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 احلمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني.

 املقدمة التعريفية بالزاد

 مؤلفه: 

 هو: موسى بن أمحد بن موسى بن سامل احلجاوي رمحه اهلل.

 مولده: 

 هـ(. 598سنة مخس وتسعني ومثامنائة للهجرة  

 احلنابلة يف األزمنة األخرية.  واحلجاوي رمحة اهلل عليه، يعترب من علماء

 مشاخيه: 

 من مشاخيه: 

  .الشويكي النابلسي، الدمشقي الصاحلي 

  .الراميين 

 .والُعقيلي أمحد بن حممد، خطيب مكة، املسِند املعمَّر، خطيب املسجد احلرام 

 .كمال الدين احلسيين، مفيت دار العدل 

 وله تالميذ منهم: 

o  .ولده حييى بن موسى احلجاوي 

o ب الدين أمحد الوفاء احلنبلي.شها 

o .وأبو بكر بن زيتون الصاحلي 

o .وابن الطريف والُرجيحي وامَلْرداوي 

o  .أمحد بن حممد بن مشرف، املولود ببلدة أشيقر من علماء احلنابلة يف جند 

o  .زامل بن سلطان قاضي بلدة الرياض 

 الشام، وهذا كان يف الفةرة األخرية، كان هنا  وانظر إىل االتصال بني علماء احلنابلة يف جند مع علماء احلنابلة يف
اتصال، وكان ذلك متهيدا لدعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب أو قبلها بقليل، سبحان اهلل، قد تكون هذه خرية اهلل 

 ألهل جند، حينما اتصل علماؤهم وطالب العلم يف جند باحلنابلة يف الشام، وسيأتي معتقد هذا العامل.

 عليه:ثناء العلماء 

o .)قال صاحب الكواكب السائرة: )العالمة، مفيت احلنابلة 

o  وذكر ابن عماد احلنبلي يف شذرات الذهب وهو كتاب مشهور معروف يف الةراجم، قال:)اإلمام العالمة، مفيت
 ارعا أصوليا، فقيها حمدثا ورعا(.احلنابلة بدمشق، وشيخ اإلسالم بها، وكان إماما ب
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o ح الزاد، يف الكتاب املشهور الروض املربع، قال:)اإلمام العالمة، والعمدة القدوة وذكره الَبهوتي، الذي شر
 الفهامة(. 

o  ومدحه صاحب النعت األكمل وابن بشر، والسفَّاريين، وابن بدران احلنبلي، حينما قال: بقية اجملتهدين، واملعول
 اء وأجلهم.عليه يف مذهب أمحد يف الديار الشامية، وباجلملة فهو من أساطني العلم

 مسألة إطالق اإلمام أو اإلمامة: 

من فوائد شيخنا ابن عثيمني رمحه اهلل، كان يقول: ال يقال: إمام، إال ملن له أتباع، والناس يتساهلون يف قضية 
ن اإلمامة، فيقال: اإلمام العالمة ابن باز، اإلمام ابن عثيمني، مثال، وهذا من باب التجوز، وإال فإنه ال يسمى اإلنسا

إماما حتى يكون له مذهب، وله أتباع على مذهبه، مثل: اإلمام أمحد واإلمام أبي حنيفة، و اإلمام الشافعي و اإلمام 
مالك، وهلم جرا، وكذلك األئمة الذين كان هلم أتباع، وإن كانت مذاهبهم قد انقرضت، مثل: األوزاعي مثل: 

أتباع، لكن انقرضت مذاهبهم، وبقيت يف األربعة املذاهب  إسحق بن راُهْوية، وأبي ثور، والثوري، هؤالء كان هلم
 املشهورة املعروفة ، ومثل: داود الظاهري، وال يزال مذهبه موجودا.

 عقيدته :

هذا الرجل ليس له كتاب خاص يف بيان عقيدته، ومل يكتب كتابا يف العقيدة كما كتب غريه، وإمنا ُأخذ معتقده من 
ب املذهب املشهورة املعروفة ، وكان الرجل يتصف باحلرص على السنة، والبغض خالل كتابه اإلقناع وهو من كت

للبدعة وأهلها، ويقال: لعل هذا من أسباب حرص أئمة الدعوة النجدية على كتب احِلجاوي واعتمادها، فإنهم 
هل البدعة، حرصوا عليها ملا رأُوا الرجل معتقده على مذهب أهل السنة واجلماعة، وكان الرجل فيه شدة وبغض أل

وحريص على السنة وتطبيقها، وهذه صفة من صفات احلنابلة، فإذا قالوا: حنبلي، فمعناها: أن الرجل متمسك بدينه 
 متاما، فهم عندهم حرص على تطبيق السنة، والبعد عن البدعة، احلنابلة مشهورون بهذا األمر.

فقد تكلم عن صفات اهلل عز وجل ، وبني املوقف من له كالم رمحة اهلل عليه يف إثبات الصفات ، من خالل كتبه  ، 
الصحابة وأئمة أهل السنة ، وحذر من أهل األهواء والبدع، وله قول يف اخلوارج واملعتزلة والرافضة والدروز 
والنصريية والصوفية، وحذر من الغلو والشر  ووسائله، وتكلم عن الدروز والرافضة والنصريية والصوفية ؛ ألنه يف 

، الدروز والنصريية يف الشام ، فأئمة املعتقد الذين يكونون يف تلك البالد يظهرون الكالم عنهم، ويبينون الشام 
معتقدهم ، وكذلك قوله يف السحر والكهانة والعرافة والرقى والتمائم والطرية ، وقوله يف علم الكالم والفلسفة 

 ملة احلكام ، وقوله يف التشبه بالكفار، إىل غري ذلك. والتنجيم ، وحتذيره من البدع يف العبادات ، وقوله يف معا

ومن حرص احلنابلة على معتقدهم أنهم ذكروا مسائل العقيدة يف كتب الفقه، فمثال يذكرونها يف مسألةالتقليد يف 
 الفتوى لو قلد مبتدعا مثال، أو صلى خلف مبتدع ما حكم صالته؟ ثم يتكلمون عن أقسام املبتدعة أحيانا، فلو صلى

 خلف خارجي، أو صلى  خلف رافضي فما حكم صالته؟
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كذلك حينما يتكلمون يف باب املرتد، يبينون ما صفة املرتد؟ وما ضابط الردة؟ وما األعمال اليت خترج عن اإلسالم؟ 
ي بيان فيقولون مثال: من أشر  باهلل أو جحد ربوبيته أو وحدانيته، أو صفة من صفاته، أو اختذ له صاحبة وولدا، فيأت

 املعتقد من خالل مسائل الفقه.

واليمني املنعقدة هي اليمني باهلل أو باسم من أمسائه أو  -كذلك مسألة مهمة: اليمني اليت تنعقد وجتب فيها الكفارة 
، ما ضابط الصفة؟ هل كل صفة جيوز اإلقسام بها؟ ظاهر مذهب احلنابلة نعم، سواء كانت صفة -بصفة من صفاته 

 ة.ذاتية أو فعلي

 فالذاتية تنقسم إىل قسمني: معنوية وخربية، 

 واملعنوية هي: اليت تدل على معنى، والعقل يدل عليها، مثل: العلم والقدرة واحلكمة .

 واخلربية هي: اليت مسماها بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء، مثل: الوجه والقدم والساق ، 

ن شاء فعلها وإن شاء مل يفعلها، يتكلمون: هل جيوز احللف أما الفعلية، وهي: اليت ترجع إىل مشيئة الرب عز وجل، إ
 بها أو ال جيوز ؟ فظاهر مذهب احلنابلة أنه جيوز احللف بكل صفة من صفات الرب عز وجل.

فاليمني اليت جتب بها الكفارة إذا حَلف، هي اليمني باهلل تعاىل، أو صفة من صفاته، كوجه اهلل وعظمته، وعزته، 
وعلمه، وجربوته، وحنوها،فظاهر مذهب احلنابلة جواز القسم جبميع الصفات، وإن كانت املسألة وإرادته، وقدرته، 

فيها خالف بني أهل العلم رمحة اهلل عليهم، فمنهم من يرى أن الصفات الذاتية اخلربية، اليت تدل على الذات، جيوز 
ما ذهب إليه األصحاب ، واهلل أعلم، وهو اإلقسام بها، وما ال فال جيوز اإلقسام به، وإن كان أقرب األقوال هو 

 ظاهر كالم شيخنا رمحة اهلل عليه يف املمتع .

 مقتطفات من أقوال احلجاوي يف العقيدة :

:)أو قال قوال يتوسل به إىل تضليل األمة، أو تكفري الصحابة فهو كافر(، فنأخذ من هذا أن احلجاوي قال احلجاوي
اهلل  صلى اهلل عليه وسلم ، وهي أيضا مسألة فيها خالف بني أهل العلم رمحه اهلل، يكفر من كفر أصحاب رسول 

رمحة اهلل عليهم، فمنهم من يرى أن الذي يكفر هو من كفر الصحابة مجلة، ومنهم من يرى أن من كفر أبا بكر وعمر 
 فهو كافر، ومنهم من يفرق بني اجلملة واألقل.. اخل، املسألة فيها خالف.

الصحابة أو أحدا منهم ، واقةرن بسبه دعوى أن عليا إله أو نيب ، أو أن جربيل غلط ، فال  :)ومن سبقال احلجاوي
 شك يف كفر هذا ، بل ال شك يف كفر من توقف يف تكفريه(.

:)من قذف عائشة مبا برأها اهلل منه، كفر بال خالف ، ومن سب غريها من أزواجه ففيه قوالن: قال احلجاوي 
الصحابة، والثاني وهو الصحيح: أنه كقذف عائشة( أي أنه كافر. ثم ذكر جمموعة من أحدهما أنه كسب واحد من 
 املسائل اليت تتعلق بالعقيدة.

ثم ذكر جمموعة من املسائل وحتذيره من أهل البدع واألهواء قال رمحه اهلل:)وحيرم أن يستعني بأهل األهواء يف شيء 
ك، وال جيوز تصديرهم يف اجملالس، وال القيام هلم، واملبتدع جيب من أمور املسلمني، من غزو وعمالة وكتابة وغري ذل

هجره( ثم قال)ال تباح ذبيحة زنديق، وكذا الدروز والتيامنة، والنصريية بالشام( ثم بني موقفه يف القول يف اخلوارج 
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احلق، وعثمان وعليا  والرافضة والنصريية والصوفية،فقال:)واخلوارج الذين يكفرون بالذنب، ويكفرون أهلواملعتزلة 
وطلحة والزبري، وكثريا من الصحابة، ويستحلون دماء املسلمني وأمواهلم إال من خرج عليهم، فهم فسقة، ليسوا 
كفارا؛ وهلذا كان علي رضي اهلل عنه يقول:من الكفر فروا ( ثم قال:)جيوز قتلهم ابتداء، واإلجهاز على جرحيهم، 

طائفة من أهل احلديث، إىل أنهم كفار مرتدون، حكمهم حكم املرتدين( وذهب أمحد يف إحدى الروايتني عنه و
 قال:)ويف الةرغيب والرعايتني وهي أشهر، وذكر ابن حامد أنه ال خالف فيه(.

ثم ذكر كالمه عن الرافضة )واختاره أبو احلكيم والشيخ، ال حظ للرافضة يف الفيء( وذكره يف اهَلْدي عن مالك 
ري الروافض من هذا ، اإلمام مالك يرى أنه ال حظ هلم يف الفيء، والفيء يكون وأمحد(، وبعضهم يرى تكف

للمسلمني، فإذا كان ال حظ هلم فيه، فمعنى هذا أنهم ليسوا مبسلمني، وإذا كانوا ليسوا مبسلمني فهم كفار، وهذه 
 . مسألة فيها خالف بني أهل العلم: هل الرافضة يكفرون أو ال يكفرون؟ فيه خالف على قولني

 اخلالف يف كفر الرافضة: 

 من أهل العلم من يكفرهم باجلملة، ويقول: هم مجيعا كفار. القول األول :

 ومنهم من يقول: علماؤهم كفار، وعامتهم يتوقف فيهم فال يكفرون. القول الثاني :

ة، فهؤالء كفار فيقال: من كان يعرف احلق، مثل من عندنا، ومن يتكلم العربية يف اجلملواألقرب هو التفصيل: 
علماؤهم وعامتهم، ومن كان ال يعرف العربية، مثل عوام العجم، وحنوهم، فهؤالء قد يقال فيهم عدم التكفري، 

 واملسألة فيها خالف على قولني.

 ثم قال:)والدروز والنصريية والتبانية ال حتل ذبائحهم وال حيل نكاح نسائهم، وال أن ُينكحهم املسلم موليته(.

ن الصوفية، وأن الصوفية على نوعني، الذين يرون وحدة الوجود، وحنو ذلك، فهؤالء كفرهم، ورأى أنهم ثم تكلم ع
 كفار.

وذكر أن  من اعتقد أن ألحد طريقا إىل اهلل غري متابعة حممد  صلى اهلل عليه وسلم ، أو ال جيب عليه اتباعه، أو أن له 
ل: أنا حمتاج إىل حممد يف علم الظاهر دون علم الباطن، أو يف أو لغريه خروجا عن اتباعه، وأخذ ما بعث به، أو قا

علم الشريعة دون علم احلقيقة، أو قال: إن من األولياء من يسعه اخلروج عن شريعته كما وسع اخلضر عن شريعة 
 موسى فهو كافر.

ملنافق، وهو من يظهر توبة زنديق، وهو ا -أي يف الظاهر  -ثم تكلم عن قبول توبة الزنديق:)وال تقبل يف الدنيا 
، أو أنه إذا حصلت له صلى اهلل عليه وسلماإلسالم وخيفي الكفر، كاحللولية..، وكمن يفضل متبوعه على النيب 

املعرفة والتحقيق سقط عنه األمر( وهذا املذهب، و فيه قول آخر بأنه تقبل توبته، وكذلك من تكررت ردته، كما 
 سيأتينا إن شاء اهلل يف باب املرتد.

ثم تكلم عن التحذير من الغلو والشر  ووسائله، وهذه مسألة غريبة، قال :)وقول القائل مع اجلنازة: استغفروا له، 
وحنوه، بدعة، وحرمه أبو حفصة( ولعل مقصود املؤلف  صاحب اإلقناع: قول القائل مع اجلنازة، ليس بعد الدفن، 

أنه كان يقول ]استغفروا ألخيكم واسألوا له التثبيت[ وأما   وإال فبعد الدفن قد ثبت عن النيب  صلى اهلل عليه وسلم
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صلى اهلل عليه قوله هذا فلعل املراد به أن يكون مع السري باجلنازة، ويقول: استغفروا ألخيكم، هذا ما ثبت عن النيب 
 . وسلم 

األمانة )ويكره احللف ثم ذكر أيضا مسائل الزيارة، واألنواء، والنذور للقبور، والشروط اليت ال تصح، واحللف ب
باألمانة كراهة حتريم( والفقهاء على أنها مكروهة كراهة تنزيه، واملؤلف رجح التحريم، وهو الراجح من أقوال أهل 

 العلم رمحة اهلل عليهم. ثم ذكر قضية السحر وتعلم السحر، وتكلم عن اإلمامة والبدعة.

 نكتة علمية:

شيخ اإلسالم، ومتأخرو احلنابلة إذا قالوا: الشيخ، وأطلقوا يف كتبهم، فاملراد ذكر احلجاوي أنه إذا قال الشيخ: فمراده 
 به: شيخ اإلسالم ، وهنا يقول: ) ومرادي بالشيخ شيخ اإلسالم، حبر العلوم، أبو العباس( . 

 من األعمال اليت توالها العالمة احلجاوي: 

  .تدريس احلنابلة مبدرسة الشيخ أبي عمر 

 ألموي.والتدريس باجلامع ا 

 .والتدريس جبامع املظفري بالصاحلية 

 الصاحلية جنة،،، والصاحلون بها أقاموا

 فعلى الديار وأهلها،،، مين التحية والسالم

 الصاحلية يف دمشق. 

 كان الشيخ احلجاوي هو مفيَت احلنابلة بدمشق، وانتهت إليه مشيخة السادة احلنابلة والفتوى.

 من مصنفاته: 

 فاع. الذي عليه شرح عظيم، امسه ) كشاف القناع عن منت اإلقناع( للشيخ منصور البهوتي اإلقناع لطالب االنت
رمحة اهلل عليه، انظر كيف بار  اهلل يف هذين العاملني  احلجاوي والبهوتي فأصبح من بعدهم عياال عليهم يف 

 دراسة املذهب والتعلم والتفقه، رمحة اهلل عليهم، ونسأل اهلل الربكة من فضله.

قناع يقول عنه صاحب الشذرات: )مل يؤلف أحد مؤلفا مثله يف حترير النقول وكثرة املسائل( ويقول صاحب اإل
الكواكب:)مجع فيه املذهب، وهو عمدة احلنابلة اآلن بدمشق( وقال ابن بدران : )اإلقناع كثري الفوائد جم 

 املنافع(.

 من كتبه أيضا: 

 .زاد املستقنع 

 د القوي.  وينقل عنه السفاريين كثريا يف كتابه )غذاء األلباب لشرح منظومة شرح منظومة اآلداب البن عب
 اآلداب( وأشار الزركلي إىل وجود خمطوطة هلذا الشرح، شرح احلجاوي على منظومة اآلداب البن عبد القوي.

 .منظومة الكبائر، مطبوعة 

  .)حواشي التنقيح. تعقب فيها املصنف صاحب )التنقيح املشبع 
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 الفروع، ونسبها للمصنف ابن عماد احلنبلي، وتبعه الشيخ علي اهلندي يف تقدميه لزاد املستقنع،  حاشية على
 وجاسم الدوسري يف تعليقه على الدر املنضد. 

 .  وشرح املفردات 

 .غريب لغة اإلقناع 

 وفاته: 

 . 965تويف رمحة اهلل عليه سنة 

 اسم الكتاب: 

زاد  )ع، وهذا صحيح، هو خمتصر املقنع، لكن االسم الذائع واملشهور هوزاد املستقنع، وبعضهم يسميه: خمتصر املقن
 مساه به ابن بشر يف عنوان اجملد، وكذلك الشيخ بن قاسم رمحه اهلل يف حاشية الروض املربع.  (املستقنع

 أصل الكتاب: 

زت اشتهارا أميا اشتهار: كما تقدم: أصله من املقنع، يقول ابن بدران رمحه اهلل: واعلم أن ألصحابنا ثالثة متون حا
. فإن شهرته عند املتقدمني، سارت مشرقا ومغربا، وعليه شرح عظيم، امسه املغين البن قدامة، منها:خمتصر اخلرقي

قال إىل أن ألف املوفق كتابه املقنع. فأول ما كان يعتمد عليه احلنابلة هو خمتصر اخلرقي، وله شروح عندهم، منها 
رت الشروح عليه ، ثم ملا ألف املقنع ابن قدامة رمحه اهلل ، اشتهر عند علماء املذهب ، قريبا املغين وغري املغين، وكث

من اشتهار خمتصر اخلرقي ، وهذا الذي صار عليه املعول بعد ذلك عند احلنابلة ، حنن اآلن ال نعرف خمتصر اخلرقي، 
، وأما الشروح والكتب اليت تدرس، ويرجع إليها وإمنا نعود إليه من باب املصدر واملرجع األصلي، نأخذ منه املعلومة

 يف الغالب، هي املقنع وخمتصراته، والشروح اليت عليه.

و مما يدل على أهمية كتاب املقنع كثرة شروحه، وهذا يفيد  فائدة رائعة جدا ، إذا وجدت مثال مسألة يف الروض ، 
 إىل شروح املقنع. وتريد تراجعها، أو يف الزاد، كيف تراجعها؟ ترجع إىل األصل، 

 شروح املقنع : 

الذي هو الشرح الكبري واشتهر بامسه )الشرح الكبري( للشيخ: عبد الرمحن بن أبي عمر، املتوفى سنة  الشايف،مثل: 
 ، واعتمد يف مجعه على كتاب املغين. 652

، وهو أيضا مطبوع 698ة ، املتوفى سن لزين الدين املنجي بن عثمان بن أسعد التنوخي  املمتع شرح املقنعأيضا : 
 وموجود بتحقيق ابن دهيش. 

 ألدلة املقنع ألبي احملاسن: يوسف بن املرداوي، وهو مطبوع. كفاية املستقنعأيضا: 

لشمس الدين حممد بن أبي الفتح الَبْعلي، وهذا مطبوع مع املبدع، و يتكلم عن لغة  امُلطلع على أبواب املقنعومنها : 
 املسائل يضيفها، وهو مطبوع مع املبدع، وقد شرح فيه غريب املقنع.املقنع، عن اللغة، وبعض 

البن مفلح، وهو مشهور مطبوع، وليس البن مفلح صاحب )الفروع( هنا  ابن مفلح  املبدع يف شرح املقنعومنها :
صاحب الفروع، وهنا  ابن مفلح صاحب )املبدع(، صاحب الفروع تلميذ شيخ اإلسالم، الذي قال له: بل أنت 
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حني قيل له: ابن مفلح، و كتاب الفروع، يسمى مكنسة املذهب، يذكر فيه املسائل والفروع.. اخل، وذكر فيه فلح، م
أيضا اخلالف العالي، فيذكر مذهب احلنفية والشافعية واملالكية واحلنابلة ، جيعلها برموز فتعرفها، وفاقا  (.. وطبع 

 طبعة مجيلة وفاخرة أيضا. 

للمرداوي ، استقصى فيه ما أطلقه املوفق يف مسائل اخلالف فبني   معرفة الراجح من اخلالفاإلنصاف يفومنها : 
الراجح وزاد عليه، وهو مطبوع أيضا، وهو من الكتب العظيمة يف املذهب، رمحة اهلل عليهم، خدموا املذهب خدمة 

ال األصحاب، واألوجه يف عظيمة،، يبني املذهب؟ هل هو رواية أو وجه؟ ويبني لك االحتماالت أيضا، وأقو
 املذهب، والتخريج على املسائل، فما جتد صعوبة يف معرفة مذهب احلنابلة.

للمرداوي نفسه، وهو شرح للمقنع ، حرر فيه مسائله، وقد اختصره  التنقيح املشبع يف حترير أحكام املقنعومنها : 
 مؤلفه من كتابه اإلنصاف وهو مطبوع أيضا.

 منسوبة إىل الشيخ سليمان بن عبد اهلل، بن اإلمام حممد بن عبد الوهاب. عحاشية على املقنومنها :

 خمتصر املقنع للبعلي.ومنها : 

 وهو هذا الكتاب، الذي اختصره احلجاوي من املقنع. زاد املستقنع يف اختصار املقنعومنها : 

، واحلجاوي، ومن بينهما ممن خدم مثرة جهد متواصل، فقد اجتمع فيه علم ابن قدامة -زاد املستقنع  -هذا املختصر 
املقنع؛ وهلذا اشتغل به متأخرو احلنابلة واعتمدوه، حتى قال الشيخ علي اهلندي:)وباجلملة فقد قيل: من حفظ زاد 
املستقنع مع الفهم،  صار أهال للفقه( . هنا  صعوبة يف عبارته، لكنها ُمْدَركة، ومع املمارسة يصبح الكتاب من 

 املتابعة ومساع الشروح، واحلضور عند العلماء وطلبة العلم، يستفيد اإلنسان. أسهل ما يكون، ومع

 اختالف زاد املستقنع عن أصله املقنع: 

 خيتلف عنه يف أمور ذكرها احلجاوي يف مقدمته، منها: 

 أن املقنع قد يذكر فيه اخلالف يف مذهب اإلمام أمحد، وأما  الزاد فال، فهو على قول واحد فقط، فال ذكر 
 للخالف فيه أبدا، وإليه أشار احلجاوي بقوله )على قول واحد( كما سيأتي يف املقدمة إن شاء اهلل.

  قد ترد املسألة يف املقنع دون ترجيح، وأما الزاد فالتزم مصنفه ذكر الراجح دون غريه.حيث قال )على قول
فيأتي بقول واحد، وقال )وهو واحد، وهو الراجح يف مذهب أمحد( صاحب املقنع ما يرجح، أما صاحب الزاد 

 الراجح يف مذهب أمحد( وسيأتي الكالم عليه. 

 .اشتمل املقنع على مسائل نادرة، وأما الزاد فاعتنى مصنفه بذكر أصول املسائل دون النوادر 

حيث قال )ورمبا حذفت منه مسائل نادرة الوقوع( وصدق رمحه اهلل، بل حيذف أحيانا أربع أو مخس أو ست أو سبع 
مثان مسائل بعضها ، فمثال يف كتاب احلدود صاحب الزاد ذكر مسائل حمددة، رمبا مثان أو تسع أو عشر مسائل  أو

مسائل أيضا، وجاء الشارح فأضافها، الذي هو صاحب الروض، فيضيفها، يقول مثال  5إىل  8فقط، وحذف حوالي 
ذا أقام اإلمام احلد على شخص أغضبه، فضربه مائة يف إقامة احلد هل يشةرط له نية من اإلمام أو ال يشةرط له نية فإ

جلدة، فتبني أنه زان، هل تكفي هذه عن إقامة احلد أو ال تكفي، املذهب أنه يشةرط يف إقامته النية، والقول الثاني: ال 
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إىل النية، وقد ذكره املرداوي وغريه ، والشارح يأتي بها ، فأنت إذا أردت أن تشرح حتتاج إىل الرجوع  تشةرط
 األصول، إىل املقنع وشروح املقنع، ثم تتبني لك املسألة، وحترير املسائل فيها.

 .)يف الزاد مسائل مل يوردها املوفق، قال )وزدت ما على مثله 

  الزاد أخصر من املقنع. وأملح إليه املصنف بقوله )ومع صغر حجمه حوى..(. فصاحب الزاد مل خيتصره فقط، بل
خل مسائل، واختار الراجح فيها، فجاء هذا الكتاب خمتصرا لطيفا، مملوءا علما، كما له جهد، حذف مسائل، وأد

 سيأتينا إن شاء اهلل.

 مذهب الكتاب: 

 على مذهب اإلمام أمحد. 

 ثناء العلماء على الكتاب: 

 قال البهوتي يف شرحه:)واهلل املسؤول أن ينفع به كما نفع بأصله( يعين الزاد.

 ع به مع وجازة لفظه(. وقال ابن محيد:)عم النف

 وقال الشيخ الِعنقري:)غالب اشتغال الطلبة يف هذا الزمان بزاد املستقنع وشرحه(. 

وقال الشيخ فيصل بن مبار  قاضي اجلوف:)وهذا املختصر صغري احلجم، كبري الفائدة، كثري املسائل النافعة، يعرف 
 قدره من حفظه(. 

 ظ زاد املستقنع مع الفهم صار أهال للفقهاء(.وقال اهلندي:)وباجلملة فقد قيل: :)من حف

وقال الشيخ العالمة ابن قاسم احلنبلي :)عكف على االستفادة منه املبتدي واملنتهي( و صَدق وصار حيفظ عن ظهر 
 قلب(.

وسئل الشيخ عبد الرمحن بن سعدي رمحة اهلل عليه، عن حفظه، فقال:)ينبغي أن حيفظه اإلنسان، فإن مل حيفظه 
 ره استظهارا تاما(. فليستظه

املصنف نفسه مدح خمتصره، وهذا ترغيب لطالب العلم، ونصح به، فقال:)وهذا خمتصر يف الفقه، من مقنع اإلمام 
املوفق أبي حممد، على قول واحد، وهو الراجح يف مذهب أمحد، ورمبا حذفت منه مسائل نادرة الوقوع، وزدت على 

 غين عن التطويل.. (. ما مثله يعتمد، ومع صغر حجمه، حوى ما ي

وابن قاسم قال:)كون اختصاره من كتاب املقنع.. كون املقنع للموفق، وهما ُهما.. كونه على قول واحد.. كون ذلك 
القول هو الراجح من مذهب أمحد.. كونه حذف ما ندر وقوعه وزاد على مثله يعتمد(، كون املقنع البن قدامة، هذا 

اإلسالم ملا كان يتكلم عن ابن قدامة، قال: مل يدخل الشام بعد األوزاعي مثل ابن يعترب مزية ومنقبة، حتى إن شيخ 
 قدامة، فهذه ال شك أنها تعترب مزية ومنقبة هلذا الكتاب.
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 مكانته: 

هذا الكتاب له مكانة عظيمة، باعتبار أنه خالصة جهود األئمة قبله، إذا أردت الرجوع إىل شروحه ترجع إىل 
ض املربع، والشرح الكبري، واملبدع، واإلنصاف، والتنقيح، والتوضيح يف اجلمع بني املقنع الروض، وحاشية الرو
 والتنقيح، حاشية املقنع(.

أيضا مما زاد شهرة الكتاب: تدريس علمائنا يف هذه البالد له، مثل: الشيخ حممد بن إبراهيم رمحة اهلل عليه، وشيخنا 
ذه البالد املباركة، وكذلك تقريره يف املعاهد العلمية، وتقرير شرحه ابن عثيمني، والشيخ صاحل الفوزان، علماء ه

 الروض املربع يف كليات الشريعة، هذا مما أعطى الكتاب أهمية واشتهارا. 

 شروح الزاد: 

 منها:

 .الروض املربع 

 حممد  ويقال: هنا  أيضا: شرح للشيخ: سليمان بن علي، بن حممد بن مشرف التميمي، جد شيخ اإلسالم اجملدد
بن عبد الوهاب، نسبه له الشيخ: بن قاسم النجدي، ويذكر أن الشيخ سليمان بن علي، شرحه، فاتفق بـمنصور 

 يف احلج، فلما اطلع على شرحه اكتفى به. 

 .الشرح املمتع على زاد املستقنع( لشيخنا ابن عثيمني رمحه اهلل( 

 الشرح املختصر على زاد املستقنع(، للشيخ: صاحل بن فوزان(. 

وهي شروح نافعة، وإن كان املمتع من أمجل وألذ الشروح، للمتوسط واملبتدئ، ويستفيد منه املنتهي يف قضايا 
الةرجيح والفهم والتدقيق، وهذا مما يتميز به شيخنا رمحة اهلل عليه ، شيخنا كان عنده فهم للشريعة، فهم لنصوص 

 عليه، هذا هو الذي فاق به الشيخ غريه، فهو رمحة اهلل الشريعة، رجل كان يعيش يف عبادة فهم النصوص، رمحة اهلل
 عليه كان عنده فهم للنصوص، يتفهم يف النص، فيعطيك يف النص فوائد  عظيمة جدا. 

 حواشي الزاد: 

 .السلسبيل للشيخ صاحل البليهي رمحة اهلل عليه 

  .اإلرشاد يف توضيح مسائل الزاد للفوزان 

 شيخ فيصل املبار .كلمات السَّداد على منت الزاد لل 

  حاشية على الزاد، للشيخ عبد العزيز بن عبد الرمحن بن حممد، آل بشر احلنبلي، قاضي األحساء، املتوفى سنة
 طبعت بهامش  الزاد. 1389

 .حاشية للشيخ حممد بن مانع 

  خالفة ، يذكر فيها الدليل، ويشري مل1351وحاشية للشيخ حممد بن عبد اهلل بن حسني العنزي، املتوفى سنة
 املصنف للقول الراجح.

 .الزوائد على الزاد للشيخ حممد أبا اخلري 
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  .حاشية للشيخ علي اهلندي، ُعين فيها بضبط الشكل، وبيان معاني الكلمات، وخمالفة املصنف للراجح 

 منظومات الزاد: 

o .)منظومة ابن عتيق)نيل املراد بنظم منت الزاد 

o ثة آالف بيت، للشيخ سليمان بن عطية بن سليمان املزيين، املتوفى سنة )روضة املرتاد يف نظم مهمات الزاد( ثال
1363. 

o .نظم زاد املستقنع، يف أكثر من آالف بيت، للشيخ حممد بن قاسم آل اثنني، اخلالدي الزبريي 

 مسألة مهمة: 

ع املسائل اليت فيها ، يف مج -صاحب املدخل لدراسة الزاد –قد اجتهد املؤلف حفظه اهلل ووفقه خمالفة املاتن للمذهب 
خمالفة صاحب الكتاب للمشهور من املذهب ، وذكر مائة مسألة ، وإن كان بعضهم يذكر سبعا وثالثني مسألة ، 
وبعضهم يذكر أكثر وأقل، لكن اجتهد فجمع مائة مسألة ، ثم ذكر ما ظن أنه خمالف وليس خمالفا ما اختلف فيه 

 ة للمذهب.وكان للشيخ رأي فيها ورجح أنه ليس مبخالف

املتأخرون يقولون: منطوق املنتهى واإلقناع، إذا اتفقا فهذا املذهب، فإن اختلف منطوق املنتهى مع اإلقناع، قدم 
 املنتهى على اإلقناع، أما عند املتقدمني فما اتفق عليه الشيخان: ابن قدامة واجملد بن تيمية هو املذهب عندهم.

 

 آله وصحبه أمجعني.وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى 
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 احلمد هلل رب العاملني ، وصلى اهلل وسلم وبار  على نبينا حممد ، وعلى آله وصحبه أمجعني .

 مسألة : خمالفة املؤلف للمذهب : 

ل تتبع تقدم أن املاتن  ذكر أنه سيقتصر على قول واحد ، هو الراجح يف مذهب اإلمام أمحد رمحه اهلل ، لكن من خال
كالمه رمحه اهلل ، ُوجد أنه قد خالف املذهب يف مواضع كثرية ، بعضهم يعدها سبعة وثالثني موضعا ، وبعضهم يزيد 
، وبعضهم ينقص ، وقد أوصلها صاحب كتاب )املدخل إىل زاد املستقنع( إىل مائة مسألة تتبعها من أول الكتاب ، إىل 

 -وفقنا اهلل وإياه  -ضعها ومظانها أو يف الكتاب نفسه . وذكر يف األخري آخره ، وميكن الرجوع هلذه املسائل يف موا
أن من العلماء من يذكر مسائل يرى أن املؤلف قد خالف فيها املذهب ،والعلماء قد اختلفوا فيما بينهم : هل هذا هو 

ذهب والعلماء خمتلفون ، املشهور من مذهب احلنابلة أم ال ؟ وليس هلم احلق يف احلكم على أن املؤلف قد خالف امل
هل املذهب هذا أو املذهب ذا  ؟ وهذه يرى املؤلف)صاحب املدخل(  أنها ال ُتدرج يف املسائل اليت خالف فيها 

 املؤلف املذهب ، وذكر جمموعة منها . 

 وهنا  مسائل أيضا قيل : إن احلجاوي قد خالف فيها املذهب ، واملؤلف )صاحب املدخل( ، يرى أن احلق معه ،
 وأنه مل خيالف املذهب فيها . 

 إذن : نعرف من هذا كله ، أن املسائل اليت خالف فيها املؤلف مذهب احلنابلة ، ميكن تقسيمها إىل ثالثة أقسام : 

 .  اجلميع متفق على أن املاتن قد خالف فيها املذهب ، وهذه خمالفة 

 ملاتن قد خالف  .خمتلف فيها ، هل املاتن وافق أو خالف ؟ ويرجح بعضهم أن ا 

  فيها خالف ، لكن يرجح كثري منهم أن الصواب مع املؤلف ، وأنه مل خيالف املذهب يف هذه املسائل ، وهذه
 مهمة ؛ حتى نستطيع حترير املذهب  .

هنا  مسائل ذكرها صاحب الزاد يف غري موضعها من املقنع ، وهذا من باب التصنيف والتأليف .وهنا  أيضا مسائل 
، كررها املؤلف ، وهذه قد حيتاج إليها املؤلف ، تلجئه إليها ضرورة املسألة ، فيكرر املسألة يف الباب الفالني ، مكررة 

 ثم يكررها يف الباب الفالني مثال . 

ثم ذكر املؤلف )صاحب كتاب املدخل( مسألة مهمة ، وإن كانت حقيقة يفةرض أن تكون معلومة للمتفقه، لكن 
ا ، وهي طريقة مقةرحة لدراسة الفقه وأيضا دراسة الزاد ، وقد ذكر كالم ابن بدران يف املدخل ذكرها املؤلف فنذكره

يف دراسة املذهب ، قال ابن بدران )يبدأ أوال بأخصر املختصرات ، ثم بالعمدة ،ثم يشرح له منت الزاد ، ثم يقرئه 
ى ( العمدة : عمدة الفقه البن قدامة ، وإذا الروض املربع ، فإذا انتهى من ذلك كله نقله احلنبلي إىل شرح املنته

اشتغل طالب العلم على أخصر املختصرات ، ثم العمدة ، ثم زاد املستقنع ، ثم الروض املربع ، ثم انتقل للمنتهى ، 
ثم وصل للمغين ، وقد ضبطها ، يصبح عاملا يف املذهب ، وعاملا بغري املذهب لدراسته املغين.ابن قدامة صنف 

قول ابن بدران :)وذلك أن موفق الدين راعى يف مؤلفاته أربع طبقات ، فصنف العمدة للمبتدئني ، ثم مصنفات ، ي
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ألف املقنع ملن ارتقى عن درجتهم ، ومل يصل إىل درجة املتوسطني ، فلذلك جعله عريان عن الدليل والتعليل ، غري 
، ليتمرن على التصحيح( فهو يذكر روايتني ، ويذكر أنه يذكر الروايات عن اإلمام ؛ ليجعل لقارئه جماال إىل كد ذهنه 

الوجهني ، ويذكر االحتمالني يف املسألة ، بدون دليل ، وبدون تعليل ، وبدون ترجيح يف الغالب ، يذكرها هكذا ، 
حتى يشتغل الطالب يف النظر ، ثم بعد ذلك صنف للمتوسطني كتاب الكايف وذكر فيه كثريا من األدلة ، لتسمو نفس 

ئه إىل درجة االجتهاد يف املذهب ، إذا قرأت الكايف ، جتد أن املؤلف رمحه اهلل ، قد دجبه ، وذكر فيه األدلة ، سواء قار
من الكتاب أو من السنة ، فيذكر الروايتني والوجهني واالحتمالني، ويذكر الدليل على كٍل والتعليل ، ثم بعد ذلك 

وهنا  يطلع قارئه على الروايات ، وعلى خالف األئمة ، وعلى كثري ألف املغين ملن ارتقى عن درجة املتوسطني ، 
من أدلتهم ، وعلى ما هلم وما عليهم من األخذ والرد ، فمن كان فقيه النفس ، حينئذ مرن نفسه على السمو إىل 

 االجتهاد إن كان أهال لذلك ،وتوفرت فيه شروطه ، وإال بقي على أخذه بالتقليد  .

 ريفية بالزادانتهت املقدمة التع

. قال املؤلف رمحه اهلل : احلمُد هلِل َحْمًدا ال َيْنَفُد 

 محد املؤلف ربه تعاىل . احلمد هلل :

واحلمد يف لغة العرب هو : الثناء الكامل ، كما قال القرطيب وغريه ، وقيل : هو ذكر احملاسن والثناء باجلميل ) الثناء 
 بالصفات اجلميلة واألفعال احلسنة(. 

احلمد اصطالحا : فقد تنوعت فيه عبارات املؤلفني فيه ، فقال شيخ اإلسالم : هو ذكر حماسن  احملمود مع حمبته  أما
وتعظيمه وإجالله ، وقيل : هو الثناء على اجلميل االختياري ، وقيل : هو وصف احملمود بأوصاف الكمال مع احملبة 

 ونه منعما على احلامد أو غريه . والتعظيم ، وقيل : فعل ينبئ عن تعظيم املنعم بسبب ك

التعريفات كلها تدور على قضية التعظيم والوصف وذكر احملاسن ، إال تعريف من قال : هو الثناء باجلميل 
 االختياري.

 وأحسن التعاريف فيها : وصف احملمود بأوصاف الكمال مع احملبة والتعظيم . 

بالعظمة ، واجلمال : ما يتعلق بصفات اإلنعام وحنوها ، فوصف فيصفه بصفات اجلمال واجلالل ، اجلالل : ما يتعلق 
احملمود بأوصاف الكمال ، وال بد أن يكون مع احملبة والتعظيم ، فإن كان ال حيبه وال يعظمه ، ووصفه بأوصاف 

 الكمال ، فهذا يسمى مدحا ، وال يسمى محدا ، وهذا هو الفرق بني احلمد واملدح  .

 :  الفرق بني احلمد واملدح

  . احلامد : يصف حمموده بأوصاف الكمال وهو من داخله حيبه ويعظمه 

 .  واملادح : يصف ممدوحه بأوصاف الكمال ، مع أنه قد يكون من الداخل ال حيبه مطلقا 

وقوهلم : هو الثناء باجلميل االختياري ، وهذا درج عليه كثري من املصنفني واملؤلفني يف تعريف احلمد ، وهو تعريف 
، وقد يقال : إنه تعريف يف أوله غري صحيح ؛ ألنه عرب عن احلمد بالثناء ، وهنا  فرق بني احلمد والثناء ، وقد  قاصر

 ، قال الرب  {احلمد هلل رب العاملني}دل عليه حديث أبي هريرة يف الصحيح ، أن العبد إذا قال العبد يف صالته 
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قال :  {مالك يوم الدين}قال : أثنى علي عبدي ، وإذا قال  {الرمحن الرحيم}عزوجل: محدني عبدي ، فإذا قال 
 جمدني عبدي . 

 فالثناء : هو تكرار احلمد ، وتكرار صفات الكمال .   -

وقوهلم:)باجلميل االختياري( : ملاذا حيمد الرب عز وجل؟ الرب تبار  وتعاىل حيمد لكمال ذاته ، فذاته أعظم 
حمد عز وجل لكمال أمسائه ، وصفاته ، وكمال إنعامه ، وحيمد ألمره الذوات وأكملها ، سبحانه وحبمده ، وُي

القدري وأمره الشرعي، فصارت متعلقات احلمد ستة ، و بعضهم يعدها مخسة ، رمبا أدخل الفعل لكمال إنعامه مع 
ري( خصه أمره الكوني لكن بالتفصيل والبسط هي ستة ، فعالم ميدح ربنا عز وجل ؟ هنا ملا قال )باجلميل االختيا

بسبب واحد ، وهو اإلنعام ، وهذا سبب واحد من جمموعة أسباب ، ينبغي ذكر األسباب كلها ؛ ألن الكالم يف مقام 
مدح ، ويف مقام ثناء على الرب العظيم ، والرب عز وجل حيب أن ُيمدح ، وحيب أن حيمد ، وأن ُيثنى عليه ، وأن 

 ه ، كما هو معروف يف الشكر  .يشكر ، وذلك بتقرب عباده إليه ، بقيامهم بطاعت

الالم هذه ، يقول بعضهم : إنها للجنس ، أي جنس احملامد هلل عز وجل ، وهي لالستحقاق قول املؤلف:)احلمد هلل(:
، فالذي يستحق احلمد الكامل التام هو اهلل عز وجل ، وهي أيضا لالختصاص ، فالذي خيتص باحلمد التام الكامل 

 هو اهلل عز وجل  .

لناحية البالغية : قال:)احلمد هلل( فقد جاء بصيغة اجلملة االمسية ؛ ألن اجلملة االمسية تدل على الثبوت ومن ا
والدوام ، ومل يأت باحلمد بالصيغة الفعلية ، كأنه يقول : احلمد ثابت ومستقر ومستمر وخمتص بك أنت يا رب 

 العاملني .

مد للعزيز ، ملاذا مل يقل  : احلمد للعظيم ، احلمد للجليل مثال ؟ قال وقوله:)احلمد هلل(: مل يقل : احلمد للرمحن ، واحل
 العلماء : إمنا قال هذا :

(ألن التعبري بلفظ اجلاللة يدل على االسم والذات ، وهذه من مسائل العقيدة . هل أمساء اهلل عز وجل أوصاف و 1
 أعالم ، أم أنها أعالم وليست أوصافا ؟ .

ن أعالم أهل السنة ، أنها أوصاف وأعالم ، فهي باعتبار داللتها على الذات أعالم ، رجح ابن القيم وغريه م 
وباعتبار داللتها على الصفات هي أوصاف ، وهي من هذا الباب متباينة ، وباعتبار داللتها على الذات مةرادفة ، 

لعزيز غري احلكيم ، والعليم غري فالةرادف من باب الداللة على الذات ، والتباين من باب داللتها على الصفات ، فا
اخلبري ، واللطيف غري احلفي .. اخل ، هذا من ناحية املعنى ، وأما من ناحية داللتها على ذات الرب عز وجل ، فهي 

 مةرادفة ، كلها تدل على مسمى واحد ، وهو : رب العاملني عز وجل . 

هذا على الراجح ال يقال به ؛ ألن كل أمساء اهلل عز فقوهلم :)إن التعبري بلفظ اجلاللة ليدل على الذات واالسم( 
 وجل ، تدل على الذات وعلى الصفات .
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( وقيل : إمنا عرب بلفظ اجلاللة ؛ ألن األمساء مجيعا ترجع إىل هذا االسم ؛ وهلذا ال يأتي تابعا ، بل يأتي دائما 2 
 متبوعا متقدما ، إال يف ما سورة ابراهيم.

 جيمع معاني اجلمال واجلالل ، فصفات اجلمال واجلالل كلها يف هذا االسم .( وقالوا : ألنه أيضا 3 

 

: أنه رمبا لو ُعرب بغري لفظ اجلاللة ، ألشعر ذلك بأنه إمنا استحق احلمد هلذا الوصف  -وهو معنى مجيل  -( وقيل 4 
لكن ملا قال اهلل يف احلمد هلل  دون سواه ، مثال إذا قال : احلمد للعظيم ، قد يظن ظان أنه إمنا محد ألجل العظمة ،

 عرفنا أنه حيمد مطلقا ، عز وجل .

: لفظ اجلاللة ، وهو أعرف املعارف ، ومل يتسم به أحد يف جاهلية وال إسالم ، وأنه على الراجح مشتق ،  قوله :)اهلل(
 ، فأصبح اهلل .  و مشتق من إله ، وأن أصله من األلوهية والعبودية ، حذفت اهلمزة ، وأدغمت الالم يف الالم

: مفعول مطلق ، واملفعول املطلق يأتي للتوكيد ، ويأتي لبيان العدد ، ولبيان النوع ، فهنا ملا قال : احلمد  قوله :)محدا(
هلل محدا ، هل هو للتوكيد أو لبيان نوع احلمد ؟ منهم من يقول : هذا للتوكيد ؛ ألنه إذا جاء املصدر )املفعول املطلق( 

فهذا مؤكد ، وقيل : إنه مفعول مطلق  {وكلم اهلل موسى تكليما}أو من معناه ، فإنه يكون مؤكدا  من لفظ الفعل
 لبيان نوع احلمد ؛ ألنه قال محدا ال ينفد ، فوصف احلمد بأنه ال ينفد  .

فد من جهيت أنا من نِفد ينَفد  ، أي ال ينقطع  وال ينتهي ، بل هو محد مستمر ، وهل املراد : محدا ال ين قوله:)ال ينفد(
، فأنا أمحده محدا ال ينقطع ؟ أو املعنى أنه حممود محدا ال ينفد ؛ لكثرة الكماالت عنده عز وجل ، وأسباب احلمد ، 
فهو دائما يستحق احلمد الذي ال ينقطع فاحلمد مستمر يف حقه ؟ األول أو الثاني ؟ الثاني ؛ ألني أنا وإيا  والثالث 

ينقطع محدنا ، وننسى ونغفل وال حنمد ، لكن باعتبار كماالته املستمرة ، وأيضا أسباب والعشرين ، كلنا سنموت ، و
 احلمد املوجودة عنده ، فاحلمد يف حقه ال ينفد ، مستمر . 

.  قال : َأْفَضَل ما َينبِغي أن ُيْحَمَد 

 : أفعل تفضيل ، إعرابه : صفة لـ )محدا( أي : محدا أفضَل ،  قوله:)أفضل(

 ، أي : محدا حال كونه أفضل ، وقيل : حال

وقيل : إنه بدل من )محدا(، فلو قلت : احلمد هلل أفضَل ما ينبغي أن ُيحمد صح ، والبدل هو التابع املقصود باحلكم 
 بال واسطة  .

 )ما( هنا اسم موصول ، أي : أفضل احلمد الذي ينبغي أن حيمد به ،  قوله:)أفضل ما ينبغي أن حيمد (:

 ة موصوفة ، أي : أفضَل محد ينبغي محُده به  .وقيل : إنه نكر

إذن املؤلف رمحه اهلل وصف احلمد بصفتني ، ملا قال : محدا ال ينفد ، فوصف احلمد بأنه محد ال ينقطع وال ينقضي ، 
ي ووصف احلمد بأنه أفضل محد ، فله احلمد العالي الرفيع الكريم ، الذي بلغ غاية احلمد ومنتهاه ، أسأل اهلل أن يلق

 يف قلوبنا تعظيم الرب عز وجل  .
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 . قال رمحه اهلل : وصلَّى اهلُل وَسلََّم على َأْفَضِل اْلُمْصَطَفْيَن ُمَحمٍَّد 

 الصالة مبعنى الدعاء كما هو مشهور ، كما قال الشاعر : قوله :) وصلَّى (

 هلا حارس ال يربح الدهَر دّنها ،، إذا ذحبت صلى عليها وزمزما

احلديث ]فإذا كان مفطرا ا ، وهذا املشهور أن الصالة يف لغة العرب تأتي مبعنى الدعاء ، وجاء يف صلى : مبعنى دع
 يصل :أي يدعو ، وهذا يف دعوة العرس .                                              فليطعم ، وإن كان صائما فليصل[

ة ، جتد أن الصالة تأتي مبعنى الدعاء ، وتأتي أحيانا وإذا تتبعت كالم العرب ، والنصوص أيضا يف الكتاب والسن
، يصلي  {هو الذي يصلي عليكم ومالئكته}بغري معنى الدعاء ، فتأتي مبعنى الثناء والذكر احلسن قال اهلل تعاىل

 عليكم : أي يدعو لكم ؟ ال ، بل معنى الصالة هنا الثناء والذكر واحلسن ، فالصالة تأتي مبعنى الدعاء وغريه .

 وقد استشكل ابن القيم رمحه اهلل هذا املعنى فقال "القول بأن الصالة معناها الدعاء مشكل ؛ من ثالثة وجوه :  

 الوجه األول: أن الدعاء يرد للخري والشر ، والصالة ال ترد إال للخري. 

يه ويلزم بلزومه ، مثل : الوجه الثاني: أن من املعلوم عند العرب أن الفعل إذا كان مبعنى الفعل ، فإنه يتعدى بتعد
، تعدى األول  صلى اهلل عليه وسلم  ، وتقول : دعوُت لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  صليُت على رسول اهلل 

حبرف اجلر على والثاني تعدى حبرف اجلر الالم والفعل إذا كان مبعنى فعل فإنه يتعدى بتعديه ، ويلزم بلزومه ، 
ا ، والصالة تتعدى بـ على والدعاء يتعدى بـ الالم تقول : دعوت لفالن ، وصليت ويتعدى باحلروف اليت يتعدى به

، وتقول : ادع هلم ، فهنا  فرق بينهما ، مما يدل  {وصل عليهم فإن صالتك سكن هلم}على فالن ، قال اهلل تعاىل
 على أن هنا  فرقا بينهما يف املعنى . 

مدعوًا ومدعوًا له ، فتقول : دعوت اهلل لفالن ، وال تقول : صليت اهلل الوجه الثالث: قالوا أيضا : إن الدعاء حيتاج 
 على فالن ، مما يدل على أن هنا  فرقا بني الدعاء والصالة ؛

وهلذا األحسن واهلل أعلم أن يقال : إن الصالة تعريفها بالدعاء مطلقا ال يصح، وهذا يقتضي أن يكون تفسري الصالة 
 حبسب السياق.

 إشكال ،كما قال ابن القيم ، ويقال:إنها تأتي مبعنى الدعاء ،وتأتي مبعنى الذكر اجلميل والثناء احلسن  . أو يقال : فيه

 الصالة اصطالحا :

بعضهم يقول : الصالة اصطالحا:إذا كانت من اهلل فهي الرمحة ، وإذا كانت من املالئكة فهي االستغفار ، وإذا كانت 
أولئك عليهم صلوات من ربهم }ا التعريف منتقد ؛ ألن اهلل تبار  وتعاىل قال من املخلوقني فهي الدعاء ، ولكن هذ

و العطف يقتضي املغايرة ، فاملعطوف غري املعطوف عليه ، فهنا  فرق بني الصالة وبني الرمحة ، فالصالة غري  {ورمحة
 الرمحة ، والرمحة غري الصالة  .

ا ذكره البخاري يف صحيحه ، عن أبي العالية الرياحي ، أنه قال : : م -مع أنه حيتاج إىل دليل  -وأحسن ما قيل فيها 
 إن صالة اهلل على نبيه هي ثناؤه عليه يف املأل األعلى  .
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وهذا الكالم مجيل جدا ورائع ، لكنه حيتاج إىل دليل ، لكن يقال: نأخذ بقول عامة أهل العلم ، وهو أن الصالة 
 يف املأل األعلى  . ليه وسلم صلى اهلل ع معناها: ثناء اهلل على نبيه 

 :   صلى اهلل عليه وسلم حكم الصالة على النيب 

الصالة خيتلف حكمها من موطن إىل موطن آخر، فهي يف بعض املواطن إما أن تكون ركنا،أو واجبة،أو مستحبة ، 
 واملذهب أنها ركن .  كما يف التشهد األخري يف الصالة ، فقد اختلف أهل العلم يف وجوبها واستحبابها وركنيتها ،

 وأما الصالة على العموم : 

 .  صلى اهلل عليه وسلم  فاجلمهور : على أنها مستحبة ،فيستحب أن يصلي اإلنسان على النيب 

وذهب بعض احلنفية ومنهم الطحاوي وبعض الشافعية ومنهم احلليمي ، وذهب ابن بطة ، واللخمي وطائفة من 
صلوا عليه وسلموا }؛ ألن اهلل تبار  وتعاىل قال  صلى اهلل عليه وسلم  لى النيب أهل العلم : إىل وجوب الصالة ع

 فأمر اهلل بالصالة عليه ، واألصل يف األمر الوجوب ، خاصة أنه هنا طاعة وعبادة . {تسليما

 مثل ]رغم أنفه[ و]البخيل الذي ذكرت عنده فلم يصل علي[  .كذلك األحاديث اليت جاءت 

ـَحتمل ، واألشبه أن تكون واجبة يف الدعاء دون سواه  . وقال شيخ اإلسالم  : ي

 إذن: 

 اجلمهور : على أنها مستحبة . 

 القول الثاني : أنها واجبة  .

 القول الثالث : حيتمل فيها الوجوب يف الدعاء دون غريه  .

احلمد ، جاء به مجلة امسية تدل على الثبوت املؤلف يف  قوله:) وصلَّى اهلُل وَسلََّم على َأْفَضِل اْلُمْصَطَفْيَن ُمَحمٍَّد (
واالستمرار ، ويف الصالة جاء بها مجلة فعلية ، واجلملة الفعلية تدل على التجدد واحلدوث ، واملناسبة فيها : أن 
الصالة تقتضي التجدد واحلدوث ، باعتبار صالة املصلي ، إذن فكالمه على مقتضى البالغة ، وهو الذي تأتي به 

 شرعية  .النصوص ال

من السالمة ، وهل هي مشتقة من السالمة من العيوب ، أو مشتقة من اسم الرب عز وجل السالم  قوله:)َوسلَّم (:
صلى اهلل  ؟ أقوال ، ولعلها تكون مشتقة من املعاني مجيعا ، فهي مشتقة من التسليم من العيوب ، فهو يدعو للنيب 

مات ! فاجلواب :  صلى اهلل عليه وسلم  وب ، فإن قال قائل : النيب ، أن يسلمه اهلل عز وجل من العي عليه وسلم 
أما يف زمانه تسليم جسده ، وتسليم عقله ، وتسليم روحه ، وأما بعد موته فتسليم جسده يف قربه ، وتسليم شريعته 

 ودعوته ، وتسليم أتباعه ، الذين هم على شريعته ، فهو يدعو بالسالمة هلم .

صلى ا من اسم السالم فاملعنى: أن آثار هذا االسم العظيم )السالم( اسم ربنا عز وجل حيل عليه  وأما إذا قيل : إنه
فآثار هذا االسم ، ومعناه آثاراالسم يكون  السالم علينا وعلى عباد اهلل الصاحلني[، وكذلك أيضا ] اهلل عليه وسلم 

 املعنني واهلل أعلم مراد.حاال عليه، ينال اخلري منه ، وال شك أن هذا معنى عظيم ، وكال 
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، واملصطفى املختار ، من الصفوة ،  صلى اهلل عليه وسلم أفضل املصطفني هو النيب  قوله :)َعَلى َأْفَضِل اْلُمْصَطَفْيَن (
وهي : اخللوص من الكدر،  والصفوة من كل شئ خالصه ، يقال : خمتار أو مصطفى ، خمتار : خلص من الكدر ، 

 ، فهو مصطفى ، وفيه إبدال فأصله : ُمصَتفى . وقد اختري واصُطفي 

واملصطفون هم : األنبياء صلوات اهلل وسالمه عليهم ، ومنهم مخسة اصُطفوا اصطفاء خاصا ، وهم أولو العزم من 
وقال {وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وإذ أخذنا من النبيني ميثاقهم ومنك من نوح}الرسل قال اهلل تعاىل 

صلى  فهو  {من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى شرع لكم}تعاىل
 اصطفاء أخص.صلى اهلل عليه وسلم  مصطفى ، وهم مصطَفون ، وهو مصطفى منهم  اهلل عليه وسلم 

اء الرب تبار  علم مشتق ، أصله من التحميد ، والتحميد مشتق من احلمد ،واحلميد من أمس قوله "ُمَحمٍَّد "
 وتعاىل .

 وشق له من امسه ليجله ,,, فذو العرش حممود وهذا حممُد .

وحممد اسم مفعول ، من ُحمِّد ، فهو حممد لكثرة حمامده ، وكثرة الصفات اليت حيمد عليها ، وامسه أيضا : أمحُد ؛ 
وصفاته ، وأمحد : باعتبار كونه أمحد ألنه أمحد الناس لربه عز وجل ، فهو حممد وأمحد ، حممد : باعتبار كثرة خصاله 

ليدل على أن هذا الرجل  {ومبشرا برسول يأتي من بعدي امسه أمحد}الناس هلل عز وجل ؛ وهلذا جاء يف القرآن 
 الذي سيأتي هو أفضل األنبياء واملرسلني ؛ لكونه أفضل من حيمد اهلل عز وجل ، فهو أمحد الناس لربه . 

جمموعة ، سبعة عشر شخصا أو حنو ذلك ، وأما أمحد فيقولون : مل يتسم به أحد قبله فائدة : تسمى بـمحمد قبله  
 وال يف زمانه ، اللهم صل وسلم عليه . 

 . .قال رمحه اهلل : وعلى آِلِه وأصحاِبه وَمن َتَعبََّد 

لون : حتركت الواو ما معنى آل ؟ هل معناه أهل ؟ قيل ، لكنه ضعيف ، وقيل : إن أصلها َأَوٌل ، يقو قوله:)آله( :
وانفتح ما قبلها  فقلبت ألفا ، فأصبحت آل من األْول ؛ ألن أقارب اإلنسان يؤولون إليه ، ويؤول إليهم ، كما أنه 

 يؤول هو بنفسه إىل نفسه ، ففيه معنى األْول والرجوع . 

 )وآله( : الصحيح فيها أنها تضاف للضمري ، خبالف بعض النحاة  .

 سألة فيها خالف بني العلماء .من هم آله ؟ : هذه م

، هم أتباعه  صلى اهلل عليه وسلم  منصوص اإلمام أمحد رمحه اهلل ، وأكثر األصحاب ، أن آل النيب القول األول : 
 هم آله ، فإذا قيل : آل النيب ، فاملراد بهم أتباع النيب  صلى اهلل عليه وسلم  من األقربني واألبعدين ، كل أتباع النيب 

 على دينه.   عليه وسلم صلى اهلل

 آل النيب هُم أتباع ملته ،، من األعاجم والسودان والعرب

 لو مل يكن آله إال قرابته ،، صلى املصلي على الطاغي أبي هلب.

 واستدلوا : 

 .  {أدخلوا آل فرعون أشد العذاب}بقول اهلل تبار  وتعاىل  -
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 فاملراد بآل فرعون هنا أتباع فرعون . 

املراد باآلل قرابة النيب صلى  اهلل عليه وسلم ، وهذا اختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل ، :  القول الثاني
 صلى اهلل عليه وسلم . وصوبه ابن القيم ، فقال : املراد بآل النيب 

إذا جاء والراجح أن يقال : إذا ذكر اآلل واألصحاب ، فاملراد باآلل القرابة ، واألصحاب الصحب ، كما سيأتي ، و
 . صلى اهلل عليه وسلم  عاما )وآله( ، فإنه يكون شامال جلميع أتباعه ، ويدخل فيهم دخوال أوليا قرابة النيب 

: مجع صاحب ، من قوهلم : صحبه يصحبه صحابة ، والصاحب هو املالزم لإلنسان ، واملراد به كما هو  (وأصحابه)
، مؤمنا به ، ومات على  صلى اهلل عليه وسلم  من لقي النيب  مذهب أهل احلديث ، كما ذكر البخاري وغريه : )هو

ذلك ، ولو للحظة(.  فقوهلم:)مؤمنا به( : سواء كان إميانه به حقيقة أو حكما ، حقيقة مثل : البالغني الذين آمنوا به 
 ، وحكما مثل : غري املميز .  صلى اهلل عليه وسلم 

 : أي والذي تعبد  . قوله:)ومن تعبد(

 دة يف اللغة : الذل واخلضوع   .والعبا

وهلا تعريفات كثرية ، منها التعريف املشهور : )ما أمر به شرعا ، من غري اطراد عريف وال اقتضاء عقلي( ، وهذا  
 التعريف فيه قصور  .

ألعمال وعرفها شيخ اإلسالم رمحه اهلل باعتبار املتعبَّد به :)اسم جامع لكل ما حيبه اهلل ويرضاه ، من األقوال وا
 الظاهرة و الباطنة(  .

 وعرفت باعتبارالفعل:)أنها التذلل هلل عز وجل ،بفعل أوامره واجتناب نواهيه،على الوجه الذي جاءت به شرائعه(  .

 فهنا تعريفان : تعريف باعتبار التعبد ، وتعريف باعتبار املتعبد به ، وهو تعريف شيخ اإلسالم املشهور . 

 به شرعا من غري اطراد عريف وال اقتضاء عقلي( .والتعريف األول )ما أمر 

قوله:)من غري اطراد عريف( مبعنى : إذا كان الشيء معروفا عندهم أنه عبادة ، فهذا ال يعترب عبادة ، بل البد من  
 األمر الشرعي . 

بد أن يكون مأمورا به قوله:)وال اقتضاء عقلي( مبعنى أن العقل وأقيسته عندهم إذا أتت به ، فال يعترب عبادة ، بل ال 
شرعا ، فإذا كان الشيء موجودا عندهم ، ومتعارفني عليه ، فال يسمى عبادة ، كما كان يف اجلاهلية ، أو اقتضته 

 عقوهلم وأقيستهم الفاسدة فال يعترب أيضا عبادة ، بل ال بد أن يكون قد جاء األمر به ابتداء من الشارع  .

، وصلى على اآلل ، وصلى على األصحاب ، وصلى على مجيع من ليه وسلم صلى اهلل عفاملؤلف صلى على النيب 
تعبد هلل عز وجل ، وهذا يشمل كل املتعبدين ، فهي من األلفاظ العامة ، فتشمل كل متعبد هلل تبار  وتعاىل ، وقد 

من األمم السابقة  يدخل فيه من كان سابقا ، و من سيلحق بعُد ، سواء كان يف زمن املؤلف أو بعده ، ورمبا دخل فيه
 الذين تعبدوا هلل عز وجل على شريعة صحيحة  .
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.  قال رمحه اهلل : أما بعُد 

هذه كلمة يؤتى بها لالنتقال من أسلوب إىل أسلوب ، هذا املشهور يف املراد بها ، ولكن هذا غري صحيح ، وإمنا هي 
 ال تسمع أحدا يقول يف نصف خطبته مثال : أما بعد.  كلمة يؤتى بها لالنتقال من املقدمة إىل صلب املوضوع ؛ وهلذا

 فائدة : من هو أول من نطق بها ؟ اجلواب:قيل: سحبان وائل ، وقيل قس بن ساعدة ، وقيل داود عليه السالم .

وهل هي فصل اخلطاب الذي أوتيه داود عليه السالم ؟ اجلواب:الصحيح أنها ليست فصل اخلطاب ، وإمنا املراد 
ب هو الفصل بني احلق والباطل ، وإن كان املشهور عند بعض أهل العلم أنها فصل اخلطاب الذي أوتيه بفصل اخلطا

 داود ، لكنه ال يصح .

 قائمة مقام أداة الشرط وفعل الشرط . قوله:)أّما(:

 قال ابن مالك : 

 أما كمهما يك من شيء وفا ،، لتلو تلوها وجوبا ألفا                            

زم أن يكون ما بعدها مقةرنا بالفاء ؛ ألنه جواب الشرط فلزم اقةرانه بالفاء ، أي : مهما يكن من شيء بعد ذلك ، فيل
 فهذا خمتصر يف الفقه .  

بالضم ؛ لقطعها عن اإلضافة ، ونية املضاف إليه ، فإذا قطعت عن اإلضافة )قبل وبعد( ونوي املضاف  قوله:)بعُد(:
 . {هلل األمر من قبل ومن بعُد}لضم ، مثل : قول اهلل تبار  وتعاىلإليه ، فإنها تبنى على ا

  

 . قال رمحه اهلل: فهذا ُمْخَتَصٌر يف الِفقِه 

 الفاء : كما تقدم ، واقعة يف جواب الشرط  . قوله:)فهذا(

ملؤلف حتى إالم يشري املؤلف ؟ هل يشري إىل شيء مكتوب ومنتهي ؟ رمبا ، فتكون الديباجة أخرها ا قوله:)هذا(:
انتهى من كتابة اختصار الزاد ، ثم كتب هذه املقدمة ، وقد يكون املؤلف كتبها يف البدء ، فهو يشري إىل ما يف ذهنه ، 

 كأنه تصور املعاني اليت يف ذهنه وسيكتبها ، كأنه تصورها أشياء حمسوسة ، يشري إليها  .

)ما قل لفظه ، وكثر معناه(، وقيل : )جتريد اللفظ الكثري مفَتَعل ، اسم مفعول من االختصار ، وهو :قوله:)خمتصٌر(:
 ليكون يسريا(، وقيل : )تقليل املباني وتكثري املعاني(. 

قوله:)فهذا خمتصر( : وصف املؤلف رمحه اهلل مؤلفه بأنه خمتصر ، وإمنا وصفه بهذا الوصف حتى يشجع طالب 
 العلم.

 التفسري ، وال يف غريهما . : فهو ليس يف العقيدة ، وال يف قوله:)يف الفقه(

 والفقه لغة : الفهم ، وقيل : الفهم الدقيق  .

 اصطالحا : قيل:)العلم باألحكام الشرعية العملية ، من أدلتها التفصيلية(.

وقيل :) معرفة األحكام الشرعية العملية ، من أدلتها التفصيلية( بعضهم يطلق العلم وبعضهم يطلق املعرفة ؛ للفرق 
 واملعرفة  . فماالفرق بني العلم واملعرفة؟  بني العلم

 املعرفة : تشمل العلم والظن  .
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 العلم : إدرا  الشيء على ما هو عليه ، إدراكا جازما مطابقا  .

 وأما الظن فهو : إدرا  الشيء مع احتمال ضد مرجوح  .

 ة ، وليست قطعية  .فإذا قلنا : معرفة ، مشل الظن والعلم ، ومن املعلوم أن كثريا من املسائل ظني

 الشيء بالشيء يذكر : 

هل يوصف الرب عز وجل بأنه عارف ؟ أو يقال بأنه عامل ؟ وإذا قلنا : إنه ال يوصف بعارف ، فما هو اجلواب عن 
؟ اجلواب : أنه ال جيوز ]تعرف إىل اهلل يف الرخاء يعرفك يف الشدة[  صلى اهلل عليه وسلم  االستدالل بقول النيب 

 باملعرفة ، بأن يقال : عارف ، ألمور ثالثة: وصف اهلل 

 األمر األول:أن املعرفة ختتص غالبا باحملسوسات  .

 األمر الثاني: وألن املعرفة تأتي غالبا بعد التباس ، يلتبس عليك الشيء ثم تعرفه  فتقول : عرفت الشيء .

لرب عز وجل بالعارف ، وإمنا يسمى بالعامل األمر الثالث:أن املعرفة تطلق على الظن وعلى العلم ، فلهذا ال يسمى ا
]تعرف إىل اهلل يف الرخاء يعرفك يف الشدة[  صلى اهلل عليه وسلم  ، فإن قيل : ما اجلواب عن قول الرسول 

فاجلواب أن معناه : يعتين بك يف الشدة ، فإذا حصلت لك شدة ، فإن اهلل يعتين بك ، وخيلصك من الشدة اليت 
فه بالعارف فهذا ال جيوز ؛ ألن أمساء اهلل وصفاته توقيفية ، وهذا يف الصفات اخلربية ، وأما وقعت فيها ، وأما وص

 الفعلية والذاتية املعنوية ففيها تفصيل  .

 وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني .
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 بينا حممد ، وعلى آله وصحبه أمجعني .احلمد هلل رب العاملني ، وصلى اهلل وسلم وبار  على ن

قال املصنف رمحه اهلل : أمَّا بعُد ، فهذا ُمْخَتَصٌر يف الِفقِه من ُمْقِنِع اإلماِم اْلُمَوفَِّق أبي ُمَحمٍَّد، على قوٍل واحٍد  . 

د بن قدامة ، املتوفى املؤلف رمحه اهلل بني أن هذا خمتصر من مقنع اإلمام أبي حممد ، الذي هو املوفق عبد اهلل بن أمح
ليلة عيد الفطر ، الفقيه املشهور املعروف ، الذي قال عنه شيخ اإلسالم :)مل يدخل الشام  621سنة عشرين وستمائة 

بعد األوزاعي أفقه من ابن قدامة( وكان من أئمة املذهب احلنبلي ؛ وهلذا إذا قيل عنداملتقدمني: الشيخان ، فهم 
ابن تيمية رمحة اهلل عليه، وإذا أطلق املذهب عند املتقدمني فهو ما اتفق عليه الشيخان يقصدون ابن قدامة ، واجملد 

 رمحة اهلل عليهما. 

 واملؤلف ذكر أنه خمتصر من املقنع كما تقدم ، وأنه اختصره على الراجح ، أي املعتمد ، من مذهب اإلمام أمحد . 

 واملذهب لغة هو : الذهاب أو زمانه أو مكانه  .

 د به : أن يقول الفقيه قوال بدليله ، وميوت وهو قائل به . واملرا

 وهنا  فرق بني ما يسمى باملذهب الشخصي واملذهب االصطالحي : 

 الفرق بني املذهب الشخصي واملذهب االصطالحي : 

 املذهب الشخصي لإلمام ، هو الذي يقوله اإلمام ويعمل به ، أي ما كان عمل اإلمام عليه .   -

االصطالحي : وهو الذي عليه عامة األصحاب ، فأصحاب اإلمام يأخذون به ، سواء كان الشافعي أو املذهب  -
 أمحد ، أو غريهما. 

فما كان عليه عامة األصحاب يسمى مذهبا اصطالحيا ، مبعنى أنه اصطلح أهل الفن على تسميته مذهبا هلم ، وأما 
 املذهب الشخصي فهو مذهب اإلمام الذي يعمل به  .

ذكر شيخ اإلسالم رمحه اهلل ، يف اجمللد الثاني والعشرين ، أنه ما من قول راجح إال ومذهب اإلمام أمحد  وقد
 الشخصي يف الغالب موافق له .

و اإلمام أمحد له روايات ، سبع روايات و مخس روايات ، وأربع روايات ، وثالث روايات ، وروايتان كثري 
 مذهب اإلمام أمحد  .،واملؤلف ذكر أنه سيختار الراجح من 

.  قال :  وهو الراِجُح يف َمذَهِب أمحَد 

قال : يف مذهب أمحد ، وليته قال : يف مذهب اإلمام أمحد ، وهو اإلمام أمحد بن حممد بن حنبل ، الشيباني ، أبو عبد 
قد أطبق أهل السنة رمحة اهلل عليه رمحة واسعة . إمام أهل السنة واجلماعة رمحه اهلل ، و 241اهلل. املتوفى سنة 

واجلماعة على أنه إمام هلم ، وقد قام مقاما عظيما يف نصرة الدين واإلميان  ، وقد نفع اهلل به نفعا عظيما ، فله 
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مقامات صدق ، وينبغي لطالب العلم أن يقرأ يف سرية هؤالء األئمة ، مثل : اإلمام أمحد والشافعي ومالك ، ويف 
 هم من أئمة الدين . سرية أبي حنيفة والثوري ، وغري

ومن قرأ سرية اإلمام أمحد ، وجد شيئا عجيبا ، العلم والديانة والزهد والورع والتقوى ، حتى قال شيخ اإلسالم 
رمحه اهلل : إنه يشهد له باجلنة ! قال : ألنه ال ميكن أن يكون إمام أهل السنة يف النار ، ولكن مذهب أهل السنة 

 حد جبنة أو نار إال من جاءت النصوص بالشهادة له  .واجلماعة ، أنهم ال يشهدون أل

. قال : وُربََّما َحَذْفُت منه َمسائَل نادرَة الُوقوِع وِزْدُت ما على ِمْثِله ُيْعَتَمُد 

يقول املؤلف : إني قد أحذف من هذا الكتاب مسائل نادرة الوقوع ، واملسائل يف العلم : ما ُيستدل له ، وأيضا رمبا 
بعض املسائل اليت يرى أن طالب العلم حباجة إليها سواء كان مبتدئا أم منتهيا ، فهو حيذف بعض الشيء ،  أضاف إليه

 ويضيف بعض الشيء ، ومن تتبع املقنع وجد أن املؤلف قد حذف مسائل كثرية ، وأضاف بعض املسائل  .

 . قال : إذ اْلِهَمُم قد َقُصَرْت 

اس من زمن لزمن تضُعف وتقل ، وطالب العلم يضعفون لألسف الشديد اهلمم قد قصرت وال شك ، فإن همم الن
، فهمم الناس قد قصرت ، وليست كاهلمم يف الزمن املاضي ، وكما تلحظ ، اآلن كل زمان يأتي واهلمة تضعف 

لكن قد تبعث اهلمم مرة أخرى وتزيد كما كانت يف زمان مضى بعد أن كانت فاترة ، زادت  -لألسف  -وتقصر 
 ن فيها نوعا من الضعف ، لكن لعل اهلل عز وجل أن يدفعها بفضل منه ومنة . ولو أ

 . قال : واألسباُب اْلُمَثبَِّطُة عن َنْيِل اْلُمَراِد قد َكُثَرْت 

أفاد املؤلف أن اهلمم قد ضعفت ، واألسباب اليت تثبط كثرت ، وهذا كأنه حيكي زماننا ووقتنا ، فإن اهلمم ضعفت ، 
غلة كثرت جدا ، فأصبح اإلنسان مشغوال بال شغل ، وهلذا يقول املؤلف : السبب يف اختصاري له هو واألسباب املش

 هذا ، أن اهلمم ضعفت ، واألسباب املثبطة كثرت ، فأنا أريد أن أختصر لك كتابا ، لعل اهلل أن ينفعك به .

قال : وهو بعوِن اهلِل مع ِصَغِر َحْجِمه َحَوى ما ُيْغِني عن التطويِل  . 

هو مع صغره ولطافته قد حوى ما يغين عن التطويل ، وصدق رمحة اهلل عليه ، فقد قيل : إن هذا الكتاب فيه أكثر 
مسألة ، وهلذا من ضبط هذا الكتاب ،  80111مسألة ، ومبفهوم املوافقة واملخالفة قد يصل إىل قرابة  2611من 

 هيمه ، فإنه يدر  شيئا عظيما من العلم . حفظه أو استظهره استظهارا شديدا ، وعرف معانيه ومفا

 وقد قيل:

 منت زاد وبلوغ .. كافيان يف نبوغ

 فطالب العلم يدر  بهما الشيء العظيم ، ويستفيد بهما فائدة كربى .

 اختيار مذهب للتفقه عليه : 

ونا معينة ؛ ألنها جتمع اإلنسان يف التفقه حيتاج إىل أن يدرس على مذهب إمام من األئمة ، وحيتاج إىل أن يدرس مت  
له العلم ، وختتصر له الطرق واألوقات ، وإذا أراد اإلنسان أن يأخذ الفقه عن طريق احلديث فهو عظيم جدا ، ومن 
أمجل ما يكون ، لكن بعض األحاديث قد ال تكون مشتملة على كل ما يف الباب من مسائل ، قد يأتيك حديث يف 
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يف الصيد .. يف النذر ، هذا احلديث ال يشتمل على كل املسائل اليت تكون يف هذه  الباب الفالني ، مثال يف السبق ..
األبواب ،خبالف املتون الفقهية فإن الفقهاء مجعوا املسائل ، وأخذوها من هذا احلديث ومن غريه ، ومن القواعد 

ديث فاحلديث قد يأتي بذكر العامة للشريعة ، فكان الباب منضبطا مكتمال مملوءا علما، أما إذا أخذ عن طريق احل
مسألة واحدة ، أو مسألتني ، أو ثالث مسائل ، وحيتاج املتعلم إىل أن يأتي حبديث آخر فيه مسألة أو مسألتان ، ورمبا 
يكون عندنا عشر أو مخس عشرة مسألة ، مل ينص عليها احلديث نصا ، وإمنا أخذها العلماء باالستنباط ، أو ببناء 

أو بالقاعدة العامة ، فيحتاج اإلنسان يف التفقه إىل أن يدرس على مذهب ، ويأخذ متونا معينة يف مسألة على مسألة ، 
املذهب يدرسها ، والنتيجة أنه يْفقه حبول اهلل عز وجل ، ثم يدرس احلديث ليستطيع احلكم على األحاديث اليت 

 استدل بها على املسائل اليت ذكرها الفقهاء. 

وََّة إال باهلِل  .قال : وال حوَل وال ُق 

:كلمة استعانة ، فاإلنسان إذا أراد أن يفعل فعال يقول : ال حول وال قوة إال باهلل ،  قوله : ال حوَل وال ُقوََّة إال باهلِل
أي ال حتول من حال إىل حال ، وال قوة لي على ذلك إال حبول اهلل ، وقوته عز وجل ، أنا ال أستطيع أن أفعل شيئا 

 وحوله وتوفيقه . وليست كلمة اسةرجاع كما يظنه كثري من الناس،فإن قال قائل : لو قيلت يف املصيبة ؟ إال بقوة اهلل
فاجلواب : إن كان قد قاهلا على أنها كلمة اسةرجاع ، فهذا خطأ ، وإن كان قد قاهلا على أنها كلمة استعانة ، فهو 

يه ، فاملؤلف استعان باهلل عز وجل ، وطلب العون من يقول : اللهم أعين على ما أصابين ، فهذا صحيح ال إشكال ف
 ربه تبار  وتعاىل ، أن يعينه فيما سيقدم لك وما سيكتب وما سيختصر  .

 .قال : وهو َحْسُبنا وِنْعَم الَوكيُل 

 كافينا ، أي اهلل كافينا .  قوله : حسبنا :

رى آخرون أن البأس أن يقول حسبنا فيأتي بـ يرى بعض أهل العلم أن اإلنسان اليقول حسبنا بل حسيب اهلل  ، وي
)نا( الدالة  على اجلمع ، كما هو رأي شيخ اإلسالم رمحه اهلل ، بل يرى أن الداعي دائما ينبغي له أن يأتي بصيغة 
اجلمع ، فتكون دعوته باجلمع دائما : اللهم اغفر لنا .. اللهم ارمحنا .. ، وكلما أشركت الناس يف دعوتك كان هذا 

ا عظيما لك وهلم ، وينبغي لإلنسان أال يكون قاصر اهلمة ، إذا دعا : اللهم اغفر لنا و : ارمحنا برمحتك اليت خري
 وسعت كل شيء يا ربنا .

 أداة مدح  . ِنْعم :: قوله 

 الذي نفوض إليه أمرنا . قوله : الوكيل :

 رنا ، فهو حسبنا ونعم الوكيل .وخمصوص املدح حمذوف ، تقديره هو ، أي أن ربنا هو الذي نفوض إليه أمو

إن الناس قد مجعوا لكم }، حينا قيل له :  صلى اهلل عليه وسلمو)حسبنا اهلل ونعم الوكيل( كلمة عظيمة ، قاهلا النيب 
وقاهلا  {فاخشوهم فزادهم إميانا وقالوا حسبنا اهلل ونعم الوكيل . فانقلبوا بنعمة من اهلل وفضل مل ميسسهم سوء

 .  {حسبنا اهلل ونعم الوكيل}لقي يف النار ، قال إبراهيم حني أ
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 كتاب الطهارة

كتاب يف لغة العرب : مصدر كتب يكتب كتابا ، وهو دال على اجلمع ، ومنه: تكّتب بنو فالن ، مبعنى اجتمعوا ، 
كتابا ؛ ألنه جيمع  ومنه : كتيبة اخليل ، مبعنى مجاعة اخليل ، ومنها:اكتبها بأسياري؛مبعنى امجعها ، وإمنا مسي الكتاب

 احلروف والكلمات . 

والعلماء ، جروا على تقسيم مصنفاتهم إىل كتب وأبواب ومسائل ، من باب التسهيل والتقريب إىل طالب العلم ، 
فإذا كان الكتاب فيه كتاب وباب ومسألة ، فإن العلم يقرب لطالب العلم ، فيستطيع أن يفهم ، وأن يستفيد من 

 الكتاب الذي معه .

وِلُيعلْم أن العلماء بدؤوا بكتاب الطهارة يف الفقه ، كما هي طريقة الشافعية واحلنابلة فلَم بدؤوا به ؟ للعلماء يف ذلك 
 تعاليل : 

األول:منهم من يقول : السبب يف ذلك أن الطهارة مفتاح الصالة ، واملؤلف سيتكلم عن الصالة ، فيحتاج أن يقدم   
]ال يقبل اهلل صالة أحدكم إذا أحدث حتى بطهارة،قال النيب صلى اهلل عليه وسلم: الطهارة ؛ ألنه ال صالة إال 

، فبدأ بالطهارة أوال ؛ ألنه سيتكلم عن الصالة ثانيا ]ال صالة بغري طهور[  وقال النيب صلى اهلل عليه وسلميتوضأ[ ،
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصالة }، فقدم بذكر ما يتعلق بالصالة وهو الطهارة ؛ وهلذا قال اهلل تبار  وتعاىل 

 أي إذا أردمت القيام للصالة ، فاغسلوا وجوهكم ، فبدأ بشرط الصالة وهو الطهارة .  {فاغسلوا وجوهكم

الثاني:أنهم يبدؤون بكتاب الطهارة مع أن من شروط الصالة ما هو أهم كالوقت مثال ؛ ألن الطهارة مسائلها     
كثرية ، فاحتاج العلماء إىل أن يقدموها يف األول ؛ لكثرة تفاصيلها ومسائلها ، ولو جعلت مع  كثرية ، وفروعها أيضا

 شروط الصالة ، لكان حجمها كبريا ، وغريها قليل ، فقدموها ، ووضعوها يف املقدمة ، يف أول الفقه . 

 الطهارة اللغة : مأخوذة من النظافة والنزاهة عن األقذار  .

 : فهي ارتفاع احلدث أو ما يف معناه ، وزوال اخلبث . وأما يف االصطالح 

. قال رمحه اهلل وهي : ارتفاع احلدث وما يف معناه ، وزوال اخلبث 

 هو : )وصف قائم بالبدن ، مانع من الصالة وحنوها (.  احلدثقوله :) احلدث ( 

ذا صار اإلنسان حمدثا يصري له لون فقول املعرف: )وصف قائم بالبدن( : أي ليس احلدث شيئًا ملموسًا وبينًا ، إ
خاص ، ال ، وإمنا احلدث وصف ، حكم الشارع بأنه إذا حدثت هذه النواقض ، أو حدث احلدث األكرب ، فإن 

 اإلنسان حيكم بأنه حمدث ويوصف بأنه اآلن حمدث ،وليس هنا  شيء يبني أنه حمدث؛ألنه وصف معنوي.

يشةرط له الطهارة ، كالطواف ، على القول باشةراطه كما هو مذهب وقوله: )مانع من الصالة وحنوها (: أي مما 
 اجلمهور ، ومس املصحف على قول اجلمهور.

إذن :احلدث وصف قائم بالبدن مانع من الصالة وحنوها ، والطهارة ارتفاع هذا الوصف الذي كان يوصف به 
 اإلنسان ارتفع ملا توضأ أو اغتسل  .
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 أي ما يف معنى ارتفاع احلدث ، أو املعنى ما يف معنى احلدث ؟ :  قوله: )أو ما يف معناه( 

)معناه( الضمري يعود على االرتفاع أو يعود على احلدث ؟ قالوا : يعود على االرتفاع ، أي ما فيه معنى االرتفاع ، 
وكذا  وإن مل يكن فيه ارتفاع حقيقي ، مثل  : أصحاب األحداث الدائمة ، من به سلس بول أواستطالق ريح ،

املستحاضة وغريهم ، فإذا توضأ من به حدث دائم مل يرتفع حدثه حقيقة ، لكن الشارع حكم باالرتفاع مع أنه مل 
يرتفع ، ومثله تغسيل امليت  فإنه يف معنى االرتفاع وليس فيه ارتفاع ،وإمنا حكم الشارع بذلك من باب التخفيف 

 على املكلف . 

ليدل على أن اخلبث إذا زال بنية أو بغري نية ، فإنه يزول حكمه ، فلو كان اإلنسان : ومل يقل إزالة ؛  وقوله:)زوال (
مثال يف ثوبه جناسة ، وجاء عليه ماء وزالت النجاسة ، ، فإن النجاسة يزول حكمها وإن مل ينو أن تزول ، أو إنسان يف 

قول بأن الشمس تزيل النجاسة كما على ال -ثوبه جناسة ، وعلقه على احلبل ، فجاء مطر ونزل عليه ، أو الشمس 
 ، زال حكم النجاسة . -سيأتينا إن شاء اهلل 

 : اخلبث هو النجاسة  . قوله: )اخلبث(

 ضابط عام : )النجاسة عني خبيثة ، متى زالت زال حكمها( . 

وصف ؛ ألنه وقوله: )زوال اخلبث (: هنا  يف احلدث قال : )ارتفاع(، ويف اخلبث قال :)زوال(، االرتفاع يناسب ال
وصف قائم بالبدن ، إذن هو وصف فريتفع ، لكن النجاسة عني ، فيناسبها الزوال واإلزالة ،فهي جرم حيتاج إىل 

 زوال ، وسيأتينا إن شاء اهلل أن النجاسة قسمان : جناسة عينية ، وجناسة حكمية  .

 تلخيص الباب : 

 ن املياه عندهم تنقسم إىل أقسام : ملا بني العلماء تعريف الطهارة ، بينوا ومنهم األصحاب أ

 طهور  . -1

 وطاهر .  -2

 وجنس  . -3

وتقسيم الفقهاء املياه إىل : طهور وطاهر وجنس ، ليس حمل اتفاق بينهم ، بل فيه خالف ، فيه أربعة أقوال أو أكثر ، 
 ميكن اختصارها إىل قولني  :

، وهذا مذهب بعض احلنفية ، ومذهب املالكية يف رواية ، : أن املاء ثالثة أقسام ، طهور وطاهر وجنس  القول األول
 والشافعية ، وهو املذهب عند احلنابلة  .

 أدلتهم : 

لفظ مطلق ، واملاء  {ماء}فقوله عز وجل  {فلم جتدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا}الدليل األول: قول اهلل تبار  وتعاىل 
أدنى تغري خرج عن حقيقته ، وعن اإلطالق املوجود ، فال يدخل عند اإلطالق ، هو الباقي على حقيقته ، فإذا تغري 

 يف مسمى املاء  
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نكرة يف سياق النفي ، والنكرة يف سياق النفي تفيد العموم ،  {فلم جتدوا ماء}يف قوله تعاىل  {ماء}نوقش : بأن لفظة
، املهم أنه إذا مل خيرج عن كونه شامل لكل ماء ، حتى لو كان املاء قد تغريت بعض صفاته  {فلم جتدوا ماء}فقوله 

 ماءًا ، فإنه جيوز الوضوء ، والتطهر به  .

ما روى األربعة ، وصححه اإلمام أمحد و األلباني ، من حديث أبي هريرة ، يف سؤال الرجل للنيب  -الدليل الثاني : 
دالل: أن سؤال الصحابي هنا وجه اإلست ]هو الطهور ماؤه احلل ميتته[، عن ماء البحر ، قال  صلى اهلل عليه وسلم

مل يكن عن طهورية املاء ؛ألن هذا شيء معروف لديهم ، وإمنا كان عن أثر التطهر به ، مما يدل على أن هنا  قسما 
ثالثا ، وهو الطاهر ، فلما سأل عن إمكانية الطهور به ، والعمل به ، وعن أثره ، عرفنا أنه يعرف أن هنا  قسما ثالثا 

دل على أن هنا  قسما ثالثا وهو :  الطاهر ، ملاذا قال  ]هو الطهور ماؤه[ل عليه الصالة والسالم ، وملا قال الرسو
 ]هو الطهور[ ؟ ألن هنا  طاهرا  .

من النهي عن الوضوء بفضل املرأة والنهي عن اإلغتسال يف  صلى اهلل عليه وسلمالدليل الثالث: ماجاء عن النيب  -
 املياه ليست جنسة.املاء الراكد بعد البول ,وهذه 

فلما نهى ]نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور املرأة[  صلى اهلل عليه وسلمفعن احلكم بن عمرو الغفاري ، أن النيب 
أن يغتسل  صلى اهلل عليه وسلمعن هذا ، دل على أن املاء فيه قسم آخر ، ملاذا نهى النيب  صلى اهلل عليه وسلمالنيب 

 ملرأة أن تغتسل بفضل وضوء الرجل ؟ ألن هنا  قسمًا ثالث ، وهو الطاهر .بفضل وضوء املرأة ، واالرجل 

 القول الثاني : أن املاء ينقسم إىل قسمني : 

 طهور .  -

 وجنس .  -

وأنه ليس هنا  قسم ثالث ، وهو ما يسمى بالطاهر أو املشكو  فيه ، وإمنا عندنا طهور وجنس ، وهذا مذهب احلنفية 
، وهو رأي سفيان الثوري ، واختيار ابن عقيل،وشيخ اإلسالم ابن تيمية ، وابن القيم ،  ، ورواية عند احلنابلة

 وشيخنا ابن عثيمني ، وطائفة كبرية من أهل العلم . 

 أدلتهم : 

]هو الطهور ماؤه ، احلل قال  صلى اهلل عليه وسلمالدليل األول: حديث أبي هريرة ، احلديث السابق ، فإن النيب    
، عن ماء البحر ؛ ألن ماء البحر متغري  صلى اهلل عليه وسلمجه اإلستدالل: أن الرجل إمنا سأل النيب و ميتته[ .

، فكأنه يقول : يا رسول اهلل ماء البحر ماء  صلى اهلل عليه وسلمبامللوحة ، فهذا هو الذي جعل الرجل يسأل النيب 
بطهوريته مع تغريه مما يدل على   صلى اهلل عليه وسلمنيب متغري بامللوحة ، فهل هذا التغري يؤثر يف املاء ؟ فأجاب ال

 فهو طهور. -مامل خيرج عن مسمى املاء –أن املاء املتغري 

)اغتسل هو وإحدى نسائه ، يف قصعة فيها أثر عجني (  صلى اهلل عليه وسلمالدليل الثاني: عن أم هانئ ، أن النيب    
 ححه اإلمام أمحد وطائفة .رواه اإلمام أمحد ، والنسائي، وغريهما ، وص
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وجه االستدالل:  أن املاء الذي فيه عجني يصري متغريا لونه أبيض ، فاملاء يف هذه احلال قد تغري ، ومع ذلك اغتسل 
، هو وزوجه فيه ، ولو كان املاء إذا تغري هذا التغري خيرج عن كونه طهورا ، ملا اغتسل  صلى اهلل عليه وسلمالنيب 
 فيه  .  عليه وسلمصلى اهللالنيب 

الدليل الثالث: أن املاء مما تعم البلوى باحلاجة إليه ، لو مل يكن هنالك ماء مات الناس مجيعًا ] غسل, ووضوء ، 
، ولو مل  صلى اهلل عليه وسلموشراب ، وطعام [ كل شيء معتمد على املاء ، ولو كان هنا  قسم ثالث ، لبينه النيب 

، لبينه الرب عز وجل ، ووضحه ، وحنن ال نعرف يف القرآن إال الطهور ، وال نعرف  وسلمصلى اهلل عليه يبينه النيب 
 يف السنة إال الطهور والنجس ، وأما الطاهر هذا فليس له وجود .  

 وهلذا كان القول الراجح : 

، وهو الطاهر وكذا هو القول الثاني ، وأن املاء ينقسم إىل قسمني : طهور وجنس ، وأما القسم الثالث فال وجود له 
 املشكو  فيه ،ألنه غري موجود يف أدلة الشرعية فاليكزن موجودا يف أحكامها. 

 أنواع التغري : 

 التغري على ثالثة أقسام : 

 القسم األول : التغري مبخالطة . 

 وهو على نوعني : 

 خمالطة فيها ممازجة  . -1

 خمالطة بغري ممازجة  . -2

بطبخ فيه ، مبعنى : إذا طبخ فيه شيء فتغري متاما ، وضع فيه شاي فصار شايا ، فهنااملاء  املمازجة مثل : ما لو تغري
 امتزج مع غريه . 

حكمه : ينتقل حكم املاء إىل حكم ما مازجه ، فإن كان الذي مازجه جنسا ، أصبح جنسا ، وينتقل االسم أصال إليه ، 
يب .. فينتقل إىل املسمى به . لكن إن كان مسمى املاء اليزال فما يقال : هذا ماء ، وإمنا يقال : هذا شاي ، هذا حل

 باقيا عليه ففيه خالف سيأتي ذكره. 

 املخالطة بغري ممازجة : كما لو وقع فيه دهن ، أو قطع كافور ، فهذا املاء طهور ، وال يؤثر فيه الساقط  .

 القسم الثاني : التغري مبجاورة ميتة وحنوها . 

 ورة امليتة وحنوها ، فإنه طهور ، وقد حكي فيه اإلمجاع  . إذا تغري املاء مبجا

وكان شيخنا رمحه اهلل يستشكل هذا، فيقول : إن كان هنا  إمجاع فنعم ، وأما إذا مل يكن إمجاع ، فيقال : إن املاء قد  
 تغري ، وإذا تغري فإنه يصبح جنسًا ، فيكون خارجا عن االمجاع . 

، لعرفنا أنه ال إشكال فيها ؛ ألن العلماء إمنا حَكُوا اإلمجاع على طهورية املاء فيما إذا واملسألة لو رجعنا إىل أصلها 
لعلم ، منهم : احلطاب، تغري بالرائحة فقط ، وقد حكى اإلمجاع على أن التغري بالرائحة ال يؤثر طائفة من أهل ا
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ندنا واٍد ، وجبواره ميتة ، وأثرت امليتة يف وابن مفلح ، وابن قدامة ) صاحب الشرح الكبري ( ، فإذا كان ع،والنووي 
 رائحة املاء ، فإن املاء طهور .

 وأما إذا تغري طعمه أو لونه ، بسبب جماورة امليتة ، فهل تؤثر فيه النجاسة أو ال تؤثر ؟ هنا حكي اخلالف :  

 هب املالكية يف قول .القول األول: أنه إذا تغري طعمه أو لونه ، بسبب جماورة امليتة ، فإنه جنس  وإليه ذ

 القول الثاني : أنه الينجس ولو تغري طعمه أو لونه ، فحكمه حكم ما إذا تغريت رائحته . 

الراجح : واهلل أعلم أن القول األول هو األقرب ، وهو : أنه إذا تغري طعمه أو لونه ، فإنه حيكم بنجاسته ؛ ألن 
اإلمجاع على تغري الطعم واللون ، واخلالف موجود ، ومن املعلوم  اإلمجاع قد انعقد على الرائحة ، فال ميكن أن ننقل

أن األصل أن املاء طهور ، إال إذا تغريت أحد أوصافه ، الطعم أو اللون أو الريح بنجاسة حتدث فيه ، والنجاسة هنا 
 قد حدثت ، فاملاء ينتقل من كونه طهورا إىل كونه جنسا . 

 مبا يشق صون املاء عنه ، من ساقط أو أوراق أو طحلب  . القسم الثالث : أن يتغري مبكثه ، أو

 فهذا طهور ، وقد حكى ابن املنذر اإلمجاع على أنه إذا تغري مبكثه أنه طهور ، وهذا يسمونه )املاء اآلِسن(  .

 اخلالصة : 

 القسم األول : أن يتغري مبخالطة  .

 واملخالطة إما أن تكون مبمازجة أو بغري ممازجة  .

 لثاني : أن يتغري املاء باجملاورة . القسم ا

 وعرفنا التقسيم والتفصيل فيه  .

 القسم الثالث : أن يتغري املاء مبكثه ، أو مبا يشق صون املاء عنه  وهذا األخري سيأتي حكمه إن شاء اهلل . 

 مسألة : املاء عندهم كثري ويسري  فما حدهما؟.

 الكثري عندهم : ما بلغ قلتني فما فوُق  .

 يسري : ما كان دون القلتني  .وال

 811القالل املراد بها قالل هجر ، تسع الواحدة منها قربتني ونصفا ، فالقلتان مخس قرب ، وهي كما يقولون : 
لةرا  228لةرا من املاء ، فالقلة الواحدة تساوي  481رطل تساوي قربة واحدة ، وهي قرابة  111رطل عراقي ، كل 

 لقليل والكثري عندهم بناء على هذا ، باعتبار القلتني ، وهذا عليه الشافعية واحلنابلة . لةرا ، فا 481، والثنتان 

 دليلهم:

]إذا بلغ املاء قلتني مل حيمل قال  صلى اهلل عليه وسلمما أخرجه اخلمسة ،من حديث ابن عمر ، أن النيب النيب  -
ف ، لكن كان أئمة الدين الكبار يصححونه ، وهذا احلديث يف تصحيحه وتضعيفه خال ]مل ينجس[ويف رواية  اخلبث[

 فقدصححه اإلمام أمحد،والشافعي،وابن معني،وغريهم . 

وجه اإلستدالل:  ان النيب صلى اهلل عليه وسلم بني أن املاء إذا بلغ قلتني مل حيمل اخلبث ، إذن ما دون القلتني حيمل 
 وقعت فيه جناسة متى ينجس ؟ . اخلبث ، له مفهوم ومنطوق .لكن متى ينجس املاء ؟ مبعنى إذا
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 حد جناسة املاء : 

 هذه املسألة اختلف فيها أهل العلم رمحة اهلل عليهم ، هل ينجس املاء بالتغريأم مباذا ؟ اختلفوا على ثالثة أقوال : 

ة بول آدمي القول األول : أن املاء إذا كان دون القلتني ، فإنه ينجس مبجرد مالقاة النجاسة ، سواء كانت هذه النجاس
( لةرا ، 481، أو عذرته املائعة ، أو أي نوع من أنواع النجاسات األخرى ، فبمجرد أن يكون املاء دون قلتني )

ووقعت فيه جناسة ، فإنه ينجس مباشرة ، تغري أو مل يتغري ، وإذا كان املاء فوق القلتني ، فإما أن تكون النجاسة 
ا ، فإن كانت غري البول والعذرة ، فإنه ال ينجس إال بالتغري , وإن كانت الواقعة فيه بول آدمي أوعذرته أو غريهم

بوال أو عذرة ، فإن كان يشق نزحه ، فهو طهور إن مل يتغري ، وإن كان ال يشق نزحه فهو جنس ، تغري أو مل يتغري ، 
 وهذا هو املذهب عند متقدمي احلنابلة  .

 أدلتهم:

 صلى اهلل عليه وسلمضي اهلل عنه املشهور ـ حديث بئر بضاعة ـ ، أن النيب الدليل األول : عن أبي سعيد اخلدري ر
 رواه الثالثة ، وصححه اإلمام أمحد،وابن معني،وابن حزم،وغريهم  .]إن املاء طهور ال ينجسه شيء[ قال:

،  ني مل حيمل اخلبث[:]إذا بلغ املاء قلتقال صلى اهلل عليه وسلمالدليل الثاني : عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أن النيب 
 فإذا بلغ قلتني مل حيمل اخلبث ، وإذا مل يبلغ قلتني جنس مبجرد مالقاة النجاسة. 

قال:]ال  صلى اهلل عليه وسلمالدليل الثالث : أما بول اآلدمي وعذرته فاملدار فيه على مشقة النزح ؛ ألن النيب النيب 
بني البول وغريه ،  صلى اهلل عليه وسلمفيه[ ففرق النيب النيب  يبولن أحدكم يف املاء الدائم الذي ال جيري ثم يغتسل

فإذا وقع يف املاء بول آدمي أو عذرته ، فالعربة مبشقة النزح ، فإن كان يشق نزحه ومل يتغري فهو طهور ، وإن مل يشق 
 نزحه فهو جنس مبجرد مالقاة النجاسة وإن مل يتغري. 

 نوقش االستدالل باحلديث:

ال يبولن أحدكم يف املاء الدائم الذي ال جيري ثم يف حديث أبي هريرة :] صلى اهلل عليه وسلم بأن قول الرسول
عن عنه أن بل املراد  صلى اهلل عليه وسلمليس املراد به أن املاء ينجس مبجرد البول فيه ؛ وهلذا نهى النيب  يغتسل فيه[

: إمنا نهى عنه ألنه مظنة التنجيس ، وألنه  -العلم كما قال أهل - صلى اهلل عليه وسلمـ واهلل أعلم ـ أن الرسول 
 ليس من األدب أن اإلنسان يبول يف ماء ثم يغتسل فيه. 

القول الثاني : أن املاء إذا كان دون قلتني ، فإنه ينجس مبجرد مالقاة النجاسة ، وإذا كان فوق القلتني فإنه ال ينجس 
ن، فما كان دون فإنه ينجس مبجرد مالقاة التنجاسة وإن مل يتغري ، إال بالتغري. أي أنهم يفرقون بني ما فوق وما دو

وما كان فوق القلتني فإنه ينجس بالتغري ، وال يفرقون بني بول اآلدمي وعذرته ، وال ما يشق نزحه أو ماال يشق 
 نزحه ، فالعربة بالتغري .

 ية يف رواية.وإليه ذهب الشافعية وهو املذهب عند املتأخرين من احلنابلة ،  واملالك

]إذا بلغ املاء قلتني مل حيمل اخلبث[ ]مل ،  :قال صلى اهلل عليه وسلمحديث ابن عمر رضي اهلل عنهماأن النيب دليلهم :
 ، ما قبله حيمل اخلبث وينجس  . ينجس[
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 القول الثالث : أن املاء ال ينجس إال بالتغري مطلقا )دون القلتني أو فوقهما( . 

وهو رواية عند احلنابلة ، وهو مذهب كثري من الصحابة ،وبعض التابعني ،،وهو رأي احلسن  وإليه ذهب املالكية ،
،وابن املسيب،والثوري،وابن القطان،وابن مهدي وغريهم ، واختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل ، واختيار 

 سواء كان قلتني أو فوق القلتني .  شيخنا ابن عثيمني وطائفة من أهل العلم على أنه ال ينجس املاء إال بالتغري ،

فهذا احلديث له مفهوم ، وله  ]إذا بلغ املاء قلتني مل حيمل اخلبث[ صلى اهلل عليه وسلمدليلهم: قول النيب النيب 
منطوق ، منطوقه : إذا بلغ القلتني مل حيمل اخلبث ، ومفهومه : أنه إذا كان دون قلتني فإنه حيمل اخلبث ، ومفهوم هذا 

و إذا اجتمع عندنا ]إن املاء طهور ال ينجسه شيء[  صلى اهلل عليه وسلممعارض مبنطوق قول النيب النيب  احلديث
منطوق ومفهوم قدم املنطوق على املفهوم ، قالوا : فيقدم املنطوق على املفهوم ، فال ينجس املاء إال بالتغري ، سواء 

 أنه إذا كان دون قلتني فإنه ميكن أن قد ينجس ، فيأخذ حذره كان دون قلتني ، أو فوق قلتني ، لكن يتنبه اإلنسان إىل
 ، فإذا مل يتغري لونه أو طعمه أو رائحته ، فإنه يبقى على كونه طهورا .

 وهذا القول واهلل أعلم هو القول الراجح وذلك لضعف ما سواه وقوة دليله ومأخذه. 

 يها ؟ . لكن هل هذا احلكم جيري يف املائعات الباقية أو ال جيري ف

اجلمهور : على أنه إن كانت جامدة ، فإنها تزال النجاسة وما وحوهلا والباقي طاهر ، وإن كانت مائعة ، فبمجرد 
 -مالقاتها فإنها تنجس ، كثرية كانت أو قليلة ، اليفرقون بني املاء وغريه ، املائعات مثل : الزيت والدهن .. اخل   

]ِإْن َكاَن َجاِمًدا َفَأْلُقوَها، سئل عن الفأرة  متوت يف السمن فقال اهلل عليه وسلم صلىحلديث أبي هريرة أن النيب النيب 
 . أخرجه اإلمام أمحد وأبوداود والةرمذي والنسائي. َوَما َحْوَلَها، َوِإْن َكاَن َماِئًعا َفَلا َتْقَرُبوُه[

قلتني ال ينجس إال بالتغري ، ومادونهما ينجس وذهب احلنفية واحلنابلة يف رواية إىل أن املائعات كاملاء مابلغ منها 
 مبجرد املالقاة. 

وهنا  قول ثالث وهو رواية عند احلنابلة :أن ما أصله املاء فحكمه حكم املاء ،وما ال فال ،كاخلل الثمري. والراجح  
عني خبيثة ، متى  أن حكمه حكم املاء فال ينجس إال بالتغري ،أقل من القلتني أو فوقهما؛ألن النجاسة-واهلل أعلم–

 وجدت وجد حكمها ، ومتى زالت زال حكمها ،وسيأتي مزيد حبث هلذه املسألة.

 مسألة : وضوء الرجل بفضل املرأة ، ووضوء املرأة بفضل الرجل  .

ما حكم أن يتوضأ الرجل بفضل املرأة ؟ وأن تتوضأ املرأة بفضل الرجل ؟ هذه املسألة جاء فيها جمموعة من 
 اء على هذه األحاديث وقع اخلالف بني أهل العلم رمحة اهلل عليهم ، نأخذ األحاديث : األحاديث ، وبن

 كان يغتسل بفضل ميمونة .  صلى اهلل عليه وسلمعن ابن عباس ، يف الصحيح ، أن النيب النيب  -1

: ] ليه وسلمصلى اهلل عكما صحبه أبو هريرةأن النيب النيب  صلى اهلل عليه وسلمعن رجل صحب النيب النيب  -2
نهى أن تغتسل املرأة بفضل الرجل ، وأن يغتسل الرجل بفضل املرأة ، قال:وليغةرفا مجيعا[ رواه اإلمام أمحد ، وأبو 

 داود ، والنسائي، وصححه احلافظ .
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أن يتوضأ الرجل من فضل وضوء املرأة[  نهى صلى اهلل عليه وسلمعن احلكم بن عمرو الغفاري ]أن النيب النيب  -3
 أخرجه اخلمسة ,وصححه األلباني.

صلى ، استحمت من جنابة ، فجاء النيب النيب  صلى اهلل عليه وسلمعن ابن عباس ، أن امرأة من نساء النيب النيب  -4
أخرجه اإلمام أمحد  ]إن املاء ال ينجسه شيء[يتوضأ من فضلها ، فقالت : إني اغتسلت منه ، فقال :  اهلل عليه وسلم
 )أي أن املاء ال تصيبه اجلنابة (  صححه األلباني. ]إن املاء ال جينب[اخلمسةويف رواية عند 

هذه األحاديث ، فيها نوع تعارض ، بعضها يقول : أنه ال يتوضأ ، وبعضها يقول : يتوضأ ، فما احلكم ؟ اختلف 
 العلماء رمحة اهلل عليهم يف هذه املسألة على قولني : 

الرجل بفضل املرأة ، وأن تغتسل املرأة بفضل الرجل ، وإليه ذهب إليه احلنفية  القول األول : أنه جيوز أن يغتسل
 واملالكية والشافعية واحلنابلة يف رواية ،اختارها ابن عقيل وشيخ اإلسالم ,وهو رأي ابن عباس. 

 أدلتهم:

، استحمت من جنابة ،  مصلى اهلل عليه وسلالدليل األول: حبديث ابن عباس السابق ، أن امرأة من نساء النيب النيب 
]إن املاء ال ينجسه يتوضأ من فضلها ، فقالت : إني اغتسلت منه ، فقال :  صلى اهلل عليه وسلمفجاء النيب النيب 

)أي أن املاء ال تصيبه اجلنابة (  وصححه  ]إن املاء ال جينب[أخرجه اإلمام أمحد ويف رواية عند اخلمسة شيء[
 األلباني.

 ، كان يغتسل بفضل ميمونة . صلى اهلل عليه وسلمن عباس رضي اهلل عنهما: أن النيب النيب الدليل الثاني:عن اب

نوقش: بأن احلديث ليس حمفوظا ، وإمنا احملفوظ أنهما كانا يغتسالن مجيعا ، فقالوا : إن هذا من رواية ابن جريج ،  
وخالف ابَن جريج سفياُن بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي الشعثاء ، عن ابن عباس رضي اهلل عنهما ، 

فسفيان بن عيينة رواه عن عمرو بن دينار ، عن أبي الشعثاء ، عن ابن عباس ، ورواه عن سفيان طائفة كبرية من 
احملدثني ، مثل احلميدي ،وعبدالرزاق ، ومثل اإلمام أمحد،والبخاري،ومسلم ، وغريهم ، وهؤالء جاء عندهم أنهما 

، وأما قوله اغتسل بفضل ميمونة فهو لفظ غري حمفوظ ، وإذا كان غري حمفوظ فإنه ال يعمل به ،  كانا يغةرفان مجيعا
وإمنا احملفوظ اللفظ اآلخر . وهل هو من مسند ابن عباس أو من مسند ميمونة ؟ فيه خالف على قولني ، مجهور 

 احملدثني على أنه من رواية ميمونة ، وقيل من رواية ابن عباس  .

 

لثاني : أنه ال يغتسل الرجل بفضل املرأة و إليه ذهب احلنابلة يف املشهور من املذهب ، وهو رأي ابن حزم القول ا
 رمحه اهلل ، وقال : ال جيوز للرجل أن يغتسل بفضل املرأة ، ألن املاء يصبح طاهرا ال يرفع حدثه  .

 أدلتهم:

] نهى أن يغتسل الرجل بفضل املرأة ، ، قال :  مصلى اهلل عليه وسلالدليل األول :عن رجل صحب النيب ، النيب  
 .  واملرأة بفضل الرجل[



  املطريي فهد: د.أ. الشيخ فضيلة                                                                                                                                                      ـكتاب الطهارة  املستقنع زاد

 

 www.dwrah.com 32                                 سعدي ابن جبامع املتقدمة العلمية الدورة

أن يتوضأ الرجل من فضل نهى  صلى اهلل عليه وسلمالدليل الثاني:عن احلكم بن عمرو الغفاري ] أن النيب النيب  
 .  وضوء املرأة ..[

ة اليرون ذلك فإن الرجل اليغتسل بفضل الدليل الثالث:قال اإلمام أمحد : وعليه أكثر الصحابة ،وإذا كان الصحاب
 املرأة ؛.ألن قول الصحابي حجة .

نوقش:بأن قول الصحابة يف حجيته خالف ؛لكن الراجح أنه حجة مامل خيالف نصًا أو قول صحابي آخر،وهو هنا قد 
 خالف النص وخالفه قول صحابي آخر.

 األقرب واهلل أعلم :   

ن الرجل جيوز له أن يغتسل بفضل املرأة  ، فإن قال قائل : ملاذا نهى النيب هو ما ذهب إليه أصحاب القول األول وأ
 ، عن أن يغتسل الرجل بفضل املرأة واملرأة بفضل الرجل ؟  صلى اهلل عليه وسلمالنيب 

علة العلة على املذهب : تعبدية الندري مل لكن اهلل تعبدنا بذلك، وذهب شيخنا ابن عثيمني رمحة اهلل عليه ، إىل أن ال
هي : إرشاد الرجل إىل أن يغتسل هو وزوجه سويا ، مما يؤدي إىل وجود األلفة واحملبة بينهما ، وهذا الذي كان يفعله 

، مع عائشة ، ومع ميمونة يف هذا احلديث ، وأن عائشة كانت تغتسل معه ، فكان  صلى اهلل عليه وسلمالنيب النيب 
يورث احملبة والوئام بينهما ، وأن النهي ليس للتحريم ، وإمنا النهي  يأخذ املاء فتقول : دع لي دع لي ، وهذا مما

للكراهة ، الكراهة التنزيهية ، فكأنه يقول : ال تغتسل لوحد  ، وهي تغتسل لوحدها ، بل اغتسال مجيعا ، فإن هذا 
 مما يؤدي إىل األلفة واحملبة بني الرجل وبني زوجه . 

 بينا حممد.وصلى اهلل وسلم على ن واهلل أعلم . 
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 تابع باب املياه

 . قال املؤلف رمحه اهلل : املياه ثالثة 

قد تقدم الكالم عن تقسيم املياه إىل ثالثة أقسام ، و تقدم خالف العلماء رمحة اهلل عليهم يف التقسيم ، وأن الراجح  
 الثالث )الطاهر( فال دليل عليه  . من أقواهلم : أن املاء قسمان ، طهور وجنس فقط ، وأما القسم

 قال رمحه اهلل: طهور 

 وضابط الطهور ، هو : )الباقي على خلقته حقيقة أو حكما(.  

 أي على احلال اليت خلقه اهلل تعاىل عليها . قوله: )خلقتة (:

ا هو عليه ، أخرجناه من برودة ، أو حرارة ، أو عذوبة ، أو ملوحة ، أو غري ذلك ، فهو ماء على م قوله: )حقيقة (:
 من البئر أو من النهر ، فهذا باق على خلقته  .

 أي أن الشارع قد حكم بأنه باق على خلقته ،وإن مل يكن كذلك يف احلقيقة.  قوله: )أو حكما (:

غري ، مثل : املتغري مبا يشق صون املاء عنه ، من طحلب ، أو ساقط فيه ، أو تغري مبجاورة ، كما ستأتينا يف أنواع الت
املاء إذا كان جبوار ميتة تتغري رائحته ، فالشارع قد حكم أنه طهور ، هل هو باق على حقيقته وخلقته األصلية ؟ ال ، 

 هنا  تغري ، لكن الشريعة قد جاءت باحلكم على بقائه على حقيقته وإن مل يكن باقيا  على خلقته األصلية .

 وسيشرع املؤلف هنا يف بيان حكمه . 

 : ( يرفع احلدث وال يزيل النجس الطارئ غريهال)قال  . 

بني رمحه اهلل ، موجب املاء الطهور ، و: أنه ال يرفع احلدث وال يزيل النجس الطارئ غريه ، وعرفنا احلدث ، وهو : 
 وصف قائم بالبدن ، مانع من الصالة وحنوها ، فهو يقول : ال يرفع احلدث ، وال يزيل النجس الطارئ غريه . 

 : النجاسة ، أي ال يزيل النجاسة غري املاء الطهور ، والنجاسة هلا تعاريف كثرية . والنجس

 تعريف النجاسة : 

 قوله: )عني حيرم تناوهلا ، ال حلرمتها ، وال الستقذارها،وال لضررها (.

 وهنا  تعريفات أخرى ذكرها العلماء رمحة اهلل عليهم ، لكن هذا التعريف من التعاريف املشهورة . 

رج بقوله )ال حلرمتها (: خرج به حنو الصيد ، إذاصاد اإلنسان صيدا يف احلرم ، أو يف حال اإلحرام ، فإن الصيد خ
حيرم ال لنجاسته وال لضرره ، ولكن حلرمته ، فالسبب املانع من أكله هو احلرمة اخلاصة ، إما باملكان ، أو حبال 

 الشخص الذي ُيمنع من الصيد  .

اره(: خرج املخاط وحنوه ، فإنه ال جيوز تناوله ؛ ال لضرره وال حلرمته ، وإمنا املانع من ذلك من و بقوله )ال الستقذ
 أجل أن النفوس الشريفة تستقذره .

 وخرج بقوله )ال لضررها( السم وحنوه ، فإن السم حيرم تناوله ، لضرره ال لنجاسته . 



  املطريي فهد: د.أ. الشيخ فضيلة                                                                                                                                                      ـكتاب الطهارة  املستقنع زاد

 

 www.dwrah.com 34                                 سعدي ابن جبامع املتقدمة العلمية الدورة

رئ ؛ ألن النجس ينقسم إىل قسمني :جنس ميكن قوله:)وال يزيل النجس الطارئ غريه( : وصف النجس بأنه طا
 تطهريه،وجنس الميكن تطهريه أبدًا ، وهو ما يعربعنه بالنجاسة العينية والنجاسة احلكمية .

النجاسة العينية : هي العني النجسة جناسة ذاتية، ال ميكن تطهريها ، مثل : الكلب واخلنزير وحنو ذلك ، فاخلنزير لو 
 مجيعا ما طهر ، فنجاسته جناسة عينية .صببت عليه مياه األرض 

والنجاسة احلكمية : أي أن النجاسة الطارئة على حمل طاهر ، كما لو وقع على الثوب ، أو على البدن ، أو على 
 البقعة جناسة  .

 وقوله:)ال يزيل النجس الطارئ غريه(: يفيد أن النجاسة ال تزول إال باملاء الطهور ، وهذا هو األصل ، أن الذي
 يستخدم يف تطهري النجاسة هو املاء ، لألدلة التالية :

سئل عن دم احليض ، قال  صلى اهلل عليه وسلمالدليل االول: عن أمساء بنت أبي بكر رضي اهلل عنها ، أن النيب  
 مصلى اهلل عليه وسلأخرجه اإلمام مسلم ، حيث أمر النيب  ]حتته ، ثم تقرصه باملاء ، ثم تنضحه ، ثم تصلي فيه[

 باملاء. 

بدلو  صلى اهلل عليه وسلمالدليل الثاني :عن أنس رضي اهلل عنه، يف قصة بول األعرابي يف املسجد ، حيث دعا النيب 
 من ماء ، فأمر به أن يراق عليه ، ويصب عليه ، فهو أسرع وسيلة للتطهري.  

ي بال يف حجره ،أخرجاه يف الصحيحني الدليل الثالث : عن عائشة بنت أبي بكر رضي اهلل عنها ، يف قصة الصيب الذ
 ، جاء مباء ، فأتبعه إياه  . صلى اهلل عليه وسلم، وفيه أن النيب النيب 

 فاألصل : أن التطهري يكون باملاء ، لكن هل تطهر النجاسة بغري املاء أم ال ؟ . 

 تطهري النجاسة بغري املاء : 

ا رمحه اهلل ، أن وسيلة تطهري العني النجسة جناسة حكمية ، هي املؤلف يقول : وال يزيل النجس الطارئ غريه ، فأفادن
املاء فقط ، وهذا سيأتينا إن شاء اهلل تعاىل تفصيله ، يف باب إزالة النجاسة بأوسع من هذا ، لكن نذكر القول الراجح 

 ثم ننتقل إىل ما بعده  .

 القول الراجح : 

ا طهرت النجاسة بأي سبب من أسباب التطهري بريح ، أو أن النجاسة عني خبيثة ، متى زالت زال حكمها ، فإذ
بشمس ، أو بدلك ، أو بةراب ، أو بغري ذلك ، فإن النجاسة يزول حكمها ، وتصبح العني طاهرة ؛ املهم أن النجاسة 

 تزول ، فيزول حكمها.

.  قال : وُهَو الباِقي َعلى ِخْلَقِته 

قه اهلل عليها ، كما لو أخرج من النهر ، أو من البئر ، بعذوبته ، أو قوله: )حقيقة ( أي أنه باق على خلقته اليت خل
 مبلوحته ، أو حبرارته ، أو بربودته ، فهو باق على خلقته مل يتغري  .
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قوله: )أو حكما (: مبعنى أن فيه تغريا ، لكن حكم بأنه باق على طهوريته ، كاملتغري مبا يشق صون املاء عنه ، أو 
ازج ، كملح مائي ، أو غري ذلك ، فهذا حيكم بأنه كالباقي على خلقته حقيقة ، هو ليس باقيا بطحلب ، أو بغري مم

 رع أعطاه حكم الباقي على خلقته .على خلقته حقيقة ، لكن الشا

.  قال :  فإن َتَغيََّر بغرِي ُمَماِزٍج 

 التغريكما تقدم ثالثة أقسام : 

 التغري مبخالط . -1

 واملخالط نوعان : 

 الط ممازج . خم -أ

 خمالط غري ممازج  . -ب

 التغري باجملاورة  . -2

 التغري باملكث ، أو مبا يشق صون املاء عنه ، من نابت فيه .. اخل  . -3

 واملؤلف سيتكلم عنها واحدة واحدة  .

.  قال : كِقَطِع كافوٍر 

انا يأتي مطحونا ، ويستخدم يف الكافور : طيب يؤتى به من اهلند أو من غريها ، أحيانا على شكل قطع ، وأحي
 تغسيل األموات وحنو ذلك .

 إذا وقع يف املاء قطع كافور ، فإنه خيالط املاء ، لكن ال ميازجه ، ال ميتزج مع املاء ، وإمنا يكون منفردا عنه  .

.  قال : َأْو ُدهٍن 

 لى سطح املاء .وكذلك الدهن فإنه الميازج املاء الذي خلط معه بل يكون كل على حدة فهويطفو ع

.  ٍّقال : أْو ِبمْلٍح مائي 

 أي امللح الذي يستخرج من املاء ، من السِبخات وحنوها ؛ ألن امللح على نوعني : 

 ملح معدني  . -

 وملح مائي  . -

عدني فإذا أخذنا ملح من مملحة ، ووضعناه يف املاء ، فسيخالط املاء ويتغري طعم املاء به فيكره للخالف.وأما امللح امل
 وهو:الذي يؤخذ من املعدن كاجلبلي فيسلبه الطهورية على املذهب،وضعفه شيخ اإلسالم رمحه اهلل.

.  قال : أو ُسخَِّن بنِجٍس ُكرَه 

 مبعنى أنه إذا سخن املاء الطهور بنجس ، فإنه يكره استعماله  .

مبلح مائي ، أو سخن بنجس ، حكم املؤلف  فعندنا اآلن : أنه إذا اختلط املاء بغري ممازج ، كقطع كافور أو دهن ، أو
 يف اجلميع بكراهة االستعمال  .



  املطريي فهد: د.أ. الشيخ فضيلة                                                                                                                                                      ـكتاب الطهارة  املستقنع زاد

 

 www.dwrah.com 36                                 سعدي ابن جبامع املتقدمة العلمية الدورة

: ولنفرض أنه سخن بروث محار مثال ، أو بروث غري مأكول اللحم ، أو حبطب متنجس ، ولو  قوله:)سخن بنجس(
اء ، فتؤثر فيه ، ُأحكم إغالق اإلناء الذي سخن املاء فيه ، قالوا : يكره خلشية وصول شيء من أجزاء النجاسة إىل امل

وألن العلماء قد اختلفوا فيه هل هو طهور أم طاهر ؟ فإذا اختلفوا فيه ، فإنا نكرهه ، فعلة الكراهة هي االختالف 
 واخلالف ، فلما وجد اخلالف كره أن يستعمل وإن كان طهورًا ، هذا هو مذهب احلنابلة .

ال ، من أصل ومل يصل إىل األصل اآلخر ، وأصبح مةرددا وعندهم تعليل آخر :وهوأنه ملا انتقل املاء من حال إىل ح
بينهما ، أعطي حكما يناسب حاله ، فهو مةردد بني أصل وأصل آخر ، بني الطهورية وبني النجاسة ، فهو ليس 
كالطهور الباقي على خلقته ، وهو أيضا ليس جنسا ، فهو يف منزلة بينهما ، فأعطي حكما يناسبه ، فقالوا : حيكم له  

 الكراهة ، وهذا حيتاج إىل دليل  . ب

 وأما اجلمهور : فإنهم يرون أنه ال يكره استعماله ، وأنه طهور . 

ألنه ليس هنا  دليل يدل على الكراهة ، والكراهة حكم شرعي ، حتتاج إىل دليل ، وإذا مل يوجد دليل هلا ، فإنا ال 
مباح هلم ، فيحتاج هذا املانع إىل دليل مينع منه ، ألن  حنكم بها ؛ ألن من حرم أو من كره ، فقد منع الناس من شيء

 األصل يف املاء أن يكون طهورا ، فمن نقل املاء عن هذا األصل فإنه يطالب بالدليل .

والتعليل عندهم يف قطع الكافور والدهن: أن الكراهة لالختالف يف طهوريته ، فلما وقع اخلالف كره االستعمال ، 
 يه . وهذا أيضا ال دليل عل

 والراجح : أنه طهور ال يكره استعماله لعدم الدليل وحنن متعبدون بالنص ندور حيث دار.

.  قال رمحه اهلل : وِإْن تغرَي مُبكِثِه أْو مبا َيُشقُّ َصْوُن املاِء عنُه ، ِمن نابٍت فيه 

ا متغريا ، فإن تغري مبكثه أو مبا يشق تغري املاء بطول املكث ، املاء إذا مكث يف حمله طويال ، فإنه يتغري ، ويصبح آِسن
صون املاء عنه ، من نابت فيه ، تنبت فيه حشائش وحنو ذلك ، فإذا تغري طعم املاء أو لونه بسبب هذا النابت فيه ، أو 

 ساقط فيه ، كأوراق الشجر ، أو ما تسفيه الرياح فيه  .

.  قال رمحه اهلل: أْو وَرِق شجٍر 

 غري طعمه أو لونه أو رحيه . وقع فيه أوراق أشجار ، فت

 . قال رمحه اهلل: أو مبجاورِة َمْيتٍة ، أو ُسخِّن بالشمِس أو بطاهٍر مل ُيكره 

فهذا كله ال يكره ، وهنا املؤلف أصاب الصواب ، ألنه ال دليل على الكراهة ، هو طهور ألنه مل يتغري ، ألنه باق 
 على خلقته ، واستعماله ال شيء فيه  .

هذا هو القسم الثاني يف التغري ، وعرفنا أن هذه املسألة حكي اإلمجاع عليها، وأن اإلمجاع  مبجاورة ميتة (:قوله:)أو 
حمكي يف التغري بالرائحة فقط ، وأما إذا تغري طعمه أو لونه ، فقد وقع فيه خالف بني العلماء على قولني كما ذكرنا ، 

سبب جماورة امليتة ، فإنه ينبغي عدم استعماله ؛ ألنه سيتأثر لكن مع ذلك يقال : إن املاء إذا تغريت رائحته ب
بامليكروبات اليت تنتقل عرب اهلواء ، فإذا تغري فسيتضرر املاء ، وهذا يؤدي إىل انتقال الضرر إىل من يستعمله ، وهذا 

 كرب  .من ناحية صحية ، وأما لو توضأ أو اغتسل اإلنسان به ، فإنه طهور ، ويرفع احلدث األصغر و األ
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(: إذا سخن بالشمس أيضا ال كراهة يف استعماله واستخدامه ، وأما ما جاء من أنه يورث  قوله:)أو سخن بالشمس
 الربص.. اخل ، فهذا ال يثبت وال يصح ، واستعماله ال بأس به . 

نواع كذلك أيضا إذا سخن بطاهر ، كأن يسخن حبطب ، أو بالغاز ، أو بأوراق ، أو حبشيش ، بأي شيء من أ
 الطاهرات ، فإنه ال يكره استعماله  .

 . قال رمحه اهلل: وإن اسُتْعِمَل يف َطهارٍة ُمسَتَحبٍَّة كَتجديِد ُوضوٍء وُغسِل ُجُمعٍة 

(: خرج ما لو استعمل يف طهارة واجبة، وما لو استعمل يف غري طهارة ، أو ما لو استعمل  قوله:)يف طهارة مستحبة
، كما لو غسل اإلنسان يده مرة رابعة مثال ، فقد أساء وتعدى ، كما يف احلديث الصحيح يف الزيادة على الطهارة 

 ،لكنه يف الصورتني األخريتني اليكره .

 جتديد الوضوء ال يكون جتديدا ، إال إذا كان اإلنسان على طهارة ، وصلى بالطهارة األوىل   قوله:)كتجديد وضوء (:

ثم جدد الوضوء مرة ثانية ، فهذا مستحب ، ويسمى جتديد وضوء ، و النيب إذن : إذا توضأ ، ثم صلى بوضوئه ، 
، كان يتوضأ لكل صالة ، حتى لو كان عليه الصالة والسالم على وضوء ، فإنه يتوضأ لكل  صلى اهلل عليه وسلم

 صالة ، وسيأتينا إن شاء اهلل الكالم على هذا يف موضعه  .

، فلما أذن العشاء ، قام وتوضأ مرة ثانية ، وضع املاء املتقاطر من وضوئه صورة املسألة: رجل توضأ لصالة املغرب 
 يف إناء ، فإن استعمال هذا املاء على املذهب مكروه. 

 املاء املستعمل يف غسل اجلمعة استعماله على املذهب مكروه  . قوله:)وغسل مجعة (:

، وسيأتي اخلالف فيه يف موضعه إن شاء اهلل  واملؤلف يقول :)يف طهارة مستحبة(، وحكم بأن غسل اجلمعة مستحب
، وأنه على قولني : اجلمهور على استحبابه ، والقول الثاني ، وهو رأي البخاري ، ورواية عند احلنابلة ، واختيار 

 شيخنا وجمموعة من أهل العلم ، على أنه واجب . 

. قال رمحه اهلل: وَغْسلٍة ثانيٍة وثالَثٍة 

لوضوء هي الغسلة األوىل ؛ ألن الغسلة األوىل هي اليت حيصل بها أداء الواجب ، وحيصل بها الغسلة الواجبة يف ا 
 {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ..}االمتثال ؛ ألن اهلل تبار  وتعاىل قال 

، ثبت عنه كما  صلى اهلل عليه وسلمو النيب  فيحصل االمتثال بالغسلة األوىل ، الثانية والثالثة زائدة على الواجب ،
يف الصحيح ، أنه توضأ مرة مرة ، وتوضأ مرتني مرتني ، وتوضأ ثالثا ثالثا ، وتوضأ مرة ومرتني )خاَلَف( ، كل ذلك 

 ثابت من حديث عثمان ، و ابن عباس ،و عبد اهلل بن زيد رضي اهلل عنهم .

 طهور. املاء املستعمل يف الغسلة الثانية والثالثة

 إذن الغسالت املستحبة : جتديد الوضوء ، وغسل اجلمعة ، وغسلة ثانية أو ثالثة . 

.  قال رمحه اهلل: ُكرَه 

أفادنا املؤلف بأن املاء يعترب طهورا مكروها ، طهور : هذا رأي عامة أهل العلم ، رمحة اهلل عليهم ، وهنا  قول 
 لقول ضعيف  .وهورواية عند احلنابلة أنه طاهر ، ولكن هذا ا
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املؤلف حكم بأنه مكروه ، ملاذا ؟ قالوا : للخالف فيه ، حنن قلنا : إن اجلماهري على أنه طهور ، وعند احلنابلة رواية 
أنه طاهر ، فهذا خالف هل هو طهور أو طاهر ؟ فاملؤلف يقول : ما دام أن العلماء قد اختلفوا : هل هو طهور أو 

مكروه ، فحكموا بالكراهة من أجل اخلالف احلاصل بني العلماء فيه ، وكما قلت طاهر ؟ فإنا حنكم بأن استعماله 
لكم : أنه ملا انتقل من أصل ، ومل يصل إىل األصل اآلخر ، األصل األول الطهورية ، والثاني النجاسة ، أصبح يف 

 منزلة بينهما ، 

 

األمر إذا كان مةرددا فيه بني اإلباحة وغريها ، فأعطي حكما يناسبه ، فقلنا : إنه مكروه ، وعندهم أيضا قاعدة : أن 
فيعطى حكم الكراهة ، مثل الثوب إذا كان على الكعب متاما ، مةردد بني التحريم واإلباحة ، فنحكم بأنه مكروه ، 
وال حنكم بأنه حرام ، وهذا أيضا يناَقش فيه ، والراجح أنه حتى على الكعب جيوز ، وان احملرم ما كان أسفل من 

 عبني . الك

 111وهنا املاتن قد خالف املذهب ، حنن قلنا : إن املاتن قد خيالف املذهب ، وذكرنا أن صاحب املدخل قد ذكر 
مسألة ، هذه واحدة من تلك املسائل ، واملذهب عندنا : أن املاء إذا استعمل يف طهارة مستحبة ، كتجديد وضوء ، 

  مكروه  .وغسل مجعة ، وغسلة ثانية وثالثة ، أنه طهور غري

قال رمحه اهلل : َوإن بلَغ القلَتني وهو الكِثرُي  وهما َخْمُسمائِة َرْطٍل ِعَراِقيٍّ تقريًبا 

أخذنا هذا ، وقلنا : إن عندهم مصطلح املاء الكثري واملاء القليل أو اليسري ، وقلنا : إن الكثري هو ما بلغ قلتني من 
وقد جاء يف حديث ابن عمر ، الذي أخرجه الثالثة ، وصححه  قالل هجر ، وهي قالل مشهورة معروفة عندهم ،

وعرفنا أن  ]مل ينجس[ ويف رواية قال ]إذا بلغ املاء قلتني مل حيمل اخلبث[ صلى اهلل عليه وسلماإلمام أمحد ، أن النيب 
اقي ، رطل عر 111القلتني تسع الواحدة منها قربتني ونصفا ، فمجموع القلتني مخس قرب ، وكل قربة تساوي 

لةرا ،  481رطل عراقي ، وباللةرات املوجودة اآلن ذكر الشيخ صاحل الفوزان ، أن القلتني تساوي  811فمجموعها 
لةرًا ، هذا احلد عند احلنابلة والشافعية ، وال حاجة للتفصيل يف اخلالف هنا ، فالكثري  228القلة الواحدة تساوي 

 عندهم هو ما بلغ قلتني  .

الف يف املسألة اليت ذكرناها سابقا ، إذا وقعت النجاسة يف املاء ، فمتى حيكم بنجاسته ، ومتى ال ثم ذكر املؤلف اخل
حيكم بنجاسته ؟ وذكرنا ثالثة أقوال ، وعرفنا أن الراجح : أن املاء ال ينجس إال بالتغري ، سواء كان دون القلتني ، أو 

 فوق القلتني . 

رُي َبْوِل آَدِميٍّ أو َعِذَرِته املائعِة فلم ُتَغيِّْرُه أو خاَلَطه الَبْوُل أو الَعِذرُة وَيُشقُّ َنْزُحه قال رمحه اهلل: فخاَلَطْتُه جناسٌة غ
 كمصاِنِع طريِق َمكََّة فَطهوٌر. 

مصانع طريق مكة : املراد بها جمابي املياه اليت تكون عند أفواه الشعاب ، فإنه عند أفواه الشعاب يكون ماء ، يف مثل 
والسدود والغدران الكبرية ، املؤلف أراد أن يبني لك أن هذا هو الكثري ؛ ألنه يزيد على القلتني ، فهو يتعدى  الرب 
لةرا( وهذا كمثال ، ورمبا يقصد ما يف طريق زبيدة ، فإن زبيدة رمحها اهلل ، جعلت طريقا  481رطل عراقي ) 811

تزال موجودة إىل اآلن ، بركة املسلح ، وبركة تسمى )الِبْركة( للحاج إىل مكة ، وجعلت هنا  بركا للماء ، والرب  ال 
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وإىل اآلن ال يزال فيها ماء ، إذا جاءت السيول متتلئ باملاء ، ويف الغالب يكون فيها ماء ، وكان يف القديم هلا حفود ، 
ربكة فتمتلئ ، رمبا يقصد احَلْفد معناه : الرمل الذي حيفد من أجل أن السيول إذا جاءت تضرب فيه ، ثم تنساق إىل ال

 املؤلف هذا األمر ، اهلل أعلم.

 .قال رمحه اهلل: وال َيْرَفُع َحَدَث رُجٍل َطهوٌر َيسرٌي َخَلْت به امرأٌة لطهارٍة كاملٍة عن َحَدٍث 

 تقدم الكالم عن  مسألة وضوء الرجل بفضل املرأة والعكس ، وتقدم ذكر اخلالف يف املسألة ، والراجح فيها . 

ملؤلف رمحه اهلل قال : )ال يرفع حدث رجل طهور يسري ..( هذه املسألة قيدها رمحه اهلل بقيود ، فقال : )ال يرفع وا
 حدث رجل (. 

 : فال بد أن تكون الطهارة عن حدث . قوله: )حدث(

ء هذا قيد ، فلو توضأت امرأة بفضل وضوء امرأة ، الرتفع حدثها ، أو توضأ صغري بفضل وضو قوله: )رجل(:
 امرأة الرتفع حدثه.

( : خالف الكثري ، الكثري قلتان فما فوق ، فقيد املؤلف هذه املسألة بأن يكون املاء يسريا ، املستعمل من قوله: )يسري
 املرأة يسري ، الذي خلت به املرأة ، فإن كان كثريا فال يضر  .

فرد املرأة  بالتطهر به ؟ هذا قول اجلمهور ، أم املعنى فال بد أن ختلو املرأة به ، وهل املراد باخللوة أن تن قوله: )خلت(:
أن ختلو به عن نظر مميز ، ال أحد يراها وهي تستخدمه ؟ هذا املذهب ، مبعنى أن تكون منزوية ، يف دورة املياه ، أو يف 

أحد ، واجلمهور يقولون : غرفة ، أو وراء البيت ، أو يف املزرعة ، مل يرها أحد ، فاخللوة املراد بها االختالء ، ال يراها 
 املراد باخللوة االنفراد يف االستعمال ، هي تستعمله لوحدها. 

 ال بد أن تكون طهارة ، وضوءا أو غسال . قوله: )طهارة(:

وال بد أن تكون الطهارة كاملة ، فلو غسلت يديها ، ومتضمضت ، واستنشقت ، وغسلت وجهها ، ثم انتهى املاء 
ىل ماء آخر ، وأكملت الوضوء به ، فإنه ال يضر ، واليؤثر يف املاء شيئا ، إذن ال بد أن الذي عندها ، ثم جاءت إ

 تكون الطهارة كاملة ، من أول الوضوء حتى آخره ، أو غسل اجلنابة كامال ، أو غسل حيض كامال  .

بالوجوب ، أو قوله: )عن حدث (: فإن كانت املرأة جتدد وضوءها فما يضره ، أو تغتسل غسل مجعة على القول 
على االستحباب أيضا ، فغسل اجلمعة ليس عن حدث ، لكن عن جنابة يضر ، وعن حيض يضر ، وعن وضوء عن 

 حدث يضر ؛ ألنه قال عن حدث ، ومل يقيد حبدث أصغر وال أكرب  .

 ، هذه قيود ذكرها األصحاب يف مسألة وضوء الرجل بفضل املرأة ، وعرفنا أن املسألة فيها خالف على قولني
واجلمهور على أنه ال يضر ، وأنه جيوز استعمال املاء الذي خلت به املرأة لطهارة كاملة عن حدث ، وعرفنا أن 
احلنابلة يرون أنه ال يرفع حدث الرجل طهور يسري خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث ، وأن الراجح هو القول 

 يار شيخ اإلسالم ابن تيمية،ورواية عند احلنابلة .األول ، وهو رأي ابن عباس رضي اهلل عنهما  ، وهو اخت

واإلمام أمحد رمحه اهلل ، كان يقول : إن األحاديث اليت جاءت يف املنع من الوضوء بفضل املرأة ، واليت جاءت 
 جبوازها مضطربة ، وقول أكثر الصحابة على املنع من وضوء الرجل بفضل املرأة  .
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 مسألة :

قال :)نهى أن يغتسل الرجل بفضل املرأة ، واملرأة بفضل  صلى اهلل عليه وسلم حديث الرجل الذي صحب النيب
 الرجل ، وليغةرفا مجيعا( كون الرجل يغتسل بفضل املرأة عرفنا اخلالف فيه ، لكن ما حكم اغتسال املرأة أو وضوئها 

يرون املنع من وضوء بفضل الرجل ؟ على قول اجلمهور جائز، وحكمه على مذهب احلنابلة وابن حزم ، الذين 
الرجل بفضل املرأة ؟ قالوا : أيضا هو جائز ، ال شيء فيه ، بل ٌنقل اإلمجاع عليه ، نقل ابن عبد الرب، والنووي أنه 

 جيوز للمرأة أن تتوضأ وتغتسل بفضل الرجل .

سبب يف وهنا إشكال احلديث واحد ! كيف نعمل بشق منه دون شق؟ قال بعض أهل العلم : قد يكون هذا هو ال
 تضعيف احلديث ، ورمبا يكون هذا من االضطراب يف احلديث ، الذي ذكره اإلمام أمحد رمحه اهلل .

أما احلنابلة فيقولون : هذا أمر تعبدي ، فلما كان أمرا تعبديا فإنا نبقى على ما جاء به النص وهو الشق األول،  
رفتم العلة اليت ذكرها الشيخ ابن عثيمني ، يف النهي عن والشق اآلخر جاء اإلمجاع على خالفه فنبقى مع اإلمجاع ، وع

 اغتسال الرجل بفضل املرأة والعكس ، وليغةرفا مجيعا ، وهي: يغتسال مجيعا لكي حتصل بينهما األلفة واحملبة .. اخل  .

لوا : العلة ما العلة عند األصحاب ؟ لو قيل : ملاذا احلنابلة منعوا من وضوء الرجل بفضل املرأة ؟ فاجلواب : قا
تعبدية ، وهذا سيأتي إن شاء اهلل ، يف مسائل قادمة ، أنهم يعللون بالتعبد ، مثل : الوضوء من حلم اإلبل ، ما هي 
العلة ؟ قالوا : العلة تعبدية ، وأحيانا قد يأتي التعليل بالتعبد يف الشريعة ، ملاذا صالة الظهر أربع واملغرب ثالث ؟ 

الناس قائمون من النوم ، والواحد منهم نشيط ؟ والظهر أربع ركعات ، قد يكون اإلنسان ملاذا الفجر ثنتان مع أن 
متعبا جمهدا ؟ هذا تعبد ، نتعبد هلل عز وجل بهذا األمر ، ال ندري عن علته ما هي ، فقالوا : هذه مثل تلك ، وستأتي 

 أنه منهي عنه ،والعلة عندهم التعبد . إن شاء اهلل مسألة غمس اإلنسان يده يف املاء بعد القيام من نوم الليل 

 .قال رمحه اهلل: وإن َتَغيََّر لوُنه أو َطْعُمه أو رحُيه 

النوع الثاني من القسم األول ، اليت هي خمالطة مبمازجة ، إذا تغري مبخالطة مع املمازجة ، أي مازجه ، وأصبح ممتزجا 
ع املاء ، أو عجينا مع املاء ، فأصبح ممازجا له . املذهب أن املاء معه، مثل ما لو وضعنا ماء ورد مع املاء ، أو زعفران م

يف هذه احلال ، ينتقل إىل حكم املمازج له ، فإن كان املمازج له طاهرا فهو طاهر ، وإن كان جنسا فهو جنس ، لكن 
هر ، فيكون حكمه حنن نتكلم عن الطاهر ، إذا مازجه شيء طاهر ، فنقول : حكمه حكم املمازج له ، واملمازج له طا

 أنه طاهر ، فيسلبه الطهورية . 

وهذه املسألة فيها خالف بني أهل العلم رمحة اهلل عليهم ، اختلفوا فيما إذا خالط املاء ممازج ميكن االحةراز منه ،  
 غرُي امللح ، كالزعفران ، والورد ، والسدر ، واخِلطمي ، وحنو ذلك ، اختلفوا على قولني : 

أنه إذا خالط املاء ممازج ميكن االحةراز منه فإن املاء طهور ، وإليه ذهب احلنفية ، واحلنابلة يف رواية ، القول األول : 
وهو اختيار شيخ اإلسالم ، لكن احلنفية اشةرطوا أال يكون املاء ثخينا ، أي أال تزول رقة املاء ، املاء فيه رقة ، فإذا 

روايات املنقولة عن اإلمام أمحد ، هي هذه الرواية ، اليت فيها القول بأنه ثخن املاء فال ، وقد ذكر الزركشي أن أكثر ال
 طهور .
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 أدلتهم : 

نكرة يف سياق النفي ، والنكرة يف سياق النفي تفيد  {ماًء}فـ  {فلم جتدوا ماء فتيمموا}الدليل األول:قال اهلل عز وجل 
ء ، فإنه جيوز الوضوء به ، وهو طهور ، وجيوز استعماله العموم ، فاهلل عز وجل أطلق وما دام أنه يطلق عليه اسم املا

 يف رفع احلدث عموما ؛ ألنه ال زال يصدق عليه أنه ماء ، حتى لو كان فيه أثر عجني ، أو زعفران ..اخل . 

 

]اغسلوه مباء  ، قال يف الرجل الذي وقصته ناقته صلى اهلل عليه وسلمالدليل الثاني: عن ابن عباس ، أن النيب 
 أخرجاه يف الصحيحني.  ر[وسد

 بغسله باملاء والسدر. صلى اهلل عليه وسلم وجه االستدالل:أنه لو كان السدر يؤثر يف طهورية املاء ملا أمرهم النيب

]اغسلنها  ، قال للنساء الالتي غسلن ابنته صلى اهلل عليه وسلمالدليل الثالث: عن أم عطية رضي اهلل عنها، أن النيب 
 أخرجاه يف الصحيحني.، أو سبعا ، أو فوق ذلك إن رأينت ذلك مباء وسدر [  ثالثا ، أو مخسا

صلى ولو كان السدر يسلب املاء الطهورية ملا أمر النيب  ]مباء وسدر[ وجه االستدالل:أنه صلى اهلل عليه وسلم قال
 بالغسل به .  اهلل عليه وسلم

، )اغتسل هو وإحدى نسائه من جفنة فيها  اهلل عليه وسلمصلى الدليل الرابع:عن أم هانئ رضي اهلل عنها ، أن النيب 
 أثر العجني(، أخرجه اإلمام أمحد والنسائي وغريه ، بسند صحيح .

صلى اهلل وجه االستدالل: أن املاء إذا كان فيه أثر عجني ، يتغري لونه ، ويصري أبيض ، ومع ذلك اغتسل فيه النيب 
 الطهورية ، مع أنه متغري ، ومتغري مبخالط ممازج . مما يدل على أنه مل يسلبه وصف عليه وسلم

الدليل اخلامس: آثار عن الصحابة نقلوها ، و عن التابعني ، عند ابن أبي شيبة ، أن ابن عباس رضي اهلل عنه قال :يف 
يعيد اجلنب جيزئه أن اليعيد على رأسه الغسل (،يعين إذا غسل رأسه باخلطمي ـ وهو نبات يغسل به الرأس ـ أنه ال 

غسله مرة أخرى ومعلوم أن اخلطمي إذا خلط مع املاء سيغري وصف املاء ، لكنه ال يسلب املاء الطهورية وإال ملا أمر 
بوضعه يف املاء، ، خيلط مع املاء فيغري لونه ، يغسل اجلنب رأسه به ، فإذا غسل رأسه ، يقول ابن عباس : ال حاجة أن 

اء حيتفظ خباصيته ، وهو التطهري ، هذه فتوى صحابي ، وهي املنقولة عن ابن يغسل مرة ثانية ، وهذا يدل على أن امل
 مسعود ، وعن علي .

الدليل السادس: أنه املنقول عن نساء الصحابة من األنصاريات واملهاجرات ونساء التابعني ، أن احلائض واجلنب إذا  
 ،والتعيد غسله  .امتشطن حبنا رقيق أن ذلك جيزؤها من غسل رأسها للحيضة واجلنابة 

الدليل السابع: أنه قد ثبت عن النخعي وعطاء وأبي سلمة بن عبدالرمحن وابن جبري أنهم قالوا يف اجلنب يغسل  
 رأسه بالسدر واخلطمي ، أنه جيزؤه ذلك من غسل رأسه للجنابة .

ية ، وإليه ذهب مجهورأهل العلم القول الثاني : أنه إذا خالط املاء ممازج ميكن االحةراز منه فإنه يسلب املاء الطهور
 .؛املالكية والشافعية و احلنابلة
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 دليلهم : 

أن املاء جاء يف اآلية  مطلقا غري مقيد ، فإذا قيد فإنه خيرج عن  {فلم جتدوا ماء فتيمموا }قول اهلل تبار  وتعاىل   -
على اإلطالق ، والذي يؤمر اإلنسان  مسمى املاء ، كأن يسمى ماء زعفران ، أو ماء ورد ، .. اخل ، وال يسمى ماءا

 أن يغتسل به وأن يتوضأ به ، هو املاء الذي جاء مطلقا من غري قيد. 

والنكرة يف سياق النفي تفيد  {فلم جتدوا}نوقش االستدالل باألية: أن املاء جاء يف اآلية نكرة يف سياق النفي ، 
ائية ، وفيه وصف املائية ، وإن كان مقيدا مباء زعفران ، أو العموم ، أي : إذا وجدمت ماءا أي ماء يطلق عليه اسم امل

 ماء ورد  .

الراجح : القول األول ، وأنه إن مل يزل وصف املائية عن املاء ، فإنه يبقى طهورا مطهرا ، وأما إذا زال وصف املائية 
ن شايا مثال ،وكذا إذا طبخ فيه عن املاء ، فهنا يكون غري مطهر ، أي ينتقل إىل الوصف الذي انتقل إليه ، كما لو كا

حلم يسمى مرقا ، فينتقل من وصف املائية إىل غريها ، هنا يقال : ينتقل إىل املسمى الذي صار إليه ، وأما ما دام أنه 
 يسمى ماء ، فإن اإلنسان يتوضأ به ، ويرفع به حدثه األكرب واألصغر  . 

 

 وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد.
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 احلمد هلل رب العاملني ، وصلى اهلل وسلم وبار  على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني .

ه قال احلجاوي رمحه اهلل : وإن َتَغيََّر َطْعُمه أو لوُنه أو رحُيه بَطْبٍخ أو ساِقٍط فيه أو ُرِفَع بَقِليِله َحَدٌث أو ُغِمَس في
 قٍض لُوضوٍء، أو كان آِخَر َغسلٍة زاَلْت النجاسُة بها فطاِهٌر. يُد قائٍم من نوِم ليٍل نا

ملا انتهى املؤلف رمحه اهلل من بيان الطهور ، وهو القسم األول من أقسام املياه ، شرع يف بيان القسم الثاني ، وهو 
 كما تقدم.الطاهر على املذهب ، وذلك أن املاء يف املذهب ينقسم إىل ثالثة أقسام : طهور وطاهر وجنس 

ملا انتهى املؤلف من كالمه عن الطهور ، شرع يف بيان أحكام الطاهر ، وهذا كله على القول املرجوح ، وأما على 
 الراجح فإن املاء قسمان : طاهر وجنس فقط  .

 وسنختصر هذا الباب ، والذي يتعلق بالطاهر أربع مسائل ، سنختصرها ، ونذكر اخلالف فيها ، وكالم أهل العلم ،
 ثم نعلق على كالم املؤلف .

 املسألة األوىل : إذا تغري املاء ؛تغري طعمه أو لونه أو رحيه  .

 ألنا عرفنا أن التغري ينقسم إىل ثالثة أقسام : 

 أن يتغريمبخالطة  وهي على نوعني: -1

 ممازجة  . -

 وغري ممازجة  . -

 أن يتغريمبجاورة  . -2

 أن يتغريمبكثه . -3

 :املسألة الثانية 

إذا رفع املكلف بقليل املاء حدثه : فاملاء املتساقط هذا لو مجع ، هل يكون طهورا أم يكون طاهرا ؟ تقدم أنه إذا 
استعمل املاء يف طهارة مستحبة ، كتجديد وضوء ، وغسلة ثانية وثالثة .. كره ومل يسلبه الغسل الطهورية، فالثانية 

من باب التكميل ،والثالثة كذلك ،والرابعة الجتوز ، فالثانية والثالثة املاء  والثالثة التسلب الطهورية؛ألن الثانية سنة ،
طهور ولكنه مكروه ، األوىل ما حكمها ؟ وهي اليت حيصل بها رفع احلدث ؛  فإذا استعمل املاء يف رفع حدث مكلف 

؟ هذه املسألة وقع فيها أو غري مكلف ، هل ينتقل املاء من وصف الطهورية إىل وصف الطاهرية أم أنه يبقى طهورا 
 خالف بني العلماء ، وقبل ذكر اخلالف يقال: 

 ال خالف أن املاء املتساقط طاهر ، مبعنى أنه ليس جنسا ،ودليله : 

 صلى اهلل عليه وسلمالدليل األول: عن املسور ، ومروان بن حممد ، أن الصحابة رضي اهلل عنهم ، إذا توضأ النيب 
 ( أخرجه البخاري ومسلم . كادوا يقتتلون على وضوئه 
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وهو ال يعقل ،  صلى اهلل عليه وسلمالدليل الثاني:  عن جابررضي اهلل عنه ملا مرض رضي اهلل عنه ، عاده النيب 
 فتوضأ ، وصب عليه من وضوئه ( أخرجه البخاري ومسلم. 

لنيب صلى اهلل عليه وسلم منه على وجه االستدالل من احلديثني:أنه لو كان املاء غريطاهرما اقتتلوا عليه ،وملا صب ا
 جابر.  

إذن الخالف بني العلماء أن املاء طاهر ، لكن هل يرفع احلدث أم ال ؟ هل هو طهور أو طاهر ؟ على حسب 
 التقسيم ، هذه املسألة فيها خالف على أقوال أهمها قوالن : 

 القول األول : أن املاء املستعمل يف رفع احلدث طاهر  .

نفية يف الرواية املشهورة اليت عليها الفتوى ، وهي إحدى الروايتني عن مالك ، ومذهب الشافعية وإليه ذهب احل
 واحلنابلة  وحممد بن احلسن .

 أدلتهم : 

]ال يغتسلن أحدكم يف املاء الدائم قال  صلى اهلل عليه وسلمالدليل األول: عن أبي هريرة رضي اهلل عنه ، أن النيب 
 هريرة كيف يفعل ؟ قال : يتناوله تناوال  .أخرجه مسلم. ، قيل يا أبا وهو جنب[

، نهى اإلنسان أن يغتسل يف املاء الدائم وهو جنب ، وال ميكن  صلى اهلل عليه وسلموجه االستدالل : قالوا إن النيب 
يكون طاهرا ، أن يكون املاء باغتسال اجلنب فيه جنسا ، فيكون املاء حينئذ طاهرا ؛ ألنه إما أن يكون جنسا وإما أن 

فقالوا : إنه ال ميكن أن يكون املاء يف هذه احلال جنسا ، إذن سيكون طاهرا  ؛ ألن املاء ليس له إال ثالث أحوال ، فإما 
 أن يكون طاهرا أو طهورا أو جنسا ، فالنهي يفيد أن املاء ينتقل من الطهورية إىل الطاهرية  .

 نوقش هذا االستدالل مبناقشات كثرية ، منها: 

أواًل:يقال هلم : قولكم إن املاء يكون طاهرا ، هذا قول بال دليل ، وإمنا جاء النهي يف هذه احلال ؛ ألن 
 اإلنسان سيقذر املاء على غريه . 

والنهي جاء مطلقا ،  : ]ال يغتسلن أحدكم يف املاء الدائم وهو جنب[قال  صلى اهلل عليه وسلمثانيًا: أن النيب 
اء كان اغتساله لرفع احلدث أو لغريه ، وهم يقولون : لو اغتسل لغري رفع احلدث ال يغتسل وهو جنب ، سو

 فاملاء طهور، لكن لو اغتسل لرفع احلدث يصبح املاء طاهرا ، فما هو الدليل على التفريق؟ 

 ني       ثالثًا:أن الشافعية واحلنابلة يرون أن املاء املستعمل ال يكون مستعماًل إال إذا كان أقل من القلت     

 واحلنفية قريب منهم،واحلديث نهى عن اإلغتسال يف املاء الدائم وهو شامل ملا دون القلتني وما فوقهما.    

 رابعًا:أن احلديث قد استدللتم به على ما اليدخل فيه وهو أن احلديث وارد يف الغسل ،وأنتم منعتم حت    

 فيه رافعًا للحدث وهذا حيتاج إىل دليل. من الوضوء ، وقلتم إنه يصبح مستعماًل إذا توضأ    

والصحابة الكرام رضي اهلل عنهم مل يكونوا جيمعون املاء املستعمل حتى  صلى اهلل عليه وسلمالدليل الثاني: أن النيب 
 يستعملوه مرة أخرى بل ينتقلون للتيمم،مما يدل على أنه غري طهور. 

 ارة مجعه فيه مشقة عظيمة.      نوقش :بأنه إيراد بعيد فاملاء املستعمل يف الطه
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هلم دليل مشهور: أن املاء إذا استعمل يف رفع احلدث ، فإنه يصبح طاهرا ؛ ألن العبد إذا أعتق فال  -الدليل الثالث
 ميكن أن يعُتق مرة أخرى ، وال يكون رقيقا مرة أخرى ،إذن قياس املاء املستعمل على العبد إذا أعتق . 

مع الفارق ؛ ألن املاء ماء على كل حال ، فهو ال ينتقل عن املائية ؛ خبالف العبد إذا أعتق ، نوقش : بأن هذا قياس 
فإنه كان رقيقا فأصبح حرا ، ثم إن العبد ميكن أن يرجع إىل الرق مرة أخرى إذا أعتق ، كما لو كان كافرا ، ثم هرب 

 إىل بالد الكفر ، ثم أسر مرة ثانية ، أصبح رقيقا.

 : أن املاء املستعمل يف رفع حدث طهور . القول الثاني 

وإليه ذهب احلسن وعطاء، والظاهرية ، و هو رواية عن اإلمام مالك ، والقول الثاني عند الشافعي ، ومذهب 
احلنابلة يف رواية اختارها ابن عقيل و شيخ اإلسالم ،قال املرداوي وهو أقوى يف النظر ، ومذهب املالكية أنه طهور 

 مل يف رفع احلدث ، وغري مكروه إن استعمل يف زوال اخلبث. مكروه إن استع

 أدلتهم : 

يف جفنة ، فجاء  صلى اهلل عليه وسلمالدليل األول: عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال: اغتسل بعض أزواج النيب 
 ]إن املاء ال جينب[ ليتوضأ منها أو يغتسل ، فقالت له يارسول اهلل: إني كنت جنبا ، فقال صلى اهلل عليه وسلمالنيب 

 رواه اخلمسة ، وصححه األلباني ، وطائفة من املتقدمني واملتأخرين  .

، حكم على املاء بأنه ال جينب ، وال تؤثر فيه اجلنابة شيئًا، واحلديث  صلى اهلل عليه وسلموجه االستدالل : أن النيب 
 .  صلى اهلل عليه وسلم رجا عنه، مل يقيد الرسولجاء مطلقا ، سواء كان تقاطر املاء إىل داخل اإلناء ، أو كان خا

الدليل الثاني: أن املاء انفصل عن حمل طاهر ، فال يتغري وصفه ، فاألصل يف املاء أنه طاهر ، استعمل يف حمل فيبقى 
 على وصفه الذي هو عليه ،وهو الطهورية .

 آخر.الدليل الثالث: القياس على الثوب إذا أدى به فرضًا جاز أن يؤدي به 

 الدليل الرابع: أن األصل يف املاء أنه طهور مطهر فال ينتقل عن هذا الوصف إال بدليل صحيح صريح.

 أما دليل املالكية فيما ذهبوا اليه من الكراهة فهو التعليل باخلالف ،وهو تعليل ضعيف.

نيفة يف رواية واإلمام أمحد وهنا  قول ثالث :أن املاء املستعمل يف طهارة واجبة جنس .ذهب إليه أبو يوسف وأبو ح
 يف رواية .قالوا لداللة اإلقةران يف احلديث يف النهي عن اإلغتسال يف املاء الدائم والنهي عن البول فيه.

 الراجح : 

أنه طهور ، وأنه إذا رفع اإلنسان به حدثه ، فإنه ال ينتقل من الطهورية إىل الطاهرية ، هذا كله يف املاء املستعمل 
 خبالف ما لو أخذه من اجلفنة  . املتقاطر ،

 املسألة الثالثة : إذا غمس القائم من نوم ليل يده يف املاء ، وهو يسري ، هل يؤثر هذا الغمس فيه أو ال يؤثر ؟ 

يف  صلى اهلل عليه وسلمهذه املسألة فيها خالف بني العلماء وسيي اخلالف هو االختالف فيما يفيده قول النيب 
فال يغمس يده  ]من نوم ليل[اهلل عنه: ]إذا استيقظ أحدكم من نومه...[ ويف بعض األلفاظ حديث أبي هريرةرضي 

 .يف اإلناء 
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بغسلها ثالثا .أخرجه مسلم )قال األلباني :وليس عند البخاري  صلى اهلل عليه وسلمحتى يغسلهما ثالثا ، فأمر النيب 
 روايتان ألمحد(.ومالك لفظة ثالثًا ،وقال الةرمذي :مرتني أو ثالثًا وهما 

 ونذكر اآلن بعض ألفاظ احلديث ، حتى يتبني لنا جمموعة من املسائل اليت تأتي بعد : 

  ]من نوم ليل[ .يف لفظ  -

  ]إذا استيقظ أحدكم من نومه[ .يف بعض األلفاظ  -

 ]إذا استيقظ أحدكم يف الليل فال يغمس يده[ .عند أبي داود  -

حدكم من نومه ، فال يغمس يده يف اإلناء حتى يغسلهما ثالثا ، فإنه ال يدري أين ]إذا استيقظ أ ويف بعض األلفاظ -
 باتت يده[  .

 ]أين كانت تطوف به يده[ . ويف لفظ -

بعد هذا كله : ما حكم أن يغمس اإلنسان يده يف اإلناء ، إذا قام من نوم ليل ، هل جيوز أو ال جيوز هذه املسألة فيها 
 خالف على قولني : 

األول:أنه جيوز أن يغمس اإلنسان يده يف اإلناء قبل غسلهما ثالثا ولو غمس فإنه غري آثم ، وهل يكره ؟ بينهم  القول
 خالف لكن يستحب له أن يغسل يده ثالثا قبل أن يغمسها يف اإلناء ،..وإليه ذهب احلنفية واملالكية والشافعية .

 أدلتهم:

مر خارج ، فيكون للكراهة والتنزيه ، من باب أنه ال يدري أين باتت يده ، الدليل األول: قالوا ألن النهي إمنا جاء أل 
 أو أين كانت تطوف به يده ، فيمكن أن متر على شيء غري نظيف  .

]إذا استيقظ أحدكم  كما يف الصحيحني ، من حديث أبي هريرة ، قال صلى اهلل عليه وسلمالدليل الثاني: إن النيب 
 .مرات ، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه[ من منامه ، فليستنثر ثالث 

وجه االستدالل:أنه باإلمجاع أن االستنثار واالستنشاق على سبيل السنية ، ال على سبيل الوجوب ، قالوا : فهذا مثله 
، وهنا  قال ]يبيت الشيطان على خياشيمه[ ، ويف بعض  ]أين كانت تطوف يده[، فليس هنا  فرق ، هنا قال : 

 ريه[ ، فإذا كان الشيطان يبيت ، و باإلمجاع أناالستنثار مستحب ، فهنا أيضا ال جيب . األلفاظ ]منخ

 الدليل الثالث:أن األصل يف اليد أن تكون طاهرة ، فإذا كانت اليد طاهرة ، واملاء طاهر،فاألصل عدم إجياب الغسل.

   

ا ثالثا وجيب أن يغسل يديه قبل أن يدخلهما القول الثاني : أنه الجيوز أن يغمس اإلنسان يده يف اإلناء قبل غسلهم
 اإلناء ، وهو املذهب عند احلنابلة والظاهرية وإليع ذهب احلسن وإسحاق .

 أدلتهم:

]فال يدخلهما يف اإلناء حتى يغسلهما ثالثا[ والنهي األصل فيه  صلى اهلل عليه وسلمالدليل األول: قول النيب 
 التحريم ، فيجب عليه أن يغسل يديه  .

 ، عليه هنا ، دل على أنه واجب . صلى اهلل عليه وسلملدليل الثاني: أن األصل يف الغسل أنه سنة ، فلما نص النيب ا
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وميكن أن يناقش فيقال : األصل يف االستنشاق أنه واجب ، ومع ذلك ملا نص النيب عليه الصالة والسالم عليه قلتم 
 ى قولكم  جيب عليه أن يغسل يديه ثالثا ، حتى لو مل يتوضأ .سنة باإلمجاع ؛ وهلذا لو قام أحد من نوم ليل عل

شيخنا ابن عثيمني رمحة اهلل عليه ، يرجح القول الثاني ، وهو : أنه جيب أن يغسلهما ثالثا ، والقول بالوجوب له 
 وجه ، والقول بعدم الوجوب له وجه كما رأيتم ، وهو األصل  .

 هذه املسألة فيها خالف :، أو أنه جائز ، فما أثر الغمس ؟قلنا : إنه حرام  مسألة إذا غمس هذا الرجل يديه ، سواء -

القول األول : أن املاء يصبح طاهرا ، وأنه ينتقل من الطهورية إىل الطاهرية ، وهو من مفردات مذهب احلنابلة  .قال 
 صاحب املفردات :وغمسها يف املاء قبل الغسل       سبيله التطهري جاء يف النقل

 يلهم: دل

، نهى القائم من نوم ليل أن يغمس يده يف اإلناء ثالثا ، وال نعرف لذلك علة   صلى اهلل عليه وسلم قالوا:إن النيب -
إال أن الغمس يؤثر يف املاء ، فينتقل املاء من الطهورية إىل الطاهرية ؛ألنا ال ميكن أن حنكم عليه بأنه جنس ، فيكون 

 طاهرا.  

 

 ملاء طهور وإليه ذهب احلنفية،واملالكية،والشافعية ،واحلنابلة يف رواية، والظاهرية.القول الثاني : أن ا

 دليلهم : 

]إذا قام أحدكم من نوم ليل فال يغمس يده يف  قالوا:إن النهي يتعلق بعلة خارجة عن املاء ، ليست خاصة باملاء -
ن املاء ، إمنا تكلم عن أمر خارج عن املاء ، أن ع صلى اهلل عليه وسلممل يتكلم الرسول اإلناء حتى يغسلهما ثالثا[ 

 يغسل يديه ، فاألمر يتعلق بغرياملاء ، فإن خالف وغمس يده فال يؤثر يف املاء شيئا  .

 

 القول الثالث:أن املاء إذا كان قلياًل ينجس .وإليه ذهب احلسن،واسحاق،وابن جرير،واإلمام أمحد يف رواية .

اء طهور ؛ وذلك لقوة ما استدل به اجلمهور ، وهو : أن العلة جاءت ألمر خارج عن الراجح ـ واهلل أعلم ـ، أن امل
قضية املاء ، فالنهي يبقى منصبا على الغمس ، وال عالقة للماء بذلك ، وألن املاء قسمان كما تقدم : طهور وجنس ، 

اء طهور ، واملاء طهور كما تقدمت وليس عندنا قسم ثالث ، وهو الطاهر ، فإما نقول : املاء جنس ، وإما نقول : امل
 األدلة عليه ، فال وجه لالنتقال إىل الطاهرية  .

 عن الغمس؟ما هي العلة ؟ هذه املسالة فيها خالف بني العلماء:  صلى اهلل عليه وسلمفإن قال قائل : ملاذا نهى النيب 

 احلنابلة .قيل : إنه العلة لذلك معقولة وإمنا تعبدنا اهلل بغسل اليدين،وإليه ذهب 

وقيل : أن العلة هي ما جاء يف اللفظ اآلخر عند أبي داود ]أين كانت تطوف به يده[ )وهذا اللفظ صححه ابن حبان 
 واأللباني،وحسنه الدارقطين(. وإليه ذهب احلنفية والشافعية وطائفة .
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حملل جناسة ، ال يزيلها إال املاء ، ألنهم: كانوا يف الزمن املاضي يستجمرون ، ومل يكن عندهم ماء ، ورمبا يبقى يف ا
 ومع العرق تسيل النجاسة ، و إذا طافت يده رمبا متس النجاسة ، أو ميس َزْبلة أو وساخة حوله ، فأمر بالغسل .

وهذا مل يرتضه شيخ اإلسالم ، وابن القيم ومعهم شيخنا ، وقالوا : بل العلة كما يف العلة يف حديث أبي هريرة ]فإن 
ت على خياشيمه[ فيمكن أن يكون للشيطان تأثري ، فقد يلعب بيد اإلنسان وهو نائم ، ورمبا وضع فيها الشيطان يبي

 قذرا أو غريه ، وكما جاء يف احلديث أن اإلنسان إذا نام عن صالة الفجر ، فإن الشيطان يبول يف أذنيه .

 من خالل التعليق على املنت إن شاء اهلل  . وسيأتينا شروط اشةرطها احلنابلة حتى يصري املاء طاهرا يف قضية الغمس ،

مسألة : ذكرها املؤلف يف قضية الطاهر ، وهي : إذا غسل اإلنسان جناسة ، سواء كانت على بدنه ، أو كانت على 
ثوب ، أو على غريه ، فما دام أن املاء يالقي النجاسة وينفصل وهو متأثر بالنجاسة ، فهو جنس باإلمجاع . لكن إذا 

 ملاء يف آخر غسلة ، فإنه سينفصل نظيفا ، غري متأثر بالنجاسة ، فهل هو طاهر أو طهور ؟انفصل ا

قالوا إن كانت النجاسة على األرض ، وُصب عليها املاء ، فانفصل املاء عنها غري متغري ، فهو طهور قوال واحدا  
 هذا ؛ لوجود النص ، فإن النيب عندهم ، فهم يفرقون بني النجاسة اليت على األرض ، وغريها ، وال يقولون غري

 ، أمر بذنوب من ماء ، فأهريق على بول األعرابي وانتهت القضية . صلى اهلل عليه وسلم

 لكن يف غري األرض املسألة فيها خالف بني أهل العلم رمحة اهلل عليهم : 

ألنه انفصل عن حمل طاهر ، القول األول : املذهب يف الوجه الصحيح عندهم و مذهب الشافعية : أن املاء طاهر ؛ 
 فهو طاهر  .

القول الثاني : وذهب احلنفية ، واحلنابلة يف وجه اختاره ابن حامد : أنه جنس ، قياسا على ما إذا القى النجاسة يف 
حملها ، أو انفصل عنها وهو متنجس ، فيقولون : هذا أيضا مثله ، حتى لو انفصل وهو نظيف ، فإنه حيكم له 

 بالنجاسة .

ا قول ضعيف ؛ ألن هنا  فرقا بني ما القى النجاسة يف أول مرة ، أو انفصل وهو متنجس ، وبني املنفصل وهو وهذ
 طاهر  .

 الراجح : 

أن املاء إذا انفصل عن حمل النجاسة ، وهو غري متغري ، فإنه طهور ، وهذا ُيخّرج على مذهب املالكية ، ورواية عند 
، واختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحة اهلل عليهم ، حتى كان الشيخ يقول :  احلنابلة ، وهو رأي سعيد بن املسيب

 وأما كونه طاهرًا غري مطهر فلم نر من قاله غري املتقدمني ،وليس له وجه. 

،  هذا النوع الثاني من القسم األول ، وهو املخالط املمازج ، تغري طعمه ولونه قوله :) وِإْن تغيََّر لوُنُه أْو طعُمُه ( 
 مبعنى أنه امتزج خمالطه معه ، فإن كان غري ممتزج عرفناه من قبل ، كالدهن والزيت وغريهما. 

 أي طبخ فيه شيء .  قوله:)بطبخ (:

 سقط فيه شيء ومازجه ، لو سقط فيه وما مازجه تبقى طهوريته كما تقدم  . قوله: )ساقط (:
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الذي ينتقل إىل الطاهرية يف رفع احلدث قليال ، فإن كان كثريا ، ال بد أن يكون املاء قوله : أو ُرِفَع بقليِله حدٌث  .
 وعرفنا الكثري والقليل ، فإن كان كثريا فإنه طهور. 

 : ال بد أن يكون املاء املرفوع الذي ينتقل إىل الطاهرية يف رفع احلدث قليال .  قوله: )بقليله(

ذا قالوا : حدث مكلف وغري مكلف ، مبعنى إذا رفع واملؤلف رمحه اهلل مل يقل : حدث مكلف ، وهل قوله: )حدث(:
 به احلدث فال فرق. 

فال بد أن تغمس اليد كاملة ، هذه شروط املذهب ، فلو غمس بعضها فال ينتقل للطاهرية  قوله: )أو ُغِمَس فيِه يد(:
 ذي يلي اإلبهام . ، بل هو طهور ؛ ألنه قال : يد ، واليد إذا أطلقت يف لغة العرب فهي إىل الكوع ، والكوع ال

 فال بد أن يكون هنا  نوم .  قوله: )قائٍم(:

: اشةرط املؤلف أن يكون من نوم ليل ، فإن كان من نوم نهار فال يؤثر ؛ ألنه جاء يف لفظ مسلم  قوله:)من نوم ليل(
 قام أحدكم من الليل[و ابن أبي شيبة ]إذا  والبيتوتة ال تكون إال يف الليل ، وعند أبي داود ]ال يدري أين باتت يده[

 : )من الليل( ، وهذا مذهب احلنابلة .صلى اهلل عليه وسلموهذه الرواية صححها األلباني فقال 

أما اجلمهور فيقولون : ال يشةرط ، بل أي نوم ؛ ألنه جاء يف بعض األلفاظ ]إذا استيقظ أحدكم من نومه ..[ ، فقوله  
 ونوم النهار .]نومه[ يشمل نوم الليل  صلى اهلل عليه وسلم

احلنابلة عليهم فقالوا : إن قوله ]من نومه[ هذا يطلق على األعم األغلب ، واألعم األغلب أن يكون النوم يف  ورد 
 الليل ال يف النهار . 

اشةرط املؤلف يف النوم أن يكون ناقضا للوضوء ، والنوم الناقض للوضوء على قوله : من نوِم ليٍل ناقٍض لوضوٍء  .
كل نوم ، إال يسرَي نوم من قائم أو قاعد ، وسيأتينا إن شاء اهلل يف موضعه ، فلو غفا غفوة على الراجح املذهب : 

 وهو يشعر، ومل خيرج منه شيء فإنه غري ناقض للوضوء ، يأتينا إن شاء اهلل . 

ليس طهورا ، وعرفنا الراجح  حكم املاء فيما تقدم أنه طاهر ،قوله : أْو كاَن آخَر غسلٍة زالْت الّنجاَسُة بها فطاهٌر  .
 يف كل املسائل السابقة.

 قال رمحه اهلل: والنجُس ما َتَغيََّر بنجاَسٍة 

 القسم الثالث : املاء النجس  .

جناسة عينية ، وإمنا جناسة املاء حكمية ؛ ألن املاء يدفع  -على الراجح  -واعلموا أن املاء ال ميكن أن تكون جناسته 
إن كان ظاهر كالم األصحاب أن جناسته عينية ، لكن الراجح أن جناسته حكمية ، أي أن النجاسة عن نفسه ، و

 األصل فيه الطهورية ، وُيحكم بأنه جنس إذا أصابته جناسة  .

 تعريف النجس : 

 النجس يف اللغة:املستقذر املستخبث  . 

 واصطالحًا:كل عني حيرم تناوهلا ال حلرمتها،وال الستقذارها،وال لضررها.

 قيل :هي قذر خمصوص مينع جنسه الصالة وحنوها ، كالبول والغائط .. اخل  . و
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أن املاء إذا تغري بالنجاسة فهو جنس ، تغريت أحد أوصافه الثالثة ، لونه أو طعمه  قوله " والنَِّجُس ما َتَغيََّر بنجاَسٍة "
 أو رحيه بالنجاسة ، فهو جنس باإلمجاع .

وهو َيسرٌي .  قال رمحه اهلل:: أو َلاَقاَها 

حنن ذكرنا أن النجاسة إذا وقعت يف املاء ففيها ثالثة أقوال عند املتقدمني ، وعند املتأخرين ، والراجح عند أهل العلم 
: مذهب املالكية واحلنابلة يف رواية ، والذي عليه الصحابة ومجهور السلف،وهو منصوص اإلمام أمحد،واختاره 

 بالتغري ، وكالم املؤلف هنا غري صحيح ، بل نقول : الصحيح أنه ال فرق بني الشيخ واحملققون أنه ال ينجس إال
اليسري والكثري ، وأنه إذا أصابت املاء جناسة فإن تغري حكمنا بالنجاسة ، وإن مل يتغري فإنا ال حنكم بها؛ وهلذا كان 

ة فقد قال مامل يعلم قطعًا ، الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل يقول : )من قال ينجس وإن مل يتغري بنجاس
 والصواب قول من قال أكرهه وال أستحبه مع وجود غريه(.

. قال رمحه اهلل:: أو اْنَفَصَل عن َمَحلِّ جناسٍة قبَل زواِلها 

إذا غسل اإلنسان النجاسة اليت يف ثوبه أو بدنه ، فانفصل املاء وقد تأثر لونه أو طعمه أو رحيه بالنجاسة ، فهو جنس 
 ا ، ال خالف فيه ،وأماإذا انفصل وهو غري متغري فهذا وقع فيه اخلالف السابق  .إمجاع

 فالنجس على املذهب ثالثة أنواع: 

 املتغري بالنجاسة ، وهذا جنس باإلمجاع .  -

 ما القى النجاسة وهو يسريفهو جنس ، وهو قول مرجوح .  -

 تغري متأثر ، فهو جنس باإلمجاع . ما انفصل عن حمل جنس قبل زوال النجاسة ، فسينفصل وهو م -

 وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد. 
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 احلمد هلل رب العاملني ، وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد ، وعلى آله وصجبه أمجعني  .

 

ِوه أو َزاَل َتَغيُُّر النِجِس الكثرِي قال املصنف رمحه اهلل : فإْن ُأضيَف إىل املاِء النَِّجِس طهوٌر كثرٌي غرُي ُتراٍب وَنْح
 ني . بنفِسه أو ُنِزَح منه فَبِقَي بعَده كثرٌي غرُي ُمَتَغيٍِّر َطُهَر. وإن شكَّ يف جناسِة ماٍء أو غرِيه أو َطهارِته َبَنى على اليق

 تطهري املاء : ذكر املؤلف رمحه اهلل ، طرق قوله :) فإْن أضيَف إىل املاِء النجِس طهوٌر غري تراب وحنوه (

 الطريقة األوىل : أن يضاف إىل املاء النجس طهور كثري غري تراب  .

 طهور :فال بد أن يكون املضاف طهورا فيخرج الطاهر،ومن باب أوىل النجس؛ألن املقصود تطهري املاء من النجاسة .

 كثري : حد الكثري على املذهب كما تقدم ما كان قلتني فأكثر.

 ء طهور كثري ، وتغري املاء بعد إضافة الطهور الكثري ، فإنه يعترب يف هذه احلالة طهورا . فإذا أضيف إىل املا

 غري تراب : أفادنا أن الةراب ال يطهر املاء ، وهذا هو القول األول وهو  املذهب عند احلنابلة . 

 التعليل : 

 غريه .التعليل األول : أن الةراب ال يدفع عن نفسه النجاسة ، فكيف يدفعها عن 

 التعليل الثاني : وألن الةراب ال يوصف بالقلة والكثرة ؛ خبالف املاء ، فإن منه قليال ومنه كثريا . 

 التعليل الثالث: أنه قد ُيظن إذا أضيف الةراب إىل املاء أنه قد طهر ، والنجاسة حتت الةراب.

ن القاعدة أن نه يطهر به ، إذا حصل التغري ؛ ألالقول الثاني وهو وجه يف املذهب : أن املاء إذا أضيف إليه تراب ، فإ
 أو بريح ، أو بدلك ، أو بغريها  .الت زال حكمها، سواء كان بةراب ،أو مباء، أو بشمس ،،متى زالنجاسة عني خبيثة

 والراجح : 

كمها ، وهنا أن املاء يطهرإذا أضيف إليه تراب فزالت النجاسة به ملا تقدم أن النجاسة عني خبيثة ، متى زالت زال ح
 زالت فيزول احلكم تبعا هلا . 

 .  قوله رمحه اهلل:: أو زاَل تغيُُّر النجِس الكثرِي بنفِسِه 

 الطريقة الثانية : أن يتغري النجس الكثري بنفسه . 

زال لون مثاله : عندنا إناء كبري ، أو بركة ماء ، فيها جناسة ، مر يومان أو ثالثة ، وإذا الربكة ليس فيها جناسة ، قد 
النجاسة وطعمها ورحيها ،فإن املاء يطهر ؛ ألن من خاصية املاء أنه قادر على دفع النجاسة عن نفسه ، فإذازال تغري 

 املاء الكثري بنفسه يطهر  .

إذا  املاء الكثري : مفهوم قوله )كثري( أنه لو كان املاء قليال ، فزال تغريه بنفسه ، فإنه ال يطهر ؛ ألنا  عرفنا من قبل أنه
كان قليال ، وسقطت فيه جناسة ، أو القى النجاسة ، فإنه ينجس على كل حال ، هذا املذهب عند املتقدمني وعند 
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والراجح واهلل أعلم أنه الفرق بني القليل والكثري فمتى زالت النجاسة زال حكمها ؛ألن احلكم يدور مع .املتأخرين
 لنجاسة يف هذه احلال.علته وجودا وعدمًا،لكن ينبغي االحةراز من أمر ا

 .  قوله: أو ُنِزَح منُه فبقي بعَدُه كثرٌي غرُي متغرٍي 

 الطريقة الثالثة : أن ُينزح منه فيبقى بعد النزح كثري طهور غري متغري  .

 فطرق تطهري املاء ثالث على املذهب : 

 اإلضافة )املكاثرة(  . -1

 أن يتغري املاء بنفسه  . -2

 يبقى بعد النزح كثري غري متغري  .أن تنزح النجاسة ف - 3

وال مدخل للتطهريبغري ما تقدم ؛ وهلذا قال : )غري تراب وحنوه (، مبعنى أنا إذا أضفنا إىل املاء ترابا ، فإنه ال يطهر ، 
أفادنا أضفنا إليه صابونا فإنه ال يطهر ، أضفنا إليه أشنانا فإنه ال يطهر ، أضفنا إليه مواد كيميائية كذلك؛ ألن املؤلف 

 أن الذي يطهر املاء هو املكاثرة مباء كثري ، باملاء فقط . 

 والراجح : 

أن النجاسة عني خبيثة ، متى زالت زال حكمها ، سواء كان بةراب ، أو بصابون ، أو بأشنان ، أو خبطمي ، أو مبواد 
 كيميائية )كلور( أو غري ذلك ، فإن املاء يصبح طهورا  .

اسِة ماٍء أو غرِيِه أو طهارِتِه ، بنى على اليقنِي  .قوله: وإْن َشكَّ يف جن 

 مسألة الشك يف طهورية الشيء وجناسته : 

إذا شك اإلنسان يف طهارة شيء أو جناسته ، سواء كان ثوبا ، أو بقعة ، أو ماء ، أو غري ذلك ، فيبين على اليقني ؛ 
 ألنه هو الثابت املوجود ، وغريه مشكو  فيه ،

 اء طهور أم جنس ، فاألصل أنه طهور ، فإذا شك هل امل 

 كان عنده إناء طهور ، ثم شك هل وقعت النجاسة فيه وتنجس أم ال ؟ األصل فيه أنه طهور ، 

 جاء إىل بركة يف مزرعة فيها ماء ، ثم شك هل ماء الربكة طهور أم جنس ؟ األصل أنه طهور ،

املاء هذا طهور أم جنس ؟ األصل فيه أنه طهور ، أو جاء إىل حوض يف الصحراء ، فوجد فيه ماء ، ثم شك هل  
 وهلم جرا  .

إنسان عنده ماء جنس ، غاب عنه ثم جاء إليه ، فشك هل هو طهور أم جنس ؟ نقول : األصل أنه جنس ، فاألصل أن 
،وإذا  يبين على األصل ؛ ألن األصل بقاء ما كان على ما كان ، فإذا كان املاء طهورا فاألصل أنه باق على طهوريته

 كان املاء جنسا ، فإنه باق على جناسته ، وهلم جرا  .

 ومسألة ما إذا شك يف املاء أو يف غري املاء ، فما احلكم فيه ؟  .
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القول االول : اجلمهور : أنه إذا شك يف املاء أو يف غريه ، فإنه يبين على اليقني ، سواء كان ماء أو ترابا ، أو بدنا ، أو 
 أو غري ذلك ، وهذا مذهب اجلمهور : احلنفية والشافعية واحلنابلة  . بقعة ، أو ثوبا ،

 أدلتهم : 

أخرجه  ]إذا شك أحدكم يف صالته ، فلينب على ما استيقن[الدليل األول:عن أبي سعيد اخلدري رضي اهلل عنه 
ني ، وهنا هذا هو مسلم .وجه االستدالل :أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أمر من شك يف صالته أن يبين على اليق

 اليقني الثابت املوجود فيبين عليه ، وال ينتقل عن هذا اليقني إال بدليل.

، ُشكي إليه الرجل جيد يف بطنه  صلى اهلل عليه وسلمالدليل الثاني:  عن عبد اهلل بن زيد رضي اهلل عنه ، أن النيب 
 أخرجه البخاري ومسلم. ا أو جيد رحيا[]ال خيرج حتى يسمع صوتشيئا ، وال يدري أخرج شيء أم ال ؟ فقال : 

وجه االستدالل :أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أمر املصلي بعدم اخلروج والبقاء على األصل حتى يسمع صوتا أو 
 جيد رحيًا؛ألن األصل عدم اخلروج،ومثله هنا فاألصل أن املاء وغريه باق على ما كان عليه . 

ية املبنية على الدليل تقول : األصل بقاء ما كان على ما كان ، حتى يأتي دليل الدليل الثالث: وألن القاعدة الشرع
 يرفع هذا األصل ، وليس عندنا هنا دليل يرفعه.

القول الثاني : وخالف املالكية : فقالوا إن شك يف طهارة ثوب ، وجب نضحه ، وإن شك يف طهارة بدن وجب 
 وإن شك يف احلدث ، فعندهم خالف على قولني :  غسله ، وإن شك يف طهارة ماء بنى على اليقني ،

 إن كان خارج الصالة نقض مطلقا .  -

 وإن كان داخل الصالة فعندهم قوالن يف املذهب ، املشهور منهما عدم النقض  . -

 الراجح : 

مسألة  أنه إذا شك يف طهارة شيء أو جناسته ،أوشك يف النقض أو عدمه ، فاحلكم أنه يبين على اليقني ، وستأتي
 النقض يف نواقض الوضوء ، إن شاء اهلل . 

 إذن لو قيل لك : رجل شك يف املاء الذي عنده ، هل هو طهور أم جنس ؟ 

فاجلواب :أنه يبين على األصل ، األصل الذي كان عليه أوُل من طهارة أوجناسة  . و األصل العدم ، فإذا قيل لك : 
وع ، هل حدث الشيء أم مل حيدث ؟ األصل عدم احلدوث ، هل هل وقع الشيء أم مل يقع ؟ فاألصل عدم الوق

حدثت النجاسة هنا أم ال ؟ األصل عدم حدوث النجاسة ، هل تغري املاء إىل الطهورية ؟ األصل عدم التغري ، وهلم 
 جرا ، وهذا يرحيك كثريا ، يف كثري من املسائل .

 مسألة : املاء الذي يف أرض دورة املياه  .

ى األرض ، ليس الذي يف املرحاض )حمل قضاء احلاجة( ، ، املاء املوجود يف الدورة ، لو أصاب بدن املاء الذي عل
اإلنسان أو ثوبه ، فلوحركه بنعله مثاًل ، فجاء على ثوبه أو على جسده ، فاألصل فيه أنه طهور ،أما قضية االستقذار 

 طهور حتى يتغري.وعدمها فهي مسألة أخرى ، لكن هل هو طهور أم جنس ؟ األصل أنه 

 وأما املاء الذي يف املرحاض) حمل قضاء احلاجة( فهوجنس  .
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.  َّقال رمحه اهلل: وإن اشتبَه طهوٌر بنجٍس  حُرم استعماُلهما ومل َيتحر 

اآلن سيتكلم املؤلف عن قضية االشتباه ، االشتباه يف الطهور والطاهر ، االشتباه يف الثياب ، إىل غري ذلك ، سيختم 
 ملؤلف هذا الباب  .بها ا

 " َّاشتبه عليه طهور بنجس ، عنده إناءان ، لكن ال قوله: وإن اشَتبَه طهوٌر بنجٍس حُرم استعماُلهما ومل َيتحر
 يدري أيهما الطهور أو النجس ؟ أفادنا املؤلف رمحه اهلل ، أنه يف هذه احلال حيرم استعماهلما  .

 احلكم أنه حيرم استعماهلما ، ويف هذه احلال ال يتحرى  .قوله :ومل يتحر : فإذا اشتبه طهور بنجس ف 

 و هذه املسألة وهي فيما إذا اشتبه طهور بنجس ، ال ختلو من واحد من أمرين : 

 األمر األول: إما أن ميكن خلطهما  . 

 األمر الثاني: أن ال ميكن خلطهما  . 

ط واحد باآلخر فيصبح املاء متغريا ، يعرف منه فإن كان ميكن خلطهما فتحصل الطهورية باخللط وجب اخللط ، خيل
 أن املاء أصبح طهورا ، نقول : اخلطه واستعمله  .

 لكن إذا مل ميكن خلطهما ،ففيه أقوال:

القول األول:أنه يتحرى إن كانت األواني الطاهرة أكثر ,فأما إذا تساوت أو كانت الطاهرة أقل فال يتحرى،وإليه 
 ذهب احلنفية. 

 :أنه يتوضأ بأيهما شاء ألن املاء مل يتغري،وهو أحد األقوال يف مذهب املالكية واختاره ابن حزم رمحه اهلل. القول الثاني

والقول الثالث:وهو املذهب : أنه حيرم استعماهلما ؛ ألن جتنب النجاسة واجب ، وال ميكن جتنبها إال بتجنب املاءين  
 به فهو واجب ؛ ألنه إن استعمل هذا املاء وقع يف النجاسة . مجيعا ، الطهور والنجس ، وما ال يتم الواجب إال 

وهلذا قال املؤلف:)حرم استعماهلما ومل يتحر( : أغلق الباب ، وهذا لنفي قول من قال بالتحري ، ال يتحرى يف هذه 
إىل التيمم ، احلال ؛ ألنه رمبا يتحرى فيستعمل النجس ، فيباشر النجاسة ، وهذا هو املذهب عندنا ، فعليه أن يعدل 

 على خالف يف التيمم هل هو مبيح أو رافع ؟. -فيتيمم ويرفع احلدث عن نفسه ، أو يبيح الصالة 

 والقول الرابع: وجه عند الشافعية وهو املذهب عندهم : أنه يتحرى إن كان مثة عالمة ُتظهر . 

 ويستدلون :

]إذا شك أحدكم يف صالته ، فليتحر قال  لمصلى اهلل عليه وسحبديث ابن مسعود رضي اهلل عنه ، أن النيب  -
 الصواب ، فليتم عليه ، ثم ليسلم ، ثم ليسجد سجدتني[ متفق عليه .

وجه االستدالل:أن احلديث على التحري يف الصالة حال الشك واالشتباه ، فكذلك هنا ، إذا شك يف املاءين ، فإنه 
 من املاء. يتحرى إن كان مثة عالمة ُتظهر ،وليست الصالة بأقل شأنا

 اإلنسان التمييز بها،فما العمل؟ لكن املشكلة إذا كان املاءان ال عالمة فيهما ، يستطيع 
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 مثال : 

لنفرض أنه وقع يف أحد اإلنائني بول ، واآلخر فيه أثر صفرة من زعفران أو غريه ، وال يستطيع التمييز بالرائحة ، هنا 
املاءين وجد  صفرة خفيفة جدا ، هنا التحري له وجه ، فيتحرى ويتوضأ ال إمكان للتحري ؟ لكن لو أنه ملا نظر يف 

بالذي فيه العالمة اليت تظهر أنه طهور  .فإن مل تكن فيه عالمة قال بعض العلماء: إنه إذا اطمأنت نفسه إىل شيء 
ب أعين التحري إن توضأ به ،وهذا فيه إشكال فقد يقع يف النجاسة وهلذا قال شيخنا رمحه اهلل : )وقوهلم هو الصوا

عالمة فذا ؛وإال فما اطمأنت نفسه إليه ثم توضأ به. واهلل أعلم( وقال يف موضع آخر(:قال بعض  كان مثة 
العلماء :إذا اطمأنت نفسه إىل أحدهما أخذ به .....)ثم قال (والشك أن استعماله ألحداملائني يف هذه احلالة فيه 

 تيمم(.  شيء من الضعف لكنه خري من العدول إىل ال

مذهب الشافعية الذين قالوا بالتحري ، قالوا : إذا كان فيه عالمة تظهر ، وإال لو كان املاءان ال يوجد فيهما عالمة ،  
فكيف يتحرى اإلنسان ؟ ال ميكن ، التحري ، ويف هذه احلال ال ميكن االطمئنان إذا كانا ال يوجد فيهما عالمة ،وهو 

ا مبا تطمئن به نفسه قاسوه على االطمئنان إىل جهة القبلة ،وهذا قياس مع الفارق من األقرب واهلل أعلم والذين قالو
وجهني :الوجه األول :أن القول بالتوجه ملا تطمئن إليه النفس يف القبلة أوىل من القول بالتوجه حيث شاء؛لةرجح 

 هذه الصورة بالطمأنينة .

حال االستقبال ضرر أو حمذور شرعي، خبالف العمل مبا اطمأنت الوجه الثاني:أنه اليةرتب على العمل بالطمأنينة يف 
 إليه النفس يف املائني الطاهر والنجس فيةرتب عليه الوقوع يف النجاسة إذا مل تصدق طمأنينته. 

 مسألة : 

له :  إذا أخربه رجل أو امرأة بوجود جناسة ، وبني سبب النجاسة ، قال العلماء باإلمجاع : يلزمه قبول خربهما ، قال
 يا رجل ، هذا اإلناء قد وقعت فيه جناسة ، بول آدمي ، أو بول محار ، وبني السبب ، فيجب قبول خربه باإلمجاع . 

 مسألة : 

 إن أخربه فاسق بوجود جناسة : 

 القول األول: اجلمهور : ال يلزمه القبول ، حتى لو بني السبب . 

 لسبب ، وظن أنه صادق فيما يقول ، فإنه يقبل قوله . والقول الثاني :وذهب احلنفية :إىل أنه إذا بني ا

 مسألة : 

 إذا أخربه صيب ، وقال : هذا املاء فيه جناسة . 

القول األول : اجلمهور : أنه ال يقبل قوله ؛ ألن الصيب ليس من أهل الشهادة ، وال من أهل الرواية ، فال يقبل  
 قوله.

عض احلنفية، والشافعية يف وجه؛ألن الصيب يؤمتن على صالته وعلى القول الثاني : أنه يقبل خربه،وإليه ذهب ب
 شروطها وأركانها فقبل خربه عن جناسة املاء وطهارته .
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.  قال رمحه اهلل: وال ُيْشةرُط للتيمُِّم إراقُتهما وال خْلُطُهما 

 هل يشةرط إذا أراد أن يتيمم أن يريقهما ؟ 

 ودين ال يضر ، يتيمْم وهو يف هذه احلال معذور بالتيمم ، وهذا هو املذهب.اجلواب :ال ، قالوا : حتى لو كانا موج

وهذا مفروض يف احلال اليت اليستفيد فيه من اخللط،أما إذا كان يستفيد من خلطهما فقد تقدم  قوله:)والخلطهما (
 أنه واجب.

. قال رمحه اهلل:وإن اشتبه بطاهر 

طهور بطاهر ، وهذا عند القائلني أن املاء ثالثة أقسام ، وأما إذا قلنا : إن املاء املسألة الثانية يف االشتباه ، إذا اشتبه 
 قسمان ، فال وجود هلذه املسألة وال لتصورها ، لكن منشي على كالم املؤلف ، على فرض أن املاء ثالثة أقسام  .

  يرفع احلدث ، لكنه ليس جنسا . إذا اشتبه طهور بطاهر فما احلكم ؟ الطهور يرفع احلدث ويزيل اخلبث ، والطاهر ال

.  ًَقال رمحه اهلل: توضَأ منهما وضوءًا واحدًا ، من هذا ُغْرفًة ، ومن هذا ُغْرفًة ، وصلى صالة واحدة 

غرفة من هنا وغرفة من هنا ؛ ألنه يتوضأ من هذا على أنه طهور ، ومن هذا على أنه طاهر ، على أن واحدة طهور ، 
، فهنا يكون قد توضأ وضوءا كامال من الطهور بيقني ، وتوضأ وضوءا كامال من الطاهر ،  والثانية طاهر ، وهكذا

 وال يضر استعمال الطاهر يف هذه احلال  .

 ألن احلدث ارتفع ، فإذا ارتفع احلدث يؤدي صالة واحدة تربأ بها ذمته . قوله: )وصّلى صالًة واحدًة ( 

هم دقيق ، كأنه يقول لك : ال يتوضأ وضوءين ؛ ألن من أهل العلم من توضأ وضوءًا واحدا : كالمهم رمحة اهلل علي
 يقول : يتوضأ من هذا وضوءا ، ويتوضأ من هذا وضوءا ، وهو وجه يف املذهب ، لكنهم يقولون : ال يفعل هذا ؛

 قالوا ؛ألن كل وضوء أداه فهو شا  فيه.

طهور عند غسل الوجه مثال،ويف الثاني جيزم أنه طهور عند وألنه إذا توضأ من األول وضوءا ، رمبا يف أثنائه جيزم أنه  
 غسل اليد مثال فيحصل اختالف يف الةرتيب  .

وكذلك لنفرض أنه يف اليد ملا توضأ الوضوء األول تيقن أو غلب على ظنه أنه طاهر ، ويف الوضوء الثاني يف اليد 
يغلب على ظنه أنه طاهر ، فال يصح وضوؤه ،  تيقن أو غلب على ظنه أنه طاهر ، فاملاء يف العضو هذا يتيقن أو

 وهذا كله مبين على األقوال الضعيفة . و الراجح ـ واهلل أعلم ـ حتى على القول أن املاء ثالثة أقسام ، أن يقال : 

الراجح : الراجح فيه التحري ، يتحرى ، ويتوضأ وضوءا واحدا ، وإذا كان يتحرى يف الطهور والنجس على ما 
صلى اهلل عليه  هذا من باب أوىل ، وإذا كان يتحرى يف الصالة ، ففي هذا من باب أوىل ؛ ألن النيب تقدم ، ففي

]إذا شك أحدكم يف صالته ، فليتحر الصواب ، فليتم عليه ، ثم ليسلم ، ثم ليسجد  كما يف احلديث ، قال وسلم
ذا كان يف الطهور والنجس فهذا من باب وهذا يف الصالة اليت هي أعظم شأنا من الوضوء ، ثم يقال : إسجدتني [ 

 أوىل ، وهذا الراجح ؛ بناء على أن املاء ثالثة أقسام  .
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  قال : َوإِن اشتبهْت ثياٌب طاهرٌة بنجسٍة أو مبحرمٍة ، صلى يف كل ثوٍب صالة بعدد النجِس أو احملرِم ، وزاَد صالًة 

 الشتباه يف الثياب ، فإن قال قائل : ما مناسبة الثياب هنا ؟ اآلن ملا انتهى من مسائل االشتباه يف املاء ، ذكر ا

فاجلواب : يقال : الشيء بالشيء يذكر ، وهذه مناسبة تقتضيها ؛ ألنه ملا تكلم عن الطاهر والطهور والنجس يف املياه 
 ،واالشتباه فيها ، أحلق بها االشتباه يف الثياب  .

 فائدة : 

و مرتب يف كتب فقهاء احلنابلة ، وإمنا يذكرونها يف ضمن املناسبات اليت تأتي ، مسائل اللباس ليس هلا باب واضح أ
يف الطهور والطاهر ، أو يف باب املياه حينما يتكلمون عن قضايا االشتباه ، حينما يتكلمون عن شروط الصالة كسةر 

واملنسوج بذهب أو فضة ، رمبا  العورة يأتون بذكرها ، ورمبا تأتي عرضا إذا تكلموا عن الذهب والفضة ، واملموه ،
يأتي هلا نوع ذكر يف تلك األماكن ، أما باب مستقل فهذا ال يوجد كما أن املساجد ليس هلا باب عند فقهاء احلنابلة ، 

 لكنهم يذكرونها يف االعتكاف ؛ ألن املعتكف يكون باقيا يف املسجد ، فيحتاج إىل معرفة أحكام املساجد  .

( أو اشتبهت ثياب حمرمة بثياب مباحة ، عنده ثوبان ، أحدهما أصابته جناسة ، اب طاهرة جنسةقوله :)إذا اشتبهت ثي
والثاني مل تصبه النجاسة ، لكنه شك هل هو هذا أو هذا ؟ ولنفرض أنهما ثوبان شتويان ملونان ، ماذا يصنع ؟ حبث 

 عن النجاسة ما وجدها، لكن هو متأكد أنه قد أصابت أحد الثوبني جناسة . 

أو : عنده ثوبان ، أحدهما مسروق ، واآلخر حالل ، أو ثوبان أحدهما مغصوب ، واآلخر حالل ، أو عنده ثوبان ، 
 أحدهما حرير صناعي ، والثاني حرير طبيعي ، لكنه ال يعرف أن يفرق بينهما ماذا يصنع ؟  .

 صالًة بعدِد النجِس أو احملرِم ، وزاد صالة  .قوله : وإن اشتبهْت ثياٌب طاهرٌة بنجسٍة أو مبحرمٍة ، صّلى يف كلِّ ثوٍب 
عنده أربعة ثياب ، واحد جنس وثالثة طاهرة ، واحد حرام مغصوب أو مسروق ، وثالثة ملكه )مباحة( ، يصلي 
بعدد النجس ويزيد صالة ، فالنجس واحلرام واحد ، فيصلي صالة واحد ، ثم يصلي صالة ثانية ، فهنا يكون بيقني 

 ب الطاهر ، وبيقني قد صلى يف الثوب احلالل ، فتكون صالته يف هذه احلال صحيحة  .قد صلى يف الثو

 طرفة:

املشكلة إذا كان سروقا ، عنده مخسة عشر ثوبا مسروقا ، وثالثة ليست مسروقة ، يصلي ست عشرة صالة ، وهذا 
 لذمة إال بهذه الطريقة  .املذهب وهو أحد األقوال يف املسألة ؛ ألنه ال ميكن الوصول إىل اليقني وبراءة ا

 والراجح : 

أنه يتحرى ويصلي يف الذي غلب على ظنه ،وهو القول الثاني  وهذا مذهب احلنفية ، والشافعية ، واحلنابلة يف رواية 
 اختارها شيخ اإلسالم ، يتحرى وإذا حترى صلى صالة واحدة ، وبرئت ذمته  .

 استدالاًل :

أحدكم يف صالته ، فليتحر الصواب ، فليتم عليه ، ثم ليسلم ، ثم ليسجد ]إذا شك حبديث ابن مسعود السابق  -
 سجدتني[  .
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: تقدم أن النجاسة إذا وقعت يف املاء وهو قليل ، أن الراجح أنه ال ينجس إال بالتغري ، لكن غري املاء من مسألة 
 يها خالف على قولني: املائعات ، إذا وقعت فيه النجاسة ، فهل حيكم بنجاسته أو ال ؟ هذه املسألة ف

القول األول: قول اجلمهور :املالكية،والشافعية،واحلنابلة يف رواية هي الصحيح من املذهب عليها األصحاب  : على 
أنه إذا وقع يف غري املاء جناسة ، فإنه ينجس مبجرد بوقوع النجاسة فيه،هذا إن كان مائعًا،أما إن كان جامدًا فتلقى 

 وماحوهلا.

 ويستدلون  :

:]إن كان سئل عن الفأرة متوت يف السمن فقال صلى اهلل عليه وسلمحبديث أبي هريرة رضي اهلل عنه،أن النيب  -
 أخرجه اإلمام أمحد،وأبو داود،والةرمذي،والنسائي.جامدا فألقوها وما حوهلا ، وإن كان مائعا فال تقربوه[ 

ربوه( ، وقالوا : إن احلديث جاء يف البخاري بلفظ نوقش: بأن العلماء حكموا بشذوذ لفظة )وإن كان مائعا فال تق
 ومل يأت التفصيل يف قضية جامد أو مائع  . [ألقوها وما حوهلا فاطرحوه وكلوا مسنكم]

القول الثاني :وإليه ذهب احلنابلة يف رواية ، أن احلكم يدور مع التغري ، كاملاء متاما ، فإن تغري ُحكم بنجاسته ، وإن مل 
 بنجاسته .يتغري مل حيكم 

 وهذا بعيدا عن قضية االستقذار ، فاالستقذار أمر خارج ، العالقة له باحلكم الشرعي.

 فلو سئلت : عن فارة وقعت يف زيت ، أو يف مسن ، أو يف عسل ، ما احلكم يف ذلك ؟ يقال : ألقها وما حوهلا .

ن مل يتغري فال ينجس ، جيوز أكله ، هل ينجس املائع الذي وقعت فيه؟ اجلواب /يقال : إن تغري أصبح جنسا ،وإ 
 واستخدامه يف أغراض الطبخ ، فال فرق بني املاء وغري املاء  .

هل يفهم ]إن املاء ال جينب[ ، وقال  ]ال يغتسل أحدكم يف املاء الدائم وهو جنب[ صلى اهلل عليه وسلممسألة : قال 
يقول يف  صلى اهلل عليه وسلم ؛ ألن الرسول من هذا التعارض بني احلديثني ؟ج/ليس هنا  تعارض بني احلديثني

وخيربيف احلديث الثاني: أن املاء ال جينب ، فنقول :  ]ال يغتسل أحدكم يف املاء الدائم وهو جنب[ احلديث األول :
نهى عنه لعلة و هي :أنه  صلى اهلل عليه وسلماملاء لو اغتسل فيه اإلنسان وهو جنب فإنه ال جينب ، لكن النيب 

املاء على من بعده ، فلو جاء بعده أحد وعلم باغتساله فيه وهو جنب فإنه سيتقذر  هذا املاء ، وكذلك قضية سيقذر 
هل من املروءة أن يبول اإلنسان يف املاء الدائم ثم يغتسل فيه ؟  ]ال يبولن أحدكم يف املاء الدائم ثم يغتسل فيه[البول 
 ال . 

ويف بعض  املتفق عليه:]حتته ثم تقرصه باملاء ، ثم تنضحه[ عنها مسألة أخرى : جاء يف حديث أمساء رضي اهلل
األلفاظ وإن كانت تضّعف ]ال يضر  أثره[ يبقى أثر ، مثال : الدم إذا غسل ، ثم غسل ، فال بد أن يبقى له أثر ، 

استنجى اإلنسان ،  الظاهر أن املراد باألثر الشيء الواضح ، أما األثر الذي ال ميكن زواله هذا يعفى عنه ، مثلما لو
تبقى يف يده رائحة القذر ، ال بد أن يغسلها بالصابون ، فإذا مل يكن عنده صابون فيعفى عنها هذا إذا بقيت رائحة 

 اليستطيع إزالتها ،وهذا سيأتي حبثه إن شاء اهلل يف باب إزالة النجاسة.

 وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد ، وعلى آله وصحبه أمجعني  .
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                                                                                                                                                              نيةباب اآل                                          

اآلنية : مجع إناء ، واألواني مجع آنية ، فتكون األواني مجع اجلمع ، واآلنية مجع املفرد )اإلناء( ، وهي : الظروف اليت 
 تستخدم لتوضع فيها السوائل ، سواء كانت ماء أم غريه  .

قال املؤلف : كلُّ إناٍء طاهٍر ولو َثِميًنا ُيباُح اتِّخاُذه واستعماُله  . 

 أفادنا املؤلف رمحه اهلل ، أن األصل يف اآلنية إباحة االختاذ واالستعمال 

:كل إناء مبتدأ خربه يباح اختاذه... أي ال بد أن يكون اإلناء طاهرا ، فإن كان اإلناء جنسا ، فإنه  قوله:)كل إناء طاهر(
 ال جيوز اختاذه وال استعماله  .

 يف اآلنية أي اإلباحة واحلل . ألدلة منها :يباح اختاذه واستعماله : هذا هواألصل 

 .  {هو الذي خلق لكم ما يف األرض مجيعا}الدليل األول : لقول اهلل تبار  وتعاىل 

 فاألصل يف كل ما خلق اهلل تعاىل ، أنه مباح لنا ، جيوز لنا أن نستعمله وأن نتخذه  .

 .  {وقد فصل لكم ما حرم عليكم }الدليل الثاني: وقوله تعاىل 

 فاحملرم مفصل ومذكور ومبني ، وغريه مباح . 

قال ]وسكت عن أشياء رمحة بكم غري نسيان ، فال تسألوا الدليل الثالث : ويف احلديث أن النيب صلى اهلل عليه وسلم 
 أخرجه أبو داود وغريه ، وحسنه بعض أهل العلم  . عنها[

 ]وما سكت عنه فهو عفو[صلى اهلل عليه وسلم قال  الدليل الرابع :وحديث ابن عباس، وأبي الدرداء ، أن النيب
 أخرجه اإلمام أمحد، وأبو داود ، لكنهم يرجحون أنه موقوف على ابن عباس  .

فاألصل يف اآلنية احلل واإلباحة ؛ وهلذا لو جاء أحد وقال لك : إن استعمال هذا اإلناء حرام ، فقل له : ائت 
صل ، فإذا كان األصل معك ، فأنت تطالب بالناقل عن األصل ، تقول : بالدليل ، األصل أنه مباح ، وأنت معك األ

 ائت بدليل ينقل عن األصل  .

كذلك األصل يف اآلنية الطهارة ؛ ألن األصل يف األشياء أنها طاهرة ، ليست جنسة ؛ وهلذا إذا تغري الشيء ، طعمه أو 
 صل فيه أنه طاهر  .رحيه أو لونه ، بنجاسة حتدث فيه ، حكمنا بنجاسته ، وإال األ

فلو قال لك أحد :إن هذا اإلناء جنس ، فقل له: ائت بالدليل على أنه جنس ، فاألصل الطهارة ، نبقى على ما كنا 
 عليه .

مفهوم كالم املؤلف أن اإلناء إن كان جنسًا فإنه اليباح اختاذه وال استعماله ؛لكن إن كان ميكن اختاذه واستعماله على 
النجاسة فإنه ميكن القول باجلواز وعلى قياسه ماذكره شيخ اإلسالم رمحه اهلل من جواز التداوي وجه التتعدى فيه 
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بالنجاسة لطخًا وهو مبين على مسألة أخرى وهي حكم مباشرة النجاسة حلاجة وفيها خالف مشهور والراجح 
 جوازها؛ وألنها يف هذه احلال ال تتعدى. 

وحتى( ، )لو( هذه يقولون : إنها إشارة خالف  -وإن  -ريا هذه العبارات )ولو : ستأتينا إن شاء اهلل كث قوله: )ولو(
، واختلفوا يف اإلشارة هذه فيما بينهم ، هل هي إشارة خالف قوي ، أم أنها إشارة خالف ضعيف أم متوسط ؟ 

وجود خالف قوي يف  وشيخنا رمحه اهلل كان يقول : إنها إشارة خالف قوي ، فإذا قالوا : ولو كذا ، فهم يشريون إىل
 املسألة . 

فإن قال قائل : ملاذا ذكر املؤلف هذه العبارة )ولو كذا( ؟ اجلواب :من أجل أن ينفي هذا القول ، ال تعترب بهذا 
 اخلالف ، فإن الراجح أنه كذا ، أنه مباح حتى لو كان مثينا  .

اذه واستعماله ؟ كإناء الزمرد واجلوهر واألملاس ، : إذا كان اإلناء مثينا غري آنية الذهب والفضة، فهل جيوز اخت مسألة
 والفضة. وحنوها، اليت هي أمثن من الذهب ،

القول االول : وهو قول عامة أهل العلم : على أنه جيوز استعماله ، وهو مذهب احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة 
 ل يكره ، لكن عامة أهل العلم على أنه جائز  .، وهنا  أقوال عند املالكية والشافعية أخرى :املالكية يف قو

 ويستدلون : 

 باألدلة اليت تدل على أن األصل يف األشياء احلل واإلباحة ،مثل : 

 .  {هو الذي خلق لكم ما يف األرض مجيعا}قوله تعاىل: 

 .  {وقد فصل لكم ما حرم عليكم} -قوله تعاىل 

 قاعدة : األصل يف األشياء احلل واإلباحة . 

 اإلمجاع : فقد حكى ابن حجر يف ـ الفتح ـ اإلمجاع ، على أن األواني الثمينة مباح استعماهلا واختاذها . و

القول الثاني:خالف بعضهم ، وقالوا:حيرم وهو قول عند بعض املالكية،و قول يف مذهب الشافعية وذكروا علال ، 
 منها : 

  . كسر قلوب الفقراء 

  . السرف واخليالء 

مثل هذه األشياء كسر لقلوب الفقراء ، فإن الفقري املعدم ، إذا رأى غنيا يستعمل أواني الزمرد ، أو يف استعمال 
اجلواهر ، أو األملاس ، فإنه ستنكسر نفسه ، وقد ذكروا هذه العلة يف حتريم أواني الذهب وسيأتينا ما هي العلة يف 

 عدم اختاذ أواني الذهب والفضة ؟  .

ال : الفقري تنكسر نفسه حينما يرى عند الغين شيئا مجيال ، لو رأى الغين يف بيت حسن أو والرد على علتهم أن يق
 واسع ، أو رأى معه سيارة فارهة ، أو رأى عليه ثوبا حسنا ، ستنكسر نفسه ، إذن هذه العلة غري منضبطة  .

شخص ، قد ال يكون سرفا وأما السرف واخليالء فيقال : إن هذه مسألة نسبة وتناسب ما يكون سرفا بالنسبة ل
بالنسبة لشخص آخر ، فالغين الذي عنده أموال كثرية ، ركوب سيارة فارهة بنصف مليون ال يعترب سرفا بالنسبة له، 
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لكن الفقري املعدم ، الذي ال ميلك إال قوته وقوت أوالده ، إذا ركب سيارة مبائة ألف ، يعترب هذا سرفا عظيما ، لو 
نفسه وراتبه ، بقصد أن يأخذ سيارة فخمة ، هذا يعترب سرف بالنسبة له ، وال جيوز ، فهذه قةر على نفسه ،  وأرهق 

 العلل علل ضعيفة ، ال ينظر إليها . 

 : فال يقال إنه سنة أو واجب ، األصل فيه اإلباحة  . قوله :)يباح(

 هنا  فرق بني االختاذ واالستعمال  . قوله :)اختاذه واستعماله (:

ن يستعمله يف أكله أو شربه ، أو أن يتوضأ منه ، أو أن جيعله مقابض أبواب ، أو ميال للمكحلة ، أو االستعمال : أ
 جلجال يضع فيه شعرا ، أو حنو ذلك .

 واالختاذ هو : االقتناء لغري االستعمال . 

 كأن يكون للزينة ، حتفا ومناظر  .

 . ثم قال : إال آنيَة ذهٍب وفضٍة 

علماء )معيار العموم( ، أي عالمة ودليل على العموم ، فإذا جاءت مجلة ، ثم استثين منها ، دل االستثناء كما يقول ال
 على أن األوىل عامة ، شاملة ، فجميع األواني جائزة ، إال ما استثنى املؤلف ، آنية الذهب والفضة  .

 فآنية الذهب والفضة ال جيوز اختاذها وال استعماهلا على كالم املؤلف . 

 م أن االختاذ واالستعمال على أحوال:وليعل

  . إما أن تستعمل يف األكل والشرب 

  . وإما أن تستعمل يف غري األكل والشرب 

  . وإما أن تتخذ 

: فعامة أهل العلم على أنه ال جيوز ، مبعنى أن توضع أواني يؤكل فيها  احلال األوىل : استعماهلا يف األكل والشرب 
 ، أو مالعق وسكاكني تستعمل يف األكل والشرب ، فهذا ال جيوز . أو يشرب فيها من ذهب أوفضة 

 وقد دل على ذلك : 

قال ]ال تشربوا يف آنية الدليل األول: حديث حذيفة بن اليمان رضي اهلل عنه ، أن النيب صلى اهلل عليه وسلم  
 . خرجه اإلمام البخاريأالذهب والفضة ، وال تأكلوا يف صحافهما ، فإنها هلم يف الدنيا ولكم يف اآلخرة[ 

]الذي يشرب يف آنية الذهب والفضة ، إمنا الدليل الثاني: حديث أم سلمة رضي اهلل عنها املشهور يف الصحيح 
 جيرجر يف بطنه نار جهنم[  .

فاألكل والشرب يف آنية الذهب والفضة ال جيوز ، وهنا  خالف عند داود الظاهري الذي قال إن النص جاء بتحريم 
وعند الشافعي يف القديم،واحلنابلة يف رواية ذهبوا إىل الكراهة ، لكن هذه األقوال ضعيفة ال يلتفت هلا ؛  الشرب ،

 ألنها يف مقابلة النصوص. 

فإن قال قائل :ما هي العلة يف املنع من األكل يف آنية الذهب والفضة ؟فاجلواب : اختلف العلماء يف هذه العلة 
 وتلمسوها : 
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 : إن العلة هي كسر قلوب الفقراء  .فمنهم من يقول  -

 وقد تقدم الرد على هذه العلة قبل قليل  .

 وقيل : إن العلة هي التضييق على النقدين .  -

ألنه يف السابق كانت النقود من الذهب والفضة ، فإذا اختذنا أواني من ذهب أو فضة ، فإنه سيضيق الذهب والفضة 
 على النقود . 

 صحيحة ؛ ألنه قد يكون الذهب والفضة كثريا ، فال يؤثر االختاذ شيئا  .وهذه علة ضعيفة ليست ب

 هي :  -واهلل أعلم-والعلة الصحيحة 

ما ذكره النيب صلى اهلل عليه وسلم يف احلديث ، فإن الرسول عليه الصالة والسالم قال يف حديث حذيفة رضي اهلل 
نعيم املؤمن يف اجلنة ، أن يأكل ويشرب يف أواني الذهب ، فإن من  ]فإنها هلم يف الدنيا ، ولكم يف اآلخرة[عنه 

 {قوارير من فضة قدروها تقديرا}، وقال تعاىل {يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب}والفضة ،قال اهلل تعاىل: 
 نسأل اهلل من فضله العظيم .

الذهب والفضة يف الدنيا ، وهذا  وأما الكفار فإنه تعجل هلم طيباتهم يف حياتهم الدنيا ، فيأكلون ويشربون يف أواني 
 حظهم . 

 احلال الثانية: استعمال أواني الذهب والفضة يف غري األكل والشرب .  

مثل : أن يتوضأ منها ، أن جتعل مقابض أبواب ، صنابري مياه ، ُدش ، ميل مكحلة ، رأس قلم ، ساعات مطلية 
 بالذهب وغريها  .

 لم رمحة اهلل عليهم على قولني : حكم هذا النوع : فيه خالف بني أهل الع

القول األول : أن استعمال الذهب والفضة يف غري األكل والشرب ، سواء أواني أو غري أواني جائز مع الكراهة. 
 وإليه ذهب الشافعي يف القديم ، واحلنابلة يف قول ، واختار اجلواز مطلقًا الصنعاني،و الشوكاني ، رمحة اهلل عليهم . 

 أدلتهم:

وقد فصل لكم ما حرم } قال اهلل تعاىل، يل األول:اآليات واألحاديث اليت ذكرت قبل ، ومل يأت نص يف حترميها الدل
، وقال صلى اهلل عليه وسلم ]وسكت عن أشياء  {هو الذي خلق لكم ما يف األرض مجيعا} ،و قال اهلل تعاىل {عليكم

 عنه فهو عفو[ ، وقال]دونكم الفضة فالعبوا بها لعبا[ . رمحة بكم غري نسيان ، فال تسألوا عنها[ ، وقال]وما سكت 

الدليل الثاني:أن التحريم يف أواني الذهب والفضة إمنا هو يف األكل والشرب ، وهذا ليس أكال وال شربا ،إذن 
 فاألصل فيها اجلواز  .

جلجل من فضة ، فيه الدليل الثالث:فعل أم سلمة رضي اهلل عنها ، ففي صحيح البخاري أن أم سلمة كان عندها 
، فكان إذا مرض املرضى ، يأتون يضعون عليه  -اجللجل إناء صغري  -شعرات من شعر النيب صلى اهلل عليه وسلم 

ماء ، وخيلطونه ويرجونه ، ثم يسكبون املاء والشعرات موجودة ، فيستشفون بها ويعافون بإذن اهلل ؛ ألنه جيوز الترب  
 بآثار األنبياء . 
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دليل على جواز استعمال الفضة ، وإال مل تستعمله أم سلمة رضي اهلل عنها ، ومثل هذا األمر سيكون  فهذا احلديث
معلوما عند الصحابة ومشتهرا بينهم ، خاصة أنهم يذهبون يبحثون عن االستشفاء بهذه الشعرات ، فيتحدثون : أم 

 سلم . سلمة عندها جلجل من فضة ، فيه شعرات من شعر النيب صلى اهلل عليه و

 

القول الثاني : أنه ال جيوز استعمال الذهب والفضة يف غري األكل والشرب ، مطلقا ، أواني أو غري أواني وإليه ذهب 
 احلنفية،واملالكية،والشافعية يف قول هو الصحيح،واحلنابلة يف املذهب املنصوص.

 أدلتهم : 

 الدليل األول:األدلة السابقة اليت تنهى عن األكل والشرب . 

 الدليل الثاني:أنه إذا حرم استعماهلا يف األكل والشرب ، فغري األكل والشرب يقاس عليه . 

وهذا قياس مع الفارق ؛ ألن األكل والشرب فيه علة واضحة ، وهي ما نص عليه النيب صلى اهلل عليه وسلم حيث 
 ا سواهما األصل فيه احلل واإلباحة  .فيقتصر على ما جاء النص فيه ، وم ]فإنها هلم يف الدنيا ولكم يف اآلخرة[قال 

]إن هذين حرام على  الدليل الثالث:عن علي رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أخذ حريرا وذهبا فقال
 وهذا نص عام  مل خيصه النيب صلى اهلل عليه وسلم بشيء.  ذكور أميت حل إلناثها[

س الذهب بالنسبة للرجل ، واألكل والشرب يف أواني الذهب نوقش: بأن احملرم ما جاء النص عليه ، وهو : لب
 والفضة للرجل واملرأة على حد السواء .

الراجح واهلل أعلم هو القول األول ، وأنه جيوز استعمال الذهب والفضة يف غري األكل والشرب ، وذلك ملا تقدم من 
 أدلة دالة على اجلواز واعتضادها باألصل.

 لذهب والفضة . احلال الثالثة: اختاذ ا

 اختلف العلماء يف اختاذ الذهب والفضة على قولني : 

 القول األول : أنه جيوز اختاذ الذهب والفضة، والتزين بهما  .

إليه ذهب احلنفية،واملالكية يف قول ، والشافعية يف قول،واحلنابلة يف رواية ذكرها بعض األصحاب ، وهو اختيار 
 الصنعاني،والشوكاني . 

  أدلتهم :

 هي أدلة من قال جبواز استعمال الذهب والفضة يف غري األكل والشرب .  -

القول الثاني : أنه ال جيوز اختاذ الذهب والفضة، والتزين بهما،وهو مذهب اجلمهور فهو املعتمد من قولي 
 املالكية،والشافعية يف قول هو الصحيح ، وهو املذهب عند احلنابلة . 

 أدلتهم : 

 من قال بعدم جواز استعمال الذهب والفضة يف غري األكل والشرب . أواًل: هي أدلة 

 ثانياً: أن ما حرم استعماله حرم اختاذه  .
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وهذه قاعدة حتتاج إىل دليل ، فيقال : إن النص قد جاء جبواز استعمال الذهب والفضة وأوانيهما يف غري األكل 
 احة حتى يأتي دليل يدل على املنع  .والشرب ، فما هو دليل املنع ؟ واألصل يف ذلك احلل واإلب

وكما هو واضح فعامة أهل العلم على املنع من ذلك ، لكن ما ذكر رأي طائفة من احملققني ، وشيخنا رمحة اهلل عليه 
 كان يرى اجلواز  .

، قال : َوُمضببًا بهما 

 إال ما استثنى املؤلف بعُد   أي : إال آنية ذهب وفضة ومضببا بهما ، أي واملضبب بذهب وفضة ، فإنه ال جيوز ،

 والتضبيب هو : اللَّْحم ، إذا انكسر الشيء فإنه ُيلحم بالذهب والفضة ، ويضب بهما ضبا  .

.  قال : فِإنَُّه َيْحُرُم اختاُذها واستعماُلها ، ولو على ُأنَثى 

 هلا ولو على أنثى  .فإنه حيرم اختاذها إال آنية ذهب وفضة ومضببا بهما ، فإنه حيرم اختاذها واستعما 

: أي ولو كان املتخذ واملستعمل هلا أنثى ، فإنه حرام عليها ، مع أن األنثى جيوز هلا أن تلبس  قوله:ولو على أنثى
 الذهب والفضة . 

إشارة خالف ، أن األنثى ال جيوز هلا ، واخلالف يف األنثى جيري كما يف السابق ، وهو خالف قوي ، إذا  قوله: )ولو(
 إنه جيوز استعمال الذهب والفضة وأوانيها يف غري األكل والشرب للذكر ، فاألنثى من باب أوىل.  قلنا :

لكن املؤلف إمنا احتاج إىل الدفع ؛ ألنه قد يقول قائل : إن األنثى يباح هلا لبس الذهب والفضة ، فإذا كان يباح هلا 
، واختاذها ، والتضبيب بها ؛ وهلذا نرى ابن حزم  لبس الذهب والفضة ، فلُيبح هلا استعمال أواني الذهب والفضة

مثال ، يرى أن املضبب بالذهب جيوز للمرأة ؛ ألنه ليس إناء ذهب ، واملرأة جيوز هلا استعمال الذهب ، قال : فليجز 
 هلا املضبب بالذهب  .

 . ثم قال : َوتِصحُّ الطهارُة منها 

 منها ، أو يغةرف منها ويغتسل ، أو فيها أو إليها . املؤلف أفادنا أنه جتوز الطهارة منها ، فيتوضأ 

فاملذهب عندنا أنه تصح الطهارة ، مع أنهم يرون أن استعمال أواني الذهب والفضة يف غري األكل والشرب ال جيوز 
 ، فاستعماهلا هنا جائز ، تصح الطهارة منها وفيها وإليها ، هذه كلها جتوز يف أواني الذهب والفضة  .

ه اهلل : إّلا ضّبًة يسريًة من فّضٍة حلاجٍة  .قال رمح 

 استثنى املؤلف رمحه اهلل من املضبب شيئا واحدا ، املضبب بالفضة ، لكن بشروط: ضبة ، يسرية ، من فضة ، حلاجة.  

واملضبب بالفضة اجلماهري كلهم على أنه جيوز ، إذا احتيج إىل ذلك ، فهو مذهب احلنفية،والشافعية،واحلنابلة . 
 جلواز بشروط عند كل واحد منهم.ا

وخالف املالكية يف األصح عندهم فقالوا:ال جيوز مطلقًا ،وهو رواية عند احلنابلة ،ومنعه مجاعة من 
الصحابة،والتابعني ،وهو مذهب عائشة،وابن عمر رضي اهلل عنهم ؛ لعموم األحاديث اليت جاءت بالنهي عن آنية 

 الذهب والفضة ، وهذا منها . 

 : الراجح 
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 ـ واهلل أعلم ـ هو قول اجلمهور ، أنه جيوز تضبيب اإلناء بفضة يسرية حلاجة  .

 دليلهم : 

ما جاء يف الصحيح من حديث أنس رضي اهلل عنه ، أن قدح النيب صلى اهلل عليه وسلم انكسر ، فجعل مكان  -
 الَشعب سلسلة من فضة  .

 ع اجلواز  .فجاء النص على اجلواز هنا ، فقالوا : ُيقتصر على موض

 واشةرط احلنابلة شروطا 

 .  الشرط األول:أن تكون ضبة 

  الشرط الثاني: أن تكون يسرية  أي قليلة ، ليست كثرية ، واحملدد لليسري العرف ، فما عده الناس يسريا فهو
ل يسري  .وهذه قاعدة مطردة فكل شيء جاء يف الشرع ومل يأت له حتديد فإنه يرجع يف حتديده إىل العرف قا

 شيخنا رمحه اهلل يف منظومة القواعد:

 وكل ما أتى ومل حيدد بالشرع ... كاحلرز فبالعرف احُدد        

 فننظر إىل عرف الناس ، فإن عدوه يسريا فهو يسري ،وإن مل يعدوه يسريا فليس بيسري .

  . الشرط الثالث: أن تكون من فضة 

ص ، فالنص جاء يف الفضة ، ومل يأت يف الذهب ، فنقتصر على ال بد أن تكون من فضة ؛ اقتصارا على ما ورد يف الن
 الفضة  .

 .  الشرط الرابع: أن تكون حلاجة 

فال بد أن يكون الداعي والدافع الستعمال الفضة ليس الزينة ؛ وهلذا ضابط احلاجة عندهم هو)أن يتعلق بها غرض 
ى اهلل عليه وسلم ، إمنا استعمل هذه السلسلة من فضة ، غري الزينة( فإن كان الدافع الزينة ، فال جيوز ؛ ألن النيب صل

 ملا انكسر قدحه ، وقبل االنكسار مل يستعملها  .

فإن مل جيد إال ضبة من فضة ، فهذه ضرورة ، ليست حاجة ، وقد نص العلماء على هذا ، ففي هذه احلالة جيوز ، ال 
وغريه ، واستخدم الضبة من فضة نقول : جيوز ، ال  إشكال فيه ، لكن إذا انكسر اإلناء وعنده ضبة من فضة وحديد

 بأس به  .

 إذن : إذا كان الدافع الزينة مل جيز ، وإذا كان الدافع إىل التضبيب هو احلاجة فال بأس به  .

: فهم منه أنه إذا كانت الضبة من ذهب ، فإنه ال جيوز ، وهذا هو القول األول وهو قول اجلمهور ،  قوله:)من فضة(
 ذهب املالكية يف القول األصح،والشافعية يف الطريق الصحيح،واحلنابلة على الصحيح من املذهب .فهو م

 ودليلهم : 

أن أواني الذهب والفضة منهي عنها ، استثين منها الضبة اليسرية من فضة حلاجة ، لوجود النص من النيب صلى  -
 اهلل عليه وسلم،فيقتصر على ذلك .
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ز الضبة اليسرية من الذهب إذا كانت حلاجة،وإليه ذهب احلنفية،واملالكية يف القول املقابل القول الثاني: أنه جتو
لألصح،والشافعية يف طريق ذهب إليه معظم األصحاب ،واحلنابلة يف قول إن كان يسريا،وقول إن كان حلاجة اختاره 

 شيخ اإلسالم .

ب والفضة التحريم ، فإذا جاز يف الفضة جاز يف وقالوا : ليس هنا  فرق بني الذهب والفضة ، واألصل يف الذه
الذهب ، وليس هنا  دليل على حتريم الذهب يف هذه احلال ، وأما كون النيب عليه الصالة والسالم اختذ الفضة يف 
هذه احلال ؛ فألن الفضة متيسرة ، ليست كالذهب ، لكونها أرخص ، ورمبا أكثر فلو احتاج اإلنسان إىل ضبة ذهب 

 ،وألن النهي عن إناء الذهب اليصدق على املضبب . فال بأس 

.  قال : وُتكرُه مباشرتها لغرِي َحاجٍة 

 إذا ضببنا اإلناء بفضة ، فهل جيوز أن ُيشرب من موضع الضبة فتكون الضبة مباشرة للفم ؟

ناء فال بأس به  . املؤلف يقول : تكره لغري حاجة ، فإن كان هنا  حاجة ملباشرتها ، كأن تكون أنظف مكان يف اإل 
 وهذا هو القول األول. 

القول الثاني : أنه ال تكره مباشرتها ولو لغري حاجة؛ ألن الكراهة حكم شرعي ، وما دام أن الشارع قد أباح وأذن يف 
استعمال الفضة يف هذه احلال ، فإن مباشرتها ال مانع منه ، ولو كانت مباشرتها ،و حمرمة ، لنص النيب عليه الصالة 

السالم عليه ، أو لنقل أن النيب صلى اهلل عليه وسلم ،ال يشرب من موضع الضبة ، أو يتجنبه ، فلما مل يأت النص ، و
 دل على أن الشرب من هذا املوضع جائز ، وال دليل على الكراهة  .

.  قال : َوُتباُح آنيُة الكفاِر ، ولْو مل حِتلَّ ذبائُحهم َوثياُبهم إن ُجهل حاُلها 

كلم رمحه اهلل عن آنية الذهب والفضة ، تكلم عن آنية الكفار ؛ ألنه رمبا حيتاج اإلنسان إىل آنية ليتوضأ فيها ، أو ملا ت
يشرب فيها فيجد آنية عند كافر ، فهل يباح له أن يستعمل هذه اآلنية أم ال ؟ املؤلف أفادنا : فقال )وتباح آنية الكفار 

 حتل ذبائحهم( : مجلة معةرضة  .ولو مل حتل ذبائحهم ( وقوله )ولو مل 

فاملؤلف أفادنا أن آنية الكفار حالل ومباحة ، سواء كان هؤالء الكفار تباح ذبائحهم ، وهم : اليهود والنصارى ، أو 
 ال تباح ذبائحهم ، وهم عامة الكفار ، غري اليهود والنصارى ، فال فرق فالكل تباح أوانيهم . 

 ن اشةرط املؤلف فقال:وكذلك ثيابهم : تباح أيضًا . لك

فإن علم حاهلا ، وأنها طاهرة ، فال إشكال يف هذا ، وإن علم أنها جنسة ، أو أنهم يأكلون فيها  )إن جهل حاهلا (:
 النجاسة ، خنزيرا أو دهن خنزير فال جيوز ، وهذا املذهب عندنا . وهو القول األول. 

 ال بعد غسلها  .القول الثاني : بعض أهل العلم يرى : أنها ال تباح إ 

القول الثالث :ومنهم من يرى أنه إذا كانت حتل ذبائحهم فهي مباحة ، وإن كانت ال حتل ذبائحهم فال تباح إال بعد  
 غسلها ، وهذه رواية يف املذهب  .

 أن ثياب الكفار وأوانيهم مباحة ، ولو مل حتل ذبائحهم .   -الراجح : واهلل أعلم
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 :  وقد دل على حلها أدلة منها

 .  {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم}الدليل األول:قوله تعاىل 

ومن املعلوم أن أهل الكتاب إذا أكلنا عندهم ، سيقدمون الطعام يف آنية ، واملراد بطعامهم  كما فسره ابن عباس  
 ذبائحهم . 

وم خيرب ، فالتزمته ، فقلت : ال الدليل الثاني:عن عبد اهلل بن مغفل رضي اهلل عنه ، قال : )أصبت جرابا من شحم ي
متبسما ( أخرجه اإلمام البخاري، و  صلى اهلل عليه وسلمأعطي اليوم أحدا من هذا شيئا .قال: فالتفت فإذا  النيب 

 مسلم  .

وجه االستدالل : أن النيب صلى اهلل عليه وسلم ، مل يأمره بإراقة الشحم املوجود يف اجلراب ، وأن يغسل اجلراب ، 
 ل على طهارة أوانيهم  .مما يد

الدليل الثالث: عن أبي هريرة يف قصة سم النيب صلى اهلل عليه وسلم ،  حينما مسته زينب بنت احلارث ، زوجة 
سالم بن ُمشكم اليهودية ، فإنها سألت  : ما أحب اللحم إليه ؟ فقيل : الكتف ، فسمتها ، وجعلت أكثر السم فيها ، 

 فأكل منها( أخرجه البخاري. وسلم صلى اهلل عليهوقدمتها للنيب 

 وجه االستدالل : من املعلوم أن األكل يستلزم أن يكون هنا  إناء مأكول فيه ،والنيب صلى اهلل عليه وسلم أكل فيه.  

توضأ هو وأصحابه من مزادة   صلى اهلل عليه وسلمالدليل الرابع: عن عمران بن حصني رضي اهلل عنه ، أن النيب 
 تفق عليه. امرأة مشركة. م

وجه االستدالل:أنهم مل يقولوا بنجاستها ، ومل يسألوا عنها ، بل توضؤوا منها ؛ مما يدل على أن األصل يف األواني 
 احلل واإلباحة .

جاء يف الصحيحني من حديث أبي ثعلبة اخلشين رضي اهلل عنه ، أنه سأل النيب صلى اهلل عليه  -فإن قال قائل : 
: ]ال تأكلوا فيها إال أال جتدوا غريها ، فاغسلوها وكلوا كتاب ، وسأل عن أوانيهم ، قال  وسلم إنا بأرض قوم أهل

 فيها[  .

 وهذا يدل على أنه ال بد أن تغسل ؛ مما يدل على أن ليس األصل فيها الطهارة ، ولو كانت طاهرة ما أمرهم بغسلها 

وشربوا وما غسلوا ، وهنا أمر بالغسل ، وقال : بأرض وإذا نظرت إىل األدلة جتد :أنهم يف األحاديث السابقة أكلوا 
 أهل كتاب ، وتلك مشركة ليست كتابية ، ومع ذلك أكلوا فيها مجيعا وشربوا؟ فاجلواب من أوجه : 

 الوجه األول : أن حيمل قوله :)ال تأكلوا فيها إال أال جتدوا غريها( على األوىل والتنزيه .

 رفوا مبباشرتهم للنجاسة.الوجه الثاني : أن حيمل على قوم ع

الوجه الثالث : وهذا الوجه من أمجل ما يكون ، أن النيب صلى اهلل عليه وسلم ، إمنا أمر بغسلها قبل األكل فيها ؛ 
لئال يكثر التقاء املسلم بالكافر ، والتماسُّ بينهم ، فإذا كانوا جريانا هلم فإنه سيكثر الةرداد بينهم والذهاب ، واهلل عز 

وله يريد أن أال يقةرب املسلم من الكافر ، وأن يكون بينهم التقاء ومتاس دائما ، وعالقة ،قال اهلل وجل ورس
بل املأمور إغاظة الكافر ،  {يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض}عزوجل: 
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فيما رواه ابوداود من حديث جرير ]أنا بريء من  واملؤمن يؤجر على ذلك ؛ وهلذا قال النيب صلى اهلل عليه وسلم
أي أن يكون اإلنسان بعيدا عنهم ، حتى إذا أوقد  كل مسلم يقيم بني ظهراني املشركني ، حتى ال تةراءى ناراهما[

افة املسلم نارا ، وأوقد الكافر نارا ، ال يرى املسلم نار الكافر ، وال الكافر نار املسلم ، وهذا يقتضي أن تكون املس
بينهما بعيدة ؛ ألنه يف الزمن املاضي ، ملا مل يكن فيه أنوار ، وكذلك اآلن يف الصحاري والبوادي ، إذا أوقدوا نارا من 
مسافة كبرية بعيدة ، فإنك تراها ، وهذا يقتضي أن يكون بينهم مسافة كبريةبعيدة ؛ ألنه كلما التقى املسلم بالكفار ، 

م وبينهم ، فإن هذا يؤدي إىل إذابة قضية الوالء والرباء من القلب ، وكثرة وصار له عالقة معهم ، وعاش حوهل
التماس وااللتقاء ، تضعف هذا املعنى ؛ وهلذا ال جيوز الذهاب لبالد الكفر إال بشروط ذكرها الفقهاء ؟ ، ال لدراسة 

 وال لغري دراسة . 

 شروط الذهاب لبالد الكفار : 

 أن يكون حلاجة .  .1

 علم يدفع به الشبهات . أن يكون عنده  .2

 أن يكون عنده دين يدفع به الشهوات .  .3

فإن مل تتوافر فيه  الشروط فال جيوز السفر ، وهذا الذي عليه الفتوى عندنا ، واملسألة يف السابق فيها خالف بني 
املسلم إىل بالد الفقهاء ، وأشد املذاهب يف ذلك مذهب مالك رمحه اهلل ، حتى إن املالكية كانوا يقولون : إذا خرج 

الكفار ، فإنه جيب على ولي األمر أن يأتي به . املهم : أن العلة أن يكون هنا  حواجز وبعد ، فال تؤخذ آنيتهم إال 
 ؟ ]اغسلوها[، فإن مل جند ، ماذا نصنع ؟ خذوها ، ثم  ]إال أال جتدوا غريها[،  ]ال تأكلوا فيها[يف حال احلاجة املاسة 
 ل أنه ميتنع من أخذها ، فيقول يف نفسه : سأذهب آخذها ، ثم أغسل ؟ إذن لن أذهب . انظر ، موانع ، من أج

 وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد
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 احلمد هلل رب العاملني ، وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد ، وعلى آله وصحبه أمجعني . 

 

جلُد ميَتٍة بدباٍغ ، وُيباُح استعماُله بعَد الدْبِغ يف ياِبٍس من َحيواٍن طاهٍر يف  قال املؤلف رمحه اهلل تعاىل : وال َيْطُهُر
 احلياِة  .

 اعلم أن امليتة إما أن تكون طاهرة أو جنسة ،والغالب يف امليتات أنها جنسة ، 

ه أيضا طاهرة ، وما كانت امليتة الطاهرة مثل ميتة السمك ، وميتة اجلراد ، وميتة ابن آدم ، و ما ال نفس له سائلة ميتت
ميتته طاهرة فهو طاهر ، فإذا كان شيء من حيوانات البحر له جلد ، فإن جلده طاهر ، ابن آدم جلده طاهر ، لكن 

 هل يستفاد من جلده ؟ ال ميكن االستفادة منه ؛ وذلك حلرمة اآلدمي . 

إن جلده طاهر ، وكذلك احليوان املصيد ، إذا ومن احليونات الطاهرة احليوان املأكول اللحم إذا ذكي ذكاة شرعية ، ف
أمكن االنتفاع من جلده ، فإن جلده طاهر ؛ ألنه طاهر ، إذن إذا كان احليوان طاهرا ، فإن جلده يكون طاهرا تبعا 

 له. 

ل لكن إذا مات احليوان املأكول اللحم حتف أنفه ، أو صيد يف حال حيرم صيده فيها مثل ما لو كان يف احلرم أو حا  
اإلحرام فهل يطهر جلده بالدباغ؟وكذلك احليوان غري مأكول اللحم لو مات ميتة غري طبيعية أو ذكي فهو ميتة يف 
احلالني فهل يطهر جلده بالدباغ أو ال يطهر ؟ أفادنا املؤلف رمحه اهلل أن جلد امليتة ال يطهر بالدباغ ؛ وهلذا قال : )وال 

 يطهر بالدباغ مطلقا ، وهذا حكم منه رمحة اهلل عليه  . يطهر جلد ميتة بدباغ(، فهو يرى أنه ال

 ومسألة طهارة جلد امليتة بالدباغ فيها خالف بني الفقهاء رمحة اهلل عليهم ، على سبعة أقوال ، أسردها لكم ،

 ثم نناقش ونأخذ املذهب والقول الراجح : 

 القول األول : أن جلد امليتة ال يطهر بالدباغ مطلقا. 

ر بن اخلطاب ، وابنه ، وعائشة رضي اهلل عنهم ، وهو أحد الروايتني عن مالك ، ومذهب احلنابلة ، وهو رأي عم
لكن احلنابلة زادوا أنه ميكن االستفادة منه يف اليابسات ، إذا كان من طاهر يف احلياة وسيأتي ما املراد بالطاهر يف 

 احلياة إن شاء اهلل  .

بالدباغ ، إال جلد الكلب واخلنزير ، وما تولد منهما ، وهذا مذهب الشافعية ، القول الثاني : إن جلد امليتة يطهر 
 وهوحمكي عن علي وابن مسعود. 

 القول الثالث:أن جلد امليتة يطهر بالدباغ إال جلد اخلنزير، وهو مذهب أبي حنيفة . 

ملائعات ، ويصلى عليه ال فيه ، وهذا القول الرابع:أن جلد امليتة يطهر ظاهره ال باطنه ، ويستعمل يف اليابسات ال يف ا
 مذهب املالكية  .

 القول اخلامس:أن مجيع اجللود تطهر بالدباغ ، وهذا مذهب الظاهرية .
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القول السادس:أن اجللد يطهر بدون دباغ ، سواء استعمل يف اليابسات أو يف املائعات ، أو غريها ، وهذا ينسب 
 للزهري ، وهو قول غريب جدا لو صح  .

ل السابع:أن جلد مأكول اللحم يطهر بالدباغ ، وأما غريه فال يطهر ، وهذا ذهب إليه األوزاعي ، وابن املبار  ، القو
 وأبو داود ، وإسحق بن راُهوَيْه ، وهو أحد قولي شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحة اهلل عليهم . 

 أدلة املذهب :  

قبل  صلى اهلل عليه وسلمن ُعكيم ، أنه قال : أتانا كتاب النيب الدليل األول: ما روى اخلمسة ، من حديث عبد اهلل ب 
 ]أال تنتفعوا من امليتة بإهاب وال عصب[ . موته بشهر 

بشهر واحد ، وإذا كان قبل وفاته  صلى اهلل عليه وسلموهذا كما يقولون : نص يف املسألة ، فإنه قبل وفاة رسول اهلل 
 اجلواز ، إن كان مثة أدلة جواز  . بشهر واحد ، فهو ناسخ ملا قبله من أدلة

 وقد أجاب اجلمهور عمومًا ، وأصحاب القول األخري )الراجح( خصوصا ، بأجوبة منها : 

اجلواب األول: تضعيف احلديث.فاحلديث يف إسناده خالف بني أهل العلم رمحة اهلل عليهم ، فمنهم من يضعفه ،   
قد يعةرض علينا اخلصم فيقول : احلديث صحيح وثابت عندي  ومنهم من يصححه ، لكن إذا صرنا إىل التضعيف ،

 ، فأنا أعمل مبقتضاه  .

، أتاهم قبل موته بشهر ، ورمبا أن أحاديث اجلواز ، كانت بعده  صلى اهلل عليه وسلماجلواب الثاني: أن كتاب النيب  
ل : قبل وفاته بشهر ، وعندنا ، فنحن ال نعرف تاريخ النسخ ، عندنا حديث يقو صلى اهلل عليه وسلموقبل موته 

أحاديث صحيحة ، تدل على جواز االنتفاع جبلد امليتة بعد دبغه ، وعلى أن الدباغة تطهره ، فال ميكن القول بالنسخ 
إال إذا علمنا تاريخ األحاديث اليت قالت باجلواز ، وحنن ال نعرف األحاديث اليت قالت باجلواز متى جاءت عن النيب 

 ، قد تكون بعد هذا ، فيبقى هذا اإليراد حمتمال  . سلمصلى اهلل عليه و

 وهنا  جواب أحسن منه ، وهو اجلواب الثالث : 

ال يدل على أن جلد  ]ال تنتفعوا من امليتة بإهاب وال عصب[ صلى اهلل عليه وسلماجلواب الثالث:أن قول النيب  
 اجللد قبل دباغه .  اإلهاب يف لغة العرب ، يطلق على امليتة ال يطهر بالدباغ ؛ ألن

حديث ابن عباس ، يف الصحيحني قال:) تصدق على موالة مليمونة بشاة  -ويدل على ذلك ، وهو من أدلة اجلواز : 
فقالوا : إنها  ]هال أخذمت إهابها ودبغتموه فانتفعتم به؟[، فقال  صلى اهلل عليه وسلم، فماتت ، فمر بها رسول اهلل 

]هال انتفعتم فالنيب صلى اهلل عليه وسلم مل يقل : هال انتفعتم جبلدها ؟ وإمنا قال   [ .]إمنا حرم أكلهاميتة ، فقال 
مما يدل على أن اجللد قبل الدباغة يسمى إهابا ، وهذا الذي ذهب إليه أئمة اللغة ، فهو الذي ذكره اخلليل  بإهابها؟[

يل ، وأبو داود ، واجلوهري ،وغريهم أنه بن أمحد الفراهيدي رمحه اهلل ، وهو إمام اللغة ، وكذلك النضر بن مش
 يطلق على اجللد قبل دباغه ، إذن فليس يف احلديث داللة على أن جلد امليتة ال يطهر بالدباغ . 

   
 
 



  املطريي فهد: د.أ. الشيخ فضيلة                                                                                                                                                      ـكتاب الطهارة  املستقنع زاد

 

 www.dwrah.com 71                                 سعدي ابن جبامع املتقدمة العلمية الدورة

الدليل الثاني: أن جلد امليتة جزء منها ، وامليتة جنسة ، وجناستها ذاتية عينية ، فال ميكن تطهريه؛ ألنه جنس جناسة عينية 
بق تقسيم النجاسة إىل حكمية و عينية ، فال ميكن أن يطهر ، كالكلب ، لو صبت عليه مياه الدنيا ما طهر ، ، كما س

فكذلك اجللد ، لو استخدمت فيه املواد الكيميائية لتنظيفه ، أو املواد الطبيعية من أعشاب وحنوها ، فإنه ال ميكن أن 
 ينظف ، وال ميكن أن يطهر . 

هذا تعليل يف مقابل النصوص ، اليت جاءت بأن جلد امليتة يطهر بالدباغ ، والنص مقدم على  نوقش هذا التعليل : أن
 الرأي والقياس العقلي ، فما دام أن عندنا نصا ، والشريعة جاءت باستثنائه من امليتة ، فإنه يطهر بالدباغ . 

 لحم )الراجح( ، فأدلتهم : وأما الذين قالوا بأن جلد امليتة يطهر بالدباغ إن كان من حيوان مأكول ال

، يف غزوة تبو  ، دعا مباء  صلى اهلل عليه وسلمالدليل األول: عن حديث سلمة بن احملّبق ، رضي اهلل عنه ، أن النيب 
قالت : بلى  ]أليس قد دبغِتها؟[ صلى اهلل عليه وسلممن عند امرأة ، قالت : ما عندي إال يف قربة لي ميتة ، فقال هلا 

رواه أبو داود والنسائي ، بسند صححه النووي وابن حجر  ]دباغ األديم ذكاته[  .ويف لفظ باَغها ذكاتها[]إن د ، قال
 ، وغريهما .

ملا قالت : إنها ميتة ، قال : دباغها مبنزلة الذكاة هلا ، والذي حيل  صلى اهلل عليه وسلموجه االستدالل:أن النيب 
لو ذكى اإلنسان سبعا ، هل حيل أم ال ؟ ال حيل ، الذي حيل بالذكاة بالذكاة يف حال احلياة هو مأكول اللحم ، ف

 هومأكول اللحم ، من غنم وبقر .. اخل ، فهذا دليل على أن الذي يدبغ هو مأكول اللحم  .

،  صلى اهلل عليه وسلمالدليل الثاني: عن ابن عباس ، يف الشاة اليت تصدق بها على موالة مليمونة ، فماتت فمر النيب 
 . أخرجه البخاري ومسلم ]إمنا حُرم أكلها[ .فقالوا : إنها ميتة ، قال  ]هال أخذمت إهابها ودبغتموه فانتفعتم به؟[ال فق

وجه االستدالل:أن احلديث قد نص على أن احلرام من امليتة الشيء الذي يؤكل ، وهو حلمها وعصبها ، وشحمها ، 
، فيبقى غري املأكول حالال ينتفع به ، وهذا من األدلة اليت تدل على  واجللد ال يؤكل ، فإذا كان احلرام منها املأكول

 طهارة جلد ميتة مأكول اللحم بالدباغ  .

، نهى عن جلود السباع ( أخرجه  صلى اهلل عليه وسلمالدليل الثالث: عن أبي املليح بن أسامة عن أبيه ، أن النيب 
 حه األلباني، وزاد الةرمذي )عن جلود السباع أن تفةرش( . اإلمام أمحد وأبو داود والنسائي والةرمذي بسند صح

: )نهى عن جلود السباع( لفظ عام ، يشمل كل انتفاع جبلود السباع صلى اهلل عليه وسلم وجه االستدالل:أن قوله
 وإن ودبغت  .

ع باالفةراش فقط ، ملا نهى أن تفةرش ، دل على املنهي عنه هواالنتفا صلى اهلل عليه وسلمفإن قال قائل : الرسول 
دون بقية االنتفاعات ، من دبغ أو غريه ، فيقال : هذا يرجع إىل قاعدة ، وهي )أن ختصيص بعض أفراد العام ، حبكم 

، نهى عن جلود السباع ، ونهى عن افةراش  صلى اهلل عليه وسلميوافق العام ، ال يقتضي التخصيص( فإن النيب 
اد املنافع اليت تتعلق جبلود السباع ، فيكون االفةراش قد ُخص ؛ لكونه من أكثر جلود السباع ، واالفةراش فرد من أفر

 األشياء انتفاعا جبلود السباع ، فإن الناس يفةرشونها وجيلسون عليها  .
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فإن قال قائل : إن املنهي عنه شعرها ، فإنهم كانوا يف السابق ، وحتى يف الالحق ، يةركون شعور النمور والسباع ، 
غون اجللد ، فيقال : احلديث جاء عاما ، نهى عن جلود السباع ، واالنتفاع بالشعرقد جاء يف أحاديث أخرى ، ويدب

 عن املياثر (، وأن تفةرش جلود النمور. صلى اهلل عليه وسلممثل:)نهى النيب 

 إذن: يؤخذ من األدلة السابقة أن جلد امليتة مأكولة اللحم ، يطهر بالدباغ ،

: إن جلد امليتة جزء منها ، كما تقدم  ، واجلزء من امليتة حرام ؛ ألنها حرام ، فيقال : إن امليتة تشتمل فإن قال قائل  
 على ثالثة أجزاء: 

 أجزاء متصلة باطنية داخلية  . مثل اللحم ، والعصب ، والشحم والكرش .. اخل  . (1

 اء اهلل.وأجزاء منفصلة خارجية . كالشعر والوبر وحنوهما ، وسيأتي حكمها إن ش (2

 وشيء بني اجلزئني ، وهو : اجللد .  (3

حرمت عليكم امليتة }أما األول: )الباطين( اللحم والشحم والعصب فهذا جنس باإلمجاع ، قال اهلل تبار  وتعاىل   
 فهو حرام باإلمجاع.  {والدم وحلم اخلنزير

 . والثاني: )اخلارجي( هذا سيأتي الكالم عليه ، وأنه على الراجح طاهر حالل 

والثالث : )ما بينهما (: اجللد ، فهذا له حكم بني حكمني ، نقول : هو جنس إذا كان من ميتة مأكول اللحم لكن 
الدباغ يطهره ، فيكون قد أخذ حكما بني حكمني : املنع واجلواز ، ُيمنع استعماله حتى يدبغ فهو جنس يف هذه احلال 

فهو ليس جنسا على كل حال،والطاهرا على كل حال؛بل يف حال ، فإذا دبغ جاز استعماله؛ألنه أصبح طاهرا ،إذن 
 دون حال.

 احليوان الطاهر يف احلياة على أربعة أنواع :  قول املؤلف )من حيوان طاهر يف احلياة(

 كل مأكول اللحم )بهيمة األنعام عموما والصيود ( . النوع األول :

 ب  .: اهلرة وما دونها يف اخللقة على املذه النوع الثاني

 فاهلرةوما دونها يف اخللقة طاهرة فلو أن اهلرة شربت من ماء مثاًل ،فإنه ال ينجس بشربها منه ، مع أنه ال جيوز أكلها  .

 والدليل على ذلك : 

]إنها قال يف اهلرة  صلى اهلل عليه وسلمما رواه اخلمسة ، وصححه البخاري ، من حديث أبي قتادة ، أن النيب  -
، فعلل النيب  ]إنها من الطوافني عليكم[ويف بعض األلفاظ من الطوافني عليكم والطوافات[  ليست بنجس ، إنها
 الطهارة بكثرة التطواف ، ومشقة االحةراز  . صلى اهلل عليه وسلم

فجعل احلنابلة الضابط يف الطهارة اخللقة ، من اهلرة فما دون طاهر، وهذا سيأتينا إن شاء اهلل يف موضعه ، هل العلة 
 ما كان من اهلرة وما دونها يف اخللقة ، أو أن العلة هي كثرة التطواف ؟ سيأتي يف موضعه حبول اهلل  . هي

 النوع الثالث : ما ال نفس له سائلة  .

 النفس : الدم . سائلة : أي تسيل نفسه أي دمه إذا ذبح  .
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ليس له نفس سائلة ، ليس له دم ؛ فكل زاحف أو حشرة ، ليس له نفس سائلة ، فإنه طاهر ، مثل الذباب ، فإنه 
]إذا سقط الذباب يف إناء أحدكم فليغمسه ، فإن يف أحد جناحيه داء ، ويف  صلى اهلل عليه وسلموهلذا قال النيب 

  اآلخر دواء[

 

، ومن الزم غمسه يف اإلناء إذا كان الشيء الذي يف اإلناء حارا أن ميوت ، ولو كان ينجس لنجس املطعوم أو الشيء 
 ي يف اإلناء ؛ مما يدل على أنه طاهر . الذ

 النوع الرابع : ميتة اآلدمي طاهرة؛ألنه طاهر يف حال احلياة ، لكن ليس له شأن يف هذه املسألة ؛ألنه الميكن دبغه .

ى املؤلف يقول : إن جلد امليتة ال يطهر بدباغ ، لكن يباح استعماله يف يابس إذا كان جلد طاهر يف احلياة ، ودبغ، مبعن
فإنه جيوز استعماله يف اليابسات ، أو دبغنا جلد بقرة ميتة ، ما ذكيناها ،  -على كالم املؤلف  -: لو دبغنا جلد فأرة 

ماتت حتف أنفها ، مريضة وماتت ، فإنه جيوز استعماله يف اليابسات ، أو ماتت ناقة مبرض ، فأخذنا جلدها ودبغناه 
 جلده ودبغناه ، فنستعمله يف اليابسات ، وهلم جرا ، هذا هو املذهب . ، نستعمله يف اليابسات ، مات ضب فأخذنا 

 وعرفنا الراجح هنا  : أنه يطهر جلد امليتة بالدباغ ، إذا كان من حيوان مأكول اللحم.

 مكونات امليتة : 

 تتكون امليتة من حلم ، وشحم ، وعصب ، وجلد ، وشعر ، ووبر ، وعظم ، وقرن ، ولنب ،وأنفحة.

تشمل ميتة مأكول اللحم وغري مأكول اللحم ؛ ألنها ما قيدت وقيل : ميتة مأكول اللحم ، بل جاءت مطلقة ،  وامليتة
 ميتة فقط . 

 )طهارته،واإلنتفاع به( فيه خالف بني العلماء على ثالثة أقوال : األول:عظم امليتة وقرنها

 القول األول : أن عظم امليتة طاهر ، وجيوز االنتفاع به . 

 ذهب احلنفية ، واحلنابلة يف رواية ، اختارها شيخ اإلسالم ابن تيمية ، رمحة اهلل عليهم .  وإليه

 أدلتهم :

الدليل األول: أنه املنقول عن السلف فقد روى البخاري معلقا بصيغة اجلزم ، عن الزهري ، أنه ذكر يف عظام املوتى  
 . [شطون بها ، ويّدهنون فيها ، ال يرون به بأساأدركت ناسا من سلف العلماء ميت]، كالفيل وغريه ، قال : 

وجه االستدالل:أن الزهري رمحه اهلل أدر  سلف األمة األولني ، ميتشطون بها ، ويدهنون فيها ، وهي عظام فيل ،   
 وعظام ميتة ؛ ألن الفيل عظمه عظم ميتة على كل حال ؛ ألن الفيل ال حتله الذكاة.

م فيه ، وما ال نفس له سائلة ال حيرم ، وإمنا حُرمت ذوات الدماء للتعفن الذي حيصل الدليل الثاني: أن العظم ال د 
 باحتباس الدم فيها ، والعظم ال دم فيه ، فليست فيه تلك العلة  .

 الدليل الثالث: أن العظم ال حُتله احلياة ، وإذا كان ال حتله احلياة فهو طاهر  . 

 سبب التنجيس وهو الرطوبة ، فهي طاهرة  .الدليل الرابع:  أن العظام ليس فيها  

 القول الثاني : أن عظم امليتة جنس والجيوز بيعه وال االنتفاع به، وإليه ذهب املالكية يف املشهور والشافعية واحلنابلة .

 . {حرمت عليكم امليتة}دليلهم: قول اهلل تبار  وتعاىل 
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فيكون حراما ، فال فرق بني امليتة وجزئها ، فإذا كانت امليتة  وجه االستدالل:قالوا:إن العظم جزء من أجزاء امليتة ،
 حراما فهو حرام ، وإذا كانت امليتة جنسة فهو جنس ، وإذا كان جنسا فليس بطاهر ، ولو ُطهر فإنه ال يطهر . 

 نوقش: االستدالل باآلية : مبا تقدم ، أن العظم ال حتله احلياة ، وليس فيه دم ، وليس فيه رطوبات  .

 القول الثالث:الجيوز بيعها وجيوز اإلنتفاع بها،وهو رأي ابن حزم رمحه اهلل. 

 أدلتهم: 

الدليل األول: عن جابر رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال:)إن اهلل ورسوله حرم بيع اخلمر وامليتة 
 واخلنزير واألصنام( متفق عليه.

لم بني حتريم بيع امليتة والعظم جزء من أجزائها فيكون حراما ،وأما وجه االستدالل:أن النيب صلى اهلل عليه وس
 االنتفاع بها فحالل؛ألن النص جاء يف البيع دونه.

الدليل الثاني: حديث ابن عباس،يف الصحيحني قال:) تصدق على موالة مليمونة بشاة ، فماتت ، فمر بها رسول اهلل 
 . ]إمنا حرم أكلها[فقالوا : إنها ميتة ، فقال  ا ودبغتموه فانتفعتم به؟[]هال أخذمت إهابه، فقال  صلى اهلل عليه وسلم

وجه االستدالل: أن النيب صلى اهلل عليه وسلم حصر حتريم امليتة يف أكلها مما يدل على جواز االنتفاع بها فيما  
 سواه،فنتج من هذا شيئان حتريم البيع واألكل وما عداهما مباح.

 الراجح : 

م : هو ما ذهب إليه أصحاب القول األول وأن عظم امليتة طاهر وجيوز االنتفاع به ،لعدم صراحة أدلتهم واهلل أعل   
 على املقصود وقوتها .

 الثاني:لنب امليتة :

 هل ميكن تصور هذا ؟ نعم ميكن ، لو ماتت شاة أو بقرة ، وهي حافل ، ضرعها مملوء لبنا ، ثم حلبوها على الفور . 

 طاهر، واملراد قبل أن يتغري ويتحول ؛ ألنه إذا طالت املدة سيتنجس . فهل لبنها جنس أم

 هذه املسألة اختلف فيها العلماء على قولني : 

 القول األول : أن لنب امليتة طاهر . 

 وإليه ذهب احلنفية ، واحلنابلة يف رواية ، وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحة اهلل عليهم .

 أدلتهم:

 .  {من بني فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربني}ول: أن اهلل تبار  وتعاىل يقول الدليل األ 

 وجه االستدالل: أن اهلل عزوجل قال )خالصا (: أي صافيا نظيفا طاهرا . 

 قالوا : فإذا كان خالصا ، فال ميكن أن يتلوث مبجراه .

 مل يتغري لنب امليتة ، فاألصل فيه أنه طاهر وحالل . الدليل الثاني: أن العلة يف كون املائع جنسا هو التغري ، فإذا 

وقلنا قبل يف املائعات : إن الراجح أنها ال تنجس إال بالتغري ، فالضابط واحد ، ما دام قلنا هنا  : إن املائعات طاهرة 
ل فيه أنه طاهر ، وال تنجس إال بالتغري ، فكذلك اللنب واحلليب ، إذا كان يف ضرع البهيمة وحلب ومل يتغري ، فاألص
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، وهذا تعليل قوي ، ال شك ؛ األصل يف املائعات أنها طاهرة ، فإذا كان هذا هو األصل ، فلنب امليتة مل يتغري ، فإنه 
 طاهر ، جيوز شربه ، واالستفادة منه  .

 أبي حنيفة. القول الثاني : أن لنب امليتة جنس ،وإليه ذهب مجهور الفقهاء املالكية،والشافعية،واحلنابلة،وصاحبا 

 أدلتهم : 

وجه االستدالل: أن اللنب جزء من امليتة ، وامليتة جنس ، فهو جنس  {حرمت عليكم امليتة}الدليل األول:  قوله تعاىل  
 تبعا هلا ، واألصل أن مجيع أجزاء امليتة ينجس باملوت  .

 نوقش : مبا تقدم يف الدليل الثاني.

لكنه يف وعاء جنس ، وإذا كان الوعاء جنس ، فإن اللنب يتنجس ، مثل ما لو الدليل الثاني: إن لنب امليتة طاهر ،  
 حلبت البهيمة يف  إناء جنس ، فإن احلليب ينجس ، فليكن احلليب جنسا هنا .

 نوقش : مبا تقدم يف الدليل الثاني.

النجاسة من كل مكان ،  الدليل الثالث:هلم تعليل ذكره شيخنا رمحة اهلل عليه : أن احلليب طاهر يسري ، أحاطت به 
 وبناء عليه يكون جنسا ، ورجح شيخنا رمحة اهلل عليه قول اجلمهور .

وعند النظر إىل أدلة كل فريق ، جتد أن أصحاب القول األول قوهلم أقوى ال شك ؛ ألن عندهم قاعدة قررناها من    
ا بالنجاسة ، فهذا باإلمجاع أنه جنس ، لكن قبل ، وهي : أن املائعات ال تنجس إال بالتغري ، فإذا خرج احلليب متغري

إذا خرج احلليب غري متغري ، وغري متأثر ، ال طعمه،وال لونه،وال رحيه ،كيف حيكم بنجاسته ؟ لكن مع ذلك القول 
 بالتنجيس له وجه ، واهلل أعلم بالراجح . 

 من املسائل اليت ذكروها وذكرها املؤلف :حكم شعر وصوف ووبر امليتة . 

ملؤلف : وَلَبُنها وكلُّ أجزاِئها َنِجَسٌة غرَي َشَعٍر وحنِوه  .قال ا 

املؤلف رمحه اهلل حكم على أن لنب امليتة وأجزاءها كلها جنسة ، وكما تقدم : هذا يشمل اللحم،والعصب ، والشحم ، 
 فقال : غرَي َشْعٍر وحنِوِه  .واجللد ، والعظم ، واللنب ، والقرن ، لكن استثنى املؤلف : 

 و الشعر : الصوف والوبر  .حن

 الشعر والوبر والصوف إذا جزت من حيوان طاهر حي فهي طاهرة باإلمجاع.

وأما إذا جزت من بهيمة ميتة فال ختلوالبهيمة إما أن تكون مأكولة اللحم أو غري مأكولة اللحم ، فإن كانت مأكولة 
 يف حكم شعرها على قولني : اللحم كالشاة،والعنزة،والبقرة ، واجلاموسة ، فاختلف العلماء 

 القول األول : أن شعر امليتة مأكولة اللحم ، وصوفها،ووبرها طاهر . 

ملنذر ، رمحة اهلل وإليه ذهب احلنفية،واملالكية،واحلنابلة، واحلسن،وابن سريين،وابن املسيب،واألوزاعي،والليث،وابن ا
 عليهم أمجعني 
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 أدلتهم:

. وجه االستدالل: أن ما جاء يف اآلية جاء يف سياق  {لكم فيها ِدفٌء ومنافع}تعاىل الدليل األول: قول اهلل تبار  و
االمتنان ببهيمة األنعام ، والدفء حيصل بالصوف،والشعر،والوبر ، وجاء مطلقا ، ومل يقيد مبا إذا كانت مذكاة أو غري 

 مذكاة ، فنبقى على اإلطالق وال نقيدها  .

صلى اهلل عنهما،يف الشاة اليت تصدق بها على موالة ميمونة فماتت ، فمر النيب  الدليل الثاني:عن ابن عباس رضي
، ويف  ]إمنا حُرم أكلها[فقالوا : إنها ميتة ، فقال  ]هال أخذمت إهابها ودبغتموه فانتفعتم به؟[، فقال  اهلل عليه وسلم
 أخرجه البخاري ومسلم . ]إمنا حرم من امليتة أكلها[ . بعض األلفاظ

ستدالل: أن احلرام من امليتة األكل ، والذي يؤكل هو اللحم والعصب والشحم واألجزاء الداخلية ، والشعر وجه اال
والصوف والوبر واجللد هذه ال تؤكل ،واجللد تقدم ما يتعلق به ، والشعر األصل فيه أنه مباح ، وأنه طاهر، وال 

 ينجس إال بدليل. 

 ا كانت احلياة الحتلها فهي طاهرة فيستصحب األصل فيها. الدليل الثالث:وألن احلياة ال حتلها،وإذ

فالشعر ال يتأمل اإلنسان بقصه ؛ ألنه ال حتله احلياة ، كالظفر ، الظفر ال حتله احلياة ؛ وهلذا ما طال منه ، وقلمه اإلنسان 
و بقطع اجللد ، وأما الظفر نفسه ال يتأمل بقلمه ، وإمنا يتأمل مبا اتصل باجللد ؛ ألن األمل الذي حيصل عند اإلنسان إمنا ه

فال حياة فيه ، وإذا كانت هذه األجزاء ال حتلها احلياة ، فليس فيه دم ، وليس فيه عفونات وال رطوبات ، فتكون 
 طاهرة . 

 الدليل الرابع: وألن أجزاء امليتة إمنا حرمت،ألن فيها دماء سائلة ورطوبات جنسة وهي غري موجودة يف هذه األشياء.

 الثاني : أن شعر امليتة ووبرها وصوفها جنس  . القول

 وإليه ذهب الشافعية ، واحلنابلة يف رواية  .

 دليلهم : 

. وجه االستدالل: أن األية عامة يف مجيع أجزاء امليتة, و من أجزائها  {حرمت عليكم امليتة}قول اهلل تبار  وتعاىل  -
 ة تبعا هلا  .الشعر والصوف والوبر ، وامليتة جنسة فتكون هذه جنس

نوقش االستدالل باآلية : بأن اآلية عامة ، ُخصت باآلية السابقة ،ومبا جاء يف احلديث ، فيكون املراد باحلرام يف اآلية 
 ما يؤكل ، وهو : الشحم واللحم والعصب واألجزاء الداخلية  .

ن مأكول اللحم لألدلة السابقة ؛وألن الراجح : واهلل أعلم : أن شعر امليتة ووبرها وصوفها طاهر ، إذا كان من حيوا
 األصل يف األشياء احلل واإلباحة وكذا الطهارة وعدم النجاسة. 

    .  ثم قال : َوما ُأبنَي من حيٍّ فُهَو كميَتِتِه 

 .  صلى اهلل عليه وسلمهذا جاء فيه حديث ، عن النيب  

جمموعة من أهل العلم ، وبعضهم حسنه ، أن النيب فعن أبي واقد الليثي ، عند أبي داود والةرمذي ، بسند صححه  -
 هذا اللفظ النبوي  . ]ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت[قال  صلى اهلل عليه وسلم
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واملؤلف يقول :)وما أبني من حي فهو كميتته( أي : حكم املقطوع من احليوان يف حال احلياة ، حكم ميتته ، طهارة 
ن احليوان ال ينجس باملوت ، فاملقطوع منه طاهر ، و حالل ، وإذا كان احليوان ينجس وجناسة ، حال وحرمة ، فإن كا

 باملوت ، فاملقطوع منه يف حال احلياة جنس حرام . 

 أمثلة : 

 ، قال ابن  {أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة}قال اهلل عز وجل: السمكة لو ماتت حالل ،
عامه ما أخذ ميتا  .فإذا ماتت مسكة فهي طاهرة حالل ، لو قطعنا منها جزءا عباس : صيده ما أخذ حيا ، وط

 فاملقطوع حالل طاهر . 

 . لو جاء مسك قرش ، فقطعوا جزءا منه، وذهب الباقي حيًا، فهو حالل وطاهر 

 س لو قطعوا رجل شاة وأخذوها فهي حرام ؛ ألن ميتة الشاة جنسة حرام ، فما قطع منها يف حال احلياة فهو جن
 حرام . 

  لو قطعوا سنام بعري ، وإلية شاة ، فهذا املقطوع حرام ؛ ألن ميتة الشاة حرام ، واملقطوع من اإلبل حرام ، جنس
قدم املدينة ، وهم جيبون أسنمة اإلبل ، ويقطعون َأَلَيات الشياه ؛  صلى اهلل عليه وسلميف الصورتني  ، والنيب 

 حتى يأخذوا الشحم ،فنهاهم عن ذلك.

 ثنى العلماء من هذه املسألة صورتني: است 

o .  الصورة األوىل:الطريدة 

o .  الصورة الثانية:مسك وفأرته 

 املسألة األوىل:الطريدة : فعيلة مبعنى مفعولة أي مطرودة.

ذكر اإلمام أمحد وغريه ، أن الصحابة والسلف ، كانوا يطردون الصيد ، فيتقطعونه بينهم بأسيافهم ورماحهم   
لوا : فهو حالل طاهر ؛ ألنه يلزم منه حني يقطعونه أن ميوت بينهم ، لكن لو فرض أنهم قطعوا رجله مباشرة ، قا

 وهرب احليوان ، فهو جنس حرام ، أما إذا مات مباشرة بني أيديهم فهو حالل جائز . 

يد رمحه اهلل ؛ ألنه مل ومن الغريب : أن )الشارح البهوتي( قال : )الطريدة وتأتي يف الصيد( ، ولكنه مل يذكرها يف الص
 يقل إن شاء اهلل ، فلم تأت يف الصيد ، نسيها ، ولو قال : إن شاء اهلل لكان َدَركا حلاجته ، واهلل أعلم . 

 املسألة الثانية:مسك وفأرته  .

 مسك وفأرته ذكروها يف البيوع ، ملا تكلموا عن شروط البيع وأن منها :أن يكون املبيع معلوما .

 ب املعروف  .املسك : الطي

 فأرته : هي الوعاء الذي يكون فيه املسك  .

هنا  غزال يسمى )غزال املسك( وهو نوع من أنواع الغزالن ، ُيَجّرونه كثريا حتى يتعب ، فإذا تعب خترج غدة من 
 ز حول سرته ، فإذا خرجت هذه الُغدة ، أمسكوها وربطوها ربطا شديدا ، من أسفل منها ، ثم يضعونه يف مكان حمو
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فةرة من الزمن ، فتيبس هذه الغدة ، ثم تنقطع وتسقط ، فيأخذونها فيجدون فيها طيبا من أمجل أنواع الطيب ، وهو 
من أمجل وأحسن أنواع املسك ، ويسمونه مسك الغزال ، وهو نوع فخم ونادر عندهم وقد حدثين بعض الذين 

،ويؤتى به اآلن من نيبال ، وهذا الذي عناه املتنيب يف بيته يبيعون الطيب أنه موجود،وأنه اليزال من أغلى أنواع املسك
 املشهور الذي ميدح به سيف الدولة احلمداني ، حيث قال : 

 وإن َتُفِق األنام وأنت منهم ،، فإن املسك بعض دم الغزال                              

دم الغزال ، ومع ذلك فاق دم الغزال الدم  أي : ليس غريبا أنك تفوق الناس وأنت واحد منهم ، فإن املسك بعض
 الباقي ، بل فاق دماء احليوانات مجيعا . 

]ما قطع من البهيمة وهي حية هذه الصورة مستثناة عندهم ِمن )ما أبني من حي فهو كميتته( وما جاء يف احلديث 
 يف حديث أبي واقد الليثي املتقدم ، واهلل أعلم .  فهو ميت[

 وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد                                     
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 إْنِفحَّة امليتة

 

 جبنًا.شيء يستخرج من بطن العجل واجلدي الصغريين  وحنوهما، ويوضع يف اللنب فيغلظ ويصبح :اإلنفحة

انت هذه البهيمة ميتة ، كأن مات عجل صغري بعد أن رضع من أمه ، أو ُأرضع من أمه ثم ذبح ذحبة غري فإذا ك
شرعية ، فهل اجلنب الذي انعقد بهذه اإلنفحة طاهر ، وجيوز أكله أم ال ؟ وهذا قد حنتاجه يف اجلنب الذي يأتي من 

أو من دول أهل الكتاب الذين ال يذكرون اسم اهلل  الدول الشيوعية ، أو الدول البوذية أو اجملوسية ، أوغري ذلك ،
 على ذبائحهم ، هذه املسألة فيها خالف بني أهل العلم رمحة اهلل عليهم ، على ثالثة أقوال : 

 

القول األول : أن ِإنَفحة ميتة احليوان مأكول اللحم طاهرة ، وإليه ذهب احلنفية ، واحلنابلة يف رواية اختارها شيخ 
 تيمية رمحه اهلل ، ومجع من احملققني  .اإلسالم ابن 

 واستدلوا : 

بفعل الصحابة رضي اهلل عنهم ، فإن الصحابة ملا دخلوا )املدائن( بالد الفرس ، وهي بالد جموسية ، أكل الصحابة  -
، رضي اهلل عنهم من اجلنب الذي عندهم ، وهو منعقد بأنفحة بهائم ميتة ، ولو كانت اإلنفحة جنسة ملا أكلوها  

 والصحابة رضي اهلل عنهم ال ميكن أن خيالفوا اآلية إال بنص صريح .

 وهذا قريب مما ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية ومن معه ، يف قوهلم بطهارة لنب امليتة  .

القول الثاني:أنها إن كانت مائعة فهي جنسة لنجاسة وعائها،وإن كانت صلبة يغسل ظاهرها وتؤكل،وإليه ذهب 
 ة.صاحبا أبي حنيف

 القول الثالث : أن إنفحة امليتة جنسة ، وإليه ذهب اجلمهور )املالكية والشافعية واحلنابلة( . 

 واستدلوا : 

وهو عام ، يشمل كل جزء من أجزاء امليتة ، سواء كان حلما أو  {حرمت عليكم امليتة}بقول اهلل تبار  وتعاىل  -
 ذلك  .عظما أو شحما ، أو عصبا ، أو لبنا أو إنفحة أو غري 

 الراجح : 

ـ واهلل أعلم ـ هو القول األول،وأن إنفحة امليتة طاهرة ، وذلك ألكل الصحابة رضي اهلل عنهم ، من اجلنب املنعقد بها 
 ، حينما دخلوا بالد فارس  .
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 باب االستنجاِء

 

هو األصل فيه ، جنوت االستنجاء لغة : مأخوذ من قوهلم )جنوت الشيء( ، أو من قوهلم : النْجُو ، وهو القطع ، و
 الشجرة : قطعتها ؛ ألن املستنجي يقطع أثر اخلارج ، باستعمال املاء  .

 اصطالحا : إزالة خارج من سبيل مباء أو إزالة حكِمه حبجر أو حنوه  .

 وقيل:إزالة خارج سواء كان معتادًا أو ال،من سبيل أصلي قبل أو دبر مباء.

 مطهر أم أنه مبيح .  وسيأتينا إن شاء اهلل ، هل االستجمار

، حبجر  -على املذهب  -إزالة اخلارج مباء : فإذا أزيل اخلارج مباء مسي استنجاء ، وإذا أزيل اخلارج أو أزيل حكمه 
أو حنوه ، فإنه يسمى استجمارا ؛ نسبة إىل اجلمار ، وهي : احلصى الصغار ؛ ألن األصل يف اخلارج إذا كان بغري املاء 

 وهذه احلجارة يف الغالب تكون صغرية ، فسمي استجمارا .  ، أن يكون حبجارة ،

 وقد دل على مشروعية االستجمار : 

 ، كما سيأتينا إن شاء اهلل .  صلى اهلل عليه وسلمالسنة :فقد جاءت فيه أحاديث عن النيب  -

 وكذلك اإلمجاع على أن االستنجاء يزيل أثر اخلارج من السبيلني  . -

َتَحبُّ عند دخوِل اخلالِء .قال رمحه اهلل : ُيس 

عبارات الفقهاء يف هذا الباب أو يف غريه ، يف بعض كتبهم  يقولون : يستحب ، ويف بعضها يقولون : يسن ، يف هذه 
 املوضع بالذات يكثرون من ذكره ، ويف الباب الذي بعده ، فهل هنا  فرق بني يستحب ويسن ؟ . 

 هما ، فيستحب أو يسن مبعنى واحد  .من أهل العلم من قال : إنه ال فرق بين -

ومنهم من قال : هنا  فرق بني املستحب واملسنون ، فاملستحب هو : الذي ثبت بتعليل ، وأما املسنون ، فهو ما  -
، مبعنى : ما جاء فيه دليل فإنه  صلى اهلل عليه وسلمثبت بدليل يدل على طلبه ، وإن كان خيص بكونه ثابتا عن النيب 

 سن( ، وما جاء فيه تعليل وحنوه ، فإنه يقال فيه )يستحب(.يقال فيه )ي

 والعلماء بينهم خالف يف التفريق ؛ ولذلك يتكلم عن هذه املسألة أهل األصول ، وأهل احلديث ، والفقهاء  .

،  ومن أهل العلم من قرب القول الثاني ، ومنهم شيخنا ، أنه إذا قيل يستحب فهذا إذا كان الدليل بتعليل أو حنوه
 وإذا قيل : يسن ، فهو إذا كان هنا  نص ، فإذا جاء نص قلنا : يسن كذا . ويقال فيه : مندوب.

 فمستحب : ألن الشارع قد استحبه  .

 .  صلى اهلل عليه وسلمومسنون : ألنه سنة وطريقة منقولة عن النيب 

 ومندوب : ألنه مطلوب ، فهو مطلوب من قبل الشارع .

 خوِل اخلالِء (قوله :) يستحبُّ عنَد د

 مفهومه : أنه ال يكون يف اخلالء ، فالعندية عندية قرب ، فإذا كان قريبا من دخوله يقول هذا الذكر  .
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 اخلالء : مأخوذ من املكان اخلالي ، وأن اإلنسان إذا كان يقضي حاجته خيلو فيه ، فليس معه أحد فيه  .

 

 باهلِل من اخُلْبِث واخلباِئِث  . قال رمحه اهلل : أن َيقوَل : بسِم اهلِل أعوُذ 

والتسمية عند دخول اخلالء جاءت فيها أحاديث فيها ضعف ، لكن استحب عامة الفقهاء أن يقول اإلنسان عند 
 دخول اخلالء : بسم اهلل , وقد حكي اإلمجاع على مشروعية التسمية عند دخول اخلالء كما حكاه النووي رمحه اهلل .

]إذا ، قال  صلى اهلل عليه وسلمابن أبي شيبة ، عن أنس ، رضي اهلل عنه ، أن النيب  وقد جاء فيها حديث عند
وزيادة )بسم اهلل( زيادة شاذة ، فاحلديث صحيح دخلتم اخلالء فقولوا : بسم اهلل ، أعوذ باهلل من اخلبث واخلبائث[ 

 بدون لفظة )بسم اهلل( .

قال  صلى اهلل عليه وسلمابن ماجه ، وغريهما ، أن النيب وجاء حديث عن علي رضي اهلل عنه ، عند الةرمذي ، و
، وهذا احلديث ضعيف ، لكن  ]سةُر ما بني أعني اجلن ، وعورات بين آدم إذا دخلوا الكنيف أن يقولوا بسم اهلل[

ن صححه األلباني رمحه اهلل مبجموع طرقه ، فطرقه ال ختلو من مقال ، لكن مبجموع الطرق ، رأى رمحة اهلل عليه أ
 احلديث صحيح ، وإال فإن كثريا من أهل العلم يضعف هذا احلديث ، ويرى أنه ال يثبت . 

 لكن استحب عامة الفقهاء أن يقول اإلنسان عند دخول اخلالء بسم اهلل  .

 ائث  .أي : يسن عند دخول اخلالء أن يقول : أعوذ باهلل من اخلبث واخلب قوله:) أعوُذ باهلِل من اخُلْبِث واخلباِئِث ( .

صلى اهلل وهذا فيه حديث شعبة عن عبد العزيز بن صهيب ، قال  مسعت أنسا رضي اهلل عنه يقول :كان النيب  -
 ، إذا دخل اخلالء يقول ]اللهم إني أعوذ بك من اخلبث واخلبائث[  . عليه وسلم

 قد حكى النووي رمحه اهلل االتفاق على مشروعيته . 

خلْبث( ، وبعضهم ضبطها بالضم )اخلُبث( واملعنى خيتلف بالضبط ، فاخلُبث : اخلبث : ضبطها بعضهم بالسكون )ا
 مجع خبيث ، وهم ذكران الشياطني ، واخلبائث : مجع خبيثة ، وهي إناث الشياطني ،

وخْبث : الشر واملكروه.واخلبائث : النفوس الشريرة ، واألنفس الشريرة منها ما هو مذكر ، ومنها ما هو مؤنث .  
 ستعاذ من الشر وأهله.فكأنه ا

الراجح : ـ واهلل أعلم ـ هو القول الثاني وهذا الذي عليه طائفة من حمققي أهل العلم رمحة اهلل عليهم ، ويقولون : 
، واإلنسان الذي يقول هذا الذكر ، قد استعاذ من اخلبث )الشر(  صلى اهلل عليه وسلمضبطه بـ اخلْبث فيكون النيب 
، فهي مأوى للشياطني ، يتكشفون  -كما جاء  -رة( وذلك أن هذه احلشوش حمتضرة واخلبائث )النفوس الشري

عورات بين آدم فيها ، فإذا ذكر اإلنسان هذا الذكر باعتبار تصحيح حديث التسمية ، إذا مسى اهلل عز وجل ، وقال : 
 أعوذ باهلل من اخلبث واخلبائث ، فهو يضمن شيئني : 

  يرون عورته ، وحتى ال يضحكوا عليه ، ويزدروه حال قضاء حاجته . أن يسةر نفسه عن أعينهم ، فال -

أن يستعيذ باهلل من شرهم ، فال يناله شر من شرورهم ، فهم أهل الشر والبالء ، فيسلم بإذن اهلل من هذين  -
 األمرين. 
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اجلمهور فيقول الذكر  . مشروع يف البنيان والصحراء كما هو مذهب ]أعوذ باهلل من اخلبث واخلبائث[ وهذا الذكر
 عند دخول اخلالء وقبل أن يشمر ثوبه إذا كان يف الصحراء.

.  قال رمحه اهلل: وعنَد اخلروِج منُه : غفراَنَك , احلمُد هلِل الذي أذهَب عين األَذى وعافاني 

 أي : وعند اخلروج منه يقول : غفرانك . 

 .  وهو أيضا مما استحبه عامة أهل العلم رمحة اهلل عليهم

 دليلهم :  

[ غفرانكإذا خرج من اخلالء قال ]  صلى اهلل عليه وسلمعن عائشة ، رضي اهلل عنها ، قالت: كان رسول اهلل  -
أخرجه اإلمام أمحد،والةرمذي ، وأبو داود واحلديث صححه ابن خزمية ، وأبو حامت ، والنووي ، والذهيب ، والشيخ 

 األلباني ، رمحة اهلل عليهم مجيعا . 

مصدر غَفر يغِفر َغْفرا وغفرانا ، يقولون : على وزن شكر يشكر شكرا ، وشكرانا ، مصدر له:)غفرانك (:قو
 منصوب بفعل حمذوف ، تقديره : أسألك غفرانك ، فهو يسأل ربه تبار  وتعاىل املغفرة  .

 وقد اختلف العلماء يف علة قول اإلنسان بعد خروجه من اخلالء )غفرانك (:

نه احنبس عن ذكر اهلل فةرة من الزمن ، فهو يستغفر اهلل تبار  وتعاىل على هذا التقصري احلاصل منه فقال بعضهم :أل
 ؛ الحنباسه عن ذكر اهلل عز وجل . 

وهذا القول ضعفه طائفة من أهل العلم ؛ ألنه ملا احنبس عن ذكر اهلل يف هذه الفةرة ، إمنا احنبس بأمر من اهلل عز 
أنه  ال يذكر ربه  -لألسف  -يف فةرات كثرية ال يذكر اهلل ، ورمبا كان أكثر وقت اإلنسان وجل ؛وألن اإلنسان يكون 

 عز  وجل ، وليس مشروعا له أن يقول : غفرانك . 

وقال ابن القيم وغريه : إن السبب يف قول املرء بعد خروجه )غفرانك (أن اإلنسان حاجته إىل التخلص من الذنب ، 
من القذر الذي يف بطنه ، فإن القذر الذي يف بطن اإلنسان غاية أكرب ضرر فيه أن  أعظم من حاجته إىل التخلص

اإلنسان يهلك وميوت ، لكن املصيبة الذنب ، فإن الذنب يهلك املرء يف الدنيا واآلخرة ، ويأتي له بالويل والثبور ، يف 
مضطرا ومضطربا ، ثم إذا دخل وقضى  حياته الدنيا ويف اآلخرة ، فاإلنسان حيتاج إىل الدخول للخالء ، وقد يكون

حاجته ، وارتاح مما كان يف بطنه ، استشعر يف هذه اللحظة ، أن حاجته للتخلص من الذنب أعظم من حاجته 
للتخلص من هذا القذر الذي كان قد أشغله وآذاه حتى دخل بيت الراحة كما يسميه بعضهم ، وهذا الوجه وجه 

 قوي .

وهذا احلديث أخرجه ابن ماجه ، وفيه رجل ضعيف ففي إسناده  َب عين األَذى وعافاني  .قوله: احلمُد هلِل الذي أذه
 امساعيل بن مسلم قال يف الزوائد :متفق على تضعيفه.
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.  قال رمحه اهلل : وتقديُم رجِلِه اليْسرى ُدخواًل ، وُيْمنى خروجًا  َعْكَس مسجٍد ونعٍل 

، وإذا أراد أن خيرج قدم رجله اليمنى ، وليس هنا  نص يف هذه املسألة إذا أراد أن يدخل قدم رجله اليسرى   
بذاتها ، إمنا عندهم قياس على دخول املسجد ، فإن املسجد يشرع لإلنسان إذا دخله أن يقدم رجله اليمنى ، وإذا 

ه ، أنه قال من حديث أنس رضي اهلل عن -بسند صححه النووي  -ملا روى احلاكم  -خرج أن يقدم رجله اليسرى  .
:)من السنة إذا دخلت املسجد أن تبدأ برجلك اليمنى ، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى[ فقال أنس : من السنة 

 ، والصحابي إذا قال : من السنة ، فله حكم الرفع  .

يمنى ، قالوا : فيستحب لإلنسان إذا دخل ، أن يقدم رجله اليسرى يف بيت اخلالء ، وإذا خرج أن يقدم رجله ال
 واملسجد العكس ، اليمنى دخوال ، واليسرى خروجا ؛ حلديث أنس املتقدم  .

وألن السنة أن اليمنى ُيبدأ بها يف مواضع التكريم ، واليسرى يف عكس مواضع التكريم ؛ والدخول للخالء يبدأ  -
 شمال  .فيه بالشمال ؛ ألن فيه تكرميا لليمني ، ويف اخلروج يكرم اليمني بأن يقدمها على ال

 واألدلة على البدء باليمني مثل : 

، يعجبه التيامن يف تنعله وترجله وطهوره ، ويف شأنه  صلى اهلل عليه وسلمحديث عائشة يف الصحيح :)كان النيب  -
 كله(. 

 كما يف الصحيحني  .]إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى ، وإذا خلع فليبدأ باليسرى[ وحديث أبي هريرة  -

 ل على أن ما فيه تكريم يبدأ فيه بالرجل اليمنى ، وعكسه يبدأ فيه اليد والرجل اليسرى . وهذا دلي

وقد نقل النووي هنا ، اتفاق العلماء والفقهاء على استحباب الدخول بالرجل اليسرى إىل بيت اخلالء ، واخلروج 
 بالرجل اليمنى من بيت اخلالء . 

 قوله :)َعْكَس مسجٍد ونعٍل(  .

 اء فيه النص . واملسجد ج

 حديث أنس عند احلاكم بسند صحيح .  -

 والنعل جاء يف النص : 

 حديث أبي هريرة يف الصحيحني .  -

.  قال رمحه اهلل : واعتماُدُه على ِرْجِلِه اليسرى 

 مما يستحب يف حال قضاء احلاجة ، أن يعتمد على رجله اليسرى . وأدلتهم:

أن نقعد على  صلى اهلل عليه وسلمدجلي رضي اهلل عنه، أنه قال:)علمنا النيب الدليل  األول: عن سراقة بن مالك امل
اليسرى ، وننصب اليمنى( أخرجه الطرباني والبيهقي واحلديث ضعفه احلافظ ابن حجر وغريه من أهل العلم ؛ ألن 

 فيه رجال مل يسم  .

 ونصب اليمنى فقد كرمها . الدليل  الثاني: وألن فيه تكرميا لليمنى ؛ ألنه إذا قعد على اليسرى 

 
 



  املطريي فهد: د.أ. الشيخ فضيلة                                                                                                                                                      ـكتاب الطهارة  املستقنع زاد

 

 www.dwrah.com 54                                 سعدي ابن جبامع املتقدمة العلمية الدورة

 الدليل  الثالث: وألنه أسهل خلروج اخلارج  .

وقد نص األطباء على هذا الشيء ، أنه إذا اعتمد على رجله اليسرى ، ونصب اليمنى ، فإنه أسهل خلروج اخلارج 
اليسرى ، أصبحت  ، فإذا اعتمد على رجله 4منه ؛ ذلك أن املستقيم واألمعاء السفلى يف البطن ، تكون  على شكل 

على شكل مستقيم ، فكان اخلارج خيرج مباشرة ، وهو أسهل ، فما دام أنه مل يثبت فيه النص ، فالسنية ال حنكم بها ، 
أن اعتماد اإلنسان على رجله اليسرى أسرع خلروج اخلارج ،  -وقد أثبت  -لكن يقال : إن أثبت الطب احلديث 
سرى ؛ ألن فيه سهولة خلروج اخلارج ، واإلنسان مقصوده أن خيرج اخلارج فإنه ينبغي له أن يعتمد على رجله الي

بسرعة ، وحتى ال يطيل البقاء يف بيت اخلالء ، وألن فيه نوع تكريم للرجل اليمنى ، واليمنى مكرمة ، كما هو يف 
 مواضع التكريم  .

. قال رمحه اهلل: وُبعُدُه يف فضاٍء واسِتتاُرُه 

 نسان ، واالستتار على نوعني : من السنة أن يستةر اإل

  .استتار ببعده 

 .استتار بكل جسده 

: االستتار ببعده :فيذهب بعيدا عن الناس حتى ال يرى ، ثم إذا أبعد يسُتر جسده بشيء مرتفع يكون لنوع األولا 
 وراءه ، وهذا نوع من االستتار ، وأيضا سةر نفسه بوجود حائل بينه وبني رؤية الناس له ،

عورته عن الناس فهذا أمر واجب ، فال جيوز لإلنسان أن يكشف عورته ؛ وهلذا جاء يف بعض ألفاظ حديث  وأما سةر
]إنهما ليعذبان ، وما يعذبان يف كبري ، أما ، بقربين ، قال  صلى اهلل عليه وسلمابن عباس يف الصحيحني ، ملا مر النيب 

مبعنى أنه ال يضره انكشاف عورته عند يستةر من البول[  أحدهما فكان ال يستنزه من البول[ ويف بعض األلفاظ ]ال
 الناس  .

، ثبت عنه أنه كان ُيبعد كثريا ،  صلى اهلل عليه وسلم، فالنيب  صلى اهلل عليه وسلموسنة االستتار قد ثبتت عن النيب 
 يف حال قضاء حاجته  .

 .ق حتى توارى عين فقضى حاجته[  ]فانطلكما جاء يف الصحيحني ، من حديث املغرية بن شعبة ، أنه قال: -

صلى اهلل عليه ويف حديث عبد الرمحن بن أبي ُقراد ، عند اإلمام أمحد ، بسند صحيح ، قال : )خرجت مع النيب  -
 حاجا ، فرأيته خرج من اخلالء ، فاتبعته باإلداوة أوالقدح ، فجلست له بالطريق ، وكان إذا أتى حاجته أبعد( . وسلم

 إليه عامة الفقهاء ،بل نقل النووي االتفاق على استحبابه.وهذا احلكم ذهب 

 فإن قال قائل : ملاذا يبعد اإلنسان ؟ ملاذا ال يكون وراء شجر أو وراء جدار أو حنو ذلك ؟ فاجلواب : 

أوال : أن اإلنسان قد يصدر منه أصوات حال قضاء حاجته ، فيسةر نفسه ال عن أعني الناس فقط ، بل عن أمساعهم 
  يسمعون منه صوتا  .، فال
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ثانيا : أنه قد يكون للخارج منه رائحة مستقذرة جدا ، كما يف حال بعض الناس ، فهو أيضا ال يريد أن يَشم الناس 
 منه رائحة خبيثة . 

 ثالثا : ولئال ُيرى القذر الذي خيرج منه ، فإنه لو كان قريبا فقد يرى بعض الناس القذر اخلارج منه فيستقذرونه.

، سيد احليني من ربهم ومن خلق اهلل ، ـ احلياء الذي ال يذم شرعا ـ ، من أجل  صلى اهلل عليه وسلمذا كان النيب وهل
 هذه العلل ومن أجل غريها كان يبعد عن الناس .

 : االستتار حبائل حيول بينه وبني الناس)استتار بكل جسده(. النوع الثاني من االستتار

 :  لى اهلل عليه وسلمصوهذا أيضا ثابت عن النيب 

  صلى اهلل عليه وسلمأردفين رسول اهلل ] كما عند مسلم من حديث عبد اهلل بن جعفررضي اهلل عنه ، أنه قال : -
صلى اهلل عليه ذات يوم خلفه، فأسر إلي حديثًا ال أحدث به أحدًا من الناس ، وكان أحب ما استةر به رسول اهلل 

وحائش النخل :ما ،  فبفتح اهلاء والدال وهو ما ارتفع من االرض. اهلدف [حلاجته هدٌف أو حائُش خنل وسلم
 .  اجتمع من ذلك والتف ودنا بعضه من بعض وال واحد له من لفظه

ملا بال قائما ، يف بعض األلفاظ أنه نادى حذيفة ،  صلى اهلل عليه وسلموحديث حذيفة يف الصحيح ، أن النيب  -
ال تنكشف عورته ، عليه الصالة والسالم ، نادى حذيفة فكان وراءه ، وجعله يتجه وجعله وراءه ، بال واقفا حتى 

 عكس اجتاهه أي )يعطيه ظهره( من أجل أن يسةره عن أعني الناس فال يرونه .

وسةر العورة قيمة من قيم اإلسالم السامية ، واجلاهلية واجلاهليون ال جيد اإلنسان غضاضة عندهم يف كشف عورته 
، قد أكد عليهم  صلى اهلل عليه وسلما كان اإلنسان يكشف عورته ، فهو امرؤ فيه خصلة جاهلية ، والنيب ؛ وهلذا إذ

 يف هذه القضية ، يف أول اإلسالم  . 

أي ]أنزل احلجر ، والبس إزار [  ففي مرة كان أحد الصحابة حيمل حجرا ، فنزل إزاره ، فاستمر حبجره ، فقال :
علوم أنهم يف اجلاهلية كانوا يتباهون : ماذا يضرني ؟ أنا رجل ، والرجل الضري عليه  ارجع والبس إزار  ، ومن امل

أن ترى عورته ، لكن يف اإلسالم ال ، اإلسالم جاء بسةر العورة ، وهذا من قيم وآداب اإلسالم السامية ، أن 
بدي الواحد منهم عورته ، أو ما اإلنسان يسةر عورته فال يراها أحد ، كما أن من العقوبة للرجل أو للمرأة ، أن ي

بدت هلما سوآتهما }حيرم النظر إليه ؛ فإن اهلل تبار  وتعاىل ملا غضب على آدم وحواء ملا أكال من ورق الشجرة قال: 
فلما حصلت املعصية منه ، بدت السوءة ، وانكشف العيب له ، فقالوا : هذه  {وطفقا خيصفان عليهما من ورق اجلنة

 ذنب واملعصية .عقوبة من آثار ال

 إذن االستتار على نوعني : 

 اإلبعاد .  -1

 كونه وراء هدف أو حائش )أي وراء ما يسةره عن أعني الناس( . -2
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.  قال رمحه اهلل : وارتياُدُه لبوِلِه مكانًا ِرْخوًا 

 -َرخوا  -ُرخوا  -ء ِرخوا و)ِرخوا( هذه تأتي مثلثة الرا –أيضا مما يستحب:أن يرتاد اإلنسان ملوضع بوله مكانا رخوا
 أي أنه يرتاد مكانا لينا َدْمثا يبول فيه ؛ حتى يأمن من ُرشاش البول ، ومن رجوعه إليه . 

 ، جاء إىل موضع جدار دمث فبال فيه  . صلى اهلل عليه وسلموقد جاء يف أحاديث ، أن النيب  -

إليه شيء من حاجته حني قضائها ، وهذا مما  املهم أنه يبحث عن مكان رخو ، أوأرض ليست ُصلبة ، لكيال يرتد
يورث الوسواس عند اإلنسان ، وهذا واضح ، فإن اإلنسان إذا بال يف مكان يابس صلب ، فإن البول يتطاير ، فإذا 
تطاير البول ، يقول يف نفسه : جاء على رجلي ، جاء على نعلي ، جاء على ثوبي ، جاء على سراويلي .. فيبدأ 

سة ، يصب على طرف سراويله ماء .. اخل ، لكن إذا اختار مكانا رخوا ، فإنه يأمن من التلويث ، اإلنسان بالوسو
 ويأمن من قضية الوسوسة ، فال يوسوس بعد ذلك . 

كذلك إذا مل جيد مكانا رخوا ، ووجد مكانا عاليا ، طرف جبل ، أو طرف حجر ، يستطيع أن يبول منه ، فينزل بوله 
حسن ، فإن مل يكن ، فإنه يقةرب من األرض قليال ، فيبول ،فيبتعد عن رجوع رشاش البول بعيدا عنه فهذا أيضا 

 إليه. 

  وَنْتَرَه ثالًثا  قال رمحه اهلل: َوَمسُحُه بيده الُيسرى إذا فَرَغ من بوِلِه. 

أس الذكر ثالث يستحب أيضا أن ميسح اإلنسان بعد بوله ، ميسح بيده اليسرى من أصل ذكره إىل رقوله:)َوَمسُحُه( 
مرات ، وبعضهم يسميه )السْلت( وهذه املسألة فيها خالف بني أهل العلم ، وميكن أن يصنف اخلالف فيها إىل 

 ثالثة أقوال : 

 القول األول : أنه جيب أن ميسح اإلنسان ذكره ، ويسلته من أصل الذكر إىل رأسه ، وهذا مذهب احلنفية واملالكية . 

 أدلتهم:   

]إنهما ، مر على قربين يعذبان ، فقال  صلى اهلل عليه وسلمل:عن ابن عباس رضي اهلل عنهما ، أن النيب الدليل األو
 كما يف الصحيحني  . يعذبان ،ومايعذبان يف كبري ... أما أحدهما فكان ال يستربئ من البول...[

حتى نهايته ، حتى خيرج البول وجه االستدالل: أن االسترباء من البول ، حيصل بسلت الذكر ، أو مسحه من أصله 
 املوجود فيه ، فإذا كان قد بقي شيءمن البول فيخشى أن يكون من عدم االسترباء . 

 الدليل الثاني: وألن االسترباء واجب ، وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب ، فاملسح والسلت إذن واجب . 

 نابلة. القول الثاني: أنه يستحب املسح وإليه ذهب الشافعية،واحل

 أدلتهم: 

:) إذا شرب أحدكم فال  صلى اهلل عليه وسلمالدليل األول: عن عبد اهلل بن أبي قتادة عن أبيه قال : قال رسول اهلل 
يتنفس يف اإلناء، وإذا بال أحدكم فال ميسح ذكره بيمينه ، وإذا متسح أحدكم فال يتمسح بيمينه(أخرجه اإلمام 

 البخاري.
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 فقالوا :  -والفرق  -فقال : ميسح ويتمسح 

 .  ميسح : املراد به السلت أو املسح 

 .  يتمسح : يراد به االستنجاء ، فبينهما فرق 

 الدليل الثاني: وألنه أبرأ وأنظف لإلنسان ، فينبغي له أن ميسح ذكره  .

 القول الثالث : أن املسح والسلت مكروه  .

 إنه بدعة  .ع من كالم شيخ اإلسالم قال:ويف بعض املواض،خ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللوهذا ذكره املرداوي عن شي

 أدلتهم:

 الدليل األول:ألنه مل يرد فيه نص واضح  .

املسح قد  ]ال ميسك ذكره بيمينه[، وجاء يف بعض األلفاظ ]فال ميسح ذكره بيمينه[  صلى اهلل عليه وسلموأما قوله 
 ذكر وما فيه . يكون املراد به مسك الذكر ، وليس املراد به سلت ال

الدليل الثاني: أن ما كان داخل الذكر ، ليس له حكم ما كان خارج الذكر ، فالشيء يف معدنه ويف موضعه ال يضر ، 
 وليس له حكم اخلارج عن موضعه . 

 الدليل الثالث: أن املسح يورث سلس البول ، فإذا كان اإلنسان ميسح ذكره كثريا ، فإنه رمبا يصاب بسلس بول ؛ ألنه
 كالضرع ؛ وهلذا يقولون : إذا تركه قر ، وإذا حلبه در ، فيةركه اإلنسان ، وهذا اهلل أعلم به هل هو صحيح أم ال؟ . 

 : وهلذا كان القول األقرب واهلل أعلم أنه ال ميسح ذكره ، وال يسلته .  الراجح

فرجها إن كانت ثيبا ، من باب التنظيف  ومثله املرأة ، فإنها ال تؤمر يف حال اجلنابة ،واحليض أن تدخل أصبعها داخل
 ، وال عن صحابته الكرام األمربهذا  . صلى اهلل عليه وسلم، فإن هذا من التنطع ، ومل ينقل عن النيب 

وهم قالوا : ميسح ذكره ثالثا ، حتى يستربئ وينظف ، فإن قال قائل : بعض الناس خيرج منهم املاء بعد قضاء 
، فيقال : من كان هذا حاله فإنه ينتظر قليال حتى خيرج بقية البول ، وإن كان حيتاج إىل  احلاجة ، يبقى يف ذكره شيء

أن ميشي شيئا فله ذلك ، هذا ملن كان يتيقن حدوث مثل هذا الشيء ، أما إن كان ال يتيقن ، فإن هذا مما يفتح عليه 
هلؤالء املوسوسني يف هذا الباب طرقا عجيبة  باب الوسوسة ؛ وهلذا يذكر شيخ اإلسالم وابن القيم يف )إغاثة اللهفان(

نسأل اهلل العافية، فمنهم من يتنحنح ، ومنهم من يقفز ، ومنهم من ينزل درجا ، ومنهم من ميسك نفسه خطوات ، 
من أجل أن خيرج هذا اخلارج منه ، فإن كان اإلنسان ال يتيقن من خروج شيء ، فإنه ينبغي له أن يغلق هذا الباب ، 

عنه ؛ وهلذا كانت عبارات السلف يف هذا كثرية ، فمنهم من يقول : ينضح ، وإن كانت أحاديث النضح  وأن يلهو
فيها ضعف ، لكن نقل عن بعض السلف أنه ينضح سراويله باملاء ، ويلهو عنه ، وال يتتبع إذا كان فيه نقط أو ليس 

س قد يبتلى مبثل هذا الشيء ، كأن يبقى يف فيه نقط ، يلهو عنه ، لكن إن تيقن وجود بعض الشيء ؛ ألن بعض النا
جماري البول شيء حيتاج إىل فةرة من أجل خروجه ، فمثل هذا يقال له : انتظر قليال ، حتى خيرج كل البول املوجود 

 فيكون قد بقي نقط ال تزال يف جماري البول. . يدفع البول بقوة ، ثم يقوم وخيرج،، وخاصة أن بعض الناس ، إذا بال 

 وصلى اهلل وسلم على حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.                            



  املطريي فهد: د.أ. الشيخ فضيلة                                                                                                                                                      ـكتاب الطهارة  املستقنع زاد

 

 www.dwrah.com 55                                 سعدي ابن جبامع املتقدمة العلمية الدورة

 
 

 
 

 احلمد هلل رب العاملني ، والصالة والسالم على نبينا حممد ، وعلى آله وصحبه أمجعني . 

 تابع باب االستنجاء

سح ، وهو : أن ميسح ذكره من أصله إىل ذكرالفقهاء شيئني : املسح ، والنةر ، وعرفنا املراد باملقوله:) وَنْتَرَه ثالًثا(  
رأسه حتى خيرج ما فيه ، وعرفنا أن املسألة فيها ثالثة أقوال ، وأن أقرب األقوال فيها هو ما ذكره شيخ اإلسالم ابن 

 تيمية رمحه اهلل ، ومعه طائفة من احملققني ، أن هذا األمر بدعة ، الدليل عليه.

ما يف ذكره من الداخل حتى خيرج ،ومنه استنةر الرجل بوله : اجتذبه  : اجلذب بشدة وجفاء ليدفع والنةر هو
 واستخرج بقيته.

وقالوا : هذا من املستحبات ، على املذهب عندنا ، واخلالف يف املسألة جيرى كا اخلالف يف مسألة املسح ، فإن قلنا 
قال الشافعية واحلنابلة فهو مستحب ، املسح واجب كما قال احلنفية واملالكية ، فإنه واجب ، وإن قلنا مستحب كما 

 أو قلنا : إنه بدعة فهو بدعة ، على التفصيل يف الكالم السابق . 

 وإن كان األصحاب هنا قد استدلوا :

]إذا بال  قال صلى اهلل عليه وسلممبا روى اإلمام أمحد ، من حديث عيسى بن يزداد عن أبيه ، أن رسول اهلل  -
 . أحدكم فلينةر ذكره ثالثا[ 

وهذا احلديث ضعيف ، فإنه كما قال ابن معني : عيسى هذا ال يعرف هو وال أبوه ، فال يثبت وال يستدل به ، 
واخلالف يف املسألة كاخلالف يف املسألة السابقة ، وعرفنا أن الراجح أنه بدعة ، كما ذكر شيخ اإلسالم إن مل يكن 

ملرداوي ، وجاء يف موضع أنه قال : إنه بدعة  . ومثل هذا مكروها ؛ ألنه الشيخ نقل عنه أنه مكروه ، كما ذكر ا
التحنح واملشي خطوات قال الشيخ:وكل ذلك بدعة وكذا تفقده الفيئة بعد الفيئة .وقال الشيخ يف موضع إن احتاج 

 إىل النةر فعله كأن يكون إن مل يفعله أصابه سلس.

 يف غرِيه إن خاَف َتَلوًُّثا. قال رمحه اهلل : وَتَحوُُّله من َموِضِعه لَيْسَتْنِجَي  

يف ضمن سياق املستحبات اليت ذكرها املؤلف رمحه اهلل ، ذكر أنه يستحب لإلنسان أن يتحول من موضعه ليستنجي 
 يف غريه،إن خاف تلوثا،وهو رأي مجهور أهل العلم ،وإن كان ظاهر املبدع وجوبه.

 واملؤلف ذكره جمموعة من القيود: 

نجي( : فهذا األمر إمنا يكون يف حال االستنجاء ، ال يف حال االستجمار ، فإذا مل يكن معه ماء القيد األول : )ليست
 وإمنا سيستخدم احلجارة ، أو املناديل ، أو غريها ، فإنه ال يستحب له االنتقال . 

 القيد الثاني :)إن خاف تلوثا (: فإن مل خيف تلوثا فإنه ال يستحب  .

 ب املتون غالبا، تكون كل عبارة وراءها وصف،أو فائدة،أو قيد  .وليتنبه إىل أن كالم أصحا
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 فاملؤلف قيد االستحباب يف قضية التحول من موضعه الذي قضى فيه حاجته إىل موضع آخر ، بقيدين : 

 : أن يكون استنجاء  . القيد األول

 : أن خياف التلوث  . القيد الثاني

فإنه ال يتحول ، وإن مل خيف التلوث ، فإنه ال يتحول من موضعه الذي فإن مل يكن استنجاء ، بأن كان استجمارا ، 
 هو فيه . 

ال خياف التلوث : كما لو كان يف املراحيض املوجودة اآلن ، فإن خارج اإلنسان يذهب مع الطرق املعدة لذلك ، وال 
كان املكان مبلطا أو مقريا ، فإن يتلوث اإلنسان به ، جمرد أن يسكب املاء ، فإنه يذهب ، وليس فيه تلوث ، كذلك إذا 

اإلنسان ال خياف تلوثا فيه ، وإمنا التلوث إذا كان يف صحراء ، وخاصة إذا كانت األرض يابسة ، فإن اخلارج سينزل 
 على األرض ، ورمبا إذا استنجى ارتد املاء عليه فلوثه . 

اف تلوثا أن يتحول من املكان الذي هو فيه فإن قال قائل : ما الدليل على أنه يستحب لإلنسان إذا كان يستنجي وخ
 إىل موضع آخر ؟ فاجلواب أن الفقهاء استدلوا بأدلة ، منها : 

صلى اهلل عليه الدليل االول :ما روى اإلمام أمحد ، وأبو داود وغريهما ، من حديث الرجل الذي صحب النيب 
 يف ُمغتَسله(.  ، وفيه:نهانا رسول اهلل أن ميتشط أحدنا كل يوم ، وأن يبول وسلم

 قالوا؛ألنه إذا بال يف موضع املغتسل سيؤدي إىل تطاير البول أو رشاشه عليه فيؤدي اىل تلويثه وتقذيره.

:) صلى اهلل عليه وسلمالدليل الثاني :وما روى اخلمسة ، عن عبد اهلل بن مغفل رضي اهلل عنه، أن النيب  
 إن عامة الوسواس منه(  .قال:اليبولن أحدكم يف مستحمه ، ثم يتوضأ فيه ، ف

وهذا احلديث أخرجه اخلمسة ، من رواية احلسن عن عبد اهلل بن مغفل رضي اهلل عنه ،وهذه الرواية انتقدت من 
 وجهني:

 الوجه األول : أن رواية احلسن عن عبد اهلل بن مغفل فيها خالف ، هل تثبت أو ال تثبت . 

 نعن يف السند . الوجه الثاني : أن احلسن مدلس ، وهو هنا قد ع

واحلديث صححه األلباني دون قوله:)ثم يتوضأ فيه ، فإن عامة الوسواس منه(: فاأللباني يرى أن هذه اللفظة غري 
 صحيحة ، وأما أوله فريى الشيخ األلباني رمحة اهلل عليه صحته . 

موضعه الذي هو فيه ، إىل  إذن: عندنا دليالن ، على أن اإلنسان إذا كان يستنجي ، وخاف تلوثا، فإنه ينتقل من -
 موضع آخر ، والسبب يف استحباب االنتقال:

أواًل: من أجل أال يتلوث بالقذر ، وهذا سيؤدي إىل قضية الوسوسة ، فإن اإلنسان ينبغي له أن يبتعد عن أسباب  -
 الوسوسة.

اغتسل ، فيؤدي إىل تلويثه  ثانيًا:قالوا : وألنه إذا بال يف موضع املغتسل ، فإن سيؤدي  إىل أن يتطاير البول إذا
 وتقذيره . 
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 .  قال رمحه اهلل : وُيكَرُه دخوُلُه بشيء فيه ذكُر اهلِل تعاَلى إّلا ِلحاَجٍة 

أفادنا املؤلف أن احلكم يف هذه املسألة هو الكراهة ، يكره أن يدخل اخلالء بشيء فيه ذكر اهلل تعاىل ، إال إذا كان مثة 
هة ؛ ألن الكراهة تذهبها احلاجة ، فإذا احتاج اإلنسان لشيء مكروه ، فإنه يزول حكم حاجة ، فإنه جيوز بال كرا

 الكراهة ، وأما احلرام فإنه ال يزول حكمه إال إذا اضطر اإلنسان إليه .

 وليعلم أن ما يتعلق بذكر اهلل يف اخلالء على نوعني : 

 ذكر اهلل.النوع األول:الدخول إىل بيت اخلالء بكالم اهلل أو بشيء فيه 

 النوع الثاني : الكالم بذكر اهلل عز وجل  .

 أما النوع األول:فهو على قسمني:

 أن يدخل إىل بيت اخلالء مبصحف  . -1

 أن يدخل إىل بيت اخلالء بشيء فيه ذكر اهلل تعاىل ، قرآنا كان أو غري ذلك  . -2

 ملصحف إىل اخلالء على قولني : أما األول : فقد اختلف العلماء رمحة اهلل عليهم يف حكم الدخول با

 القول األول: أن الدخول إىل اخلالء باملصحف حرام ، وال جيوز ، وإليه ذهب املالكية واحلنابلة . 

 ،أن يدخل به اإلنسان إىل اخلالء  .ه ليس من تعظيم كالم اهلل عز وجلفإنعلى ذلك: أن ذلك مناف للتعظيم؛ والدليل

 خلالء باملصحف مكروه فقط ، وال حيرم،وإليه ذهب احلنفية والشافعية .القول الثاني: أن الدخول إىل ا

 دليلهم : 

الدليل عدم الدليل ؛ فإنه ليس عندنا دليل يدل على التحريم ، وإذا مل يكن فليس لنا أن حنرم على عباد اهلل مامل  -
 حيرم عليهم بشرع اهلل.  

اهلل جل وعال أن يدخل اإلنسان به إىل اخلالء ، فإن هذا  وهو قول قوي ، لكن يشكل عليه أنه ليس من تعظيم كالم
املوضع موضع مستقذر ، تكشف فيه العورات ،وحمل لألنفس اخلبيثة ،ومأوى هلا ، وهو حمتضر ، فما ينبغي أن 

 يدخل اإلنسان باملصحف إليه  .

، لكن القول بالتحريم له  والةرجيح يصعب هنا يف احلقيقة ، وهذا مما جيعلك تعرف أن ما بعده سيكون أسهل منه
 وجه قوي ، قد يكون أقوى من القول بالكراهة فقط  .

 القسم الثاني : الدخول بشيء فيه ذكر اهلل  .

 كأن يكون معه أوراق ، أو يكون معه مطوية ، أو أذكار الصباح واملساء ، أو يكون معه كتاب ، إىل غري ذلك  .

تبار  وتعاىل مكروه ، وهذا مذهب احلنفية واملالكية يف قول ، و وهو أن الدخول بشيء يف ذكر اهلل القول األول:
 املذهب عند الشافعية واحلنابلة.
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 :دليلهم 

ألنه ينايف قضية التعظيم ، وأنه ينبغي تعظيم كالم اهلل تبار  وتعاىل ، وما فيه ذكر الرب عز وجل ،واإلنسان إذا   -
، فإنه سيصري إىل هذا الشيء ، إىل أنه يكره لإلنسان أن يدخل بشيء  استشعر عظمة املوىل جل وعال ، وعظمة ذكره

 فيه ذكر اهلل عز وجل ؛ ألنه إذا حل التعظيم يف قلبه ، فسيعظم ذكر اهلل عز وجل ، فال يدخل بشيء فيه ذكره  .

وهو رواية عن  إليه ذهب املالكية : أن الدخول بشيء يف ذكر اهلل تبار  وتعاىل جائز بال كراهة ،القول الثاني:
 احلنابلة.

 أدلتهم:  

 الدليل األول:ألنه ليس فيه دليل يدل على املنع . 

الدليل الثاني:أنه إذا وضع اإلنسان هذه األشياء خارج بيت اخلالء ، قد يؤدي إىل سرقتها ، أو يؤدي إىل نسيانها ، 
، ثم يدخل اخلالء ، ويقضي -شيء يفكر يف  -والذهول عنها  .وهذا كثري يف الناس ، فاإلنسان يكون مشغوال 

 حاجته ، ثم إذا خرج نسي هذه األشياء وتركها . 

وهلذا فالقول بالكراهة  حيتاج إىل دليل ، نعم التعليل بالتعظيم ال شك أنه وجيه ، وأن من تعظيم ذكر اهلل أن اإلنسان 
عل اإلنسان حيكم بالكراهة ؛ ألن ال يدخل به هذه األماكن املستقذرة ، لكن ليس عندنا دليل مينع ، أو دليل جي

ال نقول : إنه يستحق  -الكراهة حكم شرعي حيتاج إىل دليل ، فإذا حكمَت به ، فمعنى ذلك أن من فعل ذلك 
 ولكن من تر  ، هنا سيثاب على تركه ، وهذا حيتاج إىل دليل.  -العقاب ؛ ألن هذا ال يكون إال يف احملرم 

  عز وجل  .النوع الثاني : الكالم بذكر اهلل

 هذه املسألة فيها خالف على قولني : 

 القول األول : أنه يكره أن يتكلم اإلنسان بشيء فيه ذكر اهلل تعاىل . 

مثل : أن يعطس فيحمد اهلل عز وجل ، أو يسمع املؤذن يؤذن فريدد مع املؤذن ، أو أن ُيسلَّم عليه فريد السالم ، أو 
 بد الرمحن ، فينادي بلفظ اجلاللة.أن ينادي مثال : يا عبد اهلل ، يا ع

 اجلمهور على أن هذا مكروه وإليه ذهب احلنفية،واملالكية يف قول ، والشافعية واحلنابلة  .

مبا ثبت يف صحيح مسلم ، ]أن النيب صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم ، مرعليه رجل وهو يبول فسلم فلم  -دليلهم : 
 .يرد عليه[ 

صالة والسالم ، ملا سلم عليه هذا الرجل مل يرد عليه السالم ؛ ألن رد السالم مكروه ؛ ألن فقالوا : الرسول عليه ال
 السالم اسم اهلل تبار  وتعاىل ، فهذا دليل على أن ذكر اهلل يف موضع قضاء احلاجة مكروه . 

صلى اهلل عليه ى النيب نوقش االستدالل باحلديث مبا رواه أبو داود : عن املهاجر بن قنفذ رضي اهلل عنه ، ، أنه أت
]ِإنِّي َكِرْهُت َأْن َأْذُكَر اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ِإلَّا وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه ، وقال :  وسلم

 واحلديث صحيح.َعَلى ُطْهٍر َأْو َقاَل: َعَلى َطَهاَرٍة [ 
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]كرهت قال  صلى اهلل عليه وسلماليت ذكروها هم ، فإن الرسول ، علل بعلة غري العلة  صلى اهلل عليه وسلمفالنيب 
، وهم قالوا : إن الرسول عليه الصالة والسالم ، مل يسلم عليه ؛ ألنه يكره أن يذكر  أن أذكر اهلل على غري طهارة[

 اإلنسان ربه يف اخلالء ، وهنا  فرق بني العلتني. 

  تعاىل يف اخلالء ، وإليه ذهب املالكية. أدلتهم : القول الثاني : أنه ال يكره ، بل جيوز ذكر اهلل

قال ]لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال : بسم  صلى اهلل عليه وسلمالدليل األول:عن ابن عباس ، أن النيب 
ه يف اهلل ، اللهم جنبنا الشيطان ، وجنب الشيطان ما رزقتنا ، فإن قدر بينهما ولد ، مل يضره الشيطان أبدا[.أخرجا

، أمر اإلنسان أن يذكر اهلل عز وجل بهذا الذكر ، ومن  صلى اهلل عليه وسلمالصحيحني.  قالوا : وألن النيب 
من قوله ،  صلى اهلل عليه وسلماملعلوم أن اإلنسان قد يقول هذا الذكر وهو كاشٌف عورته ، ومل مينعه النيب 

قال احلافظ ابن حجر رمحه اهلل : إنه قد اسُتدل بهذا واخلالء أيضا يكون اإلنسان فيه كاشفا لعورته . وهلذا 
 احلديث على عدم كراهة ذكر اهلل يف حال الوقاع ، ويف اخلالء ، وهذا له وجه  .

الدليل الثاني:وألنه ليس هنا  دليل مينع من هذا الشيء، وإذا مل يكن مثة دليل مينع من هذا ، فليس لنا أن 
 نكرهه . 

، كان يذكر اهلل تعاىل على كل أحيانه ، ومل يأت دليل على أنه  صلى اهلل عليه وسلم الدليل الثالث:وألن النيب
 ، كان ينحبس عن ذكر اهلل يف اخلالء .  صلى اهلل عليه وسلم

 وهلذا ملا سئل شيخ اإلسالم عن إجابة املؤذن يف اخلالء ، قال : جييب باملخافتة .

ان يف أول اخلالء ، هل يسمي أو ال يسمي ؟ فمن الفقهاء من قال : وهذا ينبين عليه التسمية يف أول الوضوء إذا ك
يسمي يف قلبه ، ومنهم من قال يسمي بلسانه ، وهذا ينبين على اخلالف يف هذه املسألة ، فإن قلنا : يكره ، فإنه يسمي 

 يف قلبه  .

أو ليست واجبة ؟ فإن قلنا وكذلك ينبين على مسألة أخرى ، وهي : حكم التسمية يف أول الوضوء ، هل هي واجبة 
: واجبة ، فإنه يسمي ، سواء كان بلسانه أو يف قلبه ، وإن مل نقل بالوجوب ، فإنه يقال : يسمي بقلبه وال يسمي 

 بلسانه ؛ ألنه مكروه. 

سان واألقرب واهلل أعلم : أنه ال يكره ذكر اهلل يف اخلالء ؛ ألنه ليس هنا  دليل يدل على الكراهة ، لكن ينبغي لإلن
 أن اليفعل فإن فعل فليقلل منه، فلو سلم عليه شخص مثال ، فقال : وعليكم ، يكفي .

فإن قال قائل : النيب عليه الصالة والسالم مل يسلم ،فاجلواب يقال: إن الرسول عليه الصالة والسالم مل يسلم ؛ ألنه  
أحواله ، اللهم صل وسلم عليه ، أما حنن  كره أن يذكر اهلل على غري طهر ؛ ألن من عادته أن يكون متطهرا على كل

فالغالب فينا أنا ال نتطهر يف كل أحوالنا ، ولو قلنا هذا مل نرد السالم على أحد ، ال يف دورة املياه وال يف غريها ، نعم 
 ينبغي لإلنسان أن يكون متطهرا ، وهذا من السنة ، لكن من يستطيعه ؟ .

 
 
 
 



  املطريي فهد: د.أ. الشيخ فضيلة                                                                                                                                                      ـكتاب الطهارة  املستقنع زاد

 

 www.dwrah.com 93                                 سعدي ابن جبامع املتقدمة العلمية الدورة

: وِبِه قبَل ُدُنوِِّه من اأَلْرِض  .: َوَرْفُع َث  قال رمحه اهلل 

هذا مما يكره ، أن يرفع اإلنسان ثوبه قبل أن يدنو من األرض ، بل يكون رفعه لثوبه شيئا فشيئا ، فحال جلوسه يرفع 
ثوبه شيئا فشيئا ، حتى يصل لألرض ، ال أن يرفع ثوبه كله ثم جيلس ؛ ألن هذا سيؤدي إىل انكشاف عورته ، 

ملا سئل :عوراتنا ما نأتي منها وما نذر ؟ قال  صلى اهلل عليه وسلمل فيه الكراهة ؛ ألن النيب وكشف العورة األص
]احفظ عورتك إال من زوجتك أو أمتك[ ، قال : ]وإذا كان الواحد منا خاليا؟ [  ، قال ]فاهلُل أحق أن يستحيا منه[ 

 أخرجه اإلمام أمحد،و أبوداود، والةرمذي، وحسنه األلباني. .

 ا يستحب العلماء لإلنسان يف حال اجلماع أن يغطي نفسه ؛ حتى ال تنكشف عورته . وهلذ

إذن إذا أراد أن خيلع ثيابه لقضاء حاجته ، خيلع حال كونه نازال شيئا فشيئا ، حتى يصل للوضع الذي يكون فيه 
 قضاء احلاجة ،

سيؤدي إىل انكشاف عورته ، واإلنسان ال  فإن كان حوله أحد فيحرم عليه أن يرفع ثوبه قبل دنو من األرض ؛ ألنه 
جيوز له أن يبدي عورته ألحد ، إال ما أباح اهلل له أن ينظر إليها ، وهي : الزوجة واألمة ، أو املداوي .. اخل ، أما 

 غري ذلك فال جيوز  .

.  ثم قال قال رمحه اهلل : وكالُمُه فيِه 

 اجة  .وهذا القول األولأي مما يكره : أن يتكلم اإلنسان يف حمل قضاء احل

أن الكالم يف اخلالء مكروه ، وإليه ذهب مجاهري أهل العلم احلنفية،واملالكية،والشافعية،واحلنابلة ، وبعضهم يقيده مبا 
 إذا تكلم اثنان وهما يتغوطان حال كشفهم عوراتهم.

 القول الثاني:وذهب اإلمام أمحد يف رواية إىل عدم الكراهة وذلك لعدم الدليل.

 لقول الثالث: وقيل بالتحريم ، أنه حيرم عليه أن يتكلم يف موضع قضاء احلاجة  .ا

 واألصل يف هذا: 

]ال قال  صلى اهلل عليه وسلمما روى اإلمام أمحد ، من حديث أبي سعيد اخلدري ، رضي اهلل عنه ، أن النيب  -
 على ذلك[  .خيرج الرجالن يضربان الغائط كاشفان عورتهما يتحدثان ،فإن اهلل ميقت 

وقد جاء من رواية أخرى من حديث جابر رضي اهلل عنه ، واحلديث الذي رواه جابر معلول ، كما ذكر احلافظ ابن 
حجر يف بلوغ املرام ، وأما هذا احلديث )حديث أبي سعيد( فكثري من العلماء على تضعيفه ، وذهب النووي رمحه 

 ليه يف تراجعاته ، كما يف صحيح الةرغيب والةرهيباهلل إىل حتسينه ، وصححه األلباني رمحة اهلل ع

والذي عليه عامة احملدثني أن احلديث ضعيف ،ومعلول من رواية جابرعند اإلمام أمحد وغريه ، هذا هو األصل يف  
قضية الكالم يف حال قضاء احلاجة ، وإذا نظرنا إىل احلديث إن كانوا يصححونه ويستدلون به ، فإنه ال يقتضي 

واملقت أشد البغض ، فإذا كان ميقت ]فإن اهلل ميقت على ذلك[   ، بل يقتضي التحريم ، فإنه قال يف احلديث الكراهة
الرب عز وجل هذا فإنه يدل على التحريم ال على الكراهة ، ولذلك يقال : إذا صح احلديث فإن الكالم حرام 

، يتحدثان ، هذا هو الذي جاء فيه النهي أو  بقيوده اليت جاءت يف احلديث : أن يكونا اثنان قد كشفا عورتيهما
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التحريم ، أما ماسوى ذلك فينظر إن كان مثة دليل فيصار إليه ، وإن مل يكن مثة دليل فاليصار إىل الكراهة ، ولذلك 
ع فإنه عند احلنابلة رواية أنه اليكره احلديث عند قضاء احلاجة؛ألنه ال دليل على املنع ، وإذا مل يكن مثة دليل على املن

الميكن القول بالكراهة ، لكن هل من األدب أن اإلنسان يقضي حاجته ويتحدث ؟ج/هذا ليس من األدب ، وليس 
من األدب أن يقرأ جريدة وهو يقضي حاجته ، وإمنا اإلنسان حياول املبادرة بقضاء حاجته واخلروج من هذا املكان 

ر ، ثم هو موضع حمتضر ومأوى لألرواح اخلبيثة وللشر ، القذر حتى وإن كان املكان نظيفًا فإنه موضع معد للقذ
فينبغي لإلنسان أن يبادر يف قضاء حاجته واخلروج مباشرة منه ؛ألنها أماكن حمتضرة، وقضايا املس ومايتعلق بها؛ألنه 

اء بالتسمية قد يعشق الشيطان أو الشيطانة الداخل ، فيمنع اإلنسان نفسه من هذه األشياء ، وهلذا يؤمر الصبيان والنس
  واإلستعاذة عند الدخول وحفظ العورة من أجل أن اليكون سببًا يف أذية الشيطان هلم  .

 وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد.
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 . احلمد هلل رب العاملني ، وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني

 تابع باب االستنجاء

ال املؤلف رمحه اهلل : وبوُلُه يف َشٍق وحنِوِه  .ق 

 أي مما يكره يف حال قضاء احلاجة أن يبول اإلنسان يف شق وحنوه . 

 وحنوه : كاملسَربة ، والبالوعة وحنوهما ، فإنه يكره لإلنسان أن يبول يف هذه الشقوق . 

 والشق : ما كان مستديرا . 

 واملسربة : اجلحر املستطيل  .

ن يبول فيهما .هذا هو املذهب ومذهب األئمة الثالثة أيضًا. قال النووي بعد قول الشريازي :)وهذا الذي فيكره أ
 قاله املصنف من الكراهة متفق عليه وهي كراهة تنزيه(. 

 أدلتهم : 

يب الدليل األول:ما روى اإلمام أمحد وأبو داود والنسائي وصححه النووي  ، عن عبد اهلل بن َسرِجس ، أن الن 
نهى النيب صلى اهلل عليه وسلم عن البول يف ] . ويف لفظ:[اليبولن أحدكم يف اجلحر ] صلى اهلل عليه وسلم قال:

: ما تكره من البول يف اجلحر ؟ فقال : يقال إنها مساكن  -الراوي عن ابن سرجس  –قالوا لقتادة  [اجلحر
 . [اجلن

 فتخرج على اإلنسان فتؤذيه  . الدليل الثاني:أنه رمبا كان يف هذه اجلحور هوامُّ

 الدليل الثالث:ورمبا إذا بال فيها أفسدها على من فيها ، فإذا دخلها البول عليها أفسد طعامها ، وسكنها . 

 الدليل الرابع:ويروى أن سعد بن عبادة رضي اهلل عنه ، بال يف شق يف الشام ، فسقط ميتا ، ويقال : إنهم

 أو عنده ، هاتفا من اجلن يقول :  مسعوا هاتفا ، إما يف املدينة 

 حنن قتلنا سيد اخلــ     ــزرج سعد بن عباده

 ورميناه بسهميـــــ         ـن فلم خنطئ فؤاده

بال يف الشق فخر ميتا من حلظته .وهنا  خالف يف هذه القصة على قولني ، منهم من يصححها ومنهم من يرى 
 ضعفها ، لكنه يستأنس بها على كل حال  .

 ألة البول واقفًا :مس

 إن كان حلاجة فال يكره اتفاقًا. وإن كان لغري حاجة فعلى قولني :

 [من حدثك أن رسول اهلل بال قائمًا فال تصدقه]القول االول : اجلمهور على أنه مكروه لغري حاجة حلديث عائشة : 
 فضعيف . [وسلم أن يبول الرجل قائمًا نهى النيب صلى اهلل عليه ] رواه اإلمام أمحد .وأما حديث البيهقي عن جابر :
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القول الثاني : وذهب احلنابلة يف رواية إىل اجلواز بال حاجة ،وهو رأي عمر، وعلي،وابن عمر،وزيد بن ثابت،وأبي 
أن النيب صلى اهلل عليه وسلم  ] هريرة رضي اهلل عنهم،وذلك ملا أخرج البخاري ومسلم عن حذيفة رضي اهلل عنه :

 والسبب يف بوله قائمًا قيل : لبيان اجلواز ، وقيل فعله للحاجة. [ م فبال قائمًا ..أتى سباطة قو

 .  قال : َومسُّ فرِجِه بيميِنِه 

أطلق املؤلف ومل يقيده حبال البول ، فهل إتيان املؤلف بهذه العبارة ضمن املكروهات يف حال قضاء احلاجة يدل على 
يقال بالكراهة مطلقا ؟ ألن املؤلف مل يقيد كما قيد يف املسائل السابقة ، فهل  أن مراده أنه مكروه يف هذه احلال ؟ أو

 أراد املؤلف اإلطالق ؟ . 

 بعض األصحاب قال : ال بد من التقييد ، ومراد املؤلف يف هذه احلال إذا كان يبول. 

آخر ، وأما مراد املؤلف وأما قضية هل يكره مس الذكر يف غري البول أم ال ؟ هذه مسألة أخرى ، تبحث يف موضع 
 هنا ، فهو مس الذكر حال البول ، فيقيدها السياق  .

 مسألة مس الذكر حال البول : 

 على أنه يكره لإلنسان أن ميس ذكره حال بوله  . مجهور أهل العلم رمحة اهلل عليهم :

 أدلتهم : 

ن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول،وال يتمسح ال ميسك ]الدليل األول:عن أبي قتادة أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال:
 أخرجه اإلمام مسلم .  [من اخلالء بيمينه 

 .  [أن ميسح ذكره بيمينه]أن ميس ذكره بيمينه وهو يبول(ويف بعضها ]ويف بعض ألفاظه

أخرجه  [نهانا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن نستنجي باليمني]الدليل الثاني:عن سلمان رضي اهلل عنه،أنه قال:
 اإلمام مسلم . 

]إمنا أنا لكم مبنزلة الوالد أعلمكم ، فإذا أتى الدليل الثالث:عن أبي هريرة قال : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
أخرجه أبو داود والنسائي ، وصححه  أحدكم الغائط فال يستقبل القبلة وال يستدبرها ، وال يستطيب بيمينه ..[

 النووي وحسنه األلباني .

 واملراد باالستطابة : إزالة أثر اخلارج ، سواء كان باستنجاء أو باستجمار  .

 فقالوا : هذه النصوص مجيعا تدل على الكراهة ، وأنه يكره لإلنسان أن ميس ذكره حال بوله . 

عن األصل  فإن قال قائل : ملاذا ال تدل هذه األحاديث على التحريم ؟ ألن األصل يف النهي هو التحريم ، وال ينتقل
 إال بالدليل  .

ومسألة :)األصل يف النهي التحريم( ليس هنا  ضابط واضح فيها ، مبعنى أنه هنا يكون حراما ، وهنا  يكون 
مكروها ، لكن أقرب ما فيها ما ذكره شيخنا وغريه ، أن النهي يكون للتحريم إذا كان يف باب العبادات واملعامالت ، 

، فاألقرب أنه يكون للكراهة ، وهذا أخذوه باالستقراء ، استقرؤوا النصوص ، فوجدوا وأما إذا كان يف باب اآلداب 
أن النصوص يف الغالب تدل على هذا ، وإن كان مثة نصوص قال العلماء فيها بالتحريم مع أنها يف أدب من اآلداب 
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اب االستحباب ، ولو أكل ، مثل : النهي عن األكل بالشمال ، كثري من أهل العلم على أن األكل باليمني من ب
اإلنسان بشماله فإنه ال يضره ، لكن النهي عن األكل بالشمال ، إذا نظرت إىل القاعدة هذه تقول هو للكراهة ، لكن 

]ال يأكل أحدكم هنا  ما خيرج النهي من كونه للكراهة إىل التحريم ، وهو : أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال 
والتشبيه بالشيطان ال يكون إال على وجه مذموم ، فيدل على التحريم ، أو  بشماله[ بشماله ، فإن الشيطان يأكل

]ال  [ فقال : ال أستطيع ، قالبيمينك كللقصة الرجل الذي كان يأكل بشماله ، فقال له النيب صلى اهلل عليه وسلم ]
تكرب ؟ أم أن النيب صلى اهلل عليه  هنا اختلف العلماء : هل الرسول عليه الصالة والسالم دعا عليه ؛ ألنهاستطعت[ 

وسلم دعا عليه؛ألنه أكل بشماله فهو من باب العقوبة له ؟ خالف على قولني ، املهم : أن القاعدة اليت ذكرها شيخنا 
رمحة اهلل عليه ، وطائفة من أهل العلم )أن النهي إن كان يف اآلداب فإنه يدل على الكراهة ، وإن كان يف العبادات 

ت فإنه يدل على التحريم( هلا وجه ،هم يذكرون العبادات ، لكن إذا نظرت إىل املعامالت جتد أنه الكالم واملعامال
 نفسه ، أنه إذا جاء النهي فيها فإنهم حيملونه يف اجلملة على التحريم . 

النهي ، والنهي وهلذا ذهب الظاهرية ، إىل أنه حيرم أن ميس اإلنسان ذكره حال بوله ؛ ، ألن هذه النصوص تدل على 
 يقتضي التحريم ، فظاهر هذه النصوص أن هذا الفعل حرام ، وإذا كان الفعل حراما ، فإن املس يكون حراما . 

.  قال : واسِتْنجاُؤُه واستْجماُرُه بها 

لو  أي أنه يكره لإلنسان أن يستنجي أو أن يستجمر بيمينه ، هذا املذهب، وهنا  وجه أنه حيرم وجيزؤه على الوجهني
 استنجى أو استجمر بيمينه لوجوه :

 أن يستنجي بيمينه  .نسان منهيا أن ميس ذكره وهو يبول،فمن باب أوىل أن يستجمرأوالوجه األول:أنه إذا كان اإل

الوجه الثاني :وألن االستنجاء واالستجمار من باب إزالة األذى ، وقطع األذى وإزالته يستخدم فيه اليد اليسرى 
 فإنها للتكريم ، فال تستخدم يف إزالة وقطع األذى املستقذر  .، وأما اليمنى 

 وهلذا يقال : إن إزالة األذى باليمنى مكروه ، كما قال املؤلف رمحه اهلل ، 

فإن استنجى اإلنسان بيمينه أو استجمر هل جيزئ ذلك أو ال ؟ نعم جيزئه ؛ ألن القاعدة )أن النجاسة عني خبيثة ، 
تى ولو قلنا بقول الظاهرية ، وأن الفعل حرام ، وفعل اإلنسان هذا الفعل ، فإن الفعل متى زالت زال حكمها( ح

يكون حراما بناء على مذهب الظاهرية ، ولكن أثر الفعل يكون صحيحا ، وهو إزالة األثر ، لكن على قول اجلمهور 
بل حتى لو زالت النجاسة بأي  هو مكروه ، ومع الكراهة لو استنجى بيمينه أو استجمر ، فإنه يطهر بهذا الفعل ،

مزيل ، فإن احملل يطهر بذلك ، فلو قدر أن اإلنسان دخل حتت الدش ليتنظف ، فنزل املاء على ذكره ، أو على دبره ، 
فذهبت آثار النجاسة وزالت ، فإنه يطهر بذلك ، أو زالت النجاسة على رجله باملاء من غري قصد منه ، فإنه يطهر 

 من قبل  . بذلك ، كما تقدم لنا
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.  قال رمحه اهلل: واْستقباُل النّيريِن 

 أي أن مما يكره أن يستقبل اإلنسان النريين  .

والنريان : الشمس والقمر ، ومسيا بهذا االسم ؛ ألن فيهما نورا ينبع منهما ، أما الشمس فهي تبعث النور ، وأما 
 القمر فهو يعكس النور  .

ال الشمس والقمر قالوا : لـّما كان فيهما من نور اهلل ، الذي خلقه اهلل عز وجل ، فإنه فاجلمهور على أنه يكره استقب
 ال ينبغي أن يستقبلهما اإلنسان ، وقيل : إن فيهما مالئكة ، وقيل : إنها تلعن ، كل هذه العلل ال دليل عليها.

ليس هنا  دليل يدل على النهي عن  وهلذا كثري من األصحاب عندنا ، يرون أنه ال يكره استقبال النريين ؛ ألنه
قال  صلى اهلل عليه وسلماستقباهلما ، بل إن ظاهر حديث أبي أيوب ، الذي سيأتينا ، وهو يف الصحيحني ، أن النيب 

]إذا أتى أحدكم الغائط ، فال يستقبل القبلة وال يستدبرها ببول..[ ، ويف نفس احلديث قال ]ولكن شرقوا أو غربوا[ 
نسان مثال يف املدينة ، وشرق وغرب ، فإنه سيستقبل الشمس أو القمر ، ومع ذلك ما قيد النيب صلى ، وإذا كان اإل

 اهلل عليه وسلم ، و قال : ال تستقبلوا الشمس والقمر . 

الراجح : وبناء عليه: فإن استقبال الشمس والقمر جائز ، وال دليل على الكراهة ؛ ألن الكراهة حكم شرعي    
 يل.حيتاج إىل دل

.  قال رمحه اهلل : وَيحُرُم استْقباُل القبلِة واستْدباُرها يف غْيِر ُبنياٍن 

هذه من املسائل املهمة ، ومن املسائل اليت يكثر كالم الفقهاء فيها ، عندنا يف كل باب جمموعة من املسائل اليت تعترب 
 ها ويضبط ما وراءها . ُعَمدا لألبواب ، وهي اليت ينبغي أن يركز عليها طالب العلم ، ويضبط

 املؤلف : يرى أنه حيرم استقبال القبلة واستدبارها ، يف غري بنيان.  

فقيد حتريم االستقبال واالستدبار بغري بنيان ، مبعنى أنه إذا كان يف الصحراء ، فإنه ال جيوز له أن يستقبل القبلة وال 
 يستدبرها . 

 يف بنيان ، فإنه جيوز له أن يستقبل القبلة وأن يستدبرها ، هذا املذهب.: مفهومه أنه إذا كان  وقوله :)يف غري بنيان(

 ويف هذه املسألة أقوال ، أهمها ثالثة : 

 القول األول: أنه ال جيوز استقبال القبلة وال استدبارها يف الصحراء أو يف الفضاء ، وجيوز يف البنيان  .

فعية ، واحلنابلة ، وهو رأي العباس وابنه ، وابن عمر ، وهذا ذهب إليه اجلمهور : فهو مذهب املالكية ، والشا
 والشعيب،واسحاق،وابن املنذر،وهو اختيار البخاري رمحه اهلل ، والذي رآه ابن حجر رمحة اهلل عليهم.

 وسبب تفريقهم بني الصحراء والبنيان : 

 أن الصحراء والفضاء جاء فيها أدلة ، منها :

] إذا أتيتم الغائط فال هلل عنه قال : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:الدليل األول :عن أبي أيوب رضي ا
قال أبو أيوب : فقدمنا الشام ، فوجدنا تستقبلوا القبلة وال تستدبروها ببول وال غائط ، ولكن شرقوا أو غربوا[ 

 مراحيض بنيت قبل الكعبة ، فننحرف عنهاونستغفر اهلل  . أخرجه البخاري ومسلم.
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]إذا جلس أحدكم على حاجته ، فال يستقبلن ثاني: عن أبي هريرة ، أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال الدليل ال
 مسلم .  اإلمام أخرجه القبلة وال يستدبرها[

أن نستقبل القبلة لغائط أو  صلى اهلل عليه وسلمنهانا رسول اهلل ] الدليل الثالث : عن سلمان رضي اهلل عنه قال :
 مسلم    .  اماإلمأخرجه  [بول 

فهذه األحاديث تدل على النهي عن استقبال القبلة ببول أو غائط ، وهي أحاديث عامة ، فتبقى على عمومها ، يف 
 االستقبال واالستدبار . 

ثم قالوا : إن هذه األحاديث تدل على املنع من استقبال القبلة ، وهي عامة ، لكن جاء ما خيصصها يف البنيان ، 
 فاملخصص : 

رِقيت على ظهر بيت ، فرأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ] : حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما أنه قال:أواًل
 أخرجه البخاري ومسلم. [قاعدًا على لبنتني ، مستقبال بيت املقدس ، مستدبرا الكعبة

 االستدبار يف البنيان .وجه االستدالل:أن النيب صلى اهلل عليه وسلم استدبر الكعبة حال قضاء احلاجة،وكان هذا 

نهى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول ، فرأيته قبل ] ثانيًا : حديث جابر رضي اهلل عنه أنه قال:
رواه اإلمام أمحد وأبو داود والةرمذي ، بسند حسنه النووي واأللباني ، وصححه البخاري  [أن يقبض بعام يستقبلها

 كم . واحلا، وابن السكن، 

عندنا حديث فيه استدبار ، وعندنا حديث فيه استقبال ، فإن قال قائل : هذا احلديث الثاني)حديث جابر(  حيمل 
على العموم ، ملاذا محلتموه على البنيان ؟ مع أن احلديث ليس فيه أن النيب صلى اهلل عليه  وسلم كان يف بنيان ؟ 

هلل عليه وسلم ، فإن الرسول عليه الصالة والسالم ، كان حيب فاجلواب : أنه حيمل على الغالب من فعله صلى ا
التسةر واالستتار جدا ، اللهم صل وسلم عليه ، والغالب أنه ما يبول إال  يف كنيف ، أو وراء حائش خنل ، أو أماكن 

ه اهلل ، وهو مستورة ، فالغالب أن يكون يف بنيان ؛ ملا عرف عنه من شدة االستتار ، هذا جواب احلافظ ابن حجر رمح
 جواب له وجه .

ثالثًا: عن مروان األصفر قال : رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ، ثم جلس يبول إليها ، فقلت : أبا عبد 
الرمحن ! أليس قد نهي عن هذا ؟ قال : بلى ، إمنا نهي عن ذلك يف الفضاء ، فإذا كان بينك وبني القبلة شيء يسةر  

 بو داود ، وصححه الدارقطين وحسنه احلافظ واأللباني . فالبأس . رواه  أ

وهذا من فعل ابن عمر رضي اهلل عنهما ، وقد فسره بأنه إذا كان هنا  شيء يسةر اإلنسان ، فإنه جيوز البول إليه ، 
 بنيان ، أو شاة ، أو بعري ، أو سيارة ، املهم شيء يسةره عن القبلة .

وه ، ال ينسب إىل القبلة عرفا ، وإمنا ينسب إىل هذا الذي استقبله ، فيقال : بال إىل ثم قالوا : إن البول إىل جدار وحن 
 اجلدار ، بال إىل السيارة ، بال إىل البعري ، وال يقولون : بال إىل القبلة  .

 البنيان  .هذا القول األول ، وهو قول اجلماهري ، على أن املمنوع هو استقبال القبلة واستدبارها يف الفضاء ، ال يف 
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يف البنيان والجيوز يف  القول الثاني : أنه الجيوزاالستقبال مطلقا يف البنيان ويف الصحراء اما االستدبار فيجوز
 .الصحراء 

فهم يفرقون يف البنيان بني االستقبال واالستدبار ، وهذا القول حيكى عن أبي حنيفة ، وإليه ذهب احلنابلة يف وجه ، 
مني رمحة اهلل عليه ، يرى أنه جيوز يف البنيان االستدبار ، وأما االستقبال يف الفضاء أو يف واختاره شيخنا ابن عثي

 البنيان فال جيوز . 

وهؤالء جيمعون بني النصوص ، ويرون  اجلمع بني النصوص : أن حيمل حديث ابن عمر على االستدبار ، وهو  
أنها عامة يف االستقبال و االستدبار ، سواء كان يف واضح فيه ، وأما بقية النصوص ، فيجرونها على عمومها ، و

 البنيان أو يف غريه . 

 القول الثالث : أنه ال جيوز االستقبال واالستدبار ، ال يف الصحراء وال يف البنيان مطلقا . 

وهذا قول أبي أيوب ، وابن مسعود رضي اهلل عنهم ، والثوري , والنخعي , واألوزاعي ، وعطاء ، وهو مذهب 
 بي حنيفة ، ورواية عند احلنابلة ، وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية ، وابن القيم رمحهم اهلل . أ

 أدلتهم : 

 استدلوا: بأدلة النهي عن االستقبال واالستدبار ، وهي قد جاءت عامة الخمصص هلا  .

رد الفعل ال يقوى على وأما حديث ابن عمر وحديث جابر ، وحنوهما ، فهذه حيملونها على أنها أفعال ، وجم
التخصيص ؛ ألنه حيتمل اخلصوصية ، وحيتمل النسيان ، إىل غري ذلك من االحتماالت ، ولذلك إذا اجتمع قول 
وفعل ، فإنه يقدم القول ، وهذه نصوص واضحة بينة ، فيها القول واضح من النيب صلى اهلل عليه وسلم ، تنهى عن 

 االستقبال واالستدبار . 

 القيم أن هنا  بضعة عشر دليال ، تدل على حتريم االستقبال واالستدبار ، يف الفضاء ويف البنيان.وقد ذكر ابن 

وهذه املسألة مشكلة ، والةرجيح فيه إشكال عندي ، إن نظرت إىل القائلني ، فكل قول قد قال به طائفة من السلف ، 
ت إىل األدلة ، فاألدلة كلها قوية ، فالةرجيح ومن الصحابة الكرام رضي اهلل عنهم ، ومن األئمة أيضا ، وإن نظر

يبقى فيه إشكال ؛ وهلذا يقال : األوىل أن اإلنسان يتحرز ، أما يف الصحراء فهذا واضح ، وأما يف البنيان ، فاألوىل أن 
 يتحرز جدا عن االستقبال ، لكن أحيانا قد جيد اإلنسان مراحيض بنيت حنو القبلة ، فيفعل كما فعل أبو أيوب ،

 ينحرف ويستغفر اهلل عز وجل  .

 واالحنراف ما الذي جيزئ فيه ؟ . 

 ينحرف ولو يسريا .  املذهب: أن

وقد انتقد هذا شيخ اإلسالم رمحه اهلل ، فقال : االحنراف اليسري ال يكفي ؛ ألن االحنراف اليسري يف القبلة ال يضر ، 
إمنا الذي يضر هو االحنراف الكثري ؛ وهلذا نقول هنا : إذا أراد فلو احنرف اإلنسان يف القبلة يسريا ، فال يضر احنرافه ، 

اإلنسان أن يتحرز ، فلينحرف كثريا ، وقد جيد اإلنسان أن املرحاض مبين جهة القبلة ، فالقبلة عندنا : غرب مائل إىل 
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ون املرحاض اجلنوب ، هل يكفي أن ينحرف جهة الغرب متاما ؟ فأحيانا قد يكون هنا  مكان ضيق الميكن أن يك
 إال فيه ، فإذا اجته اإلنسان جهة الغرب متاما ، هل يقال : هذا احنراف كثري ؟ .

األصحاب عندهم أنه لو وضع أمامه حائال ولو كمؤخرة الرحل ، فإنه يكفي ، كما أن ابن عمر رضي اهلل عنهما ،  
 جعل بينه وبني القبلة البعري  .

: ليس النهي عن البنيان أو غريه ، إمنا النهي عن  -أدلتهم على املنع أيضا  وهذا من -شيخ اإلسالم ومن معه ، قالوا 
جهة القبلة ، لتعظيم هذه اجلهة ، وليس املراد وجود بنيان أو عدم وجود بنيان ، وهذا ال فرق فيه بني وجود جدار أو 

ه وبني الكعبة جباال وأودية عدمه ، وقالوا : لو كان يكفي اجلدار وحنوه ، لكفى ذلك حتى يف الصحراء ؛ ألن بين
 ووهادا ومرتفعات ، ومع ذلك ال تكفي . 

وهذا األخري قد جياب عنه ، بأن يقال : إن اإلنسان إذا كان بينه وبني القبلة شيء موجودا بني يديه ، فإنه خيتلف عما 
 إذا كان يتجه حنو القبلة ، وأمامه جبال وسهول ووهاد. 

يها الشيخ رمحة اهلل عليه ، وقال بالتفصيل : أنه ال جيوز االستقبال واالستدبار يف وهذه املسألة لو تابع اإلنسان ف
 الصحراء ، وجيوز االستدبار دون االستقبال يف البنيان فهو قول قوي، وإن أخذ بقول شيخ اإلسالم فهو قول قوي.  

 وهنا  قوالن مهمان : 

 : اجلواز مطلقا .  القول األول

ن طائفة من السلف ، أنه جيوز االستقبال واالستدبار ، يف الصحراء ويف البنيان ، مطلقا ، وهذا منقول عن عائشة وع
وهؤالء رمبا نظروا إىل األحاديث اليت جاءت باجلواز كحديث جابر ، رضي اهلل عنه ، أنه رأى النيب صلى اهلل عليه 

ريم واملنع ، فلما نظروا إىل النصوص ، وسلم ، قبل أن يقبض بعام ، يستقبل القبلة ، مع النصوص اليت جاءت بالتح
 رأوا أن هذا احلديث ناسخ ملا تقدم قبله ؛ ألنه قبل أن يقبض بعام واحد ، فهو متأخر جدا . 

 : من يقول بالكراهة .  القول الثاني : ومن أهل العلم

 الستدبار  .فيقول : عندنا نصوص جاءت بالتحريم ، وعندنا نصوص جاءت باجلواز ، فيكرهون االستقبال وا

وهذان القول األخريان ، يف ظين أنهما ضعيفان ، وأن األقوال الثالثة السابقة هي أقوى األقوال ، فإما أن يقال بقول 
 اجلمهور ، أو القول الوسط ، أو يصار إىل قول شيخ اإلسالم وأبي حنيفة ، وهو املنع مطلقا . 

.  قال : وُلْبُثُه فوَق حاَجِتِه 

 هم يقولون إن املصدر بفتح الالم )َلْبث( و)ُلبث( بضمها اسم مصدر ، :قوله:)ولبثه (

 والفرق بني املصدر واسم املصدر :  

اسم املصدر : ما فيه معنى الفعل دون حروفه  .مثل : اخليار ، املصدر اختيار ، فهو مصدر اختار خيتار اختيارا ، 
  .واسم املصدر : خيار ؛ ألن فيه معنى الفعل 

 حان ، فهو مصدر سبح يسبح تسبيحًا، و واسم املصدر : سبحان ؛ ألن فيه معنى الفعل دون حروفه .ومثل : سب
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واسم املصدر يعمل ، قال ابن مالك رمحه اهلل:)والسِم مصدر عمل( فيعمل عمل املصدر ، قال النيب صلى اهلل عليه 
[ فاجلنة مفعول به اجلنَةب االسم بعده ]دخوال مصدردخل يدخل ، انتص ]وهو أخر أهل اجلنة دخوال اجلنَة[وسلم ، 
 للمصدر .

أي حيرم أن يلبث اإلنسان فوق حاجته ، وهذا واضح إذا كان يف غري املراحيض املعروفة قوله: )وُلبثُه فوَق حاجِتِه ( .
ن ، خاصة إذا اآلن ، اليت فيها ماء يزيل اخلارج متاما ، فال يبقى له أثر ، لكن قد ينبعث منها روائح كريهة تضر اإلنسا

كانت صناعة املرحاض ليست باجليدة ، العلماء قالوا : حيرم لبثه فوق حاجته ، فإذا قضى حاجته ، فإنه حيرم عليه أن 
 يلبث عليها ، ألمرين : 

 األمراألول:أنه يؤدي إىل كشف عورته ، وكشف العورة فيه خالف على ثالثة أقوال: 

جيوز ، حتى لو كان لوحده ، واستدلوا حبديث :)عوراتنا ما نأتي منها وما : اجلمهور على أنه حرام ال  القول األول
 ]استحيوا من فاهلل أحق أن يستحيا منه[ . نذر، ثم ذكر الرجل خاليا ، قال 

 : أنه يكره  . القول الثاني : واحلنابلة يقولون يف رواية

 نسان خاليا ، ولو لغري حاجة  .: جيوز كشف العورة إذا كان اإل القول الثالث : وبعض احلنفية يقولون

والنص إذا نظرت إليه ، فإنه ال يقتضي التحريم ، وإمنا يقتضي الكراهة ، فيقال : األصل يف كشف العورة أنه مكروه 
 ، ويكون حراما بأمور أخرى ، كأن يكون ينظر إليه أحد .

 حاجته ، فينبغي له أن يسةر عورته  . إذن لبثه فوق حاجته سيؤدي إىل انكشاف عورته فةرة طويلة ، وقد انتهى من

 األمرالثاني: أن إطالة املكث على حاجته يدمي الكبد ، ويورث الباسور ، فيكون حمرما . 

فتعليلهم األول حيتاج إىل نظر ، وأما التعليل الثاني فله وجه إذا ثبت طبيا ، هذا إذا كان اإلنسان ال حيتاج إىل اإلطالة 
خيرج من اخلارج إال بصعوبة فإنه جيوز له البقاء ألن  بقاءه حلاجة ، ولوال احلاجة ما بقي يف أما إذا احتاج لكونه ال 

 هذا املوضع . 

 وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد
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 احلمد هلل رب العاملني ، والصالة والسالم على نبينا حممد ، وعلى آله وصحبه أمجعني  .

 تابع باب االستنجاء 

 

ل رمحه اهلل : وبوُله يف َطريٍق وِظلٍّ نافٍع وحتَت شجرٍة عليها َثَمَرٌة . قا 

املؤلف رمحه اهلل ذكر املستحبات ، ثم ذكر ما حيرم ، مثل : استقبال القبلة يف غري البنيان ، ثم ذكر املؤلف مسألة 
اس عليها : امُلَتشمَّس ، وُمتحدَّث أخرى ، وهي : البول يف الطريق ويف الظل ، وحتت األشجار اليت عليها مثار ، ويق

 الناس ، واملاء .. وغريها .

 أي ومما حيرم:أن يبول اإلنسان يف طريق ، فإذا بال يف الطريق فإنه حرام  .قوله: ) وبوُلُه يف َطريٍق(

 وقد دل على ذلك : 

قالوا : وما  قوا الالعنني[]اتقال  صلى اهلل عليه وسلمالدليل األول: عن أبي هريرة ، رضي اهلل عنه ، أن النيب 
 رواه مسلم  .]الذي يتخلى يف طريق الناس أو ظلهم[ الالعنان يا رسول اهلل ؟ قال 

]اتقوا املالعن الثالث : الرباز يف املوارد ، قال  صلى اهلل عليه وسلمالدليل الثاني: عن معاذ رضي اهلل عنه ، أن النيب 
ن ماجه وغريهما ، وحسنه األلباني ،وأعله احلافظ ابن حجر باالنقطاع.  رواه أبو داود واب وقارعة الطريق ، والظل[

 املذهب إذن أن البول يف الطريق حرام ، وليس مكروها . 

 وهذه املسألة اختلف فيها الفقهاء رمحة اهلل عليهم ، هل البول يف الطريق حرام أو ليس حبرام ؟ على قولني : 

 م.القول األول : أن البول يف الطريق حرا

 وإليه ذهب احلنابلة يف وجه ، جزم به ابن قدامة يف املغين. 

 أدلتهم :

 .{والذين يؤذون املؤمنني واملؤمنات بغري ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإمثا مبينا}الدليل األول:قوله تعاىل 

ول ويتغوط يف ظلهم، وجه االستدالل:أن من أعظم األذية أن يبول اإلنسان أو يتغوط يف طريق الناس ، أو أن يب
 فيكون داخال يف عموم هذه اآلية.

 الدليل الثاني: األدلة السابقة ، حديث أبي هريرة وحديث معاذ  . 

القول الثاني : أن البول يف الطريق مكروه  . وإليه ذهب اجلمهور : فهو مذهب احلنفية ، والشافعية ، واحلنابلة يف 
 وجه هو املذهب عندهم .

 اديث السابقة  .وقالو إنها تدل على الكراهة.استدلوا : باألح
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نوقش:بأن هذا غري مسلم ، فاألحاديث السابقة فيها اللعن واملالعن والالعنان ؛ فكيف يقتصر على الكراهة 
:)وينبغي أن يكون حمرمًا هلذه األحاديث ، وملا فيها من إيذاء املسلمني (  [اجملموع]فيها؛وهلذا قال النووي رمحه اهلل يف 

وصدق رمحه اهلل ، فإن ظاهر األحاديث تدل على حتريم مثل هذا الفعل ، وملا فيها من األذية ، ومن املعلوم أن أذية  ،
 املسلم حرام ال جتوز .

 الراجح : الراجح واهلل أعلم : هو ما ذهب إليه املؤلف رمحه اهلل ، أن البول وكذا الغائط يف الطريق ،حرام وال جيوز . 

 اختلف أهل العلم يف املراد به:  ]اتقوا الالعنني[ اهلل عليه وسلم صلىوقول النيب 

فقيل : املراد به اتقوا ما يسبب لعن الغري ، فإن الناس إذا وجدوا أحدا قد بال أو تغوط يف طريقهم ، فإنهم يلعنونه : 
 من فعل هذا لعنه اهلل.

 ول : إن من فعل هذا الفعل فهو ملعون .وقيل : إن فاعل هذا ملعون ، فهو كاإلخبار عن اللعن ، فكأنه يق

وال ميكن أن يقال : إن من فعل هذا الفعل ملعون ، ويقال بعد ذلك بالكراهة ؛ وهلذا كان الراجح أن البول والغائط 
 يف الطريق ، حكمه أنه حرام ال جيوز  .

أن يكون )نافعا(، ميكن اجللوس حتته أي كذلك بوله أو تغوطه يف ظل نافع ، وقيد املؤلف الظل بقوله :) وِظلٍّ نافٍع ( 
؛ ألن بعض األشجار قد يكون هلا ظل ، لكنه قليل ، وبعض األشجار قد يكون هلا ظل ، لكنه متَخلَّل بالشمس ، فال 
ينتفع اإلنسان منه ، وبعض األشجار قد يكون هلا ظل ، لكن ال ميكن اجللوس يف ظلها ، لكونها حفر سيل ، أو 

 يها شو  أو حجر ال ميكن اجللوس عليه، ، املهم ال بد أن يكون الظل نافعا . عروقها بادية ، أو ف

 واحلكم يف هذه املسألة : كاحلكم يف البول يف الطريق ، سواء بسواء ، خالفا ودليال . 

ؤلف رمحه أيضا مما حيرم:أن يبول اإلنسان أو يتغوط حتت شجرة عليها مثرة ، واملقوله:) وَتحَت شجرٍة علْيها مَثَرٌة(  .
اهلل أطلق الثمرة ، ومل يقيدها ، مل يقل: مثرة مأكولة ؛ وهلذا ينبغي تقييد هذا اإلطالق بأن يقال: عليها مثرة مقصودة ، 

 والفرق بني املقصودة واملأكولة.

ؤكل ينتفع أن املقصودة : ينتفع بها ، سواء كان يف األكل أو يف غري األكل ، كالَقَرظ وحنوه ، فإنه ينتفع بها وهي ال ت
 بها يف الدباغ ، ويف الغسيل ، ويف وضعها مع مواد أخرى.

 فإن قال قائل : ملاذا حكم املؤلف بالتحريم هنا ؟ فاجلواب من أوجه: 

الوجه األول: ألن هذه الثمرة رمبا تسقط ، فتقع يف هذا الشيء املستقذر ، سواء كان بوال أم غائطا ، وهذا يؤدي  إىل 
 تقذيرها وتلويثها  .

 الوجه الثاني :وألنه رمبا احتاج أحد إىل الصعود إىل هذه الشجرة ليقطف مثرتها ، فيقع يف هذا القذر.

وهلذا يقال : إن البول أو الغائط حتت الشجرة ، اليت عليها مثرة مقصودة ، الصحيح فيه أنه حرام ، كما حرم البول 
 والغائط يف الطريق ويف الظل  .

ح و األصحاب : امُلتشمَّس يف الشتاء ، أي املكان الذي يتشمس الناس فيه يف الشتاء ، ويقاس عليه كما ذكر الشار
 فاحلكم فيه كاحلكم يف الظل  .
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كذلك أيضا يقاس عليه : متحدث الناس ، الذي يتحدثون فيه ، فاملكان الذي يتحدثون فيه ، له نفس احلكم ، 
 املغين)ابن قدامة رمحه اهلل( جزم فيه بالتحريم .الراجح أنه حرام ، واملذهب عندنا أنه مكروه ، وصاحب 

فإن قال قائل كما ذكر بعض األصحاب : لو كانوا يتحدثون فيه مبعصية ، جيتمعون يغتابون ، ويتكلمون يف أعراض 
الناس مثاًل ، أو عندهم شيئ حمرم جيلسون عليه ، أو جيلسون يدخنون ، فهل جيوزإفساده بالبول أو الغائط ملنعهم من 

 عصيتهم ؟ م

 فاجلواب : ذهب بعض األصحاب إىل جوازه،قال:ألنه سيفرقهم ، ومينعهم من الوقوع يف املعصية ، 

وقال:شيخنا غفر اهلل له ، اختار أال يفعل هذا ، وقال : ليس له احلق يف فعله ، وباإلمكان أن يسلك طريقة غري 
األحسن أن يناصحهم ، إن نفع وإال فقد قال اهلل  الطريقة هذه ؛ ألن هذا الفعل سيزيدهم إصرارا ونفرة ، وإمنا

فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن مل يكونوا }،وقال تبار  وتعاىل: {ال يكلف اهلل نفسها إال وسعها}عزوجل
ما لك وما للناس ؟ إذا دعوتهم إىل اهلل عز وجل ومل يستجيبوا ، فليس عليك هدايتهم ، وال تتعب نفسك  {مؤمنني

ستجابوا أم مل يستجيبوا ، هذا األمر ليس إليك ، إمنا عليك أن تدعوهم إىل اهلل عز وجل ، وليكن يف يف قضية هل ا
نفسك رمحتهم ، وهذه قضية ينساها كثري من الناس ويغفل عنها ؛ ألن بعض الناس يدعو من أجل أن يربئ ذمته ، 

وما أرسلنا  إال }تبار  وتعاىل عن رسوله وهذا قصور، األصل أن اإلنسان أن يدعو رمحة باملدعو ، كما قال اهلل 
 ، فأنت تدعوه رمحة به ، وإلنقاذه. {رمحة للعاملني

 مسألة املتشمس واملتحدث ، كلها يف احلكم سواء  .

 أيضا مما ذكروه : البول يف املاء الراكد . املذهب عندنا : أنه مكروه ، وأما إذا كان املاء جاريا فال بأس به ، 

املاء فعلى املذهب أنه حرام ، سواء كان املاء جاريا ، أو كان املاء راكدا ؛ ألنه سيمر على من بعده ، وأما التغوط يف 
ويقذر املاء عليه ، ورمبا وقع فيه غريه ، خبالف البول ، فإن البول إذا كان املاء جاريا ، يذهب مع املاء ، وال يؤثرفيه، 

 اء إذا كان املاء كثريا ، أما الغائط فإنهم مينعون منه مطلقًا .وكذلك إذا كان املاء راكدا ، فإنه يذهب يف امل

.  قال رمحه اهلل : ويستجمُر ثم يستنجي باملاِء 

 بدأ املؤلف هنا يتكلم عن االستجمار ، وسيتكلم إىل نهاية الباب عنها.

 تنجاء ألمور :( أي فيبدأ أواًل باالستجمار ، ثم يأتي ثانيًا باالسقوله:)و يستجمر ثم يستنجي باملاء

األول :من أجل أن يقطع أثَر اخلارج القذر باالستجمار ، سواء كان حبجارة ، أو بورق ، أو مبناديل ، فيزيل أثر 
 اخلارج ، ثم بعد ذلك يغسل احملل فينظف.

ذلك أال  الثاني: وحتى ال يباشر اإلنسان النجاسة بيده ، فإنه إذا استجمر أواًل ، ثم استنجى ثانيًا ، فإنه يلزم من
 تباشر يده جرم النجاسة.  ومثله : إذا استخدم املاء حتى يزول أثر النجاسة ، ثم بعد ذلك يغسل.

مثاله : ما لو كان معه الُشّطاف ، ووضعه يف املكان ، فسيذهب جرم النجاسة ، ثم بعد ذلك يغسل احملل ، فهذا  
 حسن ؛ ألنه سيبتعد عن مباشرة جرم النجاسة بيده .  

 أن اإلنسان إذا قضى حاجته فله ثالثة أحوال : وليعلم 
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 احلال األوىل : أن يستجمرحبجارة أو حنوهافقط . 

فهذا جمزئ باإلمجاع ، وقد ذكر العلماء رمحهم اهلل إمجاع الصحابة على هذا،قال شيخ اإلسالم رمحه اهلل : )االستجمار 
 تواترت به السنة ، وأمجع املسلمون على جواز االجتزاء به( .

 وأما األدلة على جوازهذه احلال فكثرية منها: 

، أن نستنجي بأقل من  صلى اهلل عليه وسلمالدليل األول: عن سلمان رضي اهلل عنه ، أنه قال:)نهى رسول اهلل 
 ثالثة أحجار( أخرجه مسلم  .

آتيه بثالثة أمرني أن الغائط ، ف صلى اهلل عليه وسلمالدليل الثاني: عن ابن مسعود رضي اهلل عنه قال: أتى النيب 
، ويف الصحيح  ]هذا ركس[,فوجدت حجرين ومل أجد ثالثا ، فأتيته بروثة ، فأخذهما وألقى الروثة ، وقال  أحجار

 . أخرجه البخاري. ]أبغين أحجارا ، وال تأتين بعظم وال بروثة[ أنه قال له

ر ، ومل ينقل عنه يف هذا احلديث أنه استنجى ، كان يستجم صلى اهلل عليه وسلمففي هذه األحاديث مجيعا ، أن النيب 
 ؛ مما يدل على أنه ُيجتزئ باالستجمار عن االستنجاء  .

 احلال الثانية : االستنجاء باملاء فقط. 

وعامة أهل العلم رمحة اهلل عليهم ، على االجتزاء به ، ورمبا يكون اإلمجاع قد انعقد عليه بعُد ، لكن هنا  من 
 من أنكر ذلك ، مثل : سعد بن أبي وقاص ، وحذيفة  ، وابن الزبري ، فإنهم قد أنكروا قضية الصحابة ومن التابعني

االستنجاء ، وهو أيضا منقول عن سعيد بن املسيب ، حتى إنه قال : وهل يفعل ذلك إال النساء ؟! وقال عطاء 
عامة أهل العلم بعد ذلك على :)غسل الدبر حمدث ( ، فعند هؤالء أنه ال يستنجي ، وال جيزئ االستنجاء ، لكن 

 إجزاء االستنجاء  .

وهؤالء الذين قالوا باملنع من االستنجاء ، امنا كرهوا ذلك؛ألنهم قالوا إن املاء مطعوم ، فكرهوا االستنجاء به ، وهو 
 يف االستنجاء ،  صلى اهلل عليه وسلمقول ضعيف ، خمالف للنصوص واألدلة الثابتة عن النيب 

 ،  ى اهلل عليه وسلمصلوخمالف لفعله 

ولفعل الصحابة من بعده ، واألمة كذلك  . قال اخلطابي : وهو باطل منابذ لألحاديث الصحيحة)أي عدم اجزاء 
 االستنجاء(.

 وقد دلت السنة على جواز االستنجاء باملاء فقط : 

، وأمحل أنا وغالم حنوي ،  يدخل اخلالء صلى اهلل عليه وسلمالدليل األول: عن أنس رضي اهلل عنه قال: كان النيب 
 إداوة من ماء ، وعنزة ، فيستنجي من املاء (. أخرجاه يف الصحيحني. 

 ، كان يكتفي باالستنجاء  . صلى اهلل عليه وسلموهذا دليل واضح على أن النيب 

اء ، فإني الدليل الثاني: عن عائشة رضي اهلل عنها ، أنها كانت تقول للنساء :) مرن أزواجكن أن يستطيبوا بامل
 كان يفعله(  أخرجه اإلمام أمحد والنسائي والةرمذي. صلى اهلل عليه وسلمأستحييهم ، وإن رسول اهلل 
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يستطيبوا باملاء : أي يستنجوا باملاء ؛ ألن االستطابة معناها تطييب احملل القذر بعد أن كان جنسا وسخا له رائحة ، 
ف ، حتى يكون حمال ال رائحة فيه ، فكانت تقول ألزواجهن : مرن فيطيبه اإلنسان بإزالة النجاسة وقطعها والتنظي

 ، كان يفعل هذا الفعل  . صلى اهلل عليه وسلمأزواجكن بهذا ، فإن النيب 

 احلال الثالثة : اجلمع بني االستجمار واالستنجاء  .

تنجي باملاء( وهذا األكمل يبدأ باالستجمار أوال ، ثم يأتي باالستنجاء ثانيا ، كما قال املؤلف )ويستجمر ثم يس
وفيه)مرن أزواجكن أن يتبعوا  –عند النسائي  -واألفضل ، وهذا يدل عليه بعض ألفاظ حديث عائشة السابق

بني  صلى اهلل عليه وسلمكان يفعله( فجمع  صلى اهلل عليه وسلماحلجارة باملاء ، وإني أستحييهم وإن رسول اهلل 
 االستجمار واالستنجاء . 

حبمد اهلل متيسر ، يكون يف دورة املياه مناديل ، فيستخدم اإلنسان املناديل أوال ، ثم يستخدم املاء ثانيا ، وهذا اآلن 
 وبهذا ال يباشر النجاسة بيده  .

.  ثم قال رمحه اهلل : وُيْجِزُئه االسِتجماُر إن مل َيْعُد اخلارُج موضَع العادِة 

و الذي عليه إمجاع املسلمني ، وعليه عامة أهل العلم رمحة اهلل عليهم ، أفادنا املؤلف بأن االستجمار جيزئ ، وهذا ه
 من املتقدمني واملتأخرين . 

 أيهما أفضل االستجمار أو االستنجاء ؟  .

 الصحيح من املذهب والذي عليه عامة األصحاب : أن االستنجاء أفضل من االستجمار .

 وهنا  رواية يف املذهب : أن االستجمار أفضل  .

ال شك أن االستنجاء أفضل ؛ ألنه سيأتينا إن شاء اهلل ، أن حد اإلنقاء يف االستجمار ، هو : أن يبقى أثر ال يزيله و
إال املاء ، وحد االستنجاء : عودة خشونة احملل إليه ، ومن املعلوم أن املاء سيقطع األثر مجيعا ، لن يبقى شيء ، 

 املاء ، واالستنجاء أن تعود خشونة احملل إليه ، فإذا عادت خشونة احملل واالستجمار سيبقى يف احملل شيء ال يزيله إال
إليه ، دل على عدم وجود أي شيء يف املكان ، وإذا استنجى اإلنسان فإنه قد أزال األثر بالكلية ، وإذا استجمر فإنه 

ق ستخرج له رائحة منتنة سيبقى أثر ، ورمبا إذا عِرق سال ، وإذا سال وسخ ، وكذلك الرائحة ستبقى ، ومع العر
 كريهة  .

املؤلف يقول : جيزئ االستجمار ، لكن قيده بقيد )ما مل يعد اخلارج موضع العادة( فهذا قيد ، قيد به األئمة مجيعا ، 
 لكنهم اختلفوا فيما بينهم : ما هو موضع العادة ؟ . 

بة للبول أال يصل من الذكر إىل نصف احلشفة . منهم من قال : أال يصل إىل نصف اأَلْلَية ، بالنسبة للغائط ، وبالنس
 واملذهب أنه اليستجمر يف غري املخرج وهو الثقب ،ومجهور األصحاب وما جتاوزه جتاوزًا جرت به العادة.

 ومنهم من يقول )الشافعية واملالكية( : أال يتجاوز املخرج وينتهي إىل األلية ، وأال يعم احلشفة يف البول .

 يقولون : أال يتجاوز قدر الدرهم .  -فية وهم احلن -ومنهم 
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وشيخ اإلسالم رمحه اهلل ، يف شرح العمدة قال :)إنه جيزئ اإلستجمار ولو انتشر إىل نصف باطن األلية فأكثر، 
قال :)إنه جيزئ اإلستجمار ولو تعدى اخلارج  -يف االختيارات  –والبول إىل نصف احلشفة(، وله رأي آخر رمحه اهلل 

يف ذلك  صلى اهلل عليه وسلمني واحلشفة،وغري ذلك لعموم أدلة جواز اإلستجمار، ومل ينقل عن النيب إىل الصفحت
 تقدير ( ومعنى ذلك أنه حتى لو جتاوز ، فإنه جيزئ  .

 واختلفوا يف مسألة فوق ذلك ، فلو جتاوز قدر العادة . 

 فاملذهب واملالكية : يرون  أنه ال جيزئ إال املاء  .

 شافعية يف تفاصيل عندهم : يرون إجزاء االستجمار .واحلنفية وال

فاآلن عندنا إذا جتاوز قدر احلاجة ، هل نقول : جيزئ يف رأس الذكر وفتحة الشرج أن يستخدم احلجارة أو 
 االستجمار ، وما زاد يستخدم املاء ، أم أنه يلزم يف اجلميع أن يستخدم املاء ؟  .

 ، ال بد أن يستنجي يف اجلميع ، وهو مذهب املالكية أيضا  . عندنا : أنه يستخدم يف اجلميع املاء

 احلنفية والشافعية : عندهم تفاصيل ، ويقولون : جيزئ االستجمار فيما مل يزد .

 :   -واهلل أعلم  -الراجح من ذلك كله 

،  لى اهلل عليه وسلمصما ذكر شيخ اإلسالم أن يقال : إنه جيزئ االستجمار ، حتى ولو جتاوز قدر العادة ؛ ألن النيب 
أمر باالستجمار ، وكان يستجمر ، ويعرف أن الناس يستجمرون ، وهو مل يقدر يف ذلك حدا ، وإن مل يقدر النيب 

، فإنه مل يأت األمر من السماء بالتقدير ، وهذا يتعلق بعبادة من أهم العبادات ، وهي الصالة ،  صلى اهلل عليه وسلم
أن يكون هذا الفعل غري صحيح وهم يصلون ، فمعناه أن صالتهم ال تصح ، والتقدير ويتعلق بالطهارة ، فال ميكن 

 حيتاج إىل دليل ، وليس عندنا دليل .

. قال رمحه اهلل : َوُيشةرُط السِتجماٍر بأحجاٍر وَنْحِوها أْن َيكوَن طاِهرًا 

، ويكون جمزئا،بل ال بد فيه من املؤلف يف هذه اجلمل يتكلم عن شروط االستجمار ؛ ألنه ليس كل استجمار يصح 
 شروط:  

 حنو األحجار كالورق ، واملناديل ، واخلشب ، والةراب ، والطني ...اخل .  قوله)بأحجار وحنوها (:

وبهذا علمنا أنه جيوز االستجمار مبا تقدم ذكره من التمثيل ، وهذا الذي عليه مجاهري أهل العلم ، رمحة اهلل عليهم ، 
ية ضعيفة ، ضعيفة باعتبار ، وإن كان يف املذهب رواية أنه ال جيزئ إال باألحجار فقط ، وهي رواحتى املذهب عندنا 

 والصحيح أنه يصح االستجمار بكل ما يطهر اإلنسان ، ما مل يكن حراما  .ال فهي رواية يف املذهب معتربة،،وإالدليل

 الشروط : 

نه ال جيزئ االستجمار به ، وعندنا مسألتان : هل جيوز أو ال جيوز مفهومه : لو كان جنسا فإ قوله:) أْن َيكوَن طاِهرًا (
 ؟ ثم هل جيزئ أو ال جيزئ ؟ فرق بني املسألتني  .

 اجلمهور: على أنه ال جيوز أن يستجمر بنجس .
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الغائط ، فأمرني أن آتيه بثالثة أحجار ، فوجدت  صلى اهلل عليه وسلمحلديث ابن مسعود قال: أتى النيب  -
 أخرجه البخاري. ]هذا ركس[مل أجد ثالثًا ، فأتيته بروثة ،فأخذهما ، وألقى الروثة ، وقال حجرين, و

 قوله )ركس( الركس النجس على الراجح من تفاسري أهل العلم . 

 ، وهذا الذي عليه اجلماهري ،  صلى اهلل عليه وسلمإذن : إذا كان جنسا فال جيوز استخدامه ؛ لفعل الرسول 

 مر بالنجس ، فهل جيزئ؟اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني: لكن لو أنه استج

 القول األول : أنه جيزئ . 

 وإليه ذهب احلنفية ، وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية ،وقالوا:إنه جيزئ مع اإلثم ، فهو عاص بفعله لكنه جيزئ .

 دليلهم  :

ى زالت زال حكمها(  . فاحملل طهر ، وال فائدة من إعادة القاعدة اليت عرفناها كثريا )النجاسة  عني خبيثة مت -
 االستجمار مرة ثانية ، هل نقول : ائت بثالثة أحجار أخرى ، ثم أعد استجمار  ؟ واحملل قد طهر!!. 

 فإن قيل إن النجاسة ستزيد ؟ 

 نتقل.فاجلواب :أن النجاسة إن كانت رطبة فستزيد احملل جناسة،أما إن كانت يابسة فال؛ألنها الت

 القول الثاني : أنه ال جيزئه ذلك .

 وهو قول اجلمهور )املالكية والشافعية واحلنابلة( ، فعندهم أنه ال جيوز وال جيزئ . 

 أدلتهم : 

 ]هذا ركس[ . قال  صلى اهلل عليه وسلم الدليل األول:عن ابن مسعود ، رضي اهلل عنه ، وفيه أنه

 ل إال تنجيسا .الدليل الثاني: أن النجاسة ال تزيد احمل

صلى اهلل [ ورميه له ثابت، فالنيب ركس هذا] صلى اهلل عليه وسلموهذا تعليل ، أما الدليل فيقال : إن قول الرسول 
مل يستخدمها ؛ ألنه ال جيوز استخدامها ، وهذا ال إشكال فيه ، حنن مجيعا متفقون على أن االستخدام ال  عليه وسلم

عصى واستخدمها ، هذه مسألة أخرى ، و احلديث مل يتعرض هلا فلم تأت يف النص ، جيوز ، لكن لو قدر أن اإلنسان 
 إمنا الذي جاء يف النص رميه ؛ ألنه ال جيوز استخدامها . 

 الراجح : 

وهلذا كان القول األول أقوى من ناحية النظر ،  لكن يشكل عليه ما روى الدارقطين عن أبي هريرة رضي اهلل عنه 
 ، ]إنهما ال يطهران[أن نستنجي بروث أو عظم , وقال صلى اهلل عليه وسلمهلل قال:) نهى رسول ا

، يدل على عدم التطهري ، قالوا : ال إشكال يف هذا ؛ ألن احلديث ضعيف  ، وما دام أن احلديث  ]ال يطهران[فقوله  
صل أن النجاسة إذا زالت ضعيف فال داللة فيه ، ونبقى على األصل ، وهو أن نقول : إن هذا الفعل ال جيوز ، واأل

 فإنه يزول حكمها ، واحملل قد طهر ، وإذا كان احملل قد طهر فإن هذا الفعل يكون جمزئا مع اإلثم  .

 احةرازًا من النجس واملتنجس ، والفرق  بينهما : قوله:) طاِهرًا(

 النجس : ما كان جنس العني . 
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 ى حمل طاهر . واملتنجس هو : الذي أصابته جناسة فالنجاسة طارئة عل

 واحلكم هنا ال خيتلف ، سواء كان جنسا بأصله ، أو كان متنجسا ، فاحلكم واحد .

.  قال رمحه اهلل : ُمْنِقيًا 

أي أن حيصل به اإلنقاء والتطهري ، وهذا احةراز مما لو كان غري منق ، كأن يكون أملس ، فاألملس ال ميكن أن يطهر 
يكون خشنا جدا ؛ ألنه إذا كان خشنا جدا فلن يزيل النجاسة ، قد يكون له  أو ينقي ، أو أن يكون رطبا ، وأال

رؤوس ونتوءات ما تزيل النجاسة . وال إشكال بني أهل العلم رمحة اهلل عليهم يف هذا ، فاجلميع على هذا ، إال أنهم 
 اختلفوا يف الزجاج ، هل يكون منقيا أو غري منق ؟  .

 اجلمهور : على عدم اإلنقاء . 

 احلنفية : يكرهونه . و

 قال اجلمهور : ألن الزجاج يبسط النجاسة ، وال يزيلها ، فهو أملس  .

 إذن : ال بد أن يكون منقيا ، فإن مل يكن منقيا ألي سبب ، فإنه ال جيزئ  .

 وهنا  شرط مل يذكره املؤلف : أن يكون مباحا . 

ن املفردات ، أنه لو استعمل شيئا حمرما ، كاملغصوب فإن كان حمرما ، فإنه ال جيزئ ، وهذا على املذهب ، وهو م
واملسروق ، والذهب والفضة ، أو حرير .. اخل ، فإنه ال جيزئ ؛ فمن شروط االستجمار أن يكون مباحا ، فإن كان 
حراما فال جيزئ ، وهو جار على قاعدتهم املشهورة )أن النهي عن الشيء ألمر خارج عنه غري مالزم له( كالوضوء 

اء املغصوب ، والصالة يف الدار املغصوبة .. اخل أنه يقتضي الفساد، وعرفنا يف شرح الورقات أن الراجح من بامل
أقوال أهل العلم : الصحة مع اإلثم ، وهو قول مجهور أهل العلم رمحة اهلل عليهم )احلنفية،واملالكية،والشافعية( ، 

لفعل ال تةرتب آثار فعله عليه ، ال تربأ به الذمة ، وال يسقط به وأما احلنابلة فإنهم يرون عدم الصحة ، وأنه آثم ، وا
 الطلب ، وهنا ، إذا استجمر بشيء حمرم فهو حرام وال جيزئ . 

 واجلمهور يقولون : إنه حرام ، وحيصل به اإلجزاء ، يصح مع اإلثم . 

دام هذا الشيء حرام ، ال جيوز ، العلة : انفكا  اجلهة ، التحريم شيء ، واإلجزاء شيء آخر ، الفعل حرام ، استخ
 لكن ملا استخدمه وحصل اإلنقاء ، قلنا بالصحة مع اإلثم ، فهو آثم واحملل طاهر ، وهذا هو الراجح .

.  قال رمحه اهلل : غرَي عظٍم وروٍث 

، أن  أيضا يشةرط أن يكون املستجمر به غري عظم وروث ، وهذا يسمونه الشرط العدمي ، ملا ذكر الشروط الوجودية
 يكون .. أن يكون .. ذكر شرطا عدميا ، وهو : غري كذا .. غري كذا .. اخل . 

 فالعظم والروث ال جيوز االستجمار بهما ، وهذا عليه األئمة مجيعا  .

 ودليلهم : 

 الدليل األول:عن سلمان رضي اهلل عنه قال:)نهى ....أو أن نستنجي برجيع أو بعظم( أخرجه مسلم .
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أستنفض  ) أبغين أحجارا، وقال: صلى اهلل عليه وسلمعن أبي هريرة رضي اهلل عنه حينما أرسله النيب الدليل الثاني:
 بها، وال تأتين بعظم وال بروثة( أخرجه البخاري. 

 ]هذا ركس[ . قال  صلى اهلل عليه وسلم الدليل الثالث:عن ابن مسعود ، رضي اهلل عنه ، وفيه أنه

]يا رويفع لعل احلياة ستطول بك  قال له صلى اهلل عليه وسلماهلل عنه ، أن النيب الدليل الرابع: عن رويفع رضي 
 بعدي، فأخرب الناس أنه من عقد حليته ، أو تقلد وترا ، أو استنجى برجيع دابة أو بعظم ، فإن حممدًا بريء منه[

يصححه ، لكن نأخذه على أخرجه  أمحد ، واحلديث يف إسناده كالم ألهل العلم ، فمنهم من يضعفه ، ومنهم من 
 القول بالصحة  .

 أخرجه مسلم. [نهى أن يتمسح بعظم أو ببعر]:صلى اهلل عليه وسلمالدليل اخلامس:عن جابر رضي اهلل عنه أن النيب 

 والبعر يتعلق بفضالت الغنم . 

 الدليل السادس:حديث:)التستنجوا بالروث وال بالعظام فإنها زاد إخوانكم من اجلن( رواه مسلم.

هذه األحاديث كلها تدل على أنه ال جيوز االستجمار بالعظم والروث ، وال إشكال يف عدم اجلواز ، لكن لو 
 استجمر هل جيزئ أو ال جيزئ ؟ نفس اخلالف السابق ، لكن القائلني قد خيتلفون . 

 القول األول : أنه جيزئ  .

 تيمية رمحه اهلل .  وإليه ذهب احلنفية ، واملالكية ، وهواختيار شيخ اإلسالم ابن

 القول الثاني : أنه ال جيزئ .

 وإليه ذهب الشافعية واحلنابلة ، فاخلالف هنا كاخلالف هنا  ، يقال هذا الفعل حرام وال جيوز ولكن جيزئ . 

 ، فإنه صلى اهلل عليه وسلمملاذا نهي عن االستجمار بالروث والعظم ؟ ألنها طعام إخواننا من اجلن ، كما قال النيب 
صلى ، وجاء يف الصحيح أن النيب  ]لكم كل عظم ذكر اسم اهلل عليه ، جتدونه أوفر ما يكون حلما[قال عن العظام 
فإذا كانت زادهم  ]فإنها زاد إخوانكم من اجلن[، نهى عن االستجمار بالعظم والروث ، وقال  اهلل عليه وسلم

يلوثها عليهم فال يأكلونها ، وجاء يف بعض األحاديث أن  وطعامهم ، فإن اإلنسان إذا استخدمها يف االستجمار ، فإنه
 الروث طعام الدواب ، والعظام طعامهم هم ، واهلل أعلم  .

 وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد.
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 احلمد هلل رب العاملني ، وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد ، وعلى آله وصحبه أمجعني .

اٍم و حمةرٍمقال رمحه اهلل : وطع . 

الطعام ال جيوز االستجمار به ، وهذا عليه كثري من أهل العلم رمحة اهلل عليهم ، فهو مذهب احلنفية، قوله:)وطعاٍم (
واملالكية ،والشافعية،واحلنابلة ؛ الحةرامه ، وأنه نعمة من نعم اهلل عز وجل ، وال جيوز تلويثه وإفساده ، وإذا كان 

ظام ، وطعام دوابهم الروث ال جيوز االستجمار به ، فمن باب أوىل طعام بين آدم ال جيوز طعام اجلن ، الذي هو الع
 االستجمار به ، لكن لو أنه استجمر به ، عصى ثم استجمر بالطعام ، هل جيزئه أو ال ؟ 

 جيري فيه اخلالف السابق ، فالشافعية، واحلنابلة قالوا : إنه ال جيزئ ،

، وهو مذهب احلنفية، واملالكية ، جيزئ مع اإلثم ، وهو ماش على جاّدة شيخ اإلسالم والقول الثاني : أنه جيزئ  
رمحه اهلل ؛ ألن القاعدة )النجاسة عني خبيثة ، متى زالت زال حكمها( ، فالفعل حرام ، وأما أثره فصحيح ؛ فال 

 حاجة ألن يعيد االستجمار مرة أخرى  .

مة ، واالستجمار بها يعترب من اإلهانة هلا ، لكن لو قدر أنه ليس فيها كالم مثل كتب العلم ، فهي حمةر قوله:) حمةرم (
 ، فهل جيوز لإلنسان أن يستجمر بها ؟ صلى اهلل عليه وسلماهلل ، وكالم رسوله 

 على اخلالف السابق ، أنه ال جيوز االستجمار بها والجيزئ، وهذا مذهب الشافعية واحلنابلة ،

 ز االستجمار بها  لكنه جيزئ، و مذهب املالكية ، عدم جوا

 واحلنفية يكرهونه وجيزئ . 

فغالب هذه املسائل جتري على القاعدة السابقة ، لكن عندنا املذهب يف الصور السابقة مجيعا ، أنه حيرم وال جيزئه ، 
وفعله احملرم فهو حيتاج أن يعيد االستجمار مرة أخرى ، وهذا يشكل عليه أن احملل قد طهر ، وهنا  فرق بني معصيته 

وبني طهارة احملل ، فاحملل أصبح طاهرا واجلهة منفكة ، ففعله حرام واحملل أصبح طاهرًا  . فالراجح واهلل أعلم هو 
 :ماذهب إليه املالكية.

  قال رمحه اهلل : ومتصٍل حبيواٍن. 

 كالسابق أيضا .  لو استجمر بذيل بقرة مثال ، أو بشعر شاة متصل بها ، أو بصوف بهيمة متصل بها ، فهذا

نعرف من هذا كله : أنه إذا استجمر بشيء حمرم ، فالراجح أنه جيزئه يف مجيع الصور ، مع اإلثم ، هذه القاعدة اليت 
منشي عليها ، وينبغي لإلنسان أن يكون يف علمه ماشيا على قواعد ، فإذا كانت القاعدة أن اجلهة منفكة ، فإن الفعل 

 ب عليه صحيحا ، مثل : صالة الدار املغصوبة ..وغريها  .يكون حراما ، وأثره املةرت
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قال رمحه اهلل : وُيشةَرُط ثالُث مَسحاٍت مْنقيٍة فأكثر. 

أيضا من شروط االستجمار أن يستجمر ثالثا ، فيستعمل ثالثة أحجار ، أو ثالثة أخشاب أو أوراق ، املهم أن يكون 
 العدد ثالثة .

ل العلم رمحة اهلل عليهم ، هل يشةرط يف االستجمار العدد ، ثالث مسحات ، وهل وهذه املسألة اختلف فيها أه
 يشةرط يف املستعمل أن يكون ثالثة ؟ . 

فعبارة املؤلف دقيقة ، مل يقل : ثالثة أحجار ، وإمنا قال : ثالث مسحات ،  املؤلف يقول :) يشةرط ثالث مسحات (،
 كما سيأتي ، فإنه جيزئه كما نص عليه  .مبعنى أنه لو استعمل حجرا واحدا ثالث مرات 

 فهل يشةرط ثالث مسحات ، أم أنه متى حصل اإلنقاء أجزأ ؟ يف املسألة خالف على قولني : 

 القول األول : أنه يشةرط ثالث مسحات . 

وهذا مذهب الشافعية،واحلنابلة،والظاهرية ، فاشةرطوا أن ميسح ثالث مسحات ، حتى لو حصل اإلنقاء بأقل من 
 ثالث مسحات ، فإنه ال بد أن يتم الثالث . 

 أدلتهم : 

، أن نستنجي بأقل من  صلى اهلل عليه وسلمالدليل األول: عن سلمان رضي اهلل عنه ، أنه قال:)نهى رسول اهلل 
 ثالثة أحجار( . أخرجه مسلم.

أنا لكم كالوالد أعلمكم( ، :)إمنا صلى اهلل عليه وسلم الدليل الثاني: عن أبي هريرة رضي اهلل عنه ، حينما قال
 وحسنه األلباني .،والنسائي ، وصححه النووي،و أبو داودقال:وكان يأمر بثالثة أحجار( أخرجه اإلمام أمحد،

 القول الثاني : أنه اليشةرط ثالث مسحات بل متى ماحصل اإلنقاء أجزأ ،وإليه ذهب احلنفية،واملالكية . 

 أدلتهم : 

أتى الغائط ، فأمرني أن آتي بثالثة أحجار ،  صلى اهلل عليه وسلم رضي اهلل عنه ، أنه الدليل األول: عن ابن مسعود
 أخرجه البخاري . ]هذا ركس[فلم أجد إال حجرين ، فأتيته حبجرين وروثة ، فأخذهما وألقى الروثة ، وقال 

لث ، مما يدل على أنه يكفي ، مل يطلب منه أن يأتي حبجر ثا صلى اهلل عليه وسلموجه االستدالل:قالوا : إن النيب 
 حجران ، وهو الذي حيصل به اإلنقاء . 

مل يطلب منه حجرا ثالثا؛ ألنه ال يزال الطلب األول قائما ، قالوا ومثله لو  صلى اهلل عليه وسلمنوقش : بأن النيب 
فلو قلت له : اذهب أمرت شخصا بأمر ، فأتا  جبزء مما طلبت منه ، فإن األمر يزال باقيا حتى يتم ما طلبت منه ؛ 

وائتين خبمسة فناجني ، وجاء لك بأربعة ، وقلت : هذه أربعة ، فمعناها ائت باخلامس ، قالوا : فال يزال الطلب باقيا 
 ومستمرا ،إذن ال داللة يف احلديث على ما ذهبوا إليه . 

متى زالت زال حكمها( فإذا زالت  الدليل الثاني: أن املدار على زوال النجاسة ، كما قلنا )إن النجاسة عني خبيثة ،
 النجاسة مبسحة ، أو مسحتني ، فمعنى هذا أنه ال حيتاج إىل حجر ثالث أو إىل مسحة ثالثة.
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أن نستنجي بأقل من ثالثة  صلى اهلل عليه وسلمنوقش: بأنه تعليل يف مقابل النص ، وهو قول سلمان )نهانا النيب 
ُيّطرح ، بل إن قول الصحابي رضي  اهلل عنه ، إذا كان يف مقابل نص  أحجار( ، والتعليل إذا كان يف مقابل النص

 فإنه ال يعتد به وال يعترب ، فكيف بتعليل وقياس . 

 ولذلك كان القول الراجح ـ واهلل أعلم ـ  أنه تشةرط ثالث مسحات ولو أنقى بدونها . 

ثالثة أحجار ، أم جيوز أن يستجمر ثم اختلف الذين قالوا بثالث مسحات ، هل مقتضى ثالث مسحات أن يكون ب
 حبجر واحد ثالث مرات ؟ فيه خالف على قولني:

قال رمحه اهلل : َولْو حَبَجٍر ذي ُشَعب  . 

إشارة خالف  .مبعنى أن املؤلف يقول : املشةرط هو ثالث مسحات ، وليس املشةرط ثالثة أحجار ، بل  قوله:)ولو (:
لشعب األجزاء البارزة ، لو استعمله ثالث مرات ، فمسح بكل شعبة مرة لو أنه استخدم حجرا واحدا له شعب ، وا

 ، فإنه جيزئه ؛ ألن املراد أن ميسح ثالث مرات ، وهذا حيصل حبجر ذي شعب . 

فالقول األول: مذهب الشافعية،واحلنابلة ، أنه ال يشةرط ثالثة أحجار بالعدد ، أو ثالث أوراق ، أو أخشاب ، وإمنا 
سحات ، حتى لو كانت مبنديل واحد ، استخدمه باألطراف ، أو حبجر واحد له شعب متعددة ، املشةرط ثالث م

 استخدم كل واحدة من جهة ، فإنه جيزئه .

 والقول الثاني : رواية يف املذهب،و قول الظاهرية: أنه ال جيزئ إال ثالثة أحجار أو أوراق أو أخشاب .

سحات ، وأنه لو مسح اإلنسان حبجر واحد ، أو بورقة واحدة ، أو الراجح : أن يشةرط يف املسح أن يكون ثالث م
 مبنديل واحد ، وحصل به اإلنقاء ، فإنه جيزئه حلصول املقصود .

قال رمحه اهلل : وسن  قطعه على وتر  . 

 أي يسن أن يقطع اإلنسان االستجمار على وتر ، ثالثة أو مخسة أو سبعة .. اخل  .

: أنه يقطع على وتر ، سواء من اشةرط ثالثة فما فوق ، أو من قال باإلجزاء مبا دون  وهذا قول مجاهري أهل العلم
الثالثة ، ومن قال : إن االستجمار سنة ، ومن قال: إن االستجمار واجب ، كلهم يقولون : يسن لإلنسان أن يقطع 

 استجماره على وتر . 

 أدلتهم : 

]إذا قال  صلى اهلل عليه وسلمي هريرة رضي اهلل عنه ، أن النيب الدليل األول: ما ثبت يف الصحيحني ، من حديث أب
توضأ أحدكم فليجعل يف أنفه ماء ثم لينثر ، ومن استجمر فليوتر ، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن 

 .  ]ومن استجمر فليوتر[فيه  يدخلهما يف وضوئه.. اخل [

 . [ر]إذا استجمر أحدكم فليوتيف الصحيح: صلى اهلل عليه وسلمال النيب :قابررضي اهلل عنه قالعن جالدليل الثاني:

]من استجمر فليوتر ، من فعل قال  صلى اهلل عليه وسلمالدليل الثالث: عن أبي هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل 
 أخرجه اإلمام أمحد لكنه ضعيف ال يثبت  . فقد أحسن ، ومن ال فال حرج عليه[
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، أمر بالقطع على وتر ، وعلى قول من قال :  صلى اهلل عليه وسلمث اليت يف الصحيح ، فإن النيب وتكفينا األحادي
جيوز بأقل من ثالثة ، إذا أنقى بواحد كفى ، أوتر ، إذا أنقى بثنني ، نقول : زد ثالث على سبيل االستحباب ، فإن 

ة ، الذين قالوا بأنه يشةرط ثالثة ، قالوا : ال أنقى بثالث نقول : قف على هذا ، حتى على مذهب الشافعية واحلنابل
يزيد على الثالثة إن أنقى ، لكن لو أنقى بأربعة ، نقول : زد خامس ، أنقى بستة نقول : زد سابع .. اخل ، املهم أن 
من السنة أن يقطع اإلنسان استجماره على وتر ، وهذا على سبيل االستحباب والسنية ، وليس  على سبيل 

إال على مذهب الظاهرية ، فإنهم  يرون أنه جيب ؛ ألنهم يستدلون بظواهر النصوص ، واحلديث قال الوجوب ، 
واألمر عندهم وعند عامة األصوليني األصل فيه الوجوب، فيجب عليه أن يقطع استجماره  ]من استجمر فليوتر[

 بوتر ،وهذا قول مرجوح  .

 إال الريَحقال رمحه اهلل : وجيُب االسِتنجاُء ِلكِل خارٍج  . 

 املؤلف رمحه اهلل يبني حكم االستنجاء ، وأنه واجب إذن جيب االستنجاء لكل خارج . 

واخلارج أقسام : قد يكون اخلارج مذيا ، أو َوْديًا ،  أو منّيا ، وقد يكون اخلارج بوال أوغائطا ، أوحدثا مستمرا ، وقد 
فاملؤلف أعطانا حكما عاما ، فقال : إنه جيب االستنجاء لكل يكون اخلارج شعرا ، أو حصى ، أو دما  إىل غري ذلك ، 

خارج إال الريح ، وكما عرفنا من قبل أن )االستثناء معيار العموم( ، فإذا جاء استثناء ، فليعلم أن ما قبله عام ، 
 وهذا خاص ، فهو يدل على عموم احلكم الذي قبله ؛ ألنه ملا استثنى شيئا دل على عموم املسألة .

 اخلارج على أقسام : إذن

 أن يكون اخلارج َوْديا :  القسم األول: 

فعامة أهل العلم على أنه جيب االستنجاء له ، والودي :ماء أبيض يعقب خروج البول ، وقد خيرج إذا محل اإلنسان 
 شيئا ثقيال  .

 أن يكون اخلارج منيا :  القسم الثاني:

أنه ال جيب االستنجاء منه ؛ ألن املين عندهم طاهر ، والطاهر إذا خرج  فاجلمهور )الشافعية واحلنابلة، و الظاهرية( :
 فال حيتاج إىل استنجاء . 

واحلنفية : فصلوا فقالوا إن كان رطبًا يستنجي منه،وإن كان يابسًا فقوالن :قيل يفركه، وقيل يغسله . واملالكية  
 :يقولون يستنجى منه مطلقًا.

، وأصحابه على الدوام ،  صلى اهلل عليه وسلم:)اإلستنجاء من املين فعل النيب  لكن شيخ اإلسالم رمحه اهلل ، قال
بعد  صلى اهلل عليه وسلموال أعلم  إخالهلم به على حال( أي وال أعلم من حاهلم أنهم ال يستنجون ؛ وهلذا النيب 
 على نفسه .  اجلماع ، يغسل فرجه وما لوثه ، ثم يتوضأ وضوءه للصالة ، ويغسل رأسه ثم يفيض املاء

 :  أن يكون املذي القسم الثالث:

 اجلمهور: على أنه جيب االستنجاء منه ، واختلفوا فيما جيب غسله : 

 فمنهم من قال : جيب غسل رأس الذكر)احلشفة( فقط ، وهم احلنفيةوالشافعية. 
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 اب اإلمام مالك. ومنهم من قال : جيب غسل الذكر كله ، وال جيوز االستجمار هنا ،  وإليه ذهب أكثر أصح

ومنهم من قال : جيب غسل الذكر واألنثيني )اخلصيتني( وهو املذهب عند احلنابلة ، وهو من مفرداتهم ,وإليه ذهب 
 الظاهرية . 

 وذهب الشافعية يف قول إىل جواز اإلستجمار.

 يغسللفاظ ][ ويف بعض األفرجه وينضح يتوضأ[ ، و ]فرجك اغسلفيجب الغسل ؛ ألنه جاء يف بعض األحاديث ]
[ اختلفوا هل يشمل الذكر مجيعا ، أم رأس الذكر ؛ ألنه هو احملل الذي مت ذكره يغسل[ فلما قال ]ويتوضأ ذكره

 تلويثه ، كما لو بال يغسل رأس ذكره فقط ؟.

 أن يكون دمًا :  القسم الرابع:

 فيجب االستنجاء منه ؛ ألنه جنس ، فالدم اخلارج من السبيلني جنس  .

 : أن يكون دودًا وحصًا واخلارج ناشف : امسالقسم اخل

 وهذه ال تلوث ، فهل جيب عليه االستنجاء يف هذه  احلال أو ال ؟  .

القول األول: اجلمهور : ال جيب االستنجاء ؛ ألن االستنجاء املقصود به تنظيف احملل ، واحملل نظيف اآلن ، طاهر . 
ية يف قول هو األظهر عندهم،واحلنابلة يف قول( ، فهم كلهم على أنه فهو قول اجلمهور ، )احلنفية،واملالكية،والشافع

 ال حيتاج إىل تنظيف ؛ ألن احملل طاهر ، فلما كان طاهرا فال حاجة لالستنجاء ؛ ألنه حتصيل حاصل . 

 القول الثاني: وجوب االستنجاء وهو املذهب عند احلنابلة : ؛ ألن املؤلف يقول )وجيب االستنجاء لكل خارج إال
الريح( واالستثناء معيار العموم ، فمعناه : كل خارج ، حتى هذا ؛ وهلذا فاملذهب ، أنه لو خرج دود ، أو حصى ، 

 أو خارج ناشف مل يلوث احملل ، فإنه جيب االستنجاء له ؛ لعموم األدلة اليت أمرت باالستنجاء . 

 الراجح : 

إذا خرج منه دود أو حصى ، أو خرج منه خارج ناشف ،  واهلل أعلم أن مذهب اجلمهور هو األقرب ، وأن اإلنسان
مل حيدث تلويثا للمحل ، فإنه ال جيب عليه االستنجاء ؛ ألن احملل طاهر ، وال حاجة لالستنجاء ، واحلكم يدور مع 
أن علته وجودا وعدما ، وعلة االستنجاء هي : جناسة احملل ، فلما كان احملل ليس عليه جناسة ، فإنه ال جيب عليه 

 يستنجي.

أي أن الريح ال يستنجى هلا ، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم رمحة اهلل عليهم ، هنا  قوله :) إال الرِّْيَح (
أقوال لكنها ضعيفة ، اجلماهري رمحة اهلل عليهم على أنه ال يستنجى من الريح ، حتى قال اإلمام أمحد رمحه اهلل: 

( وقال ابن قدامة: )ال نعلم فيه صلى اهلل عليه وسلماهلل ، وال يف سنة رسوله )ليس يف الريح استنجاء ، يف كتاب 
خالفا( ، واألصل يف الريح أنها طاهرة ، فإذا خرجت فإنها ال تلوث احملل ؛ وألن الطاهر إذا خرج وليس معه جناسة 

 ، فإنه ال يلوث ؛ وألن احملل كهيئته قبل خروجها ، فهو طاهر . 

ة لكانت مشكلة ؛ ألنها لو خرجت وهي جنسة ، والثوب مبلول ، فإنه يؤدي  إىل علوق النجاسة ولو قيل : إنها جنس
 يف الثوب ، لكن الريح طاهرة  .
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لكن ما احلكم  لو استنجى من الريح؟فاجلواب : شدد بعض أهل العلم فيه ، منهم احلنفية ، فإنهم رأوا أن هذا بدعة 
 تنطع  . ومن أهل العلم من كرهه ، كاملالكية،والشافعية .، ورأوا التحريم فيه ، ورأوا أنه من ال

 مسألة : حكم االستنجاء ألصحاب األحداث الدائمة , هل جيب عليهم أم ال ؟  

القول األول :املذهب ،ومذهب احلنفية : جيب على أصحاب األحداث الدائمة أن يستنجوا ؛ألنه جيب عليهم أن 
 يتوضؤا لوقت كل الصالة .

 ي : والشافعية يرون وجوب الوضوء لكل صالة فريضة مؤداة أو مقضية خبالف النافلة . القول الثان

والراجح : أنه ال جيب عليهم االستنجاء ، وسيأتينا إن شاء اهلل يف موضعه ، وأنه ال ينتقض وضوؤهم خبروج الوقت 
نها يف صحيح البخاري، ، وال بالصالة ؛ ألنه جاء يف احلديث ]وتوضئي لكل صالة[ حديث عائشة رضي اهلل ع

وحكم العلماء بأن هذه اللفظة زائدة ، وأنها من كالم عروة بن الزبري رمحه اهلل ورضي عنه،وهلذا ضعفها اإلمام 
 مسلم،والنسائي،وأبوداود،والبيهقي، وشيخ اإلسالم ،وابن رجب . 

إذا توضأ فإنه يصلي بهذا  وبناء عليه : إذا توضأ صاحب احلدث الدائم ، سواء كان من ريح أو بول .. اخل ،
الوضوء فروضا ، و نوافل، وإذا خرج الوقت فإنه ال ينتقض وضوؤه ، وال ينتقض وضوؤه إال جبنس غري اجلنس 
اخلارج منه ، مبعنى لو كان عنده سلس بول ، فينتقض وضوؤه بالريح ، وقضاء احلاجة ، واملذي ، وأكل حلم اجلزور 

فإنه ال ينتقض وضوؤه به،وهذا هو الراجح ، وهو مذهب اإلمام مالك رمحه  على الراجح،أما السلس الذي عنده ،
 اهلل .

.  قال رمحه اهلل : وال َيِصحُّ قبَلُه ُوُضوٌء وال تَيمٌُّم 

املؤلف رمحه اهلل يتكلم عن االستنجاء ، ومثله االستجمار ، فال يصح قبل االستنجاء واالستجمار وضوء وال تيمم . 
وقبل أن يستنجي توضأ ، ثم استنجى ، إنسان قضى حاجته ، وقبل أن يستجمر توضأ ، وهذا  إنسان قضى حاجته ،

يفعله بعض الناس ، بعض كبار السن  ، يكون على قضاء حاجته ، ويفتح الصنبور جبانبه ويتوضأ ، وهو يف موضع 
 قضاء حاجته ، ثم يقوم ، ثم يغسل ذكره مثال ، أو موضع قضاء احلاجة ، أو يستجمر  .

 هذه مسألة اختلف فيها العلماء على قولني مشهورين : 

القول األول : أنه يصح الوضوء قبل االستجمار واالستنجاء  .فإذا توضأ قبل أن يستنجي ، وقبل أن يستجمر ، 
 فوضوؤه صحيح .

، واختاره ابن  وإليه ذهب احلنفية ، واملالكية ، والشافعية ، واحلنابلة يف رواية ، فجمهور أهل العلم على الصحة 
قدامة ، والشارح )ابن أخيه( ،إذن أكثر أهل العلم رمحة اهلل عليهم ، على أنه يصح أن يتوضأ قبل أن يستنجي ، وقبل 

 أن يستجمر . 

 أدلتهم:

 الدليل األول: عدم الدليل على عدم الصحة ، فليس عندنا دليل واضح يدل على أنه ال يصح . 

 ف بأنه متوضئ ، ولو كانت هذه النجاسة عليه يف مواضعها  .الدليل الثاني: أن اإلنسان يوص
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الدليل الثالث:أنه يصح االستنجاء ،واالستجمار قياسا على ما لو كانت النجاسة على موضع آخر من جسده ، فإذا 
توضأ صح وضوؤه . فلو توضأ وعلى صدره جناسة ، أو على فخذه أو ركبته أو ساقه ، فيصح الوضوء ، لكن نقول 

  تصل حتى تزيل النجاسة املوجودة على جسد   .: ال

 القول الثاني : أنه ال يصح وضوء وال  تيمم قبل االستنجاء واالستجمار  .

 وإليه ذهب احلنابلة ، وهو قول للشافعية أيضا  .

 أدلتهم:

اهلل عليه  صلىالدليل األول: عن علي رضي اهلل عنه ، قال:كنت رجاًل مذاء ، وكنت أستحي أن اسأل رسول اهلل 
 [ أخرجاه يف الصحيحني.ويتوضأ ذكره يغسل، ملكان ابنته مين ، فأمرت املقداد بن األسود فسأله ، فقال ] وسلم

 [  .فرجك وانضح توضأقال ] صلى اهلل عليه وسلمنوقش : مبا ثبت يف البخاري ومسلم : أن النيب 

الواو فيه ال تقتضي الةرتيب ، كما  فرجك[ وانضح توضأ] صلى اهلل عليه وسلمأجاب احلنابلة ، فقالوا : إن قوله 
والركوع قبل السجود ، فالواو يف لغة  {يا مريم اقتين لربك واسجدي واركعي مع الراكعني}قال اهلل تبار  وتعاىل 

العرب للعطف ، لكن ال تقتضي ترتيبا وال تنفيه ، فلو قلت : جاء زيد وعمرو ، هل تدل هذه العبارة على أن زيدا 
جاء قبل عمرو ؟ ال ، لكن لو قلت : جاء زيد فعمٌرو ، فهي للةرتيب والتعقيب ، لو قلت : جاء زيد ثم عمرو ، قد 

 فهي للةرتيب والةراخي ، لكن الواو يف لغة العرب ال تقتضي الةرتيب ، فهي ملقتضى اجلمع فقط  .

نقطاعها ؛ ألنها من رواية سليمان بن فهي رواية ضعيفة ال تثبت ، ال ] اغسل فرجك وتوضأ [وأما رواية النسائي 
 يسار عن علي ، وهو مل يلق عليا ، أو عن املقداد بن األسود ، ويف روايته عنه اختالف ، كما ذكر احلافظ ابن حجر  .

الواو ال تفيد ترتيبا ، فهي  ] يغسل ذكره ويتوضأ [ صلى اهلل عليه وسلمفيقال للحنابلة أيضًا : إن قول الرسول 
 مع ، املهم أن جيمع بني أمرين : بني غسل ذكره وبني الوضوء . ملطلق اجل

الدليل الثاني:عن أنس رضي اهلل عنه قال:)كنت أمحل أنا وغالم حنوي إداوة من ماء وعنزة ، فيستنجي باملاء ثم يضع 
 العنزة ويصلي( فالطبيعي أن يستنجي ثم بعد ذلك يتوضأ . 

اهلل عنه ، قال:فتوارى عين فقضى حاجته ثم جاء وصب عليه املغرية املاء الدليل الثالث: عن املغرية بن شعبة رضي 
هذا األصل والطبيعي أن اإلنسان يقضي حاجته ثم يبدأ  ]دعهما فإني أدخلتهما طاهرتني[ملا أهوى إىل خفيه ، قال 

 أول شيء باالستنجاء أواالستجمار ثم يتوضأ، وهذا الذي تدل عليه األحاديث . 

 قالوا : إنه فعل يبطله احلدث ، فاشةرط له تقديم االستنجاء واالستجمار كالتيمم  . الدليل الرابع:

مبعنى آخر : أنهم قاسوا الوضوء على التيمم ، فقالوا : التيمم يشةرط له أن يستجمر ويستنجي قبله ، فكذلك 
تقيسون مسألة على مسألة  الوضوء يشةرط له أن يستجمر ويستنجي قبله ، نقول هلم : التيمم فيه خالف أيضا ، كيف

خمتلف فيها ، وعند العلماء القياس على مسألة خمتلف فيها ال يصح ؛ ألن من شروط القياس أن يكون األصل 
 املقيس عليه متفقا عليه ، ليس فيه خالف ، فإذا كان األصل خمتلفا فيه فال يصح القياس  .
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عة وغريها ، يف حال السعة نقول : أواًل استجمر واستنج ثم شيخنا ابن عثيمني رمحه اهلل ، كان يقول : نفرق بني الس
بعد ذلك توضأ ، وأما لو جاءنا شخص قد فعل من قبل ، أو نسي ، أو كان جاهال ، فإن اإلنسان ال جيسر على 

 إبطال وضوئه وصالته  .

 ار قبل الوضوء  .والشيخ عبد الرمحن السعدي رمحة اهلل عليه ، رجح املذهب ، وأنه جيب االستنجاء واالستجم

لكن لو قدر أن اإلنسان توضأ قبل أن يستجمر أو يستنجي ، نقول : األصل واألحسن واألحوط أنك تبدأ 
باالستنجاء واالستجمار أوال ، ثم بعد ذلك تتوضأ ، لكن لو قدر أنه بدأ بالوضوء قبل االستجمار واالستنجاء ، ما 

حتى لو كان متعمدا ،   -الشيخ ميكن قصره على النسيان واجلهل و -جيسر أحد على إبطاله ، حتى لو كان متعمدا 
 فإنك ال تستطيع اجلزم بإبطال عبادته ، لعدم الدليل على اإلبطال . 

لكن قد يقول قائل : كيف يستنجي ويستجمر بعد أن يتوضأ ؟ أما االستجمار فأمره يسري ؛ ألنه لن يباشر النجاسة 
تنجاء فسيأتينا إن شاء اهلل ، هل ينتقض الوضوء مبس الفرج أو ال؟ ، وعلى القول بيده ، ولن ميس عورته ، وأما االس

بعدم النقض فال إشكال فيه ، ألنه اليلزم أن يباشر اإلنسان النجاسة بيده فيمكن أن تزول باستخدام املاء ، شطاف 
طهارة، فإذا سكب املاء على أو حنوه ، يضعه على احملل حتى يطهر ،فليس الزمًا أن ميس اإلنسان عورته لتحصل ال

 املوضع ونظف ، حصل اإلنقاء . 

 وحد اإلنقاء  :

 ويكفي ظن اإلنقاء. –وسيأتي  –يف االستنجاء : عود خشونة احملل إليه ، ويشةرط سبع غسالت على املذهب 

 ويف االستجمار : أن يبقى أثر ال يزيله إال املاء . 

 وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  املطريي فهد: د.أ. الشيخ فضيلة                                                                                                                                                      ـكتاب الطهارة  املستقنع زاد

 

 www.dwrah.com 121                                 سعدي ابن جبامع املتقدمة العلمية الدورة

 
 

 
 

 
 احلمد هلل رب العاملني ، وصلى اهلل وسلم وبار  على نبينا حممد ، وعلى آله وصحبه أمجعني .

 باب السوا  وسنن الوضوء  

.قال رمحه اهلل : باب السوا  وسنن الوضوء 

 مجع املؤلف رمحه اهلل بني أمرين يف هذا الباب ، بني السوا  وبني سنن الوضوء  . 

أما السوا  فهو : اسم لفعل التسو  ، ويطلق على العود الذي ُيستا  به ، فيقال : هذا سوا  ،  ا (قوله:)السو
 والفعل نفسه يسمى سواكا  .

ومسي السوا  بهذا االسم اشتقاقا من التساو  وهو التمايل، يقال : جاءت اإلبل تتساو  ، أي تتمايل وتةردد ؛ ألن 
 ، مينة ويسرة ، وعلى لسانه . اإلنسان مييل السوا  يف فمه ويردده 

ثم عطف املؤلف رمحه اهلل عليه سنن الوضوء ، فجمع يف هذا الباب بني أمرين : بني السوا  وبني سنن الوضوء ، 
فإن قال قائل : هل اجلمع بينهما ؛ ألن السوا  سنة من سنن الوضوء ، فأفرده قبلها ، فيكون من باب ذكر العام بعد 

اخلالف ، هل السوا  سنة من سنن الوضوء ، أم أنه سنة متقدمة على الوضوء ؟ سيأتي إن  اخلاص وهذا ينبين على
 شاء اهلل يف ضمن الكالم عن مسائل السوا  . 

 أم أنه أراد أن يذكر سنن الوضوء ، وأراد أن يذكر سنن الفطرة ، اليت منها السوا  ؟اجلواب : حيتمل هذا وهذا. 

 الكالم عنها . : مجع سنة ، وعرفنا  قوله:)سنن(

: يقال:ُوضوء بالضم ، وَوضوء، ومثله يقال : ُسحور وَسحور ، أما بالضم فاملراد به : الفعل أي  قوله:)الوضوء(
 نفس الوضوء والتسحر ، وإذا قيل : َوضوء وَسحور ، فاملراد به ما يتوضأ وما ُيتسحر به . 

 حكم السوا  : 

لم، وعلى رأي مجاهري أهل العلم رمحة اهلل عليهم ، أن السوا  سنة السوا  سنة من سنن النيب صلى اهلل عليه وس
 وليس بواجب ، ويكفي يف شرفه وعظم منزلته : 

أن النيب  صلى اهلل عليه وسلم قال عنه ، كما يف حديث عائشة ، الذي أخرجه البخاري معلقا بصيغة اجلزم ،  -
 .  للرب[]السوا  مطهرة للفم ، مرضاة وأخرجه اإلمام أمحد وغريه 

 وهذا من عظيم فضائل السوا  ، أنه مطهرة للفم ، وأنه سبب يف رضا الرب عز وجل  .

هنا  أقول أخرى ، بعضهم يرى وجوبه يف بعض املواطن ، وبعضهم يرى أنه واجب على النيب صلى اهلل عليه 
ة على سبيل اإلطالق ، وسلم دون سواه ، نةر  بقية األقوال ، لكن املهم أن نعرف أنه سنة وليس بواجب ، سن

 وسيأتي متى يتأكد استحبابه وسنيته .
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 فائدة لطيفة : 

]وأما الركوع فعظموا من هذا احلديث استدل العلماء على أن من أمساء اهلل عز وجل الرب ، باإلضافة  إىل حديث 
 .. فيه الرب[

قال رمحه اهلل : التََّسوُُّ  بعوٍد ليٍِّن   

 يأتي خربه بعد ، وهو قوله )مسنون( وأيضا خرب ثان قوله )ويتأكد( . التسو  : هذا مبتدأ ، وس

 : بني املؤلف رمحه اهلل ، أن التسو  يكون بعود ، وهذا جنس يف التعريف يأتي بعده فصول تبني املراد .  قوله:)بعود(

 وأي العود أفضل ؟  .

 الشافعية. اجلمهور : على أن األرا  هو األفضل ، فهومذهب احلنفية،واملالكية،و

ودل على ذلك حديث ابن مسعود ، حينما كان جيين عود األرا  للنيب صلى اهلل عليه وسلم، وكانت الريح تتكفأ  -
]مم تضحكون ؟ واهلل إنهما أثقل عند اهلل يف امليزان من به ، فضحك الصحابة منه ، يضحكون من دقة ساقيه ، فقال 

 ه وسلم عود األرا  . فهو كان جيين للنيب صلى اهلل علي جبل أحد[

 القول الثاني : أنه يستوي يف األفضلية األرا  ، والعرجون )عرجون النخل( وأعواد الزيتون . 

وهذا مذهب احلنابلة رمحة اهلل عليهم ، وليس هنا  دليل يفصل يف املسألة ، فنقول : األفضل هو كذا أو كذا ، األدلة 
ت بذكر العود إال يف هذه احلديث ، وهي حكاية فعل ، ورمبا كان هو جاءت عامة بفضيلة التسو  والسوا  ، ومل تأ

األيسر هلم ؛ ألن الزيتون ليس موجودا عندهم ، لكن إذا نظرت إليها ، جتد أن عود األرا  هو أطيبها رائحة ونكهة 
أردنا أن نرجح وطعما وأيسرها أيضا ، وأطراها وأنعمها ، فهذا من باب الةرجيح باحلال ، حال العود ، وأما إذا 

 بالدليل ، فليس عندنا مرجح . 

وبعد ذلك اختلف العلماء يف أيها أفضل من داخلها بعد األرا  عند اجلمهور ، فأيها أفضل الزيتون أم العرجون ؟ 
 على خالف يطول ، وال حاجة لذكره . 

 سي جيرح اللثة .( ذكر املؤلف أن يكون العود لينا ؛ احةرازا من القاسي ؛ ألن القاقوله:) ليٍِّن 

والتسو  بالقاسي اجلماهري على أنه منهي عنه على سبيل الكراهة ، ومن أهل العلم من يقول : إنه حيرم أن يتسو  
 بعود قاس ؛ ألنه جيرح اللثة ، وإذا جرحها فإنه يؤدي إىل الضرر ، والضرر ال جيوز ، فال ضرر والضرار. 

.  قال رمحه اهلل: ُمْنٍق 

نقاء والتنظيف ، فإن كان قاسيا شديدا صلبا ، فال حيصل به اإلنقاء ، وإذا كان رطبا رطوبة زائدة ، أي حيصل به اإل
فال حيصل به اإلنقاء ؛ ألن املقصود بالسوا  هو التنظيف واإلنقاء والتطهري ، وإذا كان هذا هو املقصود ، فال بد أن 

 يف  .يكون السوا  الذي يستخدم ويستعمل حيصل به اإلنقاء والتنظ
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 . قال رمحه اهلل : غرِي ُمِضّر 

والذي يضر كما يقولون : هي األعواد املطيبة ، اليت من شجر الطيب ،  كأعواد الرحيان واآلس ، وحنوهما ، فهذه 
األعواد يقولون : إنها تضر باللثة ، وتغري رائحة الفم ؛ وهلذا كرهها العلماء رمحة  اهلل عليهم ؛ ألن املقصود من 

 سوا  التنظيف والتطييب ، وإذا كان العود سيغري رائحة الفم مل نستفد من السوا  شيئا  .ال

.  قال رمحه اهلل: ال َيَتَفّتُت 

ليبوسته مثال ، كأن يكون يابسا جدا ، أو يكون رْطبا جدا فيتفتت ، وهذه أشياء معروفة ، فاملهم أن اإلنسان يبحث 
 طهري . عن العود الذي حيصل به اإلنقاء والت

 .  قال رمحه اهلل: ال ِبِإْصَبٍع وِخرقٍة 

أي أنه ال حتصل فضيلة السوا  باإلصبع واخلرقة ، فال يستخدم إصبعه وال خرقة يف تنظيف أسنانه ، وهذا ينفى به 
ود السنية يف هذه األشياء ، وأنه ليس من السنة أن يضع اإلنسان أصبعه يف فمه ويستا  بها ، إمنا حتصل السنة بالع

الذي ذكر أوصافه ، هذا املذهب عندنا ، حتى لو مل جيد اإلنسان سواكا ، فإنه ال يضع إصبعه يف فمه ، ويدلك أسنانه 
 بها . 

وهذه مسألة من املسائل اليت وقع اخلالف فيها بني أهل العلم رمحة اهلل عليهم : هل استخدام اإلصبع واخلرقة حتصل 
 به السنية أم ال ؟ أقوال : 

 األول : أن اإلصبع واخلرقة ال حتصل بهما السنية ، وال يتسو  بهما . القول 

 وهذا مذهب الشافعية،واحلنابلة يف وجه هو املذهب .

ألنهما ليسا منصوصا عليهما ، وليسا يف معنى املنصوص عليه ، ما نص النيب  صلى اهلل عليه وسلم على اإلصبع  -
 نصوص عليه العود ، ويف معناه بقية األعواد اليت حيصل التطهري بها . واخلرقة ، وليسا يف معنى املنصوص ؛ ألن امل

 وليس له قدرة على حتصيل السوا   .،إذا مل يكن عند اإلنسان سوا ،:أن اإلصبع يتسو  به وكذا اخلرقةالقول الثاني

 وهذا مذهب احلنفية،واملالكية،واحلنابلة يف وجه. 

 واإلنقاء ، وهذا حيصل باإلصبع ، عند عدم السوا  . وعلته أن املقصود من السوا  التطهري  -

 القول الثالث : أن اإلنسان حيصل من السنية ومن الفضل ، بقدر ما حيصل من اإلنقاء  .

 وهذا ذهب إليه بعض احلنابلة ، منهم ابن قدامة رمحه اهلل ، والشارح ابن أخيه . 

 ويستدل ألصحاب هذا القول والقول الثاني : 

وأدخل إصبعه يف ]اإلمام أمحد ، أن النيب  صلى اهلل عليه وسلم، كما يف حديث ابن مسعود ،وفيه قال : مبا روى  -
. وكأن احلافظ ابن حجر رمحه اهلل يشري إىل صحته ، فإنه ملا ذكر األدلة املتعلقة بالسوا  باإلصبع ، قال [فمه وحركها

ب رضي اهلل عنه أن النيب  صلى اهلل عليه وسلم أدخل : وأصح من ذلك ما رواهاإلمام أمحد ، عن علي بن أبي طال
 إصبعه عند الوضوء وحركها  .
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وبناء عليه يقال : إنه حيصل على الفضل والسنية بقدر ما حصل من اإلنقاء والتنظيف ؛ ألن املقصود من السوا  
 اإلنقاء والتطييب والتطهري ، باإلضافة إىل حصول مرضاة الرب عز وجل  .

 خري هو أقرب األقوال واهلل أعلم . لعل القول األ

.  قال رمحه اهلل : َمسنوٌن ُكلَّ وقٍت 

حكم السوا  ، مسنون كل وقت ، فليس لسنيته وقت دون وقت ، إال ما ُنص عليه ، ففي كل وقت لو استا   
بعض أهل العلم  اإلنسان ال يقال له : ملاذا تستا  ؟ )يف كل وقت( ، حتى يف املسجد ؟ على الراجح نعم ، وإن كان

)املالكية وغريهم( قد كره أن يستا  اإلنسان يف املسجد ، قالوا :؛ألن السوا  تنظيف ، والتنظيف ال يكون يف املسجد 
 ، لكن الراجح أنه حتى يف املسجد  .

وا  ]لوال أن أشق على أميت ألمرتهم بالسألن النيب صلى اهلل عليه وسلم يف الصحيح من حديث أبي هريرة ، قال  -
 .  عند كل صالة[

قوله:)مسنون كل وقت( : هل يستا  يف حلقة العلم ؟ ذكر أهل العلم أنه ال يستا  يف حلق العلم ، وذكروا أيضا أنه 
 يف اجلمعة ، حال اخلطبة ال يستا  اإلنسان ؛ ألن هذا مما يشغل عن استماع اخلطبة . 

 م رمحهم اهلل  .)مسنون كل وقت( : وهذا كما تقدم ، قول مجاهري أهل العل

.  قال املؤلف رمحه اهلل: لغرِي صائٍم بعَد الزوال 

أفادنا املؤلف رمحه اهلل ، أنه مسنون يف كل وقت ، إال للصائم بعد الزوال ، فليس مسنونا له ، بل هو على املذهب 
 مكروه . 

 : هل يستا  الصائم بعد الزوال أو ال يستا  ؟  . مسألة

 سألة على قولني : اختلف العلماء يف هذه امل

 القول األول : أن السوا  مكروه بعد الزوال للصائم ، القبله ، وإليه ذهب الشافعية،واحلنابلة .

 أدلتهم : 

]كل عمل ابن آدم له ، إال الدليل األول:أبي هريرة رضي اهلل عنه ، أن اهلل تبار  وتعاىل قال يف احلديث القدسي:
أخرجه اإلمام مسلم ،  ]وَلَخلوُف فم الصائم أطيب عند اهلل من ريح املسك[فيه والصوم فإنه لي ، وأنا أجزي به[  

واخللوف : الرائحة املنبعثة من بطن اإلنسان ، إذا فرغت من الطعام والشراب ، وهذا حيصل للصائم بعد الزوال ، 
 غالبا  .

هذه الرائحة ويقطعها ؛ ألنها أثر من  قالوا : فإذا كان خلوف فمه أطيب عند اهلل من ريح املسك ، فيكره له أن يزيل
 آثار عبادة اهلل كدم الشهيد ، وَشَعث اإلحرام ، فيكره له إزالتها ؛ ألنها أثر عبادة .

 نوقش هذا االستدالل مبناقشات كثرية ، منها :

هة ال يدل على كرا ]خللوف فم الصائم أطيب عند اهلل من ريح املسك[أن قول النيب  صلى اهلل عليه وسلم -1
 السوا  بعد الزوال ؛ ألن رائحة خلوف فم الصائم توجد عند بعض الناس دون بعض .
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إن قياس اخللوف على دم الشهيد غري صحيح ، فإن الدم الذي على ثيابه ، واجلرح الذي يثعب دما ، يأتي يوم  -2
فم الصائم ، وبني هذا الدم  القيامة وهو يثعب دما ، ورائحة دمه على ثيابه كرائحة املسك ، فهنا  فرق بني رائحة

الذي سيبقى عليه ، وسيدفن به ، سيدفن بثوبه وبدمائه ، حتى تكون شاهدا له يوم القيامة ، خبالف الرائحة هذه ، 
فإنها رائحة منبعثة بسبب الصيام ، وهي رائحة ال حتصل لكثري من الناس ، والرائحة قد حتدث يف أول النهار ، وقد 

ومع ذلك فلو حدثت يف أول النهار ، فال مينع عندهم من السوا  ، وال يكره له أن يستا  ،  حتدث يف آخر النهار ،
 فأي فرق بني أول النهار وبني آخره ، وبني الزوال وبعد الزوال ؟. 

]إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ، وال الدليل الثاني: عن علي رضي اهلل  عنه ، أن النيب  صلى اهلل عليه وسلم قال: 
أخرجه الدارقطين ،  وهو حديث ضعيف كما ذكر احلافظ ابن حجر يف التلخيص ال يثبت عن النيب   كوا بالعشي[تستا

 صلى اهلل عليه وسلم .

القول الثاني: أنه ال يكره للصائم أن يستا  ، ال يف أول النهار وال يف آخره وإليه ذهب احلنفية،وذهب املالكية 
 إن كان يابسًا ؛ ويكره إن كان رطبًا وهو قول النخعي،وابن سريين،وعروة. واحلنابلة يف رواية إىل أنه اليكره

وعدم الكراهة مطلقًا اختاره ابن حزم،والنووي ، وشيخ اإلسالم ابن تيمية ، وابن القيم ، وكثري من احملققني ، فال 
سوا  الرطب وغري الرطب ، يكره للصائم أن يستا  ، ال يف أول النهار وال يف آخره ، وإن كان لبعضهم تفصيل يف ال

وأنه  إذا كان السوا  رطبا فإنه يكره له ، وإن كان غري رطب فإنه ال يكره له ، والرطب هو السوا  اللني ، ورمبا إذا 
كان جديدا فيكون له طعم ، وبعضهم مل يكره ، وقال : ال فرق بني أن يكون السوا  يابسا أو أن يكون رطبا ، فال 

  أول النهار وال يف آخره . يكره لإلنسان ، ال يف

 أدلتهم : 

 استدلوا بعموم األدلة اليت جاء يف فضيلة السوا  ، منها : 

 ]السوا  مطهرة للفم ، مرضاة للرب[الدليل األول: عن عائشة رضي اهلل عنه،أن النيب  صلى اهلل عليه وسلم قال:
 رواه اإلمام أمحد ، و اإلمام البخاري معلقا بصيغة اجلزم  .

]لوال أن أشق على ليل الثاني: عن أبي هريرة رضي اهلل عنه ، بسند صحيح ، أن النيب  صلى اهلل عليه وسلم قال:الد
 . أخرجه اإلمام مالكأميت ألمرتهم بالسوا [ 

]لوال أن أشق على أميت ألمرتهم بالسوا  ، ألمرتهم بالسوا  عند كل الدليل الثالث: عن أبي هريرة رضي اهلل عنه ، 
 أخرجه اإلمام البخاري . صالة[

هذه من األدلة اليت جاءت عامة يف فضيلة السوا  ، ومل تفرق بني الصائم وغري الصائم ، قبل الزوال وبعد الزوال ، 
 فال دليل على التفريق  .

ق إال ]وبالغ يف االستنشاالدليل الرابع: عن لقيط بن صربة رضي اهلل عنه ، وفيه أن النيب  صلى اهلل عليه وسلم قال: 
 أخرجه اخلمسة وصححه البغوي،والبيهقي وغريهما .  أن تكون صائما[
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ملا كانت املبالغة يف االستنشاق ممنوعة وتؤثر على  ]وبالغ يف االستنشاق إال أن تكون صائما[وجه االستدالل : قوله: 
ليه الصالة والسالم ، فلما مل الصائم ذكرها النيب  صلى اهلل عليه وسلم، ولو كان السوا  يؤثر عليه ، لذكره النيب ع

 يذكره ، علم منه أن السوا  غري مؤثر على الصائم .

رأيت النيب  صلى اهلل عليه وسلم، ما ال أحصي ، :]الدليل اخلامس: عن عامر بن ربيعة رضي اهلل عنه ، أنه قال
شار إىل ضعفه البخاري ، أخرجه اإلمام أمحد وأبو داود والةرمذي ، وهو حديث ضعيف ال يثبت ، أ  [يستا  صائما

 واحلافظ حسنه يف موضع وضعفه يف آخر،وضعفه األلباني .

فيمكن أن يقال : الدليل على عدم كراهة السوا  بالنسبة للصائم ، هو عموم األدلة ، اليت جاءت عن النيب  صلى 
ولو كان الصائم له مزية خاصة اهلل عليه وسلم، ومل تفرق بني قبل الزوال وبعد الزوال ، وبني الصائم وغري الصائم ، 

 لذكرها النيب  صلى اهلل عليه وسلم. 

الراجح:واهلل أعلم هو القول الثاني ، لكن عندي إشكالية يف قضية السوا  الرطب ، إذا كان السوا  رطبا فبعض 
تفريق بني أهل العلم يكرهه ، أحيانا يكون السوا  رطبا ، وله رائحة زكية ، وطعمه قوي ، فعند اجلمهور عدم ال

 السوا  الرطب وغري الرطب ، ومنهم من يقول : إنه يكره  أن يستا  بالسوا  الرطب ؛ ألن له طعما وله نفوذ . 

واملسألة حمتملة ، عندي فيها إشكال ، وشيخنا رمحة اهلل عليه يف بعض املواضع ، قال : إذا كان رطبا ال يستا  به، وله 
 وجه  .

صالٍة  . قال رمحه اهلل: متأّكٌد عنَد 

 هذا خرب ثان ، ملا قال التسو  بعود لني مسنون ..ومتأكد  .

 أي أنه تتأكد سنيته يف مواضع : 

 عند الصالة  . -1

هذا املوضع األول من املواضع اليت يتأكد فيها السوا  ، عند الصالة ، وهذا على رأي كثري من أهل العلم ، وإن كان 
 عند الصالة ، وهو غريب يف احلقيقة  .  بعض أهل العلم ال يرى تأكيده وسنيته

 .  ]لوال أن أشق على أميت ألمرتهم بالسوا  عند كل صالة[ألن ا لنيب  صلى اهلل عليه وسلم يف الصحيح قال  -

 فهذا نص واضح من النيب  صلى اهلل عليه وسلم، على استخدام السوا  عند كل صالة  .

الة اجلنازة وصالة الفريضة ، وصالة الراتبة .. اخل ، يشمل عند كل صالة : يشمل الفرض والنفل ، يشمل ص
ركعات قيام الليل والةراويح ، فلو كان اإلنسان يصلي تراويح ، أو يصلي قيام ليل ، فإنه يشرع له بني كل ركعتني أن 

 [ ومل يقيده ،صلى اهلل عليه وسلم .صالة كل عنديستا  ؛ ألنه قال ]

سجود التالوة ، وسجود الشكر ، إن قيل : إنهما صالة ، وسيأتينا إن شاء اهلل هل  أيضا ظاهر احلديث أنه يشرع عند
سجود التالوة وسجود الشكر صالة أو ليسا بصالة ؟ وقول اجلمهور ، أنهما صالة ، فإن قيل : إنهما صالة ، فإنه 

 عندهما  . يستحب له أن يستا  عندهما ، وإن قلنا : إنهما ليسا بصالة ، فإنه ال يسن له السوا 
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. قال رمحه اهلل: وانتباٍه  

 االنتباه من النوم .  -2

 املوضع الثاني:أيضا هو متأكد عند االنتباه ، فإذا انتبه اإلنسان من نومه ، فإنه يستا  . 

 دل عليه : 

 " حديث حذيفة رضي اهلل عنه ، أن النيب  صلى اهلل عليه وسلم، كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسوا -
أخرجاه يف الصحيحني ، يشوص : أي يستا  مع الغسل ، من قوهلم : شاصه وماصه ، أي غسله  ، وعندنا من ألفاظ 

 العامة : ميوص القدح ، أي يغسله ، وهذه عربية ، فكأنه صلى اهلل عليه وسلم يدلكه مع املاء . 

 النوم ، فيغسله ، ويشوصه بالسوا  .   والسبب : أنه يقوم من الليل ، فتكون رائحة فم اإلنسان متغرية ، بسبب

هل يقاس عليه إذا انتبه من نوم نهار أو ال يقاس عليه ؟ أما احلديث فال يدخل يف لفظه ؛ ألنه يف نوم الليل )يبعثه 
اهلل متى ما شاء أن يبعثه ، فيشوص فاه بالسوا  .. ( لكن املعنى واحد ، فهو داخل يف معناه ، فإذا كانت العلة التغري 

 ، فالتغري سيحصل بنوم النهار ، فإذا قام من نوم النهار ، فإنه يشوص فمه بالسوا  مع املاء  .

 تغري الفم . -3

.  قال رمحه اهلل : وتغيُِّر فٍم 

 املوضع الثالث: إذا تغريت رائحة فم اإلنسان ، فإنه يتأكد يف حقه أن يستا  ؛ إلزالة رائحة الفم .

 الدليل : 

 [  .للفم مطهرة السوا اهلل عليه وسلم] قول النيب  صلى -

أي : حيصل به تطهري الفم ، فإذا كان املقصود من السوا  هو تطهري الفم ، فإنه يستحب لإلنسان إذا تغريت رائحة 
 فمه ، أن يستخدم السوا  حتى يزيل هذه الرائحة اليت يِف فمه  .

.  قال رمحه اهلل: وَيستاُ  َعْرضًا 

ان أم للفم ؟ السوا  هل هو للفم أم لألسنان ؟ لألسنان ، فيستا  عرضا بالنسبة لألسنان ، عرضا بالنسبة لألسن
 وسيكون بالنسبة للفم طوال  .

 ومن أهل العلم من قال : بل يستا  طوال لألسنان ، فيكون بالنسبة للفم عرضا ، وذكروا دليال وتعليال . 

 الدليل : 

 [لكن هذا ال أصل له بهذا اللفظ  .واكتحلواوترا،  ِغبا وادهنوا،عرضا اكوااستروي أنه عليه الصالة والسالم قال] -

 التعليل : 

أنه إذا استا  طوال ، فإنه سيؤثر يف اللثة فيجرحها ، وإذا جرحها فسيدميها ، فيحصل غري املقصود ، و املقصود هو  -
 التنظيف ، واحملافظة على اللَِّثة ، فيستا  عرضا . 

، يستا  عرضا أو يستا  طوال ، الذي هو أنظف له فإنه يفعله ؛ ألنه ال دليل يدل على املنع أو  وهذا ال دليل عليه
 السنية أو الكراهة  .
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أما اللسان فيستا  طواًل ملا أخرج البخاري عن أبي موسى رضي اهلل عنه قال :] دخلت على النيب  صلى اهلل عليه 
يسنت إىل فوق.[ وصفه محاد وكأنه رفع سواكه ، ووصفه غيالن وسلم وهو يستا  واضعًا طرف السوا  على لسانه 

 قال: يسنت طواًل .

 . قال رمحه اهلل : مبتدئًا جبانِب فِمِه األميِن 

 وهذا على قول مجاهري أهل العلم رمحة اهلل عليهم . 

تنعله،وترجله،وطهوره ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم، كما يف حديث عائشة رضي اهلل عنه ]كان يعجبه التيامن يف  -
 ، ويف شأنه كله[ ومنه السوا  ، فيبدأ جبانب فمه األمين  .

 هل يستا  بيده اليمنى أم يستا  بيده اليسرى ؟  .

 هذه املسألة فيها خالف بني أهل العلم رمحة اهلل عليهم : 

 القول األول:املذهب: أنه يستا  بيده اليسرى .  

 رمحة اهلل عليه  . وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية

ويعللون : بأن السوا  للتنظيف والتطهري ، والتنظيف والتطهري يكون باليد اليسرى ، كما عرفنا من قبل ، أن النيب  
صلى اهلل عليه وسلم كان يستخدم يف تنعله وترجله وطهوره ، ويف شأنه كله ، يستخدم اليد اليمنى يف اإلكرام ، وأما 

 اليد اليسرى  . عكس اإلكرام فتستخدم فيه

 القول الثاني:ذهب احلنفية، واملالكية : إىل أنه يستخدم يده اليمنى يف السوا  . 

التعليل : ألن السوا  حيصل به على األجر ، فهو مرضاة للرب ، وسنة من السنن ، وعبادة من العبادات ، فإذا كان 
 لتسو  . عبادة ، وسنة ، فإنه ينبغي لإلنسان أن يستخدم يده اليمنى يف ا

ومنهم من فرق فقال : إن كان يقصد السنية ، يستا  من أجل حتصيل السنة ، فإنه يستخدم يده اليمنى ، وإن كان 
 يستا  من أجل التنظيف ، فإنه يستخدم يده اليسرى ، وهو قول وسط . 

يستخدم بعض الناس  وشيخ اإلسالم شدد يف هذه املسألة ، وقال : يستخدم يده اليسرى مطلقا ، لكن ميكن اآلن أن
الفرشاة واملعجون ، وينظف أسنانه ، ثم يستخدم السوا  من باب السنية ، ومن باب تطييب رائحة الفم وتطهريه من 
اجلراثيم وغريها ؛ ألن يف السوا  مواد تقتل البكترييا ، واألمر يف هذه املسألة واسع ، سواء استخدم يده اليمنى أو 

ل : إن كان للتطهري فاستخدم اليسرى ، وإن كان للسنية واحلصول على األجر اليسرى ، أو فرق وفصل ، فقا
استخدم اليمنى ، األمر يف هذا واسع ، وإن كان شيخ اإلسالم رمحه اهلل شدد يف هذه املسألة ، وقال : بل يستخدم 

 يده اليسرى مطلقا . 

 على الوضوء ؟  . مسألة:هل السوا  بالنسبة للوضوء سنة من السنن ، أم أنه سنة متقدمة

 هذه املسألة فيها خالف بني أهل العلم : 

 القول األول : إن السوا  سنة من سنن الوضوء ، وهو مذهب احلنفية،واملالكية ، والشافعية يف وجه . 
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 واستدلوا : 

لبخاري [ . أخرجه اوضوء كل مع بالسوا  ألمرتهم أميت على أشق أن لوالبقول النيب  صلى اهلل عليه وسلم:] -
 معلقًا بصيغة اجلزم. 

 فقالوا : السوا  يعترب من سنن الوضوء  .

 

 القول الثاني : أن السوا  سنة متقدمة على الوضوء ، فهوسنة منفردة ، وإليه ذهب احلنابلة،والشافعية يف وجه . 

التوبة ، فليست من السورة ، مثل البسملة بالنسبة للسورة على الراجح ، أنها آية مستقلة ، ُيبدأ بها عند كل سورة إال 
 وإمنا هي خارجة عنها ، فالسوا  سنة من سنن الوضوء . 

 ومثرة اخلالف: 

هل يستا  قبل التسمية أو بعد التسمية : إن قلنا يستا  بعد التسمية ، فمعناه أنه سنة من سنن الوضوء ، وإن قلنا  -
ضوء ، ورمبا يكون سبب اخلالف االختالف يف صحة : يستا  قبل أن يسمي ، فهو سنة مبتدأة ، ليست متعلقة بالو

[ ، حديث السوا  عند صالة كل عند[ ال حديث ]وضوء كل عند بالسوا  ألمرتهم أميت على أشق أن لوالحديث ]
كل صالة يف الصحيحني . وأما حديث )عند كل وضوء(فهل تثبت أو ال يثبت ؟ الصحيح أنه حديث صحيح ، 

 ، إن قلنا : إنه للوضوء ، أو قلنا : إنه سنة مستقلة قبل الوضوء ، فاألمر يف ذلك واسع . واخلالف يف املسألة فيه سعة

 مسألة:متى يستا  عند الوضوء ؟ هل يستا  قبل أو يستا  عند املضمضة ؟.

 اجلمهور : يستا  مع املضمضة ، فيتمضمض ويستا  ، من أجل تطهري الفم.

 دخول املنزل. من املواضع اليت يتأكد فيها السوا  : عند 

 فعند مجهور أهل العلم : يستحب لإلنسان عند دخول املنزل أن يستا  .

صلى اهلل عليه رسول اهلل كانملا ثبت عند اإلمام أمحد وغريه ، بإسناد صحيح ، عن عائشة رضي اهلل عنها ، قالت ] -
 [ . لسوا با بدأ بيته دخل إذاوسلم 

عل ، حتى ال تشم زوجه أو غري زوجه منه رائحة غري طيبة ؛ وألنه رمبا يستا  عند دخول بيته ؛ ألنه من حسن التب
 قبل اإلنسان امرأته ، فال جتد منه رائحة سيئة .

هل يستحب االستيا  عند دخول املسجد ؟ مذهب احلنابلة يستحب ؛ ألنه إذا كان  عند دخول بيته يستا  ، فعند 
الئكة ، وفيه مجع من الناس ، إذا كان يف مجعة مثال ، أو يف عيد دخول املسجد من باب أوىل ؛ خاصة أن املسجد فيه م

 ، أو يف درس أو غريه ، فيحتاج إىل أن يطهر فمه ، حتى ال يَشم أحد منه رائحة غري طيبة .

 . قال رمحه اهلل : وَيدَِّهُن ِغّبًا 

 أي يْدهن رأسه وحليته غبا .

 ل ، اليت ترد يوما ، وال ترد يوما آخر .واملراد بالِغّب : أي يوما بعد يوم ، من غب اإلب

 والدليل  :

 [ وهو ضعيف ال يثبت  .غبا وادهنوااحلديث السابق ] -
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لكن جاء َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َشِقيٍق رضي اهلل عنه َقاَل: َكاَن َرُجٌل ِمْن َأْصَحاِب النيب  صلى اهلل عليه وسلم َعاِمًلا  -
َكاَن َنِبيُّ »َأْصَحاِبِه، َفِإَذا ُهَو َشِعُث الرَّْأِس ُمْشَعانٌّ. َقاَل: َما ِلي َأَراَ  ُمْشَعانًّا َوَأْنَت َأِمرٌي؟ َقاَل:  ِبِمْصَر، َفَأَتاُه َرُجٌل ِمْن

 .«  التََّرجُُّل ُكلَّ َيْوٍم»ُقْلَنا: َوَما اْلِإْرَفاُه؟ َقاَل: « . اللَِّه صلى اهلل عليه وسلم َيْنَهاَنا َعِن اْلِإْرَفاِه

 ، فيكره لإلنسان أن يفعله كل يوم  .يقوم به إال املةرفون واملنعمون ،الذي القالوا:وكثرةالدهن من باب الةرفه والتنعم

.  يقول رمحه اهلل : َوَيْكَتِحُل ِوترًا 

 أي إذا أراد أن يكتحل ، فإنه يكتحل ويوتر ، وكيف اإليتار ؟ . 

 ثنتني ، وجيعل يف األخرى ثالثا ، من أجل أن يكون اجملموع مخسا بعض أهل العلم قال : اإليتار أن جيعل يف عني
)وترا( أو واحدة وثنتني فيكون ثالثا ، املهم أن جيعل يف واحدة شفعا والثانية وترا،وقيل يف كل عني وتر وهو 

كل عني  الصحيح عند الشافعية،والصحيح من مذهب احلنابلة أن جيعل ثالثا يف عني ، وثالثا يف عني أخرى أي يف
 ثالث .

 ودل عليه : 

 ومن،  أحسن فقد فعل من،  فليوتر اكتحل منما روى اإلمام أمحد ، من حديث أبي هريرة رضي اهلل عنه ، قال ] -
 [ لكنه حديث ضعيف ، ال يثبت عن النيب  صلى اهلل عليه وسلم .عليه حرج فال ال

 هذا أيضا ال أصل له . [ ووترا واكتحلوا[ قال يف آخره ]غبا ادهنواوأيضا حديث ] -

 إذن ليس هنا  دليل ثابت يدل على االكتحال  .

 واالكتحال للدواء : ال بأس به ، للرجل واملرأة ، على حٍد سواء . 

وأما االكتحال للزينة : فال بأس به للنساء ، بال خالف ، وأما الكحل الذي للزينة بالنسبة للرجل ، ففيه خالف بني 
 ليهم : أهل العلم رمحة اهلل ع

 القول األول :من أهل العلم من قال : ال بأس أن يكتحل . 

 وهذا ظاهر مذهب الشافعية،واحلنابلة . 

 لعموم األدلة ، مثل : 

 . اكتحال النيب  صلى اهلل عليه وسلم باإلمثد 

  وإمنا والنصوص اليت جاءت يف االكتحال ، وإن كانت ضعيفة ، فلم يقيدها النيب صلى اهلل عليه وسلم بالرجل ،
 أطلق فتكون عامة للرجل واملرأة . 

 القول الثاني:ذهب احلنفية : إىل أنه يكره للرجل إذا كان للزينة ، وجيوز إذا مل يقصد به الزينة . 

 القول الثالث:وذهب اإلمام مالك رمحه اهلل يف قول إىل كراهته ؛ ألن فيه تشبها بالنساء ، وأجازه يف قول آخر . 

رمحه اهلل يف الكحل:)فأما الرجل فمحل نظر،وأنا أتوقف فيه،وفرق بني الشاب الذي خيشى  وقال شيخ اإلسالم
اكتحاله فتنة فيمنع، وبني الشيخ الكبري ، الذي ال خيشى منه فتنة ..( وهذا لو قيل بعدم الكراهة ، فإذا كان شابا 
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كان شيخنا رمحه اهلل يكرهه ، ويقول :  وسيما ، ووضع كحال يف عينيه ، فازداد وسامة ، فرمبا يقال بكراهته ، وقد
 الكحل ليس للرجال ، وإمنا الكحل للنساء ؛ ألن النساء هن الالتي حيتجن إىل التزين ، وأما الشاب فإنه ال يكتحل . 

والذي روي عنه صلى اهلل عليه وسلم، إمنا كان االكتحاَل باإلمثد ، باإلمثد املطيب أو بغري املطيب ، واكتحاله به من 
جل نفعه ، فإنه جيلو البصر ، ويقوي العني .. إىل غري ذلك ، فكان النيب  صلى اهلل عليه وسلم يكتحل به ، فإذا أ

اكتحل اإلنسان باإلمثد ، فإن هذا االكتحال يكون من باب التداوي ، واالنتفاع مبنفعته ، وأما االكتحال باألكحال 
 األخرى ، اليت تكون للزينة ففيها اخلالف . 

قرب هو : ما ذكره شيخنا ، وما ذكره شيخ اإلسالم ، أن الرجل ال يستخدمه ، فهو للنساء ، وقد يفرَّق بني واأل
 الشيخ الكبري وبني الشاب الصغري . 

 وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد.
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 مد ، وعلى آله وصحبه أمجعني  .احلمد هلل رب العاملني ، وصلى اهلل وسلم وبار  على نبينا حم

 

 تابع باب السوا  وسنن الوضوء   

.  قال رمحه اهلل : و ) َتِجُب ( التسميُة يف الوضوِء مع الذِّْكِر 

أفاد املؤلف رمحه اهلل أن التسمية يف الوضوء واجبة ، فيجب على اإلنسان إذا أراد أن يتوضأ  قوله ) وجتب التسمية (
األصحاب على التسمية يف الوضوء التسمية يف التيمم ، وكذا التسمية يف الغسل ، فعندهم أن أن يسمي  ، وقد قاس 

 التسمية يف الوضوء واجبة ، والتسمية يف الغسل واجبة ، والتسمية يف التيمم واجبة ، فاجلميع جيب فيه التسمية . 

 وهذه مسألة خمتلف فيها بني السلف رمحهم اهلل ، على قولني : 

 ول : أن التسمية واجبة يف الطهارة ؛ يف التيمم،والغسل،والوضوء . القول األ

وهذا مذهب اإلمام أمحد رمحه اهلل ، وهو من مفردات املذهب ، ومعنى هذا املصطلح : أن احلنابلة قد انفردوا بهذا 
 القول ، فمن مفردات املذهب القول بوجوب التسمية يف الوضوء والتيمم والغسل  .

 واستدلوا: 

]ال صالة ملن ال وضوء له ، وال وضوء ملن مل قال  صلى اهلل عليه وسلمديث أبي هريرة  رضي اهلل عنه ، أن النيب :حب
 رواه اإلمام أمحد ، وأبو داود والةرمذي ، وابن ماجه .  يذكر اسم اهلل عليه[

، وجاء من طريق أبي وهذا احلديث جاء من طرق ، فقد جاء من طريق أبي هريرة ، وجاء من طريق سعيد بن زيد 
سعيد ؛ وهلذا قال اإلمام أمحد رمحه اهلل :)أحسن ما يف الباب حديث أبي سعيد( ، وقال اإلمام البخاري:)أحسن ما يف 
الباب حديث سعيد بن زيد( ، وحسنه ابن الصالح ، وابن كثري قال عنه : حسن أو صحيح ، وقواه املنذري،وابن 

 ليهم .حجر ، وصححه األلباني رمحة اهلل ع

قوله:)ال وضوء ملن مل يذكر اسم اهلل عليه (  :عندنا نفي ، والنفي عند العلماء حيمل أواًل على نفي الوجود ، فإن مل 
ميكن فإنه حيمل على نفي الصحة ، فإن مل ميكن فإنه حيمل على نفي الكمال ، قالوا : وهنا حيمل النفي على نفي 

عز وجل على الوضوء ، فإن وضوءه غري صحيح ، إذا كان متعمدًا ، وإن  الصحة ، فإذا مل يذكر اإلنسان اسم اهلل
 كان ناسيًا فعندهم خالف يف املذهب على قولني ، الراجح منهما : أن الوضوء صحيح  .

 ومنهم من ضعفه وقال : ال يثبت  .ححه،،ومنهم من صدوا عليه ، من أهل العلم من حسنهوهذا احلديث الذي اعتم

أن التسمية يف الوضوء ، ويف التيمم ، ويف الغسل ، ليست واجبة ، وأن اإلنسان لو تعمد تر  التسمية القول الثاني : 
، فإن وضوءه صحيح ، وكذلك غسله ، وتيممه،وال يشةرط يف صحة الوضوء،والالتيمم،وال الغسل ذكر اسم اهلل 

 عليه  .
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،وهو رأي احلسن،واسحاق ، ورواية عند احلنابلة،  وهذا مذهب اجلمهور فهو مذهب احلنفية ، واملالكية ، و الشافعية
قال عنها ابن قدامة رمحه اهلل:)ظاهر املذهب أنها سنة( وقد قال اخلّلال:)استقرت الروايات على أنه ال بأس بةركها( 

 أي التسمية ، وهو اختيار املوفق بن قدامة ؛ حيث رأى أن التسمية ليست بواجبة ، وإمنا هي سنة . 

 

 أدلتهم : 

 .   {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم .. }الدليل األول :قول اهلل تبار  وتعاىل  -

 قالوا : فاهلل عز وجل مل يذكر يف هذه اآلية التسمية ، ولو كانت التسمية واجبة لذكرها . 

 ؛ ألنها جتب بأدلة خارجة  . نوقش االستدالل : بأنه ال يلزم من عدم ذكرها يف اآلية أن ال تكون واجبة

 وميكن أن يرد بأن يقال : أن كل ما مل يذكر يف آية الوضوء ، إمنا هي سنن ، فتكون التسمية واحدة من تلك السنن . 

الدليل الثاني : عدم الدليل على الوجوب قال اإلمام أمحد رمحه اهلل :ال يثبت يف هذا الباب حديث )أي يف التسمية( 
 الثا له إسناد جيد ، وإن صح ذلك فيحمل على تأكيد االستحباب ، ونفي الكمال بدونها ، كقوله ]، وال أعلم حدي

 [  .املسجد يف إال املسجد جلار صالة

وهذا يدل على أن اإلمام أمحد يرى أنه ال يصح يف التسمية حديث ، وال يعلم اإلمام حديثا له إسناد جيد يف هذا 
يثبت عنده ، وهو إمام أهل السنة واجلماعة ، والعامل باحلديث ، وإن ثبت احلديث  الباب ، فمعنى هذا أن احلديث مل

 فهو حممول على تأكيد االستحباب ، وأنه ال ينبغي لإلنسان أن يةركه . 

وهذا القول قول قوي ، واملدار إمنا يكون على احلديث ، فإن صح احلديث ُعمل به ، وإن مل يصح فإنه ال جتب 
ه يقال كما قال اإلمام أمحد:)إن صح احلديث فإنه حيمل على تأكيد االستحباب( ، وأنه يستحب التسمية ، مع أن

 لإلنسان أن يذكر اسم اهلل على وضوئه  .

 على القول بوجوبها : إذا نسي التسمية ، وذكرها يف أثناء الوضوء فماذ يفعل؟

إن التسمية ال جتب ، لكن لو تذكر التسمية يف أثناء أي إذا كان ذاكرا ، أما إذا كان ناسيا ، فقوله :) مَع الذْكِر( 
الوضوء ، فهل يسمي ويبتدئ من جديد ؟ أم أنه يسمي يف أثناء الوضوء ويستمر ؟ قوالن يف املذهب ، ذهب 
صاحب املنتهى إىل أنه يسمي ويبدأ من جديد ، وذهب صاحب اإلقناع إىل أنه يسمي ويستمر يف وضوئه ، والصحيح 

 يستأنف  .من املذهب أنه 

.  قال رمحه اهلل : وَيجُب اخِلتاُن ما مْل َيَخْف على نْفِسِه 

 من املسائل اليت ذكرها املؤلف ، وهي من سنن الفطرة .

اخلتان هو : قطع اجللدة اليت على احلشفة بالنسبة للذكر ، وقطع حلمة فوق مسلك الولد بالنسبة للمرأة ، تشبه ُعرف 
 الديك  .

لرجل من باب التنظيف والتطهري ، فإنه إذا أزيلت هذه الُقْلفة اليت على ذكر الرجل ، فإن ذلك واخلتان بالنسبة ل
أطهر وأنظف له ؛ ألن القلفة إذا كانت موجودة ، فإنه يكون يف تضاعيفها البول ، وينحبس فيها ، ويؤدي إىل كثرة 

 االلتهابات ، ورمبا يؤدي إىل األمراض اخلطرية كما هو موجود اآلن  .
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وأما بالنسبة للمرأة فاخلتان مكرمة هلا ؛ ألنه يبهي وجهها ، وخيفف من شهوتها وُغْلمتها ، وأحظى للزوج ؛ فلذلك 
 اسُتحب أن ختنت املرأة . 

فإن كان خائفا على نفسه ، فإنه ال جيب اخلتان ، فلو أسلم كبريا ، وخشي عليه إن قوله :) ما مل خَيْف على نفسِه (
أسلم متأخرا وكان مريضا ، وُخشي عليه إن أجريت له عملية  اخلتان أن ميوت ، أو كان صغريا ،  خنت أن ميوت ، أو

لكن صحته ضعيفة ، أو جسمه صغري حنيل ضعيف ، لو أجريت له العملية أدى هذا إىل هالكه ، فال خينت ؛ ألن 
واجبا ، انظر اخلطاب توجه إىل  املؤلف اشةرط للوجوب )ما مل خيف على نفسه( ، وهذا يبني لك متى يكون اخلتان

املختون نفسه ؛ وهلذا فإن اخلتان ال جيب إال إذا وصل اإلنسان إىل حد البلوغ ؛ ألنه حيتاج إىل النظافة والطهارة ؛ 
صلى اهلل عليه ولذلك ذكر يف سنن الفطرة ، وذكره املؤلف ضمن مسائل الوضوء وما يتعلق به ، ومل يثبت عن النيب 

تان شيء ، منهم من يقول : خينت إىل سابع ، ومنهم من يقول : خينت دون سبع سنني ، ومنهم من يف وقت اخل وسلم
 يقول : خينت عند البلوغ ، وكان ابن عباس يقول : كانوا خيتنون عند البلوغ ، فعند حد البلوغ يتم ختان الصيب . 

 يهم ، ونبدأ خبتان الذكر ، على قولني : ومسألة اخلتان هل جيب أو ال جيب ؟ اختلف فيها العلماء رمحة اهلل عل

 القول األول : أن ختان الذكر واجب. 

 وهذا مذهب الشافعية،واحلنابلة رمحة اهلل عليهم.

 أدلتهم : 

وقد ثبت يف الصحيحني من حديث  {ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا}الدليل األول : قال اهلل عز وجل:  
 عليه السالم اختنت وهو ابن مثانني سنة .  أبي هريرة ، أن إبراهيم

الذي  {وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأمتهن}وهو إمنا اختنت ألنها سنة من سنن الفطرة ، وقد أمره اهلل بها يف قوله:
 ابتاله اهلل به هي سنن الفطرة ، ومنها : اخلتان . 

 [ وذكر منها اخلتان .الفطرة نم مخسقال ] صلى اهلل عليه وسلمالدليل الثاني : أن النيب   

 شعر عنك ألقالدليل الثالث : : عن ُعثيم بن كليب ، عن أبيه عن جده ، أنه ملا أسلم قال له النيب أو لشخص معه ]  
[ أخرجه اإلمام أمحد ، وأبو داود وغريهما ، وقواه شيخ اإلسالم ابن تيمية ، وحسنه األلباني ، وضعفه واختنت الكفر

 افظ ابن حجر . النووي ،  واحل

صلى اهلل عليه [ دليل على أن اخلتان واجب ؛ ألن النيب واختنت الكفر شعر عنك ألق] صلى اهلل عليه وسلمفقوله 
 أمره ، وكثري من أهل العلم يضعف هذا احلديث فال يستدل به  . وسلم

 الدليل الرابع:أن اخلتان ميزة وعالمة بني املسلمني واملشركني .   

إذا حصل القتال ، وأرادوا أن يعرفوا قتلى املسلمني ، فإنهم يكشفون عن ُأزرهم ، فمن وجدوه خمتونا ،  فإنهم كانوا
أخذوه وأكرموه ، ودفنوه ِدفنة املسلمني ، ومن وجدوه غري خمتون ، فإنهم يعرفون أنه كافر ، واستدل احلنابلة على أنه 

 سالم ، فليكن واجبا .واجب من هذا الباب ، فقالوا : هو شعرية من شعائر اإل

   



  املطريي فهد: د.أ. الشيخ فضيلة                                                                                                                                                      ـكتاب الطهارة  املستقنع زاد

 

 www.dwrah.com 134                                 سعدي ابن جبامع املتقدمة العلمية الدورة

 الدليل اخلامس : أن اخلتان فيه كشف عورة ، وكشف العورة ال جيوز إال لواجب  .

الدليل السادس : أن اخلتان فيه قطع للجسد ، واجلسد حمةرم ، ال حيوز االعتداء عليه ، وقد دل عليه حديث عائشة 
[ فإذا كان اجلسد حيا ككسره امليت عظم كسرال ]ق صلى اهلل عليه وسلمعند أبي داود بسند صحيح ، أن النيب 

 حمةرمًا ، فإنه ال جيوز االعتداء عليه بالقطع إال ألمر واجب .  

 الدليل السابع : أن ولي اليتيم مأمور خبتانه، ومن املعلوم أنه إذا خنت ولي اليتيِم اليتيَم  فإن هذا سيؤدي إىل أمرين :   

اتن من مال اليتيم ، ومال اليتيم حمةرم ، وال جيوز القرب منه إال مبا فيه صالح األمر األول : أنه سيأخذ أجرة اخل
 للمال وإصالح له . 

األمر الثاني : أنه سيعتدي على جسد اليتيم بقطعه ، واالعتداء على جسده ال جيوز ، والولي ليس له احلق يف 
 االعتداء على جسده .

 واجب ، نعم هو أحسن وأمجل ، لكنه ليس بواجب  .القول الثاني : أن ختان الذكر سنة ، وليس ب

 وإليه ذهب احلنفية واملالكية ، واحلنابلة يف رواية . 

 أدلتهم : 

 [ وذكر منها اخلتان . الفطرة من مخسقال ] صلى اهلل عليه وسلمالدليل األول : أن النيب   

إذا كانت سننًا ، فليكن اخلتان أيضا سنة ، قالوا : واملذكور يف سنن الفطرة هذه ليست واجبة ، وإمنا هي سنن ، و
 وهذا مأخوذ بداللة االقةران ، وهي من أضعف الدالالت  .

 نوقش استدالهلم: إنه قد يأتي يف احلديث أو يف النص واجب وغري واجب ، وحالل وحرام ، وحرام وحالل ، مثل : 

[ حديث عثمان املشهور ، النكاح واإلنكاح خيطب وال،  ُينكح وال احملرم ينكح ال] صلى اهلل عليه وسلمقول النيب  -
 حرام ، واخلطبة مكروهة وهي يف نص واحدة  .

فذكر اخليل والبغال واحلمري ، فاخليل حالل  {واخليل والبغال واحلمري لةركبوها وزينة}ومثل قول اهلل عز وجل  -
 أكلها ، والبغال واحلمري حرام أكلها ، ومع ذلك جاءت يف سياق واحد .

الدليل الثاني : أن يف اخلتان اعتداءًا على اجلسد وقطعا له )نفس دليل القول السابق( وهذا أمر ال جيوز ، إذن  
 فاخلتان غري واجب .

، ملا كان يقاتل ، مل يكن يفتش عن الناس ، عن مؤتزراتهم ، هل  صلى اهلل عليه وسلمالدليل الثالث : أن النيب   
يأمرهم باخلتان ، مل ينقل عنه أنه كلما أسلم شخص قال له  صلى اهلل عليه وسلميكن النيب اختتنوا أم مل خيتتنوا ، ومل 

 اختنت ، وهذا ذكره احلسن البصري  .

وقد أجاب عنه ابن القيم وغريه ، وقالوا : إن اخلتان كان معروفًا عند العرب يف اجلاهلية ، فكان العرب خيتتنون ، 
فكانوا خيتتنون ، وأما النصارى فهم على فرقتني ، فرقة ختتنت ، وفرقة ال ختتنت ، فلم وكان معروفًا عند اليهود أيضًا ، 

، يأمر كل من يسلم بأن خيتنت ، هذا إن قلنا بعدم صحة حديث عثيم  صلى اهلل عليه وسلميكن مثة داع إىل أن النيب 
 ، أما إن قلنا بصحته فاألمر واضح  .
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، وأنه جيب على اإلنسان أن خيتنت ، إذا قلنا : إن اخلطاب متوجه له ،  واهلل أعلم أن اخلتان واجب الراجح  :
أن خينت الصيب يف أيامه األوىل ، وهذا يكون أسهل وأجنح ، وأسرع يف برئه ، والتئام   -كما جيري عندنا  -واألحسن 

 اجلرح ، وأيضا إذا تأخر رمبا يسوف ، ورمبا خياف من العملية يف املستقبل فال جيريها .

 ختان املرأة :

 اختلف العلماء يف حكم ختان املرأة على ثالثة أقوال: 

 القول األول : أن ختان املرأة واجب . 

 وإليه ذهب الشافعية،واحلنابلة .

ويستدلون بأدلتهمم على وجوب ختان  الذكر ، فاألدلة السابقة تدل على وجوب اخلتان ، واملرأة مثل الرجل يف  -
 دليل على خالف ذلك .األحكام إال إذا دل ال

 القول الثاني : أن اخلتان بالنسبة للمرأة سنة ، وهو رواية عند احلنابلة . 

 القول الثالث : أنه مكرمة للمرأة ، وليس بواجب،وإليه ذهب احلنفية،واملالكية.

 أدلتهم : 

 اخلتانقال ] ى اهلل عليه وسلمصلالدليل األول : عن شداد بن أوس ، و أبي الـُمَليح بن أسامة ، عن أبيه ، أن النيب 
 [ أخرجه اإلمام أمحد والبيهقي ، لكنه حديث ضعيف ، ضعفه احلافظ وغريه  . للمرأة مكَرمة،  للرجل سنة

 وهو يصح دليال للقول السابق ، أنه سنة بالنسبة للرجال  .

 َوَلا َفَأِشمِّي َخَفْضِت ِإَذا]» قال للخاتنة صلى اهلل عليه وسلمالدليل الثاني : عن أنس رضي اهلل عنه ، أن النيب 
 أخرجه الطرباني،و حسنه األلباني رمحه اهلل.«[ ِللزَّْوِج َوَأْحَظى ِلْلَوْجِه َأسَرى َفِإنَُّه، َتْنَهِكي

وإذا نظرت إىل املقصود خبتان املرأة ، جتد أن املقصود به ال يتعلق بأمر الطهارة ، ليس كالرجل ، وهلذا القول بأنه سنة 
مة هو القول األقرب واهلل أعلم ؛ ألن املقصود به ختفيف ُغْلمة املرأة وشهوتها ، وأن تكون حظية عند زوجها ، ومكر

 وأن يكون أبهى لوجهها وأمجل ، وهذه علل ليست متعلقة بقضية الطهارة مثل الرجل . 

املرأة ختنت ؛ وهلذا إذا أرادوا أن  وكان السلف األولون ال يعرفون عدم اخلتان بالنسبة للنساء ، بل املشهور عندهم أن
يعريوا العجم أو غريهم ، قالوا للواحد منهم : يابن القلفاء ، ؟ واآلن اليهود والنصارى ، وخاصة النصارى ، 
حيملون محالت على املسلمني إذا أرادوا ختان النساء ، حتى أصبحت هذه السنة منعدمة يف هذا الزمان ، والناس 

، خاصة مع كثرة الفنت واملغريات ، فإنه لو ختتنت املرأة لكان أخف لشهوتها ، وأحظى هلا عند  حيتاجونها حاجة ماسة
 زوجها ، وأمجل هلا يف وجهها  .

 

.  قال رمحه اهلل : َوُيكرُه الَقَزُع 

 وال سحاب السماء يف وليسالقزع : مأخوذ من قزع السحاب ، وهو : السحاب املتفرق ، كما جاء يف حديث أنس ]
وتفسري القزع : فسره الراوي عن ابن عمر ، وهو نافع ، بأنه حلق بعض  [ وهي القطع الصغرية من السحاب  .زعق

 الرأس الصيب ، وتر  بعضه . 
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وهو مكروه باإلمجاع ، ما مل يصل إىل حد التشبه بالكفار ، فإن وصل إىل حد التشبه بالكفار ، فإنه يكون حراما ؛ 
من تشبه بقوم قال ] صلى اهلل عليه وسلمأمحد ، بسند جوده شيخ اإلسالم ، أن النيب حلديث ابن عمر عند اإلمام 

 .فهو منهم[

:)نهى عن القزع ( أخرجاه يف صلى اهلل عليه وسلموأصل الكراهة : حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما ، أن النيب 
 الصحيحني  .

 صفة القزع : 

 تر  بعضه ، أي أن حيلق بعضًا ويةر  بعضًا .واضح من تفسري الراوي أنه حلق بعض رأس الصيب و

 وقد ذكر ابن القيم رمحه اهلل ، أن له أربع صفات : 

 أن حيلقه حلقا متفرقا .  -1

 أن حيلق وسط الرأس ، ويةر  جانبيه  . -2

 أن حيلق جانيب الرأس ويةر  الوسط .  -3

 أن حيلق الناصية ويةر  الباقي  . -4

حراما ، ما مل يصل إىل حد التشبه ، وقد وصل يف هذا الزمام إىل حد التشبه ، فإنه وهو مكروه باإلمجاع ، وليس 
منقول عن الكفار والعياذ باهلل ، رؤوسهم بهذه األشكال ، إما أن حيلقوا اجلانبني ويةركوا الوسط ، أو حيلقوا الوسط 

، وخيفف الشعر من اليمني واليسار ، ويةركوا اجلانبني ، أو حيلقوا مؤخرة الرأس ، أو جيعل الرأس كأنه عرف ديك 
 وجتد لألسف من شبابنا من يفعل هذا ، وهذا حرام ؛ ألنه من التشبه بالكفار . 

.  قال رمحه اهلل : ومن سنِن الوضوِء 

 تكلم املؤلف عن سنن الوضوء ، اليت مل يذكرها قبل  . 

 ومن ( كأنه يشري إىل أنه مل يستوف ويستقص مجيع السنن  .قوله:) 

.   قال رمحه اهلل: ومْن ُسنِن الوضوِء السوا 

 السوا  تقدم الكالم عنه ، وعرفنا هل هو سنة من سنن الوضوء ، أم أنه سنة قبله ؟.

.  قال رمحه اهلل: وغْسُل الكفنِي ثالثًا 

 أي أن يغسل كفيه إذا أراد الوضوء ثالثا ، وهذا ثبت يف : 

 ي،و مسلم، ملا أمره أن يأتي له بإناء ، فتوضأ عثمان ، فغسل كفيه ثالثا . حديث محران موىل عثمان كما عند البخار -

 وحديث عبد اهلل بن زيد يف الصحيحني ، وحديث علي ، فيها غسل الكفني ثالثا  . -

فإن قال قائل : ملاذا يغسل كفيه ثالثا ؟ اجلواب:ألن اليدين هما آلة التنظيف ، و سيدخلهما يف اإلناء ، ويغسل بهما 
 جهه ، ويستنشق ويتمضمض ، فاحتاج إىل أن ينظف يديه حتى ال يلوث املاء بهما، وال يلوث جسده  .و
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.  قال : وجِيُب من َنوِم ليٍل ناقٍض لوضوٍء 

 تقدمت هذه املسألة ، وقلنا : إن فيها خالفًا على قولني : 

 اجلمهور : أنه يسن غسل اليدين . 

 شيخنا أنه واجب .ومذهب احلنابلة، وإسحق، واختيار 

.  قال : والَبداَءُة مبضمضٍة ثم استنشاٍق 

 أي أن يبدأ أوال باملضمضة ، ثم ينتقل لالستنشاق .

 فالسنة أن يبدأ باملضمضة ، وقد دل عليه : 

 صلى اهلل عليه وسلمحديث عثمان ،وحديث علي ، وحديث عبد اهلل بن زيد ، وكلها يف الصحيحني ، أن النيب  -
 ضة ، ثم االستنشاق .بدأ باملضم

 واملضمضة لغة : األصل فيها التحريك ، مضمض املاء يف اإلناء : حركه . 

 واملراد بها : حتريك املاء يف الفم ، إىل منتهاه وإىل أقاصيه  .

 وال يكفي فيها الَوجور ، أي أن يضعه يف أدنى الفم ، ثم يرمي به  . 

 واجلذب .  واالستنشاق : مأخوذ من النََّشق ، وهو السحب

 وهو : جذب اهلواء مع املاء يف األنف . 

واملراد به أن يدخل املاء إىل أقصى األنف ، وليس املراد أن يدخله إىل اجليوب األنفية من الداخل فيعدمها ، كما 
ىل جترح يفعل بعض املوسوسني ، وإمنا املراد إدخاله أدنى إدخال إىل داخل األنف . وال يدخل املاء بعيدًا حتى يؤدي إ

اجليوب األنفية من الداخل ، ومتزقها وتأذيها ، هذا ليس من السنة ، السنة ليست تشديدا ، يدخل املاء إىل نهاية 
 األنف ، لكن ال يوصلها إىل فوق ذلك ؛ ألنه سيؤدي إىل اإلضرار به  .

.  يقول رمحه اهلل : واملبالغُة فيهما لغرِي صائٍم 

 اق ، وقد دل عليه : من السنة أن يبالغ يف االستنش

عن الوضوء : أخربني عن الوضوء ،  صلى اهلل عليه وسلمحديث لقيط بن صربة رضي اهلل عنه،أنه سأل النيب  -
 [ رواه اخلمسة.صائما تكون أن إال االستنشاق يف وبالغ،  بني األصابع وخلل،  الوضوء أسبغفقال ]

ألنف جممع لألوساخ ، فيكثر املخاط فيه ، فيحتاج اإلنسان إىل أن فاملبالغة : إدخال املاء يف األنف حتى ينظف ؛ ألن ا
ينظفه ، فإذا توضأ وبالغ يف االستنشاق ، فإنه خيرج كل ما يف أنفه من قذر ، إال أن يكون صائما ، فإن كان صائما ، 

دي إىل الفطر ، واختلف فإنه يكره له أن يبالغ يف االستنشاق ؛ ألن املبالغة تؤدي إىل دخول املاء يف جوفه ، وهذا يؤ
العلماء : هل يؤثر على الفرض والنفل ؟ أقوال ألهل العلم ، الراجح أنه ال يؤثر على صيام النفل ، وأنه ال يؤمر 
بقضاء هذا اليوم الذي استنشق فيه وبالغ يف االستنشاق ؛ ألنه مل يقصد دخول املاء إىل جوفه ، فهو بالغ وأخطأ ، لكنه 

 املاء إىل اجلوف ، ومن املعلوم أنه يشةرط للفطر أن يكون متعمدا ، وهذا غري متعمد  .مل يكن قاصدا لدخول 
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.  قال رمحه اهلل : وختليُل اللحيِة الكثيفِة 

من السنة أن خيلل اإلنسان حليته ، وهي سنة على الصحيح من املذهب،وقيل واجبه ،وقيل الخيلل واللحية تنقسم إىل 
 قسمني : 

 البشرة ، أي ترى البشرة من ورائها  . ة خفيفة : وهي اليت تصفالقسم األول:حلي

فهذه الواجب فيها الغسل ،وأن يوصل املاء إىل البشرة ؛ ألن البشرة ظاهرة ،والوجه باٍد ، والوجه جيب غسله ، إذا مل 
 يغطه الشعر ، وأن يوصل املاء إىل البشرة . 

ا ، وإمنا جيب غسل ظاهرها ؛ ألنها سةرت البشرة ، فالبشرة غري القسم الثاني:اللحية الكثيفة : ال جيب غسل باطنه
 بادية ، والواجب غسل الوجه ، وهي اآلن املواجهة للغري ، فيجب غسلها . 

السنة: أن خيلل حليته ، والتخليل له صفات عندهم ، جاء يف احلديث فيما رواه أبوداود،والةرمذي،وابن ماجه، 
كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء ، فجعله حتت حنكه وخلل به حليته  اهلل عليه وسلمصلى وصححه األلباني )أن النيب 

, وقال هكذا أمرني ربي( ، ومما ذكروا : أن يأخذ كفا من ماء ، ويدخله يف حليته ، ويعركها عركا ، حتى يصل املاء 
 إىل داخلها ، أوأن يضع املاء حتتها. 

إلمام أمحد ، قال : ليس يف ختليل اللحية شيء صحيح ، وابن أبي حامت وليس يف ختليل اللحية حديث ثابت كما ذكر ا
صلى اهلل عليه ؛ وهلذا يقول ابن القيم رمحه اهلل : إن النيب  صلى اهلل عليه وسلميقول : ال يثبت فيه شيء عن النيب 

 التخليل .، مل يذكروا  صلى اهلل عليه وسلم، مل يكن يواظب على ذلك ، والذين رووا صفة وضوئه  وسلم

الذين رووا صفة الوضوء ، ذكروا الصفة دقيقة جدا ، ومع ذلك مل يذكروا التخليل ، لكن  العلماء ذكروا أنها من  
 السنن ، فإذا خلل اإلنسان حليته فسنة وجيد ، وإن مل خيلل فال شيء عليه . 

.  قال : واألصاِبِع 

 بني وخلل،  الوضوء أسبغصربة ، حينما قال له ]ختليل األصابع جاء فيه احلديث واضحا ، حديث لقيط بن 
[ ويف لفظ عنداإلمام أمحد،وابن ماجه ]إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك[حسنه البخاري،والةرمذي. األصابع

فيخلل اإلنسان أصابعه،وهو سنة على الصحيح من املذهب،وقيل الخالف يف سنيته،وهذا عليه مجهور أهل  العلم 
 : أنه خيلل أصابعه  . رمحة اهلل عليهم

 كيفية ختليل األصابع : أما الرجالن فيخللها خِبْنَصره . 

 إذا توضأ دلك أصابع رجليه خبنصره( .  صلى اهلل عليه وسلمفقد جاء يف حديث املستورد بن شداد ،  أنه  -

م يبدأ بإبهام اليسرى ، فيضع أصبعه اخلنصر بني أصابع الرجل ، فيبدأ باخلنصر اليمنى ، ثم يذهب إىل اإلبهام ، ث
 ويذهب إىل اخلنصر من اليسرى ، حتى يكون تيامنا ، فيبدأ باليمني ، وينتهي باليسار  .

، يواظب عليه ، ومل  صلى اهلل عليه وسلموابن القيم رمحه اهلل يقول : إن ثبت حديث املستورد ، فإنه مل يكن النيب 
 لل دائما لنقل أيضا . دائما ، ولو كان خي صلى اهلل عليه وسلميكن خيلل 
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فهو سنة ، وهذا ال خالف فيه بني أهل العلم رمحة اهلل عليهم ، أن ختليل األصابع من السنة ، لكن هل كان النيب 
يواظب عليه ، أم كان عليه الصالة والسالم يفعله أحيانا دون أحيان ؟ هذا الظاهر ، أنه يفعله  صلى اهلل عليه وسلم

 ، ولو كان يفعله دائما ، لنقله النقَلُة الذين نقلوا صفة وضوئه بالتفصيل .  يف بعض األحيان دون بعض

 ويف رواية ثانية اليسن وتفرجيها يكفي،واألوىل أوىل.

.  قال : والتياُمُن 

يعجبه التيامن يف  صلى اهلل عليه وسلممن السنة التيامن ، أن يبدأ باليمني ،حلديث عائشة رضي اهلل عنها ]كان النيب 
عله،وترجله،وطهوره ويف شأنه كله[ والتيامن يف أعضاء الوضوء األربعة : يف اليدين والرجلني ، أما الوجه فهو تن

شيء واحد ، يغسله كله مرة واحدة ، والرأس ميسحه مرة واحدة ، أما اليدان والرجالن ، فالسنة أن يبدأ بيمينه ، ال 
 .  أن يبدأ بشماله ، فإن بدأ بالشمال ، فوضوؤه صحيح 

فإن قال قائل : أليس النيب صل اهلل عليه وسلم ، كان يتوضأ ، ويبدأ باليمني قبل الشمال ؟ فاجلواب : نعم ، وهذا 
 جمرد فعل ، وهو صفة لفعل يف بيان اجململ.

الصالة  يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إىل}فإن قال قائل : أليس بيان اجململ واجبا ؟ فاجلواب : نعم ،وأليس اهلل قد قال 
، غسل  صلى اهلل عليه وسلم، والنيب  {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إىل املرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم ..

يديه ، وغسل رجليه ، وبيان اجململ واجب ، أليس هذا واجبا ؟ فاجلواب أن يقال : هذا  صفة يف بيان الفعل الذي 
الغسل أنه بدأ باليمني قبل الشمال ، والصفة اليت يف بيان اجململ بني اجململ ، بيان اجململ حصل بغسل اليدين ، وصفة 

ليست واجبة ، إمنا الواجب هو بيان اجململ ، فيقال : البداءة باليمني من السنة ، لو بدأ بالشمال فيصح ، لكنه خالف 
عليهما[ فاحلديث يدل السنة ، يف املسح على اخلفني يبدأ بهما مجيعا ، كما يف حديث املغرية ]فأهوى إليهما فمسح 

 على أنه مسحهما سويا ، يف األذنني ميسحهما سويا .

.  قال : وَأْخُذ ماٍء جديٍد لألذننِي 

من السنة أن يأخذ املتوضئ ماءًا جديدا ألذنيه ، هكذا أفاد املؤلف رمحه اهلل ، وهذا قول مجهور أهل العلم رمحة  اهلل 
واحلنابلة ، على أنه يسن لإلنسان أن يأخذ ماء جديدا ألذنيه وهو رأي ابن  عليهم ، فهو مذهب املالكية ، والشافعية ،
 عمر رضي اهلل عنهما ، وكان يفعله  . 

يتوضأ ، فأخذ ألذنيه ماء غري املاء  صلى اهلل عليه وسلمدليلهم: عن عبد اهلل بن زيد رضي اهلل عنه أنه رأى النيب 
 الذي مسح به رأسه. أخرجه البيهقي .

   أخذ ماء جديد لألذنني ( غري حمفوظ.:) ه حديث غري صحيح،قال احلافظنوقش :بأن

وقالوا:الذي فيه أخذ ماء جديد هو الرأس ،ومل يأخذ النيب صلى اهلل عليه وسلم ماءا جديدا ألذنيه فقد جاء يف 
 صحيح اإلمام مسلم ، أنه مسح رأسه مباء غري فضل يديه .

ألذنيه ، بل ميسح أذنيه بالفاضل من املاء الذي مسح به رأسه وهو مذهب أبي  القول الثاني : أنه ال يأخذ ماءا جديدا
 حنيفة ، ورواية عند احلنابلة ، اختارها شيخنا رمحه هلل ، وغريه من أهل العلم ،  .
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 أدلتهم:

ولو كان  ، مل يذكروا أنه كان يأخذ ماءا جديدا ألذنيه ، صلى اهلل عليه وسلمالدليل األول:أن النقلة لوضوء النيب 
يأخذ ماءا جديدا ألذنيه ، لبينوه ، مل يبينه إال عبد اهلل بن زيد ، ورمبا يكون وهم ؛ وهلذا  صلى اهلل عليه وسلمالنيب 

يرى شيخنا وغريه ، أن حديث عبد اهلل بن زيد شاذ ؛ ألنه خالف ما يف صحيح مسلم ، وإذا خالف الثقة من هو 
ذوذ ، وليس الشذوذ عندهم خمالفة الضعيف ملن هو أقوى منه فقط ، بل أوثق منه ، فإن احلديث حيكم عليه بالش

حتى إذا خالف الثقة من هو أوثق منه ، فإن حديث الثقة يعترب شاذا ؛ ألنه خالف من هو أوثق منه ، وهذا يف 
 شاذ.  صحيح مسلم ، فقد ثبت أنه عليه الصالة والسالم مل يكن يأخذ ماءاجديدا ألذنيه ، فما خالفه فهو حديث 

أخرجه ابن  ]األذنان من الرأس[قال  صلى اهلل عليه وسلمالدليل الثاني: عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أن النيب 
ماجه ، وأبو داود ، وهو حديث جود إسناده النووي رمحه اهلل ، فإذا كانت األذنان من الرأس ، فال يأخذ ماء جديدا 

 .  ؛ ألنه سيمسح رأسه ، وسيمسح أذنيه مع رأسه

.  قال : والَغْسلُة الثانيُة والثالثُة 

من السنة الغسلة الثانية ، والثالثة ، وهذا بإمجاع أهل العلم ، واإلمجاع أيضا على أن الثانية أفضل من األوىل ،  
 وباإلمجاع على أن الثالث أفضل من الثنتني ، والواجب هي الغسلة األوىل . 

 { يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم..}ىل يقول:فإن قال قائل :أليس اهلل تبار  وتعا
 ، توضأ ثالثا ، فلماذا ال تكون الثالث واجبة ؟ فاجلواب من وجهني :  صلى اهلل عليه وسلم؟ والنيب 

أن الوجوب يسقط  {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم ..}الوجه األول : أن قوله عز وجل 
بغسلة واحدة ، فيصدق على اإلنسان أنه غسل ، ويصدق عليه أنه قام مبا أمر به ، فيسقط الطلب ، وتربأ الذمة بفعل 

 مرة واحدة  .

، أنه توضأ مرة مرة ، كما يف حديث ابن عباس يف صحيح  صلى اهلل عليه وسلمالوجه الثاني : أنه ثبت عن النيب 
لى اهلل  عليه وسلم ، أنه توضأ مرتني مرتني ، كما يف حديث عبد اهلل بن زيد ، يف الصحيح البخاري ، وثبت عنه ص

صلى اهلل عليه أيضا ، وثبت عنه أنه توضأ ثالثا ثالثا ، كما يف الصحيحني ، من حديث عثمان وغريه ، وثبت عنه 
لرجلني مرة ، وهذا يف حديث عبد اهلل ، أنه توضأ خمالفا ، فغسل الوجه ثالثا ، وغسل اليدين ثنتني ، وغسل ا وسلم

، دل على أنه ليس بواجب ، ودل على أن من  صلى اهلل عليه وسلمبن زيد يف الصحيح أيضا ، فلما خالف النيب 
، مبعنى أنه غسل مرة،او مرتني،أو ثالثا ، أن فعله هذا ليس مبكروه ؛ ألنه لو كان  صلى اهلل عليه وسلمفعل مثل النيب 
 .  صلى اهلل عليه وسلمفعله النيب مكروها ، ملا 

وباإلمجاع على أن الثالث أفضل من الثنتني ، وأن الثنتني أفضل من الواحدة ، لكن لو أنه خالف ،  أو غسل ثنتني ، 
 أو غسل ثالثا ، أو غسل مرة ، كل ذلك جائز وال شيء فيه ،لكن إذا أراد الكمال فيغسل ثالثا  .
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 ث ؟هل يزيد على الثال مسألة :

[ وظلم وتعدى أساء فقد زاد فمنال يزيد ؛ وهلذا جاء يف السنن بسند صحيح ، أن النيب صلى اهلل  عليه وسلم قال ] 
 وهلذا كرهه أهل العلم رمحة اهلل عليهم ، فقالوا : إن الزيادة على الثالث مكروهة ، كراهة حتريم ، ال كراهة تنزيه . 

 الغسل ؟ كأن يغسل حتى يصل إىل نصف العضد ، نصف الساق ؟  هل يستحب لإلنسان أن يزيد يف  مسألة :

 مذهب احلنابلة : يستحب .

الدليل األول : وذلك حلديث أبي هريرة رضي اهلل عنه ،وفيه ذكر النيب صلى اهلل عليه وسلم ) أن أمته يأتون غرا 
 حمجلني من آثار الوضوء ، قال :)فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل( . 

 فهذا دليل على أنه يستحب لإلنسان أن يزيد يف الغسل  .قالوا : 

الدليل الثاني : كذلك يف صفة وضوء النيب ، قال:)فغسل حتى أشرع يف العضد ،وفغسل حتى أشرع يف الساق( ؛ مما 
 ، من أجل أن يزيد هذا الفضل .  صلى اهلل عليه وسلميدل على أنه زاد 

:)فمن استطاع منكم أن صلى اهلل عليه وسلم رع له أن يزيد ، وأما قولهولكن هذا القول غري صحيح ، بل إنه ال يش
، بل هو من كالم أبي هريرة رضي اهلل عنه ،  صلى اهلل عليه وسلميطيل غرته فليفعل( فهذا ليس من كالم النيب 

:)حتى أشرع يف الراوي للحديث ؛ وهلذا قال العلماء : إنه ال يشرع لإلنسان أن يزيد على حمل الوضوء ، وأما قوله
العضد( فليس املراد به االرتفاع جدا ، وإمنا املراد به أن ينتهي من حد املرفق ، واالنتهاء من حد املرفق ال حيصل  إال 
بالشروع يف العضد ، وكذلك يف الكعبني ؛ ال بد أن خيرج عنهما قليال ، حتى يستوعب غسل القدمني ،وغسل اليدين 

يد اإلنسان يف هذه املواضع ، بل السنة أن يقتصر اإلنسان على غسل ما جاء غسله ، ؛ وهلذا فليس من السنة أن يز
وما زاد عليه ال يغسل ، وما يدرينا أنه إذا أطال أن غرته ترتفع ؟ ألن الغرة إمنا تكون يف مواضع الوضوء الواجبة ، 

 ، هذا حدها .ومواضع الوضوء : تنتهي إىل الساق بعد الكعبني ، وتنتهي إىل ما بعد املرفق 

 وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد.
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 احلمد هلل رب العاملني ، وصلى اهلل وسلم على نبيه حممد وعلى آله وصحبه.

 سنن الفطرة جاءت يف جمموعة من األحاديث ، منها : 

 واالستحداد،اخلتان: مخس طرةالفقال ] صلى اهلل عليه وسلماحلديث األول:عن أبي هريرة رضي اهلل عنه ، أن النيب 
 [ أخرجاه يف الصحيحني . اإلبط ونتف،  الشارب وقص،  األظفار وتقليم، 

الفطرة: قص الشارب ،  من عشرقال ] صلى اهلل عليه وسلماحلديث الثاني: عن عائشة رضي اهلل عنها ، أن النيب 
وحلق العانة ، وانتقاص  ،رباجم،ونتف اإلبط وغسل ال ،وإعفاء اللحية ، والسوا  ، واستنشاق املاء ،وقص األظفار 

 قال الراوي وهو وكيع : ونسيت العاشرة ، إال أن تكون املضمضة [أخرجاه يف الصحيحني . املاِء[ 

[ سنن الفطرة أكثر من ذلك ، لكن هذه منها ، ذكر مخسا ، الفطرة من عشرحينما قال ] صلى اهلل عليه وسلموالنيب 
 أخرى ذكر غري ذلك . وذكر عشرا ، ويف أحاديث 

[ وأخذنا الكالم عن اخلتان ، وعن السوا  ، ويف واالستحداد اخلتان:  الفطرة من مخس] صلى اهلل عليه وسلمقال 
احلديث غسل الرباجم من ضمن العشر ، ويف حديث أبي هريرة ]اخلتان،واالستحداد ، وتقليم األظفار ، وقص 

: السوا ،واخلتان ، وستأتي املضمضة،واالستنجاء ، الذي هو انتقاص الشارب، ونتف اإلبط[ مرت من قبل مسألتان 
 املاء .

 وحلق الشعر( .  -ونتف اإلبط  -وقص الشارب  -وتقليم األظفار  -وسنذكر مخس مسائل )االستحداد 

 االستحداد : 

 واملراد به : حلق العانة  .

ستخدام احلديدة يف إزالة شعر العانة ، وهو الشعر ومسي استحدادا ؛ ألنه يزال باحلديدة ، فسمي استحدادًا ، أي ا
 النابت فوق ذكر الرجل ، وُقُبل املرأة . 

 مسألة:حكم حلق العانة : 

إزالة العانة سنة ، وهذا عليه مجاهري أهل العلم رمحة اهلل عليهم ، املتقدمون واملتأخرون ، وإن كان قد ذهب بعضهم 
 إىل وجوب حلق العانة  .

 ل للرجل أن جيرب زوجته على احللق ، أي هل له اإلجبار؟ هل جيب عليها احللق أو ال جيب؟وذكر بعضهم : ه

ذهب الشافعية واحلنابلة : إىل أنه جيب عليها أن حتلق عانتها ، وله إجبارها على احللق ، وليس هلا حق يف االمتناع 
 عن ذلك . 

ا وصلت إىل حال متنع الرجل من اشتهاء اجلماع ، ففي وبعضهم يرى : أنها ال جترب ، وال جيب عليها احللق ، إال إذ
 هذه احلال جيب عليها .
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األقرب هو ما ذهب إليه احلنابلة والشافعية يف املشهور من مذهبيهما ، أنه إذا طلب الزوج من زوجه أن حتلق عانتها  
 ، فإنه جيب عليها احللق  .

 مسألة:مب تزال العانة ؟ 

 ، سواء كان حلقا ، أو نتفا ، أو قصا ، أو بالنَّورة )مزيل الشعر( ، بأي مزيل كان.اجلواب:تزال بأي مزيل كان 

 [ . العانة وحلقلكن أي املزيالت أفضل ؟ أما بالنسبة للرجل فقالوا : احللق أفضل ؛ ألنه جاء يف احلديث ]

أو بالنورة ، أو بالقص ، أو بالليزر وأما املرأة : فاملذهب عندنا أنه تزيلها بأي مزيل ، سواء كان باحللق أو بالنتف ، 
 أو أي شيء ، بشرط أال يكون فيه كشف عورة ، أعين الليزر . 

 وذهب الشافعية واحلنفية : إىل أن األفضل بالنسبة للمرأة نتف شعر العانة . 

 واختار املالكية : احللق ؛ ألنه الذي جاء يف احلديث  .

 متتشط حتىوعلى آله وسلم ، نهى عن طرق النساء ليال ، وقال ] ففي حديث جابر ، أن النيب صلى اهلل عليه -
 [ رواه البخاري ، واملغيبة اليت طال شعرها ، وغاب عنها زوجها . امُلْغِيبة وتستحدَّ،  الشعثة

 فقالوا : األفضل احللق ، واملغيبة تستخدم احلديدة يف حلق الشعر املوجود . 

 وخنلص من هذا كله ، إىل أن من السنة أن يزيل اإلنسان شعر عانته ، وحتصل السنة بأي مزيل كان . 

 وهنا ينبه على قضية النتف : 

بعض أهل العلم رمحة اهلل عليهم ، قالوا : إن النتف ال ينبغي ؛ بل رمبا قالوا : إنه يكره ؛ ألنه ُيْرخي احملل ، وملا سئل 
، قال : ومن يستطيع ذلك ؟ أي من يستطيع أن ينتف ؟ خاصة يف هذا املوضع ، فإن املوضع  اإلمام أمحد رمحه اهلل

يكون حساسا جدا ، فإذا نتف اإلنسان ، فإنه يكون مؤملا جدا ، لكن على مفهوم كالمه إذا استطاع اإلنسان أن ينتف 
 فال بأس به.

 مسألة:املدة اليت تزال فيها العانة:

هلل عنه ، أنه قال:]وقت لنا يف قص الشارب ، وتقليم األظفار ، ونتف اإلبط ، وحلق جاء يف حديث أنس رضي ا -
 العانة ،  أال نةر  فوق أربعني[  أخرجه اإلمام مسلم.

وقت هلم أال يتجاوزوا أربعني ، فهل جيوز لإلنسان أن يتعدى األربعني ؟ ومتى ينبغي  صلى اهلل عليه وسلمفالنيب 
 زيلها ؟  .لإلنسان أن حيلق عانته وي

 القول األول : اجلمهور يقولون : يستحب له أن يزيل عانته يف كل أسبوع مرة .

واختلفوا يف الوقت الذي يستحب فيه ، هل هو اجلمعة أو اخلميس .. اخل ، ليس عليه دليل ، وهذا مذهب اجلمهور 
 )احلنفية،واملالكية،واحلنابلة( .

منا قالوا : إن اإلنسان متى ما احتاج إىل أخذه أخَذه ؛ ألن بعض الناس ليس القول الثاني : الشافعية : مل يقيدوه ، وإ
عنده شعر كثري ، يكون جسده ليس فيه شعر ، فهذا يتأخر منو الشعر بالنسبة له ، وبعض الناس يكون شعره كثيف ، 

 اج إال كل ثالثة أسابيع . فرمبا حيتاج إىل أخذه كل أسبوع ، ومنهم من حيتاج إىل أخذه كل أسبوعني ،ومنهم من ال حيت
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 مسألة :هل لإلنسان أن يتجاوز أربعني يوما ؟ اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني:

 القول األول : ال جيوز لإلنسان أن يتعدى أربعني يوما  .

نتف وهذا مذهب احلنفية ؛ حلديث أنس السابق ]وقت لنا يف قص الشارب ، وتقليم األظفار ، وحلق العانة ، و
هذه املدة ، علم منه أنه ال جيوز لإلنسان أن  صلى اهلل عليه وسلماإلبط ، أال نةر  فوق أربعني[ فلما وقت النيب 

 يتجاوز األربعني يوما ؛ ألن التوقيت معناه أال يتجاوز هذا التوقيت .

 ه ذهب الشافعية،واحلنابلة . القول الثاني: أنه يكره كراهة شديدة أن يتجاوز اإلنسان أربعني يوما ، وال حيرم وإلي

، كونه يوقت  صلى اهلل عليه وسلموكأنهم ملا نظروا إىل حديث أنس ، مل جيدوا فيه ما يدل على التحريم ، فإن النيب 
هلم أربعني يوما ، اليدل هذا على أن من جتاوز األربعني يقع يف اإلثم ، فليس هنا  دليل على وقوعه يف اإلثم ، 

تاج إىل دليل واضح ، كونه وّقت ، قد يكون هذا التوقيت من باب أنه هو الذي ؛ ألن من جتاوز وتأثيم اإلنسان حي
 هذه املدة ، يكثر فيه الشعر ، وحيدث فيه الوسخ ، والرائحة الكريهة . 

 مسألة :شعر الدبر هل يدخل يف العانة ؟  

ر الرجل ودبره ، هذا فيه خالف بينهم ، لكن الشعر الذي يكون نابتا حول الدبر ، أو بني فرج املرأة ودبرها ، وذك
الصحيح أنه ال يدخل يف شعر العانة ،  وليس هنا   دليل على دخوله ، ومل يثبت فيه نص ، ومل يرد فيه دليل ؛ وهلذا 

 اختلف العلماء فيه  .

ن يأخذها ؛ ألنه مما يزيد فمنهم من قال بأخذه : ألنه من باب النظافة . كأنه من  األمور املباحة اليت ينبغي لإلنسان أ
اإلنسان نظافة ، ألن الشعر يكثر معه الوسخ والقذر ، والشريعة إمنا جاءت بأخذ هذه الشعور ؛ ألنها يف أماكن يصل 
إليها البلل ويصل إليها الوسخ ، فيحدث معها رائحة كريهة ، خاصة يف مثل هذه املناطق ، فقالوا : إنه من املباح ، 

 . فإن أخذه فال بأس  

 وبعضهم قال : يشرع له أخذه  .

 وبعضهم قال : ال يشرع .

املهم ليس عندنا دليل ، ال يف املنع وال يف األخذ ، فيكون األمر يف ذلك واسعا ، فإن أخذه اإلنسان فال بأس ، وإن 
 تركه فال بأس ،فهو من الشعور املسكوت عنها. 

 تقليم األظفار : 

 سمى ُقالمة.تقليمها : قصها وقطعها ، وما خرج ي

 وجاء أنه من سنن الفطرة كما تقدم : 

الفطرة مخس : قال ] صلى اهلل عليه وسلمالدليل األول:حديث أبي هريرة رضي اهلل عنه ، أنه 
 [  .وتقليم األظفار...،واالستحداد،اخلتان

 الدليل الثاني : حديث عائشة ، أنه من سنن الفطرة  .

 : وهنا جمموعة مسائل يف تقليم األظفار 
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 مسألة: حكم تقليم األظفار  .

 اخلالف السابق نفسه  .

 فاجلمهور  : على أنه سنة ، ال يرتقي إىل مسألة الوجوب  .

 ومن أهل العلم : من قال بوجوبه . 

 الراجح : 

 ما ذكره اجلمهور أنه سنة ، وليس هنا  دليل يدل على وجوب قلم األظفار  .

 مسألة: مدة القلم : 

 ع مرة ، وهذا قول اجلمهور  .يقلم يف كل أسبو

 والشافعية : يرون أنه متى ما احتاج إليه قلمه . 

والذين قالوا بأنه يقلم كل أسبوع ، استدل بعضهم بأدلة مرفوعة إىل الرسول ، وهي ال تثبت عنه ، فلم يثبت عنه 
 حديث واحد يف مدة القلم . 

 ن يقلم أظفاره كل مجعة ، ويقص شاربه[ . ثبت عن ابن عمر كما عند البيهقي بسند صحيح ، ]أنه كا -

، فلم يثبت عنه يف قلم الظفر، وال أخذ الشارب شيء ،  صلى اهلل عليه وسلمفالتوقيت من فعل ابن عمر ، أما النيب 
جاءت أحاديث كثرية ضعيفة ، وبعضها موضوع ، أن من قلم يوم كذا أصابه كذا ، ومن قلم يوم كذا يوم اخلميس ، 

ومن قلم يوم اجلمعة زاد غنى وعلما وتقى ، ما هلا خطام والزمام ، إمنا هي كلها من املوضوعات ، أتاه ِغنى ، 
 واألحاديث الضعاف اليت ال تثبت عن النيب صلى اهلل  عليه وسلم. 

فإنه  لكن الذين قالوا بأنه يقلم يوم اجلمعة ، منهم من قال : قبل ،  ومنهم من قال : بعد ، وإذا قلنا : يوم اجلمعة ،
 يقلم قبُل . 

وقول من قال: يف اجلمعة له وجه ؛ ألنه من باب النظافة ، واإلنسان يف يوم اجلمعة مأمور بأن يغتسل ، سواء كان 
هذا على سبيل االستحباب أو الوجوب ، وأيضا هو مأمور بالطيب،ومأمور بالسوا  ، فيقال هنا : ينبغي له أن يقلم 

ى هيئة حسنة يف االجتماع مع الناس ، ويف اجملامع ينبغي أن يكون اإلنسان على أظفاره ، ويقص شاربه ؛ ليكون عل
 أمجل صورة. 

 مسألة:تأخري القلم : 

هل جيوز له أن يؤخر عن األربعني يوما ؟ كسابقه قوالن ، وهنا  قول لبعض أهل العلم أنه ال جيب إال إذا طال 
إىل حالة يكون فيها كالسبع ، أو تشبه ببعض األمم الكافرة وفُحش جدا ، حتى صار اإلنسان مشوه املنظر ، أو يصل 

 ، فهنا يوجبون القلم ، وأما قبل ذلك فليس عندهم حتديد ، متى قلم يقلم  .

 مسألة:طريقة قلم الظفر : 

هل هنا  طريقة معينة لتقليم األظفار؟اجلواب: ليس هنا  طريقة،وليس فيه دليل ، جاءت أحاديث ضعيفة أن من 
 ؛ وهلذا اختلف العلماء يف طريقة القلم: صلى اهلل عليه وسلملفا مل يصبه الرمد ، لكن هذا مل يثبت عن النيب قَلم خما
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فالقول األول:املذهب قالوا : إنه يبدأ بقلم اخِلنَصر يف اليمنى ، ثم الوسطى ، ثم اإلبهام , ثم الِبنَصر ، ثم السبابة ، 
 ثم اإلبهام ، ثم السبابة ثم البنصر ، وهذا ال دليل عليه .  ثم يبدأ باخلنصر من اليسرى، ثم الوسطى ،

القول الثاني:احلنفية والشافعية : يبدأ باليمنى بالسبابة ، ثم يستمر حتى األخري  ثم الوسطى ، ثم البنصر ، ثم اخلنصر 
 ، ثم اإلبهام  ، ثم اخلنصر ، ثم البنصر ، ثم الوسطى ، ثم السبابة ، ثم اإلبهام . 

لثالث:وقال املالكية : إنه ليس هنا  دليل على هذا الكالم كله ، فمن حيث أراد أن يبدأ يبدأ ؛ ألن ليس فيه القول ا
 يف القلم ، فليقلم كما يشاء  . صلى اهلل عليه وسلمدليل ، ومل يثبت نص عن النيب 

وإزالة القذر ، فيبدأ بالشمال مسألة: هل القلم من باب التنظف أو من باب التعبد ؟ إذا قيل: إنه من باب التنظف ، 
، وإن كان من باب تطبيق السنة والطهارة فيبدأ باليمني حلديث عائشة رضي اهلل عنها أن النيب صلى اهلل عليه 

[ وإن قلنا : ال يدخل يف هذا كله ، فنقول : كله شأنه ويف،  طهوره ويف،وترجله،تنعله يف التيمن كان يعجبهوسلم]
 أن تبدأ فابدأ .  أنت باخليار ، مبا أردت

مسألة:الفقهاء يستحبون دفن قالمة الظفر وما أزال من شعر،وإليه ذهب احلنفي،والشافعية،واحلنابلة . قال اإلمام 
 أمحد: إن ابن عمر كان يفعله .

 قص الشارب : 

 من سنن الفطرة قص الشارب، ودل عليه : 

 حديث أبي هريرة ، وحديث عائشة رضي اهلل عنهما.  -

 أنس ملا قال :]وقت لنا يف قلم األظفار .. [  . وحديث -

 إذن فقص الشارب من السنة والفطرة.

 مسألة:حكم قص الشارب : 

 القول األول : مجاهري أهل العلم : على أنه سنة،واتفقوا على أن األخذ منه من الفطرة .

 ألنه جاء يف أحاديث الفطرة ، وغالب ما فيها سنن  . -

 ض أهل العلم كابن حزم: إىل أنه واجب  .القول الثاني :وذهب بع

 وذكروا جمموعة من األدلة ، كثري منها يف الصحيحني ، مثل : 

 [  .الشوارب ]أنهكواحديث:

 [  .الشوارب حفواحديث: ]

 [  .الشوارب قصواحديث: ]

اإلمام أمحد:من ُجزوا ( كلها من باب األمر،وأشد من ذلك، ما جاء عند  -حفوا  -أنهكوا  -األحاديث فيها )قصوا 
[ وهو ]من مل يأخذ من شاربه فليس مناقال : صلى اهلل عليه وسلمحديث زيد بن أرقم رضي اهلل عنه ، أن النيب 

يتربأ من الذي مل يفعل هذا الفعل ، يدل على أن هذا الفعل  صلى اهلل عليه وسلم الرسولحديث صحيح  .وكون 
 واجب  . 
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[ ، هل هو يدل على االستمرار  منا فليس شاربه من يأخذ مل من:]ليه وسلمصلى اهلل عمسألة : هل قول الرسول 
 غشنا من: ]صلى اهلل عليه وسلم على األخذ ؟ أو على أن املراد من مل يأخذ من شاربه ولو مرة ؟ أو هو كقوله

 [ فهو يدل على أنه كلما فعل الغش فليس منا ، فيكون داال على االستمرار ؟ حيتمل .منا فليس

 لة : اجلمهور : على أنه من السنة قص الشارب . مسأ

 لكن اختلفوا فيما بينهم ، أيها أفضل : احللق،أو القص،أو اإلحفاء  .

 احللق هو : إزالة الشعر بالكلية . 

 القص هو : استعمال املقص ، أي أن يقطعه . 

 اإلحفاء هو : القص بشدة  .

جاءت يف النصوص ، أما احللق فلم يأت يف ألفاظ احلديث ، وإمنا فأيها السنة ، وأيها األفضل ؟ اإلحفاء ، والقص 
 اإلحفاء،والقص ، أيها أفضل ؟  . صلى اهلل عليه وسلمجاء عنه 

 القول األول : أن قص الشارب أفضل  .

 وهذا ذهب إليه احلنفية يف قول، واملالكية ، والشافعية ، واحلنابلة يف قول. 

 أدلتهم : 

، قال يف حديث أبي هريرة رضي اهلل عنه  صلى اهلل عليه وسلمسنن الفطرة ، فإن النيب الدليل األول: أحاديث 
 أيضا  .[ الشارب قص[ وقال يف حديث عائشة ]الشارب قص]

، يف قص الشارب  صلى اهلل عليه وسلمالدليل الثاني: ما جاء يف حديث أنس رضي اهلل عنه قال:]وقت لنا النيب 
 قص الشارب  . وتقليم األظفار[ فقال أنس :

 فالنصوص جاء فيها القص ، قالوا : فاألفضل بالنسبة للشارب أن ُيقص  .

 القول الثاني : أن اإلحفاء أفضل  .

 وهذا ينقل عن أبي حنيفة ، وهو رواية منصوصة عن اإلمام أمحد . 

 أدلتهم :  

 رواية البخاري ] انهكوا الشوارب [.  -

 رواية مسلم  ] احفوا الشوارب [ . -

 فقالوا : هذه حتمل على اإلحفاء ، ومعناه : املبالغة يف القص  .

 القول الثالث : أن احللق أفضل . 

وهذا ينسبه بعض احلنفية إىل أبي حنيفة وإىل صاحبيه ، ويرون أنه مذهب احلنفية ، والنسبة احلقيقية يف مذهب 
 األحناف يف هذه املسألة فيه إشكال . 

 أدلتهم : 

 [.  أحفوا - جزوا - أنهكواديث السابقة ، ]استدلوا باألحا -
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 فقالوا : املراد بها احللق  .

 والراجح من هذه األقوال واهلل أعلم : أن الشارب فيه سنتان ، اإلحفاء،والقص  .

أما اإلحفاء فهو : أن يأخذ منه ، وينهك الشارب أخذا ، واإلحفاء متضمن للقص ؛ ألنه إذا قص شاربه سيزيد يف 
كون إحفاءا ، ثم حيتاج إىل أن يبني شفته ، وبعضهم يسميه إحفاءا ، فيحفي أي يظهر الشفة ، وحيدد الشفة القص ، في

 من األمام حتى تبني ، فيكون قد مجع شيئني : 

 إنهاكا وأخذا . -

 قصا وإحفاء لطرف الشفة فتبني . -

اكينة ، وعلى أي رقم يقص ؟ خيتلف وبالنسبة لآلالت املوجودة اآلن ، األفضل يف وجهة نظري ، أن يستخدم امل
مثال ، وهذا الذي كان يقوله شيخنا رمحة اهلل عليه ، وأما  2حسب اللحية ، فإذا كانت حلية اإلنسان كثيفة ، يستخدم 

قد يكون أكثر من  2)نصف( ؛ ألنه مناسب للحية ، إذا جعلته  108أو  1إذا كانت حليته خفيفة ، فيستخدم مثال 
كون اإلحفاء والقص من أسفل؛ حتى ال يكون مشاركا له يف شرابه وطعامه ، ويقذر عليه الطعام اللحية ، وأيضا ي

 والشراب  . 

وأما احللق فإن العلماء كرهوه حتى قال اإلمام مالك رمحه اهلل:حلقه من البدع ، ينبغي أن يؤدب من حيلق شاربه ، 
 ن اإلمام مالك من أشد من ُيغلظ يف حلق الشارب  .ويرى أن حلقه مثله ، وقال: أرى أن يؤدب من حلق شاربه،وكا

 السِّباالن يف الشارب : مسألة:

وهما طرفا الشارب النازالن ، اختلف العلماء يف تركهما ، فإن تركهما فال بأس ، وهذا الذي كان ينقل عن عمر ، 
ومن أهل العلم من عدهما من أنه كان يفتل شاربه ، وهما السباالن ، وإن قصهما فال بأس ؛ ألنهما من الشارب ، 

اللحية ، لكن األقرب أنهما ليسا من اللحية ، وإمنا هما طرفا الشارب ، فإن حددهما وقصهما فهو أمجل ، وإن 
تركهما فعلى حسب احلال ، فبعض الناس يكون أمجل باالتصال ، وبعضهم يكون أمجل بالقطع ، وأظن أكثر الناس 

 مقصوصة.األمجل يف حقه أن تكون مقطوعة أو 

 توقيت أخذ الشارب : مسألة:

 على حسب حاجة اإلنسان إليه ، وأما التأخري عن األربعني فعلى اخلالف السابق  .

 نتف اإلبط : 

من سنن الفطرة أن ينتف اإلنسان إبطه ، والنص جاء بالنتف ، وهذا أفضل شيء ملن قدر عليه ، فإن كان اإلنسان ال 
فال بأس أن يستخدم احللق ، أو أن يستخدم القص باملقص ، أو باملاكينة ، أو باملوسى يستطيع أن ينتف ،لكونه يؤمله ، 

، أو باملزيل ، أو حنوها ، املهم أن يزيله بأي مزيل كان ، من أجل أن ينظف املكان ؛ ألنه سبب يف الرائحة ، فإذا أزاله 
 نظف املكان ، ومل تأت منه رائحة كريهة  .

 مدة نتف اإلبط : مسألة:

 السابق ، فإن زاد على أربعني فأيضا كاملسائل السابقة  .ك
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 مسألة:حلق الشعر الرأس : 

حكم حلق الشعر : من خالل الكالم عن حلق الشعر ، يتبني لنا حكم إعفاء الشعر وإبقائه ، وقد تكلم عن حلق 
 أربعة أنواع : شعر الرأس شيخ اإلسالم رمحه اهلل ، بكالم مجيل يف الفتاوى وذكر أن حلق الشعر على 

صلى اهلل عليه النوع األول : أن حيلق يف نسك وعبادة ، يف احلج أو يف العمرة . فهذا عبادة مشروعة ، فعلها النيب 
 ، وقد دل على جوازه ومشروعيته الكتاب،والسنة،وإمجاع أهل العلم رمحة اهلل عليهم  . وسلم

 الكتاب مثل : 

 .  {ام إن شاء اهلل آمنني حملقني رؤوسكم ومقصرينلتدخلن املسجد احلر}قول اهلل تعاىل: -

 السنة : 

صلى اهلل عليه [ وحلق شعره أِحل حتى أحلق ال، فإنه كان قد لّبد رأسه ، وقال ] صلى اهلل عليه وسلمفعل النيب  -
 يوم النحر ، ودعا بأبي طلحة فأعطاه نصف الشعر ، والباقي أمره أن يقسمه بني الناس  . وسلم

  اإلمجاع :

 أمجع العلماء على أنه مما يشرع .  -

 النوع الثاني : حلقه للحاجة  .

 أي ليس يف نسك ، وإمنا حيلق حلاجة ، كالتداوي وحنوه ، فهذا أيضا جائز بالكتاب،والسنة،واإلمجاع . 

 أما الكتاب : 

 .  {صدقة أو نسكفمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو }فقال اهلل تبار  وتعاىل   -

 السنة : 

 ]َما ُكْنُت ُأَرى اْلَوَجَع َبَلَغ ِبَك َما َأَرى [، قال  صلى اهلل عليه وسلمحديث كعب يف الصحيح ، أنه ملا رآه النيب  -
 فأمره أن حيلق وأن يفدي ، وذكر له الفدية  .

 اإلمجاع : 

 ا دلت عليه آية البقرة . أمجع العلماء على ما يف حديث كعب بن عجرة رضي اهلل عنه ، وم -

 النوع الثالث : حلقه على وجه التعبد والتدين . 

قال شيخ اإلسالم : كما يفعله بعض املشايخ ، إذا جاءهم رجل تائب ، قالوا له : احلق رأسك ، أو أنه ُيجعل من 
، أن الواحد منهم ، كان  سيما التدين والتعبد أن حيلق اإلنسان رأسه ، وذكر الشيخ أن بعض املشايخ يف زمانه وقبُل

إذا جاء وتوََّب شخصا ، أي تاب الشخص على يديه ، فإنه يأمر احلالق بأن حيلق شعره ، يكون عنده حالق ، 
وسجادة جيلس عليها ، ويأمره بأن حيلق رأس هذا التائب ، ويرى أن من املْشيخة أن يكون عنده حالق ، وعنده 

ل هذا مشايخ الصحابة ، وال التابعون ،وال تابعو التابعني ، ثم بدأ يعد سجادة جيلس عليها ، قال : ومل يكن يفع
أمساء من تابعي التابعني وتابعيهم ، أنهم مل يكونوا يفعلون ، مع أنهم كانوا من الوعاظ والزهاد ،  وممن يتاب على 
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، ومن اعتقد أنها من الدين  أيديهم ، كالفضيل وفالن وفالن ، وذكر جمموعة منهم ، وقال : إن هذا من البدع املنكرة
 فهو ضال . 

 فإذا جعل عالمة على التدين ، وأن من تدين فينبغي له أن حيلق شعره ، فيقال : هذا بدعة . 

 النوع الرابع : أن ُيحلق الشعر ، ال يف نسك ، وليس للحاجة ، وال على سبيل التعبد والتدين  .

الصوفية ، وال أيضا يف نسك ليس يف حج وال عمرة ، وليس حمتاجا  فيحلقه ال تعبدا وال تدينا ، كما يفعله مشايخ 
 حللقه . 

 هذه املسألة مما اختلف السلف فيها ، وشيخ اإلسالم رمحه اهلل يف الفتاوى ذكر قولني ، والعلماء ذكروا ثالثة أقوال : 

 القول األول : أنه مباح . 

وإحدى الروايتني عن اإلمام أمحد رمحه اهلل ، هي الصحيح وهذا ذهب إليه احلنفية يف قول ، وهو مذهب الشافعية ،
من املذهب . وبعضهم يقيد فيقول : إن األصل فيه اإلباحة ، لكن إن طال الشعر ، وآذى اإلنسان ، فلم يستطع أن 

 يتابعه ، ويدهنه ، ويغسله ، ويرجله ، فإنه يصبح احللق أفضل  . 

 أدلتهم : 

، رأى غالمًا قد حلق بعض رأسه ،  صلى اهلل عليه وسلماهلل عنه ، أن النيب  الدليل األول: حديث ابن عمر رضي
 [ أخرجه اإلمام أمحد،ومسلم ، أبو داود ،والنسائي . كله دعوه أو،  كله احلقوهوتر  بعضه فنهاهم عن ذلك ، وقال ]

و اتةركوه كله ، وهذا يدل أي ال تةركوا شعره كالقزع ، بعضه حملوق وبعضه غري حملوق ،فإما أن حتلقوه كله كله أ
 على أن احللق مباح . 

[ أخي لي بين فادعواالدليل الثاني:عن عبداهلل بن جعفر رضي اهلل عنه : حينما قتل جعفر رضي اهلل عنه ، قال ]
 [ فأمره فحلق رؤوسنا. رواه اإلمام أمحد وأبوداود . لي احلالق ادعوافجيء بنا كأننا أفراخ ، وقال ]

 ن احللق مباح ،وليس مكروها ، وال سنة.وهذا يدل على أ

 القول الثاني : أن احللق مكروه يف غري النسك ،و إليه ذهب املالكية واحلنابلة يف رواية . 

 أدلتهم : 

 صلى اهلل عليه وسلمالدليل األول: أن احللق صفة اخلوارج ، فقد جاء يف حديث أبي سعيد رضي اهلل عنه ، أن النيب 
[ الرمية من السهم ميرق كما الدين من ميرقون، يقرأون القرآن الجياوز تراقيهم ،  املشرقبل ق من ناس خيرجقال ]

 [  . رواه البخاري،ومسلم .سيماهم التحليق قالوا : يا رسول اهلل ما سيماهم ؟ قال ]

عدل ، فقد الدليل الثاني:مايف الصحيح من قصة الرجل الذي جاء يف قسمة حنني والطائف ، الذي قال : يا حممد ا
 جاء يف صفته أنه كان حملوق الرأس  .

يف  -كما يف حديث الرباء   صلى اهلل عليه وسلمالدليل الثالث: أن إبقاء الشعر هو صفة األنبياء واملرسلني ، فالنيب 
]كان له شعر يبلغ شحمة أذنيه[ وقال:]مل أر ذا ملة يف حلة محراء أحسن من رسول اهلل عليه الصالة  –الصحيحني 

 والسالم ، وكان شعره إىل منكبيه[  .
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[ ورأى منكبيه بنيملته  تضرب رآه، ملا رأى عيسى عليه السالم ،  ] صلى اهلل عليه وسلمالدليل الرابع: رؤيا النيب 
 موسى عليه الصالة والسالم ، ]وأنه كان سبط الشعر[ . 

 احللق مكروه  .فقالوا : هذه سيما األنبياء واملرسلني إبقاء الشعر الحلقه إذن ف

، أنه حلق إال يف نسك ، كما ذكر ابن القيم قال:]مل حيفظ  صلى اهلل عليه وسلمالدليل اخلامس: أنه مل يثبت عن النيب 
 عنه حلقه إال يف نسك[ . 

 القول الثالث : أن احللق سنة  .

 وهو قول احلنفية ، لكنه قول ضعيف ، فهو يدور بني اإلباحة،والكراهة  .

 الراجح : 

 واهلل أعلم أن حلق الشعر من باب املباح . 

وملا سئل اإلمام أمحد عن اختاذ الشعر ، قال:)سنة ، لو نقوى على اختاذه( ويف بعضها:)لو نقوى عليه اختذناه( واإلمام 
فلم  يرى أن له كلفة ومشقة ، وحيتاج إىل عناية ، وكان أوالده يقولون : كنا حنلق شعورنا يف حياته ، واإلمام يرانا ،

 ينكر علينا ، كأنه أخذ حبديث عبد اهلل بن جعفر رضي اهلل عنه  .

وقد يقال : إن الشعر كانوا يتخذونه من باب العادات عندهم ، فمن عاداتهم أن هلم شعورا ، وكانوا يضعون هلا 
، يف بعض عقائص ، كان الرسول صل اهلل عليه وسلم يف بعض الروايات له َعقيصتان ، وعثمان كان له عقيصتان 

األلفاظ والروايات ، اليت يذكرها العلماء ، وإذا كانت العادة اختاذ الشعور ، فهذا فعلوه من باب العادة ، ليس من 
 باب السنة والعبادة . 

،  صلى اهلل عليه وسلموأما ما يفعله بعض الشباب لألسف اآلن ، من اختاذ الشعور ، فهم يتخذونه ال تأسيا بالنيب 
مة ، وال بكرام اخللق ، وإمنا اختذوه اتباعا للغرب والشرق ، فهو  من باب التغريب ، ومن أكذب وال بسلف األ

، واقتداءا باجملاهدين!!!، أي عالقة  صلى اهلل عليه وسلماألجوبة اليت جييب بها بعضهم :فيقول أنا اختذته اتباعا للنيب 
لك : أقتدي باجملاهدين ، أكرم اهلل اجملاهدين عن مثل بني اجملاهدين وبني هؤالء ؟كرميات ، وقصات بنات ، ويقول 

هذه األشياء ورفع شأنهم ، و شأن خياراألمة، هذا كله تشبه بالغرب،واتباع لالعبيهم وخمنثيهم ،نسأل اهلل العفو 
 والعافية.

 وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد .
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 ى نبينا حممد ، وآله وصحبه أمجعني  .احلمد هلل رب العاملني ، وصلى اهلل وسلم وبار  عل

 فائدة : 

قدم أخونا فقال :احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وآله فقال )وآله( هل يقال : آله ، أو يقال : وعلى آله ؟ 
 كان شيخنا رمحه اهلل يرى أنه يقال : وعلى آله ؛ ألمرين : 

]اللهم يف الصالة ، أنه قال  صلى اهلل عليه وسلميف الصالة على النيب  األمر األول : أنه املوافق للحديث يف رواياته ،
. وهذا غري مسلم ؛  صل على حممد وعلى آل حممد ، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد[ 

 [ .وآلهألن هنا  بعض الروايات األخرى ]

ضة ، فإن الروافض إذا صلوا فإنهم يقولون )اللهم صل [ ، أصبح كالشعار للرافوآلهاألمر الثاني:أن هذا القول ]
 على حممد وآله(وال يقولون وعلى آله ، فأصبح كالسمة هلم واملزية والشعار . 

 [  .وآلهوهذا له وجه ، وينبغي خمالفة الرافضة يف أعماهلم وأقواهلم ، وأما احلديث فقد ثبت يف الروايات أنه قال ]

 قال املؤلف رمحه اهلل : 

 فروض الوضوء وصفته باب

 ذكر املؤلف رمحه اهلل يف هذا الباب شيئني : 

 األمر األول : فروض الوضوء .واألمر الثاني: ذكر صفة الوضوء . 

 فروض الوضوء : 

 -والتبيني  -الفرض : يطلق يف لغة العرب على معاني كثرية ، أوصلوها إىل ستة أو سبعة معان ، منها )اإلنزال 
اإلحالل..( واملناسب من هذه املعاني هنا القطع ، فيقال لك : أمر مفروض ، أي : أمر مقطوع والقطع ـو -واحلز 
 به . 

 أما الفرض هنا فاملراد به واجبات الوضوء . 

 واملؤلف عرب بـ )فروض الوضوء( ومل يعرب بـ )واجبات الوضوء( وهل بني اإلطالقني فرق )الواجب والفرض( ؟.  

هور أهل العلم املالكية،والشافعية،واحلنابلة : ال فرق بني الفرض والواجب ، فالفرض القول اآلول :على رأي مج
 مرادف للواجب ، فإذا قيل : فرض ، أو واجب ، فهما على حد سواء . 

 القول الثاني :وخالف احلنفية : فقالوا:مثة فرق بني الفرض والواجب . 

 فالفرض : ما ثبت بدليل قطعي الداللة والثبوت . 

 واجب : ما ثبت بدليل ظين الداللة أو الثبوت  .وال

 الراجح :أنه ال فرق بني الفرض والواجب ، فإذا قيل : واجب أو قيل : فرض ، فهما على حد سواء  .



  املطريي فهد: د.أ. الشيخ فضيلة                                                                                                                                                      ـكتاب الطهارة  املستقنع زاد

 

 www.dwrah.com 183                                 سعدي ابن جبامع املتقدمة العلمية الدورة

املؤلف يريد أن يبني يف هذا الباب فروض الوضوء ؛ ألنه قد تكلم يف الباب املاضي عن سنن الوضوء ، وترتيب 
، فإنه بدأ أول شيء باملياه ، ثم ثنى باألواني والظروف اليت تكون فيها املياه ، وما  املؤلف ترتيب حسن طبيعي

يعرض هلذه الظروف من جناسة وطهارة وحل وحرمة ، ثم بعد ذلك تكلم عن االستنجاء ، واالستجمار ، وآداب 
حاجته ، ويتنظف . ثم بعد  االستنجاء واالستجمار وما يتعلق بهما ؛ ألن املتوضئ هذا ترتيبه ، يأخذ ماء ثم يقضي

ذلك تكلم عن سنن الوضوء ، وهلا ارتباط بالوضوء ، فكأمنا تكلم املؤلف عن الوضوء وما يتعلق به من فروض 
 وسنن وآداب يف هذين البابني  .

فروض : يقولون إنها مصدر فرض يفرض فرضًا ، واملصدر من طبيعته أنه ال جيمع وال يثنى ، وإمنا مجعه املؤلف هنا 
 لتعددها ؛ فهي أكثر من فرض  .

 والوضوء :  يف اللغة مشتق من الوضاءة ، وهي النظافة واحلسن واجلمال . 

 اصطالحا : التعبد هلل بغسل األعضاء األربعة  على صفة خمصوصة  .

.  قال املؤلف : ُفروُضه ستٌة 

املعلومات اليت ستأخذها ،  حصر املؤلف الفروض يف ستة فروض ، وهذا من حسن التأليف ، أن حيصر املؤلف
وكونها توضع يف عدد ، ال شك أنه أيضا من حسن التأليف ؛ فإن اإلنسان قد ينسى املعدودات ، لكنه إذا ذكر له 

اثنني  -عدد ، قيل : عددها كذا ، فإنه سيتذكر دائما الرقم هذا ، وبالرقم سيتذكر ما حتته من معدود، فيقول : واحد 
 ة ... اخل ، وهذا من باب التسهيل والتيسري يف التأليف . مخس -أربعة  -ثالثة  -

وكما ترون يف مؤلفات أهل العلم ، رمحة اهلل عليهم ، أنهم ينتهجون الطرق اليت توصل املعلومة إىل ذهن الطالب 
ار ، )القارئ( ، كيف بالعدد ،واحلصر ،والتقسيم ؟ ومن هنا جند يف العلم احلديث ، ما يتعلق بالذاكرة واالستذك

وطريقة التذكر القوي ، وكيف يتم تقسيم اخلريطة الذهنية ، وكيف يتم تقسيم األشياء على حسب معلومات ، وعلى 
 حسب أرقام وخرائط ، وهذه كلها موجودة يف مؤلفات أهل العلم ، سواء كانت فقهية أو حديثية أو غريها . 

وستلقى املعلومة إليك وذهنك متلٍق مشرئب هلا ، يريد إذا قال لك )ستة( ستتشوف إىل هذه الستة ، قوله :) ستة ( 
 أن يقبل املعلومة ، فتجد ذهنا مستقبال هلا ، فيضبط هذه املعلومات  .

 . قال : َغْسُل الوْجِه 

 أول فرض من فروض الوضوء غسل الوجه  .

لعضو نفسه ، فيخرج به ما غسل : خيرج به املسح ، وحد الغسل : أن جيري املاء أدنى جريان ، و يسيل ، ولو على ا
لو مسحه مسحًا ، فإنه ال يكفي ،وال يصدق عليه أنه غسل وجهه ، فالغسل فيه جريان ماء ، هل معناه أن يتقاطر املاء 
خارج العضو ؟ قال العلماء : يكفي لو تقاطر املاء على العضو نفسه ، فإن هذا كاف ، املهم أن جيري  .وهذا يدل 

لوضوء سهل جدا ، وأن أهل الوسوسة قد كلفوا أنفسهم ما ال يطيقون ، وقد كلفوا أنفسهم على مسألة ، وهي : أن ا
أمرا مل تأت به الشريعة ، ال يلزم أن ميشي املاء ، ويتساقط على ثيابه ، إمنا لو تقاطر املاء على حمل وموضع الوضوء ، 

 فإنه كاف ، سواء كان يدًا أو رجاًل ، أو وجهًا أو غري ذلك  .
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الوجه : حده يف الصفة أنه من منحنى اجلبهة إىل أسفل الذقن طواًل ، ومن األذن إىل األذن ،  ه:) غسل الوجه ( قول
 عرضا. 

 .  {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم}قول اهلل تبار  وتعاىل  -ودليله : 

اجه بوجهه الناس ، ومن هذا املنطلق ، سيأتينا الةرجيح ومسي الوجه وجها : ألنه حتصل به املواجهة ، فاإلنسان يو
يف قضية اللحية ، هل جيب على اإلنسان أن يغسل ما طال من حليته أو ال ؟ أو يكتفي إىل قدر الذقن ؟ سيأتي يف 

 موضعه بإذن اهلل  .

.  قال رمحه اهلل : والفُم واألنُف منُه 

ما داخالن يف حد الوجه ، ومعنى هذا : أنه جيب غسل الفم واألنف بني املؤلف هنا أن الفم واألنف من الوجه ، فه
 على املتوضئ ، فإن مل يغسل فمه وأنفه ، فإن وضوءه ال يصح   .

 وهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم رمحة اهلل عليهم ، على ثالثة أقوال:

.وإليه ذهب احلنابلة وهو من القول األول : أن الفم واألنف من الوجه ، فيجب غسلهما يف الوضوء والغسل  
 مفردات املذهب . 

 . {إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم}أدلتهم : الدليل األول:قول اهلل تبار  وتعاىل 

أن الفم واألنف هلما حكم الظاهر ، وهلذا ال يفطر الصائم بوضع الطعام فيهما ، ويفطر إذا وصل وجه االستدالل:
ستدالهلم ، قالوا : لو وضع الصائم طعاما يف فمه وأنفه ، فإنه ال يفطر ، وهذا يدلك على إليهما القيء وبلعه ، انظر ا

أن حكمه حكم الظاهر ، ليس له حكم الباطن ، ولو كان حكمه حكم الباطن ، ألفطر اإلنسان بوضع الطعام 
 والشراب فيه  .  

فطر ، وهذا يدل على أن له حكم الظاهر ؛ ألن األمر الثاني: أنه لو وصل القيء إىل الفم، ثم بلعه اإلنسان فإنه ي
 الشيء إذا خرج ثم دخل ، بقصد ، فإن اإلنسان يفطر به مما يدل على أن له حكم الظاهر . 

]إذا توضأ أحدكم  ، فليجعل يف أنفه الدليل الثاني:مبا ثبت عن النيب صل اهلل عليه وسلم ، يف الصحيحني ، أنه قال 
 .  ]من توضأ فليستنشق[ ماء ، ثم ليستنثر[ ، و قال

[ أخرجه أبوداود بسند فمضمض توضأت ]إذاالدليل الثالث: عن لقيط بن صربة أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال 
 صحيح. فأمره النيب صلى اهلل عليه وسلم بذلك . 

ضمضة واالستنشاق[ الدليل الرابع:عن حديث أبي هريرةرضي اهلل عنه،أنه قال:] أمرنا النيب صلى اهلل عليه وسلم بامل
 أخرجه الدارقطين بسند جيد. 

الدليل اخلامس: مواظبة النيب صلى اهلل عليه وسلم ، على املضمضة واالستنشاق ، فلم ينقل عنه أحد أنه توضأ 
وتر  املضمضة واالستنشاق ، ولو مرة واحدة ، مما يدل على وجوبهما ، بل جاء األمر منه باملضمضة واالستنشاق ؛ 

 على وجوبهما ، ولو كانا غري واجبني ، ملا أمر بهما النيب صلى اهلل عليه وسلم . مما يدل 

 القول الثاني : أن املضمضة واالستنشاق فرضان يف الغسل ، سنتان يف الوضوء  .
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أما وإليه ذهب احلنفية واحلنابلة يف رواية : فهم يفرقون بني الغسل والوضوء ، فيقولون :يف الوضوء ليسا بواجبني ، و
 يف الغسل فهما واجبان ، فيفرقون بني الغسل والوضوء  .

 أدلتهم : 

 :  أما يف الغسل

 .  {وإن كنتم جنبا فاطهروا}الدليل األول:قول اهلل تبار  وتعاىل 

أن اهلل عز وجل أمر بالطهارة ، والطهارة تشمل الباطن والظاهر ، فما كان له باطن ، كبطون وجه االستدالل:
 اجلسم إذا كان اإلنسان مسينا ، وله ُعكن ، فإنه جيب عليه أن يوصل املاء مصافطها يف غسل اجلنابة.  الشعور ، وكذا

الدليل الثاني: أن الغسل جيب فيه غسل بواطن األشياء ، وال جيوز املسح فيه على احلوائل ، كاخلفني ؛ مما يدل على 
 ألنف.أنه جيب إيصال املاء إىل كل موضع من اجلسد ،ومنه الفم وا

 فاستدلوا بأدلة من قال بسنيتهما. وأما يف الوضوء

 

: أن املضمضة واالستنشاق سنتان مطلقًا ، يف الوضوء الغسل  .وهذا مذهب املالكية والشافعية  القول الثالث
 واحلنابلة يف رواية . أدلتهم:

 .  {ة فاغسلوا وجوهكميا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصال}الدليل األول:قول اهلل تبار  وتعاىل 

قالوا : والفم واألنف هلما حكم الباطن ، وإذا كان هلما حكم الباطن  فإنه ال جيب غسلهما ؛ ألن الفم واألنف 
 عضوان  باطنان ، ليسا خارجيني .

 وهذا ميكن أن جياب عنه مبا تقدم ، بأن هلما حكم الظاهر ، وليس هلما حكم الباطن  .

فأطلق  {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم}ية قال اهلل عز وجل الدليل الثاني:يف نفس اآل
الرب عز وجل ، ومل يذكر يف اآلية غسل الفم واألنف ، فمن قال بوجوب غسل الفم واألنف ، فليأت بدليل يدل 

 على وجوب غسلهما  .

 وعة أدلة تدل على الوجوب  .وميكن أن يناقش : بأدلة أصحاب القول األول ، فقد ذكروا جمم

الدليل الثالث: أن النيب صلى اهلل عليه وسلم ، ذكر سنن الفطرة ، وذكر منها استنشاق املاء ، والعاشرة قال الراوي : 
 نسيت ، إال أن تكون املضمضة . 

 .وجه االستدالل: أنه إذا كانت املضمضة واالستنشاق من سنن الفطرة ، فمعناه أنها ليست بواجبة   

نوقش:بأن هذا استدالل بداللة االقةران ، وداللة االقةران ضعيفة ، وقد عرفنا من قبل أن اخلتان واجب ، وهو يف 
 خصال الفطرة . 

 الدليل الرابع:أن  بعض األدلة اليت استدل بها أصحاب القولني السابقني ضعيفة :

 لفظة شاذة  .[ يف حديث لقيط بن صربة ، يقولون : إنها فمضمض توضأت إذا] مثل 
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: حديث أبي هريرة ، الذي أمر فيه النيب عليه الصالة والسالم باملضمضة واالستنشاق ، يقولون : احلديث  ومثل
 ضعيف .

وأما فعل النيب صلى اهلل عليه وسلم ، يف حديث ابن  عباس ، وحديث عبد اهلل بن زيد ، وحديث عثمان ، وحديث 
البخاري ، يف صفة وضوئه صلى اهلل عليه وسلم ، فهذه كلها قد يقال :  أبي هريرة ، وحديث ابن عباس يف صحيح

إنها ال تدل على الوجوب ؛ ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم ، يف األحاديث نفسها فعل سنة وفعل واجبًا، فقد يقول 
استدللت به يقول : لك املخالف : ما الفرق بني غسل اليدين ثالثا يف بدء الوضوء وبني املضمضة واالستنشاق ؟ فلو 

 أنت تستدل بهذا احلديث واحلديث فيه ما هو واجب وما هو سنة ، فال تلزمين بهذا احلديث ، وهلم هذا الشيء . 

 الدليل اخلامس: عن عمران وفيه :أنه أعطى الرجل اجلنب وقال:] اذهب فأفرغه عليك[. أخرجه البخاري ومسلم.

اهلل إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل اجلنابة قال : ]ال إمنا  الدليل السادس: عن أم سلمة قالت : يارسول
 يكفيك أن حتثي على رأسك ثالث حثيات ثم تفيضني عليك املاء فتطهرين[ أخرجه مسلم.    

 الراجح : 

دم من املسألة حقيقة أدلتها متكافئة نوعا ما ، والقول الراجح ـ واهلل أعلم ـ هو وجوب املضمضة واالستنشاق ملا تق
 أدلة تدل على الوجوب واهلل أعلم . 

.  قال : َوَغْسُل اليَدْيِن 

 أيضًا من فروض الوضوء غسل اليدين  .

واملؤلف رمحه اهلل أطلق ومل يقيد إىل أين ؟ وهلذا يعترب هذا قصورًا يف عبارة  املؤلف ، فلو أنه قال : غسل اليدين إىل 
 {فاقطعوا أيديهما}ك يف القرآن ، إذا أطلقت فإنها تطلق ويراد بها  الكف ، املرفقني ؛ ألن اليد يف لغة العرب ، وكذل

فقيد  {وأيديكم إىل املرافق}أي أكفهما ، فتقطع اليد من مفصل الكف ، ولذلك قال اهلل جل وعال يف آية الوضوء 
 الرب عز وجل األيدي باملرافق  .

سان يديه إىل املرفقني ، من أين ؟ من رؤوس األصابع إىل إذن : املراد بكالم املؤلف )وغسل اليدين( أن يغسل اإلن
املرفقني،واليكفي غسل اليدين ثالثًا يف أول الوضوء؛ألنه سنة وهذا واجب ،وبعض الناس خيطئ يف هذه املسألة ، 

ل ال بد فيغسل يديه من الِرْسغ إىل املرفق ،وإذا قيل له ، قال : أنا قد غسلت يدي قبُل ، فيقال : وضوؤ  مل يصح ، ب
أن تغسل يديك من رؤوس األصابع إىل أن تشرع يف العضد ، ومن مل يفعل هذا فإن وضوءه غري صحيح ، وصالته 

 غري صحيحة  .

.  قال رمحه اهلل : وَمسُح الرأِس 

هذا الفرض الثالث وهو مسح الرأس ، وبني املؤلف رمحه اهلل ، أن فرض الرأس هو املسح ، وليس الغسل ، وهنا  
 –واهلل أعلم  -ني املسح وبني الغسل ، كل يدركه ويفهمه مبقتضى عقله ، وإمنا خففت الشريعة يف الرأس فرق ب

وجعل الرأس ممسوحًا ومل جيعل مغسواًل ؛ للمشقة يف غسله ، صيفًا وشتاءًا ، للذكر واألنثى ، فقد يكون اإلنسان 
اإلنسان بأن يغسل رأسه ، ألدى ذلك إىل الضرر العظيم به  كثري الشعر ، كاملرأة مثال ، وقد يكون اجلو باردا ، فلو أمر
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، وهذا يدلك على أنها شريعة حمكمة إحكامًا تامًا ، ال نقص فيها بوجه من الوجوه ، ألنها من لدن حكيم خبري ، 
 العظيم ، موافقة للفطرة متامًا ، موافقة ملقتضى العقل متامًا ، فيها إحكام عظيم ، لو فكرت هلالك األمر، سبحان اهلل

وهذا االتقان العظيم يف الشريعة ال ميكن أن يأتي من بشر ، راعت كل األحوال ، فيها املقاصد السامية العظيمة ، 
 واحلكم البالغة اجلليلة . 

هنا فرض الرأس املسح ، خفف من أجل مراعاة أحوال املكلفني ، لكن لو أن املكلف خالف ، فغسل بدل املسح ، 
يانا ، فيما إذا كان اإلنسان يغتسل ، يغتسل يتربد أو يتنظف ، ففي أثناء غسله ، متضمض واستنشق وهذا قد حيدث أح

 ، وغسل وجهه ويديه إىل املرفقني ، ثم غسل رأسه ، هل جيزئه هذا أم ال ؟ 

 تصار:هذه املسألة ذكرها أهل العلم رمحة اهلل عليهم ، واختلفوا فيها على ثالثة أقوال ، نذكرهاعلى سبيل االخ

القول األول: جيزئ  إذا غسل رأسه بدل مسحه ؛ ألنه إمنا خفف عن اإلنسان ، فإذا فعل املكلف ما هو أغلظ وأشد  
 ، ومل يأت بالرخصة ، فإنه يكون قد فعل األصل ، فيكون وضوؤه صحيحًا.

سَل ، والنيب صلى اهلل عليه القول الثاني : ال جيزئ  .ألنه خالف ما أمر اهلل عز وجل به ، فاهلل أمر باملسح وهو غ 
[ أي فهو مردود ، وهذا خالف ، فال يصح غسله لرأسه ، ويبقى رد فهو أمرنا عليه ليس عمال عمل منوسلم يقول ]

 عليه أن ميسح  .

 القول الثالث : إن مرر يده على رأسه أجزأ مع الكراهة ، وهو املذهب ، وقّربه شيخنا يف املمتع. 

قال : ومنُه اأُلُذناِن  . 

 أفادنا املؤلف رمحه اهلل ، أن األذنني من الرأس ، وأن حكمها حكم الرأس ، وهذا يةرتب عليه مسائل : 

 .  أنهما متسحان يف الوضوء 

  لو كان عليهما شعر نابت يقص هذا الشعر ، ويزال يف حال اإلحرام ، إذا كان اإلنسان حيلق رأسه يف اإلحرام ؛
يكون عنده شعر على أذنيه ، فهذا الشعر املوجود إذا حلق رأسه حيلقه معه ؛ ألنهما من الرأس ، وبعض الناس 

، و هذا  {حملقني رؤوسكم ومقصرين}ألن هذا من الرأس ، وأنت مأمور حبلق شعر الرأس وأخذه قال اهلل تعاىل 
 عندهما. جيري على مذهب مالك ، واإلمام أمحد رمحهما اهلل ، ألنه جيب استيعاب الرأس يف احللق والتقصري

.هذه مسألة خالفية بني أهل العلم رمحة اهلل عليهم ، واملدار فيها  هل األذنان من الرأس أو ليستا من الرأس ؟    
على حديث يروى عن النيب صلى اهلل عليه وسلم ، فإن صح احلديث فهما من الرأس ، وإن مل يصح احلديث ، 

 فلهما حكم آخر  .

 : اختلف العلماء فيها على قولني 

 : أن األذنني من الرأس ،وأن حكمهما حكم الرأس.وهذا مذهب احلنابلة ، وهو من مفردات املذهب.  القول األول

 أدلتهم: 

 واألذنان من الرأس . {وامسحوا برؤوسكم}الدليل األول:قول اهلل عز وجل 
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[ أخرجه الرأس من األذنان]الدليل الثاني: عن ابن عباس رضي اهلل عنهما ، أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال  
الطرباني والدارقطين ، واحلديث يف إسناده اختالف بني أهل العلم رمحهم اهلل، جّود إسناده النووي ، وصححه 
األلباني رمحة اهلل عليهما ، وقد روي من عدة طرق ، من طريق أبي موسى ، ومن طريق عائشة ، ومن طريق أنس ، 

ق ضعيفة ، ال يصح منها طريق ، لكن رأى النووي أن طريق ابن عباس جيد ، ومن طريق ابن عمر ، وكل هذه الطر
وكذلك صححه األلباني ، ورمبا صححه األلباني مبجموع الطرق ، ألن هذا الطريق صاحل لالجنبار واالعتضاد ، 

يهم ، فلما عضدته هذه الطرق ، وصل إىل مرحلة الصحة فصححه ، وإن كان جمموعة من أهل العلم رمحة اهلل عل
 يضعفون احلديث وال يثبتونه ، وهذا الذي يدور عليه اخلالف .

 : أن األذنني ليستا من الرأس ، وال جيب مسحهما بل يسن .  القول الثاني

وإليه ذهب احلنفية واملالكية والشافعية ، واحلنابلة يف رواية قال الزركشي : إنها األكثر نقال عن اإلمام ، وقال اخلالل: 
وإذا قال  -عن أبي عبداهلل يف من تر  مسح أذنيه عامدًا أوساهيًا أنه جيزئه( كذلك يقول الشارح  )كلهم حكوا

 -احلنابلة : الشارح فهو شارح املقنع ، وهو ابن أخي ابن قدامة ، عبد الرمحن بن قدامة ، صاحب الشرح الكبري 
 الشارح يقول : وهو ظاهر املذهب.

 أدلتهم : 

 ومل يأت فيها ذكر األذنني  . {وامسحوا برؤوسكم}تبار  وتعاىل  الدليل األول: قول اهلل

الدليل الثاني: أن النيب صلى اهلل عليه وسلم ، كان يروى عنه يف أحاديث كثرية ، أنه كان ميسح رأسه ، ومل ينقل عنه 
 أنه ميسح أذنيه ، مل ينقل عنه يف كثري من األحاديث أنه مسح أذنيه .

النيب صلى اهلل عليه وسلم ، أنه مسح أذنيه ، كما يف حديث املقدام بن معدي كرب ، وفيه نوقش : بأنه قد ثبت عن 
)..ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما..( رواه اإلمام أمحد،وأبوداود،وحسنه النووي،وابن حجر،وصححه 

نابلة يقولون : حتى األلباني . ففي بعض النصوص جاء مسح األذنني ، ويف بعض النصوص جاء مسح الرأس ، واحل
 ولو مل يذكر مسح األذنني ، فإنه داخل يف الرأس ؛ ألنا نقول : إن األذنني من الرأس . 

إن صح احلديث فهو مذهبنا ، ليس ألحد مذهب مع ما قال النيب صلى اهلل عليه وسلم ، لكن إن مل يثبت  الراجح:
سح على أذنيه ، ولنا يف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم احلديث ، فإنه يقال : إن النيب عليه الصالة والسالم كان مي

أسوة ، لكن لو قدر أن اإلنسان نسي أن ميسح أذنيه ، أو كان جاهاًل ، ومل ميسح أذنيه ، فإن وضوءه صحيح ، فإذا مل 
أخطأ ، أو يثبت احلديث فاألصل أن منسح ؛ ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم ، كان ميسح أذنيه ، فإن قدر أن اإلنسان 

جهل ، أو نسي ، جاء سائاًل بعد أن وقع منه ، فال يفتى بإعادة الوضوء ، وال إعادة الصالة ، وإمنا يقال : صالتك 
 صحيحة ، ووضوؤ  صحيح أيضًا.

.  ثم قال : وَغْسُل الرِّجلنِي 

 الرجالن حكمهم الغسل ،وقد تقدم حد الغسل من قبل .

 .  {وأرجلكم إىل الكعبني}اىل قوله تع -والدليل على وجوب غسلهما:
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 واملؤلف قال )الرجلني( ولو قيد كما قيد القرآن لكان أمجل .

الكعبان : هما العظمان الناتئان أسفل الساق ، فيجب أن يغسل الرجلني، وأن يستوعب الغسل فيهما ، وأن يشرع 
 يف غسل الساق  .

يغسلون ، وهي من شعائر اليهود ؛ وهلذا إذا أردت أن  وغسل الرجلني : مما خالف فيه الرافضة ، فإنهم ميسحون وال
تعرف العالقة بني الرافضة واليهود ، حتى تعرف أصول املذهب ، فاقرأ عن التشابه بني املذهبني ، سواء كان يف 
ن األحكام ، أو يف العقائد ، جتد أن هنا  تشابها ، بل استنساخا  يف بعض القضايا يستنسخ الروافض من اليهود ؛ أل

مؤسس املذهب يهودي ، ابن السوداء ، عبد اهلل بن سبأ ، فإذا نظرت للمذهبني جتد فيهما تشابها ، وهنا  كتب 
مؤلفة يف التشابه يف العبادات والعقائد ؛ مما يدلك على التشابه يف األصل ،وهذا يعطيك مؤشرا كبريًا بأن هنا  

 اشةراكا ، كما أن األفكار مشةركة واألفعال مشةركة . 

.  قال رمحه اهلل : والةرتيُب 

هذا الفرض اخلامس من فروض الوضوء وهو الةرتيب واملراد بالةرتيب : أن يأتي شيء بعد شيء ، فال يقدم شيئ 
 على شيء . 

يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا  }واهلل تبار  وتعاىل ذكر يف آية الوضوء فروض الوضوء مرتبة 
، فجاءت الفروض األربعة مرتبة ، فهل  {يكم إىل املرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إىل الكعبني وجوهكم وأيد

جيب علينا أن نرتبها كما رتبها اهلل عز وجل أم ال ؟أم أن الةرتيب على سبيل االستحباب والسنية ؟ هذه املسألة فيها 
 خالف بني الفقهاء على قولني : 

 ب بني فروض الوضوء ، وأن اإلنسان لو مل يرتب ، فإنه ال يصح وضوؤه  .: أنه جيب الةرتي القول األول

 وإليه ذهب الشافعية،واحلنابلة.

يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم  }أدلتهم : الدليل األول:قول اهلل تبار  وتعاىل 
 .  {إىل املرافق ..

عاىل أدخل ممسوحًا ضمن املغسوالت ، والبالغة العربية تقتضي عدم اإلدخال ، وجه االستدالل : أن اهلل تبار  وت
فتأتي األشياء مرتبة ، على حسب جنسها ، ثم يذكر الشيء املخالف هلا ، فاخلروج عن مقتضى البالغة العربية ، يدل 

 ثم ممسوحا ثم مغسوال على أن مثة مقصودا ، قالوا : وال نعلم مقصودا إال الةرتيب ، فالرب عزوجل ذكر مغسولني
 ، مما يدل على أنه جيب الةرتيب على هذه الصفة  .

فهي يف جواب  {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصالة ..}، الدليل الثاني : أن اآلية جاءت على سبيل الشرط 
فهذه  { الصالةإذا قمتم إىل}الشرط ، وجواب الشرط يقتضي أن يقع مرتبا ، على حسب الشرط نفسه ؛ ألنه قال 

هذا جواب الشرط ؛ ألنه مقةرن بالفاء ، فهذا شرط وجواب شرط ، فيقتضي أن  {فاغسلوا}أداة شرط وفعل شرط ، 
 يقع جواب الشرط على ما كان يف الشرط ، وهو وقع مرتبا فيجب الةرتيب يف الوضوء . 
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 عليه الصالة والسالم ، كان يتوضأ مرتبا ، الدليل الثالث :  أن هذا الذي فعله النيب صلى اهلل عليه وسلم ، فالنيب
 وواظب عليه صلوات اهلل وسالمه عليه ، مما يدل على وجوب الةرتيب . 

]إذا قمت إىل الصالة الدليل الرابع : عن رفاعة بن رافع ، يف قصة الرجل املسيء صالته ، قال يف رواية الةرمذي 
 مذي . رواه وأبو داود،والةر فتوضأ كما أمر  اهلل به ..[

يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصالة }كيف أمر اهلل ؟  ]كما أمر  اهلل[وجه االستدالل:قوله صلى اهلل عليه وسلم 
 أي افعل ما أمر  اهلل به ، واهلل أمر  أمرا مرتبا ، فيجب عليك أن ترتب كما أمر اهلل عز وجل  . {..

إليه ذهب احلنفية ، واملالكية ، فلو توضأ غري مرتب ، فوضوؤه : أن الةرتيب غري واجب بل سنة.و القول الثاني
 صحيح . 

 أدلتهم : 

واآلية  {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم..}الدليل األول:قول اهلل تبار  وتعاىل 
 جاءت مطلقة ، مل تقيد بةرتيب وال غريه ،فيجب أن تبقى على إطالقها.

قالوا فالواو ال  {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم}الثاني: قوله تعاىل:الدليل 
 تقتضي الةرتيب . 

ياآيها الذين أمنوا اركعوا }نوقش:بأن الواو ال تقتضي الةرتيب ، لكنها ال متنعه ؛ وهلذا قال اهلل تبار  وتعاىل 
 ،والةرتيب بني الركوع والسجود واجب ، فيجب الةرتيب بني أفعال الوضوء. فأمر بالركوع ثم بالسجود  {واسجدوا

 ثم عندنا قرائن أخرى تدل على الوجوب ، وهي األدلة اليت سقناها للوجوب ، فيتوضأ مرتبا . 

 الدليل الرابع:عن املقدام بن معدي كرب ، أن النيب صلى اهلل عليه وسلم ،) أتي بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثالثا ،
ثم وجهه ثالثا ، ثم غسل ذراعيه ثالثا ، ثم مضمض واستنشق ثالثًا ، ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما ، 

 وغسل رجليه ثالثا( رواه اإلمام أمحد،وأبو داود،وحسنه النووي،وابن حجر،وصححه األلباني.

سل الوجه فال إشكال ، فلو مل وجه االستدالل:أن املضمضة واالستنشاق وقعا بعد غسل اليدين ، ولو وقعا بعد غ
يرتب بني املضمضة واالستنشاق وغسل الوجه فال يضر ؛ ألن املضمضة واالستنشاق من الوجه ، ال يضر بأيها بدأ ، 

 لكن املشكل أنها وقعت بعد غسل اليدين .

ر ، احتماالت نوقش : بأنه ال إشكال ؛ ألن هذا فعل ، فهو قضية عني ، حتتمل النسيان ، و اخلصوصية ، و العذ 
كثرية ، فلما كانت حتتمل هذه االحتماالت مل يكن االستدالل بها وجيها ، مع وجود أدلة واضحة ، فنأخذ بالدليل 

 الواضح ونةر  احملتمل .

 قال :)ما أبالي إذا أمتمت وضوئي بأي أعضائي بدأت( رواه ابن أبي شيبة  .  رضي اهلل عنهأثر علي  -

دل على أنه ال بأس أن يقدم اإلنسان شيئا ويؤخر شيئا ، أو يبدأ باألول أو باألخري ، فال وجه االستدالل:أن األثر ي
 بأس به . 
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 نوقش: 

 أوال : أن هذا األثر ضعيف .

ثانيا : لو ثبتت صحته ، فاملراد به كما وجهه اإلمام أمحد رمحه اهلل ، الةرتيب بني العضوين اللذين من جنس واحد ، 
لني ، فلو قدم اليسار على اليمني يف اليدين ، أو قدم الرجل اليسرى على اليمنى يف الوضوء ،  مثل اليدين ، والرج

 فال بأس به ، وقد ذكر ابن قدامة:أن هذا بال خالف بني أهل العلم رمحهم اهلل ، أنه يصح تقديم اليسرى على اليمنى 

 سان مرتبا كما أمر اهلل عز وجل  .هو وجوب الةرتيب ، واهلل أعلم ، وأنه جيب أن يتوضأ اإلن الراجح:

 هل يسقط الةرتيب بالعذر والنسيان ؟  .

: الصحيح من املذهب : أنه ال يسقط الةرتيب بالعذر والنسيان ؛ قياسا على الةرتيب يف أفعال الصالة ،  القول األول
قدم ركنا على ركن يف الصالة  فإن اإلنسان لو قدم شيئا على شيء ، فإنه ال يسقط الةرتيب بالعذر والنسيان،وهلذا لو

 يقال له : ارجع وائت مبا أخرت ثم ائت مبا قدمت . 

فلو سجد ثم قام وركع ، واستمر يف صالته ، جلس للتشهد ، نقول : خطأ ، فبعد أن تركع ، ثم ترفع ، تعيد 
 سجداتك اليت سجدتها ، ثم جتلس ، ثم تكمل صالتك  .

 يسقط بالعذر والنسيان واجلهل. : أن الةرتيب يف الوضوء  القول الثاني

أواًل:ألن له شواهد من الشريعة ، مثل الةرتيب بني الفوائت إذا كان اإلنسان ناسيًا ، فإن الةرتيب  يسقط بالنسيان . 
كذلك الةرتيب بني األشياء إذا كانت منسية يف الشريعة جاء العذر فيها ، فإذا خالف اإلنسان يف أشياء حصل فيها 

 يسقط الةرتيب ، باعتبار النسيان احلاصل فيها .  نسيان ، فإنه

وقد ذكر شيخ اإلسالم رمحة اهلل عليه ، جمموعة من هذه األشياء ، ونص على أنه إذا كان مثة عذر ، فإن الةرتيب بني 
هذه األعضاء يسقط ، وهذا هو األقرب واهلل أعلم ، أن الةرتيب يسقط بالعذر، أوال: ألن الشريعة قد جاءت 

]إذا أمرتكم ، وقال النيب صلى اهلل وسلم {فاتقوا اهلل ما استطعتم}قاط يف حال العذر ، واهلل جل وعال يقول باإلس
فإذا مل يستطع اإلنسان الةرتيب لوجود عذر أيا كان ، فإن الةرتيب يسقط ، كما سقط  بأمر فأتوا منه ما استطعتم[

 ها .الةرتيب بني أشياء من الشريعة ، بسبب العذر احلاصل في

 ثانيًا: لو سلم من صالته ناسيًا ثم تكلم فإنه يتم كحديث ذي اليدين .

ثالثًا:سئل اإلمام أمحد عن رجل نسي املضمضة واإلستنشاق وصلى ؟ قال : يعيد الصالة ، قيل : ويعيد الوضوء ؟ 
 قال : ال ،ولكنه يتمضمض ويستنشق.

 وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد.
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 رب العاملني، وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني .احلمد هلل 

 تابع باُب ُفروِض الُوضوِء وِصَفُته 

. قال رمحه اهلل: واْلُمواالُة، وهي أن ال ُيَؤخَِّر َغْسَل ُعْضٍو حتى َيْنَشَف الذي َقْبَله 

 هذا الفرض السادس من فروض الوضوء .

 مواليا ملا قبله من دون فاصل زمين، فيقال: ولَي الشيَء، مبعنى جاء بعده . واملواالة هي: أن يقع الشيء

 ضابطها: أن ال يؤخر غسل عضو حتى ينشف العضو الذي قبله يف زمن معتدل. 

 وهو احلد الذي ذهب إليه اجلمهور، فهو حد احلنفية، والشافعية، واحلنابلة. وهو القول األول .

ا عن الزمن غري املعتدل، كأن يكون اجلو حارا جدا مثال، أو باردا جدا، فإنه يف و قوهلم )يف زمن معتدل (: خروج
األول ينشف العضو سريعا، ويف الثاني يتأخر َنَشافه، فإذا كان اجلو معتدال، وأخرغسله حتى نشف العضو الذي 

 قبله، مل حتصل املواالة .

شف العضو الذي قبله، ويرجع يف ذلك إىل وهنا  ضابط آخر وهو القول الثاني:)أال يؤخر غسل عضو حتى ين
 العرف، فإن تفاحش الزمن عرفا فاملواالة منقطعة، وإن مل يطل الفصل عرفا فإن املواالة غري منقطعة(.

 و إليه ذهب احلنابلة يف رواية اختارها ابن عقيل وغريه، وهو أيضا مذهب املالكية رمحة اهلل عليهم،والشافعية يف قول. 

 أعلم هو القول الثاني ؛ ألن أن كل ما جاء يف الشريعة ومل حيدد، فإنه يرجع فيه إىل العرف. واهلل  الراجح:

  قال شيخنا رمحه اهلل يف منظومته: 

 وكل ما أتى ومل حيدِد بالشرع ،،، كاحلرز فبالعرف احُدِد

رز يف السرقة، مل يأت له أي إذا جاء الشيء ومل حيدد يف الشريعة، فإنه يرجع يف حتديده إىل أعراف الناس، مثل احل
حتديد مع أنه شرط من شروط السرقة ، وهو خيتلف باختالف السلطان قوة وضعفا، واختالف األزمان، واختالف 
األديان، واختالف األماكن، قالوا: وكذلك املواالة، ملا مل يأت هلا حتديد يف الشريعة، فإنه يرجع يف حتديدها إىل أعراف 

 الناس. 

املواالة فرض من فروض الوضوء ، وأن اإلنسان لو توضأ غري موال بني أعضاء الوضوء ، فإن املؤلف بني أن 
 وضوءه ال يصح ، وعرفنا ضابط املواالة على املذهب ، وعلى الراجح .

ومسألة املواالة وقع فيها خالف بني السلف رمحة اهلل عليهم ، هل هي فرض من فروض الوضوء، وأنه ال بد من 
 م ال ؟ على ثالثة أقوال: اإلتيان بها أ

 : أن املواالة فرض من فروض الوضوء التسقط مطلقا. القول األول

 و إليه ذهب املالكية يف قول، والشافعية يف القديم، وهو املذهب عند احلنابلة، وهو من مفردات مذهب احلنابلة.
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 أدلتهم: 

 . {قمتم إىل الصالة.. يا أيها الذين آمنوا إذا}الدليل األول: قول اهلل تبار  وتعاىل 

وجه االستدالل:قالوا: إن اآلية جاءت على صفة الشرط، ومن ضرورة الشرط أن يقع املشروط متتابعا، غري متأخر 
 . {إذا قمتم.. فاغسلوا}عن الشرط ، بل متوال غري بعيد عنه ؛ألن من ضرورة املشروط أن يكون واقعا عقب الشرط

، رأى رجال يصلي، ورأى على ظهر قدمه ملعة صلى اهلل عليه وسلمه،]أن النيب الدليل الثاني: عن أنس رضي اهلل عن
أن يعيد صالته[ رواه اإلمام أمحد،وابن ماجه،وأبو داود،  صلى اهلل عليه وسلمقدر الدرهم مل يصبها املاء، فأمره النيب 

 [. ]ارجع فأحسن وضوء ويف رواية مسلم 

، أمرالرجل أن يعيد وضوءه ؛ مما يدل على وجوب املواالة، وإال لقال لمصلى اهلل عليه وسوجه االستدالل:أن النيب 
 [ على حديث أنس. وضوء  أحسنله: اغسل قدمك، وهذا يكفيك، وحيمل عليه قوله ]

للرجل أن يعيد وضوءه إمنا أمره بذلك؛ألنه مفرط،  صلى اهلل عليه وسلمنوقش االستدالل من احلديثني: بأن أمرالنيب 
بإعادة  صلى اهلل عليه وسلمجل حيسن وضوءه ، ويتوضأ على مهل ، فلما كان مفرطا، أمره النيب واألصل أن الر

 الوضوء. 

 ارجع فأحسن] صلى اهلل عليه وسلموبعضهم يقول: إن حديث اإلمام أمحد، حممول على حديث مسلم، وأن قوله 
الرجل إمنا هي قضية عني ؛ لسبب  [ أن هذا هو األصل، اإلنسان حيسن وضوءه، فيكمل ما نقص منه، وقصةوضوء 

 اهلل أعلم به، لتفريط الرجل أو لغريه من األسباب. 

 للمواالة،ومواظبته عليها ومل ينقل عنه تركها أبدًا.  صلى اهلل عليه وسلم الدليل الثالث :فعل النيب

 ق صالته مل تصح .الدليل الرابع: قياسا على الصالة، فإن الصالة يشةرط فيها التوالي، فلو أن اإلنسان فر

وأجيب عن استدالهلم: بأن الصالة إذا حصل فيها فاصل بعذر، فإنها تكون صحيحة، مع أن التتابع قد انقطع فيها، 
، ملا سلم من ركعتني، قام إىل خشبة معةرضة يف صلى اهلل عليه وسلممثل قصة ذي اليدين املشهورة، فإن النيب 
، مع الصحابة وذي صلى اهلل عليه وسلم، وصار نقاش بني النيب املسجد، واتكأ عليها، وخرج سرعان القوم

على صالته، بعد  صلى اهلل عليه وسلم[ قالوا: نعم، ثم بعد ذلك بنى النيب  ؟ اليدين ذو يقول ما أحقاليدين،وقال ]
 كل هذه احملاورة، فهنا انقطعت املواالة، لكن لعذر .

سبقه احلدث يف الصالة، فإنه جاء فيه حديثان مرسالن، عن النيب  مثله أيضا وإن كان يف املسألة خالف: مسألة من
، أنه يذهب ويتوضأ، ويبين على صالته، ما مل يتكلم، وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك، واإلمام صلى اهلل عليه وسلم

رسل إذا أمحد يف بعض الروايات عنه، والشافعي، وعليه مجهور الصحابة رضي اهلل عنهم، والشافعي كان يرى أن امل
، واملرسل كما تعلمون من قسم صلى اهلل عليه وسلمعمل به مجهور الصحابة فإنه حجة، وفيه مرسالن عن النيب 

الضعيف، وهو سيخرج من الصف، ويذهب إىل مكان الوضوء، ويتوضأ ثم يعود، وسيستدبر القبلة، ثم يعود، ويبين 
 على صالته  على القول بصحة الصالة، وهذا فاصل طويل. 

 لدليل اخلامس: أن عمر رضي اهلل عنه قال ملن فعل ذلك ]أعد وضوء [ ويف رواية ]اغسل ماتركت[.ا
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 أن املواالة يف الوضوء سنة، وليست بفرض.  القول الثاني:

 و إليه ذهب احلنفية،والشافعية يف اجلديد،واحلنابلة يف رواية. 

 أدلتهم: 

 . {ا الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا..يا أيه}الدليل األول:  قول اهلل تبار  وتعاىل 

 وجه االستدالل:قالوا: إن اآلية جاءت مطلقة، من غري تقييد، مبواالة أو غريها، فمن قيد فعليه الدليل، وال دليل. 

س ميكن أن جياب عن استدالهلم بأن يقال: إن األدلة قد جاءت بالتقييد، وإذا كانت األدلة قد جاءت بالتقييد، فلي
 قولكم بأوىل من قولنا. 

الدليل الثاني: ما روى اإلمام مالك، عن نافع،عن ابن عمر، رضي اهلل عنهما، أنه توضأ يف السوق، فغسل وجهه 
ويديه، ومسح برأسه، ثم دعي إىل جنازة ,فدخل املسجد ثم مسح على خفيه بعدما جف وضوؤه وصلى[ وهومن 

 ل عنه: إنه أصح األسانيد. رواية مالك،عن نافع ،عن ابن عمر، الذي قي

 وهذا دليلهم، قالوا: لو كانت املواالة فرضا ، ملا أخر ابن عمر املسح إىل املسجد. 

وميكن أن جياب ويقال: إن هذه قضية عني ، حتتمل أمورا ، قد يكون ابن عمر ليس عنده ماء ، قد يكون تأخري ابن 
 املدينة، واملدينة كما تعلمون شديدة احلرارة، فإذا كان يف عمر رضي اهلل عنهما يف زمن حار، فظاهر احلديث أنه يف

 السوق ودخل املسجد، ستجف األعضاء، وقد يكون ابن عمر رضي اهلل عنهما أخره لعذر، وستأتينا قضية العذر. 

 الدليل الثالث: قياس الوضوء على الغسل، قالوا: الغسل ال تشةرط فيه املواالة، فكذلك الوضوء. 

تشةرط املواالة بني األعضاء فيه أو ال تشةرط ؟ مبعنى لو أنه غسل جسده، ثم تر  رأسه ثم غسله بعد  و الغسل، هل
 ، أو غسل جزءا من جسده، ثم الباقي غسله بعد، هل يصح أم ال ؟ إذن هم قاسوا الوضوء على الغسل. 

لى أنه ال تشةرط فيه املواالة، بل وجياب عن استدالهلم: بأن هذا قياس على مسألة خمتلف فيها، فليس الغسل متفقا ع
فيه خالف بني أهل العلم، واألقرب أن الغسل تشةرط فيه  املواالة ؛ ألن الغسل عبادة مشروعة على وجه االجتماع، 
فال بد من اإلتيان بها على هذه الصورة اليت شرعت عليها، وهي االجتماع، فإذا فرقها اإلنسان، مل تأت على الصورة 

  اليت أمر بها.

 الدليل الرابع :  أن املأمور به غسل األعضاء فكيفما غسل جاز.

 : أن املواالة فرض وتسقط بالعذر .القول الثالث

وإليه ذهب املالكية ، واحلنابلة يف قول؛اختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية ، فإذا كان مثة عذر سقطت املواالة، وإال 
اء يف أثناء وضوء اإلنسان، أو يأتي متتابعا، شيئا فشيئا، تكون كمية فاألصل فيها أنها فرض، والعذر مثل أن ينقطع امل

املاء قليلة وهو متقطع،وأن يكون املاء ُيزَعب زعبا، بدلو أو حنوه، فيحتاج اإلنسان أن يزعب ويتوضأ، ويرجع 
نظيفها، مثل ويتوضأ، ويأخذ وقتا، أو أن يكون على بدن اإلنسان جناسة أو وسخ يف مواضع الوضوء، فيحتاج إىل ت

 البويه، فيطيل يف هذا املوضع، فاملواالة تنقطع، لكن لعذر.
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 أدلتهم:

 . {فاتقوا اهلل ما استطعتم} الدليل األول:  قول اهلل تعاىل

 [. إذا أمرتكم بأمر  فأتوا منه ما استطعتم] صلى اهلل عليه وسلمالدليل الثاني:  قول النيب 

 ريعة جاء الفصل فيها، وعدم املواالة مع اشةراط املواالة فيها، لوجود العذر.الدليل الثالث: أن هنا  مسائل يف الش

مثل: الطواف، جيوز قطعه لصالة الفريضة، فإذا أقيمت الفريضة فإن اإلنسان يقطع الطواف، ويقيم فريضته، ثم 
، كما هو املذهب بعدما تنتهي الفريضة، يكمل طوافه، وكذلك السعي، ومثله إذا حضرت جنازة، فإنه يقطع الطواف

عندنا، ويصلي على اجلنازة، ثم بعد ذلك يتم طوافه. أيضا: قطع صيام الشهرين يف الكفارة لعذر، فإذا قطع اإلنسان 
صيام شهرين يف الكفارة لعذر، فإن التوالي ال ينقطع، وسيأتينا يف الظهار إن شاء اهلل، خالف العلماء فيما هو العذر 

كفارة، فإن العلماء قد اختلفوا فيه، لكن أقرب األقوال واهلل أعلم، أن العذر الذي يبيح الذي يبيح الفطر يف صيام ال
الفطر يف رمضان، هو العذر الذي يبيح الفطر يف الكفارة، فليست الكفارة بأشد وجوبا من صوم رمضان، وإذا كان 

ىل ؛ ألن هذا ركن وهذا واجب، صوم رمضان تقطعه أعذار معينة، فإن هذه األعذار تقطع صيام الكفارة من باب أو
فيلحق الواجب بالركن، وال يتصور أن يكون الذي يقطع الواجب أشد من الذي يقطع الركن، بل يتصور العكس 

 عقال، أن يكون الذي يقطع الركن هو أشد من الذي يقطع الواجب .

ذلك حكمت الشريعة بصحة  وقد ذكرشيخ اإلسالم وغريه، جمموعة من املسائل اليت جاء فيها القطع بعذر، ومع 
 العبادة فيها، فقالوا: مثلها املواالة يف الوضوء، فإذا قطع اإلنسان لعذر، فإنه يكمل وضوءه. 

واهلل أعلم هو القول الثالث ؛ فهو وسط بني من أوجب املواالة مطلقا ومل يعُذر بالعذر، وبني من قال: إنها  الراجح:
ب اإلمام مالك رمحه اهلل، وهوقول عنداحلنابلة كما تقدم،أن املواالة فرض، سنة مطلقا، فالقول الوسط أن يقال مبذه

  تسقط بالعذر .

 مسألة: 

لو أن املتوضئ أطال يف موضع يف أحد فروض الوضوء، لوجود وسخ، أو جناسة، أو وسوسة، فإن مواالته ال تنقطع 
 ؛ ألن هذا عذر اليقطع املواالة. 

ارِة األحداثقال رمحه اهلل: والنيُة شرٌط لطه 

 النية يف اللغة: العزم والقصد، نوى كذا أي: عزم عليه، أو أراده و قصده .

 وهي: قصد الطاعة، والتقرب إىل اهلل عز وجل، بإجياد الفعل أو االمتناع عنه .

والنية شرط لسائر العمل، )بها الصالح والفساد للعمل(، فالنية شرط لكون العمل صحيحا، وهذا دليله احلديث 
 [.نوى ما امرئ لكل وإمنا، بالنيات األعمال إمناملشهور ]ا

 الشرط اصطالحا: ما يلزم من  عدمه العدم، وال يلزم من وجوده وجود وال عدم لذاته. قوله: )والنِّّيُة شْرٌط(  

 ما يلزم من عدمه العدم: فإذا عدم الشرط، عدم املشروط، وال يلزم من وجوده وجود فإذا وجد الشرط فال يلزم
 وجود املشروط. 
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 مثال: 

الطهارة شرط لصحة الصالة، ال يلزم من عدمها العدم، فلو عدمت الطهارة، مل تصح الصالة، لكن لو وجدت 
الطهارة، فال يلزم من وجودها وجود الصالة، فقد يتوضأ اإلنسان، أو يغتسل للحدث األكرب، ويكون طاهرا، وهو 

لى طهارته، يتوضأ دائما ، وهو من السنن، أن يكون اإلنسان دائما على ال يريد أن يصلي، يتوضأ ويغتسل، ويبقى ع
 طهارة، ويذكر اهلل على طهارة، فهو دائم التكرار للطهارة 

 (أي حلصوهلا، وإجزائها، ولثوابها، واألجر عليها.   قوله: )والنِّّيُة شْرٌط

 الة وحنوها. مجع حدث، وهو الوصف القائم بالبدن، املانع من الص قوله:)األحداث(:

هذا قيد خيرج طهارة األجناس،فطهارة النجاسة وإزالتها ال يشةرط هلا نية، فمتى ما زالت  قوله؛)لطهارة األحداث(
 النجاسة، زال حكمها،سواء نوى أم مل ينِو،علق ثوبه على النافذة،فنزل املطر وذهبت النجاسة،فيزول حكم النجاسة .

يع األحداث .فيكون شرطا لطهارة احلدث األصغر، سواء كان بالوضوء أو توكيد على أنه شامل جلم قوله:)كلها(
 بالتيمم، وشرطا لطهارة احلدث األكرب، سواء كان بالغسل باملاء، أو بالتيمم ، فيشةرط للطهارة أن ينوَي. 

 كيفية النية:

لفعل فهذه نية، ومتى ما أقبل هذا من أسهل ما يكون ؛ وهلذا لو كلفنا عدم النية، لكلفنا عمال عظيمة، متى ما أراد ا
يريد العمل، فهذه نية، خرج من البيت، وذهب إىل املسجد، يقصد الصالة، هذه نية، تكفي، ذهب للمغسلة وحسر 

 ثوبه عن يديه، ، هذه نية ، ال شيء صعب. 

نفسه لرأى  وهلذا املوسوسون يشقون على أنفسهم مشقة عظيمة ؛ ألنه يكلم نفسه، كيف النية ؟ كيف أنوي ؟ لو رأى
 نفسه كأنه جمنون، املوضوع سهل.

إنسان عليه جنابة، فنزل ثوبه ومالبسه، وجاء حتت الدش وفتح الصنبور، هذه نية، لكن إذا أراد أن يتصور ويتكلف 
دخل يف سراديب ال نهاية هلا ، كل سرداب يفتح له سردابا أبعد منه مدى، نسأل اهلل العفو والعافية، لكن اقطع 

 ع فورا، فموضوع النية سهل.الباب وارج

فأفادنا رمحه اهلل، أنه يشةرط لطهارة احلدث النية، فلو قدر كما حيصل قوله :) والنية شرط لطهارة األحداث كلها ( 
من بعض الناس يتحر  أثناء نومه، وهو ال يدري عن نفسه، قام فتوضأ، ومل يصحوا، ثم ملا انتهى من وضوئه قام من 

؛ ألنه مل ينو، وبعض الناس عنده تفكري شديد، قام وتوضأ، وعندما انتهى من وضوئه تنبه، نومه، فال يصح وضوؤه 
 يقال له: أعد وضوء .

 الطهارة يشةرط هلا النية، وهذه املسألة فيها خالف على قولني: 

 أنه تشةرط النية لطهارة األحداث كلها.  القول األول:

ة،والشافعية، واحلنابلة، وهو رأي ربيعة،والليث،واسحاق،وأبي وهو مذهب مجهور أهل العلم ، فهو مذهب املالكي
 عبيد ،وابن املنذر، وطائفة كبرية من السلف.
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 أدلتهم: 

 . {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم}وتعاىل الدليل األول: قول اهلل تبار  

ة؛مما يدل على أن فعل الطهارة مقصود به الصالة، وهذه أي إذا قمتم للصال{إذا قمتم إىل الصالة}فقوله عز وجل:
 هي النية .

 ما امرئ لكل وإمنا، بالنيات األعمال إمنايف حديث عمر املشهور ] صلى اهلل عليه وسلمالدليل الثاني:قول النيب 
املذكور ونفيه عما  وقوع العبادة الشرعية إال بنية،ألن احلصر إثبات احلكم يف صلى اهلل عليه وسلم[ فنفى النيب نوى

 سواه. 

الدليل الثالث: األحاديث الكثرية اليت جاءت يف فضائل الوضوء ، وإن مما ينبغي أن يقرأه اإلنسان هذه األحاديث، 
فإنها مما تزيده إميانا واستشعارا لألجر، وحرصا على الوضوء، وهي تدل على أن الوضوء عبادة، والعبادة تشةرط هلا 

 ادة كسائر العبادات، فتشةرط له النية. النية،إذن الوضوء عب

 الدليل الرابع: قياس الغسل والوضوء على التيمم، فإن التيمم تشةرط له النية، فالغسل والوضوء تشةرط هلما النية.

 أن النية ال تشةرط للوضوء والغسل، وإمنا تشةرط للتيمم.  القول الثاني:

 وإليه ذهب احلنيفة، وسفيان الثوري. 

 أدلتهم:

فاهلل تبار   {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم..}لدليل األول: قول اهلل تبار  وتعاىل ا
 وتعاىل أطلق القيام يف هذه اآلية، ومل يقيده باشةراط النية، فيبقى على إطالقه، ومن قيد فعليه الدليل.

 نوقش:بأن الدليل موجود كما سبق.  

سلمة رضي اهلل عنها، أنها قالت: يا رسول اهلل، إني امرأة أشد ظفر رأسي، ويف بعض األلفاظ:  الدليل الثاني:عن أم
إمنا يكِفيك َأن حتثي على رْأسك َثالث حثياٍت من ماء ُثمَّ ُتِفيِضنَي عليِك  ثالث ظفائر، أفأنقضه لغسل اجلنابة ؟ قال ]

 [ .أخرجه اإلمام مسلم.املاَء َفَتْطُهِريَن

 مل يذكر النية يف احلديث، إذن فالنية ال تشةرط . صلى اهلل عليه وسلمل:أن وجه االستدال

إمنا مل يذكرها يف هذا احلديث،لكنها قد جاءت يف حديث عمررضي اهلل عنه ] صلى اهلل عليه وسلمنوقش: بأن النيب 
كل موضع أن يأتي جبميع ، يف صلى اهلل عليه وسلم[، وال يلزم أن النيب األعمال بالنيات، وإمنا لكل امرئ ما نوى

حكما، نرجع إىل ما يشةرط يف هذا  صلى اهلل عليه وسلمأحكام الشريعة ؛ ألن الشريعة شيء واحد، فإذا ذكر النيب 
،  على كل شرط، وكل حكم، يف صلى اهلل عليه وسلماحلكم، من أدلة الشريعة األخرى، وال يلزم أن ينص النيب 

كفارة يف احللف الذي يقصد به اإلكرام ، هل جتب الكفارة فيه أم ال ؟ اجلمهور الواقعة اليت سيذكر حكمها ، مثل ال
مل  صلى اهلل عليه وسلميقولون: جتب الكفارة فيه، وشيخ اإلسالم ومن تبعه يقولون: ال جتب الكفارة فيه ؛ ألن النيب 

رة ، واجلمهور يقولون : جتب [ ومل يأمره بالكفا وأتقاهم هلل أبرهم أنتيذكرها يف حديث أبي بكر، حينما قال ]
الكفارة ألن نصوص الشريعة تدل عليها ، والنيب عليه الصالة والسالم ، مل يذكرها هنا ؛ ألنه أمر معروف متقرر ، 
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فالحاجة أن يأمرأبا بكربكفارة اليمني ؛ ألنه أمر معروف ، أن اإلنسان إذا حلف ، ثم حِنث يف ميينه، فإنه جتب عليه 
 الكفارة .

 الثالث : أن التيمم تشةرط له النية ؛ ألنه قصد الصعيد الطيب.. اخل، كذلك الوضوء تشةرط له النية.  الدليل

 الدليل الرابع : أنها طهارة باملاء فلم تفتقر إىل نية كغسل النجاسة.

لطهارة، الراجح:واهلل أعلم، هو ما ذهب إليه اجلمهور، وأن النية شرط لطهارة األحداث كلها، وأنه يتشرط لصحة ا
أن ينوي اإلنسان الوضوء، أو رفع احلدث، أو التيمم، أو الغسل، أو رفع اجلنابة.. اخل، فريتفع حدثه، فإن مل ينو فإن 

 طهارته ال تصح .

 ذكر املؤلف رمحه اهلل، جمموعة من املسائل اليت تتعلق بالنية .

 

. قال: َفَيْنوي رْفَع احلدَث 

وىل:أن ينوي رفع احلدث:كيف ينوي ؟ لو جاء عند الصنبور ، ونوى أن يرفع ذكر املؤلف صور النية : الصورة األ
احلدث  ، والوصف القائم بالبدن ، يرتفع احلدث ، بال خالف ، اآلن ما نوى صالة ، وال نوى طوافا ، وال نوى أي 

جلنابة،  إنسان جنب شيء ، وإمنا نوى أن يرفع احلدث الذي عليه ، ارتفع حدثه ، فإذا نوى رفع اجلنابة ، ترتفع ا
فاغتسل من أجل أن ترتفع جنابته ، ال من أجل أن يصلي أو يقرأ.. اخل ، إمنا نوى رفع احلدث ، يرتفع احلدث، بال 

 خالف. هذه هي املسألة األوىل. 

 .قال: أو الطهارَة ملا ال يباُح إال بها 

، الشيء الذي جتب له الطهارة ، مثل الصالة ، الصورة الثانية: أن ينوي الطهارة للشيء الذي ال يباح إال بطهارة 
والطواف ، مس املصحف على خالف ، هذه تشةرط هلا الطهارة ، على قول اجلمهور ، الصالة بال خالف ، مس 
املصحف على قول اجلمهور ، الطواف على قول اجلمهور ، فإذا نوى الطهارة ملا ال يستباح إال بالطهارة، وملا جتب له 

 تفع حدثه. إنسان يريد أن يصلي ، فنوى الطهارة للصالة ، يرتفع احلدث بال خالف.الطهارة ، ير

 . قال: فإن َنوى ما ُتَسنُّ له الطهاَرُة كقراءٍة أو َتجديدا َمسنوًنا ناسيًا حَدَثُه ارتَفَع 

ذكرلقوله صلى اهلل عليه  هذه الصورة الثالثة: أراد أن يتوضأ ملا تسن له الطهارة، كقراءة القرآن، تسن هلا الطهارة، أو
[ حديث املهاجر بن قنفذ، عند أبي داود بسند صحيح، فةرتفع إني كرهت أن أذكر اهلل إال على طهارةوسلم: ]

طهارته، و مذهب احلنفية يف هذه الصور كلها غري وارد ؛ ألنهم ال يشةرطون النية أصال، فطهارته مرتفع، فلو 
 رتفعت جنابته. انغمس يف املاء، وبعد ما خرج تذكر، ا

 وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد .
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 احلمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني .

 تابع باُب ُفروِض الُوضوِء وِصَفُته

 قوله :) فإن نوى ماتسن له الطهارة (

 ذكر املؤلف صور النية :

 الصورة األوىل :

وهذه الصورة بال خالف بني أهل العلم أن احلدث يرتفع فيها ، فإذا نوى  -كما تقدم  –حلدث أن ينوي رفع ا
 اإلنسان أن يرفع احلدث وهو الوصف القائم بالبدن فإن حدثه يرتفع سواء كان احلدث حدثًا أصغر أم أكرب .

ينِو صالة ،وال قراءة قرآن ،وال  مثاله:إنسان جنب اغتسل من أجل أن يصبح متطهرًا ]وإن كنتم جنبًا فاطهروا[ ، فلم
 ذكر ، والغريه ، وإمنا نوى أن يرتفع احلدث .فريتفع حدثه ، وقد ذكر العلماء أن هذا بال خالف .

 الصورة الثانية :

أي أن ينوي الطهارة لفعل اليصح إال بوجود الطهارة مثل  –يعين إال بالطهارة  –أن ينوي الطهارة ملا اليباح إال بها 
، والطواف على قول اجلمهور ، مس املصحف على قول اجلمهور أيضًا. فإن احلدث يرتفع يف هذه الصورة :الصالة 

، وهذا أيضًا مما الخالف فيه بني أهل العلم رمحة اهلل عليهم . مثاله:إنسان يريد أن يصلي فتوضأ للصالة فإن حدثه 
 يشةرط له الطهارة .يرتفع ويصلي فروضًا ونوافل ، وميس املصحف ، ويطوف ..اخل مما 

 الصورة الثالثة :

أن ينوي الطهارة ملا تسن له الطهارة .مثل قراءة القرآن ،والذكر ، و الطواف،و الدعاء،ومس املصحف على قول من 
 -كما سيأتي املراد بالتجديد املسنون –رأى عدم اشةراط الطهارة.. اخل  ، ومثل أن ينوي الطهارة للتجديد املسنون 

 ن على وضوء صلى به املغرب  ثم ملا أراد أن يصلي صالة العشاء توضأ مرة ثانية .  ومثاله:إنسا

 هذه املسألة: إذا توضأ ملا تسن له الطهارة هل يرتفع احلدث أم ال ؟.  

 هذه املسألة فيها خالف على قولني: 

 : أنه إذا نوى الطهارة ملا تسن له الطهارة، فإن حدثه يرتفع. القول األول

 ب احلنابلة، وهو قول عند الشافعية،واملالكية أيضا. وهذا مذه

 أدلتهم:

إمنا األعمال بالنيات، وإمنا يقول: ] صلى اهلل عليه وسلمالدليل األول: عن عمر رضي اهلل عنه قال مسعت النيب 
 [ وهذا نوى طهارة شرعية، فينبغي أن حتصل له الطهارة .لكل امرئ ما نوى

 ارة يف هذه الصورة ملا من ضروراته صحة الطهارة، وهو الفضيلة. الدليل الثاني: ألنه نوى الطه
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بعبارة أخرى: هو اآلن نوى األجر املرتب على الوضوء ، واألجر املرتب على الوضوء ال ميكن أن حيصل ، إال إذا 
 حصلت له الطهارة. 

لطهارة ما هو أعلى من املسنون، من : أنه إذا نوى الطهارة ملا تسن له الطهارة، فإنه ال يستبيح بهذه االقول الثاني
 الفروض والواجبات .

 وإليه ذهب املالكية،والشافعية يف أصح القولني،واحلنابلة رواية. 

 أدلتهم:

 امرئ لكل وإمنا، بالنيات األعمال إمنا] صلى اهلل عليه وسلمالدليل األول: عن عمر رضي اهلل عنه قال مسعت النيب 
 رفع احلدث، فإذا مل ينو رفع احلدث، فإن حدثه ال يرتفع. [ وهذا اإلنسان مل ينو نوى ما

نوقش: بأن يقال :كيف ال يرتفع حدثه، ويقال له: إنه قد حصل على الفضيلة املرتبة على الطهارة ؟ هذا ال ميكن 
عقال، فإذا ثبتت له الفضيلة املرتبة على حصول الطهارة، فإن حدثه يرتفع، وإذا ارتفع بأي سبب من أسباب 

 رتفاع، فإن اإلنسان يكون يف هذه احلال على طهارة .اال

الدليل الثاني:أن هذه األشياء تستباح بدون وضوء، وهي: الدعاء والذكر.. اخل، فإذا كانت تستباح بدون طهارة، 
 فطهارته هذه ال ترفع حدثه. 

ثه يرتفع، ويفعل بهذه الراجح: واهلل أعلم هو القول األول، وأن من نوى بوضوئه ما تسن له الطهارة، فإن حد
الطهارة ما شاء، من فروض وواجبات، ومسنونات وغريها، وأن القول الثاني قول ضعيف ال يستقيم، وإن كان قد 
نصره أئمة من العلماء، والقول األول أيضا قد نصره أئمة من العلماء، وأهم ما ألصحاب القول من دليل هو قول 

[ وهذا اإلنسان قد نوى شيئا حمددا ، لكن ال بالنيات، وإمنا لكل امرئ ما نوىإمنا األعم] صلى اهلل عليه وسلمالنيب 
من ضرورات نيته هلذا الشيء احملدد، أن يرتفع الوصف القائم ببدنه ، فإذا ارتفع الوصف القائم ببدنه ، أصبح كل 

 شيء مباحا له ، يفعله بهذه الطهارة. 

أي كقراءة قرآن، فإنه يستحب ويسن لإلنسان إذا قرأ القرآن، أن يكون على (  قوله :) َنَوى ما ُتَسنُّ له الطهارُة كقراءٍة
 طهارة .

 جتديدا مسنونا: احةرازا من التجديد غري املسنون،والتجديد إمنا يكون مسنونا :قوله:) أو َتجديدا َمسنوًنا (

وأما إذا مل يصل بالوضوء  إذا صلى بالوضوء األول، فإن التجديد الثاني يكون مسنونا، - على قول اجلمهور - 
 األول، فإن التجديد يف هذه احلال ال يكون مسنونا ؛ ألنه ال حاجة ألن يتوضأ، وهذا مذهب الشافعية، واحلنابلة. 

إىل أنه يعترب جتديدا مسنونا إذا فعل به طاعة )عبادة(، سواء كانت صالة أو غري صالة، كالطواف  وذهب املالكية:
 مثال. 

 ل جبلوس أو صالة فإنه يعترب جتديدا مسنونا وإال فال. : إن فصواحلنفية

املهم: أن التجديد املسنون هو التجديد الذي صلى به اإلنسان صالة قبل ذلك، فإذا توضأ وصلى فإنه يستحب له أن 
 يعيد الوضوء .ودليل مشروعيته فعل النيب صلى اهلل عليه وسلم واخللفاء الراشدين.
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ها النيب صلى اهلل عليه وسلم ، ويصبح التجديد بها مسنونا، فرض أم نفل ؟ الثابت عن لكن هل الصالة اليت يصلي
، أنه كان يتوضأ لكل صالة، فهل قول الراوي ]لكل صالة[ يقصد به كل صالة مفروضة، صلى اهلل عليه وسلمالنيب 

وا يتوضؤون لكل صالة فما أو يقصد به كل صالة صالها ولو كانت نفال. وكذلك فعل اخللفاء الراشدين، فإنهم كان
 املراد بها.

الظاهر من هذه النصوص ، أن املراد بها أنهم كانوا يتوضؤون لكل صالة مفروضة ، فإذا صلى بالوضوء األول 
 صالة مفروضة ، وأراد أن يصلي صالة ثانية ، فإنه يتوضأ ، وهنا يكون التجديد مسنونا. 

ان قد صلى باألول ، فهذا التجديد مسنون ، وإن مل يكن قد صلى لو كان على طهر، وتوضأ للتجديد ؟ نقول: إن ك
 به ، فهذا التجديد غري مسنون. 

 قوله :) أْو َنَوى جتديدًا مْسُنونًا ناسيًا حَدَثُه ارتَفَع (.

 حنن عرفنا ثالث صور: 

 الصورة الثالثة هي: أن ينوي ما تسن له الطهارة، كالقراءة، والذكر.

 وى جتديدا مسنونا ناسيا حدثه .إذا ن الصورة الرابعة:

 ولذلك قال املؤلف:)أو جتديدا( ليست من باب العطف، )كقراءة أو جتديٍد(. 

أو نوى جتديدا مسنونا ناسيا حدثه: هذا إنسان على وضوء، صلى صالة املغرب على وضوء ثم أحدث، فلما جاءت 
 ظنه، واحلقيقة أنه قد أحدث، لكنه نسي، صالة العشاء، أراد أن يتوضأ، من باب التجديد ؛ ألنه على وضوء يف

فتوضأ اآلن وهو ينوي أن الوضوء جتديد مسنون، وهو يف حقيقة األمر ليس على وضوء، اآلن هل نوى ارتفاع 
احلدث ؟ ال، هل نوى استباحة ما ال تباح الطهارة إال به ؟ ال، هو اآلن نوى جتديدا مسنونا، لكنه يف حقيقة األمر 

 هل يرتفع حدثه أم ال ؟. ليس على طهارة، ف

هنا يف هذه الصورة يرتفع حدثه ، كما قال املؤلف ، مفهومه : أنه  قوله:) أو نوى جتديدا مسنونا، ناسيا حدثه ارتفع(. 
إذا نوى جتديدًا مسنونًا ، وهو يعلم أنه ليس على وضوء ، ال يرتفع حدثه ؛ ألنه يف مثل هذه احلالة يكون متالعبا 

 مسنونًا وهو على غري طهارة ؟ . ،كيف يكون جتديدًا

 .قال رمحه اهلل: وإن َنَوى ُغْسًلا َمسنوًنا َأْجَزَأ عن واجٍب 

أن ينوي غسال مسنونا فيجزئ عن واجب، مثاله: رجل عليه جنابة، فاغتسل للجمعة، على  هذه الصورة اخلامسة:
 فهل يرتفع حدثه ؟  القول بأن غسل اجلمعة سنة كما هومذهب اجلمهور، ومل ينو رفع اجلنابة

امرأة حائض، اغتسلت غسال مسنونا، مثل: غسل اإلحرام، ونوت هذا الغسل، ومل تنو رفع احليض، هل يرتفع 
 حيضها أم ال ؟ على قول املؤلف جيزئ 

وليعلم ، أن اخلالف يف هذه املسألة يف املذهب ، كاخلالف يف مسألة )ما تسن له الطهارة( نفس اخلالف مذهبا وخالفا 
 فيه روايتان ،  ،

 املذهب : يرتفع حدثه . 
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 والرواية الثانية : ال يرتفع احلدث. 

واخلالف هنا  جيري هنا ، واملذهب عندنا أنه يرتفع ولو كان ذاكرا ويعلم، نوى املسنون، ومل ينو الغسل الواجب، 
 فاحلدث يرتفع .

 إذن: املسألة فيها خالف على قولني: 

 سال مسنونا، فإنه جيزئ عن واجب. : أنه إذا نوى غالقول األول

 وإليه ذهب احلنابلة، واملالكية يف قول ، الشافعية يف قول. 

 التعليل: أنه نوى طهارة شرعية، فارتفع حدثه. 

 أنه إن كان ناسيا حدثه، فإن احلدث يرتفع، وإن كان ذاكرا فإن احلدث ال يرتفع . القول الثاني:

صحاب، يفرقون بني النسيان والذكر ؛ ألن الغسل املسنون ليس عن وهذا قول يف املذهب ذهب إليه بعض األ
حدث، وهو عليه حدث، سواء كان احلدث جنابة أو حيضا، فهو حيتاج إىل رفع حدث أكرب، وهو مل ينو رفع احلدث، 

 فال يرتفع حدثه، وهذا القول له وجاهة .

نه ال جيزئ عن واجب ، وإليه ذهب املالكية أنه ال يرتفع حدثه ، فإذا نوى غسال مسنونا ، فإ القول الثالث:
 ،والشافعية ، واحلنابلة يف رواية .

 أدلتهم: 

إمنا األعمال بالنيات، وإمنا لكل ، ]صلى اهلل عليه وسلمالدليل األول: عن عمر رضي اهلل عنه قال مسعت النيب 
 [ وهذا اإلنسان مل ينو رفع احلدث، فال يرتفع حدثه.امرئ ما نوى

 ني: ألن األفعال اليت يسن هلا الغسل املسنون، يستطيع اإلنسان أن يفعلها بدون غسل.الدليل الثا

يبدو لي واهلل أعلم، أن القول الثالث أقوى ، أنه إذا نوى غسال مسنونا ، فإنه ال جيزئ عن واجب ؛ ألن الغسل 
يف جسده ، وإمنا يغتسل  املسنون ليس عن حدث، اإلنسان إذا اغتسل غسال مسنونا ، فإنه ال يغتسل لوجود حدث

لتطبيق السنة ، وحلصول األجر ، غسل اجلمعة على القول بسنيته ، وغسل اإلحرام ، واألغسال املسنونة.. اخل، فهو 
 ليس عليه حدث حتى يرفعه ، ومل ينو رفع احلدث ، فكيف يرتفع حدثه ؟ .

ة ، وهو : إن كان ناسيا حدثه ، فإن احلدث يرتفع لكن شيخنا ، ومعه طائفة ، ذهبوا إىل القول الثاني من أقوال احلنابل
، وله وجه ، قد يصار إليه يف الفتوى، إذا سأل شخص بعد أن وقع منه هذا الشيء مرات كثرية، أو وقع منه قبل 

 سنني ، وصلى به عدة أيام ، قد يقال بهذا ، مبعنى أنه يف حال السعة ال يفتى به ، وإمنا يفتى به يف أحوال خاصة.

 ي يبدو لي واهلل أعلم : أنه إذا نوى غسال مسنونا ، فإنه ال جيزئ عن واجب .والذ

فإن قال قائل : هذا تناقض ، أنتم هنا  ، إذا نوى استباحة ما تسن له الطهارة ، فإن احلدث يرتفع ، خبالف هذه 
 املسألة ، فإن احلدث ال يرتفع ، فلماذا فرقتم ؟  

ملا توضأ ملا تسن له الطهارة، حدثه حقيقة سريتفع ، خبالف الغسل ، فإن فاجلواب: هنا  يوجد حدث، وهو اآلن 
الغسل املسنون ليس عن حدث ، فهو ال يرفع حدثا به ، نعم لو كان هنا  غسل أقل من الغسل الكامل يف اجلنابة ، 
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كن ، لكن عندنا هذا غري موجود يف الشريعة ، كالوضوء مثال ،  نقول : يسن الغسل له ، فريتفع احلدث جزئيا ، مي
احلدث األكرب وصف معني ، ال يرتفع إال بغسل بنية ، وهذا غري موجود يف مسألة الوضوء ، فإن الوضوء يسن 
ألشياء ، ويرتفع  احلدث بناء عليه ، وجيب الوضوء ألشياء ، ويرتفع احلدث بناء عليه ، أما يف الغسل املسنون ، فإن 

 ا الفرق بني الصورة الثالثة والصورة اخلامسة .احلدث ال يرتفع ؛ لعدم وجود حدث ، هذ

 .قال رمحه اهلل: وكذا َعْكُسُه 

وهذه الصورة السادسة: عكس ماذا ؟ عكس إذا نوى غسال مسنونا أجزأ عن واجب ، عكسه : إذا نوى غسال واجبا 
 أجزأ عن مسنون. 

، جيزئ عن غسل اجلمعة ، حتى على القول رجل يريد أن يغتسل للجمعة وللجنابة ، فنوى اجلنابة ، ومل ينو اجلمعة 
 بأن غسل اجلمعة واجب ، فإنه حيصل له ؛ ألنه حصلت له احلالة الكاملة ، فقد ارتفع احلدث ، فحصل على الكمال. 

وإن كان هنا  قول لبعض أهل العلم املتقدمني، كجابر رضي اهلل عنه، وخيتاره بعض املتأخرين: أنه ال بد أن يغتسل 
 هما غسال، غسال للجنابة، وغسال للجمعة، وهذا القول على خالف ما عليه مجاهري أهل العلم.لكل واحد من

املهم: أنه إذا اغتسل غسال واجبا، فإنه جيزئ عن املسنون ؛ لدخول املسنون يف الواجب، كما لو دخل اإلنسان 
 الفريضة، مبعنى أنه ال للمسجد، ووجد الناس يصلون صالة الفريضة، فدخل معهم، فإن حتية املسجد تدخل يف

 حيتاج إىل فعل التحية ؛ لكون السنة دخلت فيما هو أعلى منها، وهو الواجب. 

 فيمكن أن يقال: إن أحوال النية يف الغسل على أربعة أحوال: 

 أن ينوي غساًل مسنونًا فقط .  -1

 أن ينوي غساًل واجبًا فقط . -2

 أن ينويهما مجيعًا.  -3

 د منهما غساًل منفردًا .أن يغتسل لكل واح -4

 إذا اغتسل لكل واحد منهما غسال، فال إشكال يف اإلجزاء، 

 إذا نواهما مجيعا فال إشكال فيهما كذلك،

 وكذا إذا نوى الواجب ومل ينو املسنون ،

 وإذا نوى املسنون فقط، فاملذهب أنه جيزئ عن واجب، واألقرب واهلل أعلم هو مذهب املالكية والشافعية ، أنه ال
 جيزئ عن الواجب، وحيتاج إىل أن يغتسل للواجب غسال آخر .

 .قال رمحه اهلل: وإن اْجَتَمَعْت أحداٌث ُتوِجُب ُوضوًءا أو ُغْسًلا فَنَوى بطهارِته أحَدها اْرَتَفَع سائُرها 

 هذه ميكن أن تكون صورة مستقلة ، وميكن أن نلحقها بالصور السابقة. 

يكون قد أكل حلم جزور ، على القول بالنقض به ، وبال وتغوط ، وخرج منه  عليه أحداث توجب وضوءا ، كأن
ريح، ونام، جمموعة أحداث ، ثم نوى رفع أحد هذه أألحداث فإنها ترتفع مجيعا ، وهذا مما ال خالف فيه بني أهل 

 العلم رمحة اهلل عليهم. 
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مثال حائضا وجنبا ، أجنبت ثم جاءتها الدورة ، أو كذلك أيضًا إذا كان عليه أغسال واجبة متعددة ، كأن تكون املرأة 
احتلمت يف أثناء دورتها ، ثم طهرت ، فعليها غسالن ، فنوت أحد الغسلني ، فإنه يرتفع احلدث كله ؛ ألن احلدث 
وصف قائم بالبدن ، فإذا نوى رفع احلدث ارتفع، فةرتفع مجيع متلعقاته، نعم احلدث وصف واحد، له أسباب 

 ارتفع هذا الوصف، فإن مجيع األسباب اليت كانت مرتبطة به تنفك ؛ الرتفاع  احلدث.  متعددة، فإذا

لكن املشكلة لو نوى رفع أحدها دون سائرها، قال: أريد أن يرتفع حدث البول فقط، أو امرأة يف اجلنابة و احليض، 
  آخر، هل يرتفع أم ال ؟  قالت: أريد أن ترتفع اجلنابة، وال أريد أن يرتفع احليض، احليض سأغتسل له غسال

[ وهذه نوت رفع نوى ما امرئ لكل وإمنا، بالنيات األعمال إمناقال ] صلى اهلل عليه وسلمقيل: ال يرتفع ؛ ألن النيب 
حدث واحد، فال يرتفع إال ما نوت، وهذا له وجه ؛ صحيح أن عندنا وصفا واحدا، لكن ملا خصص بقي اآلخر 

 بدون نية. 

 أعلم: أنه يرتفع ؛ ألن احلدث وصف واحد، والوصف ال يتجزأ؛ألن اجلسم اتصف بهذا والقول األقرب واهلل
 الوصف، فلما نوت أو نوى رفعه، ارتفع هذا احلدث، فيصبح اجلسد طاهرا. 

من أهل العلم من يفرق، ويقول: إن نوى األول ارتفع ما بعده، وإن نوى الثاني مل يرتفع ما قبله، أو الثالث مل يرتفع 
 بله، كل هذه اخلالفات ال يؤخذ بها. ما ق

 .ثم قال رمحه اهلل: وَيِجُب اإلتياُن بها عنَد َأوَِّل واجباِت الطهارِة وهو التسميُة 

 أي النية ؛ املؤلف يتكلم اآلن عن شرط النية. قوله:)وجيب اإلتيان بها (

الطهارة مع الذكر ؛ وهلذا مل يقل املؤلف: و املذهب أن التسمية واجبة يف  قوله :)أول واجبات الطهارة هي التسمية (
عند أول فروضها ؛ ألن الواجب سيتقدم على الفرض،  الفرض هو املضمضة واالستنشاق، وغسل الوجه كما 
سيأتي بعد ، فيجب أن يأتي بها عند التسمية ، فإذا أراد أن يسمي ، ينوي ثم يسمي ، وال يتكلف يف النية، ما دام أنه 

 ر للوضوء ، فإن النية قد حصلت ، فيقول: بسم اهلل ، ثم يبدأ. ذهب ليفتح الصنبو

أي مقةرنة به أو متقدمة عليه بزمن يسري،فإن تقدمت بزمن كثري فإنها الجتزئ ؛ جيوز أن تتقدم، قوله:)اإلتيان بها(:
ل بزمن يسري، وال لكن بزمن يسري، النية دائما تكون مقارنة للعمل، هذا األصل فيها، وجيوز أن تتقدم النية عن العم

 جيوز أن تتقدم النية على العمل بزمن كثري ، إال يف صور خمصوصة، مثل: الصيام، ومثل: األضحية إذا وكل به

 .قال رمحه اهلل: وُتَسنُّ عنَد أوَِّل َمسنوناِتها إن ُوِجَد قبَل واجٍب 

 إذن تسن عند أول مسنوناتها، وجتب عند أول واجباتها. 

 مثال: 

غسل يديه قبل أن يسمي، نقول: انِو قبل أن تغسل يديك، فالنية اآلن على سبيل االستحباب ؛ ألن  لو قدر أنه
 املسنون سبق الواجب. ولونوى ثم قال: بسم اهلل، هنا عند أول واجباتها.
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املسنون وجد  إْن:الشرطية تفيد التقليل، األصل أن ال يوجد املسنون قبل الواجب ، لكن لو قدر أنقوله:) إْن ُوِجَد ( 
قبل الواجب، فيسمي عند املسنون ، فتكون النية هنا غري واجبة بل مسنونة ،املؤلف يقول: هذا ميكن أن يقع ، لكن 

 األصل أن النية توجد عند التسمية ، اليت هي الواجب ، والتسمية حملها أنها يف األول.

اب حكمها قال رمحه اهلل: واستصحاُب ِذْكِرها يف َجميِعها  وجيب استصح 

 النية هلا حاالن:   

  .حال يستصحب فيه ذكرها 

  .وحال يستصحب فيه حكمها 

واألفضل واألكمل يف النية ، أن يستصحب اإلنسان ذكر النية من أول عبادته، حتى آخرها ، وهذا صعب ، إال ملن 
لسهل ، أن يكون العبد من أول أعانه اهلل عليه ويسره له ، وهومقام حيتاج إىل جماهدة ، وأجره عظيم ، لكنه ليس با

 صلى اهلل عليه وسلموضوئه حتى نهايته مستشعرا أنه يتعبد هلل ، ممتثل ألمر اهلل ، وأنه يف هذه احلال مقتد برسول اهلل 
، حتى نهاية الوضوء ، ال شك أن هذه منزلة كبرية ، وهذا من املستحبات ، أعين استصحاب الذكر ، فتكون النية 

 تى تنتهي عبادته. على بال العبد ح

ويف الصالة دونها َخْرُط الَقَتاد كما يقولون ، أن يكون مستحضرا النية من أول ما يكرب تكبرية اإلحرام حتى ينتهي 
من صالته ، هذه منزلة رفيعة جدا ، نسأل اهلل أن يبلغنا إياها ، وأن جيعلها من أعمالنا ، لكن إن حصل هذا فهذا 

 ضل .أمجل شيء، هذه السنة واألف

 لكن الواجب: هو استصحاب حكمها.

مبعنى أنه لو نوى ، ثم نسي يف أثناء العبادة ، وضوء أو صالة ، أو غسل أو غريها ، فإنه يبين على احلكم السابق، 
الذي هو النية يف أول األمر ، ويسحب هذا احلكم حتى آخر العبادة ، وهذا استصحاب حكمها ، فهو استصحب 

د النية ، حتى نهاية العمل ، واملعنى: أال يقطع النية بقاطع ، كيف ُتقطع النية ؟ أن ينوي احلكم األول، وهو وجو
عدم إكمال الوضوء ، أو ينوي قطع الصالة ، هنا ينقطع احلكم، لكن لو بدأت يف النية ، ثم نسيت ، الشريعة حكمت 

 نوى املكلف القطع. بأن النية باقية مستصحبة ، إىل نهاية العمل ، والتنقطع النية إال إذا 

 لو أنه ملا انتهى من وضوئه ، نوى قطع الوضوء وإبطاله، فهل يبطل ؟مسألة: 

 ال يبطل، ألن الوضوء مت .

 لو أنه ملا انتهى من صالته نوى إبطاهلا، هل تبطل ؟

تي فيها ما ال تبطل العبادة إذا انتهى اإلنسان منها؛ألنها كتبت وانتهت ؛ وهلذا بعضهم يقول: أنا صليت، لكن صال
فيها، أريد أن أبطلها، وأصلي صالة أخرى، فيقال له: إن فريضتك قد وقعت وانتهت، لكن اجربها بالراتبة إن كانت 
الصالة هلا راتبة، أو بالنوافل، فاستكثر من النوافل حتى جترب لك الفرائض اليت أخللت بها، طبعا ما مل يصل اخللل 

 ركان سواء كان متعمدا أو ناسيا، والواجبات يف حال الذكر دون النسيان. إىل اإلخالل بالواجبات واألركان، األ

 وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد.
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 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني.

 

 تابع باُب ُفروِض الُوضوِء وِصَفُته

 

 محنا اهلل وإياه: فائدة : قول بعض الطلبة  قال الشيخ ر

تعليق على قول القارئ )رمحنا اهلل وإياه( يرى شيخنا وبعض أهل العلم، أنه يف مثل هذا املوضع، أن اإلنسان ال  
يدعو لنفسه مع املؤلف الذي يريد أن يدعو له، وإمنا يدعو له هو فقط، فيقول: رمحه اهلل، هكذا جَرى أهل العلم على 

ن هذا املقام إمنا هو مقام دعاء يف مقابل إحسان سيقدمه املؤلف لك، فتدعو له فقط، هذا الشيء، واألمر الثاني: أ
ختصه بالدعاء، وأما يف املواضع األخرى اليت فيها الدعاء املتمحض لنفع األخ، فإنه ال بأس أن يبدأ بالدعاء لنفسه 

ال بأس أن أدعو له، وأن أدعو  قبل أن يدعو ملن خيصه وملن يريد الدعاء له، وهذه وجهة نظر، وقد يقول قائل:
 لنفسي أيضا.

 .قال املؤلف رمحه اهلل: و ) صفُة الُوضوِء ( أن َيْنِوَي ثم ُيَسمَِّي 

 سيتكلم املؤلف عن صفة الوضوء ؛ ألن املؤلف عقد هذا الباب، وجعل فيه شيئني:  

 .فروض الوضوء 

 .صفة الوضوء 

، صلى اهلل عليه وسلمكر الصفة الكاملة التامة، الثابتة عن النيب أي هيئة الوضوء وكيفيته، واملؤلف رمحه اهلل، سيذ
 فالصفات على وجهني: 

 .صفة كاملة 

 .وصفة جمزئة 

 كما أن الغسل له صفتان: صفة كاملة وصفة جمزئة. 

 .قال: وصفُتُه أْن َينِوَي ثمَّ ُيَسّمي 

نا أن املذهب أن التسمية واجبة، وأنه من وقد تقدم الكالم على النية وما يتعلق بها، وعلى التسمية أيضا، وعرف
مفردات مذهب احلنابلة، والقول الثاني: أن التسمية سنة وليست واجبة، وأن اإلمام أمحد رمحه اهلل، ذكر أنه مل يثبت 
يف هذا الباب شيء ؛ وهلذا كانت أكثر الروايات عن اإلمام، أن التسمية ليست بواجبة، وإمنا هي سنة، وهو الذي 

 شيخنا رمحه اهلل.اختاره 
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 .قال رمحه اهلل: وَيْغِسَل َكفَّْيِه َثالًثا 

ومل يقل: يديه، ولو قال: يديه، لكان املعنى نفسه ؛ ألن اليد إذا أطلقت فإنها تطلق على الكف،وغسل  قال:)َكفَّْيِه (
 الكفني سنة باإلمجاع وقد نقل اإلمجاع على ذلك ابن املنذر وابن قدامة .

 

 مشروعية غسل اليدين ثالثا يف بدء الوضوء: وقد دل على 

)  صلى اهلل عليه وسلمحديث عبد اهلل بن زيد، وحديث ابن عباس، وغريهما من األحاديث، وفيها أن النيب  -
غسل يديه ثالثا( كما يف حديث عبد اهلل بن زيد، حينما أخذ التور، ثم أماله، فأفرغ على يديه ثالثا، وهو حديث يف 

 الصحيحني.

 ن قال قائل: ملاذا يغسل يديه ثالثا ؟ فإ

فاجلواب: أن اليدين آلة الوضوء،وآلة الغسل، فإذا كانت اليدان آلة الغسل، فإن اإلنسان حيتاج إىل أن ينظفهما، حتى 
ينظف بهما، فال تكونان قذرتني، فيؤدي ذلك إىل تقذير احملل الذي ستغسالنه إذن دلت السنة واإلمجاع، والعقل على 

 ة غسل اليدين ثالثا يف بدء الوضوء.مشروعي

 .قال رمحه اهلل: ثم َيتَمْضَمَض وَيستْنِشَق 

وعرفنا قبُل أن املضمضة هي إدارة املاء يف الفم، وأن االسستنشاق هو: جذب املاء بالنفس إىل باطن األنف، وعرفنا 
لكن يكفي يف املضمضة إدارة املاء يف  أنه ال يلزم أن يدخل املاء إىل مجيع الفم، وإن كان هذا هو األحسن واألفضل،

الفم أدنى إدارة، فال يلزم إدارة املاء يف كل الفم ويكفي يف االستنشاق إدخال املاء إىل باطن األنف أدنى إدخال. 
 واليلزم إجتذابه إىل باطن األنف .

اء يف فمه أدنى إدارة، لكن لو قيل: ما هو الذي يصدق عليه حد املضمضة واالستنشاق ؟ فاجلواب: هو أن يدير امل
 وأن يدخل املاء إىل باطن أنفه أدنى إدخال، هذا الذي يصدق عليه حد املضمضة واالستنشاق. 

وليعلْم أن املضمضة واالستنشاق فرضان من فروض الوضوء، والغسل أيضا، وهذا من مفردات مذهب اإلمام أمحد، 
 رمحه اهلل، وعرفنا هذا من قبل. 

باملضمضة قبل االستنشاق سنة، وعليه عامة أهل العلم رمحة اهلل عليهم، وأن االستنثار سنة  ونعرف اآلن أن البداءة
 باإلمجاع أيضا. 

 والواجب هو املضمضة واالستنشاق، فلو متضمض وبلع املاء اجزأه، أو استنشق وجذب املاء، اجزأه أيضا.

 ور أهل العلم رمحة اهلل عليهم. ومن السنة أن يتمضمض باليمني، ويستنشق بالشمال، وهذا سنة عند مجه

 مسألة: 

املؤلف قال:)ثم يتمضمض ويستنشق ثالثا( مل يبني هل يتمضمض ويستنشق من كف واحدة، فال يفصل بني 
 املضمضة واالستنشاق أم أنه يفصل بينهما ؟. 
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مذهب احلنابلة والصحيح من مذهب الشافعية: أنه يتمضمض من كف واحدة، فال يفصل بني املضمضة 
االستنشاق، فيأخذ ماء للمضمضة ثم يأخذ ماء لالستنشاق، وإمنا يتمضمض بكف واحدة، مضمضة واستنشاق و

 بعده. 

 ودلت عليه النصوص، مثل: 

الدليل األول: عن عبد اهلل بن زيد رضي اهلل عنه قال:)فأدخل يديه يف اإلناء، فمضمض واستنشق ثالثا بثالث 
 غَرفات(.متفق عليه. 

 ، استنشق بكف واحد(.صلى اهلل عليه وسلمعن عثمان رضي اهلل عنه قال: )إن النيب الدليل الثاني: 

 قال ابن القيم رمحه اهلل :) ومل جيئ الفصل بني املضمضه واإلستنشاق يف حديث صحيح ألبته (.  

ع الغرفات، هذه وصفة اجلمع بينهما أن يأخذ املاء بيده، ثم جيعل جزءا من املاء لفمه، واجلزء اآلخر ألنفه، يف مجي 
الصفة الصحيحة يف املضمضة واالستنشاق من كف واحد بغرفة واحدة. ولوفصل بينهما فتمضمض بكف واستنشق 

 صح لكن السنة عدم الفصل.

 .قال رمحه اهلل: َوَيْغِسُل وْجَهُه 

 وسيذكر املؤلف حده .الوجه هو ماحتصل به املواجهة،   

 ة واجب بالنص واإلمجاع. وغسل الوجه ثالثا سنة وغسله مرة واحد 

 .{فاغسلوا وجوهكم}:فقول اهلل عز وجل النصأما 

، مثل: حديث ابن عباس، وحديث عبد صلى اهلل عليه وسلموكذلك أحاديث الصحابة الذين رووا صفة وضوئه، 
اهلل بن زيد، وحديث عثمان، وحديث أبي هريرة، وحديث علي، وابن مسعود يف صفة وضوء رسول اهلل، وكلهم 

 كروا غسل الوجه.ذ

فقد أمجع أهل العلم رمحة اهلل عليهم، على وجوب غسل الوجه، وأنه فرض من فروض  باإلمجاع.وكذلك هو فرض 
 الوضوء، وأن من مل يغسل وجهه، فإن وضوءه ال يصح. 

 ثم بني املؤلف رمحه اهلل حد الوجه. 

ْيِن والذََّقِن ُطوًلا ومن اأُلُذِن إىل اأُلُذِن َعْرًضا.فقال: من َمناِبِت َشَعِر الرأِس إىل ما اْنَحَدَر من اللَّْحَي 

منابت شعر الرأس: املراد به شعر الرأس املعتاد ؛ ليخرج األْنَزع واألغمُّ ، أما األنزع فهو: الذي احنسر شعر رأسه  
به منابت الشعر املعتاد إىل الوراء، ويلحق به األصلع، وخيرج األغم الذي تقدم شعره إىل جزء من اجلبهة، إذن فاملراد 

الطبيعي، فإن كان اإلنسان أنزع أو أغم ، فيبدأ الغسل من منابت الشعر املعتاد ، معنى هذا أنه سيغسل جزءا من 
 شعره.ويذكر الفقهاء يف هذا بيت هدبة بن خشرم حينما قال لزوجته: 

 قفا والوجه ليس بأنزعا فال تنكحي إن فرق الدهر بيننا،،، أغم ال                              
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هدبة بن خشرم كان متزوجا امرأة مجيلة، وحكم عليه بالقصاص بالقتل، وكانت تبكيه، وحتبه حمبة عظيما، فقال هلا 
البيت ؛ ألنهم يرون أن نزول الشعر على وجه اإلنسان يدل على ضعف يف عقله، وأنه كلما كانت جبهة اإلنسان 

 هو صحيح أم ال ؟ هذا عند العرب. أكرب كان أكثر ذكاء، اهلل أعلم هل

ومنتهى الوجه: إىل منتهى اللحيني والذقن طوال، وبعضهم يقول: إنه من منحنى اجلبهة؛ ألن املنحنى هو الذي حتصل 
 به املواجهة و إذا نظر اإلنسان إىل منحنى اجلبهة فهو حد الشعر، بالنسبة للشعر الطبيعي، فهما قريبان من بعضهما.

 فقالوا: من األذن إىل األذن.أما حده عرضا 

 مسألة : هل جيب غسل املسةرسل من اللحية ؟  اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني:  

:جيب غسل شعر اللحية وهذا قول اجلمهور املالكية ، والشافعية ، واحلنابلة  وذلك لدخوله   يف حد  القول األول
 الوجه حلصول املواجهة بها .

 يسن غسله وهذا قول احلنفية،وهو رأي ابن رجب.:  القول الثاني

  قال رمحه اهلل: ثم يديه مع املرفقني 

 لقوله تعاىل :) و أيديكم إىل املرافق ( وكذلك اإلمجاع،و األحاديث اليت جاءت بغسلها .

 واجلمهور على وجوب غسل املرفقني .

 أدلتهم:

ده اليمنى حتى شرع يف العضد ثم يده اليسرى حتى شرع الدليل األول :عن أبي هريرة رضي اهلل عنه ،قال:]فغسل ي
 يف العضد [.أخرجه اإلمام مسلم.

 الدليل الثاني: مواظبة الرسول صلى اهلل عليه وسلم على غسلها .

 الدليل الثالث :ماروي بأسانيد ]أنه غسل حتى أدار على العضد[.

 ل املرفقني ،فأجيب عنه :وأما قول ابن حزم ومن معه أن انتهاء الغاية اليدخل فالجيب غس

 أوال: بأن إىل مبعنى مع كقوله تعاىل:) والتأكلوا أمواهلم إىل أموالكم ( أي مع.

وثانيًا: أن احلد إما أن يكون من جنس احملدود فيدخل كما يف اآلية،أو من غري جنسه فاليدخل ، مثل قول القائل: 
 سرت من مكة إىل املدينة .

 كل رأسه مع األذنني مرة واحدة .  قال رمحه اهلل: ثم َيْمَسَح 

 مسح الرأس فرض من فروض الوضوء دل على ذلك الكتاب ، والسنة ، و اإلمجاع .

 مسألة : مامقدار ماميسح؟اختلف العلماء يف هذه املسألة على ثالثة أقوال:

 : أنه جيب مسح مجيع الرأس وإليه ذهب املالكية،و احلنابلة. القول األول

 أدلتهم : 

: قوله تعاىل:) وامسحوا برؤسكم( والباء يف اآلية لإللصاق،وإذا كانت لإللصاق فيلزم من ذلك مسح  ل األولالدلي
 مجيع الرأس ،والباء التأتي للتبعيض مطلقًا،كما نص على ذلك أئمة اللغة كسيبويه وغريه.
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 .       امسحوا برؤسكم ((: قوله تعاىل ) وليطوفوا بالبيت العتيق ( الجيوز ببعضه فمثله ))  الدليل الثاني

: عن عبداهلل بن زيد رضي اهلل عنه،أن النيب صلى اهلل عليه وسلم : ]مسح رأسه فبدأ مبقدم رأسه   الدليل الثالث 
 حتى ذهب بهما إىل قفاه ثم ردهما إىل املكان الذي بدأ منه[ متفق عليه. 

.والسنة قد جاءت {فامسحوا بوجوهكم}مم: قياس مسح الرأس على املسح الوجه يف آية التيالدليل الرابع 
 .{وامسحوا برؤوسكم}باستيعاب مسح الوجه قالوا فمثله قول اهلل تعاىل 

 أنه يكفي مسح ربع الرأس، وبعضهم حيده بقدر الناصية. وإليه ذهب احلنفية، واحلنابلة يف رواية. القول الثاني:

 أدلتهم :

قالوا: فالباء هنا للتبعيض، وليست لإللصاق . وإذا كان  {برؤوسكموامسحوا } قول اهلل تبار  تعاىل الدليل األول:
 قد مسح الناصية، فيكفي ربع الرأس. صلى اهلل عليه وسلمبعض الرأس يكفي ، والنيب 

وقد رد عليهم أهل العربية قبل أهل الفقه ، فقالوا: إنه مل تأت الباء للتبعيض يف اللغة أبدا ، ما ثبت هذا، كما ذكر 
 ه، وابن برهان، وغريهما.ذلك سيبوي

، توضأ فمسح بناصيته ، ومسح صلى اهلل عليه وسلمعن املغرية بن شعبة رضي اهلل عنه ، ] أن النيب  الدليل الثاني :
اخلفني والعمامة [ أخرجه اإلمام أمحد ومسلم. قالوا: فمسح بناصيته، والناصية ربع الرأس تقريبا، إذن فالواجب 

الرأس  صلى اهلل عليه وسلمكان جيب أن ميسح اإلنسان أكثر من ربع، ملسح النيب مسح ربع الرأس فقط، ولو 
 كله،وإمنا مسح العمامه استحبابا ال وجوبا .

، كانت عليه عمامة، وهلذا مسح النيب صلى اهلل عليه وسلم: أن االستدالل بهذا احلديث فيه نظر ؛ ألن النيب نوقش
لعمامة أيضا، والعلماء يقولون: إنه ال جيمع بني البدل واملبدل، فيكون ، مقدم رأسه، ومسح اصلى اهلل عليه وسلم

 مسح مقدم الرأس من باب التكميل والتتميم. 

، مسح بعض الناصية صلى اهلل عليه وسلموهلذا يقول ابن القيم رمحه اهلل :)إنه مل يثبت يف حديث صحيح، أن النيب 
 ع العمامة، فهذا حديثه يف صحيح اإلمام مسلم رمحه اهلل. فقط( أي مسح الناصية مفردة، أما مسح الناصية م

أن الواجب مسح بعض الرأس، وهذا يصدق على ثالث شعرات، بل على شعرة، بل على بعض  القول الثالث:
 شعرة.وهذا مذهب الشافعية رمحهم اهلل. 

 أدلتهم :

لباء للتبعيض، وإذا كانت الباء للتبعيض .  قالوا: إن ا{وامسحوا برؤوسكم}قول اهلل تبار  تعاىل  الدليل األول :
 فيجوز مسح بعض الرأس.وقد تقدم الرد على استدالهلم ، وأن الباء ال ميكن أن تأتي للتبعيض يف لغة العرب. 

، توضأ فمسح بناصيته، ومسح صلى اهلل عليه وسلمعن املغرية بن شعبة رضي اهلل عنه، ]أن النيب  الدليل الثاني :
أخرجه اإلمام أمحد ومسلم. قالوا :إن النيب صلى اهلل عليه وسلم مسح الناصية مما يدل على جواز  اخلفني والعمامة[

 مسح بعض الرأس ،والبعض يصدق على الثالث شعرات.



  املطريي فهد: د.أ. الشيخ فضيلة                                                                                                                                                      ـكتاب الطهارة  املستقنع زاد

 

 www.dwrah.com 151                                 سعدي ابن جبامع املتقدمة العلمية الدورة

، إمنا مسح الناصية ؛ ألنه كان البسا للعمامة، وإذا كان على اإلنسان عمامة، صلى اهلل عليه وسلمبأن النيب  نوقش:
  فالواجب مسحها.

 هو القول األول، وأنه جيب استيعاب مسح الرأس يف الوضوء.  الراجح:

بني املؤلف رمحه اهلل،أنه ميسح رأسه مع األذنني ؛ألن األذنني من  قوله )ثم َيْمَسَح كلَّ رأِسه مع اأُلُذَنْيِن َمرًَّة واحدًة (
 قول مجهور أهل العلم،  قول األول وهوهو الالرأس كما تقدم،وأن املسح يكون مرة واحدة، وال يزيد عليها، وهذا 

رمحة اهلل عليهم ، املالكية ، واحلنفية ، واحلنابلة ، بل قال الةرمذي رمحه اهلل: )وهذا الذي عليه عمل أكثر أهل العلم 
 من أصحاب رسول اهلل ومن بعدهم(. 

 دليلهم:  

نها حديث عبد اهلل بن زيد، وفيه:] أن ، ومصلى اهلل عليه وسلماألحاديث اليت جاءت يف صفة وضوء رسول اهلل  -
 مسح رأسه مرة واحدة[ وهذا احلديث نص يف املسألة . صلى اهلل عليه وسلمالنيب 

 أنه يستحب مسح الرأس ثالث مرات. وإليه ذهب الشافعية ، واحلنابلة يف رواية. القول الثاني:

 ويستدلون: 

، وفيها أنه كان يتوضأ ثالثا ثالثا، كما يف حديث ليه وسلمصلى اهلل عباألحاديث اليت جاءت يف صفة وضوء النيب  -
ابن عباس، وحديث عثمان، وحديث عبد اهلل بن زيد.. اخل ، فيها كلها أنه عليه الصالة والسالم كان يتوضأ ثالثا 

 ثالثا، وهذا يشمل املغسول واملمسوح، فال فرق بينهما.

ح مرة واحدة واليزاد على ذلك وأما ما استدلوا به من التثليث هو القول األول واهلل أعلم،وأن الرأس ميس الراجح:
 يف أحاديث الوضوء ،فاجلواب عنه :أن التثليث فيما سوى مسح الراس وذلك لثالثة أوجه :

 ، كان ميسح مرة واحدة.صلى اهلل عليه وسلمالوجه األول: أنه قد جاء التنصيص يف بعضها على أن النيب  

الذي جاء من أجله التخفيف والةرخيص يف عدم غسل الرأس، هو التخفيف على اإلنسان، الوجه الثاني: أن السبب 
 حتى ال يكون الرأس مغسوال ؛ ألن غسله يضر باإلنسان يف الربد وحال طول الشعر ؛ ألن نشافه يتأخر.  

ة، فإن السنة جاءت الوجه الثالث: أن اإلنسان إذا مسح رأسه ثالثا، فقد أحلق املمسوح باملغسول، وهذا خالف السن
 بالتخفيف، فكيف يؤمر اإلنسان أن ميسح رأسه ثالثا ؟ .

 مسألة: هل جيب مسح ما اسةرسل من شعر الرأس ؟.

 ال جيب إذا كان له شعر طويل ؛ ألن مازاد عن حد الرأس خارج عنه فالميسح ، فالرأس ما ترأس وعال .

 والدليل على ذلك:

صلى اهلل اهلل  عليه وسلم، وقد كان له شعر، إذا طال يبلغ منكبيه، ومل ينقل أنه ألنه مل ينقل عن النيب صلى  أواًل :
 ، كان ميسح املسةرسل. عليه وسلم

 فيكون املسح ملا ترأس. {وامسحوا برؤوسكم}أن الرأس مأخوذ من الةرؤس، واهلل قال  ثانيًا :

 ، فإنه ال جيب مسحه. أن الشعر النازل يف حكم املنفصل، فإذا كان يف حكم املنفصل ثالثًا :
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 مسألة أخرى: مسح العنق. 

 هل يستحب أن ميسح اإلنسان عنقه بعد الوضوء ؟ وهل هذا من السنة أم ال ؟. 

 هذه مسألة فيها خالف على قولني: 

 أنه ال يستحب مسح العنق ، وإليه ذهب املالكية ، والشافعية ، واحلنابلة.  القول االول :

 أدلتهم : 

 أن اهلل عز وجل مل يذكره يف كتابه. ومل يأمر به ولو كان ميسح ألمر به. :  الدليل األول

، أنه مسح عنقه ، فالذين وصفوا حديث رسول اهلل صلى صلى اهلل عليه وسلم: أنه مل يثبت عن النيب  الدليل الثاني
 اهلل عليه وسلم مل يذكروه مثل عثمان وعلي وعبداهلل بن زيد وابن عباس رضي اهلل عنهم . 

 :أنه مل يثبت يف حديث صحيح مسح العنق. الدليل الثالث

 أنه يستحب مسح العنق ، وإليه ذهب احلنفية ، واحلنابلة يف رواية ، والشافعية يف قول  .  القول الثاني :

 ويستدلون: 

بلغ  ،ميسح رأسه،حتى صلى اهلل عليه وسلم:عن طلحة ابن مصرف عن أبيه عن جده، ]أنه رأى النيب  الدليل األول
الَقذال،وما يليه من مقدم العنق[. رواه أمحد وأبو داود، وهو حديث ضعيف، ضعفه احلافظ ابن حجر رمحه اهلل، ففيه 

 ليث بن أبي سليم، وهو رجل ضعيف. قالوا: القذال: جممع الشعر من اخللف.

فة الغل[ وهو حديث موضوع :ما يروى عن النيب صلى اهلل عليه وسلم  أنه قال:]امسحوا أعناقكم خما الدليل الثاني
 كما ذكر احلافظ ابن حجر يف التلخيص. قال ابن القيم رمحه اهلل:)مل يصح عنه يف مسح العنق حديث ألبته(.

صلى اهلل عليه وهلذا قال العلماء: إذا مل يثبت حديث صحيح يف مسح العنق، فال يستحب، بل إذا مل يثبت عن النيب 
 دعة.، أنه مسحه، فيخشى أن يكون بوسلم

  .قال رمحه اهلل: ثم َيْغِسَل ِرجليِه مع الَكْعَبْيِن 

 والدليل على غسل الرجلني: 

)إىل( يف اآلية مبعنى مع كما  .{فاغسلوا وجوهكم.. وأرجلكم إىل الكعبني} : قول اهلل تبار  وتعاىل الدليل األول
 دلت على ذلك السنة.

ان يغسل رجليه إىل الكعبني[ يف صفة وضوء النيب، من حديث أبي ك صلى اهلل عليه وسلم]أن النيب  الدليل الثاني :
 هريرة، وعبد اهلل بن زيد، وابن عباس، وعثمان رضي اهلل عنهم كما يف الصحيحني وغريهما.

عن أبي هريرة رضي اهلل عنه، ] أنه توضأ فغسل ذراعيه حتى أشرع يف العضد،ورجليه حتى أشرع يف  الدليل الثالث :
يفعل[.فكونه يشرع يف الساق، معناه أنه غسل الرجل كاملة مع  صلى اهلل عليه وسلمكذا رأيت النيب الساق وقال: ه

أي مع الكعبني، حلديث أبي هريرة  {إىل الكعبني} قوله تعاىل يفيقال  {إىل املرفقني}الكعبني، وما قيل يف قوله تعاىل 
 رضي اهلل عنه.
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اص رضي اهلل عنهما ، يف الصحيح، حينما قال النيب عليه الصالة عن عبد اهلل بن عمرو بن العالدليل الرابع : 
 [. ويل لألعقاب من الناروالسالم ]

 :عن عبد اهلل بن زيد رضي اهلل عنه ، حينما قال : ] ثم غسل رجليه [ متفق عليه. الدليل اخلامس

ضأ فةر  موضع ظفر على عن عمررضي اهلل عنه،]أن النيب صلى اهلل عليه وسلم رأى رجال تو الدليل السادس :
قدمه فأبصره النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضؤ  فرجع ثم صلى[ أخرجه اإلمام مسلم. إىل غري 

 ذلك ، من أحاديَث كثريِة جدا ، يف غسل الرسول عليه الصالة والسالم لرجليه . 

 

الصحابة ومن بعدهم امجعوا ، على غسل ال متسح الرجلني ، واملسح عمل الرافضة ، وأهل السنة من  مسألة :
القدمني ، وإن كان ينقل عن بعض السلف أنهم مل يكونوا يغسلون أقدامهم ، كما ينقل عن الشعيب ، وعكرمة ، 

 واحلسن ، وأنهم ميسحون القدم ، لكنها أقوال ضعيفة ، وإن كانت قد ثبتت عنهم بأسانيد صحيحة. 

، باجلر وهي قراءة سبعية ، قالوا : فال جيب  {وأرجِلكم إىل الكعبني  }كتابه : إن اهلل عز وجل قد قال يف  فإن قيل
واملعطوف يأخذ  {وامسحوا برؤوسكم  }غسل الرجلني ، وإمنا متسحان هلذه اآلية ؛ ألنها معطوفة على ممسوح وهو 

 جيات: حكم املعطوف عليه ، فأجاب العلماء عن هذا االستدالل بعدة أجوبة وخرجوها على ثالثة ختر

إمنا هو من باب اجملاورة. وإعراب الكلمة باعتبار ما جاورها ضعيف  {وأرجلكم}التخريج األول : أن اجلر يف قوله 
 يف لغة العرب، وهذا جواب ال يصح. 

التخريج الثاني : أن قراءة النصب تدل على وجوب الغسل وقراءة اجلر تدل على أن اإلنسان يغسل رجليه غسال ال 
بل هو كاملسح أي: أن املراد به: اغسلوا أرجلكم غسال قريبا من املسح ؛ ألنه من املعلوم أن أرجل الناس مبالغة فيه 

تكون مكشوفة، ويطأ بها اإلنسان األرض، خاصة يف الزمن املاضي ملا مل تكن عندهم أحذية، فرمبا أدى ذلك إىل 
ع الوسواس، واملبالغة يف الغسل، قيل هلم: وسوسة اإلنسان، فيشتد يف غسل قدميه، ويبالغ فيهما، فمن باب قط

اغسلوا أقدامكم غسال قريبا من املسح، وأهل احلجاز يسمون الغسل مسحا، فيقولون: متسحت، مبعنى اغتسلت، 
 والظاهر أنه ال زال عندنا حتى اآلن، يقول اإلنسان: متسحت، ومقصوده: غسلت، وليس املراد به حقيقة املسح.

ية حتمل على حالني: فإن كانت الرجل مكشوفة، فالواجب فيها الغسل، وهذا على قراءة التخريج الثالث :أن اآل
، وإن كانت الرجل مستورة باخلفني وحنوهما ، فالواجب فيها املسح. وهذاعلى قراءة اجلر {وأرجَلكم}النصب 

العظمان الناتئان يف . نعرف من هذا كله أن الواجب يف الرجلني الغسل إىل الكعبني، والكعبان هما {وأرجِلكم}
 أسفل الساق، وليس هما العظمني املوجودين يف ظهر القدم، كما يقول الرافضة. 

 قال رمحه اهلل وَيْغِسُل اأَلْقَطُع َبِقيََّة اْلَمفروِض 

 األقطع هو: الذي قطع أحد أعضاء وضوئه. فإن كان قد بقي شيء من عضو الوضوء، فإنه جيب غسله. 

 والدليل على ذلك:

 اًل : قوله تعاىل : ))فاتقوا اهلل ما استطعتم ((أو
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ثانيًا : قوله صلى اهلل عليه وسلم:] إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه مااستطعتم[ أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي اهلل 
رفق، عنه . فمثال: لو كان مقطوع اليد من نصف الذراع، يغسل بقية الذراع، مع املرفقني، لو كان مقطوعا من عند امل

فإنه يغسل رأس العضد، كذلك يف القدم، لو كانت القدم مقطوعة من النصف، يغسل البقية إىل الكعبني ، لو كانت 
 مقطوعة من عند الكعبني، يغسل رأس الساق ؛ ألنه داخل يف حد الغسل. 

سل رأس املكان، فإن كان املهم: أن األقطع جيب عليه أن يغسل بقية املقطوع إن كان له بقية، فإن مل يكن له بقية، فيغ
قد زاد القطع عليه فال جيب عليه شيء.فلو كانت يده مقطوعة من نصف العضد، فال جيب عليه شيء ؛ ألن حمل 

 الغسل غري موجود.

 .قال رمحه اهلل: فإْن ُقِطَع من اْلَمْفِصِل َغَسَل رأَس الَعُضِد منه 

 يجب غسله؛ألن املرفق جيب غسله كما تقدم .ألن املفصل داخل يف حد الغسل،ورأس العضد من املرفق ف

 .قال رمحه اهلل: ثم َيرَفَع َنَظَره إىل السماِء ويقوَل ما َوَرَد 

 يف بعض النسخ)يرفع نظره( ويف بعض النسخ )بصره( وال إشكال  يف هذا؛ألن املعنى واحد.

من قال ] صلى اهلل عليه وسلمنيب ودليله ما جاء من حديث عمروعقبة بن عامر اجلهين رضي اهلل عنهما ، أن ال -
 [ أخرجه اإلمام أمحد وأبو داود.توضأ فأحسن الوضوء، ثم رفع نظره إىل السماء فقال: أشهد  كذا.. اخل

، وممن حكم عليها صلى اهلل عليه وسلموهذه الزيادة حكم عليها العلماء بأنها زيادة منكرة شاذة، ال تثبت عن النيب 
، وقالوا: إن الراوي هلذا احلديث، ابن عم لرجل يف احلديث، امسه أبو عقيل، وهو رجل الشيخ األلباني رمحه اهلل

 جمهول، فرواها ابن عم أبي عقيل )راو من رواة احلديث( وهو جمهول، وإذا كان جمهوال، فاحلديث ضعيف.

 أن يرفع بصره إىل السماء.النظر إىل السماء، فال يشرع لإلنسان إذا توضأ  صلى اهلل عليه وسلمإذن ال يثبت عن النيب 

أو ال هل مينع اإلنسان أن يرفع بصره إىل السماء يف الدعاء ؟اجلواب/أما يف الصالة فال جيوز؛ألنه منهي عنه ]مسألة : 
[ كما جاء الوعيد يف احلديث، أما يف غري الصالة، فليس هنا  دليل مينع من الرفع، وليس هنا  تعود إليهم أبصارهم
بصره إىل السماء يف الدعاء، فهي  صلى اهلل عليه وسلمأما األحاديث اليت جاء فيها رفع النيب  دليل يثبت الرفع،

 ضعيفة، لكن لو رفع اإلنسان فاألصل اجلواز. 

والوارد ثابت يف صحيح مسلم، وأيضا عند اإلمام أمحد، والةرمذي: من حديث عمر رضي  قوله :)ويقوُل ما َوَرَد(.
ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء،ثم يقول كان يقول:] ى اهلل عليه وسلمصلأن النيب  - اهلل عنه .

 [.أشهد أن ال إله إال اهلل وأن حممدا عبد اهلل ورسوله إال فتحت له أبواب اجلنة الثمانية يدخل من أيها شاء

 وهذا عليه العلماء قاطبة رمحة اهلل عليهم، أنه يقول هذا الذكر. 

يزيد)اللهم اجعلين من التوابني واجعلين من املتطهرين( ؟ هذه الزيادة جاءت عند الةرمذي، يف  مسألة : لكن هل
 حديث عمر ، والعلماء قد اختلفوا يف صحة هذه الزيادة: 

 . صلى اهلل عليه وسلمالقول األول : فمنهم من حكم بشذوذها وضعفها، وأنها ال تثبت عن النيب 
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من قال بصحتها، ومنهم األلباني رمحة اهلل عليه، وذكر هلا شاهدا من حديث ثوبان القول الثاني : ومن أهل العلم 
صلى اهلل عليه عند الطرباني، وعند ابن السين، وإن كان الشاهد فيه ضعف، لكن ذكر أن هذه اللفظة ثابتة عن النيب 

 . وسلم

ث أبي سعيد رضي اهلل عنه ، أن النيب وهنا  ذكر آخر، ورد عند النسائي، وعند البيهقي، وعند احلاكم،من حدي -   
ذا توضأ اإلنسان ثم قال: سبحانك اللهم وحبمد ، ال إله إال أنت، أستغفر  وأتوب قال ]إ صلى اهلل عليه وسلم

[. واحلديث اختلف فيه العلماء رمحة اهلل عليهم، إليك، كتب يف َرق، ثم طبع بطابع، فلم يكسر إىل يوم القيامة
م يصححه مرفوعا، كما األلباني رمحة اهلل عليه، وبعضهم يصححه موقوفا، وإن صح موقوفا فضعفه النووي، وبعضه

صلى اهلل عليه فله حكم الرفع ؛ ألن هذا الكالم ال ميكن أن يأتي به الراوي من عنده، ال بد أن يكون من كالم النيب 
 .وسلم

 ؟ قوالن  . هذا الذكر مشروع بعد الوضوء فهل يشرع بعد الغسل و التيمم مسألة :

 .قال رمحه اهلل: وُتباُح َمعونُته 

 اإلنسان قد حيتاج إىل املعونة يف الوضوء والغسل، واملعاونة تنقسم إىل أقسام :

القسم األول : أن تكون املعاونة على أداء واجب، كمن ال يستطيع أن يقوم بوضوئه وغسله بنفسه، والغسل و  
ا أراد أحد أن يعاونه. فإن مل جيد من يعاونه، قال أهل العلم: جيب أن الوضوء واجب، فقبوله للمعونة واجب، إذ

يطلب املعونة، ولو بأجرة املثل، إن كان قادرا على دفع األجرة.وإن كان يستطيع أن يتوضأ بنفسه فاستعان بغريه 
 لغسل أعضائه فهو حرام عند املالكية ، ومكروه عند الشافعية.

 اء ويف تقريبه، ويف تهيئة آلة الوضوء.القسم الثاني:املعونة يف صب امل

 على أنها من قسم املباح، وليست مكروهة ، إليه ذهب املالكية، واحلنابلة.  فاجلمهور:

، مل يكن يطلب من أحد معاونته يف صلى اهلل عليه وسلموالتعليل: أن األصل يف املعاونة أنها من باب املباح، والنيب 
، يباشر الوضوء بنفسه، فإن أعانه أحد فهو مباح ؛ لقصة املغرية بن ليه وسلمصلى اهلل عالوضوء، وإمنا كان هو 

 وضوءه، فدل على أن املعاونة مباحة.  صلى اهلل عليه وسلمشعبة، فإن املغرية كما يف الصحيحني، صب على النيب 

 يقولون: طلب املعاونة وقبوهلا خالف األوىل.والشافعية 

 ، ولكن الكراهة ال وجه هلا. : يكرهون أن يعاونه غريهواحلنفية

 ، أنه كان يطلب املعونة دائما.صلى اهلل عليه وسلمومل ينقل عن النيب 

 املعونة يف شيء واجب ، كغسل عضو من أعضاء الوضوء. القسم الثالث: 

ظاهر كالم األصحاب عندنا: أنه من باب املباح، فلو ساعده أحد وغسل معه عضوا، وهو ليس حمتاجا للمساعدة 
 نه يباح.فإ

 ومن أهل العلم: يرى أنه حمرم، ال جيوز. 

 وبعضهم: يرى أنه مكروه. 
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 وعلى كل حال: ينبغي عدم طلب املعاونة يف مثل هذه احلال، والقول بالكراهة هلا وجه.

 .قال رمحه اهلل: وَتنشيُف أعضاِئه 

 بها.  أي أن يأخذ املنديل بعدما يتوضأ، وميسح يديه ووجهه، أو يأخذ منشفة ويتنشف

اجلمهور رمحة اهلل عليهم: على أنه يباح لإلنسان أن ينشف أعضاءه بعد الوضوء.إليه ذهب احلنفية ، القول األول : 
 واملالكية ، والشافعية يف قول ، واحلنابلة. 

ل بقاء التعليل: أن هذا هو األصل، فاألصل اإلباحة، وال ُينتقل عن اإلباحة إال بدليل، فإن مل يكن مثة دليل، فاألص
 ما كان على ما كان.

 وقيل: إن تنشيف األعضاء مكروه.وهو قول يف مذهب الشافعية ، ورواية عند احلنابلة.القول الثاني : 

 واستدلوا: 

من اجلنابة، فإنها قالت: اغتسل، ثم ذكرت أنها أتته باملنديل فلم  صلى اهلل عليه وسلمقصة ميمونة، يف غسل النيب  -
ديه، ويف بعض األلفاظ ]فرده ونفض املاء بيديه[أخرجه البخاري. قالوا: فهذا دليل على أن يرده، ونفض املاء بي

 استخدام املنشفة بعد الوضوء والغسل مكروه.

 وقد أجاب األئمة عن هذا: 

للمنديل، ليس فيه داللة على الكراهة، بل فيه داللة على أن هذا الفعل ال  صلى اهلل عليه وسلم: بأن رد النيب 1
يرد املنديل ال يدل على  صلى اهلل عليه وسلمحب، أما الدليل على الكراهة فليس فيه دليل ؛ ألن كون النيب يست

 كراهة التنشيف، بل يدل على أنه ال يستحب التنشيف، وأنه ليس األوىل.  ذكر هذا األمام أمحد وغريه .

د يكون املنديل غري نظيف، أو فيه رائحة، وقد ، لعلة يف املنديل، فقصلى اهلل عليه وسلم: وقيل: رمبا رده النيب 2
 ، يريد أال يبلل املنديل الذي جاءت به ميمونة.صلى اهلل عليه وسلميكون النيب 

الراجح واهلل أعلم: أن التنشيف بعد الوضوء والغسل من باب املباح، فإن تنشف اإلنسان فال بأس به، وال يقال: إنه 
 مكروه. 

، حديث صحيح يف التنشيف بعد صلى اهلل عليه وسلماهلل عليهم: إنه مل يثبت عن النيب  وهلذا يقول أهل العلم رمحة
، كانت له خرقة صلى اهلل عليه وسلمالوضوء، يقوله الةرمذي وغريه، وأما احلديث الذي روته عائشة، أن النيب 

 .هلل عليه وسلمصلى ايتنشف بها بعد الوضوء، فقال عنه اإلمام أمحد: منكر منكر، فال يصح عن النيب 

 .وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد                                             
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 احلمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.

 باُب َمْسِح اْلُخفَّْيِن

، ذكر رمحه اهلل هذا الباب، وهو باب املسح على اخلفني،  ملا انتهى املؤلف رمحه اهلل من باب فروض الوضوء وصفته
وهو من األبواب املهمة، وترتيب املؤلف ترتيب طبيعي، فإنه ملا تكلم عما يتعلق بالوضوء، تكلم عن املياه ثم عن 
 اآلنية ثم االستنجاء، ثم السوا  وسنن الوضوء، ثم تكلم عن فروض الوضوء وصفته، ثم يف هذا الباب يتكلم عن
املسح على اخلفني، واملسح على اخلفني يتعلق بعضو من أعضاء الوضوء، وفرض من فروضه ) وهماالقدمان ( اليت 

 تقدم الكالم عنها يف باب فروض الوضوء.

 ذكر يف هذا الباب أربع مسائل : –رمحه اهلل –واملؤلف 

 املسألة األوىل : املسح على اخلفني.

 املسألة الثانية : اجلبرية.

 ة الثالثة : اخلمار.املسأل

 املسألة الرابعة : العمامة.

 : قال املؤلف رمحه اهلل: باب مسح اخلفني 

اخلفان: تثنية خف، وهو ما يلبس على الرجل، ويصنع من اجللد. فإذا كان يصنع من اجللد فإنه يسمى خفا، وسيأتينا 
 نعان من صوف أو كتان أو قطن أو حنوها. إن شاء اهلل ذكر اجلوربني، وهما ما يلبس على الرجل أيضا، لكنهما يص

 وليعلم أنه قد دل على مشروعية املسح على اخلفني الكتاب والسنة واإلمجاع. 

 أما الكتاب: 

على قراءة الكسر،  {وامسحوا برؤوِسكم وأرجِلكم على الكعبني}فعلى القراءة السبعية ، وهي قول اهلل تعاىل  -
 الرجل عليها خف، فيكون فرض الرجل يف هذه احلال املسح ال الغسل.وعرفنا أنها حتمل على ما إذا كانت 

 وأما السنة: 

، يف مشروعية املسح على اخلفني، يقول اإلمام أمحد: صلى اهلل عليه وسلم  فقد تواترت األحاديث عن رسول اهلل  
 املسند،وصححه األلباني. (،ذكره يفصلى اهلل عليه وسلم  )سبعة وثالثون نفسا يروون املسح على اخلفني عن النيب 

 (. صلى اهلل عليه وسلم وقال رمحه اهلل :)ليس يف قليب شيء من املسح على اخلفني، فيه أربعون حديثا عن رسول اهلل 

صلى اهلل عليه  ، أنه صلى اهلل عليه وسلم  وقال احلسن البصري رمحه اهلل :): حدثين سبعون من أصحاب النيب 
 واه ابن املنذر يف األوسط. مسح على اخلفني ( ر وسلم 
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كذلك ذكر الةرمذي يف سننه عشرين حديثا، وذكر البيهقي أكثر من عشرين حديثا، وذكر الزيلعي مثانية وأربعني 
 حديثا، وتكلم عن أسانيدها، غالبها ثابت. 

 

 ومما ُينظم يف هذا الباب ويذكر، البيتان املشهوران: 

 يتا واحتسبمما تواتر حديث من كذب،، ومن بنى هلل ب

 ورؤية شفاعة واحلوض،، ومسح خفني وهذي بعض

واملسح على اخلفني أصبح شعارا ألهل السنة واجلماعة؛ ألن الرافضة ال ميسحون على خفافهم، وال يرونه، مع أن 
بعض أحاديث املسح على اخلفني رواها علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه كما يف صحيح مسلم، لكن ال دين وال 

ا أصحاب هوى وضاللة، نسأل اهلل أن يذهلم وأن يهينهم، وأن يعجل مبذلتهم وكبتهم وهوانهم، إنه قوي عقل، إمن
 عزيز.

 اإلمجاع: 

 فقد أمجع العلماء رمحهم اهلل تعاىل، على مشروعية املسح على اخلفني، الصحابة ومن بعدهم.

 : مسألة

 العلماء رمحة اهلل عليهم على ثالثة أقوال: هل األفضل املسح على اخلفني أم أن يغسل قدميه ؟ اختلف فيها

القول األول: أن املسح على اخلفني أفضل من غسلهما. وإليه ذهب احلنابلة ،على الصحيح من املذهب وهو من 
 مفردات مذهبهم. 

 أدلتهم: 

ليلة،وللمسافر ، للمقيم أن ميسح يوما وصلى اهلل عليه وسلم  الدليل األول :عن علي رضي اهلل عنه قال: جعل النيب 
 أن ميسح ثالثة أيام بلياليهن. أخرجه مسلم يف صحيحه.

يأمرنا إذا كنا  صلى اهلل عليه وسلم  الدليل الثاني: عن صفوان بن عسال املرادي رضي اهلل عنه قال : ]كان النيب 
 صلى اهلل عليه وسلم  لنيب سفرا أال ننزع خفافنا ثالثة أيام بلياليهن إال من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم[.قالوا فا
 كان يأمرهم باملسح، ويف احلديث جعل هلم املسح، مما يدل على أن املسح أفضل من الغسل.

قال :]إن اهلل حيب أن تؤتى رخصه  صلى اهلل عليه وسلم  الدليل الثالث: عن ابن عباس رضي اهلل عنهما ، أن النيب 
ار،والطرباني، بإسناد صححه األلباني وغريه ويف لفظ عند اإلمام كما حيب أن تؤتى عزائمه[ أخرجه ابن حبان،والبز

أمحد، من رواية ابن عمر رضي اهلل عنهما أنه قال ]إن اهلل حيب أن تؤتى رخصه، كما يكره أن تؤتى عزائمه[ قالوا: 
عز وجل واملسح رخصة، وإذا كان املسح رخصة، فإنه ينبغي لإلنسان أن ميسح على خفيه، فإذا كان رخصة واهلل 

 حيب أن تؤتى رخصه، فينبغي لإلنسان أن ميسح على خفيه، وأال ينزع اخلفني. 

 الدليل الرابع : أن املسح على اخلفني أفضل؛ألن فيه خمالفة الرافضة املبتدعة .

 أن غسل القدمني أفضل من مسحهما. القول الثاني:

 هم يفضلون الغسل.وإليه ذهب احلنفية،واملالكية،والشافعية،واحلنابلة يف رواية، ف
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 أدلتهم: 

الدليل االول: أن اهلل عز وجل قد ذكر الغسل يف كتابه، واملسح رخصة، فالغسل أفضل، وهذا يف قوله تعاىل 
 .{فاغسلوا وجوهكم.. وأرجلكم إىل الكعبني}

صلى  رسول الدليل الثاني :وألن الغالب من حال النيب  صلى اهلل عليه وسلم ، أنه كان يغسل رجليه، فإذا كان ال
 يغسل رجليه وهو الغالب من حاله، فالغسل أوىل وأفضل. اهلل عليه وسلم 

الدليل الثالث : أنه مروي عن بعض الصحابة، أنهم كانوا يأمرون الناس باملسح، ومع ذلك كانوا يغسلون أقدامهم، 
 كعمر،وابنه،وأبي أيوب،وغريهم رضي اهلل عنهم.

مراعاة حاله، فإن كان البسا للخف فاملسح أوىل، وإن كان غري البس، فالغسل : أن األفضل لكل إنسان القول الثالث
 أوىل. 

قد يقول قائل: هذا طبيعي، إذا كان البسا فسيمسح، وإذا كان غري البس للخف فإنه سيغسل، ال، بل ال نقول له إذا 
متسح عليهما، بل ينظر إىل كان البسا للخف : انِزع خفيك واغسل رجليك ، وال نقول له: البس خفيك من أجل أن 

حاله، فإن كان البسا فاملسح أفضل، وإن كان غري البس فالغسل أفضل وأوىل، وهذا ذهب إليه شيخ اإلسالم ابن 
وأصحابه مع املسح والغسل،  صلى اهلل عليه وسلم  تيمية رمحه اهلل، وابن القيم، واستدلوا بأن هذا هو حال النيب 

وصحابته الكرام، كانوا ال يتكلفون ضد حاهلم، فإذا كانوا البسني للخفاف فإنهم  لم صلى اهلل عليه وس فإن النيب 
ميسحون عليها، وإذا مل يكن عليهم خفاف، فإنهم يغسلون أرجلهم،فيلبس أحدهم اخلفني من أجل أن ميسح عليهما، 

 أصحاب القول األول والثاني.  أو ينزع اخلفني من أجل أن يغسل رجليه، قالوا: وهذا هو الذي جتتمع به األدلة، أدلة

 واهلل أعلم،هو القول الثالث وأن األفضل يف املسح والغسل أن يراعي املكلف حال نفسه كما سبق.الراجح: 

فإن قال قائل : أليس هذا إحداث قول ثالث من شيخ اإلسالم ؟ فاجلواب: ال؛ ألن هذا القول كما ترون مجع بني 
قته رمحه اهلل يف بعض ما ُظن أنه قد خالف فيه كالم األئمة أو اجلمهور أوعامة أهل القولني األول والثاني، وهذه طري

العلماء، فإن الشيخ كان يأخذ بشقي القول، فيأخذ من هذا ومن هذا ما وافق الدليل، ويةر  ما مل يوافق عندهما 
رمحه اهلل، فقال: إن الشيخ مل  مجيعا، فيكون فيه مجع بني األدلة، وهذا الذي نص عليه بعض أهل العلم، منهم شيخنا

 يكن خيالف يف بعض األقوال اليت ظن أنه قد خالف فيها، وإمنا كان الشيخ جيمع بني قولني باعتبار الدليل.

 مسألة: 

السنة املسح على اخلفني، وهنا  خالف ضعيف ال يعول عليه، لكن ما حكم املسح على اجلوربني ؟ اختلف العلماء  
 قولني: يف هذه املسألة على 

أنه جيوز املسح على اجلوربني إذا كانا صفيقني.وإليه ذهب الشافعية يف قول، وهو املذهب عند احلنابلة،  القول األول:
وهو من مفرداتهم،وهو اختيار ابي يوسف،وقول عطاء،واحلسن،وسعيد،والثوري،وابن املبار  ، والنخعي ، وإسحاق 

 وغريهم.

 أدلتهم: 
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، كان إذا توضأ ميسح على صلى اهلل عليه وسلم  ة بن شعبة رضي اهلل عنه ، أن النيب الدليل األول: عن املغري
 اجلوربني والنعلني . أخرجه اإلمام أمحد،وأبو داود، والةرمذي،وصححه األلباني،وأعله اإلمام أمحد. 

س جوربا منّعال، بل وجه االستدالل: يف قوله:)اجلوربني،والنعلني( مما يدل على الفرق بني اجلورب والنعل، أي لي
 هو جورب ونعل، مما يدل على الفرق بينهما.

، منهم: صلى اهلل عليه وسلم الدليل الثاني: وألن املسح على اجلوربني منقول عن تسعة من أصحاب رسول اهلل 
 علي ،وعمار، وابن مسعود، وأنس، وابن عمر، وابن أبي أوفى، والرباء،وبالل،وسهيل بن سعيد .

،]أرسل سرية فأصابهم الربد فاشتكوا منه، صلى اهلل عليه وسلم  : عن ثوبان رضي اهلل عنه ، أن النيب الدليل الثالث
 ، أن ميسحوا على العصائب والتساخني[ ما أخرجه أمحد،وابوداود. صلى اهلل عليه وسلم  فأمرهم النيب 

 والعصائب: مجع عصابة، وهي العمامة اليت تلف على الرأس. 

 ا يسّخن به القدم، من جورب وحنوه.والتساخني: هي م

 واحلديث صححه طائفة من أهل العلم، ومن املتأخرين الشيخ األلباني رمحة اهلل عليه.

الدليل الرابع: أن القياس يقتضي جواز املسح على اجلوربني، ألنه ال فرق بني اجلورب واخلف.فإذا قلنا جبواز املسح 
ح على اجلوربني، فال فرق بني اخلف واجلورب، إال من حيث مادتهما، على اخلفني، فإن القياس يقتضي جواز املس

فاجلورب من قطن أو كتان أو صوف، واخلف من جلد، وهذا فرق غري مؤثر يف الشريعة، واملقصود من اخلف 
موجود يف اجلورب، وهو التدفئة والسةر، والعلة اليت من أجلها جاز املسح على اخلف موجودة يف اجلورب، وهي 

ة النزع، فإذا كانت العلة موجودة، والسبب الداعي إىل اللبس موجود، والفرق غري مؤثر شرعا، فليجز املسح مشق
 على اجلورب، كما جاز املسح على اخلف.

: أنه ال جيوز املسح على اجلوربني إال إذا كانا منعلني أو جملدين ، منعلني: جعل هلما أسفل منهما جلد، القول الثاني
 بِّسا جلدا من فوقهما ومن حتتهما. أو جملدين: ُل

وإليه ذهب اجلمهور، فهو مذهب احلنفية،واملالكية،والشافعية، وهنا  تفاصيل فيما بينهم، لكن هذا مذهبهم يف 
 اجلملة.

 تعليلهم: 

وا: إنهما التعليل األول:أنه ال جيوز املسح على اجلوربني، ألنهما ال يثبتان بأنفسهما عند املشي، فهما كالرقيقني، فقال
 ال يقومان بأنفسهما، وإذا مشى اإلنسان بهما فسيسقطان، فال جيوز املسح عليهما.

ونوقش هذا التعليل: بأنه تعليل ال دليل عليه، فال يشةرط إمكانية متابعة املشي فيه وليس املقصود باجلورب هو 
نزع، وقد حيتاج اإلنسان للجورب إذا كان إمكانية املشي فيه، بل املقصود هذا وغري ذلك، كالتدفئة،والسةر،ومشقة ال

 ال يثبت بنفسه، قد حيتاج إليه وال حيتاج إىل املشي فيه، كأن يكون مريضا على فراشه فيحتاج للمسح عليه. 

ثم يقال: إذا كان ال ميكن املشي فيه، فيمكن ربطه من األعلى واملسح عليه، وهم يرون أنه ال بد أن يكون ثابتا بنفسه، 
 يف مقابل الدليل. وهو تعليل
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التعليل الثاني: يقولون: إن من أسباب إباحة لبس اخلف الةرفيه، والةرفيه إمنا حيصل يف شيء يغلب ويكثر لبسه 
وتعاطيه، واجلورب ال يكثر لبسه وتعاطيه، فال ميسح عليه لعدم وجود ترفيه فيه. فيبقى على أصل الواجب وهو 

 غسل الرجلني .

صحيحة، فاإلنسان حيتاج إىل اجلورب حاجة ماسة جدا، ولو قيل بعدم اجلواز،ألدى ذلك نوقش:بأن هذه علة غري 
إىل املشقة العظيمة، و الذين ميسحون على جواربهم، تلحقهم املشقة البالغة ،إذن مشقة النزع يف اخلف موجودة يف 

 اجلورب.

سح على اجلوربني؛وذلك لفعل الصحابة الراجح: واهلل أعلم، هو ما ذهب إليه األصحاب وانفردوا به، وهو جواز امل
 هذا إن مل يصح احلديث وغريه و ملا تقدم من علل، ومن أهمها: 

 :أنه ال فرق مؤثر بني اجلورب واخلف؛1

:وألن العلة اليت من أجلها أبيح املسح على اخلف، موجودة يف اجلورب ، وال ميكن أن تأتي الشريعة بالتفريق بني 2
 أن تأتي الشريعة بني اجلمع بني خمتلفني.متماثلني، كما ال ميكن 

.قال املؤلف رمحه اهلل: جيوُز يومًا وليَلًة ملقيٍم،   وملسافٍر ثالثًة بلياليها 

عرب املؤلف باجلواز، وهذا فيه إشكال من ناحية، وال إشكال فيه من ناحية أخرى، فإن محل كالم قوله:) جيوُز ( 
جلواز يف املدة، فهذا ال إشكال فيه؛ ألنه مما ال خالف فيه، أنه جيوز يوما وليلة املؤلف على بيان املدة، أي على بيان ا

بالنسبة للمقيم، وثالثة أيام بلياليها بالنسبة للمسافر، إال إذا كان املؤلف رمحه اهلل، يريد أن ينفي قول من يقول بعدم 
يد أن يبني حكم املسح، فالعلماء قالوا: فيه التوقيت يف املسح على اخلفني، فهذا سيأتينا، وأما إذا كان املؤلف ير

إشكال؛ ألن املسح على اخلفني من السنة،كماتقدمت األحاديث والروايات، فكيف يقال: إن املسح على اخلف جيوز، 
 بل املسح على اخلف سنة.

ت ُخفيَّ[، فقد وهلذا نقل ابن أبي شيبة، عن إبراهيم النخعي، أنه كان يف يوم حار، وقال: ]لوال خالف السنة لنزع
 تر  غسل قدميه، خشية خمالفة السنة، فمسح رمحه اهلل على خفيه.

يقول املؤلف:) جيوز ملقيم،وملسافر(، وبقي عندنا قسم ثالث،  قوله:) جيوُز يومًا وليلًة ملقيٍم، وملسافٍر ثالثًة بلياليها (
 وهو املستوطن؛ ألن الناس على املذهب ثالثة أقسام: 

 :مستوطنون.1

 يمون.:مق2

 :مسافرون.3

فاملستوطن هو: من جعل املكان الذي حل فيه وطنا له، فنحن جعلنا هذه البلدة وطنا لنا، ولو جاءنا شخص من 
اخلارج، للعمل أو للدراسة أو لغري ذلك، وأقام بيننا، فهذا يسمى مقيما؛ ألنه مل جيعل هذه البلدة موطنا له، وإذا 

 ضي، فهذا يسمى مسافرا.جاءنا شخص سيقضي يوما أو يومني وسيم
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ما الفرق يف األحكام بني املقيم واملستوطن ؟ قالوا ال فرق بني املقيم واملستوطن يف األحكام، األصل أن ال فرق، ال 
يف صالة اجلماعة، وال القصر،واجلمع ،  لكن هنا  فرق يف ما يتعلق بصالة اجلمعة، فال جتب عليه، وال تنعقد به، 

 وال خطيبا، هذه أربعة فروق.وال يكون إماما فيها،

وإذا نظرت إىل الكتاب والسنة، ال جتد القسم الثالث، الذي هو املقيم، فإن الناس يف القرآن والسنة إما مسافرون وإما 
مستوطنون، أما القسم الثالث فال يوجد؛ وهلذا ذكر شيخ اإلسالم رمحه اهلل، قال: إن القسم الثالث غري موجود يف 

 لسنة، وتبعه شيخنا رمحه اهلل، فقال: ال يوجد يف الكتاب وال يف السنة صنف ثالث يسمون مقيمني. الكتاب وال يف ا

وهذا يةرتب عليه أحكام، أن الناس إما مسافرون أو مستوطنون، فإن مل يكن اإلنسان مستوطنا فإنه مسافر، فإما أن 
 حكام خاصة باإلقامة، فهذا حيتاج إىل دليل.يأخذ أحكام السفر، وإما أن يأخذ أحكام االستيطان، أما أن نأتي بأ

ثم أيضا كونهم يوقتون للمقيم أنه إذا بقي فوق أربعة أيام فإنه يعترب مقيما، وإذا كان أقل من أربعة أيام فإنه يسمى 
، دخل مكة صبيحة صلى اهلل عليه وسلم  مسافرا، فال دليل عليه، وهم يستدلون مبجرد حادثة وقعت، وهي أن النيب 

ما الدليل أيام، فإن قيل ابع من ذي احلجة، وخرج يوم الثامن من ذي احلجة، فبقي أربعة أيام، فقالوا: له أربعة الر
على  أن الرسول عليه الصالة والسالم قصد أن يدخل يف الرابع من ذي احلجة؟ أليس هذا قد وقع اتفاقا ؟ هذا 

قدم يف اليوم الثالث، فهل نقول: من نوى فوق مخسة أيام الظاهر، واهلل أعلم، لو أن الرسول عليه الصالة والسالم 
 يعترب مقيما ؟.

 وهلذا فالراجح ـ واهلل أعلم ـ هو ما اختاره شيخ اإلسالم، أن الناس على قسمني: 

 : إما مسافرون.1

 : أو مستوطنون.2

 دليل سامل.وأن القسم الثالث ال وجود له، إال يف التنظري الفقهي، وقد قاله أصحابه تفقها من دون 

بني املؤلف أن املقيم ميسح يوما وليلة، فإذا كان املقيم ميسح يوما وليلة، فاملستوطن من باب أوىل، سيمسح يوما 
 وليلة. 

 وأما املسافر فإنه ميسح ثالثة أيام بلياليها. 

 مدة املسح

 

 هذه مسألة من أهم مسائل هذا الباب، وقد اختلف فيها العلماء على ثالثة أقوال: 

 لقول األول: أن مدة املسح يوم وليلة بالنسبة للمقيم، وثالثة أيام بلياليها بالنسبة للمسافر.ا

وهذا رأي عطاء،والثوري،وإسحاق،واألوزاعي،وأبي ثور،و إليه ذهب احلنفية، واملالكية يف قول،والشافعية، وهو 
 ند احلنابلة، فهو مذهب اجلمهور. املذهب ع
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 أدلتهم: 

: ]جعل للمقيم يوما وليلة، وللمسافر ثالثة صلى اهلل عليه وسلم  ن علي رضي اهلل عنه أن النيب الدليل األول :ع
 أيام بلياليهن. أخرجه مسلم.  

كان يأمرنا إذا كنا  صلى اهلل عليه وسلم  الدليل الثاني :عن صفوان بن عسال املرادي رضي اهلل عنه ، قال إن النيب 
م بلياليها، إال من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. أخرجه اإلمام سفرا أال ننزع خفافنا ثالثة أيا

 أمحد،والةرمذي،والنسائي بسند صحيح.

 الدليل الثالث :أنه املروي عن الصحابة عن وعمر،علي،وابن عباس.

أنه ال  أنه ال حتديد يف مدة املسح، ال للمقيم، وال للمسافر.وإليه ذهب املالكية ، وعندهم قول آخر: القول الثاني:
 حتديد للمسافر، خبالف املقيم.

 أدلتهم : 

، أمسح على اخلفني ؟ قال: نعم، قلت يوما صلى اهلل عليه وسلم  الدليل األول : عن أبي بن عمارة، أنه سأل النيب 
 قال يوما،قلت ويومني قال ويومني،قلت وثالثة قال نعم وما شئت ( أخرجه أبو داود، والدارقطين. 

 ن احلديث ال حتديد فيه، بل فيه اإلذن جبواز املسح مطلقا.وجه االستدالل:أ

نوقش: بأنه حديث ضعيف فقد ضعفه الدارقطين، واحلافظ ابن حجر رمحه اهلل يف التخليص، وقال عنه النووي:إنه 
 حديث ضعيف باالتفاق. وإذا مل يثبت فال يستدل به. 

سوحات كالرأس،واجلبرية وحنوهما، جبامع املسح يف كل الدليل الثاني: قياس املسح على اخلفني على مسح سائر املم
 . فقالوا: إنه ال توقيت فيها، فال توقيت يف املسح على اخلفني.

 الدليل الثالث : أن توقيت املسح ال أثر له يف نقض الطهارة وإمنا ينقض الطهارة احلدث من بول،وغائط،وجنابة. 

 سعد،وابن عمررضي اهلل عنهم.الدليل الرابع : أنه نقل عدم التوقيت عن عمر،و

 نوقش:بأنه مل يثبت عن األخريين،ثم إنه قد ثبت عن عمر القول بالتوقيت.  

أن املسح على اخلفني له توقيت، وله مدة معتربة، وهي: يوم وليلة بالنسبة للمقيم، وثالثة أيام بلياليها  القول الثالث:
 حال املشقة والضرورة، فإنه ال توقيت يف املسح على اخلفني. بالنسبة للمسافر، وذلك يف حال عدم املشقة، أما يف 

وهذا مروي عن عمر رضي اهلل عنه، وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحة اهلل عليه، وابن القيم رمحهما اهلل , 
 مثل الربد الشديد وخوف فوت الرفقةوحنوهما .

 أدلتهم:

قال:) خرجت من الشام يوم اجلمعة، ودخلت املدينة يوم اجلمعة، الدليل األول : عن عقبة بن عامررضي اهلل، أنه 
فأتيت عمر وعلي خفان من هذه اخلفاف الغالظ، فقال عمر: متى أوجلت خفيك يف قدميك ؟ فقلت: من اجلمعة، 
ىل قال: مل تنزعهما ؟ قلت: ال، قال: أصبت السنة( رواه الطحاوي والدارقطين وابن ماجه.ففي األثر أنه من اجلمعة إ

 اجلمعة، واحلديث صححه الدارقطين، وشيخ اإلسالم يف الفتاوي،واأللباني رمحة اهلل عليه، 
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الدليل الثاني :وعللوا أيضا: أنه إذا كان مثة مشقة وضرورة، فإن املسح على اخلفني ينزل منزلة اجلبرية، فال حتديد يف 
 وقته.

، ومل يستطع أن ينزع خفيه، وكان ميسح عليهما فوق وقد ذكر شيخ اإلسالم رمحه اهلل، أنه عرضت له مسألة كهذه
ثالثة أيام، وكان مسافرا، يقول: فتذكرت هذا األثر، وقال: أظنه أحد القولني عند أصحابنا، ثم قال: فحمدت اهلل 

 على اإلصابة، رمحه اهلل. 

أيام بلياليها للمسافر، كما  الراجح واهلل أعلم: أن املسح على اخلفني مؤقت بتوقيت، وهو يوم وليلة للمقيم، وثالثة
، عن عمر، وعلي، وابن عباس، وغريهم كما صلى اهلل عليه وسلم  هو مروي عن طائفة من أصحاب رسول اهلل 

تقدم، لكن يف حال املشقة والضرورة ، فإنه جيوز لإلنسان أن ميسح فوق ثالث ، مثل : الربد الشديد ، كالثلوج 
ينتظرونه ، لو جلس ينزع خفافه أو جواربه ، ففي هذه احلاالت وغريها مما  وحنوها، أو كان مع اإلنسان رفقة ال

 شابهها ميسح على خفيه،

 واملذهب عندنا أنه إذا كانت حال اإلنسان كهذه احلال ، فإنه يتيمم بدل املسح على خفيه.  

إلنسان إذا كان جمروحا، وقد ذكر العلماء من باب التنظري، أن املسح يف حال الضرورة أوىل من التيمم، كما أن ا
وجرحه باد، وال يضره املسح، فإنه ميسح وال يتيمم، واملسح أوىل من التيمم؛ ألنه نوع طهارة باملاء، فكان مقدما على 
التيمم، وكذا هنا، فإذا كان اإلنسان ال يستطيع النزع والغسل، فإنه يصري إىل املسح، وهو أوىل من التيمم؛ ألنه نوع 

هو أوىل من الطهارة بالةراب، وهذا له وجه، لكن مع ذلك يقال: إن اإلنسان ال يصل إىل هذا، إال يف طهارة باملاء، ف
حال الضرورة القصوى، وأما يف غري حالة الضرورة، فإنه ال يصري إىل املسح فوق ثالثة أيام، وهذا قد حيتاج إليه 

وربيه ويغسل رجليه،وليس عنده من يغسلهما له اإلنسان أحيانا، قد يكون كبري سن ومريضا، وال يستطيع أن خيلع ج
 ففي مثل هذه احلال بدل أن نقول له تيمم، يقال له: جيوز أن متسح على خفيك.

 مسألة: 

 هل املسح على اخلفني رخصة أم عزمية ؟. 

 الرخصة والعزمية

 الشرعي. الرخصة هي ما ثبت على خالف دليل شرعي ملعارض راجح، والعزمية: ما ثبت على وفق الدليل 

 فهل املسح رخصة أم عزمية ؟. 

اجلمهور: على أنها رخصة، وأن اهلل عز وجل قد تفضل وتصدق على عباده جبواز املسح على اخلفني يف اإلقامة يوما 
 وليلة، ويف السفر ثالثة أيام بلياليها. 

 مسألة أخرى: 

باح له أن ميسح على خفيه، هو الذي يسافر قوله :)ملسافر( هل كل مسافر يباح له أن ميسح على خفيه ؟ ال، الذي ي
سفرا يبيح القصر، والراجح أن السبب الذي يبيح القصر هو ما ذهب إليه شيخ اإلسالم وغريه من أهل العلم، أن ما 

 عده الناس سفرا يف العرف، فإنه يبيح القصر واجلمع بالنسبة للمسافر.
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لةرخص برخص السفر ؟ هذه املسألة فيها خالف، فإذا مسألة: هل كل سفر طويل يبيح القصر،واجلمع،واملسح،وا
كان السفر سفر معصية فهل يبيح القصر،واجلمع،والةرخص برخص السفر األخرى ؟ اختلف فيها السلف على 

 قولني: 

 أنه جيوز املسح يف كل سفر يبيح القصر واجلمع  ، ولو كان سفر معصية أو سفرا مكروها. القول األول:

، واملالكية ، لكنهم يرون أنه جتوز الزيادة ؛ ألن عندهم قاعدة )أن الرخصة اليت تفعل يف احلضر وإليه ذهب احلنفية
والسفر، تفعل يف سفر املعصية، والرخصة اليت تفعل يف السفر فقط، ال جيوز أن تفعل يف سفر معصية( واملسح يوجد 

،وإليه ذهب احلنابلة يف قول اختاره شيخ اإلسالم ابن يف السفر واحلضر، فقالوا: ميسح يوما وليلة، وثالثة أيام بلياليها 
 تيمية،وهو مذهب الظاهرية .

 أدلتهم:

، صلى اهلل عليه وسلم يف السنة الدليل األول :بأن اهلل عز وجل قد ذكر أدلة السفر يف القرآن، وذكرها أيضا النيب 
و كان الةرخص فيها مقيدا بصفة أو حال، وقد جاءت مطلقة، مل تقيد بقيد، وجاء الةرخص فيها مطلقا غري مقيد، ول

، لنقله الصحابة الكرام رضي اهلل عنهم، وإذا صلى اهلل عليه وسلم  ، ولو بينه النيب صلى اهلل عليه وسلم  لبينه النيب 
فيها شيئا، دل على أن من قيد فقد قيد ما أطلقت الشريعة، وتعدى على  صلى اهلل عليه وسلم  مل يذكر النيب 
 النصوص.

الدليل الثاني :قول اهلل تعاىل : )فمن اضطر يف خممصة(  فاهلل عز و جل أباح احملظورات حال اإلضطرار وهي رخصة 
تقع حال السفر،و احلضر،والسفر منه مباح وحمرم؛واآلية جاءت مطلقة مل تقيد بسفر دون سفر مما يدل على جواز 

 الةرخص يف السفر احملرم.

بني السفر واملعصية، فالسفر شيء، واملعصية شيء آخر، والذي يبيح القصر واجلمع  الدليل الثالث : أن هنا  فرقا
واملسح والةرخص بالرخص هو السفر، فإذا كان الذي يبيح هذه األشياء هو السفر، إذن فليجز املسح والةرخص يف 

 أي سفر.

افر سفر معصية أو سفرا مكروها، أن : أن املسافر سفرا غري مباح الميسح فوق يوم وليلة فال جيوز للمسالقول الثاني
 ميسح فوق يوم وليلة ،. وإليه ذهب الشافعية، واحلنابلة.

 أدلتهم:

 . {فمن اضطر يف خممصة غري باغ وال عاد فال إثم عليه}الدليل األول : قول اهلل تعاىل 

ل من امليتة بقيدين، أال فقيد إباحة الةرخص باألك {غري باغ وال عاد}وجه االستالل:قالوا: إن  اهلل عز وجل قال 
 يكون باغيا وال عاديا، أي غري عاص يف سفره، فإن كان عاصيا فإنه ال يأكل.

 نوقش: بأن هذا وصف للضرورة، وليس وصفا للشخص، وإذا كان وصفا للضرورة فال داللة يف اآلية.

رته ؟ قوالن عند هل الباغي والعادي وصف للشخص املضطر أو وصف لضرو {غري باغ وال عاد}فقوله عز وجل
 املفسرين، فمنهم من يقول: هووصف للشخص املضطر، فهو غري باغ على اإلمام، وال عاد أي صائل على الناس، 
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وقيل: ال، بل إن املعين: غري باغ يف أكل احلرام مع وجود احلالل، وال عاد: أي متجاوز يف أكله حال الضرورة، وهذا 
 ليهم، وهو الذي رجحه شيخ اإلسالم وغريه.الذي عليه أكثر أهل العلم رمحة اهلل ع

الدليل الثاني : أن املسح،والقصر،واجلمع رخص، والرخص ال تستباح باملعاصي؛ ألنه لو استبيحت الرخص 
باملعاصي، ألدى هذا إىل معاونة العاصي على معصيته، فكأنه يقال له سافر لتعصي اهلل؛ وال بأس أن تقصر وجتمع 

 الراحة يف سفره، بل ال بد أن نشق عليه، ومننعه من الةرخص، حتى يرجع ويتوب.ومتسح، ونهيئ له أسباب 

 الدليل الثالث : أن إباحة الةرخص تؤدي إىل كثرة املعاصي.

 هو القول األول وأن املسافر سفرا غري مباح يةرخص برخص السفر وذلك ملا تقدم من أدلة  –واهلل اعلم  -الراجح  

 حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.وصلى اهلل وسلم على نبينا 
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 احلمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل وسلم وبار  على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني.

 تابع باب املسح على اخلفني

 

. قال رمحه اهلل : ِمن حدٍث بعَد ُلْبٍس 

 

املسح ؟ إذا عرفنا أن مدة املسح يوم وليلة للمقيم ، وثالثة أيام من مهمات هذا الباب ،وهي مسألة متى تبدأ مدة 
بلياليها للمسافر ، وأن هذا هو الراجح ، فمتى تبدأ املدة ؟ هل تبدأ من لبس اجلورب واخلف ؟ أم أن املدة تبدأ من 

 احلدث ؟ أم أن املدة تبدأ من أول مسحة بعد احلدث ؟ 

واملؤلف رمحه اهلل قال:)من حدث بعد لبس( مبعنى أن املدة تبدأ من أول  هذه املسألة فيها خالف بني أهل العلم ،
احلدث بعد اللبس ، فإذا لبس اإلنسان اخلف أو اجلورب ، ثم أحدث ، فإن املدة تبدأ من حدثه ، واخلالف على 

 أقوال أشهرها قوالن : 

ه أو خفه ، ثم أحدث ، بدأت مدة : أن مدة املسح تبدأ من أول حدث بعد اللبس . فإذا لبس جورب القول األول
 املسح، فيحسب يوما وليلة إذا كان مقيما، أو ثالثة أيام بلياليها إذا كان مسافرا. 

و إليه ذهب مجهور أهل العلم رمحة اهلل عليهم، فهو مذهب احلنفية،والشافعية،واملذهب عند احلنابلة، وهو مذهب 
تبدأ من أول حدث بعد اللبس، ملاذا مل نقل : املالكية ؟ ألنه ال  الظاهرية، ورأي الثوري رمحهم اهلل أن مدة املسح

 توقيت للمسح عندهم، فلما مل يكن للمسح توقيت فاملدة مفتوحة. 

 أدلتهم :

الدليل األول : مبا جاء يف بعض ألفاظ حديث صفوان بن عسال املرادي رضي اهلل عنه، أنه ذكر فيه) أنه من احلدث 
بتداء باحلدث، والنهاية أيضا باحلدث . وهذه الزيادة استدل بها الشافعية،واحلنابلة .وهي إىل احلدث(. فعلق مدة اال

كما ذكر النووي وغريه، لفظة غريبة ليست ثابتة، وبناء عليه فال يستدل بها، و حديث صفوان بن عسال، حديث 
ظة غريبة ليست ثابتة. فإذا كانت صحيح كما تقدم، رواه اإلمام أمحد، والنسائي، والةرمذي، وغريهم، لكن هذه اللف

 غري ثابته فالينبين عليها حكم.

 الدليل الثاني : قالوا: إن احلدث هو سبب وجوب الوضوء، فُعلق احلكم به .

فلو سئل اإلنسان ما وجوب سبب الوضوء ؟ لقيل : احلدث، فإذا كان احلدث هو سبَب الوضوء، فليكن احلكم 
 اجلورب أو اخلف، فإن املدة تبدأ منه. معلقا باحلدث، فإذا أحدث بعد لبس 

قال ]من باع خنال بعد أن تَؤبَّر، فثمرتها للذي باعها، إال أن  صلى اهلل عليه وسلم  وقالوا : هذا له نظري،وأن النيب 
ى، يشةرط املبتاع[ قال احلنابلة : احلكم هنا معلق بالتشقق، فإذا باع اإلنسان خنلة، وقد تشقق طلعها، تشقق الُكُفرَّ

حتتاج إىل وضع الوبار )التلقيح( فيها، إذا باعها بعد أن تتشقق، فثمرتها لصاحبها )البائع(، إال أن يشةرطها املشةري، 
يف احلديث علق احلكم بالتأبري، قالوا : احلكم معلق  صلى اهلل عليه وسلم  فاحلنابلة علقوا احلكم بالتشقق، والنيب 
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: فمثله املسح، فإن مدة املسح تبدأ من احلدث بعد اللبس ؛ ألن احلدث هو سبب بالتشقق ؛ ألنه سبب التأبري، قالوا 
 الوضوء، فإذا كان احلدث سبب الوضوء فإن احلكم يعلق بالسبب )احلدث(. 

وهذا تعليل وقياس غري صحيح، أما قياسهم على حديث التشقق والتأبري فيقال : هذا غري صحيح، بل الصحيح أن 
صلى اهلل  ، وهو التأبري، وال أحد أفصح وال أبني من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  به النيب احلكم معلق مبا علقه 

، أن يعلق احلكم بالتشقق لعلقه، لكنه علقه بالتأبري، فقال ]من باع صلى اهلل عليه وسلم  ، ولو أراد النيب عليه وسلم 
ع[، فيعلق بالتأبري، فما قيس عليه فهو غري صحيح وال خنال بعد أن تؤبر، فثمرتها للذي باعها إال أن يشةرط املبتا

مسلم ؛ ألنه مقيس على مسألة خمتلف فيها، ومن شروط صحة القياس أن يكون األصل املقيس عليه متفقا عليه، 
 وهوهنا غري متفق عليه .وذهب إىل أن احلكم معلق بالتأبري املالكية، والشافعية  .

 قته ، فاعترب أول وقتها من حني جواز فعلها كالصالة . الدليل الثالث :أن املسح عبادة مؤ

 : أن مدة املسح تبدأ من أول مسحة بعد احلدث . القول الثاني

مبعنى إذا أحدث ومسح، فإن احلكم يتعلق بأول مسحة، وهذا رواية عند احلنابلة، وهو مروي عن عمر، و رأي 
اهلل، واختيار شيخنا ابن عثيمني، وطائفة من أهل العلم األوزاعي، و أبي ثور،وابن املنذر،ورجحه النووي رمحهم 
 رمحة اهلل عليهم، إذن فاحلكم معلق بأول مسحة بعد احلدث .

 أدلتهم :

صلى اهلل  الدليل االول : أنه جاء يف بعض ألفاظ حديث علي رضي اهلل عنه، يف صحيح مسلم، أنه قال :)أمرنا النيب 
 قيم وثالثة أيام بلياليها للمسافر( فقال : منسح، فعلق احلكم باملسح. ، أن منسح يوما وليلة، للمعليه وسلم 

، أرخص للمسافر إذا  توضأ ولبس صلى اهلل عليه وسلم  الدليل الثاني:عن أبي بكرة رضي اهلل عنه ، ]أن النيب 
ماجه، والدارقطين،  خفيه، ثم أحدث وضوءا، أن ميسح ثالثة أيام بلياليها، وإذا كان مقيما يوما وليلة [. أخرجه ابن

 وصححه الشافعي، وحسنه البخاري،واأللباني رمحة اهلل عليهم

أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال:) أحدث وضوءا أن ميسح( فعلق احلكم باملسح، فمدة املسح تبدأ من أول مسحة 
 حة بعد احلدث. بعد احلدث،وهو حديث واضح يف املقصود، ومن أقوى أدلة من قال : إن احلكم يتعلق بأول مس

 الراجح : واهلل أعلم هوالقول الثاني : وأن احلكم يتعلق بأول مسحة بعد احلدث ، وذلك لقوة أدلتهم. 

فإذا لبس اإلنسان خفه أو جوربه، ثم أحدث، ثم توضأ، ومسح على خفيه، فإن مدة املسح تبدأ من أول مسحة بعد 
 ثالثة أيام بلياليها إذا كان مسافرا .احلدث، فيحسب من حينها يوم وليلة إذا كان مقيما، و

وقوهلم )من أول مسحة بعد احلدث( هذا احةراز مما لو مسح من غري حدث، لكن كيف ميسح من غري حدث ؟ 
اجلواب:جتديد وضوء، صلى بالوضوء األول، الذي لبس اخلفني أو اجلورب من أجله، ثم أحدث وضوءا للتجديد، 

من جديد، هذا على القول الثاني، وإن كان بعض أهل العلم قد قال : إن فننتظر حتى حيدث، ثم يتوضأ وميسح 
احلكم يتعلق بأول مسحة، سواء كانت بعد حدث، أم كانت يف جتديد، ألن هذا هو ظاهر حديث أبي بكرة، حني قال 

احلكم معلق ]ثم أحدث وضوءا أن ميسح ثالثة أيام بلياليها[ فإنه مل يقل ]ثم أحدث وضوءا جديدا[ لكن يقال : إن 
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بالغالب، والغالب أن اإلنسان ميسح بعد حدث، وأما التجديد فهذا أمر غري غالب، فإن من جيدد وضوءه ليسوا 
 بالكثري، بل أكثر الناس على أنهم يتوضؤون بعد احلدث، فيعلق احلكم به. 

. قال رمحه اهلل : على طاهٍر 

: أن يكون املسح يف مدة املسح الشرط األولشرطا، وهو  على اخلفني، وقد ذكر قبُلشروط املسح  بدأ املؤلف بذكر
 املعتربة شرعا، وهي يوم وليلة للمقيم، وثالثة أيام بلياليها للمسافر. 

: قوله:)على طاهر(.فإن كان املمسوح عليه جنسا، أو متنجسا، فإن املسح ال يصح، بل ال بد أن يكون  الشرط الثاني
جنسا جناسة عينية، مبعنى أنه عينه جنسة، كأن يكون جلد خنزير، أو جلد كلب  اخلف املمسوح عليه طاهرا، فإن كان

على القول بعدم طهارته بالدباغ، أو شعر خنزير، أو شعر كلب، فإنه ال يصح املسح عليه، أو كان متنجسا، أصابته 
نا أيضا ال جيوز املسح جناسة، هو يف أصله طاهر، لكن أصابته جناسة، فانتقل من كونه طاهرا إىل كونه متنجسا، فه

 عليه .

. ثم قال رمحه اهلل : مباح 

من شروط املسح على اخلفني، أن يكون اخلف املمسوح عليه أو اجلورب مباحا، فإن كان حمرما، فال  الشرط الثالث :
 جيوز املسح عليه، واحملرم إما أن يكون حمرما لعينه، أو حمرما لكسبه، 

 رير حمرم لعينه.احملرم لعينه مثل : احلرير، فاحل

واحملرم لكسبه : كاملسروق واملغصوب، واملؤلف رمحه اهلل قال : )أن يكون مباحا( ، فيشمل احملرم لكسبه ، واحملرم 
 لعينه ، فكالهما ال جيوز املسح عليه، وهذا هو املذهب.

 ولني : ومسألة املسح على اجلورب واخلف احملرم، وقع اخلالف فيها بني السلف رمحهم اهلل، على ق

:أنه ال جيوز املسح على اخلف احملرم. وهو املذهب عند احلنابلة، سواء كان حمرما لعينه أو لكسبه،فال  القول األول
 فرق .

 أدلتهم:

 الدليل األول : أن املسح على اخلف رخصة، والرخص ال تستباح باملعاصي كما تقدم. 

ال تصح،  -إن صح احلديث  -الصالة يف الثوب املسبل الدليل الثاني: قياسا على الصالة يف الثوب املسَبل، ف
 واحلديث يف أبي داود يف النهي عن الصالة يف الثوب املسبل.

 نوقش: بأن احلديث غري صحيح فالقياس غري صحيح. 

 : أنه جيوز املسح على اخلف احملرم، سواء كان حترميه لعينه أو لكسبه.  القول الثاني

، وفرق املالكية بني ما إذا كان حمرما لعينه، أو كان حمرما لكسبه، فإن كان حمرما لعينه وهذا مذهب الشافعية،واحلنفية
 فال جيوز املسح عليه، وإن كان حمرما لكسبه جاز املسح عليه.

 
 
 
 



  املطريي فهد: د.أ. الشيخ فضيلة                                                                                                                                                      ـكتاب الطهارة  املستقنع زاد

 

 www.dwrah.com 211                                 سعدي ابن جبامع املتقدمة العلمية الدورة

 أدلتهم : 

الدليل األول : عدم الدليل على عدم الصحة. فليس عندنا دليل صحيح صريح يدل على عدم صحة املسح على 
وإذا مل يكن مثة دليل، فليس لنا أن نبطل عبادة املكلف ، بل إبطال عبادته ، جناية عليه ، ، وال بد أن يكون  اخلفني ،

 عند  دليل صحيح صريح يف إبطال عبادته. 

 الدليل الثاني:وألن اجلهة منفكة .

اخلفني هذا جهة ،  فجهة النهي منفكة ، النهي عن لبس احلرير واملغصوب واملسروق هذا جهة ، وجواز املسح على
فلما كانت اجلهة منفكة ، فإنا نصحح الفعل ، ونؤّثم الفاعل ، فنقول : فعلك صحيح ، وأنت آثم ألنك قد لبست 

 شيئا ال جيوز لبسه ، وهذا يف املنهي عنه لوصفه ، سواء كان منهيا عنه ألمر خارج عنه مالزم له أو غري مالزم له. 

 الثاني خالفا للمذهب وهو أن املسح صحيح ، وهو آثم بفعله. الراجح ـ واهلل أعلم ـ هو القول 

. يقول : ساتٍر للمفروِض 

؛ {إىل الكعبني}: من شروط املسح على اخلفني، أن يكون اخلف أو اجلورب ساترا حملل الفرض ، وهو الشرط الرابع
 ه مسألتان : ألنه جيب غسل القدمني إىل الكعبني ، واملسح بدله ، وكالم املؤلف هذا يدخل حتت

 املسألة األوىل : املسح على اخلف املخرق. 

 املسألة الثانية : املسح على اخلف الشفاف الذي يصف البشرة .

 : فقد اختلف العلماء يف صحة املسح على اخلف املخرق أقوال :  أما املسألة األوىل

 أنه جيوز املسح على اخلف املخّرق .القول األول : 

ثوري،وسفيان بن عيينة ، وابن املبار  ، و إسحق ، وهو قول عند احلنابلة ، واختيار شيخ و إليه ذهب سفيان ال
اإلسالم ابن تيمية ، وابن القيم ، وشيخنا ، وطائفة من أهل العلم ، رمحة اهلل عليهم ، على أنه جيوز املسح على 

 اخلف املخرق ، وال فرق بني أن تكون اخلروق كبرية أو تكون اخلروق صغرية. 

 أدلتهم : 

الدليل األول:أن األدلة اليت جاءت يف املسح على اخلفني جاءت مطلقة غري مقيدة بقيد ، فتبقى على إطالقها ، وتقييد 
 النص جناية عليه ، ومن قيد فعليه الدليل .

 ينبه النيب الدليل الثاني:أن الصحابة رضي اهلل عنهم ، كانوا فقراء ، وكانوا ال ختلو خفافهم من خروق ، ومع ذلك مل
صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم على ذلك ؛ مما يدل على أنه جيوز املسح على اخلف املخرق ، ولو كان ال جيوز املسح 

هذا األمر ، ولقال هلم : إنه ال جيوز لكم أن متسحوا على  صلى اهلل عليه وسلم  على اخلف املخرق ، لبني النيب 
 اخلف املخرق .

  جيوز املسح على اخلف املخرق مطلقا ، سواء كانت اخلروق صغرية أو كانت كبرية .: أنه ال القول الثاني

 وإليه ذهب الشافعية، وهو املذهب عند احلنابلة. 
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 أدلتهم : 

الدليل األول : أنه إذا كان اخلف خمرقا ، فإنه جيب غسل ما بدا من القدم وظهر ، وهذا يلزم منه اجلمع بني البدل 
 و الغسل ، وهذا أمر ال جيوز ، فإما أن ميسح وإما أن يغسل. واملبدل ، املسح 

 ونوقش هذا االستدالل مبناقشات : 

 : أنه ال يلزم إذا كان اخلف خمرقا غسل ما بدا وظهر؛ ألن ما بدا وظهر يكون تابعا للممسوح.1

ة ، فإنه جيب اجلمع بني : أن املسح والغسل قد جيتمعان يف عضو واحد فهو منتقض باجلبرية فإن كانت غري مستوعب2
 الغسل، واملسح . 

: ثم يقال : ال يلزم أن ُيستوعب اخلف مسحا ، فإن اإلنسان إذا مسح خفه أو جوربه من األعلى ، فإنه ال يلزم أن 3
 ميسح كل مكان منه ، وإمنا يعممه ، وهذا يلزم منه أن يكون منه أجزاء مل ينلها بلل أو ماء ، إذن فال يلزم تعميم احملل
باملسح ، ثم إن أسفل اخلف ال ميسح وجوانبه ال متسح ، فلو  كان مثة خرق يف ظهر القدم فإن املسح يكفي؛ألنه ال 

 جيب مسح كل ظهر القدم  فكذلك الذي يبدو منه ال ميسح .

ق الدليل الثاني : قياس اخلروق اليت يف اخلف على انكشاف احدى القدمني ،فإنه ال جيوز املسح على اخلف املخر
حينئذ، كما أنه ال جيوز املسح فيما لو كانت إحدى القدمني مكشوفة ، فلو كانت قدم عليها خف ، وقدم ال خف 
عليها ، فإنه ال جيوز أن ميسح رجال ، ويغسل رجال أخرى ، قالوا : فكذلك إذا كان اخلف خمرقا ، فال جيوز أن ميسح 

 عليه ، قياسا على هذا الصورة .

الفارق ؛ ألن اخلف إذا كان خمرقا ، فالرجل مستورة ؛ خبالف ما إذا كانت قدم مكشوفة ،  فيقال : هذا قياس مع
وقدم غري مكشوفة ، فإحداهما مكشوفة واألخرى مستورة، وأما يف الصورة األوىل، فالقدمان قد سةرتا، فهنا  فرق 

فإذاانكشفت إحدى القدمني  بني الصورتني، والقياس ال يصح؛ألن من شرط املسح على احدى القدمني سةراألخرى
 من غري عذر مل ميسح على األخرى،وهذا خبالف ماهنا فإن كلتا القدمني مستورة مل تنكشف،فجاز املسح عليهما .

 أن هنا  فرقا بني اخلروق الكبرية واخلروق الصغرية.  القول الثالث :

غرية ، فيجوز املسح عليه، وهذا مذهب فإذا كان اخلف خروقه كبرية ، فال جيوز املسح عليه ، وإن كانت خروقه ص
 احلنفية واملالكية،مع اختالفهم يف حد الصغري و الكبري. 

 أدلتهم : 

 استدلوا بأدلة أصحاب القول األول يف اخلروق الصغري ، واستدلوا بأدلة القول الثاني يف اخلروق الكبرية. -

 كانت خروقه كبرية أم صغرية . الراجح واهلل أعلم : أنه جيوز املسح على اخلف املخرق ، سواء

صلى اهلل عليه  أوال: لعدم الدليل على املنع ، مع وجود احلاجة إىل البيان ، فلو كان املسح ال جيوز ، لبينه النيب 
، لبينه رب العاملني ؛ ألنه يتعلق مبسألة من أهم املسائل ، وهي صلى اهلل عليه وسلم  ، ولو مل يبينه النيب وسلم 

 ليت تةرتب عليها صحة الصالة وعدم صحتها. الطهارة ، ا

 ثانيا: وألن النصوص جاءت مطلقه.
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 ثالثا: وألنه يصدق عليهما اسم اخلف وحتصل منفعتهما.

 

 املسألة الثانية : اخلف الشفاف. 

ة إذا كان اخلف ساترا حملل الفرض ومكتمال، لكنه شفاف يصف البشرة ، وهذا ُيحتاج إليه اآلن يف اجلوارب املوجود
فهي خفيفة تصف البشرة ، وبعض املوجود اآلن شفاف بالكلية ، يصف الرجل متاما ، تلبسه النساء ، فهل جيوز 

 املسح عليه أو ال جيوز ؟

 ظاهر مذهب احلنفية ، واملالكية ، ومنصوص احلنابلة،  أنه ال جيوز املسح عليه.   القول األول :

 أدلتهم : 

 م جواز املسح على اخلف املخرق .جبامع أن كال منهما غري ساتر للمفروض .الدليل األول : نفس أدلتهم على عد

الدليل الثاني : قياسا على الثوب الذي يصف البشرة ، جبامع وجوب السةر يف كل  فإن الثوب الذي يصف البشرة 
املسح عليه ؛ ألنه ال جيوز لبسه يف الصالة ؛ ألنه يبني العورة ، فكذلك اخلف الشفاف ، الذي يصف البشرة ال جيوز 

 يبني البشرة ويصفها. 

نوقش:بأن هذا قياس مع الفارق ؛ ألن تلك عورة ، والرجل ليست بعورة ، والعورة إذا كان الثوب شفافا يصفها ، 
فإن الصالة ال تصح ؛ ألن الثوب يبني العورة ويظهرها ، خبالف اجلورب أو اخلف إذا كان شفافا ، فإنه ال يبني 

 ها. العورة وال يصف

 : أنه جيوز املسح  على اخلف واجلورب الشفاف . القول الثاني

وهذا مذهب الشافعية ، واحلنابلة يف قول ، وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحة اهلل عليه ، واختيار شيخنا ابن 
 عثيمني ، وطائفة من أهل العلم.

 أدلتهم : 

 طلقة غري مقيدة ، ومن قيد فعليه الدليل .الدليل األول: أن املسح على اخلفني جاءت أدلته م

الدليل الثاني: أن املصلحة املةرتبة على لبس اخلف موجودة يف اخلف واجلورب الشفاف ، فقد يكون املقصود منه 
 التدفئة ، أو الزينة ، أو السةر ، وكلها موجودة .

هو مشقة النزع عند الوضوء يف  الدليل الثالث:أن سبب الرخصة موجود أيضا يف اخلف الشفاف ، فسبب الرخصة
كل مرة ، مشقة النزع كما هي موجودة يف اخلف واجلورب الصفيق ، فهي موجودة يف اخلف واجلورب الشفاف ، 

 وإذا كان سبب الرخصة موجودا ، فليكن احلكم املةرتب على سبب الرخصة موجودا أيضا. 

 املاء،وهو ليس عورة حتى جيب سةره .الدليل الرابع : أن حمل الفرض مستور الميكن أن يصل إليه 

الراجح واهلل أعلم : هو جواز املسح على اجلورب وعلى اخلف الشفاف؛ألنه ليس هنالك دليل مينع من املسح 
عليهما وإذا مل يكن مثة دليل فإنه جيوز املسح عليهما،وهذا القول هو الذي تدل عليه القواعد العامة للشريعة، 

 والقياس و ال يأبه.
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يثبُت بنفِسِه  ل رمحه اهلل :قا 

يشةرط يف اخلف أن يثبت بنفسه ، فإن كان اخلف أو اجلورب ال يثبت بنفسه ، وإمنا يثبت خبيط  الشرط اخلامس 
 متصل أو منفصل ، فإنه ال جيوز املسح عليه ، فال بد أن يكون من هيئته وصنعته ، أنه يثبت بنفسه. 

 وهذه املسألة فيها خالف على قولني : 

 أن اجلورب أو اخلف إذا كان ال يثبت بنفسه ، فإنه ال جيوز املسح عليه.  القول األول :

وهذا مذهب مجهور أهل العلم ، رمحة اهلل عليهم ، فهو مذهب احلنفية ، واملالكية يف قول ، والشافعية ، وهو املذهب 
 عند احلنابلة .

 أدلتهم : 

 يالت. ليس عندهم دليل من الكتاب والسنة، وإمنا تعل

التعليل األول : أن الرخصة إمنا جاءت يف خف ميكن االنتفاع منه ، وميكن متابعة املشي فيه ، وهذا ال يكون إال يف 
 اخلف الذي يثبت بنفسه .

 التعليل الثاني: أن النص إمنا جاء يف اخلف املعتاد ، واخلف املعتاد هو الذي يثبت بنفسه. 

ثبت بنفسه ال ُيحتاج إليه ، وال حتصل املشقة بنزعه ، فسبب الرخصة غري موجود التعليل الثالث :أن اخلف الذي ال ي
 فيه.

 أن اخلف الذي ال يثبت بنفسه، بل يثبت بغريه ، خبيط متصل أو منفصل ، جيوز املسح عليه.  القول الثاني :

رمحه اهلل ، وشيخنا ، وطائفة  و إليه ذهب املالكية يف قول ، واحلنابلة يف قول ، وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية
 من أهل العلم رمحة اهلل عليهم. 

 أدلتهم : 

الدليل األول : أن أدلة املسح على اخلفني جاءت مطلقة ، غري مقيدة بقيد ، فتبقى على إطالقها ، وليس لنا أن نقيد 
 ما قيد اهلل إال بدليل. 

، فإن اإلنسان إذا لبس خفا أو جوربا ثم ربطه ،  الدليل الثاني : أن سبب الةرخيص موجود يف اخلف الذي ُيربط
خبيط متصل أو منفصل ، فإن مشقة النزع موجودة ، فيشق عليه أن ينزعه كل صالة ويغسل قدميه ، وإذا كانت 

 موجودة فإنه جيوز املسح على اخلفني واجلوربني يف هذه الصورة. 

 ثابتا بنفسه ، أو ثابتا بغريه ، خبيط متصل أو منفصل . الراجح واهلل أعلم ، أنه يصح املسح على  اخلف ، سواء كان

 مسألة : 

من شروط املسح على اخلفني امكانية متابعة املشي فيه ،وهذا الشرط كثريمن األصحاب ال يذكره ويدخلونه يف شرط 
هم )أن يثبت بنفسه(، وبعضهم يذكره كشيخ اإلسالم يف شرح العمدة فقدجعل شرط الثبوت بنفسه شرطني ، بعض

 يدخل هذا الشرط يف قوهلم )يثبت بنفسه( كما تقدم وهوشامل ملا كان يثبت بنفسه ، وملا ميكن متابعة املشي فيه ؛ ألن 
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الذي ال يثبت ال ميكن متابعة املشي فيه ، ألن اإلنسان إذا مشى خبف مفتوح فسيسقط من قدمه ، فبعضهم جيعله 
 يف هذا ألن النتيجة واملؤدى واحد . شرطني ، وبعضهم جيعله شرطا واحدا ، والمشاحة

 هل يشةرط لصحة املسح على اخلف واجلورب أن ميكن متابعة املشي فيه ؟ 

ج/أنه يشةرط لصحة املسح على اخلف واجلورب أن ميكن متابعة املشي فيه،إليه ذهب 
، ما ضابطها ؟ فمنهم من يقول  احلنفية،واملالكية،والشافعية،واحلنابلة،وإن كان بينهم  اختالف يف حتديد إمكانية املشي

: ميشي فرسخا ، ومنهم من يقول : املشي املعتاد يف قضاء حوائجه يف اليوم والليلة ، ومنهم من يقول : عادًة ، ومنهم 
 من يقول : عرفا ، وهذه كلها على املذاهب األربعة. 

 فعند احلنفية فرسخ . 

 وعند املالكية عادة . 

 وعند احلنابلة عرفا .

 الشافعية إمكانية املشي ومتابعة السري فيه لقضاء حوائجه املعتادة يف اليوم والليلة ، يف السفر واحلضر. وعند 

 واألقرب واهلل أعلم،أن يقال أنه إن كان اإلنسان حيتاج إىل املشي ، فإنه ال بد من إمكانية متابعة املشي فيه ، ألمرين :

 هو املقصود يف النص وماسواه حيتاج إىل دليل.األمر األول : أن اخلف الذي ميكن املشي فيه 

األمر الثاني : وألن الذي تدعوا احلاجة إىل لبسه هو الذي ميكن متابعة املشي فيه والذي يسقط باملشي المشقة يف 
 نزعه وال حاجة يف املسح عليه .  وأما إذا كان اإلنسان ال حيتاج إىل املشي فيه ، كأن يكون زِمنا ، أو مشلوال ، أو
مريضا ، فهنا ال يشةرط إمكانية متابعة املشي فيه ؛ ألن العلة اليت هي سبب الرخصة يف املسح على اخلفني موجودة ، 
إنسان مريض على سرير ، ُألبس جوربني أو خفني وهما يسقطان لو مشى فيهما ، لكن هو على سريره فلن يسقطا ، 

أال يغسل قدميه ، ويشق عليه غسل القدمني ، ففي هذه وميكن أن حيصل الةرخيص بهما ، فيمسح عليهما من أجل 
احلال يقال : ال يشةرط ، أما إذا كان حيتاج إىل املشي ، فيشةرط إمكانية متابعة املشي فيه ، وأن يثبت ، فإن مل ميكن 

 متابعة املشي فال يصح املسح عليه .

 واهلل أعلم ، وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد.
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 حلمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل وسلم وبار  على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني.ا

 تابع مسح اخلفني

. قال رمحه اهلل : من ُخٍف وجوَرٍب صفيٍق وحنِوهما 

 ذكر املؤلف هذا بعد أن ذكر مجلة من املسائل يف باب املسح على اخلفني. 

ء : إنها بيانية. تبني املقصود من قوله:طاهر ومابعده وأن املقصود : )من( هذه قال العلما قوله:)من خف وجورب(
 أنه جيوز املسح على طاهر مباح ساتر و كونه من خف وجورب .

:أي غليظ .فإن كان خفيفا فال جيوز املسح عليه،وتقدم الكالم على هذه املسألة قبل .وهي جواز املسح قوله:)صفيق( 
 على اخلف الشفاف .

أي حنو اخلف واجلورب من موق،و جرموق،وغريها فيجوز املسح املسح عليها لوجود علة جواز ا ( قوله :) وحنِوهم
 املسح وهي مشقة النزع والغسل .

. قال رمحه اهلل: وعلى عمامٍة 

 أي أنه جيوز املسح على العمامة .

 ، فإنه جيوز له املسح عليها، ومسيت العمامة بهذا ؛ ألنها تعم الرأس وتشمله وتغطيه، فإذا كان اإلنسان عليه عمامة

 واملسح على العمامة مما اختلف فيه أهل العلم رمحة اهلل عليهم، فقد اختلفوا فيه على قولني : 

 : أنه جيوز املسح على العمامة بشروط سيأتي ذكرها. القول األول 

وعمر،وأنس، وأبي أمامة، وهذا مذهب احلنابلة رمحهم اهلل، وهو من مفردات املذهب، وهو رأي أبي بكرالصديق ، 
وأبي الدرداء رضي اهلل عنه ، وهو رأي قتادة، وعمر بن عبد العزيز، والثوري،وابن املنذر، وهو مذهب الظاهرية، 

 واختيارشيخ اإلسالم،وابن القيم،وشيخنا رمحهم اهلل أنه جيوز املسح على العمامة 

 أدلتهم : 

عنه،]أن النيب صلى  اهلل عليه وسلم، توضأ فمسح بناصيته وعلى الدليل األول : عن املغرية بن شعبة، رضي اهلل 
 العمامة وعلى اخلفني[أخرجه اإلمام مسلم. 

، مسح صلى اهلل عليه وسلم  وجه االستدالل:قالوا : هذا ظاهر واضح يف جواز املسح على العمامة ؛ ألن النيب 
 على عمامته. 

، مسح على اخلفني واخلمار[ أخرجه اإلمام صلى اهلل عليه وسلم   الدليل الثاني: عن  بالل رضي اهلل عنه،]أن النيب
 مسلم.
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وجه االستدالل:قالوا : املراد باخلمار هنا ليس مخار املرأة، بل هو العمامة ؛ ألن العمامة حيصل بها ختمري للرأس 
 وتغطية. 

، ميسح على صلى اهلل عليه وسلم   الدليل الثالث : حديث عمرو بن أمية عن أبيه رضي اهلل عنه، قال :] رأيت النيب
 عمامته وعلى خفيه[ أخرجه اإلمام البخاري.

 . صلى اهلل عليه وسلم  فعندنا ثالثة أدلة ثابتة عن النيب 

 الدليل الرابع : ما روي عن عمر أنه قال:]من مل يطهره املسح على العمامة فال طهره اهلل[ .

 رضه يف التيمم فجاز املسح على حائله كالقدمني. الدليل اخلامس : قالوا؛وألن الرأس عضو سقط ف

 وهلم أيضا أقيسة وتعليالت عقلية ميكن الرجوع إليها يف مظانها. 

: أنه ال جيوز املسح على العمامة. وهذا قول مجهور أهل العلم رمحة اهلل عليهم، فإليه ذهب  القول الثاني
 و رأي ابن عمر،ومروي عن بعض الصحابة، عن جابر وغريه.احلنفية،واملالكية،والشافعية، واحلنابلة يف رواية، وه

 أدلتهم : 

 . {وامسحوا برؤوسكم}الدليل األول : قول اهلل تبار  وتعاىل 

وجه االستدالل:أن اهلل تعاىل أمر الرجل أن ميسح رأسه، فإذا مسح على عمامته، مل ُيجب فيما أمر به، فيكون عاصيا 
 بعدم االمتثال. 

، الذي نزل عليه صلى اهلل عليه وسلم بأن اآلية جاءت مطلقة، وقد جاء تقييدها بالسنة، فإن النيب نوقش: االستدالل 
 مسح على العمامة. {وامسحوا برؤوسكم}قوله عز وجل 

 الدليل الثاني : أنه ال حاجة للمسح على العمامة، فإنه ال يشق نزعها، فلم جيز املسح عليها كالكمني. 

صلى اهلل عليه  على الكمني، فإن اإلنسان إذا كان كمه ضيقا فإنه ال ميسح عليه،ألن النيب  وتوضيحه : قياس العمامة
ملا كان كمه ضيقا، أخرج يده من حتت قميصه، وغسل يده، قالوا : فمثله العمامة، فالعمامة ال يشق نزعها،  وسلم 

 فينزعها اإلنسان، وميسح على رأسه .

 وهذا القياس قياس مع الفارق : 

 ليد مغسولة، والرأس ممسوح .أن ا 

  وأن العمامة يشق نزعها جدا، خاصة إذا كانت حمنكة، ويدار منها َكْور أو كوران حتت احلنك، وملفوفة على
 الرأس، فإنه يصعب جدا أن يفكها اإلنسان يف كل وضوء وميسح عليها ،خبالف العمامة.

 ،ال تدل على جواز املسح على العمامة.كيف ذلك ؟  وسلمصلى اهلل عليه الدليل الثالث:أن األدلة الثابتة عن النيب 

مسح على ناصيته، فالواجب سقط مبسح بعض الرأس، وهذا جار على مذهب  صلى اهلل عليه وسلم  : ألن النيب 1
احلنفية،والشافعية يف مسح الرأس يف الوضوء ؛ ألنهم يرون أنه ال جيب استيعاب الرأس مسحا، فيقولون : إذا مسح 

، أكمل املسح على العمامة، وهذا من باب صلى اهلل عليه وسلم  ، فإنه يكفي عن مسح العمامة، والنيب ناصيته
 االستحباب، كما سيأتي .



  املطريي فهد: د.أ. الشيخ فضيلة                                                                                                                                                      ـكتاب الطهارة  املستقنع زاد

 

 www.dwrah.com 217                                 سعدي ابن جبامع املتقدمة العلمية الدورة

، إمنا مسح على صلى اهلل عليه وسلم  : أما املالكية الذين يرون أنه جيب استيعاب الرأس مسحا، فقالوا : إن النيب 2
 استدلوا بالعذر، فإذا كان العذر موجودا، جاز لإلنسان أن ميسح عمامته. عمامته ، لوجود عذر يبيح املسح، ف

 الدليل الرابع : أن املسح على العمامه كان ثم تر  .

 نوقش : بأن الدليل قائم وليس ثم ماينسخه،أو يوجب تركه .

صلى اهلل  ن النيب الراجح واهلل أعلم : أنه جيوز املسح على العمامة، وذلك لوجود النصوص الواضحة الظاهرة، ع
 قوال، أو فعل فعال، فإنه ليس ألحد أن يعارض، وقد ثبت عنه  صلى اهلل عليه وسلم  ، وإذا قال النيب عليه وسلم 

، املسح، وثبت عن أئمة أصحابه أيضا، فهو ثابت عن أبي بكر،وعن عمر، فبناء عليه يكون صلى اهلل عليه وسلم 
 املسح على العمامة جائزا. 

 لف رمحه اهلل اشةرط للمسح شروطا. لكن املؤ 

. فقال رمحه اهلل: وعلى ِعمامٍة لرجٍل حمّنَكٍة، أو ذاِت ُذؤابٍة 

 . وهو الشرط األولفمن شرط املسح على العمامة أن تكون عمامة لرجل .

ضرورة، أو فإن قال قائل : هل املرأة تلبس العمامة ؟ فاجلواب :أن املرأةقد تلبس العمامة ألي سبب،فلو لبستها لل
لبستها للحاجة، أو ألي ظرف، فالجيوز هلا املسح عليها،على الصحيح من املذهب،ويف املذهب قول جبواز املسح مع 

 الضرورة .

 اليت تدار من حتت حنك اإلنسان . يدار فيها كور أو كوران من حتت احلنك . قوله:)حمنكة(

 . –أن تكون حمنكة أو ذات ذؤابة  –لثاني هو الشرط االطرف املتدلي من خلفها. وهذا  قوله:)ذؤابة(

أيضا اشةرطوا أن تكون العمامة ساترة ملا مل جتر العادة بكشفه، أما ما جرت العادة بكشفه، فال يشةرط فيه السةر، مثل 
 : مقدمة الرأس، واألذنني، وجوانب الرأس، فهذه ال يشةرط سةرها .

امة اآلن والعمامة ليست موجودة ؟ فاجلواب : بلى، العمامة وقد يقول قائل : ما احلاجة إىل أن نتكلم عن العم
موجودة يف بعض بلدان املسلمني، مثل : السودان، وغريها، وإن كانت العمامة املوجودة اآلن صماَء ، وأحيانا تكون 

بلده، حمنكة أيضا، تكون من حتت حنك الالبس هلا، فاحلاجة موجودة، وطالب العلم يعرف احلكم حتى لو مل تكن يف 
حتى إذا سئل عن املسألة فإنه جييب عنها ، وحتى لو مل تكن موجودة ، فإن اإلنسان إذا درس منهجا أو مقررا ، فإنه 

 يدرس كل ما ُذكر ، ويكون حميطا به ، ورمبا يأتي يف الزمن القادم أن تلبس العمامة مرة أخرى، ما يدرينا ؟. 

هل هذه الشروط معتربة أو غري معتربة؟ اختلف األصحاب يف ُذؤابٍة...( قوله:) وعلى ِعمامٍة لرجٍل حمّنَكٍة، أو ذاِت
 هذه الشروط على قولني:

 أنه يشةرط أن تكون حمنكة، أو ذات ذؤابة،وهذا هوالصحيح من املذهب عند احلنابلة . القول األول:

 أدلتهم: 
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ذات الذؤابة، عمائم اليهود والنصارى،  الدليل األول : يشةرط أن تكون حمنكة، أو ذات ذؤابة؛ألن غري احملنكة وغري
وإذا لبسها اإلنسان، فإنه يكون متشبها بهم، و املسح على اخلفني والعمامة من باب الرخص، والرخص ال تستباح 

 باملعاصي، فتكون هذه رخصة استبيحت مبعصية، فال جتوز. 

 الدليل الثاني : وأيضا قالوا : إنها ليست من عمائم العرب. 

ثالث : وألنها إذا كانت صماء، ليست ذات ذؤابة،وال حمنكة، فإنه ال يشق نزعها، فينزعها اإلنسان وميسح الدليل ال
 ثم يرجعها .

 : أنه جيوز املسح على العمامة، وإن مل تكن حمنكة،أو ذات ذؤابة. وهو وجه عند احلنابلة  القول الثاني

 أدلتهم:

، كان ميسح على عمامته، مل جيئ يف صلى اهلل عليه وسلم   الدليل األول: أن النصوص جاءت مطلقة، فإن النيب
النص أنه عليه الصالة والسالم ال ميسح عليها إال إذا كانت حمنكة،أو ذات ذؤابة. فالدليل على اشةراط أن تكون 

 حمنكة،أو ذات ذؤابة . 

كانوا يلبسون العمائم الصماء )غري الدليل الثاني : روى إسحق بن راُهْوَيه بإسناده، أن أبناء املهاجرين واألنصار، 
احملنكة أو ذات ذؤابة(، ولو كانت حراما ما لبسوها، ولو لبسوها ألنكر عليهم علماء الصحابة الكرام رضي اهلل 
عنهم، فلما لبسوها دل على جواز لبس العمامة غري احملنكة وال ذات الذؤابة، وكما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه 

وا حيتاجون إىل التحنيك يف املعار ، فإن العمامة إن مل تكن حمنكة ومربوطة، فإنها تسقط، وكذلك إذا كان اهلل :إمنا كان
 الواحد منهم على الفرس،فإنه حيتاج إىل أن يربط عمامته وحينكها، وإال لسقطت مع اجلري .

ي لباس الرأس، فإذا كان يشق نزعها، الدليل الثالث:  أنه جيوز املسح عليها قياسا على القالنس )مجع َقَلْنُسَوة( وه
 فإنه جيوز املسح عليها. 

الراجح:أنه ال يشةرط يف العمامة أن تكون حمنكة،وال ذات ذؤابة، وهذا هو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه 
 ن حمنكة.اهلل،واختيار شيخنا ابن عثيمني، وطائفة من أهل العلم رمحة اهلل عليهم . فيجوز املسح عليها وإن مل تك

ي إن مل تكن حمنكة فلتكن ذات ذؤابة ، فاملذهب جيوز املسح علي ذات الذؤابة؛ألنه جيوز  ( قوله:)أو ذاِت ُذؤابٍة
 لبسها،وهنا  وجه آخر بعدم اجلواز . أما إن مل تكن ذات ذؤابة وال حمنكة فالجيوز لبسها وفيه اخلالف السابق.

فما حكم مسح الناصية واملكشوف من الرأس ؟ هل جيب مسحه أو :إذا كان اإلنسان ميسح على عمامته، مسألة 
 يستحب ؟ هذه املسألة فيها خالف على قولني : 

أنه جيب مسح الناصية، ويستحب مسح العمامة. وإليه ذهب احلنفية،والشافعية،واحلنابلة يف وجه،  القول األول :
عليه مسح الناصية، ومسح العمامة ؛ ألن املالكية كما وذهب املالكية، إىل أنه إذا لبس اإلنسان العمامة لعذر، وجب 

 تقدم، يوجبون تعميم الرأس مسحا يف الوضوء، خبالف الشافعية،واحلنفية،

 فاحلنابلة،واملالكية يوجبون التعميم. 

 وأما احلنفية،والشافعية فال يوجبون. 
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شعرات.. اخل، واألقوال ينبين بعضها  احلنفية الواجب عندهم ربع الرأس، والشافعية الواجب عندهم شعرة أو ثالث
على بعض، فهنا يف العمامة قالوا : الرسول عليه الصالة والسالم مسح املقدم، ومسح املقدم يكفي يف مسح الرأس، 

 فيكون الواجب هو مسح مقدم الرأس )املكشوف( وأما العمامة فمسحها مستحب. 

: إذا لبس اإلنسان العمامة لعذر، ميسح املقدم املكشوف،  املالكية مذهبهم وجوب التعميم فماذا يصنعون ؟ قالوا
 وميسح أيضا بقية العمامة على سبيل الوجوب، فإن لبسها لغري عذر فال جيوز له املسح عندهم. 

 أدلتهم:

الدليل األول :هي أدلة من قال بعدم جواز مسح العمامه وحيملون عليه النصوص الواردة عن النيب صلى اهلل عليه 
 الصحابة الكرام يف مسحهم على عمائهم،فهم ميسحون جزءا من رؤسهم فيسقط الطلب به.   وسلم و

 الدليل الثاني : أن العمامه نابت عما استةر فوجب مسح الباقي كما لو ظهر الباقي كما لو ظهر سائر الرأس.

ابلة يف وجه هو املذهب : أنه يستحب مسح املكشوف من الرأس، وجيب مسح العمامة،وإليه ذهب احلن القول الثاني
 عندهم.

الفرق بني القولني، القول األول : جيب مسح الناصية مع املكشوف من الرأس، والعمامة يستحب مسحها، احلنابلة  
 عندهم العكس، ، أنه يستحب مسح املقدمة املكشوفة، وأما العمامة فيجب مسحها .

 أدلتهم : 

ينتقل الفرض إليها، ويتعلق احلكم بها كاخلف، فإذا لبس اإلنسان خفا الدليل األول : أن العمامة نابت عن الرأس، ف
أو جوربا،تعلق حكم الرجل بهذا اخلف واجلورب ، كذلك هنا، إذا لبس عمامة، فاحلكم يتعلق بهذه العمامة، ومقدم 

 الرأس أو املكشوف منه قالوا : يستحب مسحه وال جيب؛ألن الواجب سقط مبسح العمامة.

: أنه لو قيل بوجوب مسح املكشوف من الرأس، للزم منه اجلمع بني البدل واملبدل يف عضو واحد،  الدليل الثاني
وهما ال جيتمعان، فمسح العمامة بدل عن مسح الرأس، وإذا قلنا : إنه جيب أن ميسح مقدم الرأس أو املكشوف من 

ومسح عامة العمامة، وهذا حيتاج إىل الرأس، مع مسح العمامة، فمعناه أنا أوجبنا عليه شيئني : مسح املكشوف، 
 دليل .

القول الراجح واهلل أعلم : أنه يستحب مسح املكشوف من الرأس، وال جيب، بل الواجب هو مسح العمامة، ومقدار 
 ما ميسح من العمامة سيأتي إن شاء اهلل. 

. قال رمحه اهلل : و على ُخُمِر نساٍء مدارٍة حتَت حلوِقِهن 

اخلمر : مجع مخار، واخلمار أصل يدل على التغطية ؛ ألنه يغطى به رأس املرأة ، ومنه اخلمر ؛ (  قوله:) وعلى ُخُمِر
 ألنه حيصل به تغطية العقل .

أفادنا املؤلف أنه جيوز أن متسح املرأة على مخارها الذي على رأسها، بشرط أن يكون هذا اخلمار مدارا حتت حلقها ؛ 
 فإنه يسهل نزعه، وأما إذا كان مدارا حتت احللق، فإنه يشق نزعه.  ألنه إن مل يكن مدارا حتت حلقها،

 وهذه املسألة اختلف العلماء فيها على قولني :

 



  املطريي فهد: د.أ. الشيخ فضيلة                                                                                                                                                      ـكتاب الطهارة  املستقنع زاد

 

 www.dwrah.com 211                                 سعدي ابن جبامع املتقدمة العلمية الدورة

 

: أنه جيوز املسح على مخار املرأة، بشرط أن يكون اخلمار مدارا حتت حلقها،و إليه ذهب احلنابلة، وهو  القول األول
ختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل، إذا كانت املرأة حمتاجة إليه، من مفردات املذهب، وهو رأي ابن ابن حزم،وا

 كأن ختاف من برد أو حنوه، وأما إذا مل يكن مثة برد، قال : فاملسألة فيها خالف على قولني.

 أدلتهم :

 الدليل األول:]أن أم سلمة رضي اهلل عنها، كانت متسح على مخارها[ أخرجه ابن أبي شيبة بسند حسن .

، ال يعلم بها، فالدليل إقرار صلى اهلل عليه وسلم  قد علق شيخ اإلسالم عليه فقال : وال ميكن أن متسح والنيب و
، صلى اهلل عليه وسلم  ؛ ألنه أقر أم سلمة على املسح على مخارها، ولو مل يدر النيب  صلى اهلل عليه وسلم  النيب 

وز، ألخرب اهلل عز وجل نبيه؛ألنه يتعلق بالطهارة، والطهارة تتعلق بها فإن اهلل يعلم، ولو كان املسح على اخلمار ال جي
 صحة الصالة .

الدليل الثاني: قياسا على عمامة الرجل، جبامع مشقة النزع يف كلٍّ. فإن الرجل أبيح له وأجيز أن ميسح على عمامته، 
، فإنه جيوز املسح عليه ؛ وذلك لوجود وجاءت النصوص واضحة يف هذا ؛ لوجود املشقة يف النزع، فمثله مخار املرأة

 املشقة يف نزعه. 

 :أنه ال جيوز املسح على مخار املرأة.القول الثاني

 وهو قول اجلمهور، فهو مذهب احلنفية ، واملالكية ،والشافعية ، واحلنابلة يف رواية . 

 أدلتهم :  

مأمورة بأن متسح رأسها، فإذا مسحت على واملرأة  {وامسحوا برؤوسكم}الدليل األول : قول اهلل تبار  وتعاىل 
 مخارها، فإنها مل متتثل أمر اهلل عز وجل، فتكون عاصية بعدم املسح. 

 ونوقش االستدالل باآلية كما نوقش هنا ، بأنه قد جاء التقييد إلطالق اآلية، وهو فعل أم سلمة الذي أقرها النيب 
 . صلى اهلل عليه وسلم عليه 

ئشة رضي اهلل عنها، ]أنها كانت إذا توضأت تدخل يدها من حتت ردائها، وتعم رأسها باملسح[ الدليل الثاني : عن عا
 أخرجه البيهقي بإسناد حسن .

وجه االستدالل:قالوا : لو كان املسح على اخلمار جائزا، ملا مسحت عائشة رضي اهلل عنها، على رأسها، وأدخلت 
 يدها من حتت اخلمار.

ل : أن عائشة قد يكون خفي عليها احلكم، أو أنها رضي اهلل عنها مل يكن مخارها يشق وميكن أن يناقش: بأن يقا 
نزعه ؛ ولذلك أدخلت يدها، مما يدل على أنها تستطيع املسح، فرأت أنها يف حال ال ميكن أن متسح فيها، فرأت أنه 

 .ال جيوز هلا أن متسح على اخلمار، مع قدرتها على مسح الرأس، وهذا ال إشكال فيه

الدليل الثالث : أنه ال مشقة يف املسح على الرأس، وال حاجة للمسح على اخلمار، فإن املرأة تستطيع أن تنزع مخارها 
 ومتسح على رأسها، وال مشقة فيه .
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الالتي اعتدن على لبس اخلمر اليت تغطي  -خاصة كبريات السن  -يناقش:بأن هذا تعليل ضعيف ؛ وهلذا النساء 
مدارة من حتت حلوقهن، من أصعب ما يكون عليهن أن تنزع الواحدة منهن مخارها.كذلك املرأة رؤوسهن، وتكون 

إذا كانت خارج بيتها، وأرادت أن تتوضأ، وكانت قد أدارت مخارها على رأسها، أو من حتت حلقها، فإنه يصعب 
 عليها جدا أن تنزع اخلمار، ومتسح على رأسها .

وز للمرأة أن متسح على مخارها، بشرط أن يكون اخلمار مدارا من حتت حلقها القول الراجح واهلل أعلم، أنه جي 
،وهذا حتتاج له املرأة يف الشتاء، أو إذا كانت خارج بيتها، وكبريات السن الالتي ال ينزعن مخرهن عن رؤوسهن، فهن 

لسمحة، تدل على التوسع حيتجن إليه، وقد دلت السنة على التوسيع يف باب املسح على اخلفني، وقواعد الشريعة ا
يف هذا الباب، فليس لنا أن مننع إال بدليل صحيح صريح، مينع املرأة من أن متسح عليه. وقد قال شيخ اإلسالم ابن 

 تيمية : أن املرأة متسح مخارها بعض شعرها .

 .قال رمحه اهلل : يف حدٍث أصغَر 

والعمامة، واخلمار، إمنا يكون يف احلدث األصغر، ال  أي أن املسح على األشياء املتقدمة، وهي : اخلف، واجلورب،
 يف احلدث األكرب، وهذا دل عليه : 

، إذا كنا سفرا، أن ال ننزع خفافنا ثالثة أيام صلى اهلل عليه وسلم  حديث صفوان بن عسال ، أنه قال:]أمرنا النيب  -
 ،والةرمذي،والنسائي،وابن ماجه.بلياليهن، إال من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم[أخرجه اإلمام أمحد

 وجه االستدالل: أن احلديث ظاهرالداللة أن مسح هذه األشياء إمنا يكون يف احلدث األصغر .

 وقد حكي اإلمجاع على عدم جواز مسحها يف احلدث األكرب، حكاه ابن قدامة،والنووي . -

شرط املسح على هذه األشياء األربعة، أن  فمن )مخر نساء مدارة حتت حلوقهن يف حدث أصغر(قال رمحه اهلل :وهنا 
تكون يف احلدث األصغر، أما احلدث األكرب فال جيوز املسح عليها ، فإذا كانت املرأة جنبا، فال جيوز هلا أن متسح على 
مخارها ؟  وكذلك الرجل اجلنب، جيب أن ينزع اخلفني والعمامة، واملرأة مخارها، ويغسلوا ؛ ألنه يشةرط يف هذه 

 اء أن تغسل غسال، واملسح ال مدخل له يف غسل اجلنابة، بل ال بد أن يعم اجلسد مجيعا بالغسل. األشي

 .قال : وجبريٍة مل تتجاوْز قدَر احلاجِة 

اجلبرية : فعيلة مبعنى فاعلة، أي جابرة، واحدتها ِجبارة، بكسر اجليم وهي َجبرية بالفتح، وهي أعواد تشد على 
ا. ففي املاضي كانوا يأخذون أعوادا وتربط األعواد على الكسر، ثم تشد عليها اللفائف، الكسر ليلتئم، ويربط عليه

من أجل أن ينجرب الكسر املوجود، واحلكم يف اجلبرية واحد، سواء كانت من أعواد، أو من شاش، أو من جبس، أو 
 من خيوط، أو من أي شيء كان، احلكم واحد. 

املسح على اجلبرية، ما مل تتجاوز قدر احلاجة، فإن جتاوزت اجلبرية قدر احلاجة فإنه واملؤلف رمحه اهلل، أفادنا أنه جيوز 
ال جيوز املسح عليها، بل جيب حلها، فإن كان اإلنسان يتضرر حبلها، إما بتلف أو بضرر، أو بزيادة مرض، فإنه ميسح 

 عليها، ويتيمم ملا ال جيوز املسح عليه. 
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جلرح، واملوضع الذي حيتاج إليه يف الشد، فإذا كان اإلنسان مكسورة رجله، فإنه وقدر احلاجة هو موضع الكسر أو ا
جيرب الكسر، وُيتجاوز موضع الكسر ميينا ومشاال من أجل شد اجلبرية،ألن اجلبرية حتتاج إىل مساحة حتى تشد فيها، 

 .فما احتجنا إليه يف الشد جيوز املسح عليه، وما مل حنتج إليه ال جيوز املسح عليه 

 والعلماء رمحة اهلل عليهم، قد اختلفوا يف اجلبرية، هل جيوز املسح عليها أم ال ؟ 

اختلفوا يف هذه املسألة اختالفا كثريا جدا، والسبب فيه اخلالف يف األحاديث ؛ وهلذا يقولون : أحاديث اجلبرية حتتاج 
 إىل جبرية، كلها ضعيفة ؛ وهلذا اختلفوا على أقوال : 

 نه جيب املسح على اجلبرية. : أ القول األول

و إليه ذهب أبو يوسف، وأبو حممد، صاحبا أبي حنيفة،واملالكية، والشافعية يف القول القديم، وهو الصحيح من 
 مذهب احلنابلة، و هو رأي ابن عمر رضي اهلل عنهما ، واشةرطوا أن تكون اجلبرية بقدر احلاجة.

 أدلتهم :

نه، أنه قال :)كنا يف سفر، فأصاب رجال منا حجُر فشجه يف رأسه ، فاحتلم، الدليل األول: حديث جابررضي اهلل ع
فسأل أصحابه فقال: هل جتدون لي رخصة يف أن أتيمم ؟ قالوا : ال جند لك رخصة وأنت تقدر على املاء، فاغتسل 

 سألوا إذ مل يعلموا ؟ ُأخرب بذلك، فقال ]قتلوه قاتلهم اهلل، أال صلى اهلل عليه وسلم  فمات( فلما قدمنا على النيب 
على جرحه خرقة،  -شك موسى أحد الرواة  –فإمنا شفاء العي السؤال، إمنا كان يكفيه أن يتيمم، ويعصر أو يعصب 

ثم ميسح عليها، ويغسل سائر جسده[ أخرجه أبو داود،والدارقطين، وحسنه األلباني دون قوله ]إمنا كان يكفيه[. 
 عليه.  وضعفه احلافظ ابن حجر رمحة اهلل 

ولو نظرنا يف دليلهم ، لوجدنا أن الدليل ال يدل على ما استدلوا به ، فهم قالوا : ميسح، واحلديث قال : يتيمم ثم 
ميسح، فجمع بني التيمم واملسح، قالوا : ال، التيمم غري صحيح ؛ ألنه جاء يف لفظة رواية ابن عباس أنه قال بدل 

أيضا ال تصح ؛ ألنها من بالغات عطاء، أي أنه قال :  -يغسل  –اللفظة  التيمم )يغسل(أسقطوا لفظة التيمم، وهذه
بلغنا عن ابن عباس، وإذا قال التابعي : بلغنا، فليس له حكم الرفع، اإلسناد غري متصل هنا، فهي بالغات مل يثبت 

 فيها االتصال، ال بد أن يقول : حدثنا، أخربنا.. اخل .

، فأمرني أن صلى اهلل عليه وسلم  عنه، قال:)انكسر أحد َزندي، فسألت النيب  الدليل الثاني : حديث علي رضي اهلل
أمسح على اجلبائر( رواه ابن ماجه . وهذا احلديث قال عنه احلافظ ابن حجر : إنه رواه ابن ماجه بإسناد واٍه جدا، 

الواسطي، وهو كذاب كما فهو ضعيف، وأنكره اإلمام أمحد، وحيي بن معني ؛ إذ إن فيه رجال امسه عمرو بن خالد 
 قالوا ؛ وهلذا كان النووي يقول : إنه حديث ضعيف باتفاق احلفاظ، فال داللة فيه .

بعث سرية، فأمرهم أن ميسحوا على  صلى اهلل عليه وسلم الدليل الثالث : عن ثوبان رضي اهلل عنه، أن النيب 
 ث صححه األلباني رمحة اهلل عليه، وهنا  كثري من العصائب والتساخني[ أخرجه اإلمام أمحد،وأبو داود. وهذا احلدي
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أهل العلم يضعفه، وإذا كان ضعيفا فال دليل عندهم. والعصائب مجع عصابة، والتساخني ما تسخن به األرجل من 
 خفاف أو لفائف وحنوها.

ناء عليه ال ميكن نوقش:بأن املراد بالعصائب العمائم، وهذا عليه تفسري أئمة اللغة، وكثري من شراح احلديث، وب
االستدالل بهذا احلديث على جواز املسح على اجلبائر، وقالوا : يف اللغة إذا قيل: عصابة فهو ما يكون على الرأس، 

 وإذا قيل : َعصاٌب بدون هاء، فعلى سائر اجلسد.

على الرأس، وما وهذا رده احلافظ ابن حجر رمحه اهلل، وقال : هذا الكالم غري صحيح، وأنه ال فرق بني ما يكون  
، عصب  صلى اهلل عليه وسلم يكون على سائر اجلسد، وأن الكل يسمى عصائب ؛ ألنه جاء يف الصحيح، أن النيب 

على بطنه ِعصابة، وهي على البطن، وأما على قوهلم فال بد أن يقول الراوي : عصب على بطنه َعصابا، فلما قال : 
ق العصابة على العمامة، وعلى ما يعصب به أي جزء من أجزاء عصب على بطنه ِعصابة، دل على أنه جيوز إطال

اجلسد، وقد استدل به املال علي قارئ، يف مرقاة املفاتيح، استدل على أن العصائب يف احلديث يدخل فيها املسح 
 على اجلبرية. 

 الدليل الرابع: أنه مروي عن ابن عمر رضي اهلل عنهما. 

برية، على املسح على اخلف، ألن كال منهما عضو مغسول، سةر مبا جيوز سةره  الدليل اخلامس :قياس املسح على اجل
 به شرعا، فجاز املسح عليه .

الدليل السادس :أن املسح عبادة مائية ، فكان األوىل التعبد به ؛ ألن اإلنسان إذا مل ميسح، إما أن يتيمم، أو يةر  
 ة مقدمة على غريها.املسح والتيمم، واألوىل هو املسح ؛ ألنه طهارة مائي

 الدليل السابع : وألنه عضوتعذر غسله باملاء فمسح مافوقه كشعر الرأس .

 الدليل الثامن : وألن املسح أوىل من التيمم؛ألن التيمم يف الوجه والكفني خبالف اجلبرية فقد تكون يف غريهما . 

 ه. : أنه جيب املسح على اجلبرية، ويأثم بةركه، وتصح صالت القول الثاني

و إليه ذهب أبو حنيفة رمحه اهلل، والفرق بني هذا القول و القول األول أن أصحاب القول األول يقولون : ما تصح 
 صالته إذا مل ميسح على اجلبرية، وأبو حنيفة يقول : تصح صالته .

 : أنه ميسح على اجلبرية، ويتيمم، ويغسل باقي ما جيب غسله.  القول الثالث

 عند الشافعية رمحة اهلل عليهم، فهم جيمعون بني التيمم واملسح. وهذا أصح القولني 

 أدلتهم :

الدليل األول : عن جابر رضي اهلل عنه، ، أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال:]إمنا كان يكفيه أن يتيمم، ويعصب 
 سح والتيمم .على جرحه خرقة، ثم ميسح عليها، ويغسل سائر جسده[ فجمع النيب صلى اهلل عليه وسلم بني امل
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الدليل الثاني : أن ما حتت اجلبرية ال ميكن غسله، فيتيمم له، واجلبرية حائل يشق نزعه، فأشبه اخلف، فوجب مسحه، 
 فيجمع بني أمرين التيمم واملسح .

ٌع وقد نوقش هذا التعليل: بأن إجياب املسح والتيمم إجياب لعبادتني يف موضع واحد، وهذا مل تأت به الشريعة، ومج
بينهما يف مكان واحد، والشريعة مل توجب يف مجيع سياقاتها ومواردها، مل توجب عبادتني يف آن واحد،وليس هذا من 

 التكليف باليسري، بل فيه إشقاق وتكليف بالعسري على اإلنسان، وهذا ال تأتي به الشريعة .

 بدل. : ان اجلبرية ال ميسح عليها وكذلك فرضها، يسقط إىل غري القول الرابع

فإذا كان الرجل مكسورة رجله، فإنه يتوضأ ويغتسل ويةر  هذا العضو يف احلدث األصغر،واألكرب، وهذا ذهب إليه 
 ابن حزم رمحه اهلل.وضعفه شيخنا رمحه اهلل. 

 واستدل : 

 . {فاتقوا اهلل ما استطعتم}الدليل األول : بقول اهلل تعاىل 

]إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم[ وهذا املكلف ال يستطيع  يه وسلم صلى اهلل عل الدليل الثاني : وقول النيب 
 أن يغسل هذا العضو، واملسح حيتاج إىل دليل، وليس عندنا دليل يدل على املسح.

نوقش: بأن الشريعة جاءت باملسح بدال عن الغسل إذا تعذر،فإذا تعذر الغسل هنا فلينتقل للمسح واليةر  العضو 
 غسل ومسح ؛وألنه منقول عن ابن عمر رضي اهلل عنهما. املصاب بدون 

الراجح هو القول األول واهلل أعلم، أنه جيب املسح ؛ ملا تقدم من أدلة، وإن كانت األدلة ضعيفة كما قيل : أحاديث 
ني اجلبرية حتتاج إىل جبرية، إال أن حديث ثوبان، صححه بعض أهل العلم، من املتقدمني واملتأخرين، مثل األلبا

وغريه، فيمكن االستدالل به، والتعاليل اليت ذكروها تعاليل قوية، تدل عليه ؛ وهلذا اختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية 
رمحة اهلل عليه، وشيخنا، ومجع من أهل العلم . والقول بوجوب التيمم قول بعيد؛ألن املسح أقرب اىل طهارة املاء من 

ة مائية، وأما اجلمع بينهما فهو خمالف لقواعد الشريعة؛ألن العضو الواحد التيمم ؛ألنه طهارة ترابية ،واملسح طهار
 اليطهر بشيئني يف آن واحد وال يكلف اهلل بعبادتني سببهما واحد .

وليعلم أن اجلرح ال خيلو إما أن يكون مكشوفا أو مستورا، فإن كان مستورا، فحكمه ما تقدم، وأما إن كان مكشوفا، 
 ثالثة أحوال : فال خيلو من واحد من 

 . أال يضر غسله : فيجب غسله 

  .أن يضر غسله لكن ال يضر مسحه : فيجب االنتقال للمسح 

 . أن يضر غسله ومسحه : فهنا يتيمم عنه 

وهل جيب التيمم يف نفس املوضع ؟ مبعنى لو كان اجلرح يف مرفقه، هل يقال : إذا وصلت إىل موضع اجلرح فتيمم ؟ 
 بعد ذلك تيمم ؟ قوالن : أو أكمل وضوء  كامال  ثم
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املذهب األول، والثاني واهلل أعلم هو األقرب واألرجح، أنه جيوز أن يؤخر التيمم لألخري، وال تشةرط هنا مواالة ؛ 
وذلك لوجود العذر، وهو أسهل على املكلف ؛ ألنه سيحتاج إىل أن ينشف أعضاءه، ثم يتيمم، ثم بعد ذلك يكمل 

قة، فيقال له : استمر يف وضوئك حتى تنتهي، ثم إذا انتهيت تيمم ،وسياتي مزيد وضوءه، وهذا فيه نوع من املش
 تفصيل له يف التيمم.

 وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد.
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 احلمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني .

 باب مسح اخلفنيتابع  

اجلبرية : فعيلة مبعنى فاعلة ، أي جابرة ، وهي أعواد تشد على الكسر ليلتئم  قوله:) وجبريٍة مل تتجاوْز قدَر احلاجِة (
 ثم يربط عليها . 

 تقدم :أن أقرب األقوال يف مسح اجلبرية، هو اجلواز، وأنه ال يشةرط مجع التيمم مع املسح.

على اجلبرية )وجبرية مل تتجاوز قدر احلاجة( فإن جتاوزت اجلبرية قدر احلاجة، فإن كان املؤلف اشةرط يف جواز املسح 
ميكن حلها، وال ضرر على اإلنسان، فيجب عليه أن حُيلها، عليه شاش يف يده، لكن الشاش أكثر مما حيتاج إليه، يقال 

لها ضرر أو تلف، فيمسح عليها، : ال جيوز لك أن متسح عليه، وجيب عليك أن حتل هذا الشاش، فإن ترتب على ح
ويتيمم للجزء الذي سةره، وهو ال حيتاج إىل سةره، فيجمع هنا بني شيئني : املسح على اجلزء الذي حيتاج إىل اجلبرية 

 فيه، وبني التيمم للجزء الذي سةره وهو ال حيتاج إىل سةره. 

 .قال املؤلف : ولْو يف أكرَب 

لو كان يف احلدث األكرب، ألنه قال قبل )على مخر نساء مدارة حتت حلوقهن يف أي أنه جيوز املسح على اجلبرية، و
حدث أصغر( وعرفنا أن املراد أنه ميسح على اخلفني،واجلوربني،وعلى العمامة،وعلى اخلمار، يف احلدث األصغردون 

عليها حتى يف احلدث األكرب، ودل عليه حديث صفوان بن عسال املرادي رضي اهلل عنه، أما اجلبرية فقالوا :ميسح 
 األكرب. 

هل )لو( إشارة خالف ؟ قالوا : ال، ليست إشارة خالف، وإمنا هذه لدفع التوهم ؛ ألن  وقول املؤلف:)ولو يف أكرب(
اإلنسان إذا عرف أن مثة خفًا وجوربني ومخارًا وعمامة ال جيوز املسح عليها إال يف احلدث األصغر، فسيذهب ظنه 

اليت هي من ضمن املمسوحات، ُيمسح عليها يف احلدث األصغر، فقال :)ولو يف أكرب( من أجل إىل أن اجلبرية أيضا، 
 أن يدفع هذا التوهم. 

 الدليل : 

 الدليل األول: حديث جابر يف صاحب الشجة. 

الدليل الثاني:عن علي رضي اهلل عنه،قال:]انكسرت إحدى زندي ، فسألت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فأمرني 
 أمسح على اجلبائر[ رواه ابن ماجه . قال النووي : اتفق احلفاظ على ضعف هذا احلديث .أن 

بعث سرية، وأمرهم أن ميسحوا  صلى اهلل عليه وسلم  الدليل الثالث: عن حديث ثوبان رضي اهلل عنه،]أن النيب 
يد حبدث دون آخرفتبقى على على العصائب والتساخني[ .وهذه األحاديث جاء فيها املسح على اجلبائر مطلقا مل يق

 إطالقها. 
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الدليل الرابع: ألن اجلبرية املسح عليها إن كان من باب العزمية فيكون املسح واجبا، وإن كان من باب الرخصة 
فيكون املسح جائزا، وهو من باب العزمية ؛ ألن اإلنسان إذا كان مكسور اليد أو الرجل، ولف اجلبس عليها، ما يقال 

يار، متسح أو ال متسح، بل جيب أن متسح، فهي من باب العزمية والضرورة، وال فرق يف العزمية له : أنت باخل
 والضرورة بني احلدث األصغر واحلدث األكرب .

 الدليل اخلامس:وألنه قد ورد التعبد باملسح يف اجلملة ، فإذا عجزنا عن الغسل ، فإنا ننتقل إىل املسح. 

على اجلبرية يف احلدث األكرب كما ميسح عليها يف احلدث األصغر ، وأن اجلبرية ليست إذن : أفادنا املؤلف بأنه ميسح 
 كاخلف،واجلورب،والعمامة،واخلمار ، اليت ال ميسح عليها إال يف احلدث األصغر ، وذلك للفرق بينها وبني اجلبرية .

 .قال رمحه اهلل : إىل حلِّها 

لى اجلبرية حتى تنتهي حاجته منها ، فإذا انتهت حاجته منها ، فإنه حيلها أي إىل أن حيل اجلبرية ، فيجوز له أن ميسح ع
، وليس له أن يبقي اجلبرية بعدما ينتهي من حاجته ، ويشفى ُجرحه أو كسره ، ولو مسح عليها يف هذه احلال ، 

ا( فما أبيح فمسحه غري صحيح ، ووضوؤه غري صحيح ، وهذا عمال بالقاعدة املشهورة :)أن الضرورة تتقدر بقدره
للضرورة فإنه يقدر بقدر الضرورة ، وال جيوز الزيادة عليه ، وكذلك قاعدة:)أن ما جاز لعذر، فإنه يبطل بزوال ذلك 
العذر( واجلبرية إمنا جازت للعذر املوجود ، سواء كان جرحًا أو كسرًا أو غريه ، فإذا زال العذر ، زالت احلاجة إليها 

 واعد تدل على هذا املراد. ، فبطل املسح عليها ، وهذه ق

 ما هو الفرق بني اجلبرية واخلف يف األحكام ؟ قد يقول قائل :

فاجلواب: ذكر املرداوي يف )اإلنصاف(اثين عشر فرقا ختتلف فيها اجلبرية عن اخلف ، وذكر أن بعضها فيه خالف ، 
 فروق ، هي : وبعضها ضعيف ، وذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل، يف )الفتاوى( مخسة 

 . أن اجلبرية مسحها من باب العزمية ، واخلف مسحه من باب الرخصة 

  .أن اجلبرية تكون يف الطهارتني ، الكربى والصغرى، واخلف يكون يف الطهارة الصغرى 

  أن اجلبرية ال وقت هلا وال مدة ، واخلف له مدة ووقت ، على قول مجهور أهل العلم رمحة اهلل عليهم سوى
 . املالكية

  .أنه جيب استيعاب اجلبرية مسحًا ، خبالف اخلف ، فإنه ميسح ظاهره 

  .أنه ال جيب لبس اجلبرية على طهارة ، خبالف اخلف ، فإنه يلزم لبسه على طهارة 

وغريه قد يذكر أكثر من ذلك ، لكن هذه هي  –رمحه اهلل  -هذه الفروق اخلمسة اليت ذكرها شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 أهم الفروق.

 .قال : إذا لبَس ذلَك بعَد َكماِل الطهاَرِة 

ذلك : اسم إشارة ، يشري إىل املتقدمات مجيعًا ، اليت هي : اخلف، واجلورب، والعمامة، واخلمار، واجلبرية ، نأخذها 
 واحدة واحدة. 
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ل فيه ، فال أما اخلف : فال إشكال يف أن من شرط املسح عليه أن يلبس خفيه على طهارة ، وهذا الشرط ال إشكا
 جيوز املسح على اخلفني إال إذا كان قد لبس اخلفني على طهارة. 

لكن اختلف العلماء : لو أن اإلنسان غسل اليمنى ولبس اجلورب ، ثم غسل األخرى ولبس اجلورب ، فهل جيوز له 
يغسل رجله اليمنى ويلبس أن ميسح عليها أو ال جيوز ؟ هذه تقع أحيانا يف دورات املياه ، ينزل اإلنسان جواربه ، ثم 

اجلورب ، ثم يغسل رجله اليسرى ويلبس اجلورب ، يقال:أواًل : إن األكمل واألوىل  واألحوط ، أن اإلنسان ال 
 يلبس خفيه أو جوربيه إال بعد أن يغسل قدميه مجيعا. 

يث املغرية بن شعبة ، حينما ثم يقال:ثانيًا : إن العلماء قد اختلفوا يف هذه املسألة ، بناء على اختالفهم يف فهم حد
عندما أهوى املغرية إىل خفيه لينزعهما ، قال : ]دعهما ، فإني أدخلتهما طاهرتني[  صلى اهلل عليه وسلم: قال النيب 

 فأفهام العلماء اختلفت : 

قدميه يف ]دعهما فإني أدخلتهما طاهرتني[ أي أنه أدخل كلتا  صلى اهلل عليه وسلم  فمنهم من قال : إن قول النيب 
 اخلفني حال كونهما طاهرتني، فاإلدخال يكون بعد كما الطهارة، ملا توضأ وانتهى أدخلهما الثنتني .

طهر األوىل ، ثم  صلى اهلل عليه وسلم و قال بعض أهل العلم : ال، إلن قوله ]أدخلتهما طاهرتني[ حيتمل أنه 
لثانية ، وأدخلها اخلف، فيصدق عليهاحينئٍذ أنه أدخلها أدخلها ، ويصدق عليها حينئٍذ أنه أدخلها طاهرة ، ثم طهر ا

 طاهرة. 

وهذا يةرتب على مسألة أخرى، وهي : هل اإلنسان إذا كان يتوضأ وغسل عضوًا حصلت فيه الطهارة، أم أن 
الطهارة ال حتصل يف األعضاء إال باكتمال آخر عضو منها ؟ إنسان توضأ، فتمضمض وغسل وجهه، هل يرتفع 

جود يف الوجه ؟ ثم غسل يديه هل يرتفع احلدث يف يديه ؟ أم أنه ال حيصل ارتفاع احلدث إال بغسل القدم احلدث املو
 األخرية، فإذا غسل الرجل اليسرى ارتفع احلدث بالكلية ؟ هذه مسألة فيها خالف بني الفقهاء : 

اء الوضوء، مل يصح الوضوء ؛ ألن فمنهم من يقول : إنه كلما غسل عضوا ارتفع حدثه، حتى النهاية، فإن قطع يف أثن
 بناء  الوضوء بعضه على بعض مل يتم .

ومنهم من يقول : ال يرتفع احلدث حتى يغسل مجيع األعضاء، فإذا غسل آخر جزء من رجله، يكون هنا قد اكتملت 
 له الطهارة، فأصبح طاهرا. 

الوضوء، إال يف حال العذر، وأنه لو انقطعت واهلل أعلم هو القول األول، ودليله : أن املواالة شرط يف واألقرب : 
املواالة لوجود عذر، كما هو مذهب مالك، ورواية عند احلنابلة ، واختيار شيخ اإلسالم ، أنه يصح، حتى لو طالت 

 املدة، مما يدل على أنه قد حصلت الطهارة لتلك األعضاء اليت غسلها من قبل .

 ل رجال وأدخلها يف اجلورب، ففي املسألة خالف على قولني : فإذا غسل رجال ثم أدخلها يف اجلورب، ثم غس

 : أنه جيوز املسح على اخلفني يف هذه احلال . القول األول

وإليه ذهب احلنفية، والظاهرية،واحلنابلة يف رواية اختارها شيخ اإلسالم ابن تيمية،وابن القيم رمحهم اهلل، وشيخنا 
 ابن عثيمني عليه رمحه اهلل.
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 أدلتهم: 

لدليل األول:  بأن احلديث يدل على هذه الصورة، ويصدق عليها ؛ ألن املتوضئ هذا غسل رجله، ثم أدخلها حال ا
كونها قد اكتملت الطهارة فيها، ثم أدخل الثانية حال كون الطهارة قد اكتملت فيها، فيكون وضوؤه صحيحا 

 وطهارته صحيحة، فيمسح عليها .

ب:أن احلاجة للمسح على اخلف واجلورب من أول حدث بعد اللبس،وإذا أراد أن الدليل الثاني:وللحنفية تعليل غري
 ميسح عليهما من أول حدث بعد اللبس وهوالبس هلما،فيكون قد صدق عليه أنه لبس جوربيه أوخفيه على طهارة . 

 

املسح على خفيه : أنه إذا غسل رجال ثم لبس اخلف، ثم غسل األخرى ثم لبس اخلف، فإنه ال يصح له  القول الثاني
 ؛ ألنه مل يصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتني. وهذا مذهب اجلمهور، فهو مذهب املالكية،والشافعية،واحلنابلة.

حديث املغرية رضي اهلل عنه، فإنه ال يصدق على هذا اإلنسان الذي غسل رجال ثم أدخلها اخلف، ثم  -:  دليلهم 
ه أدخل كلتا رجليه يف اخلف طاهرتني ؛ ألنه ال يصدق عليه هذا املعنى غسل الثانية وأدخلها اخلف، ال يصدق عليه أن
 إال إذا توضأ كامال، ثم أدخلهما يف اخلف. 

واهلل أعلم هو القول األول ، وأنه لو غسل رجال ثم أدخلها اخلف، ثم غسل رجال وأدخلها اخلف، فإنه :الراجح
اجلوربني حتى يغسلهما متاما، فإذا أكمل الطهارة فيهما صحيح، لكن األحوط واألكمل أال يدخل قدميه يف اخلفني و

 فإنه بعد ذلك يدخلهما .

 العمامة : 

الذين قالوا جبواز املسح على العمامة هم األصحاب فقط، فهومن املفردات، وبناء عليه سيكون اخلالف داخل 
ز املسح عليها، اخلالف يف املذهب يف مذهب احلنابلة، أما اجلمهور فال شأن هلم يف هذه املسألة ؛ ألنهم ال يرون جوا

لبس العمامة بعد اكتمال الطهارة كما يفعل مع جوربيه وخفيه،هل يشةرط للبسها أن يكون بعد كمال الطهارة، 
 اختلفواعلى قولني : 

مية : أنه ال تشةرط الطهارة للبس العمامة. وإليه ذهب احلنابلة يف رواية،اختارها شيخ اإلسالم ابن تي القول األول
صلى اهلل عليه  رمحه اهلل، وقالوا : ال تشةرط الطهارة للبسها ؛ ألن النصوص جاءت مطلقة، فلم يثبت عن النيب 

، أنه اشةرط للبس العمامة الطهارة، جاءت ثالثة أحاديث يف صحيح البخاري،ومسلم، فيها ثبوت املسح على وسلم 
ليل يدل على اشةراط الطهارة، فمن اشةرط فعليه الدليل .يقال ، ومل يأتنا دصلى اهلل عليه وسلم  العمامة من النيب 

 ، ويعمل مبا تقول. صلى اهلل عليه وسلم  ائت بدليل من قوله أو من فعله 

 : أنه يشةرط للعمامة أن تلبس على طهارة ،وإليه ذهب احلنابلة يف رواية هي املذهب.القول الثاني

نهما لباس يسةر عضوا من أعضاء الوضوء، فاشةرط له الطهارة، كما : قياس العمامة على اخلف ؛ ألن كال مدليلهم
تشةرط الطهارة يف اخلف. وهذا القياس قياس مع الفارق ؛ ألنه قياس ممسوح على مغسول، العمامة تكون على 

 الرأس، وفرضها املسح، والرجل فرضها الغسل .
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مة الطهارة، وألن سبب مشروعية املسح على واهلل أعلم هو القول األول، وأنه ال يشةرط للبس العما:الراجح
 العمامة هو مشقة النزع، وإذا كانت املشقة حاصلة بنزع العمامة ولبسها فيجوز املسح عليها.

 مخار املرأة : 

 مثل عمامة الرجل،اخلالف فيه على قولني يف املذهب،فهي مثلها خالفا ومذهبا، وأدلة،والراجح هنا كالراجح هنا  .

 ةرط للبس اجلبرية أن تكون على طهارة ؟ .هل يشمسألة : 

يفيد أنه يشةرط يف اجلبرية أن تلبس على طهارة، فإذا أراد أن يلبس  قول املؤلف :) إذا لِبَس ذلَك بعَد كماِل الطهارِة (
جبرية يقال له : توضأ، ثم شد اجلبرية عليها، أو يده جمروحة، تنزف دما، يقال : اصربوا، دعوه يتوضأ، ثم شدوا 
اجلبرية على يده أو الشاش أو اللفيفة، رجل اليقدر أن ميشي، رجله مكسورة ، يقال : اصربوا، دعوه يتوضأ ثم 

 يلبسها ؛ ألنه ال بد من لبس اجلبرية على طهارة، املؤلف يقول )ذلك( فأشار إىل املتقدمات، ومنها اجلبرية. 

م، هل يشةرط يف لبس اجلبرية أن تلبس على طهارة أم ال وهذه املسألة وقع فيها خالف بني أهل العلم رمحة اهلل عليه
 ؟ على قولني : 

: أنه ال يشةرط للبس اجلبرية الطهارة ، فإذا لبس اإلنسان جبرية وهو على غري طهارة ، فإنه يصح املسح  القول األول
ة ، واحلنابلة يف رواية عليها،وإن لبسها على طهارة فذلك أكمل ، ويصح املسح عليها .وإليه ذهب احلنفية،واملالكي

 اختارها شيخ اإلسالم ابن تيمية،وشيخنا ، وطائفة من أهل العلم رمحة اهلل عليهم. 

 أدلتهم:

 الدليل األول: أن األدلة على جواز املسح على اجلبرية ، جاءت مطلقة ، مل تقيد بالطهارة ، فمن قيد فعليه الدليل. 

العزمية، والضرورة ، وإذا كان من باب العزمية، والضرورة ، فإنه ال الدليل الثاني:  وألن مسح اجلبرية من باب 
 يشةرط للبسها الطهارة. 

الدليل الثالث:  أن لبس اجلبرية يأتي على سبيل الفجأة ، واإللزام بالطهارة يف هذه احلال ، فيه ضرر ومشقة بالغان ، 
 وهذا من أقوى أدلتهم .

الطهارة ، فال تلبس اجلبرية إال بعد كمال الطهارة.وإليه ذهب الشافعية ، : أنه يشةرط للبس اجلبرية القول الثاني
 واحلنابلة

قياس اجلبرية على اخلف، جبامع املسح يف كل ، فهذا ميسح وهذه متسح ، فإذا كان كالهما ميسح ، فال بد  -دليلهم : 
بني اجلبرية ، وبني اخلف ، فاإلنسان من أن تلبس اجلبرية على طهارة. وهذا كما تقدم قياس مع الفارق ، فهنا  فرق 

يلبس خفه وجوربه يف حال السعة، وأما اجلبرية فإنها تأتي يف حال املفاجأة ، والضرورة ، املسح على اخلف من باب 
 الرخصة ، واملسح على اجلبرية من باب العزمية ، وفرق بني هذا وهذه. 

 الراجح : 

لبس اجلبرية ؛ ألن مسحها من باب العزمية ، فيجوز لبسها ولو على غري الراجح واهلل أعلم، أنه ال تشةرط الطهارة ل
 طهارة ؛ وألنها تأتي يف حال الضرورة، واشةراط الطهارة هلا يزيد الضرورة ضرورة. 
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 أْو عَكَسقال رمحه اهلل : ومْن مَسَح يف سفٍر ثم أقاَم 

 اإلنسان له حاالن :  

  .إما أن يكون مسافرا 

 ا .وإما أن يكون مقيم 

 احلال األوىل : أن ميسح مسح مسافر ثم يقيم. 

 وهذه احلال هلا أقسام :  

  .القسم األول:أن يلبس خفه يف حال السفر، وال حيصل منه حدث ثم يقيم 

 

 فهذا ميسح مسح مقيم بال إشكال. 

  .القسم الثاني:أن يلبس خفه يف السفر، وحيدث يف السفر ثم يقيم 

 إشكال.  وهذا أيضا ميسح مسح مقيم بال

 . القسم الثالث:أن يلبس خفه يف السفر وميسح عليه، ثم يقيم 

 وهذا يتم مسح مقيم إن كان قد بقي من املدة )يوم وليلة( شيء ، فإن مل يبق منها شيء فإنه يستأنف من جديد. 

 مثال : 

 ى الطائرة ، رجل مسافر من عنيزة إىل الرياض، لبس خفه يف الرياض، وخرج من الرياض إىل عنيزة مثال عل

: ومل حيدث إال يف البلد، واملدة على املذهب معلقة باحلدث، جاء عنيزة قبل أن حيدث ، فهنا ميسح مسح مقيم ، ال 1
 إشكال فيه.

 : أن يلبس خفه يف الرياض وحيدث، ثم يصل إىل عنيزة، فهنا ميسح مسح مقيم أيضًا.2

يزة، يقال : إن كان بقي من املدة )يوم وليلة( شيء، أمت اليوم : يلبس خفيه يف الرياض وميسح عليها، ثم يأتي إىل عن3
 والليلة، وإن مل يبق من اليوم والليلة شيء، فإنه يستأنف من جديد، فينزل جوربه ويغسل رجليه ثم يلبسهما. 

 توضيح أكثر : 

 :هلا ثالث صور: احلال األوىل

 يصل حمل إقامته قبل أن حيدث، فيمسح مسح مقيم. : أن يلبس جوربه يف سفره، وال حيدث إال يف بلده، أي أنه 1

 : يلبسه يف السفر، وحيدث يف السفر، ويصل حملل إقامته، فيمسح مسح مقيم .2

: ميسح يف السفر، ثم يصل إىل حمل اإلقامة، يقال : إن كان بقي يف اليوم والليلة شيء أمت اليوم والليلة ، إن مل يبق يف 3
 أنف، ينزع جوربه أو خفه، ويتوضأ من جديد، ويلبسه .اليوم والليلة شيء، فإنه يست

 : أن يلبس جوربه،أو خفه يف اإلقامة ، ثم يسافر . احلال الثانية

 فاللبس حصل يف حمل اإلقامة، ثم سافر بعد ذلك، لبس جوربه يف عنيزة ثم سافر.

 وهذه احلال هلا أقسام :  
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ث إال يف السفر. فهذا باإلمجاع أنه ميسح مسح مسافر، لبس : أن يلبس جوربه يف حمل اإلقامة وال حيدالقسم األول
 جوربه يف بلده، ثم ركب سيارته وسافر، وأحدث يف السفر، يقال : باإلمجاع أنه ميسح مسح مسافر .

: أن يلبس جوربه أو خفه يف حمل اإلقامة، وحيدث يف حمل إقامته، ثم يسافر بعد احلدث، وميسح وهو القسم الثاني
ح مسح مسافر . وقد ذكر ابن قدامة يف )املغين( أنه ال خالف يف أنه ميسح مسح مسافر، وقد انُتقد رمحه مسافر، فيمس

اهلل، وقيل : بل هنا  رواية عن اإلمام أمحد، أنه ميسح مسح مقيم، والراجح : ماذهب إليه ابن قدامة ، وهو الذي 
 عليه مجاهري أهل العلم، أنه ميسح مسح مسافر. 

 أن يلبس خفيه أو جوربيه يف بلد اإلقامة ، وميسح عليها ، ثم يسافر.  القسم الثالث:

لبس جوربه يف عنيزة، ثم توضأ لصالة الظهر، ومسح على خفه، وصلى ثم سافر، أو سافر بعدما مسح على خفه، 
 يقال هنا : إن مل يبق من مدة املسح شيء، فإنه ينزع جوربه، ويغسل رجليه، ويلبسه من جديد. 

 :  مثال ذلك

مسح صالة الظهر من يوم السبت أول مسحة، وسيمسح إىل صالة الظهرمن يوم األحد، يوم األحد قبل صالة الظهر 
بعشر دقائق توضأ ومسح جوربيه، ثم صلى الظهر، وسافر بعد ذلك، هنا يقال : انزع جوربك ؛ ألن مدة املسح قد 

 . انتهت، واغسل قدميك، والبس اجلورب، وامسح عليه وأنت مسافر

الصورة الثانية : أن يبقى من املدة شيء، فيمسح على جوربيه أو خفيه يف اإلقامة، ثم يسافر وقد بقي يف املدة نصف 
 يوم أو يوم مثاًل، فهل ميسح مسح مقيم أم مسافر ؟ أضرب مثاال. 

 مثال : 

، والعشاء ، أنا يف عنيزة، وتوضأت لصالة الظهر، ولبست اجلورب، ومسحت عليه صالة العصر، واملغرب 
والفجر،ثم سافرت إىل الرياض بعد صالة الفجر، لو كنت يف البلد سأمسح إىل  العصر، اآلن بقي مدة، هل أمسح 

 مسح مقيم أم مسح مسافر ؟ هذه املسألة فيها خالف على قولني : 

 أنه إذا مسح اإلنسان يف حمل إقامته، ثم سافر، فإنه يتم مسح مسافر . القول األول :

هب احلنفية، واحلنابلة يف رواية، وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية، وشيخنا، وطائفة من أهل العلم رمحة وإليه ذ
 اهلل عليهم. 

]جعل للمسافر أن ميسح ثالثة أيام صلى اهلل عليه وسلم الدليل األول:عن علي رضي اهلل عنه، أن النيب  أدلتهم :
صدق عليه أنه مسافر، وإذا صدق عليه أنه مسافر، فإنه ميسح ثالثة أيام بلياليها[ .وجه االستدالل: أن هذا اإلنسان 

 بلياليها. 

 الدليل الثاني:  أن سبب الرخصة وهو املسح، قد وجد يف السفر، وقد بقي فيه مدة، فليتم مسح مسافر. 

 نه ميسح مسح مقيم. : أن اإلنسان إذا لبسه خفه أو جوربه يف حمل اإلقامة، ومسح عليه، ثم سافر، فإ القول الثاني

 وهذا قول اجلمهور، فهو مذهب الشافعية، واحلنابلة، ومل يقل املالكية ؟ ألن املالكية ليس عندهم توقيت يف املسح. 
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 أدلتهم : 

الدليل األول: أنه قد اجتمع يف هذه العبادة سفر وحضر، وإذا اجتمع يف العبادة سفر وحضر، فإنه يغلب جانب 
بعبارة أخرى : اجتمع فيها مبيح وحاظر، ما يبيح املسح وما حيظر املسح، وإذا اجتمع يف الشيء احلَضر، كالصالة، أو

 مبيح وحاظر، يغلب جانب احلْظر، مثل الصالة. 

وهذا القياس غري صحيح ؛ ألنه يقال:إن املسألة اليت قستم عليها خمتلف فيها،والصحيح أن اإلنسان إذا دخلت عليه 
خرج، فإنه يصلي صالة مسافر، كما هو رأي اجلمهور، وأما احلنابلة فإنهم يرون أنه يصلي  الصالة وهو يف البلد ثم

 صالة مقيم ، فاملسألة املقيس عليها خمتلف فيها، ومن شروط صحة القياس أن يكون األصل املقيس عليه متفقا عليه. 

 األصل إال بدليل.   الدليل الثاني:  أن األصل مسح احلضر، وليس مسح السفر، فال ُينتقل عن هذا

الدليل الثالث:  أنه أبرأ وأحوط للذمة ،لقوله صلى اهلل عليه وسلم: ]من اتقى الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه[ ، 
 فيستربئ اإلنسان لدينه وعرضه ، ولقوله صلى اهلل عليه وسلم:]دع ما يريبك إىل ما ال يريبك[. 

 مسح اإلنسان يف احلضر ثم سافر فإنه يتم مسح مسافر؛ملا تقدم من أدلة،الراجح:واهلل أعلم هو القول األول أنه إذا 

ثم يقال : إن النص قد دل على جواز املسح استنباطًا، واإلنسان إذا خرج من بلده يصدق عليه أنه مسافر، وإذا كان 
 ز له أن ميسح. ، جعل للمسافر أن ميسح ثالثة أيام بلياليها، فيجوصلى اهلل عليه وسلم  مسافرا، فإن النيب 

ويقال أيضا : إن املسح رخصة، والسفر فيه ترخيص، ترخيص بقصر الصالة ومجعها، وتر  الصيام، إىل غري ذلك، 
 فاجتمع فيه ترخيص مع الةرخيص يف املسح، فليحصل الةرخيص بإطالة مدة املسح. 

يف سفر ثم أقام، فيمسح مسح مقيم، أو  هذا املذهب أنه إذا مسح قوله :) ومْن َمَسَح يف سفٍر ثم أقاَم أْو عَكَس (
 عكس : مبعنى أنه مسح يف اإلقامة، ثم سافرفإنه ميسح مسح مقيم ، والراجح يف هذه الصورة أنه ميسح مسح مسافر.

  ٍقال رمحه اهلل : أو شكَّ يف ابتداِئِه فمسُح مقيم 

حلكم ؟ اخلالف يف هذه املسألة، كاخلالف يف إذا شك اإلنسان يف ابتداء املسح، هل مسح يف احلضر أم يف السفر، فما ا
املسألة السابقة، خالفا ومذهبا، إذا شك اإلنسان هل أنا مسح يف اإلقامة ، أو مسح يف السفر ؟ ال يدري، وهذه 
حتدث إذا كان اإلنسان سافر سفرا قصريا ورجع ، سافر للرياض ورجع يف يوم، أو سافر وأقام ثم سافر، ثم شك 

لسفر أو مسح يف حال اإلقامة ، املؤلف يقول )فمسح مقيم( وهذه املسألة اخلالف فيها كاخلالف هل مسح يف حال ا
 يف املسألة السابقة متاما. 

 : أنه ميسح مسح مسافر . القول األول

وهذا مذهب احلنفية ، واحلنابلة يف رواية ، قال اخلالل : إن اإلمام أمحد رجع عن قوله األول إىل هذا أي أن اإلمام 
 قال ميسح مسح مقيم، ثم رجع وقال إنه ميسح مسح مسافر، قال اخلالل : رواها عن اإلمام أحد عشر نفسًا. 

 : أنه ميسح مسح مقيم.  القول الثاني

و إليه ذهب الشافعية،واحلنابلة يف رواية هي املذهب ، حتى قال شيخ اإلسالم، وحممد بن مفلح يف)الفروع( وابراهيم 
 إنها اختيار األكثر. بن مفلح يف)املبدع(:



  املطريي فهد: د.أ. الشيخ فضيلة                                                                                                                                                      ـكتاب الطهارة  املستقنع زاد

 

 www.dwrah.com 224                                 سعدي ابن جبامع املتقدمة العلمية الدورة

الراجح:هنا كالراجح يف مسألة إذا مسح مقيما ثم سافر ، الراجح: أنه ميسح مسح مسافر، إذا شك يف ابتدائه يقال : 
 امسح مسح مسافر.

 مثال : 

هذا رجل لبس جوربه، وشك هل بدأ املسح يف حمل إقامته، أم أنه مسح وهو مسافر، افرض أني سافرت إىل 
سافرت شككت، هل أنا بدأت املسح يف عنيزة، أم بدأت املسح يف الرياض، عنيزة هي حمل إقاميت،  الرياض، ثم ملا

املؤلف يقول )إذا شك فمسح مقيم( فُأمت يوما وليلة، ثم أنزع جوربي، وأتوضأ وألبسه، وأما على القول الراجح فإني 
تى لوكان عاملا أنه مسح يف اإلقامة ثم أمسح مسح مسافر، هذا يف الشك، ويقال بل األمر أوسع من ذلك: فإنه ح

 سافر فإنه ميسح مسح مسافر، فمن باب أوىل إذا شك . إذن حكم هذه املسألة منبين على حكم املسألةالسابقة. 

 

.قال رمحه اهلل : وإْن أحدَث ثمَّ سافَر َقْبَل َمسِحِه فمسُح مسافٍر 

 سافر . إن لبس اخلف وهو مقيم، ثم أحدث، ثم سافر، فيمسح مسح م

فإن قال قائل : هذا تناقض ؛ ألنهم يرون أن مدة املسح تبدأ من احلدث، فكيف يقولون : مدة املسح تبدأ من 
احلدث، ثم هنا يقولون : إذا لبس اخلف ثم أحدث وهو مقيم ثم سافر، فإنه ميسح مسح مسافر، حتى قال ابن قدامة 

وتقدم : أن هنا  رواية عن اإلمام أمحد أنه ميسح مسح مقيم، ، : إن هذا بال خالف بني أهل العلم رمحة اهلل عليهم، 
قالوا : فهذا نوع تناقض، فهم اآلن رجعوا يف ابتداء مدة املسح، إىل القول الثاني، فإما أن يقولوا : إن مدة املسح تبدأ 

مقيم، هذا إلزام  من أول مسحة بعد احلدث، وإما أن يقولوا : يف هذه الصورة إذا أحدث وهو مقيم، فإنه يتم مسح
؟  كيف يقولون : إذا لبس خفه وهو مقيم، ثم أحدث، ثم سافر، فإنه ميسح مسح مسافرهلم، ألنهم تناقضوا، 

ويقولون : إن مدة املسح تبدأ من أول حدث بعد اللبس ؟ ؛ ألنه يلزم: من القول أن املدة تبدأ من احلدث بعد 
فليمسح مسح مقيم، لكن عندهم أن هذه املسألة ميسح فيها مسح  اللبس، أن مدة املسح بدأت وهو يف حمل اإلقامة،

 مسافر.

الراجح يف هذا كله ـ واهلل أعلم ـ : أن املدة تبدأ من أول مسحة بعد احلدث، بل لو مسح يف حمل اإلقامة الراجح : 
 ثم سافر، فإنه ميسح مسح مسافر .

 .قال رمحه اهلل : وال مْيسُح قالنَس وال ُلَفاَفًة 

 القالنس : مجع َقَلْنُسوة، وهي لباس جيعل على رأس اإلنسان .:) وال مْيسُح قالنَس ( قوله

ذكر البهوتي رمحه اهلل )الشارح( تفسريها، قال : كالدَّنّيات والنَّوميَّات، وذكر أنواعا من املالبس ال تعرف اآلن قدمية، 
 مية، فهل جيوز املسح عليها ؟. لكن املهم أن القلنسوة، لباس يوضع على الرأس، من ألبستهم القد

 : أنه ال جيوز املسح على القالنس .القول األول

 وإليه ذهب احلنفية، واملالكية، والشافعية، وهواملذهب عند احلنابلة. 

 أدلتهم : 

 الدليل األول: أنه ال يشق نزعها، فهي سهلة النزع،ومن علل الةرخيص يف املسح مشقة النزع. 
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 ا ليست كالعمامة حتى جيوز املسح عليها .الدليل الثاني: وألنه

 الدليل الثالث:وألنها ليست منصوصا عليه،والداخلة حتت املنصوص. 

 : أن القالنس جيوز املسح عليها . القول الثاني

وهذا القول مروي عن عمر،وأبي موسى،وأنس رضي اهلل عنهم ، وهو مذهب الظاهرية،ورواية عند احلنابلة، 
 م ابن تيمية رمحة اهلل عليهم، وتابعه على ذلك شيخنا، وقال : إنه جيوز املسح على القلنسوة .اختارها شيخ اإلسال

 أدلتهم : 

 الدليل األول: أنه ثابت عن عمر، وأبي موسى،وأنس رضي اهلل عنهم . 

 ةريف كٍل.الدليل الثاني:أن القالنس لباس معتاد،يسةر الرأس،فجاز املسح عليه كالعمامة، جبامع تغطية الرأس والس

الدليل الثالث: وألن القالنس يشق نزعها، فإذا شق نزعها جاز املسح عليها ،وسبب الةرخيص بالنسبة للمسح على 
 اخلفني هو مشقة النزع، وإذا كانت القلنسوة فيها مشقة النزع، فليجز املسح عليها.

ن إن كانت القالنس مشدودة من حتت األقرب ملقاصد التشريع والقواعد العامة أنه جيوز املسح على القالنس، لك
 احلنك فهو أحوط.

وهلذا ملا سئل شيخنا عن الِقْبع ) وهو لباس جيعل على الرأس ويربط من حتت( قال : جيوز املسح عليه، كاملسح  
على العمامة، وشيخ اإلسالم رمحه اهلل يقول : إن قياس الشريعة، وقواعد الشريعة، تدل على جواز املسح على 

، وعلى اللفائف، ويرى رمحه اهلل، أن من تأمل نصوص يف الشريعة، ورأى أقيستها وقواعدها ، فإن املسح القالنس
على هذه األشياء ، يكون جائزا أعين القالنس وسائر املمسوحات ، وال جيد اإلنسان فيه غضاضة ، بل جيد أنه مما 

 تدل عليه الشريعة وتطمئن إليه النفس. 

 لة اليت بعدها، وهي : وهذا جيعلنا نقرأ املسأ

 مسألة اللفائف 

وهي مجع لفافة، وهو ما يلف على األقدام، مثل الشاش والرقاع وحنوهما، يربطها على قدميه ثم وال ُلَفاَفًة(  قوله:)
 يشدها من األعلى، فهل جيوز املسح عليها ؟ هذه املسألة فيها خالف على قولني : 

 اللفائف. : أنه ال جيوز املسح على  القول األول

 وهذا مذهب مجهور أهل العلم رمحة اهلل عليهم، فهو مذهب احلنفية،واملالكية،والشافعية،وهو املذهب عند احلنابلة.

 أدلتهم : 

 الدليل األول: أن اللفائف ال تثبت بنفسها، وليست خفا وال يف معنى اخلف. 

ه أو ال يشةرط ؟ وتقدم أن الراجح أنه وقد تقدم من قبل هل يشةرط يف املسح على اخلف أن يكون ثابتا بنفس
اليشةرط أن يكون ثابتا بنفسه، بل لو كان ثابتا خبيط متصل أو منفصل، فإنه جيوز املسح عليه ؛ ألنه ال دليل على 

 اشةراط أن يكون ثابتا بنفسه ؛ ألن النصوص جاءت مطلقة مل تقيد، فمن قيد فعليه الدليل. 

 قد على عدم جواز املسح على اللفائف. الدليل الثالث: أن اإلمجاع قد انع
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وقد رده شيخ اإلسالم ، وقال) : ليس هنا  إمجاع، وليس مع من قال هذا إال عدم العلم، بل النزاع معروف يف ذلك 
يف مذهب أمحدوغريه،وأصل ذلك أن املسح على اخلفني خفي على كثري من السلف،واخللف حتى إن طائفة من 

 ن فقهاء املدينة،وأهل البيت أنكروه مطلقًا. الصحابة أنكروه ، وطائفة م

 أنه جيوز املسح على اللفائف.  القول الثاني :

 وإليه ذهب احلنابلة يف وجه اختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية، واختاره شيخنا وطائفة. 

 أدلتهم : 

هم أن ميسحوا على  ،]بعث سرية وأمرصلى اهلل عليه وسلم الدليل األول: عن ثوبان رضي اهلل عنه، أن النيب 
 العصائب والتساخني[ رواه اإلمام أمحد،وأبو داود .

وجه االستدالل: أن التساخني املراد بها ما يسخن القدم، وهذا يشمل اخلف واجلرموق ، واجلورب ، واللفائف ، 
 ديث. وغري ذلك ، املهم ما يلف ويكون على الرجل ليسخنها، كل ما يسخن الرجل فهو داخل يف عموم هذا احل

الدليل الثاني: أن سبب الةرخيص يف املسح على اخلفني هو مشقة النزع، وال شك أن نزع اللفائف أشق وأشد من 
نزع اخلف.فلو لف اإلنسان على رجله لفة، من أوهلا حتى الساق، ثم ربطها من أعالها، فأيهما أسهل حال هي أم 

 سهل نزعا . اجلورب الذي ينزع من الرجل ؟ ال شك أن اخلف واجلورب أ

 الدليل الثالث: وألن احلاجة اليت توجد يف اخلف موجودة يف اللفائف، بل يف اللفائف أوىل وأشد. 

وهلذا رأى شيخ اإلسالم رمحه اهلل، أن احلاجة الداعية إليها أشد ؛ ألن املسح عليها يأتي من باب احلاجة، كالربد، 
الب أنها ال جتيء إال يف العوز وقلة ذات اليد، ويف مواضع يكون واجلروح، واالحتفاء )أن يكون اإلنسان حافيا( والغ

اإلنسان حمتاجا إليها، كما حصل يف غزوة ذات الرقاع، فإن الصحابة الكرام رضي اهلل عنهم قالوا : إمنا مسيت ذات 
واللفائف، كما الرقاع ؛ ألنهم مشوا كثريا فنِقبت أقدامهم، وتقلعت أظفارهم، فكانوا يعصبون على أقدامهم الرقاع 

قاله أبو موسى رضي اهلل عنه،فإذا كان هذا حاهلا فليجز املسح عليها.لو أن اإلنسان جعل على رجله لفائف شاش أو 
 حنوها بعد أن توضأ، وربطها من األعلى، فإنه جيوز أن ميسح عليها. 

ف هابوا هيبة عظيمة ؛ وهلذا وشيخ اإلسالم يقول : إن باب املسح على اخلفني مما هابه السلف رمحهم اهلل، السل
أنكره طائفة من الصحابة، وأنكره طائفة من أهل املدينة، ومن أهل البيت مطلقا، وكان اإلمام مالك رمحه اهلل يرى يف 

قول أنه ال جيوز املسح على اخلفني إال يف السفر، وله قول : جيوز يف احلضر، وله قول ال جيوز ال يف السفر وال يف 
ده نوع تشدد يف هذا الباب، حتى إنه كتب يف كتاب امسه السر، قال : ألقولن قوال مل أقله من قبل احلضر، وكان عن

وإال فمن تدبر ألفاظ الرسول صلى اهلل عليه وسلم )(:ثم ذكر كالما مضمونه انكاره إما مطلقا أو يف احلضر وقال:
من حماسن الشريعة ومن احلنيفية السمحة  وأعطى القياس حقه :علم أن الرخصة منه يف هذا الباب واسعة ؛وأن ذلك

اليت بعث بها( فنصوص الشريعة وأقيستها، وأدلتها العامة،والقواعد العامة فيها، تقتضي جواز كثري من املسائل، فإن 
مسحت أم سلمة على مخارها وهو موجود، ولو كان املسح ال جيوز ملا أقرها عليه،  صلى اهلل عليه وسلم  النيب 
مسح على عمامته، ومسح على خفيه ، وحدد مدة املسح، وفيه مخسة أحاديث، مما يدل  اهلل عليه وسلم  صلى والنيب 
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على أن مسح اخلفني فيه سعة، وأن الباب ليس مشكال فيكون مما يهاب ؛ ألن النصوص فيه واضحة، واألقيسة فيه 
 حصل فيه التواتر : واضحة، وقياس الشريعة فيه واضح، ثم يقال أيضا : إن أحاديث املسح مما 

 مما تواتر حديث من كذب،، ومن بنى هلل بيتا واحتسب

 ورؤية شفاعة واحلوض،، ومسح خفني وهذي بعض

وأيضا هو عالمة فارقة بني أهل السنة والرافضة، فكان القول الراجح يف اللفائف،والقالنس، واجلبائر، واخلمر، 
 تلف بعضها عن بعض كما تقدم يف مسائل وأحكام. والعمائم،واخلفني، اجلميع جيوز املسح فيها، لكن خي

 وصلى اهلل وسلم على نبيا حممد.
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 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني.

 تابع مسح اخلفني 

الَقَدِم . قال رمحه اهلل : وال َما َيْسُقُط ِمَن 

تقدم من قبل أنه يشةرط يف اخلف أن يكون ثابتا بنفسه، و تقدم أن القول الراجح من أقوال أهل العلم أنه جيوز 
املسح على اخلف وإن مل يثبت بنفسه، بل لو ثبت بغريه، كخيط منفصل أو متصل، وذهب إليه املالكية يف 

احملققني، واشةراط أن يكون ثابتا بنفسه ال دليل عليه، لكن إن قول،واحلنابلة يف قول اختاره شيخ اإلسالم،ومجع من 
كان اخلف إذا مشى اإلنسان يسقط من قدمه، مبعنى أنه ليس هنا  ما يثبته، فهنا ال جيوز املسح عليه ؛ ألن املقصود 

ص يف من املسح غري موجود فيه؛وألن إخراج القدم منه سهل ميسور، فال مشقة يف النزع الذي هو سبب الةرخي
 املسح على اخلفني. 

وبعبارة أخرى يقال : إن قول املؤلف رمحه اهلل )وال ما يسقط من القدم( إن كان مراده رمحه اهلل ، أنه ال جيوز املسح 
على اخلف إن كان يسقط من القدم إذا مشى اإلنسان، فهو كالم صحيح ، ال إشكال فيه، ألنه ال منفعة من اخلف يف 

ا معتادا حتى جيوز املسح عليه، وأما إن كان مقصوده ما تقدم، من قوله )يثبت بنفسه( وفسره هذه احلال، وليس لباس
هنا أنه إذا كان يسقط من القدم فهذا غري مسلم له، وإن كان االحتمال األول هو األقرب، وعرفنا من قبل أنه جيوز 

 املسح على اخلف إذا كان يثبت خبيط متصل أو منفصل. 

ى مْنُه بْعُضُه .ثم قال : أو ُيَر 

 أي يرى منه بعض الفرض )الرْجل( وقد تقدم هذا من قبل ، وأن هذا يدخل حتته مسألتان :

 األوىل: مسألة اخلف املخرق.

 الثانية: مسألة اخلف الشفاف.

بعض و تقدم أن الراجح من أقوال أهل العلم رمحة اهلل عليهم يف املسألتني، أنه جيوز املسح على اخلف الذي يرى منه 
القدم، سواء كان خمرقا، أو كان شفافا ، وأن الراجح من أقوال أهل العلم جواز املسح عليهما،  هذه مسائل تقدم 

 الكالم عنها، وإمنا ذكرها رمبا من باب التفصيل، كما يذكرون اإلمجال ثم يفصلون بعد ذلك .

ْلفْوقانيِّ .قال : فِإْن َلِبَس ُخفًَّا َعَلى ُخفٍّ قبَل احلَدِث فاحُلْكُم ِل 

 عندنا مسألتان : 

 : هل جيوز لبس خف على خف ؟.  املسألة األوىل

 : إذا لبس خفا على خف فما احلكم يف املسح ؟ . املسألة الثانية

 :ففيها خالف على قولني للسلف :  أما املسألة األوىل
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ول، والشافعية يف القول القديم، : أنه جيوز لبس خف على خف. وإليه ذهب احلنفية، واملالكية يف ق القول األول
 وهو املذهب عند احلنابلة،وهو رأي الثوري،واألوزاعي.

 :  أدلتهم

الدليل األول:أن النصوص جاءت مطلقة مل تقيد جواز املسح بأن يكون خفا مفردا، مل يأت نص واحد فيه أنه ال جيوز 
مما تواتر، فيجب أن تبقى على إطالقها، وليس  املسح إال على اخلف املفرد؛وقد تقدم أن أحاديث املسح على اخلفني

 لنا احلق يف تقييدها إال بدليل. 

 الدليل الثاني: أن اخلف الثاني ساتر ميكن متابعة املشي فيه، فجاز املسح عليه كاخلف املنفرد. 

 أويقال: قياس اخلف الثاني على اخلف املنفرد، فال فرق بينهما . 

 و إىل لبس اخلف على اخلف .الدليل الثالث: وألن احلاجة تدع

كما لو كانوا يف بالد باردة، كالبالد اليت تكثر فيها الثلوج، ويشتد فيها الربد، كأطراف الشام مثال، وأوروبا، وبالد 
 كثرية من بالد العامل، يكون فيها الربد شديدا، فيحتاج اإلنسان أن يلبس خفا على خف. 

 خف. وإليه ذهب الشافعية يف القول اجلديد، واملالكية يف قول . أنه ال جيوز لبس خف على  القول الثاني :

أن احلاجة ال تدعو إىل لبس خف على خف، فلم تتعلق به رخصة عامة كاجلبرية فاجلبرية فيها رخصة،  -دليلهم: 
 لكنها خاصة ببعض املكلفني، الذين حيتاجون إليها.

على خف، كما يف البالد الباردة، فإنه يف البالد الباردة نوقش:بأنه تعليل ضعيف ؛ ألن احلاجة تدعو إىل لبس خف 
اليت تصل درجة احلرارة فيها أحيانا إىل أربعني درجة حتت الصفر، حيتاجون إىل لبس جوارب كثرية ! إذا كان عندنا 

غري حتت الصفر؟ فقوهلم هذا  41هنا الذين يصيبهم برد يلبسون جوربني أو ثالثة، فكيف إذا كانت درجة احلرارة 
 صحيح .

الراجح :واهلل أعلم أنه جيوز لبس خف على خف، وذلك لإلطالقات اليت جاءت يف النصوص، ومن قيد فعليه 
الدليل، وكما أن رد النص جناية عليه، فكذلك تقييد ما أطلقه اهلل يعترب من اجلناية على الدليل. وهلذا فالقول 

سح يف أصله رخصة، ومما يناسب الةرخيص أن يرخص يف الراجح واهلل أعلم أنه جيوز لبس خف على خف؛ألن امل
 املسح على اخلف فوق اخلف. 

 : ما احلكم إذا لبس اإلنسان خفا على خف ؟ . املسألة الثانية

 هذه املسألة ال ختلو من أحوال : 

 : أن يلبس خفا ثم يلبس خفا آخر عليه قبل أن حيدث.  احلال األوىل

 مثال ذلك : 

ر، ولبس جوربيه، أو خفيه، ثم صلى، فأحس بشيء من الربد، قبل أن حيدث، فلبس جوربا رجل توضأ لصالة الفج
 على جورب، أو لبس خفا على خف، فما احلكم ؟ 
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قالوا : إن احلكم يتعلق باخلف األعلى، مبعنى أنه ميسح على األعلى إذا أحدث ، فلو نزع األعلى ال ميسح على 
 األسفل، وهذا هو املذهب عندنا، 

اية الثانية يف املذهب : أنه جيوز أن ميسح على التحتاني، وُيجعل كالبطانة والظهارة، أي كاخلف الذي له بطانة والرو
وِظهارة، لو انكشط الذي فوق، جاز له أن ميسح على الذي حتته .وهذا أيسر للناس وأسهل ، كما ذكر شيخنا رمحه 

 اهلل ، فبناء عليه يكون جائزا، واهلل أعلم .

:أن يلبس خفا، ثم حيدث،ثم يلبَس خفا آخرقبل أن ميسح على األول،فهل جيوز املسح على اخلف ثانيةاحلال ال
 الثاني؟. 

مجهور أهل العلم رمحة اهلل عليهم:على أنه ال جيوز أن ميسح على اخلف الفوقاني .وإليه ذهب 
شافعية جبواز املسح، لكنه ضعيف. احلنفية،واملالكية،والشافعية يف الوجه الصحيح، واحلنابلة. وهنا  وجه عند ال

 : ألنه لبس اخلف الثاني على غري طهارة، فال جيوز له أن ميسح عليه .وتعليلهم 

 أن يلبس خفا، ثم حيدث،وميسح على هذا اخلف، ثم يلبس خفا آخر ، فهل جيوز املسح عليه ؟. احلال الثالثة:

 مثال : 

ء، ثم مسحت عليه، ثم لبست خفا آخر، لكون الربد توضأُت لصالة الفجر، ثم لبست خفا، ثم نقضت الوضو
 شديدا، هل جيوز أن أمسح عليه ؟ اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني : 

القول األول : اجلمهور : أنه ال جيوز أن ميسح على اخلف األعلى . إليه ذهب احلنفية، واملالكية يف قول، والشافعية 
 يف وجه خالِف األصح، واحلنابلة. 

 أدلتهم : 

 الدليل األول: أن هذه الطهارة طهارة ناقصة، فلما كانت طهارة ناقصة، مل جيز أن ميسح على اخلف الثاني. 

الدليل الثاني: أن املسح ال يزيل احلدث عن الرْجل، فإذا كان ال يزيل احلدث عن الرجل، فإنه ال جيوز له أن يلبس 
 خفا ثم ميسح عليه إن كان مسح على األول. 

 وقش الدليالن:بأنها تعاليل ضعيفة ؛ ألن الراجح أن املسح على اخلفني رافع للحدث، وليس مبيحا .ن

 الدليل الثالث: أن املمسوح بدل، فاخلف بدل عن الرجل، والبدل ال يكون له بدل آخر .

اخلف األول، ثم أنه جيوز املسح على اخلف يف هذه احلال. فإذا لبس خفا، ثم أحدث، ثم مسح على  القول الثاني :
 لبس خفا آخر يف طهارة مسح، فإنه جيوز املسح عليه. 

 وهذا ذهب إليه الشافعية يف الوجه األصح، واملالكية يف قول،و اختاره النووي ، وشيخنا ابن عثيمني رمحهم اهلل.

 أدلتهم : 

ال ]دعهما فإني أدخلتهما ق صلى اهلل عليه وسلم  الدليل األول: عن املغرية بن شعبة رضي اهلل عنه، أن النيب 
طاهرتني[ وهذا يصدق عليه أنه أدخل جوربيه اآلخرين يف رجليه وهما طاهرتان، فهو لبس اجلورب الثاني على 

 طهارة. 
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الدليل الثاني: أن املسح على اخلفني رافع للحدث، وإذ كان رافعا للحدث، فمعناه أن الرجل أصبحت طاهرة، فإذا 
 جوربا أو خفا، أو جرموقا عليها. كانت طاهرة، فيجوز أن يلبس

  الث : أن املسح قام مقام الغسل .الدليل الث

الراجح :واهلل أعلم هو القول الثاني، وأنه إذا لبس اإلنسان خفا، ثم أحدث، ثم توضأ ومسح على اخلف األول، ثم 
 تتعلق املدة باخلف األول.لبس خفا آخر،فإنه جيوز أن ميسح على اخلف اآلخر، لكن تعترب مدته مدة اخلف األول، ف

 وهذا حنتاجه كثريا يف الشتاء، فإن اإلنسان قد يشتد الربد عليه، فيقول : أريد أن ألبس جوربا آخر، ماذا أصنع ؟ 

فيقال له : توضأ وامسح على جوربك األول ، ثم البس اجلورب الثاني على طهارة املسح ، وامسح على الثاني حتى 
   تنتهي مدة اجلورب األول .

 . قال رمحه اهلل : وميَسُح أكَثَر الِعمامِة 

هل جيب على من ميسح عمامته أن يستوعب العمامة مسحا ؟هذه املسألة إمنا ترد على مذهب احلنابلة،ألنهم يرون 
 جواز املسح على العمامة دون غريهم ؛ فهذا القول من مفردات املذهب، وقد اختلف احلنابلة يف هذه املسألة : 

 يستوعب مسح كامل العمامة. فقيل : 

 وقيل : ميسح أكثر العمامة. 

 وقيل : جيوز مسح بعضها .

 : أنه ميسح أكثر العمامة، كما ذكر املؤلف رمحه اهلل.  املذهب املشهور  

وهو قياس املسح على العمامة على املسح على اخلفني ، واخلف عندهم ميسح أكثر ظاهر اخلف،  وهلم تعليل :
 ميسح أكثرها ؛ ألنها ممسوح، جاءت الرخصة جبوازه، فجاز مسح أكثره.  فالعمامة مثله،

فقالوا : ألن العمامة بدل عن الرأس،  -وهي رواية  -وأما الذين قالوا : إنه جيب أن يستوعب مسح العمامة كاملة  
ا، كما هو والرأس على املذهب جيب استيعابه مسحا،وعرفنا أن القول الراجح أنه جيب أن يستوعب الرأس مسح

 أن الواجب مسح أكثر العمامة ؛ قياسا على اخلف. مذهب املالكية،واحلنابلة، وأما هنا : فالراجح

 مسألة: 

 ما حكم مسح األذنني إذا كان عليه عمامة ؟ اخلالف سيكون يف مذهب احلنابلة ألمرين : 

 األمر األول : أن احلنابلة هم الذين يرون وجوب مسح األذنني فقط. 

 الثاني : أن احلنابلة هم الذين جييزون مسح العمامة، وغريهم ال جييز املسح على العمامة. األمر 

 هل جيب مسح األذنني ؟ : 

 مجهور األصحاب : يرون أنه ال جيب مسح األذنني مع العمامة،لعلل منها:

 التعليل األول : ألنه مل ينقل .
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 ة. التعليل الثاني: وليستا من الرأس إال على وجه التبعي

التعليل الثالث: وأنه بال خالف كما قال ابن قدامة، أنه ال جيب مسحهما ؛ ألنه مل ينقل، وألنهما ليستا من الرأس إال 
 على وجه التبعية، لكن يف املذهب رواية أنه جيب مسح األذنني. 

 وهلذا يقال ملن كان ميسح على عمامته : األحوط أن متسح على أذنيك، مع مسح عمامتك. 

رمحه اهلل : وظاهَر قدِم اخُلفِّ.  قال 

 أي : أنه ميسح أكثر العمامة، وظاهر قدم اخلف، مبعنى أنه جيب أن ميسح ظاهر قدم اخلف .

وهذه املسألة وقع فيها خالف بني السلف، يف مقدار ما ميسح بني اخلفني،واخلالف جاء هنا بناء على الدليل الذي 
 -وإن كان من أهل العلم من يضعفه  -رضي اهلل عنه، عند ابن أبي شيبة  استدلوا به، وهو حديث املغرية بن شعبة

، قال:]ثم توضأ، ومسح على خفيه، فوضع يده اليمنى على خفه األمين، صلى اهلل عليه وسلم  أنه ذكر وضوء النيب 
اخلفني[ هنا  ويده اليسرى على خفه األيسر، ثم مسح أعالهما مسحة واحدة ، حتى كأني أنظر إىل أثر أصابعه على

 حمل االستدالل يف قوله: ]حتى كأني أنظر إىل أثر أصابعه[ .

:مسح أكثر الظاهر ؛ ألنه مسح باألصابع، واملسح باألصابع ال ميكن أن يكون فيه استيعاب للكل، :احلنابلة يقولون1
 سيكون هنا  خطوط، وإذا كانت خطوط، فال ميكن أن يستوعب. 

 ة أصابع، يكفي مسحها ؛ ألن قوله:]أصابعه[ مجع،واجلمع أقله ثالثة، فيكفي ثالثة. : مقدار ثالث :احلنفية قالوا2

: النصوص جاءت مطلقة، مل تقيد بشيء، فما صدق عليه اللفظ، فإنه يصح، واللفظ يصدق على  :الشافعية يقولون3
 كفى، وال حيدد بشيء . اسرييأدنى مسح، فإذا مسح ولو جزءا 

 من قال، حيث قالوا : جيب أن يستوعب اخلف باملسح كامال . : فهم أشد :وأما املالكية4

 وإذا نظرت إىل األدلة، وجدت الدليل فيه ضعف، واحلنابلة قالوا : إن األمر جاء باملسح مطلقا، وقد فسر بفعل النيب 
لكل، ، وهو كان ميسح ظاهر القدم، ومن املعلوم أنه لن يستوعب الكل، واألكثر ملحق باصلى اهلل عليه وسلم 

 فيجزئ األكثر. 

واهلل أعلم أنه ميسح ظاهر القدم؛ألن املسح على اخلفني من باب الرخصة، وفيه ختفيف، والغالب أنه يكون الراجح : 
يف حال الربد، وإذا كان يف حال الشتاء والربد، فإن كثرة املاء عليه، تلحقه باملغسول تقريبا، وتضر الالبس له، وال 

 رخصة .يستفيد الالبس له من ال

. قال رمحه اهلل : ِمْن أصابِعِه إىل ساِقِه 

 حتى وصل إىل الساق.  صلى اهلل عليه وسلم  حلديث املغرية املتقدم، مسح  -

 .قال رمحه اهلل : دوَن أْسَفِلِه وعِقِبه 

 مبعنى أن املسح يتعلق بظاهر اخلف، دون باطنه األسفل، ودون العقب، الذي هو خلف القدم عقب اخلف .
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:وإليه ذهب احلنفية، واحلنابلة، وهو قول عطاء، وعروة، واحلسن، والثوري، واسحاق، وابن  وهذا هو القول األول
املنذر، وطائفة من السلف رمحة اهلل عليهم، أن الواجب هو مسح ظاهر قدم اخلف، وأنه ال جيب مسح أسفله وال 

 العقب. 

 :  دليلهم 

احلافظ ابن حجر رمحه اهلل، عن علي رضي اهلل عنه أنه كان يقول:]لو كان  استدلوا مبا روى أبو داود بسند حسنه -
، ميسح على ظاهر صلى اهلل عليه وسلم  الدين بالرأي، لكان أسفل اخلف أوىل باملسح من أعاله ، وقد رأيت النيب 

 خفيه[ فيتعلق احلكم بظاهر اخلفني. 

عن سعد بن أبي وقاص ، وابن عمر ، وعمر بن  : أنه ميسح باطن اخلف وظاهره ، وهو مروي لقول الثانيا
عبدالعزيز، وابن املبار  ،وهو مذهب املالكية،والشافعية . وإذا مل ميسح الظاهر ومسح األسفل فإنه ال جيزئه، ولو 
مسح األعلى وتر  الباطن، فعند الشافعية جيزئه،وعند املالكية إذا كان يف الوقت أعاد،لكن عند الشافعية أنه ميسح 

 سفل واألعلى .األ

 أدلتهم : 

الدليل األول: ما روى األربعة إال النسائي، من حديث املغرية بن شعبةرضي اهلل عنه، أن النيب صلى  اهلل عليه وسلم 
 ]مسح أسفل اخلف وأعاله[ وهذا احلديث ضعيف كما قال ابن حجر .

 سفل واألعلى. الدليل الثاني: قياس املسح على الغسل، واإلنسان إذا غسل رجله يغسل األ

نوقش:بأن يقال: إذا أردمت أن تقيسوا فليمسح اخلف كله، فليمسح األعلى واألسفل واجلوانب والعقب واألصابع ؛  
 ألن الغسل هلذه كلها. 

وسبب االختالف عندهم رمحة اهلل عليهم، هو أنهم رأوا حديث علي، و حديث املغرية، فقالوا : حديث علي حيمل 
على، هذا عند بعضهم، وحديث املغرية حيمل على املستحب والواجب، فهو لألسفل على الواجب، وهو األ

 واألعلى. 

وبعضهم يقول : نصحح حديث املغرية، ونقدمه على حديث علي، فإذا قدمناه على حديث علي، فإنه ميسح األسفل 
 واألعلى. 

ما حديث املغرية فهو ضعيف، فنمسح أعلى وأما احلنفية واحلنابلة، فقالوا : نقدم حديث علي ؛ ألنه هو الصحيح، وأ
 اخلف، دون باطنه. 

شيء، فالثابت هو املقدم، فيمسح اإلنسان صلى اهلل عليه وسلم هو القول األول؛ ألنه إذا ثبت عن النيب :الراجح
 أعلى خفيه . 
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. قال رمحه اهلل : َوَعلى مجيِع اجلبريِة 

 اخلالف فيها ، وشروط املسح. ها، وعن أدلتها ، وناجلبرية تقدم الكالم ع

ول :املسح على مجيع اجلبرية وهو قول مجهور أهل العلم رمحة اهلل عليهم، فإنهم يرون أنه جيب استيعاب القول األ
 مسح مجيع اجلبرية، فهوقول املالكية،والشافعية يف الوجه الصحيح،واحلنابلة. 

 :  أدلتهم

صاحب الشجة، عند أبي داود، وفيه ]إمنا كان يكفيه أن يتيمم الدليل األول: عن جابررضي اهلل عنه،يف حديث 
ويعصب على جرحه خرقة، ثم ميسح عليها، ويغسل سائر جسده[ فقالوا : النص جاء باملسح على اجلبرية مجيعا، 

 فيمسح عليها .

 نوقش: بأن هذه اللفظة خاصة لفظة ضعيفة ال تثبت. 

ضرورة، وإذا كان كذلك، فإنه جيب استيعاب املسح عليها مجيعا ؛ ألنها الدليل الثاني:أن املسح على اجلبرية عزمية و
بدل عن غسل ما حتته، خبالف املسح على اخلفني، فهو من باب الرخصة والةرخيص يتساهل فيه أكثر مما ُيتساهل يف 

 العزمية والضرورة. 

 : أنه يكفي األغلب، فال يشةرط مسح مجيعها . القول الثاني

 فية، قياسا على اخلف، فإذا كان يكفي يف اخلف مسح األغلب، ففي اجلبرية يكفي مسح األغلب. و إليه ذهب احلن

نوقش:بأنه قياس مع الفارق ؛ ألن املسح على اجلبرية من باب العزمية والضرورة، واملسح على اخلف من باب 
 الرخصة، ومثة فرق بينهما، فال نقيس الواجب على اجلائز.

جيب استيعاب اجلبرية باملسح ملا تقدم من أدلة ، ويقال أيضًا : اجلبرية جيب أن يستوعب  الراجح:واهلل أعلم أنه
اإلنسان مسح مجيعها ؛ ألنها قائمة مقام ما حتتها، وهو العضو الذي جيب غسله، لكن عفي عن الغسل فيه لوجود 

 العذر املبيح للبس اجلبرية.

رِض بعَد احلَدث أو مَتْت ُمدَُّتُه اْسَتأَنَف الّطهاَرَة.قال رمحه اهلل : َوَمتى َظهَر بعُض َمَحلِّ الف 

هذه مسألة من املسائل املشكلة، وهي مسألة إذا ظهر بعض حمل الفرض، بعد احلدث، مفهومه أنه إذا ظهر بعض حمل 
 الفرض قبل احلدث، فال يضر شيئا. 

د، فقلت : سأنزع هذا اجلورب ، توضأت لصالة الفجر، ولبست جوربي ، وقبل أن أحدث،اشتد الربمثال ذلك : 
وألبس جوربا آخر، هل ُيمنع من هذا ؟ ال مينع منه، ألني الزلت على الطهارة املائية األوىل، هذا ال إشكال فيه، إمنا 

 املشكلة إذا ظهر بعض حمل الفرض بعد احلدث ؛ ألنهم يرون أن املدة تبدأ من أول حدث بعد اللبس .

 م ؟ و ما مقدار ما يظهر ؟إذا ظهر بعض الفرض فما احلك

أما احلنابلة فيقولون : إذا ظهر أي شيء ولو أدنى شيء، مل جيز املسح على اخلف، وهلذا عندهم ال جيوز املسح على 
 ، فإذا ظهر بعض حمل الفرض، ولو كان يسريا، فإنه ال جيوز املسح على اخلف وال اجلورب . اخلف املخرق
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احلكم معلق باألغلب، فإذا ظهر أغلب حمل الفرض، فإنه ال جيوز املسح، وأما إذا  وأما احلنفية،واملالكية فيقولون :
ظهر شيء قليل، فإنه جيوز املسح ؛ ألنه ال ميكن االحةراز من الشيء اليسري، وهلم يف ذلك تفصيالت، ومذاهب رمحة 

 اهلل عليهم، لكن ال دليل على كثري من الكالم الذي ذكروه .

 مها على ثالث مسائل:وهذه املسألة ينبين حك

 إذا انتقض الوضوء يف عضو واحد، فهل ينتقل جلميع األعضاء أم أنه خيتص بذلك العضو ؟  املسألة األوىل :

هل املواالة شرط يف الوضوء أو ليست شرطا فيه، وتقدمت من قبل، والصحيح أن املواالة شرط يف  املسألة الثانية :
 الوضوء، وفرض، إال يف حال العذر.

 هل املسح على اخلفني مبيح أو رافع للحدث ؟ والصحيح من املذهب عندنا أنه رافع للحدث . سألة الثالثة :امل

 بناء عليه نأخذ مسألة اخلالف .

إذا ظهر حمل الفرض، أو نزع اخلف بالكلية فما احلكم ؟ هل يستأنف الطهارة ويتوضأ من جديد ؟ هذه مسألة فيها 
 وال : خالف بني السلف، على أربعة أق

: أنه إذا ظهر بعض حمل الفرض، أو نزع اخلف بالكلية، فإنه يستأنف الطهارة من جديد ، وإليه ذهب  القول األول
 احلنابلة ،والشافعية يف قول.

ألنه إذا أزال املمسوح، انتقضت الطهارة يف العضو الذي أزيل املمسوح عنه، والطهارة شيء واحد، فإذا انتقضت  -
 انتقضت الطهارة يف كل األعضاء، فيستأنف الطهارة، الطهارة يف عضو، 

أنه إذا ظهر بعض حمل الفرض، أو أزال اخلف، فإنه يغسل قدميه فقط. وإليه ذهب اجلمهور ،  فهو  القول الثاني :
 مذهب احلنفية ،واملالكية،والشافعية، واحلنابلة يف رواية.

 دليلهم :  

املمسوح عنه، واملواالة ليست شرطا يف الطهارة، وهو صادق عليه أنه قد أن الطهارة انتقضت يف املكان الذي أزيل  -
 غسل وجهه ويديه، ومسح رأسه وأذنيه، وبقي عنده القدمان، فيغسل قدميه، وتكون طهارته قد متت.

غسل : أنه إذا ظهر بعض حمل الفرض، أو نزع خفيه، فإن كانت املواالة مل تفت، وأنه للتو توضأ، فإنه ي القول الثالث
قدميه، وإن فاتت املواالة انتقضت طهارته. فإن كان الوقت يسريا، ما زال مبتال باملاء، مل يطل الفصل بني الغسل، فإنه 

 يغسل رجليه، ويكون متطهرا، وإن طال الفصل ينزع جوربيه ويعيد الوضوء من جديد .

ال تزال باقية، وال تنتقض سواء فاتت  : أنه إذا ظهر بعض حمل الفرض، أو خلع خفيه، فإنه طهارته القول الرابع
 املواالة أم مل تفت. وهذا رأي احلسن،وقتادة،والظاهرية، واختيار ابن حزم،و شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحة اهلل عليهم. 

 أدلتهم : 

 الدليل األول: ألن الطهارة قد ثبتت مبقتضى دليل شرعي، فال ترتفع إال مبقتضى دليل شرعي آخر .

وجودة اآلن، وثابتة، فال ترتفع إال مبقتضى دليل شرعي آخر، وليس عندنا دليل يرفع الطهارة، فتبقى فالطهارة م
الطهارة األوىل على ما هي عليه، إال إذا جاء أحد بدليل فإنا نأخذ بالدليل الذي جاء به، وليس عند أحد دليل يدل 
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ودة، و وليس عندنا رافع، وهذا من أقوى األدلة على أن الطهارة قد بطلت. وهذا تعليل قوي جدا، أن الطهارة موج
 اليت استدل بها أصحاب هذا القول، استدلوا بعدم الدليل. 

، حينما جعل للمقيم يوما وليلة، صلى اهلل عليه وسلم الدليل الثاني: كذلك استدلوا بالنص، فقالوا:إن النيب 
، وليست توقيته هذا ليبني أنه إذا انتهت املدة انتهت الطهارة، وللمسافر ثالثة أيام بلياليها، إمنا وقت ليبني انتهاء املدة

 فالطهارة شيء، ومدة املسح شيء آخر.

وهلذا كان القول الراجح واهلل أعلم، هو القول األخري هذا، وأن اإلنسان إذا ظهر بعض حمل فرضه، أو الراجح : 
 أزال جوربه أو خفه، فإن طهارته ال تزال باقية حباهلا. .

إذا انتهت مدة املسح على اخلفني، فهل تنتقض الطهارة أو ال تنتقض ؟ كما  أْو َتّمْت ُمدُتُه اْستأَنَف الطهارة(قوله:)
جعل للمقيم يوما وليلة، وللمسافر ثالثة أيام بلياليها، فإذا متت املدة  صلى اهلل عليه وسلم  هو معلوم لكم أن النيب 

 هل تنتقض طهارته أم تبقى على ما هي عليه ؟.  يوما وليلة، واإلنسان ال يزال على طهارة،

 مثال : 

توضأت لصالة الفجر ولبست جوربي، ثم مسحت عليه أول مسحة لصالة الظهر، لي أن أمسح إىل صالة الظهرمن 
يوم غد، إذا أذن الظهر انتهى املسح، لو مسحت قبل صالة الظهر، ودخل الوقت، وأنا على طهارة، هل تنتقض 

 قت الظهر أم ال تنتقض ؟ هذه املسألة فيها خالف على أقوال : طهارتي بدخول و

: أن اخلف إذا متت مدة مسحه، فإن اإلنسان يستأنف مسحه. إليه ذهب الشافعي يف القول القديم، وهو  القول األول
 املذهب عند  احلنابلة .

 أدلتهم : 

 استدامتها، كالتيمم ملن وجد املاء.  الدليل األول: ألن طهارة املسح طهارة ال جيوز ابتداؤها، فال جيوز

اإلنسان إذا كان متيمما، ثم حصل على املاء، هل يستديم التيمم ؟ ال، هل يتيمم من جديد ؟ ال، ألن املاء موجود، 
قالوا : فمثله املسح على اخلفني، طهارة ال جيوز ابتداؤها، فلم جتز استدامتها، لو أراد اإلنسان أن ميسح على اخلف، 

 تنتهي مدة املسح )يوم وليلة(، هل له ذلك ؟ ليس له ذلك، قالوا : فكذلك ال جيوز له استدامة املسح عليها. حينما 

الدليل الثاني: أن غسل الرجلني شرط يف الوضوء، أقيم املسح مقامه يف الوقت، فإذا انتهى الوقت فإنه ال يقوم مقامه 
 إال بدليل، وليس عندنا دليل. 

ا متت مدته ، فإنه يغسل قدميه . وإليه ذهب احلنفية ، واملالكية ، والشافعية يف القول اجلديد، :أنه إذالقول الثاني
واحلنابلة يف رواية .قالوا إذا متت املدة واإلنسان متوضئ نزع جوربيه وغسل قدميه، وهذا مبين على أن املواالة ليست 

فةرجع الطهارة إليهما ؛ ألن املواالة ليست  شرطا يف الوضوء، فإذا انتقض الوضوء يف هذين العضوين، غسلهما
 شرطا لصحة الوضوء. 
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: أنه إذا متت مدته، فإنه ال يستأنف، وال يغسل قدميه، بل طهارته باقية حباهلا. وهذا مذهب احلسن، القول الثالث
 والظاهرية، واختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحة اهلل عليهم .

 أدلتهم : 

ارة ثبتت مبقتضى دليل شرعي، فال ترتفع إال مبقتضى دليل شرعي آخر، وحنن قد حكمنا عليه الدليل األول: أن الطه
أنه اآلن متطهر، فال ميكن أن حنكم على زوال الطهارة إال بدليل، وليس مثة دليل يقضي بعدم صحة طهارته يف هذه 

 احلال. 

رته، فكذلك إذا نزع اجلورب أو متت مدته، الدليل الثاني: أن اإلنسان إذا مسح على رأسه ثم حلقه ال تنتقض طها
ألنه إذا متت مدته كأنه منزوع وغري موجود ؛ ألن الطهارة وصف واحلدث وصف، كما قلنا )وصف قائم بالبدن مينع 
من الصالة وحنوها( فهو وصف، فإذا حكمت الشريعة بأن هذا اإلنسان متطهر، فإنه يعترب متطهرا، وقد جاء الدليل 

 متطهرا، فإذا متت املدة، فال زال باقيا على طهارته حتى يأتي ناقض، وهذا تعليل عقلي جيد . بأنه أصبح اآلن

الدليل الثالث: أن نواقض الوضوء معروفة، قد جاء النص عليها يف السنة، وليس من نواقض الوضوء املنصوص 
إنا نبقى على األصل وهو الطهارة، وهذا عليها انتهاء املدة يف املسح على اخلفني، وإذا مل يكن مثة دليل يدل عليها، ف

 تعليل جيد .

واهلل أعلم هو القول األخري وأنه الدليل على انتقاض الطهارة وأن األصل بقاؤها وال ينتقل عنها إالبدليل الراجح : 
 والدليل.

 فائدة :

 العمامة هل هلا وقت أم ال اختلفوا على قولني :  

، ويذكر فيها حديث )جعل رسول اهلل يوما وليلة( لكن احلديث فيه شهر بن منهم من يرى أن العمامة هلا وقت حمدد
 حوشب، ضعيف. 

والراجح : أن العمامة ليس للمسح عليها وقت حمدد ؛ألنه الدليل على التحديد، أنها تلبس يوما وليلة، أو ثالثة أيام 
، فهي ليست كاخلف بالنسبة للبس على بلياليها، ومقتضى القول بأنه ال يشةرط للبسها الطهارة، أنه ليس هلا وقت

 طهارة، فكذلك املدة أيضا، وأحاديث املسح عليها جاءت مطلقة، مل تقيد بقيد، ومن قيد فعليه الدليل. 

 فائدة :

ذكر شيخنا مسألة املسح قال : هل جيوز لبس اخلفني على طهارة مسح ؟ يقول : مل أر أحدا قال به، ولو قيل به لقلت 
 به. 

 وسلم على نبينا حممد.وصلى اهلل 
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 احلمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني.

 

 باب نواقض الوضوء

ملا تكلم املؤلف رمحه اهلل عن فروض الوضوء وصفة الوضوء، وسنن الوضوء، وقدم بةرتيب طبيعي جدا ، حتى 
 الشيء الذي ينقض هذا الوضوء بعد أن مت وُأبرم. وصل إىل اإلبرام واإلمتام، وصل إىل

نواقض : مجع ناقض، وقال صاحب )املبدع( : بل مجع ناقضة، واخلالف فيها سهل، ومجعت على فواعل ؛ ألنها اسم 
فاعل، واسم الفاعل جيمع على فواعل إذا كان لغري العاقل، والنقض ضد اإلبرام يف اللغة ؛ وهلذا قال ابن فارس 

يف )معجم املقاييس( : النون والقاف والضاد أصل يدل على َنْكِث شيء.ا.هـ إذا أبرمت الشيء، فإنك  رمحه اهلل
 تنقضه . فالنقض ضد اإلبرام، فهو احلل واإلفساد. 

 النواقض اصطالحا : إخراج الوضوء عن إفادة املقصود منه، كاستباحة الصالة وحنوها.

 اقضا، فالنواقض هي العلل اليت تؤثر يف الوضوء فتبطله. إذا أخرجت الوضوء عن املقصود به مسي هذا ن

 والنواقض على نوعني : 

  .أحداث. وهي تنقض بنفسها، كالبول والغائط.. اخل 

 .أسباب 

وهذه األسباب مظنة النقض ، فهي ليست ناقضة بنفسها ، بل مظنة النقض ، كالنوم ، واملس ، وحنوهما ، فالنوم ال 
مظنة النقض ، وكذلك املس ، ال ينقض الوضوءبنفسه على قول من قال به ، سواء  ينقض الوضوء بنفسه، بل هو
 كان مس الذكر أو مس املرأة. 

وليعلم أن النواقض مثانية بالتتبع واالستقراء ، فإن العلماء ملا تتبعوا نصوص الكتاب والسنة ، وكالم أهل العلم 
 ق عليه ، وشيء خمتلف فيه. رمحة اهلل عليهم ، وجدوا أنها مثانية ، منها شيء متف

 وليعلم أيضا أن النواقض على نوعني : معتاد وغري معتاد. 

.قال رمحه اهلل : َيْنُقُض َما خرَج من سبيٍل 

 اسم موصول ، واألمساء املوصولة من الصيغ اليت تفيد العموم ، فكل ما خرج من سبيل فهو ناقض.  قوله:) ما (

يق ، واملراد بالطريق هنا هو خمرج البول والغائط ، وخمرج دم احليض والنفاس ، : السبيل هو الطر قوله )من سبيل(
 فهذه الطرق والسبل ما خرج منها فإنه يكون ناقضا للوضوء.وهنا ملخص للنواقض : 

 :  ما خيرج من السبيل على نوعني

  .معتاد 
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 .وغري معتاد 

 : اخلارج املعتاد. وهو على أقسام :  النوع األول

   .البول 

 الغائط. و 

  .والريح 

  .واملين 

 .والوْدي 

 .واملذي 

  .واحليض 

  .والنفاس 

 .ورطوبة فرج املرأة 

هذه خارج معتاد ، فاإلنسان يعتاد على خروجه ، وخيرج من احملل املعروف ، و خيرج يف حال الصحة ليس خروجه 
 عن مرض. 

 أما الغائط : 

 فقد دل على النقض به الكتاب والسنة واإلمجاع.

 .{أو جاء أحد منكم من الغائط}قول اهلل عز وجل  الكتاب :

السنة  :  حديث صفوان بن عسال املرادي رضي اهلل عنه ، املشهور الذي أخرجه اإلمام أمحد ، والنسائي ، والةرمذي 
 ، وفيه قال: ]ولكن من غائط،وبول،ونوم[. 

 لوضوء. اإلمجاع : أمجع أهل العلم رمحة اهلل عليهم، على أن الغائط من نواقض ا

 البول : 

 دلت السنة على النقض به واإلمجاع. 

 السنة : مثل حديث صفوان بن عسال املتقدم، فإنه قال:]ولكن من غائط وبول ونوم[. 

 وأما اإلمجاع : 

 فقد أمجع العلماء على النقض به ، وقاسوه على الغائط ، فالغائط ينقض الوضوء بكل حال ، وهذا مقيس عليه. 

 الريح : 

 ل على النقض بها السنة واإلمجاع. وقد د

 السنة :

قال ]ال يقبل اهلل صالة أحدكم إذا  صلى اهلل عليه وسلم  احلديث األول:عن أبي هريرة رضي اهلل عنه، أن النيب 
 أحدث حتى يتوضأ[ متفق عليه.  وفسر أبو هريرة  رضي اهلل عنه، احلدث بالريح. 
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 عنه ، أن النيب صلى اهلل  عليه وسلم شكي إليه الرجل خييل إليه خروج احلديث الثاني:عن عبد اهلل بن زيد رضي اهلل
 الشيء يف الصالة، فقال ]ال ينصرف حتى يسمع صوتًا ، أو جيد رحيًا [ متفق عليه. 

 اإلمجاع : فقد أمجع العلماء على النقض بالريح. 

 املين والودي : 

 ه ابن املنذر،واملوفق وغريهما. نقل اإلمجاع على أنهما ناقضان من نواقض الوضوء ، حكا

 املين : معروف. 

الودي : ماء أبيض خيرج بعد البول ، وقد خيرج بدون سبب ، وقد خيرج إذا محل اإلنسان شيئا ثقيال.املهم أنه خيرج 
 من خمرج البول ، غالبا يكون بعده.

 : دل على النقض به السنة واإلمجاع.املذي 

صلى اهلل عليه  الصحيحني، قال : كنت رجال مذاء، فاستحييت أن أسأل النيب  أما السنة : فكما يف حديث علي يف
، فقال ]فيه الوضوء[، ويف لفظ آخر صلى اهلل عليه وسلم  ، ملكان ابنته مين ، فأرسلت املقداد ، فسأل النيب وسلم 

 قال:]يغسل ذكره ويتوضأ [.

وء ،وقد حكى اإلمجاع على النقض به وباملين واإلمجاع : أمجع العلماء على أن املذي ناقض من نواقض الوض
 والودي: ابن املنذر،واملوفق،وغريهما. 

 احليض والنفاس : 

 أمجع أهل العلم رمحة اهلل عليهم، على أنهما ناقضان من نواقض الوضوء.

 رطوبة فرج املرأة : 

خارج من السبيلني ، أشبه البول  عامة أهل العلم رمحة اهلل عليهم على أن رطوبة فرج املرأة ناقضة للوضوء ؛ ألنها
والغائط ، فكانت ناقضة للوضوء. هذه هي اخلوارج املعتادة ، قال ابن القيم :)فأحلقت األمة أنواع احلدث األصغر 

 على اختالفها يف نقضها بالغائط،واآلية مل تنص من أنواع احلدث األصغر إال عليه (.

 اخلارج غري املعتاد.  النوع الثاني :

 م االستحاضة، والدود واحلصى، والشعر، وحنوها، ومثل الريح اليت خترج من قبل املرأة، ومن ذكر الرجل.مثل : د

 وهذه فيها خالف بني أهل العلم هل هي ناقضة أم ال ؟.

 أما االستحاضة :

الة فإنها فالقول األول وهو قول أكثر أهل العلم على أنها ناقضة للوضوء، وأن املرأة املستحاضة إذا خرج وقت الص
تعيد الوضوء، كما عند احلنفية واحلنابلة، وقيل أنها إذا صلت فرضا بوضوئها، وأرادت أن تصلي فرضًا آخر، فإنها 

 تعيد الوضوء، كما عند الشافعية. 
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والقول الثاني : و هو قول املالكية : فكان قوهلم أسعد بالدليل، وأن املرأة املستحاضة ال ينتقض وضوءها خبروج 
، لكن يستحب الوضوء منه . فإذا توضأت املستحاضة ، فإنه ال ينتقض وضوؤها خبروج الوقت ، وال بصالة  الدم

بول غائط..  -دم االستحاضة  -فريضة ، وال بصالة نافلة ، حتى ينتقض وضوؤها بناقض غري الناقض املستمر معها 
 اخل ينقض ، أما الدم فإنه ال ينقض الوضوء. 

ح من أقوال أهل العلم رمحة اهلل عليهم ، وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحة اهلل عليه، وهذا هو القول الراج
 واختيار شيخنا ابن عثيمني يف آخر أمره، وهو مذهب مالك كما تقدم.

مسألة :الدود واحلصى والشعر وقطعة حلم وحنوها من غري املعتاد: هل تنقض الوضوء أو ال تنقضه ؟ هذا خارج غري 
د، وهذا حيدث إذا كان اإلنسان يف حال جوع، وقلة ذات يد، فإنه خيرج منهم شعر،أو دود ، أو حصى ، أو إذا معتا

 بلع اإلنسان خرزة، فخرجت اخلرزة كما هي . هذه املسألة فيها خالف على قولني : 

 : أن الدود واحلصى والشعر.. اخل ناقضة للوضوء.  القول األول

 ذهب احلنفية،والشافعية،واحلنابلة،واملالكية يف قول إن كان عليها بلل.وهذا مذهب اجلمهور، فإليه 

 أدلتهم:

، قال للمستحاضة كما يف حديث عائشة صلى اهلل عليه وسلم  الدليل األول: قياسا على دم االستحاضة، فإن النيب 
، مع أن دم االستحاضة ، أن تتوضأ لكل صالةصلى اهلل عليه وسلم  يف الصحيح ]توضئي لكل صالة[ فأمرها النيب 

دم غري معتاد ؛ ألنه دم مرض، أما احليض فنعم، معتاد، واملرأة الطبيعية اليت ليست مريضة حتيض كل شهر مرة، أما 
املرأة اليت معها دم مستمر، وهي املستحاضة، فهذه مريضة، خرجت عن حد العادة. فقالوا : الرسول عليه الصالة 

، أن تتوضأ لكل صالة، دل على أن هذا الدم صلى اهلل عليه وسلم  أمرها النيب  والسالم، أمرها أن تتوضأ، فإذا
 ينقض وضوءها، فيقاس عليه كل خارج غري معتاد.

أجاب املالكية وغريهم فقالوا : إن لفظة ]توضئي لكل صالة[ لفظة شاذة، فليست صحيحة، وقالوا : إنها مدرجة من 
 عنه، فإن هشام بن عروة قال : قال أبي، وذكر هذا، فهي مدرجة من كالم الراوي، وهو عروة بن الزبري رضي اهلل

كالمه، وحكموا عليها بالشذوذ والضعف، وممن حكم عليها : اإلمام مسلم، وأبو داود، والنسائي، والبيهقي،وشيخ 
فليست دليال  اإلسالم ابن تيمية،وابن رجب، وطائفة من أهل العلم، رمحة اهلل عليهم . فإذا كانت من كالم الراوي،

، أما كالم الراوي )عروة( فهو حيتاج إىل من يستدل له، ال من صلى اهلل عليه وسلم؛ ألن الدليل هو كالم النيب 
 يستدل به. 

 ، فإذا كان فيه بلة فإنه ينقض الوضوء.-بلل -الدليل الثاني:أن اخلارج هذا ال خيلو غالبا من ِبلة 

 يف قول عندهم ، أنه إذا كان معه بلة ، فإنه ناقض للوضوء.فيقال : نعم، وافقكم املالكية يف هذا 

الدليل الثالث:أنه خارج من السبيلني، فنقض الوضوء كالبول والغائط.سواء كان دودا أو حصى، أو غريها، املهم أنه 
 خارج من السبيلني، وإذا كان قد خرج مع السبيلني، فإنه ناقض للوضوء، مثل البول والغائط. 
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 : أن اخلارج غري املعتاد من دود وحصى وشعر، ال ينقض الوضوء. إليه ذهب املالكية رمحهم اهلل. نيالقول الثا

 أدلتهم: 

 الدليل األول: أن هذا نادر، والنادر ال حكم له.

الدليل الثاني:الغالب أن اخلارج معروف ومعدود يف الشريعة، وحمله معروف، وصفة خروجه يف حال الصحة، فإذا 
 هذه الصفات فإنه ال ينقض الوضوء. تغريت إحدى 

وهذا قول قوي جدا، وهذا الذي علل به اإلمام مالك رمحه اهلل، وابن رشد، وطائفة من األصحاب نقلوه عن اإلمام 
 مالك رمحه اهلل.

 مسألة :الريح اليت خترج من قبل املرأة أو من ذكر الرجل : 

رج منه ريح، وكان املوفق ابن قدامة رمحه اهلل يستبعده، يقول : مل من قبل املرأة خيرج ريح، والذكر يذكر الفقهاء أنه خي
نعرفه، وهم يستبعدون جدا أن خيرج من الذكر ريح، لكن لو قدر أنه خيرج من الذكر ريح، أما النساء فهو فيهن، 

 لكنه غري معتاد، ما احلكم ؟ هذه املسألة فيها اخلالف السابق، لكن تغري من قال بالقول.

 ألول وهو قول  احلنفية،واملالكية،واحلنابلة يف رواية : على أنها ال تنقض الوضوء.وعللوا:فالقول ا

 التعليل األول : ألنها اختالج، وليست رحيا ناجتة عن حمل جنس. واالختالج : حركة أو شيء يكون يف نفس املوضع. 

ع فيها حقنة، ُأدخل مع إحليل الرجل، أو التعليل الثاني : أن املثانة ليست جوفا، وال متصلة باجلوف.وهلذا لو وض
 مع فرج املرأة إىل املثانة ، فال تفطر الصائم ؛ ألنه ليس جوفا، وليس منفذا معتادا.  

القول الثاني :وذهب إليه الشافعية ، واحلنابلة : إىل النقض، ألن عندهم ضابطا، ميشون عليه؛ وهو أنها خارج من 
 البول والغائط ، فهم ميشون على منهج وطريق.  السبيلني، فكان ناقضا ؛ قياسا على

 أدلتهم: 

، قال ]ال وضوء إال من صوت أو ريح[ صلى اهلل عليه وسلم  الدليل األول: عن أبي هريرة رضي اهلل عنه، أن النيب 
 رواه اخلمسة إال النسائي، وصححه األلباني وغريه. 

كرة يف سياق النفي، فتشمل كل صوت، وتشمل كل ]صوت.. ريح[ نصلى اهلل عليه وسلم:وجه االستدالل:قوله 
ريح، حتى لو كانت الريح خارجة من قبل املرأة، ومن ذكر الرجل ؛ ألن النكرة يف سياق النفي تفيد العموم، 

 قال:]ريح[ فكل ريح تنقض الوضوء.  صلى اهلل عليه وسلم والرسول

الصوت يف هذا احلديث، الريح والصوت املعتاد، وأما وأجيب عن استدالهلم جبواب مجيل، قالوا : إن املراد بالريح و
غري املعتاد فال يدخل يف احلديث ، والدليل على ذلك : أن هذا احلديث خمتصر من حديث عبد اهلل بن زيد وأبي 

، ملا سئل عن الرجل يشكل عليه أخرج منه شيء أم ال صلى اهلل عليه وسلم  هريرة، الذي يف الصحيحني، أن النيب 
: ]ال خيرج حتى يسمع صوتا أو جيد رحيا[ فا املراد بالريح يف هذا احلديث ؟ الريح اليت خترج من الدبر، وليس ؟ قال 
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املراد بها الريح اليت خترج من القبل ؛ وهلذا سؤاله كان واضحا، أنه يسمع يف بطنه صوت أو قرقرة ، فيحس خبروج 
 الذي بين عليها القاعدة الكربى )اليقني ال يزول بالشك(. هذا اللفظ، صلى اهلل عليه وسلم شيء، فقال هلم النيب 

 الدليل الثاني : أدلة القائلني بأن احلصى والشعر ينقض الوضوء. 

 إذن فكل خارج من السبيل على املذهب ينقض، قليال كان أم كثريا، نادرا أم غري نادر، معتادا أم غري معتاد.

َبَدِن إن كان بوًلا أو غائًطا أو كثرًيا َنِجًسا غرَيهما. قال رمحه اهلل : وخاِرٌج من َبِقيَِّة ال 

 اخلارج من بقية البدن من غري السبيلني ال خيلو من واحد من ثالثة أشياء : 

 .إما أن يكون شيئا طاهرا 

 .وإما أن يكون شيئا جنسا 

 .وإما أن يكون بوال أو غائطا 

مثل : اللعاب، الدموع، العرق، هذه ال تنقض الوضوء :فإن كان طاهرا : فال ينقض الوضوء مطلقا، باإلمجاع، 1
 مطلقا. 

:وإن كان بوال أو غائطا : مبعنى أن خيرج البول والغائط من غري خمرجهما، كما جيري يف عمليات القسطرة، 2
بدن، ، املؤلف أفادنا أن البول والغائط إذا خرج من بقية ال-نسأل اهلل العفو والعافية  -خيرجون الغائط من البطن 
 فإنه يكون ناقضا للوضوء. 

 وخروج البول والغائط ال خيلو من أمرين : 

  .األمر األول:إما أن يكون من حتت املعدة 

  .األمر الثاني:وإما أن يكون من فوق املعدة 

ا فإن كان من حتت املعدة : فباتفاق الفقهاء أنه إذا خرج من حتت املعدة، مع انسداد املخرج، أنه ناقض للوضوء، أم
إذا مل ينسد املخرج ففيه خالف، لكن غالب أهل العلم على أنه إن كان من حتت املعدة فهو ناقض، حتى وإن مل ينسد 

 املخرج، فإن انسد فالكل على أنه ناقض للوضوء. 

 وإن خرج بول أو غائط من فوق املعدة، 

 فالقول األول:احلنفية،واحلنابلة على أنه ناقض للوضوء قل اخلارج أو كثر. 

 . {أو جاء أحد منكم من الغائط}الدليل األول: ألن اهلل قال 

 الدليل الثاني : وألنه بول وغائط خارج من البدن، فكان ناقضا، كخارج من السبيلني. 

 والقول الثاني:املالكية،والشافعية يقولون : ليس ناقضا للوضوء مطلقا. 

املعدة، فهو كالقيء، وإن كان  من حتت فهو كالبول والقول الثالث: ابن عقيل من احلنابلة : إن كان من فوق 
 والغائط.

:وإن كان غري البول والغائط، فهو إما أن يكون طاهرا أو جنسا، فإن كان طاهرا فال ينقض مطلقا، وإن كان جنسا 3 
ة البدن ما أو كثريا جنسا غريهما. البول والغائط عرفنا احلكم فيهما، لكن اخلارج من بقييقول رمحه اهلل :فاملؤلف 
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وسيأتينا حكم الدم، ومثل : الصديد، والقيح، والقيء وفيه  -على رأيهم  -حكمه ؟ اخلارج النجس مثل : الدم 
خالف، لكن منشي على كالم األصحاب، األصحاب عندهم الدم جنس، والقيء جنس، والقيح والصديد اخلارج من 

 الدم جنس.. وهلم جرا

ري السبيلني،غري البول والغائط،هل تنقض الوضوء ؟ املؤلف أفادنا أنها تنقض إذن األشياء النجسة اخلارجة من غ 
 بشرطني : 

 الشرط األول : أن تكون جنسة. 

 الشرط الثاني : أن تكون كثرية. 

 فإن اختل أحد الوصفني فإنها ال تنقض، فإن كان طاهرا فإنه ال ينقض، وإذا كان قليال ال ينقض. 

يها، وسنذكر اخلالف، هل اخلارج النجس الكثري من بقية البدن ينقض الوضوء أم ال ؟ هذه املسألة عرفنا املذهب ف
 على قولني : 

 : أن النجس اخلارج من بقية البدن ينقض الوضوء. القول األول

وإليه ذهب احلنفية،وهو املذهب عند احلنابلة وزادوا شرطًا ، وهو : أن يكون كثريا، ويف رواية عندهم : ولو كان 
، وهذا مذهب كثري من الصحابة والتابعني، فهو رأي ابن عباس، وابن عمر، وابن مسعود، وزيد بن ثابت ، قليال

وابن أبي أوفى،وهو رأي احلسن،وقتادة، والثوري، وإسحاق وابن املسيب،وعطاء، وطائفة من السلف، رمحة اهلل 
 وا يف اشةراط أن يكون كثريا.عليهم، ذهبوا إىل النقض باخلارج من بقية البدن إن كان جنسا، واختلف

 أدلتهم : 

، قال صلى اهلل عليه وسلم  الدليل األول: حديث عائشة رضي اهلل عنها، يف قصة فاطمة بنت أبي حبيش، فإن النيب 
علل األمر بالوضوء بأنه دم عرق،  صلى اهلل عليه وسلم  هلا ]إمنا ذلك دُم عرق، فإذا أصابك فتوضئي..[ فالنيب 

 رجة من البدن هي أيضا دماء عروق، فهي ناقضة للوضوء. والدماء اخلا

وأجيب عن استدالهلم هذا : بأن هنا  فرقا بني دماء االستحاضة، ودماء العروق األخرى، يف اليد وغريها ؛ ألن دم 
م االستحاضة خيرج من السبيلني، ودم االستحاضة دم جنس، ال إشكال فيه، خبالف هذه الدماء ففيها اخلالف ؛ ألن د

 االستحاضة ما دام خيرج من السبيلني فهو جنس باإلمجاع. 

]قاء فتوضأ[ فلقيت ثوبان يف صلى اهلل عليه وسلم  الدليل الثاني: ما روى أمحد،والةرمذي،عن أبي الدرداء أن النيب 
 مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال : صدق ، أنا صببت له وضوءه . وهذا احلديث صححه ابن منده، واأللباني. 

وجه االستدالل : أن الصحابي جعل الفاء للسببية، كأنه يقول : إن الرسول عليه الصالة والسالم، ملا قاء توضأ ؛ 
 ألن القي سبب يف نقض الوضوء، كما يقال : سها فسجد، ملاذا سجد ؟ ألن السهو سبب يف السجود.

 ونوقش االستدالل بهذا احلديث من وجهني : 

 هذا احلديث حيتمل أن تكون للتعقيب وليست للسببية. الوجه األول : أن الفاء يف
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الوجه الثاني : أن قوله:]قاء فتوضأ[ يستدل باحلديث، لكن حيتاج إىل أن يبحث أواًل هل هذا اللفظ حمفوظ أو ليس 
]قاء فأفطر[ وجاء عند الةرمذي أنه: ]قاء فأفطر صلى اهلل عليه وسلم:حمفوظا ؟ فقد روى اإلمام أمحد أن النيب 

توضأ[، وجاء عند أبي داود،وابن خزمية،وابن أبي شيبة،والدارمي،وابن حبان،وابن اجلارود،واحلاكم،والطرباني ف
 بلفظ:]قاء فأفطر[ وذكر الوضوء من كالم ثوبان. 

فعندنا ]قاء فأفطر.. قاء فتوضأ.. قاء فأفطر ثم توضأ[، وعندنا اللفظ ]قاء فأفطر[ الذي رواه أبو داود،وابن 
]قاء صلى اهلل عليه وسلم  أبي شيبة،والدارمي وغريهم ، من حديث أبي الدرداء، أنه قال : إن النيب  خزمية،وابن

فأفطر[  قال معدان بن أبي طلحة راوي احلديث : فلقيت ثوبان فسألته، فقال : نعم صدق، أنا صببت عليه وضوءه، 
فظ حيتاج أن نثبت أوال أنه حمفوظ، فإذا كان فاللفظ فيه إشكال، هل هو قاء فتوضأ، أو قاء فأفطر ؟ فقالوا : الل

 حمفوظا استدللنا به، وأما إذا مل يكن حمفوظا فليس لنا أن نستدل به.

قال ]من أصابه قيء، أو رعاف، أو  صلى اهلل عليه وسلم  الدليل الثالث:عن عائشة رضي اهلل عنها ،أن النيب 
ك ال يتكلم[ رواه ابن ماجه بإسناد ضعفه اإلمام أمحد ، قَلس،أو مذي، فليتوضأ، ثم لينب على صالته، وهو يف ذل

 وابن عدي ، والدارقطين ،وأبوحامت،والبيهقي،والنووي، وطائفة من أهل العلم.

، أنه قال ]من قاء أو رعف يف صالته، فليتوضأ[ وهذا احلديث صلى اهلل عليه وسلم  الدليل الرابع:ما روي عن النيب 
، كما ذكر ابن قدامة، قال :) ليس هذا يف السنن، وُتر  العمل به، اهلل عليه وسلم صلى  أيضا ال يثبت عن النيب 

 وليس له إسناد( فال دليل فيه.

 وهو صراحة جيعل اإلنسان يقف :  -الدليل اخلامس : من أعظم أدلتهم 

فإن اإلنسان حيذر أن هذا الذي عليه عمل كثري من الصحابة والتابعني، وإذا كان عليه عمل الصحابة والتابعني،  -
 إذا وقف أمام هذا القول ؛ ألنه عمل الصحابة.

فإن قال قائل : ما دليل احلنابلة على أنه يشةرط يف اخلارج من البدن غري البول والغائط أن يكون كثريا ؛ ألنه تقدم 
 أن احلنفية يرون أنه إذا كان جنسا، ولو كان قليال، فإنه ناقض للوضوء. 

ار نقلت عن الصحابة رضي اهلل عنهم،عن أبي هريرة ،وابن عمر، وجابر، وابن عباس، وابن فاجلواب :  نصوص وآث
أبي أوفى، فقد نقل عنهم أنهم يرون أنه ال بد أن يكون النجس اخلارج من بقية البدن كثريا، حتى إن ابن عباس 

 رضي اهلل عنهما ينقل عنه أن قال : ]إذا كان فاحشًا فعليه اإلعادة[.

 : أن اخلارج من بقية البدن ال ينقض مطلقا.  نيالقول الثا

وإليه ذهب إليه املالكية، والشافعية، والفقهاء السبعة املشهورون، وهو رواية عند احلنابلة، ورأي حييى بن سعيد  
األنصاري،وأبي ثور، وابن املنذر، وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحة اهلل عليهم، لكن شيخ اإلسالم استحب 

 لوضوء، ومل يوجبه. ا
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 أدلتهم : 

 الدليل األول:ما روى أبو داود بإسناد حسنه األلباني وغريه، من حديث جابر رضي اهلل عنه قال:خرجنا مع النيب 
يعين يف غزوة ذات الرقاع، وأصاب رجل من املسلمني أمرأة رجل من املشركني، فحلف أن ال  صلى اهلل عليه وسلم

وأصحابه، وقد أقام النيب صلى  اهلل  صلى اهلل عليه وسلم  يف أصحاب حممد، ثم حلق النيب أنتهي حتى أهريق دمًا 
عليه وسلم وأصحابه يف مكان، وجعل حارسني حيرسان، عباد بن بشر، ويف ألفاظ : عمار بن ياسر، وكان يصلي 

لصحابي أكمل صالته والدماء عباد، فرماه الرجل بسهم، ثم بسهمني، ثم بثالثة، فلما علم أنه قد ُنذر به هرب، وا
 صلى اهلل عليه وسلم  خترج منه وتنزف، وتصور إذا ضرب بثالثة أسهم، سيكون الدم اخلارج كثريا، ومع ذلك النيب 

 مل يقل له ]أعد صالتك[. 

 الدليل الثاني: أن الطهارة ثبتت مبقتضى دليل شرعي، فال ترتفع إال مبقتضى دليل شرعي آخر. 

هذا أمر من األمور املهمة، كما ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية، ولو كانت هذه األشياء تنقض لبينها الدليل الثالث:أن 
 ، وألظهرها ووضحها. صلى اهلل عليه وسلم  النيب 

الدليل الرابع: أن األصل عدم النقض، والنقض حيتاج إىل دليل واضح قوي، من خالله حنكم ببطالن العبادة 
 ونقضها. 

لم هو القول الثاني ، وأنه ال ينقض الوضوء ما خرج من بقية البدن إذا كان كثريًا، حتى لو كان الراجح واهلل أع
 جنسا. 

 مسألة : 

 املؤلف رمحه اهلل قال )أو كان كثريًا جنسًا غريهما( ما حد الكثري ؟. 

ة صاحب الشرح ، الذي ظاهر املذهب : كما ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل، واملوفق ابن قدامة ، وابن قدام
هو أبو الفرج عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن قدامة ، ذكروا أن ظاهر املذهب هو أن حد الكثري ما استفحشه 
اإلنسان يف نفسه ، مبعنى أنه يرجع لكل إنسان حبسبه، حتى قال اخلالل : أكثر الروايات عن اإلمام أن حد الفاحش 

اية أخرى عند اإلمام أمحد، أن حد الفاحش هو : ما فحش يف نفس أوساط ما استفحشه كل إنسان بنفسه، ويف رو
الناس، وهذا الثاني رجحه شيخنا رمحه اهلل، وقال : هذا هو األقرب، وهذا هو الصحيح واهلل أعلم ؛ ألن الناس 

ألول رمبا رأى خيتلفون، فمنهم املوسوس املتشدد، ومنهم املفرط الذي ال يهتم، فرمبا رأى الشيء الكثري يسريا، وا
 اليسري كثريا ؛ وهلذا الضبط بأوساط الناس ال شك أنه أتقن وأحوط، واهلل أعلم.

 وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني .
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 احلمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني.

 تابع باب نواقض الوضوء 

 قال رمحه اهلل : َوَزواُل الَعْقِل 

 هذا الناقض الثالث  .

يعرب به الفقهاء كثريا، يعربون بالزوال ويعنون به جمموعة من األشياء ، ويف هذه العبارة )زوال  قوله:) زوال العقل(
ه تغطية عقل وفقد العقل( عندهم نوع توسع ، فمثال يقولون : زوال العقل، وميثلون له باإلغماء ، واإلغماء يف حقيقت

شعور وليس زواال، أيضا السكر، فليس فيه زوال للعقل ، بل تغطية للعقل على سبيل اللذة ؛ وهلذا كان عمر رضي 
اهلل عنه يقول : ]واخلمر ما خامر العقل[، أي غطى العقل ، فتعبريهم بالزوال تعبري غري دقيق ، نعم يف اجلنون يعترب 

لكلية ، أما املغمى عليه ، والنائم ، والسكران ، فهؤالء ال تزول عقوهلم ، وإمنا حيصل زواال ، فاجملنون يزول عقله با
 إما تغطية ، أو فقد الشعور .

 وزوال العقل حتته ثالثة أقسام : 

: زوال العقل بالكلية. وهذا مثل : اجلنون، فاجملنون ينتقض وضوؤه باإلمجاع ، فإذا حصل لإلنسان القسم األول 
 ضوءه ينتقض ، فلو كان ُيجن ويفيق مثال، فإنه إذا ُجن انتقض وضوؤه. جنون ، فإن و

: أن حيدث للعقل تغطية بسبب ال ميكن لإلنسان رفعه إذا وجد ، حنو : السكر،واإلغماء. فإن اإلنسان  القسم الثاني
واملغمى عليه ينتقض إذا كان سكرانا أو مغمًى عليه ، فإنه ال يستطيع أن يرفع هذا اإلغماء احلاصل له، والسكران 

 وضوؤهما باإلمجاع ، وقد نقل اإلمجاع على ذلك ابن املنذر،وابن قدامة،والنووي .

، أغمي عليه ثم أفاق فاغتسل، ثم أغمي عليه، ثم أفاق صلى اهلل عليه وسلم  أن النيب  -والدليل على ذلك : 
 فاغتسل، كما يف الصحيح. 

كالم املؤلف )زوال العقل بالنوم( وهذا التعبري كما عرفنا فيه نوع من  : فقد الشعور بالنوم . وعلى القسم الثالث
التوسع . والنوم عامة أهل العلم رمحة اهلل عليهم، على أنه ناقض من نواقض الوضوء، وهل هو ناقض بذاته أو أنه 

أعلم، أنه ليس مظنة للنقض ؟ بينهم خالف، لكن املهم أن نعرف أن النوم ناقض للوضوء، وإن كان الراجح واهلل 
 ناقضًا بنفسه، بل هو مظنة للنقض، فهو من أسباب احلدث وليس حدثًا بذاته .

وعامة أهل العلم على أن النوم ناقض للوضوء، فهو مذهب األئمة األربعة، ومل خيالف فيه من املتقدمني إال أبو 
يريان نقض الوضوء بالنوم، لكن ما  موسى األشعري، وأبو ُمجِلز الحق بن ُحميد البصري، فقد نقل عنهما أنهما ال

 عليه عامة السلف هو األقرب، وهو الذي دلت عليه السنة.

 والدليل على أن النوم ناقض من نواقض الوضوء : 
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إذا كنا  صلى اهلل عليه وسلم  الدليل األول:حديث صفوان بن عسال املرادي رضي اهلل عنه، أنه قال:]أمرنا النيب 
 ثالثة أيام بلياليها، ولكن من غائط وبول ونوم[أخرجه اإلمام أمحد ،وأبوداود .سفرًا أال ننزع خفافنا 

قال]العني وكاء السه، فإذا نامت العينان صلى اهلل عليه وسلم  الدليل الثاني:حديث علي رضي اهلل عنه، أن النيب 
ضعفه احلافظ ابن حجر استطلق الوكاء[ أخرجه اإلمام أمحد،وأبو داود،وابن ماجه. وهذا احلديث حديث ضعيف، 

 وغريه. 

 قال رمحه اهلل :إال يسري نوم من قاعد أو قائم 

مسألة : العلماء الذين قالوا بنقض الوضوء بالنوم، اختلفوا فيما بينهم يف حد النوم الناقض للوضوء، وإن اتفقوا أن 
قوال كثرية، ذكر النووي رمحه النوم ينقض الوضوء، لكن ما هو النوم الذي ينقض الوضوء ؟ اختلفوا يف ذلك على أ

 اهلل يف )شرح مسلم،ويف اجملموع(مثانية أقوال ، نذكر أهم هذه األقوال :

: أن النوم مظنة للحدث، وينقض الوضوء إذا كان من مضطجع أو من متكئ أو من منحٍن )منكٍب(  القول األول
 افعية. على شيء، أو ممن مل ميكن مقعدته من األرض . وإليه ذهب احلنفية،والش

 أدلتهم :  

الدليل األول:عن أنس رضي اهلل عنه، أنه قال:]كان أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على عهده ينتظرون 
العشاء حتى ختفق رؤوسهم، ثم يصلون وال يتوضؤون[ أخرجه اإلمام مسلم، ويف بعض األلفاظ عند أبي داود 

 ]يضعون جنوبهم[. صححه األلباني .

قال ]ليس الوضوءعلى من نام قائمًا  صلى اهلل عليه وسلم  ي: عن ابن عباس رضي اهلل عنهما ، أن النيب الدليل الثان
، أو  قاعدًا ، أو راكعًا ، أو ساجدًا ، لكن من نام مضطجعًا[ أخرجه اإلمام أمحد ، وأبو داود ، والةرمذي ، وضعفه 

 األلباني وطائفة من أهل العلم رمحة اهلل عليهم . 

: أن النوم مظنة للحدث،وليس حبدث، وهو إما أن يكون يسريًا أو كثريًا ، فإن كان يسريًا فليس بناقض  الثاني القول
للوضوء ، وإن كان كثريًا فهو ناقض .وإليه ذهب املالكية،واحلنابلة، و )لكن ( قيده احلنابلة بأن يكون من قاعد أو 

فإن كان من غريهما، متكئ،أو حمتب،أو ساجد،أو راكع، فينقض ؛  قائم ؛ وهلذا قال:)إال يسري نوم من قائم أو قاعد(
ألن الذي ال ينقض عندهم هو اليسري من القاعد أو القائم ؛ ألنه يف هذه احلال إذا كان يسريًا، وهو قاعد أو قائم، 

 فإنه مل تنفرج املقعدة حتى خيرج منها شيء وهو ال يشعر. 
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 أدلتهم : 

لصحابة، فالصحابة رضي اهلل عنهم كانوا ينامون حتى ختفق رؤوسهم، ومع ذلك يصلون حديث أنس السابق يف ا -
وال يتوضؤون، وهذا دليل على أن نومهم كان يسريا، ولو كان النوم كثريا مل يصلوا بهذه احلال، بل سيتوضؤون 

 ويصلون.

س. فإذا فقد اإلنسان إحساسه ؛ : أن النوم مظنة للحدث، وليس حدثا، وأن املدار على زوال اإلحسا القول الثالث
حبيث لو خرج منه شيء مل يشعر به، فإن النوم يف هذه احلال يكون ناقضا للوضوء، وإن مل يكن فإن النوم ال ينقض 
الوضوء، مبعنى أنه إذا غلب النوم على عقله انتقض وضوءه، وإن مل يغلب على عقله، بأن كان يسمع كالم من 

 الم الذي يقولون فهذا يسري. حوله، لكن ال يدر  معاني الك

وهذا اختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحة اهلل عليه، وقال : إن فيه مجعا بني األدلة، حديث أنس، وحديث صفوان، 
. فإذا فقد اإلنسان اإلحساس حبيث ال يشعر مبن حوله، ولو خرج منه شيء  -وإن كان ضعيفا -وحديث ابن عباس 

 : هذا النوم ناقض للوضوء .مل يدر عن نفسه، فهنا يقال 

الراجح:واهلل أعلم هو القول األخري، وهو الذي جتتمع به األدلة، وأن النوم ليس ناقضًا بذاته، وإمنا النوم مظنة 
للنقض، فإذا فقد اإلنسان إحساسه ومل يدر ومل يشعر مبا خيرج منه، فإنه يف هذه احلال يكون النوم ناقضا للوضوء، 

 وإال فال 

 ن قال قائل : ما حد اليسري ؟فإمسألة :

فاجلواب :فيه خالف بينهم، لكن أقرب األقوال أنه يرجع فيه إىل العرف، فما عده الناس يسريا فهو يسري، وإن كان 
بعضهم قد حده بأنه مقدار ركعتني، أو بأنه ما ال يتغري فيه النائم عن هيئته، بسقوط أو حنوه، فإذا سقط مثال فهذا 

 ده شيء، وابن قدامة رمحه اهلل، يرجح أنه ال حد له، وأن مرجعه إىل عرف الناس .كثري، أو سقط من ي

 فإن شك اإلنسان : هل هو نوم ناقض للوضوء أم ال، فما احلكم ؟مسألة :

 فاجلواب :أنه ليس ناقضًا للوضوء ألمرين:

 األمراألول:ألن األصل عدم النقض؛

فال ترتفع إال بيقني، والقاعدة أن)اليقني ال يزول بالشك(  األمر الثاني:وألن األصل ثبوت الوضوء والطهارة،
 فالطهارة متيقنة، واحلدث مشكو  فيه، واملتيقن ال ميكن أن يزول إال بيقني مثله، فاألصل بقاء الطهارة.

 .قال رمحه اهلل : وَمسُّ َذَكٍر ُمتَِّصٍل 

ف رمحهم اهلل ؛ وهلذا كثر كالمهم فيها ؛ ألنه هذه مسألة مهمة، وفيها نوع إشكال وعسر يف الةرجيح حتى عند السل
صلى اهلل عليه  قد جاء فيها أحاديث فيها نوع تعارض عند بعضهم، وسأذكر لكم جمموعة أحاديث وردت عن النيب 

 يف هذا الباب، ثم بعد ذلك ننظر مسالك العلماء يف املوقف من هذه األحاديث ثم نسوق اخلالف. وسلم 
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سبعة عشر نفسا أحاديث تتعلق بنقض الوضوء، وكما قال أبو زرعة والنووي   عليه وسلم صلى اهلل روى عن النيب 
يف نقض الوضوء مبس الذكر بضعة عشر نفسا من الصحابة، وابن حزم ذكر  صلى اهلل عليه وسلم  : روى عن النيب 

  التسعة.أنهم سبعة عشر، وقوهلم : بضعة عشر يدخل فيه السبعةعشر ؛ ألن الِبضع من الثالثة إىل

[ من مس ذكره فليتوضأقال ] صلى اهلل عليه وسلم  رضي اهلل عنها، أن النيب  بسرة بنت صفوان: عن احلديث األول
أخرجه اخلمسة، وقال عنه البخاري : أصح شيء يف مسح الذكر حديث بسرة بنت صفوان، وصححه اإلمام أمحد، 

 .والةرمذي،والنووي، والدارقطين، والبيهقي، وابن حبان 

 [ وهذه الرواية صححها األلبانيمن مس فرجه فليتوضأقال ] صلى اهلل عليه وسلم  ويف رواية النسائي أن النيب  -

 [. وُيتوضأ من مس الذكرقال ] صلى اهلل عليه وسلم  ويف رواية عند اإلمام أمحد،وعند النسائي، أن النيب  -

من مس فرجه يقول ] صلى اهلل عليه وسلم  ت : مسعت النيب رضي اهلل عنها ، أنها قال أم حبيبة: عن احلديث الثاني
 [ أخرجه ابن ماجه،والبيهقي، وصححه اإلمام أمحد،وأبو زرعة. فليتوضأ

 وهلذا كان يقول اإلمام أمحد : حديث أم حبيبة وبسرة صحيحان، 

 ر( وهنا  )فرج(. وحديث أم حبيبة ]من مس فرجه فليتوضأ[، وحديث بسرة يقول ]من مس ذكره فليتوضأ[ هنا )ذك

أميا رجل مس فرجه قال ] صلى اهلل عليه وسلم  عن أبيه عن جده، أن النيب  احلديث الثالث: عن عمرو بن شعيب
[ أخرجه اإلمام أمحد،والةرمذي،والبيهقي، وصححه البخاري،والشوكاني، فليتوضأ، وأميا امرأة مست فرجها فلتتوضأ

 وقواه الذهيب .

من أفضى بيده إىل ذكره ليس دونه قال ] صلى اهلل عليه وسلم  أن النيب يرة رضي اهلل عنه،احلديث الرابع:عن أبي هر
[ أخرجه اإلمام أمحد،وابن حبان،واحلاكم وغريهم، وصححه ابن سةر  وال حائل ، فقد وجب عليه الوضوء
 حبان،وابن عبد الرب، وابن السكن،واحلاكم. 

فكم  صلى اهلل عليه وسلم  إذا كان سبعة عشر نفسا قد رووا عن النيب هذه األحاديث كلها يف النقض، وغريها كثري، 
 حديثا.  13الباقي ؟ هذه أربعة فقط، بقي 

 أما احلديث الذي جاء يف عدم النقض فهو : 

فقال:مسست ذكري، أو قال : الرجل ميس ذكره  صلى اهلل عليه وسلم  ، أن رجال أتى النيب حديث طلق بن علي -
[ أخرجه اخلمسة، وصححه ابن ال، إمنا هو بضعة منك] صلى اهلل عليه وسلم  ه وضوء ؟ فقال النيب يف الصالة، أعلي

حبان، والطرباني، وابن حزم، والطحاوي، وابن املديين، واحلافظ ابن حجر رمحة اهلل عليهم،وضعفه 
 الشافعي،وأبوحامت وأبو زرعة،والدارقطين،والبيهقي،وابن اجلوزي. 

ديثا بسرة وطلق بن علي، وهما احلديثان اللذان ذكرهما ابن حجر يف بلوغ املرام . واحلديثان وأهم ما يف الباب ح
أخرجهما اخلمسة، وحديث بسرة غالب أهل العلم على تصحيحه، وإن كان شيخ اإلسالم رمحه اهلل قد ذكر يف بعض 

العلم من صححه كما كتبه قال : يستدلون حبديث ضعيف، يعين حديث بسرة . وحديث طلق بن علي من أهل 
 ذكرنا من قبل .
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اآلن عندنا قرابة سبعة عشر حديثا، بل هنا  حديث عن طلق بن علي، يف نقض الوضوء من مس الذكر، وهو الذي 
 يروي عدم النقض، ما موقف العلماء ؟ العلماء كانت هلم مواقف من هذين احلديثني : 

  .فمنهم من حكم بالنسخ 

والناسخ له حديث بسرة ؛ ألن حديث طلق بن علي جاء يف بعض ألفاظه، أن فحكم بنسخ حديث طلق بن علي، 
:جاءه رجل، وهو يبين املسجد، وهذا يف أول اهلجرة، واألحاديث اليت روت النقض صلى اهلل عليه وسلم  النيب 

ع سنوات أي بعد ست أو سب -كانت متأخرة، فمنها مثال : حديث أبي هريرة، وأبو هريرة أسلم سنة سبع، عام خيرب
قالوا : فهذا يدل على أنه منسوخ، وممن قال بالنسخ : ابن حزم، وابن حبان، والطرباني، وابن  -من احلديث األول 

 العربي، وابن قدامة، وابن القيم، هؤالء ذكروا أن حديث طلق منسوخ. 

 ابن اجلوزي، .مثل : الشافعي، وأبي حامت، وأبي زرعة، والدارقطين، و علي ومنهم من ضعف حديث طلق بن
 والنووي،وابن القيم .

 ،وهم على صنفني : ومنهم من سلك مسلك الةرجيح 

الصنف األول:منهم من رجح حديث بسرة على حديث طلق بن علي، مثل : البيهقي،وابن حزم . قال البيهقي : 
ث يكفي يف ترجيح حديث بسرة على حديث طلق، أن حديث طلق مل حيتج الشيخان بأحد من رواته ، وحدي

 بسرة قد احتجا جبميع رواته. 

الصنف الثاني: ومنهم من رجح حديث طلق بن علي على حديث بسرة، مثل : علي بن املديين، وابن الفّلاس، 
 والةرمذي . ابن املديين كان يناضح ويناضل عن حديث طلق، ويرجحه على حديث بسرة. 

  .ومنهم من سلك مسلك اجلمع 

عند صحة األدلة ، قبل املصري إىل مسلك الةرجيح والنسخ ؛ ألنه إذا حكم اإلنسان فقالوا : جيب املصري إىل اجلمع 
بالنسخ، فمعناه أنه أبطل داللة أحد الدليلني، وإذا سلك مسلك الةرجيح، فإنه قد أعمل الدليلني سويا، وإذا سلك 

، وإن مل يبطله بالكلية، مسلك الةرجيح فرجح حديثا على حديث، فهو قريب من مسلك النسخ ؛ ألنه قد ألغى حديثا
 إال أنه قد رجح عليه احلديث اآلخر. 

 وقالوا لنا طريقان يف الةرجيح : 

 :محلوا حديث طلق على ما إذا مس فرجه بغري شهوة، وحديث بسرة على ما إذا مس فرجه بشهوة.الطريق األول

كره، فإنه يستحب له أن يتوضأ. :ومنهم من قال : حيمل حديث بسرة على االستحباب، وأن من مس ذالطريق الثاني
فيكون األمر يف حديث ]فليتوضأ[ لالستحباب، وليس للوجوب، ومحلوا حديث طلق بن علي، على إفادة عدم 

]ال، إمنا  صلى اهلل عليه وسلم  الوجوب ؛ ألنه قال :أعليه وضوء ؟ فالرجل سأل عن وجوب الوضوء، فأجابه النيب 
، أنه ال جيب عليه الوضوء، واألحاديث األخرى اليت فيها األمر ه وسلم صلى اهلل علي هو بضعة منك[، فبني 

بالوضوء، تفيد االستحباب، فقالوا : اجلمع سهل، حيمل حديث بسرة، واألحاديث اليت جاء فيها األمر بالوضوء على 
 االستحباب، وحديث طلق بن علي ُيحمل على عدم وجوب الوضوء من مس الذكر. 
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 ناء على األحاديث الثابتة يف مس الذكر على أقوال، أهمها ثالثة أقوال : وقد اختلف العلماء ب

 أن مس الذكر ينقض الوضوء مطلقا. القول األول : 

وإليه ذهب املالكية،والشافعية، ويشةرطون أن يكون املس بباطن الكف ، واحلنابلة ، ومل يشةرطوا أن يكون املس 
 ينقض الوضوء .بباطن الكف ، بل لو كان بظاهر الكف فإنه 

وهو رأي عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه، وابنه، وأبي أيوب، وزيد بن خالد، وأبي هريرة، وعبد اهلل بن عمرو، 
وجابر، وعائشة ، وأم حبيبة ، وبسرة ، وسعد بن أبي وقاص ، وعروة ، وسليمان بن يسار، والزهري ، وعطاء ، 

 وإسحاق ، كل هؤالء قالوا بنقض الوضوء من مس الفرج.  وسعيد بن املسيب ، وهشام بن عروة ، واألوزاعي ،

 أدلتهم : 

الدليل األول: حديث بسرة وأم حبيبة وأبي هريرة، واألحاديث اليت جاءت عن سبعة عشر نفسا من أصحاب رسول 
 يف النقض مبس الفرج . صلى اهلل عليه وسلم  اهلل 

اإلنسان ذكره، والغالب أن اإلنسان ال ميس ذكره إال يف الدليل الثاني: أن مس الفرج مظنة خلروج شيء. فإذا مس 
حال شهوة ، فإذا مس ذكره ، فإن الغالب أن خيرج شيء، فهو مظنة اخلروج، فلما كان مظنة للخروج، انتقض 

 الوضوء به .

 أن مس الذكر ال ينقض الوضوء مطلقا.  القول الثاني :

علي،وعمار وابن مسعود، وحذيفة، وعمران بن احلصني، وأبي وإليه ذهب احلنفية، واحلنابلة يف رواية، وهو رأي 
 الدرداء ، وربيعة ، والثوري، وابن املنذر، هؤالء ذهبوا إىل أنه مس الفرج غري ناقض للوضوء. 

 أدلتهم : 

 الدليل األول: حديث طلق بن علي رضي اهلل عنه. 

 الدليل الثاني: ألنه عضو كسائر األعضاء، فلم ينقض الوضوء. 

 ، عرب بتعبري ال ميكن انفصاله، فقال ]إمنا هو بضعة منك[. صلى اهلل عليه وسلم  ليل الثالث:وألن النيب الد

، بكونه بضعة من اإلنسان، فهذه علة ال ميكن صلى اهلل عليه وسلم  وهذا مما استدل به بعض أهل العلم ، أنه ملا عرب 
ابن حزم رد عليهم وقال : ال، هذا كاألصل يف األول، أن ما فيه  زواهلا، فال ميكن أن يكون ناقضًا يف يوم من األيام .

 وضوء، ثم جاء األمر بالوضوء بعد ذلك، فيكون ناسخًا لعدم الوضوء. 

 أن مس الذكر ال ينقض الوضوء مطلقا، ويستحب الوضوء منه مطلقا.  القول الثالث :

نابلة يف رواية اختارها شيخ اإلسالم ابن تيمية وهؤالء من سلكوا مسلك اجلمع، وإليه ذهب املالكية يف قول، واحل
 رمحة اهلل عليهم ، وهي اليت كان مييل إليها شيخنا يف بعض فتاويه ويف بعض كالمه ،وميكن أن يؤخذ من املمتع هذا .

 ألن اجلمع بني األقوال واألدلة ممكن، وال ميكن املصري إىل النسخ والةرجيح يف حال إمكانية اجلمع، فال ننسخ -
 حديث طلق بن علي ؛ ألن النيب صلى اهلل  عليه وسلم ربطه بعلة ال ميكن انفصاهلا ]إمنا هو بضعة منك.



  املطريي فهد: د.أ. الشيخ فضيلة                                                                                                                                                      ـكتاب الطهارة  املستقنع زاد

 

 www.dwrah.com 283                                 سعدي ابن جبامع املتقدمة العلمية الدورة

واهلل أعلم هو القول األخري، وإن كنت ال أزال عندي إشكالية، وأرى أنه حيتاج إىل مزيد حبث حديثي، األقرب :   
لقول األول، وإذا رأى صحة احلديث مع صحة فإذا وصل اإلنسان إىل تضعيف حديث طلق مثال، فإنه يصري إىل ا

 األحاديث األخرى، فال بد أن يصري إىل اجلمع بني األدلة. 

شيخ اإلسالم رمحه اهلل يف بعض كالمه يفهم منه أنه يضعف حديث بسرة، فلما ضعفه ومل يكن مثة دليل، وهنا  أدلة 
: إن احلديثني ال ينزالن عن درجة احلْسن، فإذا  ميكن أن ترتقي لدرجة احلسن قال مبا تقدم، وبعض أهل العلم يقول

 كانا ال ينزالن عن درجة احلسن، ففيهما إشكال، فصاروا إىل اجلمع بينهما. 

 مس ذكر الصغري : 

 إذا مس اإلنسان ذكر الصغري، أو ذكر غريه، هل ينقض الوضوء ؟  مسألة :

 هذه أيضا من املسائل املهمة ، تنبين على اخلالف السابق:

احلنفية ملا كانوا يرون أن اإلنسان الينتقض وضوؤه مبس ذكره، واملرأة ال ينتقض وضوؤها مبس  قول األول :ال 
فرجها، فمس ذكر الصغري ال ينقض الوضوء، وكذلك مس ذكر غريه أو فرج غريه ال ينقض الوضوء ؛ ألن األصل 

 فيه الطهارة فال ميكن النقض. 

ية،والشافعية،واحلنابلة، إىل أنه ينتقض الوضوء مبس ذكر الصغري، وأما الكبري ذهب اجلمهور، املالك القول الثاني :
 فالشافعية،واحلنابلة على أنه إذا ُمس فرجه، فإنه ينتقض وضوء املاس، واملالكية هلم يف ذلك تفصيل. 

الوضوء منه، أنه كالقول السابق، فنقول : مُس ذكر غريه أو فرج غريه، ال ينقض الوضوء، لكن يستحب األقرب :  
 لدخوله يف حديث بسرة ]وُيتوضأ من مس الذكر[. 

 بالنسبة ملس املرأة فرجها : داخل يف اخلالف السابق: مسألة :

 احلنفية عندهم أنه ال ينتقض الوضوء مبس املرأة لفرجها.  فالقول األول :

وضوءها ينتقض ؛ ألنه قد جاء يف وذهب الشافعية،واحلنابلة إىل أن املرأة إذا مست فرجها، فإن  والقول الثاني :
 احلديث ]أميا امرأة مست فرجها فلتتوضأ[ فيجب عليها أن تتوضأ، املالكية هلم تفصيل، إذا كانت تلتذ به أو ال تلتذ، 

 الراجح :

 كالسابق، فيقال : يستحب للمرأة إذا مست فرجها أن تتوضأ، وال ينقض مسها لفرجها الوضوء مطلقا .

املؤلف اشةرط أن يكون الذكر متصال،فإن كان مقطوعا فالراجح أن مسه ال ينقض  ُمتَِّصٍل( قوله:)وَمسُّ َذَكٍر
 الوضوءحتى على كالم املؤلف

 .قال : أو ُقُبٍل بَظْهِر كفَِّه أو بطِنه 

 أي مس ذكر متصل أو مس قبل املرأة، ثم ذكر أنه ال فرق أن يكون بباطن الكف أو ظاهره .

 ُخْنَثى ُمْشِكٍل , وَلْمُس َذَكٍر َذَكَره أو ُأْنُثى ُقُبَله لشهوٍة فيهماقال : وَلَمُسُهما من. 

اخلنثى املشكل ، وهو : إنسان له آلة ذكر، وآلة أنثى، وأشكل،أي بلغ مشكال، يبول من اجلهتني ومل يتبني، إن تبني 
متيز بأن بال من أحد املخرجني، أحلق مبا تبني به، هنا  صنف من الناس يكون مشكال، له خمرج ذكر وخمرج أنثى، إن 
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أو حاض كما حتيض النساء، أو صار له ما يكون للرجال، حلية أو غريها، أي أنه احناز إىل صنف، فإنه يلحق باجلنس 
الذي احناز إليه، لكن املشكلة أن يبقى على إشكاله، وهذا مشكل، هل ينقض الوضوء إذا ُمس ذكره أو فرجه ؟ 

ل (: أذكر لكم خمتصر ما ذكر الشيخ )ابن عثيمني( رمحه اهلل، و نكتفي بذكر كالم )صور مس فرج اخلنثى املشك
 الشيخ قال:

مس أحد فرجي اخلنثى املشكل بدون شهوة فإنه ال ينتقض الوضوء مطلقا، سواء كان الالمس ذكرا أم أنثى"  -1
 إذن بدون شهوة ال ينتقض الوضوء، مس أحد الفرجني ال ينقض الوضوء. 

 ينقض الوضوء مطلقا.مسهما مجيعا   -2

  

 مس أحد فرجي اخلنثى املشكل بشهوة له أربع حاالت، -3

 حالتان ينتقض الوضوء فيها : أن ميس الذكر ذكره، أو متس املرأة فرجها ينتقض الوضوء،

حالتان ال ينتقض الوضوء فيهما : أن ميس الذكر فرجه، وأن متس األنثى ذكره، ففي هاتني احلالتني ال ينتقض 
 الوضوء،.

.قال رمحه اهلل : وَمسُُّه امرأًة بشهوٍة 

( هذه مسألة مس املرأة،وهل مس املرأة ينقض الوضوء أو ال ينقض الوضوء؟كأن ميس  قوله:)وَمسُُّه امرأًة بشهوٍة
اإلنسان امرأة، سواء كانت أجنبية منه،أو كان حالال له أن ميسها، هذه املسألة وقع فيها خالف بني السلف على 

 أقوال : 

: أن مس املرأة ال ينقض الوضوء مطلقًا، وإن كان بشهوة. وإليه ذهب احلنفية،واحلنابلة يف رواية، فإذا  لقول األولا
 مس املرأة فال ينتقض وضوؤه مطلقا، وإذا مست املرأة ذكرًا،فإنه ال ينتقض وضوؤها مطلقا، من اجلهتني. 

 أدلتهم : 

قبل بعض نسائه ثم خرج إىل الصالة ومل  صلى اهلل عليه وسلم  لنيب الدليل األول: عن عائشة رضي اهلل عنها، ]أن ا
يتوضأ، قال عروة : قلت هلا من هي إال أنِت ؟: فضحكت[ أخرجه اخلمسة، وأعله البخاري ، والةرمذي ، وأبوداود 

 ، وأبو حامت،وجمموعة من السلف، لكن من أهل العلم من صححه ، ومنهم ابن عبدالرب ، واأللباني .  

وهي بني كان يصلي  - كما يف الصحيح -صلى اهلل عليه وسلم دليل الثاني: عن  عائشة رضي اهلل عنها أن النيب ال
 يديه، فإذا سجد غمزها، فكفت رجليها. أخرجه اإلمام البخاري،ومسلم .

فالتمسته،  ليلة من الفراش، صلى اهلل عليه وسلم  الدليل الثالث: عن عائشة رضي اهلل عنها قالت : فقدت النيب 
فوقعت يداي على بطن قدميه، وهو ساجد يف املسجد يقول : ]اللهم إني أعوذ برضا  من سخطك، ومبعافاتك من 

 عقوبتك، وأعوذ بك منك، ال أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك[ أخرجه اإلمام مسلم . 

 الوضوء.  قالوا : فهذا دليل على أن مس املرأة للذكر، والذكر للمرأة ال ينقض
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أن مس املرأة بشهوة ينقض ، وإن كان بغري شهوة فإنه ال ينقض . وإليه ذهب املالكية ، واحلنابلة يف  القول الثاني :
رواية هي املذهب ، وكذلك عندهم املرأة إذا مست الرجل بشهوة انتقض وضوؤها ، وإذا كان بغري شهوة ، فإنه ال 

 ينتقض .

 أدلتهم : 

 . {أو ملستم النساء} قراءة سبعية ويف {أو المستم النساء} هلل تبار  وتعاىلالدليل األول: قول ا

، صلى اهلل عليه وسلم الدليل الثاني: األحاديث السابقة :حديث تقبيل عائشة، وحديث عائشة يف مس رجلي النيب 
بشهوة فإنه يكون وغمز عائشة وهي نائمة . فهذه األحاديث كلها تدل على أن مس املرأة ال ينقض، لكن إن كان 

 مظنة النقض، فإذا حصلت املظنة حكمنا بالنقض، فينتقض وضوء املاس للممسوس. 

 وحديث تقبيله لعائشة األصل فيه عدم الشهوة، قد يقبلها مالطفة، أو ممازحة، من باب حسن املعاشرة والتبعل. 

ا مس اإلنسان امرأة انتقض وضوؤه ، :أن مس املرأة ينقض الوضوء مطلقًا ولو كان بغري قصد . فإذ القول الثالث
 بشهوة أو بغريها ، وإليه ذهب الشافعية ،واحلنابلة يف رواية. 

 أدلتهم : 

يف القراءة األخرى , واملس واللمس  {أو ملستم النساء}، {أو المستم النساء} الدليل األول: قول اهلل تبار  وتعاىل
 معناهما واحد ؛ وألن اآلية جاءت مطلقة.

 ثاني: وألن املس مظنة  النقض، ألن املرأة مشتهاة على كل حال. الدليل ال

وبناء عليه : لو أن إنسانا يطوف، أو يف مكان عام، ومس جسم امرأة جبواره من دون قصد فإنه ينتقض وضوؤه 
 مباشرة. 

اد باللمس هنا هل اآلية تدل على أن املر {أو ملستم} {أو المستم}واستدالل أصحاب القول الثاني والثالث باآلية 
املس اجلس باليد ؟ أم أن املراد باملالمسة يف اآلية اجلماع ؟ أما هم ففسروا اآلية باملس باليد ، وهذا غري صحيح ، 

 ألمرين : 

: أن تفسريهذه اجلملة من اآلية باجلماع قد نقل عن ابن عباس رضي اهلل عنهما، وهو ترمجان القرآن،  األمر األول
 ه مبعرفة التأويل، فهو مرجع من مراجع األمة يف تفسري كالم اهلل عز وجل. وَحرب األمة، ودعي ل

: أن اهلل عز وجل قد ذكر يف آية الوضوء الطهارتني الصغرى والكربى، وذكر الطهارتني املائية والةرابية،  األمر الثاني
إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا يا أيها الذين آمنوا } وذكر سبيب احلدث األصغر واألكرب، قال اهلل تبار  وتعاىل

وإن كنتم }هذه الطهارة الصغرى، قال  {وجوهكم وأيديكم إىل املرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إىل الكعبني
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إىل املرافق وامسحوا }هذه الطهارة الكربى، والطهارة املائية يف قوله  {جنبا فاطهروا

وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من } ،{برؤوسكم وأرجلكم إىل الكعبني
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أو جاء أحد منكم من }هذه طهارة ترابية، األحداث املوجودة قال  {الغائط أو المستم النساء فلم جتدوا ماء فتيمموا
اهلل عز وجل ذكر يف  هذا احلدث إن قلنا : حدث أكرب، فمعناه أن {أو المستم النساء}هذا حدث أصغر،  {الغائط

معناها  {المستم}اآلية طهارة صغرى، وكربى ، ومائية، وترابية، وحدث أصغر، وحدث أكرب، وإذا قلنا : ال، إن 
اللمس، فقد ذكر يف اآلية سبب من أسباب احلدث، وهو احلدث األصغر، وبالغة القرآن تقتضي األول ، أن يكون 

رب، وهذا الةرجيح باعتبار سياق اآلية ، فإنه يقتضي أن يكون قوله عز عندنا سبب احلدث األصغر وسبب احلدث األك
 املراد به اجلماع.  {أو المستم} وجل

واهلل أعلم، هو القول األول، وأن مس املرأة ال ينقض الوضوء مطلقا، والعكس كذلك، ومس املرأة للذكر الراجح : 
املرأة بشهوة فينبغي لإلنسان أن يتحرز، خاصة من  ال ينقض الوضوء مطلقا، حتى لو كان بشهوة، لكن إن كان مس

الشاب، فإذا قبل امرأته أو ضمها، أو حصل بينهم مثل هذه األشياء، فإنه ينبغي له أن يتحرز ؛ ألنه يكون مظنة 
خلروج املذي ؛ ألن اإلنسان إذا حصل منه هذا الشيء، واشتدت شهوته، فإنه يكون يف جسمه حرارة ال تطفأ إال 

وهلذا إن صحت لفظة ]يغسل ذكره وأنثييه[ فهي تدل على هذا، وإن كان كثري من العلماء يضعفها، وردت  باملاء ؛
هذه اللفظة يف حديث املذي، فيغسل الذكر واألنثيني، أما الذكر فغسله من باب تطهريه، من باب االستنجاء، وأما 

هما، فإن اجلسم إذا كان فيه شهوة، وغسل باملاء األنثيان إن صحت اللفظة، فإنها من باب إطفاء الشهوة احلاصلة في
البارد فإنها تنطفئ، كما أن اإلنسان إذا أكل حلم جزور على الراجح، وأن العلة ليست تعبدية، فإنه إذا أكل حلم 

 اجلزور، فإنه يورث قوة شيطانية، وحرارة، وهذه حتتاج إىل إطفائها باملاء، واهلل أعلم .

 حممد . وصلى اهلل وسلم على نبينا
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 احلمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني.

 تابع باب نواقض الوضوء 

 .قال رمحه اهلل : َومسُّ َحَلَقِة ُدُبٍر 

من غريه، هل تقدمت مسألة مس الذكر، وبناء عليها : هل ينقض مس حلقة الدبر، إذا مسها اإلنسان من نفسه أو 
ينقض هذا املس أم ال ؟ هذه املسألة وقع فيها خالف بني أهل العلم رمحة اهلل عليهم، وسبب اخلالف النصوص اليت 

كما يف لفظ النسائي من حديث ُبسرة بنت صفوان رضي اهلل  صلى اهلل عليه وسلم  جاء فيها لفظ الفرج، فإن النيب 
لك حديث أم حبيبة رضي اهلل عنها ، حينما قالت : مسعت النيب صلى عنها، أنه قال:]من مس فرجه فليتوضأ[ وكذ

اهلل  عليه وسلم يقول: ]من مس فرجه فليتوضأ[ وكذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أنه قال:]أميا 
 رجل مس فرجه فليتوضأ،وأميا امرأة مست فرجها فلتتوضأ[ فجاء بلفظ الفرج، والفرج يطلق على القبل والدبر ؛
ألنه من االنفراج، فهو يشمل هذا ويشمل هذا ؛ فبناء عليه من نظر إىل الدليل بهذا االعتبار، قال : إن اإلنسان إذا 

صلى اهلل عليه  مس حلقة الدبر، فإنه ينتقض وضوؤه، والذين قالوا بعدم النقض، رأوا النصوص، وفيها أن النيب 
 الذكر ؛وهلذا اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني : قال:]من مس ذكره فليتوضأ[ فُعلق احلكم مبس وسلم 

 : أن مس حلقة الدبر ينقض الوضوء. وإليه ذهب الشافعية يف اجلديد، وهو مذهب احلنابلة.   القول األول

 أدلتهم:

 الدليل األول: لفظ حديث بسرة بنت صفوان رضي اهلل عنها عند النسائي ]من مس فرجه فليتوضأ[. 

 ني:حديث أم حبيبة رضي اهلل عنها ، وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. الدليل الثا

قال:]إذا أفضى أحدكم صلى اهلل عليه وسلم  الدليل الثالث: أحد ألفاظ  حديث أبي هريرة رضي اهلل عنه،أن النيب 
 ر الفرج .بيده إىل فرجه و ليس بينهما سةر وال حجاب فليتوضأ[ إىل غري ذلك من األلفاظ اليت فيها ذك

 قالوا : والفرج يف لغة العرب يشمل القبل والدبر. 

: أن مس حلقة الدبر ال ينقض الوضوء. وإليه ذهب احلنفية ، واملالكية ، والشافعية يف القديم ، وهو   القول الثاني
 رواية عند احلنابلة ، وقالوا : إن الوضوء ال ينتقض مبس حلقة الدبر. 

 أدلتهم: 

 قال ]من مس ذكره فلتيوضأ[.صلى اهلل عليه وسلم  بسرة بنت صفوان رضي اهلل عنها ،أن النيب  الدليل األول: عن

الدليل الثاني: حديث أبي هريرة رضي اهلل عنه ]من أفضى بيده إىل ذكره ليس دونه سةر وال حائل فقد وجب عليه 
 -لفرج فقالوا : حتمل على هذا اللفظ الوضوء[ فُعلق احلكم مبس الذكر. وأما األلفاظ األخرى اليت جاء فيها مس ا

 وأن من مس فرجه املراد به من مس ذكره.  -لفظ الذكر
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وإذا نظرت من ناحية الداللة والدليل، فقول أصحاب القول األول أسعد بالدليل ؛ ألنه لفظ عام، والثاني لفظ 
يوافق العام، ال يقتضي  )ذكر بعض أفراد العام، حبكمخاص، األول لفظ يشمل الفرجني ، وهذا لفظ خاص ، و

مبعنى إذا جاء لفظ عام ، ثم ُنص على أحد أفراد العام حبكم ، فإنه ال يقتضي أن يكون احلكم حمصورًا   التخصيص(
 يف هذا الفرد الذي ُخص.

الدليل الثالث: أن مس حلقة الدبر ليس فيه شهوة، وليس مظنة خلروج املذي. لكن عندنا لفظ عام عن صاحب 
دام قد جاء لفظ عام ، يشمل القبل والدبر ، فإنا نأخذ به ، هذا إذا قلنا : إن مس الذكر ينقض الوضوء،  الشرع ، وما

وأما إذا قلنا : إنه ال ينقض الوضوء ولكن يستحب الوضوء منه مطلقًا ، فهنا من باب أوىل.  وقد تقدم أنه ال ينقض 
 الوضوء ، مطلقًا . 

وُظُفٍر ِسنٍّ.قال رمحه اهلل: َلا َمسُّ َشْعٍر َو 

أي أنه ال ينقض مس الشعر، وال مس السن ، فإذا مس اإلنسان شعر امرأة ، أو مست املرأة شعره ، بناء على القول 
 بنقضها .أي إذا كان امللموس ينتقض طهره فهل ينتقض مبس الشعر والظفر ؟ 

يف حكم املنفصل، ال يف حكم املتصل ؛ املؤلف أفادنا أن مس الشعر والظفر ال ينقض .التعليل : ألن الشعر والظفر 
ألنهما ال حتلهما احلياة، وهلذا لو قص اإلنسان شيئا من شعر رأسه، أو قصت املرأة شيئا من شعرها، فإنها ال حتس 

 به، وإذا قلم اإلنسان ظفره، فإنه ال حيس به، 

 لظفر، وإمنا يف اللحم املتصل به.فإن قال قائل : لو نزع الظفر فإنه سيحس به ، فاجلواب : أن اإلحساس ليس يف ا

إذن : إذا مس اإلنسان شعرا أو ظفرا من امرأة، أو مست املرأة شعرا أو ظفرا من رجل، فإنه ال ينتقض وضوء كل 
 واحد منهما، السبب أن هذين العضوين يف حكم املنفصل .

. قال رمحه اهلل: َوَأمَرَد 

 ضا مس األمرد. ذكر أنه ال ينقض مس الظفر والشعر، وال ينقض أي

 واألمرد هو : الذي خط شاربه ومل خترج له حلية. 

 وهذه مسألة فيها خالف بني السلف، رمحة اهلل عليهم، على قولني : 

 :أن مس األمرد ال ينقض الوضوء.وهذا مذهب اجلمهور،فهو املذهب عند احلنفية،والشافعية، واحلنابلةالقول األول

 أدلتهم:

وهذا ليس امرأة حتى  {أو ملستم النساء}وقراءة  {أو المستم النساء }اخل يف قول اهلل تعاىل الدليل األول: أنه غري د
 ينقض مسه. 

 الدليل الثاني: أن مس األمرد ليس مظنة خلروج املذي ؛ ألنه ليس حمال للشهوة. 

 لتعليل غري صحيح. وهذا يناَقش : بأن من انتكست فطرهم، يشتهون الذكور رمبا مثل شهوة النساء أو أكثر، فهذا ا

: أن مس األمرد ينقض إن كان بشهوة .وهذا مذهب املالكية، وهو رواية عند احلنابلة خمّرجة ان كان  القول الثاني
 بشهوة ، وهو الذي استظهره شيخ اإلسالم وصوبه شيخنا رمحة اهلل عليهم.
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 أدلتهم: 

فاحلكم الذي شرع من أجله الوضوء يف مس املرأة  الدليل األول: القياس على املرأة جبامع وجود الشهوة يف ُكلٍّ،
 موجود يف مس األمرد ؛فإن المس األمرد بشهوة، كالمس املرأة  على حد سواء. 

الدليل الثاني:وألن احلكم معلق باملظنة، وهي مظنة خروج املذي، وهو موجود يف مس األمرد، كما أنه موجود يف 
 مس املرأة، فال فرق بينهما. 

لث : أما اآلية فإنها على الغالب ؛ ألن الذي ُيمس غالبا هو املرأة، سواء كان حبالل أو حبرام، أما الذكر الدليل الثا
 فالغالب عدم مسه، لكن قد ُيمس لشهوة، فإذا ُمس لشهوة، فإنه يكون ناقضا للوضوء .

يام ، واإلحرام ، واإلعتكاف ، الدليل الرابع:أن الوطء يف الدبر يفسد العبادات اليت تفسد بالوطء يف القبل مثل الص
 وهو موجب للغسل ، فلتكن مقدمات هذا يف باب العبادات كمقدمات هذا . 

هو القول الثاني، أن مس األمرد ينقض الوضوء، إذا كان بشهوة، وهذا بناء على أن مس املرأة ينقض الراجح : 
من باب أوىل، كما هو الراجح، لكن هنا  الوضوء، وأما إذا قلنا : إن مس املرأة ال ينقض الوضوء، فمس األمرد

يرجح بناء على القول بالنقض، ولكن الراجح أن مس املرأة ال ينقض الوضوء مطلقا، وبناء عليه فمس األمرد ال 
 ينقض الوضوء. 

. قال رمحه اهلل: َوال َمَع حائٍل 

 يد املاس، وبني بدن املمسوس، من شروط تأثري املس واللمس، أن يكون اللمس بال حائل، فإن كان مثة حائل، بني
فإنه ال ينتقض الوضوء، هذا هو املذهب، مذهب احلنابلة، وهو قول اجلمهور، رمحة اهلل عليهم، فإن اجلمهور يرون 
أنه يشةرط لنقض الوضوء، أال يكون مثة حائل، فإن كان مثة حائل فإنه ال ينتقض وضوء املاس. وهذا هو القول 

 األول : وهلم تعليالن:

تعليل األول: أنه مع وجود احلائل ال يصدق عليه أنه قد مس جسم امللموس ، وإمنا يصدق عليه أنه مس ثياب ال
 املرأة ، أو ثياب األمرد .

التعليل الثاني: قياسًا على مس الذكر، فإن اإلنسان إذا مس  ذكره من وراء حائل، فإنه ال ينتقض وضوؤه، فكذلك 
 ه ال ينتقض وضوؤه. إذا مس امرأة من وراء حائل، فإن

 : أنه يشةرط أن يكون احلائل صفيقًا ، فإن كان احلائل رقيقًا فإنه يؤثر، وينتقض الوضوء باملس.  القول الثاني

 وهو مذهب املالكية ، وعند احلنابلة رواية أنه ينقض إن كان بشهوة حتى ولو كان احلائل صفيقًا. 

نسان إذا ملس امللموس وهو مشتٍه ؛ فإنه يؤثر يف وضوئه، فهم عللوا : لوجود الشهوة يف حال اللمس، فإن اإل التعليل
 بوجود الشهوة. 

ونوقش هذا : بأن وجود الشهوة ال يؤثر يف النقض ؛ وهلذا لو أن اإلنسان اشتهى من دون مس أو غريه، فال ينتقض 
 وضوؤه، فوضوؤه باق على حاله، فوجود الشهوة ليس ناقضًا. 
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وأن مس املرأة ناقض للوضوء، وكذلك مس الذكر، وأما الراجح  ،ذهب على القول املرجوحوهذا كله بناء على امل
 فإنهما ال ينقضان، لكن مس الذكر يستحب منه الوضوء مطلقا .

.ثم قال رمحه اهلل : َوَلا َمْلُموٍس َبَدُنُه َوَلو ُوِجَد ِمْنُه َشْهَوٌة 

هل ينتقض وضوؤها ؟ حتى لو وجد من املرأة شهوة فإنه ال امللموس بدنه هل ينتقض وضوؤه ؟ فإذا ُمست املرأة 
ينتقض وضوؤها على كالم املؤلف ، أو األمرد ، ُمس ووجد منه شهوة ، فإنه ال ينتقض وضوؤه ؛ بناء على النقض 

 به .وهذه أيضا مسألة وقع فيها اخلالف بني أهل العلم رمحة اهلل عليهم، على قولني : 

 بدنه ال ينتقض وضوؤه ، إليه ذهب احلنفية ، والشافعية ، واحلنابلة.  : أن امللموس القول األول

 أدلتهم:

أو ملستم  }الدليل األول : أن النص جاء يف الالمس دون امللموس ، فيختص احلكم به دون سواه قال اهلل تعاىل : 
 .  {النساء 

جلسم .وهذا غري صحيح ؛ ألنه قد الدليل الثاني:  أن الالمس شهوته أشد من شهوة امللموس، فهو الذي ميس ا
 تكون شهوة امللموس أشد من شهوة الالمس ، فهذا منتقض وغري مسلم. 

: أن امللموس بدنه ينتقض وضوؤه ، إن كانت مثة شهوة ، وإليه ذهب املالكية ، واحلنابلة يف رواية ،  القول الثاني
 والشافعية يف رواية.

 دليلهم: 

 ناقض حصل بتماسِّ بشرتني، فإنه ينتقض فيه وضوء الالمس وامللموس. قياسا على اجلنابة ؛ فإن كل  -

فاجلماع إذا التقت البشرتان أو اخلتانان، ختان الرجل مع ختان املرأة فالغسل واجب، إذا حصل التماسُّ وجب 
س الغسل، قالوا : إذن هذه هي القاعدة املطردة، أن كل ناقض حيصل بالتماس بني بشرتني، ينتقض فيه املا

واملمسوس، فكذلك هنا املس ناقض، فإذا مس اإلنسان بشرة امرأة بشهوة، وهي ُمست ووجدت منها الشهوة، فإنه 
 ينتقض وضوؤها ؛ ألن الناقض حصل بالتماس .

على القول بأن مس املرأة ينقض الوضوء، الراجح هو القول الثاني، وأنه إذا مس اإلنسان غريه بشهوة، الراجح : 
 ن امللموس، فإنه ينتقض وضوء امللموس، كما انتقض وضوء الالمس .ووجدت الشهوة م

. قال رمحه اهلل: َوَيْنُقُض َغْسُل َميٍِّت 

 مبعنى إذا غسل امليت فهل ينتقض وضوؤه أم ال ينتقض ؟ املؤلف بني أن من نواقض الوضوء غسل امليت .

  وهي مسألة فيها خالف بني العلماء رمحة اهلل عليهم، على قولني :

: أن غسل امليت ينقض الوضوء،إليه ذهب الشافعية يف القديم، واحلنابلة يف رواية هي املذهب، وهي من  القول األول
 مفردات املذهب .  

 أدلتهم: 

 الدليل األول: آثار مروية عن الصحابة:
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؟ قال :]ال، إذن أ:عن ابن عباس رضي اهلل عنهما مثاًل ، عند عبد الرزاق، أنه سئل : أعلى من غسل ميتًا غسل 
 َنجَُّسوا صاحبهم ، ولكن وضوء[. حسنه األلباني.

فهو يقول : ما جيب الغسل ، فإذا قلنا بوجوب الغسل ، فمعناه أنهم جنسوا صاحبهم الذي غسلوه ، قال : ولكن 
 الوضوء ، أي ولكن الوضوء واجب. 

 ل امليت .  باألمر بالوضوء من تغسي –عند عبدالرزاق أيضًا  –ب:وأثر عن ابن عمر 

 ج:و هنا  أثر عن أبي هريرة أنه قال :]أقل ما فيه الوضوء[، وهذا أيضا ال إسناد له، وهذا يتناقله احلنابلة بينهم. 

 فهذا األثر ليس موجودًا حتى ُيحكم عليه ، وإمنا يذكره احلنابلة يف كتبهم. 

وؤه لوجود املس ، أي أنه ميسه وهو ال الدليل الثاني:أن الغاسل للميت رمبا مس ذكر فرج امليت ، فانتقض وض
 يدري .  نوقش:

أوال :هذا التعليل تعليل ضعيف ؛ ألن األصل أوال عدم املس ، هنا قاعدة )األصل العدم( ، فاألصل عدم احلدوث، 
 حدوث املس ، فقوهلم : إنه قد يكون مَلس، يقال األصل عدمه. 

 تقدم من قبل أن مس الفرج ال ينقض الوضوء .وثانيا : أنه لو مس ذكر امليت أو فرج امليت، فقد 

ثالثا : أنهم ال يقولون هذا باطراد، فإن اإلنسان لو غسل حيا، فإنهم ال يقولون : ينتقض وضوؤه بتغسيله ، وأما 
 امليت فإنه ينتقض وضوؤه بغسله، وهذا تناقض.

ة، واملالكية، والشافعية، واحلنابلة يف : أنه ال ينقض غسل امليت مطلقا،و إليه ذهب اجلمهور، احلنفي القول الثاني
 رواية، وجاء عن اإلمام الشافعي وعن اإلمام أمحد، أنهما استحبا الوضوء من تغسيل امليت. 

 أدلتهم:

الدليل األول:  عدم الدليل، وحنن إذا أوجبنا شيئا فال بد أن نأتي بالدليل، فكل من أوجب شيئا على عباد اهلل، فإنه 
 دليل ؛ ألن األصل براءة الذمة، وعدم التكليف .ملزم بأن يأتي بال

الدليل الثاني:  ألن غسل احلي ال ينقض الوضوء، فغسل امليت مثله، وقد يقال : من باب أوىل ؛ ألن احلي قد حيس، 
 وقد تأتيه شهوة ؛ خبالف امليت، فإنه ال شهوة له. 

، فإنا الحنكم  بالنقض إال بدليل، ثم يقال : إن الدليل الثالث: أن األصل عدم النقض، وإذا كان األصل عدم النقض
 الطهارة ثبتت مبقتضى دليل شرعي، فال ترتفع إال مبقتضى دليل شرعي آخر. 

ملاذا استحب اإلمام الشافعي واإلمام أمحد أن يتوضأ ؟ رمبا ألثر ابن عباس  ؛ ألن أثر ابن عباس منهم من حيسنه 
ل على االستحباب، فيقال : هذا قول صحابي، فإنه يؤخذ به، لكنه ومنهم من يصححه، فإذا صح األثر فإنه حيم

 حيمل على االستحباب .

القول الثاني، أن تغسيل امليت ال ينقض الوضوء مطلقا، لكن لو أن اإلنسان توضأ من غسل امليت، فإنه الراجح : 
 ضوءه.أمر طيب، فإن كان ناقضا فقد حصلت له الطهارة، وإن كان غري ناقض، فهو قد جدد و
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 .قال رمحه اهلل : َوَأْكُل اللَّْحِم، َخاصًَّة ِمَن اْلَجُزوِر 

 حلم اجلزور مسألة اختلف فيها السلف رمحهم اهلل، وسبب اخلالف :   

 أنه ورد عن النيب  صلى اهلل عليه وسلم  حديثان صحيحان، يفيدان أن أكل حلم اجلزور ينقض الوضوء.  -

 سالم، أنه تر  الوضوء مما مست النار .وورد عنه عليه الصالة وال -

فكان موقف العلماء رمحة اهلل عليهم من هذه األحاديث متباينًا ، فمنهم من أخذ باحلديثني األولني، وأجراهما 
وطردهما، ونقض بأكل حلم اجلزور، ومن أهل العلم من جعل حديث تر  الوضوء مما مست النار ناسخا لألحاديث 

 السابقة. 

 يث الواردة فهي : أما األحاد

احلديث األول: عن جابر بن مُسرة رضي اهلل عنه، أن رجال سأل النيب  صلى اهلل عليه وسلم أتوضأ من حلوم الغنم 
 ؟ قال ]إن شئت[، قال : أتوضأ من حلوم اإلبل ؟ قال ]نعم[ أخرجه اإلمام مسلم  .

اهلل عليه وسلم  سئل : أنتوضأ من حلوم اإلبل ؟ احلديث الثاني: عن الرباء بن عازب رضي اهلل عنه،أن النيب  صلى 
قال ]توضؤوا من حلوم اإلبل[. رواه اخلمسة إال النسائي، وصححه اإلمام أمحد ، وإسحاق، وابن خزمية ، والنووي ، 

 واأللباني ، وطائفة من أهل العلم ، واألمر للوجوب إذن جيب الوضوء من أكل حلم اإلبل.

 لذين يرون عدم النقض، فإنهم يستدلون : وأما أصحاب القول الثاني، ا

مبا روى أبو داود والنسائي، من حديث جابر رضي اهلل عنه ، أنه قال:]كان آخر األمرين من رسول اهلل صلى اهلل  -
عليه وسلم  تر  الوضوء مما مست النار[ وحلم اإلبل مما متسه النار، فالنيب  صلى اهلل عليه وسلم  تر  الوضوء مما 

 ار، ومن مجلة ما متسه النار حلم اإلبل، فبناء عليه فإن أكل حلم اإلبل غري ناقض للوضوء. مست الن

 بناء على هذا اختلفوا يف هذه املسألة، على قولني : 

: أن أكل حلم اإلبل ينقض الوضوء وإليه ذهب احلنابلة على الصحيح من مذهبهم ، وهو من مفردات  القول األول
 وي، قال : )وأنا أقول به(؛ ألنه رأى الدليل يدل عليه.املذهب، وممن رجحه النو

 أدلتهم:

الدليل األول:عن جابر بن مسرة رضي اهلل عنه ، أتوضأ من حلوم الغنم ؟ قال : ]إن شئت[ قال : أتوضأ من حلوم 
 اإلبل ؟ قال ]نعم[ أخرجه اإلمام مسلم  .

لى اهلل عليه وسلم  سئل : أنتوضأ من حلوم اإلبل ؟ الدليل الثاني: عن الرباء بن عازب رضي اهلل عنه،أن النيب ص
 قال ]توضؤوا من حلوم اإلبل[ أخرجه اخلمسة إال النسائي بسند صحيح. 

 وجه االستدالل من احلديثني : 

أما األول فإن النيب  صلى اهلل عليه وسلم  جعل للسائل اخليار يف قضية الوضوء من حلم الغنم، وألزمه بالوضوء يف 
 من حلم اإلبل، حال أكله 

 ويف احلديث الثاني : أمر النيب  صلى اهلل عليه وسلم  بالوضوء من حلم اإلبل. 
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فإن قال قائل : النيب عليه الصالة والسالم يف احلديث الثاني، إمنا أوجب الوضوء حينما سئل، فهل هذا يؤثر يف 
 عليه وسلم  دال على الوجوب، سواء كان هذا احلكم ؟ فاجلواب : ال يؤثر يف احلكم، املهم أن لفظ النيب  صلى اهلل

بسؤال أم بغريه، ابتدأ أم سئل، وبناء عليه ؛ فإن قول النيب  صلى اهلل عليه وسلم  حينما سأله الصحابة : يا رسول 
اهلل، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك ؟ قال : ]قولوا : اللهم صل على حممد وعلى آل حممد....[ 

به على أن الصالة على النيب غري واجبة يف الصالة وإمنا هي سنة، هذا االستدالل غري صحيح ؛ لقوهلم : من استدل 
 إنه مل يأت إال بناء على سؤال، وهذا غري صحيح، نعم هو جاء بناء على سؤال، لكن ما هو مفاد األمر ؟

ى لو كان بناء على سؤال، فإنه يدل على اجلواب : مفاده الوجوب، وإذا أمر النيب  صلى اهلل عليه وسلم  بأمر، حت
الوجوب، إذا كان يف العبادات ؛ ألن األصل يف األمر أن يكون واجبا، ثم إن جاء ما خيرج األمر عن  الوجوب إىل  

 االستحباب أخرج، وإال بقي على األصل وهو الوجوب. 

 ،واملالكية، والشافعية،واحلنابلةيف رواية .:أن أكل حلم اإلبل الينقض الوضوء مطلقا،وهذا مذهب احلنفيةالقول الثاني

 أدلتهم:

الدليل األول:عن جابربن عبداهلل رضي اهلل عنه، قال :]كان آخر األمرين من النيب صلى اهلل عليه وسلم تر  
 الوضوء مما مست النار[ أخرجه أبو داود والنسائي. 

اهلل عنهما ، وأن النيب صلى اهلل عليه وسلم  قالوا : واحلديث واضح يف نسخ حديثي جابر والرباء بن عازب رضي 
 تر  الوضوء مما مست النار، فال جيب الوضوء من أكل حلم اإلبل ؛ ألن احلديث منسوخ.

 هذا احلديث أجاب عن االستدالل به علماء احلنابلة وغريهم ممن يرى النقض، بأجوبة منها : 

الصالة والسالم يف حديثي جابر بن مسرة، وحديث األول :أن حديث جابر هذا يدل على أن قول الرسول عليه 
الرباء كان متأخرًا عن حديث تر  الوضوء مما مست النار؛ ألن النيب  صلى اهلل عليه وسلم  يف حديث جابر بن 
مسرة ، حينما سئل عن حلم الغنم قال ]إن شئت[ وملا جاء حديث تر  الوضوء مما مست النار، كان الوضوء من 

اجب ؟ إذن فهذا احلديث دليل على أن حديثي جابر والرباء كانا متأخرين عن حديث تر  الوضوء حلم الغنم غري و
 مما مست النار.

الثاني :أن حديث تر  الوضوء مما مست النار، حديث عام، وحديث الرباء وجابر بن مسرة حديثان خاصان، 
 واخلاص مقدم على العام. 

، وابن حبان، وشيخ اإلسالم ابن تيمية، وابن القيم، عن االستدالل الثالث :أجاب أبو داود، وأبو حامت الرازي
حبديث ]كان آخر األمرين من النيب  صلى اهلل عليه وسلم تر  الوضوء مما مست النار[ أن هذا لفظ ال عموم له ؛ 

والراوي ألنه يف قضية خاصة، وقع فيها فعالن من النيب  صلى اهلل عليه وسلم  أحدهما متقدم، واآلخر متأخر، 
للحديث اختصر احلديث، وذكر هذين األمرين، ذلك : أن النيب صلى اهلل عليه وسلم  ُقدم له حلم، ويف بعض 

الروايات)أنه قبل صالة الظهر( فأكل منه، فحضرت الصالة، فتوضأ فصلى، ثم قرب إليه بعد الصالة، فأكل منه ومل 
صلى اهلل عليه وسلم تر  الوضوء مما مست النار، هذه  يتوضأ، فقال الصحابي : كان آخر األمرين من رسول اهلل
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قضية خاصة، فوقع إشكال يف هذا اللفظ، هل هو لفظ عام يشمل كل شيء ؟ وأن الرسول صلى اهلل عليه وسلم 
تر  الوضوء مما مست النار ؟ أم أنه يف هذه القضية احلاضرة اخلاصة ، الفعل املتقدم والفعل املتأخر ؟ هذا هو 

احلديث، فليس فيه داللة ؛ ألنه قد ورد يف قضية خاصة، يف فعلني وقعا منه، فعل وفعل . فالنيب عليه  الراجح يف
الصالة والسالم ملا وقع منه الفعل األول أكل وتوضأ، ثم وقع منه فعل آخر، أكل ومل يتوضأ، ورأى الصحابي هذين 

تر  الوضوء مما مست النار، فنقل ما رأى، فال   صلى اهلل عليه وسلم الفعلني، قال : كان آخر األمرين من النيب 
عموم يف احلديث ؛ وبناء عليه، فاالستدالل بهذا احلديث ال يصح وال يثبت ؛ ألنه ليس داال على العموم. وهذا يف 

 احلقيقة جواب رائع جدا يقضي على املسألة .

لراوي اختصر احلديث غري صحيح، لكن وأما ابن حزم رمحه اهلل، فلم يرتض هذا اجلواب، قال : إن قولكم : إن ا
الذي نقله أهل العلم رمحة اهلل عليهم، واملدققون منهم، كأبي حامت، وأبي داود، وابن حبان، وشيخ اإلسالم ابن 

تيمية، وابن القيم، نقلوا أن احلديث خمتصر، وأن الراوَي اختصر احلديث، وذكر حمل االستشهاد واالحتجاج، وتر  
 االختصار موهما لغريه . ما سواه، فكان هذا

الرابع : أن حديث النقض ناقل عن الرباء األصلية، وحديث النقض فيه زيادة، فقول الناقل، وقول من عنده زيادة، 
مقدم على غريه، فكان قول من قال بالنقض باحلديثني، مقدما على غريه، هذه قاعدة أصولية )الناقل عن األصل إذا 

الذي أتى بالزيادة قوله مقدم( فهنا واحد على األصل، واآلخر ناقل، والناقل جاء كان معه دليل فقوله مقدم، و
 بالدليل، فقوله مقبول. 

أنه قال  صلى اهلل عليه وسلم  الدليل الثاني: ما روى الدارقطين عن ابن عباس رضي اهلل عنهما ، عن النيب 
لكنه يصح موقوفا  صلى اهلل عليه وسلم  النيب ]الوضوء مما دخل ال مما خرج[ وهذا احلديث ال يثبت مرفوعا إىل 
وقول الصحابي حجة ما مل صلى اهلل عليه وسلم،على ابن عباس، فإن صح عن ابن عباس فقد خالف قول النيب 

 خيالف نصا أو قول صحابي آخر.

 ائم .واهلل أعلم : أن أكل حلم اجلزور ينقض الوضوء، حلديثي جابر والرباء ،ولعدم املعارض القالراجح : 

 

 وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد.
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 احلمد هلل رب العاملني وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد ، وعلى آله وصحبه أمجعني .

 تابع باب نواقض الوضوء

ن ما املراد بقوله )خاصة( ؟ هل املراد : أكل اللحم خاصة من اجلزورفيكون احلكم خاصا باللحم دو قوله:) خاصًَّة (
أجزاء البهيمة ، أو : أكل حلم اجلزور خاصة دون سواهامن احليوان فيكون احلكم خاصا باجلزور دون سواها من 
غنم،وبقر وحنوها ؟ حيتمل ، وسنأخذ االثنني ، لكن الظاهر أن مراد املؤلف رمحه اهلل أكل اللحم ، أي أنه ال ينقض 

كرشا ، أو شحما ، أو عصبا ، أو ُكلى ، أو كبدا ، فإنه ال من أجزاء اجلزور إال اللحم خاصة ، فلو أكل اإلنسان 
 ينتقض وضوؤه  .

وهذه املسألة فيها خالف ، واخلالف عند احلنابلة ؛ ألن غريهم ال يرى النقض أصال ، إمنا اختلف احلنابلة فيما بينهم 
 ب على قولني : يف النقض مبا سوى اللحم ، من كرش،وعصب،وشحم ، وكبد ، و ُكلى.. اختلف فيها األصحا

:أنه ال ينقض من أجزاء اجلزور سوى اللحم ، و إليه ذهب احلنابلة يف وجه هو املذهب ، وعليه أكثر  القول األول
 األصحاب .

 أدلتهم: 

الدليل األول: بأن النص جاء بلفظ )اللحم( فُيقتصر عليه ، وما سواه ال يدخل فيه ، لعدم داللة اللفظ عليه ، فإن 
 تدل على ما سواه.  لفظة )حلم( ال

الدليل الثاني: أن ما سوى اللحم من كرش وعصب وشحم وغريها ، ال تدخل حتت مسمى اللحم  . وهلذا لو أن 
إنسانا أمر خادما له بأن يشةري له حلما ، فاشةرى له كبدا،أو عصبا،أو شحما ، لُعد غري ممتثل ، فهي ال تدخل يف هذا 

 املسمى  .

يف النقض بلحم اجلزور هي التعبد ، فيقتصر على اللحم دون سواه ،ألن من شرط القياس  الدليل الثالث: أن العلة
 أن يكون حكم األصل معلاًل ،فإذا مل يكن معلاًل فاليصح القياس.  

 الدليل الرابع: أن األصل عدم النقض ، فيقتصر على ما جاء النص به ، وأما ما سواه فال يدخل فيه .

اللحم من كرش ، وعصب ، وكبد ،  وُكلى ، وغريها تنقض الوضوء وإليه ذهب احلنابلة أن ما سوى القول الثاني:
 يف وجه . 

 أدلتهم: 

الدليل األول:  أن اللحم يعرب به يف الشرع عن احليوان ، ويعرب به أيضا عن مجلة احليوان ، ويدل على ذلك قول اهلل 
امليتة والدم شاملة جلميع أجزائها ، فهو يشمل الكرش ، ف {حرمت عليكم امليتة والدم وحلم اخلنزير}تبار  وتعاىل 

 ويشمل الكبد ، ويشمل الكلية ، والشحم ،والعصب وغري ذلك ،فجميع أجزاء امليتة واخلنزير داخل يف هذا النص  .
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احد ، الدليل الثاني: أنه إن كان لفظ اللحم ال يشمل مجيع أجزاء احليوان فإنه يشمله باملعنى ؛ ألن احليوان كل و
يتغذى من شيء واحد ، فاشةركت يف املعنى ، فاملعنى الذي يف الكبد هو الذي يف اللحم ، والذي يف اللحم هو الذي 
يف الشحم ، والذي يف الشحم هو الذي يف الُكلى ، فكلها تشةر  يف مادة واحدة تتغذى بها ، فجميع أجزاء احليوان 

 ناقضة للوضوء  .

الشريعة حيوان تتبعض أجزاؤه حال وحرمة ، وطهارة وجناسة ، وإذا كان هذا ليس يف  الدليل الثالث:  أنه ليس يف
 الشريعة ، فلحم اإلبل ال تتبعض أجزاؤه ، فإذا أكل اإلنسان أي شيء من أجزائه ، فإنه ينتقض وضوؤه . 

،وذلك لعدم الدليل القول الثاني ، وأن الوضوء ينتقض جبميع أجزاء اإلبل، ال فرق بني جزء وجزء آخر هوالراجح :
 على النقض. 

 املسألة الثانية : املرق واللنب  .

 هل ينقض  املرق واللنب أو ال ينقضان ؟ اختلف احلنابلة ؛ ألن من سواهم ال يرى النقض كما تقدم .

 اختلفوا فيها على قولني : 

اية هي األكثر، وقيل : وجه هو أن ألبان اإلبل ومرقها ال ينقض الوضوء،وإليه ذهب احلنابلة يف رو القول األول :
 املذهب.

 أدلتهم: 

الدليل األول: عن أبي هريرة ، رضي اهلل عنه ، أن النيب صلى اهلل عليه وسلم ، أتاه قوم من عرينة وُعَكل ، فاجتووا 
وا ، فأمرهم النيب صلى اهلل عليه وسلم ، أن يلحقوا بإبل الصدقة ، ويشرب -أي أصابهم مرض يف أجوافهم –املدينة 

 من أبواهلا وألبانها . أخرجاه يف الصحيحني .

وجه االستدالل:أن النيب عليه الصالة والسالم ، مل يأمرهم بالوضوء ، ومن املعلوم أن مثل هؤالء حيتاجون أن  
ُيعلموا ، ولو كان لنب اإلبل ناقضا للوضوء ، لبينه النيب عليه الصالة والسالم ، وتأخري البيان عن وقت احلاجة ال 
جيوز ، ولو أن النيب عليه الصالة والسالم ، مل يبينه ، وكان الوضوء واجبا ، لبينه الرب تبار  وتعاىل بوحيه على 

 رسوله ، صلى اهلل عليه وسلم ، فلما مل يبني علم منه أن ألبان اإلبل ومرَقها ال ينقضان الوضوء . 

هوغري معقول املعنى ، فإذا كان غري معقول املعنى الدليل الثاني:أن سبب النقض أمر تعبدي ، ال ندري ما هو ، ف
 فُيقتصر على النص ، والنص جاء يف اللحم دون سواه . 

الدليل الثالث: أن األصل عدم النقض ، واألصل بقاء الطهارة ، واألصل بقاء ما كان على ما كان ، حتى ينتقل عن 
 ذلك بدليل ، وال دليل على النقض  .

 ن اإلبل ومرق حلمها تنقض الوضوء،وهو وجه عند األصحاب ، وقيل : رواية ، كما تقدم.: أن ألبا القول الثاني

 أدلتهم: 

الدليل األول: عن أسيد بن حضري رضي اهلل عنه ، أن النيب صلى اهلل عليه وسلم ، قال ]صلوا يف مرابض الغنم ، 
 نها[ أخرجه اإلمام أمحد،وابن ماجهوال تتوضؤوا من ألبانها ، وال تصلوا يف أعطان اإلبل ، وتوضؤوا من ألبا
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 نوقش: أن هذا احلديث ال يثبت ، ففيه احلجاج بن أرطأة ، مدلس ضعيف ، ال حيتج حبديثه . 

الدليل الثاني: ويف لفظ عن ابن عمر رضي اهلل عنه ، لكنه ضعيف أيضا ؛ألنه من رواية عطاء بن السائب ، وهو 
 ضعيف قد اختلط . 

ة السوائي عن أبيه رضي اهلل عنه ، أنه قال : سألت النيب صلى اهلل عليه وسلم : إنا أهل الدليل الثالث: عن مُسر
ماشية وإبل ، فهل نتوضأ من حلوم اإلبل وألبانها ؟ قال]نعم[، أخرجه الطرباني. واحلديث حسنه اهليتمي رمحه اهلل 

 يف جممع الزوائد.

  هذه النصوص ، أمر بالوضوء من ألبان اإلبل . وجه االستدالل:قالوا : إن النيب صلى اهلل عليه وسلم يف

ولو نظرنا يف األحاديث لوجدنا األول ضعيفا ، والثاني ضعيفا،والثالث قريبا منها ، أكثر ما يقال فيه أنه حديث 
 حسن . 

اللنب  الدليل الرابع:أن العلة اليت من أجلها قيل بالنقض يف الكرش والكبد وأجزاء احليوان غري اللحم ، موجودة يف
 واملرق ، فليكن كل واحد منهما ناقضا للوضوء . 

أن يقال: إن ألبان اإلبل ومرقها ال ينقضان الوضوء ،و إن توضأ اإلنسان منهما واحتاط فهو حسن ، أو  األقرب :
يقال باستحباب الوضوء من شربها ، لكن املرق ال بد أن يكون خاليا من قطع اللحم ، فإن كان معه حلم ، فإنه 

 دق عليه أنه أكل حلما ، وإذا أكل اللحم ، فإنه ينتقض وضوؤه .يص

 فإن قال قائل : ما هي علة النقض على القول بأن حلم اإلبل ينقض الوضوء ؟ .

 هذه املسألة فيها خالف يف املذهب عندنا : 

ما جاء النص به ، كما  فالقول األول:إنه ال علة معقولة للنقض بأكل حلم اإلبل ، إمنا جاء النص هكذا ، فنقتصر على
أن الصلوات عددها غري معقول املعنى ، وعدد ركعاتها غري معقول املعنى ، وهنا  يف الشريعة أشياء غري معقولة 
املعنى ، فهذه مثلها ، غري معقول املعنى ، كما قيل قبل يف قضية غمس اليد يف اإلناء ، ما هي العلة ؟ قالوا : هنا  

أيضا تعبدية ، فالشارع تعبدنا بأن نتوضأ إذا أكلنا حلم إبل ، وليس هنا  مثة علة معقولة ،  تعبدية ، إذن فهنا العلة
 وهذاهو الصحيح من املذهب عند األصحاب . 

 والقول الثاني:قالوا: بل مثة علة ، فقال بعضهم : 

لم ، قال : ]إذا أدركتكم إنه قد جاء يف حديث ،عن عبد اهلل بن مغفل رضي اهلل عنه ، أن النيب صلى اهلل عليه وس -
الصالة وأنتم يف مراح الغنم فصلوا ، فإنها سكينة ، وإذا أدركتكم الصالة وأنتم يف أعطان اإلبل فاخرجوا منها 
فصلوا، فإنها جن من جن خلقت ، أال ترونها إذا نفرت كيف تشمخ بأنفها[ أخرجه اإلمام الشافعي،والبيهقي .وهذا 

  يثبت . األثر عند أهل احلديث ضعيف ال

و عن أبي هريرة رضي اهلل عنه ، أن النيب صلى اهلل عليه وسلم ، قال ]على ذروة كل بعري شيطان ، فامتهنوهن   -
بالركوب ، فإمنا حيمل اهلل تعاىل[ أخرجه احلاكم و صححه األلباني رمحه اهلل . وهذا أمر يالحظه أهل اإلبل ، فإن 

أهلها جالفة ، وصالبة ، وشدة ، فاملتعاملون معها يكتسبون هذه الشدة فيها نفرة ، خاصة مع غروب الشمس ، ويف 
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، خبالف أهل الغنم ، فإن فيهم السكينة ، كما أخرب النيب صلى اهلل عليه وسلم ]وأما الفدادون فأهل اإلبل ، وأما 
شيء من الشدة ، فإذا  أهل السكينة فهم أهل الغنم[ وهذا معلوم فيها ، فإذا كان هذا الشيء فيها ، ويف حلمها أيضا

أكل اإلنسان من حلمها ، فإنه حيتاج أن يكسر َسورة الشيطان بالوضوء ، وهذا أمر له شاهده ، فإن اإلنسان إذا 
غضب ، فإنه يؤمر بالوضوء ؛ ألن الغضب مجرة يلقيها الشيطان يف قلب ابن آدم ، فيحتاج إىل أن يتوضأ فيكسر 

تكون من حلمها ، وهذا له وجه ، وهذا الذي ذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية  سورة الشيطان ، والقوة الغضبية اليت
رمحه اهلل ، وهو الذي ذكره شيخنا وغريهما من أهل العلم .املهم أن يقال : إن الوضوء واجب من أكل أكل حلم 

 اإلبل ، والعلة إن قيل بهذا فله وجه ، وإن قيل باألول فله وجه ، واهلل أعلم. 

 وضأ مما سواها من اللحوم ؟هل ُيتمسألة :

أما اخللفاء األربعة ، أئمة  الدين العظام : أبو بكر ، وعمر،وعثمان،وعلي ، فإنهم يرون أال وضوء من سائر احليوان  
 ، فليس فيها وضوء ، وهو املذهب عنداحلنابلة ، فال وضوء من سوى حلم اإلبل  .

ا : أنه ٌيتوضأ من اللحم احلرام ، ومنها : أنه ٌيتوضأ من وهنا  أقوال يف املذهب ؛روايات عن اإلمام أمحد منه
األطعمة احملرمة ، ومنها : أنه ٌيتوضأ من حلم اخلنزير ، إىل غري ذلك ، لكن كل هذا ال دليل عليه ، وقد ذكر شيخ 

معلل أو اإلسالم رمحه اهلل تعليال جيدا ، وقال : هذا ينبين على مسألة أخرى ، وهي : هل الوضوء من حلم اإلبل 
غري معلل ؟ فإن قلنا : إنه غري معلل ، فال وضوء من غريها ، وإن قلنا : إنه معلل ، وأن العلة فيها ما فيها من سورة 
وشيطنة وجن ، فإن اإلنسان إذا اضطر وأكل حلم سبع ، فقد يقال بأن الوضوء منها أوىل من الوضوء من حلم اإلبل ، 

 فاحلكم يدور على قضية التعليل.

هذا يذكره شيخ اإلسالم أحيانا ، فمثال : النيب عليه الصالة والسالم ، ملا ذكر الكلب األسود يقطع الصالة ،  ومثل
 قال ]إنه شيطان[ لو تأكد اإلنسان من مرور شيطان حقيقي بني يديه ؟ فهل تبطل صالته أو ال تبطل ؟ 

لكلب األسود شيطان [ هل معناه أنه شيطان هذا ينبين على اخلالف يف معنى قول النيب صلى اهلل عليه وسلم ] ا
حقيقي ، قد تصور يف صورة كلب ؟ أو أن املعنى أنه شيطان من الشيطنة ومن األذية ؟هذان قوالن ألهل العلم رمحة 
اهلل عليهم ، فينبين اخلالف على هذه املسألة ، فإن قيل : إنه شيطان حقيقي ، وتأكد اإلنسان قطع صالته ،وإن قيل 

 ن من الشيطنة مل يقطع الصالة.إنه شيطا

هل يشةرط يف أكل اللحم حتى يكون ناقضا أن يكون مطبوخا ؟ لو أكل نيئا أو مقددا أو  قوله :) َو َأْكُل اللْحِم ( 
 غري ذلك ، هل ينتقض وضووه أو ال ينتقض وضوؤه ؟

، فيشمل كل حلم ، سواء كان  اجلواب :ينتقض وضوؤه ، وانظر لقوله )وأكل اللحم(، مل يقل : أكل اللحم املطبوخ 
 مطبوخا أو غري مطبوخ  .
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ال بد من البلع ، أن يبلع اللحم ، فلو الكه يف فمه ثم رمى به ، فال ينتقض وضوؤه ؛ ألنه ال بد  وقوله:)أكل اللحم(
 من األكل  .

 هل قوله )خاصة( يعود إىل اللحم أو يعود إىل اجلزور ؟  قوله : )أكل اللحم خاصة من اجلزور(

األقرب أن مراد املؤلف اللحم ، أي : أكل اللحم خاصة ، فال يدخل الكرش ومجيع أجزاء البعري ، وإن قلنا : إنه 
يشمل أكل اللحم خاصة من اجلزور ، باملعنى اآلخر ، فإنه ال ينقض إال أكل حلم اجلزور ، وأما ما سواه من البهائم 

 واحليوانات ، فإن أكلها ال ينقض الوضوء . 

 هذه املسألة قليل من يتطرق هلا ، ينبغي أن ُينبه عليها . مهمة جدا:  مسألة

 مسألة: الوضوء مما مست النار ، جاء فيها أحاديث ، مثال : 

جاء يف صحيح مسلم ، من حديث أبي هريرة وعائشة رضي اهلل عنهم ، أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال  -: 1
ل:أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أمر بالوضوء مما مست النار، أي مما طبخ ]توضؤوا مما مست النار[ . وجه االستدال

 أو ُشوي ، املهم مسته النار . 

وجاء عند النسائي وأبي داود ، من حديث جابر رضي اهلل عنه أنه قال:]كان آخر األمرين من رسول اهلل صلى  -:2
 اهلل عليه وسلم ، تر  الوضوء مما مست النار[ . 

 الصحيحني من حديث ابن عباس ، ومن حديث عمرو بن أمية الضَّْمري رضي اهلل عنهم ، ] أن النيب وجاء يف -:3
 صلى اهلل عليه وسلم ، أكل كتف شاة ، وصلى ومل يتوضأ [ .فعندنا جمموعة أحاديث : 

  . ]عندنا قوله صلى اهلل عليه وسلم: ]توضؤوا مما مست النار 

 وضوء مما مست النار[ . وعندنا إخبار من الصحابي : ]تر  ال 

  وعندنا فعل من النيب صلى اهلل عليه وسلم ، أنه أكل كتف شاة وصلى ومل يتوضأ ، من حديث عمرو بن أمية
 الضمري ، وابن عباس رضي اهلل عنهم يف الصحيحني . 

وأبو حامت وقد تقدم ، أن حديث جابر رضي اهلل عنه خمتصر ، اختصره الراوي ، وأنه قد ذهب إىل هذا أبو داود،
الرازي ، وابن حبان ، وشيخ اإلسالم ابن تيمية ، وابن القيم ، و تقدم أن ابن حزم رد هذا ومل يقبله ، لكن اهلل أعلم 

 أن قوهلم هو األقرب ؛ ألنهم أعلم بهذا  الباب منه . 

من الصحابي أنه تر  ما اجلمع بني األحاديث املتقدمة ؟ هنا  أمر بالوضوء مما مست النار ، وهنا  فعل ، وإخبار 
 الوضوء مما مست النار ، موقف العلماء من هذه األحاديث: 

منهم : من يرى وجوب الوضوء مما مست النار. وهؤالء طائفة من أصحاب النيب صلى اهلل عليه القول األول : 
ثابت  رضي اهلل  وسلم ، ومن بعدهم ، مثل : ابن عمر ، وأبي هريرة ، وأنس ، وأبي طلحة، ومثل عائشة ، وزيد بن

 عنهم ، ومثل : عمر بن عبد العزيز ، وأبي جملز ، واحلسن ، والزهري .   قالوا : 

عندنا قول وعندنا فعل ، وإخبار من الصحابي ، وهو إخبار ال ميكن أن يصل إىل درجة القول ، فهو إخبار يف  -: 1
 قضية معينة  .
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ل أقوى منه ، فيجب الوضوء مما مست النار ، وأما حديث جابر ثم إن الفعل ال يقوى على نسخ القول ، فالقو -: 2
 رضي اهلل عنه ، فهو حديث اختصره الراوي ، فال داللة فيه . 

: أنه ال جيب الوضوء مما مست النار ، وأنه منسوخ . وهذا ذهب إليه اخللفاء الراشدون األربعة ، فهو القول الثاني 
ابن مسعود ، وابن عباس وأبي أمامة ، وجابر ، واملغرية بن شعبة ، رأي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ، ورأي 

وعامر بن ربيعة ، ورأي طائفة من السلف ، مثل القاسم بن حممد ، وسامل بن عبد اهلل بن عمر ، ومالك بن أنس ، 
أهل الكوفة وسفيان الثوري ، والشافعي وأصحابه،وعبيدة السلماني،وابن املبار  ، ورأي أهل احلجاز عامة ، ورأي 

 ، وأبي حنيفة ، وأمحد ، وإسحاق.

هؤالء يقولون أن الوضوء مما مست النار منسوخ بأكل النيب صلى اهلل عليه وسلم كما يف حديث ابن عباس ،  -
 وعمرو بن أمية الضمري رضي اهلل عنه.

م ومعه طائفة ، فقالوا : أن الوضوء مما مست النار ليس منسوخا ،لكنه مستحب وهذا رأي شيخ اإلسال القول الثالث
 : هذا األمر من النيب صلى اهلل عليه وسلم ، حينما قال ]توضؤوا مما مست النار[ ليس منسوخا . 

قالوا:ألن أكل النيب صلى اهلل عليه وسلم ، كما يف حديث الشاة اليت أكل منها ،وكما يف حديث ابن عباس ،  -
ريها ، هذه قضايا أفعال ، ال عموم هلا ، وال ميكن أن تقوى على وعمرو بن أمية ، وأكل السويق ، وأكل األقط ، وغ

 نسخ احلديث الثابت عن النيب صلى اهلل عليه وسلم . 

لكن يقال : إنه حيمل األمر بالوضوء على االستحباب ، فيقال : الوضوء مما مست النار مستحب ، وغري واجب ، 
قول النيب صلى اهلل عليه وسلم ]توضؤوا مما مست النار[ فعندنا قول مل يأت له خمصص، ومل يأت له ناسخ، وهو 

وعندنا أفعال من النيب صلى اهلل عليه وسلم ، تدل على أنه أكل شيئا مما مسته النار ، ومع ذلك مل يتوضأ ، فيمكن 
 اجلمع بينهما بأن يقال : إن األمر على سبيل االستحباب ، وأما هذه األفعال فتدل على عدم الوجوب  .

ه:حديث الشاة ، ملا سئل صلى  اهلل عليه وسلم :أنتوضأ من حلوم الغنم؟ قال]إن شئت[وحني قال:أنتوضأ من ومثل
حلوم اإلبل قال]نعم[، ثم السلف الذين رأوا عدم الوضوء رمبا أنهم رأوا تر  الواجب وأما اإلستحباب فهو باق. 

ال ]إن شئت[ اإلنسان قد يستشكل ويقول : ملاذا لو سألت : ما هو السر أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قإشكال : 

قال له النيب صلى اهلل عليه وسلم : إن شئت توضأ من حلم الغنم ؟ ميكن أن يعرف السبب حينما ينظر يف حديث 
أبي هريرة ، وحديث عائشة رضي اهلل عنهم ، فالنيب صلى اهلل عليه وسلم حينما قال ]توضؤوا مما مست النار[ هذا 

على االستحباب ، واألحاديث اليت جاء فيها األكل مما مست النار من دون وضوء، تدل على عدم  احلديث يدل
 .ليكون احلكم باقيا على االستحبابالوجوب ، وأنه ال جيب أن يتوضأ مما مست النار ،فقال له:]إن شئت [

 . قال املؤلف : وُكلُّ َما أوجب غسال ، أوجب وضوءا إال املوَت 

 ال أوجب وضوءا ، هذا ضابط يضبط لك هذه املسألة.كل ما أوجب غس
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املؤلف يقول : )كل ما أوجب غسال أوجب وضوءا(، لكن ما هو الذي يوجب الغسل سيأتي إن شاء اهلل يف 
 موضعه. 

 الذي يوجب الغسل على قسمني : 

 القسم األول : أن يكون سببه احلدث األكرب . 

 ألكرب .القسم الثاني : أن يكون سببه غري احلدث ا

واملسألة فيها  -أما الذي سببه غري احلدث األكرب فمثل : إسالم الكافر ، واملوت ، فإسالم الكافر يوجب الغسل 
، إسالم الكافر يوجب الغسل ، واملوت أيضا يوجب الغسل ،  -خالف سيأتينا إن شاء اهلل لكن على كالم املؤلف 
 وت هو السبب . لكن من غري حدث ، إمنا اإلسالم هو السبب ، وامل

 القسم األول : ما كان سببه احلدث ،مثل : احليض ، والنفاس ، واجلنابة ، فسبب الغسل فيها هو احلدث . 

أما ما كان سببه غري احلدث فهل يوجب الوضوء أم ال يوجبه ؟ مبعنى لو أسلم الكافر فهل جيب عليه أن يتوضأ ، 
 ؟ أما إسالم الكافر فنعم ، إذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل ، وإذا مات اإلنسان هل جيب أن ُيغسل وُيوضأ أم ال

وجيب عليه أن يتوضأ ؛ ألنه على غري طهارة ،فهوحمدث حدثا أصغر ، واملوت سيأتي أن املؤلف استثنى ، فقال : كل 
 ما أوجب غسال أوجب وضوءا إال املوت. 

لواجب بسبب اإلسالم ، ونوى رفع احلدث ، هل يرتفع فإن قال قائل : لو أن الكافر ملا أسلم ، نوى بغسله الغسل ا
حدثه أم ال ؟ فاجلواب : ال ، ال يرتفع حدثه األصغر ؛ ألن غسله ليس عن حدث ، فغسله ليس سببه احلدث حتى 
يرتفع حدثه األصغر ، فيقال : إذا اغتسل فإنه جيب عليه أن يتوضأ إذا أراد الصالة ، لكن ليس سبب وجوب 

، فالغسل شيء والوضوء شيء آخر ، جيب عليه أن يغتسل ، لكن هل جيب عليه الوضوء ؟  الوضوء هو الغسل
 فاجلواب : إذا أراد أن يصلي أو أن يفعل شيئا تشةرط له الطهارة فيجب عليه أن يتوضأ . 

ومثله: لو أن  اإلنسان اغتسل غسل اجلمعة ، ونوى الوضوء معه ، فإن احلدث األصغر يرتفع على املذهب، و 
عدم ارتفاع احلدث ،فهو مذهب اإلمام مالك،والشافعي رمحة اهلل  -واهلل أعلم  –لراجح من أقوال أهل العلم ا

 عليهما ، وال يرتفع حدثه ؛ ألن الغسل هنا ليس عن حدث. 

: وهو ما إذا كان سبب الغسل احلدث فقالوا : جيب عليه أن يتوضا ؛ ألن هذا احلدث يوجب  أما القسم الثاني
؛ ألنه خيرج من السبيلني ، فإذا خرج من السبيلني أوجب الوضوء ، أليس احليض ، والنفاس ، واجلنابة الوضوء 

خترج من السبيلني ؟ فتوجب الوضوء ، هذا يف اجلملة ، وإال قد جيامع الرجل مرأته وال ينزل وجيب عليه الغسل كما 
ث ، فإنه يوجب وضوءا ، وهذا ال إشكال فيه ، سيأتي ، لكن يف اجلملة ، فقالوا : كل ما أوجب غسال بسبب احلد

 فإذا حصل احلدث األكرب ، حصل احلدث األصغر تبعا له . 

لو قدر أنه اغتسل للحدث األكرب ومل ينو احلدث األصغر ، فهل يرتفع حدثه األصغر أو ال يرتفع ؟ رجل عليه جنابة 
خرج ، مل يذكر الوضوء ، وإمنا  اغتسل ، ثم ، صب املاء على رأسه ، ومتضمض واستنشق ، وعم جسمه باملاء ثم 

 أراد أن يصلي ، هل يرتفع حدثه األصغر أو ال يرتفع ؟ هذا ال خيلو من أقسام : 
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  . إما أن ينوي رفع احلدثني مجيعا فريتفعان ، بالإشكال 

  حيتاج إىل نية وإما أن ينوي رفع احلدث األصغرفقط ، فإن احلدث األكرب ال يرتفع ؛ ألنه مل ينِوه ؛ ألنه حدث
 ومل ينوه ، فال يرتفع . 

  أال ينوي رفع احلدث األصغر وال األكرب ، مثل:إنسان عليه جنابة ، ونسي أن عليه جنابة ، فقام واغتسل
 غسال للتربد أو للتنظف ، فال يرتفع حدثه األصغر وال األكرب . 

 ه املسألة اختلف فيها العلماء على أن ينوي رفع األكرب ، وال ينوي رفع األصغر ، فهل يرتفع أو ال ؟ هذ
 قولني : 

: أن اإلنسان إذا نوى رفع احلدث األكرب ، فإنه يرتفع حدثه األصغر تبعا له ولومل ينوه،وإليه ذهب  القول األول
 مجهورأهل: احلنفية،واملالكية،والشافعية،واحلنابلة يف قول عده بعضهم رواية .

قالوا:فاهلل عز وجل مل يذكر هنا سوى الغسل  {وإن كنتم جنبا فاطهروا}وتعاىل الدليل األول: قول اهلل تبار   :أدلتهم
فأثبت حكم الطهارة ملن اغتسل ، وإذا ثبت حكم الطهارة ، أصبح اإلنسان متطهرا  {وإن كنتم جنبا فاطهروا}، وقال 

  ، يستحل بهذا الغسل كل ما كان حراما عليه قبُل . 

رضي اهلل عنه ، يف قصة الرجل الذي اعتزل القوم ، وعليه جنابة ، فلما جاء املاء الدليل الثاني:عن عمران بن حصني 
 أعطاه النيب صلى اهلل عليه وسلم ماء ، فقال ]خذ هذا فأفرغه عليك[ أخرجاه يف الصحيحني .

جنابة ،  وجه االستدالل:أن النيب صلى اهلل عليه وسلم مل يقل له : توضأ ؛ مما يدل على أن اإلنسان إذا كان عليه
وأفرغ املاء على جسده مع املضمضة واالستنشاق على القول الراجح ، فإنه يرتفع عنه حدثاه ، ويصبح طاهرا ، وإذا 

 أصبح طاهرا حل له كل ما كان عليه حراما قبل الغسل  .

امرأة أظفر الدليل الثالث: عن أم سلمة رضي اهلل عنها ، حينما سألت النيب صلى اهلل عليه وسلم ، فقالت : إني 
شعر رأسي ، أفأنقضه لغسل اجلنابة ، فقال النيب عليه الصالة والسالم ]إمنا يكفيك أن حتثي على رأسك ثالث 

 حثيات ، ثم تفيضني املاء عليك فتطهرين[ أخرجه اإلمام مسلم. 

ثالث حثيات ثم وجه االستدالل: أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أمر أم سلمة رضي اهلل عنها أن حتثي على رأسها  
تفيض املاء على جسدها فتطهر، ومل يذكر الرسول صلى اهلل عليه وسلم الوضوء ؛ مما يدل على أنه ال يشةرط 

 الوضوء،وال نيته.

الدليل الرابع: عن أم عطية رضي اهلل عنها ، حينما قال النيب صلى اهلل عليه وسلم ، للنساء الالتي يغسلن ابنته 
أو سبعا ، أو أكثر من ذلك إن رأينت ذلك  مباء،وسدر، وابدأن مبيامنها ومواضع الوضوء ]اغسلنها ثالثا،أو مخسا،

منها[ فجعل النيب عليه الصالة والسالم ، الوضوء جزءا من الغسل ؛ مما يدل على أن الوضوء يدخل ضمن الغسل ، 
 وإن كان هذا يف غسل امليت ، وليس عن حدث ، لكن قد يستأنس،ويستدل به . 
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: أنه إذا نوى اإلنسان رفع احلدث األكرب ، ومل ينو رفع احلدث األصغر ومل يتوضأ ، فإنه ال يرتفع حدثه  لثانيالقول ا
األصغر ، وإليه ذهب احلنابلة ، وهو من املفردات ، مبعنى أنه إذا اغتسل ومل ينو رفع احلدث األصغر ارتفع احلدث 

 رتفع احلدث األصغر مع احلدث األكرب . األكرب فقط، وإن نواهما مجيعا ارتفعا ، وإن توضأ ا

الدليل األول:عن عمر رضي اهلل عنه ، أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال ]إمنا األعمال بالنيات ، وإمنا لكل أدلتهم: 
نو امرئ ما نوى[ قالوا : وهذا حدث ، فال يرتفع إال بنية ، كما أن احلدث األكرب ال يرتفع إال بنية ، وهذا املغتسل مل ي

 احلدث األصغر ، فال يرتفع حدثه . 

 نوقش :بأن هذا تعليل يف مقابل النص ، وهي النصوص السابقة الثالثة : 

 . اآلية 

  . حديث أم سلمة رضي اهلل عنها 

  .وحديث عمران رضي اهلل عنه 

ملا مل يأت  فهي نصوص واضحة مل ُيشةرط فيها الوضوء ، ولو كان الوضوء واجبا ، جلاء نص واحد على األقل، لكن
نص دل على عدم الوجوب ، نعم الغسل الكامل فيه الوضوء قبل الغسل ، ولكن هنا  )الغسل اجملزئ( كما سيأتي 

 وأن اإلنسان يعم بدنه باملاء ، فيكون متطهرا،وال وضوء فيه. 

خرج الذي الدليل الثاني:وألن وجوب احلدث األكرب ، مستلزم لوجوب احلدث األصغر ؛ ألن الشيء سيخرج من امل
يوجب الوضوء. فإذا كان اإلنسان عليه جنابة ، فيلزم منه أن يكون عليه حدث أصغر ،ألن املاء خرج من السبيل 
فأوجب الوضوء، هذا األصل والغالب ، لكنه ينقض مبا إذا جامع الرجل امرأته ومل ينزل ، فإنه جيب عليه الغسل ، 

ميكن أن يؤثر على احلكم العام ، بل يقال : األصل والغالب أنه إذا مع أنه مل ينزل ، لكن هذا نادر ، والنادر ال 
 حصل احلدث األكرب ، استلزم وجود احلدث األصغروذلك خبروج اخلارج من السبيل .

نوقش: بأن يقال : حتى لو استلزمه ، فإن النص واضح يف عدم وجوب الوضوء إذا اغتسل اإلنسان ، ونوى التطهر 
 لق بها ، وما كان يتعلق باجلسد من حدث ارتفع كله . ، فإن اجلنابة وما يتع

، أنه ال يشةرط أن ينوي احلدث األصغر ، بل إذا نوى  احلدث األكرب ، ارتفع احلدث األصغر -واهلل أعلم  -الراجح 
تبعا له ؛ ألنهما شيئان من جنس واحد ، وهو احلدث ، هذا حدث أكرب ، وهذا حدث أصغر ، فإذا كانا من جنس 

، وهو احلدث ، فإذا اجتمع أصغر وأكرب ، فإن األصغر يدخل ضمن األكرب ، وال ميكن أن يتقسم احلدث ؛  واحد
ألنه وصف قائم بالبدن ، مانع من الصالة وحنوها ، فإذا زال هذا الوصف ، زال بكليته ، فارتفع عن اجلسد مجيعا ، 

ه بسبب وجود احلدث األصغر واحلدث األكرب ، فأصبح اإلنسان يف هذه احلال طاهرا ، يستحل ما كان حراما علي
هذا هو األقرب واهلل أعلم ، وهو اختيار شيخنا رمحه اهلل ،واختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية ،واختيار مجع من احملققني 
، وأما املذهب فهو على عدم ارتفاع احلدث األصغر ، وهو قول قوي ، له وجهته ، وله دليله ، وله تعليله ، لكن 

 قرب واهلل أعلم هو القول األول ، واهلل أعلم . األ

 وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد  .
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 احلمد هلل رب العاملني ، وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد ، وعلى آله وصحبه أمجعني .

 تابع نواقض الوضوء

 

أن موجبات الغسل إما أن تكون  تقدم من قبل يف قوله رمحه اهلل )وكل ما أوجب غسال أوجب وضوءا ، إال املوت(
  بسبب احلدث ، أو بغري احلدث،وتقدم الكالم يف تفصيالت املسألة

مبعنى أن كل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء ، إال املوت ، فإنه يوجب الغسل ،  فقال ) إال املوت(استثنى املؤلف  
 وال يوجب الوضوء . 

 واستدلوا:

 ه وسلم ، أمر بتغسيل امليت ، ومل يأمر بتوضئته ، وأحاديث الغسل كثرية  .أن النيب صلى اهلل علي الدليل األول:

فإن قيل : إن النيب صلى اهلل عليه وسلم ، قد أمربالوضوء ، كما يف حديث أم عطية ، أمر النساء الالتي يغسلن ابنته 
مثة أمر بالوضوء ، وإمنا جعل  ، فقال ]وابدأن مبيامنها ، ومواضع الوضوء منها[ ففيه أمر بالوضوء ، أجيب بأنه ليس

النيب صلى اهلل عليه وسلم الوضوء جزءا من الغسل ، وأما البداءة فنعم يبدأ مبواضع الوضوء من امليت ، وأما أنه 
 دليل على وجوب الوضوء ، فليس هذا احلديث داال عليه  .

،فإن النيب صلى اهلل عليه وسلم ، قال الدليل الثاني:حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما ،يف الرجل الذي وقصته ناقته 
 ] اغسلوه مباء وسدر  ، وكفنوه يف ثوبيه ، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا [ أخرجاه يف الصحيحني  .

قالوا : فالنيب صلى اهلل عليه وسلم أمر بغسله ماء وسدر ]اغسلوه مبا وسدر[ ومل يأمر بالوضوء مما يدل على أن 
ء أعلى ما يقال فيه :إنه مستحب ، وليس بواجب ، فإن ُوضئ امليت فذا  ، وإن مل الوضوء ليس بواجب ، والوضو

 ُيوضأ فإنه يكفي الغسل .

الدليل الثالث :ثم يقال :إن غسل امليت ليس فيه ارتفاع حدث ،فإنه ال يرتفع احلدث الذي أصاب امليت بالوضوء 
ل املؤلف يف تعريف الطهارة : )أنها ارتفاع احلدث ، وال بالغسل ، وإمنا فيه معنى ارتفاع احلدث كما تقدم ، يف قو

أوما يف معناه ،وزوال اخلبث( أو ما يف معنى االرتفاع : أي : ما حكم الشرع بأن فيه ارتفاعا وإن مل يكن مثة ارتفاع ، 
حل به ، مثل : تغسيل امليت ، فإنه ليس فيه ارتفاع حدث ؛ ألن امليت ال نية له، وال ميكن أن يرتفع احلدث الذي 

 لكن جعل الشارع له حكم االرتفاع.
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.  قال رمحه اهلل : وَمن َتَيقََّن الطهارَة وَشكَّ يف احلَدِث أو بالعْكِس َبَنى على اليقنِي 

 إذا تيقن اإلنسان الطهارة ثم شك يف احلدث ، أو تيقن احلدث ثم شك يف الطهارة ، فما احلكم ؟ 

يقني هو األصل ، فإذا تيقن الطهارة ، ثم شك أنه قد أحدث ، يقال : أنت اآلن اجلواب : أنه يبين على اليقني ، وال
على طهارة ، وإذا تيقن احلدث وشك هل ارتفع أم مل يرتفع ؟ يقال : أنت اآلن حمدث ، ومل يرتفع حدثك ، فيبين 

تنقض ؟ نقول :  على اليقني ، اليقني هو األصل ، فإذا كنت متوضئا ، ثم شككت : هل أنت نقضت الوضوء أم مل
 األصل أنك على طهارة .

: حديثا أبي هريرة ، وعبد اهلل بن زيد رضي اهلل عنهما ، يف الصحيحني ، أن النيب صلى  اهلل عليه  وقد دل على هذا
وسلم ، سئل عن الرجل يف الصالة،جيد يف بطنه شيئا ، فيشكل عليه أخرج أم مل خيرج ، فقال النيب صلى اهلل عليه 

ينصرف حتى يسمع صوتا أو جيد رحيا[ فأمر النيب صلى اهلل عليه وسلم ، أن يبقى على اليقني واألصل ، وسلم ]ال 
وهو الطهارة ، ومنه أخذت القاعدة املشهورة )أن اليقني ال يزول بالشك( و)األصل بقاء ما كان على ما كان ، حتى 

 ف هذا األصل(  .يثبت خالف ما كان( وقاعدة )استصحاب األصل املوجود حتى يثبت خال

رجل قال : أنا كنت حمدثا ، واآلن شككت هل توضأت أم مل أتوضأ ؟ يقال : األصل أنك ال زلت حمدثا ، إنسان قال 
 : أنا علي جنابة ، لكن ال أدري هل اغتسلت أم مل أغتسل ؟ يقال : األصل أنك مل تغتسل ، وال تزال جنبا . 

غتسلت أم مل أغتسل ؟ يقال: األصل أنك مل تغتسلي ، فاغتسلي اآلن؛ امرأة حائض أو نفساء ، تقول : شككت هل ا
ألن األصل بقاء ما كان على ما كان ، األصل بقاء احلدث ، حتى يثبت بيقني ارتفاع هذا املعنى ، احلدث ثبت بيقني 

الذي عليه مجاهري  هذا األصل فيها ، وهذا ، والطهارة مشكو  فيها ، فال بد من يقني حتى يزول هذا اليقني ويرتفع .
 ، فهو مذهب احلنفية ، والشافعية ، واحلنابلة ، وهو الراجح ، وهو الذي تدل عليه األدلة واهلل أعلم .أهل العلم 

 فلهم يف هذه املسألة ثالثة أقوال :  خالف املالكية ، 

 القول األول : قول يوافق قول اجلمهور ، أن البقاء على األصل  .

 بالنقض مطلقا ، أي أنه إذا شك اإلنسان يف الطهارة ، أو شك يف احلدث ، فإنه ينقض مطلقا.القول الثاني : قول 

فإذا قال : أنا كنت على طهارة ، وشككت هل أحدثت ، يقولون : أنت اآلن على غري طهارة ، أو قال : كنت على 
 حدث وشككت هل توضأت أم ال ؟ يقولون : أنت اآلن على غري طهارة . 

 ث : التفريق بني ما إذا حصل الشك يف أثناء الصالة ، أو قبل الصالة . القول الثال

وهذا هو املشهور من مذهب مالك رمحه اهلل ، فيفرقون بني ما كان يف الصالة ، وما كان قبل الصالة ، فإن كان يف 
ي اهلل عنهما، تعظيما الصالة ، فإنه ال ينصرف ، واألصل بقاء الطهارة ؛ حلديثي عبد اهلل بن زيد ، وأبي هريرة رض

 للنص ، ال ميكن أن خيالفوا ، وإن كان قبل الصالة ، فإنهم حيكمون بالنقض ، تعليلهم : 

أن الصالة قد ُشغلت بها الذمة بيقني ، واألصل عدم براءة الذمة ، فال تربأ الذمة بشيء مشكو  فيه ، فيجب عليه  -
 ني ، وهوتعليل قوي . أن يتوضأ ويصلي وهو على طهارة ، حتى يكون صلى بيق
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قالوا : قبل الصالة ذمته مشغولة بأداء العبادة ، والصالة ال تزال باقية يف ذمته ، وال ميكن أن تربأ ذمته بشيء مشكو  
 فيه ،ألنه شا  يف الطهارة ، فال ميكن أن  تربأ ذمته بشيء مشكو  فيه  .

لما به وثابتا ، فليكن يف أثناء الصالة أيضا، كما كان رد اجلمهور عليهم برد مجيل وسهل قالوا : إذا كان هذا مس
خارج الصالة ، فال فرق ، وليكن أيضا يف مجيع نواقض الوضوء ، وهذا الرد أيضا رد رائع ، إما أن يقال : خارج 
 الصالة كداخلها يف النقض ، أو يقال : بعدم النقض خارج الصالة كما هو يف داخلها ، وهذا ال شك فيه ؛ ألنه من
باب التسليم للنص ، فإذا كان النص قد أثبت عدم اخلروج يف أثناء الصالة ، فكذلك أيضا قبل الصالة ال ينقض ، 

 حتى يتيقن زوال الطهارة . 

هو قول مجهور أهل العلم رمحة اهلل  عليهم ، فإذا تيقن احلدث أو تيقن الطهارة ، و شك يف  -واهلل أعلم –الراجح 
 كان على ما كان ، حتى يتيقن زوال تلك احلالة اليت كان عليها .  ضدهما ، فاألصل بقاء ما

 . ثم قال : فإْن َتَيقََّنُهما وَجِهَل السابَق فهو ِبِضدِّ حاِله َقْبَلهما 

 الطهارة واحلدث .  قوله :) فإْن تيقنهما (

 لهما  .ال يدري الطهارة أول أم احلدث أول ، فهو بضد حاله قب  قوله:)وجهل السابق منهما (

 مثال : 

رجل توضأ الساعة العاشرة صباحا ، وصلى ركعات الضحى ، ثم قبل أذان الظهر حصل منه حدث ووضوء ، تيقن 
الطهارة األوىل ، ثم حصل حدث ووطهارة لكن ال يدري أيهما السابق ، هل السابق احلدث أو السابق الطهارة ؟ 

 هذه الصورة كان متطهرا ، إذن فهو اآلن حمدث. فهو بضد حاله قبلهما ، ينظر حاله قبلهما ؟ هو يف 

 صورة أخرى : 

رجل كان على غري طهارة ، ثم ملا جاء قبل الظهر ، حصل منه حدث ووضوء ، لكن ال يدري أيهما السابق ، هل 
 األول احلدث أو الوضوء ؟ يقال : هو بضد حاله قبلهما ، حاله قبل : أنه على غري طهارة ، حمدث ، إذن فهو اآلن

 على طهارة . 

فإن كان جيهل حاله قبلهما ، فيلزمه أن يتوضأ ؛ ألنه ليس مثة شيء حنيل عليه احلكم  قوله:)فهو بضد حاله قبلهما (:
 ، هو ال يدري ما حاله قبلهما،فمن شرط هذه املسألة أن يكون عاملا حباله قبل حصول احلدث والطهارة .

ول ، ويقول : إنه يتوضأ ؛ ألنه حصل عنده أمران : حدث وطهارة ، شيخنا رمحه اهلل ، كان يرى عدم قوة هذا الق
وشك يف أيهما البدء فتساقطا ، ويلزمه أن يتوضأ،حتى خيرج من هذه احلالة بيقني،وقال:إن الفقهاء قالوا : إنه كلما 

ده األمور ، صار الشك قويا ، استحب لإلنسان أن يتوضأ حتى يأتي بالعبادة على يقني ، وهو اآلن قد اضطربت عن
وعنده شك قوي ، فلما شك سقط األمران ، تضادا فسقطا ، وهذا قول قوي ، لكن ما قال الفقهاء قوي أيضا ، 

 فيقال : إذا تيقن اإلنسان احلدث والطهارة ، وشك يف أيهما حصل أوال ، فإنه بضد حاله قبلهما  .

 بعض احلاالت قد تشكل : 
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لساعة العاشرة صباحا ، ويصلي ركعات الضحى ، ثم قبل الظهر بدقائق ، حيصل مثال : قد يتوضأ اإلنسان مثال يف ا
 منه حدث ووضوء ، لكن ال يدري أيهما حصل أواًل،هنا يقولون :هو بضد حاله قبلهما ، فيكون حمدثا  .

ا كان على قد يتوضأ اإلنسان جتديدا ، ثم حيدث بعده ، هذا علل به شيخنا ، لكن هذا التعليل فيه إشكال ؛ ألنه إذ
طهارة ، ثم حصل منه حدث ووضوء ، فهو بضد حاله قبلهما ، فيصبح حمدثا ، الشيخ قال : ألنه يف هذه احلال قد 
يتوضأ جتديدا ، ثم حيدث ، فيكون اآلن حمدثا ، فيقال : حتى لو توضأ جتديدا ثم أحدث ، احلكم عندنا هنا أنه يلزمه 

بضد حاله قبلهما ، هذا إشكال أورده الشيخ رمحه اهلل، لكن هذا الوضوء ؛ ألنه كان قبل ذلك متطهرا ، فهو 
 اإلشكال فيه نظر  .

 .  قال رمحه اهلل : وَيْحُرُم على اْلُمْحِدِث َمسُّ املصَحِف 

احملدث كما تقدم هو الذي عنده حدث أكرب أو حدث أصغر ، لكن املراد به هنا احلدث األصغر ؛  قوله:)اْلُمْحِدِث (
 يتكلم عن نواقض الوضوء  .ألن املؤلف 

 إذا كان اإلنسان حمدثا فماذا حيرم عليه ؟

 فاجلواب : حيرم عليه ما جتب له الطهارة .

 ما هي األشياء اليت جتب هلا الطهارة ؟ . 

 أوال : مس املصحف . 

 ثانيا : الصالة  .

 ثالثا : الطواف . 

 مس املصحف  . املسألة االوىل :

، يقال : ِمصحف ، وُمصحف ، وَمصحف ، وهو من قوهلم : ُأصِحف ، إذا مجعت وكلمة )مصحف( مثلثة امليم 
صحفه يف مكان واحد ، واملراد به القرآن ، سواء كان يف أوراق ، أو يف خشب ، أو يف حلاء ، أو يف غريها، املهم أنه 

 . القرآن اجملموع ، الذي يكون يف جلد، أو يف رق، أو يف غريه كما كان يف الزمن املاضي 

مس املصحف من املسائل اليت وقع فيها خالف بني أهل العلم رمحة اهلل عليهم ؛ لإلشكاالت الواردة يف االستدالل 
 أو األدلة ، على قولني : 

 : أن يشةرط ملس املصحف أن يكون اإلنسان على طهارة .  القول األول

املالكية،والشافعية،واحلنابلة ، وهو منقول عن وإليه ذهب مجهور أهل العلم رمحة اهلل عليهم ، فهو مذهب احلنفية،و
ابن عمر رضي اهلل عنهما،وعن احلسن ، وطاوس، وطائفة من أهل العلم ، عامة أهل العلم ، أنه يشةرط ملس 

 املصحف الطهارة الصغرى،والكربى  .

ال ميسه إال }له تعاىل قالوا:فاملراد بقو {ال ميسه إال املطهرون}أدلتهم : الدليل األول:قول اهلل تبار  وتعاىل 
يعود إىل  {ميسه  }أي الذين تطهروا من اجلنابة واحلدث ، فحصل منهم الوضوء والغسل فالضمري يف {املطهرون

 القرآن؛ألن احلديث عنه .
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 و االستدالل باآلية أورد عليه أصحاب القول الثاني جمموعة من اإليرادات :

املالئكة ، كما فسره ابن عباس رضي اهلل عنهما ، قالوا :  {ميسه إال املطهرون ال}أن املراد بقوله تعاىل  اإليراد األول :
ال ميسه إال }ولو كان املراد به الناس ، لقال : ال ميسه إال املطَّهِّرون ، أو املتطهرون ، وهنا يقول الرب عزوجل 

 وبني مَطهَّر ،وهذا إيراد قوي جدًا  .الذي هو اسم مفعول ، وليس اسم فاعل ، فهنا  فرق بني مطَّهِّر ،  {املطهَّرون

 {ال ميسَّه}هذا ليس للنهي وإمنا للنفي ؛ ألنه لو كان للنهي لقال  {ال ميسُّه}أن قوله تبار  وتعاىل اإليراد الثاني : 
 بالفتح وليس بالضم ، وفرق بني النهي والنفي  .

 مبعنى الطلب ؛ ألن ورود اخلرب مبعنى النهي خرب {ال ميسُّه}أجاب أصحاب القول األول وقالوا : إن قوله عز وجل 
أبلغ يف الداللة وأقوى من النهي اجملرد .وأجاب أصحاب القول الثاني : إن اخلرب مبعنى الطلب ال يصار إليه إال إذا 

 كان مثة قرينة ، وال قرينة عندنا هنا.

اللوح احملفوظ ، وقيل املراد به القرآن ، قيل املراد به  {ال ميسه إال املطهرون}أن قوله عز وجل اإليراد الثالث: 
 فالداللة يف هذه اآلية ضعيفة.

حديث عمرو بن حزم رضي اهلل عنه ، يف الكتاب الذي كتبه النيب صلى اهلل عليه وسلم له ، وفيه ]أال   الدليل الثاني:
اق،وابن ميس القرآن إال طاهر[.وهوكتاب مشهور،رواه اإلمام مالك يف املوطأ،والدارمي،وعبدالرز

حبان،والنسائي،والدارقطين،والبيهقي واحلاكم،وغريهم وهذا الكتاب كتبه النيب صلى اهلل عليه وسلم ،لعمرو بن 
حزم ، ملا أرسله إىل جنران ، وهو كتاب مشهور بني أهل العلم رمحة اهلل عليهم ، حتى قال عنه الشافعي : )إنهم 

 أهل العلم يثبتونه عنه صلى اهلل عليه وسلم  .يثبتونه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم(، أي أن 

وذكر احلافظ  ابن حجر أن مجاعة من أهل العلم صححوه لشهرته ، وقد ذكر ابن عبد الرب يف التمهيد ويف غريه: أن 
شهرة هذا الكتاب تغين عن إسناده ، وأن األمة قد تلقته بالقبول ، حتى أصبحوا يعملون به ، وكذلك هذا الكتاب 

ه من عهد الصحابة رضي اهلل عنهم إىل اليوم ، فيكون هذا الكتاب حجة ؛ ألنه قد استفاض استفاضة عظيمة ُيعمل ب
، واشتهر بني الناس ، حتى أصبح يف حكم املتواتر ؛ لقبول الناس له ، وعملهم به ، وشهرة الشيء تغين عن إسناده ، 

  عن اإلسناد. شهرة الشيء حتى يستفيض ويكون معلوما مشهورا بني الناس تغين

 وقد أورد على االستدالل باحلديث إيرادات : 

 : مما أورد ضعف الكتاب ،وقد تقدم صحة هذا الكتاب وضعف هذا اإليراد لتلقي األمة له بالقبول.  اإليراد األول

أن املراد به : أن قول النيب صلى اهلل عليه وسلم ]ال ميس القرآن إال طاهر[ لفظ حمتمل ، فهو حيتمل  اإليراد الثاني
طاهر القلب من الشر  ، أو طاهر البدن من النجاسة ، أو طاهر من احلدث األكرب ، أو طاهر من احلدث األصغر ، 

 وإذا كان اللفظ له احتماالن فإنه يرد ، كيف وفيه احتماالت كثرية .  
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لة آية املائدة على ذلك ، فإن اهلل عز : بأن املراد بالطاهر هنا الطاهر من احلدث األكرب واألصغر ؛ وذلك لدال وأجيب
فاهلل عز وجل ال يريد  لنا احلرج ، ولكن  {ولكن يريد ليطهركم }وجل ملا ذكر آية الوضوء وما يتعلق به قال تعاىل

 يريد ليطهرنا ، يطهرنا بالوضوء والغسل ، الذي جاء يف اآلية  .

س القرآن إال طاهر[ املراد بالطاهر هنا املؤمن ؛ ألن اهلل أن قول النيب صلى اهلل عليه وسلم ]ال مياإليراد الثالث: 
فوصف الكافر بأنه جنس ، فضده املؤمن ، فهو طاهر  {يا أيها الذين آمنوا إمنا املشركون جنس}تبار  وتعاىل قال 

 ،وقال النيب صلى اهلل عليه وسلم ]سبحان اهلل ، إن املؤمن ال ينجس[ مما يدل على أن املؤمن طاهر.

: بأنه مل يعهد يف ألفاظ الكتاب والسنة إطالق لفظ الطاهر على املؤمن ، بل الذي يطلق على املؤمن : لفظ  وأجيب
 مؤمن ، وال يطلق عليه طاهر ، فيكون املراد بالطاهر هنا املتوضئ الذي على طهر  .

على طهر[ يف كتاب عمرو  قالوا : ويدل عليه بعض ألفاظ الدارمي،والدارقطين ، حيث جاء فيها ]ال متس القرآن إال
بن حزم ، وهذا يوضح الداللة ، وأن املراد بالطاهر املتوضئ الذي حصل منه وضوء ، أو حصل منه غسل يرفع 

 احلدث األصغر واحلدث األكرب . 

عن ابن عمر رضي اهلل عنهما ، عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال ]ال ميس القرآن إال طاهر[  الدليل الثالث:
 جه الطرباني و قال عنه احلافظ ابن حجر:)بإسناد ال بأس به(  .أخر

 : أنه ال يشةرط ملس املصحف الطهارة وإليه ذهب الظاهرية. القول الثاني

 أدلتهم: 

 :  قالوا:إن النيب صلى اهلل عليه وسلم كتب كتابا لقيصر ، ويف هذا الكتاب آية من القرآن . الدليل األول

 ة يف الكتاب اليضر مس الكتاب اليت هي فيه؛ألنه ليس مصحفا.نوقش: بأن االية الواحد

قالوا:وألنه ليس مثة دليل يدل على املنع ، فأجابوا عن أدلة أصحاب القول األول وردوها ، وقالوا :    الدليل الثاني:
 مل يبَق فيها داللة ، إذن فليس مثة دليل يدل على املنع من مس املصحف واإلنسان غري طاهر  .

 ش: بأن حديث عمرو بن حزم حديث ثابت عن النيب صلى اهلل عليه فيجب قبوله والعمل مبقتضاه.نوق

واهلل أعلم هو القول األول ، وهي يف احلقيقة من املسائل املشكلة ؛ وهلذا استشكلها شيخنا ، وكان يفيت والراجح : 
وال جيب على اإلنسان أن يكون متوضئا ، رمحه اهلل ، ويذهب يف أول أمره إىل أنه ال جيب الوضوء ملس املصحف ، 

ثم يقول : بدا لي بعد ، ورجع إىل القول بوجوب الطهارة ملس املصحف ، وهو األقرب واهلل أعلم ؛ وذلك حلديث 
 عمرو بن حزم ، فإنه يدل واهلل أعلم ، على أنه يشةرط ملس املصحف أن يكون اإلنسان على طهارة .

 ف بدون طهارة ؟  .: هل جيوز مس الصيب للمصحمسألة 

 هذه املسألة وقع فيها خالف بني العلماء على قولني:  

القول األول : جيوز أن ميس الصيب املصحف من دون طهارة،وإليه ذهب احلنفية،واملالكية يف قول ، واحلنابلة يف وجه  
 ، وهو قول للشافعية.
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 أدلتهم: 

 ي إىل تنفريه عن حفظ القرآن . أن إلزام الصيب الصغري بالوضوء ، يؤد الدليل األول:

وألنه حيتاج إىل احلفظ واملتابعة ، ومحل املصحف،فإذا ألزمناه بالوضوء ، معنى ذلك أنا منعناه من حفظ  الدليل الثاني:
 القرآن . 

 أن الصيب غري مكلف ، فإذا كان عري مكلف ، فإنه ال جيب عليه أن يتوضأ ملس املصحف .  الدليل الثالث:

أنه جيب الوضوء على الصغري إذا كان يعقل، وال ميكن أن ميس املصحف إال إذا كان مميزا ، فيجب أن  ني :القول الثا
 يكون متوضئا ، وإليه ذهب املالكية يف قول ، وهو املذهب عند احلنابلة وعليه األصحاب. 

 دليلهم : 

 عموم النصوص السابقة ، اليت جاء فيها وجوب الطهارة ملس املصحف .  -

واهلل أعلم هو القول األول ، أنه جيوز أن ميس الصيب املصحف من دون طهارة ، و ينبغي تعويد الصيب  قرب :واأل
الصغري على احةرام القرآن ، وعلى أن يكون متوضئا متطهرا ، لكن لو قدر أن الصيب كان متعبا ، خاصة األطفال 

ة من القرآن ، جتدهم ضائقني به عند حتفيظه ، فهنا الذين يدرسون يف املدرسة ، صغري ، أمه أو أبوه حيفظونه سور
يقال:ال بأس ، دعه حيفظ على حاله ، وال نلزمه ، ال نكلفه عسريا ، حتى ال نشق عليه ، وجنعله يبغض حفظ القرآن 

س ، ونسهل عليه يف هذا ، ونبدأ نعوده شيئا فشيئا ، حتى يصل إىل مرحلة البلوغ ، وهو قد تعود الوضوء والطهارة مل
 املصحف  .

مسألة : هل جيب على والده أن يلزمه بالوضوء ؟ج/ على اخلالف السابق ، فإن قيل : جتب الطهارة عليه ألزمه 
 والده بها كما يف مذهب احلنابلة  ، وإن مل يقل بالوجوب فال يلزمه كما هو الصحيح من مذهب الشافعية . 

ة،واملالكية،والشافعية،واحلنابلة ، على أنه ال جيوز مس املصحف ، مسألة : مجهور أهل العلم رمحة اهلل عليهم ، احلنفي
وال ميس جلد املصحف وال غالف املصحف ، وال جيوز مس حواشيه اليت حوله ، وال البياض الذي بني السطور ، 
وال األوراق اليت تكون يف املصحف خالية، كل ذلك ال جيوز مسه ؛ ألنه تابع وحريم للمصحف ، وحريم الشيء 
يأخذ حكمه ، والتابع للشيء يأخذ حكمه،هذا بناء على القول بوجوب الطهارة ،وذهب بعض احلنفية،والشافعية إىل 

 اجلواز .

 كتب التفسري : هل جيوز مسها أم ال؟ مسألة :

 ج/فيها تفصيل:

عية ، واملالكية ، أواًل: إن كان التفسري هو األعم واألغلب فيها ، فإنه ال تشةرط الطهارة ملسه . وهذا مذهب الشاف
 واحلنابلة .

 أدلتهم: 

 الدليل األول: أنها ليست مصحفا . 

 الدليل الثاني: وألنه ال جيب هلا من االحةرام ما جيب للقرآن  .
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الدليل الثالث: وألن النيب صلى  اهلل عليه وسلم بعث كتابا إىل قيصر ، وفيه آية من كتاب اهلل عز وجل ، مع علمه 
 ولو كان ال جيوز ، ملا بعثه النيب صلى اهلل عليه وسلم إليه . أن الكافرسيمسها، 

 ثانيًا:أن يستوى القرآن والتفسري، فال جيوز مسه؛ ألنه اجتمع مبيح وحاظر ، فيغلب جانب احلظر، 

 ثالثًا:أن يكون القرآن أكثر ، فمن باب أوىل ال جيوز . 

 التفسري املتضمن للمصحف: مسألة :

ها صفحة القرآن كاملة ، ويف النهاية يكون القرآن كامال فيها ، مثل: تفسري ابن سعدي ، بعض التفاسري يكون في 
فهذا حكمه حكم القرآن ؛ ألنه قرآن كامل ، ليس آيات من القرآن ، وإمنا هو قرآن كامل ، صفحة كاملة من القرآن ، 

 اهلل أعلم . فالقرآن موجود يف الكتاب هذا من أوله حتى آخره ، فهذا يأخذ حكم القرآن و

 مصحف اجلوال:  مسالة :

إذا كان املصحف كامال يف اجلوال ، هل جيوز مسه أو ال جيوز مسه ؟ جيوز مسه ، لكن على قول الفقهاء ال ميس 
الشاشة اليت فيها القرآن ؛ ألنهم يرون أنه ما جيوز مس السبورة اليت يكتب فيها القرآن ، بناء على هذا القول ، ال 

ة ، لكن يقال : هنا  فرق بني املكتوب وبني املخزن يف اجلوال ؛ ألنه ال ميكن مسه ، ليس شيئا جيوز مس الشاش
 حمسوسا باليد ، ومن ثم فدخول احلمام به ال بأس به ، ومس اجلنب له ال بأس به .. اخل.

.  قال رمحه اهلل : َوالصَّالُة 

 الصالة هل جيوز فعلها حال كون اإلنسان على غري طهر؟ 

اب :ال جيوز فعلها حال كونه على غري طهر؟ إال إذا كان عادما للماء ، فينتقل للتيمم ، وإن كان عادما للةراب اجلو
 واملاء، ال يستطيع أن يتيمم وال يتوضأ ، سيأتي إن شاء اهلل أنه يصلي على احلالة اليت هو عليها ، وال يلزمه إعادة . 

 والدليل على عدم اجلواز:

 بن عمرأن النيب صلى اهلل عليه وسلم ،قال :] ال يقبل اهلل صالة بغري طهور[ أخرجه اإلمام مسلم.الدليل األول:عن ا

الدليل الثاني: عن أبي هريرة أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال :]ال يقبل اهلل صالة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ[ 
 أخرجه اإلمام البخاري.

 ماء على أن الصالة التقبل بدون طهارة ، والتصح بدون طهر .الدليل الثالث: اإلمجاع ،فقد أمجع العل 

إذن:ال جيوز لإلنسان أن يصلي وهو على غري طهر ، بل إن العلماء رمحهم اهلل ، منهم من قال : إن من صلى على   
اإلسالم غري طهر ، فإنه يكفر ، كما هو مذهب أبي حنفية رمحه اهلل ، واجلمهور يرون  عدم الكفر ؛ وهلذا قال شيخ 

رمحه اهلل : إن من صلى بغري طهر فإنه ال يكفر إال إذا كان مستهزئا ، أي إذا كان قاصدا لالستهزاء فإنه يف هذه احلال 
 يكفر ، وأما إذا كان غري قاصد لالستهزاء فإنه ال يكفر .

العبادة املفتتحة بالتكبري قالوا : الصالة املراد بها ج/مسألة : ما هي الصالة اليت جيب أن يتوضأ اإلنسان هلا ؟  .
املختتمة بالتسليم ، فيدخل فيها الفرائض ، الصلوات اخلمس ، والسنن بعمومها ، سواء كانت راتبة ، مرتبة بأوقات 
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، أو نفال مطلقا ، ويدخل فيها صالة اجلنازة ، إىل غري ذلك ، فكل صالة ال جيوز لإلنسان أن يصليها إال وهو على 
 طهر  .

خل يف ذلك سجود الشكر وسجود التالوة ؟ أما على التعريف السابق بأنها العبادة املفتتحة بالتكبري مسألة : هل يد
املختتمة بالتسليم ، تدخل ؛ ألنها تبتدأ بالتكبري وختتتم بالتسليم فلها حكم الصالة ،ويشةرط هلا ما يشةرط للصالة من 

 روط وهذه املسألة فيها خالف على قولنيطهارة،وسةر للعورة،واستقبال القبلة..إىل غري ذلك من الش

 : أن سجود التالوة وسجود الشكر صالة ، فيشةرط هلما ما يشةرط للصالة  . القول األول

 وهذا مذهب مجهور أهل العلم رمحة اهلل عليهم ،فهو مذهب احلنفية،واملالكية،والشافعية،واحلنابلة. 

 استدلوا : 

ضي اهلل عنهما قال:] كان النيب صلى اهلل عليه وسلم  يقرأ علينا القرآن ، مبا روى أبو داود من حديث ابن عمر ر -
فإذا مر بالسجدة كرب ، وسجد وسجدنا معه[. أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان يكرب ، وإذا كان يكرب فهي صالة ، 

الة أحدكم إذا أحدث حتى والنيب صلى اهلل عليه وسلم يقول ]ال يقبل اهلل صالة بغري طهور[ ويقول ]ال يقبل اهلل ص
 يتوضأ[ فيجب عليه أن يتوضأ لكي يسجد سجود الشكر وسجود التالوة  . 

 نوقش:بأن هذا احلديث حديث ضعيف ، قال عنه احلافظ ابن حجر : فيه لني ، وضعفه النووي رمحه اهلل  .

  : أن سجود الشكر والتالوة ليسا بصالة،واليشرع هلما مايشرع للصالة. القول الثاني

و إليه ذهب احلنابلة يف رواية ، وهو رأي ابن حزم،واختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل ، وطائفة من أهل  
 العلم . 

 أدلتهم : 

الدليل األول: عن ابن عمر ، أنه قال :]رمبا قرأ النيب صلى اهلل عليه وسلم القرآن فيمر بالسجدة فيسجد بنا حتى 
 دنا مكانا ليسجد فيه يف غري صالة[ أخرجه اإلمام البخاري ومسلم.ازدمحنا عنده حتى ما جيد أح

وجه االستدالل: أن قوله ما جيد مكانا أحدنا جلبهته يدل على أنه إذا مل يكن أحد جيد مكانا جلبهته ، وهم يتحلقون 
لتالوة ليس حول النيب صلى اهلل عليه وسلم يف الغالب ، فإنهم سيسجدون لغري القبلة مما يدل على أن سجود ا

بصالة إذ ظاهر احلديث أنهم سيسجدون كٌل على حاله ، حتى ما جيد أحدهم جلبهته مكانا ،  مع أنه قد يورد مورد ، 
فيقول : إنهم إذا أرادوا أن يسجدوا التفوا ثم سجدوا مجيعا ، والناس إذا كان بعضهم جنب بعض سجدوا حتى ما 

كن العلماء ملا استدلوا به قالوا : حتى ما جيد الواحد مكانا ، وقال : يف جيد أحدهم جلبهته مكانا ، فاللفظ حيتمل ، ل
غري صالة ، فقوله)يف غري صالة( يدل على أنهم يسجدون على حالتهم كلهم  ، وهذا يؤدي إىل أنهم يكونون دائرين 

 ا.، أو على حلقة ، فيسجد كل واحد باجتاهه ، فمن كان جبانب احللقة لن يسجد جتاه القبلة قطع

الدليل الثاني:أن النيب صلى اهلل عليه وسلم ، ملا قرأ آية النجم ، سجد وسجد املسلمون واملشركون معه ، ومل ينه 
 النيب صلى اهلل عليه وسلم املشركني من السجود ، ولو كان صالة لنهاهم عن السجود وملا أقرهم على ذلك.



  املطريي فهد: د.أ. الشيخ فضيلة                                                                                                                                                      ـكتاب الطهارة  املستقنع زاد

 

 www.dwrah.com 253                                 سعدي ابن جبامع املتقدمة العلمية الدورة

ثم  -يقضي حاجته بالتبول  -ينزل عن راحلته ، فيهريق املاء الدليل الثالث: عن ابن عمر رضي اهلل عنهما ،]أنه كان 
 يركب ، فيقرأ بالسجدة فيسجد[.أخرجه البخاري معلقا بصيغة اجلزم ، ووصله ابن أبي شيبة .

 وجه االستدالل: أن هذا فعل صحابي ، مل خيالف نصا والقول صحابي آخر فيكون حجة.

د جدا ، وقد يكون من احملال ، أن يسجد اإلنسان على طهارة ؛ ألن الدليل الرابع: قالوا سجود الشكر : من البعي
السجود يأتي فجأة ؛ ألنه اندفاع نقمة وحصول نعمة ، فإذا بشر اإلنسان مثال باهلاتف ، وهو يف مكان بعيد ، أنه قد 

 . حصلت له نعمة ، كيف يذهب ويتوضأ ؟ ذهب وقت السجود ، أو اندفعت عنه نقمة ، فإنه يسجد مباشرة 

 الراجح:واهلل أعلم ، هو القول الثاني ، أنه ال تشةرط الطهارة لسجود التالوة وال الشكر ،وذلك لعدم الدليل . 

.  قال املؤلف : والطواُف 

أي أنه تشةرط الطهارة للطواف ، وهذه من املسائل اليت وقع اخلالف فيها بني أهل العلم، وهو خالف له أثره الكبري 
 ل تشةرط الطهارة للطواف أم ال ؟ على قولني : ، اختلف العلماء ه

 : أنه تشةرط للطواف الطهارة ، فإن كان حمدثا ، فإن كان الطائف حمدثا،فإن طوافه ال يصح .  القول األول

 أدلتهم : 

قد  فاهلل عز وجل {أن طهرا بييت للطائفني والعاكفني والركع السجود}الدليل األول: قول اهلل تعاىل يف آية التطهري 
أمر بتطهري موضع الطواف ، وتطهري البيت ، فإذا كان موضع الطواف مأمورا بتطهريه ، فالطائف يؤمر بأن يكون 

 متطهرا ، وكما تلحظون .

نوقش:بأن هذا االستدالل فيه نظر؛ألن اإلنسان يبقى يف احلرم وهو على غري طهارة ،ويدخل احلرم وهو ليس على  
اليلزم منه  {طهرا بييت للطائفني}طهارة ؛ فا ألمر بتطهري موضع البقاء ؟ يف قوله طهارة ، وال يلزم أن يكون على

 تطهر الشخص. 

عن عائشة رضي اهلل عنها ، حينما حاضت ، قال هلا النيب صلى اهلل عليه وسلم ]افعلي ما يفعل احلاج الدليل الثاني: 
 ، غري أال تطويف بالبيت حتى تطهري[ أخرجاه يف الصحيحني.

 الستدالل: أن النيب صلى اهلل عليه وسلم ، منع عائشة من الطواف ؛ مما يدل على اشةراط الطهارة للطواف . وجه ا

عن عائشة رضي اهلل عنها ، يف قصة حيض صفية ، وأنها ملا أراد النيب صلى اهلل عليه وسلم ، أن الدليل الثالث:
وجه قد طافت ، قال ]ال[ أخرجاه يف الصحيحني. يطوف أخربوه بأنها حائض ، قال ]أحابستنا هي؟[ قيل : إنها 

االستدالل: قالوا :إن النيب صلى اهلل عليه وسلم أخرب أن صفية ستحبسهم ملا أخرب أنها حائض ممايدل على أنه 
 يشةرط للطواف الطهارة  .

كما قال نوقش االستدالل: بأنه ليس السبب يف منع صفية وعائشة من الطواف بالبيت أنه تشةرط له الطهارة 
 أصحاب القول الثاني ، وإمنا املنع ألن احلائض ال جيوز هلا البقاء يف املسجد . 
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أن توضأ ثم  حني قدم أنه عن عائشة رضي اهلل عنها ، ]أن أول شيء بدأ به النيب صلى اهلل عليه وسلم الدليل الرابع:
 اف بالبيت  .وهذا يدل على أن الطهارة شرط للطو[ أخرجاه يف الصحيحني.  بالبيت طاف

نوقش االستدالل: بأن النيب صلى اهلل عليه وسلم توضأ ثم طاف ،قالوا :هذا جمرد فعل ، والفعل كما تقدم ال عموم 
 له ، ال يدل على الوجوب ؛ ألنه قد يكون النيب صلى اهلل عليه وسلم فعل هذا على سبيل االستحباب . 

فالتكلموا فيه طواف بالبيت صالة إال أن اهلل أباح فيه الكالم :عن ابن عباس رضي اهلل عنهما: ]ال الدليل اخلامس
 قال شيخ اإلسالم : اليصح إال موقوفًا والحجة فيه .[ أخرجه الةرمذي ،والنسائي،وابن خزمية،وابن حبان .  إال خبري

رة فكذلك وجه االستدالل: أن ابن عباس شبه الطواف بالبيت بالصالة ومن املعلوم أن الصالة تشةرط هلا الطها
 الطواف تشةرط له الطهارة .

أن هذا احلديث اليثبت مرفوعًا إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم ، وإمنا هو موقوف على ابن  نوقش االستدالل:أواًل:
عباس رضي اهلل عنهما .فقد ذكر شيخ اإلسالم أنه اليصح إال موقوفًا عند أهل املعرفة ، وذهب إىل هذا القول طائفة 

 هل العلم باحلديث . كبرية من أ

ألنه قال ))إن الطواف بالبيت ؛عمومه غري مطرد أن األثر على فرض صحته فإنه اليدل على الوجوب ؛ ألن ثانيًا:
صالة،إال أن اهلل أباح لكم الكالم فيه ..(( فعمومه غري مطرد وغري متسق؛ألنه استثنى من أحكام الصالة إباحة 

بني الصالة والطواف ،منها أن الطواف اليشةرط له  -وليس فرقًا واحدًا –الكالم،ولونظرت لوجدت أن مثة فروق 
ذكر معني،والصالة يشةرط هلا أذكار معينة،و قراءة معينة،ومنها أن الصالة مفتتحة بتكبرية اإلحرام والطواف اليفتتح 

السنية، ومنها أن الصالة خمتتمة بالتكبرية مبعنى أنه يشةرط فيه البدء بتكبرية اإلحرام لكن التكبري يف أوله على سبيل 
األثرالعموم له؛و تشبيه الطواف بالصالة إمنا هو تشبيه من حيث بالتسليم،وفيها قيام،وركوع،وسجود..اخل إذن 
وهلذا العلماء يقولون إن هذا احلديث اليثبت مرفوعًا لكنه يصح موقوفًا اجلملة وذلك للفروق بني الطواف والصالة،

 عنهما،وهو قابل للرأي مبعنى أن فيه جماال لإلجتهاد ، وبناء عليه فاليصح أن يكون دلياًل على ابن عباس رضي اهلل
 لوجوب الطهارة يف الطواف .

: أنه ال تشةرط الطهارة للطواف،وإليه ذهب احلنفية ، واحلنابلة يف رواية ، وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن  القول الثاني
 تيمية رمحة اهلل عليه .

ليل املوجب للطهارة ، واألصل براءة الذمة وعدم التكليف ، نعم األفضل واألحوط واألبرأ للذمة أن لعدم الد -
يكون اإلنسان متطهرا، بل اإلمجاع على أنه سنة ، وهذا ال إشكال فيه ، إمنا اخلالف يف الوجوب واالشةراط ،أي أن 

وب ، وأن اإلنسان غري مكلف إال بشيء يكون شرطا لصحة الطواف ، فدليلهم عدم الدليل ، واألصل عدم الوج
 واضح بدليل واضح ، وهنا ال دليل ، فال جتب الطهارة للطواف.

 الراجح : 

ينبغي لطالب العلم دائما أن يتنبه أن مثل هذه املسائل املشكلة الكبرية ، ال ينبغي لطالب العلم أن ُيْقدم على الفتوى 
منا املنهج والطريقة اليت كان ينتهجها حتى شيخنا رمحة اهلل عليه ، واليت فيها ، ويقول للناس : ال تشةرط الطهارة ، وإ
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هي األفضل واألجنع لطالب العلم يف وجهة نظري ، واهلل أعلم ، يف مثل هذه القضايا أن تأمر الناس با تربأ به ذممه 
 ملسألة ، وأنه ال بد أن وحيصل به االحتياط لعبادتهم فيفيت طالب العلم بأنه تشةرط الطهارة للطواف ، ويشدد يف

يكون اإلنسان متطهرا ، وأن هذا األبرأ للذمة ، وأن اإلنسان يؤدي عبادته بيقني ، وأن هذا قول اجلمهور رمحة اهلل 
عليهم ، فإذا حصل خالف هذا ،وجاء شخص مل يتوضأ لطواف اإلفاضة من مخس سنني ، أو من عشر سنوات مثال 

الوداع وطواف العمرة يف رمضان سئل طالب العلم عن شخص أحدث يف  ، أويف حال الزحام الشديد كطواف
الطواف ويصعب عليه أن خيرج ليتوضأ أوسئل عن أمر قد وقع ، هنا ال جيسر اإلنسان وجيزم ببطالن عبادته ، فهنا  

ل العلم فرق بني ما وقع وما مل يقع ، فقبُل يقال للناس :عليكم أن تتطهروا للطواف ، وهو واجب عند مجهور أه
رمحة اهلل عليهم ، وال حاجة أن تذكر القول باجلواز ، ثم إذا وقع الشيء يكون لك رأي آخر ،ال جيرؤ اإلنسان وال 
جيسر أن يقول : الطواف غري صحيح ، مع أن الدليل ليس بصريح على إبطال طوافه يف هذه احلال، وهذا هو 

 األقرب بهذا التفصيل،واهلل أعلم .

 
 
 
 
 
 
 
 
 


