مدونة التعليقات على أخصر املختصرات
مقدمة
إن احلمدَ هللِ حنمَ ُدهُ وَنستَعينُهُ و َنتُوبُ َإلَيهِ  ،ونعوذُ باهللِ من شُرورِ أن ُفسِنَا ومن
سيئاتِ أعمالِنَا من يه ِدهِ اهللُ  ،فال مُضِلَّ لَه  ،وَمَن يُضِللْ  ،فَال هَادِيَ لَه.
وأشهدُ أَن ال إِلهَ إِالَّ اهلل وحدهُ ال شريكَ له وأشهدُ أنَّ مُحمَّداً عبدهُ ورسولُه.
(( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا َّاتقُوا اهللَ حَقَّ ُتقَاتِهِ وَالَ َتمُوتُنَّ إَال وَأَنتُم ُّمسِْلمُون )) آل
عمران آية (.)201
كمُ الَّذِي خََلقَكُم مِّن نَّ ْفسٍ وَّاحِدَةٍ َّوخَلَقَ مِنْهَا زَ ْوجَهَا
(( يَا أَيُّهَا النَّاسُ َّاتقُوا رَب ُ
َاتقُوا اهللَ الَّذِي َتسَا َءلُونَ بِهِ وَاأل ْرحَام إِنَّ اهللَ
وَبَثَّ مَنْ ُهمَا ِرجَاالً كَثِرياً وَّ ِنسَاءاً و َّ
كَانَ عَلَيْكُم رقِيبَا )) النساء آية (.)2
(( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا َّاتقُوا اهللَ وَقُولُوا قَوالً سَدِيداً ،يُصْلِح لَكُم أَ ْعمَالَكُم
طعِ اهللَ وَرَسُولَهُ َفقَدْ فَازَ َفوْزاً عَظِيماً )) األحزاب
كمْ ذُنُوبَكُم وَمَن يُّ ِ
وَيَغْفِر لَ ُ
آية (.)02 ، 00
أما بعد:
فهذه مدونة فقهية يف شرح أخصر املختصرات ،وهو شرح خمتصر يبني
صورة املسألة مع دليلها مع اإلشارة إىل القول الراجح بدليله.
وأصل هذه التعليقات من حتضري الدرس األسبوعي يف جامع الوابل ضمن
برنامج الدورة املنهجية الذي يهدف إىل تأصيل طالب العلم يف أصول العلوم
الشرعية.

مدخل :وصايا سلفية يف البناء العلمي :
قال سفيان الثوري" :ما عاجلت شيئاً أشد علي من نييت" وقال اإلمام أمحد " :العلمال يعدله شيء إذا صحت نيته"قيل :وكيف ..؟ "ينوي رفع اجلهل عن نفسه ويتواضع".
وتذكر أن هذا العلم عبادة "ما عبد اهلل مبثل العلم" كما قال الزهري ،وهذا العلم لن
تؤجر عليه ،ولن يبارك لك فيه ،وحتصل منه على مرادك إال بابتغاء مرضاة اهلل
وجنته،
أتعلم أن من طالب العلم من حيرم من رائحة اجلنة ،وأن بعضاً منهم من أول من تسعر
بهم النار يوم القيا مة ..فحذار أخي طالب العلم من قوادح النية وطوارئها الفاسدة من
شهرة واحتياز جمالس فعاجلها سريعاً وال تتأصل فيصعب اجتذاذها  ،..فلعلك قرأت
احلديث العظيم الذي أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه وجثى الرواة واحملدثون وبكوا
عند قراءته ومساعه :..أول من تسعر بهم النار يوم القيامة..
(من تعلم علماً مما يبتغى به وجه اهلل ال يتعلمه إال ليصيب به عضاً من الدنيا مل جيد
عرف اجلنة يوم القيامة).
قال ابن مسعود " :أصل العلم اخلشية "  ،وقال ابن املبارك " :أكثركم علماً ينبغيأن يكون أكثركم خشية" .
قال أبو قالبة  " :يا أيوب  ،إذا أحدثك اهلل لك علماً فأحدث له عبادة ".قال أبو الدرداء" :أخوف ما أخاف إذا وقفت على احلساب أن يقال لي :قد علمت ،فماذا عملت فيما علمت؟"
ابن القيم" :سعادة العلم ال يورثك إياها إال بذل الوسع وصدق الطلب وصحة النية" ." َفعَليكَ من ال ِعلْم مبا يَنْ َفعُكْ،وإالَّ العُمر ال يَسْتَوْ ِعبْ كُلَّ ال ِعلْم،فَأَ ْنتَ تبدأ باملُهِم؛لِتُ ْدرِك هذا املُهِمّ "[ .الشيخ  :عبد الكريم اخلضري]
قال ابن عبد الرب " :ال علم إال ما دخل مع صاحبه القرب" أي ما ينفع اإلنسان يف قربهوهو الذي يتعلم ليعمل به  ،ال ليستكثر به  .وقال بعضهم":ما فقه قوم مل يبلغوا
التقى".
قال الزهري":كنا نستعني على حفظ احلديث بالعمل به".قال احلسن " :كان الرجل ال يلبث أن يطلب العلم فريى ذلك يف مسعه وبصرهوصالته وخشوعه وهديه كله" .

قال اإلمام أبو حنيفة رمحه اهلل( :سِري الرجال أحب إلينا من كثري من الفقه).قال عاصم بن عصام" :بت ليلة عند أمحد بن حنبل ،فجاء مباء فوضعه ،فلماأصبح نظر إىل املاء حباله ،فقال :سبحان اهلل! رجل يطلب العلم ال يكون له ورد من
الليل" .
قال حييى بن معني( :ما رأيت مثل أمحد ،صحبناه مخسني سنة ما افتخر علينابشئ مما كان فيه من اخلري).
( مَنْ مل حيتمل أمل التعلُّم لَمْ يَذُقْ لذة العلم )  ،وطالب العلم املتلذذ بفهمه ال يزاليطلب ما يزيد التذاذه  ،فكلما طََلبَ ازداد لذةً فهو يطلب نهاية اللذة و ال نهاية هلا .
اللهِ بْنُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ لِأَبِيهِ يَوْمًا أَوْصِنِي يَا أَ َبتِ  ،فَقَالَ  " :يَا بُنَيَّ ا ْنوِ ا ْلخَيْرَ
قَالَ عَبْدُ َّفَإِنَّكَ لَا َتزَالُ ِبخَيْرٍ مَا نَوَ ْيتَ ا ْلخَ ْي َر " .
التعليق على مقدمة املؤلف:
هذا الكتاب يقول فيه مؤلفه :إنه لن جيد ما هو أخصر منه ،يعين :يف زمانه مل جيد
أخصر منه ،فهو مؤلف على أبواب الفقه ،ومسائله قريبة من مسائل كتب الفقه يف
(زاد املستقنع)  ،والغالب أنه ال خيرج عن مسائل الزاد ،وإمنا يغري صيغتها ،وقد
حيذف منها بعض األشياء ،وبعض اجلمل اليت ليست مشهورة.
واملؤلف :هو أبو عبد اهلل حممد بن بدر الدين البلباني من علماء احلنابلة يف القرن
احلادي عشر ،ألف كتاباً مساه (كايف املبتدي)  ،واشتهر هذا الكتاب ،ورأى أن
فيه زيادة ،وأن فيه ترتيباً أحسن مما قبله كزاد املستقنع وحنوه ،ثم اختصره ومساه
(أخصر املختصرات)  ،وكالهما للبلباني ،و (كايف املبتدي) شرحه أيضاً معاصر
املؤلف وهو أمحد بن عبد اهلل بن أمحد البعلي احلليب ومسى شرحه (الروض الندي
بشرح كايف املبتدي)  ،وهو مطبوع يف جملد كبري.
ثم إن أخاه عبد الرمحن بن عبد اهلل بن أمحد البعلي احلنبلي شرح (أخصر
املختصرات) ومساه (كشف املخدرات)  ،فهذان أخوان شرحا هذين الكتابني اللذين
ألفهما للبلباني ،وكالهما يف القرن احلادي عشر ،وكانا يف دمشق أو يف حلب.
وكان يف الشام حنابلة إىل العهد القريب ،ومن آخرهم احلنبلي املشهور بـ ابن بدران
الذي خدم املذهب احلنبلي وأكثرهم يف بلدة تسمى "دوما" .وله حاشية نفيسة على
أخصر املختصرات.

منهج الدرس:
 عرض ألبرز املسائل الفقهية يف كل باب فقهي مبا يهم الطالـب املبتـدع علمـهمقدماً ملا ذكره املؤلف من مسائل ثم املسائل املضافة .
 العناية بتصوير املسألة مبا يقرب فهمها ثم ذكر احلكم بدليله . االهتمـــام باالســـتدالل لاحكـــام الفقهيـــة مـــن الكتـــاب والســـنة مـــع وجـــهاالســتدالل واإلعــاع والقيــاس ومــا صــح مــن آثــار الصــحابة واالعتضــاد باألدلــة
األخرى.
 التحقيق املختصر لاحاديث الواردة يف أدلة املسائل. ربط األبواب الفقهية مبقاصدها الشرعية والقواعد الفقهية العامة والضـوابطاليت تضبط كل باب فقهي –ما أمكن .-
 عرض حكم املسألة من مما ذكره املؤلف الذي هو مـذهب اإلمـام أمحـد بـنحنبــل رمحــه اهلل ،فــإن خــالف املــذهب األدلــة األقــوى فيــذكر القــول الــراجح
بدليله ،مع مناقشة دليل املذهب ،ويبني من رجحه من حمققي أهل العلم .
 عدم اإلسهاب يف اخلالف الفقهي إال عند احلاجة ليعرف طالب العلم اخلالفوكيفية االستدالل واملوازنة بني األدلة ومناقشتها .
 ربـــط األحكـــام الفقهيـــة بفقـــه اإلأـــان والعمـــل تأســـياً بـــتعلم الســـلف –مـــاأمكن .-
 العناية بذكر األمثلة القريبـة مـن الواقـع واملسـائل املعاصـرة يف أأللـب األبـوابالفقهيــة واالســتفادة مــن قــرارات اقــامع الفقهيــة وهيئــة كبــار العلمــاء واللجنــة
الدائمة وفتاوى علمائنا األجالء.
 أهمية تعلم الفقه ومنهجيته:

هذه اقالس نتدارس فيها الفقه وهو من أعظم العلوم ومن أفضلها  ،فإن
هذا العلم يتعرف به املسلم على كيفية عبادته لربه سبحانه  ،ويعبد اهلل
على بصرية من أمره .إذ العمل ال يتقبل مع اإلخالص إالّ بأن يكون على
السنة صواباً فوجب على املسلم أن يعبد اهلل على بصرية من أمره بالتفقه يف

دين اهلل تعاىل  ،وبه يعرف املسلم ما أحله اهلل وما حرمه من البيوع
واألنكحة وألري ذلك  ،وبه يتعلم احلدود واجلنايات  ،وحنو ذلك من
األحكام الشرعية التكليفية اليت كلف اهلل بها عباده.
فعلم الفقه من أهم العلوم الشرعية فليس يفضل عنه إال علم التوحيد الذي
هو متعلق باهلل سبحانه وتعاىل يف أمسائه وصفاته عز وجل.
لذلك قال ابن اجلوزي رمحه اهلل" :فغن اتسع الزمان للتزيد من العلم فليكن
من الفقه ،فإنه األنفع".
الوسيلة إىل تعلم فقه األحكام هي التمذهب.فقه األحكام أو فقه الشريعة  ،الغاية منه معرفة أحكام اهلل الشرعية
وخاصة العملية منها  ،أي اليت أنت مطالب بامتثاهلا ومكلف بالعمل بها ،
هذه هي الغاية من هذا الفقه.
وأقرب وسيلة وأحكم طريقة أكن أن توصلك إىل هذا الفقه عليك أن
تسلكها .وقد وجد ملن يطلب الفقه باجللوس يف حلقات أهل العلم أن أحكم
طريقة وأسرع وأحسن وسيلة توصله إىل ألايته أن يتخذ واحدًا من املذاهب
األربعة وسيلة للتفقه يف الشريعة  ،أي أن يتمذهب.
فعليك أن تتخذ التمذهب وسيلة إىل التفقه يف أحكام الشريعة  ،وسيلة
وليس ألاية  ،أما إذا وقعت يف داء التعصب واجلمود انقلب التمذهب حينئذ
ألاية  ،وحينئذ ال تصل إىل الغاية اليت هي معرفة حكم اهلل  ،حتجبها
سحب اجلمود وحيجبها ألبار التعصب.
إال أن هذه الطريقة يف التدارس وهي التلقي عن بعض الكتب الفقهية
املذهبية أن هذا يف احلقيقة فيه فوائد كثرية :من ذلك:
2ـ أنه أسهل ترتيباً من التلقي عن طريق الكتب اليت عع فيها مؤلفها
األحاديث النبوية املشتملة على املسائل الشرعية  ،فإن هذا بال شك أسهل
ترتيباً وأوضح .بل إن أصحاب الكتب املؤلفة احلديثية  ،كصاحب بلوغ

املرام  ،واملنتقى من أخبار املصطفى وألري ذلك من الكتب إمنا استفادوا
ذلك الرتتيب من هذه الكتب الفقهية.
1ـ أنه أبعد عن تشتت ذهن الطالب  ،فإنه من املعلوم أن الكتب اليت ععت
األحاديث النبوية يف األحكام ليست جامعة لاحكام كلها  ،إذ األحكام
الشرعية مستفادة من األحاديث النبوية ومن ألريها ؛ فإنها تستفاد من اآليات
القرآنية واألحاديث النبوية واإلعاعات  ،والقياسات الصحيحة وأقوال
الصحابة.
وكتب احلديث الفقهية إمنا جتمع األحاديث اليت قاهلا النيب ـ صلى اهلل
عليه وسلم ـ يف مسائل األحكام التكليفية فال شك أنه ـ حينئذ ـ يكون
أبعد للتشتيت فإن الطالب عندما يقرأ الكتاب الفقهي جيد فيه عيع
املسائل العلمية اليت استفادها العلماء من القرآن والسنة واإلعاع والقياس
وألريها من األحكام الشرعية.
فيكون أبعد ألَنْ يتشتت ذهنه بأن جتمع له املسائل من مصادر أخرى  ،بل
جيد هذه املسائل موجودة يف الكتاب الذي يتدارسه.
فإن التدارس من الكتب الفقهية ليس منكراً ـ كما ينكره بعض طلبة
العلم ـ هذا أمر ليس بصحيح  ،بل تدارس ذلك من الطرق السليمة اليت مازال
يبينها أهل العلم  ،فإن شيخ اإلسالم ابن تيمية وكذلك ابن القيم وألريهم من
أهل العلم قد تلقوا الفقه من مثل هذه الطريقة.
لكنهم مل يكتفوا ـ كما اكتفى كثري من الناس املقلدين  ،اكتفوا بها
فتلقوا العلم من هذه الكتب ثم اكتفوا بذلك ومل حيرروا ومل يبحثوا عن
احلق  ،بل اكتفوا مبا فيها  ،فهذا أمر ليس بصحيح  ،وليس مشروعاً وهذا
هو التقليد املذموم .

كتاب الطهارة
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والطهارة يف االصطالح الشرعي العام تُطل ُق على معنيني:

األول :أصْل ،وهو طهارة القلب من الشِّرك يف عبادة اهلل ،والغِلِّ والبغضاء لعباد اهلل
املؤمنني ،وهي أهمُّ من طهارة البدن؛ بل ال أكن أن تقو َم طهارة البدن مع وجود َنجَس
الشِّرك ،قال تعاىل{ :إِنَّمَا الْمُشْ ِركُونَ َنجَسٌ} [التوبة. ]12 :
وقال النَّيبُّ صلّى اهلل عليه وسلّم« :إنَّ املؤمن ال يَنْجُسُ» (. )2
الثانيَ :فرْع ،وهي الطَّهارة احلسِّيَّةُ.
كما يف مسلم ( :ال يقبل اهلل صدقة بغري طهور) [تنبيه  :مل يروه البخاري إمنا وضعه
عنواناً لباب]( .مفتاح الصالة الطهور) [الرتمذي وصححه األلباني]
[وهي رفع احلدث] أي زوال الوصف القائم بالبدن ،املانع من الصالة وحنوها.
[وزوال اخلبث] أي النجاسة احلسية اليت حكم الشارع بنجاستها ،أو زوال حكمها
باالستجمار أو التيمم ،ومل يقل :وإزالة اخلَبَث ،فزوال اخلَبَث طهارة ،سواءٌ زال
بنفسه ،أو زالَ مبزيل آخر ،فيُسمَّى ذلك طهارة.
فلو أن رجالً علق ثوباً فنزل عليه مطر وفيه جناسة ؛ فإنه مل يفعل املكلف هنا
التطهري ،والثوب قد طهر بزوال جناسته بسبب نزول املطر عليه.
ولو ألسل ثيابه وفيها جناسة وهو ال يعلم بوجود هذه النجاسة وألسل ثيابه إلزالة ما فيها
من األوساخ األخرى وال يعلم أن فيها جناسة  ،فهو مل ينو إزالة النجاسة ومع ذلك تزول
؛ ألن النجاسة من باب الرتوك وليس من باب األفعال  ،فاملقصود هو إزالتها سواء زالت
بفعل املكلف ونيته أو بفعله بدون نية أو زالت بفعل ألري واقع عليه التكليف كماء
السماء أو حنو ذلك  ،فإن النجاسة تزول.
وسيأتي البحث يف هذا ؛ فإن املؤلف قد بوَّب باباً كامالً يف النجاسة وإزالتها  ،والذي
يهمنا هنا هو تعريف الطهارة.
فالنجاسة احلسية كالبول والعذرة وحنو ذلك زواهلا عن البدن أو البقعة أو الثوب
يسمى طهارة  ،فعندما يزول اخلبث الواقع الطارع على الثوب فينظَّف باملاء أو يزول
بغري ذلك ؛ فإن هذا يسمى طهارة.
-من مل يتطهر من احلدث األكرب واألصغر والنجاسة فال صالة له .

معنى احلدث :أمر معنوي يقوم بالبدن أنع صاحبه من الصالة وألريها مما حيرم على
احملدث.
واحلدث قسمان  :أصغر وأكرب .
كيفية التطهري  :األكرب  :بالغسل  ،األصغر  :بالوضوء  ،النجاسة بإزالتها .
وقوله يف التعريف( :وما يف معناه) :أي كذلك ما يف معنى ارتفاع احلدث يسمى طهارة
كما أن ارتفاع احلدث بالغسل أو الوضوء يسمى طهارة فكذلك ما يكون يف معنى
ارتفاع احلدث يسمى طهارة.
يدخل يف لفظة ( وما يف معناه ) صورتان :
2ـ الصورة األوىل  :أن يكون احلدث ليس مبرتفع بل هو باق  ،ومع ذلك يسمى طهارة.
1ـ أال يكون حمدثاً لكنه َفعَلَ ِفعْل الطهارة.
أما الصورة األوىل  :فمثاهلا من لديه سلس بول واملرأة املستحاضة وحنو ذلك  ،فإنهم
عندما يتوضؤون الوضوء الشرعي حدثهم باقٍ ألري ذاهب ؛ ألن احلدث عندهم متجدد
ولكنهم قد تطهروا طهارة شرعية صحيحة  ،فهي على صورة الوضوء الشرعي
الصحيح  ،ولكن مع ذلك احلدث باقٍ  ،فهذه تسمى طهارة شرعية لكنها ليست
ارتفاعاً للحدث.
فاحلدث باق وإمنا هي يف معنى ارتفاع احلدث.
ـ وأما إذا كان احلدث ألري موجود  ،فمثال ذلك  :الوضوء املستحب أو الغسل املستحب
كغسل اجلمعة ؛ فإنه يسمى طهارة  ،والشخص عندما يغتسل ألسل اجلمعة ليس عليه
حدث  ،فهو يف معنى ارتفاع احلدث ؛ ألنه شابهه يف الصورة فغسل اجلمعة كغسل
اجلنابة متاماً.
وكذلك :الوضوء املستحب :وهو ما يسمى بتجديد الوضوء  ،فعندما جيدد وضوءه
فإنه عليه طهارة وليس مبحدث ومع هذا فإن الفعل يسمى تطهراً وما فعله فهو طهارة.
كذلك الغسالت اليت بعد الغسلة األوىل ؛ فإن الشخص عندما يتوضأ  ،الواجب عليه
أن يغسل كل عضو مرة مرة  ،فالتكرار ال يرد على احلدث ؛ ألن الوارد على احلدث
إمنا هو ألسل واحد  ،فعندما يغسل يديه ثالثاً فالغسلة األوىل تزيل احلدث املتعلق
بيديه  ،وأما الغسلتان األخريان فإنهما ال تردان على حدث فهما يف معنى ارتفاع
احلدث.

املياه ثالثة  :طهور  ،وهو الباقي على خلقته.2
وَمِنْه مَكْرُوه كمتغري بِغَيْر ممازج
2

1

َه َركُمْ ِبهِ} [ األنفال ]22 :وقول النيب
لقوله تعاىل{ :وَيُنَزِّلُ َعلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِ ُيط ِّ

صلى اهلل عليه وسلم" :اللهم طهرني باملاء والثلج والربد" متفق عليه ،وقوله يف البحر
"هو الطهور ماؤه احلل ميتته" رواه اخلمسة ،وصححه الرتمذي.
والطهور :بفتح الطَّاء على وزن فَعول ،وفَعول :اسم ملا يُفعَ ُل به الشيءُ ،فالطَّهورُ ـ بالفتح
ُتسحرُ به.
ـ :اسم ملا يُتطهَّر به ،والسَّحور ـ بالفتح ـ :اسم للطَّعام الذي ي َّ
وأما طُهور ،وسُحور بالضمِّ ،فهو الفعل.
والطَّهور :املاء الباقي على خلقته حقيقة ،حبيث مل يتغيَّر شيء من أوصافه ،أو حكماً
حبيث تغيَّر مبا ال يسلبُه الطَّهوريَّةَ.
فمثالً :املاء الذي خنرجه من البئر على طبيعته ساخناً مل يتغيَّر ،وأيضاً :املاء النَّازل من
السَّماء طَهور ،ألنَّه باقٍ على خلقته ،هذان مثاالن للباقي على خلقته حقيقة ،وقولنا:
«أو حُكْماً» كاملاء املتغيِّر بغري ممازج ،أو املتغيِّر مبا يشقُّ صون املاء عنه ،فهذا طَهور
لكنه مل يب َق على خلقته حقيقة ،وكذلك املاء املسخَّن فإِنه ليس على حقيقته؛ ألنَّه
سُخِّن ،ومع ذلك فهو طَهور؛ ألنَّه با ٍق على خلقته حكماً.
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إن تغيَّر املاءُ بشيء ال يُمازجه كقطع الكافور؛ وهو نوع من الطِّيب يكون قِطعاً،

ضعَت يف املاء فإنَّها تُغيِّر طعمه ورائحته،
ودقيقاً ناعماً ألري قطع ،فهذه القطع إذا وُ ِ
ولكنها ال متازجُه ،أي :ال تُخالطه ،أي :ال تذوب فيه ،فإذا تغيَّر بهذا فإنه طَهُور
مكروه.
فإن قيل :كيف يكون طهوراً وقد تغيَّر؟
فاجلواب :إن هذا التغيُّر ليس عن ممازجة ،ولكن عن جماورة ،فاملاء هنا مل يتغري ألن
هذه القطع مازجته ،ولكن ألنها جاورته.
فإن قيل :ملاذا يكون مكروهاً؟
فاجلواب :ألن بعض العلماء يقول :إنه طاهر ألري مطهِّر  .فريون أن هذا التغيُّر يسلبه
كرِهَ.
الطَّهوريَّةَ فصار التَّعليل باخلالف ،فمن أجل هذا اخلالف ُ
والصَّواب :أن التَّعليل باخلالف ال يصحُّ؛ ألنَّنا لو قُلنا به لكرهنا مسائل كثرية يف
أبواب العلم ،لكثرة اخلالف يف املسائل العلمية ،وهذا ال يستقيم.

فالتعليل باخلالف ليس علَّة شرعية ،وال يُقبل التَّعليل بقولك :خروجاً من اخلالف؛ ألنَّ
التَّعليل باخلروج من اخلالف هو التَّعليل باخلالف .بل نقول :إن كان هلذا اخلالف حظٌّ
من النَّظر ،واألدلَّة حتتمله ،فنكرهه؛ ال ألنَّ فيه خالفاً ،ولكن ألنَّ األدلَّة حتتمله،
فيكون من باب «دَعْ ما َيرِيبُك إىل ما ال يَريبُك» .
أما إذا كان اخلالف ال حَظَّ له من النَّظر فال يُمكن أن نعلِّلَ به املسائل؛ ونأخذ منه
حكماً.
ف جاء مُعتَربًا إِال خالفٌ له حظٌّ من النَّظر
فليس كلُّ خال ٍ
ألن األحكام ال تثبت إالَّ بدليل ،ومراعاة اخلالف ليست دليالً شرعياً تثبتُ به
األحكامُ ،فيقال :هذا مكروه ،أو ألري مكروه [الشرح املمتع].
وكذا عندهم إِذا سُخِّن املاءُ بنجَسٍ تَغيَّر أو مل يتغيَّر فإِنه يُكره.
مثاله :لو عع رجلٌ روث محري ،وسخَّن به املاء فإِنه يُكره ،فإِن كان مكشوفاً فإِنَّ
وجه الكراهة فيه ظاهر ،ألن الدُّخان يدخله ويؤثِّر فيه.
سلَمُ ألالباً من صعود أجزاء
وإِن كان مغطَّى ،وحمكم الغطاء كُره أيضاً؛ ألنَّه ال يَ ْ
إِليه.
ويف احلديث "دع ما يريبك إىل ما ال يريبك" رواه النسائي والرتمذي وصححه.
والصَّواب :ال يكره ،ويقال :هب أنه حدث ذلك ،فهي واملذكورات كلها عفو ،ويف
احلديث احلسن الذي أخرجه احلاكم وألريه( :ما أحل اهلل يف كتابه فهو حالل ،وما
حرم فهو حرام ،وما سكت عنه فهو عفو).

مسألة :وإن تغري مبكثه أو مبا يشق صون املاء عنه من نابت فيه أو ورق شجر
أو مبجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر فإنه ال يكره.
ومثله :املاء يف الرباميل الذي يتغري بسبب صدأ احلديد ،قال ابن املنذر :أعع كل من
حنفظ عنه أن الوضوء باملاء اآلجن جائز سوى ابن سريين .وكذلك ما تغري يف آنية
األدم والنحاس ،ألن الصحابة كانوا يسافرون وألالب أسقيتهم األدم وهي تغري أوصاف
املاء عادة ،ومل يكونوا يتيممون معها ،كال ِقرَب اجللدية.
لو سُخِّن بطاهر مثل احلطب ،أو الغاز ،أو الكهرباء ،فإنه ال يُكره.

وحمرم لَا يرفع الْحَدث ويزيل الْخبث وَ ُهوَ ا ْلمَغْصُوب 2وَألري ِبئْر النَّاقة من
ثَمُود.1
 1واملغصوب اختلف فيه ،هل يرفع احلدث أم ال؟ والصحيح :أنه يرفع احلدث ،ويزيل
اخلبث؛ وذلك ألنه يستعمل هلذه األعضاء فينظفها ،لكن نقول :إن الغاصب آثم،
ومذنب ،وال نقول :بطل وضوءه إذا توضأ بهذا املاء املغصوب ،بل وضوءه صحيح ،وإذا
صلى يف أرضٍ مغصوبة فصالته صحيحة ،وال يؤمر باإلعادة ،ولكنه آثم بسبب
الغصب ،فينبغي التنبه إىل أن املغصوب يرفع احلدث مع كون صاحبه آمثاً
باستعماله ،ونقول له :إن شربته ،وإن أرقته ،وإن توضأت به ،وإن ألسلت به إناءً ،وإن
ألسلت به جناسة؛ فأنت آثم ،ولكن ال تبطل طهارتك ،واإلثم هاهنا متعلق
بوصف[،قاعدة النهي متى يقتضي الفساد؟] إال إذا كان مضطراً ،ومنعه صاحبه بغري
حق ،فإن له أن يغصبه لينقذ نفسه إذا كان مضطراً إىل شرب وخيشى املوت عطشاً،
فله أن يغصبه بقيمته.
قوله( :وألري بئر الناقة من ديار مثود) وديار مثود هي اليت تعرف اآلن مبدائن صاحل،
ذهب كثري من العلماء إىل أن اآلبار كلها ال يتوضأ منها إال بئر الناقة ،واستدلوا بأنه
صلى اهلل عليه وسلم ملا وردوها نهاهم أن يشربوا منها ،والذين عجنوا من تلك اآلبار
علفوا نواضحهم وداوبهم بذلك العجني ،والذين ارتووا أراقوا ما ارتووا به.
ثم إن بعض العلماء قال :إن هذا من باب الزجر ،ولذلك قال( :أن حيل بكم ما حل
بهم) والصحيح :أن احلدث يرتفع بها ،أصغر أو أكرب ،سواء بئر الناقة أو ألريها،
وإمنا النهي هنا من باب الزجر.

 1مسألة :وال يرفع "حدث" رجل طهور "يسري" خلت به امرأة لطهارة "كاملة عن
حدث.
خلَت
مثال ذلك :امرأة عندها قِ ْدرٌ من املاء يسع ُقلَّةً ونصف ًا ـ وهو يسري يف االصطالح ـ َ
به يف احلمَّام ،فتوضَّأت منه وُضُوءاً كامالً ،ثم خرجت فجاء الرَّجُلُ بعدها ليتوضَّأَ
به ،نقول له :ال يرف ُع حَدَثَك.
واستدل احلنابلة حبديث احلكم بن عمرو الغفاري رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم "نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور املرأة" رواه اخلمسة[.صححه يف

".
الثَّانِي طَاهِر لَا يرفع الْحَدث َولَا يزِيل الْخبث وَ ُهوَ ا ْل ُمتَغَيّر مبمازج طَاهِر وَمِنْه
ستَعْمل فِي رفع حدث .2
يسري ُم ْ
اإلرواء ]22وقال أمحد :عاعة كرهوه .وخصصوه باخللوة ،لقول عبد اهلل بن
سرجس :توضأ أنت ها هنا وهي ها هنا ،فأما إذا خلت به ،فال تقربنه.
فنهى النيبُّ صلّى اهلل عليه وسلّم عن الوُضُوء به ،والنهي يقتضي الفساد ،فإِن توضَّأ
ٍّ عنه فال تكون صحيحة.
فقد فعل عبادة على وجه منهي
ومن ألرائب العلم :أنهم استدلُّوا به على أن الرَّجل ال يتوضَّأ بفضل املرأة ،ومل يستدلُّوا
به على أن املرأة ال تتوضَّأ بفضل الرَّجل  ،وقالوا :جيوز أن تغتسلَ املرأةُ بفضل الرَّجل،
فما دام الدَّليل واحداً ،واحلكم واحداً واحلديث مقسَّماً تقسيماً ،فما بالنا نأخذ
بقسم ،وال نأخذ بالقسم الثَّاني؛ مع العلم بأن القسم الثاني قد ورد يف السُّنَّة ما يدلُّ
على جوازه ،وهو أنه صلّى اهلل عليه وسلّم األتسل بفضل ميمونة ومل يرد يف القسم
يدل على جواز أن تغتسل املرأة بفضل الرَّجل ،وهذه ألريبة ثانية.
األوَّل ما ُّ
والصَّحيح :أنَّ النَّهي يف احلديث ليس على سبيل التَّحريم ،بل على سبيل األَ ْولَويَّة
وكراهة التنزيه؛ بدليل حديث ابن عبَّاس رضي اهلل عنهما :األتسل بعضُ أزواج النيبّ
جفْنَة ،فجاء النيبُّ صلّى اهلل عليه وسلّم ليغتسل منها ،فقالت:
صلّى اهلل عليه وسلّم يف َ
إني كنت جُنباً ،فقال« :إن املاء ال يُجنب»  ،وهذا حديث صحيح.
وهناك تعليل؛ وهو أن املاء ال يُجنب يعين أنها إِذا األتسلت منه من اجلنابة فإِن املاء باقٍ
على طَهُوريته.
فالصَّواب :أن الرَّجل لو تطهَّر مبا خلت به املرأةُ؛ فإِن طهارته صحيحة ويرتفع حدثه،
وهذا اختيار شيخ اإلِسالم ابن تيمية رمحه اهلل.
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هذا على رأي املذهب أن املاء ثالثة أقسام.

والصَّحيح أن املاء قسمان فقط :طَهُور وجنس .فما تغيَّر بنجاسة فهو جنس ،وما مل
يتغيَّر بنجاسة فهو طَهُور ،وأن الطَّاهر قسم ال وجود له يف الشَّريعة ،وهذا اختيار شيخ
اإلِسالم .
والدَّليل على هذا عدم الدَّليل؛ إذ لو كان قسم الطَّاهر موجوداً يف الشَّرع لكان أمراً
معلوماً مفهوماً تأتي به األحاديث بيِّنةً واضحةً؛ ألنه ليس باألمر اهليِّن إذ يرتتَّب عليه إِمَّا

أن يتطهَّر مباء ،أو يتيمَّم .فالنَّاس حيتاجون إِليه كحاجتهم إىل ال ِعلْم بنواقض الوُضُوء
وما أشبه ذلك من األمور اليت تتوافر الدَّواعي على نقلها لو كانت ثابتة.
وهنا ثالث مسائل ذكرها فقهاء احلنابلة يف صور املاء الطاهر فما معناها؟ وما دليلهم
عليها؟ وما اجلواب عنها على القول الراجح:

- 2املاء املتغري بالطاهرات:
إذا خالط املاء أو سقط فيه شيء طاهر  ،كزعفران أو ورد  ،أو دقيق ومل يفقد املاء
رقته وسيالنه ،ومل يتغري به لون املاء أو طعمه  ،أو رحيه  ،تغرياً كبرياً  ،فلم يتغري
امسه تغرياً كامالً ،فقد ذهب أكثر أهل العلم إىل أنه باق على طهوريته ،ألنه ال دليل
على سلبه الطهورية  ،وهذا هو األقرب  ،وهلذا فإن املاء املتغري بصدأ احلديد ،واملاء
املتغري باملطهرات أو املعقمات احلديثة كالصابون والكلور وحنوهما با ٍق على طهوريّته
إذا كانت هذه األشياء مل تسلب املاء رقته وسيالنه.

- 1املاء املستعمل:
كما يف قوله( :أو رفع بقليله حدث) وقد استدل أصحاب هذا القول حبديث« :ال
يغتسل أحدكم يف املاء الدائم وهو جُنب» رواه مسلم  .قالوا  :فلوال أن االألتسال فيه
للجنب ـ وهو رف ُع حدث ـ يؤدي إىل سلب طهوريته مل ينهَ عن االألتسال فيه.
وذهب بعض أهل العلم إىل أن استعمال املاء يف رفع احلدث ال يزيل طهوريته ،بل هو
طهور مطهّر لغريه  ،وقد احتج أصحاب هذا القول بأن األصل يف املاء الطهارة ،وليس
هناك دليل صحيح صريح على أن استعمال املاء يف رفع احلدث يسلبه الطهورية.وهذا
القول أقرب إىل الصواب.

- 3املاء الذي ألمس فيه يد قائم من نوم:
لقوله صلى اهلل عليه وسلم" :إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ،قبل أن
يدخلهما يف اإلناء ثالثاً ،فإن أحدكم ال يدري أين باتت يده" رواه مسلم.
واليد من أطراف األصابع حتى الرسغ[املعصم] ،فإن انغمس البعض أو أقل من الكل
قليالً مل يضر.
ويفتقر للنيًة حلديث عمر "إمنا األعمال بالنيات" وللتسمية قياساً على الوضوء ،فظاهر
كالمهم وتعليالتهم أنهم مل جيعلوا تلك من الوضوء إمنا هي طهارة مستقلة نتعبد اهلل
بها بعد النوم.

وهذا قياس مع الفارق؛ والقياس يف العبادات ال جيوز إال عند الضرورة ،وال ضرورة
هنا ،فما سكت عنه الشارع فهو عفو.
قال يف الشرح املمتع على زاد املستقنع :)00 / 2( -
يدل عليه ،بل فيه النهي
"ولكن إِذا تأمَّلتَ املسأل َة وجدتها ضعيفة جداً؛ ألنَّ احلديث ال ُّ
عن ألمس اليد ،ومل يتعرَّض النيبُّ صلّى اهلل عليه وسلّم للماء.
ويف قوله« :فإن أحدكم ال يدري أين باتت يدُه» ،دليل على أنَّ املاء ال يتغيَّر احلكم
فيه؛ ألن هذا التَّعليلَ يدلُّ على أن املسألةَ من باب االحتياط ،وليست من باب اليقني
الذي يُرفَ ُع به اليقنيُ.
وعندنا اآلن يقنيٌ؛ وهو أن هذا املاء طَهُورٌ ،وهذا اليقنيُ ال أكنُ رفعُه إال بيقني ،فال
يُرفَعُ بالشَّكِّ.
وإذا كان النيبُّ صلّى اهلل عليه وسلّم نهى املسلمَ أن يغمس يده قبل ألسلها ثالثاً
فالكافر من باب أَ ْولَى ،ألن العِلَّة يف املسلم النائم هي العِلَّة يف الكافر النَّائم ،وكونه
كفَّار خماطبون بفروع
مل يوجه اخلطاب إِىل الكافرين جوابه :أنَّ الصَّحيح أن ال ُ
الشَّريعة ،وليس هذا حكماً تكليفيّاً ،بل وضعيٌّ.
طبُ مبثل هذا وإِن كان ال يُعا َقبُ ،فقد
ثم يُقال عن اشرتاط التَّكليف :إِن املميِّز يُخا َ
تكون يده ملوَّثة بالنَّجاسة ،وقد ال يستنجي وأسّ فرجه وهو نائم ،فكيف يضرُّ
ألَمْسُ يد املكلَّف احلافظ نفسه ،وال يضرُّ ألمس يد املميِّز؟!.
يدل عليه بوجه من الوجوه،
فهذا القول ضعيف أثراً ونظراً ،أما أثراً فان احلديث ال ُّ
وأما نظراً فان الشُّروط اليت ذكروها وهي اإلِسالم ،والتكليف ،وأن يكون من نوم
ليل ال يتعيَّن أخذُها من احلديث".
والصَّواب أنه طَهُور؛ لكن يأثم من أجل خمالفته النهي؛ حيث ألمسها قبل ألسلها ثالثاً.
إذن :ال يصح تقسيم املاء إىل ثالثة أقسام (طهور وطاهر وجنس)  ،وال يصح كذلك
تقسيم املاء إىل قليل وكثري ؛ ألن هذا التقسيم يرتتب عليه عندهم أن املاء الكثري ال
ينجس إال بالتغري  ،أما القليل فإنه ينجس مبجرد املالقاة.

ستِ ْعمَاله مُطلقًا وَهُوَ مَا تغري بِنَجَاسَة 2فِي ألري مَحل تَطْهِري
الثَّالِث جنس حيرم ا ْ
اَوْ القاها يف ألَريه وَ ُهوَ يسري 2واجلاري كالراكد وَالْكثري قلتان 1وهما مائَة
رَطْل وَسَبْعَة ارطال وَسبع رَطْل بالدمشقي ،واليسري مَا دونهمَا.
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3

حكاه ابن املنذر إعاعاً ،فقال  :أعع أهل العلم على أن املاء القليل أو الكثري إذا

وقعت فيه جناسة فغريت املاء طعماً أو لوناً أو رحياً أنه جنس ما دام كذلك .
اخلالصة على القول الراجح :أقسام املياه  :قسمان :
طهور وجنس .واحلد الفاصل بينهما هو التغري بالنجاسة  .فإذا كان املاء مل يتغري
بنجاسة فهو الطهور  ،وإذا تغري بنجاسة فهو النجس  ،وال فاصل بينهما .
فالطهور  :كماء املطر واآلبار وزمزم واملاء الذي خالطته جناسة ومل يتغري أحد
أوصافه طعمه أو لونه أو رحيه  ،واملاء املستعمل  ،واملاء املسخن  .وكذلك املاء
املسخن بالنجس فإنه ال وجه لكراهته .
مسألة  :إذا تغري اسم املاء إلضافة شيء إليه  .كالشاي والبيبسي والعصري فاملاء
جزء من تركيبه .
ال يتطهر به  ،لقوله تعاىل ( :فلم جتدوا ماء ) وهذا ال يسمى ماء.
مسألة  :إذا أللب عليه ما وضع فيه ومل يطلق عليه اسم املاء املطلق  :كماء
الباقالء والزعفران وماء الورد .
فال يتطهر به ألنه ال يطلق عليها اسم املاء .
أما إذا كانت اإلضافة ال تسلبه اسم املاء املطلق كماء اآلبار وماء البحار أو سقطت
فيه أوراق أو تعرض للطني كمياه األودية فهذا ماء طهور  .والدليل على هذا حديث بئر
بضاعة :
وحديث ( :هو الطهور ماؤه احلل ميتته) والبحر متغري الطعم تغرياً شديداً لشدة ملوحته
 .وأمر  بغسل احملرم مباء وسدر وألسل ابنته مباء وسدر والسدر ال بد أن يغري املاء .
وتوضأ النيب  من قصعة فيها أثر العجني .
تطبيق  :املاء األمحر الذي تغري بالرباميل  :طهور ألنه مل يتغري بالنجاسة [.فتاوى اللجنة]
يلخص هذا  :أن األصل يف املياه كلها أنها طاهرة مطهرة إال ما تغري بنجاسة أو خرج
عن اسم املاء .
لقوله تعاىل ( :وأنزلنا من السماء ماء طهورا)

وإثبات قسم ثالث ال أصل له يف الكتاب والسنة ولو كان ثابتاً لبينه الشارع بياناً
قاطعاً للنزاع ألنه ما تعم به البلوى.
2

يقول( :إذا تغري بنجاسة) التغري يكون بأحد أوصافه :إما اللون أو الريح أو الطعم،

وورد يف حديث بئر بضاعة( :املاء طهور ال ينجسه شيء -ويف رواية ضعيفة  -إال ما
تغري طعمه أو رحيه أو لونه بنجاسة حتدث فيه) ذكر هذه الرواية يف (بلوغ املرام) ،
وضعفها كثري من العلماء ،وهي من حديث أبي أمامة وألريه ،ولكن يقول اإلمام
أمحد :العمل عليها؛ وذلك ألن امليتة جنسة ،فإذا ظهر أثر امليتة يف املاء فإنه ينجس،
وكذلك الدم جنس والبول جنس فإذا ظهر أثر البول أو الدم يف هذا املاء لوناً أو رحياً
أو طعماً فإنه ينجس ،وال جيوز استعماله.
وأما إذا القاها يف حمل التطهري فهو طاهر.
صورة ذلك :جناسة الكلب تغسل سبعاً ،وحمل التطهري آخر ألسلة ،فإذا كان يف آخر
ألسلة فإن املكان قد طهر ،فاملاء الذي ينفصل يف آخر ألسلة يُعترب طاهراً ،وكذلك
الثوب إذا كان فيه جناسة ،فالغسلة األخرية اليت يكون الثوب طاهراً بعدها يعترب
املاء الذي ينفصل عنها طاهراً.
فقوله( :أو القاها وهو يسري) :هذا على املذهب وهو قول ضعيف.
بل النجاسة إذا القت املاء اليسري فلم تغريه فهو ماء طهور ؛ ألن احلكم يدور مع علته
وجوداً وعدماً.
1

واستدلوا :حبديث ابن عمر قال :مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه سلم وهو يسأل عن

املاء يكون يف الفالة من األرض ،وما ينوبه من السباع والدواب فقال" :إذا كان املاء
قلتني مل حيمل اخلبث" رواه اخلمسة ويف لفظ ابن ماجه وأمحد مل ينجسه شئ[ .وقال
عنه اخلطابي [ :جنوم األرض من أهل احلديث على صحته،وصححه يف اإلرواء ]13يدل
على أن ما مل يبلغهما ينجس .وقول النيب صلى اهلل عليه وسلم" :إذا ولغ الكلب يف إناء
أحدكم فليغسله سبع مرات" متفق عليه يدل على جناسة من ألري تغري ،وألن املاء
اليسري أكن حفظه يف األوعية ،فلم يعف عنه .ومحل حديث بئر بضاعة على الكثري
ععاً بني الكل.
واختلفوا يف القليل الذي وقعت فيه جناسة ومل تغريه .

واملذهب عند املتأخرين ـ :أنه ال فرق بني بول اآلدميِّ وعَ ِذرَ ِتهِ املائعةِ ،وبني ألريهما من
س إِال بالتَّغيُّر ،وما دون القلَّتني
النجَاسات ،الكُلُّ سواء  ،فإذا بلغ املاء ُقلَّتني مل يَ ْنجُ ْ
َّ
يَ ْنجُسُ مبجرَّد املالقاة.
وضبط علماء املذهب القليل بقلتني ،وهما مخسمائة رطل عراقي ،ومائة الرَّطل
العراقي يزن قِربة ماء تقريباً ،وعلى هذا تكون مخس قِرَب تقريباً.
كما قدر بعض املعاصرين القلتني ب( )300لرتات  ،وبعضهم قدرهما ب()100لرتاً ،
وقدر وزنها بعض املعاصرين ب()102كيلوألرام  ،وهذه التقديرات احلديثة مبنية على
أحد التقديرات القدأة هلما  ،وهو أن القلة قربتان وشيء  ،ويف تقدير القلتني خالف
كبري.
الراجح –وهو اختيار ابن تيمية وابن عثيمني:أنه ال ينجس إِال بالتَّغيُّر مطلقاً؛ سواء بلغ
ال ُقلَّتني أم مل يبلغ ،لكن ما دون القلّتني جيب على اإلنسان أن يتحرَّز إذا وقعت فيه
النجَاسة؛ ألنَّ الغالبَ أنَّ ما دونهما يتغيَّر.
َّ
وهذا هو الصحيح لاثر ،والنَّظر.
فاألثر قوله صلّى اهلل عليه وسلّم« :إن املاء طَهُور ال ينجِّسُهُ شيءٌ» ،ولكن يُستثنى من
بالنجَاسة فإِنه جنسٌ باإلِعاع .وهناك إشارة من القرآن تدُلُّ على ذلك،
ذلك ما تغيَّر َّ
اللهِ ِبهِ} [املائدة:
َالدمُ َو َلحْمُ ا ْلخِنْزِيرِ وَمَا ُأهِلَّ ِلغَيْرِ َّ
قال تعاىل{ :حُرِّمَتْ َعلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ و َّ
طعَمُ ُه إِالَّ أَنْ يَكُونَ
ي ِإلَيَّ مُحَرَّمًا َعلَى طَاعِمٍ َي ْ
 ، ]3وقال تعاىل{ :قُلْ الَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِ َ
سفُوحًا أَوْ َلحْ َم خِنْزِيرٍ فَإ َِّنهُ رِجْسٌ} [األنعام ،]220 :فقوله« :فإنه رجس»
مَيْتَةً أَ ْو دَمًا مَ ْ
معلِّالً للحكم دلي ٌل على أنه متى وُجِدَت الرِّجْسي ُة ثبت احلكم ،ومتى انتفت انتفى
احلكم ،فإِذا كان هذا يف املأكول فكذلك يف املاء.
الد ُم املسفوح صار رجساً جنساً ،وإِذا
فمثالً :لو سقط يف املاء دم مسفوح فإِذا أثَّر فيه َّ
مل يؤثِّر مل يكن كذلك.
ظرُ :فإنَّ الشَّرع حكيم يُعلِّل األحكام بعللٍ منها ما هو معلوم لنا؛ ومنها
ومن حيث النَّ َ
ما هو جمهول .و ِعلَّةُ النَّجاسة اخلَبَثُ .فمتى وُجِد اخلَبَثُ يف شيء فهو َنجِس ،ومتى مل
يوجد فهو ليس بنجس ،فاحلكم يدور مع عِلَّته وجوداً وعدماً.
حديث القلتني إن صح له منطوق ومفهوم  ،فمنطوقه  :إذا بلغ املاء قلتني مل ينجس ،
وليس على عمومه ألنه يستثنى منه ما إذا تغري بالنجاسة فهو جنس باإلعاع .

ومفهومه  :أن ما دون القلتني ينجس ألري مسلم ألن منطوق حديث ( :إن املاء طهور ال
ينجسه شيء) مقدم عليه فال ينجس إال بالتغري .
لكن ما دون القلتني جيب أن يتحرز إذا وقعت فيه النجاسة ألن الغالب أن ما دونهما
يتغري.
مسألة  :متى زال تغري املاء على أي وجه كأن ينزح أو بإضافة ماء إليه أو بزوال تغريه
بنفسه أو مبعاجلته طهر بذلك وسواء كان قليالً أو كثرياً ألن احلكم يدور مع علته
وجوداً وعدماً .وهذه رواية عن اإلمام وهي اليت اختارها حمققو املذهب وابن سعدي .
ومثله مياه اقاري  .كما هو قرار اقمع الفقهي  ،واللجنة الدائمة .
قرار اقمع الفقهي اإلسالمي التابع لـ(رابطة العامل اإلسالمي) بشأن حكم التطهر
مبياه اقاري بعد تنقيتها:
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،سيدنا ونبينا حممد وعلى آله
وصحبه وسلم .أما بعد :فإن جملس اقمع الفقهي اإلسالمي ،برابطة العامل
اإلسالمي ،يف دورته احلادية عشرة ،املنعقدة مبكة املكرمة ،يف الفرتة من يوم األحد
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فرباير 2121م :قد نظر يف السؤال عن حكم ماء اقاري ،بعد تنقيته :هل جيوز رفع
احلدث بالوضوء والغسل به؟ وهل جتوز إزالة النجاسة به؟ وبعد مراجعة املختصني
بالتنقية بالطرق الكيماوية ،وما قرروه من أن التنقية تتم بإزالة النجاسة منه على
مراحل أربعة :وهي الرتسيب ،والتهوية ،وقتل اجلراثيم ،وتعقيمه بالكلور ،حبيث ال
يبقى للنجاسة أثر يف طعمه ،ولونه ،ورحيه ،وهم مسلمون عدول ،موثوق بصدقهم
وأمانتهم .قرر اقمع ما يلي :أن ماء اقاري إذا نقي بالطرق املذكورة أو ما أاثلها،
ومل يبق للنجاسة أثر يف طعمه ،وال يف لونه ،وال يف رحيه :صار طهورًا جيوز رفع
احلدث وإزالة النجاسة به ،بناء على القاعدة الفقهية اليت تقرر :أن املاء الكثري ،الذي
وقعت فيه جناسة ،يطهر بزوال هذه النجاسة منه ،إذا مل يبق هلا أثر فيه .واهلل أعلم.
فالصحيح :أنه إِذا زال تغيُّر املاء النَّجس بأي طريق كان فإنه يكون طَهُوراً؛ ألن
احلكم متى ثبت ِلعِلَّة زال بزواهلا.
النجَاسة فإِنه
وأيُّ فرق بني أن يكون كثرياً ،أو يسرياً ،فالعِلَّة واحدة ،متى زالت َّ
يكون طَهُوراً وهذا أيضاً أيسر فهماً وعمالً.

واعلم أن هذا احلكم ـ على املذهب ـ بالنِّسبة للماء فقط ،دون سائر املائعات ،فسائر
املائعات تَ ْنجُس مبجرَّد املالقاة ،ولو كانت مِائة قُلَّة ،فلو كان عند إِنسان إِناء كبري
فيه مسن مائع وسقطت فيه شعرة من كلب؛ فإِنَّه يكون جنساً ،ال جيوز بيعه؛ وال
شراؤه؛ وال أكله أو شربه.
والصَّواب :أَن ألري املاء كاملاء ال يَ ْنجُس إِال بالتغيُّر.

 2مسألة :وإن شك يف جناسة ماء "أو ألريه" أو طهارته بنى على اليقني.
فاألصل يف األشياء أنها طاهرة حتى يدل الدليل على جناستها ،فإذا كان عند
اإلنسان فراش ،وكان الصبيان يلعبون على هذا الفراش وخرج عنهم ،ثم جاء بعد يوم
أو يومني وشك :هل بال أحدهم يف ثوبه ثم جلس على هذا الفراش وجنسه؟ نقول:
اليقني أن الفراش طاهر ،والقاعدة تقول :اليقني ال يزال بالشك هذه قاعدة من قواعد
الشريعة ،وهي إحدى القواعد اخلمس املتفق عليها،
هذه القاعدة اليت فرعنا عليها احلكم الذي معنا دليلها ما جاء من حديث عبد اهلل بن
زيد أنه قال ( :شُكي إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم الرجل خييل إليه أنه جيد الشيء
يف الصالة ،فقال :ال ينصرف حتى يسمع صوتاً أو جيد رحياً ).
أي :الشيء الذي أنت على طمأنينة به ويقني به ال يزيله الشك كحديث النفس
والوسوسة ،فأنت يف الفراش على يقني من أن فراش الغرفة طاهر ،ومل جتد أثر البول
على الفراش فتقول( :اليقني) وهو كون الفراش طاهراً (ال يزال بالشك) وهو وسوسة
النفس ببول الصيب عليه ،فهنا إذا شك يف طهارة شيء وجناسته بنى على اليقني.
تنبيه:
السؤال عن النجاسة ـ أي اإلستخبار ـ عن طهارة املاء وجناسته  ،ليس مبشروع وهو من
التكلف وقد كرهه اإلمام أمحد وألريه  ،وقد نصّ على ذلك شيخ اإلسالم.
فليس من املشروع أن يسأل املسلم هل هذا املاء وقعت فيه جناسة أم ال ؟؟.
وذلك ؛ ألن األصل أن املاء طهور ويتطهر به  ،ومثل هذا السؤال تكلف وتعنت.
ويُروى أنَّ عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه مرَّ هو وعمرو بن العاص بصاحب حوض،
فسأل عمرو بن العاص صاحبَ احلوض :هل هذا جنس أم ال؟ فقال له عمر :يا صاحب
احلوض ،ال ختربنا .
ويف رواية :أن الذي أصابهم ماء ميزاب ،فقال عمر :يا صاحب امليزاب ،ال ختربنا.

ومن النَّظر :أنَّ األصل بقاء الشيء على ما كان حتى يتبيَّن التغيُّر،
ـ ما مل تقيم أمارة تقوى القول بنجاسته  ،فإذا حدثت قرينة توقع الشك باملاء فإنه ـ
حينئذ ـ جيوز له أن يسأل لوجود هذه القرينة.
ـ ومثل ذلك األطعمة من اللحوم وحنوها  ،فإنه إذا قام يف قلبه قرينه على أن صاحب
املنزل أو املطعم يأتي باللحوم املذبوحة على ألري الطريقة اإلسالمية أو بالصعق
الكهربائي  ،فإنه يسأل.

باب اآلنية
كل اناء طَاهِر يُبَاح اتِّخَاذه واستعماله 2اال ان يكون ذَهَبا اَوْ فضَّة اومضببا
بأحدهما 1لَكِن تُبَاح ضبة يسريَة من فضَّة حلَاجَة.2

2

هذا يقرر به :أن األصل يف األواني احلل واإلباحة ،فال حيرم استعمال شيء منها إال

بدليل.
األواني كلها مباحة من حناس ،من حديد ،من معادن ،من أي نوع ،من الطني ،من
اخلزف ،من احلجارة ،من اجللود ،كلها طاهرة ومباحة وتستعمل.
لقوله تعاىل ( :قل من حرم زينة اهلل اليت أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين
آمنوا ) (هو الذي خلق لكم ما يف األرض عيعاً) فالالم يف اآليتني تفيد امللك الذي
يفيد اإلباحة واحلل .جري ًا على األصل  ،وقد تقدّم أن األصل يف األشياء اإلباحة إال ما
دلّ الدليل على حترأه .
ومما ورد :أن النيب صلى اهلل عليه وسلم األتسل من جفنة[ ،وهي القصعة،رواه أبوداود
وصححه يف اإلرواء ]10وتوضأ من تَ ْور من صُ ْفر [البخاري ،والتور القدح ،والصفر :نوع
جيد من النحاس] ،ومن قربةً ،وإداوة [وكالهما يف الصحيحني ،واإلِداوة :إناء صغري
من جلد يتخذ للماء].
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ملا روى حذيفة أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال" :ال تشربوا يف آنية الذهب والفضة

وال تأكلوا يف صحافها فإنها هلم يف الدنيا ،ولكم يف اآلخرة" ،وله قصة يف البخاري،
ونصها :أن حذيفة كان باملداين ،فاستسقى فأتاه دهقان بقدح فضة فرماه به فقال
إني مل أرمه إال أني نهيته فلم ينته وإن النيب صلى اهلل عليه وسلم نهانا عن احلرير
والديباج والشرب يف آنية الذهب والفضة وقال هن هلم يف الدنيا وهي لكم يف اآلخرة)
،وقال "الذي يشرب يف آنية الذهب والفضة إمنا جيرجر يف بطنه نار جهنم" متفق
عليهما .وما حرم استعماله حرم اختاذه على هيئة االستعمال كالطنبور ،ويستوي يف
ذلك الرجال والنساء ،لعموم اخلرب.
حتريم استعمال آنية الذهب والفضة حملّ إعاع  .وقال النووي رمحه اهلل  :انعقد
اإلعاع على حتريم األكل والشرب فيهما  .اهـ .قال ابن قدامة رمحه اهلل  :وال خالف

بني أصحابنا يف أن استعمال آنية الذهب والفضة حرام  ،وهو مذهب أبي حنيفة ومالك
والشافعي  ،وال أعلم فيه خالفا .اهـ .
احلكمة من التحريم :
قال ابن القيم رمحه اهلل  " :قيل  :علة التحريم تضييق النقود  ،فإنها إذا اختذت أواني
فاتت احلكمة اليت وُضعت ألجلها من قيام مصاحل بنى آدم  ،وقيل  :العلة الفخر
واخليالء  ،وقيل  :العلة كسر قلوب الفقراء واملساكني إذا رأوها وعاينوها  ،وهذه
العلل فيها ما فيها  ،فإن التعليل بتضييق النقود أنع من التحلّي بها وجعلها سبائك
وحنوها مما ليس بآنية وال نقد  ،والفخر واخليالء حرام بأي شيء كان  ،وكسر
قلوب املساكني ال ضابط له  ،فإن قلوبهم تنكسر بالدور الواسعة واحلدائق املعجبة
واملراكب الفارهة واملالبس الفاخرة واألطعمة اللذيذة وألري ذلك من املباحات  ،وكل
هذه علل منتقضة إذ توجد العلة ويتخلف معلوهلا  ،فالصواب أن العلة  -واهلل أعلم
 ما يكسب استعماهلا القلب من اهليئة واحلالة املنافية للعبودية منافاة ظاهرة ،وهلذا علل النيب صلى اهلل عليه وسلم بأنها للكفار يف الدنيا  ،إذ ليس هلم نصيب من
العبودية اليت ينالون بها يف اآلخرة نعيمها  ،فال يصلح استعماهلا لعبيد اهلل يف الدنيا ،
وإمنا يستعملها من خرج عن عبوديته ورضي بالدنيا وعاجلها من اآلخرة  .اهـ .
مسألة :وتصح الطهارة منها ؛ ألن الوضوء جريان املاء على العضو ،فليس مبعصية.
إمنا املعصية استعمال اإلناء .مع نقص الثواب واإلثم الستعمال املغصوب يف طاعة،
واجلهة منفكة.
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واملضبب :هو امللحم ،فإذا انصدع -مثالً  -طرفه ثم حلم بفضة يسرية حلاجة

فيجوز ،وأما إذا حلم بذهب فال جيوز،
فقد روى البخاري عن عاصم عن ابن سريين عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه أن قدح
النيب صلى اهلل عليه وسلم انكسر  ،فاختذ مكان الشعب سلسلة من فضة  .قال
عاصم  :رأيت القدح وشربت فيه.
حكم استعمال الذهب والفضة يف ألري اآلنية :
خالف قوي ،واألقرب  :التفصيل :
أما استعمال الذهب والفضة يف األواني أكالً أو شرباً أو وضوءاً فمحرم  .وذلك على
الرجال والنساء.

فأما االختاذ لاواني من الذهب والفضة للزينة:
فقول عهور أهل العلم :أنه حمرم ألن األصل أن ما حرم استعماله حرم اختاذه كاآلت
املالهي.
والقول الثاني للحنفية  :ال حيرم اختاذ الذهب والفضة ألن اخلرب إمنا ورد يف األكل
والشرب دون ما عداه .
وأما استعمال الذهب والفضة يف ألري األواني كما يف أدوات الزينة والقلم والكبك
والتختم وكرءوس القوارير واملكحلة واملرود واقمرة وألبسة اجلواالت واألجهزة:...
فجمهور أهل العلم على التحريم ألن األكل والشرب إمنا خرج خمرج الغالب  ،وللعلة:
"فإنها هلم يف الدنيا ولكم يف اآلخرة " فهي ترجع إىل الذهب والفضة.
وذهب الشوكاني والصنعاني ويفهم من كالم ابن تيمية يف أكثر من موضع  :أن
احملرم األكل والشرب خاصة ألن األحاديث نص يف حتريم األكل والشرب  ،واألصل
فما عداهما احلل واإلباحة  ،وألن أم سلمة كان عندها جلجل من فضة حتتفظ فيه
بشعرات من شعرات النيب [ البخاري]  ،وألن الشارع شدد يف املطاعم ما مل يشدد يف
املالبس.كما قال ابن تيمية .
قال ابن تيمية " :ويباح االكتحال مبيل الذهب والفضة ألنها حاجة ويباحان بها".
واألقرب يف هذا  :أن الذهب باق على احلرمة فال جيوز أما الفضة فيجوز .
وأما التحلي وحنوه :فالذهب فيفرق  :بني الرجل واملرأة:
فاملرأة  :جيوز هلا ذلك (أو من ينشأ يف احللية) ((هذان حالالن على إناث أمي حرام
على ذكورهما)) .وجيوز هلا يف أدواتها اخلاصة كالشنطة ..
والرجل  :األصل حرمة ذلك  .إال ما استثين :ومن ذلك:
لباس احلرب وآلة احلرب لقصد إألاظة العدو .كما جاز لبس احلرير .إذا اضطر إليه يف سن وأنف وحنوه ومل يوجد شيء يقوم مقامه  .واختذ عرفجة بنأسعد رضي اهلل عنه أنفا من ذهب  .قال رضي اهلل عنه  :أصيب أنفي يوم الكالب يف
اجلاهلية  ،فاختذت أنفا من ورق فأننت عليّ  ،فأمرني رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
أن اختذ أنفا من ذهب  .رواه الرتمذي والنسائي .
-جيوز اليسري التابع حلديث " :نهى عن الذهب إال مقطعاً" كعقرب للساعة.

وَمَا مل تعلم نَجَاسَته من انية كفار وثيابهم طَاهِرَةَ 2ولَا يطهر جلد ميتَة
جسَة اال شعرًا وَنَحْوه1
بدباغ 2وكل اجزائها نَ ِ
فأما الفضة  :فاألقرب  :أن األصل فيها اإلباحة حتى للرجال حلديث ( :وأما الفضة
فالعبوا بها لعباً) [أمحد وابوداود وصححه األلباني] وهذا اختيار ابن تيمية  .ويدل عليه
ختتم النيب  خبامت الفضة :
فعن ابن عمر رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم اختذ خامتا من
ذهب أو فضة وجعل فصّه مما يلي باطن كفه  ،ونقش فيه ( حممد رسول اهلل )
فاختذ الناس مثله  ،فلما رآهم قد اختذوها رمى به  ،وقال  :ال ألبسه أبداً  ،ثم اختذ
خامتاً من فضة  ،فاختذ الناس خواتيم الفضة  .رواه البخاري ومسلم .
بشرط عدم  :التشبه بالنساء كلبس السوار والقالدة .
وعدم اإلسراف  .وهذا خيتلف باختالف حال الشخص وألناه وفقره .
حكم املطليّ بالذهب على نوعني :نوع يُمكن نزع هذا الطالء حبيث يَكون كالقشر .
ونوع ال يُمكن ذلك ويكون الذهب فيه يسريا  ،وهذا اجتنابه أوىل .
إال أنه ال يُنكر على من استعمل قلما أو ساعة مطلية مباء الذهب .
قال الصنعاني رمحه اهلل  :واختلفوا يف اإلناء املطلي بهما  ،هل يلحق بهما يف التحريم
أم ال ؟ فقيل :إن كان أكن فصلهما حرم إعاعا ؛ ألنه مستعمل للذهب والفضة ،
وإن كان ال أكن فصلهما ال حيرم  .اهـ .
قال الشيخ ابن سعدي رمحه اهلل يف ( القواعد والفروق )  :ومن الفروق الصحيحة :
استعمال الذهب والفضة  ،وله ثالثة استعماالت :
أحدها :استعماله يف األواني وحنوها ،فهذا ال حيل للذكور وال لإلناث.
والثاني  :استعماله يف اللباس  ،فهذا حيل للنساء دون الرجال .
والثالث  :استعماله يف لباس احلرب  ،وآالت احلرب  ،فهذا جيوز حتى للذكور .
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ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم استعمل املاء الذي وجده يف مزادة مشركة

[الصحيحني ] ،وتوضأ عمر رضي اهلل عنه من جرة نصرانية[ .البيهقي،وصحح إسناده
النووي يف اقموع ،وأخرج البخاري مبعناه تعليقاً فقال" :وتوضأ عمر باحلميم من بيت
نصرانية].

ومن يستحل امليتات والنجاسات منهم فما استعملوه من آنيتهم فهو جنس ملا روى أبو
ثعلبة اخلشين قال :قلت يارسول اهلل إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل يف آنيتهم قال:
"ال تاكلوا فيها إال أن ال جتدوا ألريها فاألسلوها ثم كلوا فيها" متفق عليه.
2

هذا القول املشهور يف املذهب وهو أن جلد امليتة ال يطهر بالدباغ؛ لقوله تعاىل:

{حُرِّ َمتْ َعلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} واجللد جزء منها .وروى أمحد عن حييى بن سعيد عن شعبة
عن احلكم عن ابن أبي ليلى عن عبد اهلل بن عكيم قال :قرع علينا كتاب رسول
اهلل  يف أرض جهينة وأنا ألالم شاب أن ال تنتفعوا من امليتة بإهاب وال عصب [أبو
داود ،وقال أمحد :ما أصلح إسناده ،وصححه يف اإلرواء.]32
القول الثاني :أن اجللد يطهر بالدباغ ،فيجوز استعمال القربة والشن وحنوه املأخوذ من
جلد امليتات.
ومما يدل على جوازه:
- 2ما ثبت عن ابن عباس قال :تصدق على موالة مليمونة بشاة فماتت ،فمر بها رسول
اهلل  .فقال :هال أخذمت إِهابها فدبغتموه فانتفعتم به .فقالوا :إنها ميتة .فقال :إمنا
حرم أكلها .صحيح مسلم .)102 / 1( -
- 1ما ثبت عن ابن عباس مرفوعاً( :أأا إهابٍ دبغ فقد طهر) [مسلم]
ويناقش االستدالل باآلية :أنها عامة خمصوصة مبا ذكر.
ويناقش االستدالل باحلديث :أنه يدل على عدم االنتفاع باإلهاب ال باجللد ،وبينهما
فرق ،قال النضر بن مشيل :يسمى إهابا ما مل يدبغ ،فإذا دبغ ال يقال له إهاب إمنا
يسمى شَنا وقربة ،وبذلك يوفق بني هذا وما ذكر من أحاديث".
فالراجح :أن ما يُتخذ من جلود امليتة جنس إال إذا دُبغ  .وهو قول أكثر أهل العلم .
واختاره ابن تيمية وابن القيم.
وما يُتخذ من عظام امليتة كذلك .
ومثله ما يُتّخذ من جلود السباع  ،فإنه منهي عن اختاذها فضال عن استعماهلا يف
الوضوء وحنوه .فقد نهى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن لبس جلود السباع
والركوب عليها  .رواه أبو داود والنسائي  .وما يُصنع آنية من مواد جنسة فهو جنس .
1

لقوله تعاىل{ :وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَا ِرهَا}  1والريش مقيس عليه ،ونقل امليموني عن

أمحد :صوف امليتة ال أعلم أحداً كرهه.

واملنفصل من حَيّ كميتته.2

وخيتار املؤلف أن أجزاءها كالعظام واألظالف والقرون جنسة ،واختار شيخ اإلسالم
أن العظم إذا جف فهو طاهر ،ولو كانت حتل فيه احلياة ،وكذلك الظلف والقرن،
فيجوز أن جيعل القرن مقبض سكني مثالً ،وكذا الظلف؛ وذلك ألنه ال حتله احلياة؛
وألنه ال يسري فيه الدم.
 1ويدل على ذلك ما ثبت يف سنن أبي داود والرتمذي وابن ماجة بإسناد حسن،
واحلديث حسنه التّرمذي أن النيب ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ قال( :ما قطع من البهيمة
وهي حية فهو ميت) .يعين :ما قُطع منه ،فإذا قُطع ذنب الشاة وهي حية فإنه جنس ،أو
كذلك قطعت رجل الظيب -مثالً  -وهو حي فإنها جنسة ميتة ،وما قطع من
السمكة وهي حية فإنه طاهر وحالل؛ ألن ميتة السمك طاهرة.

باب االستنجاء2
ستِنْجَاء وَاجِب من كل خَارج اال الرّيح 1والطاهر وَألري امللوث.
الِا ْ
وَسن عِنْد دُخُول خالء:
ُم اني اعوذ بك من الْخبث واخلبائث.2
قَول بِسم اهلل 3اللَّه َّ

)2

2

وقفات:
-سلطان الشريعة على كل شيء كما قال اليهودي لسلمان "قد علمكم نبيكم

كل شيء حتى اخلراءة" [صحيح مسلم]
تكريم األماكن واألحوال الفاضلة كالتيامن ..1

(واالستنجاء) َوهُوَ ِإزَالَة مَا خرج من السَّبِيلَيْنِ بِمَاء طهُور أَو حجر مُبَاح منقَ .وهُوَ

(وَاجِب من كل خَارج) نَادرا كالدود أَو ألري نَادِر كالبول فقد ثبت يف الصحيحني من
حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مر بقربين فقال  (( :إنهما
ليعذبان وما يعذبان يف كبري أما أحدهما فكان ال يستربأ من البول ،وأما اآلخر فكان أشي
التنَزُّه ِمنْهُ
بالنميمة)) َ .ولِحَدِيث :تنزهوا من الْ َبوْل فَإِن عَامَّة عَذَاب الْقَبْر ِمنْهُ .قَالَ ا ْل َمنَاوِيّ :فَعدم َّ

كَبِريَة الستلزامه بطلَان الصَّلَاة وَتركهَا كَبِريَة .انْتهىِ( .إلَّا الرّيح ) ألنها ليست جنسة ،وال
تصحبها جناسة ،قال أمحد :ليس يف الريح استنجاء يف كتاب اهلل وال يف سنة رسوله.
و ِإلَّا (الطَّاهِر) كاملين (وَ ِإلَّا (ألري امللوث) كالبعر واحلصا اجلافني.
3

التسمية  :مل تصح يف احلديث الوارد يف دعاء دخول اخلالء [اخرجه سعيد بن منصور

وضعفه األلباني]  ،وإمنا صحت يف حديث علي مرفوع ًا ( :سرت ما بني أعني اجلن
وعورات بين آدم إذا دخل اخلالء أن يقول  :بسم اهلل) [احلديث أخرجه الرتمذي وابن
ماجه واختلف يف صحته قال الرتمذي  :وإسناده ليس بذاك القوي وصححه أمحد
شاكر واأللباني يف اإلرواء وقد صح مبتابعاته وشواهده [اإلواء ،]00وله شاهد من
حديث أنس ( :سرت ما بني أعني اجلن وعورات بين آدم إذا وضعوا ثيابهم أن يقولوا بسم
اهلل) رواه الطرباني ويف سنده ضعف كما قال البخاري]  .فلعله بهذه األحاديث الثالثة
تكون حسنة  .وقد حكى النووي اإلعاع على مشروعية التسمية عند دخول اخلالء.
2

أخرجه البخاري " ،"221ومسلم " "300/211من حديث أنس.

ب عين االذى وعافاني.1
وَبعد خُرُوج مِنْهُ ألفرانك .2الْحَمد هلل الَّذِي اذْهَ ْ
ورد تفسريها بأن اخلبُث هم الذكران ،واخلبائث هم اإلناث ،استعاذ من ذكران
الشياطني وإناثهم .وقرأ بعضهم الباء ساكنة اخلبْث ،وقال املراد باخلبث الشر،
واخلبائث األشرار سواء من اجلن أو من اإلنس.
ويقال هذا الدعاء عند دخول اخلالء يف األماكن املعدة لذلك  ،وأما يف ألريها ففي
أول الشروع يف تشمري الثياب.
2

أخرجه الرتمذي " "0من حديث عائشة ،واختلف يف صحتها ،فقد قال احلافظ ابن

حجر يف نتائج األفكار " :"122/2هذا احلديث حسن صحيح ،وضعفه األلباني يف
اإلرواء . ]03
وذكر ابن القيم يف إألاثة اللهفان  :مناسبة ذكر املغفرة أن اإلنسان إذا دخل ،وهو
مثقل بهذا األذى ،ثم خرج وقد خف تذكر ثقل الذنوب ،فقال" :ألفرانك" أي :خفف
عين الذنوب كما خففت عين هذا األذى.
وقيل :إن مناسبة طلب املغفرة التقصري يف شكر هذه النعمة ،أن اهلل أنعم عليه
بالطعام احلالل الطيب ،ثم أنعم عليه بإخراجه وإزالته بسهولة وعدم أذى .وثبت أنه
يقال بعد األكل والشرب( :احلمد هلل الذي أطعم وسقى ،وسوأله ،وجعل له خمرجاً).
1

أخرجه ابن ماجه " "302من حديث أنس قال ابن حجر يف نتائج األفكار ":"120/2

أخرجه ابن ماجه ورواته ثقات إال إمساعيل" .قال يف :مصباح الزجاجة :)22 / 2( -
"وإمساعيل بن مسلم املكي متفق على تضعيفه".
فهي ضعيفة  .أخرجها ابن ماجه من حديث أنس  .وضعفه البوصريي واملنذري وقال
الدارقطين حديث ألري حمفوظ  ،والنووي واأللباني  .فال يتعبد اهلل بها وإن قاهلا محداً
عام ًا هلل أحياناً فال بأس بذلك فهذا من جنس احلمد املشروع يف اجلملة .
هذا الذكر وإن كان من فضائل األعمال  ،واجلمهور على العمل باحلديث الضعيف
يف الفضائل ،بل قد حكى النووي يف مقدمة األربعني  ،واملال علي القاري يف شرح
الشفا  231/1اإلعاع على ذلك  ،لكن مراد األئمة بالعمل بالضعيف يف الفضائل
على ما بني شيخ اإلسالم كما يف الفتاوى  22- 20/22هو  :أن يكون العمل مما قد
ثبت أنه مما حيبه اهلل أو يكرهه  ،ثم يرد حديث فيه ضعف فيه بيان ثواب بعض
املستحبات أو عقاب يف فعل بعض احملرمات  ،فريوى ويعمل به  ،رجاء للثواب وخوفاً

 )2وتغطية راس
 )1وانتعال

2

 )3وَ َتقْدِيم رجله الْ ُيسْرَى دُخُوال ،واعتماده عَلَيْهَا جَالِسا ، 1واليمنى
خُرُوجًا عكس َمسْجِد ونعل وَنَحْوهمَا

3

من العقاب  ،ومثله الرتأليب والرتهيب باإلسرائيليات واملنامات  ،أما إذا تضمنت
أحاديث الفضائل حتديداً أو تقديراً فال يعمل بها يف ذلك ؛ ألن استحباب هذا الوصف
املعني مل يثبت بدليل شرعي  .وقال رمحه اهلل  « :ما عليه العلماء من العمل باحلديث
الضعيف يف فضائل األعمال  :ليس معناه إثبات االستحباب باحلديث الذي ال حيتج به،
فإن االستحباب حكم شرعي .فال يثبت إال بدليل شرعي  ،ومن أخرب عن اهلل أنه
حيب عمالً من األعمال من ألري دليل شرعي فقد شرع من الدين ما مل يأذن به اهلل ،
كما لو أثبت اإلجياب والتحريم »  .وينظر أيض ًا  :الفتاوى  ، 100/2االعتصام
 ، 132- 112/2احلديث الضعيف وحكم العمل به للدكتور عبدالكريم اخلضري ،
 1يسن تغطية الرأس إذا كان يف صحراء مثالً؛ ألنه جالس على شيء مستقذر،
وكذلك يلبس نعاالً خمافة أن ينصب عليه البول أو يتطاير إليه.
2

سرَى وَينصب الْيُ ْمنَى بِأَن يتكئ على رُؤُوس
(اعْتِمَاده َعلَيْهَا) أَي على رجله الْيُ ْ

أصابعها وَي ْرفَع قدمهَا حَال كَونه (جَالِسا) لِأَنَّهُ أسهل خلُرُوج ا ْلخَارِج[ .احلديث
ضعيف فال يشرع]
3

تقديم اليسرى يف دخول اخلالء مل يثبت فيه حديث – فيما أعلم – .

ومثله تقديم اليمنى عند اخلروج منه .
وتقديم اليمنى عند الدخول للمسجد  ،واليسرى عند اخلروج منه .
لكنه من األمور احلسنة  ،وقد حكى النووي اإلعاع على استحباب ذلك  .ويف
العمومات ما يشهد هلذا كما شرع االستنجاء باليسرى  ،..والبدء باللبس واحللق
والتنعل باليمنى .
ولكن هذا من باب التيامن  ،وتقديم اليمني فيما يُستحب له تقديم اليمني  ،وتقديم
اليسار يف ضد ذلك  ،وقد ذكر العلماء أن األحوال ثالثة :
-ما كان من باب التكريم فتقدم فيه اليمنى رجالً أو يداً.

 )2وَبعد فِي فضاء

2

 )0وَطلب مَكَان رخو لبول

1

ما كان من باب األذى فتقدم فيه اليسرى رجالً أو يداً .ما تردد فيه فاألصل فيه اليمني حلديث عائشة ( :كان النيب  يعجبه التيمن يفتنعله وترجله وطهوره ويف شأنه كله) متفق عليه.
وقد ثبت فعل ذلك عن بعض الصحابة رضي اهلل عنهم .
2

ويسترت حبائط أو ألريه ويُبعد إن كان يف الفضاء

ملا ورد من حديث املغرية بن شعبة ( :كان النيب  إذا ذهب املذهب أبعد) [أبوداود
وصححه األلباني] ويف صحيح مسلم من حديث عبد اهلل بن جعفر قال " :أردفين رسول
اهلل ذات يوم خلفه فأسر إلي حديثاً  ..وفيه  :وكان أحب ما استرت به النيب  حلاجته
هدف أو حائش خنل" .ويف حديث املغرية املتفق عليه " :حتى توارى عين فقضى حاجته"
وذلك ألكثر من مقصد- :السرت للعورة.

-أقرب للحياء املطلوب يف املسلم .

أنه أمر مستقذر فينبغي ابتعاد فاعله وابتعاد النجاسة عن مواضع جلوس الناس أوخميماتهم حتى ال تؤذيهم.
 2ليأمن رشاش الْبَوْل.
مسألة :ال يكره البول قائماً :لقول حذيفة انتهى النيب صلى اهلل عليه وسلم إىل
سباطة قوم فبال قائماً رواه اجلماعة.
وهذا ليس األكثر من فعل النيب  حتى قالت عائشة" :من حدثكم أن رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم بال قائما فال تصدقوه ما كان يبول إال جالسا"[ .سنن النسائي
والرتمذي ،لكن إمنا قالت ذلك حبسب علمها ،ومن علم حجة على من مل يعلم،
واملثبت مقدم على النايف] .وقد بني اإلمام النووي رمحه اهلل يف شرحه على صحيح مسلم أن
األحاديث الواردة يف النهي عن البول قائماً ضعيفة باستثناء حديث عائشة

ونص عع من أهل العلم على كراهته بال حاجة حتى قال ابن مسعود" :إن من اجلفاء
أن تبول وأنت قائم".
ومن الحاجة :اتساخ المراحيض ،وكون األرض غير مهيأة للقعود ،أو العارض
الصحي الذي يشق معه القعود..
قال االشيخ ابن عثيمني:

 )2وَمسح الذّكر بِالْيَدِ الْ ُيسْرَى اذا ا ْنقَطع الْ َبوْل من اصله اىل راسه ثَلَاثًا
ونرته ثَلَاثًا.2
:البول قائماً جيوز بشرطني
.أحدهما :أن يأمن من التلوث بالبول
..والثاني :أن يأمن من أن ينظر أحد إىل عورته
2

ال يستحب ما ذكره بعض الفقهاء مما يفعله املوسوسة من السلت والنرت  ..وقد نص

شيخ اإلسالم على أنها من البدع اليت ال أصل هلا  ،والبول خيرج بطبعه كالضرع إن
تركته قر وإن حلبته در .
ح ُن ُح بَعْدَ الْ َب ْولِ وَا ْل َمشْيُ وَالطَّفْرُ إلَى فَوْقٍ وَالصُّعُودُ فِي السُّلَّمِ،
التنَ ْ
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية َّ :
س ِبوَاجِبِ َولَا مُسْتَحَب
ٍّ
ك بِدْعَةٌ لَيْ َ
وَالتَّعَلُّقُ فِي الْحَ ْبلِ َوتَفْتِيشُ الذَّكَ ِر بِإِسَالَتِهِ وَألَيْرُ َذ ِلكَ ،كُلُّ َذ ِل َ
ك نَتْرُ الذَّكَ ِر بِدْعَةٌ عَلَى الصَّحِيحِ لَ ْم ُيشَرِّعْ َذ ِلكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
ِعنْدَ أَئِمَّةِ ا ْل ُمسِْلمِنيََ ،بلْ وَكَ َذ ِل َ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،وَكَ َذ ِلكَ سَلْتُ الْ َب ْو ِل بِدْعَةٌ لَ ْم ُيشَرِّعْ َذ ِلكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
وَالْحَدِيثُ ا ْلمَرْوِيُّ فِي َذلِكَ ضَعِيفٌ لَا َأصْلَ لَهُ ،وَالْ َب ْو ُل يَخْرُ ُج بِطَبْعِهِ ،وَِإذَا فَرَغَ انْقَطَ َع بِطَبْعِهَِ ،و ُهوَ
كمَا قِيلَ :كَالضَّرْعِ إ ْن تَرَكْته قَرَّ ،وَ ِإنْ حَلَبْته دَرَّ ـ كَُّلمَا فَ َتحَ الْ ِإ ْنسَانُ ذَكَرَهُ فَقَدْ يَخْرُجُ مِنْهُ َولَوْ
َ
سوَاسٌ َوقَ ْد يُحِسُّ َم ْن يَجِدُ ُه بَ ْردًا ِلمُلَاقَاةِ
تَرَكَهُ لَ ْم يَخْرُجْ ِمنْهَُ ،وقَ ْد يُخ ََّيلُ إلَيْهِ أَنَّهُ خَرَجَ ِمنْهُ َو ُهوَ وَ ْ
رَأْسِ الذَّكَرِ فَيَظُنُّ أَنَّهُ خَرَجَ ِمنْهُ شَيْءٌ َولَ ْم يَخْرُجْ ،وَالْ َب ْو ُل َيكُونُ وَاقِفًا مَحْبُوسًا فِي رَأْسِ الْإِحْلِيلِ لَا
ب بِحَجَرِ أَوْ أُصْبُعٍ أَوْ ألَيْرِ َذلِكَ خَرَجَتْ الرُّطُوبَةُ ،فَهَذَا
يَقْطُرُ ،فَ ِإذَا َعصَرَ الذَّكَرَ أَوْ الْفَرْجَ أَوْ الثُّقْ َ
َأ ْيضًا بِدْعَةٌ َو َذ ِلكَ الْ َب ْولُ ا ْلوَاقِفُ لَا يَحْتَاجُ إلَى إخْرَا ٍج بِاتِّفَاقِ الْعَُلمَاءِ لَا بِحَجَرِ وَلَا ُأصْبُعٍ وَلَا ألَيْرِ َذ ِلكَ،
سلِ
جمَا ُر بِالْحَجَرِ كَافٍ لَا يَحْتَاجُ إلَى ألَ ْ
شحُ دَا ِئمًا ،وَالِاسْتِ ْ
َبلْ كَُّلمَا أَخْرَجَهُ جَاءَ ألَيْرُهُ فَإِنَّ ُه يَرْ َ
َس بِرُطُوبَتِهِ قَالَ :هَذَا ِمنْ
ضحَ عَلَى فَرْجِهِ مَاءً ،فَ ِإذَا أَح َّ
الذَّكَ ِر بِا ْلمَاءَِ ،و ُيسْتَحَبُّ ِل َمنْ اسْ َتنْجَى أَ ْن َينْ َ

َذ ِلكَ ا ْلمَاءِ .اهـ.
فاملشروع يف االستتنجاء أن تغسل املخرج باملاء ،أو متسحه مبنديل وحنوه من الطاهرات فقط ،وال
يلزمك أن تفتش مالبسك بعد انقطاع البول ،واألصل يف الذكر أنه بعد البول يقلص فهو
كالضرع إن تركته قلص وإن حلبته در كما ذكر شيخ اإلسالم ،ولو فرض نزول شيء مل تعلم
به ،فإن اهلل ال يكلف نفسا إال وسعها ،وإذا كان البول يستمر يف اخلروج حقيقة وليس وسوسة،
وكان له وقت ينقطع فيه ـ كما ذكرت ـ فانتظر وقت انقطاعه ثم استنج بعد ذلك وتوضأ وصلِّ،
ي بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ
وال تطالب بأكثر من هذا ،قال شيخ اإلسالم :وَأَمَّا مَ ْن بِهِ سَلَسُ الْ َب ْولِ ـ َو ُهوَ َأ ْن يَجْرِ َ
لَا َينْقَطِعُ ـ فَهَذَا يَتَّخِذُ حِفَاظًا َي ْمنَعُهُ ،فَ ِإنْ كَانَ الْ َب ْو ُل َينْقَطِعُ مِقْدَارَ مَا يَتَطَهَّرُ َويُصَلِّي وَإِلَّا صَلَّى،
َضأُ ِلكُلِّ صَلَاةٍ.
وَ ِإنْ جَرَى الْ َب ْولُ كَا ْل ُمسْتَحَاضَ ِة تَ َتو َّ
يكفي أللبة الظن يف التنقية ،وذكر البهوتي احلنبلي

وكره:
 )2دُخُول خالء ِبمَا فِي ِه ذكر اهلل تَعَالَى.
 )1وَكَلَام فِي ِه بِلَا حَاجَة.2

كنْ لَهَا ضَابِطٌ فِي الشَّرْعِ لَ ْم يُلْتَفَتْ إلَيْهَا ،كَظَنِّ
( َ :و َلوْ عَا َرضَهُ ظَنٌّ)؛ ِلأَنَّ ألَلَبَةَ الظَّنِّ إذَا لَ ْم َي ُ

صِدْقِ أَحَدِ ا ْلمُتَدَاعِيَيْنِ.
فال عربة بالشك ،وال بالظن القريب من الشك ،إال إذا كانت هناك أللبة ظن مًحققة ،أو يقني

خبروج البول.
وعليه ،فال يلتفت إىل الشكوك الطارئة ،وما يفعله البعض من نضح الفرج والسراويل جيد يف دفع

سوَاسَ َعنْهُ.
ضحَ عَلَى فَرْجِهِ وَسَرَاوِيلِهِ؛ لِيُزِيلَ الْوَ ْ
الوسوسة؛ قال ابن قدامة يف املغين َ :و ُيسْتَحَبُّ أَ ْن َي ْن َ
َضأُ وَأَسْتَبْرِعُ ،وَأَجِدُ فِي نَ ْفسِي أَنِّي قَدْ أَحْ َدثْت بَعْدُ ،قَالَ :إذَا
حمَدَ قُلْت َ :أ َتو َّ
س َألْت أَ ْ
حنْ َبلَُ :
قَالَ َ
َضأْت فَاسْتَبْرِعْ ،وَخُذْ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَرُشَّهُ عَلَى فَرْجِكَ ،ولَا تَلْتَفِت إلَيْهِ ،فَإِنَّهُ يَ ْذهَبُ إنْ شَاءَ اللَّه .
َتو َّ
اهـ.
2

لقول ابن عمر مر رجل بالنيب صلى اهلل عليه وسلم فسلم عليه ،وهو يبول ،فلم يرد

عليه .رواه مسلم[ .وقالوا :إن عدم سالم النيب  عليه ليس ألجل قضاء احلاجة فقط،
وإمنا ألجل عدم الطهارة] والكراهة يف الكالم العادي،
فإن املهاجر بن قنفذ أتى النيب  وهو يبول فسلم فلم يرد عليه ثم اعتذر إليه  :إني
كرهت أن أذكر اهلل إال على طهر [د.جه صحيح].
وأما ما فيه ذكر اهلل وقراءة القرآن فهو أقرب إىل التحريم ،لقوله تعاىل( :ذلك ومن
يعظم شعائر اهلل فإنها من تقوى القلوب).
فائدة :مال بعض أهل العلم كالشيخ عبد اهلل بن محيد إىل عدم الكراهة يف دورات
املياه املعاصرة املتسعة يف ألري حمل املرحاض ،فقد اتسعت وصار يهتم بنظافتها
وصيانتها.
حكم دخول اخلالء مبا فيه ذكر اهلل :يكره ذلك إال حلاجة كالدراهم  ،وحيرم املصحف .
حكم دخول احلمام بالشريط الذي سجل عليه قرآن .وكذلك اجلواالت اليت فيهابرنامج أو مقاطع للقرآن [ .فقه النوازل]

 )3وَرفع ثوب قبل دنو من االرض
 )2وَبَوْل فِي شقّ وَنَحْوه

2

مسألة معاصرة :حكم دخول احلمامات بأشرطة القرآن وكذلك اجلواالت اليت فيها برنامج
القرآن أو مقاطع قرآنية أو فيه نغمات من آيات:
حكم دخول احلمام بالشريط الذي سجل عليه قرآن ،وكذلك اجلواالت اليت فيها برنامج أومقاطع للقرآن.
جيوز إدخال هذه اجلواالت إىل اخلالء ألنه ليس هلا حكم املصحف ،ولو بعد تسجيل القرآن
داخلها  ،ألنه صوت داخلي خمفيٌّ وليس بكتابة ظاهرة[ .فقه النوازل للجيزاني]

حكم استعمال اآليات القرآنية نغمات يف اجلوال:أفتى اقمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي حبظر استعمال اآليات القرآنية يف

اهلواتف اجلوالة للتنبيه أو يف خالل فرتة االنتظار على اخلط.
وأكد اقلس يف بيان صدر يف ختام اجتماعه يف مكة املكرمة:
"ال جيوز استخدام آيات القرآن الكريم للتنبيه واالنتظار يف اهلواتف اجلوالة وما يف حكمها
وذلك ملا يف هذا االستعمال من تعريض القرآن لالبتذال واالمتهان"

وترأس اجتماع اقلس املفيت العام الشيخ عبد العزيز آل الشيخ.
 ال حرج من دخول اخلالء باهلاتف احملمول وعلى شاشته عبارة "اهلل أكرب" أو (ال إله إالاهلل) وحنوها على أن يضعه يف جيبه  ,حبيث ال يكون ظاهراً.
سئل الشيخ ابن عثيمني رمحه اهلل  :ما حكم الدخول إىل احلمام بأوراق فيها اسم اهلل ؟

فأجاب  " :جيوز دخول احلمام بأوراق فيها اسم اهلل ما دامت يف اجليب ليست ظاهرة  ،بل هي
خمفية ومستورة " "فتاوى الطهارة" ص (201
لغز :وكم دعاني مستنج فحادثين

فما أخل وال أخللت باألدب

أي :جالس على جنوة ،وهي ما ارتفع من األرض.
2

وقد ورد حديث( :ال يبولن أحدكم يف اجلحر) [أبو داود وصححه النووي

والشوكاني]  ،وعلل الفقهاء بأنها مساكن اجلن ،وذكروا ما وروي أن سعد بن

 )0وَ َمسّ فرج بِ َيمِني بِلَا حَاجَة
 )2واستقبال النريين.2
عبادة بال يف جحر بالشام ،ثم استلقى ميتاً[ .وضعفه يف اإلرواء  02مع شهرته عند
املتأخرين].
وقد حكى النووي وابن عبداهلادي يف مغين ذوي األفهام ص 23إعاع العلماء على
استحباب ترك البول فيهما  ،وقال املرداوي يف األنصاف  « : 210 /2يكره بال نزاع
أعلمه »  .وقد ذكر بعض أهل العلم تعليالً لذلك  ،وهو  :أنه خيشى أن خيرج منه
بسبب البول دابة أو حشرة فتؤذيَه  ،أو تنجسه به  ،أو يكون مسكناً للجن فيؤذيهم
بذلك.
ذكر الفقهاء كراهة البول يف طست وإناء وحنوه ،إذا كان بال حاجة ،فإن كانت
مل يكره كما لو كان مريضاً وشق عليه الذهاب للخالء ،وقد ثبت أن النيب  دعا
بالطست ليبول فيها ،وذلك يف مرض موته[ .النسائي وقواه األلباني يف اإلرواء]
ومن طرائف اقانني :ذكر ابن أبي الدنيا أنه مر على سكران وهو يبول يف يده
وأسح به وجهه كهيئة املتوضىء ويقول احلمد هلل الذي جعل اإلسالم نوراً واملاء
طهوراً.
ويف تفسري القرطيب )00 / 3( -قال :إن الشارب يصري ضحكة للعقالء ،فيلعب
ببوله وعذرته ،ورمبا أسح وجهه ،حتى رؤي بعضهم أسح وجهه ببوله ويقول :اللهم
اجعلين من التوابني واجعلين من املتطهرين ،ورؤي بعضهم والكلب يلحس وجهه وهو
يقول له :أكرمك اهلل.
2

وعلل الفقهاء بقوهلم :تكرأاً هلما .قال ابن القيم :مل ينقل عن النيب صلى اهلل عليه

وسلم يف ذلك كلمة واحدة ال بإسناد صحيح وال ضعيف وال مرسل وال متصل وليس
هلذه املسألة أصل يف الشرع .مفتاح دار السعادة " ."102- 100/1فال يصح ما قاهلم
املؤلف ،فهو من قبيل االستحسان العقلي وهو باطل ،والكراهة حكم شرعي يفتقر
إىل دليل ،وال دليل.
وذهب كثري من أهل العلم إىل أنه ال يكره استقباهلما حلديث « :إذا أتيتم الغائط فال
تستقبلوا القبلة وال تستدبروها  ،ولكن شرقوا أو ألربوا» .رواه البخاري ومسلم،
فقولـه « :شرقوا أو ألربوا » إذنٌ باستقبال الشمس أواستدبارها  .وهذا هو األقرب .

وَحرم:
س ِتقْبَال قبْلَة واستدبارها فِي ألري بُنيان
 .2ا ْ
 .1ولبث فَوق الْحَاجة

2

1

 .3وَ َبوْل فِي طَرِيق مسلوك وَنَحْوه وَتَحْت شَجَرَة مثمرة مثرا َمقْصُودا.3
ثم استنجاء ِبمَاء.2
وَسن استجمار َّ
2

لقول أبي أيوب قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم" :إذا أتيتم الغائط فال تستقبلوا

القبلة وال تستدبروها ولكن شرقوا أو ألربوا"  .قال أبو أيوب :فقدمنا الشام ،فوجدنا
مراحيض قد بنيت حنو الكعبة ،فننحرف عنها ،ونستغفر اهلل متفق عليه.
لكن ختصيص التحريم يف الصحراء ال دليل عليه ،إذ احلديث مطلق ،واألصل إجراء
املطلق على إطالقه.
ويفهم من هدي الصحابة كما دل عليه قول أبي أيوب جتنبهم لذلك حتى يف البنيان
وذلك ملا قدموا الشام ،وقد نقول بكراهة ذلك يف البنيان.
وخنص االستدبار يف البنيان ملا ثبت عن ابن عمر.
ثبت يف الصحيحني من (حديث ابن عمر أنه قال :رقيت يوماً على بيت حفصة فرأيت
النيب صلى اهلل عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة) وهذا يدل
على أنه إذا كان يف البنيان فإنه جيوز استدبار الكعبة فيبقى النهي عن استقباهلا
قائماً ألري خمصص وعلى هذا فإذا بنى اإلنسان بيتاً فإنه جيب أن يالحظ هذه املسألة
حبيث ال تكون وجوه اجلالسني على قضاء احلاجة مستقبلة القبلة بل تكون القبلة
عن أأانهم أو عن مشائلهم وهذا هو األفضل أو عن أدبارهم أما استقباهلا فال جيوز ال
يف الفضاء وال يف البنيان.
1

للضرر الصحي الذي يرتتب عليه ،كالباسور الذي ينتج عن اللبث الطويل ،وألنه

كشف للعورة بال حاجة وقد أمرنا بسرتها إال عند احلاجة( ،احفظ عورتك إال من
زوجتك أو ما ملكت أينك) حتى سئل النيب ( : فإن كان أحدنا خالياً) فقال:
(فاهلل تبارك وتعاىل أحق أن يستحيى منه) [أمحد وسنده جيد]
3

ملا روى معاذ قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم" :اتقوا املالعن الثالث الرباز يف

املوارد وقارعة الطريق ،والظل" [رواه أبو داود وحسنه يف اإلرواء .]21

وَجيوز الِا ْقتِصَار على احدهما لَكِن املَاء افضل حِي َنئِذٍ.1
2

عن أبي هريرة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال نزلت هذه اآلية يف أهل قباء ( فيه

رجال حيبون أن يتطهروا واهلل حيب املطهرين ) قال كانوا يستنجون باملاء فنزلت هذه
اآلية فيهم[ .وهو صحيح بهذا اللفظ ،ومل يثبت أنهم كانوا جيمعون بني احلجارة واملاء
اليت أخرجها البزار ،فاالستنجاء باملاء هو الثابت عنهم كما يف حديث أبي هريرة
املذكور الذي ثبت عند أصحاب السنن ،وهو يف صحيح سنن الرتمذي ]
االستنجاء باملاء بعدها أفضل ،يعين أن يأتي باألحجار ،ثم باملاء ،وذلك ألن املاء يغسل
احملل فينظفه ،فاالستجمار يزيل العني ،واملاء ينظف ويغسل األثر ،يكفي االقتصار
على أحدهما إذا أنقى ،إذا حصل اإلنقاء باألحجار وإزالة األثر كله باألحجار أو
حنوها باالستجمار كفى ذلك.
كما أن إلتباع احلجارة املاء أدلة أخرى  ،منها ما رواه البخاري ( )3220عن أبي هريرة
أنه كان حيمل ماء لوضوء النيب وحاجته  ،فأمره أن يأتيه حبجارة يستجمر بها .
فظاهر هذه الرواية أنه عع بني املاء واحلجارة  ،ومنها القياس على ألسله صلى اهلل
عليه وسلم ليده ملا ألسل فرجه بها بعد أن حكها يف احلائط كما ثبت يف صحيح
البخاري ( ، )120وصحيح مسلم ( )320فتبني من جمموع هذه األدلة استحباب اتباع
احلجارة وحنوها باملاء .
1

يف الشرح املمتع على زاد املستقنع )232 / 2( -

"اشرتط املؤلِّفُ لالستجمار شروطاً :الشَّرط األول أشار إِليه بقوله« :إِن مل يَعْدُ اخلارجُ
موضعَ العادةِ» ،أي :الذي جرت العادة بأن البول ينتشر إليه من رأس الذَّكَر ،وبأن
الغائط ينتشر إليه من داخل الفَخذين ،فإن تعدَّى موضع العادة فال جيزع إِال املاء،
وليس هناك دليلٌ على هذا الشَّرط؛ بل تعليل ،وهو أن االقتصار على األحجار وحنوِها
يف إِزالة البول أو الغائط خرج عن نظائره؛ فيجب أن يُقتصر فيه على ما جرت العادة
به ،فما زاد عن العادة فاألصل أن يُزال باملاء.
وظاهر كالم املؤلِّفِ :أن الذي مل يتعدَّ موضع العادة جيزع فيه االستجمار ،واملتعدِّي
ال بُدَّ فيه من املاء".
واألقرب :كما يف اختيارات شيخ اإلسالم للبعلي ص « : 1وجيزع االستجمار ولو تعدى
اخلارج إىل الصفحتني واحلشفة وألري ذلك  ،لعموم األدلة جبواز االستجمار  ،ومل ينقل

َولَا يَصح استجمار إال بطاهر مُبَاح يَابِس منق وَحرم بروث وَعظم وَطَعَام 2وَذي
حُرْمَة 1ومتصل حبيوان. 2
عنه × يف ذلك تقدير »  .وقال أصحاب هذا القول أيضاً  :إن اخلارج عني جنسة ،
فتصح إزالته بأي مزيل جامد أو سائل إذا كان طاهراً منقياً ألري منهي عن االستجمار
به  ،واملتبقي من النجاسة على البدن يف أي مكان منه بعد إزالته باألحجار وحنوها
معفو عنه ،ألن يسري النجاسات معفو عنه يف الشرع،
2

حلديث ابن مسعود أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال" :ال تستنجوا بالروث وال

بالعظام فإنه زاد إخوانكم من اجلن" [أخرجه الرتمذي وصححه يف اإلرواء ]22علل
النهي بكونه زاداً للجن ،فزادنا وزاد دوابنا أوىل ألنه أعظم حرمة.
روى مسلم عن عامر قال  :سألت علقمة  :هل كان ابن مسعود شهد مع رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم ليلة اجلن ؟
قال  :فقال علقمة  :أنا سألت ابن مسعود  ،فقلت  :هل شهد أحد منكم مع رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم ليلة اجلن ؟
قال  :ال  ،ولكنا كنا مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه
بشر ليلة بات بها قوم ،
يف األودية والشعاب  ،فقلنا  :استطري أو األتيل  .قال  :فبِتنا ِّ
فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء  .قال  :فقلنا  :يا رسول اهلل فقدناك فطلبناك
فلم جندك  ،فبتنا بشرّ ليلة بات بها قوم  ،فقال  :أتاني داعي اجلن فذهبت معه ،
فقرأت عليهم القرآن .قال  :فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نريانهم  ،وسألوه الزاد ،
فقال  :لكم كل عظم ذكر اسم اهلل عليه يقع يف أيديكم أوفر ما يكون حلما ،
وكل بعرة علف لدوابكم  ،فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  :فال تستنجوا
بهما ،فإنهما طعام إخوانكم .
ولذلك من السنة إذا أراد اإلنسان أن يُلقي عظما أو بقية طعام يف برّيّـة أن يقول  :بسم
اهلل ،ليكون طعاما ملسلمي اجلن فقط .
1

الشرح املمتع على زاد املستقنع )230 / 2( -

احملرتم ما له حُرمة ،أي تعظيم يف الشَّرع ،مثل :كُتب العلم الشَّرعي ،والدَّليل قوله
اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْ ُقلُوبِ *} [احلج] .
شعَائِرَ َّ
تعاىلَ { :ذلِكَ ومَنْ ُي َعظِّمْ َ
حرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ ر َِّبهِ} [احلج. ]30 :
وقوله{ :ذَ ِلكَ وَمَنْ ُيعَظِّمْ ُ

وَشرط لَهُ عدم تعدِي خَارج مَوضِع الْعَادة وَثَلَاث مسحات منقية 1فأكثر.3
مسألة.2:

والتَّقوى واجبة ،فمن أجل ذلك ال جيوز أن يَستجمرَ اإلنسان بشيءٍ حمرتم.
2

الشرح املمتع على زاد املستقنع  )230 / 2( -يعين :املتَّصل باحليوان ال جيوز

سخْلة ،وإِذا
االستجمار به ،ألن للحيوان حُرمة؛ مثل :أن يستجمر بذيل بقرة ،أو أُذُن َ
كان علفُها يُنهى عن االستجمار به ،فكيف باالستجمارِ بها نفسها؟!
1

لقول سلمان نهانا  -يعين النيب صلى اهلل عليه وسلم  -أن نستنجي باليمني ،وأن

نستنجي بأقل من ثالثة أحجار ،وأن نستنجي برجيع أو عظم .رواه مسلم.
وجيزع أحدهما –أي االستنجاء أو االستجمار  :-حلديث أنس كان النيب صلى اهلل
عليه وسلم يدخل اخلالء فأمحل أنا وألالم حنوي إداوةً من ماء وعنزةً فيستنجي باملاء
متفق عليه .وحديث عائشة مرفوع ًا "إذا ذهب أحدكم إىل الغائط فليستطب بثالثة
أحجار فإنها جتزع عنه" رواه أمحد وأبو داود.
3

ويسن ختمه على وتر ،حلديث جابر يف مسلم ( :إذا استجمر أحدكم فليوتر)

2

الشرح املمتع على زاد املستقنع  :)222 / 2( -ذكر الفقهاء أنه يُشرتطُ لصحَّة

الوُضوء والتيمُّم تقدم االستنجاء ،أو االستجمار .والدَّليل فعلُ النيبِّ صلّى اهلل عليه
ُقدمُ االستجمار على الوُضُوء ،ولكن هل جمرد الفعل يدلُّ على
وسلّم ،فإِنَّه كان ي ِّ
الوجوب؟ الرَّاجحُ عند أهل العلم أن جمرَّد الفعل ال يقتضي الوجوب؛ إِال إذا كان بياناً
قمل من القول يدل على الوجوب؛ بناءً على النَّصِّ املبيَّن.
أما جمرَّدُ الفعل :فالصَّحيح أنَّه دالٌ على االستحباب ،ولكنَّ فقهاء احلنابلة استدلُّوا
كرَه
ٍّ رضي اهلل عنه« :يغسُل َذ َ
على الوجوب بقول النيبِّ صلّى اهلل عليه وسلّم لعلي
ُدمَ فهو أسبق .
الذكَر ،واألصل أن ما ق ِّ
كرَ ألَسْلِ َّ
ويتوضَّأ»  ،قالوا :قَدَّمَ ِذ ْ
وهلذا كان عن اإلِمام أمحد يف هذه املسألة روايتان :
األوىل :أنَّه يصحُّ الوُضُوءُ والتيمُّمُ قبل االستنجاء.
الثانية :أنَّه ال يصحُّ وهي املذهب.
والرِّواية األوىل اختارها املوفَّق ،وابن أخيه شارح «املقنع» واقد .

باب السواك وسنن الوضوء
السوَاك بِالْعو ِد 2كل وَقت اال لصائم بعد الزَّوَال فَيكْرَه ،2ويتأكد
يسن ِّ
عِنْد صَلَاة وَنَحْوهَا وَتغَري فَم وَنَحْوه.1

السعَة فإِننا نأمره أوالً باالستنجاء ثم بالوُضُوء،
وهذه املسألة إِذا كان اإلِنسانُ يف حال َّ
وذلك لفعل النيبِّ صلّى اهلل عليه وسلّم ،وأما إِذا نسيَ ،أو كان جاهالً فإِنه ال جيسر
اإلِنسان على إِبطال صالته ،أو أمره بإِعادة الوُضُوء والصَّالة.
2

ت بالسواك حتى
هو سنة مؤكدة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال عليه الصالة والسالم ُ " :أمِرْ ُ

خشيت أن أدْرَدَ" [ ،]1أمرت بالسواك حتى خفت على أسناني "[.
ثانياً  :السواك مرضاة للرب مطهرة للفم  :قال صلى اهلل عليه وسلم " السواك مطهرة للفم مرضاة
للرب"

قال يف البدر املنري ( :قد ذكر يف السواك زيادة على مائة حديث ،فوا عجباً لسنة تأتي
فيها األحاديث الكثرية ،ثم يهملها كثري من الناس  ،بل كثري من الفقهاء  ،فهذه
خيبة عظيمة).
نقالً عن سبل السالم للصنعاني.202/2 :

قال ابن القيم " :ويف السواك عدة منافع  :يطيب الفم  ،ويشد اللثة  ،ويقطع البلغم ،
وجيلو البصر  ،ويصح املعدة  ،ويصفي الصوت  ،ويعني على هضم الطعام  ،وينشط
للقراءة والذكر والصالة  ،ويطرد النوم ويرضي الرب ويعجب املالئكة ويكثر
احلسنات".
"ولعل إلقاء نظرة على الرتكيب الكيميائي ملسواك األراك جيعلنا ندرك أسباب االختيار النبوي
حيٌ يُوحَى} وتؤكد األحباث املخربية
الكريم  ،وهو الذي وصفه الرب جل وعال فقال ِ { :إ ْن هُوَ إِلَّا وَ ْ
احلديثة أن املسواك املخضر من عود األراك حيتوي على( العفص ) بنسبة كبرية وهي مادة مضادة
للعفونة  ،مطهرة  ،قابضة تعمل على قطع نزيف اللثة وتقويتها  ،كما تؤكد وجود مادة خردلية هي "
السنجرين  " Sinnigrinذات رائحة حادة وطعم حراق تساعد على الفتك باجلراثيم.
وأكد الفحص اقهري ملقاطع السواك وجود بلورات السيليكا ومحاضات الكلس واليت تفيد يف
تنظيف األسنان كمادة تزلق األوساخ والقلح عن األسنان  .وأكد د .طارق اخلوري وجود الكلورايد
مع السيليكا وهي مواد تزيد بياض األسنان  ،وعلى وجود مادة صمغية تغطي امليناء وحتمي من
التسوس  ،إن وجود الفيتامني ج وثري ميتيل أمني يعمل على التئام جروح اللثة وعلى منوها السليم ،
كما تبني وجود مادة كربيتية متنع التسوس".

ويصيب األجر من استاك بأي شيء كالفرشاة  ،وحتى اختار ابن قدامة أنه يصيب
السنة من استاك بأصبعه بقدر إزالته.
إذ السواك يقصد به ما ينظف األسنان ،بأي عود أو ما يقوم مقامه ،مما يتم به
التنظيف ،وال خيتص ذلك بعود بعينه ،سواء من األراك أو ألريه ،وأفضله األراك.
ولكن نبه العلماء إىل أن العود املستاك به ينبغي أال يتفتت ،أو يكون خشناً جيرح

اللثة ،أو يورث رائحة ألري مقبولة .
وعلى هذا ،ففرشاة األسنان إذا احتسب املسلم اتباع السنة بتنظيف أسنانه بها ،فهي
داخلة -إن شاء اهلل  -فيما ورد يف السواك من فضائل ،وهي كثرية؛ كما يف
احلديث" :السواك مطهرة للفم مرضاة للرب" أخرجه أمحد ( )21والنسائي ( )0وابن

ماجة(289).
واحلاصل أن الفرشاة حتقق املقصود من السواك ،ولكن بصورة جزئية ما دامت ألري

ممكنة االستعمال يف كل وقت .واهلل أعلم.
2

واستدلوا حبديث علي مرفوعاً" :إذا صمتم فاستاكوا بالغداة وال تستاكوا بالعشي"

أخرجه البيهقي .وألنه يزيل خلوف فم الصائم ،وخلوف فم الصائم أطيب عند اهلل من
ريح املسك ،ألنه أثر عبادة مستطاب فلم تستحب إزالته كدم الشهداء.
واألقرب مشروعيته مطلقاً لقول عامر بن ربيعة رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
ما ال أحصي يتسوك وهو صائم حسنه الرتمذي .وما استدل به احلنابلة ضعيف.
والذين كرهوه قالوا :إنه يزيل اخللوف ،واخللوف أطيب عند اهلل من ريح املسك،
وحقق ابن القيم أنه ال يزيله؛ ألن اخللوف هو ما خيرج من املعدة من أثر خلو املعدة من
الطعام ،والسواك ال يزيل اخللوف ،إمنا يزيل ما بني األسنان من الننت وكذلك ننت
الفم؛ فال يكره.
1

من املواضع :

عند الوضوء والصالة :لقوله صلى اهلل عليه وسلم" :لوال أن أشق على أميت ألمرتهم بالسواك عند
كل صالة" متفق عليه ،ويف رواية ألمحد "ألمرتهم بالسواك مع كل وضوء" وللبخاري تعليقاً
بصيغة اجلزم":عند كل وضوء" ،وصحح احلديث أمحد شاكر واأللباني.
ويكون يف املضمضة أو قبيل الوضوء أو بعيده  ،فهذا معنى عند يف اللغة .
وإذا قام من الليل ألن السواك شرع إلزالة الرائحة ،وعن حذيفة كان رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك متفق عليه.

وَسن بداءة باألأن فِيهِ وَفِي طهر وشانه كُله.2
ومن املواضع كذلك :عند قراءة القرآن؛ تطييباً للفم لئال يتأذى امللك عند تلقي القراءة منه ،وأصح
ما ورد يف الباب  :ما أخرجه البيهقي عن علي  -رضي اهلل تعاىل عنه  -قال :أمرنا بالسواك،
وقال :إن العبد إذا قام يصلي أتاه امللك ،فقام خلفه يستمع القرآن ،ويدنو فال يزال يستمع ويدنو،

حتى يضع فاه على فيه ،فال يقرأ آية إال كانت يف جوف امللك".
وإذا دخل بيته :ملا روى شريح بن هانئ قال :سألت عائشة بأي شيء كان يبدأ النيب صلى اهلل عليه
وسلم إذا دخل بيته ؟ قالت بالسواك رواه مسلم .واملسجد أوىل من البيت.
هل يشرع السواك يف جمالس الناس وحلقات العلم؟
-السواك مشروع للمسلم يف كل وقت وأي مكان ،وال بأس من فعله أمام الناس ،وقد ثبت ذلك

عن النيب – صلى اهلل عليه وسلم  -يف نصوص كثرية منها :حديث أبي موسى – رضي اهلل عنه -
قال" :أقبلت إىل النيب – صلى اهلل عليه وسلم  -ومعي رجالن من األشعريني أحدهما عن أيين
واآلخر عن يساري ورسول اهلل – صلى اهلل عليه وسلم  -يستاك ،فكالهما سأل فقال :يا أبا
موسى أو يا عبد اهلل بن قيس قال :قلت :والذي بعثك باحلق ما أطلعاني على ما يف أنفسهما ،وما
شعرت أنهما يطلبان العمل ،فكأني أنظر إىل سواكه حتت شفته قلصت ،فقال":لن" أو "ال
نستعمل على عملنا َمنْ أراده ،ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد اهلل بن قيس إىل اليمن" ثم
اتَّبَعَه معاذ بن جبل -رضي اهلل عنه  ،-فلما قدم عليه ألقى له وسادة ،قال :انزل ،وإذا رجل
تهودَ ،قال اجلس ،قال :ال أجلس حتى يقتل
عنده موثقٌُ ،قال ما هذا؟ قال :كان يهودياً فأسلم ثم َّ
قضاء اهلل ورسوله ثالث مرات ،فأمر به فقتل ،ثم تذاكرا قيام الليل ،فقال أحدهما :أما أنا

فأقوم ،وأنام ،وأرجو يف نوميت ما أرجو يف قوميت" أخرجه البخاري ().2113
وعن أبي موسى عبد اهلل بن قيس – رضي اهلل عنه  -قال" :أتيت النيب – صلى اهلل عليه وسلم -
فوجدته يسنت بسواك بيده يقول" :أع أع" ،والسواك يف فيه كأنه يتهوع" أخرجه البخاري (،)122
ومسلم ( ،)102فاألصل جواز استعمال السواك أمام الناس إال إذا كان يف استعماله إزعاج معنوي
هلم ،فاستعماله أمامهم يكون مقبوالً يف كثري من األحوال ،وقد ال يكون كذلك يف أحوال
أخرى ،كما يف احللق العلمية أو االجتماعات الرمسية ،وحنو ذلك ،فيحسن حينئذ مراعاة
مشاعرهم ،وعدم استعماله أمامهم.
2

وصفة السواك  :أن أسك املسواك بيده اليمنى (وسواكه) وأره على لثته وأسنانه،

وجيعل السواك أحياناً على طرف لسانه .
عن أبي موسى رضي اهلل عنه قال :أتيت النيب صلى اهلل عليه وسلم فوجدته يسنتّ بسواك بيده،

يقول" :أُعْ أُعْ" ،والسواك يف فيه كأنه يتهوع..
رواه البخاري (- 2كتاب الوضوء- 30 /باب السواك /حديث )122

وادهان ألبا. 2
واكتحال فِي كل عني ثَلَاثًا.1
وَنظر فِي مرآة 2وتطيب.1
وملسلم ،عنه رضي اهلل عنه أنه قال :دخلت على النيب صلى اهلل عليه وسلم وطرف السواك على

لسانه.
يظن بعض الناس أن سنيّة السواك حمصورة يف األسنان؛ وخيفى عليهم أن التسوك مسنون حتى

على اللسان؛ وهو ما يدلّ عليه هذا احلديث..
قال ابن امللقن" :يف احلديث االستياك على اللسان ،لقوله :وطرف السواك على لسانه يقول" :أع
أع" ..وذلك إمنا يتأتى باالستياك على اللسان" إىل أن قال" :والعلة املقتضية لالستياك على األسنان
موجودة يف اللسان؛ بل هي أبلغ وأقوى ملا يتصاعد إليه من أخبرة املعدة"(.اإلعالم شرح عمدة

األحكام )202/2
وقال ابن حجر" :يستفاد منه مشروعية السواك على اللسان طوالً"(.فتح الباري )202/2
2

لئال يكون شعثا ولفعل النيب .

إكرام شعر املسلم  .ودهنه وتسرحيه .
ويف احلديث( :من كان له شعر فليكرمه)  ،وهو من قبيل العادات ،فإذا كان
الناس ال يعفون شعورهم فاألقرب للسنة عدم إعفاء الشعر إذ النيب صلى اهلل عليه
وسلم كان يراعي يف اللباس واهليئة ما عليه عادة قومه ،وألن الناس كانوا قدأاً يف
ذلك العهد يعفون فأعفى موافقة هلم.
وكان يدهن ألباً –أي يفعل يوماً ويرتك يوماً -ونهى عن الرتجل إال ألباً ،ومقصد هذا
التجمل بقدر متوسط ومتوازن.
1

حلديث ابن عباس كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يكتحل باإلمثد كل ليلة قبل أن

ينام ،وكان يكتحل يف كل عني ثالثة أميال رواه أمحد والرتمذي وابن ماجه.
[ضعيف جداً كما يف اإلرواء] .واألقرب :أن االكتحال له حالتان:
- 2للعالج والتطبب :مشروع للرجال والنساء .حلديث( :عليكم باإلمثد فإنه جيلو
البصر وينبت الشعر) [الرتمذي وابن ماجه وحسنه الرتمذي وصححه األلباني]
- 1للتجمل فهو مستحب للنساء ،جائز للرجال إال للشاب الذي يكون وضعه له سبباً
يف الفتنة فيجتنبه.

واستحداد وحف شَارِب وتقليم ظفر ونتف إبط.3
 2روي عن علي رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان إذا نظر وجهه يف املرآة قال :
احلمد هلل اللهم كما أحسنت خلقي فحسن خلقي .وذكر ذلك ابن تيمية يف كتابه يف األذكار
املعروف بالكلم الطيب لكن ضعفه األلباني وألريه من أهل العلم.
وقال األلباني تعليقا عليه يف ختريج أحاديث إرواء العليل :الطرق كلها ضعيفة وال أكن القول
بأن هذه الطرق يقوي بعضها بعضا لشدة ضعفها كما رأيت ،من أجل ذلك ال يصح االستدالل
باحلديث على مشروعية هذا الدعاء عند النظر يف املرآة كما فعل املؤلف رمحه اهلل تعاىل ،نعم
لقد صح هذا الدعاء عنه صلى اهلل عليه وسلم مطلقا دون تقيد بالنظر يف املرآة وفيه حديثان ..اهـ

وذكر احلديثني.
فاحلاصل أنه مل يصح ذكر معني عند النظر يف املرآة لتسريح الشعر أو ألري ذلك،
1

ما كانت الرائحة الطيبة ألذاء الروح ،والروح مطية القوى ،والقوى تزداد بالطيب ،وهو ينفع

الدماغ والقلب ،وسائر األعضاء الباطنية ،ويفرح القلب ،ويسر النفس ويبسط الروح ،وهو أصدق
شيء للروح ،وأشده مالءمة هلا ،وبينه وبني الروح الطيبة نسبة قريبة .كان أحد احملبوبني من
الدنيا إىل أطيب الطيبني صلوات اهلل عليه وسالمه.
ويف صحيح البخاري أنه صلى اهلل عليه وسلم كان ال يرد الطيب.
ويف صحيح مسلم عنه صلى اهلل عليه وسلم ( :من عرض عليه رحيان ،فال يرده فإنه طيب الريح،
خفيف احململ).
ويف سنن أبي داود والنسائي ،عن أبي هريرة رضي اهلل عنه ،عن النيب صلى اهلل عليه وسلم ( :من

عرض عليه طيب ،فال يرده ،فإنه خفيف احململ طيب الرائحة).
وذكر ابن أبي شيبة ،أنه صلى اهلل عليه وسلم كان له سكة يتطيب منها.
وصح عنه أنه قال( :إن هلل حقًا على كل مسلم أن يغتسل يف كل سبعة أيام ،وإن كان له طيب أن

أس منه).
 3ومن سنن الفطرة:
ما جاء يف عائشة قالت قال رسول اهلل  عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية
والسواك واستنشاق املاء وقص األظفار وألسل الرباجم ونتف اإلبط وحلق العانة
وانتقاص املاء قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرة إال أن تكون املضمضة زاد
قتيبة قال وكيع انتقاص املاء يعين االستنجاء.
ويف حديث أبي هريرة مرفوعاً" :الفطرة مخس :اخلتان ،واالستحداد ،وقص الشارب،
وتقليم األظافر ،ونتف االبط" متفق عليه.

االستحداد  ،ونتف اإلبط وقص األظافر:

و قد ثبت يف السنة املطهرة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم ما يفيد مشروعية
االستحداد  ،وهو حلق شعر العانة كما ثبت عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال :
" الفطرة مخس  :ومنها االستحداد " رواه البخاري.
وال بأس باستخدام أي وسيلة إلزالة الشّعر املأمور بإزالته ( كشعر العانة واإلبط ) أو
الشّعر املباح أخذه ( كشعر اليدين والساقني ) ما دامت هذه الوسيلة ألري ضارة  ،ولو
أدّت إىل عدم نبات الشّعر مرة أخرى  .واهلل أعلم .
هل يصح حلق شعر اإلبط بالشفرة املخصصة للحالقة ؟
جيوز ؛ ألن املطلوب إزالة الشعر من اإلبطني بنتف أو حلق أو ألريهما ؛ والنتف أفضل
إذا تيسر ذلك لقول النيب صلى اهلل عليه وسلم  ( :الفطرة مخس  :اخلتان وقص
الشارب وقلم الظفر ونتف االبط وحلق العانة ) متفق على صحته.
التوقيت  :األفضل حبسب االحتياج إلزالته  ،كتعاهده كل ععة  ،وال يزيد عنأربعني .ووقت له النيب صلى اهلل عليه وسلم أربعني يوماً فال يرتك أكثر من ذلك
حلديث أنس بن مالك رضي اهلل عنه قال  :وقت لنا يف قص الشارب  ،وتقليم األظافر،
ونتف اإلبط  ،وحلق العانة أال يرتك أكثر من أربعني يوماً " رواه البخاري 122/20
ومسلم . 111/2
وكذا من الفطرة :إعفاء اللحى ونتف الشوارب:
حلديث ابن عمر مرفوع ًا ( :خالفوا املشركني ووفروا اللحى واحفوا الشوارب) متفق
عليه.
والشارب  :قال ابن عثيمني " :األفضل قص الشارب إما حفاً بأن يقص أطرافه مما يلي
الشفة حتى تبدو  ،وإما إحفاء حبيث يقص عيعه حتى حيفيه  ..وأما حلقه فليس من
السنة  ،وقال مالك  :إنه بدعة ظهرت يف الناس".
قال ابن عثيمني " :وأما نتف ما على الوجنة أو اخلد من الشعر فإنه ال جيوز ألن هذا من
اللحية كما نص على ذلك أهل العلم باللغة  ،والنيب  أمر بإعفاء اللحى  ،ونتف هذا
أو قصه خمالف ملا أمر به النيب ."

وَكره قزع 2ونتف شيب 1وثقب أذن صيب.3
وَجيب ختان ذكر وأنثى بعيد بُلُوغ َمعَ أمن الضَّرَر ،2وَيسن قبله،وَيكرهُ
سَابِع ِولَادَته وَمِنْهَا اليه.
األفضل إعفاء اللحية كما هي السنة  ،وظاهر األمر املطلق  ،وأما أخذ ما زاد على
القبضة فقد دل فعل الصحابة على جواز ذلك كما جاء عن ابن عمر [يف البخاري]
وأبي هريرة وابن عباس  .وهو دليل على اجلواز لكنه خالف األفضل .
وحالق اللحية جماهر باملعصية كما قال الشيخ ابن باز.
2

قال صلى اهلل عليه وسلم( :احلقه كله ،أو اتركه كله) وسواء كان احمللوق من

جانب أو من جانبني أو من الوسط أو من املقدم أو من املؤخر ،ويكره القزع  ،فإذا
تشبه بالكفار فيحرم .
1

يكره نتف الشيب؛ وذلك ألن الشيب نور وبهاء يف اإلنسان ،فال جيوز أن ينتفه هرباً من الشيب؛

وذلك ألن اهلل تعاىل هو الذي قدر أن يكون اإلنسان يف أول عمره شعره أسود ،ثم ينقلب إىل
أبيض.
3

وثقب أذن صيب ال جيوز؛ ألن ثقب أذن األنثى هو ألجل احللي ،فاألنثى تثقب أذنها ألجل ما يسمى

بالقرط ،أو اخلرص ،وهو :قطعة من ذهب تعلق يف أذن األنثى ،فأما الصيب فال جيوز؛ ألن ذلك
يعترب مثلة.
2

اخلتان وهو قطع اجللدة اليت تغطي حشفة الذكر لئال جيتمع فيها الوسخ والبول .

وهو واجب يف حق الرجال  ،سنة مكرمة يف حق النساء .فهو واجب يف الرجل ألجل
تكملة الطهارة؛ ألن القُلفة اليت تكون يف رأس الذكر قد يصعب ألسل داخلها؛
فاجل ذلك إذا قطعت وظهر رأس الذكر كان الغسل سهالً ،فقطعها هو ألجل أن
تتم الطهارة
وهو من ملة إبراهيم عليه السالم ،ويف احلديث "اختنت إبراهيم بعد ما أتت عليه
مثانون سنة" متفق عليه وقد قال تعاىل{ :ثُمَّ أَوْحَيْنَا ِإلَ ْيكَ أَنِ اتَّبِعْ ِملَّ َة إِ ْبرَاهِي َم حَنِيفاً}
وقال صلى اهلل عليه وسلم لرجل أسلم" :ألق عنك شعر الكفر واختنت" رواه أبو داود
وحسنه يف اإلرواء .ويف قوله صلى اهلل عليه وسلم "إذا التقى اخلتانان وجب الغسل" دليل
على أن النساء كن خيتنت.
شرح أخصر املختصرات ( ،10 /2برتقيم الشاملة آليا)

فصل فروض الْوضُوء

2

سِتَّة ألسل ا ْلوَجْه َم َع مضمضة واستنشاق

1

ويسن يف الصغر؛ وذلك ألنه يف ذلك الوقت ليس له عورة حمرتمة ،واألفضل أن يكون
يف سابع والدته ،وإذا خيف عليه الضرر فيؤجل ،ولكن األصل أن يرجع بذلك إىل
العادة وما حيدث بعدها ،فإذا أمنت املضرة فال بأس أن يُخنت ولو يف اليوم األول ،وإال
فاألصل أنه يكون يف اليوم السابع أو ما بعده ،واهلل أعلم.
2

أعظم شروط الصالة  ،ففي الصحيحني ( :ال يقبل اهلل صالة أحدكم إذا أحدث

حتى يتوضأ) وفيهما كذلك ( :إنكم تأتون يوم القيامة ألرًا حمجلني من أثر الوضوء).
ويف فضله حديث أبي هريرة ( :إذا توضأ العبد املسلم فغسل وجهه خرج من وجهه كل
خطئية نظر إليها بعينه مع املاء ـأو مع آخر قطر املاء  ،فإذا ألسل يديه  ، ..فإذا ألسل
خرجت خطاياه كانت مشتها رجاله مع املاء أو مع آخر قطر املاء حتى خيرج من حتت
أظفاره) قال ابن القيم  :فلما كانت هذه األعضاء أكثر األعضاء مباشرة للمعاصي
كان وسخ الذنوب ألصق بها فشرع أحكم احلاكمني الوضوء عليها ليتضمن
نظافتها وطهارتها من األوساخ احلسية  ،وأوساخ الذنوب واملعاصي.
1

هما واجبان يف الوضوء  ،وإن مل يذكر يف اآلية وذلك ألنهما يدخالن يف عموم ألسل

الوجه  ،والستمرار فعل النيب  هلما  ،خالفاً للجمهور الذي يقولون باستحبابها يف
الوضوء والغسل .
وورد األمر ( :إذا توضأ أحدكم فليجعل يف أنفه ماء ثم لينتثر) ق ( ،إذا توضأت
فمضمض) د ،وصححه ابن حجر.
وأما صفتهما:
فاملضمضة :الغرفة الواحدة جيعل بعضها يف فمه ثم يستنشق بقيتها ،ثم حيرك املاء يف
بالنفَس ،وذلك هو االستنثار.
فمه وأجه ،ثم خيرج ما استنشقه يف أنفه ،يدفعه َّ
االستنشاق :نشق املاء يعين اجتذابه بالنفس ،واالستنثار نثره يعين دفعه بقوة النفس،
فلذلك مسوه استنشاقًا واستنثارًا.
ذكر الشيخ ابن جربين يف شرحه ملنهج السالكني بيتني لطيفني:
مررت ببقال يدق قرنفالً
فقال لي البقال رد قرنفلي

ومسكاً وكافوراً فقلت له ()....
ومسكي وكافوري فقلت له ()...

وَألسل الْيَدَيْنِ 2وَالرّجلَيْنِ

1

جمِيع الراسَ 3معَ االذنني 2وترتيب 1ومواالة.3
وَمسح َ
وال يكفي وضع املاء يف فمه بال إدارة ألنه ال يسمى مضمضة  ،والواجب اإلدارة ولو
ببعض الفم .
وال يكفي وضع املاء يف أنفه بدون جذب ألنه ال يسمى استنشاقاً  ،والواجب جذب املاء
إىل باطن األنف وإن مل يبلغ أقصاه.
الواجب ألسلة واحدة ،إما أن جيعل ألرفة خاصة للمضمضة واألخرى لالستنشاق ،
وورد عن النيب  أنه جعل ألرفة واحدة للمضمضة واالستنشاق (متضمض واستنشق
من كف واحدة فعل ذلك ثالثاً) ،بل قال ابن القيم  :ومل جيىء الفصل بني املضمضة
واالستنشاق يف حديث صحيح البتة.
ومما استحب فيهما - 2 :التثليث فيهما .
- 1املبالغة فيهما لغري الصائم  .واملبالغة  ،يف عيع الفم  ،وأقصى األنف.
- 3االستنشاق باليمنى واالستنثار باليسرى .
2

ألسل اليدين أيضا ركن ،حددهما اهلل -تعاىل  -يف آية الوضوء واملرفق هو

املفصل الذي بني الذراع والعضد ،مسي بذلك؛ ألنه يرتفق عليه يعين :يعتمد عليه،
يتكأ عليه إذا جلس أو إذا اعتمد ،واملرفق داخل يف الغسل كما يف حديث طلحة بن
مصرف :أن النيب  أدار املاء على مرفقيه .والتثليث سنة.
ويكون ألَسْل اليد من أطراف األصابع إىل املرافق  ،ويُدير املاء على مرفقيه .
وما زاد عن الواحدة فسُـنّة إال أن ال تُنقي املرّة الواحدة أو ال تُعمم املاء على العضو .
1

الواجب ألسل الرِّجلني مرّة واحدة  ،وما زاد فهو سنة  ،إال أنه ال جتوز الزيادة عن

جلَني طني أو حنوه فيُزاد ألجل اإلنقاء .
الثالث  ،إال أن يكون يف الرِّ ْ
ففي حديث عبد اهلل بن زيد  " :وألسل رجليه حتى أنقاهما " .
ألسل الرجلني مع الكعبني أيضا ركن ،وهو جممع على ألسلهما إال عند الرافضة،
فإنهم يذهبون إىل املسح ،ويستدلون بقراءة اجلر" :وأرجلِكم" ،وأهل السنة يستدلون
بفعل النيب  ويستدلون حبديث ( :ويل لاعقاب من النار ) ويستدلون بقراءة النصب:
"وأرجلَكم" .وحيملون قراءة "أرجلِكم" على اخلفض باقاورة.
3

مسح الرأس له ثالث صِفات :

 - 2أن يبدأ بِمقدّم رأسه ،ويُمرّ يديه على رأسه حتى يبلغ بهما قفاه  ،ثم يُعيد يديه
إىل مُقدّم رأسه.
 - 1أن يبدأ مبؤخِّر رأسه ،ويُمرّ يديه على رأسه حتى يصل بهما إىل منابت الشعر يف
مُقدّم رأسه ،ثم يُعيدهما إىل قفاه .
وهاتان الصفتان دلّ عليهما :حديث عبد اهلل بن زيد ،وفيه:
ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر؛ بدأ مبقدَّم رأسه حتى ذهب بهما إىل قفاه ثم
ردهما إىل املكان الذي بدأ منه  .رواه البخاري ومسلم .
ويف رواية ملسلم  :ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر .
 – 3أن أسح كل جهة لوحدها.
ويدل عليه حديث الرُّبَيِّع أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم توضأ عندها  ،فمسح
الرأس كله من قرن الشعر  ،كل ناحية مبنصب الشعر ال حيرك الشعر عن هيئته .
رواه أبو داود  ،وقال األلباني  :حسن .
قال القرطيب  :ورُو َيتْ هذه الصفة عن ابن عمر وأنه كان يبدأ من وسط رأسه [ .عند
عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأمحد.
وهذه الصفة هي األنسب للمرأة  ،وهلذا – واهلل أعلم – مسح النيب صلى اهلل عليه
وسلم هذا املسح أمام املرأة ومل أسحه أمام الرِّجال الذين نقلوا صِفة وضوئه  .وأكثر
فعله للنيب  الصفة األوىل وهو البدء مبقدم الرأس.
وقوله ( :فأقبل بهما وأدبر)  ،ال يشكل على طالب العلم فيظن أنهما مسحتان ،بل
إنها معدودة كاملسحة الواحدة إذ أحدهما ملا أقبل من الشعر واألخرى ملا أدبر منه .
وصفة حديث الربيع  :أنه يبدأ من وسط الرأس (قرن الشعر) كما ورد عن ابن عمر
أنه يبدأ من وسط رأسه.
والقدر اقزع يف املسح الشعر النابت على الرأس  ،وما اسرتسل فال أسح للمشقة .
والتثليث ليس بسنة ،بل يكفي مسحة واحدة ،يعين :األحاديث اليت وردت كلها على
االقتصار على مسحة واحدة؛ وذلك ألنه ال يقصد منه النظافة ،وإمنا يقصد منه
االمتثال "املمسوحات يف الشريعة مرة".
3

مسح األذنني :واملشهور أنهما تابعان للرأس ،احلديث قال( :األذنان من الرأس)

صفة مسحهما :أن يدخل السبابتني يف خرق األذن ،يف صماخ األذن ،ثم أسح ظاهر
األذن باإلبهامني ،بإبهاميه ظاهر أذنيه حتى يكون قد مسح أذنيه ،وأما الغضاريف
اليت بداخل األذن فال يلزم ألسلها للمشقة..
السَّبـَّـاحَّـة  :هي األصبع السَّـبّابَـة  ،وسُمِّيَت سباحة ألنه يُتشهّد بها ويُشار بها يف
التّسبيح.
والصِّماخ  :هو فتحة األذن  ،أو ثُقب األذن .
ويف حديث الرُّبيِّع رضي اهلل عنها  " :فأدخل إصبعيه يف جُحري أذنيه "  .رواه أبو داود .
واملراد أنه أدخل أصبعه اليت تلي اإلبهام يف يده اليمنى يف أذنه اليمنى  ،واليسرى يف
اليسرى .
وهذا يُجزع يف مسح األذن  ،إال أن من السنة أن يَمسح ظاهر أذنيه .
وكيف يكون مسح األذنني ؟
يف حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه مرفوع ًا :
" فأدخل إصبعيه السباحتني يف أذنيه  ،ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه  ،وبالسباحتني
باطن أذنيه "  .رواه أبو داود وابن ماجه .
ويف حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مسح أذنيه
داخلهما بالسبابتني  ،وخالف إبهاميه إىل ظاهر أذنيه  ،فمسح ظاهرهما وباطنهما .
رواه أبو داود وابن ماجه
2

حلديث( :األذنان من الرأس)،ابن ماجه وصححه يف اإلرواء.

وهل يأخذ لرأسه ماء جديداً ؟
يف حديث عبد اهلل بن زيد رضي اهلل عنه  " :ومسح برأسه مباء ألري فضل يده " .
وأسح األذنني مباء الرأس  ،وهو اختيار اقد وحفيده  .وورد يف البيهقي أخذ ماء
جديد من حديث عبد اهلل بن زيد وخمالف لرواية اإلمام مسلم وهي أثبت وأحفظ .
1

الرتتيب عندنا أيضا أنه ركن ،وهو أن يبدأ بالوجه ،ثم باليدين ،ثم بالرأس ،ثم

بالرجلني ،فإن قدَّم ألسل اليدين قبل الوجه مل يعتد بهما ،وإن مسح الرأس قبل أن
يغسل ذراعيه مل يعتد مبسحه ،ال بد أن يرتبهم على ما ذكر اهلل ،اهلل تعاىل ذكر
الوضوء ،ثم األيدي ،ثم الرأس ،ثم األرجل ،والنيب  يقول  :ابدءوا مبا بدأ اهلل
به . 

كتَابِيَّة حلل وَطْء
وَالنِّيَّة شَرط لكل طَهَارَة شَرْعِيَّة 1ألري إزالة خبث وَألسل ِ
ومسلمة ممتنعة.
وإذا قدم ألسل الوجه على املضمضة واالستنشاق صح وضوءه  ،كما قال الشيخ ابن
باز ألنهما من الوجه .
وورد يف حديث املقداد بن معدي كرب أنه ألسل وجهه ثم ذراعيه ثم مضمض
واستنشق  .أبو داود وأمحد لكنه ال يثبت .
2

وأن ال يفصل بينهما بفاصل كثري عرفا ،حبيث ينبين بعضه على بعض ،وكذا كل

ما اشرتطت له املواالة.
ودل على فرضيتها :حديث خالد بن معدان أن النيب صلى اهلل عليه وسلم رأى رجالً
يصلي ويف ظهر قدميه ملعة قدر الدرهم مل يصبها املاء فأمره أن يعيد الوضوء رواه
أمحد وأبو داود ،وصححه يف اإلرواء ،وزاد والصالة ولو مل جتب املواالة ألمره بغسل
اللمعة فقط.
ورجح ابن تيمية  :وجوب املواالة إال إذا تركها لعذر مثل عدم متام املاء  ،وهو األشبه
بأصول الشريعة  ،وذلك أن أدلة الوجوب ال تتناول إال املفرط ال تتناول العاجز عن
املواالة.
1

والنية شرط جلميع األعمال من طهارة وألريها؛ لقوله  ( إمنا األعمال بالنيات،

وإمنا لكل امرع ما نوى ) متفق عليه.
أي أن ينوي بوضوئه رفع ا ْلحَدَث  ،فإن ابتدأ ألسل أعضائه حتى انتصف يف الوضوء
فإنه ال يصحّ  ،ألنه فقد النية يف ابتداء العمل .
والنية حملها القلب فال حيتاج إىل القول بنفسه  ،وال جيوز له أن يتلفّظ بالنيّـة .
وإن توضأ عند حضور الصالة  ،ونوى استباحة الصالة  ،فإنه يكفيه عن نية رفع
احلدث .
وإن توضأ بنية رفع احلدث فإنه يكون مُتطهِّراً ما مل يُحدِث  ،فيجوز له أن يعمل
األعمال الكثرية اليت تتطلّب الطهارة من احلدث  ،كالصلوات اخلمس  ،وما يُشرع
له الوضوء كالطواف وقراءة القرآن .
ولقائل أن يقول  :من أين اشرتطتم النية ومل َترِد يف آية املائدة  ،وال يف صِفة وضوئه
عليه الصالة والسالم ؟

سمِيَة وَاجِبَة فِي وضوء وَألسل وَت َيمّم ،2وَألسل يَدي قَائِم من نوم ليل نَاقض
َالت ْ
و َّ
لوضوء 1وَتسقط سَهوا وجهال
فاجلواب  :أن اآلية تضمّنت النية يف قوله تعاىل  ( :يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُ ْم ِإلَى
الصَّالةِ ) فالقيام وقصد الصالة نيّـة .
وأما من وصفوا وضوء النيب صلى اهلل عليه وسلم كعثمان رضي اهلل عنه وعبد اهلل بن
صفُوا الفعل دون القول  ،ولذلك مل َيرِد يف وصفهم
زيد رضي اهلل عنه وألريهما فإمنا وَ َ
لوضوئه صلى اهلل عليه وسلم ذِكر البسملة يف أول الوضوء  ،وال التشهّد يف آخره .
النية مالزمة لإلنسان يف كل األفعال ،فإنه إذا فعل فعال فال بد له من نية ،وهلذا مثال
إذا رأيته متوجهًا إىل الغساالت وحنوها ،وسألته ماذا تريد؟ قال :أتوضأ ،فدل على أنه
قد نوى ،وعلى هذا فال يتشدد يف النية.
لذلك قال ابن تيمية  :لو كلف الناس أن يفعلوا فعالً بال نية كان هذا من التكليف
مبا ال يطاق .
تدخَّلَ الشيطان على كثري من املوسوسني ،فشق عليهم يف أمر النية.
2

حلديث ( :وال وضوء ملن مل يذكر اسم اهلل عليه) [د جه أح وهو ضعيف وممن ضعفه

أبو زرعة وأبو حامت وابن القطان وعن أمحد أنه قال :ال يصح يف الباب شيء ،يريد أنه
ليس منها حديث واحد حيكم بأنه صحيح ،ولكن جمموعها يرتقي إىل درجة
الصحة ، .لكن ورد له شواهد وكل واحد منها ال يسلم من مقال قد يرتقي
مبجموعها إىل درجة احلسن كما قال ابن الصالح والعراقي  ،قال ابن حجر يف
التلخيص  :الظاهر أن جمموع األحاديث حيدث منها قوة تدل على أن له أصالً] وابن باز
 :ويشد بعضه بعضاً  ،وحسنه األلباني.
وهل هي مستحبة أو واجبة ؟
عهور أهل العلم  :مستحبة  .واختارها ابن قدامة وابن إبراهيم.
املذهب  :واجبة .
واألقرب أنها سنة مؤكدة  ،لثبوت هذا الدليل  ،ومل يقل بوجوبها ألن أكثر الذين
وصفوا وضوء النيب  مل يذكروا التسمية.
1

وهو على سبيل االستحباب  ،ويتأكد للقائم من النوم الذي يريد أن يدخل يديه يف

اإلناء  ،فأهل العلم كما يف املذهب على وجوب ذلك إذا أراد إدخال يده يف اإلناء ،

وَمن سنَنه:
س ِتقْبَال قبْلَة.
 )2ا ْ
 )1وَسوَاك.
 )3وبداءة بِغسْل يَدي ألري قَائِم من نوم ليل وَجيب لَ ُه ثَلَاثًا تعبدا.
 )2ومبضمضة فاستنشاق ومبالغة فيهمَا لغري صَائِم.
 )0وختليل شعر كثيف 2واألصابع.2
حلديث ( :إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما يف اإلناء ثالثاً
فإن أحدكم ال يدري أين باتت يده)  ،واألقرب  :أن يشمل أي نوم لقوله (نومه) مفرد
مضاف  .وذكر أهل العلم علالً يف ذلك  :منها  :التعبد  ،خوف مالبسة النجاسة  ،أن
من مبيت يده مالبسة للشيطان
وجاء يف صِفة وضوء النيب صلى اهلل عليه وسلم  " :فأفرغ على يديه "
وفيه دليل على سُنيّة ذلك ولو مل يكن قام من نوم ؛ ألن اليدين َمظِنّة الغبار والوسخ.
ومن أعع ما ثبت يف صفة وضوء النيب  : ما ثبت عن عثمان رضي اهلل عنه أنه دعا
بإناء فأفرغ على كفيه ثالث مرات فغسلهما ،ثم أدخل أينه يف اإلناء فمضمض
واستنثر ،ثم ألسل وجهه ثالثاً ،ويديه إىل املرفقني ثالث مرات ،ثم مسح برأسه ،ثم
ألسل رجليه ثالث مرات إىل الكعبني ،ثم قال :رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
توضأ حنو وضوئي هذا احلديث متفق عليه.
2

ومن السنن  :ختليل اللحية  ،ابن القيم " :كان النيب  يفعله احياناً ومل يواظب

عليه"  .وشعر اللحية يغسل ظاهره إن كان كثيفا ويسن ختليله ،وإن كان خفيفا،
فإنه يغسل ظاهره وباطنه.
واخلفيفة [الكوسج] فيجب إيصال املاء حتتها يف منطقة الوجه .
ختليل اللحية (هل يستحب ختليل ما اسرتسل من اللحية؟)ما ألطاه الشعر منه كالذقن الذي ألطاه شعر اللحية والصدألني اللذين قد ألطاهما
عذر اللحية فإن إمرار املاء على ما على ذلك من الشعر جمزع عن ألسل ما بطن منه
من بشرة الوجه ألن الوجه عندهم هو ما ظهر لعني الناظر من ذلك فقابلها دون ألريه
[القرطيب يف اجلامع]

هل يسن ختليل ما اسرتسل منها ؟ هل هو:
جتاوز حلد الفرض فينهى عنه .أم أنه أخذ بإطالقات األحاديث ( :فخلل حليته)؟ورد حديث أنس  :أن النيب  كان إذا توضأ أخذ كفاً من ماء فأدخله حتت حنكه
فخلل به حليته  ،وقال هكذا أمرني ربي  ،رواه أبو داود والبيهقي واحلاكم  ،وله
طرق وشواهد كثرية يرتقي بها إىل درجة الصحة وصححه احلاكم وابن القطان وابن
القيم [حاشيته على أبي داود] وصححه األلباني يف صحيح اجلامع.
وكذلك إطالق ما ورد يف ختليل اللحية ،فمسح  ،فخلل  ،و(حليته) مفرد مضاف
فيفيد العموم أي عيع حليته  ،ليس ما نبت على الوجه فقط بل حتى ما اسرتسل من
اللحية ولو طالت  ،لو خللها يف الوضوء ال بأس بذلك.
واألقرب عدم وجوب ألسل ما انسدل من اللحية؛ ألن األصل أن املأمور بغسله البشرة
وإمنا وجب ألسل اللحية ألنها ظهرت فوق البشرة وصارت البشرة باطنا وصار الظاهر
هو اللحية فصار ألسلها بدال من البشرة وما انسدل من اللحية ليس حتته ما يلزم ألسله
فيكون ألسل اللحية بدال منه كما أن جلد الرأس مأمور مبسحه فلما نبت عليه
الشعر ناب مسح الشعر عن مسح الرأس ألنه ظاهر بدل من الرأس الباطن حتته وما
انسدل من الرأس وسقط فليس حتته بشرة يلزم مسحها ومعلوم أن الرأس مسي رأسا
لعلوه ونبات الشعر فيه وما سقط من شعره واسندل فليس برأس فكذلك ما انسدل
من اللحية فليس بوجه".
وعن نافع أن ابن عمر كان يبل أصول شعر حليته ويغلغل بيديه يف أصول شعرها حتى
يكثر القطر منها.
وإيصال املاء إليها يف الغسل واجب دون الوضوء[.موقف اإلمام مالك يف تطبيقه لسنة
ختليل األصابع].
2

لقوله صلى اهلل عليه وسلم للقيط بن صربة" :أسبغ الوضوء وخلل بني األصابع وبالغ

يف االستنشاق إال أن تكون صائماً" رواه اخلمسة ،وصححه الرتمذي.
ومن سننه  :ختليل األصابع  ،.وهذا كان النيب  يفعله أحياناً [ .قاعدة  :يف أفعال
النيب  إذا وردت فنرى صفة فعله هلا كثرياً قليالً] وإيصاله حتت اخلامت واجب .

 )2وألسلة ثَانِيَة وثالثة وَكره اكثر.2

الدلك واملراد به إمرار اليد على العضو  :سنة فإن مل يتحقق وصول املاء إليه إال بهفهو واجب من باب وجوب الوسائل ما اليتم ..
2

ثبت عنه عليه الصالة والسالم أنه توضأ مرّة مرّة  ،ومرتني مرتني  ،وثالثاً ثالثاً .

روى البخاري عن ابن عباس قال  :توضأ النيب صلى اهلل عليه وسلم مرة مرة .
وروى عن عبد اهلل بن زيد أن النيب صلى اهلل عليه وسلم توضأ مرتني مرتني .
وروى بعد ذلك حديث عثمان وفيه الوضوء ثالثًا ثالثاً .
فالثالث أكمل من هذه الناحية .
وال يعين هذا أنه ليس هناك أكمل منه  .وهذا تفعل على سبيل التنوع وينظر اإلنسان
إىل وضعه وما هو أصلح له حبسب املاء  ،واستعجاله .
فإنه جاء يف األحاديث ختليل األصابع وختليل اللحية للرَّجُل  ،وهذا أكمل من هذه
الناحية  ،أي مَن جَمَع بني الثالث يف الوضوء  ،وبني التخليل فهو أفضل وأكمل .
وجيوز أن يكون الوضوء ثالثاً يف بعض األعضاء ومرّتني يف بعضها .
ويدل عليه ما رواه مسلم عن عبد اهلل بن زيد بن عاصم األنصاري  -وكانت له
صُحبة  -أنه قيل له  :توضأ لنا وضوء رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  .فدعا بإناء
فأكفأ منها على يديه فغسلهما ثالثا  ،ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق
من كف واحدة  ،ففعل ذلك ثالثا  ،ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثالثا  ،ثم
أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إىل املرفقني مرتني مرتني  ،ثم أدخل يده
فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر  ،ثم ألسل رجليه إىل الكعبني  ،ثم قال
 :هكذا كان وضوء رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  .واحلديث أصله يف الصحيحني.
حكم الزيادة على الثالث :قال ابن القيم  :ومل يتجاوز الثالث قط  ،ومل يثبت أنه جتاوز املرفقني والكعبني ،
ولكن كان أبو هريرة يفعل ذلك  ،ويتأول أحاديث إطالة الغرة  ،وأما حديث أبي
هريرة يف صفة وضوء النيب  أنه ألسل يديه حتى أشرع يف العضدين ورجليه حتى
أشرع يف الساقني"  ،فهو إمنا يدل على إدخال املرفقني والكعبني يف الوضوء  ،وال
يدل على مسألة اإلطالة".

السمَاء 2وَقَول مَا ورد وَاهلل اعْلَم
 )0وَسن بعد فَرَاأله رفع بَصَره ِإلَى َّ

بل من زاد  ،فقد أساء وتعدى وظلم  ،واملوسوس مسيء متعد ظامل بشهادة رسول اهلل


وال يشرع مسح العنق  ،قال النووي بدعة  ،ويف الزاد  :ومل يصح عنه يف مسح العنقحديث البتة.
وجيب على املتوضئ أن يزيل كل ما أنع وصول املاء إىل البشرة  ،فإذا كان على
شيء من أعضاء الوضوء اليت جيب ألسلها شيء أنع وصول املاء إليها  ،كالعجني ،
أو شيء من الطالء الذي لـه جرم  ،كطالء األظافر الذي يسمى « املناكري » ،
وكأصباغ ودهانات املنازل اليت تسمى «البوية »  ،وكالشمع  ،والصمغ  ،والطامس
للحرب  ،وألري ذلك  ،وجب إزالته قبل ألسل العضو ،فإن توضأ قبل أن يزيله مل تصح
طهارته ،ألنه ال حيصل مع وجوده الغسل اقزع لاعضاء
ويستثنى من ذلك ما إذا كان هذا احلائل يسرياً  ،فإنه يعفى عنه ،ألن اليسري مما قد
خيفى ،وإلزام املتوضئ بإعادة الوضوء من أجله فيه مشقة وحرج على املسلم ،
والشريعة جاءت باليسر ورفع اآلصار  ،ودفع احلرج واملشقة  .ويستثنى أيضاً  :ما إذا
كان يف نزع هذا احلائل ضرر  ،كالصديد الذي بقرب اجلرح  ،وكالصمغ أو ألريه مما
ال يستطيع املسلم نزعه وإزالته دون ضرر عليه إال بعد خروج وقت الصالة ،وحنو ذلك ،
فإن ذلك يُعفى عنه  ،لقولـه تعاىل+ :

" [التغابن . ]22 :

هذا وإذا كانت األصباغ أو ألريها مما يوضع على البشرة ال متنع وصول املاء إىل
البشرة  ،كاملساحيق واملكياج اليت يتجمل بها النساء ،وحنو ذلك مما ال جرم لـه
فإنها ال تؤثر على صحة الوضوء ؛ لعدم حجبها املاء عن البشرة  ،كاحلناء .
2

مل يصح (رفع بصره إىل السماء).

أشهد أال إله إال اهلل وحده ال شريك له  ،وأشهد أن حممداً عبده ورسوله  ،وورد :
(اللهم اجعلين من التوابني ( )..سبحانك اهلل وحبمدك ) [لكنه مل يثبت مرفوعاً]
واإلعانة :روي عن أمحد أنه قال :ما أحب أن يعينين على وضوئي أحد ألن عمر قال
ذلك وال بأس بها حلديث املغرية أنه أفرغ على النيب صلى اهلل عليه وسلم يف وضوئه
رواه مسلم .وقول عائشة كنا نعد له طهوره وسواكه.

باب مسح اخلفني

2

جيوز الْمسْح على خف وَنَحْوه
وعمامة ذكر حمنكة اَ ْو ذَات ذؤابة
ومخر نسَاء مدارة تَحت حلوقهن.2
 2اخلفان هما  :ما يلبس على الرجلني من جلد رقيق حبيث يكون ساتراً للقدمني
والكعبني .واخلف يف هيئته وشكله قريب من ما يسمى بـ « البوت » الذي لـه ساق
مرتفع فوق الكعبني  ،وقريب من”البسطار» الذي يلبسه العسكريون  ،وهو يشبه ما
يسمى «اجلزمة» أو « الكندرة » إال أن اجلزمة ساقها قصري.
مشروعية املسح على اخلفني :
جاءت األدلة به  ،بل مبلغ التواتر املعنوي عنه . 
مما تواتر حديث من كذب ومن بنى هلل بيتاً واحتسب
ورؤية شفاعة واحلوض

ومسح خفني وهذي بعض

ومل ينقل إنكاره إال عن املبتدعة كالرافضة لذلك ذكر أهل العلم يف كتب االعتقاد
هذه املسألة .كالطحاوية وألريها  ،قال اإلمام أمحد  :ليس يف نفسي من املسح شيء
 ،سبعة وثالثون نفساً يررون املسح عن النيب  . قال ابن املبارك :ليس يف املسح على
اخلفني اختالف.
وعن جرير قال :رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه
قال إبراهيم :كان يعجبهم هذا احلديث ألن إسالم جرير بعد نزول املائدة :متفق عليه.
وقد شرع ملقصد عظيم وهو الرخصة اليت فيها التيسري على املكلفني يف أمر طهارتهم.
أيهما أفضل الغسل أو املسح :قال شيخ اإلسالم يف االختيارات " :واألفضل يف حق كل واحد حبسب قدمه  ،فلالبس
اخلف أن أسح عليه  ،وال ينزع خفيه اقتداءً بالنيب  وأصحابه  ،وملن قدماه
مكشوفتان الغسل وال يتحرى لبسه ليمسح عليه  ،وكان النيب  يغسل قدميه إذا
كانتا مكشوفتني  ،وأسح إذا كان البس اخلفني "  ،قال ابن القيم " :ومل يكن
يتكلف ضد حاله" ،
تنبيه :خطأ بعض الناس من ترك املسح كما يف بعض العمالة .

2

* أحكام املسح على العمائم واخلمر :

جيوز املسح على العمائم للرجال حلديث املغرية ( :ومسح على اخلفني والعمامة) مسلم
 ،ويف حديث ثوبان ( :بعث النيب  سرية فأمرهم أن أسحوا على العصائب -يعين
العمائم -والتساخني -يعين اخلفاف) [أح،د وصححه احلاكم وهو صحيح ].
قال ابن القيم يف الزاد" :ومسح على العمامة مقتصرًا عليها ومع الناصية  ،وثبت عنه
ذلك فعالً يف عدة أحاديث لكن يف قضايا أعيان حيتمل أن تكون خاصة يف حال
احلاجة أو الضرورة ".
واختلف يف اشرتاط لبسها على طهارة والتوقيت فيها فالظاهرية ال يرون ذلك لعدم
ثبوت ذلك  ،وألن طهارة العضو اليت هي عليه أخف من طهارة عضو اخلف  ،ولو سلك
املسلم سبيل االحتياط لكان أوىل .
واملذهب :قالوا :ال جيوز املسح على العمامة إال (إذا كانت ذات ذؤابة) بأن يكون هلا
طرف متدلٍ من اخللف (ساترة جلميع الرأس  ،إال ما جرت العادة بكشفه) وعلى هذا
القول الذي ذكره املؤلف فإنه يشرتط يف العمامة شرطان  :األول  :أن يكون هلا
ذؤابة  .الثاني  :أن تكون العمامة ساترة جلميع الرأس إال ما يكشف عادة كمقدمة
الرأس واألذنني وحنوهما من جوانب الرأس .
واستدل أصحاب هذا القول على اشرتاط الذؤابة  :بأن ذات الذؤابة هي اليت جيوز
لبسها  ،أما ما ال ذؤابة هلا فال جيوز لبسها ألنها من لباس الكفار  ،فال جيوز املسح
عليها .
ودليل اشرتاط أن تكون العمامة شاملة للرأس إال ما اعتيد كشفه  :أن هذه هي
العمائم املعهودة اليت يلبسها املسلمون واليت جاءت الرخصة باملسح عليها .
وذهب بعض أهل العلم إىل عدم اشرتاط هذين الشرطني  ،ألن ألري ذات الذؤابة ليست
لباساً خاصاً بالكفار  ،فيجوز لبسها ،وألنه ليس هنالك دليل قوي الشرتاط سرت
أكثر الرأس  ،وهذا هو األقرب .
أما ما يلبس اآلن فوق الرأس مما يسمى بـ « الشماغ » أو « الغرتة » ،ومثلها « الطاقية »
و «الطربوش » فال يشرع املسح عليها ؛ ألنها ال تشبه العمامة  ،وألنه ال يشق نزعها ،
أما ما يسمى « القبع » والذي يغطي الرأس واألذنني والرقبة فإنه جيوز املسح عليه إذا
كان يشق نزعه

وعَلى جبريَة مل جتَاوز قدر الْحَاجة اىل حلهَا 2وان جاوزته اَوْ وَضعهَا على ألري
طَهَارَة لزم نَزعهَا فان خَافَ الضَّرَر ت َيمّم َم َع مسح َموْضُوعَة على طَهَارَة.
َأْسَح مُقيم وعاص ِبسَفَ ِر ِه من حدث بعد لبسَ 1يوْمًا َولَيْلَة ومسافر سفر قصر
ثَلَاثَة بلياليها.2
كما قال الشيخ ابن عثيمني -وكذلك مخر الناس إحلاقاً بالعمامة  ،ولثبوته عنأم سلمة كما يف مصنف ابن أبي شيبة .قال ابن تيمية " :إن خافت املرأة من الربد
وحنوه مسحت على مخارها فإن أم سلمة كانت متسح مخارها".
وأسح على ما سبق يف احلدث األصغر دون األكرب حلديث صفوان بن عسال قال:
كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفر ًا أن ال ننزع خفافنا ثالثة أيام
ولياليهن إال من جنابة رواه أمحد والنسائي والرتمذي وصححه.

 * 2أحكام املسح على اجلبرية :
إذا كان على أعضاء وضوئه جبرية على كسر ،أو دواء على جرح ،ويضره الغسل
مسحه باملاء يف احلدث األكرب واألصغر حتى يربأ،
واجلبائر يعين :ما جيرب به العضو ،فالشجة يوضع عليها شاشة أو حنوها ،وأسح
عليها إذا كانت يف الرأس ،واجلرح إذا كان يف اجلسد -مثال  -وضع عليه لصوق
أو حنوه أو لصقة صغرية ،ومسح عليها أجزأ ،حتى لو كان يف احلدث األكرب.
وكذلك لو كان هناك جرح يضره املاء .
ورد يف اجلبرية حديث صاحب الشجة ،وقد ضعَّفه بعضهم ،لكن روي من طريق
أخرى عن ابن عباس يتقوَّى به احلديث ويعلم أنه صحيح( :أن رجال أصابته شجة يف
رأسه ،فاألتسل فمات ،فقال النيب  إمنا كان يكفيه أن يعصب على رأسه خرقة
وأسح عليها ويغسل سائر جسده) [رواه أبو داود وابن ماجه وهو صحيح بذكر الغسل
واملسح أما ذكر التيمم فضعيف وحتسني األلباني للحديث بناء على وجود شواهد
ليس بدقيق فإن الشواهد مل تأت للتيمم ]
فالواجب الغسل مع املسح  ،وال جيب التيمم لضعفه  ،وألن إجياب طهارتني لعضو
واحد خمالف لقواعد الشريعة .
 ال يشرتط يف اجلبرية أن تلبس على طهارة ألنها تلبس اضطراراً .1

املذهب :حتتسب املدة من احلدث.

ثم أقام أوْ عكس فكمقيم.1
فان مسح فِي سفر َّ

ووجه استدالل أصحاب هذا القول :أن قولـه «أسح املسافر» معناه  :يستبيح املسح ،
وهو يستبيح املسح من حني احلدث  ،فدل ذلك على أن مدة املسح تبدأ من أول حدث
بعد اللبس .
والراجح :أنه يبدأ من أول مسح بعد احلدث  ،وال حيتسب باملسح قبل احلدث  ،فمثالً
 :لبس خفيه بعد صالة املغرب  ،وجدد وضوءه لصالة العشاء يوم األحد ثم ملا أراد أن
يصلي الفجر يوم االثنني مسح على خفيه بعد نوم فيبدأ التوقيت يف هذه اللحظة .وهذا
رواية عندنا  ،واختيار النووي وابن سعدي وابن عثيمني .
والدليل على هذا  :أن الشرع جاء بلفظ املسح كحديث ( :أسح املسافر  )..واملسح ال
يتحقق إال بوجوده فعالً  ،وهذا ال يكون إال بابتداء املسح أول مرة .
لذلك يتصور أن ييقى املقيم ثالثة أيام على خفيه ملا صلى الفجر يوم السبت لبس خفيه
 ،وبقي على وضوئه ذلك اليوم صلى فيه اخلمس صلوات  ،ثم مسح فجر األحد  ،وقام
مبكراً فجر االثنني فتوضأ ومسح وبقي على وضوئه إىل صالة العشاء .
2

حلديث علي .رواه مسلم .وعن عوف بن مالك أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أمر

باملسح على اخلفني يف ألزوة تبوك ثالثة أيام ولياليهن للمسافر ويوماً وليلة للمقيم رواه
أمحد وقال :هذا أجود حديث يف املسح على اخلفني .ألنه يف ألزوة تبوك آخر ألزوة
ألزاها النيب صلى اهلل عليه وسلم.
وهذا قول عهور العلماء أنه حمدد لظاهر األحاديث.
واختار شيخ اإلسالم أنها حمددة إال يف حال الضرورة واملشقة كأن يكون هناك برد
شديد متى خلع تضرر وحنو ذلك حلديث عقبة بن عامر  :أنه قدم على عمر من الشام
وقد لبس خفيه من اجلمعة إىل اجلمعة فقال عمر  :أصبت السنة  .رواه الطحاوي
والبيهقي بإسناد جيد.
( 1أو) مسح (مقيماً ثم سافر أمت مسح مقيم) فيمسح يوماً وليلة فقط من بداية املدة ،
واستدل من قال بهذا القول  :بأن هذه العبادة قد وجد أحد طرفيها يف احلضر ،فيغلب
حكمه  ،قياس ًا على الصالة  ،فإنه إذا دخل وقتها وهو يف احلضر ثم سافر مل جيز له
القصر .

كمَال طَهَارَة 2وَسرت َممْسُوح مَحل فرض وثبوته بِنَفسِهِ
وَشرط تقدم َ

1

وامكان مشي بِ ِه عرفا وطهارته واباحته.3
وذهب بعض أهل العلم  ،إىل أنه أسح مسح مسافر  ،فيمسح ثالثة أيام  ،تبدأ من
مسحه عليها أول مرة يف احلضر ؛ حلديث  « :أسح املسافر ثالثة أيام ولياليهن ».
وهذا مسافر ،فيأخذ حكمه ،وهذا هو األقرب .
املسافر إذا أقام
( ومن مسح مسافراً ثم أقام ) أمت مسح مقيم  ،فإذا لبس اخلف أو اجلورب وهو
مسافر ثم مسح عليه لصالة الظهر ثم قدم بلده قبل العصر مثالً فله املسح إىل ألد قبل
الظهر  .والدليل على ذلك  :أنه ملا انتهى سفره وأصبح مقيماً فإنه يأخذ أحكام
املقيم ،إال قول ابن حزم  :يأخذ ما بقي من ثالثة أيام ما مل يزد على يوم وهو قول جيد
 ،واألحوط قول اجلمهور ينزع إذا زاد مسحه عن يوم .
 2ملا روى املغرية قال :كنت مع النيب صلى اهلل عليه وسلم يف سفر فأهويت ألنزع
خفيه ،فقال" :دعهما فإني أدخلتهما طاهرتني فمسح عليهما" متفق عليه.
حتى لو كانت طهارة تيمم  ،فال تشرتط الطهارة املائية خالفاً للجمهور.
مسألة  :يعين :بعدما تتم الطهارة.
لو لبس اليمنى قبل أن يغسل الرجل اليسرى فهل يمسح أم ال؟ فيه خالف ،واالحتياط
أال يلبس اليمنى حتى يغسل اليسرى ،حتى يلبس بعد كمال الطهارة.
1
فإن مل يثبتا إال بنعلني كاجلوربني وحنوهما مسح عليهما وعلى سيور النعلني .ملا روى
املغرية أن النيب صلى اهلل عليه وسلم مسح على اجلوربني والنعلني رواه أبو داود
والرتمذي.
3

-ضابط اخلف الذي جيوز املسح عليه:

األوىل أن يضبط مبا تعارف عليه الناس مما يلبسونه يف أقدامهم  ،ويدخل يف ذلك
اجلزم  ،وما يسمى بالتساخني اليت يراد منها حفظ الرجل وتدفئتها  ،وهذا الذي
يناسب إطالق الشريعة يف ذلك ،ويوافق مقصودها من التخفيف والتيسري .
اخلف :اسم لنعل من جلود جيعل فوق ظهرها جلد آخر تربط به ،وخيرز فيه ،وجيعل
هلا ساق أيضا من جلود ،ثم بعد ذلك يعقد على الساق ،وتسمى قدأا "الزربول" ،وهي
لغة فصيحة أيضا ،وإن كان نوعا من أنواعها.

ومن أنواعها" :اجلرموق" ،وهو خف طويل يعين :له ساق ،ومما يشابهها "البسطار"
الذي يلبسه العسكر وحنوهم ،فإنه أيضا يسرت القدم كلها ،ويسرت الواجب فرضه
إىل نصف الساق ،وثلث الساق ،فيمسح على هذا كله إذا متت الشروط.
وصح عنه  كما عند أبي داود أنه مسح على املوقني .وحسنه ابن حجر  ،ويف حديث
املغرية أنه  مسح على اجلوربني والنعلني [ .د،جه،ت وصححه الرتمذي وابن خزأة]
وأما ما يسمى بالشراب ،ويعرف باجلوارب ،فهذه باملسح بها خالف ،ذهب اإلمام
أمحد إىل جواز املسح عليها إذا كانت مسيكة ،ومل ير ذلك بقية األئمة ،قالوا :ألن
املاء خيرقها ،فال يصح عليها إذا كانت منسوجة من القطن أو من الصوف وما
أشبهه ،ولكن احلاجة داعية إىل ذلك ،ولكن بشرط عند املذهب :أن تكون
مسيكة حبيث تسرت البشرة ،وحتصل بها التدفئة؛ ألن القصد من لبسها تدفئة القدم،
ودليل اإلمام أمحد فعل الصحابة ،قد روى عن أحد عشر صحابيا أنهم مسحوا على
اجلوارب.
حكم املسح على اخلف املخرق .قال شيخ اإلسالم" :مذهب مالك وأبي حنيفة جواز املسح على ما فيه خرق يسري وهو
أصح  ،ومعلوم أن اخلفاف يف العادة ال خيلو كثري منها عن فتق أو خرق ال سيما مع
تقادم عهدها  ،فلما أطلق رسول اهلل  األمر باملسح على اخلفاف مع علمه مبا هي
عليه يف العادة وجب محل أمره على اإلطالق ومل جيز أن يقيد كالمه إال بدليل شرعي
 ،ولو مل جيز املسح على املخروق لبطل مقصود الرخصة"
"جيوز املسح عليها يف وضوء بدالً من ألسل الرجلني إذا كان لبسهما على طهارة ما مل
تتسع الثقوب عرفاً أو تزيد الشفافية حتى تكون الرجالن يف حكم العاريتني يرى ما
وراءها من محرة أو سواد مثالً  .كما يف فتاوى اللجنة الدائمة 122/0
وأما املسح على النعلني فاألئمة األربعة على عدم جوازه  ،وجوزه شيخ اإلسالم بشرط
مشقة نزعها ،ملا ورد عن ابن عمر  :أنه كان يتوضأ ونعاله يف رجليه وأسح عليهما ،
ويقول  :كذلك كان رسول اهلل  يفعل) رواه البزار  ،وثبت عن علي كما يف
املصنف .
-اخلف الفوقاني والتحتاني :

جمِيع جبريَة.
وَجيب مسح أكثر دوائر ِعمَامَة وأكثر ظَاهر قدم خفَ 2و َ
وإن ظهر بعض مَحل فرض اَوْ متت الْمدَّة استانف الطَّهَارَة.1
األقرب :أن الرجل هلا حالتان  :مسح أو ألسل فإذا لبس خفاً ثم أحدث فلبس خفاً آخر
فال بأس  ،واحلكم ألول مسحة على اخلف األول.
2

لقول علي رضي اهلل عنه :لو كان الدين بالرأي لكان أسفل اخلف أوىل باملسح من

أعاله ،وقد رأيت النيب صلى اهلل عليه وسلم أسح على ظاهر خفيه رواه أبو داود.
وأسح بأي صفة يصدق عليها أنها مسح دون التزام صفة معينة حتى يرد عليه دليل .
وال جيوز مسح أسفل اخلفني بل يكتفي بظاهر أعاله  :كما قال علي  :لو كان
الدين بالرأي  ..وقد رايت رسول اهلل  أسح على ظاهر خفيه [أخرجه ابو داود
بإسناد حسن كما قال يف البلوغ].
وصفة املسح :أن أرر يديه على خفيه ،وجيوز أن أسح اليمنى بيديه كليهما ،ثم
أسح اليسرى بيديه كليهما ،وإن مسح بكل يد خفا أجزأه ذلك ،وذلك يعين :الذين
استحبوا أن يبدءوا باليمنى جعلوه كالوضوء قالوا :املتوضئ يغسل يديه ،ثم يغسل
رجليه ،ولكن مع ذلك يقدم اليمنى ،فكذلك فاملاسح يقدم مسح اليمنى ،لكن لو
ألسل يديه دفعة واحدة ،وألسل رجليه دفعة واحدة أجزأه ذلك ،وكذلك إذا مسح ظهر
خفيه ،اجلبرية يبل يده ،وأسح عليها كلها.
1

-هل ينتقض الوضوء خبلع اخلف إذا كان على طهارة مسح؟

ال ينتقض ألن النزع ليس من نواقض الوضوء يف الشرع  ،واألصل عدم النقض  ،أما إذا
أحدث ثم نزع فإن طهارته تنتقض باإلعاع.
قال ابن عثيمني " القول الراجح من أقوال أهل العلم الذي اختاره شيخ اإلسالم ابن
تيمية وعاعة من أهل العلم أن الوضوء ال ينتقض خبلع اخلف  ،فإذا خلع خفه وهو
على طهارة وقد مسحه فإن وضوءه ال ينتقض وذلك ألن الرجل إذا مسح على اخلف
فقد متت طهارته مبقتضى الدليل الشرعي  ،فإذا خلعه فإن هذه الطهارة الثابتة
مبقتضى الدليل الشرعي ال أكن نقضها إال بدليل شرعي  ".جمموع فتاوى ورسائل
الشيخ  /حممد بن صاحل العثيمني ،اقلد احلادي عشر،ص  ، ]201إذا خلع اخلف
أو اجلورب بعد أن مسح عليه فال تبطل طهارته على القول الصحيح ،لكن يبطل
مسحه دون طهارته ،فإذا أرجعها مرة أخرى وانتقض وضوؤه ،فال بد أن خيلع اخلف

فصل نواقض الوضوء
َثمَانِيَة
 )2خَارج من سَبِيل مُطلقًا .
 )1وخارج من َبقِيَّة الْبدن من َبوْل وألائط وَكثري جنس ألَريهمَا.2
ويغسل رجليه ،واملهم أن نعلم أنه ال بد أن يلبس اخلف على طهارة ألسل فيها الرجل
على ما علمنا من كالم أهل العلم ،وألن هذا الرجل ملا مسح على اخلف متت طهارته
مبقتضى دليل شرعي ،وما ثبت مبقتضى دليل شرعي فإنه ال ينتقض إال بدليل
شرعي ،وعلى هذا فال ينتقض وضؤوه إذا خلع خفيه بل يبقى على طهارته إىل وجود
ناقض من نواقض الوضوء املعروفة ،ولكن لو أعاد اخلف بعد ذلك وأراد أن أسح
عليه يف املستقبل فال ،على ما أعلمه من كالم أهل العلم[ .جمموع فتاوى ورسائل

فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني ()].201/22
هل ينتقض الوضوء بانتهاء املدة؟ليست بناقض للوضوء .كما سبق.
2

هذا هو املشهور يف مذهب احلنابلة واستدلوا بأدلة منها :ما رواه ابن ماجه من حديث عائشة عن

النيب صلى اهلل عليه وسلم قال( :من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم
لينب على صالته وهو يف ذلك ال يتكلم) [احلديث ضعيف]
ومبا رواه الرتمذي بإسناد صحيح أن النيب صلى اهلل عليه وسلم( :قاء فتوضأ) .
 - 1وذهب الشافعية واملالكية :إىل إن هذه ال ينتقض بها الوضوء ،فال ينتقض الوضوء بالدم
والقيء قليالً كان أو كثرياً واستدلوا:
مبا رواه أمحد وأبو داود وذكره البخاري معلقاً :أن النيب صلى اهلل عليه وسلم( :كان يف ألزوة
ذات الرقاع فأصيب رجل من أصحابه (وهو من حراسه) فنزفه الدم فمضى يف صالته).
ومبا رواه مالك يف موطئه أن عمر رضي اهلل عنه( :صلى وجرحه يثعب دماً) .
وقال احلسن  -كما يف البخاري  -معلقاً ووصله سعيد بن منصور ( :-ما زال املسلمون
يصلون يف جراحاتهم) .
قالوا :إن هذه مسألة تعم بها البلوى ومل يصح عن النيب صلى اهلل عليه وسلم فيها حديث.
قالوا :ومعنا األصل ،فإن األصل أن الوضوء ثابت ال نتزحزح إىل بطالنه إال بدليل ،وليس مثت دليل
صحيح صريح يدل على ذلك .واختار هذا القول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل وهو الراجح.
فالراجح :أن الدم والقيء والصديد وحنوها كل ذلك ال ينتقض الوضوء خبروجها خالفاً للمشهور
يف مذهب احلنابلة.

 )3وَزَوَال عقل اال يسري نوم من قَائِم اَوْ قَاعد.2
 )2وَألسل ميت.1
 )0وأكل حلم ابل.3

وجياب عن حديث الرتمذي أن النيب صلى اهلل عليه وسلم( :قاء فتوضأ)  ،فاحلديث صحيح لكنه
فعل منه صلى اهلل عليه وسلم ،وحنن نقول مبشروعية الوضوء من القيء  -ولكنا ال نقول بوجوب
ذلك  -فإن احلديث ليس فيه ما يدل على الوجوب فهو فعل ،والفعل ال يدل على الوجوب.
2

الضابط يف النوم الذي ينقض الوضوء :أنه النوم املستغرق  :هو الكثري الناقض

للوضوء .
وأما ألري املستغرق فهو الذي حيس اإلنسان به يف نفسه فال ينتقض به الوضوء .
وهذا القول رواية عن اإلمام أمحد وهو مذهب األوزاعي وربيعة واختيار شيخ اإلسالم،
ومما يدل على هذا أن النوم مظنة احلدث  ،لذا ثبت يف الصحيحني أن النيب صلى اهلل
عليه وسلم ( نام حتى نفخ ثم صلي ومل يتوضأ ) فقيل له يف ذلك فقال  ( :إن عيناي
تنامان وال ينام قليب ).
ويف رواية أبي داود  -واحلديث حسن  -أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال  ( :العني
وكاء  -أي رباط  -السه  -أي الدبر  -فمن نام فليتوضأ ).
فهو مظنة للحدث  ،وإذا كان النوم يسرياً فإن هذه املظنة تكون يسرية ألنه يشعر
بنفسه وحيس بها  ،خبالف ما إذا متكن منه النوم فإن املظنة تكون قوية فيتعلق
احلكم بها وينتقض الوضوء .
1

اختلف يف ذلك  ،وقد ورد يف ذلك حديث( :من ألسل ميتاً فليغتسل ،ومن محله

فليتوضأ)[ ،د،ت وسنده حسن] وظاهره يفيد الوجوب –وهذا الذي ذهب إليه
املؤلف  ،-والراجح :أن احلديث حممول على االستحباب ،إذ إنه قد ورد ما يصرفه
إىل االستحباب ،ومن ذلك ما ثبت عن ابن عباس مرفوعاً( :ليس عليكم يف ألسل
ميتكم ألسل ،إنه مؤمن مسلم طاهر ،وإمنا يكفيكم أن تغسلوا أيديكم) [رواه
البيهقي ،وحسنه ابن حجر يف التلخيص واأللباني يف أحكام اجلنائز .]01
3

حلديث جابر بن مسرة يف مسلم سئل النيب  ( أنتوضأ من حلوم الغنم ؟ فقال :إن

شئتم .قالوا :أنتوضأ من حلوم اإلبل؟ قال :نعم ) فخيَّرهم يف حلوم الغنم ،وألزمهم يف

وَ )2الرِّدَّة  ،وكل ما أوجب ألسال ألري موت.2
حلوم اإلبل ،هذا دليل على أنه يتوضأ من حلوم اإلبل ..وهذا القول من مفردات املذهب
احلنبلي.
وجاء يف إعالم املوقعني " :وقد جاء أن على كل ذروة كل بعري شيطان ًا وجاء أنها
خلقت من جن" ففيها قوة شيطانية  ،والغاذي شبيه باملغتذي  ،.فاالألتذاء بها وفيها تلك
القوة الشيطانية والشيطان خلق من نار والنار تطفأ باملاء نظري احلديث ( :إن الغضب
من الشيطان فإذا ألضب أحدكم فليتوضأ) .
فقد ثبت يف املسند وأبي داود والرتمذي واحلديث صحيح أن النيب صلى اهلل عليه
وسلم قال( :ال تصلوا يف مبارك اإلبل فإنها من الشياطني) أي خلقت منها ،وهو ثابت
مصرح به كما يف سنن ابن ماجة بإسناد صحيح أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال:
(إنها خلقت من شياطني).
وخصَّه بعض العلماء باللحم ،والرواية األخرى  :أنه عام ألجزائها كلها ،يعين :أن
أكل الكبد ،وأكل الطحال ،وأكل الكلية ،وأكل اللسان والشحم واملصران
..وما أشبهه .وممن اختار ذلك ابن سعدي؛ ألنه داخل يف حكمها ولفظها ومعناها،
والتفريق بني أجزائها ليس عليه دليل وال تعليل ،وألن اللحم يعرب عن علة احليوان
كلحم اخلنزير.
وأما اللنب فعلى االستحباب ألنه ال يسمى حلماً  ،ولعدم الدليل  ،ولقصة العرنيني وهو
صارف  ،واملرق يتوضأ إن ظهر طعم اللحم وإال فعلى األحوط[ .املمتع]103/2
مسألة :من شرب بول إبل للتداوي فهل ينتقض وضوءه؟ وما الدليل؟
2

الردة اختصت بأنها حتبط األعمال كلها؛ لقوله تعاىل( :لئن أشركت ليحبطن

عملك).
وهنا قاعدة ذكرها املؤلف :وهي أن كل ما أوجب ألسالً أوجب وضوءاً.
[فـ]ـاحليض والنفاس وخروج املين والكافر أو املرتد إذا أسلم ،فهذه توجب الغسل،
وهي كذلك توجب الوضوء ،ألنها ملا أوجبت الطهارة الكربى فيلزم من ذلك أن توجب
الطهارة الصغرى ،فعلى ذلك :إذا أرادت املرأة أن تغسل عن احليض مثالً ،فال يكفي
هلا لكي تصلي بهذا الغسل ،ال يكفي أن تنوي رفع احلدث األكرب املتمثل باحليض،
بل جيب عليها أن تنوي رفع احلدث األصغر  -إذا أرادت أن تصلي بعد الغسل .-

س فرج آدمي مُتَّصِل اَوْ حَلقَة دبره بيد.2
 )0وَ َم ّ
ومثالً :رجل دخل يف اإلسالم ،فاألتسل ومل ينو رفع احلدث األصغر ،فإن هذا الغسل ال
جيزئه فال يستطيع أن يصلي به؛ ألنه مل ينو رفع احلدث األصغر ،لكنه يسقط عنه
وجوب الغسل عند الدخول يف اإلسالم.
ولو أن جنباً األتسل بنية رفع احلدث األكرب ومل ينو رفع احلدث األصغر فإنه ال حيل
له أن يصلي بهذا الغسل.
فالقاعدة عندهم :أن كل ما أوجب ألسالً فإنه يوجب وضوءاً ومن ذلك الردة.
والراجح يف هذه املسألة كلها أن الوضوء ال جيب ،فإن من وجب عليه الغسل فال جيب
عليه الوضوء.
ذلك :ألن الشارع قال سبحانه وتعاىل{ :وإن كنتم جنباً فاطهروا} أي الطهارة
الكربى ،ومل يأمرنا بالوضوء ومل يثبت دليل صحيح يوجب ذلك.
فعلى ذلك :الصحيح أن من األتسل من اجلنابة مثالً فإن ذلك جيزع عنه يف رفع احلدث
األصغر وإن مل ينوه؛ ألن احلدث األصغر داخل يف احلدث األكرب فإذا ارتفع احلدث
األكرب فقد ارتفع احلدث األصغر  -هذا من حيث املعنى .-
وأما من حيث الدليل :فإن الشارع مل يوجب الوضوء على من وجب عليه الغسل،
وإجياب ذلك حيتاج إىل دليل صحيح.
إذن القاعدة املتقدمة فيها نظر ،واألظهر أن الغسل هو الواجب فقط ،فمن نوى رفع
احلدث األكرب فذلك جيزع عنه.
2

حلديث  :بسرة بنت صفوان ( :من مس ذكره فليتوضأ) [د الرتمذي وهو صحيح

صححه أمحد وابن معني والرتمذي] ويف رواية ( :من مس فرجه فليتوضأ) أمحد .
والرواية الثانية  :ال ينقض وهو مذهب احلنفية حلديث طلق بن علي (فجاء رجل فقال
رجل يا رسول اهلل ما ترى يف مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ فقال  :إمنا هو بضعة
منك ) [د ،ت ،وإسناده حسن]
واختيار ابن تيمية وابن عثيمني أنه مستحب قال ابن تيمية " :واألظهر أن الوضوء من
مس الذكر مستحب ال واجب  ،وبهذا جتتمع األحاديث واآلثار حبمل األمر على
االستحباب وليس فيه نسخ" ،.وبهذا جيمع بني النصوص .
فإذا مسه لشهوة وخرج شيء فيجب عليه الوضوء لذلك اخلارج  .كما يف حديث علي .

 )2وملس ذكر اَ ْو انثى اآلخر لشَهْوَة بِلَا حَائِل فيهمَا لَا لشعر وَسن ظفر َولَا بهَا
َولَا من دون سبع.2

وبعضهم محل حديث طلق بغري شهوة وأنت تلحظ يف حديث طلق  :بعدما توضأ أنه
بغري قصد  ،وحديث بسرة إذا كان بشهوة  .واألحوط له الوضوء .
وال ينقض مبس الدبر .
 وذهب املالكية وهو رواية عن اإلمام أمحد :إىل أن مس ذكر الصغري ال ينقضالوضوء  -وهذا هو الراجح -؛ كاألم متس فرج طفلها فإن ذلك ال ينقض الوضوء،
ألن ذكر الصيب ليس مبعنى ذكر الكبري املنصوص عليه ،فإنه ليس حمالً للشهوة
مبسه فبينهما فارق ،ففرق بني مس الذكر [من] البالغ ومس ذكر الطفل الصغري.
2

هذا هو املشهور يف مذهب احلنابلة وأن من مس امرأة بشهوة فإن وضوءه ينتقض بذلك.

واستدلوا :بقوله تعاىل{ :أو المستم النساء فلم جتدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً} ( )2اآلية.
قالوا :واملالمسة هنا هي حقيقة املس ،فإذا مس املرأة بشهوة فإنه ينتقض وضوؤه.
وقد دلت السنة على أن مطلق املس ألري املصحوب بشهوة أنه ال ينقض الوضوء ،دل على ذلك ما
ثبت يف الصحيحني عن عائشة قالت( :كنت أنام بني يدي النيب صلى اهلل عليه وسلم وكانت
رجالي يف قبلته فإذا سجد ألمزني فقبضتها) ( )1ويف رواية للنسائي( :مسين برجله).
وذهب الشافعية  -استدالالً باآلية الكرأة  :-إىل أن مس املرأة ناقض للوضوء مطلقاً بشهوة أو
بغري شهوة.
وذهب أبو حنيفة وهو رواية عن اإلمام أمحد اختارها بعض أصحابه كاآلجرى  -وهو اختيار شيخ
اإلسالم  :-إىل أن مس املرأة ال ينقض مطلقاً ال بشهوة وال بغريها.
وأجابوا  -عن استدالهلم باآلية  -بأن املس يف اآلية إمنا هو اجلماع .كما قال ابن عباس وابن
جرير ،وكما يف قوله تعاىل {وإن طلقتموهن من قبل أن متسوهن} ( )1وليس املراد إعاعاً جمرد
املس ،وإمنا مراده اجلماع احلقيقي.
وقد روى أمحد وأبو داود والرتمذي وابن ماجه من حديث عروة عن عائشة قالت( :كان النيب صلى
اهلل عليه وسلم يقبل بعض نسائه ثم يصلي وال يتوضأ) قال الراوي ما أظنها إال أنت فضحكت ".
واحلديث صححه ابن عبد الرب وابن جرير ،وقد اختلف كثرياً يف صحته.
وهذا احلديث قد استدل به من يرى أن مس املرأة ال ينقض الوضوء مطلقاً ،ألن القبلة ال تكون يف
الغالب إال بشهوة من الزوج.
والراجح أن مس املرأة ال ينقض الوضوء.

َولَا ينْتَقض وضوء ملموس مُطلقًا.2
وَمن شكّ فِي طَهَارَة اَوْ حدث بنى على يقينه.1

ولكن :إذا كان إذا كان بشهوة فيستحب له أن يتوضأ كما قرر هذا شيخ اإلسالم قياساً على
الوضوء عند الغضب جبامع أن الغضب والشهوة من الشيطان ،فيستحب له أن يتوضأ من الشهوة
كما يستحب له أن يتوضأ من الغضب.
2

امللموس بدنه قالوا :ال ينتقض وضوؤه بذلك ،ألن الالمس الشهوة فيه أشد ،فعلى ذلك ال يقاس

امللموس بدنه بالالمس ألن الشهوة يف الالمس أشد.
وهذا فيه نظر ،فإنها وإن سلم أنها أشد لكن الشهوة قد ثبتت ووقعت باللمس ،فالقياس الصحيح
أن يقال :بأن امللموس كذلك إذا ملس وثارت شهوته باللمس فإنه بذلك ينتقض وضوؤه ،فإذا مس
الرجل امرأة بشهوة  -وقلنا بانتقاض الوضوء مبس املرأة  -فكذلك ينتقض وضوء املرأة إن
أحدث بها ذلك شهوة.
ولكن كما تقدم الراجح خالف هذا كله ولكن هذا الرتجيح لبيان ضعف هذه العلة املذكورة.
وأنّا متى قلنا بأن مس املرأة ناقض للوضوء فإن علينا أال نفرق بني المس وملموس.
1

لقوله  " : إذا وجد أحدكم يف بطنه شيئاً ،فأشكل عليه هل خرج منه شئ أم ال،

فال خيرجن من املسجد حتى يسمع صوتاً أو جيد رحياً" رواه مسلم.
مسألة- :من حدثه دائم كمن به سلس البول :
فيجب عليه الوضوء لكل صالة ويتحفظ ككالم أهل العلم يف املستحاضة وال
ينقض الوضوء ما نزل فخفف ألجل املشقة ومثله املذي إذا كان يبتلى اإلنسان
بكثرته.
فخروج قطرات من البول يف بعض األحوال إذا كانت بغري حتكُّم فهذه احلالة داخلة
يف سلس البول فيفعل ما يلي :
أوالً  :ألسل الفرج باملاء .
ثاني ًا  :ألسل املوضع الذي أصابه البول من الثوب  ( ،وال يلزم تغيري املالبس ) .
ثالث ًا  :وضع مناديل أو قطن أو حنوه على القبل حتى ال ينتشر البول .
رابع ًا  :يتوضأ لكل صالة  ،ويصلي على حالته ما شاء من فرض أو نافلة بهذا الوضوء
 ،وال يضره ما خرج بعد فعل ذلك فاهلل عز وجل يقول  ( :فاتقوا اهلل ما استطعتم ) ،
وال يفوت الصالة وال يؤخرها عن وقتها  ،وصالته صحيحة .

وَحرم على مُحدث:
 .2مس مصحف.2
هذا يف حال السلس  ،لكن لو كان اخلروج بعد التبول بقليل ثم ينقطع بعد ذلك ،
فيمكنك أن تذهب إىل اخلالء قبل الصالة أو األذان بربع ساعة مثالً ثم تضع شيئاً
تأمن معه التلوث بعد استنجائك  ،ثم بعد ذلك تستنجي وتتوضأ وتصلي  ،واهلل أعلم .
وسئل الشيخ ابن عثيمني رمحه اهلل عن املرأة إذا وضأت طفلها وهي طاهرة هل جيب
عليها أن تتوضأ ؟ فأجاب "  :إذا وضأت املرأة طفلها أو طفلتها ومست الفرج فإنه ال
جيب عليها الوضوء  ،وإمنا تغسل يديها فقط ،ألن مس الفرج لغري شهوة ال جيب
الوضوء ،ومعلوم أن املرأة اليت تغسل أوالدها ال خيطر بباهلا الشهوة  ،فهي إذا وضأت
الطفل أو الطفلة فإمنا تغسل يديها فقط من النجاسة اليت أصابتها وال جيب عليها أن
تتوضأ " انتهى.
2

وهذه فيها خالف  ،فاجلمهور على حتريم املس املصحف ،فدل على أن هذا التنزيل

هو الذي جيب أن ال أسه إال املطهرون  .وحلديث  :عبد اهلل بن أبي بكر يف الكتاب
الذي كتبه الرسول  لعمر بن حزم (( :أال أس القرآن إال طاهر)) [.رواه مالك  ،قال
ابن حجر  :وهو معلول  ،وقال ابن باز  :جيد اإلسناد ،وله طرق تدل على صحته
واتصاله ].
وقول ابن حزم واختيار الشوكاني  :ال حيرم  ،وإمنا الوضوء مستحب ومن اآلداب
املؤكدة عند قراءة القرآن..
ويضعف حديث عمرو بن حزم  ،وجييب عن اآلية بأن املراد بها املالئكة بدليل ما
قبلها .
ومن أسباب اخلالف  :داللة لفظ (طاهر) و(املطهرون) فإنها فيها اشرتاك تطلق على
من ليس عليه جنابة  ،وعلى من ليس عليه حدث أصغر  ،وعلى من ليس عليه جناسة ،
وعلى الطهارة املعنوية.
حيمل احلديث على طهارة اإلأان وأن النجاسة الكفر  ،ويقوي هذا أنه أرسله إىلجنران وكان بها نصارى  ،ويدل عليه حديث ( :إن املؤمن ال ينجس)  ،وأن السنة مل
ترد يف وصف املؤمن إذا كان يف حدث أكرب او أصغر بأنه جنس  ،ومل يرد يف
املتوضئ  :أنا طاهر  ،بل يقول  :أنا على طهارة .

ويقويه املقاصد العامة يف الشريعة  ،وأن مسك املصحف ومسه ليس بعبادة  ،إمنا هو
ألجل التوقري والتعظيم  ،وهو واجب قليب  ،ومستحب مؤكد بأعمال اجلوارح .
وقد خفف اهل العلم –كما قال النووي يف التبيان – يف محل الصبيان للمصاحف بال
وضوء  .ألنهم ألري مكلفني ثم إن يف تكليفهم ذلك مشقة وحرج ،فلما كان األمر
كذلك مل يشرتط أن يتوضؤوا ولكن على وليهم أن يرشدهم إىل الوضوء عند إرادة
املصحف من ألري أن جيب ذلك عليهم.
أما محل املصحف ومسه حبائل فجائز لكن ال أسه بيديه مباشرة  ،قال ابن تيمية :
"وأما إذا محل املصحف بكمه فال باس  ،ولكن ال أسه بيديه"
وأما كتب التفسري فيقول الشيخ ابن عثيمني " :كتب التفسري جيوز مسها بغري وضوء
ألنها تعترب تفسرياً  ،واآليات اليت فيها أقل من التفسري  ،ويستدل لذلك بكتابة النيب
 للكفار وفيها آيات من القرآن  ،فدل هذا على أن احلكم لاأللب واألكثر  ،فإذا
تساوى القرآن مع التفسري فإذا اجتمع مبيح وحاظر ومل يتميز أحدهما برجحان فإنه
يغلب جانب احلظر فيعطى احلكم للقرآن ".
لذلك فهي اليت ختص باملنع  ،أما ألري ذلك فيجوز فمن ذلك:
حكم قراءة احملدث للقرآن :جائز باإلعاع  .واألفضل له أال يذكر اهلل إال على طهر .
قالت عائشة  :كان رسول اهلل  يذكر اهلل على كل أحيانه  .مسلم.
ومناسبة ذكر املصحف :
يشرع تعظيم املصحف وعدم إهانته بتوسد أو استناد عليه أو كتب فيها آياتوكذلك افرتاش صحف فيها ذلك  ،ومد رجل إليه .
وال يشرع تقبيل املصحف لعدم وروده  ،وتعظيمه إمنا يكون بالعمل به .
وال يشرع تعليق آيات قرآنية أو كتابته على اجلدران وتزيني احلائط به فإنه ينهى عنه
ألنه إخراج للقرآن عن موضوعه  ،فإن كان من باب التذكري أو حتفيظ الصغار فال
بأس فيعلق ما تدعو حاجته إىل ذلك.

 .1وَصَلَاة.2
 .3وَطواف.1
2

أنع الصالة فرضها ونفلها( ،ال تقبل صالة بغري طهور) وكل ما حترأه التكبري

وحتليله التسليم فمفتاحه الطهور  .كما قال ابن القيم  ، .ويدخل يف ذلك صالة
اجلنازة .
وأما سجود التالوة والشكر فليست بصالة فال بأس وإن كان األفضل أن ال يذكر
اهلل إال على طهر  ،وكذلك للجنب واحلائض.
وقد شدد أهل العلم على من يصلي حمدثاً –كما حيصل أحياناً حياءً  ،بل اختلفوا :
هل يكفر أم ال  ،واألقرب عدم كفره إال إذا استحله واستهزأ بالصالة .
1

وأنع الطواف بالبيت ،سواء كان الطواف تطوعا أو فريضة،

وفيه خالف  ،واستدلوا حبديث ابن عباس ( :الطواف بالبيت صالة إال أن اهلل أباح فيه
الكالم) [الرتمذي وروي مرفوعاً وموقوفاً ]
وذهب بعض العلماء إىل أن الطهارة من احلدث ليست شرطاً للطواف  .وهو مذهب أبي
حنيفة رمحه اهلل ،واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية  .وأجابوا عن أدلة القول األول
باآلتي:
اللهُ َعلَ ْيهِ
أما حديث ( الطواف بالبيت صالة ) فقالوا  :ال يصح من قول النيب صَلَّى َّ
سلَّمَ  ،وإمنا هو من قول ابن عباس رضي اهلل عنهما  .قال النووي يف اقموع :
َو َ

الصحِيحُ أ ََّنهُ مَ ْوقُوفٌ َعلَى ابْنِ عَبَّاسٍ  ,كَذَا َذكَرَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَألَ ْيرُهُ مِنْ ا ْلحُفَّاظِ اهـ .
َّ
سلَّمَ وأنه طاف متطهراً فقالوا  :هذا ال يدل على
وأما فعل النيب صَلَّى اللَّهُ َعلَ ْيهِ وَ َ
اللهُ َعلَيْهِ َوسَلَّمَ فعله ومل
الوجوب  ،وإمنا يدل على االستحباب فقط  ،ألن النيب صَلَّى َّ

َيرِد أنه أمر أصحابه بذلك .
سلَّمَ لعائشة  ( :ا ْف َعلِي مَا يَ ْفعَلُ ا ْلحَاجُّ ألَيْرَ أَنْ ال تَطُوفِي
وأما قوله صَلَّى اللَّهُ َعلَ ْيهِ َو َ
سلَّمَ من الطواف ألنها حائض
ت حَتَّى َتطْ ُهرِي ) فإمنا منعها النيب صَلَّى اللَّهُ َعلَ ْيهِ َو َ
بِالْبَ ْي ِ

 ،واحلائض ممنوعة من دخول املسجد .
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية :
والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم حجة أصالً ؛ فإنه مل يَنقل أحدٌ عن النَّيب
صلى اهلل عليه وسلم ال بإسناد صحيح وال ضعيف أنه أمر بالوضوء للطواف  ،مع العلم

وعَلى جنب وَنَحْوه:
َذلِك  +وَقِرَاءَة اية قُرْآن 2ولبث فِي َمسْجِد بِغَيْر وضوء.2

بأنه قد حج معه خالئق عظيمة  ،وقد اعتمر عمَراً متعددة والناس يعتمرون معه فلو
كان الوضوء فرضاً للطواف لبيَّنه النيب صلى اهلل عليه وسلم بياناً عامّاً  ،ولو بيَّنه
لنَقل ذلك املسلمون عنه ومل يهملوه  ،ولكن ثبت يف الصحيح أنه ملا طاف توضأ ،
وهذا وحده ال يدل على الوجوب ؛ فإنه قد كان يتوضأ لكل صالة  ،وقد قال  " :إني

كرهتُ أن أذكر اهلل إال على طهر " . ...اهـ .
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وهذا القول –أي عدم اشرتاط الطهارة للطواف  -مع قوته واحتمال األدلة له ال ينبغي
لإلنسان أن يقدم على الطواف بال طهارة  ،وذلك ألن الطواف متطهراً أفضل بال شك

 ،وأحوط وأبرأ للذمة  .وبه يسلم اإلنسان من خمالفة عهور العلماء .
ولكن يسع اإلنسان العمل به مع املشقة الشديدة يف مراعاة الوضوء  ،وذلك يكون يف
أيام املواسم  ،أو إذا كان الرجل مريضاً أو كبرياً يف السن يشق عليه أن حيافظ على

طهارته مع شدة الزحام واملدافعة  . .وحنو ذلك .
قال الشيخ ابن عثيمني رمحه اهلل بعد أن أجاب عن أدلة اجلمهور :
وعليه  :فالقول الراجح الذي تطمئن إليه النفس  :أنه ال يشرتط يف الطواف الطهارة من
احلدث األصغر ،لكنها بال شك أفضل وأكمل واتباعاً للنيب صلى اهلل عليه وسلم ،
وال ينبغي أن خيل بها اإلنسان ملخالفة عهور العلماء يف ذلك  ،ولكن أحياناً يضطر
اإلنسان إىل القول مبا ذهب إليه شيخ اإلسالم  ،مثل  :لو أحدث أثناء طوافه يف زحام
شديد  ،فالقول بأنه يلزمه أن يذهب ويتوضأ ثم يأتي يف هذا الزحام الشديد  ،ال
سيما إذا مل يبق عليه إال بعض شوط  :فيه مشقة شديدة  ،وما كان فيه مشقة شديدة
ومل يظهر فيه النص ظهوراً بيِّناً  :فإنه ال ينبغي أن نُلزم الناس به  ،بل نتبع ما هو
األسهل واأليسر ؛ ألن إلزام الناس مبا فيه مشقة بغري دليل واضح منافٍ لقوله تعاىل :
(يريد اهلل بكم اليسر وال يريد بكم العسر "الشرح املمتع " ( 300 / 0
2

حلديث ابن عمر مرفوع ًا ( :ال يقرأ اجلنب وال احلائض شيئاً من القرآن) [الرتمذي

وابن ماجه وهو ضعيف]

لكن احلديث الصحيح  :حديث علي ( :ومل يكن حيجبه عن القرآن شيء ليس إال
اجلنابة) [اخلمسة وصححه الرتمذي ]  ،وحديث أبي هريرة ( :مل يكن حيجبه أو
حيجزه شيء عن قراءة القرآن سوى اجلنابة ) [أمحد وحسنه ابن حجر] وعند الرتمذي :
(كان رسول اهلل  يقرئنا القرآن ما مل يكن جنباً)  ،واحلكمة يف ذلك أن يسارع
إىل إزالتها وطهارتها حتى يقرأ ،حتى ولو كان عن ظهر قلب .وبعض أهل العلم يرى
الكراهة وإن احتاج فيجوز ألن أقصى ما ورد الفعل  ،وإمنا يدل على االستحباب .
واحملرم آية فصاعداً  ،وله قول ما وافق القرآن كبسم اهلل الرمحن الرحيم واحلمد
هلل كالذكر  ،وسبحان الذي سخر لنا هذا ..
وال شك أنه حيرم عليه مس املصحف من باب أوىل .
2

حلديث ( :إني ال أحل املسجد حلائض وال جنب) [أبوداود وحسنه الزيلعي]  ،وأما

دخول املسجد فال جيوز إال ملن كان عابرًا من باب إىل باب كما يف اآلية ،وأما إذا
توضأ فيجوز له أن يلبث فيه ،فإن الوضوء خيفف اجلنابة  ،كما روى سعيد بن
منصور يف سننه عن عطاء  :رأيت رجاالً من أصحاب رسول اهلل  جيلسون يف املسجد
وهم جمنبون إذا توضأوا وضوء الصالة  .قال ابن كثري  :هذا إسناد صحيح على شرط
مسلم .
* وأما احلائض والنفساء :
 حكم قراءة القرآن للحائض وال سيما مع طول مدتها فقد جتلس سبعاً أو عشراً .الفقهاء قاسوها على اجلنب جبامع احلدث األكرب يف كل .وملا ورد من بعض
األحاديث  ،لكنها ال تصح .
لذلك األقرب  :جواز قراءة احلائض للقرآن عمالً باألصل  ،ولضعف األحاديث ،
ويتأكد قراءتها له يف حال مراجعته وحفظه له وإذا خشيت نسيانه  ،ويفرق بني
احلائض واجلنب  ،فإنه بيده االألتسال  ،ووقته ال يطول خبالف احلائض.
واألوىل أن ال تتعبد بقراءته  ،وجتعل القراءة مراجعة وحفظاً.

فصل 2موجبات الغسل

1

سَبْعَة
ي من خمرجه بلذة)1 .2وانتقاله.1
 )2خُرُوج ا ْلمَ ِن ّ
2

-وقفة :الشاب والشهوة :

 - 2احفظ اهلل حيفظك ..بناء اإلأان القوي وإصالح أعمال القلوب وكثرة األعمال
الصاحلة احلافظة والواقية فإذا حفظت اهلل حفظك  ،قصة يوسف منوذج.
- 1احفظ بصرك فهو أزكى وأسعد لراحتك ..
- 3ال تقرتب  ،وحيك ال تفتحه  ،احذر من الوسائل اليت جتلب لك الفتنة  :السوق
اليت ينصب الشيطان فيها رايته  ،فقد جاءت الشريعة بسد الذرائع (وال تقربوا الزنا)
ومنع االختالط واخللوة ومصافحة املرأة  ،..مواقع اإلنرتنت اليت فيها تساهل وحتى
مواقع الربيد  ،،القنوات الفضائية اإلخبارية  ،الصحف واقالت  ،مقاطع فيديوية أو
يف اجلواالت عرب تقنيات االتصال القريب  ،احملادثات  ،التوسع يف التفكري الذي ال
جيلب نفعاً.
- 2احذر مهدئات الشهوة احملرمة كاالستمناء  ،والتلذذ بالنظر والفكر  ،..فلو
كان طريقاً مباحاً ألرشدنا إليه .
- 0الزواج  ،فكر وهيئ نفسك وظروفك وأهلك لذلك  ،وابدأ ببعض اخلطوات ..
فهي سكن ظاهر للشهوة ..
بني اخلجل واملروءة :السؤال والنقاش عما حيتاج إليه من العلم ولو كان يف األشياء اليت يطلب احلياء فيها،
(نعم النساء نساء األنصار مل أنعهن احلياء) وقال جماهد كما علقه البخاري يف
العلم " :ال ينال العلم مستحي وال مستكرب "
التوسع يف احلديث يف هذه املوضوعات ينايف املروءة ،وشغل اقالس يف لغو  ،وهو
كذلك سبب من أسباب الفتنة وشغل الفكر وال سيما لغري املتزوج بشيء يفتح له باب
شر.
1

وهو تعميم عيع البدن باملاء الطهور على وجه خمصوص  .وهو من حماسن دين

اإلسالم دين النظافة والنزاهة .

حشَفَة فِي فرج اَوْ دبر 3وَلَو لبهيمة اَ ْو ميت بِلَا حَائِل.
 )3وتغييب َ

2

فاإلنزال إذا خرج املين بدفق وصحب خروجه لذة وجب الغسل ،سواء بتكرار النظر

أو باملباشرة أو حنو ذلك ،اجلميع يوجب الغسل .إذا خرج املين .او باستمناء.
املين :معروف أنه املاء اللزج األصفر الذي خيرج من الذكر عند الوطء ،وعند
االحتالم ،وعند حترك الشهوة وحنو ذلك ،ويصحب أو يعقب خروجه بعض من الفتور
وحنوه ،فهو من موجبات الغسل.
ودليل ذلك ( :وإن كنتم جنباً فاطهروا ) وذكر يف آية أخرى ( :وال جنباً إال عابري
سبيل حتى تغتسلوا )  ،وحديث أبي سعيد ( :إمنا املاء من املاء) مسلم.
[ما مل يكن نائماً وحنوه] فال يشرتط خروجه بلذة لقوله صلى اهلل عليه وسلم ملا سئل:
هل على املرأة ألسل إذا احتلمت؟ قال" :نعم إذا رأت املاء" رواه النسائي مبعناه.
إذا نزل املين بدون دفق وال لذة كما لو األتسل بسب خروج املين وبعد االألتسالتقاطر من ذكره مين مع البول أو بدونه فالواجب عليه االستنجاء والوضوء فقط  ،وال
يلزمه إعادة االألتسال  .وهذا مذهب عهور العلماء  ،وبه أفتت اللجنة الدائمة برئاسة
ابن باز.
1

لوجود الشهوة بانتقاله أشبه ما لو ظهر .والصحيح :أن العربة خبروج املين حلديث

(إمنا املاء من املاء) فمفهومه أنه إذا مل خيرج املين فليس عليه ألسل؛ فإنه  علق
االألتسال على رؤية املاء ..وهو قول اجلمهور واختارها ابن قدامة .فإنه  علق
االألتسال على رؤية املاء.
3

االألتسال حيصل مبجرد إيالج رأس الذكر ،ولو مل حيصل إنزال؛ هلذا احلديث

يعين( :إذا التقى اخلتانان فقد وجب الغسل)  ،ويف حديث عائشة ( :إذا مس اخلتان
اخلتان فقد وجب الغسل) مسلم.
واخلتانان حمل ختان الرجل يعين :حمل قطع القلفة ،وختان املرأة يعين :حمل اخلتان
منها ،وحديث ( :إذا جلس بني شعبها األربع ثم جهدها فقد وجب الغسل) متفق عليه.
وظاهر األدلة أنه ال بد من إيالج  ،قال ابن تيمية " :لو التزق اخلتان من ألري إيالج فال
ألسل وكذلك قال ( : إذا جاوز اخلتان اخلتان وجب الغسل) رواه الرتمذي  ،وقال :
حسن صحيح "  ،وحكى النووي إعاع العلماء على ذلك .

 )2واسالم كَافِر.2
)0وَ َموْت.1
واحلكمة  :ألري التعبد هلل بذلك  ،ما قاله ابن القيم " :إجياب الشارع الغسل من املين
دون البول من أعظم حماسن الشريعة وما اشتملت عليه من الرمحة واحلكمة فإن
املين خيرج من عيع البدن  ،ولذا امساه اهلل سبحانه ساللة ألنه يسيل من عيع البدن
 ،فتأثر البدن خبروج املين أعظم من تأثره خبروج البول  ،والغسل خيلف عليه ما حتلل
منه خبروج املين وهذا معروف باحلس  ،وأيضاً فإن اجلنابة توجب ثقالً وكسالً ،
والغسل حيدث هلا نشاطاً وخفة  ،مع ما حتدثه اجلنابة من بعد القلب والروح عن
األرواح الطيبة  ،فإذا األتسل زال ذلك البعد".
مسألة- :إذا استيقظ اإلنسان فوجد بلالً فال خيلو من احلاالت التالية :
- 2أن يتيقن أنه مين  ،فيجب عليه حينئذ االألتسال سواء ذكر احتالماً أو مل
يذكر.
- 1أن يتيقن أنه ليس مبين  ،فال جيب عليه الغسل  ،ولكن جيب عليه ألسل ما
أصابه ألن حكمه جنس كالبول .
- 3أن جيهل هل هو مين أم ال ؟ ففيه تفصيل
إذا ذكر أنه احتلم يف منامه فإنه جيعله منياً ويغسل  ،عمالً بالقرينة.إذا مل ير شيئاً يف منامه  ،فإن سبق نومه تفكري يف اجلماع جعله مذياً  ،وإن مليسبقه ذلك فال جيب عليه الغسل ألن األصل براءة الذمة [.فتاوى ابن عثيمني]
2

إذا أسلم الكافر وجب أن يغتسل؛ وذلك ألن بدنه جنس ،فوجب عليه أن يطهر ذلك

البدن مبياه الغسل ،لآلية ،وألنه لو األتسل وهو كافر مل يرتفع حدثه  ،وحلديث
قيس بن عاصم  :أنه ملا أسلم أمره أن يغتسل مباء وسدر [ .د ،ت  ،وحسنه الرتمذي
وصححه األلباني] 
1

جيب تغسيل امليت املسلم ألري الشهيد  ،كما يف أمره بتغسيل احملرم الذي وقصته

دابته فمات (األسلوه مباء وسدر) [ابن عباس متفق عليه]
وأما الشهيد فال يغسل حلديث جابر ( :ادفنوهم يف دمائهم –يعين يوم أحد -ومل
َيغْسلهم) البخاري  ،وعن أنس ( :إن شهداء أحد مل يغسلوا ودفنوا يف دمائهم ) [د،
احلاكم وقال النووي  :إسناده حسن أو صحيح ،وحسنه األلباني].

)2وحيض )0ونفاس.2
وَسن:
حتِلَام
 )2جلمعة  )1وَعِيد  )3وكسوف )2واستسقاء )0وجنون )2واألماء لَا ا ْ
فيهمَا )0 1واستحاضة لكل صَلَاة
)2واحرام  )1وَدخُول مَكَّة وحرمها.
)20ووقوف بِعَرَفَة )22وَطواف زِيَارَة ووداع )21ومبيت ِبمُزْ َدلِفَة )23وَرمي
عار.3
وتنقض ا ْلمَرْأَة شعرهَا حليض ونفاس لَا جَنَابَة اذا رَوَت اصوله.2

2

لقوله تعاىل ( :وال تقربوهن حتى يطهرن ) أي ينقطع دمهن  ،وقوله (فإذا تطهرن) أي

األتسلن .
1

لثبوته عنه  يف مرض موته.

3

وأما من ألسل ميتاً فهل يلزمه االألتسال ؟

ورد حديث أبي هريرة ( :من ألسل ميتاً فليغتسل) د،أح وصححه أمحد شاكر
واأللباني  .وهو حممول على االستحباب  ،ويقويه ما ثبت عن ابن عباس موقوفاً عليه :
(ليس عليكم يف ميتكم ألسل إذا ألسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن
تغسلو أيديكم) [حكم  ،بيهق ،وحسن إسناده ابن حجر واأللباني موقوفاً] ولقول ابن
عمر" :كن نغسل امليت فمنا من يغتسل  ،ومنا من مل يغتسل" الدارقطين وصححه ابن
حجر.
2

الغسل الكامل املستحب :

عن النيب  أنه ألسل فرجه أوال ،ثم توضأ وضوءا شامال كوضوئه للصالة ،ثم حيثي
على رأسه ثالثاُ ،يرَوِّيه بذلك يعين :يرتوى شعره ،وترتوى بشرته ،ثم يفيض املاء على
سائر جسده ،يعم اجلسد كله باملاء ،ثم يغسل رجليه مبحل آخر إذا كانت يف
مستنقع املاء.
واقزع من ذلك ألسل عيع البدن مرة واحدة مع املضمضة واالستنشاق  ،وماحتت الشعر اخلفيف والكثيف،

وَسن توضؤ بِمد واألتسال بِصَاع 2وَكره اسراف.
االألتسال يف اجلنابة ال بد أن يغسل الشعر كله خفيفًا أو كثيفًا ،وما ورد يف احلديث
أنه قال  :أنقوا البشر ،وبلوا الشعر؛ فإن حتت كل شعرة جنابة [ د ،ت  ،جه
وضعفه األلباني ]؛ فلذلك يقول عليّ" :لذلك عاديت رأسي" فكان جيزه؛ ألنه خيشى أن
يبقى شعرة ال يصل إليها الغسل أو قعرها.
هل يستحب التثليث يف ألسل اجلسد ؟الذي ثبت التثليث فيه ألسل الرأس  ،وأما ألريه فما ثبت فهو مرة واحدة وهو مذهب
املالكية واختيار ابن تيمية وابن سعدي .
قال السعدي " :والصحيح أن التثليث ال يشرع يف الغسل إال يف ألسل الرأس ألن ذلك هو
الوارد يف صفه ألسله  فلم يثبت عنه سوى هذا  ،وقياس الغسل على الوضوء ألري
مسلم لوجود الفوارق من وجوه كثريه"  .ويقويه ما ثبت من قلة املاء كما يف
الصحيحني يف حديث أنس ( :كان النيب يغتسل بالصاع إىل مخسة أمداد ) .إال إذا
زاد من باب التنظف أو استخدام الصوابني وحنو ذلك .
الغسل بالنسبة للمرأة كالرجل متاماً  ،وال يشرتط أن تنقض شعر رأسها سواء يف
ألسل اجلنابة أو احليض  ،بل يكفيها أن تفيض املاء على رأسها ثالثاً وتدلكه دلكاً
شديداً حتى يبلغ املاء رأسها  .هو قول أكثر الفقهاء واختيار ابن باز .
حلديث أم سلمة :حني قالت ( :إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه للحيض واجلنابة؟
قال ال إمنا يكفيك أن حتثي على رأسك ثالث حثيات ثم تفيضي عليك املاء فتطهرين)
مسلم .
2

املد :مكيال يوزن به،ومقدار ملء كفي اإلنسان إذا ماهما ،ومد يده بهما ،ومنه

مسي مدا .وهو يساوي "001" :جرام ،وقيل "023" :جرما.
ينظر :القاموس احمليط "ص ،"200 :املقادير الشرعية "ص ،"110 :معجم لغة الفقهاء
"ص."20 :
أقل ما ثبت عن النيب  أنه األتسل بثالثة أمداد كما يف حديث عائشة يف مسلم،وثبت أنه األتسل بصاع  ،وال يسرف.
ومل يثبت حديث( :ال تسرف ولو كنت على نهر جار) ،وصح حديث( :إنه سيكون يف
هذه األمة قوم يعتدون يف الطهور والدعاء) [أمحد بسند صحيح كما يف اإلرواء ]220

وان نوى بِالْغسْلِ رفع احلدثني اَ ْو الْحَدث واطلق ارتفعا

2

وَسن جلنب ألسل فرجه وَا ْلوُضُوء الكل وَشرب ونوم ومعاودة وَطْء 1وَالْغسْل
لَهَا افضل وَكره نوم جنب بِلَا وضوء.
2

-من األتسل وهو ينوي رفع احلدث األكرب أجزأه ذلك عن األصغر وارتفع  .وهو

قول اجلمهور  ،واختاره ابن سعدي لقوله تعاىل ( :وإن كنتم جنباً فاطهروا) أي األسلوا
عيع البدن  ،وألن عيع ما جيب يف احلدث األصغر جيب نظريه يف األكرب وزيادة ،
ولعموم ( :إمنا األعمال بالنيات)  ،واألفضل له أن يتوضأ مع الغسل أو بعده .
جيزع ألسل واحد عن حيض وجنابة  ،أو عن جنابة وععة إذا نوى الكل .من األتسل للجمعة ومل يستحضر احلدث األكرب  :فإنه جيزئه ألنه نوى الغسلللصالة فريتفع عنه احلدثان ألن من الزم نية الصالة أن يرتفع احلدثان  ،ألن الصالة ال
تصح إال كذلك  .املمتع .302/2
قال البهوتي :أو نوى بغسله احلدثني ) أو احلدث وأطلق أو الصالة وحنوها مما حيتاج
لوضوء وألسل ( أجزأه ) عن احلدثني.
مسألة :لو قام شخص من نومه فاألتسل تنظفاً وتوضأ  ،ثم صلى فعلم بعد ذلك أنه
كان قد احتلم  :فيجب عليه االألتسال بنية إزالة احلدث األكرب  ،وأشار إىل ذلك
الشيخ ابن عثيمني يف املمتع.
1

يسن ملن كانت عليه جنابة وأراد أن ينام ويؤخر الغسل أن يتوضأ قبل ذلك  ،وال

يلزمه الغسل حلديث عائشة ( :كان  إذا أراد أن ينام وهو جنب ألسل فرجه وتوضأ
وضوءه للصالة) [متفق عليه]  ،وأما النوم للجنب بدون وضوء فهو مكروه  ،وهذا
مذهب احلنابلة واختيار ابن تيمية لاحاديث يف اجتناب املالئكة فيه جنب كحديث
علي  :على رضي اهلل عنه عن النيب  ال تدخل املالئكة بيتا فيه جنب وال صورة وال
كلب  ،قال ابن تيمية  :وقد جاء يف بعض األحاديث أن ذلك كراهة أن تقبض روحه
وهو نائم فال تشهد املالئكة جنازته فإن يف السنن عن النيب أنه قال ال تدخل املالئكة
بيتا فيه جنب فلما أمر النيب اجلنب بالوضوء عند النوم دل ذلك على أن الوضوء يرفع
اجلنابة الغليظة وتبقى مرتبة بني احملدث وبني اجلنب مل يرخص له فيما يرخص فيه
للمحدث من القراءة ومل أنع مما أنع منه اجلنب من اللبث يف املسجد فإنه إذا كان

فصل يف التيمم

2

يَصح التَّيَمُّم ِبتُرَاب طهُور مُبَاح لَ ُه ألُبَار:1
وضوؤه عند النوم يقتضي شهود املالئكة له دل على أن املالئكة تدخل املكان الذي
هو فيه إذا توضأ .
وكذلك إذا أراد أن يأكل حلديث عائشة يف مسلم .
2

لغة :القصد .وشرعاً :قصد الصعيد الطيب ملسح الوجه والكفني بنية رفع احلدث،

أو استباحة الصالة..
وهو النوع الثاني من الطهارة .
وهو بدل عن الطهارة باملاء  ،وهو رخصة وتوسعة على األمة إذا تعذر استعمال املاء
ألعضاء الطهارة أو بعضها  ..وقد شرعه اهلل رمحة بعباده برفع للمشقة عنهم ،قال
تعاىل" :وما جعل عليكم يف الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم" اآلية[ ...احلج،]02 :
وثبت يف حديث أبي أمامة مرفوعاً" :جعلت األرض كلها لي وألميت مسجداً وطهوراً
فأينما أدركت رجالً من أميت الصالة فعنده مسجده ،وعنده طهوره" رواه أمحد.
هل التيمم مبيح أو رافع ؟الراجح :أنه رافع للحدث إىل أن يوجد املاء فيقوم مقام املاء عند وجود سببه  .وهو
مذهب أبي حنيفة ورجحها ابن تيمية وابن عثيمني .
وعلى هذا جيوز للمتيمم أن يصلي بالتيمم صالة الفرض والنافلة وجيوز له مس
املصحف  ،كما أنه جيوز الصالة بهذا التيمم للفرض اآلخر ما دام أنه مل حيدث .
حلديث ( :الصعيد الطيب طهور املسلم وإن مل جيد املاء عشر سنني) أمحد وأبي داود .
فدل على أنه مطهر للمتيمم ومل يقيد ذلك بوقت وال بعبادة دون أخرى .
 حناول أن جنمع الفروق العملية بني القولني ....
1

سحُوا
لآلية .قال ابن عباس الصعيد تراب احلرث ،والطيب الطاهر وقال تعاىل{ :فَامْ َ

بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ منه} وما ال ألبار له ال أسح بشئ منه .وقال األوزاعي :الرمل
من الصعيد .وإن ضرب يده على لبد أو شعر ،وحنوه .فعلق به ألبار جاز ،نص عليه ألنه
صلى اهلل عليه وسلم ضرب بيده احلائط ومسح وجهه ويديه.
-والراجح يف صفة الرتاب الذي جيزع التيمم به :

 )2إذا عدم املَاء حلبس اَ ْو ألَريه.2
ستِ ْعمَالِ ِه اَ ْو طلبه ضَرَر ببدن اَ ْو مَال أَ ْو ألَريهمَا.1
 )1اَوْ خيف بِا ْ
أنه يصح التيمم بكل ما تصاعد على وجه األرض من تراب له ألبار أو ليس له ألبار ،
أو رمل أو حجر  ،وهو قول أبي حنيفة ورواية عن مالك وأمحد  ،رجحها ابن تيمية
وتلميذه  .لعموم اآلية .وقد كان النيب  يسافر ومعه الصحابة ورمبا أصابتهم السماء
ومل يرو عنه أنه محل الرتاب أو أمر به .
وأما اجلدار فإن كان مبنياً من حجر أو لنب فيجوز التيمم به وأما إذا كان من خشب
عليه طالء فإن كان عليه تراب جاز التيمم به وإال فال جيوز  ،وكذلك الفراش إن
كان عليه تراب جاز وإال منع التيمم به [فتاوى ابن عثيمني]
وحلديث( :فعنده مسجده وطهوره) فيستدل بهذا على أنه يتيمم من عيع بقاع األرض.
وفيه :أن األرض كلها مسجد وطهور يعين :يصلى فيها خبالف األمم السابقة ،فإنهم
ال يصلون إال يف ديارهم وكنائسهم وصوامعهم ،وكذلك الطهور بالرتاب من
خصائص هذه األمة دون ألريها( ،فأأا رجل أدركته الصالة فليصل)
صعِيداً طَيِّباً} اآلية وقوله صلي اهلل عليه وسلم:
 2لقوله تعاىلَ { :فلَمْ َتجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا َ
"إن الصعيد الطيب طهور املسلم وإن مل جيد املاء عشر سنني ،فإذا وجد املاء فليمسه
بشرته فإن ذلك خري" صححه الرتمذي.
وكذا خاف عطشاً ألن اهلل تعاىل ألفر لبغي بسقي كلب ،فاآلدمي أوىل .وقال ابن
املنذر :أعع كل من حنفظ عنه من أهل العلم على أن املسافر إذا كان معه ماء
فخشي العطش أنه يبقي ماءه للشرب ويتيمم.
وكذلك كون املاء قليالً ال يكفي إال للحاجات أو الضروريات كاألكل والشرب،
وحنو ذلك؛ ألن بقاء النفس املسلمة من أعظم مقاصد الشارع احلكيم.
فيجوز العدول إىل التيمم ،سواء كان ذلك يف الطهارة الصغرى (الوضوء) ،أو يف
الطهارة الكربى (الغسل من اجلنابة.
1

لقوله تعاىل { :وَ ِإنْ كُنْتُمْ َمرْضَى} اآلية .وحلديث صاحب الشجة .وعن عمرو بن

العاص أنه ملا بعث يف ألزوة ذات السالسل قال :احتلمت يف ليلة باردة شديدة الربد
فأشفقت إن األتسلت أن أهلك ،فتيممت ثم صليت بأصحابي صالة الصبح" احلديث.
رواه أمحد وأبو داود ،والدارقطين.

عدم القدرة على استعمال املاء مع وجوده ،إما ملرض أو برودة ماء خيشى باستعماله
حدوث مرض أو تأخر شفاء ،...أو ال يستطيع أن يصل إىل دورات املياه للوضوء  ،أو
عليه املغذي واألجهزة الطبية اليت متنعه من الوضوء أو إكماله  ،أو كان عليه
لصقات أو جبائر كما حيصل ملن تعرض لكسور يف حادث أو حريق  ،..أو كان الربد
شديدًا وليس عنده ما يسخن به املاء ويضره الغسل أو أرضه كأن يكون يف بر.

وحنو ذلك .حلديث" :ال ضرر وال ضرار" .أخرجه أمحد ( )1220وابن ماجه ().1322
وحلديث وقد احتلم عمرو بن العاص – رضي اهلل عنه – وهو قائد سرية للجهاد يف
سبيل اهلل ،وكان قد أصابه جرح ،فخشي إن األتسل تضرر ،فتيمم – رضي اهلل عنه
– وصلى بأصحابه صالة الفجر بالتيمم ،فعلم بذلك أصحابه فأخربوا النيب – صلى
اهلل عليه وسلم  ،-فقال له النيب – صلى اهلل عليه وسلم  :-يا عمرو صليت
بأصحابك وأنت جنب ،فقال :يا رسول ذكرت قول اهلل – جل وعال  ":-وال تقتلوا
أنفسكم إن اهلل كان بكم رحيم ًا " فضحك النيب – صلى اهلل عليه وسلم  ،-ومل
يقل شيئاً .انظر ما رواه أبو داود ( )332وأمحد  (17812).أي أنه  -عليه الصالة
والسالم  -أقره بهذا الفعل،
ينبغي توفري الرتاب يف املستشفيات أو عند املرضى .التيمم ألجل الربد:ما دام الرجل يف املنـزل ،وليس مسافراً يف الربيَّة ،فيجب عليه أن يغتسل ،ويتخذ
االحتياطات الالزمة ملنع الضرر وذلك بتسخني املاء مثالً ،وإذا كان يف الربيّة وال
يتمكن من تسخني املاء ،وخيشى من فوات الوقت ،ويتوقع الضرر ألنه شبه حمقق
فيتيمم ويصلي ،وإذا متكن من االألتسال فيبادر ،أما أن يؤخر الصالة إىل الظهر فال
جيوز ذلك حبال من األحوال ،ما دام العقل موجوداً  .وإذا وجد املاء وجب عليه أن
يغتسل  ،وال جيب عليه إعادة الصالة
حلديث عمران  :أن النيب  رأى رجالً معتزالً مل يصل مع القوم فقال ( :ما منعك؟)
قال  :أصابتين جنابة وال ماء  ،فقال له النيب  : عليك بالصعيد الطيب فإنه
يكفيك ،ثم حضر املاء بعد ذلك فأعطاه النيب  وقال  :أفرأله على نفسك .
[البخاري]

وَيفْعل عَن كل مَا يفعل بِا ْلمَا ِء سوى نَجَاسَة على ألري بدن اذا دخل وَقت فرض
وابيح ألَريه
ثم تيَمّم
ستَعْمل ُه َّ
وان وجد مَاء لَا يَكْفِي طَهَارَته ا ْ

2

وَيتَيَمَّم للجرح عِنْد ألسله ان مل يُمكن مَسحه بِا ْلمَاءِ وَيغسل الصَّحِيح.
وَطلب املَاء شَرط فان نسي قدرته عَلَيْهِ وَت َيمّم اعاد.1
وفروضه مسح وَجهه وَيَديه اىل كوعيه 3وَفِي اصغر تَرْتِيب ومواالة ايضا

2

من كان عنده ماء ال يكفيه إال لبعض أعضائه وجب عليه أن يستعمله إىل أن

ينتهي ،ثم يتيمم بعد ذلك لبقية األعضاء اليت مل يصبها املاء  .وهو رواية عن أمحد ،
وقول ابن حزم واختيار ابن عثيمني .
لقوله صلى اهلل عليه وسلم" :إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم" رواه البخاري.
1

طلب املاء حتى يغلب على ظنه عدم وجوده،

يف رحله  ،يف حمطات البنزين  ..وإذا حتقق أنه ليس معه ماء فإنه يتيمم لظاهر اآلية .
والذي ينبغي احلرص على توفري املاء ألجل تكميل الطهارة يف الرحالت الربية
واملخيمات  ،والتساهل يف هذا ال جيوز مع تيسره وإمكانه .
3

هذا أصح ما روي يف كيفية التيمم أنه ضربة واحدة ،وأنه أسح وجهه بكفيه ثم

أسح بباطن اليسرى على ظاهر الكف اليمنى وبباطن اليد اليمنى على ظاهر
اليسرى  ،ابتداء من أطراف األصابع إىل مفصل الكف يف كل منهما  ،وإن شاء نفخ
يف يديه قبل أن أسح بهما وجهه .حلديث عمار بن ياسر يف صفة التيمم وفيه :فضرب
النيب  بكفيه األرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه [ .البخاري]
قلنا :إن يف حديث عمار االقتصار على ضربة واحدة ،وقد ورد يف حديث عن جابر عند
الدارقطين أن النيب  قال( :التيمم ضربتان :ضربة للوجه ،وضربة لليدين إىل
املرفقني ) [قال احلافظ  :رواه الدارقطين وصحح األئمة وقفه] ،
فعمل بعض العلماء بهذا احلديث ،فالشافعية قالوا :تيمموا بضربتني ،وقالوا :مبسح
اليدين والذراعني إىل املرفقني ،وأما اإلمام أمحد فاكتفى بضربة واحدة ،ومبسح
الكفني فقط ،وعدم مسح الذراعني ،والكل جمتهد ،وذلك ألن اآلية فيها إطالق

وَنِيَّة االستباحة شَرط ملا يتَيَمَّم لَهُ َولَا يُصَلِّي بِهِ فرضا ان نوى نفال اَ ْو اطلق
وَيبْطل)2 :بِخُرُوج ا ْلوَقْت)1 2ومبطالت الْوضُوء )3وبوجود مَاء ان تيَمّم لفقده
ختَار.1
وَسن لراجيه تأخري آلخر وَقت مُ ْ

اليدين " وأيديكم " ،مل يقل إىل املرافق وال إىل الكوع ،فاقتصر فيها على مسمى
اليد ،وهي الكف.
وعظم يلي اإلبهام كوع وما يلي

خلنصره الكرسوع والرسغ ما وسط

وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع

فخذ بالعلم واحذر من الغلط

ودل على ما سبق اآلية .واليد عند اإلطالق يف الشرع تتناول اليد إىل الكوع ،بدليل
قطع يد السارق .ويف حديث عمار ":إمنا كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ،ثم
ضرب بيديه األرض ضربة واحدة ،ثم مسح الشمال على اليمني ،وظاهر كفيه
ووجهه" .متفق عليه.
2

وأما مبطالته أو نواقضه فله ناقضان خاصان به ،وهما:

أوالً :العثور على املاء الكايف للطهارة.
ثانياً :القدرة على الطهارة باملاء بعد زوال العجز أو املشقة يف استعماله .فإن حتقق أحد
الناقضني قبل الشروع يف الصالة بطل التيمم ،وإن حتقق بعد خروج الوقت مل يبطل،
وذلك باإلعاع يف املسألتني ،كما حكاه ابن املنذر يف كتابه (اإلعاع  )32وإن
حتقق أحدهما يف أثناء الصالة ،أو بعد الفراغ منها قبل خروج الوقت فعلى اخلالف
فيهما
واألحوط :قطع الصالة ويتوضأ  ،وبه قال أبو حنيفة وأمحد ورجحه الشوكاني وابن
عثيمني  .لآلية فلم جتدوا  ،وهذا وجده فبطل حكم التيمم  ،وإذا بطل بطلت
الصالة ،وحلديث ( :إذا وجد املاء فليمسه بشرته)  ،،،لغز:
1

-هل يؤخر الصالة إىل آخر وقتها حتى جيد املاء فيصلي متطهر ًا به؟

كما لو أرسلوا صاحبهم ليأتي باملاء فإنهم يرجون املاء فيؤخرون الصالة إىل آخر
وقتها ،بل قال بعضهم بوجوب ذلك ،وبعضهم رأى أن ذلك أفضل حلديث " :الرتاب
الطاهر  ..فإذا حضرته الصالة فعنده صالته وطهوره"
وأما إذا ترجح لديه أنه لن جيد املاء فال بأس أن يصلي يف أول الوقت.

وَمن عدم املَاء وَالتُّرَاب اَ ْو مل يُمكنهُ استعماهلما صلى الْفَرْض َفقَط على
حسب حَاله َولَا اعادة 2ويقتصر على جمزىء َولَا يقرا فِي ألري صَلَاة ان كَا َن
جنبا.

وال يعيد الصالة حلديث :أبي سعيد  :أن رجلني من أصحاب النيب  تيمما وصليا ثم
وجدا املاء فأعاد أحدهما ومل يعد اآلخر فقال النيب  للذي مل يعد ( :أصبت السنة
وأجزأتك صالتك ) وقال للذي أعاد  :لك األجر مرتني [ .أبو داود وصححه األلباني]
من استيقظ من نومه وهو على جنابة وإذا اشتغل باملاء خرج الوقت فله أن ينشغلبذلك ولو صلى بعد الوقت ؛ حتقيقاً للطهارة  ،وألن من استيقظ يكون الوقت له من
حني استيقاظه  .وقد رجح هذا ابن تيمية وابن القيم وابن عثيمني  ،خبالف ألري النائم
فإذا خشي فوات الوقت بانشغاله فإنه يتيمم .
2

-فاقد الطهورين كاألسري  ،والطائرة لو انقطع املاء  ،واملريض إذا مل يستطع املاء

ومل جيد تراباً.
فيصلي على حسب حاله وال يعيد فإنه أتى مبا يستطيع .
كما صلى النيب  وأصحابه قبل نزول آية التيمم بغري ماء وهو حديث يف الصحيحني
ملا بعث أناساً لطلب قالدتها اليت أضلتها فحضرت الصالة فصلوا بغري وضوء فذكروا
له ذلك فنزلت آية التيمم [البخاري ومسلم].

فصل إزالة النجاسة

2

تطهر أرْض وَنَحْوهَا بإزالة عني النَّجَاسَة وأثرها بِا ْلمَاءِ وَ َبوْل ألُالم مل يأكل
طَعَاما ِبشَهْوَة وقيئه بغمره بِهِ.1
2

-وقفة  :عناية الشريعة بالطهارة وتكريم اهلل لعباده  ،فلذلك ينبغي أن حيرص

عليه املسلم مع طهارة ظاهره على طهارة قلبه فيصفو حبه هلل ويطهره عن التعلق
بشهوات الدنيا ودناياها  ،ويطهر قلبه عن الشحناء الذي حيملها على إخوانه املؤمنني .
وقفة  :وهذا من يُسر الشريعة اإلسالمية ومن مساحتها .وقد كان بنو إسرائيل إذا أصاب جِلد أحدهم بول قرضه باملقاريض  .رواه مسلم عن
أبي موسى األشعري رضي ا هلل عنه  ،ويف رواية البخاري عنه رضي اهلل عنه  :كان إذا
أصاب ثوب أحدهم قرضه .
أما هذه األمّـة فقد وضع اهلل عنها اآلصار واألألالل اليت كانت على الذين من قبلها ،
ص َرهُمْ
قال سبحانه وتعاىل يف وصف النيب صلى اهلل عليه وسلم  ( :وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِ ْ
وَاألَألْاللَ الَّتِي كَانَتْ َعلَيْهِمْ ) .
وهذا هو الشرط الثاني من شروط الصالة  :وهو إزالة النجاسة.
النجاسة  :اسم لعني مستقذرة شرعاً.
األصل يف األشياء:قال ابن تيمية " :فاعلم أن األصل يف عيع األصناف املوجودة على اختالف أصنافها
وتباين أوصافها أن تكون حالالً مطلقاً لآلدميني وأن تكون طاهرة ال حيرم عليهم
مالبستها ومباشرتها ومماستها ".
1

حلديث أم قيس بنت حمصن أنها أتت بابن هلا صغري ،مل يأكل الطعام إىل رسول

اهلل صلى اهلل عليه وسلم فأجلسه يف حجره ،فبال على ثوبه ،فدعا مباء فنضحه ومل
يغسله متفق عليه .وعن علي مرفوعاً" :بول الغالم ينضح ،وبول اجلارية يغسل"  .رواه
أمحد ،ويف حديث عائشة ( :أتي النيب بصيب فبال على ثوبه فدعا رسول اهلل مباء
فأتبعه إياه ) رواه البخاري ومسلم
و الذي مل يأكل الطعام لشهوة  ،يعين الذي مل يعتمد على الطعام ومل يكن الطعام
هو األساس يف ألذائه .

وَألَريهمَا بِسبع ألسالت 2احدها ِبتُرَاب وَنَحْوه فِي نَجَاسَة كلب وخنزير َفقَط

2

َم َع زَوَاهلَا وَال يضر َبقَاء لون اَ ْو ريح اَ ْو هما عَجزا.
فإن قيل  :ما احلكمة أن بول الغالم الذي مل يطعم يُنضح  ،وال يغسل كبول
اجلارية؟
أجيب  :أن احلكمة أن السنة جاءت بذلك  ،وكفى بها حكمة  ،وهلذا ملا سئلت
عائشة رضي اهلل عنها  :ما بال احلائض تقضي الصوم  ،وال تقضي الصالة ؟ فقالت :
(كان يصيبنا ذلك على عهد الرسول صلى اهلل عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم  ،وال
نؤمر بقضاء الصالة ) .
ومع ذلك التمس بعض العلماء احلكمة يف ذلك :
فقال بعضهم  :احلكمة يف ذلك التيسري على املكلف  ،ألن العادة أن الذكر حيمل
كثريا  ،ويفرح به  ،وحيب أكثر من األنثى  ،وبوله خيرج من ثقب ضيق  ،فإذا بال
انتشر  ،فمع كثرة محله  ،ورشاش بوله يكون فيه مشقة ؛ فخفف فيه .
وقالوا أيضا  :ألذاؤه الذي هو اللنب لطيف  ،وهلذا إذا كان يأكل الطعام فال بد من
ألسل بوله  ،وقوته على تلطيف الغذاء أكرب من قوة اجلارية .
وظاهر كالم أصحابنا (احلنابلة) أن التفريق بني بول الغالم واجلارية أمر تعبدي .
وألائط هذا الصيب كغريه ال بد فيه من الغسل .
وبول اجلارية والغالم الذي يأكل الطعام كغريهما  ،ال بد فيهما من الغسل " انتهى
من "الشرح املمتع" () . 301/2
قال ابن القيم رمحه اهلل  " :إمنا يزول حكم النضح إذا أكل الطعام وأراده واشتهاه
تغذياً به " انتهى من "حتفة املودود بأحكام املولود" (ص ) . 210
وقال الشيخ حممد بن إبراهيم رمحه اهلل  " :ليس املراد امتصاصه ما يوضع يف فمه
وابتالعه  ،بل إذا كان يريد الطعام ويتناوله ويشرئب إليه (أي  :يتطلع إليه ويطلبه) ،
أو يصيح أو يشري إليه  ،فهذا هو الذي يطلق عليه أنه يأكل الطعام ) انتهى من جمموع
فتاويه (10/1
2

لقول ابن عمر أمرنا بغسل األجناس سبعاً .وعنه :ثالث ألسالت ألمره  -صلى اهلل

عليه وسلم " -القائم من نوم الليل أن يغسل يديه ثالثاً فانه ال يدري أين باتت يده".
علل بوهم النجاسة .وعنه يكاثر باملاء من ألري عدد قياساً على النجاسة على األرض،

ولقوله صلى اهلل عليه وسلم ألمساء يف دم احليض يصيب الثوب "حتيه ثم اقرصيه ثم
األسليه باملاء"  .ومل يذكر عدداً .ويف حديث علي مرفوعاً" :بول الغالم ينضح وبول
اجلًارية يغسل"  .ومل يذكر عدداً.
َلنجَاسَاتِ َعلَى َالْبَدَنِ  ،أَوْ اَلثَوْبِ  ،أَوْ َالْبُ ْقعَةِ  ،أَوْ
كفِي فِي ألَسْلِ جَمِيعِ ا َّ
الراجح :يَ ْ
ألَ ْي ِرهِا َ :أنْ َتزُولَ عَيْنُهَا عَنْ َالْ َمحَلِّ .
أي ال يلزم يف ألسل النجاسة عدد ألن القصد أن تزول عني النجاسة .
فلو كان على الثوب جناسة ثم زالت بغسلة واحدة كفى
ولو كانت على البدن كذلك ،
ومثله لو كانت النجاسة على البقعة اليت سوف يُصلّى عليها.
وكما يف قصة بول األعرابي قال ( : أريقوا على بوله سجالً من ماء أو ذنوباً من
ماء).
وقيل " أن تزول عينها عن احملل " ألن بقاء اللون ال يضر بعد زوال النجاسة .
ملا رواه اإلمام أمحد وأبو داود من حديث أبي هريرة رضي اهلل عنه أن خولة بنت يسار
أتت النيب صلى اهلل عليه وسلم  ،فقالت  :يا رسول اهلل إنه ليس لي إال ثوب واحد وأنا
أحيض فيه  ،فكيف أصنع ؟ قال  :إذا طهرت فاألسليه  ،ثم صلي فيه  .فقالت  :فإن
مل خيرج الدم ؟ قال  :يكفيك ألسل الدم وال يضرك أثره [ .ضعفه احلافظ يف البلوغ
وصحح إسناده أمحد شاكر وصححه األلباني يف السلسلة]
وكذلك لو كان عندنا ثياب فيها جناسة فال بأس أن جتمع مع طاهرة إذا كان املاء
كثرياً .
وكذا لو جاءت النجاسة على الفرش وصعب قلعها لغسلها فيكفي صب املاء عليها
حتى تزول كالنجاسة على األرض.
زوال عني النجاسة املقصود به حتوّل النجاسة إىل مادة أخرى  ،سواء بالتحلل  ،أو
باملعاجلة كما هو احلال يف مياه اقاري النّجسة  ،فإنها تُعالَج وتطهر  ،بشرط أن ال
حتمل صفة من صفات النجاسة ال يف اللون وال يف الرائحة وال يف الطّعم .
فإن بقي وصف من أوصاف النجاسة مل تطهر .
بالطرُق املذكورة وما يُماثلها ،
ويف قرارات اقمع الفقهي " :إن ماء اقاري إذا نُقِّي ُّ
ومل يبق للنجاسة أثر يف طعمه وال يف لونه وال يف رحيه صار طهوراً  ،جيوز رفع احلدث

به بناء على القاعدة الفقهية اليت تُقرِّر  :إن املاء الكثري الذي وقعت فيه جناسة َطهر
بزوال هذه النجاسة منه إذا مل يَبق هلا أثر فيه  ،واهلل أعلم .
وهل جيوز االنتفاع مبياه اقاري وهي على حاهلا من النجاسة ؟
املسالة حمل خالف  .قال الشيخ الشنقيطي رمحه اهلل :
الزروع والثمار اليت سقيت بالنجاسات أو سُمِّدت بها ؛ فأكثر العلماء على أنها
طاهرة ،وأن ذلك ال يُنَجِّسها  ،وممن قال بذلك مالك والشافعي وأصحابهما خالفاً
حرُم الزروع والثمار اليت سُقيت
لإلمام أمحد  .وقال ابن قدامة يف املغين  :و َت ْ
حرُم  .وال
بالنجاسات  ،أو سُمِّدت بها  ،وقال ابن عقيل  :حيتمل أن يُكره ذلك وال يَ ْ
ُيحْكَم بتنجيسها  ،ألن النجاسة تستحيل يف باطنها فتطهر باالستحالة  ،كالدم
يستحيل يف أعضاء احليوان حلماً  ،ويصري لبناً  .وهذا قول أكثر الفقهاء  ،منهم أبو
حنيفة والشافعي  ،وكان سعد بن أبي وقاص يَدْمل أرضه بالـعُـرّة  ،ويقول  :مكتل
عرة مكتل بر  ،والـعُـرّة  :عَذرة الناس  ،ولنا ما روي عن ابن عباس  :كنا نُكري
أراضي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ونشرتط عليهم أال يَدملوها بِعذرة الناس ،
وألنها تتغذى بالنجاسات  ،وترتقى فيها أجزاؤها واالستحالة ال تطهر  ،فعلى هذا
تطهر إذا سقيت الطاهرات  .كاجلالّلة إذا حُبست وأطعمت الطاهرات  .أ هـ من املغين
بلفظه  .اهـ .
وأما أكل احملاصيل اليت سُقيت بالنجاسات ؛ فإن كان فيها ضرر فال جيوز أكلها ،
وإن مل يكن فيها ضرر فاجلمهور على جواز أكلها.
ومتى زالت النجاسة مل يضرّ بقاء لونها أو رحيها ودليل ذلك قوله صلى اهلل عليه وسلم
خلولة بنت يسار رضي اهلل عنها  :يكفيك املاء وال يضرك أثره  .رواه اإلمام أمحد .
وكانت قد سألته عليه الصالة والسالم فقالت  :يا رسول اهلل ليس لي إال ثوب واحد ،
وأنا أحيض فيه  .قال  :فإذا طهرت فاألسلي موضع الدم  ،ثم صَلِّي فيه  .قالت  :يا
رسول اهلل إن مل خيرج أثره؟ قال  :يكفيك املاء  ،وال يضرك أثره .
ويف رواية  :فقالت  :فإن مل خيرج الدم ؟ قال  :يكفيك املاء  ،وال يضرك أثره .
يعين  :ال يضرّك أثر الدم  ،واألثر هنا يشمل اللون والرائحة بعد الغَسْل.
ويف احلديث دليل على جناسة دم احليض .

وتطهر مخرة انقلبت بِنَفسِهَا خال 1وَكَذَا دنها الدهن ومتشرب نَجَاسَة.2
فإذا ألُسِلتْ النجاسة وبقي أثر اللون أو أثر الرائحة فإنه ال يضرّ هذا األثر هلذا
احلديث.
كرِه املسلمُ الثوبَ الذي أصابته النجاسة  ،أو كرِه أن تظهر فيه آثار
مسألة  :لو َ
النجاسة بعد ألسله  ،حبيث أراد خلع الثوب وألسله ألسال تاماً حبيث يذهب أثر
النجاسة متاماً َ ،فلَه ذلك إال أن يكون هذا تنطّعاً وتشديداً  ،فإنه يُمنع منه .
ويُقال مثل هذا يف ترك الطيبات  ،فإن َترَك بعضها ألنه ال يشتهيه فال حرج  ،أما إذا
َترَكه تورّعاً أو تزهّداً فليس هذا من هدي النيب صلى اهلل عليه وسلم .
ويف هذا احلديث أن للحائض أن تُصلي مبالبسها اليت كانت تلبسها أثناء احليض ما
مل يكن فيها جناسة ؛ ألنها باقية على األصل  ،وهو الطهارة  ،والطهارة يف ثيابها قبل
احليض يقني  ،فال يزول هذا اليقني إال بيقني مُماثِل .
2

حلديث أبي هريرة مرفوعاً "إذا ولغ الكلب يف إناء أحدكم فليغسلة سبعاً أواله

بالرتاب" رواه مسلم .وقيس عليه اخلنزير.
حيمل لعاب الكلب جراثيم ممرضة تفتك باإلنسان  ،هلذا جاء اإلرشاد النبوي بتنظيف
الوعاء الذي يلغ يف الكلب يغسله سبع مرات إحداهن بالرتاب يقول عليه السالم « :
طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أوالهن بالرتاب » (، )2
وجاء يف رواية ابن املغفل عند مسلم  « :وعفروه الثامنة يف الرتاب » ( )1وقد أثبت الطب
احلديث أن اجلراثيم وامليكروبات اليت حيملها لعاب الكلب ممرضة  ،وال أكن
التخلص منها إال بالرتاب مهما وضع من املطهرات احلديثة  .جملة البحوث اإلسالمية
 ()303 / 021

سرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْالمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ
جنس ،لقوله تعاىل{ :إِنَّمَا ا ْلخَمْرُ وَالْمَيْ ِ

الشَّ ْيطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ}.
اخلمر جنسة عينية وهذا مذهب عاهري العلماء.
وذهب ربيعة والليث واملزني وألريهم إىل طهارة عينها  .واختاره ابن عثيمني.
واستدل اجلمهور ( :إمنا اخلمر وامليسر ( )..وسقاهم ربهم شراباً طهوراً).
واألقوى الثاني على األصل وهو طهارة األشياء  ،وليس كل حمرم جنساً  ،وألنها
أريقت يف شوارع املدينة ملا نزل حترأها ولو كانت جنسة العني حلرمت إراقتها يف

طرق الناس  ،وملا حرمت مل ]امرهم النيب  بغسل األواني منها كما أمرهم بغسل
األواني من احلمر األهلية  ،وجياب عن أدلة اجلمهور كما أن امليسر والنصاب ليست
جنسة .
واالحتياط عدم استعماهلا يف الروائح  ،وأدوات التعقيم فال بأس به لدعاء احلاجة إليه
وعدم الدليل على منعه .
وقال الشيخ حممد رشيد رضا " :وخالصة القول أن الكحول مادة طاهرة مطهرة وهي
ركن من أركان الصيدلة والعالج الطيب وتدخل فيما ال حيصى من األدوية"..
اختيار ابن باز أن فيها مواد مسكرة (السربتو) فيحرم استعماهلا على الرجال والنساء
 ،ومذهب عهور العلماء أن من صلى عاملاً ذاكراً فصالته باطلة  ،إال إذا ثبت أن يف
بعض العطور أن املواد الكحولية ليست بنجسة فيجوز استعماهلا ألن احلكم يدور مع
علته وجوداً وعدماً .
2

-اشرتاط النية يف إزالة النجاسة :

قال شيخ اإلسالم " :واعتبار طهارة اخلبث بطهارة احلدث ضعيف فإن طهارة احلدث
من باب األفعال املأمور بها  ،وهلذا مل تسقط بالنسيان واجلهل  ،واشرتاط النية فيها
عند اجلمهور  ،وأما طهارة اخلبث فإنها من باب الرتوك فمقصودها اجتناب اخلبث
وهلذا ال يشرتط فيها فعل العبد وال قصده  ،بل لو زالت باملطر النازل من السماء حصل
املقصود كما ذهب إليه أئمة املذاهب األربعة"
حكم إزالة النجاسة بغري املاء:كالديتول والكلوركس والصابون وحنو ذلك.
املشهور من املذهب ال تزول إال باملاء الطهور  ،والراجح  :تزال النجاسة بأي شيء يزيلها
ولو كان األشنان أو الصابون أو زالت بنفسها أو بالشمس أو باهلواء.
ومن األدلة على ذلك  :االستجمار باحلجارة  ،وقوله يف النعلني ( :ثم ليدلكهما بالرتاب
فإن الرتاب هلما طهور )  ،ويف رواية ( :إذا وطئ أحدكم األذى فإن الرتاب طهور) د ،
وقوله يف الذيل ( :يطهره ما بعده) كما روت أم سلمة أن امرأة قالت هلا  :إني أطيل
ذيلي وأمشي يف املكان القذر فقالت  :قال رسول اهلل ( : يطهره ما بعده)  ،ورخص
النيب  للمرأة أن ترخي ذراعاً ومعلوم أنه يصيبه القذر ومل يأمرها بغسل ذلك،
وكانت الكالب تقبل وتدبر وتبول يف مسجد رسول اهلل  كما قال ابن عمر  ،ثم

وعفي فِي ألري مَائِع ومطعوم عَن يسري دم جنس وَنَحْوه من حَ َيوَان طَاهِر 2ال دم
سَبِيل اال من حيض.

مل يكونوا يغسلون ذلك  .وال ينايف هذا ما ورد من تطهري بول األعرابي فإن هذا
حيصل به تعجيل تطهري األرض وهذا مقصود خبالف إذا مل يصب املاء فإن النجاسة
تبقى إىل أن تستحيل.
فالنجاسة متى زالت بأي وجه كان زال حكمها فإن احلكم إذا ثبت بعلة زال بزواهلا.
[وهذه األمور معقولة املعنى]
ومثله الرجل احلايف الذي يذهب إىل املسجد فيمر بنجاسات فقد روى أبو داود عمن
سأل رسول اهلل  عن ذلك فقال :أو ليس بعدها طريق أطيب منها؟ قال بلى قال فهذه
بهذه .
وكذلك السكني والسيف إذا أصابه الدم يكفيه املسح وال يشرتط الغسل .
مسألة :إن خفي موضع جناسة :ألسل حتى جيزم بزواله؛ ليخرج من العهدة
بيقني.
فمُجرّد الشك يف إصابة النجاسة للثوب ال جتعله جنساً .
أما لو أصاب الثوب شيء من النجاسة  ،فإنه يُغسل القدر الذي أصابته النجاسة
ويُصلّى فيه  .ولو أراد تغيري الثوب فَلَه ذلك  ،لكن ال يؤمر بذلك ،وإمنا يؤمر بإزالة
النجاسة.
2

يف قول أكثر أهل العلم .روي عن ابن عباس ،وأبي هريرة وألريهما ،ومل يعرف هلم

خمالف ،ولقول عائشة :يكون إلحدانا الدرع فيه حتيض ثم ترى فيه قطرة من الدم
فتقصعه بريقها - .ويف رواية  -تبله بريقها ثم تقصعه بظفرها .رواه أبو داود وهذا
يدل على العفو ألن الريق ال يطهره ،ويتنجس به ظفرها ،هو إخبار عن دوام الفعل،
ومثل هذا ال خيفى عليه . 
املتفق عليه بني أهل العلم جناسة دم احليض والنفاس  .لقوله صلى اهلل عليه وسلم
ألمساء يف الدم" :األسليه باملاء" متفق عليه.
وكذلك األقرب يف الدم اخلارج من السبيلني كما يف فتاوى ابن عثيمني .
الدم املسفوح جنس باإلعاع .

وَمَا ال نفس لَ ُه سَائِلَة وقمل وبراأليث وبعوض وَنَحْوهَا 2طَاهِرَة مُطلقًا.2
وأما ما عداهما فمختلف فيه حيث مل يدلّ الدليل على جناسة الدمّ إال ما كان
مسفوحا  ،على ما سيأتي .
والراجح من األدلة عدم جناسة دم اآلدمي ألري دم احليض والنفاس .
وهو جنس عند األئمة األربعة  .لعمومات األدلة ولنجاسة دم احليض .
وذهب بعض أهل العلم واختاره الشوكاني ومال إليه ابن عثيمني [وقال لو قال به
أحد]إىل طهارته ألن األصل الطهارة  ،ألن عمر صلى وجرحه يثعب دماً [رواه مالك
بسند صحيح]  ،وكذلك جابر صلى ورماه رجل بسهم يف ذات الرقاع فركع وسجد
وهو يف صالته [رواه البخاري معلقاً]  ،وقال احلسن  :ما زال الناس يصلون يف
جراحاتهم [ .البخاري] .ويقال  :وما دليلكم على أن يسريه معفو عنه  ،مع أن
النجاسات ال يعفى عن يسريها كالبول والغائط .
قال يف الشرح :وما بقي يف اللحم من الدم معفو عنه ،ألنه إمنا حرم الدم املسفوح،
وملشقة التحرز منه.
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سفُوحاً أَوْ َلحْمَ خِ ْنزِيرٍ فَإ َِّنهُ رِجْسٌ[ 2 }...ألري
قوله تعاىلِ { :إلَّا َأنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَ ْ

ميتة اآلدمي] حلديث "املومن ال ينجس"  .متفق عليه.
س حَيًّا وَال مَيِّتًا .
َوقَالَ اَلنَّبِيُّ صلى اهلل عليه وسلم َ :الْ ُمؤْمِنُ ال يَنْجُ ُ
هذا احلديث رواه احلاكم بلفظ  :ال تنجسوا موتاكم فإن املسلم ال ينجس حيا وال
ميتا  .وقال  :صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه .
ورواه البخاري تعليقا عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال  :املسلم ال ينجس حيا وال
ميتا .
وعند عهور أهل العلم  :أن ميتة الكافر طاهرة ألن اهلل أباح طعامهم وشرابهم .
[والسمك واجلراد] كما دل عليه حديث :أُحِلَّ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ  ،أَمَا الْمَيْتَتَان ِ:
جهْ  .فإنها لو
جرَادُ  ،وَأَمَّا الدُّمَانِ  :فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ  .رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَا َ
فَا ْلحُوتُ وَا ْل َ
كانت جنسة مل حيل أكلها.
احلوت  ،وما يف حُـكمه من احليوانات البحرية  ،خبالف التماسيح فإنها حمرّمة ألنها
مما يَفرتس  ،ثم إنها ليست من صيد البحر فهي تعيش يف املاء ويف اليابسة .
طعَا ُمهُ مَتَاعًا لَّكُمْ َولِلسَّيَّارَةِ )
قال تبارك وتعاىل  ( :أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْ َبحْرِ َو َ

ومائع مُسكر وَمَا ال يُؤْكَل من طري وبهائم مِمَّا فَوق اهلر خلقَة 1وَلنب ومين
جسَة.2
من ألري ادمي 3وَ َبوْل وروث وَنَحْوهَا من ألري مأكول اللَّحْم نَ ِ

واجلراد  :هذا النوع الثاني مما ال تُتشرتط له التذكية  ،بل جيوز أكله دون ذبح  ،فلو
وُضع يف القدور وطُبخ جاز أكله  ،ومثله السمك .
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حلديث "إذا وقع الذباب إناء أحدكم فليمقله" ويف لفظ "فليغمسه فإن يف أحد

جناحيه داءً ويف اآلخر شفاءً" رواه البخاري .وهذا عام يف كل حار وبارد ،ودهن مما
أوت الذباب بغمسه فيه ،فلو كان ينجسه كان أمراً بإفساده ،فال ينجس باملوت،
وال ينجس املاء إذا مات فيه.
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وسؤر اهلر ،وما دونه يف اخللقة طاهر يف قول أكثر أهل العلم من الصحابة،

والتابعني ،ومن بعدهم ،حلديث أبي قتادة مرفوعاً وفيه :فجاءت هرًة ،فأصغى هلا
اإلناء حتى شربت وقال" :إنها ليست بنجس ،إنها من الطوافني عليكم والطوافات" .
فدل بلفظه على نفي الكراهة عن سؤر اهلر ،وبتعليله على نفي الكراهة مما دونها
عما يطوف علينا.
3

لقول عائشة كنت أفرك املين من ثوب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ثم يذهب

فيصلي به متفق عليه .لكن يستحب ألسل رطبه ،وفرك يابسه .وكذا عرق اآلدمي
وريقه طاهر كلبنه ،ألنه من جسم طاهر.
هذه املسألة حمل خالف بني أهل العلم .
والصحيح أن املين طاهر  ،للدليل والتعليل :
أما التعليل فـ
األول  :أن األصل يف األشياء الطهارة حتى يثبت الدليل بنجاستها .
الثاني  :أن ما تولّد من طاهر فهو طاهر  ،إال ما قام الدليل على جناسته .
الثالث  :أنه مل َيرِد األمر بغسل املينّ وال بغسل أثره .
وإمنا ورد من فعل عائشة رضي اهلل عنها  ،ثم إن فعل عائشة رضي اهلل عنها أنها
تفرك اليابس  ،وتغسل الرّطب .
وأما الدليل  :فهو فِعل عائشة املشار إليه  ،وقد روى البخاري ومسلم الغَسل  ،وانفرد
مسلم برواية ال َفرْك .

 حكم املذي  :جنس عند أهل العلم وناقض للوضوء  ،لكن إذا استمر ومل يتوقففحكمه حينئذ حكم سلس البول واإلستحاضة لدى النساء.
2

حلديث ابن عمر أنه مسع النيب  وهو يسأل عن املاء يكون يف الفالة من األرض

وما ينوبه من السباع والدواب فقال" :إذا بلغ املاء قلتني مل حيمل اخلبث" ويف رواية :مل
ينجسه شئ.
السباع مُحرّمة ألن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من
السباع  .كما يف الصحيحني .
وأما أسوار السباع ولعابها فهي ليست بنجسة  ،بدليل أن النيب صلى اهلل عليه وسلم مل
يأمر بالتحرّز منها  ،وال بغسل ما أصاب اآلنية أو الثياب منها  ،كما أمر بغسل ما
أصابه لعاب الكلب.
وقد ورد عن عمر رضي اهلل عنه أنه خرج يف ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا
حوضا فقال عمرو بن العاص لصاحب احلوض  :يا صاحب احلوض هل ترد ؟ يعين
السباع  ،فقال عمر بن اخلطاب  :يا صاحب احلوض ال ختربنا ! فإنا نرد على السباع
وترِد علينا  .رواه اإلمام مالك وعبد الرزاق والبيهقي يف السنن والدارقطين .
ويُستثنى من ذلك الكلب لورود األمر بالغسل مما ولغ فيه  ،وأحلق بعض أهل العلم
اخلنزير بالكلب لتحرأه .
واختيار ابن تيمية يف شعر الكلب أنه طاهر كأن يصيب البدن أو الثوب رطوبة شعره
مل ينجس بذلك  ،ألن األصل يف األعيان الطهارة فال ينجس شيء إال بدليل"
قال ابن املنذر يف األوسط  :وممن رخص الوضوء بفضل احلمار  :احلسن البصري
وعطاء والزهري وحييى األنصاري وبكري بن األشج وربيعة وأبو الزناد ومالك
والشافعي  ،وقال  :ال بأس بأسوار الدواب كلها ما خال الكلب واخلنـزير .
وينبغي أن يُعلم أنه ليس كل حمرم جنس
فال يُحكم بنجاسة كل ما حرُم أكله .
فاحلمار حيرم أكله وال يُحكم بنجاسته – كما تقدّم –
والصقر كذلك  ،حيرم أكله وال يُحكم بنجاسته .
حكم احليوانات الطوافة اليت يعم بها البلوى :

واختار ابن سعدي يف املختارات اجللية أن البغل واحلمار طاهران يف احلياة  ،كاهلر ،
فيكون ريقهما وعرقهما وشعرهما طاهر  ،لعموم البلوى بهذه األشياء  ،وألن النيب
صلى اهلل عليه وسلم يركب هذه الدّواب فلم يغسل ما أصابه منها  ،وال أمر بالتحرّز
منها  ،وأما حلومها فمحرّمة.
وهذه استثناها لعموم البلوى بها  ،والحتياج الناس هلا .
وروى البيهقي عن احلسن أنه كان ال يرى بسور احلمار والبغل بأسا .
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل  :وبول البغل واحلمار فيه نزاع بني العلماء ،
منهم من يقول  :هو طاهر  ،ومنهم من ينجسه  ،وهم اجلمهور  ،وهو مذهب األئمة
األربعة  ،لكن هل يُعفى عن يسريه على قولني  ،هما روايتان عن أمحد  .اهـ .
وأما أبوال الدواب اليت تعمّ البلوى بها  ،كاحلمري والبغال  ،فقد قال ابن القيم رمحه
اهلل :
يُعفي عن يسري أرواث البغال واحلمري والسباع يف إحدى الروايتني عن أمحد  ،اختارها
شيخنا ملشقة االحرتاز  .قال الوليد بن مسلم  :قلت لاوزاعي  :فأبوال الدواب مما ال
يؤكل حلمه كالبغل واحلمار والفرس ؟ فقال  :قد كانوا يُبتلون بذلك يف مغازيهم
فال يغسلونه من جسد وال ثوب  ...وذهب بعض أصحاب الشافعي إىل جواز أكل
احلنطة اليت أصابها بول احلمري عند الدّياس من ألري ألسل  .قال  :ألن السلف مل
حيرتِزوا من ذلك  .اهـ.
وقال شيخه شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل " :فإذا عُفيَ عن يسري بوله وروثه كان
ما يصيب املقاود وألريها معفوا عنه وهذا مع تيقن النجاسة  ،وأما مع الشك فاألصل
يف ذلك الطهارة  ،واالحتياط يف ذلك وسواس  ،فإن الرجل إذا أصابه ما جيوز أن
يكون طاهرا وجيوز أن يكون جنسا مل يستحب له التجنب على الصحيح وال
االحتياط  ،فإن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه مرّ هو وصاحب له مبيزاب فَ َقطَرَ على
صاحبه منه ماء  ،فقال صاحبه  :يا صاحب امليزاب ماؤك طاهر أو جنس ؟ فقال عمر
 :يا صاحب امليزاب ال ختربه  ،فإن هذا ليس عليه" .
وعلى القول بالعفو فإذا ُفرِش يف اخلانات وألريها على روث احلمري وحنوها فإنه يعفى
عن يسري ذلك  ...وألَسْل املقاود بدعة مل يُنقل ذلك عن الصحابة رضوان اهلل عليهم  ،بل
حمِريَ
كانوا يركبونها وامنت اهلل عليهم بذلك يف قوله تعاىل  ( :وَا ْلخَيْلَ وَالْ ِبغَالَ وَا ْل َ

وَمِنْه طَاهِرَة 2كمما ال دم لَ ُه سَائل.
لِ َت ْركَبُوهَا ) وكان للنيب صلى اهلل عليه وسلم بغلة يركبها  ،وروي عنه أنه ركب
احلمار  ،وما نُقِلَ أنه أ َمرَ خدام الدواب أن حيرتزوا من ذلك  .اهـ .واملقصود بـ " الـمَقَاوِد
" ما تُقاد به الدابة من جلام وحبل وحنوه .
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فمخلّفات اإلبل والبقر والغنم من بول وروث طاهرة .

ويد ّل على ذلك :
أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى
املسجد يف مرابض الغنم  .رواه البخاري ومسلم .
وملا سأله رجل  :أصلي يف مرابض الغنم ؟ قال  :نعم  .رواه مسلم .
ومما يدلّ على ذلك أيضا أنه عليه الصالة والسالم أمر العُرنيني أن يشربوا من أبوال
وألبان اإلبل  .كما يف الصحيحني من حديث أنس رضي اهلل عنه .
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل عن أبوال اإلبل  :أكثر الناس على طهارتها،
وعامة التابعني عليه  ،بل قد قال أبو طالب وألريه  :إن السلف ما كانوا يُنجسونها وال
يتّقونها ،وقال أبو بكر بن املنذر  :وعليه اعتماد أكثر املتأخرين يف نقل اإلعاع
واخلالف  ،وقد َذكَرَ طهارة األبوال عن عامة السلف  .اهـ .
وقال أيضا  :ولست أعرف عن أحدٍ من الصحابة القول بنجاستها بل القول بطهارتها إال
ما ذُكر عن ابن عمر إن كان أراد النجاسة  .اهـ .
وقال ابن دقيق العيد  :احلدي ث السابع عن عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما قال :
طاف النيب صلى اهلل عليه وسلم يف حجة الوداع على بعري يستلم الركن مبحجن ،
واستُدل باحلديث على طهارة بول ما يؤكل حلمه من حيث أنه ال يؤمن بول البعري يف
أثناء الطواف يف املسجد  ،ولو كان جنسا مل يُعرِّض النيب صلى اهلل عليه وسلم
املسجد للنجاسة  ،وقد مُنع لتعظيم املساجد ما هو أخف من هذا  .اهـ .
وقال الشوكاني يف بول ما يؤكل حلمه  :أما يف اإلبل فبالنص وأما يف ألريها مما
يؤكل حلمه فبالقياس  .قال  :ابن املنذر  :ومن زعم أن هذا خاص بأولئك األقوام فلم
يُصب إذ اخلصائص ال تثبت إال بدليل  ،ويؤيد ذلك تقرير أهل العلم ملن يبيع أبعار الغنم
يف أسواقهم  ،واستعمال أبوال اإلبل يف أدويتهم  ،ويؤيده أيضا أن األشياء على الطهارة
حتى تثبت النجاسة  .اهـ .

ويعفى عَن يسري طني شَارِع عرفا إن علمت نَجَاسَته واال فطاهر.

وليس املنع من الصالة يف مرابض اإلبل لنجاستها بل لعلة أخرى وهي  :أن على كل
سنام شيطان .

فصل يف احليض
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 2أحكام احليض [ودماء النساء]
من أفضل من رتب هذا الباب  :الشيخ ابن عثيمني يف كتاب  :أحكام الدماء الطبيعية
للنساء .
وهذا تعليق خمتصر على هذا الباب:
تعريف احليض:دم طبيعة وجبلة خيرج من قعر الرحم يف أوقات معلومة.
احلكمة من احليض :احلكمة فيه أنه ملا كان اجلنني يف بطن أمه ال أكن أن يتغذى مبا يتغذى به من
كان خارج البطن  ،وال أكن ألرحم اخللق به أن يوصل إليه شيء من الغذاء ،
حينئ ٍذ جعل اهلل تعاىل يف األنثى إفرازات دموية يتغذى بها اجلنني يف بطن أمه بدون
حاجة إىل أكل وهضم تنفذ إىل جسمه من طريق السرة حيث يتخلل الدم عروقه
فيتغذى به  ،فتبارك اهلل أحسن اخلالقني  .فهذه هي احلكمة من هذا احليض ،
ولذلك إذا محلت املرأة انقطع احليض عنها  ،فال حتيض إال نادراً  ،وكذلك املراضع
يقلُّ من حتيضُ منهن ال سيما يف أول زمن اإلرضاع  ،فإذا خلت املرأة من محل ورضاع
بقي ال مصروف له فيستقر يف الرحم فيخرج كل شهر على حسب عادتها.
والتفسري الطيب  :كل شهر خترج بويضة واحدة من املبيض فإذا استقرت يف الرحم
ومل ختصب حبيوانات منوية انفجرت دماً .
السن الذي حتيض فيه املرأة  ،وأقله وأكثره:فالسن الذي يغلب فيه احليض هو ما بني اثنيت عشرة سنة إىل مخسني سنة  ،ورمبا
حاضت األنثى قبل ذلك أو بعده حبسب حاهلا وبيئتها وجوها .
هل حتيض احلامل ؟أقل سن حتيض فيه املرأة وأكثره :ذكر املؤلف قول املذهب :
والصواب أنه متى رأت األنثى احليض فهي حائض وإن كانت دون تسع سنني أو فوق
مخسني سنة  ،وذلك ألن أحكام احليض علقها اهلل ورسوله على وجوده  ،ومل حيدد
اهلل ورسوله لذلك سناً معينة ،فوجب الرجوع فيه إىل الوجود الذي عُلقت األحكام

لَا حيض َمعَ محل َولَا بعد مخسني سنة َولَا قبل تَمام تسع سِنِني
واقله َيوْم َولَيْلَة واكثره خَ ْمسَة عشر وألالبه سِتّ اَوْ سبع واقل طهر بَني
صوْم ويلزمها
حيضتني ثَلَاثَة عشر َولَا حد الكثره وَحرم عَلَيْهَا فعل صَلَاة وَ َ
قَضَا ُؤهُ
طئِهَا فِي الْفرج دِينَار اَوْ نصفه كَفَّارَة وتباح ا ْلمُبَاشرَة فِيمَا دونه.2
وَجيب ِبوَ ْ
عليه  ،وحتديده بسن معني حيتاج إىل دليل من الكتاب والسنة وال دليل يف ذلك ،
وإمنا بنوه على الغالب يف الواقع وكما قالت عائشة ( :إذا بلغت املرأة تسعاً فهي امرأة).
مدة احليض وأكثره وأأللبه:ذكر املؤلف قول املذهب  ،والراجح –كما يف املسألة السابقة  :-ليس ألقل احليض
وال ألكثره حد باأليام  ،وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيميه،وهو الصواب ألنه يدل
عليه الكتاب والسنة واالعتبار ؛ فإن األدلة علقت األحكام على وجود احليض فإذا
حصل ولو يف أقل من يوم وليلة فحكمه حكم احليض .
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األحكام املتعلقة باحلائض :

ذكر املؤلف بعض األحكام  ،ومنها  :حتريم قراءتها للقرآن .
وأما الذكر والتكبري والتسبيح والتحميد  ،والتسمية على األكل وألريه  ،وقراءة
احلديث والفقه والدعاء والتأمني عليه واستماع القرآن فال حيرم عليها شيء من ذلك ،
فقد ثبت يف الصحيحني وألريهما  ،أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان يتكئ يف
حجر عائشة ( رضي اهلل عنها ) وهي حائض فيقرا القرآن.
ويف الصحيحني أيضاً عن أم عطية ( رضي اهلل عنها ) أنها مسعت النيب صلى اهلل عليه
وسلم يقول  ( :خيرج العواتق وذوات اخلدور واحلُيض يعين إىل صالة العيدين ـ
وليشهدن اخلري ودعوة املؤمنني ويعتزل احلُيض املصلي ).
*فأما قراءة احلائض القرآن الكريم بنفسها  ،فإن كان نظراً بالعني أو تأمالً بالقلب
بدون نطق باللسان فال بأس بذلك  ،مثل أن يوضع املصحف أو اللوح فتنظر إىل اآليات
وتقرأها بقلبها  ،قال النووي يف شرح املهذب :جائز بال خالف  .وأما إن كانت قراءتها
نطقاً باللسان فجمهور العلماء على أنه ممنوع وألري جائز .
والراجح  :ما قاله البخاري وابن جرير الطربي  ،وابن املنذر  :هو جائز .

وقال شيخ اإلسالم ابن تيميه  ( :ليس يف منعها من القرآن سنة أصالً فإن قوله ال تقرأ
احلائض وال اجلنب شيئاً من القرآن ) حديث ضعيف باتفاق أهل املعرفة باحلديث.
وقد كان النساء حيضن يف عهد النيب صلى اهلل عليه وسلم  ،فلو كانت القراءة
حمرمة عليهن كالصالة  ،لكان هذا مما بينه النيب صلى اهلل عليه وسلم ألمته
وتعلمه أمهات املؤمنني وكان ذلك مما ينقلونه يف الناس  ،فلما مل ينقل أحد عن النيب
صلى اهلل عليه وسلم يف ذلك نهي ًا مل جيز أن جتعل حراماً  ،مع العلم بأنه مل ينه عن
ذلك  ،وإذا مل ينه عنه مع كثرة احليض يف زمنه علم انه ليس مبحرم ) ا هـ .
قال ابن عثيمني  :والذي ينبغي بعد أن عرفنا نزاع أهل العلم أن يقال  :األولي للحائض
أال تقرأ القرآن الكريم نطقاً باللسان إال عند احلاجة لذلك  ،مثل أن تكون معلمة
حتتاج إىل تلقني املتعلمات  ،أو يف حال االختبار فتحتاج املتعلمة إىل قراءة القرآن
الختبارها أو حنو ذلك .
حكم وطء احلائض يف الفرج  ،وكفارته  ،وما جيوز للزوج من امرأته احلائض. الطوارع على احليض وهي أنواع :
النوع األول  :زيادة أو نقص  ،مثل أن تكون عادة املرأة ستة أيام  ،فيستمر بها الدم
إىل سبعة  ،أو تكون عادتها سبعة أيام  ،فتطهر لستة .
النوع الثاني  :تقدم أو تأخر  ،مثل أن تكون عادتها يف آخر الشهر فرتي احليض يف
أوله  ،أو تكون عادتها يف أوله فرتي احليض يف آخره .
وقد اختلف أهل العلم يف حكم هذين النوعني  ،والصواب  :أنها ميت رأت الدم فهي
حائض  ،ومتى طهرت منه فهي طاهر سواء زادت يف عادتها أو نقصت  ،وسواء تقدمت
أم تأخرت  ،وسبق ذكر الدليل على ذلك يف الفصل قبله  ،حيث علق الشارع أحكام
احليض بوجوده .
وهذا مذهب الشافعي  ،واختيار شيخ اإلسالم ابن تيميه  .وقواه صاحب املغين فيه
ونصره وقال ( :ولو كانت العادة معتربة على الوجه املذكور يف املذهب لبينه النيب
صلى اهلل عليه وسلم ألمته وملا وسعه تأخري بيانه ،إذ ال جيوز تأخري البيان عن وقته،
وأزواجه وألريهن من النساء حيتجن إىل بيان ذلك يف كل وقت  ،فلم يكن ليغفل بيانه
 ،وما جاء عنه صلى اهلل عليه وسلم ذكر العادة وال بيانها إال يف حق املستحاضة ال
ألري )ا هـ .

واملبتداة جتْلِس اقله ثمَّ تَ ْغتَسِل وَتصلي فان مل يُجَاوز دَمهَا اكثره األْ َتسَلت
ايضا اذا ا ْنقَطع فان تكَرر ثَلَاثًا فَ ُهوَ حيض تقضي مَا وَجب فِيهِ وان ايست
قبله اَوْ مل يعد فَلَا وان جاوزه فمستحاضة جتْلِس املتميز ان كَانَ وَصلح فِي
الشَّهْر الثَّانِي واال اقل الْحيض حَتَّى َتتَكَرَّر استحاضتها ثمَّ ألالبه
ومستحاضة مُ ْعتَادَة تقدم عَادَتهَا ويلزمها وَنَحْوهَا ألسل الْمحل وعصبه
شيْء وَنِيَّة االستباحة وَحرم وَطْؤُهَا اال مَعَ خوف
وَا ْلوُضُوء لكل صَلَاة ان خرج َ
زنا.2
النوع الثالث :صفرةٌ أو كدرةٌ  ،حبيث تري الدم أصفر  ،كماء اجلروح  ،أو متكدر
ال به قبل الطهر فهو
بني الصفرة والسواد  ،فهذا إن كان يف أثناء احليض أو متص ً
حيض تثبت له أحكام احليض  ،وإن كان بعد الطهر فليس حبيض ،لقول أم عطية
رضي اهلل عنها  ( :كنا ال نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً)  .رواه أبو داوود
بسند صحيح .ورواه أيضاً البخاري بدون قوهلا ( بعد الطهر ) ..
وثبت عن عائشة  :أن النساء كن يبعثن إليها بالدرجة ( شيء حتتشي به املرأة لتعرف
هل بقي من اثر احليض شيء) فيها الكرسف ( القطن) فيه الصفرة فتقول (:ال
تعجلن حتى ترين القصة البيضاء)  .والقصة البيضاء ماء أبيض يدفعه الرحم عند
انقطاع احليض .
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أحكام املستحاضة [وهو نزيف من عرق يف الرحم]:

ذكر املؤلف حاالتها  ،وأكن أن تلخص مبا يلي:
احلالة األوىل [املعتادة] :أن يكون هلا حيض معلوم قبل االستحاضه  ،فهذه ترجع على
مدة حيضها املعلوم السابقة فتجلس فيها ويثبت هلا أحكام احليض  ،وما عداها
استحاضة  ،يثبت هلا أحكام املستحاضة .
مثال ذلك  :امرأة كان يأتيها احليض ستة أيام من أول كل شهر  ،ثم طرأت عليها
االستحاضة فصار الدم يأتيها باستمرار  ،فيكون حيضها ستة أيام من أول كل شهر
 ،وماعداها استحاضة حلديث عائشة ـ رضي اهلل عنهاـ (أن فاطمة بنت حبيش قالت:يا
رسول اهلل إني أستحاض فال اطهر أفادع الصالة ؟ قال  :ال إن ذلك عرق  ،ولكن
دعي الصالة قدر األيام اليت كنت حتيضني فيها ثم األتسلي وصلي ) رواه البخاري.

احلالة الثانية [املميزة] :أن ال يكون هلا حيض معلوم قبل االستحاضة بأن تكون
االستحاضة مستمرة بها من أول ما رأت الدم من أول أمرها فهذه تعمل بالتمييز
فيكون حيضها ما متيز بسواد أو أللظة أو رائحة يثبت له أحكام احليض،وماعداه
استحاضة يثبت له أحكام االستحاضة.
مثال ذلك  :امرأة رأت الدم يف أول ما رأته  ،واستمر عليها لكن تراه عشرة أيام أسود
وباقي الشهر أمحر  .تراه عشرة أيام ألليظاً وباقي الشهر رقيقاً  .أو تراه عشرة أيام له
رائحة احليض وباقي الشهر ال رائحة له  ،فحيضها هو األسود يف املثال األول ،
والغليظ يف املثال الثاني  ،وذو رائحة يف املثال الثالث ،وما عدا ذلك فهو استحاضة
لقول النيب صلى اهلل عليه وسلم لفاطمة بنت جحيش ( :إذا كان دم احليضة فإنه
أسود يعرف  ،فإذا كان ذلك فامسكي عن الصالة فإذا كان اآلخر فتوضئ وصلي
فإمنا هو عرق ) رواه أبو داوود والنسائي .
احلالة الثالثة [املتحرية] :أال يكون هلا حيض معلوم وال متييز صاحل بأن تكون
االستحاضة مستمرة من أول ما رأت الدم ودمها على صفة واحدة أو على صفات
مضطربة ال أكن أن تكون حيضاً  ،فهذه تعمل بعادة ألالب النساء  ،فيكون
حيضها ستة أيام أو سبعة من كل شهر يبتدع من أول املدة اليت رأت فيها الدم  ،وما
عداه استحاضة .
مثال ذلك  :أن تري الدم أول ما تراه يف اخلامس من الشهر ويستمر عليها من ألري أن
يكون فيه متييز صاحل للحيض ال بلون وال ألريه فيكون حيضها من كل شهر ستة
أيام أو سبعة تبتدع من اليوم اخلامس من كل شهر  ،حلديث محنة بنت جحش ـ
رضي اهلل عنها ـ أنها قالت ( :يا رسول اهلل  :إني استحاض حيضة كبريةًَ شديدةً فما
تري فيها قد منعتين الصالة والصيام  ،فقال  :أنعتُ لك ِ  ،أصف لك استعمال ـ
الكرسف ـوهو القطن ـ تضعينه على الفرج فإنه يذهب الدم  ،قالت :هو أكثر من
ذلك  .وفيه قال  :إمنا هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة
يف علم اهلل تعالي ،ثم األتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي أربعاً
وعشرين أو ثالثاً وعشرين ليلة وأيامها وصومي)  .احلديث رواه أمحد وأبو داوود
والرتمذي .
 أحكام النفاس :

وأكثر مُدَّة النّفاس أربعون َيوْمًا والنقاء زَمَنه طهر يكره الْوَطْء فِيهِ وَ ُهوَ
كحيض فِي أحكامه ألري عدَّة وبلوغ.

*حكم استعمال املرأة ما أنع حيضها جائز بشرط  :أال خيشي الضرر عليها  ،فإن
خشي الضرر عليها من ذلك فال جيوز لقوله تعاىل{ :وَال ُتلْقُوا بِأَيْدِيكُ ْم ِإلَى التَّ ْهلُكَةِ}

