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 1 باب المياه 

 باب المياه

 : ، هيبدأ املؤلف بكتاب الطهارة لعدة أسباب
 . مقدم عليه مفتاحاً للصالة وما كان مفتاحاً للشيء فهو أن الطهارة تعترب -1
 . الطهارة تعترب أوكد شروط الصالة أن -2

  .«ليةأن التخلية قبل التح»: أن الطهارة ختلية من األذى والقاعدة -3

 . عادة قدمية سار عليها الفقهاءي أن تقدمي الطهارة ه -4

 بىىىىد وابىىىىوا  فُث رتبىىىىوا الفقىىىىه علىىىىا أوعلىىىىا هىىىىملا سىىىىار اء لىىىىهللا والفقهىىىىاء ر هىىىى    حيىىىى
 . اصماتواءخ ابلعبادات مث اءعامالت مث التربعات مث النكاح مث اجلناايت واحلدود

  ؟احلكمة من ترتيب الفقهاء أبواب الفقه على هذه الطريقةو 
هنىىا أل؛ صىىالةُموا القىىد  فمىىر واألصىىه فيهىىا اءنىى  واحل ىىر واقفىىة علىىا األمتو  العبىىاداتأن هىىو 

لتعلى  و انني موضعاً ر من مثألهنا قرينتها يف أكث؛ أوكد أركان اإلسالم بعد الشهادتني مث الزكاة
لعبىىادات  بعىىد األن الصىىيام حىىوحل واحلىى  عمىىر  مث حىى  ال ىى  قىىا وقىىدموا الصىىيام علىىا احلىى 

اوضىىىىات  ود اءعمث بعىىىىدها عقىىىى ت احلىىىىهألن األصىىىىه يف اءعىىىىامال؛ (أحكىىىىام البيىىىى ) اءعىىىىامالت
أوكىىد  لمعىىامالتألن احلاجىىة ل علىىا التربعىىات اءعىىامالت وقىىدم  كىىالقرو واإلعىىارة وا بىىة

ف ءشىاحنة لىىالببها الكثىرة التلىبهب قىا وألن القصىد مىن اءعىامالت اءعاوضىة فالبىاً فتقى  ب ى
 وال ىب  يف كىاحم النأحكىا بعىد التربعىات لنىا  مثالتربعات فاءراد قىا اإلرفىاو واإلح ىان اب
لبطن وألنه اد شهوة ألن شهوة الفرج تكون عادة بع أتخ  النكاح بعد اءعامالت والتربعات

ألن فىىى خ هىىىاوسىىىب  أت؛ إمنىىىا جتاجىىىه الكبىىى  مث بعىىىد ذلىىى  اجلنىىىاايت واحلىىىدود واءخاصىىىمات
 . لفرجشهوة البطن وابعد  إال يتأت ال فالباً عدم وقوعها من اء ل  و األصه 
 
 

  :كتاب الطهارة() قال املؤلف:



 
 

 

   

 2 باب المياه 

، اخلبىىث دث وزوالارتفىىاا احلىى: اصىىطالحاً و ، النزاهىىة عىىن األقىىملارالن افىىة و : الطهىىارة ل ىىة
 . وهملا تعريفها احل ي وهو المل  يقصده ويبحثه الفقهاء يف كتبه 

لتوحيىىىد ابيتىىىه حتلو القلىىى  مىىىن الشىىىرو والبىىىدا واءعاصىىىي  ليىىىةهىىىو ختفوأمىىىا تعريفهىىىا اءعنىىىو  
هىىه العقيىىدة بحثىىه أيوالعقيىىدة ال ىىليمة واألعمىىال الصىىاحلة واألخىىالو الفاضىىلة وهىىملا التعريىىهللا 

 . وال لوو يف حبوثه  وكتبه 
 : وهبذا تعرف أن للتعريف االصطالحي جهتني

 . وهي اليت يتكل  عليها الفقهاء الناحية احل ية: اجلهة األوىل

ألخىىالو او  العقيىىدة ي الىىيت يىىتكل  عليهىىا مىىن كتىى  يفوهىى الناحيىىة اءعنويىىة: اجلهىىة الثانيىىة
 . حلةالفاضلة واألعمال الصا

  :ارتفاع احلدث وما يف معناه وزوال اخلبث(وهي ) قال املؤلف:
 : ذكر اء لهللا ر ه   هنا ثالثة أمور نبني كه واحدة علا حدة

 مىىن اءىىان  لبىىدناءعنىىو  القىىا   ابهىىو الوصىىهللا : واحلىىدث: ارتفرراع احلرردث: لاألو  األمررر
 :اء لىىىهللا فقىىىول،  وال يرتفىىى  هىىىملا احلىىىدث إال ابلوضىىىوء أو ال  ىىىه أو التىىىيم، الصىىىالة واوهىىىا

ه بىىيتصىىهللا  كىىالكرم الىىمل   ارتفىىاا احلىىدث( فيىىه بيىىان أن هىىملا احلىىدث شىىيء معنىىو  الح ىىي)
  معنو  ال ح ي اإلن ان فهو شيء

، ب ىب  احلىدث وهىي كىه اهىارة ال تكىون: كان مبعىن ارتفراع احلردث  ما: الثاين األمر 
ال  من به سلهب بول فهملا إذا توضأ ليصلي فإن وضوءه حصه به معىن ارتفاا احلىدث: مثه

ومثلىىه أي ىىا إذا أحىىدث اإلن ىىان مث توضىىأ فىىإن حدثىىه هنىىا ، ألن البىىول ابقىىي ول يىىزل احلىىدث
ارتف  ارتفاعاً حقيقيا لكن إذا توضىأ مىرة ينيىة وهىو ابقىي علىا اهارتىه فىإن تطهىره هىملا يعتىرب 

ومثلىىه أي ىىاً اء تحاضىىة الىىيت تتوضىىأ لكىىه ، هىىراً معنىىوايً ولىىيهب حقيقيىىاً لعىىدم وجىىود احلىىدثتط
صىىىالة فارتفىىىاا حىىىدثها يعتىىىرب ارتفاعىىىاً معنىىىوايً ال حقيقيىىىا ألن احلىىىدث مىىىازال ابقيىىىاً عليهىىىا يف 

؛ وكملل  وجو  ف ه اليدين بعد القيام من نوم الليه ي ىما اهىارة ولىيهب حبىدث، األصه
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، ت ل  الصالة قمله الطهارة وحدهااحلدث ألن  لو ف لتها فقط ءا جاز ألنه ال يرتف  به 
 . وما يف معناه( الضمري يرجع إىل االرتفاع) :قول املؤلف فإذا  

 . االتطهر منه اسة احل ية اليت جي هو النج: واخلبث: زوال اخلبث: الثالث األمر

 ؟اخلبث ابلزوالالرتفاع ويف جانب ملاذا املؤلف عرب يف جانب احلدث ابمسألة: 
نىىىو  وأمىىىا مىىىر اءعألن اءىىىراد ابحلىىىدث هىىىو األ؛ عىىىرب  اء لىىىهللا يف جانىىى  احلىىىدث ابالرتفىىىاا

ياء بىىاً وهىىي األشىىرم فالاخلبىىث فعىىرب عنىىه ابلىىزوال ألن اإلزالىىة فيىىه ال تكىىون إال  ىىا كىىان لىىه ُجىى
 . احمل وسة
 : رووفروقاً بني رف  احلدث وزوال اخلبث ومن همله الف ذكر العلماءوقد 

 . ه ذل لأن رف  احلدث يشرتط لصحته النية أما إزالة اخلبث فال يشرتط  -1

زئ العىىىملر وال جيىىى ا  عنىىىدأن رفىىى  احلىىىدث جيىىى  أن يكىىىون ابءىىىاء أو بدلىىىه وهىىىو الىىىرت  -2
 علا الراجح اخلبث فتصح إزالته أب  مزيه كانأما إزالة  ف مها
؛ هتىا  عليىه إعادح وجيىفصالته ال تصىحدثه أن اإلن ان لو صلا انسياً أو جاهاًل  -3

و جىاهاًل أسىياً ألن رف  احلدث مىن اب  األوامىر وهىملا لىالف زوال اخلبىث فإنىه لىو صىلا ان
ن زوال أل :جلروابا ملراذا؟ألنه معملور ابجلهىه أو الن ىيان ؛ أن عليه جناسة فصالته صحيحة

 . لن يانه واابجله اخلبث من اب  النواهي وما كان من اب  النواهي فإن اإلن ان يعملر فيه

 :املياه ثالثة() قال املؤلف:
 : ل ثالثةلا أقواوهمله اء ألة اختلهللا فيها العلماء ع، ذكر اء لهللا هنا أق ام اءياه

 ثىىة أق ىىامءيىىاه ثالوهىىو روايىىة عىىن مالىى  ومىىمله  الشىىافعية واحلنابلىىة أن ا: القررول األول
  :وهي

 . هنارار واألوهو الطاهر يف نف ه اءطهر ل  ه كمياه البح: اءاء الطهور
 . دوهو الطاهر يف نف ه ال   مطهر ل  ه مثه ماء الور : اءاء الطاهر
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 . وهو ما ت   أحد أوصافه بنجاسة: اءاء النجهب
 : واستدلوا على ذلك أبدلة

رررو ﴿ :تعىىىاىل قولىىىه -1 رررَماء  َمررراء  َ ه  رررَن الس   :تعىىىاىل وقولىىىه .[48:رقررران]الف ﴾ر اَوأَنْرَزْلنَرررا م 
ور هىو ولىو كىان الطهى: قىالوا .[11:]األنفرال ﴾ ب ه  ْيك ْم م َن الس َماء  َماء  ل ي َطه  رَك مْ َوير نَرز  ل  َعلَ ﴿

 . الطاهر ءا أمنت   علا عباده  اء ال ماء وءا مس اه اهورا
 .ربعىةأخرجىه األ .«ه احلرل ميتترهؤ هو الطهرور مرا»: ءا سئه عن ماء البحر  قوله -2
يف أذهىاهن   م ىتقر   أي ىاً  علا أنه ن عن ماء البحر فهملا دليهإن كون الصحابة ي ألو : قالوا

 . احلدث وهو ف  اءاء الطهور أن هناو ماء ااهر ال يرف 
 . بو داود والرتممل أ رواه .«هنى عن الوضوء بفضل املرأة أن النيب » :ما ورد -3

  ىى  مطهىىرلا لطىىاهراا اءىىاء الفاضىىه انتقىىه مىىن الطهىىور إىل وهىىملا دليىىه علىىا أن هىىمل: قىىالوا
 . هنا عن الوضوء منه ألن النيب 
البخىىىار   رواه .« يغتسرررل أحررردكم يف املررراء الررردا مال»: قىىىال النىىىيب  مىىىا ورد أن -4
 يىه علىا أنىه ينقلى  مىنينها عن االفت ال يف اءاء الىدا   دل إن كون النيب : قالوا وم ل 

 . الطهور إىل الطاهر ال   مطهر بعد االستعمال و ملا هنا عنه
فىىىارة ك ت ىىتعمه يف  لإذا اسىىىتعمل  يف كفىىارة  قبىىىة يف الكفىىارة فإهنىىاعلىىا الر  قيىىا ال -5

 . أخرى وكملل  اءاء الطهور إذا استعمه فال يصح استعماله مرة أخرى

 . اهور وجنهب: أن اءاء ق مان: لقول الثاينا
  .يةبن تيما قول احل ن وسفيان وممله  األحناف وابن حزم ورجحه شيخ اإلسالموهو 

 : واستدلوا على ذلك أبدلة
ررَك ْم ب ره  ﴿ :تعاىل قوله -1 رَن الس رَماء  َمراء  ل ي َطه    :وقولىه ،[11:]األنفرال ﴾َوير نَرز  ل  َعَلْيك ْم م 
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وهااتن اآليتان واومهىا دليىه علىا العمىوم  .[43:]النساءاآلية  ﴾...فَرَلْم َتَ د وا َماء  فَرتَرَيم م وا﴿
 . ماء وال دليه علا استثناء ماء ااهر ف  مطهر حيث إن   جه وعال عّ  كه

 يف  هللا كنررأ أستسررل أس ورسررول»: مىىا ورد عىىن عا شىىة رضىىي   عنهىىا قالىى  -2
 . البخار  وم ل  رواه .«إسء واحد وحنن جنبان

مران رسرول هللا ز كران الرجرال والنسراء يتوضرؤون يف »: قىال ما ورد عن ابن عمىر  -3
)) البخار  رواه .«يعين من اإلسء الواحد مجيعا  : يثقال مسدد راوي احلد . 

 : ووجه الداللة من هذه األحاديث
ءىىىىاء اأن االفت ىىىىال والوضىىىىوء حصىىىىه مىىىىن إانء واحىىىىد والبىىىىد أن يعىىىىود ف ىىىىه شىىىىيء مىىىىن 

 . اء تعمه إىل اإلانء فدل علا بقاء اهوريته
، ه أ ىىدة وصىىححالثالثىى رواه .«ن املرراء  هررور ال ينشسرره  رريءإ»: قىىول الرسىىول  -4

 . اً يلث ماً و ق حصر اءاء بق مني اهور وجنهب ول جيعه هنا وهملا دليه علا أن النيب 

وصىاف اءىاء أوهىي ت ى   ما ورد عن الصحابة أهن  كانوا ي افرون وفالى  أسىقيته  األُدم   -5
 .    منهاتوال يقولون إن اءاء  ن منها و يتيممون معها به يتوضعادة ول يكونوا 

  اً اء البحر اهور مسا م فالنيب  .«...هو الطهور ماؤه» :يف ماء البحر  قوله -6
 خيىىرج عىىن هرات المىى  أن مىىاء البحىىر مت ىى  ابءلوحىىة فىىدل علىىا أن اءىىاء إذا ت ىى  ابلطىىا
هر كالعصى  ا الطىام ما اءاء الطهىور إال إذا فلى  عليىه هىملا الطىاهر فإنىه ينتقىه إىل م ىم

 . في ما ابمسه وال ي ما ماءً 

 أصىه لىه مطهر ال وإثبات ق   يلث ااهر ف " :شيخ اإلسالم ابن تيمية ر ه   قال
لبلوى وتدعو امما تع  به  ا ألنهيف الكتا  وال نة ولو كان يبتاً لبينه الشارا بياانً قااعاً للنزا 

 . "احلاجة لبيانه
هو قول و ، هوو فيمشكو  وجنهباهور و  ااهر: وهو أن اءياه أربعة أق ام: القول الثالث

 . األقوالوهملا أضعهللا ، ابن رزين
 أجيربو ،  هور وجنر  ياه تنقسم إىل قسمنيهو القول الثاين وهو أن املسألة: الراجح يف املو 
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 : بعدة أجوبة منها أدلة اجلمهور نع
 يت أجىاز النىيبواألهنىار الى أما استدال    اء ال ماء فهو منتقض بوجود مياه البحار -1
 هو الطهور ماؤه» :قوله الوضوء منها يف».  

ومىىن  ن هىىملا احتمىىالوأمىىا االسىىتدالل أبن هىىملا هىىو اء ىىتقر يف أذهىىان الصىىحابة فىىإ -2
 . اءعلوم إنه إذا وجد االحتمال بطه االستدالل

 : عدة أجوبة منهابعنه هنا عن الوضوء بف ه اءرأة فيجا   وأما حديث أنه  -3
لبخىىار  اعيفه وممىىن ضىىعفه حيحه وت ىىأن هىىملا احلىىديث اختلىىهللا يف تصىى: اجلىىوا  األول

ل ، والقىىىىىىو وذهىىىىىى  بعىىىىىىض اءعاصىىىىىىرين إىل تصىىىىىىحيحه كاأللبىىىىىىا  رحىىىىىى    اجلميىىىىىى  والبيهقىىىىىىي
  .ابلت عيهللا هو الصحيح

ألحاديىىث ااً بىىني لىىو قلنىىا بصىىحته فإنىىه  مىىول علىىا االسىىتحبا   عىى أننىىا :اجلىىوا  الثىىا 
  .ولإل اا علا أن تطهر اءرأة والرجه من إانء واحد جا ز

وضىأ بف ىه ت ألنىه قىد ثبى  أن النىيب لىو صىح النهىي من ىو  هىملا أن : اجلوا  الثالىث
للنهىىي اً انسىىخ بعىىض أزواجىىه كمىىا يف حىىديث ابىىن عبىىا  رضىىي   عنهمىىا فيكىىون وضىىو ه 

 .«جينررب ملرراء الإن ا: اي رسررول هللا إين كنرأ جنبررا  فقررال» :خصوصىاً عنىىدما قالى  زوجتىىه
  .وصححه أبو داود والرتممل  رواه

السىىىتدالل بىىىه اإن : فيقىىىال .«ال يغتسرررل أحررردكم يف املررراء الررردا م» :أمىىا حىىىديثو  -4
 راد لىىئالاءىى وإمنىىا م ىىتعمالً  تعمه لىىيهب ألن اءىىاء الىىدا   سيصىىبحعلىىا عىىدم اهوريىىة اءىىاء اء ىى

 . يهز من اب  التن إذاً  قملره فهويُ 
اجح كمىا الىر ى علىا وأما كونه أدي  به عبادة فهملا ال مين  أن ت دى بىه عبىاده أخىر  -5

 . يصلي الرجه يف الثو  الواحد مراراً 
اعلررم أن املؤلررف سرريبين كالمرره يف مجيررع الكترراب علررى أن املرراء ثالثررة أنررواع كمررا تقررد  : فا رردة

 . وجن  فيتنبه هلذا  اهر  هور: وكذلك يف الرتاب فهو عنده مثل أنواع املاء
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 :.... سريه( هور ال يرفع احلدث) قال املؤلف:
 كونه ال يرف و ل  ه  اإلن ان إال اءاء الطهور وهو الطاهر يف نف ه اءطهرال يرف  حدث 
 . معض أهل العلذلك ب كما نقل  مما اتفق عليه العلماء وهو ابإلمجاعاحلدث إال اءاء هملا 

 : مربيمل التواز الوضوء بنجب قالوالكن هملا اإل اا خالهللا فيه األحناف والثور  
لكن ،  د وابن ماجهأ رواه .«توضأ بنبيذ التمر النيب أن » :ءا ورد عن ابن م عود 

لمىىىاء علىىىا حىىىديث ابىىىن م ىىىعود أابىىى  الع" :و ىىىملا قىىىال ابىىىن حجىىىر يف الفىىىتح، هىىىملا احلىىىديث ضىىىعيهللا
ال ابءىىاء إح الوضىىوء هىىو مىىا ذهىى  إليىىه  هىىور العلمىاء وهىىو أنىىه ال يصىىإذا  الررراجح  ."ت ىعيفه
 . الطهور

 :سريه( وال يزيل النش  الطارئ) قال املؤلف:
 . النجاسة الطار ة علا  ه ااهر كالثو  ال يزيلها إال اءاء

 : أبدلة واستدلوا على ذلك، وهملا هو اءمله  وهو القول األول
يض يصىىىي  يف دم احلىىى رضىىىي   عنهمىىىا مىىىا ورد مىىىن حىىىديث أمسىىىاء بنىىى  أ  بكىىىر -1
 .   وم ل بخار ال رواه .«حتته مث تقرصه ابملاء مث تنضحه مث تصلي فيه» :الثو  
ليره ذنرواب  مرن أهريقروا ع» :قىال يف قصة بول األعرا  أن النىيب   حديث أنهب -2
  .البخار  وم ل  رواه .«ماء

 . دون ف هيف كال احلديثني خصص اءاء ابلملكر  إن النيب : قالوا
أب  مزيىه   ميىة تىزولأن النجاسىة الطار ىة وهىي الىيت ت ىما ابلنجاسىة احلك: القول الثاين

، ةيميىىابىىن تالم شىىيخ اإلسىىاألحنىىاف والروايىىة الثانيىىة عىىن أ ىىد اختارهىىا  وهىىملا مىىمله ، كىىان
  .الراجحالقول وهو 

 : أبدلة واستدلوا على ذلك
طهىىىرة وهىىىي سىىىتجمار دلىىى  علىىىا أن األحجىىىار م يىىى  األحاديىىىث الىىىيت تتعلىىى  ابال -1
 . ستجمار عبارة عن إزالة النجاسة ب   اءاء وهملا ظاهراالف أحجار
مرا كران إلحرداس إال ثروب واحرد حتريض فيره فرإذا » :عا شة رضي   عنها قال  -2
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أذهبتىه : ومعىىن مصىعته، البخىار  رواه .«أصابه  يء من د  قالأ بريقها فمصعته بظفرهرا
 . ب فرها
ذى خبف  يررره إذا و رررح أحررردكم األ» :قىىىال رسىىىول   : قىىىال حىىىديث أ  هريىىىرة  -3

 . وصححه ابن حبانأخرجه أبو داود  .«فطهورمها الرتاب
سرشد فلينظرر إذا جاء أحردكم امل» :قال رسول   : قال أ  سعيد  حديث -4

د وصىىححه ابىىن أبىو داو  هأخرجىى .«امرنعليرره أذى  أو قررذرا  فليمسررحه وليصررل   فيه فرإن رأى يف
قيىىىد إزالىىىة ل  ل يفىىىتالح  يف هىىىمله األحاديىىىث اءتقدمىىىة أن النىىىيب صىىىلا   عليىىىه وسىىى .خزميىىىة

 . ابءاء فقطالنجاسة 
أب  مزيىه  األذى ومن هملا يتبني لنا أن احلكى  يىدور مى  علتىه وجىوداً وعىدماً فىإذا ذهى 

 . فإن احلك  يزول
 : أن النشاسة تنقسم إىل قسمنيأيضا  وهبذا يتبني لنا  

قىىد و  د زوا ىىافيهىىا عنىى ومسيىى  بىىملل  ألن احلكىى  يت ىى : حكميررةجناسررة : القسررم األول
 . ال ابقة تكلمنا عليها يف اء ألة

 . مثه روث احلمار: عينيةجناسة : القسم الثاين
 : وهملا الق   اختلهللا أهه العل  يف إمكانية تطه ه علا قولني

 . ستحال اال ميكن تطه ها يعين النجاسة العينية حىت لو أنه  :القول األول
 . وهو ممله  احلنابلة

وسىىيأيت  .تيميىىة نسىىالم ابىىوهىىو اختيىىار شىىيخ اإل، أهنىىا تطهىىر ابالسىىتحالة: القررول الثرراين
 . نجاسةالة الالكالم علا همله اء ألة مفصاًل فيما بعد إبذن   تعاىل يف اب  إز 

 :وهو الباقي على خلقته() قال املؤلف:
يهىىىا فلىىى   عل الصىىىفة الىىىيت خلقىىىه  خلقتىىىه هىىىو البىىىاقي علىىىا البىىىاقي علىىىا راءىىىاء الطهىىىو   

 . ت وهملا ال إشكال فيهي تعمه ول ختالطه جناسة أو شيء من الطاهرا
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 :فإن تغري بغري ممازج() قال املؤلف:
يتكل  عىىن وىل سىىاء لىىهللا ر ىىه   سىىيتكل  عىىن اءىىاء الطهىىور ثىىالث مىىرات ففىىي اءىىرة األ

يتكل  رة الثانية سيف اءفإن ت   ب   ممازج( و ) :الطهور المل  يكره استعماله وذل  عند قوله
رة الثالثىىىة يف اءىىىو وإن ت ىىى   كثىىىه( ) :لىىى  عنىىىد قولىىىهعىىىن الطهىىىور الىىىمل  ال يكىىىره اسىىىتعماله وذ

 . ن أف هس ج  ويتكل  عن اءاء الطهور المل  يكره استعماله ولو أنه رّت  لكا
 ى  تإذا : ه  ول ر هنا بدأ اء لهللا ابلكالم علا اءاء الطهور المل  يكره استعماله يقو 

 ر ىىه   وسىىيبني، يكىىره اسىىتعماله بشىىيء ال خيالطىىه وال يىىملو  فيىىه فإنىىه، أ : اءىىاء الطهىىور
 : لكنه ذكر أمثله  ملا احلك  فقال هملا احلك 

 :(كره  كقطع كافور أو دهن أو مبلح ما ي أو سخن بنش ) 
 : وهمله أرب  أشياء

يىىد ق ىىه   واء لىىهللا ر ، ايىى  معىىروف مىىن شىىجر جببىىال ا نىىد والصىىني الكررافور: األول
؛ اء اهوريتىه ىل  اءىياً مىن الكىافور اء ىحوو فإنىه احىرتاز  الكافور بقيد وهو أن يكىون قطعىاً 

 . ألنه ميازج اءاء لالف القط  فال متازج اءاء به تكون عن جماورة
والىدهن  ن أو نبىاتاءقصود به  يى  أنىواا الىدهون سىواء كىان دهىن حيىواالدهن : الثاين

 . هال ميازج اءاء به جياوره و ملا جتده يكون اافياً عليه ف  خمتلط ب
  ذلىى  ال ا  وهىىو مىىاءنعقىىد واءتكىىون مىىن اءىىاء يكىىون علىىا ال ىىب امللررح املررا ي: الثالررث

 . ميازج اءاء الستقالله عنه
هىوراً اه يعتىرب مىاء فإنى...إذاً عرفنا اآلن أن اءاء إذا ت   ب ى  ممىازج كقطى  كىافور أو دهن

 . يكره استعماله عند احلنابلةلكنه 
 وأما، ّن ت  ه حصه عن جماورة ال عن ممازجةأل: قالوا هوال ب  يف أنه ابٍو علا اهوريت

إن هىىمله اوىىاورة ت ىىلبه الطهوريىىة : للخىىروج مىىن اخلىىالف حيىىث قيىىه: ال ىىب  يف كراهتىىه قىىالوا
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 . وسيأيت حبث همله اء ألة إبذن  ، وينتقه إىل الطاهرية
 هىىوف حلمىى مثىىه أرواث ا سىىخن بشىىيء جنىىهب الىىمل الوضرروء مررن املرراء الطهررور : الرابررع

 . أ د والن ا ي هروا .«دع ما يريبك إىل ما ال يريبك» :لقوله ، مكروه علا اءمله 
 . يف اء ألة األوللقول هو االقول هملا و . ألنه ال ي ل  فالباً من صعود أجزاء إليه: قالوا

 . الثة لأل مة الث د وفاقاً وهو رواية عن اإلمام أوهو الراجح،  ،أنه ال يكره: القول الثاين
وصىىو   لنجاسىىةابىىن تيميىىة مبنيىىة علىىا اسىىتحالة ا شىىيخ اإلسىىالم وهىىمله اء ىىألة كمىىا ذكىىر

 .   اهارة النجاسة ابالستحالة ر ه
ج كقطرع كرافور الوضوء من املاء الطهور إذا تغري بغري مماز على مذهب احلنابلة: يكره مسألة: 

 . أو دهن أو ملح ما ي
ن لكىى ،طهوريىىةف حيىىث قيىىه أنىىه ي ىىلبه الخروجىىاً مىىن اخلىىال: وال ىىب  يف الكراهىىة قىىالوا

 ه لوقىىوا ن اء ىىاألنىىه يىى د  إىل القىىول بكراهىىة كثىى  مىى؛ التعليىىه ابخلىىالف لىىيهب علىىة شىىرعية
 ، واألدلةاهةابلكر  ر الحتمال األدلة قيهاخلالف فيها لكن إذا كان اخلالف له ح  من الن 

هىىور إذا اءىىاء الط أ  بىىهجىىواز الوضىىوء وعلررى هررذا فررالراجح ، هنىىا ال حتتمىىه القىىول ابلكراهىىة
 . لعدم الدليه اءان  منه ل ابقةت   ابألشياء ا

 :..... مل يكره(وإن تغري مبكثه) قال املؤلف:
إن و ) :اله فقىالاسىتعم هنا بدأ اء لهللا ر ه   ابلكالم علا اءىاء الطهىور الىمل  ال يكىره

جىىن فىىال يكىىره ابآل ي ىىما ت ىى   كثىىه( إذا ت ىى  اءىىاء الطهىىور بطىىول إقامتىىه يف مقىىره وهىىو مىىا
 . ابإل اا إال ما رو  عن ابن س ين فإنه كره ذل 

 :أمران - وهو الراجح - والدليه علا عدم الكراهة
 .«اء آجرنمبرملرا أدمري يرو  أحرد  ضرمض وسسرل وجهره  أن النريب » :األول األمرر
 . ابن حبان يف صحيحهو  البيهقي أخرجه
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 . يت  أنه ابٍو علا م ماه ل  :الثاين األمر

 :( يكره.. مل.شرشق صون املاء عنه من سبأ فيه أو ورق  ي مبا أو) قال املؤلف:
 ءاء عنه فإنبعاد اإاءاء عنه أ :  إذا ت   اءاء الطهور بشيء من الطاهرات ويش  صون

 .هملا اءاء يعترب اهوراً بال كراهة
مىىثال عنىىدان ف  لىىهللار اءهىىي مىىا ذكىى ومثىىال األشىىياء الىىيت ال ميكىىن إبعىىاد وصىىون اءىىاء عنهىىا 

ور فى  اء اهىفدير ماء نب  فيه عش  أو ت اقط فيه ورو شجر أو كان فيه مس  فهىملا اءى
 ،«تيسرريلب الَتاملشقة »: مكروه وال ب  ألنه يش  التحرز منه ومعلوم أن القاعدة تقول

 اءىاءجىة فىإن ن مماز عىويفه  من كالم اء لهللا أنه لو وضع  همله األشياء وشبهها فت   اءاء 
هىى  إليىىه ا مىىا ذوهىىملا علىى. ينقلىى  إىل الطاهريىىة وإن ت ىى  عىىن جمىىاورة صىىار اهىىوراً مكروهىىاً 

  .وتقدم الراجح يف ذل اء لهللا من تق ي  اءاء إىل ثالثة أق ام 

 :(..... مل يكرهأو مبشاورة ميتة) قال املؤلف:
لقتىه ه ابقىي علىا خنىاً ألإذا ت   اءاء الطهىور بىريح ميتىة جبانبىه فىإن هىملا اءىاء يبقىا اهىور 

 وجىد دليىه علىىااً ال يألنىه ت ى  عىن جمىاورة ال عىن ممازجىة وأي ى؛ األصىلية وال يكىره اسىتعماله
البعىد ه و نىز وىل التكىن األل الكراهة و ملا إب اا األ مة األربعة أن هىملا اءىاء اهىور فى  مكىروه

 . عنه ألن النفو  ال تقبله ب ب  وجود الرا حة اء ذية

 :(.. مل يكره.أو سخن ابلشم ) قال املؤلف:
،  لىهللاإليىه اء وهىو الىمل  ذهى فالصحيح أنه ال يكرره اءاء الطهور إذا سخن ابلشمهب 

 د علاألنه اعتم؛ وأما قول التميمي ر ه   المل  يقول بكراهته ف   صحيح
  .«ال تغتسلوا ابملشم  فإنه يورث الربص» :حديث ال يصح وهو حديث
أن الصىىحابة رضىىي   عىىنه  دخلىىوا احلمىىام ورخصىىوا فيىىه : والرردليل علررى عررد  الكراهررة

ومعلوم أن همله احلمامات أماكن وضع  لالفت ال من أجىه التن ىهللا والتطهىر واىوه واءىاء 
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الىىىمل  فيهىىىا ي ىىىخن قبىىىه أن ي ىىىتخدمه اء ت ىىىه فىىىإذا كىىىان الصىىىحابة رخصىىىوا فيىىىه فىىىال وجىىىه 
رفىىون لىىملل  أتثىى اً يف ال ىىرر الطىى  أهنىى  ال يع أهىىه إنىىه حكىىي عىىن" :للكراهىىة قىىال ابىىن تيميىىة

 . لكن إن ثب  ضرره ابياًّ فيكره. "ذكره التنوخي إ اعاً عن أهه الط 

 :أو بطاهر مل يكره() قال املؤلف:
 ءىىا ورد عنىىد  يكىىرهاحلطىى  والكهىىرابء وال ىىاز ال التطهىىر ابءىىاء الطهىىور إذا سىىخن بطىىاهر مثىىه

وإسىىناده  .«يغتسررل منررهف - جرررة –كرران يسررخن لرره املرراء يف قمقررم  أن عمررر » :الىىدارقطين
 . صحيح ثرواأل .«أن ابن عمر كان يغتسل ابحلميم» :وعند ابن أ  شيبة، صحيح
ومثلره املراء احلرار يف  ردة  ذكرر ابرن القريم أن الوضروء ابملراء البرارد يف  ردة الرربد عبوديرةوقد 
 . وكل هذا املقصود به إذا مل يتوفر املاء املال م. احلر

 كره(:…استعمل يف  هارة مستحبةوإن ) قال املؤلف:
إن و ) : ه  ر له فقال اء لهللا ر ه   للكالم عن اءاء الطهور اءكروه استعمارج  هنا 
 . أ  إذا استعمه اءاء الطهور القليه استعمه(

 
 
 
 . املراد ابستعمال املاء إمراره على العضو حىت يتساقط منه ولي  املراد االسرتاف منه: فا دة

سرلة عرة وسوإن استعمل يف  هارة مستحبة كتشديد وضروء وسسرل مج) ؤلف:قال امل
 :اثنية واثلثة كره(

 و ف هالتطهر ابءاء الطهور المل  استعمه يف اهارة م تحبة كتجديد وضوء أ
 .  عة أو كان بعد ال  لة الثانية أو الثالثة علا اءمله  أنه يكره
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ليه ن هىىىملا الىىىده الطهوريىىىة وتقىىىدم أخروجىىىاً مىىىن اخلىىىالف يف سىىىلب: قىىىالوا ودليىىىه اءىىىمله 
ختىاره لقىول ااإلنصاف( عىدم الكراهىة وهىملا ا)و اءبدا() ضعيهللا به إن ظاهر كالم صاح 

لىىدليه علىىا لعىىدم ا والصىىحيح عىىدم الكراهىىة" :اإلرشىىاد( وقىىال) العالمىىة ال ىىعد  ر ىىه   يف
 . وهذا هو الراجح. الكراهة"
الرو تكرون  فأمرا ،ري حردث حصرل لسنسرانالطهرارة املسرتحبة هري الرو تكرون عرن سر: فا دة

 . تسمى الطهارة الواجبة وهذه هلا حكم آخر فإهنا عن حدث

 هترفخالط يبرا  قي تقر وإن بلغ قلتني وهو الكثري ومها مخسما ة ر ل عرا) قال املؤلف:
ه  ويشرق نزحر رةوالعرذ تره املا عرة فلرم تغرريه أو خالطره البرولأو عذر  جناسة سري بول آدمري

 :مكة فطهور(كمصانع  ريق 
 :  القلتني مث نبني كالم اء لهللانبني أواًل معىن

نىا اجلىرة ال واءراد هرتف  وعامها اءاء الكث  والقلتان تثنية قُىّلة وهي اس  لكه ما : القلتان
ة و ىملا شىبه   مشهور وقالل َهَجر كان، الكب ة من قالل َهَجر وهي قرية كان  قر  اءدينة

لفيلىة وإذا اثىه ذذان مفىإذا ورقهىا " :اج من نب  سىدرة اءنتهىا فقىالعر ما رأى ليلة اء رسول 
علومىىىة كانىىى  م  وتقييىىىد هىىىملا احلىىىديث بقىىىالل َهَجىىىر دال علىىىا أهنىىىا "نبقهىىىا مثىىىه قىىىالل َهَجىىىر

لىرتاً  نيت ىا تني وسى ةحلاليىالقلتىان ت ىاو  ابءقىاييهب ا ااتن  قا اءثه يف اءاء الكثى  وهىوي ر 
 . تقريباً 

ن أول وهلة ظر له مشيء  من الصعوبة والتداخه المل  قد ال يفهمه النايف عبارة اء لهللا 
 رتىىه وترتيبهىىايىى  عباإال بعىىد الرتكيىىز والتىىأ  وسنوضىىح إبذن   تعىىاىل كالمىىه عىىن اريىى  تفك

  :ينها يف أمر ثالثة أمور وسنجعل اء لهللا ر ه   ذكر يف همله العبارة إن: فنقول
 كثر ول يت  قلتني فأ ط  ابءاء الكث  وهو المل  بلغأن النجاسة إذا اختل: األول األمر

وإن ) :ء لىهللا بقولىهكىالم ا  النجاسة فإنه يبقا اهوراً وهىملا اءعىىن جىاء يف ثنىاايمله هملا اءاء ق
  فل...ةبلىىىىىىىغ قلتىىىىىىىني وهىىىىىىىو الكثىىىىىىى  ومهىىىىىىىا س ىىىىىىىما ة راىىىىىىىه عراقىىىىىىىي تقريبىىىىىىىاً فخالطتىىىىىىىه جناسىىىىىىى

 . (فطهور...ت  ه
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الىىىمل   لمرررر األو األ) هللا مىىىن النجاسىىة يف احلكىىى  ال ىىىاب  وهىىواسىىىتثىن اء لىى: الثررراين األمررر
ت ى  إال قىاة وإن ل يد اءالبول اآلدمي أو عملرته اءا عىة فإهنىا تُىنّجهب اءىاء الكثى   جىر : سب (

شقة اء) وراً ألنبقا اهيإذا كان هملا اءاء الكث  مما يش  ويصع  نزحه وإبعاده لكثرته فإنه 
 . ء من االستثناءجتل  التي  ( وهملا استثنا

ذرتررررره عسرررررري بررررول آدمرررري أو ) :انه هىىىىو الىىىىىمل  ذكىىىىره اء لىىىىهللا بقولىىىىهوهىىىىملا الىىىىمل  ذكىىىىر 
 . اء ألة لهللا يف هملهوهملا هو رأ  اء   (العذرة ويشق نزحهو  خالطه البولأو ...املا عة
 : استدل ر ه   ءا يقول أبدلةو 
ملراء قلترني مل لمرل ا إذا بلرغ» :قىال ابن عمر رضي   عنهما أن النيب  رواه ما -1
 . ديث ح نح واحلديث فيه مقال وأكثر أهه احلديث علا أنه. األربعة رواه .«اخلبث
ن بئر بضاعة وهي أنتوضأ م» :قيه اي رسول   قال أبو سعيد اخلدر   رواه ما -2

 .«ينشسره  ريء هرور ال إن  املراء : بئر ي لقرى فيهرا احل رَيض وحلرو  الكرالب والن ر  فقرال
  .الثالثة وصححه أ د وجىي بن معني وابن حزم هروا

مىا كىان دون و ذا ت ى  ألنه إذا بلغ القلتني فىأكثر فهىو اهىور ال ينج ىه شىيء إال إ: قالوا
 . ذل  دل علايالقلتني فإنه ينجهب  جرد مالقاة النجاسة حلديث القلتني فإن مفهومه 

 ة أ  هريىىر  ديثسىىات حبىىاواسىىتدلوا علىىا الفىىرو بىىني بىىول اآلدمىىي وفىى ه مىىن النج -3
 .«يرهري مث يغتسل فجيال يبولن أحدكم يف املاء الدا م الذي ال » :قال رسول  : قال
 . البخار  وم ل  رواه

بىول لكونىه اء يف ىد ابلعن البول يف هملا اءاء ويلزم من هملا النهي أن اءى فنها رسول   
ا هُنىىىي عىىىن لمىىىاء ءىىىليكىىىن البىىىول مف ىىىداً  م ىىىتقملراً والنهىىىي يقت ىىىي الف ىىىاد ألنىىىه مطلىىى  إذ لىىىو ل

اب    العىملرة مىنل فهو يفاالفت ال فيه وهملا عام يف الكث  والقليه وكما أن هملا احلك  يف البو 
 . ي  (اءشقة جتل  الت) أوىل ألهنا جناسة م ل ة لكن ُعفي عما يش  نزحه ألن

وهىو قىول  قلتىني أم ل يبلىغيىنجهب مطلقىاً إال ابلت ى  سىواء بلىغ  أن اءىاء ال: القول الثراين
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ابىن تيميىة وابىن القىي  شىيخ اإلسىالم مال  ورواية عىن أ ىد اختارهىا ابىن عقيىه مىن احلنابلىة و 
 : وهذا القول هو الراجح ألمور وف ه 
ه جىىىي بىىن اخىىتالف العلمىىاء يف حىىديث القلتىىني تصىىحيحاً وت ىىعيفاً فممىىن صىىحح -1

وابىن القىي   الزيلعىيو ابىن عبىد الىرب : ن ضعفهمعني والدارقطين وابن حجر والملهيب وف ه  ومم
 . لوقهللا علا ابن عمر رضي   عنهوأعله اءز  وابن تيمية اب

 . هية الشتهار أعله ابن القي  بعدم شهرته عند أهه العل  م  أن احلاجة داع -2
فمىىن  . القلتىىنييفأن خىىواا العلمىىاء إىل اليىىوم ل ي ىىتقر  ىى  قىىدم علىىا قىىول واحىىد  -3
 . ها من األقوالراه ومن قا ه ستما ة راه وف  ألهللا : قا ه
 أمىىا مفهومىىهو أن حىىديث القلتىىني لىىه مفهىىوم ومنطىىوو فمنطوقىىه هىىو مىىا يف احلىىديث  -4

نجاسىة فإنىه  ى  ابلتإذا : واجلىوا  عىن هىملا أن يقىال. فهو أن مادون القلتىني يتىأثر ابلنجاسىة
 ينشسرررره  هررررور ال إن املرررراء» :مث إنىىىىه مىىىىن اءعلىىىىوم أن حىىىىديث. يىىىىنجهب وهىىىىملا متفىىىى  عليىىىىه

  .هومواحلديث اءنطوو مقدم علا احلديث اءف، مفهومله منطوو وليهب  .«ء ي
حة أقىىىىوى مىىىىن حيىىىىث الصىىىى .«إن املرررراء  هررررور ال ينشسرررره  رررريء» :أن حىىىىديث -5

 . وال عهللا من حديث القلتني
ن إ: الشاسرا  فيقرأما االستدالل على التفريرق برني برول ايدمري وسرريه مرن الن -6
هىملا فيىه و القىاة البىول مالبول فيه ول يملكر أن علة النهي تنجهب اءاء  جرد هنا عن  النيب 
واسىىتقملاره  تنجي ىىه وسىىيلة إىل علىىا أن اءىىراد مىىن النهىىي هىىو أال يكىىون البىىول يف اءىىاءداللىىة 

 بدليه قوله صلا   عليه وسل  )اليبولن....(
ابءىىىاء  ن التطهىىىرن ىىىايىىىنجهب إال ابلت ىىى  لكىىىن األوىل واألف ىىىه لإل أن اءىىىاء الالرررراجح و 

  .المل  ال جناسة فيه علا اإلاالو
هىىملا مىىن اب  التمثيىىه واءقصىىود قىىا األحىىواو والىىربو الىىيت عملىى  : مصررانع  ريررق مكررة

منهىىىا وهىىىملا كىىىان يف الوقىىى   بطريىىى  مكىىىة لتجمىىى  ال ىىىيول فيهىىىا ليشىىىر  احلجىىىاج واء ىىىافرون
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 . ال اب 

لرة عرن ة كامامررأة لطهرار   هرور يسرري خلرأ بره رجرل   وال يرفرع حردث) قال املؤلرف:
 :حدث(

. يىىه دون الرجىىهتطهىىر فذكىىر اء لىىهللا ر ىىه   مىىن أنىىواا اءىىاء الطهىىور مىىا جيىىوز للمىىرأة أن ت
 اءىملاه  مىن بىني ا القىولاحلنابلىة تفىردوا قىمل وهمله اء ألة من مفىردات مىمله  أ ىد أ  أن

 . الثالثة
 . عة قيودأن هملا اءاء ال يرف  احلدث للرجه إذا حصل  أرب: فاءمله 

ود لىىو اختىىه مله القيىىألهنىى  قيىىدوا ذلىى  ابلرجىىه وهىى؛ واءىىرأة م ىىتثناة مىىن هىىملا عنىىد احلنابلىىة
 . التطهر بهجيوز للرجه اءاء اهور فإن  واحد منها شيء

 : أما القيود فهي
 . أن يكون اءاء المل  خل  به اءرأة ي   أ  دون القلتني -1
 و صىى  ة  كىىافرة ألىىو كانىىعلىىا هىىملا عاقلىىة و  أن تكىىون اخللىىوة ابءىىاء مىىن امىىرأة ابل ىىة -2

 . فإنه جيوز

 . أن ختلو ابءاء فال ج رها أحد -3

 ة جناسىىة أوفلىىو خلىى  بىىه إلزالىى أن تكىىون لطهىىارة كاملىىة عىىن حىىدث أصىى ر أو أكىىرب -4
إىل  و تنصىرفألن الطهارة يف الشرا عند اإلاىال: ف ه م تح  فال يدخه يف ذل  قالوا

 . اإلزالة أو التجديد رف  احلدث الكامه ال إىل

هنرى » :حديث احلك  بن عمرو ال فىار  :ودليه اءمله  علا عدم رفعه احلدث للرجه
 أ د وأبو داود وابىن حبىان وصىححه رواه .«أن يتوضأ الرجل بفضل  هور املرأة النيب 

ال أراه " :(1/185) (التىاريخ الكبى ) لكّن هملا احلديث فيه مقىال حيىث قىال البخىار  يف
اتفىى  احلفىىاى علىىا : وأفىىر  النىىوو  فقىىال" :(الفىىتح) وقىىال احلىىاف  يف، " ن احلكىى يصىىح عىى
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ألن مىىن أهىىه العلىى  مىىن ح ىىنه وبع ىىه  صىىححه لكىىن إن قلنىىا  "أفىىر " :وقولىىه، "ت ىىعيفه
 . بصحته فيكون من وخاً لألحاديث القادمة

و وهىى أةاهىور اءىىر  للرجىىه أن يتوضىأ بف ىىه جيىوزأنىىه : وهررو قرول اجلمهررور: القرول الثرراين
كىر اإل ىاا ذ  هبى ة وهىو الىراجح بىه إن ابىن شيخ اإلسالم ابن تيميىةاختارها  رواية عن أ د

 .اءمله  اءتقدمةعلا ذل  يف اإلفصاح ماعدا رواية 
 :أدلة منهاعدة واستدل أهل هذا القول ب

  .ل م  رواه .«كان يغتسل بفضل ميمونة  أن النيب » :حديث ابن عبا  -1
توضرأ منهرا استسلأ يف جفنة فشراء ي ن بعض أزواج النيب أ» :حديث ابن عبىا  -2

  .ناد صحيحاألربعة إبس رواه .«فقال إن املاء ال جينب ا  إين كنأ جنب: فقالأ
 . نقه بن خه و إن لأوأما النهي فيكون  موالً علا التنزيه واألولوية هملا إن صح احلديث 

ع بقليلرره أو رفرر أو سرراقط فيررهوإن تغررري  عمرره أو لونرره أو رلرره بطررب  ) قررال املؤلررف:
 :(...فطاهرحدث

اهر هىىو اءىىاء الطىىنابلىىة و اءيىىاه عنىىد احل أق ىىامهنىىا بىىدأ اء لىىهللا ر ىىه   ابلق ىى  الثىىا  مىىن 
 : كما ذكرها يف اءنتق ام  وهو أربعة أ

 مثىه: ا ن الطراهر مإذا تغري  عم أو لون أو ريح املاء الطهور بشيء : األولقسم ال
نىه يكىون ران فإر كلح  أو أرز أو سقط فيىه شىيء كالعصى  أو الزعفىيطبخ فيه شيء ااه أن

 . ماء ااهراً ف  مطهر حىت ولو أال  عليه أبنه ماء
 . ما ذه  إليه اء لهللا ر ه  : فالقول األول

إن : الوافقى .[43:النسراء] ﴾م روافَرَلْم َتَ رد وا َمراء  فَرتَرَيم  ﴿ :تعىاىل واستدل علا ذل  بقوله
  بىىه هىىو مىىاء ء مطلىىاواءىىاء اءت ىى  ابلطىىاهرات لىىيهب  ىى ةذكىىر لف ىىة اءىىاء مطلقىى  جىىه وعىىال 

 . م اف إليه شيء



 
 

 

   

 18 باب المياه 

، ماهقيىاً علىا م ىاب مادام أن هملا اءاء إذا ت   ابلطاهرات أنه يبقا اهوراً : قول الثاينال
 : اهملا القول هو الراجح ألدلة منهو ، رواية الثانية عند احلنابلةالوهو 
 .[43:]النسراء ﴾وا َمراء  فَرَلْم َتَ د  ﴿ :اءاء للطهارة عند وجوده فقال أن الشارا عني -1
 . ياو النفي فتفيد العموم لكه ماءماء( نكرة يف س) ولف ة
 رواه .«اسسررررلوه مبرررراء وسرررردر» :يف الرجىىىىه الىىىىمل  وقصىىىىته انقتىىىىه فمىىىىات قولىىىىه  -2

النىيب  ه مىر   أوف ه اءي  واج  ويعترب مىن الطهىارات الشىرعية ومى  ذلى، البخار  وم ل 
  ولو كان يف د اءاء ءا أمره  بهبه . 

 ار إليهاملاء القليل املستعمل يف رفع حدث وهو الذي أ : الثاين قسمال
مىىن  اءت ىىاقط لىىو توضىىأ إن ىىان مىىن مىىاء وجعىىه: مثىىه أو ر فررع بقليلرره حرردث() :بقولرره 

رة ستعمه يف اهىااء ءااااهراً ف  مطهر ألن هملا  أع ا ه يق  يف هملا اءاء فهملا اءاء يكون
 . فال ي تعمه فيها مرة أخرى كالعبد إذا أعت  فال يعت  مرة أخرى

 : واستدل أصحاب املذهب على أنه انتقل من الطهور إىل الطاهر
 .«ا م وهرو جنربال يغتسل أحردكم يف املراء الرد» :قال  ا ثب  يف م ل  أن النيب 

قالىىه مىىىن علىىا انت ا ال  ىىه فهىىملا دليىىهفكىىون اءىىاء اء ت ىىه فيىىه عىىن حىىدث يتىىىأثر قىىمل: قىىالوا
صرب  يب أن النر»: الطهورية إىل ف ها وقىالوا وال ينتقىه للنجاسىة ءىا ثبى  يف الصىحيحني

  .«على جابر من وضو ه
ابىىن اءنىىملر وابىىن و ابىىن تيميىىة شىىيخ اإلسىىالم  اوهىىو روايىىة عىىن أ ىىد اختارهىى: القررول الثرراين

ءىا روى جىابر ، احلىدث وال يت ى  ابالسىتعمالرفى  وهو الىراجح أن اءىاء اهىور يالقي  وف ه  
 رواه .«جررراءين رسرررول هللا وأس مرررريض ال أعقرررل فتوضرررأ وصرررب وضررروءه َعلررري  » :قىىىال 

كرران إذا توضررأ كررادوا   أن النرريب » :رضىىي   عنىىه وعىىن اء ىىور بىىن خمرمىىة .البخىىار  وم ىىل 
كىىىة مىىىن مىىىاء فىىى  إنىىىه ال ت خىىىمل الرب " :قىىىال يف الفىىىتح، البخىىىار  رواه .«يقتتلرررون علرررى وضرررو ه

مررن إسء  أهنررا كانررأ تغتسررل ورسررول هللا » :وثبىى  عىىن عا شىىة رضىىي   عنهىىا، "اهىىور
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فدل هملا علا أن األصىه هىي اهوريىة اءىاء فىال ينتقىه عنهىا . البخار  وم ل  رواه .«واحد
 . إال بدليه

أن  .«هو جنبو ال يغتسل أحدكم يف املاء الدا م » :وأما العلة الصحيحة يف حديث
 . عة إىل تقمليره وإف اده كما تقدمفيه ذري هملا

إن  : فيقىىال العبىىد وأمىىا اجلىىوا  علىىا قيىىا  اءىىاء القليىىه اء ىىتعمه يف رفىى  احلىىدث إبعتىىاو
ن يصىىلي ه مىىمثىى كىىون اءىىاء أديىى  بىىه اهىىارة سىىابقة ال مينىى  أن تىى دى بىىه أخىىرى علىىا الىىراجح

 . ابلثو  الواحد مراراً 
 : هر فقالالثالث من أق ام اءاء الطامث انتقه اء لهللا ر ه   إىل الق   

 :(فطاهر...أو سم  فيه يد قا م من نو  ليل سقض لوضوء) 
 وم ليهنمه من ذه  احلنابلة إىل أن اءاء القليه إذا فمهب فيه إن ان يده بعد قيا

 ،مطهىىر اً فىى وكىىان هىىملا ال مىىهب قبىىه أن ي  ىىه يديىىه ثىىاليً فىىإن هىىملا اءىىاء يصىىبح اىىاهر 
 : ط فيها اء لهللا ثالثة شروطوهمله اء ألة اشرت 
 . أن يكون النوم انق اً للوضوء: الشرط األول
ان  ثر أو كىىأن يكىىون اء مىىو  يىىد م ىىل  مكلىىهللا فلىىو فمىىهب رجلىىه فىىال تىى: الشرررط الثرراين

 . ال امهب ص  اً أو كافراً فال ي ثر أي اً 
 . من نوم ليه أما النهار فال يدخهأن يكون قا ماً : الشرط الثالث
ومرره فليغسررل إذا اسررتيقأ أحرردكم مررن ن» :نابلىىة علىىا هىىملا احلكىى  بقولىىه واسىىتدل احل

  .«هتأ يديديه قبل أن يدخلهما يف اإلسء ثالاث  فإن أحدكم ال يدري أين اب
 . البخار  وم ل  رواه

ىل ن الطهوريىة إاءىاء مى أن فمىهب اليىد يف اإلانء قبىه ف ىلها ثىاليً ال ينقىه: القول الثراين
شىافعي وأ ىد   والمالو   وهو قول اجلمهور من أهه العل  كأ  حنيفةف ها به يبقا اهوراً 
  .يف رواية اختارها اءوف 

 : وهذا القول هو الراجح ألدلة
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صىىىافه  ىىى  أحىىىد أو أن األصىىىه يف اءىىىاء الطهوريىىىة وال ينتقىىىه عىىىن هىىىملا األصىىىه إال بت -1
 . ابلنجاسة وهملا ال يوجد يف هملا اءاء

رة حيىث الطهىا قط وليهب فيه التعرو حلك  اءاء منأن احلديث هنا عن ال مهب ف -2
 . و النجاسةأ

  ؟هل األمر بغسل اليدين بعد القيا  من نو  الليل وقبل إدخاهلما يف اإلسء للوجوبمسألة: 
  :فيه خالف

ريىىر جن او وابىىبىىه قىىال احل ىىن وإسىىحو  أنىىه للوجىىو  وهىىو روايىىة عىىن أ ىىد: القررول األول
  .ورجحه الشيخ ابن إبراهي 

 . بملل  واألمر يدل علا الوجو  ر النيب ألم
 : دلةأب لى ذلكع واستدلوا، ستحبا  وهو قول  هور العلماءأنه لال: القول الثاين

وجىىىوابً يف  ابلشىىى  ال يقت ىىىيشىىى  والتعليىىىه  .«ال يررردري» :أن قولىىىه يف احلىىىديث -1
 . احلك 
 .«وم الليىىهن نىىمىىشىىن معلقىىة بعىىد قيامىىه توضىىأ مىىن  يف البخىىار  أن النىىيب  مىىا ورد -2
 . ول يرد أنه ف ه يديه ثاليً ، القربة: والشن
ة العينيىىة   النجاسىىابلعىىدد يف فىى أنىىه ورد يف احلىىديث ذكىىر العىىدد يف ال  ىىه والتقييىىد -3

 . هو القول األولاألحوط و  واألقربيدل علا االستحبا  
  ؟ما احلكمة من النهي الذي يف هذا احلديثمسألة: 

 : فيه خالف
  .قيه خشية النجاسة :القول األول
  .قيه تعبدية وال يعقه معناها: القول الثاين

؛ ستنشىىاوالوهىىملا مثىىه األمىىر للم ىىتيق  اب قيىىه ءالم ىىة الشىىيطان ليىىده: القررول الثالررث
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ختىىار هىىملا القىىول ابىىن تيميىىة األن الشىىيطان يبيىى  علىىا خيشىىومه كمىىا ثبىى  يف الصىىحيحني و 
  .(1/69هتملي  ال نن ) (21/44الفتاوى ) وابن القي 

ه اءىملكورة العلى   يى العلىه وال مينى  مىن ذلى  اجتمىاااحلكمة و همله ثالثة أقوال يف ذكر 
 . و  أعل 
هرل هرو نرو  الليرل  .«إذا اسرتيقأ أحردكم مرن نومره» :ما املقصرود ابلنرو  يف قولره مسألة: 

 ؟ فقط أو عا  يف نو  الليل والنهار
ة تكىون يف البيتوتىو  .«ابترأ» : احلىديثلقولىه يف بىني العلمىاء أما نوم الليىه فمتفى  عليىه

 . الليه كما ذكر الشافعي
 : وأما نوم النهار ففيه خالف

 . وهو ممله  احلنابلة أن هملا خاا بنوم الليه: القول األول
وء مرررن ىل الوضرررإذا قرررا  أحررردكم إ» :ألن البيتوتىىىة ال تكىىىون إال ابلليىىىه وي يىىىده حىىىديث

 . ن صحيحح : أبو داود والرتممل  وقال رواه .«الليل
اهويىه ن ر بىوإسىحاو  أنه يدخه فيه نوم النهار وذه  إليه احل ن البصىر : القول الثاين

  .ابن ابزالشيخ واختاره 
إمنىا خىص نىوم الليىه و  ألن التعليه المل  يف احلديث يقت ي إحلاو نوم النهار بنوم: قالوا

 . الليه ابلملكر من اب  الت لي 
 . يً يدين ثالأنه يدخه حت  األمر ب  ه ال أنه إذا اال نومه يف النهارواألحوط 

 . (1/90معال ال نن ) ،(1/373األوسط ) 
هىىر اهر فىى  اءطاء الطىىاءىى ق ىىامالرابىى  واألخىى  مىىن أ الق ىى مث انتقىىه اء لىىهللا ر ىىه   إىل 

 :أو كان آخر سسلة زالأ النشاسة هبا فطاهر() :فقال
ه اءتىىىنجهب أبن ي  ىىىه سىىىب  مىىىرات اءعىىىروف عنىىىد فقهىىىاء احلنابلىىىة أنىىىه البىىىد لطهىىىارة احملىىى

ألنىىىه  فال  ىىىلة األوىل يف الثىىىو  إىل ال ادسىىىة كىىىه اءنفصىىىه مىىىن هىىىمله ال  ىىىالت مىىىاء جنىىىهب
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ألنىه ذخىر  أمىا اءنفصىه يف ال  ىلة ال ىابعة فيكىون اىاهراً فى  مطهىر، انفصه عن  ىه جنىهب
 . وألن اءنفصه بعض من اءتصه واءتصه ااهر ف لة زال  قا النجاسة

 ن تيميىةابى إلسىالماشىيخ اهىور وهىو قىول يف اءىمله  اختىاره  اءاءأن هملا : ثاينالقول ال
 . هاال حكمز لعدم الدليه علا نقله إىل الطاهر وألن النجاسة عني خبيثة إذا زال  

ن حمررل نفصررل عرروالررنش  مررا تغررري بنشاسررة أو القاهررا وهررو يسررري أو ا) قررال املؤلررف:
 :جناسة قبل زواهلا(

ن اءىاء أا سىب  مىكلث من أنواا اءيىاه علىا قىول اء لىهللا والىراجح  هو الق   الثا: النجهب
 . اهور وجنهب: ق مان

  ءىاء إذا وقعىاسىة فاوذكر اء لهللا ر ه   تعاىل هنا تعريىهللا الىنجهب أبنىه مىا ت ى  ابلنج
  بح جن اً ولو كان الت   ي  اً فيه النجاسة وف ته فإنه يص

 : حوالاء يص  جن اً يف ثالث أوذكر اء لهللا ر ه   تعاىل هنا أن اء 
  .إذا خالطه شيء من األجنا : األوىل ةاحلال
يىنجهب  ني فىإن اءىاءون القلتىدإذا القا اءاء النجاسة وكىان اءىاء قلىياًل أ  : الثانية لةاحلا

 . وتقدم الراجح أن العربة ابلت   .وإن ل يت  
ول وابً أصىابه بىي  ىه ثى ه زوا ىا كىأنإذا انفصه اءاء عن  ىه النجاسىة قبى: احلالة الثالثة

جناسىىىة ا القىىىو  -ون القلتىىىنيأ  د -مىىىاء قليىىىه  فاءىىىاء اخلىىىارج مىىىن ال  ىىىه يكىىىون جن ىىىاً ألنىىىه
 . زال  ابقية ل تزلام

  ؟لكن ما احلكم إذا انفصل املاء بعد زوال النشاسة
ر ه  لهللا بنا اء مث بعد ذل  انتقه، ااهر والراجح أنه اهور كما سب  علا اءمله  أنه

 :   إىل ارو تطه  اءاء فقال ر ه  
فررإن أضرريف إىل املرراء الررنش   هررور كثررري سررري تررراب وحنرروه أو زال تغررري الررنش  ) 
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 ( هر...الكثري بنفسه
 : هذه  رق تطهري املاء النش 

الفقهاء ما  عرف يف أن ي اف إىل اءاء النجهب ماء اهور كث  والكث : الطريقة األوىل
 . أكثربلغ قلتني ف
هررل يطهرر املرراء إذا كرران املضراف إليرره تررراب أو خرل وحنومهررا وهررذه املسرألة هرري الررو مسرألة: 

  ؟(...سري تراب) :عناها املؤلف بقوله
فمىن  ر نف ىه ُيطّهىال إذا كىان وهىو اءىمله  أن الىرتا  ال يطهىر اءىاء ألنىه: القول األول
  .هملا واضحو  .ر ف هال ُيطهّ اب  أوىل أن 

  .اءاء هرأن الرتا  يط - وهو الراجح - وهو قول عند احلنابلة: القول الثاين
 . عدماً و جوداً ألن النجاسة عني خبيثة إذا زال  زال حكمها فاحلك  يدور م  علته و 

إذا   ن اهوراً أنهأنه يكو  وال ب  يف. إذا ت   اءاء النجهب الكث  بنف ه: الطريقة الثانية
 . ه  ف ه فتطه ه نف ه من اب  أوىلكان هملا اءاء الكث  يقوى علا تط

 : وهي قوله ر ه  : الطريقة الثالثة
 :(رَ ه   َ  زح منه فبقي بعده كثري سري متغريأو ن) 

 اءاء ي إخراجوهي اريقة النزح وه: همله هي الطريقة الثالثة من ارو تطه  اءياه
هىملا اءىىاء  ط يفيشىرت  مىن اءكىان الىمل  هىو فيىىه سىواء كىان يف بئىر أو بركىة أو اومهىىا لكىن

 فىىإذا بقىىي بعىىد ،-أكثريعىىين قلتىىني فىى-الىىمل  نطهىىره ابلنىىزح أن يبقىىا بعىىد النىىزح منىىه مىىاء كثىى  
 . ه  ه التطألن النزح من وسا؛ النزح ماء كث  اهور ف  مت   فإنه يصبح اهوراً 

 هل هناك  رق أخرى لتطهري املياه سري الو ذكرها احلنابلة؟مسألة: 
 :أهن  يرون أن ارو التطهى  ثالثىة قدم قول احلنابلة يف همله اء ألة وهوت: القول األول

بقىاء  إخىراج اءىاء مىن مكانىه بشىرط، أن يت   اءاء النجهب الكث  بنف ه ,إضافة اءاء الكث  
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حىددوا  و ىملا. وكالمه  هملا مبين علا أن المل  يطهر هو اءىاء فقىط ال فى . ماء كث  بعده
 . فقطالتطه  قمله الطرو 

لتطهى  ان وسىا ه وهىو الىراجح أن تطهى  اءىاء يىت  أب  وسىيلة حصىل  مى: القول الثراين
اء كىان    اءاء سىو ت زال القدمية أو احلديثة وال يقتصر فيها علا الطرو الثالثة اءتقدمة فمىت

  .قلياًل أو كث اً فإن اءاء يصبح اهوراً 
 : عدة أدلة والدليل على ذلك

د الردخول للمسرشد أمر من وجد يف نعليه جناسة إذا أرا لنيب أن ا» :ما ثبى  -1
 . الرتا  مطهراً  وهنا جعه النيب  الرتممل  رواه .«أن يفركهما ابلرتاب

 .   أداةأحاديث االستجمار فيها داللة أي اً علا أن التطه  جصه أب -2
دا  تره وجرو ع علماحلكم يدور أن » :القاعدة الفقهية اءعروفة تدل علا ذل  وهي -3
 . اهرفإذا زال  النجاسة عن اءاء انتقه حكمه من النجهب إىل الط .«وعدما  
أقيمررأ يف هررذا العصررر حمطررا  ومعامررل لتنقيررة ميرراه ا رراري وهررذه  وهي أنرره قررد:فا رردةوهنررا 

وتعقيمره ابلكلرور ثيرث ال ، وقترل اجلرراثيم، والتهويرة، الرتسريب: التقنية تتم علرى مراحرل أربرع
  .أثر يف  عمه أو لونه أو رله يبقى للنشاسة

  الفقهىىىىي اومىىىى ومعاجلىىىىة هىىىىمله اءيىىىىاه قىىىىمله الطريقىىىىة وف هىىىىا مىىىىن الطىىىىرو اءنقيىىىىة أجازهىىىىا
جيوز : علماء وقالوابار الاإلسالمي لرابطة العال اإلسالمي وصدر فيها قرار ابجلواز من هيئة ك
 لز شىرقا إذا وا جيىو بىه قىالاستعما ا يف إزالة األخباث ورف  األحداث وحتصه الطهىارة منهىا 

نزهىاً عمىا صحة وتيكن هناو أضرار صحية لكن االست ناء عن الشر  عنها أوىل احتياااً لل
  .ت تقملره النفو  وتنفر منه الطباا

ما احلكم إذا وقع يف املراء  ريء مرن الطراهرا  مثرل العصرري أو الشراي أو عشرني أو مسألة: 
 ؟حنومها

هىمله اء ىألة  ىا : ها بشيء من الب ط والتوضيح فنقىولهمله اء ألة تقدم  ولكن نعيد
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 : نالتاح
قهىىوة واىىوه  عصىى  أو أو  هىىملا شىىا أن يىىزول اسىى  اءىىاء عنىىه فيقىىول النىىاظر لىىه: األوىل ةاحلالرر

لىة دثىه ألن األدح يرتفى  ولىو توضىأ بىه ل فهملا ال ي ما ماًء م  أنه ااهر لكن ال جيوز الوضوء بىه
  .حيحوهو الصجيد ف ه فإنه يتيم  وال يتوضأ به  علّق  األمر ابء ما فإن ل

  :اء على قولنيا العلمل اختلف فيهوهذه احلاأن ال يزول اس  اءاء عنه : احلالة الثانية
ة عىىن فعي وروايىىوهىىو قىىول مالىى  والشىىا أن هىىملا اءىىاء اىىاهر ولىىيهب بطهىىور: القررول األول

 . ء من األشياءيه شيألنه ليهب  اء مطل  به هو مطل  ماء م اف إل؛ أ د
ى الىروايتني إحىدنيفة و حوهملا قول أ   أنه اهور مادام ابقياً علا م ماه: القول الثاين 

ها  به قىال بد الو عابن القي  والشيخ  مد بن ابن تيمية و  شيخ اإلسالم عن أ د اختارها
 رنىىه اهىىو أبأن أكثىىر نصىىوا أ ىىد علىىا هىىملا" أ  علىىا القىىول " :شىىيخ اإلسىىالم ابىىن تيميىىة

 :لعدة أدلة هو الراجح القول اوهذ
 .[43:]النسراء ﴾وا َمراء  فَرَلْم َتَ رد  ﴿ :أن الشارا عني اءاء للطهارة عند وجوده فقال -1

 . ولف ة ماء نكرة يف سياو النفي فتفيد العموم لكه ماء
وه اسسرل» :يب ما ثبى  يف الصىحيحني يف الرجىه الىمل  وقصىته انقتىه فمىات فقىال النى -2

 . به  أيمر النيب اءاء ل اءعلوم أن ال در ي   اءاء فلو كان الت ي  يف دومن  .«مباء وسدر
ء واحرررد يف وميمونرررة مرررن إس استسرررل النررريب » :قىىىول أم هىىىانهللا رضىىىي   عنهىىىا -3

أن  اءعلىىوم نومىى. أخرجىىه أ ىىد والن ىىا ي وابىىن ماجىىه إبسىىناد صىىحيح .«قصررعة فيهررا أثررر عشررني
 . العجني ي   اءاء

  ؟م التطهر ابملاء املعتصر من الششر واملستخرج بعالج كماء الوردما حكمسألة: 
 حمل خالف:

وز   أنررره جيررر االختيررراراابرررن تيميرررة يف شىىىيخ اإلسىىىالم وهىىىو ظىىىاهر كىىىالم: القرررول األول
 . التطهر به
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 اء أصىىاًل والنىىه لىىيهب  ىىأل تطهىىر بىىهجيىىوز ال نىىه الأوهىىو قىىول األ مىىة األربعىىة : القررول الثرراين
 . راجحهو ال لالقو  هذاو  ما اءاء شكاًل فل  يدخه يف عموم اآلية وإمنا واف  م معىن

 ؟ما حكم الوضوء والغسل مباء زمز مسألة: 
 . ة كراهابن تيمية علا أن الوضوء جيوز وال شيخ اإلسالم اجلمهور وهو اختيار

 : أما ال  ه للجنابة فروايتان عن أ د
  :مورأ ةن تيمية لثالثاب اختارها شيخ اإلسالمالكراهة : األوىلالرواية 

مصنفه  بد الرزاو يفع أخرجه .«ال أحلها ملغتسل» :أنه قال ءا رو  عن العبا   -1
 . واحلديث فيه مقال

 . و عنهوألن االفت ال حصه حلدث أكرب وأفل  فينزه هملا اءاء اءبار  -2
  .ألن ف ه اجلنابة جير  جمرى إزالة النجاسة -3

ة وفىى ه  مىىة األربعىىهىىة وهىىو قىىول  هىىور أهىىه العلىى  مىىن األ عىىدم الكرا: لثانيررةاالروايررة 
 : ألمور
اء زمرررز  مرررفررردعا بسرررشل مرررن  مث أفررراس رسرررول هللا » :قىىىول علىىىي رضىىىي   عنىىىه -1

 . حسناد صحيإبعبد   بن أ د بن حنبه يف زوا ده علا اء ند  رواه .«فشرب منه وتوضأ
 . جلوازألصه وهو اه فنبقا علا اأنه مادام ل يرد اءن  من االفت ال منه بدلي -2
 : ألمرين  ببهالنصوا بال يصح ترو أن حديث العبا   -3 

 عدم ثبوته : األول األمر
عهللا ضىىالحتمىىاالت اأنىىه لىىو ثبىى  فإنىىه تعرتيىىه االحتمىىاالت وإذا أتىى  علىىا : الثرراين األمررر

  اومىىوايف لنىىوو اكمىىا قىىال   االسىىتدالل مث إنىىه ل يىىزل اء ىىلمون علىىا الوضىىوء بىىه بىىال إنكىىار
(1/139) . 

 :(اليقني وإن  ك يف جناسة ماء أو سريه أو  هارته بىن على) قال املؤلف:
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 . يف اءاء ه الش ا انتقه إىل م ا بعد ما تكل  اء لهللا ر ه   عن اءياه وأق امه
واليقررني ال » :ليقىىنياإذا شىى  يف اهىىارة اءىىاء أو جناسىىته فإنىىه يبىىين علىىا : يقىىول ر ىىه  

فكىه هب الكربى,وهىمله قاعىدة يف الشىريعة اإلسىالمية وهىي مىن القواعىد اخلمى «لشكاب يزول
لىة ومنهىا م األدمكلهللا عندما يت ر  إليه ش  فإنه يبين علا اليقني الىمل  هىو األصىه لعمىو 

م يف إذا  ررررك أحرررردك»: قىىىىال أن رسىىىىول    مىىىىا روى م ىىىىل  عىىىىن أ  سىىىىعيد اخلىىىىدر  
  .«ستيقنالى ما ععا  فليطرح الشك ولينب  صالته فلم يدر  كم صل ى أثالاث  أ  أرب

هىىىو هرات و فىىىإذا شىىى  يف جناسىىىة مىىىاء أو ثىىىو  أو إانء أو ب ىىىاط أو فىىى  ذلىىى  مىىىن الطىىىا
ني ال يىىزول ة واليقىىألهنىىا هىىي اءتيقنىى؛ متىىيقن لطهىىارة هىىمله األشىىياء فاألصىىه يف ذلىى  الطهىىارة

صىه سىة فاألجاوإذا حصه عنده ش  يف اهارة ماء ُعلم  جناسته وهىو متىيقن الن، ابلش 
 . النجاسة ألهنا هي اءتيقنة واليقني ال يزول ابلش 

رتط للتريمم ال يشرو  ر  وإن ا تبه  هور بنش  حر  استعماهلما ومل يتحر) قال املؤلف:
 :إراقتهما وال خلطهما(

 : صور سيتكل  اء لهللا ر ه   اآلن عن م ألة االشتباه وسيملكر  ا ثالث
 : هه العل الف بني أخوهمله اء ألة فيها  ،ء اهور  اء جنهبإذا اشتبه ما: الصورة األوىل
ن يعىدل أجيى  عليىه ا وال يتحىرى و مأنىه جىرم عليىه اسىتعما وهو اءمله  : القول األول

 . ألنه اشتبه اءباح ابحمل ور إىل التيم 
 : واستدلوا له أبدلة

 لىه شىواهدلكىن  يىه مقىالواحلىديث ف .«دع ما يريبرك إىل مرا ال يريبرك» : قولىه -1
 . يتقوى قا
لىنجهب ن اجتنىا  امن اءعلوم أن من واجبات الشرا اجتنا  اءاء الىنجهب وال ميكى -2

 . هنا إال برتو كال اءاءين وما ال يت  الواج  إال به فهو واج 
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هو قول لبعض ه   و أنه يتحرى ويعمه ب لبة ظنه وهملا قول الشافعي ر : القول الثاين
  .ءاحلنابلة كابن شاقال

يتحر الصرواب مث فإذا  ك أحدكم يف صالته فل» :مرفوعىاً   واستدلوا حبديث ابن م عود
هىي أع ى  مىن و  الصىالة فكىون اإلن ىان يى مر ابلتحىر  يف: قىالوا البخىار  وم ىل  رواه .«لينب  عليه

 . وهذا القول هو الراجح. الطهارة فمن اب  أوىل أن يتحرى يف الطهارة
 ؟حترى اإلنسان ومل يظهر له  يءما احلكم فيما لو مسألة: 

 حمل خالف:
 . اإلنصافأنه يتيم  وهملا ظاهر كالم صاح  : القول األول
 .   من التيم ن وهملا خأنه يفعه ما اامأن إليه قلبه حىت وإن ل توجد قرا : القول الثاين

نىه إ :تىيم  وقىالىل الإ بني اء لهللا أنه إذا اشتبه اءاء الطهور ابلىنجهب فىإن اإلن ىان يعىدل
سىىتعما ما وا مىىن األنىىه ممنىى؛ حىىال عدولىىه للتىىيم  أن يريىى  اءىىاءين أو أن خيلطهمىىاال يشىىرتط 

 . شرعاً واءمنوا منه شرعاً كاءعدوم منه حقيقةً 
ه عدميىىة يتحقىى  عنىىدل؛ أو خلطهمىىا اإراقتهمىىوهىىو روايىىة عىىن أ ىىد أنىىه يشىىرتط : القررول الثرراين

 .[43:النساء] ﴾اء  مَ فَرَلْم َتَ د وا ﴿ :عاىلاءاء الطهور ح اً وشرعاً فيصدو عليه قوله ت
 . ه نف هكما تقدم أنه يتحرى ويفعه ما تطمئن إلي يف همله اء ألةوالراجح  

ة ومرن هرذا ذا سرفروإن ا تبه بطاهر توضأ منهما وضوءا  واحدا  من هر) قال املؤلف:
 :سرفة وصلى صالة واحدة(

القول بتق ي  اءياه إىل ثالثة أق ام همله هي الصورة الثانية من صور االشتباه وهي علا 
 وسب  القول الراجح من أن اءياه ق مني اهور وجنهب ولكن نبني هنا كالم اء لىهللا ر ىه  

إنىىه إذا اشىىتبه اءىىاء الطهىىور ابءىىاء الطىىاهر علىىا اإلن ىىان فإنىىه يتوضىىأ مىىن كىىال اءىىاءين : يقررول
ألن : فعىه هىمله الطريقىة قىالواوال ىب  يف ة وي ىرف مىن الطهىور فرفى ةفي رف من الطاهر فرفى
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وضوءه قمله الطريقة حصه من ف  تردد ابلنية بينما لو قلنىا لىه توضىأ وضىوءاً كىاماًل مىن كىه 
إانء علىىا حىىده حلصىىه يف نيتىىه تىىردد فر ىىا يكىىون هىىملا اإلانء هىىو الطهىىور ور ىىا يكىىون اآلخىىر 

 . وهملا القول كما ترى فيه تكلهللا ظاهر مما يدل علا ضعفه
 . إليه اء لهللا هو القول األول وهملا المل  ذه 

 . رجحناه اأن همله اء ألة ال ترد علينا علا موهو الراجح : القول الثاين 
جحنىاه مىن ر يح مىا ألهنا مبنية علا تق ي  اءيىاه لثالثىة أق ىام وهىو قىول مرجىوح والصىح 

 . اهور وجنهب: أن اءاء ق مان

الة ثروب صر صرلى يف كرلوإن ا تبهأ ثياب  اهرة بنشسة أو حمرمة ) قال املؤلف:
 :وزاد صالة( أو احملر  بعدد النش 

 تنيلصىىىىور اهىىىىمله هىىىىي الصىىىىورة الثالثىىىىة مىىىىن صىىىىور االشىىىىتباه وهىىىىي تتعلىىىى  ابلثيىىىىا  لىىىىالف 
 . ال ابقتني فيتعلقان ابءياه

 فما احلكم؟ ةفإذا ا تبهأ ثياب  اهرة بثياب جنسة أو حمرم
  : ق منيوهو ممله  احلنابلة أن اء ألة تنق   إىل: القول األول
 . لثيا  النج ة أو احملرمة معلوماً أن يكون عدد ا: القسم األول
 . أن يكون عددها جمهوالً : القسم الثاين

 ويزيد صىالة حملرمةفإن كان  الثيا  معلومة فاحلك  أنه يصلي بعدد الثيا  النج ة أو ا
و  لى:  ذلى مثىال. لكىي يى د  فرضىه وهىو علىا يقىني مىن أنىه صىلا صىالة بثىو  اىاهر: قالوا

 يزيىىد لوات مثكىان عنىده أربعىىة ثيىا  ثالثىة منهىىا جن ىة أو  رمىىة فيجى  أن يصىلي ثىىالث صى
 . صالة رابعة

أو  وإن كان  الثيا  جمهولة وهملا الق   الثا  فاحلك  أنه يصىلي بعىدد الثيىا  النج ىة
ده فلىو كىان عنى: مثىال ذلى . ألنىه ال جصىه اليقىني إال بىملل : احملرمة  يعىاً ولىو كثىرت قىالوا
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 . عشرين ثوابً وفيها ثيا  جن ة وجيهه عددها فيلزمه أن يصلي عشرين صالة
 وابىن القىي  ةبىن تيميىا وهو قول األحناف والشافعية واختاره شيخ اإلسالم: ينالقول الثا

 تكثىىر   لثيىىا  أوا ىابقني سىىواء قلىى  الالق ىىمني أنىه يتحىىرى يف كىىال  وهىو قىىول أكثىىر العلمىىاء
 . ويصلي صالة واحدة

  :ألدلة منهاهو الراجح  لقولا وهملا
الصرواب مث  إذا  ك أحدكم يف صالته فليتحر» :مرفوعاً  حديث ابن م عود  -1

أوىل  فمىىىن اب  فىىىإذا كىىىان التحىىىر  يف الصىىىالة مشىىىروعاً . البخىىىار  وم ىىىل  رواه .«ليرررنب عليررره
 . التحر  يف شرط الصالة وهو ما يتعل  ب رت العورة

رْن َحرْم يف  الرد   َمرا َجَعرَل َعلَرْيك  ﴿ :تعىاىلقىال ، نفي احلىرجأن الدين جاء ب -2  ﴾َرج  ين  م 
 و  .قواألخمل بكالم احلنابلة فيه حرج ومشقة، وهملا يدل علا ضعهللا  .[78:]احلج

 . رمةو احملأهملا وقد بني اء لهللا ر ه   أنه ال تصح الصالة ابلثيا  النج ة 
الف بىىني أهىىه يهىىا خىىء صىىوبة فففأمىىا النج ىىة فهىىملا ابالتفىىاو وأمىىا احملرمىىة كاء ىىروقة أو ا

 . العل  وسيأيت إبذن   الكالم علا همله اء ألة يف اب  شروط الصالة
 . اب  اءياه وانتقه إىل اب  اآلنية عن ن الكالمموقملا انتها اء لهللا ر ه   
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 باب اآلنية

 : مناسبة ذكر ابب اينية بعد ابب املياه
د أحكىىام آلنيىة بعىجف ىه فناسى  أن تُىملكر أحكىام اجتىاج لشىيٍء  أن اءىاء بطبيعتىه سىيال

 . ءو الوعا   إانء وه: واآلنية. اءياه ألن األوا  هي اليت يُتوضأ منها عادة

 :كل إسء  اهر ولو مثينا يباح اختاذه واستعماله() قال املؤلف:
  .«الهواستعمه هر فإنه يباح اختاذأن كل إسء  ا» :قاعدة مفيدة وهيذكر اء لهللا 

شىىيء إال  رم منهىىاأن األصىىه يف األعيىىان الطهىىارة واإلابحىىة فىىال جىى: دليىىه هىىمله القاعىىدةو 
 : ومما يدل علا ذل ، بدليه
يع  ه َو ال ذ ي َخَلَق َلك ْم َما يف  اأْلَرْ ﴿ :قوله تعاىل -1   .[29:رة]البق ﴾اس  مجَ 
هىىىو  :الصُّىىىف رو . البخىىىار  رواه .«ن ترررور مرررن ص رررْفر  توضرررأ مررر» :ثبىىى  أن النىىىيب  -2

  .«رةتوضأ من تور من حشا» :أبو داود و رواه .«واستسل من جفنة» :النحا 
   .«ومن قربة» ويف رواية له البخار  رواه

ن خشى  أو إلانء مىافهمله األدلة تدل علىا أن األصىه يف األشىياء احلىه واإلابحىة سىواء كىان 
 . دليه اءن ن ان لإلجلد أو ف ه فإنه يصح التطهر به إال ما ورد فيه اءن  فيمتن  منه ا

وهررذا فيرره داللررة علررى وجررود خررالف يف ( مثينررا لرروو وتالحررأ هنررا أن املؤلررف رارره هللا قررال )
هلرا دالال  عنرد احلنابلرة فهرم  ظاملسألة وسيأيت إبذن هللا لكن البد أن تعرف أن بعض األلفا

علرررى  اخلرررالف القررروي يف املسرررألة و )حرررىت( عالمرررة مرررثال  عالمرررة علرررى يررررون أن لفظرررة )لرررو(
 اخلالف املتوسط و)إن( عالمة على اخلالف اليسري

كررراجلواهر واليررراقو  لثمينرررة  مرررا حكرررم اختررراذ واسرررتعمال األواين افررراملؤلف قرررال )ولرررو مثينرررا( ف
  ؟والزمرد وحنوها

 : همله اء ألة موان نزاا بني أهه العل  
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 . اء لهللا وهو قول  هور أهه العل  وذه  إليه، أن ذل  جا ز :القول األول 
 : واستدل أصحا  هملا القول أبدلة منها 

ا يف  َق َلك رْم َمرذ ي َخلَره رَو ال ر﴿ :قوله تعىاىل: عموم األدلة الدالة علا اإلابحة ومنها -1
يع ا  . لا التحرميعفاألصه احله واإلابحة وال دليه  .[29:]البقرة ﴾اأْلَْرس  مجَ 

حىىىى -2
ُ
 يعرفىىىىه وال ثمىىىىني الن الالثمينىىىىة ألم للىىىىمله  والف ىىىىة مفقىىىىود يف األوا  رّ  أن ال ىىىىب  اء

 . فقراءقلو  ال ال ال  إال خواا النا  وهملا ال ي د  إىل اخليالء وك ريتعامه معه يف 

 . اختاذها واستعماهلا جيوز أنه ال: القول الثاين 
 . وهو أحد قوحل الشافعي لكن اءشهور عنه موافقة القول األول

 : واستدل أصحا  هملا القول أبدلة منها
  .«كلوا وا ربوا والبسوا من سري إسراف وال خميلة» :قوله  -1
 . أن استخدام همله األوا  فيه ك ر لقلو  الفقراء -2

وخميلرررة  إسرررراف إال إذا كررران يف اسرررتخدامها هرررو جرررواز اختاذهرررا واسرررتعماله والرررراجح
 . فيحر 

 . لتحرمييدور م  علته فمىت وجد اإلسراف واءخيلة فاحلك  هو ا فاحلك  إذاً 
 : وأما اجلوا  عن قو   أبن فيه ك راً لقلو  الفقراء فيقال

راكىىى  ءسىىىعة واإن هىىىملا ال ضىىىابط لىىىه ألن قلىىىوق  قىىىد تنك ىىىر أبشىىىياء ف هىىىا كالىىىدور الوا
 . الفارهة واءالبهب الفاخرة

 ؟هل هناك فرق بني اختاذ الشيء واستعمالهمسألة: 
 .  او ذلة أو لل رورة و نع  هناو فرو فاالختاذ هو حف  واقتناء الشيء للزين

ة  ة ظىىىاهر أمىىا االسىىىتعمال فواضىىىح وذلىىى  أبن ي ىىىتعمه اإلن ىىىان الشىىىيء علىىىا صىىىفة دا مىىى
 . كاللبهب له واجللو  عليه واو ذل 
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يف  رحه لعمردة الفقره قاعردة مفيردة حرول اختراذ الشريء  ابن تيمية ذكر  ي  اإلسال : فا دة
 . "ذهإن كل ما حر  استعماله حر  اختا": فقالواستعماله 
ا ن ىىىان حف هىىىذالت اءالهىىىي فهىىىمله جىىىرم اسىىىتعما ا فعلىىىا هىىىملا لىىىو أراد إ: ذلررركمثرررال 

 ؟ملاذاواقتناءها عنده يف البي  بدون أن ي تعملها فإن هملا جرم عليه 
 . ستعمالألن االختاذ ذريعة ووسيلة إىل اال 

 : قالف الشرا وبعد ما ذكر اء لهللا ر ه   األوا  اجلا زة استثىن ما استثناه
 :(على أنثى هلا ولواختاذها واستعماإال آنية ذهب وفضة ومضببا  هبما فإنه لر  ) 

 لماء كما نقىهاا العذنية المله  والف ة جرم اختاذها واستعما ا يف األكه والشر  إب 
 . النوو  وابن عبد الرب وابن قدامةاإل اا  هملا
 : أبدلة على ذلك استدلواو 
لررذهب والفضررة اال تشررربوا يف آنيررة » :قىىال أن النىىيب  ان حمليفىىة بىىن اليمىى حىىديث -1

 . ار  وم ل البخ واهر  .«وال أتكلوا يف صحافهما فإهنا هلم يف الدنيا ولكم يف ايخرة
 إسء يفالرررذي يشررررب » :قىىىال أم سىىىلمة رضىىىي   عنهىىىا أن رسىىىول    حىىىديث -2

 . م ل  رواه .«سر جهنم الذهب والفضة إمنا جيرجر يف بطنه
ومررا حكررم  أواين الررذهب والفضررة يف كررال  املؤلررفاحملررر  يف  تضرربيبلمررا املقصررود ابمسررألة:  

  ؟ذلك
  ىىرنكريف اءاىىالتلحىىي  أبن يكىىون يف اإلانء ك ىىر فيىى تا ب ل ىىلة جتمىى  بىىني : الت ىىبي 

 . سواء كان اإلانء من جلد أو حديد أو اوه
 األكل والشرب؟ ما حكم استعمال واختاذ آنية الذهب والفضة يف سريمسألة: 
وأمىىا اسىىتعما ا يف  اختاذهىىا واسىتعما ا يف األكىىه والشىىر  فهىو  ىىرم ابلىىنص واإل ىااأمىا 

بىني أهىه  خىالفف  األكه والشر  مثه استعما ا يف الوضىوء أو حفى  األشىياء فهىملا فيىه 
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 : العل 
، ألخىرىتعماالت االتحىرمي عىام يف األكىه والشىر  وف مهىا مىن االسىأن : القول األولف

ل هىىو قىىو و  ا ذلىى نىىوو  نقىىال االتفىىاو علىىوهىىو مىىمله  األ مىىة األربعىىة بىىه إّن ابىىن هبىى ة وال
 . اء لهللا

 : واستدل أصحاب هذا القول أبدلة منها
 . رضي   عنهما ما تقدم من حديث حمليفة وأم سلمة -1

 ؟فقطإن احلديثني خاصان ابألكه والشر  : فإن قيل
بىه ومنىه   يتقيىدال  مىا خىرج خمىرج ال الى  فىإن احلكىأبن هملا خىرج خمىرج ال الى  و  :فاجلواب
ررت ْم َعلَررى َسررَفر  َومَلْ َتَ ررد وا َكا﴿ :قولىىه تعىىاىل فىىملكر  .[283:]البقرررة ﴾ب وَضررةم ر َهررانم َمقْ ت ب ررا فَ َوإ ْن ك نرْ

 . ال فر هنا خرج خمرج ال ال  ولملل  فإنه يصح الرهن يف احل ر أي اً 
احلريىر والىديباج  عىن لىبهب هنىاان رسىول   : قىال ما ورد يف عموم رواية حمليفىة  -2

 .لفىاى خمتلفىةماعة أباجل رواه .«ةهو    يف الدنيا ولنا يف اآلخر : وعن المله  والف ة وقال
 . به عم  وال ف ها ل يقيد األمر ابلصحاف فالنيب 
 . التر االستعماف مها من سا أن العلة اءوجودة يف األكه والشر  موجودة يف  -3

سرري ذلرك  قرط أم رافأن احملر  من آنية الذهب والفضة األكل والشرب : ل الثاينالقو 
 . اختاره الشوكا  والصنعا و  االستعماال  فشا زسا ر من 

 : واستدل أصحاب هذا القول أبدلة منها
اديىىىث أّمىىىا األحأن األحاديىىىث الىىىواردة ابءنىىى  خاصىىىة ابألكىىىه والشىىىر  دون ف هىىىا و  -1
  .«هناس عن الذهب والفضة» :كه والشر  مثه حديثهي خمصصة ابألالعامة ف
فلمىا ل يىرد  ام  الكلى جو  هملا األمر مما تدعو احلاجة إىل بيانه وقد أويت النيب أن  -2

 . زالتحرمي إال ابألكه والشر  فقط دل علا أن ف ها من االستعماالت جا 
 . األصلية وال من  إالّ بدليه ةاألصه الرباءأن  -3
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مىىن شىىعر  كىىان عنىىدها جلجىىه مىىن ف ىىة فيىىه شىىعرات)سىىلمة رضىىي   عنهىىا أن أم  -4
وال  ة حىديث اءنى وكما هو معلوم أن أم سىلمة هىي راويى، البخار  رواه (ي تشفا قن  النيب

 . يعقه أن ختالهللا أمر النيب 
 .«لعبوا هباعليكم ابلفضة فا» :الق أن رسول    أبو هريرة  رواه ما -5
ا كيىىىهللا صىىىرفوا قىىىت: العبىىىوا قىىىا() ومعىىىىن. داود وصىىىحح إسىىىناده اءنىىىملر  يف الرتفيىىى  أ ىىىد وأبىىىو رواه 
 . شئت 

أحىىد  يف لشىىافعيءخالفىىة اول فيهىىا ن ىىر دعىىوى اإل ىىاا الىىيت ذكرهىىا أهىىه القىىول األ -6
 . العل وف ه  من أهه  قوليه وبعض أصحابه

ارو   مى  الفىاأن قيا  سا ر االستعماالت علا االستعمال يف األكىه والشىر  قيى -7
 . العلةالختالف العلماء يف 

 والف ة المله  لكن األوىل ابء ل  أالّ ي تعمه أوا  واألقرب هو القول الثاين
 . اً مطلق اً خروجاً من اخلالف خصوصاً أن أكثر أهه العل  جرم ذل  حترمي

 . لر  املموه واملطعم واملكفأ واملطلي ابلذهب والفضةمسألة:  
أن يىىملا   هىىو: هوامل َمررو   .أبعاضىىهء فىىإن النهىىي يشىىمه أجىىزاءه و الشىىي ألنىىه إذا هنىىي عىىن

  بقطىى  حىىات فطيىى: هىىو اإلانء احملفىىر بفتواملطعررم.الىىمله  أو الف ىىة وي مىىهب اإلانء فيهمىىا
ده ء بعىىد بىىر هىىو وضىى  شىىريط مىىن الىىمله  أو الف ىىة يف اإلان: واملكفررأ الىىمله  أو الف ىىة.:

  : هو اإلانء المل  ك ي ابلمله واملطلي .واته
 

 : للا أقواعاإلانء اء ب  ابلمله   اختلهللا العلماء يف حك  األكه والشر  يفوقد 
 . ابلةفعية واحلن  اءالكية والشااءشهور من ممله ووه، أن ذل   رم: األولالقول 

 : على ذلك أبدلة اواستدلو  
أن يشرررب مررن إسء  هنررى رسررول هللا » :قىىال رضىىي   عنهمىىا حىىديث ابىىن عمىىر -1
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 .«يف بطنه سر جهنم رفإمنا جيرجضة أو إسء فيه  يء منهما فمن فعل ذلك ذهب أو ف
وهىو جمهىول  (زكىراي بىن إبىراهي ) فيىهألن ضعيهللا لكن احلديث . إسناده ح ن: الدارقطين وقال رواه

 . ان والملهيب وابن تيمية وابن حجرقطلوقد ضعفه ابن ا
  .التحرمي أن الدليه جاء ابلف ة فقط فيبقا المله  علا أصله وهو -2
 . أن استعمال جزء من اإلانء كاستعماله كله -3

ة دون لن ىاء خاصىلقىول أ  حنيفىة وأجىازه ابىن حىزم  ووه، أن ذل  جا ز: القول الثاين
إبانء  لىىمله  لىىيهبأبن احملىىرم ذنيىىة الىىمله  والف ىىة واء ىىب  اب علررى ذلررك اواسررتدلو  ،الرجىىال

 . وليهب  تبوامن ذه  والقدر اءوجود من المله  يف اإلانء اتب  
مىىاً لو كىىان ع كمىىا لىىولىىملل  ال جيىىوز لىىبهب احلريىىر للرجىىال لكنىىه مبىىاح إذا كىىان اتبعىىاً : قىىالوا

 لي ى  اتبعىاً اوهىملا  بقدر أرب  أصاب  فمادون ومثه ذلى  الف ىة أي ىا فإنىه أبىيح الي ى  منهىا
تىىرب لف ىىة يعاأبن القيىىا  علىىا الف ىىة ال يصىىح ألن اب  : لكىىن أجيىى  عىىن هىىملا ال متبوعىىاً 

 . عة ال يهللايوس  من اب  المله  و ملا أبيح منه اخلامت وقبأ
إن اء ىىب  ": (21/89الفتىىاوى ) أمىىا شىىيخ اإلسىىالم ف ىىاهر كالمىىه اءنىى  فإنىىه قىىال يفو 

منتىهللا هاهنىا  الف ىة ابلمله  داخه يف النهي سواء كىان قلىيال أو كثى اً واخلىالف اءىملكور يف
ه عنىىه أنىى كىىن نقىىه صىىاح  اإلنصىىافل الىىمله  يف اآلنيىىة وجىىه للرخصىىة فيىىه" لكىىن يف ي ىى 

عليىه  يت الكىالمواز ذلى  وسىيأيىرون جىالعلمىاء أما الت بي  يف الف ة فجمهىور ، جيوز ذل 
 .  إبذن 

 ؟ما احلكمة من حترمي األكل والشرب يف آنية الذهب والفضةمسألة: 
 : اختلهللا العلماء يف ذل  علا أقوال

هنىىىا أل: وقيرررل، راءالفقىىىلقلىىىو   اً ك ىىىر هىىىا  ألن في: وقيرررل، وخىىىيالءاً سىىىرافألن فيهىىىا إ: فقيىىىه
 . بديةتعإهنا : وقيل، ابلكفارتشبهاً ألن فيها : وقيل، وال رورتورث الكرب 

ىُ  اسىتعماُ ا القلىَ  مىن ا يئىة " :ر ىه   قال ابن القىي  الصىوا  أن العلىة هىي مىا ُيك   
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 . "واحلالة اءنافية للعبودية
 اختالف الف التنوا لعله اءملكورة وهملا من اختالجتتم   ي  اال مين  أن  هأنالراجح و 

 . الت اد فيما ي هر

 ولو على أنثى(:) قال املؤلف:
 عَل  أن اب قملا يُ و  الن اءفيه بيان أن حترمي استعمال أوا  المله  والف ة يشمه أي اً 

ا أم  والف ة و ابلمله اللبا  أوس  من اب  اآلنية و ملا يباح لألنثا يف اب  اللبا  التحلي
 يباح  ا المله  والف ة اآلنية الاب  يف 

 :وتصح الطهارة منها() قال املؤلف:
ا ا اسىىتعم ألن ذهىى  اء لىىهللا إىل صىىحة التطهىىر مىىن ذنيىىة الىىمله  والف ىىة لكىىن مىى  اإلمث

 : أقوال العلم علىأهل  فيها اختلفوهذه املسألة ،  رم
 كررن مررعلرمررة ين احملآنيررة الررذهب والفضررة أو األوا صررح الطهررارة مررنت: القررول األول

 . ألربعةاوممله  األ مة وهو المل  ذه  إليه اء لهللا  الراجحوهو القول ، اإلمث
 : أبدلة على ذلك واستدلوا

 . أن التحرمي ال يرج  لنفهب العبادة -1
 . الطهارةأن اإلانء ليهب شرااً من شروط  -2

قيىىىه عصىىىححه ابىىىن و وهىىىملا القىىىول وجىىىه عنىىىد احلنابلىىىة  نهىىىاال تصىىىح الطهىىىارة م: القرررول الثررراين
فتىىاوى لىىمل  يف الاإن صىىح عنىىه ذلىى  ألن : وقلنىىاابىىن تيميىىة إن صىىح عنىىه  شىىيخ اإلسىىالم واختىىاره

 . (1/438) وذكره يف. "قول أفقهوهملا ال": الكربى ترجيحه لصحة الطهارة منها به قال
لصىىالة يف م أشىىبه اأبن هىىملا الفعىىه فيىىه إتيىىان ابلعبىادة علىىا وجىىه  ىىر  واسرتدلوا علررى ذلررك

 . اء صو  احمله

 :إال ضبة  يسرية  من فضة  حلاجة () قال املؤلف:
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مىىا كىىان    قمىىااسىىتثىن اء لىىهللا مىىن حتىىرمي اختىىاذ واسىىتعمال ذنيىىة الىىمله  والف ىىة واء ىىب
 : متصفاً أبربعة شروط

 .ال بة: األول
 .الي  ة: الثاين 

 .من ف ة: الثالث
 . حلاجة: الرابع 

 ىة ف ىبة مىن فإذا كانى  الف ة واو ذل   وهو    اريف اءنك ر حبديد أوالت بي  
 . ذل وكان قدر همله الف ة قليه واحتاج اإلن ان إليها جاز له 

اسررتدلوا و ،  ىىألةوهىىو القىىول األول يف اءهىىو قىىول  هىىور العلمىىاء إليىىه اء لىىهللا   ومىىا ذهىى
 : على ذلك أبدلة

الشررعب  مكرران انكسررر فاختررذَ  أن قرردح النرريب » : مىىا روى أنىىهب بىىن مالىى  -1 
خىىىمل منىىىه هىىىملا احلىىىديث أف، والشىىى والشىىىع  هىىىو الصىىىدا ، البخىىىار  رواه .«فضرررةلسرررلة مرررن س

 : احلنابلة همله الشروط األرب 

  .«مكان الشعب فاختذَ » :أخملوها من قوله: ال بة() :الشرط األول

 . ومعلوم أن الت بي  يف ال ال  ي  : ي  ة() :الشرط الثاين

 . منت احلديث وهمله موجودة يف: من ف ة() :الشرط الثالث

و اختىمل لىة فأمىا همله حاج. أن تكون حلاجة( أخملوها من انك ار اإلانء) :الشرط الرابع
 . الت بي  للزينة فال يصح ألن الزينة لي   حباجة

 . ف ة فال يدخه يف النهيأن اء ب  ليهب إانء  -2
ات تيىار  االخإىل فهى  ذخىر فهمىه مىن كىالم أ ىد كمىا يف ابن تيمية وذه  شيخ اإلسالم

مىا ي ىتعمه  فىرو بىني وكالم أ د ءن تدبره ل يتعرو للحاجة وعىدمها وإمنىا": فقال الفقهية
  ."وما ال ي تعمه
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 ىىىة تبىىىاح علىىىا  أن الفيفوهىىىملا بَىىىىنيّ   ": وقىىىال أي ىىىا "ول يقيىىىده ابلقلىىىة": مث قىىىال ر ىىىه  
و تعمه وهىىملا هىى ىىول ي سىىبيه التبىى  كىىاحلرير وإمنىىا يبىىاح الكثىى  منهىىا إذا كىىان أقىىه ممىىا هىىو فيىىه

 . انتها كالمه. "الصوا 
 : ابن تيمية من كالم اإلمام أ د عدة أمور   شيخ اإلسالمفهفهنا  

فىىإذا كىىىان  ة والكثىىرةاألمىىر يعىىود إىل االسىىتعمال وعدمىىه ولىىيهب إىل القلىى أنّ : األول األمررر
جتىىوز  فىىال إلانء(اوهىىي مم ىى  ) يف اإلانء انء يف مكىىان ي ىىتعمه كىىالعروةإضىىافة الف ىىة يف اإل

 ولىو كىان وز حىىتجياإلضافة وإذا كان  اإلضافة يف مكان ال ي تعمه كالت بي  واوه فإنه 
 . قه حجماً من اإلانء اليت هي فيهيف ف ة كث ة بشرط أن تكون أ

نىىة ابلشىىرط ختىىملها للزياوعلىىا هىىملا لىىو  هىىملا األمىىر ال عالقىىة لىىه ابحلاجىىة أن  : الثرراين األمررر
 دامىىةقه وابىىن اختىىاره القاضىىي وابىىن عقيىىيف مىىمله  أ ىىد،  از لىىه ذلىى  وهىىملا وجىىهال ىىاب  جلىى

 . ميةابن تي شيخ اإلسالم يف هملا كالموالراجح . ابن تيمية ي  اإلسال  و
يسررية أ   الضربة انأك  سواءالكثري و  ال جيوز التضبيب ابلفضة القليل: لثاينالقول ا 
 . دأ لليث وعطاء وهو رواية عن اوذه  إليه مال  يف أصح قوليه و  ال

 : واستدلوا على ذلك أبدلة
ضرة وال ضربة أنه كان ال يشررب مرن قردح فيره حلقرة ف» : ما ورد عن ابن عمر -1
 . ب ند جيد ةابن أ  شيب رواه .«فضة

عاصىى   ةلروايىى ؛نف ىىهأ  مىىن هىىو أنىىهب  اءتخىىمل ل ل ىىلة الف ىىة يف قىىدح النىىيب  أن   -2
ف ل ىىىله  هب وكىىىان قىىىد انصىىىداعنىىىد أنىىى رأيىىى  قىىىدح النىىىيب )): األحىىىول عنىىىد البخىىىار  قىىىال

 . وورد يف رواية ابن س ين أن أاب الحة هناه عن ذل  ((بف ة
أن الت ىىبي  ابلف ىىة جىىا ز بشىىرط أالّ يكىىون ذلىى  يف مكىىان االسىىتعمال وأال الررراجح و 

إّن النىيب : فيقىال  ألننىا وإن ل ن ىتدل حبىديث أنىهب؛ تكون الف ىة أكثىر حجمىاً مىن اإلانء
 ال يكىىون إنىىه إانء ف ىىة فىىإذاّ : ضىىب لىىإلانء إذا  لالف ىىة وال يقىىا هنىىا عىىن الشىىر  يف ذنيىىة 
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يحمىه علىا الىورا كمىا بىني ذلى  ابىن بطىال ر ىه   فوأمىا فعىه ابىن عمىر . داخاًل يف النهىي
 . به داللة قوية يف همله اء ألة لالحة فله عدة احتماالت وال ي تد وأما إنكار أ . تعاىل
سرواءم كران منفرردا  الرذهب والفضرة فيبراح اختراذ ضرورة د  ذكر أهل العلم أنه إذا وج: فا دة

 . أو اتبعا  للقاعدة الفقهية: "أن الضرورا  تبيح احملظورا "
لىه ذلى    فيجىوز مثه أن جتاج إىل شد أسنانه ابلمله  أو اختاذ أنهللٍا مىن ذهى  واىو ذلى 

ولىىو ل ": ي ىىا( وقىىال أ21/81ف) يف ابررن تيميررة كمىىا جىىاءت بىىه ال ىىنة وذكىىره شىىيخ اإلسىىالم
 . (24صرية ا خمتصر الفتاوى اء) ."جيد ما يشر  فيه إال  إانء ذه  وف ة جلاز ذل 

 وتكره مبا رهتا لغري حاجة(:) قال املؤلف:
 . إلانء  من اتكره مباشرة ال  بة الي  ة اليت من الف ة حال الشر  ل اء لهللاقو ي

 . لف ةلكي ال يصدو عليه أنه استعمه ا: قالواوالسبب يف الكراهة 
 . اشرةاءبه واستثىن اء لهللا من هملا احلك  من كان  تاجاً لملل  فهملا ال تكره ل

 احلنابلررة جرره عنرردوهررو و ، نرره ال تكررره املبا رررة سررواء حلاجررة أو لغررري حاجررةالررراجح أو 
 . ابن تيمية  ي  اإلسال  اختاره

 . حةه واإلابعدم الدليه علا اءن  فنبقا علا األصه وهو احل: على ذلك والدليل

 اهلا(:حن جهل إوتباح آنية الكفار ولو مل حتل ذاب حهم وثياهبم ) قال املؤلف:
  واىوهاوىو  نيني و تباح أوا  الكفار وثياق  سواء كىانوا أهىه كتىا  أو فى ه  مىن الىوث

 : على ذلك أبدلة واستدلوا
يع  ه َو ال ذ ي َخَلَق َلك ْم َما يف  اأْلَ ﴿ :تعاىل هقول -1  هىملا : قالوا .[29:رة]البق ﴾اْرس  مجَ 

 . هملاوتقدم  دليه علا أن األصه يف اآلنية احله واإلابحة
ومعلىوم أن أهىه  .[5:]املا دة ﴾لٌّ َلك مْ َو ََعا   ال ذ يَن أ وت وا اْلك َتاَب ح  ﴿ :قوله تعاىل -2

 . يف أوانيه الكتا  يطبخون اعامه  
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ضأ مرن تو  أن النيب » :ما ثب  يف الصحيحني من حديث عمران بن حصني  -3
 .  هه الكتاوهملا دليه علا إابحة ذنية اءشركني من ف  أ .«مزادة امرأة مشركة

 . أنه ف لها ه عنه من اءلوو ل ينق ا دااي من الثيا  اليت كان  أتيت النيب  -4
ال  دعررراه سررر أن النررريب » :مىىىا ثبىىى  عنىىىد أ ىىىد مىىىن حىىىديث أنىىىهب بىىىن مالىىى   -5
  .« وإهالة  سنخةدي على خبز  عرييهو 

مة الرو أهرديأ أكرل مرن الش راة املسرمو  أن رسرول هللا » : حديث أ  هريرة -6
 ثيىاق  ن األصىه يفأف  ذل  مىن األدلىة الدالىة علىا و . البخار  وم ل  رواه .«له يف خيرب

 . وأوانيه  الطهارة واإلابحة
 ؟هل جيب سسل أواين وثياب الكفار عند استعماهلامسألة: 
 : اء ألة ال ختلو من ثالث حاالتهمله 
و اخلمر أو أأو اءيتة  ا اخلنزيرمثه األوا  اليت اُب َخ فيه: أن نعلم جناستها: األوىل ةاحلال

: القىىى  شىىىينالثيىىىا  اءتنج ىىىة فهىىىمله جيىىى  ف ىىىلها قبىىىه اسىىىتخدامها حلىىىديث أ  ثعلبىىىة اخل
هرا إن وجرد  سري » :فقىال ؟قوم أهه كتا  أفنأكىه يف ذنيىته اي رسول   إان  أبرو : قل 

ه إذاَ جمىى. ل ر  وم ىىالبخىىا رواه .«فررال أتكلرروا فيهررا وإن مل َترردوا فاسسررلوها وكلرروا فيهررا
 . هملا احلديث علا قوم عرفوا  باشرة النجاسات

 ُعرفىوا أهلهىا أان    وإّمىا أن إّما ألهنا جديدة ل ت ىتعمه: أن نعلم  هارهتا: الثانية ةاحلال
ا ابقيىة ألهنى؛ هفهىمله جيىوز اسىتعما ا مىن فى  ف ى راتسىتعمال الطىاها  النجاسىات واابجتن

 . علا األصه وهو الطهارة واإلابحة
عنرردس فهررل جيررب علينررا  ظررن    ةأن جنهررل حاهلررا وحررال أهلهررا وال سلبرر: الثالثررة ةاحلالرر

هىىو األصىىه  نأل؛ هررذه فيهررا نررزاع واألقرررب أنرره ال جيررب سسررلها اسررتعماهلا؟ سسررلها قبررل
توضأ من مزادة امىرأة مشىركة ول  ورسول   . بيقنيتقه عن هملا األصه إاّل الطهارة وال نن
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ل  يىىرد أنىىه سىىأل عىىن حا ا,وكىىملل  عمىىر بىىن اخلطىىا  عنىىدما توضىىأ مىىن جىىرة امىىرأة نصىىرانية
 . ي أل عنها
 ؟ما حكم استعمال ثياب الكفار الو تلي عوراهتممسألة: 

 : فخال ففيه إن ل نعل  جناستهاو ، االستعمالإن علمنا جناستها فيج  ف لها قبه 
،   ىىهب تعمال إاليكىىره االسىى: والقررول الثرراين جيىىوز االسىىتعمال بىىال ف ىىه: القررول األول
 واألحوط سسلها

 ؟(ولو مل حتل ذاب حهم) :املؤلف قولما الفا دة من مسألة: 
    أن أوانيهذاب حه ال حته اد األوين ممنب  أن ف  أهه الكتا  من اوو  وع :اجلواب

ل علىا وجىود و( تىدلى) ملا فقىد تقىدم أنو ى وثياق  مباحة لالف من حرم ها حلرمىة ذاب حهى 
 . خالف يف اء ألة

تقررد  مررن كررال  املؤلررف أن ثيرراب الكفررار وأوانرريهم تعترررب  رراهرة لكررن مررا احلكررم يف مسررألة: 
  ؟أبدان الكفار

 : فيها خالف بني أهل العلم
 . اهريةوهو ممله  ال ، عنيجناسة  الكفار جناستهموهو أن  : األولالقول 

 : واستدلوا على ذلك أبدلة
َا اْلم ْشر ك وَن جَنَ م ﴿ :قوله تعاىل -1   .[28:]التوبة ﴾إ من 
 رواه .«إن املررررررؤمن» :ويف لفىىىىىى  .«إن املسررررررلم ال يررررررنش » :قىىىىىىول الرسىىىىىىول  -2

 . فمفهوم احلديث أن الكافر جنهب. البخار  وم ل 
 ور العلمىىىىاءوهىىىىو مىىىىمله   هىىىى اسررررتهم جناسررررة معنويررررةالكفررررار جنأن  : القررررول الثرررراين 

د اجهىن ول يىر منىه أزو  ن   أابح ن اء أهه الكتا  ومعلوم أن عرقهن ال ي ل أب: واستدلوا
  .دليه علا األمر ابلتطهر منهن عند مالم تهن
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أ  أن  هب  ال يىىىنجإن اء ىىىل: إن اءقصىىىود بقولىىىه: أمىىىا اجلىىىوا  علىىىا دليىىىه ال اهريىىىة فيقىىىالو 
وأمىا ، جاسىةالن  ىه عىنجمانبىة النجاسىة لىالف اءشىرو لعىدم حتف ااهر األع اء العتيادهاء ل  
القىىول و هىىإذا   راجحالفرربىىىن، واءعىىىن ال يف احل ىىهبّ  واءفاءقصىىود قىىا أهنىى  جنىىهب يف االعتقىىاد اآليىىة 
 . الثا 

 ايبرر  مررن لرردبغ يفجلررد ميتررة  برردابح ويبرراح اسررتعماله بعررد ا روال يطهرر) قرال املؤلررف:
 وان  اهر يف احلياة(:حي

الهتمىىام قىىا نب ىي اذكىر اء لىىهللا هنىا حكىى  اجللىىد إذا دبىغ وهىىمله مىىن اء ىا ه اءهمىىة الىىيت ي
قبىه الىدخول و  الىدبغ اختلهللا أهه العل  يف اهارة جلد اءيتة بعد: فنقول لكثرة ال  ال عنها

 بىه ز االنتفىااو غ ال جيىيف هملا اخلالف ا  أن نبني أنه نُقه االتفاو علا أن اجللد قبه الدب
 . إالّ ما رو  عن الزهر  من إابحة ذل  لكن قوله  جوج ابل نة

 : وأما حكمه بعد الدبغ ففيه خالف
ول اللح  أو كان مأك  أن جلد اءيتة ال يطهر سواء دبغ أم ل يدبغ وسواء: القول األول

 . ف  مأكول
 . احلنابلةاءشهور من ممله  اءالكية و  وهو ل اء لهللاقو  وهو
 : تدلوا على ذلك أبدلةواس
َي إ ََل  حم َ ﴿ :قوله تعىاىل -1 د  يف  َما أ وح  ْن َيك روَن أَ  َيْطَعم ره  إ ال  َلى  َاع م  عَ ر م ا ق ْل اَل َأج 
تَررة   اء جىىزاءه واجللىىد مىىن أجىىز أفاءيتىىة  رمىىة وحتىىرمي الشىىيء يشىىمه : قىىالوا .[145:]األنعررا  ﴾َميرْ
 . اءيتة

ه بشرررهر أال  كترررب إلينرررا قبرررل وفاتررر  أن النررريب » : بىىىن عكىىىي    حىىىديث عبىىىد -2
 . ن خ. وها يدل علا الاخلم ة رواه .«تنتفعوا من امليتة إبهاب وال عصب

تعمال جلرد زوا اسرهذه أدلة املذهب على أن جلد امليتة ال يطهر ابلدبغ لكرنهم أجرا
 : امليتة املدبوح بشروط هي



 
 

 

   

 44 باب اآلنية 

ء شىىياراىى  كاألكىىاحلبو  وأمىىا ال  ايبىىهب أال ي ىىتعمه اجللىىد إال يف شىىيء: الشرررط األول
 . بهال ا لة واوها فال يصح عنده  ألنه يتنجهب 

  . احلياةي تخدم جلد حيوان ااهر يفسأن يكون هملا اجللد المل  : الشرط الثاين
 : نوعانمما يتعلق مبسألتنا  واحليوان الطاهر يف احلياة

 . ما يؤكل حلمه: النوع األول
نىيب اة فمات  فمر قا الُتُصدّ َو علا موالة ءيمونة بش: لقا ابن عبا   رواه والدليه ما

 إمنررا حررر  » :يتررة فقررالمإهنررا : قىىالوافهررال  أخررذ  إهاهبررا فرردبغتموه فررانتفعتم برره » :قىىالف
  .«إمنا َحر َ  حلمها» :ويف م ند أ د بلف ، م ل  رواه .«أكلها

 . رة فأقلاهل: لنوع الثاينا
ألربعىىة وصىىححه ا أخرجىىه .«ا هرري مررن الطرروافني علرريكمإمنرر» :يف ا ىىرة والىىدليه قولىىه 

 . ابن خزمية
ن نبيى  ه لنىا أهىعلا ما ذه  إليه اء لهللا من جواز االسىتعمال ابلشىروط اءتقدمىة لكن 
 . تطه هاا القول بء النج ة إال علال لعدم جواز بي  وشراء األشيا :اجلواب ؟هملا اجللد

هىىور وهىىو مىىمله    روايىىة عىىن أ ىىدهىىو و  أن جلررد امليتررة يطهررر ابلرردابح: الثرراينالقررول 
 . أهه العل  علا خالف بينه  يف نوا اجللد المل  يطهر ابلدابغ

 : واستدلوا على ذلك أبدلة
 . اءتقدمرضي   عنها حديث ميمونة  -1
 .«د  هرررإذا دبررغ اإلهرراب فقرر» :رسىىول    قىىال: قىىال حىىديث ابىىن عبىىا   -2
 . م ل  رواه

 : رسىىىول  قىىىال : قىىىال ن مىىىن حىىىديث سىىىلمة بىىىن احملبىىى مىىىا ثبىىى  عنىىىد ابىىىن حبىىىا -3
  .«دابح جلود امليتة  هورها»

 : بعدة أجوبة منها عن أدلة القول األول أجاب اجلمهورو 
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ه فمىنه  علماء فيحديث عبد  بن عكي  فيه اضطرا  و ملا اختلهللا ال: اجلواب األول
 . ةمن حيث القو  يف صحيح م ل  وف هما  همن ضعفه ومنه  من صححه وال يقاب

اديىىث ون األحان  أن تكىىأن حىىديث ابىىن عكىىي  لىىيهب بناسىىخ ألنىىه مىىا اءىى: الثىىا  اجلررواب
 . قد روي  قبه وفاته أبايم ي  ةحديث ميمونة األخرى ك

ث  يعىىارو حىىديلىىو قلنىىا إن حىىديث عبىىد   بىىن عكىىي  متىىأخر فإنىىه ال: الثالىىث اجلررواب   
لىا اإلهىا  قبىه عجمىه  .«تة إبهاب وال عصربال تنتفعوا من املي» :ميمونة ألن قولىه 

أن " : ه وفى يىهمشوالن ىر بىن  من أهىه الل ىة كاخلليىه بىن أ ىد دو ملا قال ف  واح. الدبغ
 شىّناً  ا ي ىماهاابً وإمنال ي ما إفإنه إذا دبغ أما  إمنا يطل  علا اجللد قبه أن يدبغ اإلها 
 . وقربة"
 . قيمابن تيمية وابن ال   ي  اإلسال اختارهو  ل الثاينقو الراجح الو 

 ؟هل كل حيوان يطهر جلده ابلدابحمسألة: 
الف يهىىىا اخلىىىفهىىىمله اء ىىىألة مىىىن اء ىىىا ه اءهمىىىة الىىىيت كثىىىر : اجلىىىوا  عىىىن هىىىملا أن يقىىىال

 ىىة أقىىوال مىىن س والنقىىاو وقىىد ب ىىطها أهىىه العلىى  وقىىد وصىىل  أقىىوال العلمىىاء فيهىىا إىل أكثىىر
 : لة كه قول إبذن   تعاىلوسنتكل  علا أقوى األقوال يف اء ألة وأد

 . أن اجللد ال يطهر ابلدابح مطلقا  : القول األول
 . وهو اءشهور من ممله  احلنابلة وقد تقدم ذكر أدلته  

 . اخلنزيريطهر كل جلد دبغ حىت الكلب و : ينالقول الثا
ا  وهىىىىىو قىىىىىول علىىىىىي وابىىىىىن عبىىىىىا  رضىىىىىي   عىىىىىنه  ومىىىىىمله  ال اهريىىىىىة ورجحىىىىىه الصىىىىىنع

 : أبدلة على ذلك ستدلواوا والشوكا 
 رواه .«هرررررإذا دبررررغ اإلهرررراب فقررررد  » :قىىىىال أن النىىىىيب  ابىىىىن عبىىىىا   رواه مىىىىا -1
 . م ل 
َا إهاب دبغ فقد  هر» :قال أن النيب  ابن عمر  حديث -2 . أبو داود رواه .«أٌّيٌّ
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 . لكّن هملا احلديث فيه مقال
 هىا  كىانا دبىغ اإلاجللىد فىإذيف احلىديثني جعىه الىدابغ شىراا لطهىارة  إن النىيب : قالوا

 . كه جلد  ااهراً واحلديثان يدالن علا العموم فيدخه فيه
 

 رواه .«سررهأدمي داب  هررور كررل   » :قىىال عا شىىة رضىىي   عنهىىا أن النىىيب حىىديث  -3
 . "كله  ثقاتإسناده ح ن  ": قالو  البيهقي وابن حبان والدارقطينالن ا ي و 
وهىو  أدمي أّن كه  : ثعلا العموم فيكون معىن احلديدليه  .«كل   أدمي» :إن قوله: قالوا
 إذا دبغ فإنه يطهر.اجللد 
فيىىه اهىىارة  د يىى ثرابغ اجللىىفكىىملل  د مىىةكمىىا أن الىىملكاة تىى ثر يف اءىىأكول حىىال  وحر ف إذاً 
 . وخبثاً 
افه  الىيت كىانوا اختىملوها بطىرح نعىا   وخفى الصحابة ءّا أسلموا ل أيمره  النىيب أّن  -4

أكولىىىة مم فىىى  اهليىىىة والشىىى  أن نعىىىا   كانىىى  مىىىن ميتىىىة سىىىواء مأكولىىىة اللحىىى  أيف حىىىال اجل
اف م أخمل النعال واخلفيف فتح بالد اءشركني ول أيمره  بعد اللح  وكملل  كانوا م  النيب 

وهىملا   شىيء مىن ذلى َعُه   واجللود اليت يف بالد اءشركني بىه كىان عليىه الصىالة وال ىالم المَي ىنىَ 
 . (يريف شرح معا  اآل طحاو ذكره ال) ي  اجللود ابلدابغدليه علا اهارة  

  .«عنه هنى عن جلود السبا أ» :ديث النيب حب واع رتس على هذا القول
 . أبو داود والرتممل  والن ا ي رواه

 : وأجاب أهل القول الثاين
العلىىىة فيىىىه كىىىون الىىىدابغ ال يطهرهىىىا وإمنىىىا لكوهنىىىا جلىىىود سىىىباا   أبن  هىىىملا احلىىىديث لي ىىى

فىىالنهي عىىن . النهىىي  يفلىىملل  لىىو كىىان مىىن جلىىد حيىىوان جنىىهب فىى  ال ىىباا ل يكىىن داخىىالً و 
ابألخىص  لجلود ال باا أخص من النهي عن جلود ف ها من احليواانت النج ة وال ي تد

شىها اإن  جلود ال ىباا فايىة مىا فيهىا جمىرد النهىي عىن الركىو  عليهىا وافرت : علا األع  مث قالوا
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وهملا مثه حترمي المله  واحلرير علا الرجال وليهب هىملا ، وبني النجاسةوال مالزمة بني ذل  
ابلطهىارة ابلىدابغ مى  منى  الركىو  عليهىا مى  العلى  أن هىملا  لنجاستها فال معارضة به جكى 

 . احلديث خمتلهللا يف صحته
د من أفراد لتملكية فر أبن ا: فأجابوا .«ثديث "دابسها ذكاهتاواع رتس على هذا القول 

 . اجللد ابلدبغ عموم تطه 
يرراة سررواء  حررال احل إال جلررد احليررواس  الطرراهرة رأن  الرردابح ال يطهرر: القررول الثالررث

ا  وابىن ر وابىن عبىعم   من الصحابة والتابعني كوهو قول  مأكولةكانأ مأكولة أ  سري 
شىىىيخ وحل قىىىروايىىىة عىىىن أ ىىىد وأحىىىد هىىىو و  وفىىى ه  والنخعىىىي وعطىىىاء رضىىىي   عىىىنه  م ىىىعود
 . يميةابن تاإلسالم 

 : واستدلوا على ذلك أبدلة
 . استدل أصحابه ابألدلة العامة الدالة علا اهارة اجللد ابلدبغ -1
ة اسىىىته جناسىىىجنال ىىىب  يف إخىىىراج احليىىىوان الىىىنجهب حىىىال احليىىىاة مىىىن احلكىىى  ألن أّن  -2

 . علا رفعها أصلية ف  حادثة ال يقوى الدبغ
 :يقىال لىىه جىالً ر ألن فيىه ؛  ىدقىد ضىىعفه اإلمىام أ .«إهراب دبرغ اأٌّير» :حىديث نّ أ -3

 . لرجهلكن ثب  عن ابن معني والن ا ي توثيقه   ملا ا (عبد الر ن بن وعلة)
 . ريهم دون سأكول اللحوان  محيأن الدابح ال يطه  ر إال جلد : عالقول الراب

هويىىه و بىىن رااحلىىديث وممىىن قىىال بىىه مىىن التىىابعني األوزاعىىي وإسىىحاوهىىو قىىول أكثىىر أهىىه 
ين يمية وابن رز تد ابن وهو رواية عن مال  ورواية عن أ د رجحها او ثور و وأبووابن اءبار 

 ال عد  ءعاصرينامن ورجحه . ابن تيمية لشيخ اإلسالم القول الثا هو وابن عبد القو  و 
 . وف ه رح    اجلمي 

 : واستدلوا على ذلك أبدلة
 . اءقت ية لتطه  اجللد ابلدابغ األدلة العامة -1
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 . ختصيص الشاة يف حديث ميمونة يدل علا أنه خاا  أكول اللح  -2

 ىى  ح التمال يصىى: واعىىرتو علىىا هىىملا أبن العىىام ال يقصىىر علىىا سىىببه وعلىىا هىىملا قىىالوا
 . بكون ال ب  شاة ميمونة رضي   عنها

دابسهرا » :لىد ميتىةجمىن  ةٍ بَ ر  عن ق  قال  سول   أن ر   بن احملب  ما روى سلمة -3
 . أ د والن ا ي رواه .«ذكاهتا

ه مىىن أهىى حيىىث ذهىى  كثىى  (جىىون بىىن قتىىادة) ألن فيىىهوهىىملا احلىىديث خمتلىىهللا يف إسىىناده 
  شىىواهدهاحلىىديث إىل عىىدم معرفتىىه و ىىملا ضىىعهللا احلىىديث بعىىض العلمىىاء وبع ىىه  صىىححه ل

 . كاحلاف  ابن حجر يف تلخيص احلب  واأللبا  يف سنن الن ا ي
وأقامىىه مقامهىىا  شىىبه الىىدابغ ابلىىملكاة ن النىىيب أ: ووجرره االستشررهاد مررن هررذا احلررديث

طهىره ت كىه حلمىه ل يا ال مىي كّ ىومعلوم أن الملكاة ال ت ثر إال يف احليوان اءأكول اللح  فلىو ذُ 
 . الملكاة ول حتله فكملل  إذا دبغ ألن اءشبه أيخمل حك  اءشبه به

  .«اعسبهنى عن جلود ال أن النيب » :اءليح بن أسامة  ما روى أبو -4
 . والرتممل  يوالن ا  أبو داود رواه
 .«وال النمرارز  تركبروا اخلر ال» :لقىا أن النىيب  معاويىة بىن أ  سىفيان  ىما رو  -5
 . قالوا هي النمور وهي ال باا اءعروفة: والنمار أبو داود رواه

  ىباا والنهىي يقت ىيالفىاا جبلىود هنىا عىن االنت أن النىيب : وجه الداللة مرن احلرديثني
طهرها ألمر يلدابغ ولو كان ا، التحرمي وقد جاء هملا النهي عام فيشمه اءملكا وف  اءملكا

 . وبّينه به النيب 
 : الرتجيح

وط األحركن ل، طهر كل جلد على اإل الق قول قوييالقول أبن الدابح نقول: إن 
 : ول هللابررل إن الررورع يقتضرري ذلررك عمررال  بقررول رسرر، مبررا يؤكررل حلمرره ختصرريذ ذلررك

  .«الشبها  فقد استربأ لدينه وعرضه فمن اتقى»
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ت اءأكولىىة يىىواانوإذا تقىىرر هىىملا فإنىىه جيىىوز للم ىىل  لىىبهب اءالبىىهب اءصىىنوعة مىىن جلىىود احل
بعىد عنهىا ثىرة فالوأما تلى  اءصىنوعة مىن جلىود ال ىباا وهىي موجىودة يف األسىواو بك، اللح 
 . أوىل

 وه(:ولبنها وكل أجزا ها جنسة سري  عر وحن) قال املؤلف:
. ءيتىىىىةجىىىىزاء ابعىىىىد أن انتهىىىىا اء لىىىىهللا مىىىىن الكىىىىالم علىىىىا جلىىىىد اءيتىىىىة بىىىىدأ ابلكىىىىالم علىىىىا أ

 : لوسنتكل  أواًل عن لنب اءيتة مث نتكل  عن ع مها وابقي أجزا ها فنقو 
 : اختلف أهل العلم يف لنب امليتة وأنفحتها على قولني

 ما  اهرانأهن: القول األول
  .ابن تيميةشيخ اإلسالم د اختارها ورواية عن أ  ةوهو قول أ  حنيف

 : أبدلة على ذلك واستدلوا
ومعلىوم أن . ا اءىدا نما ورد عن الصحابة رضي   عنه  أهن  أكلوا اجلىنب ءىا دخلىو  -1

معلىىوم أن و  ة اللىىنباجلىىنب يعمىىه ابألنفحىىة وهىىمله األنفحىىة ت خىىمل مىىن صىى ار اءعىىز واجلىىنب  نزلىى
 . ذاب ح ه الء ميتات

 . اءاء مثه لراجحالنجاسة للشيء ال توج  تنجي ه إال ابلت   علا ا أّن مالقاة -2
 . ما جنسانأهن: القول الثاين

 . افعيالشو مال  قول و  رواية عن اإلمام أ د ذه  إليه اء لهللا وهو ماوهو  
شىىىيخ  در لكرررن مىىىا   وقىىىد القىىىا وعىىىاء جن ىىىاً فتىىىنجهب ّن اللىىىنب أب علرررى ذلرررك واسرررتدلوا

 : لدليه بقولههملا ا ابن تيمية اإلسالم
    ينجهب  جرد اءالقاة للنجاسةن ل  أن اءاال : أوالّ 
رْن ﴿ :أن اءالقاة يف البىاان ال حكى   ىا كمىا قىال تعىاىل: ينياً   ن ْسرق يك ْم مم  را يف  ب ط ون ره  م 

يب الصى   و ىملا جيىوز  ىه الصى ،[66:]النحل ﴾بَرنْي  فَرْرث  َوَد   لَبَرن ا َخال ص ا َسا  غ ا ل لش ار ب نيَ 
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 . من البول وال ا ط يف الصالة م  ما يف بطنه
سىنن )ما يف ك عنه   آلير الواردة عن الصحابة رضي  ل، والراجح هو القول بطهارهتا

  .(5/43) جمم  الزوا د )(,10/6) البيهقي
ذهررب احلنابلررة يف املشررهور عررنهم إىل أن العظررم والقرررن والظفررر واحلررافر وحنوهررا كلهررا مسررألة: 

 . ةسة وأما الشعر والصوف والريش فطاهر جن
 : أبدلة على ذلك واستدلوا

ْيك م  َمررررْأ َعلَررررح ر   ﴿ :عمىىىىوم قولىىىىه تعىىىىاىلفأمىىىىا الىىىىدليه علىىىىا جناسىىىىة الع ىىىىام واوهىىىىا  -1
َتة   د  يف  َما﴿ :وقوله تعاىل ،[3:]املا دة ﴾اْلَميرْ َي إ ََل  حم َ  ق ْل اَل َأج   ى  َراع م  َيْطَعم ره  ر م ا َعلَرأ وح 

ا َأْو حَلْررر تَرررة  َأْو َدم رررا َمْسرررف وح  ررروَن َميرْ نْ إ ال  َأْن َيك  يعىىىين  .[145:ا ]األنعررر ﴾ن ررره  ر ْجررر م ز يرررر  فَإ  َم خ 
 . والع ام واوها من أجزاء اءيتة. جنهب

ررررْن َأْصرررر﴿ :أمىىىىا الىىىىدليه علىىىىا اهىىىىارة الشىىىىعر والىىىىري  قولىىىىه تعىىىىاىل -2 َهررررا َأْواَبر  وَ َواف َها َوم 
ني  َوَأْ َعار َها َأاَثاث   إن اآلية سيق  سىياو االمتنىان وفيهىا : لواقا .[80:]النحل ﴾ َوَمَتاع ا إ ىَل ح 

 . بني اءيتةو منه  اءملكا احلك  علا  ي  الصوف والوبر والشعر ابإلابحة من ف  فرو بني
 . جن أن اجلميع : القول الثاين
 . وهااجلميع  اهر سواء الشعور وحنوها أو العظا  وحن: القول الثالث

 وهرروال ىىعد  و ابىىن تيميىىة شىىيخ اإلسىالم حنيفىىة وروايىىة عىن أ ىىد اختارهىىا قىىول أ  وهىو 
 . الراجح

 : واستدلوا على ذلك أبدلة
 . علا النجاسة هاألصه الطهارة وال دلي -1
أ  الىمل  لىيهب -ا لة سىأّن علة جناسة اءيتة احتبا  الدم فيها و ملا ما ال نفىهب لىه  -2

  واىوه أوىل ومعلىوم أن الع ى، الدم ال ا ه منىه مالنعدا؛ جهبتنيإذا مات ال  -فيه دم سا ه
 . الع   ليهب فيه دم سا ه نأل؛ بعدم التنجيهب
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سىىلهللا  انسىىاً مىىن أدركىى ): بصىىي ة اجلىىزم عىىن الزهىىر  قىىال مىىا ورد يف البخىىار  معلقىىاً  -3
 . (ساً ويدهنون فيها ال يرون به أب ء ميتشطون أبمشاط من ع ام الف يهالعلما
 . ال عد  كما ذكر  ت اخلبيثة ال حتتقن يف الع امأّن الف ال -4

اهرة  ررجزاءهررا مررذكاة فررإن أ أإذا كانرر امليتررة أن  » :ومىىن هنىىا ذكىىر أهىىه العلىى  قاعىىدة
 ترجيحره ممرا اسرتثىن الد  املسفوح وأما إذا ماتأ حتف أنفهرا فكلهرا جنسرة إال مراماعدا 

 . ميةابن تيكما ذه  إليه شيخ اإلسالم  .«تقد  من الشعر والقرن والعظا 

 وما أبني من حي   فهو كميتته(:) قال املؤلف:
   مىن احليىوانن ما قطىوهو أ، بني العلماء اءتف  عليهامن القواعد  يعترب اء لهللا هما ذكر 

 ىاً فمىا وتىه جنا حكمه حكى  هىملا احليىوان حىال موتىه فىإن كىان حىال ماحلي فإن هملا اءقطو 
ل   منىه حىىاه اىاهرة مثىه ال ىم  فمىىا قطىكانى  ميتتىى  وإن، تىىه فهىو جنىهبحياقطى  منىه حىال 

 . حياته يكون ااهراً 
 نررريب قرررد  ال» :قىىىال   واقىىىد الليثىىىي نىىىص حىىىديث ورد عىىىن أومىىىا ذكىىىر اء لىىىهللا هىىىو 
لبهيمرة وهري قطرع مرن ايمرا : ليا  الغنم فقالأ ويقطعون اإلبلاملدينة وهم جيبُّون أسنمة 

تفى  علىا مإنه : لناقيه مقال لكن كما ف وهملا احلديث، أبو داود والرتمىمل  رواه .«و ميتةحية فه
 .بني أهه العل  العمه به
اليت  اليداإللية و  فكملل ، ةألهنا جن  يد الشاة اءيتة ال جيوز أكلها إ اعاً أو  إلية :فمثالً 
 . الشاة احلي ة ال جيوز أكلها عنانفصل  

حليوان ا   هملافعلا هملا لو أخملان قطعة من حيوان ميتته ااهرة فحك  همله القطعة حك
  ؟حلك ااهرة مثه لو أخملان قطعة من مسكة وهي حية فما الطاهر أ  أهنا تكون ا
 . ااهرة ألن ميتة ال م  ااهرةاجلوا : هو أهنا 

  :ة أشياءلكن ي تثىن عد "أن ما قطع من احلي فهو كميتته: "إذا  القاعدة
يأخملونىىه قطعىىاً ال يقىىدرون عليىىه فو يقىى  بىىني القىىوم  الىىمل  وهىىي الصىىيد: الطريرردة: األول
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 . ال كني( حىت جيهزون عليه وهو حي) أبسيافه  ومديه 
ء ىىلمون اكىىان "،  يىىرى ابلطريىىدة أبسىىاً  أنىىه كىىان ال: "مىىام أ ىىد عىىن احل ىىنو ىىملا روى اإل

 . يفعلون ذل  يف م ازيه 
كنىا مى  :  قىال ن خىدي  بىحلىديث رافى   الن ادُّ من اإلبل وسريها فهي كالطريدة: الثاين

فرمىىاه   ى ةيلقىىوم خيىه  وكىان يف ا، سىفر فنىد  بعىى   مىن إبىه القىىوم فطلبىوه فأعيىاه  يف النىيب 
فمررا  وابررد الرروحشإن هلررذه البهررا م أوابررد كأ» :فحب ىىه   فقىىال رسىىول    رجىه ب ىىه 

 . البخار  وم ل  رواه .«سلبكم منها فاصنعوا به هكذا
ه  ؛ جنني احليوان املأكول: الثالث  . ألن ذكاته ذكاة أمّ 
 . ر امليألبيضة إذا صلب قشرها يف بطن الطا ا: الرابع

 . وحنوهاالشعور : اخلام 
ن الطيىىى  مىىىواء ىى  نىىىوا . ألنىىىه منفصىىىه بطبعىىه أشىىىبه الولىىىد وفأرترررهاملسرررك : السرراد 

هىملا الوعىاء ء ى  و وكان  العر  ت ميه اءشىموم وأمىا الفىأرة فهىي الوعىاء الىمل  يكىون فيىه ا
 اً اىىاهر رب يعتىىيهىىا فجيىر  ءىىدة اويلىىة فت ىىقط هىىمله الفىأرة ومىىا خيىرج مىىن بعىىض ال ىىزالن بعىىد أن 

 : و ملا قال أبو الطي  اءتنيب مادحاً 
 اء َ  بعُض دم  ال زال    فإن   منه فإن تَىُف   األانَم وأن  

ذكرررر أهرررل العلرررم أن احليرررواس  تنقسرررم مرررن حيرررث الطهرررارة إىل قسرررمني يف احليررراة : فا ررردة 
 : واملما 
 : وهي املما يواس  الطاهرة يف احلياة و احل: القسم األول 

 . ال م  وف ه من حيواانت البحرما ميتته ااهرة ك -1
  .«نش يإن املؤمن ال » :يتة اآلدمي م لماً كان أو كافراً لقول رسول   م -2

اهىىارة  ا رجحنىىاوألننىى. ال  ىىهوألن الرجىىه إذا مىىات يُ ّ ىىه ولىىو كىىان جن ىىاً مىىا نفىى  فيىىه 
 .  ياً حر افأج اد الك
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لىملاب  أو جىرح كا دم الىمل  ي ىيه إذا قتىهبىه الى واءىراد. كه ما ليهب له نفهب سا لة  -3
إذا » :سىىول   قىىال ر : قىىال أبىىو هريىىرة  رواه والىىدليه مىىا. اىىاهرةفهىىي  واجلىىراد والعقىىر 

 ايخرر اء ويفدأحرد جناحيره  يف وقع الذابب يف  راب أحردكم فليغمسره مث لينزعره فرإن
 . إبراقته نيب لو كان جن اً ألمر الو ار  البخ رواه .«ءدوا

 : وهي احليواس  الطاهرة يف احلياة فقط: القسم الثاين
 . وهاوا كاإلبه وال ن  وال زالهو ااهر يف احلياة فقط  ف كه حيوان يباح أكله  -1
 . ا يش  التحرز منه كا ر واحلمارم -2

ش  إمنا هي من بن إهنا ليسأ» :قال يف ا ىرة أن النيب   حديث أ  قتادةوالدليه 
 لىا جناسىتهعالىدليه  وأمىا احلمىار لعىدم األربعة وصححه ابن خزميىة والرتمىمل  رواه .«الطوافني عليكم

 . ألنه دل الدليه علا جناستهالكل  من مشقة التحرز استثين لكن 
 انتهى ابب اينية

  -إن  اء هللا تعاىل-ويليه ابب االستنشاء
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 باب االستنجاء

  .  قطعتهاأذى مأخوذ من جنوت الشجرة ألنه يقط  األ؛ هو القط : اء لغةاالستنش
 

  اسىتجماراً ما الثىا وي ى، حد ال بيلني  اء أو حجىر واىوهقط  وإزالة اخلارج من أ: و رعا  
 . من اجلمار وهي احلجارة الص  ة واألول ي ما استنجاءً 

ب رررث ن اخل  وذ ابهلل مررريسرررتحب عنرررد دخرررول اخلرررالء قرررول: بسرررم هللا أعررر) قرررال املؤلرررف:
 واخلبا ث(:

بىىن أ   علىىي واهر  مىىا: والرردليل علررى اسررتحباب قررول بسررم هللا ملررن أراد دخررول اخلررالء
ن الكنيررف أ سرررت مررا بررني اجلررن وعررورا  بررين آد  إذا دخررل أحرردهم» :مرفوعىىاً  االىى  
. رقىىىىىهجمىىىىىوا ا وصىىىىىححه األلبىىىىىا  . إسىىىىىناده لىىىىىيهب ابلقىىىىىو : أخرجىىىىىه الرتمىىىىىمل  وقىىىىىال .«بسرررررم هللا: يقرررررول

 . اخلالء وهو اءكان اءعد لق اء احلاجة: والكنيهللا
أنىهب  واهر  مىا :«أعروذ ابهلل مرن اخلبرث واخلبا رث» :وأما الدليل على استحباب قرول

  أعىىوذ بىى  مىىن إإذا أراد دخىىول اخلىىالء قىىال " اللهىى   كىىان رسىىول   :  قىىال بىىن مالىى  
 . البخار  وم ل  رواه .«اخلب ث واخلبا ث

با ىث واخلالشىر  فاخلب ىث إبسىكان البىاء هىو: رويرأ ابلتسركني والضرم ث(اخلب) ولفظة 
 اءراد ذكىرانخلبُىث فىوأمىا ابل ى  ا، الشيااني ومن قال هملا الدعاء فقد تعوذ مىن الشىر وأهلىه

 طىىا  يفال اخلقىىمىىا فتكىىون روايىىة الت ىىكني أعىى  وهىىي األكثىىر ك، الشىىيااني واخلبا ىىث إانثهىى 
 . معال ال نن()

وعنررررد اخلررررروج منرررره سفرانررررك احلمررررد هلل الررررذي أذهررررب عررررين األذى ) :قال املؤلف:
  (وعافاين

 : الدليل على استحباب قول سفرانك عند اخلروج من اخلالء
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 :الإذا خىىىىىرج مىىىىىن اخلىىىىىالء قىىىىى ان النىىىىىيب كىىىىى:  حىىىىىديث عا شىىىىىة رضىىىىىي   عنهىىىىىا قالىىىىى 
  ."عمه اليوم والليلة"اخلم ة وصححه احلاك  وأخرجه الن ا ي يف  رواه .«سفرانك»

ن ي ىأل انسى  أ أنىه ءىا ختلىص مىن أذيىة اجل ى : اءناسبة من قول ففران  عنىد اخلىروجو 
 . تجاوزوففران  مأخوذ من ال فر وهو ال رت وال.   التخلص من أذية الملنو 

 احلمررد هلل الررذي أذهررب عررين األذى» :هررل يقررول اإلنسرران عنررد اخلررروج مررن اخلررالءمسررألة:  
 ؟.«وعافاين
  نىهب  لىهللا عىن أتقال عند اخلروج مىن اخلىالء ومنهىا مىا ذكىر اء هناو أحاديث ضعيفة 

األذى  احلمررررد هلل الررررذي أذهررررب عررررين» :إذا خىىىىرج مىىىىن اخلىىىىالء قىىىىال  كىىىىان رسىىىىول  
وهىىملا  ، د  للمىىروأ  مىىن ااباسىىهما اءىى: عافرراين، هىىو البىىول وال ىىا ط: واألذى .«وعافرراين

ومثلىىه يف    وفىى ه هللا كمىىا قىىال البوصىى   واءنىىملر الن ىىا ي وابىىن ماجىىه وفىى ه  لكىىن احلىىديث ضىىعي رواه احلىىديث
 ال ىىىىين ابىىىىن واهر  .«..احلمررررد هلل الررررذي أذاقررررين لذترررره وأبقررررى يف  قوترررره» :ال ىىىىعهللا حىىىىديث

وذ م إين أعراللهر» :وحىديث .«احلمد هلل على ما أحسرن يف األوىل واألخررى» :وحىديث
كلهىىا جىىه فبىىن ماا أخرجىىه .«بررك مررن الرررج  الررنش  اخلبيررث املخبررث مررن الشرريطان الرررجيم

  .«سفرانك» :إال حديث  عن النيب تثب أحاديث ال 

ل شد ونعررروتقررردمي رجلررره اليسررررى دخررروال  وٌّيرررىن خروجرررا  عكررر  مسررر) قرررال املؤلرررف:
 واعتماده على رجله اليسرى(:

ن إ: قىالوافل والشما يف تقدمي اليمني ذكر النووي وسريه من أهل العلم قاعدة تتعلق 
خىول اء ىجد لنعىه ودبه ابليمني كالوضوء ولبهب الثىو  وا أدكان من اب  التكرمي فإنه يب  ما

ه ي ىىتح  فيىىكىىان سىىوى ذلىى  ف  ومىىا، أ  واخلىىروج مىىن اخلىىالء واىىو ذلىى وال ىىواو وحلىى  الىىر 
جد وخل  ن اء م واخلروج واالستنجاء واالمتخاطالء وخل  النعه اخلتقدمي الي ار كدخول 

 . الثو  واو ذل 
 : منهاأحاديث كثرية  ودليل هذه القاعدة
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لىىىىه تنعلىىىىه وترجيعجبىىىىه التىىىىيمن يف  ول عا شىىىىة رضىىىىي   عنهىىىىا كىىىىان رسىىىىول   قىىىى -1
 . البخار  وم ل  رواه .«واهوره ويف شأنه كله

ه وثيابىىه كىان جيعىىه ميينىىه لطعامىه وشىىراب  ن رسىىول   ي   عنهىىا أعىن حفصىىة رضى -2
 . ح نقطين إبسناد والدار  داودأبو  رواه .«عه ي اره ءا سوى ذل وجي

 واهر  .«نرررزع فليبررردأ ابلشرررمال ابليمرررىن وإذاإذا انتعرررل أحررردكم فليبررردأ » :قولىىىه -3
 . البخار  وم ل 

د أن تبردأ برجلرك اليمرىن وإذا من السرنة إذا دخلرأ املسرش» :قىال عن أنهب  -4
 . احلاك  وصححه رواه .«برجلك اليسرىخرجأ أن تبدأ 

ل التخلري كمرا ذكرر املؤلرف؟ ذهرب علرى رجلره اليسررى حرا االعتمرادهرل يسرتحب مسألة:  
 : احلنابلة راهم هللا إىل أنه يستحب ذلك ألمرين

قعرررد علررررى نأن يف اخلرررالء   عل منرررا رسرررول هللا» :قىىىال حىىىديث سىىىراقة بىىىن مالىىى  -1
 . لكنه ضعيهللاالبيهقي  رواه .«ليسرى وننصب اليمىنا

 . ألنه أسهه يف خروج األذىو  -2

: قرولنعلرى هرذا و ال تثبأ به األحكرا  الشررعية لكن مادا  احلديث ضعيفا  فالضعيف  
كىىن مىىن ن ال ىىنة ولمىىن جهىىة أهنىىا مىى مطلوبىىة ال فتكىىونفا ىىدة أّن  ىىمله اجلل ىىة إن ثبىى  ابيىىاً 

 . بطالنهلشرا بال يشهد  جهة أهنا من اءصلحة ألن كه ما فيه مصلحة فإنه مأمور به ما

 :خوا (اس  ر وبعده يف فضاء واستتاره وارتياده لبوله مك) قال املؤلف:
 ألن ارَد عن احاجته وهو يف ف اء كالصحراء أن يَىبى عُ ي تح  ءن أراد ق اء 

 : والدليل على ذلك
حرىت تروارى نطلق يف سفر فا كنأ مع النيب » :قال ء  ة بن شعبة ا رواه ما -1

 . البخار  وم ل  رواه .«عين فقضى حاجته
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  .«ب أبعدن إذا ذهب املذهكا  أن النيب » :"روى أهه ال نن ب ند صحيح -2

 اوددكما عند أ   .«حدأأبعد حىت ال يراه  راد الربازإذا أ  كان النيب» :وأّما حديث 

 . تقدم ففيه ضعهللا لكن يشهد له ما
 : وأم ا الدليل على أنه يستحب أن يسترت ببدنه عن األنظار

أو حرا ش دف هريسرترت بره  كران أحرب  مرا  أن النريب » :عبد  بن جعفىر  رواه ما
ن النخه و احلا ط مه: احلا شو كان اءرتف  المل  ي ترت به اء: اهلدفو . م ل  رواه .«خنل

 ىىاء احلاجىىة إنىىه جىى  عنىىد ق لكىىن ورد النهىىي عىىن التبىىول حتىى  األشىىجار وهنىىا ثبىى  عنىىه 
 ألشىجار الىيت اليتخىمل ا جمىه ذلى  أنىه كىان : نقول ؟االستتار حبا   النخه فما اجلوا 

 . مثر كاألشجار الص  ة ظه  ا وال
لنىيب أن ا هريىرة  أبىو رواه مىا: ومن األدلة على اسرتحباب اسرتتار البردن عرن األنظرار

 ة راويىني يىه ضىعهللا جلهالىفهىملا احلىديث لكىن  ودأ ىد وأبىو دا رواه .«من أتى الغرا ط فليسرترت» :قال

  لكن يشهد له ما تقدم من األدلة. ،تهمن روا

 ؟رةما حكم سرت العو مسألة:  
 مرا ن زوجرك أواحفرأ عورترك إال  مر» : النىيب قىول: سرت العورة واجى  ألدلىة منهىا 

 . والرتممل  وسنده صحيح داودأ د وأبو  رواه .«ملكأ ٌّيينك
 : فا دة

هو اللني  ان الرخوواءك، رخوٍ اإلن ان التبول أن يكون تبوله يف مكان  أرادي تح  إذا 
 ي ىماي   القاسىوالبحىث عىن اءكىان اللىني فى لتبىولي ال أيتيه رشاو بوله حال الك؛ ا  

 . االرتياد()
إذا » :قىال أن النىيب   أبىو موسىا األشىعر  رواه مىا: والدليل على استحباب ذلك

احلىاك  لكىن احلىديث ضىعيهللا كمىا قىال النىوو  ود وصىححه دا أ ىد وأبىو رواه .«ابل أحدكم فليَرْرتَرْد لبولره
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نعىىى   ؟ب ىىىعهللا احلىىديث فهىىه هنىىىاو أدلىىة أخىىرى علىىىا االرتيىىاد: وإذا قلنىىا، إسىىناده جهالىىة ألن يف
 . ابلتنزه عن البول دليه علا ذل  اآلمرةاألدلة العامة 

أسره ثرالاث  إىل ر  ومسحه بيده اليسرى إذا فرح من بوله من أصل ذكرره) قال املؤلف:
 ونرته ثالاث (:

له أ  مىن ن أصىمى ي تح  عند احلنابلة إذا فرغ اإلن ان من بوله أن ينرت ذكىره ومي ىحه
 : بدليه وتعليه واستدلوا على ذلك حلقة الدبر إىل رأسه

ا ابل إذ» : قىىال رسىىول  : عي ىىا بىىن يىىزداد عىىن أبيىىه قىىال رواه مىىافهىىو : أمررا الرردليل
ميىىة وابىىن فه ابىىن تييهللا وممىىن ضىىعلكنىىه ضىىع ابىىن ماجىىهو  أ ىىد رواه .«أحرردكم فلينرررت ذكررره ثررالث مرررا 

 . الداخه إلخراج البول والنرت هو حتري  الملكر من، حجر
 . ملكرلكي يتأكد من خروج  ي  البول المل  يف ال: قالواف أما التعليلو 

ألنىه ؛ لعمرل بدعرةوهرو أن هرذا ا ابرن تيميرةذهرب إليره  ري  اإلسرال  و : القول الثاين
ه قىد أنّىوصىا يورث الوسوا  وسلهب البىول وي ىتبعد أن ين ى  هىملا القىول لإلمىام أ ىد خص

ه عنىه رو والىكىذ إذا بليى  قىملا فان ىح علىا ": لبلىه بعىد الوضىوء فقىالا يكون مىن اسئه عم
: مىا قيىهكيعتىه فهىو  و ذكىره خيىرج بطبإن اإلن ىان يىرت : وقال ابن تيميىة. "مه وال جتعه هملا 

 . بته در وإن تركته قرالملكر كال را إن حل

 وحت ول ه  من موضعه ليستنشي إن خاف تلواث (:) قال املؤلف:
 حىىىول مىىىنن ق ىىىاء احلاجىىىة وأراد أن ي ىىىتنجي أو ي ىىىتجمر أن يتي ىىىتح  ءىىىن انتهىىىا مىىى

 . موضعه ذل  إن خاف تلويً فإن ل خيهللا التلوث فال ي تح  له ذل 
 :قىىىال  أن النىىىيب عىىىن عبىىىد  بىىىن م فىىىه  أهىىىه ال ىىىنن رواه مىىىا: والررردليل علرررى ذلرررك 
فرإن » : رتمىملويف روايىة لل .«مث يتوضرأ فيره - أي مغتسرله -اليبولن أحدكم يف مسرتحمه »

 . ديث ح نه النوو  وصححه األلبا واحل ،«عامة الوسوا  منه
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إذا كرران  يض إاللكررن يف الوقررأ احلرراَل وهلل احلمررد ذهبررأ هررذه العلررة لوجررود املررراح
 . اإلنسان خارج البنيان فإنه يراعي ذلك

 جة(:ويكره دخوله بشيء فيه ذكر هللا تعاىل إال  حلا) قال املؤلف:
م علىىىىا الكىىىىال ه   ابلكىىىىالم علىىىىا مكروهىىىىات اخلىىىىالء بعىىىىد مىىىىا أمتهنىىىىا بىىىىدأ اء لىىىىهللا ر ىىىى
  أو ورو  كقلىىيكىىره لإلن ىىان دخىىول اخلىىالء بشىىيء فيىىه ذكىىر  : م ىىتحباته فقىىال ر ىىه  

 : وهمله اء ألة فيها خالف عند احلنابلة. واوه إال حلاجة
 . وهو املذهب أن ذلك يكره: األولالقول  

 خرجىه األربعىةأ (إذا دخىه اخلىالء وضى  خامتىهان النىيب كى:  قىال حلديث أنهب بىن مالى  
ام( ويف مهى) ايىدع ا قال احلاف  بىن حجىر ألن فيىه راوٍ لكن احلديث ضعيهللا ألنه معلول كم

به  الدخول له: لكن أصحا  هملا القول قالوا لعل حف ه شيء من ال عهللا كما قال أهه ا
 . إذا كان  تاجاً لملل  كأن خياف سرقته

 . وهو رواية عن أاد أن ذلك ال يكره: الثاينالقول 
البخىار   رواه .«حممرد رسرول هللا أن  نقرش خا ره » :ودليله ما روى أنهب بىن مالى  

 . اً  سليمول يصح أنه كان ي عه إذا دخه اخلالء ولو كان يبتاً لنقه نقالً  وم ل 
اح  صىىىبىىىه قىىىال  هرررو األقررررب لكرررن يسرررتثىن مرررن ذلرررك املصرررحف إكرامرررا  لرررهوهرررذا 

صىىىحهللا إىل الىىدخول يف اء: أ  -إذا كىىىان مىىن فىىى  حاجىىة فىىىال شىى  يف حترميىىىه : افاإلنصىى
 . وقهللا يف هملا عاقهوال يت -اخلالء

 ورفع ثوبه قبل دنوه من األرس وكالمه فيه(:) قال املؤلف:
 : ذكر اء لهللا هنا مكروهني من مكروهات ق اء احلاجة

ء احلاجرة اد قضران أر فهرو رفرع الثروب قبرل الردنو مرن األرس ملر: األول املكرروه فأما
 : ألمرينفهذا مكروه 



 
 

 

   

 60 االستنجاءباب  

فرع ثوبره حرىت يردنو كان إذا أراد احلاجرة ال ير   أن النيب » :ما روى ابن عمىر  -1
تفىىىاو ابد  م ىىىتح  وهىىىملا األ: قىىىال النىىىوو  ر ىىىه  وضىىىعفاه لكىىىن  ود والرتمىىىمل و داأبىىى رواه .«مرررن األرس

 (2/86اوموا) .العلماء
لقولىه  هيىنىه جىرم عللكىن إن كىان هنىاو انظىر ين ىر إليىه فإلكي ال تىرى عورتىه : قالوا -2
: «مىمل  وسىنده اود والرت دأ د وأبىو  رواه .«احفأ عورتك إال  من زوجك أو ما ملكأ ٌّيينك

 . صحيح
ضىعيهللا ألّن  لرتمىمل  فهىوا رواه .«إايكم والتعري فإن  معكم من ال يفرارقكم» :وأّما حديث

 . ذكر أهه العل لي ( وهو ضعيهللا كما ليث بن أ  س) فيه
 : وأما املكروه الثاين فهو الكال  يف بيأ اخلالء

 : والدليه علا الكراهة
فلررم يرررد عليرره  وهررو يبررول أن رجررال  َسررل َم علررى النرريب » :مىىا روى ابىىن عمىىر  -1
  .«عليه السال  تيمم ورد أن النيب » :ويف رواية ابن ماجه إبسناد ضعيهللا، م ل  رواه .«السال 
لررم يرررد عليرره فوهررو يبررول  أنرره سررلم علررى النرريب» :اءهىىاجر بىىن قنفىىمل  رواه مىىا -2

 أبىوو  أ ىد واهر  .«ركرهرأ أن أذكرر هللا علرى سرري  هر  حىت توضرأ واعترذر منره وقرال لره إين

 . ب ند صحيح داود
 . لر  الكال  فيه: الثاينالقول 

وجىود   إالّ للواجىل يرد ال ىالم والىرد واجى  فىدل هىملا علىا أنىه مىا تىرو ا ألن النيب  
 . احملرم

 .«سررري  هررر إين كرهررأ أن أذكررر هللا علررى» :أن هررذا للكراهررة لقولرره واألقرررب 
 . وتقد  خترجيه
تقدم أنه يكره الكالم يف بي  اخلالء حال ق اء احلاجة لكن ي تثىن مىن ذلى  مسألة: 

ال كراهىة  مواض  ال رورة كأن يرى ضريراً يق  يف بئر أو خطراً علا إن ان أو او ذل  فهنا
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 . يف هملا به إن التنبيه ألجه ذل  واج  من الواجبات

 ؟إذا عط  أو مسع األذان حال قضاء احلاجة فماذا يفعلمسألة: 
 : أ داإلمام روايتان عن فيها  

 . يةابن تيم شيخ اإلسالم واختارهاة يملكر   خمافت: الرواية األوىل
 مرا» :ة وللقاعىدةني األدلىوايىة أظهىر للجمى  بىيىملكر   يف قلبىه وهىمله الر : الرواية الثانية

  .«كلهكله ال يرتك    كال يدر 
 اكما قال الشي  حممد برن إبرراهيم والسرعدي راهمر  االستنشاءالكال  وقأ ال يكره : فا دة

 . إمنا يكره ذلك وقأ قضاء احلاجة: هللا وقاال

 وبوله يف  ق وحنوه(:) قال املؤلف:
 . عل الأهه  متف  عليه بني  وهملا األمر يكره البول يف الش  واوه كال ر 

يبرول الرجرل  هنرى أن أن النريب » :روى قتىادة عىن عبىد   بىن سىرجهب ا ىواسرتدلوا 
 داودأبىىو و أ ىىد  واهر  .«إهنررا مسرراكن اجلررن» :قىىال ؟مىىا ابل اجلحىىر: فقيىىه لقتىىادة .«يف اجلحررر

 . والن ا ي إبسناد صحيح كما قال النوو 
نقطىى  مقتىىادة ل ي ىىم  مىىن ابىىن سىىرجهب فيكىىون احلىىديث وقىىد ذكىىر حىىر  عىىن أ ىىد أن 
  .يين ومن عل  حجة علا من ل يعل لكن أثب  ال ماا علي ابن اءد

 تصىح كمىا حىر فىالو أما قصة سعد بن عبادة اليت فيها أن اجلىن قتلىوه عنىدما ابل يف اجل
 . ذكر هملا األلبا  يف اإلرواء

 
  ؟ما حكم البول قا ما  مسألة:  

 . ة فيها خالف بني أهه العل همله اء أل 
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 . التحرمي: القول األول 
 . الكراهة: القول الثاين 
 :  ر انشرتط الراجح لكن ي   وهو، اجلواز: القول الثالث 

 . أن أيمن اإلن ان الناظر: الشرط األول
 . أن أيمن التلوث: الشرط الثاين

 : على ذلك والدليل 
 . البخار  وم ل  واهر  .«قو  فبال قا ما   أتى سبا ة أن النيب » :حمليفة  رواه ما -1

لعرررب اكرران مررن  ررأن » :لعىىر  كمىىا قىال أ ىىد بىىن عبىد الىىر نهىملا هىىو شىأن اأن  -2
 . البيهقي رواه .«البول قا ما  

لقرو  انظرروا ابل قاعردا  فقرال بعرض ا ن النيب أ» :عن عبد الر ن بن ح نة  -3
 وصححه األلبا  ماجه وابن داودالن ا ي وأبو  رواه .«يبول كما تبول املرأة

ا وا اخلىرب وهىمله أرادلعه القا لني كفار أو أهن  م لمني ل يملكروه علا سبيه ال خرية بىو 
ح مررررا  جلررررر أنرررره ابل قا » :وأمىىىىا حىىىىديث، اءتأصىىىىه عنىىىىده  هىىىىو البىىىىول قا مىىىىاً  يىىىىدل علىىىىا أن

 . احلاك  فهو حديث ضعيهللا رواه المل  .«مبأبضه
ل قا مرا فرال يبو  من حدثكم أن النيب » :أهنا قالى قد ثب  عن عا شة : فإن قيل

 . ممل  والن ا ي وابن ماجه واحلاك الرت  رواه .«تصدقوه
لىى  لىى  ومىىن عأهنىىا حىىدث   ىىا علمىى  ورأت وأخىىرب حمليفىىة  ىىا رأى وع: فرراجلواب عليرره
 . هملا هو اجلم  بني احلديثنيو يعل  حجة علا من ل 

 : فا دة
 اجلوا  عمىاما : فإن قيل قاعداً , يعل  أن فال  بوله ال اب   من حديث عا شة 
 :وحىديث جىابر  .«ال تبرل قا مرا  » :قىال لعمىر رضىي   عنىه روى ابن ماجىه إن النىيب 
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 . ال يصحانإهنما : فيقال ؟ابن ماجه رواه .«أن يبول الرجل قا ما   هنى النيب »
  .قدمكما توأمن التلوث   الناظرأمن : لبول قا ماً بشرانيجواز اراجح وال

 وم  فرجه بيمينه واستنشاؤه واستشماره هبا(:) ل املؤلف:قا
رج والفىىى، قىىىاجىىىه بيمينىىىه وأن ي ىىىتنجي أو ي ىىىتجمر يكىىىره ءىىىن يق ىىىي حاجتىىىه أن ميىىىهب فر 

رسول   ال ق: قال حلديث أ  قتادة؛ يطل  علا القبه والدبر فيكره أن ميهّب فرجه بيمينه
: «ال يتنف  يمينه و بمسح من اخلالء ال ٌّيسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول وال يت

 . البخار  وم ل  رواه .«يف اإلسء
 ؟أ  عرا  يف كرل حرال ووقرأ البرول أثنراءخاص  يف حديث أيب قتادة هل النهي الذيمسألة: 

 : فيه خالف بني أهل العلم
ءمله   اه هملا هو وهملا ظاهر كالم اء لهللا ب .إن النهي عام يف كه حال: القول األول

 . ها(اءنت) كما يف
جىىىة مىىى  احلا أبنىىىه إذا كىىىان اإلن ىىىان منهىىىي عىىىن اءىىىهب حىىىال البىىىول: واسرررتدلوا علرررى ذلرررك

 . لملل  ففي األحوال األخرى من اب  أوىل
 .  احلديث بملل دلتقيي؛ فقطإن النهي مقيد حبال البول : القول الثاين

 . لكن ظاهر احلديث يدل على العمو 
 ؟اهة أ  للتحرميهل النهي الذي يف احلديث السابق للكر مسألة: 

 : العل همله اء ألة  ه خالف بني أهه 
كما ذكىر   ث للكراهة هور أهه العل  إىل أن النهي يف احلدي ذه  إليهو : القول األول

اليمىىىني    تنزيىىىهألن هىىىملا مىىىن اب  اآلدا  والتوجيىىىه واإلرشىىىاد ومىىىن اب .ذلىىى  النىىىوو  وفىىى ه
  .«هل هو إال بضعة منك» :ولقوله 

بنىىاًء علىىا أن األصىىه يف  ؛للتحىىرمي أن النهىىيوذهىى  إليىىه أهىىه ال ىىاهر إىل  :الثرراينالقررول 
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 . التحرميالنهي هو 
 إذا وجىدت لكىنره بيمينه حىال البىول لىنص احلىديث ميهّب ذك للمكلهللا أن ال واألحوط

ة للقاعىىد واىىو ذلىى  كىىأن تكىىون يىىده الي ىىرى مشىىلولة أو جمروحىىة لىىملل  ضىىرورة جىىاز ذلىى 
  .«ظورا الضرورا  تبيح احمل» :الشرعية
 ؟.«اخلالء بيمينه يتمسح من وال» :ما معىن قوله مسألة: 
 . ىني تجمر من البول أو ال ا ط بيده اليم ال ي تنجي وال أ  :اجلواب 

هررل النهرري للكراهررة أ   .«اخلررالء بيمينرره يتمسررح مررن وال» :يف احلررديث يف قولرره مسررألة: 
 ؟للتحرمي

 ول هىىو نفىىهبهىىي عىىن مىىهب الىىملكر حىىال التبىىتقىىدم مىىن اخلىىالف يف م ىىألة الن مىىا :اجلررواب
 . اخلالف هنا فيقال فيها ما قيه هناو و  أعل 

 واستقبال النريين(:) قال املؤلف:
ل وهىو ول األو وهىملا هىو القى، يكره استقبال الن ين الشىمهب والقمىر حىال ق ىاء احلاجىة 

  .اءمله 
 : واستدلوا أبدلة 

 . فيهما من نور  ألن  -1

ا أمسىىىاء   ألن فيهمىىى «هنرررى عرررن ذلرررك أن النررريب » كىىىي  الرتمىىىمل :مىىىا رواه احل -2
  .سبحانه وتعاىل كما يقولون

  :يكره ألمور أن ذل  ال وهو الصحيح: الثاينالقول  
ال ، و يه شىرعيهة حكى  شىرعي جتىاج لىدلعدم الدليه علا الكراهة حيث أن الكرا -1

 . دليه هنا
ولكررن  رررقوا » :ا يف حىىديث أ  أيىىو أن اإلن ىان منهىىي عىىن اسىىتقبال القبلىة كمىى -2
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 . إذا ل ي تقبه القبلة فإنه سي تقبه الشمهب والقمرو  .«أو سربوا
ه   عىىىن هىىىملوقىىىال ابىىىن القىىىي "ال أصىىىه لىىىه" :وأمىىىا حىىىديث احلكىىىي  فقىىىد قىىىال عنىىىه النىىىوو 

  .(2/205مفتاح دار ال عادة ) .يف الشراال أصه  ا  ألة: اء
 : لات فقالكالم علا احملرمات وابتدأ ابالكالم علا اءكروه هنا أهنا اء لهللا

 (القبلة واستدابرها يف سري بنيان ولر  استقبال) 
يف  سىىتدابرواال الاالسىىتقبجىىرم اسىىتقبال القبلىىة واسىىتدابرها يف الف ىىاء كالصىىحراء وجيىىوز 

؛ مىىن الب ىىط اج لشىىيءذهىى  إليىىه احلنابلىىة يف هىىمله اء ىىألة وهىىمله اء ىىألة حتتىى البنيىىان هىىملا مىىا
تة أقىىىوال ر مىىن سىىاء ىىا ه اءهمىىة الىىىيت تشىىعب  فيهىىا أقىىوال العلمىىاء فوصىىىل  ألكثىى ألهنىىا مىىن

 . وسنأخمل أقوى األقوال اءشهورة إبذن  
صىىحيحه  لبخىىار  يفاءالكيىىة والشىىافعية واحلنابلىىة واختىىاره ا مىىمله هىىو و : القررول األول

  اء وجيوز يفالف ة يفنه جرم استقبال واستدابر القبلأ: "هو أعدل األقوال" :بن حجروقال ا
  .ه العل وقول أكثر أهعمر رضي   عنه  وهو وهو قول ابن عبا  وابن . البنيان

لرة بغرا ط وال برول تسرتقبلوا القب ال» :قىال أن النىيب  ءا روى أبو أيىو  األنصىار  
 . البخار  وم ل  رواه .«وال تستدبروها ولكن  رقوا أو سربوا
 : لبنيانودليل هذا القول على استثناء ا

يقضري  رقيأ يومرا علرى بيرأ حفصرة فرأيرأ النريب » :قال يث ابن عمرحد -1
 . البخار  وم ل  رواه .«ته مستقبل الشا  مستدبر الكعبةحاج

بلرررررة أو أن أن نسرررررتقبل الق هنررررراس النررررريب » :قىىىىىال ديث جىىىىىابر بىىىىىن عبىىىىىد حىىىىى -2
 رواه .«ةستقبل القبلبول ميا  بل موته بعنستدبرها بفروجنا إذا حنن اهرقنا املاء مث رأيته ق

لىىا عصىىحيح : اك وصىىححه ابىىن ال ىىكن وابىىن خزميىىة وقىىال احلىى، ح ىىن فريىى : الرتمىىمل  الن ىىا ي وقىىال اخلم ىىة إال
ألنىه  إىل حت ىينه وذهى  بع ىه وفى ه  احلديث كىابن عبىد الىربهملا وذه  بعض العلماء إىل ت عيهللا . شرط م ل 
 . رح ابلتحديث يف بعض رواايت هملا احلديث مد بن إسحاو( وهو مدلهب لكنه ص) من رواية

يف البنيىىىان دون القبلىىىة وهىىىو وجىىىه يف مىىىمله  احلنابلىىىة أنىىىه جيىىىوز اسىىىتدابر : القرررول الثررراين
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  .استقبا ا وأما يف الف اء فيحرم مطلقاً 
 . هوه الء أخملوا حبديث ابن عمر ول أيخملوا حبديث جابر لكوهن  ي عفون

ن تيميىىة ابىى سىىالمشىىيخ اإل اختىىارهو روايىىة عىىن أ ىىد وهىىو قىىول أ  حنيفىىة و : القررول الثالررث
ول أ  أيىىو  وهىىو قىى ثىىور مىىن الشىىافعية وابىىن حىىزم قىىي  وابىىن العىىر  مىىن اءالكيىىة وأبىىووابىىن ال

أن ذلى  ه  وفى   اءالنخعي والثور  وعطريرة وابن م عود رضي   عنه  و األنصار  وأ  ه
  .جرم مطلقاً يف البنيان وف  البنيان

قىىدمنا الشىىام ف: روى احلىىديث مىىا بعىىد   أيىىو  أ ء بعمىىوم األدلىىة وبقىىول واسىىتدل هىى ال
 . فوجدان مراحيض قد بني  او الكعبة فننحرف عنها ون ت فر  

 : وأجابوا عن األحاديث املتقدمة بعدة أجوبة
جمىه علىا و فهى  يف حديث ابن عمر وجابر إن صح  فعه النيب  أن :اجلواب األول

 ن أو العملراخلصوصية أو الن يا
ه مة أما الفعتوجيه لألفيه إرشاد و  ألن القول أن القول مقدم علا الفعه :اجلواب الثاين

 االحتمالفيعرتيه 

 نصىىىار  حاديىىث الصىىىحيحة الصىىرجة كحىىديث أ  أيىىو  األاأل أن :اجلررواب الثالررث
  .احملتملة األحاديثيقدم عليها  واوه ال

  راحلتىه نره أسأ ديف سرنن أيب داوو  عنره رضري هللا فإن قيل إنه قد ورد عن ابن عمرر
 م تقبه القبلة مث جلهب يبول إليها ؟

قىد عارضىه فى ه مىن الصىحابة رضىي   عىنه  كىأ  فى ه فىال و أيىو   اجلوا : أنه مىادام  
 يكون قوله وفعله حجة ي تدل قا

  قىيألة ابىن ال ىمله اءوقىد ب ىط هى هو القول ابلتحرمي املطلق لألدلة املتقدمرة األقربو 
  فارج  إليه إن شئ  فأفاد وأجاد وزاد اءعاد داود  سنن أيف هتملي  

اليسرري عرن القبلرة يف  االحنررافيكفري  ال: ابرن تيميرة  ري  اإلسرال  قرال: متعلقة  فا دةوهنا 



 
 

 

   

 67 االستنجاءباب  

 . يضر يف الصالة اليسري ال االحنرافألن ؛ حال قضاء احلاجة واالستقبال االستدابر
 داود أبررو رواه الررذي ال بيررأ املقررد  حررال قضرراء احلاجررةديث النهرري عررن اسررتقبحرر: فا رردة

 .يصح حديث ال
صىىه فاأل، حيصىى فىىال أبىىو زيىىد( وهىىو جمهىىول)  يقىىال لىىهففىىي سىىنده جهالىىة ألن فيىىه رجىىالً 

 . المل  ذه  إليه احلنابلةاجلواز وهو 

 ولبثه فوق حاجته(:) قال املؤلف:
يف  ألولاالقرول  ذاوهر منهىا االنتهىاءنه جرم اللبث فىوو احلاجىة بعىد ذه  اء لهللا إىل أ

 تىاج إليىها القىدر احمل ىداً علىأنه جىرم لبثىه زمىاانً زا: املسألة وهو املشهور من مذهب احلنابلة
 : والعلة يف ذلك

 ةكشهللا للعورة بال حاجأنه   -1
 . أنه م ر ابلصحة -2
 . أن هملا اءكان يعترب مأوى للشيااني -3

 ا صىاح قىد جىزم قىيهب للتحرمي و ول أن هملا للكراهة وهو رواية عن أ د: القول الثاين
 ىر حيىث رمي ففيىه نوأّمىا مىا يىملكر مىن اإل ىاا علىا التحى هرو األقرربوهملا القىول ( الكايف)

 د  يعىين عىىدمهىىملا األو ": ذكىران وجهىاً عنىىد احلنابلىة ابلكراهىىة بىه إن النىوو  قىىال يف اومىوا
لىدنو مىن ا  قبىه والعج  من اء لهللا كيهللا يعترب رف  الثىو  "إاالة القعود م تح  ابالتفاو

رمىات مى  ن احملاألرو مكروها فقط م  أنه كشهللا للعىورة بىال حاجىة ويعتىرب إاالىة اءكىث مى
 . أنه تب  ألمر مباح

إن » :روى ابررن املنررذر يف األوسررط مررن سررري إسررناد عررن لقمرران احلكرريم أنرره قررال ملررواله: فا رردة
   .«اسورب ول القعود على اخلالء جيمع منه الكبد وأيخذ منه ال

فىىارج  إليىىه إن  (ال ىىيه اجلىىر ار) اإلسىىناد ال أصىىه لىىه وقىىد تكلىى  عليىىه الشىىوكا  يف وهىىملا
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 . شئ 

  وبوله يف  ريق وظل سفع وحتأ  شرة عليها مثرة(:) قال املؤلف:
 : يف ثالثة مواض  احلاجةنه جرم ق اء أذكر اء لهللا ر ه   تعاىل 

 . الطري  -1

 . ال ه  -2

 . األشجار اليت  ا مثار -3
 : على ذلك والدليل 
ل وما اللعراسن اي رسرو : اقىالو اتقوا الل عانني » :قال أن النيب  ما روى أبو هريرة -1
ا مهىى: لل عىاننيومعىىىن ا،  م ىل رواه .«الررذي يتخلرى يف  ريررق النرا  أو يف ظل هررم» :قرال ؟هللا

 الفعىىهن أضىىيهللا  للعىىا سىىبباً األمىىران اجلالبىىان للعىىن ألن مىىن فعلهىىا لعنىىه النىىا  عىىادة فلمىىا صىىار 
 . إليهما
 . وألنه يتقملر من جلهب حتتها -2

هىو فالطىربا   رواه مل الى .«هنرى عرن قضراء احلاجرة حترأ  رشرة هلرا مثررة  أنه» :وأما حديث

  .ابن ماجه رواه .«ضرر وضرار ال» :لكن ي تدل  مله اء ألة حبديث يهللاضع
ه وانتقىى، رمىىةواحمل وهدا  اء ىىتحبة واءكىىر وقىىمله اء ىىألة انتهىىا اء لىىهللا عىىن الكىىالم عىىن اآل

 :(ءي ابملاويستشمر مث يستنش) :فقال ر ه   االستجمارإىل الكالم عن أحكام 
 . ذكر اء لهللا ر ه   كيفية إزالة النجاسة بعد ق اء احلاجة

 
 : حاالتوإزالة النجاسة بعد ق اء احلاجة  ا ثالث 

بتىىىد ً مة واءىىىاء حلجىىىار جيمىىى  بىىىني ا وذلىىى  أبنوهىىىي الىىىيت ذكرهىىىا اء لىىىهللا : األوىل ةاحلالررر
 : دلوا على هذه احلالة بثالث أدلةواست ابحلجارة
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 .«اءعرروا احلشررارة ابملررتبم ررْرن أزواجَكررن  أن ي» :قالىى  لن ىىوةأهنىىا   روتىىه عا شىىة مىىا -1
ه يث ال أصىه لىهىملا احلىد إن: ذكره احلنابلة لكن قىال األلبىا  كمىا يف اإلرواء هملا ما، أ د رواه

 : ي ب ىند صىحيحمىمل  والن ىاأ ىد والرت  رواه مىاالثابى  ال ذكىر للحجىارة فيىه وهىو قملا اللف  واللفى  
  .«كان يفعلهَمْرَن أزواجكن أن يستطيبوا ابملاء فإن النيب »

لكىىىن احلىىىديث  .«ة املررراءاحلشرررار  إس نتبرررع» :البىىىزار أن أهىىىه قبىىىاء قىىىالوا للنىىىيب  رواه مىىىا -2
 . ضعيهللا
توى ليه أهه الفعل لهللا واخللهللا والمل  أ   مله   هور ام" :اإل اا قال العيين -3

 ىتعمه اءىاء يال مث من أهه األمصار أن األف ه أن جيم  بىني اءىاء واحلجىر فيقىدم احلجىر أو 
هللا  النجاسة وتقه مباشرهتا بيده فيكون أبلغ ابلن افة خ  ََ ََ  . "َفَ 

بعض ذه  وقد  ،مجاعإذا  هذه احلالة هلا ثالث أدلة الثابأ منها واحد فقط وهو اإل
ن م ثبىوت ذلى  عىدين لعىدإهنا من ال لو يف ال: اءعاصرين إىل من  همله احلالة كاأللبا  وقال

و إ ىىاا نقلىىه ثقىىات  لكىىن نقىىول مىىادام هنىىا (65متىىام اءنىىة ا ان ىىر) واًل وال فعىىالً قىى النىىيب 
  .و  أعل .   من العمه قمله احلالةكالنوو  والعيين وف ه  فال مان

ارة وحىدها علا احلج قتصار علا اءاء وحده وهي أف ه من االقتصاراال: الثانية ةاحلال
 : ودليه همله احلالة ألن اءاء أبلغ يف التن يهللا

ارل أس وسرال  كان رسول هللا يدخل اخلالء فأ» :قىال روى أنهب بن مال   ما -1
 . البخار  وم ل  رواه .«حنوي إداوة من ماء وعنزة فيستنشي ابملاء

نزلأ هذه ايية يف » :مرفوعاً  إال الن ا ي من حديث أ  هريرة م ةاخل رواه وءا -2
رررر وا﴿ :أهرررل قبررراء كرررانوا يسرررتنشون :  قرررال [.108:برررة]التو  ﴾ف يررره  ر َجرررالم ل  بُّررروَن َأْن يَرَتَطه 

 . وهملا احلديث صححه األلبا  .«ابملاء
  وجىود مى ولىو ا زابألحجىار وحىدها وهىملا جى االسىتجماراالقتصىار علىا : الثالثرة ةاحلال

 : ودليه همله احلالة اءاء
إذا ذهرب أحردكم » :قىال  إن النىيب: قالى  حيح عىن عا شىة ب ند صى داودا روى أبو م

هنررراس » :وفيىىىه وحىىىديث سىىىلمان  ،«بثالثرررة أحشرررار وهررري َترررزئ عنرررهإىل الغرررا ط فليسرررتطب 
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 . وف ها من األدلة، م ل  رواه .«أن نستنشي أبقل من ثالثة أحشار رسول هللا 

 ادة(:وجيز ه االستشمار إن مل يَرْعد  اخلارج موضع الع) قال املؤلف:
ولىىو كىىان  وحىىدها ابألحجىىار االسىىتجمارأراد اء لىىهللا ر ىىه   تعىىاىل هنىىا أن يبىىني جىىواز 

 :قالمله احلالة فيداً  قهنا وض   وهمله اء ألة تقدم الكالم عليها لكن اء لهللا. اءاء موجوداً 
 ط موضىىعه تعىىدى ال ىىاأنىىه إذا ت ىىوط اإلن ىىان و : ومعنىىاه( عررادةإن مل يعررد اخلررارج موضررع ال)

جيىىىوز  ال احلىىىال ليتىىىني ففىىىي هىىىملهإلااد وذلىىى  أبن تعىىىدى حلقىىىة الىىىدبر إىل إن وصىىىه إىل تىىىاءع
 . ه أن ي تخدم اءاءلإلن ان أن ي تخدم احلجارة وحدها به جي  علي

 : واستدلوا على ذلك
موضىعه مىن  ذا تعدىقة التكرار واخلارج إابألحجار واوها إمنا شرا ءش االستجمارأبن 

ا  ىه ابءىاء كمىهىو ال و احلاالت النادرة اليت ال تتكرر والىمل  ال يتكىرر نرجى  فيىه إىل األصىه 
علىا هىمله  نجاسىةللو كانى  النجاسىة علىا سىاقه أو فخىمله فىإن اءتعىني هىو اءىاء ألن اىروء ا

 . األماكن ال يتكرر
شىىفة فحتني واحلولىىو تعىىدى اخلىىارج إىل الصىى وحىىده جيىىزئ االسىىتجمارأن : القررول الثرراين

  .ألقر اابن تيمية ر ه   وهو  شيخ اإلسالم وهملا القول اختاره. وف  ذل 
 : ودليل ذلك

 . ثلهمأن النصوا مطلقة وما كان مطلقاً فال جيوز تقييده إال  بنص  -1
 زالمزيىىىىىه  الىىىىى  النجاسىىىىىة أب أن احلكىىىىى  يىىىىىدور مىىىىى  علتىىىىىه وجىىىىىوداً وعىىىىىدماً فمىىىىىىت ز  -2

 . حكمها

 سرري عظرم منقيرا   ويشرتط لالستشمار أبحشار وحنوها أن يكون  راهرا  ) قال املؤلف:
 وروث و عا  وحمرت  ومتصل ثيوان(:

 : ذكر اء لهللا هنا عدة م ا ه
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و قطىىىىىن والىىىىىور يكىىىىىون ابألحجىىىىىار واوهىىىىىا كىىىىىاخلرو وال االسىىىىىتجمارأن : املسرررررألة األوىل
 . واخلش  واءناديه واو ذل 

 : أربعة شروط لالستجماريشرتط : انيةاملسألة الث
 : يكون ما ي تجمر به ااهراً  أن: الشرط األول

أخررررذ فثشرررررين وروثررررة  جئررررأ النرررريب » :قىىىىال وى ابىىىىن م ىىىىعود ويىىىىدل عليىىىىه مىىىىا ر 
ح نج ىىة ال يصىىفاألحجىىار ال، البخىىار  رواه .«هررذا ركرر : لقررى الروثررة وقررالوأاحلشرررين 
 . قا االستجمار

  :حلجر واوه منقياً يعين من فاً للمحهأن يكون ا: الشرط الثاين
 . اإلنقاء االستجمارألن اءقصود من 
 ل اً ككت  العاً  رتمأن ال يكون ما ي تجمر به ع ماً وال رويً وال شيئ: الشرط الثالث

 . يصح ال األشياءقمله  االستجمارف
 : ابلعظم والروث االستشمارأما الدليل على حترمي 

 رب النررا  أن  اي رويفررع لعررل احليرراة سررتطول بررك فررأخ» :يفىى يف حىىديث رو  قولىه  -1
واه ر  «ريءم منرهبرمردا  حممن عقد حليته أو تقلد وترا  أو استنشى برجيع دابة أو بعظم فإن 

  .أ د وأبو داود والن ا ي والبيهقي
لعظررا  فإنرره اب والتسررتنشوا ابلررروث  ال» :قىىال أن النىىيب  مىا روى ابىىن م ىىعود  -2

 . م ل  رواه .«ن اجلنزاد إخوانكم م
 : ابلشيء احملرت  االستشمارالدليل على حرمة أما و 

ى إ نر َها م ْن تَرْقروَ  اَّلل   فَ َعا  رَ َوَمْن ير َعظ  ْم  َ ﴿ :ا من تع ي  شعا ر   قال تعاىلفهو أن همل
تىىى  للشىىىريعة هإن فعلىىىه فيىىىه " :عمىىىن فعىىىه ذلىىى  ةقىىىال ابىىىن قدامىىىو  .[32:]احلرررج ﴾اْلق ل ررروب  

 . "حبرمتهاواستخفاف 
 تجماراالسىنىا ت  الط  وا ندسة واوها فهىه لهناو كت  ف  شرعية مثه ك: فإن قيه

  ؟قا
 . ألهنا من العلوم النافعة؛ ال :اجلواب
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 ؟كتب السحر وحنوها:  فإن قيل 
 . أذكارألهنا ف   رتمة إال إذا كان فيها ذايت أو ؛ نع : قلنا

 :قىىال ن ءىىا روى م ىىل  عىىن سىىلما: ثأن ال تقىىه اء ىىحات عىىن ثىىال: الشرررط الرابررع
اخلىالف يف هىملا  وسىيأيت ذكىر .«أن نستنشي أبقل مرن ثالثرة أحشرار  رسول هللاهناس »

 . الشرط إبذن  
فيرره ر وبررة أو   مبررا فرري االسررتشمارفررال يك . وعلررى هررذاالتنقيررة :االسررتشمارمررن  ررروط : فا رردة

 . ألهنما ال يزيالن اخلبثكالزجاج   كان أملسا  
 ؟إذا استشمر بعظم أو روث فهل جيزئ: مسألة

 . املشهور من املذهب أنه ال جيز ه وهو: القول األول
إهنمررا ال  :الهنررى أن يسررتنشي بررروث أو عظررم وقرر أن النرريب » :الىىدارقطينءىىا روى 

 . ن احلديث أعله ابن عد  يف الكامهلك .«يطهران
؛ حمرمررا   ان الفعررلكرولررو    رري  اإلسررال  ابرن تيميررة وهرو اإلجررزاءاختراره : القرول الثرراين

 . األقر  وهملا القول هو حلك  يدور م  علته وجوداً وعدماً قد زال واألن اخلبث 
ث فال الىى  والىىرو  وأمىىا اسىىتدال    ىىا روى الىىدارقطين فهىىملا جمىىه علىىا ال الىى  يف الع ىى 

د لىىوال لقىول جيىىهىىملا ا" :قىىال الزركشىي، حة احلىديثأهنمىا ال يطهىىران وهىملا علىىا الت ىلي  بصىى
 . وقد تقدم ذكر من أعله "يث الدارقطينحد

ان اعىىام نىىه إذا كىىأل؛ ابلطعىىام وهىىملا مىىن اب  القيىىا  االسىىتجمارجىىرم : املسررألة الثالثررة
 . به فأوىل منه اعام اإلنهب ودواق  االستجماراجلن ودواق  جرم 
ه مىن كىان يىوان مثىابءتصه ابحل االستجماراختلهللا أهه العل  يف حك  : املسألة الرابعة

 انبه شاة وهو يق ي حاجته فأخمل بطرفها واستجمر به؟جب
  :نوهو ممله  الشافعي أنه  رم وال جيزئ ألمري: األولالقول 

  .هب الدابةابالستجمار بنفبه فكيهللا  االستجمارألنه إذا كان علفها هني عن  -1
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 . ألن احليوان له حرمه و ملا من  مالكه من إاعامه النجاسة -2

عنىىىه صىىىاح   كمىىىا ذكىىىرهمىىىن احلنابلىىىة   األزجىىىيقىىىول وهىىىو  .وازوهىىىو اجلىىى: القرررول الثررراين
 . هذا القول هو األقربو . لعدم الدليه علا اءن ؛ اإلنصاف

 (:ويشرتط ثالث مسحا  منقية فأكثر ولو ثشر ذي  عب) قال املؤلف:
نىزاا  لة فيهىاأن يتم ىح بىثالث م ىحات فىأكثر وهىمله اء ىأ االسىتجماريشرتط ءن أراد 

 . بني الفقهاء
شىرتط ت إمنىا اءأنىه ال يشىرتط ثىالث م ىحا: وهو قول أ  حنيفة ومالى : األول القول

 . حبجر واحد اإلنقاء ولو كان
 : واستدلوا أبدلة

والىىوتر يطلىى  علىىا  .«ليرروترو مررن اسررتشمر ف» :مرفوعىىاً وفيىىه أبىىو هريىىرة  رواه مىىا -1
 . الواحد
 النررريب  ردفررروروثرررة   ضرررر حشررررين للنررريب عنررردما أح» :حىىىديث ابىىىن م ىىىعود -2
  .البخار  رواه .«وثة ومل أيمره إبحضار حشر اثلثالر 

 أن: بن تيميىةاإلسالم اشيخ وهو قول الشافعية واحلنابلة واختاره ابن حزم و القول الثاين 
  .واء حتني ال جتز ه به يشرتط ثالث م حات منقية ةاء ح

  ل م رواه .«أن تستنشي أبقل من ثالثة أحشار هنى النيب » :قال حلديث سلمان
ن احلىديث األول خمصىص أب: وأجابوا عن أصحاب القول األول ابستدالهلم ابحلديثني

الحتمىال أن  ل يطلى  حجىرا يلثىاً  كىون النىيب :  فنقىول وأما احلديث الثىا  حبديث سلمان
أو أنىه اكتفىا الثالثة فل  جيىدد األمىر ينيىة  يف ال  األحجار ألمر األولابيكون قد اكتفا 

لىى  وابالحتمىىال ال يىىت  حىىد احلجىىرين عىىن الثالىىث أو أنىىه أخىىمل يلثىىا بنف ىىه دون ابطىىرف أ
 رواه .«فالتمسررأ الثالررث فلررم أجررد» :يثيف احلىىد مث إن قىىول ابىىن م ىىعود االسىىتدالل 
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 . ألقرب هو قول الشافعية واحلنابلةوا دليه علا عملره البخار 
 : فقالوا الستشماراو  االستنشاءذكر أهل العلم الضابط يف اإلنقاء يف : فا دة

بىىه ق: ا كانىى  أ هىىو أن ترجىى  خشىىونة احملىىه كمىى: ابملرراء االسررتنشاءاإلنقرراء يف  ضررابط
 . ق اء احلاجة

 . اءزيله إال اءأثر ال ي هو أن تزول النجاسة ويبقا: ابحلشارة االستشمارضابط اإلنقاء يف 
  .ث جها ثشر ذي  عب وهو الذي له ثال االستشمارذكر املؤلف أنه جيوز مسألة: 

ىل ما تعدية إألن الفرو هو عدد اء حات ال األحجار بدليه ال؛ وهملا القيا  صحيح
ناو رواية هألن ؛ مله إشارة خلالف يف اءاليت ذكرها اء لهللا ( لو) ولف ة. يف معىن احلجارة

 جىار منفصىلةالثىة أحوهو قول ابن حىزم وابىن اءنىملر قىالوا البىد مىن ثبعدم اإلجزاء  عن أ د
 . األول وهو اإلجزاء هو القول حوالراج

 ويسن قطعه على وتر(:) قال املؤلف:
ة حمله فال نمث أنقا ا فمثال إذا م ح أرب  م حاتعلا وتر  االستشماري تح  قط  

 . أن يزيد واحدة وإذا أنقا لمهب فال نة أال يزيد
ل فقررد مررن اسررتشمر فليرروتر مررن فعرر» :مرفوعىىاً  حىىديث ابىىن م ىىعود : ودليررل ذلررك

؛ اودد سىنن أ  يفوضىعفه األلبىا   داودأ ىد وأبىو  رواه .«مرن ال فرال حررج عليرهو أحسن 
 الفىىىتح عنىىه يف يىىني جمهىىولني وضىىىعفه أي ىىاً ابىىن حجىىىر يف التلخىىيص مىى  أنىىىه قىىالو األن فيىىه ر 
 . وقد حّ نه بعض العلماء ح نإسناده 

عود  ن وابن مأبقه من ثالث أحجار حلديث سلما االستجمارأنه ال جيوز : فاخلالصة
لىا وتىر عة قطعىه اءتفى  علىا صىحتهما وأمىا مىا زاد علىا الىثالث فمىن ال ىن رضي   عنهما

  .وهملا هو الصحيح ل اهر األدلة الصحيحة

 وجيب االستنشاء لكل خارج إال الريح(:) قال املؤلف:
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كالبول   لني معتادحبجر واوه لكه خارج من ال بي االستجمار أوابءاء  االستنجاءجي  
 رواه .«وضرررأيغسرررل ذكرررره مث يت» :يف اءىىىمل  ي يف حىىىديث علىىى  ط واءىىىمل  لقولىىىهوال ىىىا 

 منهىىا جاءاالسىىتن  ال جيىى أبنىىه: اسىىتثىن اء لىىهللا ر ىىه   الىىريح وقىىالولكىىن ، البخىىار  وم ىىل 
 : وهذا صحيح ألمرين

لكنىىه  لكامىىهاابىىن عىد  يف  أخرجىه .«نشى مرن الررريح فلرري  منررامررن اسررت» : قولىه -1
 . شرقي بن قطامي( وهو ضعيهللا)  يقال لهالً ضعيهللا ألن فيه رج

 . ة من الريحإمنا وج  إلزالة النجاسة وال جناس االستجمار أو االستنجاءألن  -2
ه إن بىألربعىة مىن الىريح هىو مىمله  األ مىة ا االسىتنجاءوما ذهى  إليىه اء لىهللا مىن عىدم 

 . األحناف عّدوه من البدا
 : قسمنيعلى  ذكر أهل العلم أن اخلارج من السبيلني: فا دة

ال ىىىا ط و البىىىول وهىىىو : نىىىهم خىىىارج يىىىنقض الوضىىىوء وجيىىى  ف ىىىه ال ىىىبيه: القسرررم األول
 . واءمل  وما لّوث ألهنا جن ة

  :نه وهيخارج ينقض الوضوء لكن ال جي  ف ه ال بيلني م: القسم الثاين

 . "   وال سنة رسوله ليهب يف الريح استنجاء يف كتا " :أ دقال : الريح-1
ين خىرج منىه مى ومعىىن ذلى  أنىه لىو افت ىه مث. ألنه ااهر لكنه موجى  لل  ىه اءين -2

 .   عليه ف ه ذكره ويكفيه الوضوءب ب  احتقانه فال جي
و انقىض لكىن اً انشفاً ف  ملوث مثه لو خرج ال ا ط انشفاً ايب اً فهما خرج ايب  -3

 . ال جي  ف ه ال بيه منه
 ؟هل هناك ضابط هلذا القسم: فإن قيل

 . و  أعل ، واليبوسةال ابط هو الراوبة  :جلوابفا

 وال يصح قبله وضوء وال تيمم(:) قال املؤلف:
وضىىىىوء وال تىىىىيم  فيجىىىى  أن يكىىىىون الوضىىىىوء أو التىىىىيم  بعىىىىد  االسىىىىتنجاءال يصىىىىح قبىىىىه 
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 رواه .«يتوضأو يغسل ذكره » :قال حلديث اءقداد بن األسود  االستجمارأو  االستنجاء
فهىىااتن  .«توضررأ وانضررح فرجررك» :يىىة يف الصىىحيحني أنىىه قىىال لكىىن هنىىاو روام ىىل  و 

 : اإلمام أ د وعلا هملا جاءت روايتان عن، الروايتان ظاهرمها التعارو
ين ابىىن وجمىىد الىىد ةواختارهىىا ابىىن قدامىى االسررتنشاءصررحة الوضرروء قبررل : الروايررة األوىل

 . تيمية وهو ممله  احلنفية واءالكية والشافعية
  شراا مىن خلبث لي عه ال يعدو إال أن يكون إزالة للخبث وإزالة األن هملا الف: قالوا

 . و ملا يصح وضوء الرجه م  وجود جناسة علا بدنه، الوضوءشروط صحة 
ملؤلررف اب إليهررا وهرري املشررهورة مررن مررذهب احلنابلررة وهرري الررو ذهرر: الثانيررةالروايررة 

 . االستنشاء التيمم قبلواختارها السعدي أنه ال يصح الوضوء أو 
 : ىىىىا يبروايىىىىة النو ، م ىىىىل  رواه .«يغسررررل ذكررررره ويتوضررررأ» :واسىىىىتدلوا ابلروايىىىىة الىىىىيت فيهىىىىا

 . وهااتن الروايتان صرجتان ابلرتتي : اقالو  .«يغسل ذكره مث يتوضأ»
 . لتيممعلى الوضوء وا االستنشاءواألقرب هو اجلواز لكن األوىل تقدمي 

ن الىىواو أ .«توضررأيغسررل ذكررره وي» :أمىىا روايىىة: يقررالفوأمررا اجلررواب عررن أدلررة املررانعني 
ك  َواْسرش د ي و  ل َرب  راقْرن ر اَي َمرْرمَي  ﴿ :هي ءطل  اجلم  كقوله تعاىل هنا ال تقت ي الرتتي  به

مىىد وصىىاد فقىىد يكىىون  جىىاء : وكىىملل  لىىو قلىى  .[43:]آل عمررران ﴾َوارَْكع رري َمررَع الررر اك ع نيَ 
ة روايىى وأمىىا، ايكىىون قىىدومهما  يعىىون العكىىهب وقىىد قىىدوم  مىىد سىىابقاً لقىىدوم صىىاد وقىىد يكىى

وال مىن   اال ل ي م  من علي بن أ سليمان بن ي ار() الن ا ي ففيها انقطاا حيث أن
 . اءقداد كما قال القاضي عياو وابن حجر
وانتقه اء لهللا ر ىه   للكىالم علىا ، االستنجاءوهنا انتها الكالم علا ما يتعل  ببا  

رة حيىىث إن ال ىىواو ي ىىتح  قبىىه الوضىىوء فبىىدأ بىىه اء لىىهللا اب  ال ىىواو ومناسىىبة ذلىى  ظىىاه
 . قبه الوضوء وذكر بعض ال نن األخرى وهملا ترتي  ح ن
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، را و واالضىىىطهىىىو العىىىود الىىىمل  يىىىدل  يف الفىىى  وجىىىر ُو فيىىىه وهىىىو مىىىن التحىىىر " :السرررواك
 . "فهامن ضع جاءت اإلبه ت اوو هزال إذا اضطرب  أعناقها من هزا ا أ : يقال
  ل ىة العىر ه وهىو يفبىابل   هىو الفعىه وبفىتح الىواو الَوضىوء هىو اءىاء اءتوضىأ  الو ضوءو 

 . وجه وضيء أ  ح ن ن يهللا: الن افة واحل ن يقال
ت يف وصىة جىاءالتعبد هلل عز وجه ب  ه األع اء األربعة علا صىفة خمص: واصطالحا  
 . الكتا  وال نة

يىىدل علىىا  حىىىت يف مىىرو اءىىوت وهىىملا يهىىا النىىيب وال ىىواو مىىن ال ىىنن الىىيت حىىاف  عل
 . عنايته و بته له وسيأيت إبذن   تعاىل األدلة علا ذل 

 :ويف السواك عدة فوا د" :قال ابن القيم راه هللا يف زاد املعاد: فا دة
 .ُيطيّ   الف  -1
 .يشد اللثة-2
 .يقط  البل   -3
 .جيلو البصر -4
 .يمله  ابحلفر -5
 .دةيصح اءع -6
 .يصفي الصوت -7
 .اميعني علا ه   الطع -8
 .ي هه جمار  الكالم -9

 .نشط القراءة لألذكار والصالةي -10
 .يطرد النوم -11
 .يرضي الر  -12 
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 .يعج  اءال كة -13 
 . "يكثر احل نات -14

  (:وخرقة التسوك بعود لني منق سري مضر ال يتفتأ ال أبصبع) قال املؤلف:
صفة ال: فاتص تعاىل صفات اء واو المل  يت وو به فملكر س  ذكر اء لهللا ر ه  

جترين لرسرول كنرأ أ» :قىال أن يكون عودا وأف ىله األراو حلىديث ابىن م ىعود : األوىل
  .أ د وسنده جيد رواه .«هللا سواكا من أراك

قرري  الررذين كنررأ يف الوفررد أي وفررد عبررد ال» :قىىال و ىىا روى أ  خىى ة الصىىباحي 
يخ الكبى  البخىار  يف التىار  واهر  .«اسرتاكوا هبرذا: فأمر لنرا أبراك فقرال سول هللا وفدوا على ر 

 قاتىىه بىىن مهىىام(م)و  ىىاور(داود بىىن اء) احلىىديث فيىىه مقىىال ألن فيىىه"، لكىىن إسىىناده ح ىىن": والطىىربا  وقىىال ا يتمىىي
 . ومها جمهوالن

 ثب   ا كماولإلن ان أن ي تاو ب   األراو كعود الزيتون أو جريد النخه واومه
 . من حديث عبد الر ن بن أ  بكر عند البخار  ذل  عن النيب 

 . للف  نقا وأنف أن يكون العود لينا رابا ال ايب اً ألن اللني أ: الثانيةالصفة 
ك السررروا» :يثأن يكىىىون منقيىىىا ألن اءقصىىىود هىىىو اإلنقىىىاء بىىىدليه حىىىد: الثالثرررةالصرررفة 
  .«مطهر للفم
 . ليهاف  م ر حبيث ال جيرح اللثة وال ي ثر عأن يكون : الرابعةالصفة 
 . صوده به اءقأن ال يتفت  وال يت اقط يف الف  الن هملا ال جص: اخلامسةالصفة 
 : ألمرين: اأن ال يكون ت وكه إبصب  وال لرقة واومها قالو : السادسةالصفة 

 . أن الشرا ل يرد قمله األشياء -1 
 . عودأنه ال جصه به اإلنقاء كال -2 

 . وهملا هو ممله  احلنابلة والشافعية
 .اخلرقة جا ز إلصب  أو: أن االستياو ابوهو قول احلنفية ورواية عن أ د: القول الثاين
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. فى ه و  واأللبىا  و وضىعفه النىو ، البيهقىي وضىعفه رواه .«جيزئ من السواك اإلصبع» :لقوله 
ه مث ه يف فيررأدخررل بعررض أصررابعأنرره توضررأ و » :واسىىتدلوا أي ىىا حبىىديث علىىي رضىىي   عنىىه

 رجىىهانفىى  الكىىويف( وهىىو  خمتىىار بىىن) أ ىىد لكنىىه ضىىعيهللا ألن فيىىه رواه .«يفعلرره رأيررأ رسررول هللا : قررال
 . عند أهه احلديث ضعيهللا

 . وداً عل جيد  واختاره اءرداو  صاح  اإلنصاف أنه جيزئ عنه إذا: القول الثالث
 . وف اختاره اءجصه من اإلنقاء و أنه يصي  به من ال نة بقدر ما : لقول الرابعا

 يىدرو كلىه الن مىا أل ذا ل جيد عودا يت وو بىهإهو القول الثالث أ  أنه جيز ه  بواألقر 
 . يرتو كله ال

 غري صا م بعد الزوال(:لمسنون كل وقأ ) قال املؤلف:
 أن  لبخار ال واو م نون يف كه وق  لعموم األدلة ومن همله األدلة ما ثب  يف ا

 . ابهوهملا يدل علا أتكيد استحب .«أكثر  عليكم ابلسواك» :قال النيب 
 : واختلهللا أهه العل  يف حك  ال واو للصا   بعد الزوال علا قولني

مىىمله   هىىوو وهىىو الىىمل  ذهىى  إليىىه اء لىىهللا وهىىو اءشىىهور مىىن اءىىمله  : القررول األول
  .نفهالالشافعية أنه يكره للصا   ال واو بعد الزوال وهملا يع  صيام الفرو و 

 : واستدلوا أبدلة
وال  اكوا ابلغداةإذا صمتم فاست» :قىال  أن النيب علي بن أ  اال   رواه ما -1

حلىىديث شىىمهب لكىىن اوالعشىىي بعىىد زوال ال: قىىالوا البيهقىىي والىىدار قطىىين رواه .«تسررتاكوا ابلعشرري
 . ضعيهللا كما ذكر هملا احلاف  يف التلخيص

 يرب عنررد هللا خللروف فرم الصرا م أ» :لقىا أن النىيب  مىا ثبى  عىن أ  هريىرة  -2
بعىىد  إال خللىىوف عىىادةأييت ا وال: قىىالوا. البخىىار  وم ىىل  رواه .«يررو  القيامررة مررن را حررة املسررك

خللىوف قىد الكون  الزوال فعلا هملا يكره الت وو بعد الزوال لكن هملا التعليه أي ا ضعيهللا
 . خيرج قبه الزوال
عىىن  مىىمله  األحنىىاف واءالكيىىة وروايىىة وهىىووذهىى  إليىىه أكثىىر أهىىه العلىى  : القررول الثرراين
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ابىىن تيميىىة وابىىن القىىي  واسىىت هره يف الفىىروا إىل عىىدم شىىيخ اإلسىىالم أ ىىد واختىىاره ابىىن حىىزم و 
  .وهذا هو الراجحالكراهة وقالوا به ي تح  يف كه وق  

ال أحصررري مرررا رأيرررأ النررريب » :قىىىال عىىىامر بىىىن ربيعىىىة  رواه امىىى والررردليل علرررى ذلرررك
ألن   يثبى الن احلىديث أبو داود والرتممل  وح نه وقال احلاف  إسناده ح ن لكى رواه .«يستاك وهو صا م

أن  ا عنهىرضىي   أصىح منىه يف االسىتدالل حىديث عا شىةو  ضىعيهللا  ( وهو عاص  بن عبيد) فيه
زم قىىاً بصىىي ة اجلىىالبخىىار  معل رواه .«للفررم مرضرراة للرررب ةالسررواك مطهررر » :قىىال النىىيب 

 .«الةعنرد كرل صر أ ق على أمو ألمررهتم ابلسرواك لوال أن» :اوحديث أ  هريرة مرفوع
 . البخار  وم ل  رواه

 : من األحاديث الدالة على استحباب السواك: فا دة
ن سررربعني صرررالة بسرررواك خرررري مررر» :قىىىال عىىىن عا شىىىة رضىىىي   عنهىىىا أن النىىىيب  -1

 قىىىي مىىىن اىىىروالبيه صىىىحيح علىىىا شىىىرط م ىىىل  وأخرجىىىه: أ ىىىد واحلىىىاك  وقىىىال أخرجىىىه .«صرررالة بغرررري سرررواك
اعىه مسل يىملكر ( وهىو مىدلهب و إسىحاو مىد بىن ) وضعفها كلها وهملا هو الصحيح وسب  ال عهللا ألن مداره علا

هىىه العلىى  أمعىىروف عنىىد نىىه فىىال ي خىىمل بىه ألاحلىىاك  تصىىحيح  أمىىاجىىت  بىىه بىىال خىالف  واءىدلهب إذا ل يىىملكر مساعىىه ال
 . ابلت اهه
أ أبي  ريء  سرئل اأهنر» :ضي   عنهىافعن عا شة ر : ي تح  عند دخول اءنزل -2

 . م ل  واهر  .«اككان النيب عليه الصالة والسال  يبدأ إذا دخل منزله فقالأ ابلسو 
 . خار  وم ل الب رواه  حديث عا شة عند وفاة النيبعند االحت ار كما يف  -3
 . البخار  رواه .«أكثر  عليكم ابلسواك» :قوله  -4

  ؟كر هللا والدعاءهل يستحب السواك لذ مسألة: 
وال ىىواو  .«رين كرهررأ أن أذكرر هللا علرى سررري  هرإ» : قىد يقىال بىملل  لقىىول النىيب

  .«السواك مطهرة للفم» :لقوله  الطهارةمن 
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 : اختلف أهل العلم يف حكم السواك على قولنيمسألة: 
 . سنة وهملا هو قول  هور العلماء: القول األول
 . حاو وداودواج  وهملا قول إس: القول الثاين
يعىين  .«م ابلسرواكلروال أن أ رق علرى أمرو ألمررهت» :لقوله ؛ هو قول اجلمهوروالراجح 

   .«قأومل يش لو كان واجبا ألمرهم به  ق عليهم» :قال الشافعي؛ ألمرهت  أمر إجيا 

 متأكد عند صالة، وانتباه، وتغري فم(:) قال املؤلف:
ار إليىه ما أش  ض أهه العل  نملكر منهايتأكد ال واو يف عشرة مواض  كما ذكر ذل  ب

 : اء لهللا وزايدة
علررى   ررقلرروال أن أ» :لقىىول رسىىول    عنررد الوضرروء وحملرره عنررد املضمضررة -1

  .«أمو ألمرهتم ابلسواك عند كل وضوء

لرروال أن » :مرفوعىىا وال فىىرو بىىني الفري ىىة والنافلىىة حلىىديث أ  هريىىرةعنررد الصررالة  -2
 . البخار  وم ل  رواه .«عند كل صالة أ ق على أمو ألمرهتم ابلسواك

عنىد  علىا اسىتحبابه وهىملا ذكىره بعىض أهىه العلى  قىالوا قياسىا عند دخول املسشد -3
ن ذلى  مىح ر وأصى واء ىجد كىاءنزل بىه أوىل لكىن هىملا جتىاج إىل دليىه أوضىح، دخول اءنىزل
 . و  أعل 

 .«م للقررررآنواهك هرررروا أفررر» :قىىىال أن النىىىيب  حلىىىديث علىىىي عنرررد قرررراءة القررررآن  -4
لىيت عنىد ابىن اأمىا الروايىة أب  بىه و  إسناده جيىد ال: البزار قال اءنملر  يف الرتفي  والبوص   يف الزوا د أخرجه

 . ماجه فهي موقوفة علا علي ويف سندها ضعيفان وانقطاا
كرران » :يث حمليفىىة وال فىىرو بىىني نىىوم الليىىه والنهىىار حلىىد عنررد االنتبرراه مررن النررو  -5
 .  البخار  وم ل رواه .«ا قا  من الليل يشوص فاه ابلسواكإذ النيب 
هررة للفرم مرضراة السرواك مط» :لقوله  عند تغري را حة الفم واصفرار األسنان -6
 . البخار  معلقا بصي ة اجلزم رواه .«للرب
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  ويستاك عرضا مبتدائ جبانب فمه األٌّين(:) قال املؤلف:
 . ي تاو عرضا: ياو فقالهنا ذكر اء لهللا ر ه   كيفية االست

لكن احلديث  .«اكان يستاك عرض  أن النيب » :الطربا  رواه ما والدليل على ذلك
ختيىار   أو ااءرجى  الطى فعلا ذلى  يكىون (النوو  وابن الصالح وف ه ) ضعيهللا كما قال

  يىىرى وبع ىىه اإلن ىىان واألابىىاء يىىرون أن االسىىتياو الصىىحيح يكىىون اىىوال أ  أعلىىا وأسىىفه
 :الىىى ا شىىىة قءىىىا روت ع حيح علىىىا شىىىكه اإلدارة ويبىىىدأ ابل ىىىواو مىىىن جانبىىىه األميىىىنأن الصىىى

البخىار   اهرو  .«ه كلرهيعشبه التيمن يف تنعله وترجلره و هروره ويف  رأن كان رسول هللا »

 . وإسناده صحيح علا شرط البخار  وم ل  .«وسواكه» :وم ل  وعند أ  داود
  مىة األربعىةتفى  األما عن استياو الل ان فقىد اوكالم اء لهللا هنا عن استياو األسنان وأ

 . علا أن اء تح  يف سواو الل ان أن يكون اوال ال عرضا
 ابليمني أو ابليسار؟  اختلف أهل العلم هل يستاكمسألة: 

 . ابليمني ألهنا سنة واختاره اود ابن تيمية: القول األول

  ،ن تيميةاب إلسالماشيخ  واختارهألنه إزالة أذى وهملا اءمله   ابلي ار: القول الثاين
 :حلىىىديث ي ىىىتاو ابليمىىىىن: مىىىا علمىىى  إمامىىىا خىىىالهللا فيىىىه سىىىوى اجلىىىد فإنىىىه قىىىال" :وقىىىال

 . "البخار  وم ل  رواه .«يعشبه التيمن كان »
اختىاره بعىض و ، األذى ابليمني يف مواان ال نة وابلي ار يف مواان إزالىة: القول الثالث

  .اءالكية
 . وهو الراجحمر يف ذل  واس  أن األ: القول الرابع

  ويد هن سبا ويكتحل وترا(:) قال املؤلف:
 : ذكر اء لهللا هنا م ألتني

 ي ىىن لإلن ىىان أن يىىدهن شىىعره أو بدنىىه فبىىا يعىىين يومىىا يىىدهن ويومىىا ال: املسررألة األوىل
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هنى عن  أن النيب » :اخلم ة إال ابن ماجه ب ند صحيحيدهن والدليه علا ذل  ما ثب  عند 
هنى » :وثب  من حديث رجه من الصحابة قال، أ  يوماً بعد يوم: فّباً  .«جل إال سبا  الرت 

 . أ د وأبو داود والن ا ي رواه .«أن ٌّيتشط أحدس كل يو  النيب 
  عر  من كان له» :قوله  حبا  إكرام الشعر ابلدهن واوهوالدليه علا است

ديث ظىاهر احلى م الشىعر كمىا هىوواءقصىود إكىرا. أبو داود ب ىند ح ىن رواه .«فليكرمه
 . اعل  و  هان فلو اكتفا ابءاء حلصه اءقصودفال يشرتط أن يعل  األمر ابالدّ  

ديث ابىن اإلمثىد حلى وخى  أنىواا الكحىه، ي ىتح  االكتحىال يف العينىني: املسألة الثانيرة
ابىن  أخرجىه .«لشرعرخري أكحالكم اإلمثد جيلو البصر وينبرأ ا» :قال أن النيب  عبا  

 . ماجه وصححه األلبا 
  يف  أن ال نة يف وض  الكحه أن يكون وترا لقول رسول   إىلوذه  اء لهللا 

تلىهللا فيىه ا احلىديث خمأ ىد وهىمل رواه .«مرن اكتحرل فليروتر» :حديث أ  هريرة رضىي   عنىه

 . لكنه ح ن بشواهده كما قال الشيخ أ د شاكر
 : على أقوال واختلف أهل العلم يف املقصود ابلوتر

 موا لن بة وأ د بن حنبه أنه ي   الكحه وترا اباإلمام وهو قول  :القول األول
ن حديث أنهب ملشيخ أبو ا رواه العينني وذل  أبن ي   ثالي لليمىن واثنتني للي رى ءا

: « أن النرريب  تلىىهللا يف هىىملا احلىىديث خمو  .«كرران يكحررل عينرره اليمررىن ثررالاث واليسرررى اثنتررني

 . عفه لكن ذه  إىل تصحيحه شعي  األران وطصحته وض

 . واأنه يوتر يف كه عني واختاره النوو  كما يف اوم: القول الثاين
  .عيننيواألقرب هو القول األول وذلك أن يكون وترا ابلنسبة  موع ال

 وَتب التسمية يف الوضوء مع الذكر(:) قال املؤلف:
 : هنا عدة م ا ه
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لىة أن ي ىمي د احلنابا من أراد الوضىوء أو ال  ىه أو التىيم  عنىجي  عل: املسألة األوىل
 . إن كان ذاكرا وأما إن ن ي فال حرج عليه وإن تركها متعمدا بطه وضوءه

ذكر اسررم هللا ال وضرروء ملررن مل يرر» :مرفوعىىا حبىىديث أ  هريىىرة : واسررتدلوا علررى ذلررك
العراقىي  ال ه ح ىن كمىا قىلكنه  جمىوا ارقى أ د وأبو داود والرتممل  وابن ماجه واحلديث ضعيهللا رواه .«عليه

 لة ابلن ىيانوط الب مودليه اءمله  علا سق. اءنملر  ومن اءعاصرين األلبا و  وابن الصالح وابن كث 
ابىىىن ماجىىىه  واهر  .«هإن هللا َتررراوز عرررن أمرررو اخلطرررأ والنسررريان ومرررا اسرررتكرهوا عليررر» :حىىىديث

 . لبا وو  واألياء وابن حجر وابن كث  وح نه النوالبيهقي واحلاك  وصححه ابن حبان وابن حزم وال 
 : اختلف أهل العلم يف حكم التسمية على أقوال: املسألة الثانية
 . الوجو  عند الملكر وهملا ممله  احلنابلة: القول األول
ا بىد القىو  أبهنىعيىة وابىن وهو رواية عن اإلمام أ د واختارها اوىد بىن تيم: القول الثاين
 . من تركها انسياً أو جاهاًل بطه وضوءهواجبة مطلقا ف

اخلرقىىىي و  قدامىىىه اختارهىىىا ابىىىن االسىىىتحبا  وهىىىو روايىىىة عىىىن اإلمىىىام أ ىىىد: القرررول الثالرررث
 . والشيخ  مد بن إبراهي 

أعلى  فيىه إسىىنادا  ال" :قىال أ ىد، ال يثبى  أبنىه اءتقىدم ن حىديث أ  هريىرة وأجىابوا عى
صىفة وضىوءه الىيت يف  يف واحملفوى عىن النىيب ، امتوقال او كالم اإلمام أ د أبو ح جيداً"

 هرذاو فى ه  و الصحيحني عدم الت مية كما يف حىديث عثمىان بىن عفىان وعبىد   بىن زيىد 
 ألمرين: هو األقرب القول
  الدال علا الوجو  عدم الدليه الصريح الصحيح -1
 أن يف هملا القول  عا بني األدلة -2

 ؟مية يف أثناء الوضوء فما احلكمإذا ذكر املتوضح التس: الثالثة
 : همله اء ألة  ه خالف عند احلنابلة
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 . "ي مي ويبين علا ما سب " :قال صاح  اإلقناا: القول األول
 . قال صاح  اءنتها ي مي وي تأنهللا من جديد: القول الثاين

لىىا عءنتهىىا هىىملا ءرج  امىىن احلنابلىىة أنىىه إذا اختلىىهللا اإلقنىىاا واءنتهىىا فىىا وعنررد املتررأخرين
 . القول بوجو  الت مية م  الملكر واألقر  أهنا لالستحبا  كما سب 

  وجيب اخلتان ما مل خيف على نفسه(:) قال املؤلف:
االستحداد وقذ اخلتان و : الفطرة مخ » :مرفوعا اخلتان من الفطرة فعن أ  هريرة 

 . البخار  وم ل  رواه .«الشارب وتقليم األظفار ونتف اإلبط
مىا اءىرأة حلشىفة وأاقطى  اجللىدة الىيت ت طىي : فعىه اخلىاتن وهىو ابلن ىبة للرجىهواخلتان هو 

 . ءالفقها قط  اجللدة اليت أعلا الفرج وهي اليت تشبه عرف الدي  كما ذكره: فهو
 : اختلف الفقهاء يف حكم اخلتان على أقوال

ل قىىىو  هما وهىىىملاأنىىىه واجىىى  علىىىا الىىىملكر واألنثىىىا مىىىا ل خيافىىىا علىىىا أنف ىىى: القرررول األول
 . احلنابلة والشافعية

 : بعدة أدلة منها واستدلوا على ذلك
 ودأ ىىد وأبىىىو دا اهرو  .«ألقررري عنررك  رررعر الكفررر واختررر » :لرجىىه ءىىىا أسىىل  قولىىه  -1
 لوجو  يدل علا ا وهملا أمر وهو: قالوا
 (وأبىىوه  عثىىيهىىوالن )جم أي ىىا عثىىي  بىىن كليىى ( وفيىىه) هىىملا احلىىديث فيىىه انقطىىاا بىىني ابىىن جىىري  ورجىىه يقىىال لىىهلكىىن 
ن ىىر إىل ة اءختىىون ابلأن سىىرت العىىورة واجىى  فلىىوال أن اخلتىىان واجىى  ل جيىىز هتىى  حرمىى -2

 . عورته من أجه اخلتان
إال    لإلابحىىىةمىىىن اءعلىىىوم أن قطىىى  شىىىيء مىىىن البىىىدن  ىىىرم وهىىىملا التحىىىرمي ال ينقلىىى -3

 . ابلواج  وهملا يدل علا وجو  اخلتان
 . قول أيب حنيفة ومالكأنه سنة يف حق اجلميع وهو : القول الثاين
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نة للرجرال سراخلتان » :قال أن النيب  حبديث شداد بن أو  : واستدلوا على ذلك
  . هو ضعيهللاأراأة( و  احلجاج بن) وهملا احلديث فيه ضعهللا ألن فيه. أ د والبيهقي رواه .«مكرمة للنساء

 ا هد اختار رواية عن أ  أنه واج  علا الرجال سنة للن اء وهو:القول الثالث
 : األقوال ألمرين هو أقربوال عد  وهملا القول  ابن قدامه

تقطىى  هىىىمله  ه إذا لأن االختتىىان ابلن ىىبة للىىملكر يتعلىى  بكمىىىال الطهىىارة ومتامهىىا ألنىى -1
تىان لو  وأمىا اخله اءطاجللدة فإنه يتجم  حتتها بقااي من البول فال حتصه الطهارة علا الوج

 . إزالة األذىللمرأة فهو من اب  الكمال ال من اب  
  . عدم ورود دليه صريح فيه أمر الن اء بملل  -2

 ما احلكم إذا كان اإلنسان خياف على نفسه من اخلتان؟مسألة: 
ثىىىه أن مفالبىىىا  اخلتىىىان ال جيىىى  عليىىىه وهىىىملا ال يتحقىىى  إال يف الكبىىى : اجلىىىوا  أن يقىىىال

كىىون يشىىا أن يىىدخه رجىىه كبىى  يف اإلسىىالم فىىال جيىى  عليىىه اخلتىىان إذا خشىىي التلىىهللا أو خي
تىان وهىملا هىىو   اخلاخلتىان سىبباً يف عىدم بقا ىىه علىا اإلسىالم أو عىىدم دخولىه فيىه فهنىا ال جيىى

َمرا  فَراتر ق وا اَّلل َ ﴿ :( والىدليه علىا ذلى  قولىه تعىاىل5/115) المل  أفت  بىه اللجنىة الدا مىة
ه والبيهقىىي ابىىن ماجىى واهر  .«ال ضرررر وال ضرررار» :وقىىول الرسىىول  .[16:]التغررابن ﴾اْسررَتطَْعت مْ 

 . وح نه النوو 

 ؟مىت جيب اخلتانمسألة: 
عبىىا   ول ابىىنقىىجيىى  عنىىد البلىىوغ فىىال جيىىوز أن يبلىىغ إال وقىىد اختىىنت والىىدليه علىىا ذلىى  

ر  حىىىىىت يقىىىىا أ  البخىىىىار  رواه .«وكررررانوا ال خيتنررررون الرجررررل حررررىت يرررردرك» :رضىىىىي   عنىىىىه
 . (26ارات ا االختي) التكليهللا وهملا هو ظاهر اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية كما يف

 : ورد يف سنن الفطرة عدة أحاديث ال تثبأ منها: فا دة
 :قىي قىال ابىن ال وهىو ضىعيهللا جىدا .«من قلم أظفاره خمالفا مل ير رمردا  » :حديث -1

  ."هملا من أقبح اءوضوعات"
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 . الطربا  وهو حديث ضعيهللا جداً  رواه .«كان يدفن أظفاره» :حديث -2
 . وهو ضعيهللا جداً  .«ره و اربه كل مجعةكان أيخذ أظفا» :حديث -3

 ؟إىل مىت َتل  األظفار والعانة والشارب واإلبط يف اإلنسانمسألة: 
وحلرق العانرة  وقأ لنا يف قذ الشارب ونتف اإلبط» :قال أنهب  رواه يبني هملا ما

 . م ل  رواه .«وتقليم األظافر أن ال نرتك فوق أربعني يوما  
 : أحوال من ثالث األمر ال خيلو كونوعلى هذا ي

  ال  هملهاأن يكون ذل  علا ما جاءت به ال نة وهو أنه إذا : األوىلاحلالة 
 . نه يشرا األخمل منهااألشياء فإ
 . ب حديث ال اوهو أنه يكره أن ترتو أكثر من أربعني يوماً لل: الثانيةاحلالة 
 . جرم إذا أدى تركها إىل مشاقة الكفار: الثالثةاحلالة 

  ويكره القزع(:) ف:قال املؤل
قىىال  يىىه كمىىاالقىىزا  ىى  قزعىىة وهىىو حلىى  بعىىض الىىرأ  وتىىرو بع ىىه وهىىو مكىىروه كراهىىة تنز 

 . (14/100) شرح م ل النوو  يف 
اوي احلديث عرن ر هنى عن القزع قيل لنافع وهو  أن النيب » :والدليل على النهي

 . ار  وم ل البخ اهو ر  .«أن للق بعض رأ  الصيب ويرتك بعضه: قال ؟ما القزع: ابن عمر

رمي ا التحىىوهىىمله الكراهىىة هىىي مىىمله   ىىاه  أهىىه العلىى  مىى  أن ظىىاهر احلىىديث يىىدل علىى
مررن تشرربه » :لقىىا لكىىن إذا كىىان فيىىه تشىىبه ابلكفىىرة فهىىو  ىىرم حلىىديث ابىىن عمىىر أن النىىيب 

  ."إسناده جيد" :وقال شيخ اإلسالمأ د وأبو داود  رواه .«بقو  فهو منهم
بعررض  رعره دون بعضرره يعتررب داخرال  يف القررزع أ  أن القرزع خرراصم  هرل مررن أخرذ مرنمسرألة: 
 ابحللق؟

القىىامو  )وصىىاح   الل ىىان() إن نصىىوا أ مىىة الل ىىة كىىابن من ىىور يف: اجلىىوا  أن يقىىال
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  أن اءقصود به احلل   حتفة اءودود() وهو ما ذكره ابن القي  يف (احمليط
 . "النابأ على اخلدين والذقنالشعر " :اللسان() اللحية هي كما قال صاحب: فا دة

أيخرررذ مرررن حليتررره مرررن  وهلرررا  كررران  أن النررريب » :مرررا صرررحة مرررا ورد عنرررد الرتمرررذيمسرررألة: 
  ؟.«وعرضها

 . إهنا رواية ضعيفة وقد استنكرها البخار : اجلوا  أن يقال

 ومن سنن الوضوء السواك(:) قال املؤلف:
الم علىىا ن الكىىمىىنتهىىا عىىد أن ابىىدأ اء لىىهللا ر ىىه   تعىىاىل ابلكىىالم علىىا سىىنن الوضىىوء ب

أ رق علرى أمرو  لروال أن» :وبدأ ابل واو ألنه مىن أهى  سىنن الوضىوء لقولىه ال نن العامة
 . أ د والن ا ي ب ند صحيح رواه .«ألمرهتم ابلسواك عند كل وضوء

 وسسل الكفني ثالاث(:) قال املؤلف:
ديث عثمىان ل  حلهه العمن ال نة ف ه الكفني ثالي قبه البدء ابلوضوء وهملا ابتفاو أ
 . بن عفان وعبد   بن زيد رضي   عنهما يف صفة وضوء النيب 

 أن ي  ه يديه من أاراف األصاب  إىل الرسغ: واءراد ب  ه الكفني
 ذيىىة يفكرمها وف ىىه الكفىىني مىىن ال ىىنن ول يكىىن مىىن الواجبىىات ألن   عىىز وجىىه ل يىىمل 

 . الوضوء

 سقض لوضوء(: وجيب من نو  ليل) قال املؤلف:
ما يف يىىىدخله جيىىى  علىىىا اإلن ىىىان إذا قىىىام مىىىن نىىىوم الليىىىه أن ي  ىىىه كفيىىىه ثىىىالي قبىىىه أن

فرررال يغمررر  يرررده يف  إذا اسرررتيقأ أحررردكم مرررن نومررره» :مرفوعىىىاً  أبىىىو هريىىىرة  رواه اإلانء ءىىا
 . ار  وم ل البخ واهر  .«اإلسء حىت يغسلها ثالاث فإن أحدكم ال يدري أين ابتأ يده

 جوب أ  لالستحباب؟ وهل هذا للو 
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 : همله اء ألة  ه خالف بني الفقهاء
 . وهو قول احلنابلة أنه للوجو : القول األول
 . وهو قول أ  حنيفة ومال  والشافعي أنه لالستحبا : القول الثاين

 . وتقد  ثث هذا وأن األقرب هو قول احلنابلة 
 ابإلانء كما خيتص ام من الليهواعل  أن ف ه اليدين ثالي قبه فم هما يف اإلانء ءن ق

 د اإلن ان أنذا أراإجاء يف احلديث وال عالقة له ب  ه الكفني ثالي يف الوضوء وعلا هملا 
 ليهع جي  اليتوضأ من ف  اإلانء بعد قيامه من نوم الليه فإن ف ه الكفني ثالي 

 
واوهىىىىا  اب صىىىىندون فىىىى ه مىىىىن ال إذاً خىىىىالف أهىىىىه العلىىىى  الىىىىمل  ذكىىىىرانه يتعلىىىى  ابإلانء فقىىىىط

 . اءوجودة يف البيوت والدور

 والبداءة مبضمضة مث استنشاق(:) قال املؤلف:
 . ي تح  أن يبتدئ اءتوضهللا ابء م ة مث االستنشاو

فىىأتا  .«ثرتوضررأ فمضررمض مث اسررتن أن النرريب » :م ىىل  رواه والىىدليه علىىا ذلىى  مىىا
ح  عنىىىد ه م ىىىتاو والوجىىىاالستنشىىىو  مث( الىىىيت تفيىىىد الرتتيىىى  والرتتيىىى  بىىىني اء م ىىىة) بلفىى 

 . احلنابلة وسيأيت اخلالف يف هملا إبذن  
 : مسا لوهنا 

وى ر حىدة ءىا ي تنشى  مىن فرفىة واو  اء ىتح  للمتوضىهللا أن يتم ىمض: املسألة األوىل
برررثالث  مضرررمض واستنشرررق مرررن كرررف واحررردة ثرررالاث أن النررريب » :عبىىىد   بىىىن زيىىىد 

 . البخار  وم ل  رواه .«سرفا 

 أبىو داود رواه .«كران يفصرل برني املضمضرة واالستنشراق  أنه » :رو : نيةاملسألة الثا
ل جييء يف الفصه بني اء م ىة واالستنشىاو ) :ليث بن أ  سلي ( وهو ضعيهللا وقال ابن القي ) احلديث فيه لكن

 :وفيىىه ابىىن ال ىىكن مىىن حىىديث عثمىىان وعلىىي رواه الفىىتح( حىىديثاً ) حىىديث صىىحيح البتىىة( لكىىن ذكىىر بىىن حجىىر يف
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لكىىىن ل يىىىملكر سىىىنده وسىىىك  عنىىىه  .«فصرررل برررني املضمضرررة واالستنشررراق  ن النررريبأ»
 : والقاعدة أن ما سك  عنه فانه ح ن عنده لكن ان نتوقهللا يف هملا احلديث ألمرين

 . "ل جييء فيه حديث صحيح البتة": قول ابن القي  -1

 ن إن لك .«كان يتمضمض ويستنشق من كف واحدة  أنه » :أنه ثب  -2
ن الن لكىىإلن ىىان بكفىىني واستنشىى  بكفىىني فىىال حىىرج لعىىدم الىىدليه علىىا الىىبطمت ىىمض ا

 . األف ه أن ال يفصه بينهما وإمنا يصه
الن ىا ي  ذلى  عنىد اء تح  أن يكون استنثاره بيده الي رى كمىا صىح: املسألة الثالثة

 . من حديث علي رضي   عنه
 . وضوءوهي تتعل  ببعض اءعا  اءتعلقة ابل: املسألة الرابعة

 . هي حتري  اءاء يف الف : اء م ة -1
 .  جمل  اءاء إىل داخه األنهللا: االستنشاو -2
 . منه إخراج اءاء: االستنثار -3

ستنشىاو تكىون يف الوضىوء هىو أن اء م ىة واال واعل  أن المل  ي هر من فعه النيب 
 ىرى فاسىتح  ابلي اد أذىابليد اليمىن ألهنىا مىن التعبىد هلل لىالف االسىتنثار فانىه إزالىة وإبعى

 . وتقدم قاعدة النوو  يف هملا

 واملبالغة فيهما لغري صا م(:) قال املؤلف:
 : هنا عدة م ا ه
قىىىيط بىىىن ل  حلىىىديث ت ىىىن اءبال ىىة يف اء م ىىىة واالستنشىىىاو إال للصىىىا : املسرررألة األوىل

اق يف االستنشر أسبغ الوضروء وخلرل برني األصرابع وابلرغ» :قال  أن رسول   صربة 
  .اخلم ة وصححه الرتممل  وابن خزمية رواه .«إال أن تكون صا ما

  ؟إن احلديث لي  فيه احلث على املبالغة يف املضمضة: فإن قيل



 
 

 

   

 91 باب السواك وسنن الوضوء

وأي ىىا  .«ءأسرربغ الوضررو » :إن اء م ىىة داخلىىة يف عمىىوم قولىىه : فرراجلواب أن يقررال
 . القيا  يدل علا ذل  حيث أن اء م ة تقا  علا االستنشاو

بالغررة يف اسررتحباب امل .«أسرربغ الوضرروء» :ل يؤخررذ أيضررا مررن قولرره هرر: فررإن قيررل
  سسل األعضاء األخرى؟

 . ضوءع اء الو نع  وتكون اءبال ة فيها بدل  ما يعلو عليه اءاء من أ :فاجلواب
 ؟.«أسبغ الوضوء» :ما املقصود بقولهمسألة: 

 إن اج  و و و إسباغ الوضوء هو إمتامه وتكميله وتوفيته فإن كان يف الواجبات فه
 . كان يف اء تحبات فهو م تح 

هرررل يشررررع أن يزيرررد املتوضرررح علرررى حمرررل الفررررس يف الوضررروء كرررأن يغسرررل : املسرررألة الثانيرررة
 العضدين أو املنكبني مع اليدين أو يغسل الساقني مع القدمني أ  ال يشرع؟

 : يف همله اء ألة نزاا بني الفقهاء
 . ذل   هور العلماء علا استحبا : القول األول

امررة سرررا حمشلررني مررن إن أمررو أيتررون يررو  القي» :مرفوعىىاً  واسىىتدلوا  ىىا روى أبىىو هريىىرة 
 . ر  وم ل البخا رواه .«آاثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل سرته فليفعل

 ه ذا توضأ ف عند م ل  أنه إ وراو  هملا احلديث أبو هريرة ثب  عنه كما: قالوا 
وهىىملا : واقىىال .«كبىىني وف ىىه رجليىىه حىىىت ارتفىى  إىل ال ىىاقنييديىىه حىىىت كىىاد أن يبلىىغ اءن

 . دليه علا استحبا  الزايدة علا الفرو
 ن تيميىة وابىنابى سىالمشىيخ اإل وهو قول اءالكيىة وروايىة عىن أ ىد اختارهىا: القول الثاين

 . القي  وف ه  أنه ال ي تح  الزايدة علا الفرو به يقتصر علا الوارد
مرررررن اسرررررتطاع مرررررنكم أن يطيرررررل سرتررررره » :هريىىىىىرة أبن لف ىىىىىةوأجىىىىىابوا عىىىىىن حىىىىىديث أ  

أبن هىملا : أبهنىا مدرجىة مىن كىالم أ  هريىرة ويىدل علىا ذلى  مىا ذكىره ابىن حجىر .«فليفعل
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وليهب يف حديث واحد منه  ذكر همله اجلملة  احلديث ورد عن عشرة من أصحا  النيب 
 . لقول هو الراجحوهذا ا، نعي  اومر() وأن همله اجلملة ل يملكرها من الرواة سوى

ضرروء فمررن زاد هكررذا الو » :عنىىدما توضىىأ ثىىاليً ثىىاليً قىىال وممىىا يىىدل علىىا ذلىى  قولىىه 
  .«أساء أو نقذ فقد» :وعند أ  داود زايدة أ د والن ا ي رواه .«فقد أساء وظلم
شىىرا يف الع ىىد عنىىدما كىىان ي  ىىه يديىىه حىىىت ي مىىا اجلىىوا  عىىن قىىول أ  هريىىرة : فررإن قيررل
  .م ل  رواه .«هكذا رأيأ رسول هللا يتوضأ» :حىت يشرا يف ال او ويقولوي  ه رجليه 
ع د بداية ال أ  .«حىت يشرع يف العضد» :أن مقصود أ  هريرة عندما قال :اجلواب

نىىىه أال شىىى  ويقىىىال مثىىىه هىىىملا يف ال ىىىاو وذلىىى  ألن اإلن ىىىان إذا توضىىىأ وف ىىىه اءىىىرفقني فىىى
 . بنيسيصه إىل بداية الع د وكملا يقال يف ف ه الكع

 وختليل اللحية الكثيفة(:) قال املؤلف:
ديث أنىىهب حىىكمىىا يف   مىىن سىىنن الوضىىوء ختليىىه اللحيىىة الكثيفىىة لىىورود ذلىى  عىىن النىىيب 

 اآلخىىىر وعثمىىىان رضىىىي   عىىىنه  والتخليىىىه هىىىو إدخىىىال الشىىىيء يف خلىىىه وفتحىىىات الشىىىيء
 . واء لهللا هنا يتكل  عن ختليه اللحية الكثيفة

انهىىا ليىىه ابرت البشىىرة وهىىمله جيىى  ف ىىه ظاهرهىىا وي ىىن ختواللحيىىة الكثيفىىة هىىي الىىيت ت ىى
 : واعلم أن ختليل اللحية له صفتان

 لنيب من ردت عن افيعرو به حليته وهمله الطريقة و  أن أيخمل بكفه ماءً : الصفة األوىل
 . حديث أنهب عند أ  داود وصححه األلبا 

 ديث ما يف حكشط  أن أيخمل كفا من ماء وخيله حليته أبصابعه كاء: الصفة الثانية
الرتمىىمل   جىىهأخر  .«خيلررل حليترره يف الوضرروء كرران رسررول هللا » :أنىىه قىىال عثمىىان 

 شىر شىاهداً وصىححه ابىن خزميىة وح ىنه ابىن اءلقىن وذكىر لىه اثىين ع "ح ىن صىحيح" :وقال
 ن صىىىحيحافهىىىملا اثنىىا عشىىىر شىىىاهدا حلىىىديث عثمىىان فكيىىىهللا ال يكىىىو ": وتكلىى  عليهىىىا مث قىىىال

 . ان ر البدر اءن () عا ممن صححهمث ذكر   "واأل مة صححوه
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 ؟"ءللحية  يامل يثبأ يف ختليل " :ما اجلواب عما قال اإلما  أاد: فإن قيل

 ا أنه وجد من أهه العل  من أثب  همله األحاديث  جموا ارقه :اجلواب
ن عىى ابىىن القىىي  حىىىت ذكىىر اء(اإلرو ) واأللبىىا  يف النيىىه() والشىىوكا  يف التحفىىة() كاءبىىاركفور  يف

البىا "  شىيء يف هو أح ن" :حديث عثمان إنه قد ورد عن ثالثة عشر صحابياً وقال أ د عنه
 ىر ان) "مىانقىال البخىار  عىن حىديث عثمىان أصىح شىيء يف البىا  حىديث عث": وقال الرتمىمل 

يف  يىىى   عىىىدم نقلىىىهإن التخليىىىه ال يىىىداوم عليىىىه ل: وعلىىىا هىىىملا نقىىىول (هتىىىملي  ال ىىىنن البىىىن القىىىي 
اد اءعىىاد مىىا يف ز كا الثابتىىة يف الصىىحيحني وهىىملا هىىو مىىا ذهىى  إليىىه ابىىن القىىي   األحاديىىث خصوصىى

 . "كان يفعله ول يكن يداوم عليه  إن رسول   " :حيث قال
ن ىل البشىىرة ألإاءىىاء  وأمىىا اللحيىىة اخلفيفىىة وهىىي الىىيت ال ت ىىرت البشىىرة فهىىمله جيىى  فيهىىا إيصىىال

ل وا و ج و ﴿ :البشرة من الوجه والوجه جي  ف له كما قال تعاىل   .[6:]املا دة ﴾َهك مْ فَاْسس 
 : ذكر أهل العلم أن إيصال املاء إىل ما حتأ الشعر ينقسم إىل ثالثة أقسا : فا دة

وهىملا يف  يالفىا أو ثقىما جي  إيصاله إىل ما حت  الشعر سواء كان الشىعر خفي: القسم األول
علرى رأسره حرىت  يصرب املراء  كران النريب» :الكربى من اجلنابة حلديث عا شىة قالى  الطهارة

 . وم ل  البخار  رواه .«إذا ظن أنه أروى بشرته أفاس عليه املاء ثالث مرا 
قىىيال ثفيفىىا أو خال جيىى  إيصىىاله إىل مىىا حتىى  الشىىعر سىىواء كىىان الشىىعر : القسررم الثرراين

 . وهملا يف اهارة التيم 
  يف وال جيىى ةجيىى  إيصىىال اءىىاء إىل مىىا حتىى  اللحيىىة إن كانىى  خفيفىى: القسررم الثالررث

 الكثيفة وهملا يف الوضوء 

  واألصابع(:) قال املؤلف:
 اءتقدم ي ن يف الوضوء ختليه األصاب  كما يف حديث لقيط بن صربة 

  .«وخلل بني األصابع» :وفيه
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 هل ختلل أصابع القدمني؟مسألة: 
 . نع  وي تدل علا ذل  بدليلني عام وخاا
هىىملا و  .«صررابعوخلررل بررني األ» :صىىربة وفيىىهفأمىىا الىىدليه العىىام فعمىىوم حىىديث لقىىيط بىىن 

  .ل ي   اليدين به أال  يشمه اليدين والقدمني ألن النيب 
إذا توضرررأ   رأيررأ النرريب» :قىىىال اء ىىتورد بىىن شىىداد  رواه وأمىىا الىىدليه اخلىىاا فهىىو مىىىا

، أللبىىا ا ىىا ي وصىىححه األربعىىة إال الن رواه .«دلررك أصررابع رجليرره خبنصررره» :ويف روايىىة .«خلررل
 . لمل  ي هر أنه خنصر يده الي رى ألن هملا فيه إزالة أذىوا

 انً و ىىملا للىه أحيىاوإن ثبى  هىملا احلىديث فإمنىا كىان يفع" :وقىال ابىن القىي  عىن هىملا احلىديث
 يف الصحيحني كعثمان وعلي  يروه الملين اعتنوا ب بط وضو ه 

 . " بن  يعة(عبد  ) أن يف إسنادهعلا 
 األصىىاب  مىىا بىىني ين سىىنة إذا تىىيقن اإلن ىىان وصىىول اءىىاء إىلتقىىدم أن ختليىىه أصىىاب  اليىىد

صىىاب  أتكىىون  لكىىن إذا ل يتىىيقن ذلىى  فىىإن التخليىىه يكىىون واجبىىا ألنىىه وجىىد مىىن النىىا  مىىن
 يعتىرب ه  فهىوفى   مىاالء واىوه  جيى  علىيه  التخليىه أرجليه متقاربة جدا كأهنا ملتصقة وهى  

 . من اب  االستحبا  فقط و  أعل    

  والتيامن وأخذ ماء جديد لألذنني(:) ملؤلف:قال ا
 : هنا م ألتني ذكر اء لهللا ر ه  

 شىة رضىي ديث عاحلى؛ ي ن التيامن يف أع اء الوضىوء ءىن أراد الوضىوء: املسألة األوىل
و هرروره ويف  ررأنه   يعشبرره الترريمن يف تنعلرره وترجلرره كرران رسررول هللا » :  عنهىىا قالىى 

إال  اخلم ىىىة رواه .«إذا توضرررأ  فابررردؤوا مبيرررامنكم» :وقولىىىه  البخىىىار  وم ىىىل  رواه .«كلررره
 .وهملا م تح  ابتفاو الفقهاء الن ا ي

وعلىىىا هىىىملا لىىىو ف ىىىه يىىىده الي ىىىرى قبىىىه اليمىىىىن فالوضىىىوء صىىىحيح لكنىىىه خىىىالف ال ىىىنة 
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والدليه علا صحة الوضوء ذية الوضوء فليهب فيها تقدمي اليمني علا الي ىار أو العكىهب بىه 
  اإل ىىىاا علىىىا اسىىىتحبا  ذلىىى  كمىىىا نقلىىىه ابىىىن اءنىىىملر وابىىىن اءلقىىىن هىىىي مطلقىىىة وأي ىىىا ثبىىى

 . وف ه  وهملا جوا  علا األمر ابلتيامن
 .رأسهلمل  أخمله أنه ي تح  أخمل ماء جديد لألذنني ف  اءاء ال: املسألة الثانية

مل مىاء جديىد ة أن أخىوما ذه  إليه اء لهللا هو اءشهور من مىمله  احلنابلىة وهىو قىول اءالكيى
توضىىأ فأخىىمل ألذنيىىه مىىاء ي أنىىه رأى النىىيب  .«نىىني سىىنة ءىىا روى عبىىد  بىىن زيىىد رضىىي   عنىىهلألذ

 . البيهقي وصححه رواه .«خالف اءاء المل  أخمله لرأسه
 وهىملا ،الىرأ  ن م  ماءأن هملا ليهب ب نة وإمنا احملفوى أن األذنني مي حا: القول الثاين

القىىي  وقىىول  يىىه وابىىناوىىد بىىن تيميىىه وابىىن تيمهىىو قىىول أ  حنيفىىة وروايىىة عىىن أ ىىد واختارهىىا 
  وهو الراجح اا فة من أصحا  أ د وقول أكثر علماء احلديث

  وهىىمله الروايىىة م ىىل رواه .«مسررح برأسرره مبرراء سررري فضررل يديرره  أن النرريب» :ءىىا رو 
قىىال ابىىن  ءتقىىدمالبيهقىىي مىىن حىىديث عبىىد  بىىن زيىىد ا رواه رواهىىا م ىىل  بىىنفهب ال ىىند الىىمل 

وهملا أصح مىن ":  ل وهمله هي الرواية احملفوظة( وقال البيهقي بعد أن أورد رواية م) :حجر
الرأ  ع ىىو ا هىىو فىىيقصىىد أن الروايىىة الىىيت يف م ىىل  أصىىح مىىن الروايىىة الىىيت رواهىى "الىىمل  قبلىىه

وفيىىه مقىىال وروى  أ ىىد رواه .«األذسن مررن الرررأ » :واإلذانن منىىه كمىىا قىىال رسىىول   
ح رأسره مرا أقبرل مسر أن رسول هللا» :الربي  بن  معوذ بن عفىراءأبو داود والرتممل  عن 

 . لبا  نه األحو  قال الرتممل  ح ن صحيح .«منه وما أدبر وصدسيه وأذنيه مرة واحدة
لشىىىملوذ علّىىى  ابإذا الروايىىىة الىىىيت فيهىىىا أنىىىه أخىىىمل مىىىاء جديىىىداً ال ختلىىىو مىىىن مقىىىال حيىىىث أ

اء بىى  أنىىه أخىىمل مىىل يث": ملا قىىال ابىىن القىىي ءخالفتهىىا روايىىة م ىىل  الىىيت عليهىىا أكثىىر الىىرواة و ىى
 . زاد اءعاد() "جديدا وإمنا صح ذل  عن ابن عمر

 والغسلة الثانية والثالثة(:) قال املؤلف:
ي ىىتح  للمتوضىىهللا أن يزيىىد يف ف ىىه األع ىىاء حىىال الوضىىوء علىىا مىىرتني أو ثالثىىة ألنىىه 
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 :ابىن عبىا  وثبى كمىا يف البخىار  مىن حىديث  .«توضأ مرة مررة أن النيب » :قد ثب 
 :وهىملا أي ىا يف البخىار  مىن حىديث عبىد  بىن زيىد وثبى  .«توضرأ مررتني مررتني أنه »
يف اءتفى  عليىه وثبى  أنىه نىوا بىني  كمىا يف حىديث عثمىان  .«توضرأ ثرالاث ثرالاث أنه »

سسررل يديرره يعررين  أن النرريب » :األع ىىاء كمىىا يف حىىديث عبىىد  بىىن زيىىد يف الصىىحيحني
  .«و ضمض واستنشق ثالاث وسسل وجهه ثالاث مث سسل يديه مرتنيالكفني ثالاث 

: عىد النورانيىةالقوا فاحلاالت أرب  كلها ي تح  فعلهىا للقاعىدة الىيت ذكرهىا ابىن تيميىة يف
 ".أن العبادة إذا وردت علا صفات متنوعة فيجوز فعه أ  واحدة منها"

 ؟ما هو الفرس يف الوضوءمسألة: 
 . األوىل فقط وما سواها فهو سنة الفرو هو ال  لة :اجلواب

.حبمد   تعاىل وتوفيقه انتها اب  ال واو وسنن الوضوء
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97 

  باب فروض الوضوء وصفته

  .ل ذ احلز واو سواًء كان ابلقط  أو يءهو التأث  يف الش: الفرس لغة
  ما أمر به الشارا علا وجه اإللزام: اصطالحا  
  .لعقا  اتركهما أثي  فاعله امتثاال واستح  ا: حكمه

 ىىيها إذا ن واعلىى  أن الفىىروو لي ىى  كالواجبىىات واء ىىتحبات ميكىىن سىىقواها أو جربهىىا
جيىىى   أركىىىان ألهنىىىا نوال ابلن ىىىيااإلن ىىىان أو جهلهىىىا وذلىىى  أن الفىىىروو ال ت ىىىقط ابجلهىىىه 

  .اإلتيان قا
 ؟فرق بين الفرض والواجبلكن هل هناك  
ه  مىىمل هىىوو  عىىن أ ىىد ةوهىىو روايىى هيىىأنىىه ال فىىرو بينهمىىا وق إىلذهىى   هىىور الفقهىىاء  

و مىىا اجى  فهىىوأمىىا الو ، فىىالفرو مىا ثبىى  بىدليه قطعىىي.احلنفيىة أن الفىىرو ذكىد مىىن الواج 
وأمىىا زكىىاة   قطعيىىةألن أدلتهىىا تعتىرب فالصىالة والزكىىاة علىىا هىىملا القىول فىىرو، ثبى  بىىدليه ظىىين

 . و   ألن أدلته ظنية هملا علا القول ابلوج احللي اء تعمه مثاًل فهو واج 
 ال مشىىاحة يف مىىر ألنىىهوأمىىا علىىا القىىول األول فكالمهىىا واحىىد لكىىن ال ينب ىىي التشىىديد يف هىىملا األ

 .الفرووو لواجبات أن القول ابلتفري  هو األوىل ألن فيه متييز بني ام  العل   االصطالح
 : مأخوذ من الوضاءة والنزاهة. فهو لغة الوضوءأما  

  ليها األدلة.ة دل  عع اء األربعة علا صفة خمصوصاستعمال ماء اهور يف األ:وأما  رعا  فهو
 لا   عليىىهصىىالنىىيب  وقىىد دل علىىا ف ىىله عىىدة أدلىىة منهىىا مىىا رواه أبىىو هريىىرة رضىىي   عنىىه أن

خطيئررة  رج مررن وجهرره كررلفغسررل وجهرره خرر -أو املررؤمن-إذا توضررأ العبررد املسررلموسىىل  قىىال:) 
يديرره خرجررأ مررن يديرره كررل سسررل إذا فرر -و مررع آخررر قطررر املرراءأ-نظررر إليهررا مررع قطررر املرراء

ليره خرجرأ كرل فرإذا سسرل رج -طرر املراءأو مرع آخرر ق -خطيئة كان بطشتها يداه مرع املراء
ه روايررا  مررن الررذنوب( حررىت خيرررج نق -خررر قطررر املرراءأو مررع آ -خطيئررة مشررتها رجرراله مررع املرراء

    م ل 
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 من خصا ذ هذه األمة؟ يعترب هل الوضوءمسألة: وهنا 
 : ف بني الفقهاءهمله اء ألة  ه خال

نىىىىه مىىىىن أحلليمىىىىي اواختىىىىاره  وهىىىىو قىىىىول عنىىىىد احلنفيىىىىة واءالكيىىىىة والشىىىىافعية:فررررالقول األول
 مررررن آاثر إن أمررررو أيتررررون يررررو  القيامررررة سرررررا  حمشلررررني» :لقولىىىىه  خصىىىىا ص هىىىىمله األمىىىىة

  .البخار  وم ل  رواه .«الوضوء
 ةية واحلنابلررافعالشررو وهو املختررار عنررد احلنفيررة والصررحيح عنررد املالكيررة :القررول الثرراين

 :صىىة سىىارةقأنىىه لىىيهب مىىن خصىىا ص هىىمله األمىىة ألنىىه ثبىى  عنىىد البخىىار  يف   هررو الررراجحو 
ه قرا  أنر» :اهى قصىة جىري  الر  وكىملل  يف .«أن امللك ملا هم هبا قامأ تتوضأ وتصلي»

  .رواه البخار  وم ل  «فتوضأ وصلى مث كلم الغال 

ا روى وضىوء ءىالتحجيىه ال أصىه الفال اهر أن المل  اختص  به هىمله األمىة هىو ال ىرة و 
 اهرو  .«را  حمشلرنيسرسيما ليسأ ألحد سريكم أتترون علري  » :قال أن النيب  أبو هريرة 

 .م ل 
نبيررراء هرررذا وضرررو ي ووضررروء األ» :حبىىىديث وأمىىىا مىىىن اعىىىرتو علىىىا أهىىىه القىىىول األول

 ن حجىىر يفكمىا بىني ذلىى  احلىاف  ابى  فىال يصىح االعىىرتاو بىه ألنىه حىىديث ضىعيهللا .«قبلري
  فتح البار ( )

  :الو من أجلها  رع الوضوء  حلكمةاب بقي عندس مسألة وهي تتعلق
  هىىمله األع ىىاء فلمىىا كانىى ": (2/23مفتىىاح دار ال ىىعادة ) قىىال ابىىن القىىي  ر ىىه   يف

مني احلىاك مباشىرة للمعاصىي كىان وسىخ الىملنو  ألصى  قىا فشىرا أحكى  ءهي أكثىر األع ىا
ءعاصىىي ملنو  واواهارهتىىا مىىن األوسىىا  احل ىىية وأوسىىا  الىىالوضىىوء عليهىىا ليت ىىمن ن افتهىىا 

برد املسرلم ضأ العإذا تو » :يف حديث أ  هريرة المل  رواه م ىل  قال عليه الصالة وال الم
 "..«هأظفار  خرجأ خطاايه مع املاء أو مع آخر قطرة من املاء حىت خترج من حتأ
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  لهللان لكالم اء  ننتقه اآل

 :(لوجهفروضه ستة سسل ا) قال املؤلف:
 ألركانال همله ذكر اء لهللا هنا عدد فروو الوضوء فقال ستة والفروو هي األركان وأو 

 . ف ه الوجه وهملا دل عليه النص واإل اا
ررررل واْم إ ىَل اا ق ْمررررت  اَي أَيرَُّهررررا ال ررررذ يَن آَمن رررروا إ ذَ ﴿ :فأمىىىىا الىىىىنص فقولىىىىه تعىىىىاىل  لص رررراَلة  فَاْسس 

 . تهاا فقد أ   العلماء علا فرضيوأما اإل  ،[6:]املا دة ﴾و ج وَهك مْ 

  :والفم واألنف منه() قال املؤلف:
مله نشى  وهىأ  أن الف  واألنهللا من الوجه فيج  علا كالم اء لهللا أن يتم ىمض وي ت

 : اء ألة  ه خالف بني الفقهاء
 : ةربى ألدلأهنما واجبان يف الطهارة الص رى والك  وهو اءمله :فالقول األول

هللا تىت  قمىا واألنى نهللا من الوجه والوجه هو ماحتصه به اءواجهة والف ألن الف  واأل -1
 . اءواجهة
 .«اء مث لينتثررمإذا توضأ أحدكم فليشعل يف أنفه » :مرفوعا حلديث أ  هريرة  -2
 شاوهملا أمر واألصه يف األمر الوجو  هملا يف االستنو  البخار  وم ل  رواه

 .«إذا توضررررأ  فمضررررمض» :ربه وعنىىىىد أ  داود أي ىىىىاً مىىىىن حىىىىديث لقىىىىيط بىىىىن صىىىى
 . وصححه احلاف  يف الفتح وهملا يف اء م ة وهو أمر دل علا الوجو 

مت ىمض واستنشى   إال ول يتوضىأ رسىول   " :(1/194زاد اءعىاد ) وقال ابن القي  يف
 .  جف  عنه أنه أخه به مرة واحدة"ول

 . والقول ابلوجو  هو من مفردات اإلمام أ د ر ه  
ا واجبىان يف ور  أهنمىوهو رواية عن أ د وهو قول أ  حنيفة وسىفيان الثى :القول الثاين

 . الطهارة الكربى م نوانن يف الطهارة الص رى
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الكىربى و الصى رى  وهو قىول مالى  والشىافعي أهنمىا م ىنوانن يف الطهىارة :القول الثالث
 : واستدلوا على ذلك أبدلة

  .وضوءلعدم األمر ب  لهما يف ذية ال -1 
  .قالوا أهنما من اب  الكماالت -2 

ليىىه إلىىمل  ذهىى  امىىا ذهىى  إليىىه احلنابلىىة وهىىو قىىول ابىىن اءبىىارو وإسىىحاو وهىىو : والررراجح
 . اء لهللا

ل فىىى  اسىىىتدال وأمىىا مىىىا اسىىتدل بىىىه أهىىىه القىىول الثالىىىث مىىىن عىىدم ورودمهىىىا يف اآليىىىة فهىىملا
 ﴾خ رذ وه  فَ م  الر س رول  َمرا آاَتك روَ ﴿ :هو من أمر   قال تعاىل صحيح ألن ما أمر به النيب 

  .[7:]احلشر

  :وسسل اليدين() قال املؤلف:
ين ه اليىىدهىىملا هىىو الفىىرو الثىىا  مىىن فىىروو الوضىىوء وهىىو يبىى  ابلىىنص واإل ىىاا وف ىى

 هنىىىا معناهىىىا (وإىل) .[6:ملا ررردة]ا ﴾َوأَيْرررد َيك ْم إ ىَل اْلَمَراف رررق  ﴿ :يكىىىون مىىى  اءرافىىى  لقولىىىه تعىىىاىل
 . أ  م  أموالك  .[2:]النساء ﴾ال ك مْ َواَل أَتْك ل وا َأْمَواهَل ْم إ ىَل َأْموَ ﴿ :ىلم ( لقوله تعا)

 : ومنه األذانن :ومسح الرأ () قال املؤلف:
ن تعلقتىىامهىىملا هىىو الفىىرو الثالىىث مىىن فىىروو الوضىىوء وهىىو م ىىح الىىرأ  وهنىىا م ىىألتان 

 بكالم اء لهللا ر ه   
 ؟مسح الرأ ما القدر ا زي يف : املسألة األوىل

 : اختلهللا الفقهاء يف ذل  علا أقوال 
ختيار ال  وهو وهو اءشهور من ممله  احلنابلة واءشهور من ممله  ما :القول األول

 . وهو أن مي ح  ي  الرأ  (21/122) يف الفتاوىشيخ اإلسالم ابن تيمية 
أنىه أ  حنيفىة والشىافعي وهىو قىول يف مىمله  مالى  وأ ىد   وهىو مىمله :القول الثراين
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أن النريب عليره الصرالة والسرال  توضرأ » :يكتفي بىبعض الىرأ  ءىا روى اء ى ة بىن شىعبة 
 . م ل  رواه .«عا  تبوك ومسح على سصيته

دل يىفيىه مىا  هو القىول األول وهىو وجىو  م ىح  يى  الىرأ  ألن القىرذن لىيهب والراجح
حىديث واحىد  يف ل يصىح عىن النىيب " :علا جواز م ح بعض الرأ  و ملا قال ابىن القىي 

 ".مامةلا العأنه اقتصر علا م ح بعض رأسه البتة ولكن كان إذا م ح بناصيته كّمه ع
ررك مْ ﴿ :وأمىىا قولىىه تعىىاىل ء هنىىا لإللصىىاو واإللصىىاو البىىا .[6:]املا رردة ﴾َواْمَسررح وا ب ر ء وس 

ة أ مىوإلنكىار  شىرتاويعين استيعا  الرأ  م حاً وما قيىه أهنىا للتبعىيض ف ى  م ىل  دفعىاً لال
 . الل ة لملل  كما قال ابن دريد وابن عرفة وابن برهان وف ه 

اذ كمىىا بىىني فإنىىه ضىىعيهللا وشىى .«أنرره مسررح برأسرره ثررالاث» :مىىا رو  عىىن النىىيب : فا رردة
وسيأتينا أن  (21/215ف) ( وابن تيمية1/193) يف الزادهملا ابن اءنملر وأبو داود وابن القي  

 . اء ح مرة واحدة فقط
  .حكم مسح األذنني مع الرأ  يف قوتتعل: يةاملسألة الثان

ذسن مررن األ» :وهىىمله اء ىىألة اختلىىهللا فيهىىا أهىىه العلىى  وسىىب  اخلىىالف حىىديث النىىيب 
ة و ىىملا فىىبعض العلمىىاء صىىححه وبع ىىه  ضىىعفه وقىىال إنىىه موقىىوف علىىا الصىىحاب .«الرررأ 

 : اختلفوا علا قولني
علىىا ا اسىىتدلو و   مفىىرداهت أن م ىىحهما واجىى  وهىىو مىىمله  احلنابلىىة وهىىو مىىن :القررول األول

 رواه .«ن الررررأ األذسن مررر» :أن النىىىيب عليىىىه الصىىالة وال ىىىالم قىىىال حبىىىديث أ  أمامىىة ذلىى  
  أ د

إبسىىناد  بىىن عبىىا الطىىربا  يف اءعجىى  الكبىى  عىىن ا رواه مىىا هاأصىىحعىىدة اىىرو  واحلىىديث لىىه
 . (36رق  /1) جيد وصححه األلبا  يف ال ل لة الصحيحة

 :روايىة عىىن أ ىد اختارهىىا اخلىىالل وقىال عنهىىا صىاح  الشىىرح الكبىى  وهىىو :القرول الثرراين
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ل  هىىور أهىىه أن م ىىح األذنىىني ال جيىى  وإمنىىا ي ىىتح  وهىىملا هىىو قىىو  (هىىي ظىىاهر اءىىمله )
  .شيخ اإلسالم ابن تيميةالعل  واختاره 

ن األصىىه أبن احلىىديث ضىىعيهللا وعلىىا هىىملا فىىال نقىىول ابلوجىىو  أل واسررتدلوا علررى ذلررك
حىىىديث كألذنىىني  ااألحاديىىىث الىىيت ثبتىى  يف الصىىىحيحني ل يىىرد فيهىىا ذكىىىر بىىراءة الملمىىة وألن 

 . بن زيد وعثمان بن عفان رضي   عنهما عبدا هلل
د عنىىىه يف ور  خصوصىىىا إذا علمنىىىا أن النىىىيب  لإلن ىىىان أن مي ىىىح عليهمىىىااألحىىىوط لكىىىن 

  ف هاكما يف حديث ابن عبا  واءقداد و م علا م حهما  داو  بعض الرواايت أنه
 .   عنه رضي 
 ؟هل أيخذ لألذنني ماء  جديدا  مسألة: 
  كمىا دل  ىح الىرأأنه ال أيخمل به مي حان  ا ف ه يف اليدين من اءىاء بعىد م راجحال

سره سرح برأمث م» :علا ذل  حديث عبد  بن عمرو يف ال ىنن وصىححه ابىن خزميىة وفيىه
وأمىا حىديث عبىد  بىن  (49-1) يف الىزادقىال ابىن القىي   .«...وأدخل السباحتني يف أذنيه

 اهرو  .«ذه لرأسرررهأخرررذ مررراء  جديررردا  ألذنيررره سرررري املررراء الرررذي أخررر» :زيىىىد أن رسىىىول   
 :لنىيب ل  أن افهو معلول ابلشملوذ واحملفوى كمىا بىني ذلى  ابىن حجىر مىا روى م ى البيهقي
 .«مسح رأسه مباء سري فضل يديه»

 . ن الوضوءوقد تقدم الكالم علا همله اء ألة ابلتفصيه يف سن

  :وسسل الرجلني() قال املؤلف:
ررررَوَأرْ ﴿ :هىىىىملا هىىىىو الفىىىىرو الرابىىىى  مىىىىن فىىىىروو الوضىىىىوء ودل عليىىىىه قولىىىىه تعىىىىاىل ْم إ ىَل ج َلك 

 . إ اا أهه العل  أي اً  ودل عليه .[6:]املا دة ﴾اْلَكْعبَرنْي  

  :والرتتيب() قال املؤلف:
 : ولنيقعلا  ه أهه العل الفرو اختلهللا في اهملا هو الفرو اخلامهب عند احلنابلة وهمل
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ضىىي   ر م ىىعود  وهىىو قىىول احلنفيىىة واءالكيىىة وهىىو اءىىرو  عىىن علىىي وابىىن :القررول األول
يت يف ذيىىة واو الىىعنهمىىا كمىىا يف مصىىنهللا ابىىن أ  شىىيبة أن الرتتيىى  لىىيهب بواجىى  قىىالوا ألن الىى

 . الوضوء ال تقت ي الرتتي  علا ل ة العر  ومن مث ال دليه علا الوجو 
ز ح ألن   عىهىو الىراجوهو قىول احلنابلىة والشىافعية وال اهريىة أنىه فىرو و  :اينالقول الث

هىىملا فصىىه و  ا ىىدةالىىيت يف سىىورة اء الوضىىوء  ىىوح بىىني اء  ىىوالت كمىىا يف ذيىىةوجىىه أدخىىه اءم
ح عنىىه أنىىه توضىىأ فىى  ل يصىى للن ىى  عىىن ن ىى ه وهىىملا ال فا ىىدة منىىه إال الرتتيىى  مث إن النىىيب 

  .ف ه و ل  شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القي  والنوو  كما قرر ذ  مرت  أبداً 
 ال إمنا عنياأنه ق وأما ما رو  عن ابن م عود وعلي فقد نقه ابن قدامه عن اإلمام أ د
: ئه فقيىه لىهليىاً سىبه الي رى قبه اليمىن ألن خمرجهما من الكتا  واحىد مث قىال أ ىد إن ع

 . حىت يكون كما أمر   ال: قال ؟قبه شيء اأحدان ي تعجه في  ه شيئ
او ال الىىو ) نإوأمىىا مىىا رو  عىىن ابىىن م ىىعود فىىال يعىىرف لىىه أصىىه وأمىىا اجلىىوا  عىىن قىىو   
 :تعىاىل  قولىهيفتقت ي الرتتي ( فهملا ليهب علا إاالقىه حيىث إهنىا دلى  علىا الرتتيى  كمىا 

 .(190-1/189اء ين ) .[77:ج]احل ﴾اَي أَيرَُّها ال ذ يَن آَمن وا ارَْكع وا َواْسش د وا﴿
  ؟ما احلكم فيمن توضأ سري مرتب وهو معذور إما جبهل أو نسيانمسألة: 

 عىىملرلل  ىىقطي الرتتيىى  ه شىىيخ اإلسىىالم ابىىن تيميىىة مىىن أنختىىار ااألقىىر  مىىا فيىىه خىىالف و 
  .(21/167ف )

تبني ممرا تقرد  وجروب الرتتيرب يف الوضروء برني األعضراء األربعرة لكرن مرا احلكرم فيمرا مسألة: 
  ؟على املضمضة أو قد  الوجه عليهما االستنشاقضو الواحد كمن قد  لو كان يف الع

 . والراجح جوازه ألهنما من الوجه :فيه خالف
 . ماإن فعه النيب عليه الصالة وال الم كان علا الرتتي  بينه: فإن قيه
 . اورد ال يدل علا الوجو  إن فعه النيب  :اجلواب
 : االستنشاق وبني بقية األعضاءهل جيب الرتتيب بني املضمضة و مسألة: 
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 : فيه روايتان عن اإلمام أ د
  لنىيب امىن فعىه  وجىو  ذلى  ألهنمىا مىن الوجىه وألن هىملا هىو احملفىوى :الرواية األوىل

 . كما يف حديث عثمان وعبد  بن زيد وف ه  رضي   عنه 
دام بىىن معىىد اءقىىديث أن ذلىى  ال جيىى  وهىىو اختيىىار اوىىد ابىىن تيميىىة حلىى :الروايررة الثانيررة
ثررالاث مث  سسررل كفيرره ثررالاث وسسررل وجهرره ثررالث مث سسررل ذراعيرره» :يكىىر  أن النىىيب 

داود وقىىد  د وأبىىوأ ىى رواه .« ضررمض واستنشررق مث مسررح برأسرره وأذنيرره ظاهرمهررا واب نهمررا
 : واألقر  هو وجو  الرتتي  ألمور صححه ال ياء يف اءختارة

أعرضىىا عىىن هىىمله   ىىملا صىىاحبا الصىىحيحنيو  أن هىىملا هىىو احملفىىوى مىىن فعىىه النىىيب  -1
 . الرواية
 (ي ىىرة ن بىىن معبىىد الىىر ) يف إسىىناده مقىىال حيىىث أن فيىىه حىىديث اءقىىدام اءتقىىدم أن -2

 (6/254هتملي  التهملي  ) ر ه   علي بن اءديين وهو جمهول كما قال
 . ن يف متنه نكاره ءخالفته أحاديث الصحيحنيأ -3

  :واملواالة() قال املؤلف:
 . هملا هو الفرو ال اد  من فروو الوضوء

 : كالم اء لهللا فيه مبحثان
 . ويتعل  يف معىن اءواالة: اءبحث األول

عتىدل ملىه يف اءواالة يف ممله  احلنابلة هي أال ي خر ف ه ع ىو حىىت ينشىهللا الىمل  قب
 . حره وبرده

ءىاء ه عىن امثه لو أن رجاًل ف ه وجهىه مث جلىهب زمنىاً مث ف ىه يديىه بعىدما جىهللا وجهى
 . فهملا الوضوء ف  صحيح النتفاء اءواالة فيه

اءىواالة إىل العىادة والعىرف  عىن أ ىد وهىي األقىر  أنىه يرجى  يف ةوهو رواي: القول الثاين
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جفىىىاف األع ىىىاء فىىىالعربة بطىىىول الفاصىىىه وقصىىىره ألن اءىىىواالة ل حتىىىدد يف الشىىىرا قىىىال ال إىل 
فكىه مىا ل يثبى  لىه حتديىد يف الشىىرا  "يىهوهىو األشىبه بقىول اإلمىام أ ىد والعمىىه عل"اخلىالل 

وال يف الل ىىة فإنىىه يقيىىد ابلعىىرف مثىىه رجىىه توضىىأ ول ي  ىىه مرفقيىىه فعنىىدما خىىرج مىىن البيىى  
أخربه بعض اءصلني بملل  فهملا فاصه اويه فيلزمه إعادة الوضوء لكن لو أنه توضأ و جرد 

إمنىىىا عليىىىه أن ي  ىىىه وضىىىوء و ال مىىا انتهىىىا مىىىن الوضىىىوء رأى موضىىىعاً ل أيتىىىه اءىىىاء فهنىىىا ال يعيىىىد
  .ألن الفاصه قص  اءوض  فقط

ال  اء لىهللا فهىىملا ا ذكىىرأن اءىواالة يرجىى  فيهىا للعىىرف والعىادة وأمىا تقييىىدها  ى إذا الرراجح
 . دليه عليه مث إن فيه مشقة علا النا  و  أعل 

 : والدليه علا فرضية اءواالة يف الوضوء
لنرريب رأى رجررال  اأن » :أصىىحا  النىىيب  عىىن بعىىض خالىىد بىىن معىىدان  رواه مىىا -1

داود  أبىو رواه .«لوضروءمل يصربها املراء فرأمره أن يعيرد ا ميصلي ويف قدمره ملعرة قردر الردره
( وقىواه 1/96حلبى االتلخىيص ) (1/35نصى  الرايىة ) وأ د والبيهقي وقال اإلمام أ ىد إسىناده جيىد

 . ابن القي  وابن الرتكما 
 ن متواليىىة لمىىن أجىىزاء البىىد فيهىىا مىىن التىىواحل ألهنىىا إن ل تكىى ركبىىةمكىىه عبىىادة بدنيىىة   -2

 . تكن علا أمر   ورسوله
 وء فيهىا ثىالثيف الوضى اءىواالةيتعل  يف حك  اءواالة يف الوضىوء، و وهو  :املبحث الثاين
 : أقوال ألهه العل 
 ألن: قىىالوار ط ابلعىىملوال ت ىىق مطلقىىاً  اجبىىةو  أن اءىىواالة وهىىو قىىول احلنابلىىة :القررول األول

ذا أخىىه إا هىىملا اءىىواالة فىىرو والفىىرو ال ي ىىقط ابلعىىملر وإمنىىا الىىمل  ي ىىقط اإلمث فقىىط فعلىى
 . اإلن ان قا فيلزمه إعادة الوضوء سواء كان معملوراً أو ف  معملور

لشىافعي لاجلديىد  وهو رواية عىن أ ىد وهىو مىمله  أ  حنيفىة وهىو القىول :القول الثاين
 . هملا القول فيه ضعهللاأن اءواالة ال جت  مطلقاً و 
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أن  بىىن تيميىىةوهىىو اءشىىهور مىىن مىىمله  مالىى  واختىىاره شىىيخ اإلسىىالم ا :القررول الثالررث
 : أبدلةل  علا ذ واواستدل ذل ت قط ابلعملر مثه انقطاا اءاء واو اءواالة واجبة لكنها 

 .[16:]التغابن ﴾ا اْسَتطَْعت مْ مَ فَاتر ق وا اَّلل َ ﴿ :قوله تعاىل -1
  .[286:البقرة] ﴾نَرْفس ا إ ال  و ْسَعَها اَل ي َكل  ف  اَّلل   ﴿ :قوله تعاىل -2
مله فهىىى رواه البخىىار  وم ىىىل  «طعتمإذا أمررررتكم أبمرررر فرررأتوا منررره مرررا اسرررت» :قولىىه  -3

هىىىىمله  يىىىىه ألناألدلىىىىة اءتقدمىىىىة تىىىىدل علىىىىا أن مىىىىن كىىىىان معىىىىملوراً بىىىىرتو الواجىىىى  فىىىىال حىىىىرج عل
 استطاعته

 لىة الوجىو  لملر متشىينا مى  قواعىد الشىريعة وذلى  أن أدننا يف إسىقاانا اءىواالة للعىإ -4
 . فل  تتناوله اتتناول إال اءفرط وأما العاجز عنه

ن همله أته حية أو عقر  قأنه دل  األدلة علا أن العمه الكث  يف الصالة من أجه  - 5
اىىال ملر وقىىد أة للعىىاحلركىىة ال تبطىىه الصىىالة بىىه لىىه أن يعىىود إليهىىا ومثىىه ذلىى  انقطىىاا اءىىواال

يف صىىىيام  للعىىىملر شىىىيخ اإلسىىىالم ابىىىن تيميىىىة يف االسىىىتدالل  ىىىملا القىىىول فىىىملكر سىىىقوط اءىىىواالة
به أبصىىول و األشىىهىىالكفىىارة وقىىراءة الفاحتىىة والعقىىود والطىىواف وال ىىعي وذكىىر أن هىىملا القىىول 

 (167-21/135تاوى ابن تيميةفان ر ) الشريعة
اً لو كان معملور و لوضوء م ل  إعادة اواحلقيقة أن القول األول واألخ  فيهما قوة فاألحوط لل

 . يف قط  اءواالة
  ؟هل تسقط املواالة ابلنسيان أو اجلهلمسألة: 

عىة قىدر الىدره  ل عندما رأى الرجه المل  يف قدمىه ء األقر  أهنا ال ت قط ألن النيب 
 أن تررك» :مومعلىو  يصبها اءاء أمره إبعادة الوضوء ول ي تفصه منه هه هو انٍ  أو جاهىه

 .  أعل و  .«االستفصال يف مقا  االحتمال ينزل منزلة العمو  يف املقال

  :والنية  رط لطهارة األحداث كلها() قال املؤلف:
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لي ى  مىن قلىو  و النية هي القصد والعزم علىا الفعىه و لهىا القلى  ألهنىا مىن أعمىال ال
 . أعمال اجلوارح

  ؟هل يستحب النطق ابلنيةمسألة: 
ا علىىىا رار قىىىة اجلهىىىر ابلنيىىىة لكىىىن اختلفىىىوا يف حكىىى  اإلسىىىيععىىىدم شىىىر  اتفىىى  األ مىىىة علىىىا

 : قولني
 . ن القل احلنابلة ي ن النط  قا سراً ليوااهللا الل ا لوهو قو  :القول األول
اره شيخ ال  واختموهو رواية عن أ د وهو المل  ُنص  عنه وهو ممله   :القول الثاين

   الصحابة رضىي ثب  عنا ل يرد به الشرا ول ياإلسالم ابن تيمية وابن القي  أن التلف  ق
مرن عمرل عمرال » :عنه  وعلىا هىملا فىالتلف  قىا بدعىة سىواء كىان جىاهراً أو م ىراً لقولىه 

 . م ل  رواه .«لي  عليه أمرس فهو رد
 ؟ما احلكم فيما لو توضأ اإلنسان بنية التربد ال بنية التعبدمسألة: 

 . النية راا وهواحلنفية أن وضوءه اباه ألنه فقد شالراجح وهو قول اجلمهور ما عدا 
  ؟هل النية  رط يف إزالة النشاسا مسألة:  

 . يه النيةشرتط فالنجاسات ال يشرتط  ا نية ألهنا من اب  الرتوو واب  الرتوو ال ي
 : فا دة
 يف عدة مواض  ومن همله اءواض : الوضوء جاءت ال نة ابستحبا  
سىيمهب  أمىا إذا كىانيقرأ القىرذن عىن ظهىر قلى  و سهملا إذا كان عند قراءة القرذن و  -1 

ن الطهىارة مىالبىد  أنىه فهمله اء ألة وق  فيها خالف بني أهه العل  والراجح بيديه اءصحهللا
 . ابليدين عند مهب اءصحهللا

ل اللهرم دعراء بوضروء فتوضرأ مث رفرع يديره فقرا» :ند الدعاء ءا ورد أن النىيب ع -2
 .البخار  وم ل  رواه .«اسفر لعبيد أيب عامر
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وضأ فلم وهو يت أنه سلم على النيب » :ند الملكر ءا ورد عن اءهاجر بن قنفىملع -3
 ال إين كرهرأعليرك إ إنه مل ٌّينعرين أن أرد يرد عليه حىت فرح من وضوءه فرد عليه وقال

 . هأ د وأبو داود والن ا ي وابن ماج رواه .«على سري  هر أن أذكر هللا
يرررأ إذا أت» :قىىىال أن النىىىيب  عىىىاز   ءىىىا ورد يف حىىىديث الىىىرباء بىىىن عنىىىد النىىىوم -4

 . البخار  وم ل  رواه .«مضشعك فتوضأ وضوؤك للصالة
 (ل ىنناهتىملي   ان ىر) كمىا بىني ذلى  ابىن القىي   عند اآلذان وال    وبعد اءعصية -5

 (الداء والدواء)و

ه وى ما تسرن لرفإن ن هبافينوي رفع احلدث أو الطهارة ملا ال يباح إال ) قال املؤلف:
  :الطهارة كقراءة أو َتديدا  مسنوس  سسيا حدثه ارتفع(
 : ذكر اء لهللا ر ه   هنا أرب  صور متعلقة ابلنية

هىىملا ففىى  احلىىدث ر انىىتقض وضىىو ه فىىأراد الوضىىوء بنيىىة  إن ىىانمثىىه : فأمررا الصررورة األوىل
 . يرتف  حدثه ويكون وضو ه جمز ً ابتفاو العلماء

  ؟و ذل لي  واالتربد أو التع، و رف  احلدث: حلك  لو نوى يف وضو ه نيتنيلكن ما ا
 إن ذل  ال ي ره وال ي ثر ووضو ه صحيح  :اجلواب

لصىىالة ومىىهب رة مثىىه اأن ينىىو  الطهىىارة لشىىيء ال يبىىاح إال ابلطهىىا: وأمررا الصررورة الثانيررة
 : وردث ألماءصحهللا فإذا نوى الطهارة للصالة ارتف  حدثه حىت وإن ل ينو رف  احل

 . ألن هملا الفعه مت من لرف  احلدث -1
يىه الطهىارة فها نية رف  احلدث ألنه متيقن أنه لن ي ىتبيح لشىيء تشىرتط ألن نيته في -2

 . إال بنية رف  احلدث

ه الطهىارة  لىت ىن  لىمل أن ينو  ابلطهارة ما ت تح  لىه الطهىارة وا: وأما الصورة الثالثة
ال أن يقىىرأ  ىىان مىىثهب والوضىىوء لل  ىى  وفىى ه فىىإذا أراد إنكىىاألذان وقىىراءة القىىرذن مىىن فىى  مىى

 : مورالقرذن فيبا فتوضأ ارتف  حدثه وجاز أن يصلا قملا الوضوء الفري ة أل
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 .ألن هملا الفعه مت من لرف  احلدث -1
  .حلدثألنه نوى أن يكون علا أكمه احلاالت فنيته م تلزمة لرف  كه ا -2

 : وأما الصورة الرابعة
 اء وقى وضىأ وصىلا ال هىر وبعىد الصىالة أحىدث ولكنىه ن ىي حدثىه مث جىمثه إن ىان ت

  ؟الف  أم العصر فتوضأ بنية جتديد الوضوء ال بنية رف  احلدث فهه حدثه هنا يرت
 : همله اء ألة فيها خالف بني أهه العل 

بىىن تيميىىة اواوىىد  مىىن مىىمله  احلنابلىىة واختىىاره ابىىن قدامىىة روهىىو اءشىىهو  :فررالقول األول
 . هل أتث  إن حدثه يرتف  ألنه نوى اهارة شرعية ون يانه حلدثه ال: قالواوف ه  

أنىه  من احلنابلة والقاضي وهو الرواية الثانية عن أ د اختارها أبو اخلطا  :القول الثاين
 : ال يرتف  حدثه قالوا ألمرين

  . ن نيته ال تت من رف  احلدثأل -1
 .  تواف  واقعهألن نيته ال -2

 د ونيىة الرفى التجديى أنه تصدو بنيىة الصىدقة فىال جتز ىه عىن الزكىاة ففىرو بىني نيىةو ملا لو 
 . وهملا القول هو األقر 

  ؟ما املقصود بتشديد الوضوءمسألة: 
ن ىىىان هىىىو أن يتوضىىىأ اإلن ىىىان مىىىن فىىى  حىىىدث ويكىىىون التجديىىىد م ىىىتحبا إذا صىىىلا اإل

مرن توضرأ » ال:قى يب الىدليه علىا اسىتحبا  جتديىد الوضىوء أن النىو. ابلوضوء المل  قبلىه
  رواه الرتممل  وأبو داود وابن ماجه. .«على  هر كتب له عشر حسنا 

رواه  .«كرران يتوضررأ لكررل صررالة» :احلىىديث ضىىعيهللا وي ىىين عنىىه أنىىه كىىان  هىىملا لكىىن
 البخار . 

  ؟ما احلكم لو أن رجال  نوى َتديد الوضوء وهو ذاكر حدثه لكنه مل ينوهمسألة: 
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 . ع ال يرتف  حدثه ألنه متال
  ؟هل جيوز َتديد التيمم أو َتديد الغسل قياسا  على الوضوءمسألة: 

 . ال جيوز ذل  لعدم وروده
 : فله حالتان هوضوءذكر أهل العلم أنه لسنسان إذا أراد َتديد : فا دة

ضىىىوء ودليىىىه ة يف الو أن ي  ىىىه أع ىىىاءه ابءىىاء ف ىىىاًل علىىىا الصىىفة اءعروفىىى: احلالررة األوىل
 ذل  تقدم 
  ضىوء ودليىه ذلىة يف الو أن مي ىح أع ىاءه ابءىاء م ىحاً علىا الصىفة اءعروفى: لثانيرةاحلالة ا

ج النرررا  فلمرررا صرررلى الظهرررر مث قعرررد حلررروا  رأيرررأ عليرررا  » :مىىىا روى النىىىزال بىىىن سىىىربة قىىىال
جليرره مث رأسرره ور حضررر  العصررر أيت بتررور مررن مرراء فأخررذ منرره كفررا  فمسررح وجهرره وذراعيرره و 

فعلره وهرذا ي هللا  سسا  يكرهون هذا وقد رأيرأ رسرولإن : أخذ فضله فشرب قا ما  وقال
 . رواءن ا ي وصححه األلبا  كما يف اإلأ د وال رواه .«وضوء من مل لدث

با كىىىان م ىىىتح  أن الوضىىىوء إن :(االختيىىىارات) يف ذكىىىر شىىىيخ اإلسىىىالم ابىىىن تيميىىىة: فا ررردة
عىن  ن انفى عفلإلن ان أن يكتفي ببعض أع اء الوضوء واستدل علا ذل   ا روى مال  

 ه ويديررره إىلأنررره كررران إذا أراد أن ينررا  أو يطعرررم وهرررو جنرررب سسرررل وجهررر» :ابىىن عمىىىر 
  .وهو صحيح اإلسناد .«املرفقني ومسح برأسه مث  عم وس 

أتى حاجترره مث قررا  مررن الليررل فرر أن النرريب » :و ءىىا روى ابىىن عبىىا  رضىىي   عنهمىىا
  .م ل  رواه .«سسل وجهه ويديه مث س 

 لىا عيىه  مىول أن تىرو ابىن عمىر ف ىه رجل: وهو قىول احلىاف  ابىن حجىر :ينالقول الثا
 . لعملرا

سىىتمراره يىىدل علىىا ا لكىىن اعىىرتو علىىا كىىالم احلىىاف  أبن ظىىاهر النقىىه عىىن ابىىن عمىىر 
 . علا فعه ذل 



 
 

 

   

باب فروض الوضوء  

 وصفته
111 

حيىىث ورد يف  اءقصىىود بىىه الوضىىوء الىىمل  يتقىىدم ف ىىه اجلنابىىة وقيىىه إن فعىىه ابىىن عمىىر 
 : جلنابة صفتانصفة الوضوء عند ال  ه من ا

  .الوضوء الكامه مث ال  ه :الصفة األوىل
له ابن عمىر المل  فع الوضوء الكامه ما عدا القدمني مث ال  ه وهملا هو :الصفة الثانية

. 
كنىه لىيهب بصىريح فله وجه مما ذكىر شىيخ اإلسىالم ابىن تيميىة ل وأما ما روى ابن عبا  

كىان   ه وسىل  عليىصىلا   إن مىا فعلىه النىيب  )كابن مفلىح يف الفىروا(.و ملا قال بعض العلماء
   للتن يهللا والتنشيط للملكر وف ه

مىن  خروجىالملمتىه و  أبىرأ  واألوىل ابء ل  أنه إذا كىان الوضىوء م ىتحبا أن يتوضىأ وضىوءاً كىامالً 
 اخلالف 
 ما حكم الوضوء ابملاء املغصوب؟مسألة: 

 العلم حمل نزاع بني أهل 
 اءىىاً ذاكىىراً ءتوضىىهللا عاال يصىىح الوضىىوء بىىه إذا كىىان  لىىة أنىىهوهىىو قىىول احلناب :القول األولفرر

 . وإن كان ال يعل  ب صبه أو كان عاءاً لكنه انٍ  لملل  صح الوضوء منه
راهىة ألن نىه مى  الكمرواية عن أ د أنه يصح الوضوء و  قول اجلمهور وهو :القول الثاين

 .النهي خارج عن ذات العبادة وهملا هو األقر 
 (4/47بدا   الفوا د ) (1/29اإلنصاف )ان ر 

  :(وإن نوى سسال مسنوس  أجزأ عن واجب وكذا عكسه) قال املؤلف:
 . لنيةر حول ااء لهللا ر ه   هنا م ألتني تتعلقان ابالفت ال وكالمها يدو  ذكر

وهىىىي إذا نىىىوى اإلن ىىىان ف ىىىاًل م ىىىنوانً مثىىىه ف ىىىه اجلمعىىىة علىىىا رأ  : املسرررألة األوىل
ه جيىزئ عىن ال  ىه الواجى  ك  ىه اجلنابىة وقيىده بعىض احلنابلىة  ىا اجلمهور فىإن هىملا ال  ى
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كان انسياً جلنابته ومثال ذل  رجه قام صباح اجلمعة وعليىه جنابىة لكىن ن ىيها فافت ىه   اإذ
بنيىىة ف ىىه اجلمعىىة اء ىىنون ال بنيىىة اجلنابىىة فىىإن هىىملا االفت ىىال جيىىزئ عىىن االفت ىىال للجنابىىة 

رة شىىرعية وهىىمله الطهىىارة يرتفىى  فيهىىا احلىىدث وهىىملا هىىو ألنىىه نىىوى اهىىا: ودليىىه اإلجىىزاء قىىالوا
 . اءشهور من ممله  احلنابلة وهو قول احلنفية ووجه للشافعية

عي أن ه  الشافوهو رواية عن أ د وهو اءشهور من ممله  مال  وممل :القول الثاين
 : همله النية ال جتزئ عن ف ه اجلنابة ألمرين

ليىة مىن وهىملا نيتىه خا .«ا نروىما لكل امرئ إمنا األعمال ابلنيا  وإمن» :قول  -1
 . نية رف  احلدث

 . علاأن اء نون أقه مرتبة من الواج  واألدىن ال يقوى علا األ -2
نىو يدام أنىه ل  ٍ  ماانسواء كان اء ت ه انسياً حدثه أو ف   واألقرب هو القول الثاين

ر الىىىيت ال ألوامىىىث مىىىن اب  الألدلىىىة اءتقدمىىىة وألن األحىىىدا فىىىإن حدثىىىه ال يرتفىىى  رفىىى  احلىىىدث
لىيت يعىملر وو امىن اب  الىرت  ات فهىيسىايعملر فيها اإلن ىان ابجلهىه أو الن ىيان لىالف النج

 . فيها اإلن ان ابجلهه والن يان
ليىىه جنابىىة جلمعىىة وعاعكىىهب اء ىىألة األوىل ومثا ىىا رجىىه اسىىتيق  صىىباح  :املسررألة الثانيررة

ه وجيز ىه عىن هللا يكفيىا ال  ىه علىا كىالم اء لىفافت ه بنية اجلنابىة ال بنيىة ف ىه اجلمعىة فهىمل
لمالكيىة لو قىول ف ه اجلمعة وهملا هو اءشهور مىن مىمله  احلنابلىة وإليىه ذهى  احلنفيىة وهى

 : واستدلوا على ذلك أبدلةوالشافعية وصححه ابن رشد والب و  
عليره  ذكرروا أن النريب» :ا ورد عن ااوو  أنه قىال البىن عبىا  رضىي   عنهمىام -1

 البخىىار  ويف اهرو  .«...استسررلوا يررو  اجلمعررة وإن مل تكونرروا جنبررا: والسررال  قررال الصررالة
 رواه (ل  ىىىه فىىىنع افقىىىال ابىىىن عبىىىا  أمىىىا ) .«....إال أن تكونررروا جنبرررا  » :روايىىىة البىىىن حبىىىان

 .البخار  وابن حبان
افت لوا يوم اجلمعة إن كنت  جنبا للجنابة وإن ل تكونوا " :قال ابن حجر يف الفتح معناه
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 . "جنبا للجمعة
 . "فيه دليه علا إجزاء ف ه اجلنابة عن ف ه اجلمعة" :وقال ابن حبان

يىة ل عليه وذل  أن من دخه اء جد فإن صىالة الفىرو جتىزئ عىن حتإن القيا  د -2
 . اء جد وإن ل ينوها فكملل  ف ه اجلنابة م  ف ه اجلمعة المل  ل ينوه

 . جلمعة فاندرج ال عيهللا يف القو ن نية ف ه اجلنابة أوج  من نية ف ه اإ -3
ان قىىملا ال  ىىه حصىىه اءقصىىودو منىىا للتن ىىهللا اجلمعىىة لىىيهب لرفىى  احلىىدث وإ أن ف ىىه -4
 .  يعا

ختىىىاره افعية اوهىىىو اءشىىىهور مىىىن مىىمله  مالىىى  وقىىىول عنىىىد الشىىى ىىىألة: القىىول الثىىىا  يف اء
 : النوو  إن ال  ه الواج  ال جيزئ عن اء نون ألدلة

  
 . البنه دة   قتاأن همله هي فتوى أ -1
  .«إمنا األعمال ابلنيا » :قال  اجلمعة والنيب هأنه ل ينو ف  -2

ملاتىىه ان مقصىىوداً لأن ف ىىه اجلنابىىة ف ىىه مقصىىود لملاتىىه وف ىىه اجلمعىىة مثلىىه ومىىا كىى -3
 ه للجنابة نه ي تفال يتداخه م  مثله و ملا قال أصحا  هملا القول ءن كان  همله حاله أ

بىة فينىو  للجنا النيىة عة ينيا وهو يف مكانه لكىن الىمل  يت ى  هىو جتديىدأواًل مث ي ت ه للجم
 . أواًل مث بعدما يعم  ج ده ينو  للجمعة ينيا

ني كمىا ة والتىابعهو القول ابألجزاء وهىو قىول أكثىر أهىه العلى  مىن الصىحاب الراجحلكن 
 . قاله ابن اءنملر

ه قىد خالفىه فى  تىادة فا فتىوى أ  قوأما اجلوا  عن أدلىة القىا لني بعىدم اإلجىزاء فيقىال أمى
اًل مىىا ف ىىمىىن الصىىحابة رضىىي   عىىنه  كىىابن عمىىر رضىىي   عنهمىىا حيىىث كىىان ي ت ىىه  

 . (مصنهللا ابن أ  شيبه وسنن البيهقي)يف  ذل  واحداً كما ثب 
 نهاوا  عوأما أدلته  األخرى فيقال فيها إن أدلة القول الراجح كافية يف اجل

 :  ألتني ألمرينوتوسعنا يف هاتني اء 



 
 

 

   

باب فروض الوضوء  

 وصفته
114 

   .كثرة الوقوا فيهما  -1
  .كثرة اخلالف فيهما  -2

  ؟ما احلكم فيما إذا نوى بغسله اجلنابة واجلمعة مجيعا  مسألة: 
ء بىىىه الكتفىىىاعلىىىا إجىىىزاء ذلىىى  وا اذهىىى   هىىىور العلمىىىاء بىىىه نقىىىه ابىىىن عبىىىد الىىىرب اإل ىىىا 

 . (2/279االستملكار) ووصهللا ابن عبد الرب القول اءخالهللا  ملا ابلشملوذ

حردها ارته أوإن اجتمعأ أحداث توجب وضوءا  أو سسال فنوى بطه) قال املؤلف:
  :ارتفع سا رها(

 يىىى   إذا اجتمعىىى  علىىىا اإلن ىىىان عىىىدة أحىىىداث فنىىىوى بطهارتىىىه أحىىىدها ارتفعىىى  عنىىىه
ذا إأحىىداث  قىىام رجىىه مىىن النىىوم وابل وأكىىه حلىى  جىىزور فهىىمله ثالثىىة: األحىىداث مثىىال ذلىى 

 : ألمور علا الراجح سا رهانوى بطهارته أحدها ارتف  
 . أن األحداث تتداخه فإذا ارتف  البعض ارتف  الكه -1
 .أن احلدث وصهللا واحد ولو تعددت أسبابه -2
 
 
 

ما احلكم لو أن إنساس  عليه عدة أحداث لكنه نروى بطهارتره حرداث  واحردا  دون سرريه مسألة: 
رتفررع مجيررع األحررداث أو مررن عليرره حرردث النررو  والبررول فنرروى عررن النررو  فقررط فهررل ت: مثررل

  ؟يرتفع ما نواه فقط
 :همله اء ألة  ه خالف

  .يرتف  ما نواه فقط :فالقول األول
ترتف  كلها وهملا القول هو الراجح ألن احلدث وصهللا واحد ولو تعىددت  :القول الثاين
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  .(1/149األنصاف ) أسبابه
قي مثىىال البىىا رتفىى ومثىىه ذلىى  األحىىداث الىىيت تتعلىى  ابالفت ىىال فلىىو ارتفىى  واحىىد منهىىا ا

ها ت ألحىىىدذلىىى  رجىىىه جىىىام  وأنىىىزل أو امىىىرأة جامعىىى  وأنزلىىى  وأصىىىاقا احلىىىيض فىىىإذا تطهىىىر 
 . ارتف  سا رها

  :(لتسميةوجيب اإلتيان هبا عند أول واجبا  الطهارة وهو ا) قال املؤلف:
ه لنيىة فقىال إنىاا  ىه بعدما بني اء لهللا ر ه   شيئا من مباحث النية انتقه للكالم عل

ل واجبىىات هىىو أو  جيىى  اإلتيىىان ابلنيىىة عنىىد أول واجبىىات الطهىىارة وقىىد اختلىىهللا العلمىىاء فيمىىا
 .لةو الب مهأن أول واجبات الطهارة  إىلالطهارة فمله  احلنابلة وهو كالم اء لهللا 

 . ه الوجهوذه  إليه اجلمهور إىل أن أول واجبات الطهارة ف :القول الثاين 
اجح قىىول هىىو الىىر هىىو اء م ىىة واالستنشىىاو وهىىملا الأن أول واجباهتىىا  :القررول الثالررث 
 ابلنيىىة إلتيىىاناهللا جيىى  فعلىىا قىىول اء لىى السىىتحبا لقلنىىا أبن الت ىىمية الىىراجح فيهىىا أهنىىا  ألننىىا

 . واالستنشاوعند الت مية وعلا الراجح جي  اإلتيان قا عند اء م ة 

  :وتسن عند أول مسنوسهتا: إن وجد قبل واجب() قال املؤلف:
 ،يً فىني ثىاللنية عند أول م نوانت الوضوء وأول م ىنوانت الوضىوء ف ىه الكت تح  ا
وضىىىهللا اءتعىىىه فيعىىىين إن وجىىىد اء ىىىنون و عىىىىن ذخىىىر إن  (إن وجرررد قبرررل واجرررب) :ومعىىىىن قولىىىه

هللا وسىب  ه اء لالت مية علا ما ذه  إليون وهو ف ه الكفني قبه الواج  اليت هي اء ن
بىه قىد  ني مباشىرةاءتوضهللا قد ال يبتدئ ب  ه الكفىألن  (إن وجد قبل الواجب) قول اء لهللا

دم ح  وتقىىىيشىىىرا مباشىىىرة يف أحىىىد الواجبىىىات فحينئىىىمل يكىىىون الواجىىى  متقىىىدماً علىىىا اء ىىىت
 . اخلالف فيما هو أول واجبات الطهارة

  :واستصحاب ذكرها يف مجيعها وجيب استصحاب حكمها() قال املؤلف:
  :لنية حال الوضوءذكر اء لهللا هنا حالتان تتعلقان يف استصحا  ا
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لبىه يف لنية يف قاوذل  أبن ي تصح  ذكر  االستحبا فهي حالة  : فأما احلالة األوىل
 تح ىىراً يف ميكىىون   يىى  الطهىىارة لتكىىون أفعالىىه مقرونىىة ابلنيىىة هلل عىىز وجىىه و عىىىن ذخىىر أن

 تح  ولىىيهبم ىى مقىىدكمىىا تقلبىىه أنىىه إمنىىا يتوضىىأ هلل عىىز وجىىه وإلقامىىة الصىىالة أو اوهىىا وهىىملا  
 . عليه وهملا ابتفاو العلماء جفال حر بواج  و ملا لو ففه عن همله النية 

رة ىت يىت  الطهىاحىالوضىوء  فهي حالة الوجو  وذل  أبن ال ينو  قط  نية :فأما احلالة الثانية
ه وضىوءه هنىا يبطىفوعلا هملا لو جىاء إن ىان توضىأ وعنىدما انتصىهللا يف الوضىوء قطى  نيىة الوضىوء 

 .بخار  وم ل ال رواه .«ابلنيا  وإمنا لكل امرئ ما نوى إمنا األعمال» :لقوله 
 . إذاً استصحا  ذكر النية يف الوضوء م تح  واستصحا  حكمها واج 

 : أن الشك يف العبادة ال يلتفأ إليه يف موا ن منها: ذكر أهل العلم :فا دة
 . ةلعبادمتام ا إذا حصه الش  بعد الفراغ من العبادة فال يلتف  إليه ألن األصه -1
 . إذا حصه من إن ان كث  الوسوا  والوه  فال يلتف  إليه -2

 
 
 
 

 . ذكر أهل العلم أن قطع نية العبادة بعد الفراح منها ال يؤثر على العبادة: فا دة
  ؟ما احلكم فيما لو  ك اإلنسان أثناء العبادة يف النية فال يدري هل نوى أ  المسألة: 

 . ادة العبادةفاءمله  يرون أنه عليه إع: فيه خالف
 . بادةعيد العأنه ين ر إىل فلبة ظنه فإن ل ي ل  علا ظنه شيء  فإنه ي والراجح

هنىىىا انتهىىىا اء لىىىهللا مىىىن الكىىىالم علىىىا شىىىيء مىىىن أحكىىىام الوضىىىوء وفرا  ىىىه مث انتقىىىه إىل 
وصفة الوضروء أن ينروي مث يسرمي ويغسرل كفيره ) :الكالم علا صفة وكيفية الوضوء فقىال
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 :(ثالاث  
 :ه قالم تحباتو هي كيفيته وهمله الكيفية شاملة لفروو الوضوء وواجباته صفة الوضوء 

  (وصفة الوضوء أن ينوي مث يسمي ويغسل كفيه ثالاث)
 .همله اء ا ه تقدم الكالم عليها ابلتفصيه

لكن هنا مسألة تتعلق بغسل الكفني أال وهري فريمن قرا  مرن نرو  الليرل وأراد الوضروء مطبقرا   
غسررل يديرره ثررالاث  أوال  ليرردخلهما يف اإلسء مث يغسررلهما مرررة أخرررى ثررالاث للسررنة هررل يلزمرره أن ي

  ؟بنية سنة الوضوء أو أنه يكتفي بغسلهما مرة واحدة ثالاث  وتتداخل النيتني
 : همله اء ألة فيها خالف

 لليىه وثىاليً ن نىوم امىاحلنابلىة جيى  أن ي  ىه يديىه ثىاليً للقيىام  لوهىو قىو  :القول األول
  ل نة الوضوء

قصىىود حصىىه ألن اء يكتفىىي ب  ىىلهما مىىرة واحىىدة ثىىاليً وتتىىداخه النيتىىني :القررول الثرراين
 . وهو ف ه اليدين ثالي وهملا القول هو الراجح

  :مث يتمضمض ويستنشق() قال املؤلف:
أن  اء ىتح تقدم الكالم علا حكمهما وأن الىراجح وجوقمىا و  واالستنشاواء م ة 

 :ند أ  داودكما ع   ءا ورد من حديث عثمان بن عفان يتم مض وي تنش  ابليد اليمىن
 .« ضمض واستنشق بيده اليمىن أن النيب »

حىىديث  مىىن ن ىىا يعنىىد الأمىىا االسىىتنثار فاء ىىتح  فيىىه أن يكىىون ابليىىد الي ىىرى كمىىا ورد 
 . علي رضي   عنه

 : للوضوء صفتان: فا دة
 . واء نون صفة كاملة وهي اءشتملة علا اوزئ :الصفة األوىل

 . صفة جمز ة وهي اءشتملة علا اوزئ فقط: الصفة الثانية   
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والرذقن  للحيرنيويغسرل وجهره مرن منابرأ  رعر الررأ  إىل مرا احنردر مرن ا) قال املؤلرف:
  : وال  ومن األذن إىل األذن عرضا (

 ،ذكر اء لهللا هنا حدود الوجه المل  جي  ف له
  ؟لكن ما ال ب  يف البداءة يف الوجه 

 : ألمرين
 . فعله أن هملا   -1
 أشرف األع اء. أن الوجه يعترب -3

مل  ينبىى  فىىرا الىىف ىىه الوجىىه يكىىون مىىن منابىى  شىىعر الىىرأ  اءعتىىاد وال عىىربة ابألاعلىى   أن و 
قىىدم ه عىىن مابألجلىىح الىىمل  اا ىىر شىىعر رأسىى شىىعر رأسىىه علىىا بعىىض جبهتىىه وال عىىربة أي ىىاً 

الىمل  فيىه  اجلىزء وجهىه لكىن ل ي ىتوع  رأسه فالعربة ابءعتىاد وعلىا هىملا لىو أن رجىال ف ىه
د ملا ابلن ىبة حلىهىاماًل مناب  الشعر اءعتاد فإن وضو ه يعترب اباال ألنه ل ي توع  الوجه ك

 .الوجه األعلا
 أما حده األسفه فقال عنه اء لهللا: 
  :(إىل ما احندر من اللحيني والذقن  وال  ) :

أمىا الىملقن عىارو و ان ينبى  عليهمىا اليف جانى  الوجىه اللىمل ناللحيان مها الع مىان اللىملا
ضىا فهىو كمىا وجىه عر فهو جمتم  اللحيني وهملا هنايىة حتديىد الوجىه مىن األسىفه وأمىا حتديىد ال

 . أنه من األذن إىل األذن اء لهللا ر ه  قال 
  ؟هل تدخل األذسن يف الوجهمسألة: 

 . ال تدخه األذانن يف الوجه ألهنما من الرأ  :اجلواب
  ؟كم سسل بشرة اجللد الو بني العارس واألذنما حمسألة: 

جيىى  ف ىىه البيىىاو واجللىىد الىىمل  بىىني العىىارو واألذن وهىىملا قىىول  هىىور أهىىه العلىى  مىىا 
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 عدا اإلمام مال  لكن الراجح هو ما ذه  إليه  هور أهه العل  و  أعل  

  :(سرتسلاوما فيه من  عر خفيف والظاهر الكثيف مع ما  منه) قال املؤلف:
 : ر اء لهللا هنا ثالثة أنواا من الشعر المل  يف الوجهذك

اهره   ف ىه ظىىالشىعر اخلفيىهللا وهىو الىىمل  تىرى البشىرة مىن حتتىىه وهىملا جيى: النروع األول
 وابانه 

  إال ف ىه ا ال جيىالشعر الكثيهللا وهو المل  ال ترى البشرة من حتتىه وهىمل: النوع الثاين
 ظاهره فقط 

اً وهىملا أو عرضى اللحيىة عىن حىد الوجىه اىوالً  اء رتسىه وهىو مىا خىرج مىن: النوع الثالث
  .فيه خالف سيأيت

يىىث تىىرى يفىىة حبهىىمله هىىي أنىىواا الشىىعور الىىيت يف الوجىىه فأمىىا اللحيىىة فيقىىال إن كانىى  خف
 ن جلىىىد يفمىىألن هىىملا الشىىىعر ومىىا حتتىىه  ف ىىىه ظاهرهىىا وابانهىىاالبشىىرة مىىن داخلهىىا فيجىى  

ألنىه هىو  ها فقط  إال ف ه ظاهر كان  كثيفة فال جي  حك  ال اهر وحتصه به اءواجهة أما
 . المل  حتصه به اءواجهة

  ؟ما هو الدليه علا أن ابان اللحية ال ي  ه: فإن قيه
 . ي  ه ابانها كان كث اللحية ول ينقه عنه أنه كان  أنه ثب  أن النيب  :اجلواب
  ؟ما حكم سسل املسرتسل من اللحيةمسألة: 

 : همله اء ألة فيها خالف بني أهه العل 
 ه ظاهره جي  ف أنه وهو اءشهور من ممله  اءالكية وهو قول احلنابلة :القول األول

 : واستدلوا على ذلك أبدلة
ل وا و ج وَهك مْ ﴿ :قوله تعاىل -1 إن األمىر يف اآليىة مطلى  فىال : قالوا .[6:]املا دة ﴾فَاْسس 

 واجهىىىةجىىى  ف ىىله ألن الوجىىىه مىىىأخوذ مىىىن اءالوجىىىه فيتقييىىد فيىىىه فكىىىه مىىىا أالىى  عليىىىه اسىىى  
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 والشعر اء رتسه من اللحية مما يواجه به

  أن هملا الشعر نب  يف  ه الفرو فيدخه يف م ماه ظاهراً   -2
حلصىىول    ال  ىىهأن اللحيىىة النازلىىة مىىن الىىملقن تشىىبه اللحيىىة النابتىىة علىىا اخلىىد فيجىى -3
 الشبه

بىن تيميىة وا وىد ابىنوهو رواية عن أ د وهو مىمله  أ  حنيفىة واختيىار ا :القول الثاين
سىىه مىىا اسرت  أبن واسررتدلوا علررى ذلرركأنىىه ال جيىى  ف ىىله وإمنىىا ي ىىتح   (قواعىىده)رجىى  يف 

 لقولني فيهماان كال من اللحية يعترب خارج  ه الفرو المل  هو الملقن واللحيني واحلقيقة أ
 . نهاي  ه ما اسرتسه مقوة وعلا هملا فاألحوط لإلن ان أن خيرج من اخلالف و 

قررال لرره اكشررف رأى رجررال  قررد سطررى حليترره يف الصررالة ف أن النرريب » :وأمىىا مىىا ورد
 .هملا احلديث ال يثب  فإن.«وجهك فإن اللحية من الوجه

  ؟ما حكم مسح  عر الرأ  املتدَلمسألة: 
مىىن  مىىا سىىقطال جيىى  م ىىحه ألنىىه يف حكىى  اءنفصىىه وألن الىىرأ  هىىو مىىا تىىرأ  وارتفىى  و 

 . الشعر وان دل فليهب برأ 

  :املرفقني(مث يديه مع ) قال املؤلف:
 :عىىىىىاىلتذهىىىى   هىىىىىور العلمىىىىىاء إىل أنىىىىىه جيىىىىى  ف ىىىىىه اءرافىىىى  مىىىىى  ف ىىىىىه اليىىىىىدين لقولىىىىىه 

 م ( )  عىن إىل( هنا) وحرف .[6:]املا دة ﴾َوأَْيد َيك ْم إ ىَل اْلَمَراف ق  ﴿
يمىىا قبلهىىا داخىىه ف هنىىا النتهىىاء ال ايىىة فمىىا بعىىدها فىى  (إىل) ل ال يكىىون حىىرف: فىىإن قيىىه

 وعلا هملا فال يدخه اء
ُ
 يفيىدخه الليىه  مىا الك يا  رفقان يف ال  ه إذ ال اية ال تدخه يف اء

َياَ  إ ىَل الل  ﴿ :الصيام يف قوله تعاىل  .[187:البقرة] ﴾ْيل  مث   َأ  ُّوا الص  
 : اجلوا  من عدة أوجه

 :أن يقال إن احلد إذا كان من جنهب احملدود فهو داخه فيه مثىه قولى : اجلواب األول
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 .(نخيه من همله النخلة إىل همله النخلةبعت  هملا ال)
هىىىملا  بعتىىى ) فالنخلىىىة األخىىى ة داخلىىىة يف البيىىى  ألهنىىىا مىىىن جىىىنهب احملىىىدود لكىىىن لىىىو قلىىى 

 .(النخيه من همله النخلة إىل ذل  احلا ط
ة لى لليىه يف وكىملل  ل يىدخه إم ىاو اال يدخه ألنه ليهب من جنهب احملدود، فاحلا ط 

 الصيام ألنه ليهب من جنهب النهار.
هىىىملا لمحىىىدود و لولي ىىى  فايىىىة  (مىىى ) يف هىىىملا اءوضىىى   عىىىىن (إىل) أن: واب الثرررايناجلررر

أ   .[14:البقررة] ﴾ن ه مْ َيا  يَوإ َذا َخلَرْوا إ ىَل َ ر﴿ :معروف يف كالم العر  كما يف قوله تعىاىل
أ  مى   .[2:]النسراء ﴾مْ َأْمرَوال ك    إ ىَل َواَل أَتْك ل وا َأْمَواهَل مْ ﴿ :م  شيااينه  وكما يف قوله تعاىل

  .أموالك 
ه كان يغسل يديه أن» :أبو هريرة  رواه كما  أن هملا هو فعه النيب : اجلواب الثالث

 نريب أيرأ الحىت يشرع يف العضد ويغسل رجليه حىت يشرع يف السراق ويقرول هكرذا ر 
 وهملا أقوى األجوبة .م ل  رواه .«يفعل

 تىرو ف ىه اءىرفقني مىرة واحىدة يف أنه أخىه ولىو أنه ل ينقه عن النيب : اجلواب الرابع
 . يف الوضوء

 
  ؟هل تدخل الكفان يف سسل اليدينمسألة: 

ف ن أاىىراذهىى   هىىور أهىىه العلىى  بىىه حكىىي إ اعىىاً أهنىىا تىىدخه وأنىىه جيىى  ف ىىلهما مىى
  .األصاب  إىل اءرفقني

من أعضاء الوضوء مثل مرن لره أصربع زا رد أو يرد أو  ما حكم سسل األعضاء الزا دةمسألة: 
  ؟و ذلكحن

 : همله اء ألة فيها تفصيه
أمىىىا يف الطهىىىارة الصىىى رى فىىىإن  ، ابالتفىىىاوأمىىىا يف الطهىىىارة الكىىىربى فيجىىى  ف ىىىلها وهىىىملا 
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كانىى  الىىزايدة يف ع ىىو مىىن أع ىىاء الوضىىوء فهنىىا جيىى  ف ىىه الزا ىىد مىى  الع ىىو لدخولىىه يف 
 ان ىىىر. األمىىىر وأمىىىا إذا كىىىان الزا ىىىد يف فىىى   ىىىه الفىىىرو فىىىال جيىىى  ف ىىىله ابتفىىىاو أهىىىه العلىىى 

 . (1/157اإلنصاف ) (1/421اوموا ) (1/4الفتاوى ا ندية )
  ؟ما احلكم إذا كان حتأ الظفر وس  ٌّينع وصول املاء فهل يصح الوضوءمسألة: 

 : همله اء ألة فيها خالف
  .سخزالة الو ال يصح الوضوء إال إبأنه قول ابن عقيه من احلنابلة  :القول األول
ت دليىىه دة ول أي ه وهىىملا ممىىا يعفىىا عنىىه ألن هىىملا يقىى  عىىاأنىىه يصىىح وضىىو  :القررول الثرراين

للبيىىان يف  لنىىيب علىىا األمىىر ب  ىىه مىىا حتىى  األظىىافر وهىىو ممىىا يكثىىر وقوعىىه ومعلىىوم أن تىىرو ا
  .(1/174) ينيف اء ملا القول مال إليه ابن قدامه موض  احلاجة دليه علا اجلواز وه

ن الي ى  يىة وهىو أإلسىالم ابىن تيموهو أوس  األقوال وذهى  إليىه شىيخ ا :القول الثالث
قىى  علىىا و  ىى اً ييعفىىا عنىىه سىىواء كىىان وسىىخاً حتىى  األظىىافر أو دمىىاً أو عجينىىا أو أ  شىىيٍء 

 ىى    التيشىىيٍء مىىن أع ىىاء الوضىىوء فإنىىه ال ي ىىر ذلىى  والوضىىوء صىىحيح ألن اءشىىقة جتلىى
   .(5/303ف ) وهملا هو األقر 

  :واحدة(مث ٌّيسح كل رأسه مع األذنني مرة ) قال املؤلف:
 : ذكر اء لهللا هنا ثالث م ا ه

مله اء ىألة الف يف هىفهي أن اءتوضهللا مي ح  ي  رأسىه وتقىدم اخلى :فأما املسألة األوىل
  . حوأن الراجح فيها هو ممله  احلنابلة وهو وجو  استيعا   ي  الرأ  ابء

فقىىط فهىىي أن ال ىىنة دلىى  علىىا أن م ىىح الىىرأ  يكىىون مىىرة واحىىدة  :أمررا املسررألة الثانيررة
أنىىه م ىىح رأسىىه ثىىالي فهىىي إمىىا  أمىىا مىىا رو  عىىن النىىيب  ألن هىىملا هىىو احملفىىوى عىىن النىىيب 

رواايت شىىاذة كالروايىىة الىىيت عنىىد أ  داود مىىن حىىديث عثمىىان أو أهنىىا رواايت جمملىىة ف ىىرت 
فهىمله  .«توضأ ثرالاث  ثرالاث   أن النيب » :أبحاديث أخرى كرواية م ل  من حديث عثمىان
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م ىح رأسىه مىرة واحىدة فقىط ومىا ذكىرانه يف  الىيت يف الصىحيحني مىن أنىه ف رهتا الىرواايت 
إن األحاديث الواردة يف " :(1/186زاد اءعاد ) همله الرواايت هو المل  قال عنه ابن القي  يف

  ".هملا البا  إما صرجة ف  صحيحة وإما صحيحة ف  صرجة
 : يةول الكيففهي تتعل  يف أمرين كالمها يدور ح :أما املسألة الثالثة

إىل قفىىاه  بيديىىه فهىىو يف كيفيىىة م ىىح الىىرأ  فقيىىه يبىىدأ  قىىدم رأسىىه فيىىمله  :فأمررا األول
يهىىىا حىىىديث دل عل أعلىىا الرقبىىىة مث يردمهىىا إىل اءكىىىان الىىمل  بىىىدأ منىىه وهىىىمله الصىىفة هىىىي الىىيت

 .المل  يف الصحيحني عبد  بن زيد 
رة ود إىل اءى خجىه مث يعى جهىة الو إن البداية تكون  ى خرة الىرأ  فيقبىه إىل :القول الثاين 

ديث رد يف حىىىو وءىىىا  .«فأقبرررل بيديررره وأدبرررر» :الصىىحيحني يف بروايىىىة واسررتدلوا علرررى ذلرررك
 رواه .« مبقدمررهمثمسررح برأسرره مرررتني برردأ مبررؤخرة رأسرره  أن النرريب » :الربيىى  بنىى  معىىوذ

 .الرتممل  وح نه
  .لةإن  ي  الصفات جا زة وواردة  عاً بني األد :القول الثالث

لقفىىا مث اه إىل لكىىن األقىىر  أن يقىىال أن الكىىه جىىا ز لكىىن ال ىىنة هىىي أن يبىىدأ  قىىدم رأسىى
 : يعود ألمرين

 أجىىىىود إسىىىىناداً مىىىىن حىىىىديث البىىىىداءةو  أكثىىىىر وأصىىىىح د  بىىىىن زيىىىىد أن حىىىىديث عبىىىى -1
 . ابء خرة كما قال الرتممل 

و متكل  وه (عبد  بن  مد بن عقيه) ن حديث الربي  يف إسناده مقال ألن فيهأ -2
 . فيه إذا انفرد ابلرواية

 البخار  وم ل  رواه .«وأقبل بيديه وأدبر» :وأما اجلوا  عن لف ة
 روايىة الىيت يفد ذلى  الأدبىر وأقبىه وي يى: إن الواو ال تقت ي الرتتي  وأن التقدير: فيقال 

  .«مسح رأسه فأدبر به وأقبل» :البخار  أنه 
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  ؟حه يف الوضوءهل جيزئ سسل الرأ  بدل مسمسألة: 
 : هملا فيه تفصيه

 عره بىىالشىىوأمىىا إن ف ىىه . إن أمىىر يىىده علىىا رأسىىه فهىىملا جيىىزئ ألن ال  ىىه ت ىىمنه م ىىح
 : إمرار يده علا رأسه فهمله فيها خالف بني العلماء

 ه قالوا ألن ال  ه أبلغ من اء ح.ن ذل  جيز أ :القول األول
يىه يف م ىح الىىرأ  وهىىو خىالف هد ال جيز ىىه لعىدم وروده عىن النىيب أنىه  :القرول الثراين

  .در وهملا القول هو الراجح ألن كه عمه ليهب عليه أمر   وال رسوله فهو 
  ؟ما كيفية مسح األذننيمسألة: 

أذنيىىه  م ظىىاهرصىىفه م ىىح األذنىىني أن يىىدخه ال ىىبابتني يف صىىماخي أذنيىىه ومي ىىح ابإلقىىا
تني وظاهرمهررا ابلسررباح مسررح برأسرره وأذنيرره اب نهمررا أن النرريب » :ودليىىه ذلىى  مىىا ورد

  .األربعة إال أاب داوود رواه .«إبهباميه

  :مث يغسل رجليه مع الكعبني() قال املؤلف:
 ابلنصى  .[6: ردة]املا ﴾َكْعبَرنْي  َوَأْرج َلك ْم إ ىَل الْ ﴿ :الدليه علا ف ه الرجلني قوله تعىاىل

لكىى ) عطفىىاً علىىا وجىىوهك  وأمىىا قىىراءة اجلىىر (رجَلكىى أل) بىىن عثيمىىني شىىيخ اال فقىىد قىىال (وأرج 
 : أهنا خترج علا ثالثة أوجهر ه   

وره لف ىىا ال   مىىا جىىاأن اجلىىر هنىىا علىىا سىىبيه اوىىاورة  عىىىن أن الشىىيء يتبىى: الوجرره األول
  .ر وسك ( ابجلر فتجر ابواورة) حكماً واواورة  ا
فمعناها  رراءة اجلأن قراءة النص  دل  علا وجو  ف ه الرجلني وأما ق :الوجه الثاين

القيىىىان تهنمىىىا اجعلىىىوا ف ىىىلك  إايهىىىا كاء ىىىح فىىىال تتعبىىىوا أنف ىىىك  ابلتشىىىديد يف ف ىىىلهما أل
  .رجلنياألذى فقصد بقراءة اجلر ك ر ما يعتاده النا  من اءبال ة يف ف ه ال

أن القىراءتني تنىزل علىا ح ى  حىال الرجىه فىإن كانى  مكشىوفة ت  ىه  :الوجه الثالث
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 . صح األوجه اءوافقة لل نةوإن كان  م تورة مت ح وهو أ
  ؟هل يدخل الكعبان يف سسل الرجلنيمسألة: 

ل  ىىىه وأن  يف انعىىى  وهىىىمله اء ىىىألة التفصىىىيه فيهىىىا كالتفصىىىيه اءتقىىىدم يف دخىىىول اءىىىرفقني
 . الصحيح دخوله

 ما املقصود ابلكعبني؟ مسألة: 
 . مها الع مان الناشزان يف أسفه ال او

 : ة يف مسألة سسل الرجلني من ثالثة أوجهالرافضة خيالفون أهل السن: فا دة
 . أهن  ال ي  لون الرجه به مي حوهنا م حاً : الوجه األول
 . لقدم فقطاأهن  ينتهون ابلتطه  عند الع   الناتاء يف ظهر  :الوجه الثاين
 . أهن  يرون حترمي اء ح علا اخلفني :الوجه الثالث

 سرررل رأ قطرررع مرررن املفصرررل س ويغسرررل األقطرررع بقيرررة املفرررروس فرررإن) قرررال املؤلرررف:
  :العظم منه(

نىه جىزء مو قط  هنا تكل  اء لهللا ر ه   علا من قط  منه ع و من أع اء الوضوء أ
 . من أحد أع اء الوضوء

ن مىىى  ىىىه الىىىملراا كىىىاماًل وإن قطعىىى  ي فإنىىىه مثىىىه مىىىن قطعىىى  يىىىده مىىىن مفصىىىه الكىىىهللا
هىىمله و ع ىىد فقىىط منتصىىهللا الىىملراا ف ىىه بقيتىىه وإن قطعىى  مىىن مفصىىه اءرفىى  ف ىىه رأ  ال

إذا » :قولىه و  .[16:التغرابن] ﴾مْ فَراتر ق وا اَّلل َ َمرا اْسرَتطَْعت  ﴿ :األحكام للوجىو  لقولىه تعىاىل
  البخار  وم ل  رواه .«أمرتكم أبمر فأتوا منه ما استطعتم

 . وإن قطع  اليد من فوو اءرف  فإن الفرو ي قط و  أعل 
الوضىوء   أع ىاء نىاو إصىابة أو جىرح يف أحىدماذا يعمه اءتوضهللا لو كان ه وهنا مسألة

 كاليد مثال ؟
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 من حالني :هناو إصابة أو جرح فال خيلو ذل   كان  إذا
يىه وإن  ءىاء إلاأن يكون اجلرح مكشوفا فهنا إن كان اءىاء ال ي ىره فيجى  إيصىال  -1

 هتيم  عنكان يت رر به فإنه مي ح عليه فإن كان ي ره اء ح أي ا فإنه ي
جيىى   ليىىه والعطىىا بالصىى  أو اىىوه جتىىاج إليىه فهنىىا لىىه اء ىىح أن يكىون اجلىىرح م  -2

 إيصال اءاء إليه

  :مث يرفع نظره إىل السماء ويقول ما ورد() قال املؤلف:
 تني األوىل فعلية والثانية قولية:ذكر اء لهللا ر ه   م أل

ديث رد يف حىىىو فهىىىي رفىىى  الن ىىىر إىل ال ىىىماء بعىىىد الوضىىىوء وهىىىملا الفعىىىه : فأمرررا الفعليرررة
كمىا  .«ىل السماءإمث رفع نظره » :ما ورد يف حىديث: ضعيهللا قال عنه األلبا  يف اإلرواء

 الول وعلىا هىملا و جمهوه (ابن ع  أ  عقيه) عند أ  داود همله الزايدة منكرة ألنه تفرد قا
 . يفعه هملا الفعه لعدم ثبوته

   رسىىول  يىىهففهىىو أن يقىىول مىىا ورد وهىىو الىىملكر اءشىىروا الىىمل  رفىى   :وأمررا القوليررة
 لنىيب اأن   مام أ ىد والرتمىمل  عىن عمىر بىن اخلطىا م ل  واإل رواه وحث عليه وهو ما

 وحرده هللالره إال أ رهد أن ال إ: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء مث يقرول» :قال
مانيرة يردخل نرة الثال  ريك له وأ هد أن حممردا  عبرده ورسروله إال فتحرأ لره أبرواب اجل

  .«ءمن أيها  ا
مررررن  واجعلررررين اللهررررم اجعلررررين مررررن الترررروابني» :وأمىىىىا الىىىىزايدة الىىىىيت عنىىىىد الرتمىىىىمل  وهىىىىي

أمىا مىا و  ، صحيحهو ملا ل خيرجها م ل  يف واالضطرا فهي معلولة ابلشملوذ  .«املتطهرين
للهررررم سرررربحانك ا: مررررن توضررررأ فقررررال» :قىىىىال أن النىىىىيب  ورد عىىىىن أ  سىىىىعيد اخلىىىىدر  

لرررم   برررع فمثأسرررتغفرك وأتررروب إليرررك كتبرررأ يف رق وثمررردك أ رررهد أن ال إلررره إال أنرررأ 
  .ده صحيحوإسنا الن ا ي يف عمه اليوم والليلة رواه فقد .«يكسر إىل يو  القيامة

إنىه  : موقوف علا أ  سعيد وقيىه إنه: قيهف ه بني احملدثنيهملا احلديث خمتلهللا في لكن
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الرفى  ألن مثلىه ال  مرفوا والىراجح وقفىه كمىا ذكىر ذلى  الن ىا ي والىدار قطىين لكىن لىه حكى 
و ىملا ال  (1/135اإلرواء) يقال ابلرأ  كما بني هىملا احلىاف  يف النكى  واأللبىا  ر ىه   يف

 . حرج علا اإلن ان أن يقوله أحياان لثبوته عن أ  سعيد رضي   عنه
هل يسن للمتوضح أن يسرتقبل القبلرة حرال الوضروء أو حرال الرذكر الرذي يقرال بعرد مسألة: 
  ؟الوضوء

هللا ت يىى  ا للمتوضىىل يىىرد يف ال ىىنة مىىا يىىدل علىىا ذلىى  فيمىىا أعلىى  و ىىملا ال يشىىر  :اجلررواب
 . حاله اليت هو عليها

 :ما حكرم األدعيرة الرو تقرال عنرد كرل عضرو مرن أعضراء الوضروء أثنراء الوضروء مثرلمسألة: 
 ؟ وحنوها .«اللهم حر  وجهي عن النار وعند سسل اليدين اللهم آتين كتايب بيميين»

ا كمىا بىني ال أصه  همله األذكار ال تقال ألن األحاديث الواردة فيها ضعيفة و  :واباجل
 (1/137حلبىى  التلخىىيص ا) ان ىىر ذلىى  ابىىن الصىىالح والنىىوو  وابىىن حجىىر وابىىن القىىي  وفىى ه 

  (365) تصحيح الدعاء

  :وتباح معونته() قال املؤلف:
وأمىىىا  هىىىد  النىىىيب األف ىىىه للمتوضىىىهللا أن يتىىىوىل وضىىىوءه بنف ىىىه ألن هىىىملا هىىىو فالىىى  

 : معاونة ف ه له فهي علا ثالثة أحوال
ة أن املغرري » : يلىه مىا ثبىأن ي تعني ب  ه يف ص  اءىاء عليىه فهىملا جىا ز ودل: احلالة األوىل 

  .ار  وم ل البخ رواه .«املاء يف السفر ملا توضأ صب  على النيب  بن  عبة 
ديث عثمىان ل عليىه حىءىاء وهىملا جىا ز ويىدأن ي ىتعني ب ى ه يف إح ىار ا :احلالة الثانية

  .البخار  وم ل  رواه .«حني دعا ابلوضوء» :بن عفان 
أن ي تعني ب  ه أبن ي  ه له أع اء الوضوء فهملا إن كان لعملر وحاجة : احلالة الثالثة

حاجىىة فالوضىوء صىىحيح لكىن هىملا خىىالف ال ىنة ويىىدل عىملر أو  فىال أب  بىه وإن كىىان ل ى 
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  رور اءنهي عنهوال خيلو فاعله إن وجد من الكرب وال علا العجز والك ه

  :وتنشيف أعضا ه() قال املؤلف:
واز فقىط رون اجلىيىإًذا  هىور العلمىاء ، يباح للمتوضهللا تنشيهللا أع ا ه كما قال اجلمهىور

عرررد ب نررريب سولرررأ ال» :أبن ميمونىىىة رضىىىي   عنهىىىا واسرررتدلوا علرررى ذلررركال االسىىىتحبا  
يىىة م ىىل  ويف رواو لبخىىار  ا رواه .«ه وانطلررق وهررو يررنفض املرراء بيديررهاستسرراله ثررواب  فلررم أيخررذ

  .«فأتيته ابملنديل فرده» :عند م ل 
نشىىهللا  عنهىىا ول يءىىا رد اءنىىديه الىىمل  أتتىىه بىىه ميمونىىة رضىىي   لكىىن إن قيىىه أن النىىيب 

 دليه علا استحبا  ترو التنشيهللا 
ه و ملا لمب  ال نعر ا رده ل  ة عني ألنهإن هملا احلديث يعترب ق ي: أن يقال فاجلواب

رضىاً ع أيت لىو كىان تىرو التنشىيهللا مىن م ىتحبات الوضىوء لىدل  األدلىة الصىحيحة عليىه ول
 . يف مثه حديث ميمونة رضي   عنها
صىح منهىا شىيء  نشىهللا أع ىاءه بعىد الوضىوء فىال ي وأما األحاديث اليت فيها أن النىيب 

 .ر ه    ي ممل  وقد ضعفها النوو  وابن القكما قال الرت 
تنشىىيهللا أع ىىا ه بعىىد الوضىىوء وال  ول يكىىن يعتىىاد النىىيب " :قىىال ابىىن القىىي  يف زاد اءعىىاد

 . "صح عنه يف ذل  حديث البتة به المل  صح عنه خالفه



 
 

 

   

 129 باب المسح على الخفين 

 باب المسح على الخفين

  ؟أتى املؤلف هبذا الباب بعد صفة الوضوءملاذا 
 . ن اء ح حك  يتعل  أبحد أع اء الوضوءأل

بىن اءنىملر اا ذلى  أن اء ح يب  ابلكتا  وال نة واإل اا كما نقه اإل ىاا على واعل 
 . وابن اءبارو

 . عله وقولهفمن  قال احل ن البصر  ر ه   روى اء ح سبعون نف اً عن النيب 
 . ن النيب ديثًا عوقال اإلمام أ د بن حنبه ليهب يف قليب من اء ح شيء  فيه أربعون ح

 : سح على اخلفني لغة واصطالحاتعريف امل
  .إمرار اليد علا الشيء: اء ح ل ة
يف  ةخمصوصى طبشىرو  أو اىوه جىور  أو إصابة وإمرار اليد اءبتلة علىا خىهللا: اصطالحاً 
 . زمن خمصوا

رمىوو اجل، و روفاجلور  هو الشرا  اءعو  ، ما يلبهب علا الرجه من اجللود هو خلهللااو  
ن ه ويكىىو د أو مىىن أجىه حفى  اخلىهللا مىىن الطىني واىو هىو شىيء يلىبهب فىىوو اخلىهللا لشىدة الىرب 

 . من اجللد فالباً 
صىىححه  قيىىه هىىو نفىىهب اجلرمىىوو وقيىىه هىىو نىىوا مىىن اخلفىىاف وهىىملا هىىو الىىمل  :اءىىووو  

  .(1/536) اومواالنوو  يف 
  ؟أيهما أفضل سسل الرجلني أ  املسحمسألة: 

  :ورد يف همله اء ألة ثالث رواايت عن اإلمام أ د بن حنبه
 . لعلماءاأن ف ه القدمني أف ه من اء ح وهملا قول  هور  :واية األوىلالر 

  .اءفردات ة وهو منأن اء ح أف ه وهملا هو اءشهور من ممله  احلنابل :الرواية الثانية
 . أن ال  ه واء ح كله جا ز :الرواية الثالثة
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حى    يف األف ىه مىن أن : هو مىا اختىاره شىيخ اإلسىالم ابىن تيميىة وابىن القىي : واألقرب
 ىىىح كىىىه أحىىىد حب ىىى  قدمىىىه فىىىإن كانىىى  مكشىىىوفة فال  ىىىه أف ىىىه وإن كانىىى  م ىىىتورة فاء

  .د(زاد اءعا) ان ر االختيارات() ،أف ه ألن هملا هو اءواف  لفعه النيب 
مررا اجلررواب عمررا نقررل عررن بعررض السررلف مررن إنكررارهم للمسررح علررى اخلفررني كمررا يف مسررألة: 

  ؟وسريه  مصنف ابن أيب  يبة
ة يه  ال ىناألمىر حيىث خفيى  علىأن يقىال إن هىملا صىحيح لكنىه كىان يف أول  :اباجلو 

  إليها علموا قا رجعوا فلما

  :(جيوز يوما  وليلة ملقيم وملسافر ثالثة بلياليها) قال املؤلف:
 : مدة اء ح علا اخلفني اختلهللا فيها أهه العل  علا أقوال 

ثىىىىة أايم بلياليهىىىىا وثال (سىىىىاعة 24) ي أن اءىىىىدة  ىىىىددة بيىىىىوم وليلىىىىة للمقىىىى :فررررالقول األول
 واسررتدلواهللا وهىىملا مىىمله   هىىور العلمىىاء وهىىو الىىمل  ذهىى  إليىىه اء لىى (سىىاعة72) للم ىىافر
أاي  ولياليهن  ثالثة جعل رسول هللا » :قال  ا ورد عن علي بن أ  اال   على ذلك

  ل م  رواه .يعين يف اء ح علا اخلفني .«للمسافر ويوما وليلة للمقيم
دة مطلقىىا فىى   ىىد وهىىو قىىول اءالكيىىة يف اءشىىهور عنىىده  أن مىىدة اء ىىح :قررول الثرراينال
 : ألمور
قال نعم قال  ؟نياي رسول هللا أمسح على اخلف» :أنه قال حلديث أ  بن عمارة -1

داود  أبىو رواه.«ما  رئأيوما  قال نعم قال ويومني قال نعم قال وثالثة أاي  قال نعم و 
 . ضعيهللا لوجود جماهيه يف إسنادهلكن احلديث إسناده 

املسرررح علرررى » :ل  قىىىال أن النىىىيب صىىىلا   عليىىىه وسىىى خزميىىىة بىىىن يبىىى   رواه مىىىا -2
أ ىد  هروا (لىزاد سىتزدانهاولىو ) قىال خزميىة .«اخلفني للمسافر ثالثرة أاي  وللمقريم يرو  وليلرة

 ". ح ن صحيح "وأبو داود والرتممل  وقال الرتممل 
لىىىملل  ضىىىعفه البخىىىار  ونقىىىه الت ىىىعيهللا الرتمىىىمل  يف عللىىىه لكىىىن احلىىىديث فيىىىه انقطىىىاا و 
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وأجي  عنه أي ا أبن قول الصحا  ليهب فيه دليه علا إاالو اءدة كيهللا وقد قيده رسول 
   ا تقدم به فيه ظن وتوق  من الصحا  وال ي خمل احلك  من ال ن والتوق  فاحلىديث لىو 

 . صح فإنه ال يدل علا إاالو اءدة
ل نة من اجلمعة إىل اجلمعة فقاأنه خرج من الشام إىل اءدي بن عامر  عقبة رواه ما -3
ال : الق ؟زعتهمانفهل : يو  اجلمعة قال: قال ؟مىت أوجلأ اخلفني يف رجليك» :له عمر
إال  ابىن تيميىة شىيخ اإلسىالمالبيهقي واحلاك  وصىححه وصىححه أي ىا  رواه .«أصبأ السنة: قال

 ا كىهٍ قط وعلفأصب ( ) فالصحيح أن عمر قال ملا الدارقطينشاذة كما بني ه (ال نة) أن لف ة
 . فاألثر تقوم به احلجة ألنه ال يعل  لعمر وعقبة رضي   عنه  خمالهللا

ء ىألة وهىو ث يف الكن هملا احلديث ليهب فيه داللة علا قو   به فيىه دليىه للقىول الثالى
 . المل  سيأيت

ن شىيخ إيمية بىه خ اإلسالم ابن توهو قول لبعض األحناف واختيار شي :القول الثالث
ة بيىىىوم وليليىىىة أن اءىىىدة  ىىىدد (21/215 الفتىىىاوى) يف كمىىىا  اإلسىىىالم ابىىىن تيميىىىة قىىىد عمىىىه بىىىه

كىىأن يكىىون   ن  بىىزمفىىال يقيىىد ذلىى للمقىىي  وللم ىىافر ثالثىىة أايم إال يف حىىال ال ىىرورة واءشىىقة
نف ىه  علىا افهناو برد شديد مىت خل  ت رر أو م  رفقة مىت خل  وف ىه ل ينت ىروه وخى
خللى  واللىبهب اله ابأو يف حال اءشقة كأن يعمه بريداً يف مصلحة اء لمني المل  يشى  اشىت 
 . ني األدلةبه    والدليه هو حديث عقبه بن عامر ال اب  وهملا القول هو األقر  ألنه في

  :من حدث بعد لب () قال املؤلف:
لىيت اختلىهللا اء ىا ه اء ىألة مىن ااء لهللا هنا بني مىت تبدأ مدة اء ح علا اخلفني وهىمله 

 : فيها أهه العل  علا قولني
 وهىىو قىىول اءىىمله  ومىىمله  اجلمهىىور مىىن العلمىىاء أن ابتىىداء مىىدة اء ىىح :القررول األول

رجىىه توضىىأ لصىىالة الفجىىر ولىىبهب اخلفىىني وبقىىي علىىا : تبىىدأ مىىن احلىىدث ويت ىىح هىىملا ابءثىىال
ضىىىأ يف ال ىىىاعة الثانيىىىة عشىىىرة اهارتىىىه إىل ال ىىىاعة التاسىىىعة ضىىىحا مث أحىىىدث ول يتوضىىىأ وتو 
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 : فاءدة تبدأ من وق  احلدث وهو ال اعة التاسعة واستدل اجلمهور علا ذل  أبمرين
را  إذا كنررا سررف أمرررس رسررول هللا » :قىىال ا ورد يف حىىديث صىىفوان بىىن ع ىىال مىى -1

 واهر  .«ونررو  وسررا ط أال ننررزع خفافنررا ثالثررة أاي  بليرراليهن إال مررن جنابررة ولكررن مررن بررول
 . م ة إال أاب داوداخل

مىن  وم وليلىةيىأنىه بعىد م ىي  .«لكرن مرن برول وسرا ط ونرو » :قالوا إنه يفه  مىن قولىه
 ن ىىىبة للم ىىىافريهىىىا ابلينتهىىىي وقىىى  اء ىىىح ابلن ىىىبة للمقىىىي  وثالثىىىة أايم بليال ال ىىىا ط البىىىول أو

 . فاحلدث سب  وجو  الوضوء فعل  احلك  به
 .   بملل  الرخصةحصلفإذا أحدث جاز له اء ح  أن اإلن ان -2

ن اءنىىملر ابىى رختيىىاوهىىو روايىىة عىىن أ ىىد وهىىي مىىن مفىىردات احلنابلىىة وهىىو ا :القررول الثرراين
لشىىىرا جىىىاء ا نا ألوالنىىىوو  وال ىىىعد  واألوزاعىىىي وأ  ثىىىور أن التوقيىىى  يبىىىدأ مىىىن اء ىىىح قىىىالو 
 ء ىىح أول مىىرةتىىداء ابلفىى  اء ىىح واء ىىح ال يتحقىى  إال بوجىىوده فعىىاًل وهىىملا ال يكىىون إال ابب
 وكملل  هو قبه أن مي ح ل يشرا به بعد فكيهللا يكون   وابً من وقته 

 . هو الراجحوهملا القول 
  ؟«أن املسح من احلدث إىل احلدث» :لكن إن قيه ما اجلوا  عن رواية

 عليىىىه  أن النىىىيب صىىىلا ن بىىىن ع ىىىال   أن يقىىىال إن مىىىا ورد يف حىىىديث صىىىفوافىىىاجلوا
لنىىىوو  يف كمىىىا ذكىىىر ذلىىى  ا  ةضىىىعيف ي روايىىىةفهىىى .«مرررن احلررردث إىل احلررردث» :وسىىىل  قىىىال 

  .(اوموا وف ه)
فىىاف روط اخلوبعىىد أن انتهىىا اء لىىهللا مىىن الكىىالم علىىا حكىى  اء ىىح ومدتىىه انتقىىه إىل شىى

 . واجلوار  اليت يت  عليها اء ح
 :(على  اهر) :فقال راه هللا

ر  أو اجلىو  من شروط اء ح علىا اخلفىني وهىو أن يكىون اخلىهللا الشرط األولهملا هو  
 . ااهراً والدليه علا اشرتاط الطهارة هو إ اا الفقهاء علا ذل 
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ة كميىىة الطار ىىاسىىة احلوالفقهىىاء ر هىى    يقصىىدون ابلطىىاهر هنىىا الطهىىارة العينيىىة ال النج
 ىىاا ح ابإلعلىىا  ىىه اىىاهر أ  أنىىه جيىىوز اء ىىح علىىا اخلىىهللا اءتىىنجهب أمىىا الىىنجهب فىىال يصىى

 . اء ح عليه
خلىهللا اذا كىان إمن جلد جنهب فهىملا ال جيىوز اء ىح عليىه أمىا  اخلهللا اءصنوا: مثال ذل 

 . مصنوا من جلد أو صوف ااهر لكنه أصابته جناسة فهملا جيوز اء ح عليه
ميىى  ليىىه جلعلكىىن اخلىىهللا إذا كىىان اىىاهر العىىني وأصىىابته جناسىىة فهىىه لإلن ىىان أن مي ىىح 

 ؟العبادات
ن ىان الصىالة اد اإلة فىإذا أر الصىال جلمي  العبىادات ابسىتثناءنع  لإلن ان أن مي ح عليه 

 . فهنا جي  عليه تطه  اخلهللا تطه اً كامالً 
 نع  ؟جهباءتن وعلا هملا لو أن إن ان يريد قراءة القرذن فهه له أن مي ح علا اخلهللا

  .ال ؟وإذا أراد أن يصلا فهه له أن مي ح علا اخلهللا اءتنجهب
ة وأمىىا وط الصىىالة مىىن شىىر إن إزالىىة النجاسىى :اجلررواب ؟مىىا الفىىرو بىىني اء ىىألتني فىىإن قلىى 

 ه الىىىمل وهىىىملا التفصىىىي - ىىىان جناسىىىةالوضىىىوء فإنىىىه يصىىىح وإن كىىىان علىىىا بعىىىض أع ىىىاء اإلن
 . هو اءشهور من ممله  احلنابلة وهو الراجح ذكرانه

  :مباح() قال املؤلف:
ألن  مىىاً ال  ر  أن يكىىون اخلىىهللا مباحىىاً  :مىىن شىىروط اء ىىح علىىا اخلفىىني هىىو الشرررط الثرراين

 . باح الرخص ابءعاصياء ح رخصة وال ت ت
ا ه الىيت ن اء ىواعل  أن اء ىح علىا اخلىهللا احملىرم مثىه اء صىو  أو الىمل  عليىه صىورة مى

 : اختلهللا فيها أهه العل  علا قولني
ءعصىية ابالرخصىة  وال ت تباح هملهال جيوز اء ح عليه ألن اء ح رخصة  :القول األول

 . يه اء لهللاهملا هو اءشهور من ممله  احلنابلة وهو المل  ذه  إل
وهو الرواية الثانية عن أ د وهو ممله  احلنفية أنه جيوز اء ح عليه لكنه  :القول الثاين
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 : ذمث وهملا القول هو األقر  ألمور
 . دم الدليه علا بطالن الطهارةع -1
ة ر الطهىا ليهب عا داً علىا شىرط العبىادة الىيت هىي مثال مي المل  هو ال ص أن التحر  -2

 . ارةعالقة له ابلطه ج عنها وهو ال ص  فهو وصهللا عارو الأمر خار  وإمنا علا

  :ساتر للمفروس() قال املؤلف:
اً  سىاتر سىرت  من شىروط اء ىح علىا اخلفىني وهىو أن يكىون اخلىهللا الشرط الثالثهملا هو 

اىىىىراف هىىىىو مىىىىن أرة والقىىىىدر اءفىىىىروو ف ىىىىله ال وصىىىىهللا فيىىىىه للبشىىىىللمفىىىىروو ف ىىىىله كىىىىاماًل 
 . األصاب  إىل الكعبني

لكعى  فإنىه فىوو ا أن اخلىهللا إذا كىان خمرقىاً وهىملا اخلىرو :ألة فيها تفصىيه وهىووهمله اء 
  .(1/523) جيوز اء ح عليه إب اا العلماء كما ذكره النوو  يف اوموا

 :  ه العلوأما إذا كان اخلرو يف  ه الفرو المل  هو القدم ففيه نزاا بني أه
 أو صىى  اً و كبىى اً واء كىىان اخلىىر سىى أنىىه ال جيىىوز اء ىىح عليىىه علىىا اإلاىىالو :القررول األول

عية يف الشىىاف هىىملا هىىو اءشىىهور مىىن مىىمله  احلنابلىىة وهىىو الىىمل  ذهىى  إليىىه اء لىىهللا وهىىو قىىول
  .اجلديد

 ىىىح بىىىني اء أبن القىىىدر الىىىمل  ظهىىىر مىىىن القىىىدم فرضىىىه ال  ىىىه واجلمىىى : واسرررتدلوا علرررى ذلرررك
 : وريهللا ألمضع وال  ه يف ع و واحد ال يصح وعلا هملا فيتعني ال  ه لكن هملا التعليه

 . نه ال دليه علا أن ما ظهر فرضه جي  ف لهأ -1
منىىىىتقض  ح وال  ىىىىه يف ع ىىىىو واحىىىىد ال يصىىىىح ألنىىىىهول بعىىىىدم اجتمىىىىاا اء ىىىىأن القىىىى -2

 . ه اجلب ةلمل  فيت  ه الملراا ومت ح اءوض  ا راا فإن نصهللا المل علا ابجلب ة إذا كان 
 فىىىال يصىىىح ان كبىىى اً عليىىىه وإذا كىىى إنىىىه إذا كىىىان اخلىىرو ي ىىى  فيجىىىوز اء ىىىح :القرررول الثررراين

فىا عنىه حيىث   يعأبن الي ى علا ذل : اء ح عليه وهملا ممله  احلنفية واءالكية واستدلوا
 . إن اءشقة جتل  التي  
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رو كب اً  كان اخلأنه يصح اء ح علا اخلهللا اءخرو علا اإلاالو سواءً  :القول الثالث
 الثىىور  وابىىن ا قىىولوهىىمل نتفىىاا بىىه ابقىىياالكىىن و ي عليىىه ممأو ي ىى اً مىىا دام ي ىىما خفىىاً واءشىى

 : ةالراجح ألدل القول اءبارو وابن عيينة واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية وال عد  وهملا هو
ن العيىو  مىليماً أن أدلة اء ح علا اخلفني عامة ال تقييد فيها أبن اخلىهللا يكىون سى -1

 . ومعلوم أن تقييد ما أالقه الشرا ال يصح
خىروو ولىو   لىوا مىناً من الصحابة رضىي   عىنه  كىانوا فقىراء وخفىافه  ال ختأن كث   -2

 يبىني ذلى  دل علىا لحيث إنه يراه  وي ىافر معهى  فلمىا     كان ذل  م ثراً لبينه النيب 
 . جواز اء ح عليه

صىىة ن الرخإأن اشىىرتاط كىىون اخلفىىاف سىىليمة مىىن اخلىىروو فيىىه منافىىاة للرخصىىة حيىىث  -3
روو منىايف ة من اخلىشرتاط اخلفاف ساءعلا اءكلفني ابء ح علا اخلفني واجاءت ابلتي   

 . لرخصة مله ا
 : ساتر للكعبني على قولني اختلف أهل العلم فيما إذا كان اخلف أو اجلورب سريمسألة: 

الم يف  يخ اإلسىشىوهىو الىمل  ذهى  إليىه  األ مىة األربعىة وهو اءشىهور عىن :القول األول
 . ز اء ح عليهال جيو  أنه كتبه من

شىىيخ ل ثىىا لرأ  الاهىىو لىى  يف روايىىة واألوزاعىىي وابىىن حىىزم و وذهىى  إليىىه ما :القررول الثرراين
ال ي ىما خفىا نىه مىاز تيمية كما نقله عنىه ابىن مفلىح واءىرداو  أن ذلى  جيىوز أل ناإلسالم اب

لىا عح وال دليىه ابء ى فيدخه يف إاالقات األدلة اآلمرة اءشي فيه ممكن واالنتفاا به ابقيو 
  بوصهللا معترب  اءن  من ذل  أو التقييد

 : أنه ال جيوز اء ح عليه ألموروالراجح 
 . فرو فهو أشبه ابلنعلنييعترب ف  ساتر لل أنه -1
 . علنيعلا الن لب ه م  القدرة للمحرم أنه يف األصه ال يعترب خفاً و ملا جيوز -2

 ملا النىىيب أن مىىا كىىان حتىى  الكعبىىني ال يىىدخه يف م ىىما اخلىىهللا عنىىد اإلاىىالو و ىى -3
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 .«فمن مل جيد النعلني فليلب  اخلفني وليقطعهما أسفل من الكعبرني» :قال يف أول األمر
ابلقطىىى  دليىىىه علىىىا إحلاقىىىه اخلفىىىني اءقطىىىوعني أسىىىفه الكعبىىىني  وأمىىىره  .البخىىىار  وم ىىىل  رواه

 . ابلنعلني ال ابخلفني

  :ويثبأ بنفسه() قال املؤلف:
ل يثبى   ه فىإننف ىب اءم ىوح عليىه أن يثب  فنيالشرط الراب  من شروط اء ح علا اخل

  الشد أو بلبهب النعه فإنه ال جيوز اء ح عليه إال ابلربط أو 
هىىىي  لنىىىيب ودليىىىه احلنابلىىىة علىىىا هىىىملا الشىىىرط هىىىو أن اءعتىىىاد مىىىن اخلفىىىاف علىىىا عهىىىد ا

 .  النصوايفيدخه  اخلفاف الثابتة بنف ها وما ال يثب  بنف ه فليهب معتاداً وعلا هملا ال
ه ال يشىرتط ة وهىو أنىوهو رواية عىن أ ىد اختارهىا شىيخ اإلسىالم ابىن تيميى :القول الثاين

إنه جيوز ربط ف يف اخلهللا أو اجلور  أن يثب  بنف ه فلو ثب  أب  مثب  ذخر سواء بشد أو
 : اء ح عليه وهملا هو القول الراجح لعدة أمور

  تقييىد يف األدلىة مىن فى ن اإلذن ابء ح علا اخلفاف ومىا يف معناهىا جىاء مطلقىاأ -1
 . وما ورد مطلقاً فال جيوز تقييده إال بدليه

 . رو بينهماف ه فال فأن اخلهللا إذا كان يبتاً ب  ه فهو يف معىن ما كان يبتاً بن -2
  ؟فإن قيه ما اجلوا  علا ما استدل به احلنابلة

  :اجلواب
دة يف دة وفىى  اءعتىىىان إاالقىىات النصىىوا فيهىىىا داللىىة علىىىا دخىىول اخلفىىاف اءعتىىىاإ -1

 . جواز اء ح عليها
 . لقيا  علا جواز م ح ما كان يبتا بنف ه و  أعل ا -2

  :من خف وجورب صفيق وحنومها() قال املؤلف:
بىىدأ اء لىىهللا هنىىا بىىملكر األشىىياء الىىيت مي ىىح عليهىىا فىىملكر اخلفىىاف واجلىىوار  واومهىىا مثىىه 
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 . األشياء همله موو وقد تقدم يف أول البا  بيان معا اجلر 
  ؟لكن هه يصح اء ح علا همله األشياء ابالتفاو

ىل أن بىن حىزم إاأما اخلفاف واوهىا فقىد ذهى   هىور أهىه العلى  وهىو اختيىار  :اجلواب
 : اء ح علا اخلفاف جا ز وهملا هو الصحيح ألدلة كث ة منها

 . م ل  رواه .«وضأ ومسح على خفيهتابل مث  رأيأ النيب » :قول جرير  -1 
جرير   ن إسالمألكان يعجبه  هملا احلديث :   هملا احلديث رواة قال إبراهي  وهو أحد) 

 . م ل  رواه (كان بعد نزول اءا دة
 ءا ىدة تعتىربالىه ألن إثبات شرعية اء ح علا اخلفني وعدم زوا: والفا دة من قول إبراهي 

 . من ذخر ما نزل
وف هىىا مىىن  مىىا عنىىد م ىىل ك .«همسررح علررى خفيرر أن النرريب » :اء ىى ة  رواه مىىا -2

  . واو ذل األدلة الدالة علا ذل  كأحاديث توقي  اء ح للمقي  واء افر
  ؟فإن قيه إنه وردت بعض اآلير تبني أن اء ح علا اخلفني ال جيوز

 د التمهيىىىصىىىحيح أنىىىه وردت بعىىىض اآلير بىىملل  لكىىىن ذكىىىر ابىىن عبىىىد الىىىرب يف :فرراجلواب
(11/141)  

ه أن كى (202) عنىد حىديث (صىاح  الفىتح)بن اءبارو كما نقه هملا وابن اءنملر عن ا
لىىا أنىىه ل يحمىىه عمىىن رو  عنىىه إنكىىاره فقىىد رو  عنىىه إثباتىىه والعمىىه بىىه وأمىىا مىىن ل يرجىى  ف

 . تبل ه أدلة اء ح علا اخلفني
هىىه  و  ؟م الأهىىه ذيىىة اءا ىىدة معارضىىة للم ىىح علىىا اخلفىىني  :وسىىب  اخلىىالف يف هىىملا هىىو

  ؟ول اءا دة أم بعدهاكان اء ح قبه نز 
اءا ىدة كمىا يف  م ىح بعىد ذيىة لكن يقال إنه مىا دام ثبى  ابألدلىة الصىحيحة أن النىيب 

 مدهلل احل عنه  فإن اإلشكال يزول و حديث جابر وجرير واء  ة وبريدة رضي  
 : قولني   علاأهه العل افقد اختلهللا فيه (الشرا ) وأما اء ح علا اجلوار  اليت هي
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 يصىىح أنىه ال (حنيفىىة ومالى  والشىىافعي أ ) وهىىو مىمله   هىىور العلمىاء :األول القرول
 . اء ح علا اجلوار 
تيىىىار ة وهىىىو اخوهىىىو جىىىواز اء ىىىح علىىىا اجلىىىوار  وهىىىملا هىىىو قىىىول احلنابلىىى :القرررول الثررراين

 يخ ىر نىه ال عيه يف مرضه كمىا ذكىر ذلى  إسحاو وأبو يوسهللا ويقال إن أاب حنيفة رج  إل
 لهللا حيىثهىور ال ىن القي  وهىو مىمله   ره شيخ اإلسالم ابن تيمية وابواختا (اءب وط) يف

  .ذكره ابن اءنملر عن ت عة من الصحابة
شىرحبيه عىن اء ى ة  مىن روايىة هزيىه بىن حلىديث اء ى ة بىن شىعبة   الرراجح هرو القول وهذا 
 ىىىا ي خلم ىىىة إال النا رواه .«توضرررأ ومسرررح علرررى اجلررروربني والنعلرررني أن النررريب » :بىىىن شىىىعبة 

  .وصححه الرتممل  يف سننه وابن خزمية يف صحيحه واأللبا  يف سنن أ  داود
 ابىن معىنيد  و بىن مهى وأما اجلمهور فقالوا إن عامة أهه احلديث من اءتقدمني كعبد الر ن

روايىة هزيىه شىاذة  نأ :(1/284) سىننهنقه ذل  عىنه  البيهقىي يف والثور  وأ د والن ا ي كما 
  .زيههالملين رووا عن اء  ة ل أيتوا بلف  اجلوربني سوى  ألن عامة الرواة

وقعىىىه  لىىىه ولىىىهدثني لىىىه ثقمىىىن احملىىى إن كىىىالم هىىى ال ي األ مىىىة: واجلىىىوا  عىىىن ذلىىى  أن يقىىىال
ى دلىىة أخىىر مىى  ذلىى  نقىىول إنىىه يصىىح اء ىىح علىىا اجلىىوربني لثبىىوت ذلىى  مىىن أومأخىىمله لكىىن 

لمررا قرردموا فصرراهبم الررربد بعررث سرررية فأ أن النرريب » :تتقىىوى ببع ىىها كحىىديث ثىىوابن 
ى العصرررا ب  ررركوا إليررره مرررا أصررراهبم مرررن الرررربد فرررأمرهم أن ٌّيسرررحوا علررر علرررى النررريب 
لكنىىىه  ااالنقطىىىهىىىملا احلىىىديث أعلىىىه بعىىىض أهىىىه العلىىى  ابو  أ ىىىد وأبىىىو داود رواه .«والتسررراخني

 صحيح بشواهده
 . وار هي العما   والت اخني هي ما ي خن القدم من اخلفاف واجل :والعصا  

رضىي   عىنه  إىل ذلى  أنىه ثبى  اء ىح علىا اجلىوار  عىن ت ىعة مىن الصىحابة  أضهللا
 أربعة وعلا هملا فهو يب  عن ثالثة عشر صحابياً ول يثب     خمالهللا -أبو داود -به زاد 

إن الصىىحابة م ىىحوا علىىا : "و ىىملا قىىال ابىىن قدامىىة (1/187ان ىىر هتىىملي  ال ىىنن البىىن القىىي  )
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  .(1/374اء ين ) "يف عصره  فكان إ اعاً  اجلوار  ول ي هر    خمالهللا
  ؟ما املقصود ابجلورب الصفيق واخلف الصفيقمسألة: 

قلنىا يف  مىه كمىاهو الىمل  ال يصىهللا البشىرة وي ىرتها سىرتاً كىاماًل ويقىال يف حك :الصفي 
خىروو أو   ر  فيهاخلفاف فالراجح أنه ال يشرتط هملا الشرط وعلا هملا لو كان اخلهللا واجلو 

 . ا بهفيجوز اء ح عليه ما دام ابقيا علا م ماه وميكن االنتفا كان شفافاً 
  ؟ما حكم املسح على اللفا فمسألة: 
قىدم مىن علىا ال هي مىا يلىهللا: نبني معىن اللفا هللا مث نملكر حكمها فنقول اللفا هللا: أوالً 

 . خرو واو ذل  من أجه ت طية القدم
 : وهمله اللفا هللا اختلهللا فيها أهه العل  علا قولني

 : دلةوهو ممله  األ مة األربعة أنه ال يصح اء ح عليها أل :األول القول
 يف ذكىىر هىىملا ابىىن قدامىىه كمىىانىىه ال خىىالف بىىني أهىىه العلىى  يف أن ذلىى  ال يصىىح  أ -1

  (1/376 اء ين)
 . ن اء ح ورد يف اخلهللا وهمله اللفا هللا لي   لفاف وال يف معناهاأ -2

ابلىىة بىىه عنىىد احلن يهىىا وهىىملا القىىول وجىىهز اء ىىح علجيىىو  وهىىو األقىىر  أنىىه :القررول الثرراين
ر ن الىى بىىدعالشىىيخ روايىىة عىىن أ ىىد وهىىو اختيىىار شىىيخ اإلسىىالم ابىىن تيميىىة و  حكىىاه بع ىىه 

 : ألدلة وف ه  ال عد 
ابملسررررح علررررى العصررررا ب  أمرررررهم النرررريب » :ورد يف حىىىىديث ال ىىىىرية الىىىىملين مىىىىا -1

ن اجلىوار  لقىدم مىاي خن بىه  والت اخني تقدم أهنا كه ما أ د وأبىو داود رواه .«والتساخني
داخلىه يف  دم فهىيواخلفاف واوها ويدخه يف ذل  اللفا هللا ألهنا مما جصه قا ت خني القى

 . عموم اللف 
 أن اللفا هللا أوىل ابجلواز من اخلفاف واجلوار  ألن نزعها أش  وأما دعوى اإل ىاا -2

ومىن ادعىا يف ذلى  " :يف أن اء ح عليها ال يصح فقىد قىال عنهىا شىيخ اإلسىالم ابىن تيميىة
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إ اعىىاً فلىىيهب معىىه إال عىىدم العلىى  وال ميكنىىه أن ينقىىه اءنىى  عىىن عشىىرة مىىن العلمىىاء اءشىىهورين 
  "ف اًل عن اإل اا والنزاا يف ذل  معروف يف ممله  أ د وف ه

 .(21/185 تاوى ابن تيميةف)
ول لكىىان أ  األلكىىن مىى  ترجيحنىىا للقىىول الثىىا  نقىىول لىىو أن اإلن ىىان احتىىاط وأخىىمل ابلىىر 

 . أوىل خصوصاً وأن الرأ  األول اتف  عليه األ مة األربعة
 ؟ما حكم املسح على النعالمسألة: 

  ف بني الفقهاءحمل خال املسألةهذه   
دم جىىواز عىىة إىل عىىمىىن األ مىىة األرب إليىىه  هىىور الفقهىىاء ذهىى  وهىىو الىىمل :القول األولفرر

 : واستدلوا على ذلك أبدلةاء ح علا النعال 
 . ماالنعلني لي ا يف معىن اخلفني فال يلحقان قأن  -1 

ي   مىى  انتشىىار هىىمله النعىىال يف وقىى  الصىىحابة رضىى رد ذلىى  عىىن النىىيب أنىىه ل يىى -2
 . عنه 

ال  أحاديىىث يف الصىىحيحني فيهىىا أن بعىىض الصىىحابة رضىىي   عىىنه  أنىىه ورد عىىدة -3
عقرراب مررن ويررل لس» :يقىىول  ىى  إذا رأى ذلىى  مىىنه  يتمىىون ف ىىه الىىرجلني وكىىان النىىيب 

 . البخار  وم ل  رواه .«النار
و كىىان وهىىملا يىىدل علىىا وجىىو  ف ىىه الىىرجلني وعىىدم جىىواز االقتصىىار علىىا م ىىحهما ولىى

ن يبقىىا مىىن القىىدم أألن مىىن م ىىح نعليىىه مىى  قدميىىه البىىد  م ىىح النعلىىني جىىا زاً لبينىىه النىىيب 
 . شيء  ل يصله اءاء

 أنه بن مفلح تلميمله ا تيمية كما ذكره عنه شيخ اإلسالم ابن روهو اختيا :القول الثاين 
 : مي ح علا اخلفني بشراني اجيوز اء ح علا النعلني كم

و رجلىىه  يديىىه أأن تكىىون هىىمله النعلىىني ممىىا يشىى  نزعهمىىا حبيىىث جتىىاج إىل: الشرررط األول
 . لنزعهما
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 أن مي حهما م  القدمني : الشرط الثاين
علىىا  القيىىا  فىىني وهىىملا كمىىا يىىدل عليىىهفإهنمىىا يف حكىى  اخل فىىإذا اجتمىى  هىىملين الشىىراني

 : اخلفني دل عليه
 وسلم مسح على نعليه أن النيب صلى هللا» :أو  بن أ  أو  الثقفي  رواه ما -1

 ءعاصىىىىرينمىىىىن اأبىىىىو داود واحلىىىىديث اختلىىىىهللا يف تصىىىىححيه وت ىىىىعيفه وممىىىىن صىىىىححه  رواه .«وقدميرررره
 : ألسبا  منهاف األلبا  يف ال نن أما الملين ضعفوه

 . (الثقفي يعلا بن عطاء وأو  بن أ  أو ) أن فيه انقطاا بني -أ 
 . ختالف رواته علا يعلا بن عطاءا - 

كرذلك كران رسرول :  أنه كان ٌّيسرح علرى نعليره ويقرول» :ما ورد عن ابن عمىر  -2
  .البزار والبيهقي وابن خزمية يف صحيحه رواه .«هللا يفعل

ابىىن  رواه .«مث أقررا  املررؤذن فخلعهمررالررى نعليرره عأنرره مسررح » :مىا ورد عىىن علىىي  -3
اخلىهللا مىن  ثبى  يف فعلا هملا القول جيوز أن مي ىح علىا النعلىني إن ثبى  فيهمىا مىا أ  شيبة

 مشقة النزا وكان م حهما م  ظاهر القدمني 
 : األحوط هو القول األول ألمور هوواألقر  و 

 لألدلة اليت ذكروها  -1
 . يف ذل  ال يثب  أن ما ورد عن النيب  -2

ني ه للقىىىدممىىا ورد عىىن علىىي وابىىن عمىىر رضىىي   عنهمىىا فقىىد ورد عنهمىىا ال  ىى أن -3
 . أي اً 

دت عليه وما ور  أن ما ورد عن ه الء الصحابة رضي   عنه  تعرتيه االحتماالت- -4
 تستدالاليف اال يُتم   به قوايً  االحتماالت فال يصلح أن يكون متم كاً 

  :  ذؤابة(وعلى عمامة لرجل حمنكة أو ذا) قال املؤلف:
 : لكن بشراني اء ح علا العمامة جيوز عند احلنابلة 
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  .أن يكون الالبهب  ا رجه: الشرط األول
 همله العمامة  نكة أو ذات ذ ابة. أن تكون: الشرط الثاين

لىىهللا خالنىىازل  فهىىي ذات الطىىرف: هىىي اءىىدارة حتىى  احلنىى  وأمىىا ذات المل ابىىة: احملنكىىةو 
 الرأ 
لعمامىة ءىا ليهىا لىبهب اهىو أن اءىرأة جىرم ع  (و اشرتاط الرجولىةوه)  لالشرط األو ودليه  

 جال   ابلر عليه لتخصيص ذل فيه من التشبه ابلرجال ولملا فإنه ال جيوز  ا اء ح
مىىا   العىىر  قىىا ع وأمىىا دليىىه اشىىرتاط التحنيىى  فقىىالوا ألن العمامىىة إذا أالقىى  فاءقصىىود

صىىماء ا ذلىى  العمىىا   الفنقيىىد اجلىىواز قىىا فعلىى وهىىي العمىىا   احملنكىىة اءعتىىادة يف عهىىد النىىيب 
 . اخلالية من هملا الشرط ال جيوز اء ح عليها

 م ابىن تيميىةيخ اإلسىالوبه قىال ال اهريىة وهىو وجىه عنىد احلنابلىة اختىاره شى :القول الثاين
 : أنه جيوز اء ح علا العمامة الصماء ألدلة

ا الىىنص قىىا علىىفيهىا فعلىىا هىىملا نبن النصىوا الىىواردة يف العمىىا   مطلقىىة وال تقييىىد أ -1
 . قيدهاءطل  ما ل يرد ت

 . الصماء داخلة يف م ما العما   والعصا   اليت جاء اإلذن قاأن العمامة  -2
هنىى  لىىىو ل عمامىىىة يف زمىىن الصىىىحابة كىىان حلاجىىىة اجلهىىاد يف سىىىبيه   ألأن حتنيىى  ال -3

ألمىر    كىانفالتحنيى هىاداجل ما مه  حال احلر  وأش لته  حالجنكوها ل قط  عليه  ع
 عمىىا   مىىن فىىى  ىىون الاجلهىىاد ال ألمىىر اء ىىح بىىدليه أن أوالد اءهىىاجرين واألنصىىىار كىىانوا يلب

 وال جهاد هناو حتني  ألهن  كانوا يف احلجاز زمن التابعني 
 . (21/187ان ر فتاوى ابن تيمية )

 . المل ابة يف العمامةو  إذاً عدم اشرتاط التحني  فالراجح
 ؟سح على العمامة مسح الناصية ل جيب عند املهمسألة: 

  حمل خالف بني أهل العلم 
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  مىىىلعمامىىىة امىىىن مىىىمله  احلنابلىىىة أنىىىه جيىىىوز اء ىىىح علىىىا  روهىىىو اءشىىىهو : القرررول األول
 : أبدلة ستدلوااستحبا  اء ح علا الناصية أي اً واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية وا

 عليرره وسررم ٌّيسررح علررى النرريب صررلى هللارأيررأ » :قىىال عمىىرو بىىن أميىىة  رواه مىىا -1 
 . البخار  رواه .«عمامته وخفيه

نفىرد أن حد اريقىه اءأنه ورد عن س ة من الصحابة لكه وا" :ما قاله اإلمام أ د -2 
ه بىىبكىىر وقىىال  وم ىىح عليهىىا أبىىو" :وقىىال ابىىن اءنىىملر "،م ىىح علىىا عمامتىىه لوحىىدها النىىيب 

 .  يعل     خمالهللاوال "عمر وأبو أمامة وأنهب رضي   عنه 
 إذا كىىان وحىىدها إاللال جيىىوز اء ىىح علىىا العمامىىة  هوهىىو قىىول اجلمهىىور أنىى :القررول الثرراين

 : واستدلوا أبدلة (أ  مقدمة الرأ ) معها الناصية
  .«امتهمسح على سصيته وعم أن النيب » :اء  ة بن شعبة  رواه ما -1

 . م ل  رواه
ررك مْ َواْمَسررح و ﴿ :قىىال جىىه وعىىال أن  -2 علىىا العمامىىة  واء ىىح .[6:ة]املا ررد ﴾ا ب ر ء وس 

 ليهب م حاً علا الرأ 

 اسىىتحبا  وهىىو جىىواز اء ىىح علىىا العمامىىة فقىىط مىى  والررراجح هررو القررول األول 
 . اء ح علا الناصية

اء ىىح  نىى  جىىوازإن األحاديىىث األخىىرى بي: وأمىىا اجلىىوا  علىىا أدلىىة القىىول الثىىا  فيقىىال
  .علا العمامة لوحدها

ا وقىد أمىر لوحىدمه اجلوا  عن االستدالل ابآلية فيقال فكما أنه مي ح علىا اخلفىني وأما
 . ب  ه الرجلني فكملل  مي ح علا عمامته لوحدها بداًل من رأسه

 مسألة: هل للعمامة توقيأ حمدد؟  
لى  وهىملا علىا ذ هخالف واألقر  أنه ليهب  ا توقيى  لعىدم الىدلي  ه ةاء أل اجلواب:

 زم يف )احمللا( والشوكا  يف )النيه(. هو اختيار ابن ح
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وأمىا "قىال ر ىه   (1/170) الفتىاوىابن عثيمىني ر ىه   يف  ذكرها شيخنا ةوهنا فا د
أسىىفله لفىىة  كىىون يفمىىا يلىىبهب يف أايم الشىىتاء مىىن القبىى  الشىىامه للىىرأ  واألذنىىني والىىمل  قىىد ي

 . "علا الرقبة فإن هملا مثه العمامة ءشقة نزعه فيم ح عليه
 ؟هل تقا  الطاقية على العمامة يف جواز املسح عليها مسألة:
 . عليها وعلا هملا فال جيوز اء ح لعدم اءشقة يف نزعهاتقا   ال :اجلواب 

  :ومخر نساء مدارة حتأ حلوقهن() قال املؤلف:
 اءقصىىود بىىني أوالً سىىيأيت ذكرمهىىا بعىىد قليىىه لكىىن ن: جيىىوز اء ىىح علىىا سىىار اءىىرأة بشىىراني

 . رابخلما
 . هو ما ت طي به اءرأة رأسها: اخلمار

 : واختلهللا العلماء يف حك  اء ح عليه
( وهىىو أنىىه احمللىىا) وهىىو اءشىىهور مىىن مىمله  احلنابلىىة واختىىاره ابىىن حىزم يف :القرول األول

 : جيوز اء ح علا اخلمار لكن بشراني
   أن يكون اخلمار علا امرأة : الشرط األول
الف لىىشىى  نزعىىه ياً حتىى  احللىى  ال مرسىىه ألن اءرسىىه ال أن يكىىون مىىدار : الشرررط الثرراين

 . اءدار
نفىهب أدلىة  أدلىته  هىيز اء ح علىا اخلمىار و جيو  وهو قول اجلمهور أنه ال :القول الثاين

 . منعه  اء ح علا العمامة لوحدها وقد تقدم 
يخ إليىىه شىى وه ومىىالأنىىه جيىىوز اء ىىح علىىا اخلمىىار عنىىد احلاجىىة كىىالربد واىى :القررول الثالررث
  (218/ 21ف ) اإلسالم ابن تيمية

 : ألمرين والراجح جواز املسح على اخلمار
م سىلمة أ  شىيبة وابىن اءنىملر إبسىناد ح ىن عىن احل ىن البصىر  عىن أ ءا روى ابىن -1

 . ل هللا فيما نعوال يعل   ا خمال .«أهنا كانأ  سح على اخلمار» :رضي   عنها
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 النسررراء» : امىىىة كيىىىهللا وقىىىد قىىىال رسىىىول  ن ىىى ه فهىىىي كالعم اقيىىىا  الن ىىى  علىىى -2
 . أبو داود رواه .« قا ق الرجال

  :يف حدث أصغر() قال املؤلف:
، افاخلفىىىى: مىىىىن اء ىىىىح علىىىىا اخلفىىىىني وهىىىىو أن اء ىىىىح علىىىىا الشرررررط اخلررررام هىىىىملا هىىىىو 

 ة كما سيأيتاجلب   واخلمر يكون يف احلدث األص ر دون األكرب لالف ،والعما   ،اجلوار و 
را  أن ال ننررزع إذا كنررا سررف أمرررس رسررول هللا » :قىىال ث صىىفوان بىىن ع ىىال حلىىدي ؛بيانىىه

زميىة رتمىمل  وابىن خ ىا ي والالن رواه .«خفافنا ثالاث  إال من جنابة ولكن من سرا ط وبرول ونرو 
 . وصححاه

 إذاً اء ح يف احلدث األص ر جا ز وأما األكرب فال يصح 

  :وجبرية() قال املؤلف:
 . ء ح علا اجلب ةجيوز عند احلنابلة ا

اد انىىى  أبعىىىو هىىي الىىىيت تشىىىد وتىىىربط علىىىا ك ىىر أو جىىىرح أو موضىىى  أل سىىىواء ك: واجلبررررية
 . وخيوط أو جببهب أو بلصقة أو او ذل 
 . ومسي  قملا االس  من اب  التفا ل

 : واختلهللا العلماء يف حك  اء ح علا اجلب ة علا قولني
والشىوكا   لصىنعا سىالم ابىن تيميىة وااجلمهور واختاره شيخ اإل لوهو قو  :القول األول

 ألمور: أنه جيوز اء ح عليها
 ثبىى يح و هقىىي إبسىىناد صىىحعىىن ابىىن عمىىر رضىىي   عنهمىىا عنىىد البيثبىى  ذلىى   أن-1

 الهللاما خمهما كما ذكره ابن اءنملر وال يعرف  عن ابن عبا  رضي   عن أي ا
 ن بعض التابعني ع أي ا نه يب أ-2
 علا اخلفنيللقيا   -3

أن النريب » :وقملا القول أخمل  اه  أهه العل  وأما حديث صىاح  الشىجة الىمل  فيىه
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 وفىى ه فهىىو ضىىعيهللا   كمىىا عنىد أ  داود .«أر ردهم لعصررب اجلرررح خبرقررة واملسررح عليرره
بىه  وال عربة  ن صححه مىن اءعاصىرين فالصىحيح ضىعفه نوو  وف ه الكما قال البيهقي و 

 ( حديث يف اء ح علا اجلب ة   ل يصح عن النيب أنه) إن البيهقي ر ه   بني 
ا ضىعيفة أحاديثهى ألن يصىح ال اء ىح علىا اجلبى ة وهىو قىول ابىن حىزم أن :القول الثراين

 . وألنه ال يرى القيا 
مىىىا    علىىىهىىىو القىىىول األول لثبىىىوت ذلىىى  عىىىن اثنىىىني مىىىن الصىىىحابة وال ي لكرررن الرررراجح

 . خمالهللا
  ؟ة أو الساتر فكم مرة ٌّيسحإذا أراد املسح على اجلبري مسألة: 
ن القاعردة أل لتثليرثمررة واحردة حرىت ولرو كران يف موضرع يشررتط فيره ا إال ٌّيسح ال :اجلواب

  ستشمار (تكرار يف املمسوحا  إال يف اال تقول إنه ) ال

  :(ةمل تتشاوز قدر احلاج) قال املؤلف:
ة ر احلاجىىبقىىدن أن تكىىو  يشىىرتط أن يكىىون وضىى  اجلبىى ة الىىيت توضىى  علىىا ع ىىو الوضىىوء 

أمور ع ىىىو اءىىىفىىىإن جىىىاوزت قىىىدر احلاجىىىة فيجىىى  عليىىىه إزالىىىة هىىىملا الزا ىىىد لكىىىي يصىىىه لبقيىىىة ال
اجررة تقرردر ة واحلأن الضرررور » :إبيصىىال اءىىاء إليىىه والىىدليه علىىا ذلىى  هىىو القاعىىدة اءشىىهورة

 .«بقدرها بال زايدة وال نقصان
تثبيى   ليىه يفإجتىاج واعل  أن احلاجة لي   هي موض  اجلىرح أو األل فقىط بىه كىه مىا 

لكىىهللا ابط كىىه اجلبىى ة واوهىىا فهىىو حاجىىة فلىىو كىىان الك ىىر يف اإلصىىب  لكىىن احتجنىىا أن نىىر 
 . لراحة اليد فهمله حاجة

  :(لطهارةولو يف أكرب إىل حل  ها إذا لب  ذلك بعد كمال ا) قال املؤلف:
اء ىح علىا يعين به احلدث األكرب ومعىن كالم اء لهللا هىو أنىه جيىوز  (ولو يف أكرب) قوله

اجلبىى ة مىى  وجىىود احلىىدث األكىىرب كاجلنابىىة ومي ىىح عليهىىا حىىىت يىىربأ مىىا حتتهىىا ولىىو اىىال الىىزمن 
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 : والدليه علا ذل  قاعدتني
 . ال رورات تبيح احمل ورات أن - 1
 . ل  التي  جتأن اءشقة  - 2
م مىىىن مىىىا تقىىىد هىىىي ال ىىىاتر الوحيىىىد الىىىمل  مي ىىىح عليىىىه يف احلىىىدث األكىىىرب وأمىىىا واجلبىىى ة 
مىا تقىدم مىن زعهىا كفاف واخلمر والعما   فال مي ح عليها يف احلدث األكىرب ألنىه جيى  ناخل

 . حديث صفوان بن ع ال رضي   عنه

 :(إذا لب  ذلك بعد كمال الطهارة) :وقوله
ر إال إذا اجلبىىىا ال جيىىىوز اء ىىىح علىىىا مىىىا تقىىىدم مىىىن اخلفىىىاف واجلىىىوار  والعمىىىا   واخلمىىىر و 

 . حواألخ  من شروط اء  الشرط الساد هو  لب   بعد كمال الطهارة وهملا
  أن جيىىلكىىن هىىملا الشىىرط فيىىه خىىالف وهىىملا اخلىىالف يىىدور علىىا هىىمله اءلبوسىىات فهىىه 

 ؟تلبهب كلها بعد كمال الطهارة للم ح عليها أم ال
 : علا قولني 

هللا اخلىىى) هىىىيأن اء ىىىح علىىىا هىىىمله األشىىىياء اخلم ىىىة و  وهىىىو قىىىول اءىىىمله  :القرررول األول
 . ةالطهار  ال جيوز إال إذا لب   بعد كمال (اخلمار واجلب ةو  واجلور  والعمامة

ضررأ فأهويررأ فتو  كنررأ مررع النرريب » :قىىال اء ىى ة بىىن شىىعبة  رواه فأمىىا اخلىىهللا فلمىىا
  . ل البخار  وم رواه .«ألنزع خفيه فقال دعهما فإين أدخلتهما  اهرتني

 . وأما اجلور  فهو مثه اخلهللا يف احلك  فإنه ال فرو بينهما
 . لا اخلهللا كملل عياساً العمامة واجلب ة فقياساً علا اخلهللا واجلور  وأما اجلب ة فق وأما

ط فيها إهنما ال يشرت جلبا ر فوهو مواف  للقول األول متاماً إال يف العما   وا :القول الثاين
لعمىىا   يكثىىر فىىإن ا أن تلىىبهب بعىىد كمىىال الطهىىارة فأمىىا العمىىا   فللفىىرو بىىني العمىىا   واخلفىىاف

هللا ألن خلىهللا ضىعيلالف اخلفاف فل  يكن للقيا  وجه وأما اجلبى ة فقياسىها علىا اخلعها 
  إال لل رورة اجلب ة ال تلبهب 
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طهارة وهىملا مال الوهملا القول هو الراجح وهو عدم اشرتاط لبهب العما   واجلبا ر بعد ك
 : القول رواية عن أ د اختارها شيخ اإلسالم ابن تيمية ويدل عليه

 . موض  ضرورةأن اجلب ة  -1
 . أهنا أتيت فجأة -2
  .ذل  اشرتاط عدم الدليه علا -3

ينىا سىب  عيهللا وبهملا يف اجلب ة وأمىا يف العمىا   فقىد تقىدم أن قياسىه  علىا اخلفىاف ضى
 . هارةضعفه وأي اً ال يوجد دليه يدل علا اشرتاط لبهب العما   بعد كمال الط

ب  اخلررف األٌّيررن مث ملررا سسررل رجلرره لررو أن رجررال توضررأ فلمررا سسررل رجلرره اليمررىن لررمسررألة: 
  ؟اليسرى لب  اخلف األيسر فهل له املسح
 : همله اء ألة موان نزاا بني أهه العل 

نىه ل يلىبهب خلفىني ألاوالشافعية أنه لىيهب لىه اء ىح علىا وهو قول احلنابلة  :القول األول
الثقفىىىي  رةبكىىى أبىىىو رواه اخلفىىىني بعىىىد متىىىام الطهىىىارة وألن األحاديىىىث دلىىى  علىىىا ذلىىى  مثىىىه مىىىا

يره هرر فلرب  خفة إذا تطرخذ للمسافر ثالثة أاي  ولياليهن وللمقيم يوما  وليلر» :مرفوعاً 
لىىىبهب تطهىىىر ف إذا) والشىىىاهد هىىىو قولىىىه ابىىىن خزميىىىة وح ىىىنه البخىىىار  رواه .«أن ٌّيسرررح عليهمرررا

 يىىت  ي ىىرى لفجعىىه لىىبهب اخلفىىني بعىىد التطهىىر الكامىىه وهىىملا قبىىه أن ي  ىىه قدمىىه ال (خفيىىه
.  ىىىل لبخىىىار  وما رواه .«دعهمرررا فرررإين أدخلتهمرررا  ررراهرتني» :حىىىديث أي ىىىا هالطهىىىارة ومثلىىى
 . ل يدخلهما إال بعد كمال الطهارة والشاهد أنه 

يميىىة بىىن تإلسىىالم اوهىىو قىىول أ  حنيفىىة وروايىىة عىىن أ ىىد اختارهىىا شىىيخ ا :القررول الثرراين
 هىىملا هىىورة و هىىااألنىىه يصىىدو عليىىه أنىىه لىىبهب اخلفىىني علىىا  وابىىن القىىي  أن لىىه اء ىىح عليهمىىا

  األقر  لكن األحوط هو قول احلنابلة

  :مقيم( فمسح ومن مسح يف سفر مث أقا  أو عك  أو  ك يف ابتدا ه:) قال املؤلف:
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 : همله ثالث م ا ه
لىىه مىىن  ر مىىا بقىىيمىىن م ىىح يف سىىفر مث أقىىام فهىىملا يىىت  م ىىح مقىىي  فين ىى: املسررألة األوىل

  كما حكاه ابن اءنملر  مدة اءقي  فيت  م ح مقي  وهملا إب اا العلماء
لىا هىملا يلىة فعلبقىي لىه  ؟رجه م ح يف ال فر ءدة يوم مث أقام فكى  بقىي لىه: مثال ذل 

 . مي ح إىل زوال همله الليلة فقط
 : الفة فيها خوهي أن مي ح يف اإلقامة مث ي افر وهمله اء أل: املسألة الثانية
إذا فىىمقىىي   وا يىىت  م ىىحوهىىو اءىىمله  وهىىو الىىمل  ذهىى  إليىىه اء لىىهللا قىىال :القررول األول

مبىىيح    عنىىدانقىىالوا ألنىىه اجتمىى وي  ىىه قدميىىهم ىىا يىىوم وليلىىة فيجىى  عليىىه أن خيلىى  خفيىىه 
 . احتيااا جان  احل ر ت ليبا واوحاظر فرجحن

د رجىى  إىل إلمىىام أ ىىاوهىىو قىىول أ  حنيفىىة وروايىىة عىىن أ ىىد وذكىىر اخلىىالل أن  :القررول الثرراين
 ىىح علىىا وصىىهللا علىى  اء نىىه أصىىبح م ىىافراً والنىىيب هىىملا القىىول وهىىو أنىىه مي ىىح م ىىح م ىىافر أل

لىىرتخص اافر فلىىه وهىىملا أصىىبح م ىى .«ٌّيسررح املسررافر ثالثررة أاي  بليرراليهن» :ال ىىفر حيىىث قىىال
  .هو الراجح برخص ال فر وعلا هملا إذا وجد الوصهللا وجد احلك  وهملا القول

مي ىح م ىح  نهافر فإا م ح وهو مقي  مث سمما تقدم جي  أن يعل  اإلن ان أنه إذ: تنبيه
 .  م افر علا الراجح لكن بشرط وهو أن ال تكون اءدة أثناء إقامته انته

( مث م وليلىةوهىي تعىادل يىو ) رجه م ح وهو مقي  ءدة أربى  وعشىرين سىاعة :مثال ذلك
 هو مقي  ءدةم ح و  سافر فهملا انته  اءدة عليه ويلزمه أن خيل  وي  ه رجليه لكن لو أنه

 . سافر فهملا له أن مي ح يف سفره ءدة ساعة ويومني ثالث وعشرين ساعة مث
ا يعمىه ؟ فمىاذ قىي موهي إذا ش  هه ابتدأ اء ح وهو م افر أو وهىو  :املسألة الثالثة

 : همله اء ألة موض  خالف
هىملا مىن و   احل ىر وهىو مىمله  احلنابلىة إنىه يىت  م ىح مقىي  ت ليبىا جلانى :فالقول األول

 . اب  االحتياط
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هىىو مقىىي  افر أم و وهىىو الىىراجح أنىىه إذا شىى  يف اء ىىح هىىه ابتىىدأ وهىىو م ىى :القررول الثرراين
َح م ا   حَ كىان مقىي  م ى  فر وإنفإنه يبين علا حالته اليت هو فيها فإن كان م افراًَ م ح َم  

  فإن فل  علا ظنه شيء عمه به مقي  هملا ما ل ي ل  علا ظنه شيء م حُ 

  :مسافر( وإن أحدث مث سافر قبل مسحه فمسح) قال املؤلف:
  ؟م مقي أإذا أحدث رجه مث سافر قبه م حه مث م ح يف سفره فهه يت  م ح م افر 

 . يت  م ح م افر حىت لو كان حدثه يف اإلقامة :اجلواب
ء اء ىىح ن ابتىىداوالىىدليه علىىا ذلىى  قىىالوا أل "ال نعلىى  يف ذلىى  خالفىىا": قىىال ابىىن قدامىىة

وا أنف ىىه  ة انق ىى ىىألة جيىىد أن احلنابلىىحصىىه وهىىو م ىىافر واحلكىى  معلىى  بىىه والنىىاظر  ىىمله اء
م أهنى  يىرون قىد تقىدو حيث أهن  يف همله اء ألة جعلوا ابتداء اءدة من اء ح ال مىن احلىدث 

 ىىه أن   القاأن مىىدة اء ىىح تبىىدأ مىىن احلىىدث ال مىىن اء ىىح ويف هىىملا دليىىه علىىا ضىىعهللا قىىو 
 . اءدة تبدأ من احلدث ال من اء ح

منررره  أو يرررى وال لفافررة وال مرررا يسررقط مررن القررد وال ٌّيسررح قالنرر  ) قررال املؤلررف:
  :بعضه(

 : ذكر اء لهللا هنا أربعة أمور ال يصح اء ح عليها
 .القالنهب -1
    .اللفافة -2
 .ما ي قط من القدم -3
 .لع واإذا ظهر شيء من  -4

 . وهمله اء ا ه أكثرها تقدم الكالم عليها لكن نعيد الكالم ابختصار
أ  وهىي لىا الىر ع   قلن وة وهي نوا من اللبا  يوض   فهي نهبالقال وهي :األمر األول

 . عبارة عن ااقية كب ة واختلهللا العلماء يف اء ح عليها
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ألصىىه ايىىه ألن وهىىو قىىول اءىىمله  أن مثىىه هىىملا النىىوا ال جيىىوز اء ىىح عل :القررول األول
 . ااء ح علا الرأ  وعدل عن األصه يف اء ح علا العمامة لورود النص ق

 . اجحل هررو الررر وهررذا القررو  وهىىو روايىىة عىىن أ ىىد أنىىه جيىىوز اء ىىح عليهىىا :الثرراينالقررول 
 : ألمرين

 (والىىرزا دكمىىا يف مصىىنهللا عبىى)أنىىه صىىح اء ىىح عليهىىا عىىن أنىىهب بىىن مالىى  رضىىي   عنىىه -أ
 .موسا األشعر  كما عند ابن اءنملر م ح عليها أبوو 

 اءشقة يف نزعها   - 

 و اجلىىىور أا القىىىدم حىىىىت تكىىىون كىىىاخلهللا فهىىىي مىىىا يلىىىهللا علىىى: اللفافىىىة وهىىىي األمرررر الثررراين 
 : واختلهللا العلماء فيها

عليهىىا  ز اء ىىحوهىىو اءشىىهور مىىن اءىىمله  وهىىو قىىول اجلمهىىور أنىىه ال جيىىو  :القررول األول
 : ألدلة

 .هنا ال تثب  بنف ها به ابلشد والربطأ -1
 عدم الدليه علا اجلواز. -2

 واختىاره شىيخ نابلىةول عنىد احلز اء ح عليهىا وهىملا قىأنه جيو  وهو الراجح :القول الثاين
ثر من اخلىهللا بها أكاإلسالم ابن تيمية وابن سعد  وهو الراجح ألن اللفافة يعملر فيها صاح

 . يف مشقة النزا
نىه ال يثبىى  عليىه أل قىالوا ال يصىح اء ىح فاحلنابلىة: ي ىقط مىن القىدم وهىو مىا األمرر الثالرث

 . بنف ه فال جيوز اء ح عليه وتقدم ت عيهللا هملا التعليه
بشىيء أو  مث شىد و ملا فإن الىراجح هىو القىول الثىا  وهىو أنىه إذا كىان ي ىقط مىن القىدم

 مىا  ه فهىو يف معىىنا ب ى  ربط فيه شيء فإنه جيوز اء ح عليه ألنه إذا كان ينتف  بىه وكىان يبتى
 . كان يبتا بنف ه

 ىح عليىه ءءىمله  اإذا كىان الع ىو يىرى شىيء  منىه فإنىه ال يصىح علىا ا : وهو األمر الرابع
 . وتقدم ترجيح جواز اء ح علا اخلهللا ال اتر واءخرو

 . أعل  األربعة هو جواز اء ح عليها و  األمور يف  ي  همله إذا الراجح
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  :وإن لب  خفا على خف قبل احلدث فاحلكم للفوقاين() قال املؤلف:
  قاعىىدة يف  ىى ابلىىةقبىىه الىىدخول يف هىىمله اء ىىألة اءهمىىة البىىد مىىن معرفىىة أمىىر وهىىو أن احلن

أو  لفوقىىىا  ىىىح فىىىإن احلكىىى  يتعلىىى  بىىىه سىىىواء كىىىان اخلىىىهللا هىىىو ان اخلىىىهللا إذا مُ هىىىي أو اء ىىىح 
 ن اخلفىاف ومىاملباقي ل  اءم وح فإنه ال جيوز له أن مي ح علا االتحتا  وعلا هملا إذا خَ 

 : ذكره اء لهللا ر ه   من لبهب اخلهللا علا اخلهللا  ا ثالث صور
أن  هلى هنىاين فدث لىبهب خفىني ذخىر لبهب خفيه وقبه أن جُ رجه توضأ و  :الصورة األوىل

 اءالعلم خلهللا الواحد وهملا ممله   هوركا  عليهما ألن اخلفني أصبحا مي ح
ذا  إألسىىفه الكىىن مىىا احلكىى  لىىو أنىىه بعىىدما م ىىح األعلىىا خلعىىه فهىىه لىىه أن مي ىىح علىىا  

 : كان  اءدة ابقية هملا فيه خالف بني أهه العل 
  ألن التحتىىا ور مىىن اءىىمله  أنىىه ال جيىىوز لىىه أن مي ىىح علىىاوهىىو اءشىىه :القررول األول

 . احلك  معل  ابءم وح األول وهو األعلا
ة أن لىه أن د بىن تيميىوهىو روايىة عىن أ ىد اختارهىا اوى وهىو قىول اجلمهىور :القول الثاين

 : يت  اء ح علا األسفه ألمرين
  .لا اهارة ف هعألنه لب ه  -1
إذا فإنىىه عليىىه  األسىىفه  نزلىىة البطانىىة وبنىىاءً اخلىىهللا و  ةال هىىار علىىا  نزلىىة أن اخلىىهللا األ -2

نىىاو هو كىىان لىىخلىى  األعلىىا فىىال يلزمىىه شىىيء ولىىه أن يكمىىه اءىىدة علىىا اخلىىهللا األسىىفه ألنىىه 
ا البطانىة  ىح علىخهللا صن  من ابقتني ظهارة وبطانة وفرضنا أن ال هارة متزق  ل يبطىه اء

 . القول هو الراجحوهملا 
هب همىىىا مث لىىىبتوضىىىأ ولىىىبهب اخلفىىىني مث أحىىىدث قبىىىه أن مي ىىىح عليرجىىىه  :الصرررورة الثانيرررة

ا قىول دث وهىملحىيصح له اء ح عليهما ألنىه لب ىهما عىن  خفني ذخرين فاحلك  هنا أنه ال
 . ةألنه ل يلبهب اخلفني األخ ين علا اهارة ما ي :اقالو  العلماء  هور

قياسىىاً علىىا : قىىالوا  وهىىو قىىول لىىبعض الشىىافعية جيىىوز لىىه اء ىىح عليهمىىاه أنىى :القررول الثرراين
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األعلا  ثابة الرقعة  يكون فكملل  ق  فيه رقعة فيجوز له اء حمن لبهب خفا مث أحدث مث ر 
ألنىىه ال يصىىدو  األقرررب هررو قررول اجلمهررورلألسىىفه مىىا دام أنىىه قىىد لىىبهب علىىا اهىىارة لكىىن 

 . علا من فعه هملا الفعه أنه لبهب خفيه علا اهارة ف ه أو اهارة م ح
  لىبهب  ليهمىا مثعجىه توضىأ مث لىبهب اخلفىني مث أحىدث مث توضىأ وم ىح ر  :الصورة الثالثرة

 : خالف عليهما خفني ذخرين وهمله  ه
الىى  م مىىمله  وهىىو مىىمله  احلنفيىىة وقىىول يف وهىىو اءشىىهور عنىىد احلنابلىىة :القررول األول

 : ووجه عند الشافعية أنه ال جيوز اء ح علا الفوقا  ألمرين
 . دم والبدل ال جيوز أن يوض  عنه بدلن اخلفني األولني بدل عن القأ - 1
لىىا ه إال إذا لىىبهب عأن الفوقىىا  قىىد لىىبهب علىىا اهىىارة م ىىح واخلىىهللا ال مي ىىح عليىى - 2

 . اهارة ف ه
: وقال يف الفىروا (1/534يف اوموا) وهو لبعض الشافعية واختاره النوو  :القول الثاين

دليىىه ذلىى  و هىىارة اخلهمىىا علىا أنىىه جيىوز اء ىىح علىىا الفوقىا  ألنىىه أد (: أ ويتوجىه اجلىىواز)
مه لطهارهتمىىىا شىىىايف احلقيقىىىة وهىىىملا  .«دعهمرررا فرررإين أدخلتهمرررا  ررراهرتني» :قىىىول النىىىيب 

 اء ح علا بداية ابل  ه واء ح لكن ليعل  أن أهه هملا القول يقولون إن اءدة حت   من
 الثا  اخلهللا اء ح علا بداية مدة األول ال علا اخلهللا
ألول لكىىان القىىول حتىاط وأخىىمل ابفيهمىا قىىوة ولىىو أن اإلن ىىان أ واحلقيقىة أن كىىال القىىولني 

  أحوط له
إذا توضأ اإلنسان ولب  خفيره مث أراد خلعهمرا ليلرب  سريمهرا و هارتره ابقيرة فهرل لره مسألة: 

 ؟ذلك أ  يلزمه الوضوء من جديد
وء مىىن زمىىه الوضىىمىىادام أنىىه أدخىىه خفيىىه علىىا اهىىارة ف ىىه فلىىه إبىىدا ما وال يل :اجلررواب

 .جديد
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  :وٌّيسح أكثر العمامة() قال املؤلف:
 : مرينها ألأكثر  اإلن ان أن مي ح علا العمامة فالواج  عليه فيها م ح إذا أراد

 . علا اخلهللا القيا -1
ا هىملا ال فيه وعل أن اء ح يف األصه بدل  عن ال  ه وإذا كان بداًل فالتخفيهللا يدخه-2

 . يكتفي ب اهرها جي  اء ح علا ما يف داخه العمامة من اللفا هللا به

  :عقبه(و وظاهر قد  اخلف: من أصابعه إىل ساقه دون أسفله ) قال املؤلف:
 ىان مىن ح اإلنبني اء لهللا هنىا اريقىة اء ىح علىا اخلىهللا فبىني أن اء ىح يكىون أبن مي ى
 أصابعه؟ قه إىلأاراف األصاب  إىل بداية ال او لكن ما احلك  لو عكهب حبيث بدأ من سا

أن اء ح  يه علاوالدل "كيفما فعل  فهو جا ز": قال اإلمام أ د و ملا له ذل  جيوز 
لرو  » :عنىه يكون علا ظاهر اخلهللا دون أسفله وعقبه حديث علي بن أ  االى  رضىي  

 ل هللا يرأ رسرو كان الدين ابلرأي لكران أسرفل اخلرف أوىل ابملسرح مرن أعراله ولقرد رأ
 . أبو داود والرتممل  رواه .«ٌّيسح على ظاهر خفيه

أبىو داود  رواه .«اٌّيسح على اخلفني على ظاهرمه رأيأ رسول هللا » :وقال اء  ة 
 . والرتممل 

ربعىة األ واهر  الىمل  (م ىح أعلىا اخلىهللا وأسىفله) صىلا   عليىه وسىل :  وأما حديث أنه
زرعة وف ه  وأبو   إال الن ا ي فهو ضعيهللا وإسناده منقط  وممن ضعفه اإلمام أ د والبخار 

 . حديث صحيح أنه م ح أسفه اخلهللا والعق  يصح عن النيب و ملا ل 
  ؟ما احلكم لو أن اإلنسان مسح أسفل اخلف دون أعالهمسألة: 

 در فهىىىو   ال جيز ىىىه ذلىىى  وال يصىىىح منىىىه ألن كىىىه عمىىىه لىىىيهب عليىىىه أمىىىر النىىىيب :اجلرررواب
 . أسفله واألمر المل  أمر به صلا   عليه وسل  هو م ح ظاهر اخلهللا ال

  ؟الدليل على أنه ال ٌّيسح على العقبما مسألة: 
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 هوأعال الدليه هو أن األدلة الواردة يف هملا كلها تدل علا م ح ظاهر القدم
اء به لا ما جعلي ا من ظاهر القدم وأعاله وعلا هملا نتوقهللا فوأسفه القدم والعق   
  وال نزيد عليه النص

  :وعلى مجيع اجلبرية() قال املؤلف:
 هىىور    إليىىهء ىىح علىىا اجلبىى ة وبينىىا أن الىىراجح هىىو مىىا ذهىىتقىىدم الكىىالم علىىا حكىى  ا

  ءن كان  عليه العلماء من أنه جي  اء ح علا اجلب ة
ا بىىدل عىىن  ة ألهنىىأن يبىىني أن اء ىىح يكىىون علىىا  يىى  اجلبىى هنىىا اء لىىهللا ر ىىه   يريىىدو 

األصىه  ااًء علىالع و الواج  ف له وعليىه فيجى  أن مي ىح اإلن ىان علىا  يى  اجلبى ة بنى
لىىو أن فجلهىىات اواءبىدل جيىى  أن يعمى  ابل  ىىه مىىن  يى   (البىىدل لىه حكىى  اءبىىدل) وهىو أن

فه ومىىىن واألسىىى إن ىىاانً عليىىىه جبىى ة يف يىىىده فيجىىى  أن مي ىىح علىىىا هىىمله اجلبىىى ة مىىىن األعلىىا
ع ه  إذا بفتجد  اليمني والشمال وقد زدت هملا إي احاً ألن بعض العامة جيهه هملا األمر

كى  حهنىا يف ج   أ دون ابقي اجلهات دمه فإنه مي ح علا ظاهرها فقطجربت رجله أو ق
 . به إن من فعه هملا فإن وضوءه ال يصح اخلهللا وهملا من اخلطأ

 اء واجلبى ةسىر الن ىأن جواز اء ىح علىا اخلفىني وعلىا العمامىة و  واعلموا أيها اإلخوة 
ك ْم يف  الرد  ين  َعَل َعَليْ َما جَ وَ ك ْم ه َو اْجتَرَبا ﴿ :هو من  اسن دين اإلسالم حتقيقاً لقوله تعاىل

  .[78:]احلج ﴾م ْن َحَرج  
لشىىىاكرين مىىىن ا اون ىىىأل   جىىىه وعىىىال أن جيعلنىىى علىىىا نعمىىىة اإلسىىىالم فللىىىه احلمىىىد واءنىىىة

  احلامدين 
 : أن هناك فروقا  بني اجلبرية واخلفوهي ذكر أهل العلم  وهنا فا دة

 .  دةواخلهللا يتقيد ، أن اجلب ة ال تتقيد  دة -1
 . لطهارةاواخلهللا يشرتط له ، أن اجلب ة علا الصحيح ال يشرتط  ا الطهارة -2
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 . واخلهللا خيتص ابلقدمني فقط، أن اجلب ة ال ختتص بع و من األع اء -3

هللا أمىىا اخلىىو ، األكىىرب احلىىدث أن اجلبىى ة ال ختىىتص ابحلىىدث األصىى ر بىىه تشىىمه حىىىت -4
 . فيختص ابحلدث األص ر فقط

 . واء ح علا اخلهللا رخصة، ميةأن اء ح علا اجلب ة عز  -5

 . عاله فقطوأما اخلهللا فعلا أ، أن اء ح علا اجلب ة يكون علا  ي  جهاهتا -6

ف : اسررتأنومررىت ظهررر بعررض حمررل الفرررس بعررد احلرردث أو  ررأ مدترره) قررال املؤلررف:مث 
  :الطهارة(

 . يف هناية هملا البا  م ألتني من اء ا ه اءهمة اذكر اء لهللا هن
لىىى   هىىىور لإذا ظهىىىر بعىىىض  ىىىه الفىىىرو سىىىواء كىىىان ذلىىى  ال: وىل فهىىىيفأمىىىا اء ىىىألة األ

هىه العلى  أا بىني اخلهللا كاماًل أو كان ذل  ب هور بعض القدم وهمله اء ألة حصه فيها نىزا 
 : علا قولني

 :الواقىىوضىو ه  وهىو مىمله  اجلمهىور وهىىو الىمل  ذهى  إليىه اء لىىهللا أنىه يبطىه :القرول األول
ذا بطلىى  وضىى  وإ ىىه اء ىىح فبطلىى  الطهىىارة يف هىىملا اءألنىىه للىى  اخلىىهللا أو بع ىىه قىىد أزال 

إذا بطل  يف تبعض فتالطهارة يف هملا اءوض  بطل  يف  ي  اءواض  ومعلوم أن الطهارة ال 
 .ع و من األع اء بطل  يف اجلمي 

 .(1/559اوموا ) (1/178 اء ين) 
 م خ اإلساليوهو قول احل ن البصر  وقتادة وابن حزم واختاره ش :القول الثاين

عر رأسىه حلى  شى ابن تيمية أن الوضوء ابٍو وال ينتقض ألنه ن   حلى  شىعر الىرأ  فمىن
لىا مىا  عا كىان مىفوضو ه ال يبطه مث إن خل  اخلفني ليهب من نواقض الوضىوء واألصىه بقىاء 

 . هو الراجحكان فاألصه هو الطهارة وال دليه علا النقض وهملا 
  .االختيارات() (اإلنصاف) (احمللا) 
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إذا انتهررأ مرردة املسررح علررى اخلفررني ومررا زال اإلنسرران علررى  هررارة : وأمرا املسررألة الثانيررة فهرري
  ؟فما احلكم

 : فيه خالف بني العلماء
ن رته ويلزمه أبطه اهاوهو اءشهور عند احلنابلة وقول عند الشافعية أنه ت :القول األول

ىت انتهى  هىمله اءم ىوح فمى قد وق  مدة  دودة يف ألن الرسول  :ي تأنهللا الوضوء قالوا
األع ىاء   سىا ريفاءدة بطل  الطهارة يف اءم ىوح وإذا بطلى  الطهىارة يف اءم ىوح بطلى  

 . ألن احلدث ال يتبعض
وهىو  (وااومى) يفوهىو قىول احلنفيىة وقىول عنىد الشىافعية صىححه النىوو   :القرول الثراين

 . أنه يكفيه ف ه قدميه فقط وليهب عليه إعادة الوضوء
ر وقىىواه بىىن اءنىىملوهىىو قىىول احل ىىن البصىىر  وقتىىادة وابىىن حىىزم واختىىاره ا :الثالررث القررول

ه جتديىد لىن لىيهب النوو  وذهى  إليىه شىيخ اإلسىالم ابىن تيميىة وهىو أن الطهىارة ال تبطىه لكى
 : ألمور هو الراجحاء ح وهملا 

 . طهارةلتوقي  تكلم  عن ابتداء اء ح وانتها ه ول تتكل  عن الأن أحاديث ا -1
 . أنه ال يوجد دليه علا النقض -2
 . اه ينق ها إال احلدث وما يلح  به وهملا ليهب حدي وال  عنالأن الطهارة  -3
 ؟ما احلكم إذا أراد اإلنسان مسح اخلفني هل ٌّيسحهما مجيعا  أ  يقد  اليمىن: أخرية  مسألة

 (خفيىهح علىا م ى) أن النىيب  األصىه يف اء ىألة حىديث اء ى ة بىن شىعبة : اجلواب
 : واوه من األدلة وقد اختلهللا الفقهاء هنا علا قولني البخار  وم ل  رواه

داللىىة ل واحىىد يف وقىى  وهىىو لىىبعض أهىىه العلىى  أنىىه مي ىىح عليهمىىا  يعىىا :فررالقول األول
 . األحاديث علا ذل 

 . كمهه فيأخمل حألن هملا بدل عن ال   علا الي رى يقدم اليمىنأنه  :القول الثاين
 ألحاديث اداللة لواف  يصح لإلن ان العمه قما لكن القول األول هو اءوكال القولني 
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م تها عىن الكىالملا انيكون ق وبعد أن أهنا اء لهللا ر ه   الكالم علا اء ح علا اخلفني
  ي  األشياء اءتعلقة يف صفة الوضوءعلا  
  وءللكالم علا نواقض الوض بعد ذل  انتقهو 
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 باب نواقض الوضوء

خول يف  ه الىىدلكىن قبى مف ىىداته ضىوء وصىفته شىىرا يف بيىان نواق ىه ور اء لىىهللا الو ءىا ذكى
 كالم اء لهللا 

 . اعل  أن النواقض علا ما ذه  إليه احلنابلة عددها مثانية
 : وهذه النواقض على قسمني 

 . نةوهو ما دل عليه الكتا  وال  العلماء    عليهما أ: القسم األول
د يه فىىإن ل جنىىالىىدل يىىهف فرا ىىدان ممىىا ال دليىىه عليىىه مىىاء فيىىهمىىا اختلىىهللا العل: الثرراين القسررم

 . وسيأيت الكالم علا كال النوعني إبذن  ، عدم النقض هو فاألصه دليالً 

 :(ينقض ما خرج من سبيل) :راه هللا قال املؤلف
نىىا هل ىىبيه هىىو كىىه مىىا خىىرج مىىن ال ىىبيه واءقصىىود اباألول مىىن نىىواقض الوضىىوء  نىىاقضال

 . فكه ما خرج من ال بيلني فهو انقض للوضوء، ل ا طخمرج البول وا
 : واعلم أن اخلارج من السبيلني على قسمني وكالمها سقض

 حمل  والريأن يكون اخلارج مما هو معتاد كالبول وال ا ط واء: القسم األول
 . فهمله األشياء كلها انق ة ابإل اا واو ذل  

كرن مرن ول» :وفيىه ن بىن ع ىال حىديث صىفوا: والدليل علرى نقرض البرول والغرا ط
 . اخلم ة إال أاب داود رواه .«بول وسا ط ونو 
 . البخار  وم ل  واهر  .«يغسل ذكره ويتوضأ» :ءن أصابه اءمل  فقوله :  وأما املذي
 رواه .«ا  ال ينصررررف أحررردكم حرررىت يسرررمع صررروات أو جيرررد رلررر» :قولىىىه : وأمرررا الرررريح
 . البخار  وم ل 

 ض  أي ىىاعتىرب انقىيخروجىه وهىملا  وهىو النىادر ن اخلىارج فى  معتىادأن يكىو : القسرم الثراين
  واو ذل  مثه احلصا والدود والود  والدم والشعر 
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حبىىىي   والىىىدليه علىىىا نقىىىض هىىىملا النىىىوا إذا خىىىرج مىىىن ال ىىىبيه حىىىديث فاامىىىة بنىىى  أ 
 رواه .«كل صرالةابلوضوء ل أهنا عندما كانأ تستحاس أمرها النيب » :رضي   عنهىا

م احلىىىيض دعتىىىاد هىىىو والىىىدم هنىىىا لىىىيهب  عتىىىاد ألنىىىه دم استحاضىىىة إذ أن اء، ر  وأبىىىو داودالبخىىىا
اد فإنىه يهب  عتىف  معتىاد وعليىه فكىه مىا لى أوج  الوضوء من دم االستحاضة وهوفالشارا 

فرا  خال مهرورهرو قرول اجلوهرذا ، ستحاضىةعلىا دم االرج مىن ال ىبيلني قياسىاً انقض إذا خى
ذهرب  مرا الرراجحكىن ل وءيرنقض الضر ال أن سرري املعتراد ه هللارايرى فإنه  لسما  مالك
 سواء كان معتاداً  من نقض كه ما خرج من ال بيلني إليه اجلماهري

ستحاضة الل لهب واحك  األحداث اءزمنة كا وسيأيت الكالم علا، للدليه اءتقدم الأم 
 . واو ذل  فيما بعد إبذن  

  ؟ما أنواع اخلارج من الذكرمسألة: 
 : أنواا اخلارج من الملكر أربعة وكلها انق ة للوضوء

 . ه للبدن كلهعلا الراجح لكن جي  فيه ال   وهو ااهر: اءين -1
 . جي  الوضوء منهو  وهو جنهب: البول -2
يه عند ففيكفي  ةاسته تعترب خمففوهو جنهب وجي  ف ه الملكر واألنثيني وجن: اءمل  -3

 . تن يهللا الثيا  الن   والرو
 . حكمه حك  البولو : ود ال -4

 :مىىا عنهضىىي  ر وهىىمله األربعىىة كلهىىا تقىىدم  أدلتهىىا إال الىىود  ودليلىىه مىىا قىىال ابىىن عبىىا  
ا الوضررروء ففيهمررر املرررين والرررودي واملرررذي فأمرررا املرررين ففيررره الغسرررل وأمرررا املرررذي والرررودي»

 . ابن أ  شيبة ب ند صحيح رواه .«ويغسل ذكره

 

 ا(:سريمه  جنساكثريا    ن كان بوال  أو سا طا  أووخارج من بقية البدن إ) قال املؤلف:
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 رجخمن ف  مهملا هو الناقض الثا  من نواقض الوضوء وهو اخلارج من بقية البدن 
 : ال بيلني وهو علا نوعني

 بواًل أو فا طاً قليال أو كث اً  أن يكون: النوع األول
  وهملا النوا  ه خالف بني أهه العل 

  لقاً. نه انقض للطهارة مطأ احلنابلة واحلنفيةمذهب هو القول األول: و  
إن  هىو و : تفصريل وهلم والصحيح عند الشافعية هو مذهب املالكية : والقول الثاين 

فه اءعىدة رج أسىوإن كىان مىن خمى الوضوء فوو اءعدة فإنه ال ينقض كان خروجهما من خمرجٍ 
  للوضوء قالوا: فإنه انقض

  شىبه ابلتجشىفهىو أ مقىام ال ىبيلني أمىا أعلىا اءعىدة ألن ما كان أسىفه اءعىدة فإنىه يقىوم
  ،والقيء
ءخىىرج ل اا كىىان وهىىملا التفصىىيه عنىىده  يكىىون عنىىد ان ىىداد خمىىرج البىىول وال ىىا ط وأمىىا إذ 

لدليل لكن ا حين د فإن اخلارج عنده  ال ينقض مطلقا وهملا القول من جهة القيا  صحي
ن أ  مىى ط ال ىىاهىىارة لىىروج البىىول و حيىىث أن الشىىارا علىى  نقىىض الط مررع أهررل القررول األول

ن اخلىىارج وظىىاهره سىىواء كىىا .«ولكررن مررن سررا ط وبررول ونررو » :مكىىان كىىان كمىىا يف حىىديث
ارج ال لىىىنقض ابخلىىىارا علىىى  ألن الشىىى أهنمرررا ينقضررران مطلقرررا  فرررالراجح اءعىىىدة أو حتتهىىىا  فىىىوو

 . ابءخرج
 أو القىيء أوم الىدمثىه  أن يكون اخلارج من بقية البىدن فى  البىول وال ىا ط: النوع الثاين

 :  لهللاعلا ما ذه  إليه اء فهملا انقض إذا اتصهللا بوصفني، الصديد أو او ذل 
  ( العرف) اً ومرج  الكث أن يكون اخلارج كث  : األول الوصف
 . أن يكون جن ا: الثاين الوصف

 ،ل األولو القىو وهى هىو مىمله  احلنابلىة واحلنفيىة ما ذكرانه يف هملا النوا مىن األوصىافو 
 : أبدلة منهادل أصحاب هذا القول واست
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ف أو أو رعررا ابه قرريءأصررمررن » :قىىال أن النىىيب روتىىه عا شىىة رضىىي   عنهىىا  مىىا -1
  .ابن ماجه رواه .«قل  أو مذي فلينصرف فليتوضأ

. الرتمىمل  وصىححه األلبىا  واهر  .«قراء فتوضرأ أن النريب » :الىدرداء و أب رواه ما -2
 . يءء كان ب ب  القفهملا يدل علا أن الوضو : قالوا

طلقىا قىه  يىنقض مالوالرعىاف  والقىيءأن اخلىارج مىن فى  ال ىبيلني كالىدم : القول الثاين
 يخ اإلسىالمشىا ختارهوهو قول الشافعي ومال  ورواية عن أ د ا، أو كثر إال البول وال ا ط

 : دلة منهاابن تيمية والشوكا  واستدلوا علا ذل  أب
كمرل صرالته فأ يزوة ذا  الرقاع أصيب وهو يصليف س أن عباد بن بشر » -1 

: مىرينه ضىعهللا أل  معلقاً بصي ة التمىريض لكىن هىملا احلىديث فيىالبخار  رواه .«ودمه ينزف
 . (عقيه بن جابر) جهالة أحد رواته وهو: األمر األول

 . وهو مدلهب ( مد بن إسحاو) أن فيه: الثاين األمر 
  .«عب دما  يثصلى وجرحه  أن عمر » :ما روى مال  -2 
مرررا زال » :رار  معلقىىىاً ووصىىىله سىىىعيد بىىىن منصىىىو قىىىال احل ىىىن البصىىىر  يف البخىىىمىىىا  -3

هىا يقىا  لى  وف  ذيد واىو واجلراح خيىرج منهىا الىدم والصىد .«املسلمون يصلون جبراحاهتم
 . عليها
 . إال بدليه شرعي بدليه شرعي وال ترتف   أن الطهارة ثبت -4 
 . دليه صريح صحيح ه والأن األصه عدم النقض إال بدلي -5
 لوجىو  وأي ىا ايىدل علىا  والفعىه اوىرد ال فعىه جمىرد .«قاء فتوضرأ» :أن حديث -6

  القىىىول  ممىىىا يىىىدل علىىىا ضىىىعهللاضىىىعفاً  صىىىحةً  إن هىىىملا احلىىىديث قىىىد اختلىىىهللا يف متنىىىه وسىىىندهفىىى
 . القيء واوهبوجو  الوضوء من 

ن احلىىىديث يصىىىح أل اسىىىتدل بىىىه أهىىىه القىىىول األول مىىىن حىىىديث عا شىىىة ال أن مىىىا -7 
وابن جري  هملا من احلجىاز  (إمساعيه بن عياو عن ابن جري ) ضعيهللا حيث إنه من رواية
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 . وقد ذكر العلماء أن رواية إمساعيه عن احلجازيني ضعيفة
ه فىى   شىىيبة و بىىن أ اكمىا يف مصىىنهللا   رضىىي   عىىنه  إن اآلير عىن الصىىحابة: فررإن قيررل
 ؟فيها تعارو

أن  حون الرراجوعلى هرذا يكر، ن األمر يف هملا واس إن هملا مما يدل علا أ :فاجلواب 
  .و يهب للوجلالستحبا  ولالوضوء من اخلارج من بقية البدن من ف  البول وال ا ط 

  ؟ما حكم الر وبة اخلارجة من فرج املرأةمسألة: 
 حمل خالف سنذكره ابختصار ألهنا ستأتينا بتوسع فيما بعد إبذن هللا

  .  التطهر منهاأهنا جن ة وجي: ولالقول األ
تقطعىة موإن كانى   حلصىول اءشىقة تىنقضكان  م ىتمرة فإهنىا ال   أهنا إن: القول الثاين

  الوضوء فإهنا تنقض
يىىه ابىىن م ومىىال إلوهىىملا اختيىىار ابىىن حىىز ، أهنىىا اىىاهرة وال تىىنقض الوضىىوء: القررول الثالررث

  نملراء
 : منها ةوهذا القول هو الراجح ألدل

 . لا النقضعضعيهللا يدل يه صحيح وال عدم وجود دل -1
ن همله عني ألكحال الدم  لل  ن همله الراوبة مما تبتلا به الن اء وهمله احلال للفرجأ -2

  كما أثب  الط  ذل   احلاالت دليه علا صحة العني والفرج
احلاجىىة  يف كىىه زمىىان ومكىىان وتىىدعوا ن هىىملا األمىىر ممىىا تعىى  بىىه البلىىوى عنىىد الن ىىاءأ -3

ن ألدم الىىنقض عىىنبقىىا علىىا األصىىه وهىىو  فإننىىا علىىا الىىنقضدل يىىل يوجىىد دليىىه لبيانىىه فلمىىا 
 . اليقني ال يزول ابلش  واءشقة جتل  التي  

  ؟ما حكم الريح اخلارجة من فرج املرأةمسألة: 
 . ال تنقض ألهنا ال خترج من مكان جنهب كالريح اليت خترج من الدبر
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 :وزوال العقل إال يسري نو  من قاعد أو قا م() قال املؤلف:
نىىه إذا زال وهىىو أ ذكىىر اء لىىهللا هنىىا ضىىابطاً مفيىىداً لطالىى  العلىى و  هىىملا هىىو النىىاقض الثالىىث

ضوءه ص فإن و فمثاًل لو أفمي علا شخ، العقه أب  مزيه كان فإن وضوء اإلن ان ينتقض
  الزوال يتعل ء  ملاألن عقله زال وعلا هملا فقهب لكن اء لهللا هنا ذكر استثنا ؟ينتقض ءاذا

 ند ذكر اخلالف يف همله اء ألةابلنوم سنبينه ع
 : ه مابن قدااءوف  ق   إىل ق مني كما قال لكن لتعل  أن زوال العقه ين 

لىى  ذل ىىكر واىىو مثىىه اجلنىىون واإلفمىىاء وا، أن يررزول بغررري سرربب النررو : األولالقسررم 
 . فهملا ينقض ي  ه وكث ه ابإل اا

وصىه  لعلى اني أهىه به نزاا وهملا الق     أن يزول العقل بسبب النو : القسم الثاين
ول الىىراجح ابلىىة والقىىسنقتصىىر علىىا مىىمله  احلنو  (اومىىوا) أقىىوال ذكرهىىا النىىوو  يفإىل مثانيىىة 

علرى   اجلملىةتفقوا يفالكن من اءه  أن تعل  أن األ مة األربعة لعدم التشع  واإلاالة  فقط
 فيهررا سقضررا   لنررو ا أن النررو  مررن نررواقض الوضرروء إال أهنررم اختلفرروا يف احلررال الررو يكررون

 وحنن كما ذكرس سنقتصر على قول احلنابلة والقول الراجح
طلقىىىاً إال انقىىىض م أن النىىىوم وهىىىو واءالكيىىىة احلنابلىىىة هىىىو اءشىىىهور عنىىىدو : القول األولفررر

  قاعد أو قا   الي   من
لكرن مرن و » :وفيىه  ض فهىو حىديث صىفوان بىن ع ىالفأما الدليه علىا أن النىوم انقى

 مىا فى انقىض فأ انقىض وفى : كمىا قىالوا  على قسرمنيالي   فهو  وأما ،«سا ط وبول ونو 
 . ءهملا ف  انقض للوضو نوم الي   من القاعد أو القا   و ال الناقض فهو

 كررران أصرررحاب رسرررول هللا» :قىىىال أنىىىهب بىىىن مالىىى   رواه  ىىىا: واسرررتدلوا علرررى ذلرررك
 .«حرىت ختفرق رؤوسرهم» :دويف روايىة أل  داو  م ىل  رواه .«نيتوضؤو ينامون مث يصلون وال 

صىىحابة أهنىى  كىىانوا ينت ىىرون الصىىالة حىىىت فحىىال ال: أ  حىىىت ت ىىر  أذقىىاهن  صىىدوره  قىىالوا
عىادة للصىالة مىن فى  إ ختف  ر وسه  ابلنىوم فىإذا جىاء النىيب صىلا   عليىه وسىل  قىاموا معىه
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 علىا أنوأمىا الىدليه  يىنقض الوضىوء فهىملا دليىه علىا أن النىوم الي ى  مىن القاعىد ال للوضوء
عندما قام مى   ماضوء فهو قول ابن عبا  رضي   عنهال ينقض الو  من القا   الي   النوم

بشررررحمة أذين  كلمررررا أسفيررررأ أيخررررذ النرررريب   فشعلررررأ» :النىىىىيب صىىىىلا   عليىىىىه وسىىىىل  
 . البخار  وم ل  رواه .«يفتلها

 .  ا  من قول ينتقض وضوءه ألنه نوم ي   حال قيامه هنا وق  اإلففاء: قالوا
ة ليىىه الصىىالععليىىه قولىىه مىىن اء ىىطج  ويىىدل  مىىا كىىان فهىىو  النىىاقض الي ىى  النىىوموأمىىا 
 . أبو داود رواه .«إمنا الوضوء على من س  مضطشعا  » :وال الم

كثى اً   وم ي ى اً أوان النوعلا هملا إذا كان النوم كث اً من قاعد أو قا   فإنه انقض وإذا ك
 . ه  احلنابلة وأدلته  يف همله اء ألةمن م طج  فإنه انقض هملا هو ممل

داره مىىو أن النىىوم ابىىن تيميىىة وهىىشىىيخ اإلسىىالم وذهىى  إليىىه وهررو الررراجح : القررول الثرراين
ضىوءه و  ىه فىإن فإذا فقد النا   إح اسه حبيث أنىه لىو أحىدث ل يشىعر بنف، علا اإلح ا 

ن لىه لكىو حينتقض وإن كان إح اسه معىه لكىن معىه مقىدمات النىوم ويشىعر ابألصىوات مىن 
م ىطجعاً أو   مىاً أوسىواء كىان ان ابقيىةال مييزها من النعا  فىإن وضىوءه ال ينىتقض واهارتىه 

  .قاعداً معتمداً أو ف  معتمد
مىا  لى ليه علىا ذوالىدألن النوم لىيهب حىدي يف نف ىه ؛ يف همله اء ألةهذا هو الراجح 

إن : ذلررك فقررال س  حررىت نفرر  مث صررلى ومل يتوضررأ فقيررل لرره يف أن النرريب » :مىىن  بىى ث
  الة وال ىالمعليىه الصى فهىملا يىدل أن النىيب البخىار  وم ىل  رواه .«عيناي تنامان وال ينرا  قلريب

كنىىه لنف ىىه  كىىان يق ىىان فلىىو خىىرج منىىه شىىيء لشىىعر بىىه وهىىملا يبىىني أن النىىوم لىىيهب حىىدي يف
ا يف البىول  ه كمىم نة احلدث ولو كان حدي يف نف ىه ل يكىن هنىاو فىرو بىني النىيب وبىني فى

 . وال ا ط وف مها من األحداث
وقىىىملا القىىىول جتتمىىى  األدلىىىة حيىىىث أن " :(21/229ف) ابىىىن تيميىىىة شىىىيخ اإلسىىىالم قىىىال

الىىمل  فيىىه إففىىاء  دليىىه علىىا أن النىىوم انقىىض وحىىديث أنىىهب  حىديث صىىفوان بىىن ع ىىال 
للصىىىالة فيىىىه دليىىىه علىىىا أن النىىىوم لىىىيهب بنىىىاقض فيحمىىىه  الصىىىحابة عنىىىد انت ىىىاره  للنىىىيب 
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 لا عدم فقد اإلح ا  مىن الصىحابة فلىو أحىدث أحىده  ألحىهب بنف ىهع حديث أنهب 
 ."وجمه حديث صفوان علا فقد اإلح ا  عند النوم

 أبىىو ه لىىمل  رواا .«إمنررا الوضرروء علررى مررن س  مضررطشعا  » :مىىا اجلىىوا  علىىا حىىديث: فررإن قيررل
 ؟دداو 

 . احلديث ضعيهللا وال يثب  و  أعل أن هملا  :فاجلواب

  متصل(:وم  ذكر ) قال املؤلف:
 : ومهب ذكر متصه( فوا د) :يف قول اء لهللا
فى  حا ىه  ا كان مىنوضوء عند  هور العلماء هو مأن اءهب الناقض لل: الفا دة األوىل

 .«وءعليه الوض إذا أفضى أحدكم بيده إىل ذكره لي  دوهنا سرت فقد وجب» :لقوله 
تهىىىاد االجقبيىىه  ه ال يقىىال مىىىنإنىىىه موقىىوف لكىىن لىىىه حكىى  الرفىىى  ألنىى: وقيىىه، أ ىىد وسىىنده ح ىىىن رواه

 .  يف بيان حك  همله اء ألة فبما بعد إبذن  وسيأيت مزيد تفصيل والرأ 
لكىىىن  كىىىر فىىى هذكىىىره وذ  يشىىىمهوهىىىملا مطلىىى  ف (ذكىىىر) :أن اء لىىىهللا قىىىال: الفا ررردة الثانيرررة

وضىىوء نىىتقض الكىىان مقطوعىىاً فإنىىه ال يصىىه ال مقطوعىىاً فىىإن  بشىىرط أن يكىىون هىىملا الىىملكر مت
  .(متصه) :الملكر اءتصه و ملا قيده اء لهللا بقوله ليهب  عىن  ه ألنه 

مىا مىا أفىهب الىملكر نبيىان أن الىمل  يىنقض مىهب  (ذكىر) :يف قول اء لهللا: الفا دة الثالثة 
 . حوله من األنثيني فال نقض   هما

اجلمهىور    وهىو قىولاءىرأة ذكىر افلهىا عنىد ت  ىيله فاءىمله  إذا م ى: رابعةالفا دة ال 
 . الوضوءأنه ينتقض 

قىول   قىوة المى ء ىا ه أن الوضىوء مىن مىهب الىملكر لالسىتحبا يف  ي  همله اوالراجح  
  لشهوة اءهب   إذا كانجو ابلو 

وهىىمله اء ىىألة مىىن اء ىىا ه ذهىى  إليىىه اء لىىهللا  علىىا مىىافمىىن نىىواقض الوضىىوء مىىهب الىىملكر 
مل أقىوى واىن سىنأخ أقىوال ةاليت كثر فيها اخلالف واىال وقىد وصىل  األقىوال فيهىا إىل س ى
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 : همله األقوال
ختىىاره ابىىن الكيىىة واوهىىو قىىول اجلمهىىور مىىن احلنابلىىة والشىىافعية وبعىىض اء: فررالقول األول

 : واستدلوا علا ذل أن مهب الملكر انقض للوضوء مطلقاً القي  
ره مرررررن مررررر  ذكررررر» :قىىىىىال ا روتىىىىىه ب ىىىىىرة بنىىىىى  صىىىىىفوان رضىىىىىي   عنهىىىىىا أن النىىىىىيب  ىىىىى

 . ف ه بن معني والدارقطين و  وأ د وجىي اخلم ة وصححه الرتممل  رواه .«فليتوضأ
 : لكن أجيب عنه أبجوبة منها

  المل  سيأيت. أنه مصروف حبديث ال  بن علي :اجلواب األول
 . بعض أهه العل  ه  إىل ت عيفه أنه قد :اجلواب الثاين

تدلوا علررى واسررطلقىىاً وهىىو قىىول احلنفيىىة وروايىىة عىىن أ ىىد أن اءىىهب ال يىىنقض م: القررول الثرراين
 : أبدلة لكذ

اي : دوي فقرالبرفشراء رجرل كأنره  قدمنا على النريب » :قال يما روى ال  بن عل -1
 رواه .«نركمبضرعة  هرل هرو إال» :فقرال ؟نيب هللا ما ترى يف م  الرجل ذكره بعدما يتوضرأ

وقىىىال ، "  م ىىىطر فىىىإسىىىناده م ىىىتقي  " :وقىىىال الطحىىىاو ، مل  وأبىىىو داوود والن ىىىا ي وفىىى ه أ ىىىد والرتمىىى
ءىديين  اقىال ابىن و ، أ  اب  تىرو الوضىوء مىن مىهب الىملكر "هو أح ن شىيء رو  يف هىملا البىا " :مل مالرت 

و قىىال عمىىر و هىىو أح ىىن مىىن حىىديث ب ىىرة" " :احلبىى  عىىن هىىملا احلىىديثكمىىا نقلىىه عنىىه صىىاح  التلخىىيص 
 بيهقىي وفى ه وال ةزرعى بينما ضعفه الشافعي وأبو حىامت وأبىو، "هو عندان أثب  من حديث ب رة" :فال ال

  .حلال قيهب بن ال 
ثبى  فىال ي نهىاعرضي    وأما حديث ب رة أن األصل هو الطهارة وعد  النقض -2

جىال وا مى  نىد الر و ملا ضعفه بعض أهه العلى  مىن جهىة أن هىملا األمىر ممىا تعى  بىه البلىوى ع
 أيت  عىىن عىىدد دة ولتتىىوافر علىىا نقلىىه وإثباتىىه فكيىىهللا ل أيت  النقىىه إال عىىن اريىى  امىىرأة واحىى

وهىو عىدم  ا األصىهوعلا هملا نبقا على، ن الرجال الملين يتعل  ق  األمر أكثر من الن اءم
 . النقض حىت أييت دليه قاا  صحيح يدل علا النقض
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 : بعدة أجوبة منها وقد أجيب عن هذا القول
 . أن حديث ال  فيه ضعهللا :اجلواب األول
ة وهى  م اءدينىالى  قىدأن حديث ال  لو قلنا بصحته فهو من ىو  ألن  :اجلواب الثاين

 . ه انسخل  ألنعلا حديث ارة قد ذمن  عام الفتح فيقدم حديثها يبنون اء جد بينما ب 
كىان   ضوءه فىإنو أن النقض مداره علا الشهوة فإن م ه بشهوة انتقض : القول الثالث

  .ب   شهوة ل ينتقض وضوءه
لرتجىىىيح الن ىىىخ أو لقىىىول ابوهىىىملا القىىىول فيىىىه اجلمىىى  بىىىني الىىىدليلني وهىىىو أوىل مىىىن ا: قىىىالوا 

 . إذاً هملا القول يصحح كال احلديثني() ألحدمها دون اآلخر
 .«منرك و بضرعةإمنرا هر» : أبن قول الرسىول: واستدلوا على تعليق األمر ابلشهوة 

ا م ىه مى  نىه إذألفيه إشارة إىل أن اءهب المل  يوج  الوضىوء هىو الىمل  تقىرتن معىه الشىهوة 
كىىان   ء وإذاحىىد األع ىىاء األخىىرى وحينئىىمل ال ينىىتقض الوضىىو عىىدم الشىىهوة صىىار كأمنىىا مىىهب أ

 ىىان ن اإلنمىىلشىهوة انىىتقض الوضىىوء ألن اقىىرتان الشىىهوة مىى  اءىهب م نىىة خىىروج شىىيء انقىىض 
ابىن شىيخ ال قىواهو وهىملا القىول ذهى  إليىه بعىض اءالكيىة واختىاره أ ىد شىاكر . وهو ال يشىعر

 . رح    اجلمي  عثيمني
يء فىإن شرج منه خيمال     شهوةل  سواء م ه لشهوة أو ستحباأنه لال: القول الرابع

 . يميةابن تشيخ اإلسالم وهملا القول رواية عن أ د اختارها  خرج وج  الوضوء
ن عىىىرة ب ىىى وهىىىملا القىىىول فيىىىه أي ىىىا  ىىى  بىىىني األدلىىىة واجلمىىى  حصىىىه أبن ُصىىىر َف حىىىديث 

 . وجو  الوضوء إىل استحبابه
 ؟التضعيفا اجلواب عن دعوى النس  و م: فإن قيل

لن ىخ وأمىا ا أمىا الت ىعيهللا فهىملا فى  يبى  لوجىود أ مىة صىححوا هىمله األحاديىث: قىالوا
 : فيقال
ن ىىر ألنىىه جتمىىه أن  هالن ىىخ ب ىىب  أتخىىر إسىالم الىىراو  فيىى ىإن االسىتدالل بىىدعو  -1
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احلىىىديث مىىىن صىىىحا  قىىىد تقىىىدم  تكىىىون ب ىىىرة وأبىىىو هريىىىرة يف حديثىىىه اآلخىىىر قىىىد مسعىىىوا هىىىملا
 . إسالمه
ألمىىىر ا ي يىىىد أن اوممىىى الرتجىىىيح مىىى  إمكىىىان اجلمىىى  والتوفيىىى يقىىىال ابلن ىىىخ أو نىىىه ال أ -2

 : لالستحبا 
ال ابىىن قىى، هنىىا مهىىا مفقىىودأن الىىنقض ال يكىىون عىىادة إال لىىارج أو   نىىة خىىارج وكال -أ
 . عبد الرزاو يف مصنفه رواه .«الوضوء مما خرج ال مما دخل» :عبا 
 يىروا الوضىوء أهنى  ل أصحا  النىيب وقد رو  عن ف  واحد من " :قال الرتممل  -ب

 . "من مهب الملكر وهو قول أهه الكوفة وابن اءبارو
يخ شىى هىى  إليىىهكمىىا ذ  مىىال خيىىرج منىىه شىىيء ابالسىىتحبا و  أعلىى  هىىو القىىول واألقرررب 

 أأن يتوضى ن ىانلإل وطل  ابلشهوة و ملا األحىابن تيمية م  قوة القول أبن األمر مع اإلسالم
 . و  أعل ، ألنه م نة اإلنزال إذا مهب ذكره لشهوة

  أو قر ب ل(:) قال املؤلف:
أي » :قولىىه لفلىىو م ىى  فرجهىىا فىىإن اهارهتىىا تنىىتقض  عنىىد احلنابلىىة اءىىرأة مثىىه الرجىىه

  .أ د وهو حديث ح ن رواه .«امرأة مسأ فرجها فلتتوضأ
 . وهو األقرب ال ينتقض وضوءها: وقيل

خلىالف اعىن م ىألة مىهب الىملكر مىن جهىة واحلديث عن همله اء ىألة هىو نفىهب احلىديث 
 . و  أعل  والرتجيح

  بظهر كفه أو بطنه(:) قال املؤلف:
هب يىنقض أن اءى يرون أن مهب الملكر انقىض للوضىوء وهنىا اء لىهللا يقىول تقدم أن احلنابلة

 للوضىوء ال نقىضسواء كان اءهب ب هر الكهللا أو ببطنها وعلا هملا لىو كىان اءىهب ابلىملراا فى
 . يد  هب الكهللا ظاهرها أو ابانهامق عنده  فالنقض
 ؟قطفكفه بل ملاذا املؤلف هنا فصل هذا التفصيل كان يكفيه أن يقو : فإن قيل
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كىان   قض هىو مىاإن اءىهب النىا: إنه فصه هملا التفصيه ألن بعض العلماء قىال :فاجلواب
ار ء الىىمل  أشىىألن اإلف ىىا: قىىالوا، قررول اجلمهررور كمررا هرروببىىاان الكىىهللا فقىىط دون ظاهرهىىا 

ون ال ىىاهر وهىىملا داءقصىىود بىىه البىىاان  .«إذا أفضررى أحرردكم بيررده» :بقولىىه  الرسىىولإليىىه 
 . اإلف اء ( يف معىنالل ان) هو المل  ذكره صاح 

ن أن ملؤلرف مرواألقررب هرو مرا ذهرب إليره اإذاً اء لهللا فصه من أجه دف  هملا القىول 
 :عىىاىلتال هىا قىألن اليىىد تطلى  علىا الكىىهللا كل؛ اإلفضراء يردخل فيرره ظراهر الكررف واب نهرا

  .[38:ا دة]امل ﴾َوالس ار ق  َوالس ار َقة  فَاْقطَع وا أَْيد يَره َما﴿
ن اإلاىالو مىء لىهللا فاإلف اء فرد من أفراد اءهب وما ذكر ا كاملة  والقط  إمنا هو للكهللا

مىن   ىوءلااجح يف تقىدم أن الىر قىد من أ مة الل ىة وهىو قىول ابىن حىزم و  "هيدَ ابن س  "هو قول 
 . ال إذا خرج منه شيء فهو للوجو با  إلالستح اءهب أنه

  وملسهما من خنثى مشكل(:) قال املؤلف:
ا و ذكىر أم أنثىيىز أهىألنىه ل يتم أنثا ومسي مشىكالً  ةذكر وذل ةاخلنثا هو من له ذلتني ذل

ى لرذكره أو اخلنثر أمرا حكرم مر ، لوجود ذليت التناسىه فيىه فىال يىدرى أ  اآللتىني الزا ىد فيىه
 اء لىىهللا كمىا بىني  ضأنىه إذا مىهب ذكىىره وقبلىه معىاً فىإن وضىوءه ينىتق: ووهر ففيره تفصريلقبلره 

قض ال ينىىت أحىىدمها فىىإن وضىىوءهولىىيهب بزا ىىد وأمىىا إن مىىهب  يألن أحىىد هىىملين الع ىىوين أصىىل
ارة ال ن الطهىومى  وجىود الشى  فىإ يالحتمال أن يكون هملا الع و هىو الزا ىد ولىيهب األصىل
 . ون إال بيقنيتنتقض ألن الش  ال يعمه به حيث أن العمه ال يك

تقىدم أن و نابلىة هىملا هىو مىمله  احل الوضوء مهب اخلنثا ذكره وقبله  يعا نواقضإذاً من 
  .ثة احلدالراجح أن هملا لالستحبا  إال إذا كان لشهوة فاألحوط هو الوضوء ء ن

 ومل  ذكر ذكره أو أنثى قبله لشهوة فيهما(:) قال املؤلف:
رأة قبىىه  ى  اءىىماخلنثىا لشىىهوة أو  ذكىىرَ  رجىه   مىن نىىواقض الوضىوء عنىىد احلنابلىة إذا مىىهب

ن يكىىون أهللا وهىىو اخلنثىىا لشىىهوة فىىإن وضىىوء الرجىىه واءىىرأة ينىىتقض ابلشىىرط الىىمل  ذكىىره اء لىى
 . ذل  لشهوة
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مهب صلي و فأما سب  نقض وضوء الرجه فألنه إن كان اخلنثا ذكر فقد مهب ع وه األ
ة ومىىهب لشىهو  يكىون قىىد م ىهاف االرجىه للىملكر األصىلي انقىىض للطهىارة وإن كىان اخلنثىىا أنثى

أعىىين م ىىألة  -ألة ىىاألنثىىا لشىىهوة يىىنقض الطهىىارة عنىىد احلنابلىىة وسىىيأيت الكىىالم علىىا هىىمله اء
 . مهب اءرأة بشهوة

كىون اخلنثىا مىا أن يقُىبُىه اخلنثىا لشىهوة فهىو إ وضوء اءرأة فألنىه إذا م ى وأما سب  نقض 
ا ا ذكىىراً فهنىىن اخلنثىىوإمىىا أن يكىىو  قض الوضىىوءتقُىبُلهىىا األصىىلي فينىى  أنثىىا حقيقيىىة وهنىىا قىىد مّ ىى

 يف هملاح الراج  نقض الوضوء عند احلنابلة وقد تقدمم   رجالً لشهوة ومهب الرجه لشهوة ي

  وم  امرأة بشهوة(:) قال املؤلف:
ء ىألة اوهىمله  هملا هو الناقض اخلامهب من نواقض الوضوء وهو مهب الرجه اءرأة بشىهوة

  :أقوال ثالثة لهللا فيها العلماء علااخت
فإنىىىه  ان بشىىىهوةاحلنابلىىىة واءالكيىىىة وإسىىىحاو أن م ىىىها إذا كىىى وهرررو قرررول :القرررول األول

  .الوضوء قضوإن كان ل   شهوة فإنه ال ين ينقض الوضوء
فهىىملا  :قىىالوا .[43:نسرراء]ال ﴾َمْسررت م  الن  َسرراءَ ْو اَل أَ ﴿ :بقولرره تعرراىل علررى ذلررك اسررتدلواو 
 . ان لشهوةءرأة ينقض الوضوء إذا كعلا أن مهب ا يدل دليه

 : عنهىىاضىىي  ض فهىىو قىىول عا شىىة ر وأمىىا الىىدليه علىىا أنىىه إذا كىىان ل ىى  شىىهوة فىىال يىىنق
 .«فقبضررتها ينوكانررأ رجرالي يف قبلترره فرإذا سررشد سمرز  كنرأ أس  برني يرردي النريب »
إن فىىى  شىىىهوة علىىىا أنىىىه إذا كىىىان اءىىىهب مىىىن فىىى ففىىىي هىىىملا احلىىىديث دليىىىه، البخىىار  وم ىىىل  رواه

أثنىىاء  عنهىىا رضىىي  عنىىدما مىىهب عا شىىة  ل يُبطىىه صىىالته ا النىىيب و ىىمل الوضىىوء ال ينىىتقض
 . إذاً احلنابلة  عوا بني اآلية واحلديث قملا اجلم . صالته

 .    شهوةبشهوة أو وهو قول الشافعية أن مهب اءرأة ينقض مطلقاً سواء ب: القول الثاين
 ﴾َسررررراءَ م  الن   َمْسرررررت  َأْو لَ ﴿ :علىىىىىا ذلىىىىى  بقىىىىىراءة ابىىىىىن م ىىىىىعود رضىىىىىي   عنىىىىىه واسىىىىىتدلوا

 : مالقاة البشرتني قالوا وحقيقة اللمهب .[43:]النساء
 ىا كىان حبا ىه لكىن هىملا  اءتقدم أبن مهب النىيب رضي   عنها وأجابوا عن حديث عا شة 
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   .«مسين برجله» :رواية الن ا ي يهللا لقول عا شة رضي   عنها يفضع
 ءإال إذا خرج منه شي أن مهب اءرأة ال ينقض مطلقاً : القول الثالث

سىالم شىيخ اإل ارهاختىو وابىن جريىر وأبىو حنيفىة بىن أ  االى   يوبه قال ابن عبا  وعلى 
  .اآلية هو اجلمااابءهب المل  يف  أن اءراد: حيث قالوا ابن تيمية

 : الراجح ألمور وهذا هو 
 هها على قدميفوقعأ يد أهنا التمسأ النيب » :روته عا شة رضي   عنهاما  -1

  .م ل  رواه .«ومل يتوضأ يومها منصوبتان وهو يصل
 ودأبىىو دا رواه .«قبلهررا ومل يتوضررأ أن رسررول هللا » :عىىن عا شىىة رضىىي   عنهىىا -2

 واأللبىا  لشىوكا وهملا احلديث أعله بعض العلماء ولكىن لكثىرة ارقىه قىواه بعىض العلمىاء كا
 . "إسناده جيد" :ابن تيمية يف شرح العمدة عنه وقال
قىىىال  مىىىاا كمىىىافىىىاءراد بىىىه اجل" اءىىىهبإذا جىىىاء لفىىى  " يىىىدل علىىىا أنىىىه ن ظىىىاهر القىىىرذنأ-3

  .[237:البقرة] ﴾ه ن  َوإ ْن  َل ْقت م وه ن  م ْن قَرْبل  َأْن َ َسُّو ﴿ :تعاىل
وضىىوء أة يىىنقض التعىى   بىىه البلىىوى يف كىىه بيى  فلىىو كىىان مىىهب اءىىر  أن مىهب الن ىىاء ممىىا-4

ضىىي   ر لصىىحابة الكىىان مشىىهورا بىىني  ل  بيىىاان عامىىا أولبينىىه الرسىىول صىىلا   عليىىه وسىى
 عنه  

إال إذا   ى  شىهوةلأن مهب اءرأة ال ينقض الوضوء مطلقىاً سىواء كىان لشىهوة أو فالراجح 
 . خرج منه شيء فهنا ينتقض الوضوء

 -لشىىهوة رأةء مىىن مىهب اءىم ىألة الوضىو  -عىن هىمله اء ىىألة ر ىىه   مث ءىا تكلى  اء لىهللا 
  و  سه هبا(أ) :فقالم عن ن  هتا انتقه للكال

ألدلىة نفىهب ا إذا م   اءرأة الرجه لشهوة فىإن وضىوءها ينىتقض والىدليه علىا ذلى  هىو
 . اليت استدل قا احلنابلة علا نقض وضوء الرجه إذا مهب اءرأة لشهوة

 لرجال فهولال فما ثب  كيهللا نفرو والن اء شقا   الرج: قالوا ؟اءاذا ل تفرقو : قيه    
 . يه يدل علا التفري  وال دليه هنايب  للن اء إال بدل
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العلىى   ه أهىىهلىىهللا فيىىعلى  أن م ىىألة نقىىض الوضىىوء مىن مىىهب اءىىرأة للرجىىه بشىىهوة ممىا اختاو 
 اً امىىشىىهوة متبهىىو كىىاخلالف ال ىىاب  يف م ىىألة نقىىض الوضىىوء مىىن مىىهب اءىىرأة  واخلىىالف فيهىىا

قض وة ال يىىىنرأة للرجىىىه بشىىىهلشىىىهوة أو مىىىهب اءىىى لمىىىرأةالرجىىىه لوعلىىىا هىىىملا فىىىالراجح أن مىىىهب 
 . و  أعل  وتقدم  األدلة علا ذل  إال إذا خرج شيء مطلقاالوضوء 

  وم  حلقة دبر(:) قال املؤلف:
ن مرر  مرر» :لقولىىه  عنىىد احلنابلىىة إذا مىىهب الشىىخص حلقىىة دبىىره فىىإن وضىىوءه ينىىتقض

 ةابن حبان وصححه أ د وأبو زرع رواه .«فرجه فليتوضأ
 . لقبه والدبر ن راً النفراجهما  اوالفرج يع: قالوا 

  :ورألموذل  ، أن مهب الدبر ال ينقض الوضوء: القول الثاين
 . ليهب م نة خلروج شيء من ممل  وال ف ه لالف مهب الملكر أن مهب الدبر -1
 . ن احلديث اءشهور جاء بلف  الملكر ول جييء بلف  الفرجأ -2
وهىملا  ،االسىتحبا   إىل صىارف عىن الوجىو لمل  تقىدم ا يأن حديث ال  بن عل -3
 . هو الراجح القول

  ال م   عر وسن وظفر(:) قال املؤلف:
 أن احلنابلىة لىهللا هنىاتقدم أن احلنابلة يرون أن مهب اءرأة بشهوة انقض للوضىوء وذكىر اء  
مىهب : قىالوا ظفرهىا استثنوا من مهب اءىرأة بشىهوة إذا كىان اءم ىو  منهىا شىعرها أو سىنها أو

  حكى يف مىا كىانو مىن اءىرأة يف حك  اءنفصىه  ألهنا  انقض للوضوء همله األشياء بشهوة ف
 . فال حك  له فهو كما لو مهب ثوقا اءنفصه

  وأمرد(:) قال املؤلف:
 . األمرد لشهوة فإن وضوءه ال ينتقضإذا مهب اإلن ان 

 . "( ول تنب  حليتهخ رّ اأ  ) هو من اّر شاربه" :واألمرد
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 : ة مما اختلف فيه العلماء على قولنيونقض الوضوء مب  األمرد لشهو  
اً أمىرد ذا مىهب رجىهأن مىهب األمىرد ال يىنقض الوضىوء فىإوهو قىول احلنابلىة : القول األول

 : شهوة ألدلةفال ينتقض وضوءه ولو كان ذل  ل
  .[43:النساء] ﴾َأْو اَلَمْست م  الن  َساءَ ﴿ :عدم تناول اآلية له يف قوله تعاىلل -1
 . هوة شرعاً أنه ليهب  حه للش -2

فإنىه ال   ى  شىهوةبأنه إذا كان م ه بشهوة فىإن وضىوءه ينىتقض وإن كىان : القول الثاين
 ينتقض وهملا القول رواية عن أ د وهو اءشهور يف ممله  مال  

 . علا اءرأة ابلقيا  واستدلوا علا ذل 
يه لعىىدم الىىدلشىىيء  اءىىا  أن مىىهب األمىىرد ال يىىنقض الوضىىوء إال إذا خىىرج مىىن: والررراجح
اا العلماء رم إب  لكن من اءه  أن تعل  أن مهب األمرد إذا كان لشهوة فهو  ،علا النقض

  .زهو جا وإن كان ب   شهوة ف أي اً  وأما الن ر إليه فإن كان بشهوة فهو  رم
  ؟لكن ما احلك  إذا خشي الناظر إليه ثوران الشهوة فهه له الن ر

  :فيه خالف عند احلنابلة
 اجحا هرررو الرررر وهرررذ ىىىرم  إن هىىىملا: إن هىىىملا جىىىا ز ولىىىيهب  حىىىرم القىىىول الثىىىا : القىىىول األول

 الىىىملرا   د أتىىى  ب ىىىدقىىىألن ذلىىى  ذريعىىىة إىل احملىىىرم والشىىىريعة  ؛ابىىىن تيميىىىةشىىىيخ اإلسىىىالم واختىىىاره 
وة تعليىه هب  ىالً للشىهمىرد لىيأن األ مىن احلنابلىة اءوصلة  مله األمور وعلا هملا يتبني لنىا أن تعليىه

ال تعىاىل عىن قىلع يمىة اعز وجه أخرب أن هناو أان  ابتلىوا بىه وأنىه مىن اءعاصىي  ضعيهللا ألن  
رْن أَ ا َخلَرَق لَ وَن َمرَوَتَذر   *َأأَتْت وَن الذُّْكرَاَن م َن اْلَعاَلم نَي ﴿: قوم لىوط ك رْم بَرْل أَنْررت ْم ك رْم رَبُّك رْم م  ْزَواج 

ممىىا يىىدل علىىا تعىىد  ملا الفعىىه ابل  عىىز وجىىه هىىفوصىىهللا  [165،166]الشررعراء:  ﴾قَرررْو م َعرراد ونَ 
  ع   جرمه وشناعته

 وال مع حا ل(:) قال املؤلف:
 مطلقىاً  ثو  أو اىوه ال يىنقض الوضىوءالا ىه كىاحلم  وجود  القبه أو الملكر أو مهب اءرأة
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وهلل  معلىىوم ألن اءىىهب هىىو مىىا كىىان مىىن فىى  حا ىىه جىىول بىىني اءىىا  واءم ىىو  وهىىملا واضىىح
 . احلمد

 لمو  بدنه ولو وجد منه  هوة(:وال م) قال املؤلف:
 إن: البعىىىد مىىىا تكلىىى  اء لىىىهللا عىىىن حكىىى  اءىىىا  انتقىىىه للكىىىالم عىىىن حكىىى  اءم ىىىو  فقىىى

 . اهارته ابقية مطلقا سواء وجد منه شهوة أم ل توجد عنده شهوة
 . و لمالالمهب الشهوة فيه أشد من اء أن: هو ذلك ودليل 

ول الثىا  القى هىويف هىمله اء ىألة و  لىو( ممىا يىدل علىا وجىود خىالف) ىواء لهللا هنىا أتىا بى
عىن  روايىة ا القىولفإن وضوءه ينىتقض وهىمل اءلمو عند احلنابلة أنه إذا وجدت الشهوة عند 

روج لىعلى  مر مأن الراجح يف هملا كله أن األلكن تقدم أ د وهو المل  صححه ابن عقيه 
ض  ينىىتقلشىىيء مىىن اإلن ىىان فىىإذا خىىرج منىىه شىىيء انىىتقض وضىىوءه وإن ل خيىىرج منىىه شىىيء 

 . ابلشهوة فال دليه عليهوضوءه وأما تعلي  األمر 

  وينقض سسل ميأ(:) قال املؤلف:

ه بىىىوقىىىال   احلنابلىىىة وهىىىو مىىىن مفىىىرداهت وهىىىو الصىىىحيح عنىىىد ف ىىىه اءيىىى مىىىن نىىىواقض الوضىىىوء 
 : واستدلوا على ذلكإسحاو بن راهويه 

  .بيهقيا المعنه رواه .«با  وابن عمر ساسل امليأ ابلوضوءأبمر ابن ع» -1
 . وال يعرف  ما خمالهللا: قالوا
 رواه .«يتررا فليغتسررلمررن سسررل م» :مرفوعىىاً وفيىىه ورد مىىن حىىديث أ  هريىىرة  مىىا -2

 . أ د والن ا ي والرتممل  وح نه
شىيخ و  ةدامىقاره ابىن وهو رواية عن أ د وهو مىمله  األ مىة الثالثىة واختى: القول الثاين

 . هو الراجح قض وهملاابن تيمية وال عد  أنه ليهب بنااإلسالم 
 : أبدلة على ذلك واستدلوا
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سرل سسل ميتكم لي  عليكم يف س» :مرفوعاً  رضي   عنهما ابن عبا  رواه ما -1
قطين دراالىىى اهرو  .«إذا سسررلتموه فررإن ميررتكم لرري  بررنش  فحسرربكم أن تغسررلوا أيررديكم

 . وح نه احلاف  ابن حجر، واحلاك 
منرا و منرا مرن يغتسرل فكنا نغسل امليأ » :الق ماابن عمر رضي   عنه رواه ام -2

  ."إسناده صحيح" :قال ابن حجر يف التلخيصو ، الدارقطين رواه .«من ال يغتسل
ر سرررألأ أهنرررا ملرررا سسرررلأ أاب بكررر» :رضىىىي   عنهىىىا حىىىديث أمسىىىاء بنىىى  عمىىىيهب -3

ءواىأ ا مالى  يف رواه .«ال: قىالوامرن سسرل  علري  الصحابة وفيهم املهراجرون واألنصرار هرل 
 . إبسناد صحيح

 : واجلواب عن أدلة القول األول أن يقال
دليه با  لعدم ال مول علا االستحرضي   عنهما إن أمر ابن عبا  وابن عمر  -1

 يفيثبىىىى  كمىىىىا أثىىىىر ابىىىىن عمىىىىر ال نّ العلىىىى  أبمىىىى  علىىىىا مىىىىاذكروا كتىىىىا  وال ىىىىنة الثابىىىى  مىىىىن ال
  )التحجيه(
مرررن الررره ل ميترررا فليغتسرررل و مرررن سسررر» :أمىىىا حىىىديث أ  هريىىىرة رضىىىي   عنىىىه -2

ال يصىح يف " :بىن اءىديينأ ىد وااإلمىام أ د والن ا ي والرتممل  فقد قال عنه  رواهالمل   .«فليتوضأ
وقىوف علىا هىو م" : وقال عنىه احلفىاى كأ ىد وأبىو حىامت والبخىار  والبيهقىي وفى ه"هملا البىا  شىيء

لكثىرة ين مىن اءعاصىر  ه بعىض أهىه العلى كمىا صىححمرفوعىا  ولو قلنا بصىحته ، "أ  هريرة رضي   عنه
 . مةاالستحبا  لآلير اءتقدعلا فيه ارقة كاأللبا  وأ د شاكر فاألمر جمه 

  وأكل اللحم خاصة من اجلزور(:) قال املؤلف:
 : نيذكر اء لهللا ر ه   هنا مبحث

 . وهو أن أكه حل  اجلزور ينقض الوضوء: فأما املبحث األول
وبىىىه قىىىال  وهىىىو قىىىول الشىىىافعي يف القىىىدمي نابلىىىة وهىىىو مىىىن مفىىىرداهت وهىىىملا هىىىو مىىىمله  احل

إسحاو بن راهويه وابن اءنملر وابن خزمية واختىاره البيهقىي وحكىي عىن  اعىة مىن الصىحابة 
واسرتدل أهرل هرذا القرول وابىن القىي  والنىوو   يف الفتىاوى ابىن تيميىة شىيخ اإلسىالم ورجحه
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 : أبدلة
إن  :قرال ؟الغرنم أتوضأ مرن حلرو  أل النيب أن رجال  س» :عن جابر بن مسرة  -1

ن مرعرم فتوضرأ ن: , قرال؟ أتوضأ من حلرو  اإلبرل: قال  ئأ فتوضأ وإن  ئأ فال توضأ
: ل؟ قرالارك اإلبري يف مبرأصرل: نعم قرال: يف مرابض الغنم؟ قال يأصل: حلو  اإلبل قال

  .م ل  رواه .«ال
  ؟إلبلامن حلو   سئل عن الوضوء أن النيب » : عن الرباء بن عاز  -2

 .«هرراضررؤوا منال تتو : عررن الوضرروء مررن حلررو  الغررنم فقررال منهررا وسررئل توضررؤوا: فقررال
 . وإسحاو فاحلديث صحيحد وأ د الرتممل  وصححه أ د أبو داو  رواه

هىىىى  مىىىىن فالىىىىمل  روى احلىىىىديث األول الىىىىمل  يف صىىىىحيح م ىىىىل    أن جىىىىابر بىىىىن مسىىىىرة -3
 ه ن فىىمىى يثأعلىى   عىىىن احلىىد أن مىىن روىوء مىىن حلىى  اإلبىىه ومعلىىوم احلىىديث وجىىو  الوضىى

بررل وال نتوضررأ مررن   اإلأن نتوضررأ مررن حلررو  أمرررس رسررول هللا » :و ىملا قىىال رضىىي   عنىىه
يقىه علىا سىنن ا  يف تعلوصىححه األلبى ابن أ  شىيبة يف مصىنفهو  أ د وابن ماجه رواه .«حلو  الغنم

 اجه ابن م
أن حلى  فعي: ل  والشاحنيفة وما أبو ثالثةاأل مة ال وهو قول اجلمهور من: القول الثاين

 : واستدلوا على ذلك أبدلة اإلبه ال ينقض الوضوء
 تررررك لنررريب كررران آخرررر األمررررين مرررن ا» :قىىىال جىىىابر بىىىن عبىىىد  رضىىىي   عنىىىه -1

 . اخلم ة أخرجه .«الوضوء مما مسأ النار
آخرررر » :قولىىىهام يشىىىمه اإلبىىىه وفىىى  اإلبىىىه لعىىى .«ممرررا مسرررأ النرررار» :إن قولىىىه: قىىىالوا
ريعة ألن ر مىن الشىوإذا كان ذخر األمىرين تىرو الوضىوء فالواجى  أن ابخىمل ابآلخى .«األمرين

هىىا لىىيت فيااآلخىىر يكىىون انسىىخاً لىىألول وعلىىا هىىملا يكىىون حىىديث جىىابر انسىىخاً لألحاديىىث 
 . لنار سواءا مهب إذ كالمها يف الوضوء من حل  اإلبه ألنه ل يفرو بني حل  اإلبه وال ن 

 . رضي   عنه  الوارد عن اخللفاء األربعة أن هملا هو -2
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 رواه .«ا دخررلالوضرروء ممررا خرررج ال ممرر» :قىىال أن النىىيب  ورد عىىن ابىىن عبىىا  مىىا -3
 . الدارقطين

لرررو دلرررة اوالرررراجح هرررو القرررول األول وهرررو أن أكرررل حلرررم اإلبرررل سقرررض للوضررروء لأل
 . ذكروها

  ؟الثاينما اجلواب عن أدلة القول : فإن قيل 
 : منها أجوبة أجي  عنه بعدةف أما حديث جابر  :اجلواب

مىىا في حلىىديث(علىىه ا) يىىه اضىىطرا  كمىىا قىىال أبىىو حىىامت يفأنىىه حىىديث ف: اجلررواب األول 
ئه عىىىن أنىىىه سىىى ه)رضىىىي   عنىىى عىىىن جىىىابر البخىىىار  رواه مىىىانقلىىىه عنىىىه ابنىىىه لكىىىن يشىىىهد ءعنىىىاه 

 . (ال: فقال ؟الوضوء مما م   النار
قىول ومعلىوم أن القىول للفعىه ال لل نقىه   عىن النىيب  جابر أن ما نقله : اجلواب الثاين
 . مقدم علا الفعه

ألجىه مىهب  وضىأ منىهتأن حديث جابر ال داللة فيه ألن حل  اإلبىه ل يُ : اجلواب الثالث
 . اءعىن يتناوله نيئاً ومطبوخاً  ذخر خيتص به وهملا به ءعىن النار

الىىيت  األخىىرى واألحاديىىث  عنىىهرضىىي   أن حىىديث جىىابر بىىن عبىىد : اجلررواب الرابررع
ث جابر عام حدين األمر ابلوضوء من حل  اإلبه ال تعارو بينها حىت يقال ابلن خ أل افيه

حيىث  عىام مىنخىاا واخلىاا مقىدم علىا ال رضىي   عىنه  جابر بن مسىرة وحديث الرباء و
 لىىى  شىىىيخكمىىىا أشىىىار إىل ذ  قلنىىىا ابلن ىىىخ فيقىىىال ولىىىو التخصىىىيص فيخصىىىص بىىىه هىىىملا العمىىىوم

 اإلسالم ابن تيمية :
مقىارن لىه  أونار إن األمر ابلوضوء من حلوم اإلبه متأخر عن ن خ الوضوء مما م   ال 

 وإذ كان مقاران له 
 .فال يصح أن يكون من وخا به ألن من شرط الناسخ أتخره عن اءن و  

 مىىا أشىىارعىىنه  ك يثبىى  يقىىال: إن هىىملا العمىىا ورد عىىن اخللفىىاء الراشىىدين ف وأمررا اجلررواب
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  .(9القواعد النورانية الفقهية ا) يف ابن تيمية شيخ اإلسالم ذل 
وقىىد  ا  وإمنىىا هىىو موقىىوف علىىا ابىىن عبىى وأمىىا حىىديث ابىىن عبىىا  فىىال يصىىح عىىن النىىيب 

ضرأ مرن كنرا نتو » :كما تقدم من قىول جىابر بىن مسىرة    عن الصحابة رضي   عنه  خالفهثب
 . ا بعضيف همله اء ألة حجة عل فال يكون كالمه  رضي   عنه  .«حلو  اإلبل

ا دالن علىىىال يىى رضىىي   عنهمىىا إن حىىديث جىىابر بىىن مسىىىرة وحىىديث الىىرباء: فررإن قيررل
أتىىىا  لنىىيب وجىىو  الوضىىوء مىىىن حلىى  اإلبىىه وإمنىىىا يىىدالن علىىىا االسىىتحبا  فقىىط ألن أمىىىر ا

 ل  ال؟ جواابً 
 نعلىىا أ هىىملا صىىحيح لكىىن هنىىاو قرينىىة يف احلىىديث تىىدل: اجلررواب عررن ذلررك أن يقررال

 رئأ فتوضرأ  إن» :عن الوضوء من حلوم ال ن  فقىال سئه األمر للوجو  وهي أن النيب 
نعررم » :الوأمىىا حلىىوم اإلبىىه فقىى أ  أن هىىملا لىىيهب بواجىى  عليىى  .«وإن  ررئأ فررال توضررأ

 ال ىىىن  وأي ىىىاً ل يفل خيىىىّ  كمىىىا خىىىّ   لنىىىيب ا أن الح  هنىىىافىىىت .«فتوضرررأ مرررن حلرررو  اإلبرررل
 .«ض الغرنمبيف مررا أصرلي» :عنىدما سىأله ال ىا ه ل ذلى كمىا قىا .«نعم» :بقولهيكتهللا  
وم لوضوء من حلأمراً اب مث أنشأ نع "ب" فهنا أجابه .«نعم فتوضأ من حلو  اإلبل» :وإمنا قال

ه عىن حكى  هىملا سئ ن النيب ويقال أي ا إ، اإلبه وهملا يدل علا أتكيده علا هملا األمر
لبي ىاً علىا يكىون ت علا ف  الوجىو  ألنىه ال جيوز  لهو اللح  فأجا  ابألمر ابلوضوء منه 

  (1/253اء ين) ال ا ه ال جواابً 
 . ة لعموم حديث جابر رضي   عنهإذا أحاديث األمر ابلوضوء خمصص

وهرررذا أمرررر  .«ا مسرررأ النرررارتوضرررؤوا ممررر» :قرررال النررريب  ورد يف صرررحيح مسرررلم أنمسرررألة: 
 ؟دل على الوجوب فما اجلواب عن هذاواألمر ي

أن » :حنيثبى  يف الصىحيءىا  صروف عىن الوجىو  إىل االسىتحبا هملا م أن :اجلواب
  .«مث صلى ومل يتوضأ ة  أكل من كتف  ا النيب 
 (أكه اللح  خاصة) :ويتعل  بقول اء لهللا: بحث الثاينامل
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ا فى ه قىط وأمىاءشهور من ممله  احلنابلىة أن الىمل  يىنقض مىن حلى  اإلبىه هىو اللحى  ف 
 تىىنقض وهىىا فىىالاو والكليىىة والقلىى  واألمعىىاء والشىىح   والكىىروكالكبىىد   ىمىىن األجىىزاء األخىىر 
 اهي  إبر  ابنالشيخ واختاره احلنابلة يف ممله   األول قولالالوضوء وهملا هو 

 . ر ه    وابن ابز
و مقىرر هىدخه كما ن الدليه ورد يف اللح  خاصة وأما ف ه فال يأب واستدلوا على ذلك

 . العربية يف الل ة
للحىىى  وبقيىىىة ا نّ أ هوفىىى   وهىىىي الروايىىىة الثانيىىىة عىىىن أ ىىىد اختارهىىىا ال ىىىعد  :القرررول الثررراين

  :علا ذل  أبدلةواستدلوا ، األجزاء تنقض الوضوء
 . وأفل  تعامه النا  به نص علا اللح  ألنه أكثره أن النيب  -1
ل ىا ه وهىو يعلى  لفصىه ل يُ  أن اللح  واألجزاء األخرى ت قا بدم واحد والنىيب  -2
 . يان ذل ب   أيكلون من هملا وهملا فلو كان اللح  خيتلهللا ل يرتو النيب أن النا
إخراج فى، واىوه أن الشريعة ءا حرمى  حلى  اخلنزيىر دخىه يف ذلى  أجىزا ه مىن شىح  -3

 ة األنعىىام أوكبهيمىى  األجىىزاء األخىىرى ال دليىىه عليىىه حيىىث إن الشىىرا إمىىا أن جلىىه احليىىوان كلىىه
كن م  ذل  لقيا  لالدليه فيه شيء من الن ر من جهة ا أن هملا  اخلنزير مجرمه كله مثه 

 . الثاينالقول  هو األقربإن ف
  ؟ما حكم الوضوء من  رب ألبان اإلبلمسألة: 

 :  ه خالف عند احلنابلة
  .نقضال ت عند احلنابلة أهنااءشهور وهو : القول األول
 . نقض الوضوءا تالرواية الثانية عن أ د أهن يوه: القول الثاين

 . ضعيهللا ابن ماجه لكن سند احلديث رواه .«توضؤوا من ألبان اإلبل» :لقوله 
  :ألمرين هو القول األولالراجح ف

 . يثب  أن احلديث ال -1
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اللىنب الىمل  أمىره   وا مىنللعىرنيني أن يتوضى   وجود الصىارف وهىو عىدم أمىر النىيب  -2
 . بشربه وال جيوز أتخ  البيان عن وق  احلاجة

 ؟حكم الوضوء من مرق اإلبل مامسألة: 
 حمل خالف عند احلنابلة

ن أل؛ ر اعمىىهوهىىو اءشىىهور مىىن اءىىمله  أنىىه ال يىىنقض الوضىىوء ولىىو ظهىى: القررول األول
مىىا مث  أيكىىه حلأالّ  لىىو أق ىى ويىىدل علىىا ذلىى  أنىىه : الىىنص جىىاء ابللحىى  فقىىط دون فىى ه قىىالوا

مث  اءىرو يفللحى  هىر اعى  ال جنث ألنه ال يعترب قد أكه حلماً حىىت لىو ظ اللح  شر  مرو
ألمىىر ممىىا اأن هىىملا  لىىو كىىان الوضىىوء واجبىىاً مىىن مىىرو اللحىى  جلىىاء الىىنص يف بيانىىه خصوصىىاً  إنىىه

 . يكثر وقوعه بني النا 
اً علىا حلىى  لطعى  قياسىلوجىود ا؛ أنىه جيى  الوضىوء منىىه عنىىد احلنابلىةوهىو وجىه : القرول الثراين

ه نى  الوضىوء مءىرو فيجى  اإلبه له أثىر علىا اال جيوز شربه فكملل  حل مرقهاخلنزير لو ابخ فإن 
ارو حيىث   مى  الفىأبن قيا  مرو حل  اإلبه علا مىرو حلى  اخلنزيىر قيىا: كن أجيب عن هذال

 . لالف حل  اإلبه فال شيء فيه جنهبأن حل  اخلنزير حرم لنجاسته وخبثه 
اءىرو  يف ظهىر لكن لو االحتياط متعني عند ظهور الطع والراجح هو القول األول لكن 

 . ة فهنا يلزم الوضوء إذا ُأكل قط  حل  ص   
      ؟الوضوء من حلو  اإلبل من  احلكمة مامسألة: وهنا 

 حمل خالف     
  .القبولو  لت لي وجي  ا ال يعل  ما هيوهو اءمله  أن احلكمة تعبدية : القول األول
علىىىا  ةهوة ف ىىىبيشىىىو  أهنىىىا لي ىىى  تعبديىىىة وإمنىىىا ألهنىىىا تىىىورث قىىىوة شىىىيطانية: القرررول الثررراين

علرى ظهرر  » :ايىةويف رو  .«علرى ذروة كرل بعرري  ريطان» :و ىملا قىال رسىول    اإلن ان
 األلبا   الدرامي وأ د واحلاك  وصححه وكملل  صححه أخرجه .«كل بعري

ابىىىن ماجىىىه  رواه .«أهنرررا خلقرررأ مرررن الشررريا ني» :قىىىال و ، (2/745) كمىىىا يف صىىىحيح اجلىىىام 
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 . وصححه األلبا 
  ان  ذحىىرم كىىه  وال ىىاذ  شىىبيه ابء تىىمل  و ىىملا ةشىىيطاني ةفيهىىا قىىو " :ابىىن القىىي وقىىال  

 يفوان مىا ي ىره ن العدفتملاء قا جيعه يف ابيعة اء تمل  مفاال ةمن ال باا ألهنا دوا  عادي
انر والنىار  خلى  مىن الشىيطانية والشىيطان دينه فإذا افتىملى مىن حلىوم اإلبىه وفيهىا تلى  القىوة

لشرريطان اإن الغضررب مررن » :خىىرون ىى  هىىملا احلىىديث اآل جىىاء احلىىديثهكىىملا  تطفىىأ ابءىىاء
  .(1/396) إعالم اءوقعني". .«فإذا سضب أحدكم فليتوضأ

  ؟ما حكم الوضوء من بقية اللحو  احملرمة كلحم الذ ب واألسدمسألة: 
مىىا أن العلىىة فك بىىهنعىرف اجلىىوا  علىىا هىىملا  عرفىىة احلكىى  والعلىة الىىيت ذكرانهىىا يف حلىى  اإل

 : الف ومها روايتان عن أ داخل وق   هللا فيها فهنا أي اً خمتل
فىىال تتعىىدى  ه تعبديىىةوألن العلىىة يف حلىى  اإلبىى عىىدم الىىنقض لعىىدم الىىدليه: الروايررة األوىل

  .ل  ها
 . أهنا تنقض الوضوء: ةالرواية الثاني

د  هىه هىو تعبى ينبين اخلالف علىا الىنقض بلحى  اإلبىه" :ابن تيميةشيخ اإلسالم قال  
  .(28 ا تياراتاالخ) ءعىن فيعطا حكمه به هو أبلغ منه"يتعدى ل  ه أو معقول افال 

 ءعىىن ل يكىنا عقىه اوالوضوء منها أبلغ من الوضوء من حلوم اإلبه فىإذ" :وقال ابن القي 
 (1/396إعالم اءوقعني ) ."ل مين  منه مان  بد من تعديته ما

  .أعل و   لة معلومةلقي  أهنا تنقض ألن العابن تيمية وابن اشيخ اإلسالم  اختيارف اهر 

  وكل ما أوجب سسال  أوجب وضوءا  إال املو (:) قال املؤلف:
همله قاعدة اءمله  أن كه ما جي  له ال  ىه فإنىه جيى  مى  ال  ىه الوضىوء لكىن هىمله 

ررت ْم ج نر ب ررا فَررا  ه ر وا﴿ :القاعىىدة فىى  من ىىبطة لقولىىه تعىىاىل فأوجىى     .[6:]املا رردة ﴾َوإ ْن ك نرْ
شىىىيخ  مىىىا ذهىىى  إليىىىه هرررو الرررراجح فرررإن وهلرررذا، يف اجلنابىىىة ال  ىىىه فقىىىط دون الوضىىىوءتعىىىاىل 

رفىىى  احلىىىدث  نيىىىةمىىىن أن نيىىىة االفت ىىىال عىىىن احلىىىدث األكىىىرب ت ىىىين عىىىن  :ابىىىن تيميىىىة اإلسىىىالم
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  .األص ر
ل اسىه ا  علىا أن اءوت موج  لل  ه دون الوضوء أ  أنه ال جيى أما كالم اء لهللا يف

ن مىيى  لىيهب ألن ت  ىيه اء الشىارا أمىر بت  ىيه اءيى  فقىطألن  فصىحيح اءيى أن يوضهللا 
 . أجه رف  احلدث

  ؟هل الردة من نواقض الوضوءمسألة: 
 : همله اء ألة موان نزاا بني أهه العل 

  .أهنا من النواقض احلنابلة ممله وهو : القول األول
فىىإذا أشىىرو حىىبط عملىىه  .[65:الزمررر] ﴾كَ لَررئ ْن َأْ رررَْكَأ لََيْحررَبَطن  َعَمل رر﴿ :لقولىىه تعىىاىل 
طىر حل خ" : خطىهابىن تيميىة يف االختيىارات يف قىدمي شيخ اإلسالم وقال، الوضوءعمله ومن 

ا ر سىىى يف أن الىىىردة تىىىنقض الوضىىىوء ألن العبىىىادة مىىىن شىىىرط صىىىحتها دوام شىىىراها استصىىىحاابً 
هلهىا وهىو أهب مىن يلاألوقات وإذا كان كملل  فالنية من شرا ط الطهارة علا أصلنا والكافر 

 . (28ان ر )االختيارات  "ممله  أ د
تقض عىىىاد ال ينىىى ن مىىىن ارتىىىد مثأ األقىىىر وهىىىو قىىىول  هىىىور العلمىىىاء وهىىىو : القرررول الثررراين

 . وضوءه بملل 
َمرررْن وَ ﴿ :اىلألن الوضىىىوء عمىىىه والعمىىىه ال جىىىبط إال ابءىىىوت علىىىا الكفىىىر كمىىىا قىىىال تعىىى 

ررر رررْأ َوه  رررْنك ْم َعرررْن د ين ررره  فَرَيم   .[217:بقررررة]ال ﴾َأْعَمررراهل  مْ  َك َحب طَرررأْ ولَئ رررَو َكررراف رم فَأ  يَرْرتَرررد ْد م 
ال مث إلن ىىان مىىثحىى  افلىىو  وعلىىا هىىملا ، واألعمىىال الصىىاحلة ال حتىىبط إال ابءىىوت علىىا الكفىىر

يف  الىىمل  بىىاطابإلح ارتىىد مث عىىاد إىل اإلسىىالم فىىإن حجىىه ال ىىاب  جيىىزئ عنىىه وقىىالوا إن اءىىراد
كمىا   و مىن مىات علىا الىردة والكفىرهى .[65:]الزمرر ﴾َبَطن  َعَمل كَ لَئ ْن َأْ رَْكَأ لََيحْ ﴿ :يةاآل

ررْنك مْ ﴿ :بينتىىه اآليىىة األخىىرى وهىىي قولىىه تعىىاىل ررَو َكرراف رم ين رره  فَريَ َعررْن د   َوَمررْن يَرْرتَررد ْد م  م ررْأ َوه 
  .[217:]البقرة ﴾فَأ ولَئ َك َحب َطْأ َأْعَماهل  مْ 

 قني(:لى اليو ابلعك  بىن عومن تيقن الطهارة و ك يف احلدث أ) قال املؤلف:
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 أن» :هىىيو  : اخلمىىهب الكىىربى دهىىمله قاعىىدة مفيىىدة جىىداً لطالىى  العلىى  وهىىي مىىن القواعىى
 .«اليقني ال يزول ابلشك

الرجل  ول هللا  كي إىل رس» :قال  عبد  بن زيد رواه ما: ودليل هذه القاعدة 
 .«د رلرا   أو جيرصروات  ال ينصرف حىت يسرمع  :خييل إليه أنه جيد الشيء يف الصالة فقال

  .البخار  وم ل  رواه
و علىا أنىه اب فمثال لو أن إن اان تيقن أنه علا اهارة وش  هه أحدث أم ال فاألصىه

صىىه بقىىاء  فاألوكىىملا إذا تىىيقن أنىىه أحىىدث وشىى  هىىه تطهىىر أم ال ألهنىىا هىىي اءتيقنىىة اهارتىىه
ليقررني ال ذا أن ا هرريففالقاعرردة فيجىى  أن يتطهىىر إذا أراد الصىىالة  ألنىىه هىىو اءتىىيقن احلىىدث

 . يزول ابلشك

 فإن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما(:) قال املؤلف:
 توضىىىأ أ و ن ىىىان أنىىىه أحىىىدث تىىىيقن اإلتعىىىود للحىىىدث والوضىىىوء فىىىإذا  تيقنهمىىىا() :قولىىىه

 . فهو ب د حاله قبلهما ولكن جهه ال اب  منهما األمراناستوى عنده 
 ىدث  يقىني أنىه علىا ء تيقن أنه علىا اهىارة وأي ىا هىوذان العشاأإن ان بعد  :مثال ذلك

اً فنقىىول نىى  متطهىىر مىىا هىىي حالتىى  قبىىه اآلذان؟ فقىىال ك وال يىىدر  أيهىى  األول منهمىىا فنقىىول لىىه
  . دث وإن قال كن  قبه اآلذان  دي فنقول أن  اآلن متطهراً  اآلنأن  

اآلن   فهىىىىو ىىىىديً  مىىىىن اءىىىىمله  أنىىىىه ب ىىىىد حالىىىىه قبلهمىىىىا فىىىىإن كىىىىان قبلهمىىىىا إذاً  فاءشىىىىهور
هىارة شىاو تيقن للطمألنه قد تيقن زوال ذل  احلدث بطهارة بعد اآلذان فهو : قالوا، متطهر

  الطهىىارة وال تلىىألنىىه قىىد تىىيقن ز  بىىه اآلذان متطهىىراً فهىىو اآلن  ىىدثيف احلىىدث وإن كىىان ق
 هحالىىى  يعلىىى لابحلىىىدث الىىىمل  تيقنىىىه بعىىىد اآلذان فهىىىو متقىىىني للحىىىدث شىىىاو يف الطهىىىارة وإن 

 . قبلهما تطهر وجوابً 
 . حوطهو األهملا و ، ة أنه جي  عليه الوضوء مطلقابعض احلنابلإليه ذه  و : القول الثاين

 ولر  على احملدث م  املصحف(:) قال املؤلف:
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 سىالميخ اإلشى رم علا احملدث مهب اءصحهللا وهملا هو ممله  األ مة األربعة واختىارهج
 بن تيميةا

 : واستدلوا على ذلك أبدلة
الن ىا ي  رواه .«اهرال ٌّي  القرآن إال  ر» :قال بن حزم أن النيب  وعمر  رواه ما -1

لقبىىىول قىىىال ألمىىىة ابوهىىىملا احلىىىديث ال يثبىىى  مرفوعىىىاً وإمنىىىا هىىىو مرسىىىاًل لكىىىن تلقتىىىه ا والرتمىىىمل 
ال " :م أ ىىدوقىىال اإلمىىا، "ثبىى  عنىىده  يعىىين أهىىه احلىىديث أنىىه كتىىا  النىىيب " :الشىىافعي

 ل   معروف مااهملا كتا  مشهور عند أهه " :ال ابن عبد الربوق، "كتبه  ش  أن النيب 
ي النا  لتلق جميئه واتر يفبشهرهتا عن اإلسناد ألنه أشبه الت  ت ىنفيه عند أهه العل  معرفة يُ 

 . "له ابلقبول واءعرفة
وهىو   ند صحيحيف اءواأ بكما   أن هملا هو المل  ذه  إليه سعد بن أ  وقاا  -2

 :دامىىهقابىىن  وفىى ابىىن تيميىىة واءشىيخ اإلسىىالم قىىال . رسىىي وابىىن عمىىر وفىى ه قىول سىىلمان الفا
 . "رضي   عنهما وال يعل   ما خمالهللا"

ررر ونَ ﴿ :قىىال تعىىاىل -3 ابىىن  شىىيخ اإلسىىالم تدلاسىى .[79:قعررة]الوا ﴾اَل ٌَّيَسُّرره  إ ال  اْلم َطه 
 نىهأل  اهىارةلا ف ن ع مي ه من كاتيمية قمله اآلية علا أن فيها إشارة إىل أن اءصحهللا ال

يدينا من ليت أباإذا كان  الصحهللا اليت يف ال ماء ال مي ها إال اءطهرون فكملل  الصحهللا 
 إذاً  (168ا  التبيىىىىىان) ابىىىىىن القىىىىىي  يفعنىىىىىه ذكىىىىىر ذلىىىىى   اً اىىىىىاهر مىىىىىن كىىىىىان القىىىىىرذن ال مي ىىىىىها إال 

 . من اب  التنبيه واإلشارة ال من اب  النصابآلية  االستدالل
مىىهب  حملىىدثم علىىا اال جىىر  ل اهريىىة واختيىىار ابىىن اءنىىملر أنىىهمىىمله  ا وهىىو: القررول الثرراين

 : أبدلة على ذلك واستدلوا اءصحهللا
 . عدم الدليه الصحيح الثاب  من الكتا  وال نة -1
 وضوء يف مهببني اء لمني ولو كان وجو  ال وقوعهأن هملا األمر مما يكثر  -2
 أتت  جىىة اء ىىلمني لىىملل  فلمىىا ل حلا مشىىهورة ةاءصىىحهللا يبتىىا جلىىاء أبدلىىة صىىحيحة يبتىى 
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 . عنه اعفيتبني من ذل  أن هملا مما  األدلة
هرا بسرم هللا مرن كتب رسالته إىل هرقرل وفي» :أن النيب  الصحيحنيأنه ثب  يف  -3

ا إ ىَل َكل َمررة   تَرَعرراَلوْ ْلك تَرراب  ق ررْل اَي َأْهررَل ا﴿ : ورسرروله إىل هرقررل عظرريم الرررو هللا حممررد عبررد
عهىىىا يف أيىىىديه  وقىىىد وقعىىى  يف أيىىىد  الكفىىىار ووقو : قىىىالوا .«[.64:ران]آل عمررر ﴾َسرررَواء  

  دم وجىىو وهىىملا يىىدل علىىا عىى أع ىى  مىىن وقىىوا اءصىىاحهللا يف أيىىد  احملىىدثني مىىن اء ىىلمني
  .التطهر لقراءته
 صىحا ذكرهىا أ صحهللا لألدلة اليتهو القول بوجو  الطهارة ءن أراد مهب اءوالراجح 

  .األول القول
 لنىيب ول أبن اجود أدلة علا ذل  فقد تقدم بيان ذل  وأما القعدم و عن أما اجلوا  

لرسىىالة ان هىىمله أرسىىه رسىىالة للكفىىار وفيهىىا ذيىىة فىىاجلوا  أن هىىملا االسىىتدالل فىى  صىىحيح أل
  ا كانىى إذ" :لي ىى   صىىحهللا بىىه هىىي كتىىا  كتىى  فيىىه ذايت مىىن القىىرذن لىىملا قىىال الفقهىىاء

ا  يف ذل  الكت  بة ءاتعترب قليلة ابلنكت  التف   أو احلديث أو ف ها فيها ذايت قرذنية 
 . "فإنه ال جي  علا من أراد أن مي ها أن يتوضأ

 ؟آن أو م  املصحف الذي فيه القرآنم  حروف القر  لكن هل احملر  
 : يه خالفف

 .جىا زفمىا الىورو وجه عنىد الشىافعية أن احملىرم مىهب نفىهب احلىروف وأوهو : القول األول
 . وفألن ال رف ف  اء ر : قالوا

 . رم مهب اجلمي  وهملا اختيار احلنابلةاحمل أن: القول الثاين
  .تقالال  يثبأ تبعا ما ال يثبأ اس للقاعدة وهي أنه حوط هو األهملا القول و 

  ؟دون البلوح م  املصحف بدون وضوءكان هل لر  على من  مسألة: 
 : فيه خالف

  .   م ه أنه ال جيوز احلنابلة ممله اءشهور من وهو : القول األول
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 .   ذل ممله  اءالكية ووجه عند احلنابلة أنه جيوز  وهو : القول الثاين
 . جحوهذا هو الرا ألهن  ف  مكلفني مث إن تكليفه  بملل  فيه مشقة وحرج 
وأمرررا إذا ارررل اإلنسررران " :(21/267) الفتررراوىابرررن تيميرررة يف  ررري  اإلسرررال  قرررال : فا ررردة

لسنسران مر  املصرحف بغرري  هرارة إذا  : يعرين "بيدهاملصحف بكمه فال أب  لكن ال ٌّيسه 
 . كان ذلك ثا ل

إىل سرري العربيرة  ترمجرة املصرحف" :(1/77) الفتراوىيف  إبرراهيمقال الشي  حممد بن : فا دة
  ."يكتب للمكفوفنيما من احلرمة وكذلك  ال يثبأ هلا أحكا  املصحف

  ؟هل جيوز م  كتب التفسري بغري الوضوءمسألة: 
 :  ألة ال ختلو من ثالث أحوال اءهمله  

 يكون األفل  يف كتا  التف   ذايت القرذنأن :احلالة األوىل
كىىون احلكىى  ي ىىابقتني يت ىىاوى التف ىى  واآلايت فعىىه كىىال احلىىالتني ال أن:احلالررة الثانيررة

ا  علىىىىا هىىىىملللقىىىىرذن ألنىىىىه أجتمىىىى  عنىىىىدان مبىىىىيح وحاضىىىىر وإذا اجتمعىىىىا ُفلىىىى  جانىىىى  احل ىىىىر و 
 اءهب  فيجي  الوضوء عند
ف ى  مىن فى  تىا  التأن تكون اآلايت أقه من التف   فهنا جيىوز مىهب ك احلالة الثالثة:

النىىيب  يت كىىانوضىىوء ألن اآلايت أقىىه مىىن التف ىى  ويىىدل علىىا ذلىى  أن الكتىى  والرسىىا ه الىى
الرسىىا ه لكتىى  و صىلا   عليىىه وسىل  يرسىىلها للكفىار فيهىىا بعىىض اآلايت وهى  مي ىىون هىمله ا

 علا أن احلك  لألفل   أبيديه  مما يدل

 والصالة(:) قال املؤلف:
َذا ق ْمررت ْم إ ىَل آَمن رروا إ   ذ ينَ اَي أَيرَُّهررا ال رر﴿ :ث الصىىالة ابإل ىىاا لقولىىه تعىىاىلجىىرم علىىا احملىىد

ررروَهك ْم َوأَيْرررد َيك ْم إ ىَل اْلمَ  رررل وا و ج  رررك ْم وَ ق  َواْمَسرررح  َراف رررالص ررراَلة  فَاْسس  رررْم إ ىَل وا ب ر ء وس   َأْرج َلك 
  .[6:]املا دة ﴾اْلَكْعبَرنْي  
ال يقبرل هللا صرالة أحردكم » :النىيب عليىه الصىالة وال ىالم قىالأن  أبو هريىرة  رواه وءا
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 . البخار  وم ل  رواه .«إذا أحدث حىت يتوضأ
  ؟ما حكم من صلى بغري وضوء عامدا  مسألة: وهنا 

 : فيه خالف بني العلماء
 ىتهزئ نىه كاءأل؛ صىلا ب ى  وضىوء متعمىداً كفىر أل  حنيفىة أن مىنوهو : القول األول

 . واالستهزاء آبايت   كفر
 يمىة لكىنه  عه معصىية وهو ممله  األ مة الثالثة أنه ال يكفر ويعترب فعل: القول الثاين
 لتنبيىىىىه عليهىىىىانب ىىىي ايفاء ىىىىألة إذاً خطىىىى ة  ملا قاصىىىداً االسىىىىتهزاء فإنىىىىه يكفىىىرقىىىالوا إن فعىىىىه هىىىى

 . حيث جصه الت اهه عند كث  منه  خصوصا لألوالد الص ار 

 والطواف(:) قال املؤلف:
 : علماء يف وجو  الطهارة يف الطوافاختلهللا ال

لطهىارة نىه جتى  اأوهو قول  هور الفقهاء وهىو الىمل  ذهى  إليىه اء لىهللا : القول األول
 . يف الطواف

 : أبدلة على ذلك واستدلوا
توضأ  هء بدأ به أنمكة كان أول شي ءا قدم أن النيب  عن عا شة رضي   عنها -1

 .«ناسررككمملتأخررذوا عررىن » :وقىىد قىىال النىىيب ، البخىىار  وم ىىل  رواه .«مث اىىاف ابلبيىى 
 . م ل  رواه

 أن أ صررالة إالالطررواف ابلبيرر» :مرفوعىىاً  رضىىي   عنهمىىا عبىىا  عىىن عبىىد  بىىن -2
تلىهللا خموهىملا احلىديث  ،لن ىا ياالرتمىمل  و  رواه .«هللا أابح فيه الكال  فال تكلموا فيه إال خبرري

ي والنىىوو  قفىىه البيهقىى( وممىىن و 154/اإلرواء) ووقفىىه فممىىن رفعىىه ابىىن حجىىر واحلىىاك  واأللبىىا  هيف رفعىى
  .ابن تيمية رح    اجلمي شيخ اإلسالم واءنملر  و 
 .«ة الطهرورمفتراح الصرال» :ومن شروط الصالة الطهارة وقىد قىال رسىول   : قالوا
 . صالة يلزم  ا الطهارةف ابلبي  والطوا

وهملا القول رواية عن أ ىد  ت تح أن الطهارة يف الطواف ال جت  وإمنا : القول الثاين
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 . ابن تيمية وابن القي  شيخ اإلسالم اختارها
 :ه   ىن القىي  ر قال اب، عدم الوجو  لعدم الدليه الثاب  ن األصهأبعلى ذلك واستدلوا 

 . "وحديثا قدميا لطهارة يف الطواف به قد وق  فيه النزااوال نص وال إ اا الشرتاط ا"
لوضىوء للطىواف اوالملين أوجبىوا " :(21/273) ابن تيمية يف الفتاوى شيخ اإلسالم قالو 

ال ضىعيهللا أنىه و ال إبسىناد صىحيح  ليهب معه  حجة أصاًل فإنه ل ينقه أحىد عىن النىيب 
تعىىددة مىىراً ميمىىة واعتمىىر عأمىىر ابلوضىىوء للطىىواف مىى  العلىى  أنىىه قىىد حىى  معىىه خال ىى  ع 

ولنقلىىىه بيىىىاانً عامىىىاً  والنىىىا  يعتمىىىرون معىىىه ولىىىو كىىىان الوضىىىوء فرضىىىا للطىىىواف لبينىىىه النىىىيب 
 هوهملا وحد .«ملا  اف توضأ أنه » :اء لمون عنه ول يهملوه لكن ثب  يف الصحيح

هررأ أن إين كر » :وقىىد قىىال .«كرران يتوضررأ لكررل صررالة» :ال يىىدل علىىا الوجىىو  فإنىىه
 .".«على سري  هر أذكر هللا

ألمىىر وإمنىا ا وهىو عىدم وجىو  اشىرتاط الطهىارة يف الطىوافوهرذا القرول هرو الرراجح 
 . لالستحبا 

 ؟ ل األولعن أدلة القو  لكن ما اجلواب    
 : يكون بعدة أمور اجلواب   

لفعىىه اوىىرد ال افعىىه جمىىرد و  ألنىىهللطىىواف ال يىىدل علىىا الوجىىو   أن وضىىوء النىىيب  -1
 . يدل علا الوجو 

اذا ل ت ىىتدلوا ءىى:  ىى  يقىىال .«لتأخررذوا عررىن مناسررككم» :أن اسىىتدال   بقولىىه  -2
لرمىىىه واف كا ىىىا ه اءتصىىىلة ابلطىىىقىىىملا الىىىدليه علىىىا م ىىىا ه هىىىي أع ىىى  مىىىن الوضىىىوء وهىىىي اء

 من اء تحبات ابتفاقك  جعلتموها به قد  ما ل توجبوهاضطباا فل  واال
 . ج عن الطواف وهو الوضوءهو خار  ما إذاً  منها ابالستحبا وىل األف
 بىدليه أن النىيب بىه فال يصىح االسىتدالل  رضي   عنهما أما حديث ابن عبا  -3

بىىىىني أن   أابح الكىىىىالم فيىىىىه وفالىىىى  م ىىىىا ه الصىىىىالة ال تثبىىىى  للطىىىىواف كتكبىىىى ة اإلحىىىىرام 
 :فتىىىىتح ابلتكبىىىى  واختىىىىت  ابلت ىىىىلي  فىىىىإذاً قولىىىىهوالتشىىىىهد وف هىىىىا ولىىىىو كىىىىان الطىىىىواف صىىىىالة ال
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فرإن » :اءراد به أنه عبادة يتقر  إىل   قا وهملا ن   قوله  .«الطواف ابلبيأ صالة»
لىىه  فلىىيهبنت ىىر الصىىالة وابإل ىىاا أن مىىن ا .«أحرردكم يف صررالة مررا كانررأ حتبسرره الصررالة

 . بادة يتقر  قا إىل   عز وجهأحكام من يصلي لكنه يف ع
شىىىيخ  قىىىال، ليىىىه ولىىىيهب مرفوعىىىاموقىىىوف عرضىىىي   عنهمىىىا أن حىىىديث ابىىىن عبىىىا   -4

عرفىة وأهىه اء"  :«.....الطواف ابلبيأ صرالة» :ابن تيمية عن حديث ابن عبىا  اإلسالم
 الفتىاوى. "هون رفعىابحلديث ال يصىححونه إال موقوفىا وجيعلونىه مىن كىالم ابىن عبىا  وال يثبتى

(21/274) . 
 

.حبمد   تعاىل انتها اب  نواقض الوضوء
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 لـــــباب الغس

صىىىىى رى ارة البة هىىىىىملا البىىىىىا  ءىىىىىا قبلىىىىىه أن اءصىىىىىنهللا ر ىىىىىه   ءىىىىىا ذكىىىىىر صىىىىىفة الطهىىىىىمناسىىىىى
 . ومف داهتا شرا يف بيان صفة الطهارة الكربى وموجباهتا

 هو تعمي  البدن ابءاء: ل ة الغسلو 
 استعمال ماء اهور يف  ي  البدن علا وجه خمصوا : اصطالحاً وهو 

 :(وموجبه خروج املين دفقا بلذة) قال املؤلف:
ه ا ال  ىىسىىيتكل  اء لىىهللا هنىىا عىىن موجبىىات ال  ىىه وهىىي األسىىبا  الىىيت جيىى  مىىن أجلهىى

 : وهو خروج اءين دفقا بلملة وهملا دل عليه أدلة فبدأ ابألول
 .[6:الطارق] ﴾م ْن َماء  َداف ق  ﴿ :قوله تعاىل -1
 م ىل  هروا .«املراء مرن املراء» :يف حديث أ  سعيد اخلدر  رضي   عنه قوله  -2

 . خروج اءاء الداف  اءاء المل  جي  ب به االفت ال هو ين أنيع
ا خفاستسل وإن مل تكن فاض إذا فضخأ املاء» : لعلي بن أ  االى  قوله  -3

مله علىى  علىىا هىىوحكىى  بعىىض أهىىه ال ةأبىىو داود وصىىححه ابىىن حبىىان وابىىن خزميىى رواه .«فررال تغتسررل
 . ا يف الصحيحنيلرواية ابلشملوذ ءخالفتها ما

فىإن  ملاوعلىا هى هىو خىروج اءىاء علىا وجىه ال لبىة وال ىرعة: كما قال أهىه الل ىة  والف خ
األمىراو  مىرو مىن دفقا بلملة من يق ان كىأن خيىرج ب ىب  الىربد أو ب ىب  ل خيرجاءين إذا 

هور أهه قول   فإن االفت ال ال جي  وإمنا عليه أن يتن هللا وي  ه اءوض  فقط وهملا هو
 . ه  إليه اء لهللاوهو المل  ذ وهو الراجحالعل  

ده  ء كىىان عنىىسىىواوهىىو قىىول الشىىافعية أن خىىروج اءىىين أب  صىىفة كانىى   :القررول الثرراين
علررى  اسررتدلواو  فإنىىه موجىى  لل  ىىه لىىملة وسىىواء كىىان بىىدف  أم ب ىى  دفىى  ذلىى  بلىىملة أم ب ىى 

 : ذلك أبدلة
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ج اءىاء خىرو   يشىرتط إالهنىا ل قىالوا والنىيب ، م ل  رواه .«إمنا املاء من املاء» :قوله 
 . فقط ول يملكر الدف  وال اللملة

 : عن هملا كما قال اجلمهور أبمرين واجلواب
ول أقالىىىه يف "أن هىىىملا احلىىىديث من ىىىو  حيىىىث إنىىىه عليىىىه الصىىىالة وال ىىىالم : األمرررر األول

 ىىه واجبىىا ار ال وقىىد ن ىىخ هىىملا األمىىر وصىى "اإلسىىالم ءىىن جىىام  امرأتىىه مث نىىزا قبىىه أن ينىىزل
 . ابلتقاء اخلتانني

 با بىدف  ولىملةا خيرج فالم هو .«املاء من املاء» :يف حديث أن اءاء اءقصود: الثاين األمر
لىى  و اىىو ذأألن هىىملا هىىو األصىىه  ىىين الرجىىه وأمىىا خروجىىه ألمىىر عىىارو ب ىىب  مىىرو أو بىىرد 
لراجح  فرا لرجىهفهملا ف  مقصود يف احلديث فعلا هملا امه احلىديث علىا ال الى  مىن حىال ا

  .ه مجهور العلماءكما تقد  هو ما ذهب إلي

 :ال بدوهنما من سري س م() قال املؤلف:
ا هىو الىراجح أن هىمل من ف  دف  وال لىملة فإنىه ال جيى  االفت ىال منىه وتقىدم اءين إذا خرج 

ليىىىىه  ما عوهىىىىو قىىىىول اجلمهىىىىور لكىىىىن اء لىىىىهللا هنىىىىا اسىىىىتثىن النىىىىا   ومىىىىن كىىىىان يف حكمىىىىه كىىىىاء
 ولىو كىان   ىه حىىتاءىين فيجى  علىيه  ال وال كران واونون واوه  فه الء مىىت خىرج مىنه 

اإلح ىا  شىعور و ملة ألن هى الء قىد زال عىنه  العقىه ألن الخروجه منه  من ف  دف  وال لى
 . يه  بثبوت اللملة من عدمهاك  علوال ميكن أن جُ  مفقود عنده 

عليىىىىه  نىىىىه جيىىىى  جىىىىرد خىىىىروج اءىىىىين م :إذاً النىىىىا   ومىىىىن كىىىىان يف حكمىىىىه يف هىىىىمله اء ىىىىألة
 . ولو كان ذل  من ف  دف  وال لملةاالفت ال 

 :وإن انتقل ومل خيرج استسل له() قال املؤلف:
جيى  عليىه  لهللا يقىولفىاء   واإلنىزال ابءباشرة دون اإليىالج ج ده منأحهب ابنتقال اءين من 

اءىىرأة إذا ن صىىلبه و أنىىه إذا أحىىهب الرجىىه ابنتقىىال منيىىه عىى :وهررذا هررو القررول األولاالفت ىىال 
 بىة هىي جمانبىةاجلنا قالوا ألن فت ال وإن ل جصه إنزالترا بها وج  اال  ابنتقاله عن  أح
  .لا تفاال ا جي   فهمله جنابة هءوضعه فإذا جان  اءاء موضعه أ  ابعد (أ  اءين) اءاء
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تيىار اءوفى  د وهىو اخوهو قىول أكثىر أهىه العلى  وهىو روايىة عىن األمىام أ ى :القول الثاين
يث أم سىلي  ءىين حلىدال يثبى  إال لىروج ااالفت ىال أن  :ن تيميةوشيخ اإلسالم اب ةبن قدام

فقىال ، مى ي احتلرضي   عنها عندما قال  اي رسىول   هىه علىا اءىرأة مىن ف ىه إذا هى
  البخار  وم ل  رواه .«نعم إذا رأ  املاء» : ا رسول   

 وأمىا مىن حيىث نتقالىهاد قالوا إن هملا الدليه فيه أن االفت ال معلى  لىروج اءىين ال  جىر 
ه إىل قد فىارو موضىعو ه أما نباً إال إذا فارو اءاء البدن كله وجانبجُ  اإلن ان ال ي ماالل ة ف

 يعتىرب لىريح الاوهملا مثىه  وهذا القول هو الراجحموض  ذخر من البدن نف ه فليهب جبن  
 . إال لروجها ابإل اا فكملل  انتقال اءين انق اً  يف اءعدة حتركها

 :فإن خرج بعده مل يعده() ال املؤلف:ق
، رة أخىىرىل  ىه مىامىرة ينيىة بعىىد االفت ىال فىال جيى  عليىىه  اءىين مىن اء ت ىىه إذا خىرج 
بعىىد  ن اءىىينرجىىه خىىرج منىىه اءىىين دفقىىا بلىىملة فافت ىىه مث خرجىى  منىىه قطىىرات مىى: ذلىى  مثىىال

 : افت اله فال جي  عليه إعادة ال  ه ألمرين
  .بلملة منه ل خيرج ألن اءين -1
 يوجى  ثبى  االفت ىال لىه فال ىب  واحىد فىال المل  قىد ألن هملا اءين اتب  لل اب  -2

 . ف لني لكن يلزم منه الوضوء فقط
  ؟لاستسإذا استيقأ اإلنسان فوجد يف مالبسه بلال  فهل جيب عليه اال مسألة:

 : هملا ال خيلو من ثالث حاالت
 . يملكر ماً أم لل سواء ذكر احتالأن يتيقن أنه مين فيج  االفت ا :األوىلاحلالة 
لكن جي  أن  مله احلالةهأن يتيقن أنه ليهب  ين فال جي  عليه ال  ه يف  :الثانيةاحلالة 

 . ي  ه ما أصابه من هملا البله من ثيابه وج ده ألن حكمه حك  البول
 : صور ال خيلو من ثالثأن جيهه هه هو مين أم ال وهملا  :الثالثةاحلالة 



 
 

 

   

 194 باب الغســـل  

ليىىىى   وجيىىىى  عأن يىىىىملكر أنىىىىه احىىىىتل  يف منامىىىىه فنقىىىىول هىىىىملا البلىىىىه مىىىىين :ىلالصررررورة األو 
 . االفت ال

   يف اجلمىااة أو تفكىير شيئا يف منامه لكن قد سب  نومه مالعبى أن ال :الثانية الصورة
 . ماافنقول هملا البله مملايً ألن اءمل  خيرج بعد اءالعبة أو التفك  ابجل

ر  ن تبىني األمىتوجىد قىرا مالعبة وال تفك  ابجلماا والأن ال ي ب  نومه  :الثالثة الصورة
 : فهملا  ه خالف بني الفقهاء

يىىىا وهىىىملا أنىىىه من أنىىىه جيىىى  عليىىىه ال  ىىىه ألن األصىىىه يف اخلىىىارج مىىىن النىىىا   :القرررول األول
 ممله  احلنابلة واختاره ابن القي  

حتمىىال أن الملمىىة ال أنىىه ال جيىى  قىىملا البلىىه ف ىىاًل ألن األصىىه هىىو بىىراءة :القررول الثرراين
  قربوهذا القول هو األاو ذل   وأيكون عرقا أو أن يكون ماًء نزل عليه 

 : ورتنيصإال يف  إذا استيق  ووجد بلاًل أن ي ت ه إذا  ال جيب على النا م
    .أن يتيقن أنه مين -1
  .أن يملكر أنه احتل  يف منامه -2

  .قيامه  بعدن وجد بلالً ويف ما عدا هاتني الصورتني فال جي  ال  ه علا الراجح ء

 :ا (وتغييب حشفة أصلية يف فرج أصلي قبال كان أو دبر ) قال املؤلف:
فقىد  لت ييى امن موجبات ال  ه ت يي  احلشفة األصلية يف الفرج األصىلي فىإذا حصىه 

 . وج  ال  ه
ي   لفة اليت هي ما يكون أعلا الملكر وهي موض  قط  جلدة القلفة واحلش: واحلشفة
رج هىىو فىىى ليوالفرررج الررذي لرري  أبصرري حشىىفة اخلنثىىا اءشىىكه ألن ذلتىىه زا ىىدة أبصىىلية هىى

 اخلنثا اءشكه 
واء كىىان صىىلي سىإخفاءهىا بواسىىطة اإلدخىال يف الفىرج األ :واءقصىود بت ييى  احلشىىفة هنىا

 . هملا الفرج قباًل أو دبراً 
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عىن  لن ىربقطى  ا ء  التمثيىه والفقهىاء ميثلىون ابلشىيهىملا مىن اب (أو دبر) وقول اء لىهللا
 . برهامن اءعلوم ابلشرا حترمي إتيان اءرأة يف د وإال فإنه حله أو حرمته

 ؟هل إذا م  اخلتان اخلتان جيب الغسلمسألة: 
   ال  ىه إاله ال جيىإب اا العلماء كما نقله النوو  يف اومىوا عىن أ  حامىد وفى ه أنى

ا جراوز اخلتران إذ» : لقىول رسىول   قىال اء لىهللا:إذا حصه إيالج بت يي  احلشفة كما 
  .حيحصممل  ح ن أخرجه أبو داود والرتممل  والن ا ي وقال الرت  .«اخلتان فقد وجب الغسل

  برني  رعبها إذا جلر» :يف الصحيحني فهملا احلديث يعترب مقيداً حلديث أ  هريرة 
صىىه حفىىإذا  .«وإن مل ينررزل» :ويف روايىىة ء ىىل  .«فقررد وجررب الغسررل مث جهرردها األربررع
  .فقد وج  ال  ه وإن ل جصه إنزال اإليالج
 ؟إذا أوجل اإلنسان ثا ل فما احلكممسألة: 

 : ه خالف
  .نابلةال جي  ال  ه إال ابلدف  وهو اءمله  عند احلأنه  :فالقول األول
  .جي  االفت ال ولو من ف  دف  أنه :القول الثاين
الواقيىىات  هه كهىىمللىىملة لرقتىىمىىمله  احلنابلىىة إال أن يكىىون احلا ىىه ال مينىى  ال هىىو واألقرررب

 . عند استعما ا  لا تفاالجي   الملكرية اليت صنع  حديثاً فهمله

 :ولو من هبيمة أو ميتة() قال املؤلف:
 : ذكر اء لهللا هنا م ألتني

  عليىىىىه جيىىىى   فإنىىىىه لىىىىو أن إن ىىىىاان أو  ذكىىىىره يف فىىىىرج قيمىىىىة مىىىىن البهىىىىا :املسررررألة األوىل
ة والشىافعية ءالكيى  ذهى  إليىه احلنابلىة وهىو مىمله  ااالفت ال حىت لو ل ينزل هملا هو الىمل

 . أشبه اإليالج يف فرج اءرأة يأبن هملا فرج أصل واستدلوا على ذلك
ن ال  ىىه ال جيىى  عليىىه مىىا دام ل ل احلنفيىىة واختىىاره ال ىىعد : أوهىىو قىىو  :القررول الثرراين
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 : ينزل ألدلة
 . هيمةأنه ال دليه يدل علا وجو  االفت ال من اإليالج بفرج الب 1
 . أن البهيمة ال تشتها عادة فال تقا  علا اءرأة -2

ت ىال   عليه االفل فهملا جيإذا أو  رجه ذكره يف فرج امرأة ميتة ول ينز  :املسألة الثانية
ءوجبىىىة لنصىىىوا اأبن ا واسرررتدلوا علرررى ذلررركوهىىىملا هىىىو مىىىمله  احلنابلىىىة واءالكيىىىة والشىىىافعية 

 . ةد ذل  بكون اءرأة حية أو ميتلل  ه ابلتقاء اخلتانني مطلقة ول تقي
ذا حصىىىه إالىىىة إال إنىىىه ال جيىىى  االفت ىىىال يف هىىىمله احل وهىىىو قىىىول احلنفيىىىة :القرررول الثررراين

 أبمرين: واستدلوا على ذلكاإلنزال 
  كاملة يف فرجهاأن اءيتة ال تشتها عادة وال لملة  -1
  .واءيتة ال جتهد ألهنا ميتة .«مث جهدها» :قال أن النيب  -2

ييىد الىنص قىول بتقهو قول اجلمهور ألن نقصان اللملة وقلة الشهوة ال تكفي لل جحوالرا
 اراف وهي الطعة األالنبو  اءطل  و ملا لو أن رجاًل جام  عجوزاً شوهاء عمياء برصاء مق

 . تشتها عادة فإن ال  ه جي  عليه ابالتفاو
 . و  أعل  ال فيقال إن هملا خرج خمرج ال  .«مث جهدها» :وأما اجلوا  عن قوله 

  :وإسال  كافر() قال املؤلف:
مىاء هللا العلوقىد اختلى، هملا هو اءوجى  الثالىث مىن موجبىات ال  ىه وهىو إسىالم الكىافر

 : علا أقوال  سالم الكافرإليف وجو  ال  ه 
رجحىىه ثىىور و  قىىول أ وهىىو  مىىمله  مالىى  واءشىىهور يف مىىمله  احلنابلىىة وهىىو :القررول األول

  :أبدلة واستدلوا على ذلكه جي  االفت ال علا من أسل  ابن القي  والشوكا  أن
أبىىىىو داود  رواه .«أن يغتسررررل حررررني أسررررلم» :قىىىىيهب بىىىىن عاصىىىى  أمىىىىر  النىىىىيب أن  -1

يىىىه ناده فإسىىى والرتمىىىمل  وح ىىىنه وصىىىححه ابىىىن ال ىىىكن وابىىىن خزميىىىة وأشىىىار بعىىىض أهىىىه العلىىى  إىل أن
 .انقطاا
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دينرررررة حيطررررران امل حرررررني أسرررررلم ذهرررررب إىل حرررررا ط مرررررن أن مثامرررررة برررررن أاثل » :-2
  .البخار  وم ل  رواه .«واستسل

حرررة وأمرررره أن اذهبررروا بررره إىل حرررا ط أيب  ل» :قىىىال أن النىىىيب  ويف مصىىىنهللا عبىىىد الىىىرزاو
  .«يغتسل

د حصىه قالبعض  القول ابلوجو  ألن أمر هو وال اهر": قال الشوكا  يف نيه األواار
 دم العلى  وهىوفيه ع ألن فاية ما به التبليغ ودعوى عدم األمر ءن عداه  ال يصلح متم كاً 

 ."ليهب عل  ابلعدم
لررى ذلررك عسررتدلوا وا ،أن األمىىر لالسىىتحبا  وهىىو قىىول احلنفيىىة والشىىافعية :القررول الثرراين

 : أبدلة
 إىل اليمن ولو كان واجبىا ألمىرهحني بعثه  ل أيمر به يف حديث معاذ  أن النيب  -1

 . ألنه أول الواجبات بعد اإلسالم
 امىىىىىة نىىىىىيب عليىىىىىه الصىىىىىالة وال ىىىىىالم أمىىىىىر مثا أن التَىىىىىب  ث  الصىىىىىحيحني ل يىُ أن أصىىىىىحا   -2

  عبد الرزاو فى) وايةر أن  علا ابالفت ال وإمنا أثبتا أنه ذه  وافت ه من عند نف ه مما يدل
  .( فوظة
 استفاو و ع  به البلوى وتتوافر الدواعي علا نقله ولو وق  الشتهر تأن ذل  مما  -3
لملمىىىة ل بىىىراءإ أن ي ت ىىىه الىىىمل  أسىىىل  لإلن ىىىان ة لكرررن األحررروطالقرررول الثررراين فيررره قرررو و 

 . خروجاً من اخلالفو 
خلتىان أن وجىو  ا اتإن مىن م ىقط" :(أبحكىام اءولىودحتفة اءودود ) ل ابن القي  يفقا: فا دة

ر قىىول وذكىى ارردوهررذا هررو قررول اجلمهررور ونررذ عليرره أي ىىل  الرجىىه كبىى اً وخيىىاف علىىا نف ىىه 
حىد مىنه  وخىالهللا أالرومىي واحلبشىي والفارسىي فمىا فىت  عىن  نىيب سل  يف زمىن الأاحل ن أنه 

  ".سحنون بن سعيد اجلمهور فل  ي قطه عن الكب  اخلا هللا علا نف ه
الم وهىو فى  خمتىون خى  مىن أن ألن كونىه يبقىا علىا اإلسى هرو قرول اجلمهرور والراجح
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 . هكفر يبقا كافراً مث ميوت علا  

  :دة عارية عن د (ومو  وحيض ونفا  ال وال) قال املؤلف:
 : هنا اء لهللا ر ه   ذكر ثالث أشياء جي  فيها ال  ه

ابىىن عبىىا   رواه افهىىو اءىىوت فيجىى  علىىا أوليىىاء اءيىى  أن ي  ىىلوا ميىىته  ءىى :فأمررا األول
 رواه .«سررردرو اسسرررلوه مبررراء » :قىىىال يف الىىىمل  وقصىىىته انقتىىىه أن النىىىيب  مىىىارضىىىي   عنه
  .البخار  وم ل 

 . بخار  وم لال رواه .«اسسلنها مباء وسدر» :لاليت ف لن ابنتهللن وة ا وقال 
  .وكال احلديثني فيهما األمر واألمر يدل علا الوجو 

 : فهو احليض فيج  االفت ال من احليض ألدلة :وأما الثاين
رْرَن فَرَن فَرإ َذا َتطَ َواَل تَرْقَرب روه ن  َحرىت  َيْطه ررْ ﴿ :قوله تعىاىل -1  رنْ ه  َأَمررَك م   َحْيرث   ْأت وه ن  م 
 . إلجيا وهملا يفه  منه ا افت لن أ :(رنتطه  ) فقوله .[222:]البقرة ﴾اَّلل   

 أ حتيضررني فيهررا مثدعرري الصررالة قرردر األاي  الررو كنرر» :يف اء تحاضىىة قولىىه  -2
  .البخار  رواه .«استسلي وصلي

ألمىر اه يف األصىأمىر ابالفت ىال و  .«مث استسرلي وصرلي» :فقوله عليه الصالة وال الم
 .إنه يدل علا الوجو 

 ىىىاا علىىىا ذلىىى  علىىىا وجىىىو  ال  ىىىه مىىىن احلىىىيض وممىىىن نقىىىه اإل دل اإل ىىىاا أن -3
  .وف ه  (اوموا) اءبدا( والنوو  يف) صاح 

 : فهو النفا  فيج  االفت ال منه ألمرين: وأما الثالث
      .لإل اا علا ذل  -1
  .وللقيا  علا احلا ض -2

أهنىىا إذا ولىدت والدة عاريىىة عىن الىىدم فهىي يف حكىى  : كمىا يقىىول اء لىهللا   واعلى  أن اءىىرأة
الطىىاهرات ال جيىى  عليهىىا االفت ىىال ألن األدلىىة دلىى  علىىا أن االفت ىىال معلىى  بوجىىود الىىدم 
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فىىإذا وجىىد الىىدم وجىى  ب ىىببه االفت ىىال وإذا ل يوجىىد فىىال جيىى  االفت ىىال ألن احلكىى  يىىدور 
مىىن ولىىدت والدة ال دم فيهىىا أن تقىىوم  ىىا تقىىوم بىىه  مىى  علتىىه وجىىوداً وعىىدماً وعلىىا هىىملا فيلىىزم

 . ذل  م  أن همله الصورة من الصور اليت يندر وقوعها الطاهرات من صالة وصيام واو

  :ومن لزمه الغسل حر  عليه قراءة القرآن() قال املؤلف:
مىىه ال  ىىه مل  يلز قىىراءة القىىرذن والىى وجبىىات اءتقدمىىة حىىرم عليىىهمىىن لزمىىه ال  ىىه ب ىىب  اء

 . واجلنبإذا اهرات  احلا ض والنفساء: ثةثال
 : ففيها خالف بني أهه العل  أما قراءة القرآن للشنب

ة واختىاره األربعى وقىول األ مىة رضىي   عنىه وهو قول علي بىن أ  االى  :القول األول
 : اخلطا  أنه ال جيوز له ذل  ألدلة

كرررن يلقررررآن مرررا مل يقر نرررا ا كررران رسرررول هللا » :قىىىال  عىىىن علىىىي بىىىن أ  االىىى  -1
 :جىر وقىالج وابىن حاخلم ىة وصىححه الرتمىمل  واحلىاك  وذهى  إىل حت ىينه شىعبة بىن احلجىا  رواه .«جنبا

 .(فتح البار ) "إن بع ه  ضعفه واحل  أنه من قبيه احل ن يصلح للحجة"
 ابىن اءنىملرو البيهقىي و وذه  بعض أهه العل  إىل ضعفه كاإلمام أ د والشافعي والنوو  واخلطا  

 . وسيأيت سب  ال عهللا إبذن  
  .ماجة الرتممل  وابن رواه .«لقرآناال تقرأ احلا ض وال اجلنب  يئا من » :قوله  -2
او عبىد الىرز  رواه .«ان يكره أن يقرأ القرآن وهو جنبأنه ك» :أنه ورد عن عمر  -3

 . ثقات الهيف مصنفه قالوا ومعلوم أن الكراهة عند ال لهللا تعين التحرمي وهملا األثر رج
عنىىىه  رواه مىىىاك  أن قىىىراءة القىىىرذن للجنىىى  جىىىا زة وهىىىملا قىىىول ابىىىن عبىىىا   :القرررول الثررراين

بىىى  جد ابىىىن البخىىىار  يف صىىىحيحه معلقىىىاً ووصىىىله ابىىىن اءنىىىملر وهىىىو قىىىول ابىىىن اء ىىىي  وسىىىعي
 : أدلته من وعكرمة والبخار  والطرب  وابن اءنملر وال اهرية و 

يررذكر هللا علررى كررل  ان رسررول هللا كرر» :مىىا روتىىه عا شىىة رضىىي   عنهىىا قالىى  -1
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 . قالوا وقراءة القرذن من ذكر   م ل  رواه .«أحيانه
يح علىا  دليه صحوالتحرمي وال ا ل يدل دليه صحيح علا اءن األصه هو اجلواز م-2

بىن  يث علىفة فحىديهنا ضىعيأباألول فقالوا اديث اليت استدل قا أهه القول ذل  وأما األح
البخىار  يف  ل عنىهقىا (بىن سىلمة عبد  ) يف إسناده رجه يقال له  عنهرضي   أ  اال 

 وعلىا هىملا (ضىعيهللا) يف ال ىنن وقىال عنىه الىدار قطىين (ال يتاب  علا حديثه) التاريخ الكب 
 .(مصنفه) او يفعبد الرز  رواه كما  (علي بن أ  اال  رضي   عنه) فالصوا  وقفه علا

لررى ع فيبقررى احلكررم رد مررن أدلررة للتحرررمي ال تثبررأ ,الرررباءة األصررلية , فكررل مررا و -3
 صحيح علا اءن  إذ ال دليل اإلابحة

إمساعيىه ) ن روايةفهو م .«ال تقرأ احلا ض وال اجلنب  يئا من القرآن» :وأما حديث
 يفهلىىا ت ىىعععىىن احلجىىازيني وروايتىىه عىىنه  ضىىعيفة كمىىا قىىال احلفىىاى وممىىن نىىص  (بىىن عيىىاو

  .(أبو حامت) القي  وف ه  و ملا رجح وقفه ابن تيمية وابن شيخ اإلسالم
  ؟فإن قيه ءاذا ل ابخمل بقول عمر وعلي بن أ  اال  رضي   عنه 

  .لوجود اءعارو  ما وهو ابن عبا   :فاجلواب
ال ىيه ) يفمىا رجحىه وهىو قىول الشىوكا  ك للقىرذن جلن تكره قراءة ا أنه :القول الثالث

  .الكراهة اءعروفة عند الفقهاء الكراهة علا قد  هاجلرار( و 
فايىىة مىىا  لكىىن" :تقىىدماء بىىن أ  االىى  ي ديث علىىحلىى بعىىد تصىىحيحه الشىىوكا  وقىىال 

ألقىىىوال لكىىىن ابىىىني  يعتىىىرب وسىىىطاً  وهىىملا القىىىول "يفيىىد كراهىىىة القىىىراءة للجنىىى  وال يفيىىىد التحىىىرمي
كرهرأ أن أذكرر إين  » :األوىل ابء ل  أن ال يقىرأ القىرذن إال بطهىارة كاملىة لقىول الرسىول 

 .أبو داود رواه .«هللا على سري  هر
 : ولنيقرذن علا فقد اختلهللا أهه العل  يف حك  قراءهتما للق أما احلا ض والنفساء 

 : ى ذلكواستدلوا علجيوز  ما ذل  وهملا قول اجلمهور  أنه ال :القول األول
 ه  عيفوقد تقدم ت .«لقرآناال تقرأ احلا ض وال اجلنب  يئا من » :حبديث -1
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  .حلاقهما ابجلن  من جهة القيا إ -2
إعىىىالم )  يفوقىىىد بىىىني ابىىىن القىىىي  ر ىىىه   لكىىىن أجيىىى  عنىىىه أبن هىىىملا قيىىىا  مىىى  الفىىىارو

 : أوجه ةبطالن هملا القيا  من ثالث (اءوقعني
فىىإن  احلىىا ض الفلىى تطىىول فمدتىىه ال أن اجلنىى  ميكنىىه التطهىىر مىىىت شىىاء :الوجرره األول
 . مدهتا تطول عادة

لىالف ف اء الطىواأن احلىا ض يشىرا  ىا فعىه اءناسى  مى  احلىيض ابسىتثن :الثاين الوجه
 . فله ذل  اجلن 

صىىىلا عتىىىزال اءأن احلىىىا ض يشىىىرا  ىىىا شىىىهود العيىىىد مىىى  اء ىىىلمني مىىى  ا :الوجررره الثالرررث
 . فله دخول اءصلا خصوصا إذا خفهللا اجلنابة لالف اجلن 

الى  وهىي مروايىة عىن  وهملا القول ف  مهبمن  أنه جيوز  ما قراءة القرذن :القول الثاين
لقىىىي  اوابىىىن  ابىىىن تيميىىىةشىىىيخ اإلسىىىالم اءىىىمله  عنىىىده وروايىىىة عىىىن أ ىىىد وهىىىو قىىىول البخىىىار  و 

  :دلةأل القول هو الراجح وهو والطرب  ونصره ابن حزم وهو اختيار ابن اءنملر
رباءة  الىىيىىدل علىىا منعهمىىا مىىن قىىراءة القىىرذن فاءصىى  إىل صىىريح أنىىه ال دليىىه صىىحيح   -1

دليه وال بىىصىىه إال وال ننتقىىه عىىن هىىملا األتعىىني ألن األصىىه هىىو بىىراءة الملمىىة األصىىلية هىىو اء
 . دليه هنا

  ؟فإن قيه إنه قد وردت أدلة تدل علا منعهما من القراءة
 . كما تقدم بيانه  إن  ي  ما ورد من األدلة ال يثب  :فاجلواب

 :احلىى    عنهىىا ءىىا حاضىى  يف ن النىىيب عليىىه الصىىالة وال ىىالم قىىال لعا شىىة رضىىيأ -2
 .   وم ل البخار  هروا .«افعلي ما يفعل احلاج سري أن ال تطويف ابلبيأ حىت تطهري»

ا ومىن أع ىى  عبىىد قىفهنىا ل ي ىتثن إال الطىواف فقىىط ومعلىوم أن احلىاج لىىه أعمىال كثى ة يت
 نإال مىىىى تلىىىى  األعمىىىىال خصوصىىىىا يف عشىىىىر ذ  احلجىىىىة تىىىىالوة القىىىىرذن ومىىىى  ذلىىىى  ل مينعهىىىىا

 . الطواف
دل  يدل علا اءنى  هملا األمر مما تع  به البلوى فلما ل ينقه لنا نقه صحيح صريح -3
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 . علا جواز القراءة  ما

 :ويعرب املسشد حلاجة() قال املؤلف:
قولىىه لث فيىىه جيىىوز ءىىن وجىى  عليىىه ال  ىىه عبىىور اء ىىجد للحاجىىة لكىىن ال جيىىوز لىىه اللبىى

م وا َما تَرق ول روَن َواَل َكاَرى َحىت  تَرْعلَ أَنْرت ْم س  َة وَ وا اَل تَرْقَرب وا الص اَل اَي أَيرَُّها ال ذ يَن آَمن  ﴿ :تعاىل
ل وا  .ا هو ممله  احلنابلةهمل .[43:ء]النسا ﴾ج نر ب ا إ ال  َعاب ر ي َسب يل  َحىت  تَرْغَتس 

لة أن من  احلناب وهو اختيار الشافعي والصحيح من ممله  وهو الراجح : ينالقول الثا
اهر ظىى لىى  أبنواسىىتدلوا علىىا ذ ةل ىى  حاجىى  هىىمله حالىىه فلىىه العبىىور مطلقىىا حلاجىىة أو كانىى
 . اإلاالو وال تقييد فيها ابحلاجة اءتقدمة هو اآلية

 لرتمىىىمل  فهىىىوأبىىو داود وا رواه الىىىمل  «ال أحرررل املسرررشد حلرررا ض وال جنررب» :أماحىىديث
عنىىه  مىىا نقلىىهكوالبخىىار   ) (وابىىن حىىزم) (وعبىىد احلىى  االشىىبيلي) (البيهقىىي) حىىديث ضىىعيهللا كمىىا قىىال

التىىىاريخ يف ) ار و ىىىا منىىىاك  كمىىىا قىىىال البخىىى (ج ىىىرة بنىىى  دجاجىىىة) وفىىى ه  ألن يف سىىىنده (البيهقىىىي
 (.الكب 
 ألنىه جىاء قىاً  ىجد اريأنىه يكىره أن يتخىمل اء ذكرروا راهرم هللا لكن لتعلم أن الفقهراء 

  .عند الطربا  يف الكب  وف هما يدل علا الكراهة كما 

  :وال يلبث فيه بغري وضوء() ؤلف:قال امل
  ملل  اجلنىىويريىىد اء لىىهللا بىى  يلبىىث يف اء ىىجد مىىن وجىى  عليىىه االفت ىىالأن  ال جيىىوز
 :منها توضأ جاز له البقاء يف اء جد ألدلةفإن  دون ف ه

لوضىوء جلنابىة ابهملا ثب  من فعه الصحابة رضي   عنه  حيث كىانوا خيففىون اأن -1
 :تابعني قالار الوهو من كب ر ه   رد ذل  عن عطاء بن ي اروجيل ون يف اء جد كما و 

ا وضروء وؤ ا توضرجيلسون يف املسشد وهرم ننبرون إذ رأيأ رجاال  من أصحاب النيب »
علىا شىرط  ده صىحيحسىن) سعيد بن منصور يف سننه ورواه ابن كث  يف تف  ه وقىال رواه .«الصالة
 (م ل 

نجاسىىىة علىىىا وجىىىه ال يتعىىىدى ال مينىىى  مىىىن دخىىىول إذا كىىىان اء ىىىل  اءت ىىىمخ ابلأنىىىه -2
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  من اب  أوىل ألن احلدث ليهب أفل  من النجاسة.  اءتوضهللا اء جد فاجلن 
 : قواليف اء جد علا أ احلا ضالعلماء اختلفوا يف حكم مكث واعلم أن 

أنىه  :ة واحلنابلرةالشرافعياأل مة األربعة من احلنفية واملالكيرة و وهو قول  :القول األول
  : دلةأب واستدلوا علا ذل  مطلقاً  كث يف اء جدحلا ض والنف اء اءا العم جر 

أبىىو  واهر  .«ال أحررل املسررشد حلررا ض وال جنررب» : عىىن عا شىىة رضىىي   عنهىىا -1
   .داود والرتممل  وتقدم ت عيفه

ىىىأُ عىىىن أم عطيىىىة رضىىىي   عنهىىىا قالىىى : ) -2 ذوات و  العيىىىدين ران أن خنىىىرج احلىىىيض يىىىومم 
رواه ( ... عرررن مصرررالهن ويعترررزل احلررريض  ىىىلمني ودعىىىوهت دن  اعىىىة اءاخلىىىدور فيشىىىه

  .رواه البخار  وم ل( اءصلا يف العيد يعتزلنأمر احليض أن  أنه : )روايةويف  ،البخار 
  ،ءصىىىىلايض مىىىىن دخىىىىول ا  منىىىى  احلىىىىأن النىىىىيب صىىىىلا   عليىىىىه وسىىىىل :وجىىىىه االسىىىىتدالل

حكىى   حكمىىه ه داللىىة أبنء وهىىملا فيىىلفىى  عىىام يشىىمه  يىى  أجزا ىىه بىىال اسىىتثنا واءصىىلا
 اء جد.

 :منها بعدة أجوبة ن أجيب عنهلك
 ان    اءكأن اءقصود ابعتزال احلَُيض اءصلا إمنا هو حال الصالة ليت -أ

صىىلا اء ء يفلىىيقمن الصىىالة ولىىيهب اءقصىىود مىىنعهن مىىن البقىىا الن ىىاء الطىىاهراتعلىىا 
ىىرن أن يكىىن  و ىىملا ..(فيعتررزلن الصررالة. احلرريض افأمرر :(وي يىىد ذلىى  روايىىة م ىىل  أُم 

خنرررج  حررىتكمىىا يف قىىول أم عطيىىة رضىىي   عنهىىا يف البخىىار :)... خلىىهللا الصىىفوف
ركىىة ذلىى  بفيكىىربن بتكبىى ه  ويىىدعون بىىدعا ه  يرجىىون فرريكن خلررف النررا   احلرريض

 اليوم واهرته (

 . يض يكن خلهللا النا  فال يلزم منه أن يكن خارج اءصلاوكون احلُ 
ملا و  وإمنىىىىا هىىىىو لالسىىىىتحبا  لكىىىىن هىىىىاءصىىىىلا لىىىىيهب للوجىىىى نتىىىىزا ابع األمىىىىرأن  -        

 اجلوا  فيه ضعهللا
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 ض وهىىىو )أهنىىىا كانىىى  ترجىىىه النىىىيب صىىىلا   عليىىىه وسىىىل  وهىىىي حىىىا عىىىن عا شىىىة -2
يب صلا كون النفقالوا:  رواه الشىيخانمعتكهللا يف اء جد وهي يف حجرهتا يناو ا رأسه( 

ىل خبا ىىىىه يف أو إ دخلها اء ىىىىجدوال يُىىىى ةرج رأسىىىىه إليهىىىىا قىىىىمله الطريقىىىى  عليىىىىه وسىىىىل  خُيىىىى
ليىىه ا   علأبن النىىيب صىى وأجيررب عنرره علىىا منعهىىا منىىه حىىال حي ىىها  ىىو دليىىه اء ىىجد

  التي ىى  ة مىىن ابوسىىل  ل يُىىرد أن يشىى  عليهىىا أبن ختىىرج مىىن البيىى  فناو ىىا رأسىىه مناولىى
لررو ا  تمررااللكررن هررذا االح وجىىود الرجىىال يف اء ىىجدل يىىرد ح ىىورها ل عليهىىا أو أنىىه

        له ا من دخو ال دليه عليها وظاهر احلديث ب ياقه وقرا نه يدل علا منعه ذكروها

أنىىه جيىىوز  ءعاصىىرينامىىن  األلبىىا اختيىىار  ال اهريىىة واءىىز  و لوهىىو قىىو  :القررول الثرراين
 : نهاماستدلوا علا ذل  أبدلة و  للجن  واحلا ض اءكث يف اء جد مطلقاً 

يح علىا لصىريح الصىحعىدم الىدليه ااجلواز لاألصلية الدالة علا الرباءة  هو األصه أن-1
 أبن األدلة اءتقدمة كافية يف الداللة وأجيب عنه اءن 
 .«ن ال يرنش إن املرؤم» :قوله عليه الصىالة وال ىالم كمىا يف حىديث أ  هريىرة -2
حيح صىن هملا أب: وأجيب عنهوهملا مطل  يشمه احلا ض وف ها  :قالوا البخار  وم ل  رواه

مل ن األخىمىخى  وإعمىال  يى  األدلىة  علا منعها من اء ىجد حىال حي ىها لكن دل النص
  بعض  دون ببع ها

ي   والبيهقالبخار ) ضعيهللا كما قال .«ال أحل املسشد حلا ض وال جنب» :أن حديث -3
يف  البخىار  ال عنهىاقى (ج ىره بنى  دجاجىة) ألن فيىه (وأ د وعبد احل  األشبيلي وابن حزم واأللبىا 

  .(عندها عجا  ) التاريخ الكب 
وكران  أسلمأ امرأة سوداء لربعض العررب» :نها قال ما ورد عن عا شة رضي   ع -4

  .(خباء) البخار  ويف رواية له رواه .«هلا حفش يف املسشد
واءعهىود مىن الن ىاء  هىمله امىرأة سىاكنة يف م ىجد النىيب : واحلف  البي  الصى   قىالوا

أنىىه منعهىىا مىىن ذلىى  أو أنىىه أمرهىىا حىىال حي ىىها ابعتىىزال اء ىىجد فىىدل علىىا احلىىيض ول يىىرد 
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 :  لكن نوقش هذ أبهنا قضيأ عني حتتمل أمورا  اجلواز 
 . جتمه أهنا كان  عجوزا ال حتيض-1
يه فكىان أتو  إل أن حا ا يدل علا أهنا يف وض  ضرورة حيث ال أهه  ا وال مأوى-2

 رورات تبيح احمل وراتمقامها يف اء جد مقام اضطرار وال 
  .الت الواردةوف ها من االحتما .تمه أن همله احلادثة كان  قبه اءن ج-3
: ل وايىىىىة م ىىىىر اجلىىىىوا  عىىىىن وأمىىىىا  ،ألقىىىىر  هىىىىو قىىىىول األ مىىىىة األربعىىىىة لألدلىىىىة اءتقدمىىىىةوا 

 :أبمور فيقال: إهنا معلولة (فليعتزلن الصالة)
يرويىىه    سىى ين فمىىرةهىىا عىىن حفصىىة بنىىاضىىطرا  )هشىىام بىىن ح ىىان( حينمىىا روا-1

 .بلف  )اءصلا( ومرة بلف  )الصالة( عنها
يعه  بلفىى   ىىعىىن حفصىىة حيىىث رواهىىا  يف الروايىىة ةبقيىىة الىىروا)هشىىام( خىىالهللا أن -2

 )اءصلا(

ا   عنهى أن  مد بن س ين أخىو حفصىة بنى  سى ين رواهىا عىن أم عطيىة رضىي-3
       أي اً  )هشام( فيها وخالفه)اءصلا(  بلف 

قولىىه  تالحتمىىاالامىىا يعرتيىىه مىىن  وإن كىىان قىىد يعرتيىىه يىىدل أي ىىاً علىىا قىىول اجلمهىىورممىىا و 
قالررأ إين سررشد فمرررة مررن املسوليررين اخل  » :عليىىه الصىىالة وال ىىالم لعا شىىة رضىىي   عنهىىا
  .البخار  وم ل  رواه .«حا ض فقال إن حيضتك ليسأ يف يدك

ز دخىىول  جىىوا ىىا رسىىول   فهىىملا يىىدل علىىا أنىىه متقىىرر عنىىدها اءنىى  مىىن ذلىى  لكنىىه بىىني
 .  وهو اليد للحاجة بعض البدن

فتقومررروا إحرررداس ابخلمررررة إىل املسرررشد » :وأمىىىا مىىىا ورد يف قىىىول ميمونىىىة رضىىىي   عنهىىىا
إنىه إن  :فراجلواب عنره وفيىه مقىالأ د والن ا ي وح نه األلبا   رواه .«فتبسطها وهي حا ض

الىمل  كىان يصىلا فيىه كمىا  ي  النىيب اءراد ابء جد المل  يف احلديث هو م جد بف صح
ويدل عليه حديث ميمونة اآلخر فقىد قىال عبىد   (2/193) بني ذل  ابن رج  يف الفتح

 أهنرا كانرأ تكرون حرا ض ال تصرلي وهري مفرت رة» :بن شداد مسع  خاليت ميمونىة تقىول
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 رواه .«ثررذاء مسررشد رسررول هللا وهررو يصررلى علررى مخرترره إذا سررشد أصررابين بعررض ثوبرره
  .خار الب

  ت ت ىىالا الىدم ولأن احلىا ض والنف ىاء إذا توقىهللا عنهمى ذهى  احلنابلىة إىل: فا ردة وهنرا
ملا هىىو وء وهىىبعىىد الوضىى لكىىن جيىىوز  مىىا اءكىىث يف اء ىىجد فإهنمىىا يف حكىى  اجلنىى  أ  أنىىه

  .ابن تيمية ر ه   شيخ اإلسالم اختيار

  :غسل(له ال  حلم سنومن سسل ميتا أو أفاق من جنون أو إسماء بال) قال املؤلف:

 ف ال اء تحبةهمله ثالثة من األ

مرن سسرل ميترا » :يف حىديث أ  هريىرة  من ت  يه اءي  لقولىه  االفت ال: أوهلا 
 وقفىىه يفيث اختلىىهللا أ ىىد والرتمىىمل  والن ىىا ي وهىىملا احلىىد رواه .«فليغتسررل ومررن الرره فليتوضررأ

وقىد قىي وفى ه  ر  والبيهواإلمىام أ ىد والبخىاورفعه ورجح    من األ مىة اءتقىدمني وقفىه كىأ  حىامت 
 ،تقدم الكالم عليه يف اب  نواقض الوضوء

 ؟ءاذا ل يقه احلنابلة ابلوجو  لداللة احلديث علا ذل  فإن قيل 
عمىر  عىن ابىن ذلى  ألهنى  قىالوا إنىه وجىد صىارف لىه إىل االسىتحبا  كمىا ورد :فاجلواب
  .ة شيبابن أ  رواه .«ٌّي  ماء  أنه كفن ميتا وحنطه ومل » :مارضي   عنه

و  أهنرررررا سرررررئلأ عرررررن ذلرررررك فأفترررررأ بعرررررد  لرررررز » :وورد عىىىىىن عا شىىىىىة رضىىىىىي   عنهىىىىىا
 . ةابن أ  شيب رواه كما .«االستسال
أهنرا  ر أ أاب بكرأهنرا ملرا سسرل» :ميهب رضي   عنهىاما ورد عن أمساء بن  عُ  اً وأي 

  .أال  يف اءوام رواه .«ال: الوافقسل من س   سألأ الصحابة هل علي  
ىل إلوجىىىو  ا نرف األمىىىر مىىىاآلير يبتىىىة صىىىحيحة فمىىىن هىىىمله اآلير قىىىالوا ُصىىى فكىىىه هىىىمله
 . االستحبا 

أ ىىد ورجحىىه  األمىىام أن ال  ىىه مىىن ت  ىىيه اءيىى  واجىى  وهىىو قىىول عنىىد :القررول الثرراين
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 اءتقدم   ابن حزم أخملاً حبديث أ  هريرة
كنررا » :ولىىهق مىىابىىن عمىىر رضىىي   عنهواألقىىر  أن األمىىر يف هىىملا واسىى  ألنىىه صىىح عىىن ا
 . حجر ححه ابنوص الدار قطين رواه .«نغسل امليأ فمنا من يغتسل ومنا من ال يغتسل

صىه حي تح  ءن فاجلنون من  ةفاقاأل دنع فت الاال :من األسسال املستحبة  الثاين
 يكىونن اجلنىو  علىا افت ىال اء مىا عليىه حيىث إن االفت ىال مىن أن ي ت ىه قياسىاً  له ذل 

  "ألنه أشر وال أعل  فيه خالفاً " :قال اءوف  بن قدامة، من اب  أوىل
 ال ىالمو الصىالة  من أفاو من اإلفماء في تح  له أن ي ت ه لفعه النيب عليه: الثالث
  وم ل  البخار  رواه .«ملا أسمي عليه يف مرس موته أفاق فاستسل» حيث إنه

 حيىث مول ابىن حىز قىواإلفمىاء ال يشىرا وهىو أن ال  ىه مىن إفاقىة اجلنىون  :القول الثراين
  اببد وإمنا من   التعن ما ورد عن النيب عليه الصالة وال الم ليهب من ابر ه   : إ قال

 التقو  وتنشيط البدن.
  .وهو المل  عليه أكثر أهه العل  هو األقربلكن القول ابالستحبا  

 :(بال حل ) :وقول اء لهللا
نونىىىه أو جحىىىال  اً إال إن أنىىىزل منيىىى: بىىىال إنىىىزال واءعىىىىن :ويقصىىىد مىىىن كالمىىىه هىىىملا اسىىىتثناء

قىط وهىملا باابً فاسىتح ي ىتح  لىه االفت ىالف ت ىال وإن ل ينىزل  عليىه االفه جيىفإنىإفمىاءه 
 . الصحيح هو

  :والغسل الكامل أن ينوي مث يسمي() قال املؤلف:
 : بني لنا اء لهللا أن ال  ه علا ق مني

ابلواجىىى   اء ت ىىىه وهىىىو الىىىمل  أييت بىىىه اء ىىىتح وهىىىو  ال  ىىىه الكامىىىه :األولالقسرررم 
حىديث ، و نهىاعحديث عا شة رضي    :واء نون ويدور هملا ال  ه الكامه علا حديثني

 . ميمونة رضي   عنها وكال احلديثني يف البخار  وم ل 
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 . ينهمابهو الفرو  ابلواج  فقط وهملا به اوزئ وهو المل  أييتال  ه  :الثاينالقسم 
إمنررا » :ولىىه يىىد لقءىىا ير  وجىىوابً  التطهىىر اء لىىهللا هنىىا ابل  ىىه الكامىىه وهىىو أن ينىىو  وابتىىدأ

 ي ىىمي قياسىىاً  والً مثهىىملا أ البخىىار  وم ىىل  رواه .«األعمررال ابلنيررا  وإمنررا لكررل امرررئ مررا نرروى
ولي ىىىى   أن الت ىىىىمية لالسىىىىتحبا  والصررررحيحعلىىىىا الوضىىىىوء ألن ال  ىىىىه إحىىىىدى الطهىىىىارتني 

لىىمل  اخلالف اكىىحكىى  الت ىىمية يف الوضىىوء فىىاخلالف الىىمل  هنىىاو  للوجىىو  كمىىا تقىىدم حبثهىىا يف 
 . هنا واحلك  والرتجيح المل  هناو كاحلك  والرتجيح المل  هنا

 :ويغسل يديه ثالاث وما لوثه ويتوضأ() قال املؤلف:
كفىني ف ىه البعدما ينو  وي مي ي  ه كفيه ثالي ألن اليىد إذا أالقى  فهىي الكىهللا و 

كفيره   أنره سسرل» :عنها يف وضوء النيب عليه الصىالة وال ىالمسنة حلديث عا شة رضي   
 . م ل  رواه .«ثالاث

د مث بعىىى،  ىىىل البخىىىار  وم رواه .«فغسرررل كفيررره مررررتني أو ثرررالاث» :ويف حىىىديث ميمونىىىة
و ذلى  مث أو اى ال  ه ثالي للكفني ي  ه ما تلوث وات خ من بدنه من ذير مين أو ممل 

 : شرعية الوضوء دليلنييتوضأ وضوءه للصالة والدليه علا 
 . حديث عا شة رضي   عنها يف الصحيحني -1
  .كما نقله ابن جرير وابن بطال وف ه   أنه نقه اإل اا علا ذل  -2

  ؟هل الوضوء هنا واجب أ  مستحبمسألة: لكن هنا 
  :يف همله اء ألة خالف

  .أنه واج  وهو قول داود ال اهر  :القول األول
هو   وهو قول  هور العلماء من األ مة األربعة وف ه  وهملا أنه م تح :القول الثاين

ول  وفى ه البخار  رواه .«خذ هذا فأفرسه عليك» :ءن أصابته جنابة لقول النيب  الراجح
يكىىون ف ىىله  و  لكىىن األف ىىه أن يتوضىىأ لجىىعىىدم الو  علىىا ذلىى  الوضىىوء فىىدل يىىملكر لىىه 
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افت ىىىاله للحىىىديث اءتقىىىدم ولقولىىىه  كىىىامال وإن افت ىىىه ول يتوضىىىأ فقىىىد أدى مىىىا عليىىىه وصىىىح
ررت ْم ج نر ب ررا فَررا  ه ر وا﴿ :تعىىاىل فلىى  يىىملكر   الوضىىوء لكىىن ي ىىتح  لىىه  .[6:]املا رردة ﴾َوإ ْن ك نرْ
 .أتسيا ابلنيب  كما قلنا  ذل 

 :ولثي على رأسه ثالاث ترو  يه() قال املؤلف:
يصىبه و ءىاء حثىي ابعد أن يتوضىأ أن يبىدأ ب  ىه الىرأ  قبىه اجل ىد في ي تح  للم ت ه

ا شىىة رد عىن عو ثىىالث مىرات بعىىدما خيلىه شىعره بيديىىه ابءىاء ويىىدل علىا ذلى  مىىا  علىا رأسىه
يديررره ثرررالاث   إذا استسرررل مرررن اجلنابرررة سسرررل  كررران رسرررول هللا» :رضىىىي   عنهىىىا قالىىى 

 أفاس املراء بشرته وتوضأ وضوءه للصالة مث خيلل  عره بيديه حىت إذا ظن أنه قد أروى
 . البخار  وم ل  رواه .«را  مث سسل سا ر جسدهعليه ثالث م

عره إن  شىن ينثىر أأن يصىه اءىاء إىل أصىول الشىعر وقىد ورد أن علىا الرجىه : والرتوية هي
 صىالة وال ىالمليىه الكان فى  منثىور حىال افت ىاله مىن اجلنابىة كمىا عنىد أ  داود أن النىيب ع

فيىىه  كىن احلىديثل .«الشرعروأمرا الرجرل فلينثرر  رعره فليغسرله حرىت يبلرغ أصرول » :قىال
 . اسعاً هملا و  انقطاا كما بني ذل  صاح  عون اءعبود وف ه وعلا هملا يكون األمر يف

  ؟هل جيب على املرأة نقض  عرها ا دول يف سسل احليض واجلنابة لكن
   ر ىه  بىن القىيثىر العلمىاء كمىا نقىه ذلى  اأما يف ف ىه اجلنابىة فىال جيى  وهىملا مىمله  أك

ليىه الصىىالة النىىيب ع ومىىن األدلىة علىا هىىملا أن أم سىلمة رضىىي   عنهىا سىأل  (ال ىنن هتىملي )يف 
إمنرررا » :قىىال .«ةلغسرررل اجلنابررر ه رررعر رأسررري أفأنقضرررإين امررررأة أ رررد ضرررفر » :قالىىى فل ىىالم وا

  .م ل  واهر  .«نيكفيك أن حتثي على رأسك ثالث حثيا  مث تفيضني املاء عليك فتطهري
 : لفقهاء وأما احلا ض فمحه نزاا بني ا

 : اوهو قول احلنابلة أنه جي  نق ه واستدلوا أبدلة منه :القول األول
كمىىا يف حىىديث أمسىىاء قولىىه عليىىه الصىىالة وال ىىالم ءىىا سىىئه عىىن ال  ىىه مىىن احلىىيض   -1

رأسها فتدلكره دلكرا   رديدا ح  حرىت تبلرغ  رعر  ىمث تصب املاء عل» :قىال رضي   عنها
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  .م ل  رواه .«رأسها
، ديداً ه دلكىاً شىىول يقى .«فتدلكره حررىت يبلرغ  رعر رأسررها» :اجلنابىىة قىالوءىا سىئه عىن 

  .ق هفدل علا أن ف ه اجلنابة أخهللا من ف ه احليض لتكرره ووقوا اءشقة يف ن
قىض ن جيى  علىا أنىه الة أبنه ليهب صرجاً ابألمر ابلنقض بىه هىو حجى لكن أجيب عنه

 . الشعر يف ف ه احليض لعدم األمر به
ي دعرر» :احلىى  صىىالة وال ىىالم لعا شىىة رضىىي   عنهىىا ءىىا حاضىى  يفقولىىه عليىىه ال -2

  .البخار  رواه .«عمرتك وانقضي رأسك وأهلي ابحلج
ل  ا عنهىى أبن افت ىىال عا شىىة رضىىي ":  ىىا قىىال ابىىن رجىى  يف الفىىتح لكررن أجيررب عنرره

 رضىىي   عنهىىا أمسىىاء بنىى  عمىىيهب يكىىن لنهايىىة احلىىيض وإمنىىا هىىو لإلحىىرام كمىىا أمىىر النىىيب 
لنىىيب عليىىه تاهىىا اابالفت ىىال ءىىا نف ىى  وهىىي تريىىد احلىى  بىىدليه أن عا شىىة رضىىي   عنهىىا أف

  ."لعيداالصالة وال الم همله الفتوى يوم عرفة وقد ثب  أهنا ل تطهر إال يوم 
                      حىىراملإلان كىىحلىىيض وإمنىىا  شىىعرها لىىيهب لنهايىىة ا نقىىض عنهىىا و إذاً ف ىىه عا شىىة رضىىي  

             . (109شرح عله الرتممل  )و (2/104شرح ابن رج  الفتح )ان ر 
يىىدل  ممىىا (اب  نقىىض اءىىرأة شىىعرها عنىىد ف ىىه احلىىيض) ر  بىىو  ر ىىه  أن البخىىا -3

  لشراحابعض  هانتقده علي أبن هملا التبوي  أجيب عنه لكن، علا ثبوت نقض الشعر عنده
 . ( وف هفتح البار )ابن رج  يف ك

لغسرل اجلنابرة  هنقضرفر  عر رأسي أفأضإين امرأة ا د » :لمه للنيب قول أم س -4
قىوال أصحيح من شاذة علا ال )واحلي ة( أبن زايدةلكن أجيب عنه  م ل  رواه .«واحليضة
ن )عبىىد أن رجىى  وذكىىر ابىى (هتىىملي  ال ىىنن )يف ذلىى  ابىىن القىىي  ر ىىه   رجىىحوممىىن  العلمىىاء

  .الثور  مما يدل علا شملوذها الرزاو( وهو أحد الرواة قد تفرد قا عن
مالىىىى  و و حنيفىىىىة األ مىىىىة الثالثىىىىة أبىىىى ه وذهىىىى  إليىىىىه أكثىىىىر العلمىىىىاء ومىىىىن :القررررول الثرررراين

 حوهو الراج  الشوكاوابن اءنملر و  ةوالشافعي ورواية عن أ د واختاره ابن حجر وابن قدام
 : أبدلة على ذلك واستدلواأنه ال جي  نق ه يف ف ه احليض 
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ة يب عليىىىه الصىىىالسىىىأل  النىىى اءتقىىىدم قالىىى  سىىىلمة رضىىىي   عنهىىىاأم يث مىىىا ورد يف حىىىد -1
إمنرررا » قىىال: .«ةلغسرررل اجلنابررر هإين امررررأة أ رررد ضرررفر  رررعر رأسررري أفأنقضررر» قالىىى :فوال ىىالم 

 واه م ل ر  .«نيكفيك أن حتثي على رأسك ثالث حثيا  مث تفيضني املاء عليك فتطهري
 وتقدم بيان شملوذ لف ة )واحلي ة(

ال و س ورسررول هللا مررن إسء واحررد أكنررأ استسررل » :رضىىي   عنهىىا قىىول عا شىىة -2
 .شعرها وهنا ل تملكر نقض .م ل  رواه .«أزيد أن أفرح على رأسي ثالث سرفا 

 كررن يغتسررلن مررن» :وأمهىىات أوالده مىىاا ورد أن ن ىىاء ابىىن عمىىر رضىىي   عنهمىى -3
 يف مصىنفهة يبشىبىن أ  ا هروا .«اجلنابة واحليض فرال ينقضرن رؤوسرهن ولكرن يبرالغن يف بلهرا

 . ال أيمر قاأن  وأ  يبعد أن خيالفهاعلا ال نة و  ماحرا ابن عمر رضي   عنه ومعلوم  

 :اس  آخر(ميه مكويعم بدنه سسال  ثالاث ويدلكه ويتيامن ويغسل قد) قال املؤلف:
وضىوء ا السىاً علىقىالوا قيا، يع  بدنه ابل  ه ثىالث مىرات هىملا هىو اءىمله  عنىد احلنابلىة

ة رضىي   ميمونىث عا شىة و ءخالفتىه ظىواهر األدلىة كحىدي ؟لكن هىملا القيىا  فيىه ن ىر ءىاذا
تفىا ب  ىله مىرة ف ىه ج ىده ثىالي بىه ظاهرمهىا أنىه اك لىيهب فيهمىا أن رسىول   عنهما ف
خار  حيث تيار البابن تيمية وهو ظاهر اخ شيخ اإلسالم واختاره وهذا هو الراجحواحدة 

د مىام أ ىإلهىملا ظىاهر كىالم ا": قىال ابىن رجى  (اب  ال  ه مرة واحدة) بو  يف صحيحه
 ".واخلرقي
  اء ىابن  ابنىه و ممث ي تح  له بعد ذل  أن يدل   ي  بدنه ليتىيقن وصىول اءىاء إىل
 بط وابان الفخمل وما بني اإلليتني.اإل: هي

  .واستحبا  الدل  هو قول اجلمهور من أهه العل 
 . لتيم  قياساً علا ا إلمام مال  أن الدل  واج وهو قول ا :القول الثاين
ه الصىالة يب عليىمىا ذهى  إليىه اجلمهىور وهىو مىمله  احلنابلىة بىدليه أن النى لكن الرراجح

و الراجح هىىىىفىىىىاءىىىىاء بىىىىال دلىىىى   إسىىىىالة وال ىىىىالم كىىىىان يفىىىىرغ اءىىىىاء علىىىىا ج ىىىىده واإلفىىىىراغ هىىىىو
 . ألنه ال قيا  م  النص االستحبا 



 
 

 

   

 212 باب الغســـل  

 : ج ده ألمرينوي تح  له التيامن حال ف ه 
كررران يعشبررره » :ديث عا شىىىة رضىىىي   عنهىىىا أن النىىىيب عليىىىه الصىىىالة وال ىىىالمحىىى - 1

  .ل البخار  وم  رواه .«التيمن يف تنعله وترجله و هوره ويف  أنه كله
  ملرا أن النريب عليره الصرالة والسرال» :ا ورد من حديث عا شة رضىي   عنهىام - 2

  . رن مث األيفيبدأ بشقه األمي، البخار  رواه .«أراد سسل رأسه بدأ بشقه األٌّين
الىمل   خىر فى يف مكان ذأ  ي  ه قدميه  (ويغسل قدميه مكاس آخر) :يقول املؤلف

من مكانه فغسل  مث تنحى رسول هللا » :حلديث ميمونة رضي   عنها وفيىهافت ه فيه 
  .البخار  وم ل  رواه .«قدميه

ل  ىىىه اراجح أن بلىىىة وهىىىو قىىىول اءالكيىىىة وهىىىو الىىىوذهىىى  إليىىىه بعىىىض احلنا :القرررول الثررراين
ن يىىهللا  ان فىى إال عنىىد احلاجىىة كىىأن يكىىون اءكىى للقىىدمني يف مكىىان ذخىىر ال ي ىىتح  مطلقىىاً 

بعىد أن  لقدمنيألن حديث عا شة رضي   عنها المل  يف البخار  ليهب فيه أتخ  ف ه ا
 .افت ه رسول   
ما  ف ىلهضىي   عنهىا مىن أتخى مىن حىديث عا شىة ر  (صىحيح م ىل ) وأما ما ورد يف

حلفىاى د وفى ه مىن افهي رواية معلولة وشاذة كما أشار إىل ذل  اإلمىام أ ى بعد افت اله 
 لالة وال ىىالم يىىه الصىىفىىالراجح هىىو القىىول الثىىا  ألن فيىىه  عىىاً بىىني األدلىىة حيىىث أن النىىيب عل

 هما يفف ىىىىل ريىىى خر ف ىىىىه قدميىىىىه يف حىىىديث عا شىىىىة رضىىىىي   عنهىىىىا لن افىىىة اءكىىىىان وأخىىىى
 . ابيعة اءكانحديث ميمونة الحتياجه لملل  ب ب  

جبىىىىىىات وقىىىىىىملا انتهىىىىىىا اء لىىىىىىهللا مىىىىىىن الكىىىىىىالم علىىىىىىا ال  ىىىىىىه الكامىىىىىىه اءشىىىىىىتمه علىىىىىىا الوا
 فقط  واء تحبات وسيبتدئ ابلكالم علا ال  ه اوزئ اءقتصر علا الواجبات

   (ةر أن ينوي مث يسمي ويعم بدنه ابلغسل م: وا زئ) فقال راه هللا 
نىىىاو يف لنىىىاه هقتقىىىدم الكىىىالم علىىىا النيىىىة والكىىىالم علىىىا الت ىىىمية يف ال  ىىىه الكامىىىه فمىىىا 

 . احلك  له نفهب احلك  هنا
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  ن حصىنيوأما تعمىي  البىدن ابل  ىه فهىو مىن الواجبىات ويىدل عليىه حىديث عمىران بى
 .«سره عليركخرذ هرذا وأفر » :قىال للرجىه الىمل  كىان جنبىا ول يصىه وفيىه أن رسىول   

  .البخار  وم ل  رواه
ه أن ي ت ىه   أيمىر لوهملا يدل علا جواز ال  ه قمله الطريقة ألنه عليه الصالة وال ىالم 

 . كما افت ه ولو أمره لكان واجباً 
 

  ؟هل جيب على املغتسل املضمضة واالستنشاقمسألة: 
  :خالف بني أهه العل  همله اء ألة  ه
او واجبىة االستنشى  يىرون أن اء م ىة و وهو قىول احلنابلىة واألحنىاف أهنى :القول األول

 : عند ال  ه واستدلوا أبدلة
مث  ضرررررمض » :أهنىىىىىا قالىىىىى  ديث ميمونىىىىىة رضىىىىىي   عنهىىىىىا يف ف ىىىىىه النىىىىىيب حىىىىى-1

  .البخار  وم ل  رواه .«واستنشق
ت ْم ج نر ب ا فَا   ﴿ :قالوا وهملا بيان لقوله تعاىل  .[6:]املا دة ﴾ه ر واَوإ ْن ك نرْ

 وىل أاو واجبة يف الوضوء ففي ال  ه من اب  اء م ة واالستنش إنه إذا كان  -2
  .والوجه مما جي  ف له ن اء م ة واالستنشاو داخلة يف حك  الوجهأ -3

  ىىه سىىنة او يف الوهىىو قىىول اءالكيىىة والشىىافعية أن اء م ىىة واالستنشىى :القررول الثرراين
 : وليهب بواج  لدليلني

ل أن النيب عليره الصرالة والسرال  قرا» :ا ثب  من حديث عمران بن حصني م -1
ه فأفرسر -اء ذا املرهبريعرين  -للرجل األعرايب الذي كان جنبا  ومل يصل لعد  املاء اذهب 

  .البخار  وم ل  رواه .«على نفسك
ستنشىىىاو ة واالقىىىالوا فلىىىيهب يف احلىىىديث أن النىىىيب عليىىىه الصىىىالة وال ىىىالم أمىىىره ابء م ىىى

 . جة ال جيوزومعلوم أن أتخ  البيان عن وق  احلا
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ي علرى يرك أن حتثرإمنرا يكف» :قوله عليه الصالة وال الم ألم سلمة رضي   عنها -2
  .م ل  رواه .«رأسك ثالث حثيا  مث تفيضني عليك املاء فتطهرين

دل علىىىىا عىىىىدم يىىىى ممىىىىا ل أيمرهىىىىا ابء م ىىىىة واالستنشىىىىاو النىىىىيب  إن قىىىىالوا أي ىىىىاً  هنىىىىاو 
  .الوجو 

 .ألولالقول ا بال  ك هو واألحوط
  ؟ما حكم املواالة يف الغسلمسألة: 

  حمل خالف بني الفقهاء
ار  وهىو يىه البخىميوهو قول  هور أهه العل  وإليىه  وهو ممله  احلنابلة :القول األول

 لررى ذلرركعسررتدلوا وا م ىىتحبةأن اءىىواالة لي ىى  بواجبىىة لكنهىا  اختيىار ابىىن قدامىىة وابىىن حىىزم
 : أبمور
يىا فلىزم فيىه يىة مرتبىا متوالال  ه فإن الوضوء ذكىر يف اآلأن هناو فرو بني الوضوء و  - 1

لرتتيىىى  وال ابفيىىىه  ييىىىدلىىىالف االفت ىىىال فىىىإن األمىىىر فيىىىه مطلىىى  ال تق وهىىىملا الرتتيىىى  واءىىىواالة
نىىه ف ىىه ال ل  ىىه ألاأن ال ىىب  يف عىىدم وجىىو  اءىىواالة يف : و ىىملا قىىال ابىىن قدامىىة ابءىىواالة

  .جي  فيه الرتتي 
ء لوضىىوء عنىىد الوضىىو فت ىىال يعتىىرب ع ىىو واحىىد لىىالف أع ىىاء اأن البىىدن عنىىد اال - 2

  .فكه ع و يعترب جزءاً م تقالً 
ه  ه يف ال  ىىه هىىو ف ىىه البىىدن فقىىط بىىدون تفصىىيه ممىىا يىىدل علىىا أنىىبىىأن اءىىأمور  - 3

 . كيفما ف ه فقد قام  ا أوج    عليه فال دليه علا وجو  اءواالة
ى مرررن ملرررا انتهررر» : عليىىىه الصىىىالة وال ىىىالمأن النىىىيب رد عىىىن العىىىالء بىىىن زايد مىىىا و  - 4

  هو حديث مرسهأ د و  رواه .« عره الغسل وجد ملعة مل يصبها املاء فعصر عليها 
 وجىو  معىدة علىا وهىملا فيىه داللى أأتخمل به قال نع  ذخمل بىه: لكن ءا قيه لإلمام أ د

 .(291-1) اء ين. متأخراً  به اءواالة ألن العصر علا اللمعة ُأيت
الىىى  ووجىىىه ألصىىىحا  شىىىرط وهىىىو روايىىىة عىىىن أ ىىىد وروايىىىة عىىىن مأن اءىىىواالة  :ل الثررراينالقرررو 
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 وهىملا ال يكىون إال بع ىها علىا بعىض ذلى  بنىاء نيلىزم مىألن ال  ه عبادة واحد فقالوا الشافعي 
  .ابءواالة

 . ةهو القول األول لعدم الدليه الصريح الصحيح يف اء أل لكن األقرب

 :ويغتسل بصاع(ويتوضأ مبد ) قال املؤلف:
الرجىىه  لىىهللا كفىىيال ىىنة أن يتوضىىأ اإلن ىىان ابءىىد واءىىد هىىو ربىى  الصىىاا وهىىو مىىا ي ىىاو  م

  .(جرام 510) اءتوسط وي او  ابجلرامات تقريبا
يلىىىىوين كقريبىىىىا  اد ومقىىىداره تومىىىن ال ىىىىنة أن ي ت ىىىه اإلن ىىىىان ابلصىىىىاا والصىىىاا أربعىىىىة أمىىىىد

  .صهللااحلالية لرتين ون وأربعني جرام ابلرب اجليد وهو ما يقار  ابءقاييهب
  عليرررهأن النررريب» :ويىىىدل علىىىا اسىىىتحبا  الوضىىىوء ابءىىىد واالفت ىىىال ابلصىىىاا مىىىا ثبىىى 

البخىىىار   اهرو  .«الصرررالة والسرررال  كررران يتوضرررأ ابملرررد ويغتسرررل ابلصررراع إىل مخسرررة أمرررداد
 ت ال.ضوء واالفاءاء يف اهارة الو وهملا فيه إشارة إىل النهي عن اإلسراف يف ، وم ل 

  :فإن أسبغ أبقل أجزأ() :قال املؤلف
از له ذل  لصاا جإذا استطاا اإلن ان أن يتوضأ أبقه من اءد أو أن ي ت ه أبقه من ا

 . من ف  كراهة
  ؟فإن قيه إن ذل  خيالهللا فعه النيب 

 : أن يقال فاجلواب
ت ْم ج نر ب ا ﴿ :إن   أمر ابالفت ال فقال: أوال   ومن تطهر  .[6:ا دة]امل ﴾ر واا  ه  فَ َوإ ْن ك نرْ

 أبقه من الصاا فإنه يصدو عليه أنه تطهر 
ضىىي   لصىىحابة ر ان مىىا ورد مىىن حتديىىد للصىىاا يف االفت ىىال واءىىد للوضىىوء مىىن أ: اثنيررا  

  عنها يفضي  ر عنه  هو علا سبيه التقري  ال علا سبيه التحديد و ملا ورد أن عا شة 
 . مدادأة وال الم يف ثالثة افت ل  أان والنيب عليه الصال :تقول اءتف  عليه

فعلا هملا من توضأ أبقه من اءد وافت ه أبقه مىن الصىاا فىإن ذلى  جيز ىه لكىن بشىرط 
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أن : أن ال يكىىون ذلىى  م ىىحاً بىىه جيىى  أن يكىىون ذلىى  ف ىىاًل والفىىرو بىىني اء ىىح وال  ىىه
ال  ه يتقاار منىه اءىاء وي ىيه علىا ع ىوه وأمىا اء ىح فىال يتقىاار وال ي ىيه والىدليه علىا 

ررررروَهك مْ ﴿ :ذلىىىىى  التفريىىىىى  قولىىىىىه تعىىىىىاىل رررررل وا و ج  َواْمَسرررررح وا ﴿ :مث قىىىىىال .[6:]املا ررررردة ﴾فَاْسس 
ك مْ   .ففّرو بني اء ح وال  ه ﴾ب ر ء وس 

  :أو نوى بغسله احلدثني أجزأ() قال املؤلف:
ذلىى  و ز ىىه جيفىىإن ذلىى   إذا افت ىىه ونىىوى ب  ىىله احلىىدث األكىىرب واحلىىدث األصىى ر  يعىىاً 

 . ابل  ه مرة واحدة بدون وضوء أبن يع   ي  بدنه
لكررن مررا احلكررم لررو نرروى بغسررله أحرردمها فقررط كررأن ينرروي احلرردث األكرررب فقررط أو األصررغر 

  ؟فقط
 : همله اء ألة  ه نزاا بني أهه العل 

  .وهو ممله  احلنابلة أنه ال يرتف  ف  اءنو  فقط :فالقول األول
ن القىىىي  ميىىة وابىىىابىىىن تي إلسىىىالمشىىيخ ا وهىىىو روايىىة عىىىن أ ىىىد وهىىو اختيىىىار :القررول الثررراين

رت ْم َوإ ْن ك  ﴿ :لقىا ىلتعىا وال عد  وف ه  أنه إذا نوى األكرب لوحده ارتف  األص ر ألن   نرْ
مىر مى  ذلى  ابلوضىوء وال بنيىة أياف ىلوا  يى  أبىدانك  ول أ   .[6:]املا ردة ﴾ج نر ب ا فَرا  ه ر وا

رجىاً نىه م خيىرج  حىدث أثنىاء ف ىله كىأنإن أ الوضوء وهىملا القىول هىو الىراجح لكىن لىتعل  انىه
 . انتقض ألن وضوءه علا الراجح فحينئمل يلزمه الوضوء بعد االفت ال

  :طء (و ويسن جلنب سسل فرجه والوضوء ألكل ونو  ومعاودة ) قال املؤلف:
اخلارجىىة   ىىتحباتبعىىد أن أهنىىا اء لىىهللا الكىىالم علىىا ال  ىىه اوىىزئ بىىدأ ابلكىىالم علىىا اء

  .عن االفت ال
ذلى   ويىدل علىا جن  ف ه فرجه قبىه النىومءن أراد أن ينام وهو  أنه ي تح : وهلافأ

جنب سسرل فرجره  إذا أراد أن ينا  وهو كان رسول هللا » :قول عا شة رضي   عنها
  البخار  وم ل  رواه .«وتوضأ وضوءه للصالة
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بىىه نومىىه أ قيتوضىى أنىىه ي ىىتح  ءىىن أراد النىىوم سىىواء كىىان جنبىىاً أو فىى  جنىى  أن: الثرراين
ن النىىيب أ از  عىىويىدل عليىىه حىىديث عا شىىة رضىىي   عنهىىا اءتقىدم ومىىا ورد عىىن الىىرباء بىىن 

 واهر  .«ةإذا أخذ  مضرشعك فتوضرأ وضروءك للصرال» :عليه الصالة وال الم قال لرجه
  .البخار  وم ل 

نعم  قال أيرقد أحدس وهو جنب ف» :أنه قال للنيب  وحديث عمر بن اخلطا  
  .البخار  وم ل  رواه .«ضأ أحدكم فلريقدإذا تو 

ضىي ر ث عا شة أنه ي تح  للجن  إذا أراد األكه أو الشر  أن يتوضأ حلدي: الثالث
 .«ضرأ وضروءه للصرالةإذا كان جنبا فأراد أن ينرا  أو أيكرل تو  كان النيب » :  عنها

  .م ل  رواه
أ   ليىىه حىىديثعنيىىة ويىىدل ي ىىتح  الوضىىوء ءىىن أراد معىىاودة الىىوطء مىىرة يأنىىه : الرابررع

نهما عاود فليتوضأ بيإذا أتى أحدكم أهله مث أراد أن ي» :قال أن النيب  سعيد اخلدر  
  .م ل  رواه .«وضوءا  

 وهىي نة وابىن حبىاصىححها ابىن خزميىهىمله الروايىة و  .«فإنه أنشط للعود» :ويف رواية للحىاك 
 . إىل االستحبا  صارفة عن الوجو 

  ؟ن أراد النو  جنبا  للوجوب أ  لالستحبابهل الوضوء ملمسألة: 
 : همله اء ألة  ه نزاا بني الفقهاء

 .«أنعم إذا توضر» :ألن قوله  :أنه للوجو  وهملا قول ال اهرية قالوا :فالقول األول
 ه علا أنىه الرط دليإذن ابلنوم بشرط الوضوء وهملا دليه علا وجوبه فتعلي  اءباح علا الش

 . يباح إال به
  بن اءبارواما ذه  إليه  وهو وهذا هو األقرب لالستحبا أنه  :ل الثاينالقو 

وأبو حنيفة ومال  والشىافعي وأ ىد ومىال إليىه ابىن عبىد الىرب ورجحىه شىيخ اإلسىالم ابىن 
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 : تيمية قالوا لوجود األدلة الصارفة عن الوجو  مثه
 :ةن زايدلكىى .«نعررم إذا توضررأ إن  رراء» :وايىىة ابىىن خزميىىة يف حىىديث عمىىر وفيىىهر  -1
  .فيها شملوذ .«إن  اء»

مر  أإمنا » :القرضي   عنهما أن النيب صلا   عليه وسل   حديث ابن عبا  -2
 (إمنا) لف ابحلصر ب وفيه التعب  .صحيحابن خزمية وسنده  رواه .«للصالة ابلوضوء إذا قمأ

  .مما يدل علا أن وجو  الوضوء خاا ابلصالة
جنرب مرن  كران ينرا  وهرو» :ها أن النيب عليه الصالة وال ىالم عن قول عا شة رضي  -3

 .(1/370البار   ارج  لفتح) أبو داود لكن هملا احلديث فيه مقال رواه .«سري أن ٌّي  ماء
إىل  ينصىىىىىرف األمىىىىىر مىىىىىن الوجىىىىىو  وإن كىىىىىان يف بع ىىىىىها كىىىىىالم فبمجمىىىىىوا هىىىىىمله األدلىىىىىة

 . االستحبا 
 .اب  التيم وبعد هملا البا  انتقه اء لهللا ر ه   إىل 
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 باب التيمم

ة انتقىه طهىارة اءا يىعىن ال ءا أهنىا الكىالم ومناسبة هملا البا  ءا قبله أن اء لهللا ر ه  
  .تيم ابل إىل الكالم علا اهارة البدل عند فقد اءاء وهي الطهارة الرتابية

أ  قصىدت  .«فيممأ هبا التنور» :القصد ومنه قول كع  بن مال  : والتيمم لغة
 . لنارا

: ذلى  ودليىه، االتعبد هلل   ح الوجه واليدين ابلصىعيد علىا وجىه خمصىو : هو    رعاو 
رروْا  َمرراء فَرترَ د واْ َتَ ررفَرلَررْم ...﴿ :فأمىىا دليىىه الكتىىا  فقولىىه تعىىاىل. الكتىىا  وال ىىنة واإل ىىاا َيم م 

ا  َي  ب ا فَاْمَسح وْا ب و ج وه ك ْم َوأَْيد يك ْم إ     .﴾ف وًّا َسف ور اعَ  َّلل َ َكانَ ن  اَصع يد 
 يعطهررن أحررد ملأعطيررأ مخسررا  » :قىىال رسىىول   : قىىال وأمىىا دليىىه ال ىىنة فعىىن جىىابر 

 . م ل و البخار   هروا .«وجعلأ َل األرس مسشدا  و هورا  » :وذكر .«من األنبياء قبلي

ك هكررذا مث إمنررا يكفيررك أن تقررول بيررد» :قىىال لىىه أن النىىيب  وعىىن عمىىار بىىن ايسىىر 
 رواه .«وجههرس ضربة واحدة ومسح الشمال على اليمن وظاهر كفيه و ضرب بيده األ
 . البخار  وم ل 

  .(35ابن اءنملر ا) وأما اإل اا فقد نقله
ة قىا إلسىالمية ر ىااألمىة  والتيم  من  اسن دين اإلسالم و ىملا ل يشىرا   التىيم  ل ى  هىمله

 .﴾...َحَرج   د  ين  م نْ يف  ال َعَل َعلَْيك مْ َوَما جَ ...﴿ :وإح اانً إليها وحتقيقاً لقوله تعاىل
 فىىزوة ل ادسىىة يفضىىياا عقىىد عا شىىة رضىىي   عنهىىا يف ال ىىنة ا: وسرربب نررزول آيررة الترريمم

سىيد أفقىال  لتىيم  ذيىة ابين اءصطل  فلما ضىاا بىد وا يطلبونىه فأصىبحوا وال مىاء معهى  فىأنزل  
 . م ل البخار  و  رواه .«ما هي أبول بركاتكم اي آل أيب بكر» :بن احل   

 :وهو بدل  هارة املاء() قال املؤلف:
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كىىى  حلبىىىدل لىىىه اأن وهىىىي ) للقاعررردة الشررررعيةيقىىىوم التىىىيم  مقىىىام اءىىىاء عنىىىد فقىىىد اءىىىاء 
ه علا أنه دل دلي فعلا هملا فكه حك  ثب  لل  ه والوضوء فإنه يثب  للتيم  إذا، (اءبدل

  .بن تيميةخمتص قما وهمله القاعدة قررها شيخ اإلسالم ا
رافىىى   فيكىىىون اختلىىىهللا فيهىىىا أهىىىه العلىىى  وهىىىي هىىىه التىىىيم  يقىىىوم مقىىىام اءىىىاء وهنرررا مسرررألة

قيىام احلىدث  سىتمراراللحدث مطلقاً أو أنه مبيح ءا تشرتط له الطهارة كالصىالة واوهىا مى  
 يف اإلن ان

 : همله اء ألة  ه خالف بني الفقهاء 
رافعىىىاً  بىىىيح ولىىىيهبلىىىة وهىىىو أن التىىىيم  موهىىىو قىىىول اجلمهىىىور ومىىىنه  احلناب :فرررالقول األول

 : منها واستدلوا على ذلك أبدلةللحدث 
جرد نني فرإذا و الصعيد الطيب  هور املسلم وإن مل جيد املاء عشرر سر» :قوله  -1

 لحىىدث ءىىا أمىىرل  رافعىىاً لىىو كىىان التىىيمف: قىىالوا أبىىو داود والرتمىىمل  رواه .«املرراء فليمسرره بشرررته
 . ابءاء عند وجوده النيب 
 :بىىة فقىىال ءىىا صىىلا أبصىىحابه ابلتىىيم  مىىن اجلنا مىىا ورد عىىن عمىىرو بىىن العىىاا  -2 
د فقرررال إين خشررريأ اهلرررالك بسررربب الررررب  اي عمررررو صرررليأ أبصرررحابك وأنرررأ جنرررب»

فتيممررررأ مث صررررليأ  .[29:]النسرررراء ﴾َواَل تَرْقتر ل رررروا أَنْرف َسررررك مْ ﴿ :وذكررررر  قولرررره تعرررراىل
أن  ا احلىىديث فيىىههىىمل: قىىالوا. لىىه ابالنقطىىااأ ىىد وأع رواه .«ومل يقررل  رريئا   فضررحك النرريب 

 . ابحة الوقتيةمساه جنباً فدل ذل  علا اإل التيم  ل يرف  حدث اجلنابة ألن النيب 
هري أقروى  هذه رهاأن التيم  يعترب اهارة ضرورة واحلك  اءقيد ابل رورة مقدر بقد -3

 . األدلة عند أهل هذا القول
الىىى   مىىىمله  مروايىىة عىىىن أ ىىد وأحىىىد القىىولني يفوهىىىو مىىمله  احلنفيىىىة و  :القررول الثررراين

ث إىل حىني افى  للحىدأن التىيم  ر : وهو الرراجحابن تيمية وابن القي   شيخ اإلسالم واختاره
 : وجود اءاء ويدل عليه عدة أمور
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ا  َي   َصررفَرلَررْم َتَ ررد وْا َمرراء فَرتَرَيم م روْا  ..﴿ :قولىه تعىىاىل -1   :ىل أن قىىال تعىىاىلإ ﴾...ب رراع يد 
رررَك مْ وَ ...﴿ مبيحىىاً فقىىط  وراً ولىىو كىىانلتىىيم  اهىىفىىاهلل جىىال وعىىال مسىىا ا ﴾...َلك ررن ي ر يررد  ل ي َطه 

 . وليهب رافعاً ءا مساه اهوراً 
إن مل جيرررد إن الصرررعيد الطيرررب  هرررور املسرررلم و » :يف حىىىديث أ  ذر  قولىىىه  -2

. أ  داودمل  و الرتمى اهرو  .«املاء عشر سنني فإذا وجرد املراء فليمسره بشررته فرإن ذلرك خرري
نىىا حكىى  علىىا فه. البخىىار  وم ىىل  رواه .«وجعلررأ َل األرس مسررشدا  و هررورا  » :وقولىىه 

فكيىىهللا . ءر اءىىاالصىىعيد أبنىىه اهىىور للم ىىل  ول يقيىىد ذلىى  بوقىى   ىىدد إمنىىا قيىىد ذلىى  حب ىىو 
 . نقيد شيئاً أالقته األدلة

  مقىىام قىىا لتىىيم  يقىىوم مقىىام اءبىىدل منىىه وعلىىا هىىملا يكىىون ا يف البىىدل أنأن األصىىه  -3
و ىملا ل  دثفى  للحىماء فمقت ىا ذلى  أن التىيم  رالل ف  واجدٍ  أنه الوضوء وال  ه فمادام

 . التيم  لكه صالة وال أمر بملل  يصح عن النيب 
 .«...الصررررعيد الطيررررب» :إن حىىىديث: فيقىىىىال أمرررا اجلررررواب عررررن أدلرررة القررررول األول
أن : ل فيىىهفيقىا  مىرو بىن العىىااأمىا حىىديث ع، اءقصىود بىه أن التىىيم  رافى  إىل وجىود اءىىاء

اء وعىدم   وجىود اءىحني قال له ذل  قاله م تفهماً ألن مىن اءعلىوم أن مىن تىيم  مى النيب 
ه أقىره عليىه فعلى  بعىملر  فحىني أخىربه عمىرو بىن العىاا ، العملر فإن حدثه ال يرتف  ابإل ىاا

ا قىال شىيخ كمى  أنه ل يصه وهو جن  فاحلىديث هىملا حجىة علىا أهىه القىول األول النيب 
  .(21/404ف) اإلسالم

ل ىىرورة انقيىىد  أمىىا دلىىيله  أبن ال ىىرورة تقىىدر بقىىدرها فىىنحن موافقىىون علىىا ذلىى  لكىىن ال
ر ءاء أو العملاا بوجود أن ال رورة يرتف  قيدههو إال  ا جاء به الشرا والمل  جاء به الشرا 

 فقط
  

لثمىىىرة مىىىن ذكىىىر هىىىملا هىىىي امىىىا  هىىىمله اء ىىىألة قىىىد يقىىىول قا ىىىه وبعىىىد ذكىىىر هىىىملا اخلىىىالف يف
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  اجلوا : اخلالف؟ 
دة الىيت دخه وقى  العبىايىال يصىح التىيم  حىىت إنه أنه علا القول أبن التيم  مبيح ف -1

 . وق هو الراجح فيصح قبه دخول الو يراد  ا التيم  وعلا القول أبنه راف  
ال افىى  فىىل أبنىىه ر علىىا القىىول أبنىىه مبىىيح فىىإن التىىيم  يبطىىه لىىروج الوقىى  وعلىىا القىىو  -2

 . يبطه لروج الوق 
لىه مىن فىرو  ا يتيم ءالنية مبيح فالبد عند التيم  من تعيني  التيم  علا القول أبن -3

 ن التعيىىني الفىىإاجح أو نفىىه أو أ  عبىىادة تشىىرا  ىىا الطهىىارة وعلىىا القىىول أبنىىه رافىى  وهىىو الىىر 
 . يلزم
 يم  أن يفعهل  التبمل علا القول أبنه مبيح فإنه إذا نوى عبادة بتيممه فال جه له -4 

 . عبادة أعلا منها وعلا القول أبنه راف  فال يشرتط ذل 

 :إذا دخل وقأ فريضة أو أبيحأ سفلة() قال املؤلف:
 : يشرتط لصحة التيم  علا القول أبنه مبيح شراان

لة فلو أنه يح  النافأنه ال يصح التيم  إال إذا دخه وق  الفري ة أو أب: الشرط األول 
م  مبىيح ن التىيخول وق  الفري ىة أو تىيم  يف وقى  هنىي فىإن تيممىه ال يصىح ألتيم  قبه د

فرضىاً دخىه  لىة فلىووليهب براف  فالتيم  ال يصىح إال إذا دخىه وقى  الفري ىة أو أبيحى  الناف
كىىن باحىىة لوقىى  صىىالة أو أبيحىى  انفلىىة وجىىاء رجىىه وتىىيم  للصىىالة فهىىمله الصىىالة تكىىون م

ها بىه رفى  حىدثيإذا دخىه وقى  الصىالة ووضىو ها ال احلدث ابقي كاء تحاضة فإهنا تتوضأ 
افى  للحىدث تيم  ر يبيح  ا الصالة واوها وإال فاحلدث ابقي لكن الصحيح كما سب  أن ال

 . فمىت تيم  يف أ  وق  صح ما تيم  له

تىوفر  م  وهىو عىدممىن شىروط التىي الشررط الثراينهىملا هىو  :وعرد  املراء() قال املؤلف: 
 : جاز لإلن ان التيم  ويدل علا هملا الشرط دليلنياءاء فإذا عدم اءاء 

    .[43:]النساء ﴾م وافَرَلْم َتَ د وا َماء  فَرتَرَيم  ﴿ :قوله تعاىل -1   
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ا ل إمنىىا جيىىوز إذ فىىنص علىىا أن التىىيم  .«وإن مل جيررد املرراء عشررر سررنني» :قولىىه -2
 . جيد اإلن ان اءاء
 وهنا مسا ل

أن لرردث وال يكررون حاقنررا  مث  قن أن يصررلي بوضررو ه أوأيهمررا أفضررل للحررا: األوىل املسررألة 
  يتيمم لعد  املاء؟

أف ىه مىن   احتقىانأن صىالته ابلتىيم  بىال :شيخ اإلسالم ابن تيمية هقال هو ما :اجلواب
حتها صىىا ويف صىىالته ابلوضىىوء مىى  االحتقىىان ألن الصىىالة مىى  االحتقىىان مكروهىىة منهىىي عنهىى

  .حيحوهذا هو الصراهة فيها ابالتفاو خالف وأما صالته ابلتيم  فصحيحة ال ك
ريىىد اجلمىىاا عنىىده وي إذا كىىان اإلن ىىان علىىا اهىىارة ما يىىة وال مىىاء وهىىي :املسررألة الثانيررة

ه ليهب معه رج: ثهمفهه جيوز له نقض اهارته ابجلماا مث يتيم  بعد ذل  لعدم وجود اءاء 
  ؟ءا يةاهارة ا الطماء فهه له أن جيام  مث بعد ذل  يتيم  أو جي  عليه احملاف ة عل

 :ذه املسألة حمل خالف بني الفقهاءه
طىىىه ة ألنىىىه يُبل خيىىىهللا ال ىىىرر علىىىا نف ىىىه وسىىىب  الكراهىىى أنىىىه يكىىىره مىىىا :فرررالقول األول 

 . بملل  الطهارة األصلية وهملا ممله  اءالكية
 . أنه ال جيوز له ذل  واختاره الزهر  :القول الثاين

ذلى   ه مىنإن كىان أقىو ، هله أرب  ليال فله ذلى أنه إن كان بينه وبني أ :القول الثالث 
 . واألوزاعيفليهب له ذل  وهملا قول عطاء 

وهىو مىمله  احلنفيىة والشىافعية واءشىهور عنىد احلنابلىة وهىو مىمله  ابىىن  :القرول الرابرع 
أ  :  ىتدل لىه بقىولأن لىه اجلمىاا مث التىيم  ويُ  وهرو الرراجححزم وشيخ اإلسىالم ابىن تيميىة 

عليىه  أعز  عن اءاء ومعي أهلي فتصيبين جنابة فأصلي ب   اهور فقالإ   للنيب  ذر 
أقىره علىا  فهنىا النىيب  أبو داود والرتمىمل  رواه .«الصعيد الطيب  هور» :الصالة وال الم 

ذل  وهملا هو المل  عليه فتوى الصحابة رضي   عنه  كىابن عبىا  وجىابر بىن زيىد وعليىه 
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 .  كاحل ن البصر  وابن اء ي  وقتادة والثور  وف ه فتوى كث  من أهه العل  اءتقدمني

  :(أو زاد على مثنه كثريا  أو بثمن يعشزه) قال املؤلف:
 : همله اء ألة ال ختلو من ثالثة أحوال

 ن يكىىون قىىادرالنىىا  أب أن يكىىون اءىىاء بىىثمن اءثىىه وهىىو مثنىىه اءعىىروف بىىني :احلالررة األوىل
 .  اا ألنه يف حك  واجد اءاءابإل هجي  عليه شرا  هنا علا شرا ه ف

ألن  ه أي ىاً شىرا ليهجي  عا هنأن يزيد مثن اءاء علا مثنه اءعروف ي  اً ف :احلالة الثانية
 . همله الزايدة ال تلحقه ضرراً 

   الىىة  لىىهللا وهىىمله احلإليىىه اء أن يكىىون مثىىن اءىىاء كثىى اً عرفىىاً وهىىو الىىمل  أشىىار :احلالررة الثالثررة
  ه نزاا بني الفقهاء

 اله ان جبمي  مكأنه جي  عليه الشراء ولو   قول احل ن البصر  وهو :فالقول األول 
ره الىىزايدة ثىى  وال ت ىىأنىىه إذا كىىان ذا مىىال ك روايىىة عىىن اإلمىىام أ ىىد وهىىو :القررول الثرراين 

 . ءاء ولو كان  الزايدة كث ةفيج  عليه شراء هملا ا
ذا كىان مثىن إأنىه  فيىةمىمله  احلن وهىووهىو الروايىة اءشىهورة عنىد احلنابلىة  :القرول الثالرث

اءىاء ال  بشىرا ه  ىملا لىو كىانو اءاء كث اً عرفاً فله أن يتيم  وال جي  عليه شراء هملا اءاء حىىت 
 . جصه عليه ال رر

يىه قىوة لكىن فالقىول  ألن   عز وجه شرا التيم  لرف  احلرج وهملا فيه حىرج وهىملا: قالوا
 لواجى  إال بىهيىت  ا عل  األمر حبصول ال ىرر ألنىه مىا ال األقر  هو القول الثا  وهو المل 

 رفهو واج  وهملا قادر علا الواج  المل  هو احلصول علا اءاء من ف  ضر 
لنىىىا  ويت ىىىرر رايالت عنىىىد ا 5رايل وقيمتىىىه  100 ىبىىى مىىىثال مىىىن وجىىىد مىىىاءفبنىىىاًء عليىىىه  

 ت ىىىره اللقيمىىىة ا وإن كانىىى ، بشىىىرا ه فهنىىىا علىىىا الىىىراجح لىىىه أن يتىىىيم  وال يشىىىرت  هىىىملا اءىىىاء
 . فيج  عليه شرا ه وال يتيم 

 : بقي عندان م ألتان
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  ؟ن مثنهلكنه عاجز ع ذا وجد ماء بقيمة ي  هما احلك  إ :األوىلاملسألة 
لكنىىه و  ىى اً يالعىىاجز حبكىى  العىىادم وعلىىا هىىملا لىىو عجىىز عىىن الىىثمن ولىىو كىىان هىىملا الىىثمن 

 .  ا له أن يتيمء و ملحك  العادم للما عاجز عنه فإنه ال جي  عليه شراء هملا اءاء ألنه يف
لىىا الوفىىاء هىىو قىىادر عو إن أراد الوضىىوء وال مىىاء معىىه وأمكنىىه أن يقىىرتو  :الثانيررةاملسررألة 

 ؟يقرتوله أن فهه 
 :هناو قوالن عند احلنابلة  :اجلواب

 . ال جي  عليه االقرتاو ءا يف ذل  من اءنة أنه :القول األول
 . األقر  ل وهملا هواالقرتاو ألنه يف حك  من معه اءا جي  عليه أنه :القول الثاين 

  :(أو خاف ابستعماله أو  لبه ضرر يف بدنه) قال املؤلف:
   ىىه بطلىىإذا خىىاف اإلن ىىان علىىا نف ىىه مىىن ال ىىرر ابسىىتعمال اءىىاء أو خىىاف علىىا نف

 :ألدلة، اءاء لبعده عنه فإنه حينئمل جيوز له التيم  م  وجود اءاء
  .[16:لتغابن]ا ﴾اتر ق وا اَّلل َ َما اْسَتطَْعت مْ فَ ﴿ :قوله تعاىل -1
 . ماجه نبا رواه .«ال ضرر وال ضرار» :قوله  -2
ال السىىىه  احتلمىىى  يف ليلىىىة ابردة يف فىىىزوة ذات: قىىىال عىىىن عمىىىرو بىىىن العىىىاا  -3 

لىىى  ذفأشىىفق  علىىىا نف ىىي إن افت ىىىل  أن أهلىىى  فتيممىى  مث صىىىلي  أبصىىحا  فىىىملكروا 
ين مرررن و صرررليأ أبصرررحابك وأنرررأ جنرررب؟ فأخربتررره مبرررا منعررراي عمرررر » :فقىىىال للنىىىيب 

: قرال [.16:ابن]التغ ﴾ت مْ َتطَعْ فَاتر ق وا اَّلل َ َما اسْ ﴿ :االستسال وأين قد علمأ قوله تعاىل
 ذهىىىى  إىلو قطىىىىاا ابالن ا ىىىىد وأعلىىىىه وأبىىىىو داود أ ىىىىد رواه .«ومل يقررررل  رررريئا   فضررررحك النرررريب 

 . لهأقره علا فع فهنا النيب  لواقا وف ه األلبا ك  بعض اءعاصرين حهيصحت
 ل  اليت فيها رف  احلرج عن األمة كلها دالة علا ذ العامة األدلة-4

إذا كان استعمال اءاء ي ره أو ي خر بر ه أو أنه ال جيد ماء ليشر  إال هملا اءاء وعلا هملا 
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أن  الىىمل  معىىه فيخشىىي مىىن ا ىىالو إن توضىىأ بىىه أو خىىاف ضىىرر بدنىىه بطلىى  اءىىاء لبعىىده فلىىه
 . يتيم  يف  ي  احلاالت ال ابقة لألدلة اءتقدمة

  :رع التيمم(حنوه    أو هالك و أو رفيقه أو ح رمته أو ماله بعطش أو مرس ) قال املؤلف:
 الرفقىة اء عطى فىإن اسىتعمه اءى علا رفيقه كمن معه ماء قليه ورفقهإذا خاف اإلن ان 

هى  و مىن لىه حرمىة  وم وهىواءعصى: راد ابلرفيى أن يتىيم  ويىدا اءىاء للرفقىة واءى هنىا وت رروا فلىه
 :أربعة

 .اء ل  -1
  .الملمي -2
 .اءعاهد -3
 . اء تأمن -4

 ،ضىمان فيىهال هىدر وأما احلر  فلىيهب لىه حرمىة فلىو تركىه ميىوت فإنىه ال شىيء عليىه ألن دمىه
 و فىى ه أأقاربىىه  زوجتىىه أو أحىىد: ولفىى  احلرمىىة يشىىمه مىىن ال ىىرر إذا خىىاف علىىا حرمتىىه وأيضررا  

از لىىه ف ذلىى  جىىمىىن ذدمىىي أو قيمىىة  رتمىىني أو فىى  ذلىى  مىىن أنىىواا اخلىىوف احملقىى  فىىإذا خىىا
 . وترو اءاء التيم 

عليهىا  فيخشىا ومثله أي اً يف جواز التيم  إذا خاف علىا مالىه كىأن يكىون عنىده دوا 
  أي ىاً لىو ء وكىمللفلىه هنىا أن يتىيم  ويعطىي الىدوا  اءىا هأو اسىتعمل اءىاء العط  إن الى 

رهىا علىا قتلىه فىال ي ثمىران بجد قيمة أو ا اً عطشان فيلزمه أن ي ثره ابءاء ويتيم  وأما مىا أو 
 . نف ه

سىىتعمال اف ابخيىى: فأمىىا ا ىىالو فمثىىه أن وممررا يشرررع لرره الترريمم خرروف اهلررالك واملرررس
أو    خن به اءاءه ما ياءاء التلهللا وا الو كأن يكون اإلن ان يف ليلة شديدة الربد وليهب مع

عليىىه    ويىىدلان يف مكىىان مكشىىوف وخيشىىا أن يصىىيبه ا ىىواء في ىىره فهنىىا يشىىرا لىىه التىىيمكىى
 :منهاو األدلة اءتقدمة 
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 . حديث عمرو بن العاا  -1
َْيد يك ْم إ ىَل التر ْهل  ﴿ :قوله تعاىل -2  .[195:البقرة] ﴾َكة  َواَل تر ْلق وا أب 

  .ابن ماجه رواه .«ال ضرر وال ضرار» :حديث -3    
رْن َحررَ َما ي ر يد  اَّلل   ل َيْشَعَل َعلَريْ ﴿ :وله تعىاىلق -4 وفى  ذلى  مىن  ،[6: ردة]املا ﴾ج  ك ْم م 
 . األدلة

: قىىوالأه علىىا وأمىىا اءىىرو الىىمل  يشىىرا ب ىىببه التىىيم  فقىىد اختلىىهللا أهىىه العلىى  يف مقياسىى
اء اءىى  اسىىتعمال ي ىىتطي أقرقىىا أنىىه إذا كىىان اسىىتعمال اءىىاء يزيىىد يف مرضىىه أو يىى خر بىىر ه أو ال

خيىىاف مىىن  لىىمل  الاأثنىىاء اءىىرو ءشىىقة عليىىه فلىىه هنىىا أن يتىىيم  وهىىملا لىىالف اءىىرو الي ىى  
وز ل فهىىىملا ال جيىىىأدة يف اسىىتعمال اءىىىاء معىىىه تلفىىاً لع ىىىٍو أو زايدة ءىىىرٍو أو أتخىىر لىىىربئ أو زاي

 .لصاحبه التيم  به جي  عليه استعمال اءاء
أو  هستعمالل رر ابااء أو وجده لكنه خشي وال ابط يف  ي  ما تقدم أنه إذا ل جيد اء

ه الوضىوء مىن  تح  ليشرا التيم ( أ  يدخه فيه ما ي) نابطلبه فيشرا له التيم  ومعىن قول
 . اء تحبات ويدخه فيه ما جي  له الوضوء من الواجبات

  :(ومن وجد ماء يكفي بعض  هره تيمم بعد استعماله) قال املؤلف:
يكفىي بعىض  قلىيالً  االفت ىال أو الوضىوء لكنىه ل جيىد إال مىاءاختلهللا العلماء فىيمن أراد 

ول اء لىهللا ا هىو قىهه ي ىتعمه اءىاء الىمل  عنىده مث يتىيم  عىن البىاقي كمى هافت اله أو وضوء
 : أو يرتو اءاء المل  عنده ويقتصر علا التيم  فقط قوالن ألهه العل 

بعىىد و  ءمال اءىىاه اسىىتعجيىى  عليىى أنىىه  هىىو مىىمله  احلنابلىىة والشىىافعية وهىىو :القررول األول
  رجىىىاله ل اء وبقيىىىفلىىىو أن رجىىىاًل توضىىىأ وانتهىىىا عليىىىه اءىىى عىىىن البىىىاقيه يتىىىيم  وجىىىوابً انتهىىىاء

دو عليىه أنىه يم  ليصىوسىب  تقىدمي اءىاء علىا التىعنهما وجىوابً  ي  لهما فهنا عليه أن يتيم 
 : يه هملا القول عدة أدلةدلو  عادم للماء

 . ﴾... َما اْسَتطَْعت مْ فَاتر ق وا اَّلل َ ﴿ :قوله تعاىل -1
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هىىملا و  .لبخىىار  وم ىىل ا رواه .«إذا أمرررتكم أبمررر فررأتوا منرره مررا اسررتطعتم» :قولىىه  -2
 ستطاا اتقا   ما

ن أل: اء قىىالواتخدم اءىىوهىىو للحنفيىىة واءالكيىىة أنىىه يكتفىىي ابلتىىيم  وال ي ىى :القررول الثرراين
 ..﴿ :وله تعاىلهملا ق دل منه ون  التيم  بدل من ال  ه والوضوء وال جيم  بني البدل واءب

َيا   و  َنة  َفَمن مل ْ جيَ ْد َفص  لو أمكنه أن يعتى  بعىض قالوا ف ﴾..اب َعنْي  ْين  م تَرتَ َ ْهرَ  حَتْر ير  رَقَرَبة  مُّْؤم 
ابعني ومثىه رين متتىيفعه ذل  به جيى  عليىه ابالتفىاو أن يعىدل إىل صىيام شىه الرقبة فإنه ال

رررواْ فرَ  ..﴿ :هىىىملا قولىىىه تعىىىاىل تتطهىىىرون بىىىه  لىىى  جتىىىدوا مىىىاءف: ءىىىرادا ﴾...لَرررْم َتَ رررد وْا َمررراء فَرتَرَيم م 
  .الطهارة الكاملة فاعدلوا للتيم 

 ىاء الىيت األع و بىدل عىنعن هملا أبن التىيم  هنىا إمنىا هى لكن أجاب أهل القول األول
 أنىهمث  طهىارةتم  للمىاألع ىاء الىيت مت ف ىلها فىالتيم  هنىا لىيهب إال  ل ت  ه وليهب بداًل عن

ف ىىه بعىىض  ذا كىىاندل الىىدليه علىىا أن الوضىىوء ءىىن كىىان جنبىىاً مىى ثراً يف ختفيىىهللا اجلنابىىة فىىإ
رى يكىون ة الصى األع اء يف الطهارة الكربى م ثراً فكملل  ف ه بعض األع اء يف الطهار 

 . وعلا هملا فاألقر  هو القول األول، م ثرا

 :(ومن جرح تيمم له وسسل الباقي) قال املؤلف:
 مىىىن ك  هنىىىااءىىىاء  ىىىملا اجلىىىرح فىىىاحل   اإلن ىىىان جىىىرح يف بدنىىىه ويت ىىىرر بوصىىىولإذا أصىىىا

 : جهتني
 يلىزم هنىا جلىرح والاإن كان سي ت ه للجنابة فإنه ي  ه  ي  البدن ويتيم  عىن  :األوىل

 . الرتتي  بني ال  ه والتيم 
يىث لرتتيى  حبكىان سيتوضىأ وذلى  ب  ىه أع ىاء الوضىوء فقىط فيجى  هنىا ا  هإن: الثانية

عنىىه مث  ح تىيم بىدأ ابلوضىوء ب  ىه أع ىاء الوضىوء فىإذا وصىىه مكىان الع ىو الىمل  فيىه اجلىر ي
  .أكمه وضو ه يف بقية األع اء

ال  ىه مث : أن اء لهللا قدم التيم  علا م ح الع و فجعه الرتتي  كالتاحل وتالح  هنا
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لتىىيم  وهىىملا التىىيم  والنىىاظر يف كتىى  احلنابلىىة جيىىد أهنىى  جيعلىىون بعىىد مرتبىىة ال  ىىه اء ىىح مث ا
وعلا هملا نقول لصاح  اجلرح جي  علي  إيصال اءاء ءكان اجلرح  هو الصحيحالرتتي  

 ن كىان اء ىح ي ىرو فلى  أن تتىيم فإن كىان ذلى  ي ىرو فالواجى  عليى  م ىحه ابءىاء فىإ
وتقىىدم أن اء لىىهللا يوجىى  الرتتيىى  يف الوضىىوء ألع ىىاء الوضىىوء فيجعىىه التىىيم  مكىىان الع ىىو 

 . اوروح
د بىىن تيميىىة واوىى امىىهنابلىىة وهىىو اختيىىار اءوفىى  بىىن قدوذهىى  إليىىه بعىىض احل :لثرراينالقررول ا

ع ىو اوىروح وضى  الموحفيده شيخ اإلسالم ابن تيمية أنه ال جي  الرتتي  أبن جنعه التيم  
وضىىوء بتىىيم  والفصىىه بىىني أبعىىاو ال " (21ا) بىىه قىىال شىىيخ اإلسىىالم كمىىا يف االختيىىارات

 . "بدعة 
ال يف و األصىىى ر  يف احلىىىدث ال يشىىىرتط الرتتيىىى  هنىىىا ال أنىىىه :الثررراين القرررولوالىىىراجح هىىىو 

ءىىاء رح وكىىان اجىىأنىىه إذا أصىىا  اإلن ىىان  واخلالصررةالىىدليه علىىا ذلىى   احلىىدث األكىىرب لعىىدم
 .  أعل ده و ي ره فإنه مي ح عليه فإن كان اء ح ي ره تيم  عنه قبه الوضوء أو بع

 :ربه وبداللة(وجيب  لب املاء يف رحله وق) قال املؤلف:
قىى  عنىىده حته فقىىد جيىى  علىىا مىىن أراد التىىيم  أن يبحىىث عىىن اءىىاء قبىىه أن يتىىيم  فىىإن ل جيىىد

علىىا مىىا  لمىىاء ويىىدلحبىىث فىىال ي ىىما فىى  واجىىد ل وجىىاز لىىه التىىيم  أمىىا بىىال الىى  وال، فقىىد اءىىاء
ه أبنىىه فىى  واجىىد جكىى  عليىى وال .[43:ء]النسررا ﴾فَرلَررْم َتَ ررد وا َمرراء  فَرتَرَيم م رروا﴿ :ذكىىران قولىىه تعىىاىل

 للماء إال إذا البه وحبث عنه 
نىه يف رحلىه عيبحىث  ومن ارو البحث عن اءاء اليت أشار إليها اء لهللا أن يطل  اءىاء وأن

منىه  نىه فيمىا قىر نىه يبحىث عفإن ل جيىد اءىاء يف رحلىه فإ، منزله وأفراضه وأيثه: واءقصود برحله
 .  من جهة ميينه ومشاله وأمامه وخلفه واو ذل

عىىدم الىىدليه علىىا واءقصىىود ابلقىىر  هنىىا هىىو القىىر  العىىريف وال ىىب  يف رجعىىوان للعىىرف 
شىرعاً فىإن مرجعىه إىل العىرف وهىملا هىو الىراجح  ل جدُ  ا وكه ماتقدير م افة  ددة يف الشر 
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إذاً . وهو مىمله  الشىافعية واحلنابلىة أمىا مىن حىدده   ىافة معينىة فىال دليىه عنىده علىا ذلى 
والقىر  العىريف خيتلىهللا مىن زمىن إىل زمىن ابخىتالف وسىا ه القىر  العىريف  هواءرج  يف ذل  

فمىىا كىىان بعيىىداً عرفىىاً فىىال جيىى  أن  النقىىه فال ىىيارة لي ىى  كالراحلىىة والراكىى  لىىيهب كاءاشىىي
أنه أقبل » :و ملا ثب  عن ابن عمر ، يمله  إليه وما كان قريباً عرفاً فيج  الملها  إليه

ابىن  رواه .«صالة العصر فتيمم وهو يرى بيو  املدينةمن أرضه خارج املدينة فحضر  
فيمىىا قىىر  منىىه فيجىى  عليىىه أن يبحىىث  اءىىاء فىىإن ل جيىىد. أ  شىىيبة وعبىىد الىىرزاو وسىىنده صىىحيح

عمن يدله علا اءاء فإن دله أحد علا مكان فيه اءاء وهملا اءكان قري  عرفىاً فيجى  عليىه 
جيى  عليىه الىملها  وجىاز لىه التىيم  ألنىه حتقى   عرفاً فىال اً الملها  إليه وإن كان اءكان بعيد

 . فيه عدم وجود اءاء

  :(فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد) قال املؤلف:
لصىىالة اوبعىىد  لاأن اءىىاء موجىىود معىىه وهىىو قىىادر علىىا احلصىىول عليىىه فصىىإذا تىىيم  وقىىد ن ىىي 

 ؟ ححيصمها الكوصالته   تبني له ذل  فهه يلزمه إعادة الصالة أو ال يلزمه ويكون تيممه
 . هذه املسألة حمل نزاع بني الفقهاء 

لصىحيح مال  وا وهو المل  ذه  إليه اء لهللا وهو إحدى الروايتني عن :فالقول األول
 : عدة أمور القول ودليه هملا عن أ د أنه يلزمه إعادة الصالة ورواية، من ممله  الشافعية

 . أن الن يان ال خيرجه عن كونه واجداً  -1
ت ال ت ىقط ن الواجبىاأومعلىوم ، اءاء  نزلة ن يان الطهارة الواجبة عليىه أن ن يان -2 

 . ابلن يان
نيفىىىة ح مله  أ مىىىوهىىىملا  لصىىىحة التىىىيم  والصىىىالة أنىىىه ال يلزمىىىه اإلعىىىادة :القرررول الثررراين

 : منها أبدلة لى ذلكواستدلوا عومال  يف رواية واختاره ابن حزم وابن العر  من اءالكية 
ْذَس إ ن ن س   ..﴿ :قوله تعاىل -1  وهملا من اخلطأ اءعفىو ﴾...طَْأسَ يَنا َأْو َأخْ رَبر َنا اَل تر َؤاخ 
 . عنه
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 .ف هو  البيهقي رواه .«...رفع عن أمو اخلطأ والنسيان» :قوله  -2
م وجىود عىد مىن قنالتيم  قد فعه ما أمر به  قت ا الشىرا حيىث أنىه متىي أنه بفعه -3

 . ررا فكيهللا نطالبه ابإلعادة وقد امتثه األماءاء ففعه التيم  أبمر الش
ف  األدلىة قهللا هو تكاوهو رواية عن اإلمام أ د وال ب  يف التو التوقهللا  :القول الثالث

   ي هىىر حل أنه والىىملواحلقيقىة أن النىىاظر يف األقىىوال وأدلتهىىا جيىىد أن لكىىه قىىول وجاهتىىه وقوتىى
األحىىوط  شىى  أن لصىىالة لكىىن الأقىىوى األقىىوال هىىو القىىول الثىىا  وهىىو عىىدم إلزامىىه إبعىىادة ا

 . اء ألة وتكاف  األدلة فيها يف الفاخلللم ل  إعادة الصالة لقوة 

 :وإن نوى بتيممه أحدااث...صلى ومل يعد() قال املؤلف:
الىىىريح و البىىىول و إذا نىىىوى بتيممىىىه أحىىىدايً متنوعىىىة كىىىه واحىىىد منهىىىا يوجىىى  وضىىىوءاً كىىىالنوم 

   ىه ذلى  التىيمهىا أجز لى  وكىملل  لىو نىوى واحىداً منواوها فإذا نواها  يعاً بتيممه أجز ىه ذ
خىار  الب رواه .«...إمنرا األعمرال ابلنيرا » :الواحد عن اجلمي  والىدليه علىا ذلى  قولىه 

 . وم ل 
حلىدث تيممىه ابهه يدخه يف ما ذكران احلدث األكرب حبيث لو نوى : وهي وهنا مسألة

م  تقىد ؟ر ر هىه يىدخه األصى األص ر فقط هه يىدخه األكىرب أو نىوى األكىرب دون األصى
ل يرتفىى   حلىىدثنيهىىمله اء ىىألة يف اب  ال  ىىه وذكىىران أن مىىمله  احلنابلىىة أن مىىن نىىوى أحىىد ا

وى نىأنىه إن   ىألةمله اءهىف  اءنو  وإن نوى كال احلدثني ارتفعا  يعاً وتقدم أن الراجح يف 
 ىىب  يف تفىى  والدون األصىى ر فىىإن احلىىدث األكىىرب واألصىى ر كالمهىىا ير احلىىدث األكىىرب لوحىىده 

تفىىى  ومىىىا ال ير  هىىملا أن األصىىى ر تبىىى  لألكىىرب لكىىىن لىىىو نىىوى األصىىى ر دون األكىىىرب فىىإن األكىىىرب
ا يكررون وعلررى هررذ، هىىو نفىىهب اخلىىالف والرتجىىيح هنىىا اب  ال  ىىهيف  مىىن اخلىىالف ذكىىرانه
قررال . علىى أو   أنىىه لىىو نىىوى بتيممىىه احلىىدث األكىىرب فقىىط فىىإن األصىى ر يىىدخه تبعىىاً  الررراجح
  :عد(يومل  .. صلى.اسة على بدنه تضره إزالتها أو عد  ما يزيلهاو جن) املؤلف:

إذا كان علا بدن اإلن ان جناسة ال ي تطي  إزالتها إما ب ب  ال رر المل  جصه عند 
إزالتهىىا أو ب ىىب  انعىىدام مىىا يزيلهىىا فهنىىا إذا أراد الصىىالة فإنىىه يتىىيم  عىىن هىىمله النجاسىىة الىىيت 
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 . حلنابلة وهو من مفردات اءمله علا بدنه هملا هو الصحيح من ممله  ا
علىىا  لىىواقعنيابلقيىىا  علىىا التىىيم  عىىن احلىىدث األصىى ر واألكىىرب ا واسررتدلوا علررى ذلررك

 . البدن
 أنىىىىىىىىىىىه مي ىىىىىىىىىىىح موضىىىىىىىىىىى  النجاسىىىىىىىىىىىة بىىىىىىىىىىىرتا  ويصىىىىىىىىىىىلي وبىىىىىىىىىىىه قىىىىىىىىىىىال  :القرررررررررررول الثررررررررررراين

 . األوزاعي والثور  لكن هملا القول ضعيهللا
أو علىىا  لىىا بدنىىهنىى  النجاسىىة عأنىىه ال يتىىيم  للنجاسىىة مطلقىىاً سىىواء كا :القررول الثالررث

 د اختارهىاعىن أ ى ف ه من البق  أو الثيا  أو او ذلى  وهىملا هىو قىول اجلمهىور وهىو روايىة
ل ىىعد  ا لىىر ناا الشىىيخ عبىىد ابىىن تيميىىة وتلميىىمله ابىىن قاضىىي اجلبىىه واختارهىى شىىيخ اإلسىىالم

 : وهو القول الراجح ألمور
 ا ورد بىىىهمىىىالىىىنجهب فيقتصىىىر علىىىا أن الشىىىرا إمنىىىا ورد ابلتىىىيم  للحىىىدث فقىىىط دون  -1  
 . الشرا

مررررا وأتىىىىيم  أن اءقصىىىىود مىىىىن ال  ىىىىه إزالىىىىة النجاسىىىىة وال جصىىىىه هىىىىملا اءقصىىىىود ابل-2
 عن القيا  المل  ذكره احلنابلة فيقال اجلواب
 النجهب  إن هملا قيا  م  الفارو وذل  ألن احلدث شيء معنو  أما: أوال   

 . فهو شيء ح ي
 يه النية فتشرتط ط فيه النية لالف رف  احلدث فأن إزالة النجهب ال تشرت :اثنيا  

ها فإنه   إزالتفالقيا  هنا ال يصح وعلا هملا من كان علا بدنه جناسة ال ي تطي
 . يصلي علا ح   حاله وال يلزمه التيم   ا

يكفىي  اء المىا وعنده إذا كان اإلن ان  ديً وعلا بدنه جناسة قادر علا إزالته: مسألة
 ؟ذا يقدمحدمها فماألإال 

 بني أهه العل  حمل خالف
 . أنه يقدم الوضوء ويصلي ابلنجاسة :فالقول األول 
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حلىدث فىىإن لىا رفى  اوذهى  إليىه  هىور أهىه العلى  أنىىه يقىدم ف ىه النجاسىة ع :القرول الثراين
ن النجاسىة ألاحلىدث  ف ه معه شيء من اءاء توضأ بىه وإال تىيم  وسىب  تقىدمي اإلزالىة علىا رفى 

 . حوهذا القول هو الراج يم  لالف احلدث فإن التيم  يرفعهال يرفعها الت

اب صرلى والررت  أو خراف برردا  أو حرب  يف مصرر فتريمم أو عرد  املراء) قال املؤلرف:
  :ومل يعد(

ذا حىبهب إ: فهىي ىأما املسرألة األخرر اخلوف من ضرر البدن أو اوه تقدم الكالم عليه 
ه التىىيم  يشىرا لىىفبهب الوضىوء أو االفت ىىال إن ىان يف مدينىىة مىن اءىىدن ول ي ىتط  داخىىه احلىى

 ، لعدم اءاء فإن ل جيد اءاء والرتا  فإنه يصلي علا ح   حاله
 ؟ لكن هل يعيد الصالة إذا وجد املاء أو الرتاب

ءىمله  صىحيح يف اوهىو القىول ال :فالقول األول: همله اء ألة  ه خالف بني الفقهاء
يىة أنىه ال بىن تيمافعية واختيىار شىيخ اإلسىالم اوهو المل  ذه  إليه اء لهللا وهو مىمله  الشى

 : أبدلة علا ذل  يعيد واستدلوا
  .﴾...فَاتر ق وا اَّلل َ َما اْسَتطَْعت مْ ﴿ :قوله تعاىل -1
. ل البخىىار  وم ىى واهر  .«إذا أمرررتكم أبمررر فررأتوا منرره مررا اسررتطعتم» :قىول النىىيب  -2 

 . لطل   ذمته وسقط عنه افقد بر  من االستطاعة فما دام أنه فعه ما أُمر به
لىرتا  ااءىاء أو  أنىه مي ى  عىن الصىالة حىىت جيىد: حنيفىة ممله  أ وهو  :القول الثاين

 . ألهنا صالة ي مر إبعادهتا فال ي مر بفعلها كالصالة قبه الوق 
 . وهو رواية عن أ د أنه يعيد الصالة :القول الثالث 

واحىىدة تفعىىه  بنىىا بصىىالةوألن   إمنىىا خاالألدلىىة الىىيت ذكروهىىا  هررو القررول األول: والررراجح
ابىن  إلسىالمال شىيخ اابلعجىز كمىا قى اً ساقط يعترب الشرط اءعجوز عنهمعلوم أن ح   اإلمكان و 

 . تيمية
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َفر  َأْو ْو َعلَررى َسررْرَضررى أَ َوإ ن ك نررت م م  ...﴿ :إن قيىىه أن   سىىبحانه وتعىىاىل قىىال: مسررألة
ا  َي  ب اْا َماء فَرتَرَيم م و ْم َتَ د و اء فَرلَ َأْو اَلَمْست م  الن  سَ  َجاء َأَحدم م  نك م م  ن اْلَغآ  ط    ﴾...ْا َصع يد 

ان م ىافراً ومىن كى فهه خيرج من كان يف احل ر حبيث أن من كان يف بلىده ال جى  لىه التىيم 
 ؟ كما هو ظاهر اآلية  جاز له التيم 
فقىد اءىاء الىمل  ي  ىافر هىوكر ال فر خرج خمرج ال ال  ألن ال الى  أن اءأن ذ   :اجلواب

 :ه تعىىىىاىلفيحتىىىىاج إىل التىىىىيم  فعلىىىىا هىىىىملا يىىىىدخه فيىىىىه مىىىىن كىىىىان يف احل ىىىىر وهىىىىملا مثىىىىه قولىىىى
خالفىىاً  جحوهررو الررراهىىور   اجلموهىىملا هىىو مىىمله ﴾...َوَراَب  ررب ك م  الررال يت  يف  ح ش ررور ك م...﴿

 . لل اهرية الملين  دوا علا ظاهر النص وخصوا ذل  ابل فر

  :ب التيمم برتاب  هور له سبار(وجي) قال املؤلف:
ا يتيم  من يكون أ: وهو ألولا لشرطابذكر اء لهللا هنا شروط ما يتي  به اإلن ان فبدأ 

 لى الرمه واو ذحلجر و به اإلن ان تراابً دون ف ه من بقية أجزاء األرو فال يصح التيم  اب
جعلرأ تربتهرا لنرا و » :قولىه  وسيأيت بيان الراجح أما دليىه احلنابلىة علىا هىملا الشىرط فهىو

ا  إن عىدم الىرت فىفىدل احلىديث علىا ختصىيص الىرتا  دون فى ه : قىالوا. م ىل  رواه .« هورا  
 . فيصلي علا ح   حاله بال تيم  لفقده اءاء والرتا 

ط ارت شىىىا ال ىىىب  يفأن يكىىىون هىىىملا الىىىرتا  اهىىىوراً ال اىىىاهراً وال جن ىىىاً و : الشررررط الثررراين
 وراه" ياهلم  لهق يمت ق مون الرتا  إىل ثالثة أق ام مثهُ الطهور ألن احلنابلة كما تقدم ي

لىىىا يكىىىون ع وجنىىىهب "ولكىىىن الصىىىوا  كمىىىا سىىىب  ترجيحىىىه وبيانىىىه يف أق ىىىام اءىىىاء أنىىىه واىىىاهر
مىىا لطهىور أاهىور وجنىهب فقىط ولىيهب هنىاو ق ى  اىاهر وعلىا هىملا فيجىوز التىيم  اب: ق ىمني

 . النجهب فال جيوز التيم  به
واىىو  ف واألمسنى واحملىرتو مثىه اخلىز ، الىرتا  فىى   ىرتوأن يكىون هىملا : الشررط الثالرث

 . ذل  فهملا ال جيوز التطهر به لت   م ماه ابالحرتاو
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رابىىاً فىىال  بىىتاًل أومأن يكىىون  ىىملا الىىرتا  فبىىار أ  يعلىى  ابليىىد فىىإن كىىان : الشرررط الرابررع
مىن( ) إن: الواقى ﴾...نرهم يْرد يك مْ فَاْمَسرح وْا ب و ج روه ك ْم َوأَ  ..﴿ :يصح التيم  به لقوله تعاىل

م ىىىح بىىىه ليىىىد فييعلىىى  ابإذا كىىىان لىىىه فبىىىار منىىىه( تبعي ىىىية وال يكىىىون لىىىه أبعىىىاو إال ) يف لفىىى 
 . الوجه واليدين هملا هو ممله  احلنابلة والشافعية يف همله اء ألة

 ختىاره  ى  مىنأ ىد وا وهو ممله  احلنفية واءالكية وهو رواية عن اإلمام :القول الثاين
 أنىه جيىزئ: جحهو الراوابن القي  وال عد  وف ه  و ،   شيخ اإلسالم ابن تيميةاحملققني منه

لىه  و تىرا أالتيم  بكه ما تصاعد علا وجه األرو مما هىو مىن جن ىها مىن حجىر أو رمىه 
دلىة علىا رو واألواىو ذلى  ممىا هىو مىن جىنهب األ، فبار أو ال فبار له  رتو أو ف   ىرتو

 : ذل  كث ة منها
ا  َي  ب ررا...﴿ :قولىىه تعىىاىل -1 رروْا َصررع يد  ا مىىن أ مىىة والزجىىاج ومهىى ال اخلليىىهقىى. ﴾...فَرتَرَيم م 

وال ": ( ح اءنى اءصىبا )بىه قىال الزجىاج يف ، كىه مىا علىا وجىه األرو:  الل ة أن الصىعيد هىو
 .   علا ذل أهه الل ة إ ااوهملا يدل علا . "أعل  اختالفاً بني أهه الل ة يف ذل 

ة روايىىويف ، م ىىل البخىىار  و  رواه .«األرس مسررشدا  و هررورا   وجعلررأ َل» : هلىىو ق -2
يىىى  يشىىمه   اهىىوراً( عىىىام) وقولىىىه .«وجعلررأ َل األرس كلهرررا مسرررشدا  و هررورا» :أل ىىد

 . أجزاء األرو
يف سىىفره  وفىىزواهت   وأصىىحابه رضىىي   عىىنه  أهنىى  كىىانوا أنىىه ل ينقىىه عىىن النىىيب  -3 

ا وجىىه علىى صىىاعدت مىىابكىىه أهنىى  كىىانوا يتيممىىون  ممىىا يىىدل علىىا  ينقلىىون الىىرتا  ألجىىه التىىيم
رجررل مررن أمررو  أٌّيررا» :وي كىىد هىىملا قولىىه ، األرو سىىواء كىىان رمىىاًل أو حجىىراً أو اىىو ذلىى 

ألرو ا  أجىزاء وهىملا عىام يشىمه  يى أ ىد رواه .«أدركته الصرالة فعنرده مسرشده و هروره
 . وف ها الرمليةواألرو  (اليت ال تنب ) :ال بخة وهي
أن ذكىىر الىىرتا  يف األحاديىىث لىىيهب مىىن  ا اسررتدل برره أهررل القررول األولب عمررواجلرروا

اب  التخصىىىىيص وإمنىىىىا هىىىىو مىىىىن اب  ذكىىىىر فىىىىرد مىىىىن أفىىىىراده العامىىىىة حلكمىىىىه وهىىىىملا ال يفيىىىىد 
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التخصيص ألن الرتا  فرد من أفراد ما علا وجه األرو وختصيص بعض أفراد احلكى  العىام 
 . من اب  الت لي  ال ف  اً ه إذكر يواف  احلك  العام ال يعين ختصيصه فيكون ذ  حبك ٍ 
بثالثة  هاأجيب عن( من) لف ة: فيقال أن أما ابلنسبة للشواب عن استدالهلم ابييةو  
 :أجوبة
ي َحاَن ال رذ  س ربْ ﴿ :اىلأهنا لي   للتبعيض وإمنا هي البتىداء ال ايىة كمىا يف قولىه تعى -1 

د  احْلََرا    ْنره  وَ ﴿ :ه تعىاىلمنه قولىو  ﴾..َأْسَرى ب َعْبد ه  لَْيال  م  َن اْلَمْسش   .[171:]النسراء ﴾ر وحم م 
 . روح مبتد ة من   جه وعال: أ 

ررررْن َل َعلَررررْيك  ل َيْشَعرررر َمررررا ي ر يررررد  اَّلل   ...﴿ :أن   جىىىىه وعىىىىال يف ذخىىىىر اآليىىىىة قىىىىال -2 م م  
، يىد العمىومالىيت تف حىرج( وزيىد قبلهىا  ىن) وهىمله نكىرة يف سىياو النفىي أ  لف ىة ﴾...َحَرج  

يك  أ  حىىرج  عىه علىيكىون معىىن اآليىة أن   أمنىا شىىرا التىيم  علىا الصىعيد الطيىى  لىئال جيو 
 . وإجيا  الرتا  دون ف ه فيه حرج ومشقة، كان

 . ألدلةأن ال نة بين  جواز التيم  ب   الرتا  كما تقدم بيانه من ا -3

واالة يف ب واملرروفروضرره: مسررح وجهرره ويديرره إىل كوعيرره، وكررذا الرتتيرر) قررال املؤلررف:
 :حدث أصغر(

 : فروو التيم  كما ذكر اء لهللا أربعة وهي كالتاحل
 : وهملا الفرو ابتفاو الفقهاء ألدلة: مسح الوجه-1

  .[6:املا دة] ﴾ه  فَاْمَسح وا ب و ج وه ك ْم َوأَْيد يك ْم م نْ ﴿ :قوله تعاىل -أ
 صىىفة إىل يف الصىىحيحني عنىىدما أرشىىده رسىىول    رضىىي   عنىىه حىديث عمىىار - 

 . التيم  وذكر منها م ح الوجه

 : ةذلك أبدل واستدلوا علىهملا هو ممله  احلنابلة  :مسح اليدين إىل الكوعني-2

  لىىىملراعنياأن اليىىد عنىىىد اإلاىىىالو يف النصىىىوا ال تنصىىرف إال إىل الكىىىهللا فقىىىط دون  -أ
 . ﴾...فَاْقطَع وْا أَْيد يَره َما...﴿ :كما قال تعاىل يف ال ارو
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وظررراهر  » :القىىىعنىىىدما وصىىىهللا اريقىىىة التىىىيم   أن النىىىيب  عمىىىار  مىىىا ورد يف حىىىديث -  
 .  فقطوهملا فيه بيان أنه اقتصر علا الكفني. البخار  وم ل  رواه .«كفيه ووجهه

سررتدلوا علررى واءىىرفقني أنىىه جيىى  اء ىىح إىل ا: وهىىو قىىول احلنفيىىة والشىىافعية :القررول الثرراين
لوجه وضرربة لليرد م ضربتان ضربة لإن التيم» :قىال أن النيب   ا روى ابن عمر  ذلك

، (الىزاد)  يف ابىن القىي لكن احلىديث ال يثبى  كمىا قىال، الدارقطين واحلاك  رواه .«إىل املرفقني
 فقني فىال يصىحىل اءىر إإن كه حديث فيه التىيم  ب ىربتني أو " :به إن ابن القي  قال يف الزاد

اده مىن ز إمنىا هىو شىيء فىل اءىرفقني من قىال أن التىيم  إ" :وقال اإلمام أ د ،". عن النيب 
 . "عنده
تقىدم  لكىن، رفقنيأن اء ىتح  هىو م ىح اليىدين إىل اءى وهىو للمالكيىة :القول الثالث 

 . ضعهللا األدلة الواردة يف ذل 
أما ، قام  يلي اإلوالكوا هو الع   المل، أنه مي ح اليدين إىل الكوعني فقط: فالراجح

 . قني فهو إما ضعيهللا أو موقوفما ورد يف ال ربتني أو إىل اءرف

ه ن يقىىدم الوجىىأفيجىى  ، وهىىو مىىن فىىروو التىىيم  عنىىد احلنابلىىة والشىىافعية: الرتتيررب -3
ا اسررتدلو و علىىا اليىىدين علىىا خىىالف بيىىنه  يف وجىىو  ذلىى  يف احلىىدث األصىى ر أو األكىىرب 

 : على ذلك أبدلة

كمىىا ،  نهمىىابيتيى  أن   جىه وعىىال يف ذيىىة التىيم  بىىدأ ابلوجىىه قبىه اليىىدين فوجىى  الرت  -أ
  .واه احمد والبيهقي والدارقطنير «مبا بدأ هللا به أبدءوا» :قال 

ل لىىه والبىىد، القيىا  علىىا الوضىىوء يف وجىو  الرتتيىى  ألن التىىيم  بىىدل عىن الوضىىوء - 
 . حك  اءبدل منه

 ه ذه  إلي أن الرتتي  ال جي  بني الوجه واليدين وهملا القول :القول الثاين
ه عنىىد احلنابلىىة اختىىاره شىىيخ اإلسىىالم ابىىن تيميىىة وجىىده جمىىد أبىىو حنيفىىة ومالىى  وهىىو وجىى

رواهىىا الىىيت  أبنىىه ورد يف بعىىض ألفىىاى حىىديث عمىىار  واسررتدلوا علررى ذلرركالىىدين ابىىن تيميىىة 
وإعمىىال  يىى  األدلىىة خىى  مىىن أخىىمل بع ىىها : قىىالوا. تقىىدمي م ىىح اليىىدين علىىا الوجىىه البخىار 
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  .وترو البعض اآلخر
ايىىة وأمىىا رو ، نألن هىىملا هىىو ظىىاهر القىىرذ فىىروو التىىيم  الرتتيىى  فىىرو مىىن: أن واألقرررب 

 هملا ابن رج  ار إىلالثابتة يف الصحيحني وقد أش تالبخار  فهي خمالفة ل  ها من الروااي
 صىىىحتها لكىىىن لىىىو ثبىىى  "أن ذلىىى  فلطىىىاً " مىىىمل ( عىىىن اإلمىىىام أ ىىىد فقىىىدعلىىىه الرت ) يف شىىىرح

 . فالقول بعدم الوجو  هو األقر 

م ىح  أال يى خر: يهىواءىواالة ، لفىرو الرابى  مىن فىروو التىيم وهىملا هىو ا: املواالة -4
عترب يأن التيم  : االة هوودليه وجو  اءو ، الوجه واليدين حبيث جيفان لوكاان م  والًن ابءاء

  .ءواالة والبدل له حك  اءبدلوالوضوء جت  فيه ا، بدل عن الوضوء

، األكىرب  ر دون احلىدث األصىقيىد وجىو  الرتتيى  واءىواالة يف وتالحأ أن املؤلرف هنرا
يىىى  عىىىن ار  فاءىىىمله  يىىىرون وجىىىو  الرتتيىىى  واءىىىواالة يف احلىىىدث األصىىى ر سىىىواء كىىىان ذلىىى 

سىواء   واالةتيى  واءىأما يف احلىدث األكىرب فىال يىرون وجىو  الرت . الوضوء أو عن اري  التيم 
 . كان ذل  عن اري  االفت ال أو عن اري  التيم 

  :(ا يتيمم له من حدث أو سريهوتشرتط النية مل) قال املؤلف:
األعمررال ابلنيررا   إمنررا» :يشىىرتط للتىىيم  النيىىة ءىىا يتىىيم  لىىه اإلن ىىان ويىىدل عليىىه قولىىه 

أن  : لىىىهللا هنىىىاواءقصىىىود مىىىن كىىىالم اء، البخىىىار  وم ىىىل  رواه .«وإمنرررا لكرررل امررررئ مرررا نررروى
ن الصىىالة و حلىىدث داإلن ىىان لىىيهب لىىه أن يفعىىه إال مىىا عينتىىه نيتىىه دون ف هىىا فلىىو نىىوى رفىى  ا
 بنيىىاً علىىا أنمء لىىهللا فلىىيهب لىىه الصىىالة قىىملا التىىيم  لعىىدم تعيىىني النيىىة للصىىالة وهكىىملا وكىىالم ا
 نىا أن التىيم ء ورجحالتيم  مبيح ال راف  وقد تقىدم الكىالم علىا هىمله اء ىألة يف اب  الوضىو 
 لىهللا ءوا، دل منىه  اءبىراف  ال مبيح فما قلناه هناو من الرتجيح نقوله هنا ألن البدل له حك

 بعدما بني شرط النية فرا علا ذل  بعض اء ا ه
 ".ن نوى أحدها مل جيز ه عن ايخرفإ" :فقال 

وكىملل  إذا ، إذا نوى اإلن ان بتيممىه احلىدث األصى ر دون األكىرب فىإن األكىرب ال يرتفى 
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واسررتدلوا علررى ، هىىملا هىىو مىىمله  احلنابلىىة، نىىوى األكىىرب دون األصىى ر فىىإن األصىى ر ال يرتفىى 
. البخىىار  وم ىىل  رواه .«إمنررا األعمررال ابلنيرا  وإمنررا لكررل امرررئ مررا نروى» :ه بقولىى ذلرك

عن احلدث الكرب ول ينو  رف  احلدث األص ر فإن احلدث  وقد تقدم ترجيح أن من افت ه
ت ْم ج نر ب ا فَرا  ه ر وا﴿ :يرتف  م  احلدث األكرب لقوله تعاىل األص ر أمىا  ،[6:]املا ردة ﴾َوإ ْن ك نرْ
عن األص ر دون األكرب فإن األكرب ال يرتف  لعدم الدليه لكن لو نوى بتيممه رفى   إذا تيم 

 . احلدثني  يعاً األكرب واألص ر فكالمها يرتف  ابتفاو الفقهاء

 :وإن نوى نفال  أو أ لق مل يصل به فرضا () قال املؤلف:
 فلىة ففىي كىالان و أوإذا نوى بتيممه صالة انفلة أو أنه تىيم  ول يعىني يف نيتىه صىالة فىر 

 فإنرره ال األدىن وىأنرره إذا نرر» :اء ىىألتني ال يصىىح لىىه أن يصىىلي فرضىىاً ألن القاعىىدة عنىىده 
فري ىىة  يم  صىىالةصىىالة تطىىوا فإنىىه ال يصىىلي قىىملا التىى بتيممىىه فىىإن نىىوى .«يسررتبيح األعلررى
و مىا  لقىرذن أالكن له أن يصلي به صىالة تطىوا أخىرى ومىا ي ىاويها كمىهب ، لعدم ت اويهما

 يفالوضىىىوء كيف هىىىملا كمىىىا تقىىىدم أن التىىىيم    والرررراجح ن ذلىىى  كاللبىىىث يف اء ىىىجدكىىىان دو 
 . حألن التيم  يعترب راف  ال مبي،األحكام ألن البدل له حك  اءبدل منه

  :(وإن نواه صلى كل وقته فروضا  ونوافل) قال املؤلف:
  يف وقىى  ما التىىيإذا نىىوى بتيممىىه صىىالة فري ىىة فهنىىا نىىوى األعلىىا فلىىه إذاً أن يصىىلي قىىمل
 ىىتبيح تألعلىىا اذلىى  الفىىرو مىىا يشىىاء مىىن الصىىلوات اءفروضىىة والنوافىىه واىىو ذلىى  ألن نيىىة 

 . وقد تقدم الراجح يف  ي  همله اء ا ه، األدىن

 :ويبطل التيمم خبروج الوقأ() قال املؤلف:
خىىروج  :حلنابلىىةوأول هىىمله اءىىبطالت عنىىد ا ممرربطال  الترريم بىىدأ اء لىىهللا ابلكىىالم علىىا

إن الطهارة لعصر فا تيم  اإلن ان مثالً لصالة العصر فبمجرد خروج وق  صالة االوق  فإذ
 
ُ
 :بطه  ه خالف بني الفقهاءتبطه وتنتقض وهملا اء

ألن التىىيم  : أن التىىيم  يبطىىه لىىروج الوقىى  قىىالوا احلنابلىىة مله وهىىو مىى :فررالقول األول
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قدر بقدر وق  ال رورة فقط مبيح ال راف  وما دام مبيحاً فإن الطهارة تعترب اهارة ضرورة فت
فىىىإذا تىىىيم  للصىىىالة فىىىإن تيممىىىه يتقىىىدر بقىىىدر وقىىى  الصىىىالة كطهىىىارة مىىىن بىىىه حىىىدث متجىىىدد  

 . كاء تحاضة واوها
هو رواية عن حنيفة و  وهو قول أ  أن التيم  ال يبطه لروج وق  الصالة :القول الثاين

 : ورألم حالراج أ د اختارها شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القي  وهملا القول هو
ت الوضىوء ال  بطالأن التيم  راف  ال مبيح فله حك  الوضوء أو ال  ه فال يبطه إ -1

 . أو  بطالت ال  ه أو بوجود اءاء
 الن الوضىىىوء أومعلىىىوم ، لىىىه حكىىى  اءبىىىدل منىىىه وهىىىو الوضىىىوء  أن البىىىدل وهىىىو التىىىيم -2 

  .ينتقض  جرد خروج الوق  ألن خروج الوق  ليهب من النواقض

 :(ومبطال  الوضوء) قال املؤلف:
لتىيم  ألهنىا اتبطه  إب اا الفقهاء أن مبطالت الوضوء كالبول والريح وال ا ط واو ذل 

ه حكىىى  لبىىىدل لىىىاإذا كانىىى  تبطىىىه اهىىىارة اءىىىاء فمىىىن اب  أوىل أن تبطىىىه اهىىىارة الىىىرتا  ألن 
 . اءبدل منه

 : مرينيبطه التيم  بوجود اءاء أل :(جود املاء وو  ) قال املؤلف:
 . البزار اهرو  .«فإذا وجد املاء فليتق هللا وليمسه بشرته» :لقوله  -1
   أنه دل اإل اا علا ذل -2

عنىه هىملا  اء وزال: ما احلكى  إذا تىيم  اإلن ىان لعىملر أصىابه مى  وجىود اءىةمسألوهنا 
 العملر؟

 أو لىىربد شىىفيءىىرو ف زال العىىملر اءبىىيح للتىىيم  فيلزمىىه اسىىتخدام اءىىاء كمىىا لىىو تىىيم  إذا
  . فزال عنه

فال  الة أو بعدهاناء الصإذا ح ر اءاء للمتيم  أث (ولو يف الصالة ال بعدها) :ل املؤلفاق
 : ت الاحثالث  خيلوا ذل  من
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 ،طالن التىىيم لوضىىوء لىىبافهنىىا يلزمىىه ، أن يتىىيم  مث جيىىد اءىىاء قبىىه الصىىالة :احلالررة األوىل 
صىىىاح  ) قلىىىهنا كمىىىا ان ابلعبىىىادة وهىىىملا ابإل ىىىا وألن العىىىملر يف إابحىىىة التىىىيم  زال قبىىىه اإلتيىىى

 . (اإلفصاح
 ألة  هة وهمله اء اء الصال أثنأن يتيم  مث يشرا يف الصالة فيأيت اءاء يف :احلالة الثانية
 :نزاا بني الفقهاء

 : ا أبدلةه واستدلو وهو للشافعي ومال  أنه يت  صالته وال إعادة علي :فالقول األول 
 . ﴾َواَل تر ْبط ل وا َأْعَماَلك مْ ...﴿ :قوله تعاىل -1 

 جيىد رقبىة ثىه مىن لأن من شرا ابلبدل لعجزه عن اءبدل منه ال يلزمه الرجوا إليىه م -2
 الصىىيام مث ا شىىرا يففىىإذ، وهىىو صىىيام شىىهرين متتىىابعني، لكفىىارة القتىىه اخلطىىأ فإنىىه أييت ببىىد ا

 . قالوا فكملل  هنا، قدر علا العت  فإن العت  ال جي  عليه
حنيفىىة  قىىول أ  الىىمل  ذهىى  إليىىه اء لىىهللا وهىىو وهىىو نابلىىةوهىىو مىىمله  احل :قررول الثرراينال

 : وابن حزم أن صالته تبطه وهو الراجح ألمور
 .﴾..ا  َي  ب اوْا َصع يد  فَرَلْم َتَ د وْا َماء فَرتَرَيم م   ..﴿ :عموم قوله تعاىل -1
 .البزار رواه .«فإذا وجد املاء فليتق هللا وليمسه بشرته» :عموم قوله  -2
 . أن التيم  بدل فإذا زال  البدلية بوجود اءاء زال حكمها -3

  :القول األولواجلوا  عن أدلة 
، كلىىىىهللا نف ىىىىهأن اسىىىىتدال   ابآليىىىىة ضىىىىعيهللا ألن اءبطىىىىه هنىىىىا هىىىىو الشىىىىرا ولىىىىيهب اء -1

 . والتيم  يبطه شرعاً بوجود اءاء
أو ال  ىه  لوضىوءاتيم  هىو بىدل أما استدال   ابلتعليه فاجلوا  عنه أن يقال أن ال -2

م  أو بعد التىي و يتيم وجد اءاء وه لو أنه علا وان  يعاً متفقون، وليهب بداًل عن الصالة
 . وقبه أن يصلي فإن تيممه يبطه م  أنه قد شرا ابلبدل به قد فرغ منه
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 : لا ق منيعأن يتيم  ويصلي مث جيد اءاء بعد الصالة وهملا : احلالة الثالثة
كمىىا نقلىىه   إل ىىااأن جيىىد اءىىاء بعىىد خىىروج الوقىى  فهىىملا ال إعىىادة عليىىه اب: األول القسررم

 . وف ه (األوسط)ابن اءنملر يف 
 يلزمىه الاجح أنىه أن جيىد اءىاء قبىه خىروج الوقى  وهىملا  ىه خىالف والىر : القسم الثاين 

 : إعادة الصالة ألمرين
لتىىيم  مث وجىىدا ن صىىليا ابيف قصىىة الىىرجلني اللىىملي مىىا ورد عىىن أ  سىىعيد اخلىىدر   -1 

أصرربأ » :لصىىالةاللىىمل  ل يعىىد  اءىىاء فقىىام أحىىدمها فأعىىاد الصىىالة واآلخىىر ل يعىىد فقىىال 
يهب   سىىىعيد لىىىمرسىىىه وأن ذكىىىر أ"لكىىىن رجىىىح أبىىىو داود أن احلىىىديث  داود أبىىىو رواه .«السرررنة

ن كىان ديث وإ حفوى" فاحلديث مرسه عن عطاء بن ي ار وهو من التابعني لكن هملا احل
  مىن أقىوال خىراسىيه أن اء :يصلح لالسىتدالل ألن قاعىدة اإلمىام أ ىد ر ىه  فإنه  الً مرس

 . الرجال بشرط أال تكون اءراسيه شديدة ال عهللا
ملدينررة ميررل أو أنرره ترريمم وصررلى العصررر وبينرره وبررني ا» :مىىا ورد عىىن ابىىن عمىىر  -2 
ن وابى،  مصىنفهد الىرزاو يفعبى رواه .«مث دخل املدينة والشم  مرتفعة ومل يعد الصالة، ميلني

 . اءنملر وف ه 

  :(آخر الوقأ لراجي املاء أوىل موالتيم) قال املؤلف:
 :كان يرجو احلصول علا اءاء  يتيم  مناختلهللا العلماء مىت 

وجىود ) انه األمىر اءىاء أو أنىه اسىتوى عنىد احلصول علا أن من كان يرجو :القول األول
لتىىيم  يف اه أتخىى  اءىىاء فاألف ىىه لىى اً علىىا حصىىولمتيقنىىمىىن كىىان  وأوىل منهمىىا اءىىاء وعدمىىه(

. ليىهعوال حىرج  قىدم التىيم  وصىلا يف أول الوقى  فلىه ذلى لىو لكنىه الث  ي  احلىاالت الىث
صىىىلية طهىىىارة األودلىىىيله  أن الصىىىالة ابل الفقهىىىاء  هىىىوراحلنابلىىىة وهىىىو قىىىول هىىىملا هىىىو مىىىمله  

 . علا الف يلةوالفري ة مقدمة ، فري ة والصالة يف أول الوق  ف يلة
أن : ز  وشىىيخ اإلسىىالم ابىىن تيميىىةوهىىو للشىىافعي واختيىىار ابىىن اءنىىملر واءىى :القررول الثرراين
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إال إذا كىان واثقىاً مىن وجىود اءىاء يف ذخىر   أف ىه مطلقىاً  الصالة ءن كان  همله حالىه تقدمي
ءىىا ثبىى  عىىن ابىىن عمىىر  لتىىأخ  ولىىو صىىلا أول الوقىى  فىىال حىىرج عليىىهالوقىى  فاء ىىتح  لىىه ا

مث دخىىىه ، أنىىىه تىىىيم  قبىىىه اءدينىىىة  يىىىه أو ميلىىىني" :ي   عنهمىىىا عنىىىد ابىىىن اءنىىىملر وفىىى هرضىىى
والشىمهب مازالى  مرتفعىة وهىملا يف : والشىمهب مرتفعىة( أ ) والشمهب مرتفعة فل  يُع د" وقوله

ميىىىه أو ميلىىىني عىىىن اءدينىىىة فإنىىىه يتىىىيقن  قىىىدر ومعلىىىوم أن مىىىن بعىىىد، أول وقىىى  صىىىالة العصىىىر
أٌّيا رجل مرن » :فيه حتقي  لقولىه  وفعه ابن عمر ، خروج الوق  وصوله إىل اءدينة قبه

فعنرده مسرشده » :عنىد أ ىد ويف روايىة .البخىار  وم ىل  رواه .«أمو أدركته الصرالة فليصرل
 . هو األقربوهملا القول  .«و هوره

مث يسرمي  ن ينرويأوصرفته ) :للكالم علا صفة التيم  فقال مث انتقل املؤلف راه هللا
 (راحتيهلرتاب بيديه مفرجو األصابع ٌّيسح وجهه ببا نهما وكفيه بويضرب ا

هنىىىا ألرررراجح االنيىىىة شىىىرط يف التىىىيم  أمىىىا الت ىىىمية فهىىىي علىىىا اءىىىمله  جتىىى  مىىى  الىىىملكر و  
ر حىديث ة ل ىاهم تحبة مثه الوضوء فإذا نوى ومسا فإنه ي ر  الرتا  بيديىه ضىربة واحىد

  أ د رواه .«واليدينضربة للوجه » :قال: أن النيب  عمار بن ايسر 
  .وأبو داود والن ا ي وأصله يف الصحيحني

يىىث قىىال  حعنهىىا  وقىىد تقىىدم الكىىالم عىىن عىىدد ال ىىرابت وذكىىران كىىالم ابىىن القىىي  ر ىىه  
 ومل يصح عنه أنه، نييتيمم بضربة واحدة للوجه والكف كان النيب » :كما يف زاد اءعاد
فىرجيت تكىون م ألرو كمىا يقىول اء لىهللا أنوصىفة اليىدين حىال ضىرقما اب .«تيمم بضربتني

لعىدم  ملا ن ىراألصاب  ألجه أن يدخه الرتا  بىني األصىاب  فيحصىه االسىتيعا  لكىن يف هى
 . ورود األدلة بملل 

 فإنىىه ي ىىر  يديىىه أن تفىىري  األصىىاب  ال يشىىرتط وعلىىا هىىملا  الررراجح القررول و ىىملا كىىان
ألصاب  ويرتو الراحتني فال مي ح قما ألرو ضرابً عادايً بال تفري  مث مي ح وجهه بباان ااب

علىىا كىىالم اء لىىهللا ألنىىه لىىىو م ىىح قمىىا مث أراد م ىىح كفيىىىه فإنىىه ال يصىىح ألن الىىرتا  صىىىار 
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 .م تعماًل وانتقه من الطهور للطاهر
ا هىملا ت فيهىلكىن الصىحيح كمىا سىب  أنىه ال يوجىد تىرا  اىاهر فى  مطهىر واألدلىة ل أي

لىىا خالفىىه األدلىىة عو ، فيمىىا نعلى  أصىىه لىه يف الشىىريعةنىىه ال اء لىهللا بىىه إالتفصىيه الىىمل  ذكىىره 
وعلرى صىيه بىدون تف .«مسرح وجهره بيديره أنره » :جيىد فيىه والناظر يف حىديث عمىار 

بىىىال  ة واحىىىدةأن ي ىىىر  اإلن ىىىان بيديىىىه األرو ضىىىرب هرررذا فالصرررفة املشرررروعة للتررريمم هررري
ا م ىحاً هىه قمىتفري  لألصاب  وال ض  بىه يرتكهمىا علىا ابيعتهمىا بىال تكلىهللا مث مي ىح وج

 . عادايً بال تكلهللا مث مي ح ظاهر كفيه وابانهما بع هما ببعض

 :وخيلل أصابعه() قال املؤلف:
 : أبمرين لى ذلكعواستدلوا ، ي تح  عند احلنابلة حال التيم  أن خيله اءتيم  أصابعه

 .فيه التخليه لألصاب إن القيا  علا الوضوء حيث  -1
 .ألصاب ليصه الرتا  إىل ما بني ا -2 
وهىو أن  ل الثاينوعلى هذا فالراجح هو القو به خالف ظاهر األدلىة  الكن ما استدلو  

 . هملا ال يشرا لعدم وروده يف األدلة الثابتة
 

هل يصح لسنسان أن يتيمم إذا كانأ الصالة مما خياف فواهتا كصرالة العيرد واجلنرازة مسألة: 
 ؟واجلمعة وحنوها

  :ه العل همله اء ألة  ه خالف بني أه 
 . وهو قول اءمله  أنه ال جيوز له ذل  لوجود اءاء :فالقول األول

عليىىه  مىىن فواهتىىا ت ابلتىىيم  أوىلهىىمله الصىىلوا ا ز ألن ح ىىورجىى أن ذلىى  :القررول الثرراين 
ال إليهىا  ىد ومىعىن أنش اله ابلوضوء وهملا هو قول ابن عبا  ومىمله  أ  حنيفىة وروايىة اب

 . (االختيارات)ابن تيمية يف  شيخ اإلسالموهو اختيار  اود
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مررن علررم أنرره إن انشررغل ابلوضرروء أو الغسررل فررإن وقررأ الصررالة خيرررج عليرره فهررل لرره مسررألة: 
 التيمم؟ 

 : همله اء ألة  ا حالتان
أو سىعا  اءىاء تعمهه إن اسىأول الوقى  ويعلى  أنىمىن أن يكون م ىتيق اً  :احلالة األوىل 

 الة  ه خالف بني العلماءهمله احل فات عليه وق  الصالة إىل حتصيله
   حىته التيملجيوز  يوسهللا أنه ال وبه قال الشافعية واحلنابلة وأبو فالقول األول

 د اءىاء وهىملاال بفقىيبىاح إ علا أن التيم  ال ت عليه وق  الصالة ألن األدلة دلةولو فا 
 وروجود اءاء فيصدو عليه أنه صلا ب   اه م  وكونه يتيم  واجد  للماء

ية به قال احلنفو  تهاوق جقبه خرو  أنه يشرا التيم  إلقامة الصالة وهو الراجح الثاينالقول 
يدوا اجلواز قنفية احل واألوزاعي ومال  وابن حزم واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية إال أن

 أبدلة: واستدلوا علا ذل  ابلصالة اليت قد تفوت كصالة اجلنازة
 عليه  صلا  أقبه رسول  )  عنه قال:    رضيهي  األنصار جُ  ما ورد عن أ  -1

ه وسل  حىت  علي  ف ل  عليه فل  يرد رسول   صلا وسل  من او بئر  ه فلقيه رجه
فهملا أصه  قالوا  وم ل رواه البخار أتا علا جدار فم ح بوجهه ويديه مث رد عليه ال الم( 

 يف جواز التيم  خلوف فوات الواج 
 الصالة تيم  خ  من تفوي أن الصالة ابل-2
ت ه ابلوضىىوء نىه إذا اشىأن يكىون ان مىىاً في ىتيق  يف ذخىر الوقى  ويعلىى  أ :احلالرة الثانيرة 

 أو ال  ه فإن الوق  خيرج عليه؟ 
 :وهمله  ه خالف

 أنىىه يتىىيم  ابىىن حىىزموبىىه قىىال األوزاعىىي والثىىور  و  وهىىو قىىول عنىىد اءالكيىىة :القررول األول 
ًَ ء ويصلي يف الوق    ابءاء صلحة الصالة يف وقتها علا الطهارةت ليبًا
وهىىىو قىىىول اجلمهىىىور مىىىن احلنفيىىىة والشىىىافعية واحلنابلىىىة  وهرررو القرررول الرررراجح :القرررول الثررراين
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أنه ال يتيم  به يتطهر ابءاء مث يصلي ولىو واءالكية يف قول وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية 
ة يف حقىىىه عنىىىد اسىىىتيقاظه ألنىىىه إمنىىىا خىىىرج الوقىىى  ألن مىىىن اسىىىتيق  مىىىن النىىىوم فىىىإن وقىىى  الصىىىال

...أمااا ه ااه لااي  فاا   » :قولىىه   خيااىى  ابلصىىالة اء ىىتيق  ال النىىا   والىىدليه علىىا ذلىى 

مل يصرل الصرالة حرىت جيرح وقرأ الصرالة األخررى  مرنالنوم تفريط ه ما التفاريط للا  
س  )مررن ) وقىال صىلا   عليىىه وسىل  .رواه م ىل حررني ينتبره منهررا((  افمرن فعرل ذلررك فليصرله

 . البخار  وم ل  رواه .«عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ال كفارة هلا إال ذلك
 . و  أعل  

  من اب  التيم  وانتقه بعده إىل اب  إزالة النجاسة ر ه   وقملا انتها اء لهللا
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 باب إزالة النجاسة

جهب وسىب  ة الىناهىار  هنا اء لهللا ءا أهنا الكالم علا اهارة احلدث بدأ ابلكىالم علىا
الىىىملكر  جبىىىة علىىىاإزالىىىة النجاسىىىة تعتىىىرب وا ألنتقىىىدمي اب  إزالىىىة النجاسىىىة علىىىا اب  احلىىىيض 

ا شىرتكاً بينهمىما كان واألنثا والطهارة من احليض والنفا  تعترب خاصة ابألنثا ومعلوم أن م
 . أوىل ابلتقدمي مما هو خمتص أبحدمها

 )ابب إزالة النشاسة(: قال املؤلف:
 . التنحية يقال أزال الشيء يعين ا اه وأقصاه: ة ل ةاإلزال

  .العني اء تقملرة شرعاً : النجاسة اصطالحاً 
 : واعل  أن النجاسة كما بني أهه العل  علا نوعني

  .جناسة عينية :النوع األول
 . سةلة النجاجناسة حكمية وهي اليت يقصدها الفقهاء يف اب  إزا :النوع الثاين

  .(و ذل لكل  واالبول وال ا ط وروث ا) ل وهو النجاسة العينية فمثهفأما النوا األو 
 : همله النجاسة اختلهللا فيها أهه العل  علا قولني نملكرمها ابختصارو 

 .داً وذه  إليه احلنابلة أن النجاسة العينية ال تطهر أب :القول األول
 إذا اسىتحال  هىية و احىدأن النجاسىة العينيىة ال تطهىر أبىداً إال يف حالىة و  :القول الثاين

تلميىمله يىة و بىن تيمشىيخ اإلسىالم ا و اختيىارههمله النجاسة وذه  إىل هملا القول ال اهرية و 
 د.فيما بع الكالم علا همله اء ألةإن شاء   تعاىل  ابن القي  وف ه  وسيأيت

علىىا شىىيء  لىىيت تقى هىىي النجاسىة احلكميىىة وهىي اف مىن أنىىواا النجاسىة :أمرا النرروع الثرراين
 لنجاسىىىةايىىىنجهب قىىىا هىىىملا الشىىىيء الطىىىاهر ويعتىىىرب هىىىملا الشىىىيء الىىىمل  وقعىىى  عليىىىه اىىىاهر ف

 متنجهب وهمله النجاسة احلكمية حكمها أهنا إذا زال  زال حكمها
 : وقد ذكر أهه العل  أن النجاسة احلكمية علا ثالثة أق ام 
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  .انءجناسة حكمية م ل ة مثه جناسة الكل  إذا ولغ يف اإل :القسم األول
طعىىىام أيكىىىه ال جناسىىىة حكميىىىة خمففىىىة مثىىىه جناسىىىة بىىىول ال ىىىالم الىىىمل  ل :ينالقسرررم الثرررا
  .وجناسة اءمل 

ثىه جناسىىة ءخففىة ماجناسىة حكميىة متوسىطة بىىني النجاسىة اء ل ىة والنجاسىة  :القسرم الثالرث
  .ء لهللا ر ه  كالم ا  بول اإلن ان الكب  وسيأيت الكالم علا همله األق ام الثالثة يف ثنااي

لرررى ا كانرررأ عجيرررزئ يف سسرررل النشاسرررا  كلهرررا إذ) :تعررراىل ؤلرررف راررره هللااملقرررال  
 :(األرس سسلة واحدة تذهب بعني النشاسة

نىد مني عق ى ات الواقعة علا شيء معىني وهىي علىاعن حك  النجاس اء لهللا تكل  هنا
 . احلنابلة

 النجاسات الواقعة علا األرو. :القسم األول
  .ف  األروالنجاسات الواقعة علا  :القسم الثاين

ال جاسىىىة و ت  ىىىه مىىىرة واحىىىدة تىىىمله  بعىىىني الن اأمىىىا الواقعىىىة علىىىا األرو فحكمهىىىا أهنىىى
 فىىإن ل لنجاسىىةهىىمله ا ة النجاسىىة أايًّ كانىى يشىىرتط تكىىرار ال  ىىه فيهىىا وإمنىىا اءشىىروط هىىو إزالىى

ال يبقىا أنجاسة تزل وتمله  فب  لة ينية وهكملا حىت تزول النجاسة وعالمة ذها  عني ال
لنجاسىىة ألن عىىني ا بىىملها   ىىا لىىون وال را حىىة فهنىىا اكىى  وال را حىىة فىىإذا ل يبىى بعىىدها لىىون 

 ًَ   .احلك  يدور م  علته وجوداً وعدمًا
 و هىو مىاا األر والدليه علا أنه يكتفا ب  لة واحدة تمله  بعني النجاسة الواقعة على

 يب النرنرا  فنهراهم أن أعرابيا  ابل يف  ا فة املسشد فزجره ال» :أنهب بن مال   رواه
  م ل البخار  و  رواه .«بذنوب من ماء فأهريق عليه فلما قضى بوله أمر 

هبىى  ذمىىىت    مىىن ذلىى  أنىىهل ىىوهىىملا احلىىديث لىىيهب فيىىه ذكىىر للعىىدد يف ف ىىه النجاسىىة فعُ  
  .عني النجاسة ذه  حكمها
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 للقسم الثاين من األقسا  راه هللا مث انتقل املؤلف 
م النجاسىات ن أق ىامى كمىا قلنىا  هىملا الق ى  الثىا  (وعلى سريهرا سربعم ) راه هللا فقال 

هىملا الق ى  اوه و و وهي النجاسة الواقعة علا ف  األرو كأن تق  النجاسة مثاًل علا ثو  
 : أي اً هو علا ق مني عند احلنابلة

  .رجناسة ف  الكل  واخلنزي الواقعة أن تكون النجاسة :القسم األول 
 .جناسة كل  وخنزير لواقعةا أن تكون النجاسة :القسم الثاين

لىىا فىى  عواقعىىة فأمىىا الق ىى  األول وهىىو الىىمل  يقصىىده اء لىىهللا هنىىا أن تكىىون النجاسىىة ال 
لىىو و ت حىىىت البىىد عنىىد تطه هىىا مىىن سىىب  ف ىىال األرو جناسىىة فىى  الكلىى  واخلنزيىىر فهىىمله

علىا ذلى   نابلىةاهر احمله يف ال  لة األوىل فإنىه البىد أن يكمىه سىب  ف ىالت واسىتدل احل
 ا األثر ذكىرهوهمل .«مرس بغسل األجنا  سبعا  أ  » :ثر ابن عمر رضي   عنهما حيث قالأب

 ه ال يثبى وجدان أن لكنه ل خيرجه ولكن عند البحث عن هملا احلديث (اء ين)ابن قدامة يف 
  .هملا هو ممله  احلنابلة يف هملا الق   عموماً 

ه النجاسىىة شىىرتط ل  ىىيىىث قىىال إنىىه يوهىىو روايىىة عىىن اإلمىىام أ ىىد ر ىىه   ح :القررول الثرراين
  .ن النوممثالث ف الت فقط ودليه همله الرواية حديث ف ه اليدين ثاليً للم تيق  

 م ابن تيميىةيخ اإلسالوهو رواية عن اإلمام أ د اختارها ابن قدامة وش :القول الثالث 
زوا ىا  هلىا ظنىأن ال  الت ال تعد بعدد وأن اإلن ان مطال  ب  ه النجاسة حىت ي ل  ع
 : دلةألسواء ذهب  همله النجاسة ب  لة واحدة أم أبكثر وهملا القول هو الراجح 

مىىر بعىىدد معىىني مىىن أ مىىا ورد يف حىىديث األعىىرا  اءتقىىدم فإنىىه ل يىىرد فيىىه أن النىىيب  -1
  .ال  الت

 ا  ما ورد يف حديث أمساء بن  أ  بكر رضي   عنهما حيث قال رسول     -2
حتته مث تقرصه ابملاء مث تنضرحه وتصرلي » :م احليض يصي  الثو  قالعندما سألته عن د

فل  يشرتط عليه الصالة وال الم عىدداً معينىاً مىن ال  ىه ممىا يىدل  البخار  وم ل  رواه .«فيه
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ويتبررني مررن ذلررك أيضررا  علىىا أنىىه إذا زالىى  النجاسىىة أب  ف ىىلة فإنىىه جكىى  بطهىىارة اءكىىان 
اءشهورة أن احلك  يدور م  علتىه   وهي العامة األوىلالقاعدة عامة وخاصة فأما  قاعدتني

وجىىوداً وعىىدماً فىىإذا كىىان اءكىىان جن ىىاً واهىىرانه ب  ىىلة واحىىدة وذهبىى  النجاسىىة فىىإن احلكىى  
  .يدور وينقل  إىل اهارة اءكان

زال حكمهىا    مزيىهأن النجاسة عني خبيثىة إذا زالى  أب :وهي اخلاصة القاعدة الثانية
نهمىا   ع ب  ىلة واحىدة أو عىدة ف ىالت وأمىا حىديث ابىن عمىر رضىيسواء كان  اإلزالىة 

مىر رضىي   عن ابىن اءتقدم فقد بينا ضعفه ومثله أي اً يف ال عهللا مىا ورد عنىد أ  داود عى
ملا فهى .«ا كانأ الصالة مخسرني وكران سسرل الثروب مرن البرول سربع مرر » :عنهما قال

أيىو  ) لىه ه يقىالوال يصىح ألن فيىه رجى  تدل به عند احلنابلة لكن هملا احلديث ال يثبى يُ 
ة وهرو املسرأل فرالراجح هرو القرول األخرري يف هرذهوهو رجه ضعيهللا مىتكل  فيىه  (بن جابر

  .الطهارة سة إىلمن النشا أبي سسلة فإهنا تزول وينقلب احلكمأن النشاسة إذا زالأ 
  ؟ما حكم بقاء أثر النشاسة بعد سسلها، وهنا مسألة يكثر السؤال عنها

كىىان   ة لكىىن إنأن يقىىال إن أثىىر النجاسىىة بعىىد ف ىىلها دليىىه علىىا بقىىاء النجاسىى :واباجلرر
 إن شىىاء   بقىىاءه ال  شىىقة فإنىىه ال ي ىىر وال حىىرج يفهىىملا األثىىر مىىن لىىون أو ريىىح ال يىىزول إ

نىيب لل نهىارضىي   ع حيىث قالى  رضي   عنها بن  ي ار ويدل علا ذل  حديث خولة
 قالفه  الدم فإن ل يمل اي رسول  لمل  يصي  الثو : عن دم احليض ا عندما سألته: 
 يىىه مقىىالإن كىىان فو وهىىملا احلىىديث  أبىىو داود والرتمىمل  رواه .«يكفيررك املرراء وال يضرررك أثررره»

يىىىة الشىىىرعية د الفقهلألدلىىىة العامىىىة الىىىيت تنفىىىي احلىىىرج عىىىن األمىىىة وللقواعىىىصىىىحيح  إال أن معنىىىاه
  .(اءشقة جتل  التي  ) ومنها أن اءعروفة

 قعىىىة علىىىا فىىى ات الوامىىىن أنىىىواا النجاسىىى مث انتقرررل املؤلرررف راررره هللا إىل القسرررم الثررراين
 األرو وهي جناسة الكل  واخلنزير 

  .«إحداها برتاب يف جناسة كلب وخنزير» :ر ه   فقال
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لكلى  ايىدخه  إذا كان  النجاسة الواقعة علا فى  األرو جناسىة كلى  أو خنزيىر كىأن 
ابلىرتا   هاإحىدات أن يُ  ه هملا اإلانء سب  ف ال وجركه فهنا جي  ارف ل انه يف اإلانء

رتط أن تكىون لىمل  يشىاوال يشرتط كون الرتا  يف ال  لة األوىل أو الوسطا أو األخ ة إمنا 
 ابن اء فه وهملاو   أ  هريرة رواه ال  الت ال ب  ابلرتا  ويدل علا ذل  ما همله إحدى

ء أحردكم فليغسرله إذا ولرغ الكلرب يف إس» :قىال  لنيبلف  أ  هريرة المل  سنملكره أن ا
لثامنرررة وعفرررروه ا» :أي ىىىاً عنىىىه يف روايىىىة و  وهىىىمله الروايىىىة رواهىىىا م ىىىل  .«سررربعا  أوالهرررن ابلررررتاب

ا ث تىىىدل علىىىوهىىىمله األحاديىىى «إحرررداهن ابلررررتاب» :ويف روايىىىة عنىىىد البىىىزار وفىىى ه «ابلررررتاب
 ؟الترتي  وجو  الترتي  لكن يبقا الن ر وهو يف أ  موض  يكون

ت لكىىىن أن الترتيىىى  يكىىىون يف أ  موضىىى  مىىىن ال  ىىىال اجلرررواب علرررى ذلرررك أن يقرررال 
بىن حجىر اا قىال األوىل واألف ه أن يكون يف ال  لة األوىل وال ب  يف تف يه ذل  هىو مى

 ن حيىثيعين مى "ورواية أوالهن أرجح من حيث األكثرية واألحف ية"  :يف الفتح حيث قال
 نأنىا جنىد ألن اءعىىن وأي ىاً مىن حيىث وقون فى ه  يف العىدد واحلفى الملين رووها يف الرواة أن

ا  وهىىملا ن الىىرت ي االحتيىىاج إىل ف ىىلة أخىرى لتن يىىهللا مىىاعل  مىىترتيى  ال  ىىلة األخىى ة يقت ىى
 .اء ألة هو الراجح يف

ة أخىىرى ويف روايىى «وعفررروه الثامنررة ابلرررتاب» :مىىر علينىىا قبىىه قليىىه روايىىة إ رركالوهنررا  
  ؟فبأ  الرواايت ابخمل االقتصار علا ال ب 

ل يىىرد  يف بع ىىهاعلىىا ذلىى  أن يقىىال أنىىه ورد يف بعىىض الىىرواايت ذكىىر الثامنىىة و  :اجلررواب
  جىىىىو لىىىىا الو عذكىىىىر ال  ىىىىلة الثامنىىىىة وعلىىىىا هىىىىملا حتمىىىىه روايىىىىة الثامنىىىىة علىىىىا االسىىىىتحبا  ال 

 كال ابعة
 : وهنا م ا ه 

  ؟إحداها ابلرتابما احلكمة يف أننا نغسل أثر الكلب سبع سسال  : املسألة األوىل
 : ه خالف أي ا

 .أن احلكمة تعبدية :فالقول األول
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 .النجاسةوجود أن احلكمة هي  :القول الثاين
تكىىون  وقىىد .لطىى أن احلكمىىة والعلىىة مىىا فيىىه مىىن األمىىراو وهىىملا يرجىى  ل :القررول الثالررث

 . ي  العله اءتقدمة موجودة و  أعل  
 ؟جن  أ  أن النشاسة متعلقة بلسانه هل الكلب يعترب مجيعه: املسألة الثانية

 :همله اء ألة  ه خالف بني الفقهاء 
ليىه قىول ذهى  إجنىهب وهىملا ال )شىعره وج ىمه ولعابىه( أن  يى  الكلى  :فالقول األول 

  .الشافعي واإلمام أ د يف إحدى الروايتني عنه
مالىى   اإلمىىام اءشىىهور عىىن هىىو القىىول وهىىملا وهىىو أن  يىى  الكلىى  اىىاهر :القررول الثرراين

  .ر ه  
قىىول حكىىي ال وهىىملا (جنىىهب وشىىعره اىىاهر وج ىىمه ريىى  الكلىى )وهىىو أن  :القررول الثالررث

ة وهىو الروايى دوداو  هأبىو حنيفىة يف اءشىهور عنى عن احل ن البصر  وعىروة ابىن الىزب  وبىه قىال
إلسىىالم شىىيخ ا وهىو الىىمل  رجحىه واختيىار اإلمىىام مالىى  كمىا تقىىدم األخىرى عىىن اإلمىام أ ىىد

 وهو أقر  األقوال ألدلة:  ابن تيمية
 دليهوالى ال بدليهإأن األصه يف األعيان الطهارة وال جيوز تنجيهب شيء وال حترميه  – 1

 . ل خيصص إال الري  ابلنجاسة فنتوقهللا علا ما جاء به الدليه
ير دم فيىىىىه وعلىىىىة النجاسىىىىة الىىىىدم والشىىىىعر ال ي هىىىىر فيىىىىه شىىىىيء مىىىىن ذ أن الشىىىىعر ال -2

 من اليبوسة واجلمود اليت متن  ذل ءا فيه  أصالً  النجاسة
مىىر د ول أي  جىىه وعىىال أمىىر أن ابكىىه مىىا أم ىىك  الكىىال  اءعلمىىة مىىن الصىىي أن -3

 جه وعال ب  ه إم اكها مما يدل علا اهارة الشعر مما اب  أوىل

 أال يلحق الشعر ابلريق يف احلكم ؟ فإن قيل
 نىىه انبىى شىىعر فإلىىالف ال وهىىملا اىىن الكلىى ال ألن الريىى  متحلىىه مىىن اباجلررواب: 
 وفرو  بني هملا وهملا عند الفقهاء  علا ظهره



 
 

 

   

 253 باب إزالة النجاسة  

يىىىنجهب  وعلىىىا هىىىملا إذا أصىىىا  اإلن ىىىان شىىىيء مىىىن راوبىىىة شىىىعر الكلىىى  وعرقىىىه فإنىىىه ال
ء وي  ىىه هىىملا ا اءىىابىىملل  لكىىن إذا ولىىغ هىىملا الكلىى  يف اإلانء الىىمل  فيىىه اءىىاء فإنىىه يىىراو هىىمل

 واءشىقة إذا احلىرج ما يف ذلى  مىن هملا القول ومما ي يد لرتا اإلانء سب  ف الت إحداها اب
ن أهىىه هب أبىىداقلنىىا بنجاسىىة الشىىعر ألن الكىىال  خصوصىىاً اءعلمىىة منهىىا ال شىى  أهنىىا تالمىى

 .  ومعلوم أن الشريعة جاءت بنفي احلرجالصيد واوه
  ؟هل يقا  روث الكلب وبوله على ريقه يف عدد الغسال : املسألة الثالثة

  :همله اء ألة  ه خالف
إنىىىه  ه قىىىالوابىىىالعلىىى  أنىىىه يقىىىا  عليىىىه  هذهىىى  إليىىىه  هىىىور أهىىى  وهىىىو الىىىمل :لالقرررول األو 

ان مىىن اب  هىملا مىىن اب  ال الىى  ومىا كىىف نىىص علىا الولىىوغ فقىىط أخبىث منىىه وكىون النىىيب 
  .الت لي  فال مفهوم له وال خيص حبك 

 ملالنجاسىات وهى ك ىا ر اربال يقا  عليه به أن بوله وروثىه يعتىإنه قال أصحابه  :القول الثاين
رون القيىىا  يىىة ال يىىأن ال اهر  هىىو ال اهريىىة وال ىىب  يف اخىىتالفه  مىى  اجلمهىىور إليىىه ذهىى القىىول 

  .لقيا امتناا وقد رجح بعض أهه العل  ممله  ال اهرية ليهب لعدم إثبات القيا  وإمنا ال
ا كلىى  كمىىحيىىث قىىالوا إن قيىىا  روث الكلىى  وبولىىه علىىا لعابىىه ال يصىىح ألن لعىىا  ال

اإلانء أمىا  قعى  يفيطية ضىارة ابإلن ىان فىإذا ولىغ انفصىل  مىن لعابىه وو يقولون فيه دودة شىر 
ا األحوط هو م وة لكنالبول والروث فال توجد فيه همله الدودة واحلقيقة أن هملا القول فيه ق

 .ذه  إليه  هور أهه العل 
 

الكلررب املعلررم حررال الصرريد مررن حيررث الطهررارة  -أي ريررق -مررا حكررم أثررر: املسررألة الرابعررة
  ؟سةوالنشا

عن ذل  أن يقال يف  ي  األحكام واء ا ه اءتقدمة الكل  اءعل   ك  ه مىن  :اجلواب
الكال  ف  اءعل مة يف األحكام إال فيما يتعل  أبثره فإنه خيتلهللا عن فى ه مىن الكىال  مىن 
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 : حيث احلك  و ملا اختلهللا الفقهاء يف أثر الكل  اءعل  عن ف ه علا أقوال
ن الكىال  مى  ك ى ه أن أثىر الكلى  اءعل ىهو المل  ذه  إليىه احلنابلىة و  :فالقول األول 

 لرتا  األخرى ف  اءعل مة وعلا هملا فيج  ف ه األثر سب  ف الت إحداها اب
نىه ال جيى  أبىن تيميىة اوهو رواية عن اإلمام أ د اختارها شىيخ اإلسىالم  :القول الثاين 

ر الكىىال  يف أيمىىر أحىىداً ب  ىىله مىى  انتشىىال  ف ىىه هىىملا األثىىر سىىب  ف ىىالت ألن النىىيب 
 .فال جي  ف له لعدم الدليه وعلا هملا  وهذا القول هو الراجح عهده

  ؟هل يقا   عر اخلنزير على  عر الكلب من سحية النشاسة والطهارة: املسألة اخلامسة
 :هذه املسألة حمل خالف بني الفقهاء 

خلنزيىىر  أن شىعر ا نىه يقىا  عليىه يعىينن أهىه العلىى  أوهىو مىمله  كثى  مى :فرالقول األول 
 . واحلك  كشعر الكل  من انحية النجاسة

زب  وبىه ة ابىن الى كىي عىن احل ىن البصىر  وعىرو  وهىو هو القرول الثراين والقول الراجح
 ختيىىار اإلمىىاموا  ىىدأوهىىو الروايىىة األخىىرى عىىن اإلمىىام  وداود أبىىو حنيفىىة يف اءشىىهور عنىىه قىىال

هب إال جنىىكالمهىىا   يخ اإلسىىالم ابىىن تيميىىة أن الكلىى  واخلنزيىىراختيىىار شىىوهىىو  مالىى  كمىىا تقىىدم
جيح اهىىارة يهىىا تىىر وأدلىىة هىىملا القىىول هىىي نفىىهب األدلىىة الىىيت ذكىىران ف الشىىعر منهمىىا فإنىىه اىىاهر

اء مث مىىهب تىىه ابءىىنىىه إذا عىىرو الكلىى  أو اخلنزيىىر أو ابإ وبنىىاًء علىىا ذلىى  نقىىول شىىعر الكلىى 
ل ا القىىو ألن شىىعر الكلىى  جنىىهب وعلىى شىىعره ثىىو  اإلن ىىان فعلىىا القىىول األول جيىى  ف ىىله

أو شىعر  الكل  أنه ال جي  عليه أن ي  ه ما أصا  الثو  من شعر الراجح المل  اخرتانه
  .اخلنزير ألنه ااهر

هرررل يقرررا  اخلنزيرررر علرررى الكلرررب يف عررردد الغسرررال  كمرررا ذهرررب إليررره : املسرررألة السادسرررة 
 ؟املؤلف
 :همله اء ألة  ه خالف 
ر مىىىن اخلنزيىىىر يعتىىىرب شىىى ألنحلنابلىىىة أنىىىه يقىىىا  عليىىىه قىىىالوا وذهىىى  إليىىىه ا :القرررول األول 
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  .(اء ين) نقله عنه صاح الكل  كما قال اإلمام أ د و 
ه ملا القول قواعليه وه وذه  إليه أكثر أهه العل  حيث قالوا أنه ال يقا  :القول الثاين
 : الراجح ألمور ( وهو القولاإلعالم)ابن اءلقن يف 

يىىرد يف دليىىه واحىىد إحلاقىىه  ول موجىىود يف عهىىد النىىيب لقىىرذن و اخلنزيىىر مىىملكور اب أن -1
 . ابلكل  من حيث احلك 

ا و ىىملا ال جناسىىة الكلى  لىىيهب منصوصىاً عليهىىا يف األدلىة وال مقطىىوا قى أن العلىة يف -2
 . يقا  اخلنزير علا الكل 

  يف النصىىىوا دليىىىىه علىىىا إخىىىراج فىىى ه مىىىن احليىىىىواانت للكلىىى أن تعيىىىني النىىىيب  -3 
 أن جناسة اخلنزير كنجاسة ف ه من النجاسات األخرى  اجح إذا  فالر 
 :(وهوجيزئ عن الرتاب أ نان وحن) :تعاىل املؤلف راه هللاقال مث  

 مله ابن القي وتلمي ذه  احلنابلة يف اءشهور عنده  وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية
ل ىىىكر اات كحبيبىىىات إىل أن اءن فىىىات األخىىىرى كاألشىىىنان وهىىىو شىىىجر يىىىدو ويكىىىون حبيبىىى
م هنا تقىوم مقىا فات أت  ه به الثيا  وأي اً الصابون المل  ت  ه به الثيا  واوها من اءن

 حلك اعين يف يالن   علا ن  ه  ا يف معناه فيقا ألهن فيما ولغ فيه الكل  الرتا 
ا  وهىىىملا قىىىام الىىىرت يف اء ىىىألة قىىىال أصىىىحابه أن هىىىمله اءن فىىىات ال تقىىىوم م القرررول الثررراين 

رتجيح لة ودليه اله اء أيف همل وهو أيضا  القول الراجحالقول هو الوجه الثا  عند احلنابلة 
 : عدة أمور
 ه يف قد ورد بتخصيص الرتا  دون ف ه مى  وجىود فى لوارد عن النيب اأن النص  -1

 يف عهىد النىيب مثىه األشىنان وال ىدر واىو ذلى  فهىمله األشىياء كانى  موجىودة  عهد النيب
  ذل  ل يشر إليها النيب  وم ول يملكرها . 

ديىىة ألنىىه ظر يف احلىىديث يىىرى أن العلىىة يف اختيىىار الىىرتا  هىىي علىىة تعبوهىىو أن النىىا -2
 . ي خمل به صح والياستثناه دون ف ه وما دام  العلة تعبدية فإحلاو الن   ابلن   ال 
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ية لىدودة الشىريطتزيىه هىمله اننا إذا قلنا  ا قاله اءتأخرون من وجود مادة يف الىرتا  أ -3
 ذلى  وهىي يفر قصىة وال يزيلها إال الرتا  صار إحلاو ف  الرتا  ابلرتا  ف  صحيح وأذكى

اء علىا   للق ىأن بعض األخصا يني مىن الكفىار يف إحىدى اجلامعىات يف ا نىد أجىروا جتىار 
 مكىىان يف داً مثجىىاجلىىراثي  الىىيت حتصىىه يف اإلانء مىىن لعىىا  الكلىى  ووضىىعوها يف مكىىان ابرد 

ماً ان م ىىلكىىقىىد  و  عىىن ذلىى  حىىار جىىداً فلىى  متىى  يعىىين هىىمله اجلىىراثي  ف ىىألوا أحىىد األشىىخاا
قىىال أن ي  ىىه ا هىىي فقىىال إن يف ديننىىا مىىا يفيىىد فا ىىدة تتعلىى  بقتىىه هىىمله اجلىىراثي  فقىىالوا ومىىف

ف ىه و ا ذلى  نفهب اإلانء المل  وق  فيىه لعىا  الكلى  سىب  مىرات إحىداهن ابلىرتا  فجربىو 
تفاجىأ هىى الء اثي  و ت ال ىب  الىيت أحىداها ابلىرتا  فماتى   يى  هىمله اجلىر اإلانء هىمله ال  ىال

يىىنك  هىىو درى هىىه هىىملا أعىىادوا وسىىألوا هىىملا الرجىىه مىىرة أخىى ااألخصىىا يني الكفىىار فعنىىدما رأو 
 وهلل م أكثىره  إسىاليفتىأثروا أشىد التىأثر وكىان ذلى  سىبباً المل  دعاك   ىملا األمىر قىال نعى  ف

 .   فيه مادة قاتلة للجراثي  لي   يف ف هاحلمد فدل ذل  علا أن الرتا
جناسىىة فىى   يف (رابويف جناسررة سريمهررا سرربع بررال ترر) :تعرراىل املؤلررف رارره هللاقررال مث 

ديث حىا ذل  الكل  واخلنزير يشرتط للتطه  سب  ف الت فقط يعين بال ترا  ويدل عل
وقىد تقىدم أن  .«عا  بأ مررس بغسرل األجنرا  سر» :ابن عمر رضي   عنهما اءتقدم المل  فيه

 خبيثىة إذا اسىة عىنيهملا احلديث ال يثب  وأن احلك  يدور مى  علتىه وجىوداً وعىدماً ألن النج
إىل  لنجاسىىةزالىى  زال حكمهىىا يعىىين إذا زالىى  أب  مزيىىه فىىإن حكمهىىا يىىزول وينقلىى  مىىن ا
اسىىىة زالىىىة جنإالطهىىىارة وال يشىىىرتط يف ف ىىىه هىىىمله النجاسىىىة عىىىدد معىىىني علىىىا الىىىراجح إال يف 

 . فقط فيشرتط فيه سب  ف الت أوالهن ابلرتا  كما تقدم الكل 
 :(كح وال دلررروال يطهرررر مترررنش  بشرررم  وال ريررر) :تعررراىل املؤلرررف راررره هللاقرررال مث 

ه مله اء ألة   ه وهفذه  احلنابلة إىل أن النجاسة احلكمية ال يطهرها إال اءاء فقط دون 
ال يرفررع ) :عىىاىل لىىهللا ر ىىه   تخىىالف بىىني الفقهىىاء وقىىد سىىب  الكىىالم عليهىىا عنىىد قىىول اء

  .لكن نعيدها هنا ابختصار (احلدث وال يزيل النش  الطارئ سريه
وهىىىىو مىىىىمله   هىىىىور أهىىىىه العلىىىى  مىىىىن اءالكيىىىىة والشىىىىافعية واحلنابلىىىىة أن  :القررررول األول
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 : واستدلوا على ذلك أبدلةالنجاسة ال يطهرها إال اءاء فقط دون ف ه 
ررَماء  َمرراء  ل  ل  عَ َوير نَرررز   ﴿ :قولىىه جىىه وعىىال -1 ررَن الس  رررَك مْ لَررْيك ْم م   .[11:]األنفررال ﴾ ب رره  ي َطه  

  .قالوا فاهلل جه وعال خص اءاء ابلتطه  دون ف ه
ءىاء ابأبن يطهىر بولىه  ديث األعرا  اءعروف المل  ابل يف اء جد حيىث أمىر ح -2

  .دون ف ه
لىو زالى  عىني لنجاسىة فه  وإزالىة اقال أصحابه أن اءاء ال يشرتط يف تط :القول الثاين 

ح أو فى  و اء ىالنجاسة أب  مطهر أو أ  مزيه كالشمهب أو الريح أو اجلفاف أو الىدل  أ
 خبيثىىة اسىىة عىىنيالنج ألنذلىى  فإهنىىا تطهىىر وينقلىى  حكمهىىا مىىن النجاسىىة إىل الطهىىارة قىىالوا 

 ىىىد ام أمىىىإذا زالىىى  أب  مزيىىىه زال حكمهىىىا وهىىىملا هىىىو مىىىمله  احلنفيىىىة وهىىىو روايىىىة عىىىن اإل
ن ال ىىعد  د الىىر اختارهىىا شىىيخ اإلسىىالم ابىىن تيميىىة وتلميىىمله ابىىن القىىي  واختىىاره الشىىيخ عبىى

 : وروالدليه علا ترجيح هملا القول عدة أم وهذا القول هو الراجحوف ه  
  .«إذا و ح أحدكم بنعليه األذى فإن الرتاب له  هور» : قوله -1

اءىاء ممىا  ر النىيب مطهر لىألذى ول يىملك وهنا وجدان أن الرتا أخرجه أبو داود يف سننه 
 . ل نص كالكيدل علا أن أ  مطهر يطهر إذا تطهر احمله ابستثناء ما ورد به ال

 .ستجمار ابحلجارة دون اءاءألحاديث الدالة علا جواز االا -2
القىملر  يه ذيلي وأمشىي يف اءكىانءا قال  إ  أا رضي   عنها ألم سلمة  قوله -3

تقىول اي ه الثىو  فوتقصىد ابلىمليه هنىا ذيى .«يطهرره مرا بعرده» :الصالة وال ىالم فقال عليه
 اوقىا النىيبنجهب فجرسول   أ  أايه ذيلي أ  ثو  وأمشي يف اءكىان القىملر يعىين هىه يتى

 ملكر النيب يوهنا ل  أ د وأبو داود رواه وهملا احلديث .«يطهره ما بعده» :فقال اءاء . 
قبرل وتردبر كانرأ الكرالب ت» :مىر رضىي   عنهمىا حيىث قىالما ورد عن ابىن ع -4

 رواه  مكاهنىىايفيعىىين  .«ومل يكونرروا ير ررون  رريئا  مررن ذلررك وتبررول يف مسررشد الرسررول 
 .البخار 
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دمىة وهىملا ال اءتق ومن اءعلوم أن النجاسة لو كان  ابقية لوجى  ف ىلها يف  يى  األدلىة
لىىىمل  ابل يف ايصىىىبوا علىىىا بىىىول األعىىىرا  أمىىىره  أن  ينىىىايف مىىىا ثبىىى  يف الصىىىحيح مىىىن أنىىىه 

 ءكىىان للصىىالةتيىاج ااء ىجد ذنىىوابً مىن مىىاء فىإن هىىملا اءىىراد منىه تعجيىىه التطهى  الحتمىىال اح
 .وال ميكن أتخ  ذل  حىت االستحالة وت   اءكان بنف ه

لت ىى  مىىىن التحىىول وا االسىىتحالة هىىي (وال اسرررتحالة) :تعرراىل املؤلررف رارره هللاقررال مث  
  .حال ومن شكه إىل شكه ومن صفة إىل صفةحال إىل 

حيث هىه  عل  منوت  ها إىل اهارة  ه خالف بني أهه ال ومسألة استحالة النشاسة
  ؟تطهر النجاسة إذا استحال  أم أهنا تبقا جن ة

اًل هىر أبىداً فمىثا ال تطأن النجاسة العينية إذا حتول  إىل شيء ااهر فإهن :فالقول األول
لحىة فتحلىه ط يف ممإذا أوقد بىه حىىت حتىول وصىار رمىاداً أو أن كلبىاً سىق عنده  روث احلمار

لىىح أو ذلىى  لىى  اءوصىىار ملحىىاً أو حتولىى  ميتىىة مىىن اءيتىىات إىل تىىرا  فىىإن هىىملا الرمىىاد أو ذ
ر مىن ملا هو اءشهو هثر به الرتا  اءتحول يبقا جن اً وال يكون ااهراً أبداً واالستحالة ال ت  

م مالىى  اإلمىىا القىىولني يف مىىمله  مىىمله  اإلمىىام الشىىافعي وأحىىد مىىمله  احلنابلىىة وهىىو أي ىىاً 
 رواه .«جلال لرةهنرى عرن ا أبن النريب » :واسرتدلوا علرى ذلركيوسهللا مىن احلنفيىة أ  وقول 

  .أبو داود والرتممل 
ا  تعاىل يف كت ن  هو احليوان المل  فال  أكله من النجاسات وسيأتينا إبذ :واجلال لة

ء اسىتدلوا قىط فهى الفأحكام اجلال لة لكن يعنينىا هنىا أن نعىرف مىا هىي األاعمة الكالم علا 
جاسىىىات يف مله النأبن النىىىيب هنىىىا عىىىن اجلال لىىىة فهىىىمله اجلال لىىىة أكلىىى  النجاسىىىات وحتولىىى  هىىى
 .لةالستحاج مها إىل دم وم  ذل  فإن الشارا هنا عنها مما يدل علا عدم فا دة ا

يىىراه قىىوايً لكىىن عنىىد الن ىىر جنىىد أنىىه لىىيهب يف وهىىملا القىىول إذا رذه اإلن ىىان مىىن أول وهلىىة 
احلديث أن ال ىب  يف اءنى  مىن اجلال لىة هىو جناسىتها وإمنىا ال ىب  هىو خبىث مىا أتكلىه كمىا 

أهنىىا إذا حب ىى  يعىىين اجلال لىىة ثالثىىة أايم  حىىرم مىىا أيكىىه اجليىىهللا ويقىىال  ىى  أي ىىاً أنىىت  تقولىىون
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لع ىى  فمجىىرد احلىىبهب ال ي ىى  مىىن فإهنىىا تطهىىر ومعلىىوم أن الىىدم قىىد نبىى  منىىه بعىىض اللحىى  وا
  .احلك  شيئاً 

إلمىام ايىة عىن ارو يفىة وقىول يف مىمله  اإلمىام مالى  و حن مىمله  أ وهىو  :القرول الثراين
 بىىد الىىر نعالشىىيخ أ ىىد وهىىو قىىول ال اهريىىة واختيىىار شىىيخ اإلسىىالم ابىىن تيميىىة وابىىن القىىي  و 

  :ك أبدلةعلى ذلواستدلوا ال عد  وف ه  أن النجاسة العينية تطهر ابالستحالة 
  ءشىركني ول أيمىرءا بين م ىجده أمىر بنىب  مىا فيىه مىن قبىور ا ما ورد أن النيب  -1

  .بنقه الرتا  وإبعاده ومعلوم أن من الدم والصديد ما حتول إىل ترا 
ر ايى   عن اللنب مىن أنىه خيىرج مىن بىني فىرث ودم ومى  ذلى  فهىو اىاهما أخرب   -2

  .شر يمن الفرث والدم وم  ذل  صار ااهراً ايباً  شر  فهملا اللنب استحاليُ 

أن هىىمله العىىني قبىىه اسىىتحالتها تعتىىرب خبيثىىة وجن ىىة لكىىن ءىىا اسىىتحال  وت ىى  امسهىىا  -3
ووصفها ومعناها فإن الشارا قد حك  عليها أبهنا ااهرة ايبة كالرتا  أو اءلح أو الرماد أو 

نىه ابالسىتحالة قىد حتىول إىل رمىاد اىاهر بنجاسىته كىالروث مىثاًل فإ ك  الشاراالدخان فما حَ 
ألنه ل يبقا فيه ما يف الروث النجهب مىن اءعىىن والوصىهللا والت ىمية فيكىون هىملا الرمىاد مىادة 

 .ااهرة ومثله كه جناسة استحال  إىل ترا  أو دخان أو او ذل 

ز ا حتىه وجيىو لعلمىاء أن اخلمىر إذا انقلبى  خىاًل بفعىه   جىه وعىال فإهنىاأنه إب ىاا  -4
رات ويقىال الطاه تناو ا فكملل  سا ر النجاسات إذا انقلب  إىل عني ااهرة صار  ا حك 
همىىا ضىىعيهللا يىى  بينأي ىىاً إن اسىىتحالة هىىمله األعيىىان النج ىىة أع ىى  مىىن اسىىتحالة اخلمىىر والتفر 

 . هو الراجحوهملا القول 

نابلىىة مىىن حلااسىىتثناه  اخلمىىر  (سررري اخلمرررة) :فقررال رارره هللامث بعىىد ذلىى  اسىىتثىن اء لىىهللا 
اهر اوينقل  إىل  ايباً  فقالوا إن اخلمر إذا حتول بنف ه إىل مادة ايبة فإنه يكون االستحالة

 .وف ه (إفصاحه)وهملا ابتفاو العلماء كما نقه ذل  ابن هب ة يف 
والدليه علا ذل  هو أن اخلمر يف األصه ااهر ألنه يف األصه من الفواكه كالعن  أو 
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ول اخلمىىر فقىىد رجىى  إىل أصىىله وأصىىله اىىاهر كمىىا تقىىدم فعلىىا ذلىى  التمىىر أو ف مهىىا فىىإذا حتىى
نقىىول إذا كىىان حتىىول اخلمىىر بنف ىىه يعىىين مىىن   جىىه وعىىال ال بفعىىه أحىىد فإنىىه يكىىون اىىاهراً 

  .إب اا الفقهاء
ا عىدا اخلمىر مطلقاً مأن األعيان النج ة ال تطهر ابالستحالة  إذا  على مذهب احلنابلة

 كل  بعىد قليىهلهللا سىيتج  إىل أصله بنف ه ال بفعه ف ه و ملا اء  فإنه يطهر إذا استحال ور 
 .عن حك  حتول اخلمر إذا استحال بفعه اآلدمي

مىن نفىهب  آلدمىي الإذا كىان حتويىه اخلمىر إىل خىه بفعىه ا (فإن خ للأ) :قال ر ىه   
ل  قفإن  ن تيميةالم اباخلمر فإهنا ال تطهر هملا هو اءشهور عند احلنابلة واختاره شيخ اإلس

  ؟ما هي اريقة ختليه اخلمر
شىىدهتا  مىىن هىىمله الطىىرو أن ي ىىاف إىل اخلمىىر مىىا يىىمله و هنىىاو عىىدة اىىرو اجلوا  : فىى

كىىان مد إىل وختمرهىىا اء ىىكر كىىأن ي ىىاف إليهىىا شىىيء مىىن احلىىوامض أو تنقىىه مىىن مكىىان ابر 
  .حار أو او ذل  بقصد أن تتحول إىل خه
لىىا التحىىرمي ليه عوالىىد اءالعلمىى م عنىىد  هىىور  ىىر واعلىى  أن حتويىىه اآلدمىىي اخلمىىر إىل خىىهٍ 

: لرهوالسرال  بقو  ملا سئل عن اخلمرر تتخرذ خرال  فأجراب عليره الصرالة أن النيب » :هو
ء فيره مخرر فلرم أيمرره ملا جاءه رجرل ومعره إس أن النيب » :أي اً مىا ورد، م ل  رواه .«ال
 خلمىر اإبراقىة هىملا  ا أمىرهمىر ءىولىو كىان التخليىه ينفى  يف اخل .«بتخليله وإمنا أمرره إبراقتره
 يف ذل  إضاعة للمال وتبمليراً وإسرافا وألمره بتخليه هملا اخلمر  ألن

ه ر أمىىا إن خللىىنىىه يطهىىابلن ىىبة للخمىىر عنىىد احلنابلىىة أنىىه إذا ختلىىه بنف ىىه فإ إذا  اخلالصررة
  .أحد من النا  فإنه يبقا جن اً وإن ختله

  ؟خلمرة من حيث  هارهتا وجناستهاوهي ما احلكم فيما لو خللأ ا :وهنا مسألة 
  .اءشهور من ممله  احلنابلة أهنا إذا خلل  فإهنا ال تطهر

  .هو األقرب ملا القولوهو قول عند احلنابلة أهنا تطهر لكنها ال حته وه :والقول الثاين
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وهي ما احلكرم لرو أاتس مخررا  خملرال  مرن رجرل كرافر فهرل لنرا أن نسرتخدمه إمرا  :مسألة أخرى 
  ؟ألكل أو يف الشربيف ا

ون حىالاًل هنىا تكىظاهر كالم اإلمام أ ىد كمىا أشىار إىل ذلى  شىيخ اإلسىالم ابىن تيميىة أ
ه اخلمىر عتقىد حىيلنا ألن هملا اخله الىمل  أصىله سىر أاتان مىن رجىه فى  م ىل  وهىملا الرجىه 

 شىيخو اختيىار هى كما وعلا هملا يكون اخله اآليت من اليهود والنصارى جا زاً وحالاًل ااهراً 
 ىىىة ن أن اخلمىىىر جنىل يىىرو اإلسىىالم ابىىىن تيميىىة وممىىىا تقىىىدم يتبىىني لنىىىا أن احلنابلىىة ر هىىى    تعىىىا

  .جناسة عني
 :وهمله اء ألة  ه خالف بني الفقهاء

 اهريىىة و مىىمله  الوذهىى  إليىىه  هىىور أهىىه العلىى  مىىن األ مىىة األربعىىة وهىى :فررالقول األول 
  .عينية رين أن اخلمر جن ة جناسةبعض اءعاص ره شيخ اإلسالم ابن تيمية وواختا

 : واستدلوا على ذلك أبدلة
َررا اخلَْ ﴿ :قولىىه جىىه وعىىال -1 رر ْمررر  اَي أَيرَُّهررا ال ررذ يَن آَمن رروا إ من  اأْلَْزاَل   ر  َواأْلَْنَصرراب  وَ َواْلَمْيس 

 جهبا والىرجهب الىنقىالو  .[90:ا دة]امل ﴾ونَ ْفل ح  ر ْج م م ْن َعَمل  الش ْيطَان  فَاْجَتن ب وه  َلَعل ك ْم تر  
  .كه م تقملر تعافه النفهبهو   يف كالم العر 

مله اآليىىة قىالوا وهى .[21:اإلنسران] ﴾َوَسرَقاه ْم رَبرُّه رْم َ رَرااب  َ ه رور ا﴿ :قولىه جىه وعىال -2
جلنىىة أبنىىه أهىىه ا اسىىتدل قىىا الشىىافعي ر ىىه   تعىىاىل حيىىث قىىال إن   تعىىاىل وصىىهللا شىىرا 

ن كه ا ي يد هملا أوا ومم يعترب اهوراً وإمنا هو جنهب قالاهور فيفه  من هملا أن سر الدنيا ال
 اَل ﴿ :ه تعىاىلا كقولىاألوصاف اليت مدح   جىال وعىال قىا سىر اآلخىرة منفيىة عىن سىر الىدني

َزف ونَ  َها ير نرْ َها﴿ :قوله جه وعالوك .[47:]الصافا  ﴾ف يَها َسْولم َواَل ه ْم َعنرْ  اَل ي َصد ع وَن َعنرْ
ا وال يصىىىىي  أهلهىىىىا فخمىىىىر اآلخىىىىرة ال ت تىىىىال عقىىىىول أصىىىىحاق .[19:]الواقعررررة ﴾َواَل ير ْنز ف ررررونَ 

  .الصداا

أن اخلمىر اىاهرة وجناسىتها جناسىة معنويىة ولي ى  بنجاسىة ح ىية وذهى   :القول الثراين
إىل هملا القول ربيعة الرأ  والليث بن سىعد واءىز  مىن أصىحا  الشىافعي وذهى  إليىه أي ىاً 
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الشيخ أ د شاكر يف تعليقه علىا تأخرين الصنعا  والشوكا  و داود ال اهر  واختاره من اء
 : واستدل أصحا  هملا القول أبدلة ( وف ه احمللا)

 ننتقىه عىن األعيان الطهىارة وإذا كىان األصىه يف األعيىان الطهىارة فىال أن األصه يف -1
مي ون من حتىر قولكما ي  هملا األصه إال بدليه وال دليه صريح علا جناسة اخلمر مث إنه ال يلزم

َرا اخلَْ ﴿ :آليىةاوأمىا قولىه يف  هب بىنجهبالشيء القول بنجاسته فهملا ال   مثاًل  ىرم ولىي ْمرر  إ من 
ر  َواأْلَْنَصاب  َواأْلَْزاَل   ر ْج م    .[90:]املا دة ﴾َواْلَمْيس 

ذلىى  أن  لىىزم مىىنقىىالوا إن الىىرجهب يف ل ىىة العىىر  هىىو القىىملر ومىىا تعافىىه الىىنفهب لكىىن ال يف
وا ذلىى  كمىىا قىىال وي يىىد جناسىىة ح ىىية وإمنىىا اءىىراد ابلنجاسىىة هنىىا النجاسىىة اءعنويىىة يكىىون جن ىىاً 

َررا اخلَْ إ  ﴿ :القىىرينتني األوىل أن   جىىه وعىىال عطىىهللا اخلمىىر علىىا مىىا جناسىىته معنويىىة فقىى ْمررر  من 
ر  َواأْلَْنَصاب  َواأْلَْزاَل     اىاهرة هىه العلى  تعتىربأمىر إب ىاا يت مى  اخلفهمله الثالثة الى ﴾َواْلَمْيس 

رينىة الق، اءعىىن ني جنىهبالعني جن ة اءعىن قالوا فكملل  اخلمر ت   إليها ويقال إنه اىاهر العى
 .[90:املا دة] ﴾طَان  ر ْج م م ْن َعَمل  الش يْ ﴿ :الثانية وهي يف قوله سبحانه وتعاىل

 :اللىىه جىه وعىىطان فقو ومعلىوم أن النجاسىة احل ىىية الطبيعيىة ال يقىىال عنهىا إهنىىا مىن عمىىه الشىي
ا العىداوة خلمىر مىن إيقىا اءىا يف  دليىه علىا أن النجاسىة هنىا جناسىة معنويىة ﴾م ْن َعَمل  الش ْيطَان  ﴿

 . ويلهوالب  اء وترو ذكر   جه وعال واو ذل  مما هو من عمه الشيطان وت 
لو  خار  قالوا و ا نزل حترميها أريق  أبسواو اءدينة كما ثب  ذل  يف البأن اخلمر ء -2
ما   وثياق  كونعا  جن ة العني حلرّ م  إراقتها يف ارو النا  لكي ال تنجهب أبداهن  كان 

ليىه ه قىد يعىرتو ع ر ألننحرم التربز واوه يف الطري  لكن احلقيقة أن هملا الدليه الثا  فيه 
 جتنىا  اءنكىرظهار اأبن اءصلحة الشرعية هي اءقدمة يف هملا حيث أن اءصلحة اءتعلقة إب

يهب بىىىملاو لىىىدليه إذا هىىىملا الىىى،ة اخلمىىىر ابلطرقىىىات فيىىىه تشىىىجي  للنىىىا  علىىىا تركىىىه وإنكىىىارهإبراقىىى
 .القوة
ب  ه األوا  منها كمىا أمىره  ب  ىه األوا   أن اخلمر ءا ُحرّ م  ل أيمره  النيب  -3

راوية  ذل  الرجه المل  أهدى للنيب  ما ورد عند البيهقي يف فمثالً  ةمن حلوم احلمر األهلي
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يرد أنه عليه الصالة وال الم أمره بتطه  راويته منها به اكتفا إبراقتها فقط وقد كان سر ل 
اء ىلمون أي ىىاً قبىىه حتىىرمي اخلمىىر تكىىون يف أوانىىيه  بىىه ر ىىا أصىىاب  شىىيئاً مىىن أبىىداهن  وثيىىاق  
فلمىىىا نىىىزل حترميهىىىا وأراقوهىىىا ل ينقىىىه أن أحىىىداً مىىىنه  ف ىىىه شىىىيئاً مىىىن ذلىىى  ولىىىو كانىىى  جن ىىىة 

  .بملل  نيب ألمره  ال
 ،[21:اإلنسران] ﴾ه رور اَرااب   َ َوَسَقاه ْم رَبرُّه ْم  َ ﴿ :وأما اجلوا  عن قوله جه وعال: قالوا

ن أحكىىام تكل  عىىنىىفيقىىال إنىىه ال ميكىىن أن ابخىىمل حكمىىاً  فهىىوم شىىيء مىىن نعىىي  اآلخىىرة ألننىىا 
جلنىىة ا ا  أهىىهالىىدنيا حيىىث إن أحكىىام الىىدنيا ختتلىىهللا عىىن أحكىىام اآلخىىرة ويبىىني ذلىى  أن شىىر 
ر  منهىىا لهىىا يشىىلىىيهب مقصىىوراً فقىىط علىىا اخلمىىر بىىه إن فيهىىا أهنىىاراً مىىن مىىاء ولىىنب وع ىىه وك

  .يقال هملا داً الفهه ميكن أن يقال أن ماء الدنيا ولبنها وع لها جنهب  فهوم اآلية أب
ا يف ن اخلمىىرة هىىو مىىواد اىىاهرة فكيىىهللا نقىىول بنجاسىىة اخلمىىر ف ايىىة مىىأن أصىىه تكىىوي -4

  .ط وهملا ال يقت ي جناستهااألمر أهنا ت  ت فق
لقىىول در أهىىه اة وقىىمىى  جاللىى هررو القررول الثرراين فررالراجح مررن هررذه األقرروالوعلىىا هىىملا 

  .األول
ه بلغررين أنررك أنرر  أنرره كتررب إىل خالررد بررن الوليررد» :فىىإن قيىىه أنىىه قىىد ورد عىىن عمىىر 

 ا حر   رهبامر كمتدلك ابخلمر وأن هللا قد حر  ظاهر اخلمر واب نها وقد حر  م  اخل
ن   عثمىىاأعىىن  أخرجىىه الطىىرب  وابىىن ع ىىاكر وفىى ه  .«فررال  سرروها أجسررامكم فإهنررا جنرر 

  .والربي  أ  حارثة عن عمر
جىىه يقىىال ر   ففيىىه أن يقىىال هىىملا األثىىر ال يثبىى  ألن فيىىه عىىدة رواة مىىتكل  فىىيه :فرراجلواب

هىو و  (ميمىيشىعي  بىن إبىراهي  الت) :وهو ضعيهللا ورجه ذخىر يقىال لىه (سيهللا بن عمر) :له
و ىىىا حخلىىىالف هىىىول وفيىىىه فىىى ه  وعلىىىا هىىىملا ال يكىىىون حجىىىة يف هىىىمله اء ىىىألة الىىىيت يكثىىىر اجم

  .فالراجح إذاً أن اخلمر جناستها جناسة معنوية ولي   بنجاسة ح ية

  :(أو تنش  دهن ما ع مل يطهرا) تعاىل املؤلف راه هللاقال مث  
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 : ني ق مهمله اء ألة تدور حول وقوا النجاسة يف الدهن والدهن ينق   إىل
 . أن يكون الدهن ما عاً يعين سا الً  :القسم األول
 أن يكون الدهن جامداً  :القسم الثاين

 : وقد اختلهللا العلماء يف وقوا النجاسة يف الدهن علا قولني
ة فإنىه ال يىه جناسىفوهو مىمله  احلنابلىة أن الىدهن إذا كىان ما عىاً ووقعى   :القول األول

  .و ل يت  أ ت   هملا الدهن قلياًل أو كان كث اً وسواءً يطهر وجي  أن يراو سواًء كان 
فررأرة وقعررأ يف  ملررا سررئل عررن أن النرريب » :أبىىو هريىىرة  رواه  ىىا واسررتدلوا علررى ذلررك

ال ان ما عرا  فروإن كر إن كران جامردا  فألقوهرا ومرا حوهلرا :مسن قال عليره الصرالة والسرال 
 كىن نكمىه رأ لخترجيىه  أيت إبذن   بعىد قليىهوسىي أبو داود والرتممل  والن ىا ي رواه .«تقربوه

هىىىمله  تىىىزالتىىىنجهب فو اءىىىمله  يف هىىىمله اء ىىىألة قىىىالوا ر هىىى    وأمىىىا إن كىىىان الىىىدهن جامىىىداً 
  . ألةمله اءااهراً هملا هو ممله  احلنابلة يف ه يعترب الباقيالنجاسة وما حو ا و 

ءىىىا    ان الىىىدهن أيميىىىة يخ اإلسىىىالم ابىىىن توهىىىو قىىىول احلنفيىىىة واختىىىاره شىىى :القرررول الثررراين 
 يعتىىرب دهنمىىن الىى يلىىيهب علينىىا إال أن نلقىىي النجاسىىة ومىىا حو ىىا والبىىاقف يف احلكىى  كاجلامىىد

كىىون جن ىىاً جاسىة فيابلنجاسىة فىىإن ت ىى  ابلن بشىرط أال يت ىى  مىىا بقىي مىىن الىىدهن لكىىن اً اىاهر 
  .وإن ل يت   ابلنجاسة فإنه يبقا ااهراً 

 نرريب أن ال» :اابىىن عبىىا  رضىىي   عنهمىى رواه اويىىدل عليىىه مىى هررو الررراجح وهررذا القررول
 هنىىا النىىيب ف لبخىىار ا رواه .«قررال يف فررأرة وقعررأ يف مسررن فماتررأ ألقوهررا ومررا حوهلررا وكلرروه

ءعروفىة ادة الفقهيىة والقاعى ئه جواابً عاماً ول ي تفصه هه كىان ما عىاً أو جامىداً أجاق  عندما سُ 
 .«املقال ل ينزل منزلة العمو  يفإن ترك االستفصال يف مقا  االحتما» :تقول
  ؟فإن قيه ما هو اجلوا  عما استدل به أهه القول األول 

اءتقىىدم  أن يقىىال أبن الىىدليه الىىمل  اسىىتدلوا بىىه وهىىو حىىديث أ  هريىىرة  :فىىاجلوا  عنىىه
 أبنه حىديث ضىعيهللا معلىول حلصىول الىوه  وال لىط يف متنىه وإسىناده ب ىب  أحىد رواتىه وهىو
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أبو حامت والدار قطين وشيخ اإلسالم  الرتممل و  البخار  ر ه   عهللاوبني هملا ال  (معمر)
ا ال ابن تيمية وابن القي  وف ه  وقملا يتبني لنا أن  ي  اءا عىات حكمهىا حكى  اءىاء يف أهنى

  .نجهب إال ابلت  ت
 :(هز  بزوالوإن خفي موضع جناسة سسل حىت جي) تعاىل املؤلف راه هللاقال مث 
فىإن  أن جُي َهىه   سىة وأمىاجاسة علا موضى  معىني فإمىا أن يُىع لَى   مكىان هىمله النجاإذا وقع  الن 

 :بلةني عند احلنامن حال ُعل    فإن اإلن ان ي  ه همله النجاسة وإن ُجه ه  فال خيلو هملا اجلهه
َُ ي: احلالة األوىل و أ  اً كثىو    اً وصأن يكون اءكان المل  وقع  فيه النجاسة مكااًن

ل هىىمله زم بىىزوااإلن ىىان ال جيىى ألنذلىى  فهنىىا جيىى  ف ىىه  يىى  الثىىو  أو البىىدن  بىىدن أو اىىو
 .م اءشقةحر  لعدالنجاسة إال قمله الطريقة وال يكفي يف همله احلالة فلبة ال ن أو الت

  فهنىىىا بىىى اً واسىىىعا وك أن يكىىىون اءكىىىان الىىىمل  وقعىىى  فيىىىه النجاسىىىة مكىىىاانً  :احلالرررة الثانيرررة 
ه  هىو مىمل ألن ف ه  ي  اءكان فيه حرج ومشقة هملا يتحرى وي  ه ما فل  علا ظنه

  .احلنابلة يف همله اء ألة
أو واسىىعاً  ان ضىىيقاً أنىىه يكفىىي يف  يىى  احلىىاالت اءتقدمىىة وهىىي كىىون اءكىى :القررول الثرراين

ن تيميىىة سىىالم بىىالتحىىر  وفلبىىة ال ىىن وهىىملا القىىول هىىو اختيىىار شىىيخ اإل :عنىىد وقىىوا النجاسىىة
فليتحرررى » :ةيف الشىى  يف الصىىال هىىو قولىىه  ودليىىه هىىملا وهررو الررراجح يف هررذه املسررألة

الصىالة  لتحىر  يفافهنىا إذا كىان الشىرا شىرا  البخىار  وم ىل  رواه .«الصواب مث ليرتم عليره
رََا التحر  فيما دون ذل  وهو حتديد البقعة ال   .نج ةفمن اب  أوىل أن ُيش 
لتخفيىىهللا خلها االىىيت يىىدمث انتقىىه اء لىىهللا ر ىىه   تعىىاىل للكىىالم علىىا بعىىض النجاسىىات 

 (ها  بنضحويطهر بول سال  مل أيكل الطع) :حال تطه ها فقال ر ه   تعاىل
 ن ابلن ىىحه تكىىو بىىول ال ىىالم الىىمل  ل أيكىىه الطعىىام تعتىىرب جناسىىته خمففىىة واريقىىة تطهىى   

  :عدة أدلة منها علا همله الطريقة والن ح هو الرو بدون فرو ويدل
أهنرا أترأ اببرن هلرا صرغري مل أيكرل » :رضي   عنهىاما ثب  من حديث أم قيهب  -1 



 
 

 

   

 266 باب إزالة النجاسة  

يف حشررررره فبررررال علررررى ثوبرررره فرررردعا مبرررراء فنضررررحه ومل  فأجلسرررره  الطعررررا  إىل النرررريب 
 .البخار  وم ل  رواه .«يغسله
ح مرن برول الغرال  ويغسرل مرن برول ينضر» :قىال أن النىيب  علىي  ما ثب  عن-2 
 : اً  من هملين احلديثني أمور فتبني أ د وأبو داود والرتممل  رواه .«اجلارية

  .أن هملا خاا ابلبول دون ال ا ط: األمر األول
 . أن هملا خاا ابل الم دون اجلارية :الثاين األمر
  .أن هملا خاا ابل الم المل  ال أيكه الطعام: الثالث األمر

 مسا لوهنا 
 ؟حما هو الضابط يف الغال  الذي جيزئ يف بوله النض املسالة األوىل:

 ولىو  فى ه حىىت ال الم المل  يت ملى علا احللي  فقىط دون ال ابط يف هملا أن :اجلواب
 ه الطعام أمىانه أيكأكان هملا ال الم ميتص ما يوض  يف فمه ويبتلعه فإن هملا ال يطل  عليه 

ا شى  إليىه فهىمله أو يويصىيح مىن أجلى، إذا كان هملا ال الم يريد الطعام ويشرأ  إليىه ويتناولىه
  .نه أيكه الطعامهو المل  يطل  عليه أ

واحررد  أيكررل ويشرررب احلليررب يف وقررأ وهرري مررا احلكررم إذا كرران هررذا الغررال املسررألة الثانيررة:  
  ؟فما العمل هنا
ننىىا حلليىى  فإأن يقىىال إن احلكىى  لألفلىى  فىىإن كىىان أكثىىر مىىا أيخىىمل ا: عىىن ذلىى  اجلررواب

 هاك  علا أن بوله ين ح ويرو وإن كان أكثر أكله الطعام فإن بوله ي  
ريرررة يف برررول اجلاهرررل هنررراك حكمرررة مرررن التفريرررق برررني برررول الغرررال  و  :سرررألة الثالثرررةامل 
  ؟احلكم

 ه   ر ن القي  أن أهه العل  التم وا عدة حك  وقد  عها اب: هو اجلواب على ذلك
  :رووم بعدة ففقال ر ه   وقد فرو بني اجلارية وال ال (حتفة اءودود)تعاىل يف 
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واحد فال  يف موض  تطاير وينتشر فيش  ف له وبول اجلارية يق أن بول ال الم ي: األول
 يش  ف له و ملا خفهللا األمر يف ال الم 

 ثر يف إن ىاجى وهىي تى  أن بول اجلارية أننت من بول ال الم ألن حىرارة الىملكر أقىو : الثاين
  .البول وختفيهللا را حته و ملا ُخفهللا احلك  يف ال الم

ه اءشىاهدة تىدل عليى اجلارية لتعل  القلو  به كما أن  ه ال الم أكثر من  ه: الثالث
لىا تفريى  عءعول والن ر حلال النا  و ملا خفهللا األمر فيه فإن صح  هىمله الفىروو وإال فىا

ملا رجى  إىل أن هى ىألة تويقصد ر ه   أنه إن ل تصح هىمله الفىروو واألقىوال فىإن اء "ال نة
 . ابمتر به األمر من اب  األمر التعبد  المل  جي  علينا أن

وهي تتعلق يف القيء الذي خيرجه الغال  فهل هرذا القريء الرذي خيرجره يقرا  : الرابعة املسألة
  ؟على بوله من جهة التفريق بني أكله للطعا  وعد  أكله من جهة احلكم

 :نقول همله اء ألة  ه خالف بني الفقهاء
  يىرون أن على  ألهنىهىه الأنه يقا  عليه وهملا القول ذه  إليه  هىور أ :فالقول األول 

ء ا القىىيالقىىيء اخلىىارج مىىن اءعىىدة جنىىهب فعلىىا ذلىى  جيىى  ف ىىه مىىا يصىىي  الثيىىا  مىىن هىىمل
 : واستدلوا على ذلك أبدلة

إمنررا تغسررل » :قىىال لىىه نىىيب أن ال الىىدار قطىىين والبيهقىىي عىىن عمىىار بىىن ايسىىر  رواه مىىا -1
  .ثب يديث ال ا احللكن همل .«ثوبك من البول والغا ط واملين واملذي والد  والقيء

 يءل  القىىىمللبىىىول وال ىىىا ط فكمىىىا أن البىىىول وال ىىىا ط أصىىىله اعىىىام فكىىىاالقيىىىا  علىىىا  -2
  .والقيء فيه من الننت والف اد كما يف البول وال ا ط أصله اعام

اسررتدلوا و يهب بىىنجهب وذهىى  إليىىه ال اهريىىة واختىىاره الشىىوكا  أن القىىيء لىى :القررول الثرراين
 : أبمرين على ذلك

ليىىه يىىدل مله الطهىىارة إال بىىدليه وال دهىىصىىه يف األشىىياء الطهىىارة وال تنىىتقض أن األ -1 
 . هنا علا نقض الطهارة

، أن األوىل والصحيح يف القيا  أن يقا  القيء علا اءخاط والعرو وكالمها ااهر -2
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متحللىىىة مىىىن الطعىىىام والشىىىرا  ومعلىىىوم أن هىىىمله األشىىىياء اىىىاهرة  مىىىن البىىىدن وهىىىي ألهنىىىا ختىىىرج
  .ابالتفاو
نخ رع عرن دكم فليتفإذا تنخ رع أحر» : الصحيحني أن النيب صلا   علية وسل  قالويف

 .«ى بعضعضه عليساره أو حتأ قدمه فإن مل جيد فليفعل هكذا فتفل يف ثوبه فمسح ب
  يُىز ل  ل  ذلى  وهملا يف الصالة ومعلىوم أن إزالىة النجاسىة مىن الثىو  يف الصىالة فىرو ومى

وهررذا ء هىىا القىىياهارهتىىا واءخىىاط والعىىرو كمىىا قلنىىا يقىىا  عليهىىمله النخاعىىة ممىىا يىىدل علىىا 
 . هو الراجح القول

ن البرررول إمنرررا تغسرررل ثوبرررك مررر» :قىىىال لىىىه أن النىىىيب  وأمىىىا حىىىديث عمىىىار بىىىن ايسىىىر 
ا ا ذكىىىر هىىىملفهىىىو حىىىديث ضىىىعيهللا ال يثبىىى  كمىىى .«والغرررا ط واملرررين واملرررذي والرررد  والقررريء

  .االبيهقي والدار قطين وف مه
  جنر  مرن ن يسري دعويعفى يف سري ما ع ومطعو  ) :تعاىل راه هللا املؤلفقال مث  

 :(حيوان  اهر وعن أثر استشمار
 :  أمرينيفت إال ذه  احلنابلة ر ه    تعاىل إىل أنه ال يعفا عن ي   النجاسا 

 . الدم الي   اخلارج من حيوان ااهر حال احلياة: األمر األول
 . لباقي بعد االستجمارأثر النجاسة ا: األمر الثاين

 : أما األول وهو الدم الي   فهو معفّواً عنه بشروط
ثىىىه ل ىىىوا ه مأن يكىىىون هىىىملا الىىىدم الي ىىى  فىىى  واقىىى  علىىىا شىىىيء مىىىا   كا: الشررررط األول

 . العص  أو الشا  أو اءاء أو او ذل 
ا ل فىإذكو عىين مىأأن ال يكىون هىملا الىدم الي ى  واقى  علىا شىيء مطعىوم ي: الشرط الثراين

علىا شىيء  ا الىدمحرتازات فإنه معفو عنه وعلا هملا إذا وق  هىملخلي هملا الدم من همله اال
  .جامد كفراو أو ثو  أو أرو أو او ذل  فإنه يعترب معفو عنه

يرره الرردرع ف يكررون إلحررداس» :والىىدليه علىىا ذلىى  هىىو مىىا قالىى  عا شىىة رضىىي   عنهىىا
أبو داود وصىححه  رواه .«فتقصعه بريقها ترى فيه قطرة من الد  مث -عين املرأة ي -حتيض 
 . األلبا 
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ألن الريى   نىه جنىهبأقال احلنابلة هملا األثر يدل علا أن هىملا الىدم الي ى  معفىو عنىه مى  
فىا علىا ملا أمىر ال خيلىدم وهىاقىملا  يىنجهب ظفر اءىرأة أنه ال يطه ر  به فإنمادام طه ر  به و ال يُ 

ل و ن علىىا ذلىى  ليىىه الصىىالة وال ىىالم قىىد أقىىرهلكثىىرة مىىا يقىى  مىىن زوجاتىىه فيكىىون ع النىىيب 
  .ينكره

 مطلقىىاً ألنىىه رب جنىهبوأمىىا ال ىب  يف كىىون الىىدم ال ىاقط علىىا اءىا   أو اءطعىىوم يعتىى :قىالوا
كلىىه ل ىىرره أم حىىرم سينتشىىر يف اءىىا   ب ىىرعة وهىىملا يىى د  إىل إف ىىاد الطعىىام وإذا ف ىىد الطعىىا

 . علا النا 
 هار   اختى د ر ىه ام أ يف ممله  األمعل  وقول  و قول  هور أهه الوه :القول الثاين

واء  سىىلنجاسىىات أنىىه يعفىىا عىىن ي ىى   يىى  ا وهررو القررول الررراجحشىىيخ اإلسىىالم ابىىن تيميىىة 
دلىىة مىىن عىىدة أ كانىى  يف مىىا   أو فىى  مىىا   إذا كىىان يشىى  التحىىرز منهىىا ودليىىه هىىملا القىىول

 : أبرزها
أن اتقىىىاء  الفقهيىىة الكىىىربى ومعلىىوم ن اءشىىقة جتلىى  التي ىىى  وهىىمله قاعىىىدة مىىن القواعىىىدأ -1

كمىا حلىرج  ورفى  ا مشىقة علىا األمىة وعمىوم البلىوى ت ىتدعي التي ى و  ي   النجاسات فيىه حىرج
رررْن َحرررر الررررد   َوَمررررا َجَعرررَل َعلَرررْيك ْم يف  ﴿ :  جىىىه جاللىىىه جىىىاءت الشىىىريعة بىىىملل  قىىىىال  ﴾َرج  ين  م 

 .[185:البقرة] ﴾ْلع ْسرَ اب ك م    ي ر يد  ي ر يد  اَّلل   ب ك م  اْلي ْسَر َواَل ﴿ :وقال .[78:]احلج
 اللنجاسىىىىة اءعفىىىىو عنهىىىىا يف موضىىىى  االسىىىىتجمار وذلىىىى  أن االسىىىىتجمار االقيىىىىا  علىىىىا  -2

فىىو ا عنىىه علىىوم معميىىمله  جبميىى  النجاسىىة بىىه يبقىىا شىىيء مىىن أثرهىىا وهىىملا األثىىر البىىاقي كمىىا هىىو 
قبىىه قليىىه  ا قلنىىالىىراجح كمىىفكىىملل  عامىىة النجاسىىات الىىيت يشىى  التحىىرز منهىىا يعفىىا عىىن ي ىى ها وا

  .رز منهاش  التحيهو ما ذه  إليه  هور الفقهاء من العفو عن ي    ي  النجاسات اليت 
 : بعة أنوااعلا أر  أن الدماءوهي  ذكرها احلنابلة ر ه    تعاىل وهنا فا دة قيمة

ج الدم اخلىار ه  ه مثالدم اخلارج من حيوان جنهب فهملا الدم جنهب قليله وكث :النوع األول
 لكل  سواء خرج منه حياً أو ميتاً.من اخلنزير أو الدم اخلارج من ا

الىدم اخلىارج مىن حيىوان اىاهر يف احليىاة وبعىد اءمىات فهىملا اىاهر مثىه دم  :النوع الثاين
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ال ىىىم  ألن ميتتىىىه اىىىاهرة ودم الشىىىهيد الىىىمل  ل ينفصىىىه عنىىىه ألن الىىىدليه دل علىىىا اهارتىىىه 
ملبيحة اليت ذكي  ذكىاة شىرعية وأي ىاً دم مىاال نفىهب لىه سىا لة والدم المل  يبقا يف عروو ال

 .فهو أي اً دم ااهر أما اآلدمي ف يأيت الكالم عليه إن شاء   تعاىل
جنىهب لكىن  ات فهىملاالىدم اخلىارج مىن حيىوان اىاهر يف احليىاة جنىهب بعىد اءمى: النوع الثالرث

لىىدليه علىىا مىىات وا ىىة بعىىد اءال ىىن  واإلبىىه فهىىمله اىىاهرة يف احليىىاة جندم  يعفىىا عىىن ي ىى ه مثىىه
  .أبو داود واهر  .«ما أبني من حي فهو كميتته» :قال النجاسة هو ما ورد أن النيب 

ءىا  لنىيب ا ى ه ألن فهىملا جنىهب وال يعفىا عىن ي الدم اخلارج من ال بيلني :النوع الرابع
 .سألته الن اء عن دم احليض يصي  الثو  أمر ب  له بدون تفصيه

مر فاألسات ن النجامعن ي  ه  المل  ذكره اء لهللا مما يعفا األمر الثاين اآلن نرج  إىل
سىىتجمار ممىىا موضىى  اال ار فهىىملا األثىىر البىىاقي يفهىىو أثىىر النجاسىىة البىىاقي بعىىد االسىىتجم الثرراين

من البول وال ا ط  علا االستجمار حني التنزه يعفا عنه والدليه علا ذل  اقتصار النيب 
لىىمل  ذكىىران الىىدليه ألثىىر لكىىن هىىملا األثىىر كمىىا قلنىىا ممىىا يعفىىا عنىىه لومعلىىوم أنىىه سىىيبقا بعىىض ا

  .(أن اءشقة جتل  التي  )وللقاعدة الفقهية 
  ؟لكن ما احلكم لو أن هذا األثر َتاوز حمل االستشمار وسال على اللبا 

 :همله اء ألة  ه خالف
نىه  ىه عفىا ع  يوهىو مىمله  احلنابلىة أنىه ال يعفىا مطلقىا عنىه وأن الىمل :القول األول 

 .االستجمار فقط دون ف ه
يىار ابىىن عية واختوهىو روايىة عىن األمىام أ ىد والصىحيح مىن مىمله  الشىاف :القرول الثراين

ن عه ول يىرد أكثر وقو ألن هملا مما ي ال عد  أن هملا مما يعفا عنهالشيخ عبد الر ن و  القي 
  .وزأمر ب  له ومعلوم أن أتخ  البيان عن وق  احلاجة ال جي النيب 

  ؟بقي عندس مسألة متعلقة ابلد  وهي هل د  ايدمي جن  أ   اهر
اء و ىىاه  العلمىىاء علىىا ذلىى  أن نقىىول هىىمله اء ىىألة األصىىه فيهىىا عنىىد الفقهىى :اجلررواب
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مىن  ي ى  منىه ول خيىالهللا يف ذلى  إال قلىةعلا جناسىة الىدم إال ال منعقد اإل اااءتقدمني أن 
اءتكلمىىني ال يعتىىد قىى  يف اإل ىىاا كمىىا بىىني ذلىى  النىىوو   اءتكلمىىني القىىا لني بطهارتىىه لكىىن

 مث جاء الشوكا  ر ه   ونصر القول ابلطهارة أي اً يف (اوموا) ر ه   يف
 .خالفاً ءا ذه  إليه اجلماه  (نيه األواار) يفو  (الدرار  اء ية) 
 .جاسةالقا ه ابلن لثا اقول إذاً اء ألة همله علا قولني القول األول القا ه ابلطهارة وال 

 هكىران قبىه قليىذ كما   نيالقا ه ابلنجاسة وهو قول عامة العلماء اءتقدم أما القول األول
 : بعدة أدلةعلا ذل   فقد استدلوا

َررررا َحررررر َ  َعلَررررْيك م  اْلمَ ﴿ :قولىىىىه تعىىىىاىل :الرررردليل األول تَررررَة إ من  َ  وَ وَ يرْ  ﴾..حَلْررررَم اخلْ ْنز يررررر  الررررد 
تَرة  وَ ﴿ :وقولىه تعىاىل .[173:]البقررة  .[3:]املا ردة ﴾..ْنز يرر  م  اخلْ  الرد    َوحَلْرح ر  َمرْأ َعلَرْيك م  اْلَميرْ

وهىىي قولىىه  سىةا النجااآليىىة الدالىة علىى ب ىىب  النجاسىة بىىدليه الىوارد يف اآلايت وهىملا التحىىرمي
َي إ ََل  حم َر م ا عَ ﴿ :تعاىل د  يف  َما أ وح  تَرة  َأْو َدم را م ره  إ ال  َأْن يَ عَ اع م  َيطْ َلى  َرق ْل اَل َأج  ك روَن َميرْ

ْنز ير  فَإ ن ه  ر ْج م  ا َأْو حلََْم خ    .[145:]األنعا  ﴾َمْسف وح 
قىد  ينتف  به و  كه واليقال ابن العر  ر ه   اتف  العلماء علا أن الدم حرام جنهب ال 

ح و ىىىه يىىىداً ابء ىىفو ام مقرة اإلنعىىمطلقىىىاً وعينىىه يف سىىىو  عينىىه   تعىىىاىل يف ذيىىة البقىىىرة واءا ىىدة
ن رره  فَإ  ﴿ :لقولىىه ة الىىدمالعلمىىاء هاهنىىا اءطلىى  علىىا اءقيىىد إ اعىىاً فهىىمله اآليىىة دليىىه علىىا جناسىى

 ء ىىىتقملراألن الىىىرجهب يطلىىى  يف كىىىالم العىىىر  علىىىا الشىىىيء  والىىىرجهب هىىىو الىىىنجهب ﴾ر ْجررر م 
د  فىىىىرده  يفيىىىىال  واءىىىىراد بىىىىه هنىىىىا االسىىىىتقملار الشىىىىرعي وهىىىىو النجاسىىىىة ألن االسىىىىتقملار الل ىىىىو 

  .ويةالنجاسة وكالم الشرا جمه علا احلقيقة الشرعية ال علا احلقيقة الل 
هب مما قه فإهنا رجيول  ﴾ م فَإ ن ه  ر جْ ﴿ :جه وعال أفرد ال م  يف قولهإن    :فإن قيه

 ؟يدل علا أنه راج  ألقر  مملكور وهو حل  اخلنزير
 : من عدة وجوه قالوافاجلوا  كما  
 ي  ما ن عا د إىل  أن ال م  كما قال ابن عاشور وال عد  وف ه  من اءف ري -أ
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فىىرد اسىى  هب كمىىا ياءىىملكور أ  فىىإن اءىىملكور رجىى قبلىىه وإمىىا إفىىراد ال ىىم  فهىىو علىىا أتويىىه
 .[68:]الفرقان ﴾اَثم اَوَمْن يَرْفَعْل َذل َك يَرْلَق أَ ﴿ :اإلشارة يف مثه قوله جه وعال

 يىىه دم  علىا أن مىن صىلا وعلعلى  علىا جناسىىة الىدم وإ ىاعهأهىه ال أنىه دل إ ىاا - 
خيصىىص  ذا كىىانفىىاح  أن صىىالته ابالىىة كمىىا نقىىه ذلىى  ابىىن عبىىد الىىرب ومعلىىوم أن اإل ىىاا إ

 . فكملل  هو يعم 
 اشىرتك  (نزيىراءيتة والدم اء فوح وحلى  اخل)  اآلية وهييفالواردة  أن همله األشياء -ج 

 : يف عدة أمور
 .ا اشرتك  يف التحرميأهن: األمر األول
 .اآليةأهنا اشرتك  يف االستثناء المل  يف : األمر الثاين
 ها يف احلك ا اشرتاكوهملا فيه داللة عل .أهنا اشرتك  يف كوهنا م تقملرة: األمر الثالث
بعىىة مواضىى  نىىة يف أر أهنىىا اشىىرتك  يف كوهنىىا جىىاءت يف القىىران الكىىرمي مقرو : األمررر الرابررع

قاتلن  من فرق ألوهللا » :أبو بكر  قال  يعها ابلنجاسة و ملا فكان اءناس  أن توصهللا
 بع ىها بىبعض رونىة  مقوعلىا هىملا مىا دامى .«بني الصالة والزكاة فإهنا قرينتهرا يف القررآن

 .اً  يعفإهنا تدل علا جناستها 
لقاعىىدة ادل علىا أن الصىحابة رضىي   عىنه  ل ي تفصىلوا ابل ى ال عىىن اآليىة ممىا يى -د

 .« املقراللعمرو  يفأن تررك االستفصرال يف مقرا  االحتمرال ينرزل منزلرة ا» :وهىي اءعروفة
 .أ  أن اجلمي  جنهب

طوفىة بع ىها   أهنىا معأن همله األشياء وهي اءيتة والدم اء فوح وحل  اخلنزيىر تالحى -و
 .لصحيحاي  هو علا بعض وهملا يدل علا أهنا  نزلة واحدة فكون ال م  يعود علا اجلم

 ا فيكىىون الىىدمنزيىىر جنىىهب أي ىىاً ابإل ىىا ا كانىى  اءيتىىة جن ىىة ابإل ىىاا وحلىى  اخلأنىىه إذ -ز
بعىد أن يىملكر يألنىه  اء فوح اءتوسط بينهما يف اآلية مشرتو معهما يف احلك  وهىو النجاسىة

 .ي  اجلموف  ذل  من األجوبة الدالة علا أن مرج  ال م  إىل .ااهر بني جن ني
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مىىىرأة   سىىىأل  اء بنىىى  أ  بكىىىر رضىىىي   عنهمىىىا قالىىىهىىىو مىىىاروت أمسىىىا :الررردليل الثررراين
كيرف   د  من احليضةأرأيأ أحدس أذا أصاب ثوهبا ال» :فقال  اي رسول   رسول   

ه مث لتنضرحه أذا أصاب ثوب إحداكن الد  من احليضرة فلتقرضر تصنع فقال الرسول 
  .البخار  رواه .«مباء مث تصلي فيه

 .ءفروالدليه اض وتدخه سا ر الدماء قياسا عليه لعدم قالوا فهملا صريح يف دم احلي
 ثوبره يفذا رأى أنره كران إ» :هو ما ورد عن ابىن عمىر رضىي   عنهمىا :الدليل الثالث

  الوضىىوء زم يف كتىىاالبخىىار  معلقىىا بصىىي ة اجلىى رواه (وهررو يصررلي وضررعه ومضررى يف صررالته دمررا  
 (  شىيبةر وصىله ابىن أا األثىهىمل) ا األثررقال احلافأ ابن حشر راه هللا تعاىل معلقا  على هذ

  .«ولو مل يكن الد  جنسا ملا وضعه من ثوبه قالوا
ن و ىى  مىى نوذهىى  إليىىه بعىىض اءتكلمىىني والشىىوكا  وصىىدي  ح ىىن خىىا :القررول الثرراين

 : واستدلوا على ذلك أبدلةأن الدم ااهر  اءعاصرين
رَي رجرل ذا  الر  كران يف سرزوة» :أن النيب  جابر  رواه ما: الدليل األول قراع فَرر م 

ريض صىىي ة التمىىبالبخىىار  معلقىىا  رواه .«بسررهم فنزفرره الررد  فركررع وسررشد ومضررى يف صررالته
 ضىىىعيهللا ال أبنىىىه أجيررب عنرررهلكرررن  وأخرجىىه أبىىىو داود وابىىن حبىىىان واحلىىاك  وابىىىن خزميىىة وصىىىححاه

  :يثب  لعدة أمور
فىىى   يىىىرو عنىىىهوهىىىو رجىىىه جمهىىىول ول  (عقيىىىه بىىىن جىىىابر) يقىىىال لىىىه أن يف سىىىنده رجىىىالً  -أ

 .من الرواة (صدقة)
يتىىه عىىن ال يوجىىد لىىه متىىاب  يف رواقىىد تفىىرد بىىه و و  (إسىىحاو  مىىد بىىن) أن يف إسىىناده - 

بع ىه    به إن والكالم يف  مد ابن إسحاو يطول واخلالصة أنه متكل  يف حف ه (صدقة)
بَه وأي اً هو متكل  فيه من جهة التدليهب ومتكل  فيه أي اً من ج  .دعةهة البكمل 

ىىىمل   يف شىىىرح الرتمىىىمل ) و ىىىملا قىىىال ابىىىن ": الشىىىيخ أ ىىىد معبىىىد عبىىىد الكىىىرمي ( قىىى  نفىىىح الش 
درجة احل ن لملاتىه ألنىه صىدوو  إسحاو حجة يف اء از  وال   لكن ينزل حديثه فيها إىل



 
 

 

   

 274 باب إزالة النجاسة  

فهىىىو مىىىردود أمىىىا يف أحاديىىىث األحكىىىام فإنىىىه ينىىىزل عىىىن درجىىىة  يف ضىىىبطه شىىىيء ومىىىا يشىىىمل بىىىه
يد ولىىىملل  ال جىىىت  حبديثىىىه يف األحكىىىام لكىىىن ي تشىىىهد بىىىه احل ىىىن إىل ال ىىىعيهللا فىىى  الشىىىد

تقىىىدير  علىىا وهىىملا اءعىىىن أشىىىار إليىىه اإلمىىام أ ىىىد ر ىىه   تعىىاىل مث إنىىىه انتهىىا كالمىىىه "فقىىط
 : صحة احلديث فإننا امله علا أمور

 لىىة اءىىاءال الىى  قو جمىىه علىىا حالىىة ال ىىرورة ألن الرجىىه يف رابط ويف ليىىه : األمررر األول
  .واللبا 

قىى  و ار ىىة يف جمىىه علىىا أن الىىدم خىىرج يف ذخىىر صىىالته فيكىىون جناسىىة ا: األمررر الثرراين
  .أمتها ب رعة حلال اءكان وحال نف ه ي   فلعه الصحا  

لىى  دم أهىىه الع جمىىه علىىا أن هىىملا الىىدم دم شىىهيد وقىىد اسىىتثىن  لىىة مىىن: األمررر الثالررث
 . ألن دم الشهيد ال ي  ه الشهيد من اإل اا

 ؟بيه  وهو دم يف س فاامة رضي   عنها ف ل  الدم عن النيب  فإن قيه أن
اء يف  ملا جو  .«أهنا سسلأ الد  لعله يقف» :أن اللف  الصريح للحديث :فاجلوا  

 عليرره د ووضررعتهفلمررا رأ  أن الغسررل ال يزيررد الررد  إال خروجررا  جرراء  برمررا» :احلىىديث
 .منه فقطأو يقال أن هملا من اب  التنزه والتن هللا  .«وتوقف

وعلرى  سرعود مصرلى ابرن » :ابن سى ين عىن جيىي اجلىزار قىال رواه ما :الدليل الثاين
لىو  يب عنهلكن أج قالابن أ  شيبة وفيه م رواه .«بطنه فرث د  من جزور حنرها ومل يتوضأ

 اسىة الىدم ألنىه كىان هىو نف ىه يىرى جن  قلنا بصحته أبن الدم كان ي  ا ألن ابن م عود 
 وبينىىه (رالسىىتملكايف ا) ه يىىرى نقىىض الوضىىوء لروجىىه كمىىا بىىني ذلىى  ابىىن عبىىد الىىربثبىى  عنىىه أنىى

 .(صاح  اءنهه العمل  اءورود يف شرح سنن أ  داود)
 .«جبراحراهتم مرازال املسرلمون يصرلون» :تعىاىل قىول احل ىن ر ىه   :الدليل الثالرث

ة والىىدم علىىا اإلن ىىان ممىىا قىىالوا وهىىملا دليىىه علىىا جىىواز الصىىال معلقىىا بصىىي ة اجلىىزم البخىىار  رواه
أبن احل ىن ر ىه   تعىاىل يريىد قىملا الكىالم أن يبىني أن  لكن أجيب عنهيدل علا اهارته 
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 أن الىىدم ال يىىنقض الوضىىوء إذا خىىرج وال يقصىىد أن الىىدم اىىاهر بىىدليه أنىىه صىىح عنىىه ر ىىه  
عنىه أي ىاً  مىد وهىو الىمل  نقلىه  كما عند ابن أ  شيبة وعبىد الىرزاو يف مصىنفيهما (الدم جنهب)

وعلىا هىملا امىه قىول احل ىن ر ىه    (موسوعة فقىه احل ىن يف مىادة دم) روا  قلعجي يف
 .علا حال ال رورة وعدم انقطاا الدم

مىا عنىد مالى  ك .«أنره صرلى وجرحره يثعرب دمرا» :مىا ورد عىن عمىر  :الدليل الرابرع
 عنه جيبألكن م هارة الىدقالوا مادام أنه صلا والدم خيرج فهملا دليه علا ا وال ند صحيح

ف ىه يىرى نهىو  أبن هملا موض  ضرورة فيتجىاوز عنىه كمىن بىه حىدث دا ى  بىدليه أن عمىر 
 ال ىىجن صىىلا يف جناسىىة الىىدم ومىى  ذلىى  صىىلا وهىىمله حالىىه و ىىملا اإلمىىام أ ىىد ر ىىه   ءىىا

د صلا عمر  لقوالدماء ت يه منه بعد ضربه قيه له كيهللا تصلي والدم علي  فقال ر ه  
  وجرحىىه يثعىى  دمىىاً فهنىىا اسىىتدل اإلمىىام أ ىىد بقصىىة عمىىر وضىى  ضىىرورة علىىا أن هىىملا م

 .وموض  ال رورة خيتلهللا عن موض  االختيار
وهري  -ملسرشد ملرا ض ررب لره قبرة يف ا» :ما ورد عن سىعد ابىن معىاذ :الدليل اخلام 

 .«ل منرهن فيره فرانفشر  منره لبتره فلرم يررعهم إال والرد  يسريبسبب جررح كرا -اخليمة 
  .البخار  وم ل  رواه

  أبن سىىعد  لكررن أجيررب عنررهيف اء ىىجد  قىىالوا ولىىو كىىان الىىدم جن ىىا ءىىا وضىىعه النىىيب 
ة ف ىيالن مباشىر  كان المل  فيه جراح فقط ال ي يه الدم منها فلما انفجر الدم وسال مات

  خليمةاالدم كان يف اللح ة األخ ة و ملا تفاجأ القوم ب يالن الدم من حت  
ا   ن فىوا هىمليىرد أهنى ن النيب صلا   عليه وسل  والصحابة رضي   عىنه  لإ فإن قيل

 الدم من اء جد مما يدل علا اهارته؟
ألمىىور د مىىن اتن يىىهللا اء ىىج :اجلىىوا : أن عىىدم النقىىه لىىيهب نقىىاًل للعىىدم فىىإن هىىملا أعىىين

هىارة علىا ا هرةظىا لىة فيىهإذاً ال دال فهىملا األثىرُ لنقلهىا  احلاجة اءفروغ منها واليت ال ت تدعي
 .الدم

ما ورد عن علي وابىن الىزب  ومالى  والىد أ  سىعيد اخلىدر  رضىي    :الدليل الساد 
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لكرن أجيرب وهملا يدل علا اهىارة الىدم كمىا قىالوا  .«أهنم  ربوا من د  النيب » :عنه 
 دون ف ه أبن همله اآلير ال يثب  منها شيء ولو ثبت  فإهنا خاصة ابلنيب  عنه

وهىىملا  ت  ىىيه ونمىىا ورد أن الشىىهداء يىىرتو الىىدم علىىيه  حىىال دفىىنه  د :لسررابعالرردليل ا
و الىىمل  هىىأبن هىىملا خىىاا ابلشىىهداء ألن الىىنص  لكررن أجيررب عنررهدليىىه علىىا اهىىارة الىىدم 

 .خصصه  قمله الكرامة وف ه  أخرجه  اإل اا
ه ة يف وجهرررأنررره عصرررر بثرررر » :مىىىا ورد عىىىن ابىىىن عمىىىر رضىىىي   عنهمىىىا :الررردليل الثرررامن

أ  شىيبة  هقىي وابىنالبي رواه .«يء مرن دمره فحكره برني أصرابعه مث صرلى ومل يتوضرأفخرج  
اخىىال قلىىيال د أبن هىىملا الىىدم كىىان لكررن أجيررب عنررهقىىالوا لىىو كىىان جن ىىا لتوضىىأ  وسىىنده صىىحيح

د عنىه خىالف همىا ور فيما عفي عنه  شقة التحرز منه ويقال أي اً أن ابن عمر رضىي   عن
  .هه القول األولذل  كما يف الدليه الثالث أل

رد  أَ ق رْل اَل ﴿ :عىن اآليىة اءتقدمىة ا قاله أصحا  القىول الثىا أي اً مم ريف  ج  َي إ ََل   َمرا أ وح 
رره   ا ل ت ىى  لبيىىان الطهىىارة والنجاسىىة أهنىى .[145:]األنعررا  اآليىىة ﴾...حم َر م ررا َعلَررى  َرراع م  َيْطَعم 

ررَعلَررى  َرراع م  يَ ﴿ :وإمنىىا سىىيق  لبيىىان مىىا جىىرم أكلىىه فقىىط لقولىىه تعىىاىل زم بىىني وال تىىال ﴾ه  ْطَعم 
 :ه جنىهب لقولىهكلىه وأنىأبن اءقصىود ابآليىة بيىان مىا جىرم أ لكن أجيب عنهالتحرمي والنجاسىة 

  .[145:]األنعا  ﴾فَإ ن ه  ر ْج م ﴿
 وقد تقدم الكالم علا الصحيح يف مرج  ال م 

عىدا جاسىة الىدم ماول بنأن القى وبعد ذكر األقوال يف اء ألة وأدلتها ومناقشتها يتبني لنا 
  القىىوة يبقىىايفقدمىىة الي ىى  منىىه هىىو األرجىىح بىىه لىىو قلنىىا أبن أدلىىة القىىا لني ابلطهىىارة هىىي اء
ل اهريىىة علىىا حىىىت ا عنىىدان اإلشىىكال يف تتىىاب  العلمىىاء ر هىى    تعىىاىل مىىن خمتلىىهللا اءىىملاه 

 .نقله  اإل اا يف همله اء ألة
لتلقي عند أهىه ال ىنة واجلماعىة وممىن نقىه اإل ىاا واإل اا كما هو معلوم من مصادر ا

ومالىى  والشىىافعي وأ ىىد وابىىن حىىزم يف اإل ىىاا وقىىد أقىىره  ةعلىا جناسىىة الىىدم اإلمىىام أبىىو حنيفىى
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   وابن عطية ابن اءنملر تعاىل ول يتعقبه بشيء و شيخ اإلسالم ابن تيمية ر ه  
شىرين ا يقىار  العممكث    وف ه لقرايف وا  وابن عبد الرب وابن القي وابن العر  وابن هب ة

 : نه أمريعاءاً وما قيه من أن العلماء يتب  بع ه  بع ا يف نقه اإل اا ف د
 .ل أن العلماء من خمتلهللا اءملاه  نقلوا اإل اا علا ذ: األمر األول 

 الىىىدم ل" : ىىىه  قىىىال ر عنىىىدما سىىىئه عىىىن الىىىدم  ر ىىىه   اإلمىىىام ا ىىىد أن: الثررراين األمرررر
 ىىه   يف يميىىة ر كمىىا نقىىه ذلىى  عنىىه شىىيخ اإلسىىالم ابىىن ت  يعين يف جناسىىته"خيتلىىهللا النىىا  فيىىه

اإلمىىام و عنىىده  اادليىىه علىىا ثبىىوت اإل ىى وهىىملا(إفاثىىة اللهفىىان) وابىىن القىىي  يف (للعمىىدة) شىىرحه
 اإل ىىاا علىىا  ينقىىهالنىىا  تشىىددا يف نقىىه اإل ىىاا وكونىىه ر ىىه   أ ىىد ر ىىه   مىىن أكثىىر

 ء ىالة و ا هىمله يفا فيه داللة علا صحة ما تتاب  عليه العلماء من نقه اإل اا ذل  فهمل
  .تعاىل أعل 

  (وال ينش  ايدمي ابملو ) :تعاىل اء لهللا ر ه  قال مث 
لتخفيهللا حىال خلها الهللا ر ه   تعاىل الكالم علا النجاسات اليت يدبعد أن أهنا اء  

هىىىو اآلدمىىىي و  ألولابابلنررروع م علىىىا األعيىىىان الطىىىاهرة وابتىىىدأ تطه هىىىا انتقىىىه ر ىىىه   للكىىىال
لىىا ثالثىىة ع ايدمرري وقررد اختلررف العلمرراء يف ميتررةواآلدمىىي إمىىا أن يكىىون م ىىلماً أو كىىافراً 

 : أقوال
لشىىافعية اول عنىىد قىىأن ميتىىة اآلدمىىي جن ىىة مطلقىىاً وهىىملا قىىول احلنفيىىة وهىىو  :القررول األول

 : واستدلوا على ذلك أبدلةوقول عند اءالكية وقول عند احلنابلة 
إنىه يصىبح فيتة احليوان الطاهر إذا مات فإنه إذا مات مىن فى  تملكيىة مالقيا  علا  -1

 مقابلىة يفن هىملا أب لكرن أجيرب عنرهجن اً قالوا فكملل  اآلدمي إذا مىات فإنىه يكىون جن ىاً 
 اروالف قيا  م  هو وأي اً  .«إن املؤمن ال ينش  حيا وال ميتا» :قال النص فإن النيب 
 .لالف اآلدمي فإنه ال ي كه ألن احليوان ي كه
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ملراء الرذي   بئرر زمرز  فأخرجومهرا وأخرجروا احبشيا وزجنيا سرقطا يف» :أنه ورد أن -2
يىدل علىا  رجلني ممىامىن هىملين الى يدل علا تىنجهب البئىرفهملا  قالوا: .«كان ابقيا يف ا لبئر

ه روا فقىد  بشىيأثىر احل أما شيبة يف مصنفه  وهملين األثرين أخرجهما ابن أ جناسة اآلدمي إذا مات
 .عبا  رضي   عنهما ابن رواه الزجني فقد وأما أثر عطاء

من أهه  رد أنو  أبن فيهما مقااًل من حيث الثبوت فقد لكن أجيب عن هذين األثرين
روى ذلى    كمىا ىفيان ابىن عيينىة ر ىه  ك  قوا الزجنىي يف بئىر زمىزمالعل  من ضعهللا قصة و 

  .(يف اءعرفة) قيالبيه
 ب  المل  أمربن الز أما األثر الوارد عن عطاء من وقوا احلبشي فهملا األثر موقوف علا ا

خيىالهللا  لخىر أو إبخراج احلبشي وإخراج اءىاء وفعىه الصىحا  حجىة إذا ل خيىالهللا صىحا  ذ
 أ د يف حديث  رواه وقد خالهللا هنا ما احلديث اءرفوا عن الرسول 

 وهري بئرر يلقرى قيل اي رسول هللا أنتوضأ مرن بئرر بضراعة» :قال أ  سعيد اخلدر  
  .«ءفيها احليض والن  وحلو  الكالب قال إن املاء  هور ال ينشسه  ي

 اتكم فرررانال تنشسررروا مرررو » :ورد عىىىن ابىىىن عبىىىا  رضىىىي   عنهمىىىا أنىىىه قىىىال وأي ىىىا مىىىا
إذا كان و اء من  وهملا نص صريح أبن اءوت ال ينجهب .«املؤمن لي  بنش  حيا وال ميتا

  فىى ه  ا يف حىىاءىىوت لىىيهب مىىن أسىىبا  النجاسىىة يف حىى  اءىى منني ل يكىىن أي ىىاً مىىن أسىىباق
  .فاحلك  يكون شامال لعموم النا  علا صورة واحدة

ا سىىقط روح ءىىور ىىا يقىىال إن فعىىه ابىىن الىىزب  ل ىىب  ذخىىر وهىىو أن احلبشىىي قىىد أصىىي  جبىى
ن الىىدم جىىرم أمعلىىوم و لىىون اءىىاء واعمىىه ورجىىه  وهىىمله اجلىىروح خيىىرج منهىىا الىىدم وهىىملا الىىدم ي ىى 

وى ا مىىىا ر زحىىى  مىىىن أجىىىه ذلىىى  أو ألجىىىه اسىىىتقملار اءىىىاء أو اىىىو ذلىىى  وي يىىىد هىىىملشىىىربه فنُ 
وهلرا فرا رحوه حسئل عن فأرة سرقطأ يف مسرن فقرال ألقوهرا ومرا » :البخار  أن النيب 

  .«وكلوا مسنكم
 :هولتفري  ة ودليه اإن ميتته جن رة وأما الكافر فأن اء ل  ميتته ااه :القول الثاين 
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َررا اْلم ْشررر ك وَن جَنَرر م ﴿ :عمىىوم قولىىه تعىىاىل    فهىىملا مطلىى  يشىىمه قىىالوا .[28:]التوبررة ﴾إ من 
 .حال احلياة وحال اءوت اءشرو

فه  منىه أن اءى من فىي .«سربحان هللا أن املرؤمن ال يرنش » : وأما اء من فقىد قىال عنىه 
  .ااهر وف  اء من جنهب

 وهرو  حلنابلىةاهور عنىد وهو القول الىراجح عنىد اءالكيىة والشىافعية وهىو اءشى :الثالث القول
 ة(. ت الفقهي)االختياراوهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية كما يف  القول الراجح

   أن اآلدمي ال ينجهب ابءوت سواء كان م منا أو كافراً ويدل علا ذل 
 هروا .«ال يرنش  إن املرؤمن» : عليىه وسىل  قىالأن النىيب صىلي   أبىو هريىرة  رواه ما

د فيىىىه اً ل يفىىىوهىىىملا يىىىدل علىىىا أن بىىىدن اءيىىى  لىىىيهب جن ىىىاً ألنىىىه لىىىو كىىىان جن ىىىالبخىىار  وم ىىىل  
 .ال  ه فالكل  لو ف لته ألهللا مرة ل يطهر أبدا

 ؟فإن قيل ملاذا املؤمن امليأ يغسل والكافر ال يغسل 
  .إلكرامل يهب  الً إلكرام وأما الكافر فلألن ت  يه اءي  اء ل  من اب  ا :اجلواب 

   مىا ون احلكىفكيىهللا يكى دون الكرافر فإن قيل إن النذ والدليل جاء ابملرؤمن فقرط
َا اْلم ْشر ك وَن جَنَ م ﴿ : يعا و  جه وعال يقول  ؟[28:التوبة] ﴾إ من 

علىىا صىىفة مىىر علىى  األ أن يقىىال إن اءىىراد ابآليىىة النجاسىىة اءعنويىىة ألن احلكىى  :فرراجلواب 
 : قولىىه نويىىة يفمعنويىىة كمىىا أن اإلميىىان اهىىارة مع وهىىمله الصىىفة هىىي الشىىرو والشىىرو جناسىىته

ا ممى لكتابياتانا نكاح معنوية بدليه أن   أابح ل فالشرو جناسته .«إن املؤمن ال ينش »
ول  لطعىىامامىىهب هىىملا األكىىه مىىن اعىىامه  مىى  أن أيىىديه  تال أي ىىاً  وأابح لنىىاي ىىتلزم اءالم ىىة 

  .د األمر ابلتطهر من همله اءالم اتير 
  :ر(وماال نف  له سا لة متولد من  اه) :املؤلف راه هللاقال مث    

مىىاال نفىىهب لىىه سىىا لة مىىن احلشىىرات واوهىىا واءقصىىود  :مىىن األعيىىان الطىىاهرة النرروع الثرراين
ىن ابلىىنفهب هنىىا الىىدم كمىىا هىىو معىىروف عنىىد العىىر  ألن قَىىواََم الىىنفهب ال يكىىون إال ابلىىدم ومعىى
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الىىىمل  يف  أ  ال جتىىىر  وال ت ىىىيه يعىىىين أن هىىىملا الىىىدم (سىىىا لة ومىىىاال نفىىىهب لىىىه) قىىىول اء لىىىهللا
ال ي ىىىيه كىىىالبعوو واجلىىىراد  افىىىإن دمهىىى  أو ُجرحىىى  ال جيىىىر  وال ي ىىىيه فىىىإذا قُتلىىى احلشىىىرة
ال يكىون يف هىمله احلشىرة دم فكىه احلشىرات تقريبىا ال ختلىو مىن ... وليهب اءقصىود أوالملاب 

تل  أو جرح  وقد ذكر أهه العل  أن ماال نفهب أن دمها ال ي يه إذا قُ الدم وإمنا اءقصود 
 : له سا لة ينق   إىل ق مني

 أحد قوحل اء إال يفأال يكون متولدا من جناسة وهملا ااهر ابتفاو الفقه :القسم األول 
يأيت يف اء وسىضىعيهللا والىدليه علىا الطهىارة حىديث وقىوا الىملاب  يف اءى قىول الشافعي لكنه

  .لثا  إن شاء   تعاىلالق   ا
 :أن يكون متولدا من جناسة وهملا  ه خالف: القسم الثاين 
 تعىىاىل ة رضىىي  وهىىو قىىول  هىىور الفقهىىاء أنىىه اىىاهر حلىىديث أ  هريىىر  :فررالقول األول 

أحرد  ينزعره فرإن يفلإذا وقع الرذابب يف إسء أحردكم فليغمسره مث » :قىال عنه أن النيب 
 . قالوا وهملا عامالبخار   رواه .« فاء جناحيه داء ويف ايخر

ا لة إذا  سى نفىهب لىه وهو ممله  احلنابلة المل  ذه  إليه اء لهللا أن مىاال :القول الثاين 
 :اً قىىالواأو ميتىى اءىىراحيض فإنىىه يكىىون جن ىىا حيىىاً الكنيىىهللا و كىىان متولىىدا مىىن جناسىىة كصراصىى  
 .جنهب مثلها ألن ما استحال من النجاسة فهو

 مىومعال دال علىاالفقهىاء ءىا ذكىروه مىن الىدليه الىهى  إليىه  هىور لكن األقر  هو مىا ذ
 هنىىا تكىىونل  أاسىىتحا ن شىىاء   تعىىاىل مىىن أن الصىىحيح يف النجاسىىة إذاءىىا سىىيأتينا إ وأي ىىاً 
 .ااهرة

 :( اهر ....منيهوبول ما يؤكل حلمه وروثه و ) :تعاىل املؤلف راه هللاقال مث  
ختلىىهللا االنىىوا  ي كىىه حلمىىه لكىىن هىىملا ول وروث مىىامىىن األعيىىان الطىىاهرة بىى النرروع الثالررث

 :العلماء فيه علا قولني
شيخ  واختاره اءالكية واحلنابلة إليههملا هو المل  ذه   أنه ااهر مطلقاً  :القول األول 
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 . اإلسالم ابن تيمية
مل  ذهى  ملا هىو الىوهى جنىهب مطلقىاً  ن بول وروث احليوان اءأكول حلمىهأ :القول الثاين 

ة عنىىده  بعىىض احلنفيىى قىىول احلنفيىىة إال أن وقىىول يف مىىمله  احلنابلىىة وهىىو أي ىىاً إليىىه الشىىافعية 
  .التفصيالت يف هملا

كىون بىول يلىا هىملا وع كما ذكر اء لهللا  واءالكية هو ما ذه  إليه احلنابلة الراجحلكن 
 ودمعىهوريقه  منيه اهارة وروث ما ي كه حلمه من قيمة األنعام وف ها ااهر ومن اب  أوىل

 :عدة أدلة ل علا ذل و ي  ف الته ويدوخمااه 
ن يلحقرروا إبررل الصرردقة أأمررر العرررنيني » :أن النىىيب  أنىىهب بىىن مالىى   رواه مىىا  -1 

  ىة ءىا أمىره ألبىوال جناولىو كانى  هىمله  ،البخىار  وم ىل  رواه .«ويشربوا من أبواهلرا وألباهنرا
 . ابلشر  منها النيب 
 يفتىىدا    تعىىاىل عىىنه  ومىىن بعىىده أن احلبىىو  كانىى  يف عهىىد الصىىحابة رضىىي   -2

ل ينقىه عىن و اثهىا بىو  شىيء مىن أبوا ىا وأرو البيادر عن اريى  الىدوا  وال بىد أن يصىي  احل
عىىد بون احلبىىو  وال عىىن صىىحابته رضىىي   عىىنه  وال عىىن فىى ه  أهنىى  كىىانوا ي  ىىل النىىيب 

ل  مىن مىر بىملفلو كان  جن ىة لوجى  ف ىلها ولنقىه األ الفراغ من دايسها من همله الدوا 
  .اثها ااهرةا وأرو النيب صلا   علية وسل  فلما ل ينقه األمر ب  لها عل  أن أبوا 

 نكىىى  احلىىىرام مىىىن فىىى  أنىىىه دل إ ىىىاا اء ىىىلمني علىىىا جىىىواز اختىىىاذ احلمىىىام يف اء ىىىجد -3
ة مىا خيىرج ا واهىار واحلمام خيرج منها الروث ويق  علىا أرو اء ىجد وهىملا دليىه علىا اهارهتى

ررْر برَ ﴿ :و  سىىبحانه وتعىىاىل قىىد أمىىر بتطهىى  اء ىىجد بقولىىه منهىىا َ َوَ ه    ف نَي َواْلَقررا  م نيَ  ل لط ررا   ْيررو 
 . من همله الطيور ول يرد األمر بتن يهللا ما يق  .[26:]احلج ﴾َوالرُّك ع  السُّش ود  

لىىىىوم أن ومع م ىىىىل  رواه .«صررررلوا يف مرررررابض الغررررنم» :قىىىىال مىىىىا ثبىىىى  أن النىىىىيب  -4
اهرة ولىىىو  اثهىىىا اىىىومباركهىىىا ال ختلىىىو مىىىن بىىىول وروث فىىىدل ذلىىى  علىىىا أن أبوا ىىىا وأرو  مراب ىىىها

  .ابلصالة يف مراب ها كان  جن ة ل أيمر النيب 
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 يف م ابن تيميةخ اإلسالهو ما ذه  إليه احلنابلة واءالكية به أن شي الراجحإذاً فالقول 
إىل  اىل عىىىىنه رضىىىىي   تعىىىى إنىىىىه ل يىىىىمله  أحىىىىد مىىىىن الصىىىىحابة": قىىىىال (االختيىىىىارات الفقهيىىىىة)

ه مىن لىال سىلهللا  بىه القىول بنجاسىته قىول  ىدث": قىالو  "تنجيهب بول مىا ُأك ىَه حلمىه وروثىه
 . "الصحابة رضي   تعاىل عنه 

 ؟احمل ورات أابح شر  أبوال اإلبه لل رورة وال رورات تبيح فإن قيه أن النيب 
 : فاجلوا  علا ذل  من وجوه 
لى  عىن النىيب يما حر م عليها كما ثبى  ذفجيعه شفاء همله األمة  أن   جه وعال ل -أ
. 

  .استهامما يدل علا عدم جن نهال أيمره  ب  ه األوا  بعد االنتهاء م أن النيب  - 
لىىا بىىول علقيىىا  ويفهىى  ممىىا تقىىدم أن بىىول وروث مىىا ال ي كىىه حلمىىه جنىىهب ابتفىىاو الفقهىىاء ل

امررة عررذاب القرررب اسررتنزهوا مررن البررول فررإن ع» : اآلدمىىي والىىدليه علىىا أن بولىىه جن ىىا قولىىه
ه كران ال يتنرزه مرن أنر» :عىن أحىد صىاحيب القىرب وأي اً قوله  الدار قطين وف ه رواه كما .«منه

   .«من بوله... » :ويف لف  عند البخار  البخار  وم ل  رواه .«البول
ن علىا ال إن األلبىاقىحيىث  نعن األلبا (اوموا) ذكرها النوو  ر ه   تعاىل يف وهنا فا دة

  :أربعة أق ام
هىىىا مىىىن باء وف  لىىىنب مىىىأكول اللحىىى  كاإلبىىىه والبقىىىر وال ىىىن  واخليىىىه وال ىىى :القسرررم األول

 .الصيود فهمله ااهرة بنص القران واألحاديث الصحيحة واإل اا
 و الفقهاءهب ابتفاجنلنب الكل  واخلنزير أو اءتولد من أحدمها وهملا : القسم الثاين 
مني علا اا اء للنب اآلدمي وهو ااهر وقد نقه الشيخ أبو حامد إ : الثالث القسم 

  .اهارته
فىى  مىىا  الطىىاهرة وهىىو لىىنب سىىا ر احليىىواانت علىىا قىىولني وهىىو خمتلىىهللا فيىىه :القسررم الرابررع

 .تقدم ذكره من األق ام
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  .مال  وداود أنه جنهبعي وأ د و وهو ممله  الشاف :فالقول األول 
 .المل  ذه  إليه أبو حنيفة أنه ااهر وهو :القول الثاين 

 :( اهر .....ومين ايدمي) :مث قال راه هللا تعاىل

  :ني الفقهاءب خالف من األعيان الطاهرة عند احلنابلة مين اآلدمي وهو  ه النوع الرابع
لىىهللا وهىىو ليىىه اء  أن مىىين اآلدمىىي اىىاهر لكنىىة م ىىتقملر وهىىملا القىىول ذهىى  إ :فررالقول األول
ن ن القىي  بىه إابىيىمله تلم د والشافعي ونصره واختاره شيخ اإلسالم ابن تيميىة و ممله  األمام أ

  اهىىىارة اءىىىينقيهىىىني يففعقىىىد منىىىاظرة مطولىىىة بىىىني  (بىىىدا   الفوا ىىىد) ابىىىن القىىىي  ر ىىىه   تعىىىاىل يف
  الراجحوهملا القول هو  وجناسته رجح فيها اهارة مين اآلدمي

 : عدة أدلة منهاأما دليه هملا القول فهو 
لي فيصر فركرا   يب كنرأ أفركره مرن ثروب النر» :قول عا شة رضي   تعاىل عنها -1
  .م ل  رواه .«فيه

برره  مررن ثو كرران النرريب يسررلأ املررين» :هىىو مىىا قالىى  عا شىىة رضىىي   تعىىاىل عنهىىا -2
، د ب ىند صىحيحأ ى واهر  .«بعرق اإلذخر مث يصلي فيه ولته من ثوبه ايبسرا  مث يصرلي فيره

اءىين ألنىه  ا اهىارةوال ل  والفرو ال يزيه  ي  أجزاء اءىين فىدل ذلى  علىومعلوم أن احل  
  .لو كان اءين جن ا ءا كفا فيه الفرو أو ال ل 

الصىىىديقني لرسىىىه و أن هىىىملا اءىىىين يعتىىىرب أصىىىه عبىىىاد   اءخلصىىىني ومىىىنه  األنبيىىىاء وا -3
 .  اوالشهداء واوه  وأت  حكمة   تبارو وتعاىل أن يكون أصه ه الء جن

واسرتدلوا هب اآلدمىي جنى وذه  إليه احلنفية واءالكية حيىث قىالوا أبن مىين :القول الثاين 
 البخار  وم ل  اهرو  .«يغسل املين كان النيب » :بقول عا شة رضي   عنها على ذلك

ل  ىه يىدل علىا اقىالوا فثبىوت  .«كنأ اسسل املين من ثوب النيب » :وأي اً قو ا 
 .جناسة اءين
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لىىا عا يىدل أبنىىه قىد ثبى  الفىىرو وال ىل  يف األحاديىث األخىىرى ممى أجيرب عررن ذلرك لكرن
 .أن ال  ه ليهب بشرط وإمنا هو من اب  الكماالت ال الواجبات

  ؟فإن قيل ملاذا عا شة رضي هللا عنها سسلأ املين 
بىىني  و عىىاً  علىىا ذلىى  أن ف ىىه عا شىىة رضىىي   عنهىىا كىىان تكمىىيال للن افىىة :اجلررواب
لراىى  لال  ىىه و رو وقىىد بىىني احلىىديث األخىىر كمىىا قلنىىا أن الفىىرو يكىىون لليىىابهب ال  ىىه والفىى

  ىىىه كمىىىا ي  وف ىىىلها لىىىه رضىىىي   عنهىىىا لىىىيهب ألنىىىه جنىىىهب وإمنىىىا هىىىو مىىىن اب  إمااىىىة األذى
 .فالراجح إذا أن املين  اهراءخاط م  أنه ااهر 

 ( اهر ... ور وبة فرج املرأة) :راه هللا تعاىل قال املؤلفمث  
د ابلراوبىىة ة واءقصىىو راوبىىة فىىرج اءىىرأعيىىان الطىىاهرة عنىىد احلنابلىىة مىىن األ خلررام النرروع ا 

ن مىهىملا ال ىا ه  وخيىرج ال ا ه األبيض الرقي  وهو بني اءمل  والعرو :اخلارجة من فرج اءرأة
رج مىىن خيىىالبىىول  خمىىرج الولىىد وهىىو فتحىىة يف أدىن فىىرج اءىىرأة كمىىا أنالىىمل  هىىو  م ىىل  الىىملكر

 رأة فتحة يف أعلا فرج اء
 : علا أقوال فيه الفقهاء أما حكمه الفقهي فقد اختلهللا

ل إليه ابن حزم وما كما تقدم وهو ممله  احلنابلة واحلنفية وهو قول ابن  :القول األول 
 اءنملر أن همله الراوبة ااهرة 

          لراوبىىىةاأن هىىىمله  يىىىة والشىىىافعيقىىىول عنىىىد احلنفوهىىىو قىىىول عنىىىد احلنابلىىىة و  :القرررول الثررراين 
    : واستدلوا على ذلك أبدلةجن ة 
  فقال ؟مث ال ٌّيين أرأيأ الرجل جيامع امرأته» :عندما قيه له حديث عثمان  -1

البخىىىار   هروا .«يتوضرررح كمرررا يتوضرررح للصرررالة ويغسرررل ذكرررره مسعرررأ ذلرررك مرررن النررريب 
  .وم ل 

أبنىه ال يلىزم مىن ذلى  أن يكىون ف ىه الىملكر ب ىب  راوبىة فىرج اءىرأة  لكن أجيرب عنره
كىىان أيمىىر الن ىىاء بىىملل  مىى  حىىاجتهن إىل البيىىان واألصىىه عىىدم   يه أنىىه ل يىىرد أن النىىيب بىىدل
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  .النجاسة إال بدليه
ضررررأ يتوضررررأ كمررررا يتو » :من ىىىىو  خصوصىىىىاً لف ىىىىة وأي ىىىىاً يقىىىىال إن حىىىىديث عثمىىىىان 

  .كما بني ذل  أهه العل  .«للصالة
 .أن القاعدة عند العلماء أن كه خارج من ال بيلني فهو جنهب -2
رج البىول ج مىن خمىأبن اءقصىود قىمله القاعىدة عنىد العلمىاء هىو مىا خيىر  ن أجيرب عنرهلك 

هىو و ة واحلنفيىة احلنابلى ما ذه  إليىه والراجح يف هذا هووال ا ط ال ما خيرج من خمرج الولد 
ي ى  جن ىة اهرة ولأن راوبىة فىرج اءىرأة اى: المل  رجحه شىيخنا ابىن عثيمىني يف قولىه األخى 

  :أمور ن اب  االستحبا  فقط ال الوجو  ويدل علا ذل  عدةوإمنا ال  ه منها م
د تقىدم فقى أنه ال دليه صحيح وال ضعيهللا يدل علا النقض وأما حديث عثمان  -1

  .الكالم عليه وأنه من و 
ني فإن هىمله دم  للعأن همله الراوبة مما تبتلا به الن اء وهمله احلال للفرج كحال ال -2

  .احلاالت دليه علا صحة العني والفرج

مىىا ل يوجىىد يانىىه فلأن هىىملا األمىىر ممىىا تعلىى  بىىه البلىىوى عنىىد الن ىىاء وتىىدعوا احلاجىىة لب -3
اءشىقة لشى  و دليه علا النقض نبقا علىا األصىه وهىو عىدم الىنقض ألن اليقىني ال يىزول اب

 . جتل  التي  
  :ر(لقة  اهوسؤر اهلرة وما دوهنا يف اخل) :تعاىل املؤلف راه هللاقال مث 

 خللقىة وال ى رهنىا يف اا ىرة ومىا دو  سى رمن األعيان الطاهرة عنىد احلنابلىة  النوع الساد 
 صاح ملا ها بني دم يف الطعام والشرا  كمو عه ذسار وي تخ .هو بقية الشيء :يف الل ة

  (ل ان العر )
  .ما ف ه من الطعام والشرا  :وأما ال  ر يف االصطالح فهو
رة ومىىا دوهنىىا يف اخللقىىة مىىن الطىى  أو الىىدوا  إن سىى ر ا ىى :يقىىول اء لىىهللا ر ىىه   تعىىاىل
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إهنرررا ليسرررأ » :قىىىال يف ا ىىىرة أن النىىىيب  أبىىىو قتىىىادة  رواه علىىىا ذلىىى   ىىىا واسىىىتدل ،اىىىاهر
  ،أ ىد وأبىو داود والن ىا ي والرتمىمل  ب ىند صىحيح رواه .«بنش  إمنا هي من الطوافني علريكم

وقىملا يتبىني لنىا أن القاعىدة عنىد فهملا دليه علا أن ا رة وما دوهنىا يف اخللقىة لي ى  بىنجهب 
ن كرل أو أصغر منهرا فهرو  راهر وأ أن كل ما ال يؤكل حلمه مما هو ثشم اهلرة» :احلنابلة

  .«ما ال يؤكل حلمه مما هو أكرب من اهلرة حشما  فسؤره جن 
رة و أن س ر ا ىالعلة وه وهو يواف  القول األول يف احلك  لكنه خيالفه يف :القول الثاين 
  منىه سىواء التحىرز والعلىة يف ذلى  كثىرة التطىواف فمىا كثىر تطوافىه علىا النىا  ممىا يشى ااهر 
ال أنىىه إه اىىاهر مىن ا ىىرة أو أصىى ر منهىىا فحكمىه حكىى  ا ىىرة يعىين أن سىى ر  جمىىاً كىىرب حأ كىان

  .ي تثىن من هملا الكل  الستثناء الشارا له
عد  ر ن ال ىالىوهىو اختيىار  ى  مىن أهىه العلى  كالشىيخ عبىد  الرراجحوهملا القول هو 

الشىىارا ل  عيهللا ألناءىمله  فىى  ا ىىرة علىا ا ىىرة فيقىىال إن هىملا القيىىا  ضىى وفى ه وأمىىا قيىىا 
وجىد اءشىقة تُ تطىواف يعله اهارة ال  ر حبجى  ا ىرة وإمنىا علىه ذلى  بكثىرة التطىواف وكثىرة ال
  .نهالتحرز مة من ايف التحرز من جناستها فالعلة كما قلنا هي كثرة التطواف ووجود اءشق

عىاىل ته ر ىه   ة انتقىوبعد أن أهنا اء لهللا ر ه   تعاىل الكالم علا األعيىان الطىاهر  
 للكالم علا األعيان النج ة 

  :(وسباع البها م والطري واحلمار األهلي والبغل منه جنسة) :فقال
 : يف هملا الكالم عدة مباحث

  مىىىن ه مالىىه انيقىى  علىىا كىى:  ىىىةويتعلىى  يف تعريىىهللا ال ىىب  وال ىىب  يف الل :املبحررث األول
 .د واو ذل   والفهاحليواانت ويعدو علا النا  والدوا  فيفرتسها مثه األسد والنمر والمل 

طبعىىه بيعىىدو علىىا فىى ه و  ه حيىىوان لىىه ان  يتقىىوى بىىهوأمىىا ال ىىب  يف االصىىطالح فهىىو كىى 
 .فالباً كاألسد والفهد
يث النجاسة والطهارة فأما سباا وهو يتعل  فيما ذكر اء لهللا من ح :أما املبحث الثاين
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 جن ة  د ذه  احلنابلة واحلنفية إىل أن أعياهناالبها   والط  واحلمار األهلي والب ه فق
ولي ىى   اء اىىاهرةوهىىو مىىمله  اءالكيىىة والشىىافعية أن أعيىىان هىىمله األشىىي :القررول الثرراين

  .هو ما ذه  إليه احلنابلة من أن أعياهنا جن ة لكن األقر . بنج ة
ر أو أ  ه أو احلمىايعين إذا شر  الب ى وهو يتعل  آبسار همله ال باا :بحث الثالثامل 

 ؟هبسب  من ال باا من إانء أو حوو فما حك  ما تبقا منه هه هو ااهر أم جن
 : همله اء ألة البد أن تعل  ثالثة أشياء قبه الدخول يف 
 .أن أهه العل  اتفقوا علا أن س ر ماُ أك َه حلمه ااهر -1
شىىر  مىىا  قىىة اىىاهر جيىىوزعلىىا أن سىى ر ا ىىر ومىىا دوهنىىا يف اخلل ه العلىى  اتفقىىواأن أهىى -2

 . والوضوء بهبقي منه 
  .أن أهه العل  اتفقوا علا أن ما ي كه حلمه ااهر ف  جنهب -3
احلمىىار لب ىىه و لكىىن اختلىىهللا أهىىه العلىى  يف اهىىارة سىى ر سىىباا البهىىا   وجىىوارح الطىى  وا 

 : األهلي علا عدة أقوال
وهىىو  لىىةحلنابامىىن مىىمله   وهىىو الىىمل  ذهىى  إليىىه اء لىىهللا ر ىىه   تعىىاىل :القررول األول

 : واستدلوا على ذلك أبدلةأن س رها جنهب أي اً ممله  احلنفية 
يكىىون ابلفىىالة  سىىئه عىىن اءىىاء ابىىن عمىىر رضىىي   تعىىاىل عنهمىىا أن النىىيب  رواه مىىا -1

وهىملا األثىر  .«سه  يء ينشإذا كان املاء قلتني مل» :وما ينوبه من ال باا والدوا  فقال 
قىد اختلىهللا يف ده جيىد و نااللف  الدار قطين وأبو داود وف ه  وقال عنه جي بىن معىني إسى أخرجه قملا
  .وت عيفه تصحيحه
باا يىىى ثر يف ود ال ىىىإن هىىىملا األثىىىر دل علىىىا أن اءىىىاء إذا كىىىان دون القلتىىىني فىىىإن ور  :قىىىالوا

بعرردة أجوبررة  لكررن أجيررب عنررهلقلتىىني اب تنجي ىىه ولىىو كانىى  هىىمله ال ىىباا اىىاهرة ل جىىده 
متنىىه  سىىنده و يفأن احلىىديث يف ثبوتىىه نىىزاا اويىىه بىىني أهىىه العلىى  ب ىىب  االضىىطرا  : منهررا

 .وعلا هملا فال يصلح حجة يف همله اء ألة
أنىىه علىىا الت ىىلي  بصىىحة هىىملا احلىىديث فيبقىىا أنىىه تدخلىىه االحتمىىاالت : اجلررواب الثرراين 
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بررررره  أبطلرررررإذا دخلرررررأ عليررررره االحتمررررراال   ثررررررإن احلرررررديث أو األ» :والقاعىىىىىدة تقىىىىىول
 يىىواانت علىىا هىىملا اءىىاء قىىال هىىملا ء نىىة بىىول هىىمله احل فيحتمىىه أن النىىيب  .« االسررتدالال

وجتمىىه أنىىه قىىال ذلىى  ألنىىه قىىد يبقىىا يف فىى  هىىمله احليىىواانت أثىىرا مىىن حلىىوم اءيتىىة النج ىىة ال 
  .االحتماالتأو او ذل  من  ا جنهباقلقصد أن س رها ولع

 ليه مى  بعد قاليت ستأيت أن هملا احلديث معارو ابألحاديث األخرى: لثالثاجلواب ا
 "ها بع اشد بع إهنا لكثرهتا ي :"فيها ضعهللا لكن سيأيت أن البيهقي ر ه   يقول أن

 البخىىار  وم ىىل  رواه .«إهنررا رجرر  قررال يف احلمررر يررو  خيرررب أن النرريب » :مىىا ورد -2
 : لكن أجيب عنه أبمور

ملا مثىه أن ذسىارها جن ىة وهى أهنىا  رمىة ول يىرد أ : أراد بقولىه أهنىا رجىهب أن النيب  -أ
َررا اخْلَْمرر﴿ :قولىىه تعىىاىل ررر  وَ ر  َوالْ اَي أَيرَُّهررا ال ررذ يَن آَمن رروا إ من  ررْن اأْلَْنَصرراب  َواأْلَ َمْيس  ْزاَل   ر ْجرر م م 

ررْيطَان     بنج ىىة وجتمىىه م لي ىىألزالومىىن اءعلىىوم أن األنصىىا  وا .[90:]املا رردة ﴾َعَمررل  الش 
 .  يطهرهالأكله  نه أراد بملل  حلمها كما يف احلمر األهلية ألن ذبح ما ال جهأي اً أ
 .جاسةارد يف حترمي األكه كما قلنا وال تالزم بني احلرمة والنأن احلديث و  - 
 .«إذا ولغ الكلب يف إسء أحدكم فلريقه وليغسله سبعا» :قوله  -2

  .البخار  وم ل  رواه 
 فيقىا  عليىه فى ه علىا جناسىته إبراقىة اءىاء وف ىه اإلانء فىدل هنىا أنىه أمىر قالوا 

 . من ال باا يف حك  النجاسة
كلى  نص والأبن األصه عدم القيىا  ألنىه جيى  الوقىوف عنىد مىورد الى لكن أجيب عنه

م ال يىدخلون   ال ىالعلىيه بت لي  جناسته وف لها سىبعا للتنفى  منىه وأن اءال كىة ورد الشرا
  .فيه كل  وليهب ف ه يف معناه فال يصح قياسه عليه بيتا

 هىىىىي أشىىىىبهفأن هىىىىمله احليىىىىواانت حيىىىىواانت حىىىىرم أكلهىىىىا وميكىىىىن التحىىىىرز منهىىىىا فالبىىىىا  -4
  .نه ال دليه علا أن اللح  إذا حرم صار جن اأب لكن أجيب عنهابلكل  

 نىىىىملر اهريىىىىة وهىىىىو اختيىىىىار ابىىىىن اءوهىىىىو مىىىىمله  اءالكيىىىىة والشىىىىافعية وال :القررررول الثرررراين 
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وهىىو اختيىىار الشىىيخ ابىىن ابز مىىن اءعاصىىرين وهىىو أن سىى ر  ة عىىن األمىىام أ ىىدروايىىو واألوزاعىىي 
 : الب ه واحلمار األهلي وسباا البها   ااهر واستدل أصحا  هملا القول أبدلة منها

كم أو إهنرررررا ليسرررررأ برررررنش  إمنرررررا هررررري مرررررن الطررررروافني علررررري» :يف ا ىىىىىرة قولىىىىىه  -1
ديث ن هىملا احلىمىوجىه الداللىة و  ءتقدم وهىو صىحيح اإلسىنادمن حديث أ  قتادة ا .«الطوافا 

ف هىا ممىا  لىي ذلى قالوا إنه قد نص علا عدم جناسة ا رة وهي ف  مأكولة اللحى  فيقىا  ع
ديث كثىرة يت يف احلىأبن العلىة الى لكن أجيرب عرن هرذاال ي كه حلمه كال باا وجوارح الطى  

وز كىون يف اءفىاإهنىا تال يوجىد يف ال ىباا ف النىا  وهىملا والتطىواف لقىر  ا ىرة مىن قا البلوى
 .ال تقر  من النا  اختياراً وعلا هملا ال ي وغ هملا القيا و 

ومبرا  قرال نعرم رقيرل لره أنتوضرأ مبرا أفضرلأ احلمر» :أن النيب  رواه جابر  ما -2 
اا يىىدل ه النىىز  ىىقىىالوا إن هىىملا نىىص يف  البيهقىىي والىىدار قطىىين وفىى ه  رواه .«أفضررلأ السررباع

 لنياملسرتد ولكرن رد أبن هىملا احلىديث ال يثبى  لكرن أجيرب عنرهاهارة س ر ال ىباا  علا
لبيهقىىي ا ذلىى  قىىملا احلىىديث فقىىالوا إن هىىملا احلىىديث لىىه أسىىانيد يشىىد بع ىىها بع ىىا كمىىا بىىني

  .ر ه   تعاىل
كب فيره عمررو ر خرج يف  أن عمر » :مال  يف اءواأ والبيهقي يف سىننه رواه هو ما -3

لسرباع ا وردوا حوضا فقرال عمررو اي صراحب احلروس هرل تررد حوضرك بن العاص حىت
باع وترررد لرى السرعفقرال عمرر رضري هللا تعرراىل عنره اي صراحب احلرروس ال خترربه فرإس نرررد 

 خيالفىىه عمىىرو وال قىىال نىىرد علىىا ال ىىباا وتىىرد علينىىا ول وجىىه االسىىتدالل أن عمىىر  .«علينررا
ا األثىر نىه هىملأب لكرن أجيرب عنرهاسىتها ف ه من الصحابة رضي   عنه  فدل علا عدم جن

ورود   ي ىىرهمرسىىه ومنقطىى  فىىال حجىىة فيىىه ولىىو صىىح فىىإن ذلىى   مىىول علىىا اءىىاء الكثىى  وال
 . ال باا عليه

قلرأ أليب » :عىن حبيى  بىن شىها  عىن أبيىه قىال (كتىا  الطهىور)أبىو عبيىد يف  رواه هو مىا -4
سباع وتلغ فيهرا الكرالب ويشررب هريرة أرأيأ السؤر يف احلوس يصدر عنها اإلبل فرتدها ال
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داللىة علىا  فيىهو  وهىملا األثىر سىنده صىحيح .«منها احلمار هل أتطهر منه فقال ال لر  ْ  املاء  ريء
  .اهارة س ر ال باا واحلمار كما ورد يف األثر إال أنه ي تثىن الكل  لورود النص به

اسىة علا جن ح يدلالطهارة وال دليه صريح أو صحيح واضأن األصه يف تل  األشياء  -5
  .اآلسار

يكىون سى رها فز بيعهىا إن عينها اىاهرة بىدليه جىواز االنتفىاا قىا يف حالىة االختيىار وجىوا-6
  .ك  ر ا رة  اً ااهر 

 ن النىيب: إوا ر فقالأما الدليه المل  استدلوا به علا اهارة الب ه واحلمر من جهة الن
ي   رضى صحابةال  يف زمان م كان يركبها وكان  تركوال الصلا   عليه الصالة 

التحىرز  اً ال ميكىنأي ى وألهنمىا النىيب  ذلى  لبىني ولو كان الب ىه واحلمىار جن ىاً عنه  
  .ةا ر  امنهما ءن اقتنامها فأشبه

 ىا تقىدم  يب عنهفأجن النيب قد أمره  إبكفاء القدور وقال عنها أبهنا رجهب إ فإن قيل
ذ يَن يرَُّهررا ال ررأَ اَي ﴿ :اىل رمىىة يعىىين حلومهىىا كقولىىه تعىىأهنىىا  .«أهنررا رجرر » :وهىىو أنىىه أراد بقولىىه

ر  َواأْلَْنَصاب  َواأْلَ  َا اخْلَْمر  َواْلَمْيس    .[90:]املا دة ﴾   ر ْج م ْزاَل آَمن وا إ من 
  كىان يف مها الىملفيحتمه أنه أراد حل، ومن اءعلوم إن األنصا  واألزالم لي   بنج ة

  جه أكله ال يطهره قدوره  فإنه رجهب ألن ذبح ما ال
حىىوط نقىول إن األ ا ولىملاواحلقيقىة أن النىاظر يف األدلىة واألقىوال جيىد أهنىا متكافئىة نوعىاً مى

    هو القول بنجاستها  يعاً إال ما دل الشرا علا استثناءه
 :هو يف قول اء لهللا ر ه   تعاىل :املبحث الثالث

مىىىار رتازاً مىىىن احلاحىىى هلىىي هنىىىا احلمىىىار األر ىىه   ذكىىىر اء لىىىهللا واحلمررار األهلررري والبغرررل منررره()
  يكىىون بىه الىمل الوحشىي ألن احلمىار الوحشىي حىالل األكىه فهىو اىاهر وأمىا األهلىي فاءقصىود

  .م  النا  ويتأهه معه  فهو جنهب  رم
والب ىىه منىىه( يعىىين أن الب ىىه مىىن احلمىىار األهلىىي مىىن جهىىة ) :وهىىو يف قولىىه :املبحررث الرابررع
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ب ىىه جن ىىا ت ليبىىا جلانىى  احل ىىر ألن هىىملا الب ىىه ولىىد مىىن فىىر  عىىال احلكىى  ابلنجاسىىة وصىىار ال
عليىىه  ىىار أهلىىي وعلىىا هىىملا لىىو أن هىىملا الب ىىه ولىىد مىىن  ىىار وحشىىي وهىىملا احلمىىار الوحشىىي 

  .عال علا الفر  فإن هملا الب ه يكون ااهرا ألنه متولد من ااهرين
نهما من الريق والعررق ومرا وهي تتعلق يف البغل واحلمار هل يقا  ما خيرج م: املسألة األخرية

  ؟خيرج من األنف على سؤرمها من حيث الطهارة
 نىىهللا الب ىىهأوعلىىا هىىملا يكىىون سىى ر وريىى  وعىىرو ومىىا خيىىرج مىىن عليىىه يقىىا   أنىىه :اجلىىوا 

هب شعرها وعرقها ول المكان يركبها وي  واحلمار ااهر ألهنما من الطوافني علينا وألن النيب 
 .و  تعاىل أعل ، ابلتطهر منها عليه الصالة وال الم يرد أنه أمر

وقىىىملا نكىىىون وهلل احلمىىىد ختمنىىىا اب  إزالىىىة النجاسىىىة وننتقىىىه بعىىىده آلخىىىر اب  يف كتىىىا  
 وهو اب  احليض فن أل   تعاىل اإلعانة والت ديد الطهارة
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 باب الحيض

وا  الطهارة من أب اب  احليض وهو ذخر اب  ابتدأ اء لهللا ر ه   تعاىل ابلكالم علا
 . هو ال يالن يقال حاو الواد  إذا سال: احليض لغةو 

يهللا هىو أن لتعىار اوأ ى  هىمله  شىرعاً  واختلهللا الفقهاء ر ه    تعىاىل يف تعريىهللا احلىيض
أوقىات  لىرح  يفادم ابيعىة وجبلىة خيىرج مىن قعىر  :احليض يف االصطالح الشرعييقال أبن 

 .معلومة عند بلوغ اءرأة
  نقولملكر بعض الفوا د واء ا ه اءهمة فوقبه الدخول يف كالم اء لهللا ن 

 عنهىا ءىا عركى  لعا شىة رضىي   كمىا قىال   احليض أمر كتبه هللا على بنرا  آد إن 
ا  علررى بنرر إن هررذا أمررر كتبرره هللا» :يف احلىى  وضىىاو صىىدرها بىىملل  فطيىى  خاارهىىا وقىىال

  .البخار  وم ل  رواه .«آد 
فيىه م ىا ه  و العلى   عرفتىه أبىوا  كثى ة مىنمن األبوا  اءهمة اليت ترتتى  علىا م احليضو 

 : كث ة جصه اخلالف فيها وسب  هملا اخلالف عدة أمور منها
 . ضطرا  الدماء اخلارجة من اءرأةا -1
 . ادهتنلن اء بعض األدوية والعقاق  اليت ت ب   ن االضطرا  يف عتناول بعض ا -2
 يىدل عليىه  ىا ل ة يف هىملا البىا لتكلهللا الزا د من بعض الفقهاء يف القواعد الفقهيا -3

 . ر ه   الشوكا  الدليه كما بني ذل 
ن عىىىويص مىىىإن اب  احلىىىيض " :(اومىىىوا) وب ىىىب  هىىىمله األمىىىور وف هىىىا قىىىال النىىىوو  يف

 ".األبوا  ومما فلط فيه كث ون من الكبار لدقة م ا له
ل والن ىاء ن الرجىاوقد رأي  ماال جصا من اءىرات مىن ي ىأل مى" :وقال أي اً ر ه   

عتنىني ببىا  او واءعن م ا ه دقيقة ال يهتد  إىل اجلىوا  الصىحيح فيهىا إال أفىراد مىن احلىمل
  ".احليض

قىال و  "احليض كتا  ضىا   ل يصىنهللا فيىه تصىنيهللا يقىوم حبقىه" :م نده يف يوقال الدارم
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 اإلمام أ د ر ه  : "مكث  يف كتا  احليض ت   سنني حىت فهمته". 
 ا  واىىىناحلمىىىد حصىىىل   ىىىاوالت مىىىن أهىىىه العلىىى  لت ىىىهيه وتي ىىى  هىىىملا البىىىلكىىىن وهلل 

هىىملا البىىا   ا لفهىى البىىا  علىىا القواعىىد اءهمىىة الىىيت تكىىون سىىبب سىىنتكل  إن شىىاء   يف هىىملا
لكىىىن قبىىىه  .دالت ىىىديو علىىىا مىىىا يىىىملكره اء لىىىهللا ر ىىىه   تعىىىاىل فن ىىىأل   اإلعانىىىة والتي ىىى  

 .   العل ألمور اليت من اءه  أن يعرفها االالدخول يف كالم اء لهللا هناو بعض ا
 : اعل  أن الدماء اخلارجة من اءرأة علا ثالثة أنواا: األمر األول
 . دم حيض وهو اخلارج يف حال الصحة :النوع األول

 . ستحاضة وهو اخلارج حال اءرودم اال :النوع الثاين
 ن ي  دم نفا  وهو اخلارج م  الولد أو قبله بزم :النوع الثالث

 . علا خالف سيأيت فيما بعد إبذن  
حيض : وله ه  بقوقد ذكر الفقهاء ر ه    تعاىل أن للحيض أمساء عديدة  عها بع

 .قراو امث إكبار نفاث درا  امهب إعصار ضح  عراو فر 

ذكررر بعررض أهررل العلررم أن مررن لرريض مررن سررري النسرراء بعررض احليررواس  وقررد مسررألة: وهنررا 
  بقوله (لب أوَل النهىمطا)مجعهن صاحب 

 

 إن اللىىىىىوايت ج ىىىىىن الكىىىىىه قىىىىىد  عىىىىى 
 

 يف ضىىىىمن بيىىىى  فكىىىىن ممىىىىن  ىىىىن يعىىىىي 
 امىىىىىىىىىىىىىىىرأة انقىىىىىىىىىىىىىىىة مىىىىىىىىىىىىىىى  أرنىىىىىىىىىىىىىىى  وزغ 

 
 وكلبىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىر  خفىىىىىىىىىاو مىىىىىىىىى  ضىىىىىىىىىب  

  

إن هرذا أمرر  » :لكن ما تقدم من حديث عا شة رضي   عنها عندما قال  ا النىيب 
مىن بنىات ذدم  مىن خصىا ص الن ىاءإىل أن احلىيض فيىه إشىارة  .«كتبه هللا علرى بنرا  آد 

وأمىا احليىواانت فىإن الىمل  خيىرج مىنهن إن خىرج فإنىه فيمىا ي هىر ال ي ىما حي ىاً وإمنىىا فقىط 
َُ ذخىر هىملا هىو ظىاهر الىنص إال أن يكىون قىول النىيب  إن هرذا أمرر كتبره هللا » :هو شيُء
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 . ومن اب  الت لي أمن اب  اءخاا  ألنه خياا  اءرأة  .«على بنا  آد 
 : ك  احليضومن ح   ةكمذكر أهه العل  أن احليض له ح  : ر الثايناألم
  .عالمة علا براءة الرح  وخلوه من اجلننيأنه  -1
 جعىه   هىىملاتعلىى  قىا عىىدد مىن األمىىور كالعىدة والطىىالو واحلىداد واىىوه فأن اءىرأة ي -2

 . ءدة اليت جتل ها اءرأةالدم للتعرف علا ا
للجنىىني  ىل فىملاءيتحىىول دم احلىيض الىمل  كىىان خيىرج منهىىا إواعلى  أن اءىرأة عنىىدما حتمىه 

 . و ملا احلامه ال حتيض علا خالف سيأيت إبذن  
  :واألصه يف م ا ه احليض الكتا  وال نة واإل اا

ررريض  ﴿ :قولىىىه تعىىىاىلف فأمىىىا مىىىن الكتىىىا  ررر َوَيْسرررأَل وَنَك َعرررن  اْلَمح  اْعَتز ل وا َو َأذ ى فَرررق رررْل ه 
يض  الن  َساَء يف  اْلمَ    .[222:]البقرة ﴾ح 
 : يثاحليض كله يدور علا ثالثة أحاد :قال اإلمام أ د فقد :وأما ال نة

: لىى قا شىىة رضىىي   عنهىىا أن فاامىىة بنىى  أ  حبىىي  سىىأل  النىىيب مىىا روتىىه عا  -1
ر صررالة قرردإن ذلررك عرررق ولكررن دعرري ال» :قىىال ؟إ  ُأسىىتحاو فىىال أاهىىر أفىىأدا الصىىالة

فاسسررلي  ب قرردرهافيهررا فررإذا أقبلررأ فرراتركي الصررالة فررإذا ذهرراألاي  الررو كنررأ حتيضررني 
 .البخار  وم ل  رواه .«عنك الد  وصلي

سرربع  أن أ  حبيبررة رضري هللا عنهررا استحيضررأ» :روتىىه عا شىة رضىىي   عنهىا مىا -2
  .بخار  وم ل ال رواه .«عن ذلك فأمرها أن تغتسل لكل صالة سنني فسألأ النيب 

يب كن  أستحاو حي ة كث ة شديدة فأتي  الن:  قال    جح ما روته  نة بن -3
 ستسررلي ااي  مث إمنرا هرري ركضرة  ريطان فتحيضرري سرتة أاي  أو سربعة أ» :أسىتفتيه فقىال

 جيز رررك فرررإذا اسرررتنقأ  فصرررلي أربعرررة وعشررررين أو ثرررالاث وعشررررين وصرررومي فرررإن ذلرررك
نه   وح ىىىاخلم ىىىة وصىىىححه الرتمىىىمل رواه .«وكرررذلك فرررافعلي كرررل  رررهر كمرررا حتررريض النسررراء

  .البخار 
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  ؟اختلف الفقهاء راهم هللا تعاىل مىت بدأ احليض يف النساء على أقوالمسألة: لكن هنا 
  .وعال أن احليض يف الن اء بدأ قن منمل أن خلقهن   جال :القول األول
 .أن احليض أول ما بدأ بن اء بين إسرا يه :القول الثاين

 . دمذت بين  إسرا يه فيدخلن يف بناولكن األقر  هو القول األول وأما ن اء بين
 أهنررن» :نه عىىفىىإن قيىىه مىىا اجلىىوا  عمىىا مىىا ورد مىىن قىىول عا شىىة وابىىن عبىىا  رضىىي    

  أ  ن اء بين إسرا يه «سلط عليهن احليض
 نعنصىن ممىا  ىعقوبىة  إذا أاتهىن أنه  مىول علىا أن احلىيض يطىول مكثىه فىيهن :اجلواب

  .(ذكره ابن حجر ر ه   تعاىل)
 ىىن ت ىىعاً مىىن بل ذكىىر بعىىض العلمىىاء أن الىىاليت استح ىىن يف عهىىد النىىيب : فا رردةهنررا و 

 :لفقا (1/117) الن اء وقد ن مهن ال يواي ر ه   يف شرح سنن الن ا ي
  

 قىىىىىىد استحي ىىىىىى  يف زمىىىىىىان اءصىىىىىىطفا
 

 ت ىىىىىىىىى  ن ىىىىىىىىىاء قىىىىىىىىىد رواهىىىىىىىىىا الراويىىىىىىىىىىة 
 بنىىىىىىىىىات جحىىىىىىىىى  سىىىىىىىىىودة والفاامىىىىىىىىىة 

 
 زينىىىىىىىىىىىىىى  أمسىىىىىىىىىىىىىىاء سىىىىىىىىىىىىىىهلة وابدنىىىىىىىىىىىىىىة 

 مله اءقدمة ننتقه لكالم اء لهللا يقول وبعد ه 
 :ل(ال حيض قبل تسع سنني وال بعد مخسني وال مع ا) :قال راه هللا

 : ذكر اء لهللا هنا ثالث م ا ه جنعلها علا مباحث
فقهىاء بىني ال  ىه خىالف يتعل  ابحليض قبىه ت ى  سىنني وهىمله اء ىألة :املبحث األول

  :علا أقوال
إذا خىرج و   سىنني أن اءرأة ال حتيض قبه ت ى ليه اء لهللاوهو المل  ذه  إ:القول األول

ة األربعىة ن األ مىهملا هو ممله   هور العلماء مىقبه ت   سنني فهو يعترب دم ف اد و الدم 
 : منها واستدلوا على ذلك أبدلةيف اءشهور عنده  

 .«فهي امرأة إذا بلغأ اجلارية تسع سنني» :ما قال  عا شة رضي   عنها -1
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 يره ضرعفذا األثرر فوالرذي يظهرر أن هرمعلقاً  عنها رواه وكالمهاوالبيهقي  الرتممل  رواه 
ال واجتهىاد جمىرأ  فيىه فإنىه يعتىرب قىول صىحا  وهىو ممىا للى ولو قلنا بصرحتهألنه رو  معلقاً 

 فيه ألن عا شة رضي   عنها قد وم  ذل  ال دليه
 . التق  قنتكون أخربت عن حا ا فقط أو تكلم  علا أفل  الن اء اليت

 القاعىىدةكمىىا قىىالوا أن امىىرأة حاضىى  قبىىه الت ىى  وإن وجىىد فهىىو اندر و   أنىىه ل يثبىى  -2
لى  هىو رجى  يف ذأنىه مىا دام اء لكرن أجيرب عرن هرذا .«أن النادر ال حكرم لره» :الفقهيىة

وجىود  ني ألنالثبوت والوجود فإنه إذا وجد الدم فهو حىيض مىن دون حتديىد ذلى  ب ىن معى
ن أعجىى  مىى" :رأة إىل أخىىرى ومىىا رو  يف ذلىى  عىىن الشىىافعي مىىن قولىىهالىىدم خيتلىىهللا مىىن امىى
مىول فهىو   يهقىيكما عنىد الب "ن اء هتامة ج ن بت   سنني، حتيض اليت مسع  من الن اء

 . علا ما علمه فقط وعدم العل  ابلشيء ليهب نفياً للعدم
ن اءنىىىملر يميىىىة وابىىىوبىىىه قىىىال بعىىىض اءالكيىىىة واختىىىاره شىىىيخ اإلسىىىالم ابىىىن ت :القرررول الثررراين

فهىو حىيض  ءعروفىةأنه ال حد ألقه سن حتيض فيه اءرأة فمىت رأت الىدم بصىفاته ا وال عد 
 : واستدلوا على ذلك أبدلة سنني ولو كان دون الت  

نىاو هلىو كىان و أنه ال دليه يب  مىن كتىا  وال سىنة وال إ ىاا يىدل علىا التحديىد  -1
ه ما خيرج كصه يف  ذل  وعلا هملا يكون األدليه يب  لنقه إلينا واشتهر حلاجة األمة إىل 

 . من الرح  أنه دم حيض حىت يقوم دليه علا أنه دم ف اد أو استحاضة
 َعررررن  ل وَنكَ َوَيْسررررأَ ﴿ :أن   جىىىىه وعىىىىال علىىىى  احلكىىىى  بوجىىىىود الىىىىدم كمىىىىا قىىىىال تعىىىىاىل -2

يض  ق ْل ه َو َأذ ى فَاْعَتز ل وا الن  َسراَء يف  اْلمَ  ريض  اْلَمح  جىال وعىال  فهنىا   .[222:]البقررة ﴾ح 
 دد ب ن   ل جدد سناً معيناً يرج  إليه فوج  إاالو ما أالقه   دون تقييد

حلىىىىيض يجىىىى  الرجىىىىوا إىل الوصىىىىهللا الىىىىمل  علىىىى    احلكىىىى  بىىىىه وهىىىىو دم اعلىىىىا هىىىىملا فو 
 . اءعروف

 . ننين ت   سموهو أن اءرأة قد حتيض ولو كان  أقه  هو القول الثاين: والراجح
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بىني  الفخى ىألة  ىه وهو يتعل  يف أكثر سن حتيض فيه اءرأة وهىمله اء :الثايناملبحث 
 : فيها نقتصر علا أقوى األقوال أهه العل 

مىىن  مىا خيىىرجو أنىىه ال حىىيض بعىد اخلم ىىني  وهىىو الىىمل  ذهى  إليىىه اء لىهللا :القرول األول
 ة الدم بعد اخلم ني يعترب دم ف اد وهملا القول هو اءشهور عند احلنابل

 ال إسحاو بن راهويه واختاره بعض احلنفية وهو اءعتمد عنده  وبه ق
 : منها واستدلوا على ذلك أبدلة

د نة خرجرأ مرن حرسرإذا بلغأ املررأة مخسرني » :ما قال  عا شة رضي   عنها -1
 . لبحثااداً عند وهملا األثر ذكره ابن قدامة يف اء ين بال إسناد ول أجد له إسن .«احليض
لىى  عنىىد رضىىي   عنهىىا قالىى  ذلىى  مىىن اب  مىىا ي صىىح أبن عا شىىة لىىو  أجيررب عنررهو 
ن وجىىود ألجىىة فيىىه كىىر عىىن عا شىىة رضىىي   عنهىىا ال حمىىا ذُ " :و ىىملا قىىال ابىىن قدامىىة الن ىىاء

جىد لىالف مىا و نىه قىد احليض أمر حقيقي اءرج  فيه إىل الوجود والوجىود ال على   ىا بىه مث إ
ه وجىد مىن أنى :عىينيأنىه قىد وجىد لىالف مىا قالتىه هكملا قال ابن قدامة ويقصىد بقولىه  "قالته

 . حاض  وولدت بعد اخلم ني
در أن النرا» :نه ل يوجد من حاض  بعىد اخلم ىني وإن وجىد فهىو اندر والقاعىدةأ -2

 . أبنه قد وجد من الن اء من حاض  بعد اخلم ني وأجيب عنه .«ال حكم له
نىد اءالكيىة عتمىد عو اءشىهور اءأنىه ال حىيض بعىد ال ىبعني وهىملا القىول هى :القول الثاين

 . أبنه ل يوجد من حاض  بعد ال بعني واستدلوا على ذلك
ني ني وال ىىىىتأنىىىىه ال حىىىىد ألكثىىىىر احلىىىىيض فقىىىىد حتىىىىيض اءىىىىرأة يف اخلم ىىىى :القررررول الثالررررث

لشىافعية وهىو ا در عنوال بعني وهملا القول رواية عن أ  حنيفة ورواية عن مال  وهو اءشهو 
 : أبدلة لى ذلكواستدلوا عار شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القي  ممله  ال اهرية واختي

أن   جال وعال عل  هناية احليض ابليأ  ول يعلقه ببلوغ س ني سنة أو أكثىر أو  -1
يض  م ْن ن َسا  ك مْ ﴿ :أقه قال تعاىل فىاهلل على  هنايىة  .[4:]الطالق ﴾َوالال   ي يَئ ْسَن م َن اْلَمح 
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كمىىا يف قولىىه   تعىاىل بعىدد ال ىىنني ولىىو كىان األمىىر معلىى  بعىدد ال ىىنني لبينىىهاحلىيض ابليىىأ  ال 
فالال ي يئ ن من احمليض  .[15:]األحقاف ﴾َحىت  إ َذا بَرَلَغ َأ  د ه  َوبَرَلَغ َأْربَع نَي َسَنة  ﴿ :تعاىل

فقىىد  و ىىملا مثىىه القواعىىد الىىاليت ال يرجىىون نكاحىىاً فهىىن قىىد ال ميتنىى  عىىنهن احلىىيض والنكىىاح
 . اءرأة ذي ة وعمرها أربعني سنة وقد تكون ذي ة وعمرها مثانون سنةتكون 
يض وجىد وعال عل  احلك  بوجود األذى وهو دم احليض فإذا وجد احل أن   جال -2

 . احلك  وإن ل يوجد فال
ا خىىرج علىىا التحديىىد مىىن كتىىا  وال سىىنة وال إ ىىاا فاألصىىه أن كىىه مىى أنىىه ال دليىىه -3

 . بدليه يدل علا أنه دم ف ادمن الرح  أنه حيض إال 
 .هو القول الثالث والراجح

نني وقىىد ت ىى  سىى وقىىملا يتبىىني لنىىا بعىىد هىىملا اخلىىالف أن الىىراجح أن اءىىرأة قىىد حتىىيض قبىىه
اعىىىىدة عىىىىه للقحتىىىىيض بعىىىىد اخلم ىىىىني إذا وجىىىىد دم احلىىىىيض اءعىىىىروف بصىىىىفاته فىىىىاحلك  إذاً مرج

  .«أن احلكم يدوره مع علته وجودا  وعدما  » :الشرعية
  ؟ما احلكم لو انقطع احليض عن املرأة الكبرية عدة سنوا  مث رجع إليهامسألة: نا وه

 : أن هملا فيه تفصيه :اجلواب
 لتفىى  إليىىه والا ال تصىىفرة أو كىىدرة فإهنىى لونىىه لىىون وهىىو إن كىىان الىىدم اخلىىارج مىىن هىىمله اءىىرأة

 اليض احلىىى تعىىىده حي ىىىاً ويكىىىون حكمهىىىا حكىىى  الطىىىاهرات ألن الكىىىدرة والصىىىفرة يف فىىى  زمىىىن
ة مىىن الىىدم رأة قطعىىكىىملل  لىىو كىىان اخلىىارج مىىن هىىمله اءىىو  .حي ىىاً وهىىمله اءىىرأة قىىد يئ ىى  ا عتىىرب ي

 مىا ألنىه فالبىاً  لطىاهراتالكنها ف  متصلة فال يعترب حي اً وال يعترب شيئاً ويعترب حكمهىا حكى  
  . خترج همله القط  من الدم ب ب  مشقة وعناء كحمه شيء أو حادث أو او ذل

 لماءنا اختلهللا العببه فهن الدم اخلارج منها جارايً ومتصاًل وم تمراً وال تعل  سأما إن كا
 : علا أقوال فيه

أن هىىملا الىىدم يعتىىرب دم ف ىىاد حكمىىه حكىى  مىىن بىىه حىىدث دا ىى  فيكىىون  :القررول األول
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  .حكمها حك  الطاهرات وهملا القول رواية عن أ د
 ن أ ىد رواهىاوايىة عىر ثىاليً وهىو  أنه ال جك  عليه أبنه حيض حىت يتكرر القول الثاين:
 يف م ا له. عنه ابنه عبد 

هىملا هىو و حي ىاً  ربأنه إن كان هملا الدم علا صفة دم احلىيض فإنىه يعتى :القول الثالث 
 . ظاهر اختيار شيخ اإلسالم ابن تيميةاختيار ابن حزم و 

ض فإذا يجود احلألن   جال وعال عل  أحكام احليض علا و  الراجحهذا القول هو و 
م دم ملا الىىىدوجىىىد وجىىىد احلكىىى  وال فىىىرو بىىىني أن يتقدمىىىه اهىىىر اويىىىه أو قصىىى  مىىىا دام أن هىىى

 . حيض بصفاته اءعروفة
صه الدم و إذا حإذا حصه احليض م  احلمه أ :وهو مما ذكره املؤلف املبحث الثالث

  ؟م  احلمه فهه جك  عليه أبنه حيض أوال جك  عليه أبنه حيض
 : فهمله اء ألة  ه خال

 مهىىىىا حكىىىى هىىىىو دم ف ىىىىاد وحكأن احلامىىىىه ال حتىىىىيض ومىىىىا تىىىىراه مىىىىن دم ف :القررررول األول
هىر  وابىن الز  يىارذلى  ابىن قدامىة وهىو اخت هىو قىول  هىور التىابعني كمىا بىنيالطاهرات هىملا 

لىىة وهىىو قىىول احلنابو ور عنىىد احلنفيىىة اء ىىي  وعطىىاء والثىىور  واألوزاعىىي وأبىىو ثىىور وهىىو اءشىىه
ن اءعاصىرين مى ابز  ابىن واختيار ابن اءنىملر والشىيخ ممله  ال اهرية وهو الشافعي يف القدمي

 : واستدلوا على ذلك أبدلة
وال سررري ذا  اررل حررىت  ال تررو ح حامررل حررىت تضررع» :يف سىىيب أواىىا  قولىىه  -1
يف ) بىىن حجىىراحلىىاف  او  (يف التنقىىيح) اإلمىىام أ ىىد وأبىىو داود وح ىىنه ابىىن عبىىد ا ىىاد  رواه .«حترريض

ملا يىدل علىا أن رح  وهىاحلىيض عالمىة علىا بىراءة الى وجىود جعه إن النيب  قالوا (التلخيص
حلمىىىه دل إىل ا ال جيتمعىىىان ألن األصىىىه هىىىو االسىىىترباء ابحلىىىيض فلمىىىا انتقىىىه يضاحلمىىىه واحلىىى

  .احليض ينقط دم ذل  علا أن 
 ملا  لق » :أنه ما ثب  من حديث ابن عمر رضي   عنهما -2
  .البخار  وم ل  رواه .«ليطلقها  اهرا  أو حامال  :  نيب ال امرأته وهي حا ض قال       

دليىىىه علىىىا أن احلامىىىه ال حتىىىيض ألهنىىىا لىىىو كانىىى  حتىىىيض  (أو حىىىامالً ) قىىىالوا إن قولىىىه 
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 . حالة كوهنا حا  اً أثناء احلمه الستثىن النيب 
احلبلرررررى ال حتررررريض فرررررإذا رأ  الرررررد  فلتغتسرررررل » :ضىىىىىي   عنهىىىىىار قىىىىىول عا شىىىىىة  -3
 . الدارمي إبسناد ح ن رواه .«وتصلي

 .«يضامرل حترأن احل» :لكن رو  عن عا شة رضي   عنهىا وهىو أصىح مىن األثىر اءتقىدم
 . ا شة رضي   عنهاإذاً الدليه الثالث ال داللة فيه الختالف قول ع

اء احلمىه إمنىا تعىرف الن ى": ن احلهب والواق  دل علا ذلى  و ىملا قىال اإلمىام أ ىدأ -4
 . "ابنقطاا الدم

ديد ورواية عي يف اجلأن احلامه قد حتيض وهملا هو ممله  اءالكية والشاف :القول الثاين
قىي  يمية وابىن التم ابن عن أ د ُحك َي أنه رج  إليها وصوقا اءرداو  واختارها شيخ اإلسال

 . ن قاضي اجلبهفلح وابهملا القول بقوة وهو قول ابن م نصر (زاد اءعاد) به إن ابن القي  يف
 : لة هملا القولوأد
لىىا األصىىه وجىىد علىىا الوجىىه اءعتىىاد اءعىىروف للمىىرأة فهىىو حىىيض بنىىاًء ع أن الىىدم إذا -1

امىه وأمىا يض احلفيما يصي  اءرأة مىن الىدم أنىه حىيض ولىيهب يف الكتىا  وال ىنة مىا مينى  حى
 . األحاديث اليت استدل قا أصحا  القول األول فتخرج خمرج ال ال 

حكمىه  حلمه يعترب حي اً ابتفاو الفقهاء فىنحن ن تصىح وف قبه اأن الدم اءعر  -2
 أييت مىا اءه حىىتحىت أييت دليه من الشرا يرف  حكمه واحلكى  إذا ثبى  يف  ىه فاألصىه بقى
الدم هو  م  أن يرفعه فكيهللا اك  له أبنه حيض قبه احلمه وبعده ال نثب  له نفهب احلك 

 . الدم والرا حة هي الرا حة فهملا تفري  بني متماثلني
  :ن الدم اخلارج من فرج اءرأة علا ق مني كما رت  ذل  الشاراأ -3

  .دم حيض -أ
دم استحاضىىة وال يلىىث  مىىا ومىىا خيىىرج مىىن اءىىرأة أثنىىاء احلمىىه لىىيهب ابستحاضىىة  - 

ألن االستحاضة هي الدم اءطل  والزا د علا أكثر احليض أو اخلىارج عىن العىادة وهىملا لىيهب 
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استحاضىىىة وصىىىح أن يكىىىون حي ىىىاً وأمىىىا إثبىىىات ق ىىى  يلىىىث  واحىىىداً منهمىىىا فبطىىىه أن يكىىىون
  .يكون م  احلمه فال يثب  ال بنص وال إ اا

أهىىىىه   كىىىىالميفواحلقيقىىىىة أن كىىىىال القىىىىولني فيهمىىىىا قىىىىوة خصوصىىىىاً الثىىىىا  لكىىىىن بعىىىىد الن ىىىىر 
هب بىدم حىيض امىه لىياالختصاا يف هملا األمر وه  األاباء تبني لنا أن الدم اخلارج مىن احل

اد تصىىىلي دم ف ىىى  ىىىاد فىىىالراجح إذاً أن احلامىىىه ال حتىىىيض وإن رأت دمىىىاً فهىىىووإمنىىىا هىىىو دم ف
 . وتصوم معه وحكمها حك  الطاهرات

أة كعادهتىا   اءىر مىلكن لتعل  أن اخلالف الىمل  ذكىرانه يىدور حىول الىدم إذا كىان م ىتمراً 
ة معتىاد  صفة فى علا أما خروجه من احلامه، قبه احلمه حبيث أنه أيتيها يف وقته كه شهر

كىى  معىىه ح حكىى  اءىىرأةون حكىى  هىىملا الىىدم أنىىه دم ف ىىاد يكىىفهىىملا خىىارج عىىن  ىىه اخلىىالف و 
  .الطاهرات

ا  لى  ب  أهنىخيىرج منهىا ذلى  ب ى وجه علىا صىفة فى  معتىادة يعىين أنىهومعىن قولنا خر 
سىىتمر اا إذا شىىيئاً ثقىىياًل أو أجهىىدت نف ىىها يف عمىىه أو حصىىه  ىىا حىىادث أو اىىو ذلىى  إمىى

  .حلمه ول يقطعه احلمه فهو المل  فيه خالفالدم معها يف وق  ا

 :وأقله يو  وليلة() قال املؤلف: 
لشىافعية وهىو بلىة واأقه مدة حتيض فيه اءرأة يوم وليلة هىملا هىو اءشىهور مىن مىمله  احلنا

 : واستدلوا على ذلك أبدلةقول عطاء وأبو ثور 
ملا يىد وعلىا هىن أقه مىدة جىاءت قىا الشىريعة يف زمىن احلىيض مطلقىة مىن فى  حتدأ -1

ليلة وال يوم و  فيج  الرجوا إىل العرف والعادة وقد وجدان أن أقه حيض حصه للن اء هو
 يعرف امرأة خرج  عن هملا التحديد

أي ىاً مىن   ى  أبنه قد وجد من الن اء مىن حتىيض يف يىوم فقىط ويقىال لكن أجيب عنه 
بعىض احلىاالت يف مكىان فىإن وجىدمت  التحديد هه أحصىيت   يى  ن ىاء العىال أين أتيت  قملا

 ملا وجىد مىن الن ىاء مىن ما فهناو أمكنة أخرى وأزمنة ختتلهللا عن احلاالت اليت وجدمتوها و 



 
 

 

   

 302 باب الحيض  

 . أقه من يومحتيض يف 
 زوج هلا  لقها فذكر  يفختاصم  أن امرأة جاء  إىل علي » :الدارمي رواه ما -2

 -واحرد أ ثرالث حريض يف  رهر أي أهنرا حاضر -أهنا قد خرجرأ مرن عردهتا يف  رهر 
انتره رجى دينره وأمإن جاء  ببطانة من أهلها ممن ي: لشريح قل فيها فقال فقال علي 

البخىار   رواه (روميىةيعين جيد ابل) .«قالون فشهد هلا بذلك وإال فهي كاذبة فقال علي 
 .ًَ معلقا

لىىة فهىىمله اً وليفهىىمله اءىىرأة حاضىى  يىىوم وليلىىة مث اهىىرت ثالثىىة عشىىر يومىىاً مث حاضىى  يومىى
 حاض  احلي ة ماً مثشر يوماً مث اهرت ثالثة عشر يوماً فاوموا مثانية وعشرون يو س ة ع

 . الثالثة يف يوم وليلة بتمام الشهر مث اهرت فهمله ثالث حيض
 اض  يوم وليلىة وعلىيحوشريح اتفقوا علا إقرار اءرأة أبهنا  قالوا فهنا وجدان أن علي 

 ض يوم وليلةله ُسن ة متبعة وعلا هملا يكون أقه احلي . 
 مام لثور  واإلقول سفيان ا ثالث أايم بلياليها وهملاأن أقه احليض  :القول الثاين

لياليهىىا ة أايم بتىىدل علىىا هىىملا التحديىىد وهىىي ثالثىى واسررتدلوا علررى ذلررك أبدلررةأبىىو حنيفىىة 
واستدلوا أي ا أبدلىة  كلها أدلة ال تصح وال تثب   لكن ما استدلوا به من األدلة عن النيب 

 . ة يبتة لكنها ال صراحة فيهاعام
و نقص و حيض ولأنه ال حد ألقه احليض فكه ما ثب  عادة للمرأة فه :القول الثالث

ل مالىى  قىىو  هىىملاو إذا كىىان بصىىفاته اءعروفىىة  عىىن يىىوم بىىه ولىىو كىىان دفعىىة واحىىدة فيعتىىرب حىىيض
  .وال اهرية واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية

 حتىىيض اء مىىن العلىىا التحديىىد بىىه إنىىه وجىىد مىىن الن ىىودليىىه هىىملا القىىول أنىىه ل يىىرد دليىىه 
ه فىىإذا حكىىام بىىأصىىاًل وعلىىا هىىملا يكىىون اءرجىى  هىىو وجىىود دم احلىىيض الىىمل  علقىى  األدلىىة األ

ترره ر مررع علأن احلكررم يردو » :وجىد دم احلىيض وجىىدت أحكامىه ألن القاعىىدة الفقهيىة تقىول
 .الراجحوهملا القول هو  .«وجودا  وعدما  
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 ؟ثر علي رضي   عنهعن أ فإن قيل ما اجلواب 
 : من عدة وجوه اجلوا  

 . وهو الشعيب ل ي معه من علي  (عامر)  إسناده انقطاا حيث أنأن يف -1
 لىة فىال يعتىربال حتديد فيه وال تعيني ألن من كان دمها أقه من يوم وليفأنه لو ثب   -2

 . حي اً عند احلنابلة
فىة يف ر موقو ن أحاديىث مرفوعىة وذيإن مىا رو  يف احلىيض مى" :قال ابن رجى  يف الفىتح

  .(2/150) الفتح "حتديد أقله وأكثره فال تصح وكلها ابالة

 :وأكثره مخسة عشر() قال املؤلف:
لىىدم ال اإن هىىملا فىىس ىىة عشىىر يومىىاً فىىإن زاد عىىن هىىمله اءىىدة أكثىىر مىىدة حتىىيض فيهىىا اءىىرأة 

م ىة عشىر إن اخلفىومىاً يعترب حي اً وإمنا يعتىرب استحاضىة مثىه إن حاضى  اءىرأة سىتة عشىر ي
لنىازل يف االىدم  حيض يلزمها فيه االفت ىال بعىد هنايتىه وتصىلي يف اليىوم ال ىاد  عشىر لكىن

ة ءالكيىىىىاليىىىوم ال ىىىاد  عشىىىىر يعتىىىرب دم ف ىىىىاد واستحاضىىىة هىىىملا هىىىىو مىىىمله  اجلمهىىىىور مىىىن ا
و يوسىهللا مىن ور وأبىوالشافعية واحلنابلة وهو المل  ذه  إليىه اء لىهللا وهىو قىول عطىاء وأبىو ثى

 : واستدلوا على ذلك أبدلةابن ابز رح    اجلمي  الشيخ فية و احلن
 :ءىرأةقال عن نقص دين ا ا ورد من حديث ابن عمر رضي   عنهما أن النيب م -1
 :واقىال (الشىطر) بىدون لفى لكىن  رواه البخىار  وم ىل  .«أبهنا  كث  رطر عمرهرا ال تصرلي»

ر  كىىه شىىهيفال تصىىلي واحلىىيض فالبىىاً إن معىىىن الشىىطر هىىو النصىىهللا فىىإذا كىىان نصىىهللا عمرهىىا 
صىىهللا نمىىرة دل ذلىى  علىىا أن منتهىىا حي ىىها س ىىة عشىىر يومىىاً وهىىي بىىملل  تكىىون مكثىى  

ال  (شىىطر  ىىة)لف أ  بىىزايدة أبن هىىملا األثىىر قىىملا اللفىى  لكررن أجيررب عنررهعمرهىىا ال تصىىلي 
 . أصه له وعلا هملا ال يعول عليه

لكن أجيب هملا التحديد  أن هملا هو حال الن اء وال يعرف أن امرأة خرج  عن -2
أبنىىه مىا دام اءرجىى  هىو احلىىال والوجىىود فاحلىال والوجىىود خيتلىهللا مىىن زمىان إىل زمىىان ومىىن  عنره
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أهنن كىن ج ىن سىبعة عشىر يومىاً كمىا  (ذل اءاجشون) مكان إىل مكان و ملا ورد عن ن اء
 . (األوسط)بني هملا ابن اءنملر يف 

ه حك  يثب  له حك  الكه وإذا ثب  لن احليض لو كان أكثر الشهر فإن األكثر أ -3
أجيرب  لكرنالكه صارت م تحاضة ألن من أاب  عليها الشهر كاماًل صارت م تحاضىة 

شر يوماً عا س ة أبن هملا الكالم فيه تكلهللا إذ كيهللا نلح  من زادت يوماً واحداً عل عنه
 . ابء تحاضة والفرو هو يوم واحد

واسرتدلوا يىة ه  احلنفأة عشىرة أايم وهىملا مىملأن أكثر مدة حتىيض فيهىا اءىر  :القول الثاين
 يثب  منها شيء واستدلوا علا ذل  أي اً  ضعيفة ال على ذلك أبدلة

ا لكررن هررذم أ عىىوا علىىا عشىىرة أاي حيىىث إ ىىاا الصىىحابة رضىىي   عىىنه أبن هىىملا هىىو 
 . ال يثب  وال يصح اإلمجاع

أ ىد وهىو  وايىة عىنر هىو أن أكثر زمن حتيض فيه اءرأة سبعة عشر يوماً و  :القول الثالث
 : واستدلوا على ذلك أبدلةقول ابن حزم ال اهر  

 ن دعىىىىوى اإل ىىىىاا ال تثبىىىى  لوجىىىىودأب وأجيررررب عنررررهدل عليىىىىه اإل ىىىىاا الىىىىمل  أن هىىىىملا  -1
 . اءخالهللا
ا علىىا أحىىد مىىن أهىىه العلىى  قىىال أبكثىىر مىىن هىىمله اءىىدة وعلىىا هىىملا نبقىى أنىىه ال يوجىىد -2
ء خيىتلفن مىن ن الن افيه علا التحديد وءا تقدم أ أبن هملا ال دليه لكن أجيب عنهاألكثر 

 . مكان إىل مكان ومن زمان إىل زمان
أنىىه ال حىىد ألكثىىر احلىىيض فقىىد حتىىيض اءىىرأة سىىبعة عشىىر يومىىاً أو عشىىرين  :القررول الرابررع

وشىىكله  يومىىاً أو س ىىاً وعشىىرين يومىىاً فمىىا دام أن هىىملا الىىدم هىىو دم احلىىيض اءعىىروف بصىىفاته
ابن اءديين واألوزاعي وهو روايىة يض وهملا مرو  عن ابن س ين وعلي فإنه أيخمل أحكام احل

واختىاره بعىض  (اخىتالف العلمىاء) عن أ د لكنها ف  مشهورة وإمنا حكاها عنه اءروز  يف
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  .وف ه  الشافعية وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن سعد 
أن احلك  و حليض حد ألقه ا ال أنه ه المل  مر علينا منوأدلة هملا القول هو نفهب الدلي

  اءىدة مىه االىالوارد يف األدلة معل  بوجىود دم احلىيض فىإذا وجىد دم احلىيض وجىدت أحكا
ال  له إ  وق  أو قصرت و ملا ءا جاءت فاامة بن  أ  حبي  رضي   عنها إىل النيب

ذا أقبلأ يض فإال إمنا ذلك عرق ولي  ث» :دا الصالة فقال النيب امرأة أستحاو أفأ
  .م ل و لبخار  ا رواه .«حيضتك فدعي الصالة وإذا أدبر  فاسسلي عنك الد  مث صلي

لطهىارة علىا عل  أحكىام احلىيض علىا إقبالىه وعلى  أحكىام ا أن الرسول  هنا تالح ف
و سىبعة عشىر يومىاً فإذا م ىا س ىة عشىر يومىاً أ إدابره ولو كان له حد ال يتجاوزه لقال 

 . فافت لي وصلي
ليىىه ذهىى  إ ا ن ىىرت إىل األقىىوال جتىىد أن أضىىبطها مىىن حيىىث العمىىه هىىو القىىول الىىمل وإذ

  ال حتديىد   الىملألدلىة واألصىول وجىدت أن أقرقىا هىو القىول األخىاء لهللا وإذا ن ىرت إىل ا
قىىىوال  د األجنىىىفيىىىه ألكثىىىر احلىىىيض وعلىىىا هىىىملا لىىىو حاضىىى  اءىىىرأة كىىىه شىىىهر مثانيىىىة عشىىىر يومىىىاً 

  :كالتاحل
كىون ثىة الزا ىدة يم الثاليف هنايىة اليىوم اخلىامهب عشىر واألاي ت ت ىه رأةأن هىمله اءى: احلنابلة

 . الدم فيها دم ف اد واستحاضة ويكون حك  اءرأة حك  الطاهرات
 . ر ت ت ه وتصلي ابقي همله األايم بعد هناية اليوم العاش: احلنفية

 . اليوم ال اب  عشر يعترب حي اً وما بعده يعترب استحاضة: ابن حزم
  .يرى أن اجلمي  حيض: ميةابن تي

 عليهىارى لىيهب ل األخىلكن كما قلنا أقر  األقوال للدليه هو القول الراب  به إن األقوا 
ألحاديىىث اإن  "(2/150) الفىىتحو ىىملا قىىال ابىىن رجىى  يف  دليىىه يبىى  مىىن الكتىىا  وال ىىنة

  ."ابالة ال تصح وكلها اءرفوعة واآلير اءوقوفة يف حتديد أقه احليض وأكثره

 :وسالبه سأ أو سبع() ال املؤلف:ق
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 : ثة أمورليه ثالفال  احليض اليت تق  فيه الن اء ستة أايم أو سبعة أايم وهملا دل ع
 تة أاي  أو سررربعة أاي  يفسرررحتي ضررري )حلمنىىىة بنىىى  جحىىى  رضىىىي   عنهىىىا  قولىىىه  -1

لرك لرة فرإن ذرين ليعلم هللا مث استسلي وصلي أربع وعشرين ليلة أبايمها أو ثالث وعشر
هن ا  حيضررجيزيررك وكررذلك فررافعلي يف كررل  ررهر كمررا حترريض النسرراء وكمررا يطهرررن مليقرر

كمررا » :ولىىه هىىو ق منىىه واحلىىديث فيىىه كىىالم والشىىاهد األمىىام أ ىىد والرتمىىمل  رواه (و هرررهن
  .«حتيضي ستة أاي  أو سبعة أاي » :وقد قال قبه ذل  .«حتيض النساء

 . (اوموا) اا وقد حكاه النوو  يف اإل -2
 . مل علا أن فال  الن اء إما أن ج ن ستة أايم أو سبعة أايأن الواق  د -3

 :وأقل  هر بني حيضتني ثالثة عشر() قال املؤلف:
 اىىاهراً بىىنيأة ا اءىىر تني فىىإن أقىىه مىىدة تكىىون فيهىىحي ىى يف الشىىهر ر أن اءىىرأة حتىىيضدّ  إذا قُىى

ءفىىردات او مىىن ابلىىة وهىىهىىاتني احلي ىىتني ثالثىىة عشىىر يومىىاً هىىملا هىىو اءشىىهور مىىن مىىمله  احلن
 .عنده 

بعىة األخى ة م األر فلو أن امرأة حاض  مث اهرت عشرة أايم مث حاض  سىبعة أايم فىإن األاي
بىىد عنىىده  ألنىىه ال هىىي احلىىيض ويكىىون الىىدم يف األايم الثالثىىة األوىل دم استحاضىىة ال دم حىىيض

ء  إىل مرررأة جرراا أبن» :واسررتدلوا علررى ذلرركأن يكىون الطهىىر بىىني احلي ىىتني ثالثىىة عشىىر يومىىاً 
أهنرا حاضرأ  يعرين أهنا قد خرجرأ مرن عردهتا يف  رهر واحرد فذكر  علي بن أيب  الب 

  ببطانرة مرن لشريح قل فيها فقال إن جاء  فقال علي ثالث حيض يف  هر واحد فقط
يعىين ) .«قرالون ل علري أهلها ممن يرجى دينه وأمانته فشهد هلا بذلك وإال فهي كاذبة فقا

 . البخار  معلقاً والدرامي يف م نده رواه (جيد ابلرومية
وصىىورة هىىمله اءىىرأة أهنىىا حاضىى  يومىىاً وليلىىة مث اهىىرت ثالثىىة عشىىر يومىىاً مث حاضىى  يومىىاً 
وليلىىة فهىىمله س ىىة عشىىر يومىىاً مث اهىىرت ثالثىىة عشىىر يومىىاً فىىاوموا مثانيىىة وعشىىرون يومىىاً مث 
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 . همله ثالث حي اتحاض  احلي ة الثالثة يوماً وليلة مث اهرت يف متام الشهر ف
كرن أجيرب لءىرأة اقالوا فهملا دليه علا أن أقه الطهر ثالثة عشر يوماً كما حصىه  ىمله 

 : عنه جبوابني
 . ن األثر فيه انقطاا ففي صحته ن رأ -1
 . ن األثر ال صراحة فيه علا التحديدأ -2

ر ن أقىه الطهىأ الشىافعيةوهو قول  هور أهه العلى  مىن احلنفيىة واءالكيىة و  :القول الثاين
 : واستدلوا على ذلك أبدلةبني احلي تني س ة عشر يوماً 

قىىالوا إن هىىملا  .«حررداكن  ررطر عمرهررا ال تصررلي كررث إ» :مىىا تقىىدم مىىن حىىديث -1
صىىه لىىه ه ال أاحلىديث دليىىه علىا اعتبىىار نصىهللا الشىىهر وتقىىدم الكىالم علىىا هىملا احلىىديث أبنى

 . قملا اللف 
أبن  لكرن أجيرب عنرهثب  وجوده عند الن ىاء ن هملا القدر من األايم هو أقه ما إ -2

 . هملا ال دليه عليه الختالف حال الن اء زماانً ومكاانً 
تارهىا شىيخ أ ىد اخ أنه الحد ألقه الطهر بني احلي تني وهملا روايىة عىن :القول الثالث

 : ودليه هملا القول عدة أمور (اإلنصاف)اإلسالم ابن تيمية وصوقا صاح  
وهىا ال دليىه ديد فيها وهمله التقديرات والتحديىدات الىيت ذكر  حتأن األدلة مطلقة ال -1

 . عليها من كتا  وال سنة م  شدة احلاجة إليها
هب قد وق  ذل  من اءىرأة مىن اب  االتفىاو ولىي إن قلنا بصحته فإنه أن أثر علي  -2

 . ثالثال القول فالراجح هوفيه داللة علا من  وقوا ذل  أبقه من تل  األايم وعلا هملا 

 :وال حد ألكثره() قال املؤلف:
ء مىىن ال الن ىىا ال حىىد ألكثىىر الطهىىر بىىني احلي ىىتني وهىىملا ابتفىىاو الفقهىىاء ألنىىه وجىىد مىىن

 حتيض أصاًل كما بني ذل  شيخ اإلسالم ابن تيمية وف ه
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  ؟بعد أن علمنا أكثر الطهر وأقله فما هو سالبهمسألة: وهنا  
نىىىه ثىىىىالث أة وهىىىو الصىىىحيح ة واحلنابلىىىىفالىىى  الطهىىىر كمىىىىا نىىىص عليىىىه الشىىىافعي :اجلرررواب
الىىىمل   ل ىىىاهر حىىىديث  نىىىة بنىىى  جحىىى  رضىىىي   عنهىىىا يومىىىا أربىىى  وعشىىىرينوعشىىىرين أو 

 . تقدم
  ؟وهي ما حكم انقطاع الد  يف زمن احليض: نذكرها ابختصار أخرى مسألة 

  : ه خالف بني أهه العل 
 لي وإذا رج ت ه وتصن ت وهو المل  ذه  إليه احلنابلة أهن  يلزموهنا أب :فالقول األول

 . توقف  وهكملا كلما انقط  الدم
النقطىاا أقىه اإن كىان  أنه وهو الراجح (اء ين)وهو اختيار ابن قدامة يف  :القول الثاين

  .رةجير  اتمن يوم فال عربة به ويلح  ابحليض ألن من عادة الدم أن ينقط  اترة و 
م لصىالة والصىياالزمهىا تإهنىا تعتىرب اىاهراً أما إن كان انقطاا الدم ءىدة يىوم كامىه فىأكثر ف

عتني أو سىا بعد االفت ال وأتخمل حك  الطاهرات ألن إجيا  ال  ه علا من تطهىر سىاعة
 . أو نصهللا يوم فيه حرج ومشقة

  ؟ما هي عالمة  هر احلا ض: أخرية مسألة
 : للطهر من احليض عالمتان :اجلواب

خىر احلىيض ه الىرح  ذعىن سىا ه أبىيض يقملفىالَقص ىة البي ىاء وهىي عبىارة : العالمة األوىل
ين ن  حرىت ترر ْعَشلَرترَ ال » :و ملا قال  عا شىة رضىي   عنهىا للن ىاء كمىا يف البخىار  معلقىاً 

  .«القصة البيضاء
إن ف يف فرجها و منديالً اجلفاف والنشوفة وذل  أبن تدخه اءرأة خرقة أ :العالمة الثانية

  ترر  ريئا  وإن ملاء القصىة البي ى عالمىة األوىل وهىيال أثراً كاخليط األبىيض فهىمله هىي وجد 
 . هرهاادل علا تالثانية اليت  عالمةال نديه أو اخلرقة جافة وانشفة فهمله هيوكان اء
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 :ان(ل لرموتقضي احلا ض الصو  ال الصالة وال يصحان منها ب) قال املؤلف:
اء ا ق ىى ىىرا جيىى  علىىا احلىىا ض ق ىىاء الصىىوم إذا وافىى  حي ىىها الصىىوم الواجىى  وال يشىى

 : الصالة اليت مرت عليها يف أايم احليض وقد دل علا ذل  عدة أدلة
  .«ألي  إذا حاضأ مل تصل ومل تصم» :قال ا ثب  يف الصحيحني أن النيب م -1
لرك كران يصريبنا ذ» :ا رو  أن معاذة سأل  عا شة رضي   عنها عن ذل  فقالى م -2

  . البخار  وم ل هروا .«نؤمر بقضاء الصالة فنؤمر بقضاء الصو  وال على عهد النيب 
الصىوم  يتق  أ   أهه العل  علا أن احلا ض ال تق ي الصالة وإمنا اإل اا فقد -3

 . فقط وممن نقه اإل اا علا ذل  ابن اءنملر والنوو  وف ه 
مىىىر الن ىىىاء كىىىان أي  :أن مسىىىرة بىىىن جنىىىد   (سىىىنن أ  داود) إنىىىه قىىىد ورد يف فرررإن قيرررل

  ؟بق اء الصالةاحلُي ض 
ذكرهىىا  يهىىا فقىىدوهىىي مىىتكل  ف (م ىىة األزديىىة) أن هىىملا األثىىر ال يثبىى  ألن فيىىه :اجلررواب

قىىىال ابىىىن  و ىىىملا .قىىىا نىىىه ال جىىىت : إالىىىدارقطين عنهىىىا مىىىن اوهىىىوالت وقىىىال )اءيىىىزان(يف  الىىىملهيب
نىىه ل جتهىىاد مولىىو صىىح فهىىو ا إن إسىىناد أ  داود هىىملا فيىىه لىىني :"رجىى  يف شىىرحه للبخىىار 

  ."ف  عليه ءعارضته الكتا  وال نةيوا
 : بني الصوم والصالة ابلن بة للحا ض واحلكمة من التفريق

ا تتكىرر ة فإهنىال مشقة فيه لىالف الصىالم شهر يف ال نة فلملل  شرا ق ا ه فأن الصو 
 ىا ها ر ىة مىر بقأييف اليوم الواحد عدة مرات وق ا ها فيه مشقة علا اء منىات ولىملل  ل 

 .فلله احلمد واءنة المل  راعا مصاد اخلل من الشارا 
 ؟لكن ما احلكم لو صامأ احلا ض وصلأ أثناء حيضها 

فرإذا أقبلرأ احليضرة » :قىال للم تحاضىة أهنا فعل   رماً ال يصح منها ألن النيب  :اجلواب
ة وعطىاء د عىن عكرمىوحرمة اءخالفىة بىه ور  اال تماروهملا أمر يدل علا وجو   .«فدعي الصالة

  .يحواإلسناد عنهما صح "أن ق اء احلا ض للصالة بدعة": مصنهللا عبد الرزاويف 
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 :ولر  و ؤها يف الفرج() قال املؤلف:
ن نقىىه يض وممىىأ ىى  العلمىىاء علىىا أنىىه جىىرم علىىا الىىزوج  ىىاا زوجتىىه يف فرجهىىا حىىال احلىى
ل وا اْعَتز  فَرر﴿ :ىلاإل ىىاا علىىا ذلىى  ابىىن اءنىىملر يف األوسىىط وفىى ه ويىىدل علىىا ذلىى  قولىىه تعىىا

يض  َواَل تَرْقَرب روه ن  َحرىت  َيْطه ر قىال ابىن عبىا  رضىي    .[222:البقررة] ﴾ْرنَ الن  َساَء يف  اْلَمح 
كىن ثبى  ليه مقال وف ابن جريىر رواه .«فاعتزلوا نكاح فروجهن» :عن معىن اآلية أ  عنهما

ماا اح هنا اجللنكابواءقصود  م ل  رواه .«اصنعوا كل  يء إال النكاح» :قال أن النيب 
اجلمىاا يف  هىملا لىهيف الفرج واستثىن الفقهاء من بىه شىب  وهىو مىرو يى د  إىل قىوة الشىهوة ف

 : الفرج بشروط
 . ن ال تندف  شهوته إال ابلوطء يف الفرجأ -1
 . أن خياف تشق  أنثييه إن ل يطأ -2
ال  َمررا إ  ﴿ :ودليىىه هىىملا االسىىتثناء عمىىوم قولىىه تعىىاىل .كىىون عنىىده فىى  زوجتىىهيأن ال  -3

ررررم  اْلي ْسررررَر َواَل ي ر يررررد  اَّلل   ﴿ :وقولىىىىه تعىىىىاىل .[119:]األنعررررا  ﴾اْضررررط ر ْر  ْ إ لَْيرررره   ررررم   ي ر يررررد  ب   ب ك  ك 
  .[185:]البقرة ﴾اْلع ْسرَ 

 :فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة() قال املؤلف:
 : إذا جام  اإلن ان زوجته وهي حا ض فيج  عليه أمران

 . ملا الفعه احملرمالتوبة من ه -1
  ة وهىىىي إخىىىراج دينىىىار أو نصىىىهللا دينىىىار علىىىا التخيىىى  هىىىملا هىىىو مىىىملهعليىىىه الكفىىىار  -2

يف » :لقىىىا نىىىيب  ىىىا روى ابىىىن عبىىىا  رضىىىي   عنهمىىىا أن ال واسرررتدلوا علرررى ذلررركاحلنابلىىىة 
واحلىىديث  أبىو داود رواه .«يتصرردق بردينار أو نصررف دينرار: الرذي أييت امرأتره وهرري حرا ض

  وابىن ن واحلىاكه وت عيفه فممن ضعفه البيهقىي والنىوو  وممىن صىححه ابىن القطىااختلهللا يف تصحيح
  ي هىر أنىىه والىىمل (همىىا أح ىن) حجىر وابىن دقيىى  وشىيخ اإلسىىالم ابىن تيميىىة وابىن القىىي  وقىال عنىىه أ ىد

 . موقوف علا ابن عبا  رضي   عنهما وال يثب  مرفوعاً إىل النيب 
سىىىت فار وال جتىىى  عليىىىه الكفىىىارة وهىىىملا هىىىو مىىىمله  أن عليىىىه التوبىىىة واال :القرررول الثررراين
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اجلمهور من احلنفية وهو القول اجلديىد عنىد الشىافعي وهىو مىمله  اءالكيىة وروايىة عىن أ ىد 
 : أبمرين واستدلوا على ذلك

وال ميكىىن  يب أن احلىىديث ال يثبىى  مرفوعىىاً إىل النىى: ر ىىه   ربمىىا قىىال ابىىن عبىىد الىى -1
  .ال مدف  فيه وال مطعن عليه دليهٍ أن نوج  علا أحد شيئاً إال ب

ه فكىىملل  لىىوطء يف الىىدبر فإنىىه إذا كىىان الىىوطء يف الىىدبر ال كفىىارة فيىىاالقيىىا  علىىا  -2
 . الوطء يف الفرج حال احليض ال كفارة فيه

  بىىىن عبىىىااواألحىىىوط أن خيىىىرج اإلن ىىىان الكفىىىارة إذا حصىىىه منىىىه ذلىىى  ألن مىىىا ورد عىىىن 
   ىماا مىن النىيببيىه اليه الرأ  واالجتهاد وإمنا مىن قمن قب رضي   عنهما ال يقال فالباً 
 فلهملا قلنا االحتياط أن يكفر.

 أصرفر يف د  إن و ئهرا» :لكن لتعل  أنىه ورد عىن ابىن عبىا  رضىي   عنهمىا أنىه قىال
فنصف  -رهأو ذخى أ  وق  خفة الدم أو توقفه توقفا م قتاً وهملا فالبا يكون أول احليض-

 .الرتممل  رواه .«أسود فديناردينار وإن و ئها والد  
 .(ات ورب أرب  جرام) جرام يعين (24. 4) والدينار الشرعي هو ما ي او  من المله 

 : هنا م ا ه متفرعةو 
  ؟ما حكم من استحل مجاع احلا ض يف فرجها: املسألة األوىل
ذن كىىمل  للقىىر ذكىىر النىىوو  والشىىوكا  أن مىىن اسىىتحه ذلىى  فإنىىه يكفىىر ألنىىه م :اجلررواب

 . من الدين ابل رورة شيئاً عل  ومنكر  
  ؟ما حكم من جامع احلا ض سسيا أو جاهال  : املسألة الثانية

هنىا ال جتى  أ اجحلكن الرر : أن الكفارة جت  علا الناسي واجلاهه اءشهور عند احلنابلة
 : ألدلة عليه

ررَدْ  َولَررْيَ  َعلَررْيك ْم ج نَرراحم ف يَمررا َأْخطَررْأ  ْ ب رره  وَ ﴿ :لعمىىوم قولىىه تعىىاىل -1 َلك ررْن َمررا تَرَعم 
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  .[5:]األحزاب ﴾قر ل وب ك مْ 
 . ألدلة األخرى الدالة علا العملر حال اجلهه والن يانا -2

هرل الكفرارة علرى الرزوج فقرط أ  علرى فإذا جرامع الرزوج زوجتره حرال احلريض : املسألة الثالثرة
  ؟اجلميع

موجىه  لكفىارةا احلىديث الىمل  فيىه علىا الىزوج فقىط ألن فقيرل بني الفقهاء:  ه خالف
أن عليىه  جتىه فكمىاإن الكفىارة علىا كىه واحىد منهمىا إن ااوعتىه زو  وقيرلللرجه دون اءىرأة 

لقرررول هرررو وهرررذا ا أال يقرقىىىا فعليهىىىا أال متكنىىىه منهىىىا إال أن تكىىىون مكرهىىىة فىىىال شىىىيء عليهىىىا
ا القىىول فىىارة علىىوعلىىا هىىملا إذا حصىىه اجلمىىاا يف الفىىرج أثنىىاء احلىىيض فىىال جتىى  الك الررراجح
 : ا إال إذا مت  ثالثة أموربوجوق
 .العل  ابلتحرمي -

 .نالملكر وعدم الن يا -2
 زمأن يكون الفاعه خمتاراً فإن ختلهللا أحدها فإن الكفارة ال تل -3

 . وهذه األمور الثالثة حتققها  رط يف مجيع الكفارا   

 :ويستمتع منها مبا دونه() قال املؤلف:
 ار ابىن حىزم يفة واختيىالفرج هملا هو ممله  احلنابل للزوج أن ي تمت  بزوجته احلا ض  ا دون

 : لك أبدلةذواستدلوا على واختاره الشوكا   (اوموا) وقواه النوو  يف (احمللا)
م ىل  ويف  رواه .«النكراح اصرنعوا كرل  ريء إال» :قىال أن النيب  أنهب  رواه ما -1

مىىىاا دون فىىى ه وهىىىملا إال اجل ل ي ىىىتثن قىىىالوا فهنىىىا النىىىيب  .«إال اجلمررراع» :روايىىىة عنىىىد أ ىىىد
  .[222:البقرة] ﴾يض  فَاْعَتز ل وا الن  َساَء يف  اْلَمح  ﴿ :احلديث مف ر لقوله تعاىل

ه وهرري مررا للرجرل مررن امرأتر: عنردما سررأهلا مسرروقا» :ضىىي   عنهىار قىول عا شىة  -2
 . يف تف  هابن جرير  رواه .«قالأ كل  يء إال فرجها ؟حا ض
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ن مرررركرررران إذا أراد » :إن النىىىىيب : أهنىىىىا قالىىىى  لنىىىىيب ااج مىىىىا ورد عىىىىن بعىىىىض أزو  -3
 علىا أم سىلمة عىه ووقفىهأبىو داود وقىد اختلىهللا يف رف رواه .«احلا ض  يئا ألقى على فرجهرا ثرواب
  .(تنقيح التحقي ) لكن صححه مرفوعاً ابن عبد ا اد  يف

 . اعة من التابعني كالنخعي واحل ن وعطاء وجماهد وف ه  أن هملا قول  -4
ا العتىىىىزال حىىىىال احلىىىىيض ب ىىىىب  ال ىىىىرر والنجاسىىىىة احلاصىىىىلة منىىىىه وهىىىىملأن األمىىىىر اب -5

م إلسىىالاشىىيخ  كمىىا قىىال  فيخىىتص احلكىى   حىىه سىىببه دون فىى ه وعلىىا هىىملا خمصىىوا ابلفىىرج
 ابن تيمية 

باشىرة زوجتىه ملا الىزوج أنه جرم ع ممله  احلنفية واءالكية والشافعيةوهو  :القول الثاين
 : من أقواها واستدلوا على ذلك أبدلةكبة فيما بني ال رة والر 

 رواه .«كررران أيمررررين فرررأتزر فيبا ررررين وأس حرررا ض» :ضىىىي   عنهىىىار قىىىول عا شىىىة  -1
  .البخار  وم ل 

زار وهرن  يبا رر نسراءه فروق اإل كان رسرول هللا » :نة رضي   عنهاقول ميمو  -2
 .البخار  وم ل  رواه .«حيض
 عرن هرذين لكرن أجيربأن اإلزار كان ي طي الفخىملين  :وظاهر همله األحاديث: قالوا 

 : أبحد جوابني احلديثني
يىة مىىا فعىه والفعىه اوىرد ال يىدل علىا الوجىو  بىه فا مىن النىيب  أن الىمل  حصىه -أ 

حلىىىا ض اباشىىىرة يىىىدل عليىىىه االسىىىتحبا  وقلنىىىا بىىىملل  ألن األحاديىىىث القوليىىىة صىىىرجة جبىىىواز م
 . جلمي  بدهنا ما عدا الفرج

 حليض واشتداده حرصا منه علا اتقاءاكان يفعه ذل  حال فوران دم    أن النيب - 
  ة رضىىي الىدم كمىىا بىني ذلىى  ابىىن رجى  يف شىىرحه للبخىىار  عنىدما تكلىى  علىىا قىول عا شىى

أن  لرسرول اكانرأ إحرداس إذا كانرأ حا ضرا  فرأراد » :وهىو عنها المل  يف الصىحيحني
 ألحاديىث الىيتال  من وأما ف  ذ .«..هايبا رها أمرها أن تتزر يف فور حيضتها مث يبا ر 

ان فىوو اإلزار فهىي كىبني أنه ال جه من احلا ض إال مىا   استدل قا اجلمهور من أن النيب 
  .أحاديث فيها مقال كما أشار إىل ذل  ابن رج  يف الفتح
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 تح  أن ج لكن يأن يقال إن للزوج أن ي تمت  بزوجته احلا ض  ا دون الفر  والراجح
  .  من فوو اإلزار بعداً عن الوقوا يف احململوريكون ذل

 ؟لكن هل القول ابالستحباب ينطبق على ما فوق السرة ودون الركبة
فوو ال ىرة  اا ض فيمز استمتاا الزوج بزوجته احلال ألنه نقه اإل اا علا جوا :اجلواب

  .(ومواا) والنوو  يف (اء ين) ودون الركبة وممن نقه اإل اا ابن قدامة يف

 :طالق(ا  والوإذا انقطع الد  ومل تغتسل مل ير َبْح سري  الصي) قال املؤلف:
حلىىيض حىىال ا إذا انقطىى  الىىدم عىىن احلىىا ض ول ت ت ىىه فىىإن كىىه شىىيء كىىان  رمىىاً عليهىىا

 :يبقا علا حترميه ما ل ت ت ه إال يف م ألتني
  .الصيام -1
 .الطالو -2

 سىتثناء هىىاتنياه علىىا ول ت ت ىىه أمىا الىدلي فالصىيام والطىالو يباحىىان إذا انقطى  دم اءىرأة
  القيىىا    مىىن اباء ىىألتني فيقىىال أمىىا الصىىوم فىىألن اءىىرأة إذا انقطىى  دمهىىا أصىىبح  كاجلنىى

ا ما  وهرو صيصبح  كان رسول هللا » :واجلن  يصح صومه لقول عا شة رضي   عنها
  .البخار  وم ل  رواه .«جنب

ن تنىىو  أفلهىىا  م احلىىيض قبيىىه الفجىىر ول ت ت ىىهوعلىىا هىىملا لىىو أن اءىىرأة انقطىى  عنهىىا د
ة رة من اجلنابىالطها الصوم وتصوم حىت لو ل ت ت ه إال بعد الفجر ألنه ال يشرتط يف الصوم

 لعمىر  لنىيب اوأما الدليه علا وقوا الطىالو علىا مىن انقطى  دمهىا ول ت ت ىه فهىو قىول 
اهرا  أو طلقهرررا  ررراجعهرررا مث ليمرررره فلري » :أبن يقىىىول البنىىىه عبىىىد  عنىىىدما الىىى  يف احلىىىيض

  .البخار  وم ل  رواه .«حامال  
ومعلىىوم أن اءىىرأة تعتىىرب اىىاهراً ابنقطىىاا الىىدم وهنىىا فا ىىدة وهىىي أشىىبه ابلقاعىىدة ذكرهىىا ابىىن 

أن احلىىىا ض إذا انقطىىى  عنهىىىا الىىىدم ول ت ت ىىىه فحكمهىىىا ": يف بىىىدا   الفوا ىىىد ر ىىىه   القىىىي 
يف م ىىىألة واحىىىدة وهىىىي الىىىوطء فللجنىىى  معىىىاودة  حكىىى  اجلنىىى  فيمىىىا جيىىى  عليهىىىا وجىىىرم إال
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  ".الوطء بال افت ال أما احلا ض اليت انقط  دمها فال جيوز وا ها إال بعد االفت ال
 :لفقهاءا ه خالف بني  ومسألة مجاع احلا ض الو انقطع دمها ومل تغتسل

بىن القىي  اوتلميىمله  وهو قول اجلمهىور واختىاره شىيخ اإلسىالم ابىن تيميىة :فالقول األول 
 : أنه ال جيوز  اعها حىت ت ت ه قالوا ألن   شرط حله الوطء شراني

رررررْ ن  َحررررىت  َواَل تَرْقَرب رررروه  ﴿ :انقطىىىىاا الىىىىدم وهىىىىو الىىىىمل  يف قولىىىىه: الشرررررط األول  ﴾نَ  َيْطه 
  .[222:]البقرة

  افت ىلن  أ (طهىرنفىإذا ت) االفت ال وهو المل  يف إكمال اآليىة يف قولىه: الشرط الثاين
ررْرَن فَررىت  َيطْ َواَل تَرْقَرب رروه ن  َحرر﴿ :ف ىىره ابىىن عبىىا  وجماهىىد وذلىى  أن قولىىهكمىىا  ررْرَن ه  إ َذا َتَطه 

رررررْن َحْيرررررث  َأَمرررررَك م  اَّلل    رررررت ْم ج نر ب رررررا ﴿ :قولىىىىىه تعىىىىاىل مثىىىىه .[222:]البقررررررة ﴾فَررررْأت وه ن  م  َوإ ْن ك نرْ
 ىبوو التطهر اءقىرون واءفى ال حيث إن اءقصود ابلطهارة هنا االفت .[6:]املا دة ﴾فَا  ه ر وا

  .ابحليض كالتطهر اء بوو واءقرون ابجلنابة
ا إذا وز وا هىىىوهىىىو قىىىول عطىىىاء واألوزاعىىىي وهىىىو مىىىمله  ال اهريىىىة أنىىىه جيىىى :القرررول الثررراين

ى ذلرك لوا علرواسرتدانقط  الدم عنها ولو ل ت ت ه لكن بشرط أن تن ىهللا فرجهىا مىن الىدم 
 : أبدلة

سىتدالل أبن هىملا اال لكرن أجيرب عنره  ف لن فىروجهن ابءىاء أ (فإذا تطهرن) أن معىن -1
كىون يدث وهىملا ال ر مىن احلىعليه ألن الصحيح عندان يف تف   اآلية أن اءراد قىا التطهى ال يواف 

ت ْم ج نر ب ا فَا  ه  ﴿ :إال ابالفت ال كما قال تعاىل   .[6:املا دة] ﴾ر واَوإ ْن ك نرْ
سىألته امىرأة وهىي  ضي   عنهىا مىن أن النىيب ما ورد يف الصحيحني عن عا شة ر  -2

مىن  يعىين خرقىة- خرذي فرصرة» :عن كيفية ف لها من احليض فقال  ا: أمساء بن  شكه
فقررال تطهررري فقالررأ   ؟كيررف أتطهررر:  فتطهررري هبررا فقالررأ -م ى  وهىىو الطيىى  اءعىىروف

 .«لرد فاجتذبتها إَل  وقلرأ تتبعري أثرر ا: قالأ عا شة فقال سبحان هللا تطهري ؟كيف
عا شىة رضىي   عنهىا علىا تف ى ها معىىن التطهىر أبنىه تتبى  أثىر الىدم  هنا أقر النيب  :قالوا
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جزء من الطهارة اليت يلزمها إمتامها ابالفت ىال  أبن ما ذكره النيب  لكن أجيب عنه، فقط
 . ألن التطهر الوارد يف القرذن هو االفت ال

بىىىه قانىىى  علىىىا جنابىىىة جىىىاز  ىىىا اجلمىىىاا لقيىىىا  علىىىا اجلنىىى  حيىىىث أن اءىىىرأة إذا كا -3
أبن  يرب عنرهلكرن أجاالفت ال فكملل  جيوز للحىا ض اجلمىاا إذا انقطى  دمهىا ول ت ت ىه 

 . وروالراجح هو ما ذهب إليه اجلمههملا قيا  يف مقابلة النص فال يعترب 

مررا دون فكثررره ألواملبترردأة َتلرر  أقلرره مث تغتسررل وتصررلي فررإن انقطررع ) قرال املؤلررف:
أكثرررر  إذا انقطرررع فرررإن تكررررر ثرررالاث فحررريض تقضررري مرررا وجرررب فيررره وإن عررررباستسرررلأ 

 :فمستحاضة(
 : هيكون يف م ا تدأة سعلا اءبتدأة والكالم علا اءب   هنا ابلكالم بدأ اء لهللا ر ه
ن ول مىرة يف زمىالىدم أل هىي الىيت رأت :اءبتىدأةو  وهىي يف تعريىهللا اءبتىدأة :املسألة األوىل

  .م دم حيض ومسي  قملا االس  البتداء الدم معهاميكن أن يكون هملا الد
  ؟مبتدأة مثال   وهل يقال عن الكبرية الو مل تر الد  إال يف سن الثالثني

  .نع : اجلواب
 : امىل ثالثة أق حلنابلة إتنق   اءبتدأة عند ا: وهي يف أق ام اءبتدأة :املسألة الثانية
  .كثرهاحليض لكن ال يتجاوز أأن أيتيها الدم ويتجاوز أقه  :القسم األول
  .أن أيتيها الدم ويتجاوز أكثر احليض: القسم الثاين
لىن نىتكل   ملا الق ى أن أيتيها الدم وينقط  قبىه أن يبلىغ أقىه احلىيض وهى :القسم الثالث

 . عليه ألنه سب  الكالم عليه وذكر اخلالف فيه
هي اليت ره و اوز أكث يتجوز أقه احليض والهي من أيتيها الدم ويتجاف :أما القسم األول

  .(ي فحيضفإن تكرر ثال -إىل قوله  -واءبتدأة جتلهب ) عناها اء لهللا هنا بقوله
أهنىىا إذا جاءهىىا الىىدم فإهنىىا مىىن : اء لىىهللا همىىا ذكىىر حكمهىىا يف اءشىىهور عنىىد احلنابلىىة  فهىىمله
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إن ل و  حىىىت تىىرتو الصىىالة والصىىيام يومىىا وليلىىة وهىىو أقىىه احلىىيض مث بعىىد اليىىوم والليلىىة ت ت ىىه
يتوقهللا الدم فت ت ىه وتصىلي وتصىوم إن وافى  وقى  صىيام وال تواىأ مث إذا توقىهللا عنهىا الىدم 
ألكثر احليض وهو س ة عشر يوما فمىا دونىه فإهنىا ت ت ىه مىرة ينيىة النقطىاا الىدم مث تفعىه 

  .همله الطريقة يف الشهر الثا  والثالث
 حاضى   إذاالً ا فمىثو أايم حي ىهوهنا ما تكرر فيه الدم من األايم يف األشهر الثالثة فه

لثمانية  ها األايم اايم حييف الشهر األول مثان أايم والشهر الثا  مثان والثالث مثان فيكون أ
 و أايم حي ىىهاي فهىىالىيت تكىىرر فيهىىا الىىدم فىىإن كانىى  األايم فىى  مت ىاوية فمىىا تكىىرر منهىىا ثىىال

 لىىث مثىىان فهنىىا الثا  سىىبعاً ويفاألول سىىتة أايم ويف الشىىهر الثىىا حاضىى  يف الشىىهر  إذافمىىثالً 
 . تكون أايم حي ها اءعتادة ستة أايم ألهنا تكررت

جبىى  بىىادة و فىىإذا فعلىى  هىىمله الطريقىىة وعلمىى  أايم حي ىىها فإنىىه جيىى  عليهىىا ق ىىاء كىىه ع
ألول فت ىىال اعليهىىا ال تصىىح منهىىا حىىال حي ىىها كالصىىيام والطىىواف الىىمل  حصىىه منهىىا بعىىد اال

عىىىدما بيلزمهىىىا هنىىىا كانىىى  تفعىىىه هىىىمله العبىىىادات وهىىىي حىىىا ض فوال ىىىب  يف ذلىىى  أنىىىه تبىىىني  ىىىا أ
  . ض أصالً لا احلاعلم  ق اءها مرة أخرى ابستثناء الصالة فإهنا ال تق ا ألهنا ال جت  ع

 و يىوم وليلىةحلىيض وهىإن جلوسىها أقىه ا: أما دليه احلنابلة علا هملا التفصيه فإهن  قالوا
الزا ىد عىن   الدمذمتها بيقني وقد شك  يف يعين أرب  وعشرين ساعة فألن الصالة واجبة يف

ني للشىى  و اليقىىاليىىوم والليلىىة ألنىىه قىىد يكىىون حي ىىاً وقىىد يكىىون استحاضىىة وال يصىىح أن تىىرت 
 حلىيض وهىو يىومأقه ا وأما الدليه علا افت ا ا بعد م ي يوم وليلة فألن اءتيقن عندها هو

 . وليلة
كىون مىىا يال أن ألول فهىو الحتمىوأمىا الىدليه علىا أن زوجهىا ال يط هىا بعىد االفت ىال ا

 . خيرج منها حي اً والواج  هو االحتياط وذل  بعدم وا ها
ون فالحتمىال دض فمىا وأما الدليه علا أهنا ت ت ه مرة ينية إذا انقط  الدم ألكثر احلي

 . أن يكون ذل  ذخر حي ها فال تتيقن الطهارة إال ابالفت ال
 : ة ثالثة أشهر فألمرينوأما الدليه علا كوهنا تفعه تل  الطريق
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 . د ثالث حيضءطلقة اءعتدة فهي ال جك  برباءة ذمتها من العدة إال بعاالقيا  علا  -1
قىول  طريقىة هىملا هىو تثب  إال ابلتكرار ثالي وال يتبىني أمرهىا إال قىمله الأن العادة ال -2

ه اء ألنىا الن ىج علر عرتيه اءشقة واحلت كما تالح   احلنابلة يف همله اء ألة وهو قول ضعيهللا
 إن هىملا القىول": يميىةتال أدلة نقلية و ىملا قىال عنىه شىيخ اإلسىالم ابىن  مبين علا أدلة عقلية

 : اباه من وجوه
 . م اءبتدأةت  علا دن يف الشريعة شكا م تمراً كما حكمقبه أن يقال أبأنه ال يُ  ":األول
 "بىدفريط من العإال بت ام مرتنيأنه ليهب يف الشريعة إجيا  الصالة مرتني وال الصي: الثاين

  .(21/632ف ) انتها كالمه ر ه   خمتصراً 
اقض يف ا فيىىىه تنىىىن قىىىو   هىىملإ :(اءختىىىارات) يف ر ىىه   وهىىىو مىىىا قالىىه ال ىىىعد : الثالررث

عد يوم ليها بعم ا له ومن ذل  حكمه  علا امرأة رأت الدم حبك  احلا  ات مث جكمون 
مهىىا واجىى  لني كالفت ىىاا أبن ت ت ىىه اال يىىزال معهىىا وأمىىره   ىىوليلىىة حبكىى  الطىىاهرات والىىدم 

  الطهىر واحلكى وحتق  عنده  األول بعد م ي يوم وليلة والدم ل ينقط  والثا  بعد انقطاعه
هر ظىىىا يعلىىىا أن مىىىا قبىىىه األول حىىىيض ومىىىا قبىىىه الثىىىا  دم مشىىىكوو فيىىىه حىىىىت يتكىىىرر ثىىىال

 . ضعفهوالقول إذا تناقض فهملا أكرب دليه علا  التناقض
لصىىيام مىىا ل لصىىالة واأن الىىدم الىىمل  تىىراه يف  يىى  األايم حىىيض تىىرتو لىىه ا :القررول الثرراين

ه صىار دم ز أكثىر فىإن جتىاو  تقىدم بيانىهاحليض علا خالف بينه  يف أكثىره كمىا  يتجاوز أكثر
ة رهىا ابىن قدامىد اختاهملا قول اجلمهور مىن احلنفيىة واءالكيىة والشىافعية وروايىة عىن أ ىف اد 
 : واستدلوا على ذلك أبدلةممله  ال اهرية وهو 
ل يوجىىىد  الىىىدم اخلىىىارج مىىىن اءىىىرأة أنىىىه دم حىىىيض إال إذا وجىىىد عىىىارو وإذا أن األصىىىه يف -1

 . فهثب  خاليعارو فيج  العمه ابألصه ما دام أن الدم دم حيض بصفاته اءعروفة حىت 
 وليلىة مث أن جتلىهب يومىاً  تىدأت مىن الن ىاء يف عهىدهل يرد أنه كان أيمىر مىن اب أن النيب  -2

أن احلكى   ملا نعىرفت ت ه به أالى  كمىا أالى  القىرذن أبهنىا متكىث أايم خىروج الىدم فقىط ومىن هى
 . اهر يدور م  علته وجوداً وعدماً فإذا وجد الدم فهو حيض وإذا ل يوجد فهو

أن الدم اخلارج منها دم حيض جتل ىه كلىه سىواء كىان أقىه مىن يىوم وليلىة  :القول الثالث
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و أكثىىر مىىن س ىىة عشىىر يومىىاً مىىا ل تكىىن م تحاضىىة إبابىىاو الىىدم عليهىىا وهىىملا القىىول هىىو أ
  .وهو الراجحاختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية 

كثىر على    ىألة أيمىا يتفوأدلة هملا القول هي نفهب أدلة اجلمهور اءتقدمىة إال إننىا خالفنىاه  
ءىرأة  يى  ادم علىا ا إن أابى  الىاحليض وقىد تقىدم تىرجيح أنىه الحىد ألكثىره لكىن نقىول كمىا قلنى

 .اضةالشهر فقد عل  أهنا م تحاضة وسيأيت إبذن   الكالم علا حك  اء تح
  ؟ةة للمبتدأمتعلقة أال وهي ما هو العدد المل  تثب  به العادلكن هنا مسألة  

 بني أهه العل   ه خالف
لىة  و قول احلنابههملا و  أشهرأهنا ال تثب  إال بعد تكرارها ثالي يف ثالثة  :فالقول األول 

  .كما هو ظاهر كالم اء لهللا
 دلوا علرى ذلركواسرت ىد أهنا تثب   رتني وبه قىال أبىو حنيفىة وهىو روايىة أ :القول الثاين

 وهىىىملا أقىىىر  ر مىىىرتنيأبن العىىىادة مشىىىتقة مىىىن العىىىود وال يقىىىال عىىىادة إال ابلتكىىىرار وأقىىىه التكىىىرا
 . عنها المل  سيأيتاألقوال إال أن ثب  حديث أم سلمة رضي   

ى واستدلوا عل الشافعيةو أهنا تثب   رة واحدة وهو اءشهور عند اءالكية  :القول الثالث
 : ذلك أبدلة

ا ت احلىىىديث أهنىىىويف بعىىىض روااي-أن امررررأة » :ورد عىىىن أم سىىىلمة رضىىىي   عنهىىىا مىىىا-1
 عهرررد يف -صىىىبا الىىىدممنهىىىا  صىىى يعىىىين ي -كانرررأ هترررراق الررردماء -فاامىىىة بنىىى  أ  حبىىىي 

دد الليراَل واألاي  عرلتنظرر إىل : فقرال رسرول هللا   فاستفتأ هلرا أ  سرلمة رسول هللا 
در ذلرك لصرالة قرالو كانأ حتيضرهن مرن الشرهر قبرل أن يصريبها الرذي أصراهبا فلتررتك ا
  والن ىا ي مالى واهر  «من الشهر فإذا خل فأ ذلك فلتغتسرل مث لتسرتثفر بثروب مث لتصرلي

  قي وصححه النوو  يف اومواوأ د وابن ماجه والبيه

 ىىىار وأم يسىىليمان ابىىن )ابالنقطىىاا بىىىني و  ابالضىىىطرا  يف سىىنده عىىهلكىىن احلىىديث أُ 
  .(333-1يف سننه  البيهقي)كما أشار إىل ذل    (سلمة
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 . نه إذا ثب  أنه دم حيض فيج  أن أيخمل أحكامهأ -2
رجىح قىول  (للعمىدة هشىرح)فىي ففله قوالن يف هىمله اء ىألة  :أما شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 . رجح قول احلنفية اءتقدم (الفروا واءبدا واإلنصاف)احلنابلة ويف 
 لهللا ض وعناها اءكثر احليمن أق ام اءبتدأة وهي اليت أاتها الدم وجتاوز أ :القسم الثاين

يض وهىىو كثىىر احلىىفهىىمله إذا اسىىتمر معهىىا الىىدم وجتىىاوز أ (وإن عىىرب أكثىىره فم تحاضىىة) بقولىىه
لىملين انفيىة مىاً فتكىون م تحاضىة هىملا هىو مىمله   هىور الفقهىاء مىا عىدا احلس ة عشىر يو 

  .جعلوا أكثر احليض عشرة أايم
ن تدأة ال تكو إن اءبفبناًء علا ما تقدم من أنه ال حد ألقه احليض وال ألكثره  والراجح

ا أهنىىاًل علمنىىا اً كىىامم تحاضىىة إال إذا اسىىتمر معهىىا الىىدم شىىهراً كىىاماًل فىىإذا اسىىتمر معهىىا شىىهر 
 م تحاضة وهملا هو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية يف همله اء ألة

  ؟ةستحاضالد ابالستحاضة ومىت اك  علا اءبتدأة ابما اءرا فإن قلأ 
و يقىال ح  مىن عىر أما االستحاضة فهي سيالن الدم يف ف  وقتىه مىن أدىن الىر  :فاجلواب

 : عدة أوجهستحاضة من الوالفرو بني دم احليض ودم ا (العاذل) له
 .لرح ستحاضة فإنه خيرج من أدىن االن دم احليض خيرج من أقصا الرح  أما دم اأ -1
  . الصفرةمييه إىلقد ستحاضة فهو أ ر و ن دم احليض مييه إىل ال واد وأما دم االأ -2
 . ستحاضة رقي ض ثخني ودم االأن دم احلي -3
  .اد  را حة له كالدم العستحاضة فالن دم احليض را حته كريهة وأما دم االأ -4
معلومىة  دم ابيعة وجبلة وي يه سيالن الدم العىاد  خيىرج يف أوقىات أن دم احليض -5

 . ستحاضة فهو دم علة وف اد وليهب له وق   ددالوأما دم ا
 ال يتجمىىىىىىىد إذا خىىىىىىىرج ألنىىىىىىىه جتمىىىىىىىد يف الىىىىىىىرح  مث انفجىىىىىىىر وأمىىىىىىىا دم أن دم احلىىىىىىىيض -6

 . ستحاضة فيتجمد إذا خرج وظهراال
 :  منيقأة علا فنقول إن اء تحاضة اءبتد ما الكال  على املستحاضة املبتدأةأ
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  .اءبتدأة اءميزة: القسم األول
  .اءبتدأة ف  اءميزة: القسم الثاين

ان بعرض دمهرا كرفرإن  ): وهي اءبتدأة اءميزة فهىي الىيت قىال عنهىا اء لىهللا ،فأما الق   األول
 :(لشهر الثاينلسه يف اومل ينقذ عن أقله فهو حيضها َتأار وبعضه أسود ومل يعرب أكثره 

ن أتبىني  ىا ا و و أحىدهأإذا كان  اءبتدأة ت تطي  التمييز بىني الىدمني ابلفىروو اءتقدمىة ف
يض وهىو يىوم قه احلالدم األسود ل يتجاوز أكثر احليض وهو س ة عشر يوماً ول يقه عن أ

ا اىو ذلى  ألهنىصيام و دهتا ترتو فيه الصالة والوليلة فهنا يكون الدم األسود هو حي ها وعا
  .علم  أنه حي ها

 ةستحاضىىحىىال اال حكمهىىا استحاضىىة تصىىلي فيىىه وتصىىوم ألن أمىىا الىىدم األ ىىر فهىىو دم
تفعلىىه  فعىىه مىىاحكىى  الطىىاهرات وعلىىا هىىملا إذا انقطىى  الىىدم األسىىود فإهنىىا ت ت ىىه وتصىىلي وت

 :   عدة أدلةالطاهرات حىت م  خروج هملا الدم األ ر ويدل علا ذل
 ىا  اامة بن  أ  حبي  رضىي   عنهىا أهنىا كانى  ت ىتحاو فقىالما رو  عن ف -1
 ي عرن الصرالةإذا كران د  احلريض فإنره أسرود يعررف فرإذا كران ذلرك فأمسرك» :النىيب 

تلىىىهللا يف حلىىىديث اخأ ىىىد والن ىىىا ي وأبىىىو داود وهىىىملا ا رواه .«وإذا كررران ايخرررر فتوضررريء وصرررلي
  .ضعفه الن ا ي وأبو حامت وابن القطانتصحيحه وت عيفه وممن 

حيحني ل ا  الصىومما ي يد ذل  أن أصح (الدم األسود) أنه ال يثب  فيه ذكر واألظهر
 . يثبتوها مما يدل علا ضعفها

 استحيضررأ امرررأة مررن آل أنرر  فررأمروين»: ا ورد عىىن أنىىهب بىىن سىى ين أنىىه قىىالمىى -2
صرلي وإذا  فرال ت  الرد  البحرراينأمرا إذا رأ: فسألأ ابرن عبرا  رضري هللا عنهمرا فقرال

وسىىىنده  يوالبيهقىىى ابىىىن أ  شىىىيبة رواه «رأ  الطهرررر ولرررو سررراعة مرررن النهرررار فلتغتسرررل وتصرررلي
  هنىىا لي ىى والن ىىبة (شىىديد احلمىىرة: دم حبىىرا ) قىىال صىىاح  الل ىىان واتج العىىرو صىىحيح 

 اتج ال يفلىىىىرح  قىىىىإىل البحىىىىر اءعىىىىروف وإمنىىىىا إىل رحىىىى  اءىىىىرأة ألنىىىىه يطلىىىى  البحىىىىر علىىىىا قعىىىىر ا
  .ُن   إىل حبر الرح  وهو عمقه: العرو 
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 وج  بينهما أةعترب عالمة واضحة يف التفري  بني الدمني فإذا ميزت اءر يأن التمييز  -3
  .العمه ابلتمييز

تميىىز ثىىالث لىىدم اءا عنىىد احلنابلىىة أن يتكىىرر عليهىىا هىىه يلىىزم هىىمله اءبتىىدأة مسررألة:وهنررا 
 . مرات يف ثالث أشهر كما سب 

لتكىرار ألن ااجىة إىل حأنه إذا وجد التمييىز فىال  :ال يلزمها ألن القاعدة عنده  :اجلواب
 . ستحاضةالتمييز فيه تعيني دم احليض من دم اال

بتىدأة بتىدأة وهىي اءام اءمث بعد ذل  انتقه اء لهللا ر ه   للكالم عن الق   الثا  مىن أق ى
 ف  اءميزة

 :(أ سالب احليض من كل  هرجلس وإن مل يكن دمها متميزا  ): فقال 
 ي  الدم الىمل ان  ني حبيث كإذا كان  اءبتدأة اء تحاضة ال ت تطي  التمييز بني الدم

سىتة   اءد النعن علا صفة واحدة فإهنا جتلهب فال  احليض وتقدم أن فال  احليض أيتيها
 .ا عنهأايم أو سبعة أايم من كه شهر كما تقدم من حديث  نة بن  جح  رضي  

  ؟يف أي يو  تبدأ جلوسها لغالب احليض: فإن قيل 
لىهب مىن جتفإهنىا  جتلهب من أول يوم بدأ معها الىدم إن كانى  تعرفىه فىإن جهلتىه :اجلواب

ن أز  ىا عليهىىا  متييىوعلىا هىملا فىإن اءبتىدأة اء تحاضىة الىيت ال أول كىه شىهر هىالحل احتيااىاً 
ن مىىثله  ء فتكىىو  جن ىىها مىىن الن ىىاتتحىىرى وجتتهىىد وختتىىار سىىتة أو سىىبعة أايم علىىا عىىادة بىىين

  .هملا هو اءشهور من ممله  احلنابلة وهو وجه عند الشافعية
قة اءىىرأة ن مشىىاألأهنىىا ترجىى  إىل عىىادة قريباهتىىا كأختهىىا وأمهىىا واىىو ذلىى   لكررن الررراجح

ن  تعا  ءرأة إذا كا أن اأبقارقا أقر  من مشاقتها ابلن اء األجنبيات عنها و ملا جتد فالباً 
  .الماً وأوجاعا من عادهتا رأي  ذل  عند بعض بناهتا أو أخواهتاذ

اءبتىدأة الىيت ال متييىز  ىا أن جتلىهب ثىالث أشىهر مىن كىه شىهر  هىه يلىزم لكن هنا مسرألة
الشىهر الثىا  والثالىىث  يىوم وليلىة أقىىه احلىيض ال تصىلي وال تصىىوم مث بعىده ت ت ىه وهكىىملا يف
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علىا ح ى   يف الشىهر الرابى  سىتة أو سىبعة أايم  جل ىفإذا تكرر ذل  يف األشهر الثالثة 
  ؟ما تكرر عليها
أن هىىملا ال  ن الىىراجحل يىىملكر هىىملا ومىىمله  احلنابلىىة يىىنص عليىىه لكىى ر ىىه   اء لىىهللا :اجلررواب

  .كما تقدم  يلزم
إهنىا ن ل ت ىتط  فمييز فإإىل الت: ترج  أوال وبعد ذلك يتبني لنا أن املستحاضة املبتدأة

 . الن اء من قريباهتا ستا أو سبعة أايم تكون علا عادة فال 
لكىىالم علىىا اشىىرا يف الكىىالم علىىا اء تحاضىىة اءبتىىدأة وسي   وهنررا أهنررى املؤلررف رارره

 : اء تحاضة اليت  ا عادة وهي علا ق مني
  .اء تحاضة اءعتادة اءميزة :القسم األول
 يزاء تحاضة اءعتادة اليت ال عادة  ا وال متي :القسم الثاين

 ملعترادة ولرواتحاضرة واملس): اءعتادة اءميىزة فقىال عنهىا اء لىهللا فأما الق   األول وهي 
 :(مميزة َتل  عادهتا

نهىىا هرهىىا لكاووقىى   اءىىرأة الىىيت تعىىرف شىىهر حي ىىها وأايمهىىاهىىي : اء تحاضىىة اءعتىىادة
 لىهللا قىول اءيكمىا   فهذه حكمهاستحاضة واستمر معها الدم  ي  الشهر أصيب   رو اال

  .أهنا ترج  إىل عادهتا حىت ولو كان  قادرة علا التمييز بني الدمني
حاضىىىىة ستم االلىىىىو أن عادهتىىىىا األايم ال ىىىىب  األوىل مىىىىن كىىىىه شىىىىهر فنىىىىزل معهىىىىا د :فمررررثال

األسىود مىن  ى الدمواست رو  ي  الشهر وعندها القدرة علا التمييز بني الدمني وصارت تر 
ة معتىىادة مميىىز   تحاضىىةعة أايم فهىىمله اءىىرأة تعتىىرب مبدايىىة اليىىوم اخلىىامهب عشىىر ءىىدة سىىتة أو سىىب

شىىهر ومىىا  مىىن كىىه فهنىىا نرجعهىىا إىل عادهتىىا ونقىىول  ىىا إن حي ىى  هىىو األايم األوىل ال ىىبعة
ة لشىىىافعيابعىىىدها فحكمىىى  حكىىى  الطىىىاهرات هىىىملا هىىىو مىىىمله  احلنفيىىىة واحلنابلىىىة ووجىىىه عنىىىد 

 : واستدلوا على ذلك أبدلة
سألأ رسول هللا » :ا أن فاامة بن  أ  حبي ما ورد عن عا شة رضي   عنه -1 
 قرال ال إن ذلرك عررق ولكرن دعري ؟إين أسرتحاس فرال أ هرر أفرأدع الصرالة: فقالأ 
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 .واوه ء ل  البخار  رواه .«األاي  الو كنأ حتيضني فيها مث استسلي وصليالصالة قدر 
عرن  هللا أن أ  حبيبرة سرألأ رسرول » :ا ورد عن عا شة رضي   عنهىا أي ىاً م -2
: سررول هللا هلررا ر  كنهررا مررمن دمررا  فقررالْر فقالررأ عا شررة رضرري هللا عنهررا رأيررأ م   ؟الررد 

عىىاء ركن:الو م ىىل . واء رواه .«امكثرري قرردر مررا كانررأ حتبسررك حيضررتك مث استسررلي وصررلي
  .المل  ت  ه فيه الثيا 

يز مت واحدة منهنرد اء تحاضات إىل عادهتن ول ي تفصه أو ي أل هه ال فهنا النيب 
 لرة العمرو  يفنرزل منز يأن ترك اإلستفصال يف مقا  االحتمال » :الدم أم ال متيزه والقاعىدة

 .ادهتاعوعلا هملا فمن كان  م تحاضة معتادة مميزة فإهنا ترج  إىل  .«املقال
 ؟(ولو مميزة) فإن قلأ ملاذا املؤلف راه هللا قال 
 وهىىىىو أنلة:  ىىىىأالثىىىىا  يف اءإشىىىىارة إىل وجىىىىود خىىىىالف وهىىىىو القىىىىول  (لىىىىو)أن  :اجلررررواب 

اية عىن الشافعية ورو لكية و اء تحاضة اءعتادة اءميزة ترج  للتمييز ال للعادة وهملا ممله  اءا
لررى عتدلوا واسررأ ىىد علىىا خىىالف بيىىنه  يف بعىىض التفاصىىيه لكىىنه  متفقىىون علىىا مىىا ذكىىران 

 أبدلة: ذلك
 .«فإنه أسود يعرفض إذا كان د  احلي» :لفاامة بن  أ  حبي  قول النيب  -1 
  .م بيانهكما تقدقملا اللف    لكن احلديث ال يثب ، أ د وأبو داود والن ا ي رواه

دعي إذا أقبلررأ احليضررة فرر» :قىىال ا ورد عىىن عا شىىة رضىىي   عنهىىا أن النىىيب مىى -2
ن اءقصىود قىالوا إ البخىار  والن ىا ي رواه .«الصالة وإذا أدبر  فاسسلي عنك الد  وصرلي

ر الة وإذا أدبىىكي الصىىنىىا مىىا كىىان عىىن اريىى  التمييىىز أ  إذا أقبىىه الىىدم األسىىود فىىاتر ابإلقبىىال ه
 .فافت لي وصلي

إلدابر إدابرهىا وقلنىا اءقصود ابأبن اءقصود ابإلقبال هو إقبال العادة و  لكن أجيب عنه 
روت عا شىىة رضىىي   عنهىىا أن  بىىملل  ألن هىىملا هىىو الىىمل  بينتىىه الىىرواايت األخىىرى مثىىه مىىا

 رواه .«فررإذا ذهررب قرردرها فاسسررلي عنررك الررد  وصررلي» :ا   عليىىه وسىىل  قىىالالنىىيب صىىل
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وهىىمله  .«ولكررن دعرري الصررالة قرردر األاي  الررو كنررأ حتيضررني فيهررا» :ويف روايىىة لىىه البخىار 
  .العادة أايم اعتبار الرواايت واوها داللتها ظاهرة يف

 ذا  إ راجحفررررال ضومعلىىىىوم أن اجلمىىىى  بىىىىني الىىىىرواايت أوىل مىىىىن العمىىىىه ببع ىىىىها دون الىىىىبع
نقىىدم العىىادة عىىادة فمىىمله  احلنابلىىة وهىىو أنىىه إذا اجتمىى  يف حىى  اء تحاضىىة اءعتىىادة متييىىز و 
م أن اءشىىىقة ومعلىىىو  علىىىا التمييىىىز لألدلىىىة اءتقدمىىىة وألن العمىىىه ابلعىىىادة أضىىىبط وأي ىىىر للن ىىىاء

 . جتل  التي  

 :وإن نسيتها عملأ ابلتمييز الصاحل() قال املؤلف:
م أة هىمله األايمله اءر اء تحاضة أايم معلومة يعتادها فيه احليض فن ي  هإذا كان للمرأة 

  ؟هه كان  من أول الشهر أو وسطه أو ذخره فما العمه
  .صاحلاً  أن يكون أهنا ترج  للتمييز بني الدمني لكن يشرتط يف هملا التمييز :اجلواب

 الدم عن أقه ينقص ال المل  يتبني فيه دم احليض أبن :والتمييز الصاد عند احلنابلة هو
  .احليض وهو يوم وليلة وال يزيد عن أكثره وهو س ة عشر يوماً 

ال ه روفىىىىة لكنىىىىامىىىىرأة م تحاضىىىىة ن ىىىىي  عادهتىىىىا وأيتيهىىىىا دم احلىىىىيض بصىىىىفاته اءع: مثالرررره
حلىىىيض أقىىىه ا هىىىملا الىىىدم ال يصىىىلح أبن يكىىىون حي ىىىاً ألنىىىه نقىىىص عىىىنيتجىىىاوز اليىىىوم الواحىىىد ف

ة عشىر يومىاً هو س ات احليض اءعروفة وجتاوز أكثر احليض و وأي اً إذا كان هملا الدم بصف
  .فال يصلح أن يكون حي اً ألنه زاد عن أكثر احليض

لىدم ألن هىملا ا اً صىاحل هنىا يكون متييزهام أيتيها س ة أايم أو سبعة فأما إذا كان هملا الد
در هىىمله قىى جل ىىيال يىىنقص عىىن أقىىه احلىىيض ول يىىزد عىىن أكثىىره وعلىىا هىىملا نقىىول  ىىمله اءىىرأة 

نابلىىىة األايم فىىىإذا انتهىىى  افت ىىىلي وصىىىلي وحكمىىى  حكىىى  الطىىىاهرات هىىىملا هىىىو مىىىمله  احل
 : واستدلوا على ذلك أبدلة

 رواه .«إذا كان د  احليض فإنه أسرود يعررف» :لفاامة بن  أ  حبىي  قوله  -1 
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  بيان ضعفه. وتقدم أ د وأبو داود والن ا ي
 يعىىرف ابلصىىفات ومىىا ذكىىره قبىىاللوا واإلقىىا .«... فررإذا أقبلررأ احليضررة» :قولىىه  -2

ر هىىملا هىىو اختيىىاو تمييىىز احلنابلىىة صىىحيح مىىن أن اءىىرأة إذا ل يكىىن  ىىا عىىادة فإهنىىا ترجىى  إىل ال
 دليىىه عليىىه الأكثىىره لىىدم الصىىاد أبقىىه احلىىيض و م لكىىن لىىتعل  أن تعليىى  احلنابلىىة اشىىيخ اإلسىىال

م كثره وقد تقىدأض أو  ر ألقه احليبال ن فقط تن ر للتمييز بني الدمني ا فإن اءرأةوعلا همل
 . الكالم علا هملا يف أول البا 

ء تحاضىىة ق ىىام امث بعىىد ذلىى  انتقىىه اء لىىهللا ر ىىه   للكىىالم علىىا الق ىى  الثىىا  مىىن أ
 (اءتح ة)اءعتادة وهي اليت ال عادة  ا وال متييز وت ما 

 :(فإن مل يكن هلا  ييز فغالب احليض): فقال ر ه   
 ا متييىز الىدمدرة علىقى  اءرأة اء تحاضة ال تملكر وق  عادهتا الشهرية وليهب  ا إذا كان

ييىىز وت ىىما متا وال  ىىألهنىىا ال عىىادة  (ابءتحىى ة)الىىمل  معهىىا فهىىمله هىىي الىىيت ي ىىميها الفقهىىاء 
ة): أي ا ا أهنى ال اء لىهللا:قىهىا كمىا وحكم (النىوو )كمىا قىال     الفقيىه يف أمرهىاألهنا حتُ  (  ّ 

هىور  مىمله     احليض وهو سىتة أايم أو سىبعة أايم ومىا ذهى  إليىه اء لىهللا هىوجتلهب فال
 : لةيح ألدالفقهاء ابستثناء اءالكية فله  تفصيه ذخر لكن قول اجلمهور هو الصح

 :ا مىىىا تقىىىدم مىىىن حىىىديث  نىىىة بنىىى  جحىىى  رضىىىي   عنهىىىا وفيىىىه أنىىىه قىىىال  ىىى -1
وكمرررا  النسررراء كمرررا حتررريض  -ن قرررالإىل أ- حتيضررري سرررتة أاي  أو سررربعة أاي  يف علرررم هللا»

 . لبخار أ د وأبو داود والن ا ي وح نه ا رواه .«يطهرن مليقا  حيضهن و هرهن

و  عري الصرالة قردر األاي  الرد» :لفاامة بن  أ  حبي  رضىي   عنهىا قوله  -2
يح بىرد هىا التصىر فهىمله األحاديىث في، البخىار  رواه .«كنأ حتيضني فيها مث استسلي وصلي

جىى  إىل عىىادة هنىىا تر أة إىل فالىى  احلىىيض عنىىد الن ىىاء وهىىي سىىتة أايم أو سىىبعة وقىىد تقىىدم أاءىىر 
  . قريباهتا لكن علا سبيه االجتهاد والتحر  ال علا سبيه التشهي والتهو 

من أحوال اءتح ة وهىي الىيت  احلالة األوىليعترب ، وما ذكره اء لهللا هنا يف حك  اءتح ة
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: عنىاه اء لىهللا ر ىه   بقولىه فهىي الىيت احلالرة الثانيرةا أمىا موضعهن ي  عدد أايم احليض و 
 :(كالعاملة مبوضعه الناسية لعدده)

موضىىعه   ا تىىملكرإذا كانىى  اءىىرأة اء تحاضىىة اءتحىى ة قىىد ن ىىي  عىىدد أايم حي ىىها لكنهىى
 راجحلكرن الر هراءبرني الفق فهذه حمل خالفكأن يكون يف أول الشهر أو وسطه أو ذخره 

ول أان مىىن احلنابلىىة مىىن أهنىىا جتلىىهب فالىى  موضىىعها مىىن احلىىيض سىىواء كىى هىىو مىىا ذهىى  إليىىه
ا عىىادة ايم علىىالشىىهر أو وسىىطه أو ذخىىره ومت ىى  عىىن الصىىالة والصىىيام سىىتة أايم أو سىىبعة أ

نىىا تن ىىر فه شىىهرفمىىثاًل موضىى  حي ىىها أول ال فالىى  الن ىىاء الال ىىي عنىىدها كمىىا تقىىدم بيانىىه
 . أبايم فالبهنلقريباهتا الاليت ج ن يف أول الشهر وأتخمل 

ها ه جلسرتوإن علمأ عدده ونسيأ موضعه من الشرهر ولرو يف نصرف) قال املؤلف:
  :من أوهلا كمن ال عادة هلا وال  ييز(

ها لكنهىىا ايم حي ىىأمىىن أحىىوال اء تحاضىىة اءتحىى ة هىىي الىىيت تعلىى  عىىدد  احلالررة الثالثررة
ان كىفمىن    ذخىرهن ي  موضىعه فىال تىدر  أكانى  حتىيض يف أول الشىهر أم يف وسىطه أم يف
قىىي أايم ابون يف هىىملا حا ىىا فإهنىىا جتلىىهب مىىن أول الشىىهر بعىىدد أايمهىىا مث ت ت ىىه وتصىىلي وتكىى

هىا  عنالشهر حكمها حك  الطىاهرات ويىدل علىا ذلى  مىا تقىدم يف حىديث  نىة رضىي  
 .«ن يومررا   وعشررريحتيضرري سرتة أاي  أو سرربعة أاي  وصرلي أربعررة وعشرررين أو ثرالاث» :وفيىه

 . ردها إىل أول الشهر فهنا النيب 
 

  
 : وهنا مسألتان

و هىىملا هىىخىىالف فمىىا  إشىىارة ولىىو (ولىىو يف نصىىفه) أشىىار إليهىىا اء لىىهللا بقولىىه: األوىلاء ىىألة  
  ؟اخلالف
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 تدر  كنها الاخلالف يدور حول اءتح ة اليت تعل  أن وق  حي ها يف نصهللا الشهر ل
  ؟يف أ  موض  منه هه هو يف اخلامهب عشر أو العشرين

أول  جتلىىهب مىىن وهىىو مىىمله  احلنابلىىة كمىىا تقىىدم مىىن كىىالم اء لىىهللا أهنىىا :لقول األولفررا
 . الشهر ا الحل مطلقاً 

ه أقر  إىل ألن لنصهللااوهو أحد الوجهني عند احلنابلة أهنا جتلهب من أول  :القول الثاين
 وهملا القول هو الراجح  موضعها

 ا دال ه ل يكن   فإن .رواه الشيخان «فليتحر الصواب فليتم عليه» :لقوله 
 . قرا ن تعرف به وق  حي ها فإهنا جتلهب من أول الشهر ا الحلال و 

ه د اء لىىهللا قىىمليريىى (ييىىزكمىىن ال عىىادة  ىىا وال مت) وهىىي تتعلىى  بقىىول اء لىىهللا :املسررألة الثانيررة
اءبتىدأة  ثىه حكى مالعبارة أن يبني أن حكى  اءتحى ة الىيت علمى  العىدد ون ىي  اءوضى  هىو 

ل الشىىهر ض مىىن أو الىىيت ال عىىادة  ىىا وال متييىىز مىىن أن كالمهىىا جيلىىهب فالىى  احلىىياء تحاضىىة 
 .علا ما تقدم بيانه يف م ألة اءبتدأة اء تحاضة

  ؟فإن قلأ ما اجلامع بينهما
  .أن كالمها جيهه موض  أايم حي ه :اجلواب

  :ومما تقد  يتبني لنا أن املستحاضة املتحرية على ثالث أحوال 
ض مىىن  الىى  احلىىيفأن تكىىون انسىىية للموضىى  والعىىدد  يعىىاً وهىىمله جتلىىهب : احلالررة األوىل

 كه شهر ورجحنا أهنا ترج  لعادة قريباهتا 
لىىى  وضىىىعها فامأن تكىىىون انسىىىية للعىىىدد دون اءوضىىى  وهىىىمله جتلىىىهب مىىىن : احلالرررة الثانيرررة

 . احليض ستة أايم أو سبعة أايم
ن أول ايمهىىا مىىألىىهب عىىدد أن تكىىون انسىىية للموضىى  دون العىىدد وهىىمله جت: احلالررة الثالثررة

 . اا رجحنمالشهر إال إذا كان هناو قرا ن تدل علا اءوض  فتبدأ من اءوض  علا 
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 :يض(اث فحومن زاد  عادهتا أو تقدمأ أو أتخر  فما تكرر ثال) قال املؤلف:
لررزايدة الطرروارئ اوأول هررذه بىىدأ اء لىىهللا هنىىا ابلكىىالم علىىا الطىىوارئ الىىيت تطىىرأ علىىا احلىىيض 

  .م مثانية أايلشهر إىلامثه امرأة عادهتا من كه شهر ستة أايم فزادت يف هملا  حليضعلى أاي  ا
مث يف  خىر الشىهرذالتقىدم مثىه امىرأة كانى  حتىيض يف : الثاين من الطوارئ على احلريض

 . هملا الشهر حاض  يف أوله
يف  لشىىهر مثاأول  التىىأخر مثىىه امىىرأة كانىى  حتىىيض: الثالررث مررن الطرروارئ علررى احلرريض

تكىرر  ة أن مىاوحكى  هىمله الطىوارئ الىثالث عنىد احلنابلى، شهر صارت حتيض يف ذخىرههملا ال
  .ةءبتدأمنها ثالي فيعترب حي اً يف اءرة الرابعة كما قلنا يف التكرر يف ا

ر ملا الشىىىههىىامىىرأة عادهتىىىا مىىن كىىه شىىىهر سىىتة أايم ويف : ون ىىر  مثىىاال يوضىىح مىىىا نقىىول
عىىىىىه ا يففعلىىىىىي مىىىىى  األايم ال ىىىىىتة فافت ىىىىىلي واحاضىىىىى  مثانيىىىىىة أايم فهنىىىىىا يقىىىىىال  ىىىىىا إذا انتهىىىىى

مله هىىىافعلىىىي و فافت ىىىلي مىىىرة أخىىىرى  أايم ملىىى  مثانيىىىةتكالطىىىاهرات مىىىن صىىىالة وصىىىيام فىىىإذا ا 
ج عليىه مىن خىرو  ما هو الطريقة يف الشهر الثا  والثالث وإذا كان الشهر الراب  والوض  علا

هىىا وال تىىنقص عن  تزيىىدأايم الالثابتىىة مثىىان  الثمانيىىة فهىىملا يىىدل علىىا أن عادتىى  الىىدم يف األايم
 ا كانىى  تفعىىهبىىني أهنىىلكىىن يلزمهىىا ق ىىاء مىىا صىىامته أو اافتىىه يف اليىىوم ال ىىاب  والثىىامن ألنىىه ت

 . تل  األمور وهي حا ض
إلسىالم ابىن هىا شىيخ اوهو قول اجلمهىور يف اجلملىة وروايىة عىن أ ىد اختار  :القول الثاين

وهىو  "مىه ب ى هوال ي ى  الن ىاء الع عليىه العمىه": وقىال (اإلنصىاف)تيمية وصىوقا صىاح  
ن مىىواءتىىأخرة  اءتقدمىىةأهنىىا جتعىىه هىىمله األايم الزا ىىدة و  وهررو الررراجحاختيىىار اءوفىى  وال ىىعد  

 : أايم احليض مباشرة من ف  تكرار ويدل علا ذل  عدة أدلة
ررررَو َأذ ى فَرررراْعَتز ل وا الن   ﴿ :قولىىىىه تعىىىىاىل -1 رررريض  ق ررررْل ه  َسرررراَء يف  َوَيْسررررأَل وَنَك َعررررن  اْلَمح 

يض   فإذا رأت اءرأة الدم اءعروف فإن احلك  يتعل  به سواء كان الدم  .[222:]البقرة ﴾اْلَمح 
يف وقىى  عادهتىىا أو زا ىىىداً عليهىىا أو متقىىىدماً أو متىىأخراً فيلزمهىىا أن تعىىىده حي ىىاً وجتل ىىىه ألن 
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عىادة بىىدقا   احلكى  يىدور مى  علتىىه وجىوداً وعىدماً ألنىىه ال يعقىه أن يقىال إن الىدم قبىىه متىام ال
 . حيض وبعد متامها ليهب حبيض واللون هو اللون والرا حة هي الرا حة

حي ىىاً حىىىت  الىىزايدة يف دم احلىىيض أو التقىىدم فيىىه أو التىىأخر ال تعتىىرب أنىىه لىىو كانىى  -2
رتاط ا يىىىدل علىىىا أن اشىىىولنقىىىه إلينىىىا ومىىىا دام أنىىىه ل ينقىىىه ول يبىىىني فهىىىمل يتكىىىرر لبينىىىه النىىىيب 
 . هالتكرار ال دليه علي

 –رََجررة النسرراء كررن يبعررثن إىل عا شررة ابلد   » :هىىو خىىاا ابلىىزايدة وهىىو مىىا ورد أنو  -3
يررره ف -ءىىىرأة وتتنشىىىهللا بىىىه وهىىىو الصىىىوف الىىىمل  حتتشىىىي بىىىه ا- سرررفرْ فيهرررا الك   -عىىىاء صىىى   هىىىو و و 

البخىار   واهر  .«اءال تعشلرن حرىت تررين القصرة البيضر: الصفرة من د  احليضة فتقول هلرن
 مىوالة عا شىة أم علقمىة) لكىن األثىر فيىه مقىال ألن فيىه ححه النوو  يف اومىوامعلقا بصي ة اجلزم وص

 ه العلىى  أهنىىا  مىىن أهىى ىىأهنىىا مىىن اوهىىوالت لكىىن ذكىىر  (اءيىىزان) وقىىد ذكىىر الىىملهيب يف (رضىىي   عنهىىا
ابىىن  قىىال .ارميح ىىنة احلىىديث وممىىا ي يىىد ذلىى  أن هىىملا األثىىر لىىه اريىى  ذخىىر إبسىىناد ح ىىن عنىىد الىىد

زمتهن دة حي ىا أللى الىزايإن عا شىة رضىي   عنهىا لىو ل تَىُعىدُّ    عىن هىملا األثىر:ر ه  قدامة
 . ولو كان الدم جاراي حىت ابالفت ال عند انق اء العادة

 :وما نقذ عن العادة  هر وما عاد فيها جلسته() قال املؤلف:
  ت  بىىملل  وال تُىى ا تطهىىراتفىى  الفقهىىاء علىىا أن اءىىرأة إذا انقطىى  دمهىىا قبىىه متىىام عادهتىىا فإهنىى

 حاجىة لشىرط العادهتا بشرط أال يكىون انقطىاا الىدم دون أقىه احلىيض لكىن تقىدم أن هىملا ا
  .إليه م  الرتجيح أبن احليض ال أقه له

هر اهرت ملا الشهومثال نقص العادة كأن تكون اءرأة حتيض عادة سبعة أايم لكنها يف 
 : الطاهرات ألمور يف اليوم اخلامهب فهنا ت ت ه مباشرة ويكون حكمها حك 

اَء يف  فَرررررراْعَتز ل وا الن  َسرررررر﴿ :ن   جىىىىىىه وعىىىىىىال علىىىىىى  األمىىىىىىر بوجىىىىىىود احلىىىىىىيض فقىىىىىىالأ -1
يض    . ارتف  وإذا ارتف  ارتف  حكمه وهنا احليض .[222:]البقرة ﴾اْلَمح 

َواَل تَرْقَرب رررروه ن  َحررررىت  ﴿ :أن   جىىىىه وعىىىىال أابح إتيىىىىان الزوجىىىىة عنىىىىد الطهىىىىر فقىىىىال -2
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 . وهمله قد اهرت فحكمها حك  الطاهرات .[222:]البقرة ﴾َيْطه ْرنَ 
فعل ما إذا ما رأ  الطهر فلتغتسل وتصلي وت» :ل ابن عبا  رضي   عنهماقو  -3

 .ابن أ  شيبة ب ند صحيح رواه .«تفعله الطاهرا 
 تر وتطهر لو عاد إليها الدم يف زمن عادهتا بعد أن رأت الطه لكن ما احلكم 

وم اخلىىامهب  يف اليىىمثسىىبعة أايم ورأت الطهىىر يف اليىىوم الرابىى  وتطهىىرت امىىرأة عادهتىىا : مثىىه
  ؟رج  إليها الدم

ء لىىهللا ر ىىه اقىىال  هىىمله اء ىىألة ي ىىميها الفقهىىاء   ىىألة التلفيىى  واجلىىوا  عنهىىا هىىو كمىىا 
و ل ينقطىى  لىىا كمىىا أن هىىملا الىىدم العا ىىد يعتىىرب دم حىىيض ألنىىه رجىى  إليهىىا يف زمىىن عادهتىى:  

تىرب حي ىاً لىدم ال يعاوهىو ظىاهر اختيىار اخلرقىي وهىو قىول عطىاء أن هىملا  :اينالقول الثعنها 
ء لىهللا اا ذكىر مى لكرن الرراجحقالوا ألنه عىاد بعىد اهىر صىحيح أشىبه مىا لىو عىاد بعىد العىادة 

  .للدليه اءتقدم من أنه حيض
هىي أايم د أن تنتوهىي أن بعىض الن ىاء بعى من النسراء وهنا مسألة يكثر السؤال عنها 
  ؟ملا الدمحك  ه وترى الطهر يعاودها الدم بعد يومني أو ثالثة أو او ذل  فما عادهتا

و أالكىىدرة  وهىىو إن كىىان اخلىىارج منهىىا شىىيء ب ىىيط مىىن الىىدم أو: اجلررواب فيرره تفصرريل
ا هو دم ض وإمندم حي هملا الدم الصفرة ب ب  إجهاد أو دواء أو أ  عارو ذخر فال يعترب

وثبى     سىب فىاهرات أمىا إن كىان اخلىارج منهىا مىن ف اد يكون حك  اءرأة معه حك  الط
 . أنه دم حيض فهنا حصه اخلالف بني أهه العل 

 ختيىار اخلرقىيو ظىاهر اأنه ال يعترب حي اً ألنه جاء ب   وق  العادة وه :فالقول األول
 . وعطاء ألنه عاد بعد اهر صحيح

عىىادة أكثىىر   دم الوز مىىوهىىو قىىول اجلمهىىور أنىىه يعتىىرب دم حىىيض مىىا ل يتجىىا :القررول الثرراين
 . احليض

أنىه يعتىرب دم حىيض  وهرو الرراجح وهىو اختيىار شىيخ اإلسىالم ابىن تيميىة :القول الثالث
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وعلا هملا ال تصىلي فيىه وال تصىوم إال إذا  ألنه يعترب اتب  للدم األول اال  اءدة أم قصرت
حاضىة وحينئىمٍل ال استمر عليها الدم  ي  الشهر أو  يعه إال يوم أو يومان فإهنا تكىون م ت
 . جتلهب إال مدة عادهتا فقط ألن هملا الدم اء تمر تبني أنه دم استحاضة

 :والصفرة والكدرة يف زمن العادة حيض() قال املؤلف:
حلىيض ر مىن االصفرة والكدرة يف زمن احليض حيض وأما قبىه زمىن احلىيض أو بعىد الطهى

اختيىىىىار لكيىىىىة و قىىىىول بعىىىىض اءا فىىىال يعتىىىىربان حي ىىىىاً هىىىىملا هىىىو مىىىىمله  احلنابلىىىىة واحلنفيىىىىة وهىىىو
 : واستدلوا على ذلك أبدلةالبخار  وشيخ اإلسالم ابن تيمية 

البخىار   واهر  .«كنا ال نعد الكدرة والصرفرة  ريئا  » :عطية رضي   عنها قول أم -1
  .«كنا ال نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر  يئا  » :وعند أ  داود

وي يد ذل    حي اً دل علا أن ما قبه الطهر يعتربي (بعد الطهر) أن قو ا: وجه الداللة
قىىال  .«لعررد الغسرركنررا ال نعتررد ابلصررفرة والكرردرة ب» :الىىدارمي مىىن قىىول أم عطيىىة رواه مىىا

 . النوو  يف اخلالصة إسناده صحيح
 كررران النسررراء يبعرررثن إىل» :ن أم علقمىىىة مىىىوالة عا شىىىة رضىىىي   عنهمىىىا قالىىى عىىى -2

ال : هلررن فتقررول لكرسررف فيرره الصررفرة مررن د  احلرريضعا شررة أ  املررؤمنني ابلدرجررة فيهررا ا
يف اءواىىىأ  واه مالىىى البخىىىار  معلقىىىا بصىىىي ة اجلىىىزم ور  رواه .«تعشلرررن حرررىت تررررين القصرررة البيضررراء

 وصححه النوو  يف اوموا
يف زمىىن  الكىىدرةو ففىىي هىىملا األثىىر داللىىة علىىا أن عا شىىة رضىىي   عنهىىا اعتىىربت الصىىفرة  

 مة الطهرأ  عال .«ال تعشلن حىت ترين القصة البيضاء» :العادة حي اً و ملا قال   ن
سىواء يف زمىن العىادة أو بعىدها أو  مطلقىاً  حي ىاً يعتىربان أن الصفرة والكدرة  :القول الثاين

واسرتدلوا قبلها فهما حي اً مطلقا وهو أصح األوجه عند الشافعية بشرط فيىه تفصىيه عنىده  
لكرن  فيأخملان حك  احلىيض كاحليض  كريهة  أبهنما خارجان من الرح  ورا حتهما: على ذلك
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 . أبن هملا اجتهاد يف مقابلة النص فال ي خمل به : أجيب عنه
م والقىىول ر ابىىن حىىز أن الصىىفرة والكىىدرة لي ىىتا حبىىيٍض مطلقىىا وهىىملا اختيىىا :القررول الثالررث

ر تقىدم  يف أثى قط الىيتأخملوا برواية البخار  ف: األخ  للشيخ ابن عثيمني ر ه   وه الء
م ثبىىوت منا بعىىدلسىىأبننىىا لىو : لكررن أجيررب عنررهدون روايىة أ  داود  رضىىي   عنهىىا عطيىةأم 

 ر  لوحىدها مى وايىة البخىاإن ر " (:الفىتح)يف  ر ه   ا قاله ابن حجر يقال ف رواية أ  داود
مىىى  جيُ  .«يضررراءتررررين القصرررة الب ال تعشلرررن حرررىت» :أثىىىر عا شىىىة رضىىىي   عنهىىىا الىىىمل  فيىىىه

ي   ا شىة رضىعأم عطيىة الىمل  يف البخىار  علىا فى  أايم احلىيض وأثىر بينهما أبن حديث 
 . "عنها علا ما تراه احلا ض من صفرة وكدرة يف أايم احليض
لتا رة إذا اسىتقة والكىدمىن أن الصىفر  ومما تقد  يتبني لنا رجحران مرا ذهرب إليره احلنابلرة

مىن احلىيض ز تىا قبىه و نزللى فرإن قيرل مرا احلكرمعن زمن احليض فال عربة قما وال حك   ما 
زمىىىىن  نىىىىد قىىىىر بيىىىىوم أو بيىىىىومني وصىىىىاحبهما أوجىىىىاا لل هىىىىر أو اىىىىو ذلىىىى  ممىىىىا أييت الن ىىىىاء ع

  ؟احليض
اهرات ألن ا مىىن الطىىأهنمىىا ال عىىربة قمىىا كمىىا تقىىدم وجكىى  علىىا هىىمله اءىىرأة أبهنىى :اجلررواب

فيعتىربان  يضمىن احلىالكدرة والصفرة يف همله األوقات ال تعتىرب حي ىاً أمىا إن كىان ذلى  يف ز 
أنرره يثبررأ » :قهيىةحي ىاً حلىىديث عا شىة وأم عطيىىة رضىي   عنهمىىا اءتقىدمان وللقاعىىدة الف

  .«تبعا ماال يثبأ استقالال  
  ؟فإن قلأ ما املقصود ابلصفرة والكدرة

  .روحماء أصفر كالصديد يشبه اءاء اخلارج من اجل :أن الصفرة :فاجلواب
 أحيىاان خيىوط يعرتيىهو قري  من لون اءاء اءت ىخ و فهي ماء ممزوج حبمرة وه :أما الكدرة

 . من الدم

 :ثره(مل يعرب أك  هر ما ومن رأ  يوما دما  ويوما  نقاء فالد  حيض والنقاء) قال املؤلف:
إذا رأت اءىىرأة يف أايم احلىىيض يومىىاً دمىىاً ويومىىا نقىىاًء فالىىدم حىىيض أتخىىمل أحكامىىه والنقىىاء اهىىر 
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حبيىث   احليض والنقاء أكثر احلىيض وهىو س ىة عشىر يومىاً أايم ا أتخمل أحكامه إال أن جتاوز جممو 
اليىوم اخلىامهب  جتىاوزالىمل   فهنىا يكىون الىدم سبعة عشر يوم مىثالً  كان جمموا أايم احليض والنقاء

 : واستدلوا على ذلك أبدلةستحاضة هملا هو ممله  احلنابلة عشر ا
ا وجىد ا فقىد ويثبى  إذه فينتفىي إذن   جه وعال عل  أحكام احليض علا وجىودأ -1
 . احلك  يدور م  علته وجوداً وعدماً ألن 

لي وإذا إذا رأ  الررد  البحررراين فإهنررا ال تصرر» :ل ابىىن عبىىا  رضىىي   عنهمىىاقىىو  -2
  .ابن أ  شيبة ب ند صحيح رواه .«رأ  الطهر ساعة فلتغتسل ولتصلي

 الىدم أقىه مىن انقطىاا أنه إن كىان :ابن قدامة هاار  د اختوهو رواية عن أ :القول الثاين
كىى  فيىىه ح يىىوم كخمىىهب سىىاعات أو نصىىهللا يىىوم أو اىىو ذلىى  فىىال يُلتفىى  إليىىه وحكىى  اءىىرأة

صىلي إال أن ت ه وتاحلا ض وإن جاوز االنقطاا يوماً فأكثر فحك  اءرأة حك  الطاهرات ت 
 ذا القول هووهت ال ترى عالمة الطهر يف تل  اءدة اليت هي أقه من يوم فهنا يلزمها االف

 : ألمور الراجح
 . ن من عادة الدم أنه جير  مرة وينقط  أخرىأ -1
 ال  ىىىه علىىىا مىىىن تطهىىىر سىىىاعة بعىىىد سىىىاعة حىىىرج ومشىىىقة ينىىىايف قولىىىه أن يف إجيىىىا  -2
  .[78:احلج] ﴾َوَما َجَعَل َعَلْيك ْم يف  الد  ين  م ْن َحَرج  ﴿ :تعاىل

  قطنىىة أو ذا وضىىعرأة إأن اءقصىىود ابلنقىىاء الىىمل  يىىملكره الفقهىىاء هىىو أن اءىى لكررن لررتعلم
أو صىىفرة أو   ير دمذمنىىدياًل أو اىىو ذلىى  يف فرجهىىا وأخرجتهىىا فإهنىىا تراهىىا نقيىىة لىىيهب عليهىىا 
 لىى  فىىال يعتىىرباىىو ذ كىىدرة أمىىا إذا رأت القطنىىة أو اءنىىديه فيىىه أثىىر دم أو صىىفرة أو كىىدرة أو

 . ذل  نقاًء وإمنا يدل علا بقاء احليض وعدم انقطاعه

الة صرقرأ كرل تحاضة وحنوهرا تغسرل فرجهرا وتعصربه وتتوضرأ لو واملس) قال املؤلف:
 :وتصلي فروضا  ونوافل(
ابلكىىالم علىىا مىىن بىىه حىىدث دا ىى  ومتجىىدد كاء تحاضىىة ومىىن بىىه  بىىدأ اء لىىهللا ر ىىه  
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سلهب بول أو ممل  أو ريح م تمرة أو او ذل  فه الء إذا أرادوا الصالة جي  عليه  ثالثة 
 : أمور

فرررإذا » :نهىىىالفاامىىىة بنىىى  أ  حبىىىي  رضىىىي   ع لقولىىىه  ف ىىىه الفىىىرج: األمرررر األول
 شىيخانال واهر  «أقبلأ حيضتك فدعي الصالة وإذا أدبر  فاسسلي عنك الرد  مث صرلي

ة داء الصىالصريح يف وجىو  ف ىه الفىرج مىن الىدم حىني أ .«فاسسلي عنك الد » :فقوله
م فيهىىا ف ىىه  يلىىز ح فىىالوال ىىب  يف ف ىىه الفىىرج جناسىىة هىىملا الىىدم أو البىىول أو اءىىمل  أمىىا الىىري

 . الفرج ألن الريح لي   بنج ة
 ذلىى  ة أو اىوعصى  الفىرج والعصىى  هىو ربىط الفىرج وشىىده لرقىة أو قطنى: األمرر الثراين

حلمنة بن   قوله  لئال خيرج من الفرج ما يلوث البدن أو الثو  أو البقعة ويدل علا ذل 
 (فتلجمي) لهومعىن قو  .الدمكثرة   عندما شك  للنيب  (فتلجمي) :جح  رضي   عنها

 واحلديث فيه مقال لكن معناه صحيح  اللجام.ضعي خرقة ك :يعين
  ؟الةهه يلزم من به حدث دا   أن ي  ه فرجه ويعصبه عند كه ص مسألة:وهنا 

 : دمام أ ذكر ابن رج  يف شرحه للبخار  أن يف ذل  قوالن مها روايتان عن اإل
 .كه صالة  أنه جي  ذل  عند :األوىل الرواية

  .أن ذل  ال جي  عند كه صالة :الرواية الثانية
التكىرار أم  يقت ىي وهملا اخلالف ر ا يرج  إىل اخلالف اءشهور يف أن األمر اءطل  هىه

 ؟ال
  .واألصح أنه ال يقت ي التكرار لكه صالة 

حلي ىىىة ادابر ومىىىا ذكىىىره ر ىىىه   هىىىو الصىىىحيح ألن األمىىىر ب  ىىىه الىىىدم واىىىوه متعلىىى  إب
 . نق اءها فإذا ذه  دم احليض وج  ف ه الفرج فقط من ف  تكراروا

وجو  الوضوء لوق  كه صالة إن خىرج شىيء ممىن بىه حىدث دا ى  فىإن  :الثالث األمر
ل خيرج منه شيء بقي علا وضو ه األول وال يلزمه وضوء جديد وما ذهى  إليىه احلنابلىة مىن 
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مىىن احلنفيىىة واحلنابلىىة ودليىىه هىىملا وجىىو  الوضىىوء لوقىى  كىىه صىىالة هىىو قىىول  هىىور الفقهىىاء 
 : القول عدة أدلة

واألمىر يىدل  :قىالوا البخىار  اهرو  .«مث توضيء لكرل صرالة» :للم تحاضة قوله  -1
 . علا الوجو 

  .ألحاديث العامة اءبينة ألوقات الصالة وإدراكهاا -2
ا صىلي بطهارهتىتلنوافىه فوهو قول الشافعية أنه جي  الوضىوء لكىه فري ىة أمىا ا :القول الثاين

 . وضوءما شاءت وهملا القول ضعيهللا ألنه ال دليه علا التفري  إن قلنا بوجو  ال
رضىا ء كانى  فوهو اختيىار ابىن حىزم أن الوضىوء واجى  لكىه صىالة سىوا :القول الثالث

  .أو انفلة
تيميىىة وهىىو  سىىالم ابىىنوهىىو قىىول اءالكيىىة واختيىىار ابىىن عبىىد الىىرب وشىىيخ اإل :القررول الرابررع

الوضىوء ءىن  أن هىوو  ابن عثيمىني ر ىه   وهىو أوسى  اءىملاه    رج  إليه الشيخالقول المل
  .به حدث دا   ومتجدد كاء تحاضة واوها م تح  وال جي  إال بناقض ذخر

ح لوجى  ج منىه ريىدا   ال جي  عليه الوضوء لكن لىو خىر ال ريض ب لهب البولاء :فمثال  
دث وقتىىه ول احلىىم ىىألة وهىىي مىىا إذا كىىان حصىى عليىىه الوضىىوء إال أن أهىىه هىىملا القىىول اسىىتثنوا

ه الوضىوء   عليىجيىقص  يعين فال  الوق  ال خيرج منه شىيء إال يف وقى  ي ى  فهنىا قىالوا 
 : ألمور وهذا القول هو الراجح

ن ه حىىدث دا ىى  لىىو تطهىىر فىىإن حدثىىه لىىن يرتفىى  وإذا كىىان كىىملل  فىىإأن مىىن كىىان بىى -1
 . اهارته م تحبة ف  واجبة

 لبينه  ولو كان الوضوء واجباً  قد تكررت يف زمن النيب  ستحاضةأن اال-2
 . أمر بهو   النيب

يء الكثى  جيا  الوضوء علا من حدثه دا   فيه من اءشىقة واحلىرج الشىأن القول إب -3
 .[78:]احلج ﴾ج  ْن َحرَ م  َوَما َجَعَل َعَلْيك ْم يف  الد  ين  ﴿ :وهملا ينايف قوله تعاىل

وأمىىا روايىىة البخىىار  ، يح صىىحيح يىىدل علىىا وجىىو  الوضىىوءأنىىه ال يوجىىد دليىىه صىىر  -4



 
 

 

   

 337 باب الحيض  

فقىىد ضىىعفها  ىى  مىىن أهىىه العلىى  مىىنه  اإلمىىام م ىىل  والبيهقىىي والن ىىا ي وأبىىو داود والزيلعىىي 
 .وابن رج  وحكموا عليها أبهنا مدرجة ولي   من كالم النيب 

ه  ف ه زمة فيلوعلا هملا إذا أرادت اء تحاضة واوها ممن به حدث دا   إقامة الصال
 إذا  با  إالالفرج وعصىبه وأمىا الوضىوء فمحىه خىالف كمىا تقىدم والىراجح أن ذلى  لالسىتح

 .كان نقض الوضوء ب ب  حدث ذخر فهنا جي  الوضوء
  ؟لصالةافإن قيه أال ي ثر ما ينزل من النجاسة علا من به حدث دا   أثناء  

طرررر علرررى وإن قصرررل   » :أنىىىه ال يىىى ثر علىىىا مىىىن كانىىى  هىىىمله حالىىىه لقولىىىه  :فررراجلواب
و عىىن أثىىر فىىد مىىن العفيىىه مقىىال وفىىين عنىىه مىا ور  لكىن الىدارقطين والبيهقىىي وأ ىىد رواه .«احلصررري

 . النجاسة الباقي بعد االستجمار
ه أن لىىأ فىىإن إذاً مىىا ذكىىره اء لىىهللا مىىن أن مىىن بىىه حىىدث دا ىى  إذا ف ىىه فرجىىه وعصىىبه وتوضىى

علىىى  يمىىىا يتفتقىىىدم ترجيحىىىه صىىىحيح إال مىىىا  صىىىلوات اءفروضىىىة والنافلىىىةيصىىىلي مىىىا شىىىاء مىىىن ال
 . ابلوضوء

 :وال تو أ إال مع خوف العنأ() قال املؤلف:
 احىىدة وهىىي إذاو  حالىىة اءشىهور مىىن مىىمله  احلنابلىىة أنىىه ال جيىىوز وطء اءىىرأة اء تحاضىىة إال يف

اء مىىىن لىىوطء سىىو ااءشىىقة احلاصىىلة ب ىىب  تىىرو  :شىىي العنىى  مىىن الىىزوج أو الزوجىىة والعنىى  هىىىوخُ 
  .ستحاضةا حصل  اءشقة جاز حينئمٍل اجلماا حال االالزوج أو الزوجة فإذ

 : واستدلوا على ذلك أبدلة
 . هحلا ض جبام  وجود الدم والدم أذى واألذى جنهب جي  اجتناباالقيا  علا  -1
 .«جهرااملستحاضرة ال يغشراها زو » :ا ورد عن عا شة رضي   عنهىا أهنىا قالى م -2
 . علا الشعيبابن أ  شيبة ورواه بع ه  موقوفاً  رواه

 . أنه يكره وا ها وهو رواية عن أ د :القول الثاين
د رواية عن أ شافعية و احلنفية واءالكية وال أنه جيوز وا ها وهملا ممله  :القول الثالث

 : ألموروهو القول الراجح وهو اختيار ابن حزم 
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 حليض ا ستحاضة ف ن   جه وعال أمر ابعتزال الن اء أثناء احليض فقط واالأ -1
أن أزواجهررن  » :ا روى عكرمىىة أن أم حبيبىىة و نىىة بنىى  جحىى  رضىىي   عىىنهنمىى -2

  .روامها أبو داود ب ند ح ن .«كانوا جيامعوهن وهن مستحاضا 
وأيتيهرا » :  عنهمىا قىال البخار  معلقا بصي ة اجلزم أن ابىن عبىا  رضىي رواه ما -3

  .«زوجها إذا صل أ
 جلماا لن اء يف العهد النبو  ول يرد أمرهن برتو ايض عدد من اأنه قد استح -4
ابىن حجىر   ا الصالة فمن اب  أوىل جواز الىوطء ألنىه أهىون كمىا قىال أنه إذا جاز -5
  . (  حل  )إذا صل  :( ورو  عن ابن عبا  رضي   عنهما أنه قالالفتح)يف 

  الفىارو مىهىو قيىا  فأما القيا  علا دم احلىيض : فيقال أما اجلواب عن أدلة احلنابلة
القيا  إذاً رعية فألن اء تحاضة تصوم وتصلي وتفعه ما ال تفعله احلا ض من األحكام الش

 . ف  من بط وإذا كان كملل  فال داللة فيه
 ن الصىحيح أنىهإ": هقىياءتقدم فقد قال البي أما اجلواب عن أثر عا شة رضي هللا عنها

رو  عىن  رو  ىالنا بصحة ن بته  ا فهو معىاولو ق "من قول الشعيب وليهب من قول عا شة
قىىىدم تلىىىمل  ا أم حبيبىىىة و نىىىة رضىىىي   عىىىنهن ومعىىىارو بقىىىول ابىىىن عبىىىا  رضىىىي   عنهمىىىا

 ىال مىن حيح النبقىا علىا األصىه وهىو اجلىواز لعىدم الىدليه الصىوعلا هملا فال ي ىتدل بىه و 
 . اءعارضة

 :ويستحب سسلها لكل صالة() قال املؤلف:
ابلىىىة أن ت ت ىىىه لكىىىه صىىىالة تريىىىد صىىىالهتا هىىىملا هىىىو مىىىمله  احلن ي ىىىتح  للم تحاضىىىة

 :لنىيب اف أل    ا ثب  عن أم حبيبة رضي   عنها أهنا استحي   واستدلوا على ذلك
  .البخار  وم ل  رواه .«مر  أن تغتسل فكانأ تغتسل لكل صالةفأ  »

 حابةالصى د مىنأنه جي  عليها االفت ال لكىه صىالة وهىو مىرو  عىن عىد :القول الثاين
 : واستدلوا على ذلك أبدلةرضي   عنه  كابن عمر وعلي 



 
 

 

   

 339 باب الحيض  

يينىىىة  ىىىا قىىىال الشىىىافعي وسىىىفيان ابىىىن ع لكرررن أجيرررب عنرررهبىىىة اءتقىىىدم حىىىديث أم حبي -1
 مر ف هىا بىملل  ولأمرها أن ت ت ه عند انتهاء احليض كما أ أن النيب ": والليث بن سعد

ورا   التىىىىلتىىىىه مىىىىن تلقىىىىاء نف ىىىىها مىىىىن ابأيمرهىىىىا ابالفت ىىىىال لكىىىىه صىىىىالة وإمنىىىىا هىىىىو شىىىىيء فع
 . "واالحتياط

 .«ابالستسررال لكررل صررالة  عنهرراأمررر أ  حبيبررة رضرري هللا أن النرريب » :مىىا ورد -2
 . ابإلرسال أبنه ال يثب  ألنه معه   لكن أجيب عنه أبو داود رواه

 ا تقدم.ء جيابهما ذه  إليه احلنابلة من استحبا  االفت ال فقط دون إ والراجح هو
ا  ابلكىالم علىه  هنا انتها الكالم علا ما يتعل  أبحكام اء تحاضة وسيبدأ اء لهللا ر ىو 

 أحكام النفا 
 :(وأكثر مدة النفا  أربعون يوما  ): فقال ر ه   

 : يف كالم اء لهللا عدة مباحث
 ، دمفهب وهىىو الىىمىىأخوذ مىىن الىىن: النفررا  يف اللغررة: يف تعريىىهللا النفىىا  :املبحررث األول

 . الروح ه خروجوذ من التنفهب ءا فيه من تنفيهب الكر  ومسي بملل  ألنه يعقبمأخ :وقيه
عهىا واء كىان مالىدم الىمل  يرخيىه الىرح  ب ىب  الىوالدة سى :هىو االصطالح الشررعي ويف

 هىىىا وسىىىيأيت وأثنا أو بعىىىدها أو قبلهىىىا  ىىىدة ي ىىى ه علىىىا خىىىالف يف الىىىدم النىىىازل قبىىىه الىىىوالدة
 . الكالم عليه

  .لفقهاءف بني ايتعل  ابلدم اخلارج قبه الوالدة وهو  ه خال وهو :املبحث الثاين
دة بيىوم أو بىه الىوالوهو اءشهور من مىمله  احلنابلىة أنىه إن خىرج الىدم ق :القول األولف

تىرب فىا  وإمنىا يع دم نوإال فىال يعتىرب يومني أو ثالثة كحد أقصا ومعه الى  فإنىه يعتىرب نفاسىاً 
حكى   كىان حكمىهالدم اخلارج خرج ب ب  الوالدة ف أبن هملا واستدلوا على ذلكدم ف اد 
 . دم النفا 

وهىىو قىىول  هىىور الفقهىىاء مىىن احلنفيىىة واءالكيىىة والشىىافعية أنىىه ال يعتىىرب دم  :القررول الثرراين
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 : واستدلوا على ذلك أبدلةولو كان معه الطل  وإمنا هو دم ف اد  نفا  مطلقاً 
قد وج إرجاعها و   احلامه و ملا جيوز للز ن اءرأة إذا ل خيرج منها الولد فهي يف حكأ -1

و ىىملا  طىىاهراتتقىىدم أن الىىراجح يف الىىدم اخلىىارج مىىن احلامىىه أنىىه دم ف ىىاد حكمهىىا حكىى  ال
 . ت ما حاماًل وال ت ما انف ا ولو خرج الدم

 . لرح   دم رح  ودم الرح  ال يوجد من احلامه ألن احلمه ي د ف  اأن دم النفا -2
 . وتفري  الكر  وهملا ال يكون إال بعد الوالدة تنفيهبأن النفا  من ال -3
وى أدلىىة هىىملا ثبتىىوا أن دم النفىىا  ال خيىىرج إال بعىىد الىىوالدة وهىىملا مىىن أقىىأأن األابىىاء  -4

أهىه  ة فقىالوا عنىهالثالثىالقىول وأمىا مىا ذكىره احلنابلىة مىن تقيىد ذلى  ابلىزمن الي ى  كىاليومني و 
 . إنه ال دليه عليه هملا القول

عل  بوجىود األمر م اختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية والشيخ ال عد  أنو  :القول الثالث
ره ر عليىه مىا قىر نه يعكأالطل  ولو زاد ذل  علا ثالثة أايم وهملا القول هو أقر  األقوال إال 
ر إليىه اجلمهىو  ا ذهى األاباء من أن دم النفا  ال يكون إال بعد خروج الولىد وهىو اءوافى  ءى

 عتىرب دم نفىا يدة ال إليه اجلمهور من أن الدم اخلارج قبه الوال وعلا هملا فالراجح ما ذه 
 . إال إن ثب  عدم صحة ما ن   لألاباء و  أعل 

لى  علىا أهىه الع وهىو يتعلى  يف أكثىر النفىا  وهىي م ىألة اختلىهللا فيهىا :املبحث الرابرع
 : أقوال

صىحابة ال هىور  وهو اءشىهور مىن مىمله  احلنابلىة واحلنفيىة وهىو مىمله  :القول األول
كثىىر النفىىا  أأن  :ه ابىىن ابز وفىى  الشىىيخ اختيىىار ابىىن عبىىد الىىرب والشىىوكا  و رضىىي   عىىنه  و 

 : واستدلوا على ذلك أبدلةأربعني يوماً 
كانى  النف ىاء جتلىهب علىا عهىد ): ما ورد عن أم سىلمة رضىي   عنهىا أهنىا قالى  -1
وهىىملا احلىىديث  (بعىىد نفاسىىها) داود زايدة وعنىد أ  الرتمىىمل  وابىىن ماجىىه رواه (أربعىىني يومىىاً  النىىيب 

اختلهللا يف تصحيحه وت عيفه لكن الصىحيح أنىه ال خيلىو مىن ضىعهللا يف  يى  ارقىه إال أنىه 
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 جمىىوا هىىمله الطىىرو وف هىىا مىىن الشىىواهد الىىيت سىىتأيت يصىىه إىل مرتبىىة احل ىىن وممىىا ي يىىد مىىا 
نه  عليه وأي اً ح البخار  أثىنأن :من  (1/169) معال ال ننذكران ما ورد عن اخلطا  يف 

 . اخلطا  والنوو  وابن اءلقن وف ه 
ن أربعرني النفسراء تنتظرر حنروا  مر» :ا ورد عن ابن عبا  رضي   عنهما أنىه قىالم -2
صىىح الشىىواهد عبىىا  أ وهىىملا األثىىر الىىوارد عىىن ابىىن الىىدارمي والبيهقىىي وابىىن اجلىىارود رواه .«يومررا  

 .   منه شيءال يثبفتقدم أما ف ه من الشواهد اء رضي   عنها الواردة حلديث أم سلمة
ه  وال  ىىاا الصىىحابة رضىىي   عىىنه  كعمىىر وأ  هريىىرة وعا شىىة وفىى  أن هىىملا هىىو إ -3

 . ه رب وف  يعرف    خمالهللا وقد حكا هملا اإل اا الرتممل  وأبو عبيد وابن عبد ال
د أن أكثىر يىة عىن أ ىوهو اءشهور من ممله  اءالكية والشىافعية وهىو روا :القول الثاين

 : واستدلوا على ذلك أبدلةمدة النفا  ستون يوماً 
ن لكر، كثر ما وجىد عنىد الن ىاء كمىا رو  ذلى  عىن األوزاعىي وعطىاءأن هملا هو أ -1

ه قىىد وجىىد ثلىىه ألنىأبنىىه ال دليىه علىىا هىملا التحديىىد مث إن التحديىد قىىد يعىارو   أجيرب عنرره
ديىىد ح التح وهكىىملا وعلىىا هىىملا فىىال يصىىلمىىن يقىىول إنىىه وجىىد مىىن الن ىىاء مىىن جىىاوزت ال ىىتني

 . متم كا يتم   به
عىىىني يفىىىرو بىىىني متمىىىاثلني فكيىىىهللا يفىىىرو بىىىني دم مىىىن اهىىىرت قبىىىه األرب إن الشىىىرا ال -2

الىىدم و تحاضىىة لمىىهب دقىىا   أبهنىىا نف ىىاء ومىىن اهىىرت بعىىد األربعىىني لمىىهب دقىىا   أبهنىىا م 
 .واحد يف لونه ورا حته ال فرو بينهما

متىىام  لىىدم قبىىهاإليىىراد يىىرد أي ىىاً علىىا ال ىىتني فكيىىهللا يكىىون اأبن هىىملا  لكررن أجيررب عنرره
ا حىىة هىىي م والر ال ىىتني بىىدقا   نفىىا  وبعىىد متىىام ال ىىتني دم استحاضىىة مىى  أن الىىدم هىىو الىىد

 . الرا حة
ا قيىه ال لىا أكثىر مىعأن االعتمىاد  :جلوابفرا هملا هو أكثر ما قيه يف اء ىألة: فإن قالوا

كثىر د مىن يقىول أبقىد وجى إنىه: ا لو سلمنا  ا قلىت  فيقىالنيعترب فيه داللة علا ما ذكرمت مث إن
  .(19/239ف ) من ال تني كاإلمام مال  يف رواية وشيخ اإلسالم ابن تيمية
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والشىىيخ  بىىن تيميىىةوهىىو إحىىدى الىىروايتني عىىن عطىىاء واختيىىار شىىيخ اإلسىىالم ا :القررول الثالررث
 :لةذلك أبد تدلوا علىواسحد ألكثر النفا  ما دام ابلصفات اءعروفة  ال عد  أنه ال

ة أنىه دم الىوالد أنه ال دليه علا التحديد واألصه يف الىدم اخلىارج مىن الىرح  ب ىب  -1
 نفا  حىت يثب  أنه دم ف اد ابستمراره دون انقطاا 

 : لكن أجيب عنه جبوابني
  . عنهماألدلة اءتقدمة علا التحديد كأثر أم سلمة وابن عبا  رضي  اأنه قد دل   -أ

  .ن هملا هو ما أ   عليه الصحابة رضي   عنه أ - 
اءهتررا احليضررة قررال هلررا ملررا ج أن النرريب » :مىىا ورد عىىن أم سىىلمة رضىىي   عنهىىا -2

مىر   تعىاىل ابعتىزال مسا احليض نفاسا فقد أ قالوا إذا كان النيب  البخار  رواه .«أنفسأ
وف موجىىوداً اءعىىر   فمىىا دام الىىدماحلىىيض لوجىىود األذى فىىاحلك  يىىدور مىى  علتىىه وجىىوداً وعىىدماً 

مىا   ى  قىالأبن ي: لكن أجيرب عنرهفهو نفا  أو حيض وإذا ذه  فهي ااهرة من كالمهىا 
لنهايىىىىة ابو    السىىىىيقولون  ؟أي ىىىىاً  أبنىىىىه دم نفىىىىا  العمىىىىه لىىىىو اسىىىىتمر الىىىىدم ابءىىىىرأة هىىىىه يقىىىىال

  .تناقض من نوا سي طرون إىل التحديد وهملا
ه  من ومن نيابل بعنفا  ابخلم ني ومنه  من حدده وهناو أقوال أخرى كمن حدد مدة ال

 هىي ءتقدمىة تعتىربالثىة احدده ب بعة أايم ومنه  من فرو بني ال الم واجلارية لكن األقوال الث
  .أقوى األقوال يف اء ألة

ول بعىىدم   فىىالقوتالحىى  أن مبىىىن هىىمله األقىىوال علىىا االجتهىىاد وعلىىا مىىا وقىى  للن ىىاء يف ذلىى
ألربعىني هىو يىد ابلتحدألصه لكن ءىا نن ىر إىل هىمله األقىوال جنىد أن االتحديد يف ذل  هو ا

 : ألمور أقر  األقوال
    .األدلة اليت تقدم ذكرها -1
 اإل اا اءنقول. -2
 ما ذكره اءختصون من األاباء.أن هملا  -3
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  ؟فإن قيه ما احلك  يف الدم إذا جتاوز األربعني
 : نيتمن حال ذل  أنه ال خيلو :اجلواب

م حىىيض ديىىه أبنىىه أن يكىىون هىىملا الىىدم قىىد وافىى  وقىى  احلىىيض فهنىىا جكىى  عل :الررة األوىلاحل
  .أتخمل حكمه
ة أتخىىمل م استحاضىىدأال يكىىون قىىد وافىى  وقىى  حي ىىها فهنىىا يكىىون هىىملا الىىدم : احلالررة الثانيررة

 . أحكامه

 :ومىت  هر  قبله تطهر  وصلأ() قال املؤلف:
ي ألن  ىىىىه وتصىىىىلالنفىىىىا  فىىىىإن عليهىىىا أن ت تإذا اهىىىرت اءىىىىرأة قبىىىىه متىىىام األربعىىىىني مىىىىن مىىىدة 

ا توقىهللا اً فىإذحكمها يكون حك  الطاهرات واحلك  كمىا تقىدم يىدور مى  علتىه وجىوداً وعىدم
 . الدم توقف  أحكامه

مىىىة األربعىىىة ول األ قىىىال حىىىد ألقلىىىه وهىىىملا هىىىو  ويف كرررال  املؤلرررف هنرررا إ رررارة إىل أن النفرررا 
 هىملا إال نىزر الهللا يفخيىعبىد الىرب وفى ه  ول ابن حزم وشيخ اإلسالم ابن تيمية وابن  رواختيا

 . ي   من أهه العل  وهو من اخلالف الشاذ المل  ال يعتد به

 :ويكره و ؤها قبل األربعني بعد التطهر() قال املؤلف:
 :اختلهللا العلماء يف حك   اا النف اء إذا اهرت قبه متام األربعني

 ء لىىىهللاا ذكىىىر اكمىىى  يكىىىره  اعهىىىا وهىىىو اءشىىىهور يف مىىىمله  احلنابلىىىة أنىىىه :فرررالقول األول
 : أبدلة، واستدلوا على ذلك

ل هلرا ال ألربعرني فقرااأن عثمان بن أيب العاص أتته امرأته بعدما  هر  قبرل » :-1 
ألثىرين ال الكىن كىال  وورد اوه عن عا مل بىن عمىرو كمىا عنىد الىدارميالبيهقي  رواه .«تقربيين
 . يثبتان
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تيهرررا وال أي. ...» :صىىىلا   عليىىىه وسىىىل  قىىىالأن النىىىيب  ه مىىىا روى معىىىاذ بىىىن جبىىى -2
ه العلى  ه بعض أهوهو أي اً ضعيهللا به حك  علي ابن عد  رواه .«زوجها إال بعد األربعني

 . ابلوض 
ايىة عىن أ ىد شىافعية ورو مىن احلنفيىة واءالكيىة وال الفقهىاء  هىوروهو قىول  :القول الثاين

 : أنه جيوز وا ها بال كراهة ألمور وهو الراجح
 . ن الوطء ال جرم إال إذا وجد األذى فإذا ارتف  األذى ارتف  حكمهأ -1
إجيىىىىا   بنىىىىا عليهىىىىا الصىىىىالة والصىىىىوم فمىىىىن اب  أوىل إابحىىىىة اجلمىىىىاا ألنأنىىىىه إذا أوج -2

 . الصالة دليه علا الطهارة وإذا ُحك  بطهارهتا جاز وا ها
وتقىىىدم  «إذا  هرررر  حلرررأ» :نىىىه ورد عىىىن ابىىىن عبىىىا  رضىىىي   عنهمىىىا أنىىىه قىىىالأ -3
  .خترجيه

لصرررو  افرررإن عاودهرررا الرررد  فمشررركوك فيررره تصرررو  وتصرررلي وتقضررري ) قرررال املؤلرررف: 
 :الواجب(

يف اءشىىهور  ا الىىدمإذا عىاود النف ىىاء الىدم بعىىد أن اهىىرت منىه قبىىه متىام األربعىىني فىىإن هىمل
علىىا  وبنىىاء مىىن مىىمله  احلنابلىىة مشىىكوو فيىىه ألنىىه ال يعىىرف هىىه هىىو دم نفىىا  أو دم ف ىىاد

 : هن  يرون أن علا اءرأة أمرينهملا الش  فإ
قن صىيام متىيألن سىب  وجىو  الصىالة والالصىالة والصىيام حىال جىراين الىدم  إقامة -1

 وهملا الدم مشكوو فيه واليقني ال يزول ابلش 
ال أن ط الحتممن اب  االحتيا وهملا ق اء الصوم الواج  عليها بعد انقطاا الدم -2

 . نفا  فال يصح الصوم فيهدم يكون هملا الدم 
رواية عن أ د اختارها ابىن قدامىة واوىد واختيىار و  وهو ممله  أ  حنيفة :القول الثاين
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فإنىىىه يعتىىرب دم نفىىا  فىىىال تصىىلي فيىىه وال تصىىىوم  يف زمىىن النفىىا  ال ىىعد  أن الىىدم إذا رجىىى 
 أبن هملا الدم صادف زمن النفا  فيكون نفاسا كما لو اتصه: واستدلوا على ذلك

 وقتىىىه يفلنفىىىا  األول أبن أداء العبىىىادات مىىى  وجىىىود دم ا وقىىىالوا عىىىن دليىىىه أهىىىه القىىىول 
  . رم هي أمرخمالهللا لنهي احلا ض والنف اء عن أداء العبادات يف زمنها وخمالفة الن

م العا ىىد ملا الىىدأبن هىى والررراجح هررو القررول الثرراينوهنىىاو أقىىوال أخىىرى تركناهىىا ل ىىعفها 
ن تعل  أن نب ي أيك  واحد لكن يعترب دم نفا  إال إن واف  زمن عادهتا فهو دم حيض واحل

راين الىىدم جىىاحلىىيض و االنقطىىاا الي ىى  مىىن الىىدم ال يلتفىى  إليىىه ألن عىىادة الن ىىاء يف النفىىا  
نقطىىاا الىىدم ان كىىان وانقطاعىىه ابسىىتمرار ولىىيهب مىىن عادتىىه االسىىتدامة إىل انق ىىاء اءىىدة أمىىا إ

 . اوياًل كاليوم فأكثر فإنه جك  بطهارة اءرأة كما تقدم

 :وهو كاحليض فيما لل ولر  وجيب ويسقط() ؤلف:قال امل
الم عليىىه يت الكىىإب ىىاا العلمىىاء أن أحكىىام النفىىا  كأحكىىام احلىىيض إال مىىا اسىىتثين وسىىيأ

فيما  يضأحكا  احلكفأحكا  النفا   وقد نقه اإل اا علا ذل  ابن جرير ر ه   وف ه 
 . كاالستمتاا فيما دون الفرج  لل

طىىاا ه عنىىد انقكال  ىى  :وفيمررا جيررب الفىىرج وكالصىىيام والصىىالة كىىالوطء يف  :وفيمررا لررر 
 ىاء يلزمهىا ق كالصىالة والصىوم لكىن إذا اهىرت:  وفيما يسرقط ق اء الصوم الواج الدم و 

 . الصوم دون الصالة
  ض احلا هللا ر ه   االستثناءات اليت تفارو قا النف اءمث ذكر اء ل

 :(سري العدة والبلوح): فقال
هىه العلى  أاو بىني عن احلا ض فيمىا يتعلى  ابلعىدة والبلىوغ وهىملا  ىه اتفىالنف اء ختتلهللا 

ق ىىي إال ال تن فأمىىا العىىدة فىىإن النفىىا  ال ج ىى  منهىىا وإمنىىا ج ىى  مىىن احلىىيض ألن العىىدة
رره ن  َرب ْصررَن أب َ    يَرترَ َواْلم طَل َقررا﴿ :ابنتهىىاء القىىروء وهىىي احلىىيض علىىا الصىىحيح قىىال تعىىاىل نْرف س 

  .والنفا  ليهب بقرء .[228:]البقرة ﴾َثاَلثََة قر ر وء  
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لقىى  ه إذا اعىىدة اءطلقىىة ثىىالث حىىيض وال عالقىىة للنفىىا  ابلعىىدة وعىىدة احلامىى: فمىىثال
لىوالدة فىإن او بعىد أثناء احلمه وض  احلمه وال عالقىة للنفىا  يف ذلى  و ىملا لىو وقى  الطىال

 . العدة ستكون ابحليض الثالث وال ج   النفا  من العدة مطلقاً 
ات حىىىد عالمىىىأفىىىإن اءىىىرأة إذا حاضىىى  حكىىى  عليهىىىا ابلبلىىىوغ ألن احلىىىيض  :لبلررروحوأمرررا ا

ة علىا النفىا  داللى ن وجىودالبلوغ عند اءرأة وأما إذا نف   اءرأة فال جك  عليها ابلبلوغ أل
م مىىن وجىىود ة ويلىىز حصىىول احلمىىه قبلىىه واحلمىىه ال جصىىه إال بوجىىود اإلنىىزال مىىن الرجىىه واءىىرأ

 . يض دال علا البلوغاإلنزال وجود احليض واحل
 : أما الفروو بني احليض والنفا  اليت اختلهللا فيها أهه العل  فمنها

أربعىىة  أن جلىىهللا الرجىىه علىىا تىىرو وطء زوجتىىه أكثىىر مىىن :ء واإليىىالء هىىومىىدة اإليىىال -1
لىدت زوجتىه فلىو و  فأايم احليض   وبة من مىدة اإليىالء أمىا أايم النفىا  فىال حت ى  .أشهر

   ىو  بينمىا فىا  فى مدة اإليالء تبدأ بعد انتهاء مدة النفىا  ألن النمث حلهللا إيالًء فإن 
دة الف مىىىلىىىأن مىىىدة احلىىىيض معتىىىادة  :أايم احلىىىيض   ىىىوبة وال ىىىب  يف هىىىملا التفريىىى  هىىىو

 . النفا  فإهنا لي    عتادة واويلة
م يف  هىىىور أهىىىه العلىىى  أن الطىىىالو كمىىىا أنىىىه جىىىرم يف احلىىىيض فيحىىىر  الطىىىالو فعنىىىد -2

 . دم الفرو بينهماالنفا  لع
 احلىيض وجيىوز لطىالو يفوذه  إليه احلنفيىة أن هنىاو فرقىاً بينهمىا فيحىرم ا :القول الثاين

ا احلىيض مس ى لنىيب امن أنه ال فىرو بينهمىا ألن  لكن الراجح هو قول اجلمهوريف النفا  
 . نفاساً وهناو فروقاً أخرى لكن نكتفي  ا تقدم

 :أول النفا  وآخره من أوهلما(وإن ولد  توأمني ف) قال املؤلف:
ذه   هور أهه العل  من احلنفيىة وهىو اءعتمىد عنىد اءالكيىة واءشىهور عنىد احلنابلىة أن 
أول النفا  وذخره يكون من أول التوأمني فلو ولىدت األول يف أول يىوم مىن الشىهر وولىدت 
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 النفىا  تبىدأ مدتىه مىنالثا  يف اليوم العاشر مىن الشىهر فإنىه يبقىا  ىا ثالثىون يومىاً ألن أول 
واسررتدلوا علررى ذلررك األول وعليىىه لىىو كىىان بىىني التىىوأمني أربعىىني يومىىاً فىىال نفىىا  للثىىا   الولىىد
 : أبدلة

 . ن الولد الثا  تب  لألول والتاب  ال يفرد حبك أ -1
وهىىىملا  ولفيأخىىىمل حكىىى  األيف بطىىىن واحىىىد  مىىى  اءولىىىود األول ثىىىا  كىىىانأن اءولىىىود ال -2

 . األول لتعليها التعليه قري  من
 الولىد الثىا  يبدأ من أن ابتداء النفا  :وهو اءشهور من ممله  الشافعية :القول الثاين

 : واستدلوا على ذلك
ء اءىىرأة نف ىىا ه وضىى  الثىىا  لىىو اعتىىربانه نفاسىىاً فإنىىه يلىىزم منىىه أن تكىىونأبن الىىدم قبىى -1

 . وهي ما زال  حامالً 
لولىد تحقى  ذلى  علىا الكمىال إال بوضى  ان النفا  مأخوذ من تنفهب الرح  وال يأ -2
 .الثا 

فىىا  تبىىدأ مىىدة الن أن أول النفىىا  مىىن األول وذخىىره مىىن األخىى  يعىىين أن :القررول الثالررث
  الثىىا  دة نفىىااألول فىىإذا ولىىدت الثىىا  ت ىىتأنهللا اءىىدة مىىن جديىىد حىىىت تنتهىىي مىى والدة مىىن

 لررراجحاالقررول  وهرروفعية وهىىملا القىىول ذهىى  إليىىه اإلمىىام أ ىىد يف روايىىة وهىىو وجىىه عنىىد الشىىا
 : ألمور
 . ه كاألولارج من الثا  دم خرج ب ب  الوالدة فيج  اعتبار اءدة لأن الدم اخل -1
 . الدته والدة صحيحة م تقلة عن األول فله حكمه اخلاا بهأن الثا  و  -2

  ؟ ما الفرو بني القول الثا  والثالث فإن قيل 
ا هىو إمىا دم فىا  وإمنىدم الىمل  بىني التىوأمني لىيهب بنأن القول الثا  يرى أن ال :جلوابفا

 . حيض أو دم ف اد علا خالف بينه 
 .م نفا دوهو المل  رجحناه أن الدم بني الت امني يعترب  :وأما القول الثالث
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  ؟وهنا مسألة متعلقة وهي ما احلكم لو ولد  املرأة من سري أن ترى دما  
ختلفىىوا ااء قىىد كىىن لىىو حصىىه ذلىى  فىىإن العلمىىل الوقىىوا هىىمله اء ىىألة مىىن اء ىىا ه النىىادرة

 : علا قولني
ول أ  وهىملا قى أنه جي  عليها االفت ال ويبطه صومها إن كان  صا مة :القول األول

 : أبمرين واستدلوا على ذلكحنيفة والراجح يف ممله  مال  
  .الدة م نة خروج الدمأن الو  -1
من اب   لد فوجوبه بنفهب الولدنه إذا وج  ال  ه لروج اءين المل  هو أصه الو أ -2
 .أوىل

ل أ  يوسىهللا ابلىة وقىو أنه ال جي  عليها االفت ىال وهىو اءشىهور عنىد احلن :القول الثاين
 : واستدلوا على ذلك أبدلةمن احلنفية 

فت ال وج  االيأنه ال دليه علا وجو  االفت ال إذا ل يكن هناو دم والشرا ل  -1
  .ينالدم للنف اء وهنا ال دم وال م إال أبشياء خمصوصة منها اءين وخروج

 .أن احلك  ابالفت ال معل  ابلدم وال يوجد دم هنا -2

حل ىر العبىادات اوهو عدم وجو  االفت ال ألن األصىه يف  هو القول الثاين والراجح 
 . حىت يرد دليه علا اءشروعية وال دليه هنا

 : نملكرها ابختصار وهناك مسا ل مهمة مل يتعرس هلا املؤلف
 :ابل قط وأحكامه وهي تتعل  :سألة األوىلامل
  فهو:اجلنني المل  ي قط من بطن أمه ميتاً  أما السقط 

 :أما األحكا  املرتتبة على سقو ه فعلى أربعة أقسا 
إذا كىىان سىىقواه مىىن مثىىانني يومىىاً فأقىىه مىىن  لىىه فىىإن الىىدم اخلىىارج مىى  هىىملا  :القسررم األول 

ن اجلنىىني ال يتخلىى  يف هىىمله اءىىدة ألنىىه يف دم استحاضىىة ولىىيهب بىىدم نفىىا  أل يعتىىرب ال ىىقط
أربعررني يومررا  نطفررة مث » :األربعىىني األوىل نطفىىة ويف الثانيىىة علقىىة قىىال عليىىه الصىىالة وال ىىالم
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  .البخار  وم ل  رواه .«..علقة مثل ذلك
ن ىىىر إن كىىىان فهنىىىا يُ  إذا كىىىان سىىىقواه مىىىا بىىىني الواحىىىد والثمىىىانني إىل الت ىىىعني :القسرررم الثررراين
لقىدم أو اىو يىد أو احىت ولىو كىان خفيىاً كتخطىيط للوجىه أو الىبطن أو ال وا ختل ال قط فيه ن

قط وهىو ه إذا سىويدل علا ذل  أن احلم أيخمل أحكامه فإن الدم اخلارج معه دم نفا  ذل 
مىىىال ال   االحتعلقىىىة أو م ىىى ة ل تتخلىىى  فيحتمىىىه أن يكىىىون دمىىىاً متجمىىىداً أو قطعىىىة حلىىى  ومىىى

  أهنىن أسىقطننتىبهن إىل ىاء ال يكثى اً مىن النفىإن  لصىيام ولىملل  يصح أن ترتو اءرأة الصىالة وا
 . ل  وقد ختن احلمه يف دور العلقة أو اء  ة لالف ما إذا ألق  اجلننيو كي عندما

لىىى  صىىىه التخجإذا كىىىان سىىىقواه مىىىن الت ىىىعني فمىىىا فىىىوو فإنىىىه يف ال الىىى   :القسرررم الثالرررث
 . ويكون الدم دم نفا 

وو فهنىىا ال اً فمىىا فىىط لىىه أربعىىة أشىىهر يعىىين ما ىىة وعشىىرين يومىىإذا كىىان ال ىىق :القسررم الرابررع
خىى  فيىىه لىى  ونفألن اجلنىىني قىىد خت أيخىىمل أحكامىىه شىى  أن الىىدم اخلىىارج معىىه يعتىىرب دم نفىىا 

 . الروح
 : لا نوعنيه وهملا عوهي تتعل  يف حك  استعمال اءرأة ءا ي قط احلم :املسألة الثانية
فإن  فيه روحنفخ ال ف احلمه فهنا إن كان ذل  بعدأن يراد من اإلسقاط إتال :النوع األول

لررنر ْفَ  اْقتر ل رروا َواَل ترَ ﴿ :ذلىى   ىىرم إب ىىاا العلمىىاء ألنىىه قتىىه لىىنفهب حىىرم   قتلهىىا قىىال تعىىاىل
حْلَق      .[151:]األنعا  ﴾ال و  َحر َ  اَّلل   إ ال  اب 

 : ه خالفهملا أما إن كان اإلسقاط قبه نفخ الروح ف
 . أن ذل  جا ز مطلقاً وهو القول الراجح عند احلنفية :ولالقول األ 

 وهىو اءعتمىد احلنفية أن ذل   رم مطلقاً حىت ولو كان نطفة وهملا قول بعض :القول الثاين
  .عند اءالكية

اىو ذلى   بهىا أوواألحوط هو القول ابلتحرمي إال إذا كىان هنىاو ضىرورة كمىرو األم وتع
 : فهنا جيوز اإلسقاط بشراني
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  .ال يكون هناو ضرر علا األم يف هملا اإلسقاطأ -1
 . سقاط احلمه خل  إن ان فإذا فُق َد أحد الشراني فال جيوز اإلأال يتبني يف -2

ه اجىه لقىر  وضىعي ى  إخر أال يراد من اإلسقاط إتالف احلمىه وإمنىا يىراد منىه ت :النوع الثاين
 . الولدوانتهاء مدته فهملا جا ز بشرط عدم ال رر علا األم أو 

 : شرانيبوتتعل  يف حك  استعمال ما مين  احليض وهو جا ز  :املسألة الثالثة
 . أال يكون فيه ضرر علا اءرأة -1
 . وجكان  ا ز   أن يكون ذل  إبذن الزوج إن -2

 :  ز بشرانيوهي تتعل  يف حك  استعمال ما جيل  احليض وهو جا :املسألة الرابعة
 . يام الفرو واوهواج  كرتو ص أال يكون ذل  حيلة إلسقاط -1
لررل للمرررأة أن تصررو  وزوجهررا حاضررر إال  ال» :أن يكىىون ذلىى  إبذن الىىزوج قىىال  -2

 . اوألن حصول احليض مين  الزوج من كمال االستمتا  البخار  رواه .«إبذنه
 : لا نوعنيه وهملا عوهي تتعل  يف حك  استعمال اءرأة ءا مين  احلم :املسألة اخلامسة

   للن ىىه وهىىملان بىىه قطىىأن يكىىون اءنىى  منعىىاً دا مىىاً وم ىىتمراً فهىىملا  ىىرم أل :األول النرروع
 . خيالهللا مقاصد الشرا

 : لمصلحة فهملا جا ز بشرانيلأن يكون اءن  م قتا  :النوع الثاين
  .أن أيذن الزوج بملل  -1
    عىىنهودليىه اجلىىواز مىىا ورد أن الصىىحابة رضىىي   ال يكىون هنىىاو ضىىرر علىىا اءىىرأةأ -2

 . كانوا يعزلون والقرذن ينزل
طىىر علىىا خبطىىن أمىىه  وهىىي فيمىىا إذا قىىرر األابىىاء أن بقىىاء اجلنىىني يف :املسررألة السادسررة 

م وهىالو ني إنقاد األألم وبحياهتا وال سبيه إىل إنقاذمها معاً واألمر بني إنقاذ اجلنني وموت ا
  ؟اجلنني فهنا ما العمه
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 : همله اء ألة  ه خالف
حىىت ولىو   ر ىه   أنه ال جيوز اإلسقاط وهو اختيار الشىيخ ابىن عثيمىني :فالقول األول

 : أبمور واستدلوا على ذلككان يف ذل  خطر علا حياة األم 
  .نه ال جيوز إحياء نفهب بقته أخرى حيث ل يرد ذل  يف الشراأ -1
هىملا  ل يكىن قطناه فقىد تعمىدان قتىه نفىهب م منىة وإذا تركنىاه وماتى  األمأننا إذا أسى -2

إذا  و به وال يقى   جيزمواو من فعلنا به هو من تقدير   جه وعال ألنه قد يقدر األاباء شيئاً 
ال و جلنىىني اكىىان كىىملل  فىىال جيىىوز دفىى  مف ىىدة متوقعىىة ابرتكىىا  مف ىىدة  ققىىة فقىىد ن ىىقط 

 . ت ل  األم
ن ختصىني ألثقىات اءأنه جيوز اإلسىقاط بشىرط أن يقىرر  ى  مىن األابىاء ا :القول الثاين

ال ي لرابطة العالفقه بقاء اجلنني يف بطن أمه خطر م كد علا حياهتا وهملا هو اختيار اوم 
 : دلةواستدلوا على ذلك أب (140) رق باإلسالمي واختيار هيئة كبار العلماء 

 . اجلنني دفعا ألع   ال ررين وجلباً ألع   اءصلحتني أن يف إسقاط -1
والتشىىت   لمتاعىى فىىال و وهتىىا يكىىون األافىىال عرضىىة لألن األم فالبىىاً مىىا يكىىون  ىىا أا 

 . قدهأثر كب  بف إنه الوسوء الرتبية ففقد األم له األثر الكب  علا األسرة لالف اجلنني ف
 تمىىىه ال يقىىىدمم قطعيىىىة إبذن   وحيىىىاة اجلنىىىني ظنيىىىة  تملىىىة وال ىىىين احملأن حيىىىاة األ -2

 . هو الراجح وهذا القولعلا القطعي اءعلوم 
لكررن   ىىه خىىالف   إسىىقاط اجلنىىني اءشىىوه خلقيىىاً وهىىيوهىىي يف حكىى :املسررألة السررابعة

أن احلمىىه إذا بلىىغ ما ىىة  :هىىو مىىا قىىرره اومىى  الفقهىىي التىىاب  لرابطىىة العىىال اإلسىىالمي األقرررب
وعشرين يوماً فال جيوز إسقااه إال حبالة واحدة وهىي إذا ثبى  مىن  ى  مىن األابىاء الثقىات 

احلمىىه فيىىه خطىىر م كىىد علىىا حيىىاة األم فعند ىىمل جيىىوز إسىىقااه سىىواء كىىان اءختصىىني أن بقىىاء 
وإمىا إن كىان احلمىىه لىه أقىه مىن ما ىة وعشىرين يومىاً فإنىىه  مشىوها أم ال دفعىاً ألع ى  ال ىررين

إن ثبىى  بتقريىىر مىىن  ىى  مىىن األابىىاء الثقىىات اءختصىىني أن اجلنىىني مشىىوه تشىىويها خطىى اً ال 
يف موعده فإن حياته ستكون حياة ذالم وسوء عليىه وعلىا يقبه العالج وأنه إذا بقي وولدته 
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 .أهله فعند مل جيوز اإلسقاط إذا ال  الوالدين ذل 
وننتقىه بعىده لكتىا  الصىالة فن ىأل  قىد ختمنىا كتىا  الطهىارة وهبذا نكرون وهلل احلمرد

 .دوالتي   والت دي  تعاىل اإلخالا يف القول والعمه ون أله اإلعانة 
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  262  ......... ؟ لهللاهه يقا  اخلنزير علا الكل  يف عدد ال  الت كما ذه  إليه اء 

حيىث  على  مىنم ألة استحالة النجاسة وت  هىا إىل اهىارة  ىه خىالف بىني أهىه ال
  ............................ هه تطهر النجاسة إذا استحال  أم أهنا تبقا جن ة؟
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   ................... ما احلك  فيما لو خلل  اخلمرة من حيث اهارهتا وجناستها؟
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  268   ............... ه؟دمما احلك  لو أاتان سراً خملاًل من رجه كافر فهه لنا أن ن تخ
    .......................... ما هو ال ابط يف ال الم المل  جيزئ يف بوله الن ح؟
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  يف وقى  احلليى اء ألة الثانية: وهي مىا احلكى  إذا كىان هىملا ال ىالم أيكىه ويشىر 

  ........................................................ واحد فما العمه هنا؟
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  274  ؟رية يف احلكل اجلااء ألة الثالثة: هه هناو حكمة من التفري  بني بول ال الم وبو 
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 274  ...... ؟هدممن جهة التفري  بني أكله للطعام وعهه قيء ال الم له حك  بوله 
 278   ....... للبا ؟لكن ما احلك  لو أن هملا األثر جتاوز  ه االستجمار وسال علا ا
 278   ............. بقي عندان م ألة متعلقة ابلدم وهي هه دم اآلدمي جنهب أم ااهر؟

  287  ........................... ءي  ي  ه والكافر ال ي  ه؟فإن قيه ءاذا اء من ا
  288 .... ولني:ي كه حلمه لكن هملا النوا اختلهللا العلماء فيه علا ق بول وروث ما

ن األلبىىان إيىىث قىىال حعىىن األلبىىان  (فا ىىدة ذكرهىىا النىىوو  ر ىىه   تعىىاىل يف )اومىىوا
  ........................................................... علا أربعة أق ام:
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ن الريى  مىمنهمىا  هىه يقىا  مىا خيىرجاء ألة األخ ة: وهىي تتعلى  يف الب ىه واحلمىار 
  ..................... والعرو وما خيرج من األنهللا علا س رمها من حيث الطهارة؟
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 300   .............................................................. ابب احليض
  301  ............................. اعل  أن الدماء اخلارجة من اءرأة علا ثالثة أنواا:

قىد اانت و م ألة: ذكىر بعىض أهىه العلى  أن مىن جىيض مىن فى  الن ىاء بعىض احليىو 
  ......................................... (لنها عهن صاح  )مطال  أوحل ا
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 303  .......... قوال؟أاختلهللا الفقهاء ر ه    تعاىل مىت بدأ احليض يف الن اء علا 
ت ىىعاً مىىن  بل ىىن  فا ىىدة: ذكىىر بعىىض العلمىىاء أن الىىاليت استح ىىن يف عهىىد النىىيب 

  ..................... الن اء وقد ن مهن ال يواي ر ه   يف شرح سنن الن ا ي
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  306  .......... ليها؟إة عدة سنوات مث رج  ما احلك  لو انقط  احليض عن اءرأة الكب  
 316    ................................ بعد أن علمنا أكثر الطهر وأقله فما هو فالبه؟

 316    ........................................ما حك  انقطاا الدم يف زمن احليض؟
    ................................................ ما هي عالمة اهر احلا ض؟
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   ...................................... فإن قل  ما اءقصود ابلصفرة والكدرة؟
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  344 ... ة؟م ألة: هه يلزم من به حدث دا   أن ي  ه فرجه ويعصبه عند كه صال
  349  وال:  علا أقفيها أهه العلتعل  يف أكثر النفا  وهي م ألة اختلهللا ت يوهم ألة:

  352  ......................................... ما احلك  يف الدم إذا جتاوز األربعني؟
  357  ................................ ما احلك  لو ولدت اءرأة من ف  أن ترى دماً؟

  357  ............................ م ا ه مهمة ل يتعرو  ا اء لهللا نملكرها ابختصار
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