ ال اخلتانني أو اتلق هل شك، أو يزنل، لم أو منياا أنزل هل الرجل شك وإذا
 . احلدث نتيقن حىت الطهارة بقاء األصل يستيقن ؛ ألن حىت الشك بمجرد الغسل

 مطلقاا ؛ لعدم ورود ديلل يف ذلك . الغسل عليه ملرتد ، لم جيبا أو األصيل وإذا أسلم الاكفر

ا، يكن ولم املسلم ، مات ، فإذا ثاثلاً: املوت عليه ؛ فعن  الصالة قبل تغسيله وجب شهيدا
 قال أو ، فََوقََصتمهه  راحلتههه  عن َوَقعَ  إذم  ، بَعَرفَةَ   انليبِّ  مع واقٌف  رجٌل  قال : بينَا  عبد اهلل بن عباس

 
َ
َعَصتمهه فأ لوهه :   انليبُّ  فقاَل  ، قم سه ر   بماء   اغم

دم نهوهه  ، وسه ه  يف وَكفِّ بَنيم بَيمهه :  قاَل  أو ، ثَوم وهه  وال ، ثَوم َنِّطه  وال ، حته
َمِّروا  [ 1849] صحيح ابلخاري /  . يهلَيبِّ  القيامةه  يومَ  يبمَعثههه  اهللَ  فإنَ  ، رأَسهه  خته
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قال : كنا نغسل   فعن ابن عمركن يستحب ؛ امليت ، ول تغسيل من وال جيب الغسل
 [ 1466امليت فمنا من يغتسل ومنا من ال يغتسل . ] السَن الكربى للبيهيق / 

ا ليس لصالة اجلمعة والغسل وهو للصالة ال لليوم ، ، اجلمعة رابعاً: غسل  صحة يف رشطا
كم جاء قال: إذا ، أن رسول اهلل   صالة اجلمعة ، ولكنه واجب ؛ فعن عبد اهلل بن عمر  أحده

 يف املسجد انلاس اجتماع أجل ، ورشع الغسل من [ 877] صحيح ابلخاري /  .فليغتسلم  اجلمعةَ 
انلاس ، ويوم اجلمعة  عند اجتماع الكريهة الروائح انبعاث نتيجة بعض من بعضهم يتأذى قد ملا دفعاا

 كثري لعرق ، فقد يتعرض اجلمعة يللة نام لو لكن الصالة، حضور حىت اجلمعة يللة من يدخل
 منه املراد اجلمعة غسل الغسل ؛ ألن إعدة منه املطلوب ذلا اكن ايلوم، ذلك اغتسال فائدة يذهب

 احلدث . رفع وليس انلظافة ،

 فلو ابلالغ ، ابلالغني ، أما غري والنساء الرجال من اجلمعة من حرض حق يفواجب  والغسل
 الغسل . عليه فال جيب حرض

ِض  ٱَعِن  لُونَكَ   َ َويَۡس   : احليض ؛ قال اهلل  من الغسل ، وجيب املرأة ضخامساً: حي ِحي َم  لۡ
ٗذى فَ 

َ
ْ ٱقُۡل ُهَو أ تُوُهنَّ مِۡن َحيُۡث  لَۡمِحيِض ٱِِف  لن َِسآءَ ٱ ۡعََتِلُوا

ۡ
ٰ َيۡطُهۡرَنَۖ فَإِذَا َتَطهَّۡرَن فَأ َوََل َتۡقَربُوُهنَّ َحَّتَّ

َمَرُكُم 
َ
ْۚ ٱأ ُ َ ٱإِنَّ  ّللَّ بِيَ ٱُُيِبُّ  ّللَّ ِرِينَ ٱَويُِحبُّ  َلَّوَّٰ  [ 222 / ابلقرة ]  لُۡمتََطه 

 .74 ؛ بإمجاع أهل العلمطهرت  إذا االغتسال انلفساء ىلع ، وجيب سادساً: انلفاس

 األغسال املستحبة

ا اكن إلحرامه، يغتسل أن بالعمرة أو باحلج حيرم أن أراد ملن ، يسن لإلحرام أوالً: الغسل  ذكرا
 أسماءه  ودلت: قال  وانلفساء ؛ فعن جابر بن عبد اهلل  احلائض حىت كبرياا، أو اكن صغرياا أنىث، أو

ميس   بنته  يل ):  قال ؟ أصنعه  كيف:   اهلله  رسوله  إىل فأرسلت ، بكر   أيب بنَ  حممدَ  عه  ، اغتسه
 [ 1218. ] صحيح مسلم /  ( وأحريم بثوب   واستثفهري

                                                                 
، ورقم  202837، ورقم  163025، ورقم  243241، ورقم  43479. موقع  اإلسالم سؤال وجواب ، سؤال رقم  188:  11ص  4أحاكم الطهارة ، ج 74

 . 37031، ورقم  84409، ورقم  111846
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وانلفساء ؛  للحائض الغسل يرشع فال الطواف ، أجل وهو من،  مكة دلخول ثانياً: الغسل
َسَك  احلََرمَ  أدىن دخَل  إذا ،   عمرَ  ابنه  فعن نافع قال : اكن مم

َ
بهيَةه  عن أ

ي يَبيته  ثم ، اتلَلم َوىا  بذه  ثم ، طه
ثه  ، ويغتسله  الصبحَ  بهه  يهصيلِّ  َدِّ  [ 1573 /] صحيح ابلخاري  . ذلَك  يفعله  اكن  اهلله  نيبَ  أنَ  وحيه

بدنه ،  يف ثقلا  فوجد الصالة ، بفعل هم إذا عليه ، واملغىم العقل زوال من ثاثلاً: االغتسال
فعن هل الغسل ؛  يستحب فال الصالة ، يريد ال اكن فإن ونشاط ، بقوة يلصيل الغسل هل يستحب فإنه

  اهلله  رسوله  مرضه  عن ينحتدثي أال:  فقلته  عئشةَ  ىلع دخلمته عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة قال : 
رونك هم ، ال:  قهلمنا ، ( انلاسه  أصىَل  ) : فقال  انليبُّ  ثَقهل ، بىل:  قالتم  ؟  ماءا  يل َضعوا ) : قال ، ينتَظه

خَضبه  يف غمه  يلَنوءَ  فذَهب ، فاغتَسل ، ففعلمنا:  قالتم  ، ( المه
ه
 أصىَل ) :   فقال ، أفاق ثم ، عليه فأ

رونك هم ، ال:  قهلمنا.  ( انلاسه  خَضبه  يف ماءا  يل َضعوا) :  قال ، اهلله  رسوَل  يا ينتَظه  فقَعد:  قالتم  ، ( المه
غمه  يلَنوءَ  ذَهب ثم ، فاغتََسل

ه
رونك هم ، ال:  قهلمنا ، ( انلاسه  أصىَل  ) : فقال أفاق ثم ، عليه فأ  يا ينَتظه

خَضبه  يف ماءا  يل َضعوا) :  قال ، اهلله  رسوَل  غمه  يلَنوءَ  ذَهب ثم ، فاغتََسل دفقعَ  ، ( المه
ه
 ثم ، عليه فأ

رونك هم ، ال:  قهلمنا ، ( انلاسه  أصىَل  ) : فقال أفاق ده  يف عهكوٌف  وانلاسه  ، اهلله  رسوَل  يا ينتَظه  ، املسجه
رون رةه . العشاءه  لصالةه  السالمه  عليه انليبَ  ينتَظه  [ 687] صحيح ابلخاري /  اآلخه

فعن نافع ، أن عبد اهلل بن عمر اكن يغتسل يوم الفطر ، قبل أن  ؛ للعيدين رابعاً: الغسل
 شمس غروب من ، ويدخل وقت االغتسال للعيد [ 2يغدو إىل املصىل . ] املوطأ / كتاب العيدين / 

 .يللة العيد 

؛ فعن نافع ، أن عبد اهلل بن عمر اكن يغتسل إلحرامه قبل أن حيرم  عرفة يوم خامساً: غسل
 [ 3، ولوقفه عشية عرفة . ] املوطأ / كتاب احلج /  ، ودلخوهل مكة

، وال  واالستسقاء الكسوف ، وال لصالة الغسل للمبيت بمزدلفة ، وال لريم اجلمار يرشعوال 
 يمنع ولم يفعله ، ولم ،  انليب عهد يف سببه وجد يشء ؛ ألنه لم يرد ديلل يف ذلك ، ولك للحجامة

 .75 بمرشوع مانع فليس فعله من

 اجلنب حاكمأمن 

                                                                 
 .229:  189ص  4أحاكم الطهارة ، ج 75

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 57                                                                                                                     الفقه اإلساليم / اجلزء األول / كتاب الطهارة 

 املاء ؛ قال اهلل  عند عدم الرتاب ىلع أو املاء، ىلع قدرته مع الصالة فعل اجلنب ىلع حيرمو
َها  : يُّ

َ
َٰٓأ ِينَ ٱ يَ ْ إِذَا ُقۡمتُۡم إََِل  َّلَّ ِ ٱَءاَمنُوٓا لَوٰة ْ ٱفَ  لصَّ يِۡديَُكۡم إََِل  ۡغِسلُوا

َ
ْ ٱوَ  لَۡمَرافِقِ ٱوُُجوَهُكۡم َوأ  ۡمَسُحوا

رُۡجلَُكۡم إََِل  بُِرُءوِسُكمۡ 
َ
ن ٱَوأ ْْۚ ٱِإَون ُكنتُۡم ُجنُٗبا فَ  لَۡكۡعبَۡيِ هَُّروا  من بالطهارة [ ، فأمر 6 / . ]املائدة طَّ

، أو حبدثه، علماا اكن سواءا  ،صالة املحدث  تصح الوالصالة ،  إىل القيام عند اجلنابة ا، أو جاهلا  ناسيا
، ثم احلدث  مع الصالة وحتريم،  باحلدث علماا اكن إنا أم عليه، إثم فال ناسياا أو جاهلا  إن صىل لكنه

 عظيمة . معصية ارتكب فقدصىل ، 

  انليب عن أحد ينقل لم:  القيم  ابن الطواف ؛ قال اإلمام يف سنة اجلنابة من والطهارة
 أن ويمتنع واعتمر، معه حج من كرثة مع ، حجته يف وال ، يف عمرته ال ، بالطهارة املسلمني أمر أنه

 ممتنع .اه وقته عن ابليان وتأخري ، لألمة يبينه واجباا وال ذلك يكون

 ، جند   قبل خيالا   اهلله  رسوله  : بعث قال املسجد ؛ فعن أيب هريرة  يف اجلنب مكث وجيوز
 سواري من بسارية فربطوه ، ايلمامةه  أهله  سيده  ، أثال   بن ثمامةه  هل يقال حنيفةَ  بين من برجل   فجاءت

 فذكر ، خريٌ  حممدٌ  يا عندي:  قال ( ، ثمامةه  يا عندك ما ) : قال ،  اهلله  رسوله  إيله فخرج ، ده املسج
 ، املسجد يدخل املرشك اكن [ ، فإذا 2422] صحيح ابلخاري /  . ( ثهمامةَ  أطلهقوا ) : قال ، احلديث
 . أوىل باب من فاملسلم اجلنب ، جنباا يكون أن يبعد وال ، فيه ويمكث

َها  : املسجد ؛ لقول اهلل  يف املكث للجنب جيوز بعض أهل العلم إىل أنه الوذهب  يُّ
َ
َٰٓأ  يَ

ِينَ ٱ لَوٰةَ ٱَءاَمنُواْ ََل َتۡقَربُواْ  َّلَّ ٰ  لصَّ ٰ َتۡعلَُمواْ َما َتُقولُوَن َوََل ُجنُبًا إَِلَّ ََعبِرِي َسبِيٍل َحَّتَّ نتُۡم ُسَكَٰرٰى َحَّتَّ
َ
َوأ

 ْْۚ َوََل  :  األولفاملعىن  : قولني ىلع اآلية معىن يف العلماء اختلف [ ، وقد 43 / نساء] ال ،  َتۡغتَِسلُوا
 ْْۚ ٰ َتۡغتَِسلُوا  ماراا تكون أن إال جنب وأنت الصالة موضع تقرب ال:  أي  ُجنُبًا إَِلَّ ََعبِرِي َسبِيٍل َحَّتَّ

 . فيه ماكث غري املسجد يف

ْْۚ   هل :يف قو فعن ابن عباس  : اثلاين أما املعىن ِسُلوا ٰ َتۡغتَ   َوََل ُجنُبًا إَِلَّ ََعبِرِي َسبِيٍل َحَّتَّ
ا يكون أن إال الصالة اجلنب يقرب ال:  أي[  4732: املسافره . ] تفسري الطربي /  قال  فيتيمم مسافرا

 . ويصيل

 واألحوط عدم دخول اجلنب للمسجد إال للمار من غري مكث فيه .

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 58                                                                                                                     الفقه اإلساليم / اجلزء األول / كتاب الطهارة 

كهره   انليبُّ  قالت : اكن فعن عئشة وجيوز للجنب قراءة القرآن ؛   لكِّ  ىلع اهللَ  يَذم
عن عبيد بن عبيدة من بين عباب انلايج قال : قرأ ابن عباس و ، [ 373] صحيح مسلم /  . أحيانهه

شيئاا من القرآن وهو جنب ، فقيل هل يف ذلك : فقال : ما يف جويف أكرث من ذلك . ] األوسط البن 
 [ 98/  2املنذر / ج

 : أنفصومه صحيح ؛ فعن أم املؤمنني عئشة  جنب، وهو ، عليه الفجر طلع منو
ه اكن  اهلله  رسوَل  ، يهدرهكه نهٌب  وهو الفجره له  ثم أهلهه، من جه  [ 1925] صحيح ابلخاري /  .ويصومه  يغتَسه

 َوقَدۡ   : من اجلنب ؛ لعدم ورود ديلل يمنع من ذلك ، قال اهلل واإلقامة ويصح األذان 
َم َعلَيُۡكمۡ إَِلَّ َما فَصَّ   [ 119 / . ] األنعام  إََِلۡهِ   ۡضُطرِۡرُتمۡ ٱَل لَُكم مَّا َحرَّ

 إذا  انليبُّ  قالت: اكن فعن أم املؤمنني عئشة قبل انلوم ؛  الوضوء لجنبويستحب ل
نهٌب  وهو ، ينامَ  أنم  أراد  العلماء ، واتفق [  288. ] صحيح ابلخاري /  للصالةه  وتوَضأ ، فَرَجه غَسل ، جه
 االغتسال . قبل للجنب انلوم جواز ىلع

 وال يستحب للجنب أن يتوضأ ، إذا أراد األكل والرشب ؛ لعدم ثبوت ديلل يف ذلك .

 : ) إذا قال : قال رسول اهلل  ويستحب الوضوء ملعاودة الوطء ؛ فعن أيب سعيد اخلدري 
كم أىت   يعودَ  أنم  أراد ثمَ  أهلَه أحده

م
[ ، وْحل  1211. ] صحيح ابن حبان /  للَعومده ( أنشطه  فإنَه فليتوَضأ

 ألن للندب ؛ أو ، لإلرشاد األمر أن ىلع للتعليل اذلي ورد بأنه أنشط للعود ، فدل االستحباب ىلع
 . الوضوء وهو ، وسيلته ، فكذلك بواجب ليس للعود النشاط حتصيل

 املدينةه  طريقه  بعضه  يف لقيه  انليبَ  أن طاهر ؛ فعن أيب هريرة  وبدنه وسؤره اجلنب وعرق
نهٌب  وهو ته  ، جه َنَسم نهباا كنته :  قال ههَريمَرةَ  أبا يا كنته  أين:  فقال ، جاء ثم فاغتسَل  فذهب ، منه فاُنم  ، جه

هَسَك  أنم  فكرهته  َجال
ه
بمحانَ :  فقال ، طهارة   غريه  ىلع وأنا أ سه  ال املسلمَ  إنَ  ، اهلله  سه ] صحيح  . َينمجه

 [ 283خاري / ابل

 : ) ال قال : قال رسول اهلل  ادلائم ؛ فعن أيب هريرة  املاء يف ويكره للجنب االغتسال
له  كم يغتسه ا:  قال ؟ ههَريرةَ  أبا يا يفَعله  كيَف :  فقاَل .  جنهٌب  وهو ادَلائمه  املاءه  يف أحده الا  يتناوُله ]  .( تناوه
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 اغتسل إذا الراكد القليل املاء من تنفر الطباع إنف املاء ، [ ، حىت ال يستقذر 283صحيح مسلم / 
 اجلنب . فيه

 مكروه ؛ لعدم ورود ديلل ينقله عن طهوريته . غري طهور غسل اجلنابة يف املستعمل واملاء

 .76العلماء  كراهة ؛ وذلك بإمجاع بال اجلنب وجتوز ذبيحة

 الغسل آداب

  انليب فيه يغتسل اذلي املاء ارمقد يف الواردة انلصوصالغسل ؛ ألن  ماء يف تقدير وال
 املطلوب بل استحبابه ، يمكن معني مقدار هناك ليس أنه ىلع ديلل وهذا بمقادير متفاوتة ، جاءت

اخللقة،  معتدل هو من انلاس من فهناك هذا، يف خيتلفون ، وانلاس املاء قلة مع الغسل هو إحاكم
ا، طولا  اخللق املتفاحش ومنهم انلحيف، ومنهم  ذلك غري ومنهم الشعر الكثري، صاحب ومنهم وعرضا

َها عئشةَ  بكر، أن أيب ابن الرْحن عبد بنت ، وعن حفصة له  اكنتم  أنها أخرَبتم  يف  وانليبُّ  يه َتغمتَسه
 [ ، وعن أم املؤمنني عئشة  321] صحيح مسلم /  . ذلك مهن قريباا أو ، أمداد   ثالثةَ  يَسعه  ، واحد   إناء  

غم  قالت : كنته 
َ
له أ [  250] صحيح ابلخاري /  . الَفَرقه  هل يهقال قََدح   مهن ، واحد   إناء   مهن  وانليبُّ  أنا تَسه
له   انليبُّ  قال : اكن ، وعن أنس بن مالك  آصع ثالثة ، والفرق هو ، اكن أو ، يَغسه له  بالَصاعه  يَغتَسه

، ََخَسةه  إىل   أمداد 
ه
دِّ  ويتوَضأ  [ 201] صحيح ابلخاري /  .بالمه

قال  حاجة ؛ فعن أيب سعيد اخلدري  غري من نلاظر عورته أن يكشف املسلم ىلع وحيرم
 إىل الرجله  يهفيضه  وال.  املرأةه  عورةه  إىل املرأةه  وال.  الرجله  عورةه  إىل الرجله  ينظره  : ) ال : قال رسول اهلل 

 [ 338] صحيح مسلم /  .(  احده الو اثلوبه  يف املرأةه  إىل املرأةه  تهفيضه  وال.  واحد   ثوب   يف الرجله 

قال :  القشريي  حيدة بن حاجة ؛ فعن معاوية غري من باخللوة العورة ويكره كشف
 ملكتم  ما أو زوجتهك من إال عورتَك احفظم  ) : قال ؟ نذره  وما منها نأيت ما عومراتهنا اهلله  نيبَ  يا قلته 

هم القومه  اكن إذا اهلله  رسوَل  يا قلته ( ،  يمينهك ؟ يف بعضه  أحدٌ  يراها ال أن استطعَت  إن : ) قال بعض 
نا اكن إذا اهلله  نيبَ  يا قلته :  قال ( ، يراها فال يَ  أن أحقُّ  فاهلله  : ) قال ؟ خايلاا أحده .  ( انلاسه  منه يَستحه

 ، جسمه من جزء أي إىل انلظر عليه حيرم وال ، منه بضعة اإلنسان [ ، وعورة 2794] سَن الرتمذي / 
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 إىل وحتريم انلظر ، باجلواز أوىل فعورته ، يمينه ملكت وما ، زوجته عورة إىل انلظر هل يباح نهفكما أ
 يف منتف وهذا ، املحرم الوقوع يف إىل وسيلة يكون ال حىت ، الوسائل حتريم باب من يه الغري عورة
 .منه (  يستحيا أحق أن ) فاهلل:   لقوهل السرت يستحب وإنما ، عورته إىل نظره

 أوىل من وهو ، والسالم عليه الصالة موىس فعل عليه دل وقد ؛ عرياناا وجيوز االغتسال
 ،  اهلل أنبياء عنه يكون ما أبعد لاكن خمالفاا للمروءة أو ، للفطرة منافياا اكن ولو ، الرسل من العزم

لونَ  إرسائيَل  بنو : ) اكنتم  قال : قال رسول اهلل  فعن أيب هريرة  ره  ، ةا عهرا يَغتَسه هم يَنظه  إىل بعضه
له  موىس واكن ، بعض   َل  أن موىس يَمنَعه  ما واهلله :  فقالوا ، وحَده يَغتَسه  فذَهب ، آَدره  أنه إال مَعنا يَغتَسه

له  مرةا   ، حَجره  يا ثويب:  يقوله  ، إثرهه يف موىس فخَرج ، بثوبهه احلَجره  فَفرَ  ، حَجر   ىلع ثوبَه فوَضع ، يغتسه
 باحلَجره  فطفهق ، ثوبَه وأَخذ ، بأس   من بموىس ما واهلله :  فقالوا ، موىس إىل إرسائيَل  بنو نظَرتم  حىت
] صحيح ابلخاري /  . باحلَجره  رضباا ، سبعةٌ  أو ستةٌ  ، باحلَجره  نلهَدٌب  إنه واهلله :  ههَريَرةَ  أبو فقال. (  رضباا
278 ] 

طالب  أيب بنت هانئ أم ؛ فعنانلاس  أعني عن العورة غري ابلدن من سائر ويستحب سرت
تههه  ، الفتحه  عمَ   اهلله  رسوله  إىل قال : ذهبته   هه  وفاطمةه  يغتسله  فوجدم هه  من ) : فقال ، تسرته  ، ( هذه
لمت مُّ  أنا:  فقه

ه
 [ 280] صحيح ابلخاري /  . هاىنء أ

 شك، هل حصل منه بمدة، خرج ما وبعد اجلنابة، من االغتسال بنية احلمام رجل دخل وإذا
 فاجلنابة يقني، بغري رفعه يمتنع ايلقني ألن الغسل ؛ عليه جيبفهنا ال؟  أم اجلنابة من اغتسل هل

 .الغسل واألصل عدم فيه، مشكوك ورفعها متيقنة،

قال:  جنبان ؛ فعن أم املؤمنني عئشة  وهما واحد إناء من وزوجه الرجل وجيوز اغتسال
نهٌب. ] صحيح ابلخاري /  نا،الكه  واحد   إناء   مهن  وانليب أنا أغتسله  كنته   .77 [ 299جه

 صفة الغسل

 وال ترشع التسمية عند الغسل للجنابة ؛ لعدم ورود ديلل يف ذلك .
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 بنت االستنجاء ؛ فعن أم املؤمنني ميمونة وقبل ابتداء الغسل، يف الكفني ويستحب غسل
 ىلع بيمينهه  صَب  ثم ، ديهه ي فغسَل  ، اجلنابةه  مهن يغتسله  وهو  انليب قالت : َسرَتمته  احلارث 

ماهله    ثم ، األرضه  أو احلائطه  ىلع بيدهه  مسحَ  ثم ، أصابهه  وما فَرمَجهه  فغسَل  ، شه
َ
 غريَ  للصالةه  وضوءهه  توضأ

 [ 281] صحيح ابلخاري /  . قدميهه  فغسَل  َتنََح  ثم ، املاءَ  جسدهه  ىلع أفاَض  ثم ، رجلٌيهه 

فعن أم املؤمنني مرات ؛  ثالث إىل واحدة مرة اجلنابة غسل يف الكفني غسليستحب و
لَه  اهلله  لرسوله  قالت : أدنيمته  احلارث  بنت ميمونة  أو مرتني كَفيمه فَغَسَل  ، اجلنابةه  مهن َغسم

ه ىلع به أفرغَ  ثم ، اإلناءه  يف يَده أدخَل  ثم ، ثالثاا  ، األرَض  بشماهله  رضَب  ثم ، بشماهله  وغسلَه ، فرَجه
اش دلاكا  فدلََكها   ثم ، ديدا

َ
ه ىلع أفرغَ  ثم ، للصالةه  وضوَءه توضأ  غسَل  ثم ، كفِّه ملءَ  َحَفنَات   ثالَث  رأسه

تيمتهه ثم ، رجليه فغسَل  ، ذلك مقامهه عن َتنََح  ثم ، جسَده سائرَ 
َ
يله  أ نمده ] صحيح مسلم /  . فَرَده بالمه

317 ] 

 العبادة أحاكم إذا دخلتها رةالطها ألن ؛ نظيفة ايلد اكنت ولو حىت ، مرشوع ايلدين وغسل
 أحاكم عليه غلبت العدد دخله ايلدين حني فغسل ، السبب فيها يراع فلم ، عليها غلبت املحضة
 املحضة . العبادة

 بنت أذى ؛ فعن أم املؤمنني ميمونة من أصابه وما فرجه، يغسل أن الغسل أراد ملن ويستحب
ه فرَجه فغَسل ، اجلَنابةه  منَ  اغتَسل  انليبَ  أنَ  احلارث   ، غَسلها ثم ، احلائَط  بها دلَك ثم ، بيده

سلهه من فَرغ فلما ، للصالةه  وهضوَءه توَضأ ثم [ ، ويصح أن  260] صحيح ابلخاري /  . رجلَيه غَسل غه
ذهب  فإذا نية، إىل األمر فيها حيتاج ال األذى إزالة ألنينوي بغسل فرجه إزالة االذى ورفع احلدث ؛ 

 املطلوب . حصل فقد احلدث رفع انلية اكنت ولو األذى

 بها بارش اليت يه اليسى ؛ حلديث ميمونة السابق ، وألنها يده فرجه يغسل غسل وبعد
 فرجه . غسل

ويستحب الوضوء ملن أراد أن يغتسل من اجلنابة ؛ لألدلة السابقة ، وهو غري واجب ؛ لقول 
 عليك تهفيضنيَ  ثم.  َحثَيات   ثالَث  رأسكه  ىلع حَتيث أن يكفيكه  : ) إنماألم سلمة  رسول اهلل 

 ) إنما ( بلغة وجاء الوضوء، يذكر ولم باإلفاضة، ، فاكتىف [ 330فتطههريَن ( . ] صحيح مسلم /  املاءَ 
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 األحداث ؛ ألن طاهر وهو أجنب من وبني حمدث ، وهو أجنب ، من بني ، وال فرق احلرص ىلع ادلالة
 . تتداخل ، ولدليلل السابق

 الوضوء، مع قدميه غسل قدم شاء فإن الرجلني ، يف إال الغسل ىلع يستحب تقديم الوضوءو
 أن الغسل، إال بعد يعيده فال الغسل، قبل الوضوء ترك فإن الغسل، نهاية إىل غسلهما شاء أخر وإن

 أنَ  أم املؤمنني عئشة وديلل تقديم غسل الرجلني حديث حبدث ؛  الصغرى الطهارة تنتقض
  ثم يَديه، فغَسل بَدأ اجلَنابَةه، من اغتَسل إذا اكن:   انليبَ 

ه
  كما يتوَضأ

ه
له  ثم للصالةه، يتوَضأ  يهدخه

بُّ  ثم شعرهه، أصوَل  بها فيهَخلِّله  املاءه، يف أصابَعه ه ىلع يصه  ىلع املاءَ  يهفيضه  ثم بيَديه، غهَرف   ثالَث  رأسه
ه دله أخري غسل الرجلني حديث ميمونة السابق ، وديلل ، وديلل ت [ 248] صحيح ابلخاري /  . لكِّه جه

عدم مرشوعية الوضوء بعد الغسل ، ما رواه أبو سفيان قال : سئل جابر بن عبد اهلل عن اجلنب 
ن يشاَء ، يكفيه الغسل . ] املصنف لعبد الرزاق / 

َ
 بعد الغسل ، قال : ال ، إال أ

ه
 [ 1045يتوضأ

احلدث األصغر ؛ فعن أم املؤمنني  رفع بنية ليسو األكرب، احلدث رفع بنية يكون والوضوء
لَه  اهلله  لرسوله  قالت : أدنيمته  احلارث  بنت ميمونة  أو مرتني كَفيمه فَغَسَل  ، اجلنابةه  مهن َغسم

ه ىلع به أفرغَ  ثم ، اإلناءه  يف يَده أدخَل  ،ثم ثالثاا  ، األرَض  بشماهله  رضَب  ثم ، بشماهله  وغسلَه ، فرَجه
ا دلاكا  فدلََكها   ثم ، شديدا

َ
ه ىلع أفرغَ  ثم ، للصالةه  وضوَءه توضأ  غسَل  ثم ، كفِّه ملءَ  َحَفنَات   ثالَث  رأسه

تيمتهه ثم ، رجليه فغسَل  ، ذلك مقامهه عن َتنََح  ثم ، جسَده سائرَ 
َ
يله  أ نمده ] صحيح مسلم /  . فَرَده بالمه

: انلاس لكمة سائر أن: الزبيدي رذك وقد جسده، بقية أي جسده ( سائر غسل ) ثم: [ ، وقوُلا 317
 مانع . ذلك من يمنع لم معاا نوى الغسل والوضوء ، ولو انلاس من ابلايق أي

 غسل بقية اجلسد ، هو لرشف أعضاء الوضوء ؛ فعن أم قبل وابلدء بغسل أعضاء الوضوء
له  يف  اهلله  رسوله  قالت: قال األنصارية  نسيبة عطية سم نَ  ) : ابنتههه  غه

م
 ومواضعه  يامنهابم ابدأ

 ثم اغتسل إذا أخرى، أما مرة الوضوء أعضاء يغسل [ ، وال 1255] صحيح ابلخاري /  .(  منها الوهضوءه 
 هل . حاجة ال وهذا الوضوء، ومرة يف الغسل ، يف مرة مرتني، الوضوء أعضاء غسل قد يكون توضأ

 وسواءا  ال، اجلنابة ، أم قبل أصغر حدثاا حمدثاا اكن سواءا  مطلقاا، الوضوء عن الغسل وجيزئ
َها  : ؛ قال اهلل  فقط اجلنابة رفع نوى أو معاا، احلدثني رفع نوى يُّ

َ
َٰٓأ ِينَ ٱ يَ َلٰوةَ ٱَءاَمنُواْ ََل َتۡقَربُواْ  َّلَّ صَّ  ل

ٰ َتۡغتَسِ  ٰ َتۡعلَُمواْ َما َتُقولُوَن َوََل ُجنُبًا إَِلَّ ََعبِرِي َسبِيٍل َحَّتَّ نتُۡم ُسَكَٰرٰى َحَّتَّ
َ
ْْۚ َوأ [ ،  43 / . ] النساء  لُوا
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 وجود الغسل يف صحة رشط فمن وضوء، غري من باالغتسال الصالة أباح وتعاىل فاهلل سبحانه
 .جائز غري فيها، وذلك ليس ما اآلية يف زاد فقد ،األصغر  احلدث رفع نية رشط أو الوضوء،

 صورته وإنما دن،ابل غسل من جزء الوضوء هذا ألن الغسل ؛ يف وضوء اتلثليث يرشع وال
 الوضوء . صورة

ويستحب تأخري غسل القدمني يف وضوء الغسل ، بعد غسل اكمل ابلدن ؛ حلديث ميمونة 
 السابق .

أنها  أمية  أيب بنت هند سلمة الغسل ؛ فعن أم يف مستحبة واالستنشاق واملضمضة
دُّ  امرأةٌ  إين ، اهلله  رسوَل  قالت : يا شه

َ
ه.  رأس َضفمرَ  أ ضه  يكفيكه  إنما،  ال ) : قال ؟ اجلنابةه  سله لغه  فأنقه

[ ،  330] صحيح مسلم /  . ( فتطههرينَ  املاءَ  عليك تهفيضنيَ  ثم.  َحثَيات   ثالَث  رأسكه  ىلع حَتيث أن
 .املضمضة واالستنشاق يذكر ولم باإلفاضة واكتىف احلرص، ىلع ادلالة ) إنما ( بـ فعرب

 احلارث  بنت فعن أم املؤمنني ميمونةويف وضوء اجلنابة يغسل رأسه وال يمسحه ؛ 
 فغَسل ، شماهله  ىلع أفَرغ ثم ، ثالثاا أو مرتَنيه  يَديه فغَسل ، للغهسله  ماءا   للنيبِّ  قالت : وَضعته 

ه ىلع أفاض ثم ، ويَديه وجَهه وغَسل ، واستَنَشَق  َمضَمَض  ثم ، باألرضه  يَده مَسح ثم ، َمذاكرَيه  ، جسده
 [ 257] صحيح ابلخاري /  . قَدَميه غَسلف ماكنهه من حتَول ثم

 إذا اكن:   انليبَ  أنَ  أم املؤمنني عئشة  فعن ؛ ختليل أصول شعر رأسه وحليته رشعوي
  ثم يَديه، فغَسل بَدأ اجلَنابَةه، من اغتَسل

ه
  كما يتوَضأ

ه
له  ثم للصالةه، يتوَضأ ، يف أصابَعه يهدخه له  املاءه َخلِّ  فيه

بُّ  ثم شعرهه، أصوَل  بها ه ىلع يصه ه ىلع املاءَ  يهفيضه  ثم بيَديه، غهَرف   ثالَث  رأسه دله ] صحيح  . لكِّه جه
 مجلته، من اللحية حتت اليت والبرشة الغسل واجب، يف اجلسد مجيع ، واستيعاب [ 248ابلخاري / 

 ومبارشتها بابللل . إيلها املاء إيصال فوجب

بدون  الغسل ويسبغ رأسه ، يغسل نأ املطلوب وإنما معترب ، عدد يف غسل الرأس وليس
 عليه ؛ فعن أم املؤمنني عئشة  ما أدى فقد الرأس برشة إىل املاء بلغ فإذا معني، عدد توقيت

به  حنوَ  بيشء   دع اجلنابةه  مهن اغتسَل  إذا  اهلله  رسوله  قالت : اكن ه  ، بكفِّه فأخذَ  ، احلهاله  بشقِّ  بدأ
ه خَ  ثم ، األيسه  ثم ، األيمنه  رأسه

َ
ه ىلع بهما فقال ، بكَفيمه ذَ أ  [ 318] صحيح مسلم /  . رأسه

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 64                                                                                                                     الفقه اإلساليم / اجلزء األول / كتاب الطهارة 

 بنَ  عبداهلله  أن  عئشةَ  الرأس ؛ فقد بلغ غسالت عدد يف واملرأة الرجل بني وال فرق
نَ  أن ، اغتسلن إذا ، النساءَ  يأمره  عمر و  يأمره !  هذا عمر و البن عجباا يا:  فقالت.  رؤوَسهن ينقضم

 أنا أغتسله  كنته  لقد!  رؤوَسههن حيلقنَ  أن يأمرهههن أفال.  رهؤوسههن ينقهضنَ  نأ ، اغتسلن إذا ، النساءَ 
] صحيح مسلم /  . إفرااغت   ثالَث  رأس ىلع أفرغَ  أن ىلع أزيده  وال،  واحد   إناء   من  اهلله  ورسوله 

331 ] 

غسل  يف وال اجلنابة غسل يف ال مطلقاا، رأسه الرجل نقض ضفائر وال ىلع ىلع املرأة وال جيب
وذهب بعض ، جيب عليه غسل ظاهر وباطن شعر تلك الضفائر ال ؛ لدليلل السابق ، و احليض

العلماء إىل وجوب غسل لك الشعر ، وايصال املاء إىل داخل الضفائر ، بصب املاء عليها وعرصها ، 
 .وهو األحوط 

ا ، وال أنه بدأ بغسل ولم يرد يف صفة غسل رسول اهلل  شق بدنه  أنه غسل بدنه ثالثا
 األيمن قبل األيس .

 ثم بدنه، بعض غسل بأن غسله ، املغتسل فرق اجلنابة ، فإذا غسل يف وتستحب املواالة
يستأنف ؛ لعدم ورود ديلل يف إجياب املواالة ، واألحوط  وال غسله، ىلع فيبين بفاصل طويل، فصل

 . عدم ترك املواالة ؛ ألدلة صفة غسل رسول اهلل 

 أنها قالت : يا أمية  أيب بنت هند سلمة الغسل ؛ فعن أم يف ابلدن وال جيب تديلك
دُّ  امرأةٌ  إين ، اهلله  رسوَل  شه

َ
ه.  رأس َضفمرَ  أ ضه  ىلع حَتيث أن يكفيكه  إنما ال ) : قال ؟ اجلنابةه  لغهسله  فأنقه

 اكن ) إنما: فقوهل[ ،  330] صحيح مسلم /  . ( فتطههرينَ  املاءَ  عليك تهفيضنيَ  ثم.  َحثَيات   ثالَث  رأسكه 
 .78 ادللك تقتيض ال ويه ، ىلع ابلدن املاء إفاضة ىسو يذكر ولم ، احلرص مساق ساقه يكفيك (

 الغسل فروض

 وجوده، مع الطهور املاء إال احلدث يرفع عليه ، وال القدرة مع الطهور املاء األول: الفرض
ْ  مۡ فَلَ   : ؛ قال اهلل  يتيمم فإنه الطهور املاء يوجد لم فإذا ُموا  [ 43 / . ] النساء  ََتُِدواْ َماٗٓء َفتَيَمَّ
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 الطهارة هل تشرتط ما ينوي استباحة أو احلدث ، رفع ينوي بأن ، وذلك انلية اثلاين: الفرض
 ، وقد سبق الالكم ىلع انلية يف رشوط الوضوء . وحنوها صالة من

 باملاء لكه اجلسد تعميم أن ىلع الفقهاء اتفق ؛ بالغسل ابلدن مجيع تعميم اثلالث: الفرض
ْْۚ   : فروض الغسل ، قال اهلل  من فرض ٰ َتۡغتَِسلُوا  / . ] النساء َوََل ُجنُبًا إَِلَّ ََعبِرِي َسبِيٍل َحَّتَّ

43] 

ا مطلقاا املرأة فرج داخل غسل جيب وال  داخل غسل جيب ال ثيباا ، وكذلك أو اكنت بكرا
 .بغسله  نؤمر لم اذلي ابلاطن من نهما، وألالعينني ؛ لعدم ورود ديلل يف ذلك 

 .79 اغئرة ؛ ألنها من ابلدن الظاهر وجيب غسل السة ولو اكنت

 يف نقض املرأة رأسها يف غسل احليض

أن   عئشةَ أم املؤمنني بلغ ؛ فقد  ال جيب ىلع املرأة نقض رأسها يف حيض أو جنابةو
َن رؤوَسهن . فقالت : يا عجباا البن عمر و هذا  عبداهلله بَن عمر و يأمره النساَء ، إذا اغتسلن ، أن ينقضم

ضَن رهؤوسههن . أفال يأمرهههن أن حيلقَن رؤوَسههن ! لقد كنته  ! يأمره النساَء ، إذا اغتسلن ، أن ينقه
] صحيح  من إناء  واحد  ، وال أزيده ىلع أن أفرَغ ىلع رأس ثالَث إفرااغت  . أغتسله أنا ورسوله اهلله 

فيه  واحلديث لم يتعرض لغسل اجلنابة، بل للغسل، فهو مطلق يشمل لك غسل،[  331مسلم / 
فرق بني غسل  أنكرت عليه كونه يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، لو اكن هناك

 .80 وغسل بلينته 

 يف غسل املسرتسل من الشعر

قالت  أم سلمة  ؛ فعن أم املؤمنني ال جيب غسل باطن الضفائر وال املسرتسل من الشعر
ه لغهسله اجلنابةه ؟ قال : ،يا رسوَل اهلله :  ضه دُّ َضفمَر رأس . فأنقه شه

َ
ال إنما يكفيكه أن حَتيث  ) إين امرأةٌ أ

أم سلمة [ ف 330( . ] صحيح مسلم /  ىلع رأسكه ثالَث َحثَيات  . ثم تهفيضنَي عليك املاَء فتطههرينَ 
يأمرها بنقض ضفرها، ولو وجب غسل باطن  سها، فلمأنها تشد ضفر رأ أخربت رسول اهلل  

 :   ابن قدامة اإلمام قال،  وصل إيله، وملا كفاه ثالث حثيات الشعر، لوجب نقضه يلعلم أن املاء قد
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، وألنه لو وجب بله لوجب نقضه ، يلعلم أن الغسل  ومثل هذا ال يبل الشعر املشدود ضفره يف العادة
 انتىه الكمه . قد أىت عيه

( ، وذهب بعض  ىلع رأسك ) : بدلا من قوهل ( أن حتيث ىلع شعرك) :  واجباا لقال لو اكنو
 .81العلماء إىل أن غسل الشعر املسرتسل واجب وهو األحوط 

 اغتسال احلائض بماء وسدر

أو ما يقوم مقامه من صابون ويستحب للحائض أن تضع مع املاء اذلي تغتسل به السدر ، 
 ن أسماَء سألت انليَب قالت : إ ؛ فعن أم املؤمنني عئشة  وانلفساء خاصةللحائض  اوهذ ، وغريه

هوَر  تأخذه ) عن غهسله املحيضه ؟ فقال :   ن ماَءها وسدرتَها َفتََطهره فتهحسنه الطُّ ثم تصبه ، إحداكه
ها  ؤوَن رأسه ا حيت تبلهَغ شه هه دلاكا شديدا لهكه ها فتَدم ثم تأخذه فهرمَصةا ، ثم تصبُّ عليها املاَء ، ىلع رأسه

َمَسكةا فتطَهره بها  فقالت  (سبحان اهلل ! تَطهرين بها  : )؟ فقال فقالت أسماءه : وكيف تطَهره بها ( ،مه
؟ فقال  عئشةه  تأخذه ماءا فتطَهره ،  : ): ) كأنها ختيف ذلك ( تتبَعني أثَر ادلمه . وسأتله عن غهسله اجلنابةه

هوَر . أو تهبلغه  ها ثم تهفيضه فتحسنه الطُّ هه . حىت تبلهَغ شؤونه رأسه هوَر . ثم تصبُّ ىلع رأسها فتدلهكه  الطُّ
َم النساءه نساءه األنصاره ! لم يكن يمنعهن احلياءه أن يتفقهن يف ادلينه  (عليها املاَء  . فقالت عئشةه : نهعم

السدر تستعمله يف [ ف 332/  ] صحيح مسلم واستَرَتَ . ( سبحان اهلل ! تطَهري بها) . ويف رواية : قال: 
 .82 غسل بدنها

 استخدم املسك للحائض وانلفساء

وتدخلها يف  يستحب للحائض أن تأخذ شيئاا من مسك فتجعله يف قطنة أو خرقة أو حنوهاو
عن  أن امرأةا سألت انليب  ؛ فعن أم املؤمنني عئشة  فرجها بعد اغتساُلا ومثلها انلفساء

ها مهَن الَمحيضه . سله له ، قال غه هري بها ) : فأمرها كيف تَغتَسه . فتََطّ ذي فهرَصةا مهن َمسك  قالت :  ( خه
بحاَن اّلَله ، َتَطَهري ) قالت : كيف ؟ قال :  ( َتَطَهري بها) كيف أَتَطَهره ؟ قال :  فاجتَبَذتهها إيَل ، ( سه

. قصود به تطييب املحل، وأنها تستعمل بعد امل[ و 314] صحيح ابلخاري /  فقلته : تَتَبَيع بها أثََر ادَلمه
خذي فرصة ممسكة ) :   وقول انليب،  للزوجة وغريها، وابلكر واثليب، وهو مستحب  الغسل

وذللك  يدل ىلع أن املراد به اتلنظيف واتلطيب واتلطهري.(  توضيئ بها) ، ويف رواية: (  فتطهري بها
ما استخدمت ،  املسك لم جتدإن و اذلي هو انلظافة.سماه تطهرياا وتوضئاا، واملراد الوضوء اللغوي 

 .يقوم مقامه يف دفع الراحئة
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إشارة إىل  (تتبيع به جماري ادلم ) :   : كذلك قول عئشة  ابن رجباإلمام وقال 
 .الفرج إدخاهل

ا واستحب بعض الشافعية استعمال الطيب يف لك ما أصابه دم احليض من اجلسد ألن  ؛ أيضا
 .83 راحئة ادلم حيث اكناملقصود قطع 

 استخدام الطيب للحائض احلادة عند الغسل

أم عطية نسيبة وجيوز للمرأة احلادة إذا اغتسلت من احليض أن تطهر فرجها بالطيب ؛ فعن 
َد ىلع َميِّت  فوَق ثالث  قالت :   األنصارية ه ا،  ، إاَل ىلع زوج   كنَا نهنمىه أن حنه ا ؛ أربعَة أشههر  وَعرشم

هره إذا َوال نَ  ، َوقد رََخص نَلا عنَد الطُّ ب  بواغا إاَل ثوَب َعصم َل، وال َنَطيََب، وال نَلبََس ثوباا َمصم كتحه
. ، وكنَا نهنمىه مهن اتِّباعه اجلَنائزه فار  ظم

َ
ته أ سم ها، يف نهبذة  مهن كه دانا مهن حَميضه ] صحيح  اغتَسلَت إهحم

رخص فيه  ، وإنما القسط والظفر من مقصود الطيب : ليس  انلووي[ قال اإلمام  5341ابلخاري / 
 . للحادة إذا اغتسلت من احليض إلزالة الراحئة الكريهة

 .84صالة  : رخص ُلا يف اتلبخر دلفع راحئة ادلم عنها ملا تستقبله من  املهلباإلمام وقال 

 يف حكم غسل باطن الفرج

حيض وال جنابة وال  ىلع أنه ال جيب غسل باطن الفرج من :  أْحداإلمام ونص 
 . استنجاء

قال: ال  : قلت ألْحد: إذا اغتسلت من املحيض تدخل يدها؟  جعفر بن حممد اإلمام قال
. انتىه الكمه ؛ وذلك  وضوء إال ما ظهر ولم ير أن تدخل أصابعها وال يدها يف فرجها يف غسل وال

 .85لعدم ورود ديلل يوجب ذلك 

 جلسد الصابونحكم الغسل من احلدث األكرب وىلع ا

فال مانع من أن ينوي غسل  ، ومن رغب باستعمال الشامبو والصابون يف غسله الواجب
؛ ويكون تغري املاء بذلك كتغريه  اجلنابة باملاء اذلي يزيل به الشامبو والصابون اذلي نظف به بدنه

 .86 بالوسخ اذلي يكون ىلع اجلسد
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 حكم خروج ابلول والريح اثناء الغسل

 .87بول أو ريح أثناء غسله فإنه يتم غسله ، ويتوضأ بعده  ولو خرج منه

 وانلفاس كصفة الغسل من اجلنابة صفة الغسل من املحيض

؛ فعن عبيد اهلل ، عن عطاء ،  ، كصفة الغسل من اجلنابةوانلفاس  صفة الغسل من احليضو
ولعل قوُلم: [  809والزهري قاال : الغسل من احليض واجلنابة واحد . ] املصنف البن أيب شيبة / 

فالسدر، واملسك يستحبان يف غسل  يعين فيما جيب ال فيما يستحب، (غسل اجلنابة واحليض واحد )
 .88سبق بيان ذلك كما ،  احليض وانلفاس، وال يستحبان يف غسل اجلنابة

 واملجزئ الاكمل الغسل خمترص صفة

ا ، أو الغسل ينويهو أن  الغسل الاكمل:ف ثم يغسل فرجه وما  مرتني ، ، ثم يغسل يديه ثالثا
ثم يتمضمض ويستنشق مرة واحدة  ، ثم يغسل وجهه ويديه  من جسده بشماهل ، ثم يغسلها ، أصابه

ثم خيلل شعر رأسه باملاء حىت يبلغ املاء أصول شعره ، وحىت يظن أنه قد إىل املرفقني غسلة واحدة ، 
ا ، مبتدئاا جبانب رأسه االيمن ، ثم األيس ، ثم أىلع الرأس ، ثم  أروى برشته ، ثم يفيض ىلع رأسه ثالثا

 يفيض املاء ىلع سائر جسده ، ثم يغسل قدميه .

فهو أن ينوي الغسل ، ثم يعمم بدنه لكه باملاء مرة واحدة ، وال جيب يف  وأما الغسل املجزئ:
 .89هذا الغسل مضمضة وال استنشاق 

 التيمم : أحكامباب

 .باملاء  إال تكون ال وهذه: أصلية ارةقسمني: طه إىل تنقسم احلدث وطهارة

 وال األصغر واألكرب، احلدث يف وتدخل املاء، فقد عند بالرتاب الطهارة ويه: بدل وطهارة
 اخلبث . طهارة يف ُلا مدخل

                                                                                                                                                                                          
 . 181671موقع اإلسالم سؤال وجواب ، سؤال رقم  86
 . 49693رقم  موقع اإلسالم سؤال وجواب ، سؤال 87
 . 362ص  8ج ، الطهارة أحاكم 88
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 عند العجز أو املاء ( ) آتله فقد عند بدالا  ُلا جعل أن احلدث بطهارة الشارع عناية ومن
 العباد بني صلة يه اليت: الصلوات من عباده مكن أن سبحانه وتعاىل اهلل رْحة ومناستعماهل ،  عن

 يف إال الصالة من اإلنسان منع ولو املائية، الطهارة من اتلمكن حالة عدم يف حىت خالقهم وبني
 بما قيامه عدم بسبب أسابيع وربما أياماا للصلوات تركه بسبب العبد قلب لربما قسا املاء وجود حالة

 .90ربه  بنيو صلة بينه هو

 اتليمم تعريف

 قصدته . إذا: وَتيََممته يَممتهه: يقال القصد،: لغةا  اتليمم

ا:  اتليمم تعريف  .91خمصوص  وجه ىلع طهور برتاب وايلدين الوجه مسحاصطالحا

 اتليمم مرشوعية ىلع األدلة

َحد   ِإَون  : قال اهلل 
َ
ۡو َجآَء أ

َ
ٰ َسَفٍر أ ۡو لََعَ

َ
َِن ُكنتُم مَّۡرََضَٰٓ أ ۡو َلَٰمۡستُُم  لَۡغآئِِط ٱم ِنُكم م 

َ
أ

ُمواْ َصعِيٗدا َطي ِٗبا لن َِسآءَ ٱ  [ 6 / . ] املائدة  فَلَۡم ََتُِدواْ َماٗٓء َفتَيَمَّ

عطيته :  قال  انليبَ  : أنَ  عبداهلل  بن وعن جابر
ه
ا أ ته :  قَبيل أحدٌ  يهعَطهنَ  لم ، َخسا  نهرصه

عه  ، شهر   َمسريةَ  بالرُّعبه  ا األرضه  يل لَتم وجه َميت من رجل   فأيُّما ، وَطهوراا مسجدا
ه
 الصالةه  أدَرَكتمه أ

لَتم  ، فلميهصلِّ  حه
ه
َل  ولم املغانمه  يل وأ عطيته  ، قَبيل ألحد   حَته

ه
 قومهه إىل يهبَعثه  انليبُّ  واكن ، الشفاعةَ  وأ

 [ 335] صحيح ابلخاري /  . عمةا  انلاسه  إىل وبهعهثته  ، خاصةا 

واألحاديث  لآلية، اتليمم هل جاز املعترب طلبه بعد املاء عدم ) إذا: انلووي  اموقال اإلم
 .92واإلمجاع (  الصحيحة،

 اتليمم مرشوعية بدء يف

 كنا إذا حىت ، أسفاره بعض يف  اهلل رسول مع قالت : خرجنا فعن أم املؤمنني عئشة 
 ، معه انلاس وأقام ، اتلماسه ىلع  هللا رسول فأقام ، يل عقد انقطع ، اجليش بدأت أو ، بابليداء

                                                                 
 . 5:  4ص  5أحاكم الطهارة ، ج 90
 . 11:  10ص  5أحاكم الطهارة ، ج 91
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 برسول أقامت ؟ عئشة صنعت ما ترى أال:  فقالو ، الصديق بكر أيب إىل انلاس فأىت ، ماء ىلع وليسوا
 ىلع رأسه واضع  اهلل ورسول ، بكر أبو فجاء ، ماء معهم وليس ، ماء ىلع وليسوا ، وانلاس  اهلل

 فقالت ، ماء معهم وليس ، ماء ىلع وليسوا ، وانلاس  اهلل رسول حبست:  فقال ، نام قد فخذي
 يمنعين فال ، خارصيت يف بيده يطعنين وجعل ، يقول أن اهلل شاء ما وقال ، بكر أبو فعاتبين:  عئشة

 فأنزل ، ماء غري ىلع أصبح حني  اهلل رسول فقام ، فخذي ىلع  اهلل رسول ماكن إال اتلحرك من
 فبعثنا:  قال ، بكر أيب آل يا بركتكم بأول يه ما:  احلضري بن أسيد فقال ، فتيموا اتليمم آية اهلل

 .93 [ 334] صحيح ابلخاري /  . حتته العقد فأصبنا ، عليه كنت اذلي ابلعري

 املحمدية األمة خصائص من اتليمم

لته  قال : قال رسول اهلل  فعن أيب هريرة  تي  األنبياءه  ىلع : ) فضِّ  جوامهعَ  أعطيته : بسه
ته  اللَكهم، ، ونهرصه لَت بالرُّعبه لَت. الغنائمه  يل وأحه عه ا، َطهوراا األرضه  يل وجه دا لته  ومسجه رسه

ه
 اخلَلقه  إىل وأ

، تهمَ  اكفَةا  .94 [ 523] صحيح مسلم /  .انلبيُّوَن (  يب وخه

 القياس وفق ىلع اتليمم مرشوعية

 العضوين عن وسقط ، العضوين املغسولني يف جعل : اتليمم قال اإلمام ابن القيم 
 باملسح املغسولني عن خفف فلما ، العمامة يف ، والرأس اخلف يف تمسحان الرجلني فإن ، املمسوحني

 انتقال فيه اكن بل ، عنهما ختفيف فيه يكن لم بالرتاب مسحا لو ؛ إذ بالعفو املمسوحني عن خفف ،
 ، األمور أعدل هو الرشعية هب جاءت اذلي أن فظهر ، بالرتاب إىل مسحهما باملاء مسحهما من

 .95انتىه الكمه  .الصحيح  وهو املزيان ، وأكملها

 اتليمم حكم

 اكن ولو املسافر املاء ، فيتيمم فقد عند برخصة ؛ فاتليمم واجب وليس عزيمة ، واتليمم
 عصياا بسفره .
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 . والتسهيل اتليسري ىلع تطلق اللغة يف الرخصةو

 املؤكد . لقصدا عن عبارة فالعزم: العزيمة وأما

 صعب رشيع حكم من إيله انتقل سهل، رشيع الرخصة حكم :الفقهاء اصطالح ويف
 األصيل . للحكم قيام السبب مع لعذر

 .96املعارض  عن موجبه السالم األصيل احلكم هوف: العزيمة وأما

 احلدث يرفع اتليمم

 أن إال املبدل، كمح هل ابلدل ألن وذلك ؛ فقده يشء عند لك يف املاء مقام يقوم واتليمم
 عليه ووجب حدثه، إيله عد املاء وجد فإذا املاء، وهو األصل، وجود اغية يكون إىل للحدث رفعه

ْ َصعِيٗدا َطي ِٗبا فَ  فَلَمۡ   : باملاء ، قال اهلل  رفع احلدث ُموا ْ َماٗٓء َفتَيَمَّ ْ ٱََتُِدوا بِوُُجوهُِكۡم  ۡمَسُحوا
ِنُۡهْۚ َما يُرِيدُ  يِۡديُكم م 

َ
ُ ٱ َوأ ِۡن َحَرٖج َوَلِٰكن يُرِيُد َِلَُطه َِرُكمۡ  ّللَّ  [ ، وجه 6 / ] املائدة  َِلَۡجَعَل َعلَيُۡكم م 

 األمر :لغايتني واتليمم والغسل الوضوء نلا رشع أنه ىلع نص وتعاىل سبحانه اهلل أن :االستدالل
 بنص نلا مطهر اتليمم أن ىلع فدل اتلطهري، إرادة: اثلاين واألمر .األمة هذه عن احلرج رفع: األول

 .97الكتاب 

 باملتوضئ املتيمم إمامة تصح

ُمواْ َصعِيٗدا َطي ِٗبا فَ  فَلَمۡ   : قال اهلل  ْ ٱََتُِدواْ َماٗٓء َفتَيَمَّ ۡنُهْۚ َما  ۡمَسُحوا ِ يِۡديُكم م 
َ
بِوُُجوهُِكمۡ َوأ

ُ ٱيُرِيُد  ِۡن َحَرٖج َوَلِٰكن يُرِيُد َِلُ  ّللَّ َِرُكمۡ َِلَۡجَعَل َعلَيُۡكم م   أن :االستدالل [ ، وجه 6 / . ] املائدة َطه 
 عن احلرج رفع: أحدهما :لغايتني واتليمم والغسل الوضوء نلا رشع أنه ىلع نص وتعاىل سبحانه اهلل
ا وإذا اكن الكتاب، بنص نلا مطهر اتليمم أن ىلع فدل اتلطهري، إرادة: اثلاين واألمر .األمة هذه  مطهرا
، ولك به أمر ما فعل قد فلك املتوضئ، وإمامة املتيمم مةإما بني فرق فال  صالته منهما واحد رشعا

 .98خلفه  من صالة صحت صالته صحت وإذا صحيحة،

 والصعيد املاء عدم إذا
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wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 72                                                                                                                     الفقه اإلساليم / اجلزء األول / كتاب الطهارة 

 من استعارت أنها يعيد ؛ فعن أم املؤمنني عئشة  وال ومن عدم املاء والصعيد ، يصيل
ا  اهلله  رسوله  فأرسل ، فهلكتم  قهالدةا  أسماءَ   بغري فصلَوا الصالةه  فأدركتمهم ، طلَبها يف أصحابه من ناسا
سيده  فقال ، اتليمُّم آيةه  فزنلت ، إيله ذلك شكوا  انليبَ  أتوا فلما ، وضوء  

ه
ضري   بنه  أ ا اهلله  جزاكه :  حه  خريا

ا منه لكه  اهلله  جعل إال ، قطُّ  أمرٌ  بكه  نزل ما فواهلل ، ] صحيح  . بركةا  فيه للمسلمني وجعل ، خمرجا
 .99[  5164ابلخاري / 

 الوقت آخر يف املاء وجود يرجو ملن الصالة تأخري حكم

ومن لم جيد املاء يف أول الوقت واكن يرجو أن جيده يف آخر الوقت ، فاألفضل أن يصيل يف أول 
ملدينة الوقت ؛ فعن نافع أن ابن عمر تيمم وصىل العرص وبينه وبني املدينة ميل أو ميالن ثم دخل ا

 املاء، فاقد طهارة هو اتليمم اكن [ ، فإذا 884والشمس مرتفعة فلم يهعد . ] املصنف لعبد الرزاق / 
 حقه يف ويه الطهارة، فضيلة: فضيلتني أدرك قد أول الوقت يف الصلوات بفعل املبادرة فتكون
 وهو واحدة، ةفضيل أردك قد الوقت آخر إىل الصالة أخر من بينما أول الوقت، وفضيلة اتليمم،

 .100أوىل  فضيلتني وإدراك باملاء، فضيلة الطهارة

 للتيمم املوجبة األسباب

مقيم أو للمسافر أو للإذا فقد املاء فيرشع اتليمم سواءا اكن ف،  املاء انعدام السبب األول:
 َفَلمۡ   : اهلل  قال ، اتليمم آية يف عليه نص املاء فقد هو اتليمم مرشوعية يف العلةألن ؛  مريضلل

 ْ ُموا  .  ََتُِدواْ َماٗٓء َفتَيَمَّ

ْ َماٗٓء  فَلَمۡ   : اهلل  ؛ قالاملاء  ويدع فيتيمملطهارته ،  يكيف ال ماء وجد وإذا ََتُِدوا
 ْ ُموا  ، فكوننا عدمه عند الرتاب أو ، وجوده عند املاء إما: شيئني أحد وجوب ذلك ، فاقتىض  َفتَيَمَّ
 هذا يكن لم فلما ،وابلدل  األصل بني جيمع ، وال اآلية نص خالف اهذ معاا والرتاب املاء نوجب

 ، وأصبح وجود هذا املاء كعدمه .اتليمم  هو فرضه أن علمنا ، طهارتهل اكفياا املاء

                                                                 
 . 69:  64ص  5أحاكم الطهارة ، ج 99
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 احلدث يف املاء هذا يستعمل وال ، يتيممفإنه فقط ،  للوضوء يكيف ماء اجلنب مع اكن ولو
 الوضوء . ىلع ؛ لقدرته توضأ صغرأ حدثاا تيممه بعد أحدث فإن األكرب،

 رفع أو انلجاسة إما إحدى الطهارتني ، يكيف ماء ووجد جناسة ، بدنه ىلع املحدث اكن وإذا
 احلدث . رفع خبالف ُلا ، بدل ال ألنه انلجاسة ؛ إزالة ، فإنه يقدماحلدث 

ومشقة  حرج ءاملا استعمال يف اكن إذا املريض ويتيمم .املاء  استعمال تعذر السبب اثلاين:
؛  للربء تأخري أو املرض ، يف زيادة املاء يف استعمال يكن لم ولو ،ونصب  جبهد إال حمتملة غريكبرية 

ٰ َسَفرٍ  ِإَون  : قال اهلل  ۡو لََعَ
َ
   : قال اهلل  ثم للتيمم ، األعذار املبيحة ، فذكر   ُكنتُم مَّۡرََضَٰٓ أ

 ْ ُموا ْ مۡ ٱَصعِيٗدا َطي ِٗبا فَ  َفتَيَمَّ ِنُۡهْۚ َما يُرِيُد  َسُحوا يِۡديُكم م 
َ
ُ ٱبِوُُجوهُِكۡم َوأ   َِلَۡجَعَل َعلَيُۡكم م ِۡن َحَرجٖ  ّللَّ

ا ومشقة حرج فلك ، ومشقة حرج أي نيف ، فتعم انليف سياق يف ، نكرة: [ ، فحرج 6 / ] املائدة ئدا  زا
 نص اآلية يف يوجد ولم ، اتليمم هل يبح املرض قيام مع العبادة عن تنفك ال اليت املعتادة املشقة عن
 اآلية يف ما ىلع زيادة الرشطان فهذان ، الربء تأخري أو ، املاء باستعمال املرض زيادة اشرتاط ىلع

 شق إذا الفطر للمريض نبيح كنا وإذا ، رشعا  املعترب الرضر من نوع واملشقة احلرج فوجود ، الكريمة
 ، العافية تأخري أو املرض زيادة يف سبباا الصيام كوني أن نشرتط وال ، املرض بسبب الصيام عليه

 . اتليمم يف فكذلك

 :قسمني ىلع العبادة يف واملشاق

 ، الصيف يف نهار والصوم ، الربد يف والغسل ، اكلوضوء ، العبادة عن تنفك ال مشقة: األول
 . معه رتألنها قر ؛ العبادة يف ختفيفاا يوجب ال هذا فمثل ، باجلهاد بانلفس واملخاطرة

 : أنواع ثالثة ويه ، العبادة عن تنفك مشقة : اثلاين

 يوجب ، فهذا واملنافع واألعضاء انلفوس ىلع اكخلوف ، العليا املرتبة يف نوع:  األول انلوع
 طلباا العبادة هذه فلو حصلنا ، واآلخرة ادلنيا مصالح سبب هو األمور هذه حفظ ألن ؛ اتلخفيف

 . أمثاُلا ذلهب ثلوابها

 املشقة، درء هذه من أوىل العبادة هذه فتحصيل أصبع، يف وجع كأذى: ادلنيا املرتبة يف نوعو
 .املشقة هذه وخسة العبادة لرشف
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 من قرب اتلخفيف، وما أوجب العليا من قرب فما ، انلوعني هذين بني مشقة: اثلالث انلوع
 يف القيام حتصيل يف مشقة جدتفإذا و هل ، الطرفني تلجاذب فيه خيتلف توسط وما يوجب، لم ادلنيا

 ولكن يفعل، أن يمكنه اكن وإن القيام، سقط ىلع اخلشوع اتلأثري يف سبباا القيام إدراك واكن الصالة،
ا ذلك من وجيد املرض، بسبب الصيام املريض ىلع اكن يشق وإذا العظيمة، املشقة مع  ومشقة حرجا

إذا  اتليمم، يف نقول وهكذا الكبرية، املشقة مع نولك بالصيام يقوم أن يمكنه اكن الفطر، ولو هل أبيح
 أو يف مرضه يزيد اتليمم هل انلظر برصف اتليمم هل أبيح كبرية، مشقة املاء باستعمال يلحقه اكن

 برئه . يف يؤخر

 خياف أو العطش، ىلع نفسه خياف كأن وحنوه، لرشب إيله وحيتاج ماء، معه اكن إذا والرجل
َتۡقتُلُوٓاْ  َوََل   : ؛ قال اهلل الوضوء  عليه وحيرم اتليمم، عليه جيب هفإن أو دابة، ،رفيقه  ىلع

نُفَسُكۡمْۚ 
َ
 [ 29 / . ] النساء  أ

رشاؤه  لزمه إيله حمتاج غري للثمن ، واجد زيادة ، وهو يباع بثمنه بدون املاء الرجل وجد وإذا
 عن املاء ثمن زاد وإذااملثل ،  بثمن اءامل اكن ولو الرشاء ، عليه جيب لم املال ترضه قيمة اكنت ، أما إن
ا اكن رشاؤه، وإن عليه وجب يسرياا، الغنب اكن فإن قيمته،  انلصوص يتيمم ؛ فقد دلت أن فله فاحشا

 فكذلك مسقط، انلفس يف نفسه، والرضر كحرمة ماهل حرمة وأن املسلم، مال حرمة ىلع القطعية
 قد يقع انلاس وأن الرشع، يف مقرر الفاحش لغنبوا اليسري الغنب بني املال ، واتلفريق يف الرضر
 وجوب يف إيله متعني فاملصري ابليع، لفسخ موجباا ذلك يعدون وال معامالتهم، يف ذلك مثل بينهم
 .املاء رشاء

منة ،  فيه ليس انلاس بني املاء بذل به ، فإنه يلزمه قبوهل ؛ ألن يلتوضأ ماء للرجل وهب وإذا
َجَعَل  َوَما  : قبوهل ؛ قال اهلل  يلزمه فال واألذى، باملن هبته يتبع ع أنهادلاف حال من إال أن يعرف

ِينِ ٱَعلَيُۡكمۡ ِِف   لم:   انلووي اإلمام قال فقد ثمنه، هل وهب إذا [ ، وأما 78 / احلج . ]  مِۡن َحَرٖجن  ل 
 ، ابنه ىلع من األب منة ال نهأل وذلك ؛ أباا أو ابناا الواهب يكون إال أن،  باالتفاق . ا ـه قبوهل يلزمه

 أن كما ، يأخذ لم أو املاء منه ثمن أخذ ، ودله ىلع قائمة هل فاملنة ، االبن وجود سبب هو األب فإن
 قدر يأخذ أن فله ودله مال إىل احتاج إذا ألن األب وذلك ، املاء ثمن أعطاه إذا أبيه ىلع يمن ال الودل

 منه . كفايته
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 توضأ ، لو الوقت خروج خيش إذاوقتها ، ف خبروج العبادة واتف خيش إذا :اثلالث السبب
مراعة  ولوال الوقت، يف الصالة أداء إىل للحاجة رشع إنما اتليمم الوقت ؛ ألن يلدرك يتيممإنه ف

 ىلع ديلل فمرشوعية اتليمم باملاء، فيصليها املاء، وجود حني إىل ينتظر: لقيل املصلحة ُلذه الشارع
 خارج املائية الطهارة ىلع من املحافظة أوىل باتليمم، الوقت ىلع املحافظة وأن لوقت،با الشارع اهتمام

 الوقت .

 اجلنازة ىلع يصىل أن عليه ويشق العيد ، أو اجلنازة ىلع فوات الصالة خاف ملن اتليمم وجيوز
يَه ، مجل   برئه  حنوه  من  انليبُّ  أقبَل:  قال اجلهَهيمه  أيب فعنالقرب ؛  ىلع أو باملقربة  فسلَم رجٌل  فلَقه

دَ  فلم ، عليه ه فمَسح ، اجلداره  ىلع أقبَل حىت ،  انليبُّ  عليه يَره ]  . السالمه  عليه ردَ  ثم ، ويَديه بوجهه
 [ 337صحيح ابلخاري / 

 وهو بدل، ُلا اجلمعة ألن فاتته ؛ ولو ُلا، فال يتيمم اجلمعة، صالة تفوته أن الرجل خاف وإذا
 .101 وقتها يف يصليها أن يمكنه ة الظهروصال الظهر، صالة

 اتليمم رشوط

 . بق الالكم ىلع انلية يف رشوط الوضوءسوقد  انلية ، : األول الرشط

للريح ؛  وصمد اتليمم به نوى تيممه ، إذا ، صح ويديه وجهه عمَ  تراباا الريح عليه ألقت ولو
ا  حدثه أن بدنه مجيع فعمم ، املاء عليهونزل  ، املزياب أو املطر حتت جلس لو الغسل صحة ىلع قياسا
ا ليس هنا ، واملسح فكذلك ، يرتفع يممه  لو وذللك ، املطلوب تلحقيق آلة هو وإنما ، ذلاته مقصودا
 مرور أن يكون بني فرق فال ، غريه مسح وإنما ، هو يمسح لم أنه مع ، تيممه صح قدرته مع غريه

 أن فالغاية ، اتليمم إذا قصد الريح طريق عن همرور يكون أن وبني ، غريه يد طريق عن الرتاب
 ويديه . وجهه الرتاب يمس

املاء  طهارة يف هو كما تماماا األصغر احلدث فيه دخل األكرب احلدث ارتفاع ولو نوى باتليمم
 األصغر ، واكن حمدثاا حدثاا أكرب ، لم يرتفع حدثه األكرب ؛ ألن احلدث ارتفاع ، أما لو نوى باتليمم

 املبدل . حكم يأخذ وابلدل املاء ، طهارة عن بدل اتليمم

                                                                 
 . 157:  85ص  5أحاكم الطهارة ، ج 101
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 املاء ؛ ألن ابلدل وجود حني إىل فإن حدثه قد ارتفع مؤقتاااحلدث ،  رفع املتيمم نوى وإذا
 حكمه . يف املبدل مقام يقوم

،  وانلوافل الفرائض من شاء ما فيصيل فإن حدثه قد ارتفعوأطلق ،  الصالة باتليمم نوى وإذا
، أو نوى اتليمم للفرض فله أن يصىل ما  انلافلة فله أن يصيل بها الفرض صالة باتليمموكذلك لو نوى 
،  الفروض ، سواء اكنت أداء أو فائتة من شاء ما به يصيل أن فله للفريضة تيمم ، وإذا شاء من انلوافل

 هل وابلدل وء ،الوض عن هو بدل اتليمم إنماألن  ؛  أو نوى نافلةا فله أن يصىل بها ما شاء من انلوافل
 .املبدل  حكم

 اتليمم نية اتلعليم نية اتليمم ، إذا نوى مع بهذا يصيل أن الغري ، فله تعليم به يريد تيمم ولو
 انلاسه  وكرَب  فكرَب  عليه قام  اهلله  رسوَل  رأيته  قال : لقد الساعدي  سعد بن للصالة ؛ فعن سهل

نرَبه  ىلع وهو.  وراَءه نرَبه  أصله  يف سَجد حىت الَقهَقرى فزَنل رفَع ثم.  المه ره  من فَرغ حىت عد ثم.  المه  آخه
وا هذا صنَعته  إين ، انلاسه  أيُّها يا فقال انلاسه  ىلع أقبَل ثم.  صالتهه ]  . صاليت وتلَعلَموا.  يب تلأَتمُّ

 اتليمم نوى إذا فكذلك الصالة، صحة يف تقدح لم اتلعليم نية اكنت ، فإذا [ 544صحيح مسلم / 
 اتليمم . صحة يف يقدح لم اتلعليم لصالة ، ونوىل

 وقد سبق الالكم ىلع هذا الرشط يف رشوط الوضوء .اإلسالم ،  الرشط اثلاين:

 وقد سبق الالكم ىلع هذا الرشط يف رشوط الوضوء .اتللكيف ،  اثلالث: الرشط

 :أقسام إىل أربعة اإلنسان حال اتليمم ، وينقسم قبل املاء طلب الرشط الرابع:

 وال ،) أي: صحراء (  الرمال من مفازة يف اكن لو كما ، موجود غري املاء أن يعلم أن:  األول
 . أعلم واهلل.  الطلب عليه وليس ، يتيمم فهذا ، حياة من أثر يوجد بها

 ظنه غلب ىلع سواء ، الظن بغلبة فيعمل ، معينة أمارات ىلع بناء ظنه ىلع يغلب أن:  اثلاين
 . حينئذ عليه الطلب فيجب ، املاء وجود ظنه ىلع غلب أو ، الطلب يلزمه فال ، املاء عدم

 إىل غلبة أو ايلقني إىل يصل حىت الطلب عليه فيجب ، املاء وجود يف يشك أن:  اثلالث
 . بموجبها فيعمل ، الظن
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 . عدمه املاء أو وجود يف الوهم اكن سواء ، الطلب عليه فيجب ، األمر يتوهم أن:  الرابع

الشك هو اعتدال :  الفرق بني الوهم والظن والشكيف بيان   الكفوي اإلمام قال
، وإن اكن  ، بمعىن أن يكون طرف الوقوع والالوقوع ىلع السوية انلقيضني عند اإلنسان وتساويهما

 . اه ، والراجح هو الظن أحد الطرفني مرجوحا فاملرجوح هو الوهم

 شق إذا املاء حد مقدر ، وإنما طلب فيها ويسقط ماتليم تبيح اليت املسافة تقدير وليس يف
نافع أنه أقبل مع ابن عمر ملا رواه تيمم ؛ ،  الرفقة خاف فوات أو ، انتظروه إن أصحابه ىلع أو ، عليه

بد فلم جيد ماءا فتيمم بالصعيد ، وصىل ولم يهعد تلك الصالة رم ىت المه
َ
] املصنف لعبد  . من اجلهرهف فلما أ

 [ 883الرزاق / 

 بما قام قد معه ، فإن اكن الرجل اكن املاء أن هل تبني الصالة املاء ، وبعد وجود ناسياا تيمم ولو
؛ ألن  املاء ، صح تيممه وجود عدم ظنه ىلع غلب حىت حوهل املاء عن من ابلحث يلزمه أنه يعتقد

 يقم لم إنأما و ، احليس اكلعجز تيممه فصح املاء ، استعمال معه يمكن ال رشيع عجز النسيان
 عليه . جيب بما القيام يف اا قرصم بذلك يكون ألنه املاء حوهل ، فعليه اإلعدة ؛ بطلب

 هل فابلدل الوضوء، عن ألن اتليمم بدل ؛ املؤقتة العبادة وقت دخول اتليمم لصحة وال يشرتط
 .اتليمم  هو اذلي بدهل الوقت فكذلك دخول قبل جيوز الوضوء أن فكما املبدل، حكم

 من جنسها، من األرض ىلع صعد ما بكل جائز واتليممالطيب ،  الصعيد اخلامس: الرشط
ا  ذلك غري أو رمل، أو نورة، جص، أو أو تراب، ْ   : ؛ قال اهلل  ، واكن طاهرا ُموا .   َصعِيٗدا َطي ِٗبا َفتَيَمَّ

ا  أو رمالا  أو اكن تراباا  األرض وجه [ ، والصعيد 43 / ] النساء  انلجس . ضد والطيب،  حجرا

ّص تعريف اجلَ  بس ، من مواّد ابلناء ، وهو خاٌم من كربيتات الاكلسيوم املايّئ :  ّص / جه جه
الطبييّع املتبلمور ، ولونه لكون الَصدف ، ويستخدم يف طالء ابليوت وتقويم احلجارة وجتبيس العظم 

 . اه املكسور

 . بضم انلون ، هو حجر اللكس،  ورةوانل

 تزال انلجاسة بها ؛ ألن أثرها ، فيجوز اتليمم وذهب ، جفت ثم ، اسةجن األرض أصابت وإذا
 . حكمها ذهب فقد انلجاسة عني ذهبت فإذا ، باملاء ذهابها يتعني وال ، مزيل بأي
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فإن اكنت الغلبة للرتاب جاز ، مما ليس من جنس األرض كطحني القمح وإذا خالط الرتاب 
 ألن حكمه حكم املاء إذا خالطته الطاهرات . ، وإن اكنت الغلبة للمخالط ، لم جيز  ؛

 ؛ لعدم ورود ديلل يمنع من ذلك . الطهارة يف املستعمل بالرتاب وجيوز اتليمم

 ألمر يعود وإنما إىل اتليمم ، يعود ال املغصوب مع اإلثم ؛ ألن انليه بالرتاب ويصح اتليمم
 .102خارج عن اتليمم وهو الغصب 

 كرب أو انلجاسةو األاألصغر أ احلدث عن اتليمم حكم

َها  : واألكرب ؛ قال اهلل  األصغر احلدث عن اتليمم وجيوز يُّ
َ
َٰٓأ ِينَ ٱ يَ َءاَمنُوٓاْ إِذَا ُقۡمتُۡم إََِل  َّلَّ

ِ ٱ لَوٰة ْ ٱفَ  لصَّ يِۡديَُكمۡ إََِل  ۡغِسلُوا
َ
ْ ٱوَ  لَۡمَرافِقِ ٱوُُجوَهُكمۡ َوأ رُۡجلَُكۡم إََِل  ۡمَسُحوا

َ
ن لَۡكعۡ ٱبُِرُءوِسُكمۡ َوأ ۡيِ ِإَون  َب

ْْۚ ٱُكنتُۡم ُجنُٗبا فَ  هَُّروا َِن  طَّ َحد  م ِنُكم م 
َ
ۡو َجآَء أ

َ
ٰ َسَفٍر أ ۡو لََعَ

َ
ۡو َلَٰمۡستُُم  لَۡغآئِِط ٱِإَون ُكنتُم مَّۡرََضَٰٓ أ

َ
 لن َِسآءَ ٱأ

ْ َصعِيٗدا َطي ِٗبا فَ  ُموا ْ َماٗٓء َفتَيَمَّ ْ ٱفَلَۡم ََتُِدوا يِۡدي ۡمَسُحوا
َ
ِنُۡهْۚ َما يُرِيُد بِوُُجوهُِكۡم َوأ ُ ٱُكم م  َِلَۡجَعَل  ّللَّ

ِۡن َحَرٖج َوَلٰ  َِرُكۡم َوَِلُتِمَّ نِۡعَمتَهُ  ِكنَعلَيُۡكم م   [6 / املائدة . ]  َعلَيُۡكۡم لََعلَُّكمۡ تَۡشُكُرونَ ۥ يُرِيُد َِلَُطه 

: حدثني فذكر اتليمم طهارة إىل ثم انتقل واألصغر، األكرب احلدث الوضوء طهارة يف فذكر
َِن   :تعاىل بقوهل األصغر َحد  م ِنُكم م 

َ
ۡو َجآَء أ

َ
ۡو َلَٰمۡسُتُم   :تعاىل بقوهل ، واألكرب  لَۡغآئِِط ٱأ

َ
َسآءَ ٱأ ِ ن   ل

 .النساء  جامعتم أي 

، مع يصل لم معزتل   رأى رجل   أن رسول اهلل  احلصني  بن وعن عمران  ما ) :فقال القومه
، يا َمنََعك ؟ ( مع تصيلَ  أن فالنه ، عليك ) :قال ماَء، وال جنابةٌ  أصابتين: قال القومه  فإنه بالصعيده

 [ 344] صحيح ابلخاري /  .يكفيك ( 

 .103 وال يرشع اتليمم عن انلجاسة ، سواءا اكنت يف ابلدن أو اثلوب ؛ لعدم ورود ديلل يف ذلك

 اتليمم فروض

                                                                 
معجم املعاين موقع منارة اإلسالم ، الوهم . موقع املعاين ،  . 327 ، ص 1امة ، ج. املغين ، لإلمام ابن قد 255:  158ص  5أحاكم الطهارة ، ج 102

 . مصطلحات فقهية. موقع املعاين ،  اجلامع
 . 269:  256ص  5أحاكم الطهارة ، ج 103
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والكفني ؛ فقد  للوجه ةواحد برضبة واتليمم يكونوايلدين ،  الوجه مسح األول: الفرض
َمرَ  إىل رجٌل  جاء جنَبته  إين:  فقال اخلَطابه  بنه  عه

َ
به  فلم أ صه

ه
َمرَ  يارس   بنه  عَماره  فقال ، املاءَ  أ  بنه  لعه

 ، فصلَيته  فتَمَعكته  أنا وأما ، تهَصلِّ  فلم أنت فأما ، وأنت أنا سَفر   يف كنا أنا تذكهره  أما:  اخلَطابه 
 ، األرَض  بكَفيه  انليبُّ  فرَضب.  هكذا يَكفيك اكن إنما:   انليبُّ  فقال ،  للنيبِّ  ذلك فذَكرته 

 [ 338] صحيح ابلخاري /  . وكَفيه وجَهه بهما مَسح ثم ، فيهما ونَفخ

 اللغة يف اللك ؛ ألن املسح مقام يقوم األكرث وال جيب استيعاب مسح الكفني والوجه ، فمسح
 فإجياب الغسل، طهارة خبالف اتلخفيف، ىلع مبنية املسح ن طهارةاالستيعاب ، وكذلك فإ يقتيض ال

 .، وال يرشع ختليل األصابع ؛ لعدم ورود ديلل يف ذلك  ومشقة عس فيه املسح طهارة االستيعاب يف

 اللحية وشعر احلاجبني، اكلعنفقة وشعر اخلفيف الشعر حتت ما مسح وال جيب يف اتليمم
 . تلخفيفىلع ا مبين املسح ألن ؛ اخلفيف

بعض ،  ىلع بعضهما وكفيه وجهه ثم يمسح واحدة ، كفيه األرض رضبة بباطن ويرضب
؛ ولم يثبت يف صفة  عليه وتيس شاء كيف واليسى بباطن ايلمىن بباطن اليسى، ايلمىن فيمسح

 املقصود . حصل فقد مسح املسح يف اتليمم يشء ، فكيفما

 ذكر فيها ليس اتليمم آية رضب ؛ ألن دونب األرض ىلع يديه لو وضع حىت اتليمم ويصح
 الرضب .

ويديه ، فيجوز هل أن يسمح وجهه ويديه  وجهه مسح قبل ثم أحدث بيديه، األرض رضب ولو
 بعد وايلدين مسح الوجه هو العبادة وإنما اتليمم ، يف العبادة هو ليس الرتاب نقل نألبهذا الرضب ؛ 

 .الطيب  الصعيد رضب

بعد  وحنوها ، خبرقة ، أو يده، أو بيد غريه بعض أو واحدة بيد دينوايل الوجه مسح وجيوز
 حصل . وقد الفرض، حمل إىل الرتاب إيصال الغرض بالرتاب ؛ ألن رضبها

ْ ٱفَ   : مستحب ؛ قال اهلل  يديه ثمأوالا  وجهه يمسح بأن اتليمم، يف الرتتيبو  ۡمَسُحوا
ِنُۡهْۚ  يِۡديُكم م 

َ
 ال يف اللغة والواو بالواو، واأليدي الوجه مسح [ فطلب 6 / ائدةامل . ] بِوُُجوهُِكۡم َوأ

 الترشيك . مطلق تقتيض وإنما ترتيباا، تقتيض

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 80                                                                                                                     الفقه اإلساليم / اجلزء األول / كتاب الطهارة 

 اتليمم ، سواءا يف طهارة يف وايلدين الوجه بني اتليمم ، وجتب املواالة يف املواالة الفرض اثلاين:
 .104أفعاُلا  بني يفرق فال ، واحدة عبادة اتليمم واألكرب ؛ ألن األصغر احلدث

 اتليمم سنن

 واألصل عدم اتليمم ؛ صفة نلا نقلت اليت األحاديث مجيع يف للتسمية ذكر يرد ولم
 . املرشوعية إال بديلل

 يقوم حىت املنع العبادات يف وثالثاا ؛ ألن األصل مرتني اتليمم يف املسح تكرار وال يرشع
 اتلخفيف . ىلع مبنية فيه ، املسح ىلع تقوم طهارة اتليمم طهارة االستحباب ، وألن ىلع ديلل

.  هكذا يَكفيك اكن إنما:   األرض ؛ لقول انليبُّ  يف رضبهما بعد األيدي ويستحب نفخ
 338] صحيح ابلخاري /  . وكَفيه وجَهه بهما مَسح ثم ، فيهما ونَفخ ، األرَض  بكَفيه  انليبُّ  فرَضب

ا ليس [ ، والرتاب  اكن سواء األرض، جنس رضب إذا يصح تيممه تيممامل وأن اتليمم، صحة يف رشطا
 هو املطلوب ألن حرج؛ وال فلينفخه، يتقيه، غبار يديه واكن يف األرض، رضب فإذا غريه، أو تراباا

 ليس ايلدين ونفخ .األرض من الرتاب نقل وليس بهما، وايلدين الوجه بايلدين ومسح األرض رضب
 اتليمم . آية يف هيذكر لم وتعاىل سبحانه اهلل ألن واجباا؛

 : أن اليسى يف املسح ؛ فعن أم املؤمنني عئشة  ايلد ىلع ايلمىن ايلد تقديم ويستحب
بهه  انليبُّ  لهه يف اتليَمُّنه  يهعجه ه َتنَعُّ له هورهه، وترجُّ  [ 168] صحيح ابلخاري /  . لكِّه شأنهه ويف وطه

 .املنع  العبادات يف واألصل املرشوعية، ىلع ادليلل اتليمم ؛ لعدم جتديد يستحب وال

 اتليمم ؛ لعدم ورود ديلل يف ذلك . حال القبلة وال يرشع استقبال

 الرضب ؛ لعدم ورود ديلل يف ذلك . حال الرتاب وال يرشع حتريك ايلدين يف

 بدأ سواء األمر، امتثل فقد وجهه مسح فكيف من الوجه، بيشء ابلداءة يف استحباب وال
 ديلل ىلع يقوم رشيع، حكم االستحباب ألن الصحيح؛ هو وهذا بغري ذلك، أو بأسفله أو الوجه بأىلع

 .ولم يوجد رشيع،
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 .105لعدم ورود ديلل يف ذلك اتليمم ؛  أثناء الصمت وال يستحب

 اتليمم مبطالت

 بال الوضوء يبطل األصغر بما احلدث عن اتليمم فيبطلالوضوء ،  يبطل ما اتليمم يبطل : أوالً 
 فلو ، حبدوثهما وانلفاس وعن احليض ، الغسل يوجب بما األكرب احلدث عن مماتلي ويبطل ، نزاع

 إنما والوطء ، احليض تيمم حكم بلقاء جاز وطؤها،  أجنبت ثم ، هل احليض من طهرها بعد تيممت
 نص ما إال املبدل مقام ابلدل فيقوم ، طهارة املاء عن وبدل ، مطهر اتليمم ؛ ألن اجلنابة حدث يوجب
 . يللادل عليه

الصالة أو  يف دخوهل قبل املاء وجد ثم ، الرجل تيمم وإذااملاء ،  بوجود اتليمم يبطل : ثانياً 
وقد أجنب ، فدع  أنه أىت انليب  فعن أيب ذر خالل صالته ، فإن تيممه يبطل وتنقطع صالته ؛ 

ملسلم وإن لم جيد املاَء : إن الصعيد الطيب وضوءه ا بماء  فاسترت واغتسل ، ثم قال هل انليب  انليب 
 [ 913عرش سنني ، فإذا وجد املاَء فليهمَسه برَشته فإن ذلك هو خري . ] املصنف لعبد الرزاق / 

 ، وصىل ، تيمم من ، فإن صالته صحيحة ؛ ألن الصالة من الفراغ بعد املاء أما من وجد
 . رشعا  به أمر ما فعل فقد املاء وجود قبل صالته من وفرغ

لعدم ورود  جيد املاء ؛ أو حيدث لم ما يصيل أن لهف تيمم فإذا ، الوقت خروج اتليمم يبطل وال
 أن وهل ، يرفع احلدث وهف ، املاء طهارة عن بدل اتليمم ألنو ديلل بأن خروج الوقت ناقض للتيمم ،

 عليه وخرج الوقت يف تيمم ، أو الوقت قبل تيمم سواء ، وانلوافل الفرائض من شاء ما باتليمم يصيل
 .106 الوقت

 اخلبث طهارةباب: أحكام 

 . جنس فهو يستقذر يشء فلك ، والطهارة انلظافة ضديه :  لغةا  تعريف انلجاسة

ا انلجاسة تعريف  . رشعا  مستقذرة عنييه :  اصطالحا
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 .املعاين من معىن فإنه الوصف، به خرج ) عني (: فقونلا

 مستقذران وابلصاق، فإنهما اكملخاط ا،طبعا  استقذر ما به خرج رشعا ( ) مهستقذرة: وقونلا
 .107 رشعا  طاهرين اكنا وإن وطبيعتهم، انلاس عرف يف

 الطهارة األشياء يف األصل

، إال ما حكم  مائع أو مجاد، أو نبات، أو حيوان، من والطهارة، اإلباحة األشياء يف واألصل
ِيٱ ُهوَ   : ؛ قال اهلل  الرشع بنجاسته ۡرِض ٱِِف َخلََق لَُكم مَّا  َّلَّ

َ
[ ، قال  29 / ] ابلقرة  ََجِيٗعا ۡۡل

 .108بالطاهر  إال االنتفاع يباح وال لكها، باألشياء االنتفاع أباح: الاكساين  اإلمام

 : قسمني إىل انلجاسة وتنقسم

 . باتلخلل فتطهر ، اخلمر إال حبال تطهر ال اليت انلجاسة ويه : يةعين ةساجن

 .109يسىم باملتنجس (  ما ) وهو جنس حمل ىلع طارئةال انلجاسة ويه : حكمية وجناسة

 آدم بين طهارة

ا واحلائض، اكجلنب: أكرب حدثاا حمدثاا اكن سواءا  حمدثاا، اكن ولو طاهر واملسلم  أصغر أو حدثا
يَين فعن أيب هريرة ؛  تغوط أو بال، أو نام، لو كما نهٌب  وأنا  اهلله  رسوله  قال: لقه  ، بيدي فأَخذ ، جه

 كنَت  أين:  فقال ، قاعدٌ  وهو جئته  ثم فاغتَسلته  ، الرَحَل  فأتيته  ، فانَسلَلته  ، قَعد حىت مَعه فَمَشيته 
بحانَ :  فقال ، هل فقلته .  ههري  أبا يا سه  ال المهؤمنَ  إنَ  ههري  أبا يا اهلله  سه  [ 285] صحيح ابلخاري /  .يَنجه

رجه   اهلل رسوله  قالت: اكن وعن أم املؤمنني عئشة   وهو.  املسجده  من رأَسه إيلَ  خيه
 [ 297] صحيح مسلم /  . حائٌض  وأنا فأغسلهه .  جماورٌ 

ِحلَّ لَُكُم  َۡلَوۡمَ ٱ  :والاكفر بدنه طاهر ؛ قال اهلل 
ُ
ي َِبُٰتَۖ ٱأ ِينَ ٱَوَطَعاُم  لطَّ وتُواْ  َّلَّ

ُ
 لِۡكَتَٰب ٱأ

َُّهۡمَۖ وَ  ِينَ ٱمَِن  لُۡمۡحَصَنُٰت ٱوَ  لُۡمۡؤمَِنٰتِ ٱَن مِ لُۡمۡحَصَنُٰت ٱِحل   لَُّكمۡ َوَطَعاُمُكۡم ِحل   ل وتُواْ  َّلَّ
ُ
َب ٱأ َتٰ ِمن  لِۡك

 نلا أباح كما ، أبدانهم طهارة ُلا مبارشتهم مع نلا طعامهم حل من [ ، يلزم 5 / ] املائدة  َقبۡلُِكمۡ 
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 يسلم هذا ال ويف ، لآلخر الزوجني من واحد لك مبارشة الزوجية املعارشة من ويلزم ، نكاح نسائهم
 .أجسادهن  طهارة ىلع فدل ، وريقهن عرقهن إصابة من

قال: ال تنجسوا موتاكم فإن املؤمن ليس  ؛ فعن ابن عباس طاهرة املسلم  اآلديم وميتة
ا . ] املصنف البن أيب شيبة /  ا وال ميِّتا  حال يف جناسة الاكفر ىلع يوجد ديلل [ ، وال 11237بنجس َحيَا

 .110 الوفاة

 ةاملأكول غري ةاحلي ة والطيورربيال اتاحليوان

 وال الطهارة ، احليوان يف ألن األصلواخلزنير ؛  اللكب حىت طاهر فهو احليوان من يح ولك
 .بديلل  إال منها يشء بنجاسة حيكم

ا هل فسكبته  دخل قَتادةَ  أبا أنَ  مالك  بن كعب بنت فعن كبشةواُلرة طاهرة ؛   وَضوءا
تعجبنَي  فقال إيله أنظره  فرآين كبشةه  قالت رشبتم  حىت اإلناءَ  ُلا صَغ فأ منه فرشبتم  ههَرةٌ  فجاءت

َ
 يا أ

 عليكم الَطَوافني من إنها بنجس   ليستم  إنها قال  اهلله  رسوَل  إنَ  فقال نعم فقلته  أيخ ابنةَ 
 [ 75والطَوافاته . ] سَن أيب داود / 

أن  بد وال ،  اهلل رسول هدع ىلع تركب اكنت وابلغل فاحلمار؛ طاهران وابلغل  واحلمار
 .ذللك  تويق الصحابة ونلقل ،  انليب بلينه جنسة اكنت ولو ، ولعابها عرقها من يشء يصيب الراكَب 

: )  قال : قال رسول اهلل  ىل جناسة اللكب ؛ فعن أيب هريرة إوذهب بعض أهل العلم 
كم إناءه  َطهوره  لَه أن ، اللكبه  فيه ولَغ إذا ، أحده والهنَ .  مَرات   سبعَ  يغسه

ه
ابه (. ] صحيح مسلم /  أ بالرتُّ

 وجود يتصور جناسة، وال أو حدث من إال يكون ال والطهور أحدكم ( إناء ) طهور: [ فقوهل 279
واكه  ، وأجيب عن هذا القول ، بأن الرسول  جناسته ىلع فدل اإلناء، ىلع احلدث  َمطَهرةٌ  قال : ) السِّ

 .111ب جناسة ، واألحوط اجتناب اللك هناك [ ، وليس 1067 للفمه ( ] صحيح ابن حبان /

 املذىك أو اليح املأكول الربي طهارة احليوان
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قال بذاكة رشعية ؛  احلياة فارقته إن وكذا ، احلياة يف طاهر فهو اللحم مأكول حيوان ولك
 .112خالف  بال طاهر فهو حلمه يؤلك ما:  قدامة  ابن اإلمام

 سائلة نفس هل مما باملوت الربي احليوان جناسة يف

 غري اتلذكية اكنت أو ، ذاكة بغري أنفه مات حتف إذا سائلة نفس هل اذلي الربي احليوانو
ٰ َطاِعٖم َيۡطَعُمهُ  قُل  : فهو جنس ؛ لقول اهلل  رشعا  معتربة وِِحَ إََِلَّ ُُمَرًَّما لََعَ

ُ
ِجُد ِِف َمآ أ

َ
ٓ أ ن ۥ ٓ َلَّ

َ
أ  ٓ إَِلَّ

 
َ
َم ِخزنِيرٖ فَإِنَّهُ يَُكوَن َميۡتًَة أ ۡو ََلۡ

َ
ۡسُفوًحا أ  .113 [ 145 / ] األنعام  رِۡجس   ۥۡو َدٗما مَّ

 سائلة هل نفس ال اذلي الربي احليوانحكم 

 عدم ال ، السيالن جيري ، فاملعترب هل دم ال أي:  سائلة هل نفس ال فما ، هو ادلم:  وانلفس
 . ادلم أصل

 وانلمل ، وادلود واجلراد واخلنافس واذلباب ، اكلعقرب يسيل ال دم هل أو هل، دم ال حيوان ولك
قال: قال  فعن أيب هريرة  ؛جنس  من أو طاهر من تودل ، وسواءا ميتاا  حياا أو اكن سواءا  طاهر فهو

كم إناءه  يف اذلبابه  وقع إذا : ) رسول اهلل ه أحده ه ثم ، لكَه فليغمسم  جناحيه أحده  يف فإن ، يلطرحم
 الطعام، يف غمسه وهو بمقله ،  انليب ، أمر [ 5782. ] صحيح ابلخاري /  داءا ( اآلخره  ويف شفاءا 

ا لاكن ينجسه اكن فلو حارًّا، الطعام اكن إذا والسيما ذلك، يموت من أنه ومعلوم الطعام،  بإفساد أمرا
هو أن بإصالحه ، أما ادليلل ىلع طهارة ما تودل من انلجاسة اكدلود والرصاصري ؛ ف أمر إنما  وهو

 .114انلجاسة قد استحالة إىل يشء آخر 

 ابلحري احليوان طهارة يف

ل قال فعن أيب هريرة املاء ؛  يف إال يعيش ال مما ، ابلحر ميتات مجيع ويباح
َ
ٌل  : سأ  رجه

له  ابلحرَ  نرَكبه  إنَا اهلله  رسوَل  يا:  قال  اهلله  رسوَل  نا فإنم  املاءه  مهن القليَل  معنا وحنمه
م
ناعطه  به توَضأ  شم

                                                                 
 . 104:  103 ص 6ج ، الطهارة أحاكم 112
 . 106:  105 ص 6ج ، الطهارة أحاكم 113
 . 119:  011 ص 6ج ، الطهارة أحاكم 114
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ه
. ] صحيح ابن حبان /  ( َميتتهه احلهلُّ  ماؤهه الَطهوره  هو: )   اهلله  رسوله  فقال ابلحره  ماءه  مهن أفنتوَضأ

 .115 غريه أو َسَماكا  اكن سواءا  ابلحر ميتات مجيع [ ويشمل 5258

 لةاجلاَل  حكم

 . نجاسةوننت ؛ بسبب أكلها لل ريح من انلجاسة أثر فيها ظهر يه ما : اجلاللة تعريف

؛  ونتنها حلمها يف أثر ُلا انلجاسة دامت ، ما بلنها ورشب وركوبها اجلاللة ويكره أكل حلم
املصنف البن أيب  أن يؤلك حلمها ، أو يرشب بلنها . ] عن اجلاَللةقال: نىه رسول اهلل  فعن جابر 

 مدة عن انلجاسة والقذر عنها ، وليس حلبسها  انلنت ، وتزول الكراهة بذهاب [ 24975شيبة / 
 .116قدرة ممعينة 

 يح احليوان وهو من املنفصلة األجزاء حكم

 تذكية وحنوها بال أمعاء أو كرش أو ، حلم أو ، شحم أو ، رجل أو يد احليوان من انفصل وإذا
 اكنت طاهرة اكنت ميتته فإن ، ميتته حكم فلها اليح من انفصلت إذا األشياء هذه فإن ، رشعية

 املبان العضو واجلراد كذلك ، فالسمك جنسة منه اكنت جنسة ميتته اكنت وإن ، رةطاه األجزاء هذه
 ابلقرة وذنب ابلعري وسنام الشاة كأيلة يح حيوان من املنفصل العضوأما احلياة طاهر ،  حال منهما

 ابلهيمة من قطع : ) ما قال : قال انليب  اللييث  واقد ؛ فعن أيب نجسف ذلك وغري وايلد واألذن
 [ 2858ميتة ( . ] سَن أيب داود /  فيه حية ويه

بعد  لك ذلك ، والعصب والعظم والقرن ووبره وصوفه ، والظلف وريشه احليوان شعرو
خللوها من  ؛، مأكول اللحم أو غري مأكول اللحم حيوان يح أو ميت  من أكان سواءا القطع طاهر 

 .117 انلجسة وادلماء السيالة الرطوبات

 فضالت اآلديم حكم

                                                                 
 . 134:  127 ص 6ج ، الطهارة أحاكم 115
 . 148:  135 ص 6ج ، الطهارة أحاكم 116
 . 166:  149 ص 6ج ، الطهارة أحاكم 117
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 بنته  قيس   أمِّ  ؛ فعنإال أنه خفف يف كيفية تطهريه جنس  الطعام يأكل لم اذلي الصيب وبول
َصن   له  لم ، صغري   ُلا بابن   أتَتم  أنها:   حمه

 يف  اهلله  رسوله  فأجلََسه ،  اهلله  رسوله  إىل ، الطعامَ  يأكه
لمه ولم فنَضحه ، بماء   فدع ، ثوبهه ىلع فبال ، َحجرهه  بول يف فيكيف [ 168حيح ابلخاري / ] ص . يَغسه
 . فغري واجب الغسل وأما ، انلضح الصيب

، وليس امتصاصه ما  : أي غذاؤه باللنب سواء لنب آدمية أو بهيمة معىن لم يأكل الطعامو
فاملراد ،  ذلك ، والعسل اذلي يلعقه للمداواة وغري تلمر اذلي حينك بهاك ، أكالا  يسىميوضع يف فمه 
أما  ،وكذلك إذا اكن يبيغ الطعام لكن منعه ،  هل االغتذاء بغري اللنب ىلع االستقاللأنه لم حيصل 

،  هو اذلي يريد الطعام ويتناوهل أو يرشئب أو يصيح أو يشري إيلهفاذلي يطلق عليه أنه يأكل الطعام 
 . والشوربة اليت جيعلونها غذاء يه طعام كسائر األطعمة

 أمَ  أبرَصتم  ابلرصي ، أنها احلسن أم عن خريةبوهل يغسل ؛ فأما إذا أصبح الغالم يأكل ، فإن 
. ] سَن أيب  بوَل  تغسله  واكنت غسلَتمه طعم فإذا يَطَعمم  لم ما الغالمه  بوله  ىلع املاءَ  تصبُّ  سلمةَ  اجلاريةه 

 [ 379داود / 

 ، ، وال يشرتط أن يزنل عنه هو رش املاء حىت يصل إىل مجيع موضع ابلول ويغمره : انلضحو
، فإنه يشرتط فيه جريان  كما ال يشرتط عرص اثلوب أو جريان املاء عليه أو تقاطره خبالف الغسل

 . ، وال يشرتط عرصه بعض املاء وتقاطره

؛ قال شيخ وهذا لكه إذا لم يبلغ الرضيع احلولني ، فإذا بلغ الرضيع احلولني فإن بوهل يغسل 
يُرِۡضۡعَن أَۡوَلَٰدُهنَّ َحۡولَۡيِ ََكمِلَۡيِ  لَِمۡن أََرادَ أَن يُتِمَّ  َوٰلَِدُٰت لۡ ٱ۞وَ  :  يف قول اهلل  اإلسالم ابن تيمية 

ْۚ ٱ يَةه [  233] ابلقرة /   لرََّضاَعَة ذه غم
َ َذاٌء مهنم األم َو غه هَك َفهه َد َذل َن َهَذا َتَمامه الَرَضاَعةه ، َوَما َبعم

َ
لُّ ىلَعَ أ  . اه يَده

 أن أراد إذا فاكن  انليبَ  أخدمه  السمح قال : كنته  ؛ فعن أيب غسله فيجب اجلارية وأما بول
ه قَفاكَ  َولِّين قال يغتسَل  َويلِّ

ه
َ  به فأسرتهه قفاَي  فأ يته

ه
سني   أو حبَسن   فأ  أغسلهه فجئته  صدرهه ىلع فبال  حه

 [ 376الغالمه . ] سَن أيب داود /  بوله  من ويهرشُّ  اجلاريةه  بوله  من يهغسله  فقال

 فبول ابلول خروج واجلارية ؛ فقيل يه طريقة الغالم بول بني اتلفريق أوجبت ليتا والعلة
 فيسهل جمتمعاا فيكون األنىث بول أما ، فيه تسومح وذللك ، غسله فينترش فيشق بقوة خيرج الغالم
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 ويشق ، اتلبول منهم فيكرث ، من غريه أكرث فتحمله ، الغلمان إىل تميل انلاس نفوس قيل أنو . غسله
 .غسله  ليهمع

 .118الكبري ، ذكراا اكن أو أنىث  اآلديم واغئط بول جناسة ىلع املسلمون وأمجع

 احليوان وروث بول حكم

مَ  مالك  بن وروثه طاهر ؛ فعن أنس املأكول احليوان وبول    من أناٌس  قال : قَده
 أو عهلكم

تََووما ، عهَريمنَةَ  ا من يرَشبوا وأن ، بلهقاح    انليبِّ  فأمرهم ، املدينةَ  فاجم انهها . ] صحيح ابلخاري  أبمواُله
وأبلم

/ 233 ] 

أن  قال : أراد انليب  ؛ فعن عبد اهلل بن مسعود جنس  املأكول غري احليوان وروث وبول
يترَبز ، فقال : ) ائتين بثالثة أحجار ( . فوجدت هل حجرين وروثة ْحار ، فأمسك احلجرين وطرح 

 .119 ، والرجس هو انلجس [ 70] صحيح ابن خزيمة / الروثة ، وقال: ) يه رجس ( . 

 الرجل من اخلارج املين حكم

هاب   بنه  اهلل ؛ فعن عبده طاهر  الرجل ومين ُّ قال : كنت شه .  عئشةَ  ىلع نازالا  اخلَومالينه
تمين.  املاءه  يف فغمستههما.  ثويب يف فاحتلَممته 

َ
تمها.  لعائشةَ  جاريةٌ  فرأ :  فقالت عئشةه  إيَلَ  فبعثَتم .  فأخرَبَ

هه  يف انلائمه  يري ما رأيته :  قلته  قال ؟ بثوبَيمَك  صنعَت  ما ىلع ْحَلَك ما  فيهما رأيَت  هل:  قالت.  منامه
ه وإين رأيتهين لقد.  َغَسلمتَه شيئاا رأيَت  فلو:  قالت.  ال:  قلته  ؟ شيئاا كُّ  ،  اهلله  رسوله  ثوبه  من ألحه
ا رهي يابسا

فم  .120[  902] صحيح مسلم /  . بهظه

 االستجمار بعد اخلارج املين حكم

                                                                 
. موقع اإلسالم سؤال وجواب ، 128286 ، ورقم 24814 رقم فتوىموقع إسالم ويب ، مركز الفتوى ،  . 176:  167 ص 6ج ، الطهارة أحاكم 118

 تسجيل صويت للشيخ عبد العزيز الطرييف ..   130155سؤال رقم 
 . 577تفسري ابلغوي ، ص  . 202:  177 ص 6ج ، الطهارة أحاكم 119
 . 206:  203 ص 6ج ، الطهارة أحاكم 120
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اإلنقاء معفو عنه ،  بعد االستجمار استجمار فهو طاهر ؛ ألن أثر سبقه وقد ، املين خرج وإذا
 غسله اكن ولو ، املين بغسل  يأمرهم الرسول ، ولم يكن باحلجارة يستجمرون اكنوا  فالصحابة

 .121ألمته   بلينه واجباا

 احليوان مين حكم

 فضلة املين ؛ ألن فهو جنس األكل حمرم من اكن وإن ، طاهر فهو اللحم مأكول من ناك إن
 سائر عن خيرج ال منيه فكذلك، وريقه  احليوان لعرق بالطهارة حكمنا فإذا ، فضالته كسائر

 .122 فضالته

 جنس اإلنسان مذي

يه أس وكنته  ، َمَذاءا  رجالا  قال : كنته  ؛ فعن يلع بن أيب طالب  جنس واملذي نم  تَحم
َ
َل  أ

َ
 أسأ

َمرمته  ، ابمنَتهه ملاكنه   انليبَ 
َ
َدادَ  فأ قم وَده  بمنَ  المه سم

َ
له  ) : فقال ، فسأهَل  األ سه   ، َذَكَره َيغم

ه
] صحيح  .(  ويتوَضأ

 .123[  303مسلم / 

 اآلديم غري احليوان مذيحكم 

ا بوهل اكن فما ، للبول تبع املذي ا، مذيه اكن جنسا ا فإن مذيه طاهر طاه بوهل اكن وما جنسا  .124را

 الودي حكم

 .ابلول  عقب خيرج كدر، أبيض خثني ماء الودي:

قال : املين والودي ) واملذي (. فأما املين ، ففيه الغسل ،  جنس ؛ فعن ابن عباس  والودي
 .125[  989وأما املذي والودي ، ففيهما الوضوء ، ويغسل ذكره . ] املصنف البن أيب شيبة / 

 احليض دم حكم

                                                                 
 . 209:  207 ص 6ج ، الطهارة أحاكم 121
 . 214:  212 ص 6ج ، الطهارة أحاكم 122
 . 216:  215 ص 6ج ، الطهارة أحاكم 123
 . 222ص  6ج ، الطهارة أحاكم 124
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.  علم أن دم احليض جنس بإمجاع املسلمنيأ: و  الشواكيناإلمام قال  ؛ دم احليض جنسو
 إحدانا أرأيَت :  فقالتم   انليبَ  امرأةٌ  قالت : جاءته  بكر  أيب بنت عن أسماءو ، انتىه الكمه

هه  ثم ، حَتهتُّهه :  قال ؟ تصنعه  كيَف  ، اثلوبه  يف حَتهيضه  هه  ، باملاءه  َتقمرهصه ] صحيح  . فيهه  وتهصيل ، وَتنمَضحه
 [  227ابلخاري / 

 بأطراف ادلم موضع تدلك أي: تقرصه (  ) ثم .إزالة عينه  بذلك واملراد حتكه ، أي: ) حتته ( 
 .126 تغسله أي:  ) وتنضحه ( . منه اثلوب ترشبه وخيرج ما ، بذلك يلتحلل ، أصابعها

 حكم اإلفرازات املهبلية

ال تنقض الوضوء ؛ لعدم فاملرأة ، إذا اكنت يف زمن الطهر ، واإلفرازات اليت خترج من مهبل 
ادليلل ، أما إن خرجت تلك اإلفرازات املهبلية يف زمن احليض أو بعد ابلول فيه جنسة ؛ ملصاحبتها 

 .127للنجاسة 

 وحنوه قر  عِ  من اخلارج اإلنسان دمحكم 

هسائههه  بعَض  معه َكفاعتَ   انليبَ  : أن؛ فعن أم املؤمنني عئشة طاهر  اإلنسان ودم  ، ن
ستَحاَضةٌ  ويه  قال ، وقد [ 309] صحيح ابلخاري /  .ادَلمه  مهن حَتتَها الَطسَت  وَضَعته  فربما ادَلمَ  تََرى مه

لهحه  ال املساجدَ  هذه : ) إن اهلل  رسول هكره  يه إنما.  الَقَذره  وال ابلوله  هذا من ليشء   تَصم  ،  اهلله  ذله
 .128[  285. ] صحيح مسلم /  القرآنه ( وقهراءةه  ، والصالةه 

 واخلنفس سائلة اكبلعوض هل نفس ال اذلي احليوان دم حكم

 .129ذلاته  تبعاا طاهر ؛ فما ال نفس هل سائلة ، فإن دمه

 الطاهر احليوان علقة حكم

                                                                 
 . 366، ص  8، ج 230:  226ص  6ج ، الطهارة أحاكم 126
 تسجيل صويت للشيخ عبد العزيز الطرييف . 127
 . 237:  231ص  6ج ، الطهارة أحاكم 128
 . 247:  246ص  6ج ، الطهارة أحاكم 129
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 إال ، دماا اكنت وإن الطهارة ، والعلقة األعيان يف واألصل العلقة ؛ جناسة ىلع ديلل يوجد ال
ا دماا ليست أنها  .130طاهرة  فتكون ، والطحال وحنوها الكبد دم تشبه فيه ، مسفوحا

 املأكول احليوان من اذلبح بعد العروق ابلايق يف وادلم واللحم القلب دم حكم

ٰ َطاِعٖم َيۡطَعُمهُ  قُل  : وهذا ادلم طاهر ؛ لقول اهلل  وِِحَ إََِلَّ ُُمَرًَّما لََعَ
ُ
ِجُد ِِف َمآ أ

َ
ٓ أ ٓ  ۥٓ َلَّ إَِلَّ
َم ِخزنِيرٖ فَإِنَّهُ  ۡو ََلۡ

َ
ۡسُفوًحا أ ۡو َدٗما مَّ

َ
ن يَُكوَن َميۡتًَة أ

َ
 ىلع اآلية [ فنصت 145 ، ] األنعام /   رِۡجس   ۥأ

 .131مسفوح  غري وهذا ، املسفوح ادلم حتريم

 دمان والطحال وهما الكبد دم حكم

 أن رسول اهلل  ن عمر ب؛ فعن عبد اهلل  طاهران الطاهر احليوان من والطحال والكبد
م قال : ) أحلَت حاله (  فالكبهده  ، ادَلمانه  وأَما ، واجلراده  فاحلوته  ، امليتَتانه  فأَما ، وَدمانه  ميتتانه  لَكه والطِّ

 [ 3314. ] سَن ابن ماجه / 

 ليس والطحال الكبد ودم ، املسفوح ادلم هو املحرم طاهر ؛ ألن منهما حتلب ما وكذلك
ا ، ا  فيكون مسفوحا  .132طاهرا

 السمك دم حكم

 فدمه ، طاهرة ميتته حيوان دمه ، ولك إراقة غري من مباح السمك ألنودم السمك طاهر ؛ 
 .133طاهر 

 اليقء حكم

 هذا عن ننتقل وال ، الطهارة األشياء يف يتغري ؛ ألن األصل لم أو تغري مطلقاا ، واليقء طاهر
 .134صحيح  رشيع بديلل إال األصل

                                                                 
 . 253:  251ص  6ج ، الطهارة أحاكم 130
 . 255:  254ص  6ج ، الطهارة أحاكم 131
 . 259:  257ص  6ج ، الطهارة أحاكم 132
 . 262:  260ص  6ج ، الطهارة أحاكم 133
 . 270:  263ص  6ج ، الطهارة أحاكم 134
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 فرجال رطوبة حكم

 ادليلل طاهرة ، سواءا اكنت من ظاهر الفرج أو باطنه ؛ لعدم واحليوان فرج املرأة ورطوبة
 حترز إيلنا نلقل جنسة رطوبة الفرج اكنت ولو ، الطهارة األشياء يف واألصل ، للنجاسة املقتيض
  انليب نم األمر وجلاء ، منها أصابه غسله ما إيلنا ونلقل ، ثليابه الرطوبة إصابة من  الرسول

 أن علم هذا من يشء يأت لم فلما ، ذلك من يشء حلق اثلوب إذا منها واتلطهر ، منها باتلحرز ألمته
 .135طاهرة  الرطوبة

 اليح اآلديم لنب حكم

طهارته ، ولنب املرأة الاكفرة  ىلع ديلالا  ذلك اكن تناوهل جاز ما ولنب املرأة املسلمة طاهر ؛ ألن
 .136ر ، وأما جناستها فنجاسة معنوية طاهر كذلك ؛ ألن جسدها طاه

 امليت اآلديم لنب حكم

 .137 ولنب املرأة امليتة طاهر ، سواءا اكنت مسلمة أو اكفرة ؛ ألن اآلديم ال ينجس باملوت

 الرشعية اتلذكية بعد أو احلياة حال املأكولة ابلهيمة لنب حكم

نَۡعٰمِ ٱلَُكۡم ِِف  نَّ ِإَو  : ولنب ابلهيمة املأكولة حال احلياة طاهر ؛ قال اهلل 
َ
َۖ  ۡۡل لَعِۡۡبَٗة

ِمَّا ِِف ُبُطونِهِ ُّۡسقِيُكم م  ِبِيۦ ن َنًا َخالِٗصا َسآئِٗغا ل ِلۡشَّٰ  [ ، قال اإلمام 66 / انلحل ]  مِنُۢ بَۡيِ فَۡرٖث َوَدمٖ َّلَّ
 هىلع الطهارة . ا تدل انلعمة موضع يف املنة و ، االمتنان خمرج اآلية خرجت:  الاكساين 

 جزء وجيوز االنتفاع بلبنه ؛ ألنه أجزائه ، من يشء باذلبح ينجس لم يؤلك حيوان ذبح وإذا
 .138اذلاكة اكللحم  بعد به االنتفاع فجاز مأكول ، حيوان طاهر من طاهر

 مأكول حيوان من اكن إذا امليتة لنب حكم
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 انلجاسة  مالقاة جردال ينجس بم املائع مأكول فهو طاهر ؛ ألن حيوان من اكن إذا امليتة ولنب
 فهو خلقته ىلع باقياا اكن وإن ، جنس فهو ، خبيثة راحئة أو لون أو طعم من تغري أدىن فيه اكن نإال إ، 

 حكمنا ولو تناوهل حرم واجلراثيم بامليكروبات تللوثه بالصحة يرض مثله إن األطباء قال وإن ، طاهر
 .139 تنجيسه ألجل ال ، الرضر ألجل ؛ بطهارته

 وميًتا حًيا املأكول غري احليوان لنب حكم

 وإن ، وميتاا حياا مطلقاا ، طاهر موته أو بعد ، حياته يف اكن سواءا  ، املأكول غري احليوان ولنب
ا . طاهر احليوان من فاللنب املنفصل ، طاهر احليوان رشبه ؛ ألن حرم  أيضا

 ينجس احلياة، فال حتله ال اللنب فألن ميت ؛ وهو ، املأكول غري احليوان من اللنب طهارة وأما
ا املوت قبل اللنب اكن فإذا باملوت،  .140 جناسته يعين ال وحتريم تناوهل كذلك، املوت بعد اكن طاهرا

 امليتة إنفحة طهارة يف

وعن عمرو  ، يتغري لم ما طهور فهو ، جنس وعء يف سائل وإنفحة امليتة طاهرة ؛ ألن اإلنفحة
َحبيل قال : ذكرنا اجلنب  عند عمر ، فقلنا هل : إنه يصنع فيه أنافح امليتة ، فقال : َسّموا عليه ، بن رشه

 [ 24789ولكوه . ] املصنف البن أيب شيبة / 

َفَحةه  نم و العجول من الرضيع معدة من ابلاطينّ  اجلزء من تستخرج خاَصةٌ  ماَدةٌ  واإله
َ
و اجلهداءه  أ

َ
 أ

نَب  َخريةٌ  بها ، حنوهما  .141 افهحأن:  واجلمع.  اللنبَ  جته

 والصديد القيح حكم

 وهو ، األصل ىلع فبيق ، األشياء هذه يقتيض جناسة صحيح ديلل وجود لعدم طاهر ؛ والقيح
 . ىلع جناسته ادليلل يثبت حىت الطهارة

 اجلسم أنسجة اتلهاب من ينشأ أصفر أو أبيض صديدّي  إفراز : وهو والقيحه هو الصديد
 .142الَصديديّة  باجلراثيم العدوى نتيجة
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 اللحم مأكول بيض حكم

 ، موته بعد أو ، الرشعية اتلذكية بعد أو ، حياته حال يف مأكول حيوان من ابليض خرج إن
 حيوان من ابليضة انفصلت إمجاعا ، وإذا مأكول طاهر فبيضه ، اكلسمك اتلذكية إىل حيتاج ال مما وهو

 ، فيه طاهرة تتغري لم ابليضة واكنت ، اتلذكية إىل حيتاج مما ، وهو رشعية تذكية دون موته بعد مأكول
 مثل مثله ، احليوان بموت ينجس فال ، احلياة حتله ال ابليض ال ؛ ألن أم قرشها صلب سواءا  ، مطلقاا

 إىل تسب انلجاسة من يمنع ، اجلدل بمثابة الغشاء وهذا ، رقيق بغشاء حمم ابليض نوألامليتة ،  لنب
 .143ابليض 

 اللحم مأكول غري بيض حكم

لعدم ورود ديلل ىلع صل يف احليوانات الطهارة اللحم طاهر ؛ ألن األ مأكول غري وبيض
 من مستخلص ابليض وألن تابع، اتلابع :قاعدة ىلع جرياا ، أصله ىلع ابليض قاسجناستها ، وي

 .144 ، وال يستلزم من طهارة ابليض ، إباحة أكلها ألصله تبعاا حكمه فيكون منه، جزء فهو احليوان،

 الفاسد ابليض حكم

ا ،  ابليضة صارت بأن تغري أو بعفن، تغري دماا ، فإن يصري وتارة بعفن، يتغري تارة وابليض دما
 .145 بانلجاسة هل حيكم فال راحئته، تغريت إذا اللحم جنس من اتلغري هذا فهو طاهر ؛ ألن

 جنس بماء ابليض سلقحكم 

 .146هو الظاهر  كما مسام ينجس ؛ ألنه ليس للبيض جنس فال بماء ابليض سلق وإذا

 اآلديم سؤرحكم 
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 ، امرأةا  أم رجالا  أكان وسواءا  ، حمدث غري أم حمدثاا سواءا اكن ، مطلقااطاهر  اآلديم وسؤر
ا  ا أوسواءا اكن مسلما  .147بدنه  من متحلب ، فهو سؤره كذلكو ، طاهر اآلديم بدنألن ؛  م اكفرا

 حلمه املأكول احليوان سؤر حكم

 سؤره فيكون طاهر وحلمه ، حلمه من متحلب احليوان لعاب طاهر ؛ ألن حلمه يؤلك ما وسؤر
ا ا طاهرا  .148 تنجيسه توجب ال للطاهر الطاهر مالقاة ، ألن أيضا

 اللحم مأكول غري احليوان سؤر حكم

 ؛ ألن ذواتها طاهرة بما فيه اللكب واخلزنير وسؤر مجيع احليوانات غري مأكولة اللحم طاهر
149. 

 اخلمر حكم

 واكن ، طلحةَ  أيب مزنله  يف القومه  سايقَ  نته كقال :  مالك  بن طاهرة ؛ فعن أنس واخلمر
َمتم  قد اخلمرَ  إنَ  أال:  يهنادي منادياا  اهلله  رسوله  فأمر ، الفضيخه  يومئذ   َخرهم رِّ  أبو يل فقال:  قال ، حه
َها اخرج:  طلحةَ  قم ره

هم
َ
،  [ 2464صحيح ابلخاري /  . ] املدينةه  سككه  يف فجرتم  ، فهرقتها فخرجته  ، فأ

 عن  اهلل ونلهاهم رسول ، انلجاسات أماكن إلراقتها تلحروا جناستها يعتقدون الصحابة اكن ولو
 .150والظل  الطريق يف اتلخيل عن نهاهم كما الشوارع يف إراقتها

 كحول فيه املوجود الطيب حكم

 .  طهارة اخلمركحول طاهرة ؛ لدليلل السابق يفوال
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 . معروفة راحئة وذو ، الذع طعم وهل ، لون هل ليس ، طيار ، سائل بارة عنع : والكحول
 بشلك املواد هذه ذوبان يتم وحىت ، العطرية الزيوت من جمموعة ومن املاء من اغبلا العطور وتتكون

 .151 ( اإليثانول)  اإليثيل الكحول استخداما أشهرها من يعد واليت ، املذيبات استخدام يتم فَعال

 املسكرة حلشيشةا حكم

 .152 واحلشيشة املسكرة طاهرة ؛ لدليلل السابق يف طهارة اخلمر

 فيما يتعلق بصحة فعل العبادة انلجاسة إزالة حكم

 املائع ومن وامليت، ومن اليح واجلماد، واحليوان اإلنسان من انلجسة األعيان حكم تبني ملا
 . فعل العبادة فيما يتعلق بصحة انلجاسة إزالة حكم معرفة ناسب واجلامد،

 اإلنسان ولو اكن تصح عبادات فهناك أخرى ، إىل مسألة من انلجاسة إزالة حكم خيتلفو
ا ؛ فعن  أحواهل من حال أي ىلع  اهلل يذكر أن لإلنسان فيمكن ، كذكر اهلل  بانلجاسة ، متلبسا

كهره   انليبُّ  قالت : اكن أم املؤمنني   وهناك [ 373ح مسلم / ] صحي . أحيانهه لكِّ  ىلع اهللَ  يَذم
 بكر  أيب بنت أسماء ؛ فعن اكلصالة بها اتللبس قبل انلجاسة من الطهارة ُلا تشرتط عبادات

دانا أرأيَت  ، اهلله  رسوَل  يا:  فقالتم   اهلل رسول امرأة قالت : سألت  مهنَ  ادَلمه  ثَوبَها أصاَب  إذا إحم
نَ  ثَوَب  أصاَب  إذا:   اهلله  رسوله  فقال ؟ تَصنَعه  كيف احلَيَضةه   ثم ، فَلتَقرهصه احلَيَضةه  مهنَ  ادَلمه  إحداكه

َنَضحه  .153 [ 307] صحيح ابلخاري /  . فيهه  تهصيلِّ  ثم ، بماء   تله

 ؟ انلجاسة إزالة يف الفورية شرتطهل ت

 عن انلجاسة فمثالا إزالة الرتايخ، ىلع تكون وتارة الفور، ىلع تكون تارة انلجاسة وإزالة
 احلال هذه ىلع بقاءها ألن ىلع الفور؛ واجبة العلم أهل وكتب السماوية، اكلكتب مة،املحرت الكتب

عمته  اخلدري  سعيد املنكرات ؛ فعن أيب من م رأى ) َمن: يقوله   اّلَله  رسوَل  قال : َسمه ا مهنكه نكرا  مه
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هه  هه  فليغريِّ ع لَم فإن ، بيده عم  لم فإن ، فبهلسانههه  يَستَطه هَك و.  فبَقلبههه  يستَطه اإليمانه (. ] صحيح  أضَعفه  ذل
 [49مسلم / 

 ذلك تأخري جيوز بل الفور، ىلع إزاتلها جيب فال للصالة، واجبة انلجاسة إزالة اكنت إذا وأما
وجب  الصالة وقت دخل فإذا الصالة، رشوط بقية ىلع انلجاسة إزالة قياسوذلك ؛  الصالة يريد حىت

تعجيل إزالة  ويستجب،  الرشوط كبقية بضيقه ضيقااوم الوقت، بسعة موسعاا وجوباا االستنجاء
 إذا حىت.  َدعوه:  فقال ، املسجده  يف يَبوله  أعرابياا رأى  انليبَ  : أنَ  انلجاسة ؛ فعن أنس بن مالك 

 .154 [ 219] صحيح ابلخاري /  . عليه فَصبَه بماء   َدع ، فَرغ

 انلجاسة إزالة يف انلية اشرتاط

 مصلحته حتصيل يف اكفية فعله صورة اكنت ما لكفنية ؛  هل تشرتط ال اخلبث من والطهارة
 .155نية  إىل يفتقر ال فإنه

 :منها أمور إىل ترجع اجلملة حيث من عن انلجاسات العفو أسباب

 ، املمنوع رشعا  تلناول امللجئة احلالة يه:  االضطرار وتعريف االضطرار ،:  األول
 . ذلك وحنو ، املغلظة العورة لسرت صالةال يف اثلوب انلجس لبس إىل اكالضطرار

 واالكتفاء انلجاسة من القدم يصيب عما ، اكلعفو انلجاسة من االحرتاز مشقة:  اثلاين
 اليت تعلق انلجاسات من ختلو ال ويه ، الطرقات يف انلاس مرور يتكرر حيث ، بدلكها بالرتاب

 . موحلة الطرقات هذه تكون وقد ، بأقدامهم

 به تعم االستنجاء مما أن وذلك االستجمار أثر عن عيف وذللك ، ابللوى عموم:  اثلالث
 شق باملاء إزاتله لكف فلو تأخريه يمكن وال ، ماكن ولك وقت لك يف إيله أحد لك ويضطر ، ابللوى
 ، باملاء إال يزال ال أثر معه يبق باالستجمار واالكتفاء ، احلرج ووقع األوقات من كثري يف ذلك وتعذر
 . عنه فعيف
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 ، ذلك عس عليه إذا ورحيها انلجاسة لون إزالة اإلنسان يكلف فال ، اإلزالة عس:  الرابع
 . عينها إزالة ويكيف

 من جوانب كثرية يف اغبلاا احلقري اليشء عن تعفو فالرشيعة ، يسرياا اليشء كون:  اخلامس
 اإلبر رؤوس بقدر اثلوب ىلع ترشش ابلول اذلي عن اكلعفو ، انلجاسة باب يف فقط وليس ، الرشيعة

 والغرر ، يبطلها ال الصالة يف القليل األجنيب والعمل ، أثناء الصالة العورة من يسري يشء وظهور ،
 .156 ابليوع يف اليسري

 املعفو عنه اليسرية مقدار انلجاسة

، فما عده انلاس يف  بكونها يسرية أو كثرية  انلجاسةويرجع إىل العرف يف احلكم ىلع
وعند الشك يف كون انلجاسة يسرية أو ال فإنه حيكم  ، ، وما ال فهو يسري ثريا فهو كثريعرفهم ك

 . بكونها يسرية معفو عنها حىت تتيقن أنها من الكثري الواجب إزاتله

أي ، قدر األنملة العليا من األصبع اخلنرص وقدر بعض العلماء انلجاسة املعفو عنها ، ب
 . األصبع الصغري

هر من مجيع انلجاسات كثريها ويسريها ، خروجاا من اخلالف وطلباا للرباءة األحوط أن يتطو
 .157 والسالمة ، وخصوصا لفعل الصالة

 حكمية أو حقيقة عنه املعفو طهارة

 من أثر بعده يبق احلجارة يف ، فاملستجمر انلجاسة حكم سقط واملعفو عنه جنس ، وإنما
 يكون فكيف الغائط، من جزء ألنه جنسة؛ عينه األثر وهذا إال املاء، يزيله ال املحل، يف انلجاسة

ا املحل  وتعاىل، سبحانه اهلل من ختفيفاا حكمها عن عيف وإنما عليه؟ تزال ال حقيقة وانلجاسة طاهرا
 .158 ومنه تيسريه ىلع هلل فاحلمد امللكف، وتيسرياا ىلع

 انلجاسة إزالة يف استعماهل حيرم فيما
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 أوراق من بيشء استنىج لو:   اإلمام انلووي لرشعية ، قالا بالكتب انلجاسة : إزالةأوالً 
ا علماا باهلل والعياذ املصحف ا  صار اكفرا  .مرتدا

 احرتامها، جيب الرشعية الكتب وجيزئ ؛ ألن الرشعية، فيحرم بالكتب انلجاسة إزالة وأما
 ختلو ال الرشعية الكتب وألن .عنه منيه وهذا ُلا، إهانة انلجاسة بها وإزالة حمرتم، علم من فيه ملا

 .إهانتها جيوز وال توقريها، رشيفة جيب أحاديث ومن وتعاىل، سبحانه اهلل أسماء من

طعام  ألنه والروث؛ بالعظم االستنجاء عن  اهلل رسول نىه باألطعمة ، انلجاسة : إزالةثانياً 
 عن نيه إذا أنه ا، وكم أوىل باب من دوابهم وطعام اإلنس طعام عن فانليه دوابهم، وطعام اجلن

 . أوىل باب من عليها اتلبول عن نيه، فإنه  بها االستنجاء

 يستنيج فال ابلهيمة طعام اآلديم طعام اإلنقاء ، ومثل حصل إذا أجزأه واستنىج خالف وإذا
 ، حيوان بها وقد ينتفع ، امتهانها وعدم ، وتعظيمها انلعمة لشكر مناف بالطعام االستنجاء به ؛ ألن

 . األرض دواب من غريهما أو ، طري أو

 هناك لم يكن لو كما ذلك إىل اضطر إذا األطعمة ببعض انلجاسة إزالة الفقهاء بعض وأجاز
 . املتنجس املحل تطهري يف يكيف ال املاء اكن أو ، ماء

 املاء اكن أو أو حنوها، انلجاسة لون قلع أو تنظيف زيادة الستخدام الطعام يف احتيج وإذا
 . احلاجة قدر ذلك يف يباح قد أعلم واهلل إنهف متوفر، غري

 مسعود   ابنه  اكن هل:  علقمةَ  والروث ؛ فعن عمر قال : سألته  بالعظام انلجاسة : إزالةثاثلاً 
 أحدٌ  شهد هل:  فقلته .  مسعود   ابنَ  سألته  أنا:  علقمةه  فقال قال ؟ اجلنِّ  يللةَ   اهلله  رسوله  مع شهد

.  ففقدناه.  يللة   ذاَت   اهلله  رسوله  مع كنا ولكنا.  ال:  قال ؟ اجلنِّ  يللةَ   اهلله  رسوله  مع منكم
 فلما.  قومٌ  بها بات يللة   برشِّ  فبتنا قال.  اغتيل أو استطري:  فقلنا.  والشعابه  األوديةه  يف فاتلمسناه

 برشِّ  فبتنا كجند فلم فطلبناك فقدناك ، اهلله  رسوَل  يا:  فقلنا قال.  حراءَ  قبل من جاء هو إذا أصبحنا
نا بنا فانطلق قال القرآنَ  عليهم فقرأت.  معه فذهبته .  اجلنِّ  دايع أتاين فقال.  قومٌ  بها بات يللة    فأرا

 ما أوفر أيديكم، يف يقع عليه اهلله  اسمه  ذكر عظم   لك لكم فقال.  الزادَ  وسألوه.  نريانَهم وآثار آثارَهم
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 طعامه  فإنهما بهما تستنجوا فال  اهلله  رسوله  فقال.  دلوابِّكم علٌف  بعرة   ولكُّ .  حلماا يكون
 .159 [ 450] صحيح مسلم /  . إخوانهكم

 باملاء انلجاسة إزالة حكم

له   اهلله  رسوله  قال : اكن باملاء ؛ فعن أنس بن مالك  انلجاسة إزالة وجيوز  اخلاَلَء، يدخه
ةا، ماء   من إداوةا  وغالمٌ  أنا فأْحهله   .160[  152] صحيح ابلخاري /  . اءه بامل يَستَنيج وَعزَنَ

 ؟ انلجاسة إلزالة املاء تعنيي هل

 ؛ ألن حكمها زال فقد مزيل انلجاسة بأي زالت ، فمىت انلجاسة إلزالة املاء يتعني ال
 .161املاء  يتعني فلم ، باملزيل ال باإلزالة فيها واتلعبد ، املعىن معقولة عبادة االستنجاء

 ةانلجاس إزالة يف الغسل تكرار

 ذهبت فإذا ، تذهب عينها حىت يغسلها وإنما ، معني عدد إزاتلها يف يشرتط ال وانلجاسة
 .162حكمها  زال فقد

 اتلطهري بعد انلجاسة راحئة أو لون بقاء حكم

ا ؛ ألن زال ما فهو انلجاسة طعم بيق فإن ، املتنجس املحل غسل وإذا  يدل الطعم بقاء جنسا
 أو أحدهما بقاء يرض ، فال معاا هما أو الراحئة أو اللون بيق ، وأما إن انلجاسة جزء من بقاء ىلع

 كما ، وحده باملاء انلجاسات بتطهري أمر وتعاىل سبحانه اهلل ؛ وذلك أن إزاتلهما شق إذا معاا بقاؤهما
 األثر إزالة اكنت فلو ، انلجاسة أثر إزالة شأنه من ليس وحده املاء أن ومعلوم ، دم احليض غسل يف

 .163 آخر مطهر إىل الشارع ألرشد مشرتطة

 الراحئة أو اللون إلزالة املاء مع مطهر إضافة حكم

                                                                 
 . 410:  401ص  6ج ، الطهارة أحاكم 159
 . 414:  411ص  6ج ، الطهارة أحاكم 160
 . 418:  415ص  6ج ، الطهارة أحاكم 161
 . 420:  419ص  6ج ، الطهارة أحاكم 162
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 قيس باملاء ؛ فعن أم يذهب لم انلجاسة إذا وراحئة لون إزالة يف املاء بغري االستعانة يستحبو
 واغسليه بضلع حكيه قال اثلوب يف يكون احليض دم عن  انليب قالت : سألت حمصن  بنت
 .164 [ 363وسدر. ] سَن أيب داود /  بماء

 انلجاسة غسل عند انلجسة اثلياب عرص حكم

 أن ىلع ديلل يقم لم ألنه وحنوها ؛ انلجاسة اكثلياب تترشب اليت األشياء يشرتط عرص وال
 ذلك اكن وإذا طهور، فهو بانلجاسة يتغري ولم املحل عن املاء انفصل وإذا ، جنسة انلجاسة غسالة
ا الغسالة راجإخ يكن لم كذلك  .165بالعرص  إخراجه جيب حىت للنجاسة إخراجا

 والقرص احلت حكم

 ألن وإنما ذلاته، ال واجب فإنه يذهب بالغسل ولم احلت، ىلع توقف إن انلجاسة عني وزوال
 املاء مرور بمجرد انلجاسة عني زال وإن واجب ، فهو به الواجب إال يتم ال وما واجب، انلجاسة إزالة
 .166حصل املطلوب فباتلايل ال جيب احلت  دفق اثلوب ىلع

 املذي تطهري كيفية

، رجالا  قال : كنته   طالب أيب بن فقط ؛ فعن يلع احلشفة موضع غسل وجيب  وكنته  َمَذاءا
يه  نم  أستَحم

َ
َل  أ

َ
َمرمته  ، ابمنَتهه ملاكنه   انليبَ  أسأ

َ
َدادَ  فأ قم وَده  بمنَ  المه سم

َ
له :  فقال فسأهَل، األ سه   ، هَذَكرَ  َيغم

ه
 ويتوَضأ

قال : من املذي والودي الوضوءه ، يغسل حشفته  وعن ابن عباس ،  [ 303] صحيح مسلم /  .
 . ] املصنف لعبد الرزاق / 

ه
ا من املذي االستجمار وجيزئ[ ،  610ويتوضأ  .167 ابلول ىلع ؛ قياسا

 انلجاسة غسالة حكم
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 املنفصل املاء اكن باإلمجاع ، وإن جنس فهو بانلجاسة، تغري املحل ، فإن املاء عن انفصل إذا
 .168 يتغري فهو طاهر ؛ ألنه باق ىلع أصل خلقته لم

 يف تطهري املذي يصيب اثلوب

من ماء؛ ألن  املذي جيب غسله، سواءا اكن ىلع اثلوب أو ىلع ابلدن، ويكيف يف غسله كفو
يه كنته رجالا قال :  ، فعن يلع  املذي عدة يكون يسرياا، فيكفيه املاء اليسري  َمَذاءا، وكنته أستَحم

َل انليَب 
َ
نم أسأ

َ
 . أ

ه
له َذَكَره ، ويتوَضأ سه وَده فسأهَل، فقال : َيغم سم

َ
َداَد بمَن األ قم َمرمته المه

َ
]  ملاكنه ابمنَتهه ، فأ

واثلوب مقيس ىلع ابلدن، فإذا اكن ابلدن جيب غسل املذي منه، فكذلك [  303صحيح مسلم / 
 .169 علميف اثلوب، واهلل أ جيب

 تطهري األشياء الصقيلة اكلسيف واملرآة والسكني باملسح

ن األجسام الصقيلة ليس فيها مسام فال تدخلها ؛ أل األشياء الصقيلة تطهر باملسحو
 .170 كما اكنت قبل إصابتها للنجاسة، وهذا هو املطلوب يف الطهارة انلجاسة، فإذا مسحت رجعت

 اتلطهري بادللك

امرأة من بين عبد ؛ فعن  الرطب وايلابس، يف نعل املرأة ويف ذيلها ادللك يطهر مطلقاا، يفو
نا قال قالت :   األشهل رم طه نتهنٌة فكيف نفعله إذا مه قلته يا رسوَل اهلله إَن نلا طريقاا إىل املسجده مه

ه غسل و [ 384. ] سَن أيب داود /  أليس بعدها طريٌق يه أطيبه منها قالت قلته بىل قال فهذه بهذه
ومشقة، ربما اكنت فوق مشقة غسل اخلف، فإن اخلف يغسله ويزنعه  وب لك وقت فيه حرجاثل

تركه عليه مبلولا فمشقة إىل مشقة، وإن نزعه فليس لك أحد جيد ثوباا آخر  وينشف، واثلوب إن
 .171يلبسه

 اتلطهري باجلفاف
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او ح أو أو بفعل الري ، إما بفعل الشمس ، فرتكت حىت جفت إذا أصابت انلجاسة أرضا
اكنته قال:   فعن عبد اهلل بن عمر؛  طهرت قد، ف ، فذهبت عني انلجاسة ولونها ورحيها بغريهما

بهره يف املسجده  الالكبه تَبوله  بهله وتهدم قم وَن شيئاا من ذلَك  ، يف زمانه رسوله اهلله  ، وته .  ، فلم يكونوا يَرهشُّ
 .172 [ 174] صحيح ابلخاري / 

 اتلطهري باالستحالة

 ، أو بمرور ، سواءا بفعل آديم تتحول العني انلجسة إىل عني أخرى بأن ، تحالة مطهرةاالسو
اكنت فيه قبوره و ، ببناءه املسجدَ  رسول اهلل  أمر:  قال  أنس بن مالك؛ فعن  ، أو بغريهما الوقت

، وباخلربه  شتم بقبوره املرشكني فنهب اهلله  ، فأمر رسوله  ، واكن فيه ُنٌل  ، واكنت فيه خرٌب  املرشكني
 وقد نَبََش انليب :  [ قال اإلمام ابن القيم  3932. ] صحيح ابلخاري /  ، وبانلخله فقطع فسويتم 

 .173 . انتىه ، ولم ينقل الرتاب من موضع مسجده قبور املرشكني

 ملتغري بانلجاسةاملاء اتطهري 

ل تغريه بنفسه فقد عد لك ماء زا، و نجاسته جناسة جماورة، ف تنجسي وإنماجس ين ال املاءو
واحلكم يدور  ، ، وقد زالت انلجاسة ن احلكم بانلجاسة إنما هو ألجل اتلغري بانلجاسة؛ أل طهوراا

ا وعدماا  . مع علته وجودا

، وسواءا اكن  كثرياا أم ، سواءا اكن املضاف قليالا  املاء إذا زال تغريه بإضافة ماء عليه طهرو
ا عليه بانلجاسة إنما اكن من أجل  ؛ ألن احلكم د زال تغريه بعد اإلضافة، ما دام أنه ق طهوراا أم جنسا
 . املاء طهور ، وهو أن ، فريجع إىل أصله ، وقد زال تغريه بانلجاسة

؛  ، صار طهوراا طعمه وال يف لونه وال يف رحيه ماء املجاري إذا نيق ولم يبق للنجاسة أثر يفو
 . للعلة السابقة
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إذا زالت انلجاسة طهر مطلقاا، سواءا اكن ، فاملاء انلجس إىل  طنيالرتاب أو الوإذا أضيف 
ن بقاء انلجاسة سبب يف احلكم للماء بانلجاسة، وذهابها ؛ أل صافياا املاء كدراا بما أليق فيه، أو اكن

 .سبب باحلكم هل بالطهارة، وأن انلجاسة تزال بأي مزيل اكن بأي طريقة اكنت

، فإنه بذلك يطهر ماء ابلرئ ؛  حىت يزول اتلغري ئهما بعض أو نزحونزح انلجاسة من ابلرئ 
ُلا أثر من طعم أو لون أو  ن املاء ينجس باتلغري ويطهر بزوال ذلك، فإذا زالت انلجاسة، فلم يبقأل

 .174 راحئة فقد طهر املاء

 كيفية تطهري األرض املتنجسة

وتستهلك يف املاء،  يكيف صب املاء ىلع انلجاسة حىت تتحلل،وإذا أصابت أرض جناسة ف
انلجاسة عني خبيثة مىت زالت زال ؛ ألن  ويغلب عليها، ويذهب عينها وطعمها ولونها ورحيها

 .175 حكمها

 كيفية اتلطهري من ولوغ اللكب

اتلرتيب، كما يندب إراقة املاء اذلي يف مع يندب غسل اإلناء من ولوغ اللكب سبع مرات، و
قال : قال رسول اهلل  ؛ فعن أيب هريرة اذلي ولغ فيه اللكب  الطعام وال يراق ، اإلناء دون األحواض

  : ابه والهَن بالرتُّ
ه
لَه سبَع مَرات  . أ كم ، إذا ولَغ فيه اللكبه ، أن يغسه . ] صحيح  َطهوره إناءه أحده

مع اإلناء من ولوغ اللكب سبع مرات،  ولقد ذهب بعض أهل العلم إىل وجوب غسل[  279مسلم / 
 . و األحوطوهاتلرتيب، 

أن فريوس اللكب دقيق ومتناه  يف  هوو، بني األطباء الس يف استعمال الرتاب دون غريه ولقد 
الصغر، ومن املعروف أنه لكما صغر حجم امليكروب لكما زادت فعايلة سطحه للتعلق جبدار اإلناء و 

سائل، ودور الرتاب اتلصاقه به، و لعاب اللكب املحتوي ىلع الفريوس يكون ىلع هيئة رشيط لعايب 
 من اإلناء ىلع سطح دقائقه. -باالتلصاق السطيح-هنا هو امتصاص امليكروب 
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حيث أثبت العلم احلديث ، وقد ثبت علمياا أن الرتاب حيتوي ىلع مادتني قاتلتني للجراثيم 
ليات اتلعقيم ضد أن الرتاب حيتوي ىلع مادتني )ترتاكسلني( و )اتلتارايلت( و تستعمالن يف عم

 .176 عض اجلراثيمب

 من الرتاب الصابون واألشنان بدالً  استخدام

إذا اكن جيوز االستجمار ؛ ألنه  يقوم األشنان والصابون وغريهما من املنظفات مقام الرتابو
 .177 احلجارة، فكذلك هنا بكل جامد مزيل، مع أن انلص إنما ورد يف

 تعفري اإلناء برتاب جنس

اوال  ن الرتاب انلجس ؛ أل يف تطهري اإلناء من ولوغ اللكب يشرتط أن يكون الرتاب طاهرا
 .178 هو الغسلة األخرية ممكن أن يطهر املحل إذا أتبع باملاء، ولم يكن الرتاب

 كيفية الطهارة من بول اللكب ورجيعه

األصل يف انلجاسات أن تغسل حىت تذهب عني ؛ ألن  التسبيع خاص بالولوغ فقطو
وابلول انلجس وغريها من انلجاسات، وورد يف انلص انلبوي  ادلم انلجاسة، ال فرق يف ذلك بني

الولوغ بهذه  اللكب خاصة، وما اكن ربك نسياا، فلما خص وجوب التسبيع واتلرتيب من ولوغ
 األحاكم دون سائر انلجاسات، دل ىلع اختصاصه بذلك، وقد يكون يف الريق معىن ال يوجد يف ابلول

 .179 واهلل أعلم وادلم وغريهما،

 مقام الرتاب ال تقوم لة اثلامنةالغس

ألن املاء ؛  تكيف الغسلة اثلامنة عن الرتاب إذا اقترص ىلع املاء، وغسله ثماين مرات، فالو
 فيما خيتص باملاء، وبيق معىن ال يذهب إال بالرتاب، وكأن الرتاب بمثابة اتلعقيم قد نظف املحل

بها املاء، وباتلايل إذا لم يوجد الرتاب فال  والوقاية من أمراض قد تكون موجودة يف اإلناء ال يذهب
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وإن اضطر إىل استعمال  أو بعض املنظفات ، يتوفر الرتاب دايع تلكرار املاء، وإنما االنتظار حىت
 .180 اإلناء فال حرج فيه لسقوط الرتاب تلعذره

 صفة اتلطهري بالرتاب

حىت يكون  ء بالرتابواألمر يف هذا واسع، فإن غسل اإلناء بالرتاب وحده فليدلك اإلنا
( أوالهن بالرتاب ) يف احلديث:  استدل بقوهل ؛ فقد  أقوى يف اتلطهري، وإن خلطه باملاء أجزأ كذلك

) استدل حبديث عبد اهلل بن مغفل وكذلك أي مصحوباا بالرتاب،  ، فابلاء للمصاحبة أو لإللصاق،
اتلعفري بالرتاب دون أن  ىلع أنه يكيفديلل [  1298( ، ] صحيح ابن حبان / وعفروه اثلامنة بالرتاب 

 .181 يكون مصحوباا باملاء، حيث جعل الرتاب مستقلا عن املاء

 كيفية اتلطهري من جناسة اخلزنير

ال يوجد نص من الشارع يوجب ؛ ألنه  ال فرق بني جناسة اخلزنير وبني غريه من انلجاساتو
 .182 التسبيع واتلرتيب يف جناسة اخلزنير

 جة اإلنسان الطبيعيةمن حايه الطهارة 

اآلداب  فانلاظر يف ، ومن كمال هذه الرشيعة أن ربطت األمور اجلبلية بأنواع من العبادات
حبيث جعلت املسلم يف لك  ، ، ومنها آداب االستنجاء يلحظ كمال هذه الرشيعة وشموُلا اإلسالمية

ا بعبادة اهلل سبحانه وتعاىل ، ولكن الشارع فتح  ور اجلبليةمن األم ، فابلول والغائط أحواهل مرتبطا
 .183 ذلك لاكن اتلقرب بها بدعة ، ولوال لعباده يف هذا األمر أبواباا من العبادات

 الستنجاء واالستجمار واالسترباء واالستنقاءل اتلعريف اللغوي

 من أصوُلا. االستنجاء: من جنا ينجو جنواا. يقال: جنا الشجرة ينجوها جنواا: إذا قطعهاتعريف 

 مر: وأرى االستنجاء يف الوضوء من هذا لقطعه العذرة باملاء.قال ش
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 وانلجو: ما خيرج من ابلطن من ريح أو اغئط.

 . استنىج: مسح موضع انلجو أو غسلهو

زيادة ىلع  ، وإنما اتلطهر باملاء ؛ ألنه هو املعروف يف بدء اإلسالم وقدم املسح ىلع الغسل
 . أصل احلاجة

 . ، مجع مجرة يه الصغار من األحجارو:  مار: مأخوذ من اجل االستجمارو

 . واستجمر: أي استنىج باجلمار: ويه األحجار الصغار

جسده بإزالة ما  ؛ ألنه يطيب . وسم بها من الطيب : تطلق كناية ىلع االستنجاء االستطابةو
 . : أي يطهره عليه من اخلبث باالستنجاء

 . : طلب الرباءة االسترباء يف اللغةو

وينيق موضعه  ، : وهو أن يستفرغ بقية ابلول : طلب الرباءة من ابلول اء يف الطهارةواالسترب
 . وجمراه حىت يربئهما منه

 . ومنه تنقيته من ابلول والغائط االستنقاء: طلب انلقاوة، ويه انلظافة، ونقاه: أي نظفه.و

 .184 واملعىن االصطاليح ُلذه األلفاظ، ال خيرج عن املعىن اللغوي

 ستنجاءحكم اال

ش  إىل قالت :  ؛ فعن أم املؤمنني عئشة  االستنجاء واجبو بَيم مةه بنته أيب حه جاءتم فاطه
تََحاضه فال أطههره ، أفأَدعه الصالةَ ؟ فقال رسوله اهلله  انليبِّ  سم

ه
: ال  فقالتم : يا رسوَل اهلله ، إين امرأةٌ أ

َيمض  ، فإذا أقبَلتم  ٌق ، وليَس حبه رم بََرتم فاغسيل عنمكه ادَلَم ، إنما ذلك عه َحيمَضتهكه فََديعه الصالةَ ، وإذا أدم
معلوم أن ابلول والغائط جنسان باإلمجاع، وقد لكف اإلنسان و[  228. ] صحيح ابلخاري / ثم صيل

 .185 منها حديث أسماء يف غسل دم احليضوعند فعل عبادة تشرتط ُلا الطهارة،  بإزالة انلجاسة
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 ور أم ىلع الرتايخ؟هل االستنجاء ىلع الف

؛  ، ويستحب تعجيله الصالة ، بل جيوز تأخريه حىت يريد ال جيب ىلع الفور إزالة انلجاسةو
، يف زمانه رسوله اهلله  اكنته الالكبه تَبوله قال : ر اهلل بن عم عبدفعن  بهره يف املسجده بهله وتهدم قم  ، وته

وَن شيئاا من ذلَك .  وادليلل ىلع استحباب تعجيل ، [  174خاري / ] صحيح ابل ، فلم يكونوا يَرهشُّ
 ) رأى أعرابياا يَبوله يف املسجده ، فقال : أَن انليَب :  قال  أنس بن مالك؛ فعن  إزالة انلجاسة

 .186 [ 219] صحيح ابلخاري /  . َدع بماء  فَصبَه عليه حىت إذا فَرغ ، ( ، َدعوه

 العاجز عن االستنجاءحكم 

ن هذا املريض أل ووجد من ينجيه فيجب عليه ذلك ؛ عن االستنجاء إذا عجز اإلنسانو
 .187 بنفسه أو بغريه جيب ُلا الطهارة مىت اكن مقتدرااالصالة ، و ملكف بأداء الصالة

 آداب تتعلق بقضاء احلاجة

 ؛ لعدم ثوبت األدلة يف ذلك . ادلخول إىل اخلالء عندالتسمية ليست مرشوعة و

ن انليبُّ قال : اك اخلالء ادلعء الوارد ؛ فعن أنس بن مالك  يستحب أن يقول قبل دخولو
وذه بك مهن اخلهبمثه واخلبائثه .  عه

َ
 [ 142] صحيح ابلخاري /  إذا دَخَل اخلاَلَء قال : امهلل إين أ

 : مجع خبيث واخلبائث مجع خبيثة يريد ذكران بضم ابلاء بهثه : اخله   اخلطايباإلمام قال 
 . الشياطني وإناثهم

بَيمد   : اخلهبمثه بسكون ابلاء : الرَشُّ . واخلبائث : الشياطني .وقال أبو عه

ا املاكن اكن إن لكن ، الصحراء ويف ابلنيان يف ويرشع  قبل اذلكر احلاجة قال لقضاء معدا
 ليس اذلكر ىلع أن هذا ؛ وادليللثوبه  يشمر أن قبل اذلكر قال الصحراء يف اكن وإن املاكن ، دخوهل
 .السابق  ابلنيان حديث أنس بن مالك  يف اخاصا 
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ا أن يكون يشرتط وال احلاجة، لقضاء بنفسه اإلنسان خيلو اذلي املوضع هو: فاخلالء  معدا
 .الغائط أتيتم إذا:   يف قوهل األرض، من املنخفض املاكن ىلع الغائط أطلق كما احلاجة، لقضاء

 كما الغائط قضاء عن به يكىن الواسع للفضاء اسم وهو: الرباز: ممدود اخلالء: العني يف وجاء
 .باخلالء عنه يكىن

 الطفل عن انليابة وجه ىلع يقول أن هلرشع في الطفل حاجة لقضاء بطفل اخلالء دخل وإذا
 احلاجة قضاء أجل بك من اخلبث واخلبائث ؛ ألن اتلعوذ يكون من نعوذ إنا وعن نفسه ، امهلل

وللطفل ، فعن  هل فيتعوذ الشياطني، فيها اليت تكرث ترضة،املح احلشوش هذه ودخول العورة وكشف
 بها يعوذه  اكن أباكما إنَ : )  ويقوله  ، واحلسنيَ  احلسنَ  يعوذه   انليبُّ  قال : اكنعبد اهلل بن عباس 

]  ( . الَمة   عني   لكِّ  ومن ، وهاَمة   شيطان   لكِّ  من ، اتلامةه  اهلله  بكلماته  أعوذه :  وإسحاَق  إسماعيَل 
 [ 3371صحيح ابلخاري / 

 ؛ رجاله فقد تتنجس حافياا دخل فإذا ، انلجاسة من رجله يليق احلذاء يلبس واألوىل أن
 . األرض يف انلجاسة نرش عن يتوىق ال اذلي الصغري يدخله فقد ، طاهر غري يكون قد ألن املحل

ىن عند الرجل ايلم استحب الفقهاء تقديم الرجل اليسى عند دخول اخلالء، وتقديمو
ا أنه من باب اتلكريم؛ ألن  اخلروج ا أنه من باب ،  ، فتقدم فيه ايلمىن ما اكن ظاهرا وما اكن ظاهرا
فعن أم  ، ، فاألصل فيه ايلمني وما ال يمكن إحلاقه يف أحد منهما،  ، فتقدم فيه اليسى األذى

بهه اتليَمُّنه يف َتنَعُّ  اكن انليبُّ قالت :  املؤمنني عئشة  هورههيهعجه لهه وطه . لهه وترجُّ ه  ه لكِّ نه ]  ، ويف شأ
 [ 168صحيح ابلخاري / 

 ؛ لعدم ورود ديلل يف ذلك . االعتماد ىلع الرجل اليسى حال قضاء احلاجةوال يرشع 

قال : يكره أن يذكر اهلل ىلع حاتلني  فعن ابن عباس ؛  يكره أن يذكر اهلل داخل اخلالءو
قع امرأته ، ألنه ذو اجلالل واالكرام جيل ىلع ذلك . ] األوسط يف ، الرجل ىلع خالئه ، والرجل يوا

،كأن جييب  ذكر اهلل داخل اخلالءإىل جواز العلماء وذهب بعض [  340ص 1السَن البن املنذر / ج
رصيح يمنع من ذكر اهلل  ديلل صحيحألنه ال ؛  ىلع حاجته ولو اكن ، اهلل إذا عطس املؤذن، أو حيمد

ا . ]   قد سئل ابن سريين، و حال قضاء احلاجة عن الرجل يعطس يف اخلالء ؟ قال : ال أعلم باسا
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واألحوط كما ذكر اإلمام أبو بكر ابن املنذر  [ 341ص 1األوسط يف السَن البن املنذر / ج
: الوقوف عن ذكر اهلل يف هذه املواطن أحب إيل تعظيماا هلل ، واألخبار دالة ىلع ذلك ،  انليسابوري 

 [ 342ص 1من ذكر اهلل يف هذه األحوال . ] األوسط يف السَن البن املنذر / ج مأؤثوال 

 مباح ؛ لعدم ورود ديلل يمنع من ذلك . الالكم يف اخلالءو

 ة مباح ؛ لعدم ورود ديلل حيرم ذلك .اجاحلث يف اخلالء فوق بَل وا

صديق قال ؛ فعن عروة عن أبيه أن أبا بكر ال تغطية الرأس حال قضاء احلاجة يستحبو
وهو خيطب انلاس : يا معرش املسلمني استحيوا من اهلل ؛ فواذلي نفيس بيده إين ألظلُّ حني أذهب 

وال يبعد أن  [ 1133إىل الغائط  يف الفضاء مهغّطي رأس استحياءا من ريب . ] املصنف البن أيب شيبة / 
قال : قال رسول اهلل   ؛ فعن أيب هريرة هو العرف، وليس انلص الرشيع يكون ابلاعث ىلع ذلك

ه : : )   يثه يف ثوبهه ، فنادى ربُّ بينما أيوبه يغتسله عهرياناا ، خَر عليه رهجله جراد  من ذهب  ، فجعل حيه
ىن يب عن بركتهك غنَيتهك عما ترى ؟ قال : بىل يا ربِّ ، ولكن ال غه

َ
(. ] صحيح  يا أيوبه ، ألم أكن أ

 رأس .[ واألوىل تغطية ال 7493ابلخاري / 

أي طلب  سلت اذلكر عند الفراغ من ابلول، ويسميه بعض الفقهاء االسترباء:وال يرشع 
؛ وذلك لعدم   دون الغائط الرباءة من ابلول وذلك باستخراج ما يف املخرج منه، وهو خاص بابلول

 ورود ديلل يف ذلك .

اجلذب جبفاء، واستنرت : انلَرتم ؛ لعدم ورود ديلل يف ذلك ، و ابلول اذلكر عند نرتوال يرشع 
 . من اذلكر عند االستنجاء الرجل بوهل: اجتذبه واستخرج بقيته

أّن انليَب  املؤمنني عئشة  ويستحب قول اذلكر الوارد بعد اخلروج من اخلالء ؛ فعن أم
لم يصح ذكر بعد قضاء احلاجة إال و [ 30. ] سَن أيب داود /  اكن إذا خرج من الغائط قال غفرانك 

 . غفرانك قول

ألذى ل، تذكر  بذهاب األذى احليس ، هو أنه مناسبة طلب املغفرة بعد قضاء احلاجةو
 . املغفرة سأل اهللي، ف : وهو اذلنوب املعنوي
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دبره لقطع الراحئة  يستحب هل أن يدلك يده يف األرض أو بغريها من املطهرات بعد غسلو
أدنيمته لرسوله اهلله قالت :   زوج انليب  ميمونة بنت احلارثفعن ؛ وما علق بها من أذى  عنها
لَه مهن اجلنابةه ، فَغَسَل كَفيمه مرتني أو ثالثاا ،  ه ،  َغسم ثم أدخَل يَده يف اإلناءه ، ثم أفرَغ به ىلع فرَجه

ا  [ 317. ] صحيح مسلم /  وغسلَه بشماهله ، ثم رضَب بشماهله األرَض ، فدلََكها دلاكا شديدا

 أىت انليبُّ قال:   حذيفة بن ايلمانفعن  ؛ انلاظرمن إن أمن  اا ائمال بأس بابلول قو
باَطَة قوم  ، فبال قائماا ، ثم َدع بماء  ، فجئتهه بماء  فتوَضأ . وأما األمن من  [ ، 224] صحيح ابلخاري /  سه

جاسة ، وإنما جيب عليه أن يتخىل من انل ؛ ألن اتللوث بانلجاسة ليس حمرماا برشط اتللوث فليس
 . إرادة العبادة اليت من واجبها الطهارة اكلصالة عند

ألنه إذا ؛  تأكد من وجود املاء أو احلجارة أو ما يقوم مقامهما قبل قضاء احلاجةأن يواألوىل 
انترشت انلجاسة فال يكفيه إال املاء، وربما  لم يعد األحجار أو املاء، وحترك تلحصيل املزيل ربما

 . يعدها قبل جلوسه لزييلها مبارشة ، فاكن األفضل أنتلوثت ثيابه بانلجاسة

فإن  -ماكن قضاء احلاجة  -عن ادلخول به إىل احلمام   يستحب تزنيه ما فيه ذكر اهللو
 احتاج إىل ادلخول به سرته و دخل به .

ألن ذلك ينايف احرتام الكم اهلل  ؛ادلخول باملصحف إىل املرحاض واألماكن القذرة حرام و
فليست  القرآن تعاىل ، إال إذا خاف أن يسق لو وضعه خارج املرحاض ، أما أرشطةسبحانه و

ألن األرشطة ليس فيها كتابة ، اغية ما هنالك أن ذبذبات معينة موجودة يف الرشيط إذا  ؛اكملصاحف 
 .188مرت باجلهاز املعني ظهر الصوت ، فذللك يدخل بها وال إشاكل يف ذلك 

 باملاكن آداب قضاء احلاجة املتعلقة

، ولم يثبت يف ذلك  حىت ال يرتد عليه رشاش من بوهل؛  أن يطلب بلوهل موضعاا رخوااواألوىل 
 . ديلل
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قال   املغرية بن شعبة؛ فعن  يندب لقايض احلاجة إذا اكن يف الفضاء اتلباعد عن انلاسو
، فقال: يا مغريةه، خذه اإلداَوةَ. فأخذتهها، فا كنته مع انليبِّ :  حىت توارى  نطلق رسوله اهلله يف سفر 

 [ 363. ] صحيح ابلخاري /  عين، فقىض حاجتَه

اهلل بن  عبدن ؛ ف اتلواري عن انلاس لقضاء احلاجة إن اكن لسرت ابلدن فهو مستحبو
ا من انلاسه  أرمَدفَين رسوله اهلله قال :   جعفر ثه به أحدا حدِّ

ه
، ذات يوم  خلَفه فأرَس إىَل حديثاا ال أ

هشه ُنل  . قال ابنه أسماَء يف حديثه : يعين  أحَب ما استرَت به رسوله اهلله  واكن حلاجتهه ، هدٌف أو حائ
 [ 342] صحيح مسلم /  حائطه ُنل  .

 قُل :  اهلل  لقول؛  لسرت العورة فهو واجبقضاء احلاجة عند اتلواري عن انلاس أما 
بَۡصٰرِهِمۡ 

َ
واْ مِۡن أ ۡزََكٰ لَُهۡمْۚ إِنَّ ل ِلُۡمۡؤمِنَِي َيُغضُّ

َ
َ ٱ َويَۡحَفُظواْ فُُروَجُهۡمْۚ َذٰلَِك أ ُۢ بَِما يَۡصنَُعونَ  ّللَّ ] انلور  .  َخبُِي

/ 30 ] 

. وال : )  قال : قال رسول اهلل   سعيد اخلدري أيبوعن  ال ينظره الرجله إىل عورةه الرجله 
 يف ثوب  واحد  . وال تهفيضه املرأةه إىل املرأةه يف اثلوبه املرأةه إىل عورةه املرأةه . وال يهفيضه الرجله إىل الرجله 

 [ 338] صحيح مسلم /  .( الواحده 

 . : سرت العورة عن العيون واجب باإلمجاع  انلووياإلمام  قالو

صاحبها  ؛ ألنه يسوء ، وإنما سميت العورة سوأة سرت السوأة عن انلاس مستقر يف الفطرو
 . انكشافها

: هذا األدب   انلووياإلمام  قال؛  أن ال يرفع ثوبه قبل ادلنو من األرض استحب الفقهاءو
 . مستحب باالتفاق

أن يأمرهم بكف  إذا لم يتمكن اإلنسان من قضاء احلاجة إال بانلظر إيله، فعل ذلك بعدو
،  ، فتبيحه جمرد احلاجة لغريه ؛ ألن كشف العورة حمرم أبصارهم، وباإلنكار عليهم إن لم يفعلوا

 ؛ ألن إزالة ال جيب عليه فعله مع انلظر إيله اكن نوإوأما االستنجاء  . وهو هنا مضطر إىل كشفها
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يغتفر يف ادلوام ما ال  إال أنه جيوز هل االستنجاء مع انلظر إيله ؛ ألنه انلجاسة ليست واجبة ىلع الفور،
 .189 ة قبل سرتهااحلاجة فليقطع انلجاس يغتفر يف االبتداء، وما دام قد كشف عورته لقضاء

 استقبال القبلة واستدبارها ببول أو اغئط

 أيب؛ فعن  ، يف الصحراء وابلنيان حال قضاء احلاجة كره استقبال القبلة واستدبارهاوي
تَيتهم الغائهَط ، فال تستقبلوا القبلَة وال تَستدبهروها ،  أن انليَب   أيوب األنصاري

َ
قال: إذا أ

بوا قوا أو َغرِّ َم ، فوجدنا مراحيَض بهنيتم قهبََل القبلةه ، َفنَنمَحرهفه ولكن رَشِّ
م
 . قال أبو أيوَب : فقدمنا الَشأ

[ ورصف انليه هنا من اتلحريم إىل الكراهة ؛ ملا رواه  394] صحيح ابلخاري /  . ونستغفره اهلَل تعاىل ،
يَقميض  فرأيته رسوَل اهلله ارَتَقيمته فوَق ظهره بيته حفصَة بلعضه حاجيت ، قال : عبد اهلل بن عمر 

مه .
م
تَدبهَر القبلةه ، مستقبَل الَشأ سم  [ 148] صحيح ابلخاري /  حاجتَه ، مه

 . ، أو الكراهة للتحريم ، لعدم وجود ادليلل املقتيض وز االستنجاء مستقبل القبلةوجي

 . تد عليه بوهليرقد يتلوث بانلجاسة بأن  ؛ ألنه استقبال الريحواألوىل عدم 

( عند قضاء احلاجة ؛ لعدم ورود ديلل ينىه عن  الشمس والقمر) استقبال انلريين وز وجي
 .190ذلك 

 ابلول يف الطريق والظل انلافع وحتت شجرة مثمرة حكم

اتقوا قال :  أن رسول اهلل  ؛ فعن أيب هريرة  ابلول يف الطريق والظل انلافعوحيرم 
. ] صحيح  اهلله ؟ قال : اذلي يتخىل يف طريقه انلاسه أو يف ظلههم اللعاننيه . قالوا : وما اللعانانه يا رسوَل 

.  فاعلهما : أي امللعون ، حيتمل أن يكون املعىن ( اتقوا الالعنني) :  ومعىن قوهل[  269مسلم / 
، أي  : أي اجلابلني للعن وحيتمل أن يكون املعىن . فيكون املراد من اسم الفاعل اسم املفعول

؛ ألن  ، وهذا املعىن يرجع إىل األول للعن من فعله يف هذه املواضع ، فإنه سبب عليهابلاعثني للناس 
ا إال لشخص مستحق للعن املسلمني ال يلعنون ، ولو اكن غري مستحق  وال ينبيغ ُلم أن يلعنوا أحدا
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وهذا  ، ، والعياذ باهلل ، فإنه ديلل ىلع أن صاحبه ملعون ، فبأي املعنيني ْحلناه الرشع عن لعنه نلىه
 . ديلل ىلع أن فعله حمرم

الطريق  يف قضاء احلاجة ؛ ألن فيها قضاء احلاجةالطريق إذا لم تكن مطروقة فال بأس بو
ا  ، فاحلكم يدور مع علته املهجور ال يؤذي املسلمني الظل اذلي ال ينتفع به فال بأس و ، وجوداا وعدما

؛ ألن  االجتماع يف الشمس يف الشتاء حمل يلحق بالظل يف الصيف، و ؛ للعلة السابقة باتلبول فيه
،  العلة أذية املؤمنني يف أماكن اجتماعهم إنما ؛ العلة ليست من أجل الظل أو من أجل الشمس

، وكذلك حتت شجرة مثمرة ، ولو اكن اثلمر  وحنوها ، ، وأماكن بيعهم ويدخل فيه حمل مدارسهم
ا ؛   غري اململوك) وال فرق بني الشجر املباح  ، نتفاع بهالحرتام اللك، واالغري مأكول ، أو اكن مشموما

ا وغري وقته ، ، وال بني وقت اثلمر شجر اململوكوال ( ، فمىت وقع اثلمر  ؛ ألن املوضع يصري جنسا
، ولو لم يكن  قد يأيت إىل الشجرة صاحبها لسيق أو تقليم أو غريهف ، ، وسواء ابلول والغائط تنجس

 .191 ، ويدخل يف عموم انليه عن أذية املؤمنني نلجاسة، فيتأذى من ا ثمرة حتتها

 اتلبول يف املسجدحكم 

بينما حنن يف املسجده :  قال  أنس بن مالك؛ فعن  يف إناءولو اكن  حيرم ابلول يف املسجدو
:  : َمهم َمهم . قال إذ جاء أعرايبي . فقام يبوله يف املسجده . فقال أصحابه رسوله اهلل  مع رسوله اهلله 
وهه فرتكوه حىت بال . ثم إن رسوَل اهلله  قال رسوله اهلله  وه . َدعه رهمه دعه فقال هل إن هذه املساجَد  ال تهزم

هكره اهلله  لهحه ليشء  من هذا ابلوله وال الَقَذره . إنما يه ذله ، والصالةه، وقهراءةه القرآنه ، أو كما قال ال تَصم
، فَشنَهه عليه . . قال فأمر رجالا من رسوله اهلله  و  من ماء 

م ، فجاء بَدل  .192 [ 285] صحيح مسلم /  القومه

 ابلول يف الشق وحنوه حكم

ألن يف ؛  والسباع ألنفسها : وهو ما حيفره اُلوام كره الفقهاء ابلول يف الشق وحنوه اكجلحر
 . بانلجاسة، فيتلوث  ، فيفزع منها : أن هذه اُلوام قد خترج من جحرها األوىل : ذلك مفسدتني

ا ملساكنها : أن يف ذلك اعتداء ىلع هذه اُلوام اثلانيةو  . ، دون أن تؤذيه ، وإفسادا
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ألن العلة اليت من و ، ألنها معَدة ذللك أما ابلالوعت املوجودة يف املراحيض فال يكره ؛
 .193 حر غري موجودة هناأجلها نىه عن ابلول يف اجل

 ابلول ىلع القرب حكم

كم : )  قال : قال رسول اهلل  ؛ فعن أيب هريرة   القربحيرم ابلول ىلعو ألن جيلَس أحده
ه ، خرٌي هل من أن جيلَس ىلع قرب   [  971( . ] صحيح مسلم /  ىلع مجرة  فتهحرَق ثيابَه ، فتخلهَص إىل جدله

 .194 قد يؤذي األحياء ممن يأيت لزيارة القبور ن هذاالقرب ؛ أل يكره ابلول بقربو

 ناءاتلبول يف اإل

 .195وال ديلل يمنع من ذلك  احلل هو األصلألن  ؛ ابلول يف اإلناء جائزو

 اتلحول عن موضع قضاء احلاجة عند االستنجاء

ْحيد  فعنإذا خيش اتللوث ؛  اتلحول عن موضع قضاء احلاجة عند االستنجاءويرشع 
أن يمتشط   كما صحبه أبو هريرة قال نىه رسول اهلله  لقيت رجال صحب انليب قال :  احلمريي

 .196[  28. ] سَن أيب داود /  أحدنا لك يوم أو يبول يف مغتسله

 لالستنجاء ةحكم انلي

 .197 فتقر إىل نيةتال  ، فباتلايل من باب الرتوك؛ ألنها  نية االطهارة من اخلبث ال تشرتط ُلو

 ؟أيهما أفضل يبدأ يف االستنجاء بالقبل أم بادلبر

بادلبر ؛ لعدم ورود ديلل يف ذلك ، فيفعل ما هو  أو بالقبل باالستنجاء دأيبوال فرق يف أن 
 .198أنسب هل 
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 ؟هل يكيف يف االستنجاء غلبة الظن أم ال بد من ايلقني

ن طلب ايلقني يف مثل هذه األشياء يكون أل؛  اإلنقاء يف الظن يف االستنجاء غلبةويكيف 
ِينِ ٱَجَعَل َعلَيُۡكۡم ِِف  َوَما :  ، قال اهلل  مدفوع عن هذه األمة فيه حرج ومشقة، واحلرج مِۡن  ل 

 .199 [ 78. ] احلج /   َحَرٖجن 

 صفة اإلنقاء باحلجر

ذا األثر اليسري وه،  خروج احلجر األخري ال أثر به إال يسرياا، يه  صفة اإلنقاء باحلجرو
حٌد، ما اكن إلحدانا إال ثوٌب واقالت :  ؛ فعن أم املؤمنني عئشة  معفو عنه للمشقة انلجس

رهها .
فم تههم بظه ها، فَقَصعم يقه ، قالت بهره  .200 [  312] صحيح ابلخاري /  حَتهيضه فيه، فإذا أصابه يشٌء من َدم 

 صفة اإلنقاء باملاء

انلجاسة ألن  ؛ ، بل املطلوب أن يعود املحل كما اكننجاء باملاء يف االست ال يعترب عدد معنيو
 .201 عني خبيثة مىت زالت زال حكمها

 ر من املاء وقت االستنجاءما تطاي

ا فهو من ، ف فهو جنسواكن متغري  االستنجاء تطاير يف اثلوب وقتوما  إن اكن يسرياا جدا
 .202 تلحق به ؛ ألن املشقة قد املعفو عنه

 القول يف قطع االستنجاء ىلع وتر

 يتحقق الوتر حبجر واحدفقيل استحب الفقهاء قطع االستجمار ىلع وتر، ىلع خالف بينهم و
بعدها مستحباا، كما لو أنق بأربعة أحجار  ، فيكون قطعه ىلع وتر ثالثة أحجارذا أنق ، وقيل جيب إ

، ومن : )  قال : قال رسول اهلل  ؛ فعن أيب هريرة  فيستحب هل حجر خامس  فليستنرثم
َ
من توضأ

 .203[ وهو األحوط   161] صحيح ابلخاري /  .(  استجمَر فليوترم 

 صفة املسح باألحجار
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ن املطلوب يف االستنجاء هو اإلنقاء وإزالة انلجاسة ؛ أل يف صفة املسح باألحجار ال كيفيةو
 .204 ، فال يتلكف صفة معينة انلجاسة حصل املقصود فكيف زالت

 بايلمنيومس اذلكر االستنجاء 

إذا : )  قال : قال رسول اهلل   قتادة األنصاري أيب؛ فعن  إزالة انلجاسة بايلمني حيرمو
تَنمجه بيمينهه ، وال يَتَنََفسه يف اإلناءه باَل  َذَن ذكَره بيمينهه ، وال يَسم خه

م
كم فال يَأ ] صحيح ابلخاري  .(  أحده

، فال  ال كونه يبولوالكراهة خمتصة حب ، بضعة من اإلنسان ؛ ألنهأما مس اذلكر فيكره  [ 154 /
ق بانليه عن ويلح ، وال حيرم إال بيقني،  ، فال يكره يشء احلل ؛ ألن األصل يتعدى انليه إىل غريها

واتلنصيص ىلع اذلكر ال مفهوم  ، مس اذلكر بايلمني حال قضاء احلاجة مس ادلبر ؛ ألنه من باب أوىل
 ما ثبت يف حق الرجال ثبت يف حق النساء إال بديلل واملرأة اكلرجل يف حكم مس فرجها ؛ ألن ، هل

205. 

 صحة االستنجاء بايلمني إذا وقع

ا ىلع رشط العبادة اليت يه الطهارة؛ ألن  مع اإلثم االستنجاء بايلمني جيزئو  املنع ليس عئدا
 فهواإلثم  اقستحقا وأما،  ، فيصح االستنجاء ، وهو االستنجاء بايلمني خارج ، وإنما عئد ىلع أمر

 .206 ملحل، فإذا ذهبت انلجاسة طهر ا احلكم مرتبط بعلته، وألن  االستنجاء بايلمني رمةح عئد إىل

 الشك بعد الفراغ من االستنجاء

؛  ثالثاا لم تلزمه إعدته لو شك بعد االستنجاء هل غسل ذكره أم ال، وهل مسح اثنتني أمو
،  احلرج واملشقة ن االتلفات إىل الشك بعد الفراغ من العبادة لو لكف به العبد ألدى ذلك إىلأل
 .207 جه الصحيحالو ألن الظاهر من أفعال امللكفني أنها وقعت ىلعو

 نضح املاء ىلع الفرج والرساويل

رأى ونضح املاء ىلع الفرج والساويل ليس مستحب ؛ لعدم ورود ديلل يف ذلك ، لكن من 
 : هذا من املاء رابه يشء قال ، حىت إذا ، وأن فيه نوعا من قطع الوسوسة أن هذا من العالج للوسواس
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،  ، وإنما يفعله لعارض : إنه سنة ال يقال ، ولكن ب، وجمر ، والقول به كعالج لقطع الوسواس جيد
 .208أوىل فهو  وإن اكن العبد يقدر ىلع دفع الوسوسة بدونه

 باألحجار مع وجود املاء جواز االستجمار

ال ديلل من السنة ىلع أن ؛ ألنه  ، ولو مع وجود املاء والقدرة عليه جيوز االستجمار باحلجارةو
 .209 ، وليست مقيدة املاء، وأحاديث االستجمار مطلقة دم القدرة ىلعاالستنجاء باحلجارة مرشوط بع

 االستجمار ما جيب يف

 ما، فكيف : هو اإلنقاء ن املقصود من االستنجاءثالثة أحجار يف االستجمار ؛ ألال جيب و
قد أنه قيل هل :  ؛ فعن سلمان الفارس  ، فأكرث ال بد من ثالثة أحجار، وقيل  حصل أجزأ
لَك يشء  . حىت اخلهراءةَ . قال، فقال : أجل . لقد نهانا أن نستقبَل القبلَة لغائط  أو  بيُّكم علَمكم ن

]  بول  . أو أن نستنيَج بايلمنيه . أو أن نستنيَج بأقَلّ من ثالثةه أحجار  . أو أن نستنيَج برجيع  أو بعظم  .
 [ واألحوط أن ال يقل عن ثالثة أحجار . 262صحيح مسلم / 

ن الشارع ملا نص ىلع ثالثة األحجار أراد ؛ أل يف احلجر الواحد إذا اكن هل ثالث شعبيكو
، فاكن املعىن ثالثة  ، بل يكرر املسح ثالث مرات املحل مرة واحدة من املستجمر أال يكتيف بمسح

 . مسحات : أي ثالث أحجار

 ، أجزأه مع اإلثم، فإن استنىج بنجس وأنق املحل  أن تكون األحجار وحنوها طاهرة جيبو
جتتمع  ، فقد ، فانليه والصحة غري متالزمني ن انلجاسة عني خبيثة مىت زالت زال حكمها؛ أل

الغائَط ، فأمرين أن آتيه بثالثةه  أىت انليبُّ قال :  ، فعن عبد اهلل بن مسعود  الصحة واتلحريم
ه، فأخذته روثةا   فأتيتهه بها، فأخذ احلجرين أحجار ، فوجدته حجرين، واتلمسته اثلالَث فلم أجدم

 . : انلجسأي الركس [ و 156] صحيح ابلخاري / وألق الروثَة، وقال: هذا ركٌس. 

؛ ثم مع اإل أجزأه وأنق املحل ، ، وإن خالف واستنىج روثأو يستنيج بعظم جيوز أن  الو
ينما هو يَتمبَعهه بها، فقال: )َمنم إهداَوةا لوَضوئهه وحاجتهه، فب أنه اكن حيمله مَع انليبِّ  فعن أيب هريرة 

تَيمتههه 
َ
ثَة ( . فأ هذا؟( فقال: أنا أبو ههَريَرةَ، فقال: )ابمغهين أحجاراا أستَنفهضم بها، وال تأتين بعظم  وال بَروم

: ما  لمته ، فقه فمته حىت إذا فَرَغ َمَشيمته تهها إىل جنبهه، ثم انرَصَ بأحجار  أْحلهها يف َطَرفه ثويب، حىت وضعم

                                                                 
 . 295:  287ص  7ج ، الطهارة أحاكم 208
 . 304:  296ص  7ج ، الطهارة أحاكم 209

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 118                                                                                                                     الفقه اإلساليم / اجلزء األول / كتاب الطهارة 

، فَسألوين الَزاَد، ب َم اجلهنُّ نِّ نَصيبنَي، ونهعم ، وإنه أتاين َوفمده جه ؟ قال: )هما من طعامه اجلنِّ ثَةه مه والَروم اله الَعظم
ثَة  إال وَجدوا عليها طعاماا( ، وال بَروم وا بعظم   [ 3860. ] صحيح ابلخاري /  فَدَعومته اّلَلَ ُلم أن ال َيمهرُّ

ظاهر انلصوص  لصاحبه ؛ ألن مملواكا اء بالعظم والروث ما اكن عن االستنج يشمل انليهو
 . اإلطالق

االستهالك  وأما كيف يطعمه اجلن ودوابهم فهذا أمر غييب لم يكشف نلا إال أنه ال يعين
ذلك فاملسلم منيه عن  كما يفعل اآلديم بطعامه؛ ألننا نشاهد العظام والروث تبىل وتفسد، ومع

 تا، واهلل أعلم.االستنجاء بهما، ولو فسد

يف  الرسول  فقول؛  جيوز االستجمار بكل طاهر منق من حجر أو ورق أو خشب وحنوهاو
 ملا خص انليه بالعظم والروثة دل ىلع جواز ( وال تأتين بعظم وال روثة) :  حديث أيب هريرة 

ا اكلورق واخلشب غريهما  . ، ولو لم يكن حجرا

 ل عني انلجاسة فقد طهرا، وأز إن تم املقصودف جر أملس وما شابه ذلكاستنىج حب منو
 . حىت يطهر املحل؛ ، وإن لم ينق فإنه يكون مطابلاا باالستنجاء  املحل

ا أو رطبااو ن انلجاسة عني خبيثة ُلا ؛ أل جيزئ لك مزيل للنجاسة سواء اكن مائعاا أو جامدا
نها وراحئتها بأي مزيل زال إزالة لك ذلك فإذا ذهب طعمها ولو ، واملطلوب طعم أو لون أو راحئة

ا حكمها وأصبح  . املحل طاهرا

، وفتح امليمني  : بضم احلاء احلممةانليه يف ذلك ، و توب؛ لعدم ث ةمَ مَ جيزئ االستنجاء باحله و
 . : ويه الفحم خمففتني

ن اتلحريم والصحة وجيزئ ؛ ألن انلجاسة قد زالت ، وأل املغصوباملال االستنجاء ب وحيرم
 . غري متالزمني

 األصل اجلوازن أل؛  والصوف واألذن وحنوها االستنجاء بيشء متصل باحليوان اكذلنب وزوجي
 . ن احليوان حمرتم فأشبه االستنجاء بالطعام؛ أل، واألوىل جتنب ذلك خروج من اخلالف 

إذا نيه عن  ألنه ؛ والطعام : اكلروث والعظم ال يبول ىلع ما منع االستنجاء به حلرمتهو
 .210 بالقياس اجليل ، وهذا ما يسميه الفقهاء ، فابلول عليه من باب أوىل ء بهاالستنجا

 ول والغائط واملذي والودياالستنجاء من ابل
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 الطحاوي اإلمام قالجنسان ؛  وهما باألحجار االستنجاء من ابلول والغائط، باملاء أوورشع 
 ، وعن عبد اهلل بن عباس  جنسة : حلوم بين آدم قد أمجع أنها حلوم طاهرة، وأن أبواُلم حرام 

َعَذبانه يف قهبورههما، فقال  مَر انليبُّ قال :  ع صوَت إنسانَنيه يه حبائط  مهن حيطانه املدينةه ، أو مكَة ، فسمه
، واكن اآلَخره  انليبُّ  هله ه من بوم هما ال يَستَرته َعَذبانه يف كبري  . ثم قال : بىَل ، اكن أحده َعَذبانه وما يه  : يه

 [ 216] صحيح ابلخاري /  يميش بانلَميَمةه .

: وأما املذي املعهود املتعارف  ابن عبد الرب اإلمام قال؛ االستنجاء من املذي ويرشع 
الرجل أهله ملا جيده من الذلة، أو لطول عزبة، فعىل هذا املعىن خرج  عليه، وهو اخلارج عند مالعبة

 واب، وهو موضع إمجاع ال خالف بني املسلمني يف إجيابيلع هذا، وعليه وقع اجل السؤال يف حديث
 . انتىه الكمه الوضوء منه، وإجياب غسله نلجاسته

لكنه خالف  أن املذي طاهر، فاخلالف حمفوظ،إىل يف رواية عنه  اإلمام أْحد وذهب 
 دلة غسل املذي .أوسبق ايراد  . شاذ

، ماء أبيض خاثر خيرج بأثر ابلول  هو، و ؛ لعدم ورود ديلل يدل ىلع جناسته طاهرالودي و
 وقد خيرج وحده بال سبب ، ، فقد خيرج بعد ْحل يشء ثقيل خروج الودي بعد ابلول اغلب ال دائمو
يغسل منه حمل األذى ، ف ، ال بسببه ، اكن االستنجاء منه بسبب ابلول ابلول وإذا اكن خيرج عقب، 

 .، وجيزي فيه االستجمار باحلجر  فقط

 .؛ وقد سبق ذكر ديلل ذلك يف أثر عئشة  واالستنجاء منه ليس بواجب،  واملين طاهر

؛ ألن لك فحل يمذي ثم يمين إال أن  مسألة املين مشلكة :  قال شمس األئمة احللواين
فيجعل تبعاا. وهذا ظاهر، فإنه إذا اكن لك فحل كذلك، وقد  يقال: إنه مغلوب باملين، مستهلك فيه،

ا يلزم أنهطهره الرشع بالفرك يا  .211 اعترب مستهلاكا للرضورة بسا

 االستنجاء من احلدث ادلائم

بل يستحب  يعترب حدثاا يوجب الوضوء ال ، دائم ، وكذا من به حدث خروج دم االستحاضةو
بَيمش  إىل انليبِّ قالت :  ؛ فعن أم املؤمنني عئشة  منه مةه بنته أيب حه فقالتم : يا  جاءتم فاطه

تََحاضه فال أطههره ، أفأَدعه الصالةَ ؟ فقال رسوله اهلله رسوَل اهلله ، إين سم
ه
ٌق ،   امرأةٌ أ رم : ال ، إنما ذلك عه

بََرتم فاغسيل عنمكه ادَلَم ثم صيل . قال :  َيمض  ، فإذا أقبَلتم َحيمَضتهكه فََديعه الصالةَ ، وإذا أدم وليَس حبه
ءَ  ِّ صالة ، حىت يَيجه من اكن به [ و 228] صحيح ابلخاري /  ذلك الَوقمته . وقال أيب :ثم تَوََضيئه لهلكه
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إذا كذلك و . اكنت طهارته مستحبة ال واجبة حدث دائم لو تطهر فلن يرتفع حدثه، وإذا اكن كذلك،
حدثاا يوجب الوضوء عند  يبطل الطهارة بعد الوضوء، وقبل الصالة، لم يكن اكن دم االستحاضة ال

 . االستحباب ْحلنا األمر ىلع جتدد الصالة أو خروج الوقت، وذلا

 . إنما هو معلق بانقضاء احليضة وإدبارها فقط عن الفرج األمر باالغتسال وغسل ادلمو

، فإن لم يرتد  لريد ادلم حتشوه بقطن أو ما أشبهه ، ثم تغسل املحلأن لمستحاضة يرشع لو
ادلماء ىلع عهد رسول أن امرأة اكنت تهراق  فعن أم املؤمنني أم سلمة  ؛حتفظت ادلم بالقطن 

فقال تلنظر عدة الليايل واأليام اليت اكنت حتيضهن من  فاستفتت ُلا أم سلمة رسول اهلله  اهلله 
الشهر قبل أن يصيبها اذلي أصابها فلترتك الصالة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم 

 [ 274. ] سَن أيب داود / لتستثفر بثوب ثم تلصل فيه

يمكن شده أكرث  ، وكونه ال ، ثم خرج ادلم لغلبة اخلارج وقوتهفظت املستحاضة حتفإذا 
قالت :  ، فعن أم املؤمنني عئشة  اتلحرز منه يمكن تصيل ولو قطر ادلم ؛ ألنه ال، فإنها من ذلك 

فَرةَ والَطسته حَت    اعتَكفت مع رسوله اهلله  هه ، فاكنتم تَرى ادَلَم والصُّ .امرأةٌ مهن أزواجه صيلِّ ته  تَها ويه 
 .212[  310] صحيح ابلخاري / 

 االستنجاء من ابلعر انلاشف واحلصاة وادلود

االستنجاء إنما رشع إلزالة  ؛ ألن ال يستنيجف ، إذا خرج ابلعر ناشفاا وكذلك احلصاة وادلودو
ا وعدماا واحلكم يدور،  ، وال جناسة هنا انلجاسة  .213 مع علته وجودا

 االستنجاء من الريح

 .214؛ لعدم ورود ديلل يف ذلك  ال يرشع االستنجاء من الريحو

 االستنجاء باملاء

؛ فعن أنس بن مالك  املاء جيوز االستنجاء باملاء، وجيوز تركه إىل احلجارة ولو اكن قادراا ىلعو
ةا، يَستَنيج اكن رسوله اهلله قال :   له اخلاَلَء، فأْحهله أنا وغالٌم إداوةا من ماء  وَعزَنَ ]   باملاءه .يدخه

 .215 [ 152صحيح ابلخاري / 
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 أيهما أفضل االستنجاء أم االستجمار؟

ن املاء قالع للنجاسة، واحلجر خمفف ُلا، وما اكن قالعاا للنجاسة ؛ أل االستنجاء باملاء أفضلو
األعرايب، ويف  ن املاء هو األصل يف تطهري انلجاسات، وقد نص عليه يف تطهري بولوأل أفضل. فهو

كثري من الفقهاء أن االستجمار  اثلوب من دم احليض، ويف تطهري املذي ويف غريها، بينما يرىتطهري 
ا يف لك ماكن، وابلول  ىلع خالف األصل، وأنه رخصة ختفيفاا عن األمة؛ ألن املاء قد ال يكون موجودا

 .216 والغائط قد يأيت فجأة

 اجلمع بني احلجارة واملاء

،  ، ثم يتبعها املاء انلجاسة ، فيقدم احلجارة تلخفيف اجلمع بني احلجارة واملاء وجيوز
 .217 املاء لاكن ذلك من انلظافة ، ثم أتبع لو أزال بها اإلنسان ابتداء مناديل الورقو

 إذا جتاوز اخلارج موضع العادة

لعموم األدلة جبواز  ؛ وغري ذلك وجيزئ االستجمار ولو تعدى اخلارج إىل الصفحتني واحلشفة
انلجاسات تزال بأي مزيل اكن، فاحلكم يدور مع ، ف يف ذلك تقدير لم ينقل عنه االستجمار، و

ا وعدماا، فمىت زالت انلجاسة زال حكمها، فاتلعبد يف الطهارة من انلجاسة علته باإلزالة ال  وجودا
 .218 باملزيل

 ؟ يتعني املاء يف االستنجاء من املذيهل 

 صح يف املذييما صح يف ابلول ؛ ألن  احلجارة أو املاءاستعمال  الطهارة من املذيوجيزئ يف 
 .219 ، ال حرص اإلجزاء فيه األمر بإزالة انلجاسة باملاء ديلل ىلع االجزتاء به، ف قياس عليه

 ؟ يتعني املاء يف االستنجاء من ادلم والقيحهل 

من فرج املرأة دم  إذا خرج من مقعد الرجل دم أو قيح وصديد بسبب بواسري أو خرجو
 . ىلع ابلول والغائط اا اسيق؛  جيزئ االستجمارإن ، ف حيض ملرض أو
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، فال  اخلبث فقط ، وليست من إال أن الطهارة من دم احليض وانلفاس يه طهارة من احلدث
اتليمم هو املرشوع يف حقها  ، ويكون ، امهلل إال أن تكون املرأة عدمة للماء جيزئ فيها االستجمار

 .220 ، ثم تتيمم فإنها تستجمر

 ؟ ل يتعني املاء يف بول املرأةه

ا اكنت أو ثياباا جيزئ االستجمار حبقها مطلقااو ن ؛ أل إن نزل ابلول إىل ظاهر املهبل، و بكرا
أنها وردت يف الرجال فما ثبت  ، ولو قدر ، يف حق الرجل واملرأة األحاديث يف االستجمار وردت مطلقة

، فمن ادىع  املرأة من االستجمار باألحجار ص، وال يوجد ديلل خي للرجل ثبت للمرأة إال بديلل
 ، ومع ذلك لم تأت املرأة معتاد أن ابلول قد يزنل ىلع ظاهر املهبل، و خروج املرأة فعليه ادليلل

 .221 نصوص من الرشع تمنع املرأة من االستجمار

 ؟ هل يتعني املاء إذا عرق فسال أثر االستجمار

املشقة جتلب فهو معفو عنه ؛ ألن  ، أو رساويلهإذا عرق فسأل أثر االستجمار ىلع بدنه و
 .222 اتليسري

 ؟ هل يتعني املاء إذا خرج احلدث من غري السبيلني

،  عن السبيلني قد يفتح لإلنسان فتحة يف بدنه خيرج منها ابلول والغائط تكون بديلةو
 .223 ن انلجاسة تزال بأي مزيل؛ ألاالستجمار  جيوز هل فإنهفإذا خرج منها احلدث 

 كم الرتتيب بني االستنجاء والوضوءح

ال يوجد ديلل ؛ ألنه  ، ويستحب أن يكون الوضوء بعده يصح الوضوء قبل االستنجاءو
 .224 يقيض بوجوب تقدم االستنجاء ىلع الوضوء

 احليض : أحكامباب
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أحاكم الطهارة من احلدث ومن طهارة ال أحاكم بني تمجع ، الطهارة من احليض وانلفاسوأحاكم 
  : اهلل لقوهل ؛ احلدث  إىل أحاكم طهارة امنه طهارة اخلبث ألصقإىل أحاكم  اإال أنه ، اخلبث

ٗذى لَۡمِحيِض  ٱَعِن  لُونَكَ   َ َويَۡس 
َ
 . : انلجس وقد قيل يف معىن األذى[  222. ] ابلقرة /   قُۡل ُهَو أ

أحاكم عن وتم تأخري ذكر أحاكم احليض  .ذلى قرنت أحاكم احليض مع أحاكم إزالة اخلبث 
 .225 خاص بالنساء أحاكم احليض، و ؛ ألن طهارة االستنجاء عمة االستنجاء

 تعريف احليض

ةَحاَضت املَ :  لغةً  احليض
َ
أ ا حَتي رم اوحمضه َحيمضا ا يضا درا ما َويكون َمصم  ، فاملحيضه يكون اسم

ة حائهضه 
َ
يٌَض ىلع فهَعل واجلمع ، . َواممَرأ  . : نََساء حوائض وحه

وف الليث اإلمام وقال َدة ، واحلَيمَضةه  : احلَيمضه َمعمره مَواحه ،  ، احلهيَضةه بالكس االسم : املرة ال
لقاةا . قالت عئشة  اخلهرقةه اليت تستَثمفهره بها املرأة وتطلق ىلع يَضةا مه  . : يلتين كنت حه

نمَها ادَلمه فاََل واملستحاضةه املَ  ة الَيته يسيل مه
َ
أ   رم

ه
ي ، َواَل  يرقأ يضه يَسه ق   له من املحه رم  . ، َولكنه دم عه

أوقات  ، يف ، يعتاد أنىث إذا بلغت ، يرخيه الرحم هو دم طبيعة وجبلة : احليض اصطالًحاو
 . معلومة

 فخرج بذلك دم ، ىلع بنات آدم  : أي خلقة كتبه اهلل ( دم جبلة وطبيعة) :  فقوهل
 . ؛ فإنه دم مرض ، والزنيف االستحاضة

من أدىن  ، فخرج بذلك ما خيرج : قال الفقهاء املراد به قعر الرحم ( الرحم يرخيه) :  وقوهل
 . الرحم اكالستحاضة

الودل  حلكمة غذاء  ، بل خلقه اهلل : إشارة إىل أنه ليس بدم فساد ( يعتاد أنىث) :  وقوهل
 . وتربيته

 . : إشارة إىل أن دم احليض عالمة من عالمات ابللوغ ( إذا بلغت) :  وقوهل

ا خبالف ( يف أيام معلومة) :  وقوهل االستحاضة  : إشارة إىل أن دم احليض ال يكون مستمرا
 .226 فقد يستمر مع املرأة سنوات
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 أسماء احليض

 : لدلم املعتاد اذلي خيرج من املرأة أسماء كثرية منها

 [ 222. ] ابلقرة /   لَۡمِحيِض  ٱَعِن  لُونَكَ   َ َويَۡس  :  قال اهلل  ، ، وهو أشهرها : احليض األول

؛ قال  ، أي أدماها ، قد طمثها : إذا افتض الرجل ابلكر لاقيو . ، واملرأة طامث : الطمث اثلاين
ۡرِف ٱَقِٰصَرُٰت  فِيهِنَّ :  اهلل   [ 56/  الرْحن. ]   لَۡم َيۡطِمثُۡهنَّ إِنس  َقبۡلَُهۡم َوََل َجآن    لطَّ

هّلني قال :  . فعن جابر بن عبد اهلل  يض: أي ح ونساء عوارك،  : العراك اثلالث نا مه أقبلم
] صحيح  عنها بعمرة  . حىت إذا كنا بَسهف  َعَركتم . حبجي مفرد  . وأقبلت عئشةه  مع رسوله اهلله 

 [ 1213مسلم / 

تُهُ ٱوَ  :  قال اهلل  ، واملرأة ضاحك ، : الضحك الرابع
َ
 71 / هود. ]   قَآئَِمة  فََضِحَكۡت  ۥۡمَرأ

 . : أي حاضت ضحكت[ ومعىن 

،  بينا أنا مَع انليبِّ قالت :   أم سلمة؛ فعن  ادلمهو  : وانلفس . : انلفاس امساخل
ضته ، فانَسلَلته ،َ فأَخذته ثياَب حيَضيت ، قال : َعٌة يف ََخيَصة  ، إذ حه نعم ، ( أنهفهسته  ) مهضَطجه قلته : 

 .227 [  298] صحيح ابلخاري /   .، فاضَطَجعته معه يف اخلَميلَةه  فَدعين

 حليضا داءتاريخ ابت

قال : ملا أكل آدم من  فعن ابن عباس  ؛  احليض لم يزل يف النساء منذ خلقهن اهلل
ا ، وال  الشجرة اليت نيه عنها قال آدم : رب زينته يل حواء ، قال : فإين قد أعقبتها أن ال حتمل إال كرها

ا ، ودميتها يف ال شهر مرتني ، فرنت حواء عند ذلك ، فقيل ُلا : الرنة عليك وىلع بناتك . تضع إال كرها
 .228 [ ورنت : أي صاحت 780] األوسط البن املنذر / 

 احليض ديلل ىلع بلوغ املرأة

: الوصول إىل  . وابللوغ : وصل وانتىه بلغ اليشء يبلغ بلواغا وبالاغا  لغًة :تعريف ابللوغ 
،  ، وكذلك بلغت الفتاة : احتلم وأدرك وقت اتللكيف ، وبلغ الصيب دنيا الغرض املقصود من دين أو

ِ   : ومنه قوهل تعاىل َّۡم تَُكونُواْ َبٰلِغِيهِ إَِلَّ بِِشق  ثَۡقالَُكمۡ إََِلٰ بَََلٖ ل
َ
نُفِسن ٱَوََتِۡمُل أ

َ
 [ 7. ] انلحل /  ۡۡل
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َجلَُهنَّ  فَإِذَا  : ، كما يف قوهل تعاىل ، وإن لم تدخله : شارف ىلع الوصول وتأيت بلغ
َ
بَلَۡغَن أ

ۡمِسُكوُهنَّ بَِمۡعُروٍف 
َ
 [ 2. ] الطالق /   فَأ

 . جارية بالغة، و يقال جارية بالغ بدون هاءو

 . وصول صغري وجارية وقت اتللكيف بعالمة من عالمات ابللوغ :تعريف ابللوغ اصطالًحا

 ومن هذه العالمات:

أمجع العلماء ىلع أن  : ابن حجر  اإلمام ، قال  به، وختتص األنىث احليض : العالمة األوىل
 . احليض بلوغ يف حق النساء

، أو  ، يقظة واملقصود به خروج املين من الرجل أو املرأة بال علة . : االحتالمالعالمة اثلانية
 .( لم  غسله يوَم اجلمعةه واجٌب ىلع لكِّ حمتقال : )  أن رسول اهلل  ؛ فعن أيب سعيد اخلدري  مناماا

: أمجع العلماء ىلع  وقال احلافظ يف الفتح . فجعل االحتالم حملا للتلكيف[  879] صحيح ابلخاري / 
 . ، واحلدود وسائر األحاكم به العبادات ن االحتالم يف الرجال والنساء يلزمأ

أن عمر  -موىل عمر-أسلم ؛ فعن  نبت شعر العانة اخلشن، أي  العالمة اثلاثلة: اإلنبات
إىل عماهل ينهاهم عن قتل النساء والصبيان ، وأمرهم بقتل من جرت عليه املوىس . ] املصنف كتب 

 [ 33676البن أيب شيبة / 

عرَضين رسوله قال :   فعن عبد اهلل بن عمر ، تمام َخس عرشة سنة بلوغ : العالمة الرابعة
د  يف القتاله . وأنا ابنه أربَع عرشةَ سنةا . فل اهلله  حه

ه
ين . وعرَضين يوَم اخلندقه ، وأنا ابنه يوَم أ هزم م جيه

العزيزه ، وهو يومئذ  خليفٌة .  َخَس عرشةَ سنةا . فأجازين . قال نافٌع : فقدمته ىلع عمَر بنه عبده 
فحَدثتهه هذا احلديَث . فقال : إَن هذا حلدي بني الصغريه والكبريه . فكتب إىل عَماهله أن يفرضوا ملن اكن 

عرشةَ سنةا . ومن اكن دون ذلك فاجعلوه يف العياله . ويف رواية  : وأنا ابنه أربَع عرشةَ سنةا ابَن َخَس 
 .229  [ 1868] صحيح مسلم /  فاستصَغرين .

 السن اذلي حتيض فيه املرأة

اتلحديد حيتاج إىل توقيف وال يوجد ديلل من ؛ ألن  ال حد ألدىن سن حتيض فيه املرأةو
بأنه حيض  باتلحديد  القول، وال من السنة ىلع الكتاب ، فمىت وجد ادلم اذلي يمكن أن حيكم هل 
، وال بعده  ، ولو اكن هناك حتديد حبيث ال يعترب ادلم قبله ، فهو حيض وخثونته ، ، وراحئته يف لونه
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ا َعِن  لُونَكَ   َ َويَۡس  :  اهلل  ، قال ، ولو بينه نلقلوه أن يبينه لألمة لوجب ىلع الرسول  حيضا
ۡ ٱ ٗذى َمِحيِض  ل

َ
، فإذا وجد  ، اذلي هو أذى احلكم بوجود ادلم اهلل  لق[ فع 222ابلقرة: ]  .  قُۡل ُهوَ أ

 .230 ، والغالب أن النساء ال حيضن قبل تسع سنني احليض وجد األذى

 منتىه سن احليض عند النساء

 من املرأة سيأأن تعلق نهاية احليض ب ؛ ألن اهلل  ال حد ملنتىه سن احليض عند النساءو
 :  ، قال اهلل  يعلقه ببلوغ سن معينة ، ولم ، وهو ضد الرجاء ، هو القنوط ، وايلأسأن حتيض 

ٰٓـَ ِيٱوَ   .231 [ 4] الطالق /   مِن ن َِسآئُِكمۡ  لَۡمِحيِض ٱيَئِۡسَن مَِن  لَّ

 إذا انقطع ادلم عن الكبرية ثم اعد

إذا ف،  ثم عودها ادلم ، ودام انقطاعه سنواتإذا انقطع ادلم عن املرأة الكبرية لكونها كبريةو
سلطان احليض وزمانه، ووقت نزول  اكنت صفرة أو كدرة فال تلتفت إيله؛ ألن الصفرة والكدرة يف

إن اكن جمرد قطعة من ادلم لم يكن متصلا فكذلك  العادة حيض، أما هذه فقد يئست، كما أن ادلم
 ْحل املرأة شيئاا ثقيلا نزل ىلع أثره قطعة من ادلم. ناجتاا عن ال تلتفت إيله؛ ألن ذلك ربما اكن

بأنه أذى،   ألن اهلل؛  إن اكن ادلم ىلع صفة دم احليض، فإنه حيضأما  أخرب عن احليض 
وألن الطهر ال حد هل، فقد يطول باملرأة حىت تظن أنها آيسة، ،  فإذا وجد األذى فقد وجد احليض

 .232 أنها لم تكن كذلك وبعود ادلم تبني

 ل احلامل حتيض ؟ه

أن  ابني نلتي،  ، وهم أهل االختصاص بالرجوع إىل الكم األطباء؛ ألنه  احلامل ال حتيضو
 :حيث يقولونأنه حيض،  احلامل ال يمكن أن حتيض حبال، وأن ما تراه املرأة من ادلم ال ينطبق عليه

حليض اكن ا ؟ ثم بعد ذلك إذا عرف مصدر دم كيف حيدث احليض ال بد من اتلصور أوالا 
 ؟ من السهولة معرفة هل احلامل حتيض أم ال

للرحم رقيقاا  ؛ حيث يكون الغشاء املبطن يقرر األطباء أن ادلورة تبدأ مبارشة بعد احليض
ا ) بواسطة تأثري هرمون األنوثة  ، ثم تأيت مرحلة انلمو ، وال تزيد خثونته عن نصف ميليمرت وبسيطا
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، وكذلك تنمو  ، فينمو الرحم وأوعيته ادلموية املبيض جراف مناذلي تفرزه حويصلة  ( االوسرتوجني
ثم تأيت  ، ويبلغ خثونة غشاء الرحم يف هذه املرحلة َخسة ميليمرتات ، ، وتبدو اكألنابيب غدد الرحم

حويصلة جراف  اذلي تفرزه ( الربوجسرتون) ذلك مرحلة االفراز بواسطة تأثري هرمون احلمل  بعد
وينمو غشاء الرحم  ،األصفر  ، وتدىع احلويصلة عندئذ  اجلسم ويضة منهاباملبيض بعد خروج ابل

 ، وتنمو غدد الرحم نمواا هائالا  والغذاء ، ويبطن الغشاء بطبقات وثرية من ادلماءاا نمواا عظيم
ا لعلوق ابلويضة امللقحة انلطفة ) وتبلغ خثونة غشاء الرحم يف هذه املرحلة ثمانية  األمشاج استعدادا

 . ضعف ما اكن عليه عند بدء ادلورة 16أي  رتات (ميليم

اجلسم  ، ويصبح ، وعلقت ابلويضة استمر الرحم يف انلمو  فإذ حصل احلمل بإذن اهلل
نَمِّ هل بواسطة إفراز هرمون احلمل ولم حيصل احلمل   اهلل ما إذا قدرأ،  األصفر هو جسم احلمل المه

ا تمنع فيه تغذيةفإن الرحم تنقبض أوعيته ادلموية انقباضا  الغشاء حىت يتفتت ويسقط  ا شديدا
، ويبيك الرحم دماا هو دم  وينهار ابلناء بكامله ، الغشاء املبطن بادلماء والغدد ىلع شلك دم احليض

 . احليض

يمكن أن  ، فإذا اكن كذلك فيف ضوء هذه املعطيات الطبية ال هكذا حيصل حيض املرأة
ا ، ويه يكون ادلم اخلارج من املرأة  . حامل أن يعترب حيضا

ن ادلورة إ ، ويقول ادلكتور ميح ادلين كحالة اختصايص أمراض وجراحة النساء واتلويلد
وباتلايل فال يمكن بأي حال من  ، يه القاعدة اليت تيهء الرحم للحمل ( الطمث) الشهرية للمرأة 

، يسىم  ، بل هو دم مريض للمرأةاحليض الطبييع  األحوال اعتبار ما يزنل من دم ىلع املرأة احلامل هو
 . يف الفقه استحاضة

اوذكر أن ما تتوهَ  أسباب  ، وهل : هو يف حقيقته دم خالف طبيعة احليض مه احلامل حيضا
 : كثرية منها

 . ْحل املرأة ، يظهر بعد أسبوعني من نزول ادلم انلاتج عن انفجار حويصلة ابلويضة -1

ا ، يف الرحم بشلك يؤثر ىلع جدار الرحمنزول دم ناتج عن انغماد ابلويضة  -2 نزيفا ،  ويسبب 
 . وذلك بعد ثالثة أسابيع من احلمل

 األوىل من احلمل بسبب عدم أسابيع نزول دم قد يستمر من ثالثة أسابيع إىل تسعة -3
 . امتالء جتويف الرحم باجلنني

 . نزيف ناتج عن اتلهاب يف عنق الرحم يف أي وقت من احلمل -4
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 . اتج عن حلمية يف عنق الرحم يف أي وقت من احلملنزيف ن -5

 . جرح يف املشيمة يؤدي إىل نزيف -6

 . مريض رسطاين -7

اجلنني يف أنبوب  ، وينمو ، حيث يكون الرحم خايلاا نزف يف حالة ْحل هاجر يف األنبوب -8
 .233 الرحم

 احليض مدة أقل

 :  اهلل  قالمدة احليض ، ألنه لم يثبت ديلل يف حتديد أقل ؛ حد  يس ألقل احليضلو
ٗذى لَۡمِحيِض  ٱَعِن  لُونَكَ   َ َويَۡس 

َ
، سواء اكن  األذى وجد احليض فإذا وجد[  222ابلقرة: ]  .  قُۡل ُهَو أ

ا وعدماا ، فاحلكم يدور مع علته ، أو أقل أكرث من يوم ويللة باعزتال النساء   ، وقد أمر اهلل وجودا
، فيجب اعزتاُلا ولو اكن ادلم أقل من يوم  ىلع وجوده ل علق احلكم، ب ، ولم حيده حبد يف املحيض

 .234 ويللة

 أو ادلورة الطمثية مدة ادلورة الشهرية

سب طول ادلورة الشهرية باأليام من أول يوم خلروج دم احليض وحىت خروجه يف ادلورة حت
بني النساء بمدى  يوم، ولكن الطول خيتلف 28، واملتوسط لطول ادلورة الشهرية هو  اليت تليها

، وكما خيتلف طول ادلورة الشهرية بني النساء فإن طوُلا خيتلف للمرأة  يوم 45و 21يتفاوت بني 
، وتهعترب املرأة ذات دورة منتظمة إذا اكن الفرق بني طول أصغر دورة  الواحدة بني دورة وأخرى
أو أكرث فتعد املرأة ذات دورة غري  أيام 8، وأما إذا اكن الفرق يعادل  أيام 8وأطول واحدة ُلا أقل من 

 .235 منتظمة

 احليضمدة أكرث 

ا عن السلف من   انلووي اإلمام قال؛  أكرث احليض َخسة عرش يومااو : ثبت مستفيضا
احليض َخسة عرش يوماا، وأنهم وجدوه كذلك عياناا، وقد مجع ابليهيق  اتلابعني فمن بعدهم أن أكرث
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  السَن الكبري، منهم عطاء، واحلسن، وعبيد اهلل بن عمر، وحييكتابه اخلالفيات، ويف أكرث ذلك يف
 . انتىه الكمه اهلل ابن سعيد، وربيعة، ورشيك، واحلسن بن صالح، وعبد الرْحن بن مهدي رْحهم

عن الربيع بن صبيح ، عن عطاء قال : احليض َخسة عرش فإن زادت فيه مستحاضة ، قال و
قول عطاء ، قال ابن مهدي : اكنت عندنا امرأة حيضها ابن مهدي يذهب يف احليض إىل ورأيت 

 [ 1540َخسة عرش . ] السَن الكربى للبيهيق / 

عبيد اهلل بن عمر ، عن أخيه وحيي بن سعيد ، وربيعة أنهم قالوا  حدثنا:  وعن مطرف قال
 : يف املرأة احلائض : إن أكرث ما تكف عن الصالة َخسة عرش ثم تغتسل وتصيل . وقال عبيد اهلل

 [ 1541أدركت انلاس وهم يقولون ذلك . ] السَن الكربى للبيهيق / 

وعن حيي بن آدم ، عن رشيك ، وحسن بن صالح قاال: أكرث احليض َخسة عرش . ] السَن 
 .236[  1542الكربى للبيهيق / 

 احليض مدة اغلب

ستحاضه قالت :   ْحنة بنت جحشفعن ؛  اغلب احليض ستة أيام أو سبعةو
ه
كنته أ

خربهه . فوجدتهه يف بيته أخيت زينَب بنته جحش   حيضةا كثريةا شديدةا ، فأتيته انليَب 
ه
أستفتيهه وأ

تَينه الصياَم  ين فيها ، قد منعم ستحاضه حيضةا كبريةا شديدةا ، فما تَأمره
ه
فقلته : يا رسوَل اهلله ، إين أ

َف ، فإنهه يهذهبه ادل رمسه نمعهته لكه الكه
َ
َم . قالت : هو أكرثه من ذلَك ؟ قال : ) فتَلَجمه ( والصالةَ ؟ قال : أ

ثهجُّ ََثًّا ؟ فقال انليبُّ 
َ
ي ثوباا ( قلته : هو أكرثه من ذلَك ، إنَما أ قالت : هو أكرثه من ذلَك ؟ قال : ) فاخَتهذه

 عنكه ، فإن قََويمته عليهما فأنته أعلمه ( فقال 
َ
كه بأمريمنه : أيِّهما صنعته أجزأ : ) إنَما يه  ) سآمره

لممه اهلله ، ثَم اغتسيل ، فإذا رأيته أنكه قد  ركضٌة من الشيطانه ، فتَحيَيضه ستَة أيام  ، أو سبعَة أيام  يف عه
َطههرمته واستنقأته فصيلِّ أربعاا وعرشيَن يللةا ، أو ثالثاا وعرشيَن يللةا وأياَمها ، وصويم وصيلِّ ، فإَن 

زئهكه ، وكذلك فافع هرههَن ، فإن ذلَك جيه هَن وطه َن ، مليقاته حيضه يل ، كما حتيضه النساءه وكما يَطهرم
لنَي العشاَء ، ثم  ريَن املغرَب ، وتهعجِّ ري الظهَر وَتَعَجيله العرَص مجيعاا ، ثَم تهؤخِّ قََويمته ىلع أن تهؤخِّ

 وكذلك فافعيل ، وصويم إن تغتسلنَي ، وجتمعنَي بني الصالتنيه فافعيل ، وتغتسلنَي مع الصبحه وتهصلِّنيَ 
 [ 128. ] سَن الرتمذي /  قََويمته ىلع ذلَك 

وكما  ما حتيض النساء) ك، ثم قال: (  حتييض ستة أيام أو سبعة أيام ) قوهل يف احلديث:و
ستة أيام ) يف قوهل (  ، و ) أو ؛ الستحالة إرادة لكهن الختالفهن : اغلب النساء واملقصود به ( يطهرن
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، فإذا اكن  ، وأمها أختهاك قريباتها ، وذلك بأن ترجع إىل عدة تخيري بما يليق باملرأة( لل امأو سبعة أي
 .237 ، أو سبعة فكذلك أكرث أقاربها ستة أيام قدمتها

 الطهرمدة أقل 

،  ، وال ديلل ىلع اتلحديد القول باتلحديد ال جيوز إال بديللألن ؛  ال حد ألقل الطهرو
هذه و ، ابليضاء ، إما باجلفاف أو برؤية القصة ، والطهر هو انقطاعه يضاحليض هو إقبال دم احلف

ا ، إال أن انقطاع دم احليض الساعة ، سواء طال أم قرص حقيقة الطهر فعن ،  والساعتني ال يسىم طهرا
بَيمش  إىل انليبِّ  أم املؤمنني عئشة  مةه بنته أيب حه ، إين فقالتم : يا رسوَل اهلله  قالت : جاءتم فاطه

تََحاضه فال أطههره ، أفأَدعه الصالةَ ؟ فقال رسوله اهلله  سم
ه
َيمض  ،  امرأةٌ أ ٌق ، وليَس حبه رم : ال ، إنما ذلك عه

بََرتم فاغسيل عنمكه ادَلَم ثم صيل . قال : وقال أيب : ثم  فإذا أقبَلتم َحيمَضتهكه فََديعه الصالةَ ، وإذا أدم
ِّ صالة   َء ذلك الَوقمته . ] صحيح ابلخاري / ، حىت يَ  تَوََضيئه لهلكه  [ 228يجه

؛ ألن األصل أن املرأة  ثالثة أشهر لكفت ابلينة أقل من عت انقضاء عدتها يفلو ادّ لكن 
 .238 حتيض يف لك شهر مرة

 الطهر مدة أكرث

، فإذا لم يظهر  ، واحليض عرض ألن الطهارة يف بنات آدم أصلوال حد ألكرث الطهر ؛ 
: أخربتين امرأة عن   أبو الطيب القايض، قال  احلكم ىلع األصل، وإن طال العارض جيب بناء

 شيخ اإلسالم وقال. انتىه الكمه ،  ويه صحيحة حتبل وتدل ، أختها أنها حتيض يف لك سنة يوماا ويللة
، كما أن منهن  من تطهر الشهر والسنة ؛ ألن من النساء : وأما أكرث الطهر فال حد هل ابن تيمية 

ا  من  .239. انتىه الكمه ال حتيض أبدا

 الطهر مدة اغلب

ا أو أربعة وعرشون يوماا ، اغلب الطهر ثالثة وعرشونو ا وطهرا ، وإذا  ؛ ألن يف لك شهر حيضا
ا اغلب احليض ستة أيام أو سبعة أيام اكن ْحنة  ، كما جاء يف حديث ، فابلايق من الشهر يكون طهرا

 .240السابق  بنت جحش
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 املبتدئة أحاكم

 . يه من رأت ادلم أول مرة يف سن من يصلح أن يأتيها احليض :املبتدئة تعريف 

ا ، فإنه  أكرث دمها يتجاوز لم إذا دئةاملبتو حيض ترتك هل الصالة احليض وهو َخسة عرش يوما
 . ، وأنه حيض حىت نتيقن أنه استحاضة األصل يف ادلم اذلي تراه املرأة أنه أذى؛ ألن  والصيام

، وما زاد فهو  َخسة عرش يوماا تحيضتة أكرث احليض فئوز دم املرأة املبتدإذا جتاأما 
 .؛ وسبق بيان أن أكرث احليض َخسة عرش يوماا استحاضة 

إىل عدتها  هارد؛ ألن  صحيحة ثم استحاضت ردت إيلها واحدة ة حيضةئإذا سبق للمبتدو
 .241 اغلب النساءأقرب من كونها ترد إىل عدة 

 ضالطوارئ ىلع احلي

،  أو تأخر ، أو تقدم ، أو نقص يقصد بالطوارئ ىلع احليض ما يطرأ ىلع عدة املرأة من زيادةو
نه ، أو ما حيدث بفعل املرأة أو تغري للون ادلم من الصفرة والكدرة وحنوهما  من استعجال لدلم قبل أوا

 .242 ، إىل غري ذلك ، أو رفع هل قبل نزوهل

 إذا زاد ادلم ىلع اعدة املرأة

فهو  ، ادلم ثمانية أيام ، فاستمر معها ، َخسة أيام من لك شهر اكن للمرأة عدة مستقرة إذاو
ِض  ٱَعِن  لُونَكَ   َ َويَۡس  :  اهلل  قال؛  َخسة عرش يوماا حيض مالم يتجاوز أكرث احليض وهو ُقۡل  لَۡمِحي

ٗذى
َ
ا ، فما دام ادلم[  222ابلقرة: ]  .  ُهوَ أ اادلم  اوزجتإن أما ،  موجود ، فاألذى موجودا  َخسة عرش يوما

، وإن استمر بها ادلم يف  يوماا ، فتغتسل بعد اخلمسة عرش ، فرتد إىل عدتها ، علمنا أنها مستحاضة
 ، ألننا علمنا يف الشهر األول أنها مستحاضة العادة اغتسلت عند جماوزة العادة ، وجاوز الشهر اثلاين

243. 

 طهارة املرأة قبل تمام اعدتها
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؛  تطهر بذلك، وال جيب عليها إتمام عدتها رأة املعتادة إذا انقطع دمها دون عدتها فإنهااملو
احلكم يدور مع علته ف . ، وانقطاعه ديلل ىلع طهارة املرأة وجود األذى ديلل ىلع وجود احليضألن 

ا وعدماا  .244 حكم الطاهرة بعد انقطاع ادلم عنها ال يكره وطؤها وحكمهاو . وجودا

 قاء املتخلل بني ادلمنييف انل

اكن انقطاع ادلم أقل من يوم فليس  فإن ، ، وأحياناا ترى نقاء إذا اكنت املرأة أحياناا ترى دمااو
، ويف إجياب الغسل ىلع  ، وينقطع أخرى ألن ادلم جيري مرة ؛ معترب ، وإن بلغ يوماا فأكرث فهو بطهر

ِينِ ٱَعَل َعلَيُۡكمۡ ِِف جَ  َوَما :  اهلل  ، ينتيف بقول ساعة حرج من تطهر  78] احلج /   مِۡن َحَرٖجن  ل 
ا، [  إىل أن ال يستقر  ، وال تلتفت إىل ما بعده من ادلم أفىض وألننا لو جعلنا انقطاع ادلم ساعة طهرا

ا إالُلا حيض ترى ما يدل عليه، مثل أن  أن ، فعىل هذا ال يكون انقطاع ادلم أقل من يوم طهرا
 .245 خر عدتها، أو ترى القصة ابليضاءيكون انقطاعه يف آ

 إذا تقدمت اعدة املرأة أو تأخرت

، فإذا انقطع ادلم فيه  احلكم يدور مع علته نأل،  العادة إذا تقدمت أو تأخرت فيه حيضو
وال جنعله دم استحاضة إال إذا تبني أنه دم  ، هو األصل ، هذا ، وإذا جاءها ادلم فيه حائض طاهرة

 .246 ، أو لم يسبقه طهر صحيح اوز أكرث احليضعلة ومرض كما لو جت

 تعايط دواء يقطع احليض أو يعجل نزوهل

كنا نعزله ىلع عهده قال :  جابر بن عبد اهلل  ن؛ فع تعايط املرأة ما يقطع حيضهاوجيوز 
يلة يكون ذلك حأن ال ، إ [ 1440] صحيح مسلم /  . فلم ينمَهنا . . فبلغ ذلك نيَب اهلله  رسوله اهلله 

،  : أن تتناول ما يعجل بعادتها مثال حق اهلل، و آلديم ، سواء اكن هذا احلق هلل أو إلسقاط حق عليها
؛  ، وتريد أن يكون قضاؤها يف أيام الربد فهذا ال جيوز يف أيام احلر أو يطيلها هرباا من صيام رمضان

ومثال حق  . حرمات ال يبيحها، واتلحايل ىلع فعل امل إسقاط الواجبات ال يسقطها ألن اتلحايل ىلع
لتسقط حق الزوج يف الرجعة  وحتاول أن تعجل حبيضها ، : أن تكون مطلقة طالقاا رجعياا اآلديم

ا ال جيوز  . اكن مانعاا من أداء الصالة والصيام ، وإن وادلم يكون ملغياا يف باب العدة،  فهذا أيضا
 . االستمتاع ض يمنعه من كمال؛ ألن احلي ط أن يكون ذلك بموافقة الزوجرتشوكذلك ي
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 : العزل هو أن جيامع فإذا قارب وحبوب منع احلمل يه من العزل ، قال اإلمام انلووي 
اإلنزال نزع وأنزل خارج الفرج وهو مكروه عندنا يف لك حال ولك امرأة سواء رضيت أم ال ألنه 

اخليف ؛ ألنه قطع طريق الوالدة كما طريق إىل قطع النسل ، وُلذا جاء يف احلديث اآلخر تسميته : الوأد 
يقتل املولود بالوأد ، ثم هذه األحاديث مع غريها جيمع بينها بأن ما ورد يف انليه حممول ىلع كراهة 

 اتلزنيه ، وما ورد يف اإلذن يف ذلك حممول ىلع أنه ليس حبرام وليس معناه نيف الكراهة . انتىه الكمه

 قالت: سئل رسول اهلل   األسدية بنت وهب جذامةما روته وديلل كراهة العزل ؛ 
هَك الوأده اخليفُّ عن العزل فقال : )   .247 [ 1442( . ] صحيح مسلم /  ذل

 الصفرة والكدرة

 إىل أربعة أقسام : من حيث اللون قسم ادلماءوتن

 . : الكدرة ، الرابع : الصفرة ، اثلالث : احلمرة ، اثلاين : األسود األول

ـ أو متكدر بني الصفرة والسوادالصفرة والكدرة هو  . ما دم أصفر كماء اجلروح ـ الصديد 

متصلة بها ،  واكنت إذا زادت ىلع أيام العادة، وكذلك  الصفرة والكدرة يف أيام العادة حيضو
موالة عئشة أم املؤمنني ، أنها قالت : اكن  علقمة أم ؛ فعنفيه حيض  ، ولم تتجاوز أكرث احليض

فمرةه من دم احليضة ، بادلِّ ،   عئشة أم املؤمننيالنساء يبعنث إىل  فه ، فيه الصُّ رمسه رََجةه فيها الكه
حىت ترين الَقَصَة ابليضاء . تريد بذلك ، الطهر من  نَ يسأنلها عن الصالة . فتقول ُلن : ال تعجل

 [ 97] املوطأ /  .احليضة 

 أم عطية نسيبة األنصارية؛ فعن  يضحبليست ، فالصفرة والكدرة بعد الطهر أما إن اكنت 
 [ 307. ] سَن أيب داود /  كنا ال نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاقالت :  

؛ ألن هو حيض إن اكن يف وقت العادة ف، ف صفرة وكدرة قبل نزول دم احليض املرأة لو رأتو
 . سبقحيض كما  الصفرة والكدرة يف زمن العادة

 اكنت الصفرة والكدرة مصحوبة بأوجاعو ،  وقت العادةيف غري الصفرة والكدرة إن اكنتأما 
حبيث رأت  ، ، واكنت الصفرة والكدرة متصلة بالعادة املعروفة العادة املعروفة دلى اغلب النساء
، فإنها تعتربها  دم احليض ، ويف ايلوم اثلالث نزل معها ، واثلاين الصفرة أو الكدرة يف ايلوم األول

ا  . من العادة املعروف، وإن تقدمت عن ز حيضا
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صفرة أو  ، حبيث رأت ، أو لم يتصل بها دم احليض أما إذا لم تكن مصحوبة بآالم العادة
ا  . كدرة ثم انقطعت فال تعترب حيضا

ومن غري  ؛ ألن هذه الصفرة قد جاءت بعد الطهر ، فاألصل أنها طاهرة وإن شكت املرأة
ا  .248 زمن العادة فال تعترب حيضا

 ابهائض وطهارة عرقها وسؤرها وثيخمالطة احلا حكم

وجواز انلوم معها، وأكل  ال خالف بني العلماء يف طهارة جسد احلائض، وعرقها، وسؤرها،و
قال :  ؛ فعن أنس بن مالك  غري كراهة طبخها، وعجنها، وما مسته من املائعات، ومساكنتها من

هوهَ إ وههَن يف ابليوته  اَن ايلهوَد اكنوا إذا حاَضته املرأةه فيهم لم يهَؤالكه عه َامه  ؛ فسأل أصحابه انليبِّ  ، ولم جيه
ٗذى فَ  لَۡمِحيِض  ٱَعِن  لُونَكَ   َ َويَۡس  ؛ فأنزَل اهلله تعاىل :  انليَب 

َ
ْ ٱقُۡل ُهوَ أ ِض ٱِِف  لن َِسآءَ ٱ ۡعََتِلُوا ِحي َم   لۡ

وا لَك يش [ فقال رسوله اهلله  222إىل آخر اآلية ] ابلقرة /  نَعه ء  إال انلاكَح . فبَلََغ ذلك ايلهوَد، : اصم
َضريم  وَعبَاده بمنه  َسيمده بمنه حه

ه
نَا فيه . فجاء أ نَا شيئاا إال خالفم نم يََدَع من أمره

َ
فقالوا : ما يريد هذا الرجله أ

ههَن ؟  عم َامه   فقاال : يا رسوَل اهلله ، إهَن ايلهوَد تقول : كذا وكذا . فال ] أفال ؟ ؟ [ جنه
هه رسوله بهرشم فتََغرَيَ وَجم

يٌة من لنب  إىل انليبِّ  اهلله  بَلَهما َهده تَقم نم قد وجَد عليهما ، فخرَجا ،فاسم
َ
، فأرسَل يف  حىت ظنَنَا أ

دم عليهما . نم لم جَيه
َ
َما ، فعرفَا أ َما فسَقاهه  .249 [ 302] صحيح مسلم /  آَثَارههه

 حكم غسل املرأة من احليض

لكن و،  إذا خرج ادلم فقد نقض الطهارة الكربى؛ ألنه  لخروج ادلم موجب للغسو
،  ىلع الرتايخ ، وهذا الوجوب ال يمكن الغسلفألن ادلم ما دام باقياا ؛  رشط للصحة ادلم انقطاع

ولم يبق من وقتها إال  لصالة وضاق وقتهاالطهارة اك ، فإذا وجبت عبادة تشرتط ُلا وليس ىلع الفور
َها :  ؛ قال اهلل  جب الغسل حينئذما يكيف للغسل والصالة و يُّ

َ
َٰٓأ ِينَ ٱ يَ ْ إِذَا ُقۡمتُۡم إََِل  َّلَّ َءاَمنُوٓا

ِ ٱ لَوٰة ْ ٱفَ  لصَّ يِۡديَُكم ۡغِسلُوا
َ
 [ 6] املائدة /  . ...  وُُجوَهُكمۡ َوأ

أن  حني إذن وكذلك جيب ىلع احلائض الغسل بعد الطهر إذا أراد زوجها أن جيامعها ، فعليها
ٰ َيۡطُهۡرَنَۖ فَإِذَا  َوََل  :  فسها وال يمكن ذلك إىل بعد الغسل ؛ قال اهلل تمكنه من ن َتۡقَربُوُهنَّ َحَّتَّ

َمَرُكُم 
َ
تُوُهنَّ مِۡن َحيُۡث أ

ۡ
ْۚ ٱَتَطهَّۡرَن فَأ ُ علق احلكم جبواز إتيان الزوجة   اهلل[ ، ف 222] ابلقرة /   ّللَّ

 : برشطني
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ٰ َيۡطُهۡرَنَۖ  َوََل  األول: انقطاع ادلم لقوهل تعاىل:  أي  َيۡطُهۡرَنَۖ  : فقوهلَتۡقَربُوُهنَّ َحَّتَّ
 . بانقطاع دم احليض

 فيما تستعمل ( تطهر) بالتشديد: أي اغتسلن؛ ألن لكمة   فَإِذَا َتَطهَّۡرنَ  اثلاين:  الرشط
 .250 ، وهو االغتسال من املاء يكتسبه اإلنسان بفعله

 ؟ تكرار الغسلهل جيب و؟  ضعني املاء يف إزالة دم احليهل يت

إزالة انلجاسة عبادة معقولة املعىن، ؛ ألن  انلجاسة تزال بأي مزيل طاهر، وال يتعني املاءو
 .انلجاسة عني خبيثة مىت زالت بأي مزيل زال حكمهاف ، واتلعبد فيها باإلزالة ال باملزيل

وب غسلها معلل انلجاسة عني حمسوسة، ووج؛ ألن  ب تكرار الغسل من دم احليضوال جي
 .251 زالت من الغسلة األوىل ارتفع حكمها ببقائها، فإذا

 عالمة الطهر عند احلائض

وإن  ، تنتظر حىت تراه ، فإنها رؤية السائل األبيضبإن اكن طهرها ف ، سب عدتهاحباملرأة و
 . ىلع طهر املرأة ، والك العالمتني يصلح أن يكون عالمة اكن طهرها باجلفوف طهرت برؤيته

ٗذى  لَۡمِحيِض  ٱَعِن  لُونَكَ   َ َويَۡس  :  وديلل الطهر باجلفوف ؛ قول اهلل 
َ
] ابلقرة /  قُۡل ُهَو أ

َوََل  :  ، قال اهلل  احليض ، فإذا ذهب األذى ارتفع وصف احليض بكونه أذى اهلل [  ، ف 222
تُوُهنَّ 

ۡ
ٰ َيۡطُهۡرَنَۖ فَإِذَا َتَطهَّۡرَن فَأ َمَرُكُم  َتۡقَربُوُهنَّ َحَّتَّ

َ
ْۚ ٱمِۡن َحيُۡث أ ُ  :   فقوهل[ ،  222] ابلقرة /   ّللَّ

ٰ َيۡطُهۡرَنَۖ  املحل إىل ما اكن قبل احليض فقد طهرت منه.  فمن انقطع عنها دم احليض حىت عد ، َحَّتَّ
ا حىت ترى السائل  . األبيض ولم جيعل انليه ممتدا

قمة موالة عئشة أم املؤمنني ، أن النساء ؛ ما روته أم عل برؤية القصة ابليضاءوديلل الطهر 
فمرةه من دم احليضة ، بادلِّ ،  كن يبعنث إىل عئشة أم املؤمنني  فه ، فيه الصُّ رمسه رََجةه فيها الكه

يسأنلها عن الصالة . فتقول ُلن : ال تعجلَن حىت ترين الَقَصَة ابليضاء . تريد بذلك ، الطهر من 
 .252[  97احليضة . ] املوطأ / 

 قراءة القرآن للحائض حكم
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لك يشء حيتاج لعدم ورود ديلل يمنع من ذلك ، ف؛  ال تمنع احلائض مطلقاا من قراءة القرآنو
تأيت  يف الرشع، ويتكرر، وتكون حاجته عمة ليست مقصورة ىلع فرد معني، ال بد وأن إيله

 .253 انلصوص فيه صحيحة رصحية واضحة تقوم بمثلها احلجة

 حدث املصحفمس احلائض وامل حكم

عدم ادليلل املقتيض لوجوب الطهارة، واألصل وذلك ل؛  الطهارة ملس املصحفوتستحب 
األحاكم اليت حتتاج األمة ف،  صحيح ىلع وجوب الطهارة ملس املصحف عدم الوجوب حىت يقوم ديلل

ىف هذا علم أنه بد أن تنقلها األمة، فإذا انت بياناا عماا، وال إىل معرفتها ال بد أن يبينها الرسول 
املصحف جلاءت األدلة الصحيحة ىلع بيانه؛ ألن هذا  ليس من دينه، فلو اكنت الطهارة واجبة ملس

 وال يستغين عنه أحد منهم؛ ألن حاجة املسلمني إىل قراءة كتاب اهلل األمر حيتاجه اغلب املسلمني،
أَن رسوَل :  ن ابن عباس ، فع ، كحاجتهم إىل الطعام والرشاب وانلفس به ، والعمل ، وتدبره 
، خرج من اخلالء فقدم إيله طعام ، فقالوا : أال نأتيك بوضوء ؟ فقال : إنما أمرت بالوضوء إذا  اهلله 

ا، أو من وراء حائل، و [ 3760] سَن أيب داود / .  قمت إىل الصالة إذا اكن مس املصحف بالعصا جائزا
 . اهرة؛ ألن يد املسلم ط أوىل فمسه بايلد مثله أو

 :  ؛ قال اهلل  وهو األحوط حيرم ىلع املحدث مس املصحفذهب بعض العلماء إىل أنه و
هُ  ٧٨ِِف كَِتٰٖب مَّۡكنُونٖ  ٧٧لَُقۡرَءان  َكرِيم   ۥإِنَّهُ  فاآلية خرب بمعىن ] الواقعة [   ٧٩لُۡمَطهَُّرونَ ٱإَِلَّ  ۥٓ َلَّ َيَمسُّ

هر هو املتطهر من احلدث األصغر واألكرب، ومنه املطهر: واملط انليه، أي ال يمس املصحف إال
 احليض.

ُه  بأن املراد باملطهرون املالئكة. والضمري يف قوهل:  : وأجيب  يعود إىل أقرب َلَّ َيَمسُّ
هُ  :  ؛ فعن ابن عباس  الكتاب املكنون وهو ، مذكور : الكتاب اذلي يف   لُۡمَطهَُّرونَ ٱإَِلَّ ۥ ٓ َلَّ َيَمسُّ
 .254[  15470] تفسري الطربي /  .السماء 

 يف سجود اتلالوة والشكر من احلائض

 ، واكن ابن عمر  عدم ادليلل املوجب للطهارة؛ وذلك ل ال تشرتط الطهارة لسجود اتلالوةو
 / معلقاا [ 5/ باب  17يسجد ىلع غري وضوء . ] صحيح ابلخاري / كتاب 
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فإن األخبار يلل يف ذلك ، وكذلك وكذلك ال تشرتط الطهارة لسجود الشكر ؛ لعدم ورود د
سجود . وحىت يتطهر لفاتت املناسبة ، فلو تراىخ السارة قد تأيت بغتة للعبد، وهو ىلع غري طهارة

 .255 انلعم أو اندفاع انلقم عند جتدد هو السجود اذلي سببه شكر اهلل : الشكر

 يف أحاكم احلائض من حيث الصالة

  انلووياإلمام قال  ؛ يستحب ُلا أن تقيضجيب وال وال ، حيرم ىلع احلائض فعل الصالة و
 ىلع أنه يسقط عنها فرض الصالة ، وأمجعوا : أمجعت األمة ىلع أنه حيرم عليها الصالة فرضها ونفلها

 نتىه الكمها . ، فال تقيض إذا طهرت

 : أمجعوا ىلع أن عليها اجتناب يف كتابه اختالف الفقهاء الطربي  ابن جرير اإلمام قالو
. انتىه  اكن عليها ، أو طافت لم جيزها ذلك عن فرض أو نفل لك الصلوات وأنها إن صلت أو صامت

 الكمه

؟  : ما باله احلائضه تقيض الصوَم وال تقيض الصالةَ  َسألته عئشَة فقلته  : ، قالت عن معاذةو
نا ذلك فنهؤمره بقضاءه : اكن يهصيبه  ، قالت : لسته حبرورية  ولكين أسأله  ؟ قلته  : أحروريٌة أنت فقالت

 [ 335] صحيح مسلم /  . الصومه وال نهؤمره بقضاءه الصالةه 

 ابن رجب اإلمام قال وقد تلمس بعض العلماء احلكمة من اتلفريق بني الصالة والصيام،
بني قضاء الصوم والصالة بأن  : وقد فرق كثري من الفقهاء من أصحابنا وأصحاب الشافيع 

ال ختلو منه لك شهر اغبلاا، فلو أمرت احلائض  ويللة َخس مرات، واحليض الصالة تتكرر لك يوم
يف أيام طهرها لشق ذلك عليها، خبالف الصيام فإنه إنما ييجء  بقضاء الصالة مع أمرها بأداء الصالة

 .256 فال يشق قضاؤه مرة واحدة يف السنة

 بقدر الصالة  جلوس احلائض يف مصالها تذكر اهللحكم 

؛ لعدم ورود ديلل يف  ، وال ذكر يف أوقات الصلوات لحائض وضوء وال تسبيحوال يستحب ل
 ، لكن ، فإن ذكر اهلل مستحب يف لك حني منع احلائض من ذكر اهلل تعاىل تاللكن وذلك ، 

نها   انلووياإلمام قال ،  بدعة يف أوقات الصالةاستحبابه  ا مع علمها بأ : إذا قصدت الطهارة تعبدا
ألنها متالعبة بالعبادة، فأما إمرار املاء عليها بغري قصد العبادة فال تأثم به بال  هذا،ال تصح فتأثم ب

 . انتىه الكمه خالف
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أم عطية نسيبة ؛ فعن  نعم جاء ُلا ذكر معني من املمكن أن يكون من اذلكر املقيد
َج ابلهكَر منقالت :   األنصارية ره

، حىت ُنه َج يوَم العيده َج  كنا نهؤَمره أن َُنره درهها، حىت خَتره خه
َن بتكبريههم، ويَدعوَن بدعئههم، يَرجوَن بركَة ذلك ايلومه  م ، فيَكربِّ َن خلَف انلاسه ، فيكه احلهيَضه

هَرتَه.  .257 [ 971] صحيح ابلخاري /  وطه

 يف احتساب أجر الصالة للحائض

االمتثال  ىلع احلائض ليست ملكفة يف الصالة، وتأثم باتلعبد بها، وإذا أثيبت فإنما تثابو
 وال تعطى ثواب املصيل؛ وفرق بينها وبني املريض؛،  برتك الصالة، ال ىلع اعتبارها يف حكم املصيل

صالته، ولم يفعل  ألن املريض ملكف باألداء لوال العجز، وذللك لو حتامل ىلع نفسه وصىل، قبلت
 ال يصيل عند طلوع الشمس حني حمرماا، بينما احلائض ليست ملكفة يف أداء الصالة، أرأيت اإلنسان

 .258 إنما منع من قبل الرشع وعند غروبها، ال يقال: يعطى ثواب املصيل؛ ألنه

 قضاء الصالة بعد الطهرحكم 

: فإن أحبت أن   يف رواية األثرم  أْحد لإلمام قيلالصالة بعد الطهر ؛  حيرم قضاءو
كية السنة الرَت انتىه الكمه ، ف ريم .فظاهر انليه اتلح -يعين السنة-قال: ال. هذا خالف  تقضيها؟

، فعن ابن جريج عن عطاء قال : قلت هل : أتقيض احلائض الصالة ؟ قال : ال ، ذلك  عليةاكلسنة الفه 
ألن األصل يف الصالة إذا لم تكن وال تنعقد صالتها ؛  [ 1275بدعة . ] املصنف لعبد الرزاق / 

 .259 مطلوبة عدم االنعقاد

 اف للحائضقضاء ركعيت الطو حكم

، اختار  وجهان يف قضائهما حيك ، فقد قبل صالة الركعتني ثم حاضت رأةامل إذا طافتو
، واختاره ابن القاص واجلرجاين  رشح املهذب ، واختاره انلووي يف الشيخ أبو يلع: عدم القضاء

 .260القضاء  ، وحىك عن األصحاب وانلووي يف رشح مسلم

 الوقتقضاء الصالة إذا طرأ احليض يف  حكم
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،  مطلقاا جيب ىلع املرأة القضاء الف،  احليض أو انلفاس بعد دخول وقت الصالة إذا طرأو
ن هذا يقع كثرياا يف نساء الصحابة، ولو اكن جيب ىلع املرأة ؛ أل سواء حاضت يف أول الوقت أو آخره

، وعن أيب  ولو أمرها نلقل، فلما لم ينقل علم أن القضاء ليس بواجب الرسول  القضاء، ألمرها
م : )  قال : قال رسول اهلل  هريرة  دعوين ما تركتهكم ، إنما أهلك من اكن قبلكم سؤاُله

 واختالفههم ىلع أنبيائههم ، فإذا نهيتهكم عن يشء  فاجتنبوه ، وإذا أمرتهكم بأمر  فأتوا منه ما استطعتم
 .261[  7288( . ] صحيح ابلخاري / 

 إذا طهرت يف الوقتنلفساء أو اوجوب الصالة ىلع احلائض  حكم

سواء اكنت جتمع  ، ال جيب عليها القضاء مطلقااف، واملرأة حائض  الصالة إذا خرج وقتهاو
؛ فعن أيب هريرة  أدركت الصالة ، فقد إذا أدركت من الوقت مقدار ركعةلكن ،  ، أو ال مع غريها

ن تطلهَع الشمسه ، فقد أدرَك الصبَح ، من أدرَك من الصبحه ركعةا قبَل أ) قال :  أَن رسوَل اهلله   
، [  579] صحيح ابلخاري /  . (ومن أدرَك ركعةا من العرصه قبَل أن تغرهَب الشمسه فقد أدرَك العرَص 

العرص إذا طهرت بعد  فاملرأة،  اكملة بقيامها وسجودها ، بل ركعة واملقصود بالركعة ليس جمرد ركوع
 .262لم جيب عليها صالة الظهر 

 ؟ ط إدراك وقت يسع للطهارةشرتي هل

عنها الصالة باحليض،  تن احلائض سقط؛ أل إدراك الوقت ال يشرتط هل إدراك زمن الطهارةو
. وإنما  الوقت باالشتغال بالطهارة ال يسقط ما وجب عليها قبل ذلك ووجبت عليها بانقطاعه، وفوات

ا تسقط الصالة  ، يلزمها صالة وقتها اليت نب، فإذا طهرت صارت اكجل عن احلائض ما دامت حائضا
 .263 طهرت فيه

 أحاكم احلائض من حيث الصوم

؛ وديلل حتريم الصوم ما رواه أبو  القضاء إذا طهرتعليها وجيب  ، الصوم ىلع احلائض حيرمو
يف أضح ، أو فهطر  ، إىل املصىَل ، فمر ىلع النساءه ، فقال :  خَرج رسوله اهلله قال :  سعيد اخلدري 

َن اللَعَن يا معرشَ  لمن : وبم يا رسوَل اهلله ؟ قال :تهكرثه َن أكرَث أهله انلاره . فقه ريتهكه
ه
 النِّساءه تَصَدقَن فإين أ

َن. قهلن :  مه مهن إحداكه له احلازه هلهبِّ الرَجه ، وتَكفهرَن الَعشرَي ، ما رأيته مهن ناقهصاته َعقل  ودين  أذهَب ل
نا يا  له . قهلن : بىل وما نهقصانه دينهنا وَعقله رسوَل اهلله ؟ قال : أليس َشهادةه الَمرأةه مثل نهصفه َشهاَدةه الرَجه
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م. قهلن : بىل ، قال : فذلك مهن  ها ، أليس إذا حاَضته لم تهصلِّ ولم تَصه ، قال : فذلك من نقصانه َعقله
َسألته  : ، قالت ذةمعا ما روته وجوب القضاءديلل وأما [ ،  304] صحيح ابلخاري /  نهقصانه دينها .

: لسته  ؟ قلته  : أحروريٌة أنت ؟ فقالت : ما باله احلائضه تقيض الصوَم وال تقيض الصالةَ  عئشَة فقلته 
]  . : اكن يهصيبهنا ذلك فنهؤمره بقضاءه الصومه وال نهؤمره بقضاءه الصالةه  ، قالت حبرورية  ولكين أسأله 

 : وتقيض صوم األيام اليت مرت بها يف أيام حيضها  ابن حزماإلمام وقال [ ،  335صحيح مسلم / 
 .264. انتىه الكمه  جممع ال خيتلف فيه أحد ، وهذا نص

 إمساك احلائض عن األكل إذا طهرت يف أثناء انلهار حكم

ن اليت طهرت من ؛ أل بقية انلهار جيب عليها اإلمساك الف،  أثناء انلهار تطهرإذا  احلائضو
ال جنمع عليها وجوب اإلمساك ف ، قضاؤه ا، وعليه صيام ذلك ايلوم اهال جيزئ انلفاس وأاملحيض 

 .265 ووجوب القضاء

 تغتسل إال بعد طلوع الصبح مول قبل الفجر تطهر إذا املرأة حكم

، صح  طلوع الصبح ، وأخرت الغسل إىل ، ونوت الصيام إذا طهرت املرأة من احليض يلالا و
، يسأله عن رجل  يهصبحه جنباا . أيصومه ؟  إىل أم سلمَة  أَن مرواَن أرسلَه؛ فعن أبو بكر صومها 

نهباا من مجاع  ، ال من حلم  ، ثم ال يفطره وال يقيض . فقالت : اكن رسوله اهلله  ] صحيح  يهصبحه جه
احلائض ؛ ألن  فكذلكإذا اكن طلوع الفجر ىلع الصائم وهو جنب ال يفسد صومه، ف[  1109مسلم / 

عندما انقطع دمها قد طهرت من اخلبث، وبقيت  رفع حدثه مىت شاء. فاحلائضلكا منهما يملك أن ي
، وصفة  بعد انقطاع دمها ال يوجب إال الغسل اكجلنب تماماا طهارتها من احلدث، فأصبح حدثها

ا ، اجلملة كما بينا يف صفة الغسل الغسل فيهما واحدة يف  .266  فيكون حكمهما واحدا

 اجلماع ثم نزل احليضالكفارة إذا أفطرت ب وجوبحكم 

برضاها، ثم نزل عليها دم  إذا جامع الرجل امرأته يف رمضان، ويه طاهرة، واكن ذلكو
ن هذا أفسد صوماا واجباا يف رمضان جبماع تام، أل؛ جتب عليها  الكفارةإن احليض يف نفس ايلوم، ف

 .267 لم يطرأ عذر فاستقرت الكفارة عليه، كما لو

 مكث احلائض باملسجد حكم
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؛ ألن املساجد جيب  تأمن اتللويث برشط أن واالعتاكف يف املسجد كثللحائض املوز وجي
 . انلجس عن ادلم صيانتها حىت من ابلصاق الطاهر فضالا 

، ولم يرد ديلل  ، وبراءة اذلمة لاألصل احله  أن هو املسجد ؛ يفاحلائض  مكثديلل جواز و
 جيوز منع احلائض إال بديلل صحيح سالم ، وال املكث يف املسجد صحيح رصيح يف منع احلائض من

 . يصح يف هذا ابلاب يشء من املعارضة ولم

أم فعن ؛  وهو األحوط املسجد للحائض املكث يف وذهب بعض أهل العلم إىل أنه ال جيوز
ناويلين اخلهمرةَ من املسجده قالت فقلته : إين  قال يل رسوله اهلله قالت :  املؤمنني عئشة 

ك .حائٌض . فقا [ وقد اختلف العلماء يف معىن  298] صحيح مسلم /  ل إَن حيضتَك ليست يف يده
إن حيضتك هذا احلديث ، واحلديث حمتمل ، ومع االحتمال ال يصح االستدالل . فقيل إن معىن ) 

 احليضة يف ايلد ، فليست ، ويدك طاهرة أن يدك يه اليت سوف تبارش اخلمرة( أي  ليست يف يدك
268. 

 ء احلائض يف فرجهاحتريم وط

احليض، وممن نقل  أمجع العلماء ىلع أنه حيرم ىلع الزوج أن جيامع زوجته يف فرجها حال
لرجل اذلي به شبق أن يطأ امرأته ويه اواستثىن احلنابلة ،  يف األوسط  ابن املنذراإلمام اإلمجاع 

، وليس عنده  ه إن لم يطأ، وخياف تشقق أنثيي تندفع شهوته إال بالوطء يف الفرج حائض، برشط أال
وهذا االستثناء من احلنابلة داخل يف ؛ ة ، حبيث ال يقدر ىلع مهر حرة وال ثمن أم زوجته احلائض غري

 .269 [ 119األنعام / ]   إََِلۡهِ   ۡضُطرِۡرُتمۡ ٱَما  إَِلَّ  :  اهلل  حتليل احلرام للرضورة لقول

 مبارشة احلائض فيما بني الرسة والركبة

، حىت لو اكن فيما بني اإليالج يف الفرج ما عدا  ، بزوجته احلائض علرجل االستمتاجيوز لو
هوَها، ولم   أنس بن مالكفعن السة والركبة ؛  َن ايلهوَد اكنوا إذا حاَضته املرأةه فيهم لم يهَؤالكه

َ
أ

؛ فسأل أصحابه انليبِّ  وههَن يف ابليوته عه َامه َعِن  لُونَكَ   َ َويَۡس   : ؛ فأنزَل اهلله تعاىل انليَب  جيه
ٗذى فَ  لَۡمِحيِض  ٱ

َ
ْ ٱقُۡل ُهَو أ [ فقال رسوله اهلله  222إىل آخر اآلية ] ابلقرة /   لَۡمِحيِض ٱِِف  لن َِسآءَ ٱ ۡعََتِلُوا

نَ   نم يََدَع من أمره
َ
وا لَك يشء  إال انلاكَح . فبَلََغ ذلك ايلهوَد، فقالوا : ما يريد هذا الرجله أ نَعه ا : اصم ا شيئا

  فقاال : يا رسوَل اهلله ، إهَن ايلهوَد تقول : كذا 
َضريم  وَعبَاده بمنه بهرشم َسيمده بمنه حه

ه
نَا فيه . فجاء أ إال خالفم

                                                                 
 . 558:  524ص  8ج ، الطهارة أحاكم 268
 . 83:  78ص  9ج ، الطهارة أحاكم 269

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 142                                                                                                                     الفقه اإلساليم / اجلزء األول / كتاب الطهارة 

هه رسوله اهلله  ههَن ؟ فتََغرَيَ وَجم عم َامه نم قد وجَد عليهما ، فخرَجا ، وكذا . فال ] أفال ؟ ؟ [ جنه
َ
 حىت ظنَنَا أ

بَلَه تَقم يٌة من لنب  إىل انليبِّ فاسم دم عليهما . ما َهده نم لم جَيه
َ
َما ، فعرفَا أ َما فسَقاهه ]  ، فأرسَل يف آثَارههه

 فلم يستثىن إال اجلماع . [ 302صحيح مسلم / 

 ، يف لك يشء حاشا اإليالج : وللرجل أن يتذلذ من امرأته احلائض  ابن حزم اإلمام قالو
 . انتىه الكمه لج، وهل أن يشفر وال يو يف الفرج

اكن رسوله اهلله قالت :  فعن أم املؤمنني ميمونة اإلزار ؛  فوق من ارشهايستحب أن يبو
هسائههه ، أَمَرها فاتََزرَتم ويه حائهٌض .  َ امرأةا مهن ن  .270[ 303] صحيح ابلخاري /  ، إذا أراد أن يهبارشه

 كفارة من جامع امرأته ويه حائض

 أنس بن مالك؛ حلديث  عليه اتلوبة واالستغفارف،  ها حال احليضمن جامع امرأته يف فرجو
 .271 ؛ لعدم ثبوت ديلل يف ذلك أن يتصدق بيشء السابق ، وال جيب عليه  

 تصديق الرجل زوجه إذا أخربته بأنها حائض حكم

لك مؤتمن فإنه مصدق ؛ ألن  إن اكنت عفيفة قبل قوُلا، وترك وطؤهاف إذا أخربته باحليض،و
 . عدتها يف مدة يمكن تصديقها رب به، ومنه املرأة خترب بزنول عدتها، أو انقضاءفيما خي

كما يف ،  يقبل قوُلاواكن يمكن صدقها ، بأن اكنت يف أوان حيضها ، ف إن اكنت فاسقةأما 
قد ، وال يقبل قوُلا ، فاكنت يف غري أوان حيضها  ، بأن لم يغلب ىلع ظنه صدقها ، وأما إنالعدة 

، ألن  كثرية معرفة ذلك ووسائل ، لزوج من الوقوف ىلع صدقها من كذبها قبل اجلماعيتمكن ا
 .272 معلوم باملشاهدة والراحئة ، احليض أمر حمسوس

 من استحل مجاع احلائض يف فرجها حكم

لآلية الكريمة، ؛  : أمجع املسلمون ىلع حتريم وطء احلائض يف املجموع  انلووياإلمام قال 
وطء احلائض حكم بكفره،  : قال أصحابنا وغريهم: من استحل(  ثم قال)  .حة واألحاديث الصحي
. انتىه  مكرهاا، فال إثم عليه وال كفارة وجود احليض، أو حتريمه، أو ناسياا، أو ومن فعله جاهالا 
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ال جيهل  لك من استباح حمرماا مقطوعا حبرمته جممعاا عليه فإنه يكفر إذا اكن مثلهالكمه ؛ ألن 
 .273 حكمه

 مجاع احلائض من اللمم وليس من الكبائر

لعدم انطباق  ، وال يكون مرتكباا لكبرية ، يأثم فإنه زوجته ويه حائض جامع ومن
قال : اللََممه ما بني احلَدين ، حدِّ ادلنيا وحدِّ اآلخرةه . ]  ؛ فعن ابن عباس  تعريف الكبرية عليه

 .274[  15176تفسري الطربي / 

 ئض واكن جاهالً أو ناسياً أو اكنت مكرهةً من جامع احلاحكم 

ما لم ،  لعدم تعمد املخالفةثم عليه ؛ إومن جامع زوجته ويه حائض جاهالا أو ناسياا فال 
ُسوُل ٱ َءاَمنَ  ، قال : ملا نزلت هذه اآلية :   ا ، فعن ابن عباسوإال أثم،  يف معرفة احلكم ايقرص  لرَّ

 ِ ب  نزَِل إََِلۡهِ مِن رَّ
ُ
َربَّنَا ِإَوََلَۡك  ُغۡفَرانَكَ  ، فلما انتىه إىل قوهل :  قال : قرأها رسول اهلل   ۦهِبَِمآ أ

ۡو  َربَّنَا [ . قال اهلل : قد غفرت لكم . فلما قرأ :  285] ابلقرة /   ٢٨٥لَۡمِصيُ ٱ
َ
َِّسينَآ أ ََل تَُؤاِخۡذنَآ إِن ن

 ْۚ نَا
ۡ
ۡخَطأ

َ
كم . ] تفسري الطربي /  : [ . قال اهلل  286] ابلقرة /    أ  [ 3362ال أؤاخذه

ۡكرِهَ َوقَلۡبُهُ  إَِلَّ  :  اهلل  لثم عليها ؛ لقوإوإذا اكنت احلائض مكرهةا فال 
ُ
ُۢ  ۥَمۡن أ ُمۡطَمئِنُّ

يَمٰنِ ٱبِ  ، واملرأة  فما دونه من باب أوىل فإذا اكن يعذر باإلكراه حىت بالكفر[  106] انلحل /   ۡۡلِ
 .275 لنسيان واإلكراهاكلرجل يف اجلهل وا

 أحكام املستحاضة :باب

 تعريف االستحاضة

ا اكمالا يه اليت يستمر خروج ادلم منها ستحاضة املاملرأة و ؛  أكرث احليضيتجاوز و أ ، شهرا
 . َخسة عرش يوماا ، وأكرثه ألن لألكرث حكم اللك

 يكون، وقد  ، وقد يكون من أدىن الرحم ، وقد يكون من الفرج االستحاضة دم عرقف
 . دم اجلبلة والطبيعة ، فهو غري ، فمن أين اكن مصدره االستحاضة دم مرض وعلةف،  أعالهمن 

 : منها،  مصادر خمتلفة هذا هلاالستحاضة ودم 
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 ، مثل ورم يليف خاصة إذا تكون وانبعج من خالل جدار الرحم وجود أورام جبسم الرحم -1
 الرحم إىل إخراج هذا الورم من جوف -بمشيئة اهلل-ه مما يؤدي إىل تقلص الرحم يف حماولة جادة من ،

 . . ويف هذه احلالة حتدث استحاضة يف غري موعد العادة

 وجود ورم خبيث جبسم الرحم يؤدي إىل خروج ادلم بغري انتظام يف أوقات غري أوقات -2
 . وحيدث هذا يف الغالب دلى النساء املسنات يف عمر الستني فما فوق . احليض املألوفة

،  من النساء خاصة املرضعات واحلوامل ، ويه توجد دلى كثري وجود قرحة بعنق الرحم -3
 . الاليئ يستعملن حبوب منع احلمل ملدة طويلة أو

 وجود ورم خبيث يف عنق الرحم يؤدي إىل نزول ادلم يف غري أوقات العادة بدون سبب -4
 . ، أو عقبه ماع، وقد خيرج أثناء اجل ، يصاحبه قيح وراحئة متعفنة ظاهر

وجود اتلهابات أو أورام أو أجسام غريبة يف الفرج، وهذا حيدث اغبلاا عند النساء  -5
سنة، الستعماُلن ما  55 - 9أو الفتيات قبل ابللوغ، ومرات قليلة دلى النساء فيما بني  املسنات،

ا منهن بأن هذه اإلفراز يسىم  ات ضارة. والعكسباملطهرات حلماية الفرج من اإلفرازات اعتقادا
خارج  ، وحتدث نزيفاا إىل ؛ إذ أن املطهرات تعيق اإلفرازات احلمضية عن أداء دورها الطبييع صحيح
 . الفرج

 . ، حتدث نزيفاا دلى املرأة ، أو أورام بفتحة الفرج وجود اتلهابات -6

ا من عنق الرحم عند الكشف -7 أو  ، أو عند أخذ عينة حيدث كثرياا خروج دم يسري جدًّ
 . . ومثل هذا ال رضر منه من عنق الرحم مسحة

وتكراره يف بيت  ، ، وذلا جند بنات جحش لكهن أو اغبلهن استحيضت العامل الورايث -8
 . . واهلل أعلم واحد يؤكد أن العامل الورايث هل دور يف هذا بإذن اهلل

بَيمش  إىلقالت :  فعن أم املؤمنني عئشة  مةه بنته أيب حه فقالتم : يا   انليبِّ جاءتم فاطه
تََحاضه فال أطههره ، أفأَدعه الصالةَ ؟ فقال رسوله اهلله  سم

ه
ٌق ،  رسوَل اهلله ، إين امرأةٌ أ رم : ال ، إنما ذلك عه

بََرتم فاغسيل عنمكه ادَلَم ثم صيل َيمض  ، فإذا أقبَلتم َحيمَضتهكه فََديعه الصالةَ ، وإذا أدم . ] صحيح وليَس حبه
 .276 : إين أستحاض فال أطهر الشاهد قوُلاو [ 228ابلخاري / 

 ؟ مستحاضة تكون ومىت املبتدئةتعريف 
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 . ، ولم يتقدم ُلا حيض قبل ذلك املرأة اليت جاءها احليض يه ةئاملبتدو

 .277 َخسة عرش يوماا فيه مستحاضة إذا استمر مع املرأة ادلم إىل أن جاوزو

 ةئداملستحاضة املبت حاالت

 : ُلا حاتلان ةئداملستحاضة املبتو

 ، فبعضه د به أن لون دمها يتمزي بعضه من بعضوقصاملومزية ، املاملبتدئة احلالة األوىل: 
 . ممزية ، فهذه تسىم مستحاضة ، وبعضه أصفر ، أو بعضه يكون أْحر ، وبعضه أْحر يكون أسود

 .278 تغرييال  ويه اليت يكون دمها ىلع صفة واحدةاحلالة اثلانية: املبتدئة الغري ممزية ، 

 ممزية اكنت إذا دئةاملستحاضة املبت

بأن ترى بعضه ، االستحاضة دم ة إذا أمكن أن تمزي بني دم احليض وئاملستحاضة املبتدو
، فإن زاد  ، وهو َخسة عرش يوماا باتلميزي برشط أال يزيد عن أكرث احليض عملت،  أسود وبعضه أْحر

سريين قال : استحيضت امرأة من آل أنس ، فأمروين ، ؛ فعن أنس بن  من ال تميزي ُلا اكنت حبكم
أّما ما رأت ادلم ابلحراين ، فال تصيل ، وإذا رأت الطهر ولو ساعة من انلهار فسألته ابن عباس فقال : 

 . اتلميزي عالمة ظاهرة واضحة، ف[  1376، فلتغتسل ، وتصيل . ] املصنف البن أيب شيبة / 

 . اه : شديد احلمرة حبراين : دم ، وتاج العروس ويف اللسان

ليست إىل ابلحر املعروف، ولكن إىل الرحم، فإنه يطلق ابلحر ىلع قعر الرحم،  والنسبة هنا
 . قيل لدلم اخلالص احلمرة حبراين ومنه

 . وهو عمقه ويف تاج العروس: ومن املجاز: دم حبراين: أي أسود، نسب إىل حبر الرحم

 .279 سواد اذلي يرضب إىل ْحرخاري: ابلحراين، هو األيف رشح ابل  ابن رجباإلمام وقال 

 ممزية غري اكنت إذا دئةاملستحاضة املبت

ال يمكن ردها إىل العادة كما يه ف ، املستحاضة ىلع صفة واحدة ئةإذا اكن دم املبتدو
 الا ، وال يمكن ردها إىل اتلميزي استدال ؛ ألنه ال عدة ُلا يف املستحاضة املعتادة أحاديث الصحيحني

                                                                 
 . 231:  229ص  9، ج الطهارة أحاكم 277
 . 232ص  9، ج الطهارة أحاكم 278
 . 238:  233ص  9، ج الطهارة أحاكم 279

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 146                                                                                                                     الفقه اإلساليم / اجلزء األول / كتاب الطهارة 

إىل  يمكن ردها إىل عدتها أمكن ردها ، لكن إذا اكن ال ؛ ألنه ال تميزي ُلا ابن عباس املتقدم بقول
شبه املرأة  فإن شبه املرأة بأمها وأخواتها أقرب من ،، وعمتها  ، وخاتلها ، وأمها أختهاك قريباتها ، عدة

من عدتها أوجاعا شديدة  ة إذا اكنت تعاين، حىت إن املرأ ، وهذا معلوم ملن اتلمسه بالنساء األجنبيات
، فإن لم يوجد اغلب  منهن فإن اختلفت عدتهن فاالعتبار بالغالب،  رأيت ذلك عند كثري من بناتها

 .280 يف النساء القريبات فغالب النساء يف بدلتها

 دئةتقدير طهر املستحاضة املبت

أم أو  أن جتلس قدر عدة أهل بيتها منة غري املمزية ئإذا كنا قد رجحنا يف املستحاضة املبتد
اكن ذلك يقدر  ، سواء ، فإنها جتلس يف الطهر كذلك مقدار طهرهن قل أو كرث أخت أو عمة وخالة

 .281 ، أو يف لك شهرين حبسب طهر قريباتها يف لك شهر مرة

 املستحاضة املعتادة

 : تنقسم املستحاضة املعتادة إىل قسمني

 . معتادة ممزية -

 . غري ممزية ومعتادة -

 .282 : يه اليت تعرف شهرها ووقت حيضها ووقت طهرها واملقصود باملعتادة

 املستحاضة املعتادة

؛ فعن أم املؤمنني عئشة سواءا اكنت ممزية أو غري ممزية  بعادتها واملستحاضة املعتادة تعمل
بَيش  ، سألَته انليَب   ستَحاضه  أَن فاطمَة بنَت أيب حه

ه
طههره ، أفأَدعه الصالةَ ؟ قالتم : إين أ

َ
فال أ

يل  ) فقال : رٌق ، ولكن َديع الصالةَ قدَر األيامه اليت كنته حَتيضنَي فيها ، ثم اغتَسه ال ، إَن ذلك عه
 .283[  325] صحيح ابلخاري /  .( وصيلِّ 

 املرأة املستحاضة املتحرية
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،  املفعول ، وبصيغة اسم ، ألنها حتري املفيت واملتحرية توصف باملحرية بصيغة اسم الفاعل
 . ألنها حتريت بسبب نسيانها

 : املرأة املستحاضة املتحرية ُلا ثالثة أحوالو

، مع علمها بماكن العادة  ويه اليت نسيت عدد أيامها يف احليض،  املتحرية يف العدد : األول
 . من لك شهر

؛ ألن  عمة وخالةموضعه من الشهر وتعترب حيضها عدد قريباتها من أم وأخت و جتلسفهذه 
 . املرأة بقريباتها أكرث من شبهها باألجنبيات شبه

 . عدتها ، ونسيت وقت يه املرأة اليت علمت عدد حيضها،  املتحرية يف املاكن : اثلاين

 . استحاضة جتلس أيام حيضها من أول ما رأت ادلم ثم ابلايقفهذه 

 . ونسيت ماكنها ، ، ويه اليت نسيت عدد عدتها املتحرية بهما:  اثلالث

 .284 ةئحكمها حكم املبتدفهذه 

 دائم وكذا من به حدث الوضوء من دم االستحاضة

،  قد وقع يف عهد انليب ألنه هذا  ؛ ، وال جيب يستحب الوضوء من دم االستحاضةو
ا الوضوء، فلو اكن األمر ب وتكرر وقوعه مرات جلاءت األحاديث الصحيحة اليت تبني وجوب  حمفوظا

،  ن من اكن به حدث دائم لو تطهر فلن يرتفع حدثهفإ ، وكذلك صورة تقوم بمثلها احلجةالوضوء ب
إذا اكن دم االستحاضة ال يبطل الطهارة بعد و . اكن طهارته استحباباا ال وجوباا ، وإذا اكن كذلك

 .285 حدثاا يوجب الوضوء عند جتدد الصالة أو خروج الوقت ، لم يكن ، وقبل الصالة الوضوء

 رج املستحاضة عند الوضوءغسل ف

 ، وهو دم طاهر دم االستحاضة دم عرقألن الوضوء ؛  غسل فرج املستحاضة عندويستحب 
ا ملنع الزوج من اجلماع ، ا فإنه ال يوجب ، كما منع يف ادلبر ولو اكن جنسا ،  استنجاء ، وما اكن طاهرا

 .286 واهلل أعلم
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 الفرج عند الوضوء ىلع شد عصابة

ا مستحاضة ، ويستحب اتلحفظ لل واكنت النساء تستثفر ولو لم جتب عليها الصالة حرصا
مكث تسَع سنني لم حيَج . ثم  اهلل ل َن رسوأ ر بن عبد اهلل ب؛ فعن جا ىلع عدم تلوثها يف ادلم

َم حاجي . فقدم املدينَة برٌش كثرٌي . لكهّهم يلتمس أن يأت أَذن يف انلاسه يف العارشةه ؛ أَن رسوَل اهلله 
ميس   برسوله اهلله  . ويعمل مثَل عملهه . فخرجنا معه . حىت أتينا ذا احلهليفَة . فودلت أسماءه بنته عه

يل . واستثفهري بثوب   ): كيف أصنعه ؟ قال :  حممَد بَن أيب بكر  . فأرسلت إىل رسوله اهلله  اغتسه
 [ 1218( . ] صحيح مسلم / وأحريم 

، بقطن وحنوه سد املسلك تحفظ ، وتاملستحاضة أن  ب ىلعه جيأنوذهب بعض الفقهاء إىل 
 إعدة الوضوء . هاوعلي وءوضالموضعه فقد بطل  ادلمإذا لم تتحفظ وجاوز يشء من فريد ادلم ، ل

من ذلك حمله ، فإنه معفو عنه  يسري ت قد حتفظت حتفظا اكمال ، فجاوز يشءنوإن اك
 للمشقة .

عليها  بلم جي ،حىت َتَقَطر  حفظاتللب ال يرده بعد ذلك يشء اغ وخرج حتفظتإذا وكذلك 
 إعدة الوضوء .

ألنه حدث أمكن  ؛ ة الوضوءعدإ هالزمفي ،يف الشد، وخرج ادلم بعد الوضوء  تإن فّرطأما 
 .اتلحرز منه 

 ها، ولم يكن مع هااتلحفظ يف بعض األحوال ، كما لو كنت خارج بيت هالكن إن شق علي
 . هافال حرج علي ،لك من األحوال العارضة ما تتحفظ به ، أو حنو ذ

ألن احلدث ، مع غلبته  ؛ال تفريط يف الشد  إذا اكنوال يلزم إعدة تعصيب للك صالة ، 
امرأٌة  اعتَكفت مع رسوله اهلله  قالت : أم املؤمنني عئشة  ن؛ فعال يمكن اتلحرز منه  ،وقوته 

فرَ  هه ، فاكنتم تَرى ادَلَم والصُّ  [ 310] صحيح ابلخاري /  . ةَ والَطسته حَتتَها ويه تهصيلِّ مهن أزواجه

أعد  ،فإن لم يفعل ، فقطر  ، يتحفظ يجب عليه أنف ،وهكذا حكم من به سلس ابلول 
 .287 الوضوء

 عند لك صالة غسل املستحاضة حكم
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 ؛ فعن أم املؤمنني عئشة  يضاحل وال جيب ىلع املستحاضة إال غسل واحد عند إدبار
بَيمش  إىل انليبِّ  قالت : مةه بنته أيب حه تََحاضه فال  جاءتم فاطه سم

ه
فقالتم : يا رسوَل اهلله ، إين امرأةٌ أ

كه  أطههره ، أفأَدعه الصالةَ ؟ فقال رسوله اهلله  َضته َيمض  ، فإذا أقبَلتم َحيم ٌق ، وليَس حبه رم : ال ، إنما ذلك عه
بََرتم فاغسيل عنمكه   .288[  228. ] صحيح ابلخاري /  ادَلَم ثم صيلفََديعه الصالةَ ، وإذا أدم

 وطء املستحاضة حكم

 انليب  ألن ؛ وطء املستحاضة يف أثناء نزول ادلم املحكوم عليها بأنه دم استحاضةوجيوز 
يف  وقال ( ، إذا أقبلت احليضة فديع الصالة) ، فقال يف احليض: دم احليض ودم االستحاضة  بني فرق

غري منصف يف   واملسوي بينهما بعد تفريق انليب ( ، وليس باحليض ك عرقإنما ذل) االستحاضة: 
قالوا: دم احليض مانع من الصالة،  ، تشبيه أحدهما باآلخر، وقد أمجع أهل العلم ىلع اتلفريق بينهما

، وأحاكمها  ، واملستحاضة تصوم وتصيل يمنع الصيام ودم االستحاضة ليس كذلك، ودم احليض
؛ ألن الصالة والصوم ال جيبان إال ىلع الطاهر من  كذلك جاز وطؤها وإذا اكن ، أحاكم الطاهرة

 .289 احليض

 أحكام النفاس :باب

 تعريف انلفاس

: الدم هل  : أي(  ال نفس هل سائلة)  : ، ومنه قوُلم ، وهو ادلم مأخوذ من انلَفس : انلفاس لغةً 
ا ، جيري  . وانلفساء من هذا . ، قوامها بادلم احليوان ؛ ألن انلفس اليت يه اسم جلملة وسم ادلم نفسا

َست ا: أي ودلت، وأما احليض فال ، ونَفهست ويقال: نهفه ا، ونفاسة، ونهفاسا يقال فيه إال  . نفسا
 . نَفهست

 بعد فراغ الرحم من احلمل . من الفرج هو ادلم اخلارج : تعريف انلفاس اصطالًحا

،  الوالدة ؛ ألن ذلك من آثار ، فليسا حبيض دل، واخلارج مع الو دم الطلق،  فخرج بما ذكر
)  بطنها خرج ما لو ودلت ودلها من، وكذلك  ، بل ذلك دم فساد وال نفاس تلقدمه ىلع خروج الودل

، إال أن خيرج من فرجها دم بعد  ، ال نفساء ، فإنها تكون صاحبة جرح سائل ( قيرصيةالوالدة ال
 . الوالدة القيرصية
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، ونزول ادلم منه  األصل فيه تمزق جدار الرحم الوظييف األطباء:تعريف انلفاس عند 
ا من ماكن املشيمة  اليت تقع أىلع الرحم  أثناء اتلئام ذلك املاكن. وكذلك خروج أنسجة أخرى خصوصا

ادلم األخرى،  ومكونات دم انلفاس يه خاليا جدار الرحم، وكرويات دم بيضاء، ومكونات
 أبيض مائالا  يصبح سائالا  من انلفاس، ثم يبهت لونه تدرجيياا حىت ويكون أْحر يف األيام األوىل

 ادلم ابليضاء ىلع األكرث. لالصفرار يف األسبوع اثلالث أو الرابع، ومكوناته كرويات

به بعد أربعة  بعد هذا اتلمزق جلدار الرحم الوظييف، ونزول ادلم منه يستبدل جدار جديد
حجمها الطبييع، ونزول  رجوع مجيع األعضاء اتلناسلية إىل أسابيع من الوالدة غري أنه ال يكتمل

إال بعد ستة أسابيع من نزول الودل  -حاتله دلى املرأة غري املرضعة ورجوع اجلسم إىل-العادة الشهرية 
 . يف الغالب

نتيجة لوجود  ، ويعترب ذلك ، ثم يعود ادلم إىل الظهور وقد تتوقف اإلفرازات ادلموية لفرتة
من وضعه الطبييع إىل  بدالا  ، أو أن الرحم انقلب إىل اخللف بسيطة من املشيمة يف الرحمبقايا ولو 

 .290 األمام

 ؟ بأي يشء يثبت حكم انلفاس

العلم أنه ال يرتتب ىلع  ، فهذا ال خالف فيه بني أهل إذا ألقت املرأة نطفة يف طورها األول
أو مضغة ال ختطيط فيها  ، علقة لو وضعتوكذلك  . ذلك اإلسقاط حكم من أحاكم إسقاط احلمل

 . لم يثبت ُلا حكم انلفاس

 . تكون نفساء إذا أسقطت اجلنني بعد أربعة أشهر فال خالف أنها أما

ْوَلُٰت  :  ؛ قال اهلل  السقط مىت ما تبني فيه خلق إنسان فإن املرأة تكون نفساءو
ُ
 َوأ

ۡۡحَالِ ٱ
َ
ْۚ  ۡۡل ن يََضۡعَن َۡحۡلَُهنَّ

َ
َجلُُهنَّ أ

َ
إذا سقط . وكذلك  يضعن أوالدهن ولم يقل أن[  4الطالق /  ]  أ

ا ، أو مضغة لم تتخلق احلمل وهو علقة أو قطعة حلم ليس أصلها  ، ، حيتمل أن يكون دماا متجمدا
ن كثرياا من النساء ال ينتبهن وكذلك فإ . ، ومع االحتمال ال يمكن أن ترتك الصالة والصيام اإلنسان

 ، خبالف ما إذا ألقت اجلنني وقد ختلق أو املضغة اكن احلمل يف دور العلقةإىل أنهن قد أجهضن إذا 
291. 

 تعريف اإلسقاط
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ا :  اإلسقاط لغة ، أو اكن انلقص يف  انلقص يف املدة سواء اكن، يطلق ىلع إلقاء احلمل ناقصا
 . اخللق

ا يقالف ،  : وقع قال. وال ي واتلثليث لغة . ، فهو سقط بالكس : سقط الودل من بطن أمه سقوطا
ا . وأسقطت احلامل  : ألقت سقطا

افيقال :  . : اإلجهاض ويف معىن اإلسقاط : أسقطته ناقص  أجهضت املرأة ودلها إجهاضا
 اخللق .

السقط  ، أو اكن اإلطالق اللغوي لإلسقاط ال يفرق بني كون السقط سقط من تلقاء نفسهو
 . حدث بفعل فاعل من جناية أو دواء

اتعريف اإلسقاط اصط  . احلمل هو إنزال اجلنني قبل أن يستكمل مدة:  الحا

،  : اإللقاء منها ، ويه تؤدي نفس املعىن وللفقهاء ألفاظ مرادفة ملعىن اإلسقاط واإلجهاض
 .292 ، الطرح ، اإلخراج ، اإلنزال اإلمالص

 أسباب اإلسقاط

أو يكون  ، نني، ويكون سببه واهلل أعلم إما تشوهات يف اجل اإلسقاط تارة يكون تلقائيااو
غريها من األسباب اليت  ، أو ، أو يعاين من اتساع يف عنق الرحم رحم املرأة يعاين من أمراض معينة

 . يعرفها أهل االختصاص

أو  ( الزنا)  ، كأن يقصد من اإلسقاط التسرت ىلع الفاحشة وتارة تكون أسبابه اجتماعية
 . الرغبة يف حتديد النسل

،  صحة األم ، كأن يكون احلامل ىلع اإلجهاض املحافظة ىلع وتارة تكون أسبابه صحية
 .293 أو إراحة اجلنني حبيث لو ترك ينمو ودل مشوهاا تشويهاا غري حمتمل

 اإلجهاض بعد نفخ الروححكم 
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: إسقاط احلمل حرام بإمجاع   ابن تيمية اإلمام قال؛  اإلجهاض بعد نفخ الروحوحيرم 
ي ِ ذَۢنٖب قُتِلَۡت  ٨ُسئِلَۡت  َدةُ ۥلَۡموۡءُ ٱ ِإَوذَا :  فيه  اهلل ال، اذلي ق ، وهو من الوأد املسلمني

َ
]   ٩بِأ

 .294اتلكوير [ 

 اإلجهاض قبل نفخ الروححكم 

 ، الروح فيه نفخي، ما لم  : جيوز إسقاط اجلنني مطلقاا قيل، ف يف هذه املسألةالعلماء اختلف 
ا اطه: ما لم حتله الروح جيوز إسق  ابن عقيل اإلمام قال إال  ؛ ألن الوأد ال يكون ؛ ألنه ليس وأدا

نَسٰنَ ٱَخلَۡقنَا  َولََقدۡ   بعد اتلارات السبع َنُٰه َخلًۡقا  ثُمَّ    إىل قوهل  ١٢مِن ُسَلٰلَةٖ م ِن ِطيٖ  ۡۡلِ
ۡ
نَشأ

َ
أ

 ْۚ  حيث : وهذا منه فقه عظيم، وتدقيق حسن،  ابن مفلح اإلمام قال [ . 14 : 12 / املؤمنون]   َءاَخَر
ي ِ ذَۢنٖب قُتِلَۡت  ٨ُسئِلَۡت  َدةُ ۥلَۡموۡءُ ٱ ِإَوذَا سمع 

َ
ألن ما لم حتله  ؛ الروح ، وهذا ملا حلته] اتلكوير [   ٩بِأ

أال يكون يف ذلك  برشط:، وهذا . ا ـه ، وهل وجه ، فيؤخذ منه أنه ال حيرم إسقاطه الروح ال يبعث
 . ؛ ألن هل حقاا يف طلب الودل ن ذلك برضا الزوجأن يكوو . ، وال ماالا  ، ال حاالا  رضر ىلع األم

،  آيلة إىل اتلخلق رانلطفة بعد االستقرا؛ ألن  ، ولو اكن نطفة قيل حيرم اإلسقاط مطلقااو
 ؛ إذ الودل ال خيلق من مين الرجل وحده ، ويه أول مراحل الوجود إسقاطها مهيأة نلفخ الروح فال جيوز

 ، واستقر يف الرحم فإن انلطفة حينئذ   مزتج ماء الرجل بماء املرأة، فإذا ا الزوجني مجيعاا ، بل من
 .295 تكون مهيأة للتخلق ووجود الودل

 اإلجهاض للرضورة بعد نفخ الروححكم 

ألن إحياء نفس بقتل أخرى ؛  ، ولو اكن يف ذلك خطر ىلع حياة األماسقاط اجلنني  ال جيوزو
 مدنا قتل نفس مؤمنة، وإذا تركناه وماتت األم لم يكنوألننا إذا أسقطناه فقد تع،  لم يرد يف الرشع

، وإذا اكن  ، وال يقع ، وجيزمون به وقد يقدر األطباء شيئاا . ، بل هو من تقدير اهلل  هذا من فعلنا
،  . وقد نسقط اجلنني وال تسلم األم مفسدة متوقعة بارتكاب مفسدة حمققة كذلك، فال جيوز دفع

 .296 يف نفاسها فقد تعطب

 ت ختلق اجلننيوق
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نَسٰنَ ٱَخلَۡقنَا  َولََقدۡ  :  قال  ثُمَّ  ١٣ثُمَّ َجَعلَۡنُٰه ُنۡطَفٗة ِِف قََرارٖ مَِّكيٖ  ١٢مِن ُسَلٰلَةٖ م ِن ِطيٖ  ۡۡلِ
  لۡعَِظٰمَ ٱِعَظٰٗما فََكَسۡونَا  لُۡمۡضَغةَ ٱُمۡضَغٗة فََخلَۡقنَا  لَۡعلََقةَ ٱَعلََقٗة فََخلَۡقنَا  نلُّۡطَفةَ ٱَخلَۡقنَا 

ۡ
نَشأ

َ
ٗما ثُمَّ أ  َنٰهُ ََلۡ

ْۚ َفتَبَاَرَك  ُ ٱَخلًۡقا َءاَخَر ۡحَسُن  ّللَّ
َ
 ] املؤمنون [  ١٤لَۡخٰلِقِيَ ٱأ

 فالرتاب هو الطور األول ، ، فبني أن ابتداء خلقه من تراب أطوار خلق اإلنسان ذكر اهلل 
َها :  قال اهلل ؛  يُّ

َ
َٰٓأ ُثمَّ  َّۡلَۡعثِ ٱ إِن ُكنتُۡم ِِف َريٖۡب م ِنَ  نلَّاُس ٱ يَ ۡطَفةٖ  فَإِنَّا َخلَۡقَنُٰكم م ِن تَُراٖب ثُمَّ مِن نُّ

َ لَُكۡمْۚ َونُقِرُّ ِِف  ِ ُبَي  ِ َلََّقةٖ َوَغۡيِ ُُّمَلََّقةٖ نل  ۡضَغةٖ ُّمُّ رَۡحامِ ٱمِۡن َعلََقةٖ ثُمَّ مِن مُّ
َ
َسّم ٗ ثُمَّ  َما نََشآُء إََِلَٰٓ  ۡۡل َجٖل مُّ

َ
أ

رۡذَِل َُنۡرُِجُكۡم ِطۡفٗٗل ثُ 
َ
ٰ َومِنُكم مَّن يَُردُّ إََِلَٰٓ أ ُكۡمَۖ َومِنُكم مَّن ُيتََوَّفَّ ُشدَّ

َ
لَِكيَٗۡل َيۡعلََم  لُۡعُمرِ ٱمَّ َِلَبۡلُُغوٓاْ أ

ْۚ َوتََرى   ٗ مِنُۢ َبۡعِد ِعلٖۡم َشۡي  ۡرَض ٱا
َ
نَزنۡلَا عَ  ۡۡل

َ
ٓ أ ۢنبَتَۡت  ۡهََتَّۡت ٱ لَۡمآءَ ٱ لَيَۡهاَهامَِدٗة فَإِذَا

َ
ِ َزۡوجِۢ َوَربَۡت َوأ

مِن ُك 
 ] احلج [  ٥بَهِيجٖ 

 اآليةهذه يف  واملراد بانلطفة.  : هو املاء القليل وانلطفة يف اللغة . والطور اثلاين: هو انلطفة
  : قوهل تعاىل:   الشنقيطي الشيخ قال؛  ، وماء املرأة : نطفة املين املختلطة من ماء الرجل الكريمة

نَسٰنَ ٱ َخلَقَ  طۡ  ۡۡلِ : أنه خلق اإلنسان من  يف هذه اآلية الكريمة وعال ، ذكر جل[  4 / انلحل]   َفةٖ مِن نُّ
نَسٰنَ ٱَخلَۡقنَا  إِنَّا :  قوهل تعاىل بديلل ؛ ، ويه مين الرجل ومين املرأة نطفة ۡمَشاجٖ  ۡۡلِ

َ
ۡطَفٍة أ ]   مِن نُّ

 اه . الرجل وماء املرأة ماء ، أي أخالط من[  2/  اإلنسان

طريقه إىل  ، يأخذ احليوان املنوي باء أنه فور دخول احليوان املنوي ابلويضةيذكر األطو
،  دقيقة ( 25 - 15 )ىلع اخرتاق هذه الطبقة  ، فيفرز إنزيم األكروزين اذلي يساعد الطبقة الشفافة

، وينطلق رأس احليوان املنوي صوب نواة  يف دقيقة واحدة بعدها خيرتق الغشاء ابلالزيم للبويضة
، وتصبح املادة الوراثية للك من األب واألم واضحة يف انلواة  احليوان املنوي ، وينتفخ رأس ويضةابل

اليت تنشأ  . وتسىم هذه انلطفة ، وال يمكن اتلميزي بينهما حينئذ ساعت من االقتحام ( 4 – 2 ) بعد
 . : االختالط يعين ، وذلك ألن األمشاج عن اختالط نوايت ابلويضة واحليوان املنوي باألمشاج

ُثمَّ ِمۡن  :  . فقوهل سبحانه ، وهو ادلم اجلامد ويه القطعة من العلق . : العلقة الطور اثلالث
 . دم جامدة قطعة أي [ 5] احلج /  َعلََقةٖ 

جبدار (  اتلوتة) اتفق األطباء ىلع أن العلقة يه املرحلة اليت تعلق فيها انلطفة األمشاج و
 ، وهذا اتلفسري هل يكون ىلع هذا تسميتها علقة لكونها علقة جبدار الرحمف . ، وتنشب فيه الرحم

 . يعلق ، وتطلق ىلع ما فالعلقة باللغة تطلق ىلع ادلم،  وجه يف اللغة

 . ، ىلع قدر ما يمضغه اآللك يه القطعة الصغرية من اللحمو . الطور الرابع: املضغة
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َلَّ   وقوهل تعاىل يف هذه اآلية الكريمة:  املصورة املخلقة يهف[  5] احلج /  َقةٖ َوَغۡيِ ُُّمَلََّقةٖ ُّمُّ
، وال يلزم  يمر بها اجلنني ، ويه مرحلة ، وغري املخلقة اليت ال ختطيط فيها ، اليت ظهر فيها اتلخطيط

ا   ، فقد ال يسقط ويكون اهلل سبحانه وتعاىل خلقنا من املضغة قبل ختليقها ،منه أن يكون سقطا
 . . واهلل أعلم ن انلطفة والعلقة اليت ال ختليق فيهاكما خلقنا م

هه : )  قال : قال رسول اهلل  فعن عبد اهلل بن مسعود  مِّ
ه
معه يف بطنه أ كم جيه إَن َخلمَق أحده

أربعني يوماا أو أربعني يللةا ، ثم يكونه علقةا مثلَه ، ثم يكونه مضغةا مثلَه ، ثم يهبعثه إيله الَملَكه ، 
ربعه لكمات  ، فيكتبه : رزقَه ، وأَجلَه ، وعملَه ، وشيقي أم سعيٌد ، ثم يهنفخه فيه الروحه ، فإَن فيهؤذنه بأ

أحَدكم يلعمله بعمله أهله اجلنةه حىت ال يكونه بينها وبينَه إال ذراٌع ، فيسبقه عليه الكتابه ، فيعمله 
أهله انلاره ، حىت ما يكونه بينها وبيَنه إال بعمله أهله انلاره فيدخله انلاَر . وإَن أحَدكم يلعمله بعمله 

لها  [ 7454( . ] صحيح ابلخاري /  ذراٌع ، فيسبقه عليه الكتابه ، فيعمله عمَل أهله اجلنةه فيدخه

يتقلب  جبميع طرقه يدل ىلع أن اجلنني  : حديث ابن مسعود مام ابن حجر قال اإل
 .297 ينفخ فيه الروح ها يف أربعني، ثم بعد تكملتهايف مائة وعرشين يوماا يف ثالثة أطوار، لك طور من

 مع الوالدةقبل الوالدة أو حكم ادلم انلازل 

ا مطلقاا مع الوالدة قبل الوالدة أو ادلم اخلارجو ألنه ما لم ينفصل مجيع الودل ؛  ال يعترب نفاسا
 .298 فيه يف حكم احلامل

 انلقاء املتخلل بني ادلمنيحكم 

ال فاالنقطاع يسري  اكن ن، فإ انلفاس ثم يعود قبل انتهاء مدة اليت ينقطع دمهاانلفساء و
، وليس من  ، ويرقأ زماناا عدة النساء يف احليض مستمرة بأن جيري ادلم زماناا ؛ ألن يلتفت إيله

واثلالثة  اكيلوم وايلومني ، أما إذا اكن انقطاع ادلم طويالا  أن يستديم جريانه إىل انقضاء مدته عدته
، وإن لم  فهو حيض ، فإذا عد ادلم يف زمن األربعني فإن وافق زمن عدتها م بطهارتهافإننا حنك

 .299 يوافق فإنه نفاس

 ولم تر دًما إذا ودلتاملرأة حكم 
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موجب الغسل يف انلفاس نزول ؛ ألن  جيب عليها الغسل فال املرأة إذا ودلت ولم تر دمااو
 .300 ىلع املرشوعية ، حىت يرد ديلل رصيح األصل يف العبادات احلرضف ، ادلم ال خروج الودل

 مجاع انلفساء إذا طهرت قبل األربعنيحكم 

، فإذا  لوجود األذىحرم  الوطء؛ ألن  يباح وطؤهاف ، إذا طهرت املرأة قبل تمام األربعنيو
 .301 ارتفع األذى ارتفع حكمه

 أقل انلفاس

،  جد األذى وجد انلفاس، فإذا و دم انلفاس دم أذى اكحليض؛ ألن  ال حد ألقل انلفاسو
 .302 حكمه ارتفع ، وإذا ارتفع

 أكرث مدة انلفاس

نت انلفساء ىلع عهد قالت : اك فعن أم املؤمنني أم سلمة ؛  أكرث انلفاس أربعون يومااو
تقعد بعد نفاسها أربعني يوما أو أربعني يللة وكنا نطيل ىلع وجوهنا الورس تعين من  رسول اهلله 

قال : تنتظر انلَُّفَساءه أربعني يوماا أو حنوها . ] سَن  ابن عباس [ وعن  311داود / . ] سَن أيب  اللكف
 .303 (يوماا  42 )دم انلفاس ال يزيد عند األطباء ىلع ستة أسابيع و[  997ادلاريم / 

 ؟ وأمنيت وضعت إذا انلفاس مىت تبتدئ مدة

؛  األول خروج اجلنني ب منحتس مدة انلفاس نفإ،  ت توأمني بينهما فاصلودل إذا املرأةو
ا ألنه دم خرج عقيب الوالدة  ن الودل اثلاين تبع لألول، وأل الواحد ، اكخلارج عقيب الودل ، فاكن نفاسا

 .304 ، فلم يعترب يف آخر انلفاس كأوهل

 انلفاس ىلع ةاألحاكم املرتتب

، ويسقط  عليها : وحكم انلفساء حكم احلائض يف مجيع ما حيرم  ابن قدامةاإلمام قال 
 واالستمتاع بما دون الفرج منها ، ، وكذلك حتريم وطئها، وحل مبارشتها ، ال نعلم يف هذا خالفاا عنها

 اه . ، واخلالف يف الكفارة بوطئها
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؛  احليض ، ويسقط ما يسقطه ودم انلفاس حيرم ما حيرمه احليض : اإلمام انلووي  وقال
 . اه كمه حكم احليض، فاكن ح ألنه حيض جمتمع احتبس ألجل احلمل

سقط ، ويقضاء الالصالة وال  هايعل بجيال ، و فيجب ىلع انلفساء االغتسال إذا طهرت
بدن املسجد ، ودخول ُلا ، وجيوز  هاصح إحراموي ، القضاء اعليه بجي، و الصيام عن انلفساء

 طالق انلفساءرم ، وحي وطء انلفساءيف كفارة ،  وال صح عقد انلاكح ىلع انلفساء طاهر ، وي انلفساء
يقطع اتلتابع يف صوم اكحليض ال انلفاس و،  حكم الصفرة والكدرة يف انلفاس حكمه يف احليض، و

 . من غري كراهة قبل تمام عدتها جاز لزوجها مجاعهاانلفساء إذا طهرت ، و الكفارة

الرجل  إذا اشرتى أنه وصورته، السترباء ، اكاألحاكم  بعض وتفرتق انلفساء عن احلائض يف
ا ، فقبضها حامالا  جاريةا   بني الودلين نفاس ، فادلم اذلي ، وبيق ودل آخر يف بطنها ، ووضعت عنده ودلا

،  ، وهناك فروق أخرى وقع فيها اخلالف بني العلماء ، وال حيصل االسترباء إال بوضع الودل اثلاين
 .305ب انلفاس يف مدة اإليالء احتساك

 سنن الفطرة :باب

 : تعريف الفطرة

رة ، واالسم َفَطَر من باب َقتَل طم هه  : الفه ره طه هه ويَفم ره طه َفَطرَ  ، وَفَطَرهه َيفم  . : َشَقهه فانم

ر ورٌ  عهه. ومَجم  : الشق والَفطم طه يله  . : فه ه
وَفَطَر ] امللك [   ٣تََرٰى مِن ُفُطورٖ  َهۡل  :  ويف اتلَزنم

هاليَش  ره طه ا َء َيفم را  . : َشَقه ، وَفَطَره َفطم

روال رههم : اخللق َفطم طه هم : وَفَطَر اهلله اخلَلمَق َيفم
َ
يهله  : َخلََقهم وبََدأ

َمَٰوٰتِ ٱ فَاِطرِ   : . ويف اتلَزنم  لسَّ
ۡرِض ٱوَ 

َ
ۡعبُُد  َوَما  : وقال تعاىل[  14/  األنعام]   ۡۡل

َ
ِيٱَِلَ ََلٓ أ  [ 22/  يس]   َفَطَرِن  َّلَّ

ره ) و طم طم ). َو  بهالَضمِّ  (المفه ه  (َرةه المفه ه بهالمَكسم ِ ٱ فِۡطَرَت   ، ويف اتلزنيل لمَقةه  اخلم  نلَّاَس ٱَفَطَر  لََِّّت ٱ ّللَّ
 ْۚ  [ 30/  الروم]   َعلَيَۡها

قال قال :  ؛ فعن أيب هريرة  ، واتلهيؤ للقبول ، والسالمة ةقَ لم اخله  : الفطرةواملراد هنا ب
سانهه ما من مولود  إال يودَله ىلع الَفطَرةه  ) : انليبُّ  َمجِّ انهه أو يه َهوِّدانهه أو يهنَرصِّ ، كما تهنمتَجه  ، فأبواه يه

وَن فيها من َجدعَء  ابلهيمةه بهيمةا مَجعاءَ  سُّ ه  [ 1358] صحيح ابلخاري /  .( ، هل حته
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حتسون فيها  ، هل : ساملة مستقيمة يعين ( كما تنتج ابلهيمة بهيمة مجعاء) قوهل يف احلديث 
ألنها تودل اكملة اخللق ساملة ال  ؛ ، فشبه قلوب بين آدم بابلهائم مقطوعة األذن:  يعين –من جدعء 

. فكذلك قلوب األطفال  ، وهذه سوائب حبائر ، فيقال: هذه ، وأنوفها ، ثم تقطع آذانها بعد نقص فيها
ا بلغوا ، اكبلهائم الساملة فلم وال إيمان، وال معرفة وال إنكار يف حني والدتهم ليس ُلم كفر حينئذ  

 . ، وعصم اهلل أقلهم أكرثهم ، فكفر استهوتهم الشياطني

مستقيمة يعرف  : أي ىلع خلقة ساملة(  لك مولود يودل ىلع الفطرة) فيكون ىلع هذا معىن: 
وأسماعهم قابلة للمرئيات  ، كما خلق أعينهم ، مهيأ لقبول ادلين بها ربه إذا بلغ مبلغ املعرفة

 .306 األهلية أدركت احلق ودين اإلسالم ذلك القبول، وىلع تلكواملسموعت، فما دامت ىلع 

 مناسبة تسمية هذه اخلصال خصال الفطرة

وانلظافة،  يف هذه اخلصال جمتمعة يف أنها حمافظة ىلع حسن اُليئة:  القرطيب  اإلمام قال
مور وترك هذه األ والكهما حيصل به ابلقاء ىلع أصل كمال اخللقة اليت خلق اإلنسان عليها، وبقاء

تقتضيه الفطرة األوىل، فسميت  إزاتلها يشوه اإلنسان، ويقبحه حبيث يستقذر، وجيتنب، فيخرج عما
 .307. ا ـه هذه اخلصال فطرة ُلذا املعىن. واهلل أعلم

 خصال الفطرة

عرٌش من الفهطرةه : قصُّ الَشاربه ، : )  قالت : قال رسول اهلل  عن أم املؤمنني عئشة 
واكه ، واستنشاقه املاءه ، وقصُّ األظفاره ، وغسله الرباجمه ، ونتفه اإلبطه ، وحلمقه وإعفاءه اللِّ  حيةه ، والسِّ

. زاد ( العانةه ، وانتقاصه املاءه  . قال زكريَاءه : قال مصعٌب : ونسيته العارشةَ . إاَل أن تكوَن املضمضَة 
 [ 261] صحيح مسلم /  قهتيبةه : قال وكيٌع : انتقاصه املاءه يعين االستنجاَء .

الفهطرةه ََخٌس : اخلتانه ، يقول : )  قال : سمعت رسول اهلل  وعن أيب هريرة 
 .308[  6297( . ] صحيح ابلخاري /  واالستهحداده ، ونَتفه اإلبطه ، وقَصُّ الَشاربه ، وتَقليمه األظفاره 

 اخلتان

َ  لغًة : تعريف اخلتان ، وهو  ، واخلهتانَةه  : اخلهتَان بالكس سم، واال َب نته من باب رَضَ َخنَتَ خيم
 . تهونٌ خمم 
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يةه  ه من اذلكره وموضع القطع من نَواة اجلاره : موضع اخلنَتم : القطع. . واخلهتانه  وأصل اخلنَتم

 : نىث، ومنه احلديث املرويُّ
ه
بو منصور: هو موضع القطع من اذلكر واأل

َ
ََق ) قال أ  إهذا اتلم

 . وهما موضعا القطع من ذكر الغالم وفرج اجلارية ( اخلهتانانه فقد وجب الغسله 

. عهما: اإلهعمذاره واخلَفمضه  ويقال لَقطم

تَانه  تانه حبهذاء خه ة حىت يصريه خه
َ
يهوبه احلشفة يف فرج املرأ ن هاومعىن اتلقائهما: غه

َ
 ؛ وذلك أ

ن يَما
َ
، وليس معناه أ ن ختانها مستعل 

َ
ة سافل عن ختانها ؛ أل

َ
تانههمدخل اذلكر من املرأ تانها َس خه  . خه

: اخلتان: هو يف تعريفه للختان عند الرجل   انلووي اإلمام قال:  تعريف اخلتان اصطالًحا
 اه . احلشفة قطع اجلدلة اليت تغطي احلشفة حىت تنكشف مجيع

 : قطع أدىن جزء من اجلدلة واخلتان يف املرأة:  أما اخلتان عند املرأة ، فقال اإلمام انلووي 
 .309 ، تشبه عرف ادليك ويه فوق خمرج ابلول .يف أىلع الفرج . ا ـه اليت

 كيفية اخلتان

، واملستحب أن  احلشفة : ختان اذلكر قطع اجلدلة اليت تغطي املاوردي قال اإلمام 
 . منها ما يتغَش به يشء من احلشفة ، وأقل ما جيزئ أال يبق تستوعب من أصلها عند أول احلشفة

 ا ـه.

: ختانها قطع جدلة تكون يف أىلع فرجها فوق   املاوردي اإلمام قالملرأة ، أما ختان ا
 .310 . ا ـه ، والواجب قطع اجلدلة املستعلية منه دون استئصاهل ، أو كعرف ادليك اكنلواة مدخل اذلكر

 اخلتانوجوب وقت 

ئهلفعن سعيد بن جبري قال :  ، ألنه وقت اتللكيف ؛ ابللوغ بعدووقت ختان الرجل  ابنه  سه
، قال : واكنوا ال خَيتهنوَن الرجَل حىت  ؟ قال : أنا يوَمئذ  خَمتونٌ  عباس  : مهثله َمن أنت حني قهبهض انليبُّ 

 .311 أي حىت يبلغ ( حىت يدرك) فقوهل: [  6299] صحيح ابلخاري /  يهدرهَك .

 اذلكر حكم ختان
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أن ينظر  لخاتنل وزجي، و تهكشف عور للمختون وزوديلل وجوب ختان الرجل ؛ هو أنه جي
 .312 ، وارتكاب حمظورين أبيح ترك واجبني ، فلو لم جيب ملا وكشف العورة وانلظر إيلها حرام إيلها ،

 ختان املرأةحكم 

ن اخلتان يف حق الرجل يتعلق بالطهارة أل؛  لم جترب عليه ولو تركته ، مستحب ختان املرأةو
يف صحة الصالة اليت يه الركن اثلاين من أراكن والطهارة رشط  من انلجاسة املحتقنة يف القلفة،

 املقصود من ختان املرأة تعديل شهوتها، فإنها إذا اكنت قلفاء اكنت مغتلمة شديدة اإلسالم، بينما
 . الشهوة، ويه طلب كمال ال أكرث فال ترىق إىل الوجوب

ريَن وَ قال :  فعن أيب موىس األشعري  ؛ فَقال اختَلَف يف ذلكه رَهٌط مَن المههاجه األنصاره
، وقال المههاجروَن: بل إذا خالََط فَقد وَجَب  قه أو مهَن املاءه

نصاريُّوَن: ال جَيهبه الغهسله إاَل مهَن ادَلفم
َ
األ

َن يل، فقهلته َُلا:  ذه
ه
مته فاستَأَذنته ىلع عئَشَة، فأ م مهن ذلك، فقه شفيكه

َ
نا أ

َ
. قال: قال أبو موىس: فأ الغهسله

َماه
ه
َم المهؤمننيَ  أو يا -يا أ

ه
ه أنم -أ

: ال تَستَيحم ، فَقالتم ستَحييكه
َ
، وإينِّ أ سألَكه َعن يشء 

َ
ريده أنم أ

ه
، إينِّ أ

سَل؟ قالت: ىلع  به الغه : فما يهوجه مُّك، قهلته
ه
تمَك؛ فإنَما أنا أ َمك الَيت َودَلَ

ه
تَسألَين عَما كهنَت سائهالا َعنه أ

، وَمَس اخلهتانه اخلهتاَن، فَقد وََجَب  اخلَبريه َسَقطَت، قال رَسوله اهلله  ربَعه
َ
َعبهها األ : إذا َجلََس بَنَي شه

. سله  [ 349] صحيح مسلم /  الغه

مثل  قال أحد األطباء: إن ما يتم يف مناطق كثرية من العالم، ومنه بعض بالد املسلمني
الصغريين، أو أخذ  الصومال والسودان وأرياف مرص من أخذ ابلظر بأكمله، أو أخذ ابلظر والشفرين

إىل مضاعفات كثرية، وهو اخلتان  ذلك لكه مع إزالة الشفرين الكبريين، فهو خمالف للسنة، ويؤدي
ومضار ،  عالقة هل باخلتان اذلي أمر به املصطىف  املعروف باسم اخلتان الفرعوين، وهو ىلع صفة ال
 هذا انلوع من اخلتان املخالف للسنة، كما ييل:

عملية اخلتان يف  فات احلادة: مثل الزنيف واالتلهابات امليكروبية نتيجة إجراء: املضاع أوالا 
الطب واجلراحة إال ما تعلمته من  ماكن غري معقم، وأدوات غري معقمة، وبواسطة خاتنة ال تعرف من

 اخلاتنات مثلها.

يؤدي إىل الفرج مما  ثانياا: مضاعفات متأخرة: مثل الربود اجلنيس، والرتق، وهو اتلصاق فتحة
 صعوبة اجلماع، وصعوبة الوالدة، وتعسها عند حدوثها.
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أن جيري  ، وال بد ، والعادات الفرعونية ، واتباع األهواء وهذا لكه ناتج عن خمالفة السنة
، ويف  الاكيف إلجراء اخلتان اخلتان كما أمر املصطىف ، ثم جيب أن يتم بواسطة طبيبة دليها اتلدريب

 . ، مثل أي عملية جراحية معقمة ، وبأدوات ماكن معقم

 .313 القديمة أيام الفراعنة بدأت ممارسته يف مرص ألنه بهذا االسم ؛ الفرعوينسم اخلتان و

 ختان اخلنىث

باستطاعته أن  ، وأصبح ، فال شك أن الطب تقدم يف هذا املجال يرتك األمر للطبيب اثلقة
،  جراحة طبية تلغليب أحد اجلنسني إجراء ، وباإلماكن ، هل يه رجل أو امرأة يتحقق من اخلنىث

، وحنو ذلك من  ، ووجود مبايض رحم يف جوفها ، إما لوجود فإذا قال الطبيب: إن هذا اخلنىث امرأة
 . فيها حكم ختان األنىث جريان احليض وحنوه اكن احلكم

، اذلكورة فيه وإن قال الطبيب: إنه رجل، إما لوجود خصيتني خمتفيتني، ولوجود هرمون
 ختان الرجل. حكمه حكمفيكون 

بالطهارة من  وإن عجز الطب عن حتديد جنس الرجل، اكن ختانه إن اكن األمر يتعلق
العورة لألجنيب تبيحه احلاجة،  انلجاسة، فله حكم الرجل، وإال اكن هل حكم ختان األنىث. وكشف

 .314 وهذا منها، واهلل أعلم

 حكم ما لو اكن للرجل ذكران

 بالعمل، و يعرف األصيل بابلول، و إن عرف األصيل منهما خنت وحده، ف انلو اكن لرجل ذكر
 .315، وجب ختانهما  السواء ، واكنا ىلع منبت اذلكر ىلع إن اكنا عملني أو يبول منهماو  ،

 حكم ختان امليت

ن اخلتان اكن تكليفاا، وقد زال اتللكيف وإذا مات املسلم واكن غري خمتون ، فال خينت ؛ أل
اخلتان تعود بلدنه بعد موته،  ألن اخلتان اكن ملصلحة بدنه، وهو يح، وال مصلحة من، و باملوت

 .316 وسيبعث يوم القيامة غري خمتون، فال فائدة من ختانه
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 من ودل وهو خمتونحكم 

يف القلفة يشء  ، فإن وجد ، فال ختان عليه ال إجياباا وال استحباباا من ودل خمتوناا بال قلفةو
تكميله حىت يبني مجيع  ، فإنه جيب ، كما لو خنت ختاناا غري اكمل أو بعضها قطعيغطي احلشفة 

 . القلفة اليت جرت العادة بإزاتلها يف اخلتان

ا ودل هل ودل خمتون هاهنا رجالا  : إن أْحدقال اإلمام  : إذا  . فقلت هل ، فاغتم ذللك غمًّ شديدا
 .317. ا ـه فما غمك بهذا ، اكن اهلل قد كفاك املئونة

 اعلج احلشفة حىت انكشفت بدون ختان إذا

،  فتشمرت ، ، وتركها مدة عن صيب شمر غرتله وربطها خبيط ابن الصالح اإلمام سئل 
 ؟ ، وصار اكملختون حبيث ال يمكن ختانه وانقطع اخليط

غريها، سقط  : بأنه إن صار حبيث ال يمكن قطع غرتله، وال يشء منها إال بقطع فأجاب
اوجوبه. وإن أمكن: فإن اك إال أن يكون تقلص الغرلة  نت احلشفة قد انكشفت لكها سقط أيضا

فاذلي يظهر وجوب قطع ما يمكن قطعه  واجتماعها حبيث ينقص عن املقطوع يف طهارته ومجاعه،
 .318 تنكشف لكها فيجب من اخلتان ما يكشف مجيعها منها حىت يلتحق باملختون يف ذلك، وإن لم

 موانع اخلتان

 : ، منها موريسقط وجوب اخلتان ألو

 ، وسبق بيان حكمه . أن يودل الرجل وال قلفة هل األول:

الضعف كذلك،  ضعف املولود عن احتماهل، حبيث خياف عليه من اتللف، ويستمر به اثلاين:
 الواجبات. فهذا يعذر يف تركه إذ اغيته أنه واجب فيسقط بالعجز عنه كسائر

 . سه منهأن يسلم الرجل كبرياا، وخياف ىلع نف اثلالث:

 ، وسبق بيان حكمه . املوت الرابع:

 . إذا اكن الطفل مصاباا بتشوهات خلقية يف األعضاء اتلناسلية اخلامس:

                                                                 
 . 104:  102ص  10، ج الطهارة أحاكم 317
 . 106ص  10، ج الطهارة أحاكم 318
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نزف دموي،  ، أو(  انلاعور) إذا اكن الطفل يعاين من أمراض ادلم مثل اُليموفيليا  السادس:
ذه األسباب لكها وقتية، وباتلايل ادلم، وه يف ( مادة الصفراء) أو زيادة كبرية يف مادة ابليلريوبني 

الطفل، وحصوهل ىلع املواد املانعة للزنف، فمريض انلاعور  يمكن إجراء اخلتان بعد استقرار حالة
العمليات اجلراحية بعد أخذ حقنة من اجللوبيولني املضاد للناعور، وهكذا يف  مثال يمكن إجراء

األمراض  أو غريها من ( اللوكيما) ادلم ابليضاء  أمراض ادلم. أما إذا اكن مصاباا بسطان خاليا سائر
 اخلطرية فال دايع آنذاك إلجراء اخلتان.

فيرتك  أن تكون حالة الويلد غري مستقرة وحيتاج إىل إجراءات إدخاهل احلضانة، السابع:
 .319حىت تتحسن حاتله وتستقر 

 طهارة األقلف

يطلب تطهريها دفعاا  القلفة فالاتفق الفقهاء ىلع أنه إذا اكن هناك حرج يف غسل ما حتت 
 . للحرج

ألنها ؛  حتت القلفة يف االستنجاء يجب تطهري ما، ف أما إذا اكن تطهريها ممكناا من غري حرج
 واجبة اإلزالة، وما حتتها هل حكم الظاهر.

؛  جيب ىلع األقلف إيصال املاء إىل القلفةو ،الغسل  لو خرج املين إىل قلفة األقلف وجبو
 . حرج صال املاء إيله من غريإلماكن إي

تَتهقاا ال خترج برشته من قلفته، فهو اكملختنت، وإن اكن يمكنه كشفها  واألقلف إن اكن مهرم
 .320 غسلها كما لو انترش إىل احلشفة كشفها فإذا بال واستجمر أعدها، فإن تنجست بابلول لزمه

 ويلمة اخلتان

ألن األصل يف األشياء ويه ىلع اإلباحة ؛  ، واخلتان لم يرشع هل إراقة دم خاص، وال ويلمة
 .321 اإلباحة

 أجرة اخلاتن

                                                                 
 . 108:  107ص  10، ج الطهارة أحاكم 319
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، فجاز االستئجار  ، مأذون فيه رشعا  فعل حيتاج إيله ؛ ألنه االستئجار ىلع اخلتان جائزو
، فاألجرة تكون  ، فإن لم يكن هل مال وأجرة اخلتان يف مال الصيب . ، كسائر األفعال املباحة عليه

كسبه  ، أو خييل بينه وبني جيب ىلع السيد أن خينت عبدهو . من جتب عليه نفقته ، أو ىلع ىلع أبيه
 .322ىلع سيده فأجرة ختانه  غري قادر ىلع العمل ،فإن اكن العبد  .  يلخنت نفسه

 فوائد اخلتان

ويسىم ضيق  ، ، يف القضيب انلاجتة عن وجود القلفة الوقاية من االتلهابات املوضعية : األول
القضيب ، وهذه لكها تستديع إجراء اخلتان  ، واتلهابات حشفة إىل حقب ابلولالقلفة ويؤدي 

أزمنت فإنها تعرض الطفل املصاب ألمراض عديدة يف املستقبل من أخطرها  ، أما إذا لعالجها
 . القضيب رسطان

وقد أثبتت األحباث العديدة أن األطفال غري املختونني  . اتلهابات املجاري ابلويلة : اثلاين
ضعف ما  39، ويف بعض ادلراسات بلغت النسبة  يف اتلهابات املجاري ابلويلة ون لزيادة كبريةيتعرض

ويف دراسة  ، ، ويف دراسات أخرى اكنت النسبة عرشة أضعاف عليه عند األطفال غري املختونني يه
،  نيابلويلة هم من غري املختون % من األطفال اذلين يعانون من اتلهابات املجاري 95أخرى تبني أن 

 . %5بينما اكنت نسبة األطفال املختونني ال تتعدى 

ويزويل ىلع  ، فيف دراسة واتلهابات املجاري ابلويلة عند األطفال خطرية يف بعض األحيان
ابلكرتيا املمرضة يف ادلم،  % منهم نفس 36طفلا أصيبوا باتلهابات املجاري ابلويلة اكن دلى  88

اثنان منهم بالفشل اللكوي، ومات اثنان آخران  سحايا، وأصيبوعىن ثالثة من هؤالء من اتلهابات ال
 يف اجلسم. بسبب انتشار امليكروبات املمرضة

فقد أمجعت ادلراسات ىلع أن رسطان القضيب يكاد  . الوقاية من رسطان القضيب اثلالث:
يات املتحدة ، فيف الوال ، بينما نسبته دلى غري املختونني ليست قليلة املختونني يكون معدوماا دلى

ا بلغت   ألف من من لك مائة 2.2، بينما يه  نسبة اإلصابة بسطان القضيب دلى املختونني صفرا
املختونني فإن حاالت  ، وبما أن أغلبية الساكن يف الواليات املتحدة هم من لساكن غري املختوننيا

 خمتونني تلضاعف اكن الساكن غري ، ولو إىل ألف حالة يف لك سنة 750السطان هناك يف حدود 
خينت فيها إال األقليات املسلمة مثل الصني ويوغندا  . ويف ابلالد اليت ال العدد إىل ثالثة آالف حالة

، ويه  % من جمموع السطانات اليت تصيب الرجال 22إىل  12بني  فإن رسطان القضيب يشلك ما
ا  . نسبة عيلة جدا
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أن األمراض اجلنسية اليت تنتقل عرب  فقد وجد ابلاحثون . األمراض اجلنسية الرابع:
تنترش بصورة أكرب وأخطر دلى غري املختونني،  ( بسبب الزنا واللواط اغبلاا) االتصال اجلنيس 

 واثلآيلل اجلنسية. والسيالن ( فطر املبيضة) والقرحة الرخوة والزهري، والاكنديدا  وخاصة اُلربس

املختونني  ال اإلصابة باإليدز، وأن غريوهناك أحباث عدة تؤكد أن اخلتان يقلل من احتم
ينيف أن املختون إذا  يصابون باإليدز بنسبة أىلع من قرنائهم من غري املختونني، ولكن ذلك ال

قد يصاب بهذا املرض اخلطري، وليس  تعرض للعدوى نتيجة اتصال جنيس بشخص مصاب باإليدز
ن هذه األمراض اجلنسية العديدة سوى للوقاية م اخلتان واقياا منه، وليست هناك وسيلة حقيقية

 وغريها من القاذورات. االبتعاد عن الزنا واخلنا واللواط،

يرتبط رسطان عنق الرحم بعوامل عديدة  . وقاية الزوجة من رسطان عنق الرحم اخلامس:
دت زاد الزنا، وزاد عدد املخللني واملتصلني بها لكما زا أهمها: عدد املخاللني ُلذه املرأة، ولكما

اخلبيث. وهذا هو أهم العوامل. وهناك عمل الزمن، فلكما اكن  احتماالت اإلصابة بهذا املرض
ا يف حياة املرأة لكما اكن احتمال اإلصابة بهذا املرض أكرث. وقد  اتلعرض لالتصال اجلنيس مبكرا

ا لإلصابة بسطان عنق الرحم من الحظ ا أن زوجات املختونني أقل تعرضا ري غ ابلاحثون أيضا
 . املختونني

اثلآيلل  وقد تبني أن رسطان القضيب، ورسطان عنق الرحم الكهما مرتبط بفريوسات
ا ُلذا، فإن اإلنساين . احتمال  وبما أن هذه اثلآيلل اجلنسية معدية، وبما أن غري املختونني أكرث تعرضا

 إصابة زوجة غري املختون أكرب بكثري مما يه عليه عند املختون.

الطفل املولود. فيف  ، وغري ملكفة إذا تم إجراؤها يف ملية اخلتان بسيطة وسهلةإن ع السادس:
لكفة العملية مائة دوالر للك طفل  مليون طفل ذكر سنويًّا، وتبلغ 1.8الواليات املتحدة تتم والدة 

% منهم سيحتاجون للختان يف سن  15% إىل  10فإن  مولود. أما إذا ترك هؤالء األطفال دون ختان
وحقب ابلول، واتلهابات احلشفة، واتلهابات احلشفة والقلفة، وذلك  دمة بسبب ضيق القلفة،متق

ما بني  إدخال املريض املستشىف، وإجراء العملية حتت اتلخدير العام، وتصل لكفة العملية حيتاج إىل
جراء عملية ذلك ببساطة أن إ دوالر باإلضافة إىل اتلغيب عن ادلراسة أو العمل. ومعىن 5000إىل  2000

مليون دوالر. هذا إذا لم حنسب األمراض اليت  900و  360بني  اخلتان لليافعني واملراهقني سيلكف ما
وُلذا فإن عملية اخلتان يف أثناء الطفولة ابلاكرة هو  ،ابلاهظة  يصاب بها غري املختونني، ولكفتها

 عمل اقتصادي كبري.
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ضئيلة  إذا تم إجراؤها بيد طبيب جمرب إن مضاعفات عملية اخلتان يف الطفولة السابع:
ا، ويه ال تتعدى اثنني من لك ألف طفل، وأغلبها من انلوع البسيط مثل الزنف اذلي يمكن  جدا

 اتلحكم فيه بسعة.

واحدة بسبب  وقد أظهرت ادلراسات اليت شملت أكرث من مليوين طفل خمتون حدوث وفاة
 اخلتان غري طبيب. واذلي أجرى عملية ( فيليااُليمو) اخلتان، واكن الطفل مصاباا بانلاعور 

يف الغرب  إن عملية تنظيف القلفة دلى غري املختونني اليت يدعو ُلا بعض األطباء اثلامن:
األرسة األمريكية، وقد  غري جمدية كما يقول الربفيسور ويزويل يف مقاهل اذلي نرشته جملة طبيب

املختونني يف الواليات املتحدة وأوربا صعوبة  ل غريأثبتت األحباث العديدة اليت أجريت ىلع األطفا
بانتظام، وال يوجد أي ديلل ىلع أن عملية اتلنظيف ستيق من  وما حتتها ( الغرلة) تنظيف القلفة 

األخرى املرتبطة بعدم اخلتان، بل إن األطباء أنفسهم ال يعرفون كيف يتم  السطان واملضاعفات
املتحدة  ذ ال توجد هذه الطريقة مما حدا جبمعية األطفال يف الوالياتالقلفة بالطريقة املثىل، إ تنظيف

 اليت قد تنتيه بزنف ، وشد القلفة األمريكية أن تنصح برتك قضيب الطفل دون حماوالت اتلنظيف
 .323واحلل الصحيح هو إجراء عملية اخلتان يف وقت مبكر  ،

 االستحداد

االستحداد استفعال من . فإذا حلق عنته  مأخوذ من احلديدة، يقال: استحد : االستحداد لغةا 
 . طريق الكناية واتلورية احلديدة يعين االحتالق باحلديد، استعمل ىلع

ا: وما بني  ما فوق الفرج، ) أي  اذلي حول الفرج العانة شعر حلق االستحداد اصطالحا
 .324(  ادلبر واألنثيني

 حكم االستحداد

الفطرةه َخٌس يقول : )  سمعت رسول اهلل  قال واالستحداد مستحب ؛ فعن أيب هريرة 
 5891( . ] صحيح ابلخاري / : اخلتانه ، واالستحداده ، وقصُّ الشاربه ، وتقليمه األظفاره ، ونتفه اآلباطه 

 ]325. 

 إجبار الزوج زوجه ىلع االستحدادحكم 
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،  عادةال طال شعر العانة أكرث منإذا ،  للك واحد من الزوجني أن جيرب اآلخر ىلع اتلنظف هلو
وُهنَّ  باملعروف املأمور بها الزوج بقوهل تعاىل:  وهو من العرشة  .[  19النساء: ]   لَۡمۡعُروِفن ٱبِ  وَََعِۡشُ

ا أنه جيب للزوج ىلع الزوجة وكما ِيٱمِثُۡل  َولَُهنَّ  ، قال تعاىل:  ، جيب ىلع الزوج أيضا  َّلَّ
 .326[  228ابلقرة: ]   لَۡمۡعُروِفن ٱَعلَيۡهِنَّ بِ 

 االستحداد وقت

احلاجة، وهو خيتلف من شخص إىل مقدار يقدر بلكن ، وحمدد حللق شعر العانة  ال وقتو
يكره كراهية ف ، فمىت طال حلقه، وأما ترك االستحداد أكرث من أربعني يومااالشعر طول آخر، واملعترب

، وتقليمه األظفاقال :  بن مالك  س؛ فعن أن شديدة قَِّت نلا يف قصِّ الشاربه ، وه ، ونتفه اإلبطه ره
، أن ال نرتَك أكرَث من أربعنَي يللةا .  .327[  258] صحيح مسلم /  وحلقه العانةه

 كيفية االستحداد

بأي مزيل مباح إذا اكن ة الشعر ألنه املنصوص عليه، وإزالوالسنة احللق للرجال والنساء ؛ 
فطرةه حلقه العانةه ، وتقليمه من ال) قال:   أن رسول اهلل  ، فعن عبد اهلل بن عمر  ال رضر فيه

 [ 5890. ] صحيح ابلخاري / (  األظفاره ، وقصُّ الشاربه 

لم ىلع أهلهك، قال : )  أن رسول اهلل  وعن جبار بن عبد اهلل  ، فال تَدخه إذا دَخلتهم يلالا
، قال: قال رسوله اهلله  َط الَشعهثةه ، وتَمتشه يبَةه غه ممه َد ال ] صحيح  .(  لَكيمسه الَكيمسه : فَعليك با حىَت تَستحه

 .328[  5246ابلخاري / 

 واخلصيتني حلق شعر ادلبر

كما لو اكن  ، ىلع أنه إن اكن بقاؤه يؤثر يف طهارة االستنجاء حلق شعر ادلبر ىلع اإلباحةو
وكذلك ،  ستحبي ، فهنا ، وال يمكن تنظيفه إال باملاء حبيث ال يطهره االستجمار كثيفاا وطويالا 

 .329 لشعر انلابت ىلع اخلصيتنياحلكم يف ا

 تقليم األظفار

                                                                 
 . 148:  147ص  10، ج الطهارة أحاكم 326
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. قلم: من باب رضب. يقال: ، وقَلََمه تقليما مه قَلمما له  قَلََم الظفر واحلافر والعود: َيقم

 وقلَم أظفاره: شدد للكرثة. وقلمت الظفر: إذا أخذت ما طال منه، فالقلم أخذ الظفر.

 .والقهالَمة بالضم: ما سقط منها. وقيل: ما قطع منها

فهر. وجيمع ىلع أظفار فمر وظه فور، وأظافري. واألظفار: جاء يف لسان العرب مجع: ومفرده: ظه ظم
ه
 وأ

 ويكون لإلنسان وغريه.

فر فمر بالكس، فشاذ غري مأنوس به، إذ ال يعرف ظه  بالكس. وأما قراءة من قرأ: لك ذي ظه

 .330 ه اللحياينوقالوا: الظفر ملا ال يصيد. واملخلب ملا يصيد. ولكه مذكر، رصح ب

 حكم تقليم األظفار

 فعن أيب هريرة ؛  ، وايلدان والرجالن واملرأة تقليم األظفار ، وسواء فيه الرجلويستحب 
الفطرةه َخٌس : اخلتانه ، واالستحداده ، وقصُّ الشاربه ، وتقليمه يقول : )  قال سمعت رسول اهلل 
 .331 [ 9158( . ] صحيح ابلخاري / األظفاره ، ونتفه اآلباطه 

 إجبار أحد الزوجني اآلخر ىلع تقليم أظفارهحكم 

للك واحد من الزوجني أن جيرب اآلخر ىلع ، ف إىل حد تعافها انلفوس تلاإذا طواألظفار 
باملعروف  وهو من العرشة،  تقليم األظفار من انلظافة املأمور بها لك من الزوجني؛ ألن  اتلنظف هل

وُهنَّ  املأمور بها الزوج بقوهل تعاىل:  أنه جيب للزوج ىلع  وكما .[  19النساء: ]   لَۡمۡعُروِفن ٱبِ  وَََعِۡشُ
ا، قال تعاىل:  ِيٱمِثُۡل  َولَُهنَّ  الزوجة، جيب ىلع الزوج أيضا  .332 [ 228ابلقرة: ]   لَۡمۡعُروِفن ٱَعلَيۡهِنَّ بِ  َّلَّ

 توفري األظفار يف احلرب

 ، ودنا منه العدو ألنه إذا سقط السالح من يده؛  األظفار يف أرض العدووال بأس برتك قص 
 . فإنه سالح ، ربما يتمكن من دفعه بأظافريه ،

 : ، برشطنيبه  ال بأسوهذا الرتك 
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 . ، وهو أربعني يوماا : أال يتجاوز به املقدار اذلي حدده الرشعاألول 

أو إمجاع، أو قياس  فيه ديلل رشيع، من كتاب، أو سنة، ردألنه لم ي،  اثلاين: أال يعتقد سنيته
 .333 ال يعلم هل خمالف صحيح، أو قول صحايب

 توقيت تقليم األظفار

 ، املعترب طوُلاإنما وذللك ،  لم يأت يف الرشع وقت معني هن؛ ألال توقيت يف تقليم األظفار و
، فإذا طال  ظفره أرسع من بعض ، فبعض انلاس يطول ذلك خيتلف باختالف األشخاص واألحوالو

 . ع تقليمهالظفر رش

، قال :  وعن أنس بن مالك  ، ونتفه اإلبطه ، وتقليمه األظفاره قَِّت نلا يف قصِّ الشاربه وه
، أن ال نرتَك أكرَث من أربعنَي يللةا . معىن هذا احلديث أنهم ال [ و 258] صحيح مسلم /  وحلقه العانةه

ن أربعني يوماا، وليس معناه فال يؤخرونها أكرث م يؤخرون فعل هذه األشياء عن وقتها، فإن أخروها
 .334 اإلذن يف اتلأخري أربعني مطلقاا

 كيفية تقليم األظفار

 ؛قدم ايلمىن ىلع اليسى تو ، لم يثبت يف ترتيب األصابع عند القص يشء من األحاديثو
لهه وتر اكن انليبُّ قالت : حيث  عئشة ما روته أم املؤمنني عمومل بهه اتليَمُّنه يف َتنَعُّ لهه يهعجه جُّ

هورهه  .335[  168] صحيح ابلخاري /  ، ويف شأنهه لكِّه . وطه

 إزالة الوسخ من حتت الظفرحكم 

اغلب األعراب ؛ ألن  يصح وضوؤهيعىف عنه ، وإذا اكن حتت الظفر وسخ يمنع وصول املاء، فو
صالة من يرد يف يشء من اآلثار أمرهم بإعدة ال يف وقت الويح اكنوا ال يتعاهدون ذلك، ومع ذلك لم

 .336 أجله

 دفن الظفر والشعرحكم 

 .337ال يلزم دفن األظفار والشعر بعد قصها ؛ لعدم ورود ديلل يف ذلك 
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 رأسالأو حلق شعر  إاعدة الوضوء بعد تقليم األظفارحكم 

ذلك أو استحبابه  ال يرشع الوضوء وال املسح بعد تقليم األظفار أو حلق الشعر؛ ألن إجيابو
ملَز قال : رأيته ابن عمر أخذ من أظفاره ، فقلت هل : أخذَت من  يللحيتاج إىل ديلل وال د ، وعن أيب جمه

ا . ] املصنف البن أيب شيبة /  أظفارك وال تتوضأ ؟ قال : ما أكيسك ! أنت أكميَسه ممن سماه أهله َكيمسا
581 ] 

 .338 ال ديلل ىلع هذا االستحباب؛ ألنه  غسل رؤوس األصابع بعد القصوال يستحب 

 اإلبط نتف

 . ح: باطن اجلنا ، وقيل : بالكس باطن املنكب اإلبط

: فرفع  العرب . وحىك الفراء عن بعض ، واتلذكري أىلع ، قاهل اللحياين ، وقد يؤنث وهو مذكر
 . السوط حىت برقت إبطه

ا : وضعه حتت إبطه وتأبطه . : آباط واجلمع  . . ومنه تأبط رشًّ

 .339 تفونتف اإلبط: هو إزالة ما عليه من الشعر عن طريق انل

 حكم نتف اإلبط واتلوقيت فيه

، وهو خيتلف من شخص إىل آخر،  ، ويقدر باحلاجة ال وقت هلويستحب نتف اإلبط ، و
 . طوُلا، فمىت طال الشعر نتفه املعتربو

قال :  ؛ فعن أنس بن مالك  كره كراهية شديدة، ي ترك انلتف أكرث من أربعني يومااو
، وتق قَِّت نلا يف قصِّ الشاربه ، أن ال نرتَك أكرَث من أربعنَي وه ، وحلقه العانةه ، ونتفه اإلبطه ليمه األظفاره

 .340[  258] صحيح مسلم /  يللةا .

 كيفية نتف اإلبط
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الفطرةه يقول : )  قال سمعت رسول اهلل  ؛ فعن أيب هريرة والسنة انلتف ، وجيوز حلقة 
( . ] صحيح ابلخاري / األظفاره ، ونتفه اآلباطه  َخٌس : اخلتانه ، واالستحداده ، وقصُّ الشاربه ، وتقليمه 

5891 ] 

 : نتف اآلباط: إزالة ما عليها من الشعر بهذا الوجه: أعين  ابن دقيق العيداإلمام قال 
أوىل، وقد فرق  انلتف، وقد يقوم مقامه ما يؤدي إىل املقصود، إال أن استعمال ما دلت عليه السنة

) ، ويف اثلاين: ( االستحداد)  ة، وإزالة شعر اإلبط، فذكر يف األوللفظ احلديث بني إزالة شعر العان
ولعل السبب فيه أن الشعر حبلقه يقوي  وذلك مما يدل ىلع رعية هاتني اُليئتني يف حملهما، ( انلتف

تكرار حلق الشعر يف املواضع اليت يراد قوته فيها،  أصله، ويغلظ جرمه، وُلذا يصف األطباء
جرمه اكن أفوح للراحئة الكريهة املؤذية ملن يقاربها، فناسب أن  يه الشعر وغلظواإلبط إذا قوي ف

 املضعف ألصله، املقلل للراحئة الكريهة، وأما العانة فال يظهر فيها من الراحئة يسن فيه انلتف
رهجع إىل االستحداد؛ ألنه

 أيس وأخف ىلع الكريهة ما يظهر يف اإلبط، فزال املعىن املقتيض للنتف، فه
 . اإلنسان من غري معارض

، عن يونس بن عبد األىلع،   الشافيعاإلمام  يف مناقب ابن أيب حاتم  اإلمام أخرجو
، ولكن ال أقوى ىلع  فقال: إين علمت أن السنة انلتف ، قال: دخلت ىلع الشافيع، ورجل حيلق إبطه

 .341 ن اعتادهاالبتداء موجع، ولكن يسهل ىلع م : هو يف  الغزايلاإلمام الوجع. قال 

 الوضوء من نتف اإلبطحكم 

فعن حممد قال : هؤالء لعدم ورود ديلل يف ذلك ، ومن نتف ابطه فليس عليه إعدة الوضوء ؛ 
 إبطه أعد الوضوء ، وأنا ال أقول ذلك وال أدري ما هذا . ] املصنف البن أيب شيبة / يقولون : من َمّس 

574  ]342. 

 الشارب قص

الشوارب أمر ديين،  يف رشح سَن أيب داود: احلكمة يف قص  عرايققال الشيخ ويل ادلين ال
، وأمر دنيوي: وهو حتسني  الصحيح ، كما ثبت اتلعليل به يف وهو خمالفة شعار املجوس يف إعفائه

 .343 اليت تلصق باملحل اكلعسل، واألرشبة، وحنوها اُليئة، واتلنظف مما يعلق به من ادلهن، واألشياء
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 حكم قص الشارب

انهكوا : )  قال : قال رسول اهلل  ص الشارب مستحب ؛ فعن عبد اهلل بن عمر وق
 .344 [ 5893( . ] صحيح ابلخاري /  الشوارَب ، وأعفوا اللح

 السنة تتحقق باحللق أو باتلقصري

: )  قال : قال رسول اهلل  ؛ فعن أيب هريرة  هأو تقصري الشارب السنة تتحقق حبلقو
وا الَشوارَب  زُّ  [ 260( . ] صحيح مسلم /  وأرخوا اللَِّح . خالهفوا املجوَس جه

ا معه اإلحفاء  الطحاوياإلمام قال   ، وحيتمل أن يكون ما دون : حيتمل أن يكون جزا
 .345 ذلك

 السبالنيحكم قص 

 . : وهما طرفا الشارب ، بمعىن املسبول ، بكس السني : تثنية سبال السباالنتعريف 

 ، ، بل باملجوس وأهل الكتاب ملا فيه من التشبه بالعجم ؛ بقائهما هكرويهما من الشارب و
باَُلم وحيلهقون حلاهم  ذهكهر لرسوله اهلله قال :  فعن عبد اهلل  املجوسه فقال: ) إنَهم يهوفهون سه

َزُّ الَشاةه أو ابلعريه  باهَل كما جته  .346[  4765. ] صحيح ابن حبان /  فخالهفوهم ( فاكن ابنه عمَر جيهزُّ سه

 توقيت قص الشارب

، ونتف اإلبط وحلق العانة، وقد سبق  يف تقليم األظفاركم املسألة اكحل واحلكم يف هذه
 .347 يف تلك املسائلبيان ذلك 

 اللحية إعفاء

 اللحية: بالكس هذا هو املشهور املعروف. :لغةا  تعريف اللحية

ا بالضم، مثل ولهَح بالكس، لهيَح اجلوهري: اللحية معروف، مجع  وقال  وذرى. ذروة، أيضا

 . : اسم جيمع من الشعر ما نبت ىلع اخلدين واذلقنواللحية
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من احلنفية: اللحية الشعر انلابت  ابن جنيم اإلمام قال : عند الفقهاء اللحية تعريف
وما بينهما وبني العذار ، وهو القدر املحاذي لألذن يتصل من األىلع  بمجتمع اللحيني والعارض

 .األسفل بالعارض  غ، ومنبالصد

العذار عند أهل اللغة والفقه: هو الشعر انلابت املحاذي لألذنني بني الصدغ والعارض، و
 . أول ما ينبت لألمرد اغبلاا وهو

 .348 : فهو ما حتت العذار وأما شعر العارضني

 حلق اللحيةحكم 

خالفوا املرشكني : : )  قال : قال رسول اهلل فعن عبد اهلل بن عمر ؛  حيرم حلق اللحيةو
. . واكن ابنه عمَر : إذا حَج أو اعتمر قبض ىلع حليتهه ، فما فضل أخَذه( وفروا اللح ، وأحفوا الشوارَب 

 .349[  5892] صحيح ابلخاري / 

 حكم األخذ من اللحية

 .350 ؛ لفعل ابن عمر  ما زاد ىلع القبضة اللحية خذ منأيوجيوز أن 

 حلق ما حتت اذلقنحكم 

 .351 اللحية يف الفقه واللغة ال يدخل فيها ما حتت اذلقن احلنك ؛ ألن وز حلق ما حتتجيو

 نتف الشيبحكم 

يكَره أن ينتَف الرجله الشعرةَ ابليضاَء قال :  ؛ فعن أنس بن مالك  يكره نتف الشيبو
ه وحليتهه . قال : ولم خيتضب رسوله اهلله  . ويف  . وإنما اكن ابلياضه يف عنفقتهه ويف من رأسه الصدغنيه 

 .352[  2341] صحيح مسلم /  الرأسه َنبمٌذ .

 تغيري الشيب بغري السوادحكم 
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قال : قال  ؛ فعن أيب هريرة  خضاب الشيب بغري السواد من ْحرة أو صفرة تحبيسو
 .353[  3462( . ] صحيح ابلخاري /  إن ايلهوَد وانلصارى ال يصبهغون ، فخالفوهم: )  رسول اهلل 

 الشيب بالسواد تغيريحكم 

يوَم فتحه قال :  ؛ فعن جابر بن عبد اهلل  خضاب الشيب بالسوادويكره  َ بأيب قهحافَة  يته
ه
أ

ا . فقال رسوله اهلله  يتهه اكثلُّغامةه بياضا ه وحله وا هذا بيشء  ، واجتَنهبوا الَسواَد ( . مكَة . ورأسه ]  ) غريِّ
 [ 2102صحيح مسلم / 

املجاهد  -يعين انليه عن الصبغ باألسود-ويستثىن من ذلك  :يف الفتح   قال احلافظ
 . اهاتفاقاا

الزينة للمرأة مطلوبة، وذللك جاز ُلا خضاب ايلدين  ألنالصبغ بالسواد ؛  للمرأةوجيوز 
 .354 وال جيوز ذلك يف حق الرجل، وجاز ُلا لبس اذلهب دون الرجل والرجلني،

 الرباجم غسل

وجيتمع فيها  ملفاصل والعقد اليت تكون يف ظهور األصابع،الرباجم لغة: مجع برمجة، ويه ا
 .355 الصماخ وقال بعضهم: ويلحق بالرباجم ما جيتمع من الوسخ يف معاطف األذن وقعر . الوسخ

 حكم غسل الرباجم

عرٌش : )  قالت : قال رسول اهلل  ؛ فعن أم املؤمنني عئشة  غسل الرباجمويستحب 
واكه ، واستنشاقه املاءه ، وقصُّ األظفاره ، وغسله من الفهطرةه : قصُّ الَشاربه   ، وإعفاءه اللِّحيةه ، والسِّ

. ( الرباجمه ، ونتفه اإلبطه ، وحلمقه العانةه ، وانتقاصه املاءه  . قال زكريَاءه : قال مصعٌب : ونسيته العارشةَ 
 261] صحيح مسلم /  عين االستنجاَء .إاَل أن تكوَن املضمضَة . زاد قهتيبةه : قال وكيٌع : انتقاصه املاءه ي

] 

، وهو سنة  الرباجم فمتفق ىلع استحبابه : وأما غسل يف املجموع انلووي  اإلمام قال
 اه مستقلة غري خمتصة بالوضوء .

 . وقيل: املراد تنظيفها بالوضوء
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تنظيف املواضع اليت  يف حاشيته ىلع النسايئ : وغسل الرباجم  السندي اإلمام وقال
 اه . تمع فيها الوسخ واملراد االعتناء بها يف االغتسالجي

،  املاء صحت الطهارة اكن الوسخ يسرياا ال يمنع وصول ، فإنوإذا اكن هناك وسخ يف الرباجم 
 .356 ، وإال صحت اكن كثرياا عرفاا لم تصح الطهارةو،  وإذا اكن مانعاا من وصول املاء

 شعر الرأسأحكام  :باب

 هوحكم تعريف القزع

 . : أي لطخة غيم ، وما يف السماء قزعة السحاب املتفرق لغة : القزع

قَة . قاموس املعجم الوسيطيف  الَقَزعه و  : لك يشء يكون قهَطعاا متفرِّ

ا  القزعو منه كشعر  ، وترك موضع حلق مجيع الرأسك ، : حلق بعض الرأس مطلقاااصطالحا
لهق موضع وحده انلاصية  . الرأس ، وبيق أكرث ، أو إذا حه

أَن رسوَل  ، عن عبد اهلل بن عمر  عن أبيه ، ، أخربين عمر بن نافعقال  عن عبيد اهللفعن 
. اهلله  رتكه بعٌض  لَقه بعضه رأسه الصيبِّ ويه ]  نىه عن الَقزعه . قال قلته نلافع  : وما الَقَزعه ؟ قال : حيه

 [ 2120صحيح مسلم / 

،  تشبيهاا بقزع السحاب بالقزع ، حملوقة غري، وترك مواضع منه  حلق رأس الصيبوسم 
 . الشعر وترك بعضه : أخذ بعض يعين ( نىه عن القزع) :  ومنه احلديث

: أمجع العلماء ىلع كراهية القزع إذا اكن يف مواضع   انلووي اإلمام قالمكروه ؛  القزعو
أن رسوَل اهلله  د اهلل بن عمر . ا ـه، فعن عب ، ويه كراهة تزنيه يكون ملداواة وحنوها متفرقة إال أن

 [ 5921] صحيح ابلخاري /  نىه عن الَقَزعه . 

يف مواضع  -يعين القزع  -: إذا اكن ذلك  بفوائد مسلم يف املعلم  املازري اإلمام قالو
 . اه ، وإن لم يكن كذلك اكنلاصية وشبهها فاختلف يف جوازه بال خالف كثرية فمنيه عنه

أنه سمع ابن  ، ، عن نافع موىل عبد اهلل أخربه ، أن عمر بن نافع فصعبيد اهلل بن حفعن 
عمته رسوَل اهلله  : يقول  عمر بَيده اهلله : قلته : وما الَقَزعه ؟ فأشار نلا  سمه يَنىه عن الَقَزعه . قال عه

بَيده اهلله قال : إذا حلَق الصيبُّ  ه ، فأشار  ، وتَرك ها ههنا شعرةا وها ههنا وها ههنا عه بَيده اهلله إىل ناصيته نلا عه
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ه .  : . قال عبيد اهلل : ال أدري هكذا قال الصيب ؟ قال : فاجلارية والغالم قيل لعبيد اهلل وجانيَب رأسه
ا ، ولكن القزع أن يرتك بناصيته : أما القصة والقفا للغالم فال بأس بهما ، فقال وعودته ،  شعرا

 [ 5920. ] صحيح ابلخاري /  ا وهذا، وكذلك شق رأسه هذ وليس يف رأسه غريه

 . القزع ؛ ألن فيه تشويه املعىن اذلي ألجله كرهو

 ، ويبق ، وهو أن حيلق بعض الرأس يف املنتق : ونيه عن القزع ابلايج اإلمام قال 
 ، وشعر ، فيرتك منه مقدمه ، وهو أن حيلق رأس الصيب : ومن ذلك القصة والقفا ، ثم قال مواضع

 . قال ، ووجه ذلك أنه من ناحية القزع ذلك يف اجلواري وال الغلمان بين: ال يعج ل مالك. قا القفا
 .357 : ويلحلقوا مجيعه أو يرتكوا مجيعه . ا ـه مالك

 حلق شعر الرأسحكم 

هو ، كما  وتنظيفه وتعهده ، إذا اكن قادراا ىلع القيام بمؤنته ترك الشعر أفضل من حلقهو
، بعيَد ما بنَي  مربوعا  اكن انليبُّ قال :  ؛ فعن الرباء بن عزب  ياء، وفعل األنب فعل الرسول 

بَنيه  نَيهه  الَمنكه ذه
ه
لَة  ْحراَء لم أَر َشيئاا قطُّ أحسن مهنه ، هل شعٌر يبلغه َشحَمَة أ . قال يوسف بن  ، رأيتهه يف حه

 [ 3551] صحيح ابلخاري /  ، عن أبيه : إىل منكبيه . أيب إسحاق

رأيته عيىس وموىس وإبراهيَم ، فأما عيىس فأْحٌر : )  قال : قال انليب  باس وعن ابن ع
( . ] صحيح ابلخاري /  جعٌد عريضه الصدره ، وأما موىس فآدٌم جسيٌم سبٌط ، كأنه من رجاله الزُّطه 

ليس  : أي ، وكس املوحدة : السبط بفتح املهملة يف الفتح  قال احلافظ ( سبط) :  فقوهل[  3438
 . ، وهذا نعت لشعر رأسه جبعد

، فقال: إن اهلَل ليس بأعوَر، أال إن  يوماا بني ظهريه انلاسه املسيَح ادلجاَل  ذكر انليبُّ و
، فإذا  املسيَح ادلجاَل أعوره العنيه ايلمىن ، كأن عينَه عنبٌة طافيٌة ، وأراين الليلَة عند الكعبةه يف املنامه

 
ه
هَمتهه بني َمنكه رجٌل آدمه ، كأحسنه ما يهرى من أ مه الرجاله تَرضهبه ل له الشعره بيه دم ه ماءا  ، رَجه ره رأسه ،  ، يَقطه

يب رجلني وهو يطوفه بابليته  ،  : هذا املسيحه بنه مريمَ  : من هذا ؟ فقالوا ، فقلته  واضعاا يديه ىلع َمنكه
ا طا ا قطه ته بابن قَطن  ، واضعاا يديه ىلع كأشبَهه من رأي ، ، أعوَر العنيه ايلمىن ثم رأيته رجالا وراَءه جعدا

 [ 3439] صحيح ابلخاري /  . : من هذا ؟ قالوا: املسيحه ادلجاله  ، فقلته  َمنَكيب رجل  يطوفه بابليته 

فأما حلقه يف النسك فإنه أفضل من  ، الرأس من حال إىل آخر وخيتلف حكم حلق
يَن قال : امهللَ أَن رسوَل اهلله  فعن عبد اهلل بن عمر ؛  اتلقصري َحلِّقنَي . قالوا : والمهَقرصِّ  ارَحمه المه
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يَن . وقال  ، قال : والمهَقرصِّ يَن يا رسوَل اهلله َحلِّقنَي . قالوا : والمهَقرصِّ ، قال : امهللَ ارَحمه المه يا رسوَل اهلله
بَ  َحلِّقنَي . مرةا أو مرتنيه . قال : وقال عه م اهلله المه يده اهلله : حَدثَين نافٌع، وقال الليثه : حَدثَين نافٌع : رحه

يَن .  [ 1727] صحيح ابلخاري /  يف الرابعةه : والمهَقرصِّ

ا جائز وأما حلقه للتداوي قال : )  أن رسول اهلل   عب بن عجرة؛ فعن ك ، فهذا أيضا
مم ثالثَة أيام  ،  احلهقم رأَسك ، ) : قال : نعم يا رسوَل اهلله . فقال رسوله اهلله  ( لعلَك آذاك هوامُّك ؟ وصه

كم بشاة   مم ستَة مساكني  ، أو انسه عه طم
َ
 [ 1814] صحيح ابلخاري /  .( أو أ

: وأما حلقه ىلع وجه   ابن تيمية شيخ اإلسالم ، فقد قال وأما حلقه ىلع وجه اتلعبد
لق حي واتلدين، والزهد، من غري حج وال عمرة، مثل ما يأمر بعض انلاس اتلائب إذا تاب ، اتلعبد

، أو من  والعبادة ، أو من تمام الزهد رأسه، ومثل أن جيعل حلق الرأس شعار أهل النسك وادلين
، كما يفعل  يقرص من شعر اتلائب ، أو من جيعل من حيلق رأسه أفضل ممن لم حيلقه أو أدين أو أزهد

ا أن يقص مقص ، ويعني الشيخ صاحب  بعض شعره بعض املنتسبني إىل املشيخة إذا توب أحدا
وقصه رؤوس انلاس من تمام املشيخة اليت يصلح بها أن  ، وسجادة، فيجعل صالته ىلع السجادة

، وال مستحبة  ، وليست واجبة ، وال رسوهل فهذا بدعة لم يأمر اهلل بها يكون قدوة يتوب اتلائبني
 . اه ، وال فعلها أحد من الصحابة واتلابعني ُلم بإحسان أئمة ادلين عند أحد من

َة . ] املصنف البن أيب شيبة /  هشام قال : رأيت ابن عمر وجابراا وعن  وللكِّ واحد منهما مجه
25454  ]358. 

 الرتجل وصفته

له انليَب عئشَة  أم املؤمنني عن؛ ف يستحب ترجيل الشعرو ويه  : أنها اكنت تهرجِّ
ا رأَسه. جرتهها ، يهناوهُله ، ويه يف حه  [ 2046صحيح ابلخاري / ]  حائٌض، وهو معتكٌف يف املسجده

، رحل إىل فضالة بن عبيد ،   أن رجال من أصحاب انليب؛ وذلك  يستحب أن يكون غبااو
وهو بمرص ، فقدم عليه ، فقال : أما إين لم آتك زائرا ، ولكين سمعت أنا ، وأنت ، حديثا من رسول 

ذا . قال : فما يل أراك شعثا ، قال : وما هو ؟ قال : كذا وك ،، رجوت أن يكون عندك منه علم  اهلله 
، اكن ينهانا عن كثري من اإلرفاه . قال : فما يل ال أرى  وأنت أمري األرض ؟ قال : إن رسول اهلله 

 [ 4160. ] سَن أيب داود /  يأمرنا أن حنتيف أحيانا عليك حذاء ؟ قال : اكن انليب 

                                                                 
 . 408:  393ص  10، ج الطهارة أحاكم 358

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 177                                                                                                                     الفقه اإلساليم / اجلزء األول / كتاب الطهارة 

فإن العبد مأمور بإكرام  ؛ حبالبينهما  : والصواب أنه ال تعارض  ابن القيم اإلمام قال
، فيكرم شعره وال يتخذ الرفاهية واتلنعم  واتلنعم ، ومنىه عن املبالغة والزيادة يف الرفاهية شعره

 ا ـه ديدنه بل يرتجل غباا .

ا  ا : أي أحيانا ل يف  : يف معجم املعاين اجلامعكما جاء و معىن غبا ، ومعىن غبا َغبَته الرَجه
بًّا بًّا تزدد حه  .359 ا ـه . الزيارة : زار يف احلني بعد احلني ، ومنه قوُلم : زهرم غه

 أحكام السواك :باب

 تعريف السواك

ت اليشء أسوكه سواكا  كم  : ن ذلك يقال، م ، ومنه اشتقاق املسواك : إذا دلكته ساك اليشء وسه
وكه سواكا   . : استاك لم تذكر الفم ، فإذا قلت ساك فاه يسه

  ، ، واضطراب ويف مقاييس اللغة: َسوهك: السني والواو والاكف أصل واحد يدل ىلع حركة
بل يقال عناقها من الههزال : تَساوَكت اإله

َ
 . ، أراد أنها تتمايل من ضعفها : اضطربت أ

بو منصور
َ
  قال أ

َ
َدده الليث ، قال ن السواك يَؤنث: ما سمعت أ ، السواك  : وهو عندي من غه

َهرة كقوُلم ، مذكر  . ثَةبَ ، وقوهل الكفر خَمم  : الودله جَممبَنة جَممَهلَة َمبمَخلة وقوهل َمطم

لَكه به الَفمه من العيدان واك ما يهدم  . السِّ

إلذهاب  ه يف األسنان: وهو يف اصطالح الفقهاء استعمال عود أو حنو  انلووياإلمام  قال
 .360اتلغري وحنوه 

 فضل السواك

واكه َمطَهرةٌ للفمه َمرضاةٌ للَربِّ ( أَن رسوَل اهلله  فعن أم املؤمنني عئشة  . ]  قال : ) السِّ
 .361[  1067صحيح ابن حبان / 

 استحباب السواك يف الرشائع السابقة
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َم  ۧإِبَۡرِٰه  ۡبتََلَٰٓ ٱ۞ِإَوذِ  :  س ؛ فعن ابن عبا أبينا إبراهيم السواك اكن يف رشيعةو
َۖ  ۥَربُّهُ  ُهنَّ َتمَّ

َ
[ . قال : ابتاله اهلله بالطهارة ؛ َخٌس يف الرأسه ، وَخس يف  124] ابلقرة /   بَِكلَِمٰٖت فَأ

اجلسد ، يف الرأس قصُّ الشاربه ، واملضمضةه ، واالستنشاق ، والسواك ، وفرق الرأس ، ويف اجلسد 
ر ، وحلق العانة ، واخلتان ، ونتف اإلبط ، وغسل أثر الغائط وابلول باملاء . ] تفسري تقليم األظفا

 .362 [ 499الطربي / 

 وأي السواك به أفضل التسوك بالعود

ا يلناا ينيقو  ، ، وال يتفتت فيه ، وال يرضه ، وال جيرحه الفم املستحب أن يكون السواك عودا
، وذهب مجاهري الفقهاء إىل أن األوىل أن  د انلخل أو غريهأو جري الزيتون وأ،  ال فرق بني األراك

 . يكون السواك بعود األراك

ري وحَنمري،  تويف انليب قالت :  عن أم املؤمنني عئشة و ، وبنَي َسحم يف بييت ويف يويمه
هه، فرفَع رأسهه إىل السماءه  َعوِّذه

ه
عء  إذا َمرهَض، فذهبته أ هه بهده

َعوِّذه ، واكنت إحدانا ته َ وقال : ) يف الَرفيقه األىلعم
هه َجريَدةٌ رطبٌة، فنظَر إيله انليب  َ ( . ومَر عبده الَرْحنه بنه أيب بكر ، ويف يده ، فظننته يف الَرفيقه األىلعم

نَتَ بها كأحَسنه ما اكن  ، فاسم تهها إيلهه تهها، فدَفعم ، فأخذتهها، فمَضغمته رأسها، وَنَفضم أنم هل بها حاجةا
تَ  سم هه، فجمَع اهلله بني رييق وريقهه يف آخر يوم  مهن مه هه، أو : سقطت من يده نًّا، ثم ناَونَليها، فسقطت يده

نيا وأَوله يوم  من اآلخرةه .  [ 4451] صحيح ابلخاري /  ادلُّ

بيمش :   سوااكا مهن أراك  واكن يف أَن عبَد اهلله بَن مسعود  اكن حيزَتُّ لرسوله اهلله وعن زهرِّ بن حه
ك القومه فقال انلَيبُّ  ه إنَهما  ساَقيمهه دقٌَة فضحه كم مهن دقَةه ساَقيمهه واذَلي نفيس بيده كه : ) ما يهضحه

د  ( حه
ه
 [ 7069. ] صحيح ابن حبان /  أثَقله يف املزيانه مهن أ

 اه . : وبأي يشء استاك مما يزيل اتلغري والقلح أجزأه انلووياإلمام قال و

 ، : أصل السنة تتأدى بكل خشن يصلح إلزالة القلح اكخلرقة لرافيعا اإلمام وقال
 . اه واخلشبة، وحنوها

التسوك معقول املعىن، فاستعمال ومن السواك استعمال الفرشاة ومعجون األسنان ؛ ألن 
 . خيفف تغري الفم واصفرار األسنان املعجون حيصل به من السنة بقدر ما يزيل أو
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من أمالح الاكلسيوم واملغنيسيوم، ترتسب حول األسنان، وفوق  كتلة هو قلح االسنانو
 وعندما يتصلب ابلالك يشلك ما يعرف بـ قلح االسنان ، وتشلك ابلالك ، األسنان االصطناعية

 . )اجلري(

اكلقصب؛ فإنه جيرح اللثة  جاء يف مواهب اجلليل : ويتجنب من السواك ما فيه أذى للفم،و
 . اه مما يقول األطباء فيه فساد ويفسدها، واكلرحيان وحنوه

،  ، فهو حمرم من نفعه ، واكن رضره أكرث ، بل ولو اكن فيه نفع ن تعايط ما فيه رضر ال جيوزأل
ۡكَۡبُ  لَۡميِۡۡسِ  ٱوَ  ۡۡلَۡمرِ ٱلُونََك َعِن   َ ۞يَۡس   :  اهلل قال

َ
 مِن قُۡل فِيهَِمآ إِثۡم  َكبِي  َوَمَنٰفُِع لِلنَّاِس ِإَوثُۡمُهَمآ أ

ۡفعِهَِما    . اكن رضره أكرث من نفعه غلب جانب اتلحريم، وهذه قاعدة رشعية فما .[  219 / ابلقرة]   نَّ

من  اذلي ينظف فاه بأصبعه خرييف التسوك باإلصبع ، لكن  يثبت ديلل عن الرسول ولم 
ا، ولكن ال حيصل هل اثلواب املرتتب ىلع السواك؛ ألنه دو يف اتلطهري، لكن  نهاذلي ال ينظف فاه أبدا

يناسب إذا اكن مع املضمضة؛  حيصل هل من األجر بقدر ما حيصل هل من اإلنقاء، والتسوك باألصبع
 . وتطهريه فإنه ال شك أنه مع املاء حيصل به قدر من نظافة الفم

، حيث قال  الطبية الكم بلعض األطباء يف تفضيل السواك ىلع املعجون من انلاحيةوهذا 
 إن املسواك يفوق مجيع الوسائل والطرق املستعملة تلنظيف:  اهلل عبد الرزاق السعيد ادلكتور عبد

طبيعية خري من  األسنان، فاملسواك منظف آيل يقوم مقام الفرشاة الحتوائه ىلع أيلاف سيليولوزية
واد بل أفضل منه، ملا حيتويه من م أيلاف الفرشاة، ويقوم مقام معجون األسنان، أو املسحوق املنظف،

الصوديوم، ومواد تشبه ابلنسلني، بتأثريها اكتشفها  مطهرة مثل: العفص، والسنجرين، وبيكربونات
مبيدة للجراثيم، جمهولة الرتكيب، كذلك يوجد بالسواك مواد زالقة منظفة  ادلكتور: رودات، ويه مواد

الرغوية  ن املوادوتدلك األسنان، وجتعلها بيضاء المعة، وال ختدش أنسجة السن، ويه خري م فتدعك
أن أغلبية املعاجني  اتلجارية اليت توجد باملعاجني، فقد أعلنت جملة أطباء األسنان األمريكية .

كميات من بلورات السيليس الصلبة  املستعملة يف الواليات املتحدة غري صحية أو طبية، وباملسواك
 %4بنسبة عيلة، تبلغ حوايل  وموجودة باملسواك اليت تفيد كمادة منظفة حتك القلح عن األسنان،

،  ، وباملسواك مواد عطرية زيتية ، وأكساالت اجلري يف ابلوتاسيوم وكذلك أمالح أخرى ُلا فعايلتها
، وبه مادة قابضة  ؛ ألنها تكسب الفم راحئة طيبة اتلطيب، واتلنكه والشذا وهذه يه عوامل

العفص  وجريان ادلم فيها، ويساعداليت توقف الزنيف، وتقوي اللثة، وتساعد ىلع تقرنها،  اكلعفص،
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وأما النشاء  ىلع تكوين الليفني من مودل الليفني، اذلي هل أهمية يف عملية تكوين اجللطة،
ا، فيساعد ىلع اتلنظيف  .363 ا ـه . والصموغ فتساعد ىلع جعل قوام اللعاب لزجا

 حكم السواك

وال أن أشّق ىلع أّميته ل: )  قال : قال رسول اهلل  والسواك مستحب ؛ فعن أيب هريرة 
 .364[  22( . ] سَن الرتمذي /  ألمرتههم بالسواكه عند لّك صالة  

 التسوك يف املسجد

؛ فعن أنس  فقيل: يكره السواك يف املسجد،  اختلف العلماء يف استعمال السواك يف املسجد
ام يبوله يف املسجده . إذ جاء أعرايبي . فق بينما حنن يف املسجده مع رسوله اهلله قال :  بن مالك 

وهه فرتكوه حىت بال . ثم إن  : َمهم َمهم . قال : قال رسوله اهلله  فقال أصحابه رسوله اهلل  وه . َدعه رهمه ال تهزم
هكره  رسوَل اهلله  لهحه ليشء  من هذا ابلوله وال الَقَذره . إنما يه ذله دعه فقال هل إن هذه املساجَد ال تَصم

و  من  وقهراءةه القرآنه ، أو كما قال رسوله اهلله  ، والصالةه،اهلله 
م ، فجاء بَدل . قال فأمر رجالا من القومه

، فَشنَهه عليه .  [ 285] صحيح مسلم /  ماء 

لوال أن أشَق ىلع أميت، أو ىلع قال : )  أن رسول اهلل  ؛ فعن أيب هريرة  وقيل: ال يكره
 .365[  887] صحيح ابلخاري /  .(  انلاسه ألَمرتههم بالسواكه مَع لكِّ صالة  

 التسوك حبرضة انلاس

فوجدتهه  تيته انليَب قال : أ ؛ فعن أيب موىس األشعري  التسوك أمام انلاسوال يكره 
عم ، والسواكه يف فيه كأنه َيتَهَوعه .

ه
عم أ

ه
: أ ه ، يقوله  .366[  244] صحيح ابلخاري /  يسنته بسواك  بيده

 التسوك يف اخلالء

 .367؛ لعدم ورود ديلل يمنع من ذلك  السواك يف اخلالءره وال يك

 التسمية للسواك
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األصل يف العبادات احلظر حىت يرد ديلل صحيح ىلع عند االستياك ؛ ألن  التسمية ال ترشعو
 .368 املرشوعية

 ذكر املواضع اليت يتأكد فيها السواك

 الشواكين اإلمام قال(  السواك مطهرة للفم مرضاة للرب) ؛ حلديث  السواك مسنون لك وقت
فأشعر بمطلق رشعيته، وهو من  : أطلق فيه السواك، ولم خيصه بوقت معني، وال حبالة خمصوصة،

 اه السَن املؤكدة .

 : لكن هناك مواضع يكون استحباب السواك فيها آكد

 . ، وسبق بيان ديلل ذلك الوضوء السواك عند أوالً:

الوضوء، وإن لم يتوضأ لم يرشع، لعدم ادليلل  من أجلإن توضأ قبل الغسل، رشع هل السواك و
 . وال من فعله ، ىلع مرشوعيته للغسل ال من قوهل 

حىت يرد ديلل  ، ، والعبادات مبناها ىلع احلظر ؛ ألنه لم ينقل وكذلك ال يرشع السواك للتيمم
 . ىلع املرشوعية

، إذا قام  اكن انليبه قال :  ؛ فعن حذيفة بن ايلمان  السواك عند االنتباه من انلوم ثانياً:
وصه فاه بالسواكه .  [ 245] صحيح ابلخاري /  من الليل  ، يَشه

واكه  أَن رسوَل اهلله  فعن أم املؤمنني عئشة ؛  السواك عند تغري الفم ثاثلاً: قال : ) السِّ
 [ 1067َمطَهرةٌ للفمه َمرضاةٌ للَربِّ ( . ] صحيح ابن حبان / 

اكن إذا دخل  ؛ أَن انليَب   عئشةَ  ؛ فعن أم املؤمنني عند دخول ابليت السواك رابعاً:
 بالسواكه .

َ
 [ 253] صحيح مسلم /  بيتَهه بدأ

قال : أمرنا بالسواك ، وقال : إن العبد إذا  فعن يلع ؛  التسوك عند قراءة القرآن خامساً:
ال يستمع ويدنو حىت يضع فاه ىلع فيه فال قام يصيل أتاه امللك فقام خلفه يستمع القرآن ويدنو فال يز

 [ 162يقرأ آية إال اكنت يف جوف امللك . ] السَن الكربى للبيهيق / 

له يومه قال :  أن رسول اهلل  ؛ فعن أيب سعيد اخلدري  التسوك للجمعة سادساً: سم غه
يبه ما قََدَر  َواٌك . ويََمسُّ مهَن الطِّ م  . وسه متَله  [ 846. ] صحيح ابلخاري /  عليهه اجلمعةه ىلع لكِّ حمه
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دخل عبده الرْحنه بنه قالت:  ؛ فعن أم املؤمنني عئشة  التسوك عند االحتضار سابعاً:
، فأبدهه رسوله  أيب بكر  ىلع انليبِّ  سندتهه إىل صدري، ومع عبده الرْحنه سواٌك رطٌب يسنتُّ بهه وأنا مه

، ون اهلله  ، ثم دفعتهه إىل انليبِّ برَصهه، فأخذته السواَك فقَضمتههه به، فما رأيته  فضتههه وطيبتهه فاسنَت 
، فما عدا أن فرغ رسوله اهلله  رسوَل اهلل  رفع يَدهه أو إصبَعهه ثم قال :  اسنَت استناناا قطُّ أحسَن منهه

خاري / ] صحيح ابل ) يف الرفيقه األىلع ( . ثالثاا، ثم قىض، واكنت تقول : مات بني حاقهنيت وذاقهنيت .
 انلاس. تلطييب فمه عند اقرتاب املالئكة منه، فإن املالئكة تتأذى مما يتأذى منه[ وذلك  4438

ا للقاء اهلل   . واستعدادا

سجود اتلالوة  وألن،  صالةليس ب ألن سجود اتلالوة؛  ال يرشع السواك بسبب السجودو
 .369 ، ولم ينقل أنه تسوك هل والشكر قد وقع يف عهده 

 سوكصفة الت

 فكيفما استاك حصلت السنة. لم يثبت يف ذلك سنة، وهل أن يستاك حبسب ما يراه مناسباا ،و

جيب أن تطبق باجتاه رأس ملحور السن  وقد وصف بعض األطباء طريقة التسوك بما ييل:
ادلموية يف اللثة، واتلنظيف الفعال لألسنان دون أن حيدث أذى  واللثة مما يساعد ىلع تنشيط ادلورة

وكذلك األسنان السفلية. أما اجتاه حركة  ما. فيجب أن يكون تسويك األسنان العلوية ىلع حدة،ُل
وادلاخلية لألسنان العلوية فيجب أن يكون من أىلع إىل أسفل  التسويك تلنظيف االسطح اخلارجية

والقاطعة لألسنان وتكون حركة اتلنظيف شاملة حواف اللثة تلديلكها،  حنو االسطح املاضغة
ا. وأماتقرنها والوارد ادلموي أل فزيداد اجتاه حركة  نسجتها فزتداد مقاومتها لألمراض وحيويتها أيضا

ا. اتلنظيف لألسنان السفلية فيجب أن تكون من أسفل إىل أىلع، وشاملة  حواف اللثة أيضا

  ثم ، درجة 45ثبت الفرشاة ىلع خط اللثة بزاوية مقدارها ت : طريقة استخدام فرشاة االسنان
رك الفرشاة بلطف إىل أىلع وأسفل مع ثم حتد من مالمسة الفرشاة لسطح األسنان واللثة . أكيت

كرر العملية نفسها ىلع املجموعة اتلايلة من ، ثم تتدويرها ىلع سطح األسنان ادلاخيل واخلاريج 
ضع الفرشاة خلف األسنان األمامية ثم توأسنان يف لك مرة .  3-2األسنان حبيث يتم تنظيف من 

ثبت الفراشة ىلع السطح الطاحن  ثم ىل أىلع وأسفل مستخدما نصفها األمايم .إ ركحت ثم عموديا .
نظف اللسان بتحريك الفرشاة من اخللف إىل ثم يإىل األمام واخللف بلطف .  ركحتمن األسنان و

 األمام إلزالة الراحئة اليت تنتجها اللوحيات اجلرثومية .
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] صحيح  رفه السواكه ىلع لهسانههه .وط دخلمته ىلع انليبِّ قال :  وعن أيب موىس األشعري 
 . قال احلافظ: واملراد: طرفه ادلاخل[  254مسلم / 

موجودة يف اللسان،  : العلة اليت تقتيض االستياك ىلع األسنان  ابن دقيق العيد اإلمام قال
 . بل يه أبلغ وأقوى؛ ملا يرتيق إيله من أخبرة املعدة

قالت: اكن  فعن أم املؤمنني عئشة ؛  منيبدأ املتسوك جبانب فمه األي أنويستحب 
هورهه، ويف شأنهه لكِّه .] صحيح ابلخاري /  انليبُّ  لهه وطه لهه وترجُّ بهه اتليَمُّنه يف َتنَعُّ  [168يهعجه

 وجيوز أن يمسك السواك بايلد ايلمىن أو اليسى ؛ لعدم ورود ديلل خيصص ذلك .

اكن السواك  نه يكيف فيه مرة واحدة، وإنإن اكن السواك تلحصيل السنة، والفم نظيف فإو
انلكهة، واصفرار األسنان، أو  تلغري الفم، واصفرار األسنان، فإنه يستاك حىت يطمنئ قلبه بزوال

 . وهل من األجر بقدر ما خيفف اتلغري وإن لم يزهل باملرة،  ختفيفهما

إن اكن يف أحيان قد و السواك معقول املعىن فال حيتاج إىل نية، ألن هذا هو الغالب عليهو
 .370 يتسوك تلحصيل السنة، اكلسواك للصالة، ولو اكن الفم نظيفاا
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 املصادر

 القرآن الكريم. -

 كتب احلديث واآلثار

وسنته وأيامه ، أليب عبد اهلل حممد بن  اجلامع الصحيح املسند من حديث رسول اهلل  -
وحتقيقه: حمب ادلين اخلطيب ، رقم كتبه وأبوابه  اسماعيل ابلخاري ، قام برشحه وتصحيح جتاربه

 وأحاديثه واستقىص أطرافه: حممد فؤاد عبد ابلايق ، املطبعة السلفية ومكتبتها.

لإلمام أيب احلسني مسلم بن احلجاج القرشي انليسابوري، وقف ىلع طبعه  صحيح مسلم -
 ر احياء الكتب العربية.، وحتقيق نصوصه ، وتصحيحه وترقيمه: حممد فؤاد عبد ابلايق ، دا

سَن أيب داود ، لإلمام احلافظ املصنف املتقن أيب داود سليمان بن األشعث السجستاين  -
 األزدي ، إعداد وتعليق عزت عبيد ادلعس وعدل السيد، دار ابن حزم.

اجلامع الصحيح وهو سَن الرتمذي ، أليب عيىس حممد بن عيىس بن سورة ، بتحقيق  -
 احلليب. ابلايب شاكر ، انلارش مصطىف ورشح أْحد حممد

سَن احلافظ أيب عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ابن ماجة، حقق نصوصه ورقم كتبه  -
 وأبوابه واحاديثه وعلق عليه : حممد فؤاد عبد ابلايق.

 ، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ، دار إحياء الرتاث العريب. املوطأ ، لإلمام مالك بن أنس  -

حيح ابن خزيمة، إلمام األمة أيب بكر حممد بن اسحاق بن خزيمة السلم ص -
انليسابوري، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وقدم هل ادلكتور حممد مصطىف األعظم، املكتب 

 اإلساليم.

اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان ، تأيلف: اإلمام العالمة أيب حاتم حممد بن حبان  -
مري عالء ادلين يلع بن بَلمبَان الفارس ، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: البسيت ، برتتيب: األ

 ، مؤسسة الرسالة.شعيب األرنؤوط
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املستدرك ىلع الصحيحني ، لإلمام احلافظ أيب عبد اهلل حممد بن عبد اهلل احلاكم  -
 انليسابوري ، دراسة وحتقيق : مصطىف عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية.

، للحافظ الكبري أيب بكر عبد الرزاق بن هّمام الصنعاين، عين بتحقيق نصوصه،  املصنف -
 وختريج أحاديثه واتلعليق عليه: الشيخ املحدث حبيب الرْحن األعظم.

حتقيق ْحد املصنف لإلمام احلافظ أيب بكر عبد اهلل بن حممد بن إبراهيم ابن أيب شيبة ،  -
 يم اللحيدان ، مكتبة الرشد .بن عبد اهلل اجلمعة ، وحممد بن إبراه

السَن الكربى ، لإلمام أيب بكر أْحد بن احلسني ابليهيق ، حتقيق حممد عبد القادر عطا ،  -
 دار الكتب العلمية .

األوسط يف السَن واإلمجاع واالختالف ، أليب بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر  -
 ف ، دار طيبة .انليسابوري ، حتقيق ادلكتور أبو ْحاد صغري أْحد حني

مسند ادلاريم ، املعروف بـ : سَن ادلاريم ، تأيلف اإلمام احلافظ أبو حممد عبد اهلل بن  -
 عبد الرْحن ادّلاريم ، حتقيق : حسني سليم ادّلاراين ، دار املغين للنرش واتلوزيع .

 كتب وأحباث

املقدس اجلَماعييل  املغين ، ملوفق ادلين أيب حممد عبد اهلل بن أْحد بن حممد بن قدامة -
 ادلمشيق الصاليح احلنبيل، حتقيق: د. عبد اهلل الرتيك و د. عبد الفتاح احللو.

ادلبيان ،  حممد بن أحاكم الطهارة أدلة ومسائل وقواعد وضوابط ، تأيلف: أيب عمر دبيان -
 نسخة رقمية منشورة ىلع موقع األلوكة.

: اإلمام أيب زكريا ميح ادلين بن رشف كتاب املجموع رشح املهذب للشريازي ، تأيلف -
 انلووي، حققه وعلق عليه وأكمله بعد نقصان: حممد جنيب املطييع ، مكتبة اإلرشاد.

رشح العمدة ، تأيلف : شيخ اإلسالم أْحد بن عبد احلليم ابن تيمية ، حتقيق: حممد أمجل  -
 اإلصاليح، دار علم الفوائد.
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 عبد للشيخ ، 130:  121 ص ، بن عفان  رشح حديث عثمان انليب  وضوء صفة -
 .الطرييف العزيز بن مرزوق

تفسري الطربي ، جامع ابليان عن تأويل آي القرآن ، أليب جعفر حممد بن جرير الطربي ،  -
 حتقيق: ادلكتور عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك .

 ابن دار ، ابلغوي مسعود بن احلسني حممد أيب ،لإلمام(  اتلزنيل معالم)  ابلغوي تفسري -
 . حزم

أخرص املخترصات يف الفقه ىلع مذهب اإلمام أْحد بن حنبل ، لإلمام حممد بن بدر ادلين  -
بن بَلمبَان ادلمشيق احلنبيل ، ومعه حاشية لإلمام عبد القادر بن أْحد بن مصطىف بن بدران ادلمشيق 

 ، دار البشائر اإلسالمية .

 مية خاصة بموقع املعاين .الوسيط ، نسخة رق املعجم قاموس -

 .، نسخة رقمية خاصة بموقع املعاين  املعارص العربية اللغة معجم -

 .، نسخة رقمية خاصة بموقع املعاين  العرب لسان معجم - 

 .موقع املعاين ، نسخة رقمية خاصة ب معجم املعاين اجلامع -

 .موقع املعاين ، نسخة رقمية خاصة ب مصطلحات فقهية -

راجعه/ عبد احلميد أْحد ،  إعداد/ قسطاس إبراهيم انلعيم،  لكب يف اإلناءولوغ ال -
 .مرشد

املنهاج يف رشح صحيح مسلم بن احلجاج ، لإلمام أبو زكريا حيي بن رشف انلووي ، بيت  -
 األفاكر ادلويلة .

 تسجيالت صوتية

 تسجيالت صوتية للشيخ د. عبد العزيز بن مرزوق الطرييف . -

 نتمواقع اإلنرت
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 . موقع اإلسالم سؤال وجواب ، املرشف العام : الشيخ/ حممد صالح املنجد -

 موقع إسالم ويب ، مركز الفتوى . -

 موقع ويكيبيديا املوسوعة احلرة . -

 موقع الطيب . -

 موقع صحة . -

 موقع سعلو . -

 . موقع منارة اإلسالم -
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الفهرس

2  باب: أحاكم املياه 

9  باب: أحاكم اآلنية           

13    باب: أحاكم الوضوء          

31    باب : نواقض الوضوء          

38  باب: أحاكم املسح ىلع اخلف 

47                                             باب: أحاكم املسح ىلع العمامة والطاقية واخلمار واجلبرية 

50  باب: أحاكم الطهارة من احلدث األكرب 

68       باب: أحاكم اتليمم      

 81   باب: أحاكم طهارة اخلبث 

122       باب: أحاكم احليض     

143  باب: أحاكم املستحاضة    

149      م انلفاس      باب: أحاك

156        باب: سَن الفطرة     

174     باب: أحاكم شعر الرأس   

177     باب: أحاكم السواك       

184  املصادر            
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