امليرس يف نواقض الوضوء
نواقض الوضوء أربعة:
(أحدها)  :اخلارج من السبيلني ،قلي ا
ل كان أو كثري اا ،كالبول والغائط لقوله تعاىل :
{ َأو جاء َأحدٌ ِمنْكُم ِمن ا ْل َغ ِائ ِ
ط}
ْ َ
ْ َ َ َ
 أما اخلارج من البدن من غري السبيلني مثل  :القيء و الدم كالرعاف ونحوه فل
ينقض الوضوء ،لكن يستحب الوضوء منه.
(الثاين) :زوال العقل بإغامء ،أو نوم.
وضابط النوم الناقض  :هو النوم الثقيل ،الذي يفقد معه النائم اإلحساس.
ودليل النقض بالنوم ،حديث صفوان بن َعس ٍ
َان َر ُس ُ
ال  -ريض اهلل عنه َ -ق َال « :ك َ
ول اهللَِّ ﷺ
َّ
ي ْأمرنَا إِ َذا ُكنَّا س ْفرا َأ ْن ََل َنن ِْزع ِخ َفا َفنَا َث َل َث َة َأيا ٍم و َليالِيهن ،إِ ََّل ِمن جنَاب ٍة ،و َلكِن ِمن َغ ِائ ٍ
ط،
ْ َ َ َ ْ ْ
َّ َ َ َ ُ َّ
َ
َ ا
َ ُُ
َو َب ْو ٍلَ ،ون َْو ٍم » أخرجه النسائي والرتمذي وإسناده صحيح.
ِ
الرجل ذكره ومس املرأة فرجها حلديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
مس
(الثالث) ُ :
ٍ
ٍ
فرجها ف ْلتتوض ْأ »
امرأة
فرج ُه ف ْليتوض ْأ ،وأ ُّيام
عن النبي ﷺ قال « :أ ُّيام
ْ
مست َ
مس َ
رجل َّ
أخرجه أمحد وصححه البخاري.
 أما مس الرجل للمرأة فل ينقض الوضوء ،ولو احتاط وتوضأ إذا مس املرأة بشهوة
فهو حسن.
(الرابع) :أكل حلم اإلبل وكذا بقية أجزائها ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم ونحوها.
 وأما مرق حلمها فل ينقض ،إَل إذا أكل معه قطع اا ولو صغرية.
 وأما رشب اللبن فل ينقض مطلق اا.
أن َر ُج ال َس َأ َل َر َ
ودليل النقض بلحم اإلبل حديث جابر بن سمرة َّ « :
سول اهللِ ﷺ أ َأت ََو َّض ُأ ِمن
ِ
حلو ِم اإلبِ ِل؟ َ
وإن ِش ْئ َت فل ت ََو َّض ْأ َ
حلو ِم ال َغنَ ِم؟ َ
إن ِش ْئ َت َفت ََو َّض ْأْ ،
قالْ :
قالَ :ن َع ْم
قال أت ََو َّض ُأ من ُ ُ
ُُ
ِ
حلو ِم اإلبِ ِل » رواه مسلم ،ويف املسألة أحاديث أخرى.
َفت ََو َّض ْأ من ُ ُ

وحديث ِ
جابر ِ
ُ
ُ
بن َس ُم َر َة)
الب ِاء،
قال اإلمام أمحد( :فيه حديثان صحيحان؛
حديث َ َ
كتبه /
أمحد اخلليل
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